
മൂക	പംച	ശതി	4	-	കടാ 	ശതകമ്

േമാഹാംധകാരനിവഹം	വിനിഹംതുമീേഡ
മൂകാ നാമപി	മഹാകവിതാവദാന ാന്	|
ശീകാംചിേദശശിശിരീകൃതിജാഗരൂകാന്

ഏകാ മനാഥതരുണീകരുണാവേലാകാന്	||1||

മാതര്ജയംതി	മമതാഗഹേമാ ണാനി

മാേഹം ദനീലരുചിശി ണദ ിണാനി	|
കാമാ ി	ക ിതജഗ യര ണാനി

ത ദ ീ ണാനി	വരദാനവിച ണാനി	||2||

ആനംഗതംതവിധിദര്ശിതെകൗശലാനാമ്

ആനംദമംദപരിഘൂര്ണിതമംഥരാണാമ്	|
താരല മംബ	തവ	താഡിതകര്ണസീമ്നാം
കാമാ ി	േഖലതി	കടാ നിരീ ണാനാമ്	||3||

കേ ാലിേതന	കരുണാരസേവ ിേതന

കല്മാഷിേതന	കമനീയമൃദുസ്മിേതന	|
മാമംചിേതന	തവ	കിംചന	കുംചിേതന
കാമാ ി	േതന	ശിശിരീകുരു	വീ ിേതന	||4||

സാഹാ കം	ഗതവതീ	മുഹുരര്ജനസ
മംദസ്മിതസ 	പരിേതാഷിതഭീമേചതാഃ	|
കാമാ ി	പാംഡവചമൂരിവ	താവകീനാ
കര്ണാംതികം	ചലതി	ഹംത	കടാ ല ്മീഃ	||5||

അസ്തം	 ണാ യതു	േമ	പരിതാപസൂര മ്
ആനംദചം ദമസമാനയതാം	പകാശമ്	|
കാലാംധകാരസുഷുമാം	കലയംദിഗംേത
കാമാ ി	േകാമലകടാ നിശാഗമസ്േത	||6||

താടാംകെമൗ ികരുചാംകുരദംതകാംതിഃ

കാരുണഹസ്തിപശിഖാമണിനാധിരൂഢഃ	|
ഉ ൂലയത ശുഭപാദപമസ്മദീയം

കാമാ ി	താവകകടാ മതംഗേജതം ദഃ	||7||

ഛായാഭരേണ	ജഗതാം	പരിതാപഹാരീ
താടംകര മണിത ജപ വശീഃ	|
കാരുണ നാമ	വികിര കരംദജാലം
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കാമാ ി	രാജതി	കടാ സുര ദുമസ്േത	||8||

സൂര ാശയപണയിനീ	മണികുംഡലാംശു-	
െലൗഹിത േകാകനദകാനനമാനനീയാ	|
യാംതീ	തവ	സ്മരഹരാനനകാംതിസിംധും
കാമാ ി	രാജതി	കടാ കലിംദകന ാ	||9||

പാപ്േനാതി	യം	സുകൃതിനം	തവ	പ പാതാത്

കാമാ ി	വീ ണവിലാസകലാപുരം ധീ	|
സദസ്തേമവ	കില	മു ിവധൂര ൃണീേത

തസ്മാ ിതാംതമനേയാരിദൈമകമത മ്	||10||

യാംതീ	സൈദവ	മരുതാമനുകൂലഭാവം
ഭൂവ ിശകധനുരു സിതാ	രസാര് ദാ	|
കാമാ ി	െകൗതുകതരംഗിതനീലകംഠാ
കാദംബിനീവ	തവ	ഭാതി	കടാ മാലാ	||11||

ഗംഗാംഭസി	സ്മിതമേയ	തപനാ േജവ

ഗംഗാധേരാരസി	നേവാത്പലമാലിേകവ	|
വ പഭാസരസി	ൈശവലമംഡലീവ
കാമാ ി	രാജതി	കടാ രുചി ടാ	േത	||12||

സംസ്കാരതഃ	കിമപി	കംദലിതാന്	രസ -	
േകദാരസീമ്നി	സുധിയാമുപേഭാഗേയാഗ ാന്	|
കല ാണസൂ ിലഹരീകലമാംകുരാ ഃ

