
ମୂକ	ପଂଚ	ଶତି	5	-	ମଂଦସିତ	ଶତକ

ବଧୀେମା	ଵଯମଂଜଲିଂ	 ତିଦିନଂ	ବଂଧ ି େଦ	େଦହିନାଂ
କଂଦପାଗମତଂ ମୂଲଗୁରେଵ	କଲ ାଣେକଲୀଭୁେଵ	|
କାମା ା	ଘନସାରପୁଂଜରଜେସ	କାମ ହଶ ୁଷାଂ
ମଂଦାର ବକ ଭାମଦମୁେଷ	ମଂଦସିତେଜ ାତିେଷ	||1||

ସ ୀେଚ	ନଵମଲିକାସୁମନସାଂ	ନାସା ମୁ ାମେଣ-	
ରାଚାଯାଯ	ମୃଣାଲକାଂଡମହସାଂ	େନୖସଗକାଯ	ଦିେଷ	|
ସଧୁନ ା	ସହ	ଯୁେଧନ	ହିମରୁେଚରଧାସନା ାସିେନ
କାମା ାଃ	ସିତମଂଜରୀଧଵଲିମାେଦୖତାଯ	ତେସୖ	ନମଃ	||2||

କପୂରଦୁ ତିଚାତୁରୀମତିତରାମଲୀଯସୀଂ	କୁଵତୀ
େଦୗଭାେଗ ାଦଯେମଵ	ସଂଵିଦଧତୀ	େଦୗଷାକରୀଣାଂ	ତିଷା 	|
ୁଲାେନଵ	ମେନା ମଲିନିକରାନ ଲାନପି	ଵ ଂଜତୀ
କାମା ା	ମୃଦୁଲସିତାଂଶୁଲହରୀ	କାମ ସୂର 	େମ	||3||

ଯା	ପୀନ ନମଂଡେଲାପରି	ଲସ ପୂରେଲପାଯେତ
ଯା	ନୀେଲ ଣରା ି କାଂତିତତିଷୁ	େଜ ା ୍ ନା େରାହାଯେତ	|
ଯା	େସୗଂଦଯଧୁନୀତରଂଗତତିଷୁ	ଵ ାେଲାଲହଂସାଯେତ
କାମା ାଃ	ଶିଶିରୀକେରାତୁ	ହୃଦଯଂ	ସା	େମ	ସିତ ାଚୁରୀ	||4||

େଯଷାଂ	ଗ ତି	ପୂଵପ ସରଣିଂ	େକୗମୁଦତଃ	େଶତିମା
େଯଷାଂ	ସଂତତମାରୁରୁ ତି	ତୁଲାକ ାଂ	ଶର ଂ ମାଃ	|
େଯଷାମି ତି	କଂବୁରପ ସୁଲଭାମଂେତଵସ ୍ ର ି ଯାଂ
କାମା ା	ମମତାଂ	ହରଂତୁ	ମମ	େତ	ହାସତିଷାମଂକୁରାଃ	||5||

ଆଶାସୀମସୁ	ସଂତତଂ	ଵିଦଧତୀ	େନୖଶାକରୀଂ	ଵ ା ି ଯାଂ
କାଶାନାମଭିମାନଭଂଗକଲନାେକୗଶଲ ମାବି ତୀ	|
ଈଶାେନନ	ଵିେଲାକିତା	ସକୁତୁକଂ	କାମା ି	େତ	କଲଷ-	
େକଶାପାଯକରୀ	ଚକା ି	ଲହରୀ	ମଂଦସିତେଜ ାତିଷା 	||6||

ଆରୂଢସ 	ସମୁନତ ନତଟୀସା ାଜ ସିଂହାସନଂ
କଂଦପସ 	ଵିେଭାଜଗ ୍ ରଯ ାକଟ ମୁ ାନିେଧଃ	|
ଯସ ାଶାମରଚାତୁରୀଂ	କଲଯେତ	ରଶି ଟା	ଚଂଚଲା
ସା	ମଂଦସିତମଂଜରୀ	ଭଵତୁ	ନଃ	କାମାଯ	କାମା ି	େତ	||7||

ଶଂେଭାଯା	ପରିରଂଭସଂ ମଵିେଧୗ	େନୖମଲ ସୀମାନିଧିଃ
େଗୖଵାଣୀଵ	ତରଂଗିଣୀ	କୃତମୃଦୁସ ଂଦାଂ	କଲିଂଦା ଜା 	|
କଲାଷୀକୁରୁେତ	କଲଂକସୁଷମାଂ	କଂଠସଲୀଚୁଂବିନୀଂ
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କାମା ାଃ	ସିତକଂଦଲୀ	ଭଵତୁ	ନଃ	କଲ ାଣସଂେଦାହିନୀ	||8||

େଜତୁଂ	ହାରଲତାମିଵ	 ନତଟୀଂ	ସଂଜଗଷୀ	ସଂତତଂ
ଗଂତୁଂ	ନିମଲତାମିଵ	ଦିଗୁଣିତାଂ	ମ ା	କୃପା ୍ େରାତସି	|
ଲବ ଂ	ଵିସଯନୀଯତାମିଵ	ହରଂ	ରାଗାକୁଲଂ	କୁଵତୀ
ମଂଜୁେ 	ସିତମଂଜରୀ	ଭଵଭଯଂ	ମଥାତୁ	କାମା ି	େମ	||9||

େଶତାପି	 କଟଂ	ନିଶାକରରୁଚାଂ	ମାଲିନ ମାତନତୀ
ଶୀତାପି	ସରପାଵକଂ	ପଶୁପେତଃ	ସଂଧୁ ଯଂତୀ	ସଦା	|
ସାଭାଵ ାଦଧରା ି ତାପି	ନମତାମୁେ ୖଦଶଂତୀ	ଗତିଂ
କାମା ି	ସ ଟମଂତରା	ସ ରତୁ	ନ ୍ ଵନଂଦହାସ ଭା	||10||

ଵ ୍ ର ୀସରସୀଜେଲ	ତରଲିତ ଵଲିକେଲାଲିେତ
କାଲିମା	ଦଧତୀ	କଟା ଜନୁଷା	ମାଧୁ ତୀଂ	ଵ ାପୃତି 	|
ନିନ ାମଲପୁଂଡରୀକକୁହନାପାଂଡିତ ମାବି ତୀ
କାମା ାଃ	ସିତଚାତୁରୀ	ମମ	ମନଃ	କାତଯମୁନଲେଯ 	||11||

ନିତ ଂ	ବାଧିତବଂଧୁଜୀଵମଧରଂ	େମୖ ୀଜୁଷଂ	ପଲେଵୖଃ
ଶୁ ସ 	ଦିଜମଂଡଲସ 	ଚ	ତିରସତାରମପ ା ି ତା	|
ଯା	େଵୖମଲ ଵତୀ	ସେଦୖଵ	ନମତାଂ	େଚତଃ	ପୁନୀେତତରାଂ
କାମା ା	ହୃଦଯଂ	 ସାଦଯତୁ	େମ	ସା	ମଂଦହାସ ଭା	||12||

ହ ଂତୀ	ତମେସ	ମୁହୁଃ	କୁମୁଦିନୀସାହାଯ ମାବି ତୀ
ଯାଂତୀ	ଚଂ କିେଶାରେଶଖରଵପୁଃେସୗଧାଂଗେଣ	େ ଂଖଣ 	|
ାନାଂେଭାନିଧିଵୀଚିକାଂ	ସୁମନସାଂ	କୂଲଂକଷାଂ	କୁଵତୀ
କାମା ାଃ	ସିତେକୗମୁଦୀ	ହରତୁ	େମ	ସଂସାରତାେପାଦଯ 	||13||

