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.. Gayatri Samhita ..

॥ ગાયત્રી સિંહતા॥
આિદ શ ક્તિર ત િવ ણાે તામહં પ્રણમા મ િહ ।
સગર્ઃ સ્થ તિવનાશશ્ચ ય તે જગતાેઽનયા॥ ૧॥
ના ભ-પદ્મ-ભવુા િવ ણાેબ્રર્હ્મણા િન મતં જગત્ ।
સ્થાવરં જઙ્ગમં શ યા ગાય યા અેવ વૈ ધ્રવુમ્॥ ૨॥
ચ દ્રશખેર કેશે યાે િનગર્તા િહ સરુાપગા ।
ભગીરથં તતારૈવ પિરવારસમં યથા॥ ૩॥
જગદ્ધાત્રી સમુદ્ભૂય યા હૃન્માનસરાવેરે ।
ગાયત્રી સકુલં પારં તથા નય ત સાધકમ્॥ ૪॥
સા ત ગઙ્ગવૈ જ્ઞાનાખ્યસનુીરેણ સમાકુલા ।
જ્ઞાન ગઙ્ગા તુ તાં ભ યા વારં-વારં નમા યહમ્॥ ૫॥
ઋષયાે વેદ-શાસ્ત્રા ણ સવ ચવૈ મહષર્યઃ ।
શ્રદ્ધયા હૃિદ ગાયત્રી ં ધારય ત તવુ ત ચ॥ ૬॥
હ્ર ી ં શ્રી ં ક્લી ં ચે ત પૈ તુ િત્ર ભવાર્ લાેકપા લની ।
ભાસતે સતતં લાેકે ગાયત્રી િત્રગુણા ત્મકા॥ ૭॥
ગાય યવૈ મતા માતા વેદાનાં શાસ્ત્રસ પદામ્ ।
ચ વારાેઽિપ સમુ પન્ના વેદા તસ્યા અસશંયમ્॥ ૮॥
પરમાત્મન તુ યા લાેકે બ્રહ્મ શ ક્તિવરાજતે ।
સૂ મા ચ સા વક ચવૈ ગાયત્રીત્ય ભધીયતે॥ ૯॥
પ્રભાવાદેવ ગાય યા ભૂતાનામ ભ યતે ।
અ તઃકરણષેુ દેવાનાં ત વાનાં િહ સમુદ્ભવઃ॥ ૧૦॥
ગાય યપુાસનાકરણાદાત્મશ ક્તિવવધર્તે ।
પ્રા યતે ક્રમશાેઽજસ્ય સામી યં પરમાત્મનઃ॥ ૧૧॥
શાૈચં શા તિવવેકશ્ચૈત લાભ ત્રયમા ત્મકમ્ ।
પશ્ચાદવા યતે નનંૂ સુ સ્થરં તદુપાસકમ્॥ ૧૨॥
કાયષુ સાહસઃ સ્થૈય કમર્િનષ્ઠા તથવૈ ચ ।
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॥ ગાયત્રી સિંહતા॥

