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yamAShTakam

યમાષ્ટકમ્

શ્રીનારાયણ ઉવાચ -

શક્તે ક તર્નં શ્રુ વા સાિવત્રી યમવક્ત્રતઃ ।
સાશ્રનુતે્રા સપુલકા યમં પનુ વાચ સા॥ ૧॥
સાિવ યવુાચ -

શક્તે ક તર્નં ધમર્ સકલાેદ્ધારકારણમ્ ।
શ્રાે ણાં ચવૈ વ ણાં જન્મ ત્યુજરાહરમ્॥ ૨॥
દાનવાનાં ચ સદ્ધાનાં તપસાં ચ પરં પદમ્ ।
યાેગાનાં ચવૈ વેદાનાં ક તર્નં સવેનં િવભાે॥ ૩॥
મુ ક્ત વમમર વં ચ સવર્ સ દ્ધ વમવે ચ ।
શ્રીશ ક્તસવેકસ્યવૈ કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૪॥
ભ મ કેન િવિધના વદ વેદિવદાવંર ।
શભુકમર્િવપાકં ચ શ્રુતં ણાં મનાેહરમ્॥ ૫॥
કમાર્શભુિવપાકં ચ તન્મે વ્યાખ્યાતુમહર્ સ ।
ઇત્યુ વા ચ સતી બ્રહ્મન્ ભ ક્તનમ્રાત્મક ધરા॥ ૬॥
તુષ્ટાવ ધમર્રાજં ચ વેદાેક્તને તવને ચ ।
(અથ યમાષ્ટકમ્ ।)
સાિવ યવુાચ -

તપસા ધમર્મારા ય પુ કરે ભાસ્કરઃ પુરા॥ ૭॥
ધમ સયૂર્ઃ સતંુ પ્રાપ ધમર્રાજં નમા યહમ્ ।
સમતા સવર્ભૂતષેુ યસ્ય સવર્સ્ય સા ક્ષણઃ॥ ૮॥
અતાે યન્નામ શમન મ ત તં પ્રણમા યહમ્ ।
યનેા તશ્ચ કૃતાે િવશ્વે સવષાં િવનાં પરમ્॥ ૯॥
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કામાનુ પં કાલને તં કૃતા તં નમા યહમ્ ।
બભ ત દ ડં દ ડાય પાિપનાં શુ દ્ધહેતવે॥ ૧૦॥
નમા મ તં દ ડધરં યઃ શા તા સવર્ િવનામ્ ।
િવશ્વં ચ કલયત્યેવ યઃ સવષુ ચ સ તતમ્॥ ૧૧॥
અતીવ દુિનવાય ચ તં કાલં પ્રણમા યહમ્ ।
તપ વી બ્રહ્મિનષ્ઠાે યઃ સયંમી સ જતે દ્રયઃ॥ ૧૨॥
વાનાં કમર્ફલદ તં યમં પ્રણમા યહમ્ ।
વાત્મારામશ્ચ સવર્જ્ઞાે મતં્ર પુ યકૃતાં ભવેત્॥ ૧૩॥
પાિપનાં ક્લેશદાે ય તં પુ ય મતં્ર નમા યહમ્ ।
ય જન્મ બ્રહ્મણાઽશને વલ તં બ્રહ્મતજેસા॥ ૧૪॥
યાે યાય ત પરં બ્રહ્મ તમીશં પ્રણમા યહમ્ ।
ઇત્યુ વા સા ચ સાિવત્રી પ્રણનામ યમં મનુે॥ ૧૫॥
(ફલશ્રુ તઃ ।)
યમ તાં શ ક્તભજનં કમર્પાકમવુાચ હ ।
ઇદં યમાષ્ટકં િનતં્ય પ્રાત થાય યઃ પઠેત્॥ ૧૬॥
યમાત્તસ્ય ભયં ના ત સવર્પાપા પ્રમુચ્યતે ।
મહાપાપી યિદ પઠેિન્નતં્ય ભ ક્તસમ વતઃ ।
યમઃ કરાે ત સશંદંુ્ધ કાયવ્યૂહેન િન શ્ચતમ્॥ ૧૭॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતે મહાપુરાણેઽષ્ટાદશસાહ યાં સિંહતાયાં
નવમસ્ક ધે યમાષ્ટકવણર્નં નામેકિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૧॥

The above verses (7 to 15) in praise of Lord Yama - the god of

death - are from Devi Bhagavatam (9-31). Savitri asked many

questions about the paths taken by jivas (souls) after death

and Yama answers them in detail. In the course of his reply,

Yama described the glory of Devi. Savitri was very much pleased

with the answers given by the god of death and in these verses

praised him in gratitude. The last verse says that those who

recite the verses daily in the morning will be free from sins

and also from fear of death.
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