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Vedagarbham Shri Bhuvaneshvari Stotram or Shri Bhuvaneshvari
MahastotraM

વેદગભ શ્રીભવુનેશ્વર તાતે્રમ્ અથવા શ્રીભવુનેશ્વર મહા તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥
યાનમ્ -
ૐ ચ ચન્માૈ ક્તકહેમમ ડનયુતા માતાઽ તરક્તા બરા
ત વઙ્ગી નયનત્રયા ત ચરા બાલાકર્વદ્ભાસરુા ।
યા િદવ્યાઙુ્કશપાશભૂ ષતકરા દેવી સદા ભી તહા
ચત્તસ્થા ભવુનેશ્વર ભવતુ નઃ સયંે મુદઃ સવર્દા ॥
કણર્ વણર્િવલાેલકુડલધરામાપીનવક્ષાે હાં
મુક્તાહારિવભષૂણાં પિરલસદ્ધ મ લસન્મ લકામ્ ।
લીલાલાે લતલાેચનાં શ શમખુીમાબદ્ધકા ચીસ્રજં
દ વ્ય તી ં ભવુનેશ્વર મનુિદનં વ દામહે માતરમ્ ॥
અૈ દવ્યા કલયાવતં સત શરાેિવ તાિરનાદાત્મકં
તદૂ્રપં જનિન મરા મ પરમં સન્માત્રમેકં તવ ।
યત્રાેદે ત પરા ભધા ભગવતી ભાસાં િહ તાસાં પદં
પ ય તી તનુમ યમા િવહર ત વૈરં ચ સા વખૈર ॥ ૧॥
આિદક્ષા તિવલાસલાલસતયા તાસાં તુર યા તુ યા
ક્રાેડીકૃત્ય જગ ત્રયં િવજયતે વેદાિદિવદ્યામયી ।
તાં વાચં મિય સ પ્રસાદય સધુાક લાેલકાેલાહલ-
ક્ર ડાકણર્નવણર્નીયકિવતાસામ્રાજ્ય સ દ્ધપ્રદામ્ ॥ ૨॥
ક પાદાૈ કમલાસનાેઽિપ કલયા િવદ્ધઃ કયા ચ કલ
વાં યા વાઙુ્કરયા ચકાર ચતુરાે વેદાંશ્ચ િવદ્યાશ્ચ તાઃ ।
તન્માતલર્ લતે પ્રસીદ સરલં સાર વતં દેિહ મે
યસ્યામાેદમુદ રય ત પુલકૈર તગર્તા દેવતાઃ ॥ ૩॥
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માતદહ તામહાે તમયી નાદૈકરેખામયી
સા વં પ્રાણમયી હુતાશનમયી બ દુપ્ર તષ્ઠામયી ।
તને વાં ભવુનેશ્વર ં િવજિયની ં યાયા મ યાં િવભાે-
વ કા યિવકા શપુ યમતયઃ ખેલ તુ મે સકૂ્તયઃ ॥ ૪॥

વામશ્વ થદલાનુકારમધુરામાધારબદ્ધાેદરાં
સસંવેે ભવુનેશ્વર મનુિદનં વાગ્દેવતામવે તામ્ ।
તન્મે શારદકાૈમુદ પિરચયાેદ ચ સધુાસાગર-
વૈરાે ગરવી ચિવભ્રમ જતાે દ વ્ય તુ િદવ્યા ગરઃ ॥ ૫॥

લખેપ્ર તુતવેદ્યવ તુસરુ ભશ્રીપુ તકાેત્તં સતાે
માતઃ વ તકૃદ તુ મે તવ કરાે વામાેઽ ભરામઃ શ્રયા ।
સદ્યાે િવદુ્રમક દલીસરલતાસ દાેહસા દ્રાઙ્ગુ લમુર્દ્રાં
બાેધમયી ં દધત્તદપરાેઽ યા તામપા તભ્રમઃ ॥ ૬॥
માતઃ પાતક લમૂલદલનક્ર ડાકઠાેરા દશૃઃ
કા યા તકાેમલા તવ મિય સૂ્ફજર્ તુ સદ્ ય જતાઃ ।
આ ભઃ વા ભમતપ્રબ ધલહર સાકૂતકાૈતૂહલાઽ-
ઽચા ત વા તચતુમુર્ખાે ચતગુણાેદ્ગારાં કિર યે ગરમ્ ॥ ૭॥
વામાધારચતુદર્લા બુજગતાં વાગ્બીજગભ યજે
પ્રત્યા ત્ત ભરાિદ ભઃ કુસુ મતાં માયાલતામુન્નતામ્ ।
ચૂડામૂલપિવત્રપત્રકમલપે્રઙ્ખાેલખેલત્યુધા-
ક લાેલાસુ કુચક્રચઙ્ક્રમચમ કારૈકલાેકાેત્તરામ્ ॥ ૮॥
સાેઽહં વ ક ણાકટાક્ષશરણઃ પ ચા વસ ચારતઃ
પ્રત્યાહૃત્ય મનાે વસા મ રસના લઙ્ગં મમા લઙ્ગતુ ।
શ્રીસવર્જ્ઞિવભષૂણીકૃતકલાિનઃસ્ય દ્રમાના ત-
વચ્છ દસ્ફિટકાિદ્રસા દ્રતપયઃ શાેભાવતી ભારતી ॥ ૯॥

