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Savitri or Gayatri Panjarastotram

ஸாவிthபஜரshேதாthரmh அத²வா கா³யthபஜரshேதாthரmh

க³ேணஶாய நம: ॥
ப⁴க³வnhதmh ேத³வேத³வmh ph³ரமாணmh பரேமSh²நmh ।
விதா⁴தாரmh விவsh’ஜmh பth³மேயாநிmh phரஜாபதிmh ॥ 1॥
ஶுth³த⁴shப²கஸŋhகாஶmh மேஹnhth³ரஶிக²ேராபமmh ।
ப³th³த⁴பிŋhக³ஜடாஜூடmh த³thகநகNhட³லmh ॥ 2॥
ஶரchசnhth³ராப⁴வத³நmh sh²ரதி³nhதீ³வேரணmh ।
ரNhமயmh விவபiµபவீதாநாvh’தmh ॥ 3॥
ெமௗkhதிகாபா⁴வலயshதnhthலயஸமnhவித: ।
கrhேராth³⁴ததiν:shரShrhநயநவrhத⁴நmh ॥ 4॥
விநேயேநாபஸŋhக³mhய ஶிரஸா phரணிபthய ச ।
நாரத:³ பபphரchச² ேத³வrhக³ணமth◌⁴யக:³ ॥ 5॥
நாரத³ உவாச ।
ப⁴க³வnh ேத³வேத³ேவஶ ஸrhவjhஞ கநிேத⁴ ।
ேராchசா² phரேநந ேபா⁴க³ேமாைகஸாத⁴நmh ॥ 6॥
ஐவrhயshய ஸமkh³ரshய ப²லத³mh th³வnhth³வவrhதmh ।
ph³ரமஹthயாதி³பாபkh◌⁴நmh பாபாth³யப⁴யாபஹmh ॥ 7॥
யேத³கmh நிShகலmh ஸூமmh நிரஜநமநாமயmh ।
யthேத phயதமmh ேலாேக தnhேம ph³ பிதrhமம ॥ 8॥
ph³ரேமாவாச ।
ஶ ◌்’iΝ நாரத³ வய ph³ரமலmh ஸநாதநmh ।
sh’ShThயாெதௗ³ மnhiµேக²phதmh ேத³வேத³ேவந விShiΝநா ॥ 9॥
phரபசபீ³ஜthயாஹுthபthதிshதி²திேஹகmh ।
ரா மயா  கதி²தmh கயபாய ஸுதீ⁴மேத ॥ 10॥
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ஸாவிthபஜரmh நாம ரஹshயmh நிக³மthரேய ।
’Shயாதி³கmh ச தி³kh³வrhணmh ஸாŋhகா³வரணகmh khரமாth ॥ 11॥
வாஹநாத⁴மnhthராshthரmh rhதிth◌⁴யாநஸமnhவிதmh ।
shேதாthரmh ஶ ◌்’iΝ phரவயா தவ shேநஹாchச நாரத³ ॥ 12॥
ph³ரமநிShடா²ய ேத³யmh shயாத³ேத³யmh யshய கshயசிth ।
ஆசmhய நியத: பசாதா³thமth◌⁴யாநர:ஸரmh ॥ 13॥
ஓthயாெதௗ³ விசிnhthயாத² vhேயாமைஹமாph³ஜஸmhshதி²தmh ।
த⁴rhமகnhத³க³தjhஞாநைமவrhயாShடத³லாnhவிதmh ॥ 14॥
ைவராkh³யகrhணிகாऽऽநாmh phரணவkh³ரஹமth◌⁴யகா³mh ।
ph³ரமேவதி³ஸமாkhதாmh ைசதnhயரமth◌⁴யகா³mh ॥ 15॥
தththவஹmhஸஸமாகீrhmh ஶph³த³பீேட²ஸுஸmhshதி²தாmh ।
நாத³பி³nh³கலாதீதாmh ேகா³ைரபேஶாபி⁴தாmh ॥ 16॥
விth³யாவிth³யாmh’தthவாதி³phரகாைரரபி⁴ஸmhvh’தாmh ।
நிக³மாrhக³லஸchச²nhநாmh நிrh³ணth³வாரவாகாmh ॥ 17॥
சrhவrhக³ப²ேலாேபதாmh மஹாகlhபவைநvh’தாmh ।
ஸாth³ராநnhத³ஸுதா⁴nh⁴நிக³மth³வாரவாகாmh ॥ 18॥
th◌⁴யாநதா⁴ரணேயாகா³தி³th’ண³lhமலதாvh’தாmh ।
ஸத³ஸchசிthshவபாkh²யாmh mh’க³பஸமாலாmh ।
விth³யாவிth³யாவிசாரthவாlhேலாகாேலாகாசலாvh’தாmh ॥ 19॥
