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વરાહતો

{ વરાહતો }

ી ગણશેાય નમઃ  ઋષય ઊચઃુ 

િજત ંિજત ંતઽેિજત યભાવના ય તનુ ંવાં પિરધુવત ેનમઃ 

યોમગતષ ુિનિલયરુવરાતમ ૈનમઃ કારણસકૂરાય ત ે ૧

પ ંતવતૈન ુદુતામનાં દદુ શન ંદવે યદવરામક 

છદાંિસ યય વિચ બહરોમવાય ંદૃિશ વિષ ુચાતહુ  ૨

ુુડ આસીવુ ઈશ નાસયોિરડોદરે ચમસાઃ કણર ે

ાિશમાય ેસન ેહાત ુત ેયચવણ ંત ેભગવિહો  ૩

દીાનજુમોપસદઃ િશરોધરં વ ંાયણીયોદયનીયદંઃ 

િજા વયતવ શીષક ંતોઃ સયાવસય ંિચતયોઽસવો િહ ત ે ૪

સોમત ુરેતઃ સવનાયવિથિતઃ સંથાિવભદેાતવ દવે ધાતવઃ 

સાિણ સવા િણ શરીરસિધવ ંસવયતિુરિબધનઃ  ૫

નમો નમતઽેિખલયદવેતાયાય સવતવ ેિયામન ે

વરૈાયભયામજયાનભુાિવતાનાય િવાગરુવ ેનમો નમઃ  ૬

દંાકોા ભગવંવયા તા િવરાજત ેભધૂર ભઃૂ સભધૂરા 

યથા વનાિઃસરતો દતા તા મતજેય સપપિની  ૭
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યીમય ંપિમદ ંચ સૌકરં ભમૂડલનેાથ દતા તને ત ે

ચકાિત ોઢઘનને ભયૂસા કુલાચલેય યથવૈ િવમઃ  ૮

સંથાપયનૈાં જગતાં સતથષુાં  લોકાય પીમિસ માતરં િપતા 

િવધેમ ચાય ૈનમસા સહ વયા યયાં વતેઽિિમવારણાવધાઃ  ૯

કઃ ધીતાયતમતવ ભો રસાં ગતાયા ભવુ ઉિબહણ 

ન િવમયોઽસૌ વિય િવિવમય ેયો માયયદે ંસજઽેિતિવમય  ૧૦

િવધુવતા વદેમય ંિનજ ંવપજુ નતપઃસયિનવાિસનો વય  var જય

સટાિશખોતૂિશવાબિુબદિુભવયમાના શમીશ પાિવતાઃ  ૧૧

સ વ ૈબત મિતતવષૈ ત ેયઃ કમણાં પારમપારકમણઃ 

યોગમાયાગણુયોગમોિહત ંિવ ંસમત ંભગવ િવધેિહ શ  ૧૨

ઇિત ીમાગવતપરુાણાતગત ંવરાહતો ંસપણૂ 

From Bhagavatapurana, 3.13.35-3.13.46
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