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Shri Sharabha Sahasranama Stotram

ौीशरभसहॐनामोऽम ्

ौीगणशेाय नमः ।
ौीदेवुाच ।
दवेदवे महादवे भानमुहकारक ।
लभा शारभीिवा गुाुतरा परा ॥ १॥
गिुटका पाका िसिथा िसि खचेरी ।
शापानमुहसामा  परकायाूवशेन े ॥ २॥
सः ूकामाथ कैन  सेा सरुासरुःै ।
ौीिशव उवाच । (ौीमहादवे उवाच)

लवारसहॐािण वािरतािस पनुः पनुः ॥ ३॥
ीभावाहादिेव पनुं पिरपृिस ।
महागुं महागों वाािचामिणः तृम ॥् ४॥
न वं या दिेव शािपतािस ममोपिर ।
सविसिूदः साात श्रभः परमेरः ॥ ५॥
त नामसहॐािण तव हेादािम त े ।
श ृण ु चकैमना भूा सावधानावधारय ॥ ६॥
ॄा िवु ि ईशः कता हमयः ।
मोहननाकष मारणोाटनमः ॥७॥
िसिूदमिसानां ािननां ानिसिदम ।्
मोूदं ममुुणुां नाथा श ृण ु सादरम ॥् ८॥
वा वा काकवा वा सः पऽुूदः ियाम ।्
सव शियतुो दाता दयावान श्रभेरः ॥ ९॥
त नामसहॐािण कथयािम तव िूय े ।
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

ॐ अ ौीशरभसहॐनामोऽमहाम,

ौीभगवाालाििऋिषः, िवराः,
ौीशरभेरपिराजो दवेता, ॐ खं बीज,ं

ाहा शिः, फट ्इित कीलकं,

मम धमा थ काममोाथ जप े िविनयोगः ।
तऽ खां इािदना कराासौ कुया त ।् तऽ मः -

ॐ खां खां खं फट ्सव शऽसुहंारणाय शरभसावाय,
पिराजाय ं फट ्ाहा इित मः ।
ॐ भभू ुवःरोिमित िदबः ॥
अथ ानम ।्
चाक वििः कुिलशवरनखलामुिजः
काली गा  च पौ दयजठरगो भरैवो वाडवािः ।
ऊौ ािधमृू शरभवरखगडवाताितवगेः
सहंता  सव शऽू जयित शरभः सावःपिराजः ॥
इित ानम ।्
मगृशरीरणे पाां चनुा िजः ।
अधोवतःुपाद ऊवतभु ुजः ॥
कालादहनोपो नीलजीमतूिनःनः ।
अिरशनादवे िवनबलिवबमः ॥
सटाछटोमतुडाय पिविभभूतृ े (नमः पिविमतू य)े ।
अपादाय िाय नमः शरभमतू य े ॥
इित ाा नमृ सहॐनाम पठेिदित सहॐनामपाठसदायः ॥
अथ सहॐनामािन -

ॐ ौ ौ िसीरः साात ख् ख (खँ ख)ँ गवा पहारकः ।
॑ ॑  ः ृ अस अस ं ं पिराजः ूतापवान ॥् १॥
॑ िशवाय िगरीशाय तारः ससंारपारगः ।
गितदो मितदः ौीशः   कामकलाधरः ॥ २॥
िसिदः शरभो योगी ःृ िशवः िसिदायकः ।
सवकषहा  च ब ब कालकलाधरः ॥ ३॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

ू ू पीतारधरो भोूिलतिवमहः ।
ो ो िवसुमाराः सावः शिमाभःु ॥ ४॥
वीरवीराणाराो (वीरवीरो गणाराो) ं ं सखडनः ।
शरः शराराो ौां ौ ौूं शरभेरः ॥ ५॥
म म गणपितः सेः पिराजो महाभजुः ।
ऐ ं ौ ॑ां ॑ अस ॑  परमाा सरुेरः ॥ ६॥
ाहा ौीदो महावीरो सव ः सवनमृतः ।
ऐ ं  स ॑ (॑) अः ृ ()