കാമാ ി	പ ്മലയതു	ത ദപാംഗേമഘഃ	||13||

ചാംചല േമവ	നിയതം	കലയന് പകൃത ാ
മാലിന ഭൂഃ	ശതിപഥാകമജാഗരൂകഃ	|
ൈകവല േമവ	കിമു	ക യേത	നതാനാം
കാമാ ി	ചിതമപി	േത	കരുണാകടാ ഃ	||14||

സംജീവേന	ജനനി	ചൂതശിലീമുഖസ
സംേമാഹേന	ശശികിേശാരകേശഖരസ 	|
സംസ്തംഭേന	ച	മമതാഗഹേചഷ്ടിതസ
കാമാ ി	വീ ണകലാ	പരെമൗഷധം	േത	||15||

നീേലാഽപി	രാഗമധികം	ജനയന്പുരാേരഃ
േലാേലാഽപി	ഭ ിമധികാം	ദൃഢയ രാണാമ്	|
വേകാഽപി	േദവി	നമതാം	സമതാം	വിതന ന്
കാമാ ി	നൃത തു	മയി	ത ദപാംഗപാതഃ	||16||
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കാമ ദുേഹാ	ഹൃദയയംതണജാഗരൂകാ
കാമാ ി	ചംചലദൃഗംചലേമഖലാ	േത	|
ആ ര മംബ	ഭജതാം	ഝടിതി	സകീയ-	
സംപര്ക	ഏവ	വിധുേനാതി	സമസ്തബംധാന്	||17||

കുംഠീകേരാതു	വിപദം	മമ	കുംചിത ഭൂ-	
ചാപാംചിതഃ	ശിതവിേദഹഭവാനുരാഗഃ	|
രേ ാപകാരമനിശം	ജനയംജഗത ാം
കാമാ ി	രാമ	ഇവ	േത	കരുണാകടാ ഃ	||18||

ശീകാമേകാടി	ശിവേലാചനേശാഷിതസ
ശൃംഗാരബീജവിഭവസ 	പുനഃ പേരാേഹ	|
േ പമാംഭസാര് ദമചിരാത് പചുേരണ	ശംേക
േകദാരമംബ	തവ	േകവലദൃഷ്ടിപാതമ്	||19||

മാഹാ േശവധിരെസൗ	തവ	ദുര ിലംഘ -	
സംസാരവിംധ ഗിരികുംഠനേകലിചുംചുഃ	|
ൈധര ാംബുധിം	പശുപേത ുലകീകേരാതി

കാമാ ി	വീ ണവിജൃംഭണകുംഭജ ാ	||20||

പീയൂഷവര്ഷവശിശിരാ	സ്ഫുടദുത്പലശീ-	
ൈമതീ	നിസര്ഗമധുരാ	കൃതതാരകാപ്തിഃ	|
കാമാ ി	സംശിതവതീ	വപുരഷ്ടമൂര്േതഃ
േജ ാ ്നായേത	ഭഗവതി	ത ദപാംഗമാലാ	||21||

അംബ	സ്മര പതിഭടസ 	വപുര്മേനാ മ്

അംേഭാജകാനനമിവാംചിതകംടകാഭമ്	|
ഭൃംഗീവ	ചുംബതി	സൈദവ	സപ പാതാ

കാമാ ി	േകാമലരുചിസ്ത ദപാംഗമാലാ	||22||

േകശപഭാപടലനീലവിതാനജാേല

കാമാ ി	കുംഡലമണി വിദീപേശാേഭ	|
ശംേക	കടാ രുചിരംഗതേല	കൃപാഖ ാ
ൈശലൂഷികാ	നടതി	ശംകരവ േഭ	േത	||23||

അത ംതശീതലമതം ദയതു	 ണാര്ധമ്

അസ്േതാകവി ഭമമനംഗവിലാസകംദമ്	|
അ സ്മിതാദൃതമപാരകൃപാ പവാഹമ്

അ ി പേരാഹമചിരാ യി	കാമേകാടി	||24||

മംദാ രാഗതരലീകൃതിപാരതംത ാത്

കാമാ ി	മംഥരതരാം	ത ദപാംഗേഡാലാമ്	|
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ആരുഹ 	മംദമതിെകൗതുകശാലി	ച ുഃ

ആനംദേമതി	മുഹുരര്ധശശാംകെമൗേലഃ	||25||

ൈതയംബകം	തിപുരസുംദരി	ഹര്മ ഭൂമി-	
രംഗം	വിഹാരസരസീ	കരുണാപവാഹഃ	|
ദാസാ 	വാസവമുഖാഃ	പരിപാലനീയം
കാമാ ി	വിശ മപി	വീ ണഭൂഭൃതസ്േത	||26||

