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Gangastuti or Gangadashahara Stotram

ગઙ્ગા તુતી ગઙ્ગાદશહરા તાતે્રમ્ ચ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ઈશ્વર ઉવાચ ।
ચતુભુર્ ં િત્રનતે્રાં ચ સવાર્વયવશાે ભતામ્ ।
રત્નકુ ભ સતા ભાજેવરદાભયસ કરામ્ ॥ ૧॥
શ્વેતવસ્ત્રપર ધાનાં મુક્તામ ણિવભૂ ષતામ્ ।
અેવં યાયે સસુાૈ યાં ચ ચ દ્રાયુતસમપ્રભામ્ ॥ ૨॥
ચામરૈવ જ્યમાનાં ચ શ્વેતચ્છત્રાપેશાે ભતામ્ ।
સપુ્રસન્નાં ચ વરદાં ક ણાદ્રર્િનર તરામ્ ॥ ૩॥
સધુા લાિવતભૂ ષ્ઠાં િદવ્યગ ધાનુલપેનામ્ ।
ત્રૈલાેક્યન મતાં ગઙ્ગાં સવર્દેવૈર ભષુ્ટતામ્ ॥ ૪॥
િદવ્યરત્નિવભષૂાં ચ િદવ્યમાલ્યૈિવભૂ ષતામ્ ।
યા વા જલે યથાપ્રાેક્તં તથાચાયા ચ પજૂયેત્ ॥ ૫॥

ૐ નમાે ભગવત્યૈ અ શ્રી ં હ્ર ી ં િહ લ િહ લ મ લ મ લ
ગઙ્ગે માં પાવય પાવય વાહા ।

અનને મ ત્રેણ આગમાેક્તને પ ચપુ પા જ લ શ્રીગઙ્ગાયૈ િનવેદયેત્ ।
મયા હતાિન પુ પા ણ પૂ થ પ્ર તગ્ હ્યતામ્ ।
દશાંગં ગુગ્ગુલં ધપંૂ સગુ ધં ચ મનાેહરમ્ ॥ ૬॥
ગ્ હાણ મઙ્ગલં દ પં ઘ્ તવ તસમ વતમ્ ।
ચતુિવધં ચ નવૈેદં્ય રસઃૈ ષડ્ ભઃ સમ વતમ્ ।

દ્ર પ!ે નમ તેઽ તુ ગ્ હાણ વરદા ભવ ॥ ૭॥
પરદારપરદ્રવ્યપરદ્રાેહપરાઙ્મખુઃ
ગઙ્ગા બ્રૂતે કદાઽઽગત્ય મામયં પાવિય ય ત ॥
ઇ ત વૈશ્વાનરનારદસ વાદે દશપાપહરાયાઃ શ્રીગઙ્ગા યાનાચર્નિવિધઃ ।
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અેવં યાનાચર્નં િવધાય પશ્ચા જલા તરે સ્થ વા, જ્યેષે્ઠ મા સ
સતે પક્ષે પ્ર તપદાિદદશમીપયર્ તં દશિવધપાપપ્રણાશાય
પ્ર તિદનમુત્તરાેત્તરિદન દ્ધયા દશહરા તાતે્રપાઠમહં કિર યે ।
અથ દશહરા તાતે્રપ્રાર ભઃ ।
બ્રહ્માવેાચ –

નમઃ શવાયૈ ગઙ્ગાયૈ શવદાયૈ નમાે નમઃ ।
નમ તે દ્ર િપ યૈ શાઙ્કય તે નમાે નમઃ ॥ ૧॥
નમ તે િવ િપ યૈ બ્રહ્મામૂત્ય નમાે નમઃ ।
સવર્દેવ વ િપ યૈ નમાે ભષેજમૂતર્યે ॥ ૨॥
સવર્સ્ય સવર્વ્યાધીનાં ભષક્ષ્રે ઠ્યૈ નમાેઽ તુ તે ।
સ્થા જઙ્ગમસ ભૂતિવષહ યૈ નમાે નમઃ ॥ ૩॥
સસંારિવષનાિહ યૈ વનાયૈ નમાે નમઃ ।
શા તસ તાનકાિર યૈ નમ તે શદુ્ધમૂતર્યે ॥ ૪॥
સવર્સશંુ દ્ધકાિર યૈ નમઃ પાપાિરમૂતર્યે ।
ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાિય યૈ ભદ્રદાયૈ નમાે નમઃ ॥ ૫॥
ભાેગાપેભાેગદાિય યૈ ભાેગવત્યૈ નમાે નમઃ ।
મ દાિક યૈ નમ તેઽ તુ વગર્દાયૈ નમાે નમઃ ॥ ૬॥
નમસૈ્ત્રલાેક્યભષૂાયૈ િત્રપથાયૈ નમાે નમઃ ।
નમ સ્ત્રશકુ્લસસં્થાયૈ ક્ષમાવત્યૈ નમાે નમઃ ॥ ૭॥
િત્રહૂતાશનસસં્થાયૈ તે વેત્યૈ નમાે નમઃ ।
ન દાયૈ લઙ્ગધાિર યૈ નારાય યૈ નમાે નમઃ ॥ ૮॥
નમ તે િવશ્વમખુ્યાયૈ રેવત્યૈ તે નમાે નમઃ ।

