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Bhavani-Bhujangaprayata Stotra

ભવાનીભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ષડાધારપઙે્ક હા તિવરાજ-

સષુુ ા તરાલેઽ તતે ે લસ તીમ્ ।
સધુામ ડલં દ્રાવય તી ં િપબ તી ં

સધુામૂ તમીડઽેહમાન દ પામ્ ॥ ૧॥ ( ચદાન દ પમ)્

વલ કાેિટબાલાકર્ભાસા ણાઙ્ગી ં
સલુાવ યશ ◌ૃઙ્ગારશાેભા ભરામામ્ ।

મહાપદ્મિક જલ્કમ યે િવરાજત્
િત્રકાેણાે લસ તી ં ભજે શ્રીભવાનીમ્ ॥૨॥ (િત્રકાેણે િનષ ણાં)

ક્વણ કિઙ્કણીનપૂુરાેદ્ભા સરત્ન-
પ્રભાલીઢલાક્ષાદ્રર્પાદારિવ દમ્ । (પાદા જયુગ્મમ્)

અજેશાચ્યુતાદ્યૈઃ સરૈુઃ સવે્યમાનં
મહાદેિવ મન્મૂિધ્ન તે ભાવયા મ ॥ ૩॥

સષુાેણા બરાબદ્ધનીવીિવરાજ-
ન્મહારત્નકા ચીકલાપં િનત બમ્ ।

સુ્ફરદ્દ ક્ષણાવતર્ના ભ ચ તસ્રાે
વલી ર યતે રાેમરા જ ભજેઽહમ્ ॥ ૪॥ (વલીર બ)

લસદ્વતૃ્તમુત્તુઙ્ગમા ણક્યકુ ભાે-
પમશ્રી તનદ્વ દ્વમ બા બુ ક્ષ ।

ભજે પૂણર્દુગ્ધા ભરામં તવેદં (દુગ્ધપૂણાર્ ભરામં)
મહાહારદ પ્તં સદા પ્ર નુતાસ્યમ્ ॥ ૫॥

શર ષપ્રસનૂાે લસદ્બાહુદ ડ-ૈ
વર્લદ્બાણકાેદ ડપાશાઙુ્કશશૈ્ચ ।

ચલ કઙ્કણાેદારકેયૂરભષૂાે-
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વલદ્ ભસુ્ફર્ર તી ં ભજે શ્રીભવાનીમ્ ॥ ૬॥ ( વલદ્ ભલર્ સ તી)ં

શર પૂણર્ચ દ્રપ્રભાપૂણર્ બ બા-
ધર મેરવક્ત્રારિવ દ શ્રયં તે । (વક્ત્રારિવ દાં સશુા તમ)્)

સરુત્નાવલીહારતાટઙ્કશાેભાં
ભજે સપુ્રસન્નામહં શ્રીભવાનીમ્ ॥ ૭॥ (મહાસપુ્રસન્નાં ભજે શ્રીભવાનીમ્)

સનુાસાપુટં પદ્મપત્રાયતાકં્ષ
યજ તઃ શ્રયં દાનદકં્ષ કટાક્ષમ્ ।

લલાટાે લસદ્ગ ધક તૂિરભષૂાે-
વલદ્ ભઃ સુ્ફર તી ં ભજે શ્રીભવાનીમ્ ॥ ૮॥

(સનુાસાપુટં સુ દરભ્રૂલલાટં
તવૈષ્ઠ શ્રયં દાનદકં્ષ કટાક્ષમ્ ।

લલાટે લસદ્ગ ધક તૂિરભષંૂ
સુ્ફરચ્છ્ર મખુા ભાજેમીડ્Eઽહમ બ ॥ ૮॥)

ચલ કુ ડલાં તે ભ્રમદ્ ઙ્ગ દાં (ચલ કુ તલાતભ્રર્મદ્ ઙ્ગ દાં)
ઘન નગ્ધધ મ લભષૂાે વલ તીમ્ ।

