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shrI mahAlaxmI sahasranAma stotram

શ્રીમહાલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ અથવા કમલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્

ૐ તામાહ્વયા મ સભુગાં લ મી ં ત્રૈલાેક્યપૂ જતામ્ ।
અેહ્યેિહ દેિવ પદ્મા ક્ષ પદ્માકરકૃતાલયે॥ ૧॥
આગચ્છાગચ્છ વરદે પ ય માં વને ચ ષા ।
આયાહ્યાયાિહ ધમાર્થર્કામમાેક્ષમયે શભુે॥ ૨॥
અેવંિવધૈઃ તુ તપદૈઃ સત્યૈઃ સત્યાથર્સં તુતા ।
કનીયસી મહાભાગા ચ દ્રણે પરમાત્મના॥ ૩॥
િનશાકરશ્ચ સા દેવી ભ્રાતરાૈ દ્વાૈ પયાેિનધેઃ ।
ઉ પન્નમાત્રાૈ તાવા તાં શવકેશવસં શ્રતાૈ॥ ૪॥
સન કુમાર ત ષ સમાભા ય પુરાતનમ્ ।
પ્રાેક્તવાિન તહાસં તુ લ યાઃ તાતે્રમનુત્તમમ્॥ ૫॥
અથેદશૃાન્મહાઘાેરાદ્ દાિરદ્ર્યાન્નરકા કથમ્ ।
મુ ક્તભર્વ ત લાેકેઽ મન્ દાિરદ્ર્યં યા ત ભ મતામ્॥ ૬॥
સન કુમાર ઉવાચ -

પવૂ કૃતયુગે બ્રહ્મા ભગવાન્ સવર્લાેકકૃત્ ।
ષ્ટ નાનાિવધાં કૃ વા પશ્ચા ચ્ચ તામપુેિયવાન્॥ ૭॥

િકમાહારાઃ પ્ર વેતાઃ સ ભિવ ય ત ભૂતલે ।
તથવૈ ચાસાં દાિરદ્ર્યા કથમુત્તરણં ભવેત્॥ ૮॥
દાિરદ્ર્યાન્મરણં શ્રેય તવ્ ત સ ચ ત્ય ચેત સ ।
ક્ષીરાેદસ્યાેત્તરે કૂલે જગામ કમલાેદ્ભવઃ॥ ૯॥
તત્ર તીવં્ર તપ ત વા કદા ચ પરમેશ્વરમ્ ।
દદશર્ પુ ડર કાકં્ષ વાસદેુવં જગદુ્ગ મ્॥ ૧૦॥
સવર્જ્ઞં સવર્શક્તીનાં સવાર્વાસં સનાતનમ્ ।
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સવશ્વરં વાસદેુવં િવ ં લ મીપ ત પ્રભુમ્॥ ૧૧॥
સાેમકાેિટપ્રતીકાશં ક્ષીરાેદ િવમલે જલે ।
અન તભાેગશયનં િવશ્રા તં શ્રીિનકેતનમ્॥ ૧૨॥
કાેિટસયૂર્પ્રતીકાશં મહાયાેગેશ્વરેશ્વરમ્ ।
યાેગિનદ્રારતં શ્રીશં સવાર્વાસં સરેુશ્વરમ્॥ ૧૩॥
જગદુ પ ત્તસહંાર સ્થ તકારણકારણમ્ ।
લ યાિદ શ ક્તકરણ તમ ડલમ ડતમ્॥ ૧૪॥
આયુધૈદહવદ્ ભશ્ચ ચક્રાદ્યૈઃ પિરવાિરતમ્ ।
દુિનર કં્ષ્ય સરૈુઃ સદ્ધઃ મહાયાેિનશતૈરિપ॥ ૧૫॥
આધારં સવર્શક્તીનાં પરં તજેઃ સદુુ સહમ્ ।
પ્રબુદ્ધ ◌ં દેવમીશાનં દૃ ટ્વા કમલસ ભવઃ॥ ૧૬॥
શરસ્ય જ લમાધાય તાતંે્ર પવૂર્મવુાચ હ ।
મનાવેા છત સ દ્ધ ◌ં વં પૂરય વ મહેશ્વર॥ ૧૭॥
જતં તે પુ ડર ક્ષ નમ તે િવશ્વભાવન ।
નમ તેઽ તુ હૃષીકેશ મહાપુ ષપવૂર્જ॥ ૧૮॥
સવશ્વર જયાન દ સવાર્વાસ પરા પર ।
પ્રસીદ મમ ભક્તસ્ય છ ધ સ દેહજં તમઃ॥ ૧૯॥
અેવં તુતઃ સ ભગવાન્ બ્રહ્મ ણાઽવ્યક્તજન્મના ।
પ્રસાદા ભમખુઃ પ્રાહ હિરિવશ્રા તલાેચનઃ॥ ૨૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ -

િહર યગભર્ તુષ્ટાેઽ મ બ્રૂિહ યત્તેઽ ભવા છતમ્ ।
તદ્વક્ષ્યા મ ન સ દેહાે ભક્તાેઽ સ મમ સવુ્રત॥ ૨૧॥
કેશવાદ્વચનં શ્રુ વા ક ણાિવષ્ટચેતનઃ ।
પ્રત્યુવાચ મહાબુ દ્ધભર્ગવ તં જનાદર્નમ્॥ ૨૨॥
ચતુિવધં ભવસ્યાસ્ય ભૂતસગર્સ્ય કેશવ ।
પિરત્રાણાય મે બ્રૂિહ રહસ્યં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૨૩॥
દાિરદ્ર્યશમનં ધ યં મનાેજં્ઞ પાવનં પરમ્ ।
સવશ્વર મહાબુદ્ધ વ પં ભૈરવં મહત્॥ ૨૪॥
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શ્રયઃ સવાર્ તશાિય યા તથા જ્ઞાનં ચ શાશ્વતમ્ ।
નામાિન ચવૈ મખુ્યાિન યાિન ગાૈણાિન ચાચ્યુત॥ ૨૫॥
વદ્વક્ત્રકમલાે થાિન શ્રેતુ મચ્છા મ ત વતઃ ।
ઇ ત તસ્ય વચઃ શ્રુ વા પ્ર તવાક્યમવુાચ સઃ॥ ૨૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ -

મહાિવભૂ તસયંુક્તા ષાડ્ગુ યવપુષઃ પ્રભાે ।
ભગવદ્વાસદેુવસ્ય િનતં્ય ચષૈાઽનપાિયની॥ ૨૭॥
અેકૈવ વતર્તેઽ ભન્ના જ્યાે નવે િહમદ િધતેઃ ।
સવર્શ યા ત્મકા ચવૈ િવશ્વં વ્યા ય વ્યવ સ્થતા॥ ૨૮॥
સવશ્વયર્ગુણાપેેતા િનત્યશદુ્ધ વ િપણી ।
પ્રાણશ ક્તઃ પરા હ્યષેા સવષાં પ્રા ણનાં ભુિવ॥ ૨૯॥
શક્તીનાં ચવૈ સવાર્સાં યાેિનભૂતા પરા કલા ।
અહં તસ્યાઃ પરં ના ાં સહસ્ર મદમુત્તમમ્॥ ૩૦॥

વાવિહતાે ભૂ વા પરમૈશ્વયર્ભૂ તદમ્ ।
દેવ્યાખ્યા તમાત્રેણ દાિરદ્ર્યં યા ત ભ મતામ્॥ ૩૧॥
અથ મહાલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ અથવા કમલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્ ।
શ્રીઃ પદ્મા પ્રકૃ તઃ સ વા શા તા ચચ્છ ક્તરવ્યયા ।
કેવલા િન કલા શદુ્ધા વ્યાિપની વ્યાેમિવગ્રહા॥ ૧॥
વ્યાેમપદ્મકૃતાધારા પરા વ્યાેમા તાેદ્ભવા ।
િનવ્યામા વ્યાેમમ યસ્થા પ ચવ્યાેમપદા શ્રતા॥ ૨॥
અચ્યુતા વ્યાેમિનલયા પરમાન દ િપણી ।
િનત્યશદુ્ધા િનત્ય પ્તા િનિવકારા િનર ક્ષણા॥ ૩॥
જ્ઞાનશ ક્તઃ ક ર્શ ક્તભા શ ક્તઃ શખાવહા ।
નેહાભાસા િનરાન દા િવભૂ તિવમલાચલા॥ ૪॥
અન તા વૈ ણવી વ્યક્તા િવશ્વાન દા િવકા સની ।
શ ક્તિવ ભન્નસવાર્ તઃ સમુદ્રપિરતાે ષણી॥ ૫॥
મૂ તઃ સનાતની હાદ િન તરઙ્ગા િનરામયા ।
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જ્ઞાનજ્ઞેયા જ્ઞાનગ યા જ્ઞાનજ્ઞેયિવકા સની॥ ૬॥
વચ્છ દશ ક્તગર્હના િન ક પા ચઃ સિુનમર્લા ।
વ પા સવર્ગા પારા િંહણી સગુુણાે જતા॥ ૭॥
અકલઙ્કા િનરાધારા િનઃસકં પા િનરાશ્રયા ।
અસકં ણાર્ સશુા તા ચ શાશ્વતી ભાસરુ સ્થરા॥ ૮॥
અનાપૈ યા િનિવક પા િનય ત્રી ય ત્રવાિહની ।
