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lalitA trishati (300 names of Goddess Lalita)

લ લતા િત્રશ ત

લ લતાિત્રશતી તાતે્રમ્

॥ શ્રીલ લતાિત્રશતી પવૂર્પીિઠકા॥
અગ ત્ય ઉવાચ –

હયગ્રીવ દયા સ ધાે ભગવ શ યવ સલ ।
વત્તઃ શ્રુતમશષેેણ શ્રાેતવં્ય યદ્યદ તતત્॥ ૧॥
રહસ્ય નામ સાહસ્રમિપ વત્તઃ શ્રુતં મય ।
ઇતઃ પરં મે ના ત્યેવ શ્રાેતવ્ય મ ત િનશ્ચયઃ॥ ૨॥
તથાિપ મમ ચત્તસ્ય પયાર્ પ્તનવ યતે।
કા યાર્થર્ઃ પ્રા ય ઇત્યેવ શાેચિય યા યહં પ્રભાે॥ ૩॥
િક મદં કારણં બ્રૂિહ જ્ઞાતવ્યાંશાેઽ ત વા પનુઃ ।
અ ત ચને્મમ તદ્બ્રૂિહ બ્રૂહીત્યુક્તા પ્રણ ય તમ્॥ ૪॥
સતૂ ઉવાચ -

સમાલલ બે ત પાદ યુગળં કલશાેદ્ભવઃ ।
હયાનનાે ભીતભીતઃ િક મદં િક મદં વ ત॥ ૫॥
મુ ચમુ ચે ત તં ચાેક્કા ચ તાક્રા તાે બભવૂ સઃ ।
ચરં િવચાયર્ િન શ્ચ વન્ વક્તવ્યં ન મયેત્યસાૈ॥ ૬॥
ત ણી સ્થતઃ મરન્નાજ્ઞાં લ લતા બાકૃતાં પુરા ।
પ્રણ ય િવપં્ર સમુિન ત પાદાવત્યજિ સ્થતઃ॥ ૭॥
વષર્ત્રયાવિધ તથા ગુ શ યાૈ તથા સ્થતાૈ।
તછંૃવ તશ્ચ પ ય તઃ સવ લાેકાઃ સિુવ મતાઃ॥ ૮॥
તત્ર શ્રીલ લતાદેવી કામેશ્વરસમ વતા ।
પ્રાદુભૂર્તા હયગ્રીવં રહસ્યવેમચાેદયત્॥ ૯॥
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લ લતા િત્રશ ત

શ્રીદેવી ઉવાચ -

આશ્વાનનાવયાેઃ પ્રી તઃ શાસ્ત્રિવશ્વા સિન વિય ।
રાજં્ય દેયં શરાે દેયં ન દેયા ષાેડશાક્ષર ॥ ૧૦॥
વમા રવત્ ગાે યા િવદ્યષૈત્યાગમા જગુઃ ।
તતાે ઽ તગાપેિનયા મે સવર્પૂ તકર તુ તઃ॥ ૧૧॥
મયા કામેશ્વરેણાિપ કૃતા સાઙ્ગાેિપતા શમ્ ।
મદાજ્ઞયા વચાેદેવ્યશ્ચત્રરનાર્મસહસ્રકમ્॥ ૧૨॥
આવા યાં ક થતા મખુ્યા સવર્પૂ તકર તુ તઃ ।
સવર્િક્રયાણાં વૈકલ્યપૂ તયર્ જપતાે ભવેત્॥ ૧૩॥
સવર્ પૂ તકરં ત માિદદં નામ કૃતં મયા ।
તદ્બ્રૂિહ વમગ ત્યાય પાત્રમવે ન સશંયઃ॥ ૧૪॥
પ યસ્ય લાપેામુદ્રાખ્યા મામપુા તેઽ તભ ક્તતઃ ।
અય ચ િનતરાં ભક્ત ત માદસ્ય વદ વ તત્॥ ૧૫॥
અમુ ચમાન વદ્વાદાૈ વષર્ત્રયમસાૈ સ્થતઃ ।
અેતજ્જ્ઞાતુમતાે ભક્તયા િહતમવે િનદશર્નમ્॥ ૧૬॥
ચત્તપયાર્ પ્તરેતસ્ય ના યથા સ ભિવ યતી ।
સવર્પૂ તકરં ત માદનુજ્ઞાતાે મયા વદ॥ ૧૭॥
સતૂ ઉવાચ -

ઇત્યુક્તા તરધદા બા કામેશ્વરસમ વતા ।
અથાે થા ય હયગ્રીવઃ પા ણ યાં કુ ભસ ભવમ્॥ ૧૮॥
સસં્થા ય િનકટેવાચ ઉવાચ શ િવ મતઃ ।
હયગ્રીવ ઉવાચ –

