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shrI gAyatrI chAlIsA

 கா³யth சாஸா

mh mh khmh ேமதா⁴ phரபா⁴ வந jhேயாதி phரசNhட³ ।
ஶாnhதி காnhதி ஜாkh³’த phரக³தி ரசநா ஶkhதி அக²Nhட³॥ 1॥
ஜக³த ஜநநீ மŋhக³ள கரநிmh கா³யth ஸுக²தா⁴ம ।
phரணேவாmh ஸாவிth shவதா⁴ shவாஹா ரந காம ॥ 2॥
⁴rh⁴வ:shவ: ௐ த ஜநநீ ।
கா³யth நித கமல த³ஹநீ ॥ 3॥
அர ெசௗவிஸ பரம நீதா ।
இநேமmh ப³ேஸmh ஶாshthர தி கீ³தா ॥ 4॥
ஶாவத ஸேதா³ணீ ஸத பா ।
ஸthய ஸநாதந ஸுதா⁴ அபா ।
ஹmhஸாட⁴ தmhப³ர தா⁴ ।
shவrhண காnhதி ஶுசி க³க³ந-பி³ஹா ॥ 5॥
shதக Shப கமNhட³ மாலா ।
ஶுph◌⁴ர வrhண தiν நயந விஶாலா ॥ 6॥
th◌⁴யாந த⁴ரத லகித த ேஹாஈ ।
ஸுக² உபஜத :³க² ³rhமதி ேகா²ஈ ॥ 7॥
காமேத⁴iν ம ஸுர த சா²யா ।
நிராகார கீ அth³⁴த மாயா ॥ 8॥
mhஹ ஶரண க³ைஹ ேஜா ேகாஈ ।
தைர ஸகல ஸŋhகட ேஸாmh ேஸாஈ ॥ 9॥
ஸரshவதீ ல ம கா ।
தி³ைப mhஹா jhேயாதி நிரா ॥ 10॥
mhஹ மமா பார ந பாைவmh ।
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ேஜா ஶாரத³ ஶத iµக²³ந கா³ைவmh ॥ 11॥
சார ேவத³ கீ மாத நீதா ।
ம ph³ரமாணீ ெகௗ³ தா ॥ 12॥
மஹாமnhthர தேந ஜக³ மாmh ।
ேகாஈ கா³யth ஸம நாmh ॥ 13॥
ஸுரத ய ேமmh jhஞாந phரகாைஸ ।
ஆலஸ பாப அவிth³யா நாைஸ ॥ 14॥
sh’Sh பீ³ஜ ஜக³ ஜநநி ப⁴வாநீ ।
காலராth வரதா³ கlhயாணீ ॥ 15॥
ph³ரமா விShiΝ th³ர ஸுர ேஜேத ।
ம ேஸாmh பாேவmh ஸுரதா ேதேத ॥ 16॥
ம ப⁴khதந கீ ப⁴கத mhஹாேர ।
ஜநநிmh thர phராண ேத phயாேர ॥ 17॥
மமா அபரmhபார mhஹா ।
ஜய ஜய ஜய thபதா³ ப⁴யஹா ॥ 18॥
த ஸகல jhஞாந விjhஞாநா ।
ம ஸம அதி⁴க ந ஜக³ேம ஆநா ॥ 19॥
மmh ஜாநி க² ரைஹ ந ேஶஷா ।
மmh பாய க² ரைஹ ந கேலஸா ॥ 20॥
ஜாநத மmh மmh ைஹ ஜாஈ ।
பாரஸ பர தா⁴ ஸுஹாஈ ॥ 21॥
mhஹ ஶkhதி தி³ைப ஸப³ டா²ஈ ।
மாதா ம ஸப³ ெடௗ²ர ஸமாஈ ॥ 22॥
kh³ரஹ நthர ph³ரமாNhட³ க⁴ேநேர ।
ஸப³ க³திவாந mhஹாேர phேரேர ॥23॥
ஸகல sh’Sh கீ phராண விதா⁴தா ।
பாலக ேபாஷக நாஶக thராதா ॥ 24॥
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மாேதவ த³யா vhரத தா⁴ ।
ம ஸந தேர பாதகீ பா⁴ ॥ 25॥
ஜாபர kh’பா mhஹா ேஹாஈ ।
தாபர kh’பா கேரmh ஸப³ ேகாஈ ॥ 26॥
மnhத³ ³th³தி⁴ ேத ³தி⁴ ப³ல பாேவmh ।
ேராகீ³ ேராக³ ரத ேஹா ஜாேவmh ॥ 27॥
த³th³ர ைட கைட ஸப³ பீரா ।
நாைஶ :³க²ஹைர ப⁴வ பீ⁴ரா ॥ 28॥
kh³’ஹ khேலஶ சித சிnhதா பா⁴ ।
நாைஸ கா³யth ப⁴ய ஹா ॥29॥
ஸnhததி ந ஸுஸnhததி பாேவmh ।
ஸுக²ஸmhபதி த ேமாத³ மநாேவmh ॥ 30॥
⁴த பிஶாச ஸைப³ ப⁴ய கா²ேவmh ।
யம ேக ³த நிகட நmh ஆேவmh ॥ 31॥
ேஜ ஸத⁴வா ஸுேரmh சித டா²ஈ ।
அச²த ஸுஹாக³ஸதா³ ஶுப³தா³ஈ ॥ 32॥
க⁴ர வர ஸுக² phரத³லைஹmh மா ।
வித⁴வா ரேஹmh ஸthய vhரத தா⁴ ॥ 33॥
ஜயதி ஜயதி ஜக³த³mhப³ ப⁴வாநீ ।
ம ஸம ேதா²ர த³யா ந தா³நீ ॥ 34॥
ேஜா ஸth³³ ேஸா தீ³ா பாேவ ।
ேஸா ஸாத⁴ந ேகா ஸப²ல ப³நாேவ ॥ 35॥
ஸுரந கேர ஸுயி ப³ட³பா⁴கீ³ ।
லைஹ மேநாரத² kh³’ விராகீ³॥ 36॥
அShட th³தி⁴ நவநிதி⁴ கீ தா³தா ।
ஸப³ஸமrhத² கா³யth மாதா ॥ 37॥
’ iµநி யதீ தபshவீ ேயாகீ³ ।
ஆரத அrhதீ² சிnhதித ேபா⁴கீ³॥ 38॥

gayatrii40.pdf 3



 கா³யth சாஸா

ேஜா ேஜா ஶரண mhஹா ஆேவmh ।
ேஸா ேஸா மந வாசி²த ப²ல பாேவmh ॥ 39॥
ப³ல ³தி⁴ விth³யா ஶீல shவபா⁴ஓ ।
த⁴ந ைவப⁴வ யஶ ேதஜ உசா²ஓ ॥ 40॥
ஸகல ப³ேட⁴mh உபேஜmh ஸுக² நாநா ।
ேஜ யஹ பாட² கைர த⁴ th◌⁴யாநா ॥
யஹ சாஸா ப⁴khதி த பாட² கைர ேஜா ேகாஈ ।
தாபர kh’பா phரஸnhநதா கா³யth கீ ேஹாய ॥

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi

shrI gAyatrI chAlIsA

pdf was typeset on January 14, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

4 sanskritdocuments.org


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

