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വാരാഹ്യനുഗഹാഷ്ടകമ്

{॥ വാരാഹ്യനുഗഹാഷ്ടകമ് ॥}

ഈശ്വര ഉവാച

മാതർജഗദചന-നാടക-സൂതധാര

സ്ത്വദൂപമാകലയിതും പരമാർഥേതാഽയമ് ।

ഈേശാഽപ്യമീശ്വരപദം സമുൈപതി താദൃക്

േകാഽൻയഃ സ്തവം കിമിവ താവകമാദധാതു ॥ ൧॥

നാമാനി കിൻതു ഗൃണതസ്തവ േലാകതുൺേഡ

നാഡമ്ബരം സ്പൃശതി ദൺഡധരസ്യ ദൺഡഃ ।

യൽേലശലമ്ബിത-ഭവാമ്ബുനിധിർയേതാ യത്

ത്വൻനാമസംസൃതിരിയം നനു നഃ സ്തുതിസ്േത ॥ ൨॥

ത്വിൻതനാദര-സമുൽലസദപേമയാ-

ഽഽനൻേദാദയാത് സമുദിതഃ സ്ഫുടരാമഹർഷഃ ।

മാതർനമാമി സുദിനാനി സേദത്യമും ത്വാ-

മഭ്യർഥേയഽർഥമിതി പൂരയതാദ് ദയാേലാ ॥ ൩॥

ഇൻദ്േരൻദുെമൗലി-വിജി-േകശവെമൗലിരത്ന-

േരാചിേയാജ്ജ്വലിത പാദസേരാജയുേ ।

േചേതാ മെതൗ മമ സദാ പതിവിമ്ബിതാ ത്വം

ഭൂയാ ഭവാനി വിദധാതു സേദാരുഹാേര ॥ ൪ ॥

ലീേലാദ്ധൃതക്ഷിതിതലസ്യ വരാഹമൂർേത-

ർവാരാഹമൂർതിരഖിലാർഥകരീ ത്വേമവ ।

പാേലയരശ്മിസുകേലാൽലസിതാവതംസാ

ത്വം േദവി വാമതനുഭാഗഹരാ രഹസ്യ ॥ ൫॥
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ത്വാമമ്ബ തപ്തകന േകാജ്ജ്വലകാൻതിമൻത-

ർേയ ചിൻതയൻതി യുവതീതനുമാഗലാൻതാമ് ।

ചകായുധതിനയനാമ്ബരേപാതൃവക്താം

േതഷാം പദാമ്ബുജയുഗം പണമൻതി േദവാഃ ॥ ൬॥

ത്വത്േസവനസ്ഖലിത പാപചയസ്യ ഘാസ-

ർേമാക്േഷാഽപി യത ന സതാം ഗണനാനുൈഫതി ।

േദവാസുേരാരഗനൃപാലനമസ്യ പാദ-

സ്തത ശിയഃ പടുഗിരഃ കിയേഷവമസ്തു ॥ ൭॥

കിം ദുഷ്കരം ത്വയി മേനാവിഷയം ഗതായാം

കിം ദുർലഭം ത്വയി വിധാനവദർചിതായാമ് ।

കിം ദുഷ്കരം ത്വയി സകൃത്സ്മൃതിമാഗതായാം

കിം ദുർജയം ത്വയി കൃതസ്തുതിവാദപുസാമ് ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീ വാരാഹ്യനുഗഹാഷ്ടകം സമ്പൂർണമ് ॥
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