
  

॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્ ॥
.. A stotra on Adi Shankaracharya

in bhujangaprayAta meter ..

sanskritdocuments.org

October 23, 2017



.. A stotra on Adi Shankaracharya in bhujangaprayAta
meter ..

॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : gurubhujaNgastotram

File name : gurubhujaNgastotram.itx

Category : deities_misc, gurudev, shankarAchArya

Location : doc_deities_misc

Transliterated by : P.R. Kannan prkannanvashi at yahoo.com

Proofread by : P.R. Kannan, PSA Easwaran

Description-comments : Scanned book has Tamil translation

Latest update : October 17, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

October 23, 2017

sanskritdocuments.org



શ્રીગુ યાે નમઃ ।
સદેકં પરં કેવલં િનિવકારં િનરાકારમાન દમાત્રં પિવત્રમ્ ।
વયજં્યાે તરવ્યક્તમાકાશક પં શ્રુ તબ્રર્હ્મ ય પ્રાહ ત મૈ નમ તે॥ ૧॥
ય અેકાેઽિપ માયાવશા સવર્હેતુઃ વ ષ્ટેષુ િવશ્વષેુ િવ વક્પ્રવેશાત્ ।
શ્રુતાૈ વ ઇત્યુચ્યતે કેવલાત્મા તુર યાય શદુ્ધાય ત મૈ નમ તે॥ ૨॥
ન ય માિદહ દ્રષૃ્ટ િવજ્ઞા ચા ય ક્વ ચ સ્યા પરં દ્રષૃ્ટ િવજ્ઞા વા યત્ ।
સમ તાસુ બુ દ્ધ વનુસ્યૂતમેકં નમાે બ્રહ્મણે વ પાય ત મૈ॥ ૩॥
મખુાદ્દપર્ણે દૃ યમાનાે ન ભન્નાે મખુાભાસ અેવં ચદાભાસ ઈશઃ ।
ચતાે નવૈ ભન્નાેઽ ત માયા સ્થતાે યઃ પરેશાય ત મૈ નમઃ કેવલાય॥ ૪॥
યથા સયૂર્ અેકઃ સ્થત તાેયપાત્રે વનેકેષુ યાે િનિવકાર તથાઽઽત્મા ।
સ્થતઃ વીયબુ દ્ધ વનેકાસુ િનત્ય શ્ચદેક વ પાય ત મૈ નમ તે॥ ૫॥
સ્થતાેઽનેકબુ દ્ધ વયં વ અેકાે િવભુઃ કારણેક વતાે નાત્ર નાના ।
ઇ ત ત્યક્તસવષણાપીહ યસ્ય પ્રસાદા દ્વ ન ત ત મૈ નમ તે॥ ૬॥
મખુૈઃ પ ચ ભભાગ્યવ તૂિન ભુઙ્ક્તે હ્યભાેક્તાિપ બુ દ્ધ સ્થતાે બુ દ્ધતુલ્યઃ ।
કરાેતીવ કમાર્ યકમાર્િપ યાે વૈ િવ ચત્રાય ત મૈ નમ તેઽ તુ િનત્યમ્॥ ૭॥
ચદાભાસ અેવાત્ર કતવ ભા ત વ પાપિરજ્ઞાનતાે યસ્ય નનૂમ્ ।
વબુદ્ધિેરયં ક ર્ભાે વ પા ષા સં તવ નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૮॥
ચદાભાસચૈત યબુદ્ધ િવિવચ્યાત્ર િવજ્ઞાય સસંારબ ધા દ્વમુક્તઃ ।
ય અેત દ્વવેકાવિધ વસ્ય મનેે સમ તં ચ સસંારમ મૈ નમ તે॥ ૯॥
ન કસ્યાિપ સસંારલેશાેઽ ત ક શ્ચ સ ક ર્ વભાે વ પાે િહ મ યા ।
સમ તાેઽ યયં ય વ પાિવવેકાન્નમ તે સદા િનત્યમુક્તાય ત મૈ॥ ૧૦॥
જડા બુ દ્ધરાત્મા પરાે િનિવકાર શ્ચદાભાસ અેકાેઽિપ મ યવૈ વઃ ।
ય અેત દ્વવેક વતાે િનત્યમુક્તઃ સદા િનિવકારાય ત મૈ નમ તે॥ ૧૧॥
ચદાભાસ અેકાેઽવ્યયઃ કારણસ્થાે ય ઈશઃ સ અેવેહ કાયર્ સ્થતઃ સન્ ।
અભૂ વસજં્ઞઃ સ અેકાે િહ વઃ સ ભન્નાે ન ય માન્નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૧૨॥
યદજ્ઞાનતાે વનાના વમાહુમર્હામાયયા માેિહતા વાદદક્ષાઃ ।
િવવેક વદત્યેકમવેાત્ર વં પિરત્યક્તવાદાે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૧૩॥
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॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્॥

