శౌనక మహర్షి విరచిత
శ్రీ గరభరక్షా స్తో తరం:

*ముఖ్యవిషయం:-*
1.ఈ స్తో త్రం స్తో త్రరన్ని మీరు ఎవరికి
పంపంచకూడదు.
2. ఈ స్తో త్రరన్ని మధ్యలో
ఆపవేయకూడదు.
3.మైలు సమయంలో చదవకూడదు.
4.పరతిరోజు ఉదయం,స్ాయంత్ర
సమయంలో చదవడం మంచిది.
5. న్నయమంగా కనీసం 108 రోజులుకంటే
ఎకుువ చేయాలి.

శౌనక మహరిి విరచిత్ శ్రీ గరభరక్షా స్తో త్రం:
గరభరక్షాంబికా అంటే గరభములో ఉనన బిడ్డ ను, ఆ
గరభం ధర్షంచిన తల్లి ని కాపాడే చలి ని తల్లి సరవ
సృష్టిని సృష్టించిన తల్లి

శ్రీ పారవతీ మాతయే

గర్ాభరక్షాంబికా తల్లి గా పటలవబడ్ుతూ, పూజలు
అందుకుంట ంది.

సమసో

జగతత
ో

తల్లి

అయనట వంటి జగన్మాత కేవలం గరభం దమల్లిన
వార్షన్ే కాకుండమ, సంతమనము లేని దంపతతలకు
కూడమ సంతన్మభిగాానిన సటదధ ంి చేసో ుంది .
పూరవం ఒక ఆశ్ీమంలో నిధురవ అన్ే ఒక మహర్షి
ఆయన సహధరాచమర్షని అయన వేదిక తో కల్లసట
నివసటసో ుండేవారు.

వార్షరువురు

ఎపుుడ్ూ

పరమేశ్వరున్నన పూజిసూ
ో వివాహం చేసుననవారు

ఆచర్షంచవలసటన కరాలను ధరాంగా ఆచర్షసో ూ ఆ
దంపతతలు

ఇదద రు

ఆనందంగా

జీవితమనిన

గడిపేవారు. వార్షకి ఉనన ఒకే సమసా సంతమనము
కలుగక పత వడ్ం. సంతమనము కొరకు ఈ దంపతతలు

తల్లి జాగన్మాతను , తండిర శ్ంకరుడిని విశేష పూజ
జప ఆర్ాధన చేశారు. ఒక మంచి ర్ోజున ఆ తల్లి
గరభం దమల్లింది. ఇలా గరభం దమల్లిన తర్ావత, ఒక
ర్ోజు నిధురవ మహర్షి వరుణుడిని కలుసుకోవడమనికి

బయటకి వెళతమరు. అపుుడ్ు వేదిక మూడ్వ
త్రైమాసటకం లో ఉననది, కొదిద ర్ోజులలో పరసవం
జరగాలసట ఉంది.
నిధురవ మహర్షి బయటకి వెళ్ళిన సమయంలో
ఊరధ వపాదుడ్ు అన్ే మహర్షి ఆశ్ీమమునకు వచిి.

అపుటికే ఇంటి పనులలో అలసటపత యన వేదిక
విశాీంతి తీసుకుంట ంది, దమంతో వచిిన మహర్షికి
అతిథి మర్ాాదలు చేయలేక పత వడ్ం తో, ఆయన
వచమిరని విషయం కూడమ ఆమెకు త్ల్లయదు.
ఊరధ వపాడ్ుడికి ఆగీహంతో ఆమె గరభం ధర్షంచి ఉంది
అని త్ల్లయక ఆమెను శ్పటస్ో ారు. ఆయన శాప
ఫల్లతంగా వేదిక ఒక వింత వాాధితో బాధపడ్డ్ం

మొదలు అవుతతంది. ఆ శాప ఫల్లతం కారణంగా
ఆమె శ్ర్ీరంలోని భాగాలే కాకుండమ, గరభంలో ఉనన

శిశువు కూడమ తినివేయబడ్డ్ం మొదలు అయాంది.
వెంటన్ే ఆమె ఎంతో ఆర్షోతో బాధ పడ్ుతూ సరవ
మంగళ

సవరూపమెైన

తల్లి

పారవతీ

మాతను

వేడ్ుకుంట ంది.
ఆ చలి నితల్లి కరుణమమూర్షో అయన జాగన్మాత

వెంటన్ే పరతాక్షం అయ ఆ గరభసథ పటండ్మును ఒక
పవితరమెైన కుండ్లో ఉంచి రక్షిసో ుంది. ఈ విధం గా

రక్షింపబడిన శిశువు ఆ కుండ్లో పెర్షగష చకకని మగ
పటలివాడ్ు పుడ్తమడ్ు. వాడికి న్ెరధరువన్ అని పేరు
పెడ్తమరు.