અભેદ્યા ભેિદની ભન્ના ભારતી વખૈર ખગા॥ ૯॥
અગ્રાહ્યા ગ્રાિહકા ગૂઢા ગ ભીરા િવશ્વગાેિપની ।
અિનદ યા પ્ર તહતા િનબ પાવની પરા॥ ૧૦॥
અપ્રતક્યાર્ પિર મતા ભવભ્રા તિવના શની ।
અેકા દ્વ પા િત્રિવધા અસખં્યાતા સરેુશ્વર ॥ ૧૧॥
સપુ્ર તષ્ઠા મહાધાત્રી સ્થ ત ર્ દ્ધધ્રુર્વા ગ તઃ ।
ઈશ્વર મિહમા ઋ દ્ધઃ પ્રમાેદા ઉ વલાેદ્યમા॥ ૧૨॥
અક્ષયા વદ્ધર્માના ચ સપુ્રકાશા િવહઙ્ગમા ।
નીર જનની િનત્યા જયા રાે ચ મતી શભુા॥ ૧૩॥
તપાનેુદા ચ વાલા ચ સદુ પ્તશ્ચાંશમુા લની ।
અપ્રમેયા િત્રધા સૂ મા પરા િનવાર્ણદાિયની॥ ૧૪॥
અવદાતા સશુદુ્ધા ચ અમાેઘાખ્યા પર પરા ।
સધંાનક શદુ્ધિવદ્યા સવર્ભૂતમહેશ્વર ॥ ૧૫॥
લ મી તુ ષ્ટમર્હાધીરા શા તરાપૂરણાનવા ।
અનુગ્રહા શ ક્તરાદ્યા જગ જ્યેષ્ઠા જગ દ્વિધઃ॥ ૧૬॥
સત્યા પ્રહ્વા િક્રયા યાેગ્યા અપણાર્ હ્લાિદની શવા ।
સ પૂણાર્હ્લાિદની શદુ્ધા જ્યાે ત મત્ય તાવહા॥ ૧૭॥
ર વેત્યકર્પ્ર તભાઽઽક ષણી ક ષણી રસા ।
પરા વસમુતી દેવી કા તઃ શા તમર્ તઃ કલા॥ ૧૮॥
કલા કલઙ્કરિહતા િવશાલાેદ્દ પની ર તઃ ।
સ બાેિધની હાિરણી ચ પ્રભાવા ભવભૂ તદા॥ ૧૯॥
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અ તસ્ય દની વા જનની ખ ડકા સ્થરા ।
ધૂમા કલાવતી પૂણાર્ ભાસરુા સમુતીરસા॥ ૨૦॥
શદુ્ધા વિનઃ તઃ ષ્ટિવકૃ તઃ કૃ ષ્ટરેવ ચ ।
પ્રાપણી પ્રાણદા પ્રહ્વા િવશ્વા પા ડુરવા સની॥ ૨૧॥
અવિનવર્જ્રન લકા ચત્રા બ્રહ્મા ડવા સની ।
અન ત પાન તાત્માન તસ્થાન તસ ભવા॥ ૨૨॥
મહાશ ક્તઃ પ્રાણશ ક્તઃ પ્રાણદાત્રી ઋત ભરા ।
મહાસમૂહા િન ખલા ઇચ્છાધારા સખુાવહા॥ ૨૩॥
પ્રત્યક્ષલ મીિન ક પા પ્રરાેહાબુ દ્ધગાેચરા ।
નાનાદેહા મહાવતાર્ બહુદેહિવકા સની॥ ૨૪॥
સહસ્રાણી પ્રધાના ચ યાયવ તપુ્રકા શકા ।
સવાર્ ભલાષપૂણચ્છા સવાર્ સવાર્થર્ભા ષણી॥ ૨૫॥
નાના વ પ ચદ્ધાત્રી શ દપવૂાર્ પુરાતની ।
વ્યક્તાવ્યક્તા વકેશા સવચ્છાપિરપૂિરતા॥ ૨૬॥
સકં પ સદ્ધા સાખં્યયેા ત વગભાર્ ધરાવહા ।
ભૂત પા ચ વ પા િત્રગુણા ગુણગિવતા॥ ૨૭॥
પ્ર પતીશ્વર રાૈદ્ર સવાર્ધારા સખુાવહા ।
કલ્યાણવાિહકા કલ્યા ક લક મષના શની॥ ૨૮॥
ની પાેદ્ ભન્નસતંાના સયુ ત્રા િત્રગુણાલયા ।
મહામાયા યાેગમાયા મહાયાેગેશ્વર પ્રયા॥ ૨૯॥
મહાસ્ત્રી િવમલા ક તજર્યા લ મીિનર જના ।
પ્રકૃ તભર્ગવન્માયા શ ક્તિનદ્રા યશસ્કર ॥ ૩૦॥
ચ તા બુ દ્ધયર્શઃ પ્રજ્ઞા શા તઃ સપુ્રી તવ દ્ધની ।
પ્રદ્યુ માતા સા વી ચ સખુસાૈભાગ્ય સ દ્ધદા॥ ૩૧॥
કાષ્ઠા િનષ્ઠા પ્ર તષ્ઠા ચજ્યેષ્ઠા શ્રેષ્ઠા જયાવહા ।
