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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க³ 3 காலிதா³ஸ ரு’த ॥
அேத² ஸித ப⁴ துருப தி²ேதாத³ய ஸகீ²ஜே ³வீ ணெகௗமுதீ³முக²
।
நிதா³னமி வாகுகுல யஸ தேத:ஸுத³ ெதௗ³ ரு’த³ல ண
த³ெதௗ⁴ ॥ 3-1॥
ஶரீரஸாதா³த³ஸம ³ர ⁴ஷ முேக²னஸால யதேலா ⁴ரபா டு³ ।
தனு ரகாேஶனவிேசயதாரகா ரபா⁴தக பா ஶ ேனவஶ வரீ ॥ 3-2॥
ததா³னன ரு’ ஸுரபி⁴ தீ வேரா ரஹ யுபா ⁴ராயந ரு’ திமாயெயௗ
।
கரீவஸி த ரு’ஷைத:பேயாமுசா ஶுசி யபாேயவனராஜிப வல
॥ 3-3॥
தி³வ மரு வானிவ ேபா⁴ யேத பு⁴வ தி³க³ தவி ரா தரேதா² ஹி
த ஸுத: ।
அேதாऽபி⁴லாேஷ ரத²ம ததா²விேத⁴மே ப³ப³ தா⁴ யரஸா வில ⁴ய
ஸா ॥ 3-4॥
ந ேம ரியா ஶ ஸதி கி சிதீ³ ஸித ரு’ஹாவதீ வ துஷு ேகஷு
மாக³தீ⁴ ।
இதி ம ரு’ ச² யனுேவலமா ³ரு’த: ரியாஸகீ²ரு தரேகாஸேல வர:
॥ 3-5॥
உேப யஸாேதா³ஹத³து:³க² லதா யேத³வவ ேரதத³ப யதா³ ரு’த
।
ந ஹீ டம ய ரிதி³ேவऽபி ⁴பேதர ⁴த³ ஸா ³யமதி⁴ யத⁴ வன: ॥
3-6॥
ரேமணநி தீ ய ச ேதா³ஹத³ யதா² ரசீயமா வயவா ரராஜஸா ।
புராணப ராபக³மாத³ன தர லேதவஸ ன ³த⁴மே ஞப லவா॥ 3-
7॥
தி³ேனஷு க³ ச² ஸு நிதா தபீவர ததீ³யமானீலமுக² தன ³வய ।
திர சகார ⁴ரமராபி⁴னீலேயா:ஸுஜாதேயா: ப கஜேகாஶேயா: ரிய
॥ 3-8॥
நிதா⁴னக³ பா⁴மிவஸாக³ரா ப³ரா ஶமீமிவா ⁴ய தரலீனபாவகா ।
நதீ³மிவா த:ஸலிலா ஸர வதீ ரு’ப:ஸஸ வா மஹிஷீமம யத
॥ 3-9॥
ரியானுராக³ யமன:ஸமு னேத பு⁴ஜா ஜிதாநா சதி³க³ தஸ பதா³

।
யதா² ரம பு ஸவ தி³கா: ரியா ⁴ரு’ேத ச தீ⁴ர:ஸ ³ரு’ யத⁴ த
ஸ: ॥ 3-10॥
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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க:³ 3 காலிதா³ஸ ரு’த ॥

ஸுேர ³ரமா ரா ரிதக³ ப⁴ெகௗ³ரவா ரய னமு தாஸனயா ³ரு’ஹாக³த:
।
தேயாபசாரா ஜலிகி² னஹ தயா நன த³ பாரி லவேன ரயா ரு’ப:
॥ 3-11॥
குமார ⁴ரு’ யாகுஶ ரனு டி²ேத பி⁴ஷ ³பி⁴ரா ைதரத² க³ ப⁴ப⁴ மணி
।
பதி: ரதீத: ரஸேவா முகீ² ரியா த³த³ ஶகாேலதி³வம ⁴ரிதாமிவ
॥ 3-12॥
³ரைஹ தத:ப சபி⁴ரு சஸ தி²ைதரஸூ யைக:³ஸூசிதபா⁴ ³யஸ பத³

