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shrIvarAhasahasranAmastotram

ौीवराहसहॐनामोऽम ्

शर उवाच
यः पजूयेराानं ौीमुशें महाूभमु ।्
वराह सहॐणे नाां पुसहॐकैः ॥ १॥
हतकटकसाॆां लभात े नाऽ सशंयः ।
पाव वुाच
िकं तामसहॐं म े यने साॆामायुात ॥् २॥
ॄिूह शर तीा वराह महानः ।
ौुा वराहमाहां न तिृजा यत े िचत ॥् ३॥
को न ु तृते तनभुृणुसारिवदां वर ।
शर उवाच
ण ु दिेव ूवािम पिवऽं मलं परम ॥् ४॥
धं यशमायुं गोाोतरं महत ।्
इदं परुा न कािप ूों गों तवािप च ॥ ५॥
तथाऽिप च ूवािम मदाध शरीिरिण ।
सदािशव ऋिष वराहो दवेता तृः ॥ ६॥
छोऽनुपु ि्वनतेा कीलकं च शरामभतृ ।्
॑ बीजमं ीारः कवचं ौीिमहोते ॥ ७॥
िवाा परमो मो मराजमदुीरयते ।्
ारं दय े वराहायिेत मधु िन ॥ ८॥
भभू ुवः ः िशखायां च नऽेयोभू पितं सते ।्
सव ाय नमोऽं च ौ ॑ िं ं च भमूिप ॥ ९॥
हां ह ं ह ह ह इित ीयाुयािदकः ।
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ौीवराहसहॐनामोऽम ्

एवं ाकृतासो ममतेमदुीरयते ॥् १०॥
नमः तेवराहाय नमे परमान े ।
लीनाथाय नाथाय ौीमु ॄणे नमः ॥ ११॥
ॐ ौीवराहो भवूराहः परं ोितः परारः ।
परमः पुषः िसो िवभुमचरो बली ॥ १२॥
अितीयः परं ॄ सिदानिवमहः ।
िनो िनरहारो िनमा यो िनयलोऽमलः ॥ १३॥
िविशखो िवप िविवभावनः ।
िवाा िवनतेा च िवमलो वीय वध नः ॥ १४॥
िवकमा  िवनोदी च िवशेो िवमलः ।
िवो वसुरानाथो वसरुतेा िवरोधत ॥् १५॥
िहरयगभ हय ो दैािरहिरसिेवतः ।
महातपा महादश मनोो नकैसाधनः ॥ १६॥
सवा ा सव िवातः सवसाी सतां पितः ।
सवगः सव भतूाा सवदोषिवविज तः ॥ १७॥
सवभतूिहतोऽसः सः सवितः ।
सकमा  सपितः सव सिूयो मतः ॥ १८॥
आिधािधिभयो हता  मगृाो िनयमिूयः ।
बलवीरपः ौेो गणुकता  गणुी बली ॥ १९॥
अनः ूथमो मः सवभाविवदयः ।
सहॐनामा चानोऽनपो रमेरः ॥ २०॥
अगाधिनलयोऽपारो िनराकारो िनरायधुः ।
अमोघगमयेाा वदेवेो िवशां पितः ॥ २१॥
िवितिव भवो भो भवहीनो भवाकः ।
भिूयः पिवऽािः सनुासः पवनािच तः ॥ २२॥
भजनीयगणुोऽँयो भिो भियशा हिरः ।
वदेाकृदेवो वदेायनतरः ॥ २३॥
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ौीवराहसहॐनामोऽम ्

वदेगोा धम गोा वदेमाग ू वत कः ।
वदेावेो वदेाा वदेातीतो जगियः ॥ २४॥
जनाद नो जनाो जगदीशो जनेरः ।
सहॐबाः साा हमेाो हमेभषूणः ॥ २५॥
हिरद(ता)िूयो िनो हिरः पणू हलायधुः ।
अजुाोऽजुाधारो िनज र िनरशः ॥ २६॥
िनुरो िनसोषो िनानपदूदः ।
िनज रशेो िनरालो िनग ुणोऽिप गणुाितः ॥ २७॥
महामायो महावीय महातजेा मदोतः ।
मनोऽिभमानी मायावी मानदो मानल(र)णः ॥ २८॥
मो मानी मनः को महाको महेरः ।