॑ ख ौ ॑ परमेरः ॥ ७॥
ाहा िवा िनधानः ौीवामदवेः ूतापवान ।्
ऐ ं ऐ ं वागीरो दवेो ॑ ब ऽ रकः िशवः ॥ ८॥
॑ ( ॑) फट ्ाहा ायचौरनाशनः िसिसयंतुः ।
ॄािविुशवाराः ॑ िशवाूाणवभः ॥ ९॥
ॅ ॅ भेरीयुो मृं मृं मृजुयरः ।
िवरो िवकता  िवभता  गरुोग ुः ॥ १०॥
 () ॑ ाहा कीित युो ईरः सकलाथ दः ।
गौरी िगरा महाली ॑ ऐ ं ौ िनमिच ता ॥ ११॥
  ाहा िशवः शो वाचं वाचामगोचरः ।
ॄयो ॄकृ ळ ळ जामहेरः ॥ १२॥
॑ ॑ ाहा धौतपापः शााा शरः (शारः)खगः ।
पीो पिराज भपकरः परः ॥ १३॥
उृोृकता ऽऽा ौ िवाा िवभावसःु ।
ब ख ख समुखुानो य भ ॆ ू सनातनः ॥१४॥
ऐ ं ाहा ौीमहादवेः सिृिितलयरः ।
उमतारो महातारो वीरतारो लोलः ॥ १५॥
कालतारो धरो लोलिजाालो लोलः ।
ौ ॑ ब ं अस ाहा पाव तीशः परारः ॥ १६॥
वरदः साधकाना राजवँयं ूजावशी (ती) ।
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

र र ी ी धराभारो हता  कता  धरुोधसः ॥ १७॥
वदेमाथ गढूाा शामाथ सतः ।
ब ाहा परमो दाता ॐ ॐ िनवा णसदः ॥ १८॥
  ं ं िशवा ाहा रा (ज)भोगसखुूदः ।
सवसौभायसयंुः रां र ं रलोचनः ॥ १९॥
साो िवपाः ेां (ूा)ं े (ू) ळूं रमदनः ।
ब ॑ ं (ं) फट ्पनुः ाहा दवेदानवसिेवतः ॥ २०॥
काली ब ॑ िशवा गा  पयलसभः ।
ाहामाितः सः सः सपराबमः ॥ २१॥
भीमो भयानको दो ि िंू दमखापहः ।
रोगदोषहरः िसः िसिसाधनतरः ॥ २२॥
॑ ॑ कालकालानी मानी दानी सखुावहः ।
॑ फट ्ाहा किवक ः तक िवाचरः पमुान ॥् २३॥
खया ः खचेरीिवा खां ख खूं खगतेरः ।
ौ ॑ ाहायतुो दवेो राजराजो सरुेरः ॥ २४॥
इािसीरो दवेो िबयाशिसमितः ।
आं  ऊं ानसयंुो भगवावसव िजत ॥् २५॥
ऐ ं फट ्ाहा पताताऽसायकः ।
पकूटाकूटेशो शरशखेरः ॥ २६॥
वां व वूं (ो)ं वैवीिवा ौ ौ ाहा धरणीधरः ।
अयः सवकता ऽऽा िशवः कालाको हरः ॥ २७॥
भतूवतेालजा बाधा शऽबुाधा रणोवा ।
भ भ (ख ख) ं (ं) फट ्पणू 

घ े घ े (घ घ) सावाय ूतापवान ॥् २८॥
शीयमारणदवेशेः ाहा चडपराबमः ।
तीनखं तीदं तीपभयरः (रम ्) ॥ २९॥
तीोभूतापोमं ब भ (भ) ाहा पकम ।्
सभािजतः सभामाः सभासंोभकारकः ॥ ३०॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

