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Meghadutam (kAlidAsa)

ேமக⁴³தmh (காதா³ஸ)

MeghadUta

Kalidasa’s Cloud Messenger

PUrvamegha

கசிth காnhதாவிரஹ³ shவாதி⁴காராthphரமthத:
ஶாேபநாshதŋhக³தமமா வrhஷேபா⁴kh³ேயண ப⁴rh: ।

யசkhேர ஜநகதநயாshநாநNhேயாத³ேகஷு
shநிkh³த⁴chசா²யாதஷு வஸதிmh ராமகி³rhயாரேமஷு ॥ 1॥

தshnhநth³ெரௗ கதிசித³ப³லாவிphரkhத:ஸ கா
நீthவா மாஸாnh கநகவலயph◌⁴ரmhஶkhதphரேகாShட:² ।

ஆஷாட⁴shய phரஶத²மதி³வேஸ ேமக⁴மாShடஸாiνmh (phரஶம)
வphரkhடா³பணதக³ஜphேரணீயmh த³த³rhஶ ॥ 2॥

தshய shதி²thவா கத²மபி ர: ெகௗகாதா⁴நேஹேதா:
அnhதrhபா³Shபசிரமiνசேரா ராஜராஜshய த³th◌⁴ெயௗ ।

ேமகா⁴ேலாேக ப⁴வதி ஸுகி²ேநாऽphயnhயதா²vh’thதி ேசத:
கNhடா²ேலஷphரணயிநி ஜேந கிmh நrh³ரஸmhshேத² ॥ 3॥

phரthயாஸnhேந நப⁴ த³யிதாவிதாலmhப³நாrhதீ²
ேதந shவஶலமயீmh ஹாரயிShயnh phரvh’thதிmh ।

ஸ phரthயkh³ைர:டஜஸுைம: கlhபிதாrhகா⁴ய தshைம
phத: phதிphரiµக²வசநmh shவாக³தmh vhயாஜஹார ॥ 4॥

⁴மjhேயாதி:ஸலமதாmh ஸmhநிபாத: khவ ேமக:◌⁴
ஸnhேத³ஶாrhதா:² khவ பகரண: phராணிபி: ◌⁴ phராபணீயா: ।

இthெயௗthஸுkhயாத³பக³ணயnh ³யகshதmh யயாேச
காமாrhதா  phரkh’திkh’பேசதநாேசதேநஷு ॥ 5॥

ஜாதmh வmhேஶ ⁴வநவிதி³ேத Shகராவrhதகாநாmh
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ேமக⁴³தmh (காதா³ஸ)

ஜாநா thவாmh phரkh’திஷmh காமபmh மேகா⁴ந: ।
ேதநாrhதி²thவmh thவயி விதி⁴வஶாth³³ரப³nh⁴rhக³ேதாऽஹmh

யாchஞா ேமாகா⁴ வரமதி⁴³ேண நாத⁴ேம லph³த⁴காமா ॥ 6॥
ஸnhதphதாநாmh thவம ஶரணmh தth பேயாத³ phயாயா:
ஸnhேத³ஶmh ேம ஹர த⁴நபதிkhேராத⁴விேலதshய ।

க³nhதvhயா ேத வஸதிரலகா நாம யேவராmh
பா³ேயாth³யாநshதி²தஹரஶிரசnhth³காெதௗ⁴தஹrhmhயா 7॥

thவாமாட⁴mh பவநபத³வீiµth³kh³’தாலகாnhதா:
phேரShயnhேத பதி²கவநிதா: phரthயயாதா³வஸnhthய: ।

க:ஸmhநth³ேத⁴ விரஹவி⁴ராmh thவyhேபேத ஜாயாmh
ந shயாத³nhேயாऽphயஹவ ஜேநா ய: பராதீ⁴நvh’thதி: ॥ 8॥

மnhத³mh மnhத³mh iνத³தி பவநசாiνேலா யதா² thவாmh
வாமசாயmh நத³தி ம⁴ரmh சாதகshேத ஸக³nhத: ◌⁴ ।

க³rhபா⁴தா⁴நணபசயாnhநமாப³th³த⁴மாலா:
ேஸவிShயnhேத நயநஸுப⁴க³mh ேக² ப⁴வnhதmh ப³லாகா: ॥ 9॥

தாmh சாவயmh தி³வஸக³ணநாதthபராேமகபthநீmh
அvhயாபnhநாமவிஹதக³திrhth³ரய ph◌⁴ராth’ஜாயாmh ।

ஆஶாப³nhத:◌⁴ ஸுமஸth³’ஶmh phராயேஶா யŋhக³நாநாmh
ஸth³ய:பாதி phரணயி ’த³யmh விphரேயாேக³ ணth³தி⁴ ॥ 10॥

கrhmh யchச phரப⁴வதி மiµchசி²nhth◌⁴ராமவnhth◌⁴யாmh
தchch²thவ அ ேத ரவணஸுப⁴க³mh க³rhதmh மாநேஸாthகா: ।

ஆ ைகலாஸாth³பி³ஸகிஸலயchேச²த³பாேத²யவnhத:
ஸmhபthshயnhேத நப⁴ ப⁴வேதா ராஜஹmhஸா:ஸஹாயா: ॥ 11॥

ஆph’chச²shவ phயஸக²மiµmh ŋhக³மாŋhkh³ய ைஶலmh
வnhth³ைய: mhஸாmh ர⁴பதிபைத³ரŋhகிதmh ேமக²லாஸு ।

காேல காேல ப⁴வதி ப⁴வேதா யshய ஸmhேயாக³ேமthய
shேநஹvhயkhதிசிரவிரஹஜmh iµசேதா வாShபiµShணmh ॥ 12॥

மாrhக³mh தாவchch²’iΝ கத²யதshthவthphரயாiνபmh
ஸnhேத³ஶmh ேம தத³iν ஜலத³ ேராShய ேராthரேபயmh ।

கி²nhந: கி²nhந: ஶிக²ஷு பத³mh nhயshய க³nhதா யthர
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ேமக⁴³தmh (காதா³ஸ)

ந:ண: பல⁴ பய:shேராதஸmh ேசாப⁴jhய ॥ 13॥
அth³ேர: ஶ ◌்’ŋhக³mh ஹரதி பவந: கிmh shவிதி³thnhiµகீ²பி⁴rh

th³rhShேடாthஸாஹchசகிதசகிதmh iµkh³த⁴th³தா⁴ŋhக³நாபி: ◌⁴ ।
shதா²நாத³shமாth ஸரஸநிலா³thபேதாத³ŋhiµக:² க²mh

தி³ŋhநாகா³நாmh பதி² பஹரnh sh²லஹshதாவேலபாnh ॥ 14॥
ரthநchசா²யாvhயதிகர இவ phேரயேமதth ரshதாth³
வlhகாkh³ராth phரப⁴வதி த⁴iνShக²Nhட³மாக²Nhட³லshய ।

ேயந யாமmh வரதிதராmh காnhதிமாபthshயேத ேத
ப³rhேஹேணவ sh²தசிநா ேகா³பேவஶshய விShே: ॥ 15॥

thவyhயாயthதmh kh’ப²லதி ph◌⁴விலாஸாநபி⁴jhைஞ:

phதிshநிkh³ைத⁴rhஜநபத³வ⁴ேலாசைந: பீயமாந: ।
ஸth³ய:ேராthகஷணஸுரபி⁴ ேthரமாய மாலmh

கிசிthபசாth³vhரஜ ல⁴க³திrh⁴ய ஏேவாthதேரண ॥ 16॥
thவாமாஸாரphரஶதவேநாபphலவmh ஸா⁴ rhth◌⁴நா

