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કૂમતો

{ કૂમતો }

ી ગણશેાય નમઃ  દવેા ઊચઃુ 

નમામ ત ેદવે પદારિવદ ંપતાપોપશમાતપ 

યમલૂકતેા યતયોઽજસોસસંારદઃુખં બિહપિત  ૧

ધાતયદિમભવ ઈશ વાતાપયણેોપહતા ન શમ 

આમલઁભત ેભગવંતવાિછાયાં સિવામત આયમે  ૨

માગિત ય ેમખુપનીડૈછદઃસપુણરૃષયો િવિવે 

યયાઘમષદસિરરાયાઃ પદ ંપદ ંતીથપદઃ પાઃ  ૩

યછયા તુવયાં ચ ભયા સંયમાન ેદયઽેવધાય 

ાનને વરૈાયબલને ધીરા જમે તઽેિસરોજપીઠ  ૪

િવય જમિથિતસયંમાથ તાવતારય પદાબજુ ંત ે

જમે સવ શરણ ંયદીશ ત ંયછયભય ંવપુસંા  ૫

યસાનબુધેઽસિત દહેગહે ેમમાહિમયઢૂદરુાહાણા 

પુસંાં સદુરૂં વસતોઽિપ પયુાં  ભજમે ત ેભગવપદાજ  ૬

તાવા અસૃિિભરિિભય પરાતાતમનસઃ પરેશ 

અથો ન પયયુગાય નનૂ ંય ેત ેપદયાસિવલાસલયાઃ  ૭
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પાનને ત ેદવે કથાસધુાયાઃ ભયા િવશદાશયા ય ે

વરૈાયસારં િતલય બોધં યથાજસાવીયરુકુઠિધય  ૮

તથાપરે ચામસમાિધયોગબલને િજવા ત બિલા 

વામવે ધીરાઃ પુષં િવશિત તષેાં  મઃ યા ત ુસવેયા ત ે ૯

ત ેવય ંલોકિસયા વયાનુાિિભરામિભઃ મ 

સવ િવયુાઃ વિવહારત ંન શમુતિતહતવ ેત ે ૧૦

યાવબલ તઽેજ હરામ કાલ ેયથા વય ંચામદામ ય 

યથોભયષેાં  ત ઇમ ેિહ લોકા બલ હરતોઽમદયનહૂાઃ  ૧૧

વ ંનઃ સરુાણામિસ સાવયાનાં કૂટથ આઃ પુષઃ પરુાણઃ 

વ ંદવેશયાં ગણુકમયોનૌ રેતવયાં કિવમાદધેઽજઃ  ૧૨

તતો વય ંસમખુા યદથ બભિૂવમામકરવામ ક ત ે

વ ંનઃ વચુઃ પિરદિેહ શયા દવેિયાથ યદનુહાણા  ૧૩

ઇિત ીમાગવતપરુાણાતગત ંકૂમતો ંસમાત 

From Bhagavatapurana, 3.05.38-3.05.50
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