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காமா ²யா ⁴யான
ரவிஶ யுதக கு குமாபீதவ

மணிகனகவிசி ரா ேலாலஜி வா ரிேன ரா ।
அப⁴யவரத³ஹ தா ஸா ஸூ ர ரஹ தா

ரணதஸுரனேரஶா ஸி ³த⁴காேம வரீ ஸா ॥ 1॥
அருணகமலஸ தா² ர தப ³மாஸன தா²
நவதருணஶரீரா மு தேக ஸுஹாரா ।
ஶவ ரு’தி³ ரு’து²து கா³ வா ⁴ரியு ³மா மே ஞா

ஶுரவிஸமவ ரா ஸ வகாேம வரீ ஸா ॥ 2॥
விபுலவிப⁴வதா³ ரீ ேமரவ ரா ஸுேக

த³லிதகரகத³ தா ஸாமிச ³ராவத ஸா ।
மனஸிஜ- ³ரு’ஶதி³ தா² ேயானிமு ³ராலஸ தீ

பவனக³க³னஸ தா ஸ ருத தா²னபா⁴கா³ ।
சி தா ைசவ தீ³ யத³ ³னி ரகாஶா

த⁴ மா தா² ³ைய:ஸாத⁴ைக வா சி²தா தா² ॥ 3॥
காமா ²யா-கவச

ௐ காமா ²யாகவச ய முனி ³ரு’ஹ பதி: ரு’த: ।
ேத³வீ காேம வரீ த ய அனு டு ச² த³இ யேத ॥
வினிேயாக:³ஸ வஸி ³ெதௗ⁴ த ச ரு’ வ து ேத³வதா: ।
ரா: காேம வரீ ேத³வீ காமா ²யா ச ூஷீ மம ॥

ஶாரதா³ க ணயுக³ல ரிபுரா வத³ன ததா² ।
க ேட² பாது மாஹாமாயா ரு’தி³ காேம வரீ புன: ॥
காமா ²யா ஜட²ேர பாது ஶாரதா³ பாது நாபி⁴த: ।
ரிபுரா பா வேயா: பாது மஹாமாயா து ேமஹேன ॥
கு³ேத³ காேம வரீ பாது காமா ²ேயாரு ³வேய து மா ।
ஜானுே :ஶாரதா³ பாது ரிபுரா பாது ஜ க⁴ேயா: ॥
மாஹாமாயா பாத³யுேக³ நி ய ர து காமதா³ ।
ேகேஶ ேகாேட வரி பாது நாஸாயா பாது தீ³ கி⁴கா ॥
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॥ காமா ²யா கவச ⁴யான ச ॥

ைப⁴ரவீ (ஶுப⁴கா³) த³ தஸ கா⁴ேத மாத ³யவது சா க³ேயா: ।
பா³ ேவா ேம லலிதா பாது பா ேயா து வனவாஸினீ ॥
வி ⁴யவாஸி ய கு³லீஷு காமா நக²ேகாடிஷு ।
ேராம ேபஷு ஸ ேவஷு கு³ தகாமா ஸதா³வது ॥
பாதா³ கு³லீ பா ணிபா⁴ேக³ பாது மா பு⁴வேன வரீ ।
ஜி வாயா பாது மா ேஸது: க: க டா ⁴ய தேரऽவது ॥
பாது ந சா தேர வ : ஈ: பாது ஜட²ரா தேர ।
ஸாமீ து:³ பாது மா வ ெதௗ வி து³ வி ³வ தேரऽவது ॥
ககார வசி மா பாது ரகாேராऽ தி²ஷு ஸ வதா³ ।
லகார:ஸ வ டி³ஷு ஈகார:ஸ வஸ தி⁴ஷு ॥
ச ³ர: யுஷு மா பாது வி து³ ம ஜாஸு ஸ தத ।
வ யா தி³ சா ³ேன யா த³ ேண ைந ரு’ேத ததா² ॥

வாருேண ைசவ வாய யா ெகௗேப³ேர ஹரம தி³ேர ।
அகாரா ³யா து ைவ ண யா:அ ெடௗ வ து ம ரகா:³ ॥
பா து தி ட² து ஸதத ஸமு ³ப⁴வவி ரு’ ³த⁴ேய ।
ஊ ³ ⁴வாத:⁴ பாது ஸதத மா து ேஸது ³வேய ஸதா³ ॥
நவா ராணி ம ேரஷு ஶாரதா³ ம ரேகா³சேர ।
நவ வரா து மா நி ய நாஸாதி³ஷு ஸம தத: ॥
வாதபி தகேப² ⁴ய து ரிபுராயா து ய ர ।
நி ய ர து ⁴ேத ⁴ய: பிஶாேச ⁴ய தைத²வ ச ॥
த ேஸது ஸதத பாது ர யா ³ ⁴ேயா மா னிவாரக

நம: காேம வரீ ேத³வீ மஹாமாயா ஜக³ மயீ ।
யா ⁴ வா ர ரு’தி னி யா தே தி ஜக³தா³யத ॥
காமா ²யாம மாலாப⁴யவரத³கரா ஸி ³த⁴ஸூ ைரகஹ தா

ேவத ேரேதாபரி தா² மணிகனகயுதா கு கமாபீதவ ।
ஞான ⁴யான ரதி டா²மதிஶயவினயா ³ர மஶ ராதி³வ ³யா-
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ம ³ெனௗவி ³வ தம ர ரியதமவிஷயா ெநௗமிவி ⁴யா ³ யதி தா²
॥
ம ⁴ேய ம ⁴ய ய பா⁴ேக³ஸததவினமிதா பா⁴வஹாராவலீ யா
லீலாேலாக ய ேகா ேட²ஸகலகு³ணயுதா ய த ைபகன ரா ।
வி ³யா வி ³ையகஶா தா ஶமனஶமகரீ ே மக ரீ வரா யா

நி ய பாயா பவி ர ரணவவரகரா காம ேவ வரீ ந: ॥
இதிஹேர: கவச தனுேக தி²த ஶமயதி ைவ ஶமன ததா² யதி³ ।
இஹ ³ரு’ஹாண யத வ விேமா ேண ஸஹித ஏஷ விதி:⁴ஸஹ சாமைர:
॥
இதீத³ கவச ய து காமா ²யாயா: பேட² ³பு³த:⁴ ।
ஸு ரு’ த து மஹாேத³வீ தனு ரஜதி நி யதா³ ॥
நாதி⁴ யாதி⁴ப⁴ய த ய ந ர யா ³ ⁴ேயா ப⁴ய ததா² ।
நா ³னிேதா நாபி ேதாேய ⁴ேயா ந ரிபு ⁴ேயா ந ராஜத: ॥
தீ³ கா⁴யு ப³ஹுேபா⁴கீ³ ச பு ரெபௗ ரஸம வித: ।
ஆவ தய ஶத ேத³வீம தி³ேர ேமாத³ேத பேர ॥
யதா² ததா² ப⁴ேவ ³ப³ ³த:⁴ஸ ³ராேமऽ ய ர வா பு³த:⁴ ।
த ேத³வமு த: யா மார கவச ய து ॥
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