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shrI lalitA sahasra nAma stotram

શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ પવૂર્પીિઠકા ફલશ્રુ ત સિહતમ્

માતઃ શ્રીલ લતે પ્રસીદ !
લાૈિહત્યિન જત જપાકુસમુાનુરાગાં
પાશાઙુ્કશાૈ ધનુિરષનૂિપ ધારય તીમ્ ।
તામ્રેક્ષણામ ણમાલ્યિવશષેભષૂાં
તા બૂલપૂિરતમખુી ં િત્રપુરાં નમા મ ॥ ૧॥
મધુરાન્મધુરા મિહતાન્મિહતા
દુલા દુલા સલુભા સલભા ।

અ ણાદ ણા સદયા સદયા
લ લતા લ લતા લ લતાઽવતુ મામ્ ॥ ૨॥
લ લતં ચરણસરાજેે લ લતતરં વદનશીત ચ બ બે ।
લ લતતમં મતરાે ચ ષ લ લતાખ્યં વ તુ મે પુરતઃ ॥ ૩॥
વ પ્રસતૂ વદાજ્ઞપ્ત વદાસ વ પરાયણઃ ।
વન્નામ ચ તનપર વદથઽહં િનયાે જતઃ ॥ ૪॥
વયા જત મદં સવ તવ વં પરમેશ્વિર ।
વદધીનં કરાેમીહ વદથ તિન્નયાજેયે ॥ ૫॥
તવ દેિવ વશે વત તવાજ્ઞામવે પાલયન્ ।
તવ નામાિન ગણયન્ વિય લીયે ગહાણ મામ્ ॥ ૬॥
અેષા ભ યા તવ િવર ચતા યા દેિવ સવેા
વીકૃત્યૈનાં સપિદ સકલાન્મેઽપરાધાન્ ક્ષમ વ ।
યનંૂ યત્તત્તવ ક ણયા પૂણર્તામેતુ સદ્યઃ
સાન દ મે હૃદયકમલે તેઽ તુ િનતં્ય િનવાસઃ ॥ ૭॥
શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્
(ઉપાેદ્ધાતાખ્યા પ્રથમા કલા)
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ગુ બ્રર્હ્મા ગુ િવ ઃ ગુ દવાે મહેશ્વરઃ ।
ગુ ઃ સાક્ષા પરં બ્રહ્મ ત મૈ શ્રીગુરવે। નમઃ ॥ ૧॥
વ દે ગુ પદદ્વ દ્વમવાઙ્મનસગાેચરમ્ ।
રક્તશકુ્લપ્રભા મશ્રં અતક્ય ત્રપૈુરં મહઃ ॥ ૨॥
શકુ્લા બરધરં િવ ં શ શવણ ચતુભુર્જમ્ ।
પ્રસન્નવદનં વ દે સવર્િવઘ્નાપેશા તયે ॥ ૩॥
િત્રપુરાં કુલિનિધમીડઽે ણ શ્રયં કામરાજિવદ્ધાઙ્ગીમ્ ।
િત્રગુણૈદવૈિનનુતામેકા તાં બ દુગાં મહાર ભામ્ ॥ ૧॥
લ લતાનામસહસ્રે છલાણર્સતૂ્રાનુયાિય યઃ ।
પિરભાષા ભા ય તે સઙે્ક્ષપા કાૈ લકપ્રમાેદાય ॥ ૨॥
પ ચાશદેક આદાૈ નામસુ સાધર્દ્વ્યશી તશતમ્ ।
ષડશી તઃ સાધાર્ તે સવ િવષ તશતત્રયં શ્લાેકાઃ ॥ ૩॥
દશભૂઃ સાધર્ પાલા અ યુષં્ટ સાધર્નવષડ યુષ્ટમ્ ।
મુિનસતૂહયા બાશ્વાે ક્ત યાર્નમેકેન ॥ ૪॥ BSR part 2 NR AchArya

અગ ત્ય ઉવાચ -

અશ્વાનન મહાબુદ્ધે સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
ક થતં લ લતાદેવ્યાઃ ચિરતં પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૧॥
પવૂ પ્રાદુભર્વાે માતુઃ તતઃ પટ્ટા ભષેચનમ્ ।
ભ ડાસરુવધશ્ચવૈ િવ તરેણ વચાેિદતઃ ॥ ૨॥
વ ણતં શ્રીપુરં ચાિપ મહાિવભવિવ તરમ્ ।
શ્રીમ પ ચદશાક્ષયાર્ઃ મિહમા વ ણત તથા ॥ ૩॥
ષાેઢા યાસાદયાે દેવ્યાઃ યાસખ ડે સમીિરતાઃ ।
અ તયાર્ગક્રમશ્ચવૈ બિહયાર્ગક્રમ તથા ॥ ૪॥
મહાયાગાક્રમશ્ચાિપ પૂ ખ ડે સમીિરતાઃ ।
પુરશ્ચરણખ ડે તુ જપલક્ષણમીિરતમ્ ॥ ૫॥
હાેમખ ડે વયા પ્રાેક્તાે હાેમદ્રવ્યિવિધક્રમઃ ।
ચક્રરાજસ્ય િવદ્યાયાઃ શ્રીદેવ્યા દે શકાન્મનાેઃ ॥ ૬॥
રહસ્યખ ડે તાદા યં પર પરમુદ િરતમ્ ।
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તાતે્રખ ડે બહુિવધાઃ તુતયઃ પિરક તતાઃ ॥ ૭॥
મિ ત્રણીદ ડનીદેવ્યાેઃ પ્રાેક્તે નામસહસ્રકે ।
ન તુ શ્રીલ લતાદેવ્યાઃ પ્રાેક્તં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૮॥
તત્ર મે સશંયાે તાે હયગ્રીવ દયાિનધે ।
િક વા વયા િવ તં તજ્જ્ઞા વા વા સમપુે ક્ષતમ્ ॥ ૯॥
મમ વા યાેગ્યતા ના ત શ્રાેતું નામસહસ્રકમ્ ।
િકમથ ભવતા નાેક્તં તત્ર મે કારણં વદ ॥ ૧૦॥
સતૂ ઉવાચ -

ઇ ત ષ્ટાે હયગ્રીવાે મુિનના કુ ભજન્મના ।
પ્રહૃષ્ટાે વચનં પ્રાહ તાપસં કુ ભસ ભવમ્ ॥ ૧૧॥
શ્રીહયગ્રીવ ઉવાચ -

લાપેામુદ્રાપતેઽગ ત્ય સાવધાનમનાઃ શ ◌ૃ ।
નામ્રાં સહસ્રં યન્નાેક્તં કારણં તદ્વદા મ તે ॥ ૧૨॥
રહસ્ય મ ત મ વાઽહં નાેક્તવાં તે ન ચા યથા ।
પનુશ્ચ ચ્છતે ભ યા ત માત્તત્તે વદા યહમ્ ॥ ૧૩॥
બ્રૂયા ચ્છ યાય ભક્તાય રહસ્યમિપ દે શકઃ ।
ભવતા ન પ્રદેયં સ્યાદભક્તાય કદાચન ॥ ૧૪॥
ન શઠાય ન દુષ્ટાય નાિવશ્વાસાય કિહ ચત્ ।
શ્રીમા ભ ક્તયુ તાય શ્રીિવદ્યારાજવેિદને ॥ ૧૫॥
ઉપાસકાય શદુ્ધાય દેયં નામસહસ્રકમ્ ।
યાિન નામસહસ્રા ણ સદ્યઃ સ દ્ધપ્રદાિન વૈ ॥ ૧૬॥
ત ત્રષેુ લ લતાદેવ્યા તષેુ મખુ્ય મદં મનુે ।
શ્રીિવદ્યવૈ તુ મ ત્રાણાં તત્ર કાિદયર્થા પરા ॥ ૧૭॥
પુરાણાં શ્રીપુર મવ શક્તીનાં લ લતા યથા ।
શ્રીિવદ્યાપેાસકાનાં ચ યથા દેવઃ પરઃ શવઃ ॥ ૧૮॥
તથા નામસહસ્રષેુ પરમેત પ્રક તતમ્ ।
યથાસ્ય પઠનાદે્દવી પ્રીયતે લ લતા બકા ॥ ૧૯॥
અ યનામસહસ્રસ્ય પાઠાન્ન પ્રીયતે તથા ।
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શ્રીમાતુઃ પ્રીતયે ત માદિનશં ક તર્યેિદદમ્ ॥ ૨૦॥
બ વપત્રૈશ્ચક્રરાજે યાેઽચર્યે લ લતા બકામ્ ।
પદૈ્યવાં તુલસીપુ પૈરે ભનાર્મસહસ્રકૈઃ ॥ ૨૧॥
સદા પ્રસાદં કુ તે તસ્ય સહાસનેશ્વર ।
ચક્રાિધરાજગ યચ્યર્ જ વા પ ચદશાક્ષર મ્ ॥ ૨૨॥
જપા તે ક તર્યેિન્નત્ય મદં નામસહસ્રકમ્ ।
જપ તાદ્યશક્તશ્ચે પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૨૩॥
સાઙ્ગાચર્ને સાઙ્ગ જપે ય ફલં તદા ુયાત્ ।
ઉપાસને તુતીર યાઃ પઠેદ યુદયાે િહ સઃ ॥ ૨૪॥
ઇદં નામસહસ્રં તુ ક તર્યેિન્નત્યકમર્વત્ ।
ચક્રરા ચર્નં દેવ્યા જપાે ના ાં ચ ક તર્નમ્ ॥ ૨૫॥
ભક્તસ્ય કૃત્યમેતાવદ યદ યુદયં િવદુઃ ।
ભક્તસ્યાવ યક મદં નામસાહસ્રક તર્નમ્ ॥ ૨૬॥
તત્ર હેતું પ્રવક્ષ્યા મ શ ◌ૃ વં કુ ભસ ભવ ।
પુરા શ્રીલ લતાદેવી ભક્તાનાં િહતકા યયા ॥ ૨૭॥
વાગ્દેવીવર્ શનીમખુ્યાઃ સમાક્ષેદમબ્રવીત્ ।
દેવ્યવુાચ -

વાગ્દેવતા વ શ યાદ્યાઃ શ ◌ૃ વં વચનં મમ ॥ ૨૮॥
ભવત્યાે મ પ્રસાદેન પ્રાે લસદ્વા ગ્વભૂતયઃ ।
મદ્ભક્તાનાં વા ગ્વભૂ તપ્રદાને િવિનયાે જતાઃ ॥ ૨૯॥
મચ્ચક્રસ્ય રહસ્યજ્ઞા મમ નામપરાયણાઃ ।
મમ તાતે્રિવધાનાય ત માદાજ્ઞાપયા મ વઃ ॥ ૩૦॥
કુ વમિઙ્કતં તાતંે્ર મમ નામસહસ્રકૈઃ ।
યને ભક્તૈઃ તુતાયા મે સદ્યઃ પ્રી તઃ પરા ભવેત્ ॥ ૩૧॥
હયગ્રીવ ઉવાચ -

