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jayadevakRitaM gItagovindaM (aShTapadI)

ஜயேத³வkh’தmh கீ³தேகா³விnhத³mh (அShடபதீ³)

॥ கீ³தேகா³விnhத³mh ॥

॥ ேகா³பாலகth◌⁴யாநmh ॥
யth³ேகா³பீவத³ேநnh³மNhட³நம⁴thகshகாபthரகmh
யlhலசஶாதmhப⁴கலேஶ vhயாேகா³சnhதீ³வரmh ।
யnhநிrhவாணவிதா⁴நஸாத⁴நவிெதௗ⁴ th³தா⁴ஜநmh ேயாகி³நாmh
தnhந: யாமளமாவிரsh ’த³ேய kh’Shபி⁴தா⁴நmh மஹ: ॥ 1॥

॥ ஜயேத³வth◌⁴யாநmh ॥
ராதா⁴மேநாரமரமாவரராஸலா-
கா³நாmh’ைதகப⁴ணிதmh கவிராஜராஜmh ।
மாத⁴வாrhchசநவிதா⁴வiνராக³ஸth³ம-
பth³மாவதீphயதமmh phரணேதாऽsh நிthயmh ॥ 2॥
ேகா³பாலவிலாநீ வலயஸth³ரthநாதி³iµkh³தா⁴kh’தி
ராதா⁴பதிபாத³பth³மப⁴ஜநாநnhதா³ph³தி⁴மkh³ேநாऽநிஶmh ।
ேலாேக ஸthகவிராஜராஜ இதி ய: kh²யாேதா த³யாmhேபா⁴நிதி: ◌⁴
தmh வnhேத³ ஜயேத³வஸth³³மஹmh பth³மாவதீவlhலப⁴mh ॥ 3॥

॥ phரத²ம:ஸrhக:³ ॥

॥ ஸாேமாத³தா³ேமாத³ர: ॥
ேமைக⁴rhேம³ரமmhப³ரmh வந⁴வ: யாமாshதமாலth³ைம-
rhநkhதmh பீ⁴ரயmh thவேமவ ததி³மmh ராேத⁴ kh³’ஹmh phராபய ।
இthத²mh நnhத³நிேத³ஶிதசதேயா: phரthயth◌⁴வஜth³மmh
ராதா⁴மாத⁴வேயாrhஜயnhதி யiµநாேல ரஹ:ேகலய: ॥ 1॥
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வாkh³ேத³வதாசதசிthதசிthதஸth³மா
பth³மாவதீசரணசாரணசkhரவrhதீ ।
வாஸுேத³வரதிேககதா²ஸேமத-
ேமதmh கேராதி ஜயேத³வகவி: phரப³nhத⁴mh ॥ 2॥
வாச: பlhலவயthமாபதித⁴ர:ஸnhத³rhப⁴ஶுth³தி⁴mh கி³ராmh
ஜாநீேத ஜயேத³வ ஏவ ஶரண: லாkh◌⁴ேயா ³ஹth³ேத ।
ஶ ◌்’ŋhகா³ேராthதரஸthphரேமயரசைநராசாrhயேகா³வrhத⁴ந-
shபrhதீ⁴ ேகாऽபி ந வித: தித⁴ேரா ேதா⁴யீ கவிமாபதி: ॥ 3॥
யதி³ஹshமரேண ஸரஸmh மேநா
யதி³ விலாஸகலாஸு ஹலmh ।
ம⁴ரேகாமலகாnhதபதா³வmh
ஶ ◌்’iΝ ததா³ ஜயேத³வஸரshவதீmh ॥ 4॥

॥ கீ³தmh 1 ॥
phரலயபேயாதி⁴ஜேல th◌⁴’தவாந ேவத³mh ।
விதவthரசthரமேக²த³mh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தநஶர ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 1॥
திரதிவிலதேர தவ திShட²தி ph’Shேட² ।
த⁴ரணித⁴ரணகிணசkhரக³Shேட² ॥
ேகஶவ th◌⁴’தகchச²பப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 2॥
வஸதி த³ஶநஶிக²ேர த⁴ரணீ தவ லkh³நா ।
ஶஶிநி கலŋhககேலவ நிமkh³நா ॥
ேகஶவ th◌⁴’தஸூகரப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 3॥
தவ கரகமலவேர நக²மth³⁴தஶ ◌்’ŋhக³mh ।
த³தரNhயகஶிதiνph◌⁴’ŋhக³mh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தநரஹப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 4॥
ச²லய விkhரமேண ப³மth³⁴தவாமந ।
பத³நக²நீரஜநிதஜநபாவந ॥
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ேகஶவ th◌⁴’தவாமநப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 5॥
thயதி⁴ரமேய ஜக³த³பக³தபாபmh ।
shநபய பய ஶதப⁴வதாபmh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தph◌⁴’³பதிப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 6॥
விதர தி³ு ரேண தி³khபதிகமநீயmh ।
த³ஶiµக²ெமௗப³mh ரமணீயmh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தராமஶர ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 7॥
வஹ வ விஶேத³ வஸநmh ஜலதா³ப⁴mh ।
ஹலஹதிபீ⁴திதயiµநாப⁴mh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தஹலத⁴ரப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 8॥
நிnhத³ யjhஞவிேத⁴ரஹஹ திஜாதmh ।
ஸத³ய’த³யத³rhஶிதபஶுகா⁴தmh ॥
ேகஶவ th◌⁴’த³th³த⁴ஶர ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 9॥
mhேலchச²நிவஹநித⁴ேந கலய கரவாலmh ।
⁴மேகவ கிமபி கராலmh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தகlhகிஶர ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 10॥
ஜயேத³வகேவத³iµதி³தiµதா³ரmh ।
ஶ ◌்’iΝஸுக²த³mh ஶுப⁴த³mh ப⁴வஸாரmh ॥
ேகஶவ th◌⁴’தத³ஶவித⁴ப ஜய ஜக³தீ³ஶ ஹேர ॥ 11॥
ேவதா³iνth³த⁴ரேத ஜக³nhநிவஹேத ⁴ேகா³லiµth³பி³ph◌⁴ரேத
ைத³thயாnhதா³ரயேத ப³mh ச²லயேத thரயmh rhவேத ।
ெபௗலshthயmh ஜயேத ஹலmh கலயேத காNhயமாதnhவேத
mhேலchசா²nhrhchச²யேத த³ஶாkh’திkh’ேத kh’Shய ph◌⁴யmh நம: ॥ 5॥

॥ கீ³தmh 2 ॥
தகமலாசமNhட³ல th◌⁴’தNhட³ல ஏ ।
கதலதவநமால ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 1॥
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தி³நமணிமNhட³லமNhட³ந ப⁴வக²Nhட³ந ஏ ।
iµநிஜநமாநஸஹmhஸ ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 2॥
காயவிஷத⁴ரப⁴ஜந ஜநரஜந ஏ ।
ய³லநநதி³ேநஶ ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 3॥
ம⁴iµரநரகவிநாஶந க³டா³ஸந ஏ ।
ஸுரலேகநிதா³ந ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 4॥
அமலகமலத³லேலாசந ப⁴வேமாசந ஏ ।
th⁴வநப⁴வநநிதா⁴ந ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 5॥
ஜநகஸுதாkh’த⁴ஷண த³ஷண ஏ ।
ஸமரஶதத³ஶகNhட² ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 6॥
அபி⁴நவஜலத⁴ரஸுnhத³ர th◌⁴’தமnhத³ர ஏ ।
iµக²சnhth³ரசேகார ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 7॥
தவ சரேண phரணதா வயmh இதி பா⁴வய ஏ ।
 ஶலmh phரணேதஷு ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 8॥
ஜயேத³வகேவத³mh ேத iµத³mh ஏ ।
மŋhக³ளiµjhjhவலகீ³தmh ஜய ஜயேத³வ ஹேர ॥ 9॥
பth³மாபேயாத⁴ரதபரmhப⁴லkh³ந-
காரiµth³தiµேரா ம⁴ஸூத³நshய ।
vhயkhதாiνராக³வ ேக²லத³நŋhக³ேக²த³-
shேவதா³mh³ரமiνரய phயmh வ: ॥ 6॥
வஸnhேத வாஸnhதீஸுமஸுமாைரரவயைவ-

rhph◌⁴ரமnhதீmh காnhதாேர ப³ஹுவிதkh’Shiνஸரmh ।
அமnhத³mh கnhத³rhபjhவரஜநிதசிnhதாலதயா
வலth³பா³தா⁴mh ராதா⁴mh ஸரஸத³iµேச ஸஹச ॥ 7॥

॥ கீ³தmh 3 ॥
லதலவŋhக³லதாபஶீலநேகாமலமலயஸேர ।
ம⁴கரநிகரகரmhபி³தேகாகிலதஜேர ॥
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விஹரதி ஹஹ ஸரஸவஸnhேத
nh’thயதி வதிஜேநந ஸமmh ஸகி² விரஜநshய ³ரnhேத ॥ 1॥ விஹரதி
உnhமத³மத³நமேநாரத²பதி²கவ⁴ஜநஜநிதவிலாேப ।
அலஸŋhலஸுமஸஹநிராலப³லகலாேப ॥ 2॥ விஹரதி
mh’க³மத³ெஸௗரப⁴ரப⁴ஸவஶmhவத³நவத³லமாலதமாேல ।
வஜந’த³யவிதா³ரணமநஜநக²சிகிmhஶுகஜாேல ॥ 3॥ விஹரதி
மத³நமபதிகநகத³Nhட³சிேகஸரஸுமவிகாேஸ ।
தஶிiµக²பாடபடலkh’தshமரணவிலாேஸ ॥ 4॥ விஹரதி
விக³தலjhதஜக³த³வேலாகநதணகணkh’தஹாேஸ ।
விரநிkh’nhதநnhதiµகா²kh’திேகதகத³nhதாேஶ ॥ 5॥ விஹரதி
மாத⁴விகாபமலலேத நவமாகஜாதிஸுக³nhெதௗ⁴ ।
iµநிமநஸாமபி ேமாஹநகாணி தகாரணப³nhெதௗ⁴ ॥ 6॥ விஹரதி
sh²ரத³திiµkhதலதாபரmhப⁴ணiµதலகிதேத ।
ph³’nhதா³வநவிபிேந பஸரபக³தயiµநாஜலேத ॥ 7॥ விஹரதி
ஜயேத³வப⁴ணிதத³iµத³யதி ஹசரணshmh’திஸாரmh ।
ஸரஸவஸnhதஸமயவநவrhணநமiνக³தமத³நவிகாரmh ॥ 8॥ விஹரதி
த³ரவித³தமlhவlhசசthபராக³-
phரகதபடவாைஸrhவாஸயnh காநநாநி ।
இஹ த³ஹதி ேசத: ேகதகீக³nhத⁴ப³nh: ◌⁴
phரஸரத³ஸமபா³ணphராணவth³க³nhத⁴வாஹ: ॥ 8॥
உnhலnhம⁴க³nhத⁴ph³த⁴ம⁴பvhயா⁴ததாŋhர-
khட³thேகாகிலகாககலரைவth³கீ³rhணகrhணjhவரா: । var - கல:

