
മൂക	പംച	ശതി	2	-	പാദാരവിംദ	ശതകമ്

മഹിമ്നഃ	പംഥാനം	മദനപരിപംഥി പണയിനി

പഭുര്നിര്േണതും	േത	ഭവതി	യതമാേനാഽപി	കതമഃ	|
തഥാപി	ശീകാംചീവിഹൃതിരസിേക	േകാഽപി	മനേസാ

വിപാകസ്ത ത്പാദസ്തുതിവിധിഷു	ജ ാകയതി	മാമ്	||1||

ഗലഗാഹീ	െപൗരംദരപുരവനീപ വരുചാം

ധൃതപാഥമ ാനാമരുണമഹസാമാദിമഗുരുഃ	|
സമിംേധ	ബംധൂകസ്തബകസഹയുധ ാ	ദിശി	ദിശി
പസര്പന്കാമാ ാ രണകിരണാനാമരുണിമാ	||2||

മരാലീനാം	യാനാഭ സനകലനാമൂലഗുരേവ

ദരി ദാണാം	താണവ തികരസുേരാദ ാനതരേവ	|
തമസ്കാംഡെപൗഢി പകടനതിരസ്കാരപടേവ

ജേനാഽയം	കാമാ ാ രണനലിനായ	സ്പൃഹയേത	||3||

വഹംതീ	ൈസംദൂരീം	സരണിമവന മാമരപുറീ-	
പുരം ധീസീമംേത	കവികമലബാലാര്കസുഷമാ	|
തയീസീമംതിന ാഃ	സ്തനതടനിേചാലാരുണപടീ

വിഭാംതീ	കാമാ ാഃ	പദനലിനകാംതിര ിജയേത	||4||

പണമീഭൂതസ 	പണയകലഹതസ്തമനസഃ

സ്മരാരാേത ൂഡാവിയതി	ഗൃഹേമധീ	ഹിമകരഃ	|
യേയാഃ	സാംധ ാം	കാംതിം	വഹതി	സുഷമാഭി രണേയാഃ

തേയാര്േമ	കാമാ ാ	ഹൃദയമപതം ദം	വിഹരതാമ്	||5||

യേയാഃ	പീഠായംേത	വിബുധമുകുടീനാം	പടലികാ
യേയാഃ	െസൗധായംേത	സയമുദയഭാേജാ	ഭണിതയഃ	|
യേയാഃ	ദാസായംേത	സരസിജഭവാദ ാ രണേയാഃ

തേയാര്േമ	കാമാ ാ	ദിനമനു	വരീവര്തു	ഹൃദയമ്	||6||

നയംതീ	സംേകാചം	സരസിജരുചം	ദിക്പരിസേര

സൃജംതീ	െലൗഹിത ം	നഖകിരണചം ദാര്ധഖചിതാ	|
കവീം ദാണാം	ഹൃത്ൈകരവവികസേനാേദ ാഗജനനീ

സ്ഫുരംതീ	കാമാ ാഃ	ചരണരുചിസംധ ാ	വിജയേത	||7||

വിരാൈവര്മാംജീൈരഃ	കിമപി	കഥയംതീവ	മധുരം
പുരസ്താദാനേ മ	പുരവിജയിനി	സ്േമരവദേന	|
വയേസ വ	െ പൗഢാ	ശിഥിലയതി	യാ	േ പമകലഹ-	
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പേരാഹം	കാമാ ാഃ	ചരണയുഗലീ	സാ	വിജയേത	||8||

സുപരസ് തീേലാലാലകപരിചിതം	ഷട്പദകുൈലഃ

സ്ഫുര ാ ാരാഗം	തരുണതരണിേജ ാതിരരുൈണഃ	|
ഭൃതം	കാംത ംേഭാഭിഃ	വിസൃമരമരംൈദഃ	സരസിൈജഃ

വിധേ 	കാമാ ാഃ	ചരണയുഗലം	ബംധുപദവീമ്	||9||

രജഃസംസര്േഗഽപി	 ിതമരജസാേമവ	ഹൃദേയ
പരം	ര േത ന	 ിതമപി	വിരൈ കശരണമ്	|
അലഭ ം	മംദാനാം	ദധദപി	സദാ	മംദഗതിതാം
വിധേ 	കാമാ ാഃ	ചരണയുഗമാ ര ലഹരീമ്	||10||

ജടാലാ	മംജീരസ്ഫുരദരുണര ാംശുനികൈരഃ

നിഷിദംതീ	മേധ 	നഖരുചിഝരീഗാംഗപയസാമ്	|
ജഗ ാണം	കര്തും	ജനനി	മമ	കാമാ ി	നിയതം
തപ ര ാം	ധേ 	തവ	ചരണപാേഥാജയുഗലീ	||11||

തുലാേകാടിദ ംദ ണിതഭണിതാഭീതിവചേസാഃ

വിന മം	കാമാ ീ	വിസൃമരമഹഃപാടലിതേയാഃ	|
ണം	വിന ാേസന	 പിതതമേസാര്േമ	ലലിതേയാഃ

പുനീയാ ൂര്ധാനം	പുരഹരപുരം ധീ	ചരണേയാഃ	||12||

ഭവാനി	 ദുേഹ താം	ഭവനിബിഡിേതേഭ ാ	മമ	മുഹു-	
സ്തേമാവ ാേമാേഹഭസ്തവ	ജനനി	കാമാ ി	ചരെണൗ	|
യേയാര്ലാ ാബിംദുസ്ഫുരണധരണാ ര്ജടിജടാ-	
കുടീരാ	േശാണാംകം	വഹതി	വപുേരണാംകകലികാ	||13||

