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Shrilalitasahasranamastotram

શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ શવકૃતમ્

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

હરનતે્રસમુદ્ભૂતઃ સ વિહ્નનર્ મહેશ્વરમ્ ।
પનુગર્ તું શશાકાથ કદા ચદિપ નારદ॥ ૧॥
બભવૂ વડવા પ તાપયામાસ મેિદનીમ્ ।
તતાે બ્રહ્મા સમાગત્ય વડવા િપણં ચ તમ્॥ ૨॥
ની વા સમુદં્ર સ પ્રા ય તત્તાેયેઽસ્થાપયન્મનુે ।
યયુદવા િનજં સ્થાનં કામશાેકેન માેિહતાઃ॥ ૩॥
સમાશ્વસ્ય ર ત વામી પનુ તે િવતાે ભવેત્॥ ૪॥
શ્રથ પ્રાહ મહાદેવં પાવર્તી ચરાનના ।
િત્રજગ જનની મ વા િનજર્ને તત્ર કાનને॥ ૫॥
શ્રીદેવ્યવુાચ -

મામાદ્યાં પ્રકૃ ત દેવ લ ધું પત્ની ં મહ તપઃ ।
ચરં કરાે ષ ત ક મા કામાેઽયં ના શત વયા॥ ૬॥
કામે િવનષ્ટે પ યાઃ િક િવદ્યતે તે પ્રયાજેનમ્ ।
યાે ગનામષે ધમા વૈ ય કામસ્ય િવનાશનમ્॥ ૭॥
ઇ ત શ્રુ વા વચ તસ્યાઃ શઙ્કરશ્ચિકત તદા ।
સ યાયન્ જ્ઞાતવાનાદ્યાં પ્રકૃ ત પવર્તાત્મ મ્॥ ૮॥
તતાે િનમીલ્ય નતે્રા ણ પ્રહષર્પુલકા વતઃ ।
િનર ક્ષ્ય પાવર્તી ં પ્રાહ સવર્લાેકૈકસુ દર મ્॥ ૯॥
ને વાં પ્રકૃ ત પૂણાર્માિવભૂર્તાં વલીલયા ।
વામવે લ ધું યાનસ્થ શ્ચરં તષ્ઠા મ કાનને॥ ૧૦॥
અદ્યાહં કૃતકૃત્યાેઽ મ ય વાં સાક્ષા પરા પરામ્ ।
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પુરઃ પ યા મ ચાવર્ઙ્ગી ં સતી મવ મમ પ્રયામ્॥ ૧૧॥
શ્રીદેવ્યવુાચ -

તવ ભાવને તુષ્ટાઽહં સ ભૂય િહમવદ્ગહેૃ ।
વામવે ચ પ ત લ ધું સમાયાતા તવા તકમ્॥ ૧૨॥
યાે માં યાદશૃભાવને સ પ્રાથર્ય ત ભ ક્તતઃ ।
તસ્ય તનેવૈ ભાવને પૂરયા મ મનાેરથાન્॥ ૧૩॥
અહં સવૈ સતી શ ભાે દક્ષસ્ય ચ મહા વરે ।
િવહાય વાં ગતા કાલી ભીમા ત્રૈલાેક્યમાેિહની॥ ૧૪॥
શવ ઉવાચ -

યિદ મે પ્રાણતુલ્યા સ સતી વં ચા લાેચના ।
તદા યથા મહામેઘપ્રભા સા ભીમ િપણી॥ ૧૫॥
બભવૂ દક્ષયજ્ઞસ્ય િવનાશાય િદગ બર ।
કાલી તથા વ પેણ ચાત્માનં દશર્ય વ મામ્॥ ૧૬॥
ઇત્યુક્તા સા િહમસતુા શ ભનુા મુિનસત્તમમ્ ।
બભવૂ પવૂર્વ કાલી નગ્ધા જનચયપ્રભા॥ ૧૭॥
િદગ બર ક્ષરદ્રક્તા ભીમાયતિવલાેચના ।
પીનાેન્નતકુચદ્વ દ્વચા શાે ભતવક્ષસા॥ ૧૮॥
ગલદાપાદસલં બકેશપુ જભયાનકા ।
લલ જહ્વા વલદ્દ તનખરૈ પશાે ભતા॥ ૧૯॥
ઉદ્યચ્છશાઙ્કિનચયૈમઘપઙ્ ક્તિરવા બરે ।
આ નુલ બમુ ડા લમાલયાઽ તિવશાલયા॥ ૨૦॥
રાજમાના મહામેઘપઙ્ ક્તશ્ચ ચલયા યથા ।
ભજૈુશ્ચતુ ભભૂર્યાેચ્ચૈઃ શાેભમાના મહાપ્રભા॥ ૨૧॥
િવ ચત્રરત્નિવભ્રાજન્મુકુટાે વલમ તકા ।
તાં િવલાેક્ય મહાદેવઃ પ્રાહ ગદ્ગદયા ગરા॥ ૨૨॥
રાેમા ચતતનુભર્ યા પ્રહૃષ્ટાત્મા મહામનુે ।
ચરં વ દ્વરહેનેદં િનદર્ગ્ધં હૃદયં મમ॥ ૨૩॥
વમ તયાર્ મની શ ક્તહૃર્દયસ્થા મહેશ્વર ।
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આરા ય વ પદા ભાજંે વા હૃદયપઙ્કજે॥ ૨૪॥
વ દ્વચ્છેદસમુત્તપં્ત હૃ કરાે મ સશુીતલમ્॥ ૨૫॥
ઇત્યુ વા સ મહાદેવાે યાેગં પરમમા સ્થતઃ ।
શિયત ત પદા ભાજંે દધાર હૃદયે તદા॥ ૨૬॥
યાનાન દેન િન પ દશવ પધરઃ સ્થતઃ ।
વ્યાઘૂણર્માનનતે્ર તાં દદશર્ પરમાદરઃ॥ ૨૭॥
અંશતઃ પુરતઃ સ્થ વા પ ચવક્ત્રઃ કૃતા જ લઃ ।
સહસ્રનામ ભઃ કાલી ં તુષ્ટાવ પરમેશ્વર મ્॥ ૨૮॥
(અથ નામાવ લઃ ।)
શવ ઉવાચ -