நீயnhேத பதி²ைக: கத²mh கத²மபி th◌⁴யாநாவதா⁴நண-

phராphதphராணஸமாஸமாக³மரேஸாlhலாைஸர வாஸரா: ॥ 9॥
அேநகநாபரmhப⁴ஸmhph◌⁴ரம-
sh²ரnhமேநாஹாவிலாஸலாலஸmh ।
iµராமாரா³பத³rhஶயnhthயெஸௗ
ஸகீ²ஸமmh நராஹ ராதி⁴காmh ॥ 10॥
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॥ கீ³தmh 4 ॥
சnhத³நசrhசிதநீலகேலவரபீதவஸநவநமா ।
ேகசலnhமணிNhட³லமNh³தக³Nhட³க³shதஶா ॥
ஹஹiµkh³த⁴வ⁴நிகேர
விலாநி விலஸதி ேகபேர ॥ 1॥
பீநபேயாத⁴ரபா⁴ரப⁴ேரண ஹmh பரmhய ஸராக³mh ।
ேகா³பவ⁴ரiνகா³யதி காசி³த³சிதபசமராக³mh ॥ 2॥ ஹஹ
காபி விலாஸவிேலாலவிேலாசநேக²லநஜநிதமேநாஜmh ।
th◌⁴யாயதி iµkh³த⁴வ⁴ரதி⁴கmh ம⁴ஸூத³நவத³நஸேராஜmh ॥ 3॥ ஹஹ
காபி கேபாலதேல தா லபிmh கிமபி திேல ।
சா mhப³ நிதmhப³வதீ த³யிதmh லைகரiνேல ॥ 4॥ ஹஹ
ேககலாேகந ச காசித³iµmh யiµநாஜலேல ।
மஜுளவஜுலஜக³தmh விசகrhஷ கேரண ³ேல ॥ 5॥ ஹஹ
கரதலதாலதரலவலயாவகதகலshவநவmhேஶ ।
ராஸரேஸ ஸஹ nh’thயபரா ஹ வதி: phரஶஶmhேஸ ॥ 6॥ ஹஹ
Shயதி காமபி mhப³தி காமபி காமபி ரமயதி ராமாmh ।
பயதி ஸshதசாதராமபராமiνக³chச²தி வாமாmh ॥ 7॥ ஹஹ var - பராmh
ஜயேத³வகேவத³மth³⁴தேகஶவேகரஹshயmh ।
vh’nhதா³வநவிபிேந லதmh விதேநா ஶுபா⁴நி யஶshயmh ॥ 8॥ ஹஹ
விேவஷாமiνரஜேந ஜநயnhநாநnhத³nhதீ³வர-
ேரணீயாமலேகாமலபநயnhநŋhைக³ரநŋhேகா³thஸவmh ।
shவchச²nhத³mh vhரஜஸுnhத³பி⁴ரபி⁴த: phரthயŋhக³மாŋhகித:
ஶ ◌்’ŋhகா³ர:ஸகி²rhதிமாநிவ மெதௗ⁴ iµkh³ேதா⁴ ஹ: khட³தி ॥ 11॥
அth³ேயாthஸŋhக³வஸth³⁴ஜŋhக³கவலkhேலஶாதி³ேவஶாசலmh var - நிthேயாஸŋhக³
phராேலயphலவேநchச²யாiνஸரதி க²Nhட³ைஶலாநில: ।
கிmh ச shநிkh³த⁴ரஸாலெமௗiµலாnhயாேலாkhய ஹrhேஷாத³யா-
³nhலnhதி ஹூ:ஹூதி கேலாthதலா: பிகாநாmh கி³ர: ॥ 12॥
ராேஸாlhலாஸப⁴ேரணவிph◌⁴ரமph◌⁴’தாமாபீ⁴ரவாமph◌⁴வா-
மph◌⁴யrhேண பரph◌⁴ய நிrhப⁴ரiµர: phேரமாnhத⁴யா ராத⁴யா ।
ஸா⁴ thவth³வத³நmh ஸுதா⁴மயதி vhயா’thய கீ³தshதி-
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vhயாஜா³th³ப⁴டmhபி³தshதமேநாஹ ஹ: பா வ: ॥ 13॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³ஸாேமாத³தா³ேமாத³ேரா நாம phரத²ம:ஸrhக:³ ॥

॥ th³விதீய:ஸrhக:³ ॥

॥ அkhேலஶேகஶவ: ॥
விஹரதி வேந ராதா⁴ ஸாதா⁴ரணphரணேய ஹெரௗ
விக³தநிேஜாthகrhஷாதீ³rhShயாவேஶந க³தாnhயத: ।
khவசித³பி லதாேஜ ³ஜnhம⁴vhரதமNhட³-

iµக²ரஶிக²ேர நா தீ³நாphவாச ரஹ:ஸகீ²mh ॥ 14॥

॥ கீ³தmh 5 ॥
ஸசரத³த⁴ரஸுதா⁴ம⁴ரth◌⁴வநிiµக²தேமாஹநவmhஶmh ।
சதth³’க³சலசசலெமௗகேபாலவிேலாலவதmhஸmh ॥
ராேஸ ஹஹ விதவிலாஸmh
shமரதி மேநா மம kh’தபஹாஸmh ॥ 1॥
சnhth³ரகசாமரஶிக²Nhட³கமNhட³லவலயிதேகஶmh ।
phரரரnhத³ரத⁴iνரiνரதேம³ரiµதி³ரஸுேவஶmh ॥ 2॥ ராேஸ ஹஹ
ேகா³பகத³mhப³நிதmhப³வதீiµக²mhப³நலmhபி⁴தேலாப⁴mh ।
ப³nh⁴வம⁴ராத⁴ரபlhலவiµlhலதshதேஶாப⁴mh ॥ 3॥ ராேஸ ஹஹ
விலலக⁴ஜபlhலவவலயிதவlhலவவதிஸஹshரmh ।
கரசரேர மணிக³ண⁴ஷணகிரணவிபி⁴nhநதshரmh ॥ 4॥ ராேஸ ஹஹ
ஜலத³படலசலதி³nh³விநnhத³கசnhத³நதிலகலலாடmh ।
பீநக⁴நshதநமNhட³லமrhத³நநிrhத³ய’த³யகபாடmh ॥ 5॥ ராேஸ ஹஹ var -

பீநபேயாத⁴ரபஸர
மணிமயமகரமேநாஹரNhட³லமNh³தக³Nhட³iµதா³ரmh ।
பீதவஸநமiνக³தiµநிமiνஜஸுராஸுரவரபவாரmh ॥ 6॥ ராேஸ ஹஹ
விஶத³கத³mhப³தேல தmh ககஷப⁴யmh ஶமயnhதmh ।
மாமபி கிமபி தரŋhக³த³நŋhக³th³’ஶா மநஸா ரமயnhதmh ॥ 7॥ ராேஸ ஹஹ var -

வஷா
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ஜயேத³வப⁴ணிதமதிஸுnhத³ரேமாஹநம⁴பmh ।
ஹசரணshமரணmh phரதி ஸmhphரதி Nhயவதாமiνபmh ॥ 8॥ ராேஸ ஹஹ
க³ணயதி ³ணkh³ராமmh ph◌⁴ராமmh ph◌⁴ரமாத³பி ேநஹேத
வஹதி ச பேதாஷmh ேதா³ஷmh விiµசதி ³ரத: ।
வதிஷு வலshth’Shேண kh’Shேண விஹாணி மாmh விநா
நரபி மேநா வாமmh காமmh கேராதி கேரா கிmh ॥ 15॥

॥ கீ³தmh 6 ॥
நிph◌⁴’தநிஜkh³’ஹmh க³தயா நிஶி ரஹ நிய வஸnhதmh ।
சகிதவிேலாகிதஸகலதி³ஶா ரதிரப⁴ஸரேஸந ஹஸnhதmh ॥
ஸகி² ேஹ ேகஶிமத²நiµதா³ரmh
ரமய மயா ஸஹ மத³நமேநாரத²பா⁴விதயா ஸவிகாரmh ॥ 1॥
phரத²மஸமாக³மலjhதயா பசாஶைதரiνலmh ।
mh’³ம⁴ரshதபா⁴தயா ஶிதி²kh’தஜத⁴ந³லmh ॥ 2॥ ஸகி² ேஹ
கிஸலயஶயநநிேவஶிதயா சிரiµர மைமவ ஶயாநmh ।
kh’தபரmhப⁴ணmhப³நயா பரph◌⁴ய kh’தாத⁴ரபாநmh ॥ 3॥ ஸகி² ேஹ
அலஸநிதேலாசநயா லகாவலதகேபாலmh ।
ரமஜலஸகலகேலவரயா வரமத³நமதா³த³திேலாலmh ॥ 4॥ ஸகி² ேஹ
ேகாகிலகலரவதயா தமநஜதnhthரவிசாரmh ।
லத²ஸுமாலnhதலயா நக²கி²தக⁴நshதநபா⁴ரmh ॥ 5॥ ஸகி² ேஹ
சரணரணிதமணிரயா பதஸுரதவிதாநmh ।
iµக²ரவிஶ ◌்’ŋhக²லேமக²லயா ஸகசkh³ரஹmhப³நதா³நmh ॥ 6॥ ஸகி² ேஹ
ரதிஸுக²ஸமயரஸாலஸயா த³ரiµதநயநஸேராஜmh ।
நி:ஸஹநிபதிததiνலதயா ம⁴ஸூத³நiµதி³தமேநாஜmh ॥ 7॥ ஸகி² ேஹ
ஜயேத³வப⁴ணிதத³மதிஶயம⁴நி⁴வநஶீலmh ।
ஸுக²iµthகNh²தேகா³பவ⁴கதி²தmh விதேநா ஸலmh ॥ 8॥ ஸகி² ேஹ var -

ராதி⁴கயா
ஹshதshரshதவிலாஸவmhஶமnh’ஜுph◌⁴வlhமth³ப³lhலவீ-
vh’nhேதா³thஸாth³’க³nhதவீதமதிshேவதா³rhth³ரக³Nhட³shத²லmh ।
மாiµth³வீய விலதmh shதஸுதா⁴iµkh³தா⁴நநmh காநேந
ேகா³விnhத³mh vhரஜஸுnhத³க³ணvh’தmh பயா ’Shயா ச ॥ 16॥
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³ராேலாகshேதாகshதப³கநவகாேஶாகலதிகா-
விகாஸ: காஸாேராபவநபவேநாऽபி vhயத²யதி ।
அபி ph◌⁴ராmhயth³ph◌⁴’ŋhகீ³ரணிதரமணீயா ந iµல-

phரஸூதிதாநாmh ஸகி² ஶிக²ணீயmh ஸுக²யதி ॥ 17॥
ஸாதshதமாலாலக³லth³த⁴mhlhலiµlhலாத-
ph◌⁴வlhகமகத³rhஶித⁴ஜாலாrhth³த⁴ph’Shட²shதநmh ।
ேகா³பீநாmh நிph◌⁴’தmh நிய க³தாகாŋhசிரmh சிnhதய-
nhநnhதrhiµkh³th³த⁴மேநாஹேரா ஹர வ: khேலஶmh ந வ: ேகஶவ: ॥ 18॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³அkhேலஶேகஶேவா நாம th³விதீய:ஸrhக:³ ॥

॥ th’தீய:ஸrhக:³ ॥

॥ iµkh³த⁴ம⁴ஸூத³ந: ॥
கmhஸாரபி ஸmhஸாரவாஸநாப³nhத⁴ஶ ◌்’ŋhக²லாmh ।
ராதா⁴மாதா⁴ய ’த³ேய தthயாஜ vhரஜஸுnhத³: ॥ 19॥
இதshததshதாமiνsh’thய ராதி⁴கா-
மநŋhக³பா³ணvhரணகி²nhநமாநஸ: ।
kh’தாiνதாப:ஸ கnhத³நnhதி³நீ-
தடாnhதேஜ நிஷஸாத³ மாத⁴வ: ॥ 20॥