କାଶୀର ଵଧାତୁକଦମରୁଚା	କଲାଷତାଂ	ବି ତୀ
ହଂେସୗେଧୖରିଵ	କୁଵତୀ	ପରିଚିତିଂ	ହାରୀକୃେତୖେମ ି େକୖଃ	|
ଵେ ାଜନତୁଷାରେଶୖଲକଟେକ	ସଂଚାରମାତନତୀ
କାମା ା	ମୃଦୁଲସିତଦୁ ତିମଯୀ	ଭାଗୀରଥୀ	ଭାସେତ	||14||

କଂେବାଵଂଶପରଂପରା	ଇଵ	କୃପାସଂତାନଵଲୀଭୁଵଃ
ସଂଫୁଲ ବକା	ଇଵ	 ସୃମରା	ମୂତାଃ	 ସାଦା	ଇଵ	|
ଵାକୀଯୂଷକଣା	ଇଵ	 ି ପଥଗାପଯାଯେଭଦା	ଇଵ
ାଜଂେତ	ତଵ	ମଂଦହାସକିରଣାଃ	କାଂଚୀପୁରୀନାଯିେକ	||15||

ଵେ ାେଜ	ଘନସାରପ ରଚନାଭଂଗୀସପତାଯିତା
କଂେଠ	େମୗ ି କହାରଯ ି କିରଣଵ ାପାରମୁ ାଯିତା	|
ଓଷ ୀନିକୁରୁଂବପଲଵପୁେଟ	େ ଂଖ ୍ ରସୂନାଯିତା
କାମା ି	ସ ରତାଂ	ମଦୀଯହୃଦେଯ	ତନଂଦହାସ ଭା	||16||
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େଯଷାଂ	ବିଂଦୁରିେଵାପରି	 ଚଲିେତା	ନାସା ମୁ ାମଣିଃ
େଯଷାଂ	ଦୀନ	ଇଵାଧିକଂଠମଯେତ	ହାରଃ	କରାଲଂବନ 	|
େଯଷାଂ	ବଂଧୁରିେଵାଷେଯାରରୁଣିମା	ଧେ 	ସଯଂ	ରଂଜନଂ
କାମା ାଃ	 ଭଵଂତୁ	େତ	ମମ	ଶିେଵାଲାସାଯ	ହାସାଂକୁରାଃ	||17||

ଯା	ଜାଡ ାଂବୁନିଧିଂ	 ି େଣାତି	ଭଜତାଂ	େଵୖରାଯେତ	େକୖରେଵୖଃ
ନିତ ଂ	ଯାଂ	ନିଯେମନ	ଯା	ଚ	ଯତେତ	କତୁଂ	 ି େଣେ ା ଵ 	|
ବିଂବଂ	ଚାଂ ମସଂ	ଚ	ଵଂଚଯତି	ଯା	ଗେଵଣ	ସା	ତାଦୃଶୀ
କାମା ି	ସିତମଂଜରୀ	ତଵ	କଥଂ	େଜ ା ୍ େନତ େସୗ	କୀତ େତ	||18||

ଆରୁଢା	ରଭସା ରଃ	ପୁରରିେପାରାେଶଷେଣାପ େମ
ଯା	େତ	ମାତରୁେପୖତି	ଦିଵ ତଟିନୀଶଂକାକରୀ	ତତଣ 	|
ଓେଷୗ	େଵପଯତି	 େଵୗ	କୁଟିଲଯତ ାନ ଯତ ାନନଂ
ତାଂ	ଵଂେଦ	ମୃଦୁହାସପୂରସୁଷମାେମକା ନାଥ ି େଯ	||19||

ଵ ୍ େରଂେଦା ଵ	ଚଂ ି କା	ସିତତତିଵଲ 	ସ ରଂତୀ	ସତାଂ
ସ ାେ ଦୁ ି ମିଦଂ	ଚେକାରମନସାଂ	କାମା ି	େକୗତୂହଲ 	|
ଏତ ି ମହନଶଂ	ଯଦଧିକାେମଷା	ରୁଚିଂ	ଗାହେତ
ବିଂେବାଷଦୁ ମଣି ଭାସପି	ଚ	ଯଦିେ ାକମାଲଂବେତ	||20||

ସାଦୃଶ ଂ	କଲଶାଂବୁେଧଵହତି	ଯ ାମା ି	ମଂଦସିତଂ
େଶାଭାେମାଷରୁଚାଂବ	ଵି ମଭଵାେମତା ି ଦାଂ	 ମେହ	|
ଏକସାଦୁଦିତଂ	ପୁରା	କିଲ	ପେପୗ	ଶଵଃ	ପୁରାଣଃ	ପୁମା
ଏତନ ସମୁ ଵଂ	ରସଯେତ	ମାଧୁଯରୂପଂ	ରସ 	||21||

ଉ ୁ ଂଗ ନକୁଂଭେଶୖଲକଟେକ	ଵି ାରିକ ରିକା-	
ପ ୀଜୁଷି	ଚଂଚଲାଃ	ସିତରୁଚଃ	କାମା ି	େତ	େକାମଲାଃ	|
ସଂ ାଦୀଧିତିରଂଜିତା	ଇଵ	ମୁହୁଃ	ସାଂ ାଧରେଜ ାତିଷା
ଵ ାେଲାଲାମଲଶାରଦା ଶକଲଵ ାପାରମାତନେତ	||22||

ୀରଂ	ଦୂରତ	ଏଵ	ତିଷତୁ	କଥଂ	େଵୖମଲ ମା ାଦିଦଂ
ମାତେ 	ସହପାଠଵୀଥିମଯତାଂ	ମଂଦସିେତୖମଂଜୁେଲୖଃ	|
କିଂ	େଚଯଂ	ତୁ	ଭିଦା ି	େଦାହନଵଶାେଦକଂ	ତୁ	ସଂଜାଯେତ
କାମା ି	ସଯମଥତଂ	 ଣମତାମନ ୁ	େଦାଦୁହ େତ	||23||

କପୂେରରୖମୃେତୖଜଗ ନନି	େତ	କାମା ି	ଚଂ ାତେପୖଃ
ମୁ ାହାରଗୁେଣୖମୃଣାଲଵଲେଯୖମୁଗସିତ ୀରିଯ 	|
ୀକାଂଚୀପୁରନାଯିେକ	ସମତଯା	ସଂ ଯେତ	ସ େନୖଃ
ତ ାଦୃଙମ	ତାପଶାଂତିଵିଧେଯ	କିଂ	େଦଵି	ମଂଦାଯେତ	||24||

ମେ ଗଭତମଂଜୁଵାକ ଲହରୀମାଧୀଝରୀଶୀତଲା
ମଂଦାର ବକାଯେତ	ଜନନି	େତ	ମଂଦସିତାଂଶୁ ଟା	|
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ଯସ ା	ଵଧଯିତୁଂ	ମୁହୁଵକସନଂ	କାମା ି	କାମ େହା
ଵଲ ଵୀ ଣଵି ମଵ ତିକେରା	ଵାସଂତମାସାଯେତ	||25||

