
  ఓం భూర్భువస్సువః 

తతువితుర్వరణే్యం  

 భరగో  దవేస్య ధమీహ ి

          ధయిో యోనః ప్రచగదయాత్.                   

         గాయత్రర మంతరం విశిష్టత  

         గాయత్రర మంతరము ఋగవేదము నందలిది. 

         గాయత్రర మంత్రర న్ని మానవాళిక ిఅందించినవాడు “విశ్ావమితర మహరషి” 

        “గాయత్రర ఛరందసాం మాత” - చందస్సులు అనగా వదేములు. కనక గాయత్రర వదేమాత అన్న       

       చపె్పబడుచసనిది.  స్ర్వ వదేములకు మాతృ స్వర్ూపణి్ి. “గాయ”అనగా జీవుడు అన్న అర్థం. 

         “అత్రర” అనగా ర్క్షంచసనద ిఅన్న అర్థం.  జీవులనస పో షించదేి. పరా ణ్ులనస ర్క్షంచదేి గాయత్రర అన్న అర్థము. 

      మానవుడు గాయత్రర స్ంసాార్ం జరషగషన తరావత దివజుడుగా ర్ూప ందసత్రడు. 

        గాయత్రర మంతరము స్ర్వదేవత్ర స్వర్ూప్ము., కనసక అన్ని మతముల వార్భ దీన్నన్న జపించవచసునస. 

                              గాయత్రర మంతరము – విశిష్టత 

గాయత్రర మాత ప్రశ్ాంత్ర న్నలయం  



గాయత్రర  --    త్రరమూరషి స్వర్ూప్ము  

గాయత్రరకి మూడు పరే్భు . గాయత్రర, సావిత్రర, స్ర్స్వత్ర. ఈ మూడు పేర్భు  గాయత్రర మాత యొకా మూడు అంశలకు ప్రత్రకలు. ఈ మూడు 

అంశలు ప్రత్ర పరా ణ్లిోనస వునివి. మూడు కాలముల యందస మూడు పరే్భు  ధరషంచి మూరతిభవించిన దేవత గాయత్రరదవేి. 

గాయత్రర -   మన ఇందిరయాలకు అధిదవేత. ఐశవర్య ప్రదరత.  త్లెివిత్టేలనస అభివృదిి  ప్ర్చసనస.  

సావిత్రర -పరా ణ్శకిికి అధిదవేత. మనలనస అన్ని ప్రమాదములనసండష, జబుులనసండష ర్క్షంచే స్తయ దేవత. అనగా మనలిి ఎప్ుపడూ 

ర్క్షంచేద ిస్తయమే .  

స్ర్స్వత్ర -వాక్ శకిి అధదిేవత. ఈ దవేత మన బుదసి లకు వలెుగునస చూపించి, విచక్షణ్ వెపై్ు నడషపించసనస.   

గాయత్రర మాత లోన్న ఈ మూడు అంశ్ాలు మానవున్నలోన్న మనో, వాకుా, కర్మల  (Thought,Word,Deed) ఏకత్రవన్ని స్ూచిస్సి ంది. 

దీన్ననే త్రరకర్ణ్శుదిి  అంటార్భ. ఎవర ైత్ ేఈ త్రరకర్ణ్శుదిి  న్న  జీవితంలో ఆచరషసాి రగ వారషన్న గాయత్రర, సావిత్రర, స్ర్స్వత్ర దవేతలు ఆశరయంచి 

వుంటాయ. 

  గాయత్రర ప్ంచముఖీ 

గాయత్రర మాత ముఖములత్ో కూడుకొన్న వుండునస కనసక “ప్ంచముఖీ” అన్న మరొక 

పేర్భ. ఈ ఐదస ముఖములు ప్ర్బరహమ యొకా ఐదస అంశములనస స్ూచిసాి య.అవి  

 

గాయత్రర మాత  ఉజజయన్న  



1. ప్ంచభూతములు (భూమి, జలము, అగషి, వాయువు, ఆకాశము) 

