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Shri Kukke Subrahmanya Bhujanga Stotram

શ્રીકુકે્કસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગ તાતે્રમ્

ગણેશં નમસૃ્કત્ય ગાૈર કુમારં
ગ સં્ય ગુહસ્યાગ્ર તં ગભીરમ્ ।

પ્રલ બાેદરં શપૂર્કણ િત્રણતંે્ર
પ્રવકે્ષ્ય ભજુઙ્ગપ્રયાતં ગુહસ્ય॥ ૧॥
થક્ષટ્િકર ટસુ્ફરિદ્દવ્યરત્ન-
પ્રભા ક્ષપ્તમાતાર્ ડકાેિટપ્રકાશમ્ ।

ચલ કુ ડલાેદ્ય સગુ ડસ્થલા તં
મહાનઘર્હારાે વલ ક બુક ઠમ્॥ ૨॥

શર પૂણર્ચ દ્રપ્રભાચા વક્ત્રં
િવરાજ લલાટં કૃપાપૂણર્નતે્રમ્ ।

લસદ્ભ્રૂસનુાસાપુટં િવદુ્રમાેષં્ઠ
સદુ તાવ લ સુ મતં પ્રેમપૂણર્મ્॥ ૩॥

દ્વષડ્બાહુદ ડાગ્રદેદ યમાનં
ક્વણ કઙ્કણાલઙૃ્કતાેદારહ તમ્ ।

લસન્મુિદ્રકારત્નરાજ કરાગ્રં
ક્વણ કિઙ્કણીર યકા ચીકલાપમ્॥ ૪॥

િવશાલાેદરં િવસુ્ફર પૂણર્કુ ક્ષ
કટાૈ વણર્સતંૂ્ર તિટદ્વણર્ગાત્રમ્ ।

સલુાવ યનાભીસર તીરરાજત્-
સશુાવૈાલરાેમાવલીરાેચમાનમ્॥ ૫॥

સકુ લાેલવીચીવલીરાેચમાનં
લસન્મ યસુ નગ્ધવાસાે વસાનમ્ ।

સુ્ફરચ્ચા િદવ્યાે જઙ્ઘાસગુુ ફં
િવક વ પદા જં નખે દુપ્રભાઢ મ્॥ ૬॥
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દ્વષટ્પઙ્ક ક્ષં મહાશ ક્તયુક્તં
િત્રલાેકપ્રશ તં સુ શકે્ક પુરસ્થમ્ ।

પ્રપન્ના તનાશં પ્રસનં્ન ફણીશં
પરબ્રહ્મ પં પ્રકાશં પરેશમ્॥ ૭॥

કુમારં વરે યં શર યં સપુુ યં
સલુાવ યપ યં સરેુશાનવુ યર્મ્ ।

લસ પૂણર્કા યલ મીશગ યં
સકુા યમાયાર્ગ્રગ યં નમા મ॥ ૮॥

સુ્ફરદ્રત્નપીઠાપેિર ભ્રાજમાનં
હૃદ ભાજેમ યે મહાસિન્નધાનમ્ ।

સમા ત્ત નપુ્રભાશાેભમાનં
સરૈુઃ સવે્યમાનં ભજે બિહયાનમ્॥ ૯॥
વલચ્ચા ચામીકરાદશર્પૂણ
ચલચ્ચામરચ્છત્ર ચત્ર વ ઢ મ્ ।

સવુણાર્મલા દાે લકામ યસસંં્થ
મહાહી દ્ર પં ભજે સપુ્રતાપમ્॥ ૧૦॥

ધનુબાર્ણચક્રાભયં વજ્રખેટં
િત્રશલૂા સપાશાઙુ્કશાભી તશઙ્ખમ્ ।
વલ કુકુ્કટં પ્રાે લસદ્દવ્ાદશાક્ષં
પ્રશ તાયુધં ષ મખંુ તં ભજેઽહમ્॥ ૧૧॥

