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Raghuvansha 6 by Kalidas

ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 6 காதா³ஸkh’தmh

ஸ தthர மேசஷு மேநாjhஞேவஷாnhmhஹாஸநshதா²iνபசாரவthஸு ।
ைவமாநிகாநாmh மதாமபயதா³kh’Shடலாnhநரேலாகபாலாnh ॥ 6-1॥
ரேதrhkh³’தாiνநேயந காமmh phரthயrhபிதshவாŋhக³ேவவேரண ।
காthshத²மாேலாகயதாmh nh’பாmh மேநா ப³⁴ேவnh³மதீநிராஶmh ॥ 6-2॥
ைவத³rhப⁴நிrhதி³Shடமெஸௗ மார: kh’phேதந ேஸாபாநபேத²ந மசmh ।
ஶிலாவிப⁴ŋhைக³rhmh’க³ராஜஶாவshŋhக³mh நேகா³thஸŋhக³வாேராஹ ॥ 6-3॥
பராrhth◌⁴யவrhshதரேபபnhநமாேஸதி³வாnhரthநவதா³ஸநmh ஸ: ।
⁴யிShட²மா³பேமயகாnhதிrhமரph’Shடா²ரயி ³ேஹந ॥ 6-4॥
தாஸு யா ராஜபரmhபராஸு phரபா⁴விேஶேஷாத³ய³rhநிய: ।
ஸஹshரதா⁴thமா vhயசth³விப⁴khத: பேயாiµசாmh பŋhkhதிஷு விth³ேதவ ॥ 6-5॥
ேதஷாmh மஹாrhஹாஸநஸmhshதி²தாநாiµதா³ரேநபth²யph◌⁴’தாmh ஸ மth◌⁴ேய ।
ரராஜ தா⁴mhநா ர⁴ஸூiνேரவ கlhபth³மாவ பாஜாத: ॥ 6-6॥
ேநthரvhரஜா: ெபௗரஜநshய தshnhவிஹாய ஸrhவாnhnh’பதீnhநிேப: ।
மேதா³thகேட ேரசிதShபvh’ா க³nhத⁴th³விேப வnhய இவ th³விேரபா:² ॥ 6-7॥
அத²shேத ப³nhதி³பி⁴ரnhவயjhைஞ: ேஸாமாrhகவmhேய நரேத³வேலாேக ।
ஸசாேத சா³ஸாரேயாெநௗ ⁴ேப ஸiµthஸrhபதி ைவஜயnhதீ: ॥ 6-8॥
ேராபகNhேடாபவநாரயாmh கலாபிநாiµth³த⁴தnh’thதேஹெதௗ ।
phரth◌⁴மாதஶŋhேக² பேதா தி³க³nhதாmhshrhயshவேந rhchச²தி மŋhக³ளாrhேத² ॥ 6-

9॥
மiνShயவாயmh சரnhதயாநமth◌⁴யாshய கnhயா பவாரேஶாபி⁴ ।
விேவஶ மசாnhதரராஜமாrhக³mh பதிmhவரா kh’phதவிவாஹேவஷா ॥ 6-10॥
தshnhவிதா⁴நாதிஶேய விதா⁴: கnhயாமேய ேநthரஶைதகலேய ।
நிேபரnhத:கரணrhநேரnhth³ரா ேத³ைஹ:shதி²தா: ேகவலமாஸேநஷு ॥ 6-11॥
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ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 6 காதா³ஸkh’தmh