ચદાભાસ અેકાેઽથવા ને ત સવ િવમુહ્ય ત બેદા તનાેઽ ય યભક્તાઃ ।
તથા યેક અેવે ત ધીદાઢ્ર્યદાતા ય આત્મા વભક્તસ્ય ત મૈ નમ તે॥ ૧૪॥
મખુાદશર્યાેરેક અેકૈકતાયાં મખુાભાસ અેવં ચદાભાસ અેકઃ ।
વ ચદ્બ્રહ્મ બ બૈક્યમાયૈક્યતાેઽયં યદંશાેઽ ખલેશાે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૧૫॥
શ્રુ તહ્યકતાં બ્રહ્મણાે વ ક્ત નનંૂ સ તીયભેદાિદશૂ યં તતાેઽત્ર ।
વમાયૈકતા યસ્ય યુ યાિપ સદ્ધા નમ તે સદૈક વ પાય ત મ॥ૈ ૧૬॥
ન માયાબહુ વં તદા ત પ્ર તષ્ઠા અનેકેશ્વરાઃ સ ભવેયુિહ નૈતત્ ।
ક ચદ્યજુ્યતે યસ્ય માયા યનેકા નમ તે જગદ્ધતેુભૂતાય ત મૈ॥ ૧૭॥
ન માયાં િવના યસ્ય ક ર્ વમ ત પ્રવેશાેઽિપ ત મા સમ તં ષવૈ ।
મહામાિયને િનિવકારાય ત મૈ નમાે બ્રહ્મ પાય શદુ્ધાય તુ યમ્॥ ૧૮॥
યઆત્મા દગૃવેાઽઽસ દૃ યં વનાત્મા િવવેકાદ્દવ્યાેરાત્મદૃ ષ્ટઃ સદૃ યે ।
િવનષ્ટાે ભવે સા દૃ શ વ વ પે નમ તે દગૃાત્મ વ પાય ત મૈ॥ ૧૯॥
સ દૃ ગ્ િવકારઃ વમાયા જડયંે દગૃાભાસ અેકાે ષવૈે ત યસ્ય ।
જગ ક ર્તા તા વક ના ત ત મૈ નમઃ કેવલાક ર્ પાય તુ યમ્॥ ૨૦॥
અમા યવે માયી િવભુઃ શદુ્ધ આત્મા જત્યત્ત્યવત્યેતદાન દપૂરઃ ।
ન માયાં િવના સ્રષૃ્ટતા સા ક્ષતા વા િવશદુ્ધાત્મનાે યસ્ય ત મૈ નમ તે॥ ૨૧॥
ચતાભાસ અેવા ખલાપેાિધિનષ્ઠઃ સમ તૈકસાક્ષી સ વેશસજં્ઞઃ ।
ચદંશાેઽ ખલાત્મા ન ભન્નાેઽ ત ય માન્નમ તે િવશદુ્ધાત્મ પાય ત મૈ॥ ૨૨॥
અહં સ ચ્ચદાન દ આત્મવૈ શદુ્ધાે િવમુક્તાેઽ મ વેદા તવાક્યાથર્બાેધાત્ ।
ઇ ત વ વ પં િવ ના ત િવદ્વા પરં ય પરે યાેઽિપ ત મૈ નમ તે॥ ૨૩॥
વમાયાપિરભ્રા ત ચત્તા અજસં્ર પરાગ્વ તુ પ ય ત ન પ્રત્યગથર્મ્ ।
મુમુ તુ યં પ ય ત પ્રત્યગથ પરબ્રહ્મ પાય ત મૈ નમ તે॥ ૨૪॥
ઉપાસ્યાેઽ ય ઈશાેઽ ત્યહં વ ય ઈશા પશવુદ નનંૈ ભજત્યત્ર યાેઽ માત્ ।
િવવેક સ અેવાહમ મીત્યુપા તે યમાત્માનમીશં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૨૫॥
ભયં ભેદદષૃ્ટેભર્વત્યુ બણં વૈ મહા તાે ન ભેદં પ્રપ ય ત ત માત્ ।
યદજ્ઞાનતાે દૃ યતે ભેદ અેવં ભદામાેહહ ત્રે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૨૬॥
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િવિર ચે દ્રસયૂાર્ ગ્ દ્રે દુિવ ણૂ પ્રક યૈક અેવાદ્વયઃ સવર્સાક્ષી ।
જગચ્ચક્રિવભ્રા તકતાર્ ય આત્મા ન દૃ યેત કેનાિપ ત મૈ નમ તે॥ ૨૭॥
