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॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥

॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥
ભૂ મ તાતે્રવણર્નમ્ ।
નારદ ઉવાચ -
દેવ્યા િનમષેમાત્રેણ બ્રહ્મણઃ પાત અેવ ચ ।
તસ્ય પાતઃ પ્રાકૃ તકઃ પ્રલયઃ પિરક તતઃ॥ ૧॥
પ્રલયે પ્રાકૃતે ચાેક્તા તત્રાદષૃ્ટા વસુ ધરા ।
જલ લુતાિન િવશ્વાિન સવ લીનાઃ પરાત્મિન॥ ૨॥
વસુ ધરા તરાેભૂતા કુત્ર વા સા ચ તષ્ઠ ત ।
ષ્ટેિવધાનસમયે સાિવભૂર્તા કથં પનુઃ॥ ૩॥

કથં બભવૂ સા ધ યા મા યા સવાર્શ્રયા જયા ।
તસ્યાશ્ચ જન્મકથનં વદ મઙ્ગલકારણમ્॥ ૪॥
શ્રીનારાયણ ઉવાચ -
સવાર્િદ ષ્ટાૈ સવષાં જન્મ દેવ્યા ઇ ત શ્રુ તઃ ।
આિવભાર્વ તરાેભાવઃ સવષુ પ્રલયષેુ ચ॥ ૫॥
શ્રૂયતાં વસધુાજન્મ સવર્મઙ્ગલકારણમ્ ।
િવઘ્નિનઘ્નકરં પાપનાશનં પુ યવધર્નમ્॥ ૬॥
અહાે કે ચદ્વદ તી ત મધુકૈટભમેદસા ।
બભવૂ વસધુા ધ યા ત દ્વ દ્ધમતઃ ॥ ૭॥
ઊચતુ તાૈ પુરા િવ ં તુષ્ટાૈ યુદ્ધને તજેસા ।
આવાં વ યાૈ ન યત્રાવે પાથસા સં તે ત ચ॥ ૮॥
તયાે ર્ વનકાલે ન પ્રત્યક્ષા સાભવ સુ્ફટમ્ ।
તતાે બભવૂ મેદશ્ચ મરણાન તરં તયાેઃ॥ ૯॥
મેિદની ત ચ િવખ્યાતેત્યુક્તમેતન્મતં ।
જલધાૈતા કૃતા પવૂ વિધતા મેદસા યતઃ॥ ૧૦॥
કથયા મ તે ત જન્મ સાથર્કં સવર્મઙ્ગલમ્ ।
પુરા શ્રુતં યચ્છત્યુક્તં ધમર્વક્ત્રાચ્ચ પુ કરે॥ ૧૧॥
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॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥

મહાિવરાટ્શર રસ્ય જલસ્થસ્ય ચરં સુ્ફટમ્ ।
મનાે બભવૂ કાલને સવાર્ઙ્ગવ્યાપકં ધ્રવુમ્॥ ૧૨॥
તચ્ચ પ્રિવષં્ટ સવષાં ત લાે ાં િવવરેષુ ચ ।
કાલને મહતા પશ્ચાદ્ બભવૂ વસધુા મનુે॥ ૧૩॥
પ્રત્યેકં પ્ર તલાે ાં ચ કૂપષેુ સં સ્થતા સદા ।
આિવભૂર્તા તરાેભૂતા સજલા ચ પનુઃ પનુઃ॥ ૧૪॥
આિવભૂર્તા ષ્ટકાલે ત જલાપેયુર્પ સ્થતા ।
પ્રલયે ચ તરાેભૂતા જલસ્યા ય તરે સ્થતા॥ ૧૫॥
પ્ર તિવશ્વષેુ વસધુા શલૈકાનનસયંુતા ।
સપ્તસાગરસયંુક્તા સપ્તદ્વ પસમ વતા॥ ૧૬॥
હેમાિદ્રમે સયંુક્તા ગ્રહચ દ્રાકર્સયંુતા ।
બ્રહ્મિવ શવાદ્યૈશ્ચ સરૈુલાકૈ તદાજ્ઞયા॥ ૧૭॥
પુ યતીથર્સમાયુક્તા પુ યભારતસયંુતા ।
કા ચનીભૂ મસયંુક્તા સપ્ત વગર્સમ વતા॥ ૧૮॥
પાતાલસપં્ત તદધ તદૂ વ બ્રહ્મલાેકતઃ ।
ધ્રવુલાેકશ્ચ તત્રવૈ સવ િવશ્વં ચ તત્ર વૈ॥ ૧૯॥
અેવં સવાર્ ણ િવશ્વાિન થવ્યાં િન મતાિન ચ ।
નશ્વરા ણ ચ િવશ્વાિન સવાર્ ણ કૃિત્રમા ણ વૈ॥ ૨૦॥
પ્રલયે પ્રાકૃતે ચવૈ બ્રહ્મણશ્ચ િનપાતને ।
મહાિવરાડાિદ ષ્ટાૈ ષ્ટઃ કૃ ણને ચાત્મના॥ ૨૧॥
િનત્યાૈ ચ સ્થ તપ્રલયાૈ કાષ્ઠાકાલેશ્વરૈઃ સહ ।
િનત્યાિધષ્ઠા દેવી સા વારાહે પૂ જતા સરૈુઃ॥ ૨૨॥
મુિન ભમર્નુ ભિવપ્રૈગર્ ધવાર્િદ ભરેવ ચ ।
િવ ણાવેર્રાહ પસ્ય પત્ની સા શ્રુ તસ મતા॥ ૨૩॥
ત પુત્રાે મઙ્ગલાે જ્ઞેયાે ઘટેશાે મઙ્ગલાત્મજઃ ।
નારદ ઉવાચ -
પૂ જતા કેન પેણ વારાહે ચ સરૈુમર્હી॥ ૨૪॥
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॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥

વારાહે ચવૈ વારાહી સવઃ સવાર્શ્રયા સતી ।
મૂલપ્રકૃ તસ ભૂતા પ ચીકરણમાગર્તઃ॥ ૨૫॥
તસ્યાઃ પૂ િવધાનં ચા યધશ્ચાે વર્મનેકશઃ ।
મઙ્ગલં મઙ્ગલસ્યાિપ જન્મ વાસં વદ પ્રભાે॥ ૨૬॥
શ્રીનારાયણ ઉવાચ -
વારાહે ચ વરાહશ્ચ બ્રહ્મણા સં તુતઃ પુરા ।
ઉદ્દધાર મહી ં હ વા િહર યાક્ષં રસાતલમ્॥ ૨૭॥
જલે તાં સ્થાપયામાસ પદ્મપતં્ર યથા હૃદે ।
તત્રવૈ િનમર્મે બ્રહ્મા િવશ્વં સવ મનાેહરમ્॥ ૨૮॥
દૃ ટ્વા તદિધદેવી ં ચ સકામાં કામુકાે હિરઃ ।
વરાહ પી ભગવાન્ કાેિટસયૂર્સમપ્રભઃ॥ ૨૯॥
કૃ વા ર તકલાં સવા મૂ ત ચ સમુનાેહરામ્ ।
ક્ર ડા ચકાર રહ સ િદવ્યવષર્મહિનશમ્॥ ૩૦॥
સખુસ ભાેગસં પશાર્ન્મૂચ્છા સ પ્રાપ સુ દર ।
િવદગ્ધાયા િવદગ્ધને સઙ્ગમાેઽ તસખુપ્રદઃ॥ ૩૧॥
િવ તદઙ્ગસશં્લષેાદ્ બુબુધે ન િદવાિનશમ્ ।
વષાર્ તે ચેતનાં પ્રા ય કામી તત્યાજ કામુક મ્॥ ૩૨॥
પવૂર્ પં વરાહં ચ દધાર સ ચ લીલયા ।
પૂ ચકાર તાં દેવી ં યા વા ચ ધરણીં સતીમ્॥ ૩૩॥
ધપૂૈદ પૈશ્ચ નવૈેદૈ્યઃ સ દૂરૈરનુલપેનૈઃ ।
વસૈ્ત્રઃ પુ પૈશ્ચ બ લ ભઃ સ પજૂ્યાવેાચ તાં હિરઃ॥ ૩૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ -
સવાર્ધારા ભવ શભુે સવઃ સ પૂ જતા સખુમ્ ।
મુિન ભમર્નુ ભદવૈઃ સદ્ધશૈ્ચ દાનવાિદ ભઃ॥ ૩૫॥
અ બુવાચીત્યાગિદને ગ્ હાર ભે પ્રવેશને ।
વાપીતડાગાર ભે ચ ગ્ હે ચ કૃ ષકમર્ ણ॥ ૩૬॥
તવ પૂ ં કિર ય ત મદ્વરેણ સરુાદયઃ ।
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॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥

મૂઢા યે ન કિર ય ત યાસ્ય ત નરકં ચ તે॥ ૩૭॥
વસધુાવેાચ -
વહા મ સવ વારાહ પેણાહં તવાજ્ઞયા ।
લીલામાત્રેણ ભગવન્ િવશ્વં ચ સચરાચરમ્॥ ૩૮॥
મુક્તાં શુ ક્ત હરેરચા શવ લઙ્ગં શવાં તથા ।
શઙ્ખં પ્રદ પં ય તં્ર ચ મા ણક્યં હીરકં તથા॥ ૩૯॥
યજ્ઞસતંૂ્ર ચ પુ પં ચ પુ તકં તુલસીદલમ્ ।
જપમાલાં પુ પમાલાં કપૂર્રં ચ સવુણર્કમ્॥ ૪૦॥
ગાેરાેચનં ચ દનં ચ શાલગ્રામજલં તથા ।
અેતા વાેડુમશક્તાહં ક્લષ્ટા ચ ભગવ છૃ ॥ ૪૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ -
દ્રવ્યા યેતાિન યે મૂઢા અપર્િય ય ત સુ દિર ।
યાસ્ય ત કાલસતંૂ્ર તે િદવ્યં વષર્શતં વિય॥ ૪૨॥
ઇત્યેવમુ વા ભગવાન્ િવરરામ ચ નારદ ।
બભવૂ તને ગભણ તજે વી મઙ્ગલગ્રહઃ॥ ૪૩॥
પૂ ચકુ્રઃ થવ્યાશ્ચ તે સવ ચાજ્ઞયા હરેઃ ।
ક વશાખાેક્ત યાનને તુષુ્ટવુશ્ચ તવને તે॥ ૪૪॥
દદુમૂર્લને મ ત્રેણ નવૈેદ્યાિદકમવે ચ ।
સં તુતા િત્રષુ લાેકેષુ પૂ જતા સા બભવૂ હ॥ ૪૫॥
નારદ ઉવાચ -
િક યાનં તવનં તસ્યા મૂલમ તં્ર ચ િક વદ ।
ગૂઢં સવર્પુરાણષેુ શ્રાેતું કાૈતૂહલં મમ॥ ૪૬॥
શ્રીનારાયણ ઉવાચ -
આદાૈ ચ થવી દેવી વરાહેણ ચ પૂ જતા ।
તતાે િહ બ્રહ્મણા પશ્ચા જતા થવી તદા॥ ૪૭॥
તતઃ સવમુર્ની દ્રશૈ્ચ મનુ ભમાર્નવાિદ ભઃ ।
યાનં ચ તવનં મ તં્ર વક્ષ્યા મ નારદ॥ ૪૮॥
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॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥

(અથ તાતે્રમ્ ।)
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ક્લી ં વસધુાયૈ વાહેત્યનને
મ ત્રેણ િવ ના પૂ જતા પુરા ।
શ્વેતપઙ્કજવણાર્ભાં શરચ્ચ દ્રિનભાનનામ્॥ ૪૯॥
ચ દનાેિ ક્ષપ્તસવાર્ઙ્ગી ં રત્નભષૂણભૂ ષતામ્ ।
રત્નાધારાં રત્નગભા રત્નાકરસમ વતામ્॥ ૫૦॥
વિહ્નશદુ્ધાંશકુાધાનાં સ મતાં વ દતાં ભજે ।
યાનનેાનને સા દેવી સવશ્ચ પૂ જતાભવત્॥ ૫૧॥
તવનં િવપ્રે દ્ર ક વશાખાેક્તમવે ચ ।

શ્રીનારાયણ ઉવાચ -
જયે જયે જલાધારે જલશીલે જલપ્રદે॥ ૫૨॥
યજ્ઞસકૂર યે વં જયં દેિહ જયાવહે ।
મઙ્ગલે મઙ્ગલાધારે માઙ્ગલ્યે મઙ્ગલપ્રદે॥ ૫૩॥
મઙ્ગલાથ મઙ્ગલેશે મઙ્ગલં દેિહ મે ભવે ।
સવાર્ધારે ચ સવર્જ્ઞે સવર્શ ક્તસમ વતે॥ ૫૪॥
સવર્કામપ્રદે દેિવ સવષં્ટ દેિહ મે ભવે ।
પુ ય વ પે પુ યાનાં બીજ પે સનાતિન॥ ૫૫॥
પુ યાશ્રયે પુ યવતામાલયે પુ યદે ભવે ।
સવર્સસ્યાલયે સવર્સસ્યાઢ ે સવર્સસ્યદે॥ ૫૬॥
સવર્સસ્યહરે કાલે સવર્સસ્યા ત્મકે ભવે ।
ભૂમે ભૂ મપસવર્ વે ભૂ મપાલપરાયણે॥ ૫૭॥
ભૂ મપાનાં સખુકરે ભૂ મ દેિહ ચ ભૂ મદે ।
ઇદં તાતંે્ર મહાપુ યં પ્રાત થાય યઃ પઠેત્॥ ૫૮॥
કાેિટજન્મસુ સ ભવેદ્ બલવા ભૂ મપેશ્વરઃ ।
ભૂ મદાનકૃતં પુ યં લ યતે પઠના જનૈઃ॥ ૫૯॥
ભૂ મદાનહરા પાપાન્મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ ।
અ બુવાચીભૂકરણપાપા સ મુચ્યતે ધ્રવુમ્॥ ૬૦॥
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॥ ભૂ મ તાતે્રમ્॥

અ યકૂપે કૂપખનનપાપા સ મુચ્યતે ધ્રવુમ્ ।
પરભૂ મહરા પાપાન્મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૬૧॥
ભૂમાૈ વીયર્ત્યાગપાપાદ્ભૂમાૈ દ પાિદસ્થાપનાત્ ।
પાપને મુચ્યતે સાેઽિપ તાતે્રસ્ય પઠનાન્મનુે॥ ૬૨॥
અશ્વમેધશતં પુ યં લભતે નાત્ર સશંયઃ ।
ભૂ મદેવ્યા મહા તાતંે્ર સવર્કલ્યાણકારકમ્॥ ૬૩॥
ઇ ત શ્રીમદે્દવીભાગવતમહાપુરાણે નવમસ્ક ધે નવમાેઽ યાયઃ સ પૂણર્ઃ॥

Encoded and proofread by Vishwas Bhide

.. bhUmistotram ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

6 sanskritdocuments.org


