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ശീകാമാക്ഷീസ്േതാതമ് ൩

{॥ ശീ കാമാക്ഷീസ്േതാതമ് ൩ ॥}

കൽപാേനാകഹപുഷ്പജാലവിലസൻനീലാലകാം മാതൃകാം

കാൻതാം കഞ്ജദേലക്ഷണാം കലിമലപധ്വംസിനീം കാലികാമ് ।

കാഞ്ചീനൂപുരഹാരദാമസുഭഗാം കാഞ്ചീപുരീനായികാം

കാമാക്ഷീം കരികുമ്ഭസൻനിഭകുചാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൧॥

കാശാഭാംശുകഭാസുരാം പവിലസത്േകാശാതകീസൻനിഭാം

ചൻദാർകാനലേലാചനാം സുരുചിരാലങ്കാരഭൂേഷാജ്ജ്വലാമ് ।

ബഹ്മശീപതിവാസവാദിമുനിഭിഃ സംേസവിതാങ്ഘിദ്വയാം

കാമാക്ഷീം ഗജരാജമൻദഗമനാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൨॥

ഐം ീം െസൗരിതി യാം വദൻതി മുനയസ്തത്ത്വാർഥരൂപാം പരാം

വാചാം ആദിമകാരണം ഹൃദി സദാ ധ്യായൻതി യാം േയാഗിനഃ ।

ബാലാം ഫാലവിേലാചനാം നവജപാവർണാം സുഷുമ്നാശിതാം

കാമാക്ഷീം കലിതാവതംസസുഭഗാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൩॥

യത്പാദാമ്ബുജേരണുേലശം അനിശം ല്വാ വിധത്േത വിധിർ-

വിശ്വം തത് പരിപാതി വിഷ്ണുരഖിലം യസ്യാഃ പസാദാിരമ് ।

രുദഃ സംഹരതി ക്ഷണാത് തദ് അഖിലം യൻമായയാ േമാഹിതഃ

കാമാക്ഷീം അതിചിതചാരുചരിതാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൪॥

സൂക്ഷ്മാത് സൂക്ഷ്മതരാം സുലക്ഷിതതനും ക്ഷാൻതാക്ഷൈരർലക്ഷിതാം

വീക്ഷാശിക്ഷിതരാക്ഷസാം തിഭുവനക്േഷമങ്കരീം അക്ഷയാമ് ।

സാക്ഷാൽലക്ഷണലക്ഷിതാക്ഷരമയീം ദാക്ഷായണീം സക്ഷിണീം var

സാക്ഷിണീം

കാമാക്ഷീം ശുഭലക്ഷൈണഃ സുലലിതാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൫॥
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ഓങ്കാരാങ്ഗണദീപികാം ഉപനിഷത്പാസാദപാരാവതീമ്

ആമ്നായാമ്ബുധിചൻദികാം അധതമഃപധ്വംസഹംസപഭാമ് ।

കാഞ്ചീപട്ടണപഞ്ജരാഽഽൻതരശുകീം കാരുൺയകൽേലാലിനീം

കാമാക്ഷീം ശിവകാമരാജമഹിഷീം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൬॥

ഹീങ്കാരാത്മകവർണമാതപഠനാദ് ഐൻദീം ശിയം തൻവതീം

ചിൻമാതാം ഭുവേനശ്വരീം അനുദിനം ഭിക്ഷാപദാനക്ഷമാമ് ।

വിശ്വാെഘൗഘനിവാരിണീം വിമലിനീം വിശ്വമ്ഭരാം മാതൃകാം

കാമാക്ഷീം പരിപൂർണചൻദവദനാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൭॥

വാഗ്േദവീതി ച യാം വദൻതി മുനയഃ ക്ഷീരാികൻേയതി ച

ക്േഷാണീഭൃത്തനേയതി ച ശുതിഗിേരാ യാം ആമനൻതി സ്ഫുടമ് ।

ഏകാേനകഫലപദാം ബഹുവിധാഽഽകാരാസ്തനൂസ്തൻവതീം

കാമാക്ഷീം സകലാർതിഭഞ്ജനപരാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൮॥

മായാമാദിമ്കാരണം തിജഗതാം ആരാധിതാങ്ഘിദ്വയാമ്

ആനൻദാമൃതവാരിരാശിനിലയാം വിദ്യാം വിപിദ്ധിയാമ് ।

മായാമാനുഷരൂപിണീം മണിലസൻമധ്യാം മഹാമാതൃകാം

കാമാക്ഷീം കരിരാജമൻദഗമനാം വൻേദ മേഹശപിയാമ് ॥ ൯॥

കാൻതാ കാമദുഘാ കരീൻദഗമനാ കാമാരിവാമാങ്കഗാ var കാമദുഹാ

കൽയാണീ കലിതാവതാരസുഭഗാ കസ്തൂരികാചർചിതാ

കമ്പാതീരരസാലമൂലനിലയാ കാരുൺയകൽേലാലിനീ

കൽയാണാനി കേരാതു േമ ഭഗവതീ കാഞ്ചീപുരീേദവതാ ॥ ൧൦॥

ഇതി ശീമദ് ആദിശങ്കരാചർയവിരചിതം ശീ കാമാക്ഷീസ്േതാതം

സമ്പൂർണമ് ।
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