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Shri Maharajni Sahasranamastotram

மஹாராjhஞீஸஹshரநாமshேதாthரmh

அத²வா மஹாராjhஞீ ராஜராேஜவஸஹshரநாமshேதாthரmh

பாrhவthவாச -

ப⁴க³வnh ேவத³தththவjhஞ மnhthரதnhthரவிசண ।
ஶரNhய ஸrhவேலாேகஶ ஶரக³தவthஸல ॥ 1॥
கத²mh யமவாphேநாதி ேலாேக தா³th³rhய:³க²பா⁴kh ।
மாnhthேகா ைப⁴ரேவஶாந தnhேம க³தி³மrhஹ ॥ 2॥
ஶிவ உவாச -

யா ேத³வீ நிShகலா ராjhஞீ ப⁴க³வthயமேலவ ।
ஸா sh’ஜthயவதி vhயkhதmh ஸmhஹShயதி தாம ॥ 3॥
தshயா நாமஸஹshரmh ேத வேய shேநேஹந பாrhவதி ।
அவாchயmh ³rhலப⁴mh ேலாேக :³க²தா³th³rhயநாஶநmh ॥ 4॥
பரமாrhத²phரத³mh நிthயmh பரைமவrhயகாரணmh ।
ஸrhவாக³மரஹshயாTh◌⁴யmh ஸகலாrhத²phரதீ³பகmh ॥ 5॥
ஸமshதேஶாகஶமநmh மஹாபாதகநாஶநmh ।
ஸrhவமnhthரமயmh தி³vhயmh ராjhஞீநாமஸஹshரகmh ॥ 6॥
ௐ அshய மஹாராjhஞீ ராஜராேஜவ நாமஸஹshரshய ph³ரமா ’: ।
கா³யth ச²nhத:³ ।ஸrhவ⁴ேதவ மஹாராjhஞீ ேத³வதா ।mh பீ³ஜmh ।
ெஸௗ: ஶkhதி: । khmh கீலகmh ।மஹாராjhஞீஸஹshரநாமஜேப விநிேயாக:³ ।
ௐ ராmh mh இthயாதி³நா கர-’த³யாதி³ nhயாஸ: ।
NOTE: The follwing 5 lines (before ᳚dhyAnaM ᳚ are not found in SVR’s book

ph³ரம’ஷேய நம: ஶிர । கா³யthchச²nhத³ேஸ நம:iµேக² ।
⁴ேதவமராராjhஞீேத³வதாைய நம:’தி³ ।
mhபீ³ஜாய நம: நாெபௗ⁴ । ெஸௗ: ஶkhதேய நம:³ேய ।
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மஹாராjhஞீஸஹshரநாமshேதாthரmh

khmh கீலகாய நம: பாத³ேயா: । விநிேயாகா³ய நம:ஸrhவாŋhேக³ஷு ।
ௐராthயாதி³நா கரஷட³ŋhக³nhயாஸmh விதா⁴ய th◌⁴யாநmh rhயாth ।
॥ th◌⁴யாநmh ॥
யா th³வாத³ஶாrhகபமNh³தrhதிேரகா
mhஹாஸநshதி²திமதீ ரைக³rhvh’தாmh ச ।
ேத³வீமநnhயக³திவரதாmh phரபnhநாmh var ேத³வீமநக³திவரதாmh
தாmh ெநௗ ப⁴rhக³வmh பரமாrhத²ராjhஞீmh ॥ 1॥
சrh⁴ஜாmh சnhth³ரகலாrhத⁴ேஶக²ராmh mhஹாஸநshதா²iµரேகா³பவீதிநீmh ।
varmhஹாஸநshதா²mh ⁴ஜேகா³பவீதிநீmh பாஶாŋhஶாmhேபா⁴ஹக²Th³க³தா⁴ணீmh
ராjhஞீmh ப⁴ேஜ ேசத ராjhயதா³யிநீmh ॥ 2॥
ௐ mh mh ராmh மஹாராjhஞீ khmh ெஸௗ: பசத³ஶா ।
mh shவாஹா thrhய விth³யா பரா ப⁴க³வதீ விபா⁴ ॥ 1॥
ௐ பா⁴shவதீ ப⁴th³கா பீ⁴மா ப⁴rhக³பா மநshவிநீ ।
மாநநீயா மநீஷா ச மேநாஜா ச மேநாஜவா ॥ 2॥
மாநதா³ மnhthரவிth³யா ச மஹாவிth³யா ஷட³ ।
ஷThடா ச thடா ச thரயீ ேவத³thரயீ ஶிவா ॥ 3॥
ஶிவாகாரா விபா ஶஶிக²Nhடா³வதmhநீ ।
மஹாலrhமேஹாரshகா மெஹௗஜshகா மேஹாத³யா ॥ 4॥
மாதŋhகீ³ ேமாத³காஹாரா மதி³ராணேலாசநா ।
ஸாth◌⁴வீ ஶீலவதீ ஶாலா ஸுதா⁴கலஶதா⁴ணீ ॥ 5॥
க²Th³கி³நீ பth³நீ பth³மா பth³மகிஜlhகரதா ।
’thபth³மவாநீ ’th³யா பாநபாthரத⁴ரா பரா ॥ 6॥
த⁴ராத⁴ேரnhth³ரதநயா த³ த³ஜா த³யா । var த³ஶநா த³யா
த³யாவதீ மஹாேமதா⁴ ேமாதி³நீ ேபா³தி⁴நீ ஸதா³॥ 7॥
க³தா³த⁴ராrhசிதா ேகா³தா⁴ க³ŋhகா³ ேகா³தா³வ க³யா ।
மஹாphரபா⁴வஸதா மேஹாரக³வி⁴ஷ ॥ 8॥
மஹாiµநிkh’தாதிth²யா மாth◌⁴வீ மாநவதீ மகா⁴ ।
பா³லா ஸரshவதீ லrh³rhகா³ ³rhக³திநாஶிநீ ॥ 9॥
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ஶா ஶரமth◌⁴யshதா²ைவக² ேக²சேரவ ।
ஶிவதா³ ஶிவவ:shதா² காகா thேரவ ॥ 10॥ var thரா

