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Kamala Trishati

કમલાિત્રશતી

ગઙ્ગાધરમ ખિવર ચતા ।
પરમાભરણં િવ ણાવેર્ક્ષ સ સા સાગરે દ્રવરપતુ્રી ।
યા મૂ તમર્તી કાલે ક્ષમા જનાનાં કૃતાપરાધાનામ્॥ ૧॥
સા નઃ શ્રેયાે દદ્યાત્ કમલા કમલાસનાિદજનની ં યામ્ ।
સપં્રા ય સહચર ં હિરરવ ત જગ ત્યનાકુલં સતતમ્॥ ૨॥
િનત્યશ્રેયાેદાને ખ્યાતા યા હિરગ્ હસ્ય સવર્ વમ્ ।
શ્રુ તમાૈ લ તુતિવભવા સા ભાતુ પુરઃ સદા માકમ્॥ ૩॥
િવ ક્ર ડાલાેલા િવખ્યાતા દ નરક્ષણે લ મીઃ ।
જનની નઃ સુ્ફરતુ સદા તને વયં િકલ કૃતાથાર્ઃ મઃ॥ ૪॥
િનવાર્ણાઙુ્કરજનની કાલે સા સાવર્ભાૈમપદદાેગ્ધ્રી ।
િનરસ તમાેહસમૂહા મમ દૈવતમાદતંૃ ગુ ભઃ॥ ૫॥
િવ ણાવેર્ક્ષ સ લ સતા શીતમયખૂસ્ય સાેદર કમલા ।
કમલાયતનયના નઃ પાતુ સદા પાપરા શ યઃ॥ ૬॥
કિવપિરષદા ચ વેદૈઃ િનતં્ય તુતિનજમહાેદયા કમલા ।
મન સ મમ સિંનધત્તાં વ મતાન દાય લાેકનાથને॥ ૭॥
દુગ્ધાેદિધતનયા સા દુિરતિનહ ત્રી કૃતપ્રણામાનામ્ ।
આન દપદિવધાત્રી પત્યા સાકં પદે પદે લાેકે॥ ૮॥
મન્મથજનની સા મામવતુ સરાે (ક્ષ)ગેિહની કમલા ।
યામારા ય બુધે દ્રા િવશ ત પરમં તુ તત્ પદં િવ ણાેઃ॥ ૯॥
સ સૂ ક્તકૃ તિવધાત્રી નમતામ બા િત્રલાેક્યા તુ ।
િનત્યપ્રસાદભૂ ા રક્ષ ત મામાદરાત્ કમલા॥ ૧૦॥
મમ સૂ ક્તર જ લપુટઃ પ્રણ તશ્ચાનેકસખં્યાકા ।
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કુતુકાત્ ક્ષીરાેદસતુામ મતાન દાય ગાહતે કમલામ્॥ ૧૧॥
યા પારમા યર્સર ણઃ સા કમલા િન શ્ચતા વેદૈઃ ।
સષૈા િહ જગન્માતા સં તતાપાપહ ત્રી ચ॥ ૧૨॥
મ દ મતમધુરાનનમમ દસતંાષેદાિય ભજતાં તત્ ।
કમલા પં તે ે િવભાતુ િનતં્ય મદ યહૃ કમલે॥ ૧૩॥
કાલે ક્ષપય ત કમલા કટાક્ષધાટ ા િહ મામકં દુિરતમ્ ।
અત અેવા શ્રતરક્ષણદ ક્ષેત્યેવં જનાે વદ ત॥ ૧૪॥
નવનવહ યર્િવધાત્રી નાિકિકર ટા ચતા ચ સા દેવી ।
જ્યાે તમર્ ડલલ સતા મુિનહૃદયા સના ચ સદ્ગ તદા॥ ૧૫॥
સવંીક્ષ્ય જલિધતનયાં ભૂયાે ભૂયઃ પ્રણ ય ભક્તગણઃ ।
િનર સતદુિરતાૈઘઃ સન્ તાૈ ત મુદા માેક્ષ સદ્ધયે કમલામ્॥ ૧૬॥
રાકાિનશીવ દેવ્યાં દષૃ્ટાયાં ભક્તગણવાણી ।
ભજતે જલિનિધશલૈી ં સાઙ્ગાપેાઙ્ગં કૃતાન દા॥ ૧૭॥
દુગર્ તભીત્યા ખન્નઃ સાેઽહં શરણં ભ મ તાં કમલામ્ ।
શરણા થનાં િહ રક્ષાકૃિદ ત ખ્યાતા િહ યા લાેકે॥ ૧૮॥
ન િહ કલયતે હૃદ તે મ દારં કામધનેું વા ।
યઃ સવેતે મુકુ દ પ્રયાં શ્રયં િનત્યભાવને॥ ૧૯॥
કૈટભમદર્નમિહષી ં મમા જ લગાર્હતાં કાલે ।
ન િહ નાથનીયમત્ર ક્ષમાતલે સા પ્રસન્ના તુ॥ ૨૦॥
સતંાપપીિડતં મામવતુ સદા શ્રીહર્િર પ્રયા માતા ।
ર ક્ષતવાયસમખુ્યા કૃપાિનિધઃ પુ યકૃદ્દ ૃ યા॥ ૨૧॥
ન િહ કેવલં પ્રણામૈઃ તુત્યા ભ યા સમારા યા ।
સત્યેન ધમર્િનવહૈભાર્વને ચ કમલગેિહની કમલા॥ ૨૨॥
કદા ચ કિવલાેકેઽ યક્ષીણાન દદાિયની કમલા ।
રક્ષતુ કટાક્ષક લકાઙૂ્કરૈભર્ક્તાિનહાદરતઃ॥ ૨૩॥
ક લપાપગ્લિપતાનાં મુરમદર્નિદવ્યગેિહની લ મીઃ ।
રાજ ત શરણં પરમં વશીકૃતેશા ચ િવબુધગણસવે્યા॥ ૨૪॥
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િનત્યાે લસદુ માલા વક્ષ સ કમલા હરેભાર્ ત ।
િનજતનુભાસા દ્યાે તતકાૈ તુભમ ણર બુધે તનયા॥ ૨૫॥
માતમર્ઙ્ગલદાિય યમરે દ્રવધૂસમ ચતાઙ્ ઘ્રયુગે ।
માં પાહ્યપાયિનવહાત્ સતંતમકલક્ષમામૂત॥ ૨૬॥
યિદ ક લતા ચાપેેક્ષા ન યેત્ િકલ તાવક મહતી ।
ક તરતાેઽ બ કટાક્ષૈઃ પિર ષ ચ મુદા મુહુઃ શીતૈઃ॥ ૨૭॥
ધનધા યસતુાિદ ચગ્ર તં માં પાિહ કમલે વમ્ ।
તનેાે જતક તઃ સ્યા માત વં સવર્ર ક્ષણી ખ્યાતા॥ ૨૮॥
તવ પાદા બુજયુગલ યાનં માતમર્દ યમઘમાશુ ।
કબલીકરાે ત કાલે તનેાહં સદ્ધસકં પઃ॥ ૨૯॥
અ જ લક લકા િહ કૃતા યિદ તસ્યૈ મુરિનહ દિયતાયૈ ।
રસનાગ્રે ખેલનભાક્ તસ્ય તુ પુંસાે ગરાં દેવી॥ ૩૦॥
માત તવ મૂ તિરયં સધુામયી િન શ્ચતા િનપુણૈઃ ।
યત્ તદ્દશર્નભૂ ા િનર તતાપા બુધા ભવ ત્ય ચરાત્॥ ૩૧॥
ક લતજગ ત્રયરક્ષાભરા ણ મિય દેિવ સિંવધેિહ મુદા ।
વદ્વ ક્ષણાિન કમલે તનેાહં સદ્ધસકં પઃ॥ ૩૨॥
વરદે મુરાિરદિયતે જય ત તે વીક્ષણાિન યાિન િદિવ ।
સપં્રા ય તાિન મઘવા િવ જતાિરદવસઘંવ દ્યશ્ચ॥ ૩૩॥
માેહા ધકારભાસ્કરમ બ કટાકં્ષ િવધેિહ મિય કમલે ।
યનેાપ્તજ્ઞાનકલાઃ તવુ ત િવબુધા વદ યસદ સ કલમ્॥ ૩૪॥
કામક્રાેધાિદમહાસ વિનરાસં કૃપાસારાત્ ।
કુ માતમર્મ સં તભી ત ચ િનરાકુ વમવેારાત્॥ ૩૫॥
મૂઢાનામિપ હૃદ્યાં કિવતાં દાતું યદ યપિરચયાર્ ।
પ્રભવ ત કાલે સા િહ શ્રીર બા નઃ પ્રસન્ના તુ॥ ૩૬॥
િદવ્યકે્ષત્રષેુ બુધા િદનકરમ યે ચ વેદમાૈલાૈ ચ ।