ઇત્યાજ્ઞપ્તા તતાે દેવ્યઃ શ્રીદેવ્યા લ લતા બયા ।
રહસ્યનૈાર્મ ભિદવ્યૈશ્ચકુ્રઃ તાતે્રમનુત્તમમ્ ॥ ૩૨॥
રહસ્યં નામસાહસ્ર મ ત ત દ્વશ્રુતં પરમ્ ।
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તતઃ કદા ચ સદ સ સ્થ વા સહાસનેઽ બકા ॥ ૩૩॥
વસવેાવસરં પ્રાદાત્ સવષાં કુ ભસ ભવ ।

સવેાથર્માગતા તત્ર વત્યાણીસ્રત્યકાેટયઃ ॥ ૩૪॥
લ મીનારાયણાનાં ચ કાેટયઃ સમપુાગતાઃ ।
ગાૈર કાેિટસમેતાનાં દ્રાણામિપ કાેટયઃ ॥ ૩૫॥
મિ ત્રણીદ ડનીમખુ્યાઃ સવેાથ યા સમાગતાઃ ।
શક્તયાે િવિવધાકારા તાસાં સખં્યા ન િવદ્યતે ॥ ૩૬॥
િદવ્યાૈઘા માનવાૈઘાશ્ચ સદ્ધાૈઘાશ્ચ સમાગતાઃ ।
તત્ર શ્રીલ લતાદેવી સવષાં દશર્નં દદાૈ ॥ ૩૭॥
તષેુ દૃ ટ્વાપેિવષ્ટેષુ વે વે સ્થાને યથાક્રમમ્ ।
તતઃ શ્રીલ લતાદેવીકટાક્ષાકે્ષપચાેિદતાઃ ॥ ૩૮॥
ઉ થાય વ શનીમખુ્યા બદ્ધાજં લપુટા તદા ।
અ તવુન્નામસાહસ્રૈઃ વકૃતૈલ લતા બકામ્ ॥ ૩૯॥
શ્રુ વા તવં પ્રસન્નાઽભૂિ લતા પરમેશ્વર ।
તે સવ િવ મયં જગ્ભુય તત્ર સદ સ સ્થતાઃ ॥ ૪૦॥
તતઃ પ્રાવેાચ લ લતા સદસ્યાન્ દેવતાગણાન્ ।
મમાજ્ઞયવૈ વાગ્દેવ્યશ્ચકુ્રઃ તાતે્રમાનુઽત્તમમ્ ॥ ૪૧॥
અિઙ્કતં નામ ભિદવ્યૈમર્મ પ્રી તિવધાયકૈઃ ।
ત પઠ વં સદા યૂયં તાતંે્ર મ પ્રી ત દ્ધયે ॥ ૪૨॥
પ્રવતર્ય વં ભક્તષેુ મમ નામસહસ્રકમ્ ।
ઇદં નામસહસ્રં મે યાે। ભક્તઃ પઠતે સકૃત્ ॥ ૪૩॥
સ મે પ્રયતમાે જ્ઞેય ત મૈ કામા દદા યહમ્ ।
શ્રીચકે્ર માં સદા યચ્યર્ જ વા પ ચદશાક્ષર મ્ ॥ ૪૪॥
પશ્ચાન્નામસહસ્રં મં ક તર્યને્મમ તુષ્ટયે ।
મામચર્યતુ વા મા વા િવદ્યાં જપતુ વા ન વા ॥ ૪૫॥
ક તર્યેન્નામસહસ્ર મદં મ પ્રીતયે સદા ।
મ પ્રીત્યા સકલાન્ કામાં લભતે નાત્ર સશંયઃ ॥ ૪૬॥
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ત માન્નામસહસ્રં મે ક તર્ય વં સદાદરાત્ ।
શ્રીહયગ્રીવ ઉવાચ -

ઇ ત શ્રીલ લતેશાની શા ત દેવા સહાનુગાન્ ॥ ૪૭॥
તદાજ્ઞયા તદાર ય બ્રહ્મિવ મહેશ્વરાઃ ।
શક્તયાે મ ત્રણીમખુ્યા ઇદં નામસહસ્રકમ્ ॥ ૪૮॥
પઠ ત ભ યા સતતં લ લતાપિરતુષ્ટયે ।
ત માદવ યં ભક્તને ક તર્નીય મદં મનુે ॥ ૪૯॥
આવ યક વે હેતુ તે મયા પ્રાેક્તાે મનુીશ્વર ।
ઇદાની ં નામસાહસ્રં વક્ષ્યા મ શ્રદ્ધયા શ ◌ૃ ॥ ૫૦॥
ઇ ત લ લતાસહસ્રના યપુાેદ્ધાતપ્રકરણં સમાપ્તમ્ ॥

॥ યાસઃ ॥
અસ્ય શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય વ શ યાદયાે વાગ્દેવતા ઋષયઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શ્રીલ લતા પરમેશ્વર દેવતા ।
શ્રીમદ્બાગ્ભવકૂટે ત બીજમ્ । મ યકૂટે ત શ ક્તઃ ।
શ ક્તકૂટે ત ક લકમ્ । યાનમ્ ।
મમ શ્રીલ લતામહાિત્રપુરસુ દર પ્રસાદ સ દ્ધદ્વારા
ચ તતફલાવા યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
॥ કર યાસઃ ॥
અઅઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । ક્લી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
સાૈઃ મ યમા યાં નમઃ । સાૈઃ અના મકા યાં નમઃ ।
ક્લી ં કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ । અ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
॥ અઙ્ગ યાસઃ ॥
અ હૃદયાય નમઃ । ક્લી ં શરસે વાહા । સાૈઃ શખાયૈ વષટ્ ।
સાૈઃ કવચાય હંુ । ક્લી ં નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ । અઅસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂભર્વ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ ।

॥ યાનમ્ ॥
સ દૂરા ણ િવગ્રહાં િત્રનયનાં મા ણક્યમાૈ લ સુ્ફરત્
તારા નાયક શખેરાં મતમખુીમાપીનવક્ષાે હામ્ ।
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પા ણ યામ લપૂણર્રત્નચષકં રક્તાે પલં બભ્રતી ં
સાૈ યાં રત્ન ઘટસ્થ રક્તચરણાં યાયેત્ પરામ બકામ્ ॥
અ ણાં ક ણાતરઙ્ ગતાક્ષી ં તપાશાઙુ્કશપુ પબાણચાપામ્ ।
અ ણમાિદ ભરા તાં મયખૂૈરહ મત્યેવ િવભાવયે ભવાનીમ્ ॥
યાયેત્ પદ્માસનસ્થાં િવક સતવદનાં પદ્મપત્રાયતાક્ષી ં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરક લતલસદ્ધમેપદ્માં વરાઙ્ગીમ્ ।
સવાર્લઙ્કારયુક્તાં સતત મભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાની ં
શ્રીિવદ્યાં શા તમૂ ત સકલસરુનુતાં સવર્ સ પ પ્રદાત્રીમ્ ॥
સકુઙુ્કમિવલપેનામ લકચુ બક તૂિરકાં
સમ દહ સતેક્ષણાં સશરચાપપાશાઙુ્કશામ્ ।
અશષેજનમાેિહની ં અ ણમાલ્યભષૂા બરાં
જપાકુસમુભાસરુાં જપિવધાૈ મરા ય બકામ્ ॥
લ મત્યાિદપ ચપૂ
“લં” થવીત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાદેવ્યૈ ગ ધં પિરક પયા મ ।
“હં” આકાશત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાદેવ્યૈ પુ પં પિરક પયા મ ।
“યં” વાયુત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાદેવ્યૈ ધપંૂ પિરક પયા મ ।
“રં” વિહ્નત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાદેવ્યૈ દ પં પિરક પયા મ ।
“વં” અ તત વા મકાયૈ શ્રીલ લતાદેવ્યૈ અ તં મહાનવૈેદ્યં
પિરક પયા મ ।
“સ”ં સવર્ત વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતાદેવ્યૈ સવાપચારપૂ ં
પિરક પયા મ ।
(તતઃ પારાયણં કુયાર્ત્ ।)

॥ અથ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ॥
( દ્વતીયા તાિપની કલા ૧-૧૦૦ નામાિન)
શ્રીમાતા શ્રીમહારાજ્ઞી શ્રીમ સહાસનેશ્વર ।
ચદ ગ્ કુ ડસ ભૂતા દેવકાયર્સમુદ્યતા ॥ ૧॥
ઉદ્યદ્ભાનુસહસ્રાભા ચતુબાર્હુસમ વતા ।
રાગ વ પપાશાઢ ા ક્રાેધાકારાઙુ્કશાે વલા ॥ ૨॥
મનાે પે કાેદ ડા પ ચતન્માત્રસાયકા ।
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િન ણપ્રભાપૂરમ જદ્બ્રહ્મા ડમ ડલા ॥ ૩॥
ચ પકાશાેકપુન્નાગસાૈગ ધકલસ કચા ।
કુ િવ દમ ણશ્રેણીકન કાેટ રમ ડતા ॥ ૪॥
અષ્ટમીચ દ્રિવભ્રાજદ લકસ્થલશાે ભતા ।
મખુચ દ્રકલઙ્કાભ ગના ભિવશષેકા ॥ ૫॥
વદન મરમાઙ્ગલ્યગ્ હતાેરણ ચ લકા ।
વક્ત્રલ મીપર વાહચલન્મીનાભલાેચના ॥ ૬॥
નવચ પકપુ પાભનાસાદ ડિવરા જતા ।
તારાકા ત તરસ્કાિરનાસાભરણભાસરુા ॥ ૭॥
કદ બમ જર કૢપ્તકણર્પૂરમનાેહરા ।
તાટઙ્કયુગલીભૂતતપનાેડુપમ ડલા ॥ ૮॥
પદ્મરાગ શલાદશર્પિરભાિવકપાેલભૂઃ ।
નવિવદુ્રમ બ બશ્રી યક્કાિરરદનચ્છદા ॥ ૯॥ દશનચ્છદા

શદુ્ધિવદ્યાઙુ્કરાકાર દ્વજપઙ્ ક્તદ્વયાે વલા ।
કપૂર્રવીિટકામાેદસમાક ષિદગ તરા ॥ ૧૦॥
િનજસ લાપમાધુયર્િવિનભર્ સતકચ્છપી । િનજસલંાપ
મ દ મતપ્રભાપૂરમ જ કામેશમાનસા ॥ ૧૧॥
અનાક લતસાદૃ ય ચબુકશ્રીિવરા જતા । ચુબુકશ્રી
કામેશબદ્ધમાઙ્ગલ્યસતૂ્રશાે ભતક ધરા ॥ ૧૨॥
કનકાઙ્ગદકેયૂરકમનીયભુ વતા ।
રત્નગ્રવૈેય ચ તાકલાેલમુક્તાફલા વતા ॥ ૧૩॥
કામેશ્વરપ્રેમરત્નમ ણપ્ર તપણ તની ।
ના યાલવાલરાેમા લલતાફલકુચદ્વયી ॥ ૧૪॥
લક્ષ્યરાેમલતાધારતાસમુન્નેયમ યમા ।
તનભારદલન્મ યપટ્ટબ ધવ લત્રયા ॥ ૧૫॥

