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LalitAsahasranAmastotram from Naradapurana

શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ નારદપુરાણા તગર્તમ્

॥ નારદપુરાણા તગર્તે સકવચ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
સન કુમાર ઉવાચ-
અથા સામા તસ્થાનાં શક્તીનાં સમયને ચ ।
or together ?? અથાસામા તસ્થાનાં as અથ અસાં આ ત્તસ્થાનાં શક્તીનાં
ના ાં સહસ્રં વક્ષ્યા મ ગુ યાનપુરઃસરમ્॥ ૧॥
નાથા નવ પ્રકાશાદ્યાઃ સભુગા તાઃ પ્રક તતાઃ ।
ભૂ યાદ િન શવા તાિન િવ દ્ધ ત વાિન નારદ॥ ૨॥
ગુ જન્માિદપવાર્ ણ દશાર્ તાિન ચ સપ્ત વૈ ।
અેતાિન પ્રાઙ્મનાે ત્ત્યા ચ તયે સાધકાેત્તમઃ॥ ૩॥
ગુ તાતંે્ર જપેચ્ચાિપ તદ્ગતનેા તરાત્મના ।
નમ તે નાથ ભગવ શવાય ગુ િપણે॥ ૪॥
િવદ્યાવતારસં સદ્ યૈ વીકૃતાનેકિવગ્રહ ।
નવાય નવ પાય પરમાથક િપણે॥ ૫॥
સવાર્જ્ઞાનતમાેભેદભાનવે ચદ્ઘનાય તે ।
વત ત્રાય દયાકૢપ્તિવગ્રહાય શવાત્મને॥ ૬॥
પરત ત્રાય ભક્તાનાં ભવ્યાનાં ભવ્ય િપણે ।
િવવેિકનાં િવવેકાય િવમશાર્ય િવમ શનામ્॥ ૭॥
પ્રકાશાનાં પ્રકાશાય જ્ઞાિનનાં જ્ઞાન િપણે ।
પુર તા પાશ્વર્યાેઃ ષે્ઠ નમઃ કુયાર્મપુયર્ધઃ॥ ૮॥
સદા મ ચ્ચત્તસદને િવધેિહ ભવદાસનમ્ ।
ઇ ત તુ વા ગુ ં ભ યા પરાં દેવી ં િવ ચ તયેત્॥ ૯॥
ગણેશગ્રહનક્ષત્રયાે ગનીરા શ િપણીમ્ ।
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દેવી ં મ ત્રમયી ં નાૈ મ મા કાપીઠ િપણીમ્॥ ૧૦॥
પ્રણમા મ મહાદેવી ં મા કાં પરમેશ્વર મ્ ।
કાલહૃ લાેહલાે લાેહકલાનાશનકાિરણીમ્॥ ૧૧॥
યદક્ષરૈકમાત્રેઽિપ સં સદ્ધે પદ્ધર્તે નરઃ ।
રિવતાકે્ષ્ય દુક દપઃ શઙ્કરાનલિવ ભઃ॥ ૧૨॥
યદક્ષરશ શજ્યાે નામ ડતં ભવુનત્રયમ્ ।
વ દે સવશ્વર ં દેવી ં મહાશ્રી સદ્ધમા કામ્॥ ૧૩॥
યદક્ષરમહાસતૂ્રપ્રાેતમેત જગ ત્રયમ્ ।
બ્રહ્મા ડાિદકટાહા તં તાં વ દે સદ્ધમા કામ્॥ ૧૪॥
યદેકાદશમાધારં બીજં કાેણત્રયાેદ્ભવમ્ ।
બ્રહ્મા ડાિદકટાહા તં જગદદ્યાિપ દૃ યતે॥ ૧૫॥
અકચાિદટતાેન્નદ્ધપયશાક્ષરવ ગણીમ્ ।
જ્યેષ્ઠાઙ્ગબાહુહૃ ક ઠકિટપાદિનવા સનીમ્॥ ૧૬॥
નાૈમીકારાક્ષરાેદ્ધારાં સારા સારાં પરા પરામ્ ।
પ્રણમા મ મહાદેવી ં પરમાન દ િપણીમ્॥ ૧૭॥
અથાિપ યસ્યા ન ત ન મનાગિપ દેવતાઃ ।
કેયં ક મા ક્વ કેને ત સ પા પભાવનામ્॥ ૧૮॥
વ દે તામહમક્ષ યાં ક્ષકારાક્ષર િપણીમ્ ।
દેવી ં કુલકલાે લાેલપ્રાે લસ તી ં શવાં પરામ્॥ ૧૯॥
વગાર્નુક્રમયાેગેન યસ્યાખ્યાેમાષ્ટકં સ્થતમ્ ।