હત્યૈ તે નમ તેઽ તુ લાેકધા યૈ નમાે નમઃ ॥ ૯॥
નમ તે િવશ્વ મત્રાયૈ ન દ યૈ તે નમાે નમઃ ।

વ્યૈ શવા તાયૈ ચ સુ ષાયૈ નમાે નમઃ ॥ ૧૦॥
પરાપરશતાઢ ાયૈ વરદાયૈ નમાે નમઃ ।
પાશ લિનક્ऱ◌્ ત યૈ અ ભન્નાયૈ નમાે નમઃ ॥ ૧૧॥
શા તાયૈ ચ વિરષ્ઠાયૈ વરદાયૈ નમાે નમઃ ।
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ઉસ્રાયૈ સખુદાેગ્ યૈ ચ સ િવ યૈ નમાે નમઃ ॥ ૧૨॥
બ્ર હ્મષ્ઠાયૈ બ્રહ્મદાયૈ દુિરત યૈ નમાે નમઃ ।
પ્રણતા તપ્રભ જ યૈ જગન્માત્રે નમાેઽ તુ તે ॥ ૧૩॥
સવાર્પ પ્ર તપક્ષાયૈ મઙ્ગલાયૈ નમાે નમઃ ।
શરણાગતદ નાતર્પિરત્રાણપરાયણે ॥ ૧૪॥
સવર્સ્યા તહરે દેિવ નારાય ણ નમાેઽ તુતે ।
િનલપાયૈ દુગર્હ યૈ દક્ષાયૈ તે નમાે નમઃ ॥ ૧૫॥
પરા પરતરે તુ યં નમ તે માેક્ષદે સદા ।
ગઙ્ગે મમાગ્રતાે ભૂયા ગઙ્ગે મે દેિવ ષ્ઠતઃ ॥ ૧૬॥
ગઙ્ગે મે પાશ્વર્યાેરેિહ વિય ગઙ્ગેઽ તુ મે સ્થ તઃ ।
આદાૈ વમ તે મ યે ચ સવ વં ગાં ગતે શવે ॥ ૧૭॥
વમવે મૂલપ્રકૃ ત વં િહ નારાયણઃ પરઃ ।

