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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

Includes comments on background and importance in the end
written by M. Giridhar

॥ யாஸ: ॥
அ ய லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ரமாலா ம ர ய ।
வ யாதி³வா ³ேத³வதா ரு’ஷய: ।
அனு டு ச² த:³ ।
லலிதாபரேம வரீ ேத³வதா ।
ம ³வா ³ப⁴வ ேடதி பீ³ஜ ।

ம ⁴ய ேடதி ஶ தி: ।
ஶ தி ேடதி கீலக ।
லலிதாமஹா ரிபுரஸு த³ரீ- ரஸாத³ஸி ³தி⁴ ³வாரா

சி திதப²லாவா ய ேத² ஜேப வினிேயாக:³ ।
॥ ⁴யான ॥

ஸி ³ராருணவி ³ரஹா ரினயநா மாணி யெமௗலி பு²ர
தாரா நாயக ேஶக²ரா மிதமுகீ² மாபீன வே ாருஹா ।
பாணி ⁴யாமலி ண ர ன சஷக ர ேதா பல பி³ ⁴ரதீ
ெஸௗ யா ர ன க⁴ட த² ர தசர ⁴யாேய பராம பி³கா ॥
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.

அரு கரு தர கி³தா
⁴ரு’த பாஶா குஶ பு ப பா³ணசாபா ।
அணிமாதி³பி⁴ ரா ரு’தா ம ைக²-
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

ரஹமி ேயவவிபா⁴வேய ப⁴வானீ ॥
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.

⁴யாேய ப ³மாஸன தா² விகஸிதவத³நா ப ³மப ராயதா
ேஹமாபா⁴ பீதவ ரா கரகலிதலஸ ³ேத⁴மப ³மா வரா கீ³ ।
ஸ வால கார யு தா ஸதத மப⁴யதா³ ப⁴ தன ரா ப⁴வானீ
வி ³யா ஶா த தி ஸகல ஸுரனுதா ஸ வ ஸ ப ரதா³ ரீ ॥

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.

ஸகு குமவிேலபநாமலிகசு பி³ க ரிகா

ஸம த³ஹஸிேத ஸஶர சாப பாஶா குஶா ।
அேஶஷஜன ேமாஹினீ அருண மா ய ⁴ஷா ப³ரா
ஜபாகுஸும பா⁴ஸுரா ஜபவிெதௗ⁴ மேர த³ பி³கா ॥
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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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

॥அத² லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥
ௐ மாதா மஹாரா ஞீ ம -ஸி ஹாஸேன வரீ ।
சித³ ³னி-கு ட³-ஸ ⁴தா ேத³வகா ய-ஸமு ³யதா ॥ 1॥
உ ³ய ³பா⁴னு-ஸஹ ராபா⁴ சது பா³ஹு-ஸம விதா ।
ராக³ வ ப-பாஶா ⁴யா ேராதா⁴காரா குேஶா வலா ॥ 2॥
மே ேப ு-ேகாத³ டா³ ப சத மா ர-ஸாயகா ।
நிஜாருண- ரபா⁴ ர-ம ஜ ³ ³ர மா ட³-ம ட³லா ॥ 3॥
ச பகாேஶாக-பு க³-ெஸௗக³ தி⁴க-லஸ கசா ।
குருவி த³மணி- ேரணீ-கன ேகாடீர-ம டி³தா ॥ 4॥
அ டமீச ³ர-வி ⁴ராஜ-த³லிக த²ல-ேஶாபி⁴தா ।
முக²ச ³ர-கல காப⁴- ரு’க³ பி⁴-விேஶஷகா ॥ 5॥
வத³ன மர-மா க³ ய- ³ரு’ஹேதாரண-சி லிகா ।
வ ரல மீ-பரீவாஹ-சல மீ ப⁴-ேலாச ॥ 6॥
நவச பக-பு பாப⁴-நாஸாத³ ட³-விராஜிதா ।
தாராகா தி-திர காரி-நாஸாப⁴ரண-பா⁴ஸுரா ॥ 7॥
கத³ ப³ம ஜரீ- லு’ த-க ண ர-மே ஹரா ।
தாட க-யுக³லீ- ⁴த-தபே டு³ப-ம ட³லா ॥ 8॥
ப ³மராக³- லாத³ ஶ-பரிபா⁴வி-கேபால :⁴ ।
நவவி ³ரும-பி³ ப³ - ய காரி-ரத³ன ச²தா³ ॥ 9॥ or த³ஶன ச²தா³

ஶு ³த⁴-வி ³யா குராகார- ³விஜப தி- ³வேயா வலா ।
க ர-வீடிகாேமாத³-ஸமாக ஷி-தி³க³ தரா ॥ 10॥
நிஜ-ஸ லாப-மாது⁴ ய-வினி ப⁴ ஸித-க ச²பீ । or நிஜ-ஸ லாப

ம த³ மித- ரபா⁴ ர-ம ஜ காேமஶ-மானஸா ॥ 11॥
அ கலித-ஸா ³ரு’ ய-சிபு³க -விராஜிதா । or சுபு³க
காேமஶ-ப³ ³த⁴-மா க³ ய-ஸூ ர-ேஶாபி⁴த-க த⁴ரா ॥ 12॥
கனகா க³த³-ேக ர-கமனீய-பு⁴ஜா விதா ।
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

ர ன ³ைரேவய-சி தாக-ேலால-மு தா-ப²லா விதா ॥ 13॥
காேம வர- ேரமர ன-மணி- ரதிபண- தனீ ।
நா ⁴யாலவால-ேராமாலி-லதா-ப²ல-குச ³வயீ ॥ 14॥
ல யேராம-லதாதா⁴ரதா-ஸமு ேனய-ம ⁴யமா ।
தனபா⁴ர-த³ல ம ⁴ய-ப டப³ த⁴-வலி ரயா ॥ 15॥

