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॥ ગાયત્રી તવરાજઃ॥

॥ ગાયત્રી તવરાજઃ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
અસ્ય શ્રીગાયત્રી તવરાજ તાતે્રમ ત્રસ્ય િવશ્વા મત્રઃ ઋ ષઃ,
સકલજનની ચતુ પદા ગાયત્રી,પરમાત્મા દેવતા,
સવા કૃષ્ટપરં ધામ પ્રથમપાદાે બીજં, દ્વતીયઃ શ ક્તઃ, તીયઃ
ક લકં, દશપ્રણવસયંુક્તા સવ્યાહૃ તકા તુયર્પાદસિહતા વ્યાપકં,
મમ ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ જપે િવિનયાેગઃ । અથ યાસાન્ કુયાર્ત્ ।
અથ યાનમ્ ।
ગાયત્રી ં વેદધાત્રી ં શતમખફલદાં વેદશાસૈ્ત્રકવેદ્યાં
ચચ્છ ક્ત બ્રહ્મિવદ્યાં પરમ શવપદાં શ્રીપદં વૈ કરાે ત ।
સવા કૃષં્ટ પદં ત સિવતુરનપુદા તે વરે યં શર યં
ભગા દેવસ્ય ધીમહ્ય ભદધ ત િધયાે યાે નઃ પ્રચાેદયાિદત્યાવૈર્તજેઃ॥ ૧॥
સામ્રાજ્યબીજં પ્રણવિત્રપાદં સવ્યાપસવં્ય પ્રજપે સહસ્રકમ્ ।
સ પૂણર્કામં પ્રણવં િવભૂ ત તથા ભવેદ્વાક્યિવ ચત્રવાણી॥ ૨॥
શભંુ શવં શાેભનમ તુ મહં્ય સાૈભાગ્યભાેગાે સવમ તુ િનત્યમ્ ।
પ્રકાશિવદ્યાત્રયશાસ્ત્રસવ ભજેન્મહામ ત્રફલં પ્રયે વૈ॥ ૩॥
બ્રહ્માસં્ત્ર બ્રહ્મદ ડં શર સ શ ખમહદ્બ્રહ્મશીષ નમાે તં
સકંૂ્ત પારાયણાેક્તં પ્રણવમથ મહાવાક્ય સદ્ધા તમૂલમ્ ।
તુય ત્રી ણ દ્વતીયં પ્રથમમનુમહાવેદવેદા તસકૂ્તં
િનતં્ય ત્યાનુસારં િનય મતચિરતં મુલમ તં્ર નમાે તમ્॥ ૪॥
અસં્ત્ર શસ્ત્રહતં વઘાેરસિહતં દ ડને વા હતં
ચાિદત્યાિદહતં શરાે તસિહતં પાપક્ષયાથ પરમ્ ।
તુયાર્ત્યાિદિવલાેમમ ત્રપઠનં બીજં શખા તાે વર્કં
િનતં્ય કાલિનય યિવપ્રિવદુષાં િક દુ કૃતં ભૂસરુાન્॥ ૫॥
િનતં્ય મુ ક્તપદં િનય ય પવનં િનઘાષશ ક્તત્રયં
સ યગ્જ્ઞાનગુ પદેશિવિધવદે્દવી ં શખા તામિપ ।
ષષ્ટ ૈકાેત્તરસઙ્ખ્યયાનુમતસાષૈુ ાિદમાગર્ત્રયી ં
યાયાિન્નત્યસમ તવેદજનની ં દેવી ં િત્રસ યામયીમ્॥ ૬॥
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॥ ગાયત્રી તવરાજઃ॥

