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વારાહ્યનુગ્રહાષ્ટકમ્

ઈશ્વર ઉવાચ
માતજર્ગદ્રચનનાટકસતૂ્રધાર-
વદૂ્રપમાકલિયતું પરમાથર્તાેઽયમ્ ।

ઈશાેઽ યનીશ્વરપદં સમપુૈ ત તાદક્ૃ-
કાેઽ યઃ તવં િક મવ તાવકમાદધાતુ॥ ૧॥
નામાિન િક તુ ગ્ ણત તવ લાેકતુ ડે
નાડ બરં શ ત દ ડધરસ્ય દ ડઃ ।
ય લેશલ બતભવા બુિનિધયર્તાે યત-્
વન્નામસં તિરયં નનુ ન તુ ત તે॥ ૨॥
વ ચ્ચ તનાદરસમુ લસદપ્રમેયા-
ઽઽન દાેદયા સમુિદતઃ સુ્ફટરાેમહષર્ઃ ।
માતનર્મા મ સિુદનાિન સદેત્યમું વા-
મ યથર્યેઽથર્ મ ત પૂરયતાદ્દયાલાે॥ ૩॥
ઇ દ્રે દુમાૈ લિવિધકેશવમાૈ લરત્ન-
રાે ચશ્ચયાે વ લતપાદસરાજેયુગ્મે ।
ચેતાે મતાૈ મમ સદા પ્ર ત બ બતા વં
ભૂયા ભવાિન િવદધાતુ સદાે હારે॥ ૪॥
લીલાેદૃ્ધત ક્ષ તતલસ્ય વરાહમૂત-
વાર્રાહમૂ તર ખલાથર્કર વમવે ।
પ્રાલેયર મસકુલાે લ સતાવતંસા
વં દેિવ વામતનુભાગહરા રહસ્ય॥ ૫॥
વામ બ તપ્તકનકાે વલકા તમ ત-
ય ચ તય ત યવુતીતનુમાગલા તામ્ ।
ચક્રાયુધિત્રનયના બરપાે વક્ત્રાં
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તષેાં પદા બુજયુગં પ્રણમ ત દેવાઃ॥ ૬॥
વ સવેન ખ લત પાપચયસ્ય માત-
માક્ષાેઽિપ યત્ર ન સતાં ગણનામપુૈ ત ।
દેવાસરુાેરગ પાલનમસ્ય પાદ-
તત્ર શ્રયઃ પટુ ગરઃ િકયદેવમ તુ॥ ૭॥
િક દુ કરં વિય મનાેિવષયં ગતાયાં
િક દુલર્ભં વિય િવધાનવદ ચતાયામ્ ।
િક દુ કરં વિય સકૃ તમાગતાયાં
િક દુજર્યં વિય કૃત તુ તવાદપંુસામ્॥ ૮॥
॥ ઇ ત શ્રી વારાહ્યનુગ્રહાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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