|| શ્રીલલલતાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ||
|| ન્યાસઃ ||
અસ્ય શ્રીલલલતાસહસ્રનામસ્તોત્રમાલા મન્ત્ત્રસ્ય |
વલિન્ત્યાલિવાગ્િે વતા ઋષયઃ |
અનુષ્ટુપ્ છન્ત્િઃ |
શ્રીલલલતાપરમેશ્વરી િે વતા |
શ્રીમદ્વાગ્ભવકૂ ટેલત બીજમ્ |
મધ્યકૂ ટે લત િલતઃ |
િલતકૂ ટે લત કીલકમ્ |
શ્રીલલલતામહાલત્રપુરસુન્ત્િરી પ્રસાિલસલિદ્વારા
લિલન્ત્તતફલાવાપ્ત્યર્થે જપે લવલનયોગઃ |
|| ધ્યાનમ્ ||
લસન્ત્િૂરારુણ લવગ્રહાાં લત્રનયનાાં માલણક્યમૌલલ સ્ફુરત્
તારા નાયક િેખરાાં લસ્મતમુખી માપીન વક્ષોરુહામ્ |
પાલણભ્યામલલપૂણણ રત્ન િષકાં રતો્પલાં લબભ્રતીાં
સૌમયાાં રત્ન ઘટસ્ર્થ રતિરણાાં ધ્યાયેત્ પરામલમબકામ્ ||
Meaning:- Let us meditate on the Divine Mother whose body has the red hue of vermilion, who has
three eyes, who wears a beautiful crown studded with rubies, who is adorned with the crescent Moon,
whose face sports beautiful smile indicating compassion, who has beautiful limbs, whose hands hold a
jewel-studded golden vessel filled with nectar, and in the other a red lotus flower.
અરુણાાં કરુણા તરલગગતાક્ષીાં
ધૃત પાિાઙ્કુિ પુષ્પ બાણિાપામ્ |
અલણમાલિલભ રાવૃતાાં મયૂખૈ
રહલમ્યેવ લવભાવયે ભવાનીમ્ ||
Meaning:- I meditate on Bhavānī, the supreme happiness, whose colour is like the sun at dawn i.e. red in
colour and from whom rays of light are emanating. Her compassion for Her devotees comes out of Her
eyes like waves of ocean. In this verse, She is described with four hands. In the rear hands She has two
weapons called pāśam (like a rope) and aṅkuśa (a sharp edged metal weapon normally used to control
elephants). In the front hands she holds a bow made out of sugar cane and arrows made out of flowers.
A detailed study of Her weaponries is discussed later in this Sahasranāma. They represent four of Her
premier assistants. She is surrounded by aṣṭama siddhi-s. Each siddhi is represented by a goddess in Śrī
Cakra. I meditate on Her form called Bhavānī, a state of supreme happiness with beams of light.
ધ્યાયેત્ પદ્માસનસ્ર્થાાં લવકલસતવિનાાં પદ્મપત્રાયતાક્ષીાં
હેમાભાાં પીતવસ્ત્ાાં કરકલલતલસિેમપદ્માાં વરાગગીમ્ |
સવાણલઙ્કાર યુતાાં સતત મભયિાાં ભતનમ્ાાં ભવાનીાં
શ્રીલવદ્ાાં િાન્ત્ત મૂલતિં સકલ સુરનુતાાં સવણ સમપ્પ્રિાત્રીમ્ ||

Meaning:- I meditate on the Divine Mother, whose eyes are very welcoming, who holds the
arrow, bow, noose and the goad in Her hands. She is glittering with red garlands and ornaments. She is
painted with red vermillion on her forehead and is red and tender like the japa flower.
સકુ ઙ્કુમ લવલેપનામલલકિુલમબ કસ્તૂલરકાાં
સમન્ત્િ હલસતેક્ષણાાં સિર િાપ પાિાઙ્કુિામ્ |
અિેષજન મોલહનીાં અરુણ માલ્ય ભૂષામબરાાં
જપાકુ સુમ ભાસુરાાં જપલવધૌ સ્મરે િલમબકામ્ ||
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 red vermillion on her forehead
and is red and tender like the japa flower.
