
മൂക	പംച	ശതി	5	-	മംദസ്മിത	ശതകമ്

ബധ്നീേമാ	വയമംജലിം	പതിദിനം	ബംധ ിേദ	േദഹിനാം
കംദര്പാഗമതംതമൂലഗുരേവ	കല ാണേകലീഭുേവ	|
കാമാ ാ	ഘനസാരപുംജരജേസ	കാമ ദുഹ ുഷാം

മംദാരസ്തബകപഭാമദമുേഷ	മംദസ്മിതേജ ാതിേഷ	||1||

സധീേച	നവമ ികാസുമനസാം	നാസാഗമു ാമേണ-	
രാചാര ായ	മൃണാലകാംഡമഹസാം	ൈനസര്ഗികായ	ദ ിേഷ	|
സ ര്ധുന ാ	സഹ	യുേധ ന	ഹിമരുേചരര്ധാസനാധ ാസിേന
കാമാ ാഃ	സ്മിതമംജരീധവലിമാൈദ തായ	തസ്ൈമ	നമഃ	||2||

കര്പൂരദ ുതിചാതുരീമതിതരാമ ീയസീം	കുര തീ
െദൗര്ഭാേഗ ാദയേമവ	സംവിദധതീ	െദൗഷാകരീണാം	ത ിഷാമ്	|
ു ാേനവ	മേനാ മ ിനികരാന്ഫു ാനപി	വ ംജതീ

കാമാ ാ	മൃദുലസ്മിതാംശുലഹരീ	കാമ പസൂരസ്തു	േമ	||3||

യാ	പീനസ്തനമംഡേലാപരി	ലസത്കര്പൂരേലപായേത
യാ	നീേല ണരാതികാംതിതതിഷു	േജ ാ ്നാ പേരാഹായേത	|
യാ	െസൗംദര ധുനീതരംഗതതിഷു	വ ാേലാലഹംസായേത
കാമാ ാഃ	ശിശിരീകേരാതു	ഹൃദയം	സാ	േമ	സ്മിത പാചുരീ	||4||

േയഷാം	ഗ തി	പൂര പ സരണിം	െകൗമുദ തഃ	േശ തിമാ
േയഷാം	സംതതമാരുരു തി	തുലാക ാം	ശര ം ദമാഃ	|
േയഷാമി തി	കംബുരപ സുലഭാമംേതവസത് പകിയാം
കാമാ ാ	മമതാം	ഹരംതു	മമ	േത	ഹാസത ിഷാമംകുരാഃ	||5||

ആശാസീമസു	സംതതം	വിദധതീ	ൈനശാകരീം	വ ാകിയാം
കാശാനാമഭിമാനഭംഗകലനാെകൗശല മാബി ഭതീ	|
ഈശാേനന	വിേലാകിതാ	സകുതുകം	കാമാ ി	േത	കല്മഷ-	
േ ശാപായകരീ	ചകാസ്തി	ലഹരീ	മംദസ്മിതേജ ാതിഷാമ്	||6||

ആരൂഢസ 	സമു തസ്തനതടീസാ മാജ സിംഹാസനം
കംദര്പസ 	വിേഭാര്ജഗ യപാകട മു ദാനിേധഃ	|
യസ ാ ാമരചാതുരീം	കലയേത	രശ്മി ടാ	ചംചലാ
സാ	മംദസ്മിതമംജരീ	ഭവതു	നഃ	കാമായ	കാമാ ി	േത	||7||

ശംേഭാര ാ	പരിരംഭസം ഭമവിെധൗ	ൈനര്മല സീമാനിധിഃ
ൈഗര ാണീവ	തരംഗിണീ	കൃതമൃദുസ ംദാം	കലിംദാ ജാമ്	|
കല്മാഷീകുരുേത	കലംകസുഷമാം	കംഠ ലീചുംബിനീം
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കാമാ ാഃ	സ്മിതകംദലീ	ഭവതു	നഃ	കല ാണസംേദാഹിനീ	||8||

േജതും	ഹാരലതാമിവ	സ്തനതടീം	സംജ ുഷീ	സംതതം
ഗംതും	നിര്മലതാമിവ	ദ ിഗുണിതാം	മ ാ	കൃപാസ്േ താതസി	|
ലബ്ധും	വിസ്മയനീയതാമിവ	ഹരം	രാഗാകുലം	കുര തീ
മംജുസ്േത	സ്മിതമംജരീ	ഭവഭയം	മഥ്നാതു	കാമാ ി	േമ	||9||

േശ താപി	പകടം	നിശാകരരുചാം	മാലിന മാതന തീ
ശീതാപി	സ്മരപാവകം	പശുപേതഃ	സംധു യംതീ	സദാ	|
സ ാഭാവ ാദധരാശിതാപി	നമതാമുൈ ര്ദിശംതീ	ഗതിം
കാമാ ി	സ്ഫുടമംതരാ	സ്ഫുരതു	നസ്ത ംദഹാസപഭാ	||10||

വ ശീസരസീജേല	തരലിത ഭൂവ ികേ ാലിേത
കാലിമ്നാ	ദധതീ	കടാ ജനുഷാ	മാധു വതീം	വ ാപൃതിമ്	|
നിര്നി ദാമലപുംഡരീകകുഹനാപാംഡിത മാബി ഭതീ

കാമാ ാഃ	സ്മിതചാതുരീ	മമ	മനഃ	കാതര മു ൂലേയത്	||11||

നിത ം	ബാധിതബംധുജീവമധരം	ൈമതീജുഷം	പ ൈവഃ
ശു സ 	ദ ിജമംഡലസ 	ച	തിരസ്കര്താരമപ ാശിതാ	|
യാ	ൈവമല വതീ	സൈദവ	നമതാം	േചതഃ	പുനീേതതരാം
കാമാ ാ	ഹൃദയം	പസാദയതു	േമ	സാ	മംദഹാസപഭാ	||12||

ദുഹ ംതീ	തമേസ	മുഹുഃ	കുമുദിനീസാഹാ മാബി ഭതീ
യാംതീ	ചം ദകിേശാരേശഖരവപുഃെസൗധാംഗേണ	േ പംഖണമ്	|
ാനാംേഭാനിധിവീചികാം	സുമനസാം	കൂലംകഷാം	കുര തീ

