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Devibhujangastotram

દેવીભજંુગ તાતે્રમ્

॥ શ્રીઃ॥
॥ અથ દેવીભજંુગ તાતે્રમ્॥

િવિર ચ્યાિદ ભઃ પ ચ ભલાકપાલૈઃ
સમૂઢે મહાન દપીઠે િનષ ણમ્ ।
ધનુબાર્ણપાશાઙુ્કશપ્રાેતહ તં
મહસૈ્ત્રપુરં શકંરાદ્વતૈમવ્યાત્॥ ૧॥
યદન્નાિદ ભઃ પ ચ ભઃ કાેશ લૈઃ
શરઃપક્ષપુચ્છાત્મકૈર તર તઃ ।
િનગૂઢે મહાયાેગપીઠે િનષ ણં
પુરારેરથા તઃપુરં નાૈ મ િનત્યમ્॥ ૨॥
િવિર ચાિદ પૈઃ પ્રપ ચે િવહૃત્ય
વત ત્રા યદા વાત્મિવશ્રા તરેષા ।
તદા માનમા પ્રમેયા તિરક્તં
પરાન દમીડે ભવાિન વદ યમ્॥ ૩॥
િવનાેદાય ચૈત યમેકં િવભજ્ય
દ્વધા દેિવ વઃ શવશ્રે ત ના ા ।
શવસ્યાિપ વ વમાપાદય તી
પનુ ર્ વમનંે શવં વા કરાે ષ॥ ૪॥
સમાકુ ચ્ય મૂલં હૃિદ યસ્ય વાયું
મનાે ભ્રૂ બલં પ્રાપિય વા િન ત્તાઃ ।
તતઃ સ ચ્ચદાન દ પે પદે તે
ભવ ત્ય બ વાઃ શવ વને કે ચત્॥ ૫॥
શર રેઽ તકષ્ટે િરપાૈ પતુ્રવગ
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દેવીભજંુગ તાતે્રમ્

સદાભી તમૂલે કલત્રે ધને વા ।
ન ક શ્ચ દ્વરજ્યત્યહાે દેિવ ચતં્ર
કથં વ કટાકં્ષ િવના ત વબાેધઃ॥ ૬॥
શર રે ધનેઽપત્યવગ કલત્રે
િવરક્તસ્ય સદે્દ શકાિદષ્ટબુદ્ધઃે ।
યદાક મકં જ્યાે તરાન દ પં
સમાધાૈ ભવેત્ત વમસ્ય બ સત્યમ્॥ ૭॥
ષા યાે ષા યઃ પરાે મશ્રમનંે
પરઃ પ્રાકૃતં ચાપરાે બુ દ્ધમાત્રમ્ ।
પ્રપ ચં મમીતે મનુીનાં ગણાેઽયં
તદેત વમવેે ત ન વાં જહીમઃ॥ ૮॥
િન ત્તઃ પ્ર તષ્ઠા ચ િવદ્યા ચ શા ત-
તથા શા ત્યતીતે ત પ ચીકૃતા ભઃ ।
કલા ભઃ પરે પ ચિવશા ત્મકા ભ-
વમેકૈવ સવે્યા શવા ભન્ન પા॥ ૯॥