વ દે તામષ્ટવગા થમહા સદ્ યાિદકેશ્વર મ્॥ ૨૦॥
કામપૂણર્જકારાખ્યસપુીઠા તિન્નવા સનીમ્ ।
ચતુરાજ્ઞાકાેશભૂતાં નાૈ મ શ્રીિત્રપુરામહમ્॥ ૨૧॥
અેત તાતે્રં તુ િનત્યાનાં યઃ પઠે સસુમાિહતઃ ।
પૂ દાૈ તસ્ય સવાર્ તા વરદાઃ સ્યનુર્ સશંયઃ॥ ૨૨॥
અથ તે કવચં દેવ્યા વકે્ષ્ય નવરતાત્મકમ્ ।
યને દેવાસરુનરજયી સ્યા સાધકઃ સદા॥ ૨૩॥
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સવર્તઃ સવર્દાઽઽત્માનં લ લતા પાતુ સવર્ગા ।
કામેશી પુરતઃ પાતુ ભગમાલી વન તરમ્॥ ૨૪॥
િદશં પાતુ તથા દક્ષપાશ્વ મે પાતુ સવર્દા ।
િનત્ય ક્લન્નાથ ભે ડા િદશં મે પાતુ કાૈણપીમ્॥ ૨૫॥
તથવૈ પ શ્ચમં ભાગં રક્ષતાદ્વિહ્નવા સની ।
મહાવજે્રશ્વર િનત્યા વાયવ્યે માં સદાવતુ॥ ૨૬॥
વામપાશ્વ સદા પાતુ ઇતીમેલિરતા તતઃ ।
માહેશ્વર િદશં પાતુ વિરતં સદ્ધદાિયની॥ ૨૭॥
પાતુ મામૂ વર્તઃ શશ્વદે્દવતા કુલસુ દર ।
અધાે નીલપતાકાખ્યા િવજયા સવર્તશ્ચ મામ્॥ ૨૮॥
કરાેતુ મે મઙ્ગલાિન સવર્દા સવર્મઙ્ગલા ।
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણા વાલામા લિનિવગ્રહા॥ ૨૯॥
પાલય વિનશં ચત્તા ચત્તં મે સવર્દાવતુ ।
કામા ક્રાેધાત્તથા લાેભાન્માેહાન્માનાન્મદાદિપ॥ ૩૦॥
પાપાન્માં સવર્તઃ શાેકા સઙ્ક્ષયા સવર્તઃ સદા ।
અસત્યા કૂ્રર ચ તાતાે િહસાતશ્ચાૈરત તથા ।
તૈ મત્યાચ્ચ સદા પા તુ પ્રેરય ત્યઃ શભંુ પ્ર ત॥ ૩૧॥
િનત્યાઃ ષાેડશ માં પા તુ ગ ઢાઃ વશ ક્ત ભઃ ।
તથા હયસમા ઢાઃ પા તુ માં સવર્તઃ સદા॥ ૩૨॥
સહા ઢા તથા પા તુ પા તુ ઋક્ષગતા અિપ ।
રથા ઢાશ્ચ માં પા તુ સવર્તઃ સવર્દા રણે॥ ૩૩॥
તાક્ષ્યાર્ ઢાશ્ચ માં પા તુ તથા વ્યાેમગતાશ્ચ તાઃ ।
ભૂતગાઃ સવર્ગાઃ પા તુ પા તુ દેવ્યશ્ચ સવર્દા॥ ૩૪॥
ભૂતપ્રેતિપશાચાશ્ચ પરકૃત્યાિદકાન્ ગદાન્ ।
દ્રાવય તુ વશક્તીનાં ભષૂણૈરાયુધૈમર્મ॥ ૩૫॥
ગ શ્વદ્વ િપપ ચાસ્યતાક્ષ્યાર્ ઢા ખલાયુધાઃ ।
અસઙ્ખ્યાઃ શક્તયાે દેવ્યઃ પા તુ માં સવર્તઃ સદા॥ ૩૬॥
સાયં પ્રાતજર્પિન્નત્યાકવચં સવર્રક્ષકમ્ ।
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કદા ચન્નાશભું પ યે સવર્દાન દમા સ્થતઃ॥ ૩૭॥
ઇત્યેત કવચં પ્રાેક્તં લ લતાયાઃ શભુાવહમ્ ।
યસ્ય સ ધારણાન્મત્યા િનભર્યાે િવજયી સખુી॥ ૩૮॥
અથ ના ાં સહસ્રં તે વકે્ષ્ય સાવરણાચર્નમ્ ।
ષાેડશાનામિપ મનુે વ વક્રમગતાત્મકમ્॥ ૩૯॥
ૐ લ લતા ચાિપ વા કામેશ્વર ચ ભગમા લની ।
િનત્ય ક્લન્ના ચ ભે ડા ક તતા વિહ્નવા સની॥ ૪૦॥
વજે્રશ્વર તથા દૂતી વિરતા કુલસુ દર ।
િનત્યા સિંવત્તથા નીલપતાકા િવજયાહ્વયા॥ ૪૧॥
