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Sharabhasahasranamastotram 2

ौीशरभसहॐनामोऽम २्

हिरहरिवरिचतम -् आकशभरैव ते

ौी गणशेाय नमः ॥
ॐ ख खां खं फट ्ूाण महािस
ूाण महािस ं फट ्सव  शऽ ु सहंारणाय शरभ सावाय
पिराजाय  फट ्ाहा ॥
िचािरंशण ः
ॐ अ ौी शरभ म कालाि ि ऋिषज गती छः
ौी शरभेरो दवेता ऊं बीजं ाहा शि फट ्कीलकं
ौी शरभेर ूीथ जप े िविनयोगः ।
िशरिस कालाि िाय ऋषये नमः ।
मखु े जगती छसे नमः ॥
िद शरभेराय दवेताय ै नमः गु े ऊँ बीजाय नमः ।
पादयो ाहा शये नमः ॥
सवा ं ं फट ्कीलकाय नमः ॥
ऊँ ख खां अुाां नमः ॥
खं फट ्तज नीां ाहा ॥
ूाणमहािस ूाणमहािस ं फट ्ममाां वषट ्।
सव शऽ ु सहंारणाय अनािमकाां म ॥्
शरभ-सावाय किनिकाां वौषद ्॥
पिराजाय ं फट ्ाहा करतलकर पृाां फ ॥
अथ दयािद ास ॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम २्

ॐ ख खां दयाय नमः ॥ ॐ खं फट ्िशरस े ाहा ॥
ूाणमहािस ूाणमहािस ं फट ् िशखाय ै वषट ्॥
सवशऽ ु सहंारणाय कवचाय म ॥्
शरभ सावाय नऽेऽयाय वौषट ्॥
पिराजाय ं फट ्ाहा अाय फट ्॥
॥ ानम ॥्

चाकवििः कुिलशवरनखलंोमुिजः ।
काली गा  च पौ दयजठरगौभरैवो वाडवािः ॥
ऊौ ािधमृ ु शरभवर खगड वाताितवगेः ।
सहंता  सव शऽनू स् जयित शरभः शावः पिराजः ॥ १॥
वणसहॐं जपः ॥ पायसने घतृाेन होमः ॥
अथ सः ।
गौरीवभ कामारे कालकूटिवषादन ।
मामुरापदााधिेपरुा काक ॥
अथ ौीशरभसहॐनामोऽम ॥्
ॐ सवभतूाभतू रहिमत तजेस ।
अोरसहॐं त ु नाां सव  मे श ृण ु ॥ १॥
युा मनजु ाय सवा ामानवािस ।
िरः ाणःु ूभभुमः ूभवो वरदो वरः ॥ २॥
जटी चम िशखडी च सवा ः सव भावनः ।
हर हिरणा सवभतूहरः ूभःु ॥ ३॥
ूविृ िनविृ िनयतः शातो ीवुः ।
ँमशानवासी भगवान व्चसोऽगोचरो धनः ॥ ४॥
अितवाधो महाकमा  तपी भतूभावनः ।
उवषृोथ ूः सवलोकूजापितः ॥ ५॥
महापो महाकायो वषृपो महायशाः ।
महाा सवभतूाा िवपो महाहनःु ॥ ६॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम २्

लोकपालोऽतिहताा ूसादो हयगदभी ।
पिवऽ महांवै िनयमो िनगमिूय ॥ ७॥
सवकमा  यू आिदसिृकरो िनिध ।
सहॐाो िवपाः सोमो नऽसाधकः ॥ ८॥
सयू चगितः केतमु हो महपितव रः ।
अदािरिालय कता  मगृबाणाप णोनघः ॥ ९॥
महातपा दीघ तपा अदीनो दीनसाधनः ।
सवंरकरो मी ूमाणं परमं तपः ॥ १०॥
योगी योयो महाबीजो महारतेा महातपाः ।
सवुण रतेाः सव ः सवुीजो वषृवाहनः ॥ ११॥
दशबा िनिमषो नीलकठ उमापितः ।
बपः यौंेो बिलवरोचनो गणः ॥ १२॥
गणका  गणपितिदवासाः काम एव च ।
मिवरमोमः सवभावकरो हरः ॥ १३॥
कमडधरो धी वाणहः कपालवान ।्
अिशनी शती खडी पिशायधुी महान ॥् १४॥
ौिुतहः सप तजेजेरो िवभःु ।
उीषी च सवु उदमो िवनयथा ॥ १५॥
दीघ  हिरनऽे सतुीथ ः कृ एव च ।
श ृगालपः सवा थ मुडः सव कमडः ॥ १६॥
अज मगृप गचारी कपिदनः ।
ऊरतेा उिल उशायी नभलः ॥ १७॥
िऽजटौरवासी च िसनेापितिव भःु ।
नरोितितम अहारी सवुच सः ॥ १८॥
गजहा दैहा चवै लोकॅाता गणुाकरः ।
िसहंशा लप आिचमावरो वरः ॥ १९॥
कालयोगी महाकालः सववासातुथ ।
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ौीशरभसहॐनामोऽम २्

