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kamalAmbikAstavaH 2

கமலாmhபி³காshதவ: 2

கமலாலயதீரshயா சிth³க⁴நா கமலாmhபி³கா ।
கமலாஸநஸmhjhயா பா⁴தி காமகலாthகா ॥
அnhைவchச²shதபஸா ரமண’ஷேயா மnhthராrhத²ஸmhேவதி³ந:
வாkh³ேத³வீmh வரேத³ மநீண உேம ேத³வாச யாmh thவாmh ஶிேவ ।

ஸா thவmh கமலாலேய பரஶிவாபி⁴nhநாthேக சிth³க⁴ேந
கிmh phராphmh கமலாmhபி³ேக வரதேபாேவஷா விபா⁴shயmhபி³ேக ॥ 1॥

மாத: கிmh ம⁴ைகடபா⁴ஸுஹரthகாஸாரைத³thயாrhத³நாth
கிmh ⁴mhராmhப³கசNhட³iµNhட³ஹநநாth கிmh ரkhதபீ³ஜாஶநாth ।

கிmh வா ஶுmhப⁴நிஶுmhப⁴ைத³thயஹநநாth பாபmh கிமாஸாதி³தmh
ேல கமலாலயshய ேஷ ³rhேக³ கிமrhத²mh தப:॥ 2॥

அvhயkhதmh பரேமவராkh’திரேஹா vhயkhதmh thவதா³காரகmh
th³’யmh யth³தி⁴ சராசராthமகத³mh விவmh விபா⁴thயmhபி³ேக ।

தth³ேபா³த⁴shய விதா⁴யிநீ பரஶிவாபி⁴nhேந thவேமவ shவயmh
மாத: கமலாmhபி³ேக திஶிரshthேவவmh ph³ரவீதீவ ॥ 3॥

கரph³ரமாkh’திமnhthணீபநமth³யlhலாŋhக³nhயாதmh
பி³nhth³வnhேத shதி²திகாரthமகதி shைவகாiν⁴thயா ³தா: ◌⁴ ।

மாத:கமலாmhபி³ேகதி விலஸnhநாமாராrhத²mh தவ
phராஹுshthேவவமகா³thமேஜ பரசிதா³நnhத³shவேப ஶிேவ ॥ 4॥

லாதா⁴ரதேல பரதி ஶிேவ நாதா³thகாmh thவாmh ³தா: ◌⁴
பயnhதீதி நாபி⁴பth³மவிவேர thவாmh ைவ மஹாnhேதா வி:³ ।

’thபth³ேம கமலாmhபி³ேக பரஶிேவ thவாmh மth◌⁴யமாmh jhஞாநிந:
கNhேட² vhயkhதரவாmh வராரதேநா thவாmh ைவக²mh ஸஜ:³॥ 5॥

ேய thவாமரபீட²கா³mh ’த³யகா³mhேபா⁴ஜshதி²தாmh ஸrhவதா³
th◌⁴யாயnhthயரபிணீmh ப⁴வமஹாபாஶாth³விiµchய shவயmh ।
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கமலாmhபி³காshதவ: 2

சிnhiµth³ராŋhகிதஸth³³ேரா: கணயா ேபா³த⁴mh ஸமாஸாth³ய ேத
ஸாநnhத³mh விஹரnhதி ஸthஸுக²மஹாmhேபா⁴ெதௗ⁴ நிமkh³நாஶயா:॥ 6॥

லாதா⁴ரக³தாmh³ஜாth³விதி⁴பி³லshதா²mhேபா⁴ஜபrhயnhதகா³mh
தnhவீmh thவாmh பி³ஸதnhவth³ரவிஶதாேநகth³திmh பா⁴shவராmh ।

ேய thவாmh கமலாmhபி³ேக ’தி³ஸதா³ ஶீதாmhஶுவchசீ²தலாmh
ேதேஜாத³Nhட³ஸமாkh’திmh பரஶிேவ th◌⁴யாயnhதி த⁴nhயா  ேத । 7॥

சிchசnhth³ரபி³mhேபா³thத²ஸுதா⁴shவபபேசாபசாைர: பரமrhசயnhதி ।
thவாmh பச⁴தாநி  rhதிமnhதி மாத: ஶிேவ கமலாலயshேத²॥ 8॥
⁴தாநி ஜாதாநி பேரஶி தthதnhமாthராஸமmh thவthகமலாலயshேத² ।
⁴mhயnhதாநிலவநிகாநி thவyhேயவ நாநி ப⁴வnhதி மாத:॥ 9॥
jhேயாதிrhமயாயா ’த³யthேகாணமth◌⁴யshதி²தாயாshதவ பாத³பth³ேம ।
நmh விசிnhthய shவமேஹா மஹாnhத: நயnhதி காலmh கமலாலயshேத²॥ 10॥
காதி³விth³ேய கமலாலயshேத² thவnhலவிth³யாஜபேதா மஹாnhத: ।
jhேயாதிrhமயmh ேத பரசிthshவபmh ப⁴ஜnhதி விேவாthத²விகாரநmh ॥ 11॥
ேதேஜாபவிராேத பரஶிவாபி⁴nhநphரகாஶாthேக