॥ கீ³தmh 7 ॥
மாயmh சதா விேலாkhய vh’தmh வ⁴நிசேயந ।
ஸாபராத⁴தயா மயாபி ந வாதாதிப⁴ேயந ।
ஹஹ ஹதாத³ரதயா ஸா க³தா பிேதவ ॥ 1॥
கிmh கShயதி கிmh வதி³Shயதி ஸா சிரmh விரேஹண ।
கிmh த⁴ேநந ஜேநந கிmh மம வேநந kh³’ேஹண ॥ 2॥ ஹஹ
சிnhதயா ததா³நநmh லph◌⁴ ேகாபப⁴ேரண ।
ேஶாணபth³மேவாப ph◌⁴ரமதாலph◌⁴ரமேரண ॥ 3॥ ஹஹ
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தாமஹmh ’தி³ஸŋhக³தாமநிஶmh ph◌⁴’ஶmh ரமயா ।
கிmh வேநऽiνஸரா தாஹ கிmh vh’தா² விலபா ॥ 4॥ ஹஹ
தnhவி கி²nhநமஸூயயா ’த³யmh தவாகலயா ।
தnhந ேவth³ ேதா க³தா ந ேதந ேதऽiνநயா ॥ 5॥ ஹஹ
th³’யேஸ ரேதா க³தாக³தேமவ ேத வித³தா⁴ ।
கிmh ேரவ ஸஸmhph◌⁴ரமmh பரmhப⁴ணmh ந த³தா³ ॥ 6॥ ஹஹ
mhயதாமபரmh கதா³பி தேவth³’ஶmh ந கேரா ।
ேத³ஸுnhத³ த³rhஶநmh மம மnhமேத²ந ³ேநா ॥ 7॥ ஹஹ
வrhணிதmh ஜயேத³வேகந ஹேரத³mh phரவேணந ।
கிnh³பி³lhவஸiµth³ரஸmhப⁴வேராணீரமேணந ॥ 8॥ ஹஹ
வலயத³லேரணீ கNhேட² ந ஸா க³ரலth³தி:
’தி³ பி³ஸலதாஹாேரா நாயmh ⁴ஜŋhக³மநாயக: ।
மலயஜரேஜா ேநத³mh ப⁴shம phயாரேத மயி
phரஹர ந ஹரph◌⁴ராnhthயாநŋhக³ khதா⁴ கிiµ தா⁴வ ॥ 21॥
பாெணௗ மா  தஸாயகமiµmh மா சாபமாேராபய
khடா³நிrhதவிவrhசி²தஜநாகா⁴ேதந கிmh ெபௗஷmh ।
தshயா ஏவ mh’கீ³th³’ேஶா மநஜphேரŋhக²thகடாாஶுக³-
ேரணீஜrhஜதmh மநாக³பி மேநா நாth³யாபி ஸnh⁴ேத ॥ 22॥
ph◌⁴சாேப நித: கடாவிஶிேகா² நிrhமா மrhமvhயதா²mh
யாமாthமா ல: கேரா கப³பா⁴ேராऽபி மாேராth³யமmh ।
ேமாஹmh தாவத³யmh ச தnhவி தiνதாmh பி³mhபா³த⁴ேரா ராக³வாnh
ஸth³vh’thதshதநமNhட³லshதவ கத²mh phராணrhமம khட³தி ॥ 23॥
தாநி shபrhஶஸுகா²நி ேத ச தரலshநிkh³தா⁴ th³’ேஶாrhவிph◌⁴ரமா-
shதth³வkhthராmh³ஜெஸௗரப⁴mh ஸ ச ஸுதா⁴shயnhதி³rhகி³ராmh வkhமா ।
ஸா பி³mhபா³த⁴ரமா⁴தி விஷயாஸŋhேக³ऽபி ேசnhமாநஸmh
தshயாmh லkh³நஸமாதி⁴ ஹnhத விரஹvhயாதி: ◌⁴ கத²mh வrhத⁴ேத ॥ 24॥
ph◌⁴பlhலவmh த⁴iνரபாŋhக³தரŋhகி³தநி var - ph◌⁴வlhலrhத⁴iν
பா³ ³ண: ரவணபாதி shமேரண ।
அshயாமநŋhக³ஜயஜŋhக³மேத³வதாயாmh
அshthராணி நிrhதஜக³nhதி கிமrhபிதாநி ॥ 25॥
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திrhயkhகNhட²விேலாலெமௗதரேலாthதmhஸshய வmhேஶாchசலth³-
கீ³திshதா²நkh’தாவதா⁴நலலநாலைrhந ஸmhலதா: ।
ஸmhiµkh³th³ேத⁴ ம⁴ஸூத³நshய ம⁴ேர ராதா⁴iµேக²nhெதௗ³ mh’³-

shபnhத³mh கnhத³தாசிரmh த³த³ வ: ேமmh கடாோrhமய: ॥ 26 ॥
॥ இதி கி³தேகா³விnhேத³iµkh³த⁴ம⁴ஸூத³ேநா நாம th’தீய:ஸrhக:³ ॥

॥ சrhத:²ஸrhக:³ ॥

॥ shநிkh³த⁴ம⁴ஸூத³ந: ॥
யiµநாதீரவாநீரநிேஜ மnhத³மாshதி²தmh ।
phராஹ phேரமப⁴ேராth³ph◌⁴ராnhதmh மாத⁴வmh ராதி⁴காஸகீ² ॥ 27॥

॥ கீ³தmh 8 ॥
நிnhத³தி சnhத³நnh³கிரணமiν விnhத³தி ேக²த³மதீ⁴ரmh ।
vhயாலநிலயலேநந க³ரலவ கலயதி மலயஸரmh ॥
மாத⁴வ மநஜவிஶிக²ப⁴யாதி³வ பா⁴வநயா thவயி நா
ஸா விரேஹ தவ தீ³நா ॥ 1॥
அவிரலநிபதிதமத³நஶராதி³வ ப⁴வத³வநாய விஶாலmh ।
shவ’த³யமrhமணீ வrhம கேராதி ஸஜலநநீத³லஜாலmh ॥ 2॥ ஸா விரேஹ தவ
தீ³நா
ஸுமவிஶிக²ஶரதlhபமநlhபவிலாஸகலாகமநீயmh ।
vhரதவ தவ பரmhப⁴ஸுகா²ய கேராதி ஸுமஶயநீயmh॥ 3॥ஸா விரேஹ தவ தீ³நா
வஹதி ச க³தவிேலாசநஜலப⁴ரமாநநகமலiµதா³ரmh । var - விக³தேலாசந
வி⁴வ விகடவி⁴nhத³த³nhதத³லநக³தாmh’ததா⁴ரmh ॥ 4॥ ஸா விரேஹ தவ
தீ³நா
விக²தி ரஹ ரŋhக³மேத³ந ப⁴வnhதமஸமஶர⁴தmh ।
phரணமதி மகரமேதா⁴ விநிதா⁴ய கேர ச ஶரmh நவதmh ॥ 5॥ ஸா விரேஹ தவ தீ³நா
phரதிபத³த³மபி நிக³த³தி மாத⁴வ தவ சரேண பதிதாஹmh ।
thவயி விiµேக² மயி ஸபதி³ ஸுதா⁴நிதி⁴ரபி தiνேத தiνதா³ஹmh ॥ 6॥ ஸா விரேஹ
தவ தீ³நா
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th◌⁴யாநலேயந ர: பகlhphய ப⁴வnhதமதீவ ³ராபmh ।
விலபதி ஹஸதி வித³தி ேராதி³தி சசதி iµசதி தாபmh ॥ 7॥ ஸா விரேஹ தவ
தீ³நா
ஜயேத³வப⁴ணிதத³மதி⁴கmh யதி³ மநஸா நடநீயmh ।
ஹவிரஹாலப³lhலவவதிஸகீ²வசநmh பட²நீயmh ॥ 8॥ ஸா விரேஹ தவ தீ³நா
ஆவாேஸா விபிநாயேத phயஸகீ²மாலாபி ஜாலாயேத
தாேபாऽபி வேதந தா³வத³ஹநjhவாலாகலாபாயேத ।
ஸாபி thவth³விரேஹண ஹnhத ஹணீபாயேத ஹா கத²mh
கnhத³rhேபாऽபி யமாயேத விரசயஶாrh³லவிkh³தmh ॥ 28॥

॥ கீ³தmh 9 ॥
shதநவிநிதமபி ஹாரiµதா³ரmh ।
ஸா மiνேத kh’ஶதiνரதிபா⁴ரmh ॥
ராதி⁴கா விரேஹ தவ ேகஶவ ॥ 1॥
ஸரஸமsh’ணமபி மலயஜபŋhகmh ।
பயதி விஷவ வ ஸஶŋhகmh ॥ 2॥ ராதி⁴கா
வதபவநமiνபமபஹmh ।
மத³நத³ஹநவ வஹதி ஸதா³ஹmh ॥ 3॥ ராதி⁴கா
தி³ஶி தி³ஶி கிரதி ஸஜலகணஜாலmh ।
நயநநநவ விக³தநாலmh ॥ 4॥ ராதி⁴கா
நயநவிஷயமபி கிஸலயதlhபmh ।
கலயதி விதஹுதாஶவிகlhபmh ॥ 5॥ ராதி⁴கா
thயஜதி ந பாணிதேலந கேபாலmh ।
பா³லஶஶிநவ ஸாயமேலாலmh ॥ 6॥ ராதி⁴கா
ஹதி ஹதி ஜபதி ஸகாமmh ।
விரஹவிதமரேணந நிகாமmh ॥ 7॥ ராதி⁴கா
ஜயேத³வப⁴ணிததி கீ³தmh ।
ஸுக²ய ேகஶவபத³iµபநீதmh ॥ 8॥ ராதி⁴கா
ஸா ேராமாசதி thகேராதி விலபththகmhபேத தாmhயதி
th◌⁴யாயthth³ph◌⁴ரமதி phரலதி பதthth³யாதி rhchச²thயபி ।
ஏதாவthயதiνjhவேர வரதiνrhேவnhந கிmh ேத ரஸாth
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shவrhைவth³யphரதிம phரத³ யதி³ thயkhேதாऽnhயதா² நாnhதக: ॥ 29॥ var -

thயkhதாnhயதா²nhயthபரmh
shமராராmh ைத³வதைவth³ய’th³ய
thவத³ŋhக³ஸŋhகா³mh’தமாthரஸாth◌⁴யாmh ।
விiµkhதபா³தா⁴mh ேஷ ந ராதா⁴-
iµேபnhth³ரவjhராத³பி தா³ேऽ ॥ 31॥
கnhத³rhபjhவரஸjhவரshரதேநாராசrhயமshயாசிரmh var - ஸjhjhவராரதேநாரthயrhத²மshயாசிரmh
ேசதசnhத³நசnhth³ரம:கமநீசிnhதாஸு ஸnhதாmhயதி ।
கிnh khலாnhதிவேஶந ஶீதலதiνmh thவாேமகேமவ phயmh
th◌⁴யாயnhதீ ரஹ shதி²தா கத²மபி ணmh phராணிதி ॥ 29॥
ணமபி விரஹ: ரா ந ேஸேஹ
நயநநிலநகி²nhநயா யயா ேத ।
வதி கத²மெஸௗ ரஸாலஶாகா²mh
சிரவிரேஹண விேலாkhய Shபிதாkh³ராmh ॥ 32॥ var - விரேஹऽபி
vh’Shvhயாலேகா³லாவநரஸா³th³th◌⁴’thய ேகா³வrhத⁴நmh
பி³ph◌⁴ரth³வlhலவவlhலபா⁴பி⁴ரதி⁴காநnhதா³chசிரmh mhபி³த: ।
த³rhேபேணவ தத³rhபிதாத⁴ரதnh³ரiµth³ராŋhகி³ேதா var கnhத³rhேபண
பா³ஹுrhேகா³பபேதshதேநா ப⁴வதாmh ேரயாmh கmhஸth³விஷ: ॥ 33 ॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³shநிkh³த⁴மாத⁴ேவா நாம சrhத:²ஸrhக:³ ॥

॥ பசம:ஸrhக:³ ॥

॥ ஸாகாŋhNhட³கா: ॥
அஹஹ நிவஸா யா ராதா⁴மiνநய மth³வசேநந சாநேயதா:² ।
இதி ம⁴ ஸகீ² நிkhதா shவயத³ேமthய நrhஜகா³த³ ராதா⁴mh ॥ 34॥

