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Shri Kamakshi Suprabhatam

காமாஸுphரபா⁴தmh

ஜக³த³வந விெதௗ⁴ thவmh ஜாக³கா ப⁴வாநி
தவ  ஜநநி நிth³ராமாthமவthகlhபயிthவா ।

phரதிதி³வஸமஹmh thவாmh ேபா³த⁴யா phரபா⁴ேத
thவயி kh’தமபராத⁴mh ஸrhவேமதmh மshவ ॥ 1॥

யதி³ phரபா⁴தmh தவ ஸுphரபா⁴தmh
ததா³ phரபா⁴தmh மம ஸுphரபா⁴தmh ।

தshமாthphரபா⁴ேத தவ ஸுphரபா⁴தmh
வயா மாத: ஸுphரபா⁴தmh ॥ 2॥

³ th◌⁴யாநmh

யshயாŋhkh◌⁴பth³ம மகரnhத³நிேஷவth thவmh
வாmh க³தாऽ வரேத³ மம மnhத³ ப³th³த:◌⁴ ।

யshயாmhப³ நிthயமநேக⁴ ’த³ேய விபா⁴
தmh சnhth³ரேஶக²ர ³mh phரணமா நிthயmh ॥ 3॥

ஜேய ஜேயnhth³ேரா ³ kh³ரேதா
மடா²தி⁴பthேய ஶஶிேஶக²ேரண ।

யதா²³shஸrhவ ³ேபபnhேநா
ஜயthயெஸௗ மŋhக³ளமாதேநா ॥ 4॥

ஶுப⁴mh தி³ஶ ேநா ேத³வீ காமா ஸrhவ மŋhக³ளா
ஶுப⁴mh தி³ஶ ேநா ேத³வீ காமேகா மேட²ஶ: ।

ஶுப⁴mh தி³ஶ தchசி²Shய ஸth³³rhேநா ஜேயnhth³ேரா
ஸrhவmh மŋhக³ளேமவாsh மŋhக³ளாநி ப⁴வnh ந: ॥ 5॥

॥ ஶுப⁴mh ॥
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॥ : ॥

காமா ேத³vhயmhப³ தவாrhth³ரth³’ShThயா
க:shவயmh ககவிrhயதா²ऽth ।

ததா² thவmh பரேமஶ ஜாேய
thவthபாத³ேல phரணதmh த³யாrhth³ேர ॥

உthதிShேடா²thதிShட² வரேத³ உthதிShட² ஜக³தீ³வ ।
உthதிShட² ஜக³தா³தா⁴ேர thைரேலாkhயmh மŋhக³ளmh  ॥ 1॥
ஶ ◌்’ே கchசிth³ th◌⁴வநிthதி²ேதாऽயmh

mh’த³ŋhக³ேப⁴படஹாநகாநாmh ।
ேவத³th◌⁴வநிmh ஶித⁴ஸுராmh ।

ஶ ◌்’ே ப⁴th³ேர  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 2॥
ஶ ◌்’ே ப⁴th³ேர நiν ஶŋhக² ேகா⁴ஷmh

ைவதாகாநாmh ம⁴ரmh ச கா³நmh ।
ஶ ◌்’ே மாத: பிகkhடாநாmh

th◌⁴வநிmh phரபா⁴ேத  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 3॥
மாதrhநிய வத³நmh ப⁴க³வாnh ஶஶாŋhேகா

லjhஜாnhவித:shவயமேஹா நிலயmh phரவிShட: ।
th³ரShmh thவதீ³ய வத³நmh ப⁴க³வாnh தி³ேநேஶா

யாயாதி ேத³வி ஸத³நmh  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 4॥
பயாmhப³ ேகசிth³ th◌⁴’தrhணmhபா: ◌⁴

ேகசிth³ த³யாrhth³ேர th◌⁴’தShபமாலா: ।
காசிth ஶுபா⁴ŋhக³ேயா நiνவாth³யஹshதா:

திShட²nhதி ேதஷாmh  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 5॥
ேப⁴mh’த³ŋhக³பணவாநகவாth³யஹshதா:

shேதாmh மேஹஶத³யிேத shதிபாட²காshthவாmh ।
திShட²nhதி ேத³வி ஸமயmh தவ காŋhமா:

thதிShட² தி³vhயஶயநாth  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 6॥
மாதrhநி வத³நmh ப⁴க³வாnh thவதீ³யmh
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ைநேவாthதி²த: ஶஶிதி⁴யா ஶயிதshதவாŋhேக ।
ஸmhேபா³த⁴யாஶு கி³ேஜ விமலmh phரபா⁴தmh

ஜாதmh மேஹஶத³யிேத  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 7॥
அnhதசரnhthயாshதவ ⁴ஷநாmh