માતમાર્ કયા િવદ ભત મદં ગભ કૃતાનાહત-
વચ્છ દ્ર વિનપેયમ વિનરતં ચ દ્રાકર્િનદ્રા ગરાૈ ।

સસંવેે િવપર તર તરચનાેચ્ચારાદકારાવિધ-
વાધીના ત સ ધુબ ધુરમહાે માયામયં તે મહઃ ॥ ૧૦॥

ત માન્ન દનચા ચ દનત ચ્છાયાસુ પુ પાસવ-
વૈરા વાદનમાેદમાનમનસામુદ્દામવામભ્રવુામ્ ।
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વીણાસઙ્ ગતરઙ્ ગત વરચમ કારાેઽિપ સારાે જ્ઝતાે
યને સ્યાિદહ દેિહ મે તદ ભતઃ સ ચાિર સાર વતમ્ ॥ ૧૧॥
આધારે હૃદયે શખાપિરસરે સ ધાય મેધામયી ં
ત્રેધાબીજતનૂમનનૂક ણાપીયષૂક લાે લનીમ્ ।
વાં માતજર્પતાે િનરઙુ્કશિન દ્વતૈા તા વાદન-
પ્રજ્ઞા ભશ્ચુલુકૈઃ સુ્ફર તુ પુલકૈરઙ્ગાિન તુઙ્ગાિન મે ॥ ૧૨॥
વાણીબીજ મદં જપા મ પરમં ત કામરા ભધં
માતઃ સા તપરં િવસગર્સિહતાૈકારાેત્તરં તને મે ।
દ ઘાર્ દાે લતમાૈ લક લતમ ણપ્રાર ધનીરાજનૈધીરૈઃ
પીતરસા િનર તરમસાૈ વાગ્જૃભતામદ્ભુતા ॥ ૧૩॥
ચૂડાચ દ્રકલાિનરતરગલ પીયષૂ બ દુ શ્રયા
સ દેહાે ચતમક્ષસતૂ્રવલયં યા બભ્રતી િનભર્રમ્ ।
અ તમર્ ત્રમયં વમવે જપ સ પ્રત્યક્ષ ત્ત્યક્ષરં
સા વં દ ક્ષણપા ણના બ િવતર શ્રેયાં સ ભૂયાં સ મે ॥ ૧૪॥
બદ્ વા વ તકમાસનં સત ચચ્છેદાવદાતચ્છિવ-
શ્રે ણશ્રીસભુગં ભિવ સતતવ્યાજૃ ભમાણેઽ બુજે ।
દ વ્ય તીમિધવામ નુ ચર ય તને હ તને તાં
િનતં્ય પુ તકધારણપ્રણિયની ં સવેે ગરામીશ્વર મ્ ॥ ૧૫॥
તન્મે િવશ્વપથીનપીનિવલસિન્નઃસીમસાર વત-
સ્રાેતાવેી ચિવ ચત્રભઙ્ ગસભુગા િવભ્રાજતાં ભારતી ।
યામાક યર્ િવઘૂણર્માનમનસઃ પ્રેઙ્ખાે લતૈમી લ ભ-
મ લદ્ ભનર્યના ચલૈઃ સમુનસાે િન દેયુિર દાેઃ કલામ્ ॥ ૧૬॥
આદાૈ વાગ્ભવ મ દુ બ દુમધુરં ઝા તે ચ કામાત્મકં
યાેગા તે કષયાે તીય મ ત તે બીજત્રયં યાયતામ્ ।
સાધ મા કયા િવલાેમિવષમં સ ધાય બ ધ ચ્છદા
વાચા તગર્તયા મહેશ્વિર મયા માત્રાશતં જ યતે ॥ ૧૭॥
ત સાર વતસાવર્ભાૈમપદવી સદ્યાે મમ દ્યાેતતાં
યત્રાજ્ઞાિવિહતૈમર્હાકિવશતૈઃ સ્ફ તાં ગરં ચુ બતામ્ ।
ચતૈ્રાને્મી લતકે લકાેિકલકુહૂકારાવતાર ચત-
શ્લાઘાસ ચતપ ચમશ્રુ તસમાહારાેઽિપ ભારાપેમઃ ॥ ૧૮॥
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વાગ્બીજં ભવુનેશ્વર ં વદ વદેત્યુચ્ચાયર્ વાગ્વાિદિન
વાહાવણર્િવશીણર્પાતકભરાં યાયા મ િનત્યાં ગરમ્ ।