2. ప్ంచ కోశములు (అనిమయ, పరా ణ్మయ, మనోమయ, విజఞా నమయ, ఆనందమయ కోశములు) 
3. ప్ంచ పరా ణ్ములు (పరా ణ్, అపాన, వాయన, ఉదరన,స్మాన) 

4. ప్ంచతనరమతరలు (శబద , స్పర్శ, ర్ూప్, ర్స్, గంధములు) 

5 ప్ంచ జఞా నేందిరయములు (కనసి, ముకుా, చెవి, నరలుక, చర్మము) 

6. ప్ంచ కరమేందిరయములు (వాకుా, హసి్ము, పాదము, ఆయువు, ఉప్స్థ . 
 వీటిలో వుని తతవమ ేగాయత్రర మాత యొకా ప్ంచముఖముల దరవరా త్ెలియబడుచసనిది. ఈ విధంగా ఈ మంతరము ప్రత్రపరా ణ్ినీ 

స్ంప్ూర్ణంగా ప్వితరము చేయగలదస. 

   గాయత్రర  - మాతప్ంచ ముఖములు 

“ఓం “-ప్రణ్వము-మొదట ిముఖము. అష్టటశవర్యములలోన్న తతవమునస త్లెియజయేునస. 

భూర్భువః స్సవః -ర ండవ ముఖము. ఇది త్రరలోకాలనస స్ూచించసనస. 

భూః -శరతర్ము(మటెీరషయల ైజేష్న్) 

భువః – పరా ణ్శకిి(వెైబరరష్న్) 

స్సవః -ప్రజఞా శకిి (రడేషయషే్న్) ; తతువితుర్వరణే్యం -మూడవ ముఖము. “తత్” అనగా “అద”ి అన్న అర్థము. ఏద ి 

న్నతయమో, ఆ ప్ర్బరహమమే“తత్”. 

గాయత్రర ట ంప్ుల్, ప్ుష్ార్  



భరగో దవేస్య ధమీహ ి-నరలోవ ముఖము. 
భరో్ః -త్ేజస్సు, దవియకాంత్ర, వెలుగు 
దేవస్య -దివయ అనసగరహము 
ధీమహ ి-ధరయన్నంచస చసనరినస. 
ధయిోయోనః ప్రచగదయాత్ -అయదవ ముఖము. 
ధీః  - బుదిి  
యో -ఎవర తై్ే  
నః -మా యొకా 

ప్రచగదయాత్ -పేరరేపించస చసనరిరగ 
ఎవర ైత్ ేఈ జగతుి కు(స్ృషిటకి) కార్కుడో , ఎవర ైత్ ేస్ర్వ శ్రరష్ుట డెనై ప్ూజనీయుడో , ఎవర ైత్ ేస్కల పాప్ములనస, అజఞా నమునస నశింప్ 
చేయగలడో , అటిట  ప్ర్మాతమనస మా బుదసి లనస పేరరేపించమన్న ధరయన్నంచస చసనరినస. 

    గాయత్రర మంతర ప్రయోజనరలు  
స్ర్వరగగ న్నవారషణ్ి గాయత్రర 
స్ర్వదసఃఖ ప్రషహారషణ్ి గాయత్రర 
స్ర్వ వాంఛరఫల శ్రర గాయత్రర 
స్ర్వ వదే మాత గాయత్రర, 
బుదిిన్న వికసింప్ చసేి,మధేస్సునస ప్ంప ందించసనస. త్జేస్సునస ప్రసాదించి ఆధరయత్రమక మారో్ం వెపై్ు మర్లింప్జయేునస 
“గాయంతం త్రర యత్ే ఇత్ర గాయత్రర” -ఎకాడ ఈ గాయత్రర మంతరం జపింప్బడునో అకాడ మాత వారషన్న కాపాడునస. 



గాయత్రర మంతర విశిష్టతప్ ైభగవాన్ బాబా వారష దవియ స్ందశేము: 

 పేరమ స్వర్ూప్ుల ైన బాలబాలికలారా! 

ప్రత దనిము గాయత్రర మంత్రర న్ని జపించండష.. గాయత్రర జప్ం మనస్సనస ప్వితరం చసేి, స్ూర్భయడు అంధకారాన్ని పో గొటిట  నటటట గా 

మీలోన్న అజఞా నరన్ని నశింప్చేస్సి ంది. 

