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ShrI Sharabha Sahasranamastotra 3

ौीशरभसहॐनामोऽम ३्

ौीिशव उवाच ॥
िविनयोगः-
ॐ अ ौी शरभसहॐनामोऽम,

कालाििो वामदवे ऋिषः, अनुपु छ्ः,
ौीशरभ-सावो दवेता, हॐां बीज,ं ाहा शिः, फट ्कीलकं,

ौीशरभ-साव ूसादिसथ जप े िविनयोगः ॥
करास एवं दयािदासः ।
ॐ हॐां अुाां नमः । दयाय नमः ।
ॐ हॐ तज नीां नमः । िशरस े ाहा ।
ॐ हॐूं ममाां नमः । िशखाय ै वषट ्।
ॐ हॐ अनािमकाां नमः । कवचाय ं ।
ॐ हॐ किनिकाां नमः । नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ हॐः करतलकरपृाां नमः । अाय फट ्।
ॐ भभु ुवः रोम इ्ित िदबः ॥
ानम ॥्
ाकाशः  समीरणः  दहनः ापः  िवरः
 ॄा  जनाद नः  तरिणः ेः  दवेासरुाः ।
काे शरभेरः ूमिुदतः ौीिसयोगीरः
बीडानाटकनायको िवजयते दवेो महासावः ॥
लं पिृथािद पोपचारःै सजूयते ।्
॥ अथ सहॐनामः ॥
ौीभरैव उवाच ।
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ौीशरभसहॐनामोऽम ३्

ौीनाथो रणेकुानाथो जगाथो जगाौयः ।
ौीगुग ुग गुपः कृपािनिधः ॥ १॥
िहरयबाः सनेानीिदितराट ्हरः ।
हिरकेशः पशपुितम हािरो मडृः ॥ २॥
गणशेो गणनाथ गणपूो गणाौयः ।
िवाधी बशः ौेः परमाा सनातनः ॥ ३॥
पीठेशः पीठप पीठपूः सखुावहः ।
सवा िधको जगता  पुशेो निकेरः ॥ ४॥
भरैवो भरैवौेो भरैवायधुधारकः ।
आततायी महािः ससंाराकसरुेरः ॥ ५॥
िसः िसिूदः साः िसमडलपिूजतः ।
उपवीती महानाा ऽेशेो वननायकः ॥ ६॥
बपो बामी बपालनकारणः ।
रोिहतः पितः सतूो वािणजो मितः ॥ ७॥
पदपः पदूाः पदशेः पदनायकः ।
कशेो तभगू द्वेो भवुिवा िरवृतः ॥ ८॥
ितबमो ितनाथः शावः शरः ूभःु ।
उघैषो घोषपः पीशः पापमोचकः ॥ ९॥
वीरो वीय ू दः शरूो वीरशेवरदायकः । var वीरशेो वरदायकः
ओषधीशः पवः कृवीतो भयानकः ॥ १०॥
वीरनाथो वीरपो वीरहाऽऽयधुधारकः ।
सहमानः णरतेा िनयाधी िनपवः ॥ ११॥
चतरुाौमिन चतमुू ित तभु ुजः ।
आािधनीशः ककुभो िनषी नेरकः ॥ १२॥
षीशो घिटकापः फलसेतवध कः ।
माा तराो वकः पिरवकः ॥ १३॥
नवनाथो नवाो नवचबेरो िवभःु ।
अरयशेः पिरचरो िनचेः ायरुकः ॥ १४॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम ३्

वीरावलीिूयः शाो युिवबमदशकः ।
ूकृतशेो िगिरचरः कुशेो गहुेदः ॥ १५॥
पपकतातीतपकः ।
भवः शव नीलकठः कपद िऽपरुाकः ॥ १६॥
ौीमः ौीकलानाथः ौयेदः ौयेवािरिधः ।
मुकेशो िगिरशयः सहॐाः सहॐपात ॥् १७॥