ராமth◌⁴யshதா²iµரா’த³ேயவ ।
ப³லாராjhயதா³ சNh³ சாiµNhடா³iµNhட³தா⁴ணீ ॥ 11॥
iµNhட³மாலாசிதா iµth³ரா ோப⁴கrhஷணமா ।
ph³ரா நாராயணீ ேத³வீ ெகௗமா சாபராதா ॥ 12॥
th³ராணீ ச ஶசீnhth³ராணீ வாரா வீரஸுnhத³ ।
நாரmh ைப⁴ரேவஶீ ைப⁴ரவாகாரபீ⁴ஷ ॥ 13॥
நாகா³லŋhகாரேஶாபா⁴Th◌⁴யா நாக³யjhேஞாபவீதிநீ ।
நாக³கŋhகணேகரா (100) நாக³ஹாரா ஸுேரவ ॥ 14॥
ஸுராகா⁴திநீ தா தநா டா³கிநீ khயா ।
rhமா khயாவதீ kh’thயா டா³கிநீ லாகிநீ லயா ॥15॥
var khயாவதீ  kh’thயா, ஶாகிநீ லயா
லாவதீ ரஸாகீrh நாக³கnhயா மேநாஹரா ।
ஹாரகŋhகணேஶாபா⁴Th◌⁴யா ஸதா³நnhதா³ ஶுப⁴ŋhக ॥ 16॥
மஹாநீ ம⁴மதீ ஸர shமரேமாநீ । var phரஹாநீ ம⁴மதீ
மேஹாkh³ரவ வாrhதா வாமாசாரphயா ரா ॥ 17॥
ஸுதா⁴மயீ ேவiΝகரா ைவரkh◌⁴நீ வீரஸுnhத³ ।
வாமth◌⁴யshதி²தா வாமா வாமேநthரா ஶஶிphரபா⁴ ॥ 18॥
ஶŋhக ஶrhமதா³தா ரவீnh³ஶிகி²ேலாசநா ।
மதி³ரா வாணீ வீகீ³திjhஞா மதி³ராவதீ ॥ 19॥
வடshதா² வாணீஶkhதி: வடஜா வடவாநீ ।
வகீ வீரஸூrhவnhth³யா shதmhபி⁴நீ ேமாநீ ச:॥ 20॥
iµth³க³ராŋhஶஹshதா ச வராப⁴யகரா  ।
பாரth³மவlh ச வகா வேகவ ॥ 21॥
இShடதா³ kh’: ◌⁴ கீ ேரவதீ ரமணphயா ।
ேராணீ ேரவதீ ரmhயா ரம ேராமஹrhணீ ॥ 22॥
ரேஸாlhலாஸா ரஸாஸாரா ஸாணீ தாணீ த³th ।
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த தthரஹshதா ச ேதாலா தரணிphரபா⁴ ॥ 23॥
ரthநாகரphயா ரmhபா⁴ ரthநாலŋhகாரேஶாபி⁴தா ।
khமாŋhக³தா³ க³தா³ஹshதா க³தா³த⁴ரவரphரதா³॥ 24॥
ஷTh³ரஸா th³விரஸா மாலா மாலாப⁴ரண⁴தா ।
மாலதீ மlhகாேமாதா³ ேமாத³காஹாரவlhலபா⁴ ॥ 25॥
வlhலபீ⁴ ம⁴ரா மாயா காஶீ காசீ லலnhதிகா ।
ஹஸnhதிகா ஹஸnhதீ ச ph◌⁴ரமnhதீ ச வஸnhதிகா ॥ 26॥
ேமா ேமŋhக ாமா ௌமவshthரா (200)ேணவ ।
ணதா³ ேமதா³ரா ரபாணிஸமrhசிதா ॥ 27॥
khதா khதாதபா khரா கமநீயா ேலவ ।
rhசபீ³ஜா டா²ராTh◌⁴யா rhrhணீ rhமஸுnhத³ ॥ 28॥
காNhயாrhth³ரா ச கா ³தீ th³வாரவதீ th◌⁴வா । var காNhயா ைசவ
th◌⁴வshதா th◌⁴வக³தி: பீேட²ஶீ ப³க³லாiµகீ²॥ 29॥
ஸுiµகீ² ேஶாப⁴நா நீதி: ரthநjhவாலாiµகீ² நதி: ।
அலேகாjhஜயிநீ ேபா⁴kh³யா ப⁴ŋhகீ³ ேபா⁴கா³வதீ ப³லா ॥ 30॥
த⁴rhமராஜ தா rhணமாலாऽமராவதீ । var rhணஸththவாऽமராவதீ
அேயாth◌⁴யா ேபா³த⁴நீயா ச க³மாதா ச யணீ ॥ 31॥ var ேயாத⁴நீயா

