
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഗായതീഹൃദയമ് ൨

{॥ ഗായതീഹൃദയമ് ൨ ॥}

। അഥ ഗായതീ ഹൃദയമ് ।

ഓം ഇത്േയകാക്ഷരം ബഹ്മ, അഗ്നിർേദവതാ, ബഹ്മ ഇത്യാർഷമ്,

ഗായതം ഛൻദം, പരമാത്മമ് സ്വരൂപം, സായുജ്യം വിനിേയാഗമ് ।

ആയാതു വരദാ േദവീ അക്ഷര ബഹ്മ സമ്മിതമ് ।

ഗായതീ ഛൻദസാം മാതാ ഇദം ബഹ്മ ജുഹസ്വ േമ ॥

യദൻനാത്കുരുേത പാപം തദൻനത്പതിമുച്യേത ।

യദാത്യാത്കുരുേത പാപം തദാത്യാത്പതിമുച്യേത ॥

സർവ വർേണ മഹാേദവി സൻധ്യാ വിദ്േയ സരസ്വതി ।

അജേര അമേര േദവി സർവ േദവി നേമാഽസ്തുേത ॥

ഓേജാസി സേഹാസി ബലമസി ഭാേജാസി േദവാനാം ധാമ നാമാസി വിശ്വമസി ।

വിശ്വായുഃ സർവമസി സർവായുരഭി ഭൂേരാമ് ॥

ഗായതീം ആവാഹയാമി സാവിതീം ആവാഹയാമി സരസ്വതീം ആവാഹയാമി ।

ഛൻദർശിന ആവാഹയാമി ശിയം ആവാഹയാമി ബലം ആവാഹയാമി ॥

ഗായത്യാ ഗായതീ ഛൻേദാ വിശ്വാമിത ഋഷിഃ സവിതാ േദവതാ ।

അഗ്നിർമുഖം ബഹ്മാ ശിേരാ വിഷ്ണുർഹൃദയം രുദഃശിഖാ ।

പൃഥിവീ േയാനിഃ പാണാപാന യാേനാദാന സമാന സപാണ

ശ്േവതവർണ സാംഖ്യായൻയാസ േഗാത ഗായതീ ചതുർവിംശത്യക്ഷരാ

തിപാദ ഷട് കുക്ഷിഃ പഞ്ചശീർേഷാപനയേന വിനിേയാഗഃ ॥

। ഇതി ഗായതീ ഹൃദയമ് ।
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