வயthயth◌⁴வரமபக³தmh ஸாiνமாநாmhரட: ।
ந ுth³ேராऽபி phரத²மஸுkh’தாேபயா ஸmhரயாய

phராphேத thேர ப⁴வதி விiµக:² கிmh நrhயshதேதா²chைச: ॥ 17॥
ச²nhேநாபாnhத: பணதப²லth³ேயாதிபி: ◌⁴ காநநாmhைர:
thவyhயாேட⁴ ஶிக²ரமசல:shநிkh³த⁴ேவணீஸவrhேண ।

நmh யாshயthயமர²நphேரணீயமவshதா²mh
மth◌⁴ேய யாம:shதந இவ ⁴வ: ேஶஷவிshதாரபாNh:³ ॥ 18॥

shதி²thவா தshnh வநசரவ⁴⁴khதேஜ iµஹூrhதmh
ேதாேயாthஸrhக³th³ததரக³திshதthபரmh வrhthம தீrhண: ।

ேரவாmh th³ரயshபலவிஷேம விnhth◌⁴யபாேத³ விஶீrhmh
ப⁴khதிchேச²ைத³வ விரசிதாmh ⁴திமŋhேக³ க³ஜshய ॥ 19॥

தshயாshதிkhைதrhவநக³ஜமைத³rhவாதmh வாnhதvh’Sh:
ஜmh³ஜphரதிஹதரயmh ேதாயமாதா³ய க³chேச:² ।

அnhத:ஸாரmh க⁴ந லயிmh நாநில: ஶயதி thவாmh
khத:ஸrhேவா ப⁴வதி  ல:◌⁴ rhணதா ெகௗ³ரவாய ॥ 20॥
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நீபmh th³’ShThவா ஹதகபிஶmh ேகஷைரரrhத⁴ைட:◌⁴
ஆவிrh⁴தphரத²மiµலா: கnhத³சாiνகchச²mh ।

ஜkh³th◌⁴வாரNhேயShவதி⁴கஸுரபி⁴mh க³nhத⁴மாkh◌⁴ராய ேசாrhvhயா:
ஸாரŋhகா³shேத ஜலலவiµச:ஸூசயிShயnhதி மாrhக³mh ॥ 21॥

உthபயா th³தமபி ஸேக² மthphயாrhத²mh யியாேஸா:
காலேபmh கப⁴ஸுரெபௗ⁴ பrhவேத பrhவேத ேத ।

ஶுkhலாபாŋhைக:³ஸஜலநயைந:shவாக³தீkh’thய ேககா:
phரthth³யாத: கத²மபி ப⁴வாnh க³nhமாஶு vhயவshேயth ॥ 22॥

பாNh³chசா²ேயாபவநvh’தய: ேகதைக:ஸூசிபி⁴nhைந:
நீடா³ரmhைப⁴rhkh³’ஹப³⁴ஜாமாலkh³ராமைசthயா: ।

thவyhயாஸnhேந பணதப²லயாமஜmh³வநாnhதா:
ஸmhபthshயnhேத கதிபயதி³நshதா²யிஹmhஸா த³ஶாrh: ॥ 23॥

ேதஷmh தி³ு phரதி²தவிதி³ஶாலmh ராஜதா⁴நீmh
க³thவா ஸth³ய: ப²லமவிகலmh காiµகthவshய லph³தா⁴ ।

தீேராபாnhதshதநிதஸுப⁴க³mh பாshய shவா³ யshமாth
ஸph◌⁴ப⁴ŋhக³mh iµக²வ பேயா ேவthரவthயாசேலாrh ॥ 24॥

நீைசராkh²யmh கி³மதி⁴வேஸshதthர விராமேஹேதா:
thவthஸmhபrhகாth லகிதவ phெரௗட⁴Shைப: கத³mhைப:³ ।

ய: பNhயshthரதிபமேலாth³கா³பி⁴rhநாக³ராmh
உth³தா³மாநி phரத²யதி ஶிலாேவமபி⁴rhெயௗவநாநி ॥ 25॥

விராnhத:ஸnh vhரஜ வநநதீ³தீரஜாதாநி சnhந
உth³யாநாநாmh நவஜலகணrhதி²காஜாலகாநி ।

க³Nhட³shேவதா³பநயநஜாkhலாnhதகrhேthபலாநாmh
சா²யாதா³நாth ணபசித: Shபலாவீiµகா²நாmh ॥ 26॥

வkhர: பnhதா² யத³பி ப⁴வத: phரshதி²தshேயாthதராஶாmh
ெஸௗேதா⁴thஸŋhக³phரணயவிiµேகா² மா shம ⁴jhஜயிnhயா: ।

விth³th³தா³மsh²தசகிைதshதthர ெபௗராŋhக³நாநாmh
ேலாலாபாŋhைக³rhயதி³ ந ரமேஸ ேலாசைநrhவசிேதாऽ ॥ 27॥

வீசிோப⁴shதநிதவிஹக³ேரணிகாசீ³யா:
ஸmhஸrhபnhthயா:shக²தஸுப⁴க³mh த³rhஶிதாவrhதநாேப: ◌⁴ ।
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நிrhவிnhth◌⁴யாயா: பதி² ப⁴வ ரஸாph◌⁴யnhதர:ஸnhநிபthய
shthமாth³யmh phரணயவசநmh விph◌⁴ரேமா  phேயஷு ॥ 28॥

ேவணீ⁴தphரதiνஸலாஸாவதீதshய nh:◌⁴
பாNh³chசா²யா தடஹதph◌⁴ரmhஶிபி⁴rhrhணபrhண: ।

ெஸௗபா⁴kh³யmh ேத ஸுப⁴க³ விரஹாவshத²யா vhயஜயnhதீ
காrhயmh ேயந thயஜதி விதி⁴நா ஸ thவையேவாபபாth³ய: ॥ 29॥

phராphயாவnhதீiνத³யநகதா²ேகாவித³kh³ராமvh’th³தா⁴nh
rhேவாth³தி³Shடாமiνஸர mh விஶாலாmh விஶாலாmh ।

shவlhபீ⁴ேத ஸுசதப²ேல shவrhகி³mh கா³mh க³தாநாmh
ேஶைஷ: Nhையrh’தவ தி³வ: காnhதிமth க²Nhட³ேமகmh ॥ 30॥

தீ³rhகீ⁴rhவnh ப மத³கலmh தmh ஸாரஸாநாmh
phரthேஷஷு sh²தகமலாேமாத³ைமthகஷாய: ।

யthர shthmh ஹரதி ஸுரதkh³லாநிமŋhகா³iνல:

ஶிphராவாத: phயதம இவ phராrhத²நாசாகார: ॥ 31॥
ஜாேலாth³கீ³rhணபசிதவ: ேகஶஸmhshகார⁴ைப:
ப³nh⁴phthயா ப⁴வநஶிகி²பி⁴rhத³thதnh’ththேயாபஹார: ।

ஹrhmhேயShவshயா:ஸுமஸுரபி⁴Shவth◌⁴வேக²த³mh நேயதா²
லmh பயmhlhலதவநிதாபாத³ராகா³ŋhகிேதஷு ॥ 32॥
(நீthவா ராthmh லதவநிதாபாத³ராகா³ŋhகிேதஷு ॥ 32॥)

ப⁴rh: கNhட²chச²விதி க³ண:ஸாத³ரmh வீயமாண:

Nhயmh யாயாshth⁴வந³ேராrhதா⁴ம சNh³வரshய ।
⁴ேதாth³யாநmh வலயரேஜாக³nhதி⁴பி⁴rhக³nhத⁴வthயா:
ேதாயkhடா³நிரதவதிshநாநதிkhைதrhமth³பி: ◌⁴ ॥ 33॥

