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shrIvarAhasahasranAmastotram

வராஹஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஶŋhகர உவாச
ய: ஜேயthபராthமாநmh iµShேணஶmh மஹாphர⁴mh ।
வராஹshய ஸஹshேரண நாmhநாmh Shபஸஹshரைக:॥ 1॥
ஹதகNhடகஸாmhராjhயmh லபா⁴ேத நாthர ஸmhஶய: ।
பாrhவthவாச
கிmh தnhநாமஸஹshரmh ேம ேயந ஸாmhராjhயமாphiνயாth ॥ 2॥
ph³ ஶŋhகர தthphthயா வராஹshய மஹாthமந: ।
thவா வராஹமாஹாmhயmh ந th’phதிrhஜாயேத khவசிth ॥ 3॥
ேகா iν th’phேயத தiνph◌⁴’th³³ணஸாரவிதா³mh வர ।
ஶŋhகர உவாச
’iΝ ேத³வி phரவயா பவிthரmh மŋhக³ளmh பரmh ॥ 4॥
த⁴nhயmh யஶshயமாShயmh ேகா³phயாth³ேகா³phயதரmh மஹth ।
இத³mh ரா ந கshயாபி phேராkhதmh ேகா³phயmh தவாபி ச ॥ 5॥
ததா²ऽபி ச phரவயா மத³ŋhகா³rhத⁴ஶணி ।
ஸதா³ஶிவ ’shதshய வராேஹா ேத³வதா shmh’த:॥ 6॥
ச²nhேதா³ऽiνShph விவேநதா கீலகmh ச ஶராkh³ரph◌⁴’th ।
mh பீ³ஜமshthரmh khŋhகார: கவசmh ேஹாchயேத ॥ 7॥
விவாthமா பரேமா மnhthேரா மnhthரராஜiµதீ³ரேயth ।
ஹுŋhகாரmh ’த³ேய nhயshய வராஹாேயதி iµrhத⁴நி ॥ 8॥
⁴rh⁴வ:shவ:ஶிகா²யாmh ச ேநthரேயாrh⁴பதிmh nhயேஸth ।
ஸrhவjhஞாய நேமாऽshthரmh ச mh mh khmh ஹுmh ச ⁴மபி ॥ 9॥
ஹாmh mh ஹூmh ைஹmh ெஹௗmh ஹ இதி shவீயாŋh³Shட²th³வயாதி³க: ।
ஏவmh shவாŋhக³kh’தnhயாேஸா மnhthரேமதiµதீ³ரேயth ॥ 10॥
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வராஹஸஹshரநாமshேதாthரmh

நம:ேவதவராஹாய நமshேத பரமாthமேந ।
லநாதா²ய நாதா²ய iµShண ph³ரமேண நம:॥ 11॥
ௐ வராேஹா ⁴வராஹ: பரmh jhேயாதி: பராthபர: ।
பரம: ஷ:th³ேதா⁴ வி⁴rhvhேயாமசேரா ப³ ॥ 12॥
அth³விதீய: பரmh ph³ரம ஸchசிதா³நnhத³விkh³ரஹ: ।
நிrhth³வnhth³ேவா நிரஹŋhகாேரா நிrhமாேயா நிசயேலாऽமல:॥ 13॥
விஶிேகா²விவபச விவth³’kh³விவபா⁴வந: ।
விவாthமா விவேநதா ச விமேலா வீrhயவrhத⁴ந:॥ 14॥
விவகrhமா விேநாதீ³ ச விேவேஶா விவமŋhக³ள: ।
விேவா வஸுnhத⁴ராநாேதா²வஸுேரதா விேராத⁴’th ॥ 15॥
ரNhயக³rhேபா⁴ ஹrhயேவா ைத³thயாrhஹேஸவித: ।
மஹாதபா மஹாத³rhேஶா மேநாjhேஞா ைநகஸாத⁴ந:॥ 16॥
ஸrhவாthமா ஸrhவவிkh²யாத:ஸrhவஸா ஸதாmh பதி: ।
ஸrhவக:³ஸrhவ⁴தாthமா ஸrhவேதா³ஷவிவrhத:॥ 17॥
ஸrhவ⁴தேதாऽஸŋhக:³ஸthய:ஸthயvhயவshதி²த: ।
