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kamalAmbikAstavaH 2

કમલા બકા તવઃ ૨

કમલાલયતીરસ્યા ચદ્ઘના કમલા બકા ।
કમલાસનસ પજૂ્યા ભા ત કામકલા ત્મકા॥
અ વૈચ્છ તપસા શ્રમણઋષયાે મ ત્રાથર્સવંેિદનઃ
વાગ્દેવી ં વરદે મની ષણ ઉમે દેવાશ્ચ યાં વાં શવે ।

સા વં શ્રીકમલાલયે પર શવા ભન્ના ત્મકે ચદ્ઘને
િક પ્રાપ્તું કમલા બકે વરતપાવેષેા િવભાસ્ય બકે॥ ૧॥

માતઃ િક મધુકૈટભાસહુરણા કાસારદૈત્યાદર્નાત્
િક ધૂમ્રા બકચ ડમુ ડહનનાત્ િક રક્તબી શનાત્ ।

િક વા શુ ભિનશુ ભદૈત્યહનનાત્ પાપં િકમાસાિદતં
કૂલે શ્રીકમલાલયસ્ય કુ ષે દુગ િકમથ તપઃ॥ ૨॥

અવ્યક્તં પરમેશ્વરાકૃ તરહાે વ્યક્તં વદાકારકં
દૃ યં ય દ્ધ ચરાચરાત્મક મદં િવશ્વં િવભાત્ય બકે ।

તદ્બાેધસ્ય િવધાિયની પર શવા ભન્ને વમવે વયં
શ્રીમાતઃ કમલા બકે શ્રુ ત શર વવેં બ્રવીતીશ્વિર॥ ૩॥

કરબ્રહ્માકૃ તમિ ત્રણીપિરનમદ્ય લાઙ્ગ લ યા શ્રતં
બ દ્વ તે સ્થ તકારણાત્મક મ ત વૈકાનુભૂત્યા બુધાઃ ।

માતઃ શ્રીકમલા બકે ત િવલસન્નામાક્ષરાથ તવ
પ્રાહુ વવેમગાત્મજે પર ચદાન દ વ પે શવે॥ ૪॥

મૂલાધારતલે પર મ ત શવે નાદા ત્મકાં વાં બુધાઃ
પ ય તી મ ત ના ભપદ્મિવવરે વાં વૈ મહા તાે િવદુઃ ।

હૃ પદે્મ કમલા બકે પર શવે વાં મ યમાં જ્ઞાિનનઃ
ક ઠે વ્યક્તરવાં વરાક્ષરતનાે વાં વખૈર ં સ જગુઃ॥ ૫॥

યે વામક્ષરપીઠગાં હૃદયગા ભાજે સ્થતાં સવર્દા
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કમલા બકા તવઃ ૨

યાય ત્યક્ષર િપણીં ભવમહાપાશા દ્વમુચ્ય વયમ્ ।
ચન્મુદ્રાિઙ્કતસદુ્ગરાેઃ ક ણયા બાેધં સમાસાદ્ય તે
સાન દં િવહર ત સ સખુમહા ભાેધાૈ િનમગ્ ાશયાઃ॥ ૬॥

મૂલાધારગતા બુ દ્વિધ બલસ્થા ભાજેપયર્ તગાં
ત વી ં વાં બસત તવુદ્રિવશતાનેકદ્યુ ત ભા વરામ્ ।

યે વાં શ્રીકમલા બકે હૃિદ સદા શીતા શવુચ્છ તલાં
તે ેદ ડસમાકૃ ત પર શવે યાય ત ધ યા િહ તે । ૭॥

ચચ્ચ દ્ર બ બાે થસધુા વ પપ ચાપેચારૈઃ પરમચર્ય ત ।
વાં પ ચભૂતાિન િહ મૂ તમ ત માતઃ શવે શ્રીકમલાલયસ્થે॥ ૮॥
ભૂતાિન તાિન પરે શ તત્તન્માત્રાસમં વ કમલાલયસે્થ ।
ભૂ ય તિરક્ષાિનલવિહ્નકાિન વ યવે લીનાિન ભવ ત માતઃ॥ ૯॥
જ્યાે તમર્યાયા હૃદયિત્રકાેણમ ય સ્થતાયા તવ પાદપદ્મે ।
લીનં િવ ચ ત્ય વમહાે મહા તઃ નય ત કાલં કમલાલયસ્થે॥ ૧૦॥
શ્રીકાિદિવદ્યે કમલાલયસ્થે વન્મૂલિવદ્યાજપતાે મહા તઃ ।
જ્યાે તમર્યં તે પર ચ વ પં ભજ ત િવશ્વાે થિવકારહીનમ્॥ ૧૧॥
તે ે પિવરા જતે પર શવા ભન્નપ્રકાશા ત્મકે

