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Raghuvansha 14 by Kalidas

ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 14 காதா³ஸkh’தmh

ப⁴rh: phரஶாத³த² ேஶாசநீயmh த³ஶாnhதரmh தthர ஸமmh phரபnhேந ।
அபயதாmh தா³ஶரதீ² ஜநnhெயௗ ேச²தா³தி³ேவாபkh◌⁴நதேராrhvhரதthெயௗ॥ 14-1॥
உபா⁴பா⁴ph◌⁴யாmh phரணெதௗ ஹதா யதா²khரமmh விkhரமேஶாபி⁴ெநௗ ெதௗ ।
விshபShடமshராnhத⁴தயா ந th³’Shெடௗjhஞாெதௗஸுதshபrhஶஸுேகா²பலmhபா⁴th॥
14-2॥
ஆநnhத³ஜ: ேஶாகஜமபா³Shபshதேயாரஶீதmh ஶிஶிேரா பி³ேப⁴த³ ।
க³ŋhகா³ஸரyhேவாrhஜலiµShணதphதmh மாth³நிshயnhத³இவாவதீrhண:॥ 14-3॥
ேத thரேயாrhைநrh’தஶshthரமாrhகா³நாrhth³ராநிவாŋhேக³ஸத³யmh shph’ஶnhெதௗ ।
அபீphதmh thரலாŋhக³நாநாmh ந வீரஸூஶph³த³மகாமேயதாmh॥ 14-4॥
khேலஶாவஹா ப⁴rhரலஹmh ேததி நாம shவiµதீ³ரயnhதீ ।
shவrhக³phரதிShட²shய ³ேராrhமShயாவப⁴khதிேப⁴ேத³ந வ⁴rhவவnhேத³॥ 14-5॥
உthதிShட² வthேஸ நiν ஸாiνேஜாऽெஸௗ vh’thேதந ப⁴rhதா ஶுசிநா தைவவ ।
kh’chch²ரmh மஹthதீrhண இவ phயாrhஹாmh தாசshேத phயமphயth²யா॥ 14-6॥
அதா²பி⁴ேஷகmh ர⁴வmhஶேகேதா: phராரph³த⁴மாநnhத³ஜலrhஜநnhேயா: ।
நிrhவrhதயாமாஸுரமாthயvh’th³தா⁴shதீrhதா²’ைத: காசநmhப⁴ேதாைய:॥ 14-

7॥
ஸthஸiµth³ராnhஸரச க³thவா ர:கபீnhth³ைரபபாதி³தாநி ।
தshயாபதnhrhth◌⁴நி ஜலாநி Shேrhவிnhth◌⁴யshய ேமக⁴phரப⁴வா இவாப:॥ 14-8॥
தபshவிேவஷkhயயாபி தாவth³ய: phேரணீய:ஸுதராmh ப³⁴வ ।
ராேஜnhth³ரேநபth²யவிதா⁴நேஶாபா⁴ தshேயாதி³தாthநkhதேதா³ஷா॥ 14-9॥
ஸ ெமௗலரோஹபி: ◌⁴ ஸைஸnhயshrhயshவநாநnhதி³தெபௗரவrhக:³ ।
விேவஶ ெஸௗேதா⁴th³க³தலாஜவrhஷாiµthேதாரமnhவயராஜதா⁴நீmh॥ 14-10॥
ெஸௗth ஸாவரேஜந மnhத³மா⁴தபா³லvhயஜேநா ரத²shத:² ।
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ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 14 காதா³ஸkh’தmh

th◌⁴’தாதபthேரா ப⁴ரேதந ஸாா³பாயஸŋhகா⁴த இவ phரvh’th³த:◌⁴॥ 14-11॥
