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કુવલયિનભા કાૈશયેાધા કા મુકુટાે વલા
હલમુસ લની સદ્ભક્તે યાે વરાભયદાિયની ।

કિપલનયના મ યે ક્ષામા કઠાેરઘન તની
જય ત જગતાં માતઃ સા તે વરાહમખુી તનુઃ॥ ૧॥

તર ત િવપદાે ઘાેરા દૂરાત્ પિરિહ્રયતે ભય-
ખ લતમ ત ભભૂર્તપ્રેતૈઃ વયં િવ્રયતે શ્રયા ।

ક્ષપય ત િરપનૂીષ્ટે વાચાં રણે લભતે જયં
વશય ત જગત્ સવ વારાિહ ય વિય ભ ક્તમાન્॥ ૨॥
ત મતગતયઃ સીદદ્વાચઃ પિરચ્યુતહેતયઃ

ભતહૃદયાઃ સદ્યાે ન યદ્દશૃાે ગ લતાજૈસઃ ।
ભયપરવશા ભગ્ ાે સાહાઃ પરાહતપાૈ ષા

ભગવ ત પુર વદ્ભક્તાનાં ભવ ત િવરાેિધનઃ॥ ૩॥
િકસલય દુહર્ તઃ ક્લ યતે ક દુકલીલયા

ભગવ ત મહાભારઃ ક્ર ડાસરાે હમવે તે ।
તદિપ મુસલં ધ સે હ તે હલં સમયદુ્રહાં

હર સ ચ તદાઘાતૈઃ પ્રાણાનહાે તવ સાહસમ્॥ ૪॥
જનિન િનયતસ્થાને વદ્વામદ ક્ષણપાશ્વર્યાે-

ર્દુભજુલતામ દાે ક્ષપેપ્રણ તતચામરે ।
સતતમુિદતે ગુહ્યાચારદુ્રહાં િધરાસવૈ-

પશમયતાં શત્રનૂ્ સવાર્નુભે મમ દેવતે॥ ૫॥
હરતુ દુિરતં ક્ષતે્રાધીશઃ વશાસનિવ દ્વષાં

િધરમિદરામત્તઃ પ્રાણાપેહારબ લ પ્રયઃ ।
અિવરતચટ કુવર્દં્દષ્ટ્ર ા સ્થકાેિટરટન્મુકાે

ભગવ ત સ તે ચ ડાેચ્ચ ડઃ સદા પુરતઃ સ્થતઃ॥ ૬॥
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ભતમકરૈવ ચીહ તાપે દ્ધપર પરૈ-
શ્ચતુરદિધ ભઃ ક્રા તા ક પા તદુલર્ લતાેદકૈઃ ।

જનિન કથમુ ત્તષે્ઠત્ પાતાલસદ્મ બલાિદલા
તવ તુ કુિટલે દંષ્ટ્ર ાકાેટ ન ચેદવલ બનમ્॥ ૭॥

તમ સ બહુલે શૂ યાટવ્યાં િપશાચિનશાચર-
પ્રમથકલહે ચાેરવ્યાઘ્રાેરગ દ્વપસઙ્કટે ।
ભતમનસઃ દ્રસ્યૈકાિકનાેઽિપ કુતાે ભયં
સકૃદિપ મખુે માત વન્નામ સિંનિહતં યિદ॥ ૮॥

િવિદતિવભવં હૃદ્યૈઃ પદ્મવૈર્રાહમખુી તવં
સકલફલદં પૂણ મ ત્રાક્ષરૈિરમમવે યઃ ।

પઠ ત સ પટુઃ પ્રા ાેત્યાયુ શ્ચરં કિવતાં પ્રયાં
સતુસખુધનારાેગ્યં ક ત શ્રયં જયમવુર્રામ્॥ ૯॥

ઇ ત શ્રીવરાહમખુી તવઃ સમાપ્તઃ॥
વારાહ્યનુગ્રહાષ્ટકમ્
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