અગાધેઽત્ર સસંારપઙે્ક િનમગ્ ં
કલત્રાિદભારેણ ખનં્ન િનતા તમ્ ।
મહામાેહપાશાૈઘબદં્ધ ચરાન્માં
સમુદ્ધતુર્મ બ વમેકૈવ શક્તા॥ ૧૦॥
સમાર ય મૂલં ગતાે બ્રહ્મચકં્ર
ભવિદ્દવ્યચકે્રશ્વર ધામભાજઃ ।
મહા સ દ્ધસઘંાતક પદુ્રમાભા-
નવા યા બ નાદાનપુા તે ચ યાેગી॥ ૧૧॥
ગણેશગૈ્રર્હૈર બ નક્ષત્રપઙ્ યા
તથા યાે ગનીરા શપીઠૈર ભન્નમ્ ।
મહાકાલમાત્માનમા ય લાેકં
િવધ સે કૃ ત વા સ્થ ત વા મહે શ॥ ૧૨॥
લસત્તારહારામ ત વચ્છચેલાં
વહ તી ં કરે પુ તકં ચાક્ષમાલામ્ ।
શરચ્ચ દ્રકાેિટપ્રભાભાસરુાં વાં
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સકૃદ્ભાવય ભારતીવ લભઃ સ્યાત્॥ ૧૩॥
સમુદ્ય સહસ્રાકર્ બ બાભવક્ત્રાં
વભાસવૈ સ દૂિરતા ડકાેિટમ્ ।
ધનુબાર્ણપાશાઙુ્કશા ધારય તી ં
મર તઃ મરં વાિપ સમંાેહયેયુઃ॥ ૧૪॥
મ ણસ્યૂતતાટઙ્કશાેણાસ્ય બ બાં
હિર પટ્ટવસ્ત્રાં વગુ લા સભષૂામ્ ।
હૃદા ભાવયં તપ્તહેમપ્રભાં વાં
શ્રયાે નાશયત્ય બ ચા ચલ્યભાવમ્॥ ૧૫॥
મહામ ત્રરા તબીજં પરાખ્યં
વતાે ય ત બ દુ વયં ય તહાદર્મ્ ।
ભવદ્વક્ત્રવક્ષાજેગુહ્યા ભધાનં
વ પં સકૃદ્ભાવયે સ વમવે॥ ૧૬॥
તથા યે િવક પષેુ િનિવ ણ ચત્તા-
તદેકં સમાધાય બ દુત્રયં તે ।
પરાન દસધંાન સ ધાૈ િનમગ્ ાઃ
પનુગર્ભર્ર ધં્ર ન પ ય ત ધીરાઃ॥ ૧૭॥
વદુન્મષેલીલાનુબ ધાિધકારા-
વિર ચ્યાિદકાં વદુ્ગણા ભાેિધ બ દૂન્ ।
ભજ ત તતીષર્ ત સસંાર સ ધું
શવે તાવક ના સસુભંાવનેયમ્॥ ૧૮॥
કદા વા ભવ પાદપાેતને તૂણ
ભવા ભાેિધમુક્તીયર્ પૂણાર્ તરઙ્ગઃ ।
િનમ જ તમનંે દુરાશાિવષા ધાૈ
સમાલાેક્ય લાેકં કથં પયુર્દા સે॥ ૧૯॥
કદાવા હૃષીકા ણ સા યં ભજેયુઃ
કદા વા ન શત્રનુર્ મતં્ર ભવાિન ।
કદા વા દુરાશાિવષૂચીિવલાપેઃ
કદા વા મનાે મે સમૂલં િવન યેત્॥ ૨૦॥
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નમાવેાકમાશા મહે દેિવ યુ મ-
પદા ભાજેયુગ્માય તગ્માય ગાૈિર ।
િવિર ચ્યાિદભા વ કર ટપ્રતાેલી-
પ્રદ પાયમાનપ્રભાભા વરાય॥ ૨૧॥
કચે ચ દ્રરેખં કુચે તારહારં
કરે વાદુચાપં શરે ષટ્પદાૈઘમ્ ।
મરા મ મરારેર ભપ્રાયમેકં
મદાઘૂણર્નતે્રં મદ યં િનધાનમ્॥ ૨૨॥
શરે વવે નાસા ધનુ વવે જહ્વા
જપાપાટલે લાેચને તે વ પે ।
વગષેા ભવચ્ચ દ્રખ ડે શ્રવાે મે
ગુણે તે મનાે ત્તર બ વિય સ્યાત્॥ ૨૩॥
જગ કમર્ધીરા વચાેધૂતક રાન્
કુચ ય તહારા કૃપા સ ધપૂુરાન્ ।
ભવા ભાેિધપારાન્મહાપાપદૂરાન્
ભજે વેદસારા શવપે્રમદારાન્॥ ૨૪॥
સધુા સ ધુસારે ચદાન દનીરે
સમુ ફુ લનીપે સરુત્રા તર પે ।
મ ણવ્યૂહસાલે સ્થતે હૈમશાલે
મનાે િરવામે િનષ ણં મનાે મે॥ ૨૫॥
દગૃ તે િવલાેલા સગુ ધીષુમાલા
પ્રપ ચે દ્ર લા િવપ સ ધુકૂલા ।
મુિન વા તશાલા નમ લાેકપાલા
હૃિદ પ્રેમલાેલા ત વાદુલીલા॥ ૨૬॥
જગ લમેત વયવૈા બ ષં્ટ
વમવેાદ્ય યાસી દ્રયૈરથર્ લમ્ ।
વવેકૈવ કત્ર વમેકૈવ ભાેક્ત્રી
ન મે પુ યપાપે ન મે બ ધમાેક્ષાૈ॥ ૨૭॥
ઇ ત પ્રેમભારેણ િક ચન્મયાેક્તં
ન બુ વવૈ ત વં મદ યં વદ યં ।
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િવનાેદાય બાલસ્ય માખૈ્ય િહ માત-
તદેત પ્રલાપ તુ ત મે ગ્ હાણ॥ ૨૮॥◌ં
ઇ ત શ્રીમ પરમહંસપિરવ્રાજકાચાયર્સ્ય
શ્રીગાેિવ દભગવ પજૂ્યપાદ શ યસ્ય
શ્રીમચ્છંકરભગવતઃ કૃતાૈ
દેવીભજંુગ તાતે્રમ્ સ પૂણર્મ્ ॥
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