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ഗങ്ഗാഷ്ടകമ് ൨ കാലിദാസകൃതമ്

{॥ ഗങ്ഗാഷ്ടകമ് ൨ കാലിദാസകൃതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ॥

കത്യക്ഷീണി കേരാടയഃ കതി കതി ദ്വീപിദ്വിപാനാം ത്വചഃ

കാേകാലാഃ കതി പൻനഗാഃ കതി സുധാധാമ്ന ഖൺഡാ കതി ।

കിം ച ത്വം ച കതി തിേലാകജനനിത്വദ്വാരിപൂേരാദേര

മജ്ജജ്ജൻതുകദമ്ബകം സമുദയത്േയൈകകമാദായ യത് ॥ ൧॥

േദവി ത്വത്പുലിനാങ്ഗേണ സ്ഥിതിജുഷാം നിർമാനിനാം ജ്ഞാനിനാം

സ്വൽപാഹാരനിബദ്ധശുദ്ധവപുഷാം താർണം ഗൃഹം ശ്േരയേസ ।

നാൻയത ക്ഷിതിമൺഡേലശ്വരശൈതഃ സംരക്ഷിേതാ ഭൂപേതഃ

പാസാേദാ ലലനാഗൈണരധിഗേതാ േഭാഗീൻദേഭാേഗാൻനതഃ ॥ ൨॥

തത്തത്തീർഥഗൈതഃ കദർഥനശൈതഃ കിം ൈതരനർഥാശിൈത-

ർജ്േയാതിഷ്േടാമമുൈഖഃ കിമീശവിമുൈഖർയജ്ൈഞരവജ്ഞാദ്ദൈത ।

സൂേത േകശവവാസവാദിവിബുധാഗാരാഭിരാമാം ശിയം ഗങ്േഗ

േദവി ഭവത്തേട യദി കുടീവാസഃ പയാസം വിനാ ॥ ൩॥

ഗങ്ഗാതീരമുേപത്യ ശീതലശിലാമാലമ്ബ്യ േഹമാചലീം

ൈയരാകർണി കുതൂഹലാകുലതയാ കൽേലാലേകാലാഹലഃ ।

േത ശൃൺവൻതി സുപർവപർവതശിലാസിംഹാസനാധ്യാസനാഃ

സങ്ഗീതാഗമശുദ്ധസിദ്ധരമണീമംജീരധീരധ്വനിമ് ॥ ൪॥

ദൂരം ഗ സകഗം ച ഭവേതാ നാേലാകയാേമാ

മുഖം േര പാരാക വരാക സാകമിതൈരർനാകപൈദർഗമ്യതാമ് ।

സദ്യഃ പ്േരാദ്യതമൻദമാരുതരജഃപാപ്താ കേപാലസ്ഥേല
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ഗങ്ഗാമ്ഭഃകണികാ വിമുക്തഗണികാസങ്ഗായ സമ്ഭായേത ॥ ൫॥

വിഷ്േണാഃ സങ്ഗതികാരിണീ ഹരജടാജൂടാടവീചാരിണീ

പായിത്തനിവാരിണീ ജലകൈണഃ പുൺെയൗധവിസ്താരിണീ ।

ഭൂഭൃത്കൻദരദാരിണീ നിജജേല മജ്ജജ്ജേനാത്താരിണീ

ശ്േരയഃ സ്വർഗവിഹാരിണീ വിജയേത ഗങ്ഗാ മേനാഹാരിണീ ॥ ൬॥

വാചാലം വികലം ഖലം ശിതമലം കാമാകുലം യാകുലം

ചാൺഡാലം തരലം നിപീതഗരലം േദാഷാവിലം ചാഖിലമ് ।

കുമ്ഭീപാകഗതം തമൻതകകരാദാകൃഷ്യ കസ്താരേയൻ-

മാതർജഹ്നുനേരൻദനൻദിനി തവ സ്വൽേപാദബിൻദും വിനാ ॥ ൭॥

ശ്േലഷമശ്േലഷണയാനേലഽമൃതബിേല ശാകാകുേല യാകുേല

കൺേഠ ഘർഘരേഘാഷനാദമലിേന കാേയ ച സമ്മീലതി ।

യാം ധ്യായൻൻപി ഭാരഭങ്ഗുരതരാം പാപ്േനാതി മുക്തിം നരഃ

സ്നാതുശ്േവതസി ജാഹ്ൻവീ നിവസതാം സംസാരസൻതാപഹൃത് ॥ ൮॥

ഇതി ശീമത്കാലിദാസവിരചിതം ഗങ്ഗാഷ്ടകസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥

Encoded and proofread by Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

Ganga Ashtakam 2 ( By Kalidasa ) Lyrics in Malayalam PDF

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

% File name : gangAShTakamkAlidAsa2.itx
% Category : aShTaka
% Location : doc\_devii
% Author : Kalidas
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com
% Proofread by : Dinesh Agarwal dinesh.garghouse at gmail.com
% Latest update : May 4, 2013
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

