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Shri Sharadesha TrishatI Stotram

ஶாரேத³ஶthஶதீshேதாthரmh

ேத³vhவாச -

thஶதீmh ஶாரேத³ஶshய kh’பயா வத³ ஶŋhகர ।
ஶிவ உவாச -

ஸஹshரநாம மnhthரவth³ ’th◌⁴யாநாதி⁴கmh shmh’தmh ॥ 1॥
॥ அத²ஶாரேத³ஶthஶதீ ॥
ௐகாரவாchய ௐகார ௐகாரiµக²ராத: ।
ௐகாரமாth’ேகா³ ௐகாரஶூnhயபத³ஸmhshதி²த:॥ 2॥
ௐகாரபி³nh³ேகா³ நிthயmh ௐகாரநாத³காரணmh ।
ௐகாரமாthராஜநக: ௐகாரrhணவிkh³ரஹ:॥ 3॥
ௐகாரசkhரமth◌⁴யshத² ௐகாரஶkhதிநாயக: ।
ŋhகாரத⁴ரத:³பதிநிேகதந:॥ 4॥
நிவாஸத⁴ரமாnh ŋhகாரேத³வத: ।
ŋhகாரேத³வrhவாŋhக:³ŋhகாரkh³மேஸவித:॥ 5॥
ŋhகாரலய:ŋhகாரஶkhதீஶ:mhமiνphய: ।
ŋhகாரமாயாஜநேகா ŋhகாரஶkhதித:॥ 6॥
ŋhகாேரஶத³ŋhேகா³ŋhகாரமiνேதாத: ।
ŋhகாரஜபஸுphேதா ŋhகாரஶkhதிேலாகக:³॥ 7॥
ŋhகாரஶkhதிமலேஜா ŋhகாரஶkhதிநnhத³ந: ।
khŋhகாரமiνஸmhேவth³ய: khŋhகாரமiνேதாத:॥ 8॥
khŋhகாேரஶபசிமாŋhக:³ khŋhகாரேத³வேஸவித: ।
khŋhகாேரண விவேமாஹகர: khŋhகாரகாரணmh ॥ 9॥
khŋhகாேரண வயதா³தா khŋhகாேரவரத: ।
khŋhகாரஶkhதிபதித:³ khŋhகாரஶkhதிஹrhஷத:³॥ 10॥
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ஶாரேத³ஶthஶதீshேதாthரmh