thவmh மாதrhவியதா³தி³விவஜநநீ ஸrhவாவபா⁴nhேம ।
shவாேப⁴த³phரவிராஜமாநபரசிnhமாthரா thவயா phேரதா:
மாnhயா:கமலாmhபி³ேக ³த⁴வரா: கrhமாசரnhthயmhபி³ேக ॥ 12॥

விவாkh’தீ ராஜ ஜாkh³ரதி thவmh shவphேந ஶிேவ ைதஜஸபத⁴rhvh ।
phராjhஞshவபா ஸுஷுphதிகாேல யபா கமலாலயshேத²॥ 13॥
இத³nhதயா ஜக³தீ³வ thவmh ஸாமாnhயத:பரசிthshவேப ।
அஹnhதயா கமலாலயshேத² விேஶஷேதா பா⁴ ஸதா³ஶிேவ thவmh ॥ 14॥
ஶkhthயாkh’தி:கமலாலயshேத² ஜக³thsh’ாஸமேய ஶிவshய ।
தthrhவகாேல நிஜபதshthவmh விராஜேஸ விவதேநா பேரஶி ॥ 15॥
thவthபாத³பth³மmh வரேத³ phரணnhmh shேதாmh மேஹயrhசயிmh யஶkhத: ।
கத²mh ப⁴விShயா ஶிேவ ப⁴வாph³ேத: ◌⁴ ஶkhத: பரmh பாரiµேம ஸுதrhmh ॥ 16॥
அjhஞாந³Shடkh³ரஹபீ³தாநாmh nh’மபாŋhேக³ணஸth³வி⁴தி: ।
மெஹௗஷதி⁴rhமnhthரவித³shதேவதி phராஹுrhமஹாnhேதா ³பத⁴rhth ॥ 17॥

2 sanskritdocuments.org



கமலாmhபி³காshதவ: 2

கமலாலயதடேஶாபி⁴தவிமலாலயவிலஸth
கமலாபதிகமலாஸநகமலாrhசிதவிப⁴வmh ।

கமலாŋhkh◌⁴ககமலாநநகமலாmhப³கவிலஸth
கமலாபி⁴த⁴மஹ ஆnhதரகமேல மம கலேய ॥ 18॥

மாத: பேரஶி கமலாலயஹmhேப
நாத: பரmh க³தி³மshதி  கிசித³mhப³ ।

மchசிthதபŋhகஜதேல கமலாmhபி³ேக thவmh
ஸchசிthதேநா விஹர ஹmhவத³mh³ேஜ thவmh ॥ 19॥

கடகமாஸக³தாrhயேமா³நி கநகரthந⁴தா
கதேடாlhலஸதி³nh³nhத³ஸுகாnhதிph◌⁴’th³த⁴வளாmhப³ரா ।

லnhதலேகாமலா kh³ரதி²தphரலmhப³கசாkh³ரகா
டஜnhத³ஸுமாlhயகா கமலாmhபி³கா phரவிராஜேத ॥ 20॥

கமலதடநிவாஸாmh காதாrhத²phரதா³thmh
ஸமலமதிஸு³ராmh ஸாமகா³நphயாmh தாmh ।

ஶமலகி³ஸுவjhராmh யாமலாதி³phரjhயாmh
விமல’த³யவாஸாmh vhேயாமபாmh ப⁴ேஜऽஹmh ॥ 21॥

யஜநபரமiνஜவரஶிவவத³நஜாrhசிதாmh
ப⁴ஜநபரஸநகiµக²iµநி’த³யஸmhshதி²தாmh ।

அஜஜநகஹயவத³நஹஹயஸுதாmh
ப⁴ஜ ’த³ய ரவிஜலஜ³வரத³ஶŋhகmh ॥ 22॥

கேர விராஜthகமநீயபŋhகஜாmh நேரnhth³ரேயாகீ³nhth³ரநமthபதா³mh³ஜாmh ।
த⁴ராத⁴ேரnhth³ரshய தப:phரபா⁴வஜாmh வேரNhயபாmh கலேய ஶிவாமஜாmh ॥ 23॥
shவாேப⁴த³த:கமலாmhபி³ேக thவாmh shவாnhதshத²’thபth³மதேல மஹாnhத: ।
th◌⁴யாயnhதி ேய ேத பரசிthshவேப shவாநnhத³வாராmhநிதி⁴mh ஸnhநிமkh³நா:॥ 24॥
iµth³ராமாலாmh³ஜபாஶஹshதாmh shவவாமஜாrhth◌⁴வக³தாnhயஜாiνmh ।
ேயாகா³ஸநshதா²mh கமலாலயshதா²mh ப⁴ேஜ ஸதா³கமலாmhபி³ேக thவாmh ॥ 25॥
வீவாத³நதthபராmh விதி⁴iνதாேமŋhகlhயாநநாmh