ૐઅનાદ્યા પરમા િવદ્યા પ્રધાના પ્રકૃ તઃ પરા ।
પ્રધાનપુ ષારા યા પ્રધાનપુ ષેશ્વર ॥ ૨૯॥
પ્રાણા ત્મકા પ્રાણશ ક્તઃ સવર્પ્રાણિહતૈ ષણી ।
ઉમા ચાેત્તમકે શ યુત્તમા ચાને્મત્તભૈરવી॥ ૩૦॥
ઉવર્શી ચાેન્નતા ચાેગ્રા મહાેગ્રા ચાેન્નત તની ।
ઉગ્રચ ડાેગ્રનયના મહાેગ્રા દૈત્યના શની॥ ૩૧॥
ઉગ્રપ્રભાવતી ચાેગ્રવેગાઽનુગ્રાઽપ્રમિદની ।
ઉગ્રતારાેગ્રનયના ચાે વર્સ્થાનિનવા સની॥ ૩૨॥
ઉન્મત્તનયનાઽત્યુગ્રદ તાેત્તુઙ્ગસ્થલાલયા ।
ઉ લા સ યુ લાસ ચત્તા ચાે ફુ લનયનાે વલા॥ ૩૩॥
ઉ ફુ લકમલા ઢા કમલા કા મની કલા ।
કાલી કરાલવદના કા મની મખુકા મની॥ ૩૪॥
કાેમલાઙ્ગી કૃશાઙ્ગી ચ કૈટભાસરુમિદની ।
કા લ દ કમલસ્થા ચ કા તા કાનનવા સની॥ ૩૫॥
કુલીના િન કલા કૃ ણા કાલરાિત્ર વ િપણી ।
કુમાર કામ પા ચ કા મની કૃ ણિપઙ્ગલા॥ ૩૬॥
કિપલા શા તદા શદુ્ધા શઙ્કરાધર્શર િરણી ।
કાૈમાર કા ત્તક દુગાર્ કાૈ શક કુ ડલાે જવલા॥ ૩૭॥
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કુલેશ્વર કુલશ્રેષ્ઠા કુ ડલાે વલમ તકા ।
ભવાની ભાિવની વાણી શવા ચ શવમાેિહની॥ ૩૮॥
શવ પ્રયા શવારા યા શવપ્રાણૈકવ લભા ।
શવપત્ની શવ તુત્યા શવાન દપ્રદાિયની॥ ૩૯॥
િનત્યાન દમયી િનત્યા સ ચ્ચદાન દિવગ્રહા ।
ત્રૈલાેક્યજનની શ ભુહૃદયસ્થા સનાતની॥ ૪૦॥
સદયા િનદર્યા માયા શવા ત્રૈલાેક્યમાેિહની ।
બ્રહ્માિદિત્રદશારા યા સવાર્ભીષ્ટપ્રદાિયની॥ ૪૧॥
બ્રહ્માણી બ્રહ્મ ગાયત્રી સાિવત્રી બ્રહ્મસં તુતા ।
બ્રહ્માપેાસ્યા બ્રહ્મશ ક્તબ્રર્હ્મ ષ્ટિવધાિયની॥ ૪૨॥
કમ ડલુકરા ષ્ટકત્ર બ્રહ્મ વ િપણી ।
ચતુભુર્ ત્મકા યજ્ઞસતૂ્ર પા દૃઢવ્રતા॥ ૪૩॥
હંસા ઢા ચતવુર્ક્ત્રા ચતવુદા ભસં તુતા ।
વૈ ણવી પાલનકાર મહાલ મીહર્િર પ્રયા॥ ૪૪॥
શઙ્ખચક્રધરા િવ શ ક્તિવ વ િપણી ।
િવ પ્રયા િવ માયા િવ પ્રાણૈકવ લભા॥ ૪૫॥
યાેગિનદ્રાઽક્ષરા િવ માેિહની િવ સં તુતા ।
િવ સ માેહનકર ત્રૈલાેક્યપિરપા લની॥ ૪૬॥
શઙ્ ખની ચિક્રણી પદ્મા પ દ્મની મુસલાયુધા ।
પદ્માલયા પદ્મહ તા પદ્મમાલાિદભૂ ષતા॥ ૪૭॥
ગ ડસ્થા ચા પા સ પદૂ્રપા સર વતી ।
િવ પાશ્વર્ સ્થતા િવ પરમાઽઽહ્લાદદાિયની॥ ૪૮॥
સ પ ત્તઃ સ પદાધારા સવર્સ પ પ્રદાિયની ।
શ્રીિવદ્યા સખુદા સાખૈ્યદાિયની દુઃખના શની॥ ૪૯॥
દુઃખહ ત્રી સખુકર સખુાસીના સખુપ્રદા ।
સખુપ્રસન્નવદના નારાયણમનાેરમા॥ ૫૦॥
નારાયણી જગદ્ધાત્રી નારાયણિવમાેિહની ।
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નારાયણશર રસ્થા વનમાલાિવભૂ ષતા॥ ૫૧॥
દૈત્યઘ્ની પીતવસના સવર્દૈત્યપ્રમિદની ।
વારાહી નાર સહી ચ રામચ દ્ર વ િપણી॥ ૫૨॥
રક્ષાેઘ્ની કાનનાવાસા ચાહલ્યાશાપમાે ચની ।
સતેુબ ધકર સવર્રક્ષઃકુલિવના શની॥ ૫૩॥
સીતા પ તવ્રતા સા વી રામપ્રાણૈકવ લભા ।
અશાેકકાનનાવાસા લઙે્કશ્વરિવના શની॥ ૫૪॥
ની તઃ સનુી તઃ સકૃુ તઃ ક તમધા વસુ ધરા ।
િદવ્યમાલ્યધરા િદવ્યા િદવ્યગ ધાનુલપેના॥ ૫૫॥
િદવ્યવસ્ત્રપર ધાના િદવ્યસ્થાનિનવા સની ।
માહેશ્વર પ્રેતસસં્થા પ્રેતભૂ મિનવા સની॥ ૫૬॥
િનજર્નસ્થા મશાનસ્થા ભૈરવી ભીમલાેચના ।
સઘુાેરનયના ઘાેરા ઘાેર પા ઘનપ્રભા॥ ૫૭॥
ઘન તની વરા યામા પ્રેતભૂ મકૃતાલયા ।
ખટ્વાઙ્ગધાિરણી દ્વ િપચમાર્ બરસશુાેભના॥ ૫૮॥
મહાકાલી ચ ડવક્ત્રા ચ ડમુ ડિવના શની ।
ઉદ્યાનકાનનાવાસા પુ પાેદ્યાનવન પ્રયા॥ ૫૯॥
બ લ પ્રયા માંસભક્ષ્યા િધરાસવભ ક્ષણી ।
ભીમરાવા સાટ્ટહાસા રણ ત્યપરાયણા॥ ૬૦॥
અસરુા િક્પ્રયા તુષ્ટા દૈત્યદાનવમિદની ।
દૈત્યિવદ્રાિવણી દૈત્યમથની દૈત્યસદૂની॥ ૬૧॥
દેત્યઘ્ની દૈત્યહ ત્રી ચ મિહષાસરુમિદની ।
રક્તબીજિનહ ત્રી ચ શુ ભાસરુિવના શની॥ ૬૨॥
િનશુ ભહ ત્રી ધૂમ્રાક્ષમિદની દુગર્હાિરણી ।
દુગાર્સરુિનહ ત્રી ચ શવદૂતી મહાબલા॥ ૬૩॥
મહાબલવતી ચત્રવસ્ત્રા રક્તા બરાઽમલા ।
િવમલા લ લતા ચા હાસા ચા સ્ત્રલાેચના॥ ૬૪॥
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અજેયા જયદા જ્યેષ્ઠા જયશીલાઽપરા જતા ।
િવજયા હ્નવી દુષ્ટજૃ ભણી જયદાિયની॥ ૬૫॥
જગદ્રક્ષાકર સવર્જગચ્ચૈત યકાિરણી ।
જયા જય તી જનની જનભક્ષણત પરા॥ ૬૬॥
જલ પા જલસ્થા ચ જ યા પકવ સલા ।

