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Shri Kamalamba Panchadashakshari Stotram

શ્રીકમલા બાપ ચદશાક્ષર તાતે્રમ્

ૐ
શ્રીરામજયમ્ ।

ૐસદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મને નમાે નમઃ ।
ૐ મ ત્રદેવ્યૈ ચ િવદ્મહે । મા કાયૈ ચ ધીમિહ ।
તન્નઃ શવા પ્રચાેદયાત્॥
યાનાષ્ટકમ્ ।
સઙ્ગીતસદુ્ગ વા મત્યાગબ્રહ્મસકુ તતામ્ ।
ગુ ક તર્નસાન દાં વ દે શ્રીકમલાલયામ્॥ ૧॥
શ્રીદ ક્ષતકૃતાશ્ચયર્નવાવરણક તર્નામ્ ।
ક તર્નાપજૂ્યવાગ્દેવી ં વ દે શ્રીકમલા બકામ્॥ ૨॥
કમનીયા તલાવ યાં કમનીય દુ વરામ્ ।
કલસુ વરગાનીયાં વ દે શ્રીકમલા બકામ્॥ ૩॥
નાદાપેાસનસપુ્રીતાં નાદિવદ્યા તદેવતામ્ ।
નાદસુ વરવાગથા વ દે શ્રીકમલા બકામ્॥ ૪॥
વીણાસઙ્ગીતલાેલાં ચ કલવીણા વર વરામ્ ।
વીણાલયાં વરાહ્લાદાં વ દે શ્રીકમલા બકામ્॥ ૫॥
સઙ્ગીતસુ વરાં વાચાં સપ્ત વરસુ ત્યકામ્ ।
વરિવદ્યા થસશં્રાયાં વ દે શ્રીકમલા બકામ્॥ ૬॥
સપ્ત વરપરાિનષ્ઠાં સપ્ત વરસિુવગ્રહામ્ ।
સપ્ત વરસપુુ પાચા વ દે શ્રીકમલા બકામ્॥ ૭॥
કંદધાં કમલા બાં શ્રીકાિદિવદ્યાપેચાિરતામ્ ।
હાિદસાદ તમ ત્રાથા વ દે મ ત્ર વ િપણીમ્॥ ૮॥
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અથ તાતે્રમ્ ।
કલ્યાણી કલગીવાર્ણી કા ભાજેક ણેક્ષણા ।
કલ્યાણસવુસ તશ્રીઃ ક રવાણીસખુ વરા॥ ૧॥
અેકિનષ્ઠા ભિન યાતા અેકાક્ષર સશુઙ્કર ।
અેકબ્રહ્મ વ પા ચ અેકશ દ વરાલયા॥ ૨॥
ઈશવામસપુાશ્વાર્ ચ ઈશ્વર જગદ શ્વર ।
ઈશ્વરાનુગ્રહાપૂણાર્ ઈશસન્નુતપૂરણી॥ ૩॥
લક્ષણા વતપાદાઙ્કા શભુલક્ષણલ ક્ષતા ।
લગનીયા લસદ્રાગા લ લતા લ લતા બકા॥ ૪॥
હ્ર ીકંારમ ત્રસદૂ્રપા હ્ર ીકંારમ ત્રમાેિદની ।
હ્ર ીકંારશ દસારા યા હ્ર ીકંારશ દનાિદની॥ ૫॥
હ સતાે પલસાૈ દયાર્ હંસાન દપ્રકા શની ।
હંસનાદસસુઙ્ગીતા હંસગુહ્યપ્રસાિદની॥ ૬॥
સઙ્ગીતસુ વરારા યા સઙ્ગીતવરદાિયની ।
સઙ્ગીત વરસાિન્ન યા સઙ્ગીત વરભષૂણી॥ ૭॥
કરા જ તવીણા ચ કરવીણા વરાલયા ।
વરા જતસવુીણા ચ કરવીણાલય વરા॥ ૮॥
હિરકેદારગાૈલા ચ હિર પ્રયસહાેદર ।
હિરનારાયણી ગાૈર હિરકા ભાજેપાદભા॥ ૯॥
લસચ્છિવપ્રભા પા લ ધવણાર્ લયાલયા ।
લા લત્ય દુવાણી ચ લ લત વરમાધુર ॥ ૧૦॥
હ્ર ીકંાર વરસ પૂણાર્ હ્ર ીકંાર યાનભાસરુા ।
હ્ર ીકંારમ ત્રગુહ્યાથાર્ હ્ર ીકંારબીજગુપ્તકા॥ ૧૧॥
સકલાથર્પ્રદા માતા સકલાગમચાિરણી ।
સકલાધરસઁ લાસ્યા સકલાઘપ્રણા શની॥ ૧૨॥
કલામયી કલારા યા કમલાલયવૈભવા ।
કલસુ વરમાધુયાર્ કલગાનપ્રસાિદની॥ ૧૩॥
લયશુ દ્ધસગુારા યા લયરાગરસાકૃ તઃ ।
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લસ સમુખુલાવ યા લયારામા લયારમા॥ ૧૪॥
હ્ર ીકંારલયરાગા ચ હ્ર ીકંારપ્રી ણની સતી ।
હ્ર ીકંારમ ત્રપાિવ યા હ્ર ીકંારજપગાેચરા॥ ૧૫॥
શ્રીમં ત્રપૂ જતા યાતા શ્રીરાગસુ દર ધર ।
શ્રીરાગસુ વરાગીતા શ્રીરાગવા ગ્વલા સની॥ ૧૬॥
શ્રીશ્ચ સર વતી પા શ્રીપ ચદશમિ ત્રણી ।
શ્રીષાેડશાક્ષર પજૂ્યા મ ત્રપ્રકા શની પરા॥ ૧૭॥
સવાર્ન દમયી િવદ્યા સવાર્ન દપ્રદાિયની ।
સવાર્ન દસચુક્રાભા સવાર્ન દસમુઙ્ગલા॥ ૧૮॥
શ્રીચક્રદેવતાયૈ ચ શ્રીપુરાયૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
રસમે સવુા સ યૈ સદ્રસાયૈ સમુઙ્ગલમ્॥ ૧૯॥
મઙ્ગલં મ ત્રવણાર્યૈ શ્રીરા ગ યૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
મઙ્ગલં મૂકવાગ્દાયૈ કાદ બય સમુઙ્ગલમ્॥ ૨૦॥
ત્યાગરાજગુ વા મ શ યાપુ પાકૃત તુ તઃ ।
અ બાપ્રીતા ગુ પ્રેયાર્ અ બાપાદસમિપતા॥ ૨૧॥
અ બ ના યાપેયુક્તાહં વદ્ભ ક્તક તર્નં િવના ।
અેત સદ્ભ ક્તનવૈેદ્યં વીકુ વ મદ બકે॥ ૨૨॥
યનૂાિન ચ્છદ્રસવાર્ ણ ક્ષમ વ પરદેવતે ।
સદા વાં સં શ્રતાહં મે ક્ષપં્ર પ્રસીદ સા વિક॥ ૨૩॥
કાિદિવદ્યાં ન ના મ હાિદસાિદ ચ ના બકે ।
ના મ વં મદ બે ત ના મ વત્ પદાશ્રયમ્॥ ૨૪॥