સુ્ફરન્માૈ લમા ણક્યમ યે દુરેખા-
િવલાસાે લસિદ્દવ્યમૂધાર્નમીડે॥ ૯॥

સુ્ફર વ બ બ બસ્ય મે હૃ સરાજેે
સદા વાઙ્મયં સવર્તે ેમયં ચ ।

ઇ ત શ્રીભવાિન વ પં તદેવં
પ્રપ ચા પરં ચા તસૂ મં પ્રસન્નમ્ ॥ ૧૦॥ (lines swapped)

ગણેશા ણમાદ્યા ખલૈઃ શ ક્ત દૈ- (ગણેશા ભમખુ્યા)
સુ્ફર્રચ્છ્ર મહાચક્રરા ે લસ તીમ્ । ( ર્તાં વૈ સુ્ફરચ્ચક્રરા ે લસ તીમ્)

પરાં રાજરાજેશ્વર ં વા ભવાની ં (રાજરાજેશ્વિર ત્રપૈુિર વા)ં
શવાઙ્કાપેિરસ્થાં શવાં ભાવયેઽહમ્ ॥ ૧૧॥ (ભાવયા મ)

વમકર્ વમ ગ્ વ મ દુ વમાપ- ( વમકર્ વ મ દુ વમ ગ્ વમાપ)
વમાકાશભવૂાર્યવ વં ચદાત્મા । ( વમાકાશભવૂાય વં મહ વમ)્

વદ યાે ન ક શ્ચ પ્રકાશાેઽ ત સવ (પ્રપ ચાેઽ ત સવ)
સદાન દસિંવ વ પં તવેદમ્ ॥ ૧૨॥ ( વમાન દ ... ભજેઽહમ)્

ગુ વં શવ વં ચ શ ક્ત વમવે
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વમવેા સ માતા િપતાઽ સ વમવે ।
વમવેા સ િવદ્યા વમવેા સ બુ દ્ધ- (બ ધ-ુ)

ગર્ તમ મ તદિવ સવ વમવે ॥ ૧૩॥ (... ૧૪)

શ્રુતીનામગ યં સવુેદાગમાદ્યૈર્- (સવુેદાગમાજ્ઞ્યા)
મિહ ાે ન ના ત પારં તવેદમ્ । ( ન ત)

તુ ત કતુર્ મચ્છા મ તે વં ભવાિન
ક્ષમ વેદમ બ પ્રમુગ્ધઃ િકલાહમ્ ॥ ૧૪॥ (ક્ષમ વેદમત્ર ... ૧૩))

શર યે વરે યે સકુા યપૂણ (સકુા યમૂત)
િહર યાેદરાદ્યૈરગ યેઽ તપુ યે । (િહર યાેદરાદ્યૈરગ યે સપુુ ય)ે

ભવાર યભીતં ચ માં પાિહ ભદ્રે (ભવાર યભીતેશ્ચ)
નમ તે નમ તે નમ તે ભવાિન ॥ ૧૫॥

ઇમામ વહં શ્રીભવાનીભજુઙ્ગ- (ઇતીમાં મહચ્છ્ર )
તુ તયર્ઃ પઠેચ્છ્ર ાેતુ મચ્છેત ત મૈ । ( તુ ત યઃ પઠેદ્ભ ક્તયુક્તશ્ચ)

વક યં પદં શાશ્વતં ચવૈ સારં (વેદાસારં)
શ્રયં ચાષ્ટ સ દ્ધ ભવાની દદા ત ॥ ૧૬॥

(ભવાની ભવાની ભવાની િત્રવાર-
મુદારમ્ મુદા સવર્દા યે જપ ત ।

ન શાેકમ્ ન માેહમ્ ન પાપં ન ભી તઃ
કદા ચ કથં ચ કુતશ્ચ જનાનામ્ ॥ ૧૭॥)

ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરાચાયર્િવર ચતં
ભવાનીભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ॥
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