யjhேஞவ ேயாக³க³mhயா ேயாகி³th◌⁴ேயயா யஶshவிநீ ।
யேஶாவதீ ச சாrhவŋhகீ³ சாஹாஸா சலாசலா ॥ 32॥
ஹவ ஹேரrhமாயா பா⁴நீ வாேவகி³நீ । var மாயிநீ வாேவகி³நீ
அmhபா³காऽmhபா³ ப⁴rhேக³ஶீ ph◌⁴’³டா மஹாமதி:॥ 33॥
ேகாேஶவ ச கமலா கீrhதிதா³ கீrhதிவrhதி⁴நீ ।
கேடா²ரவாkhஹூrhதி: சnhth³ரபி³mhப³ஸமாநநா ॥ 34॥
சnhth³ரŋhமphதாŋhகீ³ கநகாசலவாநீ ।
மலயாசலஸாiνshதா²மாth³தநயாத:॥ 35॥
மாth³ேத³ஶshதா²ph³கா ேகாஸேலவ ।
காைரகநிக³லா³டா⁴³ட⁴³lhபா²ऽதிேவகி³நீ॥ 36॥ var ³ட⁴³lhபா²ऽதிேகா³பிதா
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தiνஜா தiνபா ச பா³ணசாபத⁴ரா iνதி: ।
⁴ ⁴mhரவாரா ⁴mhரேகஶாऽநநா ॥ 37॥
அேணஶீ th³தி: kh²யாதி: க³Shடா² ச க³ய ।
மஹாந மஹாகாரா ஸுராஸுரப⁴யŋhக ॥ 38॥
அiΝபா ph³’ஹjhjhேயாதிரநிth³தா⁴ ஸரshவதீ ।
யாமா யாமiµகீ² ஶாnhதா ராnhதஸnhதாபஹாணீ ॥ 39॥
ெகௗ³rhக³Nhயா ேகா³மயீ ³யா ேகா³மதீ க³வாkh³ரஸா ।
கீ³தஸnhேதாஷஸmhஸkhதா (300) kh³’ணீ kh³ராணீ ³ஹா ॥ 40॥
க³ணphயா க³ஜக³திrhகா³nhதா⁴ க³nhத⁴ேமாதி³நீ । க³nhத⁴ேமாநீ
க³nhத⁴மாத³நஸாiνshதா²ஸயாசலkh’தாலயா ॥ 41॥
க³ஜாநநphயா க³mhயா kh³ராகா kh³ராஹவாஹநா ।
³ஹphரஸூrh³ஹாவாஸா kh³’ஹமாலாவி⁴ஷ ॥ 42॥
ெகௗேப³ ஹகா ph◌⁴ரnhதிshதrhகவிth³யாphயŋhக ।
பீதாmhப³ரா படாகாரா பதாகா sh’Shஜா ஸுதா⁴ ॥ 43॥
தா³ாயணீ த³ஸுதா த³யjhஞவிநாஶிநீ ।
தாராசkhரshதி²தா தாரா  rhயா thshலா ॥ 44॥
ஸnhth◌⁴யாthரயீ ஸnhதி⁴ஜரா ஸnhth◌⁴யா தாNhயலாதா ।
லதா ேலாதா லph◌⁴யா சmhபா கmhபாலா sh’ணி:॥ 49॥
sh’தி:ஸthயவதீ shவshதா²ऽஸமாநா மாநவrhதி⁴நீ ।
மேஹாமயீ மநshSh: காமேத⁴iν:ஸநாதநீ ॥ 46॥
ஸூமபா ஸூமiµகீ²sh²லபா கலாவதீ ।
தலாதலாரயா nh: ◌⁴ thrhயmhபி³கா லmhபிகா ஜயா ॥ 47॥
ெஸௗதா³நீ ஸுதா⁴ேத³வீ ஸநகதி³ஸமrhசிதா ।
மnhதா³கிநீ ச யiµநா விபாஶா நrhமதா³நதீ³॥ 48॥
க³Nhட³khையராவதீ phரா விதshதா ச ஸரshவதீ ।
ேரவா ேசுமதீ ேவக³வதீ ஸாக³ரவாநீ ॥ 49॥
ேத³வகீ ேத³வமாதா ச ேத³ேவஶீ ேத³வஸுnhத³ ।
ைத³thேயஶீ த³மநீ தா³th தி³திrhதி³திஜஸுnhத³ ॥ 50॥ var ைத³thயkh◌⁴நீ

mahArAjnIsahasranAmastotra.pdf 5



மஹாராjhஞீஸஹshரநாமshேதாthரmh

விth³யாத⁴ ச விth³ேயஶீ விth³யாத⁴ரஜஸுnhத³ ।
ேமநகா சிthரேலகா² ச சிthணீ ச திேலாthதமா ॥ 51॥
உrhவஶீ ேமாநீ ரmhபா⁴ சாphஸேராக³ணஸுnhத³ ।
யணீ யேலாேகஶீ யநாயகஸுnhத³ ॥ 52॥ var நரவாஹநதா

