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shrIkRiShNavilAsakAvyam by Sukumarakavi

kh’Shணவிலாஸகாvhயmh ஸுமாரகவிவிரசிதmh

॥ : ॥
phரத²ம:ஸrhக:³

அshதி ய:ஸth³ம ஸுேமநாமா ஸமshதகlhயாணநிதி⁴rhகி³nhth³ர: ।
திShட²nhநித³mh விவமiνphரவிய shேவநாthமநா விShiΝேவாrhேதந ॥ 1-01॥
த²shதிேராபா⁴வவிேலாகநாph◌⁴யாmh ஸŋhkhட³மாநாவிவ பா³லெகௗ th³ெவௗ ।
பாrhேவஷு யshயாஶு பph◌⁴ரமnhெதௗ சnhth³ராmhஶுமnhெதௗ நயேதா தி³நாநி ॥ 1-

02॥
உchைசஶிக:² காசநெகௗ³ரவrhணshதேமா நிkh³’ணnhமஹஸா நிேஜந ।
தீ³பshthரயாவ விShடபாநாmh ேயா பா⁴தி பrhயnhதசரthபதŋhக:³ ॥ 1-03॥
யshயா பதிthேவ விதாபி⁴லாஷ: கேராதி தீvhராணி தபாmh ேலாக: ।
பி³ப⁴rhதி ரthநாகரேமக²லாmh தாமŋhேகந thவ ேயா த⁴thmh ॥ 1-04॥
மஹாnhதி தா³நாநி மகா²iνத³kh³ராnh பராசி பாநாஶநேயாshதபாmh ।
ஶண: ஶாnhதமலrhமேநாபி:◌⁴ rhவnhதி யchch²’ŋhக³நிவாஸகாமா: ॥ 1-05॥
ஸுரா கா³nhேதஷு ஸஹ phயாபி⁴rhnhநிேஷதி³வாmhேஸா யத³தி⁴thயகாஸு ।
உத³nhவதாைமkhயiµபாக³தாநாmh பயnhதி கlhேலாலஶதphரசாராnh ॥ 1-06॥
Shபாணி ஶyhயாshஸுரபாத³பாநாmh khடா³kh³’ஹா: காசநக³வராணி ।
ப⁴வnhதி ச shவrhக³விலாநீநாmh ரthநாŋhரா யthர ரதிphரதீ³பா: ॥ 1-07॥
shவrhெகௗ³கஸshshவrhணமஷு பீதா: ேவதthவிேஷா phயமயீஷு ⁴ஷு ।
நீலாச நீேலாபலேமதி³நீஷு jhஞாmh ேதா² யthர ந ஶkhiνவnhதி ॥ 1-08॥
த³kh³’ேஹாthஸŋhக³க³ேதரேரா: கஶாபி⁴கா⁴தth◌⁴வநிபி: ◌⁴ ஸகmhபா: ।
ஸth³ய: phயாiνjh²தமாநேதா³ஷா:ஸுராŋhக³நா யthர பShவஜnhேத ॥ 1-09॥
ேநmh thரபாநmhரiµகீ²ரநீஶா:sh²டாநி யthshவrhண³ஹாnhதராணி ।
th³தா: ◌⁴ phரயthேநந விநா நேவாடா: ◌⁴ நயnhதி நீேலாபலக³வராணி ॥ 1-10॥

1



kh’Shணவிலாஸகாvhயmh ஸுமாரகவிவிரசிதmh

யthேராth³யதாநாmh ஸுமாபசாேய காnhதாஸு கlhபth³மவாகாஸு ।
விபா⁴nhதி ஸுthராமவிலாநீநாmh பதா³நி லாாரஸபாடலாநி ॥ 1-11॥
பேயாத³மாrhக³vhயதிலŋhகி⁴நீஷு ஹmhஸா: ஶிர:Shகணீஷு யshய ।
வrhஷாக³ேமऽphயதேமக⁴நாதா:³ ந rhவேத மாநஸதீ³rhக⁴யாthராmh ॥ 1-12॥
ச²nhேநஷு யshnh கநேகாjhjhவலாபி⁴ராலட³mh நவமஜபி: ◌⁴ ।
க³nhேத⁴ந விjhஞாய பதnhதி ph◌⁴’ŋhகா:³ ஶ ◌்’ŋhகா³nhதராரkh³வத⁴பாத³ேபஷு ॥ 1-13॥
மnhதா³கிநீ யchசி²க²ேர வஹnhதீ lhயாபதா²ph◌⁴யnhதரஸmhphரவிShடா ।
பா³ேலவ தth³ரணஸmhphரvh’thதா தி³ேந தி³ேந சதி Shபவாmh ॥ 1-14॥
யாபி⁴ராமஶரணmh ஸுராமலŋhக⁴நீேயா மஹதா மmhநா ।
விராஜமாேநா வநமாலயா ச ய: ஶாrhŋhக³த⁴nhவாநமiνphரயாதி ॥ 1-15॥
ரா ராmh thதயmh தி³த⁴ோமாபேத: காrhiµகதாmh phரபnhந: ।
மth◌⁴ேயந வjhராŋhஶமthshயசிநmh ேயாऽth³யாபி தnhiµShபத³mh த³தா⁴தி॥ 1-16॥
ஶ ◌்’ŋhகா³kh³ரபா⁴ஜாmh ஸுரஸுnhத³mh iµகா²நி பயnhநமலாநி சnhth³ர: ।
நி³mh நiµர:கலŋhகmh ேயவ யthஸாiνபேத²ந யாதி ॥ 1-17॥
மேநாபி⁴ராேம ஶிக²ேர ததீ³ேய ஸேஹாபவிShடmh ஸுரth³த⁴ஸŋhைக: ◌⁴ ।
அேவாசதா³க³thய kh’தphரமா கதா³சி³rhவீ கமலாதி⁴வாஸmh ॥ 1-18॥
மாநிவாஹmh ப⁴வத: ரshதாth³ph³ரவீ கிசிth phரதிபth³ய ைத⁴rhயmh ।
பீடா³ மதீ³யா பரமthர ேஹrhநிrhlhலjhஜதா நnhவகி²ேலாபஹாshயா ॥ 1-19॥
sh’Shடாshthவயா த³thதவராச ைத³thயா: பா⁴ேரண மாmh ஸmhphரதி பீட³யnhதி ।
ப³ேல phரமாேண ச ப⁴வnhதி ேயஷாmh ைநேவாபமாநmh ல⁴ph◌⁴’ேதாऽபி ॥ 1-20॥
shவவிkhரேமாnhதராஜகாநாmh ஜையமth³ய பரshபேரண ।
ேதஷாmh ரணோணிஷு mhஹநாைத³rhநிrhகா⁴தேகா⁴ைரrhகி³ரய: sh²டnhதி ॥ 1-

