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shrIvarAhasahasranAmastotram

શ્રીવરાહસહસ્રનામ તાતે્રમ્

શઙ્કર ઉવાચ
યઃ પજૂયે પરાત્માનં શ્રીમુ ણેશં મહાપ્રભુમ્ ।
વરાહસ્ય સહસ્રેણ ના ાં પુ પસહસ્રકૈઃ॥ ૧॥
હતક ટકસામ્રાજ્યં લભાતે નાત્ર સશંયઃ ।
પાવર્ત્યુવાચ
િક તન્નામસહસ્રં મે યને સામ્રાજ્યમા ુયાત્॥ ૨॥
બ્રૂિહ શઙ્કર ત પ્રીત્યા વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ।
શ્રુ વા વરાહમાહા યં ન પ્ત ર્યતે ક્વ ચત્॥ ૩॥
કાે નુ યેત તનુ દુ્ગણસારિવદાં વર ।
શઙ્કર ઉવાચ

દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ પિવતં્ર મઙ્ગલં પરમ્॥ ૪॥
ધ યં યશસ્યમાયુ યં ગાે યાદ્ગાે યતરં મહત્ ।
ઇદં પુરા ન કસ્યાિપ પ્રાેક્તં ગાે યં તવાિપ ચ॥ ૫॥
તથાઽિપ ચ પ્રવક્ષ્યા મ મદઙ્ગાધર્શર િર ણ ।
સદા શવ ઋ ષ તસ્ય વરાહાે દેવતા તઃ॥ ૬॥
છ દાેઽનુષુ્ટપ્ િવશ્વનેતા ક લકં ચ શરાગ્ર ત્ ।
હ્ર ી ં બીજમસં્ત્ર ક્લીઙ્કારઃ કવચં શ્રી મહાેચ્યતે॥ ૭॥
િવશ્વાત્મા પરમાે મ ત્રાે મ ત્રરાજમુદ રયેત્ ।
હુઙ્કારં હૃદયે યસ્ય વરાહાયે ત મુધર્િન॥ ૮॥
ભૂભુર્વઃ વઃ શખાયાં ચ નતે્રયાેભૂર્પ ત યસતે્ ।
સવર્જ્ઞાય નમાેઽસં્ત્ર ચ શ્રી ં હ્ર ી ં ક્લં હંુ ચ ભૂમિપ॥ ૯॥
હાં હી ં હંૂ હ હા હ ઇ ત વીયાઙ્ગુષ્ઠદ્વયાિદકઃ ।
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અેવં વાઙ્ગકૃત યાસાે મ ત્રમેતમુદ રયેત્॥ ૧૦॥
નમઃ શ્વેતવરાહાય નમ તે પરમાત્મને ।
લ મીનાથાય નાથાય શ્રીમુ ણ બ્રહ્મણે નમઃ॥ ૧૧॥
ૐ શ્રીવરાહાે ભવૂરાહઃ પરં જ્યાે તઃ પરા પરઃ ।
પરમઃ પુ ષઃ સદ્ધાે િવભવુ્યામચરાે બલી॥ ૧૨॥
અ દ્વતીયઃ પરં બ્રહ્મ સ ચ્ચદાન દિવગ્રહઃ ।
િનદ્વર્ દ્વાે િનરહઙ્કારાે િનમાર્યાે િનશ્ચયલાેઽમલઃ॥ ૧૩॥
િવ શખાે િવશ્વ પશ્ચ િવશ્વદૃ ગ્વશ્વભાવનઃ ।
િવશ્વાત્મા િવશ્વનેતા ચ િવમલાે વીયર્વધર્નઃ॥ ૧૪॥
િવશ્વકમાર્ િવનાેદ ચ િવશ્વેશાે િવશ્વમઙ્ગલઃ ।
િવશ્વાે વસુ ધરાનાથાે વસરેુતા િવરાેધહૃત્॥ ૧૫॥
િહર યગભા હયર્શ્વાે દૈત્યાિરહર્િરસિેવતઃ ।
મહાતપા મહાદશા મનાેજ્ઞાે નૈકસાધનઃ॥ ૧૬॥
સવાર્ત્મા સવર્િવખ્યાતઃ સવર્સાક્ષી સતાં પ તઃ ।
સવર્ગઃ સવર્ભૂતાત્મા સવર્દાષેિવવ જતઃ॥ ૧૭॥
