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॥ શ્રીગઙ્ગા તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીગઙ્ગા તાતે્રમ્॥
દેિવ સરેુશ્વિર ભગવ ત ગઙ્ગે િત્રભવુનતાિર ણ તરલતરઙ્ગે ।
શઙ્કરમાૈ લિવહાિર ણ િવમલે મમ મ તરા તાં તવ પદકમલે ॥ ૧॥
ભાગીર થ સખુદાિયિન માત તવ જલમિહમા િનગમે ખ્યાતઃ ।
નાઽહં ને તવ મિહમાનં પાિહ કૃપામિય મામજ્ઞાનમ્॥ ૨॥
હિરપદપાદ્યતરઙ્ ગ ણ ગઙ્ગે િહમિવધુમુક્તાધવલતરઙ્ગે ।
દૂર કુ મમ દુ કૃ તભારં કુ કૃપયા ભવસાગરપારમ્॥ ૩॥
તવ જલમમલં યને િનપીતં પરમપદં ખલુ તને ગ્ હીતમ્ ।
માતગર્ઙ્ગે વિય યાે ભક્તઃ િકલ તં દ્રષંુ્ટ ન યમઃ શક્તઃ॥ ૪॥
પ તતાેદ્ધાિર ણ હ્નિવ ગઙ્ગે ખ ડત ગિરવરમ ડતભઙ્ગે ।
ભી મજનિન હે મુિનવરક યે પ તતિનવાિર ણ િત્રભવુનધ યે॥ ૫॥
ક પલતા મવ ફલદામ્ લાેકે પ્રણમ ત ય વાં ન પત ત શાેકે ।
પારાવારિવહાિર ણ ગઙ્ગે િવમખુયવુ તકૃતતરલાપાઙ્ગે॥ ૬॥
તવ ચને્માતઃ સ્રાેતઃ નાતઃ પનુરિપ જઠરે સાેઽિપ ન તઃ ।
નરકિનવાિર ણ હ્નિવ ગઙ્ગે કલષુિવના શિન મિહમાેત્તુઙ્ગે॥ ૭॥
પનુરસદઙ્ગે પુ યતરઙ્ગે જય જય હ્નિવ ક ણાપાઙ્ગે ।
ઇ દ્રમુકુટમ ણરા જતચરણે સખુદે શભુદે ત્યશર યે॥ ૮॥
રાેગં શાેકં તાપં પાપં હર મે ભગવ ત કુમ તકલાપમ્ ।
િત્રભવુનસારે વસધુાહારે વમ સ ગ તમર્મ ખલુ સસંારે॥ ૯॥ ગ તમર્ય

અલકાન દે પરમાન દે કુ ક ણામિય કાતરવ દે્ય ।
તવ તટિનકટે યસ્ય િનવાસઃ ખલુ વૈકુ ઠે તસ્ય િનવાસઃ॥ ૧૦॥
વર મહ નીરે કમઠાે મીનઃ િક વા તીરે શરટઃ ક્ષીણઃ ।
અથવા શ્વપચાે મ લનાે દ ન તવ ન િહ દૂરે પ તકુલીનઃ॥ ૧૧॥
ભાે ભવુનેશ્વિર પુ યે ધ યે દેિવ દ્રવમિય મુિનવરક યે ।
ગઙ્ગા તવ મમમમલં િનતં્ય પઠ ત નરાે યઃ સ જય ત સત્યમ્॥ ૧૨॥
યષેાં હૃદયે ગઙ્ગાભ ક્ત તષેાં ભવ ત સદા સખુમુ ક્તઃ ।
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॥ શ્રીગઙ્ગા તાતે્રમ્॥

મધુરાકા તાપ ઝિટકા ભઃ પરમાન દક લતલ લતા ભઃ॥ ૧૩॥
ગઙ્ગા તાતે્ર મદં ભવસારં વા છતફલદમ્ િવમલં સારમ્ ।
શઙ્કરસવેકશઙ્કરર ચતં પઠ ત સખુી તવ ઇ ત ચ સમાપ્તઃ॥ ૧૪॥
॥ ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચતં ગઙ્ગા તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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