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.. Raghuvansha by Kalidas Chapter 8 ..

॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க³ 8 காலிதா³ஸ ரு’த ॥
அத² த யவிவாஹெகௗதுக லலித பி³ ⁴ரத ஏவ பா தி²வ: ।
வஸுதா⁴மபிஹ தகா³மினீமகேராதி³ து³மதீமிவாபரா ॥ 8-1॥
து³ரிைதரபி க துமா மஸா ரயத ேத ரு’பஸூனேவாஹிய ।
தது³ப தி²தம ³ரஹீத³ஜ:பிதுரா ேஞதி ந ேபா⁴க³ ரு’ ணயா ॥ 8-2॥
அனு ⁴யவஸி ட²ஸ ⁴ரு’ைத:ஸலி ேதனஸஹாபி⁴ேஷசன ।
விஶேதா³ ²வஸிேதன ேமதி³னீ கத²யாமாஸ ரு’தா த²தாமிவ ॥ 8-3॥
ஸப³ ⁴வது³ராஸத:³ பைர கு³ரு ऽத² வவிதா³ ரு’த ரிய: ।
பவ ³னிஸமாக³ேமா யய ஸஹித ³ர ம யத³ ரேதஜஸா ॥
8-4॥
ரகு⁴ேமவநி ரு’ தெயௗவன தமம ய த நேவ வர ரஜா: ।
ஸஹித யநேகவலா ரிய ரதிேபேத³ஸகலா கு³ னபி॥ 8-5॥
அதி⁴க ஶுஶுேப⁴ஶுப⁴ யு ³விதேயன ³வயேமவஸ க³த ।
பத³ ரு’ ³த⁴மேஜனைப ரு’க வினேய யநவ ச ெயௗவன ॥ 8-
6॥
ஸத³ய பு³பு⁴ேஜ மஹாபு⁴ஜ:ஸஹேஸா ³ேவக³மிய ரேஜதி³தி ।
அசிேராபனதா ஸ ேமதி³னீ நவபாணி ³ரஹ வ ⁴மிவ ॥ 8-7॥
அஹேமவமேதா மஹீபேதரிதிஸ வ: ர ரு’தி வசி தய ।
உத³ேத⁴ரிவநி னகா³ஶேத வப⁴வ யவிமான வசி ॥ 8-8॥
ந க²ேரா ந ச ⁴யஸா ரு’து:³ பவமான: ரு’தி²வீருஹானிவ ।
ஸபுர ரு’தம ⁴யம ரேமா நமயாமாஸ ரு’பானனு ³த⁴ர ॥ 8-9॥
அத²வீ ய ரகு:⁴ ரதி டி²த ர ரு’தி வா மஜமா மவ தயா ।
விஷேயஷுவி ஶத⁴ மஸு ரிதி³வ ேத² வபிநி: ரு’ேஹாऽப⁴வ
॥ 8-10॥
கு³ணவ ஸுதேராபித ரிய: பரி ேமஹிதி³லீபவ ஶஜா: ।
பத³வீ தருவ கவாஸஸா ரயதா:ஸ யமிநா ரேபதி³ேர ॥ 8-11॥
தமர யஸமா ரேயா முக² ரஸா ேவ டனேஶாபி⁴ ஸுத: ।
பிதர ரணிப ய பாத³ேயாரபரி யாக³மயாசதா மன: ॥ 8-12॥
ரகு⁴ர ருமுக² ய த ய த ரு’தவானீ ஸிதமா மஜ ரிய: ।
ந துஸ பஇவ வச புன: ரதிேபேத³ யபவ ஜிதா ரிய ॥ 8-13॥
ஸகிலா ரமம யமா ரிேதா நிவஸ வஸேத² புரா ³ப³ஹி: ।
ஸமுபா யத பு ரேபா⁴ ³யயா னுஷேயவாவி ரு’ேத ³ரிய: ரியா
॥ 8-14॥
ரஶம தி²த வபா தி²வ குலம ⁴ய ³யத தேன வர ।
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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க:³ 8 காலிதா³ஸ ரு’த ॥

