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shrI gAyatrI sahasranAma stotram

શ્રીગાયત્રીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
યાનમ્ -
રક્તશ્વેતિહર યનીલધવલૈયુર્ક્તાં િત્રનતે્રાે વલાં
રક્તારક્તનવસ્રજં મ ણગણૈયુર્ક્તાં કુમાર મમામ્ ।
ગાયત્રી કમલાસનાં કરતલવ્યાનદ્ધકુ ડા બુ ં
પદ્માક્ષી ં ચ વરસ્રજ ચ દધતી ં હંસાિધ ઢાં ભજે॥
ૐ ત કાર પા ત વજ્ઞા ત પદાથર્ વ િપ ણ ।
તપ વ્યા યાયિનરતા તપ વજનનન્નુતા॥ ૧॥
ત ક તગુણસ પન્ના ત યવાક્ચ તપાેિનિધઃ ।
ત વાપેદેશસ બ ધા તપાેલાેકિનવા સની॥ ૨॥
ત ણાિદત્યસઙ્કાશા તપ્તકા ચનભષૂણા ।
તમાપેહાિર ણ ત ત્રી તાિર ણ તાર િપ ણ॥ ૩॥
તલાિદભવુના તસ્થા તકર્શાસ્ત્રિવધાિયની ।
ત ત્રસારા ત ત્રમાતા ત ત્રમાગર્પ્રદ શની॥ ૪॥
ત વા ત ત્રિવધાનજ્ઞા ત ત્રસ્થા ત ત્રસા ક્ષ ણ ।
તદેક યાનિનરતા ત વજ્ઞાનપ્રબાેિધની॥ ૫॥
તન્નામમ ત્રસપુ્રીતા તપ વજનસિેવતા ।
સાકાર પા સાિવત્રી સવર્ પા સનાતની॥ ૬॥
સસંારદુઃખશમની સવર્યાગફલપ્રદા ।
સકલા સત્યસઙ્ક પા સત્યા સત્યપ્રદાિયની॥ ૭॥
સ તાષેજનની સારા સત્યલાેકિનવા સની ।
સમુદ્રતનયારા યા સામગાન પ્રયા સતી॥ ૮॥

1



શ્રીગાયત્રીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

સમાની સામદેવી ચ સમ તસરુસિેવતા ।
સવર્સ પ ત્તજનની સદુ્ગણા સકલેષ્ટદા॥ ૯॥
સનકાિદમુિન યેયા સમાનાિધકવ જતા ।
સા યા સદ્ધા સધુાવાસા સ દ્ધ સા યપ્રદાિયની॥ ૧૦॥
સદ્યુગારા યિનલયા સમુત્તીણાર્ સદા શવા ।
સવર્વેદા તિનલયા સવર્શાસ્ત્રાથર્ગાેચરા॥ ૧૧॥
સહસ્રદલપદ્મસ્થા સવર્જ્ઞા સવર્તાેમખુી ।
સમયા સમયાચારા સદસદ્ગ્ર થભેિદની॥ ૧૨॥
સપ્તકાેિટમહામ ત્રમાતા સવર્પ્રદાિયની ।
સગુણા સ ભ્રમા સાક્ષી સવર્ચૈત ય િપણી॥ ૧૩॥
સ ક ત સા વકા સા વી સ ચ્ચદાન દ િપણી ।
સઙ્ક પ િપણી સ યા સાલગ્રામિનવા સની॥ ૧૪॥
સવાપાિધિવિનમુર્ક્તા સત્યજ્ઞાનપ્રબાેિધની ।
િવકાર પા િવપ્રશ્રીિવપ્રારાધનત પરા॥ ૧૫॥
િવપ્રપ્રીિવપ્રકલ્યાણી િવપ્રવાક્ય વ િપણી ।
િવપ્રમ દરમ યસ્થા િવપ્રવાદિવનાેિદની॥ ૧૬॥
િવપ્રાપેાિધિવિનભત્રી િવપ્રહત્યાિવમાેચની ।
િવપ્રત્રાતા િવપ્રગાતે્રા િવપ્રગાતે્રિવવિધની॥ ૧૭॥
