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vakArAdi shrI varAhAShTottarashatanAmastotram
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શ્રી હયગ્રીવાય નમઃ ।
હિરઃ ૐ

વરાહાે વરદાે વ દ્યાે વરે યાે વસદેુવભાઃ ।
વષટ્કારાે વસિુનિધવર્સધુાેદ્ધરણાે વસઃુ ॥ ૧॥
વસદેુવાે વસમુતીદંષ્ટ્ર ાે વસમુતી પ્રયઃ ।
વનિધ તાેમરાેમા ધવુર્જ્રરાેમા વદાવદઃ ॥ ૨॥
વલક્ષાઙ્ગાે વ યિવશ્વાે વસધુાધરસિન્નભઃ ।
વન ેદરદુવાર્રિવષાદ વંસનાેદયઃ ॥ ૩॥
વ ગ સટા તવાતધૂત મૂતસહં તઃ ।
વજ્રદંષ્ટ્ર ાગ્રિવ ચ્છન્ન િહર યાક્ષધરાધરઃ ॥ ૪॥
વ શષ્ટાદ્ય ષિનકર તૂયમાનાે વનાયનઃ ।
વન સન દ્રે દ્રપ્રસાિદત મહાશયઃ ॥ ૫॥
વરદાનિવિનધૂર્તબ્રહ્મબ્રાહ્મણસશંયઃ ।
વ લભાે વસધુાહાિરરક્ષાેબલિનષૂદનઃ ॥ ૬॥
વજ્રસારખુરાઘાતદ લતા ધરસાિહવઃ ।
વલાદ્વાલાે કટાટાપે વ તબ્રહ્મા ડકપર્રઃ ॥ ૭॥
વદના તગર્તાયાત બ્રહ્મા ડશ્વાસપદ્ધ તઃ ।
વચર્ વી વરદંષ્ટ્ર ાગ્રસમનુ્મી લતિદક્તટઃ ॥ ૮॥
વન સનનાસા તહસવાહાવરાેિહતઃ ।
વન સનદકૃ્પદ્મિવકાસાદ્ભુતભાસ્કરઃ ॥ ૯॥
વસધુાભ્રમરા ઢદંષ્ટ્ર ાપદ્માગ્રકેસરઃ ।
વસધુાધૂમમ ષકા ર યદંષ્ટ્ર ાપ્રદ પકઃ ॥ ૧૦॥
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વસધુાસહસ્રપત્ર ણાલાિયત દં ષ્ટ્રકઃ ।
વસધુે દ વરાક્રા તદંષ્ટ્ર ાચ દ્રકલા ચતઃ ॥ ૧૧॥
વસધુાભાજનાલ બદંષ્ટ્ર ારજતય ષ્ટકઃ ।
વસધુાભૂધરાવેિધ દંષ્ટ્ર ાસચૂીકૃતાદ્ભુતઃ ॥ ૧૨॥
વસધુાસાગરાહાયર્લાેકલાેકપ દ્રદઃ ।
વસધુાવસધુાહાિરરક્ષાે ચ્છૃઙ્ગયુગ્મકઃ ॥ ૧૩॥
વસધુાધ સમાલ બનાલ ત ભ પ્રક પનઃ ।
વસધુાચ્છત્રરજતદ ડચ્છૃઙ્ગમનાેરમઃ ॥ ૧૪॥
વતંસીકૃતમ દારાે વલક્ષીકૃતભૂતલઃ ।
વરદ કૃત ત્તા તાે વસધુીકૃતસાગરઃ ॥ ૧૫॥
વ યમાયાે વરગુણિક્રયાકારાે વરા ભધઃ ।
વ ણાલયવા તવ્યજ તુિવદ્રાિવઘુઘુર્રઃ ॥ ૧૬॥
વ ણાલયિવચ્છેત્તા વ ણાિદદુરાસદઃ ।
વન સનસ તાનાવન ત મહાકૃપઃ ॥ ૧૭॥
વ સલાે વિહ્નવદનાે વરાહવમયાે વસઃુ ।
વનમાલી વ દવેદાે વયસ્થાે વન ેદરઃ ॥ ૧૮॥
વેદ વચે વેદિવદે વેિદને વેદવાિદને ।
વેદવેદાઙ્ગત વજ્ઞ નમ તે વેદમૂતર્યે ॥ ૧૯॥
વેદિવદ્વદે્ય િવભવાે વેદેશાે વેદરક્ષણઃ ।
વેદા ત સ ધુસ ચાર વેદદૂરઃ પનુાતુ મામ્ ॥ ૨૦॥
વેદા ત સ ધુમ યસ્થાચલાેદ્ધતાર્ િવતાનકૃત્ ।
િવતાનેશાે િવતાનાઙ્ગાે િવતાનફલદાે િવભુઃ ॥ ૨૧॥
િવતાનભાવનાે િવશ્વભાવનાે િવશ્વ પ ત્ ।
િવશ્વદંષ્ટ્ર ાે િવશ્વગભા િવશ્વગાે િવશ્વસ મતઃ ॥ ૨૨॥
વેદાર યચરાે વામદેવાિદ ગસં તઃ ।
િવશ્વા તક્રા તમિહમા પાતુ માં વ યભપૂ તઃ ॥ ૨૩॥
વૈકુ ઠકાેલાે િવકુ ઠલીલાે િવલય સ ધુગઃ ।
વપ્તઃકબ લતા ડાે વેગવાન્ િવશ્વપાવનઃ ॥ ૨૪॥
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િવપ શ્ચદાશયાર યપુ યસૂ્ફ તિવશ ◌ૃઙ્ખલઃ ।
િવશ્વદ્રાેિહક્ષયકરાે િવશ્વાિધકમહાબલઃ ॥ ૨૫॥
વીયર્ સ ધુિવવદ્બ ધુિવય સ ધુતરઙ્ ગતઃ ।
વ્યાદત્તિવદ્વે ષસ વમુ તાે િવશ્વગુણા બુિધઃ ॥ ૨૬॥
િવશ્વમઙ્ગલકા તાર કૃતલીલાિવહાર તે ।
િવશ્વમઙ્ગલદાેત્તુઙ્ગ ક ણાપાઙ્ગ સન્ન તઃ ॥ ૨૭॥
॥ ઇ ત વકારાિદ શ્રી વરાહાષ્ટાેત્તરશતમ્ પરાભવ
શ્રાવણશદુ્ધ ત્રયાેદ યાં લ ખતં રામેણ સમિપતં ચ
શ્રીમદ્ધયવદન ચરણારિવ દયાેિવજયતાં તરામ્ ॥
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