જગ ગ્ર ત સ્થૂલમેત સમાનં મનાવેા સતં વ આન દિનદ્રામ્ ।
સષુુપ્તાૈ વમવેા ભપ યન્મુદાઽઽ તે તુર યાે ય આત્મા નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૨૮॥
સમ તાદિપ સ્થૂલસૂ માચ્છર રા પરઃ કારણાચ્ચા ય આત્મા સમીપે ।
ય અેકાે િવદૂરેઽિપ તષ્ઠન્ જનાનાં મિહ વક યે ચ ત મૈ નમ તે॥ ૨૯॥
યમા શ્રત્ય ના તી ત ચા તી ત વેદે પ્ર ત્તાે િવ દ્ધાેઽિપ વાદાેઽ ખલાત્મા ।
નમ તેઽઙ્ ઘ્રપા યાિદહીનાય િનતં્ય સમ તાઙ્ ઘ્રપા યાિદયુક્તાય ત મૈ॥ ૩૦॥
યાેઽણાેરણીયાંસમાત્માનમેકં મહ તં મહદ્વ તનુશ્ચેતને યઃ ।
પરં ચેતનં િનત્યતાે વેદ િનતં્ય યમવેેહ િવદ્વાન્નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૩૧॥
યદાન દલેશાપેભાેગને સવ સદાન દનઃ સ ભવ ત્યત્ર ત મૈ ।
સદાન દસ દાેહપૂણાર્ણર્વાય પ્રસન્નાય તુ યં નમઃ કેવલાય॥ ૩૨॥
યમુ જ્ય મત્યાર્ ભજત્ય યદેવાન્ન તષેાં િવમુ ક્તઃ ફલં િક તુ તુચ્છમ્ ।
શ્વપુચ્છં ગ્ હી વા તિર ય ત કે વા સમુદં્ર હ્યપારં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૩૩॥
યથા િવ યપુા તાૈ ફલં દાસ્યતીશ તથા િવ દ્રે દ્રવહ્ યાદ્યપુા તાૈ ।
ફલં દાસ્ય ત બ્રહ્મ યદ્ધ શસજં્ઞઃ વકમાર્નુસારં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૩૪॥
ન યદ્બ્રહ્મ માેક્ષપ્રદં સ્યા કદા ચ દ્વનેહૈવ મુ ક્તપ્રદં જ્ઞાનમેકમ્ ।
ન માેકં્ષ કૃતઃ કમર્ણાતઃ કૃતને પ્રપન્ના તહ ત્રે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૩૫॥
ઇદં ને તનેતીત્યમૂત ચ મૂત િનરસ્યવૈ સવ જગદ્દ ૃ યમેતત્ ।
િનષેધાવિધ બ્રહ્મ ય ચ્છ યતે વૈ મનાવેાગતીતાય ત મૈ નમ તે॥ ૩૬॥
પિરત્યજ્ય યત્ત વસ ય ગ્વચારં પ્રવતત ય તીથર્યાત્રાજપાદાૈ ।
કરસ્થાન્નમુ જ્ય લેઢ ત હ તં ન યસ્યાેદય તસ્ય ત મૈ નમ તે॥ ૩૭॥
ન ચે પ્રાણવગ વયં સ્યા જડ વા કથં પ્રાણનાડી િક્રયાકાિરતષૈામ્ ।
અતાે યસ્ય સદ્ધા સ્થતા યુ ક્તતાેઽિપ પ્રપ ચપ્રકાશાચ્ચ ત મૈ નમ તે॥ ૩૮॥
ભયં ય દ્વદાં ના ત ત્યુશ્ચ નનંૂ બભેત્યેવ વા વાિદ સવ ચ ય માત્ ।
શર રેઽહ મત્યત્ર બુદ્ધભેર્યં સ્યાન્નમ તેઽભયાયાશર રાય ત મૈ॥ ૩૯॥
ગુરાૈ ભ ક્તયુક્તૈિરહૈવેશ્વરાે યઃ સિુવજ્ઞેય આત્માઽ યથા વ દકાેટ ા ।
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॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્॥