நப⁴ஸா நி ⁴ரு’ேத து³ துலாமுதி³தா ேகணஸமாருேராஹ த ॥ 8-15॥
யதிபா தி²வலி க³தா⁴ரிெணௗ த³ ³ரு’ஶாேத ரகு⁴ராக⁴ெவௗஜ : ।
அபவ க³மேஹாத³யா த²ேயா பு⁴வம ஶாவிவ த⁴ மேயா க³ெதௗ ॥ 8-
16॥
அஜிதாதி⁴க³மாய ம ரிபி⁴ யுயுேஜ நீதிவிஶாரைத³ரஜ: ।
அனுபாயிபேதா³ப ரா தேய ரகு⁴ரா ைத:ஸமியாய ேயாகி³பி:⁴ ॥ 8-17॥
ரு’பதி: ர ரு’தீரேவ து யவஹாராஸனமாத³ேத³யுவா ।
பரிேசதுமுபா ஶு தா⁴ர குஶ த ரவயா துவி டர ॥ 8-18॥
அனய ரபு⁴ஶ திஸ பதா³வஶேமேகா ரு’பதீனன தரா ।
அபர: ரணிதா⁴னேயா ³யயா மருத: ப சஶரீரேகா³சரா ॥ 8-19॥
அகேராத³சிேர வர: ெதௗ ³விஷதா³ர ப⁴ப²லானிப⁴ மஸா ।
இதேரா த³ஹேன வக ம வ ரு’ேத ஞானமேயன வ னி ॥
8-20॥
பணப³ த⁴முகா² கு³ னஜ:ஷடு³பாயு தஸமீ ய த ப²ல ।
ரகு⁴ர யஜய கு³ண ரய ர ரு’தி த² ஸமேலா டகா சன:॥ 8-21॥
ந நவ: ரபு⁴ரா ப²ேலாத³யா தி²ரக மாவிரராம க மண: ।
ந ச ேயாக³விேத⁴ னேவதர: தி²ரதீ⁴ரா பரமா மத³ ஶ ॥ 8-22॥
இதிஶ ருஷு ேச ³ரிேயஷு ச ரதிஷி ³த⁴ ரஸேரஷு ஜா ³ரெதௗ ।
ரஸிதாவுத³யாபவ க³ேயாருப⁴யீ ஸி ³தி⁴முபா⁴வவாபது: ॥ 8-23॥
அத² கா சித³ஜ யேப யா க³மயி வாஸமத³ ஶன:ஸமா: ।
தமஸ: பரமாபத³ யய புருஷ ேயாக³ஸமாதி⁴ ரகு:⁴ ॥ 8-24॥
ருதேத³ஹவிஸ ஜன:பிது சிரம ணிவிமு ய ராக⁴வ: ।

வித³ேத⁴ விதி⁴ம ய ைந டி²க யதிபி:⁴ ஸா த⁴மன ³னிர ³னிசி ॥ 8-
25॥
அகேரா ஸதெதௗ³ ⁴வைத³ஹிக பி ரு’ப⁴ யாபி ரு’கா யக பவி
।