मालाधरो मनःौेो मिुनमानसहंसकः ।
िशिपिवमौिलहसो मीढुमोऽनघः ॥ १८॥
मराजो मपो मपुयफलूदः ।
ऊः सूिययः शीः ूथमः पावकाकृितः ॥ १९॥
गुमडलपो गुमडलकारणः ।
अचरारकारोऽवोऽनिवमहः ॥ २०॥
ितिथमडलप विृयिवविज तः ।
ीः ोत ईशानो धयु गगतोदयः ॥ २१॥ var भकथोदयः
ूथमः ूथमाकारो ितीयः शिसयंतुः ।
गणुऽय ततृीयोऽसौ यगुपतथु कः ॥ २२॥
पवू जोऽवरजो ेः किनो िवलोचनः ।
पभतूासाीशो ऋतःु षणुभावनः ॥ २३॥
अूगो ममो जघोऽजघः शभुः ।
सधातुपामहािसििसिदः ॥ २४॥
ूितसपऽनपो सोो याः सरुाौयः । var ूितसयू
नवनाथनवमीो दशिदमपूधारकः ॥ २५। var नवनाथो नवाथ ः
ि एकादशाकारो ादशािदपकः ।
वोऽवसाः पतूाा ौवः कः ूितौवाः ॥ २६॥
नो नातीतो िवसग ः रभषूणः । var वनो वनातीतः
आशषुणेो महासनेो महावीरो महारथः ॥ २७॥
अन अय आ आिदशिवरूदः । var अनो अयो आो
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ौीशरभसहॐनामोऽम ३्

ौतुसनेः ौतुसाी कवची वशकृशः ॥ २८॥
आनासंान आाकारणलणः ।
आहनोऽननाथो ो नाशनः ॥ २९॥
कता  कारियता काय ः काय कारणभावगः ।
धृः ूमशृ ईाा वदाो वदेसतः ॥ ३०॥ var वदेिवमः
कलनाथः कलालीतः कानाटकबोधकः ।
तीषेपुािणः ूिहतः ायधुः शिवबमः ॥ ३१॥ var तीषेवुा णीिवधतृः
कालहा कालसाः कालचबूवत कः ।
सधुा स ुू साा ूिविवः सदागितः ॥ ३२॥
कालाििसीः कालाकभयरः ।
खीशः खनाथ खशि परायणः ॥ ३३॥
गवः शऽसुहंता  गमागमिवविज तः ।
यकमफलाो यमिूत रनातरुः ॥ ३४॥
घनँयामो घनानी घनाधारूवत कः ।
घनकता  घनऽाता घनबीजसमिुतः ॥ ३५॥
लोो लः पण सः पय ः पणू ः परुातनः ।
डकारसिसााो वदेवण नसाकः ॥ ३६॥
भतूो भतूपितभू पो भधूरो भधूरायधुः ।
छःसारः छकता  छ अयधारकः ॥ ३७॥
भतूसो भतूमिूत भू ितहा भिूतभषूणः ।
छऽिसहंासनाधीशो भऽसमिृमान ॥् ३८॥
मदनो मादको माो मधहुा मधरुिूयः ।
जपो जपिूयो जो जपिसिूदायकः ॥ ३९॥
जपसो जपाकारः सव मजपिूयः ।
मधमु धकुरः शरूो मधरुो मदनाकः ॥ ४०॥
झषपधरो दवेो झषविृिववध कः ।
यमशासनकता  च समपूो यमािधपः ॥ ४१॥
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ौीशरभसहॐनामोऽम ३्

िनरनो िनराधारो िनिलो िनपािधकः ।
टायधुः िशवूीतारो लालाौयः ॥ ४२॥
िनपो िनराकारो िनरीहो िनपिवः ।
सपया ू ितडामय मडामरापकः ॥ ४३॥
सं सगणुोपतेः सिविवियः ।
सदािशवोमुपः पिविभधूरः॥ ४४॥
धनदो धननाथ धनधाूदायकः ।
“(ॐ) नमो िाय रौिाय महोमाय च मीढषु”े ॥ ४५॥
