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gAyatrInAmAShTAviMshatistotram

ગાયત્રીનામાષ્ટાિવશ ત તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
બ્રહ્માવેાચ ।
શતાક્ષરાત્મકં દેવ્યા નામાષ્ટાિવશ તઃ શતમ્ ।

વક્ષ્યા ભ ત સવર્મ તગુહં્ય સનાતનમ્॥ ૧॥
ભૂ તદા ભવુના વાણી વસધુા સમુના મહી ।
હિરણી જનની ન દા સિવસગાર્ તપ વની॥ ૨॥
પય વની સતી ત્યાગા ચૈ દવી સત્યવીરસા ।
િવશ્વા તુયાર્ પરા રેચ્યા િનઘ્ ર્ણી ય મની ભવા॥ ૩॥
ગાવેેદ્યા ચ જિરષ્ઠા ચ સ્ક દની ધીમર્ તિહમા ।
ભીષણા યાે ગની પક્ષી નદ પ્રજ્ઞા ચ ચાેિદની॥ ૪॥
ધિનની યા મની પદ્મા રાેિહણી રમણી ઋ ષઃ ।
સનેામખુી સામયી ચ બકુલા દાષેવ જતા॥ ૫॥
સવર્કામદુઘા સાેમાેદ્ભવાઽહઙ્કારવ જતા ।
દ્વપદા ચ ચતુ પાદા િત્રપદા ચવૈ ષટ્પદા॥ ૬॥
અષ્ટાપદ નવપદ સા સહસ્રાક્ષરા ત્મકા ।
ઇદં યઃ પરમં ગુહ્યં સાિવત્રીમ ત્રગ ભતમ્॥ ૭॥
નામાષ્ટિવશ તશતં યાચ્છ્ર ાવયે પઠેત્ ।
મત્યાર્નામ ત વાય ભીતાનામભયાય ચ॥ ૮॥
માેક્ષાય ચ મુમુક્ષણૂાં શ્રીકામાન્ પ્રાપ્તયે શ્રયઃ ।
િવજયાય યુયુ સનૂાં વ્યાિધતાનામરાેગકૃત્॥ ૯॥
વ યાય વ યકામાનાં િવદ્યાયૈ વેદકા મનામ્ ।
દ્રિવણાય દિરદ્રાણાં પાિપનાં પાપશા તયે॥ ૧૦॥
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વાિદનાં વાદિવજયે કવીનાં કિવતાપ્રદમ્ । વાદિવષયે
અન્નાય િધતાનાં ચ વગાર્ય નાક મચ્છતામ્॥ ૧૧॥ વગાર્થ

પશુ યઃ પશકુામાનાં પતુ્રે યઃ પતુ્રકાિઙ્ક્ષણામ્ ।
ક્લે શનાં શાેકશા ત્યથ ણાં શત્રુભયાય ચ॥ ૧૨॥
રાજવ યાય દ્રષ્ટવં્ય પરમં પસિેવનામ્ ।
ભ યથ િવ ભક્તાનાં િવ ણાૈ સવાર્ તરાત્મિન॥ ૧૩॥
નાયકં િવિધ ષ્ટાનાં શા તયે ભવ ત ધ્રવુમ્ ।
િનઃ હાણાં ણાં મુ ક્તઃ શાશ્વતી ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૧૪॥
જ યં િત્રવગર્સયંુક્તં ગ્ હસ્થને િવશષેતઃ ।
મનુીનાં જ્ઞાન સદ્ યથ યતીનાં માેક્ષ સદ્ધયે॥ ૧૫॥
ઉદ્યતં ચ દ્રિકરણમપુસ્થાય કૃતા જ લઃ ।
કાનને વા વભવને તષ્ઠન્ શદુ્ધાે જપેિદદમ્॥ ૧૬॥
સવાર્ન્ કામાનવા ાે ત તથવૈ શવસિન્નધાૈ ।
મમ પ્રી તકરં િદવ્યં િવ ભ ક્તિવવધર્નમ્॥ ૧૭॥
વરાતાર્નાં કુશાગ્રેણ માજર્યે કુષ્ઠરાે ગણામ્ ।
અઙ્ગમઙ્ગં યથા લઙ્ગં કવચને તુ સાધકઃ॥ ૧૮॥
મ ડલને િવશુ યેત સવર્રાેગનૈર્ સશંયઃ ।
તપ્ર ચ યા નાર જન્મવ યા તથવૈ ચ॥ ૧૯॥
ક યાિદવ યા યા નાર તાસામઙ્ગં પ્રમાજર્યેત્ ।
પતુ્રા નરાે ગણ તા તુ લભ તે દ ઘર્ િવનઃ॥ ૨૦॥
તા તાઃ સવં સરાદવાર્ક્ ગભ તુ દિધરે પનુઃ ।
પ તિવદ્વે ષણી યા સ્ત્રી અઙ્ગં તસ્યાઃ પ્રમાજર્યેત્॥ ૨૧॥
તમવે ભજતે સા સ્ત્રી પ ત કામવશં નયેત્ ।
અશ્વ થે રાજવ યાથ બ વમૂલે વ પભાક્॥ ૨૨॥
પાલાશમૂલે િવદ્યાથ તજેસાેઽ ભમખુાે રવાૈ ।
ક યાથ ચ ડકાગેહે જપેચ્છત્રુભયાય ચ॥ ૨૩॥
શ્રીકામાે િવ ગેહે ચ ઉદ્યાને શ્રીવર્શીભવેત્ ।
આરાેગ્યાથ વગેહે ચ માેક્ષાથ શલૈમ તકે॥ ૨૪॥
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સવર્કામાે િવ ગેહે માેક્ષાથ યત્ર કુત્ર ચત્ ।
જપાર ભે તુ હૃદયં જપા તે કવચં પઠેત્॥ ૨૫॥
િકમત્ર બહુનાેક્તને નારદ ત વતઃ ।
યં યં ચ તયતે િનતં્ય તં તં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્॥ ૨૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્વ સષ્ઠસિંહતાયાં બ્રહ્મનારદસવંાદે
ગાયત્રીનામાષ્ટાિવશ ત તાતંે્ર સમાપ્તમ્॥
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