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Shri Sharika Sahasranamastotram

શ્રીશાિરકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્

॥ શ્રીશાિરકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

શ્રીભૈરવ ઉવાચ -

યા સા દેવી પુરાખ્યાતા શાિરકા પધાિરણી ।
લ ધરરાક્ષસઘ્ની પ્રદ્યુ શખરે સ્થતા॥ ૧॥

તસ્યા નામસહસ્રં તે મ ત્રગભ જયાવહમ્ ।
કથયા મ પરાં િવદ્યાં સહસ્રાખ્યા ભધાં શવે॥ ૨॥
શલાયાઃ શાિરકાખ્યાયાઃ પરસવર્ વ િપણીમ્ ।
િવના િનત્યિક્રયાં દેિવ િવના યાસં િવનાઽચર્નમ્॥ ૩॥
િવના પુર સ્ક્રયાં યં િવના હાેમં ચ તપર્ણમ્ ।
િવના મશાનગમનં િવના સમયપજૂનમ્॥ ૪॥
યયા લભેત્ ફલં સવ તાં િવદ્યા પાવર્ ત ।
યા દેવી ચેતના લાેકે શલા પા ત શાિરકા॥
જત્યવ ત િવશ્વં તુ સહંિર ય ત તામસી ।
સવૈ સસંાિરણાં દેિવ પરમૈશ્વયર્દાિયની॥ ૬॥
પરં પદં પ્રદા યા તે મહાિવદ્યા ત્મકા શલા ।
તસ્યા નામસહસ્રં તે વણર્યા મ રહસ્યકમ્॥ ૭॥
રહસ્યં મમ સવર્ વં સકલાચારવ લભમ્ ।
યાે જપેત્ પરમાં િવદ્યાં પઠેદાખ્યાસહસ્રકમ્॥ ૮॥
ધારયેત્ કવચં િદવં્ય પઠેત તાતે્રેશ્વરં પરમ્ ।
િક તસ્ય દુલર્ભં લાેકે ના ુયાદ્ યદ્યદ શ્વિર॥ ૯॥
અસ્ય ના ાં સહસ્રસ્ય મહાદેવ ઋ ષઃ તઃ ।
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છ દાેઽનુષુ્ટપ્ દેવતા ચ શાિરકા પિરક તતા॥ ૧૦॥
શમર્ બીજં રમા શ ક્તઃ સ ધુરઃ ક લકં તમ્ ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૧૧॥
યાનમસ્યાઃ પ્રવક્ષ્યા મ પવર્તન દિન ।

॥ િવિનયાેગઃ॥
અસ્ય શ્રીશાિરકાભગવતીસહસ્રનામ તાતે્રસ્ય, શ્રીમહાદેવ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રીશાિરકા ભગવતી દેવતા, શાં બીજં,
શ્રીં શ ક્તઃ, ફ્રાં ક લકં, ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ િવિનયાેગઃ

ઋ યાિદ યાસં કૃ વા, હ્ર ાંશ્રા મત્યાિદના કરાઙ્ગ યાસાૈ॥

॥ ઋ યાિદ યાસઃ॥
ૐ શ્રીમહાદેવઋષયે નમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટ છ દસે નમઃ મખુે ।
શ્રીશાિરકાભગવતી દેવતાયૈ નમઃ હૃદયે॥
શાં બી ય નમઃ દક્ષ તને॥
શ્રીં શક્તયે નમઃ વામ તને॥
ફ્રાં ક લકાય નમઃ નાભાૈ॥
શ્રીશાિરકાભગવતી પ્રસાદ સદ્ યથ પાઠે િવિનયાેગાય નમઃ પાદયાેઃ॥

॥ ષડઙ્ગ યાસઃ॥

॥ કર યાસઃ॥
હ્ર ાં શ્રાં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । હ્ર ી ં શ્રી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
હં શ્રૂં મ યમા યાં નમઃ । હ શ્ર અના મકા યાં નમઃ ।
હ્ર ા શ્રા કિનષ્ઠા યાં નમઃ । હ્ર ઃ શ્રઃ કરતલકરપુષ્ઠા યાં નમઃ ।
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॥ અઙ્ગ યાસઃ॥
હ્ર ાં શ્રાં હૃદયાય નમઃ । હ્ર ી ં શ્રી ં શરસે વાહા ।
હં શ્રૂં શખાયૈ વષટ્ । હ શ્ર કવચાય હુમ્ ।
હ્ર ા શ્રા નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ । હ્ર ઃ શ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।