અિવજ્ઞેય અેકઃ વબુ દ્ધ સ્થતાેઽિપ પ્રયાયા ખલે યાેઽિપ ત મૈ નમ તે॥ ૪૦॥
સમ તાિ પ્રયાે દેહ અેવાક્ષમ માિ પ્રયં પ્રાણ અેવાક્ષતાેઽિપ પ્રયાેઽતઃ ।
પ્રયઃ પ્રત્યગાત્મવૈ ભાેક્તા પરાે યઃ વતાેઽ ત પ્રયાયેહ ત મૈ નમ તે॥ ૪૧॥
પ્રયાદાત્મનાેઽ યન્ન િવદ્યેત િક ચ ક્વ ચ કારણાન્નવૈ ભદ્યેત કાયર્મ્ ।
યઆત્મા સમ તસ્ય હેતનુર્મ તે િનદાનાય સવર્સ્ય દૃ યસ્ય ત મૈ॥ ૪૨॥
સમ તં જગ કારણાન્નવૈ ભન્નં સમ તાત્મનઃ કેવલાદ દ્વતીયાત્ ।
પરબ્રહ્મણાેઽવ્યાકૃતેશાચ્ચ ય માન્નમ તે ક્ષરાયાક્ષરાયાિપ ત મૈ॥ ૪૩॥
યતઃ કારણાન્નેહ કાય િવ ભન્નં તતાે બ્રહ્મણાે નવૈ ભન્નં જગ સ્યાત્ ।
સમ તં જગદ્બ્રહ્મ તચ્ચા મ િવદ્વાનપુા તે યમેકં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૪૪॥
યથા દ્વકારાે તાે નવૈ ભન્ન તથા ચ દ્વકાર શ્ચતાે નવૈ ભન્નઃ ।
અતઃ સવર્મેત ચ્ચદેવે ત િવદ્વા વ ના ત યદ્બ્રહ્મ ત મૈ નમ તે॥ ૪૫॥
જગદ્યસ્ય સવ શર રં જગન્ન પ્રમા પ્રમાણપ્રમેયાત્મકાે યઃ ।
સમ તા તરાયા ખલેશાય ત મૈ નમઃ સ ચ્ચદાન દ પાય તુ યમ્॥ ૪૬॥
િવદુય ન સવઽિપ યાે વે ત્ત સવ સમ તષેુ ભૂતષેુ તષ્ઠ વયં યઃ ।
સમ તા તરઃ પ્રેરયત્યેવ સવાર્ન્નમ તે સમ તા તરેશાય ત મૈ॥ ૪૭॥
ન દેહે દ્રયપ્રાણધીભૂત દં ન સસંાયર્હં િક તુ ચન્માત્રમેકમ્ ।
પરં ચાપરં બ્રહ્મિવદ્વા વશદુ્ધ તદ તી ત યદ્વદે ત મૈ નમ તે॥ ૪૮॥
યથા વ દષૃ્ટા ચ હ ત્યાિદ મ યા તથા સવર્મેત જગદ્ભા ત મ યા ।
અિધષ્ઠાનમાત્રં જગદ્દ્રષૃ્ટ સતં્ય િવશદંુ્ધ ચ યદ્બ્રહ્મ ત મૈ નમ તે॥ ૪૯॥
પરા ચાપરા યસ્ય માયા દ્વધેયં જગ ક ર્તામિક્રયસ્યાતનાે ત ।
વતાે દ્રષૃ્ટદૃ યા તિરક્તાય ત મૈ નમઃ કેવલાયાવ્યયાયાત્મનેઽ તુ॥ ૫૦॥
િવશદુ્ધાત્મત વાપિરજ્ઞાનમૂલં િવશષેાવભાસં સુ ખ વાિદ પમ્ ।
િવશદુ્ધાત્મત વે પિરજ્ઞાત અેત ક્વ ચન્ના ત ય મન્નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૫૧॥
ન િહ વક્પિરજ્ઞાનતઃ સપર્ભાનં ક્વ ચ દ્વદ્યતે સપર્તા ક પતા સ્યાત્ ।
તથા ક પતં સવર્મેતચ્ચ ય મન્નમ તે સમ તાવભાસાય ત મૈ॥ ૫૨॥
સષુુપ્તાૈ ન સસંારલેશાેઽ ત ક શ્ચ પ્રબાેધેઽ ખલાહઙૃ્કતાૈ દૃ યતેઽયમ્ ।
અતાેઽહઙૃ્કતેરેવ સસંાર ઇ થં ન વૈ સં તયર્સ્ય ત મૈ નમ તે॥ ૫૩॥

