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jvarakRitakRiShNastotram

વરકૃતકૃ ણ તાતે્રમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
િવદ્રાિવતે ભૂતગણે વર તુ િત્ર શરા સ્ત્રપાત્ ।
અ યપદ્યત દાશાહ દહિન્નવ િદશાે દશ ।
અથ નારાયણાે દેવ તં દૃ ટ્વા વ્ય જ વરમ્॥ ૧॥
માહેશ્વરાે વૈ ણવશ્ચ યુયુધાતે વરાવુભાૈ ।
માહેશ્વરઃ સમાક્ર દ વૈ ણવને બલાિદતઃ॥ ૨॥
અલ વાઽભયમ યત્ર ભીતાે માહેશ્વરાે વરઃ ।
શરણાથ હૃષીકેશં તુષ્ટાવ પ્રયતા જ લઃ॥ ૩॥
વર ઉવાચ॥
નમા મ વાઽન તશ ક્ત પરેશં સવાર્ત્માનં કેવલં જ્ઞ પ્તમાત્રમ્ ।
િવશ્વાે પ ત્તસ્થાનસરંાેધહેતું યત્તદ્બ્રહ્મ બ્રહ્મ લઙ્ગં પ્રશા તમ્॥ ૪॥
કાલાે દૈવં કમર્ વઃ વભાવાે દ્રવં્ય ક્ષતંે્ર પ્રાણઆત્મા િવકારઃ ।
ત સઙ્ઘાતાે બીજરાેહપ્રવાહ વન્માયષૈા તિન્નષેધં પ્રપદે્ય॥ ૫॥
નાનાભાવૈલ લયવૈાપેપન્નૈદવા સાધૂઁ લાેકસતેનૂ્ બભ ષ ।
હંસ્યનુ્માગાર્ હસયા વતર્માનાન્ જન્મૈતત્તે ભારહારાય ભૂમેઃ॥ ૬॥
તપ્તાેઽહં તે તજેસા દુઃસહેન શીતાેગ્રેણાત્યુ બણને વરેણ ।
તાવત્તાપાે દેિહનાં તેઽઙ્ ઘ્રમૂલં નાે સવેેર યાવદાશાનુબદ્ધાઃ॥ ૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ ।
િત્ર શર તે પ્રસન્નાેઽ મ વ્યેતુ તે મ વરાદ્ભયમ્ ।
યાે નાૈ મર ત સવંાદં તસ્ય વન્ન ભવેદ્ભયમ્ ॥ ૮॥
ઇત્યુક્તાેઽચ્યુતમાન ય ગતાે માહેશ્વરાે વરઃ॥
બાણા તુ રથમા ઢઃ પ્રાગાદ્યાે સ્યન્ જનાદર્નમ્॥ ૯॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે ઉત્તરધ િત્રષ ષ્ટતમાેઅ યાયે
શ્રી વરકૃતકૃ ણ તાતે્ર સપંૂણર્મ્ ।

Bahagavata Purana skandha 10, adhyAya 63, shlok 22-30
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