|| અથ શ્રીલલલતાસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ||
ૐ શ્રીમાતા શ્રીમહારાજ્ઞી શ્રીમત્ લસાંહાસનેશ્વરી |
લિિલગ્િ કુ ણ્ડ સમભૂતા િે વકાયણ સમુદ્તા || ૧||
ઉદ્દ્ભાનુ સહસ્રાભા િતુબાણહુ સમલન્ત્વતા |
રાગસ્વરૂપ પાિાઢ્યા ક્રોધાકારાઙ્કુિોજ્જજ્જવલા || ૨||
મનોરૂપેક્ષુ કોિણ્ડા પઞ્િતન્ત્માત્ર સાયકા |
લનજારુણ પ્રભાપૂર મજ્જદ્રહ્માણ્ડ મણ્ડલા || ૩||
િમપકાિોક પુન્નાગ સૌગલન્ત્ધક લસ્કિા |
કુ રુલવન્ત્િમલણ શ્રેણી કન્કોટીર મલણ્ડતા || ૪||
અષ્ટમીિન્ત્ર લવભ્રાજ િલલકસ્ર્થલ િોલભતા |
મુખિન્ત્ર કલઙ્કાભ મૃગનાલભ લવિેષકા || ૫||
વિનસ્મર માગગલ્ય ગૃહતોરણ લિલલ્લકા |
વક્ત્ત્રલક્ષ્મી પરીવાહ િલન્ત્મીનાભ લોિના || ૬||
નવિમપક પુષ્પાભ નાસાિણ્ડ લવરાલજતા |
તારાકાલન્ત્ત લતરસ્કાલર નાસાભરણ ભાસુરા || ૭||
કિમબમઞ્જરી કૢપ્ત કણણપૂર મનોહરા |
તાટઙ્ક યુગલી ભૂત તપનોડુ પ મણ્ડલા || ૮||
પદ્મરાગ લિલાિિણ પલરભાલવ કપોલભૂઃ |
નવલવદ્રુ મ લબમબશ્રી ન્ત્યક્કાલર રિનચ્છિા || ૯||

િુિ લવદ્ાઙ્કુરાકાર લદ્વજપલગત દ્વયોજ્જજ્જવલા |
કપૂણર વીલટકામોિ સમાકલષણ લિગન્ત્તરા || ૧૦||
લનજ સલ્લાપ માધુયણ લવલનભણલ્સણત કચ્છપી |
મન્ત્િલસ્મત પ્રભાપૂર મજ્જ્કામેિ માનસા || ૧૧||
અનાકલલત સાદૃશ્ય લિબુકશ્રી લવરાલજતા |
કામેિ બિ માગગલ્ય સૂત્ર િોલભત કન્ત્ધરા || ૧૨||
કનકાગગિ કે યૂર કમનીય ભુજાલન્ત્વતા |
રત્નગ્રૈવય
ે લિન્ત્તાક લોલ મુતા ફલાલન્ત્વતા || ૧૩||
કામેશ્વર પ્રેમરત્ન મલણ પ્રલતપણ સ્તની |
નાભ્યાલવાલ રોમાલલ લતા ફલ કુ િદ્વયી || ૧૪||
લક્ષ્યરોમ લતાધારતા સમુન્નય
ે મધ્યમા |
સ્તનભાર િલન્ત્મધ્ય પટ્ટબન્ત્ધ વલલત્રયા || ૧૫||
અરુણારુણ કૌસુમ ભ વસ્ત્ ભાસ્વત્ કટીતટી |
રત્ન લકલઙ્કલણકા રમય રિના િામ ભૂલષતા || ૧૬||
કામેિ જ્ઞાત સૌભાગ્ય માિણ વોરુ દ્વયાલન્ત્વતા |
માલણક્ય મુકુટાકાર જાનુદ્વય લવરાલજતા || ૧૭||
ઇન્ત્રગોપ પલરલક્ષપ્ત સ્મરતૂણાભ જલગઘકા |
ગૂઢ્ગુલ્ફા કૂ મણપૃષ્ઠ જલયષ્ણુ પ્રપિાલન્ત્વતા || ૧૮||
નખ િીલધલત સાંછન્ન નમજ્જન તમોગુણા |
પિદ્વય પ્રભાજાલ પરાકૃ ત સરોરુહા || ૧૯||
લસઞ્જાન મલણમઞ્ીર મલણ્ડત શ્રી પિામબુજા |
મરાલી મન્ત્િગમના મહાલાવણ્ય િેવલધઃ || ૨૦||
સવાણરુણાઽનવદ્ાગગી સવાણભરણ ભૂલષતા |
લિવ કામેશ્વરાઙ્કસ્ર્થા લિવા સ્વાધીન વલ્લભા || ૨૧||
સુમેરુ મધ્ય િૃગગસ્ર્થા શ્રીમન્નગર નાલયકા |
લિન્ત્તામલણ ગૃહાન્ત્તસ્ર્થા પઞ્િ રહ્માસન લસ્ર્થતા || ૨૨||
મહાપદ્માટવી સાંસ્ર્થા કિમબવન વાલસની |
સુધાસાગર મધ્યસ્ર્થા કામાક્ષી કામિાલયની || ૨૩||
િે વલષણ ગણ સાંઘાત સ્તૂયમાનાત્મ વૈભવા |
ભણ્ડાસુર વધોદ્ુત િલતસેના સમલન્ત્વતા || ૨૪||

સમપ્કરી સમારૂઢ્ લસન્ત્ધુર વ્રજ સેલવતા |
અશ્વારૂઢ્ાલધલષ્ઠતાશ્વ કોલટ કોલટલભરાવૃતા || ૨૫||
િક્રરાજ રર્થારૂઢ્ સવાણયુધ પલરષ્કૃ તા |
ગેયિક્ર રર્થારૂઢ્ મલન્ત્ત્રણી પલરસેલવતા || ૨૬||
લકલરિક્ર રર્થારૂઢ્ િણ્ડનાર્થા પુરસ્કૃ તા |
