
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

கஂகாடக

{॥ கஂகாடக ॥}

ௐ

பகவ தவ ேர ரமாராஶேநாऽஹஂ

கதஷயதணஃ கணமாராதயா ।

ஸகலகஷபஂேக வகேஸாபாநகஂேக

தரலதரதரஂேக ேத கஂேக ரத ॥ ௧॥

பகவ பவலாெமௗமாேல தவாஂபஃ

கணமபமாணஂ ராேநா ேய பஶ ।

அமரநகரநாசாமரமரராநாஂ

கதககலஂகாதஂகமஂேக ட ॥ ௨॥

ரமாடஂ கஂடய ஹரஶிர ஜடாவலாஸய

கேலா।கா ஆபத கநகஹாகடைஶலா கல ।

ோ பேட ட தசயசஂபரஂ பஸ।ய

பாேதாஂ ரய ரநகரஸ பாவ நஃ நா ॥ ௩॥

மஜநமாதஂகஂபதமதமராேமாதமதாஜாலஂ

நாநஂஃ தாஂகநாநாஂ சககல ஂமாஸஂகஂக ।

ஸாயஂராதநாஂ ஶமசையஃ சநரதரஂ

பாய ேநா காஂகமஂபஃ ககலபகராராதரஂ ஹதரஂக ॥ ௪॥

ஆதாவா தாமஹய யமயாபாரபாேர ஜலஂ

பசா பநகஶாேநா பகவதஃ பாேதாதகஂ பாவந ।

யஃ ஶஂஜடாஷணமஃ ஜஹேநாமஹேஷயஂ

கயா கமஷநாஶி பகவ பார தயேத ॥ ௫॥
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ைஶேலரா அவதா ஜஜேல மஜ ஜேநாதா

பாராவாரஹா பவபயேர ஸஸா ।

ேஶஷாேஹரகா ஹரஶிேராவதலாகா

காஶீராதஹா ஜயேத கஂகா மஹாேணா ॥ ௬॥

ேதா தவ ய கதா ேலாசநபதஂ

வமாதா தாஂபரவாஸஂ தர ।

வஸஂேக கஂேக பத ய காயதபதாஂ

ததா மாதஃ ஶாதரதவபதலாேபாऽயலஃ ॥ ௭॥

கஂேக ைரேலாயஸாேர ஸகலரவெதௗதணேதாேய

ணரமவேப ஹசரணரேஜாஹா வகமாேக ।

ராயதஂ ய யா தவ ஜலகாரா ரமஹயாபாேப

கவாஂ ேதாஂ ஸமதஃ ஜகதகஹேர ேத கஂேக ரத ॥ ௮॥

மாதஜாந ஶஂஸஂகவேத ெமௗைல தாயாஜஂ

வேர வேஷாऽவஸாநஸமேய நாராயணாஂவய ।

ஸாநதஂ மரேதா பய மம ராணரயாேணாஸேவ

யா பரதா ஹஹரைவதாகா ஶாவ ॥ ௯॥

கஂகாடகதஂ யஂ யஃ பேட ரயேதா நரஃ ।

ஸவபாபேதா ேலாகஂ ஸ கச ॥ ௧௦॥

இ மபரமஹஂஸபராஜகாசாய

ேகாதபகவயபாதயஶியா

மசகரபகவதஃ கெதௗ ககாடகேதாரஂ ஸண ।
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