khŋhகாேரண விவshரShடா khŋhகாரமயவிவக:³ ।
khŋhகாேரண விவvh’th³தி⁴கர: ஐŋhகாரபீட²க:³॥ 11॥
ஐŋhகாரஜபஸுphத ஐŋhகாரேத³வவnhதி³த: ।
ஐŋhகாேரவரவாமாŋhக:³ ஐŋhகாரஶkhதிநாயக:॥ 12॥
ஐŋhகாரஶkhதிஜநக ஐŋhகாேரண வி⁴தித:³ ।
ஐŋhகாரமயேவேத³Th³ய ஐŋhகாரஶph³த³காரணmh ॥ 13॥
க³mhபீ³ேஜா க³mhபீ³ஜேத³ேஹா க³mhபீ³ஜாthமா க³mhshதி²திphரத:³ ।
க³ŋhகாரமnhthரஸmhேவth³ேயா க³ŋhகாேரண க³திphரத:³॥ 14॥
க³ŋhகாேரண விவshரShடா க³ŋhகாேரண ஸுiµkhதித:³ ।
க³ŋhகாேரண காமதா³தா க³ŋhகாேரऽrhத²தா³யக:॥ 15॥
க³ŋhகாேரண ph³ரம⁴யதா³யேகா க³ணநாயக: ।
க³ேணவேரா க³ணkhேடா³ க³ணநாேதா² க³தி⁴ப:॥ 16॥
க³ணrhதிrhக³ணபதிrhக³ணthராதா க³ணஜய: ।
க³ணjhேயShேடா² க³ணேரShேடா² க³ணேகா³phதா க³ணphரத:²॥ 17॥
நரேத³ேஹா நாக³iµேகா² நாராயணஸமrhசித: ।
நாராயணrhவாŋhேகா³ நாத³மth◌⁴ேய phரதிSh²த:॥ 18॥
நnhth³ேயா நnhதீ³phேயா நாத³ஜநேகா நடநphய: ।
நக³ராஜஸுதாஸூiνrhநடராஜஸுத:॥ 19॥
பரமாthமா பரnhதா⁴ம பஶுபாஶவிேமாசக: ।
பரjhேயாதி: பராகாஶ: ராணேஷாthதம:॥ 20॥
ஷ: phரணவாகார: ஷாதீதவிkh³ரஹ: ।
பth³மநாப⁴ஸுதாநாத:² பth³மநாப⁴ஸமrhசித:॥ 21॥
தththவாநாmhபரமnhதththவmh தththவmhபத³நிபித: ।
தththவாதீதshதththவமயshதththவாShடகஸுஸmhshதி²த:॥ 22॥
தththவமshயாkh’தித⁴ரshதththவமshயாrhத²ேபா³த⁴க: ।
தாரகாnhதரஸmhshதா²நshதாரகshதாரகாநந:॥ 23॥
தாரகாஸுரஸmhஹrhதா தாரகாnhதகrhவஜ: ।
யjhேஞா யjhஞபதிrhயjhஞப²லேதா³ யjhஞரக:॥ 24॥
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யjhஞrhதிrhயjhஞேபா⁴khதா யjhேஞஶாநவரphரத:³ ।
யjhஞகrhதா யjhஞத⁴rhதா யjhஞஹrhதா யவர:॥ 25॥
விநாயேகா விkh◌⁴நராேஜா ைவநாயகphரவாலக: ।
விkh◌⁴நஹrhதா விkh◌⁴நகrhதா விவாதா⁴ேரா விராThபதி:॥ 26॥
வாகீ³வபதிrhவாணீநாயேகா வாமநாrhசித: ।
ராகேரா ராஸkh◌⁴ேநா ரேமேஶா ராவrhசித:॥ 27॥
ரமாphேயா ரேமஶாநேதா ராதி⁴காrhசித: ।
ரமாரேமஶrhவாŋhேகா³ ராகாசnhth³ரஸமphரப:◌⁴ ॥ 28॥
ரthநக³rhேபா⁴ ரthநதா³தா ரkhேதா ராjhயஸுக²phரத:³ ।
விவநாேதா² விராNhேதா² விேவா விShiΝphரத:॥ 29॥
விவாதீேதா விவமேயா வீதிேஹாthரஸமrhசித: ।
விவmhப⁴ேரா விவபாதா விவத⁴rhதா விமாநக:³॥ 30॥
ராமாrhசிதாŋhkh◌⁴க³ேளா ர⁴நாத²வரphரத:³ ।
ராமphேயா ராமநாேதா² ராமவmhஶphரபாலக:॥ 31॥
ராேமவரேthரவா ராமேஸப²லphரத:³ ।
ராமப⁴khதிஸுஸnhShேடா ராமாபீ⁴Shடப²லphரத:³॥ 32॥
ராமவிkh◌⁴நphரஶமேநா ராமாய th³தி⁴தா³யக: ।
த³யjhஞphரமத²ேநா ைத³thயவாரணதா⁴ரண:॥ 33॥
th³ைவமாேரா th³விவத³ேநா th³வnhth³வாதீேதா th³வயாதிக:³ ।
th³விபாshேயா ேத³வேத³ேவேஶா ேத³ேவnhth³ரபத:॥ 34॥
த³ஹராகாஶமth◌⁴யshேதா² ேத³வதா³நவேமாஹந: ।
வாமாராேமா ேவத³ேவth³ேயா ைவth³யநாேதா² வேரNhயஜ:॥ 35॥
வாஸுேத³வஸமாராth◌⁴ேயா வாஸுேத³ேவShடதா³யக: ।