நஹிேதன பதா² தனு யஜ தனயாவ ஜிதபி ட³கா ண: ॥ 8-26॥
ஸபரா ⁴யக³ேதரேஶா யதா பிதுரு ³தி³ யஸத³ த²ேவதி³பி:⁴ ।
ஶமிதாதி⁴ரதி⁴ யகா முக: ரு’தவான ரதிஶாஸன ஜக³ ॥ 8-27॥
திரி து³மதீ ச பா⁴மினீபதிமாஸா ³ய தம ³ யெபௗருஷ ।
ரத²மா ப³ஹுர னஸூர ⁴த³பரா வீரமஜீஜன ஸுத ॥ 8-28॥
த³ஶர மிஶேதாபம ³யுதி யஶஸா தி³ ு த³ஶ வபி ருத ।
த³ஶ வரத² யமா ²யயா த³ஶக டா²ரிகு³ரு விது³ பு³தா:⁴ ॥ 8-29॥
ரு’ஷிேத³வக³ண வதா⁴பு⁴ஜா ருதயாக³ ரஸைவ:ஸபா தி²வ: ।
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அ ரு’ண வமுேபயிவா ப³ெபௗ⁴பரிேத⁴ மு தஇேவா ணதீ³தி⁴தி:॥
8-30॥
ப³லமா தப⁴ேயாபஶா தேயவிது³ஷா ஸ ரு’தேய ப³ஹு ருத ।
வஸு த யவிேபா⁴ னேகவல கு³ணவ தாபி பர ரேயாஜ ॥ 8-31॥
ஸகதா³சித³ேவ த ரஜ:ஸஹேத³ யாவிஜஹாரஸு ரஜா: ।
நக³ேராபவேனஶசீஸேகா² மருதா பாலயிேதவ ந த³ேன ॥ 8-32॥
அத² ேராத⁴ஸித³ த³ேத:⁴ ரிதேகா³க ணனிேகதமீ வர ।
உபவீணயிது யெயௗ ரேவருத³யா ரு’ திபேத²ன நாரத:³ ॥ 8-33॥
குஸுைம ³ரதி²தாமபா தி²ைவ: ரஜமாேதா ³ய ேரானிேவ தா ।
அஹர கில த ய ேவக³வானதி⁴வாஸ ரு’ஹேயவமாருத: ॥ 8-34॥
⁴ரமைர:குஸுமானுஸாரிபி:⁴ பரிகீ பரிவாதி³னீமுேன: ।
த³ ³ரு’ேஶ பவ பேலபஜ ரு’ஜதீ பா³ பமிவா ஜ வில ॥ 8-
35॥
அபி⁴ ⁴யவி ⁴திமா தவீ மது⁴க³ தா⁴திஶேயனவீருதா⁴ ।
ரு’பேதரமர ரகா³பஸா த³யிேதாரு தனேகாடிஸு தி²தீ ॥ 8-36॥
ணமா ரஸகீ² ஸுஜாதேயா: தனேயா தாமவேலா ய வி வலா

