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காமாட³ம்ப³ரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதாநாம் த்விஷா 

காமாரரரனுராக³ஸிந்து⁴மதி⁴கம் கல்ரலாலிதம் குர்வதீ । 

காமாகீ்ஷதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜனனுதா கல்யாணதா³த்ரீ ந்ருʼணாம் 

காருண்யாகுலமானஸா ப⁴க³வதீ கம்பாதரட ஜ்ருʼம்ப⁴ரத ॥ 
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குண்ட³லி குமாரி குடிரல சண்டி³ சராசரஸவித்ரி சாமுண்ரட³ । 
கு³ணினி கு³ஹாரிணி கு³ஹ்ரய கு³ருமூர்ரத த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 
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ஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீ––  ஆர்யா ஆர்யா ஶஶதகம்தகம்  

 

 
 

ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஸ்ரீகாமாகீ்ஷகடாக்ஷிதா: புருஷா: । 

விபினம் ப⁴வனமமித்ரம் மித்ரம் ரலாஷ்டம் ச யுவதிபி³ம்ரபா³ஷ்ட²ம் ॥  
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காரணபரசித்³ரூபா காஞ்சபீுரஸீம்னி காமபீட²க³தா । 

காசன விஹரதி கருணா காஶ்மீரஸ்தப³கரகாமலாங்க³ளதா ॥ 1 ॥ 
  

கஞ்சன காஞ்சநீிலயம் கரத்⁴ருʼதரகாத³ண்ட³பா³ணஸ்ருʼணிபாஶம் । 

கடி²னஸ்தனப⁴ரனம்ரம் ககவல்யானந்த³கந்த³மவலம்ரப³ ॥ 2 ॥ 
 

சிந்திதப²லபரிரபாஷணசிந்தாமணிரரவ காஞ்சிநிலயா ரம । 

சிரதரஸுசரிதஸுலபா⁴ சித்தம் ஶிஶிரயது சித்ஸுகா²தா⁴ரா ॥ 3 ॥ 
 

குடிலகசம் கடி²னகுசம் குந்த³ஸ்மிதகாந்தி குங்குமச்சா²யம் । 
குருரத விஹ்ருʼதிம் காஞ்ச்யாம் குலபர்வதஸார்வபபௌ⁴மஸர்வஸ்வம் ॥ 4 ॥ 
 

பஞ்சஶரஶாஸ்த்ரரபா³த⁴னபரமாசார்ரயண த்³ருʼஷ்டிபாரதன । 
காஞ்சஸீீம்னி குமாரீ காசன ரமாஹயதி காமரஜதாரம் ॥ 5 ॥ 
 
பரயா காஞ்சபீுரயா பர்வதபர்யாயபீனகுசப⁴ரயா । 

பரதந்த்ரா வயமனயா பங்கஜஸப்³ரஹ்மசாரிரலாசனயா ॥ 6 ॥ 
 

ஐஶ்வர்யமிந்து³பமௌரலகரகாத்ம்யப்ரக்ருʼதி காஞ்சிமத்⁴யக³தம் । 

ஐந்த³வகிரஶாரரஶக²ரகமத³ம்பர்யம் சகாஸ்தி நிக³மாநாம் ॥ 7 ॥ 
 

ஶ்ரிதகம்பாஸீமானம் ஶிதி²லிதபரமஶிவகத⁴ர்யமஹிமானம் । 
கலரய பாடலிமானம் கஞ்சன கஞ்சுகிதபு⁴வனபூ⁴மானம் ॥ 8 ॥ 
 
ஆத்³ருʼதகாஞ்சநீிலயாமாத்³யாமாரூட⁴பயௌவனாரடாபாம் । 

ஆக³மவதம்ஸகலிகாமானந்தா³த்³கவதகந்த³லீம் வந்ரத³ ॥ 9 ॥ 
 

துங்கா³பி⁴ராமகுசப⁴ரஶ்ருʼங்கா³ரிதமாஶ்ரயாமி காஞ்சிக³தம் । 

க³ங்கா³த⁴ரபரதந்த்ரம் ஶ்ருʼங்கா³ராத்³கவததந்த்ரஸித்³தா⁴ந்தம் ॥ 10 ॥ 
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காஞ்சரீத்னவிபூ⁴ஷாம் காமபி கந்த³ர்பஸூதிகாபாங்கீ³ம் । 

பரமாம் கலாமுபாரஸ பரஶிவவாமாங்கபீடி²காஸீநாம் ॥ 11 ॥ 
 

கம்பாதரீசராணாம் கருணாரகாரகிதத்³ருʼஷ்டிபாதாநாம் । 

ரகலீவனம் மரனா ரம ரகஷாஞ்சித்³ப⁴வது சித்³விலாஸாநாம் ॥ 12 ॥ 
 

ஆம்ரதருமூலவஸரதராதி³மபுருஷஸ்ய நயனபீயூஷம் । 

ஆரப்³த⁴பயௌவரனாத்ஸவமாம்னாயரஹஸ்யமந்தரவலம்ரப³ ॥ 13 ॥ 
 

அதி⁴காஞ்சி பரமரயாகி³பி⁴ராதி³மபரபீட²ஸீம்னி த்³ருʼஶ்ரயன । 

அனுப³த்³த⁴ம் மம மானஸமருணிமஸர்வஸ்வஸம்ப்ரதா³ரயன ॥ 14 ॥ 
 

அங்கிதஶங்கரரத³ஹாமங்குரிரதாரராஜகங்கணாஶ்ரலகஷ: । 

அதி⁴காஞ்சி நித்யதருணமீத்³ராக்ஷம் காஞ்சித³த்³பு⁴தாம் பா³லாம் ॥ 15 ॥ 
 

மது⁴ரத⁴னுஷா மஹதீ⁴ரஜனுஷா நந்தா³மி ஸுரபி⁴பா³ணஜுஷா । 

சித்³வபுஷா காஞ்சிபுரர ரகலிஜுஷா ப³ந்து⁴ஜவீகாந்திமுஷா ॥ 16 ॥ 
 

மது⁴ரஸ்மிரதன ரமரத மாம்ஸலகுசபா⁴ரமந்த³க³மரனன । 

மத்⁴ரயகாஞ்சி மரனா ரம மனஸிஜஸாம்ராஜ்யக³ர்வபீ³ரஜன ॥ 17 ॥ 
 

த⁴ரணிமயீம் தரணிமயீம் பவனமயீம் க³க³னத³ஹனரஹாத்ருʼமயீம் । 

அம்பு³மயீமிந்து³மயீமம்பா³மனுகம்பமாதி³மாமீரக்ஷ ॥ 18 ॥ 
 

லீனஸ்தி²தி முனிஹ்ருʼத³ரய த்⁴யானஸ்திமிதம் தபஸ்யது³பகம்பம் । 

பீனஸ்தனப⁴ரமீரட³ மீனத்⁴வஜதந்த்ரபரமதாத்பர்யம் ॥ 19 ॥ 
 

ஶ்ரவதா மந்த²ரஹஸிரத ஶாதா மத்⁴ரய ச வாங்மரனாऽததீா । 

ஶதீா ரலாசனபாரத ஸ்பீ²தா குசஸீம்னி ஶாஶ்வதீ மாதா ॥ 20 ॥ 
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புரத: கதா³ நு கரகவ புரகவரிவிமர்த³புலகிதாங்க³ளதாம் । 

புனதமீ் காஞ்சரீத³ஶம் புஷ்பாயுத⁴வரீ்யஸரஸபரிபாடீம் ॥ 21 ॥ 
 

புண்யா காऽபி புரந்த்⁴ரீ புங்கி²தகந்த³ர்பஸம்பதா³ வபுஷா । 

புலினசரீ கம்பாயா: புரமத²னம் புலகனிசுலிதம் குருரத ॥ 22 ॥ 
 

தனிமாத்³கவதவலக்³னம் தருணாருணஸம்ப்ரதா³யதனுரலக²ம் । 

தடஸீமனி கம்பாயாஸ்தருணிமஸர்வஸ்வமாத்³யமத்³ராக்ஷம் ॥ 23 ॥ 
 
பபௌஷ்டிககர்மவிபாகம் பபௌஷ்பஶரம் ஸவித⁴ஸீம்னி கம்பாயா: । 

அத்³ராக்ஷமாத்தபயௌவனமப்⁴யுத³யம் கஞ்சித³ர்த⁴ஶஶிபமௌரல: ॥ 24 ॥ 
 

ஸம்ஶ்ரிதகாஞ்சரீத³ரஶ ஸரஸிஜபதௌ³ர்பா⁴க்³யஜாக்³ரது³த்தம்ரஸ । 
ஸம்வின்மரய விலீரய ஸாரஸ்வதபுருஷகாரஸாம்ராஜ்ரய ॥ 25 ॥ 
 

ரமாதி³தமது⁴கரவிஶிக²ம் ஸ்வாதி³மஸமுதா³யஸாரரகாத³ண்ட³ம் । 

ஆத்³ருʼதகாஞ்சரீக²லனமாதி³மமாருண்யரப⁴த³மாகலரய ॥ 26 ॥ 
 

உரரீக்ருʼதகாஞ்சிபுராமுபனிஷத³ரவிந்த³குஹரமது⁴தா⁴ராம் । 
உன்னம்ரஸ்தனகலஶமீுத்ஸவலஹரீமுபாஸ்மரஹ ஶம்ரபா:⁴ ॥ 27 ॥ 
 

ஏணஶிஶுதீ³ர்க⁴ரலாசனரமன:பரிபந்தி² ஸந்ததம் ப⁴ஜதாம் । 

ஏகாம்ரநாத²ஜவீிதரமவம்பத³தூ³ரரமகமவலம்ரப³ ॥ 28 ॥ 
 

ஸ்மயமானமுக²ம் காஞ்சமீயமானம் கமபி ரத³வதாரப⁴த³ம் । 

த³யமானம் வகீ்ஷ்ய முஹுர்வயமானந்தா³ம்ருʼதாம்பு³பதௌ⁴ மக்³னா: ॥ 29 ॥ 
 

குதுகஜுஷி காஞ்சிரத³ரஶ குமுத³தரபாராஶிபாகரஶக²ரிரத । 

குருரத மரனாவிஹாரம் குலகி³ரிபரிப்³ருʼட⁴குகலகமணிதீ³ரப ॥ 30 ॥ 
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வரீக்ஷமஹி காஞ்சிபுரர விபுலஸ்தனகலஶக³ரிமபரவஶிதம் । 

வித்³ருமஸஹசரரத³ஹம் விப்⁴ரமஸமவாயஸாரஸன்னாஹம் ॥ 31 ॥ 
 

குருவிந்த³ரகா³த்ரகா³த்ரம் கூலசரம் கமபி பநௌமி கம்பாயா: । 
கூலங்கஷகுசகும்ப⁴ம் குஸுமாயுத⁴வரீ்யஸாரஸம்ரம்ப⁴ம் ॥ 32 ॥ 
 

குட்³மலிதகுசகிரஶாகர: குர்வாகண: காஞ்சிரத³ஶபஸௌஹார்த³ம் । 

குங்குமரஶாகணர்நிசிதம் குஶலபத²ம் ஶம்பு⁴ஸுக்ருʼதஸம்பா⁴கர: ॥ 33 ॥ 
 

அங்கிதகரசன ரகனசித³ந்த⁴ங்கரபணௌஷரத⁴ன கமலாநாம் । 
அந்த:புரரண ஶம்ரபா⁴ரலங்க்ரியா காऽபி கல்ப்யரத காஞ்ச்யாம் ॥ 34 ॥ 
 

ஊரீகரராமி ஸந்ததமூஷ்மலபா²ரலன லாலிதம் பும்ஸா । 

உபகம்பமுசிதரக²லனமுர்வதீ⁴ரவம்ஶஸம்பது³ன்ரமஷம் ॥ 35 ॥ 
 
அங்குரிதஸ்தனரகாரகமங்காலங்காரரமகசூதபரத: । 

ஆரலாரகமஹி ரகாமலமாக³மஸம்லாபஸாரயாதா²ர்த்²யம் ॥ 36 ॥ 
 

புஞ்ஜிதகருணமுத³ஞ்சிதஶிஞ்ஜிதமணிகாஞ்சி கிமபி காஞ்சிபுரர । 

மஞ்ஜரிதம்ருʼது³லஹாஸம் பிஞ்ஜரதனுருசி பினாகிமூலத⁴னம் ॥ 37 ॥ 
 

ரலாலஹ்ருʼத³ரயாऽஸ்மி ஶம்ரபா⁴ர்ரலாசனயுக³ரலன ரலஹ்யமானாயாம் । 

லாலிதபரமஶிவாயாம் லாவண்யாம்ருʼததரங்க³மாலாயாம் ॥ 38 ॥ 
 

மது⁴கரஸஹசரசிகுகரர்மத³னாக³மஸமயதீ³க்ஷிதகடாகக்ஷ: । 

மண்டி³தகம்பாதீகரர்மங்க³ளகந்கத³ர்மமாஸ்து ஸாரூப்யம் ॥ 39 ॥ 
 

வத³னாரவிந்த³வரக்ஷாவாமாங்கதடீவஶம்வதீ³பூ⁴தா । 
புருஷத்ரிதரய த்ரரதா⁴ புரந்த்⁴ரிரூபா த்வரமவ காமாக்ஷி ॥ 40 ॥ 
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பா³தா⁴கரீம் ப⁴வாப்³ரத⁴ராதா⁴ராத்³யம்பு³ரஜஷு விசரந்தீம் । 

ஆதா⁴ரீக்ருʼதகாஞ்சமீ் ரபா³தா⁴ம்ருʼதவசீிரமவ விம்ருʼஶாம: ॥ 41 ॥ 
 

கலயாம்யந்த: ஶஶத⁴ரகலயாऽங்கிதபமௌலிமமலசித்³வலயாம் । 

அலயாமாக³மபீடீ²நிலயாம் வலயாங்கஸுந்த³ரீமம்பா³ம் ॥ 42 ॥ 
 

ஶர்வாதி³பரமஸாத⁴ககு³ர்வானதீாய காமபீட²ஜுரஷ । 

ஸர்வாக்ருʼதரய ரஶாணிமக³ர்வாயாஸ்கம ஸமர்ப்யரத ஹ்ருʼத³யம் ॥ 43 ॥ 
 

ஸமயா ஸாந்த்⁴யமயூகக:² ஸமயா பு³த்³த⁴யா ஸகத³வ ஶலீிதயா । 

உமயா காஞ்சரீதயா ந மயா லப்⁴ரயத கிம் நு தாதா³த்ம்யம் ॥ 44 ॥ 
 

ஜந்ரதாஸ்தவ பத³பூஜனஸந்ரதாஷதரங்கி³தஸ்ய காமாக்ஷி । 

பந்ரதா⁴ யதி³ ப⁴வதி புன: ஸிந்ரதா⁴ரம்ப⁴ஸ்ஸு ப³ம்ப்⁴ரமீதி ஶிலா ॥ 45 ॥ 
 

குண்ட³லி குமாரி குடிரல சண்டி³ சராசரஸவித்ரி சாமுண்ரட³ । 
கு³ணினி கு³ஹாரிணி கு³ஹ்ரய கு³ருமூர்ரத த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 46 ॥ 
 

அபி⁴தா³க்ருʼதிர்பி⁴தா³க்ருʼதிரசிதா³க்ருʼதிரபி சிதா³க்ருʼதிர்மாத: । 
அனஹந்தா த்வமஹந்தா ப்⁴ரமயஸி காமாக்ஷி ஶாஶ்வத ீவிஶ்வம் ॥ 47 ॥ 
 
ஶிவ ஶிவ பஶ்யந்தி ஸமம் ஸ்ரீகாமாகீ்ஷகடாக்ஷிதா: புருஷா: । 

விபினம் ப⁴வனமமித்ரம் மித்ரம் ரலாஷ்டம் ச யுவதிபி³ம்ரபா³ஷ்ட²ம் ॥ 48 ॥ 
 

காமபரிபந்தி²காமினி காரமஶ்வரி காமபீட²மத்⁴யக³ரத । 

காமது³கா⁴ ப⁴வ கமரல காமகரல காமரகாடி காமாக்ஷி ॥ 49 ॥ 
 

மத்⁴ரயஹ்ருʼத³யம் மத்⁴ரயநிடிலம் மத்⁴ரயஶிரராऽபி வாஸ்தவ்யாம் । 

சண்ட³கரஶக்ரகார்முகசந்த்³ரஸமாபா⁴ம் நமாமி காமாகீ்ஷம் ॥ 50 ॥ 



                                   உ 

மூகபஞ்ச சத ீஆர்யா ஶதகம்  பக்கம் எண்  7 

 

அதி⁴காஞ்சி ரகலிரலாகலரகி²லாக³மயந்த்ரதந்த்ரமந்த்ரமகய: । 

அதிஶதீம் மம மானஸமஸமஶரத்³ரராஹிஜவீரனாபாகய: ॥ 51 ॥ 
 

நந்த³தி மம ஹ்ருʼதி³ காசன மந்தி³ரயந்தீ நிரந்தரம் காஞ்சமீ் । 

இந்து³ரவிமண்ட³லகுசா பி³ந்து³வியன்னாத³பரிணதா தருண ீ॥ 52 ॥ 
 

ஶம்பாலதாஸவர்ணம் ஸம்பாத³யிதும் ப⁴வஜ்வரசிகித்ஸாம் । 

லிம்பாமி மனஸி கிஞ்சன கம்பாதடரராஹி ஸித்³த⁴கப⁴ஷஜ்யம் ॥ 53 ॥ 
 

அனுமிதகுசகாடி²ன்யாமதி⁴வக்ஷ:பீட²மங்க³ஜன்மரிரபா: । 

ஆனந்த³தா³ம் ப⁴ரஜ தாமானங்க³ப்³ரஹ்மதத்வரபா³த⁴ஸிராம் ॥ 54 ॥ 
 
ஐக்ஷிஷி பாஶாங்குஶத⁴ரஹஸ்தாந்தம் விஸ்மயார்ஹவ்ருʼத்தாந்தம் । 

அதி⁴காஞ்சி நிக³மவாசாம் ஸித்³தா⁴ந்தம் ஶூலபாணிஶுத்³தா⁴ந்தம் ॥ 55 ॥ 
 

ஆஹிதவிலாஸப⁴ங்கீ³மாப்³ரஹ்மஸ்தம்ப³ஶில்பகல்பனயா । 

ஆஶ்ரிதகாஞ்சமீதுலாமாத்³யாம் விஸ்பூ²ர்திமாத்³ரிரய வித்³யாம் ॥ 56 ॥ 
 

மூரகாऽபி ஜடிலது³ர்க³திரஶாரகாऽபி ஸ்மரதி ய: க்ஷணம் ப⁴வதமீ் । 
ஏரகா ப⁴வதி ஸ ஜந்துர்ரலாரகாத்தரகீர்திரரவ காமாக்ஷி ॥ 57 ॥ 
 

பஞ்சத³ஶவர்ணரூபம் கஞ்சன காஞ்சவீிஹாரபதௌ⁴ரரயம் । 

பஞ்சஶரீயம் ஶம்ரபா⁴ர்வஞ்சனகவத³க்³த்⁴யமூலமவலம்ரப³ ॥ 58 ॥ 
 

பரிணதிமதமீ் சதுர்தா⁴ பத³வமீ் ஸுதி⁴யாம் ஸரமத்ய பஸௌஷும்னமீ் । 

பஞ்சாஶத³ர்ணகல்பிதபத³ஶில்பாம் த்வாம் நமாமி காமாக்ஷி ॥ 59 ॥ 
 

ஆதி³க்ஷன்மம கு³ருராடா³தி³க்ஷாந்தாக்ஷராத்மிகாம் வித்³யாம் । 

ஸ்வாதி³ஷ்ட²சாபத³ண்டா³ம் ரநதி³ஷ்டா²ரமவ காமபீட²க³தாம் ॥ 60 ॥ 
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துஷ்யாமி ஹர்ஷிதஸ்மரஶாஸனயா காஞ்சிபுரக்ருʼதாஸனயா । 

ஸ்வாஸனயா ஸகலஜக³த்³பா⁴ஸனயா கலிதஶம்ப³ராஸனயா ॥ 61 ॥ 
 

ப்ரரமவதீ கம்பாயாம் ஸ்ரத²மவதீ யதிமனஸ்ஸு பூ⁴மவத ீ। 

ஸாமவத ீநித்யகி³ரா ரஸாமவதீ ஶிரஸி பா⁴தி கஹமவதீ ॥ 62 ॥ 
 
பகௌதுகினா கம்பாயாம் பகௌஸுமசாரபன கீலிரதனாந்த: । 

குலகத³வரதன மஹதா குட்³மலமுத்³ராம் து⁴ரனாது ந:ப்ரதிபா⁴ ॥ 63 ॥ 
 

யூனா ரகனாபி மிலத்³ரத³ஹா ஸ்வாஹாஸஹாயதிலரகன । 

ஸஹகாரமூலரத³ரஶ ஸம்வித்³ரூபா குடும்பி³ன ீரமரத ॥ 64 ॥ 
 

குஸுமஶரக³ர்வஸம்பத்ரகாஶக்³ருʼஹம் பா⁴தி காஞ்சிரத³ஶக³தம் । 

ஸ்தா²பிதமஸ்மின்கத²மபி ரகா³பிதமந்தர்மயா மரனாரத்னம் ॥ 65 ॥ 
 

த³க்³த⁴ஷட³த்⁴வாரண்யம் த³ரத³லிதகுஸும்ப⁴ஸம்ப்⁴ருʼதாருண்யம் । 
கலரய நவதாருண்யம் கம்பாதடஸீம்னி கிமபி காருண்யம் ॥ 66 ॥ 
 
அதி⁴காஞ்சி வர்த⁴மாநாமதுலாம் கரவாணி பாரணாமக்ஷ்ரணா: । 

ஆனந்த³பாகரப⁴தா³மருணிமபரிணாமக³ர்வபல்லவிதாம் ॥ 67 ॥ 
 

பா³ணஸ்ருʼணிபாஶகார்முகபாணிமமும் கமபி காமபீட²க³தம் । 

ஏணத⁴ரரகாணசூட³ம் ரஶாணிமபரிபாகரப⁴த³மாகலரய ॥ 68 ॥ 
 

கிம் வா ப²லதி மமான்கயர்பி³ம்பா³த⁴ரசும்பி³மந்த³ஹாஸமுகீ² । 
ஸம்பா³த⁴கரீ தமஸாமம்பா³ ஜாக³ர்தி மனஸி காமாகீ்ஷ ॥ 69 ॥ 
 

மஞ்ரச ஸதா³ஶிவமரய பரஶிவமயலலிதபபௌஷ்பபர்யங்ரக । 

அதி⁴சக்ரமத்⁴யமாஸ்ரத காமாகீ்ஷ நாம கிமபி மம பா⁴க்³யம் ॥ 70 ॥ 
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ரக்ஷ்ரயாऽஸ்மி காமபீடீ²லாஸிகயா க⁴னக்ருʼபாம்பு³ராஶிகயா । 

ஶ்ருதியுவதிகுந்தலீமணிமாலிகயா துஹினகஶலபா³லிகயா ॥ 71 ॥ 
 

லீரய புரஹரஜாரய மாரய தவ தருணபல்லவச்சா²ரய । 

சரரண சந்த்³ராப⁴ரரண காஞ்சஶீரரண நதார்திஸம்ஹரரண ॥ 72 ॥ 
 

மூர்திமதி முக்திபீ³ரஜ மூர்த்⁴னி ஸ்தப³கிதசரகாரஸாம்ராஜ்ரய । 

ரமாதி³தகம்பாகூரல முஹுர்முஹுர்மனஸி முமுதி³ஷாऽஸ்மாகம் ॥ 73 ॥ 
 

ரவத³மயீம் நாத³மயீம் பி³ந்து³மயீம் பரபரதா³த்³யதி³ந்து³மயீம் । 
மந்த்ரமயீம் தந்த்ரமயீம் ப்ரக்ருʼதிமயீம் பநௌமி விஶ்வவிக்ருʼதிமயீம் ॥ 74 ॥ 
 

புரமத²னபுண்யரகாடீ புஞ்ஜிதகவிரலாகஸூக்திரஸதா⁴டீ । 
மனஸி மம காமரகாடீ விஹரது கருணாவிபாகபரிபாடீ ॥ 75 ॥ 
 

குடிலம் சடுலம் ப்ருʼது²லம் ம்ருʼது³லம் கசநயனஜக⁴னசரரணஷு । 

அவரலாகிதமவலம்பி³தமதி⁴கம்பாதடமரமயமஸ்மாபி:⁴ ॥ 76 ॥ 
 

ப்ரத்யங்முக்²யா த்³ருʼஷ்ட்யா ப்ரஸாத³தீ³பாங்குரரண காமாக்ஷ்யா: । 
பஶ்யாமி நிஸ்துலமரஹா பரசலிமம் கமபி பரஶிரவால்லாஸம் ॥ 77 ॥ 
 

வித்³ரய விதா⁴த்ருʼவிஷரய காத்யாயனி காலி காமரகாடிகரல । 

பா⁴ரதி கப⁴ரவி ப⁴த்³ரர ஶாகினி ஶாம்ப⁴வி ஶிரவ ஸ்துரவ ப⁴வதீம் ॥ 78 ॥ 
 

மாலினி மரஹஶசாலினி காஞ்சரீக²லினி விபக்ஷகாலினி ரத । 

ஶூலினி வித்³ருமஶாலினி ஸுரஜனபாலினி கபாலினி நரமாऽஸ்து ॥ 79 ॥ 
 

ரத³ஶிக இதி கிம் ஶங்ரக தத்தாத்³ருʼக்தவ நு தருணிரமான்ரமஷ: । 

காமாக்ஷி ஶூலபாரண: காமாக³மஸமயயக்ஞதீ³க்ஷாயாம் ॥ 80 ॥ 
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ரவதண்ட³கும்ப⁴ட³ம்ப³ரகவதண்டி³ககுசப⁴ரார்தமத்⁴யாய । 
குங்குமருரச நமஸ்யாம் ஶங்கரநயனாம்ருʼதாய ரசயாம: ॥ 81 ॥ 
 

அதி⁴காஞ்சிதமணிகாஞ்சனகாஞ்சமீதி⁴காஞ்சி காஞ்சித³த்³ராக்ஷம் । 

அவனதஜனானுகம்பாமனுகம்பாகூலமஸ்மத³னுகூலாம் ॥ 82 ॥ 
 
பரிசிதகம்பாதரீம் பர்வதராஜன்யஸுக்ருʼதஸன்னாஹம் । 

பரகு³ருக்ருʼபயா வரீக்ஷ பரமஶிரவாத்ஸங்க³மங்க³ளாப⁴ரணம் ॥ 83 ॥ 
 

த³க்³த⁴மத³னஸ்ய ஶம்ரபா:⁴ ப்ரதீ²யஸீம் ப்³ரஹ்மசர்யகவத³க்³தீ⁴ம் । 

தவ ரத³வி தருணிமஸ்ரீசதுரிமபாரகா ந சக்ஷரம மாத: ॥ 84 ॥ 
 

மத³ஜலதமாலபத்ரா வஸனிதபத்ரா கராத்³ருʼதக²னித்ரா । 

விஹரதி புலிந்த³ரயாஷா கு³ஞ்ஜாபூ⁴ஷா ப²ணநீ்த்³ரக்ருʼதரவஷா ॥ 85 ॥ 
 

அங்ரக ஶுகின ீகீ³ரத பகௌதுகின ீபரிஸரர ச கா³யகின ீ। 

ஜயஸி ஸவிரத⁴ऽம்ப³ கப⁴ரவமண்ட³லின ீஶ்ரவஸி ஶங்க²குண்ட³லின ீ॥ 86 ॥ 
 

ப்ரணதஜனதாபவர்கா³ க்ருʼதப³ஹுஸர்கா³ ஸஸிம்ஹஸம்ஸர்கா³ । 
காமாக்ஷி முதி³தப⁴ர்கா³ ஹதரிபுவர்கா³ த்வரமவ ஸா து³ர்கா³ ॥ 87 ॥ 
 

ஶ்ரவணசலத்³ரவதண்டா³ ஸமரராத்³த³ண்டா³ து⁴தாஸுரஶிக²ண்டா³ । 
ரத³வி கலிதாந்த்ரஷண்டா³ த்⁴ருʼதநரமுண்டா³ த்வரமவ சாமுண்டா³ ॥ 88 ॥ 
 

உர்வதீ⁴ரரந்த்³ரகன்ரய த³ர்வபீ⁴ரிரதன ப⁴க்தபூரரண । 

கு³ர்வமீகிஞ்சனார்திம் க²ர்வகீுருரஷ த்வரமவ காமாக்ஷி ॥ 89 ॥ 
 

தாடி³தரிபுபரிபீட³னப⁴யஹரண நிபுணஹலமுஸலா । 

க்ரராட³பதிபீ⁴ஷணமுகீ² க்ரீட³ஸி ஜக³தி த்வரமவ காமாக்ஷி ॥ 90 ॥ 
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ஸ்மரமத²னவரணரலாலா மன்மத²ரஹலாவிலாஸமணிஶாலா । 

கனகருசிபசௌர்யஶலீா த்வமம்ப³ பா³லா கராப்³ஜத்⁴ருʼதமாலா ॥ 91 ॥ 
 

விமலபடீ கமலகுடீ புஸ்தகருத்³ராக்ஷஶஸ்தஹஸ்தபுடீ । 
காமாக்ஷி பக்ஷ்மலாகீ்ஷ கலிதவிபஞ்ச ீவிபா⁴ஸி கவரிஞ்ச ீ॥ 92 ॥ 
 

குங்குமருசிபிங்க³மஸ்ருʼக்பங்கிலமுண்டா³லிமண்டி³தம் மாத: । 

ஜயதி தவ ரூபரத⁴யம் ஜபபடபுஸ்தகவராப⁴யகராப்³ஜம் ॥ 93 ॥ 
 
கனகமணிகலிதபூ⁴ஷாம் காலாயஸகலஹஶலீகாந்திகலாம் । 
காமாக்ஷி ஶலீரய த்வாம் கபாலஶூலாபி⁴ராமகரகமலாம் ॥ 94 ॥ 
 

