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Shri Yogeshvari Sahasranama Stotra

શ્રીયાેગેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીયાેગેશ્વય નમઃ ।
અથ શ્રીયાેગેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રં પ્રાર ભઃ ।
ૐ યા તુર યા પરાદેવી દાષેત્રયિવવ જતા ।
સદાન દતનુઃ શા તા સવૈાહમહમવે સા॥ ૧॥
યસ્યાઃ સં મરણાદેવ ક્ષીય તે ભવભીતયઃ ।
તાં નમા મ જગદ્ધાત્રી ં યાે ગની ં પરયાે ગનીમ્॥ ૨॥
મહદાિદ જગદ્યસ્યાં તં ર જુભજુઙ્ગવત્ ।
સા અ બા પુરસસં્થાના પાતુ યાેગેશ્વરેશ્વર ॥ ૩॥
સ ચ્ચદાન દ પાય પ્રતીચેઽન ત િપણે ।
નમાે વેદા તવેદ્યાય મહસઽે મતતજેસે॥ ૪॥
મનુયાે નૈ મષાર યે દ ઘર્સત્રપ્રસઙ્ગતઃ ।
પ્રહૃષ્ટમનસા સતંૂ પ્રપ્રચ્છુિરદમાદરાત્॥ ૫॥
ઈશ્વર ઉવાચ
યાે િનતં્ય પજૂયેદે્દવી ં યાે ગની ં યાેગિવત્તમામ્ ।
તસ્યાયુઃ પતુ્રસાખૈ્યં ચ િવદ્યાદાત્રી ભવત્યસાૈ॥ ૬॥
યાે દેવીભ ક્તસયંુક્ત તસ્ય લ મીશ્ચ િકઙ્કર ।
રા નાે વ યતાં યા ત સ્ત્રયાે વૈ મદિવહ્વલાઃ॥ ૭॥
યાે ભવાની ં મહામાયાં પજૂયેિન્નત્યમાદરાત્ ।
અૈિહકં ચ સખંુ પ્રા ય પરબ્રહ્મ ણ લીયતે॥ ૮॥
શ્રીિવ વાચ
દેવ દેવ મહાદેવ નીલક ઠ ઉમાપતે ।
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રહસ્યં પ્રષુ્ટ મચ્છા મ સશંયાેઽ ત મહામતે॥ ૯॥
ચરાચરસ્ય કતાર્ વં સહંતાર્ પાલક તથા ।
કસ્યા દેવ્યા વયા શ ભાે િક્રયતે તુ તર વહમ્॥ ૧૦॥
જ યતે પરમાે મ ત્રાે યાયતે િક વયા પ્રભાે ।
વદ શ ભાે મહાદેવ વત્તઃ કા પરદેવતા॥ ૧૧॥
પ્રસન્નાે યિદ દેવેશ પરમેશ પુરાતન ।
રહસ્યં પરમં દેવ્યા કૃપયા કથય પ્રભાે॥ ૧૨॥
િવના યાસં િવના યં િવના યાનં િવનાચર્નમ્ ।
પ્રાણાયામં િવના હાેમં િવના િનત્યાેદકિક્રયામ્॥ ૧૩॥
િવના દાનં િવના ગ ધં િવના પુ પં િવના બ લમ્ ।
િવના ભૂતાિદશુ દ્ધ ચ યથા દેવી પ્રસીદ ત॥ ૧૪॥
ઇ ત ષ્ટ તદા શ ભુિવ ના પ્રભિવ ના ।
પ્રાવેાચ ભગવા દેવાે િવકસન્નતે્રપઙ્કજઃ॥ ૧૫॥
શ્રી શવ ઉવાચ
સાધુ સાધુ સરુશ્રેષ્ઠ ષ્ટવાન સ સા પ્રતમ્ ।
ષ મખુસ્યાિપ યદ્ગાે યં રહસ્યં તદ્વદા મ તે॥ ૧૬॥
પુરા યુગક્ષયે લાેકા કતુર્ મચ્છુઃ સરુાસરુમ્ ।
ગુણત્રયમયી શ ક્ત શ્ચદૂ્રપાઽઽદ્યા વ્યવ સ્થતા॥ ૧૭॥
તસ્યામહં સમુ પન્નાે મત્ત વં જગતઃિપતા ।
વત્તાે બ્રહ્મા સમુદ્ભૂતાે લાેકકતાર્ મહાિવભુઃ॥ ૧૮॥
બ્રહ્મણાેઽથષર્યાે તા ત વૈ તૈમર્હદાિદ ભઃ । બ્રહ્મણાે ઋષયાે
ચેતને ત તતઃ શ ક્તમા કા યા લઙ્ગ્ય તષ્ઠ ત॥ ૧૯॥ કા યા લઙ્ગ્ય તસ્થષુી

આરાિધતા તુતા સવૈ સવર્મઙ્ગલકાિરણી ।
તસ્યા વનુગ્રહાદેવ મયા પ્રાપં્ત પરં પદમ્॥ ૨૦॥
તાૈ મ તાં ચ મહામાયાં પ્રસન્ના ચ તતઃ શવા ।
નામાિન તે પ્રવક્ષ્યા મ યાેગેશ્વયાર્ઃ શભુાિન ચ॥ ૨૧॥
અેતાિન પ્રપઠે દ્વદ્વાન્ મયાેક્તાિન સરેુશ્વર । નમાેઽ તાિન સરેુશ્વર
તસ્યાઃ તાતંે્ર મહાપુ યં વયઙ્ક પા પ્રકા શતમ્॥ ૨૨॥
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ગાપેનીયં પ્રયત્નને પઠનીયં પ્રયત્નતઃ ।
તવ ત કથિય યા મ શ્રુ વા તદવધારય॥ ૨૩॥
યસ્યૈકકાલપઠના સવિવઘ્નાઃ પલાિયતાઃ ।
પઠે સહસ્રનામાખ્યં તાતંે્ર માેક્ષસ્ય સાધનમ્॥ ૨૪॥
પ્રસન્ના યાે ગની તસ્ય પતુ્ર વનેાનુક પતે ।
યથા બ્રહ્મા તૈબ્રર્હ્મકુસમુૈઃ પૂ જતા પરા॥ ૨૫॥
પ્રસીદ ત તથા તને તુ વા દેવી પ્રસીદ ત । શ્રુતા દેવી