വാഗീശ രീ	സഹചരീ	നിയേമന	ല ്മീഃ

ഭൂവ രീവശകരീ	ഭുവനാനി	േഗഹമ്	|
രൂപം	തിേലാകനയനാമൃതമംബ	േതഷാം
കാമാ ി	േയഷു	തവ	വീ ണപാരതംതീ	||27||

മാേഹശ രം	ഝടിതി	മാനസമീനമംബ
കാമാ ി	ൈധര ജലെധൗ	നിതരാം	നിമ മ്	|
ജാേലന	ശൃംഖലയതി	ത ദപാംഗനാമ്നാ
വിസ്താരിേതന	വിഷമായുധദാശേകാഽെസൗ	||28||

ഉ ഥ 	േബാധകമലാകാരമംബ	ജാഡ -	
സ്തംേബരമം	മമ	മേനാവിപിേന	 ഭമംതമ്	|
കുംഠീകുരുഷ 	തരസാ	കുടിലാ ഗസീമ്നാ
കാമാ ി	താവകകടാ മഹാംകുേശന	||29||

ഉേദ ിതസ്തബകിൈതര്ലലിൈതര ിലാൈസഃ

ഉ ായ	േദവി	തവ	ഗാഢകടാ കുംജാത്	|
ദൂരം	പലായയതു	േമാഹമൃഗീകുലം	േമ
കാമാ ി	സ്തവരമനു ഗഹേകസരീം ദഃ	||30||

സ്േനഹാദൃതാം	വിദലിേതാത്പലകംതിേചാരാം
േജതാരേമവ	ജഗദീശ രി	േജതുകാമഃ	|
മാേനാ േതാ	മകരേകതുരെസൗ	ധുനീേത
കാമാ ി	താവകകടാ കൃപാണവ ീമ്	||31||

െശൗതീം	വജ പി	സദാ	സരണിം	മുനീനാം
കാമാ ി	സംതതമപി	സ്മൃതിമാര്ഗഗാമീ	|
െകൗടില മംബ	കഥമ ിരതാം	ച	ധേ
െചൗര ം	ച	പംകജരുചാം	ത ദപാംഗപാതഃ	||32||

നിത ം	േ ശതുഃ	പരിചിെതൗ	യതമാനേമവ
നീേലാത്പലം	നിജസമീപനിവാസേലാലമ്	|
പീൈത വ	പാഠയതി	വീ ണേദശിേകം ദഃ

കാമാ ീ	കിംതു	തവ	കാലിമസം പദായമ്	||33||
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ഭാംത ാ	മുഹുഃ	സ്തബകിതസ്മിതേഫനരാെശൗ
കാമാ ി	വ രുചിസംചയവാരിരാെശൗ	|
ആനംദതി	തിപുരമര്ദനേനതല ്മീഃ

ആലംബ 	േദവി	തവ	മംദമപാംഗേസതുമ്	||34||

ശ ാമാ	തവ	തിപുരസുംദരി	േലാചനശീഃ
കാമാ ി	കംദലിതേമദുരതാരകാംതിഃ	|
േജ ാ ്നാവതീ	സ്മിതരുചാപി	കഥം	തേനാതി
സ്പര്ധാമേഹാ	കുവലൈയ 	തഥാ	ചേകാൈരഃ	||35||

കാലാംജനം	ച	തവ	േദവി	നിരീ ണം	ച
കാമാ ി	സാമ സരണിം	സമുൈപതി	കാംത ാ	|
നിേ ഷേനതസുലഭം	ജഗതീഷു	പൂര -	
മന ിേനതസുലഭം	തുഹിനാ ദികേന 	||36||

ധൂമാംകുേരാ	മകരേകതനപാവകസ
കാമാ ി	േനതരുചിനീലിമചാതുരീ	േത	|
അത ംതമദ്ഭുതമിദം	നയനതയസ
ഹര്േഷാദയം	ജനയേത	ഹരുണാംകെമൗേലഃ	||37||

ആരഭ്ഭേലശസമേയ	തവ	വീ ണ

കാമാ ി	മൂകമപി	വീ ണമാതന മമ്	|
സര താ	സകലേലാകസമ േമവ

കീര്തിസ യംവരണമാല വതീ	വൃണീേത	||38||

കാലാംബുവാഹ	ഉവ	േത	പരിതാപഹാരീ
കാമാ ി	പുഷ്കരമധഃകുരുേത	കടാഖ് ്ഷഃ	|
പൂര ഃ	പരം	 ണരുചാ	സമുൈപതി	ൈമതീ-	
മനസ്തു	സ�തതരുചിം	പകടീകേരാതി	||39||