સવર્મઙ્ગ લકા ચાિપ વાલામા લિનસિ જ્ઞતા ।
ચત્રા ચે ત ક્રમાિન્નત્યાઃ ષાેડશાપીષ્ટિવગ્રહાઃ॥ ૪૨॥
કુ કુ લા ચ વારાહી દ્વે અેતે ચેષ્ટિવગ્રહે ।
વ શની ચાિપ કામેશી માેિહની િવમલા ણા॥ ૪૩॥
તિપની ચ તથા સવશ્વર ચા યથ કાૈ લની ।
મુદ્રાણ તનુિર વણર્ પા ચાપાણર્િવગ્રહા॥ ૪૪॥
પાશવણર્શર રા ચાકુવર્ણર્સવુપુદ્ધર્રા ।
િત્રખ ડા સ્થાપની સિન્નરાેધની ચાવગુ ઠની॥ ૪૫॥
સિન્નધાનષેુ ચાપાખ્યા તથા પાશાઙુ્કશા ભધા ।
નમસૃ્ક ત તથા સઙ્ક્ષાેભણી િવદ્રાવણી તથા॥ ૪૬॥
આકષર્ણી ચ િવખ્યાતા તથવૈાવેશકાિરણી ।
ઉન્માિદની મહાપવૂાર્ કુશાથાે ખેચર મતા॥ ૪૭॥
બી શ યુ થાપના ચ સ્થૂલસૂ મપરા ભધા ।
અ ણમા લ ઘમા ચવૈ મિહમા ગિરમા તથા॥ ૪૮॥
પ્રા પ્તઃ પ્રકા મતા ચાિપ ચે શતા વ શતા તથા ।
ભુ ક્તઃ સ દ્ધ તથવૈેચ્છા સ દ્ધ પા ચ ક તતા॥ ૪૯॥
બ્રાહ્મી માહેશ્વર ચવૈ કાૈમાર વૈ ણવી તથા ।
વારાહી દ્રાણી ચામુ ડા મહાલ મી વ િપણી॥ ૫૦॥
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કામા બુ દ્ધરહઙ્કારશ દ પશર્ વ િપણી ।
પ પા રસાહ્વા ચ ગ ધિવત્ત ત તથા॥ ૫૧॥
નાભબી તાખ્યા ચ તદેહાત્મ િપણી ।
કુસમુા મખેલા ચાિપ મદના મદનાતુરા॥ ૫૨॥
રેખા સવંે ગની ચવૈ હ્યઙુ્કશા મા લની ત ચ ।
સઙ્ક્ષાે ભણી તથા િવદ્રાિવ યાકષર્ણ િપણી॥ ૫૩॥
આહ્લાિદની ત ચ પ્રાેક્તા તથા સ માેિહની ત ચ ।
ત ભની જ ભની ચવૈ વશઙ્કયર્થ ર જની॥ ૫૪॥
ઉન્માિદની તથવૈાથર્સાિધની ત પ્રક તતા ।
સ પ ત્તપૂણાર્ સા મ ત્રમયી દ્વ દ્વક્ષયઙ્કર ॥ ૫૫॥
સ દ્ધઃ સ પ પ્રદા ચવૈ પ્રયમઙ્ગલકાિરણી ।
કામપ્રદા િનગિદતા તથા દુઃખિવમાે ચની॥ ૫૬॥
ત્યુપ્રશમની ચવૈ તથા િવઘ્નિનવાિરણી ।
અઙ્ગસુ દિરકા ચવૈ તથા સાૈભાગ્યદાિયની॥ ૫૭॥
જ્ઞાનૈશ્વયર્પ્રદા જ્ઞાનમયી ચવૈ ચ પ ચમી ।
િવ યવાસનકા ઘાેર વ પા પાપહાિરણી॥ ૫૮॥
તથાન દમયી રક્ષા પે સતફલપ્રદા ।
જિયની િવમલા ચાથ કામેશી વ જ્રણી ભગા॥ ૫૯॥
ત્રૈલાેક્યમાેહના સ્થાના સવાર્શાપિરપૂરણી ।
સવર્સકં્ષાેભણગતા સાૈભાગ્યપ્રદસં સ્થતા॥ ૬૦॥
સવાથર્સાધકાગારા સવર્રાેગહરા સ્થતા ।
સવર્રક્ષાકરાસ્થાના સવર્ સ દ્ધપ્રદ સ્થતા॥ ૬૧॥
સવાર્ન દમયાધાર બ દુસ્થાન શવા ત્મકા ।
પ્રકૃષ્ટા ચ તથા ગુપ્તા જ્ઞેયા ગુપ્તતરાિપ ચ॥ ૬૨॥
સ પ્રદાય વ પા ચ કુલકાૈલિનગભર્ગા ।
રહસ્યાપરાપરપ્રાકૃત્તથવૈા તરહસ્યકા॥ ૬૩॥
િત્રપુરા િત્રપુરેશી ચ તથવૈ પુરવા સની ।
શ્રીમા લની ચ સદ્ધા તા મહાિત્રપુરસુ દર ॥ ૬૪॥

lalitAsahasranAmastotramnAradapurANa.pdf 5



શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ નારદપુરાણા તગર્તમ્

નવરત્નમયદ્વ પનવખ ડિવરા જતા ।
ક પકાેદ્યાનસસં્થા ચ ઋતુ પે દ્રયાચર્કા॥ ૬૫॥
કાલમુદ્રા મા કાખ્યા રત્નદેશાપેદે શકા ।
ત વાગ્રહા ભધા મૂ ત તથવૈ િવષય દ્વપા॥ ૬૬॥
દેશકાલાકારશ દ પા સઙ્ગીતયાે ગની ।
સમ તગુપ્તપ્રકટ સદ્ધયાે ગિનચક્રયુક્॥ ૬૭॥
વિહ્નસયૂ દુભૂતાહ્વા તથાત્માષ્ટાક્ષરાહ્વયા ।
પ ચધાચાર્ વ પા ચ નાનાવ્રતસમાહ્વયા॥ ૬૮॥
િન ષદ્ધાચારરિહતા સદ્ધ ચહ્ન વ િપણી ।
ચતુદ્ધાર્ કૂમર્ભાગસ્થા િનત્યાદ્યચાર્ વ િપણી॥ ૬૯॥
દમનાિદસમ યચાર્ ષટ્કમર્ સ દ્ધદાિયની ।
ત થવાર થગ્દ્રવ્યસમચર્નશભુાવહા॥ ૭૦॥
વાયાે યનઙ્ગકુસમુા તથવૈાનઙ્ગમખેલા ।
અનઙ્ગમદનાનઙ્ગમદનાતુરસાહ્વયા॥ ૭૧॥
મદદે ગિનકા ચવૈ તથા ભવુનપા લની ।
શ શલખેા સમુિદ્દષ્ટા ગ તલખેાહ્વયા મતા॥ ૭૨॥
શ્રદ્ધા પ્રીતી ર તશ્ચવૈ તઃ કા તમર્નાેરમા ।
મનાેહરા સમાખ્યાતા તથવૈ િહ મનાેરથા॥ ૭૩॥
મદનાને્માિદની ચવૈ માેિદની શઙ્ ખની તથા ।
શાે ષણી ચવૈ શઙ્કાર સ જની સભુગા તથા॥ ૭૪॥
પષૂાચેદ્વાસમુનસા ર તઃ પ્રી ત ર્ ત તથા ।
ઋ દ્ધઃ સાૈ યા મર ચશ્ચ તથવૈ હં્યશમુા લની॥ ૭૫॥
શ શની ચાઙ્ ગરા છાયા તથા સ પૂણર્મ ડલા ।
તુ ષ્ટ તથા તાખ્યા ચ ડાિકની સાથ લાેકપા॥ ૭૬॥
બટુકેભા વ પા ચ દુગાર્ ક્ષતે્રેશ િપણી ।
કામરાજ વ પા ચ તથા મન્મથ િપણી॥ ૭૭॥
ક દ પર્ િપણી ચવૈ તથા મકરકેતના ।
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મનાેભવ વ પા ચ ભારતી વણર્ િપણી॥ ૭૮॥
મદના માેિહની લીલા જ ભની ચાેદ્યમા શભુા ।
હ્લાિદની દ્રાિવણી પ્રીતી રતી રક્તા મનાેરમા॥ ૭૯॥
સવાન્માદા સવર્મખુા હ્યભઙ્ગા ચા મતાેદ્યમા ।
અન પાવ્યક્તિવભવા િવિવધાક્ષાેભિવગ્રહા॥ ૮૦॥
રાગશ ક્તદ્વષશ ક્ત તથા શ દાિદ િપણી ।
િનત્યા િનર જના ક્લન્ના ક્લેિદની મદનાતુરા॥ ૮૧॥
મદદ્રવા દ્રાિવણી ચ દ્રિવણી ચે ત ક તતા ।
મદાિવલા મઙ્ગલા ચ મન્મથાની મન વની॥ ૮૨॥
માેહા માેદા માનમયી માયા મ દા મતાવતી ।
િવજયા િવમલા ચવૈ શભુા િવશ્વા તથવૈ ચ॥ ૮૩॥
િવભૂ તિવનતા ચવૈ િવિવધા િવનતા ક્રમાત્ ।
કમલા કા મની ચવૈ િકરાતા ક ત િપણી॥ ૮૪॥
કુિટ્ટની ચ સમુિદ્દષ્ટા તથવૈ કુલસુ દર ।
કલ્યાણી કાલકાેલા ચ ડાિકની શાિકની તથા॥ ૮૫॥
લાિકની કાિકની ચવૈ રાિકની કાિકની તથા ।
ઇચ્છાજ્ઞાના િક્રયાખ્યા ચા યાયુધાષ્ટકધાિરણી॥ ૮૬॥
કપિદની સમુિદ્દષ્ટા તથવૈ કુલસુ દર ।
વા લની િવસુ્ફ લઙ્ગા ચ મઙ્ગલા સમુનાેહરા॥ ૮૭॥
કનકા િકનવા િવદ્યા િવિવધા ચ પ્રક તતા ।
મષેા ષાહ્વયા ચવૈ મથનુા કકર્ટા તથા॥ ૮૮॥