കാമാ ാഃ	സ്മിതെകൗമുദീ	ഹരതു	േമ	സംസാരതാേപാദയമ്	||13||

കാശ്മീര ദവധാതുകര്ദമരുചാ	കല്മാഷതാം	ബി ഭതീ
ഹംെസൗൈധരിവ	കുര തീ	പരിചിതിം	ഹാരീകൃൈതര്െമൗ ിൈകഃ	|
വേ ാജ തുഷാരൈശലകടേക	സംചാരമാതന തീ
കാമാ ാ	മൃദുലസ്മിതദ ുതിമയീ	ഭാഗീരഥീ	ഭാസേത	||14||

കംേബാര ംശപരംപരാ	ഇവ	കൃപാസംതാനവ ീഭുവഃ
സംഫു സ്തബകാ	ഇവ	പസൃമരാ	മൂര്താഃ	പസാദാ	ഇവ	|
വാക്പീയൂഷകണാ	ഇവ	തിപഥഗാപര ായേഭദാ	ഇവ
ഭാജംേത	തവ	മംദഹാസകിരണാഃ	കാംചീപുരീനായിേക	||15||

വേ ാേജ	ഘനസാരപതരചനാഭംഗീസപ ായിതാ
കംേഠ	െമൗ ികഹാരയഷ്ടികിരണവ ാപാരമു ദായിതാ	|
ഓഷ്ഠശീനികുരുംബപ വപുേട	േ പംഖത് പസൂനായിതാ
കാമാ ി	സ്ഫുരതാം	മദീയഹൃദേയ	ത ംദഹാസപഭാ	||16||
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േയഷാം	ബിംദുരിേവാപരി	പചലിേതാ	നാസാഗമു ാമണിഃ
േയഷാം	ദീന	ഇവാധികംഠമയേത	ഹാരഃ	കരാലംബനമ്	|
േയഷാം	ബംധുരിേവാഷ്ഠേയാരരുണിമാ	ധേ 	സയം	രംജനം
കാമാ ാഃ	പഭവംതു	േത	മമ	ശിേവാ ാസായ	ഹാസാംകുരാഃ	||17||

യാ	ജാഡ ാംബുനിധിം	 ിേണാതി	ഭജതാം	ൈവരായേത	ൈകരൈവഃ
നിത ം	യാം	നിയേമന	യാ	ച	യതേത	കര്തും	തിേണേതാ വമ്	|
ബിംബം	ചാം ദമസം	ച	വംചയതി	യാ	ഗേരണ	സാ	താദൃശീ
കാമാ ി	സ്മിതമംജരീ	തവ	കഥം	േജ ാ ്േനത െസൗ	കീര്ത േത	||18||

ആരുഢാ	രഭസാത്പുരഃ	പുരരിേപാരാേ ഷേണാപകേമ
യാ	േത	മാതരുൈപതി	ദിവ തടിനീശംകാകരീ	തത് ണമ്	|
ഓഷ്െഠൗ	േവപയതി	 ഭുെവൗ	കുടിലയത ാന മയത ാനനം
താം	വംേദ	മൃദുഹാസപൂരസുഷമാേമകാ മനാഥപിേയ	||19||

വേ ംേദാസ്തവ	ചം ദികാ	സ്മിതതതിര ല്ഗു	സ്ഫുരംതീ	സതാം
സ ാേ ദ ു ിമിദം	ചേകാരമനസാം	കാമാ ി	െകൗതൂഹലമ്	|
ഏത ിതമഹര്നിശം	യദധികാേമഷാ	രുചിം	ഗാഹേത
ബിംേബാഷ്ഠദ ുമണി പഭാസ പി	ച	യദ്ബിേ ാകമാലംബേത	||20||

സാദൃശ ം	കലശാംബുേധര ഹതി	യത്കാമാ ി	മംദസ്മിതം
േശാഭാേമാഷ്ഠരുചാംബ	വി ദുമഭവാേമതാദ്ഭിദാം	ബൂമേഹ	|
ഏകസ്മാദുദിതം	പുരാ	കില	പെപൗ	ശര ഃ	പുരാണഃ	പുമാന്
ഏത ധസമുദ്ഭവം	രസയേത	മാധുര രൂപം	രസമ്	||21||

ഉ ുംഗസ്തനകുംഭൈശലകടേക	വിസ്താരികസ്തൂരികാ-	
പതശീജുഷി	ചംചലാഃ	സ്മിതരുചഃ	കാമാ ി	േത	േകാമലാഃ	|
സംധ ാദീധിതിരംജിതാ	ഇവ	മുഹുഃ	സാം ദാധരേജ ാതിഷാ
വ ാേലാലാമലശാരദാ ഭശകലവ ാപാരമാതന േത	||22||

ീരം	ദൂരത	ഏവ	തിഷ്ഠതു	കഥം	ൈവമല മാതാദിദം
മാതസ്േത	സഹപാഠവീഥിമയതാം	മംദസ്മിൈതര്മംജുൈലഃ	|
കിം	േചയം	തു	ഭിദാസ്തി	േദാഹനവശാേദകം	തു	സംജായേത
കാമാ ി	സയമര്ഥിതം	പണമതാമന ു	േദാദുഹ േത	||23||

കര്പൂൈരരമൃൈതര്ജഗ നനി	േത	കാമാ ി	ചം ദാതൈപഃ
മു ാഹാരഗുൈണര്മൃണാലവലൈയര്മുഗ്ധസ്മിതശീരിയമ്	|
ശീകാംചീപുരനായിേക	സമതയാ	സംസ്തൂയേത	സ ൈനഃ

ത ാദൃങ്മമ	താപശാംതിവിധേയ	കിം	േദവി	മംദായേത	||24||

മേധ ഗര്ഭിതമംജുവാക ലഹരീമാധ ീഝരീശീതലാ

മംദാരസ്തബകായേത	ജനനി	േത	മംദസ്മിതാംശു ടാ	|
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യസ ാ	വര്ധയിതും	മുഹുര ികസനം	കാമാ ി	കാമ ദുേഹാ
വല്ഗുര ീ ണവി ഭമവ തികേരാ	വാസംതമാസായേത	||25||

