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ીગાતો

{ ીગાતો }

ગગંાતો

દિેવ સરુેિર ભગવિત ગગં ેિભવુનતાિરિણ તરલ તરંગ ે

શકંર મૌિલિવહાિરિણ િવમલ ેમમ મિત રાતાં તવ પદ કમલ ે ૧

ભાિગરિથ સખુદાિયિન માતઃ તવ જલમિહમા િનગમ ેયાતઃ 

નાહ ંન ેતવ મિહમાન ંપાિહ પામિય મામનાન  ૨

હિર પદ પા તરંિગિણ ગગં ેિહમિવધમુુાધવલતરંગ ે

દરૂીકુ મમ દુિત ભારં કુ પયા ભવ સાગર પાર  ૩

તવ જલમમલ ંયને િનપીત ંપરમપદ ંખલ ુતને હીત 

માતગગં ેવિય યો ભઃ િકલ ત ંુ ંન યમઃ શઃ  ૪

પિતતોાિરિણ િવ ગગં ેખડત િગિરવરમડત ભગં ે

ભીમ જનિન હ ેમિુનવરકય ેપિતતિનવાિરિણ િભવુન ધય ે ૫

કપલતાિમવ ફલદા લોક ેણમિત યવાં ન પતિત શોક ે

પારાવારિવહાિરિણ ગગં ેિવમખુયવુિત તતરલાપાંગ ે ૬

તવ ચેમાતઃ ોતઃ ાતઃ પનુરિપ જઠરે સોિપ ન તઃ 

નરકિનવાિરિણ િવ ગગં ેકલષુિવનાિશિન મિહમોુગં ે ૭
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પનુરસદગં ેપુયતરંગ ેજય જય િવ કણાપાંગ ે

ઇમકુુટમિણરાિજતચરણ ેસખુદ ેશભુદ ેયશરય ે ૮

રોગ ંશોક ંતાપ ંપાપ ંહર મ ેભગવિત કુમિત કલાપ 

િભવુનસારે વસધુાહારે વમિસ ગિતમમ ખલ ુસસંારે  ૯

અલકાનદં ેપરમાનદં ેકુ કણામિય કાતરવે 

તવ તટ િનકટ ેયય િનવાસઃ ખલ ુવકુૈઠ ેતય િનવાસઃ  ૧૦

વરિમહ મીરે કમઠો મીનઃ ક વા તીરે શરટઃ ીણઃ 

અથવા પચો મિલનો દીનઃ તવ ન િહ દરૂે પિતકુલીનઃ  ૧૧

ભો ભવુનેિર પુય ેધય ેદિેવ વમિય મિુનવરકય ે

ગગંાતવિમમમમલ ંિનય ંપઠિત નરો યઃ સ જયિત સય  ૧૨

યષેાં  દય ેગગંા ભિઃ તષેાં  ભવિત સદા સખુમિુઃ 

મધરુાકતા પઝિટકાિભઃ પરમાનદકિલત લિલતાિભઃ  ૧૩

ગગંાતોિમદ ંભવસારં વાંિછતફલદ િવમલ ંસાર 

શકંરસવેક શકંર રિચત ંપઠિત સખુીઃ તવ ઇિત ચ સમાત  ૧૪

 ઇિત ીમછકંરાચાયિવરિચત ંગગંાતો ંસપણૂ 
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