ବିଂେବାଷଦୁ ତିପୁଂଜରଂଜିତରୁଚି ୍ ଵନଂଦହାସ ଟା	|
କଲ ାଣଂ	ଗିରିସାଵେଭୗମତନେଯ	କେଲାଲଯତାଶୁ	େମ	|
ଫୁଲନଲିପିନ ହଲକମଯୀ	ମାେଲଵ	ଯା	େପଶଲା
ୀକାଂଚୀଶରି	ମାରମଦତୁରୁେରାମେ 	ମୁହୁଲଂବେତ	||26||

ବି ାଣା	ଶରଦ ଵି ମଦଶାଂ	ଵିେଦ ାତମାନାପ େସା
କାମା ି	ସିତମଂଜରୀ	କିରତି	େତ	କାରୁଣ ଧାରାରସ 	|
ଆଶଯଂ	ଶିଶିରୀକେରାତି	ଜଗତୀଶାେଲାକ 	େଚୖନାମେହା
କାମଂ	େଖଲତି	ନୀଲକଂଠହୃଦଯଂ	େକୗତୂହଲାଂେଦାଲିତ 	||27||

େ ଂଖ ୍ େରୗଢକଟା କୁଂଜକୁହେରଷତ ଗୁ ାଯିତଂ
ଵ ୍ େରଂଦୁ ଵିସିଂଧୁଵୀଚିନିଚେଯ	େଫନ ତାନାଯିତ 	|
େନୖରଂତଯଵିଜୃଂଭିତ ନତେଟ	େନୖେଚାଲପ ାଯିତଂ
କାଲୁଷ ଂ	କବଲୀକେରାତୁ	ମମ	େତ	କାମା ି	ମଂଦସିତ 	||28||

ପୀଯୂଷଂ	ତଵ	ମଂଥରସିତମିତି	ଵ େଥଵ	ସାପ ଥା
କାମା ି	 ଵମୀଦୃଶଂ	ଯଦି	ଭେଵେଦତ ଥଂ	ଵା	ଶିେଵ	|
ମଂଦାରସ 	କଥାଲଵଂ	ନ	ସହେତ	ମଥାତି	ମଂଦାକିନୀ-	
ମିଂଦୁଂ	ନିଂଦତି	କୀତେତଽପି	କଲଶୀପାେଥାଧିମୀଷ ାଯେତ	||29||

ଵିେଶଷାଂ	ନଯେନା ଵଂ	ଵିତନୁତାଂ	ଵିେଦ ାତତାଂ	ଚଂ ମା
ଵିଖ ାେତା	ମଦନାଂତେକନ	ମୁକୁଟୀମେ 	ଚ	ସଂମାନ ତା 	|
ଆଃ	କିଂ	ଜାତମେନନ	ହାସସୁଷମାମାେଲାକ 	କାମା ି	େତ
କାଲଂକୀମଵଲଂବେତ	ଖଲୁ	ଦଶାଂ	କଲାଷହୀେନାଽପ େସୗ	||30||

େଚତଃ	ଶୀତଲଯଂତୁ	ନଃ	ପଶୁପେତରାନଂଦଜୀଵାତେଵା
ନ ାଣାଂ	ନଯନାଧସୀମସୁ	ଶର ଂ ାତେପାପ ମାଃ	|
ସଂସାରାଖ ସେରାରୁହାକରଖଲୀକାେର	ତୁଷାେରା ରାଃ
କାମା ି	ସରକୀତବୀଜନିକରା ୍ ଵନଂଦହାସାଂକୁରାଃ	||31||

କେମଘାଖ ତମଃକଚାକଚିକରାନାମା ି	ସଂଚିଂତେଯ
ତନଂଦସିତେରାଚିଷାଂ	 ି ଭୁଵନେ ମଂକରାନଂକୁରା 	|
େଯ	ଵ ୍ ରଂ	ଶିଶିର ି େଯା	ଵିକସିତଂ	ଚଂ ାତପାଂେଭାରୁହ-	
େଦେଷାେ େଷାଣଚାତୁରୀମିଵ	ତିରସତୁଂ	ପରି ଵେତ	||32||

କୁଯୁନଃ	କୁଲେଶୖଲରାଜତନେଯ	କୂଲଂକଷଂ	ମଂଗଲଂ
କୁଂଦସଧନଚୁଂଚଵ ଵ	ଶିେଵ	ମଂଦସିତ ମାଃ	|
େଯ	କାମା ି	ସମ ସା ି ନଯନଂ	ସଂେତାଷଯଂତୀଶରଂ
କପୂର କରା	ଇଵ	 ସୃମରାଃ	ପୁଂସାମସାଧାରଣାଃ	||33||
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କେ ଣ	ସପଯସ	କମକୁହନାେଚାେରଣ	ମାରାଗମ-	
ଵ ାଖ ାଶି ଣଦୀ ି େତନ	ଵିଦୁଷାମ ୀଣଲ ୀପୁଷା	|
କାମା ି	ସିତକଂଦେଲନ	କଲୁଷେସାଟ ି ଯାଚୁଂଚୁନା
କାରୁଣ ାମୃତଵୀଚିକାଵିହରଣ ାଚୁଯଧୁେଯଣ	ମା 	||34||

ତନଂଦସିତକଂଦଲସ 	ନିଯତଂ	କାମା ି	ଶଂକାମେହ
ବିଂବଃ	କଶନ	ନୂତନଃ	 ଚଲିେତା	େନୖଶାକରଃ	ଶୀକରଃ	|
କିଂଚ	 ୀରପେଯାନିଧିଃ	 ତିନିଧିଃ	ସଵାହିନୀଵୀଚିକା-	
ବିେବାେକାଽପି	ଵିଡଂବ	ଏଵ	କୁହନା	ମଲୀମତଲୀରୁଚଃ	||35||

ଦୁ ମାକନିସଗକକଶମହସଂପକତପତଂ	ମିଲ-	
ଂକଂ	ଶଂକରଵଲେଭ	ମମ	ମନଃ	କାଂଚୀପୁରାଲଂ ି େଯ	|
ଅଂବ	ତନଦୁଲସିତାମୃତରେସ	ମଂ ୍ ଵା	ଵିଧୂଯ	ଵ ଥା-	
ମାନଂେଦାଦଯେସୗଧଶୃଂଗପଦଵୀମାେରାଢୁମାକାଂ ତି	||36||

ନ ାଣାଂ	ନଗରାଜେଶଖରସୁେତ	ନାକାଲଯାନାଂ	ପୁରଃ
କାମା ି	ତରଯା	ଵିପ ୍ ରଶେମନ	କାରୁଣ ଧାରାଃ	କିର 	|
ଆଗ ଂତମନୁ ହଂ	 କଟଯନାନଂଦବୀଜାନି	େତ
ନାସୀେର	ମୃଦୁହାସ	ଏଵ	ତନୁେତ	ନାେଥ	ସୁଧାଶୀତଲଃ	||37||

କାମା ି	 ଥମାନଵି ମନିଧିଃ	କଂଦପଦପ ସୂଃ
ମୁଗେ 	ମୃଦୁହାସ	ଏଵ	ଗିରିେଜ	ମୁ ାତୁ	େମ	କିଲିଷ 	|
ଯଂ	 ଂ	ଵିହିେତ	କର ହ	ଉେମ	ଶଂଭୁ ୍ ରପାମୀଲିତଂ
େସୖରଂ	କାରଯତି	ସ	ତାଂଡଵଵିେନାଦାନଂଦିନା	ତଂଡୁନା	||38||

