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shrIkRiShNakarNAmRitam

kh’Shணகrhmh’தmh

॥ phரத²மாவாஸ: ॥

சிnhதாமணிrhஜயதி ேஸாமகி³rh³rhேம
ஶிா³ச ப⁴க³வாnh ஶிகி²பிச²ெமௗ: ।
யthபாத³கlhபதபlhலவேஶக²ேரஷு
லாshவயmhவரரஸmh லப⁴ேத ஜய: ॥ 1.1॥
அshதி shவshதணீகராkh³ரவிக³லthகlhபphரஸூநாphதmh
வshphரshதேவiΝநாத³லஹநிrhவாணநிrhvhயாலmh ।
shரshதshரshதநிth³த⁴நீவிவிலஸth³ேகா³பீஸஹshராvh’தmh
ஹshதnhயshதநதாபவrhக³மகி²ேலாதா³ரmh கிேஶாராkh’தி ॥ 1.2॥
சாrhையகநிதா⁴நமசபலாऽபாŋhக³chச²டாமnhத³ரmh
லாவNhயாmh’தவீசிலாதth³’ஶmh லகடாth³’தmh ।
காnhதீ³நாŋhக³ணphரணயிநmh காமாவதாராŋhரmh
பா³லmh நீலம வயmh ம⁴மshவாராjhயமாராth◌⁴iνம: ॥ 1.3॥
ப³rhேஹாthதmhஸவிலாnhதலப⁴ரmh மா⁴rhயமkh³நாநநmh
phேராnhலnhநவெயௗவநmh phரவிலஸth³ேவiΝphரதா³mh’தmh ।
ஆபீநshதநTh³மலாபி⁴ரபி⁴ேதா ேகா³பீபி⁴ராராதி⁴தmh
jhேயாதிேசத நசகாshதி ஜக³தாேமகாபி⁴ராமாth³⁴தmh ॥ 1.4॥
ம⁴ரதரshதாmh’தவிiµkh³த⁴iµகா²mh³ஹmh
மத³ஶிகி²பிச²லாசி²தமேநாjhஞகசphரசயmh ।
விஷயவிஷாஷkh³ரஸநkh³’th◌⁴iν ேசத ேம
விலவிேலாசநmh கிமபி தா⁴ம சகாshதி சிரmh ॥ 1.5॥
iµலாயமாநநயநாmh³ஜmh விேபா⁴rhiµரநிநாத³மகரnhத³நிrhப⁴ரmh ।
iµராயமாணmh’³க³Nhட³மNhட³லmh iµக²பŋhகஜmh மந ேம விjh’mhப⁴தாmh ॥
1.6॥

1



kh’Shணகrhmh’தmh

கமநீயகிேஶாரiµkh³த⁴rhேத: கலேவiΝkhவணிதாth³’தாநேநnhேதா:³ ।
மம வாசி விjh’mhப⁴தாmh iµராேரrhம⁴mhண: கணிகாபி காபி காபி ॥ 1.7॥
மத³ஶிக²Nh³ஶிக²Nhட³வி⁴ஷணmh மத³நமnhத²ரiµkh³த⁴iµகா²mh³ஜmh ।
vhரஜவ⁴நயநாஜநரதmh விஜயதாmh மம வாŋhமயவிதmh ॥ 1.8॥
பlhலவாணபாணிபŋhகஜஸŋhகி³ேவiΝரவாலmh
²lhலபாடலபாடபவாதி³பாத³ஸேராஹmh ।
உlhலஸnhம⁴ராத⁴ரth³திமஜஸரஸாநநmh
வlhலவீசmhப⁴ŋhமபŋhகிலmh phர⁴மாரேய ॥ 1.9॥
அபாŋhக³ேரகா²பி⁴ரப⁴ŋh³ராபி⁴ரநŋhக³லாரஸரதாபி:◌⁴ ।
அiνணmh வlhலவஸுnhத³பி⁴ரph◌⁴யrhசமாநmh வி⁴மாரயாம: ॥ 1.10॥
’த³ேய மம ’th³யவிph◌⁴ரமாmh ’த³யmh ஹrhஷவிஶாலேலாலேநthரmh ।
தணmh vhரஜபா³லஸுnhத³mh தரலmh கிசந தா⁴ம ஸnhநித⁴thதாmh ॥ 1.11॥
நிகி²ல⁴வநலநிthயலாshபதா³ph◌⁴யாmh
கமலவிபிநவீதீ²க³rhவஸrhவŋhகஷாph◌⁴யாmh ।
phரணமத³ப⁴யதா³நphெரௗட⁴கா³ேடா⁴th³த⁴தாph◌⁴யாmh
கிமபி வஹ ேசத: kh’Shணபாதா³mh³ஜாph◌⁴யாmh ॥ 1.12॥
phரணயபணதாph◌⁴யாmh phராப⁴வாலmhப³நாph◌⁴யாmh
phரதிபத³லதாph◌⁴யாmh phரthயஹmh தநாph◌⁴யாmh ।
phரதிiµஹுரதி⁴காph◌⁴யாmh phரshiνவlhேலாசநாph◌⁴யாmh
phரப⁴வ ’த³ேய ந: phராணநாத:² கிேஶார: ॥ 1.13॥
மா⁴rhயவாதி⁴மதா³nhத⁴தரŋhக³ப⁴ŋhகீ³ஶ ◌்’ŋhகா³ரஸŋhகதஶீதகிேஶாரேவஷmh ।
ஆமnhத³ஹாஸலதாநநசnhth³ரபி³mhப³மாநnhத³ஸmhphலவமiνphலவதாmh மேநா ேம ॥
1.14॥
அvhயாஜமஜுளiµகா²mh³ஜiµkh³த⁴பா⁴ைவராshவாth³யமாநநிஜேவiΝவிேநாத³நாத³mh
।
ஆkhட³தாமணபாத³ஸேராஹாph◌⁴யாமாrhth³ேர மதீ³ய’த³ேய ⁴வநாrhth³ரேமாஜ:
॥ 1.15॥
மணிரவாசாலmh வnhேத³ தchசரணmh விேபா:◌⁴ ।
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லதாநி யதீ³யாநி லமாணி vhரஜவீதி²ஷு ॥ 1.16॥
மம ேசத sh²ர வlhலவீவிேபா⁴rhமணிரphரணயிமஜுஶிதmh ।
கமலாவேநசரகnhத³கnhயகாகலஹmhஸகNhட²கலதாth³’தmh ॥ 1. 17॥
தணகமயவிலாயதநயநmh
கமலாசகலஶீப⁴ரலகீkh’த’த³யmh ।
iµரரவதரkh’தiµநிமாநஸநநmh
மம ேக²லதி மத³ேசத ம⁴ராத⁴ரமmh’தmh ॥ 1.18॥
ஆiµkh³த⁴மrhத⁴நயநாmh³ஜmhph³யமாந-
ஹrhஷாலvhரஜவ⁴ம⁴ராநேநnhேதா:³ ।
ஆரph³த⁴ேவiΝரவமாதி³கிேஶாரrhேத-
ராவிrhப⁴வnhதி மம ேசத ேகऽபி பா⁴வா: ॥ 1.19॥
கலkhவணிதகŋhகணmh கரநிth³த⁴பீதாmhப³ரmh
khரமphரsh’தnhதலmh கதப³rhஹ⁴ஷmh விேபா: ◌⁴ ।
ந: phரsh’திசாபலmh phரணயிநீ⁴ஜாயnhthதmh
மம sh²ர மாநேஸ மத³நேகஶyhேயாthதி²தmh ॥ 1.20॥
shேதாகshேதாகநிth◌⁴யமாநmh’³லphரshயnhதி³மnhத³shதmh
phேரேமாth³ேப⁴த³நிரrhக³லphரsh’மரphரvhயkhதேராேமாth³க³மmh ।
ேராth’ேராthரமேநாஹரvhரஜவ⁴லாேதா² ஜlhபிதmh
th²யாshவாபiµபாshமேஹ ப⁴க³வத: khடா³நிலth³th³’ஶ: ॥ 1.21॥
விசிthரபthராŋhரஶாபா³லாshதநாnhதரmh ெமௗநிமேநாऽnhதரmh வா ।
அபாshய vh’nhதா³வநபாத³பாshயiµபாshயமnhயnhந விேலாகயாம: ॥ 1.22॥
ஸாrhத⁴mh ஸmh’th³ைத⁴ரmh’தாயமாைநராth◌⁴யாயமாைநrhiµரநிநாைத:³ ।
rhதா⁴பி⁴khதmh ம⁴ராkh’தீநாmh பா³லmh கதா³ நாம விேலாகயிShேய ॥ 1.23॥
ஶிஶிேத கதா³ iν ந: ஶிகி²பிசா²ப⁴ரணஶிஶுrhth³’ேஶா: ।
க³ளmh விக³லnhம⁴th³ரவshதiµth³ராmh’³நா iµேக²nh³நா ॥ 1.24॥
காNhயகrh³ரகடாநிேணந தாNhயஸmhவதைஶஶவைவப⁴ேவந ।
ஆShணதா ⁴வநமth³⁴தவிph◌⁴ரேமண kh’Shணசnhth³ர ஶிஶி ேலாசநmh ேம ॥
1.25॥
கதா³ வா காnhதீ³வலயத³லயாமலதரா:
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கடாா லயnhேத கிமபி கவீசிநிசிதா: ।
கதா³ வா கnhத³rhபphரதிப⁴டஜடாசnhth³ரஶிஶிரா:
கிமphயnhதshேதாஷmh த³த³தி iµரேகநிநதா:³ ॥ 1.26॥
அதீ⁴ரமாேலாகிதமாrhth³ரஜlhபிதmh க³தmh ச க³mhபீ⁴ரவிலாஸமnhத²ரmh ।
அமnhத³மாŋhகி³தமாேலாnhமத³shதmh ச ேத நாத² வத³nhதி ேகா³பிகா: ॥ 1.27॥
அshேதாகshதப⁴ரமாயதாயதாmh நி:ேஶஷshதநmh’தி³தmh vhரஜாŋhக³நாபி: ◌⁴ ।
நிshமshதப³கிதநீலகாnhதிதா⁴ரmh th³’யாஸmh th⁴வநஸுnhத³ரmh மஹshேத ॥
1.28॥
மயி phரஸாத³mh ம⁴ைர: கடாைrhவmhஶீநிநாதா³iνசைரrhவிேத⁴ ।
thவயி phரஸnhேந கிஹாபைரrhநshthவyhயphரஸnhேந கிஹாபைரrhந: ॥ 1.29॥
நிப³th³த⁴iµkh³தா⁴ஜேரஷ யாேச நீரnhth◌⁴ரைத³nhேயாnhநதiµkhதகNhட²mh ।
த³யாmh³ேத⁴ ேத³வ ப⁴வthகடாதா³Nhயேலேஶந ஸkh’nhநிச ॥ 1.30॥
பிசா²வதmhஸரசேநாசிதேகஶபாேஶ பீநshதநீநயநபŋhகஜஜநீேய ।
சnhth³ராரவிnhத³விஜேயாth³யதவkhthரபி³mhேப³ சாபlhயேமதி நயநmh தவ ைஶஶேவ ந: ॥
1.31॥
thவchைச²ஶவmh th⁴வநாth³⁴தthயைவ யchசாபலmh ச மம வாக³விவாத³க³mhயmh
।
தth கிmh கேரா விரணnhiµரவிலாஸiµkh³த⁴mhiµகா²mh³ஜiµதீ³ph◌⁴யாmh
॥ 1.32॥
பrhயாசிதாmh’தரஸாநி பதா³rhத²ப⁴ŋhகீ³ப²lh³நி வlhகி³தவிஶாலவிேலாசநநாநி ।
பா³lhயாதி⁴காநி மத³வlhலவபா⁴விதாநி பா⁴ேவ ட²nhதி ஸுth³’ஶாmh தவ ஜlhபிதாநி
॥ 1.33॥
ந: phரஸnhேநந iµேக²nh³ேதஜஸா ேராऽவதீrhணshய kh’பாமஹாmh³ேத:◌⁴ ।
தேத³வ லாiµரரவாmh’தmh ஸமாதி⁴விkh◌⁴நாய கதா³ iν ேம ப⁴ேவth ॥ 1.34॥
பா⁴ேவந iµkh³த⁴சபேலந விேலாகேநந மnhமாநேஸ கிமபி சாபலiµth³வஹnhதmh ।
ேலாேலந ேலாசநரஸாயநேணந லாகிேஶாரiµப³iµthஸுேகாऽsh ॥
1.35॥
அதீ⁴ரபி³mhபா³த⁴ரவிph◌⁴ரேமண ஹrhஷாrhth³ரேவiΝshவரஸmhபதா³ ச ।
அேநந ேகநாபி மேநாஹேரண ஹா ஹnhத ஹா ஹnhத மேநா ⁴ேநாதி ॥ 1.36॥
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யாவnhந ேம நிகி²லமrhமth³’டா⁴பி⁴கா⁴தநிshஸnhதி⁴ப³nhத⁴நiµேத³thயஸேவாபதாப: ।
தாவth³விேபா⁴ ப⁴வ தாவகவkhthரசnhth³ரசnhth³ராதபth³வி³ணிதா மம சிthததா⁴ரா॥
1.37॥
யாவnhந ேம நரத³ஶா த³ஶ th³’ேஶாऽபி ரnhth◌⁴ரா³ேத³தி திkh’தஸrhவபா⁴வா ।
லாவNhயேகப⁴வநmh தவ தாவேத³லmhயா:ஸiµthkhவணிதேவiΝiµேக²nh³பி³mhப³mh
॥ 1.38॥
ஆேலாலேலாசநவிேலாகிதேகதா⁴ராநீராதாkh³ரஸரேண: கmh³ராேஶ: ।
ஆrhth³ராணி ேவiΝநிநைத:³ phரதிநாத³ைரராகrhணயா மணிரஶிதாநி ॥
1.39॥
ேஹ ேத³வ ேஹ த³யித ேஹ ஜக³ேத³கப³nhேதா⁴ ேக kh’Shண ேஹ சபல ேஹ
கணகnhேதா⁴ ।
ேஹ நாத² ேஹ ரமண ேஹ நயநாபி⁴ராம ஹா ஹா கதா³ iν ப⁴விதா பத³mh
th³’ேஶாrhேம ॥ 1.40॥
அnhயத⁴nhயாநி தி³நாnhதராணி ஹேர thவதா³ேலாகநமnhதேரண ।
அநாத²ப³nhேதா⁴ கணகnhேதா⁴ ஹா ஹnhத ஹா ஹnhத கத²mh நயா ॥ 1.41॥
கிவ ஶ ◌்’iΝம: கshய ph³ம: கத²mh kh’தமாஶயா
கத²யத கதா²mh த⁴nhயாமnhயாமேஹா ’த³ேயஶய: ।
ம⁴ரம⁴ரshேமராகாேர மேநாநயேநாthஸேவ
kh’பணkh’ப kh’Shேண th’Sh சிரmh ப³த லmhப³ேத ॥ 1.42॥
ஆph◌⁴யாmh விேலாசநாph◌⁴யாமmh³ஜத³லலதேலாசநmh பா³லmh ।
th³வாph◌⁴யாமபி பரph³⁴mh ³ேர மம ஹnhத ைத³வஸமாkh³ ॥ 1.43॥
அராnhதshதமத⁴ேராShட²mhஹrhஷாrhth³ரth³வி³ணமேநாjhஞேவiΝகீ³தmh
।
விph◌⁴ராmhயth³விலவிேலாசநாrhத⁴iµkh³த⁴mh வீShேய தவ வத³நாmh³ஜmh கதா³ iν
॥ 1.44॥
லாயதாph◌⁴யாmh ரஸஶீதலாph◌⁴யாmh நீலாph◌⁴யாmh நயநாmh³ஜாph◌⁴யாmh ।
ஆேலாகேயத³th³⁴தவிph◌⁴ரமாph◌⁴யாmh பா³ல: கதா³ காணிக: கிேஶார: ॥ 1.45॥
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ப³ஹுலசிரபா⁴ரmh ப³th³த⁴பிசா²வதmhஸmh சபலசபலேநthரmh சாபி³mhபா³த⁴ேராShட²mh
।
ம⁴ரmh’³லஹாஸmh மnhத²ேராதா³ரலmh mh’க³யதி நயநmh ேம iµkh³த⁴ேவஷmh
iµராேர: ॥ 1.46॥
ப³ஹுலஜலத³chசா²யாேசாரmh விலாஸப⁴ராலஸmh
மத³ஶிகி²ஶிகா²ேலாthதmhஸmh மேநாjhஞiµகா²mh³ஜmh ।
கமபி கமலாபாŋhேகாத³kh³ரphரபnhநஜக³jhதmh
ம⁴மபபாேகாth³ேரகmh வயmh mh’க³யாமேஹ ॥ 1.47॥
பராmh’யmh ³ேர பஷதி³iµநீநாmh vhரஜவ⁴-
th³’ஶாmh th³’யmh ஶவth th⁴வநமேநாஹாவஷmh ।
அநாmh’யmh வாசாமநித³iµத³யாநாமபி கதா³
த³th³’ேய ேத³வ த³ரத³தநீேலாthபலநிப⁴mh ॥ 1.48॥
லாநநாmh³ஜமதீ⁴ரiµதீ³மாணmh
நrhமாணி ேவiΝவிவேரஷு நிேவஶயnhதmh ।
ேடா³லாயமாநநயநmh நயநாபி⁴ராமmh
ேத³வmh கதா³ iν த³யிதmh vhயதிேலாகயிShேய ॥ 1.49॥
லkh³நmh iµஹுrhமந லmhபடஸmhphரதா³யி-
ேலகா²விேலக²நரஸjhஞமேநாjhஞேவஷmh ।
லjhஜnhmh’³shதம⁴shநபிதாத⁴ராmhஶு-
ராேகnh³லாதiµேக²nh³iµnhத³பா³lhயmh ॥ 1.50॥
அமகரகரநிகரmh’³mh’தி³தல-
ஸரஸதரஸரஹஸth³’ஶth³’ஶி ேத³ேவ ।
vhரஜவதிரதிகலஹவிஜயிநிஜலா-
மத³iµதி³தவத³நஶஶிம⁴மணி ேய ॥ 1.51॥
கரகமலத³லத³தலததரவmhஶீ
கலநிநத³க³லத³mh’தக⁴நஸர ேத³ேவ ।
ஸஹஜரஸப⁴ரப⁴தத³ரஹதவீதீ²-
ஸததவஹத³த⁴ரமணிம⁴மணி ேய ॥ 1.52॥
ஸுமஶரஶரஸமரபிதமத³ேகா³பீ-
சகலஶ⁴sh’ணரஸலஸ³ர ேத³ேவ ।
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மத³தmh’³ஹதiµதஶஶிேஶாபா⁴-
iµஹுரதி⁴கiµக²கமலம⁴மணி ேய ॥ 1.53॥
ஆநmhராமதph◌⁴ேவாபசிதாமணபமாŋhேர-
Shவாேலாலாமiνராகி³ேrhநயநேயாராrhth³ராmh mh’ெதௗ³ ஜlhபிேத ।
ஆதாmhராமத⁴ராmh’ேத மத³கலாமmhலாநவmhஶீரேவ-

