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Shri Maharajni Sahasranamastotram

શ્રીમહારાજ્ઞીસહસ્રનામ તાતે્રમ્

અથવા શ્રીમહારાજ્ઞી રાજરાજેશ્વર સહસ્રનામ તાતે્રમ્

પાવર્ત્યુવાચ -

ભગવન્ વેદત વજ્ઞ મ ત્રત ત્રિવચક્ષણ ।
શર ય સવર્લાેકેશ શરણાગતવ સલ॥ ૧॥
કથં શ્રયમવા ાે ત લાેકે દાિરદ્ર્યદુઃખભાક્ ।
માિ ત્રકાે ભૈરવેશાન તન્મે ગિદતુમહર્ સ॥ ૨॥
શ્રી શવ ઉવાચ -

યા દેવી િન કલા રાજ્ઞી ભગવત્યમલેશ્વર ।
સા જત્યવ ત વ્યક્તં સહંિર ય ત તામસી॥ ૩॥
તસ્યા નામસહસ્રં તે વકે્ષ્ય નેહેન પાવર્ ત ।
અવાચ્યં દુલર્ભં લાેકે દુઃખદાિરદ્ર્યનાશનમ્॥ ૪॥
પરમાથર્પ્રદં િનતં્ય પરમૈશ્વયર્કારણમ્ ।
સવાર્ગમરહસ્યાઢ ં સકલાથર્પ્રદ પકમ્॥ ૫॥
સમ તશાેકશમનં મહાપાતકનાશનમ્ ।
સવર્મ ત્રમયં િદવં્ય રાજ્ઞીનામસહસ્રકમ્॥ ૬॥
ૐઅસ્ય શ્રીમહારાજ્ઞી રાજરાજેશ્વર નામસહસ્રસ્ય બ્રહ્મા ઋ ષઃ ।
ગાયત્રી છ દઃ । સવર્ભૂતેશ્વર મહારાજ્ઞી દેવતા । હ્ર ી ં બીજમ્ ।
સાૈઃ શ ક્તઃ । ક્લી ં ક લકમ્ । શ્રીમહારાજ્ઞીસહસ્રનામજપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં ઇત્યાિદના કર-હૃદયાિદ યાસઃ ।
NOTE: The follwing 5 lines (before ᳚dhyAnaM ᳚ are not found in SVR’s book

બ્રહ્મઋષયે નમઃ શર સ । ગાયત્રીચ્છ દસે નમઃ મખુે ।
શ્રીભૂતેશ્વર મહ્ર ારાજ્ઞીદેવતાયૈ નમઃ હૃિદ ।
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હ્ર ીબંી ય નમઃ નાભાૈ । સાૈઃ શક્તયે નમઃ ગુહ્યે ।
ક્લી ં ક લકાય નમઃ પાદયાેઃ । િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગષેુ ।
ૐહ્ર ા મત્યાિદના કરષડઙ્ગ યાસં િવધાય યાનં કુયાર્ત્ ।
॥ યાનમ્॥
યા દ્વાદશાકર્પિરમ ડતમૂ તરેકા
સહાસન સ્થ તમતી હ્યુરગૈ ર્તાં ચ ।
દેવીમન યગ તર શ્વરતાં પ્રપન્નાં var દેવીમનક્ષગ તમીશ્વરતાં
તાં નાૈ મ ભગર્વપષુી ં પરમાથર્રાજ્ઞીમ્॥ ૧॥
ચતુભુર્ ં ચ દ્રકલાધર્શખેરાં સહાસનસ્થામુરગાપેવી તનીમ્ ।
var સહાસનસ્થાં ભજુગાપેવી તનીમ્ પાશાઙુ્કશા ભાે હખડ્ગધાિરણી ં
રાજ્ઞી ં ભજે ચેત સ રાજ્યદાિયનીમ્॥ ૨॥
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં રાં મહારાજ્ઞી ક્લી ં સાૈઃ પ ચદશાક્ષર ।
હ્ર ી ં વાહા યક્ષર િવદ્યા પરા ભગવતી િવભા॥ ૧॥
ૐભા વતી ભિદ્રકા ભીમા ભગર્ પા મન વની ।
માનનીયા મનીષા ચ મનાે ચ મનાજેવા॥ ૨॥
માનદા મ ત્રિવદ્યા ચ મહાિવદ્યા ષડક્ષર ।
ષટ્કૂટા ચ િત્રકૂટા ચ ત્રયી વેદત્રયી શવા॥ ૩॥
શવાકારા િવ પાક્ષી શ શખ ડાવતં સની ।
મહાલ મીમર્હાેરસ્કા મહાજૈસ્કા મહાેદયા॥ ૪॥
માતઙ્ગી માેદકાહારા મિદરા ણલાેચના ।
સા વી શીલવતી શાલા સધુાકલશધાિરણી॥ ૫॥
ખડ્ ગની પ દ્મની પદ્મા પદ્મિક જલ્કર જતા ।
હૃ પદ્મવા સની હૃદ્યા પાનપાત્રધરા પરા॥ ૬॥
ધરાધરે દ્રતનયા દ ક્ષણા દક્ષ દયા । var દશના દયા
દયાવતી મહામેધા માેિદની બાેિધની સદા॥ ૭॥
ગદાધરા ચતા ગાેધા ગઙ્ગા ગાેદાવર ગયા ।
મહાપ્રભાવસિહતા મહાેરગિવભષૂણા॥ ૮॥
મહામુિનકૃતા ત યા મા વી માનવતી મઘા ।
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બાલા સર વતી લ મીદુર્ગાર્ દુગર્ તના શની॥ ૯॥
શાર શર રમ યસ્થા વખૈર ખેચરેશ્વર ।
શવદા શવવક્ષઃસ્થા કા લકા િત્રપુરેશ્વર ॥ ૧૦॥ var િત્રપુરાપુર

