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KAveri Bhujangastotram

કાવેર ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્

કથં સહ્યજ યે સરુામે સજ યે
પ્રસન્ને વદા યાઃ ભવેયવુર્દા યે ।

સપાપસ્ય મ યે ગ તમ બ મા યે
કવેરસ્ય ધ યે કવેરસ્ય ક યે॥ ૧॥

કૃપા બાેિધસઙ્ગે કૃપાદ્રાર્ તરઙ્ગે
જલાક્રા તરઙ્ગે જવાેદ્યાેતરઙ્ગે ।

નભશ્ચુ બવ યેભસ પ દ્વમા યે
નમ તે વદા યે કવેરસ્ય ક યે॥ ૨॥

સમા તે ન લાેકે નદ હ્યત્ર લાેકે
હતાશષેશાેકે લસત્તટ શાેકે ।

િપબ તાેઽ બુ તે કે રમ તે ન નાકે
નમ તે વદા યે કવેરસ્ય ક યે॥ ૩॥

મહાપાિપલાેકાનિપ નાનમાત્રાન્
મહાપુ યકૃદ્ ભમર્હ કૃત્યસદ્ ભઃ ।

કરાે ય બ સવાર્ સરુાણાં સમાનાન્
નમ તે વદા યે કવેરસ્ય ક યે॥ ૪॥

અિવદ્યા તકત્ર િવશદુ્ધપ્રદાત્રી
સસ્યસ્ય દ્ધ તથાઽઽચારશીલમ્ ।

દદાસ્ય બ મુ ક્ત િવધૂય પ્રસિકત્મ્
નમ તે વદા યે કવેરસ્ય ક યે॥ ૫॥

॥ ઇ ત કાવેર ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્॥
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This is not the complete stotra but is as given in the Kaverirahasya.
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