आॆ ॑ौ (॑) आॆौ (आॆ) ॑
अस भ भ िसि ()मिनविेशतः ।

ौ ॑ ाहा महादवेो आिददवेो जगयः ॥ ३१॥
सता  सृतावत भ भ े (भ)ैारो िचदरः ।
िदगरो धराधीशो ल ल ाहा पधकृ ् ॥ ३२॥
आिदिवा जगिा ंू  ूं  ूं ं (ं) सरुोतः ।
वामदिणतोपं ॑ ौ  शरोऽयः ॥ ३३॥
भ (भ) भ ं (ं) ं (ं)

पनुः ौ ौ िगिरजािूयदशनः ।
ाहा िवाकः (िवाकः) सेः सवेाफलूदायकः ॥ ३४॥
ऱ ऱ ल  महाछ () छलहता  छलापहः ।
ौ ॑ ाहा िशवः शदुवासरुनमृतः ॥ ३५॥
कनकादको धीरो मतवरूदः ।
मतपराधीनो मतिवहारकः ॥ ३६॥
ऐ ं ॑  मसुो ू ( ृ ) ाहा परमेरः ।
िवापी चायाा िसाचारः सरुािच तः ॥ ३७॥
(िवाूमयेाा िसाचौरःै सरुािच तः)

॑ ौ  कमलानो कालकालो िनरामयः ।
ह (॑) िशवाय नमः ाहा भवानीशो भयापहः ॥ ३८॥
ळ  ं ं अ (अःृ) ॑ ॑ां ॑ां हंसः पकः ।
िवकारहता  सव ो सव शऽुयरः ॥ ३९॥
ं ं (ं ं) ाहा महादवेो मनुीनां ूाणदायकः ।
ौः ॑ िवरागी बोधाा ॅूं ॅूं भेरो हरः ॥ ४०॥
लोकपूो िवलोमाा मातकृापिर (वण )चारकः ।
 ऽ फट ्ौ जग ()ता  ाहा िवरो हरः ॥ ४१॥
िसिदाताितराो रिजः सहॐपात ।्
चडवातािदवगेाा ॑ ॑  चिडकािच तः ॥ ४२॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

डमालाधरः ौीमान ्॑  ॑ ाहािखलेरः ।
धनधाागमः कता  कालहता  महेरः ॥ ४३॥
ख ख ं फट ्पनुः स ॑  ाहा भतूपालकः ।
भतूाा पराा च ःखरासदः (ःखो ो रासदः) ॥ ४४॥
ससकता ऽऽा भतूनाथोऽयः शिुचः ।
॑ ब ॑ ब (ब ब) िशवानो मिदरानक (न)नः ॥ ४५॥
वामिवािवहारी च ब ाहा यतिप तः ।
॑ ाहा खा (खा)ंतनःु खा (ा)ा ख ख ं फट ्ाहा तषृापहः ॥ ४६॥
धुातषृा पहारी च धुातृा (ा)िववध नः ।
िनरनो िनराकारो िनिव कारो धराधरः ॥ ४७॥
यमूतापोमपरकृािवनाशनः ।
॑ ॑ कृकरः शःु परकृािवषापहः ॥ ४८॥
आिवािवहारी च िुिवािवनाशकः ।
ौ ल ख () फट ्पनुः ाहा शासरुिवनाशनः (कः) ॥ ४९॥
ऽां ऽृं (ुां नृ)ं निृसहंतजेोमान ्लो (ल)लनवच सः ।
ख ख खां खां (ख खां खा)ं पनुः

ू ू ( ृ ृ ) ं फट ्ाहा मदापहः ॥ ५०॥
गवगाीय िसहं निृसहं (सव)िवनाशकृत ।्
गणुोदारो गणुाधारो ॑ ृ ( ृ ) शपरायणः ॥ ५१॥
ऋषीणां िसिकता ऽऽा ौ ाहा धनदािच तः ।
तजेोमयः सहॐाो ॑ ाहा हभकु ् राट ्॥ ५२॥
  ंू ब (भ) अ (अःृ) अस ऐय िनलोऽनलः ।
एकपादो िपाद बपादतुदः ॥ ५३॥
ब ाहा ौी (ौ)हयमीवो वीरारािधतपाकः ।
मारीभतूमहाूतेवासदुवेमयो हरः ॥ ५४॥
भतूबीडा सरुबीडा बीडागविकरः ।
िदभोगी सरुापो ॑ ॑ खां फट ्परं पदः ॥ ५५॥
ािधहारी ािधहता  ािधनाशनतरः ।
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

