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કામાખ્યા યાનમ્
રિવશ શયુતકણાર્ કંુકુમાપીતવણાર્
મ ણકનકિવ ચત્રા લાેલ જહ્વા િત્રનતે્રા ।
અભયવરદહ તા સાક્ષસતૂ્રપ્રહ તા
પ્રણતસરુનરેશા સદ્ધકામેશ્વર સા॥ ૧॥
અ ણકમલસસં્થા રક્તપદ્માસનસ્થા
નવત ણશર રા મુક્તકેશી સહુારા ।
શવહૃિદ થુતુઙ્ગા વાઙ્ ઘ્રયુગ્મા મનાેજ્ઞા
શશરુિવસમવસ્ત્રા સવર્કામેશ્વર સા॥ ૨॥
િવપુલિવભવદાત્રી મેરવક્ત્રા સકેુશી
દ લતકરકદ તા સા મચ દ્રાવતંસા ।
મન સજ-દશૃિદસ્થા યાેિનમુદ્રાલસ તી
પવનગગનસક્તા સશં્રુતસ્થાનભાગા ।
ચ તા ચવૈં દ યદ ગ્ પ્રકાશા
ધમાર્થાર્દૈ્યઃ સાધકૈવાર્ છતાથાર્॥ ૩॥

કામાખ્યા-કવચમ્
ૐ કામાખ્યાકવચસ્ય મુિન ર્હ પ તઃ તઃ ।
દેવી કામેશ્વર તસ્ય અનુષુ્ટ છ દ ઇ યતે॥
િવિનયાેગઃ સવર્ સદ્ધાૈ ત ચ વ તુ દેવતાઃ ।
શરાઃ કામેશ્વર દેવી કામાખ્યા ચક્ષષૂી મમ॥
શારદા કણર્યુગલં િત્રપુરા વદનં તથા ।
ક ઠે પાતુ માહામાયા હૃિદ કામેશ્વર પનુઃ॥
કામાખ્યા જઠરે પાતુ શારદા પાતુ ના ભતઃ ।
િત્રપુરા પાશ્વર્યાેઃ પાતુ મહામાયા તુ મેહને॥
ગુદે કામેશ્વર પાતુ કામાખ્યાે દ્વયે તુ મામ્ ।
નનુાેઃ શારદા પાતુ િત્રપુરા પાતુ જઙ્ઘયાેઃ॥

માહામાયા પાદયુગે િનતં્ય રક્ષતુ કામદા ।
કેશે કાેટેશ્વિર પાતુ નાસાયાં પાતુ દ ઘકા॥
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॥ કામાખ્યા કવચમ્ યાનં ચ॥

ભૈરવી (શભુગા) દ તસઙ્ઘાતે માતઙ્ગ્યવતુ ચાઙ્ગયાેઃ ।
બાહ્વાેમ લ લતા પાતુ પા યાે તુ વનવા સની॥
િવ યવા સ યઙ્ગુલીષુ શ્રીકામા નખકાેિટષુ ।
રાેમકૂપષેુ સવષુ ગુપ્તકામા સદાવતુ॥
પાદાઙ્ગુલી પા ણર્ભાગે પાતુ માં ભવુનેશ્વર ।
જહ્વાયાં પાતુ માં સતેુઃ કઃ ક ટા ય તરેઽવતુ॥
પાતુ નશ્ચા તરે વક્ષઃ ઈઃ પાતુ જઠરા તરે ।
સામી દુઃ પાતુ માં વ તાૈ િવ દુિવ દ્વ તરેઽવતુ॥
કકાર વ ચ માં પાતુ રકારાેઽ સ્થષુ સવર્દા ।
લકારઃ સવર્નાિડષુ ઈકારઃ સવર્સ ધષુ॥
ચ દ્રઃ નાયષુુ માં પાતુ િવ દુમર્ સુ સ તતમ્ ।
પવૂર્સ્યાં િદ શ ચાગ્ ે યાં દ ક્ષણે નૈરતૃે તથા॥
વા ણે ચવૈ વાયવ્યાં કાૈબેરે હરમ દરે ।
અકારાદ્યા તુ વૈ ણવ્યાઃ અષ્ટાૈ વણાર્ તુ મ ત્રગાઃ॥
પા તુ તષ્ઠ તુ સતતં સમુદ્ભવિવ દ્ધયે ।
ઊદ્ર્ વાધઃ પાતુ સતતં માં તુ સતેુદ્વયે સદા॥
નવાક્ષરા ણ મ ત્રષેુ શારદા મ ત્રગાેચરે ।
નવ વરા તુ માં િનતં્ય નાસાિદષુ સમ તતઃ॥
વાતિપત્તકફે ય તુ િત્રપુરાયા તુ યક્ષરમ્ ।
િનતં્ય રક્ષતુ ભૂતે યઃ િપશાચે ય તથવૈ ચ॥
તત્ સતેુ સતતં પાતુ ક્રવ્યાદ્ યાે માિન્નવારકમ્
નમઃ કામેશ્વર ં દેવી ં મહામાયાં જગન્મયીમ્ ।
યા ભૂ વા પ્રકૃ તિનત્યા તનાે ત જગદાયતમ્॥
કામાખ્યામક્ષમાલાભયવરદકરાં સદ્ધસતૂ્રૈકહ તાં
શ્વેતપ્રેતાપેિરસ્થાં મ ણકનકયુતાં કુઙ્કમાપીતવણાર્મ્ ।
જ્ઞાન યાનપ્ર તષ્ઠામ તશયિવનયાં બ્રહ્મશક્રાિદવ દ્યા-
મગ્ ાૈ િવ દ્વ તમ ત્ર પ્રયતમિવષયાં નાૈ મ િવ યાદ્ર્ય તસ્થામ્॥
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મ યે મ યસ્ય ભાગે સતતિવન મતા ભાવહારાવલી યા
લીલાલાેકસ્ય કાેષે્ઠ સકલગુણયુતા વ્યક્ત પૈકનમ્રા ।
િવદ્યા િવદ્યૈકશા તા શમનશમકર ક્ષેમકત્ર વરાસ્યા
િનતં્ય પાયાત્ પિવત્રપ્રણવવરકરા કામપવૂશ્વર નઃ॥
ઇ ત હરેઃ કવચં તનુકે સ્થતં શમય ત વૈ શમનં તથા યિદ ।
ઇહ ગ્ હાણ યત વ િવમાેક્ષણે સિહત અેષ િવિધઃ સહ ચામરૈઃ॥
ઇતીદં કવચં ય તુ કામાખ્યાયાઃ પઠેદુ્બધઃ ।
સકૃુત્ તં તુ મહાદેવી તનુ વ્રજ ત િનત્યદા॥
નાિધવ્યાિધભયં તસ્ય ન ક્રવ્યાદ્ યાે ભયં તથા ।
ના ગ્ તાે નાિપ તાેયે યાે ન િરપુ યાે ન રાજતઃ॥
દ ઘાર્યુબર્હુભાેગી ચ પતુ્રપાતૈ્રસમ વતઃ ।
આવતર્યન્ શતં દેવીમ દરે માેદતે પરે॥
યથા તથા ભવેદ્બદ્ધઃ સઙ્ગ્રામેઽ યત્ર વા બુધઃ ।
ત ક્ષણાદેવ મુક્તઃ સ્યાત્ મારણાત્ કવચસ્ય તુ॥
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