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Shri Sharadesha TrishatI Stotram

શ્રીશારદેશિત્રશતી તાતે્રમ્

શ્રીદેવ્યવુાચ -

િત્રશતી ં શારદેશસ્ય કૃપયા વદ શઙ્કર ।
શ્રી શવ ઉવાચ -

સહસ્રનામ મ ત્રવદ્ ઋ ષ યાનાિધકં તમ્॥ ૧॥
॥ અથ શ્રીશારદેશિત્રશતી॥
ૐકારવાચ્ય ૐકાર ૐકારમખુરા જતઃ ।
ૐકારમા ગાે ૐકારશૂ યપદસં સ્થતઃ॥ ૨॥
ૐકાર બ દુગાે િનતં્ય ૐકારનાદકારણમ્ ।
ૐકારમાત્રાજનકઃ ૐકારપૂણર્િવગ્રહઃ॥ ૩॥
ૐકારચક્રમ યસ્થૐકારશ ક્તનાયકઃ ।
શ્રીકંાર શ્રીધર શ્રીદઃ શ્રીપ ત શ્રીિનકેતનઃ॥ ૪॥
શ્રીિનવાસ શ્રીધર શ્રીમાન્ શ્રીકંારદેવપૂ જતઃ ।
શ્રીકંારદેવપવૂાર્ઙ્ગઃ શ્રીકંારયુગ્મસિેવતઃ॥ ૫॥
હ્ર ીકંારલક્ષ્યઃ હ્ર ીકંારશક્તીશઃ હ્ર ીમંનુ પ્રયઃ ।
હ્ર ીકંારમાયાજનકાે હ્ર ીકંારશ ક્તપૂ જતઃ॥ ૬॥
હ્ર ીકંારેશદ ક્ષણાઙ્ગાે હ્ર ીકંારમનુતાે ષતઃ ।
હ્ર ીકંારજપસપુ્રીતાે હ્ર ીકંારશ ક્તલાેકગઃ॥ ૭॥
હ્ર ીકંારશ ક્તમલ ે હ્ર ીકંારશ ક્તન દનઃ ।
ક્લીકંારમનુસવંેદ્યઃ ક્લીકંારમનુતાે ષતઃ॥ ૮॥
ક્લીકંારેશપ શ્ચમાઙ્ગઃ ક્લીકંારદેવસિેવતઃ ।
ક્લીકંારેણ િવશ્વમાેહકરઃ ક્લીકંારકારણમ્॥ ૯॥
ક્લીકંારેણ વ યદાતા ક્લીકંારેશ્વરપૂ જતઃ ।
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ક્લીકંારશ ક્તપ તદઃ ક્લીકંારશ ક્તહષર્દઃ॥ ૧૦॥
ક્લીકંારેણ િવશ્વસ્રષ્ટા ક્લીકંારમયિવશ્વગઃ ।
ક્લીકંારેણ િવશ્વ દ્ધકરઃ અૈઙ્કારપીઠગઃ॥ ૧૧॥
અૈઙ્કારજપસપુ્રીત અૈઙ્કારદેવવ દતઃ ।
અૈઙ્કારેશ્વરવામાઙ્ગઃ અૈઙ્કારશ ક્તનાયકઃ॥ ૧૨॥
અૈઙ્કારશ ક્તજનક અૈઙ્કારેણ િવભૂ તદઃ ।
અૈઙ્કારમયવેદેડ્ય અૈઙ્કારશ દકારણમ્॥ ૧૩॥
ગ બી ે ગ બીજદેહાે ગ બી ત્મા ગં સ્થ તપ્રદઃ ।
ગઙ્કારમ ત્રસવંેદ્યાે ગઙ્કારેણ ગ તપ્રદઃ॥ ૧૪॥
ગઙ્કારેણ િવશ્વસ્રષ્ટા ગઙ્કારેણ સમુુ ક્તદઃ ।
ગઙ્કારેણ કામદાતા ગઙ્કારેણાઽથર્દાયકઃ॥ ૧૫॥
ગઙ્કારેણ બ્રહ્મભૂયદાયકાે ગણનાયકઃ ।
ગણેશ્વરાે ગણક્ર ડાે ગણનાથાે ગણાિધપઃ॥ ૧૬॥
ગણમૂ તગર્ણપ તગર્ણત્રાતા ગણ જયઃ ।
ગણજે્યષ્ઠાે ગણશ્રેષ્ઠાે ગણગાેપ્તા ગણપ્રથઃ॥ ૧૭॥
નરદેહાે નાગમખુાે નારાયણસમ ચતઃ ।
નારાયણશ્રીપવૂાર્ઙ્ગાે નાદમ યે પ્ર ત ષ્ઠતઃ॥ ૧૮॥
ન દ્યાે ન દ પ્રયાે નાદજનકાે નટન પ્રયઃ ।
