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Gayatryatharvashirsham

ગાય યથવર્શીષર્મ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
નમસૃ્કત્ય ભગવાન્ યાજ્ઞવ ક્યઃ વયં પિર ચ્છ ત
વં બ્રૂિહ ભગવન્ ગાય યા ઉ પ ત્ત શ્રાેતુ મચ્છા મ॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ ।
પ્રણવને વ્યાહૃતયઃ પ્રવતર્ તે તમસ તુ પરં જ્યાે ત કઃ પુ ષઃ વયમ્ ।
ભૂિવ િર ત હ તાઃ સાઙ્ગુલ્યા મથેત્॥ ૨॥
મ યમાના ફેનાે ભવ ત ફેનાદુ્બદુ્બદાે ભવ ત બુદુ્બદાદ ડં ભવ ત
અ ડવાનાત્મા ભવ તઆત્મનઆકાશાે ભવ તઆકાશાદ્વાયુભર્વ ત
વાયાેર ગ્ ભર્વ ત અગ્ ેરાેઙ્કારાે ભવ તઆેઙ્કારાદ્વ્યાહૃ તભર્વ ત
વ્યાહૃત્યા ગાયત્રી ભવ ત ગાય યાઃ સાિવત્રી ભવ ત સાિવ યાઃ
સર વતી ભવ ત સર વત્યા વેદા ભવ ત વેદે યાે બ્રહ્મા ભવ ત
બ્રહ્મણાે લાેકા ભવ ત ત મા લાેકાઃ પ્રવતર્ તે ચ વારાે વેદાઃ સાઙ્ગાઃ
સાપેિનષદઃ સે તહાસા તે સવ ગાય યાઃ પ્રવતર્ તે યથાઽ ગ્ દવાનાં
બ્રાહ્મણાે મનુ યાણાં મે ઃ શખિરણાં ગઙ્ગા નદ નાં વસ ત ઋતનૂાં
બ્રહ્મા પ્ર પતીનામવેાસાૈ મખુ્યાે ગાય યા ગાયત્રી છ દાે ભવ ત॥ ૩॥
િક ભૂઃ િક ભવુઃ િક વઃ િક મહઃ િક જનઃ િક તપઃ િક સતં્ય
િક તત્ િક સિવતુઃ િક વરે યં િક ભગર્ઃ િક દેવસ્ય િક ધીમિહ
િક િધયઃ િક યઃ િક નઃ િક પ્રચાેદયાત્॥ ૪॥
ભૂિર ત ભૂલાકઃ ભવુ ઇત્ય તિરક્ષલાેકઃ ।
વિર ત વલાકાે મહ ઇ ત મહલાકાે જન ઇ ત જનાે લાેક તપ
ઇ ત તપાેલાેકઃ સત્ય મ ત સત્યલાેકઃ ।
ભૂભુર્વઃ વરાે મ ત ત્રૈલાેક્યમ્॥ ૫॥
તદસાૈ તે ે યત્તજેસાેઽ ગ્ દવતા સિવતુિરત્યાિદત્યસ્ય વરે ય મત્યન્નમ્ ।

1
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અન્નમવે પ્ર પ તભર્ગર્ ઇત્યાપઃ ।
આપાે વૈ ભગર્ અેતાવ સવાર્ દેવતા દેવસ્યે દ્રાે વૈ દેવયિદ્દવં
તિદ દ્ર ત મા સવર્કૃત્ પુ ષાે નામ િવ ઃ॥ ૬॥
ધીમિહ િકમ યાત્મં ત પરમં પદ મત્ય યાત્મં યાે ન ઇ ત થવી વૈ