സൂ ്േമഽപി	ദുര്ഗമതേരഽപി	ഗുരു പസാദ-	
സാഹാ േകന	വിചര പവര്ഗമാര്േഗ	|
സംസാരപംകനിചേയ	ന	പതത മൂം	േത
കാമാ ി	ഗാഢമവലംബ 	കടാ യഷ്ടിമ്	||40||

കാമാ ി	സംതതമെസൗ	ഹരിനീലര -	
സ്തംേഭ	കടാ രുചിപുംജമേയ	ഭവത ാഃ	|
ബേ ാഽപി	ഭ ിനിഗൈലര്മമ	ചി ഹസ്തീ

സ്തംഭം	ച	ബംധമപി	മുംചതി	ഹംത	ചിതമ്	||41||

കാമാ ി	കാഷ്ണര മപി	സംതതമംജനം	ച
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ബി ഭ ിസര്ഗതരേലാഽപി	ഭവത്കടാ ഃ	|
ൈവമല മനഹമനംജനതാ	ച	ഭൂയഃ
ൈ ര ം	ച	ഭ ഹൃദയായ	കഥം	ദദാതി	||42||

മംദസ്മിതസ്തബകിതം	മണികുംഡലാംശു-	
സ്േതാമ പവാലരുചിരം	ശിശിരീകൃതാശമ്	|
കാമാ ി	രാജതി	കടാ രുേചഃ	കദംബമ്
ഉദ ാനമംബ	കരുണാഹരിേണ ണായാഃ	||43||

കാമാ ി	താവകകടാ മേഹം ദനീല-	
സിംഹാസനം	ശിതവേതാ	മകരധ ജസ 	|
സാ മാജ മംഗലവിെധൗ	മുണികുംഡലശീഃ
നീരാജേനാ വതരംഗിതദീപമാലാ	||44||

മാതഃ	 ണം	സ്നപയ	മാം	തവ	വീ ിേതന

മംദാ ിേതന	സുജൈനരപേരാ ിേതന	|
കാമാ ി	കര്മതിമിേരാത്കരഭാസ്കേരണ
േശയസ്കേരണ	മധുപദ ുതിതസ്കേരണ	||45||

േ പമാപഗാപയസി	മ നമാരച

യു ഃ	സ്മിതാംശുകൃതഭസ്മവിേലപേനന	|
കാമാ ി	കുംഡലമണിദ ുതിഭിര്ജടാലഃ
ശീകംഠേമവ	ഭജേത	തവ	ദൃഷ്ടിപാതഃ	||46||

ൈകവല ദായ	കരുണാരസകിംകരായ
കാമാ ി	കംദലിതവി ഭമശംകരായ	|
ആേലാകനായ	തവ	ഭ ശിവംകരായ

മാതര്നേമാഽസ്തു	പരതംതിതശംകരായ	||47||

സാ മാജ മംഗലവിെധൗ	മകരധ ജസ
േലാലാലകാലികൃതേതാരണമാല േശാേഭ	|
കാേമശ രി	പചലദുത്പലൈവജയംതീ-	
ചാതുര േമതി	തവ	ചംചലദൃഷ്ടിപാതഃ	||48||

മാര്േഗണ	മംജുകചകാംതിതേമാവൃേതന
മംദായമാനഗമനാ	മദനാതുരാെസൗ	|
കാമാ ി	ദൃഷ്ടിരയേത	തവ	ശംകരായ
സംേകതഭൂമിമചിരാദഭിസാരിേകവ	||49||

വീഡനുവൃ ിരമണീകൃതസാഹചര ാ

ൈശവാലിതാം	ഗലരുചാ	ശശിേശഖരസ 	|
കാമാ ി	കാംതിസരസീം	ത ദപാംഗല ്മീഃ
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മംദം	സമാശയതി	മ നേഖലനായ	||50||

കാഷായമംശുകമിവ	പകടം	ദധാേനാ
മാണിക കുംഡലരുചിം	മമതാവിേരാധീ	|
ശുത ംതസീമനി	രതഃ	സുതരാം	ചകാസ്തി
കാമാ ി	താവകകടാ യതീശ േരാഽെസൗ	||51||

