
മൂക	പംച	ശതി	1	-	ആര 	ശതകമ്

കാരണപരചി ദൂപാ	കാംചീപുരസീമ്നി	കാമപീഠഗതാ	|
കാചന	വിഹരതി	കരുണാ	കാശ്മീരസ്തബകേകാമലാംഗലതാ	||1||

കംചന	കാംചീനിലയം	കരധൃതേകാദംഡബാണസൃണിപാശമ്	|
കഠിനസ്തനഭരന മം	ൈകവല ാനംദകംദമവലംേബ	||2||

ചിംതിതഫലപരിേപാഷണചിംതാമണിേരവ	കാംചിനിലയാ	േമ	|
ചിരതരസുചരിതസുലഭാ	ചി ം	ശിശിരയതു	ചി ുഖാധാരാ	||3||

കുടിലകചം	കഠിനകുചം	കുംദസ്മിതകാംതി	കുംകുമ ായമ്	|
കുരുേത	വിഹൃതിം	കാംച ാം	കുലപര തസാര െഭൗമസരസ മ്	||4||

പംചശരശാസ് തേബാധനപരമാചാേരണ	ദൃഷ്ടിപാേതന	|
കാംചീസീമ്നി	കുമാരീ	കാചന	േമാഹയതി	കാമേജതാരമ്	||5||

പരയാ	കാംചീപുരയാ	പര തപര ായപീനകുചഭരയാ	|
പരതംതാ	വയമനയാ	പംകജസബ ചാരിേലാചനയാ	||6||

ഐശര മിംദുെമൗേലൈരക പകൃതി	കാംചിമധ ഗതമ്	|
ഐംദവകിേശാരേശഖരൈമദംപര ം	ചകാസ്തി	നിഗമാനാമ്	||7||

ശിതകംപസീമാനം	ശിഥിലിതപരമശിവൈധര മഹിമാനമ്	|
കലേയ	പടലിമാനം	കംചന	കംചുകിതഭുവനഭൂമാനമ്	||8||

ആദൃതകാംചീനിലയമാദ ാമാരൂഢെയൗവനാേടാപാമ്	|
ആഗമവതംസകലികാമാനംദാൈദ തകംദലീം	വംേദ	||9||

തുംഗാഭിരാമകുചഭരശൃംഗാരിതമാശയാമി	കാംചിഗതമ്	|
ഗംഗാധരപരതംതം	ശൃംഗാരാൈദ തതംതസി ാംതമ്	||10||

കാംചീര വിഭൂഷാം	കാമപി	കംദര്പസൂതികാപാംഗീമ്	|
പരമാം	കലാമുപാേസ	പരശിവവാമാംകപീഠികാസീനാമ്	||11||

കംപാതീചരാണാം	കരുണാേകാരകിതദൃഷ്ടിപാതാനാമ്	|
േകലീവനം	മേനാ	േമ	േകഷാംചിദ്ഭവതു	ചിദ ിലാസാനാമ്	||12||

ആമതരുമൂലവസേതരാദിമപുരുഷസ 	നയനപീയൂഷമ്	|
ആരബ്ധെയൗവേനാ വമാമ്നായരഹസ മംതരവലംേബ	||13||
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അധികാംചി	പരമേയാഗിഭിരാദിമപരപീഠസീമ്നി	ദൃേശ ന	|
അനുബ ം	മമ	മാനസമരുണിമസരസസംപദാേയന	||14||

അംകിതശംകരേദഹാമംകുരിേതാേരാജകംകണാേ ൈഷഃ	|
അധികാംചി	നിത തരുണീമ ദാ ം	കാംചിദദ്ഭുതാം	ബാലാമ്	||15||

മധുരധനുഷാ	മഹീധരജനുഷാ	നംദാമി	സുരഭിബാണജുഷാ	|
ചിദ പുഷാ	കാംചിപുേര	േകലിജുഷാ	ബംധുജീവകാംതിമുഷാ	||16||

മധുരസ്മിേതന	രമേത	മാംസലകുചഭാരമംദഗമേനന	|
മേധ കാംചി	മേനാ	േമ	മനസിജസാ മാജ ഗരബീേജന	||17||

ധരണിമയീം	തരണിമയീം	പവനമയീം	ഗഗനദഹനേഹാതൃമയീമ്	|
അംബുമയീമിംദുമയീമംബാമനുകംപമാദിമാമീേ 	||18||