સવાર્ તશાિયની પ્રી તિવશ્વશ ક્તમર્હાબલા॥ ૩૨॥
વિરષ્ઠા િવજયા વીરા જય તી િવજયપ્રદા ।
હૃદ્ગહૃા ગાેિપની ગુહ્યા ગણગ ધવર્સિેવતા॥ ૩૩॥
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યાેગીશ્વર યાેગમાયા યાે ગની યાેગ સ દ્ધદા ।
મહાયાેગેશ્વર તા યાેગા યાેગેશ્વર પ્રયા॥ ૩૪॥
બ્રહ્મે દ્ર દ્રન મતા સરુાસરુવરપ્રદા ।
િત્રવત્મર્ગા િત્રલાેકસ્થા િત્રિવક્રમપદાેદ્ભવા॥ ૩૫॥
સતુારા તાિરણી તારા દુગાર્ સતંાિરણી પરા ।
સતુાિરણી તારય તી ભૂિરતારેશ્વરપ્રભા॥ ૩૬॥
ગુહ્યિવદ્યા યજ્ઞિવદ્યા મહાિવદ્યા સશુાે ભતા ।
અ યાત્મિવદ્યા િવઘે્નશી પદ્મસ્થા પરમે ષ્ઠની॥ ૩૭॥
આ વી ક્ષક ત્રયી વાતાર્ દ ડની તનર્યા ત્મકા ।
ગાૈર વાગીશ્વર ગાે ત્રી ગાયત્રી કમલાેદ્ભવા॥ ૩૮॥
િવશ્વ ભરા િવશ્વ પા િવશ્વમાતા વસપુ્રદા ।
સ દ્ધઃ વાહા વધા વ તઃ સધુા સવાર્થર્સાિધની॥ ૩૯॥
ઇચ્છા ષ્ટદ્યુર્ તભૂર્ તઃ ક તઃ શ્રદ્ધા દયામ તઃ ।
શ્રુ તમધા તહ્ર ઃ શ્રીિવદ્યા િવબુધવ દતા॥ ૪૦॥
અનસયૂા ઘ્ ણા ની તિન ર્ તઃ કામધુક્કરા ।
પ્ર તજ્ઞા સતં તભૂર્ તદ્યાઃ પ્રજ્ઞા િવશ્વમાિનની॥ ૪૧॥

તવાર્ ગ્વશ્વજનની પ ય તી મ યમા સમા ।
સં યા મેધા પ્રભા ભીમા સવાર્કારા સર વતી॥ ૪૨॥
કાઙ્ક્ષા માયા મહામાયા માેિહની માધવ પ્રયા ।
સાૈ યાભાેગા મહાભાેગા ભાે ગની ભાેગદાિયની॥ ૪૩॥
સધુાૈતકનકપ્રખ્યા સવુણર્કમલાસના ।
િહર યગભાર્ સશુ્રાેણી હાિરણી રમણી રમા॥ ૪૪॥
ચ દ્રા િહર મયી જ્યાે ના ર યા શાેભા શભુાવહા ।
ત્રૈલાેક્યમ ડના નાર નરેશ્વરવરા ચતા॥ ૪૫॥
ત્રૈલાેક્યસુ દર રામા મહાિવભવવાિહની ।
પદ્મસ્થા પદ્મિનલયા પદ્મમાલાિવભૂ ષતા॥ ૪૬॥
પદ્મયુગ્મધરા કા તા િદવ્યાભરણભૂ ષતા ।
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િવ ચત્રરત્નમુકુટા િવ ચત્રા બરભષૂણા॥ ૪૭॥
િવ ચત્રમાલ્યગ ધાઢ ા િવ ચત્રાયુધવાહના ।
મહાનારાયણી દેવી વૈ ણવી વીરવ દતા॥ ૪૮॥
કાલસકં ષણી ઘાેરા ત વસકં ષણીકલા ।
જગ સ પૂરણી િવશ્વા મહાિવભવભષૂણા॥ ૪૯॥
વા ણી વરદા વ્યાખ્યા ઘ ટાકણર્િવરા જતા ।
સહી ભૈરવી બ્રાહ્મી ભાસ્કર વ્યાેમચાિરણી॥ ૫૦॥

અૈ દ્ર કામધનેુઃ ષ્ટઃ કામયાેિનમર્હાપ્રભા ।
દષૃ્ટા કા યા િવશ્વશ ક્તબ જગત્યાત્મદશર્ના॥ ૫૧॥
ગ ડા ઢહૃદયા ચા દ્ર શ્રીમર્ધુરાનના ।
મહાેગ્ર પા વારાહી નાર સહી હતાસરુા॥ ૫૨॥
યુગા તહુતભુગ્ વાલા કરાલા િપઙ્ગલાકલા ।
ત્રૈલાેક્યભષૂણા ભીમા યામા ત્રૈલાેક્યમાેિહની॥ ૫૩॥
મહાે કટા મહારક્તા મહાચ ડા મહાસના ।
શઙ્ ખની લે ખની વસ્થા લ ખતા ખેચરેશ્વર ॥ ૫૪॥
ભદ્રકાલી ચૈકવીરા કાૈમાર ભવમા લની ।