नादानरतो िनो नादापददायकः ।
फलपः फलातीतः फलं अरलणः ॥ ४६॥
(ॐ) ौ ॑  सव भतूाो भिूतहा भिूतभषूणः ।
िामालाभरणो िािूयवलः ॥ ४७॥
िावा िापो िाभषूणः ।
फलदः फलदाता च फलकता  फलिूयः ॥ ४८॥
फलाौयः फलालीतः फलमिूत िन रनः ।
बलानो बलमामो बलीशो बलनायकः ॥ ४९॥
(ॐ) ख खां यां ॑ां वीरभिः सॆाट ्दमखाकः ।
भिवो भयऽाता भयकता  भयािरहा ॥ ५०॥
िवेरो िवहता  गुदविशखामिणः ।
भावनापानो भावाथ फलदायकः ॥ ५१॥
(ॐ) ौां ॑ां कितकः कनापरूणालयः ।
भजुिवलसठो भजुाभरणिूयः ॥ ५२॥
(ॐ) ॑ ं मोहनकृता  छमानसतोषकः ।
मानातीतः यं माो भमानससौंयः ॥ ५३॥
नागेचमवसनो नारिसहंिनपातनः ।
रकारः अिबीजः अपमृिुवनाशनः ॥ ५४॥
(ॐ) ू ू ू परंे ॑ां ेो मृहुा मृपुिूजतः । var ू ू ू ूेदः
ो तमोऽो रितलावयसुरः ॥ ५५॥
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रितनाथो रितूीतो िनधनशेो धनािधपः ।
रमािूयकरो रो िलो िलािवमहः ॥ ५६॥
(ॐ) ॒ ॒ ॒ ॒ महाकरो रिवबयिवमहः ।
महकृद ्महभदृ ्माही गहृाद ्गहृिवलणः ॥ ५७॥
“ॐ नमः पिराजाय दावािपपकाय ।
घोरपातकनाशाय सयू मडलस ुू भःु” ॥ ५८॥ var शरभशााय ं फट ्
पवनः पावको वामो महाकालो महापहः ।
वध मानो विृपो िवभििूयोमः ॥ ५९॥
ॐ ं ं सव गः सव ः सव िजवनायकः ।
जगदकेूभःु ामी जगो जगयः ॥ ६०॥
सवा रः सव ापी सव कम ू वत कः ।
जगदानदो जजरामरणविज तः ॥ ६१॥
सवा थ साधकः सािसिः साधकसाधकः ।
खाी नीितमाो दवेताासवः ॥ ६२॥
हिवभा हिवः ूीतो हवाहनहकृत ।्
कपालमालाभरणः कपाली िववुभः ॥ ६३॥
ॐ ॑ ूवशे रोगाय लूालूिवशारदः । var ू वं शं शरयः
कलाधीशिकालो ावमहकारकः ॥ ६४॥
(ॐ) ं ं ं ं नटवरो महानािवशारदः ।
माकरः मानाथः मापिूरतलोचनः ॥ ६५॥
वषृाो वषृभाधीशः मासाधनसाधकः ।
मािचनस ुू ीतो वषृाा वषृभजः ॥ ६६॥
(ॐ) ब ब ब ब महाकायो महावो महाभजुः ।
मलूाधारिनवास गणशेः िसिदायकः ॥ ६७॥
महाो महामीवो महो महिरः ।
महदोो महौदय महादंो महाहनःु ॥ ६८॥
सुरॅःू सनुयनः षट ्चबो वण लणः । var सवलणः
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मिणपरूो महािवःु सलुलाटः सकुरः ॥ ६९॥
सवाो धम वेा ूजासज नकारणः । var ूजासजृनकारणः
ािधान े िपः सः सिवबमः ॥ ७०॥
(ॐ) ल ल ल ल महादवे िशिसमािहतः ।
कृत कृतकृाा कृतकृः कृतागमः ॥ ७१॥
(ॐ) हं हं हं हं गुपो हंसमाथ मकः ।
ोतकृद ्ोतिवेो ोतिवाहाोती ॥ ७२॥
सहॐारसेहॐाः ोताधारो वतृेरः ।