વલ્યમાના યજ્ઞેશા જન્મનાશિવવર્ જતા॥ ૬૭॥
જરાતીતા જગન્માતા જગદૂ્રપા જગન્મયી ।
જઙ્ગમા વા લની જૃ ભા ત ભની દુષ્ટતાિપની॥ ૬૮॥
િત્રપુરઘ્ની િત્રનયના મહાિત્રપુરતાિપની ।
ણા તઃ િપપાસા ચ બુભુક્ષા િત્રપુરા પ્રભા॥ ૬૯॥
વિરતા િત્રપુટા યક્ષા ત વી તાપિવવ જતા ।
િત્રલાેકેશી તીવ્રવેગા તીવ્રા તવ્રબલાલયા॥ ૭૦॥
િનઃશઙ્કા િનમર્લાભા ચ િનરાતઙ્કાઽમલપ્રભા ।
િવનીતા િવનયા ભજ્ઞા િવશષેજ્ઞા િવલક્ષણા॥ ૭૧॥
વરદા વ લભા િવદ્યુ પ્રભા િવનયશા લની ।
બ બાેષ્ઠ િવધવુક્ત્રા ચ િવવસ્ત્રા િવનયપ્રભા॥ ૭૨॥
િવશ્વેશપત્ની િવશ્વાત્મા િવશ્વ પા બલાે કટા ।
િવશ્વેશી િવશ્વવિનતા િવશ્વમાતા િવચક્ષણા॥ ૭૩॥
િવદુષી િવશ્વિવિદતા િવશ્વમાેહનકાિરણી ।
િવશ્વમૂ તિવશ્વધરા િવશ્વેશપિરપા લની॥ ૭૪॥
િવશ્વકત્ર િવશ્વહત્ર િવશ્વપાલનત પરા ।
િવશ્વેશહૃદયાવાસા િવશ્વેશ્વરમનાેરમા॥ ૭૫॥
િવશ્વહા િવશ્વિનલયા િવશ્વમાયા િવભૂ તદા ।
િવશ્વા િવશ્વાપેકારા ચ િવશ્વપ્રાણા ત્મકાિપ ચ॥ ૭૬॥
િવશ્વ પ્રયા િવશ્વમયી િવશ્વદુષ્ટિવના શની ।
દાક્ષાયણી દક્ષક યા દક્ષયજ્ઞિવના શની॥ ૭૭॥
િવશ્વ ભર વસમુતી વસધુા િવશ્વપાવની ।
સવાર્ તશાિયની સવર્દુઃખદાિરદ્ર્યહાિરણી॥ ૭૮॥
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મહાિવભૂ તરવ્યક્તા શાશ્વતી સવર્ સ દ્ધદા ।
અ ચ ત્યાઽ ચ ત્ય પા ચ કેવલા પરમા ત્મકા॥ ૭૯॥
સવર્જ્ઞા સવર્િવષયા સવાપિરપરાયણા ।
સવર્સ્યા તહરા સવર્મઙ્ગલા મઙ્ગલપ્રદા॥ ૮૦॥
મઙ્ગલાહાર્ મહાદેવી સવર્મઙ્ગલદાિયકા ।
સવાર્ તરસ્થા સવાર્થર્ િપણી ચ િનર જના॥ ૮૧॥
ચચ્છ ક્ત શ્ચન્મયી સવર્િવદ્યા સવર્િવધાિયની ।
શા તઃ શા તકર સાૈ યા સવાર્ સવર્પ્રદાિયની॥ ૮૨॥
શા તઃ ક્ષમા ક્ષેમકર ક્ષતે્રજ્ઞા ક્ષતે્રવા સની ।
ક્ષણા ત્મકા ક્ષીણતનુઃ ક્ષીણાઙ્ગી ક્ષીણમ યમા॥ ૮૩॥
ક્ષપ્રગા ક્ષેમદા ક્ષપ્તા ક્ષણદા ક્ષણવા સની ।
ત્તિન ત્તભૂર્તાનાં પ્ર ત્ત ર્ત્તલાેચના॥ ૮૪॥