phராஸாத³காலா³⁴மராshதshயா: ேரா வாவேஶந பி⁴nhநா ।
வநாnhநிvh’thேதந ர⁴thதேமந iµkhதா shவயmh ேவணிவாப³பா⁴ேஸ॥ 14-12॥
வஜநாiνSh²தசாேவஷாmh கrhணீரத²shதா²mh ர⁴வீரபthநீmh ।
phராஸாத³வாதாயநth³’யப³nhைத: ◌⁴ ஸாேகதநாrhேயாऽஜபி: ◌⁴ phரேணiµ:॥ 14-13॥
sh²ரthphரபா⁴மNhட³நமாநஸூயmh ஸா பி³ph◌⁴ரதீ ஶாவதமŋhக³ராக³mh ।
ரராஜ ஶுth³ேத⁴தி ந:shவrhைய ஸnhத³rhஶிதா வநிக³ேதவ ப⁴rhthரா॥ 14-14॥
ேவமாநி ராம: பப³rhஹவnhதி விராNhய ெஸௗஹாrhத³நிதி: ◌⁴ ஸு’th³ph◌⁴ய: ।
பா³Shபாயமாேநா ப³மnhநிேகதமாேலkh²யேஶஷshய பிrhவிேவஶ॥ 14-15॥
kh’தாஜshதthர யத³mhப³ஸthயாnhநாph◌⁴ரயத shவrhக³ப²லாth³³rhந: ।
தchசிnhthயமாநmh ஸுkh’தmh தேவதி ஜஹார லjhஜாmh ப⁴ரதshய மா:॥ 14-16॥
தைத²வ ஸுkh³வபி³பீ⁴ஷதீ³iνபாசரthkh’thமஸmhவிதா⁴பி:◌⁴ ।
ஸŋhகlhபமாthேராதி³தth³த⁴யshேத khராnhதா யதா² ேசத விshமேயந॥ 14-17॥
ஸபா⁴ஜநாேயாபக³தாnhஸ தி³vhயாnhiµநீnhரshkh’thய ஹதshய ஶthேரா: ।
ஶுராவ ேதph◌⁴ய: phரப⁴வாதி³vh’thதmh shவவிkhரேம ெகௗ³ரவமாத³தா⁴நmh॥ 14-18॥
phரதிphரயாேதஷு தேபாத⁴ேநஷு ஸுகா²த³விjhஞாதக³தாrhத⁴மாஸாnh ।
தாshவஹshேதாப’தாkh³rhயஜாnhர:கபீnhth³ராnhவிஸஸrhஜ ராம:॥ 14-19॥
தchசாthமசிnhதாஸுலப⁴mh விமாநmh ’தmh ஸுராேர:ஸஹ விேதந ।
ைகலாஸநாேதா²th³வஹநாய ⁴ய: Shபmh தி³வ: Shபகமnhவமmhshத॥ 14-20॥
பிrhநிேயாகா³th³வநவாஸேமவmh நிshதீrhய ராம: phரதிபnhநராjhய: ।
த⁴rhமாrhத²காேமஷு ஸமாmh phரேபேத³ யதா² தைத²வாவரேஜஷு vh’thதிmh॥ 14-21॥
ஸrhவாஸு மாShவபி வthஸலthவாthஸ நிrhவிேஶஷphரதிபthதிராth ।
ஷடா³நநாபீதபேயாத⁴ராஸு ேநதா சநாவ kh’thதிகாஸு॥ 14-22॥
ேதநாrhத²வாꣳlhேலாப⁴பராŋhiµேக²ந ேதந kh◌⁴நதா விkh◌⁴நப⁴யmh khயாவாnh ।
ேதநாஸ ேலாக: பிth’மாnhவிேநthரா ேதைநவ ேஶாகாபiνேத³வ th॥ 14-23॥
ஸ ெபௗரகாrhயாணி ஸய காேல ேரேம விேத³ஹாதி⁴பேதrh³thரா ।
உபshதி²தசா வshததீ³யmh kh’thேவாபேபா⁴ேகா³thஸுகேயவ லmhயா॥ 14-

24॥