ബിംേബാഷ്ഠദ ുതിപുംജരംജിതരുചിസ്ത ംദഹാസ ടാ	|
കല ാണം	ഗിരിസാര െഭൗമതനേയ	കേ ാലയത ാശു	േമ	|
ഫു ിപിന ഹ കമയീ	മാേലവ	യാ	േപശലാ
ശീകാംചീശ രി	മാരമര്ദിതുരുേരാമേധ 	മുഹുര്ലംബേത	||26||

ബി ഭാണാ	ശരദ ഭവി ഭമദശാം	വിേദ ാതമാനാപ േസാ
കാമാ ി	സ്മിതമംജരീ	കിരതി	േത	കാരുണ ധാരാരസമ്	|
ആ ര ം	ശിശിരീകേരാതി	ജഗതീ ാേലാക 	ൈചനാമേഹാ
കാമം	േഖലതി	നീലകംഠഹൃദയം	െകൗതൂഹലാംേദാലിതമ്	||27||

േ പംഖത്െ പൗഢകടാ കുംജകുഹേരഷ ത ഗു ായിതം

വേ ംദു വിസിംധുവീചിനിചേയ	േഫനപതാനായിതമ്	|
ൈനരംതര വിജൃംഭിതസ്തനതേട	ൈനേചാലപ ായിതം
കാലുഷ ം	കബലീകേരാതു	മമ	േത	കാമാ ി	മംദസ്മിതമ്	||28||

പീയൂഷം	തവ	മംഥരസ്മിതമിതി	വ ര്ൈഥവ	സാപപഥാ
കാമാ ി	ധുവമീദൃശം	യദി	ഭേവേദതത്കഥം	വാ	ശിേവ	|
മംദാരസ 	കഥാലവം	ന	സഹേത	മഥ്നാതി	മംദാകിനീ-	
മിംദും	നിംദതി	കീര്തിേതഽപി	കലശീപാേഥാധിമീര്ഷ ായേത	||29||

വിേശ ഷാം	നയേനാ വം	വിതനുതാം	വിേദ ാതതാം	ചം ദമാ
വിഖ ാേതാ	മദനാംതേകന	മുകുടീമേധ 	ച	സംമാന താമ്	|
ആഃ	കിം	ജാതമേനന	ഹാസസുഷമാമാേലാക 	കാമാ ി	േത
കാലംകീമവലംബേത	ഖലു	ദശാം	കല്മാഷഹീേനാഽപ െസൗ	||30||

േചതഃ	ശീതലയംതു	നഃ	പശുപേതരാനംദജീവാതേവാ
ന മാണാം	നയനാധസീമസു	ശര ം ദാതേപാപകമാഃ	|
സംസാരാഖ സേരാരുഹാകരഖലീകാേര	തുഷാേരാത്കരാഃ
കാമാ ി	സ്മരകീര്തിബീജനികരാസ്ത ംദഹാസാംകുരാഃ	||31||

കര്െമൗഘാഖ തമഃകചാകചികരാന്കാമാ ി	സംചിംതേയ
ത ംദസ്മിതേരാചിഷാം	തിഭുവനേ മംകരാനംകുരാന്	|
േയ	വ ം	ശിശിരശിേയാ	വികസിതം	ചം ദാതപാംേഭാരുഹ-	
േദ േഷാേ േഷാണചാതുരീമിവ	തിരസ്കര്തും	പരിഷ്കുര േത	||32||

കുര ുര്നഃ	കുലൈശലരാജതനേയ	കൂലംകഷം	മംഗലം
കുംദസ്പര്ധനചുംചവസ്തവ	ശിേവ	മംദസ്മിത പകമാഃ	|
േയ	കാമാ ി	സമസ്തസാ ിനയനം	സംേതാഷയംതീശ രം
കര്പൂര പകരാ	ഇവ	പസൃമരാഃ	പുംസാമസാധാരണാഃ	||33||
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കേ മണ	സ്നപയസ 	കര്മകുഹനാേചാേരണ	മാരാഗമ-	
വ ാഖ ാശി ണദീ ിേതന	വിദുഷാമ ീണല ്മീപുഷാ	|
കാമാ ി	സ്മിതകംദേലന	കലുഷസ്േഫാട കിയാചുംചുനാ
കാരുണ ാമൃതവീചികാവിഹരണപാചുര ധുേരണ	മാമ്	||34||

ത ംദസ്മിതകംദലസ 	നിയതം	കാമാ ി	ശംകാമേഹ
ബിംബഃ	ക ന	നൂതനഃ	പചലിേതാ	ൈനശാകരഃ	ശീകരഃ	|
കിംച	 ീരപേയാനിധിഃ	പതിനിധിഃ	സ ര ാഹിനീവീചികാ-	
ബിേബ ാേകാഽപി	വിഡംബ	ഏവ	കുഹനാ	മ ീമത ീരുചഃ	||35||

ദുഷ്കര്മാര്കനിസര്ഗകര്കശമഹ ംപര്കതപതം	മില-	
ത്പംകം	ശംകരവ േഭ	മമ	മനഃ	കാംചീപുരാലം കിേയ	|
അംബ	ത ൃദുലസ്മിതാമൃതരേസ	മം ാ	വിധൂയ	വ ഥാ-	
മാനംേദാദയെസൗധശൃംഗപദവീമാേരാഢുമാകാം തി	||36||

നമാണാം	നഗരാജേശഖരസുേത	നാകാലയാനാം	പുരഃ
കാമാ ി	ത രയാ	വിപത് പശേമന	കാരുണ ധാരാഃ	കിരന്	|
ആഗ ംതമനു ഗഹം	പകടയ ാനംദബീജാനി	േത
നാസീേര	മൃദുഹാസ	ഏവ	തനുേത	നാേഥ	സുധാശീതലഃ	||37||

കാമാ ി	പഥമാനവി ഭമനിധിഃ	കംദര്പദര്പ പസൂഃ
മുഗ്ധസ്േത	മൃദുഹാസ	ഏവ	ഗിരിേജ	മുഷ്ണാതു	േമ	കില്ബിഷമ്	|
യം	 ദഷ്ടും	വിഹിേത	കരഗഹ	ഉേമ	ശംഭുസ് തപാമീലിതം
ൈസ രം	കാരയതി	സ്മ	താംഡവവിേനാദാനംദിനാ	തംഡുനാ	||38||