ரலாஹிதிமபுஞ்ஜமத்⁴ரய ரமாஹிதபு⁴வரன முதா³ நிரீக்ஷந்ரத । 

வத³னம் தவ குசயுக³ளம் காஞ்சஸீீமாம் ச ரகऽபி காமாக்ஷி ॥ 95 ॥ 
 

ஜலதி⁴த்³விகு³ணிதஹுதப³ஹதி³ஶாதி³ரனஶ்வரகலாஶ்விரனயத³கல: । 

நலிகனர்மரஹஶி க³ச்ச²ஸி ஸர்ரவாத்தரகரகமலத³லமமலம் ॥ 96 ॥ 
 

ஸத்க்ருʼதரத³ஶிகசரணா: ஸபீ³ஜநிர்பீ³ஜரயாக³நிஶ்ரரண்யா । 

அபவர்க³பஸௌத⁴வலபீ⁴மாரராஹந்த்யம்ப³ ரகऽபி தவ க்ருʼபயா ॥ 97 ॥ 
 

அந்தரபி ப³ஹிரபி த்வம் ஜந்துதரதரந்தகாந்தக்ருʼத³ஹந்ரத । 
சிந்திதஸந்தானவதாம் ஸந்ததமபி தந்தனஷீி மஹிமானம் ॥ 98 ॥ 
 

கலமஞ்ஜுலவாக³னுமிதக³ளபஞ்ஜரக³தஶுகக்³ரபஹௌத்கண்ட்²யாத் । 

அம்ப³ ரத³நாம்ப³ரம் ரத பி³ம்ப³ப²லம் ஶம்ப³ராரிணா ந்யஸ்தம் ॥ 99 ॥ 
 

ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ஶிரவ ஜய ஜய காமாக்ஷி ஜய ஜயாத்³ரிஸுரத । 

ஜய ஜய மரஹஶத³யிரத ஜய ஜய சித்³க³க³னபகௌமுதீ³தா⁴ரர ॥ 100 ॥ 
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ஆர்யாஶதகம் ப⁴க்த்யா பட²தாமார்யாகடாரக்ஷண । 

நிஸ்ஸரதி வத³னகமலாத்³வாண ீபீயூஷரதா⁴ரண ீதி³வ்யா ॥ 101 ॥ 

 

|| இதி ஆர்யாஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||
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ஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீ––  பாதாரவிந்தபாதாரவிந்த  சதகம்சதகம்  

 

 

  

தி³னாரம்ப:⁴ ஸம்பன்நளினவிபினாநாமபி⁴னரவா 

விகாரஸா வாஸந்த: ஸுகவிபிகரலாகஸ்ய நியத: । 

ப்ரரதா³ஷ: காமாக்ஷி ப்ரகடபரமஜ்ஞானஶஶின: 

சகாஸ்தி த்வத்பாத³ஸ்மரணமஹிமா கஶலதனரய ॥  
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மஹிம்ன: பந்தா²னம் மத³னபரிபந்தி²ப்ரணயினி 

ப்ரபு⁴ர்நிர்ரணதும் ரத ப⁴வதி யதமாரனாऽபி கதம: । 

ததா²பி ஸ்ரீகாஞ்சவீிஹ்ருʼதிரஸிரக ரகாऽபி மனரஸா 

விபாகஸ்த்வத்பாத³ஸ்துதிவிதி⁴ஷு ஜல்பாகயதி மாம் ॥ 1 ॥ 

 

க³ளக்³ராஹ ீபபௌரந்த³ரபுரவனபீல்லவருசாம் 

த்⁴ருʼதப்ராத²ம்யாநாமருணமஹஸாமாதி³மகு³ரு: । 

ஸமிந்ரத⁴ ப³ந்தூ⁴கஸ்தப³கஸஹயுத்⁴வா தி³ஶி தி³ஶி 

ப்ரஸர்பன்காமாக்ஷ்யாஶ்சரணகிரணாநாமருணிமா ॥ 2 ॥ 
 

மராலீநாம் யானாப்⁴யஸனகலநாமூலகு³ரரவ 

த³ரித்³ராணாம் த்ராணவ்யதிகரஸுரராத்³யானதரரவ । 

தமஸ்காண்ட³ப்பரௌடி⁴ப்ரகடனதிரஸ்காரபடரவ 

ஜரனாऽயம் காமாக்ஷ்யாஶ்சரணநளினாய ஸ்ப்ருʼஹயரத ॥ 3 ॥ 
 

வஹந்தீ கஸந்தூ³ரீம் ஸரணிமவனம்ராமரபுரீ- 

புரந்த்⁴ரீஸீமந்ரத கவிகமலபா³லார்கஸுஷமா । 

த்ரயீஸீமந்தின்யா: ஸ்தனதடநிரசாலாருணபடீ 

விபா⁴ந்தீ காமாக்ஷ்யா: பத³நளினகாந்திர்விஜயரத ॥ 4 ॥ 

 
ப்ரணம்ரீபூ⁴தஸ்ய ப்ரணயகலஹத்ரஸ்தமனஸ: 

ஸ்மராராரதஶ்சூடா³வியதி க்³ருʼஹரமதீ⁴ ஹிமகர: । 

யரயா: ஸாந்த்⁴யாம் காந்திம் வஹதி ஸுஷமாபி⁴ஶ்சரணரயா: 

தரயார்ரம காமாக்ஷ்யா ஹ்ருʼத³யமபதந்த்³ரம் விஹரதாம் ॥ 5 ॥ 
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யரயா: பீடா²யந்ரத விபு³த⁴முகுடீநாம் படலிகா 

யரயா: பஸௌதா⁴யந்ரத ஸ்வயமுத³யபா⁴ரஜா ப⁴ணிதய: । 

யரயா: தா³ஸாயந்ரத ஸரஸிஜப⁴வாத்³யாஶ்சரணரயா: 

தரயார்ரம காமாக்ஷ்யா தி³னமனு வரீவர்து ஹ்ருʼத³யம் ॥ 6 ॥ 

 

நயந்தீ ஸங்ரகாசம் ஸரஸிஜருசம் தி³க்பரிஸரர 

ஸ்ருʼஜந்த ீபலௌஹித்யம் நக²கிரணசந்த்³ரார்த⁴க²சிதா । 

கவநீ்த்³ராணாம் ஹ்ருʼத்ககரவவிகஸரனாத்³ரயாக³ஜனன ீ

ஸ்பு²ரந்தீ காமாக்ஷ்யா: சரணருசிஸந்த்⁴யா விஜயரத ॥ 7 ॥ 

 

விராகவர்மாஞ்ஜகீர: கிமபி கத²யந்தீவ மது⁴ரம் 

புரஸ்தாதா³னம்ரர புரவிஜயினி ஸ்ரமரவத³ரன । 

வயஸ்ரயவ ப்பரௌடா⁴ ஶிதி²லயதி யா ப்ரரமகலஹ- 

ப்ரரராஹம் காமாக்ஷ்யா: சரணயுக³லீ ஸா விஜயரத ॥ 8 ॥ 

 

ஸுபர்வஸ்த்ரீரலாலாலகபரிசிதம் ஷட்பத³குகல: 

ஸ்பு²ரல்லாக்ஷாராக³ம் தருணதரணிஜ்ரயாதிரருகண: । 

ப்⁴ருʼதம் காந்த்யம்ரபா⁴பி:⁴ விஸ்ருʼமரமரந்கத:³ ஸரஸிகஜ: 

வித⁴த்ரத காமாக்ஷ்யா: சரணயுக³ளம் ப³ந்து⁴பத³வமீ் ॥ 9 ॥ 

 

ரஜ:ஸம்ஸர்ரக³ऽபி ஸ்தி²தமரஜஸாரமவ ஹ்ருʼத³ரய 

பரம் ரக்தத்ரவன ஸ்தி²தமபி விரக்கதகஶரணம் । 

அலப்⁴யம் மந்தா³நாம் த³த⁴த³பி ஸதா³ மந்த³க³திதாம் 

வித⁴த்ரத காமாக்ஷ்யா: சரணயுக³மாஶ்சர்யலஹரீம் ॥ 10 ॥ 
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ஜடாலா மஞ்ஜரீஸ்பு²ரத³ருணரத்நாம்ஶுநிககர: 

நிஷீத³ந்தீ மத்⁴ரய நக²ருசிஜ²ரீகா³ங்க³பயஸாம் । 

ஜக³த்த்ராணம் கர்தும் ஜனனி மம காமாக்ஷி நியதம் 

தபஶ்சர்யாம் த⁴த்ரத தவ சரணபாரதா²ஜயுக³லீ ॥ 11 ॥ 

 

துலாரகாடித்³வந்த்³வக்வணிதப⁴ணிதாபீ⁴திவசரஸா: 

வினம்ரம் காமாகீ்ஷ விஸ்ருʼமரமஹ:பாடலிதரயா: । 
க்ஷணம் வின்யாரஸன க்ஷபிததமரஸார்ரம லலிதரயா: 
புனயீான்மூர்தா⁴னம் புரஹரபுரந்த்⁴ரீ சரணரயா: ॥ 12 ॥ 
 

ப⁴வானி த்³ருஹ்ரயதாம் ப⁴வனிபி³டி³ரதப்⁴ரயா மம முஹு: 

தரமாவ்யாரமாரஹப்⁴யஸ்தவ ஜனனி காமாக்ஷி சரபணௌ । 

யரயார்லாக்ஷாபி³ந்து³ஸ்பு²ரணத⁴ரணாத்³தூ⁴ர்ஜடிஜடா- 

குடீரா ரஶாணாங்கம் வஹதி வபுரரணாங்ககலிகா ॥ 13 ॥ 
 

பவித்ரீகுர்யுர்ன: பத³தலபு⁴வ: பாடலருச: 

பராகா³ஸ்ரத பாபப்ரஶமனது⁴ரீணா: பரஶிரவ । 

கணம் லப்³து⁴ம் ரயஷாம் நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி விவஶா 

வலந்ரதா வ்யாதன்வந்த்யஹமஹமிகாம் மாத⁴வமுகா:² ॥ 14 ॥ 
 

ப³லாகாமாலாபி⁴ர்நக²ருசிமயீபி:⁴ பரிவ்ருʼரத 

வினம்ரஸ்வர்னாரீவிகசகசகாலாம்பு³த³குரல । 

ஸ்பு²ரந்த: காமாக்ஷி ஸ்பு²டத³லிதப³ந்தூ⁴கஸுஹ்ருʼத³: 
தடில்ரலகா²யந்ரத தவ சரணபாரதா²ஜகிரணா: ॥ 15 ॥ 
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ஸராக:³ ஸத்³ரவஷ: ப்ரஸ்ருʼமரஸரராரஜ ப்ரதிதி³னம் 

நிஸர்கா³தா³க்ராமன்விபு³த⁴ஜனமூர்தா⁴னமதி⁴கம் । 

கத²ங்காரம் மாத: கத²ய பத³பத்³மஸ்தவ ஸதாம் 

நதாநாம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி ககவல்யஸரணிம் ॥ 16 ॥ 
 
ஜபாலக்ஷ்மீரஶாரணா ஜனிதபரமஜ்ஞானநளின-ீ 

விகாஸவ்யாஸங்ரகா³ விப²லிதஜக³ஜ்ஜாட்³யக³ரிமா । 

மன:பூர்வாத்³ரிம் ரம திலகயது காமாக்ஷி தரஸா 

தமஸ்காண்ட³த்³ரராஹ ீதவ சரணபாரதா²ஜரமண: ॥ 17 ॥ 

 

நமஸ்குர்ம: ப்ரரங்க²ன்மணிகடகநீரலாத்பலமஹ:- 

பரயாபதௌ⁴ ரிங்க²த்³பி⁴ர்நக²கிரணரப²கனர்த⁴வலிரத । 

ஸ்பு²டம் குர்வாணாய ப்ரப³லசலபதௌ³ர்வானலஶிகா²- 
விதர்கம் காமாக்ஷ்யா: ஸததமருணிம்ரன சரணரயா: ॥ 18 ॥ 
 
ஶிரவ பாஶாரயதாமலகு⁴னி தம:கூபகுஹரர 

தி³னாதீ⁴ஶாரயதாம் மம ஹ்ருʼத³யபாரதா²ஜவிபிரன । 

நரபா⁴மாஸாரயதாம் ஸரஸகவிதாரீதிஸரிதி 

த்வதீ³பயௌ காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருʼதகிரபணௌ ரத³வி சரபணௌ ॥ 19 ॥ 

 

நிஷக்தம் ஶ்ருத்யந்ரத நயனமிவ ஸத்³வ்ருʼத்தருசிகர: 

ஸகமர்ஜுஷ்டம் ஶுத்³கத⁴ரத⁴ரமிவ ரம்கயர்த்³விஜக³கண: । 

ஶிரவ வரக்ஷாஜன்மத்³விதயமிவ முக்தாஶ்ரிதமுரம 

த்வதீ³யம் காமாக்ஷி ப்ரணதஶரணம் பநௌமி சரணம் ॥ 20 ॥ 
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நமஸ்யாஸம்ஸஜ்ஜன்னமுசிபரிபந்தி²ப்ரணயின-ீ 

நிஸர்க³ப்ரரங்ரகா²லத்குரலகுலகாலாஹிஶப³ரல । 

நக²ச்சா²யாது³க்³ரதா⁴த³தி⁴பயஸி ரத கவத்³ருமருசாம் 

ப்ரசாரம் காமாக்ஷி ப்ரசுரயதி பாதா³ப்³ஜஸுஷமா ॥ 21 ॥ 

 

கதா³ தூ³ரீகர்தும் கடுது³ரிதகாரகாலஜனிதம் 

மஹாந்தம் ஸந்தாபம் மத³னபரிபந்தி²ப்ரியதரம । 

க்ஷணாத்ரத காமாக்ஷி த்ரிபு⁴வனபரீதாபஹரரண 

படீயாம்ஸம் லப்ஸ்ரய பத³கமலரஸவாம்ருʼதரஸம் ॥ 22 ॥ 

 
யரயா: ஸாந்த்⁴யம் ரராசி: ஸததமருணிம்ரன ஸ்ப்ருʼஹயரத 

யரயாஶ்சாந்த்³ரீ காந்தி: பரிபததி த்³ருʼஷ்ட்வா நக²ருசிம் । 

யரயா: பாரகாத்³ரரகம் பிபடி²ஷதி ப⁴க்த்யா கிஸலயம் 

ம்ரதி³ம்ன: காமாக்ஷ்யா மனஸி சரபணௌ பதௌ தனுமரஹ ॥ 23 ॥ 

 

ஜக³ன்ரனத³ம் ரநத³ம் பரமிதி பரித்யஜ்ய யதிபி:⁴ 

குஶாக்³ரீயஸ்வாந்கத: குஶலதி⁴ஷகண: ஶாஸ்த்ரஸரபணௌ । 

க³ரவஷ்யம் காமாக்ஷி த்⁴ருவமக்ருʼதகாநாம் கி³ரிஸுரத 

கி³ராகமத³ம்பர்யம் தவ சரணபத்³மம் விஜயரத ॥ 24 ॥ 
 
க்ருʼதஸ்னானம் ஶாஸ்த்ராம்ருʼதஸரஸி காமாக்ஷி நிதராம் 

த³தா⁴னம் கவஶத்³யம் கலிதரஸமானந்த³ஸுத⁴யா । 

அலங்காரம் பூ⁴ரமர்முனிஜனமனஶ்சின்மயமஹா- 

பரயாரத⁴ரந்தஸ்ஸ்த²ம் தவ சரணரத்னம் ம்ருʼக³யரத ॥ 25 ॥ 
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மரனாரக³ரஹ ரமாரஹாத்³ப⁴வதிமிரபூர்ரண மம முஹு: 

த³ரித்³ராணகீுர்வந்தி³னகரஸஹஸ்ராணி கிரகண: । 

வித⁴த்தாம் காமாக்ஷி ப்ரஸ்ருʼமரதரமாவஞ்சனசண: 

க்ஷணார்த⁴ம் ஸான்னித்⁴யம் சரணமணிதீ³ரபா ஜனனி ரத ॥ 26 ॥ 

 

கவநீாம் ரசரதாவன்நக²ரருசிஸம்பர்கி விபு³த⁴- 
ஸ்ரவந்தீஸ்ரராரதாவத்படுமுக²ரிதம் ஹம்ஸகரகவ: । 

தி³னாரம்ப⁴ஸ்ரீவன்நியதமருணச்சா²யஸுப⁴க³ம் 

மத³ந்த: காமாக்ஷ்யா: ஸ்பு²ரது பத³பங்ரகருஹயுக³ம் ॥ 27 ॥ 

 

ஸதா³ கிம் ஸம்பர்காத்ப்ரக்ருʼதிகடி²கனர்நாகிமுகுகட: 

தகடர்நீஹாராத்³ரரரதி⁴கமணுனா ரயாகி³மனஸா । 

விபி⁴ந்ரத ஸம்ரமாஹம் ஶிஶிரயதி ப⁴க்தானபி த்³ருʼஶாம் 

அத்³ருʼஶ்யம் காமாக்ஷி ப்ரகடயதி ரத பாத³யுக³ளம் ॥ 28 ॥ 

 

பவித்ராப்⁴யாமம்ப³ ப்ரக்ருʼதிம்ருʼது³லாப்⁴யாம் தவ ஶிரவ 

பதா³ப்⁴யாம் காமாக்ஷி ப்ரஸப⁴மபி⁴பூ⁴கத: ஸசகிகத: । 

ப்ரவாகலரம்ரபா⁴கஜரபி ச வனவாஸவ்ரதத³ஶா: 

ஸகத³வாரப்⁴யந்ரத பரிசரிதநானாத்³விஜக³கண: ॥ 29 ॥ 

 

சிராத்³த்³ருʼஶ்யா ஹம்கஸ: கத²மபி ஸதா³ ஹம்ஸஸுலப⁴ம் 

நிரஸ்யந்தீ ஜாட்³யம் நியதஜட³மத்⁴கயகஶரணம் । 

அரதா³ஷவ்யாஸங்கா³ ஸததமபி ரதா³ஷாப்திமலினம் 

பரயாஜம் காமாக்ஷ்யா: பரிஹஸதி பாதா³ப்³ஜயுக³லீ ॥ 30 ॥ 
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ஸுராணாமானந்த³ப்ரப³லனதயா மண்ட³னதயா 

நரக²ந்து³ஜ்ரயாத்ஸ்னாபி⁴ர்விஸ்ருʼமரதம:க²ண்ட³னதயா । 

பரயாஜஸ்ரீத்³ரவஷவ்ரதரததயா த்வச்சரணரயா: 

விலாஸ: காமாக்ஷி ப்ரகடயதி கநஶாகரத³ஶாம் ॥ 31 ॥ 

 

ஸிதிம்னா காந்தீநாம் நக²ரஜனுஷாம் பாத³நளின- 

ச்ச²வநீாம் ரஶாணிம்னா தவ ஜனனி காமாக்ஷி நமரன । 

லப⁴ந்ரத மந்தா³ரக்³ரதி²தனவப³ந்தூ⁴ககுஸும- 

ஸ்ரஜாம் ஸாமீசனீ்யம் ஸுரபுரபுரந்த்⁴ரீகசப⁴ரா: ॥ 32 ॥ 
 

ஸ்பு²ரன்மத்⁴ரய ஶுத்³ரத⁴ நக²கிரணது³க்³தா⁴ப்³தி⁴பயஸாம் 

வஹன்னப்³ஜம் சக்ரம் த³ரமபி ச ரலகா²த்மகதயா । 

ஶ்ரிரதா மாத்ஸ்யம் ரூபம் ஶ்ரியமபி த³தா⁴ரனா நிருபமாம் 

த்ரிதா⁴மா காமாக்ஷ்யா: பத³நளினநாமா விஜயரத ॥ 33 ॥ 

 

நக²ஸ்ரீஸன்னத்³த⁴ஸ்தப³கநிசித: ஸ்கவஶ்ச கிரகண: 

பிஶங்கக:³ காமாக்ஷி ப்ரகடிதலஸத்பல்லவருசி: । 

ஸதாம் க³ம்ய: ஶங்ரக ஸகலப²லதா³தா ஸுரதரு: 

த்வதீ³ய: பாரதா³ऽயம் துஹினகி³ரிராஜன்யதனரய ॥ 34 ॥ 

 
வஷட்குர்வன்மாஞ்ஜரீஜகலககல: கர்மலஹரீ- 

ஹவமீ்ஷி ப்ரராத்³த³ண்ட³ம் ஜ்வலதி பரமஜ்ஞானத³ஹரன । 

மஹயீான்காமாக்ஷி ஸ்பு²டமஹஸி ரஜாரஹாதி ஸுதி⁴யாம் 

மரனாரவத்³யாம் மாதஸ்தவ சரணயஜ்வா கி³ரிஸுரத ॥ 35 ॥ 
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மஹாமந்த்ரம் கிஞ்சின்மணிகடகனாகத³ர்ம்ருʼது³ ஜபன் 

க்ஷிபந்தி³க்ஷு ஸ்வச்ச²ம் நக²ருசிமயம் பா⁴ஸ்மனரஜ: । 

நதாநாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதிபடுருச்சாட்ய மமதா- 

பிஶாசமீ் பாரதா³ऽயம் ப்ரகடயதி ரத மாந்த்ரிகத³ஶாம் ॥ 36 ॥ 
 

உதீ³ரத ரபா³ரத⁴ந்பதௌ³ தமஸி நிதராம் ஜக்³முஷி த³ஶாம் 

த³ரித்³ராம் காமாக்ஷி ப்ரகடமனுராக³ம் வித³த⁴தீ । 

ஸிரதனாச்சா²த்³யாங்க³ம் நக²ருசிபரடனாங்க்⁴ரியுக³லீ- 

புரந்த்⁴ரீ ரத மாத: ஸ்வயமபி⁴ஸரத்ரயவ ஹ்ருʼத³யம் ॥ 37 ॥ 

 

தி³னாரம்ப:⁴ ஸம்பன்நளினவிபினாநாமபி⁴னரவா 

விகாரஸா வாஸந்த: ஸுகவிபிகரலாகஸ்ய நியத: । 

ப்ரரதா³ஷ: காமாக்ஷி ப்ரகடபரமஜ்ஞானஶஶின: 

சகாஸ்தி த்வத்பாத³ஸ்மரணமஹிமா கஶலதனரய ॥ 38 ॥ 

 

த்⁴ருʼதச்சா²யம் நித்யம் ஸரஸிருஹகமத்ரீபரிசிதம் 

நிதா⁴னம் தீ³ப்தீனாம் நிகி²லஜக³தாம் ரபா³த⁴ஜனகம் । 

முமுக்ஷூணாம் மார்க³ப்ரத²னபடு காமாக்ஷி பத³வமீ் 

பத³ம் ரத பாதங்கீ³ம் பரிகலயரத பர்வதஸுரத ॥ 39 ॥ 

 

ஶகனஸ்தரீ்த்வா ரமாஹாம்பு³தி⁴மத² ஸமாரராடு⁴மனஸ: 

க்ரமாத்ககவல்யாக்²யாம் ஸுக்ருʼதிஸுலபா⁴ம் பஸௌத⁴வலபீ⁴ம் । 

லப⁴ந்ரத நி:ஶ்ரரணமீிவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி சரணம் 

புரஶ்சர்யாபி⁴ஸ்ரத புரமத²னஸீமந்தினி ஜனா: ॥ 40 ॥ 
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ப்ரசண்டா³ர்திரக்ஷாப⁴ப்ரமத²னக்ருʼரத ப்ராதிப⁴ஸரி- 

த்ப்ரவாஹப்ரராத்³த³ண்டீ³கரணஜலதா³ய ப்ரணமதாம் । 

ப்ரதீ³பாய ப்பரௌரட⁴ ப⁴வதமஸி காமாக்ஷி சரண- 

ப்ரஸாபதௌ³ன்முக்²யாய ஸ்ப்ருʼஹயதி ஜரனாऽயம் ஜனனி ரத ॥ 41 ॥ 

 

மருத்³பி:⁴ ஸம்ரஸவ்யா ஸததமபி சாஞ்சல்யரஹிதா 

ஸதா³ருண்யம் யாந்தீ பரிணதித³ரித்³ராணஸுஷமா । 

கு³ரணாத்கர்ஷான்மாஞ்ஜரீஜகலககலஸ்தர்ஜனபடு: 

ப்ரவாலம் காமாக்ஷ்யா: பரிஹஸதி பாதா³ப்³ஜயுக³லீ ॥ 42 ॥ 

 

ஜக³த்³ரக்ஷாத³க்ஷா ஜலஜருசிஶிக்ஷாபடுதரா 

ஸகமர்னம்யா ரம்யா ஸததமபி⁴க³ம்யா பு³த⁴ஜகன: । 

த்³வயீ லீலாரலாலா ஶ்ருதிஷு ஸுரபாலாதி³முகுடீ- 

தடீஸீமாதா⁴மா தவ ஜனனி காமாக்ஷி பத³ரயா: ॥ 43 ॥ 

 

கி³ராம் தூ³பரௌ ரசாபரௌ ஜடி³மதிமிராணாம் க்ருʼதஜக³- 
த்பரித்ராபணௌ ரஶாபணௌ முனிஹ்ருʼத³யலீகலகநிபுபணௌ । 

நகக:² ஸ்ரமபரௌ ஸாபரௌ நிக³மவசஸாம் க²ண்டி³தப⁴வ- 

க்³ரரஹான்மாபதௌ³ பாபதௌ³ தவ ஜனனி காமாக்ஷி கலரய ॥ 44 ॥ 

 

அவிஶ்ராந்தம் பங்கம் யத³பி கலயன்யாவகமயம் 

நிரஸ்யன்காமாக்ஷி ப்ரணமனஜுஷாம் பங்கமகி²லம் । 

துலாரகாடித்³வந்த்³வம் த³த⁴த³பி ச க³ச்ச²ன்னதுலதாம் 

கி³ராம் மார்க³ம் பாரதா³ கி³ரிவரஸுரத லங்க⁴யதி ரத ॥ 45 ॥ 
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ப்ரவாலம் ஸவ்ரீலம் விபினவிவரர ரவபயதி யா 

ஸ்பு²ரல்லீலம் பா³லாதபமதி⁴கபா³லம் வத³தி யா । 

ருசிம் ஸாந்த்⁴யாம் வந்த்⁴யாம் விரசயதி யா வர்த⁴யது ஸா 

ஶிவம் ரம காமாக்ஷ்யா: பத³நளினபாடல்யலஹரீ ॥ 46 ॥ 

 

கிரஞ்ஜ்ரயாத்ஸ்னாரீதிம் நக²முக²ருசா ஹம்ஸமனஸாம் 

விதன்வான: ப்ரீதிம் விகசதருணாம்ரபா⁴ருஹருசி: । 

ப்ரகாஶ: ஸ்ரீபாத³ஸ்தவ ஜனனி காமாக்ஷி தனுரத 

ஶரத்காலப்பரௌடி⁴ம் ஶஶிஶகலசூட³ப்ரியதரம ॥ 47 ॥ 

 

நகா²ங்கூரஸ்ரமரத்³யுதிவிமலக³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸுக²ம் 

க்ருʼதஸ்னானம் ஜ்ஞாநாம்ருʼதமமலமாஸ்வாத்³ய நியதம் । 

உத³ஞ்சன்மஞ்ஜரீஸ்பு²ரணமணிதீ³ரப மம மரனா 

மரனாஜ்ரஞ காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமணிஹர்ம்ரய விஹரதாம் ॥ 48 ॥ 
 

ப⁴வாம்ரபா⁴பதௌ⁴ பநௌகாம் ஜடி³மவிபிரன பாவகஶிகா²- 
மமர்த்ரயந்த்³ராதீ³நாமதி⁴முகுடமுத்தம்ஸகலிகாம் । 

ஜக³த்தாரப ஜ்ரயாத்ஸ்நாமக்ருʼதகவச:பஞ்ஜரபுரட 

ஶுகஸ்த்ரீம் காமாக்ஷ்யா மனஸி கலரய பாத³யுக³லீம் ॥ 49 ॥ 

 

பராத்மப்ராகாஶ்யப்ரதிப²லனசுஞ்சு: ப்ரணமதாம் 

மரனாஜ்ஞஸ்த்வத்பாரதா³ மணிமுகுரமுத்³ராம் கலயரத । 

யதீ³யாம் காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதிமஸ்ருʼணா: ரஶாத⁴கத³ஶாம் 

விதா⁴தும் ரசஷ்ட²ந்ரத ப³லரிபுவதூ⁴டீகசப⁴ரா: ॥ 50 ॥ 
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அவிஶ்ராந்தம் திஷ்ட²ன்னக்ருʼதகவச:கந்த³ரபுடீ- 

குடீராந்த: ப்பரௌட⁴ம் நக²ருசிஸடாலீம் ப்ரகடயன் । 

ப்ரசண்ட³ம் க²ண்ட³த்வம் நயது மம காமாக்ஷி தரஸா 

தரமாரவதண்ரட³ந்த்³ரம் தவ சரணகண்டீ²ரவபதி: ॥ 51 ॥ 

 

புரஸ்தாத்காமாக்ஷி ப்ரசுரரஸமாக²ண்ட³லபுரீ- 

புரந்த்⁴ரீணாம் லாஸ்யம் தவ லலிதமாரலாக்ய ஶனகக: । 

நக²ஸ்ரீபி:⁴ ஸ்ரமரா ப³ஹு விதனுரத நூபுரரகவ- 

ஶ்சமத்க்ருʼத்யா ஶங்ரக சரணயுக³லீ சாடுரசனா: ॥ 52 ॥ 

 

ஸரராஜம் நிந்த³ந்தீ நக²கிரணகர்பூரஶிஶிரா 

நிஷிக்தா மாராரரர்முகுடஶஶிரரகா²ஹிமஜகல: । 

ஸ்பு²ரந்தீ காமாக்ஷி ஸ்பு²டருசிமரய பல்லவசரய 

தவாத⁴த்ரத கமத்ரீம் பதி²கஸுத்³ருʼஶா பாத³யுக³லீ ॥ 53 ॥ 

 
நதாநாம் ஸம்பத்ரதரனவரதமாகர்ஷணஜப: 

ப்ரரராஹத்ஸம்ஸாரப்ரஸரக³ரிமஸ்தம்ப⁴னஜப: । 

த்வதீ³ய: காமாக்ஷி ஸ்மரஹரமரனாரமாஹனஜப: 

படீயான்ன: பாயாத்பத³நளினமஞ்ஜரீநினத:³ ॥ 54 ॥ 
 

விதன்வதீா² நாரத² மம ஶிரஸி காமாக்ஷி க்ருʼபயா 

பதா³ம்ரபா⁴ஜன்யாஸம் பஶுபரிப்³ருʼட⁴ப்ராணத³யிரத । 

பிப³ந்ரதா யன்முத்³ராம் ப்ரகடமுபகம்பாபரிஸரம் 

த்³ருʼஶா நானந்த்³யந்ரத நளினப⁴வநாராயணமுகா:² ॥ 55 ॥ 
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ப்ரணாரமாத்³யத்³ப்³ருʼந்தா³ரகமுகுடமந்தா³ரகலிகா- 

