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kamalA stotram

કમલા તાતે્રમ્

સકંલક ડાૅ। મન વી શ્રીિવદ્યાલંકાર ‘મન વી’
િવ પુરાણ મ કમલા તાતે્ર કા ઉ લખે પ્રાપ્ત હાેતા હૈ ।
સખુ-સ દ્ધ ક પ્રા પ્ત હેતુ ભગવતી કમલા કા પાઠ ફલદાયી હૈ ।
યહાં હમને સિુવધા કે લઅે કમલા તાતે્ર કાે િહ દ મ અનવુાદ સિહત
ઉપલ ધ કરાયા હૈ ।
આકાર િપણી દેિવ િવશદુ્ધસ વ િપણી ।
દેવાનાં જનની વં િહ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી લ મી!આપઆકાર વ િપણી હ,આપ િવશદુ્ધસ વ ગુણ િપણી
આૈર દેવતાઆ ક માતા હૈમ્ । હે સુદંર !આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
તન્માતં્રચવૈ ભૂતાિન તવ વક્ષસ્થલં તમ્ ।
વમવે વેદગ યા તુ પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે સુદંર ! પંચભૂત આૈર પંચતન્માત્રા આપકે વક્ષસ્થલ હ,
કેવલ વેદ દ્વારા હી આપકાે ના તા હૈ ।આપ મુઝ પર કૃપા કર ।
દેવદાનવગ ધવર્યક્ષરાક્ષસિકન્નરઃ ।
તૂયસે વં સદા લ મ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી લ મી! દેવ, દાનવ, ગંધવર્, યક્ષ, રાક્ષસ્
આૈર િકન્નર સભી આપક તુ ત કરતે હૈમ્ ।આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
લાેકાતીતા દ્વતૈાતીતા સમ તભૂતવે ષ્ટતા ।
િવદ્વ જનક ત્તતા ચ પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે જનની!આપ લાેક આૈર દ્વતૈ સે પરે આૈર સ પૂણર્ ભૂતગણા સે
ઘર હુઈ રહતી હ । િવદ્વાન લાેગ સદા આપકા ગુણ-ક તર્ન કરતે હ ।
હે સુદંર !આપ મુઝ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
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પિરપૂણાર્ સદા લ મ ત્રાત્રી તુ શરણા થષુ ।
િવશ્વાદ્યા િવશ્વકત્રી ં ચ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી લ મી!આપ િનત્યપૂણાર્ શરણાગતા કા ઉદ્ધાર કરને વાલી,
િવશ્વ ક આિદ આૈર રચના કરને વાલી હ । હે સુ દર !આપ મુઝ પર
પ્રસન્ન હાેમ્ ।
બ્રહ્મ પા ચ સાિવત્રી વદ્દ યા ભાસતે જગત્ ।
િવશ્વ પા વરે યા ચ પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે માતા!આપ બ્રહ્મ િપણી, સાિવત્રી હ ।આપક દ પ્ત સે હી િત્રજગત
પ્રકા શત હાેતા હૈ,આપ િવશ્વ પા આૈર વણર્ન કરને યાેગ્ય હ ।
હે સુદંર !આપ મુઝ પર કૃપા કર ।
ક્ષત્યપ્તે ેમ દ્ધયાેમપંચભૂત વ િપણી ।
બ ધાદેઃ કારણં વં િહ પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે જનની! ક્ષ ત, જલ, તજે, મ ત્ આૈર વ્યાેમ
પંચભૂતા ક વ પઆપ હી હ । ગંધ, જલ કા રસ,
તજે કા પ, વાયુ કા પશર્ આૈર આકાશ મ શ દઆપ હી હ ।
આપ ઇન પંચભૂતા કે ગુણ પ્રપંચ કા કારણ હ,આપ હમ
પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
મહેશે વં હેમવતી કમલા કેશવેઽિપ ચ ।
બ્રહ્મણઃ પ્રેયસી વં િહ પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે દેવી!આપ શલૂપા ણ મહાદેવ ક પ્રયતમા હ ।આપ કેશવ ક
પ્રયતમા કમલા આૈર બ્રહ્મા ક પ્રેયસી બ્રહ્માણી હ,આપ હમ પર
પ્રસન્ન હાેમ્ ।
ચડંી દુગાર્ કા લકા ચ કાૈ શક સ દ્ધ િપણી ।
યાે ગની યાેગગ યા ચ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ ચડંી, દુગાર્, કા લકા, કાૈ શક ,