॥ યાનમ્॥
બાલાકર્કાેિટસદશૃી મ દુચૂડાં કરા બુજૈઃ ।
વરચક્રાભયાસીશં્ચ ધારય તી ં હસન્મખુીમ્॥ ૧॥
સહા ઢાં રક્તવસ્ત્રાં રક્તાભરણભૂ ષતામ્ ।
વામદેવાઙ્કિનલયા હૃ પદે્મ શાિરકાં ભજે॥ ૨॥
બાલાકર્કાેિટદ્યુ ત મ દુચૂડાં વરા સચક્રાભયબાહુમાદ્યામ્ ।
સહાિધ ઢાં શવવામદેહલીનાં ભજે ચેત સ શાિરકેશીમ્॥ ૩॥

॥ તાતે્રમ્॥
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં હંૂ ફ્રાં આં શાં શ્રીશાિરકા યામસુ દર ।
શલા શાર શકુ શા તા શા તમાનસગાેચરા॥ ૧॥
શા તસ્થા શા તદા શા તઃ યામા યામપયાેધરા ।
દેવી શશાઙ્ક બ બાભા શશાઙ્કકૃતશખેરા॥ ૨॥
શશાઙ્કશાે ભલાવ યા શશાઙ્કમ યવા સની ।
શાદૂર્રલવાહા દેવેશી શાદૂર્લ સ્થ ત ત્તમા॥ ૩॥
શાદૂલચમર્વસના શ ક્તઃ શાદૂર્લવાહના ।
ગાૈર પદ્માવતી પીના પીનવક્ષાજેકુટ્મલા॥ ૪॥
પીતા બરા રક્તદ તા દાિડમીકુસમુાપેમા ।
સુ્ફરદ્રત્નાંશખુ ચતા રત્નમ ડલિવગ્રહા॥ ૫॥
રક્તા બરધરા દેવી રત્નમાલાિવભષૂણા ।
રત્નસમંૂ છતાત્મા ચ દ પ્તા દ પ્ત શખા દયા॥ ૬॥
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દયાવતી ક પલતા ક પા તદહનાપેમા ।
ભૈરવી ભીમનાદા ચ ભયાનકમખુી ભગા॥ ૭॥
કારા કા ય પા ચ ભગમાલાિવભષૂણા ।
ભગેશ્વર ભગસ્થા ચ કુ કુ લા કૃશાેદર ॥ ૮॥
કાદ બર પટાે કૃષ્ટા પરમા પરમેશ્વર ।
સતી સર વતી સત્યા સત્યાસત્ય વ િપણી॥ ૯॥
પર પરા પટાકારા પાટલા પાટલપ્રભા ।
પ દ્મની પદ્મવદના પદ્મા પદ્માકરા શવા॥ ૧૦॥
શવાશ્રયા શરચ્છા તા શચી ર ભા િવભાવર ।
દ્યુમ ણ તરણા પાઠા પીઠેશી પીવરાકૃ તઃ॥ ૧૧॥
અ ચ ત્યા મુસલાધારા માતઙ્ગી મધુર વના ।
વીણાગીત પ્રયા ગાથા ગા ડી ગ ડ વ ॥ ૧૨॥
અતીવ સુ દરાકારા સુ દર સુ દરાલકા ।
અલકા નાકમ યસ્થા નાિકની નાિકપૂ જતા॥ ૧૩॥
પાતાલેશ્વરપજૂ્યા ચ પાતાલતલચાિરણી ।
અન તાઽન ત પા ચ હ્યજ્ઞાતા (૧૦૦) જ્ઞાનવિધની॥ ૧૪॥
અમેયા હ્યપ્રમેયા ચ હ્યન તાિદત્ય િપણી ।
દ્વાદશાિદત્યસ પજૂ્યા શમી યામાકબી જની॥ ૧૫॥
િવભાસા ભાસરુવણાર્ સમ તાસરુઘા તની ।
સધુામયી સધુામૂ તઃ સધુા સવર્ પ્રયઙ્કર ॥ ૧૬॥
સખુદા ચ સરેુશાની કૃશાનવુ લભા હિવઃ ।
વાહા વાહેશનતે્રા ચ હ્ય ગ્ વક્ત્રાઽ ગ્ તિપતા॥ ૧૭॥
સાેમસયૂાર્ ગ્ નતે્રા ચ ભૂભુર્વઃ વઃ વ િપણી ।
ભૂ મભૂર્દેવપજૂ્યા ચ વય ભૂઃ વાત્મપજૂકા॥ ૧૮॥
વય ભૂ પુ પમાલાઢ ા વય ભૂ પુ પવ લભા ।
આન દક દલી ક દા સ્ક દમાતા શલાલયા॥ ૧૯॥
ચેતના ચદ્ભવાકારા ભવપત્ની ભયાપહા ।
િવઘે્નશ્વર ગણેશાની િવઘ્નિવ વં સની િનશા॥ ૨૦॥
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વ યા વ શજન તુત્યા તુ તઃ શ્રુ તધરા શ્રુ તઃ ।
શાસ્ત્રિવધાનિવજ્ઞા ચ વેદશાસ્ત્રાથર્કાેિવદા॥ ૨૧॥
વેદ્યા િવદ્યામયી િવદ્યા િવધા વરદા વધૂઃ ।
વધૂ પા વધપૂજૂ્યા વધપૂાનપ્રતિપતા॥ ૨૨॥
વધપૂજૂનસ તુષ્ટા વધૂમાલાિવભષૂણા ।
વામા વામેશ્વર વા યા કુલાકુલિવચાિરણી॥ ૨૩॥
