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కిరాత వారాహీ స్తోత్రమ్ 
 

అస్య శ్రీ కిరాత వారాహీ స్తోత్ర మహామంత్రస్య – దూరాాస్త భగవాన్ ఋషిః – అనుష్టుప్ 
ఛందిః – శ్రీ కిరాతవారాహీ ముద్రారూపిణీ దేవతా – హం బీజం – రం శకిోిః – క్లం 
క్లకం – మమ స్రాశత్రుక్షయారథం శ్రీ కిరాతవారాహీస్తోత్రజపే వినియోగిః | 

ఉగ్రరూపం మహాదేవం శత్రునాశనతతపరాం | 
క్రూరాం కిరాతవారాహీం వందేహం కారయసిదధయే || ౧ || 

స్వాపహీనాం మదాలస్వయమప్రమతాోమతామసం | 
దంషా్ట్రకరాళవదనాం వికృతాస్వయం మహారవాం || ౨ || 

ఊరధవకేశీముగ్రధరాం స్తమసూరాయగ్నిలోచనాం | 
లోచనాగ్నిస్ఫులంగాద్యయరభసీకృతాాజగతరయం || ౩ || 

జగతరయం మోదయంతీమట్ుహాసైర్మీహర్మీహిః | 
ఖడ్గం చ ముస్లం చైవ పశం శోణితపత్రకం || ౪ || 

దధతీం పంచశాఖిః సయాిః స్ారాాభరణభూషతాం | 
గంజామాలం శంఖమాలం నానారతివిభూషతాం || ౫ || 

వైరిపతీికంఠసూత్రచ్ఛేదనక్షురరూపిణీం | 
క్రోధోదధతాం ప్రజాహంతృ క్షురికే వసిథతాం స్దా || ౬ || 
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జితరంభోర్మయుగళం రిపుస్ంహారతాండ్వం | 
ర్మద్రశకిోం పరాం వయకాోమీశారం పరదేవతాం || ౭ || 

విభజయ కంఠదంష్ట్రాభ్యం పిబంతీమస్ృజం రిపిః | 
గోకంఠమివ శారూూలో గజకంఠం యథా హరిిః || ౮ || 

కపతాయాశచ వారాహీ పతతయశనయా రిపౌ | 
స్రాశత్రుం చ శుష్యంతీ కంపంతీ స్రావాయధయిః || ౯ || 

విధివిష్టాశివంద్రాదాయ మృత్యయభీతిపరాయణిః | 
ఏవం జగతరయక్షోభకారకక్రోధస్ంయుతాం || ౧౦ || 

స్వధకానాం పురిః సిథతాా ప్రవదంతీం ముహర్మీహిః | 
ప్రచరంతీం భక్షయామి తపస్వాధకతే రిపూన్ || ౧౧ || 

తేపి యానో బ్రహీజిహాా శత్రుమారణతతపరాం | 
తాగస్ృఙ్ీంస్మేదోసిథమజాాశుకాలని స్రాదా || ౧౨ || 

భక్షయంతీం భకోశత్రో రచిరాత్ప్పాణహారిణీం | 
ఏవంవిధం మహాదేవం యాచ్ఛహం శత్రుపీడ్నం || ౧౩ || 

శత్రునాశనరూపణి కరాీణి కుర్మ పంచమి | 
స్రాశత్రువినాశారథం తాామహం శరణం గతిః || ౧౪ || 

తస్వీదవశయం శత్రూణం వారాహి కుర్మ నాశనం | 
పత్యమిచ్ఛేమి వారాహి దేవి తాం రిపుకరీతిః || ౧౫ || 
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మారయాశు మహాదేవ తతకథాం తేన కరీణ | 
ఆపదశత్రుభూతాయా గ్రహోతాథ రాజకాశచ యాిః || ౧౬ || 

నానావిధశచ వారాహి స్ోంభయాశు నిరంతరం | 
శత్రుగ్రామగృహాన్దూశాన్రాష్ట్రానయపి చ స్రాదా || ౧౭ || 

ఉచ్ఛచట్యాశు వారాహి వృకవత్రపామథాశు తాన్ | 
అముకాముకస్ంజాఞంశచ శత్రూణం చ పరస్పరం || ౧౮ || 

విదేాష్య మహాదేవి కురాంతం మే ప్రయోజనం | 
యథా నశయంతి రిపవస్ోథా విదేాష్ణం కుర్మ || ౧౯ || 

యసిీన్ కాలే రిపుస్ోంభం భక్షణయ స్మరిపతం | 
ఇదానీమేవ వారాహి భంక్ష్వాదం కాలమృత్యయవత్ || ౨౦ || 

మాం దృష్ట్రువ యే జనా నితయం విదేాష్ంతి హస్ంతి చ | 
దూష్యంతి చ నిందంతి వారాహ్యయతాన్ ప్రమారయ || ౨౧ || 

హంత్య తే ముస్లిః శత్రూన్ అశన్దిః పతనాదివ | 
శత్రుదేహాన్ హలం తీక్షణం కరోత్య శకలీకృతాన్ || ౨౨ || 

హంత్య గాత్ప్ణి శత్రూణం దంష్ట్ర ావారాహి తే శుభే | 
సింహదంష్టయాిః పదనఖరహతాా శత్రూన్ స్ఫదుస్ాహాన్ || ౨౩ || 

పదైరిిపీడ్య శత్రూణం గాత్ప్ణి మహిషో యథా | 
తాంస్వోడ్యంతీ శృంగాభ్యం రిపుం నాశయ మేధునా || ౨౪ || 
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కిముక్యోరబహభిరాాక్యయరచిరాచేత్రునాశనం | 
కుర్మ వశయం కుర్మ కుర్మ వారాహి భకోవతాలే || ౨౫ || 

ఏతతికరాతవారాహయం స్తోత్రమాపనిివారణం | 
మారకం స్రాశత్రూణం స్రాాభీష్ుఫలప్రదం || ౨౬ || 

త్రిస్ంధయం పఠతే యస్ఫో స్తోత్రోకో ఫలమశుితే | 
ముస్లేనాథ శత్రూంశచ మారయంతి స్ీరంతి యే || ౨౭ || 

తారాయయరూఢం స్ఫవరాాభ్ం జపేతేోష్ట్రం న స్ంశయిః | 
అచిరాదుూస్ోరం స్వధయం హస్తోనాకృష్య దీయతే || ౨౮ || 

ఏవం ధయయేజాపేదేూవమాకరషణఫలం లభేత్ | 
అశాారూఢం రకోవరాాం రకోవస్వరదయలంకృతామ్ || ౨౯ || 

ఏవం ధయయేజాపేదేూవం జనవశయమాపుియాత్ | 
దంషా్ట్రధృతభజాం నితయం ప్రాణవాయుం ప్రయచేతి || ౩౦ || 

దూరాాస్వయం స్ంస్ీరేదేూవం భూలభం యాతి బుదిధమాన్ | 
స్కలేష్ట్రురథదా దేవ స్వధకస్ోత్ర దురలభిః || ౩౧ || 

 