કૃતાથાઽ સ કૃતાથાઽ સ કૃતાથાઽ સ ઘટાેદ્ભવ॥ ૧૯॥
વ સમાે લ લતાભક્તાે ના ત ના ત જગત્રયે ।
અેનાગ ત્ય વયં દેવી તવવક્તવ્યમ વશાત્॥ ૨૦॥
સ ચ્છ યને વયા ચાહં દૃ ટ્વાન મ તાં શવામ્ ।
યત તે દશર્નાથાર્ય બ્રહ્મિવ વીશપવૂર્કાઃ॥ ૨૧॥
અતઃ પરં તે વક્ષ્યા મ સવર્પૂ તકરં સ્થવમ્ ।
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યસ્ય મરણ માત્રેણ પયાર્ પ્ત તે ભવેદૃ્ધિદ॥ ૨૨॥
રહસ્યનામ સાહ્સ્રાદિપ ગુહ્યતમં મનુે ।
આવ યકં તતાેઽ યેત લ લતાં સમપુા સતુમ્॥ ૨૩॥
તદહં સ પ્રવક્ષ્યા મ લ લતા બાનુશાસનાત્ ।
શ્રીમ પ ચદશાક્ષયાર્ઃ કાિદવણાર્ ક્રામન્ મનુે॥ ૨૪॥
થ ગ્વશ ત નામાિન ક થતાિન ઘટાેદ્ભવ ।
આહત્ય ના ાં િત્રશતી સવર્સ પૂ તકારણી॥ ૨૫॥
રહસ્યાિદરહસ્યષૈા ગાપેનીયા પ્રયત્નતઃ ।
તાં શ ◌ૃ વ મહાભાગ સાવધાનને ચેતસા॥ ૨૬॥
કેવલં નામબુ દ્ધ તે ન કાયર્ તષેુ કુ ભજ।
મ ત્રાત્મકં અેતષેાં ના ાં નામાત્મતાિપ ચ॥ ૨૭॥
ત માદેકાગ્રમનસા શ્રાેતવં્ય ચ વયા સદા ।
સતૂ ઉવાચ -

ઇ ત યુક્તા તં હયગ્રીવઃ પ્રાેચે નામશતત્રયમ્॥ ૨૮॥
॥ ઇ ત શ્રીલ લતાિત્રશતી તાતે્રસ્ય પવૂર્પીિઠકા સ પૂણર્મ્ ।

॥ યાસમ્॥
અસ્ય શ્રીલ લતાિત્રશતી તાતે્રનામાવ લઃ મહામ ત્રસ્ય ભગવાન્ હયગ્રીવ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટ છ દઃ, શ્રીલ લતામહાિત્રપુરસુ દર દેવતા,
અ બીજમ,્ સાૈઃ શ ક્તઃ, ક્લી ં ક લકમ્,
મમ ચતુિવધફલપુ ષાથ જપે (વા) પારાયણે િવિનયાેગઃ॥
અઅઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ક્લી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
સાૈઃ મ યમા યાં નમઃ ।
અઅના મકા યાં નમઃ ।
ક્લી ં કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
સાૈઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અ હૃદયાય નમઃ ।
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ક્લી ં શરસે વાહા ।
સાૈઃ શખાયૈ વષટ્ ।
અ કવચાય હંુ ।
ક્લી ં નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
સાૈઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂભુર્વ સવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥

॥ યાનમ॥્
અ તમધુરચાપહ તામપિર મતામાેદસાૈભાગ્યામ્ ।
અ ણામ તશયક ણામ ભનવકુલસુ દર ં વ દે॥

॥ લં ઇત્યાિદ પ ચપૂ ॥
લં થવ્યા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતા બકાયૈ ગ ધં સમપર્યા મ ।
હં આકાશા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતા બકાયૈ પુ પૈઃ પજૂયા મ ।
યં વા વા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતા બકાયૈ કુઙુ્કમં આવાહયા મ ।
રં વહ્યા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતા બકાયૈ દ પં દશર્યા મ ।
વં અ તા ત્મકાયૈ શ્રીલ લતા બકાયૈ અ તં મહાનવૈેદ્યં િનવેદયા મ ।
સં સવાર્ ત્મકાયૈ શ્રીલ લતા બકાયૈ સવાપચારપૂ ં સમપર્યા મ॥

