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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
Includes comments on background and importance in the end
written by M. Giridhar

॥ યાસઃ॥
અસ્ય શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમાલા મ ત્રસ્ય ।
વ શ યાિદવાગ્દેવતા ઋષયઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ।
શ્રીલ લતાપરમેશ્વર દેવતા ।
શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂટે ત બીજમ્ ।
મ યકૂટે ત શ ક્તઃ ।
શ ક્તકૂટે ત ક લકમ્ ।
શ્રીલ લતામહાિત્રપુરસુ દર -પ્રસાદ સ દ્ધદ્વારા
ચ તતફલાવા યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
॥ યાનમ્॥

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-ૈ
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

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.
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.
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

॥ અથ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥
ૐ શ્રીમાતા શ્રીમહારાજ્ઞી શ્રીમત-્ સહાસનેશ્વર ।
ચદ ગ્ -કુ ડ-સ ભૂતા દેવકાયર્-સમુદ્યતા॥ ૧॥
ઉદ્યદ્ભાનુ-સહસ્રાભા ચતુબાર્હુ-સમ વતા ।
રાગ વ પ-પાશાઢ ા ક્રાેધાકારાઙુ્કશાે વલા॥ ૨॥
મનાે પે -કાેદ ડા પ ચતન્માત્ર-સાયકા ।
િન ણ-પ્રભાપૂર-મ જદ્બ્રહ્મા ડ-મ ડલા॥ ૩॥
ચ પકાશાેક-પુન્નાગ-સાૈગ ધક-લસ કચા ।
કુ િવ દમ ણ-શ્રેણી-કન કાેટ ર-મ ડતા॥ ૪॥
અષ્ટમીચ દ્ર-િવભ્રાજ-દ લકસ્થલ-શાે ભતા ।
મખુચ દ્ર-કલઙ્કાભ- ગના ભ-િવશષેકા॥ ૫॥
વદન મર-માઙ્ગલ્ય-ગ્ હતાેરણ- ચ લકા ।
વક્ત્રલ મી-પર વાહ-ચલન્મીનાભ-લાેચના॥ ૬॥
નવચ પક-પુ પાભ-નાસાદ ડ-િવરા જતા ।
તારાકા ત- તરસ્કાિર-નાસાભરણ-ભાસરુા॥ ૭॥
કદ બમ જર -કૢપ્ત-કણર્પૂર-મનાેહરા ।
તાટઙ્ક-યુગલી-ભૂત-તપનાેડુપ-મ ડલા॥ ૮॥
પદ્મરાગ- શલાદશર્-પિરભાિવ-કપાેલભૂઃ ।
નવિવદુ્રમ- બ બશ્રી- યક્કાિર-રદનચ્છદા॥ ૯॥ or દશનચ્છદા

શદુ્ધ-િવદ્યાઙુ્કરાકાર- દ્વજપઙ્ ક્ત-દ્વયાે વલા ।
કપૂર્ર-વીિટકામાેદ-સમાક ષ-િદગ તરા॥ ૧૦॥
િનજ-સ લાપ-માધુયર્-િવિનભર્ સત-કચ્છપી । or િનજ-સલંાપ
મ દ મત-પ્રભાપૂર-મ જ કામેશ-માનસા॥ ૧૧॥
અનાક લત-સાદૃ ય- ચબુકશ્રી-િવરા જતા । or ચુબુકશ્રી
કામેશ-બદ્ધ-માઙ્ગલ્ય-સતૂ્ર-શાે ભત-ક ધરા॥ ૧૨॥
કનકાઙ્ગદ-કેયૂર-કમનીય-ભુ વતા ।

