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ഗങ്ഗാഷ്ടകം കാലിദാസകൃതമ്

{॥ ഗങ്ഗാഷ്ടകം കാലിദാസകൃതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ॥

നമസ്േതഽസ്തു ഗങ്േഗ ത്വദങ്ഗപസങ്ഗാദ്ഭുജം ഗാസ്തുരങ്ഗാഃ കുരങ്ഗാഃ

വങ്ഗാഃ ।

അനങ്ഗാരിരങ്ഗാഃ സസങ്ഗാഃ ശിവാങ്ഗാ ഭുജങ്ഗാധിപാങ്ഗീകൃതാങ്ഗാ

ഭവൻതി ॥ ൧॥

നേമാ ജഹ്നുകൻേയ ന മൻേയ

ത്വദൻൈയർനിസർേഗൻദുചിഹ്നാദിഭിർേലാകഭർതുഃ ।

അേതാഽഹം നേതാഽഹം സേതാ െഗൗരേതാേയ വസിഷ്ഠാദിഭിർഗീയമാനാഭിേധേയ

॥ ൨॥

ത്വദാമജ്ജനാത്സജ്ജേനാ ദുർജേനാ വാ വിമാൈനഃ സമാനഃ സമാൈനർഹി

മാൈനഃ ।

സമായാതി തസ്മിൻപുരാരാതിേലാേക പുരദ്വാരസംരുദ്ധദിക്പാലേലാേക ॥ ൩॥

സ്വരാവാസദമ്േഭാലിദമ്േഭാപി രമ്ഭാപരീരമ്ഭസമ്ഭാവനാധീരേചതാഃ ।

സമാകാങ്ക്ഷേത ത്വത്തേട വൃക്ഷവാടീകുടീേര വസൻേനതുമായുർദിനാനി ॥

൪॥

തിേലാകസ്യ ഭർതുർജടാജൂടബൻധാത്സ്വസീമാൻതഭാേഗ

മനാക്പസ്ഖലൻതഃ ।

ഭവാൻയാ രുഷാ പ്േരാഢസാപൻതഭാവാത്കേരണാഹതാസ്തവത്തരങ്ഗാ

ജയൻതി ॥ ൫॥
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ജേലാൻമജ്ജൈദരാവേതാദ്ദാനകുമ്ഭസ്ഫുരത്പസ്ഖലത്സാൻദസിൻദൂരരാേ

ഗ ।

ക്കചിത്പദ്മിനീേരണുഭങ്േഗ പസങ്േഗ മനഃ േഖലതാം ജഹ്നുകൻയാതരങ്േഗ ॥

൬॥

ഭവത്തീരവാനീരവാേതാത്ഥധൂലീലവസ്പർശതസ്തത്ക്ഷണം ക്ഷീണപാപഃ ।

ജേനാഽയം ജഗത്പാവേന ത്വത്പസാദാത്പേദ െപൗരുഹൂേതഽപി

ധത്േതഽവേഹലാമ് ॥ ൭॥

തിസൻധ്യാനമൽേലഖേകാടീരനാനാവിധാേനകരത്നാംശുബിമ്ബപഭാഭിഃ ।

സ്ഫുരത്പാദപീേഠ ഹേഠനാഷ്ടമൂർേതർജടാഅജൂടവാേസ നതാഃ സ്മഃ പദം േത ॥

൮॥

ഇദം യഃ പേഠദഷ്ടകം ജഹ്നുപുത്യാസികാലം കൃതം കാലിദാേസന രമ്യമ് ।

സമായാസ്യതീൻദാദിഭിർഗീയമാനം പദം ൈകശവം ൈശശവം േനാ ലേഭത്സഃ ॥

൯॥

ഇതി ശീകാലിദാസകൃതം ഗങ്ഗാഷ്ടകസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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