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വരാഹസ്േതാതമ്

{॥ വരാഹസ്േതാതമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥ ഋഷയ ഊചുഃ ॥

ജിതം ജിതം േതഽജിത യജ്ഞഭാവനാ തയീം തനും സ്വാം പരിധുൻവേത നമഃ ।

യദ്േരാമഗർേതഷു നിലിൽയുരധ്വരാസ്തസ്ൈമ നമഃ കാരണസൂകരായ േത ॥ ൧॥

രൂപം തൈവതൻനനു ദുഷ്കൃതാത്മനാം ദുർദർശനം േദവ യദധ്വരാത്മകമ് ।

ഛൻദാംസി യസ്യ ത്വചി ബർഹിേരാമസ്വാജ്യം ദൃശി ത്വങ്ഘിഷു

ചാതുർേഹാതമ് ॥ ൨॥

സുക്തുൺഡ ആസീത്സുവ ഈശ നാസേയാരിേഡാദേര ചമസാഃ

കർണരൻധ്േര ।

പാശിതമാസ്േയ ഗസേന ഗഹാസ്തു േത യർവണം േത

ഭഗവൻനഗ്നിേഹാതമ് ॥ ൩॥

ദീക്ഷാനുജൻേമാപസദഃ ശിേരാധരം ത്വം പായണീേയാദയനീയദംഷ്ടഃ ।

ജിഹ്വാ പവർഗ്യസ്തവ ശീർഷകം കേതാഃ സഭ്യാവസഥ്യം ചിതേയാഽസേവാ

ഹി േത ॥ ൪॥

േസാമസ്തു േരതഃ സവനാൻയവസ്ഥിതിഃ സംസ്ഥാവിേഭദാസ്തവ േദവ ധാതവഃ ।

സതാണി സർവാണി ശരീരസൻധിസ്ത്വം സർവയജ്ഞകതുരിഷ്ടിബൻധനഃ ॥

൫॥

നേമാ നമസ്േതഽഖിലയൻതേദവതാദയായ സർവകതേവ കിയാത്മേന ।

ൈവരാഗ്യഭക്ത്യാത്മജയാനുഭാവിതജ്ഞാനായ വിദ്യാഗുരേവ നേമാ നമഃ ॥

൬॥
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ദംഷ്ടാഗേകാട്യാ ഭഗവംസ്ത്വയാ ധൃതാ വിരാജേത ഭൂധര ഭൂഃ സഭൂധരാ ।

യഥാ വനാൻനിഃസരേതാ ദതാ ധൃതാ മതങ്ഗേജൻദസ്യ സപതപദ്മിനീ ॥ ൭॥

തയീമയം രൂപമിദം ച െസൗകരം ഭൂമൺഡേലനാഥ ദതാ ധൃേതന േത ।

ചകാസ്തി ശൃങ്േഗാഢഘേനന ഭൂയസാ കുലാചേലൻദസ്യ യൈഥവ വിഭമഃ ॥

൮॥

സംസ്ഥാപൈയനാം ജഗതാം സതസ്ഥുഷാം േലാകായ പത്നീമസി മാതരം പിതാ ।

വിേധമ ചാസ്ൈയ നമസാ സഹ ത്വയാ യസ്യാം

സ്വേതേജാഽഗ്നിമിവാരണാവധാഃ ॥ ൯॥

കഃ ശദ്ദധീതാൻയതമസ്തവ പേഭാ രസാം ഗതായാ ഭുവ ഉദ്വിബർഹണമ് ।

ന വിസ്മേയാഽെസൗ ത്വയി വിശ്വവിസ്മേയ േയാ മായേയദം

സസൃേജഽതിവിസ്മയമ് ॥ ൧൦॥

വിധുൻവതാ േവദമയം നിജം വപുർജനസ്തപഃസത്യനിവാസിേനാ വയമ് । var

ജയമ്

സടാശിേഖാദ്ധൂതശിവാമ്ബുബിൻദുഭിർവിമൃജ്യമാനാ ഭൃശമീശ പാവിതാഃ ॥

൧൧॥

സ ൈവ ബത ഭഷ്ടമതിസ്തൈവഷ േത യഃ കർമണാം പാരമപാരകർമണഃ ।

യദ്േയാഗമായാഗുണേയാഗേമാഹിതം വിശ്വം സമസ്തം ഭഗവൻ വിേധഹി ശമ് ॥

൧൨॥

ഇതി ശീമദ്ഭാഗവതപുരാണാൻതർഗതം വരാഹസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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