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காமாேதார ௩

{॥  காமாேதார ௩ ॥}

கபாேநாகஹபஜாலலஸலாலகாஂ மாதகாஂ

காதாஂ கஜதேலணாஂ கமலரவஂஂ காகா ।

காரஹாரதாமபகாஂ காநாகாஂ

காமாஂ கபஸபசாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௧॥

காஶாபாஂஶுகபாராஂ ரலஸேகாஶாதஸபாஂ

சராகாநலேலாசநாஂ ராலகாரேஷாவலா ।

ரமபவாஸவாஃ ஸஂேஸதாவயாஂ

காமாஂ கஜராஜமதகமநாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௨॥

ஐஂ ஂ ெஸௗ யாஂ வத நயதவாதபாஂ பராஂ

வாசாஂ ஆமகாரணஂ ஹ ஸதா யாய யாஂ ேயாநஃ ।

பாலாஂ பாலேலாசநாஂ நவஜபாவணாஂ நாதாஂ

காமாஂ கதாவதஂஸபகாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௩॥

யபாதாஜேரேலஶஂ அஶஂ லவா தேத -

வஂ த பபா ரலஂ யயாஃ ரஸாதார ।

ரஃ ஸஂஹர ணா த அலஂ யமாயயா ேமாதஃ

காமாஂ அரசாசதாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௪॥

மா மதராஂ லததஂ ாதாைரலதாஂ

ாஶிதராஸாஂ வநேமகஂ அயா ।

ஸாாலணலதாரமஂ தாாயஂ ஸஂ var ஸாஂ

காமாஂ ஶுபலைணஃ லதாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௫॥
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ஓகாராகணகாஂ உபஷராஸாதபாராவ

ஆநாயாசகாஂ அததமஃரவஂஸஹஂஸரபா ।

காபடணபஜராऽऽதரஶுஂ காயகேலாஂ

காமாஂ ஶிவகாமராஜமஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௬॥

காராமகவணமாரபடநா ஐஂ யஂ தவஂ

மாராஂ வேநவஂ அநஂ ாரதாநமா ।

வாெகௗகவாஂ மஂ வபராஂ மாதகாஂ

காமாஂ பணசரவதநாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௭॥

வாேத ச யாஂ வத நயஃ ராகேய ச

ோபதநேய ச ேரா யாஂ ஆமந ட ।

ஏகாேநகபலரதாஂ பஹுதாऽऽகாராததவஂ

காமாஂ ஸகலாபஜநபராஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௮॥

மாயாமாகாரணஂ ஜகதாஂ ஆராதாவயா

ஆநதாமதவாராஶிலயாஂ யாஂ பயா ।

மாயாமாஷஂ மலஸமயாஂ மஹாமாதகாஂ

காமாஂ கராஜமதகமநாஂ வேத மேஹஶயா ॥ ௯॥

காதா காமகா கரகமநா காமாவாமாககா var காமஹா

கயா கதாவதாரபகா ககாசதா

கபாரரஸாலலலயா காயகேலா

கயாணா கேரா ேம பகவ காேதவதா ॥ ௧௦॥

இ ம ஆஶகராசயரதஂ  காமாேதாரஂ ஸண ।
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