21॥
iµஹுrhப³லா³nhநமயthயnhth³ேர மth³பா⁴ர⁴kh³நmh ப²ணசkhரவாலmh।
மம phரகmhபாசதாph³தி⁴ைஶலா: தி³kh³த³nhதிேநா ஹnhத கத³rhத²யnhதி ॥ 1-22॥
ஆஶாiµேக²ஷு ph◌⁴ரமதாமஜshரmh ேதஷாmh சபி:◌⁴ பஸrhபிணீபி:◌⁴ ।
திேராதாmh பா⁴iνமேதா மகா:² ந khவாபி மாmh ஸmhphரதி ஸmhshph’ஶnhதி ॥ 1-23॥
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ஸnhநாsh ைத³ேதயப⁴ேரண ஸாஹmh ப²ணீவரshத³தி மth³ப⁴ேரண ।
தth³பா⁴ரஶீrhயnhநிஜகrhபரshய தி⁴kh தாமவshதா²mh கமேட²வரshய ॥ 1-24॥
பா⁴ராவத³th³ப²ணமNhட³லshய ப²ணீவரshேயாப :³shதி²தாऽஹmh ।
ஆஸnhநபாதாsh தவ நth³யா: phரவாஹேவேக³ந விphதலா ॥ 1-25॥
நிேவதி³தா ேத³வ மயா த³ேஶயமiνkhதிேதா³ேஷா மயி ேநாபபாth³ய: ।
நிேவth³யேத ரயஜேநந :³க²mh தத: பரshதாth phரப⁴வ: phரமாணmh ॥ 1-26॥
இthkhதவthயாiµசிதmh ph’தி²vhயாmh சிnhதாப³ேலந shதிேதா iµஹூrhதmh ।
iµகா²நி பயnhநmh’தாஶநாநாmh ேத³வ: phரஜாநாmh பதிthவாச ॥ 1-27॥
நாஸthயேமதth³யத³ேவாச³rhவீ shவகrhமண:ஸா⁴ ப²லmh மயாऽऽphதmh ।
மth³வrhth³தி⁴தா மாமவமthய ைத³thயா: ப³லா³பkh◌⁴நnhதி ஜக³nhதி யthேத ॥ 1-28॥
அதீதகாrhயாiνஶேயந கிmh shயாத³ேஶஷவிth³வjhஜநக³rhேதந ।
ஸுரா:ஸiµnhலநமாஶு ேதஷாmh கrhmh யதth◌⁴வmh ஜக³தாmh தாய ॥ 1-29॥
ஸth³யshஸiµthதிShட²த சிnhதயாலmh சிnhதா  காrhயphரதிப³nhத⁴ேஹ: ।
யாம: ph’தி²vhயா ஸஹ யthர தthர நாராயே தா³நவகாலராth: ॥ 1-30॥
அshthேவவthயாத³ரrhவேமவ ஸ shவீkh’ேதாkhதிshஸுரth³த⁴ஸŋhைக:◌⁴ ।
ஸேராஜஜnhமா ஸஹ ைத: phரதshேத² விஹாயஸா விவபேதshஸகாஶmh ॥ 1-31॥
ஏலாபShவŋhக³லஸthதமாலmh ேவலாதி⁴ட⁴shக²ல³rhமாலmh ।
த³த³rhஶ தா⁴தா மநேஸாऽiνலmh பய:பேயாேத⁴ரசிேரண லmh ॥ 1-32॥
த³த³rhஶ ச ரமயmh ஸiµth³ரmh ைகலாஸஶ ◌்’ŋhேகா³nhநதேப²நடmh ।
Nhயmh பய:ேகஸiµthஸுகாநாmh ய:ஸகீ²நாமவகா³ஹேநந ॥ 1-33॥
ஆநnhத³யாமாஸ தி³ெவௗகஸshதாநாkh◌⁴ராதேஶேஷா iµநிமNhட³ேலந ।
phரகாமNhய: பவேநாபநீேதா ைவNhட²வshளஸுக³nhத: ◌⁴ ॥ 1-34॥
க³nhதா⁴iνஸாேரண விsh’ShடேநthைரrhரNhயக³rhப⁴phரiµைக²ரமrhைத: ।
நவாrhககlhபmh த³th³’ேஶ iµராேரrhவshத²ெகௗshப⁴ரthநதா⁴ம ॥ 1-35॥
அபiνதாேஶஷமேநாவிகாரmh தி³விshph’ஶா rhயரேவண ரmh ।
ஆகrhNhய ைவNhட²விலாநீநாmh கீ³தth◌⁴வநிmh ஹrhஷமயாஷுshேத ॥ 1-36॥
ஆஸkhதிமாலய விநீதேவஷா shவெமௗவிnhயshதகராshஸுராshேத ।
ஆேலாகயாமாஸுரேஶஷநாத²mh ஸவிkh³ரஹmh Nhயவ phரஜாநாmh ॥ 1-37॥
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phரvh’th³த⁴ேஹமாப⁴ரணphரகாஶmh தமாலநீலmh ஜலெதௗ⁴ ஶயாநmh ।
தlhலதாTh◌⁴யmh பயேஸாऽதிபாநாத³நீஶiµth³க³nhவாmh³வாஹmh ॥ 1-38॥
தரŋhக³வாேதந பய:பேயாேத⁴ராrhயமாணmh கரபாசஜnhயmh ।
வாேமந திrhயkh³வலதா ஸலmh ஸmhபா⁴வயnhதmh iµஹுேணந ॥ 1-39॥
phரதிணmh phேரமவிேஶஷஜாபி⁴shஸmhபா⁴வநாபி: ◌⁴ கமலாஸநாயா: ।
ராऽऽthமநா கlhபிதமmh³ராேஶ: phரமாrhஜயnhதmh மத²நாவமாநmh ॥ 1-40॥
பrhயாயத: பாணிth◌⁴’தmh ஸேராஜmh விnhயshய விnhயshய th³’ேஶா: பத³vhயாmh।
நிth³ராmh phரேபா³த⁴mh ச iµஹுrhnhநயnhதீmh பth³மாஸநாmh ஸshதமாmh ॥ 1-

41॥
shவchச²shவேத³ஹphரதிபி³mhபி³ேதந ப²மஜாேலந ப²ணீவரshய ।
பா⁴shவth ப²லshேதாமநிரnhதரshய வஹnhதமாபா⁴mh வடபாத³பshய ॥ 1-42॥
அஜshரமாநரதா²ŋhக³ஶŋhக²மதிphரஸnhநmh கமலாதி⁴வாஸmh ।
ஸnhதாபவிchேச²த³கரmh phரஜாநாmh ரத³mh மயாmhஸவாபி⁴க³mhயmh ॥ 1-43॥
வkhmh ேதா² ராஹுவிேசShதாநி கrhணth³வயாph◌⁴யrhணiµேபயிவாmhெஸௗ ।
அலph³த⁴காலாவிவ பா⁴iνசnhth³ெரௗ ரதா²ŋhக³ஶŋhெகௗ² த³த⁴தmh கராph◌⁴யாmh ॥ 1-

