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Shri Lalita Chatuhshashti Upachara Sangraha

શ્રીલ લતા ચતઃુષષ્ટ પુચારસઙ્ગ્રહઃ

Five, ten, sixteen and twenty-four Upacharas are generally

offered to deities during Pooja or Archana. However, sixty-four

Upacharas are prescribed during the Navavarana Pooja of Shri

Lalita Mahatripurasundari Rajarajeshwari ParAbhattArikA in

the Shrichakra. These sixty-four Upacharas are detailed in

Vamakeshwara Tantra and in the Parashurama Kalpasutras. Though

it is not possible to physically offer all these sixty-four

Upacharas to Shridevi, by mentioning these Upacharas and

offering the same at the lotus feet of Shridevi using one’s

imagination, the merit of actually offering these Upacharas

to Shridevi are obtained. The truth of this statement is

confirmed by Shri Bhaskararaya in his Setubandha and also

by Shri Rameshwara Suri in his commentary on the Parashurama

Kalpasutras.

Shri Lalita Chatuhshashtyupachara Samgraha is a hymn, which

beautifully summarizes these sixty-four Upacharas. This hymn,

composed from a high state of consciousness, is the masterpiece

of Brahmasri K. P. Narayana Shastrigal, the late Asthana

Vidwan of Mysore State and DakShinamnaya Shringeri Sharada

Peetham and retired professor of Advaita Vedanta, Chamarajendra

Sanskrit College, Bangalore. A scholar par excellence and a

highly accomplished Upasaka of Shri Mahatripurasundari and

Shri Chandramoulishwara, Shri Narayana Shastrigal was held

in a very high regard by the Shankaracharyas of the Amnaya

mutts and by scholars across the sub-continent. Most of his
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disciples went on to become Mahamahopadhyayas and scholars

of great repute. He spent a greater part of his life in

the holy city of Varanasi and was popularly referred to as

’Kashivasi’ Narayana Shastrigal. He was instrumental in

editing and publishing the first ever copy of Skandadeva’s

Rudra Bhashya. He accepted Turiyashrama towards the end of

his life. It is popularly remembered to this day in Kashi

that when the great man attained Siddhi, a Bana Linga had

materialized on his body. It is indeed due to the limitless

compassion of Shridevi that I was fortunate to have as my

Guru Brahmasri K. P. Shankara Shastrigal, younger brother of

Shri Narayana Shastrigal, an equally brilliant scholar and

an equally accomplished Shrividya Upasaka. It is recorded

that one afternoon, after performing Nirajana to Shridevi,

Narayana Shastrigal burst into a hymn and a disciple noted it

down. The then Shankaracharya Mahaswamigal of Shringeri read

the hymn and declared that it was indeed Shridevi who had spoken

through Shastrigal. The following hymn, which is a composition

of Brahmasri Narayana Shastrigal, has been reproduced over

the ages in various books like the Shrividya Ratnakara of

Karapatri Swamin, Saubhagya Ratnakara Valli of Purnananda,

Shrividya Saparya of Dattatreyanandanatha, by various Guhananda

Mandali books and many books dealing with Shrichakra Pooja

and Devi Stotras in Sanskrit, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada,