।
நிமிமீல நேரா தம ரியா ரு’தச ³ரா தமேஸவெகௗமுதீ³ ॥ 8-37॥
வபுஷா கரே சிேதனஸா நிபத தீ பதிம யபாதய ।
நனுைதலனிேஷகபி³ து³ ஸஹதீ³பா சிருைபதி ேமதி³னீ ॥ 8-38॥
உப⁴ேயாரபி பா வவ திநா துமுேல தரேவணேவஜிதா: ।
விஹகா:³ கமலாகராலயா:ஸமது:³கா²இவ த ர சு ருஶு: ॥ 8-39॥
ரு’பேத யஜ தி³பி⁴ தேமா நுனுேத³ஸா து தைத²வஸ தி²தா ।
ரதிகாரவிதா⁴னமாயுஷ:ஸதி ேஶேஷஹிப²லாய க பேத ॥ 8-40॥
ரதிேயாஜயித யவ லகீஸமவ தா²மத²ஸ வவி லவா ।
ஸநி யநிதா தவ ஸல: பரி ³ரு’ ேயாசிதம கம க³நா ॥ 8-41॥
பதிர கனிஷ ணயா தயா கர பாயவிபி⁴ னவ ணயா ।
ஸமல யதபி³ ⁴ரதா³விலா ரு’க³ேலகா²முஷஸீவச ³ரமா:॥ 8-42॥
விலலாபஸ பா³ பக³ ³க³த³ ஸஹஜாம யபஹாய தீ⁴ரதா ।
அபி⁴த தமேயாऽபிமா த³வ ப⁴ஜேத ைகவ கதா²ஶரீரிஷு ॥ 8-43॥
குஸுமா யபி கா³ ரஸ க³மா ரப⁴வ யாயுரேபாஹிது யதி³ ।
ந ப⁴வி யதிஹ தஸாத⁴ன கிமிவா ய ரஹரி யேதா விேத:⁴ ॥ 8-
44॥
அத²வா ரு’து³வ துஹி ஸிது ரு’து³ வாரப⁴ேத ரஜா தக: ।
ஹிமேஸகவிப திர ர ேம நலினீ வனித³ ஶன மதா ॥ 8-45॥
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ரகி³ய யதி³ஜீவிதாபஹா ரு’த³ேய கி நிஹிதா நஹ திமா ।
விஷம ய ரு’த வசி ³ப⁴ேவத³ ரு’த வா விஷமீ வேர ச²யா ॥ 8-
46॥
அத²வா மம பா⁴ ³யவி லவாத³ஶனி: க பித ஏவ ேவத⁴ஸா ।
யத³ேனன தரு ன பாதித: பிதா த ³விடபா ரிதா லதா ॥ 8-47॥
ரு’தவ யஸிநாவதீ⁴ர மபரா ³ேத⁴ऽபியதா³ சிர மயி ।
கத²ேமகபேத³ நிராக³ஸ ஜனமாபா⁴ யமிம ந ம யேஸ ॥ 8-48॥
⁴ருவம மிஶட:²ஶுசி மிேதவிதி³த:ைகதவவ ஸல தவ ।
பரேலாகமஸ னி ரு’ தேய யத³ ரு’ ²ய க³தாஸிமாமித: ॥ 8-49॥
த³யிதா யதி³ தாவத³ வகா³ ³வினி ரு’ த கிமித³ தயாவி ।
ஸஹதா ஹதஜீவித மம ரப³லாமா ம ரு’ேதன ேவத³நா ॥ 8-50॥
ஸுரத ரமஸ ⁴ரு’ேதா முேக² ⁴ரியேத ேவத³லேவா ³க³ேமாऽபிேத
।
அத² சா தமிதா வமா ம தி⁴கி³மா ேத³ஹ ⁴ரு’தாமஸாரதா ॥ 8-
51॥
மனஸாபி நவி ரிய மயா ரு’த வ தவ கி ஜஹாஸிமா ।
நனுஶ ³த³பதி: ேதரஹ வயிேம பா⁴வனிப³ த⁴ ரதி: ॥ 8-52॥
குஸுேமா க²சிதா வலீ ⁴ரு’த சலய ⁴ரு’ க³ருச தவாலகா ।
கரேபா⁴ரு கேராதி மாருத வது³பாவ தனஶ கி ேம மன: ॥ 8-53॥
தத³ேபாஹிதும ஹஸி ரிேய ரதிேபா³ேத⁴னவிஷாத³மாஶு ேம ।
வலிேதனகு³ஹாக³த தம துஹி ³ேரரிவ ந தேமாஷதி:⁴ ॥ 8-54॥
இத³மு ²வஸிதாலக முக² தவ வி ரா தகத² து³ே தி மா ।
நி ஸு தமிைவகப கஜ விரதா ⁴ய தரஷ பத³ வன ॥ 8-55॥
ஶ ன புனேரதிஶ வரீ த³யிதா ³வ ³வசர பத ரிண ।
இதிெதௗவிரஹா தர ெமௗ கத²ம ய தக³தா ந மா த³ேஹ: ॥ 8-56॥
நவப லவஸ தேரऽபிேத ரு’து³ ³ேயத யத³ க³ம பித ।
ததி³த³ விஷஹி யேத கத² வத³ வாேமாரு சிதாதி⁴ேராஹண ॥ 8-
57॥
இயம ரதிேபா³த⁴ஶாயினீ ரஶ வா ரத²மா ரஹ:ஸகீ² ।
க³திவி ⁴ரமஸாத³னீரவா நஶுசா நானு ரு’ேதவ ல யேத ॥ 8-58॥
கலம ய ⁴ரு’தாஸு பா⁴ஸித கலஹ ஸீஷு மதா³லஸ க³த ।
ரு’ஷதீஷுவிேலாலமீ த பவ ⁴தலதாஸுவி ⁴ரமா: ॥ 8-59॥
ரிதி³ேவா ஸுகயா யேவ யமா நிஹிதா:ஸ யமமீகு³ வயா