કલ્યાણી કામધુગ્ વાલામખુી ચાે પલમા લકા॥ ૫૫॥
બા લકા ધનદા સયૂાર્ હૃદયાે પલમા લકા ।
અ જતા વ ષણી ર તભર્ ડા ગ ડાસના॥ ૫૬॥
વૈશ્વાનર મહામાયા મહાકાલી િવભીષણા ।
મહામ દારિવભવા શવાન દા ર ત પ્રયા॥ ૫૭॥
ઉદ્ર તઃ પદ્મમાલા ચ ધમર્વેગા િવભાવની ।
સ ક્રયા દેવસનેા ચ િહર યરજતાશ્રયા॥ ૫૮॥
સહસાવતર્માના ચ હ તનાદપ્રબાેિધની ।
િહર યપદ્મવણાર્ ચ હિરભદ્રા સદુુદ્ધર્રા॥ ૫૯॥
સયૂાર્ િહર યપ્રકટસદશૃી હેમમા લની ।
પદ્માનના િનત્યપુષ્ટા દેવમાતા તાેદ્ભવા॥ ૬૦॥
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મહાધના ચ યા ઙ્ગી કદ્દર્મી ક બુક ધરા ।
આિદત્યવણાર્ ચ દ્રાભા ગ ધદ્વારા દુરાસદા॥ ૬૧॥
વરા ચતા વરારાેહા વરે યા િવ વ લભા ।
કલ્યાણી વરદા વામા વામેશી િવ યવા સની॥ ૬૨॥
યાેગિનદ્રા યાેગરતા દેવક કામ િપણી ।
કંસિવદ્રાિવણી દુગાર્ કાૈમાર કાૈ શક ક્ષમા॥ ૬૩॥
કાત્યાયની કાલરાિત્રિન શ પ્તા સદુુજર્યા ।
િવ પાક્ષી િવશાલાક્ષી ભક્તાનાપંિરર ક્ષણી॥ ૬૪॥
બહુ પા વ પા ચ િવ પા પવ જતા ।
ઘ ટાિનનાદબહુલા મૂત વિનિનઃ વના॥ ૬૫॥
મહાદેવે દ્રમ થની ભ્રુકુટ કુિટલાનના ।
સત્યાપેયા ચતા ચૈકા કાૈબેર બ્રહ્મચાિરણી॥ ૬૬॥
આયાર્ યશાેદા સતુદા ધમર્કામાથર્માેક્ષદા ।
દાિરદ્ર્યદુઃખશમની ઘાેરદુગાર્ તના શની॥ ૬૭॥
ભક્તા તશમની ભવ્યા ભવભગાર્પહાિરણી ।
ક્ષીરા ધતનયા પદ્મા કમલા ધરણીધરા॥ ૬૮॥
ક્મણી રાેિહણી સીતા સત્યભામા યશ વની ।

પ્રજ્ઞાધારા મતપ્રજ્ઞા વેદમાતા યશાવેતી॥ ૬૯॥
સમાિધભાર્વના મતૈ્રી ક ણા ભક્તવ સલા ।
અ તવદ દ ક્ષણા ચ બ્રહ્મચયર્પરાગ તઃ॥ ૭૦॥
દ ક્ષા વીક્ષા પર ક્ષા ચ સમીક્ષા વીરવ સલા ।
અ બકા સરુ ભઃ સદ્ધા સદ્ધિવદ્યાધરા ચતા॥ ૭૧॥
સદુ ક્ષા લે લહાના ચ કરાલા િવશ્વપૂરકા ।
િવશ્વસધંાિરણી દ પ્ત તાપની તા ડવ પ્રયા॥ ૭૨॥
ઉદ્ભવા િવર રાજ્ઞી તાપની બ દુમા લની ।
ક્ષીરધારાસપુ્રભાવા લાેકમાતા સવુચર્સા॥ ૭૩॥
હવ્યગભાર્ ચાજ્યગભાર્ જુહ્વતાેયજ્ઞસ ભવા ।
આ યાયની પાવની ચ દહની દહનાશ્રયા॥ ૭૪॥
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મા કા માધવી મખુ્યા માેક્ષલ મીમર્હ દ્ધદા ।
સવર્કામપ્રદા ભદ્રા સભુદ્રા સવર્મઙ્ગલા॥ ૭૫॥
શ્વેતા સશુકુ્લવસના શકુ્લમાલ્યાનુલપેના ।
હંસા હીનકર હંસી હૃદ્યા હૃ કમલાલયા॥ ૭૬॥
સતાતપત્રા સશુ્રાેણી પદ્મપત્રાયતેક્ષણા ।
સાિવત્રી સત્યસકં પા કામદા કામકા મની॥ ૭૭॥
દશર્નીયા દશૃા દૃ યા યા સવે્યા વરાઙ્ગના ।
ભાેગ પ્રયા ભાેગવતી ભાેગી દ્રશયનાસના॥ ૭૮॥
આદ્રાર્ પુ કિરણી પુ યા પાવની પાપસદૂની ।