தாmh phரthயபி⁴vhயkhதமேநாரதா²நாmh? மபதீநாmh phரணயாkh³ர³thய: ।
phரவாலேஶாபா⁴ இவ பாத³பாநாmh? ஶ ◌்’ŋhகா³ரேசShடா விவிதா⁴ ப³⁴: ॥ 6-12॥
கசிthகராph◌⁴யாiµப³ட⁴நாலமாேலாலபthராபி⁴ஹதth³விேரப²mh ।
ரேஜாபி⁴ரnhத: பேவஷப³nhதி⁴ லாரவிnhத³mh ph◌⁴ரமயாசகார ॥ 6-13॥
விshரshதமmhஸாத³பேரா விலா ரthநாiνவிth³தா⁴ŋhக³த³ேகாலkh³நmh ।
phராலmhப³iµthkh’Shய யதா²வகாஶmh நிநாய ஸாசீkh’தசாவkhthர: ॥ 6-14॥
ஆசிதாkh³ராŋh³நா தேதாऽnhய: கிசிthஸமாவrhதேநthரேஶாப: ◌⁴ ।
திrhயkh³விஸmhஸrhபிநக²phரேப⁴ண பாேத³ந ைஹமmh விேலக² பீட²mh ॥ 6-15॥
நிேவய வாமmh ⁴ஜமாஸநாrhேத⁴ தthஸmhநிேவஶாth அதி⁴ேகாnhநதாmhஸ: ।
கசிth³விvh’thதthகபி⁴nhநஹார:ஸு’thஸமாபா⁴ஷணதthபேராऽ⁴th ॥ 6-16॥
விலாநீவிph◌⁴ரமத³nhதபthரமபாNh³ரmh ேகதகப³rhஹமnhய: ।
phயாநிதmhேபா³சிதஸmhநிேவைஶrhவிபாடயாமாஸ வா நகா²kh³ைர: ॥ 6-17॥
ேஶஶயாதாmhரதேலந கசிthகேரண ேரகா²th◌⁴வஜலாச²ேநந ।
ரthநாŋh³யphரப⁴யாiνவிth³தா⁴iνதீ³ரயாமாஸ ஸலமாnh ॥ 6-18॥
கசிth³யதா²பா⁴க³மவshதி²ேதऽபி shவஸmhநிேவஶாth³vhயதிலŋhகி⁴நீவ ।
வjhராmhஶுக³rhபா⁴ŋh³ரnhth◌⁴ரேமகmh vhயாபாரயாமாஸ கரmh கிேட ॥ 6-19॥
தேதா nh’பாmh தvh’thதவmhஶா mhவthphரக³lhபா⁴ phரதிஹாரர ।
phராkhஸmhநிகrhஷmh மக³ேத⁴வரshய நீthவா மாமவத³thஸுநnhதா³ ॥ 6-20॥
அெஸௗ ஶரNhய: ஶரேnhiµகா²நாமகா³த⁴ஸththேவா மக³த⁴phரதிShட:² ।
ராஜா phரஜாரஜநலph³த⁴வrhண: பரnhதேபா நாம யதா²rhத²நாமா ॥ 6-21॥
காமmh nh’பா:ஸnh ஸஹshரேஶாऽnhேய ராஜnhவதீமாஹுரேநந ⁴mh ।
நthரதாராkh³ரஹஸŋhலாபி jhேயாதிShமதீ சnhth³ரமைஸவ ராth: ॥ 6-22॥
khயாphரப³nhதா⁴த³யமth◌⁴வராமஜshரமாஹூதஸஹshரேநthர: ।
ஶchயாசிரmh பாNh³கேபாலலmhபா³nhமnhதா³ரஶூnhயாநலகாmhசகார ॥ 6-23॥
அேநந ேசதி³chச² kh³’யமாணmh பாணிmh வேரNhேயந  phரேவேஶ ।
phராஸாத³வாதாயநஸmhshதி²தாநாmh ேநthேராthஸவmh Shபராŋhக³நாநாmh ॥ 6-24॥
ஏவmh தேயாkhேத தமேவய கிசிth³விshரmh³rhவாŋhகம⁴கமாலா ।