मायापितमा नपितम नसः पितरीरः ॥ २९॥
अोो बा आनी अिनदँ योऽपरािजतः ।
अजोऽनोऽूमये सदानो जनिूयः ॥ ३०॥
अनगणुगीर उमकृिरवेनः ।
िजतिेयो िजतबोधो िजतािमऽो जयोऽजयः ॥ ३१॥
सवा िराित हा सव दरिनवासकः ।
अराा पराा च सवा ा सव कारकः ॥ ३२॥
गुः किवः िकिटः काः काः खगवाहनः ।
सशुमा  वरदः शा सदुासाभीदः ूभःु ॥ ३३॥
िझिकातनयः ूषेी िझिकामिुदायकः ।
गणुिजिथतः कालः बोडः कोलः ौमापहः ॥ ३४॥
िकिटः कृपाकरः ामी सव वगोचरः ।
योगाचाय मतो वु ॄयो वदेसमः ॥३५॥
महालोकवै महादवेो मनोरमः ।
ऊबािरभलूः ँयनेः सनेापितः खिनः ॥ ३६॥
दीघा यःु शरः केशी सतुीथ मघेिनःनः ।
अहोराऽः सूवाकः सुाः सवुच लः ॥ ३७॥
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सारभृव सार सवम(मा)हः सदागितः ।
सयू ः कुजो  दवेमी भगृःु शिनः ॥ ३८॥
राः केतमु हपितय भृसाधनः ।
सहॐपाहॐाः सोमकाः सधुाकरः ॥ ३९॥
यो यपितया जी याो यवाहनः ।
याकृगुो यकृसाधकः ॥ ४०॥
इडागभ ः ॐवण यकमफलूदः ।
गोपितः ौीपितघणिकालः शिुचौवाः ॥ ४१॥
िशवः िशवतरः शरूः िशवूेः िशवािच तः ।
शुसः सरुाित ः ऽेोऽर आिदकृत ॥् ४२॥
शी चबी गदी खी पी चडपराबमः
चडः कोलाहलः शा यरूभिुवभःु ॥ ४३॥
सदाचारः सदारो राचारिनवत कः ।
ानी ानिूयोऽवो ानदोऽानदो यमी ॥ ४४॥
लयोदकिवहारी च सामगानिूयो गितः ।
यमिूत िलोकेशिधामा कौभुोलः ॥ ४६॥
ौीवलानः ौीमाौीधरो भधूरोऽभ कः ।
वणो वाणो वृो वषृभो वध नो वरः ॥ ४७॥
यगुािदकृगुावत ः पो मास ऋतयु ुगः ।
वरो वलो वदेः िशिपिवः सनातनः ॥ ४८॥
इऽाता भयऽाता िुकृिुनाशनः ।
महाहनमु हाघोरो महादीिम हाोतः ॥ ४९॥
महापादो महाकालो महाकायो महाबलः ।
गीरघोषो गीरो गभीरो घघु ुरनः ॥ ५०॥
ओारगभ मोधो वषारो ताशनः ।
भयूामतो भमूा िवकमा  िवशाितः ॥ ५१॥
वसायोऽघमष  िविदतोऽिुतो महः ।
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बलिबलवाडी वबदंो वशो वशी ॥ ५२॥
िसः िसिूदः साः िसस ऊजवान ।्
धतृािररसहाय समुखुो बडवामखुः ॥ ५३॥
वसवु समुनाः सामशरीरो वसधुाूदः ।
पीतारी वासदुवेो वामनो ानपरः ॥ ५४॥
िनतृो िनराधारो िनःसो िनिज तामरः ।
िनमुो िनवो मुवो मरुाकः ॥ ५५॥
बको मोचको िो युसनेािवमदनः ।
ूसारणो िनषधेाा िभिुभ िुूयो ऋजःु ॥ ५६॥
महाहंसो िभुपी महाको महाशनः ।
मनोजवः कालकालः कालमृःु सभािजतः ॥ ५७॥
ूसो िनिव भाव भिूवदारी रासदः ।
वसनो वासवो िववासवो वासविूयः ॥ ५८॥
िसयोगी िसकामः िसिकामः शभुाथ िवत ।्
अजयेो िवजयी िवशषेो िवभावसःु ॥ ५९॥
ईामाऽजगा ॅभूिनयतािखलः ।
महागो िदगीशशेो मिुनमाो मनुीरः ॥ ६०॥
महाकायो वळकायो वरदो वायवुाहनः ।
वदाो वळभदेी च मधुिलदोषहा ॥ ६१॥