અસ્ય શ્રીયાેગેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ ત્રસ્ય
શ્રીમહાદેવ ઋ ષઃ । અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીયાેગશ્વર દેવતા ।
હ્ર ી ં બીજમ્ । શ્રીં શ ક્તઃ । ક્લી ં ક લકમ્ ।
મમ સકલકામના સ યથ અ બાપુરિનવા સનીપ્રીત્યથ
સહસ્રનામ તાતે્રજપે િવિનયાેગઃ ।
અથ યાસઃ
મહાદેવઋષયે નમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટ છ દસે નમઃ મખુે ।
શ્રીયાેગશ્વર દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ।
હ્ર ી ં બી ય નમઃ દ ક્ષણ તને ।
શ્રીં શક્તયે નમઃ વામ તને ।
ક્લી ં ક લકાય નમઃ નાભાૈ ।
િવિનયાેગાય નમઃ પાદયાેઃ॥
ૐ હ્ર ી ં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐ યં તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ યાં મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ દ્રાદયે અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ યાેગેશ્વય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ વાહા કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અેવં હૃદયાિદ ષડઙ્ગ યાસઃ
ૐ હ્ર ી ં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ યં શરસે વાહા ।
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ૐ યાં શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ દ્રાદયે કવચાય હુમ્ ।
ૐ યાેગેશ્વય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐ વાહા અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐભૂભુર્વ વરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્ ।
ૐ કાલાભ્રા યાં કટાક્ષૈર લકુલભયદાં માૈ લબદ્ધે દુરેખાં
શઙ્ખં ચકં્ર કપાલં ડમ મિપ કરૈ દ્વહ તી ં િત્રનતે્રામ્ । િત્ર શખમિપ

સહસ્ક ધાિધ ઢાં િત્રભવુનમ ખલં તજેસા પૂરય તી ં
યાયેદ બાજયાખ્યાં િત્રદશપિરણતાં સ દ્ધકામાે નરે દ્રઃ॥ ૧॥ િત્રદશપિર તાં

ઇ ત યા વા ।
લં થવ્યાત્મકં ગ ધં સમપર્યા મ ।
હં આકાશાત્મકં પુ પં સમપર્યા મ ।
યં વા વાત્મકં ધપંૂ સમપર્યા મ ।
રં આગ્ ેયાત્મકં દ પં સમપર્યા મ ।
વં અ તાત્મકં નવૈેદં્ય સમપર્યા મ ।
સં સવાર્ત્મકં તા બૂલં સમપર્યા મ ।
ઇ ત પ ચાપેચારૈઃ સ પજૂ્ય
ૐ હ્ર ી ં યં યાં દ્રાદયે યાેગેશ્વય વાહા ।

અથ સહસ્રનામ તવનમ્ ।
ૐ યાે ગની યાેગમાયા ચ યાેગપીઠ સ્થ ત પ્રયા ।
યાે ગની યાેગદ ક્ષા ચ યાેગ પા ચ યાે ગની॥ ૧॥
યાેગગ યા યાેગરતા યાેગીહૃદયવા સની ।
યાેગ સ્થતા યાેગયુતા યાેગમાગર્રતા સદા॥ ૨॥
યાેગેશ્વર યાેગિનદ્રા યાેગદાત્રી સર વતી ।
તપાેયુક્તા તપઃપ્રી તઃ તપઃ સ દ્ધપ્રદા પરા॥ ૩॥ તપાેરતા તપાેયુક્તા

િનશુ ભશુ ભસહં ત્રી રક્તબીજિવના શની ।
મધુકૈટભહ ત્રી ચ મિહષાસરુઘા તની॥ ૪॥
શારદે દુપ્રતીકાશા ચ દ્રકાેિટપ્રકા શની ।
મહામાયા મહાકાલી મહામાર ધા ષા॥ ૫॥
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િનદ્રા ણા ચૈકવરા કાલરાિત્રદુર્રત્યયા ।
મહાિવદ્યા મહાવાણી ભારતી વાક્સર વતી॥ ૬॥
આયાર્ બ્રાહ્મી મહાધનેવુદગભાર્ વધીશ્વર । કામધનેવુદગભાર્
કરાલા િવકરાલાખ્યા અ તકાલા તદ પકા॥ ૭॥ અ તકાલા તીયકા
અેક લઙ્ગા યાે ગની ચ ડાિકની ભૈરવી તથા ।
મહાભૈરવકે દ્રાક્ષી વ સતાઙ્ગી સરેુશ્વર ॥ ૮॥
શા તશ્ચ દ્રાપેમાકષાર્ કલાકા તઃ કલાિનિધઃ । શા તશ્ચ દ્રાધર્માકષ
સવર્સઙ્ક્ષાે ભણી શ ક્તઃ સવાર્હ્લાદકર પ્રયા॥ ૯॥
સવાર્ક ષ ણકા શ ક્તઃ સવર્િવદ્રાિવણી તથા ।
સવર્સ માેિહનીશ ક્તઃ સવર્ ત ભનકાિરણી॥ ૧૦॥ Extra verse