િવતકર્તકર્િનલયા પ્રલયાનલસિન્નભા ।
યજ્ઞેશ્વર યજ્ઞમખુા યાજકા યજ્ઞપાત્રકા॥ ૨૪॥
યક્ષેશ્વર યક્ષધાત્રી પાવર્તી પવર્તાશ્રયા ।
િપલ પલા પદસ્થાના પદદા નરકા તકા॥ ૨૫॥
નાર નમર્ પ્રયા શ્રીદા શ્રીદશ્રીદા (૨૦૦) શરાયુધા ।
કામેશ્વર ર તહૂર્ તરાહુ તહર્વ્યવાહના॥ ૨૬॥
હરેશ્વર હિરવધૂહાર્ટકાઙ્ગદમ ડતા ।
હપષુા વગર્ તવદ્યા સમુખુા ચ મહાષૈિધઃ॥ ૨૭॥
સવર્રાેગહરા મા વી મધપુાનપરાયણા ।
મધુ સ્થતા મધુમયી મધુદાનિવશારદા॥ ૨૮॥
મધુ પ્તા મધુ પા મધૂકકુસમુપ્રભા ।
માધવી માધવીવ લી મધુમત્તા મદાલસા॥ ૨૯॥
માર પ્રયા મારપજૂ્યા મારદેવ પ્રયઙ્કર ।
મારેશી ચ ત્યુહરા હિરકા તા મનાને્મના॥ ૩૦॥
મહાવૈદ્ય પ્રયા વૈદ્યા વૈદ્યાચારા સરુા ચતા ।
સામ તા પીનવપષુી ગુટ ગવુ ગર યસી॥ ૩૧॥
કાલા તકા કાલમખુી કઠાેરા ક ણામયી ।
નીલા નાભી ચ વાગીશી દૂવાર્ નીલસર વતી॥ ૩૨॥
અપારા પારગા ગ યા ગ તઃ પ્રી તઃ પયાેધરા ।
પયાેદસદશૃચ્છાયા પારદાકૃ તલાલસા॥ ૩૩॥
સરાજેિનલયા ની તઃ ક તઃ ક તકર કથા ।
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કાશી કા યા કપદ શા કાશપુ પાપેમા રમા॥ ૩૪॥
રામા રામ પ્રયા રામભદ્રદેવસમ ચતા ।
રામસ પૂ જતા રામ સ દ્ધદા રામરાજ્યદા॥ ૩૫॥
રામભદ્રા ચતા રેવા દેવક દેવવ સલા ।
દેવપજૂ્યા દેવવ દ્યા દેવદાવનચ ચતા॥ ૩૬॥
દૂતી દુ્રતગ તદર્ ભા દા મની િવજયા જયા ।
અશષેસરુસ પજૂ્યા િનઃશષેાસરુસિૂદની॥ ૩૭॥
વિટની વટમૂલસ્થા લાસ્યહાસ્યૈકવ લભા ।
અ પા િનગુર્ણા સત્યા સદાસ તાષેવિધની॥ ૩૮॥
સાે યા યજુવર્હા યા યા ( ૩૦૦) યમનુા યા મની યમી ।
દાક્ષી દયા ચ વરદા દા યસવે્યા પુર દર ॥ ૩૯॥
પાૈર દર પુલાેમેશી પાૈલાેમી પુલકાઙુ્કરા ।
પુરસ્થા વનભવૂર્ યા વાનર વનચાિરણી॥ ૪૦॥
સમ તવણર્િનલયા સમ તવણર્પૂ જતા ।
સમ તવણર્વણાર્ઢ ા સમ તગુ વ લભા॥ ૪૧॥
સમ તમુ ડમાલાઢ ા મા લની મધપુ વના ।
કાેશપ્રદા કાેશવાસા ચમ કૃ તરલ બુસા॥ ૪૨॥
હાસદા સદસદૂ્રપા સવર્વણર્મયી તઃ ।
સવાર્ક્ષરમયી િવદ્યા મૂલિવદ્યેશ્વર શ્વર ॥ ૪૩॥
અકારા ષાેડશાકારા કારાબ ધિવમાે ચની ।
કકારવ્ય જના ક્રા તા સવર્મ ત્રાક્ષરાલયા॥ ૪૪॥
અ પાઽ યમલા ચ ત્રૈગુ યાઽ યપરા જતા ।
અ બકાઽ બા લકા ચા બા અન તગુણમખેલા॥ ૪૫॥
અપણાર્ પણર્શાલા ચ સાટ્ટહાસા હસ તકા ।
અિદ્રક યાઽ યટ્ટહાસાઽ યજરાઽ વાઽ ય ધતી॥ ૪૬॥
અ ક્ષી ચા જની દેવી હ્ય બુ સનપૂ જતા ।
અ જહ તા હ્ય જપાદા ચા જપજૂનતાે ષતા॥ ૪૭॥
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અકારમા કા દેવી સવાર્ન દકર કલા ।
આન દસુ દર આદ્યા આઘૂણાર્ ણલાેચના॥ ૪૮॥
આિદદેવા તકાઽકૂ્રરા આિદત્યકુલભષૂણા ।
આ બીજમ ડના દેવી ચાકારમા કાવ લઃ॥ ૪૯॥
ઇ દુ તુતે દુ બ બાસ્યા ઇનકાેિટસમપ્રભા ।
ઇ દરા મ દુરાશાલા ચે તહાસકથા તઃ॥ ૫૦॥
ઇલા ચે રસા વાદા ઇકારાક્ષરભૂ ષતા ।
ઇ દ્ર તુતા ચે દ્રપજૂ્યા ઇનભદ્રા ઇનેશ્વર ॥ ૫૧॥