ય સ્થાન મ ત વદ ત શ્રીરેષા ભા ત સં શ્રતહિરિહ॥ ૩૭॥
િનજલીલાક્રા તહર રક્ષ ત કમલા કટાક્ષધાટ ા નઃ ।
શરણા થનશ્ચ કાલે િવહગાેરગપશમુખુાનવુ્યાર્મ્॥ ૩૮॥

kamalA300.pdf 3



કમલાિત્રશતી

સમરાઙ્ગણષેુ જયદા િત્રદશાનાં માૈ લ ભમાર્ યા ।
આપિદ રક્ષણદક્ષા સા કમલા નઃ પ્રસન્ના તુ॥ ૩૯॥
િનત્યાન દાસનભાડ્ નવિનિધવ દ્યા ચ સાગરે દ્રસતુા ।
િવલસ ત માધવવક્ષ સ પા લતલાેકત્રયા ચ જનની નઃ॥ ૪૦॥
મુિનનુતિનજપિરપાટ વાગ્ધાટ દાનલાેલપુા ભજતામ્ ।
શ ક્ષતિરપજુનકાેટ િવલસ ત તશાતકુ ભમયશાટ ॥ ૪૧॥
િન ખલાગમવેદ્યપદા િનતં્ય સદ્ ભઃ સમારા યા ।
સં તપાશિનહ ત્રી યા તસ્યૈ ચા જ લઃ િક્રયતે॥ ૪૨॥
ભૂયાં સ નમાં સ મયા ભક્તને કૃતાિન કમલ ઙ્ ઘ્રયુગે ।
િનતં્ય લગ તુ તને િહ સવાર્ રાજ ત સપંદાે મા યાઃ॥ ૪૩॥
િનતં્ય િનમર્લ પે બરદે વારા શક યકે માતઃ ।
સદ્ગણરક્ષણદ ક્ષે પાહી ત વદ તમાશુ માં પાિહ॥ ૪૪॥
ભવુનજનિન વમારાત્ કૃતરક્ષણસતં તઃ ક્ષમામૂત ।
પ્ર તવ તુ રમે ક લત વ પશ યા િહ રાજસે જગ ત॥ ૪૫॥
જય જય કલશા ધસતુે જય જય હિરવ લભે રમે માતઃ ।
પ્રાતિર ત િવબુધવયાર્ઃ પઠ ત નામાિન તે િહ મે ગુરવઃ॥ ૪૬॥
નતે્ર ચિવ જતશારદપદ્મે પદ્મે નમ તુ યમ્ ।
તને વયં ગતિવપદઃ સા મુ ક્તઃ કરગતા ક લતા॥ ૪૭॥
સતતં બદ્ધા જ લપુટમપુા મહે તચ્છુભપ્રદં તજેઃ ।
યત્ કમલાેદરિનલયં કમલાક્ષપ્રી તવી ચકાપૂરમ્॥ ૪૮॥
સુ્ફરતુ મમ વચ સ કમલે વદ યવૈભવસધુાધારા ।
િનતં્ય વ્ય ક્ત પ્રાપ્તા ધુતનુતજનખેદ લકા મહતી॥ ૪૯॥
કમલે તવ નુ તિવષયે બુ દ્ધ ર્તા િહ મે સહસા ।
તને મમ ભાગધેયં પિરણત મત્યેવ િનત્યસતંુષ્ટઃ॥ ૫૦॥
કિવતારસપિરમ લતં કરાે ત વદનં નતાનાં યા ।
તાેતું તાં મે હ્યારાત્ સા દેવી સપુ્રસન્ના તુ॥ ૫૧॥
હિરગ્ િહ ણ તાવકં નુત પં યે ભુિવ િનજે હૃદ ભાજેે ।
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યાય ત તષેુ િવબુધા અિપ ક પકકુસમુમપર્ય ત મુદા॥ ૫૨॥
નાનાવરદાનકલાલાેલપુહૃદયે હૃદ ભજુસ્થે મામ્ ।
રક્ષાપાયાત્ સહસા કુ ભક્તં દાષેહીનં ચ॥ ૫૩॥
િનજઘનકેશ ચા જતનીલા બુધરે શશાઙ્કસહજન્મન્ ।
પદ્મે વદ ય પં મનાેહરં ભાતુ મે હૃદયે॥ ૫૪॥
ઘનકુઙુ્કમલ સતાઙ્ગં મુક્તાહારાિદભૂ ષતં મધુરમ્ ।
મ દ મતમધુરાસં્ય સયૂ દુિવલાેચનં ચ બુધમા યમ્॥ ૫૫॥
િન બડકુચકુ ભયુગલં િનજદૃ ગ્જતહિરણશાબકા ક્ષયુગમ્ ।
લીલાગ ત જતકલભં મધવુૈિરમનાેહરં ચ સરુમા યમ્॥ ૫૬॥
િદ શ િદ શ િવ તસપં દ્વલાસમધુરં ચ કુ દદ તા લ ।
મદનજનકં ચ િવ ણાેઃ સવર્ વં સવર્દાનચણમ્॥ ૫૭॥
કુલદૈવતમ માકં સિંવદૂ્રપં નતા તહર પમ્ ।
નાનાદુગર્ તહરણક્ષમમમર સિેવતં સકલમ્॥ ૫૮॥
પ ચદશવણર્માનં પયાજેવક્ત્રં િપતામહસમચ્યર્મ્ ।
જગદવન ગ કં હિરહરસમંા યવૈભવં િકમિપ॥ ૫૯॥
ક ણાપૂિરતનયનં પરમાન દપ્રદં ચ પિરશદુ્ધમ્ ।
આગમગણસવંેદ્યં કાેશગ્ હં સવર્સપંદાં િનત્યમ્॥ ૬૦॥
માત તાવકપાદા બુજયુગલં સતંતં સુ્ફરતુ ।
તનેાહં તવ પં દ્રક્ષ્યા યાન દ સદ્ધયે સકલમ્॥ ૬૧॥
દેવ્યા કટા ક્ષતાઃ િકલ પુ ષા વા યાે ષતઃ પશવઃ ।
મા ય તે સરુસસંિદ ક પકકુસમુૈઃ કૃતાહર્ણાઃ કાલે॥ ૬૨॥
સમુનાવેા છાદાને કૃતાવધાનં ધનં િવ ણાેઃ ।
િધષણા ડ્યાિદહરં યદ્વ ક્ષણમામન ત જગ ત બુધાઃ॥ ૬૩॥
અ તરિપ બિહ દારં તવ પં મ ત્રદેવતાપેાસ્યમ્ ।
જનિન સુ્ફરતુ સદા નઃ સમંા યં શ્રેયસે કાલે॥ ૬૪॥
મુરિરપપુુ યશ્રેણીપિરપાકં તાવકં પમ્ ।
કમલે જનિન િવશદંુ્ધ દદ્યાચ્છ્ર ેયાે મુહુભર્જતામ્॥ ૬૫॥
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પુ યશ્રેણી કમલા સા જનની ભક્તમાનસે સ્થ તભાક્ ।
તજે ત ત ભમાિહતભવુના ભવુનાિધનાથગ્ િહણીયમ્॥ ૬૬॥
જલિનિધક યા પં હિરમા યં સવર્સપંદાં હેતુઃ ।
ચરકૃતસકૃુતિવશષેાન્નયનયુગે ભા ત સવર્સ્ય॥ ૬૭॥
જલિનિધતપઃફલં યન્મુિનજનહૃદયા જિનત્યકૃત ત્તમ્ ।
ક ણાલાેલાપાઙ્ગં તત્ તે ે ભાતુ િનઃસમં વદને॥ ૬૮॥
શ મતનતદુિરતસઘંા હરયે િનજનતે્રક પતાનઙ્ગા ।
કૃતસરુશાત્રવભઙ્ગા સા દેવી મઙ્ગલૈ તુઙ્ગા॥ ૬૯॥
િન ખલાગમ સદ્ધા તં હિરશદુ્ધા તં સદા નાૈ મ ।
તનેવૈ સવર્ સ દ્ધઃ શાસે્ત્રષુ િવિન શ્ચતા િવબુધૈઃ॥ ૭૦॥
કૃ ણકૃતિવિવધલીલં તવ પં માતરાદરાન્મા યમ્ ।
સુ્ફરતુ િવલાેચનયુગલે િનતં્ય સપં સ દ્ યૈ નઃ॥ ૭૧॥
ક ણાકટાક્ષલહર કામાયા તુ પ્રકામકૃતરક્ષા ।
લ યા માધવમા યા સ સખુદાને િદ શ ખ્યાતા॥ ૭૨॥
અપવગર્ સદ્ધયે વામ બામ ભાજેલાેચનાં લ મીમ્ ।
અવલ બે હિરદિયતે પદ્માસનમખુસરેુ દ્રકૃતપૂ મ્॥ ૭૩॥
તાવકકટાક્ષલહર ં િનધેિહ મિય દેિવ કમલે વમ્ ।
તને મનાેરથ સ હભુર્િવ પરમે ધામિન પ્રચુરા॥ ૭૪॥