44॥
th³வாரshத²ேஸநாபதிேசாதி³ேதந நிவாதா: ககிமNhட³ேலந ।
ஸுரா: phரேமாத³shக²ைதrhவேசாபி: ◌⁴ shதி²thைவவ ேத vhேயாமநி Shshதmh ॥
1-45॥
நம: பரshைம ஷாய ph◌⁴யmh கி³ராmh தி⁴யாமphயபதி²shதி²தாய ।
அshமாnh நshthராiµத³kh³ரேமாஹாnh kh’பாப³லாth கlhபிதவிkh³ரஹாய ॥ 1-46॥
பா⁴கீ³ரதீ² பாத³ேஶஶயாthேத விநிrhக³தா விவத³mh நீேத ।
கshthவாmh நrhபா⁴வயேதா ஜநshய ஶுth³தி⁴mh பchேச²thமலmh மநீ ॥ 1-47॥
அநnhதஶkhேதரபவிkhயshய திshரshthேலாகீவர ஶkhதயshேத ।
விதnhவேத shதா²வரஜŋhக³மாநாiµthபாத³நேமவிேலாபநாநி ॥ 1-48॥
கடாமாthேரண ப⁴வாmh³ராேஶ: பாரmh பரmh phராபயிshthேலாகீmh ।
ஸkh’nhநமshயா பரமாதரshேத யthநாiνபmh  ப²லmh khயாmh ॥ 1-49॥
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thவmh jhேயாதிராபshthவம thவiµrhவீ thவmh vhேயாம ைவவாநரஸாரதி²shthவmh ।
thவmh வவrhக:³ பரமshthவமாthமா யnhநா கிmh நாம ஜக³thபேத தth ॥ 1-50॥
நவாph◌⁴ரவrhணmh நநாயதாmh பீதாmhப³ரmh ஹாரகிநmh thவாmh ।
வயmh  ேஸேவம வீமா:ஸாjhயமnhவிச²தி க:ஸுகா²rhதீ² ॥ 1-51॥
அலmh ந நிrhேத³Shயthதயா thவாமேஶஷநாத² திரkh³மாபி ।
ஸ ஏவ ஸாாthkhயேத நshthவமேஹா தmh ந:ஸுkh’ைதரநlhைப: ॥ 1-52॥
th’ய மthவா நிகி²லாநி ஶாrhŋhகி³nh பதா³நி ைவேத⁴யமேநாஹராணி ।
ஆvh’thதிஶூnhயmh பரமmh பத³mh ேத வாச²nhதி ைவராkh³யத⁴நா மஹாnhத: ॥ 1-53॥
இதி shேதா ேத³வக³ேணந ேத³ேவா த³யாநிதி⁴rhதா³நவகாலராth: ।
nhயத³³thதா²ய ப⁴ராவ⁴kh³ேந ⁴ஜŋhக³தlhேப ⁴வைநகநாத:² ॥ 1-54॥
விShவkh ஸ ைவNhட²விலாநீநாmh ஸலமாnhேதா³தசாமராmh ।
நிவாரயnhநkh³ரகராரவிnhைத:³ ேகாலாஹலmh காசநகŋhகேthத²mh ॥ 1-55॥
phரஸாத³வthயா கமலாஸநாதீ³nh ஸுராநேஶஷாநiνkh³’ய th³’ShThயா ।
உவாச வாசmh த³ஶநாmhஶுைர:ஸேமத⁴யnh ³kh³த⁴மயmh பேயாதி⁴mh ॥ 1-56॥
அதி⁴jhயேகாத³Nhட³த⁴ேரா நிஷŋhகீ³ஸnhநாஹவாnh பாணிth◌⁴’ைதகபா³ண: ।
அயmh ஸமாேஜா ப⁴வதாmh th³விஷth³ph◌⁴ேயா ப⁴யmh ஸமாேவத³யதி sh²டmh ேம ॥ 1-

57॥
அலmh விலmhேப³ந தி³ெவௗகஸshதnhநிேவth³யதாமth³ய ேதா ப⁴யmh வ: ।
அயmh கேரா ³Shடவேதா⁴thஸுகmh ேம ஸுத³rhஶநmh ந மேத நிேராth³⁴mh ॥ 1-

58॥
இthசிவாmhஸmh பரமmh மாmhஸmh நthவா ஶிேராபி⁴rhப³ஹுஶ:ஸுராshேத ।
ஆட⁴ஹrhஷாதிஶயா:shவமrhத²மாேரபி⁴ேர வkhமேஶஷேமவ ॥ 1-59॥
நிவாrhய ஸrhவாநபி வkhகாமாnh ேஸநாபதிshதாநமராnh கேரண ।
ஸவிph◌⁴ரமphேரதயா ரshத²mh th³’ShThயா ஸேராஜாஸநமாஜுஹாவ ॥ 1-60॥
அதா²க³தshேதந கேர kh³’thவா நீத: phரேபா⁴ரnhதிகமph³ஜேயாநி: ।
வkhmh நிkhத:ஸ kh’தphரேமா விjhஞாபயாமாஸ விநீதேவஷ: ॥ 1-61॥
வயmh thவயா த³thதவி⁴தேயாऽபி ேமாஹாதிேரகாத³பி⁴மnhயமாநா: ।
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kh’chch²ேர நshthவாmh ஶரணmh vhரஜnhத:ஹா நிshthரபாmh phரத²ேம ப⁴வாம: ॥ 1-

62॥
அபார:³கா²rhணவேபாதபாthmh thவயா kh’பாiµth³வஹதாதி³rhவீmh ।
kh’தkh◌⁴நதாஜnhம⁴வாமஷாமshமாகமrhேத² ந கிமnhவபா⁴வி ॥ 1-63॥
மநshவிேலாகshய விக³rhஹணீேய phரதிkh³ரேஹ வrhஜயதா ஜு³phஸாmh ।
ரா ரshதாth³ப³தா³நவshய phரஸாேதா நாkh³ரகரshthவயா கிmh ॥ 1-64॥
ைத³thயாதி⁴ராேஜந ரNhயநாmhநா பrhயாலmh thராமேஶஷேலாகmh ।
இத³mh  தி³vhயmh ப’thய பmh ந thவmh கிமாrhநரதிrhயகா³thமா ॥ 1-65॥
shவவிkhரமாkhராnhதஸுராஸுரshய ர:பேதrhநிkh³ரஹத³ேரண ।
⁴thவா ஸுத: பŋhkhதிரத²shய ராjhஞshதாmh தாமவshதா²mh ந கிமnhவ⁴shthவmh ॥
1-66॥
அேநகதா⁴ பாலயிதாரேமவmh ஸmhphரthயபி thவாmh ஶரணmh phரபnhநா: ।
ஸnhதாபஹா நiν சாதகாநாmh ⁴ேயாऽபி ⁴ேயாऽபி பேயாத³ ஏவ ॥ 1-67॥
விவmh வித³nhநphயவித³nhநிவ thவmh நாதா²iνŋhே ப⁴யேஹமshமாnh ।
அiνkh³ரஹshையதத³பி phர⁴mh phராய: phரகாராnhதரமாேதஷு ॥ 1-68॥
தேபாபி⁴kh³ைரrhப⁴க³வnh ஸுராமவth◌⁴யபா⁴வmh த³iνஜா: phரபnhநா: ।
பாதாலiµrhவீmh ச விthய த³rhபா³பkhரமmh ேத தி³வமth³ய ேஜmh ॥ 1-69॥
ந ஜா ஶூnhய:ேஶந பாணிrhவோ ந iµkhதmh மணிகŋhகேடந ।
ஶkhரshய ைத³thயாக³திஶŋhகிேநாऽshய நாஸjhதshதிShட²தி வாரேணnhth³ர: ॥ 1-