િવપ્રભાજેનસ તુષ્ટા િવ પા િવનાેિદની ।
િવ માયા િવ વ દ્યા િવ ગભાર્ િવ ચિત્રણી॥ ૧૮॥
વૈ ણવી િવ ભ ગની િવ માયાિવલા સની ।
િવકારરિહતા િવશ્વિવજ્ઞાનઘન િપણી॥ ૧૯॥
િવબુધા િવ સઙ્ક પા િવશ્વા મત્રપ્રસાિદની ।
િવ ચૈત યિનલયા િવ વા િવશ્વસા ક્ષણી॥ ૨૦॥
િવવેિકની િવયદૂ્રપા િવજયા િવશ્વમાેિહની ।
િવદ્યાધર િવધાનજ્ઞા વેદત વાથર્ િપણી॥ ૨૧॥
િવ પાક્ષી િવરાડપા િવક્રમા િવશ્વમઙ્ગલા ।
િવશ્વ ભરાસમારા યા િવશ્વભ્રમણકાિરણી॥ ૨૨॥
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િવનાયક િવનાેદસ્થા વીરગાેષ્ઠ િવવિધની ।
િવવાહરિહતા િવ યા િવ યાચલિનવા સની॥ ૨૩॥
િવદ્યાિવદ્યાકર િવદ્યા િવદ્યાિવદ્યાપ્રબાેિધની ।
િવમલા િવભવા વેદ્યા િવશ્વસ્થા િવિવધાે વલા॥ ૨૪॥
વીરમ યા વરારાેહા િવત ત્રા િવશ્વનાિયકા ।
વીરહત્યાપ્રશમની િવનમ્રજનપા લની॥ ૨૫॥
વીરધીિવિવધાકારા િવરાેિધજનના શની ।
તુકાર પા તુયર્શ્રી તુલસીવનવા સની॥ ૨૬॥
તુરઙ્ગી તુરગા ઢા તુલાદાનફલપ્રદા ।
તુલામાઘ નાનતુષ્ટા તુ ષ્ટપુ ષ્ટપ્રદાિયની॥ ૨૭॥
તુરઙ્ગમપ્રસ તુષ્ટા તુ લતા તુલ્યમ યગા ।
તુઙ્ગાેત્તુઙ્ગા તુઙ્ગકુચા તુિહનાચલસં સ્થતા॥ ૨૮॥
તુ બુરાિદ તુ તપ્રીતા તષુાર શખર શ્વર ।
તુષ્ટા ચ તુ ષ્ટજનની તુષ્ટલાેકિનવા સની॥ ૨૯॥
તુલાધારા તુલામ યા તુલસ્થા તુયર્ િપણી ।
તુર યગુણગ ભીરા તુયર્નાદ વ િપણી॥ ૩૦॥
તુયર્િવદ્યાલાસ્યતુષ્ટા તૂયર્શાસ્ત્રાથર્વાિદની ।
તુર યશાસ્ત્રત વજ્ઞા તૂયર્નાદિવનાેિદની॥ ૩૧॥
તૂયર્નાદા તિનલયા તૂયાર્ન દ વ િપણી ।
તુર યભ ક્તજનની તુયર્માગર્પ્રદ શની॥ ૩૨॥
વકાર પા વાગીશી વરે યા વરસિંવધા ।
વરા વિરષ્ઠા વૈદેહી વેદશાસ્ત્રપ્રદ શની॥ ૩૩॥
િવક પશમની વાણી વા છતાથર્ફલપ્રદા ।
વયસ્થા ચ વયાેમ યા વયાવેસ્થાિવવ જતા॥ ૩૪॥
વ દની વાિદની વયાર્ વાઙ્મયી વીરવ દતા ।
વાનપ્રસ્થાશ્રમસ્થા ચ વનદુગાર્ વનાલયા॥ ૩૫॥
વન ક્ષી વનચર વિનતા િવશ્વમાેિહની ।
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વ સષ્ઠાવામદેવાિદવ દ્યા વ દ્ય વ િપણી॥ ૩૬॥
વૈદ્યા વૈદ્ય ચિક સા ચ વષટ્કાર વસુ ધરા ।
વસમુાતા વસતુ્રાતા વસજુન્મિવમાેચની॥ ૩૭॥
વસપુ્રદા વાસદેુવી વાસદેુવ મનાેહર ।