શ્રીમતી ચ શભુાકારા પરમૈશ્વયર્ભૂ તદા॥ ૭૯॥
અ ચ ત્યાન તિવભવા ભવભાવિવભાવની ।
િનશ્રે ણઃ સવર્દેહસ્થા સવર્ભૂતનમસૃ્કતા॥ ૮૦॥
બલા બલાિધકા દેવી ગાૈતમી ગાેકુલાલયા ।
તાે ષણી પૂણર્ચ દ્રાભા અેકાન દા શતાનના॥ ૮૧॥
ઉદ્યાનનગરદ્વારહ યાપવનવા સની ।
કૂ મા ડા દા ણા ચ ડા િકરાતી ન દનાલયા॥ ૮૨॥
કાલાયના કાલગ યા ભયદા ભયના શની ।
સાૈદામની મેઘરવા દૈત્યદાનવમિદની॥ ૮૩॥
જગન્માતા ભયકર ભૂતધાત્રી સદુુલર્ભા ।
કા યપી શભુદાતા ચ વનમાલા શભુાવરા॥ ૮૪॥
ધ યા ધ યેશ્વર ધ યા રત્નદા વસવુ દ્ધની ।
ગા ધવ રેવતી ગઙ્ગા શકુની િવમલાનના॥ ૮૫॥
ઇડા શા તકર ચવૈ તામસી કમલાલયા ।
આજ્યપા વજ્રકાૈમાર સાેમપા કુસમુાશ્રયા॥ ૮૬॥
જગિ પ્રયા ચ સરથા દુજર્યા ખગવાહના ।
મનાેભવા કામચારા સદ્ધચારણસિેવતા॥ ૮૭॥
વ્યાેમલ મીમર્હાલ મી તે ેલ મીઃ સુ વલા ।
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રસલ મીજર્ગદ્યાેિનગર્ ધલ મીવર્નાશ્રયા॥ ૮૮॥
શ્રવણા શ્રાવણી નતે્રી રસનાપ્રાણચાિરણી ।
િવિર ચમાતા િવભવા વરવાિરજવાહના॥ ૮૯॥
વીયાર્ વીરેશ્વર વ દ્યા િવશાેકા વસવુ દ્ધની ।
અનાહતા કુ ડ લની ન લની વનવા સની॥ ૯૦॥
ગા ધાિરણી દ્રન મતા સરેુ દ્રન મતા સતી ।
સવર્મઙ્ગલ્યમાઙ્ગલ્યા સવર્કામસ દ્ધદા॥ ૯૧॥
સવાર્ન દા મહાન દા સ ક તઃ સદ્ધસિેવતા ।
સનીવાલી કુહૂ રાકા અમા ચાનુમ તદુ્યર્ તઃ॥ ૯૨॥
અ ધતી વસમુતી ભાગર્વી વા તુદેવતા ।
માયૂર વજ્રવેતાલી વજ્રહ તા વરાનના॥ ૯૩॥
અનઘા ધર ણધ રા ધમની મ ણભષૂણા ।
રાજશ્રી પસિહતા બ્રહ્મશ્રીબ્રર્હ્મવ દતા॥ ૯૪॥
જયશ્રીજર્યદા જ્ઞેયા સગર્શ્રીઃ વગર્ તઃ સતામ્ ।
સપુુ પા પુ પિનલયા ફલશ્રીિન કલ પ્રયા॥ ૯૫॥
ધનુલર્ મી વ મ લતા પરક્રાેધિનવાિરણી ।
કદૂ્રદ્ધર્નાયુઃ કિપલા સરુસા સરુમાેિહની॥ ૯૬॥
મહાશ્વેતા મહાનીલા મહામૂ તિવષાપહા ।
સપુ્રભા વા લની દ પ્ત પ્તવ્યાર્ પ્તઃ પ્રભાકર ॥ ૯૭॥
તે વેતી પદ્મબાેધા મદલખેા ણાવતી ।
રત્ના રત્નાવલી ભૂતા શતધામા શતાપહા॥ ૯૮॥
િત્રગુણા ઘાે ષણી રક્ષ્યા નિદ્દની ઘાષેવ જતા ।
સા યા િદ તિદ તદેવી ગવાહા ગાઙ્કગા॥ ૯૯॥
ચત્રનીલાે પલગતા ષરત્નકરાશ્રયા ।
િહર યરજતદ્વ દ્વા શઙ્ખભદ્રાસના સ્થતા॥ ૧૦૦॥
ગાેમતૂ્રગાેમયક્ષીરદિધસિપજર્લાશ્રયા ।
મર ચશ્ચીરવસના પૂણાર્ ચ દ્રાકર્િવષ્ટરા॥ ૧૦૧॥
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સસુૂ મા િન ર્ તઃ સ્થૂલા િન ત્તારા તરેવ ચ ।
મર ચ વા લની ધૂમ્રા હવ્યવાહા િહર યદા॥ ૧૦૨॥
દાિયની કા લની સ દ્ધઃ શાે ષણી સ પ્રબાેિધની ।