ઇભગ તિરભગી તિરકારાક્ષરમા કા ।
ઈશ્વર વૈભવપ્રખ્યા ચેશાનીશ્વરવ લભા॥ ૫૨॥
ઈશા કામકલાદેવી ઈકારા શ્રતમા કા 400 ।
ઉગ્રપ્રભાેગ્ર ચત્તા ચ ઉગ્રવામાઙ્ગવા સની॥ ૫૩॥
ઉષા વૈ ણવપૂજ્યા ચ ઉગ્રતારાે મુકાનના ।
ઉમેશ્વર શ્વર શ્રેષ્ઠા ઉદકસ્થા હ્યુદેશ્વર ॥ ૫૪॥
ઉદકાઽચ્છાેદકદા ચ ઉકારાેદ્ભાસમા કા ।
ઊ મા યષૂા ઊષણા ચ તથાે ચતવરપ્રદા॥ ૫૫॥
ઋણહત્ર ઋકારેશી ઋઌવણાર્ ઌવણર્ભાક્ ।
ૡકારભ્રુકુિટબાર્લા બાલાિદત્યસમપ્રભા॥ ૫૬॥
અેણાઙ્કમુકુટા ચૈહા અેકારાક્ષરબી જતા ।
અેણ પ્રયા અેણમ યવા સની અેણવ સલા॥ ૫૭॥
અેણાઙ્કમ યસસં્થા ચ અૈકારાેદ્ભાસકૂિટની ।
આેઙ્કારશખેરા દેવી આૈ ચત્યપદમ ડતા॥ ૫૮॥
અ ભાજેિનલયસ્થાના અઃ વ પા ચ વગર્ તઃ ।
ષાેડશ વર પા ચ ષાેડશ વરગાિયની॥ ૫૯॥
ષાેડશી ષાેડશાકારા કમલા કમલાેદ્ભવા ।
કામેશ્વર કલા ભજ્ઞા કુમાર કુિટલાલકા॥ ૬૦॥
કુિટલા કુિટલાકારા કુટુ બસયંુતા શવા ।
કુલા કુલપદેશાની કુલેશી કુ જકા કલા॥ ૬૧॥
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કામા કામ પ્રયા ક રા કમનીયા કપિદની ।
કા લકા ભદ્રકાલી ચ કાલકામા તકાિરણી॥ ૬૨॥
કપા લની કપાલેશી કપૂર્રચયચ ચતા ।
કાદ વર કાેમલાઙ્ગી કા મીર કુઙુ્કમદ્યુ તઃ॥ ૬૩॥
કુ તા કૂચાર્ણર્બી ઢ ા કમનીયા કુલાઽકુલા ।
કરાલાસ્યા કરાલાક્ષી િવકરાલ વ િપણી॥ ૬૪॥
કા યાલકા કામદુઘા કા મની કામપા લની ।
ક થાધરા કૃપાકત્ર કકારાક્ષરમા કા॥ ૬૫॥
ખડ્ગહ તા ખપર્રેશી ખેચર ખગગા મની ।
ખેચર મુદ્રયા યુક્તા ખેચર વપ્રદાિયની॥ ૬૬॥
ખગાસના ખલાેલાક્ષી ખેટેશી ખલના શની ।
ખવેટકાયુધહ તા (૫૦૦) ચ ખરાંશદુ્યુ તસિન્નભા॥ ૬૭॥
ખા તા ખબીજિનલયા ખકારાે લાસમા કા ।
વખૈર બીજિનલયા ખરા ખેચરવ લભા॥ ૬૮॥
ગુ યા ગ સ્યજનની ગણેશવરદા ગયા ।
ગાેદાવર ગદાહ તા ગઙ્ગાધરવરપ્રદા॥ ૬૯॥
ગાેધા ગાવેાહનેશાની ગરલાશનવ લભા ।
ગા ભીયર્ભષૂણા ગઙ્ગા ગકારાણર્િવભષૂણા॥ ૭૦॥
ઘ્ ણા ઘાેણાકર તુત્યા ઘુઘુર્રા ઘાેરનાિદની ।
ઘટસ્થા ઘટ સવે્યા ઘન પા ઘુણેશ્વર ॥ ૭૧॥
ઘનવાહનસવે્યા ચ ઘકારાક્ષરમા કા ।
ઙા તા ઙવણર્િનલયા ઙા પા ઙણાલયા॥ ૭૨॥
ઙેશા ઙે તા ઙના યા ઙવણાર્ક્ષરભષૂણા ।
ચામીકર ચશ્ચા દ્ર ચ દ્રકા ચ દ્રરા ગણી॥ ૭૩॥
ચલા ચલ ચલા ચેલા ચ દ્રા ચ દ્રકરા ચલી ।
ચ ચુર ક વનાલાપા ચમ કાર વ િપણી॥ ૭૪॥
ચટુલી ચાટુક ચાવ ચ પા ચ પકસિન્નભા ।
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ચીનાંશકુધરા ચાટ્વ ચકારાણર્િવભષૂણા॥ ૭૫॥
છત્રી ચ્છત્રધરા ચ્છન્ના ચ્છન્નમ તા છટચ્છિવઃ ।
છાયાસતુ પ્રયા ચ્છાયા છવણાર્મલમા કા॥ ૭૬॥
જગદ બા જગ જ્યાે તજ્યાતી પા જટાધરા ।
જયદા જયકત્ર ચ જયસ્થા જયહા સની॥ ૭૭॥
જગિ પ્રયા જગ પજૂ્યા જગ કત્ર જરાતુરા ।
વરઘ્ની જ ભદમની જગ પ્રાણા જયાવહા॥ ૭૮॥
જ ભારવરદા જૈત્રી વના વવાક્પ્રદા ।
ગ્રતી ચ જગિન્નદ્રા જગદ્યાેિનજર્લ ધરા॥ ૭૯॥
લ ધરધરા યા જકારાક્ષરમા કા ।