िनशाचर ूतेचारी भतूचारी महेरः ॥ २०॥
बपो बधन सवा धारा मनोगितः ।
नृिूयो नृतृो नृकः सवमालयः ॥ २१॥
धोषो महातपा ईशो िनो िगिरचरो नभः ।
सहॐहो िवजयो वसायोिनितः ॥ २२॥
अमष णो महामष ई यशकामो मनोमयः ।
दयापहारी च सखुदो ममथा ॥ २३॥
तजेोपहारी बलहा मिुदतोिजतो भवः ।
दी षेी गीरो गीरबलवाहनः ॥ २४॥
मोधपो मोधो वृका ःगविृभःु ।
तीा हष  सहायः सव कालिवत ॥् २५॥
िवुू सािदतो यः समिुो वडवामखुः ।
ताशन सहाय ूशााा ताशनः ॥ २६॥
उमतजेा महातजेा जयो (जयो) िवजय कालिवत ।्
ोितषामयनः िसिः सििवमह एव च ॥ २७॥
िशखी दडी जटी ाली मृिुजधु रो वली ।
वैवी पणवीताली कालः काटकटरः ॥ २८॥
नऽिवमहिविधग ुणविृलयोगमः ।
ूजापित िदशा वा िवभागः सवतोमखुः ॥ २९॥
वरैोचनो सरुगणो िहरयकवचोवः ।
अूो वालचारी च महाचारी तुथा ॥ ३०॥
सवतयू  िननादी च सवनाथ पिरमहः ।
ालपो िवलावासी हमेमाली तरिवत ॥् ३१॥
िऽिदशििदशावासी सव बिवमोचनः ।
बनसरुेाणां यिुध शऽिुवनाशनः ॥ ३२॥
साासादो वा सा सव साधिुनषिेवतः ।
पुनो िवभाव अतुो यभागिवत ् ॥ ३३॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम २्