ു ം	േകനചിേദവ	ധീരമനസാ	കുതാപി	നാനാജൈനഃ
കര്മ ഗംഥിനിയംതിൈതരസുഗമം	കാമാ ി	സാമാന തഃ	|
മുഗ്ൈധര് ദുഷ്ടുമശക േമവ	മനസാ	മൂഢസയ	േമ	െമൗ ികം

മാര്ഗം	ദര്ശയതു	പദീപ	ഇവ	േത	മംദസ്മിതശീരിയമ്	||39||

േജ ാ ്നാകാംതിഭിേരവ	നിര്മലതരം	ൈനശാകരം	മംഡലം
ഹംൈസേരവ	ശരദ ിലാസസമേയ	വ ാേകാചമംേഭാരുഹമ്	|
സൈ േരവ	വികസൈരരുഡുഗുൈണഃ	കാമാ ി	ബിംബം	ദിവഃ
പുൈണ േരവ	മൃദുസ്മിൈതസ്തവ	മുഖം	പുഷ്ണാതി	േശാഭാഭരമ്	||40||

മാനഗംഥിവിധുംതുേദന	രഭസാദാസ ാദ മാേന	നവ-	
േ പമാഡംബരപൂര്ണിമാഹിമകേര	കാമാ ി	േത	തത് ണമ്	|
ആേലാക 	സ്മിതചം ദികാം	പുനരിമാമു ീലനം	ജ ുഷീം
േചതഃ	ശീലയേത	ചേകാരചരിതം	ചം ദാര്ധചൂഡാമേണഃ	||41||

കാമാ ി	സ്മിതമംജരീം	തവ	ഭേജ	യസ ാസ്ത ിഷാമംകുരാ-	
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നാപീനസ്തനപാനലാലസതയാ	നി ംകമംേകശയഃ	|
ഊര്ധ ം	വീ 	വികര്ഷതി	പസൃമരാനു ാമയാ	ശുംഡയാ
സൂനുസുേത	ബിസശംകയാശു	കുഹനാദംതാവലഗാമണീഃ	||42||

ഗാഢാേ ഷവിമര്ദസം ഭമവശാദു ാമമു ാഗുണ-	
പാലംേബ	കുചകുംഭേയാര ിഗലിേത	ദ ദ ിേഷാ	വ സി	|
യാ	സേഖ ന	പിനഹ തി	പചുരയാ	ഭാസാ	തദീയാം	ദശാം
സാ	േമ	േഖലതു	കാമേകാടി	ഹൃദേയ	സാം ദസ്മിതാംശു ടാ	||43||

മംദാേര	തവ	മംഥരസ്മിതരുചാം	മാ ര മാേലാക േത
കാമാ ി	സ്മരശാസേന	ച	നിയേതാ	രാേഗാദേയാ	ല േത	|
ചാം ദീഷു	ദ ുതിമംജരീഷു	ച	മഹാംേദ ഷാംകുേരാ	ദൃശ േത
ശു ാനാം	കഥമീദൃശീ	ഗിരിസുേതഽതിശു ാ	ദശാ	കഥ താമ്	||44||

പീയൂഷം	ഖലു	പീയേത	സുരജൈനര്ദുഗ്ധാംബുധിര്മഥ േത
മാേഹൈശ 	ജടാകലാപനിഗൈഡര്മംദാകിനീ	നഹ േത	|
ശീതാംശുഃ	പരിഭൂയേത	ച	തമസാ	തസ്മാദേനതാദൃശീ
കാമാ ി	സ്മിതമംജരീ	തവ	വേചാൈവദഗ്ധ മു ംഘേത	||45||

ആശംേക	തവ	മംദഹാസലഹരീമന ാദൃശീം	ചം ദികാ-	
േമകാേ മശകുടുംബിനി	പതിപദം	യസ ാഃ	പഭാസംഗേമ	|
വേ ാജാംബുരുേഹ	ന	േത	രചയതഃ	കാംചി ശാം	െകൗങ്മലീ-	
മാസ ാംേഭാരുഹമംബ	കിംച	ശനൈകരാലംബേത	ഫു താമ്	||46||

ആസ്തീര്ണാധരകാംതിപ വചേയ	പാതം	മുഹുര്ജ ുഷീ
മാരേ ദാഹിണി	കംദല ്മരശരജ ാലാവലീര ംജതീ	|
നിംദംതീ	ഘനസാരഹാരവലയേജ ാ ്നാമൃണാലാനി	േത
കാമാ ി	സ്മിതചാതുരീ	വിരഹിണീരീതിം	ജഗാേഹതരാമ്	||47||

സൂര ാേലാകവിെധൗ	വികാസമധികം	യാംതീ	ഹരംതീ	തമ-	
ംേദാഹം	നമതാം	നിജസ്മരണേതാ	േദാഷാകരേദ ഷിണീ	|
നിര ാംതീ	വദനാരവിംദകുഹരാ ിര്ധൂതജാഡ ാ	നൃണാം
ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതദ ുതിമയീ	ചിതീയേത	ചം ദികാ	||48||

കുംഠീകുര ുരമീ	കുേബാധഘടനാമസ്മ േനാമാഥിനീം
ശീകാമാ ി	ശിവംകരാസ്തവ	ശിേവ	ശീമംദഹാസാംകുരാഃ	|
േയ	തന ംതി	നിരംതരം	തരുണിമസ്തംേബരമഗാമണീ-	
കുംഭദ ംദ വിഡംബിനി	സ്തനതേട	മു ാകുഥാഡംബരമ്	||49||

േ പംഖംതഃ	ശരദംബുദാ	ഇവ	ശൈനഃ	േ പമാനിൈലഃ	േ പരിതാ
മ ംേതാ	മംദനാരികംഠസുഷമാസിംെധൗ	മുഹുര്മംഥരമ്	|
ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതാംശുനികരാഃ	ശ ാമായമാനശിേയാ
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നീലാംേഭാധരൈനപുണീം	തത	ഇേതാ	നിര്നി ദയംത ംജസാ	||50||

വ ാപാരം	ചതുരാനൈനകവിഹൃെതൗ	വ ാകുര തീ	കുര തീ
രു ദാ ഗഹണം	മേഹശി	സതതം	വാഗൂര്മികേ ാലിതാ	|
ഉത്ഫു ം	ധവലാരവിംദമധരീകൃത 	സ്ഫുരംതീ	സദാ
ശീകാമാ ി	സരസതീ	വിജയേത	ത ംദഹാസപഭാ	||51||