Shவாஶாshேத மம ேலாசநmh vhரஜஶிேஶாrhrhதிmh ஜக³nhேமாநீmh ॥ 1.54॥
தthைகேஶாரmh தchச வkhthராரவிnhத³mh தthகாNhயmh ேத ச லாகடாா: ।
தthெஸௗnhத³rhயmh ஸா ச மnhத³shத:ஸthயmh ஸthயmh ³rhலப⁴mh ைத³வேதஷு ॥
1.55॥
விேவாபphலவஶமைநகப³th³த⁴தீ³mh விவாஸshதவகிதேசதஸாmh ஜநாநாmh ।
பயாம: phரதிநவகாnhதிகnhத³லாrhth³ரmh பயாம: பதி² பதி² ைஶஶவmh iµராேர: ॥
1.56॥
ெமௗசnhth³ரக⁴ஷ மரகதshதmhபா⁴பி⁴ராமmh வ-
rhவkhthரmh சிthரவிiµkh³த⁴ஹாஸம⁴ரmh பா³ேல விேலாேல th³’ெஶௗ ।
வாசைஶஶவஶீதலாமத³க³ஜலாkh◌⁴யா விலாஸshதி²தி-
rhமnhத³mh மnhத³மேய க ஏஷ ம²ராவீதீ²ேதா கா³ஹேத ॥ 1.57॥
பாெதௗ³ பாத³விநிrhதாmh³ஜவெநௗ பth³மாலயாலŋhkh’ெதௗ
பாணீ ேவiΝவிேநாத³நphரணயிெநௗ பrhயnhதஶிlhபெயௗ ।
பா³ஹூ ேதா³ஹத³பா⁴ஜநmh mh’க³th³’ஶாmh மா⁴rhயதா⁴ரா கி³ேரா
வkhthரmh வாkh³விப⁴வாதிலŋhகி⁴தமேஹா பா³லmh கிேமதnhமஹ: ॥ 1.58॥
ப³rhஹmh நாம வி⁴ஷணmh ப³ஹுமதmh ேவஷாய ேஶைஷரலmh
வkhthரmh th³விthவிேஶஷகாnhதிலஹவிnhயாஸத⁴nhயாத⁴ரmh ।
ஶீலரlhபதி⁴யாமக³mhயவிப⁴ைவ: ஶ ◌்’ŋhகா³ரப⁴ŋhகீ³மயmh
சிthரmh சிthரமேஹா விசிthரமஹேஹா சிthரmh விசிthரmh மஹ: ॥ 11.59॥
அkh³ேர ஸமkh³ரயதி காமபி ேகல-
மnhயாஸு தி³வபி விேலாசநேமவ ஸா ।
ஹா ஹnhத ஹshதபத²³ரமேஹா கிேமத-
தா³th கிேஶாரமயமmhப³ ஜக³ththரயmh ேம ॥ 1.60॥
சிரmh ப³ஹுலmh விரலmh ph◌⁴ரமரmh mh’³லmh வசநmh விலmh நயநmh ।
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அத⁴ரmh ம⁴ரmh வத³நmh லதmh சபலmh சதnh கதா³ऽiνப⁴ேவ ॥ 1.61॥
பபாலய ந: kh’பாலேயthயஸkh’jhஜlhபிதமாthமபா³nhத⁴வ: ।
iµரmh’³லshவநாnhதேர வி⁴ராகrhணயிதா கதா³ iν ந: ॥ 1.62॥
கதா³ iν கshயாmh iν விபth³த³ஶாயாmh ைகேஶாரக³nhதி:◌⁴ கmh³தி⁴rhந: ।
விேலாசநாph◌⁴யாmh விலாயதாph◌⁴யாmh vhயாேலாகயிShயnh விஷயீகேராதி ॥ 1.63॥
ம⁴ரமத⁴ரபி³mhேப³ மஜுளmh மnhத³ஹாேஸ ஶிஶிரமmh’தவாkhேய ஶீதலmh
th³’Shபாேத ।
விலமணேநthேர விதmh ேவiΝநாேத³ மரகதமணிநீலmh பா³லமாேலாகேய iν ॥
1.64॥
மா⁴rhயாத³பி ம⁴ரmh மnhமத²தாதshய கிமபி ைகேஶாரmh ।
சாபlhயாத³பி சபலmh ேசேதா மம ஹரதி ஹnhத கிmh rhம: ॥ 1.65॥
வ:shத²ேல ச விலmh நயேநாthபேல ச மnhத³shேத ச mh’³லmh மத³ஜlhபிேத
ச ।
பி³mhபா³த⁴ேர ச ம⁴ரmh iµரரேவ ச பா³லmh விலாஸநிதி⁴மாகலேய கதா³iν ॥ 1.66॥
ஆrhth³ராவேலாகிதத³யாபணth³த⁴ேநthரமாவிShkh’தshதஸுதா⁴ம⁴ராத⁴ேராShட²mh
।
ஆth³யmh மாmhஸமவதmhதப³rhப³rhஹமாேலாகயnhதி kh’திந:kh’தNhயஜா:
॥ 1.67॥
மார:shவயmh iν ம⁴ரth³திமNhட³லmh iν மா⁴rhயேமவ iν மேநாநயநாmh’தmh iν ।
வாணீmh’ஜா iν மம விதவlhலேபா⁴ iν பா³ேலாऽயமph◌⁴த³யேத மம ேலாசநாய ॥
1.68॥
பா³ேலாऽயமாேலாலவிேலாசேநந வkhthேரண சிthkh’ததி³ŋhiµேக²ந ।
ேவேஷண ேகா⁴ேஷாசித⁴ஷேணந iµkh³ேத⁴ந ³kh³ேத⁴ நயேநாthஸுகmh ந: ॥ 1.69॥
ஆnhேதா³தாkh³ர⁴ஜமாலேநthரலமாrhth³ரshதாrhth³ரவத³நாmh³ஜசnhth³ரபி³mhப³mh
।
ஶிஜாந⁴ஷணஶதmh ஶிகி²பிச²ெமௗmh ஶீதmh விேலாசநரஸாயநமph◌⁴ைபதி ॥
1.70॥
பஶுபாலபாலபஷth³வி⁴ஷணmh ஶிஶுேரஷ ஶீதலவிேலாலேலாசந: ।
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mh’³லshதாrhth³ரவத³ேநnh³ஸmhபதா³ மத³யnhமதீ³ய’த³யmh விகா³ஹேத ॥
1.71॥
var De’s version has additional verse. Numbers are not changed wi De’s.

கித³மத⁴ரவீதீ²kh’phதவmhஶீநிநாத³mh கிரதி நயநேயாrhந: காமபி phேரமதா⁴ராmh ।
ததி³த³மமரவீதீ²³rhலப⁴mh வlhலப⁴mh ந: th⁴வநகமநீயmh ைத³வதmh விதmh
ச ॥ 1.72॥
var

ததி³த³iµபநதmh தமாலநீலmh தரலவிேலாசநதாரகாபி⁴ராமmh ।
iµதி³தiµதி³தவkhthரசnhth³ரபி³mhப³mh iµக²தேவiΝவிலாஸவிதmh ேம ॥ 1.72॥
சாபlhயம சபலாiνப⁴ைவகம சாrhயம சராநநஶிlhபம ।
ெஸௗரph◌⁴யமஸகலாth³⁴தேகம ெஸௗபா⁴kh³யம ததி³த³mh vhரஜபா⁴kh³யம
॥ 1.73॥
மா⁴rhேயண th³வி³ணஶிஶிரmh வkhthரசnhth³ரmh வஹnhதீ
வmhஶீவீதீ²விக³லத³mh’தshேராதஸா ேஸசயnhதீ ।
மth³வாணீநாmh விஹரணபத³mh மthதெஸௗபா⁴kh³யபா⁴ஜாmh
மthNhயாநாmh பணதிரேஹா ேநthரேயாshஸnhநித⁴thேத ॥ 1.74॥
ேதஜேஸऽsh நேமா ேத⁴iνபாேந ேலாகபாேந ।
ராதா⁴பேயாத⁴ேராthஸŋhக³ஶாயிேந ேஶஷஶாயிேந ॥ 1.75॥
ேத⁴iνபாலத³யிதாshதநshத²த⁴nhயŋhமஸநாத²காnhதேய ।
ேவiΝகீ³தக³திலேவத⁴ேஸ ேதஜேஸ ததி³த³ேமாmh நேமா நம: ॥ 1.76॥
mh’³khவணnhரமnhத²ேரண பா³ேலந பாதா³mh³ஜபlhலேவந ।
அiνkhவணnhமஜுளேவiΝகீ³தமாயாதி ேம விதமாthதேக ॥ 1.77॥
ேஸாऽயmh விலாஸiµரநிநதா³mh’ேதந சnhiνத³சிதத³mh மம கrhணkh³மmh
।
ஆயாதி ேம நயநப³nh⁴ரநnhயப³nh⁴ராநnhத³கnhத³தேககடாலய: ॥ 1.78॥
³ராth³விேலாகயதி வாரணேக²லகா³ தா⁴ராகடாப⁴ேதந விேலாசேநந ।
ஆரா³ைபதி ’த³யŋhக³மேவiΝநாத³ேவணீ³ேக⁴ந த³ஶநாவரேணந ேத³வ: ॥
1.79॥
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th⁴வநஸரஸாph◌⁴யாmh தீ³phத⁴ஷாபதா³ph◌⁴யாmh
th³’ஶி th³’ஶி ஶிஶிராph◌⁴யாmh தி³vhயலாலாph◌⁴யாmh ।
அஶரணஶரph◌⁴யாமth³⁴தாph◌⁴யாmh பதா³ph◌⁴யா-
மயமயமiνஜth³ேவiΝராயாதி ேத³வ: ॥ 1.80॥
ேஸாऽயmh iµநீnhth³ரஜநமாநஸதாபஹா ேஸாऽயmh மத³vhரஜவ⁴வஸநாபஹா ।
ேஸாऽயmh th’தீய⁴வேநவரத³rhபஹா ேஸாऽயmh மதீ³ய’த³யாmh³ஹாபஹா
॥ 1.81॥
ஸrhவjhஞthேவ ச ெமௗkh³th◌⁴ேய ச ஸாrhவெபௗ⁴மத³mh மம ।
நிrhவிஶnhநயநmh ேதேஜா நிrhவாணபத³மiνேத ॥ 1.82॥
Shநேமதthநkhதேஶாப⁴iµShேணதராmhேஶாத³யாnhiµேக²nhேதா:³ ।
th’Shmh³ராஶிmh th³வி³ணீகேராதி kh’Shவயmh கிசந விதmh ேம ॥
1.83॥
தேத³ததா³தாmhரவிேலாசநஸmhபா⁴விதாேஶஷவிநmhரவrhக³mh ।
iµஹுrhiµராேரrhம⁴ராத⁴ேராShட²mh iµகா²mh³ஜmh mhப³தி மாநஸmh ேம ॥ 1.84॥
கெரௗ ஶர³த³சிதாmh³ஜவிலாஸஶிா³
பெதௗ³ வி³த⁴பாத³பphரத²மபlhலேவாlhலŋhகி⁴ெநௗ ।
th³’ெஶௗ த³த³rhமத³th⁴வேநாபமாநெயௗ
விேலாkhய ஸுவிேலாசநாmh’தமேஹா மஹchைச²ஶவmh ॥ 1.85॥
ஆசிnhவாநமஹnhயஹnhயஹநி ஸாகாராnh விஹாரkhரமா-
நாnhதா⁴நமnhத⁴தீ’த³யமphயாrhth³ரshதாshயயா ।
ஆதnhவாநமநnhயஜnhமநயநலாkh◌⁴யாமநrhkh◌⁴யாmh த³ஶா-
மாநnhத³mh vhரஜஸுnhத³shதநதஸாmhராjhயமாjhjh’mhப⁴ேத ॥ 1.86॥
ஸiµchch²வதெயௗவநmh தரலைஶஶவாலŋhkh’தmh
மத³ch²தேலாசநmh மத³நiµkh³த⁴ஹாஸாmh’தmh ।
phரதிணவிேலாகநmh phரணயபீதவmhஶீiµக²mh
ஜக³ththரயவிேமாஹநmh ஜயதி மாமகmh விதmh ॥ 1.87॥
சிthரmh தேத³தchசரரவிnhத³mh சிthரmh தேத³தnhநயநாரவிnhத³mh ।
சிthரmh தேத³தth³வத³நாரவிnhத³mh சிthரmh தேத³தthநரmhப³ சிthரmh ॥ 1.88॥
அகி²ல⁴வைநக⁴ஷமதி⁴⁴தஜலதி⁴³th’சmhப⁴mh ।
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vhரஜவதீஹாரவlhமரகதநாயகமஹாமணிmh வnhேத³ ॥ 1.89॥
காnhதாகசkh³ரஹணவிkh³ரஹப³th³த⁴லக²Nhடா³ŋhக³ராக³ரஸரதமஜுள:

।
க³Nhட³shத²iµரமNhட³லேக²லமாநக⁴rhமாŋhரmh கிமபி ேக²லதி kh’Shணேதஜ:
॥ 1.90॥
ம⁴ரmh ம⁴ரmh வரshய விேபா⁴rhம⁴ரmh ம⁴ரmh வத³நmh ம⁴ரmh ।
ம⁴க³nhதி⁴ mh’³shதேமதத³ேஹா ம⁴ரmh ம⁴ரmh ம⁴ரmh ம⁴ரmh ॥ 1.91॥
ஶ ◌்’ŋhகா³ரரஸஸrhவshவmh ஶிகி²பிச²வி⁴ஷணmh ।
அŋhகீ³kh’தநராகாரமாரேய ⁴வநாரயmh ॥ 1.92॥
நாth³யாபி பயதி கதா³சந த³rhஶேநந சிthேதந ேசாபநிஷதா³ ஸுth³’ஶாmh
ஸஹshரmh ।
ஸ thவmh சிரmh நயநேயாரநேயா: பத³vhயாmh shவாnh கயா iν kh’பயா மம
ஸnhநித⁴thேஸ ॥ 1.93॥
ேகயmh காnhதி: ேகஶவ thவnhiµேக²nhேதா:³ ேகாऽயmh ேவஷ: ேகாऽபி வாசாம⁴: ।
ேஸயmh ேஸாऽயmh shவா³தா மஜுள: ⁴ேயா ⁴ேயா ⁴யஶshதாmh நமா ॥
1.94॥
வத³ேநnh³விநிrhதஶஶீ த³ஶதா⁴ ேத³வ பத³mh phரபth³யேத ।
அதி⁴காmh யமiνேததராmh தவ காNhயவிjh’mhபி⁴தmh கியth ॥ 1.95॥
தththவnhiµக²mh கத²வாph³ஜஸமாநகmhவாŋhமா⁴ப³ஹுலபrhவகலாஸmh’th³த⁴mh
।
தth கிmh ph³ேவ கிமபரmh ⁴வைநககாnhதmh யshய thவதா³நநஸமா ஸுஷமா ஸதா³
shயாth ॥ 1.96॥
ஶுஷேஸ யதி³வச:ஶ ◌்’iΝ மாமகீநmh rhைவரrhவகவிபி⁴rhந கடாதmh யth ।
நீராஜநkhரம⁴ரmh ப⁴வதா³நேநnhேதா:³ நிrhvhயாஜமrhஹதி சிராயா ஶஶிphரதீ³ப: ॥ 1.97॥
அக²Nhட³நிrhவாணரஸphரவாைஹrhவிக²Nh³தாேஶஷரஸாnhதராணி ।
அயnhthேதாth³வாnhதஸுதா⁴rhணவாநி ஜயnhதி ஶீதாநி தவ shதாநி ॥ 1.98॥
காமmh ஸnh ஸஹshரஶ: கதிபேய shவாரshயெதௗ⁴ேரயகா:
காமmh வா கமநீயதாபணதிshவாராjhயப³th³த⁴vhரதா: ।
ைதrhைநவmh விவதா³மேஹ ந ச வயmh ேத³வ phயmh ph³மேஹ
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யthஸthயmh ரமணீயதாபணதிshthவyhேயவ பாரŋhக³தா ॥ 1.99॥
மnhதா³ரேல மத³நாபி⁴ராமmh பி³mhபா³த⁴ராதேவiΝநாத³mh ।
ேகா³ேகா³பேகா³பீஜநமth◌⁴யஸmhshத²mh ேகா³பmh ப⁴ேஜ ேகா³லrhணசnhth³ரmh ॥
1.100॥
க³லth³vhடா³ ேலாலா மத³நவநிதா ேகா³பவநிதா
ம⁴shபீ²தmh கீ³தmh கிமபி ம⁴ரா சாபல⁴ரா ।
ஸiµjhjh’mhபா⁴ ³mhபா² ம⁴மகி³ராmh மாth³’ஶகி³ராmh
thவயி shதா²ேந ஜாேத த³த⁴தி சபலmh ஜnhம ச ப²லmh ॥ 1.101॥
⁴வநmh ப⁴வநmh விலாநீ shதநயshதாமரஸாஸந:shமரச ।
பசாரபரmhபரா:ஸுேரnhth³ராshதத³பி thவchசதmh விேபா⁴ விசிthரmh ॥ 1.102॥
ேத³வshthேலாகெஸௗபா⁴kh³யகshதிலகாŋhர: ।
யாth³ vhரஜாŋhக³நாநŋhக³ேகலதவிph◌⁴ரம: ॥ 1.103॥
phேரமத³mh ச ேம காமத³mh ச ேம ேவத³நmh ச ேம ைவப⁴வmh ச ேம ।
வநmh ச ேம விதmh ச ேம ைத³வதmh ச ேம ேத³வ நாபரmh ॥ 1.104॥
மா⁴rhேயண விjh’mhப⁴nhதாmh வாேசா நshதவ ைவப⁴ேவ ।
சாபlhேயந விவrhத⁴nhதாmh சிnhதா நshதவ ைஶஶேவ ॥ 1.105॥
யாநி thவchசதாmh’தாநி ரஸநாேலயாநி த⁴nhயாthமநாmh
ேய வா சாபலைஶஶவvhயதிகரா ராதா⁴பராேதா⁴nhiµகா:² ।
யா வா பா⁴விதேவiΝகீ³தக³தேயா லாiµகா²mhேபா⁴ேஹ
தா⁴ராவாகயா வஹnh ’த³ேய தாnhேயவ தாnhேயவ ேம ॥ 1.106॥
ப⁴khதிshthவயி shதி²ரதரா ப⁴க³வnh யதி³shயா-
th³ைத³ேவந ந: ப²ததி³vhயகிேஶாரேவேஷ ।
iµkhதி:shவயmh iµதாஜ ேஸவேதऽshமாnh
த⁴rhமாrhத²காமக³தய:ஸமயphரதீா: ॥ 1.107॥
ஜய ஜய ஜய ேத³வ ேத³வ ேத³வ th⁴வநமŋhக³ளதி³vhயநாமேத⁴ய ।
ஜய ஜய ஜய பா³லkh’Shணேத³வ ரவணமேநாநயநாmh’தாவதார ॥ 1.108॥
ph◌⁴யmh நிrhப⁴ரஹrhஷவrhஷவிவஶாேவஶsh²டாவிrhப⁴வth³-
⁴யசாபல⁴ேதஷு ஸுkh’தாmh பா⁴ேவஷு நிrhபா⁴ஸேத ।
மth³ேகா³லமNhட³நாய மஹேத வாசாmh வி³ரsh²டnh-
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மா⁴rhையகரஸாrhணவாய மஹேஸ கshைம சித³shைம நம: ॥ 1.109॥
ஈஶாநேத³வசரப⁴ரேணந நீவீதா³ேமாத³ரshதி²ரயஶ:shதப³ேகாth³க³ேமந ।
லாஶுேகந ரசிதmh தவ ேத³வ kh’Shணகrhmh’தmh வஹ கlhபஶதாnhதேரऽபி ॥
1.110॥
var De’s book has additional two verses

த⁴nhயாநாmh ஸரஸாiνலாபஸரணீெஸௗரph◌⁴யமph◌⁴யshயதாmh
கrhநாmh விவேரஷு காமபி ஸுதா⁴vh’Shmh ³ஹாநmh iµஹு: ।
வnhயாநாmh ஸுth³’ஶாmh மேநாநயநேயாrhமkh³நshய ேத³வshய ந:
கrhநாmh வசஸாmh விjh’mhபி⁴தமேஹா kh’Shணshய கrhmh’தmh ॥ 1.111॥
அiνkh³ரஹth³வி³ணவிஶாலேலாசைநரiνshமரnh mh’³iµரரவாmh’ைத: ।
யேதா யத: phரஸரதி ேம விேலாசநmh ததshதத:sh²ர தைவவ ைவப⁴வmh ॥ 1.112॥
var

॥ இதி kh’Shணகrhmh’ேத phரத²மாவாஸ:ஸமாphத: ॥

॥ th³விதீயாவாஸ: ॥

அபி⁴நவநவநீதshநிkh³த⁴மாபீத³kh³த⁴mh
த³தி⁴கணபதி³kh³த⁴mh iµkh³த⁴மŋhகmh iµராேர: ।
தி³ஶ ⁴வநkh’chch²ரchேச²தி³ தாபிச²³chச²-
chச²வி நவஶிகி²பிசா²லாசி²தmh வாசி²தmh ந: ॥ 2.1॥
யாmh th³’ShThவா யiµநாmh பிபாஸுரநிஶmh vhேஹா க³வாmh கா³ஹேத
விth³thவாநிதி நீலகNhட²நிவேஹா யாmh th³ரShiµthகNhட²ேத ।
உthதmhஸாய தமாலபlhலவதி சி²nhத³nhதி யாmh ேகா³பிகா:
கnhதி: காயஶாஸநshய வஷ:ஸா பாவநீ பா ந: ॥ 2.2॥
ேத³வ: பாயாthபய விமேல யாiµேந மjhஜதீநாmh
யாசnhதீநாமiνநயபைத³rhவசிதாnhயmhஶுகாநி ।
லjhஜாேலாலரலஸவிலைஸnhஷthபசபா³ண-
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rhேகா³பshthmh நயநஸுைமரrhசித: ேகஶேவா ந: ॥ 2.3॥
மாதrhநாத:பரமiνசிதmh யthக²லாநாmh ரshதா-
த³shதாஶŋhகmh ஜட²ரபிட²rhதேய நrhதிதா ।
தthnhதvhயmh ஸஹஜஸரேல வthஸேல வாணி rhயாmh
phராயசிthதmh ³ணக³ணநயா ேகா³பேவஷshய விShே: ॥ 2.4॥
அŋh³lhயkh³ைரரணகிரணrhiµkhதஸmhth³த⁴ரnhth◌⁴ரmh
வாரmh வாரmh வத³நமதா ேவiΝமாரயnhதmh ।
vhயthயshதாŋhkh◌⁴mh விகசகமலchசா²யவிshதாரேநthரmh
வnhேத³ vh’nhதா³வநஸுசதmh நnhத³ேகா³பாலஸூiνmh ॥ 2.5॥
மnhத³mh மnhத³mh ம⁴ரநிநைத³rhேவiΝமாரயnhதmh
vh’nhத³mh vh’nhதா³வந⁴வி க³வாmh சாரயnhதmh சரnhதmh ।
ச²nhேதா³பா⁴ேக³ ஶதமக²iµக²th◌⁴வmhநாmh தா³நவாநாmh
ஹnhதாரmh தmh கத²ய ரஸேந ேகா³பகnhயா⁴ஜŋhக³mh ॥ 2.6॥
ேவணீேல விரசிதக⁴நயாமபிசா²வேடா³
விth³lhேலகா²வலயித இவ shநிkh³த⁴பீதாmhப³ேரண ।
மாமாŋhக³nhமரகதமணிshதmhப⁴க³mhபீ⁴ரபா³ஹு:
shவphேந th³’Shடshதணள⁴ஷே நீலேமக: ◌⁴ ॥ 2.7॥
kh’Shேண ’thவா வஸநநிசயmh லஜாதி⁴ேட⁴
iµkh³தா⁴ காசிnhiµஹுரiνநைய: கிmh nhவிதி vhயாஹரnhதீ ।
ஸph◌⁴ப⁴ŋhக³mh ஸத³ரஹதmh ஸthரபmh ஸாiνராக³mh
சா²யாெஶௗேர: கரதலக³தாnhயmhப³ராNhயாசகrhஷ ॥ 2.8॥
அபி ஜiν பரshnhநாthதNhேயா ப⁴ேவயmh
தட⁴வி யiµநாயாshதாth³’ேஶா வmhஶநால: ।
அiνப⁴வதி ய ஏஷ:மதா³பீ⁴ரஸூேநா-
ரத⁴ரமணிஸபnhயாஸத⁴nhயாமவshதா²mh ॥ 2.9॥
அயி பசிiν ேசத: phராதரmhேபா⁴ஜேநthரmh
கப³ரகதசசthபிச²தா³மாபி⁴ராமmh ।
வலபி⁴³பலநீலmh வlhலவீபா⁴க³ேத⁴யmh
நிகி²லநிக³மவlhலகnhத³mh iµnhத³mh ॥ 2.10।
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அயி iµர iµnhத³shேமரவkhthராரவிnhத³-
வஸநம⁴ரஸjhேஞ thவாmh phரணmhயாth³ய யாேச ।
அத⁴ரமணிஸபmh phராphதவthயாmh ப⁴வthயாmh
கத²ய ரஹ கrhேண மth³த³ஶாmh நnhத³ஸூேநா: ॥ 2.11।
ஸஜலஜலத³நீலmh வlhலவீேகேலாலmh
தஸுரதலmh விth³³lhலாேசலmh ।
ஸுரலகாலmh ஸnhமேநாபி³mhப³லmh
நதஸுரiµநிஜாலmh ெநௗ ேகா³பாலபா³லmh ॥ 2.12॥
அத⁴ரபி³mhப³விட³mhபி³தவிth³மmh ம⁴ரேவiΝநிநாத³விேநாதி³நmh ।
கமலேகாமலகmhரiµகா²mh³ஜmh கமபி ேகா³பமாரiµபாshமேஹ ॥ 2.13॥
அத⁴ேர விநிேவய வmhஶநாலmh விவராNhயshய ஸலமŋh³பி:◌⁴ ।
iµஹுரnhதரயnhiµஹுrhவிவrhணnh ம⁴ரmh கா³யதி மாத⁴ேவா வநாnhேத ॥ 2.14॥
வத³ேந நவநீதக³nhத⁴வாஹmh வசேந தshகரசா⁴ணmh ।
நயேந ஹநாமாரேயதா²சரேண ேகாமலதாNhட³வmh மாரmh ॥ 2.15॥
அiµநாகி²லேகா³பேகா³பநாrhத²mh யiµநாேராத⁴ நnhத³நnhத³ேநந ।
த³iµநா வநஸmhப⁴வ: பேப ந: கிiµ நாெஸௗ ஶரrhதி²நாmh ஶரNhய: ॥ 2.16॥
ஜக³தா³த³ரணீயஜாரபா⁴வmh ஜலஜாபthயவேசாவிசாரக³mhயmh ।
தiνதாmh தiνதாmh ஶிேவதராmh ஸுரநாேதா²பலஸுnhத³ரmh மேஹா ந: ॥ 2.17॥
யா ேஶக²ேர திகி³ராmh ’தி³ ேயாக³பா⁴ஜாmh பாதா³mh³ேஜ ச ஸுலபா⁴
vhரஜஸுnhத³mh ।
ஸா காऽபி ஸrhவஜக³தாமபி⁴ராமமா காமாய ேநா ப⁴வ ேகா³பகிேஶாரrhதி: ॥
2.18॥
அthயnhதபா³லமதஸுமphரகாஶmh தி³kh³வாஸஸmh கநக⁴ஷண⁴தாŋhக³mh ।
விshரshதேகஶமத⁴ரமாயதாmh kh’Shணmh நமா மநஸா வஸுேத³வஸூiνmh
॥ 2.19॥
ஹshதாŋhkh◌⁴நிkhவணிதகŋhகணகிŋhகிணீகmh மth◌⁴ேய நிதmhப³மவலmhபி³தேஹமஸூthரmh
।
iµkhதாகலாபiµkh’தகாகபmh வnhதா³மேஹ vhரஜவரmh வஸுேத³வபா⁴kh³யmh॥
2.20॥
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vh’nhதா³வநth³மதேலஷு க³வாmh க³ேணஷு ேவதா³வஸாநஸமேயஷு ச
th³’யேத யth ।
தth³ேவiΝநாத³நபரmh ஶிகி²பிச²ட³mh ph³ரம shமரா கமேலணமph◌⁴ரநீலmh ॥
2.21॥
vhயthயshதபாத³மவதmhதப³rhப³rhஹmh ஸாசீkh’தாநநநிேவஶிதேவiΝரnhth◌⁴ரmh ।
ேதஜ: பரmh பரமகாணிகmh ரshதாth phராணphரயாணஸமேய மம ஸnhநித⁴thதாmh ॥
2.22॥
ேகா⁴ஷphரேகா⁴ஷஶமநாய மேதா²³ேணந மth◌⁴ேய ப³ப³nhத⁴ ஜநநீ நவநீதேசாரmh ।
தth³ப³nhத⁴நmh thஜக³தாiµத³ராரயாமாkhேராஶகாரணமேஹா நிதராmh ப³⁴வ ॥
2.23॥
ைஶவா வயmh ந க² தthர விசாரணீயmh பசாஜபபரா நிதராmh ததா²பி ।
ேசேதா மதீ³யமதஸுமாவபா⁴ஸmh shேமராநநmh shமரதி ேகா³பவ⁴கிேஶாரmh ॥
2.24॥
ராதா⁴ நா ஜக³த³chதத³thதசிthதா மnhதா²நமாகலயதீ த³தி⁴khதபாthேர ।
தshயா:shதநshதப³கசசலேலாலth³’Shrhேத³ேவாऽபி ேதா³ஹநதி⁴யா vh’ஷப⁴mh
நிnhத⁴nh ॥ 2.25॥
ேகா³⁴⁴ஸதேகாமலnhதலாkh³ரmh ேகா³வrhத⁴ேநாth³த⁴ரணேகkh’தphரயாஸmh
।
ேகா³பீஜநshய சŋhமiµth³தாŋhக³mh ேகா³விnhத³nh³வத³நmh ஶரணmh ப⁴ஜாம:
॥ 2.26॥
யth³ேராமரnhth◌⁴ரபrhதிவிதா⁴வத³ா வாராஹஜnhமநி ப³⁴ர ஸiµth³ரா: ।
தmh நாம நாத²மரவிnhத³th³’ஶmh யேஶாதா³ பாணிth³வயாnhதரஜல:shநபயாmh ப³⁴வ
॥ 2.27॥
வரமiµபேத³ஶமாth³யth◌⁴வmh நிக³மவேநஷு நிதாnhதசாரகி²nhந: ।
விசிiνத ப⁴வேநஷு வlhலவீநாiµபநிஷத³rhத²iµக²ேல நிப³th³த⁴mh ॥ 2.28॥
ேத³வகீதநயஜநத: தநாசரேத³கெதௗ⁴த: ।
யth³யஹmh shmh’தத⁴நஜயஸூத: கிmh கShயதி ஸ ேம யம³த: ॥ 2.29॥
பா⁴ஸதாmh ப⁴வப⁴ையகேப⁴ஷஜmh மாநேஸ மம iµஹுrhiµஹுrhiµஹு: ।
ேகா³பேவஷiµபேஸ³ஷshshவயmh யாபி காபி ரமணீயதா விேபா: ◌⁴ ॥ 2.30॥
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கrhணலmhபி³தகத³mhப³மஜ ேகஸராணகேபாலமNhட³லmh ।
நிrhமலmh நிக³மவாக³ேகா³சரmh நீமாநமவேலாகயாமேஹ ॥ 2.31॥
ஸாசி ஸசதேலாசேநாthபலmh ஸாTh³மதேகாமலாத⁴ரmh ।
ேவக³வlhகி³தகராŋh³iµக²mh ேவiΝநாத³ரகmh ப⁴ஜாமேஹ ॥ 2.32॥
shயnhத³ேந க³ட³மNh³தth◌⁴வேஜ Nh³ேநஶதநயாதி⁴ேராபிதா ।
ேகநசிnhநவதமாலபlhலவயாமேலந ேஷண நீயேத ॥ 2.33॥
மா யாத பாnhதா:² பதி² பீ⁴மரth²யா தி³க³mhப³ர: ேகாऽபி தமாலநீல: ।
விnhயshதஹshேதாऽபி நிதmhப³பி³mhேப³⁴rhதshஸமாகrhஷதி சிthதவிthதmh ॥ 2.34॥
ராஸkhடா³