പവിതീകുര ുര്നുഃ	പദതലഭുവഃ	പാടലരുചഃ
പരാഗാസ്േത	പാപപശമനധുരീണാഃ	പരശിേവ	|
കണം	ലബ്ധും	േയഷാം	നിജശിരസി	കാമാ ി	വിവശാ
വലംേതാ	വ ാതന ംതഹമഹമികാം	മാധവമുഖാഃ	||14||

ബലാകാമാലാഭിര്നഖരുചിമയീഭിഃ	പരിവൃേത
വിന മസ ര്നാരീവികചകചകാലാംബുദകുേല	|
സ്ഫുരംതഃ	കാമാ ി	സ്ഫുടദലിതബംധൂകസുഹൃദ-	
സ്തടിേ ഖായംേത	തവ	ചരണപാേഥാജകിരണാഃ	||15||

സരാഗഃ	സേദ ഷഃ	പസൃമരസേരാേജ	പതിദിനം
നിസര്ഗാദാ കാമന ിബുധജനമൂര്ധാനമധികമ്	|
കഥംകാരം	മാതഃ	കഥയ	പദപദ്മസ്തവ	സതാം

നതാനാം	കാമാ ി	പകടയതി	ൈകവല സരണിമ്	||16||
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ജപാല ്മീേശാേണാ	ജനിതപരമ ാനനലിനീ-	
വികാസവ ാസംേഗാ	വിഫലിതജഗ ാഡ ഗരിമാ	|
മനഃപൂര ാ ദിം	േമ	തിലകയതു	കാമാ ി	തരസാ

തമസ്കാംഡേ ദാഹീ	തവ	ചരണപാേഥാജരമണഃ	||17||

നമസ്കുര്മഃ	േ പംഖ ണികടകനീേലാത്പലമഹഃ-	
പേയാെധൗ	രിംഖദ്ഭിര്നഖകിരണേഫൈനര്ധവലിേത	|
സ്ഫുടം	കുര ാണായ	പബലചലെദൗര ാനലശിഖാ-	
വിതര്കം	കാമാ ാഃ	സതതമരുണിമ്േന	ചരണേയാഃ	||18||

ശിേവ	പാശാേയതാമലഘുനി	തമഃകൂപകുഹേര
ദിനാധീശാേയതാം	മമ	ഹൃദയപാേഥാജവിപിേന	|
നേഭാമാസാേയതാം	സരസകവിതാരീതിസരിതി

ത ദീെയൗ	കാമാ ി	പസൃതകിരെണൗ	േദവി	ചരെണൗ	||19||

നിഷ ം	ശുത ംേത	നയനമിവ	സദ ൃ രുചിൈരഃ

സൈമര്ജുഷ്ടം	ശുൈ രധരമിവ	രൈമ ര്ദ ിജഗൈണഃ	|
ശിേവ	വേ ാജ ദ ിതയമിവ	മു ാ ശിതമുേമ

ത ദീയം	കാമാ ി	പണതശരണം	െനൗമി	ചരണമ്	||20||

നമസ ാസംസ മുചിപരിപംഥി പണയിനീ-	
നിസര്ഗേ പംേഖാലത്കുരലകുലകാലാഹിശബേല	|
നഖ ായാദുഗ്േധാദധിപയസി	േത	ൈവദുമരുചാം

പചാരം	കാമാ ി	പചുരയതി	പാദാബ്ജസുഷമാ	||21||

കദാ	ദൂരീകര്തും	കടുദുരിതകാേകാലജനിതം
മഹാംതം	സംതാപം	മദനപരിപംഥി പിയതേമ	|
ണാേ 	കാമാ ി	തിഭുവനപരീതാപഹരേണ

പടീയാംസം	ലപ്േസ 	പദകമലേസവാമൃതരസമ്	||22||

യേയാഃ	സാംധ ം	േരാചിഃ	സതതമരുണിമ്േന	സ്പൃഹയേത

യേയാ ാം ദീ	കാംതിഃ	പരിപതതി	ദൃഷ്ട ാ	നഖരുചിമ്	|
യേയാഃ	പാേകാേ ദകം	പിപഠിഷതി	ഭ ാ	കിസലയം

മദിമ്നഃ	കാമാ ാ	മനസി	ചരെണൗ	െതൗ	തനുമേഹ	||23||

ജഗേ ദം	േനദം	പരമിതി	പരിത ജ 	യതിഭിഃ
കുശാ ഗീയസ ാംൈതഃ	കുശലധിഷൈണഃ	ശാസ് തസരെണൗ	|
ഗേവഷ ം	കാമാ ി	ധുവമകൃതകാനാം	ഗിരിസുേത

ഗിരാൈമദംപര ം	തവ	ചരണപദ്മം	വിജയേത	||24||

കൃതസ്നാനം	ശാസ് താമൃതസരസി	കാമാ ി	നിതരാം
ദധാനം	ൈവശദ ം	കലിതരസമാനംദസുധയാ	|
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അലംകാരം	ഭൂേമര്മുനിജനമന ി യമഹാ-	
പേയാേധരംത ്ഥം	തവ	ചരണര ം	മൃഗയേത	||25||

മേനാേഗേഹ	േമാേഹാദ്ഭവതിമിരപൂര്േണ	മമ	മുഹുഃ
ദരി ദാണീകുര ംദിനകരസഹസാണി	കിരൈണഃ	|
വിധ ാം	കാമാ ി	പസൃമരതേമാവംചനചണഃ