ઝ પા ઝ ઝેશ્વર ઝા તા ઝકારાક્ષરમા કા॥ ૮૦॥
ઞા પા ઞણાવાસા (૬૦૦) ઞકાેરેશી ઞણાયુધા ।
ઞવગર્બીજભષૂાઢ ા ઞકારાક્ષરમા કા॥ ૮૧॥
ટઙ્કાયુધા ટકારાઢ ા ટાેટાક્ષી ટસકુુ તલા ।
ટઙ્કાયુધા ટલી પા ટકારાક્ષરમા કા॥ ૮૨॥
ઠકુ્કરા ઠકુ્કરેશાની ઠકારિત્રતયેશ્વર ।
ઠઃ વ પા ઠવણાર્ઢ ા ઠકારાક્ષરમા કા॥ ૮૩॥
ડકા ડકે્કશ્વર િડ ભા ડવણાર્ક્ષરમા કા ।
િઢણી ઢેહા િઢ લહ તા ઢકારાક્ષરમા કા॥ ૮૪॥
ણેશા ણા તા ણવગાર્ તા ણકારાક્ષરભષૂણા ।
તુર તુયાર્ તુલા પા િત્રપુરા તામસ પ્રયા॥ ૮૫॥
તાેતુલા તાિરણી તારા સપ્તિવશ ત િપણી ।
િત્રપુરા િત્રગુણા યેયા ય બકેશી િત્રલાેક ત્॥ ૮૬॥
િત્રવગશી ત્રયી યક્ષી િત્રપદા વેદ િપણી ।
િત્રલાેકજનની ત્રાતા િત્રપુરેશ્વરપૂ જતા॥ ૮૭॥
િત્રકાેણસ્થા િત્રકાેણેશી કાેણત્રયિનવા સની ।
િત્રકાેણપજૂનતુષ્ટા િત્રકાેણપજૂન શ્રતા॥ ૮૮॥
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િત્રકાેણદાનસલંગ્ ા સવર્કાેણશભુાથર્દા ।
વસકુાેણ સ્થતા દેવી વસકુાેણાથર્વાિદની॥ ૮૯॥
વસકુાેણપૂ જતા ચ ષટ્ચક્રક્રમવા સની ।
નાગપત્ર સ્થતા શાર િત્ર ત્તપૂજનાથર્દા॥ ૯૦॥
ચતુદ્વાર્રાગ્રગા ચક્રબાહ્યા તરિનવા સની ।
તામસી તાેમરપ્રખ્યા તુ બુ વનનાિદની॥ ૯૧॥
તુલાકાેિટ વના તાપી તપસાં ફલવિધની ।
તરલાક્ષી તમાેહત્ર તારકાસરુઘા તની॥ ૯૨॥
તર તર ણ પા ચ તકારાક્ષરમા કા ।
સ્થલી સ્થિવર પા ચ સ્થૂલા સ્થાલી સ્થલા જની॥
સ્થાવરેશા સ્થૂલમખૂી થકારાક્ષરમા કા ।
દૂ તકા શવદૂતી ચ દ ડાયુધધરા દ્યુ તઃ॥ ૯૪॥
દયા દ નાનુક પા ચ દ ભાે લધરવ લભા ।
દેશાનુચાિરણી દ્રકે્કા દ્રાિવડશેી દવીયસી॥ ૯૫॥
દાક્ષાયણી દુ્રમલતા (૭૦૦) દેવમાતાઽિધદેવતા ।
દિધ દુલર્ભાદેવી દેવતા પરમાક્ષરા॥ ૯૬॥
દામાેદરસપુજૂ્યા ચ દામાેદરવરપ્રદા ।
દનપુતુ્રીિવનાશા ચ દનપુતુ્રકુલા ચતા॥ ૯૭॥
દ ડહ તા દ ડપૂજ્યા દમદા ચ દમ સ્થતા ।
દશધનેુસુ પા ચ દકારાક્ષરમા કા॥ ૯૮॥
ધ યાર્ ધમર્પ્રસધૂર્ યા ધનદા ધનવિધની ।
તધૂર્તી ધ યવધૂધર્કારાક્ષરમા કા॥ ૯૯॥