।
அஸூதபு ர ஸமேயஶசீஸமா ரிஸாத⁴ ஶ திரிவா த²ம ய ॥ 3-
13॥
தி³ஶ: ரேஸது³ மருேதாவவு:ஸுகா:² ரத³ சி ஹவிர ³னிராத³ேத³
।
ப³ ⁴வ ஸ வ ஶுப⁴ஶ ஸி த ண ப⁴ேவா ஹி ேலாகா ⁴யுத³யாய
தா ³ரு’ஶா ॥ 3-14॥
அரி டஶ யா பரிேதாவிஸாரி ஸுஜ மன த யநிேஜனேதஜஸா
।
நி த²தீ³பா:ஸஹஸாஹத விேஷாப³ ⁴வுராேல ²யஸம பிதாஇவ॥ 3-
15॥
ஜ யஶு ³தா⁴ தசராயஶ ஸேத குமாரஜ மா ரு’தஸ மிதா ர ।
ஆேத³யமாஸீ ரயேமவ ⁴பேத:ஶ ரப⁴ ச² ரமுேப⁴ ச சாமேர॥ 3-
16॥
நிவாதப ³ம திமிேதன ச ுஷா ரு’ப ய கா த பிப³த:ஸுதானன
।
மேஹாத³ேத:⁴ ரஇேவ து³த³ ஶ ³கு³ரு: ரஹ ஷ: ரப³ ⁴வநா மனி
॥ 3-17॥
ஸஜாதக ம யகி²ேல தப வி தேபாவ ேத³ யபுேராத⁴ஸா ரு’ேத
।
தி³லீபஸூனு மணிராகேரா ³ப⁴வ: ரயு தஸ காரஇவாதி⁴க ப³ெபௗ⁴
॥ 3-18॥
ஸுக² ரவாம க³ல யனி வ : ரேமாத³ ரு’ ைய:ஸஹவாரேயாஷிதா ।
நேகவல ஸ ³மனிமாக³தீ⁴பேத:பதி² ய ரு’ ப⁴ ததி³ெவௗகஸாமபி
॥3-19॥
ந ஸ யத த ய ப³ ⁴வ ர து விஸ ஜேய ³ய ஸுதஜ மஹ ஷித:
।
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ரு’ பி⁴தா⁴ வயேமவேகவல ததா³பி ’ முமுேசஸப³ த⁴
॥ 3-20॥
ருத யயாயாத³யம தம ப⁴க: ததா² பேரஷா யுதி⁴ ேசதி பா தி²வ: ।

அேவ யதா⁴ேதா க³ம த²ம த²வி சகாரநா ரகு⁴மா மஸ ப⁴வ
॥ 3-21॥
பிது: ரய ஸஸம ³ரஸ பத:³ஶுைப:⁴ஶரீராவயைவ தி³ேனதி³ேன
।
புேபாஷ ரு’ ³தி⁴ ஹரித³ வதீ³தி⁴ேதரனு ரேவஶாதி³வபா³லச ³ரமா:
॥ 3-22॥
உமா ரு’ஷா ெகௗ ஶரஜ ம யதா² யதா² ஜய ேதன ஶசீபுர த³ெரௗ
।
ததா² ரு’ப:ஸாசஸுேதனமாக³தீ⁴ நன த³து த ஸ ³ரு’ேஶனத ஸெமௗ
॥ 3-23॥
ரதா² கநா ே ரிவ பா⁴வப³ த⁴ன ப³ ⁴வ ய ேரம பர பரா ரய
।
விப⁴ தம ேயகஸுேதன த தேயா: பர பர ேயாபரி ப யசீயத ॥ 3-
24॥
உவாசதா⁴ யா ரத²ேமாதி³த வேசாயெயௗததீ³யாமவல ³யசா கு³லி
।
அ ⁴ ச ந ர: ரணிபாத யா பிது முத³ ேதன ததான ேஸாऽர்ப⁴க: ॥
3-25॥
தம கமாேரா யஶரீரேயாக³ைஜ:ஸுைக² னிஷி ச தமிவா ரு’த வசி
।
உபா தஸ மீலிதேலாசே ரு’ப சிரா ஸுத ப ஶரஸ ஞதா யெயௗ
॥ 3-26॥
அம தசாேனனபரா ⁴யஜ ம தி²ேதரேப⁴ தா தி²திம தம வய
।
வ திேப⁴ேத³னகு³ ³ யவ தி பதி: ரஜாநாமிவஸ க³மா மன:

॥ 3-27॥
ஸ ரு’ த ல சலகாகப ைகரமா யபு ைர:ஸவேயாபி⁴ர வித: ।
லிேப யதா²வ ³ ³ரஹேணனவா மய நதீ³முேக²ேனவஸமு ³ரமாவிஶ
॥ 3-28॥
அேதா²பனீத விதி⁴வ ³விப சிேதாவினி யுேரன கு³ரேவாகு³ரு ரிய
।
அவ ⁴யய சப³ ⁴வுர ர ேத ரியாஹிவ பஹிதா ரஸீத³தி॥
3-29॥
தி⁴ய:ஸம ³ைர:ஸகு³ ருதா³ரதீ:⁴ ரமா சத ர சதுர ணேவாபமா: ।
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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க:³ 3 காலிதா³ஸ ரு’த ॥

ததார வி ³யா: பவ திபாதிபி⁴ தி³ேஶாஹரி ³பி⁴ ஹரிதாமிேவ வர: ॥
3-30॥
வச சேம ⁴யா பரிதா⁴யெரௗரவீம தா ர பிதுேரவம ரவ

।
நேகவல த ³கு³ருேரகபா தி²வ: தாவ ⁴ேத³கத⁴னு த⁴ேராऽபிஸ:॥ 3-
31॥
மேஹா தா வ ஸதர: ரு’ஶ னிவ ³விேப ³ரபா⁴வ கலப:⁴ ரய னிவ
।
ரகு:⁴ ரமா ³ெயௗவனபி⁴ னைஶஶவ: புேபாஷ கா³ பீ⁴ யமே ஹர
வபு: ॥ 3-32॥
அதா² யேகா³தா³னவிேத⁴ரன தர விவாஹதீ³ ா நிரவ தய ³கு³ரு:
।
நேர ³ரக யா தமவா யஸ பதி தேமானுத³ த³ ஸுதாஇவாப³பு:⁴
॥ 3-33॥
யுவா யுக³ யாயதபா³ஹுர ஸல: கவாடவ ா: பரிண ³த⁴க த⁴ர: ।
வபு: ரக ஷாத³ஜய ³கு³ரு ரகு⁴ ததா²பி நீைச வினயாத³ ³ரு’ யத ॥
3-34॥
தத: ரஜாநா சிரமா ம ⁴ரு’தா நிதா தகு³ வீ லக⁴யி யதாது⁴ர
।
நிஸ க³ஸ காரவினீதஇ யெஸௗ ரு’ேபணச ேரயுவராஜஶ ³த³பா⁴
॥ 3-35॥
நேர ³ர லாயத த³ன தர ததா³ பத³ யுவராஜஸ ஞித ।
அக³ ச²த³ ேஶனகு³ பி⁴லாஷிணீநவாவதார கமலாதி³ேவா பல ॥
3-36॥
விபா⁴வஸு:ஸாரதி²ேனவவாயு க⁴ன யபாேயன க³ப⁴ தி²மானிவ ।
ப³ ⁴வ ேத திதரா ஸுது:³ஸஹ: கட ரேப⁴ேத³ன கரீவ பா தி²வ: ॥ 3-
37॥
நியு ய த ேஹாமதுர க³ர ேண த⁴னு த⁴ர ராஜஸுைதரனு ³ருத ।
அ ணேமேகனஶத ர பம:ஶத ர நாமபவி ⁴னமாபஸ: ॥ 3-38॥
தத: பர ேதன மகா²யய வ துர க³மு ரு’ டமன க³ல புன: ।
த⁴னு ⁴ரு’தாம ³ரத ஏவ ர ஜஹார ஶ ர: கில ³ட⁴வி ³ரஹ: ॥
3-39॥
விஷாத³லு த ரதிப திவி மித குமாரைஸ ய ஸபதி³ தி²த சத
।
வஸி ட²ேத⁴னு சய ³ ’ ச²யாக³தா ருத ரபா⁴வாத³ ³ரு’ேஶऽத²ந தி³னீ
॥ 3-40॥
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தத³ கனி ய த³னஜேலன ேலாசேன ர ரு’ ய பு ேயன புர ரு’த:
ஸதா ।
அதீ ³ரிேய வ யுபப னத³ ஶே ப³ ⁴வபா⁴ேவஷுதி³லீபன த³ன:
॥ 3-41॥
ஸ வத: ப வதப ஶாதன த³த³ ஶேத³வ நரேத³வஸ ப⁴வ: ।
புன:புன:ஸூதனிஷி ³த⁴சாபல ஹர தம வ ரத²ர மிஸ யுத ॥ 3-
42॥
ஶைத தம மனிேமஷ ரு’ திபி⁴ ஹரி விதி³ வாஹரிபி⁴ சவாஜிபி:⁴
।
அேவாசேத³ன க³க³ன ரு’ஶாரகு:⁴ வேரணதீ⁴ேரணநிவ தய னிவ
॥ 3-43॥
மகா² ஶபா⁴ஜா ரத²ேமாமனீஷிபி⁴ வேமவேத³ேவ ³ரஸதா³நிக³ ³யேஸ
।
அஜ ரதீ³ ா ரயத யம ³கு³ேரா: ரியாவிகா⁴தாய கத² ரவ தேஸ
॥ 3-44॥
ரிேலாக ேத²னஸதா³மக² ³விஷ வயாநிய யாநனுதி³ யச ுஷா

