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vArAhInigrahAShTakam

વારાહીિનગ્રહાષ્ટકમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેિવ ક્રાેડમુ ખ વદં ઘ્રકમલ-દ્વ દ્વાનુરક્તાત્મને
મહં્ય દુ્રહ્ય ત યાે મહે શ મનસા કાયને વાચા નરઃ ।
તસ્યાશુ વદયાેગ્રિનષુ્ઠરહલા-ઘાત-પ્રભૂત-વ્યથા-
પયર્સ્યન્મનસાે ભવ તુ વપષુઃ પ્રાણાઃ પ્રયાણાને્મખુાઃ॥ ૧॥
દેિવ વ પદપદ્મભ ક્તિવભવ-પ્રક્ષીણદુ કમર્ ણ
પ્રાદુભૂર્ત શસંભાવમ લનાં ત્ત િવધત્તે મિય ।
યાે દેહી ભવુને તદ યહૃદયાિન્નગર્ વરૈલાિહતૈઃ
સદ્યઃ પૂરયસે કરા જ-ચષકં વાંછાફલૈમાર્મિપ॥ ૨॥
ચ ડાેત્તુ ડ-િવદ ણર્દુષ્ટહૃદય-પ્રાેદ્ ભન્નરક્તચ્છટા- (િવદ ણર્દંષ્ટ્ર)
હાલાપાન-મદાટ્ટહાસ-િનનદાટાપે-પ્રતાપાે કટમ્ ।
માતમર્ પિરપ થનામપહૃતૈઃ પ્રાણૈ વદં ઘ્રદ્વયં
યાનાેદ્દામરવૈભર્વાેદયવશા સ તપર્યા મ ક્ષણાત્॥ ૩॥
યામાં તામરસાનનાં ઘ્રનયનાં સાેમાધર્ચૂડાં
જગ ત્રાણ-વ્યગ્ર-હલાયુધાગ્રમુસલાં સ ત્રાસમુદ્રાવતીમ્ ।
યે વાં રક્તકપા લની ં હરવરારાેહે વરાહાનનાં
ભાવૈઃ સ દધતે કથં ક્ષણમિપ પ્રાણ ત તષેાં દ્વષઃ॥ ૪॥
િવશ્વાધીશ્વરવ લભે િવજયસે યા વં િનય યા ત્મકા
ભૂતા તા પુ ષાયષુાવિધકર પાકપ્રદા કમર્ણામ્ । (ભૂતાનાં)
વાં યાચે ભવતી ં િકમ યિવતથં યાે મ દ્વરાેધી
જન તસ્યાયુમર્મ વાં છતાવિધ ભવને્માત તવવૈાજ્ઞયા॥ ૫॥
માતઃ સ યગપુા સતું જડમ ત વાં નવૈ શક્નાે યહં
યદ્ય ય વત-દૈ શકાં ઘ્રકમલાનુક્રાેશપાત્રસ્ય મે ।
જ તુઃ કશ્ચન ચ તયત્યકુશલં ય તસ્ય તદ્વશૈસં
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ભૂયાદે્દિવ િવરાેિધનાે મમ ચ તે શ્રેયઃ પદાસઙ્ ગનઃ॥ ૬॥
વારાિહ વ્યથમાન-માનસગલ સાખૈ્યં તદાશાબ લ
સીદ તં યમપાકૃતા યવ સતં પ્રાપ્તા ખલાે પાિદતમ્ ।
ક્ર દદ્બ ધજુનૈઃ કલિઙ્કતકુલં ક ઠવ્રણાેદ્ય કૃ મ
પ યા મ પ્ર તપક્ષમાશુ પ તતં ભ્રા તં લુઠ તં મુહુઃ॥ ૭॥
વારાિહ વમશષેજ તષુુ પનુઃ પ્રાણા ત્મકા પ દસે
શ ક્તવ્યાપ્ત-ચરાચરા ખલુ યત વામેતદ યથર્યે ।
વ પાદા બુજસઙ્ ગનાે મમ સકૃ પાપં ચક ષર્ ત યે
તષેાં મા કુ શઙ્કર પ્રયતમે દેહા તરાવ સ્થ તમ્॥ ૮॥
॥ ઇ ત શ્રીવારાહીિનગ્રહાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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