அரு ருண-ெகௗஸு ப⁴-வ ர-பா⁴ வ -கடீதடீ ।
ர ன-கி கிணிகா-ர ய-ரஶ -தா³ம- ⁴ஷிதா ॥ 16॥
காேமஶ- ஞாத-ெஸௗபா⁴ ³ய-மா த³ேவாரு- ³வயா விதா ।
மாணி ய-முகுடாகார-ஜானு ³வய-விராஜிதா ॥ 17॥
இ ³ரேகா³ப-பரி த- மர ப⁴-ஜ கி⁴கா ।
³ட⁴கு³ பா² ம ரு’ ட²-ஜயி ணு- ரபதா³ விதா ॥ 18॥

நக²-தீ³தி⁴தி-ஸ ச² ன-நம ஜன-தேமாகு³ ।
பத³ ³வய- ரபா⁴ஜால-பரா ரு’த-ஸேராருஹா ॥ 19॥
ஸி ஜான-மணிம ஜீர-ம டி³த- -பதா³ பு³ஜா । or ஜான

மராலீ-ம த³க³ம மஹாலாவ ய-ேஶவதி:⁴ ॥ 20॥
ஸ வாரு ऽனவ ³யா கீ³ஸ வாப⁴ரண- ⁴ஷிதா ।
வ-காேம வரா க தா² வா வாதீ⁴ன-வ லபா⁴ ॥ 21॥

ஸுேமரு-ம ⁴ய- ரு’ க³ தா² ம னக³ர-நாயிகா ।
சி தாமணி- ³ரு’ஹா த தா² ப ச- ³ர மாஸன- தி²தா ॥ 22॥
மஹாப ³மாடவீ-ஸ தா² கத³ ப³வன-வாஸினீ ।
ஸுதா⁴ஸாக³ர-ம ⁴ய தா² காமா காமதா³யினீ ॥ 23॥
ேத³வ ஷி-க³ண-ஸ கா⁴த- யமா ம-ைவப⁴வா ।
ப⁴ டா³ஸுர-வேதா⁴ ³யு த-ஶ திேஸ -ஸம விதா ॥ 24॥
ஸ ப கரீ-ஸமா ட⁴-ஸி து⁴ர- ரஜ-ேஸவிதா ।
அ வா டா⁴தி⁴ டி²தா வ-ேகாடி-ேகாடிபி⁴ரா ரு’தா ॥ 25॥
ச ரராஜ-ரதா² ட⁴-ஸ வாயுத⁴-பரி ரு’தா ।
ேக³யச ர-ரதா² ட⁴-ம ரிணீ-பரிேஸவிதா ॥ 26॥
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

கிரிச ர-ரதா² ட⁴-த³ ட³ தா²-புர ரு’தா ।
வாலா-மாலினிகா த-வ னி ராகார-ம ⁴யகா³ ॥ 27॥
ப⁴ ட³ைஸ ய-வேதா⁴ ³யு த-ஶ தி-வி ரம-ஹ ஷிதா ।
நி யா-பரா ரமாேடாப-நிரீ ண-ஸமு ஸுகா ॥ 28॥
ப⁴ ட³பு ர-வேதா⁴ ³யு த-பா³லா-வி ரம-ந தி³தா ।
ம ரி ய பா³-விரசித-விஷ க³-வத⁴-ேதாஷிதா ॥ 29॥
விஶு ர- ராணஹரண-வாராஹீ-வீ ய-ந தி³தா ।
காேம வர-முகா²ேலாக-க பித- க³ேண வரா ॥ 30॥
மஹாக³ேணஶ-நி பி⁴ ன-வி ⁴னய ர- ரஹ ஷிதா ।
ப⁴ டா³ஸுேர ³ர-நி மு த-ஶ ர- ர ய ர-வ ஷிணீ ॥ 31॥
கரா கு³லி-நேகா² ப ன-நாராயண-த³ஶா ரு’தி: ।
மஹா-பாஶுபதா ரா ³னி-நி த³ ³தா⁴ஸுர-ைஸனிகா ॥ 32॥
காேம வரா ர-நி த³ ³த⁴-ஸப⁴ டா³ஸுர-ஶூ யகா ।
³ர ேமாேப ³ர-மேஹ ³ராதி³-ேத³வ-ஸ துத-ைவப⁴வா ॥ 33॥
ஹர-ேந ரா ³னி-ஸ த³ ³த⁴-காம-ஸ ஜீவெனௗஷதி:⁴ ।
ம ³வா ³ப⁴வ- ைடக- வ ப-முக²-ப கஜா ॥ 34॥

க டா²த:⁴-கடி-ப ய த-ம ⁴ய ட- வ பிணீ ।
ஶ தி- ைடகதாப ன-க யேதா⁴பா⁴க³-தா⁴ரிணீ ॥ 35॥
ல-ம ரா மிகா ல ட ரய-கேலப³ரா ।

குலா ரு’ைதக-ரஸிகா குலஸ ேகத-பாலினீ ॥ 36॥
குலா க³ குலா த தா² ெகௗலினீ குலேயாகி³னீ ।
அகுலா ஸமயா த தா²ஸமயாசார-த பரா ॥ 37॥
லாதா⁴ைரக-நிலயா ³ர ம ³ர தி²-விேப⁴தி³னீ ।