વાસવા ચતપાદશ્રીવાર્સવાિરિવના શની॥ ૩૮॥
વાગીશી વાઙ્મનસ્થાયી વ શની વનવાસભૂઃ ।
વામદેવી વરારાેહા વાદ્યઘાષેણત પરા॥ ૩૯॥
વાચ પ તસમારા યા વેદમાતા િવનાેિદની ।
રેકાર પા રેવા ચ રેવાતીરિનવા સની॥ ૪૦॥
રા વલાેચના રામા રા ગ ણર તવ દતા ।
રમણીરામજપ્તા ચ રાજ્યપા રાજતાિદ્રગા॥ ૪૧॥
રાિકણી રેવતી રક્ષા દ્રજન્મા રજ વલા ।
રે કારમણી ર યા ર ત દ્ધા રતા ર તઃ॥ ૪૨॥
રાવણાન દસ ધાયી રાજશ્રી રાજશખેર ।
રણમદ્યા રથા ઢા રિવકાેિટસમપ્રભા॥ ૪૩॥
રિવમ ડલમ યસ્થા રજની રિવલાેચના ।
રથાઙ્ગપા ણ રક્ષાેઘ્ની રા ગણી રાવણા ચતા॥ ૪૪॥
ર ભાિદક યકારા યા રાજ્યદા રાજ્યવિધની ।
રજતાદ્ર શસ ક્થસ્થા ર યા રા વલાેચના॥ ૪૫॥
ર યવાણી રમારા યા રાજ્યધાત્રી રતાે સવા ।
રેવતી ચ રતાે સાહા રાજહૃદ્રાેગહાિરણી॥ ૪૬॥
રઙ્ગપ્ર દ્ધમધુરા રઙ્ગમ ડપમ યગા ।
ર જતા રાજજનની ર યા રાકે દુમ યગા॥ ૪૭॥
રાિવણી રા ગણી ર જ્યા રાજરાજેશ્વરા ચતા ।
રાજ વતી રાજનીતી રજતાચલવા સની॥ ૪૮॥
રાઘવા ચતપાદશ્રી રાઘવા રાઘવ પ્રયા ।
રત્નનપૂુરમ યાઢ ા રત્નદ્વ પિનવા સની॥ ૪૯॥
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રત્નપ્રાકારમ યસ્થા રત્નમ ડપમ યગા ।
રત્ના ભષેકસ તુષ્ટા રત્નાઙ્ગી રત્નદાિયની॥ ૫૦॥
ણકાર િપણી િનત્યા િનત્ય પ્તા િનર જના ।
િનદ્રાત્યયિવશષેજ્ઞા નીલ મૂતસિન્નભા॥ ૫૧॥
નીવારશકૂવત્ત વી િનત્યકલ્યાણ િપણી ।
િનત્યાે સવા િનત્યપૂજ્યા િનત્યાન દ વ િપણી॥ ૫૨॥
િનિવક પા િનગુર્ણસ્થા િન શ્ચ તા િન પદ્રવા ।
િન સશંયા િનર હા ચ િનલાભા નીલમૂધર્ ॥ ૫૩॥
િન ખલાગમમ યસ્થા િન ખલાગમસં સ્થતા ।
િનત્યાપેાિધિવિનમુર્ક્તા િનત્યકમર્ફલપ્રદા॥ ૫૪॥
નીલગ્રીવા િનરાહારા િનર જનવરપ્રદા ।
નવનીત પ્રયા નાર નરકાણર્વતાિરણી॥ ૫૫॥
નારાયણી િનર હા ચ િનમર્લા િનગુર્ણ પ્રયા ।
િન શ્ચ તા િનગમાચારિન ખલાગમ ચ વેિદની॥ ૫૬॥
િનમષેાિન મષાે પન્ના િનમષેા ડિવધાિયની ।
િનવાતદ પમ યસ્થા િનિવઘ્ના નીચના શની॥ ૫૭॥
નીલવેણી નીલખ ડા િનિવષા િન કશાે ભતા ।
નીલાંશકુપર ધાના િન દઘ્ની ચ િનર શ્વર ॥ ૫૮॥
િનશ્વાસાેચ્છ્વાસમ યસ્થા િનત્યયાનિવલા સની ।
યઙ્કાર પા ય ત્રેશી ય ત્રી ય ત્રયશ વની॥ ૫૯॥
