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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥
64 offerings for performing Devi Puja
ૐઅથ શ્રી દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ ।
ઉષ સ માગધમઙ્ગલગાયનૈઃ
ઝિટ ત ગ્ િહ ગ્ િહ ગ્ િહ ।
અ તકૃપાદ્રર્કટાક્ષિનऱ◌ીક્ષણૈઃ
જગિદદં જગદ બ સખુીકુ ॥ ૧॥
કનકમયિવતિદશાેભમાનં
િદ શ િદ શ પૂણર્સવુણર્કુ ભયુક્તમ્ ।
મ ણમયમ ટપમ યમેિહ માતઃ
મિય કૃપયાશુ સમચર્નં ગ્રહીતુમ્॥ ૨॥
કનકકલશશાેભમાનશીષ
જલધરલ બ સમુ લસ પતાકમ્ ।
ભગવ ત તવ સિંનવાસહેતાેઃ
મ ણમયમ દરમેતદપર્યા મ॥ ૩॥
તપનીયમયી સતુૂ લકા
કમનીયા દુલાેત્તરચ્છદા ।
નવરત્નિવભૂ ષતા મયા
શ બકેયં જગદ બ તેઽિપતા॥ ૪॥
કનકમયિવતિદસ્થાિપતે તૂ લકાઢયે
િવિવધકુસમુક ણ કાેિટબાલાકર્વણ ।
ભગવ ત રમણીયે રત્ન સહાસનેઽ મન્
ઉપિવશ પદયુગ્મં હેમપીઠે િનધાય॥ ૫॥
મ ણમાૈ ક્તકિન મતં મહા તં
કનક ત ભચતુષ્ટયને યુક્તમ્ ।
કમનીયતમં ભવાિન તુ યં
નવમુ લાેચમહં સમપર્યા મ॥ ૬॥
દૂવર્યા સર સ વતિવ -
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

ક્રા તયા ચ સિહતં કુસમુાઢ મ્ ।
પદ્મયુગ્મસદશૃે પદયુગ્મે
પાદ્યમેતદુરર કુ માતઃ॥ ૭॥
ગ ધપુ પયવસષર્પદૂવાર્-
સયંુતં તલકુશાક્ષત મશ્રમ્ ।
હેમપાત્રિનિહતં સહ રત્નૈઃ
અ યમતદુરર કુ માતઃ॥ ૮॥
જલજદ્યુ તના કરેણ તી-
ફલતક્કાેલલવઙ્ગગ ધયુક્તૈઃ ।
અ તૈર તૈિરવા તશીતૈઃ
ભગવત્યાચમનં િવધીયતામ્॥ ૯॥
િનિહતં કનકસ્ય સ પુટે
િપિહતં રત્નિપધાનકેન યત્ ।
તિદદં જગદ બ તેઽિપતં
મધપુક જનિન પ્રગ્ હ્યતામ્॥ ૧૦॥
અેતચ્ચ પકતૈલમ બ િવિવધૈઃ પુ પૈઃ મુહુવાર્ સતં
ય તં રત્નમયે સવુણર્ચષકે ઙ્ગૈઃ ભ્રમદ્ ભઃ તમ્ ।
સાન દં સરુસુ દર ભર ભતાે હ તૈઃ તં તે મયા
કેશષેુ ભ્રમરભ્રમષેુ સકલે વઙ્ગષેુ ચા લ યતે॥ ૧૧॥
માતઃ કુઙુ્કમપઙ્કિન મત મદં દેહે તવાેદ્વતર્નં
ભ યાહં કલયા મ હેમરજસા સં મ શ્રતં કેસરૈઃ ।
કેશાનામલકૈઃ િવશાે ય િવશદા ક તૂિરકાેદ ચતૈઃ
નાનં તે નવરત્નકુ ભસિહતૈઃ સવંા સતાે ણાેદકૈઃ॥ ૧૨॥
દિધદુગ્ધઘ્ તૈઃ સમા ક્ષકૈઃ સતયા શકર્રયા સમ વતૈઃ ।
નપયા મ તવાહમાદરા જનિન વાં પનુ ણવાિર ભઃ॥ ૧૩॥
અેલાેશીરસવુા સતૈઃ સકુસમુૈગર્ઙ્ગાિદ તીથાદકૈઃ
મા ણક્યામલમાૈ ક્તકા તરસઃૈ વચ્છૈઃ સવુણાદકૈઃ ।
મ ત્રા વૈિદકતાિ ત્રકા પિરપઠ સાન દમત્યાદરાત્
નાનં તે પિરક પયા મ જનિન નેહા વમઙ્ગીકુ ॥ ૧૪॥
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

