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વરાહમખુીતવઃ તથા વારાનુહાક

{ વરાહમખુીતવઃ તથા વારાનુહાક }

કુવલયિનભા કૌશયેાધકા મકુુટોવલા

હલમસુિલની સેયો વરાભયદાિયની 

કિપલનયના મય ેામા કઠોરઘનતની

જયિત જગતાં માતઃ સા ત ેવરાહમખુી તનઃુ  ૧ 

તરિત િવપદો ઘોરા દરૂા પિરિયત ેભય-

ખિલતમિતિભભૂતતેઃૈ વય ંિયત ેિયા 

પયિત િરપનૂી ેવાચાં રણ ેલભત ેજયં

વશયિત જગ સવ ંવારાિહ યવિય ભિમા  ૨ 

િતિમતગતયઃ સીદાચઃ પિરયતુહતેયઃ

ુિભતદયાઃ સો નયૃશો ગિલતૌજસઃ 

ભયપરવશા ભોસાહાઃ પરાહતપૌષા

ભગવિત પરુવાનાં ભવિત િવરોિધનઃ  ૩ 

િકસલયદહુતઃ લયત ેકદકુલીલયા

ભગવિત મહાભારઃ ીડાસરોહમવે ત ે

તદિપ મસુલ ંધસ ેહત ેહલ ંસમયહુાં

હરિસ ચ તદાઘાતઃૈ ાણાનહો તવ સાહસ  ૪ 

જનિન િનયતથાન ેવામદિણપાયો-

દભુજુલતામદોેપણતતચામરે 
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સતતમિુદત ેગુાચારહુાં િધરાસવ-ૈ

પશમયતાં શૂ સવા નભુ ેમમ દવેત ે ૫ 

હરત ુદિુરત ંેાધીશઃ વશાસનિવિષાં

િધરમિદરામઃ ાણોપહારબિલિયઃ 

અિવરતચટકુવંાિથકોિટરટમકુો

ભગવિત સ ત ેચડોચડઃ સદા પરુતઃ િથતઃ  ૬ 

ુિભતમકરૈવચીહતોપપરપરૈ-

તરુદિધિભઃ ાતા કપાતદલુિલતોદકઃૈ 

જનિન કથમિુે પાતાલસિબલાિદલા

તવ ત ુકુિટલ ેદંાકોટી ન ચદેવલબન  ૭ 

તમિસ બહુલ ેશૂયાટયાં િપશાચિનશાચર-

મથકલહ ેચોરયાોરગિપસકંટ ે

ુિભતમનસઃ ુયકૈાિકનોઽિપ કુતો ભયં

સદિપ મખેુ માતવામ સિંનિહત ંયિદ  ૮ 

િવિદતિવભવ ંૈઃ પવૈરાહમખુીતવં

સકલફલદ ંપણૂ ંમારૈિરમમવે યઃ 

પઠિત સ પટુઃ ાોયાયિુરં કિવતાં િયાં

સતુસખુધનારોય ંકીત િય ંજયમવુરા  ૯ 

ઇિત ીવરાહમખુીતવઃ સમાતઃ 
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