યાે નઃ પ્રચાેદયાત્ કામ ઇમાઁ લાેકાન્ પ્રચ્યાવયન્ યાે શસં્યાેઽ તાે-
ય ત પરમાે ધમર્ ઇત્યેષા ગાયત્રી િકઙ્ગાતે્રા કત્યક્ષરા ક તપદા
ક તકુ ક્ષઃ ક તશીષાર્ ચ॥ ૭॥
સાઙ્ખ્યાયનસગાતે્રા ગાયત્રી ચતુિવશત્યક્ષરા િત્રપદા
ષટ્કુ ક્ષઃ સાિવત્રી કશાસ્ત્રયઃ પાદા ભવ ત॥ ૮॥
કાઽસ્યાઃ કુ ક્ષઃ કાિન પ ચ શીષાર્ ણ ।
ઋગ્વેદાેઽસ્યાઃ પ્રથમઃ પાદાે ભવ ત યજુવદાે દ્વતીયઃ
સામવેદ તીયઃ પવૂાર્ િદક્ પ્રથમા કુ ક્ષભર્વ ત દ ક્ષણા દ્વતીયા
પ શ્ચમા તીયા ઉદ ચી ચતુથાર્ ઊ વાર્ પ ચમી અધરા ષષ્ઠ
કુ ક્ષઃ । વ્યાકરણમસ્યાઃ પ્રથમં શીષ ભવ ત શક્ષા દ્વતીયં
ક પ તીયં િન ક્તઃ જ્યાે તષામયનં પ ચમમ્॥ ૯॥
િક લક્ષણં િકમુ ચે ષ્ટતં િકમુદાહૃતં િકમક્ષરં દૈવત્યમ્॥ ૧૦॥
લક્ષણં મીમાંસા અથવર્વેદાે િવચે ષ્ટતમ્ ।
છ દાેિવિધિરત્યુદાહૃતમ્॥ ૧૧॥
કાે વણર્ઃ કઃ વરઃ ।
શ્વેતાે વણર્ઃ ષટ્ વરા ણ ઇમા યક્ષરા ણ દૈવતાિન ભવ ત
પવૂાર્ ભવ ત ગાયત્રી મ યમા સાિવત્રી પ શ્ચમા સ યા સર વતી॥ ૧૨॥
પ્રાતઃ સ યા રક્તા રક્તપદ્માસનસ્થા રક્તા બરધરા
રક્તવણાર્ રક્તગ ધાનુલપેના ચતુમુર્ખા અષ્ટભુ દ્વનતે્રા
દ ડાક્ષમાલાકમ ડલુસ્રુક્સ્રવુધાિરણી સવાર્ભરણભૂ ષતા કાૈમાર
બ્રાહ્મી હંસવાિહની ઋગ્વેદસિંહતા બ્રહ્મદૈવત્યા િત્રપદા ગાયત્રી
ષટ્કુ્ર ક્ષઃ પ ચશીષાર્ અ ગ્ મખુા દ્ર શવિવ હૃદયા
બ્રહ્મકવચા સાઙ્ખ્યાયનસગાતે્રા ભૂલાકવ્યાિપની અ ગ્ ત વં
ઉદાત્તાનુદાત્ત વિરત વરમકાર આત્મજ્ઞાને િવિનયાેગઃ ।
ઇત્યેષા ગાયત્રી॥ ૧૩॥
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મ યાહ્નસ યા શ્વેતા શ્વેતપદ્માસનસ્થા શ્વેતા બરધરા
શ્વેતગ ધાનુલપેના પ ચમખુી દશભુ િત્રનતે્રા શલૂાક્ષમાલા
કમ ડલુકપાલધાિરણી સવાર્ભરણભૂ ષતા સાિવત્રી યવુતી માહેશ્વર
ષભવાિહની યજુવદસિંહતા દ્રદૈવત્યા િત્રપદા સાિવત્રી ષટ્કુ ક્ષઃ