’ஜுphரமkhயையவ தnhவீ phரthயாதி³ேத³ைஶநமபா⁴ஷமா ॥ 6-25॥
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தாmh ைஸவ ேவthரkh³ரஹேண நிkhதா ராஜாnhதரmh ராஜஸுதாmh நிநாய ।
ஸரேthேத²வ தரŋhக³ேரகா² பth³மாnhதரmh மாநஸராஜஹmhmh ॥ 6-26॥
ஜகா³த³ைசநாமயமŋhக³நாத:²ஸுராŋhக³நாphராrhதி²தெயௗவந: ।
விநீதநாக:³ கில ஸூthரகாைரைரnhth³ரmh பத³mh ⁴க³ேதாऽபி ⁴ŋhkhேத ॥ 6-27॥
அேநந பrhயாஸயதாபி³nh³nhiµkhதாப²லsh²லதமாnhshதேநஷு ।
phரthயrhபிதா: ஶthவிலாநீநாiµnhiµchய ஸூthேரண விைநவ ஹாரா: ॥ 6-28॥
நிஸrhக³பி⁴nhநாshபத³ேமகஸmhshத²மshnhth³வயmh ச ஸரshவதீ ச ।
காnhthயா கி³ரா ஸூnh’தயா ச ேயாkh³யா thவேமவ கlhயாணி தேயாshth’தீயா ॥
6-29॥
அதா²ŋhக³ராஜத³வதாrhய சுrhயாதி ஜnhயாமவத³thமா ।
நாெஸௗ ந காmhேயா ந ச ேவத³ஸmhயkh³th³ரShmh ந ஸா பி⁴nhநசிrh ேலாக: ॥
6-30॥
தத: பரmh :³phரஸஹmh th³விஷth³பி⁴rhnh’பmh நிkhதா phரதிஹார⁴ெமௗ ।
நித³rhஶயாமாஸ விேஶஷth³’யnh³mh நேவாthதா²நேவnh³மthைய ॥ 6-31॥
அவnhதிநாேதா²ऽயiµkh³ரபா³ஹுrhவிஶாலவாshதiνvh’thதமth◌⁴ய: ।
ஆேராphய சkhரph◌⁴ரமiµShணேதஜாshthவShThேரவ யthேநாlhகி²ேதா விபா⁴தி ॥ 6-

32॥
அshய phரயாேணஷு ஸமkh³ரஶkhேதரkh³ேரஸைரrhவாபி⁴thதி²தாநி ।
rhவnhதி ஸாமnhதஶிகா²மணீநாmh phரபா⁴phரேராஹாshதமயmh ரஜாmh ॥ 6-33॥
அெஸௗ மஹாகாலநிேகதநshய வஸnhந³ேர கில சnhth³ரெமௗேல: ।
தshரபேऽபி ஸஹphயாபி⁴rhjhேயாthshநாவேதா நிrhவிஶதி phரேதா³ஷாnh ॥ 6-34॥
அேநந நா ஸஹ பாrhதி²ேவந ரmhேபா⁴ கchசிnhமநேஸா சிshேத ।
phராதரŋhகா³நிலகmhபிதாஸு விஹrhiµth³யாநபரmhபராஸு ॥ 6-35॥
தshnhநபி⁴th³ேயாதிதப³nh⁴பth³ேம phரதாபஸmhேஶாதஶthபŋhேக ।
ப³ப³nhத⁴ ஸா ேநாthதமெஸௗமாrhயா iµth³வதீ பா⁴iνமதீவ பா⁴வmh ॥ 6-36॥
தாமkh³ரதshதாமரஸாnhதராபா⁴மபராஜshய ³ணரநாmh ।
விதா⁴ய sh’Shmh லதாmh விதா⁴rhஜகா³த³ ⁴ய:ஸுத³தீmh ஸுநnhதா³ ॥ 6-37॥

raghuvansha6.pdf 3



ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 6 காதா³ஸkh’தmh

ஸŋhkh³ராமநிrhவிShடஸஹshரபா³ஹுரShடாத³ஶth³வீபநிகா²தப: ।
அநnhயஸாதா⁴ரணராஜஶph³ேதா³ ப³⁴வ ேயாகீ³ கில காrhதவீrhய: ॥ 6-38॥
அகாrhயசிnhதா ஸமகாலேமவ phரா³rhப⁴வmhசாபத⁴ர: ரshதாth ।
அnhத:ஶேரShவபி ய: phரஜாநாmh phரthயாதி³ேத³ஶாவிநயmh விேநதா ॥ 6-39॥
jhயாப³nhத⁴நிShபnhத³⁴ேஜந யshய விநி:வஸth³வkhthரபரmhபேரண ।
காராkh³’ேஹ நிrhதவாஸேவந லŋhேகவேரேதமா phரஸாதா³th ॥ 6-40॥
தshயாnhவேய ⁴பதிேரஷ ஜாத: phரதீப இthயாக³மvh’th³த⁴ேஸவீ ।
ேயந: ய: ஸmhரயேதா³ஷட⁴mh shவபா⁴வேலாேலthயயஶmh phரmh’Shடmh ॥ 6-

41॥
ஆேயாத⁴ேந kh’Shணக³திmh ஸஹாயமவாphய ய:thயகாலராthmh ।
தா⁴ராmh ஶிதாmh ராமபரவத⁴shய ஸmhபா⁴வயththபலபthரஸாராmh ॥ 6-42॥
அshயாŋhகலrhப⁴வ தீ³rhக⁴பா³ேஹாrhமாShமதீவphரநிதmhப³காசீmh ।
phராஸாத³ஜாலrhஜலேவணிரmhயாmh ேரவாmh யதி³ phேரமshதி காம: ॥ 6-43॥
தshயா: phரகாமmh phயத³rhஶேநாऽபி ந ஸதீேஶா சேய ப³⁴வ ।
ஶரthphரmh’Shடாmh³த⁴ேராபேராத: ◌⁴ ஶஶீவ பrhயாphதகேலா நnhயா: ॥ 6-44॥
ஸா ஶூரேஸநாதி⁴பதிmh ஸுேஷணiµth³தி³ய ேலாகாnhதரகீ³தகீrhதிmh ।
ஆசாரஶுth³ேதா⁴ப⁴யவmhஶதீ³பmh ஶுth³தா⁴nhதரயா ஜக³ேத³மா ॥ 6-45॥
நீபாnhவய: பாrhதி²வ ஏஷ யjhவா ³ணrhயமாthய பரshபேரண ।
th³தா⁴ரமmh ஶாnhதேவthய ஸththைவrhைநஸrhகி³ேகாऽphthஸsh’ேஜ விேராத:◌⁴
॥ 6-46॥
யshயாthமேக³ேஹ நயநாபி⁴ராமா காnhதிrhமாmhேஶாவ ஸmhநிவிShடா ।
ஹrhmhயாkh³ரஸmhட⁴th’ŋhேரஷு ேதேஜாऽவிஷயmh மnhதி³ேரஷு॥ 6-47॥
யshயாவேராத⁴shதநசnhத³நாநாmh phராலநாth³வாவிஹாரகாேல ।
கnhத³கnhயா ம²ராmh க³தாபி க³ŋhேகா³rhஸmhஸkhதஜேலவ பா⁴தி ॥ 6-48॥
thரshேதந தாrhயாthகில காேயந மணிmh விsh’Shடmh யiµெநௗகஸா ய: ।
வ:shத²லvhயாபிசmh த³தா⁴ந:ஸெகௗshப⁴mhேரபயதீவ kh’Shணmh॥ 6-49॥
ஸmhபா⁴vhய ப⁴rhதாரமiµmh வாநmh mh’³phரவாேலாthதரShபஶyhேய ।