70॥
த³Nhட³mh யமாthபாஶமபாமதீ⁴ஶாth³க³தா³mh ேப³ராthஶmh மேகா⁴ந: ।
ஆதா³காம: phரேதி ³தாnh கmhஸ:shவேதா³rhவிkhரமநிrhதாஶ: ॥ 1-71॥
ரேண விநிrhthய ப³லmh ஸுராmh பராkhரேமphரதிேமந வீர: ।
ேபா⁴ேஜவர: khட³தி ஸாவேராேதா⁴ ேலஷு ஸmhphரthயமரth³மாmh ॥ 1-72॥
த⁴iνrhத⁴ராth◌⁴யாதவphரஶீrhஷா: th³வா:பாலநvhயkh³ரஸமkh³ரேயாதா:◌⁴ ।
phரவீரநிrhப⁴rhthதகாnhதி³ஶீகா shதா²mh ந ஜாநாதி  ஸுராmh ॥ 1-73॥
ஹாேஹதி விkhேராஶத³நாத²ேமதth³விவmh ஜக³thபீட³யத: phரகாமmh ।
thவயா விநாऽnhயshthஷு விShடேபஷு ந கrhShேட நரகshய ப⁴ŋhக³mh ॥ 1-74॥
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phரலmhப³ேகஶிphரiµகா²shததா²nhேய பரshஸஹshரmh பயnhதி ைத³thயா: ।
நிrhகா⁴தகlhைபrhநிஜmhஹநாைத³rhவிதா³ரயnhேதா வியதா³ஹேவஷு ॥ 1-75॥
ஷTh ஸூநவshஸnhதி ரNhயநாmhேநா ைத³thயshய பாதாலதலாதி⁴வாைஸ: ।
ைதrhnhந: khயnhேத ³தாநி யாநி வkhmh ந ஶkhயாநி iµnhத³ தாநி ॥ 1-76॥
ேதஷாmh மth◌⁴ரphரதிமாkh’தீநாmh பா⁴ரmh ம ேஸா⁴மஸாவஶkhதா ।
அshமாnh ரshkh’thய ப⁴வthஸகாஶmh phராphதா நிஜkhேலஶநிேவத³நாய ॥ 1-77॥
தேத³ததா³ேவத³நமshமதீ³யmh thவா phரமாணmh phர⁴thதீ³rhய ।
விதி⁴rhvhயரmhth³விதphரம:ஸ சாபி க³mhபீ⁴ரiµவாச ேத³வ: ॥ 1-78॥
அலmh விஷாேத³ந தி³ெவௗகேஸா வ:ஸதmh ஹshதக³தmh மiνth◌⁴வmh ।
vhரதmh  ேம ேகவலேமதேத³வ ஸmhரணmh யchச²ரக³தாநாmh ॥ 1-79॥
மாமrhத²யnhேத வஸுேத³வபthnhெயௗ பthநீ ச நnhத³shய ஸுதmh ³Th◌⁴யmh ।
அmhஶth³வேயந vhரதகrhஶிதாŋhகீ³shதிshேராऽபி தா: thரவதீrhவிதா⁴shேய ॥ 1-80॥
இயmh ச ேலாகthதயshய மாதா மாயாபி⁴தா⁴நா மம ஶkhதிரkh³rhயா ।
காrhயாணி வ: காnhயபி கrhகாமா ஜநிShயேத ஜnhமவிநாஶஶூnhயா ॥ 1-81॥
தth³க³chச²த shவrhக³மேபதேக²தா:³ ந காலஹாநி: பஶŋhகநீயா ।
அேநந ஶாrhŋhேக³ண ஶேப ஶைரrhவ:ஸth³ேயா மந:ஶlhயமபாகShேய ॥ 1-82॥
இதி தமமரேலாகmh ஸாnhthவயிthவா ஸ ேத³வ:

ஸபதி³ நவக⁴நாப:◌⁴ பth³மநாப⁴shதிேராऽ⁴th ।
ஸ ச விதநமshயshதshய வாசmh phரஶmhஸnh
நிஜபத³மபி⁴ேபேத³ஹrhஷபrhயாலாthமா ॥ 1-83॥
இதி ஸுமாரkh’ெதௗ kh’Shணவிலாஸகாvhேய phரத²மshஸrhக:³ ॥ 1 ॥

th³விதீய:ஸrhக:³

அைத²கதா³ thரப²லாநி ஸmhயkh³vhரதாநி பா³ேயாபவேந சரnhதீmh ।
ரேத²ந கmhேஸா வஸுேத³வkhத:shவஸாரமாேலாகயிmh ஜகா³ம ॥ 2-01॥
sh²ரthphரபா⁴பlhலவிதாŋhக³யShmh கத²சி³ட⁴shதநமஜகாmh ।
தthராலைக:ஷTh/பதி³நீமஜாநாth ஸ தாmh லதாமth◌⁴யக³தாmh சிேரண ॥ 2-02॥
ஸா ஸnhநதாŋhகீ³ நியமாவஸாேந jhேயShடா²ய தshைம வித³ேத⁴ நமshயாmh ।
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ஸ சாஶிஷா தாமiνkh³’ய ஸாth◌⁴வீmh ேபா⁴ேஜவேரா வாkhயத³mh ப³பா⁴ேஷ ॥
2-03॥
அth³யாபி பா³லா ஸுதாநேநகாnh phரேஸாShயேஸ கிmh vhரதயாதநாபி: ◌⁴ ।
பயா⁴நா பlhலவஸூதிகாேல கிmh கlhபேத தலதா ப²லாய ॥ 2-04॥
kh’ஶா காமmh விரம phரயாஸாnhமேநாபி⁴ராமாiνப⁴ŋhவ ேபா⁴கா³nh ।
அŋhகா³நி ேத ஸnhநதகா³th :³க²mh mh’லகlhபாநி கத²mh ஸேஹரnh ॥ 2-05॥
தாேமவiµkhthவா ஸ  ஸாph◌⁴யiνjhஞாmh ரத²mh ஸமாேராphய ஸைஹவ பthயா ।
phரயாகாம: ரமnhதே ஶுராவ வாசmh ஶததா⁴ரகlhபாmh ॥ 2-06॥
thவத³nhதிகshதா²ஸஹஜாஶயmh phரேஸாShயேத thரமயmh kh’ஶாiνmh ।
மthஸth³த⁴shஸ  ³rhநிவாரshthவாmh ப⁴shமஸாth கmhஸ கShயதீதி ॥ 2-07॥
நிஶmhய தth³⁴தவேசா நிகாமmh கmhஸshஸ ேராஷாக³ம³rhநிய: ।
kh’பாmh பthயjhய kh’பாணபாணி: shவஸுrhவதா⁴ய shவயiµth³யேதாऽ⁴th ॥ 2-