அphயnhயsh ஜலத⁴ர மஹாகாலமாஸாth³ய காேல
shதா²தvhயmh ேத நயநவிஷயmh யாவத³thேயதி பா⁴iν: ।

rhவnh ஸnhth◌⁴யாப³படஹதாmh ஶூந: லாக⁴நீயாmh
ஆமnhth³ராmh ப²லமவிகலmh லphshயேஸ க³rhதாநாmh ॥ 34॥

பாத³nhயாைஸ: khவணிதரஶநாshதthர லாவ⁴ைத
ரthநchசா²யாக²சிதவபி⁴சாமைர: khலாnhதஹshதா: ।

ேவயாshthவthேதா நக²பத³ஸுகா²nh phராphய வrhஷாkh³ரபி³nh³nh
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ஆேமாயnhேத thவயி ம⁴கரேரணிதீ³rhகா⁴nh கடாாnh ॥ 35॥
பசா³chைசrh⁴ஜதவநmh மNhட³ேலநாபி⁴ந:
ஸாnhth◌⁴யmh ேதஜ: phரதிநவஜபாShபரkhதmh த³தா⁴ந: ।

nh’thயாரmhேப⁴ ஹர பஶுபேதராrhth³ரநாகா³ேநchசா²mh
ஶாnhேதாth³ேவக³shதிதநயநmh th³’Shடப⁴khதிrhப⁴வாnhயா ॥ 36॥

க³chச²nhதீநாmh ரமணவஸதிmh ேயாதாmh தthர நkhதmh
th³தா⁴ேலாேக நரபதிபேத²ஸூசிேப⁴th³ையshதேமாபி: ◌⁴ ।

ெஸௗதா³nhயா கநகநிகஷshநிkh³த⁴யா த³rhஶேயாrhவீmh
ேதாேயாthஸrhக³shதநிதiµக²ேரா மா shம ⁴rhவிkhலவாshதா: ॥ 37॥

தாmh கshயாmh சிth³ ப⁴வநவலெபௗ⁴ ஸுphதபாராவதாயாmh
நீthவா ராthmh சிரவிலஸநாth கி²nhநவிth³thகலthர: ।

th³’Shேட ஸூrhேய நரபி ப⁴வாnh வாஹேயத³th◌⁴வேஶஷmh
மnhதா³யnhேத ந க² ஸு’தா³மph◌⁴ேபதாrhத²kh’thயா: ॥ 38॥

தshnh காேல நயநஸலmh ேயாதாmh க²Nh³தாநாmh
ஶாnhதிmh ேநயmh phரணயிபி⁴ரேதா வrhthம பா⁴ேநாshthயஜாஶு ।

phராேலயாshரmh கமலவத³நாth ேஸாऽபி ஹrhmh நnhயா:
phரthயாvh’thதshthவயி கரதி⁴ shயாத³நlhபாph◌⁴யஸூய: ॥ 39॥

க³mhபீ⁴ராயா: பய ஸதேசதவ phரஸnhேந
சா²யாthமாபி phரkh’திஸுப⁴ேகா³லphshயேத ேத phரேவஶmh ।

தshமாth தshயா:iµத³விஶதா³nhயrhஹ thவmh ந ைத⁴rhயாnh
ேமாகீ⁴கrhmh சலஶப²ேராth³வrhதநphேரதாநி ॥ 40॥

தshயா: கிmh சிth கரth◌⁴’தவ phராphதவாநீரஶாக²mh
நீthவா நீலmh ஸலவஸநmh iµkhதேராேதா⁴நிதmhப³mh ।

phரshதா²நmh ேத கத²மபி ஸேக²லmhப³மாநshய பா⁴வி
jhஞாதாshவாேதா³ விvh’தஜக⁴நாmh ேகா விஹாmh ஸமrhத:² ॥ 41॥

thவnhநிShயnhேதா³chch²வதவஸுதா⁴க³nhத⁴ஸmhபrhகரmhய:
shேராேதாரnhth◌⁴ரth◌⁴வநிதஸுப⁴க³mh த³nhதிபி:◌⁴ பீயமாந: ।

நீைசrhவாshயthபக³ேஷாrhேத³வrhவmh கி³mh ேத
ஶீேதா வா: பணமயிதா காநேநா³mhப³ராmh ॥ 42॥
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தthர shகnhத³mh நியதவஸதிmh Shபேமகீ⁴kh’தாthமா
Shபாஸாைர:shநபய ப⁴வாnh vhேயாமக³ŋhகா³ஜலாrhth³ைர: ।

ராேஹேதாrhநவஶஶிph◌⁴’தா வாஸவீநாmh சநாmh
அthயாதி³thயmh ஹுதவஹiµேக²ஸmhph◌⁴rhதmh தth³ தி⁴ ேதஜ: ॥ 43॥

jhேயாதிrhேலகா²வலயி க³தmh யshய ப³rhஹmh ப⁴வாநீ
thரphேரmh வலயபத³phராபி கrhேண கேராதி ।

ெதௗ⁴தாபாŋhக³mh ஹரஶஶிசா பாவேகshதmh மரmh
பசாத³th³kh³ரஹண³பி⁴rhக³rhைதrhநrhதேயதா:² ॥ 44॥

ஆராth◌⁴ையநmh ஶரவணப⁴வmh ேத³வiµlhலŋhகி⁴தாth◌⁴வா
th³த⁴th³வnhth³ைவrhஜலகணப⁴யாth³வீணிபி⁴rhiµkhதமாrhக:³ ।

vhயாலmhேப³தா:²ஸுரபி⁴தநயாலmhப⁴ஜாmh மாநயிShயnh
shேராேதாrhthயா ⁴வி பணதாmh ரnhதிேத³வshய கீrhதிmh ॥ 45॥

thவyhயாதா³mh ஜலமவநேத ஶாrhŋhகி³ே வrhணெசௗேர
தshயா:nhேதா: ◌⁴ ph’²மபி தiνmh ³ரபா⁴வாth phரவாஹmh ।

phேரShயnhேத க³க³நக³தேயா நமாவrhjhய th³’Sh:
ஏகmh iµkhதா³ணவ ⁴வ:sh²லமth◌⁴ேயnhth³ரநீலmh ॥ 46॥

தாiµthதீrhய vhரஜ பசிதph◌⁴லதாவிph◌⁴ரமாmh
பேமாthேபா³பவிலஸthkh’Shணஶரphரபா⁴mh ।

nhத³ேபாiνக³ம⁴கரiµஷாமாthமபி³mhப³mh
பாthrhவnh த³ஶரவ⁴ேநthரெகௗஹலாநாmh ॥ 47॥

ph³ரமாவrhதmh ஜநபத³மத⁴சா²யயா கா³ஹமாந:
ேthரmh thரphரத⁴நபிஶுநmh ெகௗரவmh தth³ ப⁴ேஜதா:² ।

ராஜnhயாநாmh ஶிதஶரஶைதrhயthர கா³Nh³வத⁴nhவா
தா⁴ராபாைதshthவவ கமலாnhயph◌⁴யவrhஷnhiµகா²நி ॥ 48॥

thவா ஹாலாமபி⁴மதரஸாmh ேரவதீேலாசநாŋhகாmh
ப³nh⁴phthயா ஸமரவிiµேகா²லாŋhக³ யா:ேஷேவ ।

kh’thவா தாஸாமபி⁴க³மமபாmh ெஸௗmhய ஸாரshவதீநாmh
அnhத:ஶுth³த⁴shthவமபி ப⁴விதா வrhணமாthேரண kh’Shண: ॥ 49॥

தshமாth³ க³chேச²ரiνகநக²லmh ைஶலராஜாவதீrhmh
ஜேநா: கnhயாmh ஸக³ரதநயshவrhக³ேஸாபாநபŋhkhதிmh ।
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ெகௗ³வkhthரph◌⁴ரசநாmh யா விஹshேயவ ேப²ைந:
ஶmhேபா: ◌⁴ ேகஶkh³ரஹணமகேராதி³nh³லkh³ேநாrhஹshதா ॥ 50॥

