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Shri Vishnu Bhujangaprayata Stotra

શ્રીિવ ભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્

ચદંશં િવભું િનમર્લં િનિવક પં
િનર હં િનરાકારમાેઙ્કારગ યમ્ ।

ગુણાતીતમવ્યક્તમેકં તુર યં
પરં બ્રહ્મ યં વેદ ત મૈ નમ તે॥ ૧॥

િવશદંુ્ધ શવં શા તમાદ્ય તશૂ યં
જગ વનં જ્યાે તરાન દ પમ્ ।

અિદગ્દેશકાલવ્યવચ્છેદનીયં
ત્રયી વ ક્ત યં વેદ ત મૈ નમ તે॥ ૨॥

મહાયાેગપીઠે પિરભ્રાજમાને
ધર યાિદત વાત્મકે શ ક્તયુક્તે ।

ગુણાહસ્કરે વિહ્ન બ બાધર્મ યે
સમાસીનમાેઙ્ક ણકેઽષ્ટાક્ષરા જે॥ ૩॥

સમાનાેિદતાનેકસયૂ દુકાેિટ-
પ્રભાપૂરતુલ્યદ્યુ ત દુિનર ક્ષમ્ ।

ન શીતં ન ચાે ણં સવુણાર્વદાત-
પ્રસનં્ન સદાન દસિંવ વ પમ્॥ ૪॥

સનુાસાપુટં સુ દરભ્રૂલલાટં
િકર ટાે ચતાકુ ચત નગ્ધકેશમ્ ।

સુ્ફર પુ ડર કા ભરામાયતાક્ષં
સમુ ફુ લરત્નપ્રસનૂાવતંસમ્॥ ૫॥

લસ કુ ડલા ષ્ટગ ડસ્થલા તં
જપારાગચાેરાધરં ચા હાસમ્ ।

અ લવ્યાકુલામાે લમ દારમાલં
મહાેરસુ્ફર કાૈ તુભાેદારહારમ્॥ ૬॥
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સરુત્નાઙ્ગદૈર વતં બાહુદ ડ-ૈ
શ્ચતુ ભશ્ચલ કઙ્કણાલંકૃતાગ્રૈઃ ।

ઉદારાેદરાલંકૃતં પીતવસં્ત્ર
પદદ્વ દ્વિનધૂર્તપદ્મા ભરામમ્॥ ૭॥

વભક્તષેુ સ દ શતાકારમવંે
સદા ભાવય સિંન દ્ધે દ્રયાશ્વઃ ।

દુરાપં નરાે યા ત સસંારપારં
પર મૈ પરે યાેઽિપ ત મૈ નમ તે॥ ૮॥

શ્રયા શાતકુ ભદ્યુ ત નગ્ધકા ત્યા
ધર યા ચ દૂવાર્દલ યામલાઙ્ગ્યા ।

કલત્રદ્વયનેામનુા તાે ષતાય
િત્રલાેક ગ્ હસ્થાય િવ ણાે નમ તે॥ ૯॥

શર રં કલતં્ર સતંુ બ ધવુગ
વયસ્યં ધનં સદ્મ તં્ય ભવું ચ ।

સમ તં પિરત્યજ્ય હા કષ્ટમેકાે
ગ મ યા મ દુઃખને દૂરં િકલાહમ્॥ ૧૦॥

જરેયં િપશાચીવ હા વતાે મે
વસામ ક્ત રકં્ત ચ માંસં બલં ચ ।

અહાે દેવ સીદા મ દ નાનુક પ-
કમદ્યાિપ હ ત વયાેદા સતવ્યમ્॥ ૧૧॥

કફવ્યાહતાે ણાે બણશ્વાસવેગ-
વ્યથાિવસુ્ફર સવર્મમાર્ સ્થબ ધામ્ ।

િવ ચ ત્યાહમ ત્યામસઙ્ખ્યામવસ્થાં
બભે મ પ્રભાે િક કરાે મ પ્રસીદ॥ ૧૨॥

લપન્નચ્યુતાન ત ગાેિવ દ િવ ણાે
મુરારે હરે નાથ નારાયણે ત ।

યથાનુ મિર યા મ ભ યા ભવ તં
તથા મે દયાશીલ દેવ પ્રસીદ॥ ૧૩॥

ભજુઙ્ગપ્રયાતં પઠેદ્ય તુ ભ યા
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સમાધાય ચત્તે ભવ તં મુરારે ।
સ માેહં િવહાયાશુ યુ મ પ્રસાદા-

સમા શ્રત્ય યાેગં વ્રજત્યચ્યુતં વામ્॥ ૧૪॥
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતાૈ
શ્રીિવ ભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
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