விரலாலல்ரலாலம்ப³ப்ரகரமயதூ⁴மப்ரசுரிமா । 

ப்ரதீ³ப்த: பாதா³ப்³ஜத்³யுதிவிததிபாடல்யலஹரீ- 

க்ருʼஶானு: காமாக்ஷ்யா மம த³ஹது ஸம்ஸாரவிபினம் ॥ 56 ॥ 

 

வலக்ஷஸ்ரீர்ருʼக்ஷாதி⁴பஶிஶுஸத்³ருʼகக்ஷஸ்தவ நகக:² 
ஜிக்⁴ருʼக்ஷுர்த³க்ஷத்வம் ஸரஸிருஹபி⁴க்ஷுத்வகரரண । 

க்ஷணான்ரம காமாக்ஷி க்ஷபிதப⁴வஸங்ரக்ஷாப⁴க³ரிமா 

வரசாகவசக்ஷன்யம் சரணயுக³லீ பக்ஷ்மலயதாத் ॥ 57 ॥ 

 

ஸமந்தாத்காமாக்ஷி க்ஷததிமிரஸந்தானஸுப⁴கா³ன் 

அனந்தாபி⁴ர்பா⁴பி⁴ர்தி³னமனு தி³க³ந்தான்விரசயன் । 

அஹந்தாயா ஹந்தா மம ஜடி³மத³ந்தாவலஹரி: 

விபி⁴ந்தாம் ஸந்தாபம் தவ சரணசிந்தாமணிரபஸௌ ॥ 58 ॥ 
 

த³தா⁴ரனா பா⁴ஸ்வத்தாமம்ருʼதநிலரயா ரலாஹிதவபு: 

வினம்ராணாம் பஸௌம்ரயா கு³ருரபி கவித்வம் ச கலயன் । 

க³பதௌ மந்ரதா³ க³ங்கா³த⁴ரமஹிஷி காமாக்ஷி ப⁴ஜதாம் 

தம:ரகதுர்மாதஸ்தவ சரணபத்³ரமா விஜயரத ॥ 59 ॥ 

 

நயந்தமீ் தா³ஸத்வம் நளினப⁴வமுக்²யானஸுலப⁴- 

ப்ரதா³னாத்³தீ³னாநாமமரதருபதௌ³ர்பா⁴க்³யஜனனமீ் । 

ஜக³ஜ்ஜன்மரக்ஷமக்ஷயவிதி⁴ஷு காமாக்ஷி பத³ரயா: 

து⁴ரீணாமீஷ்ரட க: தவ ப⁴ணிதுமாரஹாபுருஷிகாம் ॥ 60 ॥ 
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ஜரனாऽயம் ஸந்தப்ரதா ஜனனி ப⁴வசண்டா³ம்ஶுகிரகண: 

அலப்³த⁴கவகம் ஶதீம் கணமபி பரஜ்ஞானபயஸ: । 

தரமாமார்ரக³ பாந்த²ஸ்தவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி ஶிஶிராம் 

பதா³ம்ரபா⁴ஜச்சா²யாம் பரமஶிவஜாரய ம்ருʼக³யரத ॥ 61 ॥ 

 

ஜயத்யம்ப³ ஸ்ரீமன்நக²கிரணசனீாம்ஶுகமயம் 

விதானம் பி³ப்⁴ராரண ஸுரமகுடஸங்க⁴ட்டமஸ்ருʼரண । 

நிஜாருண்யபக்ஷௌமாஸ்தரணவதி காமாக்ஷி ஸுலபா⁴ 

பு³கத:⁴ ஸம்வின்நாரீ தவ சரணமாணிக்யப⁴வரன ॥ 62 ॥ 

 

ப்ரதமீ: காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிததருணாதி³த்யகிரண- 

ஶ்ரிரயா மூலத்³ரவ்யம் தவ சரணமத்³ரீந்த்³ரதனரய । 

ஸுரரந்த்³ராஶாமாபூரயதி யத³பஸௌ த்⁴வாந்தமகி²லம் 

து⁴னரீத தி³க்³பா⁴கா³னபி ச மஹஸா பாடலயரத ॥ 63 ॥ 

 

மஹாபா⁴ஷ்யவ்யாக்²யாபடுஶயனமாரராபயதி வா 

ஸ்மரவ்யாபாரரர்ஷ்யாபிஶுனநிடிலம் காரயதி வா । 

த்³விரரபா²ணாமத்⁴யாஸயதி ஸததம் வாதி⁴வஸதிம் 

ப்ரணம்ரான்காமாக்ஷ்யா: பத³நளினமாஹாத்ம்யக³ரிமா ॥ 64 ॥ 

 
விரவகாம்ப⁴ஸ்ஸ்ரராதஸ்ஸ்னபனபரிபாடீஶிஶிரிரத 
ஸமீபூ⁴ரத ஶாஸ்த்ரஸ்மரணஹலஸங்கர்ஷணவஶாத் । 
ஸதாம் ரசத:ரக்ஷத்ரர வபதி தவ காமாக்ஷி சரரணா 

மஹாஸம்வித்ஸஸ்யப்ரகரவரபீ³ஜம் கி³ரிஸுரத ॥ 65 ॥ 
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த³தா⁴ரனா மந்தா³ரஸ்தப³கபரிபாடீம் நக²ருசா 

வஹந்தீ³ப்தாம் ரஶாணாங்கு³லிபடலசாம்ரபயகலிகாம் । 

அரஶாரகால்லாஸம் ந: ப்ரசுரயது காமாக்ஷி சரண: 

விகாஸீ வாஸந்த: ஸமய இவ ரத ஶர்வத³யிரத ॥ 66 ॥ 

 

நகா²ம்ஶுப்ராசுர்யப்ரஸ்ருʼமரமராலாலித⁴வல: 

ஸ்பு²ரன்மஞ்ஜரீராத்³யன்மரகதமஹஶ்கஶவலயுத: । 

ப⁴வத்யா: காமாக்ஷி ஸ்பு²டசரணபாடல்யகபட: 

நத:³ ரஶாணாபி⁴க்²ரயா நக³பதிதனூரஜ விஜயரத ॥ 67 ॥ 

 
து⁴னானம் பங்பகௌக⁴ம் பரமஸுலப⁴ம் கண்டககுகல: 

விகாஸவ்யாஸங்க³ம் வித³த⁴த³பராதீ⁴னமநிஶம் । 

நரக²ந்து³ஜ்ரயாத்ஸ்னாபி⁴ர்விஶத³ருசி காமாக்ஷி நிதராம் 

அஸாமான்யம் மன்ரய ஸரஸிஜமித³ம் ரத பத³யுக³ம் ॥ 68 ॥ 

 

கரீந்த்³ராய த்³ருஹ்யத்யலஸக³திலீலாஸு விமகல: 

பரயாகஜர்மாத்ஸர்யம் ப்ரகடயதி காமம் கலயரத । 

பதா³ம்ரபா⁴ஜத்³வந்த்³வம் தவ தத³பி காமாக்ஷி ஹ்ருʼத³யம் 

முனநீாம் ஶாந்தாநாம் கத²மநிஶமஸ்கம ஸ்ப்ருʼஹயரத ॥ 69 ॥ 

 
நிரஸ்தா ரஶாணிம்னா சரணகிரணாநாம் தவ ஶிரவ 
ஸமிந்தா⁴னா ஸந்த்⁴யாருசிரசலராஜன்யதனரய । 

அஸாமர்த்²யாரத³னம் பரிப⁴விதுரமதத்ஸமருசாம் 

ஸரராஜாநாம் ஜாரன முகுலயதி ரஶாபா⁴ம் ப்ரதிதி³னம் ॥ 70 ॥ 
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உபாதி³க்ஷத்³தா³க்ஷ்யம் தவ சரணநாமா கு³ருரபஸௌ 

மராலாநாம் ஶங்ரக மஸ்ருʼணக³திலாலித்யஸரபணௌ । 

அதஸ்ரத நிஸ்தந்த்³ரம் நியதமமுனா ஸக்²யபத³வமீ் 

ப்ரபன்னம் பாரதா²ஜம் ப்ரதி த³த⁴தி காமாக்ஷி குதுகம் ॥ 71 ॥ 

 

த³தா⁴கன: ஸம்ஸர்க³ம் ப்ரக்ருʼதிமலிகன: ஷட்பத³குகல: 

த்³விஜாதீ⁴ஶஶ்லாகா⁴விதி⁴ஷு வித³த⁴த்³பி⁴ர்முகுலதாம் । 

ரரஜாமிஶ்கர: பத்³கமர்நியதமபி காமாக்ஷி பத³ரயா: 

விரராத⁴ஸ்ரத யுக்ரதா விஷமஶரகவரிப்ரியதரம ॥ 72 ॥ 
 
கவித்வஸ்ரீமிஸ்ரீகரணநிபுபணௌ ரக்ஷணசபணௌ 
விபன்னாநாம் ஸ்ரீமன்நளினமஸ்ருʼபணௌ ரஶாணகிரபணௌ । 

முனநீ்த்³ராணாமந்த:கரணஶரபணௌ மந்த³ஸரபணௌ 

மரனாஜ்பஞௌ காமாக்ஷ்யா து³ரிதஹரபணௌ பநௌமி சரபணௌ ॥ 73 ॥ 

 

பரஸ்மாத்ஸர்வஸ்மாத³பி ச பரரயார்முக்திகரரயா: 

நக²ஸ்ரீபி⁴ர்ஜ்ரயாத்ஸ்னாகலிததுலரயாஸ்தாம்ரதலரயா: । 

நிலீரய காமாக்ஷ்யா நிக³மனுதரயார்னாகினதரயா: 

நிரஸ்தப்ரரான்மீலன்நளினமத³ரயாரரவ பத³ரயா: ॥ 74 ॥ 

 

ஸ்வபா⁴வாத³ன்ரயான்யம் கிஸலயமபீத³ம் தவ பத³ம் 

ம்ரதி³ம்னா ரஶாணிம்னா ப⁴க³வதி த³தா⁴ரத ஸத்³ருʼஶதாம் । 

வரன பூர்வஸ்ரயச்சா² ஸததமவரன கிம் து ஜக³தாம் 

பரஸ்ரயத்த²ம் ரப⁴த:³ ஸ்பு²ரதி ஹ்ருʼதி³ காமாக்ஷி ஸுதி⁴யாம் ॥ 75 ॥ 
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கத²ம் வாசாரலாऽபி ப்ரகடமணிமஞ்ஜரீநினகத:³ 
ஸகத³வானந்தா³ர்த்³ரான்விரசயதி வாசம்யமஜனான் । 

ப்ரக்ருʼத்யா ரத ரஶாணச்ச²விரபி ச காமாக்ஷி சரரணா 

மனஷீாகநர்மல்யம் கத²மிவ ந்ருʼணாம் மாம்ஸலயரத ॥ 76 ॥ 

 
சலத்த்ருʼஷ்ணாவசீபீரிசலனபர்யாகுலதயா 
முஹுர்ப்⁴ராந்தஸ்தாந்த: பரமஶிவவாமாக்ஷி பரவான் । 

திதரீ்ஷு: காமாக்ஷி ப்ரசுரதரகர்மாம்பு³தி⁴மமும் 

கதா³ஹம் லப்ஸ்ரய ரத சரணமணிரஸதும் கி³ரிஸுரத ॥ 77 ॥ 

 

விஶுஷ்யந்த்யாம் ப்ரஜ்ஞாஸரிதி து³ரிதக்³ரீஷ்மஸமய- 

ப்ரபா⁴ரவண கீ்ஷரண ஸதி மம மன:ரககினி ஶுசா । 

த்வதீ³ய: காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதசரணாம்ரபா⁴த³மஹிமா 

நரபா⁴மாஸாரடாபம் நக³பதிஸுரத கிம் ந குருரத ॥ 78 ॥ 

 
வினம்ராணாம் ரசரதாப⁴வனவலபீ⁴ஸீம்னி சரண- 

ப்ரதீ³ரப ப்ராகாஶ்யம் த³த⁴தி தவ நிர்தூ⁴ததமஸி । 

அஸீமா காமாக்ஷி ஸ்வயமலகு⁴து³ஷ்கர்மலஹரீ 

விகூ⁴ர்ணந்த ீஶாந்திம் ஶலப⁴பரிபாடீவ ப⁴ஜரத ॥ 79 ॥ 
 

விராஜந்தீ ஶுக்திர்நக²கிரணமுக்தாமணிதரத: 

விபத்பாரதா²ராபஶௌ தரிரபி நராணாம் ப்ரணமதாம் । 

த்வதீ³ய: காமாக்ஷி த்⁴ருவமலகு⁴வஹ்னிர்ப⁴வவரன 

முனநீாம் ஜ்ஞானாக்³ரனரரணிரயமங்க்⁴ரிர்விஜயரத ॥ 80 ॥ 
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ஸமஸ்கத: ஸம்ரஸவ்ய: ஸததமபி காமாக்ஷி விபு³கத:⁴ 

ஸ்துரதா க³ந்த⁴ர்வஸ்த்ரீஸுலலிதவிபஞ்சகீலரகவ: । 

ப⁴வத்யா பி⁴ந்தா³ரனா ப⁴வகி³ரிகுலம் ஜ்ருʼம்பி⁴ததரமா- 

வலத்³ரராஹ ீமாதஶ்சரணபுருஹூரதா விஜயரத ॥ 81 ॥ 

 

வஸந்தம் ப⁴க்தாநாமபி மனஸி நித்யம் பரிலஸத்³- 
க⁴னச்சா²யாபூர்ணம் ஶுசிமபி ந்ருʼணாம் தாபஶமனம் । 

நரக²ந்து³ஜ்ரயாத்ஸ்னாபி:⁴ ஶிஶிரமபி பத்³ரமாத³யகரம் 

நமாம: காமாக்ஷ்யாஶ்சரணமதி⁴காஶ்சர்யகரணம் ॥ 82 ॥ 
 

கவநீ்த்³ராணாம் நானாப⁴ணிதிகு³ணசித்ரீக்ருʼதவச:- 

ப்ரபஞ்சவ்யாபாரப்ரகடனகலாபகௌஶலநிதி:⁴ । 

அத:⁴குர்வன்னப்³ஜம் ஸனகப்⁴ருʼகு³முக்²கயர்முனிஜகன: 

நமஸ்ய: காமாக்ஷ்யாஶ்சரணபரரமஷ்டீ² விஜயரத ॥ 83 ॥ 

 

ப⁴வத்யா: காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதபத³பங்ரகருஹபு⁴வாம் 

பராகா³ணாம் பூகர: பரிஹ்ருʼதகலங்கவ்யதிககர: । 

நதாநாமாம்ருʼஷ்ரட ஹ்ருʼத³யமுகுரர நிர்மலருசி 

ப்ரஸன்ரன நிஶ்ரஶஷம் ப்ரதிப²லதி விஶ்வம் கி³ரிஸுரத ॥ 84 ॥ 

 

தவ த்ரஸ்தம் பாதா³த்கிஸலயமரண்யாந்தரமகா³த் 

பரம் ரரகா²ரூபம் கமலமமுரமவாஶ்ரிதமபூ⁴த் । 

ஜிதாநாம் காமாக்ஷி த்³விதயமபி யுக்தம் பரிப⁴ரவ 

விரத³ரஶ வாரஸா வா சரணக³மனம் வா நிஜரிரபா: ॥ 85 ॥ 

 



                                       உ 

மூகபஞ்ச சத ீபாதாரவிந்த ஶதகம்  பக்கம் எண்  31 

 

 

க்³ருʼஹதீ்வா யாதா²ர்த்²யம் நிக³மவசஸாம் ரத³ஶிகக்ருʼபா- 

கடாக்ஷார்கஜ்ரயாதிஶ்ஶமிதமமதாப³ந்த⁴தமஸ: । 

யதந்ரத காமாக்ஷி ப்ரதிதி³வஸமந்தர்த்³ரட⁴யிதும் 

த்வதீ³யம் பாதா³ப்³ஜம் ஸுக்ருʼதபரிபாரகன ஸுஜனா: ॥ 86 ॥ 

 

ஜடா³நாமப்யம்ப³ ஸ்மரணஸமரய தவச்சரணரயா: 

ப்⁴ரமன்மந்த²க்ஷ்மாப்⁴ருʼத்³கு⁴முகு⁴மிதஸிந்து⁴ப்ரதிப⁴டா: । 

ப்ரஸன்னா: காமாக்ஷி ப்ரஸப⁴மத⁴ரஸ்பந்த³னகரா 

ப⁴வந்தி ஸ்வச்ச²ந்த³ம் ப்ரக்ருʼதிபரிபக்வா ப⁴ணிதய: ॥ 87 ॥ 

 

வஹன்னப்யஶ்ராந்தம் மது⁴ரநினத³ம் ஹம்ஸகமபஸௌ 

தரமவாத:⁴ கர்தும் கிமிவ யதரத ரகலிக³மரன । 

ப⁴வஸ்கயவானந்த³ம் வித³த⁴த³பி காமாக்ஷி சரரணா 

ப⁴வத்யாஸ்தத்³த்³ரராஹம் ப⁴க³வதி கிரமவம் விதனுரத ॥ 88 ॥ 

 

யத³த்யந்தம் தாம்யத்யலஸக³திவார்தாஸ்வபி ஶிரவ 

தரத³தத்காமாக்ஷி ப்ரக்ருʼதிம்ருʼது³லம் ரத பத³யுக³ம் । 

கிரீகட: ஸங்க⁴ட்டம் கத²மிவ ஸுபரௌக⁴ஸ்ய ஸஹரத 

முனநீ்த்³ராணாமாஸ்ரத மனஸி ச கத²ம் ஸூசிநிஶிரத ॥ 89 ॥ 

 

மரனாரங்ரக³ மத்ரக விபு³த⁴ஜனஸம்ரமாத³ஜனன ீ

ஸராக³வ்யாஸங்க³ம் ஸரஸம்ருʼது³ஸஞ்சாரஸுப⁴கா³ । 
மரனாஜ்ஞா காமாக்ஷி ப்ரகடயது லாஸ்யப்ரகரணம் 

ரணன்மஞ்ஜரீா ரத சரணயுக³ளநீர்தகவதூ:⁴ ॥ 90 ॥ 
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பரிஷ்குர்வன்மாத: பஶுபதிகபர்த³ம் சரணராட் 

பராசாம் ஹ்ருʼத்பத்³மம் பரமப⁴ணிதீநாம் ச மகுடம் । 

ப⁴வாக்²ரய பாரதா²பதௌ⁴ பரிஹரது காமாக்ஷி மமதா- 

பராதீ⁴னத்வம் ரம பரிமுஷிதபாரதா²ஜமஹிமா ॥ 91 ॥ 

 

ப்ரஸூகன: ஸம்பர்காத³மரதருணகீுந்தலப⁴கவ: 

அபீ⁴ஷ்டாநாம் தா³னாத³நிஶமபி காமாக்ஷி நமதாம் । 

ஸ்வஸங்கா³த்கங்ரகலிப்ரஸவஜனகத்ரவன ச ஶிரவ 

த்ரிதா⁴ த⁴த்ரத வார்தாம் ஸுரபி⁴ரிதி பாரதா³ கி³ரிஸுரத ॥ 92 ॥ 

 
மஹாரமாஹஸ்ரதனவ்யதிகரப⁴யாத்பாலயதி ரயா 
வினிக்ஷிப்தம் ஸ்வஸ்மின்னிஜஜனமரனாரத்னமனிஶம் । 

ஸ ராக³ஸ்ரயாத்³ரரகாத்ஸததமபி காமாக்ஷி தரஸா 

கிரமவம் பாரதா³ऽபஸௌ கிஸலயருசிம் ரசாரயதி ரத ॥ 93 ॥ 

 

ஸதா³ ஸ்வாது³ங்காரம் விஷயலஹரீஶாலிகணிகாம் 

ஸமாஸ்வாத்³ய ஶ்ராந்தம் ஹ்ருʼத³யஶுகரபாதம் ஜனனி ரம । 

க்ருʼபாஜாரல பா²ரலக்ஷணமஹிஷி காமாக்ஷி ரப⁴ஸாத் 

க்³ருʼஹதீ்வா ருந்த⁴ீதா²ஸ்தவ பத³யுகீ³பஞ்ஜரபுரட ॥ 94 ॥ 

 

து⁴னானம் காமாக்ஷி ஸ்மரணலவமாத்ரரண ஜடி³ம- 

ஜ்வரப்பரௌடி⁴ம் கூ³ட⁴ஸ்தி²தி நிக³மகனகுஞ்ஜகுஹரர । 

அலப்⁴யம் ஸர்ரவஷாம் கதிசன லப⁴ந்ரத ஸுக்ருʼதின: 

சிராத³ன்விஷ்யந்தஸ்தவ சரணஸித்³பதௌ⁴ஷத⁴மித³ம் ॥ 95 ॥ 

 



                                       உ 

மூகபஞ்ச சத ீபாதாரவிந்த ஶதகம்  பக்கம் எண்  33 

 

 

ரணன்மஞ்ஜரீாப்⁴யாம் லலிதக³மனாப்⁴யாம் ஸுக்ருʼதிநாம் 

மரனாவாஸ்தவ்யாப்⁴யாம் மதி²ததிமிராப்⁴யாம் நக²ருசா । 

நிரத⁴யாப்⁴யாம் பத்யா நிஜஶிரஸி காமாக்ஷி ஸததம் 

நமஸ்ரத பாதா³ப்⁴யாம் நளினம்ருʼது³லாப்⁴யாம் கி³ரிஸுரத ॥ 96 ॥ 

 

ஸுராரக³ ராரகந்து³ப்ரதிநிதி⁴முரக² பர்வதஸுரத 

சிரால்லப்⁴ரய ப⁴க்த்யா ஶமத⁴னஜனாநாம் பரிஷதா³ । 
மரனாப்⁴ருʼங்ரகா³ மத்க: பத³கமலயுக்³ரம ஜனனி ரத 

ப்ரகாமம் காமாக்ஷி த்ரிபுரஹரவாமாக்ஷி ரமதாம் ॥ 97 ॥ 
 

ஶிரவ ஸம்வித்³ரூரப ஶஶிஶகலசூட³ப்ரியதரம 

ஶகனர்க³த்யாக³த்யா ஜிதஸுரவரரரப⁴ கி³ரிஸுரத । 

யதந்ரத ஸந்தஸ்ரத சரணனலினாலானயுக³ரல 

ஸதா³ ப³த்³து⁴ம் சித்தப்ரமத³கரியூத²ம் த்³ருʼட⁴தரம் ॥ 98 ॥ 

 
யஶ: ஸூரத மாதர்மது⁴ரகவிதாம் பக்ஷ்மலயரத 

ஶ்ரியம் த³த்ரத சித்ரத கமபி பரிபாகம் ப்ரத²யரத । 

ஸதாம் பாஶக்³ரந்தி²ம் ஶிதி²லயதி கிம் கிம் ந குருரத 

ப்ரபன்ரன காமாக்ஷ்யா: ப்ரணதிபரிபாடீ சரணரயா: ॥ 99 ॥ 
 

மனஷீாம் மாரஹந்த்³ரீம் ககுப⁴மிவ ரத காமபி த³ஶாம் 

ப்ரத⁴த்ரத காமாக்ஷ்யாஶ்சரணதருணாதி³த்யகிரண: । 

யதீ³ரய ஸம்பர்ரக த்⁴ருʼதரஸமரந்தா³ கவயதாம் 

பரீபாகம் த⁴த்ரத பரிமலவத ீஸூக்தினலின ீ॥ 100 ॥ 
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புரா மாராராதி: புரமஜயத³ம்ப³ ஸ்தவஶகத: 

ப்ரஸன்னாயாம் ஸத்யாம் த்வயி துஹினகஶரலந்த்³ரதனரய । 

அதஸ்ரத காமாக்ஷி ஸ்பு²ரது தரஸா காலஸமரய 

ஸமாயாரத மாதர்மம மனஸி பாதா³ப்³ஜயுக³ளம் ॥ 101 ॥ 

 

பத³த்³வந்த்³வம் மந்த³ம் க³திஷு நிவஸந்தம் ஹ்ருʼதி³ ஸதாம் 

கி³ராமந்ரத ப்⁴ராந்தம் க்ருʼதகரஹிதாநாம் பரிப்³ருʼரட⁴ । 

ஜனாநாமானந்த³ம் ஜனனி ஜனயந்தம் ப்ரணமதாம் 

த்வதீ³யம் காமாக்ஷி ப்ரதிதி³னமஹம் பநௌமி விமலம் ॥ 102 ॥ 

 

இத³ம் ய: காமாக்ஷ்யாஶ்சரணநளினஸ்ரதாத்ரஶதகம் 

ஜரபன்நித்யம் ப⁴க்த்யா நிகி²லஜக³தா³ஹ்லாத³ஜனகம் । 

ஸ விஶ்ரவஷாம் வந்த்³ய: ஸகலகவிரலாகககதிலக: 

சிரம் பு⁴க்த்வா ரபா⁴கா³ன்பரிணமதி சித்³ரூபகலயா ॥ 103 ॥ 

 

|| பாதா³ரவிந்த³ஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||
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ஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீ––  ஸ்துதிஸ்துதி  சதகம்சதகம்  

 

 

 

ஆதூ⁴ன்வந்த்கய தரலனயகனராங்க³ஜமீ் கவஜயந்தீம் 

ஆனந்தி³ன்கய நிஜபத³ஜுஷாமாத்தகாஞ்சபீுராகய । 

ஆஸ்மாகீனம் ஹ்ருʼத³யமகி²கலராக³மாநாம் ப்ரபஞ்கச: 

ஆராத்⁴யாகய ஸ்ப்ருʼஹயதிதராமதி³மாகய ஜனன்கய ॥                                    
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பாண்டி³த்யம் பரரமஶ்வரி ஸ்துதிவிபதௌ⁴ கநவாஶ்ரயந்ரத கி³ராம் 

கவரிஞ்சான்யபி கு³ம்ப²னானி விக³ளத்³க³ர்வாணி ஶர்வாணி ரத । 

ஸ்ரதாதும் த்வாம் பரிபு²ல்லநீலநளினஶ்யாமாக்ஷி காமாக்ஷி மாம் 

வாசாலீகுருரத ததா²பி நிதராம் த்வத்பாத³ரஸவாத³ர: ॥ 1 ॥ 
 

தாபிஞ்ச²ஸ்தப³கத்விரஷ தனுப்⁴ருʼதாம் தா³ரித்³ர்யமுத்³ராத்³விரஷ 

ஸம்ஸாராக்²யதரமாமுரஷ புரரிரபார்வாமாங்கஸீமாஜுரஷ । 

கம்பாதரீமுரபயுரஷ கவயதாம் ஜிஹ்வாகுடீம் ஜக்³முரஷ 

விஶ்வத்ராணபுரஷ நரமாऽஸ்து ஸததம் தஸ்கம பரஞ்ஜ்ரயாதிரஷ ॥ 2 ॥ 
 
ரய ஸந்த்⁴யாருணயந்தி ஶங்கரஜடாகாந்தாரசந்த்ரார்ப⁴கம் 

ஸிந்தூ³ரந்தி ச ரய புரந்த³ரவதூ⁴ஸீமந்தஸீமாந்தரர । 

புண்யம் ரய பரிபக்வயந்தி ப⁴ஜதாம் காஞ்சபீுரர மாமமீ 

பாயாஸு: பரரமஶ்வரப்ரணயினபீாரதா³த்³ப⁴வா: பாம்ஸவ: ॥ 3 ॥ 

 

காமாட³ம்ப³ரபூரயா ஶஶிருசா கம்ரஸ்மிதாநாம் த்விஷா 

காமாரரரனுராக³ஸிந்து⁴மதி⁴கம் கல்ரலாலிதம் குர்வதீ । 

காமாகீ்ஷதி ஸமஸ்தஸஜ்ஜனனுதா கல்யாணதா³த்ரீ ந்ருʼணாம் 

காருண்யாகுலமானஸா ப⁴க³வதீ கம்பாதரட ஜ்ருʼம்ப⁴ரத ॥ 4 ॥ 

 

காமாகீ்ஷணபராக்ரமப்ரகடனம் ஸம்பா⁴வயந்தீ த்³ருʼஶா 

ஶ்யாமா கீ்ஷரஸரஹாத³ரஸ்மிதருசிப்ரக்ஷாலிதாஶாந்தரா । 

வாமாகீ்ஷஜனபமௌலிபூ⁴ஷணமணிர்வாசாம் பரா ரத³வதா 

காமாகீ்ஷதி விபா⁴தி காபி கருணா கம்பாதடின்யாஸ்தரட ॥ 5 ॥ 
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ஶ்யாமா காசன சந்த்³ரிகா த்ரிபு⁴வரன புண்யாத்மநாமானரன 

ஸீமாஶூன்யகவித்வவர்ஷஜனன ீயா காபி காத³ம்பி³ன ீ। 

மாராராதிமரனாவிரமாஹனவிபதௌ⁴ காசிதத்தம:கந்த³லீ 

காமாக்ஷ்யா: கருணாகடாக்ஷலஹரீ காமாய ரம கல்பதாம் ॥ 6 ॥ 
 

ப்பரௌட⁴த்⁴வாந்தகத³ம்ப³ரக குமுதி³னபீுண்யாங்குரம் த³ர்ஶயன் 

ஜ்ரயாத்ஸ்னாஸங்க³மரனऽபி ரகாகமிது²னம் மிஶ்ரம்ஸமுத்³பா⁴வயன் । 

காலிந்தீ³லஹரீத³ஶாம் ப்ரகடயன்கம்ராம் நப⁴ஸ்யத்³பு⁴தாம் 

கஶ்சின்ரநத்ரமரஹாத்ஸரவா விஜயரத காஞ்சபீுரர ஶூலின: ॥ 7 ॥ 
 

தந்த்³ராஹனீதமாலநீலஸுஷகமஸ்தாருண்யலீலாக்³ருʼகஹ: 

தாராநாத²கிரஶாரலாஞ்சி²தககசஸ்தாம்ராரவிந்ரத³க்ஷகண: । 

மாத: ஸம்ஶ்ரயதாம் மரனா மனஸிஜப்ராக³ல்ப்⁴யனாடி³ந்த⁴கம: 