ગઙ્ગે વં પરમાત્મા ચ શવ તુ યં નમઃ શવે ॥ ૧૮॥
ય ઇદં પઠ ત તાતંે્ર ભ યા િનતં્ય નરાેઽિપ યઃ ।
શ ◌ૃ યાચ્છ્ર દ્ધયા યુક્તઃ કાયવા ક્ચત્તસ ભવૈઃ ॥ ૧૯॥
દશધાસં સ્થતૈદાષૈઃ સવરેવ પ્રમુચ્યતે ।
સવાર્ કામાનવા ાે ત પ્રેત્ય બ્રહ્મ ણ લયતે ॥ ૨૦॥
ઇમં તવં ગ્ હે ય તુ લખેિય વા િવિન ક્ષપેત્ ।
ના ગ્ ચાેરભયં તત્ર પાપે ય્ઽિપ ભયં ન િહ ॥ ૨૧॥
જ્યેષે્ઠ મા સ સતે પક્ષે દશમી હ તસયંુતા ।
સહંરેિ ત્રિવધં પાપં બુધવારેણ સયંુતા ॥ ૨૨॥
તસ્યાં દશ યામેતચ્ચ તાતંે્ર ગઙ્ગાજલે સ્થતઃ ।
યઃ પઠેદ્દશકૃ વ તુ દિરદ્રાે વાિપ ચાક્ષમઃ ॥ ૨૩॥
સાેઽિપ ત ફલમા ાે ત ગઙ્ગાં સ પજૂ્ય યત્નતઃ ।
પવૂાક્તને િવધાનને ય ફલં સપં્રક તતમ્ ॥ ૨૪॥
યથા ગાૈર તથા ગઙ્ગા ત માદ્ગાૈયાર્ તુ પજૂને ।
િવિધયા િવિહતઃ સ યક્ સાેઽિપ ગઙ્ગાપ્રપજૂને ॥૨૫॥
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યથા શવ તથા િવ યર્થા િવ મા તથા ।
ઉમા યથા તથા ગઙ્ગા ચતૂ પન્ન ભદ્યતે ॥૨૬॥
િવ દ્રા તરં યચ્ચ શ્રીગાૈયાર તરં યથા ।
ગઙ્ગાગાૈયર્ તરં ચાિપ યાે બ્રૂતે મૂઢધી તુ સઃ ॥૨૭॥
રાૈરવાિદષુ ઘાેરેષુ નરકેષુ પતત્યધઃ ।
અદત્તાનામપુાદાનં િહસા ચવૈાિવધાનતઃ ॥ ૨૮॥
પરદારાપેસવેા ચ કાિયકં િત્રિવધં તમ્ ।
પા યમ તં ચવૈ પૈશુ યં ચાિપ સવર્શઃ ॥ ૨૯॥
અસ બદ્ધપ્રલાપશ્ચ વાઙ્મયં સ્યાચ્ચતુિવધમ્ ।
પરદ્રવ્યે વ ભ યાનં મનસાિનષ્ટ ચ તનમ્ ॥ ૩૦॥
િવતથા ભિનવેશશ્ચ માનસં િત્રિવધં તમ્ ।
અેતાિન દશ પાપાિન હર વં મમ હ્નિવ ॥ ૩૧॥
દશપાપહરા ય માત્ત માદ્દશહરા તા ।
અેતૈદશર્િવધૈઃ પાપૈઃ કાેિટજન્મસમુદ્ભવૈઃ ॥ ૩૨॥
મુંચ્યતે નાત્ર સ દેહાે બ્રહ્મણાે વચનં યથા ।
દશિત્રશચ્છ્ર્ તા સવાર્ન્ િપ નથ િપતામહાન્ ॥ ૩૩॥
ઉદ્ધરત્યેવ સસંારાન્મ ત્રેણાનને પૂ જતા ।
ૐ નમાે ભગવત્યૈ દશપાપહરાયૈ ગઙ્ગાયૈ નારાય યૈ રેવત્યૈ ।
શવાયૈ દક્ષાયૈ અ તાયૈ િવશ્વ િપ યૈ (િવશ્વમખુ્યાયૈ)

ન દ યૈ તે નમાે નમઃ ॥ ૩૪॥
જ્યેષે્ઠ મા સ સતે પક્ષે દશ ય◌़◌ાં બુધહ તયાેઃ ।
ગરાન દે વ્યતીપાતે ક યાચ દ્રે ષે રવાૈ ।
દશયાેગે ચ યઃ ના વા સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ॥ ૩૫॥
સતમકરિનષ ણાં શભુ્રવણા િત્રનતે્રાં

કર તકલશાેદ્ય સાે પલામત્યભીષ્ટામ્ ।
િવિધહિરહર પાં સે દુકાેટ રજુષ્ટાં

ક લત સતદુકૂલાં હ્નવી ં તાં નમા મ ॥ ૩૬॥
આદાવાિદિપતામહસ્ય િનગમવ્યાપારપાત્રે જલં
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પશ્ચા પન્નગશાિયનાે ભગવતઃ પાદાેદકં પાવનમ્ ।
ભૂયઃ શ ભજુટાિવભષૂણમ ણજર્હ્નાેમર્હષિરયં

ક યા ક મષના શની ભગવતી ભાગીરથી દૃ યતે ॥ ૩૭॥
િવ પાદા જસ ભૂતે ગઙ્ગે િત્રપથગા મિન ।
બ્રહ્મદ્રવે ત િવખ્યાતે પાપં મે હર હ્નિવ ॥ ૩૮॥

હ્નવી સવર્તઃ પુ યા બ્રહ્મહત્યાપહાિરણી ।
વારાણસ્યાં િવશષેેણ ગઙ્ગા ચાેત્તરવાિહની ॥ ૩૯॥
ગઙ્ગા ગઙ્ગે ત યાે બ્રૂયાદ્યાજેનાનાં શતૈરિપ ।
મુચ્યતે સવર્પાપે યાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત ॥ ૪૦॥
ઇ ત સ્ક દે મહાપુરાણે અેકાશી ત સાહ યાં સિંહતાયાં તીયે કાશીખ ડે
ધમાર્ ધસ્થા ગઙ્ગા તુ તઃ અથવા શ્રીગઙ્ગાદશહરા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
અથાગમાેક્તં તાતંે્ર અેવમ્ ।

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

Proofread by PSA EASWARAN, NA

Gangastuti or Gangadashahara Stotram

pdf was typeset on December 25, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

gangAstuti.pdf 5


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