વામાદરેણ સતતં વીક્ષેમિહ માતર જકૃતવાસામ્ ।
િવ ણાવેર્ક્ષાેિનલયામક્ષયસખુ સદ્ધયે લાેકે॥ ૭૫॥
સા નઃ સ યતુ સદ્ યૈ દેવાનાં વાઙ્મમનાેઽતીતા ।
હિરગ્ િહણી હિરણાક્ષી પા લતલાેકત્રયા ચ જનનીયમ્॥ ૭૬॥
સકલચરાચર ચન્મય પં યસ્યા િહ દેવતાપેાસ્યમ્ ।
સા દદતુ મઙ્ગલં મે િનત્યાે વલમાદરા જનની॥ ૭૭॥
શીતમયખૂસહાેદિર તાં વામ બાં િહ શીલયે િનત્યમ્ ।
િનર સતવૈિરગણાેઽહં હિરચરણ ય તરક્ષશ્ચ॥ ૭૮॥
િદ ક્ષ િવિદ કૃતશ્રીઃ સા મે જનની નદ શતનયેયમ્ ।
હિરણા સાકં ભજતુ પ્રાકા યં હૃિદ સતાં સ દ્ યૈ નઃ॥ ૭૯॥
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વાિરિનિધવંશસપંદ્ િદવ્યા કા ચદ્ધરેમાર્ યા ।
અચર્ ત યાં તુ મનુયાે યાેગાર ભે તથા તે ચ॥ ૮૦॥
તસમુમધપુક્ર ડાસ્થાનાિયતકેશભારાયૈ ।
નમ ઉ ક્તર તુ માત્રે વા ગ્જતપીયષૂધારાયૈ॥ ૮૧॥
સદેંહે સદ્ધા તે વાદે વા સમરભૂ મભાગે વા ।
યા રાજ ત બહુ પા સા દેવી િવ વ લભા ખ્યાતા॥ ૮૨॥
પ્ર તફલતુ મે સદા તન્મુિનમાનસપેિટકારત્નમ્ ।
િવ ણાવેર્ક્ષાેભષૂણમાદતૃિનગર્ તજનાવનં તજેઃ॥ ૮૩॥
બાલકુરઙ્ગિવલાેચનધાટ ર ક્ષતસરુાિદ મનુ નામ્ ।
નયનયુગાસવે્યં તદ્ ભાતીહ ધરાતલે તજેઃ॥ ૮૪॥
માધવદકૃ્સાફલ્યં ભક્તાવ લદૃ યકામધનેુકલા ।
લ મી પં તે ે િવભાતુ મમ માનસે વચ સ॥ ૮૫॥
હિરસરસક્ર ડાથ યા િવ તાનેક િપકા માતા ।
સા ગેહભષૂણં નઃ સુ્ફરતુ સદા િનત્યસપંજૂ્યા॥ ૮૬॥
દ્વારવતીપુરભાગે મૈ થલનગરે ચ ય કથાસારઃ ।
સા દેવી જલિધસતુા િવહરણભાઙ્ મામકે મન સ॥ ૮૭॥
જલિનિધતપાેમિહ ે દેવ્યૈ પરમાત્મનઃ શ્રયૈ સતતમ્ ।
ભૂયાં સ નમાં સ પનુઃ સવાર્ નઃ સપંદઃ સ તુ॥ ૮૮॥
પરમાષૈધં િહ સં તવ્યાધેયર્ત્ ક તતં િનપુણૈઃ ।
તદહં ભ મ સતતં લ મી પં સદાન દમ્॥ ૮૯॥
દશરથસતુકાેદ ડપ્રભાવસાક્ષા કૃતે કૃતાન દા ।
સીતા પા માતે જજ્ઞે યજ્ઞ ક્ષતાૈ િહ સા સદ્ યૈ॥ ૯૦॥
મુિનજનમાનસિનલયે કમલે તે ચરણપઙ્કજં શર સ ।
અવતંસયન્નુદારં િવશા મ દેવૈઃ સધુમા વા॥ ૯૧॥
ધનમદમેદુરસવેાં ત્યક્તવાહં તે પદા ભાજેમ્ ।
શરણં યા મ પુમથર્સૂ્ફ તકલાયૈ શં દ નઃ॥ ૯૨॥
ન ઘટય કુ સતસવેાં દુષ્ટૈવાર્ સગંમં માતઃ ।
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કુ માં દાસં સં તપાપં ચ હર શીઘ્રમ્॥ ૯૩॥
મિય નમ ત િવ કા તે તવાગ્રત તાપભારાત ।
માતઃ સહસા સમુખુી ભવ બાલે દાષેિનલયે ચ॥ ૯૪॥
હ ત કદા વા માત તવ લાેચનસચેનં ભવને્મિય ભાેઃ ।
ઈ થં પ્રાતઃ તવુતાં વમવે રક્ષાકર િનયતમ્॥ ૯૫॥
સસંારરાેગશા તપ્રદમેત લાેચનં માતઃ ।
તાવ કમહમપુાસે િદવ્યાષૈધમાશુ સાગરે દ્રસતુે॥ ૯૬॥
સં તરાેગાતાર્નાં તવ નામ મરણમત્ર ધર ણતલે ।
પૂ પ્રદ ક્ષણાિદકમાયાર્ મખુ્યાષૈધં વદ ત િકલ॥ ૯૭॥
માતિવના ધર યાં સકૃુતાનાં ખ ડ મહ જ તુઃ ।
યાનં વા ન િહ લભતે પ્રણ ત વા સપંદાં જનનીમ્॥ ૯૮॥
ગુ વરકટાક્ષિવભવાદ્ દેિવ વાઙ્ ઘ્રપ્રણામધુતપાપઃ ।
તવ ચ હરેદાર્સઃ સન્ િવશા મ દેવેશ માિનતાં ચ સભામ્॥ ૯૯॥
મુરહરનતે્રમહાે સવતા યશ્રીિનર તનતશત્રુઃ ।
લ લત લકુચાભકુચભરયુગલા દૃ ગ્વ જતહિરણસદંાેહા॥ ૧૦૦॥
કા યપૂણર્નયના ક લક મષહાિરણી ચ સા કમલા ।
મખુ જતશારદકમલા વક્ત્રા ભાજેે સદા સુ્ફરતુ માતા॥ ૧૦૧॥
તાવકકટાક્ષસચેનિવભવાં િનધૂર્તદુિરતસઘંા િહ ।
પરમં સખંુ લભ તે પરે તુ લાેકે ચ સિૂર ભઃ સાધર્મ્॥ ૧૦૨॥
તવ પાદપદ્મિવ મરકા તઝર ં મન સ કલયં તુ ।
િનર સતનરકાિદભયાે િવરાજતે નાિકસદ સ સરુવ દ્યઃ॥ ૧૦૩॥
હ ત સહસ્રે વથ વા શતષેુ સકૃુતી પુમાન્ માતઃ ।
તાવકપાદપયાે હવિરવસ્યાં કલયતે સકલમ્॥ ૧૦૪॥
જનિન તરઙ્ગય નયને મિય દ ને તે દયા નગ્ધે ।
તને વયં તુ કૃતાથાર્ નાતઃ પરમ તઃ નઃ પ્રા યર્મ્॥ ૧૦૫॥
તાવકકૃપાવશાિદહ નાનાયાેગાિદના શતભયા યે ।
તષેાં મરણમિપ દ્રાક્ શ્રયાવહં િનત્યમાકલયે॥ ૧૦૬॥
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નવૈ પ્રાય શ્ચત્તં દુિરતાનાં મામકાનાં િહ ।
વામવે યા મ શરણં ત મા લ મ ક્ષમાધારે॥ ૧૦૭॥
મુરવૈિરમા યચિરતે માત વામ ખલલાેકસામ્રાજે્ય ।
પ ય ત િદિવ સરેુ દ્રા મનુય ત વા થનશ્ચ િનત્યકલામ્॥ ૧૦૮॥
વીયપદપ્રા યૈ નનુ િવબુધેશા જલિધક યકે માતઃ ।
આરા ય િદવ્યકુસમુૈ તવ પાદા જં પરં તુષ્ટાઃ॥ ૧૦૯॥
ષ્ટ સ્થત્યાદાૈ હિરર બ તવાપાઙ્ગવીક્ષણાદરવાન્ ।

જગદેતદવ ત કાલે વં ચ હિરનર્ઃ ક્રમાત્ િપતરાૈ॥ ૧૧૦॥
રાજ્યસખુલાભસપં પ્રા યૈ ક્ષ તપાશ્ચ યે ચ િવપ્રાદ્યાઃ ।
ગાઙ્ગજલૈરિપ કુસમુવૈર્િરવસ્યાં તે ક્રમેણ કલય ત॥ ૧૧૧॥
સતં્યક્તકામતદનજુડ ભાસયૂાદયાે નરાઃ કમલે ।
આરા ય વાં ચ હિર કાલે ચૈકાસન સ્થતાં ધ યાઃ॥ ૧૧૨॥
જનની કદા પનુીતે મમ લાેચનમાગર્માદરાદેષા ।