ലീന ിതി	മുനിഹൃദേയ	ധ ാനസ്തിമിതം	തപസ ദുപകംപമ്	|
പീനസ്തനഭരമീേഡ	മീനധ ജതംതപരമതാത്പര മ്	||19||

േശ താ	മംഥരഹസിേത	ശാതാ	മേധ 	ച	വാഡ്ഭേനാഽതീതാ	|
ശീതാ	േലാചനപാേത	സ്ഫീതാ	കുചസീമ്നി	ശാശ തീ	മാതാ	||20||

പുരതഃ	കദാ	ന	കരൈവ	പുരൈവരിവിമര്ദപുലകിതാംഗലതാമ്	|
പുനതീം	കാംചീേദശം	പുഷ്പായുധവീര സരസപരിപാടീമ്	||21||

പുണ ാ	കാഽപി	പുരം ധീ	പുംഖിതകംദര്പസംപദാ	വപുഷാ	|
പുലിനചരീ	കംപായാഃ	പുരമഥനം	പുലകനിചുലിതം	കുരുേത	||22||

തനിമാൈദ തവല ം	തരുണാരുണസംപദായതനുേലഖമ്	|
തടസീമനി	കംപായാസ്തരുണിമസരസ മാദ മ ദാ മ്	||23||

െപൗഷ്ടികകര്മവിപാകം	െപൗഷ്പശരം	സവിധസീമ്നി	കംപായാഃ	|
അദാ മാ െയൗവനമഭ ുദയം	കംചിദര്ധശശിെമൗൈലഃ	||24||

സംശിതകാംചീേദേശ	സരസിജെദൗര്ഭാഗ ജാ ഗദു ംേസ	|
സംവി േയ	വിലീേയ	സാരസതപുരുഷകാരസാ മാേജ 	||25||

േമാദിതമധുകരവിശിഖം	സ ാദിമസമുദായസാരേകാദംഡമ്	|
ആദൃതകാംചീേഖലനമാദിമമാരുണ േഭദമാകലേയ	||26||

ഉരരീകൃതകാംചിപുരീമുപനിഷദരവിംദകുഹരമധുധാരാമ്	|
ഉ മസ്തനകലശീമു വലഹരീമുപാസ്മേഹ	ശംേഭാഃ	||27||
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ഏണശിശുദീര്ഘേലാചനേമനഃപരിപംഥി	സംതതം	ഭജതാമ്	|
ഏകാ മനാഥജീവിതേമവംപദദൂരേമകമവലംേബ	||28||

സ്മയമാനമുഖം	കാംചീഭയമാനം	കമപി	േദവതാേഭദമ്	|
ദയമാനം	വീ 	മുഹുര യമാനംദാമൃതാംബുെധൗ	മ ാഃ	||29||

കുതുകജുഷി	കാംചിേദേശ	കുമുദതേപാരാശിപാകേശഖരിേത	|
കുരുേത	മേനാവിഹാരം	കുലഗിരിപരിബൃഢകുൈലകമണിദീേപ	||30||

വീേ മഹി	കാംചിപുേര	വിപുലസ്തനകലശഗരിമപരവശിതമ്	|
വി ദുമസഹചരേദഹം	വി ഭമസമവായസാരസ ാഹമ്	||31||

കുരുവിംദേഗാതഗാതം	കൂലചരം	കമപി	െനൗമി	കംപായാഃ	|
കൂലംകഷകുചകുംഭം	കുസുമായുധവീര സാരസംരംഭമ്	||32||

കുഡൂമലിതകുചകിേശാൈരഃ	കുര ാൈണഃ	കാംചിേദശെസൗഹാര്ദമ്	|
കുംകുമേശാൈണര്നിചിതം	കുശലപഥം	ശംഭുസുകൃതസംഭാൈരഃ	||33||

അംകിതകേചന	േകനചിദംധംകരെണൗഷേധന	കമലാനാമ്	|
അംതഃപുേരണ	ശംേഭാരലം കിയാ	കാഽപി	ക േത	കാംച ാമ്	||34||

ഊരീകേരാമി	സംതതമൂഷ്മലഫാേലന	ലലിതം	പുംസാ	|
ഉപകംപമുചിതേഖലനമുര ീധരവംശസംപദുേ ഷമ്	||35||