પ ચશીષાર્ અ ગ્ મખુા દ્ર શખા બ્રહ્મકવચા ભારદ્વાજસગાતે્રા
ભવુલાકવ્યાિપની વાયુ ત વં ઉદાત્તાનુદાત્ત વિરત વરમકારઃ
શ્વેતવણર્ આત્મજ્ઞાને િવિનયાેગઃ । ઇત્યેષા સાિવત્રી॥ ૧૪॥
સાયંસ યા કૃ ણા કૃ ણપદ્માસનસ્થા કૃ ણા બરધરા
કૃ ણવણાર્ કૃ ણગ ધાનુલપેના કૃ ણમાલ્યા બરધરા
અેકમખુી ચતુભુર્ દ્વનતે્રા શઙ્ખચક્રગદાપદ્મધાિરણી
સવાર્ભરણભૂ ષતા સર વતી દ્ધા વૈ ણવી ગ ડવાિહની
સામવેદસિંહતા િવ દૈવત્યા િત્રપદા ષટ્કુ ક્ષઃ પ ચશીષાર્
અ ગ્ મખુા િવ હૃદયા દ્ર શખા બ્રહ્મકવચા કા યપસગાતે્રા
વલાકવ્યાિપની સયૂર્ ત વમુદાત્તાનુદાત્ત વિરતમકારઃ કૃ ણવણા
માેક્ષજ્ઞાને િવિનયાેગઃ । ઇત્યેષા સર વતી॥ ૧૫॥
રક્તા ગાયત્રી શ્વેતા સાિવત્રી કૃ ણવણાર્ સર વતી ।
પ્રણવાે િનત્યયુક્તશ્ચ વ્યાહૃતીષુ ચ સપ્તસુ॥ ૧૬॥
સવષામવે પાપાનાં સઙ્કરે સમપુ સ્થતે ।
દશ શતં સમ યચ્યર્ ગાયત્રી પાવની મહત્॥ ૧૭॥
પ્રહ્ર ાદાેઽિત્રવર્ સષ્ઠશ્ચ શકુઃ ક વઃ પરાશરઃ ।
િવશ્વા મત્રાે મહાતે ઃ કિપલઃ શાનૈકાે મહાન્॥ ૧૮॥
યાજ્ઞવ ક્યાે ભરદ્વા ે જમદ ગ્ તપાેિનિધઃ ।
ગાૈતમાે મુદ્ગલઃ શ્રેષ્ઠાે વેદવ્યાસશ્ચ લાેમશઃ॥ ૧૯॥
અગ ત્યઃ કાૈ શકાે વ સઃ પુલ ત્યાે મા ડુક તથા ।
દુવાર્સા તપસા શ્રેષ્ઠાે નારદઃ ક યપ તથા॥ ૨૦॥
ઉક્તાત્યુક્તા તથા મ યા પ્ર તષ્ઠા યાસુ પૂિવકા ।
ગાય યુ ણગનુષુ્ટપ્ ચ હતી પઙ્ ક્તરેવ ચ॥ ૨૧॥
િત્રષુ્ટપ્ ચ જગતી ચવૈ તથા તજગતી મતા ।
શક્વર સા તપવૂાર્ યાદષ્ટ ત્યષ્ટ તથવૈ ચ ।
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તશ્ચા ત તશ્ચવૈ પ્રકૃ તઃ કૃ તરાકૃ તઃ॥ ૨૨॥
િવકૃ તઃ સઙૃ્ક તશ્ચવૈ તથા તકૃ ત કૃ તઃ ।
ઇત્યેતા છ દસાં સજં્ઞાઃ ક્રમશાે વ ચ્મ સા પ્રતમ્॥ ૨૩॥
ભૂિર ત છે દાે ભવુ ઇ ત છ દઃ વિર ત છ દાે
ભૂભુર્વઃ વરાે મ ત દેવી ગાયત્રી ઇત્યેતાિન છ દાં સ પ્રથમમાગ્ ેયં
દ્વતીયં પ્રા પતં્ય તીયં સાૈ યં ચતુથર્મૈશાનં
પ ચમમાિદત્યં ષષં્ઠ બાહર્ પત્યં સપ્તમં િપ દૈવત્યમષ્ટમં