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தேயாrhயதா²phராrhதி²தnhth³யாrhதா²நாேஸ³ேஷா:ஸth³மஸு சிthரவthஸு ।
phராphதாநி :³கா²nhயபி த³Nhட³ேகஷுஸசிnhthயமாநாநி ஸுகா²nhய⁴வnh॥ 14-25॥
அதா²தி⁴கshநிkh³த⁴விேலாசேநந iµேக²ந தா ஶரபாNh³ேரண ।
ஆநnhத³யிth பேணராத³நரvhயதேதா³ஹேத³ந॥ 14-26॥
தாமŋhகமாேராphய kh’ஶாŋhக³யShmh வrhnhதராkhராnhதபேயாத⁴ராkh³ராmh ।
விலjhஜமாநாmh ரஹ phரதீத: பphரchச² ராமாmh ரமேऽபி⁴லாஷmh॥ 14-27॥
ஸா த³Shடநீவாரப³நி mhshைர:ஸmhப³th³த⁴ைவகா²நஸகnhயகாநி ।
இேயஷ ⁴ய:ஶவnhதி க³nhmh பா⁴கீ³ரதீ²தீரதேபாவநாநி॥ 14-28॥
தshைய phரதிthய ர⁴phரவீரshததீ³phதmh பாrhவசராiνயாத: ।
ஆேலாகயிShயnhiµதி³தாமேயாth◌⁴யாmh phராஸாத³மph◌⁴ரmhஹமாேராஹ॥ 14-29॥
’th³தா⁴பணmh ராஜபத²mh ஸ பயnhவிகா³யமாநாmh ஸரmh ச ெநௗபி: ◌⁴ ।
விலாபி⁴சாth◌⁴தாநி ெபௗைர: ேராபகNhேடா²பவநாநி ேரேம॥ 14-30॥
ஸ கிmhவத³nhதீmh வத³தாmh ேராக:³shவvh’thதiµth³தி³ய விஶுth³த⁴vh’thத: ।
ஸrhபாதி⁴ராேஜா⁴ேஜாऽபஸrhபmh பphரchச² ப⁴th³ரmh விதாப⁴th³ர:॥ 14-31॥
நிrhப³nhத⁴ph’Shட:ஸ ஜகா³த³ஸrhவmh shவnhதி ெபௗராசதmh thவதீ³யmh ।
அnhயthர ரோப⁴வேநாதாயா: பkh³ரஹாnhமாநவேத³வ ேத³vhயா:॥ 14-32॥
கலthரநிnhதா³³ கிலவமph◌⁴யாஹதmh கீrhதிவிபrhயேயண ।
அேயாக⁴ேநநாய இவாபி⁴தphதmh ைவேத³ப³nhேதா⁴rh’த³யmh வித³th³ேர॥ 14-33॥
கிமாthமநிrhவாத³கதா²iµேபே ஜாயாமேதா³ஷாiµத ஸnhthயஜா ।
இthேயகபாரயவிkhலவthவாதா³thஸ ேதா³லாசலசிthதvh’thதி:॥ 14-34॥
நிசிthய சாநnhயநிvh’thதி வாchயmh thயாேக³ந பthnhயா: பமாrhShைமchச²th ।
அபி shவேத³ஹாthகிiµேதnhth³யாrhதா²th³யேஶாத⁴நாநாmh யேஶா க³ய:॥ 14-35॥
ஸ ஸmhநிபthயாவரஜாnhஹெதௗஜாshதth³விkhயாத³rhஶநphதஹrhஷாnh ।
ெகௗநமாthமாரயமாசசே ேதph◌⁴ய: நேசத³iµவாச வாkhயmh॥ 14-36॥
ராஜrhவmhஶshய ரவிphரஸூேதபshதி²த: பயத கீth³’ேஶாऽயmh ।
மthத:ஸதா³சாரஶுேச: கலŋhக: பேயாத³வாதாதி³வ த³rhபணshய॥ 14-37॥