॥ கீ³தmh 10 ॥
வஹதி மலயஸேர மத³நiµபநிதா⁴ய ।
sh²டதி ஸுமநிகேர விர’த³யத³லநாய ॥
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தவ விரேஹ வநமா ஸகி²த³தி ॥ 1॥
த³ஹதி ஶிஶிரமேக² மரணமiνகேராதி ।
பததி மத³நவிஶிேக² விலபதி விகலதேராऽதி ॥ 2॥ தவ விரேஹ
th◌⁴வநதி ம⁴பஸேஹ ரவணமபி த³தா⁴தி ।
மந வதவிரேஹ நிஶி நிஶி ஜiµபயாதி ॥ 3॥ தவ விரேஹ
வஸதி விபிநவிதாேந thயஜதி லததா⁴ம ।
ட²தி த⁴ரணிஶயேந ப³ஹு விலபதி தவ நாம ॥ 4॥ தவ விரேஹ
ரணதி பிகஸiµதா³ேய phரதிதி³ஶமiνயாதி ।
ஹஸதி மiνஜநிசேய விரஹமபலபதி ேநதி ॥ 5॥ தவ விரேஹ
sh²ரதி கலரவராேவ shமரதி ப⁴ணிதேமவ ।
தவ ரதிஸுக²விப⁴ேவ ப³ஹுக³ணயதி ³ணமதீவ ॥ 6॥ தவ விரேஹ
thவத³பி⁴த³ஶுப⁴த³மாஸmh வத³ ந ஶ ◌்’ேதி ।
தமபி ஜபதி ஸரஸmh பரவதிஷு ந ரதிiµைபதி ॥ 7॥ தவ விரேஹ
ப⁴ணதி கவிஜயேத³ேவ விரவிலேதந ।
மந ரப⁴ஸவிப⁴ேவ ஹத³ய ஸுkh’ேதந ॥ 8॥ தவ விரேஹ
rhவmh யthர ஸமmh thவயா ரதிபேதராஸாதி³தா:th³த⁴ய-
shதshnhேநவ நிஜமnhமத²மஹாதீrhேத² நrhமாத⁴வ: ।
th◌⁴யாயmhshthவாமநிஶmh ஜபnhநபி தைவவாலாபமnhthராவmh
⁴யshthவthசmhப⁴நிrhப⁴ரபரmhபா⁴mh’தmh வாச²தி ॥ 35॥

॥ கீ³தmh 11 ॥
ரதிஸுக²ஸாேர க³தமபி⁴ஸாேர மத³நமேநாஹரேவஶmh ।
ந  நிதmhபி³நி க³மநவிலmhப³நமiνஸர தmh ’த³ேயஶmh ॥
தீ⁴ரஸேர யiµநாதீேர வஸதி வேந வநமா
ேகா³பீபீநபேயாத⁴ரமrhத³நசசலகரக³ஶா ॥ 1॥
நாம ஸேமதmh kh’தஸŋhேகதmh வாத³யேத mh’³ேவiΝmh ।
ப³ஹு மiνேத நiν ேத தiνஸŋhக³தபவநசதமபி ேரiΝmh ॥ 2॥ தீ⁴ரஸேர var - தiν
பததி பதthேர விசலதி பthேர ஶŋhகிதப⁴வ³பயாநmh ।
ரசயதி ஶயநmh ஸசகிதநயநmh பயதி தவ பnhதா²நmh ॥ 3॥ தீ⁴ரஸேர
iµக²ரமதீ⁴ரmh thயஜ மரmh வ ேகஸுேலாலmh ।
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சல ஸகி²ஜmh ஸதிரஜmh ஶீலய நீலநிேசாலmh ॥ 4॥ தீ⁴ரஸேர
உர iµராேரபதஹாேர க⁴ந இவ தரலப³லாேக ।
த³தி³வ பீேத ரதிவிபேத ராஜ ஸுkh’தவிபாேக ॥ 5॥ தீ⁴ரஸேர
விக³தவஸநmh ப’தரஸநmh க⁴டய ஜக⁴நமபிதா⁴நmh ।
கிஸலயஶயேந பŋhகஜநயேந நிதி⁴வ ஹrhஷநிதா³நmh ॥ 6॥ தீ⁴ரஸேர
ஹரபி⁴மாநீ ரஜநிதா³நீயமபி யாதி விராமmh ।
 மம வசநmh ஸthவரரசநmh ரய ம⁴காமmh ॥ 7॥ தீ⁴ரஸேர
ஜயேத³ேவ kh’தஹேஸேவ ப⁴ணதி பரமரமணீயmh ।
phரiµதி³த’த³யmh ஹமதிஸத³யmh நமத ஸுkh’தகமநீயmh ॥ 8॥ தீ⁴ரஸேர
விகிரதி iµஹு: வாஸாநாஶா: ேரா iµஹுேத
phரவிஶதி iµஹு:ஜmh ³ஜnhiµஹுrhப³ஹு தாmhயதி ।
ரசயதி iµஹு: ஶyhயாmh பrhயாலmh iµஹுேத
மத³நகத³நkhலாnhத: காnhேத phயshதவ வrhதேத ॥ 36॥
thவth³வாmhேயந ஸமmh ஸமkh³ரம⁴நா திkh³மாmhஶுரshதmh க³ேதா
ேகா³விnhத³shய மேநாரேத²ந ச ஸமmh phராphதmh தம:ஸாnhth³ரதாmh ।
ேகாகாநாmh கணshவேநந ஸth³’ஶீ தீ³rhகா⁴ மத³ph◌⁴யrhத²நா
தnhiµkh³ேத⁴ விப²லmh விலmhப³நமெஸௗ ரmhேயாऽபி⁴ஸாரண: ॥ 37॥
ஆேலஷாத³iν mhப³நாத³iν நேகா²lhேலகா²த³iν shவாnhதஜ-
phேராth³ேபா³தா⁴த³iν ஸmhph◌⁴ரமாத³iν ரதாரmhபா⁴த³iν phதேயா: ।
அnhயாrhத²mh க³தேயாrhph◌⁴ரமாnhதேயா:ஸmhபா⁴ஷணrhஜாநேதா-
rhத³mhபthேயாஹ ேகா ந ேகா ந தம vhடா³விேரா ரஸ: ॥ 38।
ஸப⁴யசகிதmh விnhயshயnhதீmh th³’ெஶௗ திேர பதி²
phரதித iµஹு:shதி²thவா மnhத³mh பதா³நி விதnhவதீmh ।
கத²மபி ரஹ: phராphதாமŋhைக³ரநŋhக³தரŋhகி³பி: ◌⁴
ஸுiµகி²ஸுப⁴க:³ பயnhஸ thவாiµைப kh’தாrhத²தாmh ॥ 39॥
ராதா⁴iµkh³th³த⁴iµகா²ரவிnhத³ம⁴பshthைரேலாkhயெமௗshத²
ேநபth²ேயாசிதநீலரthநமவநீபா⁴ராவதாரம: ।
shவchச²nhத³mh vhரஜஸுnhத³ஜநமநshேதாஷphரேதா³ஷசிரmh
கmhஸth◌⁴வmhஸந⁴மேகரவ thவாmh ேத³வகீநnhத³ந: ॥ 40॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³ऽபி⁴ஸாகவrhணேந ஸாகாŋhNhட³காோ நாம
பசம:ஸrhக:³ ॥
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॥ ஷShட:²ஸrhக:³ ॥

॥ Nhட²ைவNhட:² ॥
அத² தாmh க³nhமஶkhதாmh சிரமiνரkhதாmh லதாkh³’ேஹ th³’ShThவா ।
தchசதmh ேகா³விnhேத³ மநஜமnhேத³ஸகீ² phராஹ ॥ 41॥

॥ கீ³தmh 12 ॥
பயதி தி³ஶி தி³ஶி ரஹ ப⁴வnhதmh ।
தத³த⁴ரம⁴ரம⁴நி பிப³nhதmh ॥ var - thவத³த⁴ர
நாத²ஹேர (ஜய நாத²ஹேர)த³தி ராதா⁴ வாஸkh³’ேஹ ॥ 1॥
thவத³பி⁴ஸரணரப⁴ேஸந வலnhதீ ।
பததி பதா³நி கியnhதி சலnhதீ ॥ 2॥ நாத²ஹேர
விதவிஶத³பி³ஸகிஸலயவலயா ।
வதி பரஹ தவ ரதிகலயா ॥ 3॥ நாத²ஹேர
iµஹுரவேலாகிதமNhட³நலா ।
ம⁴ரஹதி பா⁴வநஶீலா ॥ 4॥ நாத²ஹேர
thவதiµைபதி ந கத²மபி⁴ஸாரmh ।
ஹதி வத³தி ஸகீ²மiνவாரmh ॥ 5॥ நாத²ஹேர
Shயதி mhப³தி ஜலத⁴ரகlhபmh ।
ஹபக³த இதி திரமநlhபmh ॥ 6॥ நாத²ஹேர
ப⁴வதி விலmhபி³நி விக³தலjhஜா ।
விலபதி ேராதி³தி வாஸகஸjhஜா ॥ 7॥ நாத²ஹேர
ஜயேத³வகேவத³iµதி³தmh ।
ரகஜநmh தiνதாமதிiµதி³தmh ॥ 8॥ நாத²ஹேர
விலலகபா:shபீ²தthகாரமnhத-
rhஜநிதஜ³மகாvhயாலmh vhயாஹரnhதீ ।
தவ கிதவ விதா⁴யாமnhத³கnhத³rhபசிnhதாmh var - வித⁴thேத மnhத³
ரஸஜலதி⁴நிமkh³நா th◌⁴யாநலkh³நா mh’கா³ ॥ 42॥
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அŋhேக³Shவாப⁴ரணmh கேராதி ப³ஹுஶ: பthேரऽபி ஸசாணி
phராphதmh thவாmh பஶŋhகேத விதiνேத ஶyhயாmh சிரmh th◌⁴யாயதி ।
இthயாகlhபவிகlhபதlhபரசநாஸŋhகlhபலாஶத-
vhயாஸkhதாபி விநா thவயா வரதiνrhைநஷா நிஶாmh ேநShயதி ॥ 43॥
கிmh விராmhய kh’Shணேபா⁴கி³ப⁴வேந பா⁴Nh³ர⁴
ph◌⁴ராதrhயா ந th³’Shேகா³சரத:ஸாநnhத³நnhதா³shபத³mh ।
ராதா⁴யா வசநmh தத³th◌⁴வக³iµகா²nhநnhதா³nhதிேக ேகா³பேதா
ேகா³விnhத³shய ஜயnhதி ஸாயமதிதி²phராஶshthயக³rhபா⁴ கி³ர: ॥ 44 ॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³வாஸகஸjhஜாவrhணேந Nhட²ைவNhேடா² நாம ஷShட:

ஸrhக:³ ॥

॥ ஸphதம:ஸrhக:³ ॥

॥ நாக³ரநாராயண: ॥
அthராnhதேர ச லடாலவrhthமபாத-
ஸஜாதபாதக இவ sh²டலாச²ந: ।
vh’nhதா³வநாnhதரமதீ³பயத³mhஶுஜால-

rhதி³khஸுnhத³வத³நசnhத³நபி³nh³nh:³ ॥ 45॥
phரஸரதி ஶஶத⁴ரபி³mhேப³ விதவிலmhேப³ ச மாத⁴ேவ வி⁴ரா ।
விரசிதவிவித⁴விலாபmh ஸா பதாபmh சகாேராchைச: ॥ 46॥