08॥
nh’ஶmhஸkh’thேய நிதராmh phரvh’thதiµத³kh³ரேகாபsh²தாத⁴ேராShட²mh ।
phரஸாத³யnhநாநக³nh³பி⁴shதiµவாச தீ⁴மாiνபபthதிkhதmh ॥ 2-09॥
அலmh தவாேநந வேதா⁴th³யேமந thவயா விேத⁴ேயா nh’பேத விமrhஶ: ।
கிேமஷ நாராவி விசாரஶூnhயmh vhரஜnhthயநrhதா²இதி ஸா⁴வாத:³ ॥ 2-10॥
ப⁴ேயந th³ேத⁴ஷு ரnhத³ராதீ³nh ஸுராnh பராசshthரபயா விiµசnh ।
மவர shthவத⁴பாதேகऽshnh கத²mh தேவாபkhரமேத kh’பாண: ॥ 2-11॥
அேநந கிmh வா தவ விேதந யth³ரணmh shயாth ஸஹஜாவேத⁴ந ।
³ேணந ேகநாபி  லph³த⁴நாmhநாமபி shவநாஶாத³யேஶா க³ய: ॥ 2-12॥
phரபth³யமாநshய ஸதா³பி⁴vh’th³தி⁴mh தி³வாநிஶmh phணயதச ேலாகாnh ।
ப⁴வth³யஶசnhth³ரமேஸாऽshய மா⁴nhநவ: கலŋhேகா ப⁴கி³நீவேத⁴ந ॥ 2-13॥
shவஸுrhவேத⁴நாshய ப⁴ேவத³கீrhதிshேதந thயேஜshஸு’ேதா³ऽபி பீ⁴தா: ।
இthேயவ நmh ⁴ஜநிrhைதshைதshஸுைர: phரkhதshஸுமஹாiνபாய: ॥ 2-14॥
காேலந தth³th³ரய யnhம³khதmh மா ⁴thதவாshnh விஷேயऽபி ஶŋhகா ।
ததா²பி ேசதshதவ ஶŋhகேத ேசதா³கrhNhயதாmh தrhயபர: phரகார: ॥ 2-15॥
ஸrhவாNhயபthயாநி வேஶ தவாஹmh ஜாதாநி ஜாதாநி ஸமrhபயிShேய ।
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தnhநிkh³ரஹmh வா தத³iνkh³ரஹmh வா விசிnhthய கrhதா த³ஶாiνபmh ॥ 2-16॥
கிmh ³th³தி⁴மாnhth³ேயந நிேஜந தshய கிmh பா⁴க³ேத⁴ேயந வராŋhக³நாயா: ।
ப³ேலந கிmh வா ப⁴விதvhயதாயாshதேத²தி ஜkh³ராஹ வசshததீ³யmh ॥ 2-17॥
வத⁴phரvh’thேதா வஸுேத³வமnhthரphரபா⁴வஸmhshதmhபி⁴தேகா⁴ரகrhமா ।
நிvh’thய நிshthmhஶமஹா⁴ஜŋhேகா³ மph◌⁴’த: ேகாஶபி³லmh விேவஶ ॥ 2-18॥
ஸthயா iν ஸா shயாத³ஶணீ வாkh ஸthயmh கிேமதth³வஸுேத³வவாkhயmh ।
விதrhகயnhேநவiµத³shதேகmh mh phரேபேத³ மணிேதாரTh◌⁴யாmh ॥ 2-19॥
ஆேலாகைநrhெமௗஷு ⁴பதீநாமாஸjhஜயnhநஜப³nhத⁴நாநி ।
ஸ ைவமநshேயந iµக²shதி²ேதந ப⁴யாவஹ:shவmh ப⁴வநmh ஜகா³ம ॥ 2-20॥
விஶŋhகமாந:ஸ kh³’ேஹாபகNhேட² ெதௗ ஸth³மநி khவாபி விதா⁴ய ³phெதௗ ।
பராkhரமாkhராnhதஸமshதேலாக: ேரவ ேபா⁴கா³நயமnhவ⁴ŋhkhத ॥ 2-21॥
மாயா ஹேரshஸாऽத²ரNhயthராnh யாnh ேத³வகீக³rhப⁴க³தாநகாrhth ।
ேபா⁴ேஜவரshஸthவரேமthய பீ⁴thயா தாnh ஜாதமாthராநவதீ⁴th khரேமண ॥ 2-22॥
ஜக³th³வி⁴thைய பரமshய mhஸ: ேயா ேத³வகீக³rhப⁴மவித³mhஶ: ।
ஆkh’Shய தshமாnhiµரைவமாயா தmh ேராணீக³rhப⁴க³தmh சகார ॥ 2-23॥
சகாஸ ஸphதchச²த³பாNh³ேரண ஸுேதந ஸா க³rhப⁴திேராேதந ।
வலாஹகாnhதrhதஶீதபா⁴ேநாrhதி³ேஶா த³ஶாmh vh’thரத: phரபnhநா ॥ 2-24॥
ததshஸமாலாத³நநாமஸூத thரmh ஶரதி³nh³கlhபmh ।
phரகrhஷமாபnhiνத³ேயந யshய ஸth³ய:ஸiµth³ரா இவ ஸthவவnhத: ॥ 2-25॥
பthshஸமாதி³Shடத³mh விதா⁴ய ேஶஷmh சிகீrhஷுshஸுரகாrhயமாrhயா ।
சராசராmh ஜக³தாmh ஸவிth ஸா ரth³த³ேத⁴ ஜnhம⁴வmh யேஶாதா³mh ॥ 2-26॥
அத² phரஜாநாமபி⁴vh’th³தி⁴காேமா ேத³ேவா த³யாயா: கில ஜnhம⁴: ।
shவஜnhமேந ஜnhமவிநாஶேஹ: phராphயshஸதாmh phராப ஸ ேத³வகீmh தாmh ॥ 2-27॥
kh’ஶாவலkh³நா சேயாrhக³mh ஸா ேத³வகீ ஸnhநதகா³thரயSh: ।
ஜக³ththரயீNhயkh’தாவலmhபா³ ப³பா⁴ர க³rhேப⁴ண ஜக³nhநிவாஸmh ॥ 2-28॥
அnhதrhத³தா⁴நா ஸரஹாmh shேவநாவதாேரண ⁴வmh நாநா ।
ஸா ேத³வகீ ஸா ச கேவரகnhயா ேதா²ऽத³தா⁴தாiµபமாநபா⁴வmh ॥ 2-29॥
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அலmh நிவாஸாய ந யshய விவmh வஸnh ஸ க³rhேப⁴ iµiµேத³iµnhத:³ ।
பேராபகாரphரப⁴வmh  :³க²mh mhஸshஸுகா²ையவ மஹthதரshய ॥ 2-30॥
ப³:sh²ரnhthயா கரபாசஜnhயthவிேஷவ விShேத³ரshதி²தshய ।
அத⁴thத தshயாshதபநீயவrh ம⁴கShபchச²விமŋhக³யSh: ॥ 2-31॥
ப³பா⁴ர ஹாரmh சேயாrhந தnhவீ ந பாத³ேயாrhரமாiµேமாச ।
த³ெதௗ⁴ மணிmh பா⁴ரபி⁴யா ந ெமௗெலௗ தேத³வ ைகவlhயம⁴ஷயthதாmh ॥ 2-32॥
th³’ஶ: phரயthேநந த³ெதௗ⁴ திரசீவாச மnhத³mh நிph◌⁴’தmh ஜஹாஸ ।
ஶைநrhயெயௗ த³thதகரா ஸகீ²பி⁴rhph◌⁴’ஶmh நிஶவாஸ ச தாவேத³வ ॥ 2-33॥
ஸைஹவ ஹrhேஷண ஸுதா⁴ஶநாநாmh ஸைஹவ Nhேயந வஸுnhத⁴ராயா: ।
ப⁴ேயந ேபா⁴ஜாதி⁴பேதச ேத³ேவா ஸைஹவ க³rhேப⁴ வvh’ேத⁴ iµnhத:³ ॥ 2-34॥
ஶிேராபி⁴ேட⁴ந வநshபதீநாmh ப²ேலாபஹாேரண நிேவதி³தrhth³தி:◌⁴ ।
phராvh’Th ஸமாஸாதி³தஸூதிகாலாmh தாmh ேத³வகீmh th³ரShவாஜகா³ம ॥ 2-