lalita.pdf 3



॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

રત્નગ્રવૈેય- ચ તાક-લાેલ-મુક્તા-ફલા વતા॥ ૧૩॥
કામેશ્વર-પ્રેમરત્ન-મ ણ-પ્ર તપણ- તની ।
ના યાલવાલ-રાેમા લ-લતા-ફલ-કુચદ્વયી॥ ૧૪॥
લક્ષ્યરાેમ-લતાધારતા-સમુન્નેય-મ યમા ।
તનભાર-દલન્મ ય-પટ્ટબ ધ-વ લત્રયા॥ ૧૫॥
અ ણા ણ-કાૈસુ ભ-વસ્ત્ર-ભા વત્-કટ તટ ।
રત્ન-િકિઙ્ક ણકા-ર ય-રશના-દામ-ભૂ ષતા॥ ૧૬॥
કામેશ-જ્ઞાત-સાૈભાગ્ય-માદર્વાે -દ્વયા વતા ।
મા ણક્ય-મુકુટાકાર- નુદ્વય-િવરા જતા॥ ૧૭॥
ઇ દ્રગાપે-પિર ક્ષપ્ત- મરતૂણાભ-જઙ્ ઘકા ।
ગૂઢગુ ફા કૂમર્ ષ્ઠ-જિય -પ્રપદા વતા॥ ૧૮॥
નખ-દ િધ ત-સછંન્ન-નમ જન-તમાેગુણા ।
પદદ્વય-પ્રભા લ-પરાકૃત-સરાે હા॥ ૧૯॥
સ ન-મ ણમ ર-મ ડત-શ્રી-પદા બુ । or શ ન
મરાલી-મ દગમના મહાલાવ ય-શવેિધઃ॥ ૨૦॥
સવાર્ ણાઽનવદ્યાઙ્ગી સવાર્ભરણ-ભૂ ષતા ।
શવ-કામેશ્વરાઙ્કસ્થા શવા વાધીન-વ લભા॥ ૨૧॥
સમુે -મ ય- ઙ્ગસ્થા શ્રીમન્નગર-નાિયકા ।
ચ તામ ણ-ગ્ હા તસ્થા પ ચ-બ્રહ્માસન-સ્થતા॥ ૨૨॥
મહાપદ્માટવી-સસં્થા કદ બવન-વા સની ।
સધુાસાગર-મ યસ્થા કામાક્ષી કામદાિયની॥ ૨૩॥
દેવ ષ-ગણ-સઘંાત- તૂયમાનાત્મ-વૈભવા ।
ભ ડાસરુ-વધાેદ્યુક્ત-શ ક્તસનેા-સમ વતા॥ ૨૪॥
સ પ કર -સમા ઢ- સ ધુર-વ્રજ-સિેવતા ।
અશ્વા ઢાિધ ષ્ઠતાશ્વ-કાેિટ-કાેિટ ભરા તા॥ ૨૫॥
ચક્રરાજ-રથા ઢ-સવાર્યુધ-પિર કૃતા ।
ગેયચક્ર-રથા ઢ-મિ ત્રણી-પિરસિેવતા॥ ૨૬॥
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

િકિરચક્ર-રથા ઢ-દ ડનાથા-પુરસૃ્કતા ।
વાલા-મા લિનકા ક્ષપ્ત-વિહ્નપ્રાકાર-મ યગા॥ ૨૭॥
ભ ડસૈ ય-વધાેદ્યુક્ત-શ ક્ત-િવક્રમ-હ ષતા ।
િનત્યા-પરાક્રમાટાપે-િનર ક્ષણ-સમુ સકુા॥ ૨૮॥
ભ ડપુત્ર-વધાેદ્યુક્ત-બાલા-િવક્રમ-ન દતા ।
મિ ત્ર ય બા-િવર ચત-િવષઙ્ગ-વધ-તાે ષતા॥ ૨૯॥
િવશકુ્ર-પ્રાણહરણ-વારાહી-વીયર્-ન દતા ।
કામેશ્વર-મખુાલાેક-ક પત-શ્રીગણેશ્વરા॥ ૩૦॥
મહાગણેશ-િન ભન્ન-િવઘ્નય ત્ર-પ્રહ ષતા ।
ભ ડાસરેુ દ્ર-િનમુર્ક્ત-શસ્ત્ર-પ્રત્યસ્ત્ર-વ ષણી॥ ૩૧॥
કરાઙ્ગુ લ-નખાે પન્ન-નારાયણ-દશાકૃ તઃ ।
મહા-પાશપુતાસ્ત્રા ગ્ -િનદર્ગ્ધાસરુ-સિૈનકા॥ ૩૨॥
કામેશ્વરાસ્ત્ર-િનદર્ગ્ધ-સભ ડાસરુ-શૂ યકા ।
બ્રહ્માપેે દ્ર-મહે દ્રાિદ-દેવ-સં તુત-વૈભવા॥ ૩૩॥
હર-નતે્રા ગ્ -સદંગ્ધ-કામ-સ વનાષૈિધઃ ।
શ્રીમદ્વાગ્ભવ-કૂટૈક- વ પ-મખુ-પઙ્ક ॥ ૩૪॥
ક ઠાધઃ-કિટ-પયર્ ત-મ યકૂટ- વ િપણી ।
શ ક્ત-કૂટૈકતાપન્ન-કટ ધાેભાગ-ધાિરણી॥ ૩૫॥
મૂલ-મ ત્રા ત્મકા મૂલકૂટત્રય-કલેબરા ।
કુલા તૈક-ર સકા કુલસકેંત-પા લની॥ ૩૬॥
કુલાઙ્ગના કુલા તસ્થા કાૈ લની કુલયાે ગની ।
અકુલા સમયા તસ્થા સમયાચાર-ત પરા॥ ૩૭॥
મૂલાધારૈક-િનલયા બ્રહ્મગ્ર થ-િવભેિદની ।
મ ણ-પૂરા ત િદતા િવ ગ્ર થ-િવભેિદની॥ ૩૮॥
આજ્ઞા-ચક્રા તરાલસ્થા દ્રગ્ર થ-િવભેિદની ।
સહસ્રારા બુ ઢા સધુા-સારા ભવ ષણી॥ ૩૯॥
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

