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Gayatryatharvashirsham

கா³யthrhயத²rhவஶீrhஷmh

க³ேணஶாய நம:॥
நமshkh’thய ப⁴க³வாnh யாjhஞவlhkhய:shவயmh பph’chச²தி
thவmh ph³ ப⁴க³வnh கா³யthrhயா உthபthதிmh ேராchசா² ॥ 1॥
ph³ரேமாவாச ।
phரணேவந vhயா’தய: phரவrhதnhேத தமஸsh பரmh jhேயாதிShக: ஷ:shவயmh ।
⁴rhவிShiΝதி ஹ தா:ஸாŋh³lhயா மேத²th ॥ 2॥
மth²யமாநாthேப²ேநா ப⁴வதி ேப²நாth³³th³³ேதா³ ப⁴வதி ³th³³தா³த³Nhட³mh ப⁴வதி
அNhட³வாநாthமா ப⁴வதி ஆthமந ஆகாேஶா ப⁴வதி ஆகாஶாth³வாrhப⁴வதி
வாேயாரkh³நிrhப⁴வதி அkh³ேநேராŋhகாேரா ப⁴வதி ஓŋhகாராth³vhயா’திrhப⁴வதி
vhயா’thயா கா³யth ப⁴வதி கா³யthrhயா:ஸாவிth ப⁴வதி ஸாவிthrhயா:
ஸரshவதீ ப⁴வதி ஸரshவthயா ேவதா³ ப⁴வnhதி ேவேத³ph◌⁴ேயா ph³ரமா ப⁴வதி
ph³ரமே ேலாகா ப⁴வnhதி தshமாlhேலாகா: phரவrhதnhேத சthவாேரா ேவதா:³
ஸாŋhகா:³
ேஸாபநிஷத:³ ேஸதிஹாஸாshேதஸrhேவ கா³யthrhயா:phரவrhதnhேத யதா²ऽkh³நிrhேத³வாநாmh
ph³ராமே மiνShயாmh ேம: ஶிக²mh க³ŋhகா³ நதீ³நாmh வஸnhத ’நாmh
ph³ரமா phரஜாபதீநாேமவாெஸௗ iµkh²ேயா கா³யthrhயா கா³யth ச²nhேதா³ ப⁴வதி ॥
3॥
கிmh : ◌⁴ கிmh ⁴வ: கிmh shவ: கிmh மஹ: கிmh ஜந: கிmh தப: கிmh ஸthயmh
கிmh தth கிmh ஸவி: கிmh வேரNhயmh கிmh ப⁴rhக:³ கிmh ேத³வshய கிmh தீ⁴ம
கிmh தி⁴ய: கிmh ய: கிmh ந: கிmh phரேசாத³யாth ॥ 4॥
⁴தி ⁴rhேலாக: ⁴வ இthயnhதேலாக: ।
shவதி shவrhேலாேகா மஹ இதி மஹrhேலாேகா ஜந இதி ஜேநா ேலாகshதப
இதி தேபாேலாக:ஸthயதி ஸthயேலாக: ।
⁴rh⁴வ:shவேராதி thைரேலாkhயmh ॥ 5॥
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கா³யthrhயத²rhவஶீrhஷmh

தத³ெஸௗ ேதேஜா யthேதஜேஸாऽkh³நிrhேத³வதா ஸவிthயாதி³thயshய
வேரNhயthயnhநmh ।
அnhநேமவ phரஜாபதிrhப⁴rhக³இthயாப: ।
ஆேபா ைவ ப⁴rhக³ ஏதாவthஸrhவா ேத³வதா ேத³வshேயnhth³ேரா ைவ ேத³வயth³தி³வmh
ததி³nhth³ரshதshமாthஸrhவkh’th ேஷா நாம விShiΝ:॥ 6॥
தீ⁴ம கிமth◌⁴யாthமmh தthபரமmh பத³thயth◌⁴யாthமmh ேயா ந இதி ph’தி²வீ ைவ
