
Mantra Matrika Pushpamala Stavah

મ ત્રમા કાપુ પમાલા તવઃ

Document Information

Text title : mantra mAtRikA puShpamAlA stavaH Shri Parvati Manasa Stotram 08 28

File name : mantramAtRikApuShpamAlA.itx

Category : mAlAmantra, shankarAchArya, mantra, panchadashI

Location : doc_z_misc_shankara

Author : Shankaracharya

Transliterated by : V. Gopalakrishnan visgop at gmail.com, Aravind Krishnan

Proofread by : V. Gopalakrishnan visgop at gmail.com, Sridhar Seshagiri seshagir at

engineering.sdsu.edu, Rajesh Thyagarajan

Description-comments : From stotrArNavaH 08-28

Latest update : December 27, 2022

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

December 27, 2022

sanskritdocuments.org



Mantra Matrika Pushpamala Stavah

મ ત્રમા કાપુ પમાલા તવઃ

પાવર્તીમાનસ તાતંે્ર ચ
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐ ક અે ઈ લ હ્ર ી ં હ સ ક હ લ હ્ર ી ં સ ક લ હ્ર ી ં શ્રી ં ।
ક લાેલાે લ સતા તા ધલહર મ યે િવરાજન્મ ણ-

દ્વ પે ક પકવાિટકાપિર તે કાદ બવાટ ુ વલે ।
રત્ન ત ભસહસ્રિન મતસભામ યે િવમાનાેત્તમે

ચ તારત્નિવિન મતં જનિન તે સહ્માસનં ભાવયે॥ ૧॥
અેણાઙ્કાનલભાનુમ ડલલસચ્છ્ર ચક્રમ યે સ્થતાં

બાલાકર્દ્યુ તભાસરુાં કરતલૈઃ પાશાઙુ્કશાૈ બભ્રતીમ્ ।
ચાપં બાણમિપ પ્રસન્નવદનાં કાૈસુ ભવસ્ત્રા વતાં

તાં વાં ચ દ્રકલાવત સમકુટાં ચા મતાં ભાવયે॥ ૨॥
ઈશનાિદપદં શવૈકફલદં રત્નાસનં તે શભંુ (ફલકં)

પાદં્ય કુઙુ્કમચ દનાિદભિરતૈરઘ્ય સરત્નાક્ષતૈઃ ।
શદુ્ધરૈાચમનીયકં તવ જલૈભર્ યા મયા ક પતં

કા યા તવાિરધે તદ ખલં સ તુષ્ટયે ક પતામ્॥ ૩॥
લકે્ષ્ય યાે ગજનસ્ય ર ક્ષતજગ લે િવશાલેક્ષણે

પ્રાલેયા બુપટ રકુઙુ્કમલસ કપૂર્ર મશ્રાેદકૈઃ ।
ગાેક્ષીરૈરિપ નાિરકેલસ લલૈઃ શદુ્ધાેદકૈમર્િ ત્રતૈઃ

નાનં દેિવ િધયા મયૈતદ ખલં સ તુષ્ટયે ક પતામ્॥ ૪॥
હ્ર ીઙ્કારાિઙ્કતમ ત્રલ ક્ષતતનાે હેમાચલા સ ચતૈઃ

રત્નૈ વલમુત્તર યસિહતં કાૈસુ ભવણાશકુમ્ ।
મુક્તાસ ત તયજ્ઞસતૂ્રમમલં સાવૈણર્ત તૂ ભવં

દતં્ત દેિવ િધયા મયૈતદ ખલં સ તુષ્ટયે ક પતામ્॥ ૫॥
હ સરૈ ય તલાેભનીયગમને હારાવલીમુ વલાં
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િહ દાેલદુ્ય તહીરપૂિરતતરે હેમાઙ્ગદેકઙ્કણે ।
મ રાૈ મ ણકુ ડલે મકુટમ યધ દુચૂડામ ણ

નાસામાૈ ક્તકમઙ્ગુલીયકટકાૈ કા ચીમિપ વીકુ ॥ ૬॥
સવાર્ઙ્ગે ઘનસારકુઙુ્કમઘનશ્રીગ ધપઙ્કાિઙ્કતં

ક તૂર તલક ચ ફાલફલકે ગાેરાેચનાપત્રકમ્ ।
ગ ડાદશર્નમ ડલે નયનયાેિદવ્યા જનં તેઽ ચતં

ક ઠા જે ગના ભપઙ્કમમલં વ પ્રીતયે ક પતામ્॥ ૭॥
ક હારાે પલમ લકામ વકૈઃ સાવૈણર્પઙે્ક હૈ-

ર્તીચ પકમાલતીવકુલકૈમર્ દારકુ દાિદ ભઃ ।
કેતક્યા કરવીરકૈબર્હુિવધૈઃ કૢપ્તાઃ સ્ર ે મા લકાઃ

