
  

॥ યાેગતારાવલી ॥
.. yogatArAvalI ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. yogatArAvalI ..

॥ યાેગતારાવલી॥

Sanskrit Document Information

Text title : yogatArAvalI

File name : yogatArAvalI.itx

Category : stotra, shankarAchArya

Location : doc_z_misc_shankara

Author : Adi shaNkarAchArya

Transliterated by : Arun Shantharam shantharam.arun at gmail.com

Proofread by : Arun Shantharam shantharam.arun at gmail.com

Latest update : April 7, 2009

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.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



વ દે ગુ ણાં ચરણારિવ દે સ દ શત વાત્મસખુાવબાેધે ।
જનસ્ય યે ઙ્ગ લકાયમાને સસંારહાલાહલમાેહશા ત્યૈ॥ ૧॥
સદા શવાેક્તાિન સપાદલક્ષલયાવધાનાિન વસ ત લાેકે ।
નાદાનુસ ધાનસમાિધમેકં મ યામહે મા યતમં લયાનામ્॥ ૨॥
સરેચપૂરૈરિનલસ્ય કુ ભૈઃ સવાર્સુ નાડીષુ િવશાેિધતાસુ ।
અનાહતાખ્યાે બહુ ભઃ પ્રકારૈર તઃ પ્રવતત સદા િનનાદઃ॥ ૩॥
નાદાનુસ ધાન નમાેઽ તુ તુ યં વાં સાધનં ત વપદસ્ય ને ।
ભવ પ્રસાદા પવનને સાકં િવલીયતે િવ પદે મનાે મે॥ ૪॥
લ ધરાેડ્યાણનમૂલબ ધા જ પ ત ક ઠાેદરપાયુમૂલાન્ ।

બ ધત્રયેઽ મ પિરચીયમાને બ ધઃ કુતાે દા ણકાલપાશાત્॥ ૫॥
આેડ્યાણ લ ધરમૂલબ ધૈ િન્નિદ્રતાયામુરગાઙ્ગનાયામ્ ।
પ્રત્યઙ્મખુ વા પ્રિવશ સષુુ ાં ગમાગમાૈ મુ ચ ત ગ ધવાહઃ॥ ૬॥
ઉ થાિપતાધારહુતાશનાેલૈ્કરાકુ ચનૈઃ શશ્વદપાનવાયાેઃ ।
સ તાિપતાચ્ચ દ્રમસઃ પત તી ં પીયષૂધારાં િપબતીહ ધ યઃ॥ ૭॥
બ ધત્રયા યાસિવપાક તાં િવવ જતાં રેચકપૂરકા યામ્ ।
િવશાષેય તી ં િવષયપ્રવાહં િવદ્યાં ભજે કેવલકુ ભ પામ્॥ ૮॥
અનાહતે ચેત સ સાવધાનૈર યાસશરૈૂરનુભૂયમાના ।
સં ત ભતશ્વાસમનઃપ્રચારા સા જૃ ભતે કેવલકુ ભકશ્રીઃ॥ ૯॥
સહસ્રશઃ સ તુ હઠેષુ કુ ભાઃ સ ભાવ્યતે કેવલકુ ભ અેવ ।
કુ ભાેત્તમે યત્ર તુ રેચપૂરાૈ પ્રાણસ્ય ન પ્રાકૃતવૈકૃતાખ્યાૈ॥ ૧૦॥
િત્રકૂટના ત મતેઽ તરઙ્ગે ખે ત ભતે કેવલકુ ભકેન ।
પ્રાણાિનલાે ભાનુશશાઙ્કનાડ્યાૈ િવહાય સદ્યાે િવલયં પ્રયા ત ॥ ૧૧॥
પ્રત્યાહૃતઃ કેવલકુ ભકેન પ્રબુદ્ધકુ ડલ્યપુભુક્તશષેઃ ।
પ્રાણઃ પ્રતીચીનપથને મ દં િવલીયતે િવ પદા તરાલે॥ ૧૨॥
િનરઙુ્કશાનાં શ્વસનાેદ્ગમાનાં િનરાેધનૈઃ કેવલકુ ભકાખ્યઃૈ ।
ઉદે ત સવ દ્રય ત્તશૂ યાે મ લયઃ કાેઽિપ મહામતીનામ્॥ ૧૩॥
ન દૃ ષ્ટલક્ષ્યા ણ ન ચત્તબ ધાે ન દેશકાલાૈ ન ચ વાયુરાેધઃ ।
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॥ યાેગતારાવલી॥