ஜ²lhஜ²lhth◌⁴வநிmh ரகŋhகநாmh ।
thவா phரபா⁴ேத தவ த³rhஶநாrhதீ²

th³வா shதி²ேதாऽஹmh  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 8॥
வாணீ shதகமmhபி³ேக கி³ஸுேத பth³மாநி பth³மாஸநா

ரmhபா⁴ thவmhப³ரட³mhப³ரmh கி³ஸுதா க³ŋhகா³ ச க³ŋhகா³ஜலmh ।
கா தாலக³mh mh’த³ŋhக³க³ளmh ph³’nhதா³ ச நnhதா³ ததா² ।

நீலா நிrhமலத³rhபண th◌⁴’தவதீ தாஸாmh phரபா⁴தmh ஶுப⁴mh ॥ 9॥
உthதா²ய ேத³வி ஶயநாth³ப⁴க³வாnh ரா:

shநாmh phரயாதி கி³ேஜ ஸுரேலாகநth³யாmh ।
ைநேகா  க³nhமநேக⁴ ரமேத த³யாrhth³ேர

thதிShட² ேத³வி ஶயநாth ஸுphரபா⁴தmh ॥ 10॥
பயாmhப³ ேகசிthப²லShபஹshதா:

ேகசிthராநி பட²nhதி மாத: ।
பட²nhதி ேவதா³nhப³ஹவshதவாேர

ேதஷாmh ஜநாநாmh  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 11॥
லாவNhயேஶவதி⁴மேவய சிரmh thவதீ³யmh

கnhத³rhபத³rhபத³லேநாऽபி வஶmh க³தshேத ।
காமாmhபி³தகேபாலக³mh thவதீ³யmh

th³ரShmh shதி²தா: வயமேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 12॥
கா³ŋhேக³யேதாயமமவாய iµநீவராshthவாmh

க³ŋhகா³ஜல:shநபயிmh ப³ஹேவா க⁴டாmhச ।
th◌⁴’thவா ஶிர:ஸு ப⁴வதீமபி⁴காŋhமா:

th³வா shதி²தா  வரேத³ ஸுphரபா⁴தmh ॥ 13॥
மnhதா³ரnhத³ஸுைமரபி ஜாதிShைப:

மாலாkh’தா விரசிதாநி மேநாஹராணி ।
மாlhயாநி தி³vhயபத³ேயாரபி தா³மmhப³
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திShட²nhதி ேத³வி iµநய: ஸுphரபா⁴தmh ॥ 14॥
காசீகலாபபரmhப⁴நிதmhப³பி³mhப³mh

காரசnhத³நவிேலபிதகNhட²ேத³ஶmh ।
காேமஶmhபி³தகேபாலiµதா³ரநாஸாmh

th³ரShmh shதி²தா: வயமேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 15॥
மnhத³shதmh விமலசாவிஶாலேநthரmh

கNhட²shத²லmh கமலேகாமலக³rhப⁴ெகௗ³ரmh ।
சkhராŋhகிதmh ச க³ளmh பத³ேயாrhmh’கா³

th³ரShmh shதி²தா: வயமேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 16॥
மnhத³shதmh thரநாஶகரmh ராேர:

காேமவரphரணயேகாபஹரmh shதmh ேத ।
மnhத³shதmh விலஹாஸமேவmh

ேத மாத:shதி²தா: வயமேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 17॥
மாதா ஶிஶூநாmh பரrhத²mh

ந ைசவ நிth³ராவஶேமதி ேலாேக ।
மாதா thரயாmh ஜக³தாmh க³திshthவmh

ஸதா³ விநிth³ரா  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 18॥
மாதrhiµராகமலாஸநவnhதி³தாŋhkh◌⁴rhயா:

’th³யாநி தி³vhயம⁴ராணி மேநாஹராணி ।
ேராmh தவாmhப³ வசநாநி ஶுப⁴phரதா³நி

th³வா shதி²தா வயமேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 19॥
தி³க³mhப³ேரா ph³ரமகபாலபாணி:

விகீrhணேகஶ: ப²ணிேவShதாŋhக:³ ।
ததா²ऽபி மாதshதவ ேத³விஸŋhகா³th

மேஹவேராऽ⁴th  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 20॥
அயி  ஜநநி த³thதshதnhயபாேநந ேத³வி

th³ரவிட³ஶிஶுர⁴th³ைவ jhஞாநஸmhபnhநrhதி: ।
th³ரவிட³தநய⁴khதரேஶஷmh ப⁴வாநி

விதர யதி³ மாத:ஸுphரபா⁴தmh ப⁴ேவnhேம ॥ 21॥
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ஜநநி தவ மார:shதnhயபாநphரபா⁴வாth
ஶிஶுரபி தவ ப⁴rh: கrhணேல ப⁴வாநி ।

phரணவபத³விேஶஷmh ேபா³த⁴யாமாஸ ேத³வி
யதி³ மயி ச kh’பா ேத ஸுphரபா⁴தmh ப⁴ேவnhேம ॥ 22॥

thவmh விவநாத²shய விஶாலேநthரா
ஹாலshயநாத²shய iν நேநthரா ।

ஏகாmhரநாத²shய iν காமேநthரா
காேமஶஜாேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 23॥