ન લની ના લકા ના યા નારાચાયુધધાિરણી ।
નીપાપેવનમ યસ્થા નાગરેશી નરાેત્તમા॥ ૧૦૦॥
નરેશ્વર પારા યા પપજૂ્યા પાથર્દા ।
પસવે્યા પવ દ્યા નરનારાયણપ્રસઃૂ॥ ૧૦૧॥
નતર્ક નીર ક્ષી ચ નવણાર્ક્ષરભષૂણા ।
પદ્મેશ્વર પદ્મમખુી પત્રયાના પરાપરા॥ ૧૦૨॥
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પારાવારસતુા પાઠા પરવગર્િવમિદની ।
પૂઃ પુરાિરવધૂઃ પ પા પત્ની પત્રીશવાહના॥ ૧૦૩
પીવરાંસા પ તપ્રાણા પીતલાક્ષી પ તવ્રતા॥
પીઠા પીઠ સ્થતાઽપીઠા પીતાલઙ્કારભષૂણા॥ ૧૦૪॥
પુ રવઃ તુતા પાત્રી પુિત્રકા પતુ્રદા પ્ર ।
પુ પાેતં્તસા પુ પવતી પુ પમાલાિવભષૂણા॥ ૧૦૫॥
પુ પમાલા તશાેભાઢ ા પકારાક્ષરમા કા ।
ફલદા સ્ફ તવસ્ત્રા ચ ફેરવારાવભીષણા॥ ૧૦૬॥
ફ ગનુી ફ ગુતીથર્સ્થા ફવણાર્કૃતમ ડલા ।
બલદા બાલ ખલ્યા ચ બાલા બલિરપુ પ્રયા॥ ૧૦૭॥
બાલ્યાવસ્થા બબર્રેશી બકારાકૃ તમા કા ।
ભિદ્રકા ભીમપત્ની ચ ભીમા ભગર્ શખા ભયા॥ ૧૦૮
ભયઘ્ની ભીમનાદા ચ ભયાનકમખુેક્ષણા ।
ભ લીશ્વર ભી તહરા ભદ્રદા ભદ્રકાિરણી॥ ૧૦૯॥
ભદ્રશે્વર ભદ્રધરા ભદ્રાખ્યા ભાગ્યવિધની (૮૦૦) ।
ભગમાલા ભગાવાસા ભવાની ભવતાિરણી॥ ૧૧૦॥
ભગયાેિનભર્ગાકારા ભગસ્થા ભગ િપણી ।
ભગ લઙ્ગા તપ્રીતા ભકારાક્ષરમા કા॥ ૧૧૧॥
મા યા માનપ્રદા મીના મીનકેતનલાલસા ।
મદાેદ્ધતા મનાને્મા યા મનેા મનૈાકવ સલા॥ ૧૧૨॥
મધુમત્તા મધપુજૂ્યા મધુદા મધુ માધવી ।
માંસાહારા માંસપ્રીતા માંસભક્ષ્યા ચ માંસદા॥ ૧૧૩
મારાતાર્ મ સ્ય પા ચ મ સ્યધાતા મહત્તરા ।
મે ઙ્ગાગ્રતુઙ્ગાસ્યા માેદકાહારપૂ જતા॥ ૧૧૪॥
માતઙ્ ગની મધુમત્તા મદમત્તા મદેશ્વર ।
મ મુગ્ધાનના મુગ્ધા મકારાક્ષરભષૂણા॥ ૧૧૫॥
યશ વની યતીશાની યત્નકત્ર યજુઃ પ્રયા ।
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યજ્ઞધાત્રી યજ્ઞફલા યજુવદઋચામ્ફલા॥ ૧૧૬॥
યશાેદા ય તસવે્યા ચ યાત્રા યાિત્રકવ સલા ।
યાેગેશ્વર યાેગગ યા યાેગે દ્રજનવ સલા॥ ૧૧૭॥
યદુપતુ્રી યમઘ્ની ચ યકારાક્ષરમા કા ।
રત્નેશ્વર રમાનાથસવે્યા ર યા રજ વલા॥ ૧૧૮॥