સવર્જૃ ભિનકા નામ શ ક્તઃ સવર્ત્ર શઙ્કર ।
મહાસાૈભાગ્યગ ભીરા પીન ત્તઘન તની॥ ૧૧॥
રત્નકાેિટિવિન ક્ષપ્તા સાધકે સતભષૂણા । રત્નપીઠ
નાનાશસ્ત્રધરા િદવ્યા વસતીહ ષતાનના॥ ૧૨॥
ખડ્ગપાત્રધરા દેવી િદવ્યવસ્ત્રા ચ યાે ગની ।
સવર્ સ દ્ધપ્રદા દેવી સવર્સ પ પ્રદા તથા॥ ૧૩॥
સવર્ પ્રયઙ્કર ચવૈ સવર્મઙ્ગલકાિરણી ।
સા વૈ ણવી સવૈ શવૈી મહારાૈદ્ર શવા ક્ષમા॥ ૧૪॥
કાૈમાર પાવર્તી ચવૈ સવર્મઙ્ગલદાિયની ।
બ્રાહ્મી માહેશ્વર ચવૈ કાૈમાર વૈ ણવી પરા॥ ૧૫॥
વારાહી ચવૈ માહે દ્ર ચામુ ડા સવર્દેવતા ।
અ ણમા મિહમા સ દ્ધલર્ ઘમા શવ િપકા॥ ૧૬॥
વ શ વ સ દ્ધઃ પ્રાકા યા મુ ક્તિરચ્છાષ્ટમી પરા ।
સવાર્ક ષ ણકાશ ક્તઃ સવાર્હ્લાદકર પ્રયા॥ ૧૭॥
સવર્સ માેિહનીશ ક્તઃ સવર્ ત ભનકાિરણી ।
સવર્જૃ ભ ણકાનામ શ ક્તઃ સવર્વશઙ્કર ॥ ૧૮॥
સવાર્થર્જિનકાશ ક્તઃ સવર્સ પ ત્તશઙ્કર ।
સવાર્થર્ર જનીશ ક્તઃ સવાન્માેદનકાિરણી॥ ૧૯॥ સવાન્માદનકાિરણી ??
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સવાર્થર્સાિધકાશ ક્તઃ સવર્સ પ ત્તપૂિરકા ।
સવર્મ ત્રમયીશ ક્તઃ સવર્દ્વ દ્વક્ષયઙ્કર ॥ ૨૦॥
સવર્કામપ્રદા દેવી સવર્દુઃખપ્રમાેચની ।
સવર્ ત્યુપ્રશમની સવર્િવઘ્નિનવાિરણી॥ ૨૧॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર દેવી સવર્સાૈભાગ્યદાિયની ।
સવર્રક્ષાકર દેવી અક્ષવણર્િવરા જતા॥ ૨૨॥ અક્ષવણર્પરા જતા

નાૈ મ તાં ચ જગદ્ધાત્રી ં યાેગિનદ્રા વ િપણીમ્ ।
સવર્સ્યાદ્યા િવશાલાક્ષી િનત્યા બુ દ્ધ વ િપણી॥ ૨૩॥
શ્વેતપવર્તસઙ્કાશા શ્વેતવસ્ત્રા મહાસતી ।
નીલહ તા રક્તમ યા સશુ્વેત તનમ ડલા॥ ૨૪॥
રક્તપાદા નીલજઙ્ઘા સુ ચત્રજઘના િવભુઃ ।
ચત્રમાલ્યા બરધરા ચત્રગ ધાનુલપેના॥ ૨૫॥
જપાકુસમુવણાર્ભા રક્તા બરિવભષૂણા ।
રક્તાયુધા રક્તનતે્રા રક્તકુ ચતમૂધર્ ॥ ૨૬॥
સવર્સ્યાદ્યા મહાલ મી િનત્યા બુ દ્ધ વ િપણી ।
ચતૂભુર્ રક્તદ તા જગદ્વ્યા ય વ્યવ સ્થતા॥ ૨૭॥
નીલા જનચયપ્રખ્યા મહાદંષ્ટ્ર ા મહાનના ।
િવ તીણર્લાેચના દેવી ત્તપીનપયાેધરા॥ ૨૮॥
અેકવીરા કાલરાિત્રઃ સવૈાેક્તા કામદા તુતા ।
ભીમા દેવી ત સ પજૂ્યા પતુ્રપાતૈ્રપ્રદાિયની॥ ૨૯॥
યા સા વકગુણા પ્રાેક્તા યા િવ શષ્ટસર વતી । માયા િવદ્યાસર વતી
સા દેવકાયર્વસ ત વ પમપરં દધાૈ॥ ૩૦॥
The verse number is shifted because extra verse above

દેવી તુતા તદા ગાૈર વદેહાત્ત ણીં જત્ ।
ખ્યાતા વૈ કાૈ શક દેવી તતઃ કૃ ણાભવ સતી॥ ૩૦॥
િહમાચલકૃતસ્થાના કા લકે ત ચ િવશ્રુતા ।
મહાસર વતીદેવી શુ ભાસરુિનબિહણી॥ ૩૧॥
શ્વેતપવર્તસઙ્કાશા શ્વેતવસ્ત્રિવભષૂણા ।
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નાનારત્નસમાક ણાર્ વેદિવદ્યાિવનાેિદની॥ ૩૨॥
શસ્ત્રવ્રાતસમાયુક્તા ભારતી સા સર વતી ।
વાગીશ્વર પીતવણાર્ સવૈાેક્તા કામદાલયા॥ ૩૩॥
કૃ ણવણાર્ મહાલ બા નીલાે પલિવલાેચના ।
ગ ભીરના ભ સ્ત્રવલી િવભૂ ષતતનૂદર ॥ ૩૪॥
સકુકર્શા ચ દ્રભાસા તપીનપયાેધરા । સા કકર્શા
ચતુભુર્ િવશાલાક્ષી કા મની પદ્મલાેચના॥ ૩૫॥
શાક ભર સમાખ્યાતા શતાક્ષી વનશઙ્કર । શતાક્ષી ચવૈ ક ત્યર્તે
શુ ચઃ શાક ભર દેવી પજૂનીયા પ્રયત્નતઃ॥ ૩૬॥
િત્રપુરા િવજયા ભીમા તારા ત્રૈલાેક્યસુ દર ।
શા ભવી િત્રજગન્માતા વરા િત્રપુરસુ દર ।
કામાક્ષી કમલાક્ષી ચ ત સ્ત્રપુરતાિપની॥ ૩૭॥
જયા જય તી શવદા જલેશી ચરણ પ્રયા ।
ગજવક્ત્રા િત્રનતે્રા ચ શઙ્ ખની ચાપરા જતા॥ ૩૮॥
મિહષઘ્ની શભુાન દા વધા વાહા શભુાનના ।
િવદ્યુ જહ્વા િત્રવક્ત્રા ચ ચતવુર્ક્ત્રા સદા શવા ।
કાેટરાક્ષી શ ખરવા િત્રપદા સવર્મઙ્ગલા ।
મયૂરવદના સ દ્ધબુર્ દ્ધઃ કાકરવા સતી॥ ૩૯॥
હુઙ્કારા તાલકેશી ચ સવર્તારા ચ સુ દર ।
સપાર્સ્યા ચ મહા જહ્વા પાશપા ણગર્ ત્મતી॥ ૪૦॥
પદ્માવતી સકેુશી ચ પદ્મકેશી ક્ષમાવતી ।
પદ્માવતી સરુમખુી પદ્મવક્ત્રા ષડાનના॥ ૪૧॥ પદ્માવતી સનુાસા ચ