అపుుడే

పుటిన

ఈ

శిశువు

కి

కామధేనువు తన పాల్లచిి ఆకల్ల తీరుసుోంది.

ఈలోగా ఆశ్ీమం చేరుకునన నిధురవ మహర్షి విషయం

త్లుసుకుని ఎంతో సంతోష్టంచి శివ పారవతతలను
ఇకకడే ఉండి ర్ాబో యే తర్ాలలో కూడమ మిమాల్లన
ఆశ్ీయంచే

పారర్షధస్ో ాడ్ు.

వాళి కి

గరభ

రక్ష

కలుగజేయమని

శౌనక మహర్షి విరచిత శ్రీ గరభరక్షా స్తో తరం:
ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః
ఓం శ్రీమాతేర నమః

ఏహ్యాహ్ి భగవాన్ బరహాన్
పరజా కర్ాో, పరజా పతే

పరగృహ్షిణివ బల్లం చ ఇమం
ఆపతమాం రక్ష గర్షభణీమ్. II 1 II
అశివన్న దేవ దేవేస్ౌ

పరగృహ్షీతమ్ బల్లం దివమం
స్ాపతమాం గర్షభణీమ్ చ ఇమం
చ రక్షతమం పూజ యనయా II 2 II
రుదమరశ్ి ఏకాదశ్ పతర కాో
పరగృహనంతత బల్లం దివమం
యుష్ాాకం పరరతయే వృతం

నితాం రక్షతత గర్షభణీమ్. II 3 II

ఆదితా దమవదశ్ పతర కాో

పరగీహ్ీ షతవం బల్లం దివమం

యుష్ాాగం తేజస్ాం వృధా
నితాం రక్షత గర్షభణీమ్. II 4 II
విన్మయక గణమధాక్షా

శివ పుతమర మహా బల

పరగీహ్ీ షవ
ష బల్లం చ ఇమం
సపతమాం రక్ష గర్షభణీమ్. II 5 II

సకంద షణుాఖ దేవేశా
పుతర పరరతి వివరధ న

పరగీహ్ీ షవ
ష బల్లం చ ఇమం
సపతమాం రక్ష గర్షభణీమ్. II 6 II
పరభాస, పరభవశాయామా
పరతూాష్త మరుత నల

దృవూ ధుర్ా ధురశ్చివ
వసవోష్ౌి పరకీర్ో త
ష మ

పరగీహ్ీ షతవం బల్లం చ ఇమం
నితాం రక్ష గర్షభణీమ్. II 7 II
పటతతర్ దేవీ పటతతశేష్
ీ ిే

బహు పుతీర మహా బలే
భూత శేష్
ీ ి ే, నిశావాసే
నిరవృతే, శౌనక పటరయే

పరగీహ్ీ షవ
ష బల్లం చ ఇమం
సపతమాం రక్ష గర్షభణీమ్. II 8 II
రక్ష రక్ష మహాదేవ,
భకాోనుగీహకారక

పక్షి వాహన గోవిందమ
సపతమాం రక్ష గర్షభణీమ్. II 9 II

పెర స్తో తరమును పరతీ ర్ోజూ పూజా మందిరంలో, అమా

వార్షకి కొంచ్ం పళళి, పాలు లేదమ ఏద్రన్మ పదమరధ ం
నివేదన చేసట, ఈ గరభరక్షా స్తో తరం చదువుకోవాల్ల.

పటలిలు లేని వార్షకి గరభం దమలిడ్ం జరుగుతతంది.
గరభం దమల్లిన వాళి కి చకకని పరసవం

అవుతతంది.ఎపుుడ్ూ ఎవర్షకీ గరభస్ారవం కావడ్ం,
పటలిలు కలుగక పత వడ్ం అన్ే సమసా లేదు.

గమనిక :- గరభం ధర్షంచిన తరువాత కూడమ ఈ పెరన చ్పటున
స్తో తమరనిన కింీ ద త్ల్లపటన విధంగా చదువుకోవాల్ల.
· 2వ న్ెలలో, మొదటి ర్ండ్ు శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 3వ న్ెలలో, మొదటి మూడ్ు శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 4వ న్ెలలో, మొదటి న్మలుగు శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 5వ న్ెలలో, మొదటి ఐదు శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 6వ న్ెలలో, మొదటి ఆరు శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 7వ న్ెలలో, మొదటి ఏడ్ు శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 8వ న్ెలలో, మొదటి ఎనిమిది శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి
· 9వ న్ెలలో, మొదటి తొమిాది శలికములు – ర్ోజూ 108 స్ారుి