கம்பாதரீசகரர்க⁴னஸ்தனப⁴கர: புண்யாங்குகர: ஶாங்ககர: ॥ 8 ॥ 
 
நித்யம் நிஶ்சலதாமுரபத்ய மருதாம் ரக்ஷாவிதி⁴ம் புஷ்ணத ீ

ரதஜஸ்ஸஞ்சயபாடரவன கிரணானுஷ்ணத்³யுரதர்முஷ்ணதீ । 

காஞ்சமீத்⁴யக³தாபி தீ³ப்திஜனன ீவிஶ்வாந்தரர ஜ்ருʼம்ப⁴ரத 

காசிச்சித்ரமரஹா ஸ்ம்ருʼதாபி தமஸாம் நிர்வாபிகா தீ³பிகா ॥ 9 ॥ 

 

காந்கத: ரகஶருசாம் சகயர்ப்⁴ரமரிதம் மந்த³ஸ்மிகத: புஷ்பிதம் 

காந்த்யா பல்லவிதம் பதா³ம்பு³ருஹரயார்ரநத்ரத்விஷா பத்ரிதம் । 

கம்பாதரீவனாந்தரம் வித³த⁴தீ கல்யாணஜன்மஸ்த²லீ 

காஞ்சமீத்⁴யமஹாமணிர்விஜயரத காசித்க்ருʼபாகந்த³லீ ॥ 10 ॥ 
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ராகாசந்த்³ரஸமானகாந்திவத³னா நாகாதி⁴ராஜஸ்துதா 

மூகாநாமபி குர்வத ீஸுரது⁴ன ீநீகாஶவாக்³கவப⁴வம் । 

ஸ்ரீகாஞ்சநீக³ரீவிஹாரரஸிகா ரஶாகாபஹந்த்ரீ ஸதாம் 

ஏகா புண்யபரம்பரா பஶுபரதராகாரிண ீராஜரத ॥ 11 ॥ 
 

ஜாதா ஶதீலகஶலத: ஸுக்ருʼதிநாம் த்³ருʼஶ்யா பரம் ரத³ஹிநாம் 

ரலாகாநாம் க்ஷணமாத்ரஸம்ஸ்மரணத: ஸந்தாபவிச்ரச²தி³ன ீ। 

ஆஶ்சர்யம் ப³ஹு ரக²லனம் விதனுரத கநஶ்சல்யமாபி³ப்⁴ரத ீ

கம்பாயாஸ்தடஸீம்னி காபி தடின ீகாருண்யபாரதா²மயீ ॥ 12 ॥ 

 

ஐக்யம் ரயன விரச்யரத ஹரதபனௌ த³ம்பா⁴வபும்பா⁴விரக 

ரரகா² யத்கசஸீம்னி ரஶக²ரத³ஶாம் கநஶாகரீ கா³ஹரத । 

ஔன்னத்யம் முஹுரரதி ரயன ஸ மஹான்ரமனாஸக:² ஸானுமான் 

கம்பாதரீவிஹாரிணா ஸஶரணாஸ்ரதகனவ தா⁴ம்னா வயம் ॥ 13 ॥ 
 

அக்ஷ்ரணாஶ்ச ஸ்தனரயா: ஶ்ரியா ஶ்ரவணரயார்பா³ஹ்ரவாஶ்ச மூலம் ஸ்ப்ருʼஶன் 

உத்தம்ரஸன முரக²ன ச ப்ரதிதி³னம் த்³ருஹ்யன்பரயாஜன்மரன । 

மாது⁴ர்ரயண கி³ராம் க³ரதன ம்ருʼது³னா ஹம்ஸாங்க³நாம் ஹ்ரரபயன் 

காஞ்சஸீீம்னி சகாஸ்தி ரகாऽபி கவிதாஸந்தானபீ³ஜாங்குர: ॥ 14 ॥ 

 

க²ண்ட³ம் சாந்த்³ரமஸம் வதம்ஸமநிஶம் காஞ்சபீுரர ரக²லனம் 

காலாயஶ்ச²விதஸ்கரீம் தனுருசிம் கர்ரணஜரப ரலாசரன । 

தாருண்ரயாஷ்மநக²ம்பசம் ஸ்தனப⁴ரம் ஜங்கா⁴ஸ்ப்ருʼஶம் குந்தலம் 

பா⁴க்³யம் ரத³ஶிகஸஞ்சிதம் மம கதா³ ஸம்பாத³ரயத³ம்பி³ரக ॥ 15 ॥ 
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தன்வானம் நிஜரகலிபஸௌத⁴ஸரணிம் கநஸர்கி³கீணாம் கி³ராம் 

ரகதா³ரம் கவிமல்லஸூக்திலஹரீஸஸ்யஶ்ரியாம் ஶாஶ்வதம் । 

அம்ரஹாவஞ்சனசுஞ்சு கிஞ்சன ப⁴ரஜ காஞ்சபீுரீமண்ட³னம் 

பர்யாயச்ச²வி பாகஶாஸனமரண: பபௌஷ்ரபஷவம் பபௌருஷம் ॥ 16 ॥ 

 

ஆரலாரக முக²பங்கரஜ ச த³த⁴தீ பஸௌதா⁴கரீம் சாதுரீம் 

சூடா³லங்க்ரியமாணபங்கஜவனகீவராக³மப்ரக்ரியா । 

முக்³த⁴ஸ்ரமரமுகீ² க⁴னஸ்தனதடீமூர்ச்சா²லமத்⁴யாஞ்சிதா 

காஞ்சஸீீமனி காமின ீவிஜயரத காசிஜ்ஜக³ன்ரமாஹின ீ॥ 17 ॥ 

 

யஸ்மின்னம்ப³ ப⁴வத்கடாக்ஷரஜன ீமந்ரத³ऽபி மந்த³ஸ்மித- 

ஜ்ரயாத்ஸ்னாஸம்ஸ்னபிதா ப⁴வத்யபி⁴முகீ² தம் ப்ரத்யரஹா ரத³ஹினம் । 

த்³ராக்ஷாமாக்ஷிகமாது⁴ரீமத³ப⁴ரவ்ரீடா³கரீ கவக²ரீ 

காமாக்ஷி ஸ்வயமாதரனாத்யபி⁴ஸ்ருʼதிம் வாரமக்ஷரணவ க்ஷணம் ॥ 18 ॥ 
 

காலிந்தீ³ஜலகாந்தய: ஸ்மிதருசிஸ்வர்வாஹினபீாத²ஸி 

ப்பரௌட⁴த்⁴வாந்தருச: ஸ்பு²டாத⁴ரமரஹாபலௌஹித்யஸந்த்⁴ரயாத³ரய । 

மாணிக்ரயாபலகுண்ட³லாம்ஶுஶிகி²னி வ்யாமிஶ்ரதூ⁴மஶ்ரிய: 

கல்யாகணகபு⁴வ: கடாக்ஷஸுஷமா: காமாக்ஷி ராஜந்தி ரத ॥ 19 ॥ 
 
கலகலரணத்காஞ்ச ீகாஞ்சவீிபூ⁴ஷணமாலிகா 

கசப⁴ரலஸச்சந்த்³ரா சந்த்³ராவதம்ஸஸத⁴ர்மிண ீ। 

கவிகுலகி³ர: ஶ்ராவம்ஶ்ராவம் மிலத்புலகாங்குரா 

விரசிதஶிர:கம்பா கம்பாதரட பரிரஶாப⁴ரத ॥ 20 ॥ 
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ஸரஸவசஸாம் வசீ ீநீசபீ⁴வன்மது⁴மாது⁴ரீ 
ப⁴ரிதபு⁴வனா கீர்திர்மூர்திர்மரனாப⁴வஜித்வரீ । 

ஜனனி மனரஸா ரயாக்³யம் ரபா⁴க்³யம் ந்ருʼணாம் தவ ஜாயரத 

கத²மிவ வினா காஞ்சபீூ⁴ரஷ கடாக்ஷதரங்கி³தம் ॥ 21 ॥ 

 
ப்⁴ரமரிதஸரித்கூரலா நீரலாத்பலப்ரப⁴யாऽऽப⁴யா 

நதஜனதம:க²ண்டீ³ துண்டீ³ரஸீம்னி விஜ்ருʼம்ப⁴ரத । 

அசலதபஸாரமக: பாக: ப்ரஸூனஶராஸன- 

ப்ரதிப⁴டமரனாஹாரீ நாரீகுகலகஶிகா²மணி: ॥ 22 ॥ 

 

மது⁴ரவசரஸா மந்த³ஸ்ரமரா மதங்க³ஜகா³மின: 

தருணிமஜுஷஸ்தாபிஞ்சா²பா⁴ஸ்தம:பரிபந்தி²ன: । 

குசப⁴ரநதா: குர்யுர்ப⁴த்³ரம் குரங்க³விரலாசனா: 

கலிதகருணா: காஞ்சபீா⁴ஜ: கபாலிமரஹாத்ஸவா: ॥ 23 ॥ 
 
கமலஸுஷமாகக்ஷ்யாரராரஹ விசக்ஷணவகீ்ஷணா: 

குமுத³ஸுக்ருʼதக்ரீடா³சூடா³லகுந்தலப³ந்து⁴ரா: । 

ருசிரருசிபி⁴ஸ்தாபிஞ்ச²ஸ்ரீப்ரபஞ்சனசுஞ்சவ: 

புரவிஜயின: கம்பாதீரர ஸ்பு²ரந்தி மரனாரதா:² ॥ 24 ॥ 
 

கலிதரதய: காஞ்சலீீலாவிபதௌ⁴ கவிமண்ட³லீ- 

வசனலஹரீவாஸந்தநீாம் வஸந்தவிபூ⁴தய: । 

குஶலவித⁴ரய பூ⁴யாஸுர்ரம குரங்க³விரலாசனா: 

குஸுமவிஶிகா²ராரதரக்ஷ்ணாம் குதூஹலவிப்⁴ரமா: ॥ 25 ॥ 
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கப³லிததமஸ்காண்டா³ஸ்துண்டீ³ரமண்ட³லமண்ட³னா: 

ஸரஸிஜவனஸீந்தானாநாமருந்துத³ரஶக²ரா: । 
நயனஸரரணர்ரனதீ³யாம்ஸ: கதா³ நு ப⁴வந்தி ரம 

தருணஜலத³ஶ்யாமா: ஶம்ரபா⁴ஸ்தப:ப²லவிப்⁴ரமா: ॥ 26 ॥ 

 

அசரமமிஷும் தீ³னம் மீனத்⁴வஜஸ்ய முக²ஶ்ரியா 

ஸரஸிஜபு⁴ரவா யானம் ம்லானம் க³ரதன ச மஞ்ஜுனா । 

த்ரித³ஶஸத³ஸாமன்னம் கி²ன்னம் கி³ரா ச விதன்வத ீ

திலகயதி ஸா கம்பாதீரம் த்ரிரலாசனஸுந்த³ரீ ॥ 27 ॥ 

 
ஜனனி பு⁴வரன சங்க்ரம்ரயऽஹம் கியந்தமரனஹஸம் 

குபுருஷகரப்⁴ரஷ்கடர்து³ஷ்கடர்த⁴கனருத³ரம்ப⁴ரி: । 

தருணகருரண தந்த்³ராஶூன்ரய தரங்க³ய ரலாசரன 

நமதி மயி ரத கிஞ்சித்காஞ்சபீுரீமணித³ீபிரக ॥ 28 ॥ 

 

முனிஜனமன:ரபடீரத்னம் ஸ்பு²ரத்கருணானடீ- 

விஹரணகலாரக³ஹம் காஞ்சபீுரீமணிபூ⁴ஷணம் । 

ஜக³தி மஹரதா ரமாஹவ்யாரத⁴ர்ந்ருʼணாம் பரபமௌஷத⁴ம் 

புரஹரத்³ருʼஶாம் ஸாப²ல்யம் ரம புர: பரிஜ்ருʼம்ப⁴தாம் ॥ 29 ॥ 

 
முனிஜனமரனாதா⁴ம்ரன தா⁴ம்ரன வரசாமயஜாஹ்னவ-ீ 

ஹிமகி³ரிதடப்ராக்³பா⁴ராயாக்ஷராய பராத்மரன । 

விஹரணஜுரஷ காஞ்சரீத³ரஶ மரஹஶ்வரரலாசன- 

த்ரிதயஸரஸக்ரீடா³பஸௌதா⁴ங்க³ணாய நரமா நம: ॥ 30 ॥ 
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மரகதருசாம் ப்ரத்யாரத³ஶம் மரஹஶ்வரசக்ஷுஷாம் 

அம்ருʼதலஹரீபூரம் பாரம் ப⁴வாக்²யபரயானிரத:⁴ । 

ஸுசரிதப²லம் காஞ்சபீா⁴ரஜா ஜனஸ்ய பரசலிமம் 

ஹிமஶிக²ரிரணா வம்ஶஸ்கயகம் வதம்ஸமுபாஸ்மரஹ ॥ 31 ॥ 

 

ப்ரணமனதி³னாரம்ரப⁴ கம்பாநதீ³ஸகி² தாவரக 

ஸரஸகவிரதான்ரமஷ: பூஷா ஸதாம் ஸமுத³ஞ்சித: । 

ப்ரதிப⁴டமஹாப்பரௌட⁴ப்ரராத்³யத்கவித்வகுமுத்³வதமீ் 

நயதி தரஸா நித்³ராமுத்³ராம் நரக³ஶ்வரகன்யரக ॥ 32 ॥ 

 

ஶமிதஜடி³மாரம்பா⁴ கம்பாதடீநிகரடசரீ 

நிஹதது³ரிதஸ்ரதாமா ரஸாமார்த⁴முத்³ரிதகுந்தலா । 

ப²லிதஸுமரனாவாஞ்சா² பாஞ்சாயுதீ⁴ பரரத³வதா 

ஸப²லயது ரம ரநத்ரர ரகா³த்ரரஶ்வரப்ரியனந்தி³ன ீ॥ 33 ॥ 

 

மம து தி⁴ஷணா பீட்³யா ஜாட்³யாதிரரக கத²ம் த்வயா 

குமுத³ஸுஷமாகமத்ரீபாத்ரீவதம்ஸிதகுந்தலாம் । 

ஜக³தி ஶமிதஸ்தம்பா⁴ம் கம்பாநதீ³நிலயாமபஸௌ 

ஶ்ரயதி ஹி க³ளத்தந்த்³ரா சந்த்³ராவதம்ஸஸத⁴ர்மிணமீ் ॥ 34 ॥ 

 

பரிமலபரீபாரகாத்³ரரகம் பரயாமுசி காஞ்சரன 

ஶிக²ரிணி புனர்த்³கவதீ⁴பா⁴வம் ஶஶின்யருணாதபம் । 

அபி ச ஜனயன்கம்ரபா³ர்லக்ஷ்மீமனம்பு³னி ரகாऽப்யபஸௌ 

குஸுமத⁴னுஷ: காஞ்சரீத³ரஶ சகாஸ்தி பராக்ரம: ॥ 35 ॥ 
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புரத³மயிதுர்வாரமாத்ஸங்க³ஸ்த²ரலன ரஸஜ்ஞயா 

ஸரஸகவிதாபா⁴ஜா காஞ்சபீுரராத³ரஸீமயா । 

தடபரிஸகரர்னஹீாராத்³ரரர்வரசாபி⁴ரக்ருʼத்ரிகம: 

கிமிவ ந துலாமஸ்மச்ரசரதா மரஹஶ்வரி கா³ஹரத ॥ 36 ॥ 

 

நயனயுக³லீமாஸ்மாகீநாம் கதா³ நு ப²ரலக்³ரஹமீ் 

வித³த⁴தி க³பதௌ வ்யாகுர்வாணா க³ரஜந்த்³ரசமத்க்ரியாம் । 

மரகதருரசா மாரஹஶானா க⁴னஸ்தனனம்ரிதா: 
ஸுக்ருʼதவிப⁴வா: ப்ராஞ்ச: காஞ்சவீதம்ஸது⁴ரந்த⁴ரா: ॥ 37 ॥ 
 

மனஸிஜயஶ:பாரம்பர்யம் மரந்த³ஜ²ரீகிராம் 

கவிகுலகி³ராம் கந்த³ம் கம்பாநதீ³தடமண்ட³னம் । 

மது⁴ரலலிதம் மத்கம் சக்ஷுர்மனஷீிமரனாஹரம் 

புரவிஜயின: ஸர்வஸ்வம் தத்புரஸ்குருரத கதா³ ॥ 38 ॥ 
 

ஶிதி²லிததரமாலீலாம் நீலாரவிந்த³விரலாசநாம் 

த³ஹனவிலஸத்பா²லாம் ஸ்ரீகாமரகாடிமுபாஸ்மரஹ । 

கரத்⁴ருʼதலஸச்சூ²லாம் காலாரிசித்தஹராம் பராம் 

மனஸிஜக்ருʼபாலீலாம் ரலாலாலகாமலிரகக்ஷணாம் ॥ 39 ॥ 
 
கலாலீலாஶாலா கவிகுலவச:ககரவவன-ீ 
ஶரஜ்ஜ்ரயாத்ஸ்னாதா⁴ரா ஶஶத⁴ரஶிஶுஶ்லாக்⁴யமுகுடீ । 

புனரீத ந: கம்பாபுலினதடபஸௌஹார்த³தரலா 

கதா³ சக்ஷுர்மார்க³ம் கனககி³ரிதா⁴னுஷ்கமஹிஷீ ॥ 40 ॥ 
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நம: ஸ்தான்னம்ரரப்⁴ய: ஸ்தனக³ரிமக³ர்ரவண கு³ருணா 

த³தா⁴ரனப்⁴யஶ்சூடா³ப⁴ரணமம்ருʼதஸ்யந்தி³ ஶிஶிரம் । 

ஸதா³ வாஸ்தரவப்⁴ய: ஸவித⁴பு⁴வி கம்பாக்²யஸரிரதா 

யரஶாவ்யாபாரரப்⁴ய: ஸுக்ருʼதவிப⁴ரவப்⁴ரயா ரதிபரத: ॥ 41 ॥ 
 
அஸூயந்தீ காசின்மரகதருரச நாகிமுகுடீ- 

கத³ம்ப³ம் சும்ப³ந்த ீசரணநக²சந்த்³ராம்ஶுபடகல: । 

தரமாமுத்³ராம் வித்³ராவயது மம காஞ்சநீிலயனா 

ஹரராத்ஸங்க³ஸ்ரீமன்மணிக்³ருʼஹமஹாதீ³பகலிகா ॥ 42 ॥ 

 

அனாத்³யந்தா காசித்ஸுஜனநயனானந்த³ஜனன ீ

நிருந்தா⁴னா காந்திம் நிஜருசிவிலாகஸர்ஜலமுசாம் । 
ஸ்மராரரஸ்தாரல்யம் மனஸி ஜனயந்தீ ஸ்வயமரஹா 
க³ளத்கம்பா ஶம்பா பரிலஸதி கம்பாபரிஸரர ॥ 43 ॥ 
 

ஸுதா⁴டி³ண்டீ³ரஸ்ரீ: ஸ்மிதருசிஷு துண்டீ³ரவிஷயம் 

பரிஷ்குர்வாணாபஸௌ பரிஹஸிதநீரலாத்பலருசி: । 

ஸ்தனாப்⁴யாமானம்ரா ஸ்தப³கயது ரம காங்க்ஷிததரும் 

த்³ருʼஶாகமஶானநீாம் ஸுக்ருʼதப²லபாண்டி³த்யக³ரிமா ॥ 44 ॥ 

 

க்ருʼபாதா⁴ராத்³ரராண ீக்ருʼபணதி⁴ஷணாநாம் ப்ரணமதாம் 

நிஹந்த்ரீ ஸந்தாபம் நிக³மமுகுரடாத்தம்ஸகலிகா । 

பரா காஞ்சலீீலாபரிசயவதீ பர்வதஸுதா 

கி³ராம் நீவ ீரத³வ ீகி³ரிஶபரதந்த்ரா விஜயரத ॥ 45 ॥ 
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கவித்வஸ்ரீகந்த:³ ஸுக்ருʼதபரிபாடீ ஹிமகி³ரர: 

விதா⁴த்ரீ விஶ்ரவஷாம் விஷமஶரவரீத்⁴வஜபடீ । 

ஸகீ² கம்பாநத்³யா: பத³ஹஸிதபாரதா²ஜயுக³லீ 

புராண ீபாயான்ன: புரமத²னஸாம்ராஜ்யபத³வ ீ॥ 46 ॥ 

 

த³ரித்³ராணா மத்⁴ரய த³ரத³லிததாபிஞ்ச²ஸுஷமா: 

ஸ்தனாரபா⁴க³க்ளாந்தாஸ்தருணஹரிணாங்காங்கிதகசா: । 

ஹராதீ⁴னா: நானாவிபு³த⁴முகுடீசும்பி³தபதா:³ 
கதா³ கம்பாதீரர கத²ய விஹராரமா கி³ரிஸுரத ॥ 47 ॥ 

 

வரீவர்து ஸ்ரத²மா த்வயி மம கி³ராம் ரத³வி மனரஸா 

நரீனர்து ப்பரௌடா⁴ வத³னகமரல வாக்யலஹரீ । 

சரீசர்து ப்ரஜ்ஞாஜனனி ஜடி³மான: பரஜரன 

ஸரீஸர்து ஸ்கவரம் ஜனனி மயி காமாக்ஷி கருணா ॥ 48 ॥ 
 

க்ஷணாத்ரத காமாக்ஷி ப்⁴ரமரஸுஷமாஶிக்ஷணகு³ரு: 

கடாக்ஷவ்யாரக்ஷரபா மம ப⁴வது ரமாக்ஷாய விபதா³ம் । 

நரீனர்து ஸ்கவரம் வசனலஹரீ நிர்ஜரபுரீ- 

ஸரித்³வசீநீீசகீரணபடுராஸ்ரய மம ஸதா³ ॥ 49 ॥ 
 
புரஸ்தான்ரம பூ⁴ய:ப்ரஶமனபர: ஸ்தான்மம ருஜாம் 

ப்ரசாரஸ்ரத கம்பாதடவிஹ்ருʼதிஸம்பாதி³னி த்³ருʼரஶா: । 

இமாம் யாச்ஞாமூரீகுரு ஸபதி³ தூ³ரீகுரு தம:- 

பரீபாகம் பாகம் ஜ⁴டிதி³ பு³த⁴ரலாகம் ச நய மாம் ॥ 50 ॥ 
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உத³ஞ்சந்தீ காஞ்சநீக³ரநிலரய த்வத்கருணயா 

ஸம்ருʼத்³தா⁴ வாக்³தா⁴டீ பரிஹஸிதமாத்⁴வ ீகவயதாம் । 

உபாத³த்ரத மாரப்ரதிப⁴டஜடாஜூடமுகுடீ- 

குடீரரால்லாஸின்யா: ஶதமக²தடின்யா ஜயபடீம் ॥ 51 ॥ 

 

ஶ்ரியம் வித்³யாம் த³த்³யாஜ்ஜனனி நமதாம் கீர்திமமிதாம் 

ஸுபுத்ரான் ப்ராத³த்ரத தவ ஜ²டிதி காமாக்ஷி கருணா । 

த்ரிரலாக்யாமாதி⁴க்யம் த்ரிபுரபரிபந்தி²ப்ரணயினி 

ப்ரணாமஸ்த்வத்பாரத³ ஶமிதது³ரிரத கிம் ந குருரத ॥ 52 ॥ 

 

மன:கம்பம் கம்பம் க³மயது³பகம்பம் ப்ரணமதாம் 

ஸதா³ ரலாலம் நீலம் சிகுரஜிதரலாலம்ப³நிகரம் । 

கி³ராம் தூ³ரம் ஸ்ரமரம் த்⁴ருʼதஶஶிகிரஶாரம் பஶுபரத: 

த்³ருʼஶாம் ரயாக்³யம் ரபா⁴க்³யம் துஹினகி³ரிபா⁴க்³யம் விஜயரத ॥ 53 ॥ 

 
க⁴னஶ்யாமான்காமாந்தகமஹிஷி காமாக்ஷி மது⁴ரான் 

த்³ருʼஶாம் பாதாரனதானம்ருʼதஜலஶதீானனுபமான் । 

ப⁴ரவாத்பாரத பீ⁴ரத மயி விதர ஜாரத² த்³ருʼட⁴ப⁴வன் 

மனஶ்ரஶாரக மூரக ஹிமகி³ரிபதாரக கருணயா ॥ 54 ॥ 

 

நதாநாம் மந்தா³நாம் ப⁴வநிக³ளப³ந்தா⁴குலதி⁴யாம் 

மஹாந்த்⁴யம் ருந்தா⁴நாமபி⁴லஷிதஸந்தானலதிகாம் । 

சரந்தீம் கம்பாயாஸ்தடபு⁴வி ஸவித்ரீம் த்ரிஜக³தாம் 

ஸ்மராமஸ்தாம் நித்யம் ஸ்மரமத²னஜவீாதுகலிகாம் ॥ 55 ॥ 
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பரா வித்³யா ஹ்ருʼத்³யாஶ்ரிதமத³னவித்³யா மரகத- 

ப்ரபா⁴னலீா லீலாபரவஶிதஶூலாயுத⁴மனா: । 

தம:பூரம் தூ³ரம் சரணநதபபௌரந்த³ரபுரீ- 

ம்ருʼகா³கீ்ஷ காமாகீ்ஷ கமலதரலாகீ்ஷ நயது ரம ॥ 56 ॥ 

 

அஹந்தாக்²யா மத்கம் கப³லயதி ஹா ஹந்த ஹரிண ீ

ஹடா²த்ஸம்வித்³ரூபம் ஹரமஹிஷி ஸஸ்யாங்குரமபஸௌ । 

கடாக்ஷவ்யாரக்ஷபப்ரகடஹரிபாஷாணஷககல: 

இமாமுச்கசருச்சாடய ஜ²டிதி காமாக்ஷி க்ருʼபயா ॥ 57 ॥ 

 

பு³ரத⁴ வா மூரக வா தவ பததி யஸ்மின்க்ஷணமபஸௌ 

கடாக்ஷ: காமாக்ஷி ப்ரகடஜடி³மரக்ஷாத³படிமா । 

கத²ங்காரம் நாஸ்கம கரமுகுலசூடா³லமுகுடா 

நரமாவாகம் ப்³ரூயுர்நமுசிபரிபந்தி²ப்ரப்⁴ருʼதய: ॥ 58 ॥ 

 
ப்ரதீசமீ் பஶ்யாம: ப்ரகடருசினவீாரகநிஷ 

ப்ரபா⁴ஸத்⁴ரீசநீாம் ப்ரத³லிதஷடா³தா⁴ரகமலாம் । 

சரந்தீம் பஸௌஷும்ரன பதி² பரபரத³ந்து³ப்ரவிக³ளத் 

ஸுதா⁴ர்த்³ராம் காமாகீ்ஷம் பரிணதபரஞ்ஜ்ரயாதிருத³யாம் ॥ 59 ॥ 

 

ஜம்பா⁴ராதிப்ரப்⁴ருʼதிமுகுடீ: பாத³ரயா: பீட²யந்த ீ

கு³ம்பா²ன்வாசாம் கவிஜனக்ருʼதான்ஸ்கவரமாராமயந்தீ । 

ஶம்பாலக்ஷ்மீம் மணிக³ணருசாபாடகல: ப்ராபயந்த ீ

கம்பாதீரர கவிபரிஷதா³ம் ஜ்ருʼம்ப⁴ரத பா⁴க்³யஸீமா ॥ 60 ॥ 
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சந்த்³ராபீடா³ம் சதுரவத³நாம் சஞ்சலாபாங்க³லீலாம் 

குந்த³ஸ்ரமராம் குசப⁴ரனதாம் குந்தரலாத்³தூ⁴தப்⁴ருʼங்கா³ம் । 

மாராராரதர்மத³னஶிகி²னம் மாம்ஸலம் தீ³பயந்தமீ் 

காமாகீ்ஷம் தாம் கவிகுலகி³ராம் கல்பவல்லீமுபாரஸ ॥ 61 ॥ 

 

காலாம்ரபா⁴த³ப்ரகரஸுஷமாம் காந்திபி⁴ஸ்தர்ஜயந்த ீ

கல்யாணாநாமுத³யஸரணி: கல்பவல்லீ கவநீாம் । 

கந்த³ர்பாரர: ப்ரியஸஹசரீ கல்மஷாணாம் நிஹந்த்ரீ 

காஞ்சரீத³ஶம் திலகயதி ஸா காபி காருண்யஸீமா ॥ 62 ॥ 

 
ஊரீகுர்வன்னுரஸிஜதரட சாதுரீம் பூ⁴த⁴ராணாம் 

பாரதா²ஜாநாம் நயனயுக³ரல பாரிபந்த்²யம் விதன்வன் । 

கம்பாதீரர விஹரதி ருசா ரமாக⁴யன்ரமக⁴கஶலீம் 

ரகாகத்³ரவஷம் ஶிரஸி கலயன்ரகாऽபி வித்³யாவிரஶஷ: ॥ 63 ॥ 

 

காஞ்சலீீலாபரிசயவதீ காபி தாபிஞ்ச²லக்ஷ்மீ: 

ஜாட்³யாரண்ரய ஹுதவஹஶிகா² ஜன்மபூ⁴மி: க்ருʼபாயா: । 

மாகந்த³ஸ்ரீர்மது⁴ரகவிதாசாதுரீ ரகாகிலாநாம் 

மார்ரக³ பூ⁴யான்மம நயனரயார்மான்மதீ² காபி வித்³யா ॥ 64 ॥ 

 

ரஸதுர்மாதர்மரகதமரயா ப⁴க்திபா⁴ஜாம் ப⁴வாப்³பதௌ⁴ 

லீலாரலாலா குவலயமயீ மான்மதீ² கவஜயந்தீ । 

காஞ்சபீூ⁴ஷா பஶுபதித்³ருʼஶாம் காபி காலாஞ்ஜனாலீ 

மத்கம் து:³க²ம் ஶிதி²லயது ரத மஞ்ஜுலாபாங்க³மாலா ॥ 65 ॥ 
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வ்யாவ்ருʼண்வானா: குவலயத³லப்ரக்ரியாகவரமுத்³ராம் 

வ்யாகுர்வாணா மனஸிஜமஹாராஜஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீம் । 
கம்பாதீரரவிஹ்ருʼதிரஸிரக காங்க்ஷிதம் ந: க்ரியாஸு: 

ப³ந்த⁴ச்ரச²ரத³ தவ நியமிநாம் ப³த்³த⁴தீ³க்ஷா: கடாக்ஷா: ॥ 66 ॥ 

 