પુરાિરકુ ક્ષમ યસ્થા મુરાિરહૃદયેશ્વર ।
બલાિરરાજ્યદા ચ ડી ચામુ ડા મુ ડધાિરણી॥ ૧૧॥
મુ ડમાલા ચતા મુદ્રા ક્ષાેભણાકષર્ણક્ષમા ।
બ્રાહ્મી નારાયણી દેવી કાૈમાર ચાપરા જતા॥ ૧૨॥
દ્રાણી ચ શચી દ્રાણી વારાહી વીરસુ દર ।

નાર સહી ભૈરવેશી ભૈરવાકારભીષણા॥ ૧૩॥
નાગાલઙ્કારશાેભાઢ ા નાગયજ્ઞાપેવી તની ।
નાગકઙ્કણકેયૂરા (૧૦૦) નાગહારા સરેુશ્વર ॥ ૧૪॥
સરુાિરઘા તની પૂતા પૂતના ડાિકની િક્રયા ।
કૂમાર્ િક્રયાવતી કૃત્યા ડાિકની લાિકની લયા॥૧૫॥
var િક્રયાવતી કુર કૃત્યા, શાિકની લયા
લીલાવતી રસાક ણાર્ નાગક યા મનાેહરા ।
હારકઙ્કણશાેભાઢ ા સદાન દા શભુઙ્કર ॥ ૧૬॥
મહા સની મધુમતી સરસી મરમાેિહની । var પ્રહા સની મધુમતી
મહાેગ્રવપષુી વાતાર્ વામાચાર પ્રયા સરા॥ ૧૭॥
સધુામયી વે કરા વૈરઘ્ની વીરસુ દર ।
વાિરમ ય સ્થતા વામા વામનતે્રા શ શપ્રભા॥ ૧૮॥
શઙ્કર શમર્દા સીતા રવી દુ શ ખલાેચના ।
મિદરા વા ણી વીણાગી તજ્ઞા મિદરાવતી॥ ૧૯॥
વટસ્થા વા ણીશ ક્તઃ વટ વટવા સની ।
વટુક વીરસવૂર્ દ્યા ત ભની માેિહની ચમૂઃ॥ ૨૦॥
મુદ્ગરાઙુ્કશહ તા ચ વરાભયકરા કુટ ।
પાટ રદુ્રમવ લી ચ વટુકા વટુકેશ્વર ॥ ૨૧॥
ઇષ્ટદા કૃ ષભૂઃ ક ર રેવતી રમણ પ્રયા ।
રાેિહણી રેવતી ર યા રમણા રાેમહ ષણી॥ ૨૨॥
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રસાે લાસા રસાસારા સાિરણી તાિરણી તિડત્ ।
તર તિરત્રહ તા ચ તાેતુલા તર ણપ્રભા॥ ૨૩॥
રત્નાકર પ્રયા ર ભા રત્નાલઙ્કારશાે ભતા ।
ક્માઙ્ગદા ગદાહ તા ગદાધરવરપ્રદા॥ ૨૪॥

ષડ્રસા દ્વરસા માલા માલાભરણભૂ ષતા ।
માલતી મ લકામાેદા માેદકાહારવ લભા॥ ૨૫॥
વ લભી મધુરા માયા કાશી કા ચી લલ તકા ।
હસ તકા હસ તી ચ ભ્રમ તી ચ વસ તકા॥ ૨૬॥
ક્ષેમા ક્ષેમઙ્કર ક્ષામા ક્ષાૈમવસ્ત્રા (૨૦૦) ક્ષણેશ્વર ।
ક્ષણદા ક્ષેમદા સીરા સીરપા ણસમ ચતા॥ ૨૭॥
ક્ર તા ક્ર તાતપા કૂ્રરા કમનીયા કુલેશ્વર ।
કૂચર્બી કુઠારાઢ ા કૂ મણ કૂમર્સુ દર ॥ ૨૮॥
કા યાદ્રાર્ ચ કા મીર દૂતી દ્વારવતી ધ્રવુા । var કા યા ચવૈ
ધ્રવુ તુતા ધ્રવુગ તઃ પીઠેશી બગલામખુી॥ ૨૯॥
સમુખુી શાેભના ની તઃ રત્ન વાલામખુી ન તઃ ।
અલકાે જિયની ભાેગ્યા ભઙ્ગી ભાેગાવતી બલા॥ ૩૦॥
ધમર્રાજપુર પૂતા પૂણર્માલાઽમરાવતી । var પૂણર્સ વાઽમરાવતી
અયાે યા બાેધનીયા ચ યુગમાતા ચ ય ક્ષણી॥ ૩૧॥ var યાેધનીયા

યજ્ઞેશ્વર યાેગગ યા યાે ગ યેયા યશ વની ।
યશાવેતી ચ ચાવર્ઙ્ગી ચા હાસા ચલાચલા॥ ૩૨॥
હર શ્વર હરેમાર્યા ભા મની વાયવુે ગની । var માિયની વાયવુે ગની
અ બા લકાઽ બા ભગશી ગુકૂટા મહામ તઃ॥ ૩૩॥
કાેશશે્વર ચ કમલા ક તદા ક તવિધની ।
કઠાેરવાકુ્કહૂમૂ તઃ ચ દ્ર બ બસમાનના॥ ૩૪॥
ચ દ્રકુઙુ્કમ લપ્તાઙ્ગી કનકાચલવા સની ।
મલયાચલસાનુસ્થા િહમાિદ્રતનયાતનૂઃ॥ ૩૫॥
િહમાિદ્રકુ ક્ષદેશસ્થા કુ જકા કાેસલેશ્વર ।
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કારૈકિનગલા ગૂઢા ગૂઢગુ ફાઽ તવે ગની॥ ૩૬॥ var ગૂઢગુ ફાઽ તગાેિપતા