ണാര്ധം	സാ ിധ ം	ചരണമണിദീേപാ	ജനനി	േത	||26||

കവീനാം	േചേതാവ ഖരരുചിസംപര്കി	വിബുധ-	
സവംതീേസാേതാവത്പടുമുഖരിതം	ഹംസകരൈവഃ	|
ദിനാരംഭശീവ ിയതമരുണ ായസുഭഗം

മദംതഃ	കാമാ ാഃ	സ്ഫുരതു	പദപംേകരുഹയുഗമ്	||27||

സദാ	കിം	സംപര്കാത് പകൃതികഠിൈനര്നാകിമുകുൈടഃ

തൈടര്നീഹാരാേ ദരധികമണുനാ	േയാഗിമനസാ	|
വിഭിംേത	സംേമാഹം	ശിശിരയതി	ഭ ാനപി	ദൃശാമ്
അദൃശ ം	കാമാ ി	പകടയതി	േത	പാദയുഗലമ്	||28||

പവിതാഭ ാമംബ	പകൃതിമൃദുലാഭ ാം	തവ	ശിേവ
പദാഭ ാം	കാമാ ി	പസഭമഭിഭൂൈതഃ	സചകിൈതഃ	|
പവാൈലരംേഭാൈജരപി	ച	വനവാസവതദശാഃ

സൈദവാരഭ ംേത	പരിചരിതനാനാദ ിജഗൈണഃ	||29||

ചിരാ ൃശ ാ	ഹംൈസഃ	കഥമപി	സദാ	ഹംസസുലഭം

നിരസ ംതീ	ജാഡ ം	നിയതജഡമൈധകശരണമ്	|
അേദാഷവ ാസംഗാ	സതതമപി	േദാഷാപ്തിമലിനം
പേയാജം	കാമാ ാഃ	പരിഹസതി	പാദാബ്ജയുഗലീ	||30||

സുരാണാമാനംദ പബലനതയാ	മംഡനതയാ

നേഖംദുേജ ാ ്നാഭിര ിസൃമരതമഃഖംഡനതയാ	|
പേയാജശീേദ ഷവതരതതയാ	ത രണേയാഃ

വിലാസഃ	കാമാ ി	പകടയതി	ൈനശാകരദശാമ്	||31||

സിതിമ്നാ	കാംതീനാം	നഖരജനുഷാം	പാദനലിന-	
വീനാം	േശാണിമ്നാ	തവ	ജനനി	കാമാ ി	നമേന	|

ലഭംേത	മംദാര ഗഥിതനവബംധൂകകുസുമ-	
സജാം	സാമീചീന ം	സുരപുരപുരം ധീകചഭരാഃ	||32||

സ്ഫുര േധ 	ശുേ 	നഖകിരണദുഗ്ധാബ്ധിപയസാം

വഹ ബ്ജം	ചകം	ദരമപി	ച	േലഖാ കതയാ	|
ശിേതാ	മാ ം	രൂപം	ശിയമപി	ദധാേനാ	നിരുപമാം
തിധാമാ	കാമാ ാഃ	പദനലിനനാമാ	വിജയേത	||33||
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നഖശീസ സ്തബകനിചിതഃ	ൈസ 	കിരൈണഃ

പിശംൈഗഃ	കാമാ ി	പകടിതലസത്പ വരുചിഃ	|
സതാം	ഗമ ഃ	ശംേക	സകലഫലദാതാ	സുരതരുഃ

ത ദീയഃ	പാേദാഽയം	തുഹിനഗിരിരാജന തനേയ	||34||

വഷട്കുര ാംജീരകലകൈലഃ	കര്മലഹരീ-	
ഹവീംഷി	െ പൗ ംഡം	ജ ലതി	പരമ ാനദഹേന	|
മഹീയാന്കാമാ ി	സ്ഫുടമഹസി	േജാേഹാതി	സുധിയാം

മേനാേവദ ാം	മാതസ്തവ	ചരണയജ ാ	ഗിരിസുേത	||35||

മഹാമംതം	കിംചി ണികടകനാൈദര്മൃദു	ജപന്
ിപംദി ു	സ ം	നഖരുചിമയം	ഭാസ്മനരജഃ	|

നതാനാം	കാമാ ി	പകൃതിപടുര ാട 	മമതാ-	
പിശാചീം	പാേദാഽയം	പകടയതി	േത	മാം തികദശാമ്	||36||

ഉദീേത	േബാേധംെദൗ	തമസി	നിതരാം	ജ ുഷി	ദശാം
ദരി ദാം	കാമാ ി	പകടമനുരാഗം	വിദധതീ	|
സിേതനാ ാദ ാംഗം	നഖരുചിപേടനാംഘിയുഗലീ-	
പുരം ധീ	േത	മാതഃ	സയമഭിസരേത വ	ഹൃദയമ്	||37||

ദിനാരംഭഃ	സംപ ലിനവിപിനാനാമഭിനേവാ

വികാേസാ	വാസംതഃ	സുകവിപികേലാകസ 	നിയതഃ	|
പേദാഷഃ	കാമാ ി	പകടപരമ ാനശശിന-	
കാസ്തി	തത്പാദസ്മരണമഹിമാ	ൈശലതനേയ	||38||

ധൃത ായം	നിത ം	സരസിരുഹൈമതീപരിചിതം

നിധാനം	ദീപ്തീനാം	നിഖിലജഗതാം	േബാധജനകമ്	|
മുമു ൂണാം	മാര്ഗ പഥനപടു	കാമാ ി	പദവീം
പദം	േത	പാതംഗീം	പരികലയേത	പര തസുേത	||39||