காலாம்ரபா⁴ரத³ ஶஶிருசி த³லம் ககதகம் த³ர்ஶயந்த ீ

மத்⁴ரயபஸௌதா³மினி மது⁴லிஹாம் மாலிகாம் ராஜயந்தீ । 

ஹம்ஸாராவம் விகசகமரல மஞ்ஜுமுல்லாஸயந்த ீ
கம்பாதீரர விலஸதி நவா காபி காருண்யலக்ஷ்மீ: ॥ 67 ॥ 
 

சித்ரம் சித்ரம் நிஜம்ருʼது³தயா தர்ஜயன்பல்லவாலிம் 

பும்ஸாம் காமான்பு⁴வி ச நியதம் பூரயன்புண்யபா⁴ஜாம் । 
ஜாத: கஶலான்ன து ஜலநிரத:⁴ ஸ்கவரஸஞ்சாரஶலீ: 
காஞ்சபீூ⁴ஷா கலயது ஶிவம் ரகாऽபி சிந்தாமணிர்ரம ॥ 68 ॥ 
 

தாம்ராம்ரபா⁴ஜம் ஜலத³நிகரட தத்ர ப³ந்தூ⁴கபுஷ்பம் 

தஸ்மின்மல்லீகுஸுமஸுஷமாம் தத்ர வணீாநினாத³ம் । 

வ்யாவ்ருʼன்வானா ஸுக்ருʼதலஹரீ காபி காஞ்ச’ீநக³ர்யாம் 

ஐஶான ீஸா கலயதிதராகமந்த்³ரஜாலம் விலாஸம் ॥ 69 ॥ 

 

ஆஹாராம்ஶம் த்ரித³ஶஸத³ஸாமாஶ்ரரய சாதகாநாம் 

ஆகாரஶாபர்யபி ச கலயன்னாலயம் துங்க³ரமஷாம் । 

கம்பாதீரர விஹரதிதராம் காமரத⁴னு: கவநீாம் 

மந்த³ஸ்ரமரரா மத³னநிக³மப்ரக்ரியாஸம்ப்ரதா³ய: ॥ 70 ॥ 
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ஆர்த்³ரீபூ⁴கதரவிரலக்ருʼகபராத்தலீலாவிலாகஸ: 

ஆஸ்தா²பூர்கணரதி⁴கசபகலரஞ்சிதாம்ரபா⁴ஜஶில்கப: । 

காந்கதர்லக்ஷ்மீலலிதப⁴வகன: காந்திககவல்யஸாகர: 

காஶ்மல்யம் ந: கப³லயது ஸா காமரகாடீ கடாகக்ஷ: ॥ 71 ॥ 

 

ஆதூ⁴ன்வந்த்கய தரலனயகனராங்க³ஜமீ் கவஜயந்தீம் 

ஆனந்தி³ன்கய நிஜபத³ஜுஷாமாத்தகாஞ்சபீுராகய । 

ஆஸ்மாகீனம் ஹ்ருʼத³யமகி²கலராக³மாநாம் ப்ரபஞ்கச: 

ஆராத்⁴யாகய ஸ்ப்ருʼஹயதிதராமதி³மாகய ஜனன்கய ॥ 72 ॥ 

 

தூ³ரம் வாசாம் த்ரித³ஶஸத³ஸாம் து:³க²ஸிந்ரதா⁴ஸ்தரித்ரம் 

ரமாஹக்ஷ்ரவலக்ஷிதிருஹவரன க்ரூரதா⁴ரம் லவித்ரம் । 

கம்பாதரீப்ரணயி கவிபி⁴ர்வர்ணிரதாத்³யச்சரித்ரம் 

ஶாந்த்கய ரஸரவ ஸகலவிபதா³ம் ஶாங்கரம் ஸத்கலத்ரம் ॥ 73 ॥ 

 

க²ண்டீ³க்ருʼத்ய ப்ரக்ருʼதிகுடிலம் கல்மஷம் ப்ராதிப⁴ஸ்ரீ- 

ஶுண்டீ³ரத்வம் நிஜபத³ஜுஷாம் ஶூன்யதந்த்³ரம் தி³ஶந்த ீ। 

துண்டீ³ராக்²ரய மஹதி விஷரய ஸ்வர்ணவ்ருʼஷ்டிப்ரதா³த்ரீ 

சண்டீ³ ரத³வ ீகலயதி ரதிம் சந்த்³ரசூடா³லசூரட³ ॥ 74 ॥ 
 

ரயன க்²யாரதா ப⁴வதி ஸ க்³ருʼஹ ீபூருரஷா ரமருத⁴ன்வா 

யத்³த்³ருʼக்ரகாரண மத³னநிக³மப்ராப⁴வம் ரபா³ப⁴வதீி । 

யத்ப்ரீத்கயவ த்ரிஜக³த³தி⁴ரபா ஜ்ருʼம்ப⁴ரத கிம்பசான: 

கம்பாதீரர ஸ ஜயதி மஹான்கஶ்சிரதா³ரஜாவிரஶஷ: ॥ 75 ॥ 

 



                                       உ 

மூகபஞ்ச சத ீஸ்துதி ஶதகம்  பக்கம் எண்  51 

 

 

த⁴ன்யா த⁴ன்யா க³திரிஹ கி³ராம் ரத³வி காமாக்ஷி யன்ரம 

நிந்த்³யாம் பி⁴ந்த்³யாத்ஸபதி³ ஜட³தாம் கல்மஷாது³ன்மிஷந்தீம் । 

ஸாத்⁴வ ீமாத்⁴வரீஸமது⁴ரதாப⁴ஞ்ஜின ீமஞ்ஜுரீதி: 

வாணரீவண ீஜ²டிதி வ்ருʼணுதாத்ஸ்வர்து⁴னஸீ்பர்தி⁴ன ீமாம் ॥ 76 ॥ 

 

யஸ்யா வாடீ ஹ்ருʼத³யகமலம் பகௌஸுமீ ரயாக³பா⁴ஜாம் 

யஸ்யா: பீடீ² ஸததஶிஶிரா ஶகீகரர்மாகரந்கத:³ । 
யஸ்யா: ரபடீ ஶ்ருதிபரிசலன்பமௌலிரத்னஸ்ய காஞ்ச ீ
ஸா ரம ரஸாமாப⁴ரணமஹிஷீ ஸாத⁴ரயத்காங்க்ஷிதானி ॥ 77 ॥ 
 

ஏகா மாதா ஸகலஜக³தாரமயுஷீ த்⁴யானமுத்³ராம் 

ஏகாம்ராதீ⁴ஶ்வரசரணரயாரரகதாநா ஸமிந்ரத⁴ । 

தாடங்ரகாத்³யன்மணிக³ணருசா தாம்ரகர்ணப்ரரத³ஶா 

தாருண்யஸ்ரீஸ்தப³கிததனுஸ்தாபஸீ காபி பா³லா ॥ 78 ॥ 

 

த³ந்தாத³ந்திப்ரகடனகரீ த³ந்திபி⁴ர்மந்த³யாகன: 

மந்தா³ராணாம் மத³பரிணதிம் மத்²னத ீமந்த³ஹாகஸ: । 

அங்கூராப்⁴யாம் மனஸிஜதரராரங்கிரதாரா: குசாப்⁴யா- 

மந்த:காஞ்சி ஸ்பு²ரதி ஜக³தாமாதி³மா காபி மாதா ॥ 79 ॥ 

 

த்ரியம்ப³ககுடும்பி³னமீ் த்ரிபுரஸுந்த³ரீமிந்தி³ராம் 

புலிந்த³பதிஸுந்த³ரீம் த்ரிபுரகப⁴ரவமீ் பா⁴ரதமீ் । 

மதங்க³குலநாயிகாம் மஹிஷமர்த³னமீ் மாத்ருʼகாம் 

ப⁴ணந்தி விபு³ரதா⁴த்தமா விஹ்ருʼதிரமவ காமாக்ஷி ரத ॥ 80 ॥ 
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மஹாமுனிமரனானடீ மஹிதரம்யகம்பாதடீ- 

குடீரகவிஹாரிண ீகுடிலரபா³த⁴ஸம்ஹாரிண ீ। 

ஸதா³ ப⁴வது காமின ீஸகலரத³ஹிநாம் ஸ்வாமின ீ

க்ருʼபாதிஶயகிங்கரீ மம விபூ⁴தரய ஶாங்கரீ ॥ 81 ॥ 
 

ஜடா:³ ப்ரக்ருʼதிநிர்த⁴னா ஜனவிரலாசனாருந்துதா³ 
நரா ஜனனி வகீ்ஷணம் க்ஷணமவாப்ய காமாக்ஷி ரத । 

வசஸ்ஸு மது⁴மாது⁴ரீம் ப்ரகடயந்தி பபௌரந்த³ரீ- 

விபூ⁴திஷு விட³ம்ப³நாம் வபுஷி மான்மதீ²ம் ப்ரக்ரியாம் ॥ 82 ॥ 

 

க⁴னஸ்தனதடஸ்பு²டஸ்பு²ரிதகஞ்சுலீசஞ்சலீ- 

க்ருʼதத்ரிபுரஶாஸனா ஸுஜனஶலீிரதாபாஸனா । 

த்³ருʼரஶா: ஸரணிமஶ்னுரத மம கதா³ நு காஞ்சபீுரர 

பரா பரமரயாகி³நாம் மனஸி சித்கலா புஷ்கலா ॥ 83 ॥ 

 

கவநீ்த்³ரஹ்ருʼத³ரயசரீ பரிக்³ருʼஹதீகாஞ்சபீுரீ 

நிரூட⁴கருணாஜ²ரீ நிகி²லரலாகரக்ஷாகரீ । 

மன:பத²த³வயீஸீ மத³னஶாஸனப்ரரயஸீ 

மஹாகு³ணக³ரீயஸீ மம த்³ருʼரஶாऽஸ்து ரநதீ³யஸீ ॥ 84 ॥ 

 

த⁴ரனன ந ரமாமரஹ க²லஜனான்ன ரஸவாமரஹ 

ந சாபலமயாமரஹ ப⁴வப⁴யான்ன தூ³யாமரஹ । 

ஸ்தி²ராம் தனுமரஹதராம் மனஸி கிம் ச காஞ்சரீத- 

ஸ்மராந்தககுடும்பி³னசீரணபல்லரவாபாஸநாம் ॥ 85 ॥ 
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ஸுரா: பரிஜனா வபுர்மனஸிஜாய கவராயரத 

த்ரிவிஷ்டபநிதம்பி³னகீுசதடீ ச ரகலீகி³ரி: । 

கி³ர: ஸுரப⁴ரயா வயஸ்தருணிமா த³ரித்³ரஸ்ய வா 

கடாக்ஷஸரபணௌ க்ஷணம் நிபதிதஸ்ய காமாக்ஷி ரத ॥ 86 ॥ 
 

பவித்ரய ஜக³த்த்ரயீவிபு³த⁴ரபா³த⁴ஜவீாதுபி:⁴ 

புரத்ரயவிமர்தி³ன: புலககஞ்சுலீதா³யிபி:⁴ । 

ப⁴வக்ஷயவிசக்ஷகணர்வ்யஸனரமாக்ஷகணர்வகீ்ஷகண: 
நிரக்ஷரஶிரராமணிம் கருணகயவ காமாக்ஷி மாம் ॥ 87 ॥ 
 

கதா³ கலிதரக²லனா: கருணகயவ காஞ்சபீுரர 

கலாயமுகுலத்விஷ: ஶுப⁴கத³ம்ப³பூர்ணாங்குரா: । 

பரயாத⁴ரப⁴ராலஸா: கவிஜரனஷு ரத ப³ந்து⁴ரா: 

பரசலிமக்ருʼபாரஸா பரிபதந்தி மார்ரக³ த்³ருʼரஶா: ॥ 88 ॥ 

 

அரஶாத்⁴யமசரலாத்³ப⁴வம் ஹ்ருʼத³யனந்த³னம் ரத³ஹிநாம் 

அனர்க⁴மதி⁴காஞ்சி தத்கிமபி ரத்னமுத்³த்³ரயாதரத । 

அரனன ஸமலங்க்ருʼதா ஜயதி ஶங்கராங்கஸ்த²லீ 

கதா³ஸ்ய மம மானஸம் வ்ரஜதி ரபடிகாவிப்⁴ரமம் ॥ 89 ॥ 

 

பராம்ருʼதஜ²ரீப்லுதா ஜயதி நித்யமந்தஶ்சரீ 

பு⁴வாமபி ப³ஹிஶ்சரீ பரமஸம்விரத³காத்மிகா । 

மஹத்³பி⁴ரபரராக்ஷிதா ஸததரமவ காஞ்சபீுரர 

மமான்வஹமஹம்மதிர்மனஸி பா⁴து மாரஹஶ்வரீ ॥ 90 ॥ 
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தரமாவிபினதா⁴வினம் ஸததரமவ காஞ்சபீுரர 

விஹாரரஸிகா பரா பரமஸம்விது³ர்வரீுஹம் । 

கடாக்ஷநிக³கலர்த்³ருʼட⁴ம் ஹ்ருʼத³யது³ஷ்டத³ந்தாவலம் 

சிரம் நயது மாமகம் த்ரிபுரகவரிஸீமந்தின ீ॥ 91 ॥ 
 

த்வரமவ ஸதி சண்டி³கா த்வமஸி ரத³வி சாமுண்டி³கா 

த்வரமவ பரமாத்ருʼகா த்வமபி ரயாகி³னரீூபிண ீ। 

த்வரமவ கில ஶாம்ப⁴வ ீத்வமஸி காமரகாடீ ஜயா 

த்வரமவ விஜயா த்வயி த்ரிஜக³த³ம்ப³ கிம் ப்³ரூமரஹ ॥ 92 ॥ 

 
பரர ஜனனி பார்வதி ப்ரணதபாலினி ப்ராதிப⁴- 

ப்ரதா³த்ரி பரரமஶ்வரி த்ரிஜக³தா³ஶ்ரிரத ஶாஶ்வரத । 

த்ரியம்ப³ககுடும்பி³னி த்ரிபத³ஸங்கி³னி த்ரீக்ஷரண 

த்ரிஶக்திமயி வகீ்ஷணம் மயி நிரத⁴ஹி காமாக்ஷி ரத ॥ 93 ॥ 
 

மரனாமது⁴கரராத்ஸவம் வித³த⁴தீ மனஷீாஜுஷாம் 

ஸ்வயம்ப்ரப⁴வகவக²ரீவிபினவதீி²காலம்பி³ன ீ। 

அரஹா ஶிஶிரிதா க்ருʼபாமது⁴ரரஸன கம்பாதரட 
சராசரவிதா⁴யின ீசரதி காபி சின்மஞ்ஜரீ ॥ 94 ॥ 
 
கலாவதி கலாப்⁴ருʼரதா முகுடஸீம்னி லீலாவதி 
ஸ்ப்ருʼஹாவதி மரஹஶ்வரர பு⁴வனரமாஹரன பா⁴ஸ்வதி । 

ப்ரபா⁴வதி ரரம ஸதா³ மஹிதரூபரஶாபா⁴வதி 

த்வராவதி பரர ஸதாம் கு³ருக்ருʼபாம்பு³தா⁴ராவதி ॥ 95 ॥ 
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த்வகயவ ஜக³த³ம்ப³யா பு⁴வனமண்ட³லம் ஸூயரத 

த்வகயவ கருணார்த்³ரயா தத³பி ரக்ஷணம் நீயரத । 

த்வகயவ க²ரரகாபயா நயனபாவரக ஹூயரத 

த்வகயவ கில நித்யயா ஜக³தி ஸந்ததம் ஸ்தீ²யரத ॥ 96 ॥ 

 

சராசரஜக³ன்மயீம் ஸகலஹ்ருʼன்மயீம் சின்மயீம் 

கு³ணத்ரயமயீம் ஜக³த்த்ரயமயீம் த்ரிதா⁴மாமயீம் । 

பராபரமயீம் ஸதா³ த³ஶதி³ஶாம் நிஶாஹர்மயீம் 

பராம் ஸததஸன்மயீம் மனஸி சின்மயீம் ஶலீரய ॥ 97 ॥ 
 

ஜய ஜக³த³ம்பி³ரக ஹரகுடும்பி³னி வக்த்ரருசா 

ஜிதஶரத³ம்பு³ரஜ க⁴னவிட³ம்பி³னி ரகஶருசா । 

பரமவலம்ப³னம் குரு ஸதா³ பரரூபத⁴ரர 

மம க³தஸம்விரதா³ ஜடி³மட³ம்ப³ரதாண்ட³வின: ॥ 98 ॥ 

 

பு⁴வனஜனனி பூ⁴ஷாபூ⁴தசந்த்³ரர நமஸ்ரத 

கலுஷஶமனி கம்பாதீரரக³ரஹ நமஸ்ரத । 

நிகி²லநிக³மரவத்³ரய நித்யரூரப நமஸ்ரத 

பரஶிவமயி பாஶச்ரச²த³ஹஸ்ரத நமஸ்ரத ॥ 99 ॥ 

 

க்வணத்காஞ்ச ீகாஞ்சபீுரமணிவிபஞ்சலீயஜ²ரீ- 

ஶிர:கம்பா கம்பாவஸதிரனுகம்பாஜலநிதி:⁴ । 

க⁴னஶ்யாமா ஶ்யாமா கடி²னகுசஸீமா மனஸி ரம 

ம்ருʼகா³கீ்ஷ காமாகீ்ஷ ஹரனடனஸாகீ்ஷ விஹரதாத் ॥ 100 ॥ 
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ஸமரவிஜயரகாடீ ஸாத⁴கானந்த³தா⁴டீ 

ம்ருʼது³கு³ணபரிரபடீ முக்²யகாத³ம்ப³வாடீ । 

முனினுதபரிபாடீ ரமாஹிதாஜாண்ட³ரகாடீ 

பரமஶிவவதூ⁴டீ பாது மாம் காமரகாடீ ॥ 101 ॥ 
 

இமம் பரவரப்ரத³ம் ப்ரக்ருʼதிரபஶலம் பாவனம் 

பராபரசிதா³க்ருʼதிப்ரகடனப்ரதீ³பாயிதம் । 

ஸ்தவம் பட²தி நித்யதா³ மனஸி பா⁴வயன்னம்பி³காம் 

ஜகபரலமலம் மகக²ரதி⁴கரத³ஹஸம்ரஶாஷகண: ॥ 102 ॥ 

 
|| ஸ்துதிஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ||
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ஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீ––  கடாக்ஷகடாக்ஷ  சதகம்சதகம்  

  

 

  

அத்யந்தஶதீலமதந்த்³ரயது க்ஷணார்த⁴ம் 

அஸ்ரதாகவிப்⁴ரமமனங்க³விலாஸகந்த³ம் । 

அல்பஸ்மிதாத்³ருʼதமபாரக்ருʼபாப்ரவாஹம் 

அக்ஷிப்ரரராஹமசிரான்மயி காமரகாடி ॥ 
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ரமாஹாந்த⁴காரநிவஹம் விநிஹந்துமீரட³ 
மூகாத்மநாமபி மஹாகவிதாவதா³ன்யான் । 

ஸ்ரீகாஞ்சிரத³ஶஶிஶிரீக்ருʼதிஜாக³ரூகான் 

ஏகாம்ரநாத²தருணகீருணாவரலாகான் ॥ 1 ॥ 
 

மாதர்ஜயந்தி மமதாக்³ரஹரமாக்ஷணானி 

மாரஹந்த்³ரநீலருசிஶிக்ஷணத³க்ஷிணானி । 

காமாக்ஷி கல்பிதஜக³த்த்ரயரக்ஷணானி 

த்வத்³வகீ்ஷணானி வரதா³னவிசக்ஷணானி ॥ 2 ॥ 

 

ஆனங்க³தந்த்ரவிதி⁴த³ர்ஶிதபகௌஶலாநாம் 

ஆனந்த³மந்த³பரிகூ⁴ர்ணிதமந்த²ராணாம் । 

தாரல்யமம்ப³ தவ தாடி³தகர்ணஸீம்நாம் 

காமாக்ஷி ரக²லதி கடாக்ஷநிரீக்ஷணாநாம் ॥ 3 ॥ 

 
கல்ரலாலிரதன கருணாரஸரவல்லிரதன 

கல்மாஷிரதன கமனயீம்ருʼது³ஸ்மிரதன । 

மாமஞ்சிரதன தவ கிஞ்சன குஞ்சிரதன 
காமாக்ஷி ரதன ஶிஶிரீகுரு வகீ்ஷிரதன ॥ 4 ॥ 
 

ஸாஹாய்யகம் க³தவதீ முஹுரர்ஜூனஸ்ய 

மந்த³ஸ்மிதஸ்ய பரிரதாஷிதபீ⁴மரசதா: । 

காமாக்ஷி பாண்ட³வசமூரிவ தாவகீனா 

கர்ணாந்திகம் சலதி ஹந்த கடாக்ஷலக்ஷ்மீ: ॥ 5 ॥ 
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அஸ்தம் க்ஷணான்னயது ரம பரிதாபஸூர்யம் 

ஆனந்த³சந்த்³ரமஸமானயதாம் ப்ரகாஶம் । 

காலாந்த⁴காரஸுஷமாம் கலயந்தி³க³ந்ரத 

காமாக்ஷி ரகாமலகடாக்ஷநிஶாக³மஸ்ரத ॥ 6 ॥ 

 

தாடங்கபமௌக்திகருசாங்குரத³ந்தகாந்தி: 

காருண்யஹஸ்திபஶிகா²மணினாதி⁴ரூட:⁴ । 

உன்மூலயத்வஶுப⁴பாத³பமஸ்மதீ³யம் 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமதங்க³ரஜதந்த்³ர: ॥ 7 ॥ 
 

சா²யாப⁴ரரண ஜக³தாம் பரிதாபஹாரீ 

தாடங்கரத்னமணிதல்லஜபல்லவஸ்ரீ: । 

காருண்யநாம விகிரன்மகரந்த³ஜாலம் 

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷஸுரத்³ருமஸ்ரத ॥ 8 ॥ 

 
 

ஸூர்யாஶ்ரயப்ரணயின ீமணிகுண்ட³லாம்ஶு- 

பலௌஹித்யரகாகனத³கானனமானனயீா । 

யாந்தீ தவ ஸ்மரஹரானனகாந்திஸிந்து⁴ம் 

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷகலிந்த³கன்யா ॥ 9 ॥ 

 
ப்ராப்ரனாதி யம் ஸுக்ருʼதினம் தவ பக்ஷபாதாத் 
காமாக்ஷி வகீ்ஷணவிலாஸகலாபுரந்த்⁴ரீ । 

ஸத்³யஸ்தரமவ கில முக்திவதூ⁴ர்வ்ருʼணரீத 

தஸ்மான்நிதாந்தமனரயாரித³கமகமத்யம் ॥ 10 ॥ 
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யாந்தீ ஸகத³வ மருதாமனுகூலபா⁴வம் 

ப்⁴ரூவல்லிஶக்ரத⁴னுருல்லஸிதா ரஸார்த்³ரா । 
காமாக்ஷி பகௌதுகதரங்கி³தநீலகண்டா² 
காத³ம்பி³னவீ தவ பா⁴தி கடாக்ஷமாலா ॥ 11 ॥ 

 

க³ங்கா³ம்ப⁴ஸி ஸ்மிதமரய தபனாத்மரஜவ 

க³ங்கா³த⁴ரராரஸி நரவாத்பலமாலிரகவ । 

வக்த்ரப்ரபா⁴ஸரஸி கஶவலமண்ட³லீவ 

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருசிச்ச²டா ரத ॥ 12 ॥ 

 

ஸம்ஸ்காரத: கிமபி கந்த³லிதான் ரஸஜ்ஞ- 

ரகதா³ரஸீம்னி ஸுதி⁴யாமுபரபா⁴க³ரயாக்³யான் । 

கல்யாணஸூக்திலஹரீகலமாங்குரான்ன: 

காமாக்ஷி பக்ஷ்மலயது த்வத³பாங்க³ரமக:⁴ ॥ 13 ॥ 

 
சாஞ்சல்யரமவ நியதம் கலயன்ப்ரக்ருʼத்யா 

மாலின்யபூ:⁴ ஶ்ருதிபதா²க்ரமஜாக³ரூக: । 

ககவல்யரமவ கிமு கல்பயரத நதாநாம் 
காமாக்ஷி சித்ரமபி ரத கருணாகடாக்ஷ: ॥ 14 ॥ 
 

ஸஞ்ஜவீரன ஜனனி சூதஶிலீமுக²ஸ்ய 

ஸம்ரமாஹரன ஶஶிகிரஶாரகரஶக²ரஸ்ய । 

ஸம்ஸ்தம்ப⁴ரன ச மமதாக்³ரஹரசஷ்டிதஸ்ய 

காமாக்ஷி வகீ்ஷணகலா பரபமௌஷத⁴ம் ரத ॥ 15 ॥ 
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நீரலாऽபி ராக³மதி⁴கம் ஜனயன்புராரர: 

ரலாரலாऽபி ப⁴க்திமதி⁴காம் த்³ருʼட⁴யன்னராணாம் । 

வக்ரராऽபி ரத³வி நமதாம் ஸமதாம் விதன்வன் 

காமாக்ஷி ந்ருʼத்யது மயி த்வத³பாங்க³பாத: ॥ 16 ॥ 

 

காமத்³ருரஹா ஹ்ருʼத³யயந்த்ரணஜாக³ரூகா 

காமாக்ஷி சஞ்சலத்³ருʼக³ஞ்சலரமக²லா ரத । 

ஆஶ்சர்யமம்ப³ ப⁴ஜதாம் ஜ²டிதி ஸ்வகீய- 

ஸம்பர்க ஏவ விது⁴ரனாதி ஸமஸ்தப³ந்தா⁴ன் ॥ 17 ॥ 

 

குண்டீ²கரராது விபத³ம் மம குஞ்சிதப்⁴ரூ- 

சாபாஞ்சித: ஶ்ரிதவிரத³ஹப⁴வானுராக:³ । 
ரரக்ஷாபகாரமநிஶம் ஜனயஞ்ஜக³த்யாம் 

காமாக்ஷி ராம இவ ரத கருணாகடாக்ஷ: ॥ 18 ॥ 
 
ஸ்ரீகாமரகாடி ஶிவரலாசனரஶாஷிதஸ்ய 

ஶ்ருʼங்கா³ரபீ³ஜவிப⁴வஸ்ய புன:ப்ரரராரஹ । 

ப்ரரமாம்ப⁴ஸார்த்³ரமசிராத்ப்ரசுரரண ஶங்ரக 

ரகதா³ரமம்ப³ தவ ரகவலத்³ருʼஷ்டிபாதம் ॥ 19 ॥ 

 

மாஹாத்ம்யரஶவதி⁴ரபஸௌ தவ து³ர்விலங்க்⁴ய- 

ஸம்ஸாரவிந்த்⁴யகி³ரிகுண்ட²னரகலிசுஞ்சு: । 

கத⁴ர்யாம்பு³தி⁴ம் பஶுபரதஶ்சுலகீகரராதி 

காமாக்ஷி வகீ்ஷணவிஜ்ருʼம்ப⁴ணகும்ப⁴ஜன்மா ॥ 20 ॥ 
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பீயூஷவர்ஷஶிஶிரா ஸ்பு²டது³த்பலஸ்ரீ- 

கமத்ரீ நிஸர்க³மது⁴ரா க்ருʼததாரகாப்தி: । 

காமாக்ஷி ஸம்ஶ்ரிதவதீ வபுரஷ்டமூர்ரத: 

ஜ்ரயாத்ஸ்னாயரத ப⁴க³வதி த்வத³பாங்க³மாலா ॥ 21 ॥ 

 

அம்ப³ ஸ்மரப்ரதிப⁴டஸ்ய வபுர்மரனாஜ்ஞம் 

அம்ரபா⁴ஜகானனமிவாஞ்சிதகண்டகாப⁴ம் । 

ப்⁴ருʼங்கீ³வ சும்ப³தி ஸகத³வ ஸபக்ஷபாதா 

காமாக்ஷி ரகாமலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா ॥ 22 ॥ 

 
ரகஶப்ரபா⁴படலநீலவிதானஜாரல 

காமாக்ஷி குண்ட³லமணிச்ச²விதீ³பரஶாரப⁴ । 

ஶங்ரக கடாக்ஷருசிரங்க³தரல க்ருʼபாக்²யா 

கஶலூஷிகா நடதி ஶங்கரவல்லரப⁴ ரத ॥ 23 ॥ 
 

அத்யந்தஶதீலமதந்த்³ரயது க்ஷணார்த⁴ம் 

அஸ்ரதாகவிப்⁴ரமமனங்க³விலாஸகந்த³ம் । 

அல்பஸ்மிதாத்³ருʼதமபாரக்ருʼபாப்ரவாஹம் 

அக்ஷிப்ரரராஹமசிரான்மயி காமரகாடி ॥ 24 ॥ 
 

மந்தா³க்ஷராக³தரலீக்ருʼதிபாரதந்த்ர்யாத் 

காமாக்ஷி மந்த²ரதராம் த்வத³பாங்க³ரடா³லாம் । 

ஆருஹ்ய மந்த³மதிபகௌதுகஶாலி சக்ஷு: 

ஆனந்த³ரமதி முஹுரர்த⁴ஶஶாங்கபமௌரல: ॥ 25 ॥ 
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த்கரயம்ப³கம் த்ரிபுரஸுந்த³ரி ஹர்ம்யபூ⁴மி- 

ரங்க³ம் விஹாரஸரஸீ கருணாப்ரவாஹ: । 

தா³ஸாஶ்ச வாஸவமுகா:² பரிபாலனயீம் 

காமாக்ஷி விஶ்வமபி வகீ்ஷணபூ⁴ப்⁴ருʼதஸ்ரத ॥ 26 ॥ 
 

வாகீ³ஶ்வரீ ஸஹசரீ நியரமன லக்ஷ்மீ: 

ப்⁴ரூவல்லரீவஶகரீ பு⁴வனானி ரக³ஹம் । 

ரூபம் த்ரிரலாகனயநாம்ருʼதமம்ப³ ரதஷாம் 

காமாக்ஷி ரயஷு தவ வகீ்ஷணபாரதந்த்ரீ ॥ 27 ॥ 
 

மாரஹஶ்வரம் ஜ²டிதி மானஸமீனமம்ப³ 
காமாக்ஷி கத⁴ர்யஜலபதௌ⁴ நிதராம் நிமக்³னம் । 

ஜாரலன ஶ்ருʼங்க²லயதி த்வத³பாங்க³நாம்னா 

விஸ்தாரிரதன விஷமாயுத⁴தா³ஶரகாऽபஸௌ ॥ 28 ॥ 

 