અેતે લાભાશ્ચ વૈ ત મા ય તે માનસાસ્ત્રયઃ॥ ૧૩॥
પુ કલં ધન-સં સ દ્ધઃ સહયાેગશ્ચ સવર્તઃ ।
વા યં વા ત્રય અેતે સ્યુ ત મા લાભાશ્ચ લાૈિકકાઃ॥ ૧૪॥
કાિઠ યં િવિવધં ઘાેરં હ્યાપદાં સહં ત તથા ।
શીઘં્ર િવનાશતાં યા ત િવિવધા િવઘ્નરાશયઃ॥ ૧૫॥
િવનાશાદુક્ત શત્રૂણામ તઃ શ ક્તિવવધર્તે ।
સકંટાનામનાયાસં પારં યા ત તયા નરઃ॥ ૧૬॥
ગાય યપુાસક વા તે સ કામા ઉદ્ભવ ત િહ ।
ત પૂતર્યેઽ ભ ય તે સહજં સાધના યિપ॥ ૧૭॥
ત્રુટયઃ સવર્થા દાષેા િવઘ્ના યા ત યદા તતામ્ ।
માનવાે િનભર્યં યા ત પૂણાન્ન ત પથં તદા॥ ૧૮॥
બાહ્યંચા ય તરં વસ્ય િનતં્ય સન્માગર્ગા મનઃ ।
ઉન્નતે ભયં દ્વારં યાત્યુન્મુક્તકપાટતામ્॥ ૧૯॥
અતઃ વસ્થને ચત્તને શ્રદ્ધયા િનષ્ઠયા તથા ।
કતર્વ્યાિવરતં કાલે ગાય યાઃ સમપુાસના॥ ૨૦॥
દયાલુઃ શ ક્ત સ પન્ના માતા બુ દ્ધમતી યથા ।
કલ્યાણં કુ તે હ્યવે પ્રે ણા બાલસ્ય ચાત્મનઃ॥ ૨૧॥
તથવૈ માતા લાેકાનાં ગાયત્રી ભક્તવ સલા ।
િવદધા ત િહતં િનતં્ય ભક્તાનાં ધ્રવુમાત્મનઃ॥ ૨૨॥
કુવર્ન્નિપ ત્રુટ લાકે બાલકાે માતરં પ્ર ત ।
યથા ભવ ત ક શ્ચન્ન તસ્યા અપ્રી તભાજનઃ॥ ૨૩॥
કુવર્ન્નિપ ત્રુટ ભર્ક્તઃ ક્વ ચત્ ગાય યપુાસને ।
ન તથા ફલમા ાે ત િવપર તં કદાચન॥ ૨૪॥
અક્ષરાણાં તુ ગાય યા ગુમ્ફનં હ્ય ત ત દ્વધમ્ ।
ભવ ત ગ્ તા યને સવાર્ ગુહ્યા તુ ગ્ર થયઃ॥ ૨૫॥
ગ્ તા ગ્ર થય વેતાઃ સૂ માઃ સાધકમાનસે ।

િદવ્યશ ક્તસમુદ્ભૂ ત ક્ષપં્ર કુવર્ ત્યસશંયમ્॥ ૨૬॥
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.. Gayatri Samhita ..

જનય ત કૃતે પુંસામેતા વૈ િદવ્યશક્તયઃ ।
િવિવધાન્ વૈ પિરણામાન્ ભવ્યાન્ મઙ્ગલપૂિરતાન્॥ ૨૭॥
મ ત્રસ્યાેચ્ચારણં કાય શદુ્ધમવેાપ્રમાદતઃ ।
તદશક્તાે જપેિન્નત્યં સપ્રણવા તુ વ્યાહૃતીઃ॥ ૨૮॥
આે મ ત પ્રણવઃ પવૂ ભૂભુર્વઃ વ તદુત્તરમ્ ।
અેષાેક્તા લઘુ ગાયત્રી િવદ્વદ્ ભવદપ ડતૈઃ॥ ૨૯॥
શદંુ્ધ પિરધાનમાધાય શદુ્ધે વૈ વાયુમ ડલે ।
શદુ્ધ દેહમનાે યાં વૈ કાયાર્ ગાય યપુાસના॥ ૩૦॥
દ ક્ષામાદાય ગાય યા બ્રહ્મિનષ્ઠાગ્રજન્મના ।
આર યતાં તતઃ સ ય ગ્વિધનાપેાસના સતા॥ ૩૧॥
ગાય યપુાસનામુ વા િનત્યાવ યકકમર્સુ ।
ઉક્ત તત્ર દ્વ તીનાં નાન યાયાે િવચક્ષણૈઃ॥ ૩૨॥
આરાધય ત ગાયત્રી ં ન િનતં્ય યે દ્વજન્મનઃ ।
ય તે િહ વકમર્ ય તે ચ્યુતા નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૩॥

શદૂ્રા તુ જન્મના સવ પશ્ચાદ્યા ત દ્વજન્મતામ્ ।
ગાય યવૈ જનાઃ સાકં હ્યપુવીતસ્ય ધારણાત્॥ ૩૪॥
ઉચ્ચતા પ તતાનાં ચ પાિપનાં પાપનાશનમ્ ।
યેતે કૃપયવૈાસ્યાઃ વેદમાતુરન તયા॥ ૩૫॥

ગાય યા યા યુતા સ યા બ્રહ્મસ યા તુ સા મતા ।
ક તતં સવર્તઃ શ્રેષં્ઠ તસ્યાનુષ્ઠાનમાગમૈઃ॥ ૩૬॥
આચમનં શખાબ ધઃ પ્રાણાયામાેઽઘમષર્ણમ્ ।
યાસશ્ચાપેાસનાયાં તુ પ ચ કાષેા મતા બુધૈઃ॥ ૩૭॥
યાનત તુ તતઃ પશ્ચાત્ સાવધાનને ચેતસા ।
જ યા સતતં તુલસી માલયા ચ મુહુમુર્હુઃ॥ ૩૮॥
અેક વારં પ્ર તિદનં યનૂતાે યનૂસઙ્ખ્યકમ્ ।
ધીમાન્મ ત્ર શતં નનંૂ િનત્યમષ્ટાેત્તરં જપેત્॥ ૩૯॥
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॥ ગાયત્રી સિંહતા॥

