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ശീഗങ്ഗാസ്േതാത

{॥ ശീഗങ്ഗാസ്േതാത ॥}

ഗംഗാസ്േതാത

േദവി സുേരശ്വരി ഭഗവതി ഗംേഗ തിഭുവനതാരിണി തരല തരംേഗ ।

ശംകര െമൗലിവിഹാരിണി വിമേല മമ മതി രാസ്താം തവ പദ കമേല ॥ ൧॥

ഭാഗിരഥി സുഖദായിനി മാതഃ തവ ജലമഹിമാ നിഗേമ ഖ്യാതഃ ।

നാഹം ജാേന തവ മഹിമാനം പാഹി കൃപാമയി മാമജ്നാനമ് ॥ ൨॥

ഹരി പദ പാദ്യ തരംഗിണി ഗംേഗ ഹിമവിധുമുക്താധവലതരംേഗ ।

ദൂരീകുരു മമ ദുഷ്കൃതി ഭാരം കുരു കൃപയാ ഭവ സാഗര പാരമ് ॥ ൩॥

തവ ജലമമലം േയന നിപീതം പരമപദം ഖലു േതന ഗൃഹീതമ് ।

മാതർഗംേഗ ത്വയി േയാ ഭക്തഃ കില തം ദഷ്ടും ന യമഃ ശക്തഃ ॥ ൪॥

പതിേതാദ്ധാരിണി ജാഹ്നവി ഗംേഗ ഖൺഡിത ഗിരിവരമൺഡിത ഭംേഗ ।

ഭീഷ്മ ജനനി േഹ മുനിവരകൻേയ പതിതനിവാരിണി തിഭുവന ധൻേയ ॥ ൫॥

കൽപലതാമിവ ഫലദാമ് േലാേക പണമതി യസ്ത്വാം ന പതതി േശാേക ।

പാരാവാരവിഹാരിണി ഗംേഗ വിമുഖയുവതി കൃതതരലാപാംേഗ ॥ ൬॥

തവ േചൻമാതഃ സ്േരാതഃ സ്നാതഃ പുനരപി ജഠേര േസാപി ന ജാതഃ ।

നരകനിവാരിണി ജാഹ്നവി ഗംേഗ കലുഷവിനാശിനി മഹിേമാത്തുംേഗ ॥ ൭॥

പുനരസദംേഗ പുൺയതരംേഗ ജയ ജയ ജാഹ്നവി കരുണാപാംേഗ ।

ഇൻദമുകുടമണിരാജിതചരേണ സുഖേദ ശുഭേദ ഭൃത്യശരൺേയ ॥ ൮॥
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േരാഗം േശാകം താപം പാപം ഹര േമ ഭഗവതി കുമതി കലാപമ് ।

തിഭുവനസാേര വസുധാഹാേര ത്വമസി ഗതിർമമ ഖലു സംസാേര ॥ ൯॥

അലകാനംേദ പരമാനംേദ കുരു കരുണാമയി കാതരവൻദ്േയ ।

തവ തട നികേട യസ്യ നിവാസഃ ഖലു ൈവകുൺേഠ തസ്യ നിവാസഃ ॥ ൧൦॥

വരമിഹ മീേര കമേഠാ മീനഃ കിം വാ തീേര ശരടഃ ക്ഷീണഃ ।

അഥവാ ശ്വപേചാ മലിേനാ ദീനഃ തവ ന ഹി ദൂേര നൃപതികുലീനഃ ॥ ൧൧॥

േഭാ ഭുവേനശ്വരി പുൺേയ ധൻേയ േദവി ദവമയി മുനിവരകൻേയ ।

ഗംഗാസ്തവമിമമമലം നിത്യം പഠതി നേരാ യഃ സ ജയതി സത്യമ് ॥ ൧൨॥

േയഷാം ഹൃദേയ ഗംഗാ ഭക്തിഃ േതഷാം ഭവതി സദാ സുഖമുക്തിഃ ।

മധുരാകൻതാ പഞ്ഝടികാഭിഃ പരമാനൻദകലിത ലലിതാഭിഃ ॥ ൧൩॥

ഗംഗാസ്േതാതമിദം ഭവസാരം വാംഛിതഫലദമ് വിമലം സാരമ് ।

ശംകരേസവക ശംകര രചിതം പഠതി സുഖീഃ തവ ഇതി ച സമാപ്തമ് ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി ശീമംകരാചാർയവിരചിതം ഗംഗാസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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