ोतूीतो ोताकारो ोतिनवा णदशकः ॥ ७३॥
“ॐ ॑ ं  ौ  ॑ फट ्ाहा” ।
अितरागी वीतरागः कैलासऽेनाहतिनः ।
मायापरूकयो रोगहतेिुव रागिवत ॥् ७४॥
रागो रागशमनो लकाँयिभिषिनः । var रको रगविज तः
सहॐदलगभ ः चिकािवसयंतुः ॥ ७५॥
अिनो महाबिुूदाता नीितिवियः । var नीितसौंयः
नीितकृीितिवीितरया गयसंखुी ॥ ७६॥
िवनीतवलो नीितपो नीितसौंयः ।
भावो यसारुपोऽमलिवः ॥ ७७॥
ऽेकमू वीण ऽेकीत नवध नः । var ऽेकत न
बोधिजोधनः बोिधजनिवत ब्ोधपधतृ ॥् ७८॥
िवपो िवकता  चतैो यमािलकः ।
मिुनयेो मिुनऽाता िशवधमधरुरः ॥ ७९॥
धमो धम सि ाो ासशंयः ।
इाानिबयातीतूभावः पाव तीपितः ॥ ८०॥
हं हं हं हं लतापः कनावाितूदः ।
कवृः कनः पुयोकूयोजकः ॥ ८१॥
ूदीपिनम लूौढः परमः परमागमः ।
(ॐ) ळं ळं ळं सव सोभ सवसहंारकारकः ॥ ८२॥
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बोधदः बोधहा बोधी जनहा बोधकारणः ।
गणुवान ग्णुिवेो वीय िवीय सौंयः ॥ ८३॥
गणुाधारो गणुाकारः सकाणदिेशकः ।
सरः सिवावः सिवानलोचनः ॥ ८४॥
“ॐ ॑ां ॑ ं  ौ ं ू ॐ ॑ ब ं फट ्ाहा”।
वीया कारो वीय करँछमलूो महाजयः ।
अिविूभावौी वीय हा वीय वध कः ॥ ८५॥
कालिवालकृालो बलूमथनो बली ।
िछपापिँछपाशो िविभययातनः ॥ ८६॥
मनोनो मनोपो िविभयनाशनः ।
िविससो बलूमथनो बलः ॥ ८७॥
िवाूदाता िवशः शुबोधसदोिदतः ॥ var शुबोधसबुोिधतः
शुबोधिवशुाा िवामकैसौंयः ॥ ८८॥
शुसो िवशुािवावेो िवशारदः ।
Extra verse in text with variation

गणुाधारो गणुाकारः सकाणदिेशकाः ॥ ८९॥
सरः ससकृआवः सिवानलोचनः ।
वीय वाीय िवेः सिवावबोधकः॥ ८९॥ var वीय िवीय सौंयः
अिवनाशो िनराभासो िवशुानगोचरः ।
ॐ ॑ ौ ऐ ं स िशव कु कु ाहा ।
ससंारयवाहाय महायपूितन े ॥ ९०॥
“नमः ौीोमसयूा य मिूत  विैचहतेव”े ।
जगीवो जगाणो जगदाा जगुः ॥ ९१॥
आनपिनः ूकाशानपकः ।
योगानमहाराजो योगानमहािशवः ॥ ९२॥
अखडानदाता च पणूा नपवान ।्
“वरदायािवकाराय सवकारणहतेवे ॥ ९३॥
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कपािलन े करालाय पतये पुयकीत य े ।
अघोरायािनऽेाय दिडन े घोरिपणे ॥ ९४॥
िभषगयाय चडाय अकुलीशाय शवे ।
ं  ुं ं  िसाय न्मः” ।
घडारवः िसगडो गजघटािनिूयः ॥ ९५॥
गगनाो गजावासो गरलाशंो गणेरः ।
सवपिमगृाकारः सव पिमगृािधपः ॥ ९६॥
िचऽो िविचऽसो िविचऽो िवशदोदयः ।
िनभ वो भवनाश िनिव को िवककृत ॥् ९७॥
कािवसलकः का  कोिवदः काँमशासनः । var अिवलुकः