બ્રાહ્મે મુહૂત પ્રાઙ્મખુાે મે દ ડં પ્રત ય િહ ।
પદ્માસનં સમાસીનઃ સ યાવ દનમાચરેત્॥ ૪૦॥
દૈ ય ક્ શાેક ચ તાનાં િવરાેધાક્રમણાપદામ્ ।
કાય ગાય યનુષ્ઠાનં ભયાનં વારણાય ચ॥ ૪૧॥
યતે સા સ્થ તર માન્મનાેઽ ભલાષયા વતા ।

યતઃ સવઽ ભ ય તે યથા કાલં િહ પૂણર્તામ્॥ ૪૨॥
અનુષ્ઠાનાત્તુ વૈ ત માદુ્ગપ્તા યા ત્મક-શક્તયઃ ।
ચમ કારમયા લાેકે પ્રા ય તેઽનેકધા બુધૈઃ॥ ૪૩॥
સપાદલક્ષમ ત્રાણાં ગાય યા જપનં તુ વૈ ।
યાનને િવિધના ચવૈ હ્યનુષ્ઠાનં પ્રચક્ષતે॥ ૪૪ ।
પ ચ યાં પૂ ણમાયાં વા ચૈકાદ યાં તથવૈ િહ ।
અનુષ્ઠાનસ્ય કતર્વં્ય આર ભઃ ફલ-પ્રાપ્તયે॥ ૪૫॥
માસદ્વયેઽિવરામં તુ ચ વાિરષટ્ િદનષેુ વા ।
પૂરયેત્તદનુષ્ઠાનં તુલ્યસઙ્ખ્યાસુ વૈ જપન્॥ ૪૬॥
તસ્યાઃ પ્ર તમાં સસુસં્થા ય પ્રે ણા શાેભન-આસને ।
ગાય યા તત્ર કતર્વ્યા સ પ્ર તષ્ઠા િવધાનતઃ॥ ૪૭
ત દ્વધાય તતાે દ પ-ધપૂ-નવૈેદ્ય-ચ દનૈઃ ।
નમસૃ્કત્યાક્ષતનેાિપ તસ્યાઃ પજૂનમાચરેત્॥ ૪૮॥
પજૂનાન તરં િવજ્ઞઃ ભ યા ત જપમારભેત્ ।
જપકાલે તુ મનઃ કાય શ્રદ્ધા વતમચ ચલમ્॥ ૪૯॥
કાયર્તાે યિદ ચાે ત્તષે્ઠન્મ ય અેવ તતઃ પનુઃ ।
કર-પ્રક્ષાલનં કૃ વા શદુ્ધરૈઙ્ગૈ પાિવશતે્॥ ૫૦॥
આદ્યશ ક્તવદમાતા ગાયત્રી તુ મદ તરે ।
શ ક્તક લાેલસ દાેહાન્ જ્ઞાનજ્યાે તશ્ચ સ તતમ્॥ ૫૧॥
ઉત્તરાેત્તરમાક યર્ પ્રેરય ત િવરાજતે ।
ઇત્યેવાિવરતં યાયન્ યાનમગ્ તુ તાં જપેત્॥ ૫૨॥
ચતુિવશ તલક્ષાણાં સતતં તદુપાસકઃ ।
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ગાયત્રીણામનુષ્ઠાનાદ્ગાય યાઃ સ દ્ધમા ુતે॥ ૫૩
સાધનાયૈ તુ ગાય યા િન છલને િહ ચેતસા ।
વરણીયઃ સદાચાયર્ઃ સાધકેન સભુાજનઃ॥ ૫૪॥
લઘ્વનુષ્ઠાનતાે વાિપ મહાનુષ્ઠાનતાેઽથવા ।
સ દ્ધ િવ દ ત વૈ નનંૂ સાધકઃ સાનપુા તકામ્॥ ૫૫॥
અેક અેવ તુ સં સદ્ધઃ ગાયત્રી મ ત્રઆિદશત્ ।
સમ ત-લાેકમ ત્રાણાં કાયર્ સદ્ધે તુ પૂરકઃ॥ ૫૬॥
અનુષ્ઠાનાવસાને તુ અ ગ્ હાતે્રાે િવધીયતામ્ ।
યથાશ ક્ત તતાે દાનં બ્રહ્મભાજે તતઃ ખલુ॥ ૫૭॥
મહામ ત્રસ્ય ચા યસ્યસ્થાને સ્થાને પદે પદે ।
ગૂઢાન તાપેદેશાનાં રહસ્યં તત્ર વતર્તે॥ ૫૮॥
યાે દધા ત નરશ્ચૈતાનપુદેશાં તુ માનસે ।
યતે હ્યુભયં તસ્ય લાેકમાન દસઙુ્કલમ્॥ ૫૯॥