।
ஸ ேச வய க மஸு த⁴ மசாரி வம தராேயா ப⁴வஸி யுேதா
விதி:⁴ ॥ 3-45॥
தத³ கம ³ ய மக⁴வ மஹா ரேதாரமு துர க³ ரதிேமா தும ஹஸி
।
பத:² ருேத த³ ஶயிதார ஈ வரா மலீமஸாமத³த³ேத ந ப ³த⁴தி ॥ 3-
46॥
இதி ரக³ ப⁴ ரகு⁴ ஸமீரித வேசா நிஶ யாதி⁴பதி தி³ெவௗகஸா
।
நிவ தயாமாஸ ரத² ஸவி மய: ரச ரேம ச ரதிவ துமு தர ॥ 3-
47॥
யதா³ த² ராஜ யகுமார த ததா²யஶ து ர ய பரேதா யேஶாத⁴ : ।
ஜக³ ரகாஶ தத³ேஶஷமி யயாப⁴வ ³கு³ரு ல க⁴யிது மேமா ³யத:
॥ 3-48॥
ஹரி யைத²க: புருேஷா தம: ரு’ேதா மேஹ வர ய ப³க ஏவ
நாபர: ।
ததா²விது³ மா முனய:ஶத ரது ³விதீயகா³மீ நஹிஶ ³த³ ஏஷ ந: ॥
3-49॥
அேதாऽயமஶ்வ: கபிலானுகாரி பிது வதீ³ய ய மயாபஹாரித: ।
அல ரய ேனனதவா ரமாநிதா:⁴பத³ பத³ யா ஸக³ர யஸ தேத:
॥ 3-50॥
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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க:³ 3 காலிதா³ஸ ரு’த ॥