ભા વરા સહં ત તી ણા પ્રચ ડ વલનાે વલા॥ ૧૦૩॥
સાઙ્ગા પ્રચ ડા દ પ્તા ચ વૈદ્યુ તઃ સમુહાદ્યુ તઃ ।
કિપલા નીલરક્તા ચ સષુુ ણા િવસુ્ફ લઙ્ ગની॥ ૧૦૪॥
અ ચ મતી િરપુહરા દ ઘાર્ ધૂમાવલી જરા ।
સ પૂણર્મ ડલા પષૂા સ્રં સની સમુનાેહરા॥ ૧૦૫॥
જયા પુ ષ્ટકર ચ્છાયા માનસા હૃદયાે વલા ।
સવુણર્કરણી શ્રેષ્ઠા તસં િવનીરણે॥ ૧૦૬॥
િવશલ્યકરણી શભુ્રા સિંધની પરમાષૈિધઃ ।
બ્રહ્મષ્ઠા બ્રહ્મસિહતા અૈ દવી રત્નસ ભવા॥ ૧૦૭॥
િવદ્યુ પ્રભા બ દુમતી િત્ર વભાવગુણા બકા ।
િનત્યાેિદતા િનત્યહૃષ્ટા િનત્યકામકર ષણી॥ ૧૦૮॥
પદ્માઙ્કા વજ્ર ચહ્ના ચ વક્રદ ડિવભા સની ।
િવદેહપૂ જતા ક યા માયા િવજયવાિહની॥ ૧૦૯॥
માિનની મઙ્ગલા મા યા મા લની માનદાિયની ।
િવશ્વેશ્વર ગણવતી મ ડલા મ ડલેશ્વર ॥ ૧૧૦॥
હિર પ્રયા ભાૈમસતુા મનાેજ્ઞા મ તદાિયની ।
પ્રત્યઙ્ ગરા સાેમગુપ્તા મનાેઽ ભજ્ઞા વદન્મ તઃ॥ ૧૧૧॥
યશાેધરા રત્નમાલા કૃ ણા ત્રૈલાેક્યબ ધની ।
અ તા ધાિરણી હષાર્ િવનતા વ લક શચી॥ ૧૧૨॥
સકં પા ભા મની મશ્રા કાદ બયર્ તપ્રભા ।
અગતા િનગર્તા વ સિુહતા સિંહતાક્ષતા॥ ૧૧૩॥
સવાર્થર્સાધનકર ધાતુધાર્ર ણકામલા ।
ક ણાધારસ ભૂતા કમલાક્ષી શ શ પ્રયા॥ ૧૧૪॥
સાૈ ય પા મહાદ પ્તા મહા વાલા િવકા શની ।
માલા કા ચનમાલા ચ સદ્વ કનકપ્રભા॥ ૧૧૫॥
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પ્રિક્રયા પરમા યાેક્ત્રી ક્ષાે ભકા ચ સખુાેદયા ।
િવજૃ ભણા ચ વ ખ્યા ઙ્ખલા કમલેક્ષણા॥ ૧૧૬॥
જયંકર મધુમતી હિરતા શ શની શવા ।
મૂલપ્રકૃ તર શાની યાેગમાતા મનાજેવા॥ ૧૧૭॥
ધમાદયા ભાનુમતી સવાર્ભાસા સખુાવહા ।
ધુર ધરા ચ બાલા ચ ધમર્સવે્યા તથાગતા॥ ૧૧૮॥
સકુુમારા સાૈ યમખુી સાૈ યસ બાેધનાેત્તમા ।
સમુખુી સવર્તાેભદ્રા ગુહ્યશ ક્તગુર્હાલયા॥ ૧૧૯॥
હલાયુધા ચૈકવીરા સવર્શસ્ત્રસધુાિરણી ।
વ્યાેમશ ક્તમર્હાદેહા વ્યાેમગા મધુમન્મયી॥ ૧૨૦॥
ગઙ્ગા િવત તા યમનુા ચ દ્રભાગા સર વતી ।
તલાેત્તમાવેર્શી ર ભા વા મની સરુસુ દર ॥ ૧૨૧॥
બાણપ્રહરણાવાલા બ બાેષ્ઠ ચા હા સની ।
કકુ દ્મની ચા ષ્ઠા દષૃ્ટાદષૃ્ટફલપ્રદા॥ ૧૨૨॥
કા યાચર ચ કા યા ચ કામાચારિવહાિરણી ।
િહમશલૈે દ્રસકંાશા ગજે દ્રવરવાહના॥ ૧૨૩॥
અશષેસખુસાૈભાગ્યસ પદા યાેિન ત્તમા ।
સવા કૃષ્ટા સવર્મયી સવાર્ સવશ્વર પ્રયા॥ ૧૨૪॥
સવાર્ઙ્ગયાેિનઃ સાવ્યક્તા સ પ્રધાનેશ્વરેશ્વર ।
િવ વક્ષઃસ્થલગતા િકમતઃ પરમુચ્યતે॥ ૧૨૫॥
પરા િનમર્િહમા દેવી હિરવક્ષઃસ્થલાશ્રયા ।
સા દેવી પાપહ ત્રી ચ સાિન્ન યં કુ તાન્મમ॥ ૧૨૬॥
ઇ ત ના ાં સહસ્રં તુ લ યાઃ પ્રાેક્તં શભુાવહમ્ ।
