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శ్రీ గాయత్రీ పంచోపచార పూజ 
 

పునః సంకల్పం – 
పూర్వోకత ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయం శుభ తిథౌ శ్రీ దేవతా ప్రీత్యరథం పంచోపచార 
సహిత్ శ్రీ గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యయ || 

గురుర్బ్రహ్మ గురురిోష్ణః గురుర్దేవో మహేశ్ోరః | 
గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ త్స్మమ శ్రీ గురవే నమః || 

గాయత్రీ ఆవాహ్నం – 
ఓమిత్యయకాక్షరం బ్రహ్మ | అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ ఇతాయరషమ్ | 
గాయత్రం ఛందం | పరమాత్మం సరూపం | స్సయుజయం వినియోగమ్ | 
ఆయతు వరదా దేవీ అక్షరం బ్రహ్మ సమిమత్మ్ | 
గాయత్రీం ఛనేస్సం మాత్యదం బ్రహ్మ జుషసో మే || 
యదహాితుురుత్య పాపం త్దహాిత్రపరతి ముచ్యత్య | 
యద్రాత్రియతుురుత్య పాపం త్ద్రాత్రియత్రపరతి ముచ్యత్య | 
సరోవర్దణ మహాదేవి సంధ్యయ విదేయ సరసోతి | 
ఓజోఽసి సహోఽసి బల్మసి భ్రాజోఽసి దేవానం ధ్యమనమాసి విశ్ోమసి 
విశ్వోయుసారోమసి సర్వోయురభిభూర్వం | 
గాయత్రీమావాహ్యమి | స్సవిత్రీమావాహ్యమి | సరసోతీమావాహ్యమి | 
ఛనేర్షషనవాహ్యమి | శ్రియమావాహ్యమి || 
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గాయత్రియ గాయత్రీ ఛందో విశ్వోమిత్ర ఋషః సవితా దేవతా అగ్నిరుమఖం బ్రహ్మశిర్వ 
విష్ణర్ హ్ృదయగం రుద్రశిిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపానవాయనోదాన సమాన స ప్రాణా 
శేోత్వర్వణ స్సంఖాయయన సగోత్రా గాయత్రీ చ్తురిోగం శ్త్యక్షర్వ త్రిపదా షట్కుక్షః 
పంచ్శీర్వషపనయనే వినియోగః || 

కరనయసము || 
ఓం త్త్ావితుః బ్రహామత్మనే అంగుష్టాభ్యం నమః | 
వర్దణయమ్ విష్టణాత్మనే త్రజనీభ్యం నమః | 
భరో్వ దేవసయ రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యం నమః | 
ధీమహి సతాయత్మనే అనమికాభ్యం నమః | 
ధియో యోనః జ్ఞానత్మనే కనిషాకాభ్యం నమః | 
ప్రచోదయత్ సర్వోత్మనే కరత్ల్ కరపృష్టాభ్యం నమః | 

అంగనయసము || 
ఓం త్త్ావితుః బ్రహామత్మనే హ్ృదయయ నమః | 
వర్దణయమ్ విష్టణాత్మనే శిరసే స్సోహా | 
భరో్వ దేవసయ రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ | 
ధీమహి సతాయత్మనే కవచాయ హుమ్ | 
ధియో యోనః జ్ఞానత్మనే నేత్రత్రయయ వౌషట్ | 
ప్రచోదయత్ సర్వోత్మనే అస్సాయ ఫట్ | 

ఓం భూరుువస్సావర్వం ఇతి దిగ్ంధ్ః || 
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ధ్యయనం – 
ముకాత విద్రుమ హేమనీల్ ధ్వళచాాయైరుమఖైస్త్రీక్షణః 
యుకాతమిన్దే నిబదధ రత్ిమకుటం త్తాతారథ వర్వణతిమకామ్ | 
గాయత్రీం వరదాభయఙ్కుశ్ కశ్వశుిభ్రంకపాల్ం గదాం 
శ్ంఖం చ్క్రమథారవినేయుగళం హ్స్మతరోహ్నీతం భజే || 