વીણાપુ તકમક્ષસતૂ્રવલયં વ્યાજૃ ભમ ભાે હં
બભ્રાણામ ણાશુ ભઃ કરતલૈરાિવભર્વ દ્વભ્રમામ્ ॥ ૧૯॥
તં માતઃ કૃપયા તરઙ્ગયતરાં િવદ્યાિધપત્યં મિય
જ્યાે નાસાૈરભચાૈરક તકિવતાસવે્યૈક સહાસનમ્ ।
કાલાજ્ઞાિદ શવાવસાનભવનપ્રાગ્ભારકુ ક્ષ ભિર
પ્રજ્ઞા ભઃપિરપાકપીવરપરાન દપ્ર તષ્ઠા પદમ્ ॥ ૨૦॥
લખેા ભ તુિહનદ્યુતેિરવ કૃતં વાગ્બીજમુચ્ચૈઃ સુ્ફર-
ત્તારાકારકરાલ બ દુ પિરતાે માયાિત્રધાઽઽવે ષ્ટતમ્ ।
પૂણ દાે દરે તદેતદ ખલં પીયષૂગાૈરાક્ષરં
સ્રાેતઃસ ભ્રમસ તં મર ત યાે જહ્વા ચલે િનશ્ચલઃ ॥ ૨૧॥
તસ્ય વ ક ણાકટાક્ષક ણકાસઙ્ક્રા તમાત્રાદિપ
વા તે શા તમપુૈ ત દ ઘર્જડતા ગ્ર દ્વકારાગ્રણીઃ ।

ત માદાશુ જગ ત્રયાદ્ભુતરસાદ્વતૈપ્રતી તપ્રદં
સાૈર યં પરમ યુદે ત વ વના ભાજેે ગરાં િવભ્રમૈઃ ॥ ૨૨॥
આદ્યાે માૈ લરથાપરાે મખુ મઈ નતે્રે ચ કણાર્વુઊ
નાસાવંશપુટે ઋૠ તદનુ ૈ વણા કપાેલદ્વયમ્ ।
દ તાશ્ચાે વર્મધ તથાેષ્ઠયુગલં સ યક્ષરા ણ ક્રમા-
જહ્વામૂલમુદગ્ર બ દુરિપ ચ ગ્રીવા િવસગ વરઃ ॥ ૨૩॥