वामी वाममाग िनरतो िससासिुसिदः ॥ ५६॥
पिुदिुदः ामी समथ ः सव वीय वान ।्
ल ल ॑  अस ौ ौ ं ं (ं )ं ाहा महेरः ॥ ५७॥
एिह एिह महावीर एिह पी पिराट ्।
ऐ ं पा (घा)डुवषेो भगवाालपी कलाव (क)रः ॥ ५८॥
विरो धनदो िशा (ो)िविशः कुलरकः ।
धमा िधपो धम मिूत ः ॄ ॄिववनः ॥ ५९॥
घां घां घ घ शिनरतो शरभः सवकामदः ।
ृ ृ ौ ॑ अस ॑ फट ्पीो भगवारः ॥ ६०॥

ब ब ॑ ॑ अस ौ ॑ ं ()ं फट ्िशवरः ।
शरभः कमलानो उमोमः परमेरः ॥ ६१॥
भू भजुमगि पऽपजूापिरमहः ।
मारकुसमुामोदो मालतीकुसमुिूयः ॥ ६२॥
  ौ ौ अस अस ॑ ॑   इाथ िसिदः ।
अिसताो िसता पीताः परकृहा ॥ ६३॥
ख ख ाहा सरुौेो िवाा िवजीवनः ।
चमपरीधानो भरैववितः ॥ ६४॥
चडडाचडाा चामरवीिजतः ।
ह ह ह (हौ हौ) पिराजाय पिराजाय ब राट ्॥ ६५॥
ौ ौ  ॑ अस ाहा योगीशो योिगनीिूयः ।
का  हता  कालातीतो काल (कालः)सष णो घनः ॥ ६६॥
उोमद (म च) भरैवोसयंतुः ।
मधपुानी मदाहारी आधारी सव दिेहनाम ॥् ६७॥
मासंभणकता ऽऽा िवपी महोलः ।
ऐय दाता भगवाौी (ौ) ौ ला ूपिूजतः ॥ ६८॥
कामदवेकलारामी अिभरामी (कृताः) िशवनत की ।
महापापहरोदक (क)िवतक (क)राकृशी ॥ ६९॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम ्

