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శీ్ర మహాగణాధిపతయే నమః 

శీ్ర గురుభ్యోనమః 

శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని 

బ్రహ్మశ్రీ వది్దపర్తి పద్మమకర్ గారు  

  
 

సేకరణ: గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గారు పర వచించన శ్రర  మదిేవీ భాగవతము (12వ స్కింధిం, 4వ 

అధ్యాయిం) నిండి  

ఫలశ్రు తి: శ్రర  గాయత్రర  హ్ృదయిం అనే ద్దవా స్తి తర ిం, పేరుకు తగగ ట్లే  ఒక గొపప స్తి తర ిం. ఈ స్తి తర ిం గాయత్రర దేవి 

హ్ృదయాన్ని మన వై పునకు త్రర పేప స్తి తర ిం. అమమవార్త హ్ృదయాన్ని కర్తగించ మనల్ని అనగర హించేలా చేసే ద్దవా 

స్తి తర ిం. ఈ స్తి తర ిం వలన ఏ పూట పాపిం ఆ పూట్ల పోతింద్ద, ఏ రాత్రర  పాపిం అప్పుడే తొలగపోతింద్ద. స్కల 

దేవతల అనగర హ్ిం లభిస్ి ింద్ద. త్రనకూడన్న పద్మరాాలు త్రింట్ల వచేే పాపాలు తొలగస్ి ింద్ద. మూరుు లతో సేిహ్ిం 

చెయాడిం వలన వచేే పాపాలు తొలగస్ి ింద్ద. ఇలా ఒకటి కాదు, అనేక శుభ ఫల్నతాలన ఇచేే పరమద్దవా స్తి తర ిం 

శ్రర  గాయత్రర  హ్ృదయిం.  ఈ స్తి తర మున మహానభావుడై న ద్దవామున్న నారదుడు శిష్యాడై , శ్రర మనాిరాయణుడిన్న 

అడుగగా, జగదుగ రుడై న నారాయణుడు ఉపదేశిించాడు. ఈ స్తి తర  పర భావిం వలన అత్ర భయింకర 

మహాపాపాలు తక్షణిం తొలగపోతాయి. అనేక శుభాలన అింద్దించే అపూరవ స్తి తర ిం. 

నారద ఉవాచ 

భగవన్ దేవదేవేశ భూతభవయ జగత్ ప్రభో |  కవచం చ శ్రుతం దివయం గాయత్రీ మంత్ర విగ్రహమ్ || 
అధునా శ్రోతుమిచ్ఛామి గాయత్రీహృదయం పరమ్ | యద్ధరాణాత్ భవేతుుణ్యం గాయత్రీజపతోఖిలమ్ || 

శీ్ర నారాయణ ఉవాచ 

దేవ్యయశచ హృదయం ప్రోకతం నారద్ధథరవణే స్ఫుటమ్ | తదేవ్యహం ప్రవక్ష్యయమి రహస్యయతి రహస్యకమ్ || 
విరాడ్రూపం మహాదేవం గాయత్రీం వేదమాతరమ్ | ధ్యయత్వవ తస్యయస్తథాఙ్గషేు ధ్యయయేదేత్వశచ దేవత్వాః || 
పండ బ్రహామండయోరైక్యయత్ భావయేత్ స్వతనౌ తథా |  దేవరూపే నిజే దేహే తన్మయత్వవయ స్యధకాః || 
నాదేవోభయరచయేత్ దేవం ఇతి వేదవిదో విదాః |  తతోభేద్ధయ క్యయే స్వవ భావయేదేవేత్వ ఇమాాః || 
అథ తత్ స్ంప్రవక్ష్యయమి తన్మయతవమథో భవేత్ | గాయత్రీహృదయస్యయస్యయపయహమేవ ఋషాః స్మృతాః || 
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గాయత్రీచాంద ఉదిషే్టం దేవత్వ పరమేశవరీ |  పూర్వవక్తతన్ ప్రక్యరేణ్ కురాయదఙ్గనేి ష్ట్ క్రమాత్ || 
ఆస్నే విజనే దేశే ధ్యయయేదేక్యగ్రమాన్స్ాః || 
 