ஸthயகrhமா ஸthயபதி:ஸrhவஸthயphேயா மத:॥ 18॥
ஆதி⁴vhயாதி⁴பி⁴ேயா ஹrhதா mh’கா³ŋhேகா³ நியமphய: ।
ப³லவீரshதப:ேரShேடா²³ணகrhதா ³ணீ ப³ ॥ 19॥
அநnhத: phரத²ேமா மnhthர:ஸrhவபா⁴வவித³vhயய: ।
ஸஹshரநாமா சாநnhேதாऽநnhதேபா ரேமவர:॥ 20॥
அகா³த⁴நிலேயாऽபாேரா நிராகாேரா நிராத: ◌⁴ ।
அேமாக⁴th³’க³ேமயாthமா ேவத³ேவth³ேயா விஶாmh பதி:॥ 21॥
வி’திrhவிப⁴ேவா ப⁴vhேயா ப⁴வேநா ப⁴வாnhதக: ।
ப⁴khதphய: பவிthராŋhkh◌⁴:ஸுநாஸ: பவநாrhசித:॥ 22॥
ப⁴ஜநீய³ேऽth³’ேயா ப⁴th³ேரா ப⁴th³ரயஶா ஹ: ।
ேவதா³nhதkh’th³ேவத³வnhth³ேயா ேவதா³th◌⁴யயநதthபர:॥ 23॥
ேவத³ேகா³phதா த⁴rhமேகா³phதா ேவத³மாrhக³phரவrhதக: ।
ேவதா³nhதேவth³ேயா ேவதா³thமா ேவதா³தீேதா ஜக³thphய:॥ 24॥

2 sanskritdocuments.org



வராஹஸஹshரநாமshேதாthரmh

ஜநாrhத³ேநா ஜநாth◌⁴யோ ஜக³தீ³ேஶா ஜேநவர: ।
ஸஹshரபா³ஹு:ஸthயாthமா ேஹமாŋhேகா³ ேஹம⁴ஷண:॥ 25॥
ஹத³(தா)வphேயா நிthேயா ஹ: rhே ஹலாத: ◌⁴ ।
அmh³ஜாோऽmh³ஜாதா⁴ேரா நிrhஜரச நிரŋhஶ:॥ 26॥
நிSh²ேரா நிthயஸnhேதாேஷா நிthயாநnhத³பத³phரத:³ ।
நிrhஜேரேஶா நிராலmhேபா³ நிrh³ேऽபி ³nhவித:॥ 27॥
மஹாமாேயா மஹாவீrhேயா மஹாேதஜா மேதா³th³த⁴த: ।
மேநாऽபி⁴மாநீ மாயாவீ மாநேதா³ மாநல(ர)ண:॥ 28॥
மnhேதா³ மாநீ மந: கlhேபா மஹாகlhேபா மேஹவர: ।
மாயாபதிrhமாநபதிrhமநஸ: பதிவர:॥ 29॥
அோph◌⁴ேயா பா³ய ஆநnhதீ³அநிrhேத³ேயாऽபராத: ।
அேஜாऽநnhேதாऽphரேமயச ஸதா³நnhேதா³ஜநphய:॥ 30॥
அநnhத³ணக³mhபீ⁴ர உkh³ரkh’thபேவShடந: ।
ேதnhth³ேயா தkhேராேதா⁴ தாthேரா ஜேயாऽஜய:॥ 31॥
ஸrhவாShடாrhதிஹா ஸrhவ’த³nhதரநிவாஸக: ।
அnhதராthமா பராthமா ச ஸrhவாthமா ஸrhவகாரக:॥ 32॥
³: கவி: கி: காnhத: கஜா: க²க³வாஹந: ।
ஸுஶrhமா வரத:³ஶாrhŋhகீ³ஸுதா³ஸாபீ⁴Shடத:³ phர: ◌⁴ ॥ 33॥
²lhகாதநய: phேர ²lhகாiµkhதிதா³யக: ।
³ணthகதி²த: கால: khேராட:³ ேகால:ரமாபஹ:॥ 34॥
கி: kh’பாகர:shவா ஸrhவth³’khஸrhவேகா³சர: ।
ேயாகா³சாrhேயா மேதா வsh ph³ரமNhேயா ேவத³ஸthதம:॥35॥
மஹாலmhேபா³Shட²கைசவ மஹாேத³ேவா மேநாரம: ।
ஊrhth◌⁴வபா³ஹுப⁴sh²ல:ேயந: ேஸநாபதி: க²நி:॥ 36॥
தீ³rhகா⁴:ஶŋhகர: ேகஶீ ஸுதீrhேதா² ேமக⁴நி:shவந: ।
அேஹாராthர:ஸூkhதவாக:ஸு’nhமாnhய:ஸுவrhசல:॥ 37॥
ஸாரph◌⁴’thஸrhவஸாரச ஸrhவkh³ர(kh³ரா)ஹ:ஸதா³க³தி: ।