તનુ તનુ પા ચ બાણચાપધરા નુ તઃ ।
ધુર ણા ધૂમ્રવારાહી ધૂમ્રકેશાઽ ણાનના॥ ૩૭॥
અ ણેશી દ્યુ તઃ ખ્યા તઃ ગિરષ્ઠા ચ ગિરયસી ।
મહાનસી મહાકારા સરુાસરુભયઙ્કર ॥ ૩૮॥
અ પા હ જ્યાે તરિન દ્ધા સર વતી ।
યામા યામમખુી શા તા શ્રા તસ તાપહાિરણી॥ ૩૯॥
ગાૈગર્ યા ગાેમયી ગુહ્યા ગાેમતી ગ વાગ્રસા ।
ગીતસ તાષેસસંક્તા (૩૦૦) ગ્ િહણી ગ્રાિહણી ગુહા॥ ૪૦॥
ગણ પ્રયા ગજગ તગાર્ ધાર ગ ધમાેિદની । ગ ધમાેિહની
ગ ધમાદનસાનુસ્થા સહ્યાચલકૃતાલયા॥ ૪૧॥
ગ નન પ્રયા ગ યા ગ્રાિહકા ગ્રાહવાહના ।
ગુહપ્રસગુૂર્હાવાસા ગ્ હમાલાિવભષૂણા॥ ૪૨॥
કાૈબેર કુહકા ભ્ર ત તકર્િવદ્યા પ્રયઙ્કર ।
પીતા બરા પટાકારા પતાકા ષ્ટ સધુા॥ ૪૩॥
દાક્ષાયણી દક્ષસતુા દક્ષયજ્ઞિવના શની ।
તારાચક્ર સ્થતા તારા તુર તુયાર્ ત્રુિટ તુલા॥ ૪૪॥
સ યાત્રયી સ ધજરા સ યા તા યલા લતા ।
લ લતા લાેિહતા લ યા ચ પા ક પાકુલા ણઃ॥ ૪૯॥
તઃ સત્યવતી વસ્થાઽસમાના માનવિધની ।

મહાેમયી મન તુ ષ્ટઃ કામધનેુઃ સનાતની॥ ૪૬॥
સૂ મ પા સૂ મમખુી સ્થૂલ પા કલાવતી ।
તલાતલાશ્રયા સ ધુઃ ય બકા લ પકા જયા॥ ૪૭॥
સાૈદા મની સધુાદેવી સનકિદસમ ચતા ।
મ દાિકની ચ યમનુા િવપાશા નમર્દાનદ ॥ ૪૮॥
ગ ડક્યૈરાવતી સપ્રા િવત તા ચ સર વતી ।
રેવા ચે મતી વેગવતી સાગરવા સની॥ ૪૯॥
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દેવક દેવમાતા ચ દેવેશી દેવસુ દર ।
દૈત્યેશી દમની દાત્રી િદ તિદ તજસુ દર ॥ ૫૦॥ var દૈત્યઘ્ની

િવદ્યાધર ચ િવદ્યેશી િવદ્યાધરજસુ દર ।
મનેકા ચત્રલખેા ચ ચિત્રણી ચ તલાેત્તમા॥ ૫૧॥
ઉવર્શી માેિહની ર ભા ચા સરાેગણસુ દર ।
ય ક્ષણી યક્ષલાેકેશી યક્ષનાયકસુ દર ॥ ૫૨॥ var નરવાહનપૂ જતા

NOTE: The next line is not found in SVR’s book

યક્ષે દ્રતનયા યાેગ્યા યક્ષનાયકસુ દર ।
ગ ધવત્ય ચતા ગ ધા સગુ ધા ગીતત પરા॥ ૫૩॥
ગ ધવર્તનયા નમ્રા (૪૦૦) ગી તગર્ ધવર્સુ દર ।
મ દાેદર કરાલાક્ષી મેઘનાદવરપ્રદા॥ ૫૪॥
મેઘવાહનસ તુષ્ટા મેઘમૂ તશ્ચ રાક્ષસી ।
રક્ષાેહત્ર કેકસી ચ રક્ષાનેાયકસુ દર ॥ ૫૫॥
િકન્નર ક બુક ઠ ચ કલક ઠ વનાઽ તા var કલક ઠ વના સધુા
િક મખુી હયવક્ત્રા ચ ખેલાિકન્નરસુ દર ॥ ૫૬॥
િવપાશી રાજમાતઙ્ગી ઉ ચ્છષ્ટપદસં સ્થતા ।
મહાિપશા ચની ચા દ્ર િપશાચકુલસુ દર ॥ ૫૭॥
ગુહ્યેશ્વર ગુહ્ય પા ગવુ ગુહ્યકસુ દર ।
સ દ્ધપ્રદા સદ્ધવધૂઃ સદ્ધશેી સદ્ધસુ દર ॥ ૫૮॥
ભૂતેશ્વર ભૂતલયા ભૂતધાત્રી ભયાપહા ।
ભૂતભી તહર ભવ્યા ભૂત ભૂતસુ દર ॥ ૫૯॥
વી પા થવલાેકેશી પ્રથા િવ સમ ચતા ।

વસુ ધરા વસનુતા પ થવી ભૂ મસુ દર ॥ ૬૦॥
અ ભાેિધતનયાઽલુ ધા જલ ક્ષી જલેશ્વર ।
અમૂ તર મયી માર જલસ્થા જલસુ દર ॥ ૬૧॥
તજે વની મહાેધાત્રી તજૈસી સયૂર્ બ બગા ।
સયૂર્કા તઃ સયૂર્તે ઃ તે ે પૈકસુ દર ॥ ૬૨॥
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વાયવુાહા વાયુમખુી વાયુલાેકૈકસુ દર ।
ગગનસ્થા ખેચરેશી શૂ ય પા િનરાકૃ તઃ॥ ૬૩॥ શરૂ પા