ୁ ଂ	େକନଚିେଦଵ	ଧୀରମନସା	କୁ ାପି	ନାନାଜେନୖଃ
କମ ଂଥିନିଯଂ ି େତୖରସୁଗମଂ	କାମା ି	ସାମାନ ତଃ	|
ମୁେଗୖ ମଶକ େମଵ	ମନସା	ମୂଢସଯ	େମ	େମୗ ି କଂ
ମାଗଂ	ଦଶଯତୁ	 ଦୀପ	ଇଵ	େତ	ମଂଦସିତ ୀରିଯ 	||39||

େଜ ା ୍ ନାକାଂତିଭିେରଵ	ନିମଲତରଂ	େନୖଶାକରଂ	ମଂଡଲଂ
ହଂେସୖେରଵ	ଶରଦିଲାସସମେଯ	ଵ ାେକାଚମଂେଭାରୁହ 	|
ସେ ୖେରଵ	ଵିକସେରରୁୖଡୁଗୁେଣୖଃ	କାମା ି	ବିଂବଂ	ଦିଵଃ
ପୁେଣୖ େରଵ	ମୃଦୁସିେତୖ ଵ	ମୁଖଂ	ପୁ ାତି	େଶାଭାଭର 	||40||

ମାନ ଂଥିଵିଧୁଂତୁେଦନ	ରଭସାଦାସାଦ ମାେନ	ନଵ-	
େ ମାଡଂବରପୂଣମାହିମକେର	କାମା ି	େତ	ତତଣ 	|
ଆେଲାକ 	ସିତଚଂ ି କାଂ	ପୁନରିମାମୁନୀଲନଂ	ଜଗଷୀଂ
େଚତଃ	ଶୀଲଯେତ	ଚେକାରଚରିତଂ	ଚଂ ାଧଚୂଡାମେଣଃ	||41||

କାମା ି	ସିତମଂଜରୀଂ	ତଵ	ଭେଜ	ଯସ ା ୍ ଵିଷାମଂକୁରା-	
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ନାପୀନ ନପାନଲାଲସତଯା	ନିଶଂକମଂେକଶଯଃ	|
ଊଧଂ	ଵୀ 	ଵିକଷତି	 ସୃମରାନୁ ାମଯା	ଶୁଂଡଯା
ସୂନୁସୁେତ	ବିସଶଂକଯାଶୁ	କୁହନାଦଂତାଵଲ ାମଣୀଃ	||42||

ଗାଢାେଶଷଵିମଦସଂ ମଵଶାଦୁ ାମମୁ ାଗୁଣ-	
ାଲଂେବ	କୁଚକୁଂଭେଯାଵଗଲିେତ	ଦ ଦିେଷା	ଵ ସି	|
ଯା	ସେଖ ନ	ପିନହ ତି	 ଚୁରଯା	ଭାସା	ତଦୀଯାଂ	ଦଶାଂ
ସା	େମ	େଖଲତୁ	କାମେକାଟି	ହୃଦେଯ	ସାଂ ସିତାଂଶୁ ଟା	||43||

ମଂଦାେର	ତଵ	ମଂଥରସିତରୁଚାଂ	ମା ଯମାେଲାକ େତ
କାମା ି	ସରଶାସେନ	ଚ	ନିଯେତା	ରାେଗାଦେଯା	ଲ େତ	|
ଚାଂ ୀଷୁ	ଦୁ ତିମଂଜରୀଷୁ	ଚ	ମହାଂେଦଷାଂକୁେରା	ଦୃଶ େତ
ଶୁ ାନାଂ	କଥମୀଦୃଶୀ	ଗିରିସୁେତଽତିଶୁ ା	ଦଶା	କଥ ତା 	||44||

ପୀଯୂଷଂ	ଖଲୁ	ପୀଯେତ	ସୁରଜେନୖଦୁଗାଂବୁଧିମଥ େତ
ମାେହେଶୖଶ	ଜଟାକଲାପନିଗେଡୖମଂଦାକିନୀ	ନହ େତ	|
ଶୀତାଂଶୁଃ	ପରିଭୂଯେତ	ଚ	ତମସା	ତସାଦେନତାଦୃଶୀ
କାମା ି	ସିତମଂଜରୀ	ତଵ	ଵେଚାେଵୖଦଗ୍ଯମୁଲଂଘେତ	||45||

ଆଶଂେକ	ତଵ	ମଂଦହାସଲହରୀମନ ାଦୃଶୀଂ	ଚଂ ି କା-	
େମକାେ ଶକୁଟୁଂବିନି	 ତିପଦଂ	ଯସ ାଃ	 ଭାସଂଗେମ	|
ଵେ ାଜାଂବୁରୁେହ	ନ	େତ	ରଚଯତଃ	କାଂଚି ଶାଂ	େକୗଙଲୀ-	
ମାସ ାଂେଭାରୁହମଂବ	କିଂଚ	ଶନେକୖରାଲଂବେତ	ଫୁଲତା 	||46||

ଆ ୀଣାଧରକାଂତିପଲଵଚେଯ	ପାତଂ	ମୁହୁଜଗଷୀ
ମାରେ ାହିଣି	କଂଦଲ ୍ମରଶରଜାଲାଵଲୀଵ ଂଜତୀ	|
ନିଂଦଂତୀ	ଘନସାରହାରଵଲଯେଜ ା ୍ ନାମୃଣାଲାନି	େତ
କାମା ି	ସିତଚାତୁରୀ	ଵିରହିଣୀରୀତିଂ	ଜଗାେହତରା 	||47||

ସୂଯାେଲାକଵିେଧୗ	ଵିକାସମଧିକଂ	ଯାଂତୀ	ହରଂତୀ	ତମ-	
ସଂେଦାହଂ	ନମତାଂ	ନିଜସରଣେତା	େଦାଷାକରେଦଷିଣୀ	|
ନିଯାଂତୀ	ଵଦନାରଵିଂଦକୁହରାନିଧୂତଜାଡ ା	ନୃଣାଂ
ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତଦୁ ତିମଯୀ	ଚି ୀଯେତ	ଚଂ ି କା	||48||

କୁଂଠୀକୁଯୁରମୀ	କୁେବାଧଘଟନାମସନେନାମାଥିନୀଂ
ୀକାମା ି	ଶିଵଂକରା ଵ	ଶିେଵ	 ୀମଂଦହାସାଂକୁରାଃ	|
େଯ	ତନଂତି	ନିରଂତରଂ	ତରୁଣିମ ଂେବରମ ାମଣୀ-	
କୁଂଭଦଂଦଵିଡଂବିନି	 ନତେଟ	ମୁ ାକୁଥାଡଂବର 	||49||

େ ଂଖଂତଃ	ଶରଦଂବୁଦା	ଇଵ	ଶେନୖଃ	େ ମାନିେଲୖଃ	େ ରିତା
ମ ଂେତା	ମଂଦନାରିକଂଠସୁଷମାସିଂେଧୗ	ମୁହୁମଂଥର 	|
ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତାଂଶୁନିକରାଃ	ଶ ାମାଯମାନ ି େଯା
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ନୀଲାଂେଭାଧରେନୖପୁଣୀଂ	ତତ	ଇେତା	ନିନ ଯଂତ ଂଜସା	||50||

ଵ ାପାରଂ	ଚତୁରାନେନୖକଵିହୃେତୗ	ଵ ାକୁଵତୀ	କୁଵତୀ
ରୁ ା ହଣଂ	ମେହଶି	ସତତଂ	ଵାଗୂମକେଲାଲିତା	|
ଉତ ଲଂ	ଧଵଲାରଵିଂଦମଧରୀକୃତ 	ସ ରଂତୀ	ସଦା
ୀକାମା ି	ସରସତୀ	ଵିଜଯେତ	ତନଂଦହାସ ଭା	||51||