மணி- ரா தருதி³தா வி ணு ³ர தி²-விேப⁴தி³னீ ॥ 38॥
ஆ ஞா-ச ரா தரால தா²ரு ³ர ³ர தி²-விேப⁴தி³னீ ।
ஸஹ ராரா பு³ஜா டா⁴ஸுதா⁴-ஸாராபி⁴வ ஷிணீ ॥ 39॥
தடி³ லதா-ஸமருசி:ஷ ச ேராபரி-ஸ தி²தா ।
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

மஹாஸ தி: கு ட³லினீ பி³ஸத து-தனீயஸீ ॥ 40॥
ப⁴வானீ பா⁴வ க³ யா ப⁴வார ய-குடா²ரிகா ।
ப⁴ ³ர ரியா ப⁴ ³ர தி ப⁴ த-ெஸௗபா⁴ ³யதா³யினீ ॥ 41॥
ப⁴ தி ரியா ப⁴ திக³ யா ப⁴ திவ யா ப⁴யாபஹா ।
ஶா ப⁴வீ ஶாரதா³ரா ⁴யா ஶ வாணீ ஶ மதா³யினீ ॥ 42॥
ஶா கரீ கரீ ஸா ⁴வீ ஶர ச ³ர-நிபா⁴ன ।
ஶாேதாத³ரீ ஶா திமதீ நிராதா⁴ரா நிர ஜ ॥ 43॥
நி ேலபா நி மலா நி யா நிராகாரா நிராகுலா ।
நி கு³ நி கலா ஶா தா நி காமா நிருப லவா ॥ 44॥
நி யமு தா நி விகாரா நி ரப சா நிரா ரயா ।
நி யஶு ³தா⁴ நி யபு³ ³தா⁴ நிரவ ³யா நிர தரா ॥ 45॥
நி கார நி கல கா நிருபாதி⁴ நிரீ வரா ।
நீராகா³ ராக³மத²னீ நி மதா³ மத³ னீ ॥ 46॥
நி சி தா நிரஹ காரா நி ேமாஹா ேமாஹ னீ ।
நி மமா மமதாஹ ரீ நி பாபா பாப னீ ॥ 47॥
நி ேராதா⁴ ேராத⁴ஶமனீ நி ேலாபா⁴ ேலாப⁴ னீ ।
நி:ஸ ஶயா ஸ ஶய ⁴னீ நி ப⁴வா ப⁴வ னீ ॥ 48॥ or நி ஸ ஶயா

நி விக பா நிராபா³தா⁴ நி ேப⁴தா³ ேப⁴த³ னீ ।
நி ஶா ரு’ யுமத²னீ நி ரியா நி பரி ³ரஹா ॥ 49॥
நி துலா நீலசிகுரா நிரபாயா நிர யயா ।
து³ லபா⁴ து³ க³மா து³ கா³ து:³க²ஹ ரீ ஸுக² ரதா³ ॥ 50॥
து³ ட ³ரா து³ராசார-ஶமனீ ேதா³ஷவ ஜிதா ।
ஸ வ ஞா ஸா ³ரகரு ஸமா தி⁴க-வ ஜிதா ॥ 51॥
ஸ வஶ திமயீ ஸ வ-ம க³லா ஸ ³க³தி ரதா³ ।
ஸ ேவ வரீ ஸ வமயீ ஸ வம ர- வ பிணீ ॥ 52॥
ஸ வ-ய ரா மிகா ஸ வ-த ர பா மே மனீ ।
மாேஹ வரீ மஹாேத³வீ மஹால மீ ரு’ட³ ரியா ॥ 53॥

6 sanskritdocuments.org



॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

மஹா பா மஹா யா மஹாபாதக-நா னீ ।
மஹாமாயா மஹாஸ வா மஹாஶ தி மஹாரதி: ॥ 54॥
மஹாேபா⁴கா³ மைஹ வ யா மஹாவீ யா மஹாப³லா ।
மஹாபு³ ³தி⁴ மஹாஸி ³தி⁴ மஹாேயாேக³ வேர வரீ ॥ 55॥
மஹாத ரா மஹாம ரா மஹாய ரா மஹாஸ ।
மஹாயாக³- ரமாரா ⁴யா மஹாைப⁴ரவ- ஜிதா ॥ 56॥
மேஹ வர-மஹாக ப-மஹாதா ட³வ-ஸா ணீ ।
மஹாகாேமஶ-மஹிஷீ மஹா ரிபுர-ஸு த³ரீ ॥ 57॥
சது:ஷ யுபசாரா ⁴யா சது:ஷ டிகலாமயீ ।
மஹாசது:-ஷ டிேகாடி-ேயாகி³னீ-க³ணேஸவிதா ॥ 58॥
மனுவி ³யா ச ³ரவி ³யா ச ³ரம ட³ல-ம ⁴யகா³ ।
சாரு பா சாருஹாஸா சாருச ³ர-கலாத⁴ரா ॥ 59॥
சராசர-ஜக³ தா² ச ரராஜ-நிேகத ।
பா வதீ ப ³மனய ப ³மராக³-ஸம ரபா⁴ ॥ 60॥
ப ச- ேரதாஸ ஸீ ப ச ³ர ம- வ பிணீ ।
சி மயீ பரமான தா³வி ஞான-க⁴ன பிணீ ॥ 61॥
⁴யான- ⁴யா ரு’- ⁴ேயய பா த⁴ மாத⁴ ம-விவ ஜிதா ।
வி வ பா ஜாக³ரிணீ வப தீ ைதஜஸா மிகா ॥ 62॥
ஸு தா ரா ஞா மிகா து யா ஸ வாவ தா²-விவ ஜிதா ।
ரு’ டிக ரீ ³ர ம பா ேகா³ ரீ ேகா³வி த³ பிணீ ॥ 63॥