உன்மத்²ய ரபா³த⁴கமலாகரமம்ப³ ஜாட்³ய- 

ஸ்தம்ரப³ரமம் மம மரனாவிபிரன ப்⁴ரமந்தம் । 

குண்டீ²குருஷ்வ தரஸா குடிலாக்³ரஸீம்னா 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமஹாங்குரஶன ॥ 29 ॥ 
 

உத்³ரவல்லிதஸ்தப³கிகதர்லலிகதர்விலாகஸ: 

உத்தா²ய ரத³வி தவ கா³ட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜாத் । 

தூ³ரம் பலாயயது ரமாஹம்ருʼகீ³குலம் ரம 

காமாக்ஷி ஸத்வரமனுக்³ரஹரகஸரீந்த்³ர: ॥ 30 ॥ 
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ஸ்ரனஹாத்³ரிதாம் வித³லிரதாத்பலகாந்திரசாராம் 

ரஜதாரரமவ ஜக³த³ீஶ்வரி ரஜதுகாம: । 

மாரனாத்³த⁴ரதா மகரரகதுரபஸௌ து⁴னரீத 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷக்ருʼபாணவல்லீம் ॥ 31 ॥ 
 

ஶ்பரௌதமீ் வ்ரஜன்னபி ஸதா³ ஸரணிம் முனநீாம் 

காமாக்ஷி ஸந்ததமபி ஸ்ம்ருʼதிமார்க³கா³மீ । 

பகௌடில்யமம்ப³ கத²மஸ்தி²ரதாம் ச த⁴த்ரத 

பசௌர்யம் ச பங்கஜருசாம் த்வத³பாங்க³பாத: ॥ 32 ॥ 

 
நித்யம் ஶ்ருரத: பரிசிபதௌ யதமானரமவ 
நீரலாத்பலம் நிஜஸமீபநிவாஸரலாலம் । 

ப்ரீத்கயவ பாட²யதி வகீ்ஷணரத³ஶிரகந்த்³ர: 
காமாகீ்ஷ கிந்து தவ காலிமஸம்ப்ரதா³யம் ॥ 33 ॥ 

 

ப்⁴ராந்த்வா முஹு: ஸ்தப³கிதஸ்மிதரப²னராபஶௌ 

காமாக்ஷி வக்த்ரருசிஸஞ்சயவாரிராபஶௌ । 

ஆனந்த³தி த்ரிபுரமர்த³னரநத்ரலக்ஷ்மீ: 

ஆலம்ப்³ய ரத³வி தவ மந்த³மபாங்க³ரஸதும் ॥ 34 ॥ 

 

ஶ்யாமா தவ த்ரிபுரஸுந்த³ரி ரலாசனஸ்ரீ: 

காமாக்ஷி கந்த³லிதரமது³ரதாரகாந்தி: । 

ஜ்ரயாத்ஸ்னாவத ீஸ்மிதருசாபி கத²ம் தரனாதி 

ஸ்பர்தா⁴மரஹா குவலகயஶ்ச ததா² சரகாகர: ॥ 35 ॥ 

 
 



                               உ 

மூகபஞ்ச சத ீகடாக்ஷ ஶதகம்  பக்கம் எண்  65 

 

 

காலாஞ்ஜனம் ச தவ ரத³வி நிரீக்ஷணம் ச 

காமாக்ஷி ஸாம்யஸரணிம் ஸமுகபதி காந்த்யா । 

நிஶ்ரஶஷரநத்ரஸுலப⁴ம் ஜக³தஷீு பூர்வ- 

மன்யத்த்ரிரநத்ரஸுலப⁴ம் துஹினாத்³ரிகன்ரய ॥ 36 ॥ 

 
தூ⁴மாங்குரரா மகரரகதனபாவகஸ்ய 
காமாக்ஷி ரநத்ரருசினலீிமசாதுரீ ரத । 

அத்யந்தமத்³பு⁴தமித³ம் நயனத்ரயஸ்ய 

ஹர்ரஷாத³யம் ஜனயரத ஹரிணாங்கபமௌரல: ॥37 ॥ 

 
ஆரம்ப⁴ரலஶஸமரய தவ வகீ்ஷணஸ்ய 
காமாக்ஷி மூகமபி வகீ்ஷணமாத்ரனம்ரம் । 
ஸர்வஜ்ஞதா ஸகலரலாகஸமக்ஷரமவ 
கீர்திஸ்வயம்வரணமால்யவதீ வ்ருʼணரீத ॥ 38 ॥ 
 

காலாம்பு³வாஹ இவ ரத பரிதாபஹாரீ 

காமாக்ஷி புஷ்கரமத:⁴குருரத கடாக்ஷ: । 
பூர்வ: பரம் க்ஷணருசா ஸமுகபதி கமத்ரீ- 
மன்யஸ்து ஸந்ததருசிம் ப்ரகடீகரராதி ॥ 39 ॥ 
 

ஸூக்ஷ்ரமऽபி து³ர்க³மதரரऽபி கு³ருப்ரஸாத³- 
ஸாஹாய்யரகன விசரன்னபவர்க³மார்ரக³ । 
ஸம்ஸாரபங்கநிசரய ந பதத்யமூம் ரத 

காமாக்ஷி கா³ட⁴மவலம்ப்³ய கடாக்ஷயஷ்டிம் ॥ 40 ॥ 
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காமாக்ஷி ஸந்ததமபஸௌ ஹரிநீலரத்ன- 
ஸ்தம்ரப⁴ கடாக்ஷருசிபுஞ்ஜமரய ப⁴வத்யா: । 

ப³த்³ரதா⁴ऽபி ப⁴க்திநிக³கலர்மம சித்தஹஸ்த ீ

ஸ்தம்ப⁴ம் ச ப³ந்த⁴மபி முஞ்சதி ஹந்த சித்ரம் ॥ 41 ॥ 

 
காமாக்ஷி கார்ஷ்ண்யமபி ஸந்ததமஞ்ஜனம் ச 

பி³ப்⁴ரன்நிஸர்க³தரரலாऽபி ப⁴வத்கடாக்ஷ: । 

கவமல்யமன்வஹமனஞ்ஜனதாம் ச பூ⁴ய: 

ஸ்கத²ர்யம் ச ப⁴க்தஹ்ருʼத³யாய கத²ம் த³தா³தி ॥ 42 ॥ 

 

மந்த³ஸ்மிதஸ்தப³கிதம் மணிகுண்ட³லாம்ஶு- 

ஸ்ரதாமப்ரவாலருசிரம் ஶிஶிரீக்ருʼதாஶம் । 

காமாக்ஷி ராஜதி கடாக்ஷருரச: கத³ம்ப³ம் 

உத்³யானமம்ப³ கருணாஹரிரணக்ஷணாயா: ॥ 43 ॥ 

 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷமரஹந்த்³ரநீல- 

ஸிம்ஹாஸனம் ஶ்ரிதவரதா மகரத்⁴வஜஸ்ய । 

ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிபதௌ⁴ மணிகுண்ட³லஸ்ரீ: 

நீராஜரனாத்ஸவதரங்கி³ததீ³பமாலா ॥ 44 ॥ 

 
மாத: க்ஷணம் ஸ்னபய மாம் தவ வகீ்ஷிரதன 

மந்தா³க்ஷிரதன ஸுஜகனரபரராக்ஷிரதன । 

காமாக்ஷி கர்மதிமிரராத்கரபா⁴ஸ்கரரண 

ஶ்ரரயஸ்கரரண மது⁴பத்³யுதிதஸ்கரரண ॥ 45 ॥ 
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ப்ரரமாபகா³பயஸி மஜ்ஜனமாரசய்ய 

யுக்த: ஸ்மிதாம்ஶுக்ருʼதப⁴ஸ்மவிரலபரனன । 

காமாக்ஷி குண்ட³லமணித்³யுதிபி⁴ர்ஜடால: 

ஸ்ரீகண்ட²ரமவ ப⁴ஜரத தவ த்³ருʼஷ்டிபாத: ॥ 46 ॥ 

 

ககவல்யதா³ய கருணாரஸகிங்கராய 

காமாக்ஷி கந்த³லிதவிப்⁴ரமஶங்கராய । 

ஆரலாகனாய தவ ப⁴க்தஶிவங்கராய 
மாதர்னரமாऽஸ்து பரதந்த்ரிதஶங்கராய ॥ 47 ॥ 
 
ஸாம்ராஜ்யமங்க³ளவிபதௌ⁴ மகரத்⁴வஜஸ்ய 
ரலாலாலகாலிக்ருʼதரதாரணமால்யரஶாரப⁴ । 

காரமஶ்வரி ப்ரசலது³த்பலகவஜயந்த-ீ 

சாதுர்யரமதி தவ சஞ்சலத்³ருʼஷ்டிபாத: ॥ 48 ॥ 

 

மார்ரக³ண மஞ்ஜுகசகாந்திதரமாவ்ருʼரதன 

மந்தா³யமானக³மனா மத³னாதுராபஸௌ । 

காமாக்ஷி த்³ருʼஷ்டிரயரத தவ ஶங்கராய 

ஸங்ரகதபூ⁴மிமசிராத³பி⁴ஸாரிரகவ ॥ 49 ॥ 

 

வ்ரீடா³னுவ்ருʼத்திரமணகீ்ருʼதஸாஹசர்யா 

கஶவாலிதாம் க³ளருசா ஶஶிரஶக²ரஸ்ய । 

காமாக்ஷி காந்திஸரஸீம் த்வத³பாங்க³ளக்ஷ்மீ: 

மந்த³ம் ஸமாஶ்ரயதி மஜ்ஜனரக²லனாய ॥ 50 ॥ 
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காஷாயமம்ஶுகமிவ ப்ரகடம் த³தா⁴ரனா 

மாணிக்யகுண்ட³லருசிம் மமதாவிரராதீ⁴ । 

ஶ்ருத்யந்தஸீமனி ரத: ஸுதராம் சகாஸ்தி 
காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷயதஶீ்வரராऽபஸௌ ॥ 51 ॥ 
 

பாஷாண ஏவ ஹரிநீலமணிர்தி³ரனஷு 

ப்ரம்லானதாம் குவலயம் ப்ரகடீகரராதி । 

கநமித்திரகா ஜலத³ரமசகிமா ததஸ்ரத 

காமாக்ஷி ஶூன்யமுபமானமபாங்க³ளக்ஷ்ம்யா: ॥ 52 ॥ 
 

ஶ்ருʼங்கா³ரவிப்⁴ரமவதீ ஸுதராம் ஸலஜ்ஜா 

நாஸாக்³ரபமௌக்திகருசா க்ருʼதமந்த³ஹாஸா । 

ஶ்யாமா கடாக்ஷஸுஷமா தவ யுக்தரமதத் 

காமாக்ஷி சும்ப³தி தி³க³ம்ப³ரவக்த்ரபி³ம்ப³ம் ॥ 53 ॥ 

 

நீரலாத்பரலன மது⁴ரபன ச த்³ருʼஷ்டிபாத: 

காமாக்ஷி துல்ய இதி ரத கத²மாமனந்தி । 

கஶத்ரயன நிந்த³தி யத³ன்வஹமிந்து³பாதா³ன் 

பாரதா²ருரஹண யத³பஸௌ கலஹாயரத ச ॥ 54 ॥ 

 

ஓஷ்ட²ப்ரபா⁴படலவித்³ருமமுத்³ரிரத ரத 

ப்⁴ரூவல்லிவசீிஸுப⁴ரக³ முக²காந்திஸிந்பதௌ⁴ । 

காமாக்ஷி வாரிப⁴ரபூரணலம்ப³மான- 

காலாம்பு³வாஹஸரணிம் லப⁴ரத கடாக்ஷ: ॥ 55 ॥ 
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மந்த³ஸ்மிகதர்த⁴வலிதா மணிகுண்ட³லாம்ஶு- 

ஸம்பர்கரலாஹிதருசிஸ்த்வத³பாங்க³தா⁴ரா । 

காமாக்ஷி மல்லிகுஸுகமர்னவபல்லகவஶ்ச 
நீரலாத்பகலஶ்ச ரசிரதவ விபா⁴தி மாலா ॥ 56 ॥ 
 

காமாக்ஷி ஶதீலக்ருʼபாரஸநிர்ஜ²ராம்ப:⁴- 

ஸம்பர்கபக்ஷ்மலருசிஸ்த்வத³பாங்க³மாலா । 

ரகா³பி:⁴ ஸதா³ புரரிரபாரபி⁴லஷ்யமாணா 

தூ³ர்வாகத³ம்ப³கவிட³ம்ப³னமாதரனாதி ॥ 57 ॥ 

 
ஹ்ருʼத்பங்கஜம் மம விகாஸயது ப்ரமுஷ்ணன் 

உல்லாஸமுத்பலருரசஸ்தமஸாம் நிரராத்³தா⁴ । 

ரதா³ஷானுஷங்க³ஜட³தாம் ஜக³தாம் து⁴னான: 

காமாக்ஷி வகீ்ஷணவிலாஸதி³ரனாத³யஸ்ரத ॥ 58 ॥ 

 

சக்ஷுர்விரமாஹயதி சந்த்³ரவிபூ⁴ஷணஸ்ய 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷதம:ப்ரரராஹ: । 

ப்ரத்யங்முக²ம் து நயனம் ஸ்திமிதம் முனநீாம் 

ப்ராகாஶ்யரமவ நயதீதி பரம் விசித்ரம் ॥ 59 ॥ 
 
காமாக்ஷி வகீ்ஷணருசா யுதி⁴ நிர்ஜிதம் ரத 

நீரலாத்பலம் நிரவரஶஷக³தாபி⁴மானம் । 

ஆக³த்ய தத்பரிஸரம் ஶ்ரவணாவதம்ஸ- 

வ்ரயாரஜன நூனமப⁴யார்த²னமாதரனாதி ॥ 60 ॥ 
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ஆஶ்சர்யமம்ப³ மத³னாப்⁴யுத³யாவலம்ப:³ 
காமாக்ஷி சஞ்சலநிரீக்ஷணவிப்⁴ரமஸ்ரத । 

கத⁴ர்யம் விதூ⁴ய தனுரத ஹ்ருʼதி³ ராக³ப³ந்த⁴ம் 

ஶம்ரபா⁴ஸ்தரத³வ விபரீததயா முனநீாம் ॥ 61 ॥ 

 

ஜந்ரதா: ஸக்ருʼத்ப்ரணமரதா ஜக³தீ³ட்³யதாம் ச 

ரதஜஸ்விதாம் ச நிஶிதாம் ச மதிம் ஸபா⁴யாம் । 

காமாக்ஷி மாக்ஷிகஜ²ரீமிவ கவக²ரீம் ச 

லக்ஷ்மீம் ச பக்ஷ்மலயதி க்ஷணவகீ்ஷணம் ரத ॥ 62 ॥ 
 

காத³ம்பி³ன ீகிமயரத ந ஜலானுஷங்க³ம் 

ப்⁴ருʼங்கா³வலீ கிமுரரீகுருரத ந பத்³மம் । 

கிம் வா கலிந்த³தனயா ஸஹரத ந ப⁴ங்க³ம் 

காமாக்ஷி நிஶ்சயபத³ம் ந தவாக்ஷிலக்ஷ்மீ: ॥ 63 ॥ 

 

காரகாலபாவகத்ருʼணகீரரணऽபி த³க்ஷ: 

காமாக்ஷி பா³லகஸுதா⁴கரரஶக²ரஸ்ய । 

அத்யந்தஶதீலதரமாऽப்யனுபாரதம் ரத 
சித்தம் விரமாஹயதி சித்ரமயம் கடாக்ஷ: ॥ 64 ॥ 
 

கார்பண்யபூரபரிவர்தி⁴தமம்ப³ ரமாஹ- 

கந்ரதா³த்³க³தம் ப⁴வமயம் விஷபாத³பம் ரம । 

துங்க³ம் சி²னத்து துஹினாத்³ரிஸுரத ப⁴வத்யா: 

காஞ்சபீுரரஶ்வரி கடாக்ஷகுடா²ரதா⁴ரா ॥ 65 ॥ 
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காமாக்ஷி ரகா⁴ரப⁴வரராக³சிகித்ஸனார்த²ம் 

அப்⁴யர்த்²ய ரத³ஶிககடாக்ஷபி⁴ஷக்ப்ரஸாதா³த் । 

தத்ராபி ரத³வி லப⁴ரத ஸுக்ருʼதீ கதா³சித் 

அத்யந்த து³ர்லப⁴மபாங்க³மபஹௌஷத⁴ம் ரத ॥ 66 ॥ 

 

காமாக்ஷி ரத³ஶிகக்ருʼபாங்குரமாஶ்ரயந்ரதா 

நானாதரபாநியமனாஶிதபாஶப³ந்தா:⁴ । 

வாஸாலயம் தவ கடாக்ஷமமும் மஹாந்ரதா 

லப்³த்⁴வா ஸுக²ம் ஸமதி⁴ரயா விசரந்தி ரலாரக ॥ 67 ॥ 

 

ஸாகூதஸம்லபிதஸம்ப்⁴ருʼதமுக்³த⁴ஹாஸம் 

வ்ரீடா³னுராக³ஸஹசாரி விரலாகனம் ரத । 

காமாக்ஷி காமபரிபந்தி²னி மாரவரீ- 

ஸாம்ராஜ்யவிப்⁴ரமத³ஶாம் ஸப²லீகரராதி ॥ 68 ॥ 

 

காமாக்ஷி விப்⁴ரமப³கலகநிதி⁴ர்விதா⁴ய 

ப்⁴ரூவல்லிசாபகுடிலீக்ருʼதிரமவ சித்ரம் । 
ஸ்வாதீ⁴னதாம் தவ நினாய ஶஶாங்கபமௌரல- 

ரங்கா³ர்த⁴ராஜ்யஸுக²லாப⁴மபாங்க³வரீ: ॥ 69 ॥ 

 

காமாங்குகரகநிலயஸ்தவ த்³ருʼஷ்டிபாத: 

காமாக்ஷி ப⁴க்தமனஸாம் ப்ரத³தா³தி காமான் । 

ராகா³ன்வித: ஸ்வயமபி ப்ரகடீகரராதி 

கவராக்³யரமவ கத²ரமஷ மஹாமுனநீாம் ॥ 70 ॥ 
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காலாம்பு³வாஹநிவகஹ: கலஹாயரத ரத 

காமாக்ஷி காலிமமரத³ன ஸதா³ கடாக்ஷ: । 

சித்ரம் ததா²பி நிதராமமுரமவ த்³ருʼஷ்ட்வா 

ரஸாத்கண்ட² ஏவ ரமரத கில நீலகண்ட:² ॥ 71 ॥ 
 

காமாக்ஷி மன்மத²ரிபும் ப்ரதி மாரதாப- 

ரமாஹாந்த⁴காரஜலதா³க³மரனன ந்ருʼத்யன் । 

து³ஷ்கர்மகஞ்சுகிகுலம் கப³லீகரராது 

வ்யாமிஶ்ரரமசகருசிஸ்த்வத³பாங்க³ரககீ ॥ 72 ॥ 

 

காமாக்ஷி மன்மத²ரிரபாரவரலாகரனஷு 

காந்தம் பரயாஜமிவ தாவகமக்ஷிபாதம் । 

ப்ரரமாக³ரமா தி³வஸவத்³விகசகீரராதி 

லஜ்ஜாப⁴ரரா ரஜனிவன்முகுலீகரராதி ॥ 73 ॥ 
 
மூரகா விரிஞ்சதி பரம் புருஷ: குரூப: 

கந்த³ர்பதி த்ரித³ஶராஜதி கிம்பசான: । 

காமாக்ஷி ரகவலமுபக்ரமகால ஏவ 

லீலாதரங்கி³தகடாக்ஷருச: க்ஷணம் ரத ॥ 74 ॥ 

 
நீலாலகா மது⁴கரந்தி மரனாஜ்ஞனாஸா- 

முக்தாருச: ப்ரகடகந்த³பி³ஸாங்குரந்தி । 

காருண்யமம்ப³ மகரந்த³தி காமரகாடி 

மன்ரய தத: கமலரமவ விரலாகனம் ரத ॥ 75 ॥ 
 
 
 



                               உ 

மூகபஞ்ச சத ீகடாக்ஷ ஶதகம்  பக்கம் எண்  73 

 

ஆகாங்க்ஷ்யமாணப²லதா³னவிசக்ஷணாயா: । 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷககாமரத⁴ரனா: । 

ஸம்பர்க ஏவ கத²மம்ப³ விமுக்தபாஶ- 

ப³ந்தா:⁴ ஸ்பு²டம் தனுப்⁴ருʼத: பஶுதாம் த்யஜந்தி ॥ 76 ॥ 

 
ஸம்ஸாரக⁴ர்மபரிதாபஜுஷாம் நராணாம் 
காமாக்ஷி ஶதீலதராணி தரவக்ஷிதானி । 

சந்த்³ராதபந்தி க⁴னசந்த³னகர்த³மந்தி 

முக்தாகு³ணந்தி ஹிமவாரிநிரஷசனந்தி ॥ 77 ॥ 

 

ப்ரரமாம்பு³ராஶிஸததஸ்னபிதானி சித்ரம் 

காமாக்ஷி தாவககடாக்ஷநிரீக்ஷணானி । 
ஸந்து⁴க்ஷயந்தி முஹுரிந்த⁴னராஶிரீத்யா 

மாரத்³ருரஹா மனஸி மன்மத²சித்ரபா⁴னும் ॥ 78 ॥ 

 
காலாஞ்ஜனப்ரதிப⁴டம் கமனயீகாந்த்யா 

கந்த³ர்பதந்த்ரகலயா கலிதானுபா⁴வம் । 

காஞ்சவீிஹாரரஸிரக கலுஷார்திரசாரம் 
கல்ரலாலயஸ்வ மயி ரத கருணாகடாக்ஷம் ॥ 79 ॥ 
 

க்ராந்ரதன மன்மத²மரத³ன விரமாஹ்யமான- 

ஸ்வாந்ரதன சூததருமூலக³தஸ்ய பும்ஸ: । 

காந்ரதன கிஞ்சித³வரலாகய ரலாசனஸ்ய 

ப்ராந்ரதன மாம் ஜனனி காஞ்சிபுரீவிபூ⁴ரஷ ॥ 80 ॥ 
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காமாக்ஷி ரகऽபி ஸுஜனாஸ்த்வத³பாங்க³ஸங்ரக³ 
கண்ரட²ன கந்த³லிதகாலிமஸம்ப்ரதா³யா: । 

உத்தம்ஸகல்பிதசரகாரகுடும்ப³ரபாஷா 

நக்தம்தி³வஸப்ரஸவபூ⁴நயனா ப⁴வந்தி ॥ 81 ॥ 

 

நீரலாத்பலப்ரஸவகாந்திநித³ர்ஶரனன 

காருண்யவிப்⁴ரமஜுஷா தவ வகீ்ஷரணன । 
காமாக்ஷி கர்மஜலரத:⁴ கலஶஸீுரதன 

பாஶத்ரயாத்³வயமமீ பரிரமாசனயீா: ॥ 82 ॥ 

 
அத்யந்தசஞ்சலமக்ருʼத்ரிமமஞ்ஜனம் கிம் 

ஜ²ங்காரப⁴ங்கி³ரஹிதா கிமு ப்⁴ருʼங்க³மாலா । 

தூ⁴மாங்குர: கிமு ஹுதாஶனஸங்க³ஹனீ: 

காமாக்ஷி ரநத்ரருசினலீிமகந்த³லீ ரத ॥ 83 ॥ 

 
காமாக்ஷி நித்யமயமஞ்ஜலிரஸ்து முக்தி- 

பீ³ஜாய விப்⁴ரமமரதா³த³யகூ⁴ர்ணிதாய । 

கந்த³ர்பத³ர்பபுனருத்³ப⁴வஸித்³தி⁴தா³ய 

கல்யாணதா³ய தவ ரத³வி த்³ருʼக³ஞ்சலாய ॥ 84 ॥ 

 

த³ர்பாங்குரரா மகரரகதனவிப்⁴ரமாணாம் 

நிந்தா³ங்குரரா வித³லிரதாத்பலசாதுரீணாம் । 

தீ³பாங்குரரா ப⁴வதமிஸ்ரகத³ம்ப³காநாம் 

காமாக்ஷி பாலயது மாம் த்வத³பாங்க³பாத: ॥ 85 ॥ 
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ககவல்யதி³வ்யமணிரராஹணபர்வரதப்⁴ய: 

காருண்யநிர்ஜ²ரபய:க்ருʼதமஞ்ஜரனப்⁴ய: । 

காமாக்ஷி கிங்கரிதஶங்கரமானரஸப்⁴ய- 
ஸ்ரதப்⁴ரயா நரமாऽஸ்து தவ வகீ்ஷணவிப்⁴ரரமப்⁴ய: ॥ 86 ॥ 
 

அல்பீய ஏவ நவமுத்பலமம்ப³ ஹனீா 

மீனஸ்ய வா ஸரணிரம்பு³ருஹாம் ச கிம் வா । 

தூ³ரர ம்ருʼகீ³த்³ருʼக³ஸமஞ்ஜஸமஞ்ஜனம் ச 

காமாக்ஷி வகீ்ஷணருபசௌ தவ தர்கயாம: ॥ 87 ॥ 
 

மிஸ்ரீப⁴வத்³க³ரலபங்கிலஶங்கரராரஸ்- 

ஸீமாங்க³ரண கிமபி ரிங்க²ணமாத³தா⁴ன: । 

ரஹலாவதூ⁴தலலிதஶ்ரவரணாத்பரலாऽபஸௌ 

காமாக்ஷி பா³ல இவ ராஜதி ரத கடாக்ஷ: ॥ 88 ॥ 

 

ப்பரௌடீ⁴கரராதி விது³ஷாம் நவஸூக்திதா⁴டீ- 

சூதாடவஷீு பு³த⁴ரகாகிலலால்யமானம் । 

மாத்⁴வரீஸம் பரிமலம் ச நிரர்க³ளம் ரத 
காமாக்ஷி வகீ்ஷணவிலாஸவஸந்தலக்ஷ்மீ: ॥ 89 ॥ 
 

கூலங்கஷம் விதனுரத கருணாம்பு³வர்ஷீ 

ஸாரஸ்வதம் ஸுக்ருʼதின: ஸுலப⁴ம் ப்ரவாஹம் । 

துச்ச²ீகரராதி யமுநாம்பு³தரங்க³ப⁴ங்கீ³ம் 

காமாக்ஷி கிம் தவ கடாக்ஷமஹாம்பு³வாஹ: ॥ 90 ॥ 
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ஜாக³ர்தி ரத³வி கருணாஶுகஸுந்த³ரீ ரத 

தாடங்கரத்னருசிதா³டி³மக²ண்ட³ரஶாரண । 

காமாக்ஷி நிர்ப⁴ரகடாக்ஷமரீசிபுஞ்ஜ- 

மாரஹந்த்³ரநீலமணிபஞ்ஜரமத்⁴யபா⁴ரக³ ॥ 91 ॥ 
 

காமாக்ஷி ஸத்குவலயஸ்ய ஸரகா³த்ரபா⁴வாத் 

ஆக்ராமதி ஶ்ருதிமபஸௌ தவ த்³ருʼஷ்டிபாத: । 

கிஞ்ச ஸ்பு²டம் குடிலதாம் ப்ரகடீகரராதி 

ப்⁴ரூவல்லரீபரிசிதஸ்ய ப²லம் கிரமதத் ॥ 92 ॥ 

 
ஏஷா தவாக்ஷிஸுஷமா விஷமாயுத⁴ஸ்ய 

நாராசவர்ஷலஹரீ நக³ராஜகன்ரய । 

ஶங்ரக கரராதி ஶததா⁴ ஹ்ருʼதி³ கத⁴ர்யமுத்³ராம் 

ஸ்ரீகாமரகாடி யத³பஸௌ ஶிஶிராம்ஶுபமௌரல: ॥ 93 ॥ 

 

பா³ரணன புஷ்பத⁴னுஷ: பரிகல்ப்யமான- 

த்ராரணன ப⁴க்தமனஸாம் கருணாகரரண । 

ரகாரணன ரகாமலத்³ருʼஶஸ்தவ காமரகாடி 

ரஶாரணன ரஶாஷய ஶிரவ மம ரஶாகஸிந்து⁴ம் ॥ 94 ॥ 
 

மாரத்³ருஹா மகுடஸீமனி லால்யமாரன 

மந்தா³கினபீயஸி ரத குடிலம் சரிஷ்ணு: । 

காமாக்ஷி ரகாபரப⁴ஸாத்³வலமானமீன- 

ஸந்ரத³ஹமங்குரயதி க்ஷணமக்ஷிபாத: ॥ 95 ॥ 
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காமாக்ஷி ஸம்வலிதபமௌக்திககுண்ட³லாம்ஶு- 

சஞ்சத்ஸிதஶ்ரவணசாமரசாதுரீக: । 

ஸ்தம்ரப⁴ நிரந்தரமபாங்க³மரய ப⁴வத்யா 

ப³த்³த⁴ஶ்சகாஸ்தி மகரத்⁴வஜமத்தஹஸ்த ீ॥ 96 ॥ 

 

யாவத்கடாக்ஷரஜனஸீமயாக³மஸ்ரத 

காமாக்ஷி தாவத³சிரான்னமதாம் நராணாம் । 

ஆவிர்ப⁴வத்யம்ருʼததீ³தி⁴திபி³ம்ப³மம்ப³ 
ஸம்வின்மயம் ஹ்ருʼத³யபூர்வகி³ரீந்த்³ரஶ்ருʼங்ரக³ ॥ 97 ॥ 
 
காமாக்ஷி கல்பவிடபீவ ப⁴வத்கடாரக்ஷா 

தி³த்ஸு: ஸமஸ்தவிப⁴வம் நமதாம் நராணாம் । 

ப்⁴ருʼங்க³ஸ்ய நீலநளினஸ்ய ச காந்திஸம்ப- 

த்ஸர்வஸ்வரமவ ஹரததீி பரம் விசித்ரம் ॥ 98 ॥ 
 
அத்யந்தஶதீலமனர்க³ளகர்மபாக- 
காரகாலஹாரி ஸுலப⁴ம் ஸுமரனாபி⁴ரரதத் । 

பீயூஷரமவ தவ வகீ்ஷணமம்ப³ கிந்து 

காமாக்ஷி நீலமித³மித்யயரமவ ரப⁴த:³ ॥ 99 ॥ 
 

அஜ்ஞாதப⁴க்திரஸமப்ரஸரத்³விரவக- 

மத்யந்தக³ர்வமனத⁴ீதஸமஸ்தஶாஸ்த்ரம் । 

அப்ராப்தஸத்யமஸமீபக³தம் ச முக்ரத: 