સહા ક યા તુલા ક ટા ચાપા ચ મકરા તથા ।
કુ ભા મીના ચ સારા ચ સવર્ભક્ષા તથવૈ ચ॥ ૮૯॥
િવશ્વાત્મા િવિવધાેદ્ભૂત ચત્ર પા ચ ક તતા ।
િનઃસપત્ના િનરાતઙ્કા યાચના ચ ત્યવૈભવા॥ ૯૦॥
રક્તા ચવૈ તતઃ પ્રાેક્તા િવદ્યાપ્રા પ્ત વ િપણી ।
હૃ લખેા ક્લેિદની ક્લન્ના ક્ષાે ભણી મદનાતુરા॥ ૯૧॥
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િનર જના રાગવતી તથવૈ મદનાવતી ।
મખેલા દ્રાિવણી વેગવતી ચવૈ પ્રક તતા॥ ૯૨॥
કમલા કા મની ક પા કલા ચ ક લતાદ્ભુતા ।
િકરાતા ચ તથા કાલા કદના કાૈ શકા તથા॥ ૯૩॥
ક બુવાદિનકા ચવૈ કાતરા કપટા તથા ।
ક તશ્ચાિપ કુમાર ચ કુઙુ્કમા પિરક તતા॥ ૯૪॥
ભ જની વે ગની નાગા ચપલા પેશલા સતી ।
ર તઃ શ્રદ્ધા ભાેગલાેલા મદાને્મત્તા મન વની॥ ૯૫॥
િવહ્વલા ક ષણી લાેલા તથા મદનમા લની ।
િવનાેદા કાૈતુકા પુ યા પુરાણા પિરક તતા॥ ૯૬॥
વાગીશી વરદા િવશ્વા િવભવા િવઘ્નકાિરણી ।
બીજિવઘ્નહરા િવદ્યા સમુખુી સુ દર તથા॥ ૯૭॥
સારા ચ સમુના ચવૈ તથા પ્રાેક્તા સર વતી ।
સમયા સવર્ગા િવદ્ધા શવા વાણી ચ ક તતા॥ ૯૮॥
દૂર સદ્ધા તથા પ્રાેક્તાથાે િવગ્રહવતી મતા ।
નાદા મનાને્મની પ્રાણપ્ર તષ્ઠા ણવૈભવા॥ ૯૯॥
પ્રાણાપાના સમાના ચ વ્યાનાેદાના ચ ક તતા ।
નાગા કૂમાર્ ચ કૃકલા દેવદત્તા ધન જયા॥ ૧૦૦॥
ફટ્કાર િકઙ્કરારા યા જયા ચ િવજયા તથા ।
હુઙ્કાર ખેચર ચ ડં છેિદની ક્ષિપણી તથા॥ ૧૦૧॥
સ્ત્રીહુઙ્કાર ક્ષેમકાર ચતુરક્ષર િપણી ।
શ્રીિવદ્યામતવણાર્ઙ્ગી કાલી યા યા પાણર્કા॥ ૧૦૨॥
ભાષા સર વતી વાણી સસૃં્કતા પ્રાકૃતા પરા ।
બહુ પા ચત્ત પા ર યાન દા ચ કાૈતુકા॥ ૧૦૩॥
ત્રયાખ્યા પરમાત્માખ્યા યમેયિવભવા તથા ।
વા વ પા બ દુસગર્ પા િવશ્વા ત્મકા તથા॥ ૧૦૪॥
તથા ત્રપૈુરક દાખ્યા જ્ઞાત્રાિદિત્રિવધા ત્મકા ।
આયુલર્ મીક તભાેગસાૈ દયાર્રાેગ્યદાિયકા॥ ૧૦૫॥
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અૈિહકામુ મકજ્ઞાનમયી ચ પિરક તતા ।
વાખ્યા િવજયાખ્યા ચ તથવૈ િવશ્વિવન્મયી॥ ૧૦૬॥

હૃદાિદિવદ્યા પાિદભાનુ પા જગદ્વપુઃ ।
િવશ્વમાેહિનકા ચવૈ િત્રપુરા તસિ જ્ઞકા॥ ૧૦૭॥
સવાર્ યાયન પા ચ માેિહની ક્ષાેભણી તથા ।
ક્લેિદની ચ સમાખ્યાતા તથવૈ ચ મહાેદયા॥ ૧૦૮॥
સ પ કર હલક્ષાણાર્ સીમામા તનૂ ર તઃ ।
પ્રી તમર્નાેભવા વાિપ પ્રાેક્તા વારાિધપા તથા॥ ૧૦૯॥
િત્રકૂટા ચાિપ ષટ્કૂટા પ ચકૂટા િવશદુ્ધગા ।
અનાહતગતા ચવૈ મ ણપૂરકસં સ્થતા॥ ૧૧૦॥
વાિધષ્ઠાનસમાસીનાધારસ્થાજ્ઞાસમા સ્થતા ।
ષટ્િત્રશ કૂટ પા ચ પ ચાશ ન્મથનુા ત્મકા॥ ૧૧૧॥