அŋhக³நாமŋhக³நாமnhதேர மாத⁴ேவா மாத⁴வmh மாத⁴வmh சாnhதேரŋhக³நா ।
இthத²மாகlhபிேத மNhட³ேல மth◌⁴யக:³ ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: ॥
2.35॥
ேககிேககாth³’தாேநகபŋhேகஹாநஹmhஸாவ’th³யதா ’th³யதா ।
கmhஸவmhஶாடவீதா³ஹதா³வாநல:ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: । 2.36॥
khவாபி வீபி⁴ராராவி கmhபித: khவாபி வீபி⁴ராகிŋhகிணீநrhதித: ।
khவாபி வீபி⁴ராமnhதரmh கா³பித:ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: । 2.37॥
சாசnhth³ராவேலாசைநmhபி³ேதா ேகா³பேகா³vh’nhத³ேகா³பாகாவlhலப: ◌⁴ ।
வlhலவீvh’nhத³vh’nhதா³ரக:காiµக:ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: । 2.38॥
ெமௗமாலாலnhமthதph◌⁴’ŋhகீ³லதாபீ⁴தபீ⁴தphயாவிph◌⁴ரமாŋhகி³த: ।
shரshதேகா³பீசாேபா⁴க³ஸmhேமத:ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: । 2.39॥
சாசாகராபா⁴ஸபா⁴மாவி⁴rhைவஜயnhதீலதாவாேதார:shத²ல: ।
நnhத³vh’nhதா³வேந வாதாமth◌⁴யக:³ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: । 2.40॥
பா³காதாகாதாலலாலயாஸŋhக³ஸnhத³rhஶிதph◌⁴லதாவிph◌⁴ரம: ।
ேகா³பிகாகீ³தத³thதாவதா⁴நshshவயmh ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: ।
2.41॥
பாஜாதmh ஸiµth³th◌⁴’thய ராதா⁴வேரா ேராபயாமாஸ பா⁴மாkh³’ஹshயாŋhகேண ।
ஶீதஶீேத வேட யாiµநீேய தேட ஸஜெகௗ³ ேவiΝநா ேத³வகீநnhத³ந: । 2.42॥
அkh³ேர தீ³rhக⁴தேராऽயமrhஜுநதshதshயாkh³ரேதா வrhதநி:
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ஸா ேகா⁴ஷmh ஸiµைபதி தthபஸேர ேத³ேஶ கnhதா³thமஜா ।
தshயாshதீரதமாலகாநநதேல சkhரmh க³வாmh சாரயnh
ேகா³ப: khட³தி த³rhஶயிShயதி ஸேக² பnhதா²நமvhயாஹதmh ॥ 2.43॥
ேகா³⁴⁴ஸதேகாமலேகா³பேவஷmh ேகா³பாலபா³லகஶைதரiνக³mhயமாநmh ।
ஸாயnhதேந phரதிkh³’ஹmh பஶுப³nhத⁴நாrhத²mh க³chச²nhதமchதஶிஶுmh phரணேதாऽsh
நிthயmh ॥ 2.44॥
நிதி⁴mh லாவNhயாநாmh நிகி²லஜக³தா³சrhயநிலயmh
நிஜாவாஸmh பா⁴ஸாmh நிரவதி⁴கநி:ேரயஸரஸmh ।
ஸுதா⁴தா⁴ராஸாரmh ஸுkh’தபபாகmh mh’க³th³’ஶாmh
phரபth³ேய மாŋhக³lhயmh phரத²மமதி⁴ைத³வmh kh’ததி⁴யாmh ॥ 2.45॥
ஆதாmhரபாணிகமலphரணயphரேதாத³மாேலாலஹாரமணிNhட³லேஹமஸூthரmh ।
ஆவிரமாmh³கணமmh³த³நீலமvhயாதா³th³யmh த⁴நஜயரதா²ப⁴ரணmh மேஹா ந: ॥
2.46॥
நக²நியதகNh³nh பாNhட³வshயnhத³நாவாநiνதி³நமபி⁴சnhநஜshைத:²
பேயாபி: ◌⁴ ।
அவவிததகா³thரshேதாthரநிShTh²தெமௗrhத³ஶநவிth◌⁴’தரrhேத³வகீNhயராஶி:
॥ 2.47॥
vhரஜவதிஸஹாேய ெயௗவேநாlhலாகாேயஸகலஶுப⁴விலாேஸnhத³மnhதா³ரஹாேஸ
।
நிவஸமம சிthதmh தthபதா³யthதvh’thதmhiµநிஸரஜபா⁴ெநௗ நnhத³ேகா³பாலஸூெநௗ
॥ 2.48॥
அரNhயாநீமாrhth³ரshதம⁴ரபி³mhபா³த⁴ரஸுதா⁴
ஸரNhயா ஸŋhkhராnhைதshஸபதி³ மத³யnh ேவiΝநிநைத:³ ।
த⁴ரNhயா ஸாநnhேதா³thலகiµப³டா⁴ŋhkh◌⁴கமல:

ஶரNhயாநாமாth³யshஸ ஜய ஶ ம⁴மா ॥ 2.49॥
வித³kh³த⁴ேகா³பாலவிலாநீநாmh ஸmhேபா⁴க³சிநாŋhகிதஸrhவகா³thரmh ।
பவிthரமாmhநாயகி³ராமக³mhயmh ph³ரம phரபth³ேய நவநீதேசாரmh ॥ 2.50॥
var De’s book. Numbers retained.

iµkh³தா⁴mh shநிkh³தா⁴mh ம⁴ரiµரமா⁴தீ⁴ரநாைத:³
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காரmh காரmh கரணவிவஶmh ேகா³லvhயாலthவmh ।
யாமmh காமmh வஜநமேநாேமாஹநmh ேமாஹநthவmh
சிthேத நிthயmh நிவஸ மேஹா வlhலவீவlhலப⁴mh ந: ॥ 2.50॥
var

அnhதrhkh³’ேஹ kh’Shணமேவய ேசாரmh ப³th³th◌⁴வா கவாடmh ஜநநீmh க³ைதகா ।
உக²ேல தா³மநிப³th³த⁴ேமநmh தthராபி th³’ShThவா shதிதா ப³⁴வ ॥ 2.51॥
ரthநshத²ேல ஜாiνசர:மார:ஸŋhkhராnhதமாthயiµகா²ரவிnhத³mh ।
ஆதா³காமshதத³லாப⁴ேக²தா³th³விேலாkhய தா⁴thவத³நmh ேராத³ ॥ 2.52॥
ஆநnhேத³ந யேஶாத³யா ஸமத³நmh ேகா³பாŋhக³நாபி⁴சிரmh
ஸாஶŋhகmh ப³லவிth³விஷா ஸஸுைம:th³ைத: ◌⁴ பதி² vhயாலmh ।
ேஸrhShயmh ேகா³பமாரைகshஸகணmh ெபௗைரrhஜைந:ஸshதmh
ேயா th³’Shட:ஸ நா ேநா iµர: phேராthphதேகா³வrhத⁴ந: ॥ 2.53॥
உபாஸதாமாthமவித:³ ரா: பரmh மாmhஸmh நிதmh ³ஹாயாmh ।
வயmh யேஶாதா³ஶிஶுபா³லலாகதா²ஸுதா⁴nh⁴ஷு லயாம: ॥ 2.54॥
விkhேரகாமா கில ேகா³பகnhயா iµராபாதா³rhபிதசிthதvh’thதி: ।
த³th◌⁴யாதி³கmh ேமாஹவஶாத³ேவாசth³ேகா³விnhத³ தா³ேமாத³ர மாத⁴ேவதி ॥ 2.55॥
உக²லmh வா யநாmh மேநா வா ேகா³பாŋhக³நாநாmh சTh³மலmh வா ।
iµராநாmhந: கலப⁴shய நமாலாநமாth thரயேமவ ⁴ெமௗ ॥ 2.56॥
கராரவிnhேத³ந பதா³ரவிnhத³mh iµகா²ரவிnhேத³ விநிேவஶயnhதmh ।
வடshய பthரshய ேட ஶயாநmh பா³லmh iµnhத³mh மநஸா shமரா ॥ 2.57॥
ஶmhேபா⁴ shவாக³தமாshயதாத இேதா வாேமந பth³மாஸந
khெரௗசாேர ஶலmh ஸுக²mh ஸுரபேத விthேதஶ ேநா th³’யேஸ ।
இthத²mh shவphநக³தshய ைகடப⁴தthவா யேஶாதா³ கி³ர:
கிmh கிmh பா³லக ஜlhபதி ரசிதmh ⁴⁴kh’தmh பா ந: ॥ 2.58॥
மாத: கிmh ய³நாத² ேத³ சஷகmh கிmh ேதந பாmh பய-
shதnhநாshthயth³ய கதா³shதி வா நிஶி நிஶா கா வாऽnhத⁴காேராத³ேய ।
ஆlhயாக³mh நிஶாphபக³தா ேத³தி மாrhiµஹு-
rhவோஜாmhஶுககrhஷேth³யதகர: kh’Shணshய Sh ந: ॥ 2.59॥
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காnhதீ³ேநாத³ேரஷு iµஸ யாவth³க³த: ேக²mh
தாவthகாrhபகmh பய: பிப³ஹேர வrhதி⁴Shயேத ேத ஶிகா² ।
இthத²mh பா³லதயா phரதாரணபரா: ஶ ◌்’thவா யேஶாதா³கி³ர:
பாயாnhநshshவஶிகா²mh shph’ஶnh phரiµதி³த:ேரऽrhத⁴பீேத ஹ: ॥ 2.60॥
ைகலாேஸ நவநீததி தியmh phராkh³ஜkh³த⁴mh’lhேலாShடதி
ேராேதா³ऽபி நிபீத³kh³த⁴தி லஸth shேமேர phர²lhேல iµேக² ।
மாthராऽrhணதி⁴யா th³’ட⁴mh சகிதயா நShடாऽsh th³’Shடா: கயா
⁴⁴ வthஸக வ வ சிரthkhேதாऽவதாnhேநா ஹ: ॥ 2.61॥
கிசிthசிதேலாசநshய பிப³த: பrhயாயபீதshதநmh
ஸth³ய: phரshiνத³kh³த⁴பி³nh³மபரmh ஹshேதந ஸmhமாrhஜத: ।
மாthைரகாŋh³லாதshய ³ேக shேமராநநshயாத⁴ேர
ெஶௗேர:ணகnhவிதா நிபதிதா த³nhதth³தி: பா ந: ॥ 2.62॥
உthŋhக³shதநமNhட³ேலாபலஸthphராலmhப³iµkhதாமேண-