പാഷാണ	ഏവ	ഹരിനീലമണിര്ദിേനഷു
പ നതാം	കുവലയം	പകടീകേരാതി	|
െനൗമി ിേകാ	ജലദേമചകിമാ	തതസ്േത
കാമാ ി	ശൂന മുപമനമപാംഗല ്മ ാഃ	||52||

ശൃംഗാരവി ഭമവതീ	സുതരാം	സല ാ

നാസാഗെമൗ ികരുചാ	കൃതമംദഹാസാ	|
ശ ാമാ	കടാ സുഷമാ	തവ	യു േമതത്

കാമാ ി	ചുംബതി	ദിഗംബരവ ബിംബമ്	||53||

നീേലാത്പേലന	മധുേപന	ച	ദൃഷ്ടിപാതഃ
കാമാ ി	തുല 	ഇതി	േത	കഥമാമനംതി	|
ൈശേത ന	നിംദയതി	യദനഹമിംദുപാദാന്
പാേഥാരുേഹണ	യദെസൗ	കലഹായേത	ച	||54||

ഓഷ്ഠ പഭാപടലവി ദുമമു ദിേത	േത
ഭൂവ ിവീചിസുഭേഗ	മുഖകാംതിസിംെധൗ	|
കാമാ ി	വാരിഭരപൂരണലംബമാന-	
കാലാംബുവാഹസരണിം	ലഭേത	കടാ ഃ	||55||

മംദസ്മിൈതര്ധവലിതാ	മണികുംഡലാംശു-	
സംപര്കേലാഹിതരുചിസ്ത ദപാംഗധാരാ	|
കാമാ ി	മ ികുസുൈമര്നവപ ൈവ

നീേലാത്പൈല 	രചിേതവ	വിഭാതി	മാലാ	||56||

കാമാ ി	ശീതലകൃപാരസനിര്ഝരാംഭഃ-	
സംപര്കപ ്മലരുചിസ്ത ദപാംഗമാലാ	|
േഗാഭിഃ	സദാ	പുരരിേപാരഭിലഷ മാണാ
ദൂര ാകദംബകവിഡംബനമാതേനാതി	||57||

ഹൃത്പംകജം	മമ	വികാസയതു	പമുഷ്ണ-	
ു ാസമുത്പലരുേചസ്തമസാം	നിേരാ ാ	|

േദാഷാനുഷംഗജഡതാം	ജഗതാം	ധുനാനഃ
കാമാ ി	വീ ണവിലാസദിേനാദയസ്േത	||58||
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ച ുര ിേമാഹയതി	ചം ദവിഭൂഷണസ
കാമാ ി	താവകകടാ തമഃ പേരാഹഃ	|
പത ങ്മുഖം	തു	നയനം	സ്തിമിതം	മുനീനാം
പാകാശ േമവ	നയതീതി	പരം	വിചി തമ്	||59||

കാമാ ി	വീ ണരുചാ	യുധി	നിര്ജിതം	േത
നീേലാത്പലം	നിരവേശഷഗതാഭിമാനമ്	|
ആഗത 	തത്പരിസരം	ശവണവതംസ-	
േവ ാേജന	നൂനമഭയാര്ഥനമാതേനാതി	||60||

ആ ര മംബ	മദാനാഭ ുദയാവലംബഃ
കാമാ ി	ചംചലനിരീ ണവി ഭമസ്േത	|
ൈധര ം	വിധൂയ	തനുേത	ഹൃദി	രാഗബംധം
ശംേഭാസ്തേദവ	വിപരീതതയാ	മുനീനാമ്	||61||

ജംേതാഃ	സകൃത് പണമേതാ	ജഗദീഡ താം	ച
േതജാസ ിതാം	ച	നിശിതാം	ച	മതിം	സഭായാമ്	|
കാമാ ി	മാ ികഝരീമിവ	ൈവഖരീം	ച
ല ്മീം	ച	പ ്മലയതി	 ണവീ ണം	േത	||62||

കാദംബിനീ	കിമയേത	ന	ജലാനുഷംഗം
ഭൃംഗാവലീ	കിമുരരീകുരുേത	ന	പദ്മമ്	|
കിം	വാ	കലിംദതനയാ	സഹേത	ന	ഭംഗം
കാമാ ി	നി യപദം	ന	തവാ ില ്മീഃ	||63||