॥ અથ શ્રીલ લતાિત્રશતી તાતે્રમ્॥
કકાર પા કલ્યાણી કલ્યાણગુણશા લની ।
કલ્યાણશલૈિનલયા કમનીયા કલાવતી॥ ૧॥
કમલાક્ષી ક મષઘ્ની ક ણા તસાગરા ।
કદ બકાનનાવાસા કદ બકુસમુ પ્રયા॥ ૨॥
ક દપર્િવદ્યા ક દપર્જનકાપાઙ્ગવીક્ષણા ।
કપૂર્રવીટ સાૈર યક લાે લતકકુપ્તટા॥ ૩॥
ક લદાષેહરા ક જલાેચના કમ્રિવગ્રહા ।
કમાર્િદસા ક્ષણી કારિયત્રી કમર્ફલપ્રદા॥ ૪॥

trishati.pdf 5



લ લતા િત્રશ ત

અેકાર પા ચૈકાક્ષયકાનેકાક્ષરાકૃ તઃ ।
અેતત્તિદત્યિનદ યા ચૈકાન દ ચદાકૃ તઃ॥ ૫॥
અેવ મત્યાગમાબાે યા ચૈકભ ક્તમદ ચતા ।
અેકાગ્ર ચત્તિન યાર્તા ચષૈણા રિહતાદ્દતૃા॥ ૬॥
અેલાસગુ ધ ચકુરા ચનૈઃ કૂટિવના શની ।
અેકભાેગા ચૈકરસા ચૈકૈશ્વયર્પ્રદાિયની॥ ૭॥
અેકાતપત્રસામ્રાજ્યપ્રદા ચૈકા તપૂ જતા ।
અેધમાનપ્રભા ચજૈદનેકજગદ શ્વર ॥ ૮॥
અેકવીરાિદસસંવે્યા ચૈકપ્રાભવશા લની ।
ઈકાર પા ચે શત્રી ચે સતાથર્પ્રદાિયની॥ ૯॥
ઈદ્દ ૃગત્યિવિનદ યા ચેશ્વર વિવધાિયની ।
ઈશાનાિદબ્રહ્મમયી ચે શ વાદ્યષ્ટ સ દ્ધદા॥ ૧૦॥
ઈ ક્ષત્રીક્ષણ ષ્ટા ડકાેિટર શ્વરવ લભા ।
ઈિડતા ચેશ્વરાધાર્ઙ્ગશર રેશાિધદેવતા॥ ૧૧॥
ઈશ્વરપ્રેરણકર ચેશતા ડવસા ક્ષણી ।
ઈશ્વરાે સઙ્ગિનલયા ચે તબાધાિવના શની॥ ૧૨॥
ઈહાિવરાિહતા ચેશશ ક્તર ષિ મતાનના ।
લકાર પા લ લતા લ મીવાણીિનષેિવતા॥ ૧૩॥
લાિકની લલના પા લસદ્દાિડમપાટલા ।
લલ તકાલસ ફાલા લલાટનયના ચતા॥ ૧૪॥
લક્ષણાે વલિદવ્યાઙ્ગી લક્ષકાેટ ડનાિયકા ।
લક્ષ્યાથાર્ લક્ષણાગ યા લ ધકામા લતાતનુઃ॥ ૧૫॥
લલામરાજદ લકા લ બમુક્તાલતા ચતા ।
લ બાેદરપ્રસલૂર્ યા લ ઢ ા લયવ જતા॥ ૧૬॥
હ્ર ીકંાર પા હ્ર ીકંારિનલયા હ્ર ીપંદ પ્રયા ।
હ્ર ીકંારબી હ્ર ીકંારમ ત્રા હ્ર ીકંારલક્ષણા॥ ૧૭॥
હ્ર ીકંારજપસપુ્રીતા હ્ર ીમંતી હ્ર ીિંવભષૂણા ।
હ્ર ીશંીલા હ્ર ીપંદારા યા હ્ર ીગંભાર્ હ્ર ીપંદા ભધા॥ ૧૮॥
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હ્ર ીકંારવાચ્યા હ્ર ીકંારપજૂ્યા હ્ર ીકંારપીિઠકા ।
હ્ર ીકંારવેદ્યા હ્ર ીકંાર ચ ત્યા હ્ર ી ં હ્ર ીશંર િરણી॥ ૧૯॥
હકાર પા હલ પૂ જતા હિરણેક્ષણા ।
હર પ્રયા હરારા યા હિરબ્રહ્મે દ્રવ દતા॥ ૨૦॥
હયા ઢા સિેવતાં ઘ્રહર્યમેધસમ ચતા ।
હયર્ક્ષવાહના હંસવાહના હતદાનવા॥ ૨૧॥
હત્યાિદપાપશમની હિરદશ્વાિદસિેવતા ।
હ તકુ ભાેત્તુઙ્કકુચા હ તકૃ ત્ત પ્રયાઙ્ગના॥ ૨૨॥
હિરદ્રાકુઙુ્કમા િદગ્ધા હયર્શ્વાદ્યમરા ચતા ।
હિરકેશસખી હાિદિવદ્યા હાલામદાે લસા॥ ૨૩॥
સકાર પા સવર્જ્ઞા સવશી સવર્મઙ્ગલા ।
સવર્કત્ર સવર્ભત્ર સવર્હ ત્રી સનાતના॥ ૨૪॥
સવાર્નવદ્યા સવાર્ઙ્ગસુ દર સવર્સા ક્ષણી ।
સવાર્ ત્મકા સવર્સાખૈ્યદાત્રી સવર્િવમાેિહની॥ ૨૫॥
સવાર્ધારા સવર્ગતા સવાર્વગુણવ જતા ।
સવાર્ ણા સવર્માતા સવર્ભષૂણભૂ ષતા॥ ૨૬॥