காமாக்ஷி கநவ தவ காங்க்ஷதி த்³ருʼஷ்டிபாத: ॥ 100 ॥ 
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பாரதன ரலாசனருரசஸ்தவ காமரகாடி 
ரபாரதன பாதகபரயாதி⁴ப⁴யாதுராணாம் । 

பூரதன ரதன நவகாஞ்சனகுண்ட³லாம்ஶு- 

வரீதன ஶதீலய பூ⁴த⁴ரகன்யரக மாம் ॥ 101 ॥ 
 
கடாக்ஷஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥
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ஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீஸ்ரீ மூக பஞ்ச சத ீ––  மந்தஸ்மிதமந்தஸ்மித  சதகம்சதகம்  

 

 

 

ஸன்நாகமகஜுஷா ஜரனன ஸுலப⁴ம் ஸம்ஸூசயந்தீ ஶகன: 

உத்துங்க³ஸ்ய சிராத³னுக்³ரஹதரராருத்பத்ஸ்யமானம் ப²லம் । 

ப்ராத²ம்ரயன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴ரயயுஷீ 

காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம ரக்ஷமங்கரீ கல்பதாம் ॥  

 



                                  உ 

மூகபஞ்ச சத ீ மந்தஸ்மித ஶதகம்  பக்கம் எண்  80 

 

 

ப³த்⁴னரீமா வயமஞ்ஜலிம் ப்ரதிதி³னம் ப³ந்த⁴ச்சி²ரத³ ரத³ஹிநாம் 

கந்த³ர்பாக³மதந்த்ரமூலகு³ரரவ கல்யாணரகலீபு⁴ரவ । 

காமாக்ஷ்யா: க⁴னஸாரபுஞ்ஜரஜரஸ காமத்³ருஹஶ்சக்ஷுஷாம் 

மந்தா³ரஸ்தப³கப்ரபா⁴மத³முரஷ மந்த³ஸ்மிதஜ்ரயாதிரஷ ॥ 1 ॥ 

 

ஸத்⁴ரீரச நவமல்லிகாஸுமனஸாம் நாஸாக்³ரமுக்தாமரண- 

ராசார்யாய ம்ருʼணாலகாண்ட³மஹஸாம் கநஸர்கி³காய த்³விரஷ । 

ஸ்வர்து⁴ன்யா ஸஹ யுத்⁴ரவன ஹிமருரசரர்தா⁴ஸனாத்⁴யாஸிரன 

காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதமஞ்ஜரீத⁴வலிமாத்³கவதாய தஸ்கம நம: ॥ 2 ॥ 

 

கர்பூரத்³யுதிசாதுரீமதிதராமல்பீயஸீம் குர்வத ீ

பதௌ³ர்பா⁴க்³ரயாத³யரமவ ஸம்வித³த⁴தீ பதௌ³ஷாகரீணாம்த்விஷாம் । 

க்ஷுல்லாரனவ மரனாஜ்ஞமல்லிநிகரான்பு²ல்லானபி வ்யஞ்ஜத ீ

காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீ காமப்ரஸூரஸ்து ரம ॥ 3 ॥ 

 

யா பீனஸ்தனமண்ட³ரலாபரி லஸத்கர்பூரரலபாயரத 

யா நீரலக்ஷணராத்ரிகாந்திததிஷு ஜ்ரயாத்ஸ்னாப்ரரராஹாயரத । 

யா பஸௌந்த³ர்யது⁴னதீரங்க³ததிஷு வ்யாரலாலஹம்ஸாயரத 

காமாக்ஷ்யா: ஶிஶிரீகரராது ஹ்ருʼத³யம் ஸா ரம ஸ்மிதப்ராசுரீ ॥ 4 ॥ 

 

ரயஷாம் க³ச்ச²தி பூர்வபக்ஷஸரணிம் பகௌமுத்³வத: ஶ்ரவதிமா 

ரயஷாம் ஸந்ததமாருருக்ஷதி துலாகக்ஷ்யாம் ஶரச்சந்த்³ரமா: । 

ரயஷாமிச்ச²தி கம்பு³ரப்யஸுலபா⁴மந்ரதவஸத்ப்ரக்ரியாம் 

காமாக்ஷ்யா மமதாம் ஹரந்து மம ரத ஹாஸத்விஷாமங்குரா: ॥ 5 ॥ 
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ஆஶாஸீமஸு ஸந்ததம் வித³த⁴தீ கநஶாகரீம் வ்யாக்ரியாம் 

காஶாநாமபி⁴மானப⁴ங்க³கலனாபகௌஶல்யமாபி³ப்⁴ரத ீ। 

ஈஶாரனன விரலாகிதா ஸகுதுகம் காமாக்ஷி ரத கல்மஷ- 

க்ரலஶாபாயகரீ சகாஸ்தி லஹரீ மந்த³ஸ்மிதஜ்ரயாதிஷாம் ॥ 6 ॥ 

 
ஆரூட⁴ஸ்ய ஸமுன்னதஸ்தனதடீஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸனம் 

கந்த³ர்பஸ்ய விரபா⁴ர்ஜக³த்த்ரயஜயப்ராகட்யமுத்³ராநிரத:⁴ । 

யஸ்யாஶ்சாமரசாதுரீம் கலயரத ரஶ்மிச்ச²டா சஞ்சலா 

ஸா மந்த³ஸ்மிதமஞ்ஜரீ ப⁴வது ந: காமாய காமாக்ஷி ரத ॥ 7 ॥ 

 
ஶம்ரபா⁴ர்யா பரிரம்ப⁴ஸம்ப்⁴ரமவிபதௌ⁴ கநர்மல்யஸீமாநிதி:⁴ 

கக³ர்வாணவீ தரங்கி³ண ீக்ருʼதம்ருʼது³ஸ்யந்தா³ம் கலிந்தா³த்மஜாம் । 

கல்மாஷீகுருரத கலங்கஸுஷமாம் கண்ட²ஸ்த²லீசும்பி³னமீ் 

காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதகந்த³லீ ப⁴வது ந: கல்யாணஸந்ரதா³ஹின ீ॥ 8 ॥ 

 

ரஜதும் ஹாரலதாமிவ ஸ்தனதடீம் ஸஞ்ஜக்³முஷீ ஸந்ததம் 

க³ந்தும் நிர்மலதாமிவ த்³விகு³ணிதாம் மக்³னா க்ருʼபாஸ்த்ரராதஸி । 

லப்³து⁴ம் விஸ்மயனயீதாமிவ ஹரம் ராகா³குலம் குர்வத ீ

மஞ்ஜுஸ்ரத ஸ்மிதமஞ்ஜரீ ப⁴வப⁴யம் மத்²னாது காமாக்ஷி ரம ॥ 9 ॥ 

 
ஶ்ரவதாபி ப்ரகடம் நிஶாகரருசாம் மாலின்யமாதன்வத ீ

ஶதீாபி ஸ்மரபாவகம் பஶுபரத: ஸந்து⁴க்ஷயந்தீ ஸதா³ । 
ஸ்வாபா⁴வ்யாத³த⁴ராஶ்ரிதாபி நமதாமுச்கசர்தி³ஶந்தீ க³திம் 

காமாக்ஷி ஸ்பு²டமந்தரா ஸ்பு²ரது நஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 10 ॥ 
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வக்த்ரஸ்ரீஸரஸீஜரல தரலிதப்⁴ரூவல்லிகல்ரலாலிரத 

காலிம்னா த³த⁴தீ கடாக்ஷஜனுஷா மாது⁴வ்ரதமீ் வ்யாப்ருʼதிம் । 

நிர்நித்³ராமலபுண்ட³ரீககுஹனாபாண்டி³த்யமாபி³ப்⁴ரத ீ

காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதசாதுரீ மம மன: காதர்யமுன்மூலரயத் ॥ 11 ॥ 
 

நித்யம் பா³தி⁴தப³ந்து⁴ஜவீமத⁴ரம் கமத்ரீஜுஷம் பல்லகவ: 

ஶுத்³த⁴ஸ்ய த்³விஜமண்ட³லஸ்ய ச திரஸ்கர்தாரமப்யாஶ்ரிதா । 

யா கவமல்யவதீ ஸகத³வ நமதாம் ரசத: புனரீததராம் 

காமாக்ஷ்யா ஹ்ருʼத³யம் ப்ரஸாத³யது ரம ஸா மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 12 ॥ 

 

த்³ருஹ்யந்தீ தமரஸ முஹு: குமுதி³னஸீாஹாய்யமாபி³ப்⁴ரதீ 

யாந்தீ சந்த்³ரகிரஶாரரஶக²ரவபு: பஸௌதா⁴ங்க³ரண ப்ரரங்க²ணம் । 

ஜ்ஞாநாம்ரபா⁴நிதி⁴வசீிகாம் ஸுமனஸாம் கூலங்கஷாம் குர்வத ீ

காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிதபகௌமுதீ³ ஹரது ரம ஸம்ஸாரதாரபாத³யம் ॥ 13 ॥ 

 

காஶ்மீரத்³ரவதா⁴துகர்த³மருசா கல்மாஷதாம் பி³ப்⁴ரத ீ

ஹம்பஸௌகக⁴ரிவ குர்வதீ பரிசிதிம் ஹாரீக்ருʼகதர்பமௌக்திகக: । 
வரக்ஷாஜன்மதுஷாரகஶலகடரக ஸஞ்சாரமாதன்வத ீ

காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதத்³யுதிமயீ பா⁴கீ³ரதீ² பா⁴ஸரத ॥ 14 ॥ 

 

கம்ரபா³ர்வம்ஶபரம்பரா இவ க்ருʼபாஸந்தானவல்லீபு⁴வ: 

ஸம்பு²ல்லஸ்தப³கா இவ ப்ரஸ்ருʼமரா மூர்தா: ப்ரஸாதா³ இவ । 

வாக்பீயூஷகணா இவ த்ரிபத²கா³பர்யாயரப⁴தா³ இவ 

ப்⁴ராஜந்ரத தவ மந்த³ஹாஸகிரணா: காஞ்சபீுரீநாயிரக ॥ 15 ॥ 
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வரக்ஷாரஜ க⁴னஸாரபத்ரரசனாப⁴ங்கீ³ஸபத்னாயிதா 

கண்ரட² பமௌக்திகஹாரயஷ்டிகிரணவ்யாபாரமுத்³ராயிதா । 

ஓஷ்ட²ஸ்ரீநிகுரும்ப³பல்லவபுரட ப்ரரங்க²த்ப்ரஸூனாயிதா 

காமாக்ஷி ஸ்பு²ரதாம் மதீ³யஹ்ருʼத³ரய த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 16 ॥ 

 

ரயஷாம் பி³ந்து³ரிரவாபரி ப்ரசலிரதா நாஸாக்³ரமுக்தாமணி: 

ரயஷாம் தீ³ன இவாதி⁴கண்ட²மயரத ஹார: கராலம்ப³னம் । 

ரயஷாம் ப³ந்து⁴ரிரவாஷ்ட²ரயாரருணிமா த⁴த்ரத ஸ்வயம் ரஞ்ஜனம் 

காமாக்ஷ்யா: ப்ரப⁴வந்து ரத மம ஶிரவால்லாஸாய ஹாஸாங்குரா: ॥ 17 ॥ 
 

யா ஜாட்³யாம்பு³நிதி⁴ம் க்ஷிரணாதி ப⁴ஜதாம் கவராயரத ககரகவ: 

நித்யம் யா நியரமன யா ச யதரத கர்தும் த்ரிரநத்ரராத்ஸவம் । 

பி³ம்ப³ம் சாந்த்³ரமஸம் ச வஞ்சயதி யா க³ர்ரவண ஸா தாத்³ருʼஶ ீ

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கத²ம் ஜ்ரயாத்ஸ்ரனத்யபஸௌ கீர்த்யரத ॥ 18 ॥ 

 
ஆருடா⁴ ரப⁴ஸாத்புர: புரரிரபாராஶ்ரலஷரணாபக்ரரம 

யா ரத மாதருகபதி தி³வ்யதடினஶீங்காகரீ தத்க்ஷணம் । 

ஓஷ்படௌ² ரவபயதி ப்⁴ருபவௌ குடிலயத்யானம்ரயத்யானனம் 

தாம் வந்ரத³ ம்ருʼது³ஹாஸபூரஸுஷமாரமகாம்ரநாத²ப்ரிரய ॥ 19 ॥ 

 

வக்த்ரரந்ரதா³ஸ்தவ சந்த்³ரிகா ஸ்மிதததிர்வல்கு³ ஸ்பு²ரந்தீ ஸதாம் 

ஸ்யாச்ரசத்³யுக்திமித³ம் சரகாரமனஸாம் காமாக்ஷி பகௌதூஹலம் । 

ஏதச்சித்ரமஹர்நிஶம் யத³தி⁴காரமஷா ருசிம் கா³ஹரத 

பி³ம்ரபா³ஷ்ட²த்³யுமணிப்ரபா⁴ஸ்வபி ச யத்³பி³ப்³ரபா³கமாலம்ப³ரத ॥ 20 ॥ 
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ஸாத்³ருʼஶ்யம் கலஶாம்பு³ரத⁴ர்வஹதி யத்காமாக்ஷி மந்த³ஸ்மிதம் 

ரஶாபா⁴ரமாஷ்ட²ருசாம்ப³ வித்³ருமப⁴வாரமதத்³பி⁴தா³ம் ப்³ரூமரஹ । 

ஏகஸ்மாது³தி³தம் புரா கில பபபௌ ஶர்வ: புராண: புமான் 

ஏதன்மத்⁴யஸமுத்³ப⁴வம் ரஸயரத மாது⁴ர்யரூபம் ரஸம் ॥ 21 ॥ 

 

உத்துங்க³ஸ்தனகும்ப⁴கஶலகடரக விஸ்தாரிகஸ்தூரிகா- 

பத்ரஸ்ரீஜுஷி சஞ்சலா: ஸ்மிதருச: காமாக்ஷி ரத ரகாமலா: । 

ஸந்த்⁴யாதீ³தி⁴திரஞ்ஜிதா இவ முஹு: ஸாந்த்³ராத⁴ரஜ்ரயாதிஷா 

வ்யாரலாலாமலஶாரதா³ப்⁴ரஶகலவ்யாபாரமாதன்வரத ॥ 22 ॥ 

 

கீ்ஷரம் தூ³ரத ஏவ திஷ்ட²து கத²ம் கவமல்யமாத்ராதி³த³ம் 

மாதஸ்ரத ஸஹபாட²வதீி²மயதாம் மந்த³ஸ்மிகதர்மஞ்ஜுகல: । 

கிம் ரசயம் து பி⁴தா³ஸ்தி ரதா³ஹனவஶாரத³கம் து ஸஞ்ஜாயரத 

காமாக்ஷி ஸ்வயமர்தி²தம் ப்ரணமதாமன்யத்து ரதா³து³ஹ்யரத ॥ 23 ॥ 

 

கர்பூகரரம்ருʼகதர்ஜக³ஜ்ஜனனி ரத காமாக்ஷி சந்த்³ராதகப: 

முக்தாஹாரகு³கணர்ம்ருʼணாலவலகயர்முக்³த⁴ஸ்மிதஸ்ரீரியம் । 

ஸ்ரீகாஞ்சபீுரநாயிரக ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயரத ஸஜ்ஜகன: 

தத்தாத்³ருʼங்மம தாபஶாந்திவித⁴ரய கிம் ரத³வி மந்தா³யரத ॥ 24 ॥ 

 

மத்⁴ரயக³ர்பி⁴தமஞ்ஜுவாக்யலஹரீமாத்⁴வஜீ²ரீஶதீலா 

மந்தா³ரஸ்தப³காயரத ஜனனி ரத மந்த³ஸ்மிதாம்ஶுச்ச²டா । 

யஸ்யா வர்த⁴யிதும் முஹுர்விகஸனம் காமாக்ஷி காமத்³ருரஹா 

வல்கு³ர்வகீ்ஷணவிப்⁴ரமவ்யதிகரரா வாஸந்தமாஸாயரத ॥ 25 ॥ 
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பி³ம்ரபா³ஷ்ட²த்³யுதிபுஞ்ஜரஞ்ஜிதருசிஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸச்ச²டா 

கல்யாணம் கி³ரிஸார்வபபௌ⁴மதனரய கல்ரலாலயத்வாஶு ரம । 

பு²ல்லன்மல்லிபினத்³த⁴ஹல்லகமயீ மாரலவ யா ரபஶலா 

ஸ்ரீகாஞ்சஶீ்வரி மாரமர்தி³துருரராமத்⁴ரய முஹுர்லம்ப³ரத ॥ 26 ॥ 

 

பி³ப்⁴ராணா ஶரத³ப்⁴ரவிப்⁴ரமத³ஶாம் வித்³ரயாதமானாப்யபஸௌ 

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ கிரதி ரத காருண்யதா⁴ராரஸம் । 

ஆஶ்சர்யம் ஶிஶிரீகரராதி ஜக³தஶீ்சாரலாக்ய கசநாமரஹா 

காமம் ரக²லதி நீலகண்ட²ஹ்ருʼத³யம் பகௌதூஹலாந்ரதா³லிதம் ॥ 27 ॥ 

 

ப்ரரங்க²த்ப்பரௌட⁴கடாக்ஷகுஞ்ஜகுஹரரஷ்வத்யச்ச²கு³ச்சா²யிதம் 

வக்த்ரரந்து³ச்ச²விஸிந்து⁴வசீிநிசரய ரப²னப்ரதானாயிதம் । 

கநரந்தர்யவிஜ்ருʼம்பி⁴தஸ்தனதரட கநரசாலபட்டாயிதம் 

காலுஷ்யம் கப³லீகரராது மம ரத காமாக்ஷி மந்த³ஸ்மிதம் ॥ 28 ॥ 

 

பீயூஷம் தவ மந்த²ரஸ்மிதமிதி வ்யர்கத²வ ஸாபப்ரதா² 
காமாக்ஷி த்⁴ருவமீத்³ருʼஶம் யதி³ ப⁴ரவரத³தத்கத²ம் வா ஶிரவ । 

மந்தா³ரஸ்ய கதா²லவம் ந ஸஹரத மத்²னாதி மந்தா³கினமீ் 

இந்து³ம் நிந்த³தி கீர்திரதऽபி கலஶபீாரதா²தி⁴மீர்ஷ்யாயரத ॥ 29 ॥ 

 

விஶ்ரவஷாம் நயரனாத்ஸவம் விதனுதாம் வித்³ரயாததாம் சந்த்³ரமா: 

விக்²யாரதா மத³னாந்தரகன முகுடீமத்⁴ரய ச ஸம்மான்யதாம் । 

ஆ: கிம் ஜாதமரனன ஹாஸஸுஷமாமாரலாக்ய காமாக்ஷி ரத 

காலங்கீமவலம்ப³ரத க²லு த³ஶாம் கல்மாஷஹரீனாऽப்யபஸௌ ॥ 30 ॥ 



                                  உ 

மூகபஞ்ச சத ீ மந்தஸ்மித ஶதகம்  பக்கம் எண்  86 

 

ரசத: ஶதீலயந்து ந: பஶுபரதரானந்த³ஜவீாதரவா 

நம்ராணாம் நயனாத்⁴வஸீமஸு ஶரச்சந்த்³ராதரபாபக்ரமா: । 

ஸம்ஸாராக்²யஸரராருஹாகரக²லீகாரர துஷாரராத்கரா: 

காமாக்ஷி ஸ்மரகீர்திபீ³ஜநிகராஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸாங்குரா: ॥ 31 ॥ 

 

கர்பமௌகா⁴க்²யதம:கசாகசிகரான்காமாக்ஷி ஸஞ்சிந்தரய 

த்வன்மந்த³ஸ்மிதரராசிஷாம் த்ரிபு⁴வனரக்ஷமங்கரானங்குரான் । 

ரய வக்த்ரம் ஶிஶிரஶ்ரிரயா விகஸிதம் சந்த்³ராதபாம்ரபா⁴ருஹ- 

த்³ரவரஷாத்³ரகா⁴ஷணசாதுரீமிவ திரஸ்கர்தும் பரிஷ்குர்வரத ॥ 32 ॥ 

 
குர்யுர்ன: குலகஶலராஜதனரய கூலங்கஷம் மங்க³ளம் 

குந்த³ஸ்பர்த⁴னசுஞ்சவஸ்தவ ஶிரவ மந்த³ஸ்மிதப்ரக்ரமா: । 

ரய காமாக்ஷி ஸமஸ்தஸாக்ஷிநயனம் ஸந்ரதாஷயந்தஶீ்வரம் 
கர்பூரப்ரகரா இவ ப்ரஸ்ருʼமரா: பும்ஸாமஸாதா⁴ரணா: ॥ 33 ॥ 
 

கம்ரரண ஸ்னபயஸ்வ கர்மகுஹனாரசாரரண மாராக³ம- 

வ்யாக்²யாஶிக்ஷணதீ³க்ஷிரதன விது³ஷாமகீ்ஷணலக்ஷ்மீபுஷா । 

காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³ரலன கலுஷஸ்ரபா²டக்ரியாசுஞ்சுனா 

காருண்யாம்ருʼதவசீிகாவிஹரணப்ராசுர்யது⁴ர்ரயண மாம் ॥ 34 ॥ 
 

த்வன்மந்த³ஸ்மிதகந்த³லஸ்ய நியதம் காமாக்ஷி ஶங்காமரஹ 

பி³ம்ப:³ கஶ்சன நூதன: ப்ரசலிரதா கநஶாகர: ஶகீர: । 

கிஞ்ச கீ்ஷரபரயாநிதி:⁴ ப்ரதிநிதி:⁴ ஸ்வர்வாஹினவீசீிகா- 

பி³ப்³ரவாரகாऽபி விட³ம்ப³ ஏவ குஹனா மல்லீமதல்லீருச: ॥ 35 ॥ 
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து³ஷ்கர்மார்கநிஸர்க³கர்கஶமஹஸ்ஸம்பர்கதபதம் மிலத் 

பங்கம் ஶங்கரவல்லரப⁴ மம மன: காஞ்சபீுராலங்க்ரிரய । 

அம்ப³ த்வன்ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ருʼதரரஸ மங்க்த்வா விதூ⁴ய வ்யதா²ம் 

ஆனந்ரதா³த³யபஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³பத³வமீாரராடு⁴மாகாங்க்ஷதி ॥ 36 ॥ 

 

நம்ராணாம் நக³ராஜரஶக²ரஸுரத நாகாலயாநாம் புர: 

காமாக்ஷி த்வரயா விபத்ப்ரஶரமன காருண்யதா⁴ரா: கிரன் । 

ஆக³ச்ச²ந்தமனுக்³ரஹம் ப்ரகடயன்னானந்த³பீ³ஜானி ரத 

நாஸீரர ம்ருʼது³ஹாஸ ஏவ தனுரத நாரத² ஸுதா⁴ஶதீல: ॥ 37 ॥ 

 

காமாக்ஷி ப்ரத²மானவிப்⁴ரமநிதி:⁴ கந்த³ர்பத³ர்பப்ரஸூ: 

முக்³த⁴ஸ்ரத ம்ருʼது³ஹாஸ ஏவ கி³ரிரஜ முஷ்ணாது ரம கில்பி³ஷம் । 

யம் த்³ரஷ்டும் விஹிரத கரக்³ரஹ உரம ஶம்பு⁴ஸ்த்ரபாமீலிதம் 

ஸ்கவரம் காரயதி ஸ்ம தாண்ட³வவிரனாதா³னந்தி³னா தண்டு³னா ॥ 38 ॥ 

 

க்ஷுண்ணம் ரகனசிரத³வ தீ⁴ரமனஸா குத்ராபி நானாஜகன: 

கர்மக்³ரந்தி²நியந்த்ரிகதரஸுக³மம் காமாக்ஷி ஸாமான்யத: । 

முக்³கத⁴ர்த்³ரஷ்டுமஶக்யரமவ மனஸா மூட⁴ஸ்ய ரம பமௌக்திகம் 

மார்க³ம் த³ர்ஶயது ப்ரதீ³ப இவ ரத மந்த³ஸ்மிதஸ்ரீரியம் ॥ 39 ॥ 

 

ஜ்ரயாத்ஸ்னாகாந்திபி⁴ரரவ நிர்மலதரம் கநஶாகரம் மண்ட³லம் 

ஹம்கஸரரவ ஶரத்³விலாஸஸமரய வ்யாரகாசமம்ரபா⁴ருஹம் । 

ஸ்வச்கச²ரரவ விகஸ்வகரருடு³க³கண: காமாக்ஷி பி³ம்ப³ம் தி³வ: 

புண்கயரரவ ம்ருʼது³ஸ்மிகதஸ்தவ முக²ம் புஷ்ணாதி ரஶாபா⁴ப⁴ரம் ॥ 40 ॥ 
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மானக்³ரந்தி²விது⁴ந்துரத³ன ரப⁴ஸாதா³ஸ்வாத்³யமாரன நவ- 

ப்ரரமாட³ம்ப³ரபூர்ணிமாஹிமகரர காமாக்ஷி ரத தத்க்ஷணம் । 

ஆரலாக்ய ஸ்மிதசந்த்³ரிகாம் புனரிமாமுன்மீலனம் ஜக்³முஷீம் 

ரசத: ஶலீயரத சரகாரசரிதம் சந்த்³ரார்த⁴சூடா³மரண: ॥ 41 ॥ 

 
காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் தவ ப⁴ரஜ யஸ்யாஸ்த்விஷாமங்குரான் 

ஆபீனஸ்தனபானலாலஸதயா நிஶ்ஶங்கமங்ரகஶய: । 

ஊர்த்⁴வம் வகீ்ஷ்ய விகர்ஷதி ப்ரஸ்ருʼமரானுத்³தா³மயா ஶுண்ட³யா 

ஸூனுஸ்ரத பி³ஸஶங்கயாஶு குஹனாத³ந்தாவலக்³ராமண:ீ ॥ 42 ॥ 

 

கா³டா⁴ஶ்ரலஷவிமர்த³ஸம்ப்⁴ரமவஶாது³த்³தா³மமுக்தாகு³ண- 

ப்ராலம்ரப³ குசகும்ப⁴ரயார்விக³லிரத த³க்ஷத்³விரஷா வக்ஷஸி । 

யா ஸக்²ரயன பினஹ்யதி ப்ரசுரயா பா⁴ஸா ததீ³யாம் த³ஶாம் 

ஸா ரம ரக²லது காமரகாடி ஹ்ருʼத³ரய ஸாந்த்³ரஸ்மிதாம்ஶுச்ச²டா ॥ 43 ॥ 

 

மந்தா³ரர தவ மந்த²ரஸ்மிதருசாம் மாத்ஸர்யமாரலாக்யரத 

காமாக்ஷி ஸ்மரஶாஸரன ச நியரதா ராரகா³த³ரயா லக்ஷ்யரத । 

சாந்த்³ரீஷு த்³யுதிமஞ்ஜரீஷு ச மஹாந்த்³ரவஷாங்குரரா த்³ருʼஶ்யரத 

ஶுத்³தா⁴நாம் கத²மீத்³ருʼஶ ீகி³ரிஸுரதऽஶுத்³தா⁴ த³ஶா கத்²யதாம் ॥ 44 ॥ 
 

பீயூஷம் க²லு பீயரத ஸுரஜகனர்து³க்³தா⁴ம்பு³தி⁴ர்மத்²யரத 

மாரஹகஶஶ்ச ஜடாகலாபநிக³கட³ர்மந்தா³கின ீநஹ்யரத । 

ஶதீாம்ஶு: பரிபூ⁴யரத ச தமஸா தஸ்மாத³ரனதாத்³ருʼஶ ீ

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ வரசாகவத³க்³த்⁴யமுல்லங்க⁴ரத ॥ 45 ॥ 
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ஆஶங்ரக தவ மந்த³ஹாஸலஹரீமன்யாத்³ருʼஶமீ் சந்த்³ரிகாம் 

ஏகாம்ரரஶகுடும்பி³னி ப்ரதிபத³ம் யஸ்யா: ப்ரபா⁴ஸங்க³ரம । 

வரக்ஷாஜாம்பு³ருரஹ ந ரத ரசயத: காஞ்சித்³த³ஶாம் பகௌட்மலீம் 

ஆஸ்யாம்ரபா⁴ருஹமம்ப³ கிஞ்ச ஶனககராலம்ப³ரத பு²ல்லதாம் ॥ 46 ॥ 

 

ஆஸ்தரீ்ணாத⁴ரகாந்திபல்லவசரய பாதம் முஹுர்ஜக்³முஷீ 

மாரத்³ரராஹிணி கந்த³லத்ஸ்மரஶரஜ்வாலாவலீர்வ்யஞ்ஜதீ । 

நிந்த³ந்தீ க⁴னஸாரஹாரவலயஜ்ரயாத்ஸ்நாம்ருʼணாலானி ரத 

காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ விரஹிணரீீதிம் ஜகா³ரஹதராம் ॥ 47 ॥ 

 
ஸூர்யாரலாகவிபதௌ⁴ விகாஸமதி⁴கம் யாந்த ீஹரந்தீ தம- 

ஸ்ஸந்ரதா³ஹம் நமதாம் நிஜஸ்மரணரதா ரதா³ஷாகரத்³ரவஷிண ீ। 

நிர்யாந்தீ வத³னாரவிந்த³குஹரான்நிர்தூ⁴தஜாட்³யா ந்ருʼணாம் 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிமயீ சித்ரீயரத சந்த்³ரிகா ॥ 48 ॥ 

 

குண்டீ²குர்யுரமீ குரபா³த⁴க⁴டநாமஸ்மன்மரனாமாதி²னமீ் 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி ஶிவங்கராஸ்தவ ஶிரவ ஸ்ரீமந்த³ஹாஸாங்குரா: । 

ரய தன்வந்தி நிரந்தரம் தருணிமஸ்தம்ரப³ரமக்³ராமண-ீ 

கும்ப⁴த்³வந்த்³வவிட³ம்பி³னி ஸ்தனதரட முக்தாகுதா²ட³ம்ப³ரம் ॥ 49 ॥ 

 

ப்ரரங்க²ந்த: ஶரத³ம்பு³தா³ இவ ஶகன: ப்ரரமாநிகல: ப்ரரரிதா 

மஜ்ஜந்ரதா மந்த³னாரிகண்ட²ஸுஷமாஸிந்பதௌ⁴ முஹுர்மந்த²ரம் । 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுநிகரா: ஶ்யாமாயமானஶ்ரிய: 