તિડ લતા-સમ ચઃ ષટ્ચક્રાપેિર-સં સ્થતા ।
મહાસ ક્તઃ કુ ડ લની બસત તુ-તનીયસી॥ ૪૦॥
ભવાની ભાવનાગ યા ભવાર ય-કુઠાિરકા ।
ભદ્ર પ્રયા ભદ્રમૂ તર્ ભક્ત-સાૈભાગ્યદાિયની॥ ૪૧॥
ભ ક્ત પ્રયા ભ ક્તગ યા ભ ક્તવ યા ભયાપહા ।
શા ભવી શારદારા યા શવાર્ણી શમર્દાિયની॥ ૪૨॥
શાઙ્કર શ્રીકર સા વી શરચ્ચ દ્ર-િનભાનના ।
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 પાિધર્ િનર શ્વરા ।
નીરાગા રાગમથની િનમર્દા મદના શની॥ ૪૬॥
િન શ્ચ તા િનરહંકારા િનમાહા માેહના શની ।
િનમર્મા મમતાહ ત્રી િન પાપા પાપના શની॥ ૪૭॥
િન ક્રાેધા ક્રાેધશમની િનલાભા લાેભના શની ।
િનઃસશંયા સશંયઘ્ની િનભર્વા ભવના શની॥ ૪૮॥ or િ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 દુરાચાર-શમની દાષેવ જતા ।
સવર્જ્ઞા સા દ્રક ણા સમાનાિધક-વ જતા॥ ૫૧॥
સવર્શ ક્તમયી સવર્-મઙ્ગલા સદ્ગ તપ્રદા ।
સવશ્વર સવર્મયી સવર્મ ત્ર- વ િપણી॥ ૫૨॥
સવર્-ય ત્રા ત્મકા સવર્-ત ત્ર પા મનાને્મની ।
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

માહેશ્વર મહાદેવી મહાલ મીર્ ડ પ્રયા॥ ૫૩॥
મહા પા મહાપજૂ્યા મહાપાતક-ના શની ।
મહામાયા મહાસ વા મહાશ ક્તર્ મહાર તઃ॥ ૫૪॥
મહાભાેગા મહૈશ્વયાર્ મહાવીયાર્ મહાબલા ।
મહાબુ દ્ધર્ મહા સ દ્ધર્ મહાયાેગેશ્વરેશ્વર ॥ ૫૫॥
મહાત ત્રા મહામ ત્રા મહાય ત્રા મહાસના ।
મહાયાગ-ક્રમારા યા મહાભૈરવ-પૂ જતા॥ ૫૬॥
મહેશ્વર-મહાક પ-મહાતા ડવ-સા ક્ષણી ।
મહાકામેશ-મિહષી મહાિત્રપુર-સુ દર ॥ ૫૭॥
ચતઃુષષ્ટ પુચારાઢ ા ચતઃુષ ષ્ટકલામયી ।
મહાચતુઃ-ષ ષ્ટકાેિટ-યાે ગની-ગણસિેવતા॥ ૫૮॥
મનુિવદ્યા ચ દ્રિવદ્યા ચ દ્રમ ડલ-મ યગા ।
ચા પા ચા હાસા ચા ચ દ્ર-કલાધરા॥ ૫૯॥
ચરાચર-જગન્નાથા ચક્રરાજ-િનકેતના ।
પાવર્તી પદ્મનયના પદ્મરાગ-સમપ્રભા॥ ૬૦॥
પ ચ-પ્રેતાસનાસીના પ ચબ્રહ્મ- વ િપણી ।
ચન્મયી પરમાન દા િવજ્ઞાન-ઘન િપણી॥ ૬૧॥
યાન- યા - યેય પા ધમાર્ધમર્-િવવ જતા ।
િવશ્વ પા ગિરણી વપ તી તજૈસા ત્મકા॥ ૬૨॥
સપુ્તા પ્રાજ્ઞા ત્મકા તુયાર્ સવાર્વસ્થા-િવવ જતા ।
ષ્ટકત્ર બ્રહ્મ પા ગાે ત્રી ગાેિવ દ િપણી॥ ૬૩॥

સહંાિરણી દ્ર પા તરાેધાન-કર શ્વર ।
સદા શવાઽનુગ્રહદા પ ચકૃત્ય-પરાયણા॥ ૬૪॥
ભાનુમ ડલ-મ યસ્થા ભૈરવી ભગમા લની ।
પદ્માસના ભગવતી પદ્મનાભ-સહાેદર ॥ ૬૫॥
ઉન્મષે-િન મષાે પન્ન-િવપન્ન-ભવુનાવલી ।
સહસ્ર-શીષર્વદના સહસ્રાક્ષી સહસ્રપાત્॥ ૬૬॥
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

