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വരാഹമുഖീസ്തവഃ തഥാ വാരാഹ്യനുഗഹാഷ്ടകമ്

{॥ വരാഹമുഖീസ്തവഃ തഥാ വാരാഹ്യനുഗഹാഷ്ടകമ് ॥}

കുവലയനിഭാ െകൗേശയാർേധാരുകാ മുകുേടാജ്ജ്വലാ

ഹലമുസലിനീ സദ്ഭക്േതഭ്േയാ വരാഭയദായിനീ ।

കപിലനയനാ മധ്േയ ക്ഷാമാ കേഠാരഘനസ്തനീ

ജയതി ജഗതാം മാതഃ സാ േത വരാഹമുഖീ തനുഃ ॥ ൧ ॥

തരതി വിപേദാ േഘാരാ ദൂരാത് പരിഹിയേത ഭയ-

സ്ഖലിതമതിഭിർഭൂതപ്േരൈതഃ സ്വയം വിയേത ശിയാ ।

ക്ഷപയതി രിപൂനീഷ്േട വാചാം രേണ ലഭേത ജയം

വശയതി ജഗത് സർവം വാരാഹി യസ്ത്വയി ഭക്തിമാൻ ॥ ൨ ॥

സ്തിമിതഗതയഃ സീദദ്വാചഃ പരിച്യുതേഹതയഃ

ക്ഷുഭിതഹൃദയാഃ സദ്േയാ നശ്യദ്ദൃേശാ ഗലിെതൗജസഃ ।

ഭയപരവശാ ഭഗ്േനാത്സാഹാഃ പരാഹതെപൗരുഷാ

ഭഗവതി പുരസ്ത്വദ്ഭക്താനാം ഭവൻതി വിേരാധിനഃ ॥ ൩ ॥

കിസലയമൃദുർഹസ്തഃ ിശ്യേത കൻദുകലീലയാ

ഭഗവതി മഹാഭാരഃ കീഡാസേരാരുഹേമവ േത ।

തദപി മുസലം ധത്േസ ഹസ്േത ഹലം സമയദുഹാം

ഹരസി ച തദാഘാൈതഃ പാണാനേഹാ തവ സാഹസമ് ॥ ൪ ॥

ജനനി നിയതസ്ഥാേന ത്വദ്വാമദക്ഷിണപാർശ്വേയാ-

ർമൃദുഭുജലതാമൻേദാത്ക്േഷപപണർതിതചാമേര ।

സതതമുദിേത ഗുഹ്യാചാരദുഹാം രുധിരാസൈവ-

രുപശമയതാം ശതൂൻ സർവാനുേഭ മമ േദവേത ॥ ൫ ॥
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ഹരതു ദുരിതം ക്േഷതാധീശഃ സ്വശാസനവിദ്വിഷാം

രുധിരമദിരാമത്തഃ പാേണാപഹാരബലിപിയഃ ।

അവിരതചടത്കുർവദ്ദംഷ്ടാസ്ഥിേകാടിരടൻമുേകാ

ഭഗവതി സ േത ചൺേഡാൺഡഃ സദാ പുരതഃ സ്ഥിതഃ ॥ ൬ ॥

ക്ഷുഭിതമകൈരർവീചീഹസ്േതാപരുദ്ധപരസ്പൈര-

തുരദധിഭിഃ കാൻതാ കൽപാൻതദുർലലിേതാദൈകഃ ।

ജനനി കഥമുത്തിഷ്േഠത് പാതാലസദ്മബിലാദിലാ

തവ തു കുടിേല ദംഷ്ടാേകാടീ ന േചദവലമ്ബനമ് ॥ ൭ ॥

തമസി ബഹുേല ശൂൻയാടയാം പിശാചനിശാചര-

പമഥകലേഹ േചാരയാഘ്േരാരഗദ്വിപസംകേട ।

ക്ഷുഭിതമനസഃ ക്ഷുദസ്ൈയകാകിേനാഽപി കുേതാ ഭയം

സകൃദപി മുേഖ മാതസ്ത്വൻനാമ സംനിഹിതം യദി ॥ ൮ ॥

വിദിതവിഭവം ഹൃദ്ൈയഃ പദ്ൈമർവരാഹമുഖീസ്തവം

സകലഫലദം പൂർണം മൻതാക്ഷൈരരിമേമവ യഃ ।

പഠതി സ പടുഃ പാപ്േനാത്യായുിരം കവിതാം പിയാം

സുതസുഖധനാേരാഗ്യം കീർതിം ശിയം ജയമുർവരാമ് ॥ ൯ ॥

ഇതി ശീവരാഹമുഖീസ്തവഃ സമാപ്തഃ ॥

Encoded and proofread by Sridhar Seshagiri seshagir at engineering.sdsu.edu

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated ത്oday

http://sanskritdocuments.org

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Varahamuki Stavam ( Varahyanugraha Ashtakam ) Lyrics in Malayalam PDF
% File name : varAhamukhIstava.itx
% Location : doc\_devii
% Language : Sanskrit
% Subject : hinduism/religion
% Transliterated by : Sridhar Seshagiri sridhar.seshagiri at gmail.com
% Proofread by : Sridhar Seshagiri sridhar.seshagiri at gmail.com
% Latest update : November 26, 2001
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