વ્યાેમમૂ તવ્યામસસં્થા વ્યાેમાલયકૃતાશ્રયા ।
ચ દ્રાનના ચ દ્રકા તશ્ચ દ્રાધાર્િઙ્કતમ તકા । ૮૫॥
ચ દ્રપ્રભા ચ દ્રકલા શરચ્ચ દ્રિનભાનના ।
ચ દ્રા ત્મકા ચ દ્રમખુી ચ દ્રશખેરવ લભા॥ ૮૬॥
ચ દ્રશખેરવક્ષઃસ્થા ચ દ્રલાેકિનવા સની ।
ચ દ્રશખેરશલૈસ્થા ચ ચલા ચ ચલેક્ષણા॥ ૮૭॥
છન્નમ તા છાગમાંસ પ્રયા છાગબ લ પ્રયા ।
જ્યાે ના જ્યાે તમર્યી સવર્જ્યાયસી વના ત્મકા॥ ૮૮॥
સવર્કાયર્િનય ત્રી ચ સવર્ભૂતિહતૈ ષણી ।
ગુણાતીતા ગુણમયી િત્રગુણા ગુણશા લની॥ ૮૯॥
ગુણૈકિનલયા ગાૈર ગુહ્યા ગાપેકુલાેદ્ભવા ।
ગર યસી ગુ રતા ગુહ્યસ્થાનિનવા સની॥ ૯૦॥
ગુણજ્ઞા િનગુર્ણા સવર્ગુણાહાર્ ગુહ્યકાઽ બકા ।
ગલ જટા ગલ કેશા ગલદુ્રિધરચ ચતા॥ ૯૧॥
ગજે દ્રગમના ગ ત્રી ગીત ત્યપરાયણા ।
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ગમનસ્થા ગયા યક્ષા ગણેશજનની તથા॥ ૯૨॥
ગાન પ્રયા ગાનરતા ગ્ હસ્થા ગ્ િહણી પરા ।
ગજસસં્થા ગ ઢા ગ્રસ તી ગ ડાસના॥ ૯૩॥
યાેગસ્થા યાે ગનીગ યા યાેગ ચ તાપરાયણા ।
યાે ગ યેયા યાે ગવ દ્યા યાેગલ યા યુગા ત્મકા॥ ૯૪॥
યાે ગજ્ઞેયા યાેગયુક્તા મહાયાેગેશ્વરેશ્વર ।
યાેગાનુરક્તા યુગદા યુગા તજલદપ્રભા॥ ૯૫॥
યુગાનુકાિરણી યજ્ઞ પા સયૂર્સમપ્રભા ।
યુગા તાિનલવેગા ચ સવર્યજ્ઞફલપ્રદા॥ ૯૬॥
સસંારયાેિનઃ સસંારવ્યાિપની સફલા પદા ।
સસંારત િનઃસવે્યા સસંારાણર્વતાિરણી॥ ૯૭॥
સવાર્થર્સાિધકા સવાર્ સસંારવ્યાિપની તથા ।
સસંારબ ધકત્ર ચ સસંારપિરવ જતા॥ ૯૮॥
દુિનર ક્ષ્યા સદુુ પ્રા યા ભૂ તભૂર્ તમતીત્યિપ ।
અત્ય તિવભવાઽ પા મહાિવભવ િપણી॥ ૯૯॥
શ દબ્રહ્મ વ પા ચ શ દયાેિનઃ પરા પરા ।
ભૂ તદા ભૂ તમાતા ચ ભૂ ત ત દ્ર િવભૂ તદા॥ ૧૦૦॥
ભૂતા તરસ્થા કૂટસ્થા ભૂતનાથ પ્રયાઙ્ગના ।
ભૂતમાતા ભૂતનાથા ભૂતાલયિનવા સની॥ ૧૦૧॥
ભૂત ત્ય પ્રયા ભૂતસઙ્ ગની ભૂતલાશ્રયા ।
જન્મ ત્યુજરાતીતા મહાપુ ષસઙ્ગતા॥ ૧૦૨॥
ભજુગા તામસી વ્યક્તા તમાેગુણવતી તથા ।
િત્રત વા ત વ પા ચ ત વજ્ઞા ત વક પ્રયા॥ ૧૦૩॥
ય બકા ય બકરતા શકુ્લા ય બક િપણી ।
િત્રકાલજ્ઞા જન્મહીના રક્તાઙ્ગી જ્ઞાન િપણી॥ ૧૦૪॥
અકાયાર્ કાયર્જનની બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસં સ્થતા ।
વૈરાગ્યયુક્તા િવજ્ઞાનગ યા ધમર્ વ િપણી॥ ૧૦૫॥
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સવર્ધમર્િવધાનજ્ઞા ધ મષ્ઠા ધમર્ત પરા ।
ધ મષ્ઠપાલનકર ધમર્શાસ્ત્રપરાયણા॥ ૧૦૬॥
ધમાર્ધમર્િવહીના ચ ધમર્જ યફલપ્રદા ।
ધ મણી ધમર્િનરતા ધ મણા મષ્ટદાિયની॥ ૧૦૭॥
ધ યા ધીધાર્રણા ધીરા ધ વની ધનદાિયની ।
ધનુ મતી ધરાસસં્થા ધરણી સ્થ તકાિરણી॥ ૧૦૮॥
સવર્યાેિનિવશ્વયાેિનરપાંયાેિનરયાેિન ।
દ્રાણી દ્રવિનતા દ્રકૈાદશ િપણી॥ ૧૦૯॥
