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કમલાલયતટશાે ભતિવમલાલયિવલસત્
કમલાપ ત-કમલાસન-કમલા ચતિવભવમ્ ।

કમલાઙ્ ઘ્રક-કમલાનન-કમલા બક-િવલસત્
કમલા ભધમહમા તરકમલે મમ કલયે॥ ૧॥

યજનપર-મનજુવર- શવવદન ચતાં
ભજનપર-સનકમખુ-મુિનહૃદયસં સ્થતામ્ ।

અજજનક-હયવદન-હિરહયસપુૂ જતાં
ભજ હૃદય રિવજલજ ગુ વરદશાઙ્કર મ્॥ ૨॥

ઈશાનકાેણે કમલાલયસ્ય શ્રીત્યાગરાજસ્ય તુ વાયુકાેણે ।
ઈશાનદૃ ષ્ટઃ કમલા બકાયાઃ યા ભા ત સા શ્રીર તા સતાં િહ॥ ૩॥
મદ બકા હૃ કમલા તરસ્થા ચદ બકા શ્રીકમલાલયસ્થા ।
અન તસાખૈ્યં કમલાસનસ્થા તનાેતુ દેવી કમલા બકા મે॥ ૪॥
અિન ધનં સમેિધતે િનર તરં હૃદ તરે

ચદાશશુકુ્ષણાૈ મહાિવમાેહરાિત્રનાશકે ।
અવાચ્યવૈભવે પરે િવ ચત્રમાિવકા સતે

જુહાે યહં ધરાિદમં શવા તત વમ બકે॥ ૫॥
અક્ષરત્રય િપણીમ ખલાક્ષ ત્તિવના શની ં

ઋક્ષરાજસભુાિવતામ તાક્ષરાઙ્ ઘ્રયુગાં ભજે ।
અક્ષરાસનસં સ્થતામજ શક્ષકેભમખુ પ્રયાં

ચ રાિદિવના શની ં વરલક્ષણાં કમલા બકામ્॥ ૬॥
મકારવજ તવ વામનતે્ર બ દ્વાઢ માદ્યે કમલે ત નામ ।
શ્રીકામર ખ્યવરાણર્ પં ભજ ત સા યાઃ વકબાેધ સદ્ધયે॥ ૭॥ સા યાઃ?
વરેશ ચ દ્રાહ્વયશીતબીજત્રયાઢ માધે કમલે ત નામ ।
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મકારવજ તવ મૂલિવદ્યાં િવદ્યાેતયત્યેવ ગુ વ પે॥ ૮॥
શા ત વ પા િવમલપ્રકાશા વમાત્મ પા ચ ગુહા તરસ્થા ।
માત શ્ચદાન દતનુિવભા સ વમ બકેઽન તસખુપ્રદાિત્ર॥ ૯॥
અન તસતૂ્રગ્ર થતા સવુણર્માલા તમાધુયર્વચ સમુાઢ ા ।
ગુ વ પા કમલા બકા યા તદઙ્ ઘ્રપદં્મ સમલઙ્કરાેતુ॥
॥ ઇ ત શ્રીમ ચ્ચદાન દનાથાખ્ય સદુ્ગ પાદા તપાિયના
અન તાન દનાથને ર ચતઃ શ્રીકમલા બકા તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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