॥ கீ³தmh 13 ॥
கதி²தஸமேயऽபி ஹரஹஹ ந யெயௗ வநmh ।
மம விப²லத³மமலபமபி ெயௗவநmh ॥
யா ேஹ கஹ ஶரணmh ஸகீ²ஜநவசநவசிதா ॥ 1॥
யத³iνக³மநாய நிஶி க³ஹநமபி ஶீதmh ।
ேதந மம ’த³யத³மஸமஶரகீதmh ॥ 2॥ யா ேஹ
மம மரணேமவ வரமதிவிதத²ேகதநா ।
கிஹ விஷஹா விரஹாநலமேசதநா ॥ 3॥ யா ேஹ
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மாமஹஹ வி⁴ரயதி ம⁴ரம⁴யாநீ ।
காபி ஹமiνப⁴வதி kh’தஸுkh’தகாநீ ॥ 4॥ யா ேஹ
அஹஹ கலயா வலயாதி³மணீ⁴ஷணmh ।
ஹவிரஹத³ஹநவஹேநந ப³ஹு³ஷணmh ॥ 5॥ யா ேஹ
ஸுமஸுமாரதiνமதiνஶரலயா ।
shரக³பி ’தி³ஹnhதி மாமதிவிஷமஶீலயா ॥ 6॥ யா ேஹ
அஹஹ நிவஸா ந க³ணிதவநேவதஸா ।
shமரதி ம⁴ஸூத³ேநா மாமபி ந ேசதஸா ॥ 7॥ யா ேஹ
ஹசரணஶரணஜயேத³வகவிபா⁴ரதீ ।
வஸ ’தி³ வதிவ ேகாமலகலாவதீ ॥ 8॥ யா ேஹ
தthகிmh காமபி காநீமபி⁴sh’த: கிmh வா கலாேகபி⁴-
rhப³th³ேதா⁴ ப³nh⁴பி⁴ரnhத⁴காணி வேநாபாnhேத கிiµ ph◌⁴ராmhயதி ।
காnhத: khலாnhதமநா மநாக³பி பதி² phரshதா²ேமவாம:
ஸŋhேகதீkh’தமஜுவஜுலலதாேஜऽபி யnhநாக³த: ॥ 47॥
அதா²க³தmh மாத⁴வமnhதேரண
ஸகீ²யmh வீய விஷாத³காmh ।
விஶŋhகமநா ரதmh கயாபி
ஜநாrhத³நmh th³’Shடவேத³ததா³ஹ ॥ 48॥

॥ கீ³தmh 14 ॥
shமரஸமேராசிதவிரசிதேவஶா ।
க³தஸுமத³ரவிதேகஶா ॥
காபி ம⁴ விலஸதி வதிரதி⁴க³ ॥ 1॥
ஹபரmhப⁴ணவதவிகாரா ।
சகலேஶாப தரதஹாரா ॥ 2॥ காபி ம⁴
விசலத³லகலதாநநசnhth³ரா ।
தத³த⁴ரபாநரப⁴ஸkh’ததnhth³ரா ॥ 3॥ காபி ம⁴
சசலNhட³லத³தகேபாலா ।
iµக²தரஶநஜக⁴நக³திேலாலா ॥ 4॥ காபி ம⁴
த³யிதவிேலாகிதலjhதஹதா ।
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ப³ஹுவித⁴தரதிரஸரதா ॥ 5॥ காபி ம⁴
விலலகph’²ேவப²ப⁴ŋhகா³ ।
வதநிதவிகஸத³நŋhகா³ ॥ 6॥ காபி ம⁴
ரமஜலகணப⁴ரஸுப⁴க³ஶரா ।
பபதிேதார ரதிரணதீ⁴ரா ॥ 7॥ காபி ம⁴
ஜயேத³வப⁴ணிதஹரதmh ।
ககஷmh ஜநய பஶதmh ॥ 8॥ காபி ம⁴
விரஹபாNh³iµராiµகா²mh³ஜ-
th³தியmh திரயnhநபி ேவத³நாmh । var ேசதநாmh
வி⁴ரதீவ தேநாதி மேநா⁴வ:

ஸு’த³ேய ’த³ேய மத³நvhயதா²mh ॥ 49।

॥ கீ³தmh 15 ॥
ஸiµதி³தமத³ேந ரமணீவத³ேந mhப³நவதாத⁴ேர ।
mh’க³மத³திலகmh க²தி ஸலகmh mh’க³வ ரஜநீகேர ॥
ரமேத யiµநாநவேந விஜயீ iµரார⁴நா ॥ 1॥
க⁴நசயசிேர ரசயதி சிேர தரததநேந ।
ரப³கஸுமmh சபலாஸுஷமmh ரதிபதிmh’க³காநேந ॥ 2॥ ரமேத
க⁴டயதி ஸுக⁴ேந சக³க³க³ேந mh’க³மத³சிேத ।
மணிஸரமமலmh தாரகபடலmh நக²பத³ஶஶி⁴ேத ॥ 3॥ ரமேத
தபி³ஸஶகேல mh’³⁴ஜக³ேள கரதலநநீத³ேல ।
மரகதவலயmh ம⁴கரநிசயmh விதரதி மஶீதேல ॥ 4॥ ரமேத
ரதிkh³’ஹஜக⁴ேந விலாபக⁴ேந மநஜகநகாஸேந ।
மணிமயரஸநmh ேதாரணஹஸநmh விகிரதி kh’தவாஸேந ॥ 5॥ ரமேத
சரணகிஸலேய கமலாநிலேய நக²மணிக³ணேத ।
ப³ரபவரணmh யாவகப⁴ரணmh ஜநயதி ’தி³ ேயாேத ॥ 6॥ ரமேத
ரமயதி ஸுth³’ஶmh காமபி ஸுph◌⁴’ஶmh க²லஹலத⁴ரேஸாத³ேர ।
கிமப²லமவஸmh சிரஹ விரஸmh வத³ஸகி² விடேபாத³ேர ॥ 7॥ ரமேத
இஹ ரஸப⁴ணேந kh’தஹ³ணேந ம⁴பத³ேஸவேக ।
கக³சதmh ந வஸ ³தmh கவிnh’பஜயேத³வேக ॥ 8॥ ரமேத
நாயாத:ஸகி² நிrhத³ேயா யதி³ ஶட²shthவmh ³தி கிmh ³யேஸ
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shவchச²nhத³mh ப³ஹுவlhலப: ◌⁴ ஸ ரமேத கிmh தthர ேத ³ஷணmh ।
பயாth³ய phயஸŋhக³மாய த³யிதshயாkh’Shயமாணmh ³ண-

thகNhடா²rhதிப⁴ராதி³வ sh²டதி³த³mh ேசத:shவயmh யாshயதி ॥ 50॥

॥ கீ³தmh 16 ॥
அநிலதரலவலயநயேநந ।
தபதி ந ஸா கிஸலயஶயேநந ॥
ஸகி² யா ரதா வநமாநா ॥ 1॥
விகதஸரஜலதiµேக²ந ।
sh²டதி ந ஸா மநஜவிஶிேக²ந ॥ 2॥ ஸகி² யா
அmh’தம⁴ரmh’³தரவசேநந ।
jhவலதி ந ஸா மலயஜபவேநந ॥ 3॥ ஸகி² யா
shத²லஜலஹசிகரசரேணந ।
ட²தி ந ஸா மகரகிரேணந ॥ 4॥ ஸகி² யா
ஸஜலஜலத³ஸiµத³யசிேரண ।
த³லதி ந ஸா ’தி³ விஹரப⁴ேரண ॥ 5॥ ஸகி² யா var - சிரவிரேஹண
கநகநிகஷசிஶுசிவஸேநந ।
வதி ந ஸா பஜநஹஸேநந ॥ 6॥ ஸகி² யா
ஸகல⁴வநஜநவரதேணந ।
வஹதி ந ஸா ஜமதிகேணந ॥ 7॥ ஸகி² யா
ஜயேத³வப⁴ணிதவசேநந ।
phரவிஶ ஹரபி ’த³யமேநந ॥ 8॥ ஸகி² யா
மேநாப⁴வாநnhத³ந சnhத³நாநில
phரத³ ேர த³ணiµச வாமதாmh ।
ணmh ஜக³thphராண விதா⁴ய மாத⁴வmh
ேரா மம phராணஹேரா ப⁴விShய ॥ 51॥
வ ஸகீ²ஸmhவாேஸாऽயmh ஶிகீ²வ மாநிேலா
விஷவ ஸுதா⁴ரrhயshnh³ேநாதி மேநாக³ேத ।
’த³யமத³ேய தshnhேநவmh நrhவலேத ப³லாth
வலயth³’ஶாmh வாம: காேமா நிகாமநிரŋhஶ: ॥ 52॥
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பா³தா⁴mh விேத⁴ மலயாநில பசபா³ண
phராnhkh³’ஹாண ந kh³’ஹmh நராரயிShேய ।
கிmh ேத kh’தாnhதப⁴கி³நி மயா தரŋhைக³-
ரŋhகா³நி ச மம ஶாmhய ேத³ஹதா³ஹ: ॥ 53॥
phராதrhநீலநிேசாலமchதiµரshஸmhவீதபீதாmhப³ரmh
ராதா⁴யாசகிதmh விேலாkhய ஹஸதி shைவரmh ஸகீ²மNhட³ேல ।
vhலாசசலமசலmh நயநேயாராதா⁴ய ராதா⁴நேந
³ட⁴mh shேமரiµேகா²ऽயமsh ஜக³தா³நnhதா³ய நnhதா³thமஜ: ॥ 54॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³விphரலph³தா⁴வrhணேந நாக³நாராயே நாம ஸphதம:ஸrhக:³
॥

॥ அShடம:ஸrhக:³ ॥

॥ விலயலபதி: ॥
அத² கத²மபி யாநீmh விநீய
shமரஶரஜrhஜதாபி ஸா phரபா⁴ேத ।
அiνநயவசநmh வத³nhதமkh³ேர
phரணதமபி phயமாஹ ஸாph◌⁴யஸூயmh ॥ 55॥

॥ கீ³தmh 17 ॥
ரஜநிஜநித³ஜாக³ரராக³கஷாயிதமலஸநிேவஶmh ।
வஹதி நயநமiνராக³வ sh²டiµதி³தரஸாபி⁴நிேவஶmh ॥
ஹஹ யா மாத⁴வ யா ேகஶவ மா வத³ைகதவவாத³mh
தாமiνஸர ஸரஹேலாசந யா தவ ஹரதி விஷாத³mh ॥ 1॥
கjhஜலமநவிேலாசநmhப³நவிரசிதநீமபmh ।
த³ஶநவஸநமணmh தவ kh’Shண தேநாதி தேநாரiνபmh ॥ 2॥ யா மாத⁴வ
வரiνஹரதி தவ shமரஸŋhக³ரக²ரநக²ரதேரக²mh ।
மரகதஶகலகதகலெதௗ⁴தபிேரவ ரதிஜயேலக²mh ॥ 3॥ யா மாத⁴வ
சரணகமலக³லத³லkhதகkhதத³mh தவ ’த³யiµதா³ரmh ।
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த³rhஶயதீவ ப³rhமத³நth³மநவகிஸலயபவாரmh ॥ 4॥ யா மாத⁴வ
த³ஶநபத³mh ப⁴வத³த⁴ரக³தmh மம ஜநயதி ேசத ேக²த³mh ।
கத²யதி கத²ம⁴நாபி மயா ஸஹ தவ வேரதத³ேப⁴த³mh ॥ 5॥ யா மாத⁴வ
ப³வ மநதரmh தவ kh’Shண மேநாऽபி ப⁴விShயதி நmh ।
கத²மத² வசயேஸ ஜநமiνக³தமஸமஶரjhவர³நmh ॥ 6॥ யா மாத⁴வ
ph◌⁴ரமதி ப⁴வாநப³லாகவலாய வேநஷு கிமthர விசிthரmh ।
phரத²யதி தநிைகவ வ⁴வத⁴நிrhத³யபா³லசthரmh ॥ 7॥ யா மாத⁴வ
ஜயேத³வப⁴ணிதரதிவசிதக²Nh³தவதிவிலாபmh ।
ஶ ◌்’iΝத ஸுதா⁴ம⁴ரmh வி³தா⁴ வி³தா⁴லயேதாऽபி ³ராபmh ॥ 8॥ யா மாத⁴வ
தேத³வmh பயnhthயா: phரஸரத³iνராக³mh ப³வ
phயாபாதா³லkhதch²தமணchசா²ய’த³யmh ।
மமாth³ய phரkh²யாதphரணயப⁴ரப⁴ŋhேக³ந கிதவ
thவதா³ேலாக: ேஶாகாத³பி கிமபி லjhஜாmh ஜநயதி ॥ 56॥
அnhதrhேமாஹநெமௗ⁴rhணநசலnhமnhதா³ரவிshரmhஸந:
shதph³தா⁴கrhஷணேலாசேநாthஸவமஹாமnhthர:ரŋhகீ³th³’ஶாmh ।
th³’phயth³தா³நவ³யமாநதி³விஷth³³rhவார³rhேவத³நா-
th³th◌⁴வmhஸ: கmhஸேபா: phரேராபய வ: ேரயாmh வmhஶீரவ: ॥ 57॥
இதி கீ³தேகா³விnhேத³ க²Nh³தாவrhணேந விலயலபதிrhநாம அShட²ம:
ஸrhக:³ ॥

