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Shri Gangadashakam

શ્રીગઙ્ગાદશકમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ માેક્ષાપેાયાય િવદ્મહે । માઙ્ગલ્યાયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે ગઙ્ગા પ્રચાેદયાત્॥
યાનમ-્
નમ તુ યં વરે ગઙ્ગે માેક્ષસાૈમઙ્ગલાવહે ।
પ્રસીદ મે નમાે માતવર્સ મે સહ સવર્દા॥
ગઙ્ગા ભાગીરથી માતા ગાેમખુી સ સદુ શની ।
ભગીરથતપઃપૂણાર્ ગર શશીષર્વાિહની॥ ૧॥
ગગનાવતરા ગઙ્ગા ગ ભીર વરઘાં ષણી ।
ગ તતાલસગુા લાવા ગમનાદ્ભુતગાલયા॥ ૨॥
ગઙ્ગા િહમાપગા િદવ્યા ગમનાર ભગાેમખુી ।
ગઙ્ગાેત્તર તપ તીથાર્ ગભીરદિરવાિહની॥ ૩॥
ગઙ્ગાહિર શલા પા ગહના તરઘઘર્રા ।
ગમનાેત્તરકાશી ચ ગ તિન સસુઙ્ગમા॥ ૪॥
ગઙ્ગાભાગીરથીયુક્તાગ ભીરાલકન દભા ।
ગઙ્ગા દેવપ્રયાગા મા ગભીરા ચતરાઘવા॥ ૫॥
ગતિન હૃષીકેશા ગઙ્ગાહિરપદાેદકા ।
ગઙ્ગાગતહિરદ્વારા ગગનાગસમાગતા॥ ૬॥
ગ તપ્રયાગસકુ્ષતે્રા ગઙ્ગાકર્તનયાયુતા ।
ગતમાનવપાપા ચ ગઙ્ગા કાશીપુરાગતા॥ ૭॥
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ગહનાઘિવનાશા ચ ગત્યુત્તમસખુાવની ।
ગ તકાલીિનવાસા ચ ગઙ્ગાસાગરસઙ્ગતા॥ ૮॥
ગઙ્ગા િહમસમાવાહા ગ ભીરિનિધસાલયા ।
ગદ્યપદ્યનુતાગીતા ગદ્યપદ્યપ્રવાિહણી॥ ૯॥
ગાનપુ પા ચતા ગઙ્ગા ગાિહતાગહ્વગહ્વરા ।
ગાયગા ભીયર્માધુયાર્ ગાયમાધુયર્વાગ્વરા॥ ૧૦॥
નમ તે તુિહને ગઙ્ગે નીહારમયિનઝર્િર ।
ગઙ્ગાસહસ્રવાગ્રપૂે નમ તે માનસાલયે॥ ૧૧॥
મઙ્ગલં પુ યગઙ્ગે તે સહસ્રશ્લાેકસસું્ફરે ।
સહસ્રાયુતસ ક ત સ વસૂ્ફત સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીગઙ્ગાદશકં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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