ન ધારણા યાનપિરશ્રમાે વા સમેધમાને સ ત રાજયાેગે॥ ૧૪॥
અશષેદૃ યાે જ્ઝતદઙૃ્મયાનામવ સ્થતાના મહ રાજયાેગે ।
ન ગરાે નાિપ સષુુ પ્તભાવાે ન િવતં નાે મરણં િવ ચત્રમ્॥ ૧૫॥
અહ મમ વાદ્વ્યપહાય સવર્ શ્રીરાજયાેગે સ્થરમાનસાનામ્ ।
ન દ્રષૃ્ટતા ના ત ચ દૃ યભાવઃ સા જૃ ભતે કેવલસિંવદેવ॥ ૧૬॥
નતે્રે યયાને્મષેિનમષેશૂ યે વાયુયર્યા વ જતરેચપૂરઃ ।
મનશ્ચ સઙ્ક પિવક પશૂ યં મનાને્મની સા મિય સિન્નધત્તામ્॥ ૧૭॥
ચત્તે દ્રયાણાં ચરિનગ્રહેણ શ્વાસપ્રચારે શ મતે યમી દ્રાઃ ।
િનવાતદ પા ઇવ િનશ્ચલાઙ્ગાઃ મનાને્મનીમગ્ િધયાે ભવ ત॥ ૧૮॥
ઉન્મ યવસ્થાિધગમાય િવદ્વન્ ઉપાયમેકં તવ િનિદશામઃ ।
પ યન્નુદાસીનતયા પ્રપ ચં સઙ્ક પમનુ્મૂલય સાવધાનઃ॥ ૧૯॥
પ્રસહ્ય સઙ્ક પપરંપરાણાં સભંેદને સ તતસાવધાનમ્ ।
આલ બનાશાદપચીયમાનં શનૈઃ શનૈઃ શા તમપુૈ ત ચેતઃ॥ ૨૦॥
િનશ્વાસલાપેૈિન તૈઃ શર રૈનત્રા બુજૈરધર્િનમી લતૈશ્ચ ।
આિવભર્વ તીમમનસ્કમુદ્રામાલાેકયામાે મુિનપુઙ્ગવાનામ્॥ ૨૧॥
અમી યમી દ્રાઃ સહ મનસ્કા-દહંમમ વે શ થલાયમાને ।
મનાે તગં મા ત ત્તશૂ યં ગચ્છ ત ભાવં ગગનાવશષેમ્॥ ૨૨॥
િનવતર્ય તી ં િન ખલે દ્રયા ણ પ્રવતર્ય તી ં પરમાત્મયાેગમ્ ।
સિંવન્મયી ં તાં સહ મનસ્કાં કદા ગ મ યા મ ગતા યભાવઃ॥ ૨૩॥
પ્રત્ય ગ્વમશાર્ તશયને પુંસાં પ્રાચીનગ ધષેુ પલાિયતષેુ ।
પ્રાદુભર્વે કા ચદ ડ્યિનદ્રા પ્રપ ચ ચ તાં પિરવજર્ય તી॥ ૨૪॥
િવ ચ્છન્નસઙ્ક પિવક પમૂલે િનઃશષેિનમૂર્ લતકમર્ લે ।
િનર તરા યાસિનતા તભદ્રા સા જૃ ભતે યાે ગિન યાેગિનદ્રા॥ ૨૫॥
િવશ્રા તમાસાદ્ય તુર યત પે િવશ્વાદ્યવસ્થાિત્રતયાપેિરસે્થ ।
સિંવન્મયી ં કામિપ સવર્કાલં િનદ્રાં સખે િનિવશ િનિવક પામ્॥ ૨૬॥
પ્રકાશમાને પરમાત્મભાનાૈ ન યત્યિવદ્યા ત મરે સમ તે ।
અહાે બુધા િનમર્લદષૃ્ટયાેઽિપ િક ચન્ન પ ય ત જગ સમગ્રમ્॥ ૨૭॥
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સ દ્ધ તથાિવધમનાેિવલયાં સમાધાૈ
શ્રીશલૈ ઙ્ગકુહરેષુ કદાપેલ સ્યે ।

ગાત્રં યદા મમ લતાઃ પિરવેષ્ટય ત
કણ યદા િવરચય ત ખગાશ્ચ નીડાન્॥ ૨૮॥

િવચરતુ મ તરેષા િનિવક પે સમાધાૈ
કુચકલશયુગે વા કૃ ણસારેક્ષણાનામ્ ।

ચરતુ જડમતે વા સ જનાનાં મતે વા
મ તકૃતગુણદાષેા માં િવભું ન શ ત॥ ૨૯॥

॥ ઇ ત શ્રી આિદ શઙ્કરભગવ પાદ િવર ચતં યાેગતારાવલી સ પૂણર્મ્॥
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