યે િકલ વદ ત ધ યા તષેાં દશર્નમહં કલયે॥ ૧૧૩॥
કર તલીલાપદ્મા પદ્મા પદ્માક્ષગેિહની નયને ।
સ ચ ત સકલશ્રેયઃપ્રા યૈ િનવ્યાર્જકા યા॥ ૧૧૪॥
નાનાિવધિવદ્યાનાં લીલાસદનં સરાજેિનલયેયમ્ ।
કિવકુલવચઃપયાજેદ્યુમ ણ ચભાર્ ત નઃ પુરત્ઃ॥ ૧૧૫॥
અતસીકુસમુદુ્ય તભાઙ્ નાિકગણવૈર્ દ્યપાદપદ્મયુગા ।
સર સજિનલયા સા મે પ્રસીદતુ ક્ષપ્રમાદરાત્ સદ્ યૈ॥ ૧૧૬॥
જગદ શવ લભે વિય િવ ય તભરઃ પુમાન્ સહસા ।
તી વાર્ નાિકસ્થાનં િવશ ત પરં વૈ ણવં સરૈુમાર્ યમ્॥ ૧૧૭॥
માતજ્ઞાર્નિવકાસં કારય ક ણાવલાેકનૈમર્ધુરૈઃ ।
તનેાહં ધ યતમાે ભવેયમાયાર્ તે સદ સ॥ ૧૧૮॥
હિરવક્ષ સ મ ણદ પપ્રકાશવત્યા યા માત્રા ।
િનતં્ય વય મહ દાસાઃ શ્રયા સનાથા મુદા પરં નાૈમઃ॥ ૧૧૯॥
િવદ્રાવયતુ સરાે સને વદ યા કટાક્ષધાટ નઃ ।
અજ્ઞાનાઙુ્કરમુદ્રાં પનુરિપ સસંારભી તદાં સહસા॥ ૧૨૦॥

kamalA300.pdf 9



કમલાિત્રશતી

તાવકકટાક્ષસયૂાદયે મદ યં હૃદ ભાજેમ્ ।
ભજતે િવકાસમ ચરાત્ તમાેિવનાશશ્ચ િન શ્ચતાે િવબુધૈઃ॥ ૧૨૧॥
લ મીકટાક્ષલહર લ મી ં પ મલય ત ક્રમાન્નમતામ્ ।
પાદપયાે હસવેા પરં પદં ચ સખુાે લાસમ્॥ ૧૨૨॥
ચદૂ્રપા પરમા સા કમલેક્ષણનાિયકા મુદે ભજતામ્ ।
ય પ્રણયકાપેકાલે જગદ શઃ િકકરાે ભવ ત॥ ૧૨૩॥
કાચન દેવી િવહરતુ મમ ચત્તે સતંતં સદ્ યૈ ।
યાપતં્ય કલશા ધે રગેશયસ કલત્રં ચ॥ ૧૨૪॥
અષ્ટસુ મિહષી વેકા કમલા મખુ્યા િહ િનિદષ્ટા ।
અનયવૈ સવર્જગતામુદયાિદ ત યતે કાલે॥ ૧૨૫॥
કૈવલ્યાન દકલાક દમહં સતંતં વ દે ।
તત્તુ મુકુ દકલતં્ર ચ તતફલદાનદ ક્ષતં િકમિપ॥ ૧૨૬॥
ઈક્ષે કમલામનેામ બામ ભાજેલાેચનાં સતતમ્ ।
મ દ મતમધુરાસ્યાં િનતં્ય ચાજ્ઞાતકાપેમખુદાષેામ્॥ ૧૨૭॥
અિઙ્કતમાધવવક્ષઃસ્થલા સરાજેેક્ષણા ચ હિરકા તા ।
કબલય ત માનસં મે દયાપ્રસારાિદ ભિનત્યમ્॥ ૧૨૮॥
ભૂત્યૈ મમ ભવતુ દ્રાગજ્ઞાન વં સની નમતામ્ ।
નાથાનુ પ પા શ્રુત્ય તેડ્યા દશાવતારેષુ॥ ૧૨૯॥
સકલજનરક્ષણેશુ પ્ર ણિહતનયના િત્રલાેકમાતા નઃ ।
પુ ણા ત મઙ્ગલાનાં િનકરં સવેાક્રમેણ incomplete ॥ ૧૩૦॥
પદ્માસનજનની માં પાતુ મુદા સુ દરાપાઙ્ગૈઃ ।
સવશ્વયર્િનદાનં યામાહુવિદકા દ પ્તામ્॥ ૧૩૧॥
નાનાલંકારવતી મુિનમાનસવા સની હરેઃ પત્ની ।
ત્રૈલાેક્યિવનુતિવભવા માં પાયાદાપદાં િનચયાત્॥ ૧૩૨॥
િવદ્રાવયતુ ભયં નઃ સા કમલા િવ વ લભા માતા ।
અ ધઃ સં ભતાેઽભૂત્ યદથર્માયણ રામેણ॥ ૧૩૩॥
ભૂયાે યદથર્ મ દ્રઃ સરુત કુસમુા થના ચ કૃ ણને ।
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હતગવાઽજિન યુદ્ધે સા િનતં્ય શ્રેયસે ભૂયાત્॥ ૧૩૪॥
વામારા ય જના અિપ ધનહીનાઃ સાૈધમ યતલભાજઃ ।
નાનાદેશવનીપકજન તુતા ભા ત િનત્યમવે રમે॥ ૧૩૫॥
સં તતાપાે ન ભવ ત પનુરિપ ય પાદપઙ્કજં નમતામ્ ।
સા મિય ક લતદયા સ્યાદ બા િવ ણાેઃ કલત્રમનુ પમ્॥ ૧૩૬॥
જનનીકટાક્ષભા મહ મત્યાર્નાં સરુા તુ િકકરતામ્ ।
િરપવાે ગિરતટવાસં ભજ ત વે માિન સદ્ધયઃ સવાર્ઃ॥ ૧૩૭॥
મરણાદ્વા ભજનાદ્વા યસ્યાઃ પાદા બુજસ્ય ભુિવ ધ યાઃ ।
હ ત રમ તે ત બેરમિનવહા તગ્ હાઙ્ગણે મનુ ઃ॥ ૧૩૮॥
ચરકૃતસકૃુતિનષવે્યા સા દેવી િવ વ લભા ખ્યાતા ।
યસ્યાઃ પ્રસાદભૂ ા તાઃ પશ્વાદયાે વદા યા િહ॥ ૧૩૯॥
અ બ મધુરાન્ કટાક્ષાન્ તાપહરાન્ િવિકર મિય કૃપાજલધે ।
યે િવ ય તાઃ કિરવરમા તમખુભક્તવયષુ॥ ૧૪૦॥
અ તલહર વ મધુરા જલધર ચરા નતા તહરશીલા ।
સવર્શ્રેયાેદાત્રી કા ચદ્ દેવી સદા િવભાતુ હૃિદ॥ ૧૪૧॥
ગીતાચાયર્પુર ધ્રી વદ યનામપ્રભાવકલનાદ્યૈઃ ।
યમભયવાતાર્ દૂરે હિરસાંિન યં કુતાે ન સ્યાત્॥ ૧૪૨॥
જલિનિધતનયે કા તે િવ ણાે ણાંશચુ દ્રનયને તે ।
ચતુરાનનાદય તુ ખ્યાતા બાલાઃ શ્રુતાૈ ચાેક્તાઃ॥ ૧૪૩॥
મન સજવૈરં ગાતં્ર વાણી સાૈધારસી ચ યદ્ભજતામ્ ।
શ્લા યા સપંત્ સ જનસમાગમશ્ચાશુ સ ય ત॥ ૧૪૪॥
સફલયતુ નતે્રયુગલં હતનતદુિરતા ચ સા પરા દેવી ।
જલિનિધક યા મા યા પત્યવતારાનુકૂલિનજચિરતા॥ ૧૪૫॥
િનતં્ય મરા મ દેવી ં નમતાં સવાર્થર્દાિયની ં કમલામ્ ।
યામાહુભર્વિનગલ વંસનદ ક્ષાં ચ incomplete ॥ ૧૪૬॥=૨૦
સકલજગદઘિનવારણસકં પાં મધુ જતાે દિયતામ્ ।
વાતુમવે કલયે માેક્ષા થજનસ્ય ભૂ મસતુામ્॥ ૧૪૭॥

મ દાનામિપ દયયા તમાેિનરાસં િવત વ તી ।
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સવર્ત્ર ભા ત કમલા તનુિરવ િવ ણાેિનર તાઘા॥ ૧૪૮॥
બાલમરાલીગત્યૈ સરુપુરક યાિદમિહતકલગીત્યૈ ।
િવર ચતનાનાનીત્યૈ ચેતાે મે હયતે બહુલક ત્ય॥ ૧૪૯॥
અ ભલ ષતદાનકુશલા વાગ્દેવીવ દતા ચ સા કમલા ।
િનતં્ય માનસપદ્મે સચંારં કલયતે મુહુઃ કુતુકાત્॥ ૧૫૦॥