சnhth³ரேஶக²ர ³rhப⁴க³வாnh ஶரNhேய
thவthபாத³ப⁴khதிப⁴த: ப²லShபபாணி: ।

ஏகாmhரநாத²த³யிேத தவ த³rhஶநாrhதீ²
திShட²thயயmh யதிவேரா மம ஸுphரபா⁴தmh ॥ 24॥

ஏகாmhரநாத²த³யிேத நiν காமபீேட²
ஸmhதாऽ வரேத³³ஶŋhகேரண ।

ஶŋhகராதி³³வrhயஸமrhசிதாŋhkh◌⁴mh
th³ரShmh shதி²தா வயமேய  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 25॥

³தஶமநத³ௌ mh’thஸnhதாஸத³ௌ
சரணiµபக³தாநாmh iµkhதிெதௗ³ jhஞாநெதௗ³ ெதௗ ।

அப⁴யவரத³ஹshெதௗ th³ரShமmhப³shதி²ேதாऽஹmh
thரத³லநஜாேய ஸுphரபா⁴தmh மமாrhேய ॥ 26॥

மாதshததீ³யசரணmh ஹபth³மஜாth³ைய:
வnhth³யmh ரதா²ŋhக³ஸரஹஶŋhக²சிநmh ।

th³ரShmh ச ேயாகி³ஜநமாநஸராஜஹmhஸmh
th³வா shதி²ேதாऽsh வரேத³ ஸுphரபா⁴தmh ॥ 27॥

பயnh ேகசிth³வத³நmh thவதீ³யmh
shவnh கlhயாண³mhshதவாnhேய ।

நமnh பாதா³ph³ஜ க³mh thவதீ³யா:
th³வா shதி²தாநாmh  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 28॥

ேகசிthஸுேமேரா: ஶிக²ேரऽதிŋhேக³
ேகசிnhமணிth³வீபவேர விஶாேல ।
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பயnh ேகசிththவmh’தா³ph³தி⁴மth◌⁴ேய
பயாmhயஹmh thவாஹ ஸுphரபா⁴தmh ॥ 29॥

ஶmhேபா⁴rhவாமாŋhகஸmhshதா²mh ஶஶிநிப⁴வத³நாmh நீலபth³மாயதாmh
யாமாŋhகா³mh சாஹாஸாmh நிபி³ட³தரசாmh பkhவபி³mhபா³த⁴ேராSh²mh ।
காமாmh காமதா³thmh லகசப⁴ராmh ⁴ஷணrh⁴தாŋhகீ³mh
பயாம:ஸுphரபா⁴ேத phரணதஜநிமதாமth³ய ந:ஸுphரபா⁴தmh ॥ 30॥
காமphரதா³கlhபதrhவிபா⁴

நாnhயா க³திrhேம நiν சாதேகாऽஹmh ।
வrhஷshயேமாக:◌⁴ கநகாmh³தா⁴ரா:

காசிth தா⁴ரா: மயி கlhபயாஶு ॥ 31॥
thேலாசநphயாmh வnhேத³ வnhேத³ thரஸுnhத³mh ।
thேலாகநாயிகாmh வnhேத³ஸுphரபா⁴தmh மமாmhபி³ேக ॥ 32॥

kh’தjhஞதா

காமா ேத³vhயmhப³ தவாrhth³ரth³’ShThயா
kh’தmh மேயத³mh க² ஸுphரபா⁴தmh ।

ஸth³ய: ப²லmh ேம ஸுக²மmhப³லph³த⁴mh
ததா² ச ேம :³க²த³ஶா க³தா  ॥ 33॥

phராrhத²நா

ேய வா phரபா⁴ேத ரதshதவாrhேய
பட²nhதி ப⁴khthயா நiν ஸுphரபா⁴தmh ।

ஶ ◌்’Nhவnhதி ேய வா thவயி ப³th³த⁴சிthதா:
ேதஷாmh phரபா⁴தmh  ஸுphரபா⁴தmh ॥ 34॥

இதி லகாnhத ஶrhமா விரசிதmh
காமாஸுphரபா⁴தmh ஸமாphதmh ॥
காமா காமா
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