4 sanskritdocuments.org



ન શા તા ન શ યાે ન શાસં્ત્ર ન િવશ્વં નં શાક્તં ચ શવંૈ મતં વૈ ણવં વા ।
સષુુપ્તાૈ તદાની ં યદ ત્યાત્મમાતં્ર વતાે િન પ્રપ ચાય ત મૈ નમ તે॥ ૫૪॥
જડાનાં પ્ર ત્તઃ વતાે ના ત ય મા દ્વભાેશ્ચેતના સા પ્ર ત્તઃ પ્ર ત્તા ।
મનઃપ્રાણદેહે દ્રયવ્યાકૃતાનાં નમ તે ચદાત્મ વ પાય ત મૈ॥ ૫૫॥
મનઃપ્રાણદેહે દ્રયવ્યાકૃતાિન વતઃ કાષ્ઠતુલ્યાિન ય સિન્નધાનાત્ ।
વયં ચેતનાનીવ ભા ત્યેવ માેહા જડે યઃ પર મૈ નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૫૬॥
બિહબુર્ યતે પ્રા ણબુ દ્ધઃ પદાથાર્ન્ન યં બુ યતે પ્રાણનાથં વસસં્થમ્ ।
સમ તા તરાત્માનમેકં ચ ત મૈ નમ તે િવિર ચાિદધીબાેધિયત્રે॥ ૫૭॥
પરં ય વ પં િવદુનાર્િપ દેવાઃ કુતાેઽ યે મનુ યાદયાે બાહ્ય ચત્તાઃ ।
તદેહવામ મી ત ભક્તા વજસ્રં ભજ ત્ય દ્વતીયં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૫૮॥
સમ તષેુ દેહેષુ સયૂઽિપ તષ્ઠ ય અેકાેઽ ખલાત્મા સમ તૈકસાક્ષી ।
સ અેવાહમ મી ત વેદા તિવદ્ ભઃ સદાપેાસ્યત વાય ત મૈ નમ તે॥ ૫૯॥
અહં િવશ્વક તજૈસઃ પ્રાજ્ઞ પાે િવરાટ્સતૂ્રમાયેશ પાન્ન ભન્નઃ ।
ઉપાધાૈ િવ ભન્નેઽિપ િક વ મ સાેઽહં યમવંે ભજ વેદ ત મૈ નમ તે॥ ૬૦॥
સમ તાિન કમાર્ ણ સ ત્યજ્ય િવદ્વાં તદેવાહમ મીત્યુપા તે હ્યજસ્રમ્ ।
યદેવાહ સવાર્ગમા તૈકવેદ્યં નમ તેઽિનશં ચ તનીયાય ત મૈ॥ ૬૧॥
ન કૃત્યાકૃતેઃ પ્રત્યવાયઃ ક્વ ચ સ્યાદભાવા કથં ભાવ ઉ પ સ્યતેઽતઃ ।
અહં પ્રત્યવાયી ત કૃત્યાકૃતે સ્યામયં યસ્ય માેહાન્નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૬૨॥
અધમાઽયમવેાયમવેાત્ર ધમા ભવેિદત્યયં માેહ અેવા ખલાનામ્ ।
યદજ્ઞાિનનાં પ્રત્યવાયપ્રદં સ્યા ક્વ ચન્ન હ્યભાવાે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૬૩॥
અધમ ચ હૃ સ્થં િવહાય પ્રશા તા ભજ ત્યત્ર નનંૂ વ પં યદ યમ્ ।
વ પં િવચાયાર્ તેરા સષુુપ્તનેર્મ તેઽ તુ ત મૈ િવમુ ક્તપ્રદાય॥ ૬૪॥
ન વૈ બદ્ધતા મુક્તતા વા કદા ચ ક્વ ચિન્નત્યમુક્તસ્ય િક ચાત્મનાેઽતઃ ।
બિહશ્ચેતસાેઽ તશ્ચ ગત્યાગતી તે નમ શ્ચત્તિવક્ષપેહત્રઽ તુ ત મૈ॥ ૬૫॥
યથા ક્ષીણ ચત્ત તથવૈાત્મિનષ્ઠઃ પુમાિન્નત્યમુક્તાે ભવેદ દ્વતીયઃ ।
યથા ચેતસાેઽક્ષીણતા ય પ્રસાદાત્તથા વ પ્રસાદાય ત મૈ નમ તે॥ ૬૬॥
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॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્॥

પ્રસન્ને વિય પ્રા ણનાં િકન્ન લ યં પર વ પ્રસાદાન્ન લાભાેઽ ત ક શ્ચત્ ।
બુધાેઽતાેઽિનશં ય પ્રસાદા ભકાઙ્ક્ષ નમ તે પ્રપન્નપ્રસન્નાય ત મૈ॥ ૬૭॥
થવ્યાિદયુક્તાઽપરબ્રહ્મિનષ્ઠા ન મખુ્યા ભવ ત્યત્ર જન્મા ત તષેામ્ ।