vh’nhதா³வேந ைசthரரதா²த³ேந நிrhவியதாmh ஸுnhத³ ெயௗவந: ॥ 6-50॥
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அth◌⁴யாshய சாmhப: ◌⁴ph’ஷேதாதாநி ைஶேலயக³nhதீ⁴நி ஶிலாதலாநி ।
கலாபிநாmh phராvh’ பய nh’thயmh காnhதாஸு ேகா³வrhத⁴நகnhத³ராஸு ॥ 6-51॥
nh’பmh தமாவrhதமேநாjhஞநாபி: ◌⁴ ஸா vhயthயகா³த³nhயவ⁴rhப⁴விth ।
மத⁴ரmh மாrhக³வஶா³ேபதmh shேராேதாவஹா ஸாக³ரகா³நீவ ॥ 6-52॥
அதா²ŋhக³தா³Shட⁴ஜmh ⁴Shயா ேஹமாŋhக³த³mh நாம கŋhக³நாத²mh ।
ஆேஸ³mh ஸாதி³தஶthபmh பா³லாமபா³ேலnh³iµகீ²mh ப³பா⁴ேஷ ॥ 6-53॥
அெஸௗ மேஹnhth³ராதி³ஸமாநஸார: பதிrhமேஹnhth³ரshய மேஹாத³ேத⁴ச ।
யshய ரthைஸnhயக³ஜchச²ேலந யாthராஸு யாதீவ ேரா மேஹnhth³ர: ॥ 6-54॥
jhயாகா⁴தேரேக²ஸு⁴ேஜா ⁴ஜாph◌⁴யாmh பி³ப⁴rhதி யசாபph◌⁴’தாmh ேராக:³ ।
யாmh ஸாஜநபா³Shபேஸேக ப³nhதீ³kh’தாநாவ பth³த⁴தீ th³ேவ ॥ 6-55॥
யமாthமந:ஸth³மநி ஸmhநிkh’Shேடா மnhth³ரth◌⁴வநிthயாதயாமrhய: ।
phராஸாத³வாதாயநth³’யவீசி: phரேபா³த⁴யthயrhணவ ஏவ ஸுphதmh ॥ 6-56॥
அேநந ஸாrhத⁴mh விஹராmh³ராேஶshதீேரஷு தாவநமrhமேரஷு ।
th³வீபாnhதராநீதலவŋhக³Shைபரபாkh’தshேவத³லவா மth³பி: ◌⁴ ॥ 6-57॥
phரேலாபி⁴தாphயாkh’திேலாப⁴நீயா வித³rhப⁴ராஜாவரஜா தையவmh ।
தshமாத³பாவrhதத ³ரkh’Shடா நீthேயவ ல: phரதிலைத³வாth ॥ 6-58॥
அேதா²ரகா³kh²யshய ரshய நாத²mh ெதௗ³வாகீ ேத³வஸபேமthய ।
இதசேகாரா விேலாகேயதி rhவாiνஶிShடாmh நிஜகா³த³ ேபா⁴jhயாmh ॥ 6-59॥
பாNhTh³ேயாऽயமmhஸாrhபிதலmhப³ஹார: kh’phதாŋhக³ராேகா³ஹசnhத³ேநந ।
ஆபா⁴தி பா³லாதபரkhதஸாiν:ஸநிrhஜ²ேராth³கா³ர இவாth³ராஜ: ॥ 6-60॥
விnhth◌⁴யshய ஸmhshதmhப⁴யிதா மஹாth³ேரrhநி:ேஶஷபீேதாjh²தnh⁴ராஜ: ।
phthயாவேமதா⁴வph◌⁴’தா²rhth³ரrhேத: ெஸௗshநாதிேகா யshய ப⁴வthயக³shthய: ॥
6-61॥
அshthரmh ஹராதா³phதவதா ³ராபmh ேயேநnhth³ரேலாகாவஜயாய th³’phத: ।
ரா ஜநshதா²நவிமrhத³ஶŋhகீ ஸnhதா⁴ய லŋhகாதி⁴பதி: phரதshேத² ॥ 6-62॥