િત્રવગર્ફલદા માયા રક્ષાેઘ્ની પદ્મવા સની ।
પ્રણવેશી મહાેલ્કાભા િવઘે્નશી ત ભની ખલા॥ ૪૨॥
મા કાવણર્ પા ચ અક્ષરાેચ્ચાિરણી ગુહા । અક્ષરાેચ્ચાિટની
અજપા માેિહની યામા જય પા બલાે કટા॥ ૪૩॥
વારાહી વૈ ણવી જૃ ભા વાત્યાલી દૈત્યતાિપની ।
ક્ષેમઙ્કર સ દ્ધકર બહુમાયા સરેુશ્વર ॥ ૪૪॥
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છન્નમૂધાર્ છન્નકેશી દાનવે દ્રક્ષયઙ્કર ।
શાક ભર માેક્ષલ મીજર્ ભની બગલમખુી॥ ૪૫॥
અશ્વા ઢા મહા ક્લન્ના નાર સહી ગજેશ્વર ।
સદ્ધશે્વર િવશ્વદુગાર્ ચામુ ડા શવવાહના॥ ૪૬॥
વાલામખુી કરાલી ચ ચિપટા ખેચરેશ્વર । િત્રપટા
શુ ભઘ્ની દૈત્યદપર્ઘ્ની િવ યાચલિનવા સની॥ ૪૭॥
યાે ગની ચ િવશાલાક્ષી તથા િત્રપુરભૈરવી ।
માતઙ્ ગની કરાલાક્ષી ગ ઢા મહેશ્વર ॥ ૪૮॥
પાવર્તી કમલા લ મીઃ શ્વેતાચલિનભા ઉમા । િનભા ઉમા (ઈન્ બાેથ્ ફ◌़િ◌લેસ્ ઇત્ ઇસ્ સમ)ે
કાત્યાયની શઙ્ખરવા ઘુઘુર્રા સહવાિહની॥ ૪૯॥
નારાયણીશ્વર ચ ડી ઘ ટાલી દેવસુ દર ।
િવ પા વામની કુ કણર્કુ ઘન તની॥ ૫૦॥
નીલા શાક ભર દુગાર્ સવર્દુગાર્ તહાિરણી ।
દંષ્ટ્ર ાિઙ્કતમખુા ભીમા નીલપત્ર શરાેધરા॥ ૫૧॥
મિહષઘ્ની મહાદેવી કુમાર સહવાિહની ।
દાનવાં તજર્ય તી ચ સવર્કામદુઘા શવા॥ ૫૨॥
ક યા કુમાિરકા ચવૈ દેવેશી િત્રપુરા તથા ।
કલ્યાણી રાેિહણી ચવૈ કા લકા ચ ડકા પરા॥ ૫૩॥
શા ભવી ચવૈ દુગાર્ ચ સભુદ્રા ચ યશ વની ।
કાલા ત્મકા કલાતીતા કા યહૃદયા શવા॥ ૫૪॥
કા યજનની િનત્યા કલ્યાણી ક ણાકરા ।
કામાધારા કામ પા કાલચ ડ વ િપણી॥ ૫૫॥ કાલદ ડ વ િપણી

કામદા ક ણાધારા કા લકા કામદા શભુા ।
ચ ડવીરા ચ ડમાયા ચ ડમુ ડિવના શની॥ ૫૬॥
ચ ડકા શ ક્તરત્યુગ્રા ચ ડકા ચ ડિવગ્રહા ।
ગ નના સહમખુી ગ્ ધ્રાસ્યા ચ મહેશ્વર ॥ ૫૭॥
ઉષ્ટ્રગ્રીવા હયગ્રીવા કાલરાિત્રિનશાચર ।
કઙ્કાર રાૈદ્ર ચ કાર ફે કાર ભૂતડામર ॥ ૫૮॥ રાૈદ્ર છ કાર
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વારાહી શરભાસ્યા ચ શતાક્ષી માંસભાજેની ।
કઙ્કાલી ડાિકની કાલી શકુ્લાઙ્ગી કલહ પ્રયા॥ ૫૯॥
ઉલૂિકકા શવારાવા ધૂમ્રાક્ષી ચત્રનાિદની ।
ઊ વર્કેશી ભદ્રકેશી શવહ તા ચ મા લની॥ ૬૦॥
કપાલહ તા રક્તાક્ષી યનેી િધરપાિયની ।
ખડ્ ગની દ ઘર્લ બાેષ્ઠ પાશહ તા બલાિકની॥ ૬૧॥
કાકતુ ડા પાત્રહ તા ધજૂર્ટ િવષભ ક્ષણી ।
પશઘુ્ની પાપહ ત્રી ચ મયૂર િવકટાનના॥ ૬૨॥
ભયિવ વં સની ચવૈ પ્રેતાસ્યા પ્રેતવાિહની ।
કાેટરાક્ષી લસ જહ્વા અષ્ટવક્ત્રા સરુ પ્રયા॥ ૬૩॥
વ્યાત્તાસ્યા ધૂમિનઃશ્વાસા િત્રપુરા ભવુનેશ્વર ।
હત્તુ ડા ચ ડહ તા પ્રચ ડા ચ ડિવક્રમા॥ ૬૪॥ દ ડહ તા