അംകുരിതസ്തനേകാരകമംകാലംകാരേമകചൂതപേതഃ	|
ആേലാേകമഹി	േകാമലമാഗമസംലാപസാരയാഥാര്ഥ മ്	||36||

പുംജിതകരുണമുദംചിതശിംജിതമണികാംചി	കിമപി	കാംചിപുേര	|
മംജരിതമൃദുലഹാസം	പിംജരതനുരുചി	പിനാകിമൂലധനമ്	||37||

േലാലഹൃദേയാഽസ്തി	ശംേഭാര്േലാചനയുഗേലന	േലഹ മാനായാമ്	|
ലലിതപരമശിവായാം	ലാവണ ാമൃതതരംഗമാലായാമ്	||38||

മധുകരസഹചരചികുൈരര്മദനാഗമസമയദീ ിതകടാൈ ഃ	|
മംഡിതകംപാതീൈരര്മംഗലകംൈദര്മമാസ്തു	സാരൂപ മ്	||39||

വദനാരവിംദവേ ാവാമാംകതടീവശംവദീഭൂതാ	|
പൂരുഷതിതേയ	േ തധാ	പുരം ധിരൂപാ	ത േമവ	കാമാ ി	||40||

ബാധാകരീം	ഭവാബ്േധരാധാരാദ ംബുേജഷു	വിചരംതീമ്	|
ആധാരീകൃതകാംചീ	േബാധാമൃതവീചിേമവ	വിമൃശാമഃ	||41||
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കലയാമ ംതഃ	ശശധരകലയാഽംകിതെമൗലിമമലചിദ ലയാമ്	|
അലയാമാഗമപീഠീനിലയാം	വലയാംകസുംദരീമംബാമ്	||42||

ശര ാദിപരമസാധകഗുര ാനീതായ	കാമപീഠജുേഷ	|
സര ാകൃതേയ	േശാണിമഗര ായാസ്ൈമ	സമര്പ േത	ഹൃദയമ്	||43||

സമയാ	സാംധ മയൂൈഖഃ	സമയാ	ബു യാ	സൈദവ	ശീലിതയാ	|
ഉമയാ	കാംചീരതയാ	ന	മയാ	ലഭ േത	കിം	നു	താദാ മ്	||44||

ജംേതാസ്തവ	പദപൂജനസംേതാഷതരംഗിതസ 	കാമാ ി	|
വംേധാ	യദി	ഭവതി	പുനഃ	സിംേധാരംഭ ു	ബം ഭമീതി	ശിലാ	||45||

കുംഡലി	കുമാരി	കുടിേല	ചംഡി	ചരാചരസവിതി	ചാമുംേഡ	|
ഗുണിനി	ഗുഹാരിണി	ഗുേഹ 	ഗുരുമൂര്േത	ത ാം	നമാമി	കാമാ ി	||46||

അഭിദാകൃതിര്ഭിദാകൃതിരചിദാകൃതിരപി	ചിദാകൃതിര്മാതഃ	|
അനഹംതാ	ത മഹംതാ	 ഭമയസി	കാമാ ി	ശാശ തീ	വിശ മ്	||47||

ശിവ	ശിവ	പശ ംതി	സമം	ശീകാമാ ീകടാ ിതാഃ	പുരുഷാഃ	|
വിപിനം	ഭവനമമി തം	മി തം	േലാഷ്ടം	ച	യുവതിബിംേബാഷ്ഠമ്	||48||

കാമപരിപംഥികാമിനി	കാേമശ രി	കാമപീഠമധ ഗേത	|
കാമദുഘാ	ഭവ	കമേല	കാമകേല	കാമേകാടി	കാമാ ി	||49||

മേധ ഹൃദയം	മേധ നിടിലം	മേധ ശിേരാഽപി	വാസ്തവ ാമ്	|
ചംഡകരശകകാര്മുകചം ദസമാഭാം	നമാമി	കാമാ ീമ്	||50||

അധികാംചി	േകലിേലാൈലരഖിലാഗമയംതതംതമൈയഃ	|
അതിശീതം	മമ	മാനസമസമശരേ ദാഹിജീവേനാപാൈയഃ	||51||

നംദതി	മമ	ഹൃദി	കാചന	മംദിരയംതാ	നിരംതരം	കാംചീമ്	|
ഇംദുരവിമംഡലകുചാ	ബിംദുവിയ ാദപരിണതാ	തരുണീ	||52||