விபா⁴வஸுமNhட³லshேதா² விபா⁴வஸுவரphரத:³॥ 36॥
வஸுதா⁴ேரஶவரேதா³ வேரா வஸுமதீவர: ।
த³யாவாnh தி³vhயவிப⁴ேவா த³Nhட³ph◌⁴’th³ த³Nhட³நாயக:॥ 37॥
தா³³ஸுமphரkh²ேயா தா³³ப²லப⁴க: ।
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தி³திஜாrhதி³ேவாதா³ஸவரேதா³ தி³vhயேலாகக:³॥ 38॥
த³ஶபா³ஹுrhதீ³நைத³nhயேமாசேகா தீ³நநாயக: ।
phரமாணphரthயயாதீத: பரேமஶ: ராணkh’th ॥ 39॥
பth³மபதி: பth³மஹshத: பnhநகா³ஶநவாஹந: ।
பnhநேக³ஶ: பnhநக³ஜ: பnhநகா³ப⁴ரேjhjhவல:॥ 40॥
பாrhவதீதநய: பாrhவதீநாத²phரத: ।
jhஞாநmh jhஞாநாthமேகா jhேஞேயா jhஞாநேதா³ jhஞாநவிkh³ரஹ:॥ 41॥
jhஞாநாmhபா³தநேயா jhஞாநஶkhதீேஶா jhஞாநஶாshthரkh’th ।
jhஞாநகrhதா jhஞாநப⁴rhதா jhஞாநீ jhஞாநஸுரக:॥ 42॥
த⁴rhேமா த⁴rhமphரேதா³ த⁴rhமராேஜா த⁴rhமphரத: ।
த⁴rhமவாேஹா த⁴rhமபா³ஹுrhத⁴rhேமாShேடா² த⁴rhமபாலக:॥ 43॥
த⁴rhமகrhதா த⁴rhமத⁴rhதா த⁴rhமப⁴rhதா த⁴நphரத:³ ।
யஶshகேரா ேயாக³க³mhேயா ேயாக³மாrhக³phரகாஶக:॥ 44॥
ேயாக³ேதா³ ேயாகி³நீநாேதா² ேயாக³ஶாnhதிphரதா³யக: ।
ேயாக³கrhதா ேயாக³த⁴rhதா ேயாக³⁴phரபாலக:॥ 45॥
ேயாக³விkh◌⁴நphரஶமேநா ேயாக³th³தி⁴phரதா³யக: ।
ேமதா⁴phரேதா³ மாயிேகேஶா ேமேத⁴ேஶா iµkhதிதா³யக:॥ 46॥
மாயீ மாத⁴வஸmhjhேயா மாத⁴ேவா மாத⁴வாthமஜ: ।
மnhதா³கிநீதீரவா மணிகrhணிக³ேணவர:॥ 47॥
த⁴நேதா³ தா⁴nhயேதா³ தீ⁴ேரா ைத⁴rhயேதா³ த⁴ரணீத⁴ர: ।
த⁴rhமthரத⁴rhமShேடா த⁴rhமthேரphதphரத:³॥ 48॥
த⁴rhமthரத⁴rhமதா³தா த⁴rhமthராrhத²தா³யக: ।
த⁴rhமvhயாத⁴jhஞாநதா³தா த⁴rhமvhயாேத⁴phதphரத:³॥ 49॥
த³thதphேயா தா³நபேரா த³thதாthேரேயShடதா³யக: ।
த³thதாthேரயேயாக³தா³தா த³thதாthேரய’தி³shதி²த:॥ 50॥
தா³ாயணீஸுேதா த³வரேதா³ த³iµkhதித:³ ।
த³ராஜேராக³ஹேரா த³ராேஜphதphரத:³॥ 51॥
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ஹmhேஸா ஹshதிபிஶாசீேஶா ஹாதி³விth³யாஸுேதாத: ।
ஹrhஹரஸுேதா ’Shேடா ஹrhஷேதா³ஹvhயகvhய⁴kh ॥ 52॥
ஹுதphேயா ஹஶாேநா ஹஶவிதி⁴ேஸவித: ।
shவshshவாநnhத³shshவஸmhேவth³ேயா shவாநnhேத³ஶshshவயmhphர: ◌⁴ ॥ 53॥
shவயjhேயாதி:shவராThjhயshshவshவாநnhத³phரதா³யக: ।
shவாthமாராமவரshshவrhக³shவாநnhேத³ஶshshவதா⁴phய:॥ 54॥
shவஸmhேவth³ேயா ேயாக³க³mhயshshவஸmhேவth³யthவதா³யக: ।
ஹyhயŋhக³வீந’த³ேயா மாசலநிவாஸkh’th ॥ 55॥
ைஹமவதீஶதநேயா ேஹமாŋhக³த³வி⁴ஷண: ।
ப²லதி: -
ஶாரேத³ஶமnhthர⁴தாmh thஶதீmh ய: பேட²nhநர:॥ 56॥
இஹ ⁴khthவாऽகி²லாnhேபா⁴கா³nh ஶாரேத³ஶphரஸாத³த: ।
விth³யாmh ³th³தி⁴mh தி⁴யmh கீrhதிmh லph³th◌⁴வா ேமாமவாphiνயாth ॥ 57॥
॥ இதி ைவநாயகதnhthேர ஶாரேத³ஶthஶதீshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
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