આબ્રહ્મ-ક ટ-જનની વણાર્શ્રમ-િવધાિયની ।
િન જ્ઞા પ-િનગમા પુ યાપુ ય-ફલપ્રદા॥ ૬૭॥
શ્રુ ત-સીમ ત- સ દૂર -કૃત-પાદા જ-ધૂ લકા ।
સકલાગમ-સ દાેહ-શુ ક્ત-સ પુટ-માૈ ક્તકા॥ ૬૮॥
પુ ષાથર્પ્રદા પૂણાર્ ભાે ગની ભવુનેશ્વર ।
અ બકાઽનાિદ-િનધના હિરબ્રહ્મે દ્ર-સિેવતા॥ ૬૯॥
નારાયણી નાદ પા નામ પ-િવવ જતા ।
હ્ર ીકંાર હ્ર ીમતી હૃદ્યા હેયાપેાદેય-વ જતા॥ ૭૦॥
રાજરા ચતા રાજ્ઞી ર યા રા વલાેચના ।
ર જની રમણી રસ્યા રણ કિઙ્ક ણ-મખેલા॥ ૭૧॥
રમા રાકે દુવદના ર ત પા ર ત પ્રયા ।
રક્ષાકર રાક્ષસઘ્ની રામા રમણલ પટા॥ ૭૨॥
કા યા કામકલા પા કદ બ-કુસમુ- પ્રયા ।
કલ્યાણી જગતીક દા ક ણા-રસ-સાગરા॥ ૭૩॥
કલાવતી કલાલાપા કા તા કાદ બર પ્રયા ।
વરદા વામનયના વા ણી-મદ-િવહ્વલા॥ ૭૪॥
િવશ્વાિધકા વેદવેદ્યા િવ યાચલ-િનવા સની ।
િવધાત્રી વેદજનની િવ માયા િવલા સની॥ ૭૫॥
ક્ષતે્ર વ પા ક્ષતે્રેશી ક્ષતે્ર-ક્ષતે્રજ્ઞ-પા લની ।
ક્ષય દ્ધ-િવિનમુર્ક્તા ક્ષતે્રપાલ-સમ ચતા॥ ૭૬॥
િવજયા િવમલા વ દ્યા વ દા -જન-વ સલા ।
વાગ્વાિદની વામકેશી વિહ્નમ ડલ-વા સની॥ ૭૭॥
ભ ક્તમત્-ક પલ તકા પશપુાશ-િવમાે ચની ।
સહૃંતાશષે-પાષ ડા સદાચાર-પ્રવ તકા॥ ૭૮॥ or પાખ ડા

તાપત્રયા ગ્ -સ તપ્ત-સમાહ્લાદન-ચ દ્રકા ।
ત ણી તાપસારા યા તનુમ યા તમાેઽપહા॥ ૭૯॥
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

ચ ત ત પદ-લક્ષ્યાથાર્ ચદેકરસ- િપણી ।
વાત્માન દ-લવીભૂત-બ્રહ્માદ્યાન દ-સ ત તઃ॥ ૮૦॥
પરા પ્રત્ય ક્ચતી પા પ ય તી પરદેવતા ।
મ યમા વખૈર પા ભક્ત-માનસ-હં સકા॥ ૮૧॥
કામેશ્વર-પ્રાણનાડી કૃતજ્ઞા કામપૂ જતા ।
ઙ્ગાર-રસ-સ પૂણાર્ જયા લ ધર-સ્થતા॥ ૮૨॥
આેડ્યાણપીઠ-િનલયા બ દુ-મ ડલવા સની ।
રહાેયાગ-ક્રમારા યા રહ તપર્ણ-તિપતા॥ ૮૩॥
સદ્યઃપ્રસાિદની િવશ્વ-સા ક્ષણી સા ક્ષવ જતા ।
ષડઙ્ગદેવતા-યુક્તા ષાડ્ગુ ય-પિરપૂિરતા॥ ૮૪॥
િનત્ય ક્લન્ના િન પમા િનવાર્ણ-સખુ-દાિયની ।
િનત્યા-ષાેડ શકા- પા શ્રીક ઠાધર્-શર િરણી॥ ૮૫॥
પ્રભાવતી પ્રભા પા પ્ર સદ્ધા પરમેશ્વર ।
મૂલપ્રકૃ તર્ અવ્યક્તા વ્યક્તાવ્યક્ત- વ િપણી॥ ૮૬॥
વ્યાિપની િવિવધાકારા િવદ્યાિવદ્યા- વ િપણી ।
મહાકામેશ-નયન-કુમુદાહ્લાદ-કાૈમુદ ॥ ૮૭॥
ભક્ત-હાદર્-તમાેભેદ-ભાનુમદ્ભાનુ-સ ત તઃ ।
શવદૂતી શવારા યા શવમૂ તઃ શવઙ્કર ॥ ૮૮॥
શવ પ્રયા શવપરા શષ્ટેષ્ટા શષ્ટપૂ જતા ।
અપ્રમેયા વપ્રકાશા મનાવેાચામગાેચરા॥ ૮૯॥
ચચ્છ ક્તશ્ ચેતના પા જડશ ક્તર્ જડા ત્મકા ।
ગાયત્રી વ્યાહૃ તઃ સ યા દ્વજ દ-િનષેિવતા॥ ૯૦॥
ત વાસના ત વમયી પ ચ-કાેશા તર-સ્થતા ।
િનઃસીમ-મિહમા િનત્ય-યાવૈના મદશા લની॥ ૯૧॥ or િન સીમ