અ ણા ણકાૈસુ ભવસ્ત્રભા વ કટ તટ ।
રત્નિકિઙ્ક ણકાર યરશનાદામભૂ ષતા ॥ ૧૬॥
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કામેશજ્ઞાતસાૈભાગ્યમાદર્વાે દ્વયા વતા ।
મા ણક્યમુકુટાકાર નુદ્વયિવરા જતા ॥ ૧૭॥
ઇ દ્રગાપેપિર ક્ષપ્ત મરતૂણાભજઙ્ ઘકા ।
ગૂઢગુ ફા કૂમર્ ષ્ઠજિય પ્રપદા વતા ॥ ૧૮॥
નખદ િધ તસ છન્નનમ જનતમાેગુણા ।
પદદ્વયપ્રભા લપરાકૃતસરાે હા ॥ ૧૯॥
સ નમ ણમ રમ ડતશ્રીપદા બુ । શ ન
મરાલીમ દગમના મહાલાવ યશવેિધઃ ॥ ૨૦॥
સવાર્ ણાઽનવદ્યાઙ્ગી સવાર્ભરણભૂ ષતા ।
શવકામેશ્વરાઙ્કસ્થા શવા વાધીનવ લભા ॥ ૨૧॥
સમુે મ યશ ◌ૃઙ્ગસ્થા શ્રીમન્નગરનાિયકા ।
ચ તામ ણગ્ હા તસ્થા પ ચબ્રહ્માસન સ્થતા ॥ ૨૨॥
મહાપદ્માટવીસસં્થા કદ બવનવા સની ।
સધુાસાગરમ યસ્થા કામાક્ષી કામદાિયની ॥ ૨૩॥
દેવ ષગણસઙ્ઘાત તૂયમાનાત્મવૈભવા ।
ભ ડાસરુવધાેદ્યુક્તશ ક્તસનેાસમ વતા ॥ ૨૪॥
સ પ કર સમા ઢ સ ધુરવ્રજસિેવતા ।
અશ્વા ઢાિધ ષ્ઠતાશ્વકાેિટકાેિટ ભરા તા ॥ ૨૫॥
ચક્રરાજરથા ઢસવાર્યુધપિર કૃતા ।
ગેયચક્રરથા ઢમિ ત્રણીપિરસિેવતા ॥ ૨૬॥
િકિરચક્રરથા ઢદ ડનાથાપુરસૃ્કતા ।
વાલામા લિનકા ક્ષપ્તવિહ્નપ્રાકારમ યગા ॥ ૨૭॥

ભ ડસૈ યવધાેદુ્યક્તશ ક્તિવક્રમહ ષતા ।
િનત્યાપરાક્રમાટાપેિનર ક્ષણસમુ સકુા ॥ ૨૮॥
ભ ડપુત્રવધાેદ્યુક્તબાલાિવક્રમન દતા ।
મિ ત્ર ય બાિવર ચતિવષઙ્ગવધતાે ષતા ॥ ૨૯॥ (િવશકુ્રવધતાે ષતા)
(See a note at the end)

િવશકુ્રપ્રાણહરણવારાહીવીયર્ન દતા । (િવષઙ્ગપ્રાણહરણ)
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કામેશ્વરમખુાલાેકક પતશ્રીગણેશ્વરા ॥ ૩૦॥
મહાગણેશિન ભન્નિવઘ્નય ત્રપ્રહ ષતા ।
ભ ડાસરેુ દ્રિનમુર્ક્તશસ્ત્રપ્રત્યસ્ત્રવ ષણી ॥ ૩૧॥
કરાઙ્ગુ લનખાે પન્નનારાયણદશાકૃ તઃ ।
મહાપાશપુતાસ્ત્રા ગ્ િનદર્ગ્ધાસરુસિૈનકા ॥ ૩૨॥
કામેશ્વરાસ્ત્રિનદર્ગ્ધસભ ડાસરુશૂ યકા ।
બ્રહ્માપેે દ્રમહે દ્રાિદદેવસં તુતવૈભવા ॥ ૩૩॥
હરનતે્રા ગ્ સ દગ્ધકામસ વનાષૈિધઃ ।
શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂટૈક વ પમખુપઙ્ક ॥ ૩૪॥
ક ઠાધઃકિટપયર્ તમ યકૂટ વ િપણી ।
શ ક્તકૂટૈકતાપન્નકટ ધાેભાગધાિરણી ॥ ૩૫॥
મૂલમ ત્રા ત્મકા મૂલકૂટત્રયકલેબરા ।
કુલા તૈકર સકા કુલસઙે્કતપા લની ॥ ૩૬॥
કુલાઙ્ગના કુલા તસ્થા કાૈ લની કુલયાે ગની ।
અકુલા સમયા તસ્થા સમયાચારત પરા ॥ ૩૭॥
મૂલાધારૈકિનલયા બ્રહ્મગ્ર થિવભેિદની ।
( તીયા ધૂ મ્રકા કલા ૧૦૧-૨૦૦ નામાિન)
મ ણપૂરા ત િદતા િવ ગ્ર થિવભેિદની ॥ ૩૮॥
આજ્ઞાચક્રા તરાલસ્થા દ્રગ્ર થિવભેિદની ।
સહસ્રારા બુ ઢા સધુાસારા ભવ ષણી ॥ ૩૯॥
તિડ લતાસમ ચઃ ષટ્ચક્રાપેિરસં સ્થતા ।
મહાસ ક્તઃ કુ ડ લની બસત તુતનીયસી ॥ ૪૦॥
ભવાની ભાવનાગ યા ભવાર યકુઠાિરકા ।
ભદ્ર પ્રયા ભદ્રમૂ તભર્ક્તસાૈભાગ્યદાિયની ॥ ૪૧॥
ભ ક્ત પ્રયા ભ ક્તગ યા ભ ક્તવ યા ભયાપહા ।
શા ભવી શારદારા યા શવાર્ણી શમર્દાિયની ॥ ૪૨॥
શાઙ્કર શ્રીકર સા વી શરચ્ચ દ્રિનભાનના ।
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શાતાેદર શા તમતી િનરાધારા િનર જના ॥ ૪૩॥
િનલપા િનમર્લા િનત્યા િનરાકારા િનરાકુલા ।
િનગુર્ણા િન કલા શા તા િન કામા િન પ લવા ॥ ૪૪॥
િનત્યમુક્તા િનિવકારા િન પ્રપ ચા િનરાશ્રયા ।
િનત્યશદુ્ધા િનત્યબુદ્ધા િનરવદ્યા િનર તરા ॥ ૪૫॥
િન કારણા િન કલઙ્કા િન પાિધિનર શ્વરા ।
નીરાગા રાગમથની િનમર્દા મદના શની ॥ ૪૬॥
િન શ્ચ તા િનરહઙ્કારા િનમાહા માેહના શની ।
િનમર્મા મમતાહ ત્રી િન પાપા પાપના શની ॥ ૪૭॥
િન ક્રાેધા ક્રાેધશમની િનલાભા લાેભના શની ।
િનઃસશંયા સશંયઘ્ની િનભર્વા ભવના શની ॥ ૪૮॥ િન સશંયા

િનિવક પા િનરાબાધા િનભદા ભેદના શની ।
િનનાર્શા ત્યુમથની િન ક્રયા િન પિરગ્રહા ॥ ૪૯॥
િન તુલા નીલ ચકુરા િનરપાયા િનરત્યયા ।
દુલર્ભા દુગર્મા દુગાર્ દુઃખહ ત્રી સખુપ્રદા ॥ ૫૦॥
દુષ્ટદૂરા દુરાચારશમની દાષેવ જતા ।
સવર્જ્ઞા સા દ્રક ણા સમાનાિધકવ જતા ॥ ૫૧॥
(ચતુથ મર ચ્યાખ્યા કલા ૨૦૧-૩૦૦ નામાિન)
સવર્શ ક્તમયી સવર્મઙ્ગલા સદ્ગ તપ્રદા ।
સવશ્વર સવર્મયી સવર્મ ત્ર વ િપણી ॥ ૫૨॥
સવર્ય ત્રા ત્મકા સવર્ત ત્ર પા મનાને્મની ।
માહેશ્વર મહાદેવી મહાલ મી ર્ડ પ્રયા ॥ ૫૩॥
મહા પા મહાપજૂ્યા મહાપાતકના શની ।
મહામાયા મહાસ વા મહાશ ક્તમર્હાર તઃ ॥ ૫૪॥
મહાભાેગા મહૈશ્વયાર્ મહાવીયાર્ મહાબલા ।
મહાબુ દ્ધમર્હા સ દ્ધમર્હાયાેગેશ્વરેશ્વર ॥ ૫૫॥
મહાત ત્રા મહામ ત્રા મહાય ત્રા મહાસના ।
મહાયાગક્રમારા યા મહાભૈરવપૂ જતા ॥ ૫૬॥
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મહેશ્વરમહાક પમહાતા ડવસા ક્ષણી ।
મહાકામેશમિહષી મહાિત્રપુરસુ દર ॥ ૫૭॥
ચતઃુષષ્ટ પુચારાઢ ા ચતઃુષ ષ્ટકલામયી ।
મહાચતઃુષ ષ્ટકાેિટયાે ગનીગણસિેવતા ॥ ૫૮॥
મનુિવદ્યા ચ દ્રિવદ્યા ચ દ્રમ ડલમ યગા ।
ચા પા ચા હાસા ચા ચ દ્રકલાધરા ॥ ૫૯॥
ચરાચરજગન્નાથા ચક્રરાજિનકેતના ।
પાવર્તી પદ્મનયના પદ્મરાગસમપ્રભા ॥ ૬૦॥
પ ચપ્રેતાસનાસીના પ ચબ્રહ્મ વ િપણી ।
ચન્મયી પરમાન દા િવજ્ઞાનઘન િપણી ॥ ૬૧॥
યાન યા યેય પા ધમાર્ધમર્િવવ જતા ।
િવશ્વ પા ગિરણી વપ તી તજૈસા ત્મકા ॥ ૬૨॥
સપુ્તા પ્રાજ્ઞા ત્મકા તુયાર્ સવાર્વસ્થાિવવ જતા ।
ષ્ટકત્ર બ્રહ્મ પા ગાે ત્રી ગાેિવ દ િપણી ॥ ૬૩॥

