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ীগাো

{॥ ীগাো ॥}

গংগাো

দিব সুেরির ভগবিত গংেগ িভুবনতািরিণ তরল তরংেগ ।

শংকর মৗিলিবহািরিণ িবমেল মম মিত রাাং তব পদ কমেল ॥ ১॥

ভািগরিথ সুখদািযিন মাতঃ তব জলমিহমা িনগেম খাতঃ ।

নাহং জােন তব মিহমানং পািহ কৃপামিয মামজ্নানম্ ॥ ২॥

হির পদ পাদ তরংিগিণ গংেগ িহমিবধুমুাধবলতরংেগ ।

রীকু মম ৃিত ভারং কু কৃপযা ভব সাগর পারম্ ॥ ৩॥

তব জলমমলং যন িনপীতং পরমপদং খলু তন গৃহীতম্ ।

মাতগংেগ িয যা ভঃ িকল তং ুং ন যমঃ শঃ ॥ ৪॥

পিতেতাািরিণ জািব গংেগ খিত িগিরবরমিত ভংেগ ।

ভী জনিন হ মুিনবরকেন পিততিনবািরিণ িভুবন ধেন ॥ ৫॥

কলতািমব ফলদাম্ লােক ণমিত যাং ন পতিত শােক ।

পারাবারিবহািরিণ গংেগ িবমুখযুবিত কৃততরলাপাংেগ ॥ ৬॥
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তব চাতঃ াতঃ াতঃ পুনরিপ জঠের সািপ ন জাতঃ ।

নরকিনবািরিণ জািব গংেগ কলুষিবনািশিন মিহেমাুংেগ ॥ ৭॥

পুনরসদংেগ পুণতরংেগ জয জয জািব কণাপাংেগ ।

ইমুকুটমিণরািজতচরেণ সুখেদ ভেদ ভৃতশরেণ ॥ ৮॥

রাগং শাকং তাপং পাপং হর ম ভগবিত কুমিত কলাপম্ ।

িভুবনসাের বসুধাহাের মিস গিতমম খলু সংসাের ॥ ৯॥

অলকানংেদ পরমানংেদ কু কণামিয কাতরবে ।

তব তট িনকেট যস িনবাসঃ খলু বকুে তস িনবাসঃ ॥ ১০॥

বরিমহ মীের কমেঠা মীনঃ িকং বা তীের শরটঃ ীণঃ ।

অথবা পেচা মিলেনা দীনঃ তব ন িহ ের নৃপিতকুলীনঃ ॥ ১১॥

ভা ভুবেনির পুেণ ধেন দিব বমিয মুিনবরকেন ।

গংগাবিমমমমলং িনতং পঠিত নেরা যঃ স জযিত সতম্ ॥ ১২॥

যষাং দেয গংগা ভিঃ তষাং ভবিত সদা সুখমুিঃ ।

মধুরাকা পিটকািভঃ পরমানকিলত লিলতািভঃ ॥ ১৩॥

গংগাোিমদং ভবসারং বাংিছতফলদম্ িবমলং সারম্ ।
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শংকরেসবক শংকর রিচতং পঠিত সুখীঃ তব ইিত চ সমাম্ ॥ ১৪॥

॥ ইিত ীমংকরাচায িবরিচতং গংগাোং সূণম্ ॥
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