ேயா ந:phரேசாத³யாth காமஇமா◌ँlhேலாகாnh phரchயாவயnh ேயா nh’ஶmhshேயாऽshேதா-

Shயshதthபரேமா த⁴rhம இthேயஷா கா³யth கிŋhேகா³thரா கthயரா கதிபதா³
கதி: கதிஶீrhஷா ச ॥ 7॥
ஸாŋhkh²யாயநஸேகா³thரா கா³யth சrhவிmhஶthயரா thபதா³
ஷTh:ஸாவிth கஶாshthரய: பாதா³ ப⁴வnhதி ॥ 8॥
காऽshயா:: காநி பச ஶீrhஷாணி ।
’kh³ேவேதா³ऽshயா: phரத²ம: பாேதா³ ப⁴வதி யஜுrhேவேதா³ th³விதீய:
ஸாமேவத³shth’தீய: rhவா தி³kh phரத²மா rhப⁴வதி த³ th³விதீயா
பசிமா th’தீயா உதீ³சீ சrhதா²ஊrhth◌⁴வா பச அத⁴ரா ஷSh²
: । vhயாகரணமshயா: phரத²மmh ஶீrhஷmh ப⁴வதி ஶிா th³விதீயmh
கlhபshth’தீயmh நிkhத: jhேயாதிஷாமயநmh பசமmh ॥ 9॥
கிmh லணmh கிiµ ேசShதmh கிiµதா³’தmh கிமரmh ைத³வthயmh ॥ 10॥
லணmh மாmhஸா அத²rhவேவேதா³ விேசShதmh ।
ச²nhேதா³விதி⁴thதா³’தmh ॥ 11॥
ேகா வrhண: க:shவர: ।
ேவேதா வrhண:ஷTh shவராணி இமாnhயராணி ைத³வதாநி ப⁴வnhதி
rhவா ப⁴வதி கா³யth மth◌⁴யமா ஸாவிth பசிமா ஸnhth◌⁴யா ஸரshவதீ ॥ 12॥
phராத:ஸnhth◌⁴யா ரkhதா ரkhதபth³மாஸநshதா² ரkhதாmhப³ரத⁴ரா
ரkhதவrh ரkhதக³nhதா⁴iνேலபநா சrhiµகா²அShட⁴ஜா th³விேநthரா
த³Nhடா³மாலாகமNhட³shkhshவதா⁴ணீ ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ெகௗமா
ph³ரா ஹmhஸவாநீ ’kh³ேவத³ஸmhதா ph³ரமைத³வthயா thபதா³ கா³யth
ஷThkh: பசஶீrhஷா அkh³நிiµகா² th³ரஶிவவிShiΝ’த³யா
ph³ரமகவசா ஸாŋhkh²யாயநஸேகா³thரா ⁴rhேலாகvhயாபிநீ அkh³நிshதththவmh
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உதா³thதாiνதா³thதshவதshவரமகார ஆthமjhஞாேந விநிேயாக:³ ।
இthேயஷா கா³யth ॥ 13॥
மth◌⁴யாநஸnhth◌⁴யா ேவதா ேவதபth³மாஸநshதா² ேவதாmhப³ரத⁴ரா
ேவதக³nhதா⁴iνேலபநா பசiµகீ² த³ஶ⁴ஜா thேநthரா ஶூலாமாலா
கமNhட³கபாலதா⁴ணீ ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ஸாவிth வதீ மாேஹவ
vh’ஷப⁴வாநீ யஜுrhேவத³ஸmhதா th³ரைத³வthயா thபதா³ ஸாவிth
ஷTh:

பசஶீrhஷா அkh³நிiµகா² th³ரஶிகா² ph³ரமகவசா பா⁴ரth³வாஜஸேகா³thரா
