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Gangastava

ગઙ્ગા તવઃ

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
સતૂ ઉવાચ –

વં મનુયઃ સવ ગઙ્ગા તવમનુત્તમમ્ ।
શાેકમાેહહરં પુંસા ષ ભઃ પિરક તતમ્॥ ૧॥
ઋષય ઊચુઃ –
ઇયં સરુતરઙ્ ગણી ભવનવાિરધે તાિરણી
તુતા હિરપદા બુ દુપગતા જગ સસંદઃ ।
સમુે શખરામર પ્રયજલામલક્ષા લની
પ્રસન્નવદના શભુા ભવભયસ્ય િવદ્રાિવણી॥ ૨॥
ભગીરથરથાનુગા સરુકર દ્રદપાર્પહા
મહેશમુકુટપ્રભા ગિર શરઃપતાકા સતા ।
સરુાસરુનરાેરગૈરજભવાચ્યુતૈઃ સં તુતા
િવમુ ક્તફલશા લની કલષુના શની રાજતે॥ ૩॥
િપતામહકમ ડલપુ્રભવમુ ક્તબી લતા
શ્રુ ત તગણ તુત દ્વજકુલાલવાલા તા ।
સમુે શખરા ભદા િનપ તતા િત્રલાેકા તા
સધુમર્ફલશા લની સખુપલા શની રાજતે॥ ૪॥
ચર દ્વહગમા લની સગરવંશમુ ક્તપ્રદા
મનુી દ્રવરન દની િદિવ મતા ચ મ દાિકની ।
સદા દુિરતના શની િવમલવાિરસ દશર્ન-
પ્રણામગુણક તર્નાિદષુ જગ સુ સરંાજતે॥ ૫॥
મહા ભષસતુાઙ્ગના િહમ ગર શકૂટ તના
સફેનજલહા સની સતમરાલસચ્ચાિરણી ।
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ચલ લહિરસ કરા વરસરાજેમાલાધરા
રસાે લ સતગા મની જલિધકા મની રાજતે॥ ૬॥
ક્વ ચન્મુિનગણૈઃ તુતા ક્વ ચદન તસ પૂ જતા
ક્વ ચ કલકલ વના ક્વ ચદધીરયાદાેગણા ।
ક્વ ચદ્રિવકરાે વલા ક્વ ચદુદગ્રપાતાકુલા
ક્વ ચ જનિવગાિહતા જય ત ભી મમાતા સતી॥ ૭॥
સ અેવ કુશલી જનઃ પ્રણમતીહ ભાગીરથી ં
સ અેવ તપસાં િનિધજર્પ ત હ્નવીમાદરાત્ ।
સ અેવ પુ ષાેત્તમઃ મર ત સાધુ મ દાિકની ં
સ અેવ િવજયી પ્રભુઃ સરુતરઙ્ ગણીં સવેતે॥ ૮॥
તવામલજલા ચતં ખગ ગાલમીનક્ષતં
ચલ લહિરલાે લતં ચરતીરજ બા લતમ્ ।
કદા િનજવપુમુર્દા સરુનરાેરગૈઃ સં તુતાેઽ યહં
િત્રપથગા મિન પ્રયમતીવ પ યા યહાે॥ ૯॥
વત્તીરે વસ ત તવામલજલ નાનં તવ પ્રેક્ષણં
વન્નામ મરણં તવાેદયકથાસલંાપનં પાવનમ્ ।
ગઙ્ગે મે તવ સવેનૈકિનપુણાેઽ યાન દતશ્ચાદતૃઃ
તુ વા ચાેદ્ગતપાતકાે ભુિવ કદા શા તશ્ચિર યા યહમ્॥ ૧૦॥
ઇત્યેતદૃ ષ ભઃ પ્રાેક્તં ગઙ્ગા તવનમુત્તમમ્ ।
વગ્ય ય સ્યમાયુ યં પઠનાચ્છ્ર વણાદિપ॥ ૧૧॥
સવર્પાપહરં પુંસાં બલમાયુિવવધર્નમ્ ।
પ્રાતમર્ યાહ્નસાયાહે્ન ગઙ્ગાસાિન્ન યતા ભવેત્॥ ૧૨॥
ઇત્યેતદ્ભાગર્વાખ્યાનં શકુદેવાન્મયા શ્રુતમ્ ।
પિઠતં શ્રાિવતં ચાત્ર પુ યં ધ યં યશસ્કરમ્॥ ૧૩॥
અવતારં મહાિવ ણાેઃ કલે્કઃ પરમમદ્ભુતમ્ ।
પઠતાં વતાં ભ યા સવાર્શભુિવનાશનમ્॥ ૧૪॥
ઇ ત શ્રીક લ્કપુરાણેઽનુભાગવતે ભિવ યે તીયાંશે
ઋ ષકૃતાે ગઙ્ગા તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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