િનર તા ખલાપેાિધિનષ્ઠાે િહ મખુ્યાે ન યસ્યેહ જન્મા ત ત મૈ નમ તે॥ ૬૮॥
ન મખુ્યં સષુુપ્તેરિધષ્ઠાનતાેઽ ય સષુુપે્તરિધષ્ઠાનમાત્રં િહ મખુ્યમ્ ।
યદજ્ઞાનતાે દપૃ્તબાલાિકરેત પાદ્વદે ચવૈં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૬૯॥
િવિર ચાિદલાેકાિદહા ત્તર ત ક્વ ચચ્ચાત્મલાેકાદના ત્તર માત્ ।
ધ્રવુાે હ્યાત્મલાેકાેઽધ્રવુાનાત્મલાેકા પરાે યાેઽ ત ચૈકાે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૭૦॥
પરં વેદ સન્મા ત્રમુદ્દાલકેન વિપત્રાપેિદષ્ટાે યદા શ્વેતકેતુઃ ।
યમાત્માનમાત્મસ્થમવ્યક્તમેકં નમ તેઽિનશં સ વ પાય ત મૈ॥ ૭૧॥
ગવુદ િપત્રાપેિદષ્ટાેઽ તરેવ પ્રકૃષ્ટઃ પરબ્રહ્મ પાત્મલાેકમ્ ।
અન તાઽદ્વયાન દિવજ્ઞાનસત્યં યમેકં િવશદુ્ધાય ત મૈ નમ તે॥ ૭૨॥
િવહાયવૈ કાેશા પરં પ ચ વેદ વ પં યદાન દકાેશસ્ય પુચ્છમ્ ।
મુમુ ઃ સષુુપ્તેરિધષ્ઠાનમેકં સદાત્મ વ પાય ત મૈ નમ તે॥ ૭૩॥
અન તાિન શાસ્ત્રા યધીત્યાિપ િવદ્વાન્ન દુઃખેતરાે નારદાેઽનાત્મિવ વાત્ ।
ઋ ષમાર્નસાદ્વદે યં શાેકહત્યૈ નમ તે સખુાૈઘાય ત મૈ િવભૂ ે॥ ૭૪॥
ઋષેયાર્જ્ઞવ ક્યા દ્વદેહાે મહાત્મા યદેવાભયં બ્રહ્મ સ ય ગ્વિદ વા ।
વમવેાભયં તદ્ યભૂદ્વદેવેદ્યં સમ તાભયા યાય ત મૈ નમ તે॥ ૭૫॥
િવિદ વાત્ર ભૂમાનમને છદેઽ ત પ્રવાચ્યં િકમુ પ્રાણિવ પાપનાશે ।
અતઃ પ્રાણિવદ્યામનાદતૃ્ય િવદ્વાનપુા તે યમીશં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૭૬॥
અજસ્રાન્નદાનં પિરત્યજ્ય નશ્રુ તહ્યક્યમ યાગમદં્ધસવાક્યાત્ ।
સ વૈ પ્રાણિવ પ્રાણ ઉ કષર્વાં ત પરાેઽ માદ્ય આત્મા નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૭૭॥
રવી દ્વ ગ્ તે ે જગદ્ભાસકશ્ચેન્ન તસ્યાિપ ચ સિન્નધાનને ત સ્યાત્ ।
ન ય સિન્નધાનં િવના િક ચદ ત ક્વ ચદ્વ તુ ત મૈ નમાે જ્યા તષે ચ॥ ૭૮॥
પરં જ્યાે તષાં જ્યાે તરાત્માઽઽખ્યમેતદ્રવી દ્વાિદબુદ્ યાિદિવદ્યાેતકં યત્ ।
િવિદ વવૈ નનંૂ નરાે બ્રાહ્મણઃ સ્યાદમત્યર્શ્ચ ત મૈ નમઃ વાત્મને તે॥ ૭૯॥
યથાશ્વ થ કે્ષ વદેહે ચ તુલ્યં વમવેાબ્રવીદ્વાસદેુવાેઽજુર્નાય॥

6 sanskritdocuments.org



