
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഗങ്ഗാഷ്ടകം സത്യജ്ഞാനാനൻദതീർഥകൃത

{॥ ഗങ്ഗാഷ്ടകം സത്യജ്ഞാനാനൻദതീർഥകൃത ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ॥

യദവധി തവ നീരം പാതകീ ൈനതി ഗങ്േഗ

തദവധി മലജാൈലർൈനവ മുക്തഃ കെലൗ സ്യാത് ।

തവ ജലകണികാഽലം പാപിനാം പാപശുദ്ധൈയ

പതിതപരമദീനാംസ്ത്വം ഹി പാസി പപൻനാൻ ॥ ൧॥

തവ ശിവജലേലശം വായുനീതം സേമത്യ

സപദി നിരയജാലം ശൂൻയതാേമതി ഗങ്േഗ ।

ശമലഗിരിസമൂഹാഃ പസ്ഫുൺടതി പചൺഡാസ്ത്വയി

സഖി വിശതാം നഃ പാപശങ്കാ കുതഃ സ്യാത് ॥ ൨॥

തവ ശിവജലജാലം നിഃസൃതം യർഹി

ഗങ്േഗ സകലഭുവനജാലം പൂതപൂതം തദാഽഭൂത് ।

യമഭടകലിവാർതാ േദവി ലുപ്താ യേമാഽപി

യധികൃതവരേദഹാഃ പൂർണകാമാഃ സകാമാഃ ॥ ൩॥

മധുമധുവനപൂൈഗ രത്നപൂൈഗർനൃപൂൈഗർ-

മധുമധുവനപൂൈഗർേദവപൂൈഗഃ സപൂൈഗഃ ।

പുരഹരപരമാങ്േഗ ഭാസി മാേയവ ഗങ്േഗ ശമയസി

വിഷതാപം േദവേദവസ്യ വൻദ്യമ് ॥ ൪॥

ചലിതശശികുലാൈഭരുത്തരങ്ൈഗസ്തരങ്ൈഗർ-

അമിതനദനദീനാമങ്ഗസങ്ൈഗരസങ്ൈഗഃ ।

വിഹരസി ജഗദൺേഡ ഖൺഡംയതീ ഗിരീൻദാൻ രമയസി
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നിജകാൻതം സാഗരം കാൻതകാേത ॥ ൫॥

തവ പരമഹിമാനം ചിത്തവാചാമമാനം

ഹരിഹരവിധിശത്കാ നാപി ഗങ്േഗ വിദൻതി ।

ശുതികുലമഭിധത്േത ശങ്കിതം തം ഗുണാൻതം

ഗുണഗണസുവിലാൈപർേനതി േനതീതി സത്യമ് ॥ ൬॥

തവ നുതിനതിനാഅമാൻയപ്യഘം പാവയൻതി ദദതി

പരമശാൻതിം ദിയേഭാഗാൻ ജനാനാമ് ।

ഇതി പതിതശരൺേയ ത്വാം പപൻേനാഽസ്മി

മാതർലലിതതരതരങ്േഗ ചാങ്ഗ ഗേവപസീദ ॥ ൭॥

ശുഭതരകൃതേയാഗാദ്വിശ്വനാഥ-

പസാദാദ്ഭവഹരവരവിദ്യാം പാപ്യ കാശ്യാം ഹി ഗങ്േഗ ।

ഭഗവതി തവ തീേര നീരസാരം നിപീയ

മുദിതഹൃദയകഞ്േജ നൻദസൂനും ഭേജഽഹമ് ॥ ൮॥

ഗങ്ഗാഷ്ടകമിദം കൃത്വാ ഭുക്തിമുക്തിപദം നൃണാമ് ।

സത്യജ്ഞാനാനൻദതീർഥയതിനാ സ്വർപിതം ശിേവ ॥ ൯॥

േതന പണാതു ഭഗവാൻ ശിേവാ ഗങ്ഗാധേരാ വിഭുഃ ।

കേരാതു ശങ്കരഃ കാശ്യാം ജനാനാം സതതം ശിവമ് ॥ ൧൦॥

ഇതി സത്യജ്ഞാനാനൻദതീർഥയതിനാ വിരചിതം ഗങ്ഗാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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