सव चारी सव वासो वा सा वानोभवः ।
हमेो हमेकरो यः सववीरो नरोमः ॥ ३४॥
लोिहताो महो िवजयाो िवशारदः ।
सहो िवमहो कमा  मोः सव िनवासनः ॥ ३५॥
मुो मु दहे दहेाथ ः सव कामदः ।
सवकालूसाद सवुलो वलपधकृ ् ॥ ३६॥
आकाशिनिधप िनषादी उरगः खगः ।
रौिपी पासंरुादीः वसरुिः सवुच सी ॥ ३७॥
वसवुगेो महावगेो महायो िनशाकरः ।
सवभाविूयावासी उपदशेकरो हरः ॥ ३८॥
मनरुाा पितलकी सो सहॐशः ।
पी च पिपी च अितदीो िवशाितः ॥ ३९॥
उादो मदनः कामोाोथ करोयशः ।
वामदवे राम ूादिण वामनः ॥ ४०॥
िसयोगो महिष  िसाथ ः िसिसाधकः ।
िवु िभुप िवषो मृरयः ॥ ४१॥
महासनेो िवशाख विृभोगो गवां पित ।
वळह िवुी च भून एव च ॥ ४२॥
वृो वृकरः णमु धमुधकुरो धनः ।
वाचो वाजसनेो िनमाौमपिूजतः ॥ ४३॥
ॄचारी लोकचारी सव चारी िवचारिवत ।्
ईशान ईरः कालो िनशाचारी िपनाकधकृ ् ॥ ४४॥
िनिमो (ो) िनम निना दकरो हिरः ।
नदीर नी च निनो निवनः ॥ ४५॥
भगहारी िनहा च कालो ॄा िपतामहः ।
चतमु ुखो महािलतिुलवै च ॥ ४६॥
िलाः सरुाो योगाो यगुावहः ।
बीजाो बीजका  अाानगुतो बलः ॥ ४७॥
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इितहासः सक गौतमोथ िनशाकरः ।
दभोदभो वदैो वँयो वँयकरः किलः ॥ ४८॥
लोककता  पशपुितम हाकता  नौषधः ।
अरं परमं ॄ वलटा एव च ॥ ४९॥
नीित नीितः शुाा शुो माो गतागितः ।
बूसाद सुो दप णोथिमऽिजत ॥् ५०।
वदेकारो मकारो िवामरमदनः ।
महामोघिनवासी च महाघोरो वशीकरः ॥ ५१॥
अिालो महाालो अितधूॆ ो तो हिवः ।
वषृलः शरो िनो वच सी धूॆ लोचनः ॥ ५२॥
नीलथा शोभनो िनरवमहः ।
िदः िभाव भोगी भोगकरो लघःु ॥ ५३॥
उ महा महाभोगो परायणः ।
कृवणः सवुण  इियं सव दिेहनाम ॥् ५४॥
महापादो महाहो महाकायो महायशाः ।
महामूा  महामाऽो महानऽेो िनशालयः ॥ ५५॥
महाको महाकण महो महाहनःु ।
महाननो महाकंवमु हामीवः ँमशानभाक ् ॥ ५६॥
महावा महोरो रामा मगृालयः ।
लितो लितो महामाया पयोिनिध ॥ ५७॥
महादो महादंो महािजो महामखुः ।
महानखो महारोमा महाकेशो महाजरः ॥ ५८॥
ूस ूसाद ूतयो योिगसाधनः ।
हेनोितशभुहेः अिजत महामिुनः ॥ ५९॥
वृकारो वृकेतःु अनलो वायवुाहनः ।
मडली धाम दवेािधपितरवे च ॥ ६०॥
अथवशीष ः सामाः ऋक ् साहॐ िमतेणः ।
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यजःु पादभजुागुः ूकाशो जमथा ॥ ६१॥
अमोधाथ ू साद अितगः सदुशनः ।
उपकारिूयः सव ः कनकः कानितः ॥ ६२॥
नािभन िदकरो भावः पुर पितिरः ।
ादशामसाघो यो यसमािहतः ॥ ६३॥
नं किल काल ककारः कालपिूजतः ।
सवाणो गणकार भतूवाहनसारिथः ॥ ६४॥
भशायी भगोा भभतूमोगणुः ।
लोकपालथा लोको महाा सवपिूजतः ॥ ६५॥
शुिशुसः शिुचभू तिनषिेवतः ।
आौमः िबयावो िवकमा  मितव रः ॥ ६६॥
िवशालशाखाॆोोजुालः सिुनलः ।
किपलः किपलः शु आयुवै परोवरः ॥ ६७॥
गव िदिताः सिुवयेः सशुारदः ।
परधायधुो दवे अकािरः सवुावः ॥ ६८॥
तुवीणो महाबोध ऊरतेा जलेशयः ।
उमो वशंकरो ंशो वशंनादोिनितः ॥ ६९॥
सवा पो मायावी सुदोिनलोनलः ।
बनो बकता  च सबुधरुिवमोचनः ॥ ७०॥
मषेजािरः सकुमा िरम हादंसमो यिुध ।
बिनिम तः सव ः शरः शरो वरः ॥ ७१॥
अमरशेो महादवेो िवदवेः सरुािरहा ।
िनसािहब ुनािकताो हिरथा ॥ ७२॥
