േഗാഷ്േഠശ്വരാഷ്ടകമ്
{॥ േഗാഷ്േഠശ്വരാഷ്ടകമ് ॥}
സത്യജ്ഞാനമനൻതമദ്വയസുഖാകാരം ഗുഹാൻതഃസ്ഥിതശീചിദ്േയാമ്നി ചിദർകരൂപമമലം യദ് ബഹ്മ തത്ത്വം പരമ് ।
നിർബീജസ്ഥലമധ്യഭാഗവിലസദ്േഗാഷ്േഠാത്ഥവൽമീകസമ്ഭൂതം സത് പുരേതാ വിഭാത്യഹഹ തദ്േഗാഷ്േഠശലിങ്ഗാത്മനാ ॥ ൧॥

സർവജ്ഞത്വനിദാനഭൂതകരുണാമൂർതിസ്വരൂപാമലാ
ചിക്തിർജഡശക്തിൈകതവവശാത് കാഞ്ചീനദീത്വം ഗതാ ।
വൽമീകാശയേഗാഷ്ഠനായകപരബഹ്ൈമക്യകർതീ മുഹുഃ
നൃണാം സ്നാനകൃതാം വിഭാതി സതതം ശീപിിലാരൺയഗാ ॥ ൨॥

ശീമദാജതൈശലശൃങ്ഗവിലസീമദ്ഗുഹായാം മഹീവാർവഹ്ൻയാശുഗഖാത്മികീ വിജയേത യാ പഞ്ചലിങ്ഗാകൃതിഃ ।
ൈസവാശക്തജേനഷു ഭൂരികൃപയാ ശീപിിലാരൺയേഗ
വൽമീേക കില േഗാഷ്ഠനായകമഹാലിങ്ഗാത്മനാ ഭാസേത ॥ ൩॥

യതാദ്യാപ്യണിമാദിസിദ്ധിനിപുണാഃ സിദ്േധശ്വരാണാം ഗണാഃ
തത്തദ്ദിയഗുഹാസു സൻതി യമിദൃഗ്ദൃശ്യാ മഹാൈവഭവാഃ ।
യത്ൈരവ ധ്വനിരർധരാതസമേയ പുൺയാത്മഭിഃ ശൂയേത
പൂജാവാദ്യസമുത്ഥിതഃ സുമനസാം തം രാജതാദിം ഭേജ ॥ ൪॥

ശീമദാജതപർവതാകൃതിധരസ്യാർേധൻദുചൂഡാമേണർേലാൈമകം കില വാമകർണജനിതം കാഞ്ചീതരുത്വം ഗതമ് ।
തസ്മാദുത്തരവാഹിനീ ഭുവി ഭവാൻയാഖ്യാ തതഃ പൂർവഗാ
കാഞ്ചീനദ്യഭിധാ ച പിമഗതാ നിലാനദീ പാവനീ ॥ ൫॥
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ശീമദ്ഭാർഗവഹസ്തലഗ്നപരശുയാഘട്ടനാദ് ദാരിേത
ക്േഷാണീധ്േര സതി വാമദക്ഷിണഗിരിദ്വൻദ്വാത്മനാ േഭദിേത ।
തൻമധ്യപഥിേത വിദാരധരണീഭാേഗതിനദ്യാശേയ
സാ നീലാതടിനീ പുനാതി ഹി സദാ കൽപാദിഗാൻ പാണിനഃ ॥ ൬॥

കൽപാദിസ്ഥലമധ്യഭാഗനിലേയ ശീവിശ്വനാഥാഭിേധ
ലിങ്േഗ പിിലകാനനാൻതരഗതശീേഗാഷ്ഠനാഥാഭിധഃ ।
ശീശമ്ഭുഃ കരുണാനിധിഃ പകുരുേത സാംനിധ്യമൻയാദൃശം
തത്പത്നീ ച വിരാജേതഽത തു വിശാലാക്ഷീതി നാമാങ്കിതാ ॥ ൭॥

ശീകാഞ്ചീതരുമൂലപാവനതലം ഭാജത്തിേവൺയുദ്ഭവം
ത്യക്ത്വാൻയത വിധാതുമിതി മുഹുർയസ്തീർഥയാതാദികമ് ।
േസാഽയം ഹസ്തഗതം വിഹായ കുധിയാ ശാഖാഗലീനം വൃഥാ
യഷ്ട്യാ താഡിതുമീഹേത ജഡമതിർനിഃസാരതും ഫലമ് ॥ ൮॥

ശീമദാജതൈശേലാത്ഥതിേവണീമഹിമാങ്കിതമ് ।
േഗാഷ്േഠശ്വരാഷ്ടകമിദം സാരജ്ൈഞരവേലാക്യതാമ് ॥ ൯॥

ഇതി േഗാഷ്േഠശ്വരാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ്

Encoded by Sridhar - Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu
goShTheshvarAShTaka.n is from a group of short poems of modern
times from Coimbatore. goShTheshvara figuring in this hymn is
kOTTai Ishvara, in the temple behind the municipal office in the
town of Coimbatore. The rAjatashaila in verse 3 (and the last
verse) is Valliangiri near Erode; guhA in verse 3 refers to a
neighbouring place near BhavAni; triveNI in verse 8 is the sangam
at BhavAni, of the KAveri, BhavAni and Noyyal; pippilAraNya
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in verse 3 is the old name of the place where the shrine of
Perur, on the outskirts of Coimbatore, stands. kA~nchItaru in
verse 5 is the kShetravRikSha at the Perur shrine and kA~nchInadI
is the river Noyyal running nearby. nilAnadI is the river starting
near Valliangiri. vishvanAtha and vishAlAkShI (verse 7) are the
deities in the AvanAshi temple, 20 miles from Coimbatore.
vidAradharaNI (in verse 6) is the landmark forming the TamilNadu
Kerala border in this area.
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