સહંાિરણી દ્ર પા તરાેધાનકર શ્વર ।
સદા શવાઽનુગ્રહદા પ ચકૃત્યપરાયણા ॥ ૬૪॥
ભાનુમ ડલમ યસ્થા ભૈરવી ભગમા લની ।
પદ્માસના ભગવતી પદ્મનાભસહાેદર ॥ ૬૫॥
ઉન્મષેિન મષાે પન્નિવપન્નભવુનાવલી ।
સહસ્રશીષર્વદના સહસ્રાક્ષી સહસ્રપાત્ ॥ ૬૬॥
આબ્રહ્મક ટજનની વણાર્શ્રમિવધાિયની ।
િન જ્ઞા પિનગમા પુ યાપુ યફલપ્રદા ॥ ૬૭॥
શ્રુ તસીમ ત સ દૂર કૃતપાદા જધૂ લકા ।
સકલાગમસ દાેહશુ ક્તસ પુટમાૈ ક્તકા ॥ ૬૮॥
પુ ષાથર્પ્રદા પૂણાર્ ભાે ગની ભવુનેશ્વર ।
અ બકાઽનાિદિનધના હિરબ્રહ્મે દ્રસિેવતા ॥ ૬૯॥
નારાયણી નાદ પા નામ પિવવ જતા ।
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(પ ચમી વા લની કલા ૩૦૧-૪૦૦ નામાિન)
હ્ર ીઙ્કાર હ્ર ીમતી હૃદ્યા હેયાપેાદેયવ જતા ॥ ૭૦॥
રાજરા ચતા રાજ્ઞી ર યા રા વલાેચના ।
ર જની રમણી રસ્યા રણ કિઙ્ક ણમખેલા ॥ ૭૧॥
રમા રાકે દુવદના ર ત પા ર ત પ્રયા ।
રક્ષાકર રાક્ષસઘ્ની રામા રમણલ પટા ॥ ૭૨॥
કા યા કામકલા પા કદ બકુસમુ પ્રયા ।
કલ્યાણી જગતીક દા ક ણારસસાગરા ॥ ૭૩॥
કલાવતી કલાલાપા કા તા કાદ બર પ્રયા ।
વરદા વામનયના વા ણીમદિવહ્વલા ॥ ૭૪॥
િવશ્વાિધકા વેદવેદ્યા િવ યાચલિનવા સની ।
િવધાત્રી વેદજનની િવ માયા િવલા સની ॥ ૭૫॥
ક્ષતે્ર વ પા ક્ષતે્રેશી ક્ષતે્રકે્ષત્રજ્ઞપા લની ।
ક્ષય દ્ધિવિનમુર્ક્તા ક્ષતે્રપાલસમ ચતા ॥ ૭૬॥
િવજયા િવમલા વ દ્યા વ દા જનવ સલા ।
વાગ્વાિદની વામકેશી વિહ્નમ ડલવા સની ॥ ૭૭॥
ભ ક્તમ ક પલ તકા પશપુાશિવમાે ચની ।
સહૃંતાશષેપાષ ડા સદાચારપ્રવ તકા ॥ ૭૮॥ પાખ ડા

તાપત્રયા ગ્ સ તપ્તસમાહ્લાદનચ દ્રકા ।
ત ણી તાપસારા યા તનુમ યા તમાેઽપહા ॥ ૭૯॥
ચ ત ત પદલક્ષ્યાથાર્ ચદેકરસ િપણી ।
વાત્માન દલવીભૂતબ્રહ્માદ્યાન દસ ત તઃ ॥ ૮૦॥

પરા પ્રત્ય ક્ચતી પા પ ય તી પરદેવતા ।
મ યમા વખૈર પા ભક્તમાનસહં સકા ॥ ૮૧॥
કામેશ્વરપ્રાણનાડી કૃતજ્ઞા કામપૂ જતા ।
શ ◌ૃઙ્ગારરસસ પૂણાર્ જયા લ ધર સ્થતા ॥ ૮૨॥
આેડ્યાણપીઠિનલયા બ દુમ ડલવા સની ।
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રહાેયાગક્રમારા યા રહ તપર્ણતિપતા ॥ ૮૩॥
સદ્યઃપ્રસાિદની િવશ્વસા ક્ષણી સા ક્ષવ જતા ।
ષડઙ્ગદેવતાયુક્તા ષાડ્ગુ યપિરપૂિરતા ॥ ૮૪॥
િનત્ય ક્લન્ના િન પમા િનવાર્ણસખુદાિયની ।
િનત્યાષાેડ શકા પા શ્રીક ઠાધર્શર િરણી ॥ ૮૫॥
પ્રભાવતી પ્રભા પા પ્ર સદ્ધા પરમેશ્વર ।
મૂલપ્રકૃ તરવ્યક્તા વ્યક્તાવ્યક્ત વ િપણી ॥ ૮૬॥
(ષષ્ઠ ચ્યાખ્યા કલા ૪૦૧-૫૦૦ નામાિન)
વ્યાિપની િવિવધાકારા િવદ્યાિવદ્યા- વ િપણી ।
મહાકામેશનયનકુમુદાહ્લાદકાૈમુદ ॥ ૮૭॥
ભક્તહાદર્તમાેભેદભાનુમદ્ભાનુસ ત તઃ ।
શવદૂતી શવારા યા શવમૂ તઃ શવઙ્કર ॥ ૮૮॥
શવ પ્રયા શવપરા શષ્ટેષ્ટા શષ્ટપૂ જતા ।
અપ્રમેયા વપ્રકાશા મનાવેાચામગાેચરા ॥ ૮૯॥
ચચ્છ ક્તશ્ ચેતના પા જડશ ક્તજર્ડા ત્મકા ।
ગાયત્રી વ્યાહૃ તઃ સ યા દ્વજ દિનષેિવતા ॥ ૯૦॥
ત વાસના ત વમયી પ ચકાેશા તર સ્થતા ।
િનઃસીમમિહમા િનત્યયાવૈના મદશા લની ॥ ૯૧॥ િન સીમ

મદઘૂ ણતરક્તાક્ષી મદપાટલગ ડભૂઃ ।
ચ દનદ્રવિદગ્ધાઙ્ગી ચા પેયકુસમુ પ્રયા ॥ ૯૨॥
કુશલા કાેમલાકારા કુ કુ લા કુલેશ્વર ।
કુલકુ ડાલયા કાૈલમાગર્ત પરસિેવતા ॥ ૯૩॥
કુમારગણનાથા બા તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટમર્ ત ર્ તઃ ।
શા તઃ વ તમતી કા તનર્ દની િવઘ્નના શની ॥ ૯૪॥
તે વેતી િત્રનયના લાેલાક્ષીકામ િપણી ।
મા લની હં સની માતા મલયાચલવા સની ॥ ૯૫॥
સમુખુી ન લની સભુ્રૂઃ શાેભના સરુનાિયકા ।
કાલક ઠ કા તમતી ક્ષાે ભણી સૂ મ િપણી ॥ ૯૬॥
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વજે્રશ્વર વામદેવી વયાેઽવસ્થાિવવ જતા ।
સદ્ધશે્વર સદ્ધિવદ્યા સદ્ધમાતા યશ વની ॥ ૯૭॥
િવશુ દ્ધચક્રિનલયાઽઽરક્તવણાર્ િત્રલાેચના ।
ખટ્વાઙ્ગાિદપ્રહરણા વદનૈકસમ વતા ॥ ૯૮॥
પાયસાન્ન પ્રયા વ થા પશલુાેકભયઙ્કર ।
અ તાિદમહાશ ક્તસં તા ડાિકનીશ્વર ॥ ૯૯॥
અનાહતા જિનલયા યામાભા વદનદ્વયા ।
દંષ્ટ્ર ાે વલાઽક્ષમાલાિદધરા િધરસં સ્થતા ॥ ૧૦૦॥
કાલરા યાિદશ યાૈઘ તા નગ્ધાૈદન પ્રયા ।
મહાવીરે દ્રવરદા રાિક ય બા વ િપણી ॥ ૧૦૧॥
મ ણપૂરા જિનલયા વદનત્રયસયંુતા ।
વ િદકાયુધાપેેતા ડામયાર્િદ ભરા તા ॥ ૧૦૨॥
(સપ્તમી સષુુ ણા કલા ૫૦૧-૬૦૦ નામાિન)
રક્તવણાર્ માંસિનષ્ઠા ગુડાન્નપ્રીતમાનસા ।
સમ તભક્તસખુદા લાિક ય બા વ િપણી ॥ ૧૦૩॥
વાિધષ્ઠાના બુજગતા ચતવુર્ક્ત્રમનાેહરા ।

શલૂાદ્યાયુધસ પન્ના પીતવણાર્ઽ તગિવતા ॥ ૧૦૪॥
મેદાેિનષ્ઠા મધપુ્રીતા બ ધ યાિદસમ વતા ।
દ યન્નાસક્તહૃદયા કાિકની પધાિરણી ॥ ૧૦૫॥
મૂલાધારા બુ ઢા પ ચવક્ત્રાઽ સ્થસં સ્થતા ।
અઙુ્કશાિદપ્રહરણા વરદાિદિનષેિવતા ॥ ૧૦૬॥
મુદ્ગાૈદનાસક્ત ચત્તા સાિક ય બા વ િપણી ।
આજ્ઞાચક્રા જિનલયા શકુ્લવણાર્ ષડાનના ॥ ૧૦૭॥
મ સસં્થા હંસવતીમખુ્યશ ક્તસમ વતા ।
હિરદ્રાન્નૈકર સકા હાિકની પધાિરણી ॥ ૧૦૮॥
સહસ્રદલપદ્મસ્થા સવર્વણાપશાે ભતા ।
સવાર્યુધધરા શકુ્લસં સ્થતા સવર્તાેમખુી ॥ ૧૦૯॥
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સવાદનપ્રીત ચત્તા યાિક ય બા વ િપણી ।
વાહા વધાઽમ તમધા શ્રુ તઃ તરનુત્તમા ॥ ૧૧૦॥

પુ યક તઃ પુ યલ યા પુ યશ્રવણક તર્ના ।
પુલાેમ ચતા બ ધમાેચની બ ધુરાલકા ॥ ૧૧૧॥ માેચની બબર્રાલકા

િવમશર્ િપણી િવદ્યા િવયદાિદજગ પ્રસઃૂ ।
સવર્વ્યાિધપ્રશમની સવર્ ત્યુિનવાિરણી ॥ ૧૧૨॥
અગ્રગ યાઽ ચ ત્ય પા ક લક મષના શની ।
કાત્યાયની કાલહ ત્રી કમલાક્ષિનષેિવતા ॥ ૧૧૩॥
તા બૂલપૂિરતમખુી દાિડમીકુસમુપ્રભા ।
ગાક્ષી માેિહની મખુ્યા ડાની મત્ર િપણી ॥ ૧૧૪॥