ெபௗேரஷு ேஸாऽஹmh ப³ஹுப⁴வnhதமபாmh தரŋhேக³Shவிவ ைதலபி³nh³mh ।
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ேஸா⁴mh ந தthrhவமவrhணேஶ ஆலாநிகmh shதா²iΝவ th³விேபnhth³ர:॥ 14-38॥
தshயாபேநாதா³ய ப²லphரvh’thதாபshதி²தாயாமபி நிrhvhயேப: ।
thயா ைவேத³ஹஸுதாmh ரshதாthஸiµth³ரேநmh பிராjhஞேயவ॥ 14-39॥
அைவ ைசநாமநேக⁴தி கிnh ேலாகாபவாேதா³ ப³லவாnhமேதா ேம ।
சா²யா  ⁴ேம: ஶஶிேநா மலthேவநாேராபிதா ஶுth³தி⁴மத: phரஜாபி:◌⁴॥ 14-40॥
ரோவதா⁴nhேதா ந ச ேம phரயாேஸா vhயrhத:²ஸ ைவரphரதிேமாசநாய ।
அமrhஷண: ேஶாணிதகாŋhயா கிmh பதா³shph’ஶnhதmh த³ஶதி th³விவ:॥ 14-

41॥
தேத³வ ஸrhக:³ கrhth³ரசிthைதrhந ேம ப⁴வth³பி: ◌⁴ phரதிேஷத⁴நீய: ।
யth³யrhதி²தா நிrh’தவாchயஶlhயாnhphராnhமயா தா⁴ரயிmh சிரmh வ:॥ 14-42॥
இthkhதவnhதmh ஜநகாthமஜாயாmh நிதாnhதாபி⁴நிேவஶஶmh ।
ந கசந ph◌⁴ராth’ஷு ேதஷு ஶkhேதா நிேஷth³⁴மாத³iνேமாதி³mh வா॥ 14-43॥
ஸ லமணmh லமணrhவஜnhமா விேலாkhய ேலாகthரயகீ³தகீrhதி: ।
ெஸௗmhேயதி சாபா⁴Shய யதா²rhத²பா⁴ shதி²தmh நிேத³ேஶ ph’த²கா³தி³ேத³ஶ॥ 14-

44॥
phரஜாவதீ ேதா³ஹத³ஶmhநீ ேத தேபாவேநஷு shph’ஹயாேரவ ।
ஸ thவmh ரதீ² தth³vhயபேத³ஶேநயாmh phராபyhய வாlhகிபத³mh thயைஜநாmh॥ 14-45॥
ஸ ஶுவாnhமாத பா⁴rhக³ேவந பிrhநிேயாகா³thphர’தmh th³விஷth³வth ।
phரthயkh³ரத³kh³ரஜஶாஸநmh ததா³jhஞா ³mh?யவிசாரணீயா॥ 14-46॥
அதா²iνலரவணphரதீதாமthரshiνபி⁴rhkhத⁴ரmh ரŋhைக:³ ।
ரத²mh ஸுமnhthரphரதிபnhநரமாேராphய ைவேத³ஹஸுதாmh phரதshேத²॥ 14-47॥
ஸா நீயமாநா சிராnhphரேத³ஶாnhphயŋhகேரா ேம phய இthயநnhத³th ।
நா³th³த⁴ கlhபth³மதாmh விஹாய ஜாதmh தமாthமnhயபthரvh’mh॥ 14-48॥
ஜு³ஹ தshயா: பதி²லமே யthஸvhேயதேரண sh²ரதா தத³ ।
ஆkh²யாதமshைய ³ பா⁴வி :³க²மthயnhதphதphயத³rhஶேநந॥ 14-49॥
ஸா ³rhநிthேதாபக³தாth³விஷாதா³thஸth³ய:பmhலாநiµகா²ரவிnhதா³ ।
ராjhஞ: ஶிவmh ஸாவரஜshய ⁴யாதி³thயாஶஶmhேஸ கரணரபா³ைய:॥ 14-50॥