સ્થૂલકેશી હ કુ ક્ષયર્મદૂતી કરા લની ।
દશવક્ત્રા દશપદા દશહ તા િવલા સની॥ ૬૫॥
અનાદ્ય ત વ પા ચ ક્રાેધ પા મનાેગ તઃ ।આિદર ત વ પા આિદહા ત વ પા
મનુશ્રુ ત તઘ્રાર્ણચ વગ્રસના ત્મકા॥ ૬૬॥ વગ્રસનારસઃ॥
યાે ગમાનસસસં્થા ચ યાેગ સ દ્ધપ્રદાિયકા ।
ઉગ્રાણી ઉગ્ર પા ચ ઉગ્રતારા વ િપણી॥ ૬૭॥
ઉગ્ર પધરા ચવૈ ઉગ્રેશી ઉગ્રવા સની ।
ભીમા ચ ભીમકેશી ચ ભીમમૂ તશ્ચ ભા મની॥ ૬૮॥
ભીમા તભીમ પા ચ ભીમ પા જગન્મયી ।
ખડ્ ગ યભયહ તા ચ ઘ ટાડમ ધાિરણી॥ ૬૯॥
પા શની નાગહ તા ચ યાે ગ યઙુ્કશધાિરણી ।
યજ્ઞા ચ યજ્ઞમૂ તશ્ચ દક્ષયજ્ઞિવના શની॥ ૭૦॥
યજ્ઞદ ક્ષાધરા દેવી યજ્ઞ સ દ્ધપ્રદાિયની ।
િહર યબાહુચરણા શરણાગતપા લની॥ ૭૧॥
અના યનેકના ી ચ િનગુર્ણા ચ ગુણા ત્મકા ।
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મનાે જગ પ્ર તષ્ઠા ચ સવર્કલ્યાણમૂ તની॥ ૭૨॥
બ્રહ્માિદસરુવ દ્યા ચ ગઙ્ગાધરજટા સ્થતા ।
મહામાેહા મહાદ પ્તઃ સદ્ધિવદ્યા ચ યાે ગની॥ ૭૩॥
યાે ગની ચ ડકા સદ્ધા સદ્ધસાદ્ યા શવ પ્રયા ।
સરયૂગામતી ભીમા ગાૈતમી નમર્દા મહી॥ ૭૪॥
ભાગીરથી ચ કાવેર િત્રવેણી ગ ડક સરઃ । સરા
સષુુ પ્ત ર્ગ્ તિનદ્રા વ ા તુયાર્ ચ ચિક્રણી॥ ૭૫॥
અહલ્યા ધતી ચવૈ તારા મ દાેદર તથા ।
દેવી પદ્માવતી ચવૈ િત્રપુરેશ વ િપણી॥ ૭૬॥
અેકવીરા મહાદેવી કનકાઢ ા ચ દેવતા । અેકવીરા તમાેદેવી
શૂ લની પિરઘાસ્ત્રા ચ ખડ્ ગ યાબાહ્યદેવતા॥ ૭૭॥
કાૈબેર ધનદા યા યાઽઽગ્ ેયી વાયુતનુિનશા ।
ઈશાની નૈરૃ તઃ સાૈ યા માહે દ્ર વા ણીસમા॥ ૭૮॥ વા ણી તથા

સવર્ ષપજૂનીયાઙ્ ઘ્રઃ સવર્ય ત્રાિધદેવતા ।
સપ્તધાતુમયીમૂ તઃ સપ્તધા વ તરાશ્રયા॥ ૭૯॥
દેહપુ ષ્ટમર્ન તુ ષ્ટરન્નપુ ષ્ટબર્લાેદ્ધતા ।
તપાેિનષ્ઠા તપાેયુક્તા તાપસઃ સ દ્ધદાિયની॥ ૮૦॥
તપ વની તપઃ સ દ્ધઃ તાપસી ચ તપઃ પ્રયા ।
આૈષધી વૈદ્યમાતા ચ દ્રવ્યશ ક્તઃપ્રભાિવની॥ ૮૧॥
વેદિવદ્યા ચ વૈદ્યા ચ સકુુલા કુલપૂ જતા ।
લ ધર શરચ્છેત્રી મહ ષિહતકાિરણી॥ ૮૨॥

યાેગની તમર્હાયાેગા કાલરાિત્રમર્હારવા ।
અમાેહા ચ પ્રગ ભા ચ ગાયત્રી હરવ લભા॥ ૮૩॥
િવપ્રાખ્યા વ્યાેમકારા ચ મુિનિવપ્ર પ્રયા સતી ।
જગ કત્ર જગ કાર જગચ્છાયા જગિન્નિધઃ॥ ૮૪॥ જગશ્વાસા જગિન્નિધઃ

જગ પ્રાણા જગદં્દષ્ટ્ર ા જગ જહ્વા જગદ્રસા ।
જગચ્ચ જર્ગદ્ઘ્રાણા જગચ્છાતે્રા જગન્મખુા॥ ૮૫॥
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જગચ્છત્રા જગદ્વક્ત્રા જગદ્ભત્ર જગ પતા ।
જગ પત્ની જગન્માતા જગદ્ભ્રાતા જગ સહૃુત્॥ ૮૬॥ જગદ્ધાત્રી જગ સહૃુત્

જગદ્ધાત્રી જગ પ્રાણા જગદ્યાેિનજર્ગન્મયી ।
સવર્ ત ભી મહામાયા જગદ્દ ક્ષા જયા તથા॥ ૮૭॥
ભક્તૈકલ યા દ્વિવધા િત્રિવધા ચ ચતુિવધા । ભક્તૈકલક્ષ્યા
ઇ દ્રાક્ષી પ ચભૂતા ચ સહસ્ર પધાિરણી॥ ૮૮॥ પ ચ પા