ौ ॑ ाहेरो दवेो कालीगा वरूदः ।
कौतकुी कौतकुायुो कां क ाहा भयापहः ॥ ७०॥
महादवेो िवपाो शलूपािणः िपनाकधकृ ् ।
शःु पशपुितद ो दीितानायरः ॥ ७१॥
दां दां द द द ह ड ड िडिडभा वानरः (वारणः) परः ।
॑ ाहा पारगोामी ढ (ठ)णिणतपातकः ॥ ७२॥
ईरो ईिताथा ो   एवतमातकृः ।
अ (अःृ)  ृ अस ॑ ॑ आॆ ऽ ौ
कमल (मलक)यलाितः ॥ ७३॥
ौीचबरणोुो ऽां ऽ (ऽ ऽी) शऽिुवमदनः ।
गाधरो गाधमिूत ः ूं ाहा सव सदः ॥ ७४॥
हरो मृहुरः कता  िवधाता िवतोमखुः ।
एकवो िव िऽवः पवकः ॥ ७५॥
चतवु ः सवो षवोऽवगः । (तथवैावगः)
नववो महाधीरो ॑ ौ ख खः सहॐकः (गः) ॥ ७६॥
दशवो महातजेो कािमनीमदभनः ।
ेो ौेो महाौेो तथकैादशविम? ॥ ७७॥
सवरी पराकाली सुरी सरुसुरः ।
ँयामचपुटुो दीो रनऽेो भयरः ॥ ७८॥
ँमशानवासी सवा ा सैनकारकः ।
सनेानीपिूजतपदो सनेापितजयरः ॥ ७९॥
ृ ऱ  ऽूं (ॅू)ं तथा आं ॑ ब ं (ं) फट ्(फार) पकः ।
काय कता  काय वा काय साधनतरः ॥ ८०॥
ौ ॑ ौ  पनुः ब ब ाहा ाथ खडनः ।
परॄपाा आतमयः पमुान (्यं हरः)॥ ८१॥
िवातमयो दवेो िशवतयहंरः ।
सवताथ ताा कािमाकष णो हरः ॥ ८२॥
  ंू ूं (॑) असूं ीम ।्
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ौ ौ ौ ब ब फट ्परमं पदः ।
ािधहारी िवहारी च बोधािािवनाशनः ॥ ८३॥
िध (िच)राहारसुो रपः (रपः) परमोऽयः ।
पुयाा पापनाा कालभरैवभरैवः ॥ ८४॥
ििजः पिजाः सिजः सनातनः ।
ं ं ारचतेाा (ं ं ं वगेाा) ख ख खडायधुाितः ॥ ८५॥
  ौ ॑ अस   ॑ ं ाहा महाबली ।
कपाली किपलाधारी बंू बंू बंू भगवावः ॥ ८६॥
िसा (ा)िदसिेवतः ौ ौ ॑ ॑ ाहा जगयः ।
िचयिलाकाः चतैाा ूतापयकु ् ॥ ८७॥
कंू ोूं ं (ं) ौूं अस ह ह (॑ ॑) ॐ िशवाय नमः पदम ।्
िऽनऽेः परमानो ॑ फट ्ाहा सरुवरः (रोवरः) ॥ ८८॥
वरदो वरदाधीशो वायवुाहनवाहकः ।
वषृभाढसवा ा ं ं ं परमेरः ॥ ८९॥
ौ ॑ ॑ ॑  ब ॑ ौ ौ ाहामयो गुः ।
बहृितपाा इाा चशखेरः ॥ ९०॥
चचडूधारी (चाध धारी च) चाध कृतशखेरः ।
ताू (ा)लचवणीधाता रदः सरुोिहतः ॥ ९१॥
कालधारी मुडाा डमालाधरः िशवः ।
ायारधरो धाता हता  ससंारसागरः ॥ ९२॥
यमराजभयऽासनाशनः सवकामकुः ।
ॅ (भ)ृकता  असरुेा दवेानामभयरः ॥ ९३॥
सामवा (चा)री धमा ा सामे जयवध नः ।
राजारे सभामे राजराजेरः िशवः ॥ ९४॥
॑  ()  ंू अ (अः ृ ) ऐ ं मोहनः सव भभूजुाम ।्
िवपो िवशाोा योगोऽा (योगाा)िनषिेवतः ॥ ९५॥
जयिृ (प) महाभाग वीरवीरािधपोल ।
ऐ ं फट ्॑ फट ्िशवः ऽ फट ्ब फट ्ं फट ्करः परः ॥ ९६॥
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भासरुेवरदो भासरुिवनाशकः ।
पावा (पावंी)नवनाथाा षडाधारमयो हरः ॥ ९७॥
षशनसमः पुयः ौ ॑  पुयदशकः ।
अकारािदाकाराो वण माऽाथ माऽकः ॥ ९८॥
आं आं    ॑ ौ सौः (स) िशवः पापखडनः ।
ळां  ं  अस स ह ौ ाहा ईशः परारः ॥ ९९॥
एकािहको ािहक ततृीय चतथु कः ।
सवरहरोदक रबाधािनवारणः ॥ १००॥