Bengali and Malayalam. One may estimate the greatness of this

hymn by simply considering the fact that this hymn was included

in their Saparya Paddhatis by great men like Chidanandanatha

and Karapatri Swamin. It is unfortunate however that none of

these publications have given any credit to the author of this

supremely beautiful hymn by at least mentioning his name.
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શ્રીલ લતા ચતઃુષષ્ટ પુચારસઙ્ગ્રહઃ
ૐ હૃન્મ યિનલયે દેિવ લ લતે પરદેવતે ।
ચતુ ષષ્ટ પુચારાં તે ભ યા માતઃ સમપર્યે॥ ૧॥
કામેશાે સઙ્ગિનલયે પાદં્ય ગ્ હ્ણ વ સાદરમ્ ।
ભષૂણાિન સમુત્તાયર્ ગ ધતૈલં ચ તેઽપર્યે॥ ૨॥
નાનશાલાં પ્રિવ યાઽથ તત્રસ્થ મ ણપીઠકે ।
ઉપિવ ય સખુને વં દેહાેદ્વતર્નમાચર॥ ૩॥
ઉ ણાેદકેન લ લતે નાપયા યથ ભ ક્તતઃ ।
અ ભ ષ ચા મ પશ્ચા વાં સાવૈણર્કલશાેદકૈઃ॥ ૪॥
ધાૈતવસ્ત્રપ્રાેચ્છનં ચારક્તક્ષાૈમા બરં તથા ।
કુચાેત્તર યમ ણમપર્યા મ મહેશ્વિર॥ ૫॥
તતઃ પ્રિવ ય ચાલપેમ ટપં પરમેશ્વિર ।
ઉપિવ ય ચ સાવૈણર્પીઠે ગ ધા વલપેય॥ ૬॥
કાલગ જધપૂૈશ્ચ ધપૂયે કેશપાશકમ્ ।
અપર્યા મ ચ માલ્યાિદ સવર્તુર્કુસમુસ્રજઃ॥ ૭॥
ભષૂામ ટપમાિવ ય સ્થ વા સાવૈણર્પીઠકે ।
મા ણક્યમુકુટં મૂિધ્ન દયયા સ્થાપયા બકે॥ ૮॥
શર પાવર્ણચ દ્રસ્ય શકલં તત્ર શાેભતામ્ ।
સ દૂરેણ ચ સીમ તમલઙુ્ક દયાિનધે॥ ૯॥
ભાલે ચ તલકં યસ્ય નતે્રયાેર જનં શવે ।
વાલીયુગળમ ય બ ભ યા તે િવિનવેદયે॥ ૧૦॥
મ ણકુ ડલમ ય બ નાસાભરણમવે ચ ।
તાટઙ્કયુગળં દેિવ યાવક ચાધરેઽપર્યે॥ ૧૧॥
આદ્યભષૂણસાવૈણર્ ચ તાકપદકાિન ચ ।
મહાપદકમુક્તાવલ્યેકાવલ્યાિદભષૂણમ્॥ ૧૨॥
છન્નવીરં ગ્ હાણા બ કેયૂરયુગલં તથા ।
વલયાવ લમઙ્ગુલ્યાભરણં લ લતા બકે॥ ૧૩॥
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આેડ્યાણમથ કટ તે કિટસતૂ્ર ચ સુ દિર ।
સાૈભાગ્યાભરણં પાદકટકં નપૂુરદ્વયમ્॥ ૧૪॥
અપર્યા મ જગન્માતઃ પાદયાેશ્ચાઙ્ગુલીયકમ્ ।
પાશં વામાે વર્હ તે તે દક્ષહ તે તથાઙુ્કશમ્॥ ૧૫॥
અ ય મ વામહ તે ચ તથા પુ ડ્ર ે ચાપકમ્ ।
પુ પબાણાંશ્ચ દક્ષાધઃ પાણાૈ ધારય સુ દિર॥ ૧૬॥
અપર્યા મ ચ મા ણક્યપાદુકે પાદયાેઃ શવે ।
આરાેહા તદેવી ભઃ ચકં્ર પર શવે મુદા॥ ૧૭॥
સમાનવષેભષૂા ભઃ સાકં િત્રપુરસુ દિર ।
તત્ર કામેશવામાઙ્કપયર્ઙ્કાપેિનવે શનીમ્॥ ૧૮॥
અ તાસવપાનને મુિદતાં વાં સદા ભજે ।
શદુ્ધને ગાઙ્ગતાેયને પનુરાચમનં કુ ॥ ૧૯॥
કપૂર્રવીિટકામાસ્યે તતાેઽ બ િવિનવેશય ।
આન દાે લાસહાસને િવલસન્મખુપઙ્ક મ્॥ ૨૦॥
ભ ક્તમ ક પ લ તકાં કૃતીસ્યાં વાં મરન્ કદા ।
મઙ્ગલારા તકં છતં્ર ચામરં દપર્ણં તથા ।
તાળ તં ગ ધપુ પધપૂદ પાંશ્ચ તેઽપર્યે॥ ૨૧॥
શ્રીકામેશ્વિર તપ્તહાટકકૃતૈઃ સ્થાલીસહસ્રૈ ર્તમ્

િદવ્યાન્નં ઘ્ તસપૂશાકભિરતં ચત્રાન્નભેદૈયુર્તમ્ ।
દુગ્ધાન્નં મધુશકર્રાદિધયુતં મા ણક્યપાત્રાિપતમ્

માષાપપૂકપૂિરકાિદસિહતં નવૈેદ્યમ બાઽપર્યે॥ ૨૨॥
સાગ્રિવશ તપદ્યાેક્તચતુ ષષ્ટ પુચારતઃ ।
હૃન્મ યિનલયા માતા લ લતા પિરતુ યતુ॥ ૨૩॥
શ્રીમખુાખ્યસ્ય વષર્સ્ય તુલાયાં શકુ્લપક્ષકે ।
ચતુ યાર્મપરાહે્ણ ચ લ લતાિપતમાનસઃ॥ ૨૪॥
સાગ્રિવશ તપદૈ્ય તુ ચતુ ષષ્ટ પુચારકાન્ ।
સમગ્રહી પરા બાયાઃ પ્રીત્યૈ નારાયણાે મુદા॥ ૨૫॥
નારાયણઃ શ્રીપુ ષાેત્તમાત્મ ેઽ લખન્મહીષૂરપુરે વસ કૃતી ।
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દેવીસપયાર્મ ખલા ભલાષદાં કામેશવામાઙ્કગતા પ્રસીદતુ॥
ઇ ત શ્રીલ લતા ચતઃુષષ્ટ પુચારસઙ્ગ્રહઃ ।
॥ ઇ ત શવમ્॥
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