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

யேnhth³ரதநயா ேயாkh³யா யநாயகஸுnhத³ ।
க³nhத⁴வthயrhசிதா க³nhதா⁴ ஸுக³nhதா⁴ கீ³ததthபரா ॥ 53॥
க³nhத⁴rhவதநயா நmhரா (400) கீ³திrhக³nhத⁴rhவஸுnhத³ ।
மnhேதா³த³ கராலா ேமக⁴நாத³வரphரதா³॥ 54॥
ேமக⁴வாஹநஸnhShடா ேமக⁴rhதிச ரா ।
ரோஹrhth ேகக ச ரோநாயகஸுnhத³ ॥ 55॥
கிnhந கmh³கNh² ச கலகNhட²shவநாऽmh’தா var கலகNhட²shவநா ஸுதா⁴
கிmhiµகீ²ஹயவkhthரா ச ேக²லாகிnhநரஸுnhத³ ॥ 56॥
விபாஶீ ராஜமாதŋhகீ³ உchசி²Shடபத³ஸmhshதி²தா ।
மஹாபிஶாசிநீ சாnhth³ பிஶாசலஸுnhத³ ॥ 57॥
³ேயவ ³யபா ³rhவீ ³யகஸுnhத³ ।
th³தி⁴phரதா³th³த⁴வ: ◌⁴ th³ேத⁴ஶீ th³த⁴ஸுnhத³ ॥ 58॥
⁴ேதவ ⁴தலயா ⁴ததா⁴th ப⁴யாபஹா ।
⁴தபீ⁴திஹ ப⁴vhயா ⁴தஜா ⁴தஸுnhத³ ॥ 59॥
ph’th²வீ பாrhதி²வேலாேகஶீ phரதா² விShiΝஸமrhசிதா ।
வஸுnhத⁴ரா வஸுநதா பrhதி²வீ ⁴ஸுnhத³ ॥ 60॥
அmhேபா⁴தி⁴தநயாऽph³தா⁴ ஜலஜா ஜேலவ ।
அrhதிரmhமயீ மா ஜலshதா² ஜலஸுnhத³ ॥ 61॥
ேதஜshவிநீ மேஹாதா⁴th ைதஜ ஸூrhயபி³mhப³கா³ ।
ஸூrhயகாnhதி:ஸூrhயேதஜா: ேதேஜாைபகஸுnhத³ ॥ 62॥
வாவாஹா வாiµகீ² வாேலாைககஸுnhத³ ।
க³க³நshதா² ேக²சேரஶீ ஶூnhயபா நிராkh’தி:॥ 63॥ ஶூரபா
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நிராபா⁴ஸா பா⁴ஸமாநா th◌⁴’திராகாஶஸுnhத³ ।
திrhதித⁴ராऽநnhதா திph◌⁴’lhேலாகஸுnhத³ ॥ 64॥
அph³தி⁴யாநா ரthநேஶாபா⁴ வேணஶீ வராதா⁴ ।
பாஶஹshதா ேபாஷ ச வேணவரஸுnhத³ ॥ 65॥
அநலகசிrhjhேயாதி: பசாநிலமதிshதி²தி: ।
phராபாநஸமாேநchசா² ேசாதா³நvhயாநபிணீ ॥ 66॥
பசவாதக³திrhநா³பிணீ வாதஸுnhத³ ।
அkh³நிபா வநிஶிகா² வட³வாநலஸnhநிபா⁴ ॥ 67॥
ேஹதிrhஹவிrhஹுதjhேயாதிரkh³நிஜா வநிஸுnhத³ ।
ேஸாேமவ ேஸாமகலா ேஸாமபாநபராய ॥ 68॥
ெஸௗmhயாநநா ெஸௗmhயபா ேஸாமshதா² ேஸாமஸுnhத³ ।
ஸூrhயphரபா⁴ ஸூrhயiµகீ²ஸூrhயஜா ஸூrhயஸுnhத³ ॥ 69॥
யாjhஞிகீ யjhஞபா⁴ேக³chசா² யஜமாநவரphரதா³ ।
யாஜகீ யjhஞவிth³யா ச யஜமாைநகஸுnhத³ ॥ 70॥
ஆகாஶகா³நீ வnhth³யா ஶph³த³ஜாऽऽகாஶஸுnhத³ ।
நாshயா நேநthரா ச நாshதா² நஸுnhத³ ॥ 71॥
var நphயா நேநthரா நாஶா நஸுnhத³
rhமph’Shட²க³தா rh rhமஜா rhமஸுnhத³ । var rhமபிணீ
வாரா வீரஸூrhவnhth³யா வராேராஹா mh’ேக³ ॥ 72॥
வராஹrhதிrhவாசாலா வயா வாராஹஸுnhத³ । varத³mhShThரா வாராஹஸுnhத³
நரmhஹாkh’திrhேத³வீ ³Shடைத³thயநிஷூதி³நீ ॥ 73॥
phரth³mhநவரதா³ நா நரmhைஹகஸுnhத³ ।
வாமஜா வாமநாகாரா நாராயணபராய ॥ 74॥
ப³தா³நவத³rhபkh◌⁴நீ வாmhயா வாமநஸுnhத³ ।
ராமphயா ராமகலா ரோவmhஶயப⁴யŋhக ॥ 75॥ ரோவmhஶயŋhக
ரோவmhஶப⁴யŋhக

var ராமphயா ராமகீ:thரவmhஶயŋhக
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ph◌⁴’³th ராஜகnhயா ராமா பரஶுதா⁴ணீ । var த³iνth
பா⁴rhக³வீ பா⁴rhக³ேவShடா ச ஜாமத³kh³nhயவரphரதா³॥ 76॥
டா²ரதா⁴ணீ ராthrhஜாமத³kh³nhையகஸுnhத³ ।
தாலமணேஸvhயா ச ர:லவிநாஶிநீ ॥ 77॥
ராமphயா ச ஶthkh◌⁴நீ ஶthkh◌⁴நப⁴ரேதShடதா³ ।
லாவNhயாmh’ததா⁴ராTh◌⁴யா லவஸுரகா⁴திநீ ॥ 78॥
ேலாதாshயா phரஸnhநாshயா shவாthமாராைமகஸுnhத³ । var shவாக³மா
ராமஸுnhத³
kh’Shணேகஶா kh’Shணiµகீ² யாத³வாnhதக லயா ॥ 79॥
யாேதா³க³rhசிதா ேயாjhயா ராதா⁴ kh’Shணஸுnhத³ ।
th³த⁴phரஸூ:th³த⁴ேத³வீ நமாrhக³பராய॥ 80॥ var ³th³த⁴phரஸூrh³th³த⁴ேத³வீ