அவிகாரஸமாShடநிஜth◌⁴யாந³vh’தாmh ।
பசீகரணபேசாthத²⁴ததththவநிேவதி³தாmh ॥ 20॥
ேவேதா³பநிஷத³rhதா²kh²யேத³வrhக³ணேஸவிதாmh ।
இதிஹாஸkh³ரஹக³ண:ஸதா³ைரரபி⁴வnhதி³தாmh ॥ 21॥
கா³தா²phஸேராபி⁴rhயைச க³ணகிnhநரேஸவிதாmh ।
நாரmhஹராkh²ைய: ைஷ: கlhபசாரண: ॥ 22॥
kh’தகா³நவிேநாதா³தி³கதா²லாபநதthபராmh ।
ததி³thயவாŋhமேநாக³mhயேதேஜாபத⁴ராmh பராmh ॥ 23॥
ஜக³த: phரஸவிthmh தாmh ஸவி:sh’Shகாணீmh ।
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வேரNhயthயnhநமயீmh ஷாrhத²ப²லphரதா³mh ॥ 24॥
அவிth³யாவrhணவrhjhயாmh ச ேதேஜாவth³க³rhப⁴ஸmhjhஞிகாmh ।
ேத³வshய ஸchசிதா³நnhத³பரph³ரமரஸாthகாmh ॥ 25॥
தீ⁴மயஹmh ஸ ைவ தth³வth³ph³ரமாth³ைவதshவபிணீmh ।
தி⁴ேயா ேயா நsh ஸவிதா phரேசாத³யா³பாதாmh ॥ 26॥
பேராऽெஸௗ ஸவிதா ஸாாேத³ேநாநிrhஹரய ச ।
பேரா ரஜஸ இthயாதி³ பரmh ph³ரம ஸநாதநmh ॥ 27॥
ஆேபா jhேயாதிதி th³வாph◌⁴யாmh பாசெபௗ⁴திகஸmhjhஞகmh ।
ரேஸாऽmh’தmh ph³ரமபைத³shதாmh நிthயாmh தபிநீmh பராmh ॥ 28॥
⁴rh⁴வ:ஸுவthேயைதrhநிக³மthவphரகாஶிகாmh ।
மஹrhஜநshதப:ஸthயேலாேகாபஸுஸmhshதி²தாmh ॥ 29॥
தாth³’க³shயா விராTh³பகிடவரராதாmh ।
vhேயாமேகஶாலகாகாஶரஹshயmh phரவதா³mhயஹmh ॥ 30॥
ேமக⁴ph◌⁴காkhராnhதவிதி⁴விShiΝஶிவாrhசிதாmh ।
³பா⁴rhக³வகrhnhதாmh ேஸாமஸூrhயாkh³நிேலாசநாmh ॥ 31॥
இடா³பிŋhக³லஸூமாph◌⁴யாmh வாநாஸாடாnhவிதாmh ।
ஸnhth◌⁴யாth³விேராShட²தாmh லஸth³வாkh³⁴பவிகாmh ॥ 32॥
ஸnhth◌⁴யாெஸௗ th³மேண: கNhட²லஸth³பா³ஹுஸமnhவிதாmh ।
பrhஜnhய’த³யாஸkhதவஸுஸுshதநமNhட³லாmh ॥ 33॥
ஆகாேஶாத³ரவிthரshதநாph◌⁴யவாnhதரேத³ஶகாmh ।
phரஜாபthயாkh²யஜக⁴நாmh கnhth³ராணீதி ஸmhjhஞிகாmh ॥ 34॥
ஊ மலயேமph◌⁴யாmh ேஶாப⁴மாநாஸுரth³விஷmh ।
ஜாiνநீ ஜiνஶிகைவவேத³வஸதா³⁴ஜாmh ॥ 35॥
அயநth³வயஜŋhகா⁴th³ய²ராth³யபிth’ஸmhjhஞிகாmh ।
பதா³ŋhkh◌⁴நக²ேராமாth³ய⁴தலth³மலாசி²தாmh ॥ 36॥
kh³ரஹராyh’ேத³வrhrhதிmh ச பரஸmhjhஞிகாmh ।
திதி²மாஸrhவrhஷாkh²யஸுேகநிஷாthகாmh ॥ 37॥
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அேஹாராthராrhத⁴மாஸாkh²யாmh ஸூrhயாசnhth³ரமஸாthகாmh ।
மாயாகlhபிதைவசிthrhயஸnhth◌⁴யாchசா²த³நஸmhvh’தாmh ॥ 38॥
jhவலthகாலாநலphரkh²யாmh த³thேகாஸமphரபா⁴mh ।
ேகாஸூrhயphரதீகாஶாmh சnhth³ரேகாஸுஶீதலாmh ॥ 39॥
ஸுதா⁴மNhட³லமth◌⁴யshதா²mh ஸாnhth³ராநnhதா³mh’தாthகாmh ।