 ప్రత్ర దినం గాయత్రర జప్ం చసేినటుయత్ ేఅది న్ననసి త్రరలోకములు, త్రరకాలములు, త్రరగుణ్ముల ప్రభావం నసండష  విముకుి లిి చేసి 

ప్ర్బరహమ యొకా దవియ స్వర్ూపాన్ని దర్శంప్చేస్సి ంది. 

 ఒక మహా వృక్ాన్నకి మాా నస ఏ విధంగా ఆధరర్మో, అదేవిధంగా మానవ జీవిత్రన్నక ిగాయత్రర ఆధరర్ం. గాయత్రర లేక జీవిత వృక్ాన్నక ి

శకిి లేదస. న్నలకడ లేదస.  

 నీవు గాయత్రరన్న జపించస, తలిుదండుర లనస దెవైంగా భావించి సేవించస. ఈ ర ండు ఒక దవియ శకిి గా ర్ూప ంద ినీ జీవిత్రన్నకి వలెుగు 

న్నచిు సార్థకం చేసాి య. 

 మానవుడు తలిు గర్ుం నసండష జన్నమంచినప్ుడు అద”ి స్హజ జనమ”.  గాయత్రర మంత్రోప్దశే స్ంసాార్ం 

తరావత “దివజుడు”గా  ర్ూప ందసతునరిడు. అనగా ర ండవ జనమ ఎత్రి డన్న గురషించరలి.  కరమంగా 

వేదరధయయనమునకు అర్భు డవుత్రడు. వదేరధయయన ప్ర్భలనస “ విప్ుు లు” అంటార్భ. ఇది మూడవ జనమ. 



వేదముల అర్థములనస గురషించి, వరషించసట వలన “బరహమ తత్రవన్ని” త్లెుస్సకొనసటకు అవకాశం వుంటటంది.కనసక “బరా హమణ్ుడు” 

అవుత్రడు. ఇద ినరలోవ జనమ. కేవలం” జనమ బరహమణ్తవం” కాకుండర “కర్మ బరహమణ్తవం” అవస్ర్ం. 

విదరయర్భథ లారా !  

గాయత్రర మంతరము స్ర్వదవేత్ర స్వర్ూప్ము. అనేకతవం లోన్న ఏకత్రవన్ని న్నర్ూపించస ప్వితర మంతరము. ఈ ఏకతవం వలనే 

దివయతవము, ప్వితరత లభిస్సి నరియ.  ఈ గాయత్రర, సావిత్రర తత్రవన్ని సాయం, పరా తః కాలము లందస ఉచురషంచటం అతయవస్ర్ం. 

సాయం, పరా తః స్మయములు ప్వితర స్మయములు. ఉదయము, సాయంకాలం కనీస్ం మూడుసార్భు  అయనర గాయత్రర మంతరము 

జపించటం చరలా మంచిది. ఈ విధంగా ఉచురషంచటం వలన మన కర్మ శ్రష్ము మనలిి ఏమాతరం బాధించకుండర ఉంటటంది. ఏనరట ి

మంత్రోచరార్ణ్ ఆనరట ిపాప్ములనస హరషంప్ జేస్సి ంది. 

విదరయర్భథ లారా ! 

మీర్భ ఏ మంతరమునస ప్ఠషంచిననూ, ప్ఠషంచకపోయననూ ఒకా గాయత్రర మంతరమునస ప్ఠషంచిన మీ జీవితం సార్థకం అగునస.                      

సాినం చయేునప్ుడు, మధరయహిం ఆహార్ం త్రస్సకునే ముందస  ,రాత్రర న్నదిరంచే ముందస మూడు ప్రాయయములు ఈ మంతరం 

జపించిన చరలు. ఎన్ని సార్భు  మంతరం జపసిేి  అంతగా ఫలితం ఉంటటంది.   గాయత్రర మంతర కరి్ణ్ములు అభివృదిి  అయేయ కొదీద  మనలో 

వుని   అజఞా నము త్ొలగష,స్సజఞా న, విఙ్ఞా నములత్ో మానవతవము  వికసిస్సి ంద.ి   గాయత్రర మంతర జప్ం తరావత మూడు సార్భు  

“శ్ాంత్ర మంతరం” చెపాపలి. 