દ્રાક્ષમા લની રાૈદ્ર ભુ ક્તમુ ક્તફલપ્રદા ।
બ્રહ્માપેે દ્રપ્રવ દ્યા ચ િનતં્ય મુિદતમાનસા॥ ૧૧૦॥
ઇ દ્રાણી વાસવી ચૈ દ્ર િવ ચત્રૈરાવત સ્થતા ।
સહસ્રનતે્રા િદવ્યાઙ્ગી િદવ્યકેશિવલા સની॥ ૧૧૧॥
િદવ્યાઙ્ગના િદવ્યનતે્રા િદવ્યચ દનચ ચતા ।
િદવ્યાલઙ્કરણા િદવ્યશ્વેતચામરવી જતા॥ ૧૧૨॥
િદવ્યહારા િદવ્યપદા િદવ્યનપૂુરશાે ભતા ।
કેયૂરશાે ભતા હૃષ્ટા હૃષ્ટ ચત્તપ્રહ ષણી॥ ૧૧૩॥
સ પ્રહૃષ્ટમના હષર્પ્રસન્નવદના તથા ।
દેવે દ્રવ દ્યપાદા દેવે દ્રપિરપૂ જતા॥ ૧૧૪॥
રજસા રક્તનયના રક્તપુ પ પ્રયા સદા ।
રક્તાઙ્ગી રક્તનતે્રા ચ રક્તાે પલિવલાેચના॥ ૧૧૫॥
રક્તાભા રક્તવસ્ત્રા ચ રક્તચ દનચ ચતા ।
રક્તેક્ષણા રક્તભક્ષ્યા રક્તમત્તાેરગાશ્રયા॥ ૧૧૬॥
રક્તદ તા રક્ત જહ્વા રક્તભક્ષણત પરા ।
રક્ત પ્રયા રક્તતુષ્ટા રક્તપાનસતુ પરા॥ ૧૧૭॥
બ ધૂકકુસમુાભા ચ રક્તમાલ્યાનુલપેના ।
સુ્ફરદ્રક્તા ચતતનુઃ સુ્ફર સયૂર્શતપ્રભા॥ ૧૧૮॥
સુ્ફરન્નતે્રા િપઙ્ગજટા િપઙ્ગલા િપઙ્ગલેક્ષણા ।
બગલા પીતવસ્ત્રા ચ પીતપુ પ પ્રયા સદા॥ ૧૧૯॥
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પીતા બરા િપબદ્રક્તા પીતપુ પાપેશાે ભતા ।
શત્રુઘ્ની શત્રુસ માેહજનની શત્રુતાિપની॥ ૧૨૦॥
શત્રપુ્રમિદની શત્રવુાક્ય ત ભનકાિરણી ।
ઉચ્ચાટનકર સવર્દુષ્ટાે સારણકાિરણી॥ ૧૨૧॥
શત્રુિવદ્રાિવણી શત્રુસ માેહનકર તથા ।
િવપક્ષમદર્નકર શત્રપુક્ષક્ષયઙ્કર ॥ ૧૨૨॥
સવર્દુષ્ટઘા તની ચ સવર્દુષ્ટિવના શની ।
દ્વભુ શલૂહ તા ચ િત્રશલૂવરધાિરણી॥ ૧૨૩॥
દુષ્ટસ તાપજનની દુષ્ટક્ષાેભપ્રવિધની ।
દુષ્ટાનાં ક્ષાેભસ બદ્ધા ભક્તક્ષાેભિનવાિરણી॥ ૧૨૪॥
દુષ્ટસ તાિપની દુષ્ટસ તાપપિરમિદની ।
સ તાપરિહતા ભક્તસ તાપપિરના શની॥ ૧૨૫॥
અદ્વતૈા દ્વતૈરિહતા િન કલા બ્રહ્મ િપણી ।
િત્રદશશેી િત્રલાેકેશી સવશી જગદ શ્વર ॥ ૧૨૬॥
બ્રહ્મશેસિેવતપદા સવર્વ દ્યપદા બુ ।
અ ચ ત્ય પચિરતા ચા ચ ત્યબલિવક્રમા॥ ૧૨૭॥
સવાર્ ચ ત્યપ્રભાવા ચ વપ્રભાવપ્રદ શની ।
અ ચ ત્યમિહમાઽ ચ ત્ય પા સાૈ દયર્શા લની॥ ૧૨૮॥
અ ચ ત્યવેશશાેભા ચ લાેકા ચ ત્યગુણા વતા ।
અ ચ ત્યશ ક્તદુર્ શ્ચ ત્યપ્રભાવા ચ ત્ય િપણી॥ ૧૨૯॥
યાેગી ચ ત્યા મહા ચ તાના શની ચેતના ત્મકા ।
ગિર દક્ષ િવશ્વજનિયત્રી જગ પ્રસઃૂ॥ ૧૩૦॥
સન્ન યાઽપ્રણતા સવર્પ્રણતા તહર તથા ।
પ્રણતૈશ્વયર્દા સવર્પ્રણતાશભુના શની॥ ૧૩૧॥
પ્રણતાપન્નાશકર પ્રણતાશભુમાેચની ।
સદ્ધશે્વર સદ્ધસવે્યા સદ્ધચારણસિેવતા॥ ૧૩૨॥
સ દ્ધપ્રદા સ દ્ધકર સવર્ સદ્ધગણેશ્વર ।
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અષ્ટ સ દ્ધપ્રદા સદ્ધગણસવે્યપદા બુ ॥ ૧૩૩॥
કાત્યાયની વધા વાહા વષડ્ વાષૈટ્ વ િપણી ।