નગરાજસતુાસનૂનુર્ટરાજસપુૂ જતઃ॥ ૧૯॥
પરમાત્મા પર ધામ પશપુાશિવમાેચકઃ ।
પર જ્યાે તઃ પરાકાશઃ પુરાણપુ ષાેત્તમઃ॥ ૨૦॥
પુ ષઃ પ્રણવાકારઃ પુ ષાતીતિવગ્રહઃ ।
પદ્મનાભસતુાનાથઃ પદ્મનાભસમ ચતઃ॥ ૨૧॥
ત વાના પરમ ત વં ત વ પદિન િપતઃ ।
ત વાતીત ત વમય ત વાષ્ટકસસું સ્થતઃ॥ ૨૨॥
ત વમસ્યાકૃ તધર ત વમસ્યાથર્બાેધકઃ ।
તારકા તરસસં્થાન તારક તારકાનનઃ॥ ૨૩॥
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તારકાસરુસહંતાર્ તારકા તકપવૂર્જઃ ।
યજ્ઞાે યજ્ઞપ તયર્જ્ઞફલદાે યજ્ઞરક્ષકઃ॥ ૨૪॥
યજ્ઞમૂ તયર્જ્ઞભાેક્તા યજ્ઞેશાનવરપ્રદઃ ।
યજ્ઞકતાર્ યજ્ઞધતાર્ યજ્ઞહતાર્ યમીશ્વરઃ॥ ૨૫॥
િવનાયકાે િવઘ્નરા ે વનૈાયકપ્રવાલકઃ ।
િવઘ્નહતાર્ િવઘ્નકતાર્ િવશ્વાધારાે િવરાટ્પ તઃ॥ ૨૬॥
વાગીશ્વર પ તવાર્ણીનાયકાે વામના ચતઃ ।
રક્ષાકરાે રાક્ષસઘ્નાે રમેશાે રાવણા ચતઃ॥ ૨૭॥
રમા પ્રયાે રમેશાનપૂ જતાે રાિધકા ચતઃ ।
રમારમેશપવૂાર્ઙ્ગાે રાકાચ દ્રસમપ્રભઃ॥ ૨૮॥
રત્નગભા રત્નદાતા રક્તાે રાજ્યસખુપ્રદઃ ।
િવશ્વનાથાે િવરા ણાથાે િવશ્વાે િવ પ્રપૂ જતઃ॥ ૨૯॥
િવશ્વાતીતાે િવશ્વમયાે વી તહાતે્રસમ ચતઃ ।
િવશ્વ ભરાે િવશ્વપાતા િવશ્વધતાર્ િવમાનગઃ॥ ૩૦॥
રામા ચતાઙ્ ઘ્રયુગલાે રઘનુાથવરપ્રદઃ ।
રામ પ્રયાે રામનાથાે રામવંશપ્રપાલકઃ॥ ૩૧॥
રામેશ્વરક્ષતે્રવાસી રામસતેુફલપ્રદઃ ।
રામભ ક્તસસુ તુષ્ટાે રામાભીષ્ટફલપ્રદઃ॥ ૩૨॥
રામિવઘ્નપ્રશમનાે રામાય સ દ્ધદાયકઃ ।
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનાે દૈત્યવારણધારણઃ॥ ૩૩॥
દ્વમૈાતુરાે દ્વવદનાે દ્વ દ્વાતીતાે દ્વયા તગઃ ।
દ્વપાસ્યાે દેવદેવેશાે દેવે દ્રપિરપૂ જતઃ॥ ૩૪॥
દહરાકાશમ યસ્થાે દેવદાનવમાેહનઃ ।
વામારામાે વેદવેદ્યાે વૈદ્યનાથાે વરે યજઃ॥ ૩૫॥
વાસદેુવસમારા યાે વાસદેુવેષ્ટદાયકઃ ।
િવભાવસમુ ડલસ્થાે િવભાવસવુરપ્રદઃ॥ ૩૬॥
વસધુારેશવરદાે વરાે વસમુતીશ્વરઃ ।
દયાવાન્ િદવ્યિવભવાે દ ડ દ્ દ ડનાયકઃ॥ ૩૭॥
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દાિડમીકુસમુપ્રખ્યાે દાિડમીફલભક્ષકઃ ।
િદ ત િરિદવાેદાસવરદાે િદવ્યલાેકગઃ॥ ૩૮॥
દશબાહુદ નદૈ યમાેચકાે દ નનાયકઃ ।
