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ശീഗായതീസ്േതാതമ്

{॥ ശീഗായതീസ്േതാതമ് ॥}

നമസ്േത േദവി ഗായതീ സാവിതീ തിപേദഽക്ഷരീ ।

അജേര അമേര മാതാ താഹി മാം ഭവസാഗരാത് ॥ ൧॥

നമസ്േത സൂർയസംകാേശ സൂർയവാവിതിേകഽമേല ।

ബഹ്മവിദ്േയ മഹാവിദ്േയ േവദമാതർനേമാഽസ്തു േത ॥ ൨॥

അനൻതേകാടി-ബഹ്മാൺഡയാപിനീ ബഹ്മചാരിണീ ।

നിത്യാനൻേദ മഹാമേയ പേരശാനീ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൩॥

ത്വം ബഹ്മാ ത്വം ഹരിഃ സാക്ഷാദ് രുദസ്ത്വമിൻദേദവതാ ।

മിതസ്ത്വം വരുണസ്ത്വം ച ത്വമഗ്നിരശ്വിെനൗ ഭഗഃ ॥ ൪॥

പൂഷാഽർയമാ മരുത്വാം ഋഷേയാഽപി മുനീശ്വരാഃ ।

പിതേരാ നാഗയക്ഷാം ഗൻധർവാഽപ്സരസാം ഗണാഃ ॥ ൫॥

രക്േഷാ-ഭൂത-പിശാചാ ത്വേമവ പരേമശ്വരീ ।

ഋഗ്-യജു-ാമവിദ്യാ അഥർവാങ്ഗിരസാനി ച ॥ ൬॥

ത്വേമവ സർവശാസ്താണി ത്വേമവ സർവസംഹിതാഃ ।

പുരാണാനി ച തൻതാണി മഹാഗമമതാനി ച ॥ ൭॥

ത്വേമവ പഞ്ചഭൂതാനി തത്ത്വാനി ജഗദീശ്വരീ ।

ബാഹ്മീ സരസ്വതീ സൻധ്യാ തുരീയാ ത്വം മേഹശ്വരീ ॥ ൮॥

തത്സദ്ബഹ്മസ്വരൂപാ ത്വം കിഞ്ചിത് സദസദാത്മികാ ।

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

പരാത്പേരശീ ഗായതീ നമസ്േത മാതരമ്ബിേക ॥ ൯॥

ചൻദകലാത്മിേക നിത്േയ കാലരാതി സ്വേധ സ്വേര ।

സ്വാഹാകാേരഽഗ്നിവക്ത്േര ത്വാം നമാമി ജഗദീശ്വരീ ॥ ൧൦॥

നേമാ നമസ്േത ഗായതീ സാവിതീ ത്വം നമാമ്യഹമ് ।

സരസ്വതീ നമസ്തുഭ്യം തുരീേയ ബഹ്മരൂപിണീ ॥ ൧൧॥

അപരാധ സഹസാണി ത്വസത്കർമശതാനി ച ।

മത്േതാ ജാതാനി േദേവശീ ത്വം ക്ഷമസ്വ ദിേന ദിേന ॥ ൧൨॥

॥ ഇതി ശീവസിഷ്ഠസംഹിേതാക്തം ഗായതീസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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