
Gayatri Hridayam 2

ગાયત્રીહૃદયમ્ ૨

Document Information

Text title : gaayatrii hRRidayam

File name : gAyatrIhRidaya2.itx

Category : hRidaya, devii, gAyatrI, devI

Location : doc_devii

Transliterated by : Sunder Hattangadi

Proofread by : Sunder Hattangadi

Latest update : August 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 28, 2021

sanskritdocuments.org



Gayatri Hridayam 2

ગાયત્રીહૃદયમ્ ૨

। અથ ગાયત્રી હૃદયમ્ ।
ૐ ઇત્યેકાક્ષરં બ્રહ્મ, અ ગ્ દવતા, બ્રહ્મ ઇત્યાષર્મ,્
ગાયત્રં છ દં, પરમાત્મમ્ વ પં, સાયજંુ્ય િવિનયાેગમ્ ।
આયાતુ વરદા દેવી અક્ષર બ્રહ્મ સ મતમ્ ।
ગાયત્રી છ દસાં માતા ઇદં બ્રહ્મ જુહ વ મે॥
યદન્ના કુ તે પાપં તદન્ન પ્ર તમુચ્યતે ।
યદ્રા યા કુ તે પાપં તદ્રા યા પ્ર તમુચ્યતે॥
સવર્ વણ મહાદેિવ સ યા િવદ્યે સર વ ત ।
અજરે અમરે દેિવ સવર્ દેિવ નમાેઽ તુતે॥
આે ેઽ સ સહાેઽ સ બલમ સ ભ્રા ેઽ સ દેવાનાં ધામ નામા સ િવશ્વમ સ ।
િવશ્વાયુઃ સવર્મ સ સવાર્યુર ભ ભૂરાેમ્॥
ગાયત્રી ંઆવાહયા મ સાિવત્રી ંઆવાહયા મ સર વતી ંઆવાહયા મ ।
છ દ શનઆવાહયા મ શ્રયં આવાહયા મ બલં આવાહયા મ॥
ગાય યા ગાયત્રી છ દાે િવશ્વા મત્ર ઋ ષઃ સિવતા દેવતા ।
અ ગ્ મુર્ખં બ્રહ્મા શરાે િવ હૃર્દયં દ્રઃ શખા ।
થવી યાેિનઃ પ્રાણાપાન વ્યાનાેદાન સમાન સપ્રાણ

શ્વેતવણર્ સાખં્યાય યાસ ગાતે્ર ગાયત્રી ચતુિવશત્યક્ષરા
િત્રપાદ ષટ્ કુ ક્ષઃ પ ચશીષાપનયને િવિનયાેગઃ॥

। ઇ ત ગાયત્રી હૃદયમ્ ।
Gayatri - Sant Keshvadas; Vishva Shanti Ashrma
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