મૂલાિદવા સની ચવૈ અ બાપુરિનવા સની ।
નવકુ ભા નવ ચઃ કામ વાલા નવાનના॥ ૮૯॥
ગભર્ વાલા તથા બાલા ચ વાર્લા નવા બરા ।
નવ પા નવકલા નવનાડી નવાનના॥ ૯૦॥
નવક્ર ડા નવિવધા નવયાે ગિનકા તથા ।
વેદિવદ્યા મહાિવદ્યા િવદ્યાદાત્રી િવશારદા॥ ૯૧॥
કુમાર યવુતી બાલા કુમાર વ્રતચાિરણી ।
કુમાર ભક્તસુ ખની કુમાર પધાિરણી॥ ૯૨॥
ભવાની િવ જનની બ્રહ્માિદજનની પરા ।
ગણેશજનની શ ક્તઃ કુમારજનની શભુા॥ ૯૩॥
ભાગ્યાશ્રયા ભગવતી ભક્તાભીષ્ટપ્રદાિયની ।
ભગા ત્મકા ભગાધારા િપણી ભગમા લની॥ ૯૪॥
ભગરાેગહરા ભવ્યા સશુ્રૂઃ પરમમઙ્ગલા ।
શવાર્ણી ચપલાપાઙ્ગી ચા ચ દ્રકલાધરા॥ ૯૫॥
િવશાલાક્ષી િવશ્વમાતા િવશ્વવ દ્યા િવલા સની । િવશ્વિવદ્યા િવલા સની
શભુપ્રદા શભુાવતાર્ ત્તપીનપયાેધરા॥ ૯૬॥
અ બા સસંારમ થની ડાની સવર્મઙ્ગલા ।
િવ સસંિેવતા શદુ્ધા બ્રહ્માિદસરુસિેવતા॥ ૯૭॥
પરમાન દશ ક્તશ્ચ પરમાન દ િપણી । રમાન દ વ િપણી
પરમાન દજનની પરમાન દદાિયની॥ ૯૮॥
પરાપેકારિનરતા પરમા ભક્તવ સલા ।
આન દભૈરવી બાલાભૈરવી બટુભૈરવી॥ ૯૯॥
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મશાનભૈરવી કાલીભૈરવી પુરભૈરવી॥ ૧૦૦॥
પૂણર્ચ દ્રાભવદના પૂણર્ચ દ્રિનભાંશકુા ।
શભુલક્ષણસ પન્ના શભુાન તગુણાણર્વા॥ ૧૦૧॥
શભુસાૈભાગ્યિનલયા શભુાચારરતા પ્રયા ।
સખુસ ભાેગભવના સવર્સાખૈ્યાિન િપણી॥ ૧૦૨॥
અવલ બા તથા વાગ્મી પ્રવરા વા ગ્વવાિદની । વાદ્યવાિદની
ઘ્ ણાિધપા તા કાપેાદુત્તીણર્કુિટલાનના॥ ૧૦૩॥
પાપદાપાપનાશા ચ બ્રહ્માગ્ ીશાપમાેચની ।
સવાર્તીતા ચ ઉ ચ્છષ્ટચા ડાલી પિરઘાયુધા॥ ૧૦૪॥
આેઙ્કાર વેદકાર ચ હ્ર ીઙ્કાર સકલાગમા ।
યઙ્કાર ચ ચતા ચ ચચ ચતા ચક્ર િપણી॥ ૧૦૫॥
મહાવ્યાધવનારાેહા ધનુબાર્ણધરા ધરા । વરા
લ બની ચ િપપાસા ચ ધા સ દે શકા તથા॥ ૧૦૬॥
ભુ ક્તદા મુ ક્તદા દેવી સ દ્ધદા શભુદાિયની ।
સ દ્ધદા બુ દ્ધદા માતા વ મણી ફલદાિયની॥ ૧૦૭॥
ચ ડકા ચ ડમથની ચ ડદપર્િનવાિરણી ।
ચ ડમાતર્ ડનયના ચ દ્રા ગ્ નયના સતી॥ ૧૦૮॥
સવાર્ઙ્ગસુ દર રક્તા રક્તવસ્ત્રાેત્તર યકા ।
જપાપાવક સ દુરા રક્તચ દનધાિરણી॥ ૧૦૯॥ જપા તબક સ દૂર રક્ત સ દૂરધાિરણી

કપૂર્રાગ ક તૂર કુઙુ્કમદ્રવલેિપની ।
િવ ચત્રરત્ન થવીક મષઘ્ની તલ સ્થતા॥ ૧૧૦॥
ભગા ત્મકા ભગાધારા િપણી ભગમા લની ।
લઙ્ગા ભધાિયની લઙ્ગ પ્રયા લઙ્ગિનવા સની॥ ૧૧૧॥
ભગ લઙ્ગ વ પા ચ ભગ લઙ્ગસખુાવહા ।
વય ભૂકુસમુપ્રીતા વય ભૂકુસમુા ચતા॥ ૧૧૨॥
વય ભૂકુસમુ નાતા વય ભપુૂ પતિપતા ।
વય ભપુૂ પ તલકા વય ભપુૂ પધાિરણી॥ ૧૧૩॥
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પુ ડીકકરા પુ યા પુ યદા પુ ય િપણી ।
પુ યજ્ઞેયા પુ યવ દ્યા પુ યવેદ્યા પુરાતની॥ ૧૧૪॥ પુ યમૂ તઃ પુરાતના

અનવદ્યા વેદિવદ્યા વેદવેદા ત િપણી ।
માયાતીતા ષ્ટમાયા માયા ધમાર્ત્મવ દતા॥ ૧૧૫॥
અ ષ્ટા સઙ્ગરિહતા ષ્ટહેતુઃ કપિદની ।
ષા ઢા શલૂહ તા સ્થ તસહંારકાિરણી॥ ૧૧૬॥
મ દ સ્થ તઃ શદુ્ધ પા શદુ્ધ ચત્તા મુિન તુતા ।
મહાભાગ્યવતી દક્ષા દક્ષા વરિવના શની॥ ૧૧૭॥
અપણાર્ન યશરણા ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદા ।
િનત્યા સુ દરસવાર્ઙ્ગી સ ચ્ચદાન દલક્ષણા॥ ૧૧૮॥
કમલા કે શ કેશી કષાર્ કપૂર્રકા લ ।
ગિર ગવર્ ગાતે્રા અકુલા કુલ તથા॥ ૧૧૯॥
િદન િદનમાના ચ વેદ વેદસ તા । વેદસમંતા
ક્રાેધ કુટ ધારા પરમા બલગિવતા॥ ૧૨૦॥
સવર્લાેકાેત્તરાભાવા સવર્કાલાેદ્ભવા ત્મકા ।
કુ ડગાેલાેદ્ભવપ્રીતા કુ ડગાેલાેદ્ભવા ત્મકા॥ ૧૨૧॥
કુ ડપુ પસદાપ્રી તઃ પુ પગાેલસદાર તઃ ।
શકુ્રમૂ તઃ શકુ્રદેહા શકુ્રપુ જતમૂ તની॥ ૧૨૨॥ શકુ્રપજૂકમૂ તની