କପୂରଦୁ ତିତସେରଣ	ମହସା	କଲାଷଯତ ାନନଂ
ୀକାଂଚୀପୁରନାଯିେକ	ପତିରିଵ	 ୀମଂଦହାେସାଽପି	େତ	|
ଆଲିଂଗତ ତିପୀଵରାଂ	 ନତଟୀଂ	ବିଂବାଧରଂ	ଚୁଂବତି
େ ୗଢଂ	ରାଗଭରଂ	ଵ ନ ି	ମନେସା	େଧୖଯଂ	ଧୁନୀେତତରା 	||52||

େଵୖଶେଦ ନ	ଚ	ଵିଶତାପହରଣ ୀଡାପଟୀଯ ଯା
ପାଂଡିେତ ନ	ପେଚଲିେମନ	ଜଗତାଂ	େନେ ା େଵା ାେଦନ	|
କାମା ି	ସିତକଂଦେଲୖ ଵ	ତୁଲାମାେରାଢୁମୁେଦ ାଗିନୀ
େଜ ା ୍ ନାେସୗ	ଜଲରାଶିେପାଷଣତଯା	ଦୂଷ ାଂ	 ପନା	ଦଶା 	||53||

ଲାଵଣ ାଂବୁଜିନୀମୃଣାଲଵଲେଯୖଃ	ଶୃଂଗାରଗଂଧଦିପ-	
ାମଣ ଃ	 ତିଚାମେରୖ ରୁଣିମସାରାଜ େତେଜାଂକୁେରଃୖ	|
ଆନଂଦାମୃତସିଂଧୁଵୀଚିପୃଷେତୖରାସ ାବହଂେସୖ ଵ
ୀକାମା ି	ମଥାନ	ମଂଦହସିେତୖମ ଂ	ମନଃକଲଷ 	||54||

ଉ ୁ ଂଗ ନମଂଡଲୀପରିଚଲନାଣିକ ହାର ଟା-	
ଚଂଚେ ାଣିମପୁଂଜମ ସରଣିଂ	ମାତଃ	ପରି ଵତୀ	|
ଯା	େଵୖଦଗ୍ଯମୁେପୖତି	ଶଂକରଜଟାକାଂତାରଵାଟୀପତ-	

୍ ଵଵାପୀପଯସଃ	ସିତଦୁ ତିରେସୗ	କାମା ି	େତ	ମଂଜୁଲା	||55||

ସନାେମୖକଜୁଷା	ଜେନନ	ସୁଲଭଂ	ସଂସୂଚଯଂତୀ	ଶେନୖ-	
ରୁ ୁ ଂଗସ 	ଚିରାଦନୁ ହତେରାରୁ ୍ଯମାନଂ	ଫଲ 	|
ାଥେମ ନ	ଵିକସରା	କୁସୁମଵ ୍ ରାଗଲ୍ଯମେଭ ଯୁଷୀ
କାମା ି	ସିତଚାତୁରୀ	ତଵ	ମମ	େ ମଂକରୀ	କଲତା 	||56||

ଧାନୁ ା ସରସ 	େଲାଲକୁଟିଲ େଲଖଯା	ବି େତା
ଲୀଲାେଲାକଶିଲୀମୁଖଂ	ନଵଵଯସା ାଜ ଲ ୀପୁଷଃ	|
େଜତୁଂ	ମନଥମଦନଂ	ଜନନି	େତ	କାମା ି	ହାସଃ	ସଯଂ
ଵଲ ଵ ମଭୂଭୃେତା	ଵିତନୁେତ	େସନାପତି ି ଯା 	||57||

ଯନାକଂପତ	କାଲକୂଟକବଲୀକାେର	ଚୁଚୁଂେବ	ନ	ଯ -	
ଗାନ ା	ଚ ୁଷି	ରୂଷିତାନଲଶିେଖ	ରୁ ସ 	ତ ାଦୃଶ 	|
େଚେତା	ଯ ୍ ରସଭଂ	ସରଜରଶିଖିଜାେଲନ	େଲଲିହ େତ
ତ ାମା ି	ତଵ	ସିତାଂଶୁକଲିକାେହଲାଭଵଂ	 ାଭଵ 	||58||
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ସଂଭିେନଵ	ସୁପଵେଲାକତଟିନୀ	ଵୀଚୀଚେଯୖଯାମୁେନୖଃ
ସଂମିେ ଵ	ଶଶାଂକଦୀପିଲହରୀ	ନୀେଲୖମହାନୀରେଦୖଃ	|
କାମା ି	ସ ରିତା	ତଵ	ସିତରୁଚିଃ	କାଲାଂଜନସଧନା
କାଲିମା	କଚେରାଚିଷାଂ	ଵ ତିକେର	କାଂଚି ଶାମଶେତ	||59||

ଜାନୀେମା	ଜଗଦୀଶର ଣଯିନି	ତନଂଦହାସ ଭାଂ
ୀକାମା ି	ସେରାଜିନୀମଭିନଵାେମଷା	ଯତଃ	ସଵଦା	|
ଆେସ ଂେଦାରଵେଲାେକନ	ପଶୁପେତରେଭ ତି	ସଂଫୁଲତାଂ
ତଂ ାଲୁ ଦଭାଵ	ଏଵ	ତନୁେତ	ତେଦୖପରୀତ ମ 	||60||

ଯାଂତୀ	େଲାହିତିମାନମ ତଟିନୀ	ଧାତୁ ଟାକଦେମୖଃ
ଭାଂତୀ	ବାଲଗଭ ି ମାଲିକିରେଣୖେମଘାଵଲୀ	ଶାରଦୀ	|
ବିଂେବାଷଦୁ ତିପୁଂଜଚୁଂବନକଲାେଶାଣାଯମାେନନ	େତ
କାମା ି	ସିତେରାଚିଷା	ସମଦଶାମାେରାଢୁମାକାଂ େତ	||61||

ୀକାମା ି	ମୁେଖଂଦୁଭୂଷଣମିଦଂ	ମଂଦସିତଂ	ତାଵକଂ
େନ ାନଂଦକରଂ	ତଥା	ହିମକେରା	ଗେ ଦ ଥା	ତିଗତା 	|
ଶୀତଂ	େଦଵି	ତଥା	ଯଥା	ହିମଜଲଂ	ସଂତାପମୁ ାସଦଂ
େଶତଂ	କିଂଚ	ତଥା	ଯଥା	ମଲିନତାଂ	ଧେ 	ଚ	ମୁ ାମଣିଃ	||62||

ତନଂଦସିତମଂଜରୀଂ	 ସୃମରାଂ	କାମା ି	ଚଂ ାତପଂ
ସଂତଃ	ସଂତତମାମନଂତ ମଲତା	ତଲ ଣଂ	ଲ େତ	|
ଅସାକଂ	ନ	ଧୁେନାତି	ତାପକମଧିକଂ	ଧୂେନାତି	ନାଭ ଂତରଂ
ଧାଂତଂ	ତତଲୁ	ଦୁଃଖିେନା	ଵଯମିଦଂ	େକେନାତି	େନା	ଵିଦେହ	||63||

