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വാരാഹീനിഗഹാഷ്ടകമ്

{॥ വാരാഹീനിഗഹാഷ്ടകമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

േദവി ക്േരാഡമുഖി ത്വദംഘികമല-ദ്വൻദ്വാനുരക്താത്മേന

മഹ്യം ദുഹ്യതി േയാ മേഹശി മനസാ കാേയന വാചാ നരഃ ।

തസ്യാശു ത്വദേയാഗനിഷ്ഠുരഹലാ-ഘാത-പഭൂത-യഥാ-

പർയസ്യൻമനേസാ ഭവൻതു വപുഷഃ പാണാഃ പയാേണാൻമുഖാഃ ॥ ൧॥

േദവി ത്വത്പദപദ്മഭക്തിവിഭവ-പക്ഷീണദുഷ്കർമണി

പാദുർഭൂതനൃശംസഭാവമലിനാം വൃത്തിം വിധത്േത മയി ।

േയാ േദഹീ ഭുവേന തദീയഹൃദയാൻനിർഗത്വൈരർേലാഹിൈതഃ

സദ്യഃ പൂരയേസ കരാഅബ്ജ-ചഷകം വാംഛാഫൈലർമാമപി ॥ ൨॥

ചൺേഡാത്തുൺഡ-വിദീർണദംഷ്ടഹൃദയ-പ്േരാദ്ഭിൻനരക്തടാ-

ഹാലാപാന-മദാട്ടഹാസ-നിനദാേടാപ-പതാേപാത്കടമ് ।

മാതർമത്പരിപൻഥിനാമപഹൃൈതഃ പാൈണസ്ത്വദംഘിദ്വയം

ധ്യാേനാദ്ദാമരൈവർഭേവാദയവശാത്സൻതർപയാമി ക്ഷണാത് ॥ ൩॥

ശ്യാമാം താമരസാനനാംഘിനയനാം േസാമാർധചൂഡാം

ജഗത്താണ-യഗ-ഹലായുധാഗമുസലാം സൻതാസമുദാവതീമ് ।

േയ ത്വാം രക്തകപാലിനീം ഹരവരാേരാേഹ വരാഹാനനാം

ഭാൈവഃ സൻദധേത കഥം ക്ഷണമപി പാണൻതി േതഷാം ദ്വിഷഃ ॥ ൪॥

വിശ്വാധീശ്വരവൽലേഭ വിജയേസ യാ ത്വം നിയൻത്യാത്മികാ

ഭൂതാൻതാ പുരുഷായുഷാവധികരീ പാകപദാ കർമണാമ് ।

ത്വാം യാേച ഭവതീം കിമപ്യവിതഥം േയാ മദ്വിേരാധീ

ജനസ്തസ്യായുർമമ വാംഛിതാവധി ഭേവൻമാതസ്തൈവവാജ്ഞയാ ॥ ൫॥
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മാതഃ സമ്യഗുപാസിതും ജഡമതിസ്ത്വാം ൈനവ ശക്േനാമ്യഹം

യദ്യപ്യൻവിത-ൈദശികാംഘികമലാനുക്േരാശപാതസ്യ േമ ।

ജൻതുഃ കന ചിൻതയത്യകുശലം യസ്തസ്യ തദ്ൈവശസം

ഭൂയാദ്േദവി വിേരാധിേനാ മമ ച േത ശ്േരയഃ പദാസങ്ഗിനഃ ॥ ൬॥

വാരാഹി യഥമാന-മാനസഗലത്െസൗഖ്യം തദാശാബലിം

സീദൻതം യമപാകൃതാധ്യവസിതം പാപ്താഖിേലാത്പാദിതമ് ।

കൻദദ്ബൻധുജൈനഃ കലങ്കിതതുലം കൺഠവേണാദ്യത്കൃമി

പശ്യാമി പതിപക്ഷമാശു പതിതം ഭാൻതം ലുഠൻതം മുഹുഃ ॥ ൭॥

വാരാഹി ത്വമേശഷജൻതുഷു പുനഃ പാണാത്മികാ സ്പൻദേസ

ശക്തി യാപ്ത-ചരാചരാ ഖലു യതസ്ത്വാേമതദഭ്യർഥേയ ।

ത്വത്പാദാമ്ബുജസങ്ഗിേനാ മമ സകൃത്പാപം ചികീർഷൻതി േയ

േതഷാം മാ കുരു ശങ്കരപിയതേമ േദഹാൻതരാവസ്ഥിതിമ് ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീവാരാഹീനിഗഹാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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