అథాంగనాయస్ాః||ద్యయరూమర్ధ్ాి  దైవతమ్||దన్తపంక్యతవశ్వవనౌ||ఉభే స్ంధ్యయ చోష్ఠ ౌ||ముఖమగ్నాః||జిహావ స్రస్వతీ || 
గ్రీవ్యయంతు బృహస్ుతిాః || స్తన్యోరవస్వోష్ఠ ౌ|| బాహ్వవరమరుతాః || హృదయే పరజన్యాః || ఆక్యశముదరమ్ || 
నాభావన్తర్ధ్క్షమ్||కట్యయర్ధ్ంద్రాగ్నన||జఘనే విజ్ఞాన్ఘన్ాః ప్రజ్ఞపతిాః || కైలాస్మలయే ఊరూ|| విశేవదేవ్య జ్ఞన్వాః || 
జఙ్గాయం కౌశ్వకాః గుహయమయనే||ఊరూ పతరాః||పద్య పృథివ||వన్స్ుతయోఙ్గలేీషు|| ఋష్యో ర్వమాణి || 
న్ఖాని ముహూరాతని || అస్థషిు గ్రహాాః || అస్ృఙ్గమంస్ం ఋతవాః || స్ంవతసరావై నిమిష్ం || 
అహ్వరాత్రావ్యదితయశచంద్రమాాః || ప్రవరాం దివ్యయం గాయత్రీం స్హస్రనేత్రాం శరణ్మహం ప్రపదేయ || 
 
ఓం తతసవితురవరేణాయయ న్మాః || ఓం తత్పురవజయయ న్మాః || తత్ ప్రాతరాదిత్వయయ న్మాః || 
తత్ ప్రాతరాదితయ ప్రతిష్ఠయౌై న్మాః || ప్రాతరధీయన్ రాత్రికృతం పపం నాశయతి || 
స్యయమధీయన్ దివస్కృతం పపం నాశయతి || స్యయంప్రాతరధీయన్ పపాః అపపో భవతి || 
స్రవతీరేషిు స్యనతో భవతి || స్ర్వాః దేవైాః జ్ఞాతో భవతి || అవ్యచయ వచనాత్పుతో భవతి || 
అభక్షయ భక్షణాత్పుతో భవతి || అభోజయ భోజనాత్పుతో భవతి || అచోష్య చోష్ణాత్పుతో భవతి || 
అస్యధయ స్యధనాత్పుతో భవతి || దష్పురతిగ్రహ శత స్హస్రాత్ పూతో భవతి || స్రవ ప్రతి గ్రహాత్ పూతో భవతి || 
పంక్తతదూష్ణాత్పుతో భవతి || అన్ృతవచనాత్పుతో భవతి || అథ అబ్రహమచ్ఛరీ బ్రహమచ్ఛరీ భవతి || 
అనేన్ హృదయేనాధీతేన్ క్రతుస్హస్రేణ్ ఇష్టం భవతి|| ష్షట శత స్హస్రగాయత్రాయ జపయని ఫలాని భవనిత || 
అష్ఠట బ్రాహమణాాః స్మయక్ గ్రాహయేత్ || తస్య స్థదిరాభవతి || య ఇదం నితయమధీయన్ బ్రాహమణ్ాః ప్రాతాః శుచాః 
స్రవపపాః ప్రముచయత ఇతి ||  బ్రహమలోక్త మహీయతే || ఇత్వయహ భగవ్యన్ శ్రీనారాయణ్ాః || 

 
 

ఇత్ర శ్రర దేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్మవదశ స్కింధే గాయత్రర హ్ృదయిం నామ చతరా్థధ్యాయః 

స్రవిం శ్రర  గురుచరణారవిింద్మరపణమస్ి  

స్మస్ి  లోకాః స్ఖినో భవింత 