ନ ସ 	 ଣଯ ରୂଢକଲହେ ଦାଯ	ପାଦାବେଯାଃ
ମଂଦଂ	ଚଂ କିେଶାରେଶଖରମେଣଃ	କାମା ି	ରାେଗଣ	େତ	|
ବଂଧୂକ ସଵ ି ଯଂ	ଜିତଵେତା	ବଂହୀଯସୀଂ	ତାଦୃଶୀଂ
ବିଂେବାଷସ 	ରୁଚିଂ	ନିରସ 	ହସିତେଜ ା ୍ ନା	ଵଯସ ାଯେତ	||64||

ମୁ ାନାଂ	ପରିେମାଚନଂ	ଵିଦଧତ ୍ ରୀତିନି ାଦିନୀ
ଭୂେଯା	ଦୂରତ	ଏଵ	ଧୂତମରୁତ ାଲନଂ	ତନତୀ	|
ଉ ୂ ତସ 	ଜଲାଂତରାଦଵିରତଂ	ତ ୂ ରତାଂ	ଜଗଷୀ
କାମା ି	ସିତମଂଜରୀ	ତଵ	କଥଂ	କଂେବା ଲାମଶେତ	||65||

ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତଦୁ ତିଝରୀେଵୖଦଗ୍ଯଲୀଲାଯିତଂ
ପଶ ଂେତାଽପି	ନିରଂତରଂ	ସୁଵିମଲଂମନ ା	ଜଗନଂଡେଲ	|
େଲାକଂ	ହାସଯିତୁଂ	କିମଥମନିଶଂ	 ାକାଶ ମାତନେତ
ମଂଦା ଂ	ଵିରହଯ 	ମଂଗଲତରଂ	ମଂଦାରଚଂ ାଦଯଃ	||66||

ୀରାେବରପି	େଶୖଲରାଜତନେଯ	ତନଂଦହାସସ 	ଚ
ୀକାମା ି	ଵଲ ି େମାଦଯନିେଧଃ	କିଂଚି ି ଦାଂ	 ମେହ	|
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ଏକେସୖ	ପୁରୁଷାଯ	େଦଵି	ସ	ଦେଦୗ	ଲ ୀଂ	କଦାଚି ରା
ସେଵେଭ ାଽପି	ଦଦାତ େସୗ	ତୁ	ସତତଂ	ଲ ୀଂ	ଚ	ଵାଗୀଶରୀ 	||67||

ୀକାଂଚୀପୁରରତଦୀପକଲିେକ	ତାେନ ଵ	େମନା େଜ
ଚାେକାରାଣି	କୁଲାନି	େଦଵି	ସୁତରାଂ	ଧନ ାନି	ମନ ାମେହ	|
କଂପାତୀରକୁଟୁଂବଚଂ ମକଲାଚୁଂଚୂନି	ଚଂଚୂପୁେଟୖଃ
ନିତ ଂ	ଯାନି	ତଵ	ସିେତଂଦୁମହସାମାସାଦମାତନେତ	||68||

େଶୖତ ମମା ି େତାଽପି	ନମତାଂ	ଜାଡ ଥାଂ	ଧୂନଯ
େନୖମଲ ଂ	ପରମଂ	ଗେତାଽପି	ଗିରିଶଂ	ରାଗାକୁଲଂ	ଚାରଯ 	|
ଲୀଲାଲାପପୁରସେରାଽପି	ସତତଂ	ଵାଚଂଯମାନ୍ରୀଣଯ
କାମା ି	ସିତେରାଚିଷାଂ	ତଵ	ସମୁଲାସଃ	କଥଂ	ଵଣ େତ	||69||

େ ାଣୀଚଂଚଲେମଖଲାମୁଖରିତଂ	ଲୀଲାଗତଂ	ମଂଥରଂ
ଵଲୀଚଲନଂ	କଟା ଵଲନଂ	ମଂଦା ଵୀ ାଚଣ 	|

ଯେଦୖଦଗ୍ଯମୁେଖନ	ମନଥରିପୁଂ	ସଂେମାହଯଂତ ଂଜସା
ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତାଯ	ସତତଂ	ତେସୖ	ନମକୁମେହ	||70||

ୀକାମା ି	ମେନା ମଂଦହସିତେଜ ାତି ୍ରେରାେହ	ତଵ
ସୀତେଶତିମସାଵେଭୗମସରଣି ାଗଲ୍ଯମେଭ ଯୁଷି	|
ଚଂେ ାଽଯଂ	ଯୁଵରାଜତାଂ	କଲଯେତ	େଚଟୀଧୁରଂ	ଚଂ ି କା
ଶୁ ା	ସା	ଚ	ସୁଧାଝରୀ	ସହଚରୀସାଧମ ମାଲଂବେତ	||71||

େଜ ା ୍ ନା	କିଂ	ତନୁେତ	ଫଲଂ	ତନୁମତାେମୗ ୍ ଯ ଶାଂତିଂ	ଵିନା
ତନଂଦସିତେରାଚିଷା	ତନୁମତାଂ	କାମା ି	େରାଚି ନା	|
ସଂତାେପା	ଵିନିଵାଯେତ	ନଵଵଯଃ ାଚୁଯମଂକୂଯେତ
େସୗଂଦଯଂ	ପରିପୂଯେତ	ଜଗତି	ସା	କୀତଶ	ସଂଚାଯେତ	||72||

େଵୖମଲ ଂ	କୁମୁଦ ି ଯାଂ	ହିମରୁଚଃ	କାଂେତୖ ଵ	ସଂଧୁ େତ
େଜ ା ୍ ନାେରାଚିରପି	 େଦାଷସମଯଂ	 ାେପୖ ଵ	ସଂପଦ େତ	|
ସ ତଂ	ନଵେମୗ ି କସ 	ପରମଂ	ସଂସାରେତା	ଦୃଶ େତ
କାମା ାଃ	ସିତଦୀଧିେତଵଶଦିମା	େନୖସଗେକା	ଭାସେତ	||73||

ାକାଶ ଂ	ପରେମଶର ଣଯିନି	ତନଂଦହାସ ି ଯଃ
ୀକାମା ି	ମମ	 ି େଣାତୁ	ମମତାେଵୖଚ ଣୀମ ଯା 	|
ଯ ୀେତ ଵ	ନିଲୀଯେତ	ହିମକେରା	େମେଘାଦେର	ଶୁ ି କା-	
ଗେଭ	େମୗ ି କମଂଡଲୀ	ଚ	ସରସୀମେ 	ମୃଣାଲୀ	ଚ	ସା	||74||

େହରଂେବ	ଚ	ଗୁେହ	ହଷଭରିତଂ	ଵା ଲ ମଂକୂରଯ
ମାରେ ାହିଣି	ପୂରୁେଷ	ସହଭୁଵଂ	େ ମାଂକୁରଂ	ଵ ଂଜଯ 	|
ଆନେ ଷୁ	ଜେନଷୁ	ପୂଣକରୁଣାେଵୖଦଗ୍ଯମୁ ାଲଯ
କାମା ି	ସିତମଂଜସା	ତଵ	କଥଂକାରଂ	ମଯା	କଥ େତ	||75||
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ସଂ ଦିଜରାଜେକାଽପ ଵିରତଂ	କୁଵଂଦିେଜୖଃ	ସଂଗମଂ
ଵାଣୀପ ତିଦୂରେଗାଽପି	ସତତଂ	ତ ାହଚଯଂ	ଵହ 	|
ଅ ାଂତଂ	ପଶୁଦୁଲେଭାଽପି	କଲଯନେତ ୗ	ପଶୂନାଂ	ରତିଂ
ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତାମୃତରସସ ଂେଦା	ମଯି	ସଂଦତା 	||76||