મુરમથનનયનપઙ્કજિવલાસક લકા સરેુશમખુસવે્યા ।
ભૂતમયી સાિવત્રી ગયત્રી સવર્દેવતા જય ત॥ ૧૫૧॥
સા િહ પરા િવદ્યા મે લ મીરક્ષાેભણીયક તકલા ।
હૃદ્યાં િવદ્યાં દયાદદ્ય શ્રેયઃપરંપરા સદ્ યૈ॥ ૧૫૨॥
કામજનની િહ લ મીઃ નાનાલીલાિદ ભિનજં નાથમ્ ।
માેહય ત િવ મ ચરાત્ પ્રકૃતીનાં ક્ષેમ સદ્ યથર્મ્॥ ૧૫૩॥
મન સજસામ્રાજ્યકલાિનદાનમાયાર્ ભવ દતં િકમિપ ।
લ મી પં તે ે િવલસ ત મમ મન સ િવ સકં્રા તમ્॥ ૧૫૪॥
િવ મનાેરથપાતં્ર સતંપ્ત વણર્કા યિનજગાત્રમ્ ।
આ શ્રતજલિનિધગાતે્રં ર ક્ષતનતબાહુજચ્છાત્રમ્॥ ૧૫૫॥
કિવકુલ જહ્વાલાેલં મુરમદર્નક લતર યબહુલીલમ્ ।
િનર સતનતદુ કાલં વ દે તજેઃ સદા લનુતશીલમ્॥ ૧૫૬॥
આિદમપુ ષપુર ધ્રીમ બામ ભાજેલાેચનાં વ દે ।
યાં ન વા ગતતાપા ત્ય વા દેહં િવશ ત પરમપદમ્॥ ૧૫૭॥
લ યા હિરરિપ ભા ત પ્રકૃ તક્ષેમાય દ ક્ષતાયાસાૈ ।
મમ લાેચનયાેઃ પુરતાે લસતુ ગભીરં િક્રયા સદ્ યૈ॥ ૧૫૮॥
જનિન કદા વા ને યા યહમારાદ ચત વદ યપદઃ ।
િન મષ મવ હ ત િદવસન્ દૃ ટ્વા વામાદરેણ કલ્યાણીમ્॥ ૧૫૯॥
સપંૂણર્યાવૈનાે વલદેહાં યાં વીક્ષ્ય શાૈિરરિપ ।
કુસમુશરિવદ્ધચેતાઃ િકકરભાવં વયં પ્રાપ્તઃ॥ ૧૬૦॥
અનનુયશીલ તદનુ પ્રણયક્રાેધાિદના ભીતઃ ।
આિદમપુ ષઃ સાેઽયં સા લ મીનર્ શ્રયૈ ભવતુ॥ ૧૬૧॥
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મ ણકુ ડલલ સતાસ્યં કૃપાકરં િકમિપ કુઙુ્કમચ્છાયમ્ ।
હિરણા કૃતસચંારં તે ે મે ભાતુ સવર્દા સદ્ યૈ॥ ૧૬૨॥
સામ્રાજ્યમઙ્ગલશ્રીઃ શ્રીરેષા પુ કરાક્ષસ્ય ।
ગ ધવર્ક યકાદ્યૈગર્ઙ્ગાતીરેષુ ગીતક તિહ॥ ૧૬૩॥
કિવતાભાગ્યિવધાત્રી પિરમલસકં્રા તમધપુગણકેશા ।
મમ નયનયાેઃ કદા વા સા દેવી ક લતસિંનધાનકલા॥ ૧૬૪॥
ક તઃ વયં ણીતે વાગ્દેવી ચાિપ િવજયલ મીશ્ચ ।
તં નરમ ચરા લાેકે યાે લ મીપાદભક્ત તુ॥ ૧૬૫॥
સ ન્મતં્ર પા ડતં્ય સદ્દારાઃ સ સતુાદ્યાશ્ચ ।
ય તે તસ્ય ભુિવ શ્રીભક્તાે યશ્ચ િનિદષ્ટઃ॥ ૧૬૬॥

પરમાચાયિવનુતાં તામ બામાદરાન્નાૈ મ ।
પરમૈશ્વય િવ ણાેરિપ યા વેદેષુ િનિદષ્ટા॥ ૧૬૭॥
કિવકુલસૂ ક્તશ્રેણીશ્રવણાન દાે લસદ્વતંસસમુા ।
સા દેવી મમ હૃદયે કૃતસાંિન યા િવરાજતે પરમા॥ ૧૬૮॥
તાપાતાર્ તુ તટાકં યથા ભજ તે રમાં દેવીમ્ ।
સં તતપ્તાઃ સવ યા ત િહ શરણં શર યાં તામ્॥ ૧૬૯॥
સવર્જ્ઞ વં શ્લા યં ધરાિધપતં્ય રમે દેિવ ।
યદ્યત્ પ્રા ય દયયા તદ્ િદશ માેકં્ષ ચ મે જનિન॥ ૧૭૦॥
િવદ્યુતમચ ચલાં વાં કૃ ણે મેઘે પયાેિધવરક યે ।
િનત્યમવૈ મ શ્રેયઃ સ ય માતઃ પ્રસન્ને નઃ॥ ૧૭૧॥
વામ બ સતંત ચ કૃ ણાે મેઘઃ સમાસાદ્ય ।
સદ્વત્મર્િન વષર્ ત િકલ કાઙ્ક્ષાિધકમાદરેણ વાિધસતુે॥ ૧૭૨॥
અ બ વમવે કાલે મુકુ દમિપ દશર્ય તીહ ।
શ્રેયઃ સદ્ યૈ નમતાં ભા સ હૃિદ શ્રુ ત શરઃસુ સ લાેકે॥ ૧૭૩॥
િવનમદમરેશસદુતીકચસમુમકર દધારયા નગ્ધમ્ ।
તવ પાદપદ્મમેતત્ કદા નુ મમ મૂિધ્ન ભષૂણં જનિન॥ ૧૭૪॥
અપવગર્સાખૈ્યદે તે દયાપ્રસારઃ કથં વ યર્ઃ ।
યામવલ બ્ય િહ ય ષ્ટ ન પત ત સસંારપિઙ્કલે માગ॥ ૧૭૫॥
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સૂ માત્ સૂ મતરં તે પં પ ય ત યાે ગનાે હૃદયે ।
તાં વામહં કદા વા દ્રકે્ષ્યઽલંકારમ ડતાં માતઃ॥ ૧૭૬॥
ચરતરતપસા ક્લષ્ટે યાે ગહૃિદ સ્થાનભાગ્ રમા દેવી ।
દશર્નમ ચરાદ્ દયયા દદા ત યાેગાિદહીનાનામ્॥ ૧૭૭॥
તીરં સં તજલધેઃ પૂરં કમલાક્ષલાેચનપ્રીતેઃ ।
સારં િનગમા તાનાં દૂરં દુજર્નતતેિહ તત્તજેઃ॥ ૧૭૮॥
લ મી પં તે ે મમાિવર તુ શ્રયૈ િનત્યમ્ ।
યિન્નત્યધમર્દારાન્ િવ ણાેર મતાજૈસઃ પ્રાહુઃ॥ ૧૭૯॥
જલિધસતુે વં જનની સ વાસદેુવઃ િપતા ચ નઃ ક થતઃ ।
શરણં યવુાં પ્રપન્ના નાતાે દુગર્ તપિરસૂ્ફ તઃ॥ ૧૮૦॥
હિરનીલરત્નભાસા પ્રક શતાત્મા સમુદ્રવરક યા ।
મઙ્ગલમાતનુતેયં કટાક્ષક લકાપ્રસારૈ તુ॥ ૧૮૧॥
મ ચ્ચત્તમત્તવારણબ ધનમધનુા વદ યપાદયુગે ।
કલયા મ રમે માતમા રક્ષ ક્ષપ્રમવે સં તતઃ॥ ૧૮૨॥
માેચય સં તબ ધં કટાક્ષક લકાઙુ્કરૈ રમે માતઃ ।
નાતઃ પરમ યર્ મહ ક્ષમાતલે વં દયામૂ તઃ॥ ૧૮૩॥
મ જુલકિવતાસતં તબી ઙુ્કરદાિયસારસાલાેકા ।
જનિન તવાપાઙ્ગશ્રીઃ જય ત જગ ત્રાણક લતદ કે્ષયમ્॥ ૧૮૪॥
અ બ તવાપાઙ્ગશ્રીરપાઙ્ગકેલીશતાિન જનય તી ।
મુરહ તુહૃર્િદ જય ત વ્રીડામદમાેહકામસારકર ॥ ૧૮૫॥
બદ્ધમિપ ચત્તમેતદ્ યમિનયમાદૈ્યઃ પિર કારૈઃ ।
ધાવ ત બલાદ્ રમે તવ પાદા જં યા મ શરણમહમ્॥ ૧૮૬॥
મત્તગજમા યગમના મધુરાલાપા ચ મા યચિરતા સા ।
મ દ મેરમખુા કમલા મે હૃદયસારસે લસતુ॥ ૧૮૭॥
શાસ્ત્ર મરણિવહીનં પાિપનમનંે જનં રમા દેવી ।
દયયા રક્ષ ત કાલે તસ્યા તને પ્રથા મહતી॥ ૧૮૮॥