ശംപാലതാസവര്ണം	സംപാദയിതും	ഭവജ രചികി ാമ്	|
ലിംപാമി	മനസി	കിംചന	കംപാതടേരാഹി	സി ൈഭഷജ മ്	||53||

അനുമിതകുചകാഠിന ാമധിവ ഃപീഠമംഗജ രിേപാഃ	|
ആനംദദാം	ഭേജ	താമാനംഗബ തത േബാധസിരാമ്	||54||

ഐ ിഷി	പാശാംകുശധരഹസ്താംതം	വിസ്മയാര്ഹവൃ ാംതമ്	|
അധികാംചി	നിഗമവാചാം	സി ാംതം	ശൂലപാണിശു ാംതമ്	||55||
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ആഹിതവിലാസഭംഗീമാബ സ്തംബശി ക നയാ	|
ആശിതകാംചീമതുലാമാദ ാം	വിസ്ഫൂര്തിമാ ദിേയ	വിദ ാമ്	||56||

മൂേകാഽപി	ജടിലദുര്ഗതിേശാേകാഽപി	സ്മരതി	യഃ	 ണം	ഭവതീമ്	|
ഏേകാ	ഭവതി	സ	ജംതുര്േലാേകാ രകീര്തിേരവ	കാമാ ി	||57||

പംചദശവര്ണരൂപം	കംചന	കാംചീവിഹാരെധൗേരയമ്	|
പംചശരീയം	ശംേഭാര ംചനൈവദഗ്ധ മൂലമവലംേബ	||58||

പരിണതിമതീം	ചതുര്ധാ	പദവീം	സുധിയാം	സേമത 	െസൗഷുമ്നീമ്	|
പംചാശദര്ണക ിതമദശി ാം	ത ാം	നമാമി	കാമാ ി	||59||

ആദി മ	ഗുരുരാഡാദി ാംതാ രാ ികാം	വിദ ാമ്	|
സ ാദിഷ്ഠചാപദംഡാം	േനദിഷ്ഠാേമവ	കാമപീഠഗതാമ്	||60||

തുഷ ാമി	ഹര്ഷിതസ്മരശാസനയാ	കാംചിപുരകൃതാസനയാ	|
സ ാസനയാ	സകലജഗദ്ഭാസനയാ	കലിതശംബരാസനയാ	||61||

േ പമവതീ	കംപായാം	േ മവതീ	യതിമന ു	ഭൂമവതീ	|
സാമവതീ	നിത ഗിരാ	േസാമവതീ	ശിരസി	ഭാതി	ൈഹമവതീ	||62||

െകൗതുകിനാ	കംപായാം	െകൗസുമചാേപന	കീലിേതനാംതഃ	|
കുലൈദവേതന	മഹതാ	കുഡ്മലമു ദാം	ധുേനാതു	നഃ പതിഭാ	||63||

യൂനാ	േകനാപി	മിലേ ഹാ	സ ാഹാസഹായതിലേകന	|
സഹകാരമൂലേദേശ	സംവി ദൂപാ	കുടുംബിനീ	രമേത	||64||

കുസുമശരഗരസംപത്േകാശഗൃഹം	ഭാതി	കാംചിേദശഗതമ്	|
ാപിതമസ്മിന്കഥമപി	േഗാപിതമംതര്മയാ	മേനാര മ്	||65||

ദഗ്ധഷഡധ ാരണ ം	ദരദലിതകുസുംഭസംഭൃതാരുണ മ്	|
കലേയ	നവതാരുണ ം	കംപാതടസീമ്നി	കിമപി	കാരുണ മ്	||66||

അധികാംചി	വര്ധമാനാമതുലാം	കരവാണി	പാരണാമ ്േണാഃ	|
ആനംദപാകേഭദാമരുണിമപരിണാമഗര പ വിതാമ്	||67||

ബാണസൃണിപാശകാര്മുകപാണിമമും	കമപി	കാമപീഠഗതമ്	|
ഏണധരേകാണചൂഡം	േശാണിമപരിപാകേഭദമാകലേയ	||68||