वागीरो वाजसनो वानो मनोरमः ।
स ुॄ यो ॄधनो ॄयो ॄवध नः ॥ ६२॥
िवी िवह िवाहो िवतोमखुः ।
अतलुो वसवुगेोऽक ः सॆाट ्साॆादायकः ॥ ६३॥
शििूयः शिपो मारशििवभनः ।
तः सवतो मीमािंसतगणुाकरः ॥ ६४॥
अिनदँ यवपःु ौीशो िनौीिन मलः ।
िनोवो िनजानो िनभदेी िनराौयः ॥ ६५॥
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अरो भवाधीशो ॄयोगी कलािूयः ।
गोॄाणिहताचारो जगितमहाोतः ॥ ६६॥
य सदायेो वा सािदिवबोधनः ।
रापो िध यां गोो रारूः समीपगः ॥ ६७॥
वषृाकिपः किपः काय ः कारणः कारणबमः ।
ोितषां मथनोितः ोितबूवत कः ॥ ६८॥
ूथमो ममारः सतुीोदककाय वान ।्
सुप सदावेा समुखुः सजुनिूयः ॥ ६९॥
महााकरणाचाय ः िशाकूवत कः ।
ँछोमयः ेाािहताथ िवनाशनः ॥ ७०॥
साहसी सव हा च सतोऽिनितोऽसकृत ।्
कामपः कामपालः सतुीऽथ पाकरः ॥ ७१॥
ाली िवशाल परो वदेकृनवध नः ।
वेो वैो महावदेी वीरहा िवषमो महः ॥ ७२॥
ईितभानमु हवै ूमहो िनमहोऽिहा ।
उग ः सिषधे स ुू तापः ूतापधतृ ॥् ७३॥
सवा यधुधरः शालः सुपः सूमोदनः ।
चतिुुः सपादः िसहंिमखेलः ॥ ७४॥
सधुापानरतोऽिरः सरुमेः सलुोचनः ।
तिवगोा च परतं ूजागरः ॥ ७५॥
ईशान ईरोऽे महामेरमोघक ् ।
भदेूभदेवादी च ातैपिरिनितः ॥ ७६॥
भागहारी वशंकरो िनिमो िनिमकृत ।्
िनया िनयमो या नको निवध नः ॥ ७७॥
षिशंको महािवुॄ ो ॄतरः ।
वदेकृाम चाननामा शाितगः कृपः ॥ ७८॥
दो दकरो दवशंो वशंकरो वरः ।
अजिनज िनकता  च सरुाे यगुाकः ॥ ७९॥
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दभ रोमा बधुाे मानकूुलो मदोतः ।
शनःु शरः सूः ूयडशासनः ॥ ८०॥
वृनासो महामीवः कुमुीवो महानणृः ।
वदेासो दवेभिूतरराा दालयः ॥ ८१॥
महाभागो महाश महामाऽो महामनाः ।
महोदरो महो महािजो महामखुः ॥ ८२॥
पुरुुः खटेी ावरः िितमरः ।
ासायधुः समथ  वदेाथ ः ससुमािहतः ॥ ८३॥
वदेशीष ः ूकाशाा ूमोदः सामगायनः ।
अभा ो भािवताा महीदासो िदवितः ॥ ८४॥
महासदुश नो िवानपुहारिूयोऽतुः ।
अनलो िशफो गुः शोभनो िनरवमहः ॥ ८५॥
भाषाकरो महाभग ः सव दशेिवभागकृत ।्
कालकठो महाकेशो लोमशः कालपिूजतः ॥ ८६॥
आसवेनोऽवसानाा बुाा रलोचनः ।
नारो नरकोता  ऽेपालो िरहा ॥ ८७॥
ारगभ िदवासाः ॄेािधपितब लः ।
वच ी ॄवदनः ऽबािव रगः ॥ ८८॥
चतथु पातुा चतवुदूवत कः ।
चातहुऽकृदः सववण िवभागकृत ॥् ८९॥
महापितगृ हपितिव ाधीशो िवशाितः ।
अरोऽधोजोऽधतू रिता रासाकृत ॥् ९०॥
रजःसतमोहाा कूटः ूकृतःे परः ।
तीथ कृीथ वासी च तीथ पो पां पितः ॥ ९१॥
पुयबीजः परुाणिष ः पिवऽः परमोवः ।
शिुकृिदः शुः शुसिनपकः ॥ ९२॥
स ुू सः शभुाहऽथ शभुिदःु शभुिूयः ।