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ஸூrhயசnhth³ர:ேஜா jhஞச ேத³வமnhth ph◌⁴’:³ஶநி:॥ 38॥
ராஹு: ேகrhkh³ரஹபதிrhயjhஞph◌⁴’th³யjhஞஸாத⁴ந: ।
ஸஹshரபாthஸஹshரா: ேஸாமகாnhத:ஸுதா⁴கர:॥ 39॥
யjhேஞா யjhஞபதிrhயா யjhஞாŋhேகா³ யjhஞவாஹந: ।
யjhஞாnhதkh’th³யjhஞ³ேயா யjhஞkh’th³யjhஞஸாத⁴க:॥ 40॥
இடா³க³rhப: ◌⁴ shரவthகrhே யjhஞகrhமப²லphரத:³ ।
ேகா³பதி:பதிrhேகா⁴ணshthகாலjhஞ:ஶுசிரவா:॥ 41॥
ஶிவ:ஶிவதர:ஶூர:ஶிவphேரShட:²ஶிவாrhசித: ।
ஶுth³த⁴ஸththவ:ஸுராrhதிkh◌⁴ந: ேthரjhேஞாऽர ஆதி³kh’th ॥ 42॥
ஶŋhகீ² சkh க³தீ³ க²Th³கீ³ பth³ சNhட³பராkhரம:

சNhட:³ ேகாலாஹல:ஶாrhŋhகீ³shவயmh⁴ரkh³rhய⁴kh³வி: ◌⁴ ॥ 43॥
ஸதா³சார:ஸதா³ரmhேபா⁴ ³ராசாரநிவrhதக: ।
jhஞாநீ jhஞாநphேயாऽவjhேஞா jhஞாநேதா³ऽjhஞாநேதா³ ய ॥ 44॥
லேயாத³கவிஹா ச ஸாமகா³நphேயா க³தி: ।
யjhஞrhதிshthேலாேகஶshthதா⁴மா ெகௗshேபா⁴jhjhவல:॥ 46॥
வthஸலாச²ந:மாnhத⁴ேரா ⁴த⁴ேராऽrhப⁴க: ।
வே வாே vh’ோ vh’ஷேபா⁴ வrhத⁴ேநா வர:॥ 47॥
கா³தி³kh’th³கா³வrhத: போ மாஸ ’rhக:³ ।
வthஸேரா வthஸேலா ேவத:³ஶிபிவிShட:ஸநாதந:॥ 48॥
இnhth³ரthராதா ப⁴யthராதா ுth³ரkh’thுth³ரநாஶந: ।
மஹாஹiνrhமஹாேகா⁴ேரா மஹாதீ³phதிrhமஹாvhரத:॥ 49॥
மஹாபாேதா³ மஹாகாேலா மஹாகாேயா மஹாப³ல: ।
க³mhபீ⁴ரேகா⁴ேஷா க³mhபீ⁴ேரா க³பீ⁴ேரா ⁴rh⁴ரshவந:॥ 50॥
ஓŋhகாரக³rhேபா⁴ nhயkh³ேராேதா⁴ வஷThகாேரா ஹுதாஶந: ।
⁴யாnhப³ஹுமேதா ⁴மா விவகrhமா விஶாmhபதி:॥ 51॥
vhயவஸாேயாऽக⁴மrhஷச விதி³ேதாऽph◌⁴thதி²ேதா மஹ: ।
ப³லபி³th³ப³லவாnhத³Nh³வkhரத³mhShThேரா வேஶா வஶீ ॥ 52॥
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th³த: ◌⁴ th³தி⁴phரத:³ஸாth◌⁴ய:th³த⁴ஸŋhகlhப ஊrhஜவாnh ।
th◌⁴’தாரஸஹாயச ஸுiµேகா² ப³ட³வாiµக:²॥ 53॥
வஸுrhவஸுமநா:ஸாமஶேரா வஸுதா⁴phரத:³ ।
பீதாmhப³ வாஸுேத³ேவா வாமேநா jhஞாநபஜர:॥ 54॥
நிthயth’phேதா நிராதா⁴ேரா நி:ஸŋhேகா³ நிrhதாமர: ।
நிthயiµkhேதா நிthயவnhth³ேயா iµkhதவnhth³ேயா iµராnhதக:॥ 55॥
ப³nhத⁴ேகா ேமாசேகா th³ேரா th³த⁴ேஸநாவிமrhத³ந: ।
phரஸாரே நிேஷதா⁴thமா பி⁴ுrhபி⁴ுphேயா ’ஜு:॥ 56॥
மஹாஹmhேஸா பி⁴ுபீ மஹாகnhேதா³ மஹாஶந: ।
மேநாஜவ: காலகால: காலmh’th:ஸபா⁴த:॥ 57॥