കാേകാലപാവകതൃണീകരേണഽപി	ദ ഃ

കാമാ ി	ബാലകസുധാകരേശഖരസ 	|
അത ംതശീതലതേമാഽപ നുപാരതം	േത
ചി ം	വിേമാഹയതി	ചിതമയം	കടാ ഃ	||64||

കാര്പണ പൂരപരിവര്ധിതമംബ	േമാഹ-	
കംേദാദ്ഗതം	ഭവമയം	വിഷപാദപം	േമ	|
തുംഗം	ഛിന ു	തുഹിനാ ദിസുേത	ഭവത ാഃ
കാംചീപുേരശ രി	കടാ കുഠാരധാരാ	||65||

കാമാ ി	േഘാരഭവേരാഗചികി നാര്ഥ-	
മഭ ര്ഥ 	േദശികകടാ ഭിഷക് പസാദാത്	|
തതാപി	േദവി	ലഭേത	സുകൃതീ	കദാചി-	
ദനസ 	ദുര്ലഭമപാംഗമെഹൗഷധം	േത	||66||

കാമാ ി	േദശികകൃപാംകുരമാശയംേതാ
നാനാതേപാനിയമനാശിതപാശബംധാഃ	|
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വാസാലയം	തവ	കടാ മമും	മഹാംേതാ
ലബ്ധ ാ	സുഖം	സമാധിേയാ	വിചരംതി	േലാേക	||67||

സാകൂതസംലപിതസംഭൃതമുഗ്ധഹാസം

വീഡാനുരാഗസഹചാരി	വിേലാകനം	േത	|
കാമാ ി	കാമപരിപംഥിനി	മാരവീര-	
സാ മാജ വി ഭമദശാം	സഫലീകേരാതി	||68||

കാമാ ി	വി ഭമബൈലകനിധിര ിധായ
ഭൂവ ിചാപകുടിലീകൃതിേമവ	ചിതമ്	|
സ ാധീനതാം	തവ	നിനായ	ശശാംകെമൗേല-	
രംഗാര്ധരാജ സുഖലാഭമപാംഗവീരഃ	||69||

കാമാംകുൈരകനിലയസ്തവ	ദൃഷ്ടിപാതഃ
കാമാ ി	ഭ മനസാം	പദദാതു	കാമാന്	|
രാഗാന ിതഃ	സയമപി	പകടീകേരാതി
ൈവരാഗ േമവ	കഥേമഷ	മഹാമുനീനാമ്	||70||

കാലാംബുവാഹനിവൈഹഃ	കലഹായേത	േത
കാമാ ി	കാലിമമേദന	സദാ	കടാ ഃ	|
ചിതം	തഥാപി	നിതരാമമുേമവ	ദൃഷ്ട ാ
േസാത്കംഠ	ഏവ	രമേത	കില	നീലകംഠഃ	||71||

കാമാ ി	മ ഥരിപും	പതി	മാരതാപ-	
േമാഹാംധകാരജലദാഗമേനന	നൃത ന്	|
ദുഷ്കര്മകംചുകികുലം	കബലീകേരാതു
വ ാമി ശേമചകരുചിസ്ത ദപാംഗേകകീ	||72||

കാമാ ി	മ ഥരിേപാരവേലാകേനഷു

കാംതം	പേയാജമിവ	താവകമ ിപാതമ്	|
േ പമാഗേമാ	ദിവസവദ ികചീകേരാതി
ല ാഭേരാ	രജനിവ ുകുലീകേരാതി	||73||

മൂേകാ	വിരിംചതി	പരം	പുരുഷഃ	കുരൂപഃ
കംദര്പതി	തിദശരാജതി	കിംപചാനഃ	|
കാമാ ി	േകവലമുപകമകാല	ഏവ
ലീലാതരംഗിതകടാ രുചഃ	 ണം	േത	||74||

നീലാലകാ	മധുകരംതി	മേനാ നാസാ-	
മു ാരുചഃ	പകടകംദബിസാംകുരംതി	|
കാരുണ മംബ	മകരംദതി	കാമേകാടി
മേന 	തതഃ	കമലേമവ	വിേലാചനം	േത	||75||
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ആകാം മാണഫലദാനവിച ണായാഃ	|
കാമാ ി	താവകകടാ കകാമേധേനാഃ	|
സംപര്ക	ഏവ	കഥമംബ	വിമു പാശ-	
ബംധാഃ	സ്ഫുടം	തനുഭൃതഃ	പശുതാം	ത ജംതി	||76||