સુ્ફરચ્ચા ગ ડં દ્વષડ્બાહુદ ડં
શ્રતામત્યર્ષ ડં સસુ પ કર ડમ્ ।

દ્વષદં્વશખ ડં સદા દાનશાૈ ડં
ભવપ્રેમિપ ડં ભજે સપુ્રચ ડમ્॥ ૧૨॥

સદા દ નપકં્ષ સરુ દ્વિડ્વપકં્ષ
સુ ષ્ટાન્નભક્ષ્યપ્રદાનૈકદક્ષમ્ ।

શ્રતામત્યર્ કં્ષ મહાદૈત્ય શક્ષં
બહુક્ષીણપક્ષં ભજે દ્વાદશાક્ષમ્॥ ૧૩॥

િત્રમૂ ત વ પં ત્રયીસ કલાપં
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િત્રલાેકાિધનાથં િત્રણતે્રાત્મ તમ્ ।
િત્રશ યા પ્રયુક્તં સપુુ યપ્રશ તં
િત્રકાલજ્ઞ મષ્ટાથર્દં તં ભજેઽહમ્॥ ૧૪॥

િવરાજદ્ભજુઙ્ગં િવશાલાેત્તમાઙ્ગં
િવશદુ્ધાત્મસઙ્ગં િવ દ્ધપ્રસઙ્ગમ્ ।

િવ ચ ત્યં શભુાઙ્ગં િવકૃત્તાસરુાઙ્ગં
ભવવ્યાિધભઙ્ગં ભજે કુક્ક લઙ્ગમ્॥ ૧૫॥

ગુહ સ્ક દ ગાઙ્ગેય ગાૈર સતુેશ-
પ્રય ક્રાૈ ચ ભત્તારકારે સરેુશ ।

મયૂરાસનાશષેદાષેપ્રણાશ
પ્રસીદ પ્રસીદ પ્રભાે ચ પ્રકાશ॥ ૧૬॥

લપન્ દેવસનેેશ ભૂતેશ શષે-
વ પા ગ્ ભૂઃ કા તકેયાન્નદાતઃ ।

યદે થં મિર યા મ ભ યા ભવ તં
તદા મે ષડાસ્ય પ્રસીદ પ્રસીદ॥ ૧૭॥

ભજેુ શાૈયર્ધૈય કરે દાનધમર્ઃ
કટાક્ષેઽ તશા તઃ ષડાસ્યષેુ હાસ્યમ્ ।

હૃદ જે દયા યસ્ય તં દેવમ યં
કુમારાન્ન ને ન ને ન ને॥ ૧૮॥

મહીિનજર્રેશાન્મહા ત્યતાષેાત્
િવહઙ્ગાિધ ઢા દ્બલા તિવગૂઢાત્ ।

મહેશાત્મ તાન્મહાભાે ગનાથાત્
ગુહાદૈ્દવમ યન્ન મ યે ન મ યે॥ ૧૯॥

સરુાેત્તુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગારસઙ્ગીતપૂણર્-
પ્રસઙ્ગ પ્રયાસઙ્ગસ માેહનાઙ્ગ ।

ભજુઙ્ગેશ ભૂતેશ ઙ્ગેશ તુ યં
નમઃ કુક્ક લઙ્ગાય ત મૈ નમ તે॥ ૨૦॥

નમઃ કાલક ઠપ્ર ઢાય ત મૈ
નમાે નીકલ ઠાિધ ઢાય ત મૈ ।

નમઃ પ્રાે લસચ્ચા ચૂડાય ત મૈ
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નમાે િદવ્ય પાય શા તાય ત મૈ॥ ૨૧॥
નમ તે નમઃ પાવર્તીન દનાય
સુ્ફર ચ્ચત્રબહ કૃતસ્ય દનાય ।

નમશ્ચ ચતાઙ્ગાે વલચ્ચ દનાય
પ્રિવચ્છેિદતપ્રાણ દ્બ ધનાય॥ ૨૨॥

નમ તે નમ તે જગ પાવનાત્ત-
વ પાય ત મૈ જગ વનાય ।

નમ તે નમ તે જગદ્વ દતાય
હ્ય પાય ત મૈ જગન્માેહનાય॥ ૨૩॥

નમ તે નમ તે નમઃ ક્રાૈ ચભે ત્રે
નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વકત્ર ।

નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વગાે ત્રે
નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વહ ત્રે॥ ૨૪॥

નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વભત્ર
નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વધાત્રે ।

નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વનતે્રે
નમ તે નમ તે નમાે િવશ્વશાસે્ત્ર॥ ૨૫॥

નમ તે નમ શષે પાય તુ યં
નમ તે નમાે િદવ્યચાપાય તુ યમ્ ।

નમ તે નમઃ સ પ્રતાપાય તુ યં
નમ તે નમઃ સ કલાપાય તુ યમ્॥ ૨૬॥

નમ તે નમઃ સ કર ટાય તુ યં
નમ તે નમઃ વણર્પીઠાય તુ યમ્ ।

નમ તે નમઃ સ લલાટાય તુ યં
નમ તે નમાે િદવ્ય પાય તુ યમ્॥ ૨૭॥

નમ તે નમાે લાેકરક્ષાય તુ યં
નમ તે નમાે દ નરક્ષાય તુ યમ્ ।

નમ તે નમાે દૈત્ય શક્ષાય તુ યં
નમ તે નમાે દ્વાદશાક્ષાય તુ યમ્॥ ૨૮॥
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ભજુઙ્ગાકૃતે વિ પ્રયાથ મયેદં
બુજઙ્ગપ્રયાતને ત્તને ક્ પ્તમ્ ।

તવ તાતે્રમેત પિવતં્ર સપુુ યં
પરાન દસ દાેહસવંધર્નાય॥ ૨૯॥

વદ ય પરં દૈવતં ના ભ ને
પ્રભાે પાિહ (પ્રપાે યા િહ) સ પૂણર્દષૃ્ટ ાનુગ્ હ્ય ।

યથાશ ક્ત ભ યા કૃતં તાતે્રમેકં
િવભાે મેઽપરાધં ક્ષમ વા ખલેશ॥ ૩૦॥

ઇદં તારકારેગુર્ણ તાતે્રરાજં
પઠ ત સ્ત્રકાલં પ્રપન્ના જના યે ।

સપુતુ્રાષ્ટભાેગાિનહ વવે ભુ વા
લભ તે તદ તે પરં વગર્ભાેગમ્॥ ૩૧॥

ય પાદા બુજસવેયા ભુિવ નરાઃ પ્રાપ્તાઃ શ્રયં િનશ્ચલાં
યદ્ યાનને સમાિધયાેગિનરતાઃ પ્રાપુઃ પદં શાશ્વતમ્ ।

યચ્છ યા દનજેુ દ્રતારકભયાન્મુક્તા ત મ દ્રાદયઃ
સબુ્રહ્મ યમપુા મહે સરુગુ ં ત્રૈલાેક્યચૂડામ ણમ્॥ ૩૩॥

ગાઙ્ગેયં વિહ્નગભ શરવણજિનતં જ્ઞાનશ ક્ત કુમારં
બ્રહ્મ યં સ્ક દદેવં ગુહમચલ મદં દ્રતજેઃ વ પમ્ ।

સનેા યં તારકઘં્ન ગજમખુસિહતં કા તકેયં ષડાસ્યં
સબુ્રહ્મ યં મયૂર વજરથસિહતં દેવદેવં નમા મ॥ ૩૪॥

॥ ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયાર્ ભનવનારાયણે દ્રસર વતી-
પજૂ્યપાદ શ ય શ્રીમચ્છઙ્કરભગવ પાદકૃ તષુ
શ્રીસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગપ્રયાત તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥

The aforesaid stotra ascribed to Adi

sha nkarA, is on the deity at kukke

subrahmaNya on the Western Ghats.

According to its colophon, it is by

sha nkarabhagavatpAda, pupil of abhinava

nArayaNendra sarasvatI. From this it may be
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surmised that the author is paramashivendra

sarasvatI, the guru of sadAshiva brahmendra.
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