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Gayatri Hridayam

கா³யth’த³யmh

ௐ நமshkh’thய ப⁴க³வாnh யாjhஞவlhkhய:shவயmh⁴வmh பph’chச²தி ।
thவmh ேநா ph³ ph³ரமnh கா³யthrhthபthதிmh-யாmh ேராchசா² ।
ph³ரமjhஞாேநாthபthதிmh phரkh’திmh பph’chசா² ॥ 1॥
 ப⁴க³வாiνவாச ।
phரணேவந vhயா’தய: phரவrhதnhேத தமஸsh பரmh jhேயாதி: ।
க: ஷ: ?shவயmh⁴rhவிShiΝதி ।
அத² தா:shவாŋh³lhயா மth²நாதி । மth²யமாநாth ேப²ேநா ப⁴வதி ।
ேப²நாth³ ³th³³ேதா³ ப⁴வதி। ³th³³தா³த³Nhட³mh ப⁴வதி ।அNhடா³th ஆthமா ப⁴வதி
।
ஆthமந ஆகாேஶா ப⁴வதி ।ஆகாஶாth³வாrhப⁴வதி । வாேயாrhkh³நிrhப⁴வதி ।
அkh³ேநேராŋhகாேரா ப⁴வதி । ஓŋhகாராth³ vhயா’திrhப⁴வதி ।
vhயா’thயா கா³யth ப⁴வதி । கா³யthrhயா:ஸாவிth ப⁴வதி ।
ஸாவிthrhயா:ஸரshவதீ ப⁴வதி ।ஸரshவthயா ேவதா:³ ப⁴வnhதி ।
ேவேத³ph◌⁴ேயா ph³ரமா ப⁴வதி । ph³ரமே ேலாகா ப⁴வnhதி । தshமாlhேலாகா:
phரவrhதnhேத ।
சthவாேரா ேவதா:³ ஸாŋhகா:³ ேஸாபநிஷத:³ ேஸதிஹாஸாshேதஸrhேவ கா³யthrhயா:
phரவrhதnhேத ।
யதா²kh³நிrhேத³வாநாmh, ph³ராமே மiνShயாmh, ேம: ஶிக²mh, க³ŋhகா³
நதீ³நாmh,
வஸnhத ’mh, ph³ரமா phரஜாபதீநாmh, ஏவமெஸௗ iµkh²ய: ।
கா³யthrhயா கா³யthச²nhேதா³ ப⁴வதி ॥ 2॥
கிmh : ◌⁴ ? கிmh ⁴வ: ? கிmh shவ: ? கிmh மஹ: ? கிmh ஜந: ?
கிmh தப: ? கிmh ஸthயmh ? கிmh தth ? கிmh ஸவி: ?

கிmh வேரNhயmh ? கிmh ப⁴rhக:³ ? கிmh ேத³வshய ? கிmh தீ⁴ம ?

கிmh தி⁴ய: ? கிmh ய: ? கிmh ந: ? கிmh phரேசாத³யாth ?॥ 3॥
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⁴தி ⁴rhேலாேகா, ⁴வ இthயnhதேலாக:,shவதி shவrhேலாேகா,
மஹதி மஹrhேலாேகா, ஜந இதி ஜேநா ேலாக:, தப இதி தேபா ேலாக:,
ஸthயதி ஸthயேலாக:, ⁴rh⁴வ:ஸvhதி thைரேலாkhயmh ததி³தி
ேதேஜா யthேதஜேஸாऽkh³நிrhேத³வதா ஸவிthயாதி³thயshய
வேரNhயthயnhநmh அnhநேமவ phரஜாபதி: । ப⁴rhக³இthயாப:,ஆேபா ைவ ப⁴rhக:³ ।
யதா³பshதthஸrhவா ேத³வதா: । ேத³வshயஸவிrhேத³ேவா வா ய: ஷ:ஸவிShiΝ:

।
தீ⁴மthையவrhயmh, யைத³வrhயmh ஸ phராண இthயth◌⁴யாthமmh, தத³th◌⁴யாthமmh ।
தth பரமmh பத³mh, தnhமேஹவர:, தி⁴ய இதி மதி । ph’தி²வீ ம ।
ேயா ந: phரேசாத³யாதி³தி காம: । காம இமாnh ேலாகாnh phரchயாயவேத ।
ேயா nh’ஶmhஸ: । ேயாऽnh’ஶmhேஸாऽshயா:ஸ பேரா த⁴rhம இthேயஷா ைவ கா³யth
॥ 4॥
கிmh ேகா³thரா ? கthயரா ? கதி பாதா³ ? கதி : ? கதி ஶீrhஷா ?॥ 5॥
ஸாŋhkh²யாயந ேகா³thரா, சrhவிmhஶthயரா ைவ கா³யth,
thபதா³,ஷTh:, பச ஶீrhஷா ॥ 6॥
ேகऽshயாshthரய: பாதா³ ப⁴வnhதி ? கா அshயா ஷTh ய: ?
காநி ச பச ஶீrhஷாணி ?॥ 7॥
’kh³ேவேதா³ऽshயா:phரத²ம:பாேதா³ப⁴வதி,யஜுrhேவேதா³th³விதீய:ஸாமேவத³shth’தீய:
।
rhவா தி³kh phரத²மா rhப⁴வதி । த³ th³விதீயா, பசிமா th’தீயா,
உthதரா சrhதீ²,ஊrhth◌⁴வா பச,அேதா⁴ऽshயா:ஷSh² ।
vhயாகரணமshயா: phரத²மmh ஶீrhஷாmh ப⁴வதி, ஶிா th³விதீயmh,
கlhபshth’தீயmh, நிkhதmh சrhத²mh, jhேயாதிஷாமயநதி பசமmh ॥ 8॥
கிmh லணmh ? கிmh விேசShதmh ? கிiµதா³’தmh ?॥ 9॥
லணmhமாmhஸா,அத²rhவேவேதா³விேசShதmh,ச²nhேதா³விசிதிதா³’தmh॥
10॥
ேகா வrhண: ? க:shவர: ? ேவேதா வrhண:ஷTh shவரா:॥ 11॥
rhவா ப⁴வதி கா³யth, மth◌⁴யமா ஸாவிth, பசிமா shநth◌⁴யா ஸரshவதீ ।
ரkhதா கா³யth, ேவதா ஸாவிth, kh’Sh ஸரshவதீ ॥ 12॥
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phரணேவ நிthயkhதா shயாth³ vhயா’திஷு ச ஸphதஸு ।
ஸrhேவஷாேமவ பாபாநாmh ஸŋhகேர ஸiµபshதி²ேத ।
ஶதஸாஹshரமph◌⁴யshதா கா³யth பாவநmh மஹth ॥ 13॥
உஷ: காேல ரkhதா, மth◌⁴யாேந ேவதாऽபராேம kh’Sh ।
rhவ ஸnhதி⁴ ph³ரா, மth◌⁴ய ஸnhதி⁴ மாேஹவ, பரா ஸnhதி⁴ ைவShணவீ ।
ஹmhஸவாநீ ph³ரா, vh’ஷவாநீ மாேஹவ, க³ட³வாநீ ைவShணவீ
॥ 14॥
rhவாமகாேல ஸnhth◌⁴யா கா³யth,மா ரkhதாŋhகீ³ ரkhதவாஸாshthேநthரா
பாஶாŋhஶாமாலா கமNhட³கரா ஹmhஸாடா⁴ ’kh³ேவத³ஸதா,
ph³ரமைத³வthயா ⁴rhேலாக vhயவshதி²தாதி³thயபத²கா³நீ ॥ 15॥
மth◌⁴யாநகாேல ஸnhth◌⁴யா ஸாவிth வதீ ேவதாŋhகீ³ ேவதவாஸாshthேநthரா
பாஶாŋhஶthஶூலட³மஹshதா vh’ஷபா⁴டா⁴ யஜுrhேவத³ஸதா,
th³ரைத³வthயா ⁴வrhேலாக vhயவshதி²தாதி³thயபத²கா³நீ ॥ 16॥
ஸாயாமகாேல ஸnhth◌⁴யா ஸரshவதீ vh’th³த⁴ kh’Shŋhகீ³,
kh’Shணவாஸாshthேநthரா ஶŋhக²-க³தா³-சkhர-பth³மஹshத-க³டா³டா⁴
ஸாமேவத³ஸதாவிShiΝ-ைத³வthயாshவrhேலாக vhயவshதி²தாதி³thயபத²கா³நீ
॥ 17॥
காnhயர ைத³வதாநி ப⁴வnhதி ?॥ 18॥
phரத²மமாkh³ேநயmh, th³விதீயmh phராஜாபthயmh, th’தீயmh ெஸௗmhயmh,
சrhத²ைமஶாநmh, பŋhசமாதி³thயmh,ஷShட²mh பா³rhஹshபthயmh,
ஸphதமmh ப⁴க³ைத³வthயmh,அShடமmh பிth’ைத³வthயmh, நவமமrhயமணmh,
த³ஶமmh ஸாவிthரmh, ஏகாத³ஶmh thவாShThரmh, th³வாத³ஶmh ெபௗShணmh,
thரேயாத³ஶைமnhth³ராkh³நmh, சrhத³ஶmh வாயvhயmh, பசத³ஶmh வாமேத³vhயmh,
ேஷாட³ஶmh ைமthராவணmh,ஸphதத³ஶmh வாph◌⁴ரvhயmh,
அShடாத³ஶmh ைவவேத³vhயmh, ஏேகாநவிmhஶதிகmh ைவShணvhயmh,
விmhஶதிகmh வாஸவmh, ஏகவிmhஶதிகmh ெதௗதmh,
th³வாவிmhஶதிகmh ெகௗேப³ரmh, thரேயாவிmhஶதிகmh ஆவிநmh,
சrhவிmhஶதிகmh ph³ராமmh இthயரைத³வதாநி ப⁴வnhதி ॥ 19॥
th³ெயௗrhrhth◌⁴நிஸŋhக³தாshேத,லலாேட th³ர:,
ph◌⁴ேவாrhேமக: ◌⁴ சுேஶாசnhth³ராதி³thெயௗ,
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கrhணேயா: ஶுkhரph³’ஹshபதீ, நாேக வாைத³வthேய,
த³nhெதௗShடா²ப⁴யஸnhth◌⁴ேய,iµக²மkh³நி:,
வாஸரshவதீ,kh³வாஸாth◌⁴யாiνkh³’தி:,shதநேயாrhவஸவ:,பா³ேவாrhமத:,
’த³யmh பrhஜnhயமாகாஶiµத³ரmh, நாபி⁴ரnhதmh,
கThேயாnhth³ராkh³நீ, ஜக⁴நmh phராஜாபthயmh,ைகலாஸமலயா,

