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Gangastuti or Gangadashahara Stotram

க³ŋhகா³shதீ க³ŋhகா³த³ஶஹராshேதாthரmh ச

க³ேணஶாய நம: ।
ஈவர உவாச ।
சrh⁴ஜாmh thேநthராmh ச ஸrhவாவயவேஶாபி⁴தாmh ।
ரthநmhப⁴தாmhேபா⁴ஜவரதா³ப⁴யஸthகராmh ॥ 1॥
ேவதவshthரபதா⁴நாmh iµkhதாமணிவி⁴தாmh ।
ஏவmh th◌⁴யாேயthஸுெஸௗmhயாmh ச சnhth³ராதஸமphரபா⁴mh ॥ 2॥
சாமைரrhவீjhயமாநாmh ச ேவதchச²thேராபேஶாபி⁴தாmh ।
ஸுphரஸnhநாmh ச வரதா³mh கrhth³ரநிரnhதராmh ॥ 3॥
ஸுதா⁴phலாவித⁴ph’Shடா²mh தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநாmh ।
thைரேலாkhயநதாmh க³ŋhகா³mh ஸrhவேத³ைவரபி⁴Shதாmh ॥ 4॥
தி³vhயரthநவி⁴ஷாmh ச தி³vhயமாlhையrhவி⁴தாmh ।
th◌⁴யாthவா ஜேல யதா²phேராkhதmh ததா²சாrhயாmh ச ஜேயth ॥ 5॥
ௐ நேமா ப⁴க³வthைய ஐmh mh mh   

க³ŋhேக³ மாmh பாவய பாவய shவாஹா ।
அேநந மnhthேரண ஆக³ேமாkhேதந பசShபாஜmh க³ŋhகா³ைய நிேவத³ேயth ।
மயா ஹதாநி Shபாணி ஜாrhத²mh phரதிkh³’யதாmh ।
த³ஶாŋhக³mh ³kh³³லmh ⁴பmh ஸுக³nhத⁴mh ச மேநாஹரmh ॥ 6॥
kh³’ஹாண மŋhக³ளmh தீ³பmh kh◌⁴’தவrhதிஸமnhவிதmh ।
சrhவித⁴mh ச ைநேவth³யmh ரைஸ:ஷTh³பி: ◌⁴ ஸமnhவிதmh ।
th³ரேப! நமshேதऽsh kh³’ஹாண வரதா³ ப⁴வ ॥ 7॥
பரதா³ரபரth³ரvhயபரth³ேராஹபராŋhiµக:²
க³ŋhகா³ ph³ேத கதா³ऽऽக³thய மாமயmh பாவயிShயதி ॥
இதி ைவவாநரநாரத³ஸmhவாேத³ த³ஶபாபஹராயா:க³ŋhகா³th◌⁴யாநாrhசநவிதி: ◌⁴ ।
ஏவmh th◌⁴யாநாrhசநmh விதா⁴ய பசாjhஜலாnhதேர shதி²thவா, jhேயShேட² மா
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ேத பே phரதிபதா³தி³த³ஶபrhயnhதmh த³ஶவித⁴பாபphரஶாய
phரதிதி³நiµthதேராthதரதி³நvh’th³த⁴யா த³ஶஹராshேதாthரபாட²மஹmh கShேய ।
அத² த³ஶஹராshேதாthரphராரmhப:◌⁴ ।
ph³ரேமாவாச –