િનત્ય પ્તા ભક્તિનિધિનય ત્રી િન ખલેશ્વર ।
મૈ યાિદવાસનાલ યા મહાપ્રલયસા ક્ષણી ॥ ૧૧૫॥
પરા શ ક્તઃ પરા િનષ્ઠા પ્રજ્ઞાનઘન િપણી ।
મા વીપાનાલસા મત્તા મા કાવણર્ િપણી ॥ ૧૧૬॥
મહાકૈલાસિનલયા ણાલ દુદાેલર્તા ।
મહનીયા દયામૂ તમર્હાસામ્રાજ્યશા લની ॥ ૧૧૭॥
આત્મિવદ્યા મહાિવદ્યા શ્રીિવદ્યા કામસિેવતા ।
શ્રીષાેડશાક્ષર િવદ્યા િત્રકૂટા કામકાેિટકા ॥ ૧૧૮॥
કટાક્ષિકઙ્કર ભૂતકમલાકાેિટસિેવતા ।
શરઃ સ્થતા ચ દ્રિનભા ભાલસ્થે દ્રધનઃુપ્રભા ॥ ૧૧૯॥
હૃદયસ્થા રિવપ્રખ્યા િત્રકાેણા તરદ િપકા ।
દાક્ષાયણી દૈત્યહ ત્રી દક્ષયજ્ઞિવના શની ॥ ૧૨૦॥
(અષ્ટમી ભાેગદા કલા ૬૦૧-૭૦૦ નામાિન)
દરા દાે લતદ ઘાર્ક્ષી દરહાસાે વલન્મખુી ।
ગુ મૂ તગુર્ણિનિધગામાતા ગુહજન્મભૂઃ ॥ ૧૨૧॥
દેવેશી દ ડની તસ્થા દહરાકાશ િપણી ।
પ્ર તપન્મખુ્યરાકા ત ત થમ ડલપૂ જતા ॥ ૧૨૨॥
કલા ત્મકા કલાનાથા કાવ્યાલાપિવનાેિદની । િવમાેિદની
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સચામરરમાવાણીસવ્યદ ક્ષણસિેવતા ॥ ૧૨૩॥
આિદશ ક્તરમેયાઽઽત્મા પરમા પાવનાકૃ તઃ ।
અનેકકાેિટબ્રહ્મા ડજનની િદવ્યિવગ્રહા ॥ ૧૨૪॥
ક્લીઙ્કાર કેવલા ગુહ્યા કૈવલ્યપદદાિયની ।
િત્રપુરા િત્રજગદ્વ દ્યા િત્રમૂ ત સ્ત્રદશશે્વર ॥ ૧૨૫॥
યક્ષર િદવ્યગ ધાઢ ા સ દૂર તલકા ચતા ।
ઉમા શલૈે દ્રતનયા ગાૈર ગ ધવર્સિેવતા ॥ ૧૨૬॥
િવશ્વગભાર્ વણર્ગભાર્ઽવરદા વાગધીશ્વર ।
યાનગ યાઽપિરચ્છેદ્યા જ્ઞાનદા જ્ઞાનિવગ્રહા ॥ ૧૨૭॥
સવર્વેદા તસવંેદ્યા સત્યાન દ વ િપણી ।
લાપેામુદ્રા ચતા લીલાકૢપ્તબ્રહ્મા ડમ ડલા ॥ ૧૨૮॥
અદૃ યા દૃ યરિહતા િવજ્ઞાત્રી વેદ્યવ જતા ।
યાે ગની યાેગદા યાેગ્યા યાેગાન દા યુગ ધરા ॥ ૧૨૯॥
ઇચ્છાશ ક્તજ્ઞાનશ ક્તિક્રયાશ ક્ત વ િપણી ।
સવાર્ધારા સપુ્ર તષ્ઠા સદસદૂ્રપધાિરણી ॥ ૧૩૦॥
અષ્ટમૂ તર જૈત્રી લાેકયાત્રાિવધાિયની । અ જેત્રી
અેકાિકની ભૂમ પા િનદ્વતા દ્વતૈવ જતા ॥ ૧૩૧॥
અન્નદા વસદુા દ્ધા બ્રહ્માત્મૈક્ય વ િપણી ।
હતી બ્રાહ્મણી બ્રાહ્મી બ્રહ્માન દા બ લ પ્રયા ॥ ૧૩૨॥

ભાષા પા હ સનેા ભાવાભાવિવવ જતા ।
સખુારા યા શભુકર શાેભના સલુભા ગ તઃ ॥ ૧૩૩॥
રાજરાજેશ્વર રાજ્યદાિયની રાજ્યવ લભા ।
રાજ કૃપા રાજપીઠિનવે શતિન શ્રતા ॥ ૧૩૪॥
રાજ્યલ મીઃ કાેશનાથા ચતુરઙ્ગબલેશ્વર ।
સામ્રાજ્યદાિયની સત્યસ ધા સાગરમખેલા ॥ ૧૩૫॥
દ ક્ષતા દૈત્યશમની સવર્લાેકવશઙ્કર ।
સવાર્થર્દાત્રી સાિવત્રી સ ચ્ચદાન દ િપણી ॥ ૧૩૬॥
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(નવમી િવશ્વા કલા ૭૦૧-૮૦૦ નામાિન)
દેશકાલાપિર ચ્છન્ના સવર્ગા સવર્માેિહની ।
સર વતી શાસ્ત્રમયી ગુહા બા ગુહ્ય િપણી ॥ ૧૩૭॥
સવાપાિધિવિનમુર્ક્તા સદા શવપ તવ્રતા ।
સ પ્રદાયેશ્વર સા વી ગુ મ ડલ િપણી ॥ ૧૩૮॥
કુલાેત્તીણાર્ ભગારા યા માયા મધુમતી મહી ।
ગણા બા ગુહ્યકારા યા કાેમલાઙ્ગી ગુ પ્રયા ॥ ૧૩૯॥
વત ત્રા સવર્ત ત્રેશી દ ક્ષણામૂ ત િપણી ।

સનકાિદસમારા યા શવજ્ઞાનપ્રદાિયની ॥ ૧૪૦॥
ચ કલાઽઽન દક લકા પ્રેમ પા પ્રયઙ્કર ।
નામપારાયણપ્રીતા ન દિવદ્યા નટેશ્વર ॥ ૧૪૧॥
મ યાજગદિધષ્ઠાના મુ ક્તદા મુ ક્ત િપણી ।
લાસ્ય પ્રયા લયકર લ ર ભાિદવ દતા ॥ ૧૪૨॥
ભવદાવસધુા ષ્ટઃ પાપાર યદવાનલા ।
દાૈભાર્ગ્યતૂલવાતૂલા જરા વા તરિવપ્રભા ॥ ૧૪૩॥
ભાગ્યા ધચ દ્રકા ભક્ત ચત્તકેિકઘનાઘના ।
રાેગપવર્તદ ભાે લ ર્ત્યુદા કુઠાિરકા ॥ ૧૪૪॥
મહેશ્વર મહાકાલી મહાગ્રાસા મહાશના ।
અપણાર્ ચ ડકા ચ ડમુ ડાસરુિનષૂિદની ॥ ૧૪૫॥
ક્ષરાક્ષરા ત્મકા સવર્લાેકેશી િવશ્વધાિરણી ।
િત્રવગર્દાત્રી સભુગા ય બકા િત્રગુણા ત્મકા ॥ ૧૪૬॥
વગાર્પવગર્દા શદુ્ધા જપાપુ પિનભાકૃ તઃ ।

આે વેતી દ્યુ તધરા યજ્ઞ પા પ્રયવ્રતા ॥ ૧૪૭॥
દુરારા યા દુરાધષાર્ પાટલીકુસમુ પ્રયા ।
મહતી મે િનલયા મ દારકુસમુ પ્રયા ॥ ૧૪૮॥
વીરારા યા િવરાડપા િવર િવશ્વતાેમખુી ।
પ્રત્યગ્રપૂા પરાકાશા પ્રાણદા પ્રાણ િપણી ॥ ૧૪૯॥
માતાર્ ડભૈરવારા યા મિ ત્રણી ય તરાજ્યધૂઃ । માતર્ ડ
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િત્રપુરેશી જય સનેા િનસૈ્ત્રગુ યા પરાપરા ॥ ૧૫૦॥
સત્યજ્ઞાનાન દ પા સામરસ્યપરાયણા ।
કપિદની કલામાલા કામધુક્ કામ િપણી ॥ ૧૫૧॥
કલાિનિધઃ કાવ્યકલા રસજ્ઞા રસશવેિધઃ ।
(દશમી બાેિધની કલા ૮૦૧-૯૦૦ નામાિન)
પુષ્ટા પુરાતના પજૂ્યા પુ કરા પુ કરેક્ષણા ॥ ૧૫૨॥
પર જ્યાે તઃ પર ધામ પરમા ઃ પરા પરા ।
પાશહ તા પાશહ ત્રી પરમ ત્રિવભેિદની ॥ ૧૫૩॥
મૂતાર્ઽમૂતાર્ઽિનત્ય પ્તા મુિનમાનસહં સકા ।
સત્યવ્રતા સત્ય પા સવાર્ તયાર્ મની સતી ॥ ૧૫૪॥
બ્રહ્માણી બ્રહ્મજનની બહુ પા બુધા ચતા ।
પ્રસિવત્રી પ્રચ ડાઽઽજ્ઞા પ્ર તષ્ઠા પ્રકટાકૃ તઃ ॥ ૧૫૫॥
પ્રાણેશ્વર પ્રાણદાત્રી પ ચાશ પીઠ િપણી ।
િવશ ◌ૃઙ્ખલા િવિવક્તસ્થા વીરમાતા િવય પ્રસઃૂ ॥ ૧૫૬॥
મુકુ દા મુ ક્તિનલયા મૂલિવગ્રહ િપણી ।
ભાવજ્ઞા ભવરાેગઘ્ની ભવચક્રપ્રવ તની ॥ ૧૫૭॥
છ દઃસારા શાસ્ત્રસારા મ ત્રસારા તલાેદર ।
ઉદારક ત દ્દામવૈભવા વણર્ િપણી ॥ ૧૫૮॥
જન્મ ત્યુજરાતપ્તજનિવશ્રા તદાિયની ।
સવાપિનષદુદુ્ઘષ્ટા શા ત્યતીતકલા ત્મકા ॥ ૧૫૯॥
ગ ભીરા ગગના તસ્થા ગિવતા ગાનલાેલપુા ।
ક પનારિહતા કાષ્ઠાઽકા તા કા તાધર્િવગ્રહા ॥ ૧૬૦॥
કાયર્કારણિનમુર્ક્તા કામકે લતરઙ્ ગતા ।
કન કનકતાટઙ્કા લીલાિવગ્રહધાિરણી ॥ ૧૬૧॥
અ ક્ષયિવિનમુર્ક્તા મુગ્ધા ક્ષપ્રપ્રસાિદની ।
અ તમુર્ખસમારા યા બિહમુર્ખસદુુલર્ભા ॥ ૧૬૨॥
ત્રયી િત્રવગર્િનલયા િત્રસ્થા િત્રપુરમા લની ।
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િનરામયા િનરાલ બા વાત્મારામા સધુા તઃ ॥ ૧૬૩॥ સધુાસ્રુ તઃ

સસંારપઙ્કિનમર્ગ્ સમુદ્ધરણપ ડતા ।
યજ્ઞ પ્રયા યજ્ઞકત્ર યજમાન વ િપણી ॥ ૧૬૪॥
ધમાર્ધારા ધના યક્ષા ધનધા યિવવિધની ।
િવપ્ર પ્રયા િવપ્ર પા િવશ્વભ્રમણકાિરણી ॥ ૧૬૫॥
િવશ્વગ્રાસા િવદુ્રમાભા વૈ ણવી િવ િપણી ।
અયાેિનયાિનિનલયા કૂટસ્થા કુલ િપણી ॥ ૧૬૬॥
(અેકાદશી ધાિરણી કલા ૯૦૧-૧૦૦૦ નામાિન)
વીરગાેષ્ઠ પ્રયા વીરા નૈ ક યાર્ નાદ િપણી ।
િવજ્ઞાનકલના કલ્યા િવદગ્ધા બૈ દવાસના ॥ ૧૬૭॥
ત વાિધકા ત વમયી ત વમથર્ વ િપણી ।
સામગાન પ્રયા સાૈ યા સદા શવકુટુ બની ॥ ૧૬૮॥ સાે યા

