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॥ காமகலாகாலீ ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।

மஹாகால உவாச ।
அத²வ ேய மேஹஶானிேத³ யா: ேதா ரமனு தம ।
ய ய மரணமா ேரணவி ⁴ யா தி பரா முகா:² ॥ 1॥
விேஜது ரத ேத²யதா³ காலக யா-
ஸுரா ராவே மு ஜமாலி ரவ ஹா ।
ததா³ காமகாலீ ஸது டாவ
வா ³பி⁴ ஜிகீ³ஷு ரு’ேத⁴ பா³ஹுவீ ேயணஸ வா ॥ 2॥
மஹாவ தபீ⁴மா ரு’க³ ³ ⁴யு த²வீசீ-
பரி ாலிதா ரா தக த² மஶாேன ।
சிதி ர வல ³வ னிகீலாஜடாேல
வாகாரஶாவாஸேனஸ னிஷ ॥ 3॥

மஹாைப⁴ரவீேயாகி³னீடா³கினீபி:⁴
கராலாபி⁴ராபாத³ல ப³ கசாபி:⁴ ।
⁴ரம தீபி⁴ராபீய ம ³யாமிஷா ரா யஜ ர
ஸம ஸ சர தீ ஹஸ தீ ॥ 4॥
மஹாக பகாலா தகாத³ பி³னீ-
வி பரி ப ³தி⁴ேத³ஹ ³யுதி ேகா⁴ர தா³ ।
பு²ர ³ ³வாத³ஶாதி³ யகாலா ³னிரு ³ர-
வல ³வி ³யுேதா³க⁴ ரபா⁴து³ னிரீ யா ॥ 5॥
லஸ னீலபாஷாணனி மாணேவதி³-
ரப⁴ ேராணிபி³ பா³ சல பீவேராரு ।
ஸமு து க³பீ யேதாேராஜகு பா⁴
கடி ³ர தி²த ³வீபி ரு’ யு தரீயா ॥ 6॥
ரவ ³ர தவ க³ ரு’மு டா³வன ³தா⁴-
ரு’கா³ப³ ³த⁴ன ரமா கஹாரா ।
ரு’த ³ர மகு ேயாப ரு’ தா க³ ⁴ஷா
மஹா டா டஹாைஸ ஜக³ ராஸய தீ ॥ 7॥
நிபீதான தாமிேதா ³ ⁴ரு’ தர ேதா-
ச²ல ³தா⁴ரயா பிேதாேராஜயு ³மா ।
மஹாதீ³ க⁴த³ ராயுக³ ய சத³ ச-
லல ேலலிஹாே ³ரஜி வா ³ரபா⁴கா³ ॥ 8॥
சல பாத³ப ³ம ³வயால பி³மு த-
ரக பாலிஸு னி ³த⁴ஸ பு⁴ ³னேகஶா ।
பத³ யாஸஸ பா⁴ரபீ⁴தாஹிராஜா-
நே ³க³ ச²தா³ ம துதி ய தக ॥ 9॥
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॥ காமகலாகாலீ ேதா ர ॥