િનરાભાસા ભાસમાના તરાકાશસુ દર ।
ક્ષ તમૂ તધરાઽન તા ક્ષ ત લાેકસુ દર ॥ ૬૪॥
અ ધયાના રત્નશાેભા વ ણેશી વરાયુધા ।
પાશહ તા પાષેણા ચ વ ણેશ્વરસુ દર ॥ ૬૫॥
અનલૈક ચજ્યા તઃ પ ચાિનલમ ત સ્થ તઃ ।
પ્રાણાપાનસમાનેચ્છા ચાેદાનવ્યાન િપણી॥ ૬૬॥
પ ચવાતગ તનાર્ડી િપણી વાતસુ દર ।
અ ગ્ પા વિહ્ન શખા વડવાનલસિન્નભા॥ ૬૭॥
હે તહર્િવહુર્તજ્યાે તર ગ્ વિહ્નસુ દર ।
સાેમેશ્વર સાેમકલા સાેમપાનપરાયણા॥ ૬૮॥
સાૈ યાનના સાૈ ય પા સાેમસ્થા સાેમસુ દર ।
સયૂર્પ્રભા સયૂર્મખુી સયૂર્ સયૂર્સુ દર ॥ ૬૯॥
યા જ્ઞક યજ્ઞભાગેચ્છા યજમાનવરપ્રદા ।
યાજક યજ્ઞિવદ્યા ચ યજમાનૈકસુ દર ॥ ૭૦॥
આકાશગા મની વ દ્યા શ દ ઽઽકાશસુ દર ।
મીનાસ્યા મીનનતે્રા ચ મીનાસ્થા મીનસુ દર ॥ ૭૧॥
var મીન પ્રયા મીનનતે્રા મીનાશા મીનસુ દર
કૂમર્ ષ્ઠગતા કૂમ કૂમર્ કૂમર્સુ દર । var કૂમર્ િપણી
વારાહી વીરસવૂર્ દ્યા વરારાેહા ગેક્ષણા॥ ૭૨॥
વરાહમૂ તવાર્ચાલા વ યા વારાહસુ દર । var દંષ્ટ્ર ા વારાહસુ દર
નર સહાકૃ તદવી દુષ્ટદૈત્યિનષૂિદની॥ ૭૩॥
પ્રદ્યુ વરદા નાર નર સહૈકસુ દર ।
વામ વામનાકારા નારાયણપરાયણા॥ ૭૪॥
બ લદાનવદપર્ઘ્ની વા યા વામનસુ દર ।
રામ પ્રયા રામકલા રક્ષાવેંશક્ષયભયઙ્કર ॥ ૭૫॥ રક્ષાવેંશક્ષયઙ્કર રક્ષાવેંશભયઙ્કર

var રામ પ્રયા રામક લઃ ક્ષત્રવંશક્ષયઙ્કર
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ગપુતુ્રી રાજક યા રામા પરશધુાિરણી । var દનપુતુ્રી
ભાગર્વી ભાગર્વેષ્ટા ચ મદગ્ યવરપ્રદા॥ ૭૬॥
કુઠારધાિરણી રાિત્ર ર્મદગ્ યૈકસુ દર ।
સીતાલ મણસવે્યા ચ રક્ષઃકુલિવના શની॥ ૭૭॥
રામ પ્રયા ચ શત્રુઘ્ની શત્રુઘ્નભરતેષ્ટદા ।
લાવ યા તધારાઢ ા લવણાસરુઘા તની॥ ૭૮॥
લાેિહતાસ્યા પ્રસન્નાસ્યા વાત્મારામૈકસુ દર । var વાગમા રામસુ દર
કૃ ણકેશા કૃ ણમખુી યાદવા તકર લયા॥ ૭૯॥
યાદાેગણા ચતા યાજે્યા રાધા શ્રીકૃ ણસુ દર ।
સદ્ધપ્રસઃૂ સદ્ધદેવી જનમાગર્પરાયણા॥ ૮૦॥ var બુદ્ધપ્રસબુૂર્દ્ધદેવી