ય ત્રારાધનસ તુષ્ટા યજમાન વ િપણી ।
યાે ગપજૂ્યા યકારસ્થા યપૂ ત ભિનવા સની॥ ૬૦॥
યમઘ્ની યમક પા ચ યશઃકામા યતીશ્વર ।
યમાદ યાેગિનરતા ય તદુઃખાપહાિરણી॥ ૬૧॥
યજ્ઞા ય વા યજુગયા યજ્ઞેશ્વરપ તવ્રતા ।
યજ્ઞસતૂ્રપ્રદા યષ્ટ્ર યજ્ઞકમર્ફલપ્રદા॥ ૬૨॥
યવાઙુ્કર પ્રયા ય ત્રી યવદઘ્ની યવા ચતા ।
યજ્ઞકત યજ્ઞભાેક્ત્રી યજ્ઞાઙ્ગી યજ્ઞવાિહની॥ ૬૩॥
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યજ્ઞસાક્ષી યજ્ઞમખુી યજુષી યજ્ઞર ક્ષણી ।
ભકાર પા ભદ્રશેી ભદ્રકલ્યાણદાિયની॥ ૬૪॥
ભક્ત પ્રયા ભક્તસખા ભક્તાભીષ્ટ વ િપણી ।
ભ ગની ભક્તસલુભા ભ ક્તદા ભક્તવ સલા॥ ૬૫॥
ભક્તચૈત યિનલયા ભક્તબ ધિવમાેચની ।
ભક્ત વ િપણી ભાગ્યા ભક્તારાેગ્યપ્રદાિયની॥ ૬૬॥
ભક્તમાતા ભક્તગ યા ભક્તાભીષ્ટપ્રદાિયની ।
ભાસ્કર ભૈરવી ભાેગ્યા ભવાની ભયના શની॥ ૬૭॥
ભદ્રા ત્મકા ભદ્રદાયી ભદ્રકાલી ભયઙ્કર ।
ભગિન ય દની ભૂ ી ભવબ ધિવમાેચની॥ ૬૮॥
ભીમા ભવસખા ભઙ્ગીભઙ્ગુરા ભીમદ શની ।
ભ લી ભ લીધરા ભી ભ ડા ભીમપાપહા॥ ૬૯॥
ભાવજ્ઞા ભાેગદાત્રી ચ ભવઘ્ની ભૂ તભષૂણા ।
ભૂ તદા ભૂ મદાત્રી ચ ભપૂ ત વપ્રદાિયની॥ ૭૦॥
ભ્રામર ભ્રમર ભાર ભવસાગરતાિરણી ।
ભ ડાસરુવધાે સાહા ભાગ્યદા ભાવમાેિદની॥ ૭૧॥
ગાેકાર પા ગાેમાતા ગુ પત્ની ગુ પ્રયા ।
ગાેરાેચન પ્રયા ગાૈર ગાેિવ દગુણવિધની॥ ૭૨॥
ગાપેાલચેષ્ટાસ તુષ્ટા ગાવેધર્નિવવિધની ।
ગાેિવ દ િપણી ગાે ત્રી ગાેકુલાનાંિવવિધની॥ ૭૩॥
ગીતા ગીત પ્રયા ગેયા ગાેદા ગાે પધાિરણી ।
ગાપેી ગાેહત્યશમની ગુ ણની ગુ ણિવગ્રહા॥ ૭૪॥
ગાેિવ દજનની ગાેષ્ઠા ગાપે્રદા ગાેકુલાે સવા ।
ગાેચર ગાૈતમી ગઙ્ગા ગાેમખુી ગુણવા સની॥ ૭૫॥
ગાપેાલી ગાેમયા ગુ ભા ગાેષ્ઠ ગાપેુરવા સની ।
ગ ડા ગમનશ્રેષ્ઠા ગા ડા ગ ડ વ ॥ ૭૬॥
ગ ભીરા ગ ડક ગુ ડા ગ ડ વજવ લભા ।
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ગગનસ્થા ગયાવાસા ગુણ ત્તગુર્ણાેદ્ભવા॥ ૭૭॥
દેકાર પા દેવેશી દગૃ્રપૂા દેવતા ચતા ।
દેવરાજેશ્વરાધાર્ઙ્ગી દ નદૈ યિવમાેચની॥ ૭૮॥
દેકાલપિરજ્ઞાના દેશાપેદ્રવના શની ।
દેવમાતા દેવમાેહા દેવદાનવમાેિહની॥ ૭૯॥
દેવે દ્રા ચતપાદશ્રી દેવદેવપ્રસાિદની ।
દેશા તર દેશ પા દેવાલયિનવા સની॥ ૮૦॥