મખુિવ જતચ દ્રમ ડલ મદમ ભાે હિવલાેચનં તજેઃ ।
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યાને જપે ચ સદુશૃાં ચકા ત હૃદયે કવીશ્વऱ◌ાણાં ચ॥ ૧૮૯॥
અ બ િવવેકિવદૂરં જનમનંે શ શરલાેચનપ્રસરૈઃ ।
શ શરય કૃપયા દેિવ વમવે માતા િહ લાેકસ્ય॥ ૧૯૦॥
કાપેદુપેક્ષસે યિદ માતમ રક્ષકઃ કઃ સ્યાત્ ।
મિય દ ને કાે લાભ તવ તુ દયાયાઃ પ્રસાિર યાઃ॥ ૧૯૧॥
ભવચ ડિકરણતપ્તઃ શ્રા તાેઽહં જ્ઞાનવાિરદૂરસ્થઃ ।
શ શરામઙ્ ઘ્રચ્છાયાં તવ માતયાર્ મ શરણમારાત્તુ॥ ૧૯૨॥
માતરશાેકાે લાસં પ્રકટય તવ કાેમલકટાક્ષૈઃ ।
યૈદ ના નરપતયઃ ક લતા વારણશતા તે ગેહે॥ ૧૯૩॥
જય ત રમે તવ મહતી કૃપાઝર સવર્સમંા યા ।
ક્ષેમંકર યદેષા પ્ર તક પં સવર્જગતાં ચ॥ ૧૯૪॥
અજ્ઞાનકૂપકુહરે પ તતં માં પાિહ કમલે વમ્ ।
નગરે વા ગ્રામે વા વનમ યે િદ ર ક્ષણી વમ સ॥ ૧૯૫॥
તવ ચરણાૈ શરણ મ ત બ્રવુન્નહં માતર ધતનયે વમ્ ।
હિરણા સિહતા દયયા પ્રાહ્યિવલ બેન દ નં મામ્॥ ૧૯૬॥
પિરસરનતિવબુધાલીિકર ટમ ણકા તવ લર િવસરૈઃ ।
કૃતનીરાજનિવિધ તે મમ તુ શરાેભષૂણં િહ પદયુગલમ્॥ ૧૯૭॥
મમ હૃદયપઙ્કજવનીિવકાસહેતાૈ િદનાિધપાયેતામ્ ।
તવ તુ કટાક્ષપ્રસરઃ દ પાયેતાં તમાેિનરાકરણે॥ ૧૯૮॥
યાવચ્છરણં યા ત ક્ષ તતનયે વાં િહ જ તુિરહ મૂઢઃ ।
તાવત્ તસ્ય તુ રસનાઙ્ગણે તુ વાણી સમાક લત ત્તા॥ ૧૯૯॥
પઙ્કજિનલયે તાવકચરણં શરણં સમાકલયે ।
તને િહ સવર્કૃતાનાં ભિવ યતાં હાિનરેવ દુિરતાનામ્॥ ૨૦૦॥
શ્રુત્ય તસિેવતં તે ચરણસરાજંે પ્રણ ય િકલ જ તુઃ ।
છત્રાે લ સત શરાઃ સન્ વનીપકાન્ દાનવાિરણા સ ચન્॥ ૨૦૧॥
િવ વક્સનેમખુાદૈ્યઃ સિેવતમ બ વદ યપાદયુગમ્ ।
અવતંસય ત સ તઃ ક લતાપપ્રશમનાયા તુ॥ ૨૦૨॥
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દુગ્ધાેદિધતનયે વાં િદશાગજે દ્રાઃ સવુણર્ઘટતાેયૈઃ ।
મ ણમ ટપમ યતલે સમ ય ષ ચન્ હિરપ્રીત્યૈ॥ ૨૦૩॥
િદગ્ગજપુ પકરકુ ભૈર ભ ષક્તાં વાં હિરઃ પ્રીત્યા ।
ઉદવહદારાન્મુિનગણમ યે સવર્ શ્રયાે મૂલમ્॥ ૨૦૪॥
તપરાક્રમક લકા િદ શ િદ શ િકનરસગુીતિનજયશસઃ ।

ધ યા ભા ત િહ મનુ ઃ યદ્વ ક્ષાલવિવશષેતઃ કાલે॥ ૨૦૫॥
નમદમર કચભરસમુમર દધારા ભ ષકં્ત તે ।
પદકમલયુગલમેતચ્છ્ર ેયઃસૂ્ફત્ય સદા ભવતુ॥ ૨૦૬॥
રાગદ્વષેાિદહતં મામવ કમલે હરેઃ કા તે ।
દશર્ય દયયા કાલે હ્યપવગર્સ્થાનમાગ ચ॥ ૨૦૭॥
ન િહ ને વણર્િયતું પરમે સ્થને વદ યિવભવમહમ્ ।
મનુયશ્ચ સરુા વેદા યતાે િન ત્તાઃ ક્ષમાતનયે॥ ૨૦૮॥
મનુ ઃ કટા ક્ષતાઃ િકલ તથા બયા મેિદનીપુ યા ।
સ સતુકલત્રસિહતાઃ સરુ ભ કાલને િનિવશા ત મુદા॥ ૨૦૯॥
જલધીશક યકા સા લસતુ પુરાેઽ માકમાદરકૃતશ્રીઃ ।
ય પ્રણમના જનાનાં કિવતાને્મષેઃ સદ િડતે ભા ત॥ ૨૧૦॥
દૂિરકરાેતુ દુિરતં વદ્ભ ક્તમાર્મકં કમલે ।
અહમિપ સરેુશસવે્યે તવ સદ સ િવશા મ ક તગાનપરઃ॥ ૨૧૧॥
પરમજ્ઞાનિવધાત્રી તવ પાદપયાજેભ ક્તર માકમ્ ।
િક વાશાસ્યમતાેઽ યત્ સમુદ્રતનયે હરે ર્યે॥ ૨૧૨॥
અ બ કદા વા લ સ્યે મદ યપાપાપનાેદાય ।
તવ પાદકમલસવેામ જભવાદ્યૈ તુ સપં્રા યાર્મ્॥ ૨૧૩॥
મ દાનામિપ મ જુલકિવ વરસદાિયની જનની ।
કાિપ ક ણામયી સા લસતુ પુર તાત્ સદા માકમ્॥ ૨૧૪॥
સકલકિવલાેકિવનુતે કમલે કમલા ક્ષ વ લભે િવ ણાેઃ ।
વન્નામાિન િહ કલયે વને જલે શત્રપુીડાયામ્॥ ૨૧૫॥
િદિવ વા ભુિવ િદ જલે વહ્નાૈ વા સવર્તઃ કમલે ।
જ તનૂાં િકલ રક્ષા વદધીના ક ત્યર્તે િવબુધૈઃ॥ ૨૧૬॥
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કુશલિવધયે તદ તુ િત્રિવક્રમાસવે્યર યિનજકે લ ।
કબ લતપદનતદૈ યં ત ણા બુજલાેચનં તજેઃ॥ ૨૧૭॥
જનની સવુણર્ ષ્ટપ્રદાિયની ભા ત િવ વક્ષઃસ્થા ।
કમલા ક લતક્ષેમા પ્રકૃતીનાં શીતલાપાઙ્ગૈઃ॥ ૨૧૮॥
જગતામાિદમજનની લસ ત કવેરાત્મ પુ લને ।
ક્ષતે્રષેૂત્તમજુષ્ટે વયાેિન લાેકરક્ષાયૈ॥ ૨૧૯॥
કુચશાેભા જતિવ ઃ કુઙુ્કમપઙ્કાિઙ્કતા કમલા ।
કા ચ્યાં રાજ ત કા ચીમ ણગણનીરા જતાઙ્ ઘ્રયુગા॥ ૨૨૦॥
મ દારકુસમુમદહરમ દ મતમધુરવદનપઙ્ક હા ।
હૃદ્યતમિનત્યયાવૈનમ ડતગાત્રી િવરાજતે કમલા॥ ૨૨૧॥
કંસિરપુગેિહની સા હંસગ તહસમા યિનજચિરતા ।
સસંારતાપહાિન કલયતુ કાલે રમા માકમ્॥ ૨૨૨॥
મન સજજનની જનની ચા માક મહાદરાત્ કાલે ।
શીતલલાેલાપાઙ્ગૈ તરઙ્ગય ત શ્રેયસાં સિરણમ્॥ ૨૨૩॥
તવ મ દહાસક લકાં ભજે ભજુઙ્ગે શયાનં તમ્ ।
યા કલય ત ગતકાપંે બાલાનાં નઃ કૃતાપરાધાનામ્॥ ૨૨૪॥
સા સાધયેદભીષં્ટ કમલા શ્રીિવ વક્ષઃસ્થા ।
યસ્યાઃ પદિવ યાસઃ શ્રુ તમાૈ લષુ ત યતે મહાલ યાઃ॥ ૨૨૫॥
શા તરસિનત્યશવેિધમ બાં સવેે મનાેરથાવા યૈ ।
યામારા ય સરેુશાઃ વપદં પ્રાપુિહ તાદકૃ્ષમ્॥ ૨૨૬॥
