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കൂർമസ്േതാതമ്

{॥ കൂർമസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥ േദവാ ഊചുഃ ॥

നമാമ േത േദവ പദാരവിൻദം പപൻനതാേപാപശമാതപതമ് ।

യൻമൂലേകതാ യതേയാഽഞ്ജേസാരുസംസാരദുഃഖം ബഹിരുത്ക്ഷിപൻതി ॥ ൧॥

ധാതർയദസ്മിൻഭവ ഈശ ജീവാസ്താപതേയേണാപഹതാ ന ശർമ ।

ആത്മ◌ँലഭൻേത ഭഗവംസ്തവാങ്ഘിായാം സവിദ്യാമത ആശേയമ ॥ ൨॥

മാർഗൻതി യത്േത മുഖപദ്മനീൈഡശ്ഛൻദഃസുപർൈണരൃഷേയാ വിവിക്േത ।

യസ്യാഘമർേഷാദസരിദ്വരായാഃ പദം പദം തീർഥപദഃ പപൻനാഃ ॥ ൩॥

യദ്ധയാ ശുതവത്യാം ച ഭക്ത്യാ സംമൃജ്യമാേന ഹൃദേയഽവധായ ।

ജ്ഞാേനന ൈവരാഗ്യബേലന ധീരാ വേജമ തത്േതഽങ്ഘിസേരാജപീഠമ് ॥ ൪॥

വിശ്വസ്യ ജൻമസ്ഥിതിസംയമാർേഥ കൃതാവതാരസ്യ പദാമ്ബുജം േത ।

വേജമ സർേവ ശരണം യദീശ സ്മൃതം പയത്യഭയം സ്വപുംസാമ് ॥ ൫॥

യത്സാനുബൻേധഽസതി േദഹേഗേഹ മമാഹമിത്യൂഢദുരാഗഹാണാമ് ।

പുംസാം സുദൂരം വസേതാഽപി പുർയാം ഭേജമ തത്േത ഭഗവൻപദാബ്ജമ് ॥ ൬॥

താൻവാ അസദ്വൃത്തിഭിരക്ഷിഭിർേയ പരാഹൃതാൻതർമനസഃ പേരശ ।

അേഥാ ന പശ്യൻത്യുരുഗായ നൂനം േയ േത പദൻയാസവിലാസലക്ഷ്മ്യാഃ ॥ ൭॥

പാേനന േത േദവ കഥാസുധായാഃ പവൃദ്ധഭക്ത്യാ വിശദാശയാ േയ ।

ൈവരാഗ്യസാരം പതിലഭ്യ േബാധം യഥാഞ്ജസാൻവീയുരകുൺഠധിഷ്ൺയമ്

॥ ൮॥
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തഥാപേര ചാത്മസമാധിേയാഗബേലന ജിത്വാ പകൃതിം ബലിഷ്ഠാമ് ।

ത്വാേമവ ധീരാഃ പുരുഷം വിശൻതി േതഷാം ശമഃ സ്യാൻന തു േസവയാ േത ॥

൯॥

തത്േത വയം േലാകസിസൃക്ഷയാദ്യ ത്വയാനുസൃഷ്ടാസ്തിഭിരാത്മഭിഃ സ്മ ।

സർേവ വിയുക്താഃ സ്വവിഹാരതൻതം ന ശക്നുമസ്തത്പതിഹർതേവ േത ॥

൧൦॥

യാവദ്ബലിം േതഽജ ഹരാമ കാേല യഥാ വയം ചാൻനമദാമ യത ।

യേഥാഭേയഷാം ത ഇേമ ഹി േലാകാ ബലിം ഹരൻേതാഽൻനമദൻത്യനൂഹാഃ ॥

൧൧॥

ത്വം നഃ സുരാണാമസി സാൻവയാനാം കൂടസ്ഥ ആദ്യഃ പുരുഷഃ പുരാണഃ ।

ത്വം േദവശക്ത്യാം ഗുണകർമേയാെനൗ േരതസ്ത്വജായാം കവിമാദേധഽജഃ ॥

൧൨॥

തേതാ വയം സത്പമുഖാ യദർേഥ ബഭൂവിമാത്മൻകരവാമ കിം േത ।

ത്വം നഃ സ്വചക്ഷുഃ പരിേദഹി ശക്ത്യാ േദവകിയാർേഥ യദനുഗഹാണാമ് ॥

൧൩॥

ഇതി ശീമദ്ഭാഗവതപുരാണാൻതർഗതം കൂർമസ്േതാതം സമാപ്തമ് ॥

From Bhagavatapurana, 3.05.38-3.05.50
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