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શ્રીસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગપ્રયાત તાતે્રમ્ ૨

ભજેઽહં કુમારં ભવાની કુમારં
ગલાે લા સહારં નમસૃ્ક દ્વહારમ્ ।

િરપુ તાેમસારં સહાવતારં
સદાિનિવકારં ગુહં િનિવચારમ્॥ ૧॥

નમામીશપતંુ્ર જપાશાેણ ગાત્રં
સરુારા તશત્રું રવી દ્વ ગ્ નતે્રમ્ ।

મહાબિહપત્રં શવાસ્યા જ મત્રં
પ્રભાસ કળત્રં પુરાણં પિવત્રમ્॥ ૨॥

અનેકાકર્કાેિટ પ્રભાવ વલ તં
મનાેહાિર મા ણક્ય ભષૂાે વલ તમ્ ।

શ્રતાનામભીષં્ટ સશુા તં િનતા તં
ભજે ષ મખંુતં શરચ્ચ દ્રકા તમ્॥ ૩॥

કૃપાવાિર ક લાેલભા વ કટાક્ષં
િવરાજન્ મનાેહાિર શાેણાંબુ ક્ષમ્ ।

પ્રયાેગપ્રદાનપ્રવાહૈકદક્ષં
ભજે કા તકા તા બર તાેમરક્ષમ્॥ ૪॥

સકુ તૂિરકા બ દુભા વ લલાટં
દયાપૂણર્ ચત્તં મહાદેવપતુ્રમ્ ।

રવી દૂ લસદ્રત્નરાજ કર ટં
ભજે ક્ર િડતાકાશ ગઙ્ગાસકૂુટમ્॥ ૫॥

સકુુ દપ્રસનૂાવલીશાે ભતા તં
શર પૂણર્ચ દ્રસ્ય ષટ્કા તકા તમ્ ।

શર ષપ્રસનૂા ભરામં ભવ તં
ભજે દેવસનેાપ ત વ લભં તમ્॥ ૬॥
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સલુાવ યસ સયૂર્કાેિટપ્રકાશં
પ્રભું તારકાિર દ્વષડ્બાહુમીશમ્ ।

િન કર્પ્રભાદ યમાના ખલાશં
ભજે પાવર્તીપ્રાણપુત્રં સકેુશમ્॥ ૭॥

અજં સવર્લાેક પ્રયં લાેકનાથં
ગુહં શરૂપત્માિદદંભાે લધારમ્ ।

સબુાહંુ સનુાસાપુટં સચ્ચિરત્રં
ભજે કા તકેયં સદા બાહુલેયમ્॥ ૮॥

શરાર યસભંૂત મ દ્રાિદવ દં્ય
દ્વષડ્બાહુસખં્યાયુધશ્રે ણર યમ્ ।

મ સાર થ કુકુ્કટેશં સકેુતું
ભજે યાે ગહૃ પદ્મમ યાિધવાસમ્॥ ૯॥

િવિર ચી દ્રવ લીશદેવેશમખુ્યં
પ્રશ તામર તાેમસં તૂયમાનમ્ ।

િદશ વં દયાલાે શ્રયં િનશ્ચલાં મે
િવના વાં ગ તઃ કા પ્રભાે મે પ્રસીદ॥ ૧૦॥

પદાંભાજેસવેા સમાયાત દા
રકશ્રે ણકાેટ રભા વ લલાટમ્ ।

કલત્રાે લસ પાશ્વર્યુગ્મં વરે યં
ભજે દેવમાદં્ય વહીનપ્રભાવમ્॥ ૧૧॥

ભવાંભાેિધમ યે તરઙ્ગે પત તં
પ્રભાે માં સદા પૂણર્દષૃ્ટ ા સમીક્ષ્ય ।

ભવ ભ ક્તનાવાેદ્ધર વં દયાલાે
સગુત્ય તરં ના ત દેવ પ્રસીદ॥ ૧૨॥

ગલે રત્નભષૂં તનાૈ મ જુવષેં
કરે જ્ઞાનશ ક્ત દર મેરમાસ્યે ।

કિટ ય તપા ણ શિકસ્થં કુમારં
ભજેઽહં ગુહાદ યદેવં ન મ યે॥ ૧૩॥

દયાહીન ચત્તં પરદ્રાેહપાતં્ર
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સદા પાપશીલં ગુરાેભર્ ક્તહીનમ્ ।
અન યાવલ બં ભવન્નતે્રપાતં્ર

કૃપાશીલ માં ભાે પિવતં્ર કુ વમ્॥ ૧૪॥
મહાસને ગાઙ્ગેય વ લીસહાય

પ્રભાે તારકારે ષડાસ્યામરેશ ।
સદા પાયસાન્નપ્રદાતગુર્હે ત

મિર યા મ ભ યા સદાહં િવભાે વામ્॥ ૧૫॥
પ્રતાપસ્ય બાહાે નમદ્વ રબાહાે

પ્રભાે કા તકેયેષ્ટકામપ્રદે ત ।
યદા યે પઠ તે ભવ તં તદૈવ

પ્રસન્ન તુ તષેાં બહુશ્રી ં દદા સ॥ ૧૬॥
અપારેઽ તદાિરદ્ર્યપાથાેિધમ યે

ભ્રમ તં જિનગ્રાહપૂણ િનતા તમ્ ।
મહાસને મામુદ્ધર વં કટાક્ષા-

વલાેકેન િક ચ પ્રસીદ પ્રસીદ॥ ૧૭॥
સ્થરાં દેિહ ભ ક્ત ભવ પાદપદ્મે

શ્રયં િનશ્ચલાં દેિહ મહં્ય કુમાર ।
ગુહં ચ દ્રતારં વવંશા ભ દ્ધ

કુ વં પ્રભાે મે મનઃ ક પસાલ॥ ૧૮॥
નમ તે નમ તે મહાશ ક્તપાણે

ન તે નમ તે લસદ્વજ્રપાણે ।
નમ તે નમ તે કિટ ય તપાણે

નમ તે નમ તે સદાભીષ્ટપાણે॥ ૧૯॥
નમ તે નમ તે મહાશ ક્તધાિરન્

નમ તે સરુાણાં મહાસાખૈ્યદાિયન્ ।
નમ તે સદા કુકુ્કટેશાખ્યક વં

સમ તાપરાધં િવભાે મે ક્ષમ વ॥ ૨૦॥
ય અેકાે મનુીનાં હૃદ િધવાસઃ

શવાઙ્ગં સમા હ્ય સ પીઠક પમ્ ।
િવિર ચાય મ ત્રાપેદેશં ચકાર
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પ્રમાેદેન સાેઽયં તનાેતુ શ્રયં મે॥ ૨૧॥
યમાહુઃ પરં વેદ શરેૂષુ મખુ્યં

સદા યસ્ય શ યા જગ ભીતભીતમ્ ।
યમાલાેક્ય દેવાઃ સ્થરં વગર્પાલાઃ

સદાેઙ્કાર પં ચદાન દમીડે॥ ૨૨॥
ગુહ તાતે્રમેતત્ કૃતા તાિરસનૂાેઃ

ભજુઙ્ગપ્રયાતને પદે્યન કા તમ્ ।
જના યે પઠ તે સદા તે મહા તાે

મનાવેા છતાન્ સવર્કામાન્ લભ તે॥ ૨૩॥
॥ ઇ ત શ્રીસબુ્રહ્મ યભજુઙ્ગપ્રયાત તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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