ધાતુરિપ વેદવચસાં દૂરે ય સ્થાનમામન ત બુધાઃ ।
સા તુ મુદે શ્રીરેષા મુરમદર્નસ કલત્રમ મતાજૈઃ॥ ૨૨૭॥
ભવદુઃખરા શજલધેહર્ઠાત્ તિરત્રી ં પરં િવદ્મઃ ।
તામ બાં કમલસ્થાં મુરાિરવક્ષાેમ ણપ્રદ પાં ચ॥ ૨૨૮॥
મુિનસાવર્ભાૈમવ ણતમહાચિરત્રં હરેઃ કલતં્ર તત્ ।
પ થ મઙ્ગલાય ભવતુ પ્રસ્થાનજુષાં કૃપાધારમ્॥ ૨૨૯॥
ખ ડતવૈિરગણેયં મ ડતભક્તા સતુાદૈ્યશ્ચ ।
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ભાસરુક તજર્ય ત ક્ષાેણીસરુવ દ્યચરણા ॥ ૨૩૦॥
નતપા લિન માં પાિહ િત્રજગદ્વ દે્ય િનધેિહ મિય દયયા ।
તાવકકટાક્ષલહર ઃ શ ક્તમયે સકલ સદ્ધ નામ્॥ ૨૩૧॥
ભવસાગરં તતીષુર્ તવ ચરણા જં મહાસયેુમ્ ।
માતઃ કદા નુ લ સ્યે ઘનતાપાે યાર્િદપીિડતાે દ નઃ॥ ૨૩૨॥
કિવવાગ્વાસ તીનાં વસ તલ મીમુર્રાિરદિયતા નઃ ।
પરમાં મુદં િવધત્તે કાલે કાલે મહાભૂત્યૈ॥ ૨૩૩॥
સરુહરપરત તં્ર તદ્ ગતત દં્ર વ તુ િન તુલમપુાસે ।
તનેવૈાહં ધ યાે મદં્વ યા િનર સતાત્મતાપભરાઃ॥ ૨૩૪॥
ણાં શમય ત દેવી રાઘવદિયતા નતા લસરુવ લી ।

ઇટ ાયર્વચાે ધૈય જનય ત કાલે ધરાપુિત્ર॥ ૨૩૫॥
રઘપુ તદિયતે માતઃ કાકાસરુરક્ષણાિદના લાેકે ।
તાવકક ણામિહમા પ્ર થતઃ િકલ ભૂ તદાયી નઃ॥ ૨૩૬॥
પ્રચુરતદુિરતપાલીસમા તાનાં કલાૈ િહ તપ્તાનામ્ ।
તાવકદયા િહ માતઃ શરણં વર મ ત સતાં ગણઃ તાૈ ત॥ ૨૩૭॥
અત્ય તશીતલાં તાં કટાક્ષધાટ મપુાસઽેહમ્ ।
તને મમ િત્રદશાનાં ન કાેઽિપ ભેદાે ધરાતનયે॥ ૨૩૮॥
યૈઃ સવેા સકં લતા તવ પાદા જે ધરાતનયે ।
તષેામજ્ઞાનઝર યા ત િહ િવલયં ક્ષણનેવૈ॥ ૨૩૯॥
જ્ઞાનારિવ દિવલસનમ ચરાદસ્ય તુતાૈ િહ કિવવયાર્ઃ ।
સપંદ્ િદવ્યા ચ તથા િવબુધાવ લમાનનીયાત્ર॥ ૨૪૦॥
માત તવ પાદા જં યસ્ય લલાટે કૃતાે િનજકા ત ।
ત પાદપદ્મમ ચરાદ્ િવમાનગા દેવતા વહ ત॥ ૨૪૧॥
આજ્ઞાવશને દેવ્યા લસ ત િદિવ દેવતામા યાઃ ।
ઇ દ્રાદ્યાઃ સ ચ ધાતા િદક્પાલાશ્ચાિપ ગ ધવાર્ઃ॥ ૨૪૨॥
કૈવલ્યાન દકલાદાત્રી ં કમલામહિનશં નાૈ મ ।
તનેવૈ જન્મ સફલં તીથાર્િદિનષવેણાદ્યચ્ચ॥ ૨૪૩॥
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યચ્ચ હિરપાદપઙે્ક હપિરચરણાિદના લાેકે ।
તત્ સવર્માશુ ઘટય ત સહસા મ દસ્ય મે માતા॥ ૨૪૪॥
નાનાશ્રુત્ય તકલાપિરમલપિરવાહવા સતં માતઃ ।
તવ ચરણકમલયુગલં મમાવતંસઃ ક્ષણં ભાતુ॥ ૨૪૫॥
નતદેવનગરનાર ધ મ લલસ સમુા લકૃતનાદાઃ ।
પ્રાતમુર્રજિવલાસં કલય ત શં તવાગ્રતાે ઙ્ગાઃ॥ ૨૪૬॥
પાપપ્રશમનદ ક્ષાકલાધુર ણાઃ પયાજેિનલયે તે ।
માં ચ પિવત્રીકુયુર્ઃ પાદપરાગાઃ કૃપાવશતઃ॥ ૨૪૭॥
હ ત કદા વા લ સ્યે તવાઙ્ ઘ્રશશુ્રષૂણાસ ક્તમ્ ।
સહ ન દં તને િહ પદં ક્રમાત્ પ્રા યમાિદષ્ટમ્॥ ૨૪૮॥
ન લનીિવલાસ ચરાં મિય દેિવ વ કટાક્ષલહર ં િહ ।
કાલે િનધેિહ દયયા સ્ફ તા તે ક તરાદતૃા સવઃ॥ ૨૪૯॥
િવિનહતદુિરત તાેમા કાિપ મદ યે હૃદ ભાજેે ।
લસતુ પરદેવતાખ્યા માધવનતે્ર પ્રયંકર ક લકા॥ ૨૫૦॥
પ ચાયુધગુ મ તં્ર કલનપૂુરિનનદમાદરાત્ કમલે ।
કલય ત રમાધવગ્ હં યાતું કાલે વિય પ્ર ત્તાયામ્॥ ૨૫૧॥
નતનાિકલાેકવિનતાલલાટ સ દૂરશાેણકા ત તાેઃ ।
કલયે નમાં સ કમલે તવ પાદપયાજેયાેિનત્યમ્॥ ૨૫૨॥
કમલસષુુમાિનવાસસ્થાનકટાક્ષં ચરાય કૃતરક્ષમ્ ।
રક્ષાેગણભી તકરં તે ે ભા ત પ્રકામ મહ મન સ॥ ૨૫૩॥
જ્યાે નવે શ શરપાતા કટાક્ષધાટ વદ યા િહ ।
અ બ મુકુ દ ( ... incomplete ... ) કુ તે॥ ૨૫૪॥
તાપહરરસિવવષઅ તકુતુકા કાિપ નીલન લન ચઃ ।
કાદ બની પુર તદા તાં નઃ સતંતં જનની॥ ૨૫૫॥
સફલયતુ નતે્રયુગલં મામકમેતત્ વદ ય પમહાે ।
યત્ કમલનતે્રસચુિરતપચે લમં વૈિદક શ્રુ તબ્રૂર્તે॥ ૨૫૬॥
માધવનતે્રપયાે તલહર ભા ત તાવકં પમ્ ।
અ બ યવુામાદ્યાૈ નઃ િપતરાૈ વને સખુાવા યૈ॥ ૨૫૭॥
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સરસકિવતાિદસપં દ્વલસનમારાદુશા ત કિવવયાર્ઃ ।
ય પ્રીણનને સા મે ભવતુ િવભૂત્યૈ િહ સા કમલા॥ ૨૫૮॥
મન સજજયાિદકાય યદપાઙ્ગલવા ણાં ભવ ત ।
ત પદમાન દકલં સવંે્ય ચ ભજે રમાં જનનીમ્॥ ૨૫૯॥
શ થલતતમઃસમૂહા ભક્તાનાં સા રમા દેવી ।
જનય ત ધૈય ચ હરેઃ કાલે યા સવર્દા સવે્યા॥ ૨૬૦॥
યદ્ભ્રૂિવલાસવશતઃ શક્તઃ ષ્ટ ાિદકં કતુર્મ્ ।
હિરરિપ લાેકે ખ્યાતઃ સા નઃ શરણં જગન્માતા॥ ૨૬૧॥
નયનયુગલી ં કદા મે સ ચ ત અેવ્યાઃ પરં પમ્ ।
યદ્ભજનાન્ન િહ લાેકે દષંૃ્ટ શ્લા યં પરં વ તુ॥ ૨૬૨॥
સચુિરતફલં વદ યં પં નઃ ક લતભક્તીનામ્ ।
અત અેવ મામકાનાં પાપાનાં િવર ત જતા કમલે॥ ૨૬૩॥
સકૃુ તિવભવાદુપાસ્યા કમલા સા સવર્કલ્યાણા ।
હિરવક્ષ સ કૃતવાસા રક્ષ ત લાેકાનહાેરાત્રમ્॥ ૨૬૪॥