കര്പൂരദ ുതിതസ്കേരണ	മഹസാ	കല്മാഷയത ാനനം
ശീകാംചീപുരനായിേക	പതിരിവ	ശീമംദഹാേസാഽപി	േത	|
ആലിംഗത തിപീവരാം	സ്തനതടീം	ബിംബാധരം	ചുംബതി
െ പൗഢം	രാഗഭരം	വ ന ി	മനേസാ	ൈധര ം	ധുനീേതതരാമ്	||52||

ൈവശേദ ന	ച	വിശ താപഹരണകീഡാപടീയസ്തയാ
പാംഡിേത ന	പേചലിേമന	ജഗതാം	േനേതാ േവാത്പാേദന	|
കാമാ ി	സ്മിതകംദൈലസ്തവ	തുലാമാേരാഢുമുേദ ാഗിനീ
േജ ാ ്നാെസൗ	ജലരാശിേപാഷണതയാ	ദൂഷ ാം	പപ ാ	ദശാമ്	||53||

ലാവണ ാംബുജിനീമൃണാലവലൈയഃ	ശൃംഗാരഗംധദ ിപ-	
ഗാമണ ഃ	ശുതിചാമൈരസ്തരുണിമസ ാരാജ േതേജാംകുൈരഃ	|
ആനംദാമൃതസിംധുവീചിപൃഷൈതരാസ ാബ്ജഹംൈസസ്തവ

ശീകാമാ ി	മഥാന	മംദഹസിൈതര്മത്കം	മനഃകല്മഷമ്	||54||

ഉ ുംഗസ്തനമംഡലീപരിചല ാണിക ഹാര ടാ-	
ചംചേ ാണിമപുംജമധസരണിം	മാതഃ	പരിഷ്കുര തീ	|
യാ	ൈവദഗ്ധ മുൈപതി	ശംകരജടാകാംതാരവാടീപത-	
ര ാപീപയസഃ	സ്മിതദ ുതിരെസൗ	കാമാ ി	േത	മംജുലാ	||55||

സ ാൈമകജുഷാ	ജേനന	സുലഭം	സംസൂചയംതീ	ശൈന-	
രു ുംഗസ 	ചിരാദനു ഗഹതേരാരുത്പ മാനം	ഫലമ്	|
പാഥേമ ന	വികസ രാ	കുസുമവത് പാഗല്ഭ മേഭ യുഷീ
കാമാ ി	സ്മിതചാതുരീ	തവ	മമ	േ മംകരീ	ക താമ്	||56||

ധാനുഷ്കാ ഗസരസ 	േലാലകുടില ഭൂേലഖയാ	ബി ഭേതാ
ലീലാേലാകശിലീമുഖം	നവവയ ാ മാജ ല ്മീപുഷഃ	|
േജതും	മ ഥമര്ദിനം	ജനനി	േത	കാമാ ി	ഹാസഃ	സയം
വല്ഗുര ി ഭമഭൂഭൃേതാ	വിതനുേത	േസനാപതി പകിയാമ്	||57||

യ ാകംപത	കാലകൂടകബലീകാേര	ചുചുംേബ	ന	യദ്-	
ാന ാ	ച ുഷി	രൂഷിതാനലശിേഖ	രു ദസ 	ത ാദൃശമ്	|
േചേതാ	യത് പസഭം	സ്മരജ രശിഖിജ ാേലന	േലലിഹ േത
തത്കാമാ ി	തവ	സ്മിതാംശുകലികാേഹലാഭവം	പാഭവമ്	||58||
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സംഭിേ വ	സുപര േലാകതടിനീ	വീചീചൈയര ാമുൈനഃ
സംമിേ ശവ	ശശാംകദീപ്തിലഹരീ	നീൈലര്മഹാനീരൈദഃ	|
കാമാ ി	സ്ഫുരിതാ	തവ	സ്മിതരുചിഃ	കാലാംജനസ്പര്ധിനാ
കാലിമ്നാ	കചേരാചിഷാം	വ തികേര	കാംചി ശാമശ്നുേത	||59||

ജാനീേമാ	ജഗദീശ ര പണയിനി	ത ംദഹാസപഭാം

ശീകാമാ ി	സേരാജിനീമഭിനവാേമഷാ	യതഃ	സര ദാ	|
ആേസ ംേദാരവേലാേകന	പശുപേതരേഭ തി	സംഫു താം
തം ദാലുസ്തദഭാവ	ഏവ	തനുേത	തൈദ പരീത കമമ്	||60||

യാംതീ	േലാഹിതിമാനമ ഭതടിനീ	ധാതു ടാകര്ദൈമഃ
ഭാംതീ	ബാലഗഭസ്തിമാലികിരൈണര്േമഘാവലീ	ശാരദീ	|
ബിംേബാഷ്ഠദ ുതിപുംജചുംബനകലാേശാണായമാേനന	േത
കാമാ ി	സ്മിതേരാചിഷാ	സമദശാമാേരാഢുമാകാം േത	||61||

ശീകാമാ ി	മുേഖംദുഭൂഷണമിദം	മംദസ്മിതം	താവകം
േനതാനംദകരം	തഥാ	ഹിമകേരാ	ഗേ ദ ഥാ	തി താമ്	|
ശീതം	േദവി	തഥാ	യഥാ	ഹിമജലം	സംതാപമു ദാസ്പദം
േശ തം	കിംച	തഥാ	യഥാ	മലിനതാം	ധേ 	ച	മു ാമണിഃ	||62||

ത ംദസ്മിതമംജരീം	പസൃമരാം	കാമാ ി	ചം ദാതപം
സംതഃ	സംതതമാമനംത മലതാ	ത ണം	ല േത	|
അസ്മാകം	ന	ധുേനാതി	താപകമധികം	ധൂേനാതി	നാഭ ംതരം
ധ ാംതം	തത്ഖലു	ദുഃഖിേനാ	വയമിദം	േകേനാതി	േനാ	വിദ്മേഹ	||63||