³ேராrhநிேயாகா³th³வநிதாmh வநாnhேத ஸாth◌⁴வீmh ஸுthராதநேயா விஹாshயnh ।
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அவாrhயேதேவாthதி²தவீசிஹshைதrhஜேநாrh³thரா shதி²தயா ரshதாth॥ 14-

51॥
ரதா²thஸ யnhthரா நிkh³’தவாஹாthதாmh ph◌⁴ராth’ஜாயாmh ேநऽவதாrhய ।
க³ŋhகா³mh நிஷாதா³’தெநௗவிேஶஷshததார ஸnhதா⁴வஸthயஸnhத: ◌⁴॥ 14-52॥
அத² vhயவshதா²பிதவாkhகத²சிthெஸௗthரnhதrhக³தபா³ShபகNhட:² ।
ஔthபாதிகmh ேமக⁴ இவாமவrhஷmh மபேத: ஶாஸநiµjhஜகா³ர॥ 14-53॥
தேதாऽபி⁴ஷŋhகா³நிலவிphரவிth³தா⁴ phரph◌⁴ரயமாநாப⁴ரணphரஸூநா ।
shவrhதிலாப⁴phரkh’திmh த⁴thmh லேதவ தா ஸஹஸா ஜகா³ம॥ 14-54॥
இவாவmhஶphரப⁴வ: கத²mh thவாmh thயேஜத³கshமாthபதிராrhயvh’thத: ।
இதி தி:ஸmhஶயிேதவ தshைய த³ெதௗ³ phரேவஶmh ஜநநீ ந தாவth॥ 14-55॥
ஸா phதஸmhjhஞா ந விேவத³ :³க²mh phரthயாக³தாஸு:ஸமதphயதாnhத: ।
தshயா:ஸுthராthமஜயthநலph³ேதா⁴ ேமாஹாத³⁴thகShடதர: phரேபா³த: ◌⁴॥ 14-56॥
ந சாவத³th³ப⁴rhரவrhணமாrhயா நிராகShேrhvh’நாth³’ேதऽபி ।
ஆthமாநேமவmh shதி²ர:³க²பா⁴ஜmh ந: நrh³Shkh’திநmh நிநிnhத³॥ 14-57॥
ஆவாshய ராமாவரஜ:ஸதீmh தாமாkh²யாதவாlhகிநிேகதமாrhக:³ ।
நிkh◌⁴நshய ேம ப⁴rhth’நிேத³ஶெரௗயmh ேத³வி மshேவதி ப³⁴வ நmhர:॥ 14-58॥
தா தiµthதா²phய ஜகா³த³ வாkhயmh phதாsh ேத ெஸௗmhய சிராய வ ।
பி³ெடௗ³ஜஸா விShiΝவாkh³ரேஜந ph◌⁴ராthரா யதி³thத²mh பரவாந thவmh॥ 14-59॥
வஜநmh ஸrhவமiνkhரேமண விjhஞாபய phராபிதமthphரம: ।
phரஜாநிேஷகmh மயி வrhதமாநmh ஸூேநாரiνth◌⁴யாயத ேசதேஸதி॥ 14-60॥
வாchயshthவயா மth³வசநாthஸ ராஜா வெநௗ விஶுth³தா⁴மபி யthஸமmh ।
மாmh ேலாகவாத³ரவத³ஹா:தshய கிmh தthஸth³’ஶmh லshய॥ 14-61॥
கlhயாண³th³ேத⁴ரத²வா தவாயmh ந காமசாேரா மயி ஶŋhகநீய: ।
மைமவ ஜnhமாnhதரபாதகாநாmh விபாகவிsh²rh²ரphரஸய:॥ 14-62॥
உபshதி²தாmh rhவமபாthய லmh வநmh மயா ஸாrhத⁴ம phரபnhந: ।
ததா³shபத³mh phராphய தயாதிேராஷாthேஸாடா⁴sh ந thவth³ப⁴வேந வஸnhதீ॥ 14-

