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  శీ్ర మహాగణాధిపతయే నమః 

శీ్ర గురుభ్యోనమః 

శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని 

బ్రహ్మశ్రీ వది్దపర్తి పద్మమకర్ గారు  

 
సేకరణ: గురుదేవులు బ్రహ్మశ్రీ వద్దపిర్త ిపద్మమకర్ గారు ప్రవచించన శ్రీ మదేవిీ భాగవతము (12వ స్కింధిం, 3వ 
అధ్యాయిం) నిండి 

ఫలశ్రు తి: నారదుడింతటివాడు అడుగగా శ్రీమనాారాయణుడు ఈ కవచాన్నా ఆయనకి వివర్తించాడు. 
శిష్యాడు నారదుడు, గురువు శ్రీ నారాయణుడు. అిందువలన ఈ గాయత్రీ కవచిం ఎింత గొపపదో 
తెలుసుకోవచ్చు. శరీరాన్నా గాయలపాలు కాకిండా రక్షించేటటువింటి వసువిున్న కవచిం అింటారు. శరీరాన్నా, 
మనసుున్న అన్నాింటిన్న న్నరింతరిం రక్షించే ద్దవామైన కవచిం గాయత్రీ కవచిం, మహామింత్ర కవచిం. వేయి గోవులు 
ద్మనిం చెయాటిం వలల వచేు ఫలితిం ఈ స్తతి్ర పారాయణ వలన వసుిింద్ద. భయింకర మహాపాపల నిండి విముకి ి
తక్షణిం పిందేలా చేసే ద్దవా కవచిం ఇద్ద. ఈ కవచాన్నా న్నరింతరిం పఠించేవాడు పరబ్రహ్మ స్వరూపుడైపోతాడు. 
64 విద్ాలు కరతలామలకిం అవుతాయి. స్కల బాధలు, ఒక బాధ కాదు, బాధ్య శతాలు (అనగా కొన్నా వింద్ల 
బాధలు) తక్షణిం తొలగిపోతాయి. ఈ కవచిం ముకిని్న కూడా ఇసుిింద్ద. శ్రీ మదేవిీ భాగవతింలో 
శ్రీమనాారాయణుడు నారదుడిన్న శిష్యాడిగా చేసుకన్న మనకి అింద్దించన పరమపవిత్రమైన ఈ కవచాన్నా 
న్నరింతరిం నమమకింతో పఠించేవార్త శరీరిం, మనసుు స్కల శుభాలు పిందుతాయి. వార్తకి ఏ కష్టలాూ ఉిండవు. 
ఈ కవచాన్నా న్నతాిం భకి,ి శ్రద్ధలతో చద్వడిం వలన స్ింధ్యావింద్నిం వింటి కారాక్రమాలు చెయాన్న మహాపాపాల 
నిండి కూడా విముకలిౌతారు. తద్నింతరిం స్ింధ్యావింద్నాద్ద కారాక్రామాలు చేసుకోవచ్చు. 

నారద ఉవాచ 

స్వామిన్ సర్ాజగన్నాథ సంశయోఽస్తి  మమ ప్ర భో | చతుషషి్ట కళాభిజఞ  పాతకాత్ యోగవిద్ార్ || 

ముచ్యేత కేన పుణ్యేన బ్ర హ్మరూప్ః కథం భవేత్ |  దేహ్శచ దేవతారూపో మంతర  రూపో విశేషతః || 

కర్మతచ్ఛ్రోతు మిచ్ఛరమి న్నేసం చ విధిపూర్ాకం | ఋష్టః ఛంద్ః అధిదై వంచ ధ్యేనం చ విధివత్ోభో || 

శీ్ర నారాయణ ఉవాచ 

అస్త్ి కేం ప్ర్మం గుహ్ేం గాయత్రర  కవచం తథా | ప్ఠన్నదా్ధర్ణా నమర్ి  ేససర్ాపాపై ః ప్ర ముచేతే || 

సర్వాన్ కామానవాపోాతి దేవీ రూప్శచ జాయతే | గాయత్రర  కవచస్వేసే బ్ర హ్మవిష్ణు మహేశార్వః || 
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ఋషయః ఋగేజుస్వసమాథర్ాః ఛంద్ధంస్త న్నర్ద్ |  బ్ర హ్మరూపా దేవతోకాి  గాయత్రర  ప్ర్మా కళా || 

తద్బీజం భర్గ  ఇతేేషా శక్తి  రుకాి  మనీష్టభిః |  కీలకంచ ధియః పోర కి ం మోక్షారే్థ వినియోజనం || 