ரnhதrhபி³mhபி³தnhth³ரநீலநிகரchசா²யாiνகாth³ேத: ।
லjhஜாvhயாஜiµேபthய நmhரவத³நா shபShடmh iµராேரrhவ:
பயnhதீ iµதி³தா iµேதா³ऽsh ப⁴வதாmh லrhவிவாேஹாthஸேவ ॥ 2.63॥
kh’Shேணநாmhப³ க³ேதந ரnhம⁴நா mh’th³ப⁴தா shேவchச²யா
தth²யmh kh’Shண க ஏவமாஹ iµஸ th²யாmhப³ பயாநநmh ।
vhயாேத³தி விதா³ேத ஶிஶுiµேக² th³’ShThவா ஸமshதmh ஜக³th
மாதா யshய ஜகா³ம விshமயபத³mh பாயாth ஸ ந: ேகஶவ: ॥ 2.64॥
shவாதீ ஸபthநீ கில தாரகாmh iµkhதாப²லாநாmh ஜநநீதி ேராஷாth ।
ஸா ேராணீ நீலமஸூத ரthநmh kh’தாshபத³mh ேகா³பவ⁴ேசஷு ॥ 2.65॥
nh’thயnhதமthயnhதவிேலாகநீயmh kh’Shணmh மணிshத²mhப⁴க³தmh mh’கா³ ।
நிய ஸாாதி³வ kh’Shணமkh³ேர th³விதா⁴ விேதேந நவநீதேமகmh ॥ 2.66॥
வthஸ ஜாkh³’ விபா⁴தமாக³தmh வ kh’Shண ஶரதா³mh ஶதmh ஶதmh ।
இthதீ³rhய ஸுசிரmh யேஶாத³யா th³’யமநவத³நmh ப⁴ஜாமேஹ ॥ 2.67॥
ஓShட²mh kh◌⁴ரnh ஶிஶுதி தி⁴யா mhபி³ேதா வlhலவீபி: ◌⁴
கNhட²mh kh³’ணnhநணிதபத³mh கா³ட⁴மாŋhகி³தாŋhக:³ ।
ேதா³Sh லjhஜாபத³மபி⁴mh’ஶnhநŋhகமாேராபிதாthமா
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⁴rhதshவா ஹர ³தmh ³ரேதா பா³லkh’Shண: ॥ 2.68॥
ஏேத லமண ஜாநகீவிரதmh மாmh ேக²த³யnhthயmh³தா³
மrhமாணீவ ச க⁴Thடயnhthயலம khரா: கத³mhபா³நிலா: ।
இthத²mh vhய’தrhவஜnhமசதmh ேயா ராத⁴யா வீத:
ேஸrhShயmh ஶŋhகிதயா ஸ நshஸுக²ய shவphநாயமாேநா ஹ: ॥ 2.69॥
ஓShட²mh iµச ஹேர பி³ேப⁴ ப⁴வதா பாைநrhஹதா தநா
கNhடா²ேலஷமiµmh ஜ த³தாவாŋhக³ேநநாrhஜுெநௗ ।
மா ேத³ ²தmh ரNhயகஶிrhநீேதா நைக:² பசதா-
thத²mh வாதராthேகரவதாlhலmhயாபஹாஸாth³த⁴: ॥ 2.70॥
ராேமா நாம ப³⁴வ ஹுmh தத³ப³லா ேததி ஹுmh ெதௗ பி-

rhவாசா பசவதேட விஹரதshதாமாஹரth³ராவண: ।
நிth³ராrhத²mh ஜநநீ கதா²தி ஹேரrhஹுŋhகாரத: ஶ ◌்’Nhவத:
ெஸௗthேர khவ த⁴iνrhத⁴iνrhத⁴iνதி vhயkh³ரா கி³ர: பா ந: ॥ 2.71॥
பா³ேலாऽபி ைஶேலாth³த⁴ரkh³ரபாணிrhநீேலாऽபி நீரnhth◌⁴ரதம: phரதீ³ப: ।
தீ⁴ேராऽபி ராதா⁴நயநாவப³th³ேதா⁴ ஜாேராऽபி ஸmhஸாரஹர:தshthவmh ॥ 2.72॥
பா³லாய நீலவேஷ நவகிŋhகிணீகஜாலாபி⁴ராமஜக⁴நாய தி³க³mhப³ராய ।
ஶாrh³லதி³vhயநக²⁴ஷண⁴தாய நnhதா³thமஜாய நவநீதiµேஷ நமshேத ॥
2.73॥
பாெணௗ பாயஸப⁴khதமாதரஸmh பி³ph◌⁴ரnhiµதா³ த³ேண
ஸvhேய ஶாரத³சnhth³ரமNhட³லநிப⁴mh ஹyhயŋhக³வீநmh த³த⁴th ।
கNhேட² கlhபிதNhட³கநக²மphth³தா³மதீ³phதிmh வஹnh
ேத³ேவா தி³vhயதி³க³mhப³ேரா தி³ஶ நshெஸௗkh²யmh யேஶாதா³ஶிஶு: ॥ 2.74॥
கிŋhகிணிகிணிகிணிரப⁴ைஸரŋhக³ண⁴வி ŋhக³ண:ஸதா³ऽடnhதmh ।
ŋhiΝiΝபத³க³ளmh கŋhகணகர⁴ஷணmh ஹmh வnhேத³ ॥ 2.75॥
ஸmhபா³ேத⁴ ஸுரபீ⁴மmhபா³மாயாஸயnhதமiνயாnhதீmh ।
லmhபா³லகமவலmhேப³ தmh பா³லmh தiνவிலkh³நஜmhபா³லmh ॥ 2.76॥
அசிதபிசா²ட³mh ஸசிதெஸௗஜnhயவlhலவீவலயmh ।
அத⁴ரமணிநிதேவiΝmh பா³லmh ேகா³பாலமநிஶமவலmhேப³ ॥ 2.77॥
phரலாத³பா⁴க³ேத⁴யmh நிக³மமஹாth³ேரrh³ஹாnhதராேத⁴யmh ।
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நரஹபதா³பி⁴ேத⁴யmh வி³த⁴விேத⁴யmh மமாiνஸnhேத⁴யmh ॥ 2.78॥
ஸmhஸாேர கிmh ஸாரmh கmhஸாேரசரணகமலபவஸநmh ।
jhேயாதி: கிமnhத⁴காேர யத³nhத⁴காேரரiνshமரணmh ॥ 2.79॥
கலஶநவநீதேசாேர கமலாth³’khiµத³சnhth³காேர ।
விஹர நnhத³மாேர ேசேதா மம ேகா³பஸுnhத³ஜாேர ॥ 2.80॥
கshthவmh பா³ல ப³லாiνஜ: கிஹ ேத மnhமnhதி³ராஶŋhகயா
khதmh தnhநவநீதபாthரவிவேர ஹshதmh கிமrhத²mh nhயேஸ: ।
மாத: கசந வthஸகmh mh’க³யிmh மா கா³ விஷாத³mh -

தி³thேயவmh வரவlhலவீphரதிவச: kh’Shணshய Sh ந: ॥ 2.81॥
ேகா³பாலாரகrhத³ேம விஹரேஸ விphராth◌⁴வேர லjhஜேஸ
ph³ேஷ ேகா³லஹுŋhkh’ைத:shதிஶைதrhெமௗநmh வித⁴thேஸ விதா³mh ।
தா³shயmh ேகா³லmhசஷு ேஷ shவாmhயmh ந தா³nhதாthமஸு
jhஞாதmh kh’Shண தவாŋhkh◌⁴பŋhகஜக³mh phேரmhசலmh மஜுளmh ॥ 2.82॥
நமshதshைம யேஶாதா³யா தா³யாதா³யாsh ேதஜேஸ ।
யth³தி⁴ ராதா⁴iµகா²mhேபா⁴ஜmh ேபா⁴ஜmh ேபா⁴ஜmh vhயவrhத⁴த ॥ 2.83॥
அவதாரா:ஸnhthவnhேய ஸரஜநயநshய ஸrhவேதாப⁴th³ரா: ।
kh’Shத³nhய: ேகா வா phரப⁴வதி ேகா³ேகா³பேகா³பிகாiµkhthைய ॥ 2.84॥
மth◌⁴ேய ேகா³லமNhட³லmh phரதிதி³ஶmh சாmhபா³ரேவாjhjh’mhபி⁴ேத
phராதrhேதா³ஹமேஹாthஸேவ நவக⁴நயாமmh ரணnhரmh ।
பா²ேல பா³லவி⁴ஷணmh கரணthஸthகிŋhகிணீேமக²லmh
கNhேட² vhயாkh◌⁴ரநக²mh ச ைஶஶவகலாகlhயாணகாrhthshnhயmh ப⁴ேஜ ॥ 2.85॥
ஸஜலஜலத³நீலmh த³rhஶிேதாதா³ரலmh
கரதலth◌⁴’தைஶலmh ேவiΝநாைத³ ரஸாலmh ।
vhரஜஜநலபாலmh காநீேகேலாலmh
கதலதமாலmh ெநௗ ேகா³பாலபா³லmh ॥ 2.86॥
shதலதகேபாலmh shநிkh³த⁴ஸŋhகீ³தேலாலmh
லதசிரஜாலmh ெசௗrhயசாrhயலmh ।
ஶதமக²காலmh ஶாதmhபா⁴ப⁴ேசலmh
வலயத³லநீலmh ெநௗ ேகா³பாலபா³லmh ॥ 2.87॥
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iµரநிநத³ேலாலmh iµkh³த⁴மாரட³mh
த³தத³iνஜஜாலmh த⁴nhயெஸௗஜnhயலmh ।
பரதநவேஹலmh பth³மஸth³மாiνலmh
நவஜலத⁴ரநீலmh ெநௗ ேகா³பாலபா³லmh ॥ 2.88॥
ஸரஸ³ணநிகாயmh ஸchசிதா³நnhத³காயmh
ஶதஸகலமாயmh ஸthயலஸஹாயmh ।
ஶமத³மஸiµதா³யmh ஶாnhதஸrhவாnhதராயmh
ஸு’த³யஜநதா³யmh ெநௗ ேகா³பாலபா³லmh ॥ 2.89॥
லகலthரmh லதாph³ஜேநthரmh rhேணnh³வkhthரmh ஹூதthரmh ।
காNhயபாthரmh கமநீயகா³thரmh வnhேத³ பவிthரmh வஸுேத³வthரmh ॥ 2.90॥
மத³மயமத³மய³ரக³mh யiµநாமவதீrhய வீrhயஶா ய: ।
மம ரதிமமரதிரshkh’திஶமநபரshஸ khயாth kh’Shண: ॥ 2.91॥
ெமௗெலௗ மாரப³rhஹmh mh’க³மத³திலகmh சா லாலாடபThேட
கrhணth³வnhth³ேவ ச தாத³லமதிmh’³லmh ெமௗkhதிகmh நாகாயாmh ।
ஹாேரா மnhதா³ரமாலாபமலப⁴ேத ெகௗshப⁴shேயாபகNhேட²
பாெணௗ ேவiΝச யshய vhரஜவதித: பா பீதாmhப³ேரா ந: ॥ 2.92॥
iµரா வாவிஹாரகாேல mh’ேக³நாmh iµதாmhஶுகாநாmh ।
கரth³வயmh வா கசஸmhஹதிrhவா phரலநmh வா பதா⁴நமாth ॥ 2.93॥
யாஸாmh ேகா³பாŋhக³நாநாmh லஸத³ததராேலாலலாகடாா
யnhநாஸா சா iµkhதாமணிசிநிகரvhேயாமக³ŋhகா³phரவாேஹ ।
நாயnhேதऽபி தாஸாமதிரப⁴ஸசலchசாநீலாலகாnhதா
ph◌⁴’ŋhகா³யnhேத யத³ŋhkh◌⁴th³வயஸரேஹ பா பீதாmhப³ேரா ந: ॥ 2.94॥
யth³ேவiΝேரணிபshதி²தஸுரiµேகா²th³கீ³rhணநாத³phரபி⁴nhநா
ஏயshதthேணந thதநிஜபதிphேரமப³nhதா⁴ ப³⁴: ॥
அshதvhயshதாலகாnhதா:sh²ரத³த⁴ரசth³வnhth³வநாபி⁴phரேத³ஶா:
காமாேவஶphரகrhஷphரகதலகா: பா பீதmhப³ேரா ந: ॥ 2.95॥
ேத³வkhயா ஜட²ராகேர ஸiµதி³த: khேதா க³வாmh பாநா
நnhேத³நாநக³nh³ேப⁴rhநிஜஸுதாபNhேயந Nhயாthமநா ।
ேகா³பாலாவiµkh³த⁴ஹாரதரேலா ேகா³பீஜநாலŋhkh’தி:
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shேத²யாnhேநா ’தி³ஸnhததmh ஸும⁴ர: ேகாऽபீnhth³ரநீேலா மணி: ॥ 2.96॥
பீேட² பீட²நிஷNhணபா³லகக³ேல திShட²nh ஸ ேகா³பாலேகா
யnhthராnhத:shதி²த³kh³த⁴பா⁴Nhட³மபkh’Shயாchசா²th³ய க⁴Nhடாரவmh ।
வkhthேராபாnhதkh’தாஜ: kh’தஶிர:கmhபmh பிப³nh ய: பய:
பாயாதா³க³தேகா³பிகாநயநேயாrhக³Nh³ஷ²thகாரkh’th ॥ 2.97॥
யjhைஞமேஹ த⁴நmh த³தி³மேஹ பாthேரஷு நmh வயmh
vh’th³தா⁴nh ேப⁴மேஹ தபசkh’மேஹ ஜnhமாnhதேர ³சரmh ।
ேயநாshமாகம⁴த³நnhயஸுலபா⁴ ப⁴khதிrhப⁴வth³ேவணீ
சாரth³வி ப⁴khதகlhமஷiµ ேரய: ஜு ॥ 2.98॥
thவயி phரஸnhேந மம கிmh ³ேணந thவyhயphரஸnhேந மம கிmh ³ேணந ।
ரkhேத விரkhேத ச வேர வ⁴நாmh நிரrhத²க:ŋhமபthரப⁴ŋhக:³ ॥ 2.99॥
கா³யnhதி ணதா³வஸாநஸமேய ஸாநnhத³nh³phரபா⁴
nhத⁴nhthேயா நிஜத³nhதகாnhதிநிவைஹrhேகா³பாŋhக³நா ேகா³ேல ।
மth²நnhthேயா த³தி⁴ பாணிகŋhகணஜ²ணthகாராiνகாரmh ஜவாth³
vhயாவlhக³th³வஸநாஜலா யமநிஶmh பீதாmhப³ேராऽvhயாthஸ ந: ॥ 2.100॥
அmhஸாலmhபி³தவாமNhட³லப⁴ரmh மnhேதா³nhநதph◌⁴லதmh
கிசிthசிதேகாமலாத⁴ரடmh ஸாசி phரஸாேரணmh ।
ஆேலாலாŋh³பlhலைவrhiµரகாமாரயnhதmh iµதா³
ேல கlhபதேராshthப⁴ŋhகி³லதmh ஜாேந ஜக³nhேமாஹநmh ॥ 2.101॥
மlhலைஶேலnhth³ரகlhப: ஶிஶுதஜைந: Shபசாேபாऽŋhக³நாபி⁴-
rhேகா³ைபsh phராkh’தாthமா தி³வி ஶph◌⁴’தா விவகாேயாऽphரேமய: ।
khth³த: ◌⁴ கmhேஸந காேலா ப⁴யசகிதth³’ஶா ேயாகி³பி⁴rhth◌⁴ேயயrhதி:
th³’Shேடா ரŋhகா³வதாேர ஹரமரக³நnhத³kh’th பா Shமாnh ॥ 2.102॥
ஸmhவிShேடா மணிவிShடேரऽŋhகதலமth◌⁴யாநலiµேக²
கshதிலகmh iµதா³ விரசயnh ஹrhஷாthெசௗ ஸmhshph’ஶnh ।
அnhேயாnhயshதசnhth³காகிஸலையராராத⁴யnhமnhமத²mh
ேகா³பீேகா³பபvh’ேதா ய³பதி: பாயாjhஜக³nhேமாஹந: ॥ 2.103॥
ஆkh’Shேட வஸநாசேல வலயயாமா thரபாத: ◌⁴kh’தா
th³’Sh:ஸmhவதா சா சேக³shவrhணphரேப⁴ மதி ।
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பா³ல: கசந தபlhலவ இதி phராnhதshதாshயயmh
Shயmhshதாமத² khணீmh நதiµகீ²mh kh’Shணshஸ Sh ந: ॥ 2.104॥
உrhvhயாmh ேகாऽபி மத⁴ேரா ல⁴தேரா ேதா³rhph◌⁴யாmh th◌⁴’ேதா லயா
ேதந thவmh தி³வி ⁴தேல ச ஸததmh ேகா³வrhத⁴ேநாth³தா⁴ரக: ।
thவாmh thைரேலாkhயத⁴ரmh வஹா சேயாரkh³ேர ந தth³க³Nhயேத
கிmh வா ேகஶவ பா⁴ஷேணந ப³ஹுநா Nhையrhயேஶா லph◌⁴யேத ॥ 2.105॥
ஸnhth◌⁴யாவnhத³ந ப⁴th³ரமsh ப⁴வேதா ேபா: ◌⁴ shநாந ph◌⁴யmh நேமா
ேபா⁴ ேத³வா: பிதரச தrhபணவிெதௗ⁴ நாஹmh ம:mhயதாmh ।
யthர khவாபி நிth³ய யாத³வேலாthதmhஸshய கmhஸth³விஷ:

shமாரmh shமாரமக⁴mh ஹரா தத³லmh மnhேய கிமnhேயந ேம ॥ 2.106॥
ேஹ ேகா³பாலக ேஹ kh’பாஜலநிேத⁴ ேஹ nh⁴கnhயாபேத
ேஹ கmhஸாnhதக ேஹ க³ேஜnhth³ரகபாண ேஹ மாத⁴வ ।
ேஹ ராமாiνஜ ேஹ ஜக³ththரய³ேரா ேஹ Nhட³கா மாmh
ேஹ ேகா³பீஜநநாத² பாலய பரmh ஜாநா ந thவாmh விநா ॥ 2.107॥
கshதிலகmh லலாடப²லேக வ:shத²ேல ெகௗshப⁴mh
நாஸாkh³ேர நவெமௗkhதிகmh கரதேல ேவiΝmh கேர கŋhகணmh ।
ஸrhவாŋhேக³ஹசnhத³நmh ச கலயnh கNhேட² ச iµkhதாவளிmh
ேகா³பshthபேவShேதா விஜயேத ேகா³பாலடா³மணி: ॥ 2.108॥
ேலாகாiνnhமத³யnh தீrhiµக²ரயnh ேராணீஹாnhஹrhஷயnh
ைஶலாnhவிth³ரவயnh mh’கா³nhவிவஶயnh ேகா³vh’nhத³மாநnhத³யnh ।
ேகா³பாnh ஸmhph◌⁴ரமயnh iµநீnhiµலயnh ஸphதshவராnh jh’mhப⁴யnh
ஓŋhகாராrhத²iµதீ³ரயnh விஜயேத வmhஶீநிநாத³ஶிேஶா: ॥ 2.109॥

॥ இதி kh’Shணகrhmh’ேத th³விதீயாவாஸ:ஸமாphத: ॥

॥ th’தீயாவாஸ: ॥

அshதி shவshthயயநmh ஸமshதஜக³தாமph◌⁴யshதலshதநmh
வsh th◌⁴வshதரஜshதேமாபி⁴ரநிஶmh nhயshதmh ரshதாதி³வ ।
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ஹshேதாத³shதகி³nhth³ரமshதகதphரshதாரவிshதாத-
shரshதshவshதஸூநஸmhshதரலஸthphரshதாவி ராதா⁴shதmh ॥ 3.1॥
ராதா⁴ராதி⁴தவிph◌⁴ரமாth³⁴தரஸmh லாவNhயரthநாகரmh
ஸாதா⁴ரNhயபத³vhயதீதஸஹஜshேமராநநாmhேபா⁴ஹmh ।
ஆலmhேப³ஹநீலக³rhவ³தாஸrhவshவநிrhவாபணmh
பா³லmh ைவணவிகmh விiµkh³த⁴ம⁴ரmh rhதா⁴பி⁴khதmh மஹ: ॥ 3.2॥
கமலph◌⁴யக³திைவப⁴வmh ப⁴ேஜ கவலmhபி³தகிேஶாரவிkh³ரஹmh ।
யநாமநாரதவிஹா மாநேஸ யiµநாவநாnhதரகmh பரmh மஹ: ॥ 3.3॥
அதnhthதthஜக³த³பி vhரஜாŋhக³நாநியnhthதmh விலவிேலாசநாjhஞயா ।
நிரnhதரmh மம ’த³ேய விjhjh’mhப⁴தாmh ஸமnhதத:ஸரஸதரmh பரmh மஹ: ॥ 3.4॥
கnhத³rhபphரதிமlhலகாnhதிவிப⁴வmh காத³mhபி³நீபா³nhத⁴வmh
vh’nhதா³ரNhயவிலாநீvhயஸநிநmh ேவேஷண ⁴ஷாமயmh ।
மnhத³shேமரiµகா²mh³ஜmh ம⁴மvhயாmh’Shடபி³mhபா³த⁴ரmh
வnhேத³ கnhத³தாrhth³ரெயௗவநவநmh ைகேஶாரகmh ஶாrhŋhகி³ண: ॥ 3.5॥
ஆiµkhதமாiνஷமiµkhதநிஜாiνபா⁴வ-

மாட⁴ெயௗவநம³ட⁴வித³kh³த⁴லmh ।
ஆmh’ShடெயௗவநமநShடகிேஶாரபா⁴வ-

மாth³யmh மஹ: கிமபி மாth³யதி மாநேஸ ேம ॥ 3.6॥
ேத ேத பா⁴வாshஸகலஜக³தீ³ேலாப⁴நீயphரபா⁴வா:
நாநாth’Shஸு’தி³’தி³ ேம காமமாவிrhப⁴வnh ।
வீேவiΝkhவணிதலதshேமரவkhthராரவிnhதா³-
nhநாஹmh ஜாேந ம⁴ரமபரmh நnhத³Nhயாmh³ராேஶ: ॥ 3.7॥
ஸுkh’திபி⁴ராth³’ேத ஸரஸேவiΝநிநாத³ஸுதா⁴-
ரஸலஹவிஹாரநிரவkh³ரஹகrhணேட ।
vhரஜவரஸுnhத³iµக²ஸேராஹஸாரேக
மஹ கதா³ iν மjhஜதி மதீ³யத³mh ’த³யmh ॥ 3.8॥
th’Shேர ேசத jh’mhப⁴மாணmh iµShணnhiµஹுrhேமாஹமஹாnhத⁴காரmh ।
Sh ந: Nhயத³ையகnhேதா: ◌⁴ kh’Shணshய காNhயகடாேக: ॥ 3.9॥
நிகி²லாக³மெமௗலாதmh பத³கமலmh பரமshய ேதஜஸ: ।
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vhரஜ⁴வி ப³ஹுமnhமேஹதராmh ஸரஸகஷவிேஶஷதmh ॥ 3.10॥
உதா³ரmh’³லshதvhயதிகராபி⁴ராமாநநmh
iµதா³iµஹுதீ³rhணயா iµநிமேநாऽmh³ஜாmhேர³தmh ।
மதா³லஸவிேலாசநvhரஜவ⁴iµகா²shவாதி³தmh
கதா³ iν கமேலணmh கமபி பா³லமாேலாகேய ॥ 3.11॥
vhரஜஜநமத³ேயாlhேலாசேநாchசி²Shடேஶ-

kh’தமதிசபலாph◌⁴யாmh ேலாசநாph◌⁴யாiµபா⁴ph◌⁴யாmh ।
ஸkh’த³பி பபாmh ேத வயmh பாரயாம:
வலயத³லநீலmh காnhதிரmh கதா³ iν ॥ 3.12॥
ேகா⁴ஷேயாத³iνகீ³தெயௗவநmh ேகாமலshதநிதேவiΝநிshshவநmh ।
ஸார⁴தமபி⁴ராமஸmhபதா³mh தா⁴ம தாமரஸேலாசநmh ப⁴ேஜ ॥ 3.13॥
லயா லதயாவலmhபி³தmh லேக³ஹவ rhதிஸmhபதா³mh ।
நீலநீரத³விகாஸவிph◌⁴ரமmh பா³லேமவ வயமாth³யாமேஹ ॥ 3.14॥
வnhேத³iµராேரசரரவிnhத³th³வnhth³வmh த³யாத³rhஶிதைஶஶவshய ।
வnhதா³vh’nhதா³ரகvh’nhத³ெமௗமnhதா³ரமாலாவிநிமrhத³பீ⁴ ॥ 3.15॥
யshnh nh’thயதி யshய ேஶக²ரப⁴ைர: khெரௗசth³விஷசnhth³ரகீ
யshnh th³’phயதி யshய ேகா⁴ஷஸுரபி⁴mh kh◌⁴ரnh vh’ேஷா ⁴rhஜேட: ।
யshnh ஸjhஜதி யshய விph◌⁴ரமக³திmh வாச²nh ஹேரshnh⁴ர-
shதth³vh’nhதா³வநகlhபகth³மவநmh தmh வா கிேஶாரmh ப⁴ேஜ ॥ 3.16॥
அத⁴ராmh’தவிேஶதshதmh வலயாiνக³தவrhணைவப⁴வmh ।
தரவிnhத³த³லதீ³rhக⁴ேலாசநmh கமயmh கமபி பா³லமாரேய ॥ 3.17॥
லாவNhயவீசீரசிதாŋhக³⁴ஷாmh ⁴ஷாபதா³ேராபிதNhயப³rhஹாmh ।
காNhயதா⁴ராலகடாமாலாmh பா³லாmh ப⁴ேஜ வlhலவவmhஶலmh ॥ 3.18।
ம⁴ைரகரஸmh வrhவிேபா⁴rhம²ராவீதி²சரmh ப⁴ஜாமேஹ ।
நக³mh’க³ஶாப³ேலாசநாநாmh நயேநnhதீ³வரவrhஷவrhதmh ॥ 3.19॥
பrhயாேலந நயநாnhதவிjh’mhபி⁴ேதந வkhthேரண ேகாமலத³ரshதவிph◌⁴ரேமண ।
மnhth³ேரண மஜுளதேரண ச ஜlhபிேதந நnhத³shய ஹnhத தநேயா ’த³யmh
⁴ேநாதி ॥ 3.20॥
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கnhத³rhபகNh³லகடாவnhதீ³nhதீ³வராரபி⁴லாஷமாnh ।
மnhத³shதாதா⁴ரiµகா²ரவிnhதா³nh வnhதா³மேஹ வlhலவ⁴rhதபாதா³nh ॥ 3.21।
லாேடாபகடாநிrhப⁴ரபShவŋhக³phரஸŋhகா³தி⁴க-
phேத கீ³திவிப⁴ŋhக³ஸŋhக³ரலஸth³ேவiΝphரதா³mh’ேத ।
ராதா⁴ேலாசநலாதshய லதshேமேர iµராேரrhiµதா³
மா⁴rhையகரேஸ iµேக²nh³கமேல மkh³நmh மதீ³யmh மந: ॥ 3.22॥
ஶரக³தvhரஜபஜேர ஶரேண ஶாrhŋhக³த⁴ரshய ைவப⁴ேவ ।
kh’பயா th◌⁴’தேகா³பவிkh³ரேஹ கியத³nhயnhmh’க³யாமேஹ வயmh ॥ 3.23॥
ஜக³ththரையகாnhதமேநாjhஞ⁴ேசதshயஜshரmh மம ஸnhநித⁴thதாmh ।
ராமாஸமாshவாதி³தெஸௗமாrhயmh ராதா⁴shதநாேபா⁴க³ரஸjhஞேமாஜ: ॥ 3.24॥
வயேமேத விவம: ககர kh’Shண கிmhவத³nhதீmh ।
அபி ச விேபா⁴ தவ லேத சபலதரா மதியmh பா³lhேய ॥ 3.25॥
வthஸபாலசர: ேகாऽபி வthஸ:வthஸலாச²ந: ।
உthஸவாய கதா³ பா⁴வீththஸுேக மம ேலாசேந ॥ 3.26॥
ம⁴மப⁴ேத மேநாபி⁴ராேம mh’³லதரshதiµth³தாநேநnhெதௗ³ ।
th⁴வநநயைநகேலாப⁴நீேய மஹ வயmh vhரஜபா⁴ லாலஸா:shம: ॥ 3.27॥
iµகா²ரவிnhேத³ மகரnhத³பி³nh³நிShயnhத³லாiµரநிநாேத³ ।
vhரஜாŋhக³நாபாŋhக³தரŋhக³ph◌⁴’ŋhக³ஸŋhkh³ராம⁴ெமௗ தவ லாலஸா:shம: ॥ 3.28॥
ஆதாmhராயதேலாசநாmhஶுலஹலாஸுதா⁴phயாயிைத:
கீ³தாmhேர³ததி³vhயேகப⁴ைத:shபீ²தmh vhரஜshthஜைந: ।
shேவதா³mhப:◌⁴கண⁴ேதந கிமபி shேமேரண வkhthேரnh³நா
பாதா³mhேபா⁴ஜmh’³phரசாரஸுப⁴க³mh பயா th³’யmh மஹ: ॥ 3.29॥
பாெணௗ ேவiΝ: phரkh’திஸுமாராkh’ெதௗ பா³lhயல:
பாrhேவ பா³லா: phரணயஸரஸாேலாகிதாபாŋhக³லா: ।
ெமௗெலௗ ப³rhஹmh ம⁴ரவத³நாmhேபா⁴ேஹ ெமௗkh³th◌⁴யiµth³ேர-
thயாrhth³ராகாரmh கிமபி கிதவmh jhேயாதிரnhேவஷயாம: ॥ 3.30॥
ஆட⁴ேவiΝதத⁴ரவிph◌⁴ரேமண மா⁴rhயஶாவத³நாmh³ஜiµth³வஹnhதீ ।
ஆேலாkhயதாmh கிமநயா வநேத³வதா வ:ைகேஶாரேக வய காபி ச காnhதியSh: ॥
3.31॥
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அநnhயஸாதா⁴ரணகாnhதிகாnhதமாkhராnhதேகா³பீநயநாரவிnhத³mh ।
mhஸ: ராணshய நவmh விலாஸmh Nhேயந rhேணந விேலாகயிShேய ॥ 3.32॥
ஸாShடாŋhக³பாதமபி⁴வnhth³ய ஸமshதபா⁴ைவ: ஸrhவாnh ஸுேரnhth³ரநிகராநித³ேமவ
யாேச ।
மnhத³shதாrhth³ரம⁴ராநநசnhth³ரபி³mhேப³ நnhத³shய Nhயநிசேய மம ப⁴khதிரsh ॥
3.33॥
ஏஷு phரவாேஹஷு ஸ ஏவ மnhேய ேऽபி க³Nhய: ஷாேஷஷு ।
ஆshவாth³யேத யthர கயாபி ப⁴khthயா நீலshய பா³லshய நிஜmh சthரmh ॥ 3.34॥
நிஸrhக³ஸரஸாத⁴ரmh நிஜத³யாrhth³ரதி³vhேயணmh
மேநாjhஞiµக²பŋhகஜmh ம⁴ரஸாrhth³ரமnhத³shதmh ।
ரஸjhஞ’த³யாshபத³mh ரதவlhலவீேலாசநmh
ந:நபாshமேஹ ⁴வநேலாப⁴நீயmh மஹ: ॥ 3.35॥
ஸ ேகாऽபி பா³லshஸரஹா:ஸா ச vhரஜshthஜநபாத³⁴: ।
iµஹுshதேத³தth³க³ளmh மதீ³ேய ேமாiµயமாேநாऽபி மநshேத³ ॥ 3.36॥
மயி phரயாபி⁴iµேக² ச வlhலவீshதநth³வயீ³rhலதshஸ பா³லக: ।
ஶைநஶைந: ராவிதேவiΝநிshவேநா விலாஸேவேஷண ர: phரதீயதாmh ॥ 3.37॥
அதி⁴ம⁴ேமவ வா வசஸாmh வாதவlhலவீshதநmh ।
மநஸாமபரmh ரஸாயநmh ம⁴ராth³ைவதiµபாshமேஹ மஹ: ॥ 3.38॥
ஜநநாnhதேரऽபி ஜக³ேத³கமNhட³ேந கமநீயதா⁴mhநி கமலாயேதேண ।
vhரஜஸுnhத³ஜநவிேலாசநாmh’ேத சபலாநி ஸnh ஸகேலnhth³யாணி ேம ॥ 3.39॥
iµநிேரணீவnhth³யmh மத³ப⁴ரலஸth³வlhலவவ⁴-
shதநேராணீபி³mhப³shதிதநயநாmhேபா⁴ஜஸுப⁴க³mh ।
ந: லாகா⁴⁴mh லகிதகி³ராmh ைநக³மகி³ராmh
க⁴நயாமmh வnhேத³ கிமபி கமநீயாkh’தி மஹ: ॥ 3.40॥
அiνmhப³தாமவிசேலந ேசதஸா மiνஜாkh’ேதrhம⁴மயmh விேபா: ◌⁴ ।
அயி ேத³வ kh’Shண த³யிேததி ஜlhபதாமபி ேநா ப⁴ேவரபி நாம தாth³’ஶ: ॥ 3.41॥
கிேஶாரேவேஷண kh’ேஶாத³th³’ஶாmh விேஶஷth³’ேயந விஶாலேலாசநmh ।
யேஶாத³யா லph³த⁴யேஶாநவாmh³ேத⁴rhநிஶாமேய நீலநிஶாகரmh கதா³ ॥ 3.42॥
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phரkh’திரவ ேநா விலாஸலmhயா: phரkh’திஜட³mh phரணதாபராத⁴வீth²யாmh ।
ஸுkh’திkh’தபத³mh கிேஶாரபா⁴ேவ ஸுkh’திமந: phரணிதா⁴நபாthரேமாஜ: ॥ 3.43॥
அபஹதஸுதா⁴மதா³வேலைபரதிஸுமேநாஹரமாrhth³ரமnhத³ஹாைஸ: ।
vhரஜவதிவிேலாசநாவேலயmh ரமய தா⁴ம ரமாவேராத⁴நmh ந: ॥ 3.44॥
அŋhதshேமரத³ஶாவிேஶைஷரராnhதஹrhஷாmh’தவrhஷமmh ।
ஸŋhkhட³தாmh ேசத ேகா³பகnhயாக⁴நshதநshவshthயயநmh மேஹா ந: ॥ 3.45॥
mh’க³மத³பŋhகஸŋhகரவிேஶதவnhயமஹா-
கி³தடக³Nhட³ைக³கக⁴நth³ரவவிth³தmh ।
அத⁴ஜாnhதரmh ப⁴ஜத ேஹ vhரஜேகா³பவ⁴-
shதநகலஶshத²⁴sh’ணமrhத³நகrhத³தmh ॥ 3.46॥
ஆலபlhலவிதலமபாŋhக³ஜாலராசதீ ⁴வநமாth³’தேகா³பேவஷா ।
பா³லாkh’திrhmh’³லiµkh³த⁴iµேக²nh³பி³mhபா³மா⁴rhயth³தி⁴ரவதாnhம⁴விth³விேஷா
ந: ॥ 3.47॥
விரணnh மணிரmh vhரேஜ சரmhேபா⁴ஜiµபாshshவ ஶாrhŋhகி³ண: ।
ஸரேஸ ஸர யாதmh கமலmh வா கலஹmhஸநாதி³தmh ॥ 3.48॥
ஶரணமஶரநாmh ஶாரதா³mhேபா⁴ஜேநthரmh
நிரவதி⁴ம⁴mh நீலேவேஷண ரmhயmh ।
shமரஶரபரதnhthரshேமரேநthராmh³ஜாபி⁴-
rhvhரஜவதிபி⁴ரvhயாth³ ph³ரம ஸmhேவShதmh ந: ॥ 3.49॥
ஸுvhயkhதகாnhதிப⁴ரெஸௗரப⁴தி³vhயகா³thர-
மvhயkhதெயௗவநபதகிேஶாரபா⁴வmh ।
க³vhயாiνபாலநவிதா⁴வiνஶிShடமvhயா-
த³vhயாஜரmhயமகி²ேலவரைவப⁴வmh ந: ॥ 3.50॥
அiνக³தமமமmhப³ராலmhபி³நீநாmh
நயநம⁴மநrhமநிrhமாணmhநாmh ।
vhரஜவதிவிலாஸvhயாph’தாபாŋhக³மvhயாth
th⁴வநஸுமாரmh ேத³வைகேஶாரகmh ந: ॥ 3.51॥
ஆபாத³மாட³மதிphரஸkhைதராபீயமாநா யநாmh மேநாபி: ◌⁴ ।
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ேகா³பீஜநjhஞாதரஸாऽவதாnhேநா ேகா³பல⁴பாலமாரrhதி: ॥ 3.52॥
தி³ShThயா vh’nhதா³வநmh’க³th³’ஶாmh விphரேயாகா³லாநாmh
phரthயாஸnhநmh phரணயசபலாபாŋhக³வீசீதரŋhைக:³ ।
லலாவலயத³லயாமலmh தா⁴ம காமாnh
Shணீயாnhந: லகiµலாேபா⁴க³⁴ஷாவிேஶஷmh ॥ 3.53॥
ஜயதி ³ஹஶிகீ²nhth³ரபிச²ெமௗ:ஸுரகி³ைக³ககlhபிதாŋhக³ராக:³ ।
ஸுரவதிவிகீrhணஸூநவrhஷshநபிதவி⁴தnhதல:மார: ॥ 3.54॥
ம⁴ரமnhத³ஶுசிshதமஜுளmh வத³நபŋhகஜமŋhக³ஜேவlhதmh ।
விஜயதாmh vhரஜபா³லவ⁴ஜநshதநதவிட²nhநயநmh விேபா:◌⁴ ॥ 3.55॥
அலஸவிலஸnhiµkh³த⁴shநிkh³த⁴shதmh vhரஜஸுnhத³-
மத³நகத³நshவிnhநmh த⁴nhயmh மஹth³வத³நாmh³ஜmh ।
தணமணjhேயாthshநாகாrhthshnhயா shதshநபிதாத⁴ரmh
ஜயதி விஜயேரணீேமணீth³’ஶாmh மத³யnhமஹ: ॥ 3.56॥
ராதா⁴ேககடாவீதமஹாவ:shத²மNhட³நா
யாஸு: லகாŋhராshth⁴வநாshவாதீ³யஸshேதஜஸ: ।
khடா³nhதphரதிஸுphத³kh³த⁴தநயாiµkh³தா⁴வேபா³த⁴ண-