॥ நவம:ஸrhக:³ ॥

॥ மnhத³iµnhத:³ ॥
தாமத² மnhமத²கி²nhநாmh
ரதிரஸபி⁴nhநாmh விஷாத³ஸmhபnhநாmh ।
var - அத² தாmh மnhமத²கி²nhநாmh ரதிரஸபி⁴nhநாmh விவாத³ஸmhபnhநாmh
அiνசிnhதிதஹசதாmh
கலஹாnhததாiµவாச ஸகீ² ॥ 58॥
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॥ கீ³தmh 18 ॥
ஹரபி⁴ஸரதி வஹதி ம⁴பவேந ।
கிமபரமதி⁴கஸுக²mh ஸகி² ⁴வேந ॥
மாத⁴ேவ மா  மாநிநி மாநமேய ॥ 1॥
தாலப²லாத³பி ³மதிஸரஸmh ।
கிmh விப²ேஷ சகலஶmh ॥ 2॥ மாத⁴ேவ
கதி ந கதி²தத³மiνபத³மசிரmh ।
மா பஹர ஹமதிஶயசிரmh ॥ 3॥ மாத⁴ேவ
கிதி வித³ ேராதி³ விகலா ।
விஹஸதி வதிஸபா⁴ தவ ஸகலா ॥ 4॥ மாத⁴ேவ
mh’³நநீத³லஶீதலஶயேந ।
ஹமவேலாகய ஸப²லய நயேந ॥ 5॥ மாத⁴ேவ
ஜநய மந கிதி ³ேக²த³mh ।
ஶ ◌்’iΝ மம வசநமநீதேப⁴த³mh ॥ 6॥ மாத⁴ேவ
ஹபயா வத³ ப³ஹும⁴ரmh ।
கிதி கேரா ’த³யமதிவி⁴ரmh ॥ 7॥ மாத⁴ேவ
ஜயேத³வப⁴ணிதமதிலதmh ।
ஸுக²ய ரகஜநmh ஹசதmh ॥ 8॥ மாத⁴ேவ
shநிkh³ேத⁴ யthபஷா யthphரணமதி shதph³தா⁴ யth³ராகி³ணி
th³ேவஷshதா² ய³nhiµேக² விiµக²தாmh யாதா தshnhphேய ।
தth³khதmh விபதகாணி தவ க²Nhட³சrhசா விஷmh var - khதmh தth³
ஶீதாmhஶுshதபேநா மmh ஹுதவஹ: khடா³iµேதா³ யாதநா: ॥ 59॥
ஸாnhth³ராநnhத³ரnhத³ராதி³தி³விஷth³vh’nhைத³ரமnhதா³த³ரா-
தா³நmhைரrhமேடnhth³ரநீலமணிபி:◌⁴ ஸnhத³rhஶிேதnhதி³nhதி³ரmh ।
shவchச²nhத³mh மகரnhத³ஸுnhத³ரக³லnhமnhதா³கிநீேம³ரmh
ேகா³விnhத³பதா³ரவிnhத³மஶுப⁴shகnhதா³ய வnhதா³மேஹ ॥ 60॥
॥இதி கீ³தேகா³விnhேத³கலஹாnhததாவrhணேந மnhத³iµnhேதா³ நாம நவம:ஸrhக:³
॥
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॥ த³ஶம:ஸrhக:³ ॥

॥ சரசrh⁴ஜ: ॥
அthராnhதேர மsh’ணேராஷவஶாமம-
நி:வாஸநி:ஸஹiµகீ²mh ஸுiµகீ²iµேபthய । var - ஸiµேபthய ராதா⁴mh
ஸvhட³தஸகீ²வத³நாmh தி³நாnhேத
ஸாநnhத³க³th³க³த³பத³mh ஹthவாச ॥ 61॥ var - வித³mh

॥ கீ³தmh 19 ॥
வத³ யதி³ கிசித³பி த³nhதசிெகௗiµதீ³
ஹரதி த³ரதிரமதிேகா⁴ரmh ।
sh²ரத³த⁴ரத⁴ேவ தவ வத³நசnhth³ரமா
ேராசயதி ேலாசநசேகாரmh ॥
phேய சாஶீேல iµச மயி மாநமநிதா³நmh
ஸபதி³ மத³நாநேலா த³ஹதி மம மாநஸmh
ேத³iµக²கமலம⁴பாநmh ॥ 1॥
ஸthயேமவா யதி³ஸுத³தி மயி ேகாபிநீ
ேத³ க²ரநக²ரஶரகா⁴தmh ।
க⁴டய ⁴ஜப³nhத⁴நmh ஜநய ரத³க²Nhட³நmh
ேயந வா ப⁴வதி ஸுக²ஜாதmh ॥ 2॥ phேய சாஶீேல
thவம மம ⁴ஷணmh thவம மம வநmh
thவம மம ப⁴வஜலதி⁴ரthநmh ।
ப⁴வ ப⁴வதீஹ மயி ஸததமiνேராதி⁴நீ
தthர மம ’த³யமதியthநmh ॥ 3॥ phேய சாஶீேல
நீலநநாப⁴மபி தnhவி தவ ேலாசநmh
தா⁴ரயதி ேகாகநத³பmh ।
ஸுமஶரபா³ணபா⁴ேவந யதி³ ரஜய
kh’Shணத³ேமதத³iνபmh ॥ 4॥ phேய சாஶீேல
sh²ர சmhப⁴ேயாப மணிமஜ
ரஜய தவ ’த³யேத³ஶmh ।
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ரஸ ரஶநாபி தவ க⁴நஜக⁴நமNhட³ேல
ேகா⁴ஷய மnhமத²நிேத³ஶmh ॥ 5॥ phேய சாஶீேல
shத²லகமலக³ஜநmh மம ’த³யரஜநmh
ஜநிதரதிரŋhக³பரபா⁴க³mh ।
ப⁴ண மsh’ணவாணி கரவாணி பத³பŋhகஜmh var - சரணth³வயmh
ஸரஸலஸத³லkhதகராக³mh ॥ 6॥ phேய சாஶீேல
shமரக³ரலக²Nhட³நmh மம ஶிர மNhட³நmh
ேத³ பத³பlhலவiµதா³ரmh ।
jhவலதி மயி தா³ே மத³நகத³நாே var - நாநேலா
ஹர த³பாதவிகாரmh ॥ 7॥ phேய சாஶீேல
இதி சலசாபசா iµரைவே
ராதி⁴காமதி⁴ வசநஜாதmh ।
ஜயதி பth³மாவதீரமணஜயேத³வகவி-
பா⁴ரதீப⁴ணிததிகீ³தmh ॥ 8॥ phேய சாஶீேல
பஹர kh’தாதŋhேக ஶŋhகாmh thவயா ஸததmh க⁴ந-
shதநஜக⁴நயாkhராnhேத shவாnhேத பராநவகாஶிநி ।
விஶதி விதேநாரnhேயா த⁴nhேயா ந ேகாऽபி மமாnhதரmh
shதநப⁴ரபரmhபா⁴ரmhேப⁴ விேத⁴ விேத⁴யதாmh ॥ 62॥
iµkh³ேத⁴ விேத⁴ மயி நிrhத³யத³nhதத³mhஶ-

ேதா³rhவlhப³nhத⁴நிபி³ட³shதநபீட³நாநி ।
சNh³ thவேமவ iµத³மச ந பசபா³ண-

சNhடா³லகாNhட³த³லநாத³ஸவ: phரயாnh ॥ 63॥
vhயத²யதி vh’தா² ெமௗநmh தnhவி phரபசய பசமmh
தணி ம⁴ராலாைபshதாபmh விேநாத³ய th³’Shபி:◌⁴ ।
ஸுiµகி² விiµகீ²பா⁴வmh தாவth³விiµச ந iµச மாmh var - வசய
shவயமதிஶயshநிkh³ேதா⁴ iµkh³ேத⁴ phேயாऽஹiµபshதி²த: ॥ 64॥
ப³nh⁴கth³திபா³nhத⁴ேவாऽயமத⁴ர:shநிkh³தா⁴ ம⁴கchச²வி-
rhக³Nhட³சNh³ சகாshதி நீலநநேமாசநmh ேலாசநmh ।
நாஸாph◌⁴ேயதி திலphரஸூநபத³வீmh nhதா³ப⁴தா³nhதி phேய
phராயshthவnhiµக²ேஸவயா விஜயேத விவmh ஸ Shபாத: ◌⁴ ॥ 65॥
th³’ெஶௗ தவ மதா³லேஸ வத³நnh³ஸnhதீ³பகmh var - மthயாnhவிதmh
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க³திrhஜநமேநாரமா வி⁴தரmhப⁴th³வயmh ।
ரதிshதவ கலாவதீ சிரசிthரேலேக² ph◌⁴வா-
வேஹா வி³த⁴ெயௗவநmh வஹ தnhவீ ph’th²வீக³தா ॥ 66॥
ஶஶிiµகி² தவ பா⁴தி ப⁴ŋh³ரph◌⁴rhவஜநேமாஹநகராலகாலஸrhபீ ।
த³தி³தவிஷேப⁴ஷஜmh thவிைஹகா thவத³த⁴ரஶீ²ஸுைத⁴வ பா⁴kh³யேபா⁴kh³யா ॥
67॥
phதிmh வshதiνதாmh ஹ:வலயாபீேட³ந ஸாrhத⁴mh ரேண var - ஸா phதிmh தiνதாmh
ராதா⁴பீநபேயாத⁴ரshமரணkh’thmhேப⁴ந ஸmhேப⁴த³வாnh ।
யthர shவிth³யதி லதி ணம⁴thphதth³விேபऽபி th
கmhஸshயாத² ப³ேல தmh ததி vhயாேமாஹேகாலாஹல: ॥ 68॥
var -: last 2 lines

பthேர பி³ph◌⁴யதி லதி ணமபி phரmh ததா³ேலாகநாth³-
vhயாேமாேஹந தmh தmh ததி vhயாேலாலேகாலாஹல: ॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³ மாநிநீவrhணேந சரசrh⁴ேஜா நாம த³ஶம:ஸrhக:³ ॥

॥ ஏகாத³ஶ:ஸrhக:³ ॥

॥ ஸாநnhத³தா³ேமாத³ர: ॥
ஸுசிரமiνநேயந phணயிthவா mh’கா³mh
க³தவதி kh’தேவேஶ ேகஶேவ ஜஶyhயாmh ।
ரசிதசிர⁴ஷாmh th³’Shேமாேஷ phரேதா³ேஷ
sh²ரதி நிரவஸாதா³mh காபி ராதா⁴mh ஜகா³த³ ॥ 69॥

॥ கீ³தmh 20 ॥
விரசிதசாவசநரசநmh சரேண ரசிதphரணிபாதmh ।
var - : விரசிதசாவசேநந சரணரசிதphரணிபாதmh
ஸmhphரதி மஜுளவஜுலமநி ேகஶயநமiνயாதmh ॥
iµkh³ேத⁴ ம⁴மத²நமiνக³தமiνஸர ராதி⁴ேக ॥ 1॥
க⁴நஜக⁴நshதநபா⁴ரப⁴ேர த³ரமnhத²ரசரணவிஹாரmh ।
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iµக²தமணீமரiµைப விேத⁴ மராலவிகாரmh ॥ 2॥ iµkh³ேத⁴
ஶ ◌்’iΝ ரமணீயதரmh தணீஜநேமாஹநம⁴ராவmh ।
ஸுமஶராஸநஶாஸநவnhதி³நி பிகநிகேர ப⁴ஜ பா⁴வmh ॥ 3॥ iµkh³ேத⁴ var -