જતક્રાેધા જતાલસ્યા જનસવે્યા જતે દ્રયા ।
જનવંશધરાેગ્રા ચ નીલા તા બુદ્ધસુ દર ॥ ૮૧॥
કાલી કાેલાહલપ્રીતા પ્રેતવાહા સરેુશ્વર ।
ક લ્ક પ્રયા ક બુધરા ક લકાલૈકસુ દર ॥ ૮૨॥
િવ માયા બ્રહ્મમાયા શા ભવી શવવાહના ।
ઇ દ્રાવરજવક્ષઃસ્થા સ્થા પત્ની પલા લની॥ ૮૩॥
જૃ ભણી જૃ ભહત્ર ચ જૃ ભમાણાલકાકુલા । var ઋ ભમાણકચાલકા
કુલાકુલફલેશાની પદદાનફલપ્રદા॥ ૮૪॥
કુલવાગીશ્વર કુલ્યા કુલ કુલસુ દર ।
પુર દરેડ્યા તા યાલયા પુ યજનેશ્વર ॥ ૮૫॥
પુ યાે સાહા પાપહ ત્રી પાકશાસનસુ દર ।
સયૂકાિટપ્રતીકાશા સયૂર્તે ેમયી મ તઃ॥ ૮૬॥
લે ખની ભ્રા જની ર જુ િપણી સયૂર્સુ દર ।
ચ દ્રકા ચ સધુાધારા જ્યાે ના શીતાંશસુુ દર ॥ ૮૭॥
લાેલાક્ષી ચ શતાક્ષી ચ સહસ્રાક્ષી સહસ્રપાત્ ।
સહસ્રશીષાર્ ચે દ્રાણી સહસ્રભજુવ લકા॥ ૮૮॥
કાેિટરત્નાંશશુાેભા ચ શભુ્રવસ્ત્રા શતાનના ।
શતાન દા શ્રુ તધરા િપઙ્ગલા ચાેગ્રનાિદની॥ ૮૯॥
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સષુુ ા હારકેયૂરનપૂુરારાવસઙુ્કલા ।
ઘાેરનાદાઽઘાેરમખુી ચાને્મખુી ચાે મૂકાયુધા॥ ૯૦॥
ગાેિપતા ગજૂર્ર ગાેધા ગાયત્રી વેદવ લભા ।
વ લક વનનાદા ચ નાદિવદ્યા નદ તટ ॥ ૯૧॥
બ દુ પા ચક્રયાેિન બ દુનાદ વ િપણી ।
ચકે્રશ્વર ભૈરવેશી મહાભૈરવવ લભા॥ ૯૨॥
કાલભૈરવભાયાર્ ચ ક પા તે રઙ્ગનતર્ક ।
પ્રલયાનલધૂમ્રાભા યાેિનમ યકૃતાલયા॥ ૯૩॥
ભૂચર ખેચર મુદ્રા નવમુદ્રાિવલા સની ।
િવયાે ગની મશાનસ્થા મશાનાચર્નતાે ષતા॥ ૯૪॥
ભા વરાઙ્ગી ભગર્ શખા ભગર્વામાઙ્ગવા સની ।
ભદ્રકાલી િવશ્વકાલી શ્રીકાલી મેઘકા લકા॥ ૯૫॥
નીરકાલી કાલરાિત્રઃ કાલી કામેશકા લકા ।
ઇ દ્રકાલી પવૂર્કાલી પ શ્ચમા ાયકા લકા॥ ૯૬॥
મશાનકા લકા શભુ્રકાલી શ્રીકૃ ણકા લકા । var ભદ્રકાલી
ક્ર ઙ્કારાેત્તરકાલી શ્રી ં હંુ હ્ર ી ં દ ક્ષણકા લકા॥ ૯૭॥
સુ દર િત્રપુરેશાની િત્રકૂટા િત્રપુરા ચતા ।
િત્રનતે્રા િત્રપુરા યક્ષા િત્રકૂટા કૂટભૈરવી॥ ૯૮॥ var િત્રપુટા પુટભૈરવી

િત્રલાેકજનની નતે્રી મહાિત્રપૂરસુ દર ।
કામેશ્વર કામકલા કાલકામેશસુ દર ॥ ૯૯॥
યક્ષયકાક્ષર દેવી ભાવના ભવુનેશ્વર ।
અેકાક્ષર ચતુ કૂટા િત્રકૂટેશી લયેશ્વર ॥ ૧૦૦॥
ચતવુર્ણાર્ ચ વણશી વણાર્ઢ ા ચતુરક્ષર ।
પ ચાક્ષર ચ ષડ્વક્ત્રા ષટ્કૂટા ચ ષડક્ષર ॥ ૧૦૧॥
સપ્તાક્ષર નવાણશી પરમાષ્ટાક્ષરેશ્વર ।
નવમી પ ચમી ષ ષ્ટઃ નાગેશી નવનાિયકા॥ ૧૦૨॥ var નાગેશી ચ નવાક્ષર ।
દશાક્ષર દશાસ્યેશી દેિવકૈકાદશાક્ષર ।
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દ્વાદશાિદત્યસઙ્કાશા (૭૦૦) દ્વાદશી દ્વાદશાક્ષર ॥ ૧૦૩॥
ત્રયાેદશી વેદગભાર્ વાદ્યા (બ્રાહ્મી) ત્રયાેદશાક્ષર ।
ચતુદર્શાક્ષર િવદ્યા િવદ્યાપ ચદશાક્ષર ॥ ૧૦૪॥
ષાેડશી સવર્િવદ્યેશી મહાશ્રીષાેડશાક્ષર ।
મહાશ્રીષાેડશી પા ચ તામ ણમનુ પ્રયા॥ ૧૦૫॥
દ્વાિવશત્યક્ષર યામા મહાકાલકુટુ બની ।
વજ્રતારા કાલતારા નાર તારાેગ્રતાિરણી॥ ૧૦૬॥
કામતારા પશર્તારા શ દતારા રસાશ્રયા ।
પતારા ગ ધતારા મહાનીલસર વતી॥ ૧૦૭॥
કાલ વાલા વિહ્ન વાલા બ્રહ્મ વાલા જટાકુલા ।
િવ વાલા જ શખા ભદ્ર વાલા કરા લની॥ ૧૦૮॥ િવ શખા

િવકરાલમખુી દેવી કરાલી ભૂ તભષૂણા ।
ચતાશયાસના ચ ત્યા ચતામ ડલમ યગા॥ ૧૦૯॥
ભૂતભૈરવસવે્યા ચ ભૂતભૈરવપા લની ।
બ ધક બદ્ધસન્મુદ્રા ભવબ ધિવના શની॥ ૧૧૦॥
ભવાની દેવદેવેશી દ ક્ષા દ ક્ષતપૂ જતા ।
સાધકેશી સ દ્ધદાત્રી સાધકાન દવિધની॥ ૧૧૧॥
સાધકાશ્રયભૂતા ચ સાધકેષ્ટફલપ્રદા ।
ર વેતી રાજસી ચ રજક ચ રજ વલા॥ ૧૧૨॥
પુ પ પ્રયા પુ પપૂણાર્ વય ભપુૂ પમા લકા । var પુ પ પ્રયા પુ પવતી
વય ભપુૂ પગ ધાઢ ા પુલ ત્યસતુના શની॥ ૧૧૩॥ var પુલ ત્યસતુઘા તની