தkhேராதா⁴ தாலshயா நேஸvhயா ேதnhth³யா ।
நவmhஶத⁴ேராkh³ரா ச நீலாnhதா ³th³த⁴ஸுnhத³ ॥ 81॥
கா ேகாலாஹலphதா phேரதவாஹா ஸுேரவ ।
கlhகிphயா கmh³த⁴ரா ககாலகஸுnhத³ ॥ 82॥
விShiΝமாயா ph³ரமமாயா ஶாmhப⁴வீ ஶிவவாஹநா ।
இnhth³ராவரஜவ:shதா²shதா²iΝபthநீ பலாநீ ॥ 83॥
jh’mhபி⁴ணீ jh’mhப⁴ஹrhth ச jh’mhப⁴மாலகாலா । var ’mhப⁴மாணகசாலகா
லாலப²ேலஶாநீ பத³தா³நப²லphரதா³॥ 84॥
லவாகீ³வ lhயா லஜா லஸுnhத³ ।
ரnhத³ேரTh³யா தாNhயாலயா Nhயஜேநவ ॥ 85॥
Nhேயாthஸாஹா பாபஹnhth பாகஶாஸநஸுnhத³ ।
ஸூயrhேகாphரதீகாஶா ஸூrhயேதேஜாமயீ மதி:॥ 86॥
ேலகி²நீ ph◌⁴ராநீ ரjhஜுபிணீ ஸூrhயஸுnhத³ ।
சnhth³கா ச ஸுதா⁴தா⁴ரா jhேயாthshநா ஶீதாmhஶுஸுnhத³ ॥ 87॥
ேலாலா ச ஶதா ச ஸஹshரா ஸஹshரபாth ।
ஸஹshரஶீrhஷா ேசnhth³ராணீ ஸஹshர⁴ஜவlhகா ॥ 88॥
ேகாரthநாmhஶுேஶாபா⁴ ச ஶுph◌⁴ரவshthரா ஶதாநநா ।
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ஶதாநnhதா³ தித⁴ரா பிŋhக³லா ேசாkh³ரநாதி³நீ ॥ 89॥
ஸுஷுmhநா ஹாரேகரராராவஸŋhலா ।
ேகா⁴ரநாதா³ऽேகா⁴ரiµகீ² ேசாnhiµகீ² ேசாlhகாதா⁴ ॥ 90॥
ேகா³பிதா ³rhஜ ேகா³தா⁴ கா³யth ேவத³வlhலபா⁴ ।
வlhலகீshவநநாதா³ ச நாத³விth³யா நதீ³த ॥ 91॥
பி³nh³பா சkhரேயாநிrhபி³nh³நாத³shவபிணீ ।
சkhேரவ ைப⁴ரேவஶீ மஹாைப⁴ரவவlhலபா⁴ ॥ 92॥
காலைப⁴ரவபா⁴rhயா ச கlhபாnhேத ரŋhக³நrhதகீ ।
phரலயாநல⁴mhராபா⁴ ேயாநிமth◌⁴யkh’தாலயா ॥ 93॥
⁴ச ேக²ச iµth³ரா நவiµth³ராவிலாநீ ।
விேயாகி³நீ மஶாநshதா² மஶாநாrhசநேதாதா ॥ 94॥
பா⁴shவராŋhகீ³ ப⁴rhக³ஶிகா² ப⁴rhக³வாமாŋhக³வாநீ ।
ப⁴th³ரகா விவகா கா ேமக⁴காகா ॥ 95॥
நீரகா காலராth: கா காேமஶகாகா ।
இnhth³ரகா rhவகா பசிமாmhநாயகாகா ॥ 96॥
மஶாநகாகா ஶுph◌⁴ரகா kh’Shணகாகா । var ப⁴th³ரகா
khŋhகாேராthதரகா mh ஹுmh mh த³ணகாகா ॥ 97॥
ஸுnhத³ thேரஶாநீ thடா thராrhசிதா ।
thேநthரா thராth◌⁴யா thடா டைப⁴ரவீ ॥ 98॥ var thடா டைப⁴ரவீ

thேலாகஜநநீ ேநth மஹாthரஸுnhத³ ।
காேமவ காமகலா காலகாேமஶஸுnhத³ ॥ 99॥
thrhயrhேயகாேத³வீ பா⁴வநா ⁴வேநவ ।
ஏகா சShடா thேடஶீ லேயவ ॥ 100॥
சrhவrh ச வrhேணஶீ வrhTh◌⁴யா சர ।
பசா ச ஷTh³வkhthரா ஷThடா ச ஷட³ ॥ 101॥
ஸphதா நவாrhேணஶீ பரமாShடாேரவ ।
நவ பச ஷSh: நாேக³ஶீ நவநாயிகா ॥ 102॥ var நாேக³ஶீ ச நவா ।
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த³ஶா த³ஶாshேயஶீ ேத³விைககாத³ஶா ।
th³வாத³ஶாதி³thயஸŋhகாஶா (700) th³வாத³ஶீ th³வாத³ஶா ॥ 103॥
thரேயாத³ஶீ ேவத³க³rhபா⁴ வாth³யா (ph³ரா) thரேயாத³ஶா ।
சrhத³ஶா விth³யா விth³யாபசத³ஶா ॥ 104॥
ேஷாட³ஶீ ஸrhவவிth³ேயஶீ மஹாேஷாட³ஶா ।
மஹாேஷாட³ஶீபா சிnhதாமணிமiνphயா ॥ 105॥
th³வாவிmhஶthய யாமா மஹாகாலmhபி³நீ ।
வjhரதாரா காலதாரா நா தாேராkh³ரதாணீ ॥ 106॥
காமதாரா shபrhஶதாரா ஶph³த³தாரா ரஸாரயா ।
பதாரா க³nhத⁴தாரா மஹாநீலஸரshவதீ ॥ 107॥
காலjhவாலா வநிjhவாலா ph³ரமjhவாலா ஜடாலா ।
விShiΝjhவாலா ShiΝஶிகா² ப⁴th³ரjhவாலா கராநீ ॥ 108॥ விShiΝஶிகா²
விகராலiµகீ² ேத³வீ கரா ⁴தி⁴ஷ ।
சிதாஶயாஸநா சிnhthயா சிதாமNhட³லமth◌⁴யகா³॥ 109॥
⁴தைப⁴ரவேஸvhயா ச ⁴தைப⁴ரவபாநீ ।
ப³nhத⁴கீ ப³th³த⁴ஸnhiµth³ரா ப⁴வப³nhத⁴விநாஶிநீ ॥ 110॥
ப⁴வாநீ ேத³வேத³ேவஶீ தீ³ா தீ³ததா ।
ஸாத⁴ேகஶீ th³தி⁴தா³th ஸாத⁴காநnhத³வrhதி⁴நீ ॥ 111॥
ஸாத⁴காரய⁴தா ச ஸாத⁴ேகShடப²லphரதா³ ।
ரேஜாவதீ ராஜ ச ரஜகீ ச ரஜshவலா ॥ 112॥
Shபphயா Shபrh shவயmh⁴Shபமாகா । var Shபphயா Shபவதீ
shவயmh⁴Shபக³nhதா⁴Th◌⁴யா லshthயஸுதநாஶிநீ॥ 113॥ var லshthயஸுதகா⁴திநீ