ஸ ஹாரிணீ ரு ³ர பா திேராதா⁴ன-கரீ வரீ ।
ஸதா³ வாऽனு ³ரஹதா³ ப ச ரு’ ய-பராய ॥ 64॥
பா⁴னும ட³ல-ம ⁴ய தா²ைப⁴ரவீ ப⁴க³மாலினீ ।
ப ³மாஸ ப⁴க³வதீ ப ³ம ப⁴-ஸேஹாத³ரீ ॥ 65॥
உ ேமஷ-நிமிேஷா ப ன-விப ன-பு⁴வ வலீ ।
ஸஹ ர- ஷவத³ ஸஹ ரா ஸஹ ரபா ॥ 66॥
ஆ ³ர ம-கீட-ஜனனீ வ ரம-விதா⁴யினீ ।
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

நிஜா ஞா ப-நிக³மா பு யாபு ய-ப²ல ரதா³ ॥ 67॥
ருதி-ஸீம த-ஸி ³ரீ- ரு’த-பாதா³ ³ஜ- ⁴லிகா ।

ஸகலாக³ம-ஸ ேதா³ஹ-ஶு தி-ஸ புட-ெமௗ திகா ॥ 68॥
புருஷா த² ரதா³ ேபா⁴கி³னீ பு⁴வேன வரீ ।
அ பி³காऽ தி³-நித⁴ ஹரி ³ர ேம ³ர-ேஸவிதா ॥ 69॥
நாராயணீ நாத³ பா நாம ப-விவ ஜிதா ।
ரீ காரீ ரீமதீ ரு’ ³யா ேஹேயாபாேத³ய-வ ஜிதா ॥ 70॥

ராஜராஜா சிதா ரா ஞீ ர யா ராஜீவேலாச ।
ர ஜனீ ரமணீ ர யா ரண கி கிணி-ேமக²லா ॥ 71॥
ரமா ராேக து³வத³ ரதி பா ரதி ரியா ।
ர ாகரீ ரா ஸ ⁴னீ ராமா ரமணல படா ॥ 72॥
கா யா காமகலா பா கத³ ப³-குஸும- ரியா ।
க யாணீ ஜக³தீக தா³ கரு -ரஸ-ஸாக³ரா ॥ 73॥
கலாவதீ கலாலாபா கா தா காத³ ப³ரீ ரியா ।
வரதா³வாமனய வாருணீ-மத³-வி வலா ॥ 74॥
வி வாதி⁴கா ேவத³ேவ ³யா வி ⁴யாசல-நிவாஸினீ ।
விதா⁴ ரீ ேவத³ஜனனீவி ணுமாயா விலாஸினீ ॥ 75॥
ே ர வ பா ே ேர ே ர-ே ர ஞ-பாலினீ ।
ய ரு’ ³தி⁴-வினி மு தா ே ரபால-ஸம சிதா ॥ 76॥

விஜயா விமலா வ ³யா வ தா³ரு-ஜன-வ ஸலா ।
வா ³வாதி³னீ வாமேக வ னிம ட³ல-வாஸினீ ॥ 77॥
ப⁴ திம -க பலதிகா பஶுபாஶ-விேமாசினீ ।
ஸ ரு’தாேஶஷ-பாஷ டா³ஸதா³சார- ரவ திகா ॥ 78॥ or பாக² டா³

தாப ரயா ³னி-ஸ த த-ஸமா லாத³ன-ச ³ரிகா ।
தருணீ தாபஸாரா ⁴யா தனும ⁴யா தேமாऽபஹா ॥ 79॥
சிதி த பத³-ல யா தா² சிேத³கரஸ- பிணீ ।
வா மான த³-லவீ ⁴த- ³ர மா ³யான த³-ஸ ததி: ॥ 80॥
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

பரா ர ய சிதீ பா ப ய தீ பரேத³வதா ।
ம ⁴யமா ைவக²ரீ பா ப⁴ த-மானஸ-ஹ ஸிகா ॥ 81॥
காேம வர- ராண டீ³ ரு’த ஞா காம ஜிதா ।
ரு’ கா³ர-ரஸ-ஸ ஜயா ஜால த⁴ர- தி²தா ॥ 82॥

ஓ ³யாணபீட²-நிலயா பி³ து³-ம ட³லவாஸினீ ।
ரேஹாயாக³- ரமாரா ⁴யா ரஹ த பண-த பிதா ॥ 83॥
ஸ ³ய: ரஸாதி³னீவி வ-ஸா ணீஸா வ ஜிதா ।
ஷட³ க³ேத³வதா-யு தா ஷா ³கு³ ய-பரி ரிதா ॥ 84॥
நி ய லி நிருபமா நி வாண-ஸுக²-தா³யினீ ।
நி யா-ேஷாட³ கா- பா க டா² த⁴-ஶரீரிணீ ॥ 85॥
ரபா⁴வதீ ரபா⁴ பா ரஸி ³தா⁴ பரேம வரீ ।
ல ர ரு’தி அ ய தா ய தா ய த- வ பிணீ ॥ 86॥
யாபினீவிவிதா⁴காரா வி ³யாவி ³யா- வ பிணீ ।
மஹாகாேமஶ-நயன-குமுதா³ லாத³-ெகௗமுதீ³ ॥ 87॥
ப⁴ த-ஹா த³-தேமாேப⁴த³-பா⁴னும ³பா⁴னு-ஸ ததி: ।
வ ³தீ வாரா ⁴யா வ தி: வ கரீ ॥ 88॥
வ ரியா வபரா ேட டா ட ஜிதா ।