நீலாம்ரபா⁴த⁴ரகநபுணமீ் தத இரதா நிர்நித்³ரயந்த்யஞ்ஜஸா ॥ 50 ॥ 
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வ்யாபாரம் சதுரானகனகவிஹ்ருʼபதௌ வ்யாகுர்வதீ குர்வத ீ

ருத்³ராக்ஷக்³ரஹணம் மரஹஶி ஸததம் வாகூ³ர்மிகல்ரலாலிதா । 

உத்பு²ல்லம் த⁴வலாரவிந்த³மத⁴ரீக்ருʼத்ய ஸ்பு²ரந்தீ ஸதா³ 
ஸ்ரீகாமாக்ஷி ஸரஸ்வதீ விஜயரத த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ ॥ 51 ॥ 

 

கர்பூரத்³யுதிதஸ்கரரண மஹஸா கல்மாஷயத்யானனம் 

ஸ்ரீகாஞ்சபீுரநாயிரக பதிரிவ ஸ்ரீமந்த³ஹாரஸாऽபி ரத । 

ஆலிங்க³த்யதிபீவராம் ஸ்தனதடீம் பி³ம்பா³த⁴ரம் சும்ப³தி 

ப்பரௌட⁴ம் ராக³ப⁴ரம் வ்யனக்தி மனரஸா கத⁴ர்யம் து⁴னரீததராம் ॥ 52 ॥ 

 

கவஶத்³ரயன ச விஶ்வதாபஹரணக்ரீடா³படீயஸ்தயா 

பாண்டி³த்ரயன பரசலிரமன ஜக³தாம் ரநத்ரராத்ஸரவாத்பாத³ரன । 

காமாக்ஷி ஸ்மிதகந்த³கலஸ்தவ துலாமாரராடு⁴முத்³ரயாகி³ன ீ

ஜ்ரயாத்ஸ்னாபஸௌ ஜலராஶிரபாஷணதயா தூ³ஷ்யாம் ப்ரபன்னா த³ஶாம் ॥ 53 ॥ 

 

லாவண்யாம்பு³ஜினமீ்ருʼணாலவலகய: ஶ்ருʼங்கா³ரக³ந்த⁴த்³விப- 

க்³ராமண்ய: ஶ்ருதிசாமகரஸ்தருணிமஸ்வாராஜ்யரதரஜாங்குகர: । 

ஆனந்தா³ம்ருʼதஸிந்து⁴வசீிப்ருʼஷகதராஸ்யாப்³ஜஹம்கஸஸ்தவ 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி மதா²ன மந்த³ஹஸிகதர்மத்கம் மன:கல்மஷம் ॥ 54 ॥ 

 

உத்துங்க³ஸ்தனமண்ட³லீபரிசலன்மாணிக்யஹாரச்ச²டா- 

சஞ்சச்ரசா²ணிமபுஞ்ஜமத்⁴யஸரணிம் மாத: பரிஷ்குர்வத ீ। 

யா கவத³க்³த்⁴யமுகபதி ஶங்கரஜடாகாந்தாரவாடீபதத் 

ஸ்வர்வாபீபயஸ: ஸ்மிதத்³யுதிரபஸௌ காமாக்ஷி ரத மஞ்ஜுளா ॥ 55 ॥ 
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ஸன்னாகமகஜுஷா ஜரனன ஸுலப⁴ம் ஸம்ஸூசயந்தீ ஶகன: 

உத்துங்க³ஸ்ய சிராத³னுக்³ரஹதரராருத்பத்ஸ்யமானம் ப²லம் । 

ப்ராத²ம்ரயன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴ரயயுஷீ 

காமாக்ஷி ஸ்மிதசாதுரீ தவ மம ரக்ஷமங்கரீ கல்பதாம் ॥ 56 ॥ 
 

தா⁴னுஷ்காக்³ரஸரஸ்ய ரலாலகுடிலப்⁴ரூரலக²யா பி³ப்⁴ரரதா 

லீலாரலாகஶிலீமுக²ம் நவவயஸ்ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்மீபுஷ: । 

ரஜதும் மன்மத²மர்தி³னம் ஜனனி ரத காமாக்ஷி ஹாஸ: ஸ்வயம் 

வல்கு³ர்விப்⁴ரமபூ⁴ப்⁴ருʼரதா விதனுரத ரஸனாபதிப்ரக்ரியாம் ॥ 57 ॥ 

 

யன்னாகம்பத காலகூடகப³லீகாரர சுசும்ரப³ ந யத்³- 
க்³லான்யா சக்ஷுஷி ரூஷிதானலஶிரக² ருத்³ரஸ்ய தத்தாத்³ருʼஶம் । 

ரசரதா யத்ப்ரஸப⁴ம் ஸ்மரஜ்வரஶிகி²ஜ்வாரலன ரலலிஹ்யரத 

தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ஶுகலிகாரஹலாப⁴வம் ப்ராப⁴வம் ॥ 58 ॥ 
 
ஸம்பி⁴ன்ரனவ ஸுபர்வரலாகதடின ீவசீசீகயர்யாமுகன: 

ஸம்மிஶ்ரரவ ஶஶாங்கதீ³ப்திலஹரீ நீகலர்மஹாநீரகத:³ । 
காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிதா தவ ஸ்மிதருசி: காலாஞ்ஜனஸ்பர்தி⁴னா 

காலிம்னா கசரராசிஷாம் வ்யதிகரர காஞ்சித்³த³ஶாமஶ்னுரத ॥ 59 ॥ 

 

ஜானரீமா ஜக³தீ³ஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மந்த³ஹாஸப்ரபா⁴ம் 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி ஸரராஜினமீபி⁴னவாரமஷா யத: ஸர்வதா³ । 
ஆஸ்ரயந்ரதா³ரவரலாகரன பஶுபரதரப்⁴ரயதி ஸம்பு²ல்லதாம் 

தந்த்³ராலுஸ்தத³பா⁴வ ஏவ தனுரத தத்³கவபரீத்யக்ரமம் ॥ 60 ॥ 
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யாந்தீ ரலாஹிதிமானமப்⁴ரதடின ீதா⁴துச்ச²டாகர்த³கம: 

பா⁴ந்த ீபா³லக³ப⁴ஸ்திமாலிகிரகணர்ரமகா⁴வலீ ஶாரத³ீ । 
பி³ம்ரபா³ஷ்ட²த்³யுதிபுஞ்ஜசும்ப³னகலாரஶாணாயமாரனன ரத 

காமாக்ஷி ஸ்மிதரராசிஷா ஸமத³ஶாமாரராடு⁴மாகாங்க்ஷரத ॥ 61 ॥ 

 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி முரக²ந்து³பூ⁴ஷணமித³ம் மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் 

ரநத்ரானந்த³கரம் ததா² ஹிமகரரா க³ச்ரச²த்³யதா² திக்³மதாம் । 

ஶதீம் ரத³வி ததா² யதா² ஹிமஜலம் ஸந்தாபமுத்³ராஸ்பத³ம் 

ஶ்ரவதம் கிஞ்ச ததா² யதா² மலினதாம் த⁴த்ரத ச முக்தாமணி: ॥ 62 ॥ 

 

த்வன்மந்த³ஸ்மிதமஞ்ஜரீம் ப்ரஸ்ருʼமராம் காமாக்ஷி சந்த்³ராதபம் 

ஸந்த: ஸந்ததமாமனந்த்யமலதா தல்லக்ஷணம் லக்ஷ்யரத । 
அஸ்மாகம் ந து⁴ரனாதி தாபமதி⁴கம் தூ⁴ரனாதி நாப்⁴யந்தரம் 

த்⁴வாந்தம் தத்க²லு து:³கி²ரனா வயமித³ம் ரகரனதி ரநா வித்³மரஹ ॥ 63 ॥ 

 

நம்ரஸ்ய ப்ரணயப்ரரூட⁴கலஹச்ரச²தா³ய பாதா³ப்³ஜரயா: 

மந்த³ம் சந்த்³ரகிரஶாரரஶக²ரமரண: காமாக்ஷி ராரக³ண ரத । 

ப³ந்தூ⁴கப்ரஸவஶ்ரியம் ஜிதவரதா ப³ம்ஹயீஸீம் தாத்³ருʼஶமீ் 

பி³ம்ரபா³ஷ்ட²ஸ்ய ருசிம் நிரஸ்ய ஹஸிதஜ்ரயாத்ஸ்னா வயஸ்யாயரத ॥ 64 ॥ 

 

முக்தாநாம் பரிரமாசனம் வித³த⁴தஸ்தத்ப்ரீதிநிஷ்பாதி³ன ீ

பூ⁴ரயா தூ³ரத ஏவ தூ⁴தமருதஸ்தத்பாலனம் தன்வதீ । 

உத்³பூ⁴தஸ்ய ஜலாந்தராத³விரதம் தத்³தூ³ரதாம் ஜக்³முஷீ 

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜரீ தவ கத²ம் கம்ரபா³ஸ்துலாமஶ்னுரத ॥ 65 ॥ 
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ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிஜ²ரீகவத³க்³த்⁴யலீலாயிதம் 

பஶ்யந்ரதாऽபி நிரந்தரம் ஸுவிமலம்மன்யா ஜக³ன்மண்ட³ரல । 

ரலாகம் ஹாஸயிதும் கிமர்த²மநிஶம் ப்ராகாஶ்யமாதன்வரத 

மந்தா³க்ஷம் விரஹய்ய மங்க³ளதரம் மந்தா³ரசந்த்³ராத³ய: ॥ 66 ॥ 

 

கீ்ஷராப்³ரத⁴ரபி கஶலராஜதனரய த்வன்மந்த³ஹாஸஸ்ய ச 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி வலக்ஷிரமாத³யநிரத:⁴ கிஞ்சித்³பி⁴தா³ம் ப்³ரூமரஹ । 

ஏகஸ்கம புருஷாய ரத³வி ஸ த³பதௌ³ லக்ஷ்மீம் கதா³சித்புரா 

ஸர்ரவப்⁴ரயாऽபி த³தா³த்யபஸௌ து ஸததம் லக்ஷ்மீம் ச வாகீ³ஶ்வரீம் ॥ 67 ॥ 
 

ஸ்ரீகாஞ்சபீுரரத்னதீ³பகலிரக தான்ரயவ ரமனாத்மரஜ 

சாரகாராணி குலானி ரத³வி ஸுதராம் த⁴ன்யானி மன்யாமரஹ । 

கம்பாதரீகுடும்ப³சங்க்ரமகலாசுஞ்சூனி சஞ்சூபுகட: 

நித்யம் யானி தவ ஸ்மிரதந்து³மஹஸாமாஸ்வாத³மாதன்வரத ॥ 68 ॥ 

 

கஶத்யப்ரக்ரமமாஶ்ரிரதாऽபி நமதாம் ஜாட்³யப்ரதா²ம் தூ⁴னயன் 

கநர்மல்யம் பரமம் க³ரதாऽபி கி³ரிஶம் ராகா³குலம் சாரயன் । 

லீலாலாபபுரஸ்ஸரராऽபி ஸததம் வாசம்யமான்ப்ரீணயன் 

காமாக்ஷி ஸ்மிதரராசிஷாம் தவ ஸமுல்லாஸ: கத²ம் வர்ண்யரத ॥ 69 ॥ 

 

ஶ்ரராணசீஞ்சலரமக²லாமுக²ரிதம் லீலாக³தம் மந்த²ரம் 

ப்⁴ரூவல்லீசலனம் கடாக்ஷவலனம் மந்தா³க்ஷவகீ்ஷாசணம் । 

யத்³கவத³க்³த்⁴யமுரக²ன மன்மத²ரிபும் ஸம்ரமாஹயந்த்யஞ்ஜஸா 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாய ஸததம் தஸ்கம நமஸகுர்மரஹ ॥ 70 ॥ 
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ஸ்ரீகாமாக்ஷி மரனாஜ்ஞமந்த³ஹஸிதஜ்ரயாதிஷ்ப்ரரராரஹ தவ 

ஸ்பீ²தஶ்ரவதிமஸார்வபபௌ⁴மஸரணிப்ராக³ல்ப்⁴யமப்⁴ரயயுஷி । 

சந்த்³ரராऽயம் யுவராஜதாம் கலயரத ரசடீது⁴ரம் சந்த்³ரிகா 

ஶுத்³தா⁴ ஸா ச ஸுதா⁴ஜ²ரீ ஸஹசரீஸாத⁴ர்ம்யமாலம்ப³ரத ॥ 71 ॥ 

 
ஜ்ரயாத்ஸ்னா கிம் தனுரத ப²லம் தனுமதாபமௌஷ்ண்யப்ரஶாந்திம் வினா 

த்வன்மந்த³ஸ்மிதரராசிஷா தனுமதாம் காமாக்ஷி ரராசிஷ்ணுனா । 

ஸந்தாரபா விநிவார்யரத நிஜவச:ப்ராசுர்யமங்கூர்யரத 

பஸௌந்த³ர்யம் பரிபூர்யரத ஜக³தி ஸா கீர்திஶ்ச ஸஞ்சார்யரத ॥ 72 ॥ 

 

கவமல்யம் குமுத³ஶ்ரியாம் ஹிமருச: காந்த்கயவ ஸந்து⁴க்ஷ்யரத 

ஜ்ரயாத்ஸ்னாரராசிரபி ப்ரரதா³ஷஸமயம் ப்ராப்கயவ ஸம்பத்³யரத । 

ஸ்வச்ச²த்வம் நவபமௌக்திகஸ்ய பரமம் ஸம்ஸ்காரரதா த்³ருʼஶ்யரத 

காமாக்ஷ்யா: ஸ்மிததீ³தி⁴ரதர்விஶதி³மா கநஸர்கி³ரகா பா⁴ஸரத ॥ 73 ॥ 

 

ப்ராகாஶ்யம் பரரமஶ்வரப்ரணயினி த்வன்மந்த³ஹாஸஶ்ரிய: 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி மம க்ஷிரணாது மமதாகவசக்ஷணமீக்ஷயாம் । 

யத்³பீ⁴த்ரயவ நிலீயரத ஹிமகரரா ரமரகா⁴த³ரர ஶுக்திகா- 

க³ர்ரப⁴ பமௌக்திகமண்ட³லீ ச ஸரஸீமத்⁴ரய ம்ருʼணாலீ ச ஸா ॥ 74 ॥ 

 

ரஹரம்ரப³ ச கு³ரஹ ச ஹர்ஷப⁴ரிதம் வாத்ஸல்யமங்கூரயத் 

மாரத்³ரராஹிணி பூருரஷ ஸஹபு⁴வம் ப்ரரமாங்குரம் வ்யஞ்ஜயத் । 

ஆனம்ரரஷு ஜரனஷு பூர்ணகருணாகவத³க்³த்⁴யமுத்தாலயத் 

காமாக்ஷி ஸ்மிதமஞ்ஜஸா தவ கத²ங்காரம் மயா கத்²யரத ॥ 75 ॥ 
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ஸங்க்ருத்³த⁴த்³விஜராஜரகாऽப்யவிரதம் குர்வந்த்³விகஜ: ஸங்க³மம் 

வாணபீத்³த⁴திதூ³ரரகா³ऽபி ஸததம் தத்ஸாஹசர்யம் வஹன் । 

அஶ்ராந்தம் பஶுது³ர்லரபா⁴ऽபி கலயன்பத்பயௌ பஶூநாம் ரதிம் 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதாம்ருʼதரஸஸ்யந்ரதா³ மயி ஸ்பந்த³தாம் ॥ 76 ॥ 

 
ஸ்ரீகாமாக்ஷி மரஹஶ்வரர நிருபமப்ரரமாங்குரப்ரக்ரமம் 

நித்யம் ய: ப்ரகடீகரராதி ஸஹஜாமுன்னித்³ரயன்மாது⁴ரீம் । 

தத்தாத்³ருʼக்தவ மந்த³ஹாஸமஹிமா மாத: கத²ம் மானிதாம் 

தன்மூர்த்⁴னா ஸுரநிம்னகா³ம் ச கலிகாமிந்ரதா³ஶ்ச தாம் நிந்த³தி ॥ 77 ॥ 
 

ரய மாது⁴ர்யவிஹாரமண்டபபு⁴ரவா ரய கஶத்யமுத்³ராகரா 

ரய கவஶத்³யத³ஶாவிரஶஷஸுப⁴கா³ஸ்ரத மந்த³ஹாஸாங்குரா: । 

காமாக்ஷ்யா: ஸஹஜம் கு³ணத்ரயமித³ம் பர்யாயத: குர்வதாம் 

வாணகீு³ம்ப²னட³ம்ப³ரர ச ஹ்ருʼத³ரய கீர்திப்ரரராரஹ ச ரம ॥ 78 ॥ 

 

காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுநிகரா: தா³க்ஷாந்தரக வகீ்ஷரண 

மந்தா³க்ஷக்³ரஹிலா: ஹிமத்³யுதிமயூகா²ரக்ஷபதீ³க்ஷாங்குரா: । 

தா³க்ஷ்யம் பக்ஷ்மலயந்து மாக்ஷிககு³ட³த்³ராக்ஷாப⁴வம் வாக்ஷு ரம 

ஸூக்ஷ்மம் ரமாக்ஷபத²ம் நிரீக்ஷிதுமபி ப்ரக்ஷாலரயயுர்மன: ॥ 79 ॥ 

 
ஜாத்யா ஶதீஶதீலானி மது⁴ராண்ரயதானி பூதானி ரத 

கா³ங்கா³னவீ பயாம்ஸி ரத³வி படலான்யல்பஸ்மிதஜ்ரயாதிஷாம் । 

ஏன:பங்கபரம்பராமலினிதாரமகாம்ரநாத²ப்ரிரய 

ப்ரஜ்ஞானாத்ஸுதராம் மதீ³யதி⁴ஷணாம் ப்ரக்ஷாலயந்து க்ஷணாத் ॥ 80 ॥ 
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அஶ்ராந்தம் பரதந்த்ரித: பஶுபதிஸ்த்வன்மந்த³ஹாஸாங்குகர: 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி ததீ³யவர்ணஸமதாஸங்ரக³ன ஶங்காமரஹ । 

இந்து³ம் நாகது⁴னமீ் ச ரஶக²ரயரத மாலாம் ச த⁴த்ரத நகவ: 

கவகுண்கட²ரவகுண்ட²னம் ச குருரத தூ⁴லீசகயர்பா⁴ஸ்மகன: ॥ 81 ॥ 

 

ஸ்ரீகாஞ்சபீுரரத³வரத ம்ருʼது³வசஸ்பஸௌரப்⁴யமுத்³ராஸ்பத³ம் 

ப்பரௌட⁴ப்ரரமலதானவனீகுஸுமம் மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் । 

மந்த³ம் கந்த³லதி ப்ரியஸ்ய வத³னாரலாரக ஸமாபா⁴ஷரண 

ஶ்லக்ஷ்ரண குட்மலதி ப்ரரூட⁴புலரக சாஶ்ரலஷரண பு²ல்லதி ॥ 82 ॥ 

 

கிம் த்கரஸ்ரராதஸமம்பி³ரக பரிணதம் ஸ்ரராதஶ்சதுர்த²ம் நவம் 

பீயூஷஸ்ய ஸமஸ்ததாபஹரணம் கிம்வா த்³விதீயம் வபு: । 

கிம்ஸ்வித்த்வன்னிகடம் க³தம் மது⁴ரிமாப்⁴யாஸாய க³வ்யம் பய: 

ஸ்ரீகாஞ்சபீுரநாயகப்ரியதரம மந்த³ஸ்மிதம் தாவகம் ॥ 83 ॥ 

 

பூ⁴ஷா வக்த்ரஸரராருஹஸ்ய ஸஹஜா வாசாம் ஸகீ² ஶாஶ்வத ீ

நீவ ீவிப்⁴ரமஸந்தரத: பஶுபரத: பஸௌதீ⁴ த்³ருʼஶாம் பாரணா । 

ஜவீாதுர்மத³னஶ்ரிய: ஶஶிருரசருச்சாடன ீரத³வதா 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி கி³ராமபூ⁴மிமயரத ஹாஸப்ரபா⁴மஞ்ஜரீ ॥ 84 ॥ 

 

ஸூதி: ஶ்ரவதிமகந்த³லஸ்ய வஸதி: ஶ்ருʼங்கா³ரஸாரஶ்ரிய: 

பூர்தி: ஸூக்திஜ²ரீரஸஸ்ய லஹரீ காருண்யபாரதா²நிரத:⁴ । 

வாடீ காசன பகௌஸுமீ மது⁴ரிமஸ்வாராஜ்யலக்ஷ்ம்யாஸ்தவ 
ஸ்ரீகாமாக்ஷி மமாஸ்து மங்க³ளகரீ ஹாஸப்ரபா⁴சாதுரீ ॥ 85 ॥ 
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ஜந்தூநாம் ஜனிது:³க²ம்ருʼத்யுலஹரீஸந்தாபனம் க்ருʼந்தத: 

ப்பரௌடா⁴னுக்³ரஹபூர்ணஶதீலருரசா நித்ரயாத³யம் பி³ப்⁴ரத: । 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி விஸ்ருʼத்வரா இவ கரா ஹாஸாங்குராஸ்ரத ஹடா²த் 

ஆரலாரகன நிஹன்யுரந்த⁴தமஸஸ்ரதாமஸ்ய ரம ஸந்ததிம் ॥ 86 ॥ 
 

உத்துங்க³ஸ்தனமண்ட³லஸ்ய விலஸல்லாவண்யலீலானடீ- 

ரங்க³ஸ்ய ஸ்பு²டமூர்த்⁴வஸீமனி முஹு: ப்ராகாஶ்யமப்⁴ரயயுஷீ । 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிததிர்பி³ம்ரபா³ஷ்ட²காந்த்யங்குகர: 

சித்ராம் வித்³ருமமுத்³ரிதாம் விதனுரத பமௌக்தமீ் விதானஶ்ரியம் ॥ 87 ॥ 

 

ஸ்வாபா⁴வ்யாத்தவ வக்த்ரரமவ லலிதம் ஸந்ரதாஷஸம்பாத³னம் 

ஶம்ரபா:⁴ கிம் புனரஞ்சிதஸ்மிதருச: பாண்டி³த்யபாத்ரீக்ருʼதம் । 

அம்ரபா⁴ஜம் ஸ்வத ஏவ ஸர்வஜக³தாம் சக்ஷு:ப்ரியம்பா⁴வுகம் 

காமாக்ஷி ஸ்பு²ரிரத ஶரத்³விகஸிரத கீத்³ருʼக்³வித⁴ம் ப்⁴ராஜரத ॥ 88 ॥ 

 

பும்பி⁴ர்நிர்மலமானகஸர்வித³த⁴ரத கமத்ரீம் த்³ருʼட⁴ம் நிர்மலாம் 

லப்³த்⁴வா கர்மலயம் ச நிர்மலதராம் கீர்திம் லப⁴ந்ரததராம் । 

ஸூக்திம் பக்ஷ்மலயந்தி நிர்மலதமாம் யத்தாவகா: ரஸவகா: 
தத்காமாக்ஷி தவ ஸ்மிதஸ்ய கலயா கநர்மல்யஸீமாநிரத:⁴ ॥ 89 ॥ 
 

ஆகர்ஷன்நயனானி நாகிஸத³ஸாம் கஶத்ரயன ஸம்ஸ்தம்ப⁴யன் 

இந்து³ம் கிஞ்ச விரமாஹயன்பஶுபதிம் விஶ்வார்திமுச்சாடயன் । 

ஹிம்ஸத்ஸம்ஸ்ருʼதிட³ம்ப³ரம் தவ ஶிரவ ஹாஸாஹ்வரயா மாந்த்ரிக: 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி மதீ³யமானஸதரமாவித்³ரவஷரண ரசஷ்டதாம் ॥ 90 ॥ 
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ரக்ஷபீய: க்ஷபயந்து கல்மஷப⁴யான்யஸ்மாகமல்பஸ்மித- 

ஜ்ரயாதிர்மண்ட³லசங்க்ரமாஸ்தவ ஶிரவ காமாக்ஷி ரராசிஷ்ணவ: । 

பீடா³கர்மட²கர்மக⁴ர்மஸமயவ்யாபாரதாபானல- 

ஸ்ரீபாதா: நவஹர்ஷவர்ஷணஸுதா⁴ஸ்ரராதஸ்வினஶீகீரா: ॥ 91 ॥ 
 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிகதந்த³வமஹ:பூரர பரிஸ்பூ²ர்ஜதி 

ப்பரௌடா⁴ம் வாரிதி⁴சாதுரீம் கலயரத ப⁴க்தாத்மநாம் ப்ராதிப⁴ம் । 

பதௌ³ர்க³த்யப்ரஸராஸ்தம:படலிகாஸாத⁴ர்ம்யமாபி³ப்⁴ரரத 

ஸர்வம் ககரவஸாஹசர்யபத³வரீீதிம் வித⁴த்ரத பரம் ॥ 92 ॥ 

 

மந்தா³ராதி³ஷு மன்மதா²ரிமஹிஷி ப்ராகாஶ்யரீதிம் நிஜாம் 

காதா³சித்கதயா விஶங்க்ய ப³ஹுரஶா கவஶத்³யமுத்³ராகு³ண: । 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி ததீ³யஸங்க³மகலாமந்தீ³ப⁴வத்பகௌதுக: 

ஸாதத்ரயன தவ ஸ்மிரத விதனுரத ஸ்கவராஸனாவாஸநாம் ॥ 93 ॥ 
 

இந்தா⁴ரன ப⁴வவதீிரஹாத்ரநிவரஹ கர்பமௌக⁴சண்டா³னில- 

ப்பரௌடி⁴ம்னா ப³ஹுலீக்ருʼரத நிபதிதம் ஸந்தாபசிந்தாகுலம் । 

மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச கிஞ்சித³மகல: பீயூஷவர்கஷரிவ 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி தவ ஸ்மிதத்³யுதிககண: கஶஶிர்யலீலாககர: ॥ 94 ॥ 

 

பா⁴ஷாயா ரஸனாக்³ரரக²லனஜுஷ: ஶ்ருʼங்கா³ரமுத்³ராஸகீ²- 
லீலாஜாதரரத: ஸுரக²ன நியமஸ்னானாய ரமனாத்மரஜ । 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி ஸுதா⁴மயீவ ஶிஶிரா ஸ்ரராதஸ்வின ீதாவகீ 

கா³டா⁴னந்த³தரங்கி³தா விஜயரத ஹாஸப்ரபா⁴சாதுரீ ॥ 95 ॥ 
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ஸந்தாபம் விரலீகரராது ஸகலம் காமாக்ஷி மச்ரசதனா 
மஜ்ஜந்தீ மது⁴ரஸ்மிதாமரது⁴னகீல்ரலாலஜாரலஷு ரத । 

கநரந்தர்யமுரபத்ய மன்மத²மருல்ரலாரலஷு ரயஷு ஸ்பு²டம் 

ப்ரரரமந்து:³ ப்ரதிபி³ம்பி³ரதா விதனுரத பகௌதூஹலம் தூ⁴ர்ஜரட: ॥ 96 ॥ 

 

ரசத:கீ்ஷரபரயாதி⁴மந்த²ரசலத்³ராகா³க்²யமந்தா²சல- 

ரக்ஷாப⁴வ்யாப்ருʼதிஸம்ப⁴வாம் ஜனனி ரத மந்த³ஸ்மிதஸ்ரீஸுதா⁴ம் । 

ஸ்வாத³ம்ஸ்வாத³முதீ³தபகௌதுகரஸா ரநத்ரத்ரயீ ஶாங்கரீ 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி நிரந்தரம் பரிணமத்யானந்த³வசீமீயீ ॥ 97 ॥ 

 

ஆரலாரக தவ பஞ்சஸாயகரிரபாருத்³தா³மபகௌதூஹல- 

ப்ரரங்க²ன்மாருதக⁴ட்டனப்ரசலிதாதா³னந்த³து³க்³தா⁴ம்பு³ரத:⁴ । 

காசித்³வசீிருத³ஞ்சதி ப்ரதினவா ஸம்வித்ப்ரரராஹாத்மிகா 

தாம் காமாக்ஷி கவஶீ்வரா: ஸ்மிதமிதி வ்யாகுர்வரத ஸர்வதா³ ॥ 98 ॥ 
 

ஸூக்தி: ஶலீயரத கிமத்³ரிதனரய மந்த³ஸ்மிதாத்ரத முஹு: 

மாது⁴ர்யாக³மஸம்ப்ரதா³யமத²வா ஸூக்ரதர்னு மந்த³ஸ்மிதம் । 

இத்த²ம் காமபி கா³ஹரத மம மன: ஸந்ரத³ஹமார்க³ப்⁴ரமிம் 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி ந பாரமார்த்²யஸரணிஸ்பூ²ர்பதௌ நித⁴த்ரத பத³ம் ॥ 99 ॥ 

 

க்ரீடா³ரலாலக்ருʼபாஸரராருஹமுகீ²பஸௌதா⁴ங்க³ரணப்⁴ய: கவி- 

ஶ்ரரணவீாக்பரிபாடிகாம்ருʼதஜ²ரீஸூதீக்³ருʼரஹப்⁴ய: ஶிரவ । 

நிர்வாணாங்குரஸார்வபபௌ⁴மபத³வஸீிம்ஹாஸரனப்⁴யஸ்தவ 

ஸ்ரீகாமாக்ஷி மரனாஜ்ஞமந்த³ஹஸிதஜ்ரயாதிஷ்கரணப்⁴ரயா நம: ॥ 100 ॥ 

 



                                  உ 

மூகபஞ்ச சத ீ மந்தஸ்மித ஶதகம்  பக்கம் எண்  100 

 

ஆர்யாரமவ விபா⁴வயன்மனஸி ய: பாதா³ரவிந்த³ம் புர: 

பஶ்யன்னாரப⁴ரத ஸ்துதிம் ஸ நியதம் லப்³த்⁴வா கடாக்ஷச்ச²விம் । 

காமாக்ஷ்யா ம்ருʼது³லஸ்மிதாம்ஶுலஹரீஜ்ரயாத்ஸ்னாவயஸ்யான்விதாம் 

ஆரராஹத்யபவர்க³பஸௌத⁴வலபீ⁴மானந்த³வசீமீயீம் ॥ 101 ॥ 
 

|| மந்த³ஸ்மித ஶதகம் ஸம்பூர்ணம் ॥ 

 
 
 

 


