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கமலாகவச

{॥ கமலாகவச ॥}

கேணஶாய நமஃ ।

ௐ அயாசரராவதாயாஃ

கவசய பகவா ஶிவ ஃ ।

அசதஃ । வாபவா ேதவதா ।

வாபவஂ ஜ । லஜா ஶஃ ।

ரமா லக । காமஜாமகஂ கவச ।

மம கவபாயஸமதேய பாேட ேயாகஃ ।

ஐகாேரா மதேக பா வாபவாஂ ஸவதா ।

ஂ பா சேஷாமேய சேம ச ஶாக ॥ ௧॥

வாயாஂ கவேத ச கணேயாததேயாந ।

ஓடாதாேர ததபெதௗ தாேல ஹெநௗ நஃ ॥ ௨॥

பா மாஂ வதா லஃ வண ॥

கணேம ஜவேவ தநவேவ ச பாவ ॥ ௩॥

ஹதேய மபேத ச வாயாஂ பாவேயாவேயாஃ ।

படேதேஶ ததா ேய வாேம ச தேண ததா ॥ ௪॥

உபேத ச தேப ச நாெபௗ ஜஂகாவேய நஃ ।

ஜாசேர பதவேவ ேகऽலேக ॥ ௫॥

வதா  ராணஶயாஂ வா மயாஂ மதேக ததா ।

ஸவாேக பா காேமஶீ மஹாேத ஸநஃ ॥ ௬॥
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ஃ பா மஹாமாயா உகஃ ஸவதாऽவ ।

ஃ பா ஸதா ேத ஸவர ஶவலபா ॥ ௭॥

வாபவா ஸவதா பா பா மாஂ ஹரேக ।

ரமா பா மஹாேத பா மாயா வரா வய ॥ ௮॥

ஸவாேக பா மாஂ லமாயா ேரவ ।

ஜயா பா பவேந ஜயா பா ஸதா மம ॥ ௯॥

ஶிவ ஸதா பா த பா ஸவதா ।

ைபர பா ஸவர ேபடா ஸவதாऽவ ॥ ௧௦॥

வதா பா மாஂ யரதாரா ஸதாऽவ ।

பா மாஂ காகா யஂ காலராஃ ஸதாऽவ ॥ ௧௧॥

நவகாஃ ஸதா பா காமாயா ஸவதாऽவ ।

ேயாயஃ ஸவதா பா ராஃ பா ஸதா ஸம ॥ ௧௨॥

மாராஃ பா ஸதா ேதயசரதா ேயா கணாஃ ।

ஸவர ஸவகாேய ஸவகம ஸவதா ॥ ௧௩॥

பா மாஂ ேதவேத ச லஃ ஸவஸமதா ॥

॥ இ வஸாரதேர கமலாகவசஂ ஸண ॥
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