પાત્રહ તા પરા પાતૈ્રી પીતાસ્યા પીતભષૂણા ।
િપઙ્ગાનના િપઙ્ગકેશી િપઙ્ગલા િપઙ્ગલેશ્વર ॥ ૧૧૪॥
મઙ્ગલા મઙ્ગલેશાની સવર્મઙ્ગલમઙ્ગલા ।
પુ રવેશ્વર પાશધરા ચાપધરાઽધુરા॥ ૧૧૫॥
પુ યધાત્રી પુ યમયી પુ યલાેકિનવા સની ।
હાે સવે્યા હકારસ્થા સકારસ્થા સખુાવતી॥ ૧૧૬॥
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સખી શાેભાવતી સત્યા સત્યાચારપરાયણા ।
સા વીશાનકલેશાની વામદેવકલા શ્રતા॥ ૧૧૭॥
સદ્યાે તકલેશાની શવાઽઘાેરકલાકૃ તઃ । var સદ્યાે તકલા દેવી
શવર્ર વીરસદશૃી ક્ષીરનીરિવવે ચની (૮૦૦)॥ ૧૧૮॥
િવતકર્િનલયા િનત્યા િનત્ય ક્લન્ના પરા બકા ।
પુરાિરદિયતા દ ઘાર્ દ ઘર્નાસાઽ પભા ષણી॥ ૧૧૯॥
કા શકા કાૈ શક કાે યા કાેશદા પવિધની ।
તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટઃ પ્ર પ્રીતા પૂ જતા પજૂક પ્રયા॥ ૧૨૦॥ var પ્રા જકા પજૂક પ્રયા

પ્ર વતી ગભર્વતી ગભર્પાષેણકાિરણી । var ગભર્પાષેણપાે ષતા
શકુ્રવાસાઃ શકુ્લ પા શુ ચવાસા જયાવહા॥ ૧૨૧॥
નક જ યજનકા જનતાષેણત પરા ।

વાદ પ્રયા વાદ્યરતા વાિદની વાદસુ દર ॥ ૧૨૨॥ var વાિદતા વાદસુ દર

વા ત ભની ક રપા ણઃ ધીરાધીરા ધુર ધરા । var વા ત ભની ક રવાણી
તન ધયી સા મધનેી િનરાન દા િનર જના॥ ૧૨૩॥ var િનરાન દા િનરાલયા

સમ તસખુદા સારા વારાિન્નિધવરપ્રદા ।
વાલુકા વીરપાનેષ્ટા વસધુાત્રી વસુ પ્રયા॥ ૧૨૪ ।
શકુાના દા શકુ્રરસા શકુ્રપજૂ્યા શકુ પ્રયા ।
શુ ચશ્ચ શકુહ તા ચ સમ તનરકા તકા॥ ૧૨૫॥ var શકુ ચ શકુહ તા ચ

સમ તત વિનલયા ભગ પા ભગેશ્વર ।
ભગ બ બા ભગાહૃદ્યા ભગ લઙ્ગ વ િપણી॥ ૧૨૬॥
ભગ લઙ્ગેશ્વર શ્રીદા ભગ લઙ્ગા તસ્રવા ।
ક્ષીરાશના ક્ષીર ચઃ આજ્યપાનપરાયણા॥ ૧૨૭॥
મધપુાનપરા પ્રાૈઢા પીવરાંસા પરાવરા ।
િપલ પલા પટાેલેશા પાટલા ણલાેચના॥ ૧૨૮॥
ક્ષીરા બુિધ પ્રયા ક્ષપ્રા સરલા સરલાયુધા ।
સઙ્ગ્રામા સનુયા સ્ર તા સં તઃ સનકેશ્વર ॥ ૧૨૯॥
ક યા કનકરેખા ચ કા યકુ જિનવા સની ।
કા ચનાેભતનુઃ કાષ્ઠા કુષ્ઠરાેગિનવાિરણી॥ ૧૩૦॥
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કઠાેરમૂધર્ કુ તી કૃ તાયુધધરા તઃ ।
ચમાર્ બરા કૂ્રરનખા ચકાેરાક્ષી ચતુભુર્ ॥ ૧૩૧॥
ચતવુદ પ્રયા ચાદ્યા ચતવુર્ગર્ફલપ્રદા ।
બ્રહ્મા ડચાિરણી સુ્ફ તઃ બ્રહ્માણી બ્રહ્મસ મતા॥ ૧૩૨॥
સ કારકાિરણી સૂ તઃ સૂ તકા લ તકાલયા (૯૦૦)
ક પવ લી કૃશાઙ્ગી ચ ક પપાદપવા સની॥ ૧૩૩॥
ક પપાશા મહાિવદ્યા િવદ્યારાજ્ઞી સખુાશ્રયા ।
ભૂ તરાજ્ઞી િવશ્વરાજ્ઞી લાેકરાજ્ઞી શવાશ્રયા॥ ૧૩૪॥
બ્રહ્મરાજ્ઞી િવ રાજ્ઞી દ્રરાજ્ઞી જટાશ્રયા ।
નાગરાજ્ઞી વંશરાજ્ઞી વીરરાજ્ઞી રજઃ પ્રયા॥ ૧૩૫॥
સ વરાજ્ઞી તમાેરાજ્ઞી ગણરાજ્ઞી ચલાચલા ।
વસરુાજ્ઞી સત્યરાજ્ઞી તપાેરાજ્ઞી જપ પ્રયા॥ ૧૩૬॥
મ ત્રરાજ્ઞી વેદરાજ્ઞી ત ત્રરાજ્ઞી શ્રુ ત પ્રયા ।
વેદરાજ્ઞી મિ ત્રરાજ્ઞી દૈત્યરાજ્ઞી દયાકરા॥ ૧૩૭॥
કાલરાજ્ઞી પ્ર રાજ્ઞી તે ેરાજ્ઞી હરાશ્રયા ।
વીરાજ્ઞી પયાેરાજ્ઞી વાયુરાજ્ઞી મદાલસા॥ ૧૩૮॥