દેશભ્રમણસ તુષ્ટા દેશ વા યપ્રદાિયની ।
દેવયાના દેવતા ચ દેવસૈ યપ્રપા લની॥ ૮૧॥
વકાર પા વાગ્દેવી વેદમાનસગાેચરા ।
વૈકુ ઠદે શકા વેદ્યા વાયુ પા વરપ્રદા॥ ૮૨॥
વક્રતુ ડા ચતપદા વક્રતુ ડપ્રસાિદની ।
વૈ ચ ય પા વસધુા વસસુ્થાના વસુ પ્રયા॥ ૮૩॥
વષટ્કાર વ પા ચ વરારાેહા વરાસના ।
વૈદેહી જનની વેદ્યા વૈદેહીશાેકના શની॥ ૮૪॥
વેદમાતા વેદક યા વેદ પા િવનાેિદની ।
વેદા તવાિદની ચવૈ વેદા તિનલય પ્રયા॥ ૮૫॥
વેદશ્રવા વેદઘાષેા વેદગીતા િવનાેિદની ।
વેદશાસ્ત્રાથર્ત વજ્ઞા વેદમાગર્ પ્રદ શની॥ ૮૬॥
વૈિદક કમર્ફલદા વેદસાગરવાડવા ।
વેદવ દ્યા વેદગુહ્યા વેદાશ્વરથવાિહની॥ ૮૭॥
વેદચક્રા વેદવ દ્યા વેદાઙ્ગી વેદિવ કિવઃ ।
સકાર પા સામ તા સામગાન િવચક્ષણા॥ ૮૮॥
સામ્રાજ્ઞી નામ પા ચ સદાન દપ્રદાિયની ।
સવર્દકૃ્સિન્નિવષ્ટા ચ સવર્સ પ્રે ષણીસહા॥ ૮૯॥
સવ્યાપસવ્યદા સવ્યસધ્રીચી ચ સહાિયની ।
સકલા સાગરા સારા સાવર્ભાૈમ વ િપણી॥ ૯૦॥
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સ તાષેજનની સવે્યા સવશી સવર્ર જની ।
સર વતી સમારાદ્યા સામદા સ ધુસિેવતા॥ ૯૧॥
સ માેિહની સદામાેહા સવર્માઙ્ગલ્યદાિયની ।
સમ તભવુનેશાની સવર્કામફલપ્રદા॥ ૯૨॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદા સા વી સવર્જ્ઞાનપ્રદાિયની ।
સવર્દાિરદ્ર્યશમની સવર્દુઃખિવમાેચની॥ ૯૩॥
સવર્રાેગપ્રશમની સવર્પાપિવમાેચની ।
સમદૃ ષ્ટ સમગુણા સવર્ગાે ત્રી સહાિયની॥ ૯૪॥
સામ યર્વાિહિન સાઙ્ખ્યા સા દ્રાન દપયાેધરા ।
સઙ્ક ણર્મ દરસ્થાના સાકેતકુલપા લની॥ ૯૫॥
સહંાિરણી સધુા પા સાકેતપુરવા સની ।
સ બાેિધની સમ તેશી સત્યજ્ઞાન વ િપણી॥ ૯૬॥
સ પ કર સમાનાઙ્ગી સવર્ભાવસસું સ્થતા ।
સ યાવ દનસપુ્રીતા સન્માગર્કુલપા લની॥ ૯૭॥
સ િવની સવર્મેધા સ યા સાધુસપુૂ જતા ।
સ મદ્ધા સા મઘનેી ચ સામા યા સામવેિદની॥ ૯૮॥
સમુત્તીણાર્ સદાચારા સહંારા સવર્પાવની ।
સિપણી સપર્માતા ચ સમાદાનસખુપ્રદા॥ ૯૯॥
સવર્રાેગપ્રશમની સવર્જ્ઞ વફલપ્રદા ।
સઙ્ક્રમા સમદા સ ધુઃ સગાર્િદકરણક્ષમા॥ ૧૦૦॥
સઙ્કટા સઙ્કટહરા સકુઙુ્કમિવલપેના ।
સમુખુા સમુખુપ્રીતા સમાનાિધકવ જતા॥ ૧૦૧॥