ശൈനസ്തീര്ത ാ	േമാഹാംബുധിമഥ	സമാേരാഢുമനസഃ

കമാത്ൈകവല ാഖ ാം	സുകൃതിസുലഭാം	െസൗധവലഭീമ്	|
ലഭംേത	നിഃേ ശണീമിവ	ഝടിതി	കാമാ ി	ചരണം

പുര ര ാഭിസ്േത	പുരമഥനസീമംതിനി	ജനാഃ	||40||

പചംഡാര്തിേ ാഭ പമഥനകൃേത	പാതിഭസരി-	
ത് പവാഹേപാ ംഡീകരണജലദായ	പണമതാമ്	|
പദീപായ	െ പൗേഢ	ഭവതമസി	കാമാ ി	ചരണ-	
പസാെദൗ ുഖ ായ	സ്പൃഹയതി	ജേനാഽയം	ജനനി	േത	||41||

മരുദ്ഭിഃ	സംേസവ ാ	സതതമപി	ചാംചല രഹിതാ
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സദാരുണ ം	യാംതീ	പരിണതിദരി ദാണസുഷമാ	|
ഗുേണാത്കര്ഷാ ാംജീരകകലകൈലസ്തര്ജനപടുഃ

പവാലം	കാമാ ാഃ	പരിഹസതി	പാദാബ്ജയുഗലീ	||42||

ജഗ ദ ാദ ാ	ജലജരുചിശി ാപടുതരാ

സൈമര്നമ ാ	രമ ാ	സതതമഭിഗമ ാ	ബുധജൈനഃ	|
ദ യീ	ലീലാേലാലാ	ശുതിഷു	സുരപാലാദിമുകുടീ-	
തടീസീമാധാമാ	തവ	ജനനി	കാമാ ി	പദേയാഃ	||43||

ഗിരാം	ദൂെരൗ	േചാെരൗ	ജഡിമതിമിരാണാം	കൃതജഗ-	
ത്പരി താെണൗ	േശാെണൗ	മുനിഹൃദയലീൈലകനിപുെണൗ	|
നൈഖഃ	സ്േമെരൗ	സാെരൗ	നിഗമവചസാം	ഖംഡിതഭവ-	
ഗേഹാ ാെദൗ	പാെദൗ	തവ	ജനനി	കാമാ ി	കലേയ	||44||

അവിശാംതം	പംകം	യദപി	കലയന ാവകമയം

നിരസ ന്കാമാ ി	പണമനജുഷാം	പംകമഖിലമ്	|
തുലാേകാടിദ ംദം	ദധദപി	ച	ഗ തുലതാം

ഗിരാം	മാര്ഗം	പാേദാ	ഗിരിവരസുേത	ലംഘയതി	േത	||45||

പവാലം	സവീലം	വിപിനവിവേര	േവപയതി	യാ
സ്ഫുര ീലം	ബാലാതപമധികബാലം	വദതി	യാ	|
രുചിം	സാംധ ാം	വംധ ാം	വിരചയതി	യാ	വര്ധയതു	സാ

ശിവം	േമ	കാമാ ാഃ	പദനലിനപാടല ലഹരീ	||46||

കിരംേജ ാ ്നാരീതിം	നഖമുഖരുചാ	ഹംസമനസാം

വിതന ാനഃ	പീതിം	വികചതരുണാംേഭാരുഹരുചിഃ	|
പകാശഃ	ശീപാദസ്തവ	ജനനി	കാമാ ി	തനുേത
ശരത്കാലെ പൗഢിം	ശശിശകലചൂഡപിയതേമ	||47||

നഖാംകൂരസ്േമരദ ുതിവിമലഗംഗാംഭസി	സുഖം

കൃതസ്നാനം	 ാനാമൃതമമലമാസ ാദ 	നിയതമ്	|
ഉദംച ംജീരസ്ഫുരണമണിദീേപ	മമ	മേനാ
മേനാേ 	കാമാ ാ രണമണിഹര്േമ 	വിഹരതാമ്	||48||

ഭവാംേഭാെധൗ	െനൗകാം	ജഡിമവിപിേന	പാവകശിഖാ-	
മമര്േത ം ദാദീനാമധിമുകുടമു ംസകലികാമ്	|
ജഗ ാേപ	േജ ാ ്നാമകൃതകവചഃപംജരപുേട

ശുകസ് തീം	കാമാ ാ	മനസി	കലേയ	പാദയുഗലീമ്	||49||

പര പാകാശ പതിഫലനചുംചുഃ	പണമതാം

മേനാ സ്ത ത്പാേദാ	മണിമുകുരമു ദാം	കലയേത	|
യദീയാം	കാമാ ി	പകൃതിമസൃണാഃ	േശാധകദശാം
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വിധാതും	േചഷ്ഠംേത	ബലരിപുവധൂടീകചഭരാഃ	||50||

അവിശാംതം	തിഷ്ഠ കൃതകവചഃകംദരപുടീ-	
കുടീരാംതഃ	െ പൗഢം	നഖരുചിസടാലീം	പകടയന്	|
പചംഡം	ഖംഡത ം	നയതു	മമ	കാമാ ി	തരസാ