મદઘૂ ણત-રક્તાક્ષી મદપાટલ-ગ ડભૂઃ ।
ચ દન-દ્રવ-િદગ્ધાઙ્ગી ચા પેય-કુસમુ- પ્રયા॥ ૯૨॥
કુશલા કાેમલાકારા કુ કુ લા કુલેશ્વર ।
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

કુલકુ ડાલયા કાૈલ-માગર્-ત પર-સિેવતા॥ ૯૩॥
કુમાર-ગણનાથા બા તુ ષ્ટઃ પુ ષ્ટર્ મ તર્ તઃ ।
શા તઃ વ તમતી કા તર્ ન દની િવઘ્નના શની॥ ૯૪॥
તે વેતી િત્રનયના લાેલાક્ષી-કામ િપણી ।
મા લની હં સની માતા મલયાચલ-વા સની॥ ૯૫॥
સમુખુી ન લની સભુ્રૂઃ શાેભના સરુનાિયકા ।
કાલક ઠ કા તમતી ક્ષાે ભણી સૂ મ િપણી॥ ૯૬॥
વજે્રશ્વર વામદેવી વયાેઽવસ્થા-િવવ જતા ।
સદ્ધશે્વર સદ્ધિવદ્યા સદ્ધમાતા યશ વની॥ ૯૭॥
િવશુ દ્ધચક્ર-િનલયાઽઽરક્તવણાર્ િત્રલાેચના ।
ખટ્વાઙ્ગાિદ-પ્રહરણા વદનૈક-સમ વતા॥ ૯૮॥
પાયસાન્ન પ્રયા વ થા પશલુાેક-ભયઙ્કર ।
અ તાિદ-મહાશ ક્ત-સં તા ડાિકનીશ્વર ॥ ૯૯॥
અનાહતા જ-િનલયા યામાભા વદનદ્વયા ।
દંષ્ટ્ર ાે વલાઽક્ષ-માલાિદ-ધરા િધરસં સ્થતા॥ ૧૦૦॥
કાલરા યાિદ-શ યાૈઘ- તા નગ્ધાૈદન પ્રયા ।
મહાવીરે દ્ર-વરદા રાિક ય બા- વ િપણી॥ ૧૦૧॥
મ ણપૂરા જ-િનલયા વદનત્રય-સયંુતા ।
વ િદકાયુધાપેેતા ડામયાર્િદ ભરા તા॥ ૧૦૨॥
રક્તવણાર્ માંસિનષ્ઠા ગુડાન્ન-પ્રીત-માનસા ।
સમ તભક્ત-સખુદા લાિક ય બા- વ િપણી॥ ૧૦૩॥
વાિધષ્ઠાના બુજ-ગતા ચતવુર્ક્ત્ર-મનાેહરા ।
શલૂાદ્યાયુધ-સ પન્ના પીતવણાર્ઽ તગિવતા॥ ૧૦૪॥
મેદાેિનષ્ઠા મધપુ્રીતા બ ધ યાિદ-સમ વતા ।
દ યન્નાસક્ત-હૃદયા કાિકની- પ-ધાિરણી॥ ૧૦૫॥
મૂલાધારા બુ ઢા પ ચ-વક્ત્રાઽ સ્થ-સં સ્થતા ।
અઙુ્કશાિદ-પ્રહરણા વરદાિદ-િનષેિવતા॥ ૧૦૬॥
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॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

મુદ્ગાૈદનાસક્ત- ચત્તા સાિક ય બા- વ િપણી ।
આજ્ઞા-ચક્રા જ-િનલયા શકુ્લવણાર્ ષડાનના॥ ૧૦૭॥
મ સસં્થા હંસવતી-મખુ્ય-શ ક્ત-સમ વતા ।
હિરદ્રાન્નૈક-ર સકા હાિકની- પ-ધાિરણી॥ ૧૦૮॥
સહસ્રદલ-પદ્મસ્થા સવર્-વણાપ-શાે ભતા ।
સવાર્યુધધરા શકુ્લ-સં સ્થતા સવર્તાેમખુી॥ ૧૦૯॥
સવાદન-પ્રીત ચત્તા યાિક ય બા- વ િપણી ।
વાહા વધાઽમ તર્ મેધા શ્રુ તઃ તર્ અનુત્તમા॥ ૧૧૦॥
પુ યક તઃ પુ યલ યા પુ યશ્રવણ-ક તર્ના ।
પુલાેમ ચતા બ ધ-માેચની બ ધુરાલકા॥ ૧૧૧॥ or માેચની બબર્રાલકા