સઙ્ક પને સમપર્યા મ વરદે સ તુષ્ટયે ગ્ હ્યતામ્॥ ૮॥
હ તારં મદનસ્ય ન દય સ યૈરઙ્ગૈરનઙ્ગાે વલૈ-

ય ર્ઙ્ગાવ લનીલકુ તલભરૈબર્ધ્ના સ તસ્યાશયમ્ ।
તાનીમાિન તવા બ કાેમલતરા યામાેદલીલા ગ્ હા-

યામાેદાય દશાઙ્ગગુગ્ગુલુઘ્ તૈધૂર્પૈરહં ધપૂયે॥ ૯॥
લ મીમુ વલયા મ રત્નિનવહાે ભા વ તરે મ દરે

માલા પિવલ બતૈમર્ ણમય ત ભષેુ સ ભાિવતૈઃ ।
ચત્રૈહાર્ટકપુિત્રકાકર તૈઃગવ્યૈઘ્ ર્તવૈર્િધતૈ-
િદવ્યૈદ પગણૈિધયા ગિરસતુે સ તુષ્ટયે ક પતામ્॥ ૧૦॥

હ્ર ીઙ્કારેશ્વિર તપ્તહાટકકૃતૈઃ સ્થાલીસહસ્રૈ ર્તં
િદવ્યાન્નં ઘ્ તસપૂશાકભિરતં ચત્રાન્નભેદં તથા ।

દુગ્ધાન્નં મધુશકર્રાદિધયુતં મા ણક્યપાત્રે સ્થતં
માષાપપૂસહસ્રમ બ સફલં નવૈેદ્યમાવેદયે॥ ૧૧॥

સચ્છાયવૈર્રકેતક દલ ચા તા બૂલવ લીદલૈઃ
પૂગૈભૂર્િરગુણૈઃ સગુ ધમધુરૈઃ કપૂર્રખ ડાે વલૈઃ ।

મુક્તાચૂણર્િવરા જતૈબર્હુિવધવૈર્ક્ત્રા બુ માેદનૈઃ
પૂણાર્ રત્નકલા ચકા તવ મુદે ય તા પુર તાદુમે॥ ૧૨॥

ક યા ભઃ કમનીયકા ત ભરલઙ્કારામલારા તકા
પાત્રે માૈ ક્તક ચત્રપઙ્ ક્તિવલસદ્કપૂર્રદ પાવ લઃ । (દ પા લ ભઃ)

ઉતત્તત્તાલ દઙ્ગગીતસિહતં ત્ય પદા ભાે હં
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મ ત્રારાધનપવૂર્કં સિુવિહતં નીરાજનં ગ્ હ્યતામ્॥ ૧૩॥
લ મીમા ક્તકલક્ષક પત સતચ્છત્રં તુ ધત્તે રસાદ્-

ઇ દ્રાણી ચ ર તશ્ચ ચામરવરે ધત્તે વયં ભારતી ।
વીણામેણિવલાેચનાઃ સમુનસાં ત્ય ત તદ્રાગવ-

દ્ભાવૈરાઙ્ ગકસા વકૈઃ સુ્ફટરસં માત તદાક યર્તામ્॥ ૧૪॥
હ્ર ીઙ્કારત્રયસ પુટેન મનનુાપેાસ્યે ત્રયીમાૈ લ ભ-

વાર્ક્યૈલર્ક્ષ્યતનાે તવ તુ તિવધાૈ કાે વા ક્ષમેતા બકે ।
સ લાપાઃ તુતયઃ પ્રદ ક્ષણશતં સ ચાર અેવા તુ તે

સવંેશાે નમસઃ સહસ્રમ ખલં વ પ્રીતયે ક પતામ્॥ ૧૫॥
શ્રીમ ત્રાક્ષરમાલયા ગિરસતુાં યઃ પજૂયેચ્ચેતસા

સ યાસુ પ્ર તવાસરં સિુનયત તસ્યામલં સ્યાન્મનઃ ।
ચત્તા ભાે હમ ડપે ગિરસતુા તં્ત િવધત્તેરસા-
દ્વાણી વક્ત્રસરાે હે જલિધ ગેહે જગન્મઙ્ગલા॥ ૧૬॥

ઇ ત ગિરવરપતુ્રીપાદરા વભષૂા
ભવુનમમલય તી સૂ ક્તસાૈર યસારૈઃ ।

શવપદમકર દસ્ય દનીયં િનબદ્ધા
મદયતુ કિવ ઙ્ગાન્મા કાપુ પમાલા॥ ૧૭॥

ઇ ત શ્રીમચ્છઙ્કરભગવ પાદિવર ચતઃ
મ ત્રમા કાપુ પમાલા તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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