સવર્ભૂતિહતાેઽસઙ્ગઃ સત્યઃ સત્યવ્યવ સ્થતઃ ।
સત્યકમાર્ સત્યપ તઃ સવર્સત્ય પ્રયાે મતઃ॥ ૧૮॥
આિધવ્યાિધ ભયાે હતાર્ ગાઙ્ગાે િનયમ પ્રયઃ ।
બલવીર તપઃ શ્રેષ્ઠાે ગુણકતાર્ ગુણી બલી॥ ૧૯॥
અન તઃ પ્રથમાે મ ત્રઃ સવર્ભાવિવદવ્યયઃ ।
સહસ્રનામા ચાન તાેઽન ત પાે રમેશ્વરઃ॥ ૨૦॥
અગાધિનલયાેઽપારાે િનરાકારાે િનરાયુધઃ ।
અમાેઘદગૃમેયાત્મા વેદવેદ્યાે િવશાં પ તઃ॥ ૨૧॥
િવહૃ તિવભવાે ભવ્યાે ભવહીનાે ભવા તકઃ ।
ભક્ત પ્રયઃ પિવત્રાઙ્ ઘ્રઃ સનુાસઃ પવના ચતઃ॥ ૨૨॥
ભજનીયગુણાેઽદૃ યાે ભદ્રાે ભદ્રયશા હિરઃ ।
વેદા તકૃદ્વદેવ દ્યાે વેદા યયનત પરઃ॥ ૨૩॥
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વેદગાેપ્તા ધમર્ગાેપ્તા વેદમાગર્પ્રવતર્કઃ ।
વેદા તવેદ્યાે વેદાત્મા વેદાતીતાે જગિ પ્રયઃ॥ ૨૪॥
જનાદર્નાે જના યક્ષાે જગદ શાે જનેશ્વરઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સત્યાત્મા હેમાઙ્ગાે હેમભષૂણઃ॥ ૨૫॥
હિરદ(તા)શ્વ પ્રયાે િનત્યાે હિરઃ પૂણા હલાયુધઃ ।
અ બુ ક્ષાેઽ બુ ધારાે િનજર્રશ્ચ િનરઙુ્કશઃ॥ ૨૬॥
િનષુ્ઠરાે િનત્યસ તાષેાે િનત્યાન દપદપ્રદઃ ।
િનજર્રેશાે િનરાલ બાે િનગુર્ણાેઽિપ ગુણા વતઃ॥ ૨૭॥
મહામાયાે મહાવીયા મહાતે મદાેદ્ધતઃ ।
મનાેઽ ભમાની માયાવી માનદાે માનલ(ર)ક્ષણઃ॥ ૨૮॥
મ દાે માની મનઃ ક પાે મહાક પાે મહેશ્વરઃ ।
માયાપ તમાર્નપ તમર્નસઃ પ તર શ્વરઃ॥ ૨૯॥
અક્ષાે યાે બાહ્ય આન દ અિનદ યાેઽપરા જતઃ ।
અ ેઽન તાેઽપ્રમેયશ્ચ સદાન દાે જન પ્રયઃ॥ ૩૦॥
અન તગુણગ ભીર ઉગ્રકૃ પિરવેષ્ટનઃ ।
જતે દ્રયાે જતક્રાેધાે જતા મત્રાે જયાેઽજયઃ॥ ૩૧॥
સવાર્િરષ્ટા તહા સવર્હૃદ તરિનવાસકઃ ।
અ તરાત્મા પરાત્મા ચ સવાર્ત્મા સવર્કારકઃ॥ ૩૨॥
ગુ ઃ કિવઃ િકિટઃ કા તઃ ક ક્ષઃ ખગવાહનઃ ।
સશુમાર્ વરદઃ શાઙ્ર્ગી સદુાસાભીષ્ટદઃ પ્રભુઃ॥ ૩૩॥
ઝ લકાતનયઃ પ્રષેી ઝ લકામુ ક્તદાયકઃ ।
ગુણ જ ક થતઃ કાલઃ ક્રાેડઃ કાેલઃ શ્રમાપહઃ॥ ૩૪॥
િકિટઃ કૃપાકરઃ વામી સવર્દકૃ્સવર્ગાેચરઃ ।
યાેગાચાયા મતાે વ તુ બ્રહ્મ યાે વેદસત્તમઃ॥૩૫॥
મહાલ બાેષ્ઠકશ્ચવૈ મહાદેવાે મનાેરમઃ ।
ઊ વર્બાહુિરભસ્થૂલઃ યનેઃ સનેાપ તઃ ખિનઃ॥ ૩૬॥
દ ઘાર્યુઃ શઙ્કરઃ કેશી સતુીથા મેઘિનઃ વનઃ ।