િપ ણાં પ્તજનની કવ્ય પા સરેુશ્વર ॥ ૧૩૪॥
હવ્યભાેક્ત્રી હવ્યતુષ્ટા િપ પાઽ સત પ્રયા ।
કૃ પપક્ષપ્રપજૂ્યા ચ પ્રેતપક્ષસમ ચતા॥ ૧૩૫॥
અષ્ટહ તા દશભુ ચાષ્ટાદશભુ વતા ।
ચતુદર્શભુ ઽસઙ્ખ્યભજુવ લીિવરા જતા॥ ૧૩૬॥
સહ ષ્ઠસમા ઢા સહસ્રભજૂરા જતા ।
ભવુનેશી ચાન્નપૂણાર્ મહાિત્રપુરસુ દર ॥ ૧૩૭॥
િત્રપુરા સુ દર સાૈ યમખુી સુ દરલાેચના ।
સુ દરાસ્યા શભુ્રદંષ્ટ્ર ા સભુ્રૂઃ પવર્તન દની॥ ૧૩૮॥
નીલાે પલદલ યામા મેરાે ફુ લમખુા બુ ।
સત્યસ ધા પદ્મવક્ત્રા ભ્રૂકુટ કુિટલાનના॥ ૧૩૯॥
િવદ્યાધર વરારાેહા મહાસ યા વ િપણી ।
અ ધતી િહર યાક્ષી સધુૂમ્રાક્ષી શભુેક્ષણા॥ ૧૪૦॥
શ્રુ તઃ તઃ કૃ તયાગમાયા પુ યા પુરાતની ।
વાગ્દેવતા વેદિવદ્યા બ્રહ્મિવદ્યા વ િપણી॥ ૧૪૧॥
વેદશ ક્તવદમાતા વેદાદ્યા પરમા ગ તઃ ।
આ વી ક્ષક તકર્િવદ્યા યાેગશાસ્ત્રપ્રકા શની॥ ૧૪૨॥
ધૂમાવતી િવયન્મૂ તિવદ્યનુ્માલા િવલા સની ।
મહાવ્રતા સદાન દન દની નગન દની॥ ૧૪૩॥
સનુ દા યમનુા ચ ડી દ્રચ ડી પ્રભાવતી ।
પાિર તવનાવાસા પાિર તવન પ્રયા॥ ૧૪૪॥
સપુુ પગ ધસ તુષ્ટા િદવ્યપુ પાપેશાે ભતા ।
પુ પકાનનસદ્વાસા પુ પમાલાિવલા સની॥ ૧૪૫॥
પુ પમાલ્યધરા પુ પગુચ્છાલઙૃ્કતદેિહકા ।
પ્રતપ્તકા ચનાભાસા શદુ્ધકા ચનમ ડતા॥ ૧૪૬॥
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સવુણર્કુ ડલવતી વણર્પુ પ પ્રયા સદા ।
નમર્દા સ ધુિનલયા સમુદ્રતનયા તથા॥ ૧૪૭॥
ષાેડશી ષાેડશભુ મહાભજુઙ્ગમ ડતા ।
પાતાલવા સની નાગી નાગે દ્રકૃતભષૂણા॥ ૧૪૮॥
ના ગની નાગક યા ચ નાગમાતા નગાલયા ।
દુગાર્ઽઽપત્તાિરણી દુગર્દુષ્ટગ્રહિનવાિરણી॥ ૧૪૯॥
અભયાઽઽપિન્નહ ત્રી ચ સવાર્પ પિરના શની ।
બ્રહ્મ યા શ્રુ તશાસ્ત્રજ્ઞા જગતાં કારણા ત્મકા॥ ૧૫૦॥
િન કારણા જન્મહીના ત્યુ જયમનાેરમા ।
ત્યુ જયહૃદાવાસા મૂલાધારિનવા સની । ૧૫૧॥
ષટ્ચક્રસસં્થા મહતી મહાે સવિવલા સની ।
રાેિહણી સુ દરમખુી સવર્િવદ્યાિવશારદા॥ ૧૫૨॥
સદસદ્વ તુ પા ચ િન કામા કામપીિડતા ।
કામાતુરા કામમત્તા કામમાનસસત્તનુઃ॥ ૧૫૩॥
કામ પા ચ કા લ દ કચાલ બતિવગ્રહા ।
અતસીકુસમુાભાસા સહ ષ્ઠિનષેદુષી॥ ૧૫૪॥
યવુતી યાવૈનાેિદ્રક્તા યાવૈનાેિદ્રક્તમાનસા ।
અિદ તદવજનની િત્રદશા તિવના શની॥ ૧૫૫॥
દ ક્ષણાઽપવૂર્વસના પવૂર્કાલિવવ જતા ।
અશાેકા શાેકરિહતા સવર્શાેકિનવાિરણી॥ ૧૫૬॥
અશાેકકુસમુાભાસા શાેકદુઃખક્ષયઙ્કર ।
સવર્યાે ષ વ પા ચ સવર્પ્રા ણમનાેરમા॥ ૧૫૭॥
મહાશ્ચયાર્ મદાશ્ચયાર્ મહામાેહ વ િપણી ।
મહામાેક્ષકર માેહકાિરણી માેહદાિયની॥ ૧૫૮॥
અશાેચ્યા પૂણર્કામા ચ પૂણાર્ પૂણર્મનાેરથા ।
પૂણાર્ ભલ ષતા પૂણર્િનશાનાથસમાનના॥ ૧૫૯॥
દ્વાદશાકર્ વ પા ચ સહસ્રાકર્સમપ્રભા ।
તજે વની સદ્ધમાતા ચ દ્રા નયનરક્ષણા॥ ૧૬૦॥