കിം	വാ	ഫലതി	മമാെന ൗര്ബിംബാധരചുംബിമംദഹാസമുഖീ	|
സംബാധകരീ	തമസാമംബാ	ജാഗര്തി	മനസി	കാമാ ീ	||69||
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മംേച	സദാശിവമേയ	പരിശിവമയലലിതെപൗഷ്പപര ംേക	|
അധിചകമധ മാസ്േത	കാമാ ീ	നാമ	കിമപി	മമ	ഭാഗ മ്	||70||

രേ ാഽസ്മി	കാമപീഠീലാസികയാ	ഘനകൃപാംബുരാശികയാ	|
ശുതിയുവതികുംതലീമണിമാലികയാ	തുഹിനൈശലബാലികയാ	||71||

ലീേയ	പുരഹരജാേയ	മാേയ	തവ	തരുണപ വ ാേയ	|
ചരേണ	ചം ദാഭരേണ	കാംചീശരേണ	നതാര്തിസംഹരേണ	||72||

മൂര്തിമതി	മു ിബീേജ	മൂര്ധ്നി	സ്തബകിതചേകാരസാ മാേജ 	|
േമാദിതകംപാകൂേല	മുഹുര്മുഹുര്മനസി	മുമുദിഷാഽസ്മാകമ്	||73||

േവദമയീം	നാദമയീം	ബിംദുമയീം	പരപേദാദ ദിംദുമയീമ്	|
മം തമയീം	തംതമയീം	പകൃതിമയീം	െനൗമി	വിശ വികൃതിമയീമ്	||74||

പുരമഥനപുണ േകാടീ	പുംജിതകവിേലാകസൂ ിരസധാടീ	|
മനസി	മമ	കാമേകാടീ	വിഹരതു	കരുണാവിപാകപരിപാടീ	||75||

കുടിലം	ചടുലം	പൃഥുലം	മൃദുലം	കചനയനജഘനചരേണഷു	|
അവേലാകിതമവലംബിതമധികംപാതടമേമയമസ്മാഭിഃ	||76||

പത ങ്മുഖ ാ	ദൃഷ്ടയാ	പസാദദീപാംകുേരണ	കാമാ ാഃ	|
പശ ാമി	നിസ്തുലമേഹാ	പേചലിമം	കമപി	പരശിേവാ ാസമ്	||77||

വിേദ 	വിധാതൃവിഷേയ	കാത ായനി	കാലി	കാമേകാടികേല	|
ഭാരതി	ൈഭരവി	ഭേ ദ	ശാകിനി	ശാംഭവി	ശിേവ	സ്തുേവ	ഭവതീമ്	||78||

മാലിനി	മേഹശചാലിനി	കാംചീേഖലിനി	വിപ കാലിനി	േത	|
ശൂലിനി	വി ദുമശാലിനി	സുരജനപാലിനി	കപാലിനി	നേമാഽസ്തു	||79||

േദശിക	ഇതി	കിം	ശംേക	ത ാദൃ വ	നു	തരുണിേമാേ ഷഃ	|
കാമാ ി	ശൂലപാേണഃ	കാമാഗമസമയദീ ായാമ്	||80||

േവതംഡകുംഭഡംബരൈവതംഡികകുചഭരാര്തമധ ായ	|
കുംകുമരുേച	നമസ ാം	ശംകരനയനാമൃതായ	രചയാമഃ	||81||

അധികാംചിതമണികാംചനകാംചീമധികാംചി	കാംചിദ ദാ മ്	|
അവനതജനാനുകംപാമനുകംപാകൂലമസ്മദനുകൂലാമ്	||82||

പരിചിതകംപാതീരം	പര തരാജനസുകൃതസ ാഹമ്	|
പരഗുരുകൃപയാ	വീേ 	പരമശിേവാ ംഗമംഗലാഭരണമ്	||83||
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ദഗ്ധമദനസ 	ശംേഭാഃ	പഥീയസീം	ബ ചരൈവദഗ്ധീമ്	|
തവ	േദവി	തരുണിമശീചതുരിമപാേകാ	ന	ച േമ	മാതഃ	||84||

മദജലതമാലപതാ	വസനിതപതാ	കരാദൃതഖാനിതാ	|
വിഹരതി	പുലിംദേയാഷാ	ഗുംജാഭൂഷാ	ഫണീം ദകൃതേവഷാ	||85||