Extra verses in text with variation

शुबोधो िवशुाा िवामाऽकैसौंयः ॥ ९८॥
शुसो िवशुािवावैौ िवशारदः ।
िनाषेाइकता  च िनषेापहारकः ॥ ९८॥
कालाििः सवशः शमपः शमेरः ।
ूलयानलकृः ूलयानलशासनः ॥ ९९॥
िऽयकोऽिरषग नाशको धनदः िूयः ।
अोः ोभरिहतः ोभदः ोभनाशकः ॥ १००॥
“ॐ ूां ू ूूं ू ू ूः मिणमौषधादीनां
शिपाय शवे ।
अूमेयाय दवेाय वषट ्ाहा धान”े ।
मुधूा  दशिदबासयूा िलोचनः ।
पातालाििरलाकुिः खमंखुो गगनोदरः ॥ १०१॥
कलानादः कलािबः कलाोितः सनातनः ।
अलौिकककनोदारः कैवपददायकः ॥ १०२॥
कौः कुलेशः कुलजः किवः कपू रभारः ।
कामेरः कृपािसःु कुशलः कुलभषूणः ॥ १०३॥
कौपीनवसनः काः केवलः कपादपः ।
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कुेशधवलो भोूिलतिवमहः ॥ १०४॥।
भाभरणाा पुािरसदूनः । var षिरावतृः
ाणिुदगरो भग भगनऽेिभवलः ॥ १०५॥
िऽकािकालः कालािरितीयो महायशाः ।
सामिूयः सामकता  सामगः सामगिूयः ॥ १०६॥
धीरोदाो महाधीरो धयै दो धयै वध कः ।
लावयरािशः सवः सबुिुब ुिमरः ॥ १०७॥
तारणाौयपारणाौयदायकः ।
तारकारकामी तारणारणिूयः ॥ १०८॥
एकतारो ितार ततृीयो मातकृाौयः ।
एकपकैनाथो बपपवान ॥् १०९॥
लोकसाी िऽलोकेशिगणुातीतमिूत मान ।्
बालायपो वृपूदशकः ॥ ११०॥
अवाऽयभतूो अवाऽयविज तः ।
वावाचकभावाथ वााथ िूयमानसः ॥ १११॥
सोहं वाूमाणो महावााथ बोधकः ।
परमाणःु ूमाणः कोिटॄाडनायकः ॥ ११२॥
“ॐ हं हं हं हं ॑ वामदवेाय नमः” ।
किवालकः कता  कोिवद कामशासनः ।
कपद केसरी कालः कनारिहताकृितः ॥ ११३॥
खखलेः खचेरः ातः खवादी खमुतः ।
खारः खडपरशःु खचःु खलोचनः ॥ ११४॥
अखडॄखडौीरखडोितरयः ।
षट ्चबखलेनः ॐा षोितषिगरािच तः ॥ ११५॥ var षिरावतृः
गिरो गोपितगा गीरो ॄगोलकः ।
गोवध नगितगिवद ्गवावीतो गणुाकरः ॥ ११६॥
गधरोऽसो गैारो गरागमः । var गरागमः
कपू रगौरो गौरीशो गौरीगुगहुाशयः ॥ ११७॥
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धजू िटः िपलजटो जटामडलमिडतः ।
मनोजवो जीवहतेरुकासरुसदूनः ॥ ११८॥
लोकबःु कलाधारः पाडुरः ूमथािधपः । var लोकधरः
अलणो योगी योगीशो योिगपवः ॥ ११९॥
भतूावासो जनावासः सरुावासः समुलः ।
भववैो योिगवैौ योगीिसहंदासनः ॥ १२०॥
यगुावासो यगुाधीशो यगुकृगुवितः ।
िकरीटालेढबालेः मिणकणभिूषतः ॥ १२१॥
रारागो रशेो ररितपाकः ।
नवरगणुोपतेिकरीटो रककुः ॥ १२२॥
नानािवधानकेरलसुडलमिडतः ।
िदरगणोीण कठाभरणभिूषतः ॥ १२३॥