చతుర్భిర్హ ృద్యం పోర కి ం తిర భిర్ారై్ణ శ్శిర్ససమృతం | చతుర్భిస్వసేచ్ఛరఖా ప్శ్చచతిి భిస్తి  కవచం సమృతం || 

చతుర్భిర్థాతర  ముది్దషిం చతుర్భిస్వసేతి ద్సర ికం |  అథ ధ్యేనం ప్ర వక్షాేమి స్వధకాభీషిద్ధయకం || 

ముకాి విద్రు మహేమనీలధవళచ్ఛరయై రుమఖై స్త్రి క్షణై ః |   యుకాి మింద్ర నిబ్దా్ర్తా మకుటం తతాారే్ వర్వు తిమకాం || 

గాయత్రర ం వర్ద్ధభయం కుశకశ్చః శుభర ం కపాలం గద్ధం| శంఖం చకర  మథార్వింద్ యుగళం హ్స్తై ర్ాహ్ంత్రం భజే || 

గాయత్రర  పూర్ాతః పాతు స్వవిత్రర  పాతు ద్క్షిణ్య |   బ్ర హ్మ సంధ్యేతు మే ప్శ్చచద్రతి ర్వయం సర్సాత్ర || 

పార్ాత్ర మే ద్దశం ర్క్షేత్ పావకీం జలశ్చయినీ |   యతుధ్యనీ ద్దశం ర్క్షేత్ యతుధ్యన భయంకరీ || 

పావమానీం ద్దశం ర్క్షేత్ ప్వమాన విలాస్తనీ |   ద్దశం రౌద్బర ంచ మే పాతు రుద్ధర ణీ రుద్ర  రూపిణీ || 

ఊరా్ాం బ్ర హ్మమణీ మే ర్క్షేత్ అధస్వి త్ వై షు వీ తథా | ఏవం ద్శ ద్దశో ర్క్షేత్ సర్వాంగం భువనేశారీ || 

తత్ద్ం పాతు మే పాదౌ జంఘే మే సవితుఃప్ద్ం | వర్థణ్ేం కటి దేశేతు న్నభిం భర్గ సి థై వచ || 

దేవసే మే తదా్ృద్యం ధీమహీతి చ గలల యోః |   ధియః ప్ద్ం చ మే నేతేర  యః ప్ద్ం మే లలాటకం || 

నః పాతు మే ప్ద్ం మూరా్భా శ్శఖాయం మే ప్ర చ్ఛ్ద్యత్ |  తత్ద్ం పాతు మూరా్వనం సకార్ః పాతు ఫాలకం || 

చక్షుషీతు వికార్వర్ు ః తుకార్వస్తి  కపోలయోః |   న్నస్వపుటం వకార్వర్ణు  ర్థకార్స్తి  ముఖే తథా || 

ణికార్ ఊరా్ామోషఠ ంతు యకార్సి ాధర్ణషఠ కం |   అసేమధ్యే భకార్వర్ణు  గోకార్శుచబుకే తథా || 

దేకార్ః కంఠ దేశేతు వకార్ససకంధ దేశకం |   సేకార్ణ ద్క్షిణ్ం హ్సి ం ధీకార్ణ వామ హ్సి కం || 

మకార్ణ హ్ృద్యం ర్క్షేత్ ఇకార్ ఉద్ర్థ తథా |  ధికార్ణ న్నభి దేశేతు యోకార్స్తి  కటిం తథా || 

గుహ్ేం ర్క్షతు యోకార్ ఊరూ దౌా నః ప్ద్ధక్షర్ం |  ప్ర కార్ణ జానునీ ర్క్షేత్ చ్ఛ్కార్ణ జంఘ దేశకం || 

ద్కార్ం గులఫదేశేతు యకార్ః ప్ద్యుగమకం |  తకార్వేంజనం చై వ సర్వాంగే మే సద్ధవతు || 

ఇద్ంతు కవచం ద్దవేం బాధ్య శత విన్నశనం |   చతుషష షి్ట కళా విద్ధే ద్ధయకం మోక్షకార్కం || 

ముచేతే సర్ా పాపేభేః ప్ర్ం బ్ర హ్మమధిగచరతి |   ప్ఠన్నత్ శర వణాద్ధాపి గో సహ్సర  ఫలం లభేత్ || 

 
 

శ్రీ దేవీభాగవతాింతరగత గాయత్రీ కవచిం స్ింపూరణిం 
స్రవిం శ్రీ గురుచరణారవిింద్మరపణమసు ి
స్మస్ి లోకాాః సుఖినో భవింతు 