राजचौरािबाधा च ॑ (क) ं शमनकारकः ।
ऱ अः ृ ॑ ॑ अस (॑) ॑ फट ्ाहा शरशरः ॥ १०१॥
महाराजािधराज राजराजोऽिखलेरः ।
ब ल ॑ फट ्िशवायिेत शरभाय नमो नमः ॥ १०२॥
भीषणाय िऽशाशाखाय आिदमाविज तः ।
आिदिवा महािवा  ल ॑ ख अ (अस) हरः ॥ १०३॥
ं ं ाहा अमयेाा वरदो वरदेरः ।
िनलो वदे (यदा)वा वा शा बिुमान ॥् १०४॥
कता  कारणमीशानो भभू ुवःः पकः ।
कुल (कल)माग रतः कौलः कौिलकानां धनूदः ॥ १०५॥
सखुरािशिनधानाा िवानघनसाधनः ।
कालौ कषहता ऽऽा ेिवनाशनः ॥ १०६॥
ं ख ख ख ॑ अस ह ौ  ऱ ॑ ॑ नमो नमः ।
ाहा सवा गमाचारी (रो) िवचारी परमेरः ॥ १०७॥
काशी माया तथाऽयोा मथरुा काविका ।
िनवासी सव तीथा ा कोिटतीथ प (ू)दाौयः ॥ १०८॥
गासागरिसु ूयागो पुरिूयः ।
निैमषी निैमषारयी निैमषारयवािसनः ॥ १०९॥
पुरी पुराो कुऽेी च कौरवः ।
गोदावरी गया चवै ौीिगिरः पव ताौयः ॥ ११०॥
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गहुािनवासी भगवान श्रभः कमलेणः ।
निृसहंगव हता ऽऽा शुाचाररतः सदा ॥ १११॥
सवधम मयो धीरो सव दवे (वदे)मयः िशवः ।
॑ फट ्ब फट ्नमः ख फट ्मानां िसिसदः ॥ ११२॥
इित नाां सहॐाां शरभ महानः ।
पजूाकाले िनिशथ े च माे ूपठेिये ॥ ११३॥
ूातःकाले च सायां स भवेदां पदम ।्
भौमावां चतदु ँ यां सबंाौ रिवभौमयोः ॥ ११४॥
यः पठेिसयंुो त िसिन सशंयः ।
शिनमलवारे च उिः पठेरः ॥ ११५॥
स भवेाव तीपऽुो सव शािवशारदः ।
राजानो दासतां याि भवेव जनिूयः ॥ ११६॥
अिसताो डो बोधोभरैवः ।
कपाली भीषणवै यवैभरैवः ॥ ११७॥
ये य े ूयोगाषे ु तैसैाधय यलम (्तषे ु तैाधयेलम ्) ।
तलं लभते िूं नामसाहॐपाठतः ॥ ११८॥
भतूूतेिपशाच वतेाला िसिचटेकाः (िसचेकाः ।
त े सव िवलयं याि साधका दशनात ॥् ११९॥
िसहंा ऋा वानरा ायापा  वराहकाः ।
गजोाबूरसाौयचेािेवषधािरणः ॥ १२०॥
ते सव िवलयं याि साधकाा दशनात ।्
अां वा चतदु ँ यां नवां गुसयंतुम (्तः) ॥ १२१॥
पजूयेरया भा स भवेदापदम (्भवयेुव सदाः) ।
यो िनां कुत े िनं नामसाहॐपाठके ॥ १२२॥
ते ा नाशमायाि कमा (कमणोऽ)पराधतः ।
मोहननाकष मारणोाटनािदकम ॥् १२३॥
पाठमाऽणे िसि एतं न सशंयः ।
ँमशानाारमा (नाारमादाय) सपया कुजवासरे ॥ १२४॥
सा ()नामिलखेे पीतसऽूणेवेयते ।्
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िनःिपेऽभुवन े त नँयि सदः ॥ १२५॥
पऽुनाशं कीित नाशं धननाशं गहृयम ।्
यः सवकुटुानां भयूां न सशंयः ॥ १२६॥
गोपनीयिमदं तं सः ूयकारकम ।्
न दयें य कािप दा िसियो भवते ॥् १२७॥
मातयृोिनवोा िवषैेागमा जगःु ।
पठनीयिमदं िनं आनः ौये इता ।
न मुित गहंृ ताी वाणी सदवै िह ॥ १२८॥
॥ इित ौीआकाशभरैवके उमामहेरसवंादे
शरभेरसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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