35॥
அைத²கேத³ஶா இவ வாராேஶchைச: ேராமாதவிphரகீrh: ।
vh’தாshத³th³விth³மவlhலபி⁴rhவிேரேர vhேயாமநி வாவாஹா: ॥ 2-36॥
ப³லாஹகvhராதப⁴ைவshதேமாபி⁴rhதி³ேநஷு ³rhேபா³த⁴ர:shதி²ேதஷு ।
ந கசிதா³த³பி⁴ஸாகாmh விth³thphரகாேஶந விநாऽnhதராய: ॥ 2-37॥
பேயாத³ப⁴shthராnhதரநிrhக³ேதந ஜா²thகா சNhட³ஸரேணந ।
விேயாகி³நாmh ேசத ேமக⁴கால:ஸnh⁴யாமாஸ மேநாப⁴வாkh³நிmh ॥ 2-38॥
shமேரண ேலாகthதேயவேரண ஸmhபா⁴விதாjhவிதநிrhவிேஶஷmh ।
’ேதாrhவஸnhதாjhjhவலதா³க³மshய ஜஹார ஜாதிrhநிகி²லmh நிகrhஷmh ॥ 2-39॥
ப³லாth³kh³’தா இவ ைவதபி: ◌⁴ ஶாகா²பி⁴ராட⁴மதா³இேவாchைச: ।
பshக²லnhthேயா நிகி²லாshதnhய: ஜkh³iµrhஜவா³th³ப⁴டேப²நஹாஸா: ॥ 2-40॥
உதா³ரெஸௗரph◌⁴யவஶீkh’தாநாமnhவீயமாந: படலரநாmh ।
அகlhபயth ேகதகமாதவா மேநாப⁴வshயாபி மேநாவிகாரmh ॥ 2-41॥
அthயmh³பாநphரப⁴வshய கrhமnhதrhஜ³mhந: phரதிஸmhவிதா⁴நmh ।
பshதிரshகாரபேத³ந ேமகா: ◌⁴ மக²மாலாமரவிnhத³ப³nhேதா:◌⁴ ॥ 2-42॥
ரராஜ க²rhஜூரப²லphரகாஶmh நவmh பய: காநநபlhவேலஷு ।
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பேயாத³vh’nhைத:³ பபீய iµkhதmh phரபா⁴கரshேயவ மசிஜாலmh ॥ 2-43॥
மph◌⁴’தாmh rhth³த⁴ஸு த³thதபாத³mh விேலாkhய thரmh விஹதphரதாபmh ।
மkh³ேந ஜேல மrhவாரவிnhேத³ ம⁴vhரதாkhஶுரnhதே ॥ 2-44॥
நிேஷvhய ஹmhஸா ம⁴ைரrhவேசாபி: ◌⁴ பth³மாகரmh லph³த⁴ஸதாrhதா:² ।
ஸth³ேயா யshதshய விபthதிகாேல ஜலாஶயாநாmh phரkh’தி: கிலஷா ॥ 2-45॥
phரட⁴ஸshயா: ப²லலஶாைகrhநிரnhதரா:shவா³நேவாத³காTh◌⁴யா: ।
பlhஜுஷாmh ேசத பாமராmh th◌⁴’திmh பராமாத³தி⁴ேர வநாnhதா: ॥ 2-46॥
ஸiµnhஷnhதீ கி³மlhகாநாmh phரஸூநராshஸுதராmh விேரேஜ ।
iµkhthவா நேபா⁴ ேமக⁴விமrhத³பீ⁴thயா நthரமாேலவ க³தா த⁴thmh ॥ 2-47॥
தா⁴ராலதkh’தாnhத⁴காேர தshnhநபrhயnhதஜ³mhநி காேல ।
அலயமாண: khவசித³mhஶுமா தி³வாऽphவாேஸவ தநபாதி ॥ 2-48॥
இதி phரvh’thேத ஸமேய க⁴நாநாmh மாேஸ நப⁴shேய நிஶி மth◌⁴யமாயாmh ।
க³ேண ஶுபா⁴kh²யாயிநி ச kh³ரஹாmh ேத³வkhவாஹ phரஸவாபி⁴iµkh²யmh ॥ 2-49॥
ஹரthஸு பா³யmh ⁴வநshய தாபmh phராvh’Th phரஸூேதஷு வலாஹேகஷு ।
அஸூத தshயாnhதரதாபஶாnhthைய kh’Shmh³வாஹmh kh’பேயவ ேத³வீ ॥ 2-50॥
தி³ஶ: phரேஸ:³ஸஹ நிmhநகா³பி⁴rhஜஹrhஷ ேலாேகந ஸஹாmh³ராஶி: ।
ஜாேத iµnhேத³iµiµச ஸth³ய: ப⁴ேயந ேத³வா:ஸஹ Shபvh’Shmh ॥ 2-51॥
மேநாபி⁴ராேமண ம⁴vhரதாநாmh நாேத³ந ஶmhஸnhநிவ தி³Shடvh’th³தி⁴mh ।