ગાયત્રી ં સકલાગમાથર્િવદુષાં સાૈરસ્ય બીજેશ્વર ં
સવાર્ ાયસમ તમ ત્રજનની ં સવર્જ્ઞધામેશ્વર મ્ ।
બ્રહ્માિદત્રય પુટાથર્કરણી ં સસંારપારાયણી ં
સ યાં સવર્સમાનત ત્રપરયા બ્રહ્માનુસ ધાિયનીમ્॥ ૭॥
અેક દ્વિત્રચતુઃસમાનગણનાવણાર્ષ્ટકં પાદયાેઃ
પાપાદાૈ પ્રણવાિદમ ત્રપઠને મ ત્રત્રયીસ પુટામ્ ।
સ યાયાં દ્વપદં પઠે પરતરં સાયં તુર યં યુતં
િનત્યાિનત્યમન તકાેિટફલદં પ્રાપ્તં નમસુ્કમર્હે॥ ૮॥
આે ેઽસી ત સહાેઽસ્યહાે બલમ સ ભ્રા ેઽ સ તજે વની
વચર્ વી સિવતા ગ્ સાેમમ તં પં પરં ધીમિહ ।
દેવાનાં દ્વજવયર્તાં મુિનગણે મુ ય થનાં શા તના-
માે મત્યેક ચં પઠ ત ય મનાે યં યં મરે પ્રા ુયાત્॥ ૯॥
આે ભત્યેકમજ વ પમમલં ત સપ્તધા ભા જતં
તારં ત ત્રસમ વતં પરતરે પાદત્રયં ગ ભતમ્ ।
આપાજે્યાે તરસાેઽ તં જનમહઃ સતં્ય તપઃ વભુર્વ-
ભૂર્યાેભૂય નમા મ ભૂભુર્વઃ વરાેમેતૈમર્હામ ત્રકમ્॥ ૧૦॥
આદાૈ બ દુમનુ મરન્ પરતરે બાલા િત્રવણાચ્ચરન્
વ્યાહૃત્યાિદસ બ દુયુક્તિત્રપદાતારત્રયં તુયર્કમ્ ।
આરાેહાદવરાેહતઃ ક્રમગતા શ્રીકુ ડલી થં સ્થતા
દેવી માનસપઙ્કજે િત્રનયના પ ચાનના પાતુ મામ્॥ ૧૧॥
સવ સવર્વશે સમ તસમયે સત્યા ત્મકે્ર સા વકે
સાિવત્રીસિવતાત્મકે શ શયુતે સાઙ્ખ્યાયનીગાતે્રજે ।
સ યાત્રી યપુક ય સઙ્ગ્રહિવિધઃ સ યા ભધાનાત્મકે
ગાયત્રીપ્રણવાિદમ ત્રગુ ણા સ પ્રા ય ત મૈ નમઃ॥ ૧૨॥
ક્ષેમં િદવ્યમનાેરથાઃ પરતરે ચેતઃ સમાધીયતાં
જ્ઞાનં િનત્યવરે યમેતદમલં દેવસ્ય ભગા િધયમ્ ।
માેક્ષશ્રીિવજયા થનાેઽથ સિવતુઃ શ્રેષં્ઠ િવિધ ત પદં
પ્રજ્ઞા મેધપ્રચાેદયા પ્ર તિદનં યાે નઃ પદં પાતુ મામ્॥ ૧૩॥
સતં્ય ત સિવતવુર્રે યિવરલં િવશ્વાિદમાયાત્મકં
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॥ ગાયત્રી તવરાજઃ॥

સવાર્દ્યં પ્ર તપાદપાદરમયા તારં તથા મન્મથમ્ ।
તુયાર્ યિ ત્રતયં દ્વતીયમપરં સયંાેગસવ્યાહૃ ત
સવાર્ ાયમનાેમયી ં મન સ ં યાયા મ દેવી ં પરામ્॥ ૧૪॥
આદાૈ ગાયિત્રમ ત્રે ગુ કૃતિનયમં ધમર્કમાર્નુકૂલં
સવાર્દ્યં સારભૂતં સકલમનુમયં દેવતાનામગ યમ્ ।
દેવાનાં પવૂર્દેવં, દ્વજકુલમુિન ભઃ સદ્ધિવદ્યાધરાદ્યૈઃ
કાે વા વક્તું સમથર્ તવમનુમિહમાબીજરા િદમૂલમ્॥ ૧૫॥
ગાયત્રી ં િત્રપદાં િત્રબીજસિહતાં દ્વવ્યાહૃ ત ત્રપૈદાં
િત્રબ્રહ્માિત્રગુણાં િત્રકાલિનયમાં વેદત્રયી ં તાં પરામ્ ।
સાઙ્ખ્યાિદત્રય િપણીં િત્રનયનાં મા ત્રયી ં ત પરામ્
ત્રૈલાેક્યિત્રદશિવકાેિટસિહતાં સ યાં ત્રયી ં તાં નુમઃ॥ ૧૬॥
આે મત્યેતિ ત્રમાત્રાિત્રભવુનકરણં િત્ર વરં વિહ્ન પં
ત્રી ણ ત્રી ણ િત્રપાદં િત્રગુણગુણમયં ત્રપૈુરા તં િત્રસકૂ્તમ્ ।
ત વાનાં પૂરવશ ક્ત િત્રતયગુ પદં પીઠય ત્રાત્મકં તં
ત માદેતત્ િત્રપાદં િત્રપદમનુસરં ત્રાિહ માં ભાે નમ તે॥ ૧૭॥
વ ત શ્રદ્ધા તમેધા મધુમ તમધુરઃ સશંયઃ પ્રજ્ઞકા ત
િવદ્યા બુ દ્ધબર્લં શ્રીરતનુધનપ તઃ સાૈ યવાક્યાનુ ત્તઃ ।
મેધા પ્રજ્ઞા પ્ર તષ્ઠા દુમ તમધુરાપૂણર્િવદ્યાપ્રપૂણ
પ્રાપ્તં પ્રત્યૂષ ચ ત્યં પ્રણવપરવશા પ્રા ણનાં િનત્યકમર્॥ ૧૮॥
પ ચાશદ્વણર્મ યે પ્રણવપરયુતે મ ત્રમાદં્ય નમાે તં
સવ સવ્યાપસવં્ય શતગુણમ ભતાે વમર્ હ્યષ્ટાેત્તરં તે ।
અેવ િનતં્ય પ્રજપં્ત િત્રભવુનસિહતં સયૂર્મ તં િત્રપાદં
જ્ઞાનં િવજ્ઞાનગ યં ગગનસસુદશૃં યાયતે યઃ સ મુક્તઃ॥ ૧૯॥
આિદક્ષા તસ બ દુયુક્તસિહતં મે ં ક્ષકારાત્મકં
વ્ય તાવ્ય તસમ તવગર્સિહતં પૂણ શતાષ્ટાેત્તરમ્ ।
ગાયત્રી ં જપતાં િત્રકાલસિહતાં િનતં્ય સનૈ મ ત્તકમવેં
યફલં શવને ક થતં સદ્ભાેગ્યમાેક્ષપ્રદમ્॥ ૨૦॥