બાલાકર્દ્યુ ત દાિડમીયકુસમુપ્ર પિધ સવાત્તમં
માત વં પિરધેિહ િદવ્યવસનં ભ યા મયા ક પતમ્ ।
મુક્તા ભઃ ગ્ર થતં સકુ ચુક મદં વીકૃત્ય પીતપ્રભં
તપ્ત વણર્સમાનવણર્મતુલં પ્રાવણર્મઙ્ગીકુ ॥ ૧૫॥
નવરત્નમયે મયાિપતે
કમનીયે તપનીયપાદુકે ।
સિવલાસ મદં પદદ્વયં
કૃપયા દેિવ તયાેિનધીયતામ્॥ ૧૬॥
બહુ ભરગ ધપૂૈઃ સાદરં ધપૂિય વા
ભગવ ત તવ કેશા કઙ્કતૈમાર્જર્િય વા ।
સરુ ભ ભરરિવ દૈશ્ચ પકૈશ્ચાચર્િય વા
ઝિટ ત કનકસતૂ્રજૂૈર્ટય વેષ્ટયા મ॥ ૧૭॥
સાવૈીરા જન મદમ બ ચ ષાે તે
િવ ય તં કનકશલાકયા મયા યત્ ।
ત યનંૂ મ લનમિપ વદ ક્ષસઙ્ગાત્
બ્રહ્મે દ્રાદ્ય ભલષણીયતા મયાય॥ ૧૮॥
મ રે પદયાેિનધાય ચરાં િવ યસ્ય કા ચી ં કટાૈ
મુક્તાહારમુરાજેયાેરનપુમાં નક્ષત્રમાલાં ગલે ।
કેયૂરા ણ ભજેુષુ રત્નવલયશ્રેણી ં કરેષુ ક્રમા-
ત્તાટઙે્ક તવ કણર્યાેિવિનદધે શીષ ચ ચૂડામ ણમ્॥ ૧૯॥
ધ મ લે તવ દેિવ હેમકુસમુા યાધાય ફાલસ્થલે
મુક્તારા જિવરાજમાન તલકં નાસાપુટે માૈ ક્તકમ્ ।
માતમા ક્તક લકાં ચ કુચયાેઃ સવાર્ઙ્ગુલીષૂ મકાઃ
કટયાં કા ચનિકિઙ્કણીિવિનદધે રત્નાવતંસં શ્રુતાૈ॥ ૨૦॥
માતઃ ફાલતલે તવા તિવમલે કા મીરક તૂિરકા-
કપૂર્રાગ ભઃ કરાે મ તલકં દેહેઽઙ્ગરાગં તતઃ ।
વક્ષાે િદષુ યક્ષકદર્મરસં સ વા ચ પુ પદ્રવં
પાદાૈ ચ દનલપેનાિદ ભરહં સ પજૂયા મ ક્રમાત્॥ ૨૧॥
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

રત્નાક્ષતૈ વાં પિરપજૂયા મ
મુક્તાફલવૈાર્ ચરૈરિવદ્ધઃૈ ।
અખ ડતૈદિવ યવાિદ ભવાર્
કા મીરપઙ્કાિઙ્કતત ડુલવૈાર્॥ ૨૨॥
જનિન ચ પકતૈલ મદં પુરાે
ગમદાપેયુતં પટવાસકમ્ ।
સરુ ભગ ધ મદં ચ ચતુઃસમં
સપિદ સવર્ મદં પિરગ્ હ્યતામ્॥ ૨૩॥
સીમ તે તે ભગવ ત મયા સાદરં ય તમેતત્
સ દૂરં મે હૃદયકમલે હષર્વષ તનાે ત ।
બાલાિદત્યદ્યુ તિરવ સદા લાેિહતા યસ્ય કા તી-
ર ત વાર્ તં હર ત સકલં ચેતસા ચ તયવૈ॥ ૨૪॥
મ દારકુ દકરવીરલવઙ્ગપુ પૈઃ
વાં દેિવ સ તતં અહં પિરપજૂયા મ ।
તીજપાવકુલચ પકકેતકાિદ-