રાજ્યદા રાજરાજેશી રાેગહત્ર ર વેતી ।
રત્નાકરસતુા ર યા રાત્રી રાિત્રપ તપ્રભા॥ ૧૧૯॥
રક્ષાેઘ્ની રાક્ષસશેાની રક્ષાનેાથસમ ચતા ।
ર ત પ્રયા ર તમખુ્યા રકારાકૃ તશખેરા॥ ૧૨૦॥
લ બાેદર લલ જહ્વા લાસ્યત પરમાનસા ।
લૂતાત તુિવતાનાસ્યા લ મીલર્ લયા લની॥ ૧૨૧॥
લાેકેશ્વર લાેકધાત્રી લાટસ્થા લક્ષણાકૃ તઃ ।
લ બા લ બકચાે લાસા લકારાકારવિધની॥ ૧૨૨॥
લઙ્ગેશ્વર લઙ્ગ લઙ્ગા લઙ્ગમાલા લસદ્દય્ુ તઃ ।
લ મી પા રસાે લાસા રામા રેવા રજ વલા॥ ૧૨૩॥
લયદા લક્ષણા (૯૦૦) લાેલા લકારાક્ષરમા કા ।
વારાહી વરદાત્રી ચ વીરસવૂ રદાિયની॥ ૧૨૪॥
વીરેશ્વર વીરજ યા વીરચવર્ણચ ચતા ।
વરાયુધા વરાકા ચ વામના વામનાકૃ તઃ॥ ૧૨૪॥
વધૂતા વધકા વ યા વ યભવૂાર્ ણજ પ્રયા ।
વસ તલ મીવર્ટુક વટુકા વટુકેશ્વર ॥ ૧૨૬॥
વટુ પ્રયા વામનતે્રા વામાચારૈકલાલસા ।
વાતાર્ વા યા વરારાેહા વેદમાતા વસુ ધરા॥ ૧૨૭
વયાેયાના વયસ્યા ચ વકારાક્ષરમા કા ।
શ ભુ પ્રયા શરચ્ચયાર્ શાદ્વલા શ શવ સલા॥ ૧૨૮॥
શીતદ્યુ તઃ શીતરસા શાેણાેષ્ઠ શીકરપ્રદા ।
શ્રીવ સલા છના શવાર્ શવર્વામાઙ્ગવા સની॥ ૧૨૯॥
શશાઙ્કામલલ મીશ્ચ શાદૂર્લતનુરિદ્ર ।
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શાષેહત્ર શમીમૂલા શકારાકૃ તશખેરા॥ ૧૩૦॥
ષાેડશી ષાેડશી પા ષઢા ષાેઢા ષડાનના ।
ષટ્કૂટા ષડ્રસા વાદા ષડશી તમખુા બુ ॥ ૧૩૧॥
ષડાસ્યજનની ષ ઠા ષવણાર્ક્ષરમા કા ।
સાર વતપ્રસઃૂ સવાર્ સવર્ગા સવર્તાેમખુા॥ ૧૩૨॥
સમા સીતા સતીમાતા સાગરાભયદાિયની ।
સમ તશાપશમની સાલભ સદુ ક્ષણા॥ ૧૩૩॥
સષુુ પ્તઃ સરુસા સા વી સામગા સામવેદ ।
સત્ય પ્રયા સાેમમખુી સતૂ્રસ્થા સતૂવ લભા॥ ૧૩૪॥
સનકેશી સનુ દા ચ વવગર્સ્થા સનાતની ।
સતેુભૂતા સમ તાશા સકારાક્ષરવ લભા॥ ૧૩૪॥
હાલાહલ પ્રયા હેલા હાહારાવિવભષૂણા ।
હાહાહૂહૂ વ પા ચ હલધાત્રી હ લ પ્રયા॥ ૧૩૬॥
હિરનતે્રા ઘાેર પા હિવ યા હૂ તવ લભા ।
હં કં્ષ લં ક્ષઃ વ પા ચ સવર્મા કપૂ જતા॥ ૧૩૭॥
ૐઅ સાૈઃ હ્ર ી ં મહાિવદ્યા આં શાં ફ્રાં હંૂ વ િપણી । (૧૦૦૦)