સધુારાજ્ઞી સરુારાજ્ઞી ભીમરાજ્ઞી ભયાે જ્ઝતા ।
ત યરાજ્ઞી જયારાજ્ઞી મહારાજ્ઞી મહામ ત્તઃ॥ ૧૩૯॥ var મહારાજ્ઞી કુલાેકૃ તઃ

વામરાજ્ઞી ચીનરાજ્ઞી હિરરાજ્ઞી હર શ્વર ।
પરારાજ્ઞી યક્ષરાજ્ઞી ભૂતરાજ્ઞી શવાશ્રયા॥ ૧૪૦॥ var ભૂતરાજ્ઞી શવાસના

વટુરાજ્ઞી પ્રેતરાજ્ઞી શષેરાજ્ઞી શમપ્રદા । var બહુરાજ્ઞી પ્રેતરાજ્ઞી
આકાશરાજ્ઞી રાજેશી રાજરાજ્ઞી ર ત પ્રયા॥ ૧૪૧॥
પાતાલરાજ્ઞી ભૂરાજ્ઞી પ્રેતરાજ્ઞી િવષાપહા ।
સદ્ધરાજ્ઞી િવભારાજ્ઞી તે ેરાજ્ઞી િવભામયી॥ ૧૪૨॥
ભા વદ્રાજ્ઞી ચ દ્રરાજ્ઞી તારારાજ્ઞી સવુા સની ।
ગ્ હરાજ્ઞી ક્ષરાજ્ઞી લતારાજ્ઞી મ તપ્રદા॥ ૧૪૩॥
વીરરાજ્ઞી મનાેરાજ્ઞી મનુરાજ્ઞી ચ કા યપી । var ધીરરાજ્ઞી મનાેરાજ્ઞી
મુિનરાજ્ઞી રત્નરાજ્ઞી ગરાજ્ઞી મ ણપ્રભા॥ ૧૪૪॥ var યુગરાજ્ઞી મ ણપ્રભા
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સ ધુરાજ્ઞી નદ રાજ્ઞી નદરાજ્ઞી દર સ્થતા ।
નાદરાજ્ઞી બ દુરાજ્ઞી આત્મરાજ્ઞી ચ સદ્ગ તઃ॥ ૧૪૫॥
પતુ્રરાજ્ઞી યાનરાજ્ઞી લયરાજ્ઞી સદેશ્વર ।
ઈશાનરાજ્ઞી રાજેશી વાહારાજ્ઞી મહત્તરા॥ ૧૪૬॥
વિહ્નરાજ્ઞી યાે ગરાજ્ઞી યજ્ઞરાજ્ઞી ચદાકૃ તઃ ।
જગદ્રાજ્ઞી ત વરાજ્ઞી વાગ્રાજ્ઞી િવશ્વ િપણી॥ ૧૪૭॥
પ ચદશાક્ષર રાજ્ઞી ૐ હ્ર ી ં ભૂતેશ્વરેશ્વર । ( ૧૦૦૦)
ઇતીદં મ ત્રસવર્ વં રાજ્ઞીનામસહસ્રકમ્॥ ૧૪૮॥
પ ચદશાક્ષર ત વં મ ત્રસારં મનુ પ્રયમ્ ।
સવર્ત વમયં પુ યં મહાપાતકનાશનમ્॥ ૧૪૯॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદં લાેકે સવર્રાેગિનબહર્ણમ્ ।
સવા પાતપ્રશમનં ગ્રહશા તકરં શભુમ્॥ ૧૫૦॥
સવર્દેવ પ્રયં પ્રાજં્ય સવર્શત્રુભયાપહમ્ ।
સવર્દુઃખાૈઘશમનં સવર્શાેકિવનાશનમ્॥ ૧૫૧॥
પઠેદ્વા પાઠયેત્ ના ાં સહસ્રં શ ક્તસિન્નધાૈ ।
દૂરાદેવ પલાય તે િવપદઃ શત્રુભીતયઃ॥ ૧૫૨॥
રાક્ષસા ભૂતવેતાલાઃ પન્નગા હિરણ દ્વષઃ ।
પઠના દ્વદ્રવ ત્યાશુ મહાકાલાિદવ પ્ર ઃ॥ ૧૫૩॥
શ્રવણા પાતાકં ન યેચ્છ્ર ાવયેદ્યઃ સ ભાગ્યવાન્ ।
નાનાિવધાિન ભાેગાિન સ ભૂય થવીતલે॥ ૧૫૪॥
ગ મ ય ત પરાં ભૂ મ વિરતં નાત્ર સશંયઃ ।
NOTE: The following verses (155-175) are not found