પાદુકાિદક સદ્ધ શા તથા િવજયદાિયની ।
કામ પપ્રદા વેતાલ પા ચ િપશા ચકા॥ ૧૧૨॥
િવ ચત્રા િવભ્રમા હંસી ભીષણી જનર જકા ।
િવશાલા મદના તુષ્ટા કાલક ઠ મહાભયા॥ ૧૧૩॥
માહે દ્ર શઙ્ ખની ચૈ દ્ર મઙ્ગલા વટવા સની ।
મખેલા સકલા લ મીમાર્ લની િવશ્વનાિયકા॥ ૧૧૪॥
સલુાેચના સશુાેભા ચ કામદા ચ િવલા સની ।
કામેશ્વર ન દની ચ વણર્રેખા મનાેહરા॥ ૧૧૫॥
પ્રમાેદા રા ગણી સદ્ધા પ દ્મની ચ ર ત પ્રયા ।
કલ્યાણદા કલાદક્ષા તતશ્ચ સરુસુ દર ॥ ૧૧૬॥
િવભ્રમા વાહકા વીરા િવકલા કાેરકા કિવઃ ।
સહનાદા મહાનાદા સગુ્રીવા મકર્ટા શઠા॥ ૧૧૭॥
બડાલાક્ષા બડાલાસ્યા કુમાર ખેચર ભવા ।
મયૂરા મઙ્ગલા ભીમા દ્વપવક્ત્રા ખરાનના॥ ૧૧૮॥
માતઙ્ગી ચ િનશાચારા ષગ્રાહા કાનના ।
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સિૈરભાસ્યા ગજમખુા પશવુક્ત્રા ગાનના॥ ૧૧૯॥
ક્ષાેભકા મ ણભદ્રા ચ ક્ર ડકા સહચક્રકા ।
મહાેદરા સ્થૂલ શખા િવકૃતાસ્યા વરાનના॥ ૧૨૦॥
ચપલા કુકુ્કટાસ્યા ચ પાિવની મદનાલસા ।
મનાેહરા દ ઘર્જઙ્ઘા સ્થૂલદ તા દશાનના॥ ૧૨૧॥
સમુખુા પ ડતા કુ્રદ્ધા વરાહાસ્યા સટામખુા ।
કપટા કાૈતુકા કાલા િકઙ્કરા િકતવા ખલા॥ ૧૨૨॥
ભક્ષકા ભયદા સદ્ધા સવર્ગા ચ પ્રક તતા ।
જયા ચ િવજયા દુગાર્ ભદ્રા ભદ્રકર તથા॥ ૧૨૩॥
અ બકા વામદેવી ચ મહામાયા વ િપણી ।
િવદાિરકા િવશ્વમયી િવશ્વા િવશ્વિવભ જતા॥ ૧૨૪॥
વીરા િવક્ષાે ભણી િવદ્યા િવનાેદા બીજિવગ્રહા ।
વીતશાેકા િવષગ્રીવા િવપુલા િવજયપ્રદા॥ ૧૨૫॥
િવભવા િવિવધા િવપ્રા તથવૈ પિરક તતા ।
મનાેહરા મઙ્ગલા ચ મદાે સક્તા મન વની॥ ૧૨૬॥
માિનની મધુરા માયા માેિહની ચ તથા તા ।
ભદ્રા ભવાની ભવ્યા ચ િવશાલાક્ષી શુ ચ મતા॥ ૧૨૭॥
કકુભા કમલા ક પા કલાથાે પૂરણી તથા ।
િનત્યા ચા ય તા ચવૈ િવતા ચ તથા દયા॥ ૧૨૮॥
અશાેકા હ્યમલા પૂણાર્ પૂણાર્ ભાગ્યાેદ્યતા તથા ।
િવવેકા િવભવા િવશ્વા િવતતા ચ પ્રક તતા॥ ૧૨૯॥
કા મની ખેચર ગવાર્ પુરાણા પરમેશ્વર ।
ગાૈર શવા હ્યમેયા ચ િવમલા િવજયા પરા॥ ૧૩૦॥
પિવત્રા પ દ્મની િવદ્યા િવશ્વેશી શવવ લભા ।
અશષે પા હ્યાન દા બુ ક્ષી ચા યિન દતા॥ ૧૩૧॥
વરદા વાક્યદા વાણી િવિવધા વેદિવગ્રહા ।
િવદ્યા વાગીશ્વર સત્યા સયંતા ચ સર વતી॥ ૧૩૨॥
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િનમર્લાન દ પા ચ હ્ય તા માનદા તથા ।
પષૂા ચવૈ તથા પુ ષ્ટ તુ ષ્ટશ્ચાિપ ર ત ર્ તઃ॥ ૧૩૩॥
શ શની ચ દ્રકા કા તજ્યા ના શ્રીઃ પ્રી તરઙ્ગદા ।
પૂણાર્ પૂણાર્ તા કામદાિયની દુકલા ત્મકા॥ ૧૩૪॥