अजकैपालपालीच िऽशरिजतः िशवः ।
धतिरधू ॆ केतःु ो वौैवणथा ॥ ७३॥
धाता शब िव िमऽाीवुो वसःु ।
ूभावः सव गो वायरुय मासिवतारिथः ॥ ७४॥
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उमदंो िवधाता च मााता भतूभावनः ।
रितीथ  वामी च सवकम गणुावह ॥ ७५॥।
पवबो महावबवबो मनोरमः ।
वलया शा परुाणः पुयवच सः ॥ ७६॥
कुकता  कालपी कुभतूो महेरः ।
शव सव दभ शायी सवषां ूािणनां पितः ॥ ७७॥
दवेदवे सखुाशः सदसवंररिवत ।्
कैलासिशिखरावासी िहमवििरसौंयः ॥ ७८॥
कूलहारी कूलका  बबीजो बूदः ।
विनजो वनो दो नकुलदनँछदः ॥ ७९॥
सारमीवी महाजरुक महौषिधः ।
िसाथ कारी िसाथ ः छो ाकरणािन च ॥ ८०॥
िसहंनादः िसहंदंः िसहंगः िसहंवाहनः ।
ूभावाा जराालोोकािहताकः ॥ ८१॥
सारगोऽसखुवबा केतमुाली भावतः ।
भतूाौयो भतूपितरहोराऽमिनकः ॥ ८२॥
आसनः सवभतूानां िनलयः िवभभुरैवः ।
अमोघसवभषूाो याजनः ूाणहारकः ॥ ८३॥
धिृतमान ्ाितमान द्ः सृत यगुािधपः ।
गोपालो गोपितगा गोवसनो हरः ॥ ८४॥
िहरयबा तथा गहुयकालः ूवशेकः ।
ूितायां महाहषितकामो िजतिेयः ॥ ८५॥
गाार सशुील तपः कमरितध नः ।
महागीतो महाॄा रो गणसिेवतः ॥ ८६॥
महाकेतःु कम धातनकैतानराचरः ।
अवदेनीय आवशेः सव गसखुावहः ॥ ८७॥
तोरणारणो वायःु पिरधावित चतैकः ।
सयंोगो वनो वृो महावृो गणािधपः ॥ ८८॥
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िनो धम सहाय दवेासरुपितः पितः ।
अमुो मुबा ििवध सपुव णः ॥ ८९॥
आषाढ सखुा ीवुो हिरहयो हिरः ।
वसरुाव नो िनो वसौुेो महामदः ॥ ९०॥
िशरोहारी च वष च सवलणभिूषतः ।
अरायो योगी सव योगी महावलः ॥ ९१॥
समाायोऽसमाायीथ दवेो महािुतः ।
िनबजो जीवनो मो अनघो बककशः ॥ ९२॥
रूभतूो राो महाण विननादकृत ।्
मलूो िवशाखो यमतृोयोः सनातनः ॥ ९३॥
आरोहणो िनरंह शलैहारी महातपाः ।
सनेाको महाको यगुो यगुरो हिरः ॥ ९४॥
यगुपो महापो पवनो गहनो नगः ।
ायिनवा पणो नादः पिडतोचलोपमः ॥ ९५॥
बमालो महामालः समुालो बलोचनः ।
िवारो लवणः बूरः ऋतमुासफलोदयः ॥ ९६॥
वषृभो वषृभागाो मिणबजु टाधरः ।
इो िवसग ः समुखुः सरुः सवा यधुः सहः ॥ ९७॥
िनवशेनः सधुा च पगूगो महाहनःु ।
गमाली च भगवान स्ानः सवकम णाम ॥् ९८॥
मानो बालो बाः सकलः सवलोचनः ।
िालीकराली ऊसहंतलोचनः ॥ ९९॥
छऽपः सिुवातः सवलोकाौयो महान ।्
मुडो िवपो बलो दडी मुडो िवकुडलः ॥ १००॥
हय ः ककुभोक वळी दीावच ः सहॐपात ।्
सहॐमूा  दवेिेः सव भतूमयो हिर ॥ १०१॥
सहॐबाः सवा ः शरयः सवकम कृत ।्
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पिवऽः िधयमु ः किनः कृिपलः ॥ १०२॥
ॄदडिविनवा तः शरः शरतापधकृ ् ।
पगभ महागभ पगभ जलोव ॥ १०३॥
गभिॄकृत ्ॄ  ॄकृद ्ॄाणो गित ।
अनपो नकैाा तमतजेासवः ॥ १०४॥
ऊगाा पशपुितः वीतरुा मनोजवः ।
वनी पमाली च गणुो गणुोरः ॥ १०५॥
किण कारो महाॐवी नीलमौली िपनाकधकृ ् ।
उमापितमाकाो जावीदयमः ॥ १०६॥
वीरो वराहो वरदो वरशे महामना ।
महाूभावनघः शऽहुा तेिपलः ॥ १०७॥
ूीताा ूयाा च सयंताा ूधानधकृ ् ।
सव पा तुा धम ः साधारणो वरः ॥ १०८॥
चराचराा सूाा गोवषृो गोवषृेरः ।
सािष व सरुािदो िववान स्िवता मगृः ॥ १०९॥