િવદેહા િવમલા કૂ્રરા ચાેલા કનાર્ટક તથા । ચાૈ ડા કનાર્ટક
િત્રમાત્રા ઉ કલા માૈ ડી િવરેખા વીરવ દતા॥ ૧૨૩॥
યામલા ગાૈરિવપીના માગધેશ્વરવ દતા ।
પાવર્તી કમર્નાશા ચ કૈલાસવા સકા તથા॥ ૧૨૪॥
શાલગ્રામ શલા માલી શાદૂર્લા િપઙ્ગકે શની ।
નારદા શારદા ચવૈ રે કા ગગનેશ્વર ॥ ૧૨૫॥
ધનેુ પા ક્મણી ચ ગાેિપકા યમનુાશ્રયા ।
સકુ ઠા કાેિકલા મનેા ચરાન દા શવા ત્મકા॥ ૧૨૬॥
ક દપર્કાેિટલાવ યા સુ દરા સુ દર તની ।
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િવશ્વપક્ષા િવશ્વરક્ષા િવશ્વનાથ પ્રયા સતી॥ ૧૨૭॥
યાે ગની યાેગયુક્તા ચ યાેગાઙ્ગ યાનશા લની ।
યાેગપટ્ટધરા મુક્તા મુક્તાનાં પરમાગ તઃ॥ ૧૨૮॥
કુ ક્ષતે્રાવનીઃ કાશી મથુરા કા ચ્યવ તકા ।
અયાે યા દ્વારકા માયા તીથાર્ તીથર્કર પ્રયા॥ ૧૨૯॥
િત્રપુ કરાઽપ્રમેયા ચ કાેશસ્થા કાેશવા સની ।
કુશાવતાર્ કાૈ શક ચ કાેશા બા કાેશવિધની॥ ૧૩૦॥
પદ્મકાેશા કાેશદાક્ષી કુસુ ભકુસમુ પ્રયા ।
તુલાકાેટ ચ કાકુ સ્થા સ્થાવરા ચ વરાશ્રયા॥ ૧૩૧॥
ૐ હ્ર ી ં યં યાં દ્રદૈવત્યાયૈ યાેગેશ્વર ય વાહા ।
ૐ હ્ર ી ં યં યાં -
પતુ્રદા પાતૈ્રદા પતુ્રી દ્રવ્યદા િદવ્યભાેગદા ।
આશાપૂણાર્ ચર વી લઙ્કાભયિવવિધની॥ ૧૩૨॥
સુ્ત્રક્ સુ્ત્રવા સા મધનેી ચ સશુ્રદ્ધા શ્રાદ્ધદેવતા ।
માતા માતામહી પ્તઃ િપતુમાર્તા િપતામહી॥ ૧૩૩॥
નષુા દાૈિહિત્રણી પતુ્રી લાેકક્ર ડા ભન દની । દાેલાક્ર ડા ભન દની
પાે ષણી શાે ષણી શ ક્તદ ઘર્કેશી સલુાેમશા॥ ૧૩૪॥ દ ઘર્શ ક્તઃ

સપ્તા ધસશં્રયા િનત્યા સપ્તદ્વ પા ધમખેલા । સપ્તદ્વ પા વસુ ધરા
સયૂર્દ પ્તવર્જ્રશ ક્તમર્દાને્મત્તા ચ િપઙ્ગલા॥ ૧૩૫॥ મનાને્મત્તા

સચુક્રા ચક્રમ યસ્થા ચક્રકાેણિનવા સની ।
સવર્મ ત્રમયીિવદ્યા સવર્મ ત્રાક્ષરા વરા॥ ૧૩૬॥
સવર્જ્ઞદા િવશ્વમાતા ભક્તાનુગ્રહકાિરણી ।
િવશ્વ પ્રયા પ્રાણશ ક્તરન તગુણનામધીઃ॥ ૧૩૭॥
પ ચાશ દ્વ શ ક્તશ્ચ પ ચાશન્મા કામયી ।
દ્વપ ચાશદ્વપુશ્રેણી િત્રષષ્ટ ક્ષરસશં્રયા॥ ૧૩૮॥
ચતઃુષ ષ્ટમહા સ દ્ધયા ગની દવ દની । દવ દતા
ચતઃુષડ્વણર્િનણયી ચતઃુષ ષ્ટકલાિનિધઃ॥ ૧૩૯॥
અષ્ટષ ષ્ટમહાતીથર્ક્ષતે્રભૈરવવા સની । ભૈરવવ દતા
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ચતનુર્વ તમ ત્રાત્મા ષ ણવત્યિધકા પ્રયા॥ ૧૪૦॥
સહસ્રપત્રિનલયા સહસ્રફ ણભષૂણા ।
સહસ્રનામસં તાતે્રા સહસ્રાક્ષબલાપહા॥ ૧૪૧॥
પ્રકાશાખ્યા િવમશાર્ખ્યા પ્રકાશકિવમશર્કા ।
િનવાર્ણચરણા દેવી ચતુશ્ચરણસજં્ઞકા॥ ૧૪૨॥
ચતુિવજ્ઞાનશ યાઢ ા સભુગા ચ િક્રયાયુતા ।
મરેશા શા તદા ઇચ્છા ઇચ્છાશ ક્તસમા વતા॥ ૧૪૩॥
િનશા બરા ચ રાજ યપૂ જતા ચ િનશાચર ।
સુ દર ચાે વર્કેશી ચ કામદા મુક્તકે શકા॥ ૧૪૪॥
માિનની ત સમાખ્યાતા વીરાણાં જયદાિયની ।
યામલી ત સમાખ્યાતા નાસાગ્રા બ દુમા લની॥ ૧૪૫॥
યા ગઙ્ગા ચ કરાલાઙ્ગી ચ દ્રકાચલસશં્રયા । યા કઙ્કા
ચિક્રણી શઙ્ ખની રાૈદ્રા અેકપાદા િત્રલાેચના॥ ૧૪૬॥
ભીષણી ભૈરવી ભીમા ચ દ્રહાસા મનાેરમા ।
િવશ્વ પા મહાદેવી ઘાેર પા પ્રકા શકા॥ ૧૪૭॥
કપાલમા લકાયુક્તા મૂલપીઠ સ્થતા રમા ।
યાે ગની િવ પા ચ સવર્દેવ ષપૂ જતા॥ ૧૪૮॥
સવર્તીથર્પરા દેવી તીથર્દ ક્ષણતઃ સ્થતા ।
શ્રીસદા શવ ઉવાચ
િદવ્યનામસહસ્રં તે યાેગેશ્વયાર્ મયેિરતમ્॥ ૧૪૯॥
પુ યં યશસ્યમાયુ યં પતુ્રપાતૈ્રિવવધર્નમ્ ।
સવર્વ યકરં શ્રેષં્ઠ ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદં ભુિવ ।
યઃ પઠે પાઠયેદ્વાિપ સ મુક્તાે નાત્ર સશંયઃ ।
અષ્ટ યાં ભૂતપાૈણર્ યાન્નવ યાં દશર્ભાૈમયાેઃ॥ ૧૫૦॥
અયનષેપૂરાગે ચ પુ યકાલે િવશષેતઃ ।
સવર્સાૈભાગ્ય સદ્ યથ જપનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૧૫૧॥
સવાર્ભીષ્ટકરં પુ યં િનત્યમઙ્ગલદાયકમ્ ।
ઇયં નામાવલી તુ યં મયાદ્ય સમુદ િરતા॥ ૧૫૨॥
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ગાપેનીયા પ્રયત્નને નાખ્યયેા ચ કદાચન ।
ભક્તાયજ્યેષ્ઠપતુ્રાય દેયં શ યાય ધીમતે॥ ૧૫૩॥
આવહ તી ત મ ત્રેણ યુક્તા યેતાિન સાદરમ્ । અેતાિન ધીમતે
યાે જપે સતતં ભ યા સ કામાં લભતે ધ્રવુમ્॥ ૧૫૪॥
કાયાર્ યાવાહનાદ િન દેવ્યાઃ શુ ચરનાત્મ ભઃ ।
આવહ તી ત મ ત્રેણ પ્રત્યેકં ચ યથાક્રમમ્॥ ૧૫૫॥
કતર્વં્ય તપર્ણં ચાિપ તને મ ત્રેણ મૂલવત્ ।
તદ વતૈશ્ચ હાેમાેઽત્ર કતર્વ્ય તૈશ્ચ મૂલતઃ॥ ૧૫૬॥
અેતાિન િદવ્યનામાિન શ્રુ વા યા વાિપ યાે નરઃ ।
યા વા દેવી ં ચ સતતં સવર્કામાથર્ સદ્ધયે॥ ૧૫૭॥
અેત જપપ્રસાદેન િનત્ય પ્તાે વસા યહમ્ ।
સ તુષ્ટહૃદયાે િનતં્ય વસા યત્રાચર્યન્ ચરમ્॥ ૧૫૮॥
વાપકાલે પ્રબાેધે ચ યાત્રાકાલે િવશષેતઃ ।
તસ્ય સવર્ભયં ના ત રણે ચ િવજયી ભવેત્॥ ૧૫૯॥
રાજદ્વારે સભાસ્થાને િવવાદે િવ લવે તથા ।
ચાેરવ્યાઘ્રભયં ના ત સઙ્ગ્રામે જયવધર્નમ્॥ ૧૬૦॥ તસ્ય ચાેરભયં ના ત