phரஸnhேநா நிrhவிபா⁴வச ⁴விதா³ ³ராஸத:³ ।
வஸேநா வாஸேவா விவவாஸேவா வாஸவphய:॥ 58॥
th³த⁴ேயாகீ³th³த⁴காம:th³தி⁴காம:ஶுபா⁴rhத²விth ।
அேஜேயா விஜயீnhth³ரச விேஶஷjhேஞா விபா⁴வஸு:॥ 59॥
ஈாமாthரஜக³thshரShடா ph◌⁴ப⁴ŋhக³நியதாகி²ல: ।
மஹாth◌⁴வேகா³ தி³கீ³ேஶேஶா iµநிமாnhேயா iµநீவர:॥ 60॥
மஹாகாேயா வjhரகாேயா வரேதா³வாவாஹந: ।
வதா³nhேயா வjhரேப⁴தீ³ ச ம⁴’thகேதா³ஷஹா ॥ 61॥
வாகீ³வேரா வாஜஸேநா வாநshபthேயா மேநாரம: ।
ஸுph³ரமNhேயா ph³ரமத⁴ேநா ph³ரமNhேயா ph³ரமவrhத⁴ந:॥ 62॥
விShடmhபீ⁴ விவஹshதச விவாேஹா விவேதாiµக:² ।
அேலா வஸுேவேகா³ऽrhக:ஸmhராTh ஸாmhராjhயதா³யக:॥ 63॥
ஶkhதிphய:ஶkhதிேபா மாரஶkhதிவிப⁴ஜந: ।
shவதnhthர:ஸrhவதnhthரjhேஞா மாmhத³கர:॥ 64॥
அநிrhேத³யவ:ேஶா நிthயrhநிthயமŋhக³ள: ।
நிthேயாthஸேவா நிஜாநnhேதா³ நிthயேப⁴தீ³ நிராரய:॥ 65॥
அnhதசேரா ப⁴வாதீ⁴ேஶா ph³ரமேயாகீ³ கலாphய: ।
ேகா³ph³ராமணதாசாேரா ஜக³th³தி⁴தமஹாvhரத:॥ 66॥
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³rhth◌⁴ேயயச ஸதா³th◌⁴ேயேயா ³rhவாஸாதி³விேபா³த⁴ந: ।
³ராேபா ³rhதி⁴யாmh ேகா³phேயா ³ராth³³ர:ஸபக:³॥ 67॥
vh’ஷாகபி: கபி: காrhய: காரண: காரணkhரம: ।
jhேயாதிஷாmh மத²நjhேயாதி:jhேயாதிசkhரphரவrhதக:॥ 68॥
phரத²ேமா மth◌⁴யமshதார:ஸுதீேத³rhககாrhயவாnh ।
ஸுபச ஸதா³ேவthதா ஸுiµக:²ஸுஜநphய:॥ 69॥
மஹாvhயாகரசாrhய:ஶிாகlhபphரவrhதக: ।
shவchச²ச²nhேதா³மய:shேவchசா²shவாதாrhத²விநாஶந:॥ 70॥
ஸாஹ ஸrhவஹnhதா ச ஸmhமேதாऽநிnhதி³ேதாऽஸkh’th ।
காமப: காமபால:ஸுதீrhth²ேயாऽத²பாகர:॥ 71॥
jhவா விஶாலச பேரா ேவத³kh’jhஜநவrhத⁴ந: ।
ேவth³ேயா ைவth³ேயா மஹாேவதீ³வீரஹா விஷேமா மஹ:॥ 72॥
ஈதிபா⁴iνrhkh³ரஹைசவ phரkh³ரேஹா நிkh³ரேஹாऽkh³நிஹா ।
உthஸrhக:³ஸnhநிேஷத⁴ச ஸுphரதாப: phரதாபth◌⁴’th ॥ 73॥
ஸrhவாத⁴த⁴ர:ஶால:ஸுப:ஸphரேமாத³ந: ।
சShகிSh:ஸphதபாத:³mhஹshகnhத⁴shthேமக²ல:॥ 74॥
ஸுதா⁴பாநரேதாऽkh◌⁴ந:ஸுரேமTh³ய:ஸுேலாசந: ।
தththவவிthதththவேகா³phதா ச பரதththவmh phரஜாக³ர:॥ 75॥
ஈஶாந ஈவேராऽth◌⁴யே மஹாேமரேமாக⁴th³’kh ।
ேப⁴த³phரேப⁴த³வாதீ³ ச shவாth³ைவதபநிSh²த:॥ 76॥
பா⁴க³ஹா வmhஶகேரா நிthதshேதா² நிthதkh’th ।
நியnhதா நியேமா யnhதா நnhத³ேகா நnhதி³வrhத⁴ந:॥ 77॥