।
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விரேஹ தவ ேம கு³ரு யத² ரு’த³ய ந வவல பி³து மா: ॥ 8-
60॥
மிது²ன பரிக பித வயாஸஹகார: ப²லினீ ச ந விெமௗ ।
அவிதா⁴யவிவாஹஸ ரியாமனேயா க³ யதஇ யஸா ரத ॥ 8-61॥
குஸும ரு’தேதா³ஹத³ வயா யத³ேஶாேகாऽயமுதீ³ரயி யதி ।
அலகாப⁴ரண கத² நு த தவ ேந யாமி நிவாபமா யதா ॥ 8-62॥
மரேதவஸஶ ³த³ புர சர னு ³ரஹம யது³ லப⁴ ।

அமு குஸுமா ருவ ஷி வமேஶாேகனஸுகா³ ரிேஶா யேஸ॥
8-63॥
தவ நி: வஸிதானுகாரிபி⁴ ப³கு ர த⁴சிதா ஸம மயா ।
அஸமா ய விலாஸேமக²லா கிமித³ கி னரக டி² ஸு யேத ॥ 8-
64॥
ஸமது:³க²ஸுக:²ஸகீ²ஜன: ரதிப ச ³ரனிேபா⁴ऽயமாத்மஜ: ।
அஹேமகரஸ ததா²பி ேத யவஸாய: ரதிப தினி டு²ர: ॥ 8-65॥
⁴ரு’திர தமிதா ரதி யுதாவிரத ேக³ய ரு’து னிரு ஸவ: ।
க³தமாப⁴ரண ரேயாஜன பரிஶூ ய ஶயனீயம ³ய ேம ॥ 8-66॥
³ரு’ஹிணீஸசிவ:ஸகீ²மித:² ரிய யா லலிேத கலாவிெதௗ⁴ ।
கரு விமுேக²ன ரு’ யு ஹரதா வா வத³ கி ந ேம ரு’த ॥ 8-
67॥
மதி³ரா மதா³ன பித மது⁴ பீ வா ரஸவ கத² நு ேம ।
அனுபா யஸி பா³ ப ³ஷித பரேலாேகாபனத ஜலா ஜலி ॥ 8-
68॥
விப⁴ேவऽபிஸதி வயாவி ஸுக²ேமதாவத³ஜ ய க³ யதா ।
அ ரு’த ய விேலாப⁴ தைர மம ஸ ேவ விஷயா வதா³ ரயா:
॥ 8-69॥
விலப னிதி ேகாஸலாதி⁴ப: கரு த² ³ரதி²த ரியா ரதி ।
அகேரா ரு’தி²வீருஹானபி ருதஶாகா²ரஸபா³ ப ³ஷிதா ॥ 8-70॥
அத² த ய கத² சித³ கத: வஜன தாமபனீயஸு த³ரீ ।
விஸஸ ஜ தத³ யம ட³நாமனலாயாகு³ருச த³ த⁴ேஸ ॥ 8-71॥
ரமதா³மனுஸ தி²த:ஶுசா ரு’பதி:ஸ னிதிவா யத³ ஶ ।
ந சகார ஶரீரம ³னிஸா ஸஹேத³ யா ந து ஜீவிதாஶயா ॥ 8-72॥
அத² ேதன த³ஶாஹத: பேர கு³ணேஶஷாமபதி³ ய பா⁴மினீ ।
விது³ஷாவித⁴ேயா மஹ ³த⁴ய: புர ஏேவாபவேனஸமாபிதா: ॥ 8-73॥
ஸவிேவஶபுரீ தயாவி ணதா³பாயஶஶா கத³ ஶன: ।
பரிவாஹமிவாவேலாகய வஶுச: ெபௗரவ ⁴முகா² ருஷு ॥ 8-74॥
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அத² த ஸவ ய தீ³ த: ரணிதா⁴ ³கு³ருரா ரம தி²த: ।
அபி⁴ஷ க³ஜட³ விஜ ஞிவானிதி ேயண கிலா வேபா³த⁴ய ॥
8-75॥
அஸமா தவிதி⁴ யேதாமுனி தவவி ³வானபி தாபகாரண ।
ந ப⁴வ தமுப தி²த: வய ர ரு’ெதௗ தா²பயிது பத² யுத ॥
8-76॥
மயி த யஸு ரு’ த வ தேத லகு⁴ஸ ேத³ஶபதா³ஸர வதீ ।
ருணுவி ருதஸ வஸார தா ரு’தி³ ைசநாமபதா⁴தும ஹஸி ॥ 8-

77॥
புருஷ ய பேத³ வஜ மன:ஸமதீத ச ப⁴வ ச பா⁴விச ।
ஸஹிநி ரதிேக⁴னச ுஷா ரிதய ஞானமேயனப யதி॥ 8-78॥
சரத: கிலது³ சர தப ரு’ணபி³ ேதா:³ பரிஶ கித: புரா ।
ரஜிகா⁴ய ஸமாதி⁴ேப⁴தி³னீ ஹரிர ைம ஹரிணீ ஸுரா க³நா ॥ 8-