సాయగాయత్రర మంతరము 

ఓం సాయీశవరాయ విదమహ ేస్తయ దవేాయ ధమీహ ి

తనిః స్ర్వ ప్రచగదయాత్!! 

మేము సాయన్న సాక్ాతుి  ప్ర్మాతమగా త్లెుస్సకునరిము. ఆ ప్ర్మేశవర్భన్న దవేాది దవేున్న గా 

ధరయన్నస్సి నరిము. ఆ ప్ర్మాతమ మాకు శకిిన్నచిు, పేరరపేించి నడషపించస గాక! 

                                                                                                             బరహమశ్రర ఘండషకోట స్సబరమణ్య సాస్ట  ీగార్భ  

సావమి నోట “ఋషి”అన్న పలివబడషన స్సప్రసిది వేద ప్ండషతుడు బరహమశ్రర శ్రర ఘండషకోట స్సబరహమణ్య శ్ాసిి  ి1977 డషస్ంబర్ 24వ త్దేీ 

బ ంగళూర్భలో, వెైట్ ఫ్ల్్ నందస సావమి ఘండషకోట స్సబరహమణ్యశ్ాసిి  ిగారషన్న ఏదెనైర చెప్పమన్న అడషగార్భ. అప్ుపడు ఆయన నోటి వెంట 

”సాయ గాయత్రర”మంతరం ఆశువుగా వచిునది. శకిివంతమెనై  ఈ సాయ గాయత్రర మంత్రర న్ని జపించడం వలన సావమి స్ంర్క్షణ్వలయం 

మనలిి ఆవరషంచి ఉంటటంది. 

ప్రశ్ాంత్ర న్నలయం లో జరషగషన సాయ పాదసకా మహో తువం స్ందర్ుంగా వలేాది భకుి లు సాయ గాయత్రర మంత్రర న్ని జపించడం చూచిన 

సావమి “ఘండషకోట స్సబరహమణ్యశ్ాసిి  ిఅమర్భడు” అన్న పరేొానరిర్భ. 

ఈ గాయత్రర మంతరము ఇతర్ గాయతుర ల వలే 24 అక్షర్ములత్ో కూడషయునిది. దీన్నక ికూడర 3 పాదములు వునివి. ప్రత్ర పాదరన్నకి 8 

అక్షర్ములు వునివి. ఈ గాయత్రర మంతరము గాయత్రర ఛందస్సు లో వునిది. దీన్న అధిష్ాట న దవేత “శ్రర స్తయ సాయీశవర్భడు”. 



అతయంత త్జేోర్ూప్ులయన శ్రర స్తయ సాయ ప్ర్మేశవర్భలు స్ర్వదర మన హృదయములో వుండష  మన బుదిిన్న, 

స్తయ,ధర్మ,శ్ాంత్ర,పేరమ,అహింస్,త్రయగ మయంగా ఉండటేటు గా మనలిి పేరరేపించస గాక. 

 

  గాయత్రర మంతర జప్ము –అనసభవములు 

1985 వ స్ంవతుర్ంలో డరకటర్ విజయ్ కుమార్ గారషత్ోపాటట, ప్లువుర్భ స్భుయలు సావమి దర్శనరన్నకి వళెుగా  సావమి వారషక ి

ఇంటర్ూవూ ఇచిురష. వారష బృందం లో ఒక స్ి ,ి తన ఆరళేు  చిని పాప్త్ో వళె్ళెనస.ఆ చిని పాప్త్ో సావమి  కనితండషర వలే పేరమనస 

ప్ంచసతూ చరలా సేప్ు మాటాు డసాగార్భ. ఇది చూసని వార్ందర్ూ ఆశుర్యపో యార్భ.కానీ ఇంటర్ూవూ ఇచిునంతసేప్ు ఆ స్ి  ికనీిర్భ 

మునీిర్భగా ఏడవసాగ నస.అకాడ వుని వారషకి సావమి పాప్ప్ై అంత పేరమనస చూప్ుతునిప్పటిక,ీ స్ంత్ోషించకపో గా  ఆమె ఇంకా 

ఎందసకు ఏడుస్సి ని దో అర్థం కాలేదస.  అప్ుపడు సావమి ఈ విధంగా చపెిపరష. 

