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ગાક ૨ કાિલદાસત

{ ગાક ૨ કાિલદાસત }

ીગણશેાય નમઃ 

કયીિણ કરોટયઃ કિત કિત ીિપિપાનાં વચઃ

કાકોલાઃ કિત પગાઃ કિત સધુાધા ખડા કિત 

ક ચ વ ંચ કિત િલોકજનિનવાિરપરૂોદરે

મતકુદબક ંસમદુયયકેકૈમાદાય ય  ૧

દિેવ વપિુલનાણ ેિથિતજુષાં  િનમા િનનાં ાિનનાં

વપાહારિનબશુવપષુાં  તાણ ંહ ંયેસ ે

નાય િિતમડલેરશતઃૈ સરંિતો ભપૂતઃે

ાસાદો લલનાગણરૈિધગતો ભોગીભોગોતઃ  ૨

તીથગતઃૈ કદથનશતઃૈ ક તરૈનથા િત-ૈ

યિતોમમખૈુઃ િકમીશિવમખૈુયૈરવાત ૈ

સતૂ ેકશેવવાસવાિદિવબધુાગારાિભરામાં િય ંગે

દિેવ ભવટ ેયિદ કુટીવાસઃ યાસ ંિવના  ૩

ગાતીરમપુેય શીતલિશલામાલય હમેાચલ

યરૈાકણ કુતહૂલાકુલતયા કલોલકોલાહલઃ 

ત ેવિત સપુવપવતિશલાસહાસનાયાસનાઃ

સીતાગમશુિસરમણીમંરધીરવિન  ૪
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દરૂં ગછ સકછગ ંચ ભવતો નાલોકયામો

મખંુ રે પારાક વરાક સાકિમતરૈના કદગૈયતા 

સઃ ોતમદમાતરજઃાતા કપોલથલે

ગાભઃકિણકા િવમુગિણકાસાય સભાયત ે ૫

િવણોઃ સિતકાિરણી હરજટાજૂટાટવીચાિરણી

ાયિિનવાિરણી જલકણઃૈ પુયૌધિવતાિરણી 

ભૂકદરદાિરણી િનજજલ ેમનોાિરણી

યેઃ વગિવહાિરણી િવજયત ેગા મનોહાિરણી  ૬

વાચાલ ંિવકલ ંખલ ંિતમલ ંકામાકુલ ંયાકુલં

ચાડાલ ંતરલ ંિનપીતગરલ ંદોષાિવલ ંચાિખલ 

કુભીપાકગત ંતમતકકરાદાય કતારયે-

માતજ ુનરેનિદિન તવ વપોદિબદુ ંિવના  ૭

લષેમલષેણયાનલઽેતિબલ ેશાકાકુલ ેયાકુલે

કઠ ેઘઘરઘોષનાદમિલન ેકાય ેચ સમીલિત 

યાં યાયિપ ભારભરુતરાં ાોિત મુ નરઃ

ાતુતેિસ વી િનવસતાં સસંારસતાપ  ૮

ઇિત ીમકાિલદાસિવરિચત ંગાકતો ંસપણૂ 

Encoded and proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) Lyrics in Gujarati PDF
% File name : gangAShTakamkAlidAsa2.itx
% Category : aShTaka
% Location : doc\_devii
% Author : Kalidas
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com
% Proofread by : Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com
% Latest update : May 4, 2013
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