12 sanskritdocuments.org



શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ શવકૃતમ્

અપરાઽપારમાહા યા િનત્યિવજ્ઞાનશા લની ।
િવવ વતી હવ્યવાહા તવેદઃ વ િપણી॥ ૧૬૧॥
વૈિરણી વેચ્છિવહરા િનબ બીજ િપણી ।
અન તવણાર્ઽન તાખ્યાઽન તસસં્થા મહાેદર ॥ ૧૬૨॥
દુષ્ટભૂતાપહ ત્રી ચ સદૃ્ધત્તપિરપા લકા ।
કપા લની પાનમત્તા મત્તવારણગા મની॥ ૧૬૩॥
િવ યસ્થા િવ યિનલયા િવ યપવર્તવા સની ।
બ ધુ પ્રયા જગદ્વ ધુઃ પિવત્રા સપિવિત્રણી॥ ૧૬૪॥
પરા તાઽ તકલા ચાપ ત્યુિવના શની ।
મહારજતસઙ્કાશા રજતાિદ્રિનવા સની॥ ૧૬૫॥
કાશીિવલા સની કાશીક્ષતે્રરક્ષણત પરા ।
યાેિન પા યાેિનપીઠ સ્થતા યાેિન વ િપણી॥ ૧૬૬॥
કામાે લ સતચાવર્ઙ્ગી કટાક્ષક્ષપેમાેિહની ।
કટાક્ષક્ષપેિનરતા ક પ ક્ષ વ િપણી॥ ૧૬૭॥
પાશાઙુ્કશધરા શ ક્તધાિરણી ખેટકાયુધા ।
બાણાયુધાઽમાેઘશસ્ત્રા િદવ્યશસ્ત્રાઽસ્ત્રવ ષણી॥ ૧૬૮॥
મહાસ્ત્ર લિવક્ષપેિવપક્ષક્ષયકાિરણી ।
ઘ ટની પા શની પાશહ તા પાશાઙુ્કશાયુધા॥ ૧૬૯॥
ચત્ર સહાસનગતા મહા સહાસન સ્થતા ।
મ ત્રા ત્મકા મ ત્રબી મ ત્રાિધષ્ઠા દેવતા॥ ૧૭૦॥
સુ પાઽનેક પા ચ િવ પા બહુ િપણી ।
િવ પાક્ષ પ્રયતમા િવ પાક્ષમનાેરમા॥ ૧૭૧॥
િવ પાક્ષા કાેટરાક્ષી કૂટસ્થા કૂટ િપણી ।
કરાલાસ્યા િવશાલાસ્યા ધમર્શાસ્ત્રાથર્પારાગા॥ ૧૭૨॥
મૂલિક્રયા મૂલ પા મૂલપ્રકૃ ત િપણી ।
કામાક્ષી કમનીયા ચ કામેશી ભગમઙ્ગલા॥ ૧૭૩॥
સભૂગા ભાે ગની ભાેગ્યા ભાગ્યદા સભુગા ભગા ।
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શ્વેતાઽ ણા બ દુ પા વેદયાેિન વર્િનક્ષણા॥ ૧૭૪॥
અ યાત્મિવદ્યા શાસ્ત્રાથર્કુશલા શલૈન દની ।
નગાિધરાજપતુ્રી ચ નગપતુ્રી નગાેદ્ભવા॥ ૧૭૫॥
ગર દ્રબાલા ગિરશપ્રાણતુલ્યા મનાેરમા ।
પ્રસન્ના ચા વદના પ્રસન્નાસ્યા પ્રસન્નદા॥ ૧૭૬॥
શવપ્રાણા પ તપ્રાણા પ તસ માેહકાિરણી ।
ગાક્ષી ચ ચલાપાઙ્ગી સદુૃ ષ્ટહસગા મની॥ ૧૭૭॥
િનતં્ય કુતૂહલપરા િનત્યાન દાઽ ભન દતા ।
સત્યિવજ્ઞાન પા ચ ત વજ્ઞાનૈકકાિરણી॥ ૧૭૮॥
ત્રૈલાેક્યસા ક્ષણી લાેકધમાર્ધમર્પ્રદ શની ।
ધમાર્ઽધમર્િવધાત્રી ચ શ ભપુ્રાણા ત્મકા પરા॥ ૧૭૯॥
મનેકાગભર્સ ભૂતા મનૈાકભ ગની તથા ।
શ્રીક ઠા ક ઠહારા ચ શ્રીક ઠહૃદય સ્થતા॥ ૧૮૦॥
શ્રીક ઠક ઠજ યા ચ નીલક ઠમનાેરમા ।
કાલકૂટા ત્મકા કાલકૂટભક્ષણકાિરણી॥ ૧૮૧॥
વણર્માલા સ દ્ધકલા ષટ્ચક્રક્રમવા સની ।
મૂલકેલીરતા વાિધષ્ઠાના તુયર્િનવા સની॥ ૧૮૨॥
મ ણપૂર સ્થ તઃ નગ્ધા કૂમર્ચક્રપરાયણા ।
અનાહતગ તદ પ શખા મ ણમયાકૃ તઃ॥ ૧૮૩॥
િવશુ દ્ધચક્રસસં્થાના ચાજ્ઞાચક્રા જમ યગા ।
મહાકાલ પ્રયા કાલકલનૈકિવધાિયની ।
અક્ષાે યપત્ની સઙ્ક્ષાેભના શની તે નમાે નમઃ॥ ૧૮૪॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