नवफालामिणना सापटुॅािजतमौिकः ।
रालुीयिवलसरशाखानखूभः ॥ १२४॥।
रॅाजमेसऽूलसिटतटः पटुः ।
वामाभागिवलसाव तीवीणिूयः ॥ १२५॥
लीलािवितवपभु मानसमिरः ।
ममार-पुौघलसायिुनषिेवतः ॥ १२६॥
करूीिवलसालोिदवषेिवरािजतः ।
िददहेूभाकूटसीिपतिदगरः ॥ १२७॥
दवेासरुगुो दवेासरुनमृतः ।
हंसराजः ूभाकूटपुडरीकिनभेणः ॥ १२८॥
सवा शागणोपतेः सव लोकेभषूणः ।
सवदाता सवुरलिवमहः ॥ १२९॥
अिवालेशरिहतो नानािवकैसौंयः ।
मतूभावृपापरूो भेफलपरूकः ॥ १३०॥
सणू कामः सौभायिनिधः सौभायदायकः ।

sharabhasahasranAmastotra3.pdf 11



ौीशरभसहॐनामोऽम ३्

िहतषैी िहतकृौः पराथकूयोजकः ॥ १३१॥
शरणागतदीनात पिरऽाणपरायणः ।
िविता वषट ्कारो ॅािजभुजनं हिवः ॥ १३२॥
भोा भोजियता जतेा िजतािरिज तमानसः ।
अरः कारणो ः शमदः शारदावः ॥ १३३॥
आापक गीरः किवःनाशनः । var किलःनाशनः
पॄसमुिः ौऽेः ऽेपालकः ॥ १३४॥
ोमकेशो भीमवषेो गौरीपितरनामयः ।
भवाितरणोपायो भगवावलः ॥ १३५॥
वरो विरिेजः िूयािूयवधः सधुीः ।
याऽयिवः ोिदो यिवो यमशासनः ॥ १३६॥ var रिवबोधितरृतः
िहरयगभ हमेाो हमेपो िहरयदः ।
ॄोितरनावेामुडाजनको रिव ॥ १३७॥
मोािथ जनससंेो मोदो मोनायकः ।
महाँमशानिनलयो वदेाो भरूथिरः ॥ १३८॥
मगृाधो धम धाम ूिभिटकः ूभः ।
सवः परमाा च ॄानाौयो िवभःु ॥ १३९॥
शरभशेो महादवेः परॄ सदािशवः ।
रािवकृितकता  च रातीतः यिंवभःु ॥ १४०॥
गतः ग ितदा ता िनया िनयताौयः ।
भिूमपो भिूमकता  भधूरो भधूराौयः ॥ १४१॥
भतूनाथो भतूकता  भतूसहंारकारकः ।
भिवो भवऽाता भवदो भवहारकः ॥ १४२॥
वरदो वरदाता च वरूीतो वरूदः ।
कूटः कूटप िऽकूटो मिवमहः ॥ १४३॥
माथ मग मशो मभागकः ।
िसिमः िसिदाता जपिसिभावकः ॥ १४४॥
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नामाितगो नामपो नामपगणुाौयः ।
गणुकता  गणुऽाता गणुातीता गणुिरहा ॥ १४५॥
गणुमामो गणुाधीशः गणुिनग ुणकारकः ।
अकारमातकृापः अकारातीतभावनः ॥ १४६॥
परमैय दाता च परमूीितदायकः ।
परमः परमानः परानः परारः ॥ १४७॥
वकुैठपीठमो वकुैठो िविुवमहः ।
कैलासवासी कैलास े िशवपः िशवूदः ॥ १४८॥
जटाजटूोूिषताो भधसूरभषूणः ।
िदवासाः िदिवभाग िदतरिनवासकः ॥ १४९॥
ानकता  ानमिूत धा रणाधारणिूयः ।
जीविुपरुीनाथो ादशाितूभःु ॥ १५०॥
तपातीतोऽिततगः ।
तासागाथ सव दश कः ॥ १५१॥
तासनमाग ािवमहः ।
दशनादितगो ँयो ँयातीताितदशकः ॥ १५२॥
दशनो दशनातीतो भावनाकारपधतृ ।्