“ఐరాు ండ్ ప్శిుమ త్రర్ము లో క నడ నసండష భార్త దేశ్ాన్నకి వస్సి ని ఐయర్ ఇండషయా కన్నష్ా విమానంలో జరషగషన  ఉగరవాదసల 

కాలుపలలో ఆ స్ి  ితన భరి్నస కోలోపయంది.250 మంది ప్రయాణ్ీకులు వుని ఆ విమానం కాలిపో యంది. ఆ విమానంలో ఏ ఒకార్ూ 

గాయత్రర మంతరమునస జపించిననూ అందరషనీ ర్క్షంచివుందసనస” అనరిర్భ.  

 చూసారా పిలులూ “ ఒకార్భ గాయత్రర మంతరము జపసిేి  చసటటట వుని అందరషక ీమంచి జర్భగుతుంద”ి కదర. 

 

                         Courtesy : arvindb Blog Spot 

 



 సావమి ప్ూర్వ విదరయరషథ అనసభవం 

సావమి ప్ూర్వ విదరయరషథ అయన భర్దరవజ అనసభవము : 

భర్దరవజ చిని తనము నసండష గాయత్రర మంతరమునస జపించవేాడు.2016 వ స్ంవతుర్ం లో  ప్రశ్ాంత్ర న్నలయంలో PHD 

చేస్సి నిప్ుపడు “దస్రా నవరాతుర లలో జర్భగు గార మ సేవలలో పాలగో నవేాడు”.ర్వాణ్ర సౌకర్యము లేన్న గార మాలకు వెళిు నరరాయణ్ సేవ 

చేస ేవాడు. ఆ ప్రషసిథతులలో గాయత్రర మంతర జప్ము చేయుటకు స్మయము దొర్క నందసన, సావమి నీ సవే నే నరకు జప్ముత్ో 

స్మానము అన్న పరా రషథంచి ప్డుకొనెనస. అతన్నకి స్వప్ిములో “గాయత్రర మాత ప్ంచముఖములత్ో” దర్శనము ఇచుెనస. 

“గార మ సవేన ేరామ సవే” అంటార్భ కదర.అతనస చేసని సవేకు గాయత్రరమాత ప్రతయక్ష మయంద ికదర. అదే మంతర జప్ మహిమ. 

ఈవిధంగా గాయత్రర మంతర జప్ము వలన ఎనోి, ఎనెినోి అనసభవాలు కలిగషనవార్భ వునరిర్భ. 
         

 సామూహకింగా గాయత్రర మంతరము జపసిేి  అద ిఇంకా ఎంత్ో శకిిన్న కలిగషస్సి ందన్న  శ్రర స్తయసాయ కళ్ీశ్ాల వార ్న్ అయన స్త్రష్ 

బాబు గార్భ, వారష అనసభవాన్ని ఇలా త్లెియజసే్సి నరిర్భ. 
 

 సావమి అనకే సార్భు  తమ దవియయప్నరయస్ములలో సామూహకింగా గాయత్రర మంత్రర న్ని జపించసట వలన ఎంత్ో శకిిన్న కలిగషస్సి ందన్న 

చెపాపర్భ. (2017, 2018లో) టీచర్భు  అందర్ూ పలిులకు ప్రత్రరగజు గాయత్రర మంత్రర న్ని సామూహకింగా జపించవలసనిదిగా  

ఆజఞా పించగా, అన్ని తర్గతుల పిలులందర్ూ  జపించటం పరా ర్ంభించరర్భ.  
 