தshயா: பாmh ஸுரக³ஜ இவ vhேயாmhநி rhவாrhத⁴லmhபீ³
thவmh ேசத³chச²shப²கவிஶத³mh தrhகேயshதிrhயக³mhப: ◌⁴ ।

ஸmhஸrhபnhthயா ஸபதி³ ப⁴வத:shேராத சா²யயாெஸௗ
shயாத³shதா²ேநாபக³தயiµநாஸŋhக³ேமவாபி⁴ராமா ॥ 51॥

ஆநாநாmh ஸுரபி⁴தஶிலmh நாபி⁴க³nhைத⁴rhmh’கா³mh
தshயா ஏவ phரப⁴வமசலmh phராphய ெகௗ³ரmh ஷாைர: ।

வயshயth◌⁴வரமவிநயேந தshய ஶ ◌்’ŋhேக³ நிஷNhண:

ேஶாபா⁴mh ஶுph◌⁴ரthநயநvh’ேஷாthகா²தபŋhேகாபேமயாmh ॥ 52॥
தmh ேசth³ வாெயௗ ஸரதி ஸரலshகnhத⁴ஸŋhக⁴Thடஜnhமா

பா³ேத⁴ேதாlhகாபிதசமபா³லபா⁴ேரா த³வாkh³நி: ।
அrhஹshேயநmh ஶமயிமலmh வாதா⁴ராஸஹshைர:
ஆபnhநாrhதிphரஶமநப²லா:ஸmhபேதா³thதமாநாmh ॥ 53॥

(ேய thவாmh iµkhதth◌⁴வநிமஸஹநா: காயப⁴ŋhகா³ய தshnh
த³rhேபாthேஸகா³ப ஶரபா⁴ லŋhக⁴யிShயnhthயலŋhkh◌⁴யmh ।)
ேய ஸmhரmhேபா⁴thபதநரப⁴ஸா:shவாŋhக³ப⁴ŋhகா³ய தshnh

iµkhதாth◌⁴வாந ஸபதி³ ஶரபா⁴ லŋhக⁴ேயrhப⁴வnhதmh ।
தாnh rhவீதா²shiµலகரகாvh’Shஹாஸாவகீrhnh

ேக வா ந sh: பப⁴வபத³mh நிShப²லாரmhப⁴யthநா: ॥ 54॥
தthர vhயkhதmh th³’ஷதி³ சரணnhயாஸமrhேத⁴nh³ெமௗேல:

ஶவth th³ைத⁴ப’தப³mh ப⁴khதிநmhர: பயா: ।
யshnh th³’Shேட கரணவிக³மா³rhth◌⁴வiµth³⁴தபாபா:
ஸŋhகlhபnhேத shதி²ரக³ணபத³phராphதேய ரth³த³தா⁴நா: ॥ 55॥

ஶph³தா³யnhேத ம⁴ரமநில: கீசகா: rhயமா:

ஸmhஸkhதாபி⁴shthரவிஜேயா கீ³யேத கிmhநபி: ◌⁴ ।
நிrhராதீ³ ேத iµரஜ இவ ேசth கnhத³ேரஷு th◌⁴வநி:shயாth

ஸŋhகீ³தாrhேதா² நiν பஶுபேதshதthர பா⁴வீ ஸமkh³ர: ॥ 56॥
phராேலயாth³ேரபதடமதிkhரmhய தாmhshதாnh விேஶஷாnh

ஹmhஸth³வாரmh ph◌⁴’³பதியேஶாவrhthம யth khெரௗசரnhth◌⁴ரmh ।
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ேதேநாதீ³சீmh தி³ஶமiνஸேரshதிrhயகா³யாமேஶாபீ⁴
யாம: பாேதா³ ப³நியமநாph◌⁴th³யதshேயவ விShே: ॥ 57॥

க³thவா ேசாrhth◌⁴வmh த³ஶiµக²⁴ேஜாchch²வாதphரshத²ஸnhேத:◌⁴
ைகலாஸshய thத³ஶவநிதாத³rhபணshயாதிதி:²shயா: ।

ஶ ◌்’ŋhேகா³chch²ராைய:iµத³விஶைத³rhேயா விதthய shதி²த: க²mh
ராஶீ⁴த: phரதிதி³நவ thrhயmhப³கshயாThடஹாஸ: ॥ 58॥

உthபயா thவயி தடக³ேத shநிkh³த⁴பி⁴nhநாஜநாேப⁴
ஸth³ய:kh’thதth³விரத³த³ஶநchேச²த³ெகௗ³ரshய தshய ।

ேஶாபா⁴மth³ேர:shதிதநயநphேரணீயாmh ப⁴விthmh
அmhஸnhயshேத ஸதி ஹலph◌⁴’ேதா ேமசேக வாஸவ ॥ 59॥

thவா தshnh⁴ஜக³வலயmh ஶmh⁴நா த³thதஹshதா
khடா³ைஶேல யதி³ ச விசேரth பாத³சாேரண ெகௗ³ ।

ப⁴ŋhகீ³ப⁴khthயா விரசிதவ:shதmhபி⁴தாnhதrhஜெலௗக: ◌⁴
ேஸாபாநthவmh  மணிதடாேராஹயாkh³ரயாயீ ॥ 60॥

தthராவயmh வலயேஶாth³த⁴Thடேநாkh³தீ³rhணேதாயmh
ேநShயnhதி thவாmh ஸுரவதேயா யnhthரதா⁴ராkh³’ஹthவmh ।

தாph◌⁴ேயா ேமாshதவ யதி³ஸேக² க⁴rhமலph³த⁴shய ந shயாth
khடா³ேலாலா: ரவணபைஷrhக³rhைதrhபா⁴யேயshதா: ॥ 61॥

ேஹமாmhேபா⁴ஜphரஸவி ஸலmh மாநஸshயாத³தா³ந:
rhவnh காமாth ணiµக²படphதிைமராவதshய ।

⁴nhவnhகlhபth³மகிஸலயாnhயmhஶுகாநீவ வாைத:
நாநாேசShைடrhஜலத³லைதrhநிrhவிேஶshதmh நேக³nhth³ரmh ॥ 62॥

(⁴nhவnh வாைத:ஸஜலph’ஷைத: கlhபvh’ாmhஶுகாநி
chசா²யாபி⁴nhந:shப²கவிஶத³mh நிrhவிேஶ: பrhவதmh தmh ॥ 62॥)

தShேயாthஸŋhேக³ phரணயிந இவ shரshதக³ŋhகா³³லாmh
ந thவmh th³’ShThவா ந நரலகாmh jhஞாshயேஸ காமசாnh ।

யா வ: காேல வஹதி ஸேலாth³கா³ரiµchைசrhவிமாநா
iµkhதாஜாலkh³ரதி²தமலகmh காநீவாph◌⁴ரvh’nhத³mh ॥ 63॥

Uttaramegha
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விth³thவnhதmh லதவநிதா: ேஸnhth³ரசாபmh ஸசிthரா:
ஸŋhகீ³தாய phரஹதiµரஜா:shநிkh³த⁴க³mhபீ⁴ரேகா⁴ஷmh ।

அnhதshேதாயmh மணிமய⁴வshŋhக³மph◌⁴ரmhஹாkh³ரா:
phராஸாதா³shthவாmh லயிமலmh யthர ைதshைதrhவிேஶைஷ: ॥ 64॥