પરાવરેણ ભેદેન મખુ્યગાૈણને ભાગતઃ॥ ૧૨૭॥
યશ્ચૈતત્ ક તર્યેિન્નત્યં યાદ્ વાિપ પદ્મજ ।
શુ ચઃ સમાિહતાે ભૂ વા ભ ક્તશ્રદ્ધાસમ વતઃ॥ ૧૨૮॥
શ્રીિનવાસં સમ યચ્યર્ પુ પધપૂાનુલપેનૈઃ ।
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ભાેગૈશ્ચ મધપુકાર્દૈ્યયર્થાશ ક્ત જગદુ્ગ મ્॥ ૧૨૯॥
ત પાશ્વર્સ્થાં શ્રયં દેવી ં સ પજૂ્ય શ્રીધર પ્રયામ્ ।
તતાે નામસહસ્રાેણ તાષેયેત્ પરમેશ્વર મ્॥ ૧૩૦॥
નામરત્નાવલી તાતે્ર મદં યઃ સતતં પઠેત્ ।
પ્રસાદા ભમખુીલ મીઃ સવ ત મૈ પ્રયચ્છ ત॥ ૧૩૧॥
યસ્યા લ યાશ્ચ સ ભૂતાઃ શક્તયાે િવશ્વગાઃ સદા ।
કારણ વે ન તષ્ઠ ત જગત્ય મશ્ચરાચરે॥ ૧૩૨॥
ત માત્ પ્રીતા જગન્માતા શ્રીયર્સ્યાચ્યુતવ લભા ।
સપુ્રીતાઃ શક્તય તસ્ય સ દ્ધ મષ્ટાં િદશ ત િહ॥ ૧૩૩॥
અેક અેવ જગ વામી શ ક્તમાનચ્યુતઃ પ્રભુઃ ।
તદંશશ ક્તમ તાેઽ યે બ્રહ્મશેાનાદયાે યથા॥ ૧૩૪॥
તથવૈૈકા પરા શ ક્તઃ શ્રી તસ્ય ક ણાશ્રયા ।
જ્ઞાનાિદષાઙ્ગુ યમયી યા પ્રાેક્તા પ્રકૃ તઃ પરા॥ ૧૩૫॥
અેકૈવ શ ક્તઃ શ્રી તસ્યા દ્વતીયાત્મિન વતર્તે ।
પરા પરેશી સવશી સવાર્કારા સનાતની॥ ૧૩૬॥
અન તનામધેયા ચ શ ક્તચક્રસ્ય નાિયકા ।
જગચ્ચરાચર મદં સવ વ્યા ય વ્યવ સ્થતા॥ ૧૩૭॥
ત માદેકૈવ પરમા શ્રીજ્ઞયા િવશ્વ િપણી ।
સાૈ યા સાૈ યને પેણ સં સ્થતા નટ વવત્॥ ૧૩૮॥
યાે યાે જગ ત પુ ભાવઃ સ િવ િર ત િનશ્ચયઃ ।
યા યા તુ નાર ભાવસ્થા તત્ર લ મીવ્યર્વ સ્થતા॥ ૧૩૯॥
પ્રકૃતેઃ પુ ષાચ્ચા ય તીયાે નવૈ િવદ્યતે ।
અથ િક બહુનાેક્તને નરનાર મયાે હિરઃ॥ ૧૪૦॥
અનેકભેદ ભન્ન તુ િક્રયતે પરમેશ્વરઃ ।
મહાિવભૂ ત દિયતાં યે તવુ ત્યચ્યુત પ્રયામ્॥ ૧૪૧॥
તે પ્રા ુવ ત પરમાં લ મી ં સશંદુ્ધચેતસઃ ।
પદ્મયાેિનિરદં પ્રા ય પઠન્ તાતે્ર મદં ક્રમાત્॥ ૧૪૨॥
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શ્રીમહાલ મીસહસ્રનામ તાતે્રમ્ અથવા કમલાસહસ્રનામ તાતે્રમ્

િદવ્યમષ્ટગુણૈશ્વય ત પ્રસાદાચ્ચ લ ધવાન્ ।
સકામાનાં ચ ફલદામકામાનાં ચ માેક્ષદામ્॥ ૧૪૩॥
પુ તકાખ્યાં ભયત્રાત્રી ં સતવસ્ત્રાં િત્રલાેચનામ્ ।
મહાપદ્મિનષ ણાં તાં લ મીમજરતાં નમઃ॥ ૧૪૪॥
કરયુગલગ્ હીતં પૂણર્કુ ભં દધાના
ક્વ ચદમલગતસ્થા શઙ્ખપદ્માક્ષપા ણઃ ।
ક્વ ચદિપ દિયતાઙ્ગે ચામરવ્યગ્રહ તા
ક્વ ચદિપ ણપાશં બભ્રતી હેમકા તઃ॥ ૧૪૫॥
॥ ઇત્યાિદપદ્મપુરાણે કા મીરવણર્ને િહર યગભર્હૃદયે
સવર્કામપ્રદાયકં પુ ષાેત્તમપ્રાેકં્ત
શ્રીલ મીસહસ્રનામ તાતે્રં સમાપ્તમ્॥
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