સ દ્ધ િપણી, યાે ગની હ ।આપકાે કેવલ યાેગ સે હી પ્રાપ્ત િકયા તા હૈ ।
આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
બાલ્યે ચ બા લકા વં િહ યાવૈને યવુતી ત ચ ।
સ્થિવરે દ્ધ પા ચ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
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હે દેવી!આપ બાલ્યકાલ મ બા લકા, યાવૈનકાલ મ યવુતી આૈર
દ્ધાવસ્થા મ દ્ધા પ હાેતી હ । હે સુ દર !આપ હમ પર
પ્રસન્ન હાેમ્ ।
ગુણમયી ગુણાતીતા આદ્યા િવદ્યા સનાતની ।
મહત્ત વાિદસયંુક્તા પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે જનની!આપ ગુણમયી, ગુણા સે પરે,આપઆિદ,આપ સનાતની
આૈર મહત્ત વાિદસયંુક્ત હ । હે સુદંર !

આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
તપ વની તપઃ સ દ્ધ વગર્ સ દ્ધ તદ થષુ ।
ચન્મયી પ્રકૃ ત વં તુ પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે માતા!આપ તપ વયા ક તપઃ સ દ્ધ વગાર્ થગણા ક
વગર્ સ દ્ધ,આનંદ વ પઆૈર મૂલ પ્રકૃ ત હ ।
હે સુદંર !આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
વમાિદજર્ગતાં દેિવ વમવે સ્થ તકારણમ્ ।
વમ તે િનધનસ્થાનં વેચ્છાચારા વમવેિહ॥
હે જનની!આપ જગત્ ક આિદ, સ્થ ત કા અેકમાત્ર કારણ હ । દેહ કે
અંત મ વગણઆપકે હી િનકટ તે હ ।આપ વેચ્છાચાિરણી હ ।
આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
ચરાચરાણાં ભૂતાનાં બિહર ત વમવે િહ ।
વ્યા યવ્યાક પેણ વં ભા સ ભક્તવ સલે॥
હે ભક્તવ સલે!આપ ચરાચર વગણા કે બાહર આૈર ભીતર દાનેા
સ્થલા મ િવરાજમાન રહતી હ,આપકાે નમસ્કાર હૈ ।
વન્માયયા હૃતજ્ઞાના નષ્ટાત્માનાે િવચેતસઃ ।
ગતાગતં પ્રપદ્ય તે પાપપુ યવશા સદા॥
હે માતા! વગણઆપક માયા સે હી અજ્ઞાની આૈર ચેતનારિહત હાેકર
પુ ય કે વશ સે બાર બાર ઇસ સસંાર મઆવાગમન કરતે હ ।
તાવ સત્યં જગદ્ભા ત શુ ક્તકારજતં યથા ।
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યાવન્ન જ્ઞાયતે જ્ઞાનં ચેતસા ના વગા મની॥
જૈસે સીપી મ અજ્ઞાનતાવશ ચાંદ કા ભ્રમ હાે તા હૈ આૈર િફર
ઉસકે વ પ કા જ્ઞાન હાનેે પર વહ ભ્રમ દૂર હાે તા હૈ, વૈસે
હી જબ તક જ્ઞાનમયી ચત્ત મઆપકા વ પ નહી ં ના તા હૈ,
તબ તક હી યહ જગત્ સત્ય ભા સત હાેતા હૈ, પર તુ આપકે વ પ
કા જ્ઞાન હાે ને સે યહ સારા સસંાર મ યા લગને લગતા હૈ ।
વજ્જ્ઞાનાત્તુ સદા યુક્તઃ પતુ્રદારગ્ હાિદષુ ।
રમ તે િવષયા સવાર્ન તે દુખપ્રદાન્ ધ્રવુમ્॥
ે મનુ ય આપકે જ્ઞાન સે થક રહતે હુઅે જગત્ કાે હી સત્ય

માનકર િવષયા મ લગે રહતે હ, િનઃસદેંહ અંત મ ઉનકાે
મહાદુખ મલતા હૈ ।
વદાજ્ઞયા તુ દેવે શ ગગને સયૂર્મ ડલમ્ ।
ચ દ્રશ્ચ ભ્રમતે િનતં્ય પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવેશ્વર !આપક આજ્ઞા સે હી સયૂર્ આૈર ચદં્રમા આકાશ મ ડલ
મ િનય મત ભ્રમણ કરતે હૈમ્ ।આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
બ્રહ્મશેિવ જનની બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસશં્રયા ।
વ્યક્તાવ્યક્ત ચ દેવે શ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવેશ્વર !આપ બ્રહ્મા, િવ આૈર મહેશ્વર ક ભી જનની હ ।
આપ બ્રહ્માખ્યાઆૈર બ્રહ્માસશં્રયા હ,આપ હી પ્રગટઆૈર ગુપ્ત પ
સે િવરાજમાન રહતી હૈમ્ । હે દેવી!આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
અચલા સવર્ગા વં િહ માયાતીતા મહેશ્વિર ।
શવાત્મા શાશ્વતા િનત્યા પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપઅચલ, સવર્ગા મની, માયા સે પરે,
શવાત્મા આૈર િનત્ય હૈમ્ । હે દેવી!આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
સવર્કાયિનય ત્રી ચ સવર્ભૂતેશ્વર ।
અન તા િન કાલા વં િહ પ્રસન્ના ભવસુ દિર॥
હે દેવી!આપ સબક દેહ ક રક્ષક હ ।આપ સ પૂણર્ વા ક
ઈશ્વર , અન તઆૈર અખંડ હૈમ્ ।આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।