ஹshேத லாகமலமலேக பா³லnhதா³iνவிth³த⁴mh
நீதா ேலாth◌⁴ரphரஸவரஜஸா பாNh³தாமாநேந : ।

டா³பாேஶ நவரப³கmh சா கrhேண ஶிஷmh
மnhேத ச thவ³பக³மஜmh யthர நீபmh வ⁴நாmh ॥ 65॥

ஆநnhேதா³thத²mh நயநஸலmh யthர நாnhையrhநிthைத:
நாnhயshதாப:ஸுமஶரஜாதி³Shடஸmhேயாக³ஸாth◌⁴யாth ।

நாphயnhயshமாthphரணயகலஹாth³விphரேயாக³பபthதி:
விthேதஶாநாmh ந ச க² வேயா ெயௗவநாத³nhயத³shதி ॥ 66॥

யshயாmh யா:தமணிமயாnhேயthய ஹrhmhயshத²லாநி
jhேயாதிசா²யாஸுமரசிதாnhthதமshthஸஹாயா: ।

ஆேஸவnhேத ம⁴ ரதிப²லmh கlhபvh’phரஸூதmh
thவth³க³mhபீ⁴ரth◌⁴வநிஷு ஶநைக: ShகேரShவாஹேதஷு ॥ 67॥

மnhதா³கிnhயா:ஸலஶிஶிைர: ேஸvhயமாநா மth³பி: ◌⁴
மnhதா³ராமiνதடஹாmh சா²யயா வாேதாSh: ।

அnhேவShடvhைய: கநககதiµShநிேப³ைட: ◌⁴
ஸŋhkhட³nhேத மணிபி⁴ரமரphராrhதி²தா யthர கnhயா: ॥ 68॥

நீவீப³nhேதா⁴chch²வதஶிதி²லmh யthர பி³mhபா³த⁴ராmh
ௌமmh ராகா³த³நிph◌⁴’தகேரShவாபthஸு phேயஷு ।

அrhசிShŋhகா³நபி⁴iµக²மபி phராphய ரthநphரதீ³பாnh
டா⁴நாmh ப⁴வதி விப²லphேரரணchrhணiµSh: ॥ 69॥

ேநthரா நீதா:ஸததக³திநா யth³விமாநாkh³ர⁴:
ஆேலkh²யாநாmh நவஜலகணrhேதா³ஷiµthபாth³ய ஸth³ய: ।

ஶŋhகாshph’Shடா இவ ஜலiµசshthவாth³’ஶா ஜாலமாrhைக:³
⁴ேமாth³கா³ராiνkh’திநி ஜrhஜரா நிShபதnhதி ॥ 70॥

யthர shthmh phயதம⁴ஜாŋhக³ேநாchch²வாதாநாmh
அŋhக³kh³லாநிmh ஸுரதஜநிதாmh தnhஜாலாவலmhபா:³ ।
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thவthஸmhேராதா⁴பக³மவிஶைத³சnhth³ரபாைத³rhநிஶீேத²
vhயாmhபnhதி sh²டஜலலவshயnhதி³நசnhth³ரகாnhதா: ॥ 71॥

அyhயாnhதrhப⁴வநநித⁴ய: phரthயஹmh ரkhதகNhைட:²
உth³கா³யth³பி⁴rhத⁴நபதியஶ: கிmhநைரrhயthர ஸாrhத⁴mh ।

ைவph◌⁴ராஜாkh²யmh வி³த⁴வநிதாவாரiµkh²யாஸஹாயா
ப³th³தா⁴லாபா ப³பவநmh காேநா நிrhவிஶnhதி ॥ 72॥

க³ththகmhபாத³லகபதிைதrhயthர மnhதா³ரShைப:
பthரchேச²ைத:³ கநககமல: கrhணவிph◌⁴ரmhஶிபி⁴ச ।

iµkhதாஜால:shதநபஸரசி²nhநஸூthைரச ஹாைர:
ைநேஶா மாrhக:³ஸவித³ேய ஸூchயேத காநீநாmh ॥ 73॥

மthவா ேத³வmh த⁴நபதிஸக²mh யthர ஸாாth³ வஸnhதmh
phராயசாபmh ந வஹதி ப⁴யாnh மnhமத:²ஷThபத³jhயmh ।

ஸph◌⁴ப⁴ŋhக³phரதநயைந: காலேயShவேமாைக:◌⁴
தshயாரmhப⁴சரவநிதாவிph◌⁴ரைமேரவ th³த: ◌⁴ ॥ 74॥

வாஸசிthரmh ம⁴ நயநேயாrhவிph◌⁴ரமாேத³ஶத³mh
Shேபாph◌⁴ேத³த³mh ஸஹ கிஸலையrh⁴ஷநாmh விகlhபாnh ।

லாாராக³mh சரணகமலnhயாஸேயாkh³யmh ச யshயாmh
ஏக:ஸூேத ஸகலமப³லாமNhட³நmh கlhபvh’: ॥ 75॥

தthராகா³ரmh த⁴நபதிkh³’ஹாiνthதேரshமதீ³யmh
³ராlhலயmh ஸுரபதித⁴iνசா ேதாரேணந ।

யshேயாபாnhேத kh’தகதநய: காnhதய வrhதி⁴ேதா ேம
ஹshதphராphயshதப³கநேதா பா³லமnhதா³ரvh’: ॥ 76॥

வாபீ சாshnh மரகதஶிலாப³th³த⁴ேஸாபாநமாrhகா³
ைஹைமச²nhநா விகசகமல:shநிkh³த⁴ைவ³rhயநால: ।

யshயாshேதாேய kh’தவஸதேயா மாநஸmh ஸmhநிkh’Shடmh
ந th◌⁴யாshயnhதி vhயபக³தஶுசshthவாமபி phேரய ஹmhஸா: ॥ 77॥

தshயாshதீேர ரசிதஶிக²ர: ேபஶலnhth³ரநீல:

khடா³ைஶல: கநககத³ேவShடநphேரணீய: ।
மth³ேக³nhயா: phய இதி ஸேக² ேசதஸா காதேரண

phேரேயாபாnhதsh²தத³தmh thவாmh தேமவ shமரா ॥ 78॥
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ரkhதாேஶாக: சலகிஸலய: ேகஸரசாthர காnhத:
phரthயாஸnhெநௗ ரப³கvh’ேதrhமாத⁴வீமNhட³பshய ।

ஏக:ஸkh²யாshதவ ஸஹ மயா வாமபாதா³பி⁴லா
காŋhthயnhேயா வத³நமதி³ராmh ேதா³ஹத³chச²th³மநாshயா: ॥ 79॥

தnhமth◌⁴ேய ச shப²கப²லகா காசநீ வாஸயSh:
ேல ப³th³தா⁴ மணிபி⁴ரநதிphெரௗட⁴வmhஶphரகாைஶ: ।

தால: ஶிஜாவலயஸுப⁴ைக³rhநrhதித: காnhதயா ேம
யாமth◌⁴யாshேத தி³வஸவிக³ேம நீலகNhட:²ஸு’th³ வ: ॥ 80॥

ஏபி: ◌⁴ ஸாேதா⁴ ’த³யநிைதrhலணrhலேயதா²
th³வாேராபாnhேத கி²தவெஷௗ ஶŋhக²பth³ெமௗ ச th³’ShThவா ।

ாமchசா²யmh ப⁴வநம⁴நா மth³விேயாேக³ந நmh
ஸூrhயாபாேய ந க² கமலmh Shயதி shவாமபி⁴kh²யாmh ॥ 81॥

க³thவா ஸth³ய: கலப⁴தiνதாmh ஶீkh◌⁴ரஸmhபாதேஹேதா:
khடா³ைஶேல phரத²மகதி²ேத ரmhயஸாெணௗ நிஷNhண: ।

அrhஹshயnhதrhப⁴வநபதிதாmh கrhமlhபாlhபபா⁴ஸmh
க²th³ேயாதாவிலதநிபா⁴mh விth³³nhேமஷth³’Shmh ॥ 82॥