કકારાથાર્ કાલહ ત્રી કામેશી કા મતાથર્દા ।
કામસ િવની કલ્યા કિઠન તનમ ડલા॥ ૨૭॥
કરભાે ઃ કલાનાથમખુી કચ જતા ભુદા ।
કટાક્ષસ્ય દક ણા કપા લપ્રાણનાિયકા॥ ૨૮॥
કા યિવગ્રહા કા તા કા તધૂતજપાવ લઃ ।
કલાલાપા ક બુક ઠ કરિન જતપ લવા॥ ૨૯॥
ક પવ લી સમભુ ક તૂર તલકા ચતા ।
હકારાથાર્ હંસગ તહાર્ટકાભરણાે વલા॥ ૩૦॥
હારહાિરકુચાભાેગા હાિકની હલ્યવ જતા ।
હિર પ તસમારા યા હઠા કારહતાસરુા॥ ૩૧॥
હષર્પ્રદા હિવભાક્ત્રી હાદર્સ તમસાપહા ।
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હ લીસલાસ્યસ તુષ્ટા હંસમ ત્રાથર્ િપણી॥ ૩૨॥
હાનાપેાદાનિનમુર્ક્તા હ ષણી હિરસાેદર ।
હાહાહૂહૂમખુ તુત્યા હાિન દ્ધિવવ જતા॥ ૩૩॥
હ યઙ્ગવીનહૃદયા હિરકાપેા ણાંશકુા ।
લકારાખ્યા લતાપજૂ્યા લય સ્થત્યુદ્ભવેશ્વર ॥ ૩૪॥
લાસ્યદશર્નસ તુષ્ટા લાભાલાભિવવ જતા ।
લઙ્ઘ્યેતરાજ્ઞા લાવ યશા લની લઘુ સ દ્ધદા॥ ૩૫॥
લાક્ષારસસવણાર્ભા લ મણાગ્રજપૂ જતા ।
લ યતરા લ ધભ ક્તસલુભા લાઙ્ગલાયુધા॥ ૩૬॥
લગ્ ચામરહ ત શ્રીશારદા પિરવી જતા ।
લ પદસમારા યા લ પટા લકુલેશ્વર ॥ ૩૭॥
લ ધમાના લ ધરસા લ ધસ પ સમુન્ન તઃ ।
હ્ર ીકંાિરણી ચ હ્ર ીકંાર હ્ર ીમં યા હ્ર ી ં શખામ ણઃ॥ ૩૮॥
હ્ર ીકંારકુ ડા ગ્ શખા હ્ર ીકંારશ શચ દ્રકા ।
હ્ર ીકંારભાસ્કર ચહ્ર કારાંભાેદચ ચલા॥ ૩૯॥
હ્ર ીકંારક દાઙુ્કિરકા હ્ર ીકંારૈકપરાયણામ્ ।
હ્ર ીકંારદ ઘકાહંસી હ્ર ીકંારાેદ્યાનકેિકની॥ ૪૦॥
હ્ર ીકંારાર યહિરણી હ્ર ીકંારાવાલવ લર ।
હ્ર ીકંારપ જરશકુ હ્ર ીકંારાઙ્ગણદ િપકા॥ ૪૧॥
હ્ર ીકંારક દરા સહી હ્ર ીકંારા ભાજે ઙ્ ગકા ।
હ્ર ીકંારસમુનાે મા વી હ્ર ીકંારત મ જર ॥ ૪૨॥
સકારાખ્યા સમરસા સકલાગમસં તુતા ।
સવર્વેદા ત તા પયર્ભૂ મઃ સદસદાશ્રયા॥ ૪૩॥
સકલા સ ચ્ચદાન દા સા યા સદ્ગ તદાિયની ।
સનકાિદમુિન યેયા સદા શવકુટુ બની॥ ૪૪॥
સકાલાિધષ્ઠાન પા સત્ય પા સમાકૃ તઃ ।
સવર્પ્રપ ચિનમાર્ત્રી સમનાિધકવ જતા॥ ૪૫॥
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સવાત્તુઙ્ગા સઙ્ગહીના સગુણા સકલેષ્ટદા । var સકલેશ્વર
કકાિરણી કાવ્યલાેલા કામેશ્વરમનાેહરા॥ ૪૬॥
કામેશ્વરપ્રણાનાડી કામેશાે સઙ્ગવા સની ।
કામેશ્વરા લઙ્ ગતાઙ્ગી કામેશ્વરસખુપ્રદા॥ ૪૭॥
કામેશ્વરપ્રણિયની કામેશ્વરિવલા સની ।
કામેશ્વરતપઃ સ દ્ધઃ કામેશ્વરમનઃ પ્રયા॥ ૪૮॥
કામેશ્વરપ્રાણનાથા કામેશ્વરિવમાેિહની ।
કામેશ્વરબ્રહ્મિવદ્યા કામેશ્વરગ્ હેશ્વર ॥ ૪૯॥
કામેશ્વરાહ્લાદકર કામેશ્વરમહેશ્વર ।
કામેશ્વર કામકાેિટિનલયા કાિઙ્ક્ષતાથર્દા॥ ૫૦॥
લકાિરણી લ ધ પા લ ધધીલર્ ધવા ચતા ।
લ ધપાપમનાેદૂરા લ ધાહઙ્કારદુગર્મા॥ ૫૧॥
લ ધશ ક્તલર્ ધદેહા લ ધૈશ્વયર્સમુન્ન તઃ ।
લ ધ દ્ધલર્ ધલીલા લ ધયાવૈનશા લની॥ ૫૨॥ var લ ધબુિધઃ