અહાેરાત્રઃ સકૂ્તવાકઃ સહૃુન્મા યઃ સવુચર્લઃ॥ ૩૭॥
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સાર સવર્સારશ્ચ સવર્ગ્ર(ગ્રા)હઃ સદાગ તઃ ।
સયૂર્શ્ચ દ્રઃ કુ ે જ્ઞશ્ચ દેવમ ત્રી ગુઃ શિનઃ॥ ૩૮॥
રાહુઃ કેતુગ્રર્હપ તયર્જ્ઞ દ્યજ્ઞસાધનઃ ।
સહસ્રપા સહસ્રાક્ષઃ સાેમકા તઃ સધુાકરઃ॥ ૩૯॥
યજ્ઞાે યજ્ઞપ તયાર્ યજ્ઞાઙ્ગાે યજ્ઞવાહનઃ ।
યજ્ઞા તકૃદ્યજ્ઞગુહ્યાે યજ્ઞકૃદ્યજ્ઞસાધકઃ॥ ૪૦॥
ઇડાગભર્ઃ સ્રવ કણા યજ્ઞકમર્ફલપ્રદઃ ।
ગાપે તઃ શ્રીપ તઘાણ સ્ત્રકાલજ્ઞઃ શુ ચશ્રવાઃ॥ ૪૧॥
શવઃ શવતરઃ શરૂઃ શવપ્રેષ્ઠઃ શવા ચતઃ ।
શદુ્ધસ વઃ સરુા તઘ્નઃ ક્ષતે્રજ્ઞાેઽક્ષર આિદકૃત્॥ ૪૨॥
શઙ્ખી ચક્ર ગદ ખડ્ગી પદ્મી ચ ડપરાક્રમઃ
ચ ડઃ કાેલાહલઃ શાઙ્ર્ગી વય ભૂર યભુ ગ્વભુઃ॥ ૪૩॥
સદાચારઃ સદાર ભાે દુરાચારિનવતર્કઃ ।
જ્ઞાની જ્ઞાન પ્રયાેઽવજ્ઞાે જ્ઞાનદાેઽજ્ઞાનદાે યમી॥ ૪૪॥
લયાેદકિવહાર ચ સામગાન પ્રયાે ગ તઃ ।
યજ્ઞમૂ ત સ્ત્રલાેકેશ સ્ત્રધામા કાૈ તુભાે વલઃ॥ ૪૬॥
શ્રીવ સલા છનઃ શ્રીમા શ્રીધરાે ભૂધરાેઽભર્કઃ ।
વ ણાે વા ણાે ક્ષાે ષભાે વધર્નાે વરઃ॥ ૪૭॥
યુગાિદકૃદ્યુગાવતર્ઃ પક્ષાે માસ ઋતુયુર્ગઃ ।
વ સરાે વ સલાે વેદઃ શિપિવષ્ટઃ સનાતનઃ॥ ૪૮॥
ઇ દ્રત્રાતા ભયત્રાતા દ્રકૃ દ્રનાશનઃ ।
મહાહનુમર્હાઘાેરાે મહાદ પ્તમર્હાવ્રતઃ॥ ૪૯॥
મહાપાદાે મહાકાલાે મહાકાયાે મહાબલઃ ।
ગ ભીરઘાષેાે ગ ભીરાે ગભીરાે ઘુઘુર્ર વનઃ॥ ૫૦॥
આેઙ્કારગભા યગ્રાેધાે વષટ્કારાે હુતાશનઃ ।
ભૂયા બહુમતાે ભૂમા િવશ્વકમાર્ િવશા પ તઃ॥ ૫૧॥
વ્યવસાયાેઽઘમષર્શ્ચ િવિદતાેઽ યુ થતાે મહઃ ।
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બલ બદ્બલવા દ ડી વક્રદંષ્ટ્ર ાે વશાે વશી॥ ૫૨॥
સદ્ધઃ સ દ્ધપ્રદઃ સા યઃ સદ્ધસઙ્ક પ ઊજર્વાન્ ।
તાિરરસહાયશ્ચ સમુખુાે બડવામખુઃ॥ ૫૩॥

વસવુર્સમુનાઃ સામશર રાે વસધુાપ્રદઃ ।
પીતા બર વાસદેુવાે વામનાે જ્ઞાનપ જરઃ॥ ૫૪॥
િનત્ય પ્તાે િનરાધારાે િનઃસઙ્ગાે િન જતામરઃ ।
િનત્યમુક્તાે િનત્યવ દ્યાે મુક્તવ દ્યાે મુરા તકઃ॥ ૫૫॥
બ ધકાે માેચકાે દ્રાે યુદ્ધસનેાિવમદર્નઃ ।
પ્રસારણાે િનષેધાત્મા ભ ભ પ્રયાે ઋજુઃ॥ ૫૬॥
મહાહંસાે ભ પી મહાક દાે મહાશનઃ ।
મનાજેવઃ કાલકાલઃ કાલ ત્યુઃ સભા જતઃ॥ ૫૭॥