સં તુતા તુ તસપુ્રીતા સત્યવાદ સદા પદા ।
ધીકાર પા ધીમાતા ધીરા ધીરપ્રસાિદની॥ ૧૦૨॥
ધીરાેત્તમા ધીરધીરા ધીરસ્થા ધીરશખેરા ।
ત પા ધનાઢ ા ચ ધનપા ધનદાિયની॥ ૧૦૩॥

ધી પા ધીરવ દ્યા ચ ધીપ્રભા ધીરમાનસા ।
ધીગેયા ધીપદસ્થા ચ ધીશાના ધીપ્રસાિદની॥ ૧૦૪॥
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મકાર પા મતૈ્રેયા મહામઙ્ગલદેવતા ।
મનાવેૈકલ્યશમની મલયાચલવા સની॥ ૧૦૫॥
મલય વજરાજશ્રીમાર્યામાેહિવભેિદની ।
મહાદેવી મહા પા મહાભૈરવપૂ જતા॥ ૧૦૬॥
મનપુ્રીતા મ ત્રમૂ તમર્ ત્રવ યા મહેશ્વર ।
મત્તમાતઙ્ગગમના મધુરા મે મ ટપા॥ ૧૦૭॥
મહાગુપ્તા મહાભૂતા મહાભયિવના શની ।
મહાશાૈયાર્ મિ ત્રણી ચ મહાવૈિરિવના શની॥ ૧૦૮॥
મહાલ મીમર્હાગાૈર મિહષાસરુમિદની ।
મહી ચ મ ડલસ્થા ચ મધુરાગમપૂ જતા॥ ૧૦૯॥
મેધા મેધાકર મે યા માધવી મધુમિધની ।
મ ત્રા મ ત્રમયી મા યા માયા માધવમિ ત્રણી॥ ૧૧૦॥
માયાદૂરા ચ માયાવી માયાજ્ઞા માનદાિયની ।
માયાસઙ્ક પજનની માયામાયિવનાેિદની॥ ૧૧૧॥
માયા પ્રપ ચશમની માયાસહંાર િપણી ।
માયામ ત્રપ્રસાદા ચ માયાજનિવમાેિહની॥ ૧૧૨॥
મહાપથા મહાભાેગા મહિવઘ્નિવના શની ।
મહાનુભાવા મ ત્રાઢ ા મહમઙ્ગલદેવતા॥ ૧૧૩॥
િહકાર પા હૃદ્યા ચ િહતકાયર્પ્રવિધની ।
હેયાપેાિધિવિનમુર્ક્તા હીનલાેકિવના શની॥ ૧૧૪॥
હ્ર ીકંાર હ્ર ીમતી હૃદ્યા હ્ર ી ં દેવી હ્ર ી ં વભાિવની ।
હ્ર ી ં મ દરા િહતકરા હૃષ્ટા ચ હ્ર ી ં કુલાેદ્ભવા॥ ૧૧૫॥
િહતપ્રજ્ઞા િહતપ્રીતા િહતકા યવિધની ।
િહતા સની િહતક્રાેધા િહતકમર્ફલપ્રદા॥ ૧૧૬॥
િહમા હૈમવતી હૈ ી હેમાચલિનવા સની ।
િહમાગ િહતકર િહતકમર્ વભાિવની॥ ૧૧૭॥
ધીકાર પા િધષણા ધમર્ પા ધનેશ્વર ।
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ધનુધર્રા ધરાધારા ધમર્કમર્ફલપ્રદા॥ ૧૧૮॥
ધમાર્ચારા ધમર્સારા ધમર્મ યિનવા સની ।
ધનુિવદ્યા ધનવુદા ધ યા ધૂતર્િવના શની॥ ૧૧૯॥
ધનધા યા ધનેુ પા ધનાઢ ા ધનદાિયની ।
ધનેશી ધમર્િનરતા ધમર્રાજપ્રસાિદની॥ ૧૨૦॥
ધમર્ વ પા ધમશી ધમાર્ધમર્િવચાિરણી ।
ધમર્સૂ મા ધમર્ગેહા ધ મષ્ઠા ધમર્ગાેચરા॥ ૧૨૧॥
યાેકાર પા યાેગેશી યાેગસ્થા યાેગ િપણી ।
યાેગ્યા યાેગીશવરદા યાેગમાગર્િનવા સની॥ ૧૨૨॥