നമസ 	പണയപരൂഢകലഹേ ദായ	പാദാബ്ജേയാഃ
മംദം	ചം ദകിേശാരേശഖരമേണഃ	കാമാ ി	രാേഗണ	േത	|
ബംധൂകപസവശിയം	ജിതവേതാ	ബംഹീയസീം	താദൃശീം
ബിംേബാഷ്ഠസ 	രുചിം	നിരസ 	ഹസിതേജ ാ ്നാ	വയസ ായേത	||64||

മു ാനാം	പരിേമാചനം	വിദധതസ്തത് പീതിനിഷ്പാദിനീ
ഭൂേയാ	ദൂരത	ഏവ	ധൂതമരുതസ്തത്പാലനം	തനതീ	|
ഉദ്ഭൂതസ 	ജലാംതരാദവിരതം	ത ൂരതാം	ജ ുഷീ
കാമാ ി	സ്മിതമംജരീ	തവ	കഥം	കംേബാസ്തുലാമശ്നുേത	||65||

ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതദ ുതിഝരീൈവദഗ്ധ ലീലായിതം
പശ ംേതാഽപി	നിരംതരം	സുവിമലംമന ാ	ജഗ ംഡേല	|
േലാകം	ഹാസയിതും	കിമര്ഥമനിശം	പാകാശ മാതന േത
മംദാ ം	വിരഹ 	മംഗലതരം	മംദാരചം ദാദയഃ	||66||

ീരാബ്േധരപി	ൈശലരാജതനേയ	ത ംദഹാസസ 	ച
ശീകാമാ ി	വല ിേമാദയനിേധഃ	കിംചിദ്ഭിദാം	ബൂമേഹ	|
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ഏകസ്ൈമ	പുരുഷായ	േദവി	സ	ദെദൗ	ല ്മീം	കദാചിത്പുരാ
സേര േഭ ാഽപി	ദദാത െസൗ	തു	സതതം	ല ്മീം	ച	വാഗീശ രീമ്	||67||

ശീകാംചീപുരര ദീപകലിേക	താേന വ	േമനാ േജ
ചാേകാരാണി	കുലാനി	േദവി	സുതരാം	ധന ാനി	മന ാമേഹ	|
കംപാതീരകുടുംബചംകമകലാചുംചൂനി	ചംചൂപുൈടഃ
നിത ം	യാനി	തവ	സ്മിേതംദുമഹസാമാസ ാദമാതന േത	||68||

ൈശത പകമമാശിേതാഽപി	നമതാം	ജാഡ പഥാം	ധൂനയന്
ൈനര്മല ം	പരമം	ഗേതാഽപി	ഗിരിശം	രാഗാകുലം	ചാരയന്	|
ലീലാലാപപുര േരാഽപി	സതതം	വാചംയമാന് പീണയന്
കാമാ ി	സ്മിതേരാചിഷാം	തവ	സമു ാസഃ	കഥം	വര്ണ േത	||69||

േ ശാണീചംചലേമഖലാമുഖരിതം	ലീലാഗതം	മംഥരം
ഭൂവ ീചലനം	കടാ വലനം	മംദാ വീ ാചണമ്	|
യൈദ ദഗ്ധ മുേഖന	മ ഥരിപും	സംേമാഹയംത ംജസാ
ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതായ	സതതം	തസ്ൈമ	നമ്സകുര്മേഹ	||70||

ശീകാമാ ി	മേനാ മംദഹസിതേജ ാതിഷ് പേരാേഹ	തവ
സ്ഫീതേശ തിമസാര െഭൗമസരണി പാഗല്ഭ മേഭ യുഷി	|
ചംേ ദാഽയം	യുവരാജതാം	കലയേത	േചടീധുരം	ചം ദികാ
ശു ാ	സാ	ച	സുധാഝരീ	സഹചരീസാധര്മ മാലംബേത	||71||

േജ ാ ്നാ	കിം	തനുേത	ഫലം	തനുമതാെമൗഷ്ണ പശാംതിം	വിനാ
ത ംദസ്മിതേരാചിഷാ	തനുമതാം	കാമാ ി	േരാചിഷ്ണുനാ	|
സംതാേപാ	വിനിവാര േത	നവവയഃ പാചുര മംകൂര േത
െസൗംദര ം	പരിപൂര േത	ജഗതി	സാ	കീര്തി 	സംചാര േത	||72||

ൈവമല ം	കുമുദ ശിയാം	ഹിമരുചഃ	കാംൈത വ	സംധു േത
േജ ാ ്നാേരാചിരപി	പേദാഷസമയം	പാൈപ വ	സംപദ േത	|
സ ത ം	നവെമൗ ികസ 	പരമം	സംസ്കാരേതാ	ദൃശ േത
കാമാ ാഃ	സ്മിതദീധിേതര ിശദിമാ	ൈനസര്ഗിേകാ	ഭാസേത	||73||

പാകാശ ം	പരേമശ രപണയിനി	ത ംദഹാസശിയഃ

ശീകാമാ ി	മമ	 ിേണാതു	മമതാൈവച ണീമ യാമ്	|
യദ്ഭീേത വ	നിലീയേത	ഹിമകേരാ	േമേഘാദേര	ശു ികാ-	
ഗര്േഭ	െമൗ ികമംഡലീ	ച	സരസീമേധ 	മൃണാലീ	ച	സാ	||74||

േഹരംേബ	ച	ഗുേഹ	ഹര്ഷഭരിതം	വാ ല മംകൂരയത്
മാരേ ദാഹിണി	പൂരുേഷ	സഹഭുവം	േ പമാംകുരം	വ ംജയത്	|
ആനേ മഷു	ജേനഷു	പൂര്ണകരുണാൈവദഗ്ധ മു ാലയത്
കാമാ ി	സ്മിതമംജസാ	തവ	കഥംകാരം	മയാ	കഥ േത	||75||
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സംകു ദ ിജരാജേകാഽപ വിരതം	കുര ംദ ിൈജഃ	സംഗമം
വാണീപ തിദൂരേഗാഽപി	സതതം	ത ാഹചര ം	വഹന്	|
അശാംതം	പശുദുര്ലേഭാഽപി	കലയന്പെത ൗ	പശൂനാം	രതിം
ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതാമൃതരസസ ംേദാ	മയി	സ്പംദതാമ്	||76||