િવમશર્ િપણી િવદ્યા િવયદાિદ-જગ પ્રસઃૂ ।
સવર્વ્યાિધ-પ્રશમની સવર્ ત્ય-ુિનવાિરણી॥ ૧૧૨॥
અગ્રગ યાઽ ચ ત્ય પા ક લક મષ-ના શની ।
કાત્યાયની કાલહ ત્રી કમલાક્ષ-િનષેિવતા॥ ૧૧૩॥
તા બૂલ-પૂિરત-મખુી દાિડમી-કુસમુ-પ્રભા ।
ગાક્ષી માેિહની મખુ્યા ડાની મત્ર િપણી॥ ૧૧૪॥
િનત્ય પ્તા ભક્તિનિધર્ િનય ત્રી િન ખલેશ્વર ।
મૈ યાિદ-વાસનાલ યા મહાપ્રલય-સા ક્ષણી॥ ૧૧૫॥
પરા શ ક્તઃ પરા િનષ્ઠા પ્રજ્ઞાનઘન- િપણી ।
મા વીપાનાલસા મત્તા મા કા-વણર્- િપણી॥ ૧૧૬॥
મહાકૈલાસ-િનલયા ણાલ- દુ-દાેલર્તા ।
મહનીયા દયામૂ તર્ મહાસામ્રાજ્ય-શા લની॥ ૧૧૭॥
આત્મિવદ્યા મહાિવદ્યા શ્રીિવદ્યા કામસિેવતા ।
શ્રી-ષાેડશાક્ષર -િવદ્યા િત્રકૂટા કામકાેિટકા॥ ૧૧૮॥
કટાક્ષ-િકઙ્કર -ભૂત-કમલા-કાેિટ-સિેવતા ।
શરઃ સ્થતા ચ દ્રિનભા ભાલસ્થે દ્ર-ધનઃુપ્રભા॥ ૧૧૯॥
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હૃદયસ્થા રિવપ્રખ્યા િત્રકાેણા તર-દ િપકા ।
દાક્ષાયણી દૈત્યહ ત્રી દક્ષયજ્ઞ-િવના શની॥ ૧૨૦॥
દરા દાે લત-દ ઘાર્ક્ષી દર-હાસાે વલન્-મખુી ।
ગુ મૂ તર્ ગુણિનિધર્ ગાેમાતા ગુહજન્મભૂઃ॥ ૧૨૧॥
દેવેશી દ ડની તસ્થા દહરાકાશ- િપણી ।
પ્ર તપન્મખુ્ય-રાકા ત- ત થ-મ ડલ-પૂ જતા॥ ૧૨૨॥
કલા ત્મકા કલાનાથા કાવ્યાલાપ-િવનાેિદની । or િવમાેિદની
સચામર-રમા-વાણી-સવ્ય-દ ક્ષણ-સિેવતા॥ ૧૨૩॥
આિદશ ક્તર્ અમેયાઽઽત્મા પરમા પાવનાકૃ તઃ ।
અનેકકાેિટ-બ્રહ્મા ડ-જનની િદવ્યિવગ્રહા॥ ૧૨૪॥
ક્લીકંાર કેવલા ગુહ્યા કૈવલ્ય-પદદાિયની ।
િત્રપુરા િત્રજગદ્વ દ્યા િત્રમૂ તસ્ િત્રદશશે્વર ॥ ૧૨૫॥
યક્ષર િદવ્ય-ગ ધાઢ ા સ દૂર- તલકા ચતા ।
ઉમા શલૈે દ્રતનયા ગાૈર ગ ધવર્-સિેવતા॥ ૧૨૬॥
િવશ્વગભાર્ વણર્ગભાર્ઽવરદા વાગધીશ્વર ।
યાનગ યાઽપિરચ્છેદ્યા જ્ઞાનદા જ્ઞાનિવગ્રહા॥ ૧૨૭॥
સવર્વેદા ત-સવંેદ્યા સત્યાન દ- વ િપણી ।
લાપેામુદ્રા ચતા લીલા-કૢપ્ત-બ્રહ્મા ડ-મ ડલા॥ ૧૨૮॥
અદૃ યા દૃ યરિહતા િવજ્ઞાત્રી વેદ્યવ જતા ।
યાે ગની યાેગદા યાેગ્યા યાેગાન દા યુગ ધરા॥ ૧૨૯॥
ઇચ્છાશ ક્ત-જ્ઞાનશ ક્ત-િક્રયાશ ક્ત- વ િપણી ।
સવાર્ધારા સપુ્ર તષ્ઠા સદસદૂ્રપ-ધાિરણી॥ ૧૩૦॥
અષ્ટમૂ તર્ અ જૈત્રી લાેકયાત્રા-િવધાિયની । or 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 ભાવાભાવ-િવવ જતા ।
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સખુારા યા શભુકર શાેભના સલુભા ગ તઃ॥ ૧૩૩॥
રાજ-રાજેશ્વર રાજ્ય-દાિયની રાજ્ય-વ લભા ।
રાજ કૃપા રાજપીઠ-િનવે શત-િન શ્રતા॥ ૧૩૪॥
રાજ્યલ મીઃ કાેશનાથા ચતુરઙ્ગ-બલેશ્વર ।
સામ્રાજ્ય-દાિયની સત્યસ ધા સાગરમખેલા॥ ૧૩૫॥
દ ક્ષતા દૈત્યશમની સવર્લાેક-વશઙ્કર ।
સવાર્થર્દાત્રી સાિવત્રી સ ચ્ચદાન દ- િપણી॥ ૧૩૬॥