பாthரஹshதா பரா ெபௗth பீதாshயா பீத⁴ஷ ।
பிŋhகா³நநா பிŋhக³ேகஶீ பிŋhக³லா பிŋhக³ேலவ ॥ 114॥
மŋhக³ளா மŋhக³ேளஶாநீ ஸrhவமŋhக³ளமŋhக³ளா ।
ரேவவ பாஶத⁴ரா சாபத⁴ராऽ⁴ரா ॥ 115॥
Nhயதா⁴th Nhயமயீ Nhயேலாகநிவாநீ ।
ேஹாth’ேஸvhயா ஹகாரshதா²ஸகாரshதா²ஸுகா²வதீ ॥ 116॥
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ஸகீ² ேஶாபா⁴வதீ ஸthயா ஸthயாசாரபராய ।
ஸாth◌⁴வீஶாநகேலஶாநீ வாமேத³வகலாதா ॥ 117॥
ஸth³ேயாஜாதகேலஶாநீ ஶிவாऽேகா⁴ரகலாkh’தி: । var ஸth³ேயாஜாதகலா ேத³வீ
ஶrhவ வீரஸth³’ஶீ ரநீரவிேவசிநீ (800)॥ 118॥
விதrhகநிலயா நிthயா நிthயkhnhநா பராmhபி³கா ।
ராத³யிதா தீ³rhகா⁴ தீ³rhக⁴நாஸாऽlhபபா⁴ணீ ॥ 119॥
காஶிகா ெகௗஶிகீ ேகாயா ேகாஶதா³பவrhதி⁴நீ ।
Sh: Sh: phரஜாphதா தா ஜகphயா ॥ 120॥ var phராகா ஜகphயா

phரஜாவதீ க³rhப⁴வதீ க³rhப⁴ேபாஷணகாணீ । var க³rhப⁴ேபாஷணேபாதா
ஶுkhரவாஸா: ஶுkhலபா ஶுசிவாஸா ஜயாவஹா ॥ 121॥
ஜாநகீ ஜnhயஜநகா ஜநேதாஷணதthபரா ।
வாத³phயா வாth³யரதா வாதி³நீ வாத³ஸுnhத³॥ 122॥ var வாதி³தா வாத³ஸுnhத³

வாkhshதmhபி⁴நீ கீரபாணி: தீ⁴ராதீ⁴ரா ⁴ரnhத⁴ரா । var வாkhshதmhபி⁴நீ கீரவாணீ
shதநnhத⁴யீ ஸாேத⁴நீ நிராநnhதா³ நிரஜநா ॥ 123॥ var நிராநnhதா³ நிராலயா

ஸமshதஸுக²தா³ஸாரா வாராnhநிதி⁴வரphரதா³ ।
வாகா வீரபாேநShடா வஸுதா⁴th வஸுphயா ॥ 124 ।
ஶுகாநாnhதா³ ஶுkhரரஸா ஶுkhரjhயா ஶுகphயா ।
ஶுசிச ஶுகஹshதா ச ஸமshதநரகாnhதகா ॥ 125॥ var ஶுகீ ச ஶுகஹshதா ச

ஸமshததththவநிலயா ப⁴க³பா ப⁴ேக³வ ।
ப⁴க³பி³mhபா³ ப⁴கா³’th³யா ப⁴க³ŋhக³shவபிணீ ॥ 126॥
ப⁴க³ŋhேக³வ தா³ ப⁴க³ŋhகா³mh’தshரவா ।
ராஶநா ரசி:ஆjhயபாநபராய ॥ 127॥
ம⁴பாநபரா phெரௗடா⁴ பீவராmhஸா பராவரா ।
பிலmhபிலா பேடாேலஶா பாடலாணேலாசநா ॥ 128॥
ராmh³தி⁴phயா phரா ஸரலா ஸரலாதா⁴ ।
ஸŋhkh³ராமா ஸுநயா shரshதா ஸmhsh’தி:ஸநேகவ ॥ 129॥
கnhயா கநகேரகா² ச காnhயph³ஜநிவாநீ ।
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காசேநாப⁴தiν: காShடா²Shட²ேராக³நிவாணீ ॥ 130॥
கேடா²ரrhத⁴ஜா nhதீ kh’nhதாத⁴த⁴ரா th◌⁴’தி: ।
சrhமாmhப³ரா khரநகா² சேகாரா சrh⁴ஜா ॥ 131॥
சrhேவத³phயா சாth³யா சrhவrhக³ப²லphரதா³ ।
ph³ரமாNhட³சாணீ sh²rhதி: ph³ரமாணீ ph³ரமஸmhமதா ॥ 132॥
ஸthகாரகாணீ ஸூதி:ஸூதிகா லதிகாலயா (900)