નાનાિવધાિન કુસમુાિન ચ તેઽપર્યા મ॥ ૨૫॥
માલતીવકુલહેમપુ પકા-
કા ચનારકરવીરકૈતકૈઃ ।
ક ણકાર ગિરક ણકાિદ ભઃ
પજૂયા મ જગદ બ તે વપુઃ॥ ૨૬॥
પાિર તશતપત્રપાટલૈઃ
મ લકાવકુલચ પકાિદ ભઃ ।
અ બુજૈઃ સકુુસમુૈશ્ચ સાદરં
પજૂયા મ જગદ બ તે વપુઃ॥ ૨૭॥
લાક્ષાસં મ લતૈઃ સતાભ્રસિહતૈઃ શ્રીવાસસં મ શ્રતૈઃ
કપૂર્રાક લતૈઃ શરૈમર્ધુયુતૈગાસિપષા લાેિડતૈઃ ।
શ્રીખ ડાગ ગુગ્ગુલપુ્ર ત ભનાર્નાિવધવૈર્ તુ ભઃ
ધપંૂ તે પિરક પયા મ જનિન નેહા વમઙ્ગીકુ ॥ ૨૮॥
રત્નાલઙૃ્કતહેમપાત્રિનિહતૈગાસિપષા લાેિડતૈઃ
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

દ પૈદ ઘર્તરા ધકાર ભદુરૈબાર્લાકર્કાેિટપ્રભૈઃ ।
આતામ્ર વલદુ વલપ્રિવલસદ્રત્નપ્રદ પૈ તથા
માત વામહમાદરાદનુિદનં નીરાજયા યુચ્ચકૈઃ॥ ૨૯॥
માત વાં દિધદુગ્ધપાયસમહાશાલ્યન્નસ તાિનકાઃ
સપૂાપપૂ સતાઘ્ તૈઃ સવટકૈઃ સક્ષાૈદ્રર ભાફલૈઃ ।
અેલા રકિહઙ્ગનુાગરિનશાકુ તુ ભર સસૃં્કતૈઃ
શાકૈઃ સાકમહં સધુાિધકરસઃૈ સ તપર્યા યચર્યન્॥ ૩૦॥
સાપપૂસપૂદિધદુગ્ધ સતાઘ્ તાિન
સુ વાદુભક્તપરમાન્નપુરઃસરા ણ ।
શાકાે લસન્મિર ચ રકબાિહ્નકાિન
ભક્ષ્યા ણ ભુઙ્ વ જગદ બ મયાિપતાિન॥ ૩૧॥
ક્ષીરમેતિદદંમુત્તમાેત્તમં
પ્રાજ્યમાજ્ય મદમુ વલં મધુ ।
માતરેતદ તાપેમં પયઃ
સ ભ્રમેણ પિરપીયતાં મુહુઃ॥ ૩૨॥
ઉ ણાેદકૈઃ પા ણયુગં મખંુ ચ
પ્રક્ષાલ્ય માતઃ કલધાૈતપાત્રે ।
કપૂર્ર મશ્રેણ સકુઙુ્કમને
હ તાૈ સમુદ્વતર્ય ચ દનને॥ ૩૩॥
અ તશીતમુશીરવા સતં
તપનીયે કલશે િનવે શતમ્ ।
પટપૂત મદં જતા તં
શુ ચ ગઙ્ગાજલમ બ પીયતામ્॥ ૩૪॥
જ વામ્રર ભાફલસયંુતાિન
દ્રાક્ષાફલક્ષાૈદ્રસમ વતાિન ।
સનાિરકેલાિન સદાિડમાિન
ફલાિન તે દેિવ સમપર્યા મ॥ ૩૫॥
કૂ મા ડકાેશાતિકસયંુતાિન
જ બીરનારઙ્ગસમ વતાિન ।
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

