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Aghanashaka Gayatri Stotram

அக⁴நாஶககா³யthshேதாthரmh

நாரத³உவாச -

ப⁴khதாiνகmhபிnhஸrhவjhஞ ’த³யmh பாபநாஶநmh ।
கா³யthrhயா: கதி²தmh தshமாth³கா³யthrhயா:shேதாthரரய ॥ 1॥
ஆதி³ஶkhேத ஜக³nhமாதrhப⁴khதாiνkh³ரஹகாணி ।
ஸrhவthர vhயாபிேகऽநnhேத ஸnhth◌⁴ேய ேத நேமாऽsh ேத ॥ 2॥
thவேமவ ஸnhth◌⁴யா கா³யth ஸாவிth ச ஸரshவதீ ।
ph³ரா ச ைவShணவீ ெரௗth³ ரkhதா ேவதா ேததரா । 3॥।
phராதrhபா³லா ச மth◌⁴யாேந ெயௗவநshதா² ப⁴ேவthந: ।
ph³ரமா ஸாயmh ப⁴க³வதீ சிnhthயேத iµநிபி: ◌⁴ ஸதா³॥ 4॥vh’th³தா⁴ ஸாயmh

ஹmhஸshதா² க³டா³டா⁴ ததா²vh’ஷப⁴வாநீ ।
’kh³ேவதா³th◌⁴யாயிநீ ⁴ெமௗ th³’யேத யா தபshவிபி: ◌⁴ ॥ 5॥
யஜுrhேவத³mh பட²nhதீ ச அnhதே விராஜேத ।
ஸா ஸாமகா³பி ஸrhேவஷு ph◌⁴ராmhயமா ததா² ⁴வி ॥ 6॥
th³ரேலாகmh க³தா thவmh  விShiΝேலாகநிவாநீ ।
thவேமவ ph³ரமே ேலாேகऽமrhthயாiνkh³ரஹகாணீ ॥ 7॥
ஸphதrhphதிஜநநீ மாயா ப³ஹுவரphரதா³ ।
ஶிவேயா: கரேநthேராthதா²யshேவத³ஸiµth³ப⁴வா ॥ 8॥
ஆநnhத³ஜநநீ ³rhகா³ த³ஶதா⁴ பபTh²யேத ।
வேரNhயா வரதா³ைசவ வShடா²வரவrhணிநீ ॥ 9॥
க³Shடா² ச வராrhஹா ச வராேராஹா ச ஸphத ।
நீலக³ŋhகா³ ததா²ஸnhth◌⁴யா ஸrhவதா³ ேபா⁴க³ேமாதா³॥ 10॥
பா⁴கீ³ரதீ² மrhthயேலாேக பாதாேல ேபா⁴க³வthயபி ।
thேலாகவாநீ ேத³வீ shதா²நthரயநிவாநீ ॥ 11॥
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⁴rhேலாகshதா² thவேமவா த⁴th ேலாகதா⁴ணீ ।
⁴ேவா ேலாேக வாஶkhதி:shவrhேலாேக ேதஜஸாmh நிதி: ◌⁴ ॥ 12॥
மஹrhேலாேக மஹாth³தி⁴rhஜநேலாேக ஜேநthயபி ।
தபshவிநீ தேபாேலாேக ஸthயேலாேக  ஸthயவாkh ॥ 13॥
கமலா விShiΝேலாேக ச கா³யth ph³ரமேலாககா³ । ph³ரமேலாகதா³
th³ரேலாேக shதி²தா ெகௗ³ ஹராrhதா⁴ŋhக³நிவாநீ ॥ 14॥
அஹேமா மஹதைசவ phரkh’திshthவmh  கீ³யேஸ ।
ஸாmhயாவshதா²thகா thவmh  ஶப³லph³ரமபிணீ ॥ 15॥
தத: பராபரா ஶkhதி: பரமா thவmh  கீ³யேஸ ।
இchசா²ஶkhதி: khயாஶkhதிrhjhஞாநஶkhதிshthஶkhதிதா³॥ 16॥
க³ŋhகா³ ச யiµநா ைசவ விபாஶா ச ஸரshவதீ ।
ஸரrhேத³விகா nh⁴rhநrhமேத³ராவதீ ததா²॥ 17॥
ேகா³தா³வ ஶதth³ச காேவ ேத³வேலாககா³ ।
ெகௗஶிகீ சnhth³ரபா⁴கா³ ச விதshதா ச ஸரshவதீ ॥ 18॥
க³Nhட³கீ தாபிநீ ேதாயா ேகா³மதீ ேவthரவthயபி ।
இடா³ ச பிŋhக³லா ைசவ ஸுஷுmh ச th’தீயகா ॥ 19॥
கா³nhதா⁴ ஹshதிவா ச ஷாஷா தைத²வ ச ।
அலmh³ஷா ஹூைசவ ஶŋhகி²நீ phராணவாநீ ॥ 20॥
நா³ ச thவmh ஶரshதா² கீ³யேஸ phராkhதைநrh³ைத: ◌⁴ ।
’தபth³மshதா² phராணஶkhதி: கNhட²shதா²shவphநநாயிகா ॥ 21॥
தாshதா² thவmh ஸதா³தா⁴ரா பி³nh³shதா² பி³nh³மாநீ ।
ேல  Nhட³ ஶkhதிrhvhயாபிநீ ேகஶலகா³॥ 22॥
ஶிகா²மth◌⁴யாஸநா thவmh  ஶிகா²kh³ேர  மேநாnhமநீ ।
கிமnhயth³ ப³ஹுேநாkhேதந யthகிசிjhஜக³தீthரேய ॥ 23॥
தthஸrhவmh thவmh மஹாேத³வி ேய ஸnhth◌⁴ேய நேமாऽsh ேத ।
இதீத³mh கீrhதிதmh shேதாthரmh ஸnhth◌⁴யாயாmh ப³ஹுNhயத³mh ॥ 24॥
மஹாபாபphரஶமநmh மஹாth³தி⁴விதா⁴யகmh ।
ய இத³mh கீrhதேயth shேதாthரmh ஸnhth◌⁴யாகாேல ஸமாத:॥ 25॥
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அthர: phராphiνயாth thரmh த⁴நாrhதீ² த⁴நமாphiνயாth ।
ஸrhவதீrhத²தேபாதா³நயjhஞேயாக³ப²லmh லேப⁴th ॥ 26॥
ேபா⁴கா³nh ⁴khthவா சிரmh காலமnhேத ேமாமவாphiνயாth ।
தபshவிபி: ◌⁴ kh’தmh shேதாthரmh shநாநகாேல  ய: பேட²th ॥ 27॥
யthர thர ஜேல மkh³ந:ஸnhth◌⁴யாமjhஜநஜmh ப²லmh ।
லப⁴ேத நாthர ஸnhேத³ஹ:ஸthயmh ச நாரத³॥ 28॥
’iΝயாth³ேயாऽபி தth³ப⁴khthயா ஸ  பாபாth phரiµchயேத ।
பீஷஸth³’ஶmh வாkhயmh ஸnhth◌⁴ேயாkhதmh நாரேத³தmh ॥ 29॥
॥இதி ேத³வீபா⁴க³வேத மஹாராேண th³வாத³ஶshகnhேத⁴
பசேமாऽth◌⁴யாேய அக⁴நாஶககா³யthshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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