પ્રસન્નાે િનિવભાવશ્ચ ભૂિવદાર દુરાસદઃ ।
વસનાે વાસવાે િવશ્વવાસવાે વાસવ પ્રયઃ॥ ૫૮॥
સદ્ધયાેગી સદ્ધકામઃ સ દ્ધકામઃ શભુાથર્િવત્ ।
અજેયાે િવજયી દ્રશ્ચ િવશષેજ્ઞાે િવભાવસઃુ॥ ૫૯॥
ઈક્ષામાત્રજગ સ્રષ્ટા ભ્રૂભઙ્ગિનયતા ખલઃ ।
મહા વગાે િદગીશશેાે મુિનમા યાે મનુીશ્વરઃ॥ ૬૦॥
મહાકાયાે વજ્રકાયાે વરદાે વાયવુાહનઃ ।
વદા યાે વજ્રભેદ ચ મધુહૃ ક લદાષેહા॥ ૬૧॥
વાગીશ્વરાે વાજસનાે વાન પત્યાે મનાેરમઃ ।
સબુ્રહ્મ યાે બ્રહ્મધનાે બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મવધર્નઃ॥ ૬૨॥
િવષ્ટ ભી િવશ્વહ તશ્ચ િવશ્વાહાે િવશ્વતાેમખુઃ ।
અતુલાે વસવુેગાેઽકર્ ઃ સમ્રાટ્ સામ્રાજ્યદાયકઃ॥ ૬૩॥
શ ક્ત પ્રયઃ શ ક્ત પાે મારશ ક્તિવભ જનઃ ।
વત ત્રઃ સવર્ત ત્રજ્ઞાે મીમાં સતગુણાકરઃ॥ ૬૪॥

અિનદ યવપુઃ શ્રીશાે િનત્યશ્રીિનત્યમઙ્ગલઃ ।
િનત્યાે સવાે િન ન દાે િનત્યભેદ િનરાશ્રયઃ॥ ૬૫॥
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અ તશ્ચરાે ભવાધીશાે બ્રહ્મયાેગી કલા પ્રયઃ ।
ગાેબ્રાહ્મણિહતાચારાે જગ દ્ધતમહાવ્રતઃ॥ ૬૬॥
દુ યયશ્ચ સદા યેયાે દુવાર્સાિદિવબાેધનઃ ।
દુરાપાે દુિધયાં ગાે યાે દૂરાદ્દરૂઃ સમીપગઃ॥ ૬૭॥
ષાકિપઃ કિપઃ કાયર્ઃ કારણઃ કારણક્રમઃ ।

જ્યાે તષાં મથનજ્યાે તઃ જ્યાે તશ્ચક્રપ્રવતર્કઃ॥ ૬૮॥
પ્રથમાે મ યમ તારઃ સતુી ણાેદકર્કાયર્વાન્ ।
સુ પશ્ચ સદાવેત્તા સમુખુઃ સજુન પ્રયઃ॥ ૬૯॥
મહાવ્યાકરણાચાયર્ઃ શક્ષાક પપ્રવતર્કઃ ।
વચ્છ છ દાેમયઃ વેચ્છા વાિહતાથર્િવનાશનઃ॥ ૭૦॥

સાહસી સવર્હ તા ચ સ મતાેઽિન દતાેઽસકૃત્ ।
કામ પઃ કામપાલઃ સતુી યાઽથ ક્ષપાકરઃ॥ ૭૧॥
વાલી િવશાલશ્ચ પરાે વેદકૃ જનવધર્નઃ ।

વેદ્યાે વૈદ્યાે મહાવેદ વીરહા િવષમાે મહઃ॥ ૭૨॥
ઈ તભાનુગ્રર્હશ્ચવૈ પ્રગ્રહાે િનગ્રહાેઽ ગ્ હા ।
ઉ સગર્ઃ સિન્નષેધશ્ચ સપુ્રતાપઃ પ્રતાપ ત્॥ ૭૩॥
સવાર્યુધધરઃ શાલઃ સુ પઃ સપ્રમાેદનઃ ।
ચતુ ક કુઃ સપ્તપાદઃ સહસ્ક ધ સ્ત્રમખેલઃ॥ ૭૪॥
સધુાપાનરતાેઽિરઘ્નઃ સરુમેડ્યઃ સલુાેચનઃ ।
ત વિવત્ત વગાેપ્તા ચ પરત વં પ્ર ગરઃ॥ ૭૫॥
ઈશાન ઈશ્વરાેઽ યક્ષે મહામે રમાેઘદક્ૃ ।
ભેદપ્રભેદવાદ ચ વાદ્વતૈપિરિન ષ્ઠતઃ॥ ૭૬॥
ભાગહાર વંશકરાે િન મત્તસ્થાે િન મત્તકૃત્ ।