ஷTh³விmhஶேகா மஹாவிShiΝrhph³ரமjhேஞா ph³ரமதthபர: ।
ேவத³kh’nhநாம சாநnhதநாமா ஶph³தா³திக:³ kh’ப:॥ 78॥
த³mhேபா⁴ த³mhப⁴கேரா த³mhப⁴வmhேஶா வmhஶகேரா வர: ।
அஜநிrhஜநிகrhதா ச ஸுராth◌⁴யே கா³nhதக:॥ 79॥
த³rhப⁴ேராமா ³தா⁴th◌⁴யே மாiνேலா மேதா³th³த⁴த: ।
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ஶnhதiν:ஶŋhகர:ஸூம: phரthயயசNhட³ஶாஸந:॥ 80॥
vh’thதநாேஸா மஹாkh³வ:mh³kh³ேவா மஹாnh’ண: ।
ேவத³vhயாேஸா ேத³வ⁴திரnhதராthமா ’தா³லய:॥ 81॥
மஹாபா⁴ேகா³ மஹாshபrhேஶா மஹாமாthேரா மஹாமநா: ।
மேஹாத³ேரா மேஹாShட²ச மஹாேவா மஹாiµக:²॥ 82॥
Shகரshmh³: ேக² shதா²வர:shதி²திமthதர: ।
வாஸாத: ◌⁴ ஸமrhத²ச ேவதா³rhத:²ஸுஸமாத:॥ 83॥
ேவத³ஶீrhஷ: phரகாஶாthமா phரேமாத:³ஸாமகா³யந: ।
அnhதrhபா⁴vhேயா பா⁴விதாthமா மதா³ேஸா தி³வshபதி:॥ 84॥
மஹாஸுத³rhஶேநா விth³வாiνபஹாரphேயாऽchத: ।
அநேலா th³விஶேபா²³phத: ேஶாப⁴ேநா நிரவkh³ரஹ:॥ 85॥
பா⁴ஷாகேரா மஹாப⁴rhக:³ஸrhவேத³ஶவிபா⁴க³kh’th ।
காலகNhேடா² மஹாேகேஶா ேலாமஶ: காலத:॥ 86॥
ஆேஸவேநாऽவஸாநாthமா ³th³th◌⁴யாthமா ரkhதேலாசந: ।
நாரŋhேகா³ நரேகாth³த⁴rhதா ேthரபாேலா ³Shடஹா ॥ 87॥
ஹுŋhகாரக³rhேபா⁴ தி³kh³வாஸா: ph³ரேமnhth³ராதி⁴பதிrhப³ல: ।
வrhசshவீ ph³ரமவத³ந:thரபா³ஹுrhவி³ரக:³॥ 88॥
சrhத²பாchசShபாchச சrhேவத³phரவrhதக: ।
சாrhேஹாthரkh’த³vhயkhத:ஸrhவவrhணவிபா⁴க³kh’th ॥ 89॥
மஹாபதிrhkh³’ஹபதிrhவிth³யாதீ⁴ேஶா விஶாmhபதி: ।
அேராऽேதா⁴ேஜாऽ⁴rhேதா ரதா ராஸாnhதkh’th ॥ 90॥
ரஜ:ஸththவதேமாஹாnhதா டshத:² phரkh’ேத: பர: ।
தீrhத²kh’thதீrhத²வா ச தீrhத²ேபா யபாmh பதி:॥ 91॥
Nhயபீ³ஜ: ராணrh: பவிthர: பரேமாthஸவ: ।
ஶுth³தி⁴kh’ch²th³தி⁴த:³ஶுth³த: ◌⁴ ஶுth³த⁴ஸththவநிபக:॥ 92॥
ஸுphரஸnhந:ஶுபா⁴rhேஹாऽத²ஶுப⁴தி³thஸு:ஶுப⁴phய: ।
யjhஞபா⁴க³⁴ஜாmh iµkh²ேயா யகா³நphேயா ப³ ॥ 93॥
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ஸேமாऽத² ேமாேதா³ ேமாதா³thமா ேமாத³ேதா³ ேமாத³shmh’தி: ।
பராயண: phரஸாத³ச ேலாகப³nh⁴rhph³’ஹshபதி:॥ 94॥
லாவதாேரா ஜநநவிேநா ஜnhமநாஶந: ।
மஹாபீ⁴ேமா மஹாக³rhேதா மேஹShவாேஸா மேஹாத³ய:॥ 95॥
அrhஜுேநா பா⁴ஸுர: phரkh²ேயா விேதா³ேஷா விShடரரவா: ।
ஸஹshரபாthஸபா⁴kh³யச Nhயபாேகா ³ரvhயய:॥ 96॥