தnhவீ யாமா ஶிக²ரத³ஶநா பkhவபி³mhபா³த⁴ேராSh²
மth◌⁴ேய ாமா சகிதஹணீphேர நிmhநநாபி: ◌⁴ ।

ேராணீபா⁴ராத³லஸக³மநா shேதாகநmhரா shதநாph◌⁴யாmh
யா தthர shயாth³ வதிவிஷேய sh’Shராth³ேயவ தா⁴: ॥ 83॥

தாmh ஜாநீதா:² பதகதா²mh விதmh ேம th³விதீயmh
³⁴ேத மயி ஸஹசேர சkhரவாகீைவகாmh ।

கா³ேடா⁴thகNhடா²³ஷு தி³வேஸShேவஷு க³chச²thஸு பா³லாmh
ஜாதாmh மnhேய ஶிஶிரமதி²தாmh பth³நீmh வாnhயபாmh ॥ 84॥

நmh தshயா: phரப³லதி³ேதாch²நேநthரmh phயாயா
நி:Shவாஸாநாமஶிஶிரதயா பி⁴nhநவrhத⁴ேராShட²mh ।

ஹshதnhயshதmh iµக²மஸகலvhயkhதி லmhபா³லகthவாth³
இnhேதா³rhைத³nhயmh thவத³iνஸரணkhShடகாnhேதrhபி³ப⁴rhதி ॥ 85॥

ஆேலாேக ேத நிபததி ரா ஸா ப³vhயாலா வா
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மthஸாth³’யmh விரஹதiν வா பா⁴வக³mhயmh க²nhதீ ।
ph’chச²nhதீ வா ம⁴ரவசநாmh ஶாகாmh பஜரshதா²mh

கchசிth ப⁴rh:shமர ரேக thவmh  தshய phேயதி ॥ 86॥
உthஸŋhேக³ வா மநவஸேந ேஸாmhய நிphய வீmh

மth³ேகா³thராŋhகmh விரசிதபத³mh ேக³யiµth³கா³காமா ।
தnhthமாrhth³ராmh நயநஸல:ஸாரயிthவா கத²mh சிth³
⁴ேயா ⁴ய:shவயமபி kh’தாmh rhச²நாmh விshமரnhதீ ॥ 87॥

ேஶஷாnh மாஸாnh விரஹதி³வஸphரshதா²பிதshயாவேத⁴rhவா
விnhயshயnhதீ ⁴வி க³ணநயா ேத³ஹத³thதShைப: ।

(ஸmhேயாக³mh) மthஸŋhக³mh வா ’த³யநிதாரmhப⁴மாshவாத³யnhதீ
phராேயணேத ரமணவிரேஹShவŋhக³நாநாmh விேநாதா:³ ॥ 88॥

ஸvhயாபாராமஹநி ந ததா² பீட³ேயnhமth³விேயாக:³
ஶŋhேக ராthெரௗ ³தரஶுசmh நிrhவிேநாதா³mh ஸகீ²mh ேத ।

மthஸnhேத³ைஶ:ஸுக²யிமலmh பய ஸாth◌⁴வீmh நிஶீேத²
தாiµnhநிth³ராமவநிஶயநாmh ெஸௗத⁴வாதாயநshத:² ॥ 89॥

ஆதி⁴ாமாmh விரஹஶயேந ஸmhநிஷNhணகபாrhவாmh
phராசீேல தiνவ கலாமாthரேஶஷாmh மாmhேஶா: ।

நீதா ராth:ண இவ மயா ஸாrhத⁴chசா²ரைதrhயா
தாேமேவாShணrhவிரஹமஹதீமபி⁴rhயாபயnhதீmh ॥ 90॥

பாதா³நிnhேதா³ரmh’தஶிஶிராnh ஜாலமாrhக³phரவிShடாnh
rhவphthயா க³தமபி⁴iµக²mh ஸmhநிvh’thதmh தைத²வ ।

சு: ேக²தா³th ஸல³பி: ◌⁴ பமபி⁴சா²த³யnhதீmh
ஸாph◌⁴ேரऽநீவ shத²லகமநீmh ந phர³th³தா⁴mh ந ஸுphதாmh ॥ 91॥

நி:வாேஸநாத⁴ரகிஸலயkhேலஶிநா விபnhதீmh
ஶுth³த⁴shநாநாth பஷமலகmh நமாக³Nhட³லmhப³mh ।

மthஸmhேபா⁴க:³ கத²iµபநேயth shவphநேஜாऽபீதி நிth³ராmh
ஆகாŋhnhதீmh நயநஸேலாthபீட³th³தா⁴வகாஶாmh ॥ 92॥

ஆth³ேய ப³th³தா⁴ விரஹதி³வேஸ யா ஶிகா² தா³ம thவா
ஶாபshயாnhேத விக³தஶுசா தாmh மேயாth³ேவShடநீயாmh ।

shபrhஶth³விShடாமயதநேக²நாஸkh’th ஸாரயnhதீmh
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க³Nhடா³ேபா⁴கா³th க²நவிஷமாேமகேவணீmh கேரண ॥ 93॥
ஸா ஸmhnhயshதாப⁴ரணமப³லா ேபஶலmh தா⁴ரயnhதீ

ஶyhேயாthஸŋhேக³ நிதமஸkh’th³ :³க²:³ேக²ந கா³thரmh ।
thவாமphயshரmh நவஜலமயmh ேமாசயிShயthயவயmh

phராய:ஸrhேவா ப⁴வதி கvh’thதிராrhth³ராnhதராthமா ॥ 94॥
ஜாேந ஸkh²யாshதவ மயி மந:ஸmhph◌⁴rhதshேநஹமshமாth³
இthத²mh⁴தாmh phரத²மவிரேஹ தாமஹmh தrhகயா ।

வாசாலmh மாmh ந க² ஸுப⁴க³mhமnhயபா⁴வ: கேராதி
phரthயmh ேத நிகி²லமசிராth³ ph◌⁴ராதkhதmh மயா யth ॥ 95॥

th³தா⁴பாŋhக³phரஸரமலைகரஜநshேநஹஶூnhயmh
phரthயாேத³ஶாத³பி ச ம⁴ேநா விShmh’தph◌⁴விலாஸmh ।

thவyhயாஸnhேந நயநiµபshபnhதி³ ஶŋhேக mh’கா³யா
நோபா⁴chசலவலயலாேமShயதீதி ॥ 96॥

வாமசாshயா: கரஹபைத³rhiµchயமாேநா மதீ³ைய:
iµkhதாஜாலmh சிரபசிதmh thயாேதா ைத³வக³thயா ।

ஸmhேபா⁴கா³nhேத மம ஸiµசிேதா ஹshதஸmhவாஹநாநாmh
யாshயth:ஸரஸகத³shதmhப⁴ெகௗ³ரசலthவmh ॥ 97॥

தshnh காேல ஜலத³ யதி³ஸா லph³த⁴நிth³ராஸுகா²shயாth³
அnhவாshையநாmh shதநிதவிiµேகா² யாமமாthரmh ஸஹshவ ।

மா ⁴த³shயா: phரணயிநி மயி shவphநலph³ேத⁴ கத²mh சிth
ஸth³ய: கNhட²chத⁴ஜலதாkh³ரnhதி² கா³ேடா⁴ப³ட⁴mh ॥ 98॥

தாiµthதா²phய shவஜலகணிகாஶீதேலநாநிேலந
phரthயாவshதாmh ஸமமபி⁴நைவrhஜாலைகrhமாலதீநாmh ।

விth³th³க³rhப: ◌⁴ shதிதநயநாmh thவthஸநாேத² க³வாே
வkhmh தீ⁴ரshதநிதவசைநrhமாநிநீmh phரkhரேமதா:² ॥ 99॥