િનય તા િનયમાે ય તા ન દકાે ન દવધર્નઃ॥ ૭૭॥
ષિડ્વશકાે મહાિવ બ્રર્હ્મજ્ઞાે બ્રહ્મત પરઃ ।
વેદકૃન્નામ ચાન તનામા શ દા તગઃ કૃપઃ॥ ૭૮॥
દ ભાે દ ભકરાે દ ભવંશાે વંશકરાે વરઃ ।
અજિનજર્િનકતાર્ ચ સરુા યક્ષે યુગા તકઃ॥ ૭૯॥
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દભર્રાેમા બુધા યક્ષે માનુકૂલાે મદાેદ્ધતઃ ।
શ તનુઃ શઙ્કરઃ સૂ મઃ પ્રત્યયશ્ચ ડશાસનઃ॥ ૮૦॥
ત્તનાસાે મહાગ્રીવઃ કુ બુગ્રીવાે મહા ણઃ ।

વેદવ્યાસાે દેવભૂ તર તરાત્મા હૃદાલયઃ॥ ૮૧॥
મહાભાગાે મહા પશા મહામાત્રાે મહામનાઃ ।
મહાેદરાે મહાેષ્ઠશ્ચ મહા જહ્વાે મહામખુઃ॥ ૮૨॥
પુ કર તુ બુ ઃ ખેટ સ્થાવરઃ સ્થ તમત્તરઃ ।
શ્વાસાયુધઃ સમથર્શ્ચ વેદાથર્ઃ સસુમાિહતઃ॥ ૮૩॥
વેદશીષર્ઃ પ્રકાશાત્મા પ્રમાેદઃ સામગાયનઃ ।
અ તભાર્વ્યાે ભાિવતાત્મા મહીદાસાે િદવ પ તઃ॥ ૮૪॥
મહાસદુશર્નાે િવદ્વાનપુહાર પ્રયાેઽચ્યુતઃ ।
અનલાે દ્વશફાે ગુપ્તઃ શાેભનાે િનરવગ્રહઃ॥ ૮૫॥
ભાષાકરાે મહાભગર્ઃ સવર્દેશિવભાગકૃત્ ।
કાલક ઠાે મહાકેશાે લાેમશઃ કાલપૂ જતઃ॥ ૮૬॥
આસવેનાેઽવસાનાત્મા બુદ્ યાત્મા રક્તલાેચનઃ ।
નારઙ્ગાે નરકાેદ્ધતાર્ ક્ષતે્રપાલાે દુિરષ્ટહા॥ ૮૭॥
હુઙ્કારગભા િદગ્વાસાઃ બ્રહ્મે દ્રાિધપ તબર્લઃ ।
વચર્ વી બ્રહ્મવદનઃ ક્ષત્રબાહુિવદૂરગઃ॥ ૮૮॥
ચતુથર્પાચ્ચતુ પાચ્ચ ચતવુદપ્રવતર્કઃ ।
ચાતુહાત્રકૃદવ્યક્તઃ સવર્વણર્િવભાગકૃત્॥ ૮૯॥
મહાપ તગ્ ર્હપ તિવદ્યાધીશાે િવશા પ તઃ ।
અક્ષરાેઽધાેક્ષ ેઽધૂતા ર ક્ષતા રાક્ષસા તકૃત્॥ ૯૦॥
રજઃસ વતમાેહા તા કૂટસ્થઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
તીથર્કૃત્તીથર્વાસી ચ તીથર્ પાે હ્યપાં પ તઃ॥ ૯૧॥
પુ યબીજઃ પુરાણ ષઃ પિવત્રઃ પરમાે સવઃ ।
શુ દ્ધકૃચ્છુ દ્ધદઃ શદુ્ધઃ શદુ્ધસ વિન પકઃ॥ ૯૨॥
સપુ્રસન્નઃ શભુાહાઽથ શભુિદ સઃુ શભુ પ્રયઃ ।
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યજ્ઞભાગભુ ં મખુ્યાે યક્ષગાન પ્રયાે બલી॥ ૯૩॥
સમાેઽથ માેદાે માેદાત્મા માેદદાે માેક્ષદ તઃ ।
પરાયણઃ પ્રસાદશ્ચ લાેકબ ધુ ર્હ પ તઃ॥ ૯૪॥
લીલાવતારાે જનનિવહીનાે જન્મનાશનઃ ।
મહાભીમાે મહાગતા મહે વાસાે મહાેદયઃ॥ ૯૫॥
અજુર્નાે ભાસરુઃ પ્રખ્યાે િવદાષેાે િવષ્ટરશ્રવાઃ ।