સપ્તવ્યાહૃ તસપ્તતારિવકૃ તઃ સતં્ય વરે યં તઃ
સવ ત સિવતુશ્ચ ધીમિહ મહાભગર્સ્ય દેવં ભજે ।
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॥ ગાયત્રી તવરાજઃ॥

ધા ાે ધામ ધમાિધધારણમહા ધીમ પદં યાયતે
ૐ ત સવર્મનપુ્રપૂણર્દશકં પાદત્રયં કેવલમ્॥ ૨૧॥
િવજ્ઞાને િવલસ દ્વવેકવચસઃ પ્રજ્ઞાનુસ ધાિરણી ં
શ્રદ્ધામે યયશઃ શરઃસમુનસઃ વ ત શ્રયં વાં સદા ।
આયુ યં ધનધા યલ મમતુલાં દેવી ં કટાકં્ષ પરં
ત કાલે સકલાથર્સાધનમદાન્મુ ક્તમર્હ વં પદમ્॥ ૨૨॥
વીગ ધાેઽચર્નાયાં નભ સ કુસમુતા વાયુધપૂપ્રકષા

વિહ્નદ પપ્રકાશાે જલમ તમયં િનત્યસઙ્ક પપૂ ।
અેત સવ િનવેદ્યં સખુવ ત હૃદયે સવર્દા દ પતીનાં
વં સવર્જ્ઞા શવં મે કૃ તવ મમતા ભક્ત દે પ્ર સદ્ધા॥ ૨૩॥
સાૈ યં સાૈભાગ્યહેતું સકલસખુકરં સવર્સાખૈ્યં સમ તં
સતં્ય સદ્ભાેગિનત્યં સખુજનસહૃુદં સુ દરં શ્રીસમ તમ્ ।
સાૈમઙ્ગલ્યં સમગં્ર સકલશભુકરં વ તવાચં સમ તં
સવાર્દ્યં સ દ્વવેકં િત્રપદપદયુગં પ્રાપ્તુમ યાસમ તમ્॥ ૨૪॥
ગાયત્રીપદપ ચપ ચપ્રણવદ્વ દં્વ િવધાૈ સ પુટં
ષ્ટ ાિદક્રમ ત્ર યદશકં દેવીપદં ત્રયમ્ ।
મ ત્રા ત સ્થ તકેષુ સ પુટ મદં શ્રીમા કાવેષ્ટનં
વણાર્ ત્યાિદિવલાેમમ ત્રજપનં સહંારસ માેહનમ્॥ ૨૫॥
ભૂરાદં્ય ભૂભુર્વઃ વ સ્ત્રપદપદયુતં યક્ષમાદ્ય તયાજે્યં
ષ્ટ સ્થત્ય તકાય ક્રમ શ ખસકલં સવર્મ તં્ર પ્રશ તમ્ ।

સવાર્ઙ્ગં મા કાણાં મનુમયવપષંુ મ ત્રયાેગપ્રયુકં્ત
સહંારં ક્ષાિદવણ વસશુતગણનં મ ત્રરાજં નમા મ॥ ૨૬॥
િવશ્વા મત્રમુદાહૃતં િહતકરં સવાર્થર્ સ દ્ધપ્રદં
તાતે્રાણાં પરમં પ્રભાતસમયે પારાયણં િનત્યશઃ ।
વેદાનાં િવિધવાદમ ત્રસફલં સ દ્ધપ્રદં સ પદાં
સ પ્રા ાેત્યપરત્ર સવર્સખુદમાયુ યમારાેગ્યતામ્॥ ૨૭॥
ઇ ત શ્રીિવશ્વા મત્રપ્રણીતાે ગાયત્રી તવરાજઃ સ પૂણર્ઃ॥
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