kh’thயேநா மஹாவாkh³ மஹாபாபவிநிkh³ரஹ: ।
ேதேஜாऽபஹா ப³லவாnh ஸrhவதா³ऽவி³ஷக:॥ 97॥
கவி: கNhட²க³தி: ேகாShேடா² மணிiµkhதாஜலாphத: ।
அphரேமயக³தி: kh’Shே ஹmhஸைசவ ஶுசிphய:॥ 98॥
விஜயீnhth³ர:ஸுேரnhth³ரச வாகி³nhth³ேரா வாkhபதி: phர: ◌⁴ ।
திரசீநக³தி:ஶுkhல:ஸாரkh³ேவா த⁴ராத⁴ர:॥ 99॥
phரபா⁴த:ஸrhவேதாப⁴th³ேரா மஹாஜnhrhமெஹௗஷதி: ◌⁴ ।
phராேணேஶா வrhத⁴கshதீvhரphரேவஶ: பrhவேதாபம:॥ 100॥
ஸுதா⁴khத:ஸத³shயshேதா² ராஜராTh த³Nhட³காnhதக: ।
ஊrhth◌⁴வேகேஶாऽஜட⁴ச பிphபலாேதா³ ப³ஹுரவா:॥ 101॥
க³nhத⁴rhேவாऽph◌⁴தி³த: ேகஶீ வீரேபேஶா விஶாரத:³ ।
ரNhயவாஸா:shதph³தா⁴ோ ph³ரமலாதைஶஶவ:॥ 102॥
பth³மக³rhேபா⁴ ஜmh³மா ஸூrhயமNhட³லமth◌⁴யக:³ ।
சnhth³ரமNhட³லமth◌⁴யshத:² கரபா⁴க³kh³நிஸmhரய:॥ 103॥
அக³rhத:ஶாகலாkh³rhய:ஸnhதா⁴ந:mhஹவிkhரம: ।
phரபா⁴வாthமா ஜக³thகால: காலகாேலா ph³’ஹth³ரத:²॥ 104॥
ஸாராŋhேகா³ யதமாnhயச ஸthkh’தி:ஶுசிமNhட³ல: ।
மாரth³வேநசா ஸphதகnhயாமேநாரம:॥ 105॥
⁴மேகrhமஹாேக: பேக: phரஜாபதி: ।
ஊrhth◌⁴வேரதா ப³ேலாபாேயா ⁴தாவrhத:ஸஜŋhக³ம:॥ 106॥
ரவிrhவாrhவிதா⁴தா ச th³தா⁴nhேதா நிசேலாऽசல: ।
ஆshதா²நkh’த³ேமயாthமாऽiνலசாதி⁴ேகா ⁴வ:॥ 107॥
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ரshவ: பிதாமேஹாऽநrhத:² காலவீrhேயா vh’ேகாத³ர: ।
ஸShiΝ:ஸஹேத³வச ஸrhவchசா²thதாபந:॥ 108॥
பாசராthரபேரா ஹmh பச⁴தphரவrhதக: ।
⁴ரவா:ஶிக²Nh³ ச ஸுயjhஞ:ஸthயேகா⁴ஷண:॥ 109॥
phரகா³ட: ◌⁴ phரவே ஹா phரமாணmh phரணேவா நிதி:◌⁴ ।
மேஹாபநிஷேதா³வாkh ச ேவத³நீட:³ கிடth◌⁴’th ॥ 110॥
ப⁴வேராக³பி⁴ஷkh³பா⁴ேவா பா⁴வஸாTh◌⁴ேயா ப⁴வாதிக:³ ।
ஷTh³ த⁴rhமவrhத: ேகஶீ காrhயவிthகrhமேகா³சர:॥ 111॥
யமவிth◌⁴வmhஸந: பாஶீ யவrhக³நிேஷவித: ।
மதŋhேகா³ ேமசேகா ேமth◌⁴ேயா ேமதா⁴வீ ஸrhவேமலக:॥ 112॥
மேநாjhஞth³’Shrhமாராநிkh³ரஹ: கமலாகர: ।
நமth³க³ேணேஶா ேகா³பீட:³ஸnhதாந:ஸnhததிphரத:³॥ 113॥
ப³ஹுphரேதா³ ப³லாth◌⁴யே பி⁴nhநமrhயாத³ேப⁴த³ந: ।
அநிrhiµkhதசாேத³Shண:ஸthயாஷாட:◌⁴ ஸுராதி⁴ப:॥ 114॥
ஆேவத³நீேயாऽேவth³யச தாரணshதேऽண: ।
ஸrhவலணலNhய:ஸrhவேலாகவிலண:॥ 115॥
ஸrhவத³:ஸுதா⁴தீ⁴ஶ:ஶரNhய:ஶாnhதவிkh³ரஹ: ।
ேராணீேஶா வராஹச vhயkhதாvhயkhதshவபth◌⁴’th ॥ 116॥