સહસ્રપા સભાગ્યશ્ચ પુ યપાકાે દુરવ્યયઃ॥ ૯૬॥
કૃત્યહીનાે મહાવાગ્મી મહાપાપિવિનગ્રહઃ ।
તે ેઽપહાર બલવાન્ સવર્દાઽિરિવદૂષકઃ॥ ૯૭॥
કિવઃ ક ઠગ તઃ કાેષ્ઠાે મ ણમુક્તાજલા લુતઃ ।
અપ્રમેયગ તઃ કૃ ણાે હંસશ્ચવૈ શુ ચ પ્રયઃ॥ ૯૮॥
િવજયી દ્રઃ સરેુ દ્રશ્ચ વા ગ દ્રાે વાક્પ તઃ પ્રભુઃ ।
તરશ્ચીનગ તઃ શકુ્લઃ સારગ્રીવાે ધરાધરઃ॥ ૯૯॥
પ્રભાતઃ સવર્તાેભદ્રાે મહાજ તુમર્હાષૈિધઃ ।
પ્રાણેશાે વધર્ક તીવ્રપ્રવેશઃ પવર્તાપેમઃ॥ ૧૦૦॥
સધુા સક્તઃ સદસ્યસ્થાે રાજરાટ્ દ ડકા તકઃ ।
ઊ વર્કેશાેઽજમીઢશ્ચ િપ પલાદાે બહુશ્રવાઃ॥ ૧૦૧॥
ગ ધવાઽ યુિદતઃ કેશી વીરપેશાે િવશારદઃ ।
િહર યવાસાઃ ત ધાક્ષાે બ્રહ્મલા લતશશૈવઃ॥ ૧૦૨॥
પદ્મગભા જ બુમાલી સયૂર્મ ડલમ યગઃ ।
ચ દ્રમ ડલમ યસ્થઃ કરભાગ ગ્ સશં્રયઃ॥ ૧૦૩॥
અ ગતર્ઃ શાકલા યઃ સ ધાનઃ સહિવક્રમઃ ।
પ્રભાવાત્મા જગ કાલઃ કાલકાલાે હદ્રથઃ॥ ૧૦૪॥
સારાઙ્ગાે યતમા યશ્ચ સ કૃ તઃ શુ ચમ ડલઃ ।
કુમાર જદ્વનેચાર સપ્તક યામનાેરમઃ॥ ૧૦૫॥
ધૂમકેતુમર્હાકેતુઃ પ ક્ષકેતુઃ પ્ર પ તઃ ।
ઊ વર્રેતા બલાપેાયાે ભૂતાવતર્ઃ સજઙ્ગમઃ॥ ૧૦૬॥
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રિવવાર્યુિવધાતા ચ સદ્ધા તાે િનશ્ચલાેઽચલઃ ।
આસ્થાનકૃદમેયાત્માઽનુકૂલશ્ચાિધકાે ભવુઃ॥ ૧૦૭॥
હ્ર વઃ િપતામહાેઽનથર્ઃ કાલવીયા કાેદરઃ ।
સિહ ઃ સહદેવશ્ચ સવર્ જચ્છાત્રુતાપનઃ॥ ૧૦૮॥
પા ચરાત્રપરાે હંસી પ ચભૂતપ્રવતર્કઃ ।
ભૂિરશ્રવાઃ શખ ડી ચ સયુજ્ઞઃ સત્યઘાષેણઃ॥ ૧૦૯॥
પ્રગાઢઃ પ્રવણાે હાર પ્રમાણં પ્રણવાે િનિધઃ ।
મહાપેિનષદાે વાક્ ચ વેદનીડઃ િકર ટ ત્॥ ૧૧૦॥
ભવરાેગ ભષગ્ભાવાે ભાવસાઢ ાે ભવા તગઃ ।
ષડ્ ધમર્વ જતઃ કેશી કાયર્િવ કમર્ગાેચરઃ॥ ૧૧૧॥
યમિવ વંસનઃ પાશી ય મવગર્િનષેિવતઃ ।
મતઙ્ગાે મેચકાે મે યાે મેધાવી સવર્મેલકઃ॥ ૧૧૨॥
મનાેજ્ઞદૃ ષ્ટમાર્રાિરિનગ્રહઃ કમલાકરઃ ।
નમદ્ગણેશાે ગાપેીડઃ સ તાનઃ સ ત તપ્રદઃ॥ ૧૧૩॥
બહુપ્રદાે બલા યક્ષે ભન્નમયાર્દભેદનઃ ।
અિનમુર્ક્તશ્ચા દે ણઃ સત્યાષાઢઃ સરુાિધપઃ॥ ૧૧૪॥
આવેદનીયાેઽવેદ્યશ્ચ તારણ ત ણાેઽ ણઃ ।
સવર્લક્ષણલક્ષ યઃ સવર્લાેકિવલક્ષણઃ॥ ૧૧૫॥
સવર્દક્ષઃ સધુાધીશઃ શર યઃ શા તિવગ્રહઃ ।
રાેિહણીશાે વરાહશ્ચ વ્યક્તાવ્યક્ત વ પ ત્॥ ૧૧૬॥