மஹாபீ⁴ஷ ேகா⁴ரவி ஶா ³த⁴வ ைர-
ததா²ஸ தவி ஶா விைத ேலாச ச ।

புேராத³ வாேம ³விேன ேரா வலா ⁴யா
ததா² யானேன ரி ரிேன ராபி⁴ராமா ॥ 10॥
லஸ ³வீபிஹ ய ேப²ரு லவ க³-
ரேமல தா ³விப ³ராஹவாைஹ: ।
முைக²ரீ ³ரு’ஶாகாரிைத ⁴ராஜமாநா
மஹாபி க³ேலா ³ய ஜடாஜூடபா⁴ரா ॥ 11॥
பு⁴ைஜ:ஸ தவி ஶா கிைத வாமபா⁴ேக³
யுதா த³ ேண சாபி தாவ ³பி⁴ேரவ ।
ரமா ³ர னமாலா கபால ச ஶு க
தத ச மபாஶ ஸுதீ³ க⁴ த³தா⁴நா ॥ 12॥
தத:ஶ திக² வா க³மு ட³ பு⁴ஶு டீ³
த⁴னு ச ரக⁴ டா ஶு ேரதைஶலா ।
தேதா நாரக காலப³ ⁴ ரேகா³ மாத³-
வ ததா²மு ³க³ர வ னிகு ட³ ॥ 13॥
அேதா⁴ ட³ மரு பாரிக⁴ பி⁴ தி³பால
ததா² ெமௗஶல ப டிஶ ராஶேமவ ।
ஶத ⁴னீ வாேபாதக சாத² த³ே
மஹார னமாலா ததா² க துக² ³ெகௗ³ ॥ 14॥
சல த ஜனீம குஶ த³ ட³மு ³ர
லஸ ³ர னகு ப⁴ ரிஶூல தைத²வ ।
ஶரா பாஶுப யா ததா² ப ச கு த
புன: பாரிஜாத சு²ரீ ேதாமர ச ॥ 15॥
ரஸூன ரஜ டி³ டி³ம ³ரு’ ⁴ரராஜ
தத: ேகாரக மா ஸக² ட³ ருவ ச ।
ப²ல பீ³ஜ ரா வய ைசவஸூசீ
ததா² ப ஶுேமவ க³தா³ ய டிமு ³ரா ॥ 16॥
தேதா வ ரமு டி குண ப ஸுேகா⁴ர
ததா² லாலன தா⁴ரய தீ பு⁴ைஜ ைத: ।
ஜவாபு பேராசி ப²ணீ ³ேராப ரு’ த-
வண புர ³வ ³வஸ தா ⁴ரிப ³மா ॥ 17॥
மஹாபீதகு பீ⁴னஸாவ ³த⁴ன ³த⁴
பு²ர ஸ வஹ ேதா வல க க ச ।

மஹாபாடல ³ேயாதித³ வீகேர ³ரா-
வஸ தா க³த³ ஹஸ ேஶாப⁴மாநா ॥ 18॥
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மஹா ⁴ஸர வி ³பு⁴ஜ ேக³ ³ர ரு’ த-
பு²ர சாருகாேடயஸூ ராபி⁴ராமா ।

சல பா டு³ராஹீ ³ரய ேஞாபவீத-
விடு³ ³பா⁴ஸிவ : த²ேலா ³ய கபாடா ॥ 19॥
பிஷ ேகா³ரேக³ ³ராவன ³தா⁴வேஶாபா⁴-
மஹாேமாஹபீ³ஜா க³ஸ ேஶாபி⁴ேத³ஹா ।
மஹாசி ரிதா விேஷ ³ேராப ரு’ த-
பு²ர சாருதாட கவி ³ேயாதிக ॥ 20॥

வல ாஹிராஜாவன ³ேதா⁴ ⁴வபா⁴ஸி-
பு²ர பி க³ேலா ³ய ஜடாஜூடபா⁴ரா ।

மஹாேஶாணேபா⁴கீ³ ³ரனி த ேடா³-
லஸ கி கணீஜாலஸ ேஶாபி⁴ம ⁴யா ॥ 21॥
ஸதா³ஸ மராமீ ³ரு’ேஶா காமகாலீ
ஜேயய ஸுரா ஹிர ேயா ³ப⁴வாநா ।
மேரயு ஹிேயऽன்யேऽபிேத ைவஜேயயு-
விப ா ரு’ேத⁴ நா ர ஸ ேத³ஹேலஶ: ॥ 22॥
படி² ய தி ேய ம ரு’த ேதா ரராஜ
முதா³ ஜயி வாஸதா³ காமகாலீ ।
ந ேஶாேகா ந பாப ந வா து:³க²ைத³ ய
ந ரு’ யு ன ேராேகா³ ந பீ⁴தி ன சாப ॥ 23॥
த⁴ன தீ³ க⁴மாயு:ஸுக² பு³ ³தி⁴ேராேஜா
யஶ:ஶ மேபா⁴கா:³ ரிய:ஸூனவ ச ।
ரிேயா ம க³ல பு³ ³தி⁴ரு ஸாஹஆ ஞா

லய:ஶ மஸ வவி ³யா ப⁴ேவ மு திர ேத ॥ 24॥
॥இதி மஹாவாமேக வரத ேர காலேகயஹிர யபுரவிஜேய
ராவண ரு’த காமகலாகாலீபு⁴ஜ க³ ரயாத ேதா ரராஜ ஸ ண
॥
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