அ ரேமயா வ ரகாஶா மே வாசாமேகா³சரா ॥ 89॥
சி ச² தி ேசத பா ஜட³ஶ தி ஜடா³ மிகா ।
கா³ய ரீ யா ரு’தி:ஸ ⁴யா ³விஜ ³ரு’ த³-நிேஷவிதா ॥ 90॥
த வாஸ த வமயீ ப ச-ேகாஶா தர- தி²தா ।
நி:ஸீம-மஹிமா நி ய-ெயௗவ மத³ஶாலினீ ॥ 91॥ or நி ஸீம

மத³ ⁴ ணித-ர தா மத³பாடல-க³ ட³ :⁴ ।
ச த³ன- ³ரவ-தி³ ³தா⁴ கீ³ சா ேபய-குஸும- ரியா ॥ 92॥
குஶலா ேகாமலாகாரா குருகு லா குேல வரீ ।
குலகு டா³லயா ெகௗல-மா க³-த பர-ேஸவிதா ॥ 93॥
குமார-க³ண தா² பா³ து டி: பு டி மதி ⁴ரு’தி: ।
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

ஶா தி: வ திமதீ கா தி ந தி³னீவி ⁴ன னீ ॥ 94॥
ேதேஜாவதீ ரினய ேலாலா -காம பிணீ ।
மாலினீஹ ஸினீ மாதா மலயாசல-வாஸினீ ॥ 95॥
ஸுமுகீ² நலினீ ஸு ⁴ : ேஶாப⁴ ஸுர யிகா ।
காலக டீ² கா திமதீ ே ாபி⁴ணீஸூ ம பிணீ ॥ 96॥
வ ேர வரீ வாமேத³வீ வேயாऽவ தா²-விவ ஜிதா ।
ஸி ³ேத⁴ வரீ ஸி ³த⁴வி ³யா ஸி ³த⁴மாதா யஶ வினீ ॥ 97॥
விஶு ³தி⁴ச ர-நிலயாऽऽர தவ ரிேலாச ।
க² வா கா³தி³- ரஹர வத³ க-ஸம விதா ॥ 98॥
பாயஸா ன ரியா வ தா² பஶுேலாக-ப⁴ய கரீ ।
அ ரு’தாதி³-மஹாஶ தி-ஸ ரு’தா டா³கினீ வரீ ॥ 99॥
அ ஹதா ³ஜ-நிலயா யாமாபா⁴வத³ன ³வயா ।
த³ ேரா வலாऽ -மாலாதி³-த⁴ரா ருதி⁴ரஸ தி²தா ॥ 100॥
காலரா யாதி³-ஶ ெயௗக⁴- ரு’தா னி ³ெதௗ⁴த³ன ரியா ।
மஹாவீேர ³ர-வரதா³ ராகி ய பா³- வ பிணீ ॥ 101॥
மணி ரா ³ஜ-நிலயா வத³ன ரய-ஸ யுதா ।
வ ராதி³காயுேதா⁴ேபதா டா³ம யாதி³பி⁴ரா ரு’தா ॥ 102॥
ர தவ மா ஸனி டா² கு³டா³ ன- ரீத-மானஸா ।
ஸம தப⁴ த-ஸுக²தா³ லாகி ய பா³- வ பிணீ ॥ 103॥
வாதி⁴ டா²நா பு³ஜ-க³தா சது வ ர-மே ஹரா ।

ஶூலா ³யாயுத⁴-ஸ ப பீதவ ऽதிக³ விதா ॥ 104॥
ேமேதா³னி டா² மது⁴ ரீதா ப³ தி⁴ யாதி³-ஸம விதா ।
த³ ⁴ய ஸ த- ரு’த³யா காகினீ- ப-தா⁴ரிணீ ॥ 105॥
லாதா⁴ரா பு³ஜா டா⁴ ப ச-வ ராऽ தி²-ஸ தி²தா ।

அ குஶாதி³- ரஹர வரதா³தி³-நிேஷவிதா ॥ 106॥
மு ³ெகௗ³த³ ஸ த-சி தா ஸாகி ய பா³- வ பிணீ ।
ஆ ஞா-ச ரா ³ஜ-நிலயா ஶு லவ ஷடா³ன ॥ 107॥
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

ம ஜாஸ தா²ஹ ஸவதீ-மு ²ய-ஶ தி-ஸம விதா ।
ஹரி ³ரா க-ரஸிகா ஹாகினீ- ப-தா⁴ரிணீ ॥ 108॥
ஸஹ ரத³ல-ப ³ம தா²ஸ வ-வ ே ப-ேஶாபி⁴தா ।
ஸ வாயுத⁴த⁴ரா ஶு ல-ஸ தி²தா ஸ வேதாமுகீ² ॥ 109॥
ஸ ெவௗத³ன- ரீதசி தா யாகி ய பா³- வ பிணீ ।
வாஹா வதா⁴ऽமதி ேமதா⁴ ருதி: ரு’தி அனு தமா ॥ 110॥

பு யகீ தி: பு யல ⁴யா பு ய ரவண-கீ த ।
புேலாமஜா சிதா ப³ த⁴-ேமாசனீ ப³ து⁴ராலகா ॥ 111॥ or ேமாசனீ
ப³ ப³ராலகா

