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ശീഗംഗാഷ്ടകമ്

{॥ ശീഗംഗാഷ്ടകമ് ॥}

ഓം

ഭഗവതി തവ തീേര നീരമാതാശേനാഽഹം

വിഗതവിഷയതൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണമാരാധയാമി ।

സകലകലുഷഭംേഗ സ്വർഗേസാപാനഗംേഗ

തരലതരതരംേഗ േദവി ഗംേഗ പസീദ ॥ ൧॥

ഭഗവതി ഭവലീലാെമൗലിമാേല തവാംഭഃ

കണമണുപരിമാണം പാണിേനാ േയ സ്പൃശൻതി ।

അമരനഗരനാരിചാമരമരഗാഹിണീനാം

വിഗതകലികലംകാതംകമംേക ലുഠൻതി ॥ ൨॥

ബഹ്മാൺഡം ഖംഡയൻതീ ഹരശിരസി ജടാവൽലിമുൽലാസയൻതീ

ഖൽേലാ।ർകാത് ആപതൻതീ കനകഗിരിഗുഹാഗൺഡൈശലാത് സ്ഖലൻതീ ।

ക്േഷാണീ പൃഷ്േഠ ലുഠൻതീ ദുരിതചയചമൂനിംർഭരം ഭത്സ।ർയൻതീ

പാേഥാധിം പുരയൻതീ സുരനഗരസരിത് പാവനീ നഃ പുനാതു ॥ ൩॥

മജ്ജനമാതംഗകുംഭച്യുതമദമദിരാേമാദമത്താലിജാലം

സ്നാനം◌ഃ സിദ്ധാംഗനാനാം കുചയുഗവിഗലത് കുംകുമാസംഗപിംഗമ് ।

സായംപാതർമുനീനാം കുശകുസുമചൈയഃ ഛൻനതീരസ്ഥനീരം

പായ ൻേനാ ഗാംഗമംഭഃ കരികലഭകരാകാൻതരം ഹസ്തരംഗമ് ॥ ൪॥

ആദാവാദി പിതാമഹസ്യ നിയമയാപാരപാത്േര ജലം

പാത് പൻനഗശായിേനാ ഭഗവതഃ പാേദാദകം പാവനമ് ।

ഭൂയഃ ശംഭുജടാവിഭൂഷണമണിഃ ജഹേനാർമഹർേഷരിയം

കൻയാ കൽമഷനാശിനീ ഭഗവതീ ഭാഗീരഥീ ദൃശ്യേത ॥ ൫॥
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ൈശേലൻദാത് അവതാരിണീ നിജജേല മജ്ജത് ജേനാത്താരിണീ

പാരാവാരവിഹാരിണീ ഭവഭയശ്േരണീ സമുത്സാരിണീ ।

േശഷാേഹരനുകാരിണീ ഹരശിേരാവൽലിദലാകാരിണീ

കാശീപാൻതവിഹാരിണീ വിജയേത ഗംഗാ മനൂഹാരിേണാ ॥ ൬॥

കുേതാ വീചിർവീചിസ്തവ യദി ഗതാ േലാചനപഥം

ത്വമാപീതാ പീതാംബരപുഗ്നിവാസം വിതരസി ।

ത്വദുത്സംേഗ ഗംേഗ പതതി യദി കായസ്തനുഭൃതാം

തദാ മാതഃ ശാതകതവപദലാേഭാഽപ്യതിലഘുഃ ॥ ൭॥

ഗംേഗ ത്ൈരേലാക്യസാേര സകലസുരവധൂെധൗതവിസ്തീർണേതാേയ

പൂർണബഹ്മസ്വരൂേപ ഹരിചരണരേജാഹാരിണി സ്വർഗമാർേഗ ।

പായിതം യദി സ്യാത് തവ ജലകാണികാ ബഹ്മഹത്യാദിപാേപ

കസ്ത്വാം സ്േതാതും സമർഥഃ തിജഗദഘഹേര േദവി ഗംേഗ പസീദ ॥ ൮॥

മാതർജാഹ്നവീ ശംഭുസംഗവലിേത െമൗൈല നിധായാഞ്ജലിം

ത്വത്തീേര വപുേഷാഽവസാനസമേയ നാരായണാംധിദ്വയമ് ।

സാനൻദം സ്മരേതാ ഭവിഷ്യതി മമ പാണപയാേണാത്സേവ

ഭൂയാത് ഭക്തിരവിച്യുതാ ഹരിഹരദ്ൈവതാത്മികാ ശാശ്വതീ ॥ ൯॥

ഗംഗാഷ്ടകമിദം പുൺയം യഃ പേഠത് പയേതാ നരഃ ।

സർവപാപവിനിർഭുക്േതാ വിഷ്ണുേലാകം സ ഗതി ॥ ൧൦॥

ഇതി ശീമത്പരമഹംസപരിവാജകാചാർയ

ശീേഗാവിൻദഭഗവത്പൂജ്യപാദസ്യശിഷ്യാ

ശീമങ്കരഭഗവതഃ കൃെതൗ ഗങ്ഗാഷ്ടകസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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