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॥ શ્રીકમલા કમલા ત્મકા યાનમ્॥
કા ત્યા કા ચનસિન્નભાં િહમ ગિરપ્રખ્યશૈ્ચતુ ભગર્જૈઃ
હ તાેિ ક્ષપ્તિહર મયા તઘટૈરા સચ્યમાનાં શ્રયમ્ ।
બભ્રાણાં વરમ જયુગ્મમભયં હ તૈઃ િકર ટાે વલાં
ક્ષાૈમાબદ્ધ િનત બ બ બલ લતાં વ દેઽરિવ દ સ્થતામ્॥ ૧॥
મા ણક્યપ્ર તમપ્રભાં િહમિનભૈ તુઙ્ગૈશ્ચતુ ભગર્જૈઃ
હ તાગ્રાિહતરત્નકુ ભસ લલૈરા સચ્યમાનાં મુદા ।
હ તા જૈવર્રદાનમ બુજયુગાભીતીદર્ધાનાં હરેઃ
કા તાં કાિઙ્ક્ષતપાિર તલ તકાં વ દે સરાે સનામ્॥ ૨॥
આસીના સરસી હે મતમખુી હ તા બુજૈ બભ્રતી
દાનં પદ્મયુગાભયે ચ વપષુા સાૈદા મનીસિન્નભા ।
મુક્તાહારિવરાજમાન થુલાેત્તુઙ્ગ તનાેદ્ભા સની
પાયાદ્વઃ કમલા કટાક્ષિવભવૈરાન દય તી હિરમ્॥ ૩॥
સ દૂરા ણકા તમ જવસ ત સાૈ દયર્વારાિન્નિધ
કાેટ રાઙ્ગદહારકુ ડલકટ સતૂ્રાિદ ભભૂર્ ષતામ્ ।
હ તા જૈવર્સપુત્રમ જયુગલાદશા વહ તી ં પરાં
આવીતાં પિરચાિરકા ભરિનશં સવેે પ્રયાં શાઙ્ર્ ગણઃ॥ ૪॥
બાલાકર્દ્યુ ત મ દુખ ડિવલસ કાેટ રહારાે વલાં
રત્નાક પિવભૂ ષતાં કુચનતાં શાલેઃ કરૈમર્ જર મ્ ।
પદં્મ કાૈ તુભરત્નમ યિવરતં સ બભ્રતી ં સ મતાં
ફુ લા ભાજેિવલાેચનત્રયયુતાં વ દે પરાં દેવતામ્॥ ૫॥
ઇ ત શ્રીકમલા કમલા ત્મકા યાનમ્॥
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