
  

શ્રીગંગાષ્ટકમ્

gangAShTakam

sanskritdocuments.org

June 29, 2018



gangAShTakam

શ્રીગંગાષ્ટકમ્

Sanskrit Document Information

Text title : ga.ngAShTaka

File name : gangaashta.itx

Category : aShTaka, devii, nadI, devI, shankarAchArya

Location : doc_devii

Author : Shankaracharya

Transliterated by : Dhrup Chand

Proofread by : Dhrup Chand

Latest update : 1998, October 5, 2010

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

June 29, 2018

sanskritdocuments.org



gangAShTakam

શ્રીગંગાષ્ટકમ્

ૐ
ભગવ ત તવ તીરે નીરમાત્રાશનાેઽહં
િવગતિવષય ણઃ કૃ ણમારાધયા મ ।

સકલકલષુભંગે વગર્સાપેાનગંગે
તરલતરતરંગે દેિવ ગંગે પ્રસીદ॥ ૧॥

ભગવ ત ભવલીલામાૈ લમાલે તવાંભઃ
કણમ પિરમાણં પ્રા ણનાે યે શ ત ।

અમરનગરનાિરચામરમરગ્રાિહણીનાં
િવગતક લકલંકાતંકમંકે લુઠ ત॥ ૨॥

બ્રહ્મા ડં ખંડય તી હર શર સ જટાવ લમુ લાસય તી
ખ લાકાત્ આપત તી કનક ગિરગુહાગ ડશલૈાત્ ખલ તી ।

ક્ષાેણી ષે્ઠ લુઠ તી દુિરતચયચમૂિનભર્રં ભ સર્ય તી
પાથાેિધ પુરય તી સરુનગરસિરત્ પાવની નઃ પનુાતુ॥ ૩॥

મ જનમાતંગકંુભચ્યુતમદમિદરામાેદમત્તા લ લં
નાનંઃ સદ્ધાંગનાનાં કુચયુગિવગલત્ કંુકુમાસગંિપગમ્ ।

સાયપં્રાતમુર્નીનાં કુશકુસમુચયૈઃ છન્નતીરસ્થનીરં
પાય ન્નાે ગાંગમંભઃ કિરકલભકરાક્રા તરં હ તરંગમ્॥ ૪॥

આદાવાિદ િપતામહસ્ય િનયમવ્યાપારપાત્રે જલં
પશ્ચાત્ પન્નગશાિયનાે ભગવતઃ પાદાેદકં પાવનમ્ ।

ભૂયઃ શભંજુટાિવભષૂણમ ણઃ જહનાેમર્હષિરયં
ક યા ક મષના શની ભગવતી ભાગીરથી દૃ યતે॥ ૫॥

શલૈે દ્રાત્ અવતાિરણી િનજજલે મ જત્ જનાેત્તાિરણી
પારાવારિવહાિરણી ભવભયશ્રેણી સમુ સાિરણી ।

શષેાહેરનુકાિરણી હર શરાવે લદલાકાિરણી
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કાશીપ્રા તિવહાિરણી િવજયતે ગંગા મનૂહાિરણાે॥ ૬॥
કુતાે વી ચવ ચ તવ યિદ ગતા લાેચનપથં

વમાપીતા પીતાંબરપુ ગ્ વાસં િવતર સ ।
વદુ સગંે ગંગે પત ત યિદ કાય તનુ તાં
તદા માતઃ શાતક્રતવપદલાભાેઽ ય તલઘુઃ॥ ૭॥

ગંગે ત્રૈલાેક્યસારે સકલસરુવધૂધાૈતિવ તીણર્તાેયે
પૂણર્બ્રહ્મ વ પે હિરચરણર ેહાિર ણ વગર્માગ ।

પ્રાય શ્ચતં યિદ સ્યાત્ તવ જલકા ણક્રા બ્રહ્મહત્યાિદપાપે
ક વાં તાેતું સમથર્ઃ િત્રજગદઘહરે દેિવ ગંગે પ્રસીદ॥ ૮॥

માત ર્હ્નવી શભંુસગંવ લતે માૈલૈ િનધાયા જ લ
વત્તીરે વપષુાેઽવસાનસમયે નારાયણાંિધ્રદ્વયમ્ ।

સાન દં મરતાે ભિવ ય ત મમ પ્રાણપ્રયાણાે સવે
ભૂયાત્ ભ ક્તરિવચ્યુતા હિરહરદ્વતૈા ત્મકા શાશ્વતી॥ ૯॥

ગંગાષ્ટક મદં પુ યં યઃ પઠેત્ પ્રયતાે નરઃ ।
સવર્પાપિવિનભુર્ક્તાે િવ લાેકં સ ગચ્છ ત॥ ૧૦॥

ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્ શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદસ્ય શ યા
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ ગઙ્ગાષ્ટક તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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