લ ધા તશયસવાર્ઙ્ગસાૈ દયાર્ લ ધિવભ્રમા ।
લ ધરાગા લ ધપ તલર્ ધનાનાગમ સ્થ તઃ॥ ૫૩॥ var લ ધગ ત

લ ધભાેગા લ ધસખુા લ ધહષાર્ ભપૂિરતા । પૂ જતા
હ્ર ીકંારમૂ તહ્ર કારસાૈધશ ◌ૃઙ્ગકપાે તકા॥ ૫૪॥
હ્ર ીકંારદુગ્ધા ધસધુા હ્ર ીકંારકમલે દરા ।
હ્ર ીકંારમ ણદ પા ચહ્ર કારત શાિરકા॥ ૫૫॥
હ્ર ીકંારપેટકમ ણહ્ર કારદશર્ બ બતા ।
હ્ર ીકંારકાેશા સલતા હ્ર ીકંારાસ્થાનનતર્ક ॥ ૫૬॥
હ્ર ીકંારશુ ક્તકા મુક્તામ ણહ્ર કારબાેિધતા ।
હ્ર ીકંારમયસાવૈણર્ ત ભિવદુ્રમપુિત્રકા॥ ૫૭॥
હ્ર ીકંારવેદાપેિનષદ્ હ્ર ીકંારા વરદ ક્ષણા ।
હ્ર ીકંારન દનારામનવક પક વ લર ॥ ૫૮॥
હ્ર ીકંારિહમવદ્ગઙ્ગા હ્ર ીકંારાણર્વકાૈ તુભા ।
હ્ર ીકંારમ ત્રસવર્ વા હ્ર ીકંારપરસાખૈ્યદા॥ ૫૯॥
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॥ ઇ ત શ્રીલ લતાિત્રશતી તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥

॥ શ્રીલ લતા િત્રશતી ઉત્તરપીિઠકા॥
હયગ્રીવ ઉવાચ -

ઇત્યેવં તે મયાખ્યાતં દેવ્યા નામશતત્રયમ્ ।
રહસ્યા તરહસ્ય વાદ્ગાપેનીયં વયા મનુે॥ ૧॥
શવવણાર્િન નામાિન શ્રીદેવ્યા ક થતાિન િહ ।
શક્તયક્ષરા ણ નામાિન કામેશક થતાિન ચ॥ ૨॥
ઉભયાક્ષરનામાિન હ્યુભા યાં ક થતાિન વૈ ।
તદ યૈગ્રર્ થતં તાતે્રમેતસ્ય સદશૃં િકમુ॥ ૩॥
નાનને સદશૃં તાતંે્ર શ્રીદેવી પ્રી તદાયકમ્ ।
લાેકત્રયેઽિપ કલ્યાણં સ ભવેન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૪॥
સતૂ ઉવાચ -

ઇ ત હયમખુગીતં તાતે્રરાજં િનશ ય
પ્રગ લત કલષુાેઽ ચ્ચત્તપયાર્ પ્તમેત્ય ।
િનજગુ મથ ન વા કુ ભજન્મા તદુક્તં
પનુરિધકરહસં્ય જ્ઞાતુમવેં જગાદ॥ ૫॥
અગ ત્ય ઉવાચ –