സംസാരഘര്മപരിതാപജുഷാം	നരാണാം
കാമാ ി	ശീതലതരാണി	തേവ ിതാനി	|
ചം ദാതപംതി	ഘനചംദനകര്ദമംതി
മു ാഗുണംതി	ഹിമവാരിനിേഷചനംതി	||77||

േ പമാംബുരാശിസതതസ്നപിതാനി	ചിതം
കാമാ ി	താവകകടാ നിരീ ണാനി	|
സംധു യംതി	മുഹുരിംധനരാശിരീത ാ
മാര ദുേഹാ	മനസി	മ ഥചിതഭാനുമ്	||78||

കാലാംജനപതിഭടം	കമനീയകാംത ാ
കംദര്പതംതകലയാ	കലിതാനുഭാവമ്	|
കാംചീവിഹാരരസിേക	കലുഷാര്തിേചാരം
കേ ാലയസ 	മയി	േത	കരുണാകടാ മ്	||79||

കാംേതന	മ ഥേദന	വിേമാഹ മാന-	
സ ാംേതന	ചൂതതരുമൂലഗതസ 	പുംസഃ	|
കാംേതന	കിംചിദവേലാകയ	േലാചനസ
പാംേതന	മാം	ജനനി	കാംചിപുരീവിഭൂേഷ	||80||

കാമാ ി	േകാഽപി	സുജനാസ്ത ദപാംഗസംേഗ
കംേഠന	കംദലിതകാലിമസം പദായാഃ	|
ഉ ംസക ിതചേകാരകുടുംബേപാഷാ

ന ംദിവസപസവഭൂനയനാ	ഭവംതി	||81||

നീേലാത്പല പസവകാംതിനിര്ദശേനന

കാരുണ വി ഭമജുഷാ	തവ	വീ േണന	|
കാമാ ി	കര്മജലേധഃ	കലശീസുേതന
പാശതയാദ യമമീ	പരിേമാചനീയാഃ	||82||

അത ംതചംചലമകൃതിമമംജനം	കിം
ഝംകാരഭംഗിരഹിതാ	കിമു	ഭൃംഗമാലാ	|
ധൂമാംകുരഃ	കിമു	ഹുതാശനസംഗഹീനഃ
കാമാ ി	േനതരുചിനീലിമകംദലീ	േത	||83||

കാമാ ി	നിത മയമംജലിരസ്തു	മു ി-	
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ബീജായ	വി ഭമമേദാദയഘൂര്ണിതായ	|
കംദര്പദര്പപുനരുദ്ഭവസി ിദായ

കല ാണദായ	തവ	േദവി	ദൃഗംചലായ	||84||

ദര്പാംകുേരാ	മകരേകതനവി ഭമാണാം
നിംദാംകുേരാ	വിദലിേതാത്പലചാതുരീണാമ്	|
ദീപാംകുേരാ	ഭവതമിസകദംബകാനാം
കാമാ ി	പാലയതു	മാം	ത ദപാംഗപാതഃ	||85||

ൈകവല ദിവ മണിേരാഹണപര േതഭ ഃ

കാരുണ നിര്ഝരപയഃകൃതമംജേനഭ ഃ	|
കാമാ ി	കിംകരിതശംകരമാനേസഭ -	
സ്േതേഭ ാ	നേമാഽസ്തു	തവ	വീ ണവി ഭേമഭ ഃ	||86||

അ ീയ	ഏവ	നവമുത്പലമംബ	ഹീനാ
മീനസ 	വാ	സരണിരംബുരുഹാം	ച	കിം	വാ	|
ദൂേര	മൃഗീദൃഗസമംജസമംജനം	ച
കാമാ ി	വീ ണരുെചൗ	തവ	തര്കയാമഃ	||87||

മി ശീഭവദ്ഗരലപംകിലശംകേരാരസ്-	
സീമാംഗേണ	കിമപി	രിംഖണമാദധാനഃ	|
േഹലാവധൂതലലിതശവേണാത്പേലാഽെസൗ

കാമാ ി	ബാല	ഇവ	രാജതി	േത	കടാ ഃ	||88||

െ പൗഢികേരാതി	വിദുഷാം	നവസൂ ിധാടീ-	
ചൂതാടവീഷു	ബുധേകാകിലലാല മാനമ്	|
മാധ ീരസം	പരിമലം	ച	നിരര്ഗലം	േത
കാമാ ി	വീ ണവിലാസവസംതല ്മീഃ	||89||