ശീകാമാ ി	മേഹശ േര	നിരുപമേ പമാംകുര പകമമം
നിത ം	യഃ	പകടീകേരാതി	സഹജാമു ി ദയ ാധുരീമ്	|
ത ാദൃ വ	മംദഹാസമഹിമാ	മാതഃ	കഥം	മാനിതാം
ത ൂര്ധ്നാ	സുരനിമ്നഗാം	ച	കലികാമിംേദാ 	താം	നിംദതി	||77||

േയ	മാധുര വിഹാരമംടപഭുേവാ	േയ	ൈശത മു ദാകരാ
േയ	ൈവശദ ദശാവിേശഷസുഭഗാസ്േത	മംദഹാസാംകുരാഃ	|
കാമാ ാഃ	സഹജം	ഗുണതയമിദം	പര ായതഃ	കുര താം
വാണീഗുംഫനഡംബേര	ച	ഹൃദേയ	കീര്തി പേരാേഹ	ച	േമ	||78||

കാമാ ാ	മൃദുലസ്മിതാംശുനികരാ	ദ ാംതേക	വീ േണ
മംദാ ഗഹിലാ	ഹിമദ ുതിമയൂഖാേ പദീ ാംകുരാഃ	|
ദാ ം	പ ്മലയംതു	മാ ികഗുഡ ദാ ാഭവം	വാ ു	േമ
സൂ ്മം	േമാ പഥം	നിരീ ിതുമപി	പ ാലേയയുര്മനഃ	||79||

ജാത ാ	ശീതശീതലാനി	മധുരാേണ താനി	പൂതാനി	േത
ഗാംഗാനീവ	പയാംസി	േദവി	പടലാന സ്മിതേജ ാതിഷാമ്	|
ഏനഃപംകപരംപരാമലിനിതാേമകാ മനാഥപിേയ

പ ാനാ ുതരാം	മദീയധിഷണാം	പ ാലയംതു	 ണാത്	||80||

അശാംതം	പരതംതിതഃ	പശുപതിസ്ത ംദഹാസാംകുൈരഃ

ശീകാമാ ി	തദീയവര്ണസമതാസംേഗന	ശംകാമേഹ	|
ഇംദും	നാകധുനീം	ച	േശഖരയേത	മാലാം	ച	ധേ 	നൈവഃ
ൈവകുംൈഠരവകുംഠനം	ച	കുരുേത	ധൂലീചൈയര്ഭാസ്മൈനഃ	||81||

ശീകാംചീപുരേദവേത	മൃദുവചെ ൗരഭ മു ദാസ്പദം
െ പൗഢേപമലതാനവീനകുസുമം	മംദസ്മിതം	താവകമ്	|
മംദം	കംദലതി	പിയസ 	വദനാേലാേക	സമാഭാഷേണ
്േണ	കുങ്മലതി	പരൂഢപുലേക	ചാേ ാഷേണ	ഫു തി	||82||

കിം	ൈതേസാതസമംബിേക	പരിണതം	േസാത തുര്ഥം	നവം
പീയൂഷസ 	സമസ്തതാപഹരണം	കിംവാ	ദ ിതീയം	വപുഃ	|
കിംസ ി ികടം	ഗതം	മധുരിമാഭ ാസായ	ഗവ ം	പയഃ
ശീകാംചീപുരനായകപിയതേമ	മംദസ്മിതം	താവകമ്	||83||

ഭൂഷാ	വ സേരാരുഹസ 	സഹജാ	വാചാം	സഖീ	ശാശ തീ
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നീവീ	വി ഭമസംതേതഃ	പശുപേതഃ	െസൗധീ	ദൃശാം	പാരണാ	|
ജീവാതുര്മദനശിയഃ	ശശിരുേചരു ാടനീ	േദവതാ
ശീകാമാ ി	ഗിരാമഭൂമിമയേത	ഹാസപഭാമംജരീ	||84||

സൂതിഃ	േശ തിമകംദലസ 	വസതിഃ	ശൃംഗാരസാരശിയഃ
പൂര്തിഃ	സൂ ിഝരീരസസ 	ലഹരീ	കാരുണ പാേഥാനിേധഃ	|
വാടീ	കാചന	െകൗസുമീ	മധുരിമസ ാരാജ ല ്മ ാസ്തവ

ശീകാമാ ി	മമാസ്തു	മംഗലകരീ	ഹാസപഭാചാതുരീ	||85||

ജംതൂനാം	ജനിദുഃഖമൃത ുലഹരീസംതാപനം	കൃംതതഃ
െ പൗഢാനു ഗഹപൂര്ണശീതലരുേചാ	നിേത ാദയം	ബി ഭതഃ	|
ശീകാമാ ി	വിസൃത രാ	ഇവ	കരാ	ഹാസാംകുരാസ്േത	ഹഠാ-	
ദാേലാേകന	നിഹന ുരംധതമസസ്േതാമസ 	േമ	സംതതിമ്	||86||

ഉ ുംഗസ്തനമംഡലസ 	വിലസ ാവണ ലീലാനടീ-	
രംഗസ 	സ്ഫുടമൂര്ധ സീമനി	മുഹുഃ	പാകാശ മേഭ യുഷീ	|
ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതദ ുതിതതിര്ബിംേബാഷ്ഠകാംത ംകുൈരഃ
ചി താം	വി ദുമമു ദിതാം	വിതനുേത	െമൗ ീം	വിതാനശിയമ്	||87||

സ ാഭാവ ാ വ	വ േമവ	ലലിതം	സംേതാഷസംപാദനം
ശംേഭാഃ	കിം	പുനരംചിതസ്മിതരുചഃ	പാംഡിത പാതീകൃതമ്	|
അംേഭാജം	സത	ഏവ	സര ജഗതാം	ച ുഃ പിയംഭാവുകം

കാമാ ി	സ്ഫുരിേത	ശരദ ികസിേത	കീദൃഗ ിധം	 ഭാജേത	||88||

പുംഭിര്നിര്മലമാനെസൗര ിദധേത	ൈമതീം	ദൃഢം	നിര്മലാം
ലബ്ധ ാ	കര്മലയം	ച	നിര്മലതരാം	കീര്തിം	ലഭംേതതരാമ്	|
സൂ ിം	പ ്മലയംതി	നിര്മലതമാം	യ ാവകാഃ	േസവകാഃ
തത്കാമാ ി	തവ	സ്മിതസ 	കലയാ	ൈനര്മല സീമാനിേധഃ	||89||