અશ્વાનન મહાભાગ રહસ્યમિપ મે વદ ।
શવવણાર્િન કા યત્ર શ ક્તવણાર્િન કાિન િહ॥ ૬॥
ઉભયાેરિપ વણાર્િન કાિન વા વદ દે શક।
ઇ ત ષ્ટઃ કુ ભજેન હયગ્રીવાેઽવદત્યુનઃ॥ ૭॥
હયગ્રીવ ઉવાચ -

તવ ગાે યં િકમ તીહ સાક્ષાદ બાનુશાસનાત્ ।
ઇદં વ તરહસ્યં તે વક્ષ્યા મ કુ ભજ॥ ૮॥
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અેત દ્વજ્ઞનમાત્રેણ શ્રીિવદ્યા સ દ્ધદા ભવેત્ ।
કત્રયં હદ્બયં ચવૈ શવૈાે ભાગઃ પ્રક તતઃ॥ ૯॥
શક્તયક્ષરા ણ શષેા ણહ્ર ીઙ્કાર ઉભયાત્મકઃ ।
અેવં િવભાગમજ્ઞા વા યે િવદ્યાજપશા લનઃ॥ ૧૦॥
ન તેશાં સ દ્ધદા િવદ્યા ક પકાેિટશતૈરિપ ।
ચતુ ભઃ શવચકૈ્રશ્ચ શ ક્તચકૈ્રશ્ચ પ ચ ભઃ॥ ૧૧॥
નવ ચકૈ્રશ્લ સં સદં્ધ શ્રીચકં્ર શવયાવેર્પુઃ ।
િત્રકાેણમષ્ટકાનેં ચ દશકાેણદ્બયં તથા॥ ૧૨॥
ચતુદર્શારં ચૈતાિન શ ક્તચક્રા ણ પ ચ ચ ।
બ દુશ્ચાષ્ટદલં પદં્મ પદં્મ ષાેડશપત્રકમ્॥ ૧૩॥
ચતુરશં્ર ચ ચ વાિર શવચક્રા યનુક્રમાત્ ।
િત્રકાેણે બૈ દવં શ્લષં્ટ અષ્ટારેષ્ટદલા બુજમ્॥ ૧૪॥
દશારયાેઃ ષાેડશારં ભૂગ્ હં ભવુનાશ્રકે ।
શવૈાનામિપ શાક્તાનાં ચક્રાણાં ચ પર પરમ્॥ ૧૫॥
અિવનાભાવસ બ ધં યાે ના ત સ ચક્રિવત્ ।
િત્રકાેણ િપ ણ શ ક્ત બ દુ પપરઃ શવઃ॥ ૧૬॥
અિવનાભાવસ બ ધં ત મા દ્વ દુિત્રકાેણયાેઃ ।
અેવં િવભાગમજ્ઞા વા શ્રીચકં્ર યઃ સમચર્યેત્॥ ૧૭॥
ન ત ફલમવા ાે ત લ લતા બા ન તુ ય ત ।
યે ચ ન ત લાેકેઽ મ શ્રીિવદ્યાચક્રવેિદનઃ॥ ૧૮॥
સામ યવેિદનઃ સવ િવશષેજ્ઞાેઽ તદુલર્ભઃ ।
વયં િવદ્યા િવશષેજ્ઞાે િવશષેજ્ઞ સમચર્યેત્॥ ૧૯॥
ત મૈઃ દેયં તતાે ગ્રાહ્યમશક્ત તવ્યદાપયેત।્
અ ધ તમઃ પ્રિવશ ત યે ઽિવદ્યાં સમપુાસતે॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રુ તરપાહૈતાનિવદ્યાપેાસકા પનુઃ ।
િવદ્યા યાપેાસકાનવે િન દત્યા ણક શ્રુ તઃ॥ ૨૧॥
અશ્રુતા સશ્રુતાસશ્વ યજ્ચાના યેઽ યય જનઃ ।
સવયર્ તાે નાપેક્ષ તે ઇ દ્રમ ગ્ શ્ચ યે િવદુઃ॥ ૨૨॥
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સકતા ઇવ સયં ત ર મ ભઃ સમુદ િરતાઃ ।
અ મા લાેકાદમુ માચ્ચેત્યાહ ચાર યક શ્રુ તઃ॥ ૨૩॥
યસ્ય નાે પ શ્ચમં જન્મ યિદ વા શઙ્કરઃ વયમ।્
તનેવૈ લ યતે િવદ્યા શ્રીમ પચ્ચદશાક્ષર ॥ ૨૪॥
ઇ ત મ ત્રષેુ બહુધા િવદ્યાયા મિહમાેચ્યતે ।
માેક્ષૈકહેતુિવદ્યા તુ શ્રીિવદ્યા નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૫॥
ન શ પિદ જ્ઞાનયુક્તે િવદ્વચ્છ ધઃ પ્રયજુ્યતે ।
માેક્ષૈકહેતુિવદ્યા સા શ્રીિવદ્યવૈ ન સશંયઃ॥ ૨૬॥
ત મા દ્વદ્યાિવદેવાત્ર િવદ્વા વદ્વાિનતીયર્તે ।
વયં િવદ્યાિવદે દદ્યા ખ્યાપયેત્તદુ્ગણા સધુીઃ॥ ૨૭॥
વયંિવદ્યારહસ્યજ્ઞાે િવદ્યામાહા યમવેદ્યિપ
િવદ્યાિવદં નાચર્યેચ્ચે કાે વા તં પજૂયે જનઃ॥ ૨૮॥
પ્રસઙ્ગાિદદમુક્તં તે પ્રકૃતં શ ◌ૃ કુ ભજ ।
યઃ ક તર્યે સકૃ ભક્તયા િદવ્યનામશતત્રયમ્॥ ૨૯॥
તસ્ય પુ યમહં વકે્ષ્ય દં્વ કુ ભસ ભવ ।
રહસ્યનામસાહસ્રપાઠે ય ફલમીિરતમ્॥ ૩૦॥
ત ફલં કાેિટગુ ણતમેકનામજપાદ્ભવેત્ ।
કામેશ્વર કામેશા યાં કૃતં નામશતત્રયમ્॥ ૩૧॥