તિપની તાિપની ધૂમ્રા મર ચ વાર્ લની ચઃ ।
સષુુ ણા ભાેગદા િવશ્વા બાિધની ધાિરણી ક્ષમા॥ ૧૩૫॥
ધૂમ્રા ચ મા વ લની વા લની િવસુ્ફ લઙ્ ગની ।
સશુ્રીઃ વ પા કિપલા હવ્યકવ્યવહા તથા॥ ૧૩૬॥
ઘ મરા િવશ્વકવલા લાેલાક્ષી લાેલ જિહ્વકા ।
સવર્ભક્ષા સહસ્રાક્ષી િનઃસઙ્ગા ચ ગ ત પ્રયા॥ ૧૩૭॥
અ ચ ત્યા ચાપ્રમેયા ચ પૂણર્ પા દુરાસદા ।
સવાર્ સં સ દ્ધ પા ચ પાવનીત્યેક િપણી॥ ૧૩૮॥
તથા યામલવેધાખ્યા શાક્તે વેદ વ િપણી ।
તથા શા ભવવેધા ચ ભાવના સ દ્ધસૂ ચની॥ ૧૩૯॥
વિહ્ન પા તથા દસ્રા હ્યમાિવધ્ના ભજુઙ્ગમા ।
ષ મખુા રિવ પા ચ માતા દુગાર્ િદશા તથા॥ ૧૪૦॥
ધનદા કેશવા ચાિપ યમી ચવૈ હરા શશા ।
અ શ્વની ચ યમી વિહ્ન પા ધાત્રી ત ક તતા॥ ૧૪૧॥
ચ દ્રા શવાિદ ત ર્ વા સિપણી િપ િપણી ।
અયર્ ણા ચ ભગા સયૂાર્ વા ષ્ટ્રમા તસિ જ્ઞકા॥ ૧૪૨॥
ઇ દ્રા ગ્ પા મત્રા ચાપી દ્રાણી િનરૃ તજર્લા ।
વૈશ્વદેવી હિરતભવૂાર્સવી વ ણા જયા॥ ૧૪૩॥
અિહબુર્ યા પષૂણી ચ તથા કારસ્કરામલા ।
ઉદુ બરા જ બુકા ચ ખિદરા કૃ ણ િપણી॥ ૧૪૪॥
વંશા ચ િપ પલા નાગા રાેિહણા ચ પલાશકા ।
પક્ષકા ચ તથા બષ્ઠા બ વા ચાજુર્ન િપણી॥ ૧૪૫॥
િવકઙ્કતા ચ કકુભા સરલા ચાિપ સ જકા ।
બ જુલા પનસાકાર્ ચ શમી હ લ પ્રયામ્રકા॥ ૧૪૬॥
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િન બા મધૂકસ જ્ઞા ચા યશ્વ થા ચ ગ હ્વયા ।
ના ગની સિપણી ચવૈ શનુી ચાિપ બડા લક ॥ ૧૪૭॥
છાગી મા ર્િરકા મષૂી ષભા માિહષી તથા ।
શાદૂર્લી સિૈરભી વ્યાઘ્રી હિરણી ચ ગી શનુી॥ ૧૪૮॥
કિપ પા ચ ગાેઘ ટા વાનર ચ નરા શ્વની ।
નગા ગાૈહર્ તની ચે ત તથા ષટ્ચક્રવા સની॥ ૧૪૯॥
િત્રખ ડા તીરપાલાખ્યા ભ્રામણી દ્રિવણી તથા ।
સાેમા સયૂાર્ ત થવાર્રા યાેગાક્ષાર્ કરણા ત્મકા॥ ૧૫૦॥
ય ક્ષણી તારણા વ્યાેમશ દાદ્યા પ્રા ણની ચ ધીઃ ।
ક્રાેિધની ત ભની ચ ડાેચ્ચ ડા બ્રાહ્ યાિદ િપણી॥ ૧૫૧॥
સહસ્થા વ્યાઘ્રગા ચવૈ ગ શ્વગ ડ સ્થતા ।
ભાૈમા યા તજૈસી વાયુ િપણી નાભસા તથા॥ ૧૫૨॥
અેકવક્ત્રા ચતવુર્ક્ત્રા નવવક્ત્રા કલાનના ।
પ ચિવશ તવક્ત્રા ચ ષિડ્વશદ્વદના તથા॥ ૧૫૩॥
ઊનપ ચાશદાસ્યા ચ ચતઃુષ ષ્ટમખુા તથા ।
અેકાશી તમખુા ચવૈ શતાનનસમ વતા॥ ૧૫૪॥
સ્થૂલ પા સૂ મ પા તે ેિવગ્રહધાિરણી ।
ણા ત્ત વ પા ચ નાથા ત્ત વ િપણી॥ ૧૫૫॥
ત વા ત્ત વ પાિપ િનત્યા ત્તવપુદ્ધર્રા॥ ૧૫૬॥
અઙ્ગા ત્ત વ પા ચા યાયુધા ત્ત િપણી ।
ગુ પઙ્ ક્ત વ પા ચ િવદ્યા ત્તતનુ તથા॥ ૧૫૭॥
બ્રહ્માદ્યા ત્ત પા ચ પરા પ ય તકા તથા ।
મ યમા વખૈર શીષર્ક ઠતા વાેષ્ઠદ તગા॥ ૧૫૮॥