યાેગાસનસ્થા યાેગેશી યાેગમાયાિવલા સની ।
યાે ગની યાેગરક્તા ચ યાેગાઙ્ગી યાેગિવગ્રહા॥ ૧૨૩॥
યાેગવાસા યાેગભાગ્યા યાેગમાગર્પ્રદ શની ।
યાેકાર પા યાેધાઢ ાયાેધ્રી યાેધસતુ પરા॥ ૧૨૪॥
યાે ગની યાે ગનીસવે્યા યાેગજ્ઞાનપ્રબાેિધની ।
યાેગેશ્વરપ્રાણાનાથા યાેગીશ્વરહૃિદ સ્થતા॥ ૧૨૫॥
યાેગા યાેગક્ષેમકત્ર યાેગક્ષેમિવધાિયની ।
યાેગરાજેશ્વરારા યા યાેગાન દ વ િપણી॥ ૧૨૬॥
નકાર પા નાદેશી નામપારાયણ પ્રયા ।
નવ સ દ્ધસમારા યા નારાયણમનાેહર ॥ ૧૨૭॥
નારાયણી નવાધારા નવબ્રહ્મા ચતાં ઘ્રકા ।
નગે દ્રતનયારા યા નામ પિવવ જતા॥ ૧૨૮॥
નર સહા ચતપદા નવબ ધિવમાેચની ।
નવગ્રહા ચતપદા નવમીપજૂન પ્રયા॥ ૧૨૯॥
નૈ મ ત્તકાથર્ફલદા ન દતાિરિવના શની ।
નવપીઠ સ્થતા નાદા નવ ષગણસિેવતા॥ ૧૩૦॥
નવસતૂ્રાિવધાનજ્ઞા નૈ મશાર યવા સની ।
નવચ દનિદગ્ધાઙ્ગી નવકુઙુ્કમધાિરણી॥ ૧૩૧॥
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નવવસ્ત્રપર ધાના નવરત્નિવભષૂણા ।
નવ્યભ મિવદગ્ધાઙ્ગી નવચ દ્રકલાધરા॥ ૧૩૨॥
પ્રકાર પા પ્રાણેશી પ્રાણસરંક્ષણીપરા ।
પ્રાણસ િવની પ્રાચ્યા પ્રા ણપ્રાણપ્રબાેિધની॥ ૧૩૩॥
પ્રજ્ઞા પ્રાજ્ઞા પ્રભાપુ પા પ્રતીચી પ્રભુદા પ્રયા ।
પ્રાચીના પ્રા ણ ચત્તસ્થા પ્રભા પ્રજ્ઞાન િપણી॥ ૧૩૪॥
પ્રભાતકમર્સ તુષ્ટા પ્રાણાયામપરાયણા ।
પ્રાયજ્ઞા પ્રણવા પ્રાણા પ્ર ત્તઃ પ્રકૃ તઃ પરા॥ ૧૩૫॥
પ્રબ ધા પ્રથમા ચવૈ પ્રગા પ્રાર ધના શની ।
પ્રબાેધિનરતા પ્રેક્ષ્યા પ્રબ ધા પ્રાણસા ક્ષણી॥ ૧૩૬॥
પ્રયાગતીથર્િનલયા પ્રત્યક્ષપરમેશ્વર ।
પ્રણવાદ્ય તિનલયા પ્રણવાિદઃ પ્રજેશ્વર ॥ ૧૩૭॥
ચાેકાર પા ચાેરઘ્ની ચાેરબાધાિવના શની ।
ચૈત યચેતનસ્થા ચ ચતુરા ચ ચમ કૃ તઃ॥ ૧૩૮॥
ચક્રવ તકુલાધારા ચિક્રણી ચક્રધાિરણી ।
ચત્તચેયા ચદાન દા ચદૂ્રપા ચ દ્વલા સની॥ ૧૩૯॥
ચ તા ચત્તપ્રશમની ચ તતાથર્ફલપ્રદા ।
ચા પેયી ચ પકપ્રીતા ચ ડી ચ ડાટ્ટહા સની॥ ૧૪૦॥
ચ ડશે્વર ચ ડમાતા ચ ડમુ ડિવના શની ।
ચકાેરાક્ષી ચરપ્રીતા ચકુરા ચકુરાલકા॥ ૧૪૧॥
ચૈત ય િપણી ચતૈ્રી ચેતના ચત્તસા ક્ષણી ।
ચત્રા ચત્રિવ ચત્રાઙ્ગી ચત્રગુપ્તપ્રસાિદની॥ ૧૪૨॥
ચલના ચક્રસસં્થા ચ ચા પેયી ચલ ચિત્રણી ।