ભગદૈવતં્ય નવમમાયર્મં દશમં સાિવત્રમેકાદશં વાષ્ટ્રં
દ્વાદશં પાૈ ણં ત્રયાેદશમૈ દ્રાગ્ ં ચતુદર્શં વાયવ્યં પ ચદશં
વામદૈવત્યં ષાેડશં મતૈ્રાવ ણં સપ્તદશમાઙ્ ગરસમષ્ટાદશં
વૈશ્વદેવ્યમેકાનેિવશં વૈ ણવં િવશં વાસવમેકિવશં રાૈદં્ર
દ્વાિવશમા શ્વનં ત્રયાેિવશં બ્રાહ્મં ચતુિવશં સાિવત્રમ્॥ ૨૪॥
દ ઘાર્ વરેણ સયંુક્તાન્ બ દુનાદસમ વતાન્ ।
વ્યાપકા વ યસે પશ્ચાદ્દશપઙ્ યક્ષરા ણ ચ ।
દ્રવપુુંસ ઇ ત પ્રત્યક્ષબી િન ।
પ્રહ્લાિદની પ્રભા સત્યા િવશ્વા ભદ્રા િવલા સની ।
પ્રભાવતી જયા કા તા શા તા પદ્મા સર વતી॥ ૨૫॥
િવદુ્રમસ્ફિટકાકારં પદ્મરાગસમપ્રભમ્ ।
ઇ દ્રનીલમ ણપ્રખ્યં માૈ ક્તકં કુઙુ્કમપ્રભમ્॥ ૨૬॥
અ જનાભં ચ ગાઙ્ગેયં વૈડૂય ચ દ્રસિન્નભમ્ ।
હાિરદં્ર કૃ ણદુગ્ધાભં રિવકા તસમં ભવમ્॥ ૨૭॥
શકુિપચ્છસમાકારં ક્રમેણ પિરક પયેત્ ।
થવ્યાપ તથા તે ે વાયુરાકાશ અેવ ચ॥ ૨૮॥

ગ ધાે રસશ્ચ પં ચ શ દઃ પશર્ તથવૈ ચ॥ ૨૯॥
ઘ્રાણં જહ્વા ચ ચ શ્ચ વક્ શ્રાતંે્ર ચ તથાપરમ્ ।
ઉપસ્થપાયપુાદાિદ પા ણવાર્ગિપ ચ ક્રમાત્॥ ૩૦॥
મનાે બુ દ્ધરહઙ્કારમવ્યક્તં ચ યથાક્રમમ્ ।
સમુખંુ સ પુટં ચવૈ િવતતં િવ તં તથા ।
અેકમખંુ ચ દ્વમખંુ િત્રમખંુ ચ ચતુમુર્ખમ્॥ ૩૧॥
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પ ચમખંુ ષ મખંુ ચાધાેમખંુ ચવૈ વ્યાપકમ્ ।
અ જલીકં તતઃ પ્રાેક્તં મુિદ્રતં તુ ત્રયાેદશમ્॥ ૩૨॥
શકટં યમપાશં ચ ગ્ર થતં સ મખુાને્મખુમ્ ।
પ્રલ બં મુ ષ્ટકં ચવૈ મ સ્યઃ કૂમા વરાહકમ્॥ ૩૩॥
સહાક્રા તં મહાક્રા તં મુદ્ગરં પ લવં તથા ।
અેતા મુદ્રાશ્ચતુિવશદ્ગાય યાઃ સપુ્ર ત ષ્ઠતાઃ॥ ૩૪॥
ૐ મૂ ઘ્ન સઙ્ઘાતે બ્રહ્મા િવ લર્લાટે દ્રાે ભ્રૂમ યે
ચ શ્ચ દ્રાિદત્યાૈ કણર્યાેઃ શકુ્ર હ પતી ના સકે વાયુદૈવત્યં
પ્રભાતં દાષેા ઉભે સ યે મખુમ ગ્ જહ્વા સર વતી ગ્રીવા વા યાયાઃ