ப⁴rhrhthரmh phயமவித⁴ேவ விth³தி⁴ மாமmh³வாஹmh
தthஸnhேத³ைஶ’த³யநிைதராக³தmh thவthஸபmh ।

ேயா vh’nhதா³நி thவரயதி பதி² ராmhயதாmh phேராதாநாmh
மnhth³ரshநிkh³ைத⁴rhth◌⁴வநிபி⁴ரப³லாேவணிேமாோthஸுகாநி ॥ 100॥
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இthயாkh²யாேத பவநதநயmh ைமதி²ேவாnhiµகீ²ஸா
thவாiµthகNhேடா²chch²வத’த³யா வீய ஸmhப⁴vhய ைசவ ।

ேராShயthயshமாth பரமவதா ெஸௗmhய மnhதிநீநாmh
காnhேதாத³nhத:ஸு’³பநத:ஸŋhக³மாthகிசி³ந: ॥ 101॥

தாமாShமnh மம ச வசநாதா³thமந: ேசாபகrhmh
ph³யாேத³வmh தவ ஸஹசேரா ராமகி³rhயாரமshத:² ।

அvhயாபnhந:ஶலமப³ேல ph’chச²தி thவாmh விkhத:
rhவாபா⁴Shயmh ஸுலப⁴விபதா³mh phராணிநாேமதேத³வ ॥ 102॥

அŋhேக³நாŋhக³mh phரதiν தiνநா கா³ட⁴தphேதந தphதmh
ஸாshேரth³தமவிரேதாthகNhட²iµthகNh²ேதந ।

உShேchch²வாஸmh ஸமதி⁴கதேராchch²வாநா ³ரவrhதீ
ஸŋhகlhைபshைதrhவிஶதி விதி⁴நா ைவ th³த⁴மாrhக:³ ॥ 103॥

ஶph³தா³kh²ேயயmh யத³பி கில ேத ய:ஸகீ²நாmh ரshதாth
கrhேண ேலால: கத²யிம⁴தா³நநshபrhஶேலாபா⁴th ।

ேஸாऽதிkhராnhத: ரவணவிஷயmh ேலாசநாph◌⁴யாமth³’Shட:
thவாiµthகNhடா²விரசிதபத³mh மnhiµேக²ேநத³மாஹ ॥ 104॥

யாமாshவŋhக³mh சகிதஹணீphேரேண th³’Shபாதmh
வkhthரchசா²யாmh ஶஶிநி ஶிகி²நாmh ப³rhஹபா⁴ேரஷு ேகஶாnh ।

உthபயா phரதiνஷு நதீ³வீசிஷு ph◌⁴விலாஸாnh
ஹnhைதகshnhkhவசித³பி ந ேத சNh³ஸாth³rhயமshதி ॥ 105॥

thவாமாkh²ய phரணயபிதா தா⁴ராைக:³ ஶிலாயாmh
ஆthமாநmh ேத சரணபதிதmh யாவதி³chசா² கrhmh ।

அshைரshதாவnh iµஹுபசிைதrhth³’Shராphயேத ேம
khரshதshnhநபி ந ஸஹேத ஸŋhக³மmh ெநௗ kh’தாnhத: ॥ 106॥

மாமாகாஶphரணித⁴ஜmh நிrhத³யாேலஷேஹேதா:
லph³தா⁴யாshேத கத²மபி மயா shவphநஸnhத³rhஶேநஷு ।

பயnhதீநாmh ந க² ப³ஹுேஶா ந shத²ேத³வதாநாmh
iµkhதாsh²லாshதகிஸலேயShவேலஶா: பதnhதி ॥ 107॥

தா⁴ராkhதshத²லஸுரபி⁴ணshthவnhiµக²shயாshய பா³ேல
³⁴தmh phரதiνமபி மாmh பசபா³ண:ேதி ।
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த⁴rhமாnhேதऽshnhவிக³ணய கத²mh வாஸராணி vhரேஜ:
தி³khஸmhஸkhதphரவிததக⁴நvhயshதஸூrhயாதபாநி ॥ 108॥

பி⁴ththவா ஸth³ய: கிஸலயடாnh ேத³வதா³th³மாmh
ேய தthரshதிஸுரப⁴ேயா த³ேணந phரvh’thதா: ।

ஆŋhkh³யnhேத ³ணவதி மயா ேத ஷாராth³வாதா:
rhவshph’Shடmh யதி³ கில ப⁴ேவத³ŋhக³ேமபி⁴shதேவதி ॥ 109॥

ஸŋhphேயத ண இவ கத²mh தீ³rhக⁴யாமா thயாமா
ஸrhவாவshதா²shவஹரபி கத²mh மnhத³மnhதா³தபmh shயாth ।

இthத²mh ேசதசலநயேந ³rhலப⁴phராrhத²நmh ேம
கா³ேடா⁴Shமாபி: ◌⁴ kh’தமஶரணmh thவth³விேயாக³vhயதா²பி: ◌⁴ ॥ 110॥

நnhவாthமாநmh ப³ஹு விக³ணயnhநாthமைநவாவலmhேப³
தth கlhயாணி thவமபி நிதராmh மா க³ம: காதரthவmh ।

கshயாthயnhதmh ஸுக²iµபநதmh :³க²ேமகாnhதேதா வா
நீைசrhக³chச²thப ச த³ஶா சkhரேநkhரேமண ॥ 111॥

ஶாபாnhேதா ேம ⁴ஜக³ஶயநா³thதி²ேத ஶாrhŋhக³பாெணௗ
ேஶஷாnhமாஸாnh க³மய சேரா ேலாசேந லயிthவா ।

பசாதா³வாmh விரஹ³ணிதmh தmh தமாthமாபி⁴லாஷmh
நிrhேவயாவ: பணதஶரchசnhth³காஸு பாஸு ॥ 112॥

⁴யசாஹ thவமபி ஶயேந கNhட²லkh³நா ரா ேம
நிth³ராmh க³thவா கிமபி த³தீ ஸshவநmh விphர³th³தா⁴ ।

ஸாnhதrhஹாஸmh கதி²தமஸkh’th ph’chச²தச thவயா ேம
th³rhShட:shவphேந கிதவ ரமயnh காமபி thவmh மேயதி ॥ 113॥

ஏதshமாnh மாmh ஶநமபி⁴jhஞாநதா³நாth³ விதி³thவா
மா ெகௗநாchசகிதநயேந மyhயவிவாநீ : ◌⁴ ।

shேநஹாநாஹு: கிமபி விரேஹ th◌⁴வmhநshேத thவேபா⁴கா³th³
இShேட வshnhபசிதரஸா: phேரமராஶீப⁴வnhதி ॥ 114॥

ஆவாshையவmh phரத²மவிரேஹாத³kh³ரேஶாகாmh ஸகீ²mh ேத
ைஶலாதா³ஶு thநயnhvh’ேஷாthகா²தடாnhநிvh’thத: ।

ஸாபி⁴jhஞாநphரதஶலshதth³வேசாபி⁴rhமமாபி
phராத:nhத³phரஸவஶிதி²லmh விதmh தா⁴ரேயதா:² ॥ 115॥
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கchசிth ேஸாmhய vhயவதத³mh ப³nh⁴kh’thயmh thவயா ேம
phரthயாேத³ஶாnhந க² ப⁴வேதா தீ⁴ரதாmh கlhபயா ।

நி:ஶph³ேதா³ऽபி phரதி³ஶ ஜலmh யாசிதசாதேகph◌⁴ய:
phரthkhதmh  phரணயிஷு ஸதாphதாrhத²khையவ ॥ 116॥

ஏதth kh’thவா phயமiνசிதphராrhத²நாவrhthமேநா ேம
ெஸௗஹrhதா³th³ வா வி⁴ர இதி வா மyhயiνkhேராஶ³th³th◌⁴யா ।

