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ીકામાીતો ૩

{ ી કામાીતો ૩ }

કપાનોકહપુપલિવલસીલાલકાં માકાં

કાતાં કજદલેણાં કિલમલવિંસન કાિલકા 

કાચીનપૂરુહારદામસભુગાં કાચીપરુીનાિયકાં

કામા કિરકુભસિભકુચાં વદ ેમહશેિયા  ૧

કાશાભાંશકુભાસરુાં િવલસકોશાતકીસિભાં

ચાકા નલલોચનાં સુિચરાલારભષૂોવલા 

ીપિતવાસવાિદમિુનિભઃ સસંિેવતાિયાં

કામા ગજરાજમદગમનાં વદ ેમહશેિયા  ૨

 લ સૌિરિત યાં વદિત મનુયતવાથપાં પરાં

વાચાં આિદમકારણ ંિદ સદા યાયિત યાં યોિગનઃ 

બાલાં ફાલિવલોચનાં નવજપાવણાં  સષુુાિતાં

કામા કિલતાવતસંસભુગાં વદ ેમહશેિયા  ૩

યપાદાબજુરેલશે ંઅિનશ ંલવા િવધ ેિવિધ-

િવ ંત પિરપાિત િવરિખલ ંયયાઃ સાદાચર 

ઃ સહંરિત ણા ત અિખલ ંયમાયયા મોિહતઃ

કામા અિતિચચાચિરતાં વદ ેમહશેિયા  ૪

સૂમા સૂમતરાં સલુિતતનુ ંાતારૈલિતાં

વીાિશિતરાસાં િભવુનેમર અયા 
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સાાલણલિતારમય દાાયણ સિણ var સાિણ

કામા શભુલણઃૈ સલુિલતાં વદ ેમહશેિયા  ૫

ઓારાણદીિપકાં ઉપિનષાસાદપારાવતી

આાયાબિુધચિકાં અધતમઃવસંહસંભા 

કાચીપણપજરાઽઽતરશકુ કાયકલોિલન

કામા િશવકામરાજમિહષ વદ ેમહશેિયા  ૬

ીારામકવણમાપઠના ઐ િય ંતવત

િચમાાં ભવુનેર અનિુદન ંિભાદાનમા 

િવાઘૌઘિનવાિરણ િવમિલન િવભરાં માકાં

કામા પિરપણૂચવદનાં વદ ેમહશેિયા  ૭

વાદવેીિત ચ યાં વદિત મનુયઃ ીરાધકયિેત ચ

ોણીનયિેત ચ િુતિગરો યાં આમનિત ફુટ 

એકાનકેફલદાં બહુિવધાઽઽકારાતનૂતવત

કામા સકલાતભજનપરાં વદ ેમહશેિયા  ૮

માયામાિદકારણ ંિજગતાં આરાિધતાિયા

આનદાતવાિરરાિશિનલયાં િવાં િવપિિયા 

માયામાનષુિપણ મિણલસમયાં મહામાકાં

કામા કિરરાજમદગમનાં વદ ેમહશેિયા  ૯

કાતા કામદઘુા કરીગમના કામાિરવામાગા var કામદહુા

કયાણી કિલતાવતારસભુગા કતિૂરકાચચતા
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કપાતીરરસાલમલૂિનલયા કાયકલોિલની

કયાણાિન કરોત ુમ ેભગવતી કાચીપરુીદવેતા  ૧૦

ઇિત ીમ આિદશરાચયિવરિચત ંી કામાીતો ંસપણૂ 

Encoded and proofread by greenmesg.org nature.and.poetry gmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

kamakshi Stotram 3 Lyrics in Gujarati PDF
% File name : kAmAkShIstotram3.itx
% Category : stotra
% Location : doc\_devii
% Author : Adi Shankaracharya
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : nature.and.poetry gmail.com
% Proofread by : nature.and.poetry gmail.com
% Latest update : April 24, 2015
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ December 11, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