கlhபவlh kh’ஶாŋhகீ³ ச கlhபபாத³பவாநீ ॥ 133॥
கlhபபாஶா மஹாவிth³யா விth³யாராjhஞீ ஸுகா²ரயா ।
⁴திராjhஞீ விவராjhஞீ ேலாகராjhஞீ ஶிவாரயா ॥ 134॥
ph³ரமராjhஞீ விShiΝராjhஞீ th³ரராjhஞீ ஜடாரயா ।
நாக³ராjhஞீ வmhஶராjhஞீ வீரராjhஞீ ரஜ:phயா ॥ 135॥
ஸththவராjhஞீ தேமாராjhஞீ க³ணராjhஞீ சலாசலா ।
வஸுராjhஞீ ஸthயராjhஞீ தேபாராjhஞீ ஜபphயா ॥ 136॥
மnhthரராjhஞீ ேவத³ராjhஞீ தnhthரராjhஞீ திphயா ।
ேவத³ராjhஞீ மnhthராjhஞீ ைத³thயராjhஞீ த³யாகரா ॥ 137॥
காலராjhஞீ phரஜாராjhஞீ ேதேஜாராjhஞீ ஹராரயா ।
ph’th²வீராjhஞீ பேயாராjhஞீ வாராjhஞீ மதா³லஸா ॥ 138॥
ஸுதா⁴ராjhஞீ ஸுராராjhஞீ பீ⁴மராjhஞீ ப⁴ேயாjh²தா ।
தth²யராjhஞீ ஜயாராjhஞீ மஹாராjhஞீ மஹாமthதி: ॥ 139॥ var மஹாராjhஞீ
ேலாkh’தி:

வாமராjhஞீ சீநராjhஞீ ஹராjhஞீ ஹவ ।
பராராjhஞீ யராjhஞீ ⁴தராjhஞீ ஶிவாரயா ॥ 140॥ var ⁴தராjhஞீ ஶிவாஸநா

வராjhஞீ phேரதராjhஞீ ேஶஷராjhஞீ ஶமphரதா³ । var ப³ஹுராjhஞீ phேரதராjhஞீ
ஆகாஶராjhஞீ ராேஜஶீ ராஜராjhஞீ ரதிphயா ॥ 141॥
பாதாலராjhஞீ ⁴ராjhஞீ phேரதராjhஞீ விஷாபஹா ।
th³த⁴ராjhஞீ விபா⁴ராjhஞீ ேதேஜாராjhஞீ விபா⁴மயீ ॥ 142॥
பா⁴shவth³ராjhஞீ சnhth³ரராjhஞீ தாராராjhஞீ ஸுவாநீ ।
kh³’ஹராjhஞீ vh’ராjhஞீ லதாராjhஞீ மதிphரதா³॥ 143॥
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வீரராjhஞீ மேநாராjhஞீ மiνராjhஞீ ச காயபீ । var தீ⁴ரராjhஞீ மேநாராjhஞீ
iµநிராjhஞீ ரthநராjhஞீ mh’க³ராjhஞீ மணிphரபா⁴ ॥ 144॥ var க³ராjhஞீ மணிphரபா⁴

nh⁴ராjhஞீ நதீ³ராjhஞீ நத³ராjhஞீ த³shதி²தா ।
நாத³ராjhஞீ பி³nh³ராjhஞீ ஆthமராjhஞீ ச ஸth³க³தி:॥ 145॥
thரராjhஞீ th◌⁴யாநராjhஞீ லயராjhஞீ ஸேத³வ ।
ஈஶாநராjhஞீ ராேஜஶீ shவாஹாராjhஞீ மஹthதரா ॥ 146॥
வநிராjhஞீ ேயாகி³ராjhஞீ யjhஞராjhஞீ சிதா³kh’தி: ।
ஜக³th³ராjhஞீ தththவராjhஞீ வாkh³ராjhஞீ விவபிணீ ॥ 147॥
பசத³ஶாராjhஞீ ௐ mh ⁴ேதவேரவ । ( 1000)

இதீத³mh மnhthரஸrhவshவmh ராjhஞீநாமஸஹshரகmh ॥ 148॥
பசத³ஶாதththவmh மnhthரஸாரmh மiνphயmh ।
ஸrhவதththவமயmh Nhயmh மஹாபாதகநாஶநmh ॥ 149॥
ஸrhவth³தி⁴phரத³mh ேலாேக ஸrhவேராக³நிப³rhஹணmh ।
ஸrhேவாthபாதphரஶமநmh kh³ரஹஶாnhதிகரmh ஶுப⁴mh ॥ 150॥
ஸrhவேத³வphயmh phராjhயmh ஸrhவஶthப⁴யாபஹmh ।
ஸrhவ:³ெகௗ²க⁴ஶமநmh ஸrhவேஶாகவிநாஶநmh ॥ 151॥
பேட²th³வா பாட²ேயth நாmhநாmh ஸஹshரmh ஶkhதிஸnhநிெதௗ⁴ ।
³ராேத³வ பலாயnhேத விபத:³ ஶthபீ⁴தய:॥ 152॥
ராஸா ⁴தேவதாலா: பnhநகா³ஹணth³விஷ: ।
பட²நாth³விth³ரவnhthயாஶு மஹாகாலாதி³வ phரஜா:॥ 153॥
ரவthபாதாகmh நேயchch²ராவேயth³ய:ஸ பா⁴kh³யவாnh ।
நாநாவிதா⁴நி ேபா⁴கா³நி ஸmh⁴ய ph’தி²வீதேல॥ 154॥
க³Shயதி பராmh ⁴mh thவதmh நாthர ஸmhஶய: ।
NOTE: The following verses (155-175) are not found