4 sanskritdocuments.org



કમલા તાતે્રમ્

સવશ્વર સવર્વદ્યા અ ચ ત્યા પરમા ત્મકા ।
ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદા વં િહ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે માતા! સભી ભ ક્તપવૂર્ક આપક વંદના કરતે હ ।આપક કૃપા
સે હી ભુ ક્તઆૈર મુ ક્ત પ્રાપ્ત હાેતી હૈ । હે સુદંિર!આપ હમ પર
પ્રસન્ન હાેમ્ ।
બ્રહ્માણી બ્રહ્મલાેકે વં વૈકુ ઠે સવર્મંગલા ।
ઇંદ્રાણી અમરાવત્યામ બકા વ ણાલયે॥
હે માતા!આપ બ્રહ્મલાેક મ બ્રહ્માણી, વૈકુ ઠ મ સવર્મંગલા
અમરાવતી મ ઇંદ્રાણી આૈર વ ણાલય મ અ બકા વ િપણી હ ।
આપકાે નમસ્કાર હૈ ।
યમાલયે કાલ પા કુબેરભવને શભુા ।
મહાન દા ગ્ કાેણે ચ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ યમ કે ગ્ હ મ કાલ પ, કુબેર કે ભવન મ
શભુદાિયની આૈર અ ગ્ કાેણ મ મહાન દ વ િપણી હ, હે

સુ દર !આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
નૈરતૃ્યાં રક્તદ તા વં વાયવ્યાં ગવાિહની ।
પાતાલે વૈ ણવી પા પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ નૈરતૃ્ય મ રક્તદ તા, વાયવ્ય કાેણ મ ગવાિહની
આૈર પાતાલ મ વૈ ણવી પ સે િવરાજમાન રહતી હ । હે સુદંર !

આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
સરુસા વં મ ણદ્વ પે અૈશા યાં શલૂધાિરણી ।
ભદ્રકાલી ચ લંકાયાં પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ મ ણદ્વ પ મ સરુસા, ઈશાન કાેણ મ શલૂધાિરણી આૈર
લંકાપુર મ ભદ્રકાલી પ મ સ્થત રહતી હ । હે સુદંર !આપ
હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
રામેશ્વર સતેુબ ધે સહલે દેવમાેિહની ।
િવમલા વં ચ શ્રીક્ષતે્રે પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ સતેુબ ધ મ રામેશ્વર , સહદ્વ પ મ દેવમાેિહની
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આૈર પુ ષાેત્તમ મ િવમલા નામ સે સ્થત રહતી હ । હે સુદંર !

આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
કા લકા વં કા લઘાટે કામાખ્યા નીલપવર્ત ।
િવર આેડ્રદેશે વં પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે દેવી!આપ કાલીઘાટ પર કા લકા, નીલપવર્ત પર કામાખ્યા આૈર
આૈડ્ર દેશ મ િવર પ મ િવરાજમાન રહતી હ । હે સુદંર !

આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
વારાણસ્યામન્નપૂણાર્ અયાે યાયાં મહેશ્વર ।
ગયાસરુ ગયાધા પ્રસન્ના ભવ સુદંિર॥
હે દેવી!આપ વારાણસી ક્ષતે્ર મ અન્નપૂણાર્, અયાે યા નગર મ
માહેશ્વર આૈર ગયાધામ મ ગયાસરુ પ સે િવરાજમાન રહતી હ ।
હે સુદંર !આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
ભદ્રકાલી કુ ક્ષતે્રે વંચ કાત્યાયની વ્રજે ।
માહામાયા દ્વારકાયાં પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ કુ ક્ષતે્ર મ ભદ્રકાલી, વજ્રધામ મ કાત્યાયની આૈર
દ્વારકાપુર મ મહામાયા પ મ િવરાજમાન રહતી હ । હે દેવી!આપ
હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
ધા વં સવર્ વાનાં વેલા ચ સાગરસ્ય િહ ।