मिणपव तसंानो मिणभषूणभिूषतः ॥ १५३॥
मिणूीतो मिणौेो मिणो मिणपकः ।
िचामिणगहृाः सविचािवविज तः ॥ १५४॥
िचाबाभिचो िचनाकारिचकः ।
अिचिप िनिो िनयाकः ॥ १५५॥
िनयो िनयाधीशो िनयाकदशकः ।
िऽिवबमिकालिमिूत िपरुाकः ॥ १५६॥
ॄचारी ोतूीतो गहृो गहृवासकः ।
परधाम परंॄ परमाा परारः ॥ १५७॥
सवरः सव मयः सवसाी िवलणः ।
मिणीपो ीपनाथो ीपाो ीपलणः ॥ १५८॥
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ससागरकता  च ससागरनायकः ।
महीधरो महीभता  महीपालो महानः ॥ १५९॥
महीाोऽपः सुो भावनः ।
सवुषेाः सखुूीतः सगुमः सगुमाौयः ॥ १६०॥
तापऽयािससमाादनचमाः ।
तारणापसारानमुमोमहः ॥ १६१॥
परपः परयेः परदवैतदवैतः ।
ॄपूो जगूो भपूो वरूदः ॥ १६२॥
अतैो तैिच तैातैिवविज तः ।
अभेः सव भे भेभदेकबोधकः ॥ १६३॥
लाारससवणा भः वमिूयोमः ।
शऽसूारकता  च अवतारपरो हरः ॥ १६४॥
सिंवदीशः सिंवदाा सिंवानूदायकः ।
सिंवता  च भ सिंवदानपवान ॥् १६५॥
सशंयातीतसहंाय ः सव सशंयहारकः ।
िनःसशंयमनोयेः सशंयााितरगः ॥ १६६॥
शवैम िशवूीतदीाशवैभावकः ।
भपूितः ाकृतो भपूो भपूभपूदायकः ॥ १६७॥
सवधम समायुः सव धम िववध कः ।
सवशाा सववदेः सव वेा सतिृमान ॥् १६८॥
भभावावतार भिुमिुफलूदः ।
भिसाथ िसि िसिबिुूदायकः ॥ १६९॥
वाराणसीवासदाता वाराणसीवरूदः ।
वाराणसीनाथपो गामकधारकः ॥ १७०॥
पवताौयकता  च िलं कपवतः ।
िलदहेो िलपितिलपूोऽितलभः ॥ १७१॥
ििूयो िसे उमप िवराट ्तुः ।
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मालािाभषूाो जपिातोिषतः ॥ १७२॥
ससः सदाता सकता  सदाौयः ।
ससाी सली लातीतमनोहरः ॥ १७३॥
जनको जगतामीशो जिनता जनिनयः ।
सिृितः सिृपी सिृपिितूदः ॥ १७४॥
सहंारपः कालािः कालसहंारपकः ।
सपातालपादो महदाकाशशीष वान ॥् १७५॥
अमतृामतृाकारः अमतृामतृपकः ।
अमतृाकारिचिः अमतृोकृवकारणः ॥ १७६॥
अमतृाहारिनमतृोवपवान ।्
अमतृाशंोऽमतृाधीशोऽमतृूीितिववध नः ॥ १७७॥
अिनदँ यो अिनवा ो अनोऽनसौंयः ।
ौयदेः ौयेो प ौयेोऽतीतफलोमः ॥ १७८॥
सारः ससंारसाी च सारासारिवचणः ।
धारणातीतभावो धारणायगोचरः ॥ १७९॥
गोचरो गोचरातीतः अतीव िूयगोचरः ।
िूयिूयः तथा ाथ ाथ ः ाथ फलूदः ॥ १८०॥
अथा थ साी लाशंो ललणिवमहः ।
जगदीशो जगाता जगयो जगुः ॥ १८१॥
गुमिूत ः यवंेो वेवदेकपकः ।
पापीतो पकता  सव पाथ दायकः ॥ १८२॥
अथ दथ माच अथा थ अथ दायकः ।
िवभवो वभैवः ौेः सव वभैवादायकः ॥ १८३॥