વં માતિવયદાિદિવશ્વજનની સવાર્વભા સ યુમે ।
વાભેદપ્રિવરાજમાનપર ચન્માત્રા વયા પ્રેિરતાઃ
મા યાઃ શ્રીકમલા બકે બુધવરાઃ કમાર્ચર ત્ય બકે॥ ૧૨॥

િવશ્વાકૃતી રાજ સ ગ્ર ત વં વ ે શવે તજૈસ પધવ્ર ।
પ્રાજ્ઞ વ પા સ સષુુ પ્તકાલે તુર ય પા કમલાલયસ્થે॥ ૧૩॥
ઇદ તયા શ્રીજગદ શ્વિર વં સામા યતઃ શ્રીપર ચ વ પે ।
અહ તયા શ્રીકમલાલયસ્થે િવશષેતાે ભા સ સદા શવે વમ્॥ ૧૪॥
શ યાકૃ તઃ શ્રીકમલાલયસ્થે જગ સ ક્ષાસમયે શવસ્ય ।
ત પૂવર્કાલે િનજ પત વં િવરાજસે િવશ્વતનાે પરે શ॥ ૧૫॥
વ પાદપદં્મ વરદે પ્રણ તું તાેતું મહે યચર્િયતું હ્યશક્તઃ ।
કથં ભિવ યા મ શવે ભવા ધેઃ શક્તઃ પરં પારમુમે સતુતુર્મ્॥ ૧૬॥
અજ્ઞાનદુષ્ટગ્રહપીિડતાનાં ણામપાઙ્ગેક્ષણસ દ્વભૂ તઃ ।
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કમલા બકા તવઃ ૨

મહાષૈિધમર્ ત્રિવદ તવે ત પ્રાહુમર્હા તાે ગુ પધિત્ર॥ ૧૭॥
કમલાલયતટશાે ભતિવમલાલયિવલસત્
કમલાપ તકમલાસનકમલા ચતિવભવમ્ ।

કમલાઙ્ ઘ્રકકમલાનનકમલા બકિવલસત્
કમલા ભધમહઆ તરકમલે મમ કલયે॥ ૧૮॥

માતઃ પરે શ કમલાલયહં સ પે
નાતઃ પરં ગિદતુમ ત િહ િક ચદ બ ।

મ ચ્ચત્તપઙ્કજતલે કમલા બકે વં
સ ચ્ચત્તનાે િવહર હં સવદ બુજે વમ્॥ ૧૯॥

કટકમાસગતાયર્માેડુિન કનકરત્નભૂ ષતા
કિટતટાે લસિદ દુકુ દસકુા ત દ્ધવલા બરા ।

કુિટલકુ તલકાેમલા ગ્ર થતપ્રલ બકચાગ્રકા
કુટજકુ દસમુાલ્યકા કમલા બકા પ્રિવરાજતે॥ ૨૦॥

કમલતટિનવાસાં કા મતાથર્પ્રદાત્રી ં
સમલમ તસદૂુરાં સામગાન પ્રયાં તામ્ ।

શમલ ગિરસવુ ં યામલાિદપ્રપૂજ્યાં
િવમલહૃદયવાસાં વ્યાેમ પાં ભજેઽહમ્॥ ૨૧॥

યજનપરમનજુવર શવવદન ચતાં
ભજનપરસનકમખુમુિનહૃદયસં સ્થતામ્ ।

અજજનકહયવદનહિરહયસપૂુ જતાં
ભજ હૃદય રિવજલજગુ વરદશઙ્કર મ્॥ ૨૨॥

કરે િવરાજ કમનીયપઙ્ક ં નરે દ્રયાેગી દ્રનમ પદા બુ મ્ ।
ધરાધરે દ્રસ્ય તપઃપ્રભાવ ં વરે ય પાં કલયે શવામ મ્॥ ૨૩॥
વાભેદતઃ શ્રીકમલા બકે વાં વા તસ્થહૃ પદ્મતલે મહા તઃ ।
યાય ત યે તે પર ચ વ પે વાન દવારા િધ સિન્નમગ્ ાઃ॥ ૨૪॥
મુદ્રાક્ષમાલા બુજપાશહ તાં વવામ નૂ વર્ગતા ય નુમ્ ।
યાેગાસનસ્થાં કમલાલયસ્થાં ભજે સદા શ્રીકમલા બકે વામ્॥ ૨૫॥
વીણાવાદનત પરાં િવિધનુતામેણાઙ્કતુલ્યાનનાં
વાણીિન જતક રકાેિકલખગશ્રે ણ સગુાન પ્રયામ્ ।
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વેણીબ ધલસ સમુાં વરમહામા ણક્યભષૂા વતાં
વાણીસ્થાં કમલા બકાં મમ શવપ્રાણા ત્મકાં સશં્રયે॥ ૨૬॥