நம: ஶிவாைய க³ŋhகா³ைய ஶிவதா³ைய நேமா நம: ।
நமshேத th³ரபிNhைய ஶாŋhகrhைய ேத நேமா நம: ॥ 1॥
நமshேத விShiΝபிNhைய ph³ரமாrhthைய நேமா நம: ।
ஸrhவேத³வshவபிNhைய நேமா ேப⁴ஷஜrhதேய ॥ 2॥
ஸrhவshய ஸrhவvhயாதீ⁴நாmh பி⁴ஷேரShTh²ைய நேமாऽsh ேத ।
shதா²iΝஜŋhக³மஸmh⁴தவிஷஹnhthrhைய நேமா நம: ॥ 3॥
ஸmhஸாரவிஷநாnhைய வநாைய நேமா நம: ।
ஶாnhதிஸnhதாநகாNhைய நமshேத ஶுth³த⁴rhதேய ॥ 4॥
ஸrhவஸmhஶுth³தி⁴காNhைய நம: பாபாrhதேய ।
⁴khதிiµkhதிphரதா³யிnhைய ப⁴th³ரதா³ைய நேமா நம: ॥ 5॥
ேபா⁴ேகா³பேபா⁴க³தா³யிnhைய ேபா⁴க³வthைய நேமா நம: ।
மnhதா³கிnhைய நமshேதऽsh shவrhக³தா³ைய நேமா நம: ॥ 6॥
நமshthைரேலாkhய⁴ஷாைய thபதா²ைய நேமா நம: ।
நமshthஶுkhலஸmhshதா²ைய மாவthைய நேமா நம: ॥ 7॥
thஹூதாஶநஸmhshதா²ைய ேதேஜாவthைய நேமா நம: ।
நnhதா³ைய ŋhக³தா⁴Nhைய நாராயNhைய நேமா நம: ॥ 8॥
நமshேத விவiµkh²யாைய ேரவthைய ேத நேமா நம: ।
ph³’ஹthைய ேத நமshேதऽsh ேலாகதா⁴thrhைய நேமா நம: ॥ 9॥
நமshேத விவthராைய நnhதி³nhைய ேத நேமா நம: ।
ph’th²vhைய ஶிவாmh’தாைய ச ஸுvh’ஷாைய நேமா நம: ॥ 10॥
பராபரஶதாTh◌⁴யாைய வரதா³ைய நேமா நம: ।
பாஶஜாலநிkhnhதிnhைய அபி⁴nhநாைய நேமா நம: ॥ 11॥
ஶாnhதாைய ச வShடா²ைய வரதா³ைய நேமா நம: ।
உshராைய ஸுக²ேதா³kh³th◌⁴rhைய ச ஸவிnhைய நேமா நம: ॥ 12॥
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ph³ரShடா²ைய ph³ரமதா³ைய ³தkh◌⁴nhைய நேமா நம: ।
phரணதாrhதிphரப⁴nhைய ஜக³nhமாthேர நேமாऽsh ேத ॥ 13॥
ஸrhவாபthphரதிபாைய மŋhக³ளாைய நேமா நம: ।
ஶரக³ததீ³நாrhதபthராணபராயேண ॥ 14॥
ஸrhவshயாrhதிஹேர ேத³வி நாராயணி நேமாऽshேத ।
நிrhேலபாைய ³rhக³ஹnhthrhைய த³ாைய ேத நேமா நம: ॥ 15॥
பராthபரதேர ph◌⁴யmh நமshேத ேமாேத³ஸதா³ ।
க³ŋhேக³ மமாkh³ரேதா ⁴யா க³ŋhேக³ ேம ேத³வி ph’Shட²த: ॥ 16॥
க³ŋhேக³ ேம பாrhவேயாேர thவயி க³ŋhேக³ऽsh ேம shதி²தி: ।
ஆெதௗ³ thவமnhேத மth◌⁴ேய ச ஸrhவmh thவmh கா³mh க³ேத ஶிேவ ॥ 17॥
thவேமவ லphரkh’திshthவmh  நாராயண: பர: ।
க³ŋhேக³ thவmh பரமாthமா ச ஶிவshph◌⁴யmh நம: ஶிேவ ॥ 18॥
ய இத³mh பட²தி shேதாthரmh ப⁴khthயா நிthயmh நேராऽபி ய: ।
ஶ ◌்’iΝயாchch²ரth³த⁴யா khத: காயவாkhசிthதஸmhப⁴ைவ: ॥ 19॥
த³ஶதா⁴ஸmhshதி²ைதrhேதா³ைஷ:ஸrhைவேரவ phரiµchயேத ।
ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி phேரthய ph³ரமணி யேத ॥ 20॥
இமmh shதவmh kh³’ேஹ யsh ேலக²யிthவா விநிேபth ।
நாkh³நிேசாரப⁴யmh தthர பாேபph◌⁴yhऽபி ப⁴யmh ந  ॥ 21॥
jhேயShேட² மா ேத பே த³ஶ ஹshதஸmhதா ।
ஸmhஹேரththவித⁴mh பாபmh ³த⁴வாேரண ஸmhதா ॥ 22॥
தshயாmh த³ஶmhயாேமதchச shேதாthரmh க³ŋhகா³ஜேல shதி²த: ।
ய: பேட²th³த³ஶkh’thவsh த³th³ேரா வாபி சாம: ॥ 23॥
ேஸாऽபி தthப²லமாphேநாதி க³ŋhகா³mh ஸmhjhய யthநத: ।
rhேவாkhேதந விதா⁴ேநந யthப²லmh ஸmhphரகீrhதிதmh ॥ 24॥
யதா² ெகௗ³ ததா² க³ŋhகா³ தshமாth³ெகௗ³rhயாsh ஜேந ।
விதி⁴rhேயா வித:ஸmhயkh ேஸாऽபி க³ŋhகா³phரஜேந ॥25॥
யதா² ஶிவshததா² விShiΝrhயதா² விShiΝமா ததா² ।
உமா யதா² ததா² க³ŋhகா³ சபnhந பி⁴th³யேத ॥26॥
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விShiΝth³ராnhதரmh யchச ெகௗ³rhேயாரnhதரmh யதா² ।
க³ŋhகா³ெகௗ³rhயnhதரmh சாபி ேயா ph³ேத ட⁴தீ⁴sh ஸ: ॥27॥
ெரௗரவாதி³ஷு ேகா⁴ேரஷு நரேகஷு பதthயத: ◌⁴ ।
அத³thதாநாiµபாதா³நmh mhஸா ைசவாவிதா⁴நத: ॥ 28॥
பரதா³ேராபேஸவா ச காயிகmh thவித⁴mh shmh’தmh ।
பாShயமnh’தmh ைசவ ைபஶுnhயmh சாபி ஸrhவஶ: ॥ 29॥
அஸmhப³th³த⁴phரலாபச வாŋhமயmh shயாchசrhவித⁴mh ।
பரth³ரvhேயShவபி⁴th◌⁴யாநmh மநஸாநிShடசிnhதநmh ॥ 30॥
விததா²பி⁴நிேவஶச மாநஸmh thவித⁴mh shmh’தmh ।
ஏதாநி த³ஶ பாபாநி ஹர thவmh மம ஜாநவி ॥ 31॥
த³ஶபாபஹரா யshமாthதshமாth³த³ஶஹரா shmh’தா ।
ஏைதத³rhஶவிைத: ◌⁴ பாைப: ேகாஜnhமஸiµth³ப⁴ைவ: ॥ 32॥
iµchயேத நாthர ஸnhேத³ேஹா ph³ரமே வசநmh யதா² ।
த³ஶthmhஶchch²rhதாnhஸrhவாnh பிth’நத² பிதாமஹாnh ॥ 33॥
உth³த⁴ரthேயவ ஸmhஸாராnhமnhthேரேநந தா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வthைய த³ஶபாபஹராைய க³ŋhகா³ைய நாராயNhைய ேரவthைய ।
ஶிவாைய த³ாைய அmh’தாைய விவபிNhைய (விவiµkh²யாைய)

