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॥ ઈશાન તવઃ॥

॥ ઈશાન તવઃ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
યઃ ષડ્વક્ત્રગ નનાદ્ભુતસતુાિવ કારણવ્ય જતા ચ ત્યાે પાદનવૈભવાં
ગિરસતુાં માયાં િન ઙ્ગે દધત્ ।
સવે્યાં સં તહાનયે િત્રપથગાં િવદ્યાં ચ મૂધ્નાર્ વહન્

વં બ્રહ્મ વમ ભવ્યન ક્ત ભજતઃ પાયાત્ સ ગઙ્ગાધરઃ॥ ૧॥
યસ્યાલાેચ્ય કપદર્દુગર્િવલુઠ ગઙ્ગા બુશાૈક્લ્યાચ્છતા-

માધુયાર્ ણ પારાજયાેિદતશચુા ક્ષીણઃ કલામાત્રતામ્ ।
બભ્રત્ િપ સ ત નનૂમુ કટજટાજૂટાેચ્ચકૂટાચ્છશી
લાલાટ ક્ષ શખાસુ સાેઽ તુ ભજતાં ભવ્યાય ગઙ્ગાધરઃ॥ ૨॥

ય લાલાટકૃપીટયાેિનસતતાસઙ્ગા દ્વલીનઃ શશી
ગઙ્ગા પમપુેત્ય ત પ્રશમનાશક્તઃ કૃશાઙ્ગઃ શચુા ।
ઉદ્બધ્ના ત તનું ત્રપાપરવશાે મ યે જટાદામ ભઃ
પાયાત્ તવ્યિવભાવ્યનવ્યચિરતાે ભક્તાન્ સ ગઙ્ગાધરઃ॥ ૩॥
અઙ્કા ઢધરાધરાિધપસતુાસાૈ દયર્સ ત જતા

ગઙ્ગા યસ્ય કપદર્દુગર્મદને લીના િવલીના િહ્રયા ।
ચ તાપા ડુતનુઃ ખલ ત્યિવરતં પાવર્ત્યસયૂા મતૈ-

ર તિધ બહુ મ યતેઽ તુ ભજતાં ભૂત્યૈ સ ગઙ્ગાધરઃ॥ ૪॥
મુગ્ધાં નગ્ધ ઇવ પ્રતાયર્ ગિર મધાર્ઙ્ગદાનચ્છલાન્-

િનત્યાેદ્દદ્બહુલભ્રમાં િત્રપથગામાત્માેત્તમાઙ્ગે વહન્ ।
તાને યાે િવષમેક્ષણ વપદવીમારાે યતે કાેિવદૈઃ
પ્રચ્છન્નપ્રણયક્રમાેઽ તુ ભજતાં પ્રીત્યૈ સ ગઙ્ગાધરઃ॥ ૫॥

સવંાસ જસરુાસરુિપપિરષદ્વ્યાક ણર્પુ પા જ લ-
પ્ર યાેતન્મકર દ બ દુસતતાસારઃ પતન્મ તકે ।

યસ્યાિવશ્રમસ ત સ્ત્રપથગા ના ા જનૈઃ ખ્યા યતે
સ ત્રૈલાેક્યિનષેિવતાઙ્ ઘ્રયુગલઃ પુ ણાતુ ગઙ્ગાધરઃ॥ ૬॥

ય મન્નુદ્ધતતા ડવૈકરસતાસાટાપેનાવ્યક્રમે
િવસ્ર તાસુ જટાસુ ભાસરુતનુધાર્રાશતૈઃ પાતુકા ।
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॥ ઈશાન તવઃ॥

ગઙ્ગાજઙ્ગમવાિરપવર્તિધયં ચત્તે િવધત્તે સતા-
મવંે ચત્રિવભૂ તર તુ ભજતાં ભવ્યાય ગઙ્ગાધરઃ॥ ૭॥

યાે ગઙ્ગાપય સ પ્રભાે તવ મહાનત્યાદરઃ ક પતે
સ મૂચ્છર્ દ્વષયાપનાય િવધતે કુ્રદ્ યસ્યસત્યાેક્તયે ।
ઈશાન તવ સાગરા તગમને વા યઃ પુરા યાેઽક્ષમાઃ
સિઙ્ક્ષ યે વમ મષુ્ટતઃ સ સતગુઃ પ્રીતાેઽ તુ ગઙ્ગાધરઃ॥ ૮॥
ઇતીશન તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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