ୀକାମା ି	ମେହଶେର	ନିରୁପମେ ମାଂକୁର ମମଂ
ନିତ ଂ	ଯଃ	 କଟୀକେରାତି	ସହଜାମୁନି ଯନାଧୁରୀ 	|
ତ ାଦୃ ଵ	ମଂଦହାସମହିମା	ମାତଃ	କଥଂ	ମାନିତାଂ
ତନଧା	ସୁରନିମଗାଂ	ଚ	କଲିକାମିଂେଦାଶ	ତାଂ	ନିଂଦତି	||77||

େଯ	ମାଧୁଯଵିହାରମଂଟପଭୁେଵା	େଯ	େଶୖତ ମୁ ାକରା
େଯ	େଵୖଶଦ ଦଶାଵିେଶଷସୁଭଗାେ 	ମଂଦହାସାଂକୁରାଃ	|
କାମା ାଃ	ସହଜଂ	ଗୁଣ ଯମିଦଂ	ପଯାଯତଃ	କୁଵତାଂ
ଵାଣୀଗୁଂଫନଡଂବେର	ଚ	ହୃଦେଯ	କୀତ େରାେହ	ଚ	େମ	||78||

କାମା ା	ମୃଦୁଲସିତାଂଶୁନିକରା	ଦ ାଂତେକ	ଵୀ େଣ
ମଂଦା ହିଲା	ହିମଦୁ ତିମଯୂଖାେ ପଦୀ ାଂକୁରାଃ	|
ଦା ଂ	ପ ଲଯଂତୁ	ମା ି କଗୁଡ ା ାଭଵଂ	ଵା ୁ	େମ
ସୂ ଂ	େମା ପଥଂ	ନିରୀ ି ତୁମପି	 ାଲେଯଯୁମନଃ	||79||

ଜାତ ା	ଶୀତଶୀତଲାନି	ମଧୁରାେଣ ତାନି	ପୂତାନି	େତ
ଗାଂଗାନୀଵ	ପଯାଂସି	େଦଵି	ପଟଲାନ ଲସିତେଜ ାତିଷା 	|
ଏନଃପଂକପରଂପରାମଲିନିତାେମକା ନାଥ ି େଯ
ାନା ତରାଂ	ମଦୀଯଧିଷଣାଂ	 ାଲଯଂତୁ	 ଣା 	||80||

ଅ ାଂତଂ	ପରତଂ ି ତଃ	ପଶୁପତି ୍ ଵନଂଦହାସାଂକୁେରଃୖ
ୀକାମା ି	ତଦୀଯଵଣସମତାସଂେଗନ	ଶଂକାମେହ	|
ଇଂଦୁଂ	ନାକଧୁନୀଂ	ଚ	େଶଖରଯେତ	ମାଲାଂ	ଚ	ଧେ 	ନେଵୖଃ
େଵୖକୁଂେଠୖରଵକୁଂଠନଂ	ଚ	କୁରୁେତ	ଧୂଲୀଚେଯୖଭାସେନୖଃ	||81||

ୀକାଂଚୀପୁରେଦଵେତ	ମୃଦୁଵଚେସୗରଭ ମୁ ାସଦଂ
େ ୗଢେ ମଲତାନଵୀନକୁସୁମଂ	ମଂଦସିତଂ	ତାଵକ 	|
ମଂଦଂ	କଂଦଲତି	 ି ଯସ 	ଵଦନାେଲାେକ	ସମାଭାଷେଣ
ଶେ 	କୁଙଲତି	 ରୂଢପୁଲେକ	ଚାେଶାଷେଣ	ଫୁଲତି	||82||

କିଂ	େ ୖେ ାତସମଂବିେକ	ପରିଣତଂ	େ ାତଶତୁଥଂ	ନଵଂ
ପୀଯୂଷସ 	ସମ ତାପହରଣଂ	କିଂଵା	ଦିତୀଯଂ	ଵପୁଃ	|
କିଂସି ୍ ଵନିକଟଂ	ଗତଂ	ମଧୁରିମାଭ ାସାଯ	ଗଵ ଂ	ପଯଃ
ୀକାଂଚୀପୁରନାଯକ ି ଯତେମ	ମଂଦସିତଂ	ତାଵକ 	||83||

ଭୂଷା	ଵ ୍ ରସେରାରୁହସ 	ସହଜା	ଵାଚାଂ	ସଖୀ	ଶାଶତୀ
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ନୀଵୀ	ଵି ମସଂତେତଃ	ପଶୁପେତଃ	େସୗଧୀ	ଦୃଶାଂ	ପାରଣା	|
ଜୀଵାତୁମଦନ ି ଯଃ	ଶଶିରୁେଚରୁ ାଟନୀ	େଦଵତା
ୀକାମା ି	ଗିରାମଭୂମିମଯେତ	ହାସ ଭାମଂଜରୀ	||84||

ସୂତିଃ	େଶତିମକଂଦଲସ 	ଵସତିଃ	ଶୃଂଗାରସାର ି ଯଃ
ପୂତଃ	ସୂ ି ଝରୀରସସ 	ଲହରୀ	କାରୁଣ ପାେଥାନିେଧଃ	|
ଵାଟୀ	କାଚନ	େକୗସୁମୀ	ମଧୁରିମସାରାଜ ଲ ୍ଯା ଵ
ୀକାମା ି	ମମା 	ମଂଗଲକରୀ	ହାସ ଭାଚାତୁରୀ	||85||

ଜଂତୂନାଂ	ଜନିଦୁଃଖମୃତୁ ଲହରୀସଂତାପନଂ	କୃଂତତଃ
େ ୗଢାନୁ ହପୂଣଶୀତଲରୁେଚା	ନିେତ ାଦଯଂ	ବି ତଃ	|
ୀକାମା ି	ଵିସୃତରା	ଇଵ	କରା	ହାସାଂକୁରାେ 	ହଠା-	
ଦାେଲାେକନ	ନିହନୁ ରଂଧତମସେ ାମସ 	େମ	ସଂତତି 	||86||

ଉ ୁ ଂଗ ନମଂଡଲସ 	ଵିଲସଲାଵଣ ଲୀଲାନଟୀ-	
ରଂଗସ 	ସ ଟମୂଧସୀମନି	ମୁହୁଃ	 ାକାଶ ମେଭ ଯୁଷୀ	|
ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତଦୁ ତିତତିବଂେବାଷକାଂତ ଂକୁେରଃୖ
ଚି ାଂ	ଵି ମମୁ ି ତାଂ	ଵିତନୁେତ	େମୗ ୀଂ	ଵିତାନ ି ଯ 	||87||

ସାଭାଵ ା ଵ	ଵ ୍ ରେମଵ	ଲଲିତଂ	ସଂେତାଷସଂପାଦନଂ
ଶଂେଭାଃ	କିଂ	ପୁନରଂଚିତସିତରୁଚଃ	ପାଂଡିତ ପା ୀକୃତ 	|
ଅଂେଭାଜଂ	ସତ	ଏଵ	ସଵଜଗତାଂ	ଚ ୁଃ ି ଯଂଭାଵୁକଂ
କାମା ି	ସ ରିେତ	ଶରଦିକସିେତ	କୀଦୃଗିଧଂ	 ାଜେତ	||88||