ચ દ્રમ ડલમ યસ્થા ચ દ્રકાેિટસશુીતલા॥ ૧૪૩॥
ચ દ્રાનજુસમારા યા ચ દ્રા ચ ડમહાેદર ।
ચ ચતાિરશ્ચ દ્રમાતા ચ દ્રકા તા ચલેશ્વર ॥ ૧૪૪॥
ચરાચરિનવાસી ચ ચક્રપા ણસહાેદર ।
દકાર પા દત્તશ્રીદાિરદ્ર્યચ્છેદકાિરણી॥ ૧૪૫॥
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દત્તાત્રેયસ્ય વરદા દયાર્ ચ દ નવ સલા ।
દક્ષારા યા દક્ષક યા દક્ષયજ્ઞિવના શની॥ ૧૪૬॥
દક્ષા દાક્ષાયણી દ ક્ષા દષૃ્ટા દક્ષવરપ્રદા ।
દ ક્ષણા દ ક્ષણારા યા દ ક્ષણામૂ ત િપણી॥ ૧૪૭॥
દયાવતી દમ વા તા દનુ િરદર્યાિનિધઃ ।
દ તશાેભિનભા દેવી દમના દાિડમ તના॥ ૧૪૮॥
દ ડા ચ દમયત્રી ચ દ ડની દમન પ્રયા ।
દ ડકાર યિનલયા દ ડકાિરિવના શની॥ ૧૪૯॥
દંષ્ટ્ર ાકરાલવદના દ ડશાેભા દરાેદર ।
દિરદ્રાિરષ્ટશમની દ યા દમનપૂ જતા॥ ૧૫૦॥
દાનવા ચત પાદશ્રીદ્રર્િવણા દ્રાિવણી દયા ।
દામાેદર દાનવાિરદાર્માેદરસહાેદર ॥ ૧૫૧॥
દાત્રી દાન પ્રયા દા ી દાનશ્રી દ્વજવ દતા ।
દ તગા દ ડની દૂવાર્ દિધદુગ્ધ વ િપણી॥ ૧૫૨॥
દાિડમીબીજસ દાેહા દ તપઙ્ ક્તિવરા જતા ।
દપર્ણા દપર્ણ વચ્છા દુ્રમમ ડલવા સની॥ ૧૫૩॥
દશાવતારજનની દશિદગ્દૈવપૂ જતા ।
દમા દશિદશા દૃ યા દશદાસી દયાિનિધઃ॥ ૧૫૪॥
દેશકાલપિરજ્ઞાના દેશકાલિવશાેિધની ।
દશ યાિદકલારા યા દશકાલિવરાેિધની ।
દશ યાિદકલારા ય દશગ્રીવિવરાેિધની॥ ૧૫૫॥
દશાપરાધશમની દશ ત્તફલપ્રદા ।
યા કાર િપણી યાજ્ઞી યાદવી યાદવા ચતા॥ ૧૫૬॥
યયા તપજૂનપ્રીતા યા જ્ઞક યાજક પ્રયા ।
યજમાના યદુપ્રીતા યામપૂ ફલપ્રદા॥ ૧૫૭॥
યશ વની યમારા યા યમક યા યતીશ્વર ।
યમાિદયાેગસ તુષ્ટા યાેગી દ્રહૃદયા યમા॥ ૧૫૮॥
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યમાપેાિધિવિનમુર્ક્તા યશસ્યિવિધસન્નુતા ।
યવીયસી યવુપ્રીતા યાત્રાન દા યતીશ્વર ॥ ૧૫૯॥
યાેગ પ્રયા યાેગગ યા યાેગ યેયા યથેચ્છગા ।
યાેગ પ્રયા યજ્ઞસનેી યાેગ પા યથેષ્ટદા॥ ૧૬૦॥
॥ ઇ ત શ્રીગાયત્રી િદવ્યસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

(This is a shorter version, without pUrvipIThikA and

phalashrutiH. The extended version has variations also.)
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