કાિદદર્ ક્ષણતાે ભજુ તદપરાે વગર્શ્ચ વામાે ભજુ-
ષ્ઠાિદ તાિદરનુક્રમેણ ચરણાૈ કુ ક્ષદ્વયં તે પફાૈ ।
વંશઃ ષ્ઠભવાેઽથ ના ભહૃદયે બાિદત્રયં ધાતવાે
યાદ્યાઃ સપ્ત સમીરણશ્ચ સપરઃ ક્ષઃ ક્રાેધ ઇત્ય બકે ॥ ૨૪॥
અેવં વણર્મયં વપુ તવ શવે લાેકત્રયવ્યાપકં
યાેઽહ ભાવનયા ભજત્યવયવેઽ યારાેિપતૈરક્ષરૈઃ ।
મૂત ભૂય િદનાવસાનકમલાકારૈઃ શરઃશાિય ભ તં
િવદ્યાઃ સમપુાસતે કરતલૈદૃર્ ષ્ટપ્રસાદાે સકુાઃ ॥ ૨૫॥
યે ન ત યજ ત સ તતમ ભ યાય ત ગાય ત વા
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તષેામાસ્યમપુાસ્યતે દુપદ યાસિૈવલાસૈ ગરામ્ ।
િક ચ ક્ર ડ ત ભૂભુર્વઃ વર ભતઃ શ્રીચ દનસ્ય દની
ક તઃ કા તકરાિત્રકૈરવસમા સાૈભાગ્યશાેભાકર ॥ ૨૬॥
માયાબીજિવદ ભતં પનુિરદં શ્રીકૂમર્ચક્રાેિદતં
દ પા ાયિવદાે જપ ત ખલુ યે તષેાં નરે દ્રાઃ સદા ।
સવે તે ચરણાૈ િકર ટવલભીિવશ્રા તરત્નાઙુ્કર-
જ્યાે નામેદુરમેિદનીતલર ે મશ્રાઙ્ગરાગ શ્રયઃ ॥ ૨૭॥
શ્રીબીજં સકલાક્ષરાિદષુ પનુઃ ક્રાેધાક્ષરા તે ભવેદેવં
યાે ભજતેઽ બ તે તનુ મમાં તસ્યાગ્રતાે ગ્રતી ।
લ મીઃ સ દુરદાનગ ધલહર લાેલા ધપુ પ ધય-
શ્રેણીબ ધુરશ ◌ૃઙ્ખલાિનય મતવેાપૈ ત નવૈ ક્વ ચત્ ॥ ૨૮॥
ય વાં િવદુ્રમપ લવદ્રવમયી ં લખેા મવાલાેિહતા-
માત્માનં પિરતઃ સુ્ફરિ ત્રવલયાં માયામ ભ યાય ત ।
ત મૈ િન દતવ દને દુકદલીકા તારહારસ્ર ે
િનઃશ્વાસભ્રમબા પદાહગહના મૂછર્ ત તા તાઃ સ્ત્રયઃ ॥ ૨૯॥
માતઃ શ્રીભગમા લનીત્ય ભધયા િદવ્યાગમાેત્તં સતાં
વામાન દમયીમનુ મર ત ય તં નામ વામભ્રવુઃ ।
બાહુ વ તકપીિડતૈઃ તનતટૈદ યા ચતૈશ્ચાટુ ભ-
ન ર ધ્રૈઃ પુલકાિઙ્કતૈમુર્કુ લતૈ યાર્ય ત નતે્રા ચલૈઃ ॥ ૩૦॥
ય વાં યાય ત રાગસાગરતર સ દૂરનાૈકા તર-
વૈરાે ગરપદ્મરાગન લનીપુ પાસના યા સનીમ્ ।

બાલાિદત્યસપત્નરત્નર ચતપ્રત્યઙ્ગભષૂા ચ-
શ્રેણીસ મ લતાઙ્ગરાગવસના તસ્ય મર ત્યઙ્ગનાઃ ॥ ૩૧॥
કપૂર્રં કુમુદાકરં કમ લનીપતં્ર કલાકાૈશલં
કૂજ કાેિકલકા મનીકુલકુહૂક લાેલકાેલાહલમ્ ।
શઙ્ક તે પ્રલયાનલં મરમહાપ મારવેગાતુરાઃ
ક પ તે િનપત ત હ ત ન ગરં મુ ચ ત શાેચ ત ચ ॥ ૩૨॥
શ્રી ત્યુ જયનામધેયભગવચ્ચૈત યચ દ્રા ત્મકે
હ્ર ીઙ્કાિર પ્રથમાતમાં સ દલય વં હંસસ િવિન ।
વં પ્રાણિવજૃ ભમાણહૃદયગ્ર થ સ્થતં મે કુ
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વાં સવેે િનજબાેધલાભરભસા વાહાભુ મીશ્વર મ્ ॥ ૩૩॥
અેવં વામ તેશ્વર મનુિદનં રાકાિનશાકામુકસ્યા તઃ
સ તતભાસમાનવપષંુ સાક્ષાદ્યજ તે તુ યે ।
તે ત્યાેઃ કવલીકૃતિત્રભવુના ભાેગસ્ય માૈલાૈ પદં
દ વા ભાેગમહાેદધાૈ િનરવિધ ક્ર ડ ત તૈ તૈઃ સખુૈઃ ॥ ૩૪॥

