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ഗായതീ ആരതീ

{॥ ഗായതീ ആരതീ ॥}

ജയതി ജയ ഗായതീ മാതാ, ജയതി ജയ ഗായതീ മാതാ ।

ആദി ശക്തി തുമ, അലഖ നിരഞ്ജന, ജഗ പാലന കർതീ ।

ദുഃഖ േശാക ഭയ, േശ കലഹ, ദാരിദ്യ ൈദൻയ ഹർതീ ॥

ബഹ്മ രൂപിണീ, പണതപാലിനീ, ജഗതധാതൃ അമ്േബ ।

ഭവഭയഹാരീ, ജനഹിതകാരീ, സുഖദാ ജഗദമ്േബ ॥

ഭയ ഹാരിണീ, ഭവ താരിണീ അനേഘ, അജ ആനൻദ രാശീ ।

അവികാരീ, അഘഹരീ, അവിചലിത, അമേല, അവിനാശീ ॥

കാമേധനു സതചിത ആനൻദാ, ജയ ഗങ്ഗാ ഗീതാ ।

സവിതാ കീ ശാശ്വതീ ശക്തി തുമ, സാവിതീ സീതാ ॥

ഋഗ്, യജു, സാമ, അഥർവ പണയിനീ, പണവ മഹാമഹിേമ ।

കുൺഡലിനീ സഹസാര, സുഷുമ്നാ േശാഭാ ഗുണ ഗരിേമ ॥

സ്വാഹാ, സ്വധാ, ശചീ, ബഹ്മാണീ, രാധാ, രുദാണീ ।

ജയ സതരൂപാ വാണീ, വിദ്യാ, കമലാ കൽയാണീ ॥

ജനനീ ഹമ ൈഹം ദീന ഹീന, ദുഃഖ ദാരിദ േക േഘേര ।

യദപി കുടില കപടീ കപൂത, െതൗ ബാലക ൈഹം േതേര ॥

സ്േനഹ സനീ കരുണാമയി മാതാ, ചരണ ശരണ ദീൈജ ।

ബിലഖ രേഹ ഹമ ശിശു സുത േതേര, ദയാ ദൃഷ്ടി കീൈജ ॥
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കാമ ക്േരാധ, മദ േലാഭ ദമ്ഭ,ദുർഭാവ ദ്േവഷ ഹരിേയ ।

ശുദ്ധ ബുദ്ധി, നിഷ്പാപ ഹൃദയ, മന േകാ പവിത കരിേയ ॥

തുമ സമർഥ സബ െഭൗതി താരിണീ, തുഷ്ടി പുഷ്ടി താതാ ।

സത മാരഗ പര ഹേമം ചലാഓ േജാ ൈഹ സുഖദാതാ ॥

ജയതി ജയ ഗായതീ മാതാ । ജയതി ജയ ഗായതീ മാതാ ॥
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