જ્જવાલા માલલલનકાલક્ષપ્ત વલિપ્રાકાર મધ્યગા || ૨૭||
ભણ્ડસૈન્ત્ય વધોદ્ુત િલત લવક્રમ હલષણતા |
લન્યા પરાક્રમાટોપ લનરીક્ષણ સમુ્સુકા || ૨૮||
ભણ્ડપુત્ર વધોદ્ુત બાલા લવક્રમ નલન્ત્િતા |
મલન્ત્ત્રણ્યમબા લવરલિત લવષગગ વધ તોલષતા || ૨૯||
લવિુક્ર પ્રાણહરણ વારાહી વીયણ નલન્ત્િતા |
કામેશ્વર મુખાલોક કલલ્પત શ્રીગણેશ્વરા || ૩૦||
મહાગણેિ લનલભણન્ન લવઘ્નયન્ત્ત્ર પ્રહલષણતા |
ભણ્ડાસુરન્ત્ે ર લનમુણત િસ્ત્ પ્ર્યસ્ત્ વલષણણી || ૩૧||
કરાગગુલલ નખો્પન્ન નારાયણ િિાકૃ લતઃ |
મહા પાિુપતાસ્ત્ાલગ્િ લનિણ ગ્ધાસુર સૈલનકા || ૩૨||
કામેશ્વરાસ્ત્ લનિણ ગ્ધ સભણ્ડાસુર િૂન્ત્યકા |
રહ્મોપેન્ત્ર મહેન્ત્રાલિ િે વ સાંસ્તુત વૈભવા || ૩૩||
હર નેત્રાલગ્િ સાંિગ્ધ કામ સઞ્ીવનૌષલધઃ |
શ્રીમદ્વાગ્ભવ કૂ ટૈક સ્વરૂપ મુખ પઙ્કજા || ૩૪||
કણ્ઠાધઃ કલટ પયણન્ત્ત મધ્યકૂ ટ સ્વરૂલપણી |
િલત કૂ ટૈ કતાપન્ન કટ્યધોભાગ ધાલરણી || ૩૫||
મૂલ મન્ત્ત્રાલત્મકા મૂલકૂ ટત્રય કલેબરા |
કુ લામૃતક
ૈ રલસકા કુ લસાંકેત પાલલની || ૩૬||
કુ લાગગના કુ લાન્ત્તસ્ર્થા કૌલલની કુ લયોલગની |
અકુ લા સમયાન્ત્તસ્ર્થા સમયાિાર ત્પરા || ૩૭||
મૂલાધારૈક લનલયા રહ્મગ્રલન્ત્ર્થ લવભેલિની |
મલણ પૂરાન્ત્તરુલિતા લવષ્ણુગ્રલન્ત્ર્થ લવભેલિની || ૩૮||
આજ્ઞા િક્રાન્ત્તરાલસ્ર્થા રુરગ્રલન્ત્ર્થ લવભેલિની |
સહસ્રારામબુજારૂઢ્ા સુધા સારાલભવલષણણી || ૩૯||

તલડલ્લતા સમરુલિઃ ષટ્િક્રોપલર સાંલસ્ર્થતા |
મહાસલતઃ કુ ણ્ડલલની લબસતન્ત્તુ તનીયસી || ૪૦||
ભવાની ભાવનાગમયા ભવારણ્ય કુ ઠાલરકા |
ભરલપ્રયા ભરમૂલતણર્ ભત સૌભાગ્યિાલયની || ૪૧||
ભલતલપ્રયા ભલતગમયા ભલતવશ્યા ભયાપહા |
િામભવી િારિારાધ્યા િવાણણી િમણિાલયની || ૪૨||
િાઙ્કરી શ્રીકરી સાધ્વી િરચ્િન્ત્ર લનભાનના |
િાતોિરી િાલન્ત્તમતી લનરાધારા લનરઞ્જના || ૪૩||
લનલેપા લનમણલા લન્યા લનરાકારા લનરાકુ લા |
લનગુણ
ણ ા લનષ્કલા િાન્ત્તા લનષ્કામા લનરુપપ્તલવા || ૪૪||
લન્યમુતા લનલવણકારા લનષ્પ્રપઞ્િા લનરાશ્રયા |
લન્યિુિા લન્યબુિા લનરવદ્ા લનરન્ત્તરા || ૪૫||
લનષ્કારણા લનષ્કલઙ્કા લનરુપાલધર્ લનરીશ્વરા |
નીરાગા રાગમર્થની લનમણિા મિનાલિની || ૪૬||
લનલિન્ત્તા લનરહાં કારા લનમોહા મોહનાલિની |
લનમણમા મમતાહન્ત્ત્રી લનષ્પાપા પાપનાલિની || ૪૭||
લનષ્ક્રોધા ક્રોધિમની લનલોભા લોભનાલિની |
લનઃસાંિયા સાંિયઘ્ની લનભણવા ભવનાલિની || ૪૮||
લનલવણકલ્પા લનરાબાધા લનભેિા ભેિનાલિની |
લનનાણિા મૃ્યુમર્થની લનલષ્ક્રયા લનષ્પલરગ્રહા || ૪૯||
લનસ્તુલા નીલલિકુ રા લનરપાયા લનર્યયા |
િુ લણભા િુ ગણમા િુ ગાણ િુ ઃખહન્ત્ત્રી સુખપ્રિા || ૫૦||
િુ ષ્ટિૂ રા િુ રાિાર િમની િોષવલજણતા |
સવણજ્ઞા સાન્ત્રકરુણા સમાનાલધક વલજણતા || ૫૧||
સવણિલતમયી સવણ મગગલા સદ્ગલતપ્રિા |
સવેશ્વરી સવણમયી સવણમન્ત્ત્ર સ્વરૂલપણી || ૫૨||
સવણ યન્ત્ત્રાલત્મકા સવણ તન્ત્ત્રરૂપા મનોન્ત્મની |
માહેશ્વરી મહાિે વી મહાલક્ષ્મીર્ મૃડલપ્રયા || ૫૩||