வாணீநிrhதகீரேகாகிலக²க³ேரணிmh ஸுகா³நphயாmh ।
ேவணீப³nhத⁴லஸthஸுமாmh வரமஹாமாணிkhய⁴ஷாnhவிதாmh
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கமலாmhபி³காshதவ: 2

வாணீshதா²mh கமலாmhபி³காmh மம ஶிவphராthகாmh ஸmhரேய ॥ 26॥
ஈஶாநேகாேண கமலாலயshய thயாக³ராஜshய  வாேகாேண ।
ஈஶாநth³’Sh: கமலாmhபி³காkh²யா யா பா⁴தி ஸா ரmh’தா ஸதாmh  ॥ 27॥
அப³லாலயவth³விராத கமலாலயஸmhshதி²தாmh மாmh ।
ஸப²ேல லயநrhதிமmhபா³mh ஜநிரphயவேலாகயதாmh nh’mh th³’kh ॥ 28॥
தைவவ பா⁴ஸா கமலாலயshேத²ஸmhphராphதவாnhபா⁴shகரதாmh தி³ேநஶ: ।
thவthபாத³பth³ேமாthத²ஸுதா⁴ph³தி⁴மkh³ந: ஸுதா⁴mhஶுதாmh phராப நிஶாபதிrh ॥
29॥
காமராஜாkh²யஸுமnhthரலேய நாகாதி⁴ராஜshதபாத³பth³ேம ।
ஏகாபி ப⁴khதாவரrhத²mh ைநகா மாத: கமலாலயshேத²॥ 30॥
வrhதி³ேப ஶிவஶkhthயேப⁴த³rhேத சிதா³நnhத³ரஸphரதா³th ।
மாத: ஶிேவ thவmh ஶிவஶkhதிேப⁴த³வrhணshவேபண விராதா ॥ 31॥
thவthபாத³பth³ேமாத²ஸுதா⁴ஸுபாநாth ஸதா³ நிஜாநnhத³ரைஸகநிShடா:²
மதா³தி³நா: கமலாலயshேத² மாth³யnhதி மrhthயாshதவ ப⁴khதவrhயா:॥ 32॥
அiνkh³ரஹshேத யதி³ஸthயமmhப³ ந ேம ப⁴யmh கமலாலயshேத² ।
அiνkh³ரேஹா ேநா யதி³ஸthயமmhப³ ந ேமऽப⁴யmh காமகலாshவேப ॥ 33॥
மத³mhபி³கா ’thகமலாnhதரshதா² சித³mhபி³கா கமலாலயshதா² ।
அநnhதெஸௗkh²யmh கமலாஸநshதா² தேநா ேத³வீ கமலாmhபி³கா ேம ॥ 34॥
யthஸŋhகlhபவிகlhபபீ³ஜஜநிதmh thவnhதrhமஸmhப⁴வmh

kh’thயாkh’thயஜலphரவrhதி⁴தiµேம ஜnhமாதி³ேஹmh பரmh ।
த⁴rhமாத⁴rhமப²லphரத³mh தவ வரjhஞாநாநா ேய நரா:
NhயாNhயமஹாth³மmh நக³ஸுேத சி²nhத³nhதி தீ⁴ரா  ேத ॥ 35॥

அநிnhத⁴நmh ஸேமதி⁴ேத நிரnhதரmh ’த³nhதேர
சிதா³ஶுஶுெணௗ மஹாவிேமாஹராthநாஶேக ।
அவாchயைவப⁴ேவ பேர விசிthரபா⁴விகாேத
ஜுேஹாmhயஹmh த⁴ராதி³மmh ஶிவாnhததththவமmhபி³ேக ॥ 36॥
லாாரஸாரkhதபதா³mh³ஜாTh◌⁴யா th³ராாஸுமா⁴rhயவேசாவிதா⁴th ।
ஆாபா கமலாலேயऽmhப³ஸாாth³விபா⁴தி shவகப⁴khதபா ॥ 37॥

