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                        శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి 
  

నారద ఉవాచ | 
భక్తునుకంపిన్ సరవజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ | 
గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తుత్రమీరథ || ౧ || 

శ్రీ నారాయణ ఉవాచ | 
ఆదిశక్తు జ్గనాాతరభక్తునుగ్రహక్తరిణీ | 
సరవత్ర వాయపిక్తఽనంతే శ్రీ సంధ్యయ తే నామోఽస్తుతే || ౨ || 

తవమేవ సంధ్యయ గాయత్రీ స్మవిత్రీ చ సరసవతీ | 
బ్రాహ్మా చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తు శ్వవతా సితేతరా || ౩ || 

ప్రాతరాాలా చ మధ్యయహ్నే యౌవనస్మా భవేత్పునాః | 
వృదా్ధ స్మయం భగవతీ చంతయతే మునిభిససద్ధ || ౪ || 

హంసస్మా గరుడారూఢా తథా వృష్భవాహనీ | 
ఋగ్వవద్ధధ్యయయినీ భూమౌ దృశయతే యా తపసివభిాః || ౫ || 

యజుర్వవదం పఠనీు చ అనురిక్షే విరాజితే | 
స్మ స్మమగాపి సర్వవషు భ్రామయమాణా తథా భువి || ౬ || 

రుద్రలోకం గతా తవం హి విషుణలోకనివాసినీ | 
తవమేవ బ్రాహాణో లోక్త మరాుానుగ్రహక్తరిణీ || ౭ || 
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సపురిిప్రీతి జ్ననీ మాయా బహువరప్రద్ధ | 
శివయాః కరనేత్రోతాా హయ శ్రుస్వవదసముదభవా || ౮ || 

ఆనందజ్ననీ దురాా దశథా పరిపఠయతే | 
వర్వణాయ వరద్ధ చైవ వరిష్ఠా వరవరిణనీ || ౯ || 

గరిష్ఠ ావారాహ్మ చ వరారోహా చ సపుమీ | 
నీలగంగా తథా సంధ్యయ సరవద్ధ భోగమోక్షద్ధ || ౧౦ || 

భాగీరధీ మరుా లోక్త పాతాళే భోగవతయపి | 
త్రిలోకవాసినీ దేవీ స్మానత్రయనివాసినీ || ౧౧ || 

భూరోోకస్మ ాతవమేవాఽసి ధరిత్రీ శోకధ్యరిణీ | 
భువో లోక్త వాయుశక్ుాః సవరోోక్త తేజ్స్మం నిధాః || ౧౨ || 

మహరోోక్త మహాసిదాిరజనలోక్త జ్ననయపి | 
తపసివనీ తపోలోక్త సతయలోక్త త్ప సతయవాక్ || ౧౩ || 

కమలా విషుణలోక్త చ గాయత్రీ బ్రహాలోకగా | 
రుద్రలోక్త సిాతా గౌరీ హరారాాంగనివాసినీ || ౧౪ || 

అహమేవ మహతశ్చైవ ప్రకృతిసువం హి గీయస్వ | 
స్మమయవస్మాతిాక్త తవం హి శబలబ్రహారూపిణీ || ౧౫ || 

తతాః పరాఽపరాశక్ు పరమా తవం హి గీయస్వ | 
ఇచ్ఛాశక్ు క్రియాశక్ుాః జ్ఞఞనశక్ుాః త్రిశక్ుద్ధ || ౧౬ || 
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గంగా చ యమునా చైవ విపాశా చ సరసవతీ | 
స్తరయూర్వావిక్త సింధురేరాదేరావతీ తథా || ౧౭ || 

గోద్ధవరీ శతద్రుశ ైక్తవేరీ దేవలోకగా | 
కౌశికీ చంద్రభాగా చ వితస్ము చ సరసవతీ || ౧౮ || 

గండకీ తాపినీ తోయా గోమతీ వేత్రవతయపి | 
ఇడా చ పింగళీ చైవ స్తషుమాే చ తృతీయక్త || ౧౯ || 

గాంధ్యరీ హసిుజిహావ చ పూష్ఠపూష్ఠ తథైవ చ | 
అలం బుష్ఠ కుహూశ్చైవ శంఖినీ ప్రాణవాహినీ || ౨౦ || 

నాడీ చ తం శరీరస్మా గీయస్వ ప్రాకునైరుాధాః | 
హృతుదాస్మ ాప్రాణశక్ుాః కంఠసా్మ సవపేనాయిక్త || ౨౧ || 

తాలుస్మ ాతవం సద్ధధ్యర బందుస్మా బందుమాలినీ | 
మూలే త్ప కుండలీ శక్ుాః వాయపినీ క్తశమూలగా || ౨౨ || 

శిఖామధ్యయసనా తవం హి శిఖాగ్రేత్ప మనోనానీ | 
క్మనయదాహునోక్తున యతికంచజ్జగతీత్రయే || ౨౩ || 

తతసర్వవ తవం మహాదేవి శ్రియే సంధ్యయ నమోస్తుతే | 
ఇతీదం కీరిుతం స్తుత్రం సంధ్యయయాం బహుపుణయదమ్ || ౨౪ || 

మహాపాపప్రశమనం మహాసిదిా విధ్యయకమ్ | 
య ఇదం కీరుయేత్ స్తుత్రం సంధ్యయక్తలే సమాహితాః || ౨౫ || 
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అపుత్రాః ప్రాపుేయాత్ పుత్రం ధనారీా ధనమాపుేయాత్ | 
సరవతీరాతపోద్ధనయజ్ఞయగఫలం లభేత్ || ౨౬ || 

భోగాన్ భుంక్తువ చరం క్తలమంతే మోక్షమవాపుేయాత్ | 
తపసివభిాః కృతం స్తుత్రం స్మేనక్తలే త్ప యాః పఠేత్ || ౨౭ || 

యత్ర యత్ర జ్లే మగేాః సంధ్యయమజ్జనజ్ం ఫలమ్ | 
లభతే నాత్ర సందేహాః సతయం సతయం చ నారద || ౨౮ || 

శృణుయాద్యయపి తదభక్తుా స త్ప పాపాత్ ప్రముచయతే | 
పీయూష్సదృశం వాకయం సంధ్యయకుం నారదేరితమ్ || ౨౯ || 

 


