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Hymn to River Manikarnika

મ ણક ણકાષ્ટકમ્

વત્તીરે મ ણક ણકે હિરહરાૈ સાયજુ્યમુ ક્તપ્રદાૈ
વાદ તાૈ કુ તઃ પર પરમુભાૈ જ તાેઃ પ્રયાણાે સવે ।
મદૂ્રપાે મનુ ેઽયમ તુ હિરણા પ્રાેક્તઃ શવ ત ક્ષણાત્
તન્મ યાદ્ ગુલા છનાે ગ ડગઃ પીતા બરાે િનગર્તઃ॥ ૧॥
ઇ દ્રાદ્યા સ્ત્રદશાઃ પત ત િનયતં ભાેગક્ષયે યે પનુ
ર્ય તે મનુ તતાેઽિપ પશવઃ ક ટાઃ પતઙ્ગાદયઃ ।

યે માતમર્ ણક ણકે તવ જલે મ જ ત િન ક મષાઃ
સાયજેુ્યઽિપ િકર ટકાૈ તુભધરા નારાયણાઃ સ્યનુર્રાઃ॥ ૨॥
કાશી ધ યતમા િવમુક્તનગર સાલંકૃતા ગઙ્ગયા
તત્રેયં મ ણક ણકા સખુકર મુ ક્તિહ ત કકર ।
વલાક તુ લતઃ સહૈવ િવબુધૈઃ કા યા સમં બ્રહ્મણા
કાશી ક્ષાે ણતલે સ્થતા ગુ તરા વગા લઘુ વં ગતઃ॥ ૩॥
ગઙ્ગાતીરમનુત્તમં િહ સકલં તત્રાિપ કા યુત્તમા
તસ્યાં સા મ ણક ણકાેત્તમતમા યતે્રેશ્વરાે મુ ક્તદઃ ।
દેવાનામિપ દુલર્ભં સ્થલ મદં પાપાૈઘનાશક્ષમં
પવૂાપા જતપુ યપુ જગમકં પુ યજૈર્નૈઃ પ્રા યતે॥ ૪॥
દુઃખા ભાેિધગતાે િહ જ તુિનવહ તષેાં કથં િન કૃ તઃ
જ્ઞા વા ત દ્વ િવિર ચના િવર ચતા વારાણસી શમર્દા ।
લાેકાઃ વગર્સખુા તતાેઽિપ લઘવાે ભાેગા તપાતપ્રદાઃ
કાશી મુ ક્તપુર સદા શવકર ધમાર્થર્માેક્ષપ્રદા॥ ૫॥
અેકાે વે ધરાે ધરાધરધરઃ શ્રીવ સભષૂાધરઃ
યાેઽ યેકઃ િકલ શકંરાે િવષધરાે ગઙ્ગાધરાે માધવઃ ।
યે માતમર્ ણક ણકે તવ જલે મ જ ત તે માનવાઃ
દ્રા વા હરયાે ભવ ત બહવ તષેાં બહુ વં કથમ્॥ ૬॥
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મ ણક ણકાષ્ટકમ્

વત્તીરે મરણં તુ મઙ્ગલકરં દેવૈરિપ શ્લા યતે
શક્ર તં મનજંુ સહસ્રનયનૈદ્રર્ષંુ્ટ સદા ત પરઃ ।
આયા તં સિવતા સહસ્રિકરણૈઃ પ્રત્યુગ્દતાેઽભૂ સદા
પુ યાેઽસાૈ ષગાેઽથવા ગ ડગઃ િક મ દરં યાસ્ય ત॥ ૭॥
મ યાહે્ન મ ણક ણકા નપનજં પુ યં ન વક્તું ક્ષમઃ
વીયૈર ધશતૈશ્ચતુમુર્ખધરાે વેદાથર્દ ક્ષાગુ ઃ ।
યાેગા યાસબલને ચ દ્ર શખર ત પુ યપારંગતઃ
વત્તીરે પ્રકરાે ત સપુ્તપુ ષં નારાયણં વા શવમ્॥ ૮॥
કૃચ્છૈર્ઃ કાેિટશતૈઃ વપાપિનધનં યચ્ચાશ્વમેધૈઃ ફલં
ત સવ મ ણક ણકા નપનજે પુ યે પ્રિવષં્ટ ભવેત્ ।
ના વા તાતે્ર મદં નરઃ પઠ ત ચે સસંારપાથાેિનિધ
તી વાર્ પ વલવ પ્રયા ત સદનં તે ેમયં બ્રહ્મણઃ॥ ૯॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતાૈ
મ ણક ણકાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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