in S V Radhakrishna Sastri’s Book

અશ્વમેધસહસ્રસ્ય વા જપેયસ્ય કાેટયઃ ।
ગઙ્ગા નાનસહસ્રસ્ય ચા દ્રાયણાયુતસ્ય ચ॥ ૧૫૫॥
તપ્તકૃચ્છેકલક્ષસ્ય રાજસયૂસ્ય કાેટયઃ ।
સહસ્રનામપાઠસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૧૫૬॥
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સવર્ સદ્ધ શ્વરં સા યં રાજ્ઞીનામસહસ્રકમ્ ।
મ ત્રગભ પઠેદ્ય તુ રાજ્યકામાે મહેશ્વિર॥ ૧૫૭॥
વષર્મેકં શતાવત મહાચીનક્રમાકુલઃ ।
શિક્રપૂ પરાે રાત્રાૈ સ લભેદ્રાજ્યમીશ્વિર॥ ૧૫૮॥
પતુ્રકામી પઠે સાયં ચતાભ માનુલપેનઃ ।
િદગ બરાે મુક્તકેશઃ શતાવત મહેશ્વિર॥ ૧૫૯॥
મશાને તુ લભે પુતં્ર સાક્ષાદ્વશૈ્રવણાપેમમ્ ।
પરદારાચર્નરતાે ભગ બ બં મરન્ સધુીઃ॥ ૧૬૦॥
પઠેન્નામસહસ્રં તુ વસકુામી લભેદ્ધનમ્ ।
રવાૈ વારત્રયં દેિવ પઠેન્નામસહસ્રકમ્॥ ૧૬૧॥
દુિવષ્ટરિનિવષ્ટઃ ક્ષીરપાનપરાયણઃ ।
વ ે સહાસનાં રાજ્ઞી ં વરદાં ભુિવ પ ય ત॥ ૧૬૨॥
ક્ષીરચવર્ણસ પ્તાે વીરપાનરસાકુલઃ ।
યઃ પઠે પરયા ભ યા રાજ્ઞીનામસહસ્રકમ્॥ ૧૬૩॥
સ સદ્યાે મુચ્યતે ઘાેરાન્મહાપાતક દ્ભયાત્ ।
યઃ પઠે સાધકાે ભ યા શ ક્તવક્ષઃકૃતાસનઃ॥ ૧૬૪॥
શકુ્રાેત્તરણકાલે તુ તસ્ય હ તેઽષ્ટ સદ્ધયઃ ।
યઃ પઠેિન્ન શ ચક્રાગ્રે પરસ્ત્રી યાનત પરઃ॥ ૧૬૫॥
સરુાસવરસાન દ સ લભે સયંુગે જયમ્ ।
ઇદં નામસહસ્રં તુ સવર્મ ત્રમયં શવે॥ ૧૬૬॥
ભજૂર્ વ ચ લખેદ્રાત્રાૈ ચક્રાચર્નસમાગમે ।
અષ્ટગ ધને પૂતને વેષ્ટયેત્ વણર્પત્રકે॥ ૧૬૭॥
ધારયેત્ ક ઠદેશે તુ સવર્ સ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
યાે ધારયને્મહારક્ષાં સવર્દેવા તદુલર્ભામ્॥ ૧૬૮॥
રણે રાજકુલે દ્યૂતે ચાૈરરાેગાદ્યપુદ્રવે ।
સ પ્રા ાે ત જયં સદ્યઃ સાધકાે વીરનાયકઃ॥ ૧૬૯॥
શ્રીચકં્ર પજૂયેદ્ય તુ ધારયેદ્વમર્ મ તકે ।
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પઠેન્નામસહસ્રં તુ તાતંે્ર મ ત્રાત્મકં તથા॥ ૧૭૦॥
િક િક ન લભતે કામં દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
સરુાપાનં તતઃ સિંવચ્ચવર્ણં મીનમાંસકમ્॥ ૧૭૧॥
નવક યાસમાયાેગાે મુદ્રા વીણારવઃ પ્રયે ।
સ સઙ્ગાે ગુ સાિન્ન યં રાજ્ઞીશ્રીચક્રમગ્રતઃ॥ ૧૭૨॥
યસ્ય દેિવ સ અેવ સ્યાદ્યાેગી બ્રહ્મિવદ શ્વરઃ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં ભ યા તવ મયાેિદતમ્॥ ૧૭૨॥
અપ્રકા યમદાતવં્ય ન દેયં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
અ ય શ યાય દુષ્ટાય દુજર્નાય દુરાત્મને॥ ૧૭૪॥
ગુ ભ ક્તિવહીનાય સરુાસ્ત્રીિન દકાય ચ ।
ના તકાય કુશીલાય ન દેયં ત વદ શ ભઃ॥ ૧૭૫॥
NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:

દેયં શ યાય શા તાય ભક્તાયાદ્વતૈવાિદને ।
દ ક્ષતાય કુલીનાય રાજ્ઞીભ ક્તરતાય ચ॥ ૧૭૬॥
દ વા ભાેગાપવગ ચ લભે સાધકસત્તમઃ ।
ઇ ત નામસહસ્રં તુ રાજ્ઞ્યાઃ શવમખુાેિદતમ્ ।
અત્ય તદુલર્ભં ગાે યં ગાપેનીયં વયાેિનવત્॥ ૧૭૭॥
NOTE: the following two extra shlokams are found

in S V Radhakrishna Sastri’s Book

અષ્ટાિવશ તનજૈમા યમુિન ભઃ ભાવ્યાં મહાયાે ગ ભઃ
શ્રીવાણીકરવી જતાં સમુકુટાં શ્રીચક્ર બ દુ સ્થતામ્ ।

પ ચબ્રહ્મસતુ વમ ચિનલયાં સામ્રાજ્ય સ દ્ધપ્રદાં
શ્રી સહાસનસુ દર ં ભગવતી ં રાજેશ્વર માશ્રયે॥ ૧॥

શ્વેતછત્રસવુાલવીજનનુતા માલાિકર ટાે વલા
સન્મ દ મતસુ દર શ શધરા તા બૂલપૂણાર્નના ।

શ્રી સહાસનસં સ્થતા સમુશરા શ્રીવીરવયાર્સના
સામ્રાજ્ઞી મનષુાેડશી ભગવતી માં પાતુ રાજેશ્વર ॥ ૨॥

॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે દશિવદ્યારહસ્યે
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શ્રીમહારાજ્ઞીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ સમાપ્તમ્॥

Encoded by DPD, Alex

Proofread by DPD, Pallasena Narayanaswami ppnswami at gmail.com

PSA Easwaran

This work was proof read using the version found in S V

Radhakrishna Sastri’s Book, ᳚shrI bhagavatI stutima njarI᳚

(pages 158-173). We find a few extra verses here, that are not

found in this book. In Radhakrishna Sastri’s book, the verse

sequence 1-156 starts from the following shlokam. Also, in

verse No. 49, SVR’s book uses six padas (3 lines instead of

four padas in 2 lines), so the actual count in the book and

the encoded version may be slightly different.

The var is used to indicate variation or pAThabheda found in

two different prints.

Shri Maharajni Sahasranamastotram
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