તથા યસ્ય સા યં િવ ના ત િવદ્વાન્નમ તે સમ તાત્મ પાય ત મૈ॥ ૮૦॥
દ્વજે પુલ્કસે હ તિન વે શર રે સમઃ સા વકે રાજસે તામસે ચ ।
યઆત્મા ગુણૈ તૈરસં ષ્ટ ઈશાે નમ તે સદા િન કળઙ્કાય ત મૈ॥ ૮૧॥
યમાશ્ચયર્વદ્વ ક્ત ક શ્ચચ્છૃણાે ત પ્રશા ત તુ ના ત ન હ્યપ્રશા તઃ ।
િવિદ વાઽિપ સાક્ષા કરાેત્યત્ર ના ય શ્ચદ મી ત દ ક્ષ્યાય ત મે નમ તે॥ ૮૨॥
પતી દેવદૈત્યાૈઘયાેઃ પદ્મ દં્ય ચતવુાર્રમાકણર્ય તાૈ તથાઽિપ ।
ન ના ત ક શ્ચત્તયાવેદ ચા યાે હ્યતાે દુિવતક્યાર્ય ત મે નમ તે॥ ૮૩॥
શર રે દ્રયપ્રાણિવજ્ઞાનશૂ યે વહૈકૈકમાત્મે ત દપૃ્તા વદ ત ।
તથા બુ દ્ધસ ય ગ્વચારાસમથાર્ યદજ્ઞાનમાેહા િહ ત મૈ નમ તે॥ ૮૪॥
અનેક વક ર્ વભાે વધમર્ઃ સ આત્મા િવભુ શ્ચદુ્ગણશ્ચે ત કે ચત્ ।
ન કતવ ભાેક્તા ક્વ ચચ્ચે ત ચા યે યદજ્ઞા વદ તીહ ત મૈ નમ તે॥ ૮૫॥
અનેકાત્મના પ્રેરકાેઽ યાે ન હીશાેઽિ વ ત પ્રાહુરેકે ન ચા તી ત ચા યે ।
િવવાદા પદં નવૈ માયા િવના યન્નમ તેઽ તુ ત મૈ િવવાદા પરાય॥ ૮૬॥
િવવાદાે િનવતત યસ્ય પ્રસાદા વ પપ્રકાશે જગદ્ભાવનસ્ય ।
િન ત્તે િવવાદે પનુનવ લાેકે ભ્રમ ત્ય દ્વતીયાય ત મૈ નમ તે॥ ૮૭॥
િવભું ચત્તિનષં્ઠ યદઙ્ગુષ્ટમાતં્ર પુરાણં પુમાંસં વદ ત્યત્ર વેદાઃ ।
જનાનાં હૃદઙ્ગુષ્ઠમાત્રં યતાેઽ માદનઙ્ગુષ્ઠમાત્રાય ત મે નમ તે॥ ૮૮॥
ભ્રવુાેમર્ યમવેાિવમુક્તં મનુીનાં મહાક્ષતે્ર મત્યત્ર બુદ્ધઃે શ્રુત ચ ।
ન વા વારણાસીપુરં ગ તુ મચ્છે વ પે સ્થતાે યસ્ય ત મૈ નમ તે॥ ૮૯॥
શર રે યથાઽહંમ તઃ સવર્જ તાે તથા મુ ક્તબુ દ્ધશ્ચ કાશી તવેાર્ ।
વ પપ્રકાશં િવના યસ્ય મુ ક્તનર્ વૈ સ ભવે કાિપ ત મૈ નમ તે॥ ૯૦॥
વ પપ્રકાશકૈહેતુિહ યસ્ય પ્રકૃષ્ટાગમા તાથર્સ ય ગ્વચારઃ॥
અતાે ય પ્રકાશાય વેદા તિનષ્ઠાેઽિનશં સ્યા દ્વવેક નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૯૧॥
વદ તશ્ચ દ્રાદયાેઽ યાત્મત વં ન ન ત્યતઃ કેઽિપ વેદા તિનષ્ઠાઃ ।
તત તાિનહાે જ્ય વેદા તિનષ્ઠાે ભવેદ્ય પ્રબાેધાય ત મૈ નમ તે॥ ૯૨॥
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॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્॥