ઇ ત શ્રીશાિરકાદેવ્યા મ ત્રનામસહસ્રકમ્॥ ૧૩૮॥

॥ ફલ શ્રુ ત॥
પુ યં પુ યજન તુતં્ય નુતં્ય વૈ ણવપૂ જતમ્ ।
ઇદં યઃ પઠતે દેિવ શ્રાવયેદ્યઃ ણાે ત ચ॥ ૧૩૯
સ અેવ ભગવાન્ દેવઃ સતં્ય સતં્ય સરેુશ્વિર ।
અેકકાલં દ્વકાલં વા િત્રકાલં પઠતે નરઃ॥ ૧૪૦
વામાચારપરાે દેિવ તસ્ય પુ યફલં ।
મૂક વં બિધર વં ચ કુષં્ઠ હ યાચ્ચ શ્વિત્રકામ્॥ ૧૪૧॥
વાતિપત્તકફાન્ ગુ માન્ રક્તસ્રાવં િવષૂ ચકામ્ ।
સદ્યઃ શમયતે દેિવ શ્રદ્ધયા યઃ પઠેિન્ન શ॥ ૧૪૨॥
અપ મારં કણર્પીડાં શલંૂ રાૈદં્ર ભગ દરમ્ ।
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માસમાતં્ર પઠેદ્ય તુ સ રાેગૈમુર્ચ્યતે ધ્રવુમ્॥ ૧૪૩॥
ભાૈમે શિનિદને વાિપ ચક્રમ યે પઠેદ્યિદ ।
સદ્ય તસ્ય મહેશાિન શાિરકા વરદા ભવેત્॥ ૧૪૪॥
ચતુ પથે પઠેદ્ય તુ િત્રરાતં્ર રાિત્રવ્યત્યયે ।
દ વા બ લ સરુાં મુદ્રાં મ સં્ય માંસં સભક્તકમ્॥ ૧૪૫
વ બાેલ વગ્રસાક ણ શાર પ્રાદુભર્િવ ય ત ।
યઃ પઠેદ્ દેિવ લાેલાયાં ચતાયાં શવસિન્નધાૈ॥ ૧૪૬॥
પાય પાયં િત્રવારં તુ તસ્ય પુ યફલં ।
બ્રહ્મહત્યાં ગુરાેહર્ત્યાં મદ્યપાનં ચ ગાવેધમ્॥ ૧૪૭॥
મહાપાતકસઙ્ઘાતં ગુ ત પગતાેદ્ભવમ્ ।
તેયં વા ભ્રૂણહત્યાં વા નાશયેન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૪૮॥
સ અેવ િહ રમાપતુ્રાે યશ વી લાેકપૂ જતઃ ।
વરદાનક્ષમાે દેિવ વીરેશાે ભૂતવ લભઃ॥ ૧૪૯॥
ચક્રાચર્ને પઠેદ્ય તુ સાધકઃ શ ક્તસિન્નધાૈ ।
િત્રવારં શ્રદ્ધયા યુક્તઃ સ ભવેદ્ભૈરવેશ્વરઃ॥ ૧૫૦॥
િકિઙ્ક ન લભતે દેિવ સાધકાે વીરસાધકઃ ।
પતુ્રવાન્ ધનવાંશ્ચવૈ સત્યાચારપરઃ શવે॥ ૧૫૧॥
શ ક્ત સ પજૂ્ય દેવે શ પઠેત્ તાતંે્ર પરામયમ્ ।
ઇહ લાેકે સખંુ ભુ વા પરત્ર િત્રિદવં વ્રજેત્॥ ૧૫૨॥
ઇ ત નામસહસ્રં તુ શાિરકાયા મનાેરમમ્ ।
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતમં લાેકે ગાપેનીયં વયાેિનવત્॥ ૧૫૩॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે દશિવદ્યારહસ્યે
શ્રીશાિરકાયાઃ સહસ્રનામ તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥

Encoded and proofread by DPD, NA

14 sanskritdocuments.org



શ્રીશાિરકાસહસ્રનામ તાતે્રમ્

Shri Sharika Sahasranamastotram

pdf was typeset on November 29, 2018

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

shArikAsahasranAmastotra.pdf 15


	 Shri Sharika Sahasranamastotram 
	 શ્રીશારિકાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	॥ શ્રીશારિકાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
	શ્રીભૈરવ ઉવાચ -
	॥ વિનિયોગઃ ॥
	॥ ઋષ્યાદિન્યાસઃ ॥
	॥ ષડઙ્ગન્યાસઃ ॥
	॥ કરન્યાસઃ ॥
	॥ અઙ્ગન્યાસઃ ॥
	॥ ધ્યાનમ્ ॥
	॥ સ્તોત્રમ્ ॥
	॥ ફલ શ્રુતિ ॥

	Document Credits