ક્ષયાપ મારકુષ્ઠાિદતાપ વરિનવારણમ્ ।
મહા વરં તથાત્યુગં્ર શીત વરિનવારણમ્॥ ૧૬૧॥
દાષેાિદસિન્નપાતં ચ રાેગાણાં હ ત વચર્સા । રાેગં હ ત ચ સવર્શઃ
ભૂતપ્રેતિપશાચાશ્ચ રક્ષાં કુવર્ ત સવર્શઃ॥ ૧૬૨॥ સવર્તઃ

જપે સહસ્રનામાખ્યં યાે ગ યાઃ સવર્કામદમ્ ।
યં યં ચ તયતે કામં તં તં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્॥ ૧૬૩॥
િત્રકાલમેકકાલં વા શ્રદ્ધયા પ્રયતઃ પઠેત્ ।
સવાર્ન્ િરપૂ ક્ષણા જ વા યઃ પુમા છ્ર યમા ુયાત્॥ ૧૬૪॥ સપુમા છ્ર યમ્

ડાિકની શાિકની ચવૈ વેતાલબ્રહ્મરાક્ષસમ્ ।
કૂ મા ડાિદભયં સવ ન ય ત મરણાત્તતઃ॥ ૧૬૫॥
વને રણે મહાઘાેરે કારાગ્ હિનય ત્રકે ।
સવર્સઙ્કટનાશાથ તાતે્રપાઠઃ સુ સદ્ધયે॥ ૧૬૬॥ પઠે તાતે્રમન યધીઃ
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વ યા વા કાકવ યા વા તવ યા ચ યાઙ્ગના ।
શ્રુ વા તાતે્ર મદં પતુ્રાં લભતે ચર િવનઃ॥ ૧૬૭॥
વય ભુકુસમુૈઃ શકુ્લૈઃ સગુ ધકુસમુા વતૈઃ ।
કુઙુ્કમાગ ક તૂર સ દૂરાિદ ભરચર્યેત્॥ ૧૬૮॥
મીનમાંસાિદ ભયુર્ક્તૈમર્ વાજ્યૈઃ પાયસા વતઃ ।
ફલપુ પાિદ ભયુર્ક્તૈઃ મ વાજ્યૈઃ પાયસા વતૈઃ । મીનમાંસાિદ ભયુર્ક્તૈઃ
પક્વાન્નૈઃ ષડ્રસભૈાજૈ્યઃ વાદ્વન્નૈશ્ચ ચતુિવધૈઃ॥ ૧૬૯॥
કુમાર ં પજૂયેદ્ભ યા બ્રાહ્મણાંશ્ચ સવુા સનીઃ ।
શ ક્તતાે દ ક્ષણાં દ વા વાસાેઽલઙ્કારભષૂણૈઃ॥ ૧૭૦॥ વાસાેઽલઙ્કરણાિદ ભઃ

અનને િવિધના પજૂ્યા દેવ્યાઃ સ તુ ષ્ટકામદા ।
સહસ્રનામપાઠે તુ કાયર્ સ દ્ધનર્સશંયઃ॥ ૧૭૧॥
રમાકા ત સરુાધીશ પ્રાેક્તં ગુહ્યતરં મયા ।
નાસયૂકાય વક્તવ્યં પર શ યાય નાે વદેત્॥ ૧૭૨॥ નાસયૂવે ચ

દેવીભક્તાય વક્તવ્યં મમ ભક્તાય માધવ ।
તવ ભક્તાય વક્તવ્યં ન મખૂાર્યાતતાિયને॥ ૧૭૩॥
સતં્ય સતં્ય પનુઃ સતં્ય ઉદૃ્ધત્ય ભજુમુચ્યતે ।
નાનયા સદશૃી િવદ્યા ન દેવ્યા યાે ગની પરા॥ ૧૭૪॥ ન દેવી યાે ગની પરા

ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ઉત્તરખ ડે દેવીચિરત્રે
િવ શઙ્કરસવંાદે યાેગેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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