સવ્યાપસવ્યમાગર્સ્થા સવાર્પ દ્વિનવાિરણી ।
વસ્થા વભાવમધુરા ધીરા ધીરસમ ચતા ॥ ૧૬૯॥

ચૈત યાઘ્યર્સમારા યા ચૈત યકુસમુ પ્રયા ।
સદાેિદતા સદાતુષ્ટા ત ણાિદત્યપાટલા ॥ ૧૭૦॥
દ ક્ષણાદ ક્ષણારા યા દર મેરમખુા બુ ।
કાૈ લનીકેવલાઽનઘ્યર્કૈવલ્યપદદાિયની ॥ ૧૭૧॥
તાતે્ર પ્રયા તુ તમતી શ્રુ તસં તુતવૈભવા ।

મન વની માનવતી મહેશી મઙ્ગલાકૃ તઃ ॥ ૧૭૨॥
િવશ્વમાતા જગદ્ધાત્રી િવશાલાક્ષી િવરા ગણી ।
પ્રગ ભા પરમાેદારા પરામાેદા મનાેમયી ॥ ૧૭૩॥
વ્યાેમકેશી િવમાનસ્થા વ જ્રણી વામકેશ્વર ।
પ ચયજ્ઞ પ્રયા પ ચપ્રેતમ ચાિધશાિયની ॥ ૧૭૪॥
પ ચમી પ ચભૂતેશી પ ચસઙ્ખ્યાપેચાિરણી ।
શાશ્વતી શાશ્વતૈશ્વયાર્ શમર્દા શ ભુમાેિહની ॥ ૧૭૫॥
ધરાધરસતુા ધ યા ધ મણી ધમર્વિધની ।
લાેકાતીતા ગુણાતીતા સવાર્તીતા શમા ત્મકા ॥ ૧૭૬॥
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બ ધૂકકુસમુપ્રખ્યા બાલા લીલાિવનાેિદની ।
સમુઙ્ગલી સખુકર સવુષેાઢ ા સવુા સની ॥ ૧૭૭॥
સવુા સ યચર્નપ્રીતાઽઽશાેભના શદુ્ધમાનસા ।
બ દુતપર્ણસ તુષ્ટા પવૂર્ િત્રપુરા બકા ॥ ૧૭૮॥
દશમુદ્રાસમારા યા િત્રપુરાશ્રીવશઙ્કર ।
જ્ઞાનમુદ્રા જ્ઞાનગ યા જ્ઞાનજ્ઞેય વ િપણી ॥ ૧૭૯॥
યાેિનમુદ્રા િત્રખ ડશેી િત્રગુણા બા િત્રકાેણગા ।
અનઘાઽદ્ભુતચાિરત્રા વા છતાથર્પ્રદાિયની ॥ ૧૮૦॥
અ યાસા તશયજ્ઞાતા ષડ વાતીત િપણી ।
અવ્યાજક ણામૂ તરજ્ઞાન વા તદ િપકા ॥ ૧૮૧॥
આબાલગાપેિવિદતા સવાર્નુ લઙ્ઘ્યશાસના ।
શ્રીચક્રરાજિનલયા શ્રીમિ ત્રપુરસુ દર ॥ ૧૮૨॥
શ્રી શવા શવશ યૈક્ય િપણી લ લતા બકા ।
અેવં શ્રીલ લતા દેવ્યા ના ાં સાહસ્રકં જગુઃ ॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડ પુરાણે ઉત્તરખ ડે શ્રીહયગ્રીવાગ ત્યસવંાદે
શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રકથનં સ પૂણર્મ્ ॥

ફલશ્રુ તઃ
(ક્ષમાખ્યા દ્વાદશી કલા)
ઇત્યેતન્નામસાહસ્રં ક થત તે ઘટાેદ્ભવ ।
રહસ્યાનાં રહસ્યં ચ લ લતાપ્રી તદાયકમ્ ॥ ૧॥
અનને સદશૃં તાતંે્ર ન ભૂતં ન ભિવ ય ત ।
સવર્રાેગપ્રશમનં સવર્સ પ પ્રવધર્નમ્ ॥ ૨॥
સવાર્પ ત્યુશમનં કાલ ત્યુિનવારણમ્ ।
સવર્ વરા તશમનં દ ઘાર્યુ યપ્રદાયકમ્ ॥ ૩॥
પતુ્રપ્રદમપતુ્રાણાં પુ ષાથર્પ્રદાયકમ્ ।
ઇદં િવશષેાચ્છ્ર દેવ્યાઃ તાતંે્ર પ્રી તિવધાયકમ્ ॥ ૪॥
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જપેિન્નત્યં પ્રયત્નને લ લતાપેા તત પરઃ ।
પ્રાતઃ ના વા િવધાનને વયાકમર્ સમા ય ચ ॥ ૫॥
પૂ ગ્ હં તતાે ગ વા ચક્રરાજં સમચર્યેત્ ।
િવદ્યાં જપેત્ સહસ્રં વા િત્રશતં શતમવે વા ॥ ૬॥
રહસ્યનામસાહસ્ર મદં પશ્ચા પઠેન્નરઃ ।
જન્મમ યે સકૃચ્ચાિપ ય અેત પઠતે સધુીઃ ॥ ૭॥
તસ્ય પુ યફલં વકે્ષ્ય શ ◌ૃ વં કુ ભસ ભવ ।
ગઙ્ગાિદ સવર્તીથષુ યઃ નાયા કાેિટજન્મસુ ॥ ૮॥
કાેિટ લઙ્ગપ્ર તષ્ઠાં ચ યઃ કુયાર્દિવમુક્તકે ।
કુ ક્ષતે્રે તુ યાે દદ્યા કાેિટવારં રિવગ્રહે ॥ ૯॥
કાેિટ સાવૈણર્ભારાણાં શ્રાેિત્રયષેુ દ્વજન્મસુ ।
યઃ કાેિટ હયમેધાનામાહરેદ્ ગાત્રરાેધ સ ॥ ૧૦॥
આચરે કૂપકાેટ યા િનજર્લે મ ભૂતલે ।
દુ ભક્ષે યઃ પ્ર તિદનં કાેિટબ્રાહ્મણભાજેનમ્ ॥ ૧૧॥
શ્રદ્ધયા પરયા કુયાર્ સહસ્રપિરવ સરાન્ ।
ત પુ યં કાેિટગુ ણતં લભે પુ યમનુત્તમમ્ ॥ ૧૨॥
રહસ્યનામસાહસ્રે નામ્રાેઽ યેકસ્ય ક તર્નાત્ ।
રહસ્યનામસાહસ્રે નામૈકમિપ યઃ પઠેત્ ॥ ૧૩॥
તસ્ય પાપાિન ન ય ત મહા ત્યિપ ન સશંયઃ ।
િનત્યકમાર્નનુષ્ઠાનાિન્ન ષદ્ધકરણાદિપ ॥ ૧૪॥
ય પાપં યતે પુંસાં ત સવ ન ય ત ધ્રવુમ્ ।
બહુનાત્ર િકમુક્તને શ ◌ૃ વં કુ ભસ ભવ ॥ ૧૫॥
અત્રૈકના ાે યા શ ક્તઃ પાતકાનાં િનવતર્ને ।
તિન્નવત્યર્મઘં કતુ નાલં લાેકાશ્ચતુદર્શ ॥ ૧૬॥
ય ત્ય વા નામસાહસ્રં પાપહાિનમભી સ ત ।
સ િહ શીતિન ત્યથ િહમશલૈે િનષવેતે ॥ ૧૭॥
ભક્તાે યઃ ક તર્યેિન્નત્ય મદં નામસહસ્રકમ્ ।
ત મૈ શ્રી લતાદેવી પ્રીતાઽભીષં્ટ પ્રયચ્છ ત ॥ ૧૮॥
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અક તર્યિન્નદં તાતંે્ર કથં ભક્તાે ભિવ ય ત ।
િનતં્ય સઙ્ક તર્નાશક્તઃ ક તર્યે પુ યવાસરે ॥ ૧૯॥
સકં્રા તાૈ િવષવુે ચવૈ વજન્મિત્રતયેઽયને ।
નવ યાં વા ચતુદર્ યાં સતાયાં શકુ્રવાસરે ॥ ૨૦॥
ક તર્યેન્નામસાહસ્રં પાૈણર્માસ્યાં િવશષેતઃ ।
પાૈણર્માસ્યાં ચ દ્ર બ બે યા વા શ્રીલ લતા બકામ્ ॥ ૨૧॥
પ ચાપેચારૈઃ સ પજૂ્ય પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
સવ રાેગાઃ પ્રણ ય ત દ ઘર્માયુશ્ચ િવ દ ત ॥ ૨૨॥
અયમાયુ કરાે નામ પ્રયાેગઃ ક પચાેિદતઃ ।
વરાત શર સ ટ્વા પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૨૩॥