⁴வrhேலாகvhயாபிநீ வாshதththவmh உதா³thதாiνதா³thதshவதshவரமகார:
ேவதவrhண ஆthமjhஞாேந விநிேயாக:³ । இthேயஷா ஸாவிth ॥ 14॥
ஸாயmhஸnhth◌⁴யா kh’Sh kh’Shணபth³மாஸநshதா² kh’Shmhப³ரத⁴ரா
kh’Shணவrh kh’Shணக³nhதா⁴iνேலபநா kh’Shணமாlhயாmhப³ரத⁴ரா
ஏகiµகீ² சrh⁴ஜா th³விேநthரா ஶŋhக²சkhரக³தா³பth³மதா⁴ணீ
ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ஸரshவதீ vh’th³தா⁴ ைவShணவீ க³ட³வாநீ
ஸாமேவத³ஸmhதா விShiΝைத³வthயா thபதா³ஷTh: பசஶீrhஷா
அkh³நிiµகா² விShiΝ’த³யா th³ரஶிகா² ph³ரமகவசா காயபஸேகா³thரா
shவrhேலாகvhயாபிநீ ஸூrhயshதththவiµதா³thதாiνதா³thதshவதமகார:kh’Shணவrhே
ேமாjhஞாேந விநிேயாக:³ । இthேயஷா ஸரshவதீ ॥ 15॥
ரkhதா கா³யth ேவதா ஸாவிth kh’Shணவrh ஸரshவதீ ।
phரணேவா நிthயkhதச vhயா’தீஷு ச ஸphதஸு ॥ 16॥
ஸrhேவஷாேமவ பாபாநாmh ஸŋhகேர ஸiµபshதி²ேத ।
த³ஶ ஶதmh ஸமph◌⁴யrhchய கா³யth பாவநீ மஹth ॥ 17॥
phரராேதா³ऽthrhவShட²ச ஶுக: கNhவ: பராஶர: ।
விவாthேரா மஹாேதஜா: கபில: ெஶௗநேகா மஹாnh ॥ 18॥
யாjhஞவlhkhேயா ப⁴ரth³வாேஜா ஜமத³kh³நிshதேபாநிதி: ◌⁴ ।
ெகௗ³தேமா iµth³க³ல: ேரShேடா² ேவத³vhயாஸச ேலாமஶ:॥ 19॥
அக³shthய: ெகௗஶிேகா வthஸ: லshthேயா மாNh³கshததா² ।
³rhவாஸாshதபஸா ேரShேடா² நாரத:³ கயபshததா²॥ 20॥
உkhதாthkhதா ததா² மth◌⁴யா phரதிShடா²nhயாஸு rhவிகா ।
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கா³யthrhShணிக³iνShph ச ph³’ஹதீ பŋhkhதிேரவ ச ॥ 21॥
thShph ச ஜக³தீ ைசவ ததா²திஜக³தீ மதா ।
ஶkhவ ஸாதிrhவா யாத³ShThயthயSh தைத²வ ச ।
th◌⁴’திசாதிth◌⁴’திைசவ phரkh’தி: kh’திராkh’தி:॥ 22॥
விkh’தி:ஸŋhkh’திைசவ ததா²திkh’திthkh’தி: ।
இthேயதாச²nhத³ஸாmh ஸmhjhஞா: khரமேஶா வch ஸாmhphரதmh ॥ 23॥
⁴தி ேச²nhேதா³ ⁴வ இதி ச²nhத:³shவதி ச²nhேதா³
⁴rh⁴வ:shவேராதி ேத³வீ கா³யth இthேயதாநி ச²nhதா³mh phரத²மமாkh³ேநயmh
th³விதீயmh phராஜாபthயmh th’தீயmh ெஸௗmhயmh சrhத²ைமஶாநmh
பசமமாதி³thயmh ஷShட²mh பா³rhஹshபthயmh ஸphதமmh பிth’ைத³வthயமShடமmh