 

అందసలో 10వ తర్గత్ర విదరయర్భథ లు న్నర్ంతర్ం జపించడం పరా ర్ంభించరర్భ.వార్భ సావమి దర్శనంలో వునిప్ుపడు, హాస్టలోు  వునిప్ుపడు 

న్నర్ంతర్ జప్ము చయేసాగార్భ.ఆ స్ంవతుర్ం స్ూాల్ లో జరషగషన అన్ని ర్కాల పో టలీోు , అనూహయమెనై రతత్రలో వార ేవిజతేలు అవటం 

అందరషకీ ఆశురాయన్ని కలిగషంచింది. వార్భ  మిగషలిన విదరయర్భథ లందరషత్ో పో లిసేి  చరలా ప్రశ్ాంతంగా, త్ేజోవంతంగా కనప్డసాగార్భ.   

అప్ుపడు బ ంగళూర్భ నసండష S-YASA  యూన్నవరషుట ీనసండష అధయయనం ప్రషశ్ోధకులు వచిు సావమి యొకా స్ూాల్ విదరయర్భథ ల మనో 

సిథత్రన్న అధయయనం చశే్ార్భ.  తరావత వార్భ స్ూాల్ పిరన్నుప్ల్ గారషత్ో ఆశుర్యకర్మయన విష్యాలు త్లెిపార్భ. విదరయర్భథ లందరష లోనస 

10 వ తర్గత్ర విదరయర్భథ లందరషక ీఒక దవియ వలయము ఆవరషంచి యుండటము వార్భ చూశ్ామన్న,  దరన్నన్న మేము ఎకుావగా యోగుల 

చసటటట  వుండటం గమన్నంచరము. కానీ ఇలా చదసవుకుంటటని విదరయర్భథ లోు  చూడటం చరలా ఆశురాయన్ని కలిగషసోి ందన్న అనరిర్భ. 

అప్ుపడు ఆ వార ్న్ గార్భ, వార్భ సామూహికంగా గాయత్రర మంత్రర న్ని జపసి్సి నిటటు గా త్లెిపార్భ. 
                            Courtesy : Prasanthi Chronicle 

                         

చూశ్ారా పలిులూ సామూహకి జప్ం యొకా అదసుత ఫలిత్రన్ని.   

మన  త్లెంగాణ్ రాష్ట ంీలో  బాలవికాస్  పలిు లందర్ం కలిస ిఫబిరవరష మొదట ిఆదవిార్ం  

 సామూహకి సాయ గాయత్రర మంత్రర న్ని  108 సార్భు  జపసి్ూి  తండులార్ున చసే్సకుంటాము . 

 

            



పలిులూ, మన బుదిిన్న,మనస్సునస స్తయ, ధర్మ,శ్ాంత్ర, పేరమ వెపై్ు మర్లిు పేరరపేంిచ ేశకిి కలద ిగాయత్రర మంతరము. కనసక వీల నైప్ుపడలాు  

జపసిేి  , అద ేమనకు ర్క్షణ్ న్నస్సి ంద.ి 

 మనము మరషు పో కుండర న్నతయము వీలయనన్ని సార్భు  జపిదరద ము. మీర్భ ఎకాడ వునిప్పటకి ి అనగా రగడు్  మీద వునరి, కార్భలో 

వునరి, ర లైులో వునరి , విమానంలో వునరి గాయత్రర జప్ము చయేండష.అద ేమిమమలిి ర్క్షస్సి ంద.ి సాయ గాయత్రర మంతరము జపసిేి  

మనము కోర్భకుని, మనకు మంచిదయన ఫలితము  వెంటనే లభిస్సి ంది అన్న సావమి  త్ెలియ చేసార్భ.  

కనసక పిలులు, మనము ప్రత్ర న్నతయము సాయ గాయత్రర మంతరమునస జపిస్ూి నే వుంటే, మనకు ఎప్ుపడు ఏమి కావాలో సావమి అద ి

మనకు  ప్రసాదిస్ూి  వుంటార్భ. సాయ గాయత్రర మంతరము మననస ర్క్షణ్ కవచం లా కాపాడుతుంది. 

Click this link to view the experiences of children chanting Gayatri Mantram: 

 

https://youtu.be/M1-3kqq443Q 

 

                      స్మసి్ లోకః స్సఖినో భవంతు  