વગર્દ્વારઃ સખુદ્વારાે માેક્ષદ્વાર સ્ત્રિવષ્ટપઃ ।

અ દ્વતીયઃ કેવલશ્ચ કૈવલ્યપ તરહર્ણઃ॥ ૧૧૭॥
તાલપક્ષ તાલકરાે ય ત્રી ત ત્રિવભેદનઃ ।
ષડ્રસઃ કુસમુાસ્ત્રશ્ચ સત્યમૂલફલાેદયઃ॥ ૧૧૮॥
કલા કાષ્ઠા મુહૂતર્શ્ચ મ ણ બ બાે જગદૃ્ધ ણઃ ।
અભયાે દ્રગીતશ્ચ ગુણ જદુ્ગણભેદનઃ॥૧૧૯॥
દેવાસરુિવિનમાર્તા દેવાસરુિનયામકઃ ।
પ્રાર ભશ્ચ િવરામશ્ચ સામ્રાજ્યાિધપ તઃ પ્રભુઃ॥૧૨૦॥
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પ ડતાે ગહનાર ભઃ વનાે વનપ્રદઃ ।
રક્તદેવાે દેવમૂલઃ વેદમૂલાે મનઃ પ્રયઃ॥૧૨૧॥
િવરાચનઃ સધુા તઃ વગાર્ યક્ષાે મહાકિપઃ ।
િવરાડપઃ પ્ર પઃ સવર્દેવ શખામ ણઃ॥૧૨૨॥
ભગવાન્ સમુખુઃ વગર્ઃ મ જુકેશઃ સતુુ દલઃ ।
વનમાલી ગ ધમાલી મુક્તામાલ્યચલાપેમઃ॥૧૨૩॥
મુક્તાેઽ યઃ સહૃુદ્ભ્રાતા િપતા માતા પરા ગ તઃ ।
સ વ વિનઃ સદાબ ધુબ્રર્હ્મ દ્રાિધદૈવતમ્॥૧૨૪॥
સમાત્મા સવર્દઃ સાઙ્ખ્યઃ સન્માગર્ યેયસ પદઃ ।
સસઙ્ક પાે િવક પશ્ચ કતાર્ વાદ તપાેધનઃ॥૧૨૫॥
િવર િવર નાથઃ વચ્છ ઙ્ગાે દુિરષ્ટહા ।
ઘાેણાે બ ધુમર્હાચેષ્ટઃ પુરાણઃ પુ કરેક્ષણઃ॥૧૨૬॥
અિહબુર્ યાે મુિનિવ ધર્મર્યપૂ તમાેહરઃ ।
અગ્રાહ્ય શાશ્વતઃ કૃ ણઃ પ્રવરઃ પ ક્ષવાહનઃ॥૧૨૭॥
કિપલઃ ખપ થસ્થશ્ચ પ્રદ્યુ ાેઽ મતભાજેનઃ ।
સઙ્કષર્ણાે મહાવાયુ સ્ત્રકાલજ્ઞ સ્ત્રિવક્રમઃ॥૧૨૮॥
પૂણર્પ્રજ્ઞઃ સધુીહૃર્ષ્ટઃ પ્રબુદ્ધઃ શમનઃ સદઃ ।
બ્રહ્મા ડકાેિટિનમાર્તા માધવાે મધુસદૂનઃ॥૧૨૯॥
શશ્વદેકપ્રકારશ્ચ કાેિટબ્રહ્મા ડનાયકઃ ।
શશ્વદ્ભક્તપરાધીનઃ શશ્વદાન દદાયકઃ॥૧૩૦॥
સદાન દઃ સદાભાસઃ સદા સવર્ફલપ્રદઃ ।
ઋતુમા તપુણર્શ્ચ િવશ્વનેતા િવભૂત્તમઃ॥૧૩૧॥
ક્માઙ્ગદ પ્રયાેઽવ્યઙ્ગાે મહા લઙ્ગાે મહાકિપઃ ।

સસં્થાનસ્થાનદઃ સ્રષ્ટા હ્નવીવાહ ક્પ્રભુઃ॥૧૩૨॥
મા ડુકેષ્ટપ્રદાતા ચ મહાધ વ તિરઃ ક્ષ તઃ ।
સભાપ તસે સદ્ધમૂલશ્ચરકાિદમર્હાપથઃ॥૧૩૩॥
આસન્ન ત્યુહ તા ચ િવશ્વાસ્યઃ પ્રાણનાયકઃ ।
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બુધાે બુધજે્યાે ધમજ્યાે વૈકુ ઠપ તિરષ્ટદઃ॥૧૩૪॥
ફલશ્રુ તઃ -
ઇ ત શ્વેતવરાહસ્ય પ્રાેક્તં હે ગિરક યકે ।
સમ તભાગ્યદં પુ યં ભપૂ ત વપ્રદાયકમ્॥૧૩૫॥
મહાપાતકકાેિટઘં્ન રાજસયૂફલપ્રદમ્ ।