ત ક્ષણા પ્રશમં યા ત શર તાેદાે વરાેઽિપ ચ ।
સવર્વ્યાિધિન ત્ત્યથ ટ્વા ભ મ જપેિદદમ્ ॥ ૨૪॥
તદ્ભ મધારણાદેવ ન ય ત વ્યાધયઃ ક્ષણાત્ ।
જલં સ મ ય કુ ભસ્થં નામસાહસ્રતાે મનુે ॥ ૨૫॥
અ ભ ષ ચેદ્ગ્રહગ્ર તા ગ્રહા ન ય ત ત ક્ષણાત્ ।
સધુાસાગરમ યસ્થાં યા વા શ્રીલ લતા બકામ્ ॥ ૨૬॥
યઃ પઠેન્નામસાહસ્રં િવષં તસ્ય િવન ય ત ।
વ યાનાં પતુ્રલાભાય નામસાહસ્રમિ ત્રતમ્ ॥ ૨૭॥
નવનીતં પ્રદદ્યાત્તુ પતુ્રલાભાે ભવેદધ્રવુમ્ ।
દેવ્યાઃ પાશને સ બદ્ધાભાકૃષ્ટાભઙ્ગુશને ચ ॥ ૨૮॥
યા વાઽભીષ્ટાં સ્ત્રયં રાત્રાૈ જપેન્નામસહસ્રકમ્ ।
આયા ત વસમીપં સા યદ્ય ય તઃ પુરં ગતા ॥ ૨૯॥
રા કષર્ણકામશ્ચેદ્ભા વસથિદઙ્મખુઃ ।
િત્રરાતં્ર યઃ પઠેતચ્છ્ર દેવી યાન પરઃ ॥ ૩૦॥
સ રા પારવ યને તુરઙ્ગં વા મતઙ્ગજમ્ ।
આ હ્યાયા ત િનકટં દાસવ પ્ર ણપત્ય ચ ॥ ૩૧॥
ત મૈ રાજં્ય ચ કાેશં ચ દદાત્યેવ વશં ગતઃ ।
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રહસ્યનામસાહસ્રં યઃ ક તર્ય ત િનત્યશઃ ॥ ૩૨॥
તન્મખુાલાેકમાત્રેણ મુહ્યે લાેકત્રયં મનુે ।
યિ વદં નામસાહસ્રં સકૃ પઠ ત ભ ક્તમાન્ ॥ ૩૩॥
તસ્ય યે શત્રવ તષેાં િનહ તા શરભેશ્વરઃ ।
યાે વાઽ ભચાર કુ તે નામસાહસ્રપાઠકમ્ ॥ ૩૪॥
િનવત્ય ત ક્રયાં હ યાત્તં વૈ પ્રત્યઙ્ ગરા વયમ્ ॥ ।
યે કૂ્રરદષૃ્ટ ા વીક્ષ તે નામસાહસ્રપાઠકમ્ ॥ ૩૫॥
તાન ધા કુ તે ક્ષપં્ર વયં માતર્ ડભૈરવઃ ।
ધનં યાે હરતે ચાેરૈનાર્મસાહસ્ર િપનઃ ॥ ૩૬॥
યત્ર કુત્ર સ્થતં વાિપ ક્ષતે્રપાલાે િનહ ત તમ્ ।
િવદ્યાસુ કુ તે વાદં યાે િવદ્વાન્નામ િપના ॥ ૩૭॥
તસ્ય વાક્યત ભનં સદ્યઃ કરાે ત નકુલેશ્વર ।
યાે રા કુ તે વૈરં નામસાહસ્ર િપના ॥ ૩૮॥
ચતુરઙ્ગબલં તસ્ય દ ડની સહંરે વયમ્ ।
યઃ પઠેન્નામસાહસ્રં ષ માસં ભ ક્તસયંુતઃ ॥ ૩૯॥
લ મીશ્ચા ધલ્યરિહતા સદા તષ્ઠ ત તહૃહે ।
માસમેકં પ્ર તિદનં િત્રવારં યઃ પઠેન્નરઃ ॥ ૪૦॥
ભારતી તસ્ય જહ્વાગ્રે રઙ્ગે ત્ય ત િનત્યશઃ ।
ય વેકવારં પત ત પક્ષમાત્રમત દ્રતઃ ॥ ૪૧॥
મુહ્ય ત કામવશગા ગાક્ષ્ય તસ્ય વીક્ષણાત્ ।
યઃ પઠેન્નામસાહસ્રં જન્મમ યે સકૃન્નરઃ ॥ ૪૨॥
તદ્દ ૃષ્ટગાેચરા સવ મુચ્ય તે સવર્િક બષૈઃ ।
યાે વે ત્ત નામસાહસ્રં ત મૈ દેયં દ્વજન્મને ॥ ૪૩॥
અન્નં વ નં ધનં ધા યં ના યે ય તુ કદાચન ।
શ્રીમ ત્રરાજં યાે વે ત્ત શ્રીચકં્ર યઃ સમચર્ ત ॥ ૪૪॥
યઃ ક તર્ય ત નામાિન તં સ પાતં્ર િવદુબુર્ધાઃ ।
ત મૈ દેયં પ્રયત્નને શ્રીદેવીપ્રી ત મચ્છતા ॥ ૪૫॥
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ન ક તર્ય ત નામાિન મ ત્રરાજં ન વે ત્ત યઃ ।
પશતુુલ્યઃ સ િવજ્ઞેય ત મૈ દતં્ત િનરથર્કમ્ ॥ ૪૬॥
પર ક્ષ્ય િવદ્યાિવદુષ તે યાે દદ્યા દ્વચક્ષણઃ ।
શ્રીમ ત્રરાજસદશૃાે યથા મન્રાે ન િવદ્યતે ॥ ૪૭॥
દેવતા લ લતાતુલ્યા યથા ના ત ઘટાેદ્ભવ ।
રહસ્યનામસાહસ્રતુલ્યા ના ત તથા તુ ત ॥ ૪૮॥
લ ખ વા પુ તકે ય તુ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।
સમચર્યે સદા ભ યા તસ્ય તુ ય ત સુ દર ॥ ૪૯॥
બહુનાત્ર િકમુક્તનેા શ ◌ૃ વં કુ ભસ ભવ ।
નાનને સદશૃં તાતંે્ર સવર્ત ત્રષેુ દૃ યતે ॥ ૫૦॥
ત માદુપાસકાે િનતં્ય ક તર્યેિદદમાદરાત્ ।
અે ભનાર્મસહસ્રૈ તુ શ્રીચકં્ર યાેઽચર્યે સકૃત્ ॥ ૫૧॥
પદ્મવૈાર્ તુલસીપુ પૈઃ ક હારૈવાર્ કદ બકૈઃ ।
ચ પકૈ ર્ તકુસમુૈઃ મ લકાકરવીરકૈઃ ॥ ૫૨॥
ઉ પલૈ બ વપત્રવૈાર્ કુ દકેસરપાટલૈઃ ।
અ યૈઃ સગુ ધકુસમુૈઃ કેતક માધવીમખુૈઃ ॥ ૫૩॥
તસ્ય પુ યફલં વ તું ન શક્રાે ત મહેશ્વરઃ ।
સા વે ત્ત લ લતાદેવી વચક્રાચર્નજં ફલમ્ ॥ ૫૪॥
અ યે કથં િવ નીયુબ્રર્હ્માદ્યાઃ વ પમેધસઃ ।
પ્ર તમાસં પાૈણર્માસ્યામે ભનાર્મસહસ્રકૈઃ ॥ ૫૫॥
રાત્રાૈ યશ્ચક્રરાજસ્થામચર્યે પરદેવતામ્ ।
સ અેવ લ લતા પ તદૂ્રપા લ લતા વયમ્ ॥ ૫૬॥
ન તયાેિવદ્યતે ભેદાે ભેદકૃ પાપકૃદ્ભવેત્ ।
મહાનવ યાં યાે ભક્તઃ શ્રીદેવી ં ચક્રમ યગામ્ ॥ ૫૭॥
અચર્યેન્નામસાહસ્રૈ તસ્ય મુ ક્તઃ કરે સ્થતા ।
ય તુ નામસહસ્રેણ શકુ્રવારે સમચર્યેત્ ॥ ૫૮॥
ચક્રરાજે મહાદેવી ં તસ્ય પુ યફલં શ ◌ૃ ।
સવાર્ કામાનવા યેહ સવર્સાૈભાગ્યસયંુતઃ ॥ ૫૯॥
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પતુ્રપાતૈ્રાિદસયંુક્તાે ભુ યા ભાેગા યથે સતાન્ ।
અ તે શ્રીલ લતાદેવ્યાઃ સાયજુ્યમ તદુલર્ભમ્ ॥ ૬૦॥
પ્રાથર્નીયં શવાદ્યૈશ્ચ પ્રા ાેત્યેવ ન સશંયઃ ।
યઃ સહસ્રં બ્રાહ્મણાનામે ભનાર્મસહસ્રકૈઃ ॥ ૬૧॥
સમચ્યર્ ભાજેયેદ્ભ યા પાયસાપપૂષડ્રસઃૈ ।
ત મૈ પ્રીણા ત લ લતા વસામ્રાજ્યં પ્રયચ્છ ત ॥ ૬૨॥
ન તસ્ય દુલર્ભં વ તુ િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે ।
િન કામઃ ક તર્યેદ્ય તુ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ॥ ૬૩॥
બ્રહ્યજ્ઞાનમવા ાે ત યને મુચ્યેત બ ધનાત્ ।
ધનાથ ધનમા ાે ત યશાેઽથ ચાપુયાદ્યશઃ ॥ ૬૪॥
િવદ્યાથ ચાપુયા દ્વદ્યાં નામસાહસ્રક તનાત્ ।
નાનને સદશૃં તાતંે્ર ભાેગમાેક્ષપ્રદં મનુે ॥ ૬૫॥
ક તર્નીય મદં ત માભાગમાેક્ષા થ ભનરૈઃ ।
ચતુરાશ્રમિનષૈ્ઠશ્ચ ક તર્નીય મદંસદા ॥ ૬૬॥
વધમર્સમનુષ્ઠાનવૈકલ્યપિરપૂતર્યે ।

કલાૈ પાપૈકબહુલે ધમાર્નુષ્ઠાનવ જતે ॥ ૬૭॥
નામસઙ્ક તર્નં મુ વા ણાં ના ય પરાયણમ્ ।
લાૈિકકાદ્વચનાન્મખુ્યં િવ નામાનુક તર્નમ્ ॥ ૬૮॥
િવ નામસહસ્રાચ્ચ શવનામૈકમુત્તમમ્ ।
શવનામસહસ્રાચ્ચ દેવ્યા નામૈકમુત્તમમ્ ॥ ૬૯॥
દેવીનામસહસ્રા ણ કાેિટશઃ સ ત કુ ભજ ।
તષેુ મખુ્યં દશિવધં નામસાહસ્રમુચ્યતે ॥ ૭૦॥
રહસ્યનામસાહસ્ર મદં શ તં દશ વિપ ।
ત મા સઙ્ક તર્યેિન્નત્યં ક લદાષેિન ત્તયે ॥ ૭૧॥
મખુ્યં શ્રીમા નામે ત ન ન ત િવમાેિહતાઃ ।
િવ નામયપરાઃ કે ચ્છવનામપરાઃ પર ॥ ૭૨॥
ન ક શ્ચદિપ લાેકેષુ લ લતાનામત પરઃ ।
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યનેા ય દેવતાનામ ક તતં જન્મકાેિટષુ ॥ ૭૩॥
તસ્યવૈ ભવ ત શ્રદ્ધા શ્રીદેવીનામક તર્ને ।
ચરમે જન્મિન યથા શ્રીિવદ્યાપેાસકાે ભવેત્ ॥ ૭૪॥
નામસાહસ્રપાઠશ્ચ તથા ચરમજન્મિન ।
યથવૈ િવરલા લાેકે શ્રીિવદ્યારાજવેિદનઃ ॥ ૭૫॥
તથવૈ િવરલાે ગુહ્યનામસાહસ્રપાઠકઃ ।
મ ત્રરાજજપશ્ચવૈ ચક્રરા ચર્નં તથા ॥ ૭૬॥
રહસ્યનામપાઠશ્ચ ના પસ્ય તપસઃ ફલમ્ ।
અપઠન્નામસાહસ્રં પ્રીણયેદ્યાે મહેશ્વર મ્ ॥ ૭૭॥
સ ચ ષા િવના પં પ યેદેવ િવમૂઢધીઃ ।
રહસ્યનામસાહસ્રં ત્ય વા યઃ સ દ્ધકામુકઃ ॥ ૭૮॥
સ ભાજેનં િવના નનંૂ િન્નચૂ ત્તમભી સ ત!
સ ભક્તાે લ લતાદેવ્યાઃ સ િનતં્ય ક તર્યેિદદમ્ ॥ ૭૯॥
ના યથા પ્રીયતે દેવી ક પકાેિટશતૈરિપ ।
ત માદ્રહસ્યનામાિન શ્રીમાતુઃ પ્રયતઃ પઠેત્ ॥ ૮૦॥
ઇ ત તે ક થતં તાતંે્ર રહસ્યં કુ ભસ ભવ ।
નાિવદ્યાવેિદને બ્રૂયાન્નાભક્તાય કદાચન ॥ ૮૧॥
યથવૈ ગાે યા શ્રીિવદ્યા તથા ગાે ય મદં મનુે ।
પશતુુલ્યષેુ ન બ્રૂયા જનષેુ તાતે્રમુત્તમમ્ ॥ ૮૨॥
યાે દદા ત િવમૂઢાત્મા શ્રીિવદ્યારિહતાય ચ ।
ત મૈ કુ ય ત યાે ગ યઃ સાેઽનથર્ઃ સમુહા તઃ ॥ ૮૩॥
રહસ્યનામસાહસ્રં ત મા સઙ્ગાપેયેિદદમ્ ।
વત ત્રેણ ભયા નાેક્તં તવાિપ કલશાેદ્ભવ ॥ ૮૪॥