શ દાવરણદુ તાપં હર મે પરમેશ્વિર ।
શષે વનપયર્ તં પ્રશા ત્યાવારયા બકે॥ ૨૫॥
કમાર્નુબ ધ લા દ્વમાેચનં કુ પાવિન ।
શભુાેત્તુઙ્ગે નમ તુ યં જ્ઞાનં દેિહ સનુાદકમ્॥ ૨૬॥
મઙ્ગલં તે મદ બ શ્રીમર્યા સહ સદા વસ ।
મઙ્ગલૈત સવુાગ્દેિવ કુ માેક્ષસમુઙ્ગલમ્॥ ૨૭॥
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મઙ્ગલં નાદમાત તે મઙ્ગલં કમલા બકે ।
મઙ્ગલં જ્ઞાનસાૈભાગ્યે માેક્ષદે શભુમઙ્ગલમ્॥ ૨૮॥
કંદાયૈ કમલા બાયૈ કલગાયૈ સમુઙ્ગલમ્ ।
કલહંસ વ િપ યૈ કલ્યા યૈ શભુમઙ્ગલમ્॥
ઇ ત સદુ્ગ શ્રીત્યાગરાજ વા મનઃ શ યયા ભક્તયા પુ પયા કૃતં
શ્રીકમલા બાપ ચદશાક્ષર તાતે્રં ગુરાૈ સમિપતમ્ ।
ૐશભુમ તુ ।
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