தத: ரஹா யாபப⁴ய: புர த³ர புன ப³பா⁴ேஷதுரக³ ய ர தா ।
³ரு’ஹாணஶ ர யதி³ஸ க³ ஏஷ ேத ந க² வனி ஜி ய ரகு⁴ ரு’தீ
ப⁴வா ॥ 3-51॥
ஸஏவமு வா மக⁴வ தமு முக:² கரி யமாண:ஸஶர ஶராஸன ।
அதி ட²தா³லீட⁴விேஶஷேஶாபி⁴ வபு: ரக ேஷணவிட³ பி³ேத வர:
॥ 3-52॥
ரேகா⁴ரவ ட ப⁴மேயனப ரி ரு’தி³ ேதாேகா³ ரபி⁴த³ யம ஷண:
।
நவா பு³தா³னீகமுஹூ தலா ச²ேனத⁴னு யேமாக⁴ ஸமத⁴ தஸாயக
॥ 3-53॥
தி³லீபஸூே :ஸ ³ரு’ஹ ³பு⁴ஜா தர ரவி யபீ⁴மாஸுரேஶாணிேதாசித:
।
பபாவ வாதி³த வமாஶுக:³ கு ஹேலேனவ மனு யேஶாணித
॥ 3-54॥
ஹேர:குமாேராऽபிகுமாரவி ரம:ஸுர ³விபா பா²லனக கஶா கு³ெலௗ
।
பு⁴ேஜ ஶசீப ரவிேஶஷகா கிேத வநாமசி ன நிசகா²னஸாயக ॥
3-55॥
ஜஹார சா ேயன ம ரப ரி ஶேரணஶ ர ய மஹாஶனி ⁴வஜ ।
சுேகாபத ைமஸ ⁴ரு’ஶ ஸுர ரிய: ரஸ யேகஶ யபேராப தி³வ
॥ 3-56॥
தேயாருபா த தி²தஸி ³த⁴ைஸனிக க³ரு மதா³ விஷபீ⁴மத³ ஶ : ।
ப³ ⁴வயு ³த⁴ துமுல ஜையஷிே ரேதா⁴முைக² ⁴வமுைக² சப ரிபி:⁴
॥ 3-57॥
அதி ரப³ த⁴ ரஹிதா ர ரு’ டிபி⁴ தமா ரய து³ ரஸஹ யேதஜஸ:
।
ஶஶாகநி வாபயிது நவாஸவ: வத யுத வ னிமிவா ³பி⁴ர பு³த:³
॥ 3-58॥
தத: ரேகா ேட²ஹரிச த³ கிேத ரம ²யமா ணவதீ⁴ர தி³னீ ।
ரகு:⁴ஶஶா கா த⁴முேக²னப ரி ஶராஸன யாமலு ³பி³ெடௗ³ஜஸ:
॥ 3-59॥
ஸசாபமு ரு’ யவி ரு’ ³த⁴ம ஸர: ர ஶ ய ரப³ல யவி ³விஷ:
।
மஹீ ⁴ரப யபேராபே சித பு²ர ரபா⁴ம ட³லம ரமாத³ேத³
॥ 3-60॥
ரகு⁴ ⁴ரு’ஶ வ ஸிேதனதாடி³த:பபாத ⁴ெமௗஸஹைஸனிகா ருபி:⁴
।
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நிேமஷமா ராத³வ ⁴யச யதா² ஸேஹா தி²த:ைஸனிகஹ ஷனி வ :
॥ 3-61॥
ததா²பிஶ ர யவஹாரனி டு²ேரவிப பா⁴ேவ சிரம ய த து²ஷ:
।
துேதாஷவீ யாதிஶேயன ரு’ ரஹாபத³ ஹிஸ வ ரகு³ னிதீ⁴யேத
॥ 3-62॥
அஸ க³ம ³ரி வபிஸாரவ தயாநேம வத³ ேயனவிேஸாட⁴மாயுத⁴
।
அேவஹிமா ரீத ரு’ேததுர க³மா கிமி ச²ஸீதி பு²டமாஹவாஸவ:
॥ 3-63॥
தேதாநிஷ கா³த³ஸம ³ரமு ⁴ரு’த ஸுவ ணபு க² ³யுதிர ஜிதா கு³லி
।
நேர ³ரஸூனு: ரதிஸ ஹர னிஷு ரிய வத:³ ர யவத³ ஸுேர வர
॥ 3-64॥
அேமா யம வ யதி³ம யேஸ ரேபா⁴ தத:ஸமா ேதவிதி⁴ வக மணி
।
அஜ ரதீ³ ா ரயத:ஸம ³கு³ரு: ரேதாரேஶேஷணப²ேலனயு யதா
॥ 3-65॥
யதா²ஸ ரு’ தா தமிம ஸேதா³க³த ரிேலாச கா ஶதயாது³ராஸத:³
।
தைவவஸ ேத³ஶஹரா ³விஶா பதி: ரு’ே திேலாேகஶததா²விதீ⁴யதா
॥ 3-66॥
தேத²திகாம ரதிஶு ருவா ரேகா⁴ யதா²க³த மாதலிஸாரதி² யெயௗ
।
ரு’ப யநாதி ரம :ஸேதா³ ³ரு’ஹ ஸுத³ ஸூனுரபி யவ தத

॥ 3-67॥
தம ⁴யன த³ ரத²ம ரேபா³தி⁴த: ரேஜ வர:ஶாஸனஹாரி ஹேர:
।
பரா ரு’ஶ ஹ ஷஜேட³ன பாணி ததீ³யம க³ குலிஶ ர கித
॥ 3-68॥
இதி தீேஶா நவதி நவாதி⁴கா மஹா ர நா மஹனீயஶாஸன: ।
ஸமாருரு ு தி³வமாயுஷ: ேய ததான ேஸாபானபர பராமிவ ॥ 3-
69॥
அத²ஸவிஷய யா ரு’ தா மா யதா²விதி⁴ஸூனேவ
ரு’பதிககுத³ த³ வா ேனஸிதாதபவாரண ।
முனிவனதரு சா²யா ேத³ யா தயாஸஹ ரிேய
க³லிதவயஸாமி வா மித³ ஹிகுல ரத ॥ 3-70॥
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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க:³ 3 காலிதா³ஸ ரு’த ॥

॥இதி காலிதா³ஸ ரு’ேதரகு⁴வ ேஶமஹாகா ேயரா யாபி⁴ேஷேகா
நாம ரு’தீய:ஸ க:³ ॥
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