લ લતાપ્રેરણનેવૈ મયાેક્તં તાતે્રમુત્તમમ્ ।
તને તુષ્ટા મહાદેવી તવાભીષં્ટ પ્રદાસ્ય ત ॥ ૮૫॥
શ્રીસતૂ ઉવાચ -

ઇત્યુ વા શ્રીહયગ્રીવાે યા વા શ્રીલ લતા બકામ્ ।
આન દમગ્રહૃદયઃ સદ્યઃ પુલિકતાેઽભવત્ ॥ ૮૬॥
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શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણતઃ

પાશાઙુ્કશે સમુરા જતપ ચશાખાં
પાટલ્યશા લસષુુમા ચત ગાત્રવ લીમ્ ।
પ્રાચીનવા તુતપદાં પરદેવતાં વાં
પ ચાયુધા ચતપદાં પ્રણમા મ દેવીમ્ ॥

Before we begin, let us offer ourselves at the feet of

the Divine Mother, shrImat mahAtripurasundarI.

This introduction deals with the background on

lalitAsahasranAma (the purANa etc) and the importance of

Shri Chakra, the diagrammitical form for meditation.

(Only a brief description is provided here since it

has been extensively described by Adi Shankara in the text of

SaundaryalaharI. A detailed description of Lalita yantra (Shri

Chakra) is given in the Hindu Tantrik page

http://www.shivashakti.com/)

Among the 18 purANas, brahmANDa-purANa is well known for the

extolation of Lalita. It explains in detail the appearance of

the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the

demon bhaNDAsura. There are three important sub-texts in this

purANa.

The first of these texts is LalitopAkhyAna, consisting of 45

chapters and is found in the last chapter of the purANa. The

last five chapters are especially well known. They extol the

greatness of the Divine mother, the significance of the mantra

of the goddess (shoDashAkSharI-vidyA), the various mudras and

postures to be practiced, meditations, initiations etc., and

the mystical placement of the deities involved in Shri Chakra.

The next text is the lalitA trishati in which 300 names of the

28 sanskritdocuments.org



શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ પવૂર્પીિઠકા ફલશ્રુ ત સિહતમ્

goddess is featured. There is a well known commentary on this

work by Adi ShankarAchArya.

The third text is the celebrated LalitA sahasranAma, which

consists of 320 verses in three chapters. The first chapter is

51 verses, and relates that the 1000 names of LalitA were

recited by various devatas as commanded by the goddess herself.

This chapter also explains that the verses are in anuShTup

ChaNDaH(metre known as anuShTup)

and that the deity Lalita is invoked in three kUTas

(vAgbhava, kAmarAja, and shakti). The second chapter of the

text contains the thousand names of the goddess in 182 1/2

verses (which is transliterated below). The third and final

chapter is 86 1/2 verses long and enumerates the benefits

accrued by reciting these one thousand names of the Goddess.

This is mainly to encourage people to recite the names with

concentration to achieve, if not anything else, a peace of mind.

Lalita trishati and lalitA sahasranAma are dialogues between

the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as

hayagrIva). Hayagriva is the

incarnation of ViShNu who assumed the form of a horse

to kill a demon by the same name. Agastya was a

sage of great renown, who is immortalized as a star in the

celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarShi or Ursa Major).

He is the patron saint of Tamilnadu being a

founder of a system of medicine called Siddha, and also having

drunk the whole ocean in his kamaNDalum. According to yAska’s

Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage,

VasishTha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is

given in the lalitopAkhyAna and is quite interesting. Agastya

was visiting several places of pilgrimage and was sad to see
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many people steeped in ignorance and involved in only sensual

pleasures. He came to kA nchi and worshipped kAmAkShI and sought

a solution for the masses. Pleased with the devotion and his

caring for the society, Lord ViShNu appeared before Agastya

and provided the sage Agastya with the solution of ‘curing’ the

worldly folk from ignorance. He explained that He is the

primordial principle, and the source and the end of everything.

Though He is above forms and guNas, He involves himself in

them. He goes on to explain that a person should recognize that

He is the pradhAna (primordial) transformed into the universe,

and that He is also the puruSha (conscious spirit) who is

transcendental and beyond all qualities(guNa-s) and forms. However to

recognize this, one has to perform severe penance,

self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord ViShNu

advises that the worship of the goddess will achieve the

purpose of life, given as liberation from bondage,

very easily. He points out that even

other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess

TripurA. ViShNu concludes his discourse saying that this was

revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message

to god, sages, and humans. ViShNu requests Agastya to approach

his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s

sight.

Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence.

Hayagriva reveals to Agastya that the great Goddess, lalitA,

is without beginning or end and is the foundation of the entire

universe. The great goddess abides in everyone and can be

realized only in meditation. The worship of

goddess is done with the lalitA sahasranamA (1000 names) or

with trishati (300 names) or with aShTottaranAma (108 names) or

with Shri Chakra (diagrammatical form for meditation).
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In tantra shAstra, each devi/deva is worshipped as a mantra,

and yantra. Shri Chakra is used to represent the divine mother

diagrammatically. It denotes how the power of a small point in

the centre of the Shri Chakra transforms itself into a series

of triangles, circles, and lines. One can meditate on the Shri

Chakra itself knowing the significance of the triangles and

circles. These forms respresent the various transformations of

the Reality. One can realize that the universe has evolved through

the undifferentiated consciousness and has eventually

become the universe as

we know it. The recitation of sahasranAma and trishati are

used in the worship of Shri Chakra. The correspondence

between Shri Chakra as a yantra and the fifteen letter mantra

of the goddess (pa nchadashIvidyA, pronounced panchadashIvidyA)

is achieved by carefully studying the Shri Chakra which is

constructed using the symbolism of the three kUTa-s and the

significance of the fifteen letters of the shrIvidyA. It is

said that if meditation on Shri Chakra is not possible,

recitation of the sahasranAma with utmost devotion

would confer the same benefits, perhaps in longer time-frame.

The sahasranAma also mentions how to meditate on the various

centres of consciousness (chakras) in one’s body. Kundalini, meaning

coiled up, ordinarly resides in the muladhAra chakra,

at the base of spine, and when it rises

to the sahasrAra chakra at the top of the head, one becomes

aware of the ultimate reality.

Before reciting the sahasranAma, it is advised that

the divine mother be meditated upon according to the dhyAna

shloka-s, given in the beginning of the text.

(reposted here with English meaning)

॥ યાનમ્ ॥
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સ દૂરા ણ િવગ્રહાં િત્રનયનાં મા ણક્યમાૈ લ સુ્ફરત્
તારા નાયક શખેરાં મતમખુી માપીન વક્ષાે હામ્ ।
પા ણ યામ લપૂણર્ રત્ન ચષકં રક્તાે પલં બભ્રતી ં
સાૈ યાં રત્ન ઘટસ્થ રક્તચરણાં યાયેત્ પરામ બકામ્ ॥
The Divine mother is to be meditated upon

as shining in a vermilion-red body, with a

triple eyes, sporting a crown of rubies

studded with the crescent moon, a face all

smiles, a splendid bust, one hand holding

a jewel-cup brimming with mead, and the

other twirling a red lotus.

અ ણાં ક ણા તરઙ્ ગતાક્ષી ં
ત પાશાઙુ્કશ પુ પ બાણચાપામ્ ।

અ ણમાિદ ભ રા તાં મયખૂ-ૈ
રહ મત્યેવ િવભાવયે ભવાનીમ્ ॥
I meditate on the great Empress. She

is red in color, and her eyes are full

of compassion, and holds the noose, the

goad, the bow and the flowery arrow in

Her hands. She is surrounded on all sides

by powers such as aNimA for rays and

She is the Self within me.

યાયેત્ પદ્માસનસ્થાં િવક સતવદનાં પદ્મપત્રાયતાક્ષી ં
હેમાભાં પીતવસ્ત્રાં કરક લતલસદ્ધમેપદ્માં વરાઙ્ગીમ્ ।
સવાર્લઙ્કાર યુક્તાં સતત મભયદાં ભક્તનમ્રાં ભવાની ં
શ્રીિવદ્યાં શા ત મૂ ત સકલ સરુનુતાં સવર્ સ પ પ્રદાત્રીમ્ ॥
The Divine Goddess is to be meditated upon

as seated on the lotus with petal eyes.

She is golden hued, and has lotus flowers in Her hand.

She dispels fear of the devotees who bow before Her.
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She is the embodiment of peace, knowledge

(vidyA), is praised by gods and grants

every kind of wealth wished for.

સકુઙુ્કમ િવલપેનામ લકચુ બ ક તૂિરકાં
સમ દ હ સતેક્ષણાં સશર ચાપ પાશાઙુ્કશામ્ ।
અશષેજન માેિહની ં અ ણ માલ્ય ભષૂા બરાં
જપાકુસમુ ભાસરુાં જપિવધાૈ મરે દ બકામ્ ॥
I meditate on the Mother, whose eyes

are smiling, who holds the arrow, bow,

noose and the goad in Her hand. She is

glittering with red garlands and ornaments.

She is painted with kumkuma on her forehead

and is red and tender like the japa flower.

May the Divine Mother guide us in our every action and thought,

and may She confer upon us the greatest gift of all, mokSha,

the liberation.

OM tat sat.

As mentioned in Brahmanda purana, Shyamala devi (Mantrini)

fought with Vishukra and killed him with Brahmashironamakastra

(a powerful weapon named brahmashira). Dandanatha devi (Potrini)

killed Vishanga with her plough weapon and pestle. However in

Lalita sahasranama it is mentioned that Vishukra was killed by

Varahi, and Vishanga was killed by Mantrini as above -

mantriNyambAvirachitaviSha NgavadhatoShitA

vishukraprANaharaNavArAhIvIryananditA

As a cautionary note, the sahasranAmastotram and trishati are not

readily available in the Brahmandapurana book. It is possible that

they belong to khilAs (appendix) of the purana added later.
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sahasranAma encoding and notes provided by

Prof. M. Giridhar giridhar@chemeng.Isc.ernet.in

Proofread by Kirk Wortman kirkwort@hotmail.com, DPD

Brihatstotraratnakara part 2 by NR Acharya has some verses and markings

different than above.

shrI lalitA sahasra nAma stotram

pdf was typeset on December 4, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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