shவrhக³th³வார:ஸுக²th³வாேரா ேமாth³வாரshthவிShடப: ।
அth³விதீய: ேகவலச ைகவlhயபதிரrhஹண:॥ 117॥
தாலபshதாலகேரா யnhth தnhthரவிேப⁴த³ந: ।
ஷTh³ரஸ:ஸுமாshthரச ஸthயலப²ேலாத³ய:॥ 118॥
கலா காShடா²iµஹூrhதச மணிபி³mhேபா³ஜக³th³th◌⁴’ணி: ।
அப⁴ேயா th³ரகீ³தச ³ணth³³ணேப⁴த³ந:॥119॥
ேத³வாஸுரவிநிrhமாதா ேத³வாஸுரநியாமக: ।
phராரmhப⁴ச விராமச ஸாmhராjhயாதி⁴பதி: phர: ◌⁴ ॥120॥
பNh³ேதா க³ஹநாரmhப: ◌⁴ வேநா வநphரத:³ ।
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ரkhதேத³ேவா ேத³வல: ேவத³ேலா மந:phய:॥121॥
விராசந:ஸுதா⁴ஜாத:shவrhகா³th◌⁴யோ மஹாகபி: ।
விராTh³ப: phரஜாப:ஸrhவேத³வஶிகா²மணி:॥122॥
ப⁴க³வாnh ஸுiµக:²shவrhக:³ மஜுேகஶ:ஸுnhதி³ல: ।
வநமா க³nhத⁴மா iµkhதாமாlhயசேலாபம:॥123॥
iµkhேதாऽsh’phய:ஸு’th³ph◌⁴ராதா பிதா மாதா பரா க³தி: ।
ஸthவth◌⁴வநி:ஸதா³ப³nh⁴rhph³ரமth³ராதி⁴ைத³வதmh ॥124॥
ஸமாthமா ஸrhவத:³ஸாŋhkh²ய:ஸnhமாrhக³th◌⁴ேயயஸthபத:³ ।
ஸஸŋhகlhேபா விகlhபச கrhதா shவாதீ³ தேபாத⁴ந:॥125॥
விரஜா விரஜாநாத:²shவchச²’ŋhேகா³³Shடஹா ।
ேகா⁴ே ப³nh⁴rhமஹாேசShட: ராண: Shகேரண:॥126॥
அrh³th◌⁴nhேயா iµநிrhவிShiΝrhத⁴rhமபshதேமாஹர: ।
அkh³ராயஶாவத: kh’Shண: phரவர: பவாஹந:॥127॥
கபில: க²பதி²shத²ச phரth³mhேநாऽதேபா⁴ஜந: ।
ஸŋhகrhஷே மஹாவாshthகாலjhஞshthவிkhரம:॥128॥
rhணphரjhஞ:ஸுதீ⁴rh’Shட: phர³th³த: ◌⁴ ஶமந:ஸத:³ ।
ph³ரமாNhட³ேகாநிrhமாதா மாத⁴ேவா ம⁴ஸூத³ந:॥129॥
ஶவேத³கphரகாரச ேகாph³ரமாNhட³நாயக: ।
ஶவth³ப⁴khதபராதீ⁴ந:ஶவதா³நnhத³தா³யக:॥130॥
ஸதா³நnhத:³ஸதா³பா⁴ஸ:ஸதா³ஸrhவப²லphரத:³ ।
’மாnh’பrhணச விவேநதா வி⁴thதம:॥131॥
khமாŋhக³த³phேயாऽvhயŋhேகா³ மஹாŋhேகா³ மஹாகபி: ।
ஸmhshதா²நshதா²நத:³shரShடா ஜாநவீவாஹth◌⁴’khphர: ◌⁴ ॥132॥
மாNh³ேகShடphரதா³தா ச மஹாத⁴nhவnhத:தி: ।
ஸபா⁴பதிேஸth³த⁴லசரகாதி³rhமஹாபத:²॥133॥
ஆஸnhநmh’thஹnhதா ச விவாshய: phராணநாயக: ।
³ேதா⁴ ³ேத⁴jhேயா த⁴rhேமjhேயா ைவNhட²பதிShடத:³॥134॥
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ப²லதி: -
இதி ேவதவராஹshய phேராkhதmh ேஹ கி³கnhயேக ।
ஸமshதபா⁴kh³யத³mh Nhயmh ⁴பதிthவphரதா³யகmh ॥135॥
மஹாபாதகேகாkh◌⁴நmh ராஜஸூயப²லphரத³mh ।
ய இத³mh phராதthதா²ய தி³vhயmh நாமஸஹshரகmh ॥136॥