விம ஶ பிணீவி ³யா வியதா³தி³-ஜக³ ரஸூ: ।
ஸ வ யாதி⁴- ரஶமனீ ஸ வ ரு’ யு-நிவாரிணீ ॥ 112॥
அ ³ரக³ யாऽசி ய பா கலிக மஷ-நா னீ ।
கா யாயனீ காலஹ ரீ கமலா -நிேஷவிதா ॥ 113॥
தா ³ல- ரித-முகீ² தா³டி³மீ-குஸும- ரபா⁴ ।
ரு’கா³ ேமாஹினீமு ²யா ரு’டா³னீ மி ர பிணீ ॥ 114॥
நி ய ரு’ தா ப⁴ தனிதி⁴ நிய ரீ நிகி²ேல வரீ ।
ைம யாதி³-வாஸ ல ⁴யா மஹா ரலய-ஸா ணீ ॥ 115॥
பரா ஶ தி: பரா நி டா² ர ஞானக⁴ன- பிணீ ।
மா ⁴வீபா லஸா ம தா மா ரு’கா-வ ண- பிணீ ॥ 116॥
மஹாைகலாஸ-நிலயா ரு’ ல- ரு’து³-ேதா³ லதா ।
மஹனீயா த³யா தி மஹாஸா ரா ய-ஶாலினீ ॥ 117॥
ஆ மவி ³யா மஹாவி ³யா வி ³யா காமேஸவிதா ।

-ேஷாட³ஶா ரீ-வி ³யா ரி டா காமேகாடிகா ॥ 118॥
கடா -கி கரீ- ⁴த-கமலா-ேகாடி-ேஸவிதா ।
ர: தி²தா ச ³ரனிபா⁴ பா⁴ல ேத² ³ர-த⁴னு: ரபா⁴ ॥ 119॥
ரு’த³ய தா² ரவி ர ²யா ரிேகா தர-தீ³பிகா ।

தா³ ாயணீ ைத³ யஹ ரீ த³ ய ஞ-வி னீ ॥ 120॥
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

த³ரா ேதா³லித-தீ³ கா⁴ த³ர-ஹாேஸா வல -முகீ² ।
கு³ரு தி கு³ணனிதி⁴ ேகா³மாதா கு³ஹஜ ம :⁴ ॥ 121॥
ேத³ேவ த³ ட³னீதி தா² த³ஹராகாஶ- பிணீ ।
ரதிப மு ²ய-ராகா த-திதி²-ம ட³ல- ஜிதா ॥ 122॥
கலா மிகா கலா தா² கா யாலாப-விே தி³னீ । orவிேமாதி³னீ
ஸசாமர-ரமா-வாணீ-ஸ ய-த³ ண-ேஸவிதா ॥ 123॥
ஆதி³ஶ தி அேமயாऽऽ மா பரமா பாவ ரு’தி: ।
அேனகேகாடி- ³ர மா ட³-ஜனனீ தி³ யவி ³ரஹா ॥ 124॥
லீ காரீ ேகவலா கு³ யா ைகவ ய-பத³தா³யினீ ।
ரிபுரா ரிஜக³ ³வ ³யா ரி தி ரித³ேஶ வரீ ॥ 125॥
ய ரீ தி³ ய-க³ தா⁴ ⁴யா ஸி ³ர-திலகா சிதா ।

உமா ைஶேல ³ரதனயா ெகௗ³ரீ க³ த⁴ வ-ேஸவிதா ॥ 126॥
வி வக³ பா⁴ வ ணக³ பா⁴ऽவரதா³வாக³தீ⁴ வரீ ।
⁴யானக³ யாऽபரி ேச² ³யா ஞானதா³ ஞானவி ³ரஹா ॥ 127॥
ஸ வேவதா³ த-ஸ ேவ ³யா ஸ யான த³- வ பிணீ ।
ேலாபாமு ³ரா சிதா லீலா- லு’ த- ³ர மா ட³-ம ட³லா ॥ 128॥
அ ³ரு’ யா ³ரு’ யரஹிதா வி ஞா ரீ ேவ ³யவ ஜிதா ।
ேயாகி³னீ ேயாக³தா³ ேயா ³யா ேயாகா³ன தா³ யுக³ த⁴ரா ॥ 129॥
இ சா²ஶ தி- ஞானஶ தி- ரியாஶ தி- வ பிணீ ।
ஸ வாதா⁴ரா ஸு ரதி டா²ஸத³ஸ ³ ப-தா⁴ரிணீ ॥ 130॥
அ ட தி அஜாைஜ ரீ ேலாகயா ரா-விதா⁴யினீ । orஅஜாேஜ ரீ

ஏகாகினீ ⁴ம பா நி ³ைவதா ³ைவதவ ஜிதா ॥ 131॥
அ னதா³வஸுதா³ ரு’ ³தா⁴ ³ர மா ைம ய- வ பிணீ ।
³ரு’ஹதீ ³ரா மணீ ³ரா மீ ³ர மான தா³ ப³லி ரியா ॥ 132॥
பா⁴ஷா பா ³ரு’ஹ ேஸ பா⁴வாபா⁴வ-விவ ஜிதா ।
ஸுகா²ரா ⁴யா ஶுப⁴கரீ ேஶாப⁴ ஸுலபா⁴ க³தி: ॥ 133॥
ராஜ-ராேஜ வரீ ரா ய-தா³யினீ ரா ய-வ லபா⁴ ।
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॥ லலிதாஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