ના યને તુલયેદેત તાતે્રેણા ય કૃતને ચ ।
શ્રયઃ પર પરા યસ્ય ભાિવ વા ચાેત્તરાેત્તરમ્॥ ૩૨॥
તનેવૈ લ યતે ચૈત પશ્ચાચ્છેયઃ પર ક્ષયેત્ ।
અસ્યા ના ાં િત્રશત્યા તુ મિહમા કેન વણર્યતે॥ ૩૩॥
યા વયં શવયાવેર્ક્તપદ્મા યાં પિરિનઃ તા ।
િનતં્ય ષાેડશસઙ્ખ્યાકા વપ્રાનાદાૈ તુ ભાજેયેત્॥ ૩૪॥
અ યક્તાં સ તલતૈલને નાતાનુ ણને વાિરણા ।
અ યચર્ ગ ધપુ પાદૈ્યઃ કામેશ્વયાર્િદનામ ભઃ॥ ૩૫॥
સપૂાપપૈૂઃ શકર્રાદ્મૈઃ પાયસઃૈ ફલસયંુતૈઃ ।
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િવદ્યાિવદાે િવશષેેણ ભાજેયે પાેડશ દ્વ ન્॥ ૩૬॥
અેવં િનત્યાચર્નં કુયાર્તાદાૈ બ્રાહ્મણ ભાજેનમ્ ।
િત્રશતીનામ ભઃ પશ્ચાદ્બ્રાહ્મણા ક્રમશાેઽચર્યેત્॥ ૩૭॥
તૈલા યઙ્ગા તકં દ વા િવભવે સ ત ભ ક્તતઃ ।
શકુ્લપ્ર તપદાર ય પાૈણર્માસ્યવિધ ક્રમાત્॥ ૩૮॥
િદવસે િદવસે િવપ્રા ભાજે્યા િવશતીસઙ્ખ્યયા ।
દશ ભઃ પ ચ ભવાર્િપ ત્રી ભરેકનવા િદનૈઃ॥ ૩૯॥
િત્રશ પ ષ્ટઃ શતં િવપ્રાઃ સ ભાજે્ય તશતં ક્રમાત્ ।
અેવં યઃ કુ તે ભક્તયા જન્મમ યે સકૃન્નરઃ॥ ૪૦॥
તસ્યવૈ સફલં જન્મ મુ ક્ત તસ્ય કરે સ્થરાઃ ।
રહસ્યનામ સાહસ્ત્ર ભાજેનેઽ યે મવેિહ॥ ૪૧॥
આદાૈ િનત્યબ લ કુયાર્ પશ્ચાદ્વાહ્મણભાજેનમ્ ।
રહસ્યનામસાહસ્રમિહમા યાે મયાેિદતઃ॥ ૪૨॥
સ શકરા રત્રૈકનામ ાે મિહમવાિરધેઃ ।
વાગ્દેવીર ચતે નામસાહ ને યદ્યદ િરતમ્॥ ૪૩॥
ત ફલં કાેિટગુ ણતં ના ાેઽ યેકસ્ય ક તર્નાત્ ।
અેત યજૈર્પૈઃ તાતે્રૈરચર્નૈયર્ ફલં ભવેત્॥ ૪૪॥
ત ફલં કાેિટગુ ણતં ભવેન્નામશતત્રયાત્ ।
વાગ્દેિવર ચતા તાતે્રે તાદશૃાે મિહમા યિદ॥ ૪૫॥
સાક્ષા કામેશકામેશી કૃતે ઽ મ ગ્ હૃતા મ ત ।
સકૃ સ ક તર્નાદેવ ના ા મ શતત્રયે॥ ૪૬॥
ભવે ચ્ચત્તસ્ય પયર્ પ્ત યૂર્નમ યાનપે ક્ષણી ।
ન જ્ઞાતવ્ય મતાેઽ ય યત્ર જપ્તવ્યશ્ચ કુ ભજ॥ ૪૭॥
યદ્ય સા યતમં કાયર્ તત્તદથર્ મદ જપેત્ ।
તત્ત ફલમવા ાે ત પશ્ચા કાયર્ પર ક્ષયેત્॥ ૪૮॥
યે યે પ્રયાેગા ત ત્રષેુ તૈ તૈયર્ સા યતે ફલમ્ ।
ત સવર્ સદ્ધય ત ક્ષપં્ર નામિત્રશતક તર્નાત્॥ ૪૯॥
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આયુ કરં પુ ષ્ટકરં પતુ્રદં વ યકારકમ્ ।
િવદ્યાપ્રદં ક તકરં સખુિવ વપ્રદાયકમ્॥ ૫૦॥
સવર્સ પ પ્રદં સવર્ભાેગદં સવર્સાખૈ્યદમ્ ।
સવાર્ ભષ્ટપ્રદં ચવૈ દેવ્યા નામશતત્રયમ્॥ ૫૧॥
અેત જપપરાે ભૂયાન્ના યિદચ્છે કદાચન ।
અેત ક તર્નસ તુષ્ટા શ્રીદેવી લ લતા બકા॥ ૫૨॥
ભક્તસ્ય યદ્યિદષં્ટ સ્યાત્તત્તત્યૂરયતે ધ્રવુમ્ ।
ત મા કુભાેદ્ભવમનુે ક તર્ય વ મદમ્ સદા॥ ૫૩॥
નાપરં િક ચદિપ તે બાેદ્ધવ્યં નાવ શ યતે ।
ઇ ત તે ક થતં તાતે્ર લ લતા પ્રી તદાયકમ્॥ ૫૪॥
નાિવદ્યાવેિદને બ્રૂયાન્નાભક્તાય કદાચન ।
ન શઠાય ન દુષ્ટાય નાિવશ્વાસાય કિહ ચત્॥ ૫૬॥
યાે બ્રૂયાિત્રશતી ં ના ાં તસ્યાનથા મહા ભવેત્ ।
ઇત્યાજ્ઞા શાઙ્કર પ્રાેક્તા ત માદ્ગાે ય મદં વયા॥ ૫૭॥
લ લતા પ્રેિરતનેવૈ મયાેક્તમ્ તાતે્રમુત્તમમ્ ।
રહસ્યનામસાહસ્રાદિપ ગાે ય મદં મનુે॥ ૫૮॥
સતૂ ઉવાચ -

