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કારણપર ચદૂ્રપા કા ચીપુરસી કામપીઠગતા ।
કાચન િવહર ત ક ણા કા મીર તબકકાેમલાઙ્ગલતા॥ ૧॥ મ.ૂપ. આ. ૧

ક ચન કા ચીિનલયં કર તકાેદ ડબાણ ણપાશમ્ ।
કિઠન તનભરનમ્રં કૈવલ્યાન દક દમવલ બે॥ ૨॥ મ.ૂપ. આ. ૨

અૈશ્વયર્ મ દુમાૈલેરૈકા યપ્રકૃ ત કા ચમ યગતમ્ ।
અૈ દવિકશાેરશખેરમૈદ પય ચકા ત િનગમાનામ્॥ ૩॥ મ.ૂપ. આ. ૭

લીયે પુરહર યે માયે તવ ત ણપ લવચ્છાયે ।
ચરણે ચ દ્રાભરણે કા ચીશરણે નતા તસહંરણે॥ ૪॥ મ.ૂપ. આ. ૭૨

કામપિરપ થકા મિન કામેશ્વિર કામપીઠમ યગતે ।
કામદુઘા ભવ કમલે કામકલે કામકાેિટ કામા ક્ષ॥ ૫॥ મ.ૂપ. આ. ૪૯

સમરિવજયકાેટ સાધકાન દધાટ
દુગુણપિરપેટ મખુ્યકાદ બવાટ । var દુગુણગણપેટ

મુિનનુતપિરપાટ માેિહતા ડકાેટ
પરમ શવવધૂટ પાતુ માં કામકાેટ ॥ ૬॥ મ.ૂપ. તુ. ૧૦૦

જય જય જગદ બ શવે જય જય કામા ક્ષ જય જયાિદ્રસતુે ।
જય જય મહેશદિયતે જય જય ચદ્ગગનકાૈમુદ ધારે॥ ૭॥ મ.ૂપ. આ. ૧૦૦
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