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यभागभजुां मुो यगानिूयो बली ॥ ९३॥
समोऽथ मोदो मोदाा मोददो मोदिृतः ।
परायणः ूसाद लोकबबुृ हितः ॥ ९४॥
लीलावतारो जननिवहीनो जनाशनः ।
महाभीमो महागत महेासो महोदयः ॥ ९५॥
अज ुनो भासरुः ूो िवदोषो िवरौवाः ।
सहॐपाभाय पुयपाको रयः ॥ ९६॥
कृहीनो महावामी महापापिविनमहः ।
तजेोऽपहारी बलवान स्व दाऽिरिवषकः ॥ ९७॥
किवः कठगितः कोो मिणमुाजलातुः ।
अूमयेगितः कृो हंसवै शिुचिूयः ॥ ९८॥
िवजयीः सरुे वािगो वाितः ूभःु ।
ितरीनगितः शुः सारमीवो धराधरः ॥ ९९॥
ूभातः सव तोभिो महाजमु हौषिधः ।
ूाणशेो वध कीोूवशेः पव तोपमः ॥ १००॥
सधुािसः सदो राजराट ्दडकाकः ।
ऊकेशोऽजमीढ िपलादो बौवाः ॥ १०१॥
गवऽिुदतः केशी वीरपशेो िवशारदः ।
िहरयवासाः ाो ॄलािलतशशैवः ॥ १०२॥
पगभ जमुाली सयू मडलमगः ।
चमडलमः करभागिसौंयः ॥ १०३॥
अजीगत ः शाकलाः सानः िसहंिवबमः ।
ूभावाा जगालः कालकालो बहृिथः ॥ १०४॥
साराो यतमा सृितः शिुचमडलः ।
कुमारिजनचेारी सकामनोरमः ॥ १०५॥
धमूकेतमु हाकेतःु पिकेतःु ूजापितः ।
ऊरतेा बलोपायो भतूावत ः सजमः ॥ १०६॥
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रिववा यिुव धाता च िसाो िनलोऽचलः ।
आानकृदमयेााऽनकूुलािधको भवुः ॥ १०७॥
॑ः िपतामहोऽनथ ः कालवीय वकृोदरः ।
सिहःु सहदवे सविजाऽतुापनः ॥ १०८॥
पाराऽपरो हंसी पभतूूवत कः ।
भिूरौवाः िशखडी च सयुः सघोषणः ॥ १०९॥
ूगाढः ूवणो हारी ूमाणं ूणवो िनिधः ।
महोपिनषदो वाक ् च वदेनीडः िकरीटधतृ ॥् ११०॥
भवरोगिभषावो भावसाो भवाितगः ।
षड ्धम विज तः केशी काय िवमगोचरः ॥ १११॥
यमिवसंनः पाशी यिमवग िनषिेवतः ।
मतो मचेको मेो मधेावी सव मलेकः ॥ ११२॥
मनोिमा रािरिनमहः कमलाकरः ।
नमणशेो गोपीडः सानः सितूदः ॥ ११३॥
बूदो बलाे िभमया दभदेनः ।
अिनम ुादेः साषाढः सरुािधपः ॥ ११४॥
आवदेनीयोऽवे तारणणोऽणः ।
सवलणलयः सवलोकिवलणः ॥ ११५॥
सवदः सधुाधीशः शरयः शािवमहः ।
रोिहणीशो वराह ापधतृ ॥् ११६॥
गारः सखुारो मोारििवपः ।
अितीयः केवल कैवपितरहणः ॥ ११७॥
तालपालकरो यी तिवभदेनः ।
षससः कुसमुा समलूफलोदयः ॥ ११८॥
कला काा मुत  मिणिबो जगृिणः ।
अभयो िगीत गणुिजणुभदेनः ॥११९॥
दवेासरुिविनमा ता दवेासरुिनयामकः ।
ूार िवराम साॆाािधपितः ूभःु ॥१२०॥
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पिडतो गहनारः जीवनो जीवनूदः ।
रदवेो दवेमलूः वदेमलूो मनःिूयः ॥१२१॥
िवराचनः सधुाजातः गा ो महाकिपः ।
िवरापः ूजापः सवदवेिशखामिणः ॥१२२॥
भगवान स्मुखुः ग ः मकेुशः सतुिुलः ।
वनमाली गमाली मुामाचलोपमः ॥१२३॥
मुोऽसृः सुाता िपता माता परा गितः ।