અેવમુ વા હયગ્રીવઃ કુ ભજં તાપસાેત્તમમ્ ।
તાતે્રેણાનને લ લતાં તુ વા િત્રપુરસુ દર ॥
આન દલહર મગ્ રમાનસઃ સમવતર્ત॥ ૫૯॥
॥ ઇ ત શ્રી બ્રહ્મા ડપુરાણે ઉત્તરાખ ડે
શ્રી હયગ્રીવાગ ત્યસવંાદે
શ્રીલ લતાિત્રશતી તાતે્ર કથનં સ પૂણર્મ્॥

Three hundred names of Goddess Lalita
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Introduction

This introduction deals with the background of lalitAtrishatIstotram.

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

extolling 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 the Divine

mother, explain 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 celebrated LalitA sahasranAma, which consists of 320

verses in three chapters. The third text is the lalitA trishati

in which 300 names of the goddess is featured.There is a well

known commentary on this work attributed to Adi ShankarAchArya.

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
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visiting several places of pilgrimage and was sad to see many

people steeped in ignorance and involved in only sensual

pleasures. He came to kA nchi and worshiped 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 pradhhAna (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 gods, 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) and Hayagriva teaches him this great sahasranAmA.

After this Agastya thanks Hayagriva and tells him that though he

has heard about Sri Chakra upAsana and the sahasranAma he lacks
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the satisfaction of knowing all the secrets and catches hold

of Hayagriva’s feet. Hayagriva is taken aback and keeps quiet.

At this time Goddess Lalita appears to Hayagriva and tells him

that both Agastya and his wife Lopamudra are very dear to her,

and that Agastya is worthy of receiving the secret Lalita

trishatI and then disappears.

Hayagriva lifts up Agastya and tells him that he is indeed a

great man since Lalita herself had commanded him to impart the

trishatI to Agastya. He also tells him that he is fortunate to

have Agastya as a disciple since he had the vision of Lalita

due to Agastya. He then gives him the following trishatI.
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