சசார வா:ஸுமேநாmhऽஶுகாநி ஸmhphராphய ஸmhphராphய மேஹph◌⁴ய: ॥ 2-52॥
vhயjh’mhப⁴த phரsh²டஶŋhக²நாத:³ தாேரண கீ³தth◌⁴வநிநா விர: ।
ஸமiνவாந: கபா⁴mh iµகா²நி தி³ெவௗகஸாmh மŋhக³ளrhயேகா⁴ஷ: ॥ 2-53॥
thரபாமபாshயnh விநயmh விmhபnh நீதிmh நிkh³’ணnh ப⁴யமாஶு ப⁴ஜnh ।
ஶமchதஜnhமஜnhமா ேமாேதா³ ஜjh’mhேப⁴ மத³நிrhவிேஶஷ: ॥ 2-54॥
ஆஷா⁴நmh பாணிiµத³shய ³ரmh ph³ரமrhேலாக: பத³thதய: ।
நநrhத பrhயாலபாத³சார: phரஹshயமாந:ஸுரஸுnhத³பி:◌⁴ ॥ 2-55॥
ஶ ◌்’ŋhேகா³jh²ைத:ŋhமவாைரரnhேயாnhயமph◌⁴ணதthபராmh ।
phரேமாத³ஜnhமா தி³வி ஸmhப³⁴வ ேகாலாஹல: ேகாऽபி ஸுதா⁴ஶநாநாmh ॥ 2-56॥
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பிth’mhச thரா பிதரச thராnh ³mhச ஶிShயா ³ரவச ஶிShயாnh ।
பதீmhச தா³ரா: பதயச தா³ராnh phரேமாத³மthதாsh: பேயாபி: ◌⁴ ॥ 2-57॥
அசத³mhேபா⁴ஹேயாநிnhth³ரmh தmh பŋhகஜாவாஸமசதி³nhth³ர: ।
அசதாmh th³ெவௗ வி³தா⁴நேஶஷாnh ஸrhேவ ஸுராshெதௗ ச ப³லாத³சnh
॥ 2-58॥
த:² பேயாபி: ◌⁴ rhவிேந:³ வவlh³chசிரmhப³ராணி ।
அnhேயாnhயமmhேஸந ஸு³ரஹுrhமthதா இவ shவrhக³ஸேதா³ ப³⁴: ॥ 2-59॥
thேலாகநாேதா²த³யஸmhப⁴ேவந ேமாேத³ந பrhயாலமாநஸாநாmh ।
கீ³ேத ச nh’thேத ச ஸுராŋhக³நாநாmh ப³⁴வ தாலshக²தmh ந ேதா³ஷ: ॥ 2-60॥
ஶ ◌்’ŋhேகா³த³காshபா²லநரkhதேநthரா: விchசி²nhநஹாராchதகrhண⁴ஷா: ।
phரஹாஸத³th◌⁴வநிபி⁴rhவேசாபி: ◌⁴ ஸமாலபnhேதா வி³தா⁴ விஜ: ॥ 2-61॥
ஜாேத ஹெரௗ ைத³thயவிமrhத³ேநந விவmhப⁴ராபா⁴ரமபாசிகீrhெஷௗ ।
iµேந: phரஹrhஷ: கலஹphயshய ஜக³thphரஹrhஷச ஸமாவ⁴தாmh ॥ 2-62॥
இதி phரஹrhஷாைதrhமேநாபி: ◌⁴ விஶ ◌்’ŋhக²லmh khட³தி ேத³வrhேக³ ।
கmhஸshஸph◌⁴’thய: phரதிபth³ய rhசா²mh நிth³ராபி⁴தா⁴நாmh ந கிமphயேபா³தி⁴ ॥ 2-63॥
யாமmh சrhபா³ஹுiµதா³ரஹாரmh கிநmh Nhட³லதீ³phதக³Nhட³mh ।
பிதாऽபி மாதா ச விேலாkhய thரமாநnhத³மkh³ெநௗ விவஶாவ⁴தாmh ॥ 2-64॥
நியmhய ஹrhேஷாத³யபாரவயmh தmh ேத³வகீஜாநிவாச வாசmh ।
phரத³ பீ⁴ேதாऽஹமதீவ கmhஸாதி³த³mh  பmh phரதிஸmhஹேரதி ॥ 2-65॥
தthphேரதshதlhபக³தmh கராph◌⁴யாmh தமாத³ேத³ கlhபிதபா³லபா⁴வmh ।
தேயாஶயாந: கரேயாshஸ தshய phரகாமமphயத பth³மநாப: ◌⁴ ॥ 2-66॥
அேஶத ய: phராkh³வடபthரமth◌⁴ேய ேலாகாநேஶஷாiνத³ேர த³தா⁴ந: ।
விநா தேபாபி: ◌⁴ கிiµ தshய th◌⁴ேயthதthபாணிkh³ேம ஶயநmh iµராேர: ॥ 2-67॥
தமாலநிேலந தேமாப⁴ேரண நிபீ³தாஶாவலேய நிஶீேத² ।
ஆதா³ய பŋhேகஹேலாசநmh தmh ஸth³ய:ஸ நிrhக³thய kh³’ஹாth phரதshேத² ॥ 2-