सिनः सदाब ुॄ िािधदवैतम ॥्१२४॥
समाा सवदः साः साग येसदः ।
ससो िवक कता  ादी तपोधनः ॥१२५॥
िवरजा िवरजानाथः ो िरहा ।
घोणो बमु हाचेः परुाणः पुरेणः ॥१२६॥
अिहब ुो मिुनिव धु म यपूमोहरः ।
अमाँशातः कृः ूवरः पिवाहनः ॥१२७॥
किपलः खपिथ ूुोऽिमतभोजनः ।
सष णो महावायिुकालििवबमः ॥१२८॥
पणू ू ः सधुीः ूबुः शमनः सदः ।
ॄाडकोिटिनमा ता माधवो मधसुदूनः ॥१२९॥
शदकेूकार कोिटॄाडनायकः ।
शपराधीनः शदानदायकः ॥१३०॥
सदानः सदाभासः सदा सव फलूदः ।
ऋतमुानतृपुण  िवनतेा िवभूमः ॥१३१॥
ादिूयोऽो महािलो महाकिपः ।
संानानदः ॐा जावीवाहधृभःु ॥१३२॥
माडुकेूदाता च महाधिरः िितः ।
सभापितसिेसमलूरकािदम हापथः ॥१३३॥
आसमृहुा च िवाः ूाणनायकः ।
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बधुो बधुेो धमो वकुैठपितिरदः ॥१३४॥
फलौिुतः -
इित तेवराह ूों हे िगिरकके ।
समभायदं पुयं भपूितूदायकम ॥्१३५॥
महापातककोिटं राजसयूफलूदम ।्
य इदं ूाताय िदं नामसहॐकम ॥्१३६॥
पठते िनयतो भूा महापापःै ूमुते ।
सहॐनामिभिदःै ूहं तलुसीदलःै ॥१३७॥
पजूयेो वराहं त ु ौया िनयाितः ।
एवं सहॐनामिभः पुवैा थसगुििभः ॥१३८॥
अिभजातकुले जातो राजा भवित िनितम ।्
एवं नामसहॐणे वराह महानः ॥१३९॥
न दािरमवाोित न याित नरकं ीवुम ।्
िऽकालमकेकालं वा पठन न्ामसहॐकम ॥् १४०॥
मासमकंे जपे भिवित िजतिेयः ।
महत िौयमायुं िवां चवैािधगित ॥ १४१॥
यो वा तेवराह िदनैा मसहॐकैः ।
ूवत यिेपजूां दा िनवा हमुमम ॥् १४२॥
भवेसहॐै ु साॆाािधपिती ुवम ।्
राऽौ तेवराह सिधौ य इदं पठेत ॥् १४३॥
यापारकुामै हारोगैथाऽपरःै ।
मासादवे िविनम ुः स जीवेरदां शतम ॥् १४४॥
सवष ु पुयकालेष ु पठामसहॐकम ।्
सवपापिविनम ुो लभते शातं पदम ॥् १४५॥
सहॐनामपठनाराह महानः ।
न महोपिवं याित याित शऽुयं तथा ॥ १४६॥
राजा च दासतां याित सव याि च िमऽताम ।्
िौय िरतां याि याि सवऽिप सौदम ॥् १४७॥
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राजदमुहािदो ाािध िकन ।
न भयं जायत े ािप विृ िदन े िदन े ॥ १४८॥
िवूु िवामाोित िऽयो िवजयी भवते ।्
वाध ुिवभवं याित व ैँ यः शिूः सखुं ोजते ॥् १४९॥
सकामः काममाोित िनामो मोमायुात ।्
महारासवतेालभतूूतेिपशाचकाः ॥ १५०॥
रोगाः सप िवषाा नँय ूभावतः ।
य इदं णयुािं यािप पिरकीत यते ।्
नामलमवाोित सोऽमऽुहे च मानवः ॥ १५१॥
नमः तेवराहाय नमे परमान े ।
लीनाथाय नाथाय ौीमुॄणे नमः ॥ १५२॥
यः पठेणयुािं इमं मं नगाजे ।
स पापपाशिनम ुः ूयाित परमां गितम ॥् १५३॥
इित ौीवराहसहॐनामोऽं सणू म ।्
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