இShடாnh ேத³ஶாnh விசர phராvh’ஷா ஸmhph◌⁴’த:

மா ⁴ேத³வmh ணமபி ச ேத விth³தா விphரேயாக:³ ॥ 117॥
அth◌⁴வkhலாnhதmh phரதிiµக²க³தmh ஸாiνமாநாmhரட:
ŋhேக³ந thவாmh ஜலத³ ஶிரஸா வயதி லாக⁴மாந: ।

ஆஸாேரண thவமபி ஶமேயshதshய ைநதா³க⁴மkh³நிmh
ஸth³பா⁴வாrhth³ர: ப²லதி ந சிேரேபகாேரா மஹthஸு ॥ ? ॥

அmhேபா⁴பி³nh³kh³ரஹணசராmhசாதகாnh வீமா:

ேரணீ⁴தா: பக³ணநயா நிrhதி³ஶnhேதா ப³லாகா: ।
thவாமாஸாth³ய shதநிதஸமேய மாநயிShயnhதி th³தா: ◌⁴

ேஸாthகmhபாநி phயஸஹசஸmhph◌⁴ரமாŋhகி³தாநி ॥ ? ॥
ஹாராmhshதாராmhshதரல³காnh ேகாஶ: ஶŋhக²ஶுkhதீ:
ஶShபயாமாnh மரகதமணீiνnhமக²phரேராஹாnh ।

th³’ShThவா யshயாmh விபணிரசிதாnh விth³மாmh ச ப⁴ŋhகா³nh
ஸmhலயnhேத ஸலநித⁴யshேதாயமாthராவேஶஷா: ॥ ? ॥

phரth³ேயாதshய phய³தரmh வthஸராேஜாऽthர ஜேர
ைஹமmh தாலth³மவநம⁴த³thர தshையவ ராjhஞ: ।

அthேராth³ph◌⁴ராnhத: கில நலகி³:shதmhப⁴iµthபாThய த³rhபாth³
இthயாக³nhnh ரமயதி ஜேநா யthர ப³nh⁴நபி⁴jhஞா: ॥ ? ॥

பththரயாமா தி³நகரஹயshபrhதி⁴ேநா யthர வாஹா:
ைஶேலாத³kh³ராshthவவ கே vh’Shமnhத: phரேப⁴தா³th ।

ேயாதா⁴kh³ரNhய: phரதித³ஶiµக²mh ஸmhேக³ தshதி²வாmhஸ:

phரthயாதி³Shடாப⁴ரணசயசnhth³ரஹாஸvhரŋhைக: ॥ ? ॥
யthேராnhமthதph◌⁴ரமரiµக²ரா: பாத³பா நிthயShபா

meghanew.pdf 17



ேமக⁴³தmh (காதா³ஸ)

ஹmhஸேரணீரசிதரஶநா நிthயபth³மா நnhய: ।
ேகேகாthகNhடா² ப⁴வநஶிகி²ேநா நிthயபா⁴shவthகலாபா

நிthயjhேயாthshநா: phரதிஹததேமாvh’thதிரmhயா: phரேதா³ஷா: ॥ ? ॥
அyhயாnhதrhப⁴வநநித⁴ய: phரthயஹmh ரkhதகNhைட:²
உth³கா³யth³பி⁴rhத⁴நபதியஶ: கிmhநைரrhயthர ஸாrhத⁴mh ।

ைவph◌⁴ராஜாkh²யmh வி³த⁴வநிதாவாரiµkh²யாஸஹாயா
ப³th³தா⁴லாபா ப³பவநmh காேநா நிrhவிஶnhதி ॥ ? ॥

வாஸசிthரmh ம⁴ நயநேயாrhவிph◌⁴ரமாேத³ஶத³mh
Shேபாth³ேப⁴த³mh ஸஹ கிஸலையrh⁴ஷநmh விகlhபmh ।

லாாராக³mh சரணகமலnhயாஸேயாkh³யmh ச யshயாmh
ஏக:ஸூேத ஸகலமப³லாமNhட³நmh கlhபvh’: ॥ ? ॥

shநிkh³தா:◌⁴ ஸkh²ய:ணமபி தி³வா தாmh ந ேமாயnhதி தnhவீmh
ஏகphரkh²யா ப⁴வதி  ஜக³thயŋhக³நாநாmh phரvh’thதி: ।

ஸ thவmh ராthெரௗ ஜலத³ ஶயநாஸnhநவாதாயாநshத:²
காnhதாmh ஸுphேத ஸதி பஜேந வீதநிth³ராiµேபயா: ॥ ? ॥

அnhேவShடvhயாமவநிஶயேந ஸnhநிகீrhணகபாrhவாmh
தthபrhயnhதphரக³தலைவசி²nhந:ஆைரவாshைர: ।

⁴ேயா ⁴ய: க²நவிஷமாmh ஸாரயnhதீmh கேபாலாth³
ஆேமாkhதvhயாமயதநேக²ைநகேவணீmh கேரண ॥ ? ॥

தா⁴ராkhதshத²லஸுரபி⁴ணshthவnhiµக²shயாshய பா³ேல
³⁴தmh phரதiνமபி மாmh பசபா³ண:ேதி ।

க⁴rhமாnhேதऽshnh விக³ணய கத²mh வாஸராணி vhரேஜ:
தி³khஸmhஸkhதphரவிததக⁴நvhயshதஸூrhயாதபாநி ॥ ? ॥

இthயாkh²யாேத ஸுரபதிஸக:²ைஶலlhயாஷு
shதி²thவா shதி²thவா த⁴நபதிmh வாஸைர:ைகசிதா³ப ।

மthவாகா³ரmh கநகசிரmh லண: rhவiµkhைத:
தshேயாthஸŋhேக³திதலக³தாmh தாmh ச தீ³நாmh த³த³rhஶ ॥ ? ॥

தshமாத³th³ேரrhநிக³தி³மேதா² ஶீkh◌⁴ரேமthயாலகாயாmh
யாகா³ரmh விக³தநிப⁴mh தி³Shடசிைநrhவிதி³thவா ।

யth ஸnhதி³Shடmh phரணயம⁴ரmh ³யேகந phரயthநாth
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தth³ேக³nhயா:ஸகலமவத³th காமபீ பேயாத:³ ॥ ? ॥
தthஸnhேத³ஶmh ஜலத⁴ரவேரா தி³vhயவாசாऽऽசசே

phராmhshதshயா ஜநதரேதா ரmh யவth◌⁴வா: ।
phராphேயாத³nhதmh phரiµதி³தமநா:ஸாபி தshெதௗ²shவப⁴rh:
ேகஷாmh ந shயாத³விதத²ப²லா phராrhத²நா thதேமஷு ॥ ? ॥

thவா வாrhthதாmh ஜலத³கதி²தாmh தாmh த⁴ேநேஶாऽபி ஸth³ய:
ஶாபshயாnhதmh ஸத³ய’த³ய:ஸmhவிதா⁴யாshதேகாப: ।

ஸmhேயாjhையெதௗ விக³தஶுெசௗ த³mhபதீ ’Shடசிthெதௗ
ேபா⁴கா³நிShடாநவிரதஸுக²mh ேபா⁴ஜயாமாஸ ஶவth ॥ ? ॥

இthத²mh⁴தmh ஸுரசிதபத³mh ேமக⁴³தாபி⁴தா⁴நmh
காமkhடா³விரதஜேந விphரேயாேக³ விேநாத:³ ।

ேமக⁴shயாshnhநதிநிணதா ³th³தி⁴பா⁴வ: கவீநாmh
நthவாrhயாயாசரணகமலmh காதா³ஸசகார ॥ ? ॥
இதி ேமக⁴³தmh ஸmhrhணmh ।
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