સમગ્રામિપ સામગ્રીમનુષ્ઠાનસ્ય પૂ જતામ્ ।
સ્થાને પિવત્ર અેવૈતાં કુત્ર ચ દ્ધ િવસજર્યેત્॥ ૬૦॥
સ પાત્રાે યિદ વાચાયા ન ચે સસં્થાપયેત્તદા ।
નાિરકેલં શુ ચ વાચાયર્ભાવને ચાસને॥ ૬૧॥
પ્રાય શ્ચત્તં મતં શ્રેષં્ઠ ત્રુટ નાં પાપકમર્ણામ્ ।
તપશ્ચયવ ગાય યાઃ નાતાેઽ યદ્દ ૃ યતે ક્વ ચત્॥ ૬૨॥
સવે્યાઃ વાત્મસમુદ્ યથ પદાથાર્ઃ સા વકાઃ સદા ।
રાજસાશ્ચ પ્રયાેક્તવ્યાઃ મનાવેા છતપૂતર્યે॥ ૬૩॥
પ્રાદુભાર્વ તુ ભાવાનાં તામસાનાં િવ યતે ।
તમાેગુણાનામથાર્નાં સવેનાિદ ત િનશ્ચયઃ॥ ૬૪॥
માલાસન-સ મ યજ્ઞ-સામ યચર્ન-સઙ્ગ્રહઃ ।
ગુણત્રયાનુસારં િહ સવ વૈ દદતે ફલમ્॥ ૬૫॥
પ્રાદુભર્વ ત વૈ સૂ માશ્ચતુિવશ ત શક્તયઃ ।
અક્ષરે ય તુ ગાય યા માનવાનાં િહ માનસે॥ ૬૬॥
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॥ ગાયત્રી સિંહતા॥

મુહૂતાર્ યાેગદાષેા વા યેઽ યમઙ્ગલકાિરણઃ ।
ભ મતાં યા ત તે સવ ગાય યા તીવ્રતજેસા॥ ૬૭॥
અેત માત્તુ જપાન્નનંૂ યાનમગ્ ેન ચેતસા ।
યતે ક્રમશશ્ચવૈ ષટ્ ચક્રાણાં તુ ગ્ તઃ॥ ૬૮॥