ઈશાનકાેણે કમલાલયસ્ય શ્રીત્યાગરાજસ્ય તુ વાયુકાેણે ।
ઈશાનદૃ ષ્ટઃ કમલા બકાખ્યા યા ભા ત સા શ્રીર તા સતાં િહ॥ ૨૭॥
અબલાલયવ દ્વરા જત શ્રીકમલાલયસં સ્થતાં કુમાર મ્ ।
સફલે લયહીનમૂ તમ બાં જિનર યવલાેકયતાં ણાં દક્ૃ॥ ૨૮॥
તવવૈ ભાસા કમલાલયસ્થે સ પ્રાપ્તવા ભાસ્કરતાં િદનેશઃ ।
વ પાદપદ્માે થસધુા ધમગ્ ઃ સધુાંશતુાં પ્રાપ િનશાપ તિહ॥ ૨૯॥
શ્રીકામરા ખ્યસમુ ત્રલકે્ષ્ય નાકાિધરાજ તુતપાદપદે્મ ।
અેકાિપ ભક્તાવ લરક્ષણાથ નૈકા સ માતઃ કમલાલયસ્થે॥ ૩૦॥
વણાર્િદ પે શવશ યભેદમૂત ચદાન દરસપ્રદાિત્ર ।
માતઃ શવે વં શવશ ક્તભેદવણર્ વ પેણ િવરા જતા સ॥ ૩૧॥
વ પાદપદ્માેથસધુાસપુાનાત્ સદા િન ન દરસકૈિનષ્ઠાઃ
મદાિદહીનાઃ કમલાલયસ્થે માદ્ય ત મત્યાર્ તવ ભક્તવયાર્ઃ॥ ૩૨॥
અનુગ્રહ તે યિદ સત્યમ બ ન મે ભયં શ્રીકમલાલયસ્થે ।
અનુગ્રહાે નાે યિદ સત્યમ બ ન મેઽભયં કામકલા વ પે॥ ૩૩॥
મદ બકા હૃ કમલા તરસ્થા ચદ બકા શ્રીકમલાલયસ્થા ।
અન તસાખૈ્યં કમલાસનસ્થા તનાેતુ દેવી કમલા બકા મે॥ ૩૪॥
ય સઙ્ક પિવક પબીજજિનતં વ તમર્હીસ ભવં
કૃત્યાકૃત્યજલપ્રવિધતમુમે જન્માિદહેતું પરમ્ ।

ધમાર્ધમર્ફલપ્રદં તવ વરજ્ઞાના સના યે નરાઃ
પુ યાપુ યમહાદુ્રમં નગસતુે છ દ ત ધીરા િહ તે॥ ૩૫॥

અિન ધનં સમેિધતે િનર તરં હૃદ તરે
ચદાશશુકુ્ષણાૈ મહાિવમાેહરાિત્રનાશકે ।
અવાચ્યવૈભવે પરે િવ ચત્રભાિવકા સતે
જુહાે યહં ધરાિદમં શવા તત વમ બકે॥ ૩૬॥
લાક્ષારસારક્તપદા બુ ઢ ા દ્રાક્ષાસમુાધુયર્વચાેિવધાત્રી ।
આક્ષા પા કમલાલયેઽ બ સાક્ષા દ્વભા ત વકભક્તપક્ષા॥ ૩૭॥
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અક્ષરત્રય િપણીમ ખલાક્ષ ત્તિવના શની ં
ઋક્ષરાજસભુાિવતામ તાક્ષરાઙ્ ઘ્રયુગાં ભજે ।