ପୁଂଭିନମଲମାନେସୗଵଦଧେତ	େମୖ ୀଂ	ଦୃଢଂ	ନିମଲାଂ
ଲବ୍ଵା	କମଲଯଂ	ଚ	ନିମଲତରାଂ	କୀତଂ	ଲଭଂେତତରା 	|
ସୂ ି ଂ	ପ ଲଯଂତି	ନିମଲତମାଂ	ଯ ାଵକାଃ	େସଵକାଃ
ତ ାମା ି	ତଵ	ସିତସ 	କଲଯା	େନୖମଲ ସୀମାନିେଧଃ	||89||

ଆକଷନଯନାନି	ନାକିସଦସାଂ	େଶୖେତ ନ	ସଂ ଂଭଯ-	
ନିଂଦୁଂ	କିଂଚ	ଵିେମାହଯନଶୁପତିଂ	ଵିଶାତମୁ ାଟଯ 	|
ହିଂସ ଂସୃତିଡଂବରଂ	ତଵ	ଶିେଵ	ହାସାହେଯା	ମାଂ ି କଃ
ୀକାମା ି	ମଦୀଯମାନସତେମାଵିେଦଷେଣ	େଚ ତା 	||90||

େ ପୀଯଃ	 ପଯଂତୁ	କଲଷଭଯାନ ସାକମଲସିତ-	
େଜ ାତିମଂଡଲଚଂ ମା ଵ	ଶିେଵ	କାମା ି	େରାଚି ଵଃ	|
ପୀଡାକମଠକମଘମସମଯଵ ାପାରତାପାନଲ-	
ୀପାତା	ନଵହଷଵଷଣସୁଧାେ ାତସିନୀଶୀକରାଃ	||91||

ୀକାମା ି	ତଵ	ସିେତୖଂଦଵମହଃପୂେର	ପରିଂଫୂଜତି
େ ୗଢାଂ	ଵାରିଧିଚାତୁରୀଂ	କଲଯେତ	ଭ ା ନାଂ	 ାତିଭ 	|
େଦୗଗତ ସରା ମଃପଟଲିକାସାଧମ ମାବି େତ
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ସଵଂ	େକୖରଵସାହଚଯପଦଵୀରୀତିଂ	ଵିଧେ 	ପର 	||92||

ମଂଦାରାଦିଷୁ	ମନଥାରିମହିଷି	 ାକାଶ ରୀତିଂ	ନିଜାଂ
କାଦାଚି ତଯା	ଵିଶଂକ 	ବହୁେଶା	େଵୖଶଦ ମୁ ାଗୁଣଃ	|
ସାତେତ ନ	ତଵ	ସିେତ	ଵିତନୁେତ	େସୖରାସନାଵାସନା 	||93||

ଇଂଧାେନ	ଭଵଵୀତିେହା ନିଵେହ	କେମଘଚଂଡାନିଲ-	
େ ୗଢିମା	ବହୁଲୀକୃେତ	ନିପତିତଂ	ସଂତାପଚିଂତାକୁଲ 	|
ମାତମାଂ	ପରିଷିଂଚ	କିଂଚିଦମେଲୖଃ	ପୀଯୂଷଵେଷରିଵ
ୀକାମା ି	ତଵ	ସିତଦୁ ତିକେଣୖଃ	େଶୖଶିଯଲୀଲାକେରଃୖ	||94||

ଭାଷାଯା	ରସନା େଖଲନଜୁଷଃ	ଶୃଂଗାରମୁ ାସଖୀ-	
ଲୀଲାଜାତରେତଃ	ସୁେଖନ	ନିଯମସାନାଯ	େମନା େଜ	|
ୀକାମା ି	ସୁଧାମଯୀଵ	ଶିଶିରା	େ ାତସିନୀ	ତାଵକୀ
ଗାଢାନଂଦତରଂଗିତା	ଵିଜଯେତ	ହାସ ଭାଚାତୁରୀ	||95||

ସଂତାପଂ	ଵିରଲୀକେରାତୁ	ସକଲଂ	କାମା ି	ମେ ତନା
ମ ଂତୀ	ମଧୁରସିତାମରଧୁନୀକେଲାଲଜାେଲଷୁ	େତ	|
େନୖରଂତଯମୁେପତ 	ମନଥମରୁେଲାେଲଷୁ	େଯଷୁ	ସ ଟଂ
େ େମଂଦୁଃ	 ତିବିଂବିେତା	ଵିତନୁେତ	େକୗତୂହଲଂ	ଧୂଜେଟଃ	||96||

େଚତଃ ୀରପେଯାଧିମଂଥରଚଲ ାଗାଖ ମଂଥାଚଲ-	
େ ାଭଵ ାପୃତିସଂଭଵାଂ	ଜନନି	େତ	ମଂଦସିତ ୀସୁଧା 	|
ସାଦଂସାଦମୁଦୀତେକୗତୁକରସା	େନ ଯୀ	ଶାଂକରୀ
ୀକାମା ି	ନିରଂତରଂ	ପରିଣମତ ାନଂଦଵୀଚୀମଯୀ	||97||

ଆେଲାେକ	ତଵ	ପଂଚସାଯକରିେପାରୁ ାମେକୗତୂହଲ-	
େ ଂଖନାରୁତଘ ନ ଚଲିତାଦାନଂଦଦୁଗାଂବୁେଧଃ	|
କାଚିଦୀଚିରୁଦଂଚତି	 ତିନଵା	ସଂଵି ୍ ରେରାହା ି କା
ତାଂ	କାମା ି	କଵୀଶରାଃ	ସିତମିତି	ଵ ାକୁଵେତ	ସଵଦା	||98||

ସୂ ି ଃ	ଶୀଲଯେତ	କିମ ି ତନେଯ	ମଂଦସିତାେ 	ମୁହୁଃ
ମାଧୁଯାଗମସଂ ଦାଯମଥଵା	ସୂେ ନୁ	ମଂଦସିତ 	|
ଇ ଂ	କାମପି	ଗାହେତ	ମମ	ମନଃ	ସଂେଦହମାଗ ମିଂ
ୀକାମା ି	ନ	ପାରମାଥ ସରଣିସ େତ 	ନିଧେ 	ପଦ 	||99||

ୀଡାେଲାଲକୃପାସେରାରୁହମୁଖୀେସୗଧାଂଗେଣଭ ଃ	କଵି-	
େ ଣୀଵାକରିପାଟିକାମୃତଝରୀସୂତୀଗୃେହଭ ଃ	ଶିେଵ	|
ନିଵାଣାଂକୁରସାଵେଭୗମପଦଵୀସିଂହାସେନଭ ଵ
ୀକାମା ି	ମେନା ମଂଦହସିତେଜ ାତି େଣେଭ ା	ନମଃ	||100||

ଆଯାେମଵ	ଵିଭାଵଯନନସି	ଯଃ	ପାଦାରଵିଂଦଂ	ପୁରଃ
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ପଶ ନାରଭେତ	 ତିଂ	ସ	ନିଯତଂ	ଲବ୍ଵା	କଟା ଵି 	|
କାମା ା	ମୃଦୁଲସିତାଂଶୁଲହରୀେଜ ା ୍ ନାଵଯସ ାନିତା
ଆେରାହତ ପଵଗେସୗଧଵଲଭୀମାନଂଦଵୀଚୀମଯୀ 	||101||

||	ଇତି	ମଂଦସିତଶତକଂ	ସଂପୂଣ 	||

||	ଇତି	 ୀ	ମୂକପଂଚଶତୀ	ସଂପୂଣା	||

||ଓଉ 	ତ 	ସ 	||
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