അംേക	ശുകിനീ	ഗീേത	െകൗതുകിനീ	പരിസേര	ച	ഗായകിനീ	|
ജയസി	സവിേധഽംബ	ൈഭരവമംഡലിനീ	ശവസി	ശംഖകുന്ഡലിനീ	||86||

പണതജനതാപവര്ഗാ	കൃതബഹുസര്ഗാ	സസിംഹസംസര്ഗാ	|
കാമാ ി	മുദിതഭര്ഗാ	ഹതരിപുവര്ഗാ	ത േമവ	സാ	ദുര്ഗാ	||87||

ശവണചലേദ തംഡാ	സമേരാ ംഡാ	ധുതാസുരശിഖംഡാ	|
േദവി	കലിതാം തഷംഡാ	ധൃതനരമുംഡാ	ത േമവ	ചാമുംഡാ	||88||

ഉര ീധേരം ദകേന 	ദര ീഭരിേതന	ഭ പൂേരണ	|
ഗുര ീമകിംചനാര്തി	ഖര ീകുരുേഷ	ത േമവ	കാമാ ി	||89||

താഡിതരിപുപരിപീഡനഭയഹരണ	നിപുണഹലമുസലാ	|
േ കാഡപതിഭീഷണമുഖീ	കീഡസി	ജഗതി	ത േമവ	കാമാ ി	||90||

സ്മരമഥനവരണേലാലാ	മ ഥേഹലാവിലാസമണിശാലാ	|
കനകരുചിെചൗര ശീലാ	ത മംബ	ബാലാ	കരാബ്ജധൃതമാലാ	||91||

വിമലപടീ	കമലകുടീ	പുസ്തകരു ദാ ശസ്തഹസ്തപുടീ	|
കാമാ ി	പ ്മലാ ീ	കലിതവിപംചീ	വിഭാസി	ൈവരിംചീ	||92||

കുംകുമരുചിപിംഗമസൃക്പംകിലമുംഡാലിമംഡിതം	മാതഃ	|
ശീകാമാ ി	തദീയസംഗമകലാമംദീഭവത്െകൗതുകഃ
ജയതി	തവ	രൂപേധയം	ജപപടപുസ്തകവരാഭയകരാബ്ജമ്	||93||

കനകമണികലിതഭൂഷാം	കാലായസകലഹശീലകാംതികലാമ്	|
കാമാ ി	ശീലേയ	ത ാം	കപാലശൂലാഭിരാമകരകമലാമ്	||94||

േലാഹിതിമപുംജമേധ 	േമാഹിതഭുവേന	മുദാ	നിരീ ംേത	|
വദനം	തവ	കുവയുഗലം	കാംചീസീമാം	ച	േകഽപി	കാമാ ി	||95||

ജലധിദ ിഗുണിതഹുതബഹദിശാദിേനശ രകലാശ ിേനയദൈലഃ	|
നലിൈനര്മേഹശി	ഗ സി	സേര ാ രകരകമലദലമമലമ്	||96||

സത്കൃതേദശികചരണാഃ	സബീജനിര്ബീജേയാഗനിേ ശണ ാ	|
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അപവര്ഗെസൗധവലഭീമാേരാഹംത ംബ	േകഽപി	തവ	കൃപയാ	||97||

അംതരപി	ബഹിരപി	ത ം	ജംതുതേതരംതകാംതകൃദഹംേത	|
ചിംതിതസംതാനവതാം	സംതതമപി	തംതനീഷി	മഹിമാനമ്	||98||

കലമംജുലവാഗനുമിതഗലപംജരഗതശുകഗെഹൗത്കംഠ ാത്	|
അംബ	രദനാംബരം	േത	ബിംബഫലം	ശംബരാരിണാ	നസ്തമ്	||99||

ജയ	ജയ	ജഗദംബ	ശിേവ	ജയ	ജയ	കാമാ ി	ജയ	ജയാ ദിസുേത	|
ജയ	ജയ	മേഹശദയിേത	ജയ	ജയ	ചിദ്ഗഗനെകൗമുദീധാേര	||100||

ആര ാശതകം	ഭ ാ	പഠതാമാര ാകടാേ ണ	|
നി രതി	വദനകമലാദ ാണീ	പീയൂഷേധാരണീ	ദിവ ാ	||101||

||	ഇതി	ആര ാശതകം	സംപൂര്ണമ്	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/mooka-pancha-sathi-1---arya-satakam-malayalam.html
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