63॥
நிஶாசேராபphதப⁴rhth’காmh தபshவிநீநாmh ப⁴வத: phரஸாதா³th ।
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⁴thவா ஶரNhயா ஶரrhத²மnhயmh கத²mh phரபthshேய thவயி தீ³phயமாேந॥ 14-64॥
கிmhவா தவாthயnhதவிேயாக³ேமாேக⁴ rhயாiµேபாmh ஹதவிேதऽshnh ।
shயாth³ரணீயmh யதி³ ேம ந ேதஜshததீ³யமnhதrhக³தமnhதராய:॥ 14-65॥
ஸாஹmh தப:ஸூrhயநிவிShடth³’Shrhth◌⁴வmh phரஸூேதசmh யதிShேய ।
⁴ேயா யதா² ேம ஜநநாnhதேரऽபி thவேமவ ப⁴rhதா ந ச விphரேயாக:³॥ 14-66॥
nh’பshய வrhரமபாலநmh யthஸ ஏவ த⁴rhேமா மiνநா phரதீத: ।
நிrhவாதாphேயவமதshthவயாஹmh தபshவிஸாமாnhயமேவணீயா॥ 14-67॥
தேத²தி தshயா: phரதிkh³’ய வாசmh ராமாiνேஜ th³’Shபத²mh vhயதீேத ।
ஸா iµkhதகNhட²mh vhயஸநாதிபா⁴ராchசkhரnhத³ விkh³நா ரவ ⁴ய:॥ 14-68॥
nh’thயmh மரா:ஸுமாநி vh’ா த³rhபா⁴iνபாthதாnhவிஜஹுrhஹNhய: ।
தshயா: phரபnhேந ஸம:³க²பா⁴வமthயnhதமாth³தி³தmh வேநऽபி॥ 14-69॥
தாமph◌⁴யக³chச²th³தி³தாiνகா கவி:ேஶth◌⁴மாஹரய யாத: ।
நிஷாத³விth³தா⁴Nhட³ஜத³rhஶேநாthத:²ேலாகthவமாபth³யத யshய ேஶாக:॥ 14-70॥
தம ேநthராவரணmh phரmh’jhய தா விலாபாth³விரதா வவnhேத³ ।
தshைய iµநிrhேதா³ஹத³ŋhக³த³rhஶீ தா³வாnhஸுthராஶிஷthவாச॥ 14-71॥
ஜாேந விsh’Shடாmh phரணிதா⁴நதshthவாmh th²யாபவாத³ுபி⁴ேதந ப⁴rhthரா ।
தnhமா vhயதி²Shடா² விஷயாnhதரshthவmh phராphதா ைவேத³ பிrhநிேகதmh॥ 14-

72॥
உthகா²தேலாகthரயகNhடேகऽபி ஸthயphரதிjhேஞऽphயவிகthத²ேநऽபி ।
thவாmh phரthயகshமாthகஷphரvh’thதாவshthேயவ மnhrhப⁴ரதாkh³ரேஜ ேம॥ 14-73॥
தேவாகீrhதி: வஶுர:ஸகா² ேம ஸதாmh ப⁴ேவாchேச²த³கர: பிதா ேத ।
⁴ shதி²தா thவmh பதிேத³வதாநாmh கிmh தnhந ேயநா மமாiνகmhphயா॥ 14-74॥
தபshவிஸmhஸrhக³விநீதஸththேவ தேபாவேந வீதப⁴யா வஸாshnh ।
இேதா ப⁴விShயthயநக⁴phரஸூேதரபthயஸmhshகாரமேயாவிதி⁴shேத॥ 14-75॥
அஶூnhயதீராmh iµநிஸmhநிேவைஶshதேமாபஹnhthmh தமஸாmh வகா³ய ।