चतःुषिकलासऽूः चतःुषिकलामयः ।
परुाणौवणाकारः परुाणपुषोमः ॥ १८४॥
परुातनपरुाातः पवू जः पवू पवू कः ।
मताथ सव ः सव तूकाशकः ॥ १८५॥
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तवतेा तकता  तातरिनवासकः ।
तगमायफलूदः ॥ १८६॥
सवताथ तराजः तकः ।
ॄाडकोिटकता  च ॄाडोदरपरूकः ॥ १८७॥
ॄाडदशेदाता च ॄानपरायणः ।
यःू शुप हंसिवमहिनहृः ॥ १८८॥
ािसिनः ास उासः सवसशंयहारकः ।
सोऽहंपभाव सोऽहंपूदशकः ॥ १८९॥
सोऽहमीित िनः सोऽहं हंसः पवान ।्
हंसोहंसः प हंसिवमहिनःहृः ।
ासिनःासौासः पिराजो िनरनः ॥ १९०॥
॥ फलौिुत ॥

अािधकसहॐं त ु नाम साहॐमुमम ।्
िनं सीत नासः कीत येुयवासरे ॥ १९१॥
सातौ िवषवु े चवै पौण माां िवशषेतः ।
अमावां रिववारे िऽःसवारपाठकः ॥ १९२॥
े दशनमाोित काया कायऽिप ँयते ।
रिववारे दशावृा रोगनाशो भिवित ॥ १९३॥
सवदा सव कामाथ जपदेते ु सव दा ।
य रण माऽणे विैरणां कुलनाशनम ॥् १९४॥
भोगमोूदं ौें भिुमिुफलूदम ।्
सव पापूशमनं सवा पारनाशनम ॥् १९५॥
राजचरैािर मृनुां नाशनं जयवध नम ।्
मारणे सराऽं त ु दिणािभमखुो जपते ॥् १९६॥
उदङ् मखुः सहॐं त ु राणाय जपेिैश ।
पठतां श ृवतां चवै सव ःखिवनाशकृत ॥् १९७॥
धं यशमायुमारोयं पऽुवध नम ।्
योगिसिूदं सक ् िशवं ानूकािशतम ॥् १९८॥
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िशवलोकैकसोपान ं वािताथकसाधनम ।्
िवषमहयकरं पऽुपौऽािभवध नम ॥् १९९॥
सदा ःशमनं सवातिनवारणम ।्
याव ँयते दिेव शरभो भयनाशकः ॥ २००॥
ताव ँयते जां बहृदारयको भवते ।्
सहॐनाम नािकैेकोारणाथृक ् ॥ २०१॥
ातो भवित जाां िदा िः िरो भिुव ।
सहॐनाम सिां िशव परमानः ॥ २०२॥
योऽनुाित काे िशवको भिवित ।
िहताय सवलोकानां शरभेर भािषतम ॥् २०३॥
स ॄा स हिरः सोऽक ः स शबो वणो यमः ।
धनाः स भगवान स्चकैः सकलं जगत ॥् २०४॥
सखुाराो महादवेपसा यने तोिषतः ।
सवदा सव कामाथ जपिेित सवदा ॥ २०५॥
धनाथ धनमाोित यशोथ यश आयुात ।्
िनामः कीत येैं ॄानमयो भवते ॥् २०६॥
िबवैा  तलुसीपुैकैब कुलािदिभः ।
कारजैा ितकुसमुरैजुवैा  ितलातःै ॥ २०७॥
एिभना म सहॐै ु पजूयदे ्भिमारः ।
कुलं तारयत े तषेां के कोिटशतरैिप ॥ २०८॥
॥ इित आकाशभरैवके ूिसिूदे उमामहेरसवंादे
ौीमरभसहॐनामोऽं (३) सणू म ॥्
अशीितरमोऽायः
Entered by Ravin Bhalekar
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