ആകര്ഷ യനാനി	നാകിസദസാം	ൈശേത ന	സംസ്തംഭയ-	
ിംദും	കിംച	വിേമാഹയന്പശുപതിം	വിശ ാര്തിമു ാടയന്	|
ഹിംസ ംസൃതിഡംബരം	തവ	ശിേവ	ഹാസാഹ േയാ	മാം തികഃ
ശീകാമാ ി	മദീയമാനസതേമാവിേദ ഷേണ	േചഷ്ടതാമ്	||90||

േ പീയഃ	 പയംതു	കല്മഷഭയാനസ്മാകമ സ്മിത-	
േജ ാതിര്മംഡലചംകമാസ്തവ	ശിേവ	കാമാ ി	േരാചിഷ്ണവഃ	|
പീഡാകര്മഠകര്മഘര്മസമയവ ാപാരതാപാനല-	
ശീപാതാ	നവഹര്ഷവര്ഷണസുധാേസാതസ ിനീശീകരാഃ	||91||

ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിൈതംദവമഹഃപൂേര	പരിംഫൂര്ജതി
െ പൗഢാം	വാരിധിചാതുരീം	കലയേത	ഭ ാ നാം	പാതിഭമ്	|
െദൗര്ഗത പസരാസ്തമഃപടലികാസാധര്മ മാബി ഭേത
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സര ം	ൈകരവസാഹചര പദവീരീതിം	വിധേ 	പരമ്	||92||

മംദാരാദിഷു	മ ഥാരിമഹിഷി	പാകാശ രീതിം	നിജാം
കാദാചിത്കതയാ	വിശംക 	ബഹുേശാ	ൈവശദ മു ദാഗുണഃ	|
സാതേത ന	തവ	സ്മിേത	വിതനുേത	ൈസ രാസനാവാസനാമ്	||93||

ഇംധാേന	ഭവവീതിേഹാതനിവേഹ	കര്െമൗഘചംഡാനില-	
െ പൗഢിമ്നാ	ബഹുലീകൃേത	നിപതിതം	സംതാപചിംതാകുലമ്	|
മാതര്മാം	പരിഷിംച	കിംചിദമൈലഃ	പീയൂഷവര്ൈഷരിവ
ശീകാമാ ി	തവ	സ്മിതദ ുതികൈണഃ	ൈശശിര ലീലാകൈരഃ	||94||

ഭാഷായാ	രസനാഗേഖലനജുഷഃ	ശൃംഗാരമു ദാസഖീ-	
ലീലാജാതരേതഃ	സുേഖന	നിയമസ്നാനായ	േമനാ േജ	|
ശീകാമാ ി	സുധാമയീവ	ശിശിരാ	േസാതസ ിനീ	താവകീ
ഗാഢാനംദതരംഗിതാ	വിജയേത	ഹാസപഭാചാതുരീ	||95||

സംതാപം	വിരലീകേരാതു	സകലം	കാമാ ി	മേ തനാ
മ ംതീ	മധുരസ്മിതാമരധുനീകേ ാലജാേലഷു	േത	|
ൈനരംതര മുേപത 	മ ഥമരുേ ാേലഷു	േയഷു	സ്ഫുടം
േ പേമംദുഃ	പതിബിംബിേതാ	വിതനുേത	െകൗതൂഹലം	ധൂര്ജേടഃ	||96||

േചതഃ ീരപേയാധിമംഥരചല ദാഗാഖ മംഥാചല-	
േ ാഭവ ാപൃതിസംഭവാം	ജനനി	േത	മംദസ്മിതശീസുധാമ്	|
സ ാദംസ ാദമുദീതെകൗതുകരസാ	േനതതയീ	ശാംകരീ
ശീകാമാ ി	നിരംതരം	പരിണമത ാനംദവീചീമയീ	||97||

ആേലാേക	തവ	പംചസായകരിേപാരു ാമെകൗതൂഹല-	
േ പംഖ ാരുതഘ നപചലിതാദാനംദദുഗ്ധാംബുേധഃ	|
കാചിദ ീചിരുദംചതി	പതിനവാ	സംവിത് പേരാഹാ ികാ
താം	കാമാ ി	കവീശ രാഃ	സ്മിതമിതി	വ ാകുര േത	സര ദാ	||98||

സൂ ിഃ	ശീലയേത	കിമ ദിതനേയ	മംദസ്മിതാേ 	മുഹുഃ
മാധുര ാഗമസം പദായമഥവാ	സൂേ ര്നു	മംദസ്മിതമ്	|
ഇ ം	കാമപി	ഗാഹേത	മമ	മനഃ	സംേദഹമാര്ഗ ഭമിം
ശീകാമാ ി	ന	പാരമാര്ഥ സരണിസ്ഫൂര്െതൗ	നിധേ 	പദമ്	||99||

കീഡാേലാലകൃപാസേരാരുഹമുഖീെസൗധാംഗേണഭ ഃ	കവി-	
േ ശണീവാക്പരിപാടികാമൃതഝരീസൂതീഗൃേഹഭ ഃ	ശിേവ	|
നിര ാണാംകുരസാര െഭൗമപദവീസിംഹാസേനഭസ്തവ

ശീകാമാ ി	മേനാ മംദഹസിതേജ ാതിഷ്കേണേഭ ാ	നമഃ	||100||

ആര ാേമവ	വിഭാവയ നസി	യഃ	പാദാരവിംദം	പുരഃ
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പശ ാരഭേത	സ്തുതിം	സ	നിയതം	ലബ്ധ ാ	കടാ വിമ്	|
കാമാ ാ	മൃദുലസ്മിതാംശുലഹരീേജ ാ ്നാവയസ ാന ിതാമ്
ആേരാഹത പവര്ഗെസൗധവലഭീമാനംദവീചീമയീമ്	||101||

||	ഇതി	മംദസ്മിതശതകം	സംപൂര്ണമ്	||

||	ഇതി	ശീ	മൂകപംചശതീ	സംപൂര്ണാ	||

||ഓഉമ്	തത്	സത്	||

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/mooka-pancha-sathi-5---mandasmitha-satakam-malayalam.html
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