68॥
நிவாrhய வrhேஷாத³கமாthமைநவ phரகாய மாrhக³mh ப²ணரthநபா⁴ஸா ।
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உபாயiµkhthவா வஸுேத³வகrhேண ேஶஷshேஷேவ ப³ஹுைத⁴வ விShiΝmh ॥ 2-

69॥
ராth ஸ நிrhக³thய மாmhஸமாth³யmh வஹnh வஹnhதீmh யiµநாமபயth ।
லŋhகெஷௗகா⁴ऽபி கnhத³கnhயா ததீ³ய³lhப²th³வயேஸாத³காऽ⁴th ॥ 2-70॥
உthதீrhய தாmh தthதடஸmhதாநாmh தா³mh கரmh வாrhகமாக³தாநாmh ।
vhரெஜௗகஸாmh நnhத³ேராக³மாநாmh phேதா நிேவஶmh ஸஹஸா விேவஶ ॥ 2-71॥
phரவிய ஜாநnhநிவ நnhத³ேகா³பநிேவஶநmh ஸுphதஶவrhக³mh ।
ஸுதாmh phரஸூய phரதிபnhநநிth³ராmh த³த³rhஶ தth³த⁴rhமவ⁴mh யேஶாதா³mh ॥ 2-72॥
தmh ஶாயயிthவா ஶயேந ததீ³ேய கnhயாmh ஸமாதா³ய நிபthய க³chச²nh ।
ஶுராவ thேராத³யஹrhஷலmh ேகாலாஹலmh ேகா³பவ⁴ஜநாநாmh ॥ 2-73॥
கேரண கnhயாmh மநஸா ச thரmh வஹnh iµஹூrhேதந விலŋhkh◌⁴ய மாrhக³mh ।
விஶŋhகமாவிய kh³’ஹmh kh³’Nhயா: நிதா⁴ய பா³லாmh ஶயேந ஸ தshெதௗ² ॥
2-74॥
ஸா சசகshவநஸnhநிேப⁴ந நாேத³ந ேலாகshய மேநா ஹரnhதீ ।
ேராத³ கிசிth³விvh’ேதந பா³லா sh²டthபேயாஜாkh’திநா iµேக²ந ॥ 2-75॥
ஆகrhNhய பா³லth◌⁴வநிமshதநிth³ரா: phரதா⁴vhய ராஷா ஜேவந ।
phரேபா³th◌⁴ய யthேநந பதிmh ph’தி²vhயா: ஶஶmhஸுரshைம ப⁴கி³நீmh phரஸூதாmh ॥ 2-

76॥
ஸth³ய:ஸமாக³thய ஸ தthர th³’ShThவா பா³லாமமrhேஷண விமrhஶஶூnhய: ।
shவshரா நிth³ேதா⁴ऽபி வதா⁴பி⁴லா ஜkh³ராஹ தshயாசரெணௗ கராph◌⁴யாmh ॥
2-77॥
உத³shய ³ரmh தரஸா கேரண சிேப தாmh ³rhமதிரமph’Shேட² ।
மமயாைதவ தி³வி shதி²தா ஸா ஜjhவால தா⁴mhநா ஜக³தாmh ஸவிth ॥ 2-78॥
தத: கைரshதாமரஸphரகாைஶ:ஸா மnhத³மாnhேதா³தஶshthரஜாலா ।
விேலாkhய தmh விவலசிthதvh’thதிmh ஜகா³த³ வாசmh ஜக³ேத³கமாதா ॥ 2-79॥
thவமkh³ரrhமchசரெணௗ ஷாऽபி phராய: ப²லmh தshய ந ஹnh யththவாmh ।
ஜாத: ph’தி²vhயாmh தவ ஜாlhமஹnhதா ஸth³ேயாதmh சிnhதய ஸாத⁴யா॥ 2-80॥
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இதி nh’பமபி⁴தா⁴ய jhேயாதிஷா rhவதீ ஸா த³தி³வ நயநாநி phராணிநாமாலாநி
।
ஸுரவதிபி⁴chைசrhகீ³யமாநாபதா³நா ஸுரபத³மபி⁴ேபேத³ பாதாph◌⁴ரா ஜேவந ॥ 2-

81॥
thவா தshயா ரவணபஷாmh வாசமnhதrhவிஷNhண:

thராபாயvhயதி²தமநஸmh ஸாnhthவயிthவா shவஸாரmh ।
பth³ph◌⁴யாேமவ shவப⁴வநமத² phராphய kh’chch²ராத³ைநth
கmhஸசிnhதாத’த³ேயா ஜாkh³ரேத³வ thயாமாmh ॥ 2-82॥
இதி ஸுமாரkh’ெதௗ kh’Shணவிலாஸகாvhேய th³விதீயாshஸrhக:³ ॥ 2 ॥

th’தீய:ஸrhக:³

phராத: phரலmhப³phரiµகா²நமாthயாnh ஸrhவாnh ஸமாஹூய ஸ ேபா⁴ஜராஜ: ।
ஸவிph◌⁴ரமphேரதth³’Shத³thேத shதா²ேந நிஷNhநவத³th³விநீத: ॥ 3-01॥
ஸnhதி³ய ேமாஹாth³வஸுேத³வவாkhயmh மயா phரமாணீkh’த⁴தவாசா ।
ஹதா nh’ஶmhேஸந ஸுதா ப⁴கி³nhயாshேதநாவிலmh ேம ’த³யmh யேஶாऽபி ॥ 3-

02॥
ஜாதாmh ந: காசநகாசநாபா⁴mh ஸுதாmh க³தாrhnhநிஶி ஹnhைமchச²mh ।
உthphthய ஸா vhேயாmhநி ஜவாத³திShட²th ஶshthேராthகடா த³rhஶிததி³vhயபா ॥
3-03॥
நியmhய ஸா மால இthயமrhஷmh phரேஸ³ மாமவத³chச பா³லா ।
அrhமயாநஜநிShட ⁴ெமௗ தேவாசிதmh ஸmhphரதி சிnhதேயதி ॥ 3-04॥
vhயா’thய மாmh th³யாmh phரதி ேத³வநாக³ணrhக³தாயாதி ேஸவிதாயாmh ।
ேத³vhயாமஹmh ³சதmh shவேமவ shமரnh விநிth³ேரா ரஜநீமைநஷmh ॥ 3-05॥
th³ேத⁴ஷு ேத³வா ஹூதiµkh²யா: ப⁴kh³நா மயா shதா²மஶkhiνவnhத: ।
அவாnh பthயjhய விiµchய நாகா³nh iµkhthவா ச ஶshthராணி தி³ேஶா th³ரவnhதி ॥
3-06॥
தேத³ஷு ைநேகாऽபி ⁴வmh க³ேதா ேம ஶkhேநாதி கrhmh phரதிலபா⁴வmh ।
மயஸ: கிmh க⁴டேத பராக:³ஸரணshயாபி⁴iµக²mh phரஸkhmh ॥ 3-07॥
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கிமnhயதா³rhதாph◌⁴யவபthதிகாம:ஸுேரஷு ஸnhத³rhஶிதபபாத: ।
அஜாயேதாrhvhயாமஸுராnhநிஹnhmh ஸ ஏவ மnhேய ஸரஹா: ॥ 3-08॥
ஸrhேவ வயmh ைத³thயலphரஸூதா: ேகநாபி ஜாதா ⁴வி காரேணந ।
ஸ ேதந ஸnhநயதி ேஜமshமாiνkhேதாऽயமrhத:² கில நாரேத³ந ॥ 3-09॥
அதshத³chேச²த³விெதௗ⁴