కిరాత వారాహీ స్తో తరమ్
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కిరహతలహరహశీస్ో త తరజే వితుయోగిః |
ఉగీయూతృహం భహాదేవం వతటరనవనతతపరహం |
కర
ీ రహం కిరహతలహరహశీం ఴందేసం కహయయవదధయే || ౧ ||
స్హాశీనం భదలస్హయభరభతోభతభవం |
దంష్టహుాకరహళఴదనం వికాతస్హయం భహాయలహం || ౨ ||
ఊయధవకేశ్రభుగీధరహం స్త భషఽరహయగ్నిలోచనం |
లోచనగ్నిష఼ులంగ్హద్యయయభవమకాతాజగతో మ
ర ం || ౩ ||
జగతో మ
ర ం మోదమంతీభట్ు హావయయమమసృయమమసృిః |
ఖడ్గ ం చ భుషలం చ్యఴ తృహవం ళోణితతృహతరకం || ౪ ||
దధతీం ంచళహఖిః వయాిః షారహాబయణబూఴతం |
గుంజాభలం వంఖభలం ననయతివిబూఴతం || ౫ ||
లయరనతీికంఠషఽతరచేేదనక్షుయయూణీం |
కరీధో దధ తం రజాసంతా క్షురనకే ఴవథతం షద || ౬ ||
జితయంభోయమముగఱ ం రనుషంహాయతండ్వం |
యమదరవకిోం రహం ఴయకహోభూవారం యదేఴతం || ౭ ||
విబజయ కంఠదంష్టహుాభయం ఫంతీభషాజం రనతృత ిః |
గ్ోకంఠభుఴ ళహయూ
ూ లో గజకంఠం మథ సరనిః || ౮ ||
కతృత తమవచ లహరహశీ తతయవనమ రనతృౌ |
షయావతటరం చ శుశయంతీ కంంతీ షయాలహయధమిః || ౯ ||

విధివిశట
ా శిలందరదయ భాతటయభీతిరహమణిః |
ఏఴం జగతో మ
ర క్షోబకహయకకరీధషంముతం || ౧౦ ||
స్హధకహనం ుయిః వథతా రఴదంతీం భుసృయమమసృిః |
రచయంతీం బక్షమభు తస్హాధకతే రనూన్ || ౧౧ ||
తే మనో ఫరసమజిహాా వతటరభయణతతపరహం |
తాగషాఙమంషమేదో వథ భ
 జాాశుకహలతు షయాద || ౧౨ ||
బక్షమంతీం బకో వతరర యచిరహతరాణహారనణీం |
ఏఴంవిధం భహాదేవం మచేసం వతటరడ్నం || ౧౩ ||
వతటరనవనయూతృహణి కరహమణి కుయమ ంచభు |
షయావతటరవినళహయథం తాభసం వయణం గతిః || ౧౪ ||
తస్హమదఴవయం వతర
ర ణం లహరహశి కుయమ నవనం |
తృహతటభుచేభు లహరహశి దేవి తాం రనుకయమతిః || ౧౫ ||
భయమశు భహాదేవ తతకథం తేన కయమణ |
ఆదవతటరబూతమ గీసో తథ రహజకహవచ మిః || ౧౬ ||
ననవిధవచ లహరహశి షో ంబమశు తుయంతయం |
వతటరగ్హీభగాహానూ ళహనరష్టహుానయ చ షయాద || ౧౭ ||
ఉచచట్మశు లహరహశి ఴాకఴతరరభథశు తన్ |
అభుకహభుకషంజాఞంవచ వతర
ర ణం చ యషపయం || ౧౮ ||
విదేాశమ భహాదేవి కుయాంతం మే రయోజనం |
మథ నవయంతి రనఴషో థ విదేాశణం కుయమ || ౧౯ ||
మవమన్ కహలే రనుషో ంబం బక్షణమ షభరనపతం |
ఇదతూమేఴ లహరహశి బుంక్షేాదం కహలభాతటయఴత్ || ౨౦ ||

భం దాష్టహువ యే జన తుతయం విదేాశంతి సషంతి చ |
దఽశమంతి చ తుందంతి లహరహశయయతన్ రభయమ || ౨౧ ||
సంతట తే భుషలిః వతర
ర న్ అవనిః తనదిఴ |
వతటరదేహాన్ సలం తీక్షాం కరోతట వకలీకాతన్ || ౨౨ ||
సంతట గ్హతరణి వతర
ర ణం దంష్టహుా లహరహశి తే శుభే |
వంసదంఴట్రిః తృహదనఖయహతా వతర
ర న్ ష఼ద఼షాహాన్ || ౨౩ ||
తృహద్యరనిడ్య వతర
ర ణం గ్హతరణి భశిష్టత మథ |
తంస్హోడ్మంతీ వాంగ్హభయం రనుం నవమ మేధ఼న || ౨౪ ||
కిభుకో య
త బసృభిరహాకయయయచిరహచేతటరనవనం |
కుయమ ఴవయం కుయమ కుయమ లహరహశి బకో ఴతాలే || ౨౫ ||
ఏతతికరహతలహరహసయం స్తో తరభతుిలహయణం |
భయకం షయావతర
ర ణం షరహాభీశు పలరదం || ౨౬ ||
తిరషంధయం ఠతే మష఼ో స్తో తరరకో పలభశుితే |
భుషలేనథ వతర
ర ంవచ భయమంతి షమయంతి యే || ౨౭ ||
తరహ్క్షయయూఢం ష఼ఴరహాభం జేతేోష్టహం న షంవమిః |
అచిరహద఼ూషో యం స్హధయం సవేో నకాశయ దీమతే || ౨౮ ||
ఏఴం ధయయేజాేదూ వ
ే భకయషణపలం లభేత్ |
అళహాయూఢం యకో ఴరహాం యకో ఴస్హోాదయలంకాతమ్ || ౨౯ ||
ఏఴం ధయయేజాేదూ వ
ే ం జనఴవయభుిమత్ |
దంష్టహుాధాతబుజాం తుతయం తృహరణలహముం రమచేతి || ౩౦ ||
దఽరహాస్హయం షంషమరేదూ వ
ే ం బూలబం మతి ఫుదిధభన్ |
షకలేష్టు హయథద దేవ స్హధకషో తర ద఼యల బిః || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీ కిరహతలహరహశీ స్తో తరమ్ ||