ப⁴க³ைத³வthயmh நவமமாrhயமmh த³ஶமmh ஸாவிthரேமகாத³ஶmh thவாShThரmh
th³வாத³ஶmh ெபௗShணmh thரேயாத³ஶைமnhth³ராkh³நmh சrhத³ஶmh வாயvhயmh
பசத³ஶmh
வாமைத³வthயmh ேஷாட³ஶmh ைமthராவணmh ஸphதத³ஶமாŋhகி³ரஸமShடாத³ஶmh
ைவவேத³vhயேமேகாநவிmhஶmh ைவShணவmh விmhஶmh வாஸவேமகவிmhஶmh
ெரௗth³ரmh
th³வாவிmhஶமாவிநmh thரேயாவிmhஶmh ph³ராமmh சrhவிஶmh ஸாவிthரmh ॥ 24॥
தீ³rhகா⁴nhshவேரண ஸmhkhதாnh பி³nh³நாத³ஸமnhவிதாnh ।
vhயாபகாnhவிnhயேஸthபசாth³த³ஶபŋhkhthயராணி ச ।
th³ரmhஸ இதி phரthயபீ³ஜாநி ।
phரலாதி³நீ phரபா⁴ ஸthயா விவா ப⁴th³ரா விலாநீ ।
phரபா⁴வதீ ஜயா காnhதா ஶாnhதா பth³மா ஸரshவதீ ॥ 25॥
விth³மshப²காகாரmh பth³மராக³ஸமphரப⁴mh ।
இnhth³ரநீலமணிphரkh²யmh ெமௗkhதிகmh ŋhமphரப⁴mh ॥ 26॥
அஜநாப⁴mh ச கா³ŋhேக³யmh ைவ³rhயmh சnhth³ரஸnhநிப⁴mh ।
ஹாth³ரmh kh’Shண³kh³தா⁴ப⁴mh ரவிகாnhதிஸமmh ப⁴வmh ॥ 27॥
ஶுகபிchச²ஸமாகாரmh khரேமண பகlhபேயth ।
ph’தி²vhயாபshததா² ேதேஜா வாராகாஶ ஏவ ச ॥ 28॥
க³nhேதா⁴ ரஸச பmh ச ஶph³த:³shபrhஶshதைத²வ ச ॥ 29॥
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kh◌⁴ராணmh வா ச சுச thவkh ேராthரmh ச ததா²பரmh ।
உபshத²பாபாதா³தி³ பாணிrhவாக³பி ச khரமாth ॥ 30॥
மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகாரமvhயkhதmh ச யதா²khரமmh ।
ஸுiµக²mh ஸmhடmh ைசவ விததmh விshth’தmh ததா² ।
ஏகiµக²mh ச th³விiµக²mh thiµக²mh ச சrhiµக²mh ॥ 31॥
பசiµக²mh ஷNhiµக²mh சாேதா⁴iµக²mh ைசவ vhயாபகmh ।
அஜகmh தத: phேராkhதmh iµth³தmh  thரேயாத³ஶmh ॥ 32॥
ஶகடmh யமபாஶmh ச kh³ரதி²தmh ஸmhiµேகா²nhiµக²mh ।
phரலmhப³mh iµShகmh ைசவ மthshய:rhேமா வராஹகmh ॥ 33॥
mhஹாkhராnhதmh மஹாkhராnhதmh iµth³க³ரmh பlhலவmh ததா² ।
ஏதா iµth³ராசrhவிஶth³கா³யthrhயா:ஸுphரதிSh²தா:॥ 34॥
ௐ rhkh◌⁴நி ஸŋhகா⁴ேத ph³ரமா விShiΝrhலலாேட th³ேரா ph◌⁴மth◌⁴ேய
சுசnhth³ராதி³thெயௗ கrhணேயா: ஶுkhரph³’ஹshபதீ நாேக வாைத³வthயmh