തേമാേവതംേഡം ദം	തവ	ചരണകംഠീരവപതിഃ	||51||

പുരസ്താത്കാമാ ി	പചുരരസമാഖംഡലപുരീ-	
പുരം ധീണാം	ലാസ ം	തവ	ലലിതമാേലാക 	ശനൈകഃ	|
നഖശീഭിഃ	സ്േമരാ	ബഹു	വിതനുേത	നൂപുരരൈവ-	
മത്കൃത ാ	ശംേക	ചരണയുഗലീ	ചാടുരചനാഃ	||52||

സേരാജം	നിംദംതീ	നഖകിരണകര്പൂരശിശിരാ

നിഷി ാ	മാരാേരര്മുകുടശശിേരഖാഹിമജൈലഃ	|
സ്ഫുരംതീ	കാമാ ി	സ്ഫുടരുചിമേയ	പ വചേയ

തവാധേ 	ൈമതീം	പഥികസുദൃശാ	പാദയുഗലീ	||53||

നതാനാം	സംപേ രനവരതമാകര്ഷണജപഃ

പേരാഹ ംസാര പസരഗരിമസ്തംഭനജപഃ	|
ത ദീയഃ	കാമാ ി	സ്മരഹരമേനാേമാഹനജപഃ

പടീയാ ഃ	പായാത്പദനലിനമംജീരനിനദഃ	||54||

വിതന ീഥാ	നാേഥ	മമ	ശിരസി	കാമാ ി	കൃപയാ
പദാംേഭാജന ാസം	പശുപരിബൃഢപാണദയിേത	|
പിബംേതാ	യ ു ദാം	പകടമുപകംപാപരിസരം

ദൃശാ	നാനംദ ംേത	നലിനഭവനാരായണമുഖാഃ	||55||

പണാേമാദ ദ്ബൃംദാരമുകുടമംദാരകലികാ-	
വിേലാലേ ാലംബപകരമയധൂമ പചുരിമാ	|
പദീപ്തഃ	പാദാബ്ജദ ുതിവിതതിപാടല ലഹരീ-	
കൃശാനുഃ	കാമാ ാ	മമ	ദഹതു	സംസാരവിപിനമ്	||56||

വല ശീരൃ ാധിപശിശുസദൃൈ സ്തവ	നൈഖഃ

ജിഘൃ ുര്ദ ത ം	സരസിരുഹഭി ുത കരേണ	|
ണാേ 	കാമാ ി	 പിതഭവസംേ ാഭഗരിമാ

വേചാൈവച ന ം	ചരണയുഗലീ	പ ്മലയതാത്	||57||

സമംതാത്കാമാ ി	 തതിമിരസംതാനസുഭഗാന്

അനംതാഭിര്ഭാഭിര്ദിനമനു	ദിഗംതാന ിരചയന്	|
അഹംതായാ	ഹംതാ	മമ	ജഡിമദംതാവലഹരിഃ

വിഭിംതാം	സംതാപം	തവ	ചരണചിംതാമണിരെസൗ	||58||
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ദധാേനാ	ഭാസ ാമമൃതനിലേയാ	േലാഹിതവപുഃ
വിന മാണാം	െസൗേമ ാ	ഗുരുരപി	കവിത ം	ച	കലയന്	|
ഗെതൗ	മംേദാ	ഗംഗാധരമഹിഷി	കാമാ ി	ഭജതാം
തമഃേകതുര്മാതസ്തവ	ചരണപദ്േമാ	വിജയേത	||59||

നയംതീം	ദാസത ം	നലിനഭവമുഖ ാനസുലഭ-	
പദാനാ ീനാനാമമരതരുെദൗര്ഭാഗ ജനനീമ്	|
ജഗ േ മ യവിധിഷു	കാമാ ി	പദേയാ-	
ര്ധുരീണാമീഷ്േട	കരസ്തവ	ഭണിതുമാേഹാപുരുഷികാമ്	||60||

ജേനാഽയം	സംതപ്േതാ	ജനനി	ഭവചംഡാംശുകിരൈണഃ

അലബ്ധൈവകം	ശീതം	കണമപി	പര ാനപയസഃ	|
തേമാമാര്േഗ	പാംഥസ്തവ	ഝടിതി	കാമാ ി	ശിശിരാം
പദാംേഭാജ ായാം	പരമശിവജാേയ	മൃഗയേത	||61||

ജയത ംബ	ശീമ ഖകിരണചീനാംശുകമയം

വിതാനം	ബി ഭാേണ	സുരമുകുടസംഘ മസൃേണ	|
നിജാരുണ െ ൗമാസ്തരണവതി	കാമാ ി	സുലഭാ

ബുൈധഃ	സംവി ാരീ	തവ	ചരണമാണിക ഭവേന	||62||

പതീമഃ	കാമാ ി	സ്ഫുരിതതരുണാദിത കിരണ-	
ശിേയാ	മൂല ദവ ം	തവ	ചരണമ ദീം ദതനേയ	|
സുേരം ദാശാമാപൂരയതി	യദെസൗ	ധ ാംതമഖിലം

ധുനീേത	ദിഗ്ഭാഗാനപി	ച	മഹസാ	പാടലയേത	||63||

മഹാഭാഷ വ ാഖ ാപടുശയനമാേരാപയതി	വാ
സ്മരവ ാപാേരര്ഷ ാപിശുനനിടിലം	കാരയതി	വാ	|
ദ ിേരഫാണാമധ ാസയതി	സതതം	വാധിവസതിം