ப³nhதி³நி
அநிலதரலகிஸலயநிகேரண கேரண லதாநிரmhப³mh ।
phேரரணவ கரேபா⁴ கேராதி க³திmh phரதிiµச விலmhப³mh ॥ 4॥ iµkh³ேத⁴
sh²தமநŋhக³தரŋhக³வஶாதி³வ ஸூசிதஹபரmhப⁴mh ।
ph’chச² மேநாஹரஹாரவிமலஜலதா⁴ரமiµmh சmhப⁴mh ॥ 5॥ iµkh³ேத⁴
அதி⁴க³தமகி²லஸகீ²பி⁴த³mh தவ வரபி ரதிரணஸjhஜmh ।
சNh³ ரணிதரஶநாரவ³Nh³மமபி⁴ஸர ஸரஸமலjhஜmh ॥ 6॥ iµkh³ேத⁴
shமரஶரஸுப⁴க³நேக²ந கேரண ஸகீ²மவலmhph³ய ஸலmh । var - ஸகீ²மவலmhph³ய
கேரண
சல வலயkhவணீைதரவேபா³த⁴ய ஹரமபி நிஜக³திஶீலmh ॥ 7॥ iµkh³ேத⁴
ஜயேத³வப⁴ணிதமத⁴kh’தஹாரiµதா³தவாமmh ।
ஹவிநிதமநஸாமதி⁴திShட² கNhட²தமவிராமmh ॥ 8॥ iµkh³ேத⁴
ஸா மாmh th³ரயதி வயதி shமரகதா²mh phரthயŋhக³மாŋhக³ைந:
phதிmh யாshயதி ரmhshயேத ஸகி²ஸமாக³thேயதி சிnhதால: ।
ஸ thவாmh பயதி ேவபேத லகயthயாநnhத³தி shவிth³யதி
phரthth³க³chச²தி rhchச²தி shதி²ரதம:ேஜ நிேஜ phய: ॥ 70॥
அேrhநிபத³ஜநmh ரவணேயாshதாபிchச²³chசா²வmh
rhth◌⁴நி யாமஸேராஜதா³ம சேயா: கshகாபthரகmh ।
⁴rhதாநாமபி⁴ஸாரஸthவர’தா³mh விShவŋhநிேஜ ஸகி²
th◌⁴வாnhதmh நீலநிேசாலசா ஸுth³’ஶாmh phரthயŋhக³மாŋhக³தி ॥ 71॥
காரெகௗ³ரவஷாமபி⁴ஸாகாmh
ஆப³th³த⁴ேரக²மபி⁴ேதா சிமஜபி:◌⁴ ।
ஏதthதமாலத³லநீலதமmh தshரmh
தthphேரமேஹமநிகேஷாபலதாmh தேநாதி ॥ 72॥
ஹாராவதரலகாசநகாசிதா³ம-
ேகரகŋhகணமணிth³திதீ³பிதshய ।
th³வாேர நிஜநிலயshய ஹmh நிய
vhடா³வதீமத²ஸகீ² நிஜகா³ஹ ராதா⁴mh ॥ 73॥
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॥ கீ³தmh 21 ॥
மஜுதரஜதலேகஸத³ேந ।
விலஸ ரதிரப⁴ஸஹதவத³ேந ॥
phரவிஶ ராேத⁴ மாத⁴வஸபஹ ॥ 1॥
நவப⁴வத³ேஶாகத³லஶயநஸாேர ।
விலஸ சகலஶதரலஹாேர ॥ 2॥ phரவிஶ
ஸுமசயரசிதஶுசிவாஸேக³ேஹ ।
விலஸ ஸுமஸுமாரேத³ேஹ ॥ 3॥ phரவிஶ
சலமலயவநபவநஸுரபி⁴ஶீேத । var mh’³சலமலயபவநஸுரபி⁴ஶீேத
விலஸ ரஸவதலதகீ³ேத ॥ 4॥ phரவிஶ
ம⁴iµதி³தம⁴பலகதராேவ ।
விலஸ மத³நரஸஸரஸபா⁴ேவ ॥ 5॥ phரவிஶ var - ரப⁴ஸ
ம⁴ரதரபிகநிகரநிநத³iµக²ேர ।
விலஸ த³ஶநசிசிரஶிக²ேர ॥ 6॥ phரவிஶ
விததப³ஹுவlhநவபlhலவக⁴ேந ।
விலஸ சிரமலஸபீநஜக⁴ேந ॥ 7॥ phரவிஶ
விதபth³மாவதீஸுக²ஸமாேஜ ।
ப⁴ணதி ஜயேத³வகவிராேஜ ।
 iµராேர மŋhக³ளஶதாநி ॥ 8॥ phரவிஶ
thவாmh சிthேதந சிரmh வஹnhநயமதிராnhேதா ph◌⁴’ஶmh தாபித:
கnhத³rhேபண  பாchச²தி ஸுதா⁴ஸmhபா³த⁴பி³mhபா³த⁴ரmh ।
அshயாŋhக³mh தத³லŋh ணஹ ph◌⁴ேபலலவ-

khேத தா³ஸ இேவாபேஸவிதபதா³mhேபா⁴ேஜ த:ஸmhph◌⁴ரம: ॥ 74॥
ஸா ஸஸாth◌⁴வஸஸாநnhத³mh ேகா³விnhேத³ ேலாலேலாசநா ।
ஜாநா மஜுமரmh phரவிேவஶ நிேவஶநmh ॥ 75॥

॥ கீ³தmh 22 ॥
ராதா⁴வத³நவிேலாகநவிகதவிவித⁴விகாரவிப⁴ŋhக³mh ।
ஜலநிதி⁴வ வி⁴மNhட³லத³rhஶநதரதŋhக³தரŋhக³mh ॥
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ஹேமகரஸmh சிரமபி⁴லதவிலாஸmh
ஸா த³தா³rhஶ ³ஹrhஷவஶmhவத³வத³நமநŋhக³நிவாஸmh ॥ 1॥
ஹாரமமலதரதாரiµர த³த⁴தmh பரph◌⁴ய வி³ரmh ।
sh²டதரேப²நகத³mhப³கரmhபி³தவ யiµநாஜலரmh ॥ 2॥ ஹேமகரஸmh
யாமலmh’³லகேலவரமNhட³லமதி⁴க³தெகௗ³ர³லmh ।
நீலநநவ பீதபராக³படலப⁴ரவலயிதலmh ॥ 3॥ ஹேமகரஸmh
தரலth³’க³சலசலநமேநாஹரவத³நஜநிதரதிராக³mh ।
sh²டகமேலாத³ரேக²தக²ஜநக³வ ஶரதி³ தடா³க³mh ॥ 4॥ ஹேமகரஸmh
வத³நகமலபஶீலநதரஸமNhட³லேஶாப⁴mh ।
shதசிசிரஸiµlhலதாத⁴ரபlhலவkh’தரதிேலாப⁴mh ॥ 5॥ ஹேமகரஸmh
ஶஶிகிரணch²ேதாத³ரஜலத⁴ரஸுnhத³ரஸஸுமேகஶmh ।
திேராதி³தவி⁴மNhட³லநிrhமலமலயஜதிலகநிேவஶmh ॥ 6॥ ஹேமகரஸmh
விலலகப⁴ரத³nhதmh ரதிேககலாபி⁴ரதீ⁴ரmh ।
மணிக³ணகிரணஸஹஸiµjhjhவல⁴ஷணஸுப⁴க³ஶரmh ॥ 7॥ ஹேமகரஸmh
ஜயேத³வப⁴ணிதவிப⁴வth³வி³ணீkh’த⁴ஷணபா⁴ரmh ।
phரணமத ’தி³ ஸுசிரmh விநிதா⁴ய ஹmh ஸுkh’ேதாத³யஸாரmh ॥ 8॥
ஹேமகரஸmh
var - ’தி³ ஸுசிரmh விநிதா⁴ய ஹmh
அதிkhரmhயாபாŋhக³mh ரவணபத²பrhயnhதக³மந-
phரயாேஸேநவாேshதரலதரதாரmh பதிதேயா: ।
இதா³நீmh ராதா⁴யா: phயதமஸமாேலாகஸமேய
பபாத shேவதா³mh³phரஸர இவ ஹrhஷாநிகர: ॥ 76॥
ப⁴வnhthயாshதlhபாnhதmh kh’தகபடகNh³திபித- var - ப⁴ஜnhthயாshதlhபாnhதmh
shதmh யாேத ேக³ஹாth³ப³ரவதாபஜேந ।
phயாshயmh பயnhthயா:shமரஶரஸமாலஸுப⁴க³mh var - shமரபரவஶாதஸுப⁴க³mh
ஸலjhஜா லjhஜாபி vhயக³மதி³வ ³ரmh mh’க³th³’ஶ: ॥ 77॥
ஜயவிnhயshைதrhமத இவ மnhதா³ரஸுைம:
shவயmh nh³ேரண th³விபரணiµதா³iµth³த இவ ।
⁴ஜாபீட³khடா³ஹதவலயாபீட³கண:

phரகீrhsh’kh³பி³nh³rhஜயதி ⁴ஜத³Nhேடா³iµரத: ॥ 78॥
ெஸௗnhத³rhையகநிேத⁴ரநŋhக³லலநாலாவNhயலாஜுேஷா
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ராதா⁴யா ’தி³ பlhவேல மநஜகீைட³கரŋhக³shத²ேல ।
ரmhேயாேராஜஸேராஜேக²லநரthவாதா³thமந: kh²யாபயnh
th◌⁴யாrhமாநஸராஜஹmhஸநிப⁴தாmh ேத³யாnhiµnhேதா³iµத³mh ॥ 79॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhேத³ ராதி⁴காலேந ஸாநnhத³தா³ேமாத³ேரா நாைமகாத³ஶ:

ஸrhக:³ ॥

॥ th³வாத³ஶ:ஸrhக:³ ॥

॥ ஸுphதபீதாmhப³ர: ॥
க³தவதி ஸகீ²vh’nhேத³ऽமnhத³thரபாப⁴ரநிrhப⁴ர-
shமரபரவஶாதshபீ²தshதshநபிதாத⁴ராmh ।
ஸரஸமநஸmh th³’ShThவா ராதா⁴mh iµஹுrhநவபlhலவ-

phரஸவஶயேந நிphதாiµவாச ஹ: phயாmh ॥ 80॥

॥ கீ³தmh 23 ॥
கிஸலயஶயநதேல  காநி சரணநநவிநிேவஶmh ।
தவ பத³பlhலவைவபராப⁴வத³மiνப⁴வ ஸுேவஶmh ॥
ணம⁴நா நாராயணமiνக³தமiνஸர ராதி⁴ேக ॥ 1॥
கரகமேலந கேரா சரணமஹமாக³தா வி³ரmh ।
ணiµப ஶயேநாப மாவ ரமiνக³திஶூரmh ॥ 2॥ ணம⁴நா
வத³நஸுதா⁴நிதி⁴க³தமmh’தவ ரசய வசநமiνலmh ।
விரஹவாபநயா பேயாத⁴ரேராத⁴கiµர ³லmh ॥ 3॥ ணம⁴நா
phயபரmhப⁴ணரப⁴ஸவதவ லகிதமதி³ரவாபmh ।
ம³ர சகலஶmh விநிேவஶய ேஶாஷய மநஜதாபmh ॥ 4॥ ணம⁴நா
அத⁴ரஸுதா⁴ரஸiµபநய பா⁴விநி வய mh’தவ தா³ஸmh ।
thவயி விநிதமநஸmh விரஹாநலத³kh³த⁴வஷமவிலாஸmh ॥ 5॥ ணம⁴நா
ஶஶிiµகி²iµக²ரய மணிரஶநா³ணமiν³ணகNhட²நிநாத³mh ।
திக³ேள பிகதவிகேல மம ஶமய சிராத³வஸாத³mh ॥ 6॥ ணம⁴நா
மாமதிவிப²லஷா விகkh’தமவேலாகிதம⁴ேநத³mh ।
தலjhதவ நயநmh தவ விரம விsh’ஜ ரதிேக²த³mh ॥ 7॥ணம⁴நா

giitagovindaM.pdf 31



ஜயேத³வkh’தmh கீ³தேகா³விnhத³mh (அShடபதீ³)