સબીજપૂરા ણ સબાદરા ણ
ફલાિન તે દેિવ સમપર્યા મ॥ ૩૬॥
કપૂર્રેણ યુતૈલર્વઙ્ગસિહતૈ તક્કાેલચૂણાર્ વતૈઃ
સુ વાદુક્રમુકૈઃ સગાૈરખિદરૈઃ સુ નગ્ધ તીફલૈઃ ।
માતઃ કૈતકપત્રપા ડુ ચ ભ તા બૂલવ લીદલૈઃ
સાન દં મખુમ ડનાથર્મતુલં તા બૂલમઙ્ગીકુ ॥ ૩૭॥
અેલાલવઙ્ગાિદસમ વતાિન
તક્કાેલકપૂર્રિવ મ શ્રતાિન ।
તા બૂલવ લીદલસયંુતાિન
પૂગાિન તે દેિવ સમપર્યા મ॥ ૩૮॥
તા બૂલિન જતસતુપ્તસવુણર્વણ
વણાર્ક્તપૂગફલમાૈ ક્તકચૂણર્યુક્તમ્ ।
સાવૈણર્પાત્રિનિહતં ખિદરેન સાધ
તા બૂલમ બ વદના બુ હે ગ્ હાણ॥ ૩૯॥
મહ ત કનકપાત્રે સ્થાપિય વા િવશાલાન્
ડમ સદશૃ પા બદ્ધગાેધૂમદ પાન્ ।
બહુઘ્ તમથ તષેુ યસ્ય દ પા પ્રકૃષ્ટા-
ભવુનજનિન કુવ િનત્યમારા તકં તે॥ ૪૦॥
સિવનયમથ દ વા નુયુગ્મં ધર યાં
સપિદ શર સ વા પાત્રમારા તકસ્ય ।
મખુકમલસમીપે તેઽ બ સાથ િત્રવારં var સાધ
ભ્રમય ત મિય ભૂયાત્તે કૃપાદ્રર્ઃ કટાક્ષઃ॥ ૪૧॥
અથ બહુમ ણ મશ્રૈમા ક્તકૈ વાં િવક યર્
િત્રભવુનકમનીયૈઃ પજૂિય વા ચ વસૈ્ત્રઃ ।
મ લતિવિવધમુક્તાં િદવ્યમા ણક્યયુક્તાં
જનિન કનક ષ્ટ દ ક્ષણાં તેઽપર્યા મ॥ ૪૨॥
માતઃ કા ચનદ ડમ ડત મદં પૂણ દુ બ બપ્રભં
નાનારત્નિવશાે ભહેમકલશં લાેકત્રયાહ્લાદકમ્ ।
ભા વન્માૈ ક્તક લકાપિર તં પ્રીત્યાત્મહ તે તં
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