പണമാന്കാമാ ാഃ	പദനലിനമാഹാ ഗരിമാ	||64||

വിേവകാംഭേ ാത ്നപനപരിപാടീശിശിരിേത

സമീഭൂേത	ശാസ് തസ്മരണഹലസംകര്ഷണവശാത്	|
സതാം	േചതഃേ േത	വപതി	തവ	കാമാ ി	ചരേണാ

മഹാസംവി സ പകരവരബീജം	ഗിരിസുേത	||65||

ദധാേനാ	മംദാരസ്തബകപരിപാടീം	നഖരുചാ
വഹംദീപ്താം	േശാണാംഗുലിപടലചാംേപയകലികാമ്	|
അേശാേകാ ാസം	നഃ	പചുരയതു	കാമാ ി	ചരേണാ

വികാസീ	വാസംതഃ	സമയ	ഇവ	േത	ശര ദയിേത	||66||

നഖാംശു പാചുര പസൃമരമരാലാലിധവലഃ

സ്ഫുര ംജീേരാദ രകതമഹൈ വലയുതഃ	|
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ഭവത ാഃ	കാമാ ി	സ്ഫുടചരണപാടല കപേടാ

നദഃ	േശാണാഭിേഖ ാ	നഗപതിതനൂേജ	വിജയേത	||67||

ധുനാനം	പംെകൗഘം	പരമസുലഭം	കംടകകുൈലഃ

വികാസവ ാസംഗം	വിദധദപരാധീനമനിശമ്	|
നേഖംദുേജ ാ ്നാഭിര ിശദരുചി	കാമാ ി	നിതരാമ്
അസാമാന ം	മേന 	സരസിജമിദം	േത	പദയുഗമ്	||68||

കരീം ദായ	 ദുഹ ത ലസഗതിലീലാസു	വിമൈലഃ

പേയാൈജര്മാ ര ം	പകടയതി	കാമം	കലയേത	|
പദാംേഭാജദ ംദ ം	തവ	തദപി	കാമാ ി	ഹൃദയം
മുനീനാം	ശാംതാനാം	കഥമനിശമസ്ൈമ	സ്പൃഹയേത	||69||

നിരസ്താ	േശാണിമ്നാ	ചരണകിരണാനാം	തവ	ശിേവ
സമിംധാനാ	സംധ ാരുചിരചലരാജന തനേയ	|
അസാമര്ഥ ാേദനം	പരിഭവിതുേമത മരുചാം

സേരാജാനാം	ജാേന	മുകുലയതി	േശാഭാം	പതിദിനമ്	||70||

ഉപാദി ാ ം	തവ	ചരണനാമാ	ഗുരുരെസൗ

മരാലാനാം	ശംേക	മസൃണഗതിലാലിതസരെണൗ	|
അതസ്േത	നിസ്തം ദം	നിയതമമുനാ	സഖ പദവീം

പപ ം	പാേഥാജം	പതി	ദധതി	കാമാ ി	കുതുകമ്	||71||

ദധാൈനഃ	സംസര്ഗം	പകൃതിമലിൈനഃ	ഷട്പദകുൈലഃ

ദ ിജാധീശ ാഘാവിധിഷു	വിദധദ്ഭിര്മുകുലതാമ്	|
രേജാമിൈശഃ	പദ്ൈമര്നിയതമപി	കാമാ ി	പദേയാഃ
വിേരാധസ്േത	യുേ ാ	വിഷമശരൈവരി പിയതേമ	||72||

കവിത ശീമി ശീകരണനിപുെണൗ	ര ണചെണൗ

വിപ ാനാം	ശീമ ലിനമസൃെണൗ	േശാണകിരെണൗ	|
മുനീം ദാണാമംതഃകരണശരെണൗ	മംദസരെണൗ

മേനാെ ൗ	കാമാ ാ	ദുരിതഹരെണൗ	െനൗമി	ചരെണൗ	||73||

പരസ്മാ ര സ്മാദപി	ച	പരേയാര്മു ികരേയാഃ

നഖശീഭിര്േജ ാ ്നാകലിതതുലേയാസ്താ മതലേയാഃ	|
നിലീേയ	കാമാ ാ	നിഗമനുതേയാര്നാകിനതേയാഃ
നിരസ്തേ പാ ീല ലിനമദേയാേരവ	പദേയാഃ	||74||

സ ഭാവാദേന ാന ം	കിസലയമപീദം	തവ	പദം
മദിമ്നാ	േശാണിമ്നാ	ഭഗവതി	ദധാേത	സദൃശതാമ്	|
വേന	പൂര േസ ാ	സതതമവേന	കിം	തു	ജഗതാം
പരേസ ം	േഭദഃ	സ്ഫുരതി	ഹൃദി	കാമാ ി	സുധിയാമ്	||75||
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കഥം	വാചാേലാഽപി	പകടമണിമംജീരനിനൈദഃ

സൈദവാനംദാര് ദാന ിരചയതി	വാചംയമജനാന്	|
പകൃത ാ	േത	േശാണ വിരപി	ച	കാമാ ി	ചരേണാ

മനീഷാൈനര്മല ം	കഥമിവ	നൃണാം	മാംസലയേത	||76||

ചല ൃഷ്ണാവീചീപരിചലനപര ാകുലതയാ

മുഹുര് ഭാംതസ്താംതഃ	പരമശിവവാമാ ി	പരവാന്	|
തിതീര്ഷുഃ	കാമാ ി	പചുരതരകര്മാംബുധിമമും

കദാഹം	ലപ്േസ 	േത	ചരണമണിേസതും	ഗിരിസുേത	||77||

വിശുഷ ംത ാം	പ ാസരിതി	ദുരിതഗീഷ്മസമയ-	
പഭാേവണ	 ീേണ	സതി	മമ	മനഃേകകിനി	ശുചാ	|
ത ദീയഃ	കാമാ ി	സ്ഫുരിതചരണാംേഭാദമഹിമാ