thராஸாட⁴th³’ேடா⁴ப³ஹநமஹாஸாmhராjhயஸாnhth³ரய: ॥ 3.57॥
shதshiνதஸுதா⁴த⁴ரா மத³ஶிக²Nh³ப³rhஹாŋhகிதா
விஶாலநயநாmh³ஜா vhரஜவிலாநீவாதா: ।
மேநாjhஞiµக²பŋhகஜா ம⁴ரேவiΝநாத³th³ரவா
ஜயnhதி மம ேசதஸசிரiµபாதா வாஸநா: ॥ 3.58॥
யாத³ெஸௗ ஶிகி²ஶிக²Nhட³kh’தாவதmhஸா
ஸாmhth³தி⁴கீ ஸரஸகாnhதிஸுதா⁴ஸmh’th³தி: ◌⁴ ।
யth³பி³nh³ேலஶகணீகாபமபா⁴kh³யாth
ெஸௗபா⁴kh³யமபத³மசதி பசபா³ண: ॥ 3.59॥
ஆயாேமந th³’ேஶாrhவிஶாலதரேயாரyhயமாrhth³ரshத-
chசா²யாத⁴rhதஶாரேத³nh³லதmh சாபlhயமாthரmh ஶிேஶா: ।
ஆயாஸாநபராnhவி⁴ய ரைகராshவாth³யமாநmh iµஹு-
rhயா³nhமத³வlhலவீசப⁴ராதா⁴ரmh கிேஶாரmh மஹ: ॥ 3.60॥
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shகnhதா⁴வாரஸேதா³ vhரஜ: கதிபேய ேகா³பாshஸஹாயாத³ய:
shகnhதா⁴லmhபி³நி வthஸதா³mhநி த⁴நதா³ ேகா³பாŋhக³நா:shவாŋhக³நா: ।
ஶ ◌்’ŋhகா³ரா கி³ைக³கmh ஶிவ ஶிவ மnhதி ப³rhஹாணி ச
ஶ ◌்’ŋhக³kh³ராகயா ததா²பி ததி³த³mh phராஹுshthேலாேகவரmh ॥ 3.61॥
மth³ப³rhஶிக²Nhட³மNhட³நஜுேஷ யாமாபி⁴ராமthவிேஷ
லாவNhையகரஸாவkhதவேஷ லஸர:phராvh’ேஷ ।
லாkh’Shடரஸjhஞத⁴rhமமநேஸ லாmh’தshேராதேஸ
ேக வா ந shph’ஹயnhதி ஹnhத மஹேஸ ேகா³பீஜநphேரயேஸ ॥ 3.62॥
ஆபாடலாத⁴ரமதீ⁴ரவிேலாலேநthர-
மாேமாத³நிrhப⁴தமth³⁴தகாnhதிரmh ।
ஆவிshதாmh’தமiνshmh’திேலாப⁴நீய-
மாiµth³தாநநமேஹா ம⁴ரmh iµராேர: ॥ 3.63॥
ஜாkh³’ ஜாkh³’ ேசதசிராய சதாrhதா²ய ப⁴வத: ।
அiν⁴யதாத³த³mh ர:shதி²தmh rhணநிrhவாணmh ॥ 3.64॥
சரணேயாரணmh கrhth³ரேயா: கசப⁴ேர ப³ஹுலmh விலmh th³’ேஶா: ।
வ மஜுளமஜநேமசேக வய பா³லமேஹா ம⁴ரmh மஹ: ॥ 3.65॥
மாலாப³rhஹமேநாjhஞnhதலப⁴ராmh வnhயphரஸூேநாதாmh
ைஶேலயth³ரவkh’phதசிthரதிலகாmh ஶவnhமேநாஹாணீmh
லாேவiΝரவாmh’ைதகரகாmh லாவNhயலமயீmh
பா³லாmh பா³லதமாலநீலவஷmh வnhேத³ பராmh ேத³வதாmh ॥ 3.66॥
³ mh’³பேத³³ட⁴mh ³lhேப² க⁴நmh ஜக⁴நshதேல
நநiµத³ேர தீ³rhக⁴mh பா³ேவாrhவிஶாலiµரshத²ேல ।
ம⁴ரமத⁴ேர iµkh³த⁴mh வkhthேர விலா விேலாசேந
ப³ஹு கசப⁴ேர வnhயmh ேவேஷ மேநாjhஞமேஹா மஹ: ॥ 3.67॥
ஹாநmh ஹாநmh ஸுஜாேநந ெமௗkh³th◌⁴யmh ³ஹாநmh ³ஹாநmh ஸுதா⁴mh
ேவiΝநாைத:³ ।
ஹாநmh ஹாநmh ஸுதீ⁴rhைக⁴ரபாŋhைக³rhமஹாநnhத³ஸrhவshவேமதnhநமshதாth ॥
3.68॥
லஸth³ப³rhஹாபீட³mh லதலதshேமரவத³நmh
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ph◌⁴ரமthkhடா³பாŋhக³mh phரணதஜநதாநிrhvh’திபத³mh ।
நவாmhேபா⁴த³யாமmh நிஜம⁴மாேபா⁴க³ப⁴தmh
பரmh ேத³வmh வnhேத³ பதைகேஶாரகரஸmh ॥ 3.69॥
ஸாரshயஸாமkh³rhயவாநேநந மா⁴rhயசாrhயவ shேதந ।
காNhயதாNhயேவேதந சாபlhயஸாப²lhயத³mh th³’ேஶாrhேம ॥ 3.70॥
யthர வா தthர வா ேத³வ யதி³ விவமshthவயி ।
நிrhவாணமபி ³rhவாரமrhவாசீநாநி கிmh ந: ॥ 3.71॥
ராகா³nhத⁴ேகா³பீஜநவnhதி³தாph◌⁴யாmh ேயாகீ³nhth³ரph◌⁴’ŋhேக³nhth³ரநிேஷவிதாph◌⁴யாmh ।
ஆதாmhரபŋhேகஹவிph◌⁴ரமாph◌⁴யாmh shவாnh பதா³ph◌⁴யாமயமஜshேத ॥ 3.72॥
அrhதா⁴iνலாபாnhvhரஜஸுnhத³மkh’thமாச ஸரshவதீநாmh ।
ஆrhth³ராஶேயந ரவசேலந ஸmhபா⁴வயnhதmh தணmh kh³’ணீம: ॥ 3.73॥
மந மம ஸnhநித⁴thதாmh ம⁴ரiµகா² மnhத²ராபாŋhகா³ ।
கரகதலதவmhஶா காபி கிேஶா kh’பா லஹ ॥ 3.74॥
ரnh ந: ஶிதபாஶுபாlhயா பா³lhயாvh’தா ப³rhஶிகா²வதmhஸா: ।
phராணphயா: phரshதேவiΝகீ³தா: ஶீதா th³’ேஶா: ஶீதலேகா³பகnhயா: ॥ 3.75॥
shதshதப³கிதாத⁴ரmh ஶிஶிரேவiΝநாதா³mh’தmh
iµஹுshதரலேலாசநmh மத³கடாமாலாலmh ।
உரshத²லவிநயா கமலயா ஸமாŋhகி³தmh
⁴வshதலiµபாக³தmh ⁴வநைத³வதmh பா ந: ॥ 3.76॥
நயநாmh³ேஜ ப⁴ஜத காம³க⁴mh ’த³யாmh³ேஜ கிமபி காணிகmh ।
சரmh³ேஜ iµநிலகத⁴நmh வத³நாmh³ேஜ vhரஜவ⁴விப⁴வmh ॥ 3.77॥
நிrhவாஸநmh ஹnhத ரஸாnhதராmh நிrhவாணஸாmhராjhயவாவதீrhணmh ।
அvhயாஜமா⁴rhயமஹாநிதா⁴நமvhயாth³vhரஜாநாமதி⁴ைத³வதmh ந: ॥ 3.78॥
ேகா³பீநாமபி⁴மதகீ³தேவஷஹrhஷாதா³பீநshதநப⁴ரநிrhப⁴ேராப³ட⁴mh ।
ேகநாமவ ரைஸபாshயமாநmh காnhதீ³நசரmh பரmh மேஹா ந: ॥ 3.79॥
ேக²லதாmh மந ேக²சராŋhக³நாமாநநீயmh’³ேவiΝநிshவைந: ।
காநேந கிமபி ந: kh’பாshபத³mh காலேமக⁴கலேஹாth³வஹmh மஹ: ॥ 3.80॥
ஏணீஶாப³விேலாசநாபி⁴ரலஸேராணீப⁴ரphெரௗ⁴பி⁴-
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rhேவணீ⁴தரஸkhரமாபி⁴ரபி⁴தேரணீkh’தாபி⁴rhvh’த: ।
பாணீ th³ெவௗ ச விேநாத³யnh ரதிபேதshணீஶையshஸாயைக-
rhவாணீநாமபத³mh பரmh vhரஜஜநோணீபதி: பா ந: ॥ 3.81।
காnhதீ³ேந தமாலநிபி³ட³chசா²ேய ர:ஸசரth
ேதாேய ேதாயஜபthரபாthரநிதmh த³th◌⁴யnhநமநாதி ய: ।
வாேம பாணிதேல நிதா⁴ய ம⁴ரmh ேவiΝmh விஷாணmh க-
phராnhேத கா³ச விேலாகயnh phரதிகலmh தmh பா³லமாேலாகேய ॥ 3.82॥
யth³ேகா³பீவத³ேநnh³மNhட³நம⁴th கshகாபthரகmh
யlhலசஶாதmhப⁴கலஶvhயாேகாஶnhதீ³வரmh ।
யnhநிrhவாணநிதா⁴நஸாத⁴நவிெதௗ⁴ th³தா⁴ஜநmh ேயாகி³நாmh
தnhந: யாமலமாவிரsh ’த³ேய kh’Shபி⁴தா⁴நmh மஹ: ॥ 3.83।
²lhேலnhதீ³வரகாnhதிnh³வத³நmh ப³rhஹாவதmhஸphயmh
வthஸாŋhகiµதா³ரெகௗshப⁴த⁴ரmh பீதாmhப³ரmh ஸுnhத³ரmh ।
ேகா³பீநாmh நயேநாthபலாrhசிததiνmh ேகா³ேகா³பஸŋhகா⁴vh’தmh
ேகா³விnhத³mh கலேவiΝநாத³நிரதmh தி³vhயாŋhக³⁴ஷmh ப⁴ேஜ ॥ 3.84॥
யnhநாபீ⁴ஸரஹாnhதரேட ph◌⁴’ŋhகா³யமாேநா விதி⁴-
rhயth³வ: கமலாவிலாஸஸத³நmh யchசு ேசnhth³விெநௗ ।
யthபாதா³ph³ஜவிநி:sh’தா ஸுரநதீ³ ஶmhேபா: ◌⁴ ஶிேரா⁴ஷணmh
யnhநாமshமரணmh ⁴ேநாதி ³தmh பாயாth ஸ ந: ேகஶவ: ॥ 3.85॥
ரnh thவாமதஜலைஜரஜ: பாத³ேல
நா நாபீ⁴ஸர ’த³ேய மாரபா³:iµராேர: ।
ஹாரா: கNhேட²ஹமணிமயா வkhthரபth³ேம th³விேரபா:²
பிசா²டா³சிரநிசேய ேகா⁴ஷேயாthகடாா: ॥ 3.86॥
த³தி⁴மத²நநிநாைத³shthயkhதநிth³ர: phரபா⁴ேத
நிph◌⁴’தபத³மகா³ரmh வlhலவீநாmh phரவிShட: ।
iµக²கமலஸைரராஶு நிrhவாphய தீ³பாnh
கப³தநவநீத: பா ேகா³பாலபா³ல: ॥ 3.87॥
phராத:shமரா த³தி⁴ேகா⁴ஷவிநீதநிth³ரmh
நிth³ராவஸாநரமணீயiµகா²ரவிnhத³mh ।
’th³யாநவth³யவஷmh நயநாபி⁴ராம-
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iµnhநிth³ரபth³மநயநmh நவநீதேசாரmh ॥ 3.88॥
²lhலஹlhலகவதmhஸேகாlhலஸth³க³lhலமாக³மக³வீக³ேவதmh ।
வlhலவீசிரவாதாŋh³பlhலவmh கமபி வlhலவmh ப⁴ேஜ ॥ 3.89॥
shேதயmh ஹேரrhஹரதி யnhநவநீதெசௗrhயmh ஜாரthவமshய ³தlhபkh’தாபராத⁴mh ।
ஹthயாmh த³ஶாநநஹதிrhம⁴பாநேதா³ஷmh யthதநாshதநபய:ஸ நா kh’Shண:॥
3.90॥
மார மா வஸ மதீ³யமாநேஸ மாத⁴ைவகநிலேய யth³’chச²யா ।
ரமாபதிஹாக³ேமத³ெஸௗ க:ஸேஹத நிஜேவமலŋhக⁴நmh ॥ 3.91॥
ஆசிதmh ஜாiν கரmh ச வாமmh nhயshயெதௗ த³ணஹshதபth³ேம ।
ஆேலாகயnhதmh நவநீதக²Nhட³mh பா³லmh iµnhத³mh மநஸா shமரா ॥ 3.92॥
ஜாiνph◌⁴யாமபி⁴தா⁴வnhதmh பாணிph◌⁴யாமதிஸுnhத³ரmh ।
ஸுnhதலாலகmh பா³லmh ேகா³பாலmh சிnhதேய³ஷ: ॥ 3.93॥
விஹாய ேகாத³Nhட³ஶெரௗ iµஹூrhதmh kh³’ஹாண பாெணௗ மணிசாேவiΝmh ।
மாரப³rhஹmh ச நிேஜாthதமாŋhேக³தாபேத thவாmh phரணமா பசாth ॥ 3.94॥
அயmh ராmhேபா⁴ேத: ◌⁴ பதிதி க³வாmh பாலக இதி
ேதாऽshமாபி: ◌⁴ ேராபநயநதி⁴யா ேகா³பதநய: ।
அேநந phரthேஹா vhயரசி ஸததmh ேயந ஜநநீ-
shதநாத³phயshமாகmh ஸkh’த³பி பேயா ³rhலப⁴ம⁴th ॥ 3.95॥
ஹshதமாphய யாேதாऽ ப³லாthkh’Shண கிமth³⁴தmh ।
’த³யாth³யதி³ நிrhயா ெபௗஷmh க³ணயா ேத ॥ 3.96॥
தம ரவிேவாth³யnhமjhஜதாமmh³ராெஶௗ
phலவ இவ th’தாநாmh shவா³வrhவ ேமக: ◌⁴ ।
நிதி⁴வ வித⁴நாநாmh தீ³rhக⁴தீvhராமயாநாmh
பி⁴ஷகி³வ ஶலmh ேநா தா³மாயா ெஶௗ: ॥ 3.97॥
ேகாத³Nhட³mh மsh’ணmh ஸுக³nhதி⁴ விஶிக²mh சkhராph³ஜபாஶாŋhஶmh
ைஹmh ேவiΝலதாmh கைரச த³த⁴தmh nh³ரஜாணmh ।
கnhத³rhபாதி⁴கஸுnhத³ரmh shதiµக²mh ேகா³பாŋhக³நாேவShதmh
ேகா³பாலmh ஸததmh ப⁴ஜா வரத³mh thைரேலாkhயராமணிmh ॥ 3.98॥
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ஸாயŋhகாேல வநாnhேத ஸுதஸமேய ைஸகேத சnhth³காயாmh
thைரேலாkhயாகrhஷŋhக³mh ஸுரநரக³ணிகாேமாஹநாபாŋhக³rhதிmh ।
ேஸvhயmh ஶ ◌்’ŋhகா³ரபா⁴ைவrhநவரஸப⁴ைதrhேகா³பகnhயாஸஹshைர-
rhவnhேத³ऽஹmh ராஸேகரதமதிஸுப⁴க³mh வயேகா³பாலkh’Shணmh ॥ 3.99॥
கத³mhப³ேல khட³nhதmh vh’nhதா³வநநிேவஶிதmh ।
பth³மாஸநshதி²தmh வnhேத³ ேவiΝmh கா³யnhதமchதmh ॥ 3.100॥
பா³லmh நீலாmh³தா³ப⁴mh நவமணிவிலஸth கிŋhகிணீஜாலப³th³த⁴-
ேராணீஜŋhகா⁴nhதkh³மmh விலநக²phேராlhலஸthகNhட²⁴ஷmh ।
²lhலாmhேபா⁴ஜாப⁴வkhthரmh ஹதஶகடமth தநாth³யmh phரஸnhநmh
ேகா³விnhத³mh வnhதி³ேதnhth³ராth³யமரவரமஜmh ஜேயth³வாஸராெதௗ³ ॥ 3.101॥
வnhth³யmh ேத³ைவrhiµnhத³mh விகதவிnhதா³ப⁴nhதீ³வராmh
ேகா³ேகா³பீvh’nhத³வீதmh தநிவஹmh nhத³மnhதா³ரஹாஸmh ।
நீலkh³வாkh³ரபிசா²கலநஸுவிலஸthnhதலmh பா⁴iνமnhதmh
ேத³வmh பீதாmhப³ராTh◌⁴யmh ஜப ஜப தி³நேஶா மth◌⁴யமாேந ரமாைய ॥ 3.102॥
சkhராnhதth◌⁴வshதைவvhரஜமதமபாshதாவநீபா⁴ரமாth³ைய-
ராவீதmh நாரதா³th³ையrhiµநிபி⁴ரபி⁴iνதmh தththவநிrhணீதிேஹேதா: ।
ஸாயாேந நிrhமலாŋhக³mh நிபமசிரmh சிnhதேயnhநீலபா⁴ஸmh
ராthெரௗ விேவாத³யshதி²thயபஹரணபத³mh iµkhதித³mh வாஸுேத³வmh ॥ 3. 103॥
ேகாத³Nhட³ைமவமக²Nhட³ஷுmh ச ெபௗShபmh
சkhராph³ஜபாஶsh’ணிகாசநவmhஶநாலmh ।
விph◌⁴ராணமShடவித⁴பா³ஹுபி⁴ரrhகவrhணmh
th◌⁴யாேயth³த⁴mh மத³நேகா³பவிலாஸேவஷmh ॥ 3.104॥
அŋh³lhயா: க: கவாடmh phரஹரதி ேல மாத⁴வ: கிmh வஸnhேதா
ேநா சkh கிmh லாேலா ந  த⁴ரணித⁴ர: கிmh th³விவ: ப²ணீnhth³ர: ।
நாஹmh ேகா⁴ராமrhதீ³ கிம க²க³பதிrhேநா ஹ: கிmh கபீnhth³ர:
இthேயவmh ேகா³பகnhயாphரதிவசநத: பா வசkhரபாணி: ॥ 3.105॥
ராதா⁴ேமாஹநமnhதி³ரா³பக³தசnhth³ராவசிவாnh
ராேத⁴ ேமமேயऽshதி தshய வசநmh thவாऽऽஹ சnhth³ராவ ।
கmhஸ ேமமேய விiµkh³த⁴’த³ேய கmhஸ: khவ th³’Shடshthவயா
ராதா⁴ khேவதி விலjhேதா நதiµக:²shேமேரா ஹ: பா வ: ॥ 3.106॥
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யா phதிrhவி³ராrhபிேத iµரேபா nhthயrhபிேத யாth³’ஶீ
யா ேகா³வrhத⁴நrhth◌⁴நி யா ச ph’²ேக shதnhேய யேஶாதா³rhபிேத ।
பா⁴ரth³வாஜஸமrhபிேத ஶப³காத³thேதऽத⁴ேர ேயாதாmh
யா phதிrhiµநிபthநிப⁴khதிரசிேதऽphயthராபி தாmh தாmh  ॥ 3.107॥
kh’Shiνshமரேத³வ பாபஸŋhகா⁴தபசர: ।
ஶததா⁴ ேமாக⁴மாயாதி கி³rhவjhரஹேதா யதா² ॥ 3.108॥
யshயாthம⁴தshய ³ேரா: phரஸாதா³த³ஹmh விiµkhேதாऽsh ஶரப³nhதா⁴th ।
ஸrhேவாபேத³Sh: ேஷாthதமshய தshயாŋhkh◌⁴பth³மmh phரணேதாऽsh நிthயmh ॥
3.109॥