તનયાવેર્સવાે બાહ્વાેમર્ તઃ હૃદયં પજર્ યમાકાશમપરં
ના ભર તિરક્ષં કિટિર દ્રયા ણ જઘનં પ્રા પતં્ય કૈલાસમલયાૈ
ઊ િવશ્વેદેવા નુ યાં વાેઃ કુ શકાૈ જઙ્ઘયાેરયનદ્વયં સરુાઃ
િપતરઃ પાદાૈ થવી વન પ તગુર્ ફાૈ રાેમા ણ મુહૂતાર્ તે િવગ્રહાઃ
કેતુમાસા ઋતવઃ સ યાકાલત્રયમાચ્છાદનં સવં સરાે િન મષઃ
અહાેરાત્રાવાિદત્યચ દ્રમસાૈ સહસ્રપરમાં દેવી ં શતમ યાં
દશાપરામ્ । સહસ્રનતે્રી ં દેવી ં ગાયત્રી ં શરણમહં પ્રપદે્ય॥ ૩૫॥
ત સિવતવુર્રદાય નમઃ ત પ્રાતરાિદત્યાય નમઃ ।
સાયમધીયાનાે િદવસકૃતં પાપં નાશય ત॥ ૩૬॥
પ્રાતરધીયાનાે રાિત્રકૃતં પાપં નાશય ત ।
ત સાય પ્રાતઃ પ્રયુ નાેઽપાપાે ભવ ત ।
ય ઇદં ગાય યથવર્શીષ બ્રાહ્મણઃ પ્રયતઃ પઠેત્ ।
ચ વારાે વેદા અધીતા ભવ ત ।
સવષુ તીથષુ નાતાે ભવ ત સવદેવૈજ્ઞાર્તાે ભવ ત ।
સવર્પ્રત્યૂહા પૂતાે ભવ ત॥ ૩૭॥
અપેયપાના પૂતાે ભવ ત॥ ૩૮॥
અભક્ષ્યભક્ષણા પૂતાે ભવ ત ।
અલેહ્યલેહના પૂતાે ભવ ત ।
અચાે યચાષેણા પૂતાે ભવ ત ।
સરુાપાના પૂતાે ભવ ત॥ ૩૯॥
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સવુણર્ તેયા પૂતાે ભવ ત ।
પઙ્ ક્તભેદના પૂતાે ભવ ત ।
પ તતસ ભાષણા પૂતાે ભવ ત ।
અ તવચના પૂતાે ભવ ત ।
ગુ ત પગમના પૂતાે ભવ ત ।
અગ યાગમના પૂતાે ભવ ત ।
ષલીગમના પૂતાે ભવ ત॥ ૪૦॥
બ્રહ્મહત્યાયાઃ પૂતાે ભવ ત ।
ભ્રૂણહત્યાયાઃ પૂતાે ભવ ત ।
વીરહત્યાયાઃ પૂતાે ભવ ત ।
અબ્રહ્મચાર સબુ્રહ્મચાર ભવ ત॥ ૪૧॥
અનનેાથવર્શાર્ષણાધીતને ક્રતુશતનેેષં્ટ ભવ ત ।
ષ ષ્ટસહસ્રં ગાયત્રી જપ્તા ભવ ત ।
અષ્ટાૈ બ્રાહ્મણાન્ ગ્રાહયેદથર્ સ દ્ધભર્વ ત ।
ય ઇદં ગાય યથવર્શીષ બ્રાહ્મણઃ પ્રયતઃ પઠેત્ ।
સ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે બ્રહ્મલાેકે મહીયતે બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૪૨॥
ઇ ત ગાય યથવર્શીષ સ પૂણર્મ્॥
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