4 sanskritdocuments.org



கமலாmhபி³காshதவ: 2

அரthரயபிணீமகி²லாvh’thதிவிநாஶிநீmh
’ராஜஸுபா⁴விதாமmh’தாராŋhkh◌⁴கா³mh ப⁴ேஜ ।

அராஸநஸmhshதி²தாமஜஶிேகப⁴iµக²phயாmh
சிுராதி³விநாஶிநீmh வரலmh கமலாmhபி³காmh ॥ 38॥

அதீ³தாநாmh  மேநாऽயலயா ஸுதீ³தாநாmh  மேநாऽலயா
ஸதீ³தா கமலாலயshதா² மதீ³ணshயாsh ’ேதா³ऽபி லயா ॥ 39॥
கமேலதி தவாரthரயாணி கமநீயதமாநி ஶுப⁴phரதா³நி ।
கமலாலயேக³ மலthரயாணி கமலாதி³iνேத ஹரnhதி மாத:॥ 40॥
மாதrhேத³வி thவthபராப⁴khதிமாrhக³mh thவா ேமாshையகேஹmh mh’டா³நி ।
அnhய: பnhதா² விth³யேத நாயநாேயthேயவmh ேவேதா³ vhயkhதேமவ ph³ரவீதி ॥ 41॥
shவாராjhயமாphேநாதி ஸ ஏவ நmh shவாேப⁴த³த:கமலாலயshதா²mh ।
shவாnhதாmh³ேஜ ேயா விமேல பாshேத shவாசாrhயஸnhத³rhஶிதமாrhக³நிShட:²॥
42॥
விth³யாphரபேச விஹரnhதி ஸnhேதாऽவிth³யாphரபேச விஹரnhதி டா:◌⁴ ।
விth³யாkh’ேத கமலாலயshேத²ऽவிth³யாkh’ேத thவthkh’பையவ நmh ॥ 43॥
மகாரவrhஜmh தவ வாமேநthரபி³nhth³வாTh◌⁴யமாth³ேய கமேலதி நாம ।
காமராஜாkh²யவராrhணபmh ப⁴ஜnhதி மாnhயா:shவகேபா³த⁴th◌⁴ைய ॥ 44॥
உேமதி வrhணth³வயமாதி³ஶkhேத நவாkh’ேத ேதऽரதாmh  மாத: ।
phரத³rhஶயthேயவ பராshவேப ³shவேப கமலாலயshேத²॥ 45॥
சrhபி⁴ராth³ைய:ஸiµபாshயமாநாmh சrhவிைத⁴khயாiνப⁴ைவகேவth³யாmh ।
ச:தீநாமபி ஸார⁴தாmh சrhiµேக²Th³யாmh கமலாmh ப⁴ேஜऽஹmh ॥ 46॥
நாத²நாமkhயையவ நாமவிகாரநmh  தவ shவபmh ।
ஆநnhத³ைப⁴ரvhயக³பா⁴kh³ய⁴ேத shவாநnhத³மாphேநாதி நேரா விபாphமா ॥ 47॥
பீ⁴mh ர ைப⁴ரவீ ப⁴யஹரா ேகா⁴ராth³ப⁴வாmhேபா⁴நிேத: ◌⁴

கlhயாணீ கமலாmhபி³கா விஹர shவாnhதshத²பth³ேம ஸதா³ ।
காmh ேபா⁴ ஜாத ப⁴ஜshவ காதி³மiνராTh³பாmh லாmhேபா⁴ஜகா³mh

அmhபா³mh விவவிேமாநீmh விதி⁴iνதாmh பயாnhதேர ராகி³ணீmh ॥ 48॥
மம ேசத: கமலmh மலthரயாTh◌⁴யmh விமலாŋhkh◌⁴th³வயஸnhநிேவஶநாthேத ।
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கமலாmhபி³காshதவ: 2

அமலmh கமலாmhப³Shவ தshமாnhமம லாப: ◌⁴ பரேமா ந ேதऽmhப³ஹாநி:॥ 49॥
shவேரஶசnhth³ரth³வயஶkhதிபீ³ஜthரயாTh◌⁴யமாth³ேய கமேலதி நாம ।
மகாரவrhஜmh தவ லவிth³யாmh விth³ேயாதயthேயவ ³shவேப ॥ 50॥
ஶாnhதshவபா விமலphரகாஶா thவமாthமபா ச ³ஹாnhதரshதா² ।
மாதசிதா³நnhத³தiνrhவிபா⁴ thவமmhபி³ேகऽநnhதஸுக²phரதா³th ॥ 51॥
அநnhதஸூthரkh³ரதி²தா ஸுவrhணமாலாऽதிமா⁴rhயவசshஸுமாTh◌⁴யா ।
³shவபா கமலாmhபி³கா யா தத³ŋhkh◌⁴பth³மmh ஸமலŋhகேரா ॥ 52॥
இதி ³ஹாநnhத³மNhட³ஸmhshதா²பகதத³th◌⁴ய
மchசிதா³நnhத³நாதா²kh²யஸth³³பாதா³ph³ஜாmh’தபாயிநா
அநnhதாநnhத³நாேத²ந ரசித:கமலாmhபி³காshதவ:ஸmhrhண:॥
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