અેવં નામસહસ્રેણ સં તુતા પવર્તાત્મ ।
વાક્યમેતન્મહેશાનમવુાચ મુિનસત્તમ॥ ૧૮૫॥
શ્રીદેવ્યવુાચ -

અહં વદથ શલૈે દ્રતનયા વમપુાગતા ।
વં મે પ્રાણસમાે ભતાર્ વદન યાઽહમઙ્ગના॥ ૧૮૬॥
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વં મદથ તપ તીવં્ર સુ ચરં કૃતવાન સ ।
અહં ચ તપસાઽઽરા ય વાં લ સ્યા મ પનુઃ પ તમ્॥ ૧૮૭॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

વમારા યતમા સવર્જનની પ્રકૃ તઃ પરા ।
તવારા યાે જગત્યત્ર િવદ્યતે નવૈ કાેઽિપ િહ॥ ૧૮૮॥
અહં વયા િનજગુણૈરનુગ્રાહ્યાે મહેશ્વિર ।
પ્રાથર્નીય વિય શવે અેષ અેવ વરાે મમ॥ ૧૮૯॥
યત્ર યત્ર તવેદં િહ કાલી પં મનાેહરમ્ ।
આિવભર્વ ત તત્રવૈ શવ પસ્ય મે હૃિદ॥ ૧૯૦॥
સસં્થાતવ્યં વયા લાેકે ખ્યાતા ચ શવવાહના ।
ભિવ ય સ મહાકાલી પ્રસીદ જગદ બકે॥ ૧૯૧॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ -

ઇત્યુ વા શ ભનુા કાલી કાલમેઘસમપ્રભા ।
તથેત્યુ વા સમભવ પુનગાર યથા પુરા॥ ૧૯૨॥
ય ઇદં પઠતે દેવ્યા ના ાં ભ યા સહસ્રકમ્ ।
તાતંે્ર શ્રીશ ભનુા પ્રાેક્તં સ દેવ્યાઃ સમતા મયાત્॥ ૧૯૩॥
અ યચ્યર્ ગ ધપુ પૈશ્ચ ધપૂદ પૈમર્હશ્વર મ્ ।
યઃ પઠે તાતે્રામેતચ્ચ સ લભે પરમં પદમ્॥ ૧૯૪॥
અન યમનસા દેવી ં તાતે્રેણાનને યાે નરઃ ।
સં તાૈ ત પ્રત્યહં તસ્ય સવર્ સ દ્ધઃ પ્ર યતે॥ ૧૯૫॥
રા નાે વશગા તસ્ય ન ય ત િરપવ તથા ।
સહવ્યાઘ્રમખુાઃ સવ િહસકા દસ્યવ તથા॥ ૧૯૬॥
દૂરાદેવ પલાય તે તસ્ય દશર્નમાત્રતઃ ।
અવ્યાહતાજ્ઞઃ સવર્ત્ર લભતે મઙ્ગલં મહત્ ।
અ તે દુગાર્ ત લ વા વયં દેવીકલા મયાત્॥ ૧૯૭॥
॥ ઇ ત શ્રીમહાભાગવતે ઉપપુરાણે શ્રી શવકૃતં
શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રં નામ ત્રયાેિવશ તતમાેઽ યાયઃ સ પૂણર્ઃ॥
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