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ll श्री योगशे्वरी पञ्चकम ्ll  

 

llश्रीगणेशाय   नमःll 

योगशेा सुरपूजजर्ा भगवर्ी तै्रलोक्यमन्दाजकनी l 

देवशेा जगररजा महशे्वरमया ब्राह्मी महायोजगनी ll 

जवद्या शाजन्र्करा र्थैव कमला बाला च नारायणी l 

पुत्रोsह ंनु र्वाजमम चारुवदने मार्र्प्तसन्ना भव  ll १ ll 

अम्राकारमखंु र्प्फुल्लकमलं सौभाग्यरखेाङ्जकर्म ्l 

र्ाम्बूलं च मखेु र्प्सन्नवदनं जसन्दूरमालेपनम ्ll 

सवातनथतहर ंसदा शुभकर ंह्यक्षणोः र्प्द्योर्नम ्l 

पुत्रोsह ंनु र्वाजमम चारुवदने मार्र्प्तसन्ना भव  ll २ ll 

मालापद्मधरा चर्ुभुतजधरा योगशे्वरी शवतरी l 

ध्वान्र्ाराजर्सममर्लोकजननी माहशे्वरी श्रीकरी ll 

नानारूपधरी सदा शुभकरी भूलोकलोकेश्वरी l 

पुत्रोsह ंनु र्वाजमम चारुवदने मार्र्प्तसन्ना भव  ll ३ ll 

कूष्माण्डा च रमा र्थैव च जशवा कात्यायनी पावतर्ी 

गायत्री कमलासना भगवर्ी जवष्णोश्च पद्मावर्ी l 

साजवत्री परमा सदाजशवजनभा कौमारी सा वैष्णवी 

पुत्रोsह ंनु र्वाजमम चारुवदने मार्र्प्तसन्ना भव   ll ४ ll 

नानादैत्यजवनाजशनी भगवर्ी ब्रह्मण्यरक्षाकरी l 

वदेानां  च सरमवर्ी भगवर्ी देवी दयासागरी ll 

सीर्ा रामपरायणा खलु सर्ी दुगात च रामशे्वरी l 

पुत्रोsह ंनु र्वाजमम चारुवदने मार्र्प्तसन्ना भव  ll ५ ll                      

                योगशे्वरर जगन्मार्ः जपर्ः शम्भो महशे्वर l       रामकृष्णमय जशष्याय यशो ज्ञानम ्र्प्यच्छर्म ्ll 
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योगशे्वरी सुरपूजजर्ा , तै्रलोक्य ( जोडणारी, समदृ्ध करणारी ) नदी अहे ; भगवर्ी अहे , देवशेा, 

जहमालयपुत्री, महादेवजर्प्या, ब्राजह्मजमथर्ीर्प्ाप्त महायोजगनी अहे ; जवद्या-शान्र्ी देणारी र्सेच कमला -

कुमारी-नारायणी रूप घेणारी अहे. ह ेमार्!े ह ेसुमखुी ! मी र्ुझा पुत्र अहे, माझ्यावर र्प्सन्न हो. ll १ ll 

( र्ुझे ) मखु कंुकवाने युक्त , अम्रफलाकार, जणुं उमललेले कमळ ; मखुी र्ाम्बूल , र्प्सन्नवदन, ( त्यावर 

) शेंदूराचे अलेपन अहे ; दृष्टीचे र्ेज सवत ऄनथातचा नाश करणारे , सदा शुभ करणार ेअहे ; ह ेमार्े ! ह े

सुमखुी ! मी र्ुझा पुत्र अहे, माझ्यावर र्प्सन्न हो. ll २ ll 

योगशे्वरीच े शवतरी रूप माला -पद्म धारी , चर्ुभुतज अहे ; जी संपत्करी माहशे्वरी  सूयतयुक्त सकल  लोकांची 

जननी अहे; नानारूपधारी, सदा सुखकारक, भूलोकाची लोकेश्वरी अहे ; त्या ह ेमार्े! ह ेसुमखुी ! मी र्ुझा 

पुत्र अहे, माझ्यावर र्प्सन्न हो. ll ३ ll 

( जर्ची उपरोक्त नाना रूपे-) जी कूष्मांडा ( याचा एक ऄथत कायतनाश करणारी ऄसा होर्ो . काही वळेा भक्त 

अपल्या बदु्धीर्प्माणे ऄसे काही कायत योजर्ो ज्यार् त्याचे जहर् नसर्े . पण अपल्या बाळाचे जहर् यार् 

नाही, ह ेजाणून त्या जवपररर् फलदायी कायातचा नाश करणारी ऄशी अई ), रमा र्सेच उमा, कात्यायनी, 

पावतर्ी, कमलासना, गायत्री, भगवर्ी, जवष्णूंची पद्मावर्ीदेवी , श्रषे्ठ ऄशी साजवत्री , सदाजशवांची रमणी , 

कौमारी, वैष्णवी अहे; त्या ह ेमार्!े ह ेसुमखुी ! मी र्ुझा पुत्र अहे, माझ्यावर र्प्सन्न हो. ll ४ ll 

ऄनेक दैत्यांचा ( असुरी र्प्वतृ्तींचा ) संहार करणारी भगवर्ी ब्रह्मण्याचे रक्षण करणा री अहे , वदेांची 

सरमवर्ी ( ज्ञार्ी ) दयासागर देवी अहे ; रामर्प्भूंची सीर्ा-(जगार् जी जी ऄसेल र्ी ) महापजर्व्रर्ा-दुगात-

रामवरदाजयनी या रूपांनी व्यक्त शक्ती अहे ; त्या ह ेमार्े! ह ेसुमखुी ! मी र्ुझा पुत्र अहे , माझ्यावर र्प्सन्न 

हो. ll ४ ll 

ह ेजगन्मार्े योगशे्वरी ! ह ेजपर्ा  महादेव ! रामकृष्णाच्या ( या ) जशष्याला अपण यश अजण ज्ञान र्प्दान 

कराव.े -डॉ. पुष्कराज उदय वर्तक 

                                                                                                         