நnhதி³nhைய ேத நேமா நம: ॥ 34॥
jhேயShேட² மா ேத பே த³ஶmhய◌़ ◌ாmh ³த⁴ஹshதேயா: ।
க³ராநnhேத³ vhயதீபாேத கnhயாசnhth³ேர vh’ேஷ ரெவௗ ।
த³ஶேயாேக³ ச ய:shநாthவா ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ॥ 35॥
தமகரநிஷNhmh ஶுph◌⁴ரவrhmh thேநthராmh

கரth◌⁴’தகலேஶாth³யthேஸாthபலாமthயபீ⁴Shடாmh ।
விதி⁴ஹஹரபாmh ேஸnh³ேகாரஜுShடாmh

கதத³லாmh ஜாநவீmh தாmh நமா ॥ 36॥
ஆதா³வாதி³பிதாமஹshய நிக³மvhயாபாரபாthேர ஜலmh

பசாthபnhநக³ஶாயிேநா ப⁴க³வத: பாேதா³த³கmh பாவநmh ।
⁴ய: ஶmh⁴ஜடாவி⁴ஷணமணிrhஜேநாrhமஹrhேஷயmh
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கnhயா கlhமஷநாஶிநீ ப⁴க³வதீ பா⁴கீ³ரதீ² th³’யேத ॥ 37॥
விShiΝபாதா³ph³ஜஸmh⁴ேத க³ŋhேக³ thபத²கா³நி ।
ph³ரமth³ரேவதி விkh²யாேத பாபmh ேம ஹர ஜாநவி ॥ 38॥
ஜாநவீ ஸrhவத: Nhயா ph³ரமஹthயாபஹாணீ ।
வாராணshயாmh விேஶேஷண க³ŋhகா³ ேசாthதரவாநீ ॥ 39॥
க³ŋhகா³ க³ŋhேக³தி ேயா ph³யாth³ேயாஜநாநாmh ஶைதரபி ।
iµchயேத ஸrhவபாேபph◌⁴ேயா விShiΝேலாகmh ஸ க³chச²தி ॥ 40॥
இதி shகnhேத³ மஹாராேண ஏகாஶீதி ஸாஹshrhயாmh ஸmhதாயாmh th’தீேய
காஶீக²Nhேட³
த⁴rhமாph³தி⁴shதா² க³ŋhகா³shதி: அத²வா க³ŋhகா³த³ஶஹராshேதாthரmh
ஸmhrhணmh ।
அதா²க³ேமாkhதmh shேதாthரmh ஏவmh ।
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