સિંવદૂ્રપા િહ હરેઃ કુટુ બની ભા ત ભક્તહૃદયષેુ ।
સવર્શ્રેયઃપ્રા યૈ યાં િવદુરાયાર્ રમાં કમલામ્॥ ૨૬૫॥
િવષયલહર પ્રશા ત્યૈ કમલાપાદા બુજં નાૈ મ ।
પવૂ શકુાિદસિુધયાે યદ્ યાનાદ્ ગ લતશત્રુભયાઃ॥ ૨૬૬॥
લ લતગમનં વદ યં કલનપૂુરનાદપૂિરતં માતઃ ।
નાૈ મ પદા બુજયુગલં ભવતાપિનરાસનાયાદ્ય॥ ૨૬૭॥
િવરલીકરાે ત તાપં કમલાયા મ દહાસઝર ।
ય સવેનષેુ સમુિદતકાૈતુકરસિનભર્રાે હિરજર્ય ત॥ ૨૬૮॥
પ્ર તફલતુ સતંતં મે પુરતાે માત વદ ય પ મદમ્ ।
યદ્દશર્નરસભૂ ા હિરરિપ નાના વ પભાક્ કાલે॥ ૨૬૯॥
અ બ તવ ચરણસવેાં સતંતમહમાદરાત્ કલયે ।
તને મમ જન્મ સફલં િત્રદશાના મવ મનુી દ્રાણામ્॥ ૨૭૦॥
દુવાર્રગવર્દુમર્ તદુરથર્િનરસનકલાિનપુણાઃ ।
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તવ ચરણસવેયવૈ િહ કમલે માતબુર્ધા જગ ત॥ ૨૭૧॥
આનદમે ત માત તવ નામાેચ્ચારણને સ ધુભવે ।
સપં્રાપ્ત વદૂ્રપં મમ માનસમાત્તયાેગકલમ્॥ ૨૭૨॥
તવ દૃ ષ્ટપાતિવભવાત્ સવ લાેકે િવધૂતતાપભરાઃ ।
યા ત મુદા િત્રદશઃૈ સહ િવભાનમા હ્ય માતરહાે॥ ૨૭૩॥
કાે વા ન શ્રય ત બુધઃ શ્રેયાેઽથ તા મમાં કમલામ્ ।
યાં પન્નગાિરવાહનસદ્ગ મણીમચર્ય ત સરુનાથાઃ॥ ૨૭૪॥
તામરિવ દિનવાસામ બાં શરણા થનાં ક લતરક્ષામ્ ।
બહુ પે વઘિનચયે વિપ િન શ્ચત્યાત્મનાે ધૈયર્મ્॥ ૨૭૫॥
ક ણાપ્રવાહઝયાર્ ગતપઙ્ક ભૂતલં માતઃ ।
સ વાઙુ્કરાિદલ સતં જય ત પયાેરા શકક યકે કમલે॥ ૨૭૬॥
િવિધ શવવાસવમખુ્યવૈર્ દ્યપદા જે નમ તુ યમ્ ।
માતિવ ણાેદર્િયતે સવર્જ્ઞ વં ચ મે કલય॥ ૨૭૭॥
પરદેવતે પ્રસીદ પ્રસીદ હિરવ લભે માતઃ ।
વામાહુઃ શ્રુતયઃ િકલ કલ્યાણગુણાકરાં િનત્યામ્॥ ૨૭૮॥
ક્ષ તવ્યમ બ મામકમઘરા શ ક્ષપય વીક્ષણતઃ ।
સ વાને્મષેં દેિહ પ્રયે હરેદાર્સમિપ કુ મામ્॥ ૨૭૯॥
વા છત સ દ્ધનર્ સ્યાદ્ યિદ પાદા જે કૃતપ્રણામાનામ્ ।
હાિન વદ યયશસા મ ત કે ચદ્ધયૈર્વ તશ્ચ॥ ૨૮૦॥
સદસદનુગ્રહદક્ષાં વાં માતઃ સતંતં નાૈ મ ।
ગ્રહપીડા નવૈ ભવેદ્યમપીડા દૂરતઃ કાલે॥ ૨૮૧॥
િવદ્યાઃ કલાશ્ચ કાલે કૃપયા કલય પ્રસીદાશુ ।
માત વમવે જગતાં સવષાં રક્ષણં વયા િક્રયતે॥ ૨૮૨॥
ઉછે વિપ નીચષેુ પ્રકાશતે તુલ્યમવે તવ પમ્ ।
અેતદ્ દૃ ટ્વા ધૈય ઘનાગસાેઽ ય બ યતે નનુ મે॥ ૨૮૩॥
કા શઙ્કા તવ વૈભવ લં વક્તું િદગ તરે માતઃ ।
વરહારાલંકારાં સવે તે વાં હિર પતયઃ॥ ૨૮૪॥
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કમલાયાશ્ચ હરેરિપ સદંૃ યં િદવ્યદાપંત્યમ્ ।
તાવવે નઃ પતી િકલ જન્મા તરપુ યપિરપાકાત્॥ ૨૮૫॥
સવાર્સામપુિનષદાં િવદ્યાનાં વપંરં સ્થાનમ્ ।
અ પિધયાે વયમેતે વ તાતે્રે ભાેઃ કથં શક્તાઃ॥ ૨૮૬॥
સાષ્ટાઙ્ગપ્રણ તિરયં પ્રક પતા માતરદ્ય તવ ચરણે ।
તનેાહં િહ કૃતાથર્ઃ િક પ્રા ય વ વતઃ કમલે॥ ૨૮૭॥
તાતે્ર મદંિહ મયા તે ચરણા ભાજેે સમિપતં ભ યા ।
તવ ચ ગુરાેરિપ વીક્ષા તત્ર િનદાનં પરં ના યત્॥ ૨૮૮॥
દેહા તે નનુ માતમાકં્ષ િત્રદશઃૈ સમં દેિહ ।
અહમિપ સામ પઠન્ સન્ વાં ચ હિર યા મ શરણાથ ॥ ૨૮૯॥
શકુવાણી મવ માતિનરથર્કાં મદ્વચાેભઙ્ગીમ્ ।
આરાચ્છૃણાે ષ દયયા તદેવ ચાેત્તમપદવ્ય યૈ॥ ૨૯૦॥
િવદ્યાં કલાં વિરષ્ઠાં અ બ વાં સતંતં વ દે ।
યા વ્યાકરાે ષ કાલે િવદ્વદ્ ભવદત વાિદ॥ ૨૯૧॥
વૈદુ યં વા યાઃ સ સપંજ્ઝયા યદ યવીક્ષણતઃ ।
સ ય ત્યિપ દેવાનાં સા નઃ શરણં રમા દેવી॥ ૨૯૨॥
િવપુલં શ્રયાે િવલાસં શ્રદ્ધાં ભ યાિદકં દેિહ ।
અ બ પ્રસીદ કાલે તવ પાદા જૈકસિેવના મહ નઃ॥ ૨૯૩॥
કે ચત્ પ્રા ચઃ કમલાં પ્રા ય િહ શરણં િવપ કાલે ।
ઝિટ ત િવધૂિનતતાપાઃ સા મે દેવી પ્રસન્ના તુ॥ ૨૯૪॥
મરકતકા તમનાેહરમૂ તઃ સષૈા રમા દેવી ।
પા ત સકલાિન કાલે જગ ત ક ણાવલાેકાદ્યૈઃ॥ ૨૯૫॥
ભાગીરથીવ વાણી તવ નુ ત પા િવરાજતે પરમા ।
ઇહ માતયર્દ્ભજનં સવષાં સવર્સપંદાં હેતુઃ॥ ૨૯૬॥
કલશપયાેદિધતનયે હિર પ્રયે લ મ માતર બે ત ।
તવ નામાિન જપન્ સન્ વદ્દાસાેઽહં તુ મુક્તયે સદ્ધઃ॥ ૨૯૭॥
િન ખલચરાચરરક્ષાં િવત વતી િવ વ લભા કમલા ।
મમ કુલદૈવતમષેા જય ત સદારા યમા યપાદકમલા॥ ૨૯૮॥
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સવર્જન્નુતિવભવે સતંતમિપ વા છતપ્રદે દેિવ ।
અ બ વમવે શરણં તનેાહં પ્રાપ્તસવર્કાયાર્થર્ઃ॥ ૨૯૯॥
કમલે કથં નુ વ યર્ તવ મિહમા િનગમમાૈ લગણવેદ્યઃ ।
ઇ ત િન શ્ચત્ય પદા જં તવ વ દે માેક્ષકામાેઽહમ્॥ ૩૦૦॥
વામ બ બા લશાેઽહં વચમ કારૈ ગરાં ગુ ભૈઃ ।
અયથાયથક્રમં િહ તવુન્નિપ પ્રાપ્તજન્મસાફલ્યઃ॥ ૩૦૧॥
ઇ ત શ્રીકમલાિત્રશતી સમાપ્તા ।
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