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shrI gAyatrI chAlIsA

શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા

હ્ર ી ં શ્રી ં ક્લી ં મેધા પ્રભા વન જ્યાે ત પ્રચ ડ ।
શા ત કા ત ગ્ ત પ્રગ ત રચના શ ક્ત અખ ડ॥ ૧॥
જગત જનની મઙ્ગલ કરિન ગાયત્રી સખુધામ ।
પ્રણવા સાિવત્રી વધા વાહા પૂરન કામ॥ ૨॥
ભૂભુર્વઃ વઃ ૐ યુત જનની ।
ગાયત્રી િનત ક લમલ દહની॥ ૩॥
અક્ષર ચાૈિવસ પરમ પનુીતા ।
ઇનમ બસ શાસ્ત્ર શ્રુ ત ગીતા॥ ૪॥
શાશ્વત સતાેગુણી સત પા ।
સત્ય સનાતન સધુા અનપૂા ।
હંસા ઢ સતંબર ધાર ।
વણર્ કા ત શુ ચ ગગન- બહાર ॥ ૫॥
પુ તક પુ પ કમ ડલુ માલા ।
શભુ્ર વણર્ તનુ નયન િવશાલા॥ ૬॥
યાન ધરત પુલિકત િહત હાેઈ ।
સખુ ઉપજત દુઃખ દુમર્ ત ખાેઈ॥ ૭॥
કામધનેુ તુમ સરુ ત છાયા ।
િનરાકાર ક અદ્ભુત માયા॥ ૮॥
તુ હર શરણ ગહૈ ે કાેઈ ।
તરૈ સકલ સકંટ સા સાેઈ॥ ૯॥
સર વતી લ મી તુમ કાલી ।
િદપૈ તુ હાર જ્યાે ત િનરાલી॥ ૧૦॥
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તુ હર મિહમા પાર ન પાવ ।
ે શારદ શત મખુ ગનુ ગાવ॥ ૧૧॥

ચાર વેદ ક માત પનુીતા ।
તુમ બ્રહ્માણી ગાૈર સીતા॥ ૧૨॥
મહામ ત્ર જતને જગ માહી ં ।
કાેઈ ગાયત્રી સમ નાહી ં॥ ૧૩॥
સુ મરત િહય મ જ્ઞાન પ્રકાસૈ ।
આલસ પાપ અિવદ્યા નાસૈ॥ ૧૪॥
ષ્ટ બીજ જગ જનિન ભવાની ।

કાલરાિત્ર વરદા કલ્યાણી॥ ૧૫॥
બ્રહ્મા િવ દ્ર સરુ જેતે ।
તુમ સા પાવ સરુતા તેતે॥ ૧૬॥
તુમ ભક્તન ક ભકત તુ હારે ।
જનિનિહ પતુ્ર પ્રાણ તે યારે॥ ૧૭॥
મિહમા અપર પાર તુ હાર ।
જય જય જય િત્રપદા ભયહાર ॥ ૧૮॥
પૂિરત સકલ જ્ઞાન િવજ્ઞાના ।
તુમ સમ અિધક ન જગમે આના॥ ૧૯॥
તુમિહ િન કછુ રહૈ ન શષેા ।
તુમિહ પાય કછુ રહૈ ન કલેસા॥ ૨૦॥
નત તુમિહ તુમિહ હૈ ઈ ।

પારસ પર સ કુધાતુ સહુાઈ॥ ૨૧॥
તુ હર શ ક્ત િદપૈ સબ ઠાઈ ।
માતા તુમ સબ ઠાૈર સમાઈ॥ ૨૨॥
ગ્રહ નક્ષત્ર બ્રહ્મા ડ ઘનેરે ।
સબ ગ તવાન તુ હારે પ્રેરે॥૨૩॥
સકલ ષ્ટ ક પ્રાણ િવધાતા ।
પાલક પાષેક નાશક ત્રાતા॥ ૨૪॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા

માતેશ્વર દયા વ્રત ધાર ।
તુમ સન તરે પાતક ભાર ॥ ૨૫॥
પર કૃપા તુ હાર હાેઈ ।

તાપર કૃપા કર સબ કાેઈ॥ ૨૬॥
મંદ બુ દ્ધ તે બુિધ બલ પાવ ।
રાેગી રાેગ રિહત હાે વ॥ ૨૭॥
દિરદ્ર મટૈ કટૈ સબ પીરા ।
નાશૈ દૂઃખ હરૈ ભવ ભીરા॥ ૨૮॥
ગ્ હ ક્લેશ ચત ચ તા ભાર ।
નાસૈ ગાયત્રી ભય હાર ॥૨૯॥
સ ત ત હીન સસુ ત ત પાવ ।
સખુ સપં ત યુત માેદ મનાવ॥ ૩૦॥
ભૂત િપશાચ સબૈ ભય ખાવ ।
યમ કે દૂત િનકટ નિહ આવ॥ ૩૧॥
જે સધવા સુ મર ચત ઠાઈ ।
અછત સહુાગ સદા શબુદાઈ॥ ૩૨॥
ઘર વર સખુ પ્રદ લહ કુમાર ।
િવધવા રહ સત્ય વ્રત ધાર ॥ ૩૩॥
જય ત જય ત જગદંબ ભવાની ।
તુમ સમ થાેર દયાલુ ન દાની॥ ૩૪॥
ે સદુ્ગ સાે દ ક્ષા પાવે ।

સાે સાધન કાે સફલ બનાવે॥ ૩૫॥
સુ મરન કરે સુ િય બડભાગી ।
લહૈ મનાેરથ ગ્ હી િવરાગી॥ ૩૬॥
અષ્ટ સ દ્ધ નવિનિધ ક દાતા ।
સબ સમથર્ ગાયત્રી માતા॥ ૩૭॥
ઋ ષ મુિન યતી તપ વી યાેગી ।
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આરત અથ ચ તત ભાેગી॥ ૩૮॥
ે ે શરણ તુ હાર આવ ।

સાે સાે મન વાં છત ફલ પાવ॥ ૩૯॥
બલ બુિધ િવદ્યા શીલ વભાઆે ।
ધન વૈભવ યશ તજે ઉછાઆે॥ ૪૦॥
સકલ બઢ ઉપજ સખુ નાના ।
જે યહ પાઠ કરૈ ધિર યાના॥
યહ ચાલીસા ભ ક્ત યુત પાઠ કરૈ ે કાેઈ ।
તાપર કૃપા પ્રસન્નતા ગાયત્રી ક હાેય॥
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