79॥
ஸதப: ரதிப³ த⁴ம யு ரமுகா²வி ரு’தசாருவி ⁴ரம ।
அஶப ³ப⁴வமானுஷீதி தா ஶமேவலா ரலேயா மி பு⁴வி ॥ 8-80॥
ப⁴க³வ பரவானய ஜன: ரதி லாசரித ம வ ேம ।
இதி ேசாபனதா தி ரு’ஶ ரு’தவா ஸுரபு பத³ ஶ ॥ 8-
81॥
ரத²ைக கவ ஶஸ ப⁴வா தவ ⁴ வா மஹிஷீசிராயஸா ।
உபல ³த⁴வதீ தி³வ யுத விவஶாஶாபனி ரு’ திகாரண ॥ 8-82॥
தத³ல தத³பாயசி தயாவிபது³ ப திமதாமுப தி²தா ।
வஸுேத⁴யமேவ யதா வயா வஸும யா ஹி ரு’பா: கல ரிண: ॥
8-83॥
உத³ேய மத³வா யமு சதா ருதமாவி ரு’தமா மவ வயா ।
மனஸ தது³ப தி²ேத வேர புனர லீப³தயா ரகா யதா ॥ 8-84॥
ருத³தா குத ஏவஸா புன ப⁴வதா நானு ரு’தாபி ல ⁴யேத ।
பரேலாகஜுஷா வக மபி⁴ க³தேயாபி⁴ னபதா²ஹிேத³ஹிநா ॥ 8-
85॥
அபேஶாகம :குடு பி³னீமனு ³ரு’ ணீ வநிவாபத³ திபி:⁴ ।
வஜ ருகிலாதிஸ தத த³ஹதி ேரதமிதி ரச ேத ॥ 8-86॥

மரண ர ரு’தி:ஶரீரி வி ரு’தி ஜீவிதமு யேத பு³ைத:⁴ ।
ணம யவதி ட²ேத வஸ யதி³ ஜ து னனுலாப⁴வானெஸௗ ॥ 8-

87॥
அவக³ ச²தி ட⁴ேசதன: ரிய ஶ ரு’தி³ஶ யம பித ।
தி²ரதீ⁴ துதேத³வம யேதகுஶல ³வாரதயாஸமு ³ ⁴ரு’த ॥ 8-88॥

6 sanskritdocuments.org



.. Raghuvansha by Kalidas Chapter 8 ..

வஶரீரஶரீரி வபி ருதஸ ேயாக³விப யெயௗயதா³ ।
விரஹ: கிமிவானுதாபேய ³வத³ பா³ ைய விஷைய விப சித ॥ 8-
89॥
ந ரு’த² ³ஜனவ சு²ேசா வஶ வ நாமு தம க³ தும ஹஸி ।
³ருமஸானுமதா கிம தர யதி³ வாெயௗ ³விதேயऽபிேத சலா: ॥ 8-

90॥
ஸதேத²திவிேனதுருதா³ரமேத: ரதி ³ ’ யவேசாவிஸஸ ஜமுனி ।
தத³ல ³த⁴பத³ ரு’தி³ ேஶாகக⁴ேன ரதியாதமிவா திகம ய கு³ேரா:
॥ 8-91॥
ேத ெடௗபரிக³மிதா:ஸமா:கத² சி ³பா³ல வாத³விதத²ஸூ ரு’ேதன
ஸூே : ।
ஸா ³ரு’ ய ரதி ரு’தித³ ஶ : ரியாயா: வ ேனஷு ணிகஸமாக³ேமா ஸைவ ச
॥ 8-92॥
த ய ரஸ ய ரு’த³ய கில ேஶாகஶ கு:
ல ரேராஹஇவெஸௗத⁴தல பி³ேப⁴த³ ।
ரா தேஹதுமபி த பி⁴ஷஜாமஸா ⁴ய
லாப⁴ ரியானுக³மேன வரயாஸ ேமேன ॥ 8-93॥
ஸ ய ³வினீதமத²வ மஹர குமார-
மாதி³ ய ர ணவிெதௗ⁴விதி⁴வ ரஜாநா ।
ேராேகா³ப ரு’ டதனுது³ வஸதி முமு ு:
ராேயாபேவஶனமதி ரு’பதி ப³ ⁴வ ॥ 8-94॥
தீ ேத² ேதாய யதிகரப⁴ேவஜ னுக யாஸர ேவா-
ேத³ஹ யாகா³த³மரக³ண ேல ²யமாஸா ³யஸ ³ய: ।
வாகாராதி⁴கதரருசா ஸ க³த: கா தயாெஸௗ

லீலாகா³ேர வரமத புன ன த³ ⁴ய தேரஷு ॥ 8-95॥
இதி ரகு⁴வ ேஶமஹாகா ேய கவி காலிதா³ஸ-
ரு’தாவஜவிலாேபா நாமா டம:ஸ க:³ ॥
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॥ ரகு⁴வ ஶ ஸ க:³ 8 காலிதா³ஸ ரு’த ॥
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