தthைஸகேதாthஸŋhக³ப³khயாபி:◌⁴ ஸmhபthshயேத ேத மநஸ: phரஸாத:³॥ 14-76॥
Shபmh ப²லmh சாrhதவமாஹரnhthேயா பீ³ஜmh ச பா³ேலயமkh’Shடேரா ।
விேநாத³யிShயnhதி நவாபி⁴ஷŋhகா³iµதா³ரவாேசா iµநிகnhயகாshthவாmh॥ 14-77॥
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பேயாக⁴ைடராரமபா³லvh’ாnhஸmhவrhத⁴யnhதீ shவப³லாiνைப: ।
அஸmhஶயmh phராkhதநேயாபபthேத:shதநnhத⁴யphதிமவாphshய thவmh॥ 14-78॥
அiνkh³ரஹphரthயபி⁴நnhதி³நீmh தாmh வாlhகிராதா³ய த³யாrhth³ரேசதா: ।
ஸாயmh mh’கா³th◌⁴யாதேவதி³பாrhவmh shவமாரமmh ஶாnhதmh’க³mh நிநாய॥ 14-

79॥
தாமrhபயாமாஸ ச ேஶாகதீ³நாmh ததா³க³மphதிஷு தாபஷு ।
நிrhவிShடஸாராmh பிth’பி⁴rhமாmhேஶாரnhthயாmh கலாmh த³rhஶ இெவௗஷதீ⁴ஷு॥
14-80॥
தா இŋh³தீ³shேநஹkh’தphரதீ³பமாshதீrhணேமth◌⁴யாநதlhபமnhத: ।
தshைய ஸபrhயாiνபத³mh தி³நாnhேத நிவாஸேஹேதாடஜmh விேத:॥ 14-81॥
தthராபி⁴ேஷகphரயதா வஸnhதீ phரkhதஜா விதி⁴நாதிதி²ph◌⁴ய: ।
வnhேயந ஸா வlhகநீ ஶரmh பth: phரஜாஸnhததேய ப³பா⁴ர॥ 14-82॥
அபி phர:◌⁴ ஸாiνஶேயாऽ⁴நா shயாthகிiµthஸுக: ஶkhரேதாऽபி ஹnhதா ।
ஶஶmhஸ தாபேத³வநாnhதமiνSh²தmh ஶாஸநமkh³ரஜாய॥ 14-83॥
ப³⁴வ ராம:ஸஹஸா ஸபா³Shபshஷாரவrhவ ஸஹshயசnhth³ர: ।
ெகௗநபீ⁴ேதந kh³’ஹாnhநிரshதா ந ேதந ைவேத³ஹஸுதா மநshத:॥ 14-84॥
நிkh³’ய ேஶாகmh shவயேமவ தீ⁴மாnhவrhரமாேவணஜாக³க: ।
ஸ ph◌⁴ராth’ஸாதா⁴ரணேபா⁴க³mh’th³த⁴mh ராjhயmh ரேஜாkhதமநா: ஶஶாஸ॥ 14-85॥
தாேமகபா⁴rhயாmh பவாத³பீ⁴ேரா:ஸாth◌⁴வீமபி thயkhதவேதா nh’பshய ।
வshயஸŋhக⁴Thடஸுக²mh வஸnhதீ ேரேஜ ஸபthநீரேதவ ல:॥ 14-86॥
தாmh thவா த³ஶiµக²rhேநாபேமேய யத³nhயாmh
தshயா ஏவ phரதிkh’திஸேகா² யthkhரநாஜஹார ।
vh’thதாnhேதந ரவணவிஷயphராபி ேதந ப⁴rh:

ஸா ³rhவாரmh கத²மபி பthயாக³:³க²mh விேஷேஹ॥ 14-87॥
இதி ர⁴வmhேஶ மஹாகாvhேய கவிகாதா³ஸkh’ெதௗ
தாபthயாேகா³ நாம சrhத³ஶ:ஸrhக:³॥
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