விேவேத³வா ஜாiνநீ, ஜiνஶிெகௗ ஜŋhகா⁴th³வயmh,²ரா: பிதரா:,
பாெதௗ³வநshபதய:,அŋh³லேயா ேராமாணி, நகா²ச iµஹூrhதாshேதऽபி kh³ரஹா:,
ேகrhமாஸா ’தவ:,ஸnhth◌⁴யாகாலshததா²chசா²த³நmh ஸmhவthஸேரா
நிஷமேஹாராthர ஆதி³thயசnhth³ரமா:॥ 20॥
ஸஹshரபரமாmh ேத³வீmh ஶதமth◌⁴யாmh த³ஶாவராmh ।
ஸஹshரேநthராmh கா³யthmh ஶரணமஹmh phரபth³ேய ॥ 21॥
ௐ தthஸவிrhவேரNhயாய நம: । ௐ தth rhவ ஜயாய நம: ।
ௐ தth phராதராதி³thய phரதிShடா²ய நம:॥ 22॥
ஸாயமதீ⁴யாேநா தி³வஸkh’தmh பாபmh நாஶயதி ।
phராதரதீ⁴யாேநா ராthkh’தmh பாபmh நாஶயதி ।
தth ஸாயmh phராதரதீ⁴யாேநாऽபாேபா ப⁴வதி ॥ 23॥
ய இத³mh கா³யth’த³யmh ph³ராமண: பேட²th அேபயபாநாth ேதா ப⁴வதி ।
அப⁴யப⁴th ேதா ப⁴வதி । அjhஞாநாth ேதா ப⁴வதி ।
shவrhணshேதயாth ேதா ப⁴வதி । ³ தlhபக³மநாth ேதா ப⁴வதி ।
அபŋhkhதி பாவநாth ேதா ப⁴வதி । ph³ரமஹthயாயா: ேதா ப⁴வதி ।
அph³ரமசா ph³ரமசா ப⁴வதி । இthயேநந ’த³ேயநாதீ⁴ேதந
khர ஸஹshேரேணShேடா ப⁴வதி ।
ஷSh ஶதஸஹshராணி ஜphயாநி ப²லாநி ப⁴வnhதி அShெடௗ ph³ராமnh
ஸmhயkh³ kh³ராஹேயத³rhத²th³தி⁴rhப⁴வதி ॥ 24॥
ய இத³mh நிthயமதீ⁴யாேநா ph³ராமண: phரயத: ஶுசி:ஸrhவபாைப: phரiµchயேத இதி ।
ph³ரமேலாேக மயேத இthயாஹ ப⁴க³வாnh யாjhஞவlhkhய:॥ 25॥

॥ இதி கா³யth ’த³யmh ஸmhrhணmh॥
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