ராஜ ரு’பா ராஜபீட²-நிேவ த-நிஜா ரிதா ॥ 134॥
ரா யல மீ: ேகாஶ தா² சதுர க³-ப³ேல வரீ ।
ஸா ரா ய-தா³யினீஸ யஸ தா⁴ஸாக³ரேமக²லா ॥ 135॥
தீ³ தா ைத³ யஶமனீ ஸ வேலாக-வஶ கரீ ।
ஸ வா த²தா³ ரீ ஸாவி ரீ ஸ சிதா³ன த³- பிணீ ॥ 136॥
ேத³ஶ-காலாபரி சி² ஸ வகா³ஸ வேமாஹினீ ।
ஸர வதீ ஶா ரமயீ கு³ஹா பா³ கு³ ய பிணீ ॥ 137॥
ஸ ேவாபாதி⁴-வினி மு தா ஸதா³ வ-பதி ரதா ।
ஸ ரதா³ேய வரீ ஸா ⁴வீ கு³ரும ட³ல- பிணீ ॥ 138॥
குேலா தீ ப⁴கா³ரா ⁴யா மாயா மது⁴மதீ மஹீ ।
க³ பா³ கு³ யகாரா ⁴யா ேகாமலா கீ³ கு³ரு ரியா ॥ 139॥
வத ரா ஸ வத ேர த³ தி- பிணீ ।

ஸனகாதி³-ஸமாரா ⁴யா வ ஞான- ரதா³யினீ ॥ 140॥
சி கலாऽऽன த³-கலிகா ேரம பா ரிய கரீ ।
நாமபாராயண- ரீதா ந தி³வி ³யா நேட வரீ ॥ 141॥
மி ²யா-ஜக³த³தி⁴ டா² மு திதா³மு தி பிணீ ।
லா ய ரியா லயகரீ ல ஜா ர பா⁴தி³வ தி³தா ॥ 142॥
ப⁴வதா³வ-ஸுதா⁴ ரு’ டி: பாபார ய-த³வானலா ।
ெதௗ³ பா⁴ ³ய- லவா லா ஜரா ⁴வா த-ரவி ரபா⁴ ॥ 143॥
பா⁴ ³யா ³தி⁴-ச ³ரிகா ப⁴ த-சி தேககி-க⁴ க⁴ ।
ேராக³ப வத-த³ ேபா⁴லி ரு’ யுதா³ரு-குடா²ரிகா ॥ 144॥
மேஹ வரீ மஹாகாலீ மஹா ³ராஸா மஹாஶ ।
அப ச டி³கா ச ட³மு டா³ஸுர-நிஷூதி³னீ ॥ 145॥
ரா ரா மிகா ஸ வ-ேலாேக வி வதா⁴ரிணீ ।
ரிவ க³தா³ ரீ ஸுப⁴கா³ ய ப³கா ரிகு³ மிகா ॥ 146॥
வ கா³பவ க³தா³ஶு ³தா⁴ ஜபாபு ப-நிபா⁴ ரு’தி: ।

ஓேஜாவதீ ³யுதித⁴ரா ய ஞ பா ரிய ரதா ॥ 147॥
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து³ராரா ⁴யா து³ராத⁴ ஷா பாடலீ-குஸும- ரியா ।
மஹதீ ேமருனிலயா ம தா³ர-குஸும- ரியா ॥ 148॥
வீராரா ⁴யா விரா ³ பா விரஜா வி வேதாமுகீ² ।
ர ய ³ பா பராகாஶா ராணதா³ ராண பிணீ ॥ 149॥
மா தா ட³-ைப⁴ரவாரா ⁴யா ம ரிணீ ய த-ரா ய :⁴ । or மா த ட³
ரிபுேர ஜய ேஸ நி ைரகு³ யா பராபரா ॥ 150॥
ஸ ய- ஞா ன த³- பா ஸாமர ய-பராய ।
கப தி³னீ கலாமாலா காமது⁴ காம பிணீ ॥ 151॥
கலானிதி:⁴ கா யகலா ரஸ ஞா ரஸேஶவதி:⁴ ।
பு டா புராத யா பு கரா பு கேர ॥ 152॥
பர ேயாதி: பர தா⁴ம பரமாணு: பரா பரா ।
பாஶஹ தா பாஶஹ ரீ பரம ர-விேப⁴தி³னீ ॥ 153॥
தாऽ தாऽனி ய ரு’ தா முனிமானஸ-ஹ ஸிகா ।

ஸ ய ரதா ஸ ய பா ஸ வா த யாமினீ ஸதீ ॥ 154॥
³ர மாணீ ³ர மஜனனீ ப³ஹு பா பு³தா⁴ சிதா ।
ரஸவி ரீ ரச டா³ऽऽ ஞா ரதி டா² ரகடா ரு’தி: ॥ 155॥
ராேண வரீ ராணதா³ ரீ ப சாஶ பீட²- பிணீ ।
வி ரு’ க²லா விவி த தா²வீரமாதா விய ரஸூ: ॥ 156॥
முகு தா³மு தினிலயா லவி ³ரஹ- பிணீ ।
பா⁴வ ஞா ப⁴வேராக³ ⁴னீ ப⁴வச ர- ரவ தினீ ॥ 157॥
ச² த:³ஸாரா ஶா ரஸாரா ம ரஸாரா தேலாத³ரீ ।
உதா³ரகீ தி உ ³தா³மைவப⁴வா வ ண பிணீ ॥ 158॥
ஜ ம ரு’ யு-ஜராத த-ஜனவி ரா தி-தா³யினீ ।
ஸ ேவாபனிஷ-து³ ³-கு⁴ டா ஶா யதீத-கலா மிகா ॥ 159॥
க³ பீ⁴ரா க³க³ த தா² க³ விதா கா³னேலாலுபா ।
க ப -ரஹிதா கா டா²ऽகா தா கா தா த⁴-வி ³ரஹா ॥ 160॥
கா யகாரண-நி மு தா காமேகலி-தர கி³தா ।
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கன கனகதா-ட கா லீலா-வி ³ரஹ-தா⁴ரிணீ ॥ 161॥
அஜா யவினி மு தா மு ³தா⁴ ர- ரஸாதி³னீ ।
அ த முக²-ஸமாரா ⁴யா ப³ஹி முக²-ஸுது³ லபா⁴ ॥ 162॥
ரயீ ரிவ க³னிலயா ரி தா² ரிபுரமாலினீ ।
நிராமயா நிரால பா³ வா மாராமா ஸுதா⁴ ரு’தி: ॥ 163॥ or
ஸுதா⁴ ருதி:

ஸ ஸாரப க-நி ம ³ன-ஸமு ³த⁴ரண-ப டி³தா ।
ய ஞ ரியா ய ஞக ரீ யஜமான- வ பிணீ ॥ 164॥
த⁴ மாதா⁴ரா த⁴ ⁴ய ா த⁴னதா⁴ ய-விவ தி⁴னீ ।
வி ர ரியா வி ர பா வி வ ⁴ரமண-காரிணீ ॥ 165॥
வி வ ³ராஸா வி ³ருமாபா⁴ைவ ணவீவி ணு பிணீ ।
அேயானி ேயானினிலயா ட தா² குல பிணீ ॥ 166॥
வீரேகா³ டீ² ரியா வீரா ைந க யா நாத³ பிணீ ।
வி ஞானகல க யா வித³ ³தா⁴ைப³ த³வாஸ ॥ 167॥
த வாதி⁴கா த வமயீ த வம த²- வ பிணீ ।
ஸாமகா³ன ரியா ெஸௗ யா ஸதா³ வ-குடு பி³னீ ॥ 168॥ or ேஸா யா

ஸ யாபஸ ய-மா க³ தா²ஸ வாப ³வினிவாரிணீ ।
வ தா² வபா⁴வமது⁴ரா தீ⁴ரா தீ⁴ரஸம சிதா ॥ 169॥

ைசத யா ⁴ய-ஸமாரா ⁴யா ைசத ய-குஸும ரியா ।
ஸேதா³தி³தா ஸதா³து டா தரு தி³ ய-பாடலா ॥ 170॥
த³ -த³ ரா ⁴யா த³ர ேமர-முகா² பு³ஜா ।
ெகௗலினீ-ேகவலாऽன ⁴ய-ைகவ ய-பத³தா³யினீ ॥ 171॥
ேதா ர ரியா துதிமதீ ருதி-ஸ துத-ைவப⁴வா ।

மன வினீ மானவதீ மேஹ ம க³லா ரு’தி: ॥ 172॥
வி வமாதா ஜக³ ³தா⁴ ரீ விஶாலா விராகி³ணீ ।
ரக³ பா⁴ பரேமாதா³ரா பராேமாதா³ மே மயீ ॥ 173॥
ேயாமேக விமான தா²வ ரிணீ வாமேக வரீ ।
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ப சய ஞ- ரியா ப ச- ேரத-ம சாதி⁴ஶாயினீ ॥ 174॥
ப சமீ ப ச ⁴ேத ப ச-ஸ ²ேயாபசாரிணீ ।
ஶா வதீ ஶா வைத வ யா ஶ மதா³ஶ பு⁴ேமாஹினீ ॥ 175॥
த⁴ரா த⁴ரஸுதா த⁴ யா த⁴ மிணீ த⁴ மவ தி⁴னீ ।
ேலாகாதீதா கு³ தீதா ஸ வாதீதா ஶமா மிகா ॥ 176॥
ப³ ⁴க-குஸும ர ²யா பா³லா லீலாவிே தி³னீ ।
ஸும க³லீ ஸுக²கரீ ஸுேவஷா ⁴யா ஸுவாஸினீ ॥ 177॥
ஸுவாஸி ய சன- ரீதாऽऽேஶாப⁴ ஶு ³த⁴மானஸா ।
பி³ து³-த பண-ஸ து டா வஜா ரிபுரா பி³கா ॥ 178॥
த³ஶமு ³ரா-ஸமாரா ⁴யா ரிபுரா -வஶ கரீ ।
ஞானமு ³ரா ஞானக³ யா ஞான ேஞய- வ பிணீ ॥ 179॥
ேயானிமு ³ரா ரிக² ேட³ ரிகு³ பா³ ரிேகாணகா³ ।
அனகா⁴ऽ ³பு⁴த-சாரி ரா வா சி²தா த²- ரதா³யினீ ॥ 180॥
அ ⁴யாஸாதிஶய- ஞாதா ஷட³ ⁴வாதீத- பிணீ ।
அ யாஜ-கரு - தி அ ஞான- ⁴வா த-தீ³பிகா ॥ 181॥
ஆபா³ல-ேகா³ப-விதி³தா ஸ வானு ல ⁴ய-ஶாஸ ।
ச ரராஜ-நிலயா ம - ரிபுரஸு த³ரீ ॥ 182॥
வா வ-ஶ ைய ய- பிணீ லலிதா பி³கா ।

ஏவ லலிதா ேத³ யா நா நா ஸாஹ ரக ஜகு:³ ॥
॥இதி ³ர மா ட³புராேணஉ தரக² ேட³ ஹய ³ரீவாக³ யஸ வாேத³
லலிதா ஸஹ ரநாம ேதா ர கத²ன ஸ ண ॥

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

This introduction deals with the background on
lalitAsahasranAma (the purANa etc) and the importance of
Shri Chakra, the diagrammitical form for meditation.
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(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
(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
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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
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
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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
the Reality. One can realize that the universe has evolved through
the undifferentiated consciousness and has eventually
become the universe as
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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.)

20 sanskritdocuments.org



.. Shri Lalitasahasranama stotram ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

lalita.pdf 21