છતં્ર તે પિરક પયા મ શર સ વષ્ટ્ર ા વયં િન મતમ્॥ ૪૩॥
શરિદ દુમર ચગાૈરવણ-
મર્ ણમુક્તાિવલસ સવુણર્દ ડઃૈ ।
જગદ બ િવ ચત્રચામરૈ વા-
મહમાન દભરેણ બીજયા મ॥ ૪૪॥
માતાર્ ડમ ડલિનભાે જગદ બ યાેઽયં
ભ યા મયા મ ણમયાે મુકુરાેઽિપત તે ।
પૂણ દુ બ બ ચરં વદનં વક ય-
મ મ વલાેકય િવલાેલિવલાેચને વમ્॥ ૪૫॥
ઇ દ્રાદયાે ન તનતૈમર્કુટપ્રદ પ-ૈ
ન રાજય ત સતતં તવ પાદપીઠમ્ ।
ત માદહં તવ સમ તશર રમેત-
ન્નીરાજયા મ જગદ બ સહસ્રદ પૈઃ॥ ૪૬॥
પ્રયગ તર તતુઙ્ગાે રત્નપલ્યાણયુક્તઃ
કનકમયિવભષૂઃ નગ્ધગ ભીરઘાષેઃ ।
ભગવ ત ક લતાેઽયં વાહનાથ મયા તે
તુરગશતસમેતાે વાયવુેગ તુરઙ્ગઃ॥ ૪૭॥
મધુકર તકુ ભ ય ત સ દૂરરે ઃ
કનકક લતઘ ટાિકઙ્કણીશાે ભક ઠઃ ।
શ્રવણયુગલચ ચચ્ચામરાે મેઘતુલ્યાે
જનિન તવ મુદે સ્યાન્મત્તમાતઙ્ગ અેષઃ॥ ૪૮॥
દુ્રતતરતુરગૈિવરાજમાનં
મ ણમયચક્રચતુષ્ટયને યુક્તમ્ ।
કનકમયમમું િવતાનવ તં
ભગવ ત તે િહ રથં સમપર્યા મ॥ ૪૯॥
હયગજરથપ ત્તશાેભમાનં
િદ શ િદ શ દુ દુ ભમેઘનાદયુક્તમ્ ।
અ તબહુ ચતુરઙ્ગસૈ યમેત-
દ્ભગવ ત ભ ક્તભરેણ તેઽપર્યા મ॥ ૫૦॥
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

પિરઘીકૃતસપ્તસાગરં
બહુસ પ સિહતં મયા બ તે િવપુલમ્ ।
પ્રબલં ધરણીતલા ભધં
દૃઢદુગ િન ખલં સમપર્યા મ॥ ૫૧॥ var સમિપતમ્
શતપત્રયુતૈઃ વભાવશીતૈઃ
અ તસાૈર યયુતૈઃ પરાગપીતૈઃ ।
ભ્રમર મખુર કૃતૈરન તૈઃ
વ્યજનૈ વાં જગદ બ વીજયા મ॥ ૫૨॥
ભ્રમરલુ લતલાેલકુ તલાલી-
િવગ લતમાલ્યિવક ણર્રઙ્ગભૂ મઃ ।
ઇયમ ત ચરા નટ નટ તી
તવ હૃદયે મુદમાતનાેતુ માતઃ॥ ૫૩॥
મખુનયનિવલાસલાેલવેણી-
િવલ સતિન જતલાેલ ઙ્ગમાલાઃ ।
યવુજનસખુકાિરચા લીલા
ભગવ ત તે પુરતાે નટ ત બાલાઃ॥ ૫૪॥
ભ્રમદ લકુલતુલ્યાલાેલધ મ લભારાઃ
મતમખુકમલાેદ્યિદ્દવ્યલાવ યપૂરાઃ ।
અનપુ મતસવુષેા વારયાષેા નટ ત
પર તકલક ઠ્યાે દેિવ દૈ યં ધનુાેતુ॥ ૫૫॥
ડમ િડ ડમજઝર્રઝ લર -
દુરવદ્રગડદ્દ્રગડાદયઃ ।
ઝિટ ત ઝાઙૃ્કતઝાઙૃ્કતઝાઙૃ્કતૈઃ
બહુદયં હૃદયં સખુય તુ તે॥ ૫૬॥
િવપ ચીષુ સપ્ત વરા વાદય ત્ય-
તવ દ્વાિર ગાય ત ગ ધવર્ક યાઃ ।
ક્ષણં સાવધાનને ચત્તને માતઃ
સમાકણર્ય વં મયા પ્રા થતા સ॥ ૫૭॥