ஜயேத³வப⁴ணிதத³மiνபத³நிக³தி³தம⁴ேமாத³mh ।
ஜநய ரகஜேநஷு மேநாரமரதிரஸபா⁴வவிேநாத³mh ॥ 8॥ ணம⁴நா
phரthஹ:லகாŋhேரண நிபி³டா³ேலேஷ நிேமேஷண ச
khடா³தவிேலாகிேதऽத⁴ரஸுதா⁴பாேந கதா²நrhமபி:◌⁴ ।
ஆநnhதா³தி⁴க³ேமந மnhமத²கலாth³ேதா⁴ऽபி யshnhந⁴-
³th³⁴தshஸ தேயாrhப³⁴வ ஸுரதாரmhப: ◌⁴ phயmh பா⁴க: ॥ 81॥
ேதா³rhph◌⁴யாmh ஸmhயத:பேயாத⁴ரப⁴ேரபீ³த: பாணிைஜ-
ராவிth³ேதா⁴ த³ஶைந:தாத⁴ரட: ேராணீதேடநாஹத: ।
ஹshேதநாநத: கேசऽத⁴ரஸுதா⁴பாேநந ஸmhேமாத:
காnhத: காமபி th’phதிமாப தத³ேஹா காமshய வாமா க³தி: ॥ 82॥
மாராŋhேக ரதிேகஸŋhலரரmhேப⁴ தயா ஸாஹஸ-

phராயmh காnhதஜயாய கிசி³ப phராரmhபி⁴ யthஸmhph◌⁴ரமாth ।
நிShபnhதா³ ஜக⁴நshத² ஶிதி²லதா ேதா³rhவlhthகmhபிதmh
வோ தம ெபௗஷரஸ:shthmh த:th◌⁴யதி ॥ 83॥
தshயா: பாடலபாணிஜாŋhகிதiµேரா நிth³ராகஷாேய th³’ெஶௗ
நிrh⁴தாதா⁴ரேஶாணிமா விதshரshதshரேஜா rhத⁴ஜா: ।
காசீதா³மத³ரலதா²சலதி phராதrhநிகா²ைதrhth³’ேஶா-
ேரபி: ◌⁴ காமஶைரshதத³th³⁴தம⁴thபthrhமந: கீதmh ॥ 84॥
thவாமphராphய மயி shவயmhவரபராmh ேராத³தீேராத³ேர
ஶŋhேக ஸுnhத³ காலடமபிப³nhேடா⁴ mh’டா³நீபதி: ।
இthத²mh rhவகதா²பி⁴ரnhயமநஸா விphய வாமாசலmh
ராதா⁴யா:shதநேகாரேகாப சலnhேநthேர ஹ: பா வ: ॥ 85॥
vhயாேலால: ேகஶபாஶாshதரதமலைக:shேவத³ேலாெலௗ கேபாெலௗ
shபShடா த³Shடாத⁴ர:சகலஶசா ஹாதா ஹாரயSh: ।
காசீகாchth³க³தாஶாmh shதநஜக⁴நபத³mh பாணிநாऽऽchசா²th³ய ஸth³ய:
பயnhதீ சாthமபmh தத³பி விதmh shரkh³த⁴ேரயmh ⁴ேநாதி ॥ 86॥
ஈஷnhதth³’Shiµkh³த⁴ஹதmh thகாரதா⁴ராவஶா-
த³vhயkhதாலேககாவிகஸth³த³nhதாmhஶுெதௗ⁴தாத⁴ரmh ।
வாேஸாthகmhபிபேயாத⁴ேராப பShவŋhகா³thரŋhகீ³th³’ேஶா
var - : ஶாnhதshதph³த⁴பேயாத⁴ரmh ph◌⁴’ஶப
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ஹrhேஷாthகrhஷவிiµkhதநி:shஸஹதேநாrhத⁴nhேயா த⁴யthயாநநmh ॥ 87 ॥
அத² காnhதmh ரதிkhலாnhதமபி மNhட³நவாச²யா ।
நிஜகா³த³ நிராபா³தா⁴ ராதா⁴ shவாதீ⁴நப⁴rhth’கா ॥ 88॥
var -

அத²ஸா நிrhக³தாபா³தா⁴ ராதா⁴ shவாதீ⁴நப⁴rhth’கா ।
நிஜகா³த³ ரதிkhலாnhதாmh காnhதாmh மNhட³நவாச²யா ॥
இதி ஸஹஸா ஸுphதmh ஸுரதாnhேத ஸா நிதாnhதகி²nhநாŋhகீ³ ।
ராதா⁴ ஜகா³த³ஸாத³ரத³மாநnhேத³ந ேகா³விnhத³mh ॥ 89॥

॥ கீ³தmh 24 ॥
 ய³நnhத³ந சnhத³நஶிஶிரதேரண கேரண பேயாத⁴ேர ।
mh’க³மத³பthரகமthர மேநாப⁴வமŋhக³ளகலஶஸேஹாத³ேர ।
நிஜகா³த³ஸா ய³நnhத³ேந khட³தி ’த³யாநnhத³ேந ॥ 1॥
அலக³ஜநமஜநகmh ரதிநாயகஸாயகேமாசேந ।
thவத³த⁴ரmhப³நலmhபி³தகjhஜலiµjhjhவலய phய ேலாசேந ॥ 2॥ நிஜகா³த³
நயநரŋhக³தரŋhக³விலாஸநிராஸகேர திமNhட³ேல ।
மநஜபாஶவிலாஸத⁴ேர ஶுப⁴ேவஶ நிேவஶய Nhட³ேல ॥ 3॥ நிஜகா³த³
ph◌⁴ரமரசயmh ரசயnhதiµப சிரmh ஸுசிரmh மம ஸmhiµேக² ।
தகமேல விமேல பகrhமய நrhமஜநகமலகmh iµேக² ॥ 4॥ நிஜகா³த³
mh’க³மத³ரஸவதmh லதmh  திலகமகரஜநீகேர ।
விதகலŋhககலmh கமலாநந விரதரமஶீகேர ॥ 5॥ நிஜகா³த³
மம சிேர சிேர  மாநத³ மநஜth◌⁴வஜசாமேர ।
ரதிக³ேத லேத ஸுமாநி ஶிக²Nh³ஶிக²Nhட³கடா³மேர ॥ 6॥ நிஜகா³த³
ஸரஸக⁴ேந ஜக⁴ேந மம ஶmhப³ரதா³ரணவாரணகnhத³ேர ।
மணிரஶநாவஸநாப⁴ரநி ஶுபா⁴ஶய வாஸய ஸுnhத³ேர ॥ 7॥ நிஜகா³த³
ஜயேத³வவச சிேர ’த³யmh ஸத³யmh  மNhட³ேந । var ஶுப⁴ேத³
’த³யmh
ஹசரணshமரmh’தநிrhதககஷjhவரக²Nhட³ேந ॥ 8॥ நிஜகா³த³
ரசய சேயா: பthரmh சிthரmh Shவ கேபாலேயா-
rhக⁴டய ஜக⁴ேந காசீமச shரஜா கப³ப⁴ரmh ।
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கலய வலயேரணீmh பாெணௗ பேத³ ரா-
விதி நிக³தித: phத: பீதாmhப³ேராऽபி ததா²கேராth ॥ 90॥
பrhயŋhகீ³kh’தநாக³நாயகப²ணேரணீமணீநாmh க³ேண
ஸŋhkhராnhதphரதிபி³mhப³ஸŋhகலநயா பி³ph◌⁴ரth³வrhவிkhயாmh ।
பாதா³mhேபா⁴ஹதா⁴வாதி⁴ஸுதாமmh தி³th³’ு: ஶைத:
காயvhஹவிசாரயnhiνபசிதாேதா ஹ: பா வ: ॥ 91॥
யnhநிthையrhவசைநrhவிசகி³ஜாphராேணஶiµkh²ையrhiµஹு:
நாநாகாரவிசாரஸாரசைரrhநாth³யாபி நிசீயேத ।
தthஸrhைவrhஜயேத³வகாvhயக⁴ைதshஸthஸூஸmhேஶாதி⁴ைத-
ராth³யmh வsh சகாsh ேசத பரmh ஸாரshயமாஜுஷாmh ॥ 92॥
யth³கா³nhத⁴rhவகலாஸு ெகௗஶலமiνth◌⁴யாநmh ச யth³ைவShணவmh
யchch²’ŋhகா³ரவிேவகதththவரசநாகாvhேயஷு லாயிதmh ।
தthஸrhவmh ஜயேத³வபNh³தகேவ: kh’Shணகதாநாthமந:
ஸாநnhதா:³ பேஶாத⁴யnh ஸுதி⁴ய:கீ³தேகா³விnhத³த: ॥ 93॥
ஸாth◌⁴வீ மாth◌⁴வீகசிnhதா ந ப⁴வதி ப⁴வத: ஶrhகேர கrhகஶா
th³ராே th³ரயnhதி ேக thவாமmh’த mh’தமரநீரmh ரஸshேத ।
khரnhத³ காnhதாத⁴ர த⁴ரணிதலmh க³chச² யchசா²nhதிபா⁴வmh
யாவchch²’ŋhகா³ரஸாரshவதஹ ஜயேத³வshய விShவkh³வசாmh ॥ 94॥
ேபா⁴ஜேத³வphரப⁴வshய ராதா⁴ேத³வீஸுதஜயேத³வகshய । var - ராமாேத³வீ
பராஶராதி³phயவrhக³கNhேட²கீ³தேகா³விnhத³கவிthவமsh ॥ 95॥
॥ இதி ஜயேத³வkh’ெதௗ கீ³தேகா³விnhேத³ஸுphதபீதாmhப³ேரா நாம th³வாத³ஶ:

ஸrhக:³ ॥
॥ இதி கீ³தேகா³விnhத³mh ஸமாphதmh ॥
The following additional verses are found in some editions:

at the end of Sarga 11, after gItaM 22

ஸாநnhத³mh நnhத³ஸூiνrhதி³ஶ தபத³mh ஸmhமத³mh மnhத³மnhத³mh
ராதா⁴மாதா⁴ய பா³ேவாrhவிவரமiνth³’ட⁴mh பீட³யnh phதிேயாகா³th ।
ŋhெகௗ³ தshயா உேராஜாவதiνரவதேநாrhநிrhக³ெதௗ மாshம ⁴தாmh
ph’Shட²mh நிrhபி⁴th³ய தshமாth³ப³தி வதkh³வமாேலாகயnh வ: ॥
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ஜயேத³வkh’தmh கீ³தேகா³விnhத³mh (அShடபதீ³)

at the end of Sarga 12

ஸா⁴நாmh shவத ஏவ ஸmhமதிஹ shயாேத³வ ப⁴khthயாrhதி²நாmh
ஆேலாchய kh³ரத²நரமmh ச வி³ஷாமshnhப⁴ேவதா³த³ர: ।
ேய ேகசிth பரkh’thபதிபராshதாநrhத²ேய மthkh’திmh
⁴ேயா வீய வத³nhthவவth³யதி ேசthஸா வாஸநா shதா²shயதி ॥
இthத²mh ேகதலrhவி’thய யiµநாேல ஸமmh ராத⁴யா
தth³ேராமாவெமௗkhதிகாவேக³ ேவணீph◌⁴ரமmh பி³ph◌⁴ரதி ।
தthராலாதி³சphரேயாக³ப²லேயாrhphஸாவேதாrhஹshதேயா-
rhvhயாபாரா: ேஷாthதமshய த³த³ shபீ²தாmh iµத³mh ஸmhபத³mh ॥
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