phராக³தீதாmh மேநாரmhயாmh வரதா³mh ேவத³மாதரmh ॥ 40॥
சராசரமயீmh நிthயாmh ph³ரமாரஸமnhவிதாmh ।
th◌⁴யாthவா shவாthமநி ேப⁴ேத³ந ph³ரமபஜரமாரேப⁴th ॥ 41॥
பஜரshய ’சாஹmh ச²nhேதா³ விkh’திchயேத ।
ேத³வதா ச பேரா ஹmhஸ: பரph³ரமாதி⁴ேத³வதா ॥ 42॥
phரணேவா பீ³ஜஶkhதி:shயாேதா³mh கீலகiµதா³’தmh ।
தthதththவmh தீ⁴ம ேthரmh தி⁴ேயாऽshthரmh ய: பரmh பத³mh ॥ 43॥
மnhthரமாேபா jhேயாதிதி ேயாநிrhஹmhஸ:ஸப³nhத⁴கmh ।
விநிேயாக³sh th³th◌⁴யrhத²mh ஷாrhத²சShடேய ॥ 44॥
ததshைதரŋhக³ஷThகmh shயாthைதேரவ vhயாபகthரயmh ।
rhேவாkhதேத³வதாmh th◌⁴யாேயth ஸாகார³ணஸmhதாmh ॥ 45॥
பசவkhthராmh த³ஶ⁴ஜாmh thபசநயைநrhதாmh ।
iµkhதாவிth³மெஸௗவrhmh தஶுph◌⁴ரஸமாநநாmh ॥ 46॥
வாணீmh பராmh ரமாmh மாயாmh சாமைரrhத³rhபணrhதாmh ।
ஷட³ŋhக³ேத³வதாமnhthைர பாth³யவயவாthகாmh ॥ 47॥
mh’ேக³nhth³ரmh’க³பnhth³ரmh’க³ஹmhஸாஸேந shதி²தாmh ।
அrhேத⁴nh³ப³th³த⁴iµடகிடமணிNhட³லாmh ॥ 48॥
ரthநதாடŋhகமாŋhக³lhயபரkh³ைரேவயராmh ।
அŋh³யகேகரகŋhகth³ையரலŋhkh’தாmh ॥ 49॥
தி³vhயshரkh³வshthரஸchச²nhநரவிமNhட³லமth◌⁴யகா³mh ।
வராப⁴யாph³ஜக³ளாmh ஶŋhக²சkhரக³தா³ŋhஶாnh ॥ 50॥
ஶுph◌⁴ரmh கபாலmh த³த⁴தீmh வஹnhதீமமாகாmh ।
கா³யthmh வரதா³mh ேத³வீmh ஸாவிthmh ேவத³மாதரmh ॥ 51॥
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ஆதி³thயபத²கா³nhயாmh shமேரth³ph³ரமshவபிணீmh ।
விசிthரமnhthரஜநrhநீmh shமேரth³விth³யாmh ஸரshவதீmh ॥ 52॥
thபதா³ ’மயீ rhவாiµகீ² ph³ரமாshthரஸmhjhஞிகா ।
சrhவிmhஶதிதththவாkh²யா பா phராசீmh தி³ஶmh மம ॥ 53॥
சShபாத³யஜுrhph³ரமத³Nhடா³kh²யா பா த³mh ।
ஷThthஶthதththவkhதா ஸா பா ேம த³mh தி³ஶmh ॥ 54॥
phரthயŋhiµகீ² பசபதீ³ பசாஶthதththவபிணீ ।
பா phரதீசீமநிஶmh ஸாமph³ரமஶிேராऽŋhகிதா ॥ 55॥
ெஸௗmhயா ph³ரமshவபாkh²யா ஸாத²rhவாŋhகி³ரஸாthகா ।
உதீ³சீmh ஷThபதா³ பா ச:ஷShகலாthகா ॥ 56॥
பசாஶthதththவரசிதா ப⁴வபாதா³ ஶதா ।
vhேயாமாkh²யா பா ேம ேசாrhth◌⁴வாmh தி³ஶmh ேவதா³ŋhக³ஸmhshதி²தா ॥ 57॥
விth³nhநிபா⁴ ph³ரமஸmhjhஞா mh’கா³டா⁴ சrh⁴ஜா ।
சாேபஷுசrhமாத⁴ரா பா ேம பாவகீmh தி³ஶmh ॥ 58॥
ph³ரா மா கா³யth ரkhதாŋhகீ³ஹmhஸவாநீ ।
பி³ph◌⁴ரthகமNhட³lhவshரkhshthவாnhேம பா ைநrh’தீmh ॥ 59॥
சrh⁴ஜா ேவத³மாதா ஶுkhலாŋhகீ³ vh’ஷவாநீ ।
வராப⁴யகபாலாshரkh³விணீ பா வாணீmh ॥ 60॥
யாமா ஸரshவதீ vh’th³தா⁴ ைவShணவீ க³டா³ஸநா ।