നേഭാമാസാേടാപം	നഗപതിസുേത	കിം	ന	കുരുേത	||78||

വിന മാണാം	േചേതാഭവനവലഭീസീമ്നി	ചരണ-	
പദീേപ	പാകാശ ം	ദധതി	തവ	നിര്ധൂതതമസി	|
അസീമാ	കാമാ ി	സയമലഘുദുഷ്കര്മലഹരീ

വിഘൂര്ണംതീ	ശാംതിം	ശലഭപരിപാടീവ	ഭജേത	||79||

വിരാജംതീ	ശു ിര്നഖകിരണമു ാമണിതേതഃ

വിപത്പാേഥാരാെശൗ	തരിരപി	നരാണാം	പണമതാമ്	|
ത ദീയഃ	കാമാ ി	ധുവമലഘുവ ിര്ഭവവേന

മുനീനാം	 ാനാേ രരണിരയമംഘിര ിജയേത	||80||

സമസ്ൈതഃ	സംേസവ ഃ	സതതമപി	കാമാ ി	വിബുൈധഃ

സ്തുേതാ	ഗംധരസ് തീസുലലിതവിപംചീകലരൈവഃ	|
ഭവത ാ	ഭിംദാേനാ	ഭവഗിരികുലം	ജൃംഭിതതേമാ-	
ബലേ ദാഹീ	മാത രണപുരുഹൂേതാ	വിജയേത	||81||

വസംതം	ഭ ാനാമപി	മനസി	നിത ം	പരിലസദ്-	
ഘന ായാപൂര്ണം	ശുചിമപി	നൃണാം	താപശമനമ്	|
നേഖംദുേജ ാ ്നാഭിഃ	ശിശിരമപി	പദ്േമാദയകരം
നമാമഃ	കാമാ ാ രണമധികാ ര കരണമ്	||82||

കവീം ദാണാം	നാനാഭണിതിഗുണചിതീകൃതവചഃ-	
പപംചവ ാപാര പകടനകലാെകൗശലനിധിഃ	|
അധഃകുര ബ്ജം	സനകഭൃഗുമുൈഖ ര്മുനിജൈനഃ

നമസ ഃ	കാമാ ാ രണപരേമഷ്ഠീ	വിജയേത	||83||

ഭവത ാഃ	കാമാ ി	സ്ഫുരിതപദപംേകരുഹഭുവാം
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പരാഗാണാം	പൂൈരഃ	പരിഹൃതകലംകവ തികൈരഃ	|
നതാനാമാമൃഷ്േട	ഹൃദയമുകുേര	നിര്മലരുചി
പസേ 	നിേ ഷം	പതിഫലതി	വിശ ം	ഗിരിസുേത	||84||

തവ	തസ്തം	പാദാത്കിസലയമരണ ാംതരമഗാത്

പരം	േരഖാരൂപം	കമലമമുേമവാശിതമഭൂത്	|
ജിതാനാം	കാമാ ി	ദ ിതയമപി	യു ം	പരിഭേവ
വിേദേശ	വാേസാ	വാ	ശരണഗമനം	വാ	നിജരിേപാഃ	||85||

ഗൃഹീത ാ	യാഥാര്ഥ ം	നിഗമവചസാം	േദശികകൃപാ-	
കടാ ര്കേജ ാതി മിതമമതാബംധതമസഃ	|
യതംേത	കാമാ ി	പതിദിവസമംതര് ദഢയിതും

ത ദീയം	പാദാബ്ജം	സുകൃതപരിപാേകന	സുജനാഃ	||86||

ജഡാനാമപ ംബ	സ്മരണസമേയ	തവ രണേയാഃ

ഭമ ംഥ ്മാഭൃ ുമുഘുമിതസിംധു പതിഭടാഃ	|
പസ ാഃ	കാമാ ി	പസഭമധരസ്പംദനകരാ

ഭവംതി	സ ംദം	പകൃതിപരിപ ാ	ഭണിതയഃ	||87||

വഹ പ ശാംതം	മധുരനിനദം	ഹംസകമെസൗ

തേമവാധഃ	കര്തും	കിമിവ	യതേത	േകലിഗമേന	|
ഭവൈസവാനംദം	വിദധദപി	കാമാ ി	ചരേണാ

ഭവത ാസ്തേ ാഹം	ഭഗവതി	കിേമവം	വിതനുേത	||88||

യദത ംതം	താമ ത ലസഗതിവാര്താസ പി	ശിേവ
തേദതത്കാമാ ി	പകൃതിമൃദുലം	േത	പദയുഗമ്	|
കിരീൈടഃ	സംഘ ം	കഥമിവ	സുെരൗഘസ 	സഹേത

മുനീം ദാണാമാസ്േത	മനസി	ച	കഥം	സൂചിനിശിേത	||89||

മേനാരംേഗ	മത്േക	വിബുധജനസംേമാദജനനീ

സരാഗവ ാസംഗം	സരസമൃദുസംചാരസുഭഗാ	|
മേനാ ാ	കാമാ ി	പകടയതു	ലാസ പകരണം

രണ ംജീരാ	േത	ചരണയുഗലീനര്തകവധൂഃ	||90||

പരിഷ്കുര ാതഃ	പശുപതികപര്ദം	ചരണരാട്

പരാചാം	ഹൃത്പദ്മം	പരമഭണിതീനാം	ച	മകുടമ്	|
ഭവാേഖ 	പാേഥാെധൗ	പരിഹരതു	കാമാ ി	മമതാ-	
പരാധീനത ം	േമ	പരിമുഷിതപാേഥാജമഹിമാ	||91||