દેશ-કાલાપિર ચ્છન્ના સવર્ગા સવર્માેિહની ।
સર વતી શાસ્ત્રમયી ગુહા બા ગુહ્ય િપણી॥ ૧૩૭॥
સવાપાિધ-િવિનમુર્ક્તા સદા શવ-પ 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 ।
સનકાિદ-સમારા યા શવજ્ઞાન-પ્રદાિયની॥ ૧૪૦॥
ચ કલાઽઽન દ-ક લકા પ્રેમ પા પ્રયઙ્કર ।
નામપારાયણ-પ્રીતા ન દિવદ્યા નટેશ્વર ॥ ૧૪૧॥
મ યા-જગદિધષ્ઠાના મુ ક્તદા મુ ક્ત િપણી ।
લાસ્ય પ્રયા લયકર લ ર ભાિદવ દતા॥ ૧૪૨॥
ભવદાવ-સધુા ષ્ટઃ પાપાર ય-દવાનલા ।
દાૈભાર્ગ્ય-તૂલવાતૂલા જરા વા ત-રિવપ્રભા॥ ૧૪૩॥
ભાગ્યા ધ-ચ દ્રકા ભક્ત- ચત્તકેિક-ઘનાઘના ।
રાેગપવર્ત-દ ભાે લર્ ત્યુદા -કુઠાિરકા॥ ૧૪૪॥
મહેશ્વર મહાકાલી મહાગ્રાસા મહાશના ।
અપણાર્ ચ ડકા ચ ડમુ ડાસરુ-િનષૂિદની॥ ૧૪૫॥
ક્ષરાક્ષરા ત્મકા સવર્-લાેકેશી િવશ્વધાિરણી ।
િત્રવગર્દાત્રી સભુગા ય બકા િત્રગુણા ત્મકા॥ ૧૪૬॥
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વગાર્પવગર્દા શદુ્ધા જપાપુ પ-િનભાકૃ તઃ ।
આે વેતી દ્યુ તધરા યજ્ઞ પા પ્રયવ્રતા॥ ૧૪૭॥
દુરારા યા દુરાધષાર્ પાટલી-કુસમુ- પ્રયા ।
મહતી મે િનલયા મ દાર-કુસમુ- પ્રયા॥ ૧૪૮॥
વીરારા યા િવરાડપા િવર િવશ્વતાેમખુી ।
પ્રત્યગ્રપૂા પરાકાશા પ્રાણદા પ્રાણ િપણી॥ ૧૪૯॥
માતાર્ ડ-ભૈરવારા યા મિ ત્રણી ય ત-રાજ્યધૂઃ । or માતર્ ડ
િત્રપુરેશી જય સનેા િનસૈ્ત્રગુ યા પરાપરા॥ ૧૫૦॥
સત્ય-જ્ઞાનાન દ- પા સામરસ્ય-પરાયણા ।
કપિદની કલામાલા કામધુક્ કામ િપણી॥ ૧૫૧॥
કલાિનિધઃ કાવ્યકલા રસજ્ઞા રસશવેિધઃ ।
પુષ્ટા પુરાતના પજૂ્યા પુ કરા પુ કરેક્ષણા॥ ૧૫૨॥
પરંજ્યાે તઃ પરંધામ પરમા ઃ પરા પરા ।
પાશહ તા પાશહ ત્રી પરમ ત્ર-િવભેિદની॥ ૧૫૩॥
મૂતાર્ઽમૂતાર્ઽિનત્ય પ્તા મુિનમાનસ-હં 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 ।
િવ ઙ્ખલા િવિવક્તસ્થા વીરમાતા િવય પ્રસઃૂ॥ ૧૫૬॥
મુકુ દા મુ ક્તિનલયા મૂલિવગ્રહ- િપણી ।
ભાવજ્ઞા ભવરાેગઘ્ની ભવચક્ર-પ્રવ તની॥ ૧૫૭॥
છ દઃસારા શાસ્ત્રસારા મ ત્રસારા તલાેદર ।
ઉદારક તર્ ઉદ્દામવૈભવા વણર્ િપણી॥ ૧૫૮॥
જન્મ ત્ય-ુજરાતપ્ત-જનિવશ્રા ત-દાિયની ।
સવાપિનષ-દુદ્-ઘુષ્ટા શા ત્યતીત-કલા ત્મકા॥ ૧૫૯॥
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ગ ભીરા ગગના તસ્થા ગિવતા ગાનલાેલપુા ।
ક પના-રિહતા કાષ્ઠાઽકા તા કા તાધર્-િવગ્રહા॥ ૧૬૦॥
કાયર્કારણ-િનમુર્ક્તા કામકે લ-તરઙ્ ગતા ।
કન કનકતા-ટઙ્કા લીલા-િવગ્રહ-ધાિરણી॥ ૧૬૧॥
અ ક્ષયિવિનમુર્ક્તા મુગ્ધા ક્ષપ્ર-પ્રસાિદની ।
અ તમુર્ખ-સમારા યા બિહમુર્ખ-સદુુલર્ભા॥ ૧૬૨॥
ત્રયી િત્રવગર્િનલયા િત્રસ્થા િત્રપુરમા લની ।
િનરામયા િનરાલ બા વાત્મારામા સધુા તઃ॥ ૧૬૩॥ or સધુાસ્રુ તઃ