ஶŋhகா²ராph³ஜாப⁴யகரா பா ைஶவீmh தி³ஶmh மம ॥ 61॥
சrh⁴ஜா ேவத³மாதா ெகௗ³ராŋhகீ³mhஹவாஹநா ।
வராப⁴யாph³ஜக³ளrh⁴ைஜ: பாthவத⁴ராmh தி³ஶmh ॥ 62॥
தthதthபாrhவshதி²தா:shவshவவாஹநாத⁴⁴ஷ: ।
shவshவதி³ு shதி²தா: பாnh kh³ரஹஶkhthயŋhக³ேத³வதா: ॥ 63॥
மnhthராதி⁴ேத³வதாபா iµth³ராதி⁴Shடா²ந ேத³வதா ।
vhயாபகthேவந பாthவshமாநாப’thதலமshதகீ ॥ 64॥
தthபத³mh ேம ஶிர: பா பா⁴லmh ேம ஸவி:பத³mh ।
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வேரNhயmh ேம th³’ெஶௗ பா தீrhப⁴க:³ஸதா³ மம ॥ 65॥
kh◌⁴ராணmh ேத³வshய ேம பா பா தீ⁴ம ேம iµக²mh ।
வா மம தி⁴ய: பா கNhட²mh ேம பா ய:பத³mh ॥ 66॥
ந:பத³mh பா ேம shகnhெதௗ⁴ ⁴ெஜௗ பா phரேசாத³யாth ।
கெரௗ ேம ச பர: பா பாெதௗ³ ேம ரஜேஸऽவ ॥ 67॥
அெஸௗ ேம ’த³யmh பா மம மth◌⁴யmh ஸதா³வ ।
ௐ ேம நாபி⁴mh ஸதா³ பா கmh ேம பா ேம ஸதா³ ।
ஓமாப:ஸkhதி²நீ பா ³யmh jhேயாதி:ஸதா³ மம ॥ 68॥
ஊ மம ரஸ: பா ஜாiνநீ அmh’தmh மம ।
ஜŋhேக⁴ ph³ரமபத³mh பா ³lhெபௗ² : ◌⁴ பா ேம ஸதா³ ॥ 69॥
பாெதௗ³ மம ⁴வ: பா ஸுவ: பாthவகி²லmh வ: ।
ேராமாணி ேம மஹ: பா ேராமகmh பா ேம ஜந: ॥ 70॥
phராmhச தா⁴தththவாநி ததீ³ஶ: பா ேம தப: ।
ஸthயmh பா மமாmh ஹmhேஸா ஶுth³தி⁴mh ச பா ேம ॥ 71॥
ஶுசிவth பா ேம ஶுkhரmh வஸு: பா யmh மம ।
மதிmh பாthவnhதmh ஸth³ேதா⁴தா தா³நmh ச பா ேம ॥ 72॥
ேவதி³ஷth பா ேம விth³யாமதிதி:² பா ேம kh³’ஹmh ।
த⁴rhமmh ³ேராணஸth பா nh’ஷth பா ஸுதாnhமம ॥ 73॥
வரஸth பா ேம பா⁴rhயாmh mh’தஸth பா ேம ஸுதாnh ।
vhேயாமஸthபா ேம ப³nh⁴nh ph◌⁴ராth’நph³ஜாச பா ேம ॥ 74॥
பஶூnhேம பா ேகா³ஜாச ’தஜா: பா ேம ப⁴வmh ।
ஸrhவmh ேம அth³ஜா: பா யாநmh ேம பாthvh’தmh ஸதா³ ॥ 75॥
அiνkhதமத² யthshதா²நmh ஶேரऽnhதrhப³ச யth ।
தthஸrhவmh பா ேம நிthயmh ஹmhஸ: ேஸாऽஹமஹrhநிஶmh ॥ 76॥
இத³mh  கதி²தmh ஸmhயŋh மயா ேத ph³ரமபஜரmh ।
ஸnhth◌⁴யேயா: phரthயஹmh ப⁴khthயா ஜபகாேல விேஶஷத: ॥ 77॥
தா⁴ரேயth³th³விஜவrhேயா ய: ராவேயth³வா ஸமாத: ।
ஸ விShiΝ:ஸ ஶிவ: ேஸாऽஹmh ேஸாऽர:ஸ விராTh shவராTh ॥ 78॥
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ஸாவிthபஜரshேதாthரmh அத²வா கா³யthபஜரshேதாthரmh

இதி வShட²ஸmhதாயாmh ph³ரமநாரத³ஸmhவாேத³ஸாவிthபஜரshேதாthரmh
அத²வா கா³யthபஜரshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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