8 sanskritdocuments.org



॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

અ ભનયકમનીયનૈર્તર્નનૈર્તર્ક નાં
ક્ષનમિપ રમિય વા ચેત અેત વદ યમ્ ।
વયમહમ ત ચતૈ ર્ત્તવાિદત્રગીતૈઃ
ભગવ ત ભવદ યં માનસં ર જયા મ॥ ૫૮॥
તવ દેિવ ગુણાનવુણર્ને
ચતુરા નાે ચતુરાનનાદયઃ ।
તિદહૈકમખુષેુ જ તષુુ
તવનં ક તવ કતુર્મીશ્વરઃ॥ ૫૯॥
પદે પદે ય પિરપજૂકે યઃ સદ્યાેઽશ્વમેધાિદફલં દદા ત ।
ત સવર્પાપક્ષય હેતુભૂતં પ્રદ ક્ષણં તે પિરતઃ કરાે મ॥ ૬૦॥
રક્તાે પલારક્તલતાપ્રભા યાં વ ે વર્રેખાકુ લશાિઙ્કતા યામ્ ।
અશષે દારકવ દતા યાં નમાે ભવાનીપદપઙ્ક યામ્॥ ૬૧॥
ચરણન લનયુગ્મં પઙ્કજૈઃ પજૂિય વા
કનકકમલમાલાં ક ઠદેશઽેપર્િય વા ।
શર સ િવિનિહતાેઽયં રત્નપુ પા જ લ તે
હૃદયકમલમ યે દેિવ હષ તનાેતુ॥ ૬૨॥
અથ મ ણમય ચકા ભરામે
કનકમયિવતાનરાજમાને ।
પ્રસરદગ ધપૂધૂિપતેઽ મ-
ભગવ ત ભવનેઽ તુ તે િનવાસઃ॥ ૬૩॥
અેત મન્મ ણખ ચતે સવુણર્પીઠે
ત્રૈલાેક્યાભયવરદાૈ િનધાય હ તાૈ ।
િવ તીણ દુલતરાેત્તરચ્છદેઽ મ-
પયર્ઙે્ક કનકમયે િનષીદ માતઃ॥ ૬૪॥
તવ દેિવ સરાજે ચહ્નયાેઃ પદયાેિન જતપદ્મરાગયાેઃ ।
અ તરક્તતરૈરલક્તકૈઃ પનુ ક્તાં રચયા મ રક્તતામ્॥ ૬૫॥
અથ માત શીરવા સતં િનજતા બૂલરસને ર જતમ્ ।
તપનીયમયે િહ પટ્ટકે મખુગ ડૂષજલં િવધીયતામ્॥ ૬૬॥
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॥ દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રમ્ અથવા પરા માિન સકા પૂ ॥

ક્ષણમથ જગદ બ મ ચકેઽ મ-
દુતલતૂ લકયા િવરાજમાને ।

અ તરહ સ મુદા શવને સાધ
સખુશયનં કુ તત્ર માં મર તી॥ ૬૭॥
મુક્તાકુ દે દુગાૈરાં મ ણમયકુટાં રત્નતાટઙ્કયુક્તા-
મક્ષસ્રક્પુ પહ તામભયવરકરાં ચ દ્રચૂડાં િત્રનતે્રામ્ ।
નાનાલઙ્કારયુક્તાં સરુમકુટમ ણદ્યાે તત વણર્પીઠાં
સાન દાં સપુ્રસન્નાં િત્રભવુનજનની ં ચેતસા ચ તયા મ॥ ૬૮॥
અેષા ભ યા તવ િવર ચતા યા મયા દેિવ પૂ
વીકૃત્યૈનાં સપિદ સકલાન્મેઽપરાધા ક્ષમ વ ।
યનંૂ યત્તત્તવ ક ણયા પૂણર્તામેતુ સદ્યઃ
સાન દં મે હૃદયકમલે તેઽ તુ િનતં્ય િનવાસઃ॥ ૬૯॥
પૂ મમાં યઃ પઠ ત પ્રભાતે
મ યાહ્નકાલે યિદ વા પ્રદાષેે ।
ધ્રમાથર્કામા પુ ષાેઽ યપુૈ ત
દેહાવસાને શવભાવમે ત॥ ૭૦॥
પૂ મમાં પઠેિન્નત્યં પૂ ં કતુર્મનીશ્વરઃ ।
પૂ ફલમવા ાે ત વા છતાથ ચ િવ દ ત॥ ૭૧॥
પ્રત્યહં ભ ક્તસયંુક્તાે યઃ પજૂન મદં પઠેત્ ।
વાગ્વાિદ યાઃ પ્રસાદેન વ સરા સ કિવભર્વેત્॥ ૭૨॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
દેવીચતઃુષષ્ટ પુચારપૂ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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