સસંારપઙ્ક-િનમર્ગ્ -સમુદ્ધરણ-પ ડતા ।
યજ્ઞ પ્રયા યજ્ઞકત્ર યજમાન- વ િપણી॥ ૧૬૪॥
ધમાર્ધારા ધના યક્ષા ધનધા ય-િવવિધની ।
િવપ્ર પ્રયા િવપ્ર પા િવશ્વભ્રમણ-કાિરણી॥ ૧૬૫॥
િવશ્વગ્રાસા િવદુ્રમાભા વૈ ણવી િવ િપણી ।
અયાેિનર્ યાેિનિનલયા કૂટસ્થા કુલ િપણી॥ ૧૬૬॥
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 શવ-કુટુ બની॥ ૧૬૮॥ or સાે યા

સવ્યાપસવ્ય-માગર્સ્થા સવાર્પ દ્વિનવાિરણી ।
વસ્થા વભાવમધુરા ધીરા ધીરસમ ચતા॥ ૧૬૯॥
ચૈત યાઘ્યર્-સમારા યા ચૈત ય-કુસમુ પ્રયા ।
સદાેિદતા સદાતુષ્ટા ત ણાિદત્ય-પાટલા॥ ૧૭૦॥
દ ક્ષણા-દ ક્ષણારા યા દર મેર-મખુા બુ ।
કાૈ લની-કેવલાઽનઘ્યર્-કૈવલ્ય-પદદાિયની॥ ૧૭૧॥
તાતે્ર પ્રયા તુ તમતી શ્રુ ત-સં તુત-વૈભવા ।
મન વની માનવતી મહેશી મઙ્ગલાકૃ તઃ॥ ૧૭૨॥
િવશ્વમાતા જગદ્ધાત્રી િવશાલાક્ષી િવરા ગણી ।
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પ્રગ ભા પરમાેદારા પરામાેદા મનાેમયી॥ ૧૭૩॥
વ્યાેમકેશી િવમાનસ્થા વ જ્રણી વામકેશ્વર ।
પ ચયજ્ઞ- પ્રયા પ ચ-પ્રેત-મ ચાિધશાિયની॥ ૧૭૪॥
પ ચમી પ ચભૂતેશી પ ચ-સખં્યાપેચાિરણી ।
શાશ્વતી શાશ્વતૈશ્વયાર્ શમર્દા શ ભુમાેિહની॥ ૧૭૫॥
ધરા ધરસતુા ધ યા ધ મણી ધમર્વિધની ।
લાેકાતીતા ગુણાતીતા સવાર્તીતા શમા ત્મકા॥ ૧૭૬॥
બ ધૂક-કુસમુપ્રખ્યા બાલા લીલાિવનાેિદની ।
સમુઙ્ગલી સખુકર સવુષેાઢ ા સવુા સની॥ ૧૭૭॥
સવુા સ યચર્ન-પ્રીતાઽઽશાેભના શદુ્ધમાનસા ।
બ દુ-તપર્ણ-સ તુષ્ટા પવૂર્ િત્રપુરા બકા॥ ૧૭૮॥
દશમુદ્રા-સમારા યા િત્રપુરાશ્રી-વશઙ્કર ।
જ્ઞાનમુદ્રા જ્ઞાનગ યા જ્ઞાનજ્ઞેય- વ િપણી॥ ૧૭૯॥
યાેિનમુદ્રા િત્રખ ડશેી િત્રગુણા બા િત્રકાેણગા ।
અનઘાઽદ્ભુત-ચાિરત્રા વા છતાથર્-પ્રદાિયની॥ ૧૮૦॥
અ યાસા તશય-જ્ઞાતા ષડ વાતીત- િપણી ।
અવ્યાજ-ક ણા-મૂ તર્ અજ્ઞાન- વા ત-દ િપકા॥ ૧૮૧॥
આબાલ-ગાપે-િવિદતા સવાર્નુ લઙ્ઘ્ય-શાસના ।
શ્રીચક્રરાજ-િનલયા શ્રીમત-્િત્રપુરસુ દર ॥ ૧૮૨॥
શ્રી શવા શવ-શ યૈક્ય- િપણી લ લતા બકા ।
અેવં શ્રીલ લતા દેવ્યા ના ાં સાહસ્રકં જગુઃ॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે ઉત્તરખ ડે શ્રીહયગ્રીવાગ ત્યસવંાદે
શ્રીલ લતા સહસ્રનામ તાતે્ર કથનં સ પૂણર્મ્॥

Before we begin, let us offer ourselves at the feet of
the Divine Mother, shrImat mahAtripurasundarI.
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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 section 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
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

lalita.pdf 17



॥ શ્રીલ લતાસહસ્રનામ તાતે્રમ્॥

(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
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
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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).

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
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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.

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.

Encoding and notes provided by Prof.M.Giridhar giridhar@chemeng.Isc.ernet.in
(Proofread by Kirk Wortman kirkwort@hotmail.com.)
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