பட²ேத நியேதா ⁴thவா மஹாபாைப: phரiµchயேத ।
ஸஹshரநாமபி⁴rhதி³vhைய: phரthயஹmh ளத³ல:॥137॥
ஜேயth³ேயா வராஹmh  ரth³த⁴யா நிShட²யாnhவித: ।
ஏவmh ஸஹshரநாமபி: ◌⁴ Shைபrhவாத²ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴ ॥138॥
அபி⁴ஜாதேல ஜாேதா ராஜா ப⁴வதி நிசிதmh ।
ஏவmh நாமஸஹshேரண வராஹshய மஹாthமந:॥139॥
ந தா³th³rhயமவாphேநாதி ந யாதி நரகmh th◌⁴வmh ।
thகாலேமககாலmh வா பட²nh நாமஸஹshரகmh ॥ 140॥
மாஸேமகmh ஜேபnhமrhthேயா ப⁴விShயதி ேதnhth³ய: ।
மஹதீmh யமாShயmh விth³யாmh ைசவாதி⁴க³chச²தி ॥ 141॥
ேயா வா ேவதவராஹshய தி³vhையrhநாமஸஹshரைக: ।
phரவrhதேயnhநிthயஜாmh த³thவா நிrhவாஹiµthதமmh ॥ 142॥
ப⁴ேவjhஜnhமஸஹshைரsh ஸாmhராjhயாதி⁴பதிrhth◌⁴வmh ।
ராthெரௗ ேவதவராஹshய ஸnhநிெதௗ⁴ ய இத³mh பேட²th ॥ 143॥
யாபshமாரShடா²th³ையrhமஹாேராைக³shததா²ऽபைர: ।
மாஸாேத³வ விநிrhiµkhத:ஸ ேவchச²ரதா³mh ஶதmh ॥ 144॥
ஸrhேவஷு Nhயகாேலஷு பட²nhநாமஸஹshரகmh ।
ஸrhவபாபவிநிrhiµkhேதா லப⁴ேத ஶாவதmh பத³mh ॥ 145॥
ஸஹshரநாமபட²நாth³வராஹshய மஹாthமந: ।
ந kh³ரேஹாபth³ரவmh யாதி யாதி ஶthயmh ததா²॥ 146॥
ராஜா ச தா³ஸதாmh யாதி ஸrhேவ யாnhதி ச thரதாmh ।
யச shதி²ரதாmh யாnhதி யாnhதி ஸrhேவऽபி ெஸௗ’த³mh ॥ 147॥
ராஜத³shkh³ரஹாதி³ph◌⁴ேயா vhயாth◌⁴யாதி⁴ph◌⁴யச கிசந ।
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ந ப⁴யmh ஜாயேத khவாபி vh’th³தி⁴shதshய தி³ேந தி³ேந ॥ 148॥
விphரsh விth³யாமாphேநாதி thேயா விஜயீ ப⁴ேவth ।
வாrh⁴Shயவிப⁴வmh யாதி ைவய:ஶூth³ர:ஸுக²mh vhரேஜth ॥ 149॥
ஸகாம: காமமாphேநாதி நிShகாேமா ேமாமாphiνயாth ।
மஹாராஸேவதால⁴தphேரதபிஶாசகா:॥ 150॥
ேராகா:³ஸrhபவிஷாth³யாச நயnhthயshய phரபா⁴வத: ।
ய இத³mh ’iΝயாnhநிthயmh யசாபி பகீrhதேயth ।
நாமŋhக³ளமவாphேநாதி ேஸாऽiµthேரஹ ச மாநவ:॥ 151॥
நம:ேவதவராஹாய நமshேத பரமாthமேந ।
லநாதா²ய நாதா²ய iµShணph³ரமேண நம:॥ 152॥
ய: பேட²chch²’iΝயாnhநிthயmh இமmh மnhthரmh நகா³thமேஜ ।
ஸ பாபபாஶநிrhiµkhத: phரயாதி பரமாmh க³திmh ॥ 153॥
இதி வராஹஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ।
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