in S V Radhakrishna Sastri’s Book

அவேமத⁴ஸஹshரshய வாேபயshய ேகாடய: ।
க³ŋhகா³shநாநஸஹshரshய சாnhth³ராயதshய ச ॥ 155॥
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தphதkh’chேச²கலshய ராஜஸூயshய ேகாடய: ।
ஸஹshரநாமபாட²shய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 156॥
ஸrhவth³தீ⁴வரmh ஸாth◌⁴யmh ராjhஞீநாமஸஹshரகmh ।
மnhthரக³rhப⁴mh பேட²th³யsh ராjhயகாேமா மேஹவ ॥ 157॥
வrhஷேமகmh ஶதாவrhதmh மஹாசீநkhரமால: ।
ஶkhஜாபேரா ராthெரௗ ஸ லேப⁴th³ராjhயவ ॥ 158॥
thரகா பேட²thஸாயmh சிதாப⁴shமாiνேலபந: ।
தி³க³mhப³ேரா iµkhதேகஶ: ஶதாவrhதmh மேஹவ ॥ 159॥
மஶாேந  லேப⁴ththரmh ஸாாth³ைவரவேபமmh ।
பரதா³ராrhசநரேதா ப⁴க³பி³mhப³mh shமரnh ஸுதீ: ◌⁴ ॥ 160॥
பேட²nhநாமஸஹshரmh  வஸுகா லேப⁴th³த⁴நmh ।
ரெவௗ வாரthரயmh ேத³வி பேட²nhநாமஸஹshரகmh ॥ 161॥
mh’³விShடரநிrhவிShட:ரபாநபராயண: ।
shவphேந mhஹாஸநாmh ராjhஞீmh வரதா³mh ⁴வி பயதி ॥ 162॥
ரசrhவணஸnhth’phேதா வீரபாநரஸால: ।
ய: பேட²thபரயா ப⁴khthயா ராjhஞீநாமஸஹshரகmh ॥ 163॥
ஸ ஸth³ேயா iµchயேத ேகா⁴ராnhமஹாபாதகஜாth³ப⁴யாth ।
ய: பேட²thஸாத⁴ேகா ப⁴khthயா ஶkhதிவ:kh’தாஸந:॥ 164॥
ஶுkhேராthதரணகாேல  தshய ஹshேதऽShடth³த⁴ய: ।
ய: பேட²nhநிஶி சkhராkh³ேர பரshthth◌⁴யாநதthபர:॥ 165॥
ஸுராஸவரஸாநnhதீ³ஸ லேப⁴thஸmhேக³ ஜயmh ।
இத³mh நாமஸஹshரmh  ஸrhவமnhthரமயmh ஶிேவ ॥ 166॥
⁴rhஜthவசி ேக²th³ராthெரௗ சkhராrhசநஸமாக³ேம ।
அShடக³nhேத⁴ந ேதந ேவShடேயth shவrhணபthரேக ॥ 167॥
தா⁴ரேயth கNhட²ேத³ேஶ  ஸrhவth³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ।
ேயா தா⁴ரேயnhமஹாராmh ஸrhவேத³வாதி³rhலபா⁴mh ॥ 168॥
ரேண ராஜேல th³ேத ெசௗரேராகா³th³பth³ரேவ ।
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ஸ phராphேநாதி ஜயmh ஸth³ய:ஸாத⁴ேகா வீரநாயக:॥ 169॥
சkhரmh ஜேயth³யsh தா⁴ரேயth³வrhம மshதேக ।
பேட²nhநாமஸஹshரmh  shேதாthரmh மnhthராthமகmh ததா²॥ 170॥
கிmh கிmh ந லப⁴ேத காமmh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
ஸுராபாநmh தத:ஸmhவிchசrhவணmh நமாmhஸகmh ॥ 171॥
நவகnhயாஸமாேயாேகா³iµth³ரா வீரவ: phேய ।
ஸthஸŋhேகா³³ஸாnhநிth◌⁴யmh ராjhஞீசkhரமkh³ரத:॥ 172॥
யshய ேத³வி ஸ ஏவ shயாth³ேயாகீ³ ph³ரமவிதீ³வர: ।
இத³mh ரஹshயmh பரமmh ப⁴khthயா தவ மேயாதி³தmh ॥ 172॥
அphரகாயமதா³தvhயmh ந ேத³யmh யshய கshயசிth ।
அnhயஶிShயாய ³Shடாய ³rhஜநாய ³ராthமேந ॥ 174॥
³ப⁴khதிவிநாய ஸுராshthநிnhத³காய ச ।
நாshதிகாய ஶீலாய ந ேத³யmh தththவத³rhஶிபி: ◌⁴ ॥ 175॥
NOTE: S V Radhakrishna Sastri’s Book continues with the following:

ேத³யmh ஶிShயாய ஶாnhதாய ப⁴khதாயாth³ைவதவாதி³ேந ।
தீ³தாய நாய ராjhஞீப⁴khதிரதாய ச ॥ 176॥
த³ththவா ேபா⁴கா³பவrhேக³ ச லேப⁴thஸாத⁴கஸthதம: ।
இதி நாமஸஹshரmh  ராjhயா: ஶிவiµேகா²தி³தmh ।
அthயnhத³rhலப⁴mh ேகா³phயmh ேகா³பநீயmh shவேயாநிவth ॥ 177॥
NOTE: the following two extra shlokams are found

in S V Radhakrishna Sastri’s Book

அShடாவிmhஶதிைநஜமாnhயiµநிபி: ◌⁴ பா⁴vhயாmh மஹாேயாகி³பி:◌⁴
வாணீகரவீதாmh ஸுமடாmh சkhரபி³nh³shதி²தாmh ।

பசph³ரமஸுதthவமசநிலயாmh ஸாmhராjhயth³தி⁴phரதா³mh
mhஹாஸநஸுnhத³mh ப⁴க³வதீmh ராேஜவமாரேய ॥ 1॥

ேவதச²thரஸுவாலவீஜநiνதா மாலாகிேடாjhjhவலா
ஸnhமnhத³shதஸுnhத³ ஶஶித⁴ரா தாmh³லrhநநா ।

mhஹாஸநஸmhshதி²தா ஸுமஶரா வீரவrhயாஸநா
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ஸாmhராjhஞீ மiνேஷாட³ஶீ ப⁴க³வதீ மாmh பா ராேஜவ ॥ 2॥
॥ இதி th³ரயாமேல தnhthேர த³ஶவிth³யாரஹshேய
மஹாராjhஞீஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸமாphதmh ॥

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
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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
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