அேநந பாெணௗ விதி⁴வth³kh³’ேத மஹாேநந மவ ³rhவீ ।
ரthநாiνவிth³தா⁴rhணவேமக²லாயா தி³ஶ:ஸபthநீ ப⁴வ த³ணshயா: ॥ 6-63॥
தாmh³லவlhபணth³த⁴கா³shேவலாலதாŋhகி³தசnhத³நாஸு ।
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தமாலபthராshதரஸு ரnhmh phரத³ ஶவnhமலயshத²ஷு ॥ 6-64॥
இnhதீ³வரயாமதiνrhnh’ேபாऽெஸௗ thவmh ேராசநாெகௗ³ரஶரயSh: ।
அnhேயாnhயேஶாபா⁴பvh’th³த⁴ேய வாmh ேயாக³shத³thேதாயத³ேயாவாsh ॥ 6-

65॥
shவஸுrhவித³rhபா⁴தி⁴பேதshததீ³ேயா ேலேப⁴ऽnhதரmh ேசத ேநாபேத³ஶ: ।
தி³வாகராத³rhஶநப³th³த⁴ேகாேஶ நthரநாதா²mhஶுவாரவிnhேத³ ॥ 6-66॥
ஸசாணீ தீ³பஶிேக²வ ராthெரௗ யmh யmh vhயதீயாய பதிmhவரா ஸா ।
நேரnhth³ரமாrhகா³Thட இவ phரேபேத³ விவrhணபா⁴வmh ஸ ஸ ⁴பால: ॥ 6-67॥
தshயாmh ரேகா: ◌⁴ ஸூiνபshதி²தாயாmh vh’ணீத மாmh ேநதி ஸமாேலாऽ⁴th ।
வாேமதர:ஸmhஶயமshய பா³ஹு: ேகரப³nhேதா⁴chch²வைதrhiνேநாத³ ॥ 6-68॥
தmh phராphய ஸrhவாவயவாநவth³யmh vhயாவrhததாnhேயாபக³மாthமா ।
ந  phர²lhலmh ஸஹகாரேமthய vh’ாnhதரmh காŋhதி ஷThபதா³ ॥ 6-69॥
தshnhஸமாேவஶிதசிthதvh’thதிnh³phரபா⁴nh³மதீமேவய ।
phரசkhரேம வkhமiνkhரமjhஞா ஸவிshதரmh வாkhயத³mh ஸுநnhதா³ ॥ 6-70॥
இவாவmhய: கத³mh nh’பாmh கthshத²இthயாதலேऽ⁴th ।
காthshத²ஶph³த³mh யத உnhநேதchசா:² லாkh◌⁴யmh த³த⁴ththதரேகாஸேலnhth³ரா: ॥
6-71॥
மேஹnhth³ரமாshதா²ய மேஹாபmh ய:ஸmhயதி phராphதபிநாகில: ।
சகார பா³ணரஸுராŋhக³நாநாmh க³Nhட³shத²: phேராதபthரேலகா:² ॥ 6-72॥
ஐராவதshபா⁴லநவிலத²mh ய:ஸŋhக⁴Thடயnhநŋhக³த³மŋhக³ேத³ந ।
உேபஷ: shவாமபி rhதிமkh³rhயாமrhதா⁴ஸநmh ேகா³thரபி⁴ேதா³ऽதி⁴தShெடௗ² ॥ 6-

73॥
ஜாத:ேல தshய கிேலாகீrhதி:லphரதீ³ேபா nh’பதிrhதி³ப: ।
அதிShட²ேத³ேகாநஶதkhரthேவ ஶkhராph◌⁴யஸூயாவிநிvh’thதேய ய: ॥ 6-74॥
யshnhமmh ஶாஸதி வாணிநீநாmh நிth³ராmh விஹாராrhத⁴பேத² க³தாநாmh ।
