
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ીયોગમીનાીતો

{ ીયોગમીનાીતો }

િશવાનદપીયષૂરાકરથાં િશવિવવામરેશાિદવા 

િશવયાનલાં િશવાનમૂત િશવાયાં અતીતાં ભજ ેપાબાલા  ૧

િશવાિદપરુપચમિધઢાં  ધનબુા ણપાશાુશોભાિસહતા 

નવીનાકવણાં  નવીનેદચુડૂાં પરપ ભજ ેપાબાલા  ૨

િકરીટાદોાિસમાયસૂાં ફુરમખેલાહારતાટભષૂા 

પરામકાં પાસહાસનથાં પરધામપાં ભજ ેપાબાલા  ૩

લલામાિચતિધફાલેદપુાકાં લસીરપુલકહારસંથા 

લલાટેઃઅણાધા લોવલા◌ં પરધામપાં ભજ ેપાબાલા  ૪

િકટામિવાં િિબદુવપાં િકોણ ેલસત િલોકાવના 

િબીિધઢાં  િમૂયા મિવાં પરપ ભજ ેપાબાલા  ૫

સદાિબધમુોલસેિણરયાં સમોુવઃઓજભારાવના 

વણપૂરુોપતેલાઃઆરસાાં  પરુપાદપાં ભજ ેપાબાલા  ૬

યમાયોગાપાં અપાં અકારાઃઅકારાતવણાં  અવણા  

અખડાં અનયાં અિચયાં અલઃયાં અમયેામિવાં ભજ ેપાબાલા  ૭

સધુાસાગરાત ેમિણીપમય ેલસકપઃઓવલિબદચુ ે
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મહાયોગપીઠ ેિશવાકારમચ ેસદા સચરત ભજ ેપાબાલા  ૮

સષુુાતર ેસહારપ ેરવીિસયુિચછમય ે

સધુામડલથ ેસિુનવા ણાપીઠ ેસદા સચરત ભજ ેપાબાલા  ૯

ષડત ેનવાત ેલસાદશાત ેમહાિબદમુય ેસનુાદાતરાળ ે

િશવાય ેકલાતીતિનશદદશે ેસદા સચરત ભજ ેપાબાલા  ૧૦

ચતમુા ગમય ેસકુોણાતર ેવર ેસધુાકારકૂપાતરાળ ે

િનરાલબપ ેકલાષોડશાત ેસદા સચરત ભજ ેપાબાલા  ૧૧

પટુિનમુવાયુવીણકાશાતરાલ ેવુોપતેરય ે

મહાષોડશાત ેમનોનાથદશે ેસદા સચરત ભજ ેપાબાલા  ૧૨

ચતુપમય ેસકુોણયાત ેિમૂયા િદવાસ ેિમાગા તરાળ ે

સહારપોિચતાં િચકાશવાહવીણાં ભજ ેપાબાલા  ૧૩

લસાદશાતેદપુીયષૂધારાતાં મૂત આનદમાતરા 

પરાં િતન તાં ચતુકૂટમય ેપરધામપાં ભજ ેપાબાલા  ૧૪

સહારપ ેસષુુાતમાગ ફુરછપીયષૂધારાં િપબતી 

સદાાવયત સધુાસિૂમબાં પરયોિતપાં ભજ ેપાબાલા  ૧૫

નમત ેસદા પારાજેકય ેનમત ેસદા સુદરેશાવાસ ે

નમત ેનમત ેસમુીનાઃઇદિેવ નમત ેનમત ેપનુત ેનમોત ુ ૧૬
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