ગ્રદ્વાેધસધુામયખૂિનચયૈરા લાવ્ય સવાર્ િદશાે
યસ્યાઃ કાિપ કલા કલઙ્કરિહતા ષટ્ચક્રમાક્રામ ત ।
દૈ ય વા તિવદારણૈકચતુરા વાચં પરાં ત વતી
સા િનત્યા ભવુનેશ્વર િવહરતાં હંસીવ મન્માનસે ॥ ૩૫॥
વં માતાિપતરાૈ વમવે સહૃુદ વ ભ્રાતર વં સખા
વં િવદ્યા વમુદારક તચિરતં વં ભાગ્યમત્યદ્ભુતમ્ ।
િક ભૂયઃ સકલં વમીિહત મ ત જ્ઞા વા કૃપાકાેમલે
શ્રીિવશ્વેશ્વિર સ પ્રસીદ શરણં માતઃ પરં ના ત મે ॥ ૩૬॥
શ્રી સદ્ધનાથ ઇ ત કાેઽિપ યુગે ચતુથ
પ્રાદુબર્ભવૂ ક ણાવ ણાલયાેઽ મન્ ।
શ્રીશ ભુિરત્ય ભધયા સ મિય પ્રસનં્ન
ચેતશ્ચકાર સકલાગમચક્રવત ॥ ૩૭॥
તસ્યાજ્ઞયા પિરણતા વય સદ્ વિવદ્યા-
ભેદા પદૈઃ તુ તપદૈવર્ચસાં િવલાસઃૈ ।
ત માદનને ભવુનેશ્વિર વેદગભ
સદ્યઃ પ્રસીદ વદને મમ સિન્નધેિહ ॥ ૩૮॥
યષેાં પરં ન કુલદૈવતમ બકે વં
તષેાં ગરા મમ ગરાે ન ભવ તુ મશ્રાઃ ।
તૈ તુ ક્ષણં પિર ચતે િવષયેઽિપ વાસાે
મા ભૂ કદા ચિદ ત સ તતમથર્યે વામ્ ॥ ૩૯॥
શ્રીશ ભનુાથ ક ણાકર સદ્ધનાથ
શ્રી સદ્ધનાથ ક ણાકર શ ભનુાથ ।
સવાર્પરાધમ લનેઽિપ મિય પ્રસનં્ન
ચેતઃ કુ વ શરણં મમ ના યદ ત ॥ ૪૦॥
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ઇ થં પ્ર તક્ષણમુદશ્રુિવલાેચનસ્ય
વીધરસ્ય પુરતઃ સુ્ફટમાિવરાસીત્ ।

દ વા વરં ભગવતી હૃદયં પ્રિવષ્ટા
શાસૈ્ત્રઃ વયં નવનવૈશ્ચ મખુેઽવતીણાર્ ॥ ૪૧॥
વા ક્સ દ્ધમવેમતુલામવલાેક્ય નાથઃ
શ્રીશ ભુરસ્ય મહતીમિપ તાં પ્ર તષ્ઠામ્ ।
વ મ પદે િત્રભવુનાગમવ દ્યિવદ્યા-
સહાસનૈક ચરે સુ ચરં ચકાર ॥ ૪૨॥
ભૂમાૈ શ યા વચ સ િનયમઃ કા મની યાે િન ત્તઃ
પ્રાત ર્તીિવટપસ મધા દ ત જહ્વાિવશુ દ્ધઃ ।
પત્રાવલ્યાં મધુરમશનં બ્રહ્મ ક્ષસ્ય પુ પૈઃ
પૂ હાેમાૈ કુસમુવસનાલપેના યુ વલાિન ॥ ૪૩॥
ઇ થં માસત્રયમિવકલં યાે વ્રતસ્થઃ પ્રભાતે
મ યાહે્ન વાઽ ત મતસમયે ક તર્યેદેક ચત્તઃ ।
તસ્યાે લાસઃૈ સકલભવુનાશ્ચયર્ભૂતૈઃ પ્રભૂતૈિવદ્યાઃ
સવાર્ઃ સપિદ વદને શ ભનુાથપ્રસાદાત્ ॥ ૪૪॥
વ્રતને હીનાેઽ યનવાપ્તમ ત્રઃ શ્રદ્ધાિવશદુ્ધાેઽનુિદનં જપેદ્યઃ ।
તસ્યાિપ વષાર્દનવદ્યસદ્યઃ કિવ વહૃદ્યાઃ પ્રભવ ત િવદ્યાઃ ॥ ૪૫॥
કાેઽ ય ચ ત્યપ્રભાવાેઽસ્ય તાતે્રસ્ય પ્રત્યયાવહઃ ।
શ્રીશ ભાેરાજ્ઞયા સવાર્ઃ સદ્ધયાેઽ મ પ્ર ત ષ્ઠતાઃ ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રી સકલાગમાચાયર્ચક્રવ તશ્રી વીધરાચાયર્ િવર ચતં
વેદગભ શ્રીભવુનેશ્વર તાતંે્ર અથવા
શ્રીભવુનેશ્વર મહા તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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