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Aghanashaka Gayatri Stotram

અઘનાશકગાયત્રી તાતે્રમ્

નારદ ઉવાચ -

ભક્તાનુક પ સવર્જ્ઞ હૃદયં પાપનાશનમ્ ।
ગાય યાઃ ક થતં ત માદ્ગાય યાઃ તાતે્રમીરય॥ ૧॥
આિદશક્તે જગન્માતભર્ક્તાનુગ્રહકાિર ણ ।
સવર્ત્ર વ્યાિપકેઽન તે શ્રીસ યે તે નમાેઽ તુ તે॥ ૨॥
વમવે સ યા ગાયત્રી સાિવત્રી ચ સર વતી ।
બ્રાહ્મી ચ વૈ ણવી રાૈદ્ર રક્તા શ્વેતા સતેતરા । ૩॥।
પ્રાતબાર્લા ચ મ યાહે્ન યાવૈનસ્થા ભવે પનુઃ ।
બ્રહ્મા સાયં ભગવતી ચ ત્યતે મુિન ભઃ સદા॥ ૪॥ દ્ધા સાયં

હંસસ્થા ગ ડા ઢા તથા ષભવાિહની ।
ઋગ્વેદા યાિયની ભૂમાૈ દૃ યતે યા તપ વ ભઃ॥ ૫॥
યજુવદં પઠ તી ચ અ તિરક્ષે િવરાજતે ।
સા સામગાિપ સવષુ ભ્રા યમાણા તથા ભુિવ॥ ૬॥
દ્રલાેકં ગતા વં િહ િવ લાેકિનવા સની ।
વમવે બ્રહ્મણાે લાેકેઽમત્યાર્નુગ્રહકાિરણી॥ ૭॥
સપ્ત ષપ્રી તજનની માયા બહુવરપ્રદા ।
શવયાેઃ કરનતે્રાે થા હ્યશ્રુ વેદસમુદ્ભવા॥ ૮॥
આન દજનની દુગાર્ દશધા પિરપઠ્યતે ।
વરે યા વરદા ચવૈ વિરષ્ઠા વરવ ણની॥ ૯॥
ગિરષ્ઠા ચ વરાહાર્ ચ વરારાેહા ચ સપ્તમી ।
નીલગઙ્ગા તથા સ યા સવર્દા ભાેગમાેક્ષદા॥ ૧૦॥
ભાગીરથી મત્યર્લાેકે પાતાલે ભાેગવત્યિપ ।
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િત્રલાેકવાિહની દેવી સ્થાનત્રયિનવા સની॥ ૧૧॥
ભૂલાકસ્થા વમવેા સ ધિરત્રી લાેકધાિરણી ।
ભવુાે લાેકે વાયુશ ક્તઃ વલાકે તજેસાં િનિધઃ॥ ૧૨॥
મહલાકે મહા સ દ્ધજર્નલાેકે જનેત્યિપ ।
તપ વની તપાેલાેકે સત્યલાેકે તુ સત્યવાક્॥ ૧૩॥
કમલા િવ લાેકે ચ ગાયત્રી બ્રહ્મલાેકગા । બ્રહ્મલાેકદા
દ્રલાેકે સ્થતા ગાૈર હરાધાર્ઙ્ગિનવા સની॥ ૧૪॥

અહમાે મહતશ્ચવૈ પ્રકૃ ત વં િહ ગીયસે ।
સા યાવસ્થા ત્મકા વં િહ શબલબ્રહ્મ િપણી॥ ૧૫॥
તતઃ પરાપરા શ ક્તઃ પરમા વં િહ ગીયસે ।
ઇચ્છાશ ક્તઃ િક્રયાશ ક્તજ્ઞાર્નશ ક્ત સ્ત્રશ ક્તદા॥ ૧૬॥
ગઙ્ગા ચ યમનુા ચવૈ િવપાશા ચ સર વતી ।
સરયૂદિવકા સ ધનુર્મર્દેરાવતી તથા॥ ૧૭॥
ગાેદાવર શતદુ્રશ્ચ કાવેર દેવલાેકગા ।
કાૈ શક ચ દ્રભાગા ચ િવત તા ચ સર વતી॥ ૧૮॥
ગ ડક તાિપની તાેયા ગાેમતી વતે્રવત્યિપ ।
ઇડા ચ િપઙ્ગલા ચવૈ સષુુ ણા ચ તીયકા॥ ૧૯॥
ગા ધાર હ ત જહ્વા ચ પષૂાપષૂા તથવૈ ચ ।
અલ બુષા કુહૂશ્ચવૈ શઙ્ ખની પ્રાણવાિહની॥ ૨૦॥
નાડી ચ વં શર રસ્થા ગીયસે પ્રાક્તનૈબુર્ધૈઃ ।
હૃતપદ્મસ્થા પ્રાણશ ક્તઃ ક ઠસ્થા વ નાિયકા॥ ૨૧॥
તાલુસ્થા વં સદાધારા બ દુસ્થા બ દુમા લની ।
મૂલે તુ કુ ડલી શ ક્તવ્યાર્િપની કેશમૂલગા॥ ૨૨॥
શખામ યાસના વં િહ શખાગ્રે તુ મનાને્મની ।
િકમ યદ્ બહુનાેક્તને ય ક ચ જગતીત્રયે॥ ૨૩॥
ત સવ વં મહાદેિવ શ્રયે સ યે નમાેઽ તુ તે ।
ઇતીદં ક તતં તાતંે્ર સ યાયાં બહુપુ યદમ્॥ ૨૪॥
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મહાપાપપ્રશમનં મહા સ દ્ધિવધાયકમ્ ।
ય ઇદં ક તર્યેત્ તાતંે્ર સ યાકાલે સમાિહતઃ॥ ૨૫॥
અપતુ્રઃ પ્રા ુયાત્ પતંુ્ર ધનાથ ધનમા ુયાત્ ।
સવર્તીથર્તપાેદાનયજ્ઞયાેગફલં લભેત્॥ ૨૬॥
ભાેગાન્ ભુ વા ચરં કાલમ તે માેક્ષમવા ુયાત્ ।
તપ વ ભઃ કૃતં તાતંે્ર નાનકાલે તુ યઃ પઠેત્॥ ૨૭॥
યત્ર કુત્ર જલે મગ્ ઃ સ યામ જનજં ફલમ્ ।
લભતે નાત્ર સ દેહઃ સતં્ય ચ નારદ॥ ૨૮॥

યાદ્યાેઽિપ તદ્ભ યા સ તુ પાપાત્ પ્રમુચ્યતે ।
પીયષૂસદશૃં વાક્યં સ યાેક્તં નારદેિરતમ્॥ ૨૯॥
॥ ઇ ત શ્રીદેવીભાગવતે મહાપુરાણે દ્વાદશસ્ક ધે
પ ચમાેઽ યાયે શ્રીઅઘનાશકગાયત્રી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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