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ഗങ്ഗാഷ്ടകം ശീവാൽമികിവിരചിതമ്

{॥ ഗങ്ഗാഷ്ടകം ശീവാൽമികിവിരചിതമ് ॥}

മാതഃ ൈശലസുതാ-സപത്നി വസുധാ-ശൃങ്ഗാരഹാരാവലി

സ്വർഗാേരാഹണ-ൈവജയൻതി ഭവതീം ഭാഗീരഥീം പാർഥേയ ।

ത്വത്തീേര വസതഃ ത്വദംബു പിബതസ്ത്വദ്വീചിഷു പ്േരങ്ഖതഃ

ത്വൻനാമ സ്മരതസ്ത്വദർപിതദൃശഃ സ്യാൻേമ ശരീരയയഃ ॥ ൧॥

ത്വത്തീേര തരുേകാടരാൻതരഗേതാ ഗങ്േഗ വിഹങ്േഗാ പരം

ത്വൻനീേര നരകാൻതകാരിണി വരം മത്സ്േയാഽഥവാ കപഃ ।

ൈനവാൻയത മദാൻധസിൻധുരഘടാസംഘട്ടഘൺടാരണ-

ത്കാരസ്തത സമസ്തൈവരിവനിതാ-ലസ്തുതിർഭൂപതിഃ ॥ ൨॥

ഉക്ഷാ പക്ഷീ തുരഗ ഉരഗഃ േകാഽപി വാ വാരേണാ വാഽ-

വാരീണഃ സ്യാം ജനന-മരണ-േശദുഃഖാസഹിഷ്ണുഃ ।

ന ത്വൻയത പവിരല-രണത്കിങ്കിണീ-ക്വാണമിതം

വാരസ്തീഭിമരമരുതാ വീജിേതാ ഭൂമിപാലഃ ॥ ൩॥

കാൈകർനിഷ്കുഷിതം ശ്വഭിഃ കവലിതം േഗാമായുഭിർലുൺടിതം

സ്േരാേതാഭിലിതം തടാമ്ബു-ലുലിതം വീചീഭിരാൻേദാലിതമ് ।

ദിയസ്തീ-കര-ചാരുചാമര-മരുത്സംവീജ്യമാനഃ കദാ

ദക്ഷ്േയഽഹം പരേമശ്വരി തിപഥേഗ ഭാഗീരഥീ സ്വം വപുഃ ॥ ൪॥

അഭിനവ-ബിസവൽലീ-പാദപദ്മസ്യ വിഷ്േണാഃ

മദന-മഥന-െമൗേലർമാലതീ-പുഷ്പമാലാ ।

ജയതി ജയപതാകാ കാപ്യെസൗ േമാക്ഷലക്ഷ്മ്യാഃ

ക്ഷപിത-കലികലങ്കാ ജാഹ്നവീ നഃ പുനാതു ॥ ൫॥
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ഏതത്താല-തമാല-സാല-സരലയാേലാല-വൽലീലതാ-

തം സൂർയകര-പതാപരഹിതം ശങ്േഖൻദു-കുൻേദാജ്ജ്വലമ് ।

ഗൻധർവാമര-സിദ്ധ-കിൻനരവധൂ-തുങ്ഗസ്തനാസ്പാലിതം

സ്നാനായ പതിവാസരം ഭവതു േമ ഗാങ്ഗം ജലം നിർമലമ് ॥ ൬॥

ഗാങ്ഗം വാരി മേനാഹാരി മുരാരി-ചരണച്യുതമ് ।

തിപുരാരി-ശിരാരി പാപഹാരി പുനാതു മാമ് ॥ ൭॥

പാപാപഹാരി ദുരിതാരി തരങ്ഗധാരി

ൈശലപചാരി ഗിരിരാജ-ഗുഹാവിദാരി ।

ഝങ്കാരകാരി ഹരിപാദ-രേജാപഹാരി

ഗാങ്ഗം പുനാതു സതതം ശുഭകാരി വാരി ॥ ൮॥

ഗങ്ഗാഷ്ടകം പഠതി യഃ പയതഃ പഭാേത

വാൽമീകിനാ വിരചിതം ശുഭദം മനുഷ്യഃ ।

പക്ഷാൽയ ഗാത-കലികൽമഷ-പങ്ക-മാശു

േമാക്ഷം ലേഭത് പതതി ൈനവ നേരാ ഭവാൌ ॥ ൯॥

॥ ഇതി വാൽമീകിവിരചിതം ഗങ്ഗാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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