મહેશ્વર મથુરાયાં ચ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ સ પૂણર્ વા મ ધા િપણી હ,આપ મથુરાનગર
મ મહેશ્વર પ મ િવરાજમાન રહતી હ । હે દેવી!આપ હમ પર
પ્રસન્ન હાેમ્ ।
રામસ્ય નક વં ચ શવસ્ય મનમાેિહની ।
દક્ષસ્ય દુિહતા ચવૈ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
હે દેવી!આપ રામચદં્ર ક નક આૈર શવ કાે માેહને વાલી દક્ષ ક
પતુ્રી હૈમ્ । હે દેવી!આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
િવ ભ ક્તપ્રદાં વં ચ કંસાસરુિવના શની ।
રાવણના શનાં ચવૈ પ્રસન્ના ભવ સુ દિર॥
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હે માતા!આપ િવ ક ભ ક્ત દેને વાલી, કંસ આૈર રાવણ કા નાશ
કરને વાલી હૈમ્ । હે દેવી!આપ હમ પર પ્રસન્ન હાેમ્ ।
લ મી તાતે્ર મદં પુ યં યઃ પઠેદ્ભ કં્સયુતઃ ।
સવર્ વરભયં ન યે સવર્વ્યાિધિનવારણમ્॥
ે પ્રાણી ભ ક્ત સિહત સવર્વ્યાિધ કે નાશક ઇસ પિવત્ર લ મી તાતે્ર

કા પાઠ કરતા હૈ, ઉસે િકસી પ્રકાર કા વર કા ભય નહી ં રહતા હૈ ।
ઇદં તાતંે્ર મહાપુ યમાપદુદ્ધારકારણમ્ ।
િત્રસં યમેકસ યં વા યઃ પઠે સતતં નરઃ॥
મુચ્યતે સવર્પાપે યાે તથા તુ સવર્સકંટાત્ ।
મુચ્યતે નાત્ર સ દેહાે ભુિવ વગ રસાતલે॥
યહ લ મી તાતે્ર પરમ પિવત્ર આૈર િવપ ત્ત કા નાશક હૈ । ે પ્રાણી
તીના સં યાઆ મ અથવા કેવલ અેક બાર હી ઇસકા પાઠ કરતા હૈ,
વહ સભી પાપા સે છૂટ તા હૈ । વગર્, મત્યર્, પાતાલ આિદ મ
કહી ં ભી ઉસકાે િકસી પ્રકાર કા સકંટ નહી ં હાેતા, ઇસમ સદેંહ
નહી ં હૈ ।
સમ તં ચ તથા ચૈકં યઃ પઠેદ્ભ ક્ત પરઃ ।
સ સવર્દુ કરં તી વાર્ લભતે પરમાં ગ તમ્॥
ે પ્રાણી ભ ક્તયુક્ત ચત્ત સે સ પૂણર્ તાતે્ર અથવા ઇસકા અેક શ્લાેક

ભી ણાઢ◌़તા હૈ, વહ સ પૂણર્ પાપા સે મુક્ત હાેકર
પરમગ ત કાે પ્રાપ્ત હાેતા હૈ ।
સખુદં માેક્ષદં તાતંે્ર યઃ પઠેદ્ભ ક્તસયંુક્તઃ ।
સ તુ કાેટ તીથર્ફલં પ્રા ાે ત નાત્ર સશંયઃ॥
ે મનુ ય ભ ક્તયુક્ત હાેકર સખુ આૈર માેક્ષ કે દેને વાલે ઇસ લ મી
તાતે્ર કા પાઠ કરતા હૈ, ઉસકાે કરાેડ◌़ તીથા કા ફલ પ્રાપ્ત હાેતા
હૈ, ઇસમ સદેંહ નહી ં હૈ ।
અેકા દેવી તુ કમલા ય મ તુષ્ટા ભવે સદા ।
તસ્યાઽસા યં તુ દેવે શ ના તિક ચ જગત્ ત્રયે॥
હે દેવેશ્વર ! જસ પરઆપક કૃપા હાે, ઉસકાે તીના લાેકા મ કુછ
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ભી અસભંવ નહી ં હૈ ।
પઠનાદિપ તાતે્રસ્ય િક ન સદ્ધય ત ભૂતલે ।
ત મા તાતે્રવરં પ્રાેક્તં સતં્ય િહ પાવર્ ત॥
હે પાવર્તી! મ સત્ય કહતા હંૂ િક વી પર અૈસા કુછ ભી નહી ં
હૈ, ે ઇસ તાતે્ર કા પાઠ કરને સે સલુભ ન હાે । યહ તાતે્ર મને
તુ હ સત્ય કહા હૈ ।
॥ ઇ ત શ્રીકમલા તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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