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પરમેશઃ પુરાણકૃત્॥ ૩૯॥
પદ્મપ તઃ પદ્મહ તઃ પન્નગાશનવાહનઃ ।
પન્નગેશઃ પન્નગજઃ પન્નગાભરણાે વલઃ॥ ૪૦॥
પાવર્તીતનયઃ પાવર્તીનાથપ્રપૂ જતઃ ।
જ્ઞાનં જ્ઞાનાત્મકાે જ્ઞેયાે જ્ઞાનદાે જ્ઞાનિવગ્રહઃ॥ ૪૧॥
જ્ઞાના બાતનયાે જ્ઞાનશક્તીશાે જ્ઞાનશાસ્ત્રકૃત્ ।
જ્ઞાનકતાર્ જ્ઞાનભતાર્ જ્ઞાની જ્ઞાનસરુક્ષકઃ॥ ૪૨॥
ધમા ધમર્પ્રદાે ધમર્રા ે ધમર્પ્રપૂ જતઃ ।
ધમર્વાહાે ધમર્બાહુધર્માષ્ઠાે ધમર્પાલકઃ॥ ૪૩॥
ધમર્કતાર્ ધમર્ધતાર્ ધમર્ભતાર્ ધનપ્રદઃ ।
યશસ્કરાે યાેગગ યાે યાેગમાગર્પ્રકાશકઃ॥ ૪૪॥
યાેગદાે યાે ગનીનાથાે યાેગશા તપ્રદાયકઃ ।
યાેગકતાર્ યાેગધતાર્ યાેગભૂ મપ્રપાલકઃ॥ ૪૫॥
યાેગિવઘ્નપ્રશમનાે યાેગ સ દ્ધપ્રદાયકઃ ।
મેધાપ્રદાે માિયકેશાે મેધેશાે મુ ક્તદાયકઃ॥ ૪૬॥
માયી માધવસ પજૂ્યાે માધવાે માધવાત્મજઃ ।
મ દાિકનીતીરવાસી મ ણક ણગણેશ્વરઃ॥ ૪૭॥
ધનદાે ધા યદાે ધીરાે ધૈયર્દાે ધરણીધરઃ ।
ધમર્પતુ્રધમર્તુષ્ટાે ધમર્પતુ્રે સતપ્રદઃ॥ ૪૮॥
ધમર્પતુ્રધમર્દાતા ધમર્પતુ્રાથર્દાયકઃ ।
ધમર્વ્યાધજ્ઞાનદાતા ધમર્વ્યાધે સતપ્રદઃ॥ ૪૯॥
દત્ત પ્રયાે દાનપરાે દત્તાત્રેયેષ્ટદાયકઃ ।
દત્તાત્રેયયાેગદાતા દત્તાત્રેયહૃિદ સ્થતઃ॥ ૫૦॥
દાક્ષાયણીસતુાે દક્ષવરદાે દક્ષમુ ક્તદઃ ।
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દક્ષરાજરાેગહરાે દક્ષરાજે સતપ્રદઃ॥ ૫૧॥
હંસાે હ તિપશાચીશાે હાિદિવદ્યાસતુાે ષતઃ ।
હિરહર્રસતુાે હૃષ્ટાે હષર્દાે હવ્યકવ્યભુક્॥ ૫૨॥
હુત પ્રયાે હર શાનાે હર શિવિધસિેવતઃ ।
વ વાન દ વસવંેદ્યાે વાન દેશ વય પ્રભુઃ॥ ૫૩॥
વય જ્યાે તઃ વરાટ્પજૂ્ય વ વાન દપ્રદાયકઃ ।
વાત્મારામવર વગર્ વાન દેશ વધા પ્રયઃ॥ ૫૪॥
વસવંેદ્યાે યાેગગ ય વસ વેદ્ય વદાયકઃ ।
હ યઙ્ગવીનહૃદયાે િહમાચલિનવાસકૃત્॥ ૫૫॥
હૈમવતીશતનયાે હેમાઙ્ગદિવભષૂણઃ ।
ફલશ્રુ તઃ -
શારદેશમ ત્રભૂતાં િત્રશતી ં યઃ પઠેન્નરઃ॥ ૫૬॥
ઇહ ભુ વાઽ ખલા ભાેગાન્ શારદેશપ્રસાદતઃ ।
િવદ્યાં બુ દ્ધ િધયં ક ત લ વા માેક્ષમવા ુયાત્॥ ૫૭॥
॥ ઇ ત વનૈાયકત ત્રે શારદેશિત્રશતી તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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