ય ઇદં પ્રાત થાય િદવ્યં નામસહસ્રકમ્॥૧૩૬॥
પઠતે િનયતાે ભૂ વા મહાપાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
સહસ્રનામ ભિદવ્યૈઃ પ્રત્યહં તુલસીદલૈઃ॥૧૩૭॥
પજૂયેદ્યાે વરાહં તુ શ્રદ્ધયા િનષ્ઠયા વતઃ ।
અેવં સહસ્રનામ ભઃ પુ પવૈાર્થસગુ ધ ભઃ॥૧૩૮॥
અ ભ તકુલે તાે રા ભવ ત િન શ્ચતમ્ ।
અેવં નામસહસ્રેણ વરાહસ્ય મહાત્મનઃ॥૧૩૯॥
ન દાિરદ્ર્યમવા ાે ત ન યા ત નરકં ધ્રવુમ્ ।
િત્રકાલમેકકાલં વા પઠન્ નામસહસ્રકમ્॥ ૧૪૦॥
માસમેકં જપને્મત્યા ભિવ ય ત જતે દ્રયઃ ।
મહતી ં શ્રયમાયુ યં િવદ્યાં ચવૈાિધગચ્છ ત॥ ૧૪૧॥
યાે વા શ્વેતવરાહસ્ય િદવ્યનૈાર્મસહસ્રકૈઃ ।
પ્રવતર્યેિન્નત્યપૂ ં દ વા િનવાર્હમુત્તમમ્॥ ૧૪૨॥
ભવે જન્મસહસ્રૈ તુ સામ્રાજ્યાિધપ તધ્રુર્વમ્ ।
રાત્રાૈ શ્વેતવરાહસ્ય સિન્નધાૈ ય ઇદં પઠેત્॥ ૧૪૩॥
ક્ષયાપ મારકુષ્ઠાદ્યૈમર્હારાેગૈ તથાઽપરૈઃ ।
માસાદેવ િવિનમુર્ક્તઃ સ વેચ્છરદાં શતમ્॥ ૧૪૪॥
સવષુ પુ યકાલષેુ પઠન્નામસહસ્રકમ્ ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે લભતે શાશ્વતં પદમ્॥ ૧૪૫॥
સહસ્રનામપઠનાદ્વરાહસ્ય મહાત્મનઃ ।
ન ગ્રહાપેદ્રવં યા ત યા ત શત્રુક્ષયં તથા॥ ૧૪૬॥
રા ચ દાસતાં યા ત સવ યા ત ચ મત્રતામ્ ।
શ્રયશ્ચ સ્થરતાં યા ત યા ત સવઽિપ સાૈહૃદમ્॥ ૧૪૭॥
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રાજદસ્યુગ્રહાિદ યાે વ્યા યાિધ યશ્ચ િક ચન ।
ન ભયં યતે ક્વાિપ દ્ધ તસ્ય િદને િદને॥ ૧૪૮॥
િવપ્ર તુ િવદ્યામા ાે ત ક્ષિત્રયાે િવજયી ભવેત્ ।
વાધુર્ યિવભવં યા ત વૈ યઃ શદૂ્રઃ સખંુ વ્રજેત્॥ ૧૪૯॥
સકામઃ કામમા ાે ત િન કામાે માેક્ષમા ુયાત્ ।
મહારાક્ષસવેતાલભૂતપ્રેતિપશાચકાઃ॥ ૧૫૦॥
રાેગાઃ સપર્િવષાદ્યાશ્ચ ન ય ત્યસ્ય પ્રભાવતઃ ।
ય ઇદં યાિન્નતં્ય યશ્ચાિપ પિરક તર્યેત્ ।
નામઙ્ગલમવા ાે ત સાેઽમતુ્રેહ ચ માનવઃ॥ ૧૫૧॥
નમઃ શ્વેતવરાહાય નમ તે પરમાત્મને ।
લ મીનાથાય નાથાય શ્રીમુ ણબ્રહ્મણે નમઃ॥ ૧૫૨॥
યઃ પઠેચ્છૃ યાિન્નત્યં ઇમં મ તં્ર નગાત્મજે ।
સ પાપપાશિનમુર્ક્તઃ પ્રયા ત પરમાં ગ તમ્॥ ૧૫૩॥
ઇ ત શ્રીવરાહસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
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