જહ્વામૂલગતા નાસાગતાેરઃસ્થલગા મની ।
પદવાક્ય વ પા ચ વેદભાષા વ િપણી॥ ૧૫૯॥
સકેાખ્યા વીક્ષણાખ્યા ચાપેદેશાખ્યા તથવૈ ચ ।
વ્યાકુલાક્ષરસઙે્કતા ગાયત્રી પ્રણવાિદકા॥ ૧૬૦॥
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જપહાેમાચર્ન યાનય ત્રતપર્ણ િપણી ।
સદ્ધસાર વતા ત્યુ જયા ચ િત્રપુરા તથા॥ ૧૬૧॥
ગા ડા ચાન્નપૂણાર્ ચા યશ્વા ઢા નવા ત્મકા ।
ગાૈર ચ દેવી હૃદયા લક્ષદા ચ મતઙ્ ગની॥ ૧૬૨॥
િન કત્રયપદા ચેષ્ટાવાિદની ચ પ્રક તતા ।
રાજલ મીમર્હાલ મીઃ સદ્ધલ મીગર્વાનના॥ ૧૬૩॥
ઇત્યેવં લ લતાદેવ્યા િદવ્યં નામસહસ્રકમ્ ।
સવાર્થર્ સ દ્ધદં પ્રાેક્તં ચતવુર્ગર્ફલપ્રદમ્॥ ૧૬૪॥
અેતિન્નત્યમષુઃકાલે યાે જપેચ્છુદ્ધમાનસઃ ।
સ યાેગી બ્રહ્મિવજ્જ્ઞાની શવયાેગી તથાઽઽત્મિવત્॥ ૧૬૫॥
દ્વરા ત્ત્યા પ્રજપતાે હ્યાયુરારાેગ્યસ પદઃ ।
લાેકાનુર જનં નાર પાવજર્નકમર્ ચ॥ ૧૬૬॥
અ થ વને સદ્ ય ત સાધકસ્યાસ્ય િન શ્ચતમ્ ।
િત્રરા ત્ત્યાસ્ય વૈ પુંસાે િવશ્વં ભૂયાદ્વશઽે ખલમ્॥ ૧૬૭॥
ચતુરા ત્તતશ્ચાસ્ય સમીિહતમનારતમ્ ।
ફલત્યેવ પ્રયાેગાહા લાેકરક્ષાકરાે ભવેત્॥ ૧૬૮॥
પ ચા ત્ત્યા નરા નાયા પા દેવાશ્ચ જ તવઃ ।
ભજ ત્યેનં સાધકં ચ દેવ્યામાિહતચેતસઃ॥ ૧૬૯॥
ષડા ત્ત્યા તન્મયઃ સ્યા સાધકશ્ચાસ્ય સદ્ધયઃ ।
અ ચરેણવૈ દેવીનાં પ્રસાદા સ ભવ ત ચ॥ ૧૭૦॥
સપ્તા ત્ત્યાિરરાેગાિદકૃત્યાપ મારનાશનમ્ ।
અષ્ટા ત્ત્યા નરાે ભપૂાિન્નગ્રહાનુગ્રહક્ષમઃ॥ ૧૭૧॥
નવા ત્ત્યા મન્મથાભાે િવક્ષાેભય ત ભૂતલમ્ ।
દશા ત્ત્યા પઠેિન્નતં્ય વાગ્લ મીકા ત સદ્ધયે॥ ૧૭૨॥
દ્રા ત્ત્યા ખલ દ્ધશ્ચ તદાયત્તં જગદ્ભવેત્ ।

અકાર્ ત્ત્યા સ દ્ધ ભઃ સ્યાિદ્દ ગ્ભમર્ત્યા હરાપેમઃ॥ ૧૭૩॥
િવશ્વા ત્ત્યા તુ િવજયી સવર્તઃ સ્યા સખુી નરઃ ।
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શક્રા ત્ત્યા ખલેષ્ટા પ્તઃ સવર્તાે મઙ્ગલં ભવેત્॥ ૧૭૪॥
ત યા ત્ત્યા ખલાિનષ્ટાનયત્નાદા ુયાન્નરઃ ।
ષાેડશા ત્તતાે ભૂયાન્નરઃ સાક્ષાન્મહેશ્વરઃ॥ ૧૭૫॥
િવશ્વં સ્રષંુ્ટ પાલિયતું સહંતુ ચ ક્ષમાે ભવેત્ ।
મ ડલં માસમાતં્ર વા યાે જપેદ્યદ્યદાશયઃ॥ ૧૭૬॥
તત્તદેવા ુયા સત્યં શવસ્ય વચનં યથા ।
ઇત્યેત ક થતં િવપ્ર િનત્યા ત્ત્યચર્ના શ્રતમ્॥ ૧૭૭॥
ના ાં સહસ્રં મનસાેઽભીષ્ટસ પાદનક્ષમમ્॥ ૧૭૮॥
॥ ઇ ત શ્રી હન્નારદ યપુરાણે પવૂર્ભાગે તીયપાદે
હદુપાખ્યાને સકવચ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥ ૮૯॥
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