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Kirata Ashtakam

િકરાતાષ્ટકં

॥ શ્રીઃ॥
શ્રીગણેશાય નમઃ । િકરાતશાસે્ત્ર નમઃ॥

અથ િકરાતાષ્ટકમ્ ।
પ્રત્ય થ-વ્રાત-વક્ષઃસ્થલ- િધરસરુાપાનમત્તા ષ કં
ચાપે સ ધાય તષ્ઠન્ હૃદયસર સજે મામકે તાપહં તમ્ ।

િપ ભાેત્તંસઃ શર યઃ પશપુ તતનયાે નીરદાભઃ પ્રસન્નાે
દેવઃ પાયાદપાયાત્ શબરવપુરસાૈ સાવધાનઃ સદા નઃ॥ ૧॥

આખેટાય વનેચરસ્ય ગિર સક્તસ્ય શ ભાેઃ સતુઃ
ત્રાતું યાે ભવુનં પુરા સમજિન ખ્યાતઃ િકરાતાકૃ તઃ ।

કાેદ ડ િરકાધરાે ઘનરવઃ િપ છાવતંસાે વલઃ
સ વં મામવ સવર્દા િરપુગણત્ર તં દયાવાિરધે॥ ૨॥

યાે માં પીડય ત પ્રસહ્ય સતતં દેહીત્યન યાશ્રયં
ભ વા તસ્ય િરપાે રઃ િરકયા શાતાગ્રયા દુમર્તેઃ ।

દેવ વ કરપઙ્ક ે લ સતયા શ્રીમ કરાતાકૃતેઃ
ત પ્રાણાન્ િવતરા તકાય ભગવન્ કાલાિરપતુ્રા જસા॥ ૩॥

િવદ્ધાે મમર્સુ દુવર્ચાે ભરસતાં સ તપ્તશલ્યાપેમૈઃ
દપૃ્તાનાં દ્વષતામશા તમનસાં ખન્નાેઽ મ યાવદ્ શમ્ ।

તાવ વં િરકાશરાસનધર શ્ચત્તે મમાિવભર્વન્
વા મન્ દેવ િકરાત પ શમય પ્રત્ય થગવ ક્ષણાત્॥ ૪॥

હતુ િવત્તમધમર્તાે મમ રતાશ્ચાેરાશ્ચ યે દુજર્નાઃ
તષેાં મમર્સુ તાડયાશુ િવ શખૈ વ કામુર્કાિન્નઃ તૈઃ ।

શા તારં દ્વષતાં િકરાતવપષું સવાર્થર્દં વા તે
પ યા યત્ર પુરાિરપતુ્ર શરણં ના યં પ્રપન્નાેઽ યહમ્॥ ૫॥
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યક્ષપ્રેતિપશાચભૂતિનવહા દુઃખપ્રદા ભીષણાઃ
બાધ તે નરશાે ણતાે સકુિધયાે યે માં િરપપુ્રેિરતાઃ ।

ચાપ-જ્યા-િનનદૈ વમીશ સકલાન્ સહૃંત્ય દુષ્ટગ્રહાન્
ગાૈર શાત્મજ દૈવતેશ્વર િકરાતાકાર સરંક્ષ મામ્॥ ૬॥

દ્રાેગ્ધું યે િનરતાઃ વમદ્ય પદપદ્મૈકા તભક્તાય મે
માયાછન્નકળેબરાશ્રુિવષદાનાદ્યૈઃ સદા કમર્ ભઃ ।

વ ય ત ભનમારણાિદકુશલપ્રાર ભદક્ષાનર ન્
દુષ્ટાન્ સહંર દેવદેવ શબરાકાર િત્રલાેકેશ્વર॥ ૭॥

ત વા વા મનસા ગરાિપ સતતં દાષેં ચક ષર્ત્યલં
વ પાદપ્રણતસ્ય િનરપરાધસ્યાિપ યે માનવાઃ ।

સવાર્ન્ સહંર તાન્ ગર શસતુ મે તાપત્રયાૈઘાનિપ
વામેકં શબરાકૃતે ભયહરં નાથં પ્રપન્નાેઽ યહમ્॥ ૮॥

ક્લષ્ટાે રાજભટૈ તદાિપ પિરભૂતાેઽહં ખલવૈ્યર્િર ભઃ
ચા યૈઘારતરૈિવપ જલિનધાૈ મગ્ ાેઽ મ દુઃખાતુરમ્ ।

હા હા િકઙ્કરવૈ િવભાે શબરવષંે વામભીષ્ટાથર્દં
વ દેઽહં પરદૈવતં કુ કૃપાનાથાતર્બ ધાે મિય॥ ૯॥

તાતંે્ર યઃ પ્રજપેત્ પ્રશા તકરણૈિનત્યં િકરાતાષ્ટકં
સ ક્ષપં્ર વશગાન્ કરાે ત પતીનાબદ્ધવૈરાનિપ ।

સહૃંત્યાત્મિવરાેિધનઃ ખલજનાન્ દુષ્ટગ્રહાન યસાૈ
યાત્ય તે યમદૂતભી તરિહતાે િદવ્યાં ગ ત શાશ્વતીમ્॥ ૧૦॥

ઇ ત િકરાતાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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