મહારૂપા મહાપૂજ્યા મહાપાતક નાલિની |
મહામાયા મહાસત્ત્વા મહાિલતર્ મહારલતઃ || ૫૪||

મહાભોગા મહૈશ્વયાણ મહાવીયાણ મહાબલા |
મહાબુલિર્ મહાલસલિર્ મહાયોગેશ્વરેશ્વરી || ૫૫||
મહાતન્ત્ત્રા મહામન્ત્ત્રા મહાયન્ત્ત્રા મહાસના |
મહાયાગ ક્રમારાધ્યા મહાભૈરવ પૂલજતા || ૫૬||
મહેશ્વર મહાકલ્પ મહાતાણ્ડવ સાલક્ષણી |
મહાકામેિ મલહષી મહાલત્રપુર સુન્ત્િરી || ૫૭||
િતુઃષષ્ટ્યુપિારાઢ્યા િતુઃષલષ્ટકલામયી |
મહાિતુઃ ષલષ્ટકોલટ યોલગની ગણસેલવતા || ૫૮||
મનુલવદ્ા િન્ત્રલવદ્ા િન્ત્રમણ્ડલ મધ્યગા |
િારુરૂપા િારુહાસા િારુિન્ત્ર કલાધરા || ૫૯||
િરાિર જગન્નાર્થા િક્રરાજ લનકે તના |
પાવણતી પદ્મનયના પદ્મરાગ સમપ્રભા || ૬૦||
પઞ્િ પ્રેતાસનાસીના પઞ્િરહ્મ સ્વરૂલપણી |
લિન્ત્મયી પરમાનન્ત્િા લવજ્ઞાન ઘનરૂલપણી || ૬૧||
ધ્યાન ધ્યાતૃ ધ્યેયરૂપા ધમાણધમણ લવવલજણતા |
લવશ્વરૂપા જાગલરણી સ્વપન્ત્તી તૈજસાલત્મકા || ૬૨||
સુપ્તા પ્રાજ્ઞાલત્મકા તુયાણ સવાણવસ્ર્થા લવવલજણતા |
સૃલષ્ટકત્રી રહ્મરૂપા ગોપ્તત્રી ગોલવન્ત્િરૂલપણી || ૬૩||
સાંહાલરણી રુરરૂપા લતરોધાન કરીશ્વરી |
સિાલિવાઽનુગ્રહિા પઞ્િકૃ ્ય પરાયણા || ૬૪||
ભાનુમણ્ડલ મધ્યસ્ર્થા ભૈરવી ભગમાલલની |
પદ્માસના ભગવતી પદ્મનાભ સહોિરી || ૬૫||
ઉન્ત્મેષ લનલમષો્પન્ન લવપન્ન ભુવનાવલી |
સહસ્ર િીષણવિના સહસ્રાક્ષી સહસ્રપાત્ || ૬૬||
આરહ્મ કીટ જનની વણાણશ્રમ લવધાલયની |
લનજાજ્ઞારૂપ લનગમા પુણ્ યાપુણ્ ય ફલપ્રિા || ૬૭||
શ્રુલત સીમન્ત્ત લસન્ત્િૂરી કૃ ત પાિાબ્જ ધૂલલકા |
સકલાગમ સન્ત્િોહ િુલત સમપુટ મૌલતકા || ૬૮||
પુરુષાર્થણપ્રિા પૂણાણ ભોલગની ભુવનેશ્વરી |
અલમબકાઽનાલિ લનધના હલરરહ્મેન્ત્ર સેલવતા || ૬૯||

નારાયણી નાિરૂપા નામરૂપ લવવલજણતા |
હ્ીાંકારી હ્ીમતી હૃદ્ા હેયોપાિે ય વલજણતા || ૭૦||
રાજરાજાલિણતા રાજ્ઞી રમયા રાીવલોિના |
રઞ્જની રમણી રસ્યા રણલ્કલઙ્કલણ મેખલા || ૭૧||
રમા રાકે ન્ત્િુવિના રલતરૂપા રલતલપ્રયા |
રક્ષાકરી રાક્ષસઘ્ની રામા રમણલમપટા || ૭૨||
કામયા કામકલારૂપા કિમબ કુ સુમ લપ્રયા |
કલ્યાણી જગતીકન્ત્િા કરુણા રસ સાગરા || ૭૩||
કલાવતી કલાલાપા કાન્ત્તા કાિમબરીલપ્રયા |
વરિા વામનયના વારુણી મિ લવહ્વલા || ૭૪||
લવશ્વાલધકા વેિવેદ્ા લવન્ત્ધ્ યાિલ લનવાલસની |
લવધાત્રી વેિજનની લવષ્ણુમાયા લવલાલસની || ૭૫||
ક્ષેત્રસ્વરૂપા ક્ષેત્રેિી ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ પાલલની |
ક્ષયવૃલિ લવલનમુણતા ક્ષેત્રપાલ સમલિણતા || ૭૬||
લવજયા લવમલા વન્ત્દ્ા વન્ત્િારુ જન વ્સલા |
વાગ્વાલિની વામકે િી વલિમણ્ડલ વાલસની || ૭૭||
ભલતમત્ કલ્પલલતકા પિુપાિ લવમોલિની |
સાંહૃતાિેષ પાષણ્ડા સિાિાર પ્રવલતણકા || ૭૮||
તાપત્રયાલગ્િ સન્ત્તપ્ત સમાહ્લાિન િલન્ત્રકા |
તરુણી તાપસારાધ્યા તનુમધ્યા તમોઽપહા || ૭૯||
લિલતસ્ત્પિ લક્ષ્યાર્થાણ લિિે કરસ રૂલપણી |
સ્વાત્માનન્ત્િ લવીભૂત રહ્માદ્ાનન્ત્િ સન્ત્તલતઃ || ૮૦||