வாேதாऽபி நாshரmhஸயத³mhஶுகாநி ேகா லmhப³ேயதா³ஹரய ஹshதmh ॥ 6-75॥
thேரா ர⁴shதshய பத³mh phரஶாshதி மஹாkhரேதாrhவிவத: phரேயாkhதா ।
சrhதி³கா³வrhதஸmhph◌⁴’தாmh ேயா mh’thபாthரேஶஷாமகேராth³வி⁴திmh ॥ 6-76॥
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ஆட⁴மth³iνத³தீ⁴nhவிதீrhணmh ⁴ஜŋhக³மாநாmh வஸதிmh phரவிShடmh ।
ஊrhth◌⁴வmh க³தmh யshய ந சாiνப³nhதி⁴ யஶ: பchேச²thயthதயாலmh ॥ 6-77॥
அெஸௗ மாரshதமேஜாऽiνஜாதshthவிShடபshேயவ பதிmh ஜயnhத: ।
³rhவீmh ⁴ரmh ேயா ஜக³தshய பிthரா ⁴rhேயண த³mhய:ஸth³’ஶmh பி³ப⁴rhதி ॥ 6-78॥
ேலந காnhthயா வயஸா நேவந ³ணச ைதshைதrhவிநயphரதா⁴ைந: ।
thவமாthமநshlhயமiµmh vh’ணீShவ ரthநmh ஸமாக³chச² காசேநந ॥ 6-79॥
தத:ஸுநnhதா³வசநாவஸாேந லjhஜாmh தkh’thய நேரnhth³ரகnhயா ।
th³’ShThயா phரஸாதா³மலயா மாரmh phரthயkh³ரthஸmhவரணshரேஜவ ॥ 6-80॥
ஸா நி தshnhநபி⁴லாஷப³nhத⁴mh ஶஶாக ஶாநதயா ந வkhmh ।
ேராமாசலேயணஸ கா³thரயShmh பி⁴ththவா நிராkhராமத³ராலேகயா:॥ 6-81॥
ததா²க³தாயாmh பஹாஸrhவmh ஸkh²யாmh ஸகீ² ேவthரph◌⁴’தா³ப³பா⁴ேஷ ।
ஆrhேய vhரஜாேமாऽnhயத இthயைத²நாmh வ⁴ரஸூயாலmh த³த³rhஶ ॥ 6-82॥
ஸா rhணெகௗ³ரmh ர⁴நnhத³நshய தா⁴thகராph◌⁴யாmh கரேபா⁴பேமா: ।
ஆஸஜயாமாஸ யதா²phரேத³ஶmh கNhேட²³ணmh rhதவாiνராக³mh ॥ 6-83॥
தயா shரஜா மŋhக³ளShபமyhயா விஶாலவ:shத²லலmhப³யா ஸ: ।
அமmhshத கNhடா²rhபிதபா³ஹுபாஶாmh வித³rhப⁴ராஜாவரஜாmh வேரNhய: ॥ 6-84॥
ஶஶிநiµபக³ேதயmh ெகௗiµதீ³ ேமக⁴iµkhதmh
ஜலநிதி⁴மiνபmh ஜiνகnhயாவதீrh ।
இதி ஸம³ணேயாக³phதயshதthர ெபௗரா:
ரவணக nh’பாேமகவாkhயmh விவvh: ॥ 6-85॥
phரiµதி³தவரபேமகதshதthதிபதிமNhட³லமnhயேதா விதாநmh ।
உஷ ஸர இவ phர²lhலபth³மmh iµத³வநphரதிபnhநநிth³ரமாth ॥ 6-86॥
இதி ர⁴வmhேஶ மஹாகாvhேய கவிகாதா³ஸkh’ெதௗ
shவயmhவரவrhணேநா நாம ஷShட:²ஸrhக:³ ॥
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