ષટ્ ચક્રા ણ યદૈતાિન ગ્ તાિન ભવ ત િહ ।
ષટ્ સદ્ધયાેઽ ભ ય તે ચકૈ્રરેતનૈર્રસ્ય વૈ॥ ૬૯॥
અ ગ્ હાતે્રં તુ ગાયત્રી મ ત્રેણ િવિધવત્ કૃતમ્ ।
સવ વવસરે વવે શભુમવે મતં બુધૈઃ॥ ૭૦॥
યદાવસ્થાસુ સ્યા લાેકે િવપન્નાસુ તદા તુ સઃ ।
માનંૈ માન સકં ચવૈ ગાયત્રી-જપમાચરેત્॥ ૭૧॥
તદનુષ્ઠાનકાલે તુ વશ ક્ત િનયમે જનઃ ।
િન કમર્સુ તાઃ ધીમાન્ ન વ્યયે દ્ધ કદાચન॥ ૭૨
નવૈાનાવ યકં કાયર્માત્માેદ્ધાર સ્થતને ચ ।
આત્મશક્તે તુ પ્રાપ્તાયાઃ યત્ર તત્ર પ્રદશર્નમ્॥ ૭૩॥
આહારે વ્યવહારે ચ મ ત કેઽિપ તથવૈ િહ ।
સા વકેન સદા ભાવ્યં સાધકેન મની ષણા॥ ૭૪॥
કતર્વ્યધમર્તઃ કમર્ િવપર તં તુ યદ્ભવેત્ ।
ત સાધક તુ પ્રજ્ઞાવાનાચરેન્ન કદાચન॥ ૭૫॥
ષ્ઠતાેઽસ્યાઃ સાધનાયા રાજતેઽ તતરં સદા ।
મન વસાધકાનાં િહ બહૂનાં સાધનાબલમ્॥ ૭૬॥
અ પીયસ્યા જગત્યેવં સાધનાયા તુ સાધકઃ ।
ભગવત્યાશ્ચ ગાય યાઃ કૃપાં પ્રા ાેત્યસશંયમ્॥ ૭૭॥
પ્રાણાયામે જપન્ લાેકઃ ગાયત્રી ં ધ્રવુમા ુતે ।
િનગ્રહં મનસશ્ચવૈ ઇ દ્રયાણાં િહ સ પદામ્॥ ૭૮॥
મ તં્ર િવભજ્ય ભાગષેુ ચતષુુર્ સબુુધ તદા ।
રેચકં કુ ભકં બાહ્યં પૂરકં કુ ભકં ચરેત્॥ ૭૯॥
યથા પવૂર્ સ્થત ચવૈ ન દ્રવં્ય કાયર્-સાધકમ્ ।
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મહાસાધનતાેઽ ય માન્નાજ્ઞાે લાભં તથા ુતે॥ ૮૦॥
સાધકઃ કુ તે ય તુ મ ત્રશક્તેરપવ્યયઃ ।
તં િવનાશય ત સવૈ સમૂલં નાત્ર સશંયઃ॥ ૮૧॥
સતતં સાધના ભયા યા ત સાધકતાં નરઃ ।
વ ાવસ્થાસુ ય તે તસ્ય િદવ્યાનુભૂતયઃ॥ ૮૨॥
સફલઃ સાધકાે લાેકે પ્રા ુતેઽનુભવાન્ નવાન્ ।
િવ ચત્રાન્ િવિવધાઁશ્ચવૈ સાધના સદ્ યન તરમ્॥ ૮૩॥
ભન્ના ભિવિધ ભબુર્દ્ યા ભન્નાસુ કાયર્પઙ્ ક્તષુ ।
ગાય યાઃ સદ્ધમ ત્રસ્ય પ્રયાેગઃ િક્રયતે બુધૈઃ॥ ૮૪॥
ચતુિવશ તવણયાર્ ગાયત્રી ગુ મ્ફતા શ્રુતાૈ ।
રહસ્યમુક્તં તત્રાિપ િદવ્યૈઃ રહસ્યવાિદ ભઃ॥ ૮૫॥
રહસ્યમપુવીતસ્ય ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં િહ યત્ ।
અ તિહતં તુ ત સવ ગાય યાં િવશ્વમાતિર॥ ૮૬॥
અયમવે ગુરાેમર્ ત્રઃ યઃ સવાપિર રાજતે ।
બ દાૈ સ ધુિરવા મ તુ જ્ઞાનિવજ્ઞાનમા શ્રતમ્॥ ૮૭॥
આ ય તરે તુ ગાય યા અનેકે યાેગસ ચયાઃ ।
અ તિહતા િવરાજ તે ક શ્ચદત્ર ન સશંયઃ॥ ૮૮॥
ધારયન્ હૃિદ ગાયત્રી ં સાધકાે ધાૈતિક બષઃ ।
શક્તીરનુભવ ગ્રાઃ વ મન્નવે હ્યલાૈિકકાઃ॥ ૮૯॥
અેતાદૃ ય તુ વાતાર્ ભાસ તેઽ પપ્રયાસતઃ ।
યા તુ સાધારણાે લાેકાે જ્ઞાતુમહર્ ત નવૈ િહ॥ ૯૦॥
અેતાદૃ ય તુ ય તે તન્મનસ્યનુભૂતયઃ ।
યાદૃ યાે ન િહ દૃ ય તે માનવષેુ કદાચન॥ ૯૧॥
પ્રસાદં બ્રહ્મજ્ઞાનસ્ય યેઽ યે યાે િવતર ત્યિપ ।
આસાદય ત તે નનંૂ માનવાઃ પુ યમક્ષયમ્॥ ૯૨॥
ગાયત્રી સિંહતા હ્યષેા પરમાન દદાિયની ।
સવષામવે કષ્ટાનાં વારણાયા ત્યલં ભુિવ॥ ૯૩॥
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॥ ગાયત્રી સિંહતા॥

શ્રદ્ધયા યે પઠ ત્યેનાં ચ તય ત ચ ચેતસા ।
આચર ત્યાનુકૂલ્યને ભવબાધાં તર ત તે॥ ૯૪॥
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