കൂലംകഷം	വിതനുേത	കരുണാംബുവര്ഷീ
സാരസ തം	സുകൃതിനഃ	സുലഭം	പവാഹമ്	|
തു ീകേരാതി	യമുനാംബുതരംഗഭംഗീം
കാമാ ി	കിം	തവ	കടാ മഹാംബുവാഹഃ	||90||

ജഗര്തി	േദവി	കരുണാശുകസുംദരീ	േത
താടംകര രുചിദാഡിമഖംഡേശാേണ	|
കാമാ ി	നിര്ഭരകടാ മരീചിപുംജ-	
മാേഹം ദനീലമണിപംജരമധ ഭാേഗ	||91||

കാമാ ി	സത്കുവലയസ 	സേഗാതഭാവാ-	
ദാ കാമതി	ശുതിമെസൗ	തവ	ദൃഷ്ടിപാതഃ	|
കിംച	സ്ഫുടം	കുടിലതാം	പകടീകേരാതി
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ഭൂവ രീപരിചിതസ 	ഫലം	കിേമതത്	||92||

ഏഷാ	തവാ ിസുഷമാ	വിഷമായുധസ
നാരാചവര്ഷലഹരീ	നഗരാജകേന 	|
ശംേക	കേരാതി	ശതധാ	ഹൃദി	ൈധര മു ദാം
ശീകാമേകാടി	യദെസൗ	ശിശിരാംശുെമൗേലഃ	||93||

ബാേണന	പുഷ്പധനുഷഃ	പരിക മാന-	
താേണന	ഭ മനസാം	കരുണാകേരണ	|
േകാേണന	േകാമലദൃശസ്തവ	കാമേകാടി
േശാേണന	േശാഷയ	ശിേവ	മമ	േശാകസിംധുമ്	||94||

മാര ദുഹാ	മുകുടസീമനി	ലാല മാേന
മംദാകിനീപയസി	േത	കുടിലം	ചരിഷ്ണുഃ	|
കാമാ ി	േകാപരഭസാദ ലമാനമീന-	
സംേദഹമംകുരയതി	 ണമ ിപാതഃ	||95||

കാമാ ി	സംവലിതെമൗ ികകുംഡലാംശു-	
ചംച ിതശവണചാമരചാതുരീകഃ	|
സ്തംേഭ	നിരംതരമപാംഗമേയ	ഭവത ാ
ബ കാസ്തി	മകരധ ജമ ഹസ്തീ	||96||

യാവത്കടാ രജനീസമയാഗമസ്േത

കാമാ ി	താവദചിരാ മതാം	നരാണാമ്	|
ആവിര്ഭവത മൃതദീധിതിബിംബമംബ

സംവി യം	ഹൃദയപൂര ഗിരീം ദശൃംേഗ	||97||

കാമാ ി	ക വിടപീവ	ഭവത്കടാേ ാ

ദി ുഃ	സമസ്തവിഭവം	നമതാം	നരാണാമ്	|
ഭൃംഗസ 	നീലനലിനസ 	ച	കാംതിസംപ-	
ര സ േമവ	ഹരതീതി	പരം	വിചി തമ്	||98||

അത ംതശീതലമനര്ഗലകര്മപാക-	
കാേകാലഹാരി	സുലഭം	സുമേനാഭിേരതത്	|
പീയൂഷേമവ	തവ	വീ ണമംബ	കിംതു
കാമാ ി	നീലമിദമിത യേമവ	േഭദഃ	||99||

അ ാതഭ ിരസമപസരദ ിേവക-	
മത ംതഗര മനധീതസമസ്തശാസ് തമ്	|
അപാപ്തസത മസമീപഗതം	ച	മുേ ഃ

കാമാ ി	ൈനവ	തവ	സ്പൃഹയതി	ദൃഷ്ടിപാതഃ	||100||
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(കാമാ ി	മാമവതു	േത	കരുണാകടാ ഃ)
പാേതന	േലാചനരുേചസ്തവ	കാമേകാടി
േപാേതന	പതകപേയാധിഭയാതുരാണാമ്	|
പൂേതന	േതന	നവകാംചനകുംഡലാംശു-	
വീേതന	ശീതലയ	ഭൂധരകന േക	മാമ്	||101||

||	ഇതി	കടാ ശതകം	സംപൂര്ണമ്	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/mooka-pancha-sathi-4---kataakshya-satakam-malayalam.html
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