અક્ષરાસનસં સ્થતામજ શક્ષકેભમખુ પ્રયાં
ચ રાિદિવના શની ં વરલક્ષણાં કમલા બકામ્॥ ૩૮॥

અદ ક્ષતાનાં િહ મનાેઽક્ષ્યલક્ષ્યા સદુ ક્ષતાનાં તુ મનાેઽ ક્ષલક્ષ્યા
સદ ક્ષતા શ્રીકમલાલયસ્થા મદ ક્ષણસ્યા તુ હૃદાેઽિપ લક્ષ્યા॥ ૩૯॥
કમલે ત તવાક્ષરત્રયા ણ કમનીયતમાિન શભુપ્રદાિન ।
કમલાલયગે મલત્રયા ણ કમલાિદનુતે હર ત માતઃ॥ ૪૦॥
માતદિવ વ પરાભ ક્તમાગ િહ વા માેક્ષસ્યૈકહેતું ડાિન ।
અ યઃ પ થા િવદ્યતે નાયનાયેત્યેવં વેદાે વ્યક્તમવે બ્રવી ત॥ ૪૧॥
વારાજ્યમા ાે ત સ અેવ નનૂમ્ વાભેદતઃ શ્રીકમલાલયસ્થામ્ ।
વા તા બુજે યાે િવમલે હ્યપુા તે વાચાયર્સ દ શતમાગર્િનષ્ઠઃ॥ ૪૨॥
િવદ્યાપ્રપ ચે િવહર ત સ તાેઽિવદ્યાપ્રપ ચે િવહર ત મૂઢાઃ ।
િવદ્યાકૃતે શ્રીકમલાલયસ્થેઽિવદ્યાકૃતે વ કૃપયવૈ નનૂમ્॥ ૪૩॥
મકારવજ તવ વામનતે્ર બ દ્વાઢ માદ્યે કમલે ત નામ ।
શ્રીકામરા ખ્યવરાણર્ પં ભજ ત મા યાઃ વકબાેધ સ યૈ॥ ૪૪॥
ઉમે ત વણર્દ્વયમાિદશક્તે નવાકૃતે તેઽક્ષરતાં િહ માતઃ ।
પ્રદશર્યત્યેવ પરા વ પે ગુ વ પે કમલાલયસ્થે॥ ૪૫॥
ચતુ ભરાદૈ્યઃ સમપુાસ્યમાનાં ચતુિવધૈક્યાનુભવૈકવેદ્યામ્ ।
ચતુઃશ્રુતીનામિપ સારભૂતાં ચતુમુર્ખેડ્યાં કમલાં ભજેઽહમ્॥ ૪૬॥
શ્રીનાથનામિક્રયયવૈ નામિવકારહીનં િહ તવ વ પમ્ ।
આન દભૈરવ્યગભાગ્યભૂતે વાન દમા ાે ત નરાે િવપા મા॥ ૪૭॥
ભી ં રક્ષતુ ભૈરવી ભયહરા ઘાેરાદ્ભવા ભાેિનધેઃ
કલ્યાણી કમલા બકા િવહરતુ વા તસ્થપદ્મે સદા ।

કાં ભાે ત ભજ વ કાિદમનુરાડપાં કુલા ભાજેગાં
અ બાં િવશ્વિવમાેિહની ં િવિધનુતાં પ યા તરે રા ગણીમ્॥ ૪૮॥

મમ ચેતઃ કમલં મલત્રયાઢ ં િવમલાઙ્ ઘ્રદ્વયસિન્નવેશનાત્તે ।
અમલં કમલા બ કુ વ ત માન્મમ લાભઃ પરમાે ન તેઽ બ હાિનઃ॥ ૪૯॥
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વરેશચ દ્રદ્વયશ ક્તબીજત્રયાઢ માદ્યે કમલે ત નામ ।
મકારવજ તવ મૂલિવદ્યાં િવદ્યાેતયત્યેવ ગુ વ પે॥ ૫૦॥
શા ત વ પા િવમલપ્રકાશા વમાત્મ પા ચ ગુહા તરસ્થા ।
માત શ્ચદાન દતનુિવભા સ વમ બકેઽન તસખુપ્રદાિત્ર॥ ૫૧॥
અન તસતૂ્રગ્ર થતા સવુણર્માલાઽ તમાધુયર્વચ સમુાઢ ા ।
ગુ વ પા કમલા બકા યા તદઙ્ ઘ્રપદં્મ સમલઙ્કરાેતુ॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીગુહાન દમ ડલીસસં્થાપકતદ યક્ષ
શ્રીમ ચ્ચદાન દનાથાખ્યસદુ્ગ પાદા તપાિયના
અન તાન દનાથને ર ચતઃ શ્રીકમલા બકા તવઃ સ પૂણર્ઃ॥
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