యో దేవసావితాఽస్సమకం ధియో ధ్ర్వమదిగోచ్ర్వః 
ప్రేరయేత్తసయ యదురోసతదోర్దణయముపాసమహే || 

పంచోపచార పూజ – 

౧. ఓం ల్ం పృథివాయతిమకాయై 
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్మయ గంధ్ం సమరపయమి | 

౨. ఓం హ్ం ఆకాశ్వతిమకాయై 
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్మయ పుషమపః పూజయమి | 

౩. ఓం యం వాయోతిమకాయై 
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్మయ ధూపం ఆఘ్రాపయమి | 

౪. ఓం రం అగాిాతిమకాయై 
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్మయ దీపం దరియమి | 

౫. ఓం వం అమృతాతిమకాయై 
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్మయ అమృత్ మహా నైవేదయం నివేదయమి | 
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ఓం సం సర్వోతిమకాయై 
శ్రీ గాయత్రీ దేవ్మయ సర్వోపచార పూజ్ఞం సమరపపయమి | 

గాయత్రీ మంత్ర జపం చే. || 

కరనయసము || 
ఓం త్త్ావితుః బ్రహామత్మనే అంగుష్టాభ్యం నమః | 
వర్దణయమ్ విష్టణాత్మనే త్రజనీభ్యం నమః | 
భరో్వ దేవసయ రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యం నమః | 
ధీమహి సతాయత్మనే అనమికాభ్యం నమః | 
ధియో యోనః జ్ఞానత్మనే కనిషాకాభ్యం నమః | 
ప్రచోదయత్ సర్వోత్మనే కరత్ల్ కరపృష్టాభ్యం నమః | 

అంగనయసము || 
ఓం త్త్ావితుః బ్రహామత్మనే హ్ృదయయ నమః | 
వర్దణయమ్ విష్టణాత్మనే శిరసే స్సోహా | 
భరో్వ దేవసయ రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ | 
ధీమహి సతాయత్మనే కవచాయ హుమ్ | 
ధియో యోనః జ్ఞానత్మనే నేత్రత్రయయ వౌషట్ | 
ప్రచోదయత్ సర్వోత్మనే అస్సాయ ఫట్ | 

ఓం భూరుువస్సావర్వం ఇతి దిగ్నోమోకః || 
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ధ్యయనం – 
ముకాత విద్రుమ హేమనీల్ ధ్వళచాాయైరుమఖైస్త్రీక్షణః 
యుకాతమిన్దే నిబదధ రత్ిమకుటం త్తాతారథ వర్వణతిమకామ్ | 
గాయత్రీం వరదాభయఙ్కుశ్ కశ్వశుిభ్రంకపాల్ం గదాం 
శ్ంఖం చ్క్రమథారవినేయుగళం హ్స్మతరోహ్నీతం భజే || 

యో దేవసావితాఽస్సమకం ధియో ధ్ర్వమదిగోచ్ర్వః 
ప్రేరయేత్తసయ యదురోసతదోర్దణయముపాసమహే || 

సమరపణం – 
గుహాయది గుహ్య గోప్త్రా త్ోం గృహాణాఽసమత్ కృత్ం జపం | 
సిదిధరువతు మే దేవీ త్ోత్ ప్రస్సదాన్ మయి సిథర్వ || 

ఉత్తమే శిఖర్ద జ్ఞత్య భూమాయం పరోత్ మూరధని 
బ్రాహ్మణేభ్యయఽభయన్దజ్ఞాతా గచ్ాదేవి యథాస్సఖమ్ | 

మంత్రహీనం క్రియహీనం భక్తతహీనం మహేశ్ోర్ష | 
యత్పపజిత్ం మయ దేవీ పరిపూరణం త్దస్సతత్య | 

అనయ పంచోపచార పూజయ భగవతీ సర్వోతిమకా శ్రీ గాయత్రీ దేవీ స్సప్రీతా స్సప్రసని 
వరదా భవంతు || 

ఓం శ్వంతిః శ్వంతిః శ్వంతిః || 

 