સરેુ દ્રાે િવિદ વવૈ યસ્ય વ પં સમ તાદઘાદ્વતૃ્રહત્યાિદ પાત્ ।
િવમુક્તાે િહ વેદા તિનષ્ઠાે મુદાઽઽ તે િનરસ્યા ભમાનં નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૯૩॥
યદ યં વ પં િવચાયવ તષ્ઠ સદા વ દનીયાેઽમરૈિર દ્રમખુ્યઃૈ ।
િવશદુ્ધાે હ્યયં દેવવ દ્ય વતાે વૈ નમ તેઽ તુ ત મૈ િવશુ દ્ધપ્રદાય॥ ૯૪॥
વયં શદુ્ધ અેવા યશુ દ્ધ દદા ત ક્વ ચન્ન હ્યશદુ્ધાેઽ યશુ દ્ધપ્રદઃ સ્યાત્ ।
તઃ શુ દ્ધદઃ સવર્જ તાેયર્ આત્મા િવશદુ્ધઃ પિવત્રાય ત મૈ નમ તે॥ ૯૫॥

સકૃ સં તશ્ચે સમ તં ચ પાપં દહત્ય ગ્ વદ્યિ વહાત્ય તદ પ્તઃ ।
ચદેવાહ મત્યેવ બુદ્ધાૈ પ્રવેશ વદ પ્તનર્મ તેઽ તુ ત મૈ મિહ ે॥ ૯૬॥
ન િહ નાનદાનાિદના પાપનાશે તુ ત સસૃં્ક તઃ ક્વાિપ ન યે કદાિપ ।
િવના ય ત ત્યુપાયં ચ મુ વા મર પાપહ ત્રે નમ તેઽ તુ ત મૈ॥ ૯૭॥
અનાત્મ યહ તા ભમાનં િનરસ્ય વ પપ્રકાશ તતઃ સવર્પાપમ્ ।
ન સસૃં્કત્યનાત્માશ્રયં સ્યા દ્વનષં્ટ તેયર્ પ્રકાશે તુ ત મૈ નમ તે॥ ૯૮॥
અનાક યર્ વેદા તભા યં સમગં્ર ન કસ્યિપ ય ત્યુપાયાેઽ ત ક શ્ચત્ ।
અત ત ચ્ચક ષાર્ વતાે યસ્ય તા નમ તે દયાળુ વ પાય ત મૈ॥ ૯૯॥
સમ તાગમા તાિનહ વ્યા ચક ષુર્ઃ વયં શઙ્કરાચાયર્ પાવતીણર્ઃ ।
કૃતવ્યાસસતૂ્રાિદભા યાે ય આત્મ વ પૈક્યધીદાય ત મૈ નમ તે॥ ૧૦૦॥
ચતુ ભઃ પ્રશા તૈઃ વ શ યૈયુર્તઃ સન્ ભવું પયર્ટન્નાત્મિનષ્ઠાઽ ખલાત્મા ।
વભા યપ્રચારં સદા કારમ યાે િવભાત્ય દ્વતીયાય ત મૈ નમ તે॥ ૧૦૧॥
િવરાટ્સતૂ્રમાયેશતુયર્ વ પૈઃ ક્રમાત્તાેટકાચાયર્નામાિદસજં્ઞૈઃ ।
ચતવુ્યૂર્હવષેૈઃ વ શ યૈયુર્તાયાદ્વયાયાત્મને તે નમાે િનગુર્ણાય॥ ૧૦૨॥
અજં કમર્ઠં િવશ્વ પં િવિદ વા તુર યાશ્રમં ચાથ ત મૈ પ્રદાય ।
વ્યધાદૃ ય ઙ્ગાશ્રમે શારદાચાર્પરં ત વરક્ષાય ત મૈ નમ તે॥ ૧૦૩॥
યઆચાયર્ભા યા યધીત્યૈવ ભ યા લભ તે િન ન દમાત્મ વ પમ્॥
ગુ તૈરયં વ દ્ય આત્માઽઽત્મિવદ્ ભ તતઃ સવર્વ દ્યાય ત મૈ નમ તે॥ ૧૦૪॥
નમઃ શઙ્કરાચાયર્ તુ યં પુર તાન્નમઃ ષ્ઠતઃ પાશ્વર્તશ્ચાધ ઊ વર્મ્ ।
નમઃ સવર્તઃ સવર્ પાય ત મૈ િવશદુ્ધાત્મને બ્રહ્મણે તે નમ તે॥ ૧૦૫॥
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અહં દેહબુદ્ યા તવવૈા મ દાસાે હ્યહં વબુદ્ યાઽ મ તઽશકૈદેશઃ ।
વમવેા યહં વાત્મબુદ્ યા તથાિપ પ્રસીદા વહં દેહબુદ્ યા નમ તે॥ ૧૦૬॥
સ ભા યાથર્ આશુ સુ્ફર વ તકાલે ચદાભાસચૈત યદૃ વ પ્રસાદાત્ ।
ગ તનાર્ યથા મે સમ તાપરાધં ક્ષમ વા ખલાત્મન્નમ તેઽ તુ િનત્યમ્॥ ૧૦૭॥
નમાે ભા ય દાય ભા યાપેદેષ્ટ્ર ે નમાે ભા યકૃદ્ યાે નમાે ભા યિવદ્ યઃ ।
નમાે ભા ય દાથર્ભૂતાય ભૂ ે િવશદુ્ધાત્મને બ્રહ્મણેઽ મૈ પર મૈ॥ ૧૦૮॥
શતાે વાર્ષ્ટકશ્લાેકમેતદ્ભજુઙ્ગપ્રયાતં પઠેદ્યાેઽત્ર ભ યા વદ યમ્ ।
ચદાભાસ ચદૂ્રપમેકં પદા જં મર વ વ પેણ નનંૂ રમેત॥ ૧૦૯॥
ભજુઙ્ગપ્રયાતાથર્મત્ય તભ યા સકૃદ્વા મરે પ્રત્યહં શ્રીગુરાેયર્ઃ ।
િનર તા ધકારઃ સ આન દ પં વ્રજત્યચ્યુતં વાં વદ યપ્રસાદાત્॥ ૧૧૦॥
અહં બ્રહ્મ ભૂ વાિપ ને ત ભ્રમાેઽભૂત્તદ ય વ પાવબાેધાપ્તુરા મે ।
ગુરાે વ પ્રસાદા દ્વમુક્તાેઽહમ મ ચતાભાસ ચદૂ્રપ આત્મા િવશદુ્ધઃ॥ ૧૧૧॥
અતાે બુ દ્ધમાં વ પ્રસાદાય િનતં્ય ભજુઙ્ગપ્રયાતં પઠેદ્વા તદથર્મ્ ।
મરેદ્વા ગુરાે તે પ્રણ યવૈ ભૂય શ્ચદાભાસ ચદૂ્રપમેકં પરં તત્॥ ૧૧૨॥
મનુી દ્રઃૈ પુરાણૈરનુ યેયમીશં િવિર ચાિદ ભઃ સવર્દેવૈશ્ચ વ દ્યમ્ ।
કથં વામહં તાેતુ મચ્છ ભવ તં ક્વ વા સાધયે નેહ િક િક મહેશે॥ ૧૧૩॥
કૃપા તે કૃપાળાે િવમુગ્ધં િવશદંુ્ધ કરાેતીહ મૂકં ચ વાચાલમીશમ્ ।
અત વ કૃપાવૈભવનેવૈમેત કૃતં મે ચક ષાર્ ખલાત્મન્નમ તે॥ ૧૧૪॥
ઇ ત શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્ ।

Pujya Sri Kumbakonam Swamigal has discovered and circulated this
beautiful Stotra on Adi Sankaracharya, Guru Bhujanga Stotram.
It is an excellent summary of Advaita Vedanta. The book contains
a translation in Tamil by Sri Brahmananda Swamigal of Thanjavur.
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॥ શ્રીગુ ભજુઙ્ગ તાતે્રમ્॥
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