പസൂൈനഃ	സംപര്കാദമരതരുണീകുംതലഭൈവഃ

അഭീഷ്ടാനാം	ദാനാദനിശമപി	കാമാ ി	നമതാമ്	|
സസംഗാത്കംേകലി പസവജനകേത ന	ച	ശിേവ
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തിധാ	ധേ 	വാര്താം	സുരഭിരിതി	പാേദാ	ഗിരിസുേത	||92||

മഹാേമാഹസ്േതനവ തികരഭയാത്പാലയതി	േയാ
വിനി ിപ്തം	സസ്മി ിജജനമേനാര മനിശമ്	|
സ	രാഗേസ ാേ ദകാ തതമപി	കാമാ ി	തരസാ

കിേമവം	പാേദാഽെസൗ	കിസലയരുചിം	േചാരയതി	േത	||93||

സദാ	സ ാദുംകാരം	വിഷയലഹരീശാലികണികാം

സമാസ ാദ 	ശാംതം	ഹൃദയശുകേപാതം	ജനനി	േമ	|
കൃപാജാേല	ഫാേല ണമഹിഷി	കാമാ ി	രഭസാത്

ഗൃഹീത ാ	രുംധീഥാരസ്തവ	പദയുഗീപംജരപുേട	||94||

ധുനാനം	കാമാ ി	സ്മരണലവമാേതണ	ജഡിമ-	
ജ രെ പൗഢിം	ഗൂഢ ിതി	നിഗമൈനകുംജകുഹേര	|
അലഭ ം	സേര ഷാം	കതിചന	ലഭംേത	സുകൃതിനഃ

ചിരാദന ിഷ ംതസ്തവ	ചരണസിെ ൗഷധമിദമ്	||95||

രണ ംജീരാഭ ാം	ലലിതഗമനാഭ ാം	സുകൃതിനാം

മേനാവാസ്തവ ാഭ ാം	മഥിതതിമിരാഭ ാം	നഖരുചാ	|
നിേധയാഭ ാം	പത ാ	നിജശിരസി	കാമാ ി	സതതം

നമസ്േത	പാദാഭ ാം	നലിനമൃദുലാഭ ാം	ഗിരിസുേത	||96||

സുരാേഗ	രാേകംദു പതിനിധിമുേഖ	പര തസുേത

ചിരാ േഭ 	ഭ ാ	ശമധനജനാനാം	പരിഷദാ	|
മേനാഭൃംേഗാ	മത്കഃ	പദകമലയുേ 	ജനനി	േത
പകാമം	കാമാ ി	തിപുരഹരവാമാ ി	രമതാമ്	||97||

ശിേവ	സംവി ദൂേപ	ശശിശകലചൂഡപിയതേമ

ശൈനര്ഗത ാഗത ാ	ജിതസുരവേരേഭ	ഗിരിസുേത	|
യതംേത	സംതസ്േത	ചരണനലിനാലാനയുഗേല

സദാ	ബ ം	ചി പമദകരിയൂഥം	ദൃഢതരമ്	||98||

യശഃ	സൂേത	മാതര്മധുരകവിതാം	പ ്മലയേത

ശിയം	ദേ 	ചിേ 	കമപി	പരിപാകം	പഥയേത	|
സതാം	പാശഗംഥിം	ശിഥിലയതി	കിം	കിം	ന	കുരുേത
പപേ 	കാമാ ാഃ	പണതിപരിപാടീ	ചരണേയാഃ	||99||

മനീഷാം	മാേഹം ദീം	കകുഭമിവ	േത	കാമപി	ദശാം
പധേ 	കാമാ ാ രണതരുണാദിത കിരണഃ	|
യദീേയ	സംപര്േക	ധൃതരസമരംദാ	കവയതാം
പരീപാകം	ധേ 	പരിമലവതീ	സൂ ിനലിനീ	||100||
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പുരാ	മാരാരാതിഃ	പുരമജയദംബ	സ്തവശൈതഃ

പസ ായാം	സത ാം	തയി	തുഹിനൈശേലം ദതനേയ	|
അതസ്േത	കാമാ ി	സ്ഫുരതു	തരസാ	കാലസമേയ

സമായാേത	മാതര്മമ	മനസി	പാദാബ്ജയുഗലമ്	||101||

പദദ ംദ ം	മംദം	ഗതിഷു	നിവസംതം	ഹൃദി	സതാം

ഗിരാമംേത	 ഭാംതം	കൃതകരഹിതാനാം	പരിബൃേഢ	|
ജനാനാമാനംദം	ജനനി	ജനയംതം	പണമതാം

ത ദീയം	കാമാ ി	പതിദിനമഹം	െനൗമി	വിമലമ്	||102||

ഇദം	യഃ	കാമാ ാ രണനലിനസ്േതാതശതകം

ജേപ ിത ം	ഭ ാ	നിഖിലജഗദാ ാദജനകമ്	|
സ	വിേശ ഷാം	വംദ ഃ	സകലകവിേലാൈകകതിലകഃ

ചിരം	ഭു ാ	േഭാഗാന്പരിണമതി	ചി ദൂപകലയാ	||103||

||	ഇതി	പാദാരവിംദശതകം	സംപൂര്ണമ്	||
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