ासः सव सेपो िवारः पय योनयः ।
ऋतःु सवंरो मासः पः सा परायणः ॥ ११०॥
कला काा लयो माऽा मुत ः पपाणः ।
िवऽें ूजाबीजं िलमािनितः ॥ १११॥
सवतम िपता माता िपतामहः ।
ग ारं ूजाारं मोारं िऽिवपम ॥् ११२॥
िनवा णं ानदं चवै ॄलोक परागितः ।
दवेासरुगुदवो दवेासरुनमृतः ॥ ११३॥
दवेासरुमहामाऽो दवेासरुसमाौय ।
दवेासरुगणाो दवेासरुगणािधपः ॥ ११४॥
दवेासरुेरो दवेो दवेासरुमहेरः ।
सवदवेमयो िचो दवेानामासवः ॥ ११५॥
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उििबमो वैो िवराजो वरदो वरः ।
ईो हिमखुो ायी दवेिसहंो नरष भः ॥ ११६॥
िवबधुामवरौेः सव दवेोमोमः ।
गुः काो िनजः सवः पिवऽः सव वाहनः ॥ ११७॥
ूयुः शोभनो वळ ईशानः ूभरुयः ।
भगृी भृिूयो बॅू राजराजो िनरामयः ॥ ११८॥
अिवरामः सशुरणो िवरामः सव साधनः ।
ललाटाो िवदहेो हािरणो ॄवच सी ॥ ११९॥
ावराणां पितवै िनयमिेयवनः ।
िसाथ ः सव िसाथिनः सोतः शिुचः ॥ १२०॥
ोतािदय रं ॄ मुानां परमागितः ।
िवमुो दीघ तजेा ौीमान ौ्ीवनो जगत ॥् १२१॥
यथा ूसादो भगवािनित भा तुो मया ।
य ॄादयो दवेा िवय  महष यः ॥ १२२॥
तंवीहमां च कोित जगभमु ।्
भिवै परुृ मया यपितव सःु ॥ १२३॥
ततोऽनुापयामासतुो मितमतां गितः ।
िशव एवं तुो दवेःै नामिभः पिुवनःै ॥ १२४॥
िनयुः शिुचभू ा ूाोाानमानः ।
एतिपरमं ॄा यीतं यवुा ॥ १२५॥
ऋषयवै दवेा वुतेे न ु तरम ।्
यूमानो महादवेः ूीयत े चानापितः ॥ १२६॥
भानकुी भगवानासंान क्रोित तान ।्
तथवै च मनुषे ु यऽ कुऽ ूधानतः ॥ १२७॥
आिकः ौधान बिभज िभः वःै ।
जामतोथ पत ोजो गितसिंताः ॥ १२८॥
वुि यूमान े च चतुिथ रमि च ।
जकोिटसहॐषे ु नानाससंारयोिनष ु ॥ १२९॥
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जोिव शुपाप भवे भिः ूजायते ।
उा च भवे भिरना सवभावतः ॥ १३०॥
एतवेषे ु ःूापो मानषुषे ु न लते ।
िनिव ा िनला भिे भिरिभचािरणी ॥ १३१॥
तवै च ूसादने भिते नपृ ।
यया याित परां िसिं तागवतमानसः ॥ १३२॥
ये सव भावोपहताः परनेानभुािवताः ।
ूपवला दवेः ससंाराान स्मुरते ॥् १३३॥
एवमिेप कुव ि दवेाः ससंारमोचनम ।्
मनुाणां महादवेादऽािप तपोबलात ॥् १३४॥
इित तनेदें कायाय भगवान स्दसत प्ितः ।
कृिवासा धवुं पवू तािडता शुबुयः ॥ १३५॥
वमने ं भगवित ॄो यमधारयत ।्
ॄा ूोवाच शबाय शबः ूोवाच मृवे ॥ १३६॥
मृःु ूोवाच िेो िेिडमागयत ।्
महता तपसा ूािडना ॄ सितः ॥ १३७॥
डीः ूोवाच शबुाय गौतमायाह भाग वः ।
ववैताय भगवान ग्ौतमः ूाह साधवे ॥ १३८॥
नारायणाय सााय मनिुराय धीमते ।
यमाय ूाह भगवान स्ाो नारायणोयः ॥ १३९॥
नािचकेताय भगवानाह ववैतो यमः ।
माक डयेाय वाय नािचकेताभाषत ॥ १४०॥
तथाहमिमऽावा िवौतुम ।्
य मारोगयमायुं धं वदेै सितम ॥् १४१॥
ना िवािन कुव ि दानवा यरासाः ।
िपशाचा यातधुाा गुका भजुगा अिप ॥ १४२॥
य पठेयतः ूातॄ ाचारी िजतिेय ।
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अिभयोगो वष  ु अमधेफलं लभते ॥् १४३॥
इयाकाश भरैवते हिरहरॄिवरिचते ।
शरभसहॐनामोऽं सणू म ॥् १४४॥
॥ इित आकाशभरैवते हिरहरिवरिचतम ्

ौीशरभसहॐनामोऽं सणू म ॥्
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