॥ இதி kh’Shணகrhmh’ேத th’தீயாவாஸ:ஸமாphத: ॥

॥ இதி kh’Shணகrhmh’தmh ஸமாphதmh ॥

Poet Bilwamangala (Leelashuka) lived during 1220-1300 AD. In

the early days, he was very mu involved in a dasi by name

Chintamani; once she told him that if he diverted even one

percent of the attention he gave to her to Lord Krishna, he

would attain salvation. This statement changed him completely,

he became an ardent devotee of Lord Krishna, and obtained mukti

throu his Guru Somagiri. He composed shrI Krishnakarnamrtam,

beginning wi the words ‘Chintamanirjayati.’

It contains three AshvAsas (chapters), and a total of 328

shlokas, (wi the addition of the extra slokas, the number of

slokas will be: 112+109+112=333) ea one depicting an incident in

the story of Krishna. The poem is full of literary beauties,

and tongue-twisting alliterations, and many of the shlokas
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are well-known.

There is another version in the South. Fed up wi his relations

wi the dasi, his wife makes him promise in front of the Lord

that hencefor he will not tou another woman. In front of

the Lord, he promisesd ‘Henceforth, I will not tou any woman’

and immediately left his wife and home and became a Krishna

devotee.)

Notes :

AshvAsa 1 : In the book edited by Sri Sushil Kumar De

(Bengal version), there are 112 slokas in the 1st AshvAsa.

shloka No.100 (mandAramUle) in this version has been omitted.

3 extra slokas have been included in De’s book as under:

1 கித³மத⁴ரவீதீ²kh’phதவmhஶீநிநாத³mh
கிரதி நயநேயாrhந: காமபி phேரமதா⁴ராmh ।
ததி³த³மமரவீதீ²³rhலப⁴mh வlhலப⁴mh ந:
th⁴வநகமநீயmh ைத³வதmh விதmh ச ॥ - as shloka 72

2 த⁴nhயாநாmh ஸரஸாiνலாபஸரணீெஸௗரph◌⁴யமph◌⁴யshயதாmh
கrhநாmh விவேரஷு காமபி ஸுதா⁴vh’Shmh ³ஹாநmh iµஹு: ।
வnhயாநாmh ஸுth³’ஶாmh மேநாநயநேயாrhமkh³நshய ேத³வshய ந:
கrhநாmh வசஸாmh விjh’mhபி⁴தமேஹா kh’Shணshய கrhmh’தmh ॥ - as shloka

111

3அiνkh³ரஹth³வி³ணவிஶாலேலாசைநரiνshமரnh mh’³iµரரவாmh’ைத: ।
யேதா யத: phரஸரதி ேம விேலாசநmh ததshதத:sh²ர தைவவ
ைவப⁴வmh ॥ - as sloka 112

The resultant AshvAsa will have 112 slokas.

AshsvAsa 2 : 1 : In the book edited by Sri Sushil Kumar De

(Bengal version), there are 110 slokas in the 2nd AshvAsa.

The extra shloka in the book is as under:
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iµkh³தா⁴mh shநிkh³தா⁴mh ம⁴ரiµரமா⁴தீ⁴ர-நாைத:³
காரmh காரmh கரணவிவஶmh ேகா³லvhயாலthவmh ।
யாமmh காமmh வஜநமேநாேமாஹநmh ேமாஹநthவmh
சிthேத நிthயmh நிவஸமேஹா வlhலவீ-வlhலப⁴mh ந: ॥ included as shloka 50.

AshvAsa 3: Doubtful portions are in shlokas 25, 59 and 73 above.

shrIkRiShNakarNAmRitam

pdf was typeset on December 17, 2022

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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