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શ્રીગઙ્ગાપ્રમા ણકા તુ તઃ

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ માેક્ષાપેાયાય િવદ્મહે । માઙ્ગલ્યાયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નાે ગઙ્ગા પ્રચાેદયાત્॥
િહમાલયસ્ય પુિત્રકા િહમાિહમાસરા લવા ।
િહમા તશભુ્રસારકા િહમાપગા સગુઙ્ ગકા॥ ૧॥
િહમાલયસ્થદૈિવકા પ્રમા ણતા તપૂતકા ।
િહમપ્રપાતકાવ્યઝા સકુાવ્યઝાપ્રસાિદકા॥ ૨॥
રમાપપાદરાસકા ઉમાપશખેરાેદકા ।
રમારમારમા લવા ઉમારમા ભરામકા॥ ૩॥
સનાદસારસારગા િનનાદસુ વરાશગુા ।
સનુાદસા ચતાભગા નનાદગા વરાપગા॥ ૪॥
સર ગમાપધાિનસા વરાચર્ના તમાેિદતા ।
ગગામમાધનીસર વરાસરા સરુાપગા॥ ૫॥
વરાક્ષરા ક્ષરાક્ષરા ક્ષરાક્ષરા સવુાક્ક્ષરા ।
સભુાક્ષરા શભુાક્ષરા સકુાક્ષરા સખુાક્ષરા॥ ૬॥
સરુાગરાગરાગગા સદા શવા શરાેદકા ।
સધુા લવા તમાેદકા સરુા લવા શભુાેદકા॥ ૭॥
ભવાભવા ભવ પ્રયા વરપ્રદાભગાપગા ।
સદામુદાકરા બકા સદા ચતા પરા બકા॥ ૮॥
સરાગગીતમા કા સરુાગપુ પમા લકા ।
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વરાગર ક્તલાસ્યકા િવરાગમુ ક્તદાિયકા॥ ૯॥
કુકમર્દાિરણીશ્વર િવમુ ક્તદાિયની જની ।
સવુા સનીસપુૂ જતા સકુાૈશલા સમુઙ્ગલા॥ ૧૦॥
ગુ પ્રસાદક તતા ગુ પ્રમાેદગી તકા ।
ગુ પ્રચાેદના ચતા ગુ વયંકૃતાચર્ના॥ ૧૧॥
સમુઙ્ગલં સગુઙ્ ગકે પ્રમા ણકા તુ તસુ્ફરે ।
સરુાગતાલલાસ્યકે સવુા ણ તે સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૨॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતા
શ્રીગઙ્ગાપ્રમા ણકા તુ તઃ ગુરાૈ સમિપતા ।
ૐશભુમ તુ ।
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