phரபா⁴தmh ேதா³ஷா உேப⁴ ஸnhth◌⁴ேய iµக²மkh³நிrhவா ஸரshவதீ kh³வா
shவாth◌⁴யாயா:
shதநேயாrhவஸேவா பா³ேவாrhமத:’த³யmh பrhஜnhயமாகாஶமபரmh
நாபி⁴ரnhதmh கnhth³யாணி ஜக⁴நmh phராஜாபthயmh ைகலாஸமலெயௗ
ஊ விேவேத³வா ஜாiνph◌⁴யாmh ஜாnhேவா:ஶிெகௗ ஜŋhக⁴ேயாரயநth³வயmh ஸுரா:
பிதர: பாெதௗ³ ph’தி²வீ வநshபதிrh³lhெபௗ² ேராமாணி iµஹூrhதாshேத விkh³ரஹா:
ேகமாஸா ’தவ:ஸnhth◌⁴யாகாலthரயமாchசா²த³நmh ஸmhவthஸேரா நிஷ:

அேஹாராthராவாதி³thயசnhth³ரமெஸௗ ஸஹshரபரமாmh ேத³வீmh ஶதமth◌⁴யாmh
த³ஶாபராmh ।ஸஹshரேநthmh ேத³வீmh கா³யthmh ஶரணமஹmh phரபth³ேய ॥ 35॥
தthஸவிrhவரதா³ய நம: தthphராதராதி³thயாய நம: ।
ஸாயமதீ⁴யாேநா தி³வஸkh’தmh பாபmh நாஶயதி ॥ 36॥
phராதரதீ⁴யாேநா ராthkh’தmh பாபmh நாஶயதி ।
தthஸாயmhphராத: phரஜாேநாऽபாேபா ப⁴வதி ।
ய இத³mh கா³யthrhயத²rhவஶீrhஷmh ph³ராமண: phரயத: பேட²th ।
சthவாேரா ேவதா³அதீ⁴தா ப⁴வnhதி ।
ஸrhேவஷு தீrhேத²ஷு shநாேதா ப⁴வதி ஸrhைவேத³ைவrhjhஞாேதா ப⁴வதி ।
ஸrhவphரthஹாthேதா ப⁴வதி ॥ 37॥
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அேபயபாநாthேதா ப⁴வதி ॥ 38॥
அப⁴யப⁴thேதா ப⁴வதி ।
அேலயேலஹநாthேதா ப⁴வதி ।
அேசாShயேசாஷthேதா ப⁴வதி ।
ஸுராபாநாthேதா ப⁴வதி ॥ 39॥
ஸுவrhணshேதயாthேதா ப⁴வதி ।
பŋhkhதிேப⁴த³நாthேதா ப⁴வதி ।
பதிதஸmhபா⁴ஷthேதா ப⁴வதி ।
அnh’தவசநாthேதா ப⁴வதி ।
³தlhபக³மநாthேதா ப⁴வதி ।
அக³mhயாக³மநாthேதா ப⁴வதி ।
vh’ஷக³மநாthேதா ப⁴வதி ॥ 40॥
ph³ரமஹthயாயா: ேதா ப⁴வதி ।
ph◌⁴ணஹthயாயா: ேதா ப⁴வதி ।
வீரஹthயாயா: ேதா ப⁴வதி ।
அph³ரமசா ஸுph³ரமசா ப⁴வதி ॥ 41॥
அேநநாத²rhவrhஶாrhேஷதீ⁴ேதந khரஶேதேநShடmh ப⁴வதி ।
ஷShஸஹshரmh கா³யth ஜphதா ப⁴வதி ।
அShெடௗ ph³ராமnh kh³ராஹேயத³rhத²th³தி⁴rhப⁴வதி ।
ய இத³mh கா³யthrhயத²rhவஶீrhஷmh ph³ராமண: phரயத: பேட²th ।
ஸ ஸrhவபாைப: phரiµchயேத ph³ரமேலாேக மயேத ph³ரமேலாேக மயேத ॥
42॥
இதி கா³யthrhயத²rhவஶீrhஷmh ஸmhrhணmh ॥
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