પરા પ્ર્યલક્ત્િતીરૂપા પશ્યન્ત્તી પરિે વતા |
મધ્યમા વૈખરીરૂપા ભત માનસ હાં લસકા || ૮૧||
કામેશ્વર પ્રાણનાડી કૃ તજ્ઞા કામપૂલજતા |
િૃગગાર રસ સમપૂણાણ જયા જાલન્ત્ધર લસ્ર્થતા || ૮૨||
ઓડ્યાણપીઠ લનલયા લબન્ત્િુ મણ્ડલવાલસની |
રહોયાગ ક્રમારાધ્યા રહસ્તપણણ તલપણતા || ૮૩||
સદ્ઃપ્રસાલિની લવશ્વ સાલક્ષણી સાલક્ષવલજણતા |
ષડગગિે વતા યુતા ષાડ્ગુણ્ ય પલરપૂલરતા || ૮૪||

લન્યલલલન્ના લનરુપમા લનવાણણ સુખ િાલયની |
લન્યા ષોડલિકા રૂપા શ્રીકણ્ઠાધણ િરીલરણી || ૮૫||
પ્રભાવતી પ્રભારૂપા પ્રલસિા પરમેશ્વરી |
મૂલપ્રકૃ લતર્ અવ્યતા વ્યતાવ્યત સ્વરૂલપણી || ૮૬||
વ્યાલપની લવલવધાકારા લવદ્ાલવદ્ા સ્વરૂલપણી |
મહાકામેિ નયન કુ મુિાહ્લાિ કૌમુિી || ૮૭||
ભત હાિણ તમોભેિ ભાનુમદ્ભાનુ સન્ત્તલતઃ |
લિવિૂ તી લિવારાધ્યા લિવમૂલતણઃ લિવઙ્કરી || ૮૮||
લિવલપ્રયા લિવપરા લિષ્ટેષ્ટા લિષ્ટપૂલજતા |
અપ્રમેયા સ્વપ્રકાિા મનોવાિામગોિરા || ૮૯||
લિચ્છલતિ્ િેતનારૂપા જડિલતર્ જડાલત્મકા |
ગાયત્રી વ્યાહૃલતઃ સન્ત્ધ્યા લદ્વજબૃન્ત્િ લનષેલવતા || ૯૦||
તત્ત્વાસના તત્ત્વમયી પઞ્િ કોિાન્ત્તર લસ્ર્થતા |
લનઃસીમ મલહમા લન્ય યૌવના મિિાલલની || ૯૧||
મિઘૂલણણત રતાક્ષી મિપાટલ ગણ્ડભૂઃ |
િન્ત્િન રવ લિગ્ધાગગી િામપેય કુ સુમ લપ્રયા || ૯૨||
કુ િલા કોમલાકારા કુ રુકુ લ્લા કુ લેશ્વરી |
કુ લકુ ણ્ડાલયા કૌલ માગણ ત્પર સેલવતા || ૯૩||
કુ માર ગણનાર્થામબા તુલષ્ટઃ પુલષ્ટર્ મલતર્ ધૃલતઃ |
િાલન્ત્તઃ સ્વલસ્તમતી કાલન્ત્તર્ નલન્ત્િની લવઘ્નનાલિની || ૯૪||
તેજોવતી લત્રનયના લોલાક્ષી કામરૂલપણી |
માલલની હાં લસની માતા મલયાિલ વાલસની || ૯૫||
સુમુખી નલલની સુભ્રૂઃ િોભના સુરનાલયકા |
કાલકણ્ઠી કાલન્ત્તમતી ક્ષોલભણી સૂક્ષ્મરૂલપણી || ૯૬||
વજ્રેશ્વરી વામિે વી વયોઽવસ્ર્થા લવવલજણતા |
લસિેશ્વરી લસિલવદ્ા લસિમાતા યિલસ્વની || ૯૭||
લવિુલિિક્ર લનલયાઽઽરતવણાણ લત્રલોિના |
ખટ્વાગગાલિ પ્રહરણા વિનૈક સમલન્ત્વતા || ૯૮||
પાયસાન્નલપ્રયા ્વક્ત્સ્ર્થા પિુલોક ભયઙ્કરી |
અમૃતાલિ મહાિલત સાંવૃતા ડાલકનીશ્વરી || ૯૯||

અનાહતાબ્જ લનલયા શ્યામાભા વિનદ્વયા |
િાં ષ્ટરોજ્જજ્જવલાઽક્ષ માલાલિ ધરા રુલધરસાંલસ્ર્થતા || ૧૦૦||
કાલરાત્ર્યાલિ િક્ત્્યૌઘ વૃતા લસ્નગ્ધૌિનલપ્રયા |
મહાવીરેન્ત્ર વરિા રાલકણ્યમબા સ્વરૂલપણી || ૧૦૧||
મલણપૂરાબ્જ લનલયા વિનત્રય સાંયુતા |
વજ્રાલિકાયુધોપેતા ડામયાણલિલભરાવૃતા || ૧૦૨||
રતવણાણ માાંસલનષ્ઠા ગુડાન્ન પ્રીત માનસા |
સમસ્તભત સુખિા લાલકન્ત્યમબા સ્વરૂલપણી || ૧૦૩||
સ્વાલધષ્ઠાનામબુજ ગતા િતુવણક્ત્ત્ર મનોહરા |
િૂલાદ્ાયુધ સમપન્ના પીતવણાણઽલતગલવણતા || ૧૦૪||
મેિોલનષ્ઠા મધુપ્રીતા બલન્ત્ધન્ત્યાલિ સમલન્ત્વતા |
િધ્યન્નાસત હૃિયા કાલકની રૂપ ધાલરણી || ૧૦૫||
મૂલાધારામબુજારૂઢ્ા પઞ્િ વક્ત્ત્રાઽલસ્ર્થ સાંલસ્ર્થતા |
અઙ્કુિાલિ પ્રહરણા વરિાલિ લનષેલવતા || ૧૦૬||
મુદ્ગૌિનાસત લિત્તા સાલકન્ત્યમબા સ્વરૂલપણી |
આજ્ઞા િક્રાબ્જ લનલયા િુલલવણાણ ષડાનના || ૧૦૭||
મજ્જાસાંસ્ર્થા હાં સવતી મુખ્ ય િલત સમલન્ત્વતા |
હલરરાન્નૈક રલસકા હાલકની રૂપ ધાલરણી || ૧૦૮||
સહસ્રિલ પદ્મસ્ર્થા સવણ વણોપ િોલભતા |
સવાણયુધધરા િુલલ સાંલસ્ર્થતા સવણતોમુખી || ૧૦૯||
સવૌિન પ્રીતલિત્તા યાલકન્ત્યમબા સ્વરૂલપણી |
સ્વાહા સ્વધાઽમલતર્ મેધા શ્રુલતઃ સ્મૃલતર્ અનુત્તમા || ૧૧૦||
પુણ્ યકીલતણઃ પુણ્ યલભ્યા પુણ્ યશ્રવણ કીતણના |
પુલોમજાલિણતા બન્ત્ધ મોિની બન્ત્ધુરાલકા || ૧૧૧||
લવમિણરૂલપણી લવદ્ા લવયિાલિ જગ્પ્રસૂઃ |
સવણવ્ યાલધ પ્રિમની સવણમૃ્યુ લનવાલરણી || ૧૧૨||
અગ્રગણ્યાઽલિન્ત્્યરૂપા કલલકલ્મષ નાલિની |
કા્યાયની કાલહન્ત્ત્રી કમલાક્ષ લનષેલવતા || ૧૧૩||
તામબૂલ પૂલરત મુખી િાલડમી કુ સુમ પ્રભા |
મૃગાક્ષી મોલહની મુખ્ યા મૃડાની લમત્રરૂલપણી || ૧૧૪||

લન્યતૃપ્તા ભતલનલધર્ લનયન્ત્ત્રી લનલખલેશ્વરી |
મૈત્ર્યાલિ વાસનાલભ્યા મહાપ્રલય સાલક્ષણી || ૧૧૫||
પરા િલતઃ પરા લનષ્ઠા પ્રજ્ઞાનઘન રૂલપણી |
માધ્વીપાનાલસા મત્તા માતૃકા વણણ રૂલપણી || ૧૧૬||
મહાકૈ લાસ લનલયા મૃણાલ મૃિુ િોલણતા |
મહનીયા િયામૂલતણર્ મહાસામ્ાજ્ય િાલલની || ૧૧૭||
આત્મલવદ્ા મહાલવદ્ા શ્રીલવદ્ા કામસેલવતા |
શ્રી ષોડિાક્ષરી લવદ્ા લત્રકૂ ટા કામકોલટકા || ૧૧૮||
કટાક્ષ લકઙ્કરી ભૂત કમલા કોલટ સેલવતા |
લિરઃલસ્ર્થતા િન્ત્રલનભા ભાલસ્ર્થેન્ત્ર ધનુઃપ્રભા || ૧૧૯||
હૃિયસ્ર્થા રલવપ્રખ્યા લત્રકોણાન્ત્તર િીલપકા |
િાક્ષાયણી િૈ ્યહન્ત્ત્રી િક્ષયજ્ઞ લવનાલિની || ૧૨૦||
િરાન્ત્િોલલત િીઘાણક્ષી િર હાસોજ્જજ્જવલન્ મુખી |
ગુરુમૂલતણર્ ગુણલનલધર્ ગોમાતા ગુહજન્ત્મભૂઃ || ૧૨૧||
િે વિ
ે ી િણ્ડનીલતસ્ર્થા િહરાકાિ રૂલપણી |
પ્રલતપન્ત્મુખ્ ય રાકાન્ત્ત લતલર્થ મણ્ડલ પૂલજતા || ૧૨૨||
કલાલત્મકા કલાનાર્થા કાવ્યાલાપ લવનોલિની |
સિામર રમા વાણી સવ્ય િલક્ષણ સેલવતા || ૧૨૩||
આલિિલતર્ અમેયાઽઽત્મા પરમા પાવનાકૃ લતઃ |
અનેકકોલટ રહ્માણ્ડ જનની લિવ્યલવગ્રહા || ૧૨૪||
લલીાંકારી કે વલા ગુહ્યા કૈ વલ્ય પિિાલયની |
લત્રપુરા લત્રજગદ્વન્ત્દ્ા લત્રમૂલતણસ્ લત્રિિેશ્વરી || ૧૨૫||
ત્ર્યક્ષરી લિવ્ય ગન્ત્ધાઢ્યા લસન્ત્િૂ ર લતલકાલઞ્િતા |
ઉમા િૈલેન્ત્રતનયા ગૌરી ગન્ત્ધવણ સેલવતા || ૧૨૬||
લવશ્વગભાણ સ્વણણગભાણઽવરિા વાગધીશ્વરી |
ધ્યાનગમયાઽપલરચ્છેદ્ા જ્ઞાનિા જ્ઞાનલવગ્રહા || ૧૨૭||
સવણવિ
ે ાન્ત્ત સાંવેદ્ા સ્યાનન્ત્િ સ્વરૂલપણી |
લોપામુરાલિણતા લીલા કૢપ્ત રહ્માણ્ડ મણ્ડલા || ૧૨૮||
અદૃશ્યા દૃશ્યરલહતા લવજ્ઞાત્રી વેદ્વલજણતા |
યોલગની યોગિા યોગ્યા યોગાનન્ત્િા યુગન્ત્ધરા || ૧૨૯||

ઇચ્છાિલત જ્ઞાનિલત લક્રયાિલત સ્વરૂલપણી |
સવાણધારા સુપ્રલતષ્ઠા સિસદ્રૂ પ ધાલરણી || ૧૩૦||
અષ્ટમૂલતણર્ અજાજૈત્રી લોકયાત્રા લવધાલયની |
એકાલકની ભૂમરૂપા લનદ્વૈતા દ્વૈતવલજણતા || ૧૩૧||
અન્નિા વસુિા વૃિા રહ્માત્મૈક્ય સ્વરૂલપણી |
બૃહતી રાહ્મણી રાહ્મી રહ્માનન્ત્િા બલલલપ્રયા || ૧૩૨||
ભાષારૂપા બૃહ્સેના ભાવાભાવ લવવલજણતા |
સુખારાધ્યા િુભકરી િોભના સુલભા ગલતઃ || ૧૩૩||
રાજ રાજેશ્વરી રાજ્ય િાલયની રાજ્ય વલ્લભા |
રાજ્કૃ પા રાજપીઠ લનવેલિત લનજાલશ્રતા || ૧૩૪||
રાજ્યલક્ષ્મીઃ કોિનાર્થા િતુરગગ બલેશ્વરી |
સામ્ાજ્ય િાલયની સ્યસન્ત્ધા સાગરમેખલા || ૧૩૫||
િીલક્ષતા િૈ ્યિમની સવણલોક વિઙ્કરી |
સવાણર્થણિાત્રી સાલવત્રી સલચ્િિાનન્ત્િ રૂલપણી || ૧૩૬||
િે િ કાલાપલરલચ્છન્ના સવણગા સવણમોલહની |
સરસ્વતી િાસ્ત્મયી ગુહામબા ગુહ્યરૂલપણી || ૧૩૭||
સવોપાલધ લવલનમુણતા સિાલિવ પલતવ્રતા |
સમપ્રિાયેશ્વરી સાધ્વી ગુરુમણ્ડલ રૂલપણી || ૧૩૮||
કુ લોત્તીણાણ ભગારાધ્યા માયા મધુમતી મહી |
ગણામબા ગુહ્યકારાધ્યા કોમલાગગી ગુરુલપ્રયા || ૧૩૯||
સ્વતન્ત્ત્રા સવણતન્ત્ત્રેિી િલક્ષણામૂલતણ રૂલપણી |
સનકાલિ સમારાધ્યા લિવજ્ઞાન પ્રિાલયની || ૧૪૦||
લિ્કલાઽઽનન્ત્િ કલલકા પ્રેમરૂપા લપ્રયઙ્કરી |
નામપારાયણ પ્રીતા નલન્ત્િલવદ્ા નટે શ્વરી || ૧૪૧||
લમથ્યા જગિલધષ્ઠાના મુલતિા મુલતરૂલપણી |
લાસ્યલપ્રયા લયકરી લજ્જા રમભાલિવલન્ત્િતા || ૧૪૨||
ભવિાવ સુધાવૃલષ્ટઃ પાપારણ્ય િવાનલા |
િૌભાણગ્ય તૂલવાતૂલા જરાધ્વાન્ત્ત રલવપ્રભા || ૧૪૩||
ભાગ્યાલબ્ધ િલન્ત્રકા ભત લિત્તકે લક ઘનાઘના |
રોગપવણત િમભોલલર્ મૃ્યુિારુ કુ ઠાલરકા || ૧૪૪||

મહેશ્વરી મહાકાલી મહાગ્રાસા મહાિના |
અપણાણ િલણ્ડકા િણ્ડમુણ્ડાસુર લનષૂલિની || ૧૪૫||
ક્ષરાક્ષરાલત્મકા સવણ લોકે િી લવશ્વધાલરણી |
લત્રવગણિાત્રી સુભગા ત્ર્યમબકા લત્રગુણાલત્મકા || ૧૪૬||
સ્વગાણપવગણિા િુિા જપાપુષ્પ લનભાકૃ લતઃ |
ઓજોવતી દ્ુલતધરા યજ્ઞરૂપા લપ્રયવ્રતા || ૧૪૭||
િુ રારાધ્યા િુ રાધષાણ પાટલી કુ સુમ લપ્રયા |
મહતી મેરુલનલયા મન્ત્િાર કુ સુમ લપ્રયા || ૧૪૮||
વીરારાધ્યા લવરાડૂપા લવરજા લવશ્વતોમુખી |
પ્ર્યગ્રૂપા પરાકાિા પ્રાણિા પ્રાણરૂલપણી || ૧૪૯||
માતાણણ્ડ ભૈરવારાધ્યા મલન્ત્ત્રણીન્ત્યસ્ત રાજ્યધૂઃ |
લત્રપુરિ
ે ી જય્સેના લનસ્ત્ૈગણ્
ુ યા પરાપરા || ૧૫૦||
સ્ય જ્ઞાનાનન્ત્િ રૂપા સામરસ્ય પરાયણા |
કપલિણ ની કલામાલા કામધુક્ કામરૂલપણી || ૧૫૧||
કલાલનલધઃ કાવ્યકલા રસજ્ઞા રસિેવલધઃ |
પુષ્ટા પુરાતના પૂજ્યા પુષ્કરા પુષ્કરેક્ષણા || ૧૫૨||
પરાં જ્યોલતઃ પરાં ધામ પરમાણુઃ પરા્પરા |
પાિહસ્તા પાિહન્ત્ત્રી પરમન્ત્ત્ર લવભેલિની || ૧૫૩||
મૂતાણઽમૂતાણઽલન્યતૃપ્તા મુલનમાનસ હાં લસકા |
સ્યવ્રતા સ્યરૂપા સવાણન્ત્તયાણલમની સતી || ૧૫૪||
રહ્માણી રહ્મજનની બહુ રૂપા બુધાલિણતા |
પ્રસલવત્રી પ્રિણ્ડાઽઽજ્ઞા પ્રલતષ્ઠા પ્રકટાકૃ લતઃ || ૧૫૫||
પ્રાણેશ્વરી પ્રાણિાત્રી પઞ્િાિ્પીઠ રૂલપણી |
લવિૃગખલા લવલવતસ્ર્થા વીરમાતા લવય્પ્રસૂઃ || ૧૫૬||
મુકુન્ત્િા મુલતલનલયા મૂલલવગ્રહ રૂલપણી |
ભાવજ્ઞા ભવરોગઘ્ની ભવિક્ર પ્રવલતણની || ૧૫૭||
છન્ત્િઃસારા િાસ્ત્સારા મન્ત્ત્રસારા તલોિરી |
ઉિારકીલતણર્ ઉદ્દામવૈભવા વણણરૂલપણી || ૧૫૮||
જન્ત્મમૃ્યુ જરાતપ્ત જનલવશ્રાલન્ત્ત િાલયની |
સવોપલનષ િુ િ્ ઘુષ્ટા િાન્ત્્યતીત કલાલત્મકા || ૧૫૯||

ગમભીરા ગગનાન્ત્તસ્ર્થા ગલવણતા ગાનલોલુપા |
કલ્પના રલહતા કાષ્ઠાઽકાન્ત્તા કાન્ત્તાધણ લવગ્રહા || ૧૬૦||
કાયણકારણ લનમુણતા કામકે લલ તરલગગતા |
કન્કનકતા ટઙ્કા લીલા લવગ્રહ ધાલરણી || ૧૬૧||
અજા ક્ષયલવલનમુણતા મુગ્ધા લક્ષપ્ર પ્રસાલિની |
અન્ત્તમુણખ સમારાધ્યા બલહમુણખ સુિુલણભા || ૧૬૨||
ત્રયી લત્રવગણલનલયા લત્રસ્ર્થા લત્રપુરમાલલની |
લનરામયા લનરાલમબા સ્વાત્મારામા સુધાસૃલતઃ || ૧૬૩||
સાંસારપઙ્ક લનમણગ્ િ સમુિરણ પલણ્ડતા |
યજ્ઞલપ્રયા યજ્ઞકત્રી યજમાન સ્વરૂલપણી || ૧૬૪||
ધમાણધારા ધનાધ્યક્ષા ધનધાન્ત્ય લવવલધણની |
લવપ્રલપ્રયા લવપ્રરૂપા લવશ્વભ્રમણ કાલરણી || ૧૬૫||
લવશ્વગ્રાસા લવદ્રુ માભા વૈષ્ણવી લવષ્ણુરૂલપણી |
અયોલનર્ યોલનલનલયા કૂ ટસ્ર્થા કુ લરૂલપણી || ૧૬૬||
વીરગોષ્ઠીલપ્રયા વીરા નૈષ્કમયાણ નાિરૂલપણી |
લવજ્ઞાનકલના કલ્યા લવિગ્ધા બૈન્ત્િવાસના || ૧૬૭||
તત્ત્વાલધકા તત્ત્વમયી તત્ત્વમર્થણ સ્વરૂલપણી |
સામગાનલપ્રયા સૌમયા સિાલિવ કુ ટુ લમબની || ૧૬૮||
સવ્યાપસવ્ય માગણસ્ર્થા સવાણપલદ્વલનવાલરણી |
સ્વસ્ર્થા સ્વભાવમધુરા ધીરા ધીરસમલિણતા || ૧૬૯||
િૈતન્ત્યાઘ્યણ સમારાધ્યા િૈતન્ત્ય કુ સુમલપ્રયા |
સિોલિતા સિાતુષ્ટા તરુણાલિ્ય પાટલા || ૧૭૦||
િલક્ષણા િલક્ષણારાધ્યા િરસ્મેર મુખામબુજા |
કૌલલની કે વલાઽનઘ્યણ કૈ વલ્ય પિિાલયની || ૧૭૧||
સ્તોત્રલપ્રયા સ્તુલતમતી શ્રુલત સાંસ્તુત વૈભવા |
મનલસ્વની માનવતી મહેિી મગગલાકૃ લતઃ || ૧૭૨||
લવશ્વમાતા જગિાત્રી લવિાલાક્ષી લવરાલગણી |
પ્રગલ્ભા પરમોિારા પરામોિા મનોમયી || ૧૭૩||
વ્યોમકે િી લવમાનસ્ર્થા વલજ્રણી વામકે શ્વરી |
પઞ્િયજ્ઞ લપ્રયા પઞ્િ પ્રેત મઞ્િાલધિાલયની || ૧૭૪||

પઞ્િમી પઞ્િભૂતેિી પઞ્િ સાંખ્ યોપિાલરણી |
િાશ્વતી િાશ્વતૈશ્વયાણ િમણિા િમભુમોલહની || ૧૭૫||
ધરા ધરસુતા ધન્ત્યા ધલમણણી ધમણવલધણની |
લોકાતીતા ગુણાતીતા સવાણતીતા િમાલત્મકા || ૧૭૬||
બન્ત્ધૂક કુ સુમપ્રખ્યા બાલા લીલાલવનોલિની |
સુમગગલી સુખકરી સુવેષાઢ્યા સુવાલસની || ૧૭૭||
સુવાલસન્ત્યિણન પ્રીતાઽઽિોભના િુિમાનસા |
લબન્ત્િુ તપણણ સન્ત્તુષ્ટા પૂવજા
ણ
લત્રપુરાલમબકા || ૧૭૮||
િિમુરા સમારાધ્યા લત્રપુરાશ્રી વિઙ્કરી |
જ્ઞાનમુરા જ્ઞાનગમયા જ્ઞાનજ્ઞેય સ્વરૂલપણી || ૧૭૯||
યોલનમુરા લત્રખણ્ડેિી લત્રગુણામબા લત્રકોણગા |
અનઘાઽદ્ભુત િાલરત્રા વાલઞ્છતાર્થણ પ્રિાલયની || ૧૮૦||
અભ્યાસાલતિય જ્ઞાતા ષડધ્વાતીત રૂલપણી |
અવ્યાજ કરુણા મૂલતણર્ અજ્ઞાન ધ્વાન્ત્ત િીલપકા || ૧૮૧||
આબાલ ગોપ લવલિતા સવાણનુલ્ લગઘ્ય િાસના |
શ્રીિક્રરાજ લનલયા શ્રીમત્ લત્રપુરસુન્ત્િરી || ૧૮૨||
શ્રીલિવા લિવ િક્ત્્યૈક્ય રૂલપણી લલલતાલમબકા |
એવાં શ્રીલલલતા િે વ્ યા નામિાાં સાહસ્રકાં જગુઃ ||
|| ઇલત શ્રીરહ્માણ્ડપુરાણે ઉત્તરખણ્ડે શ્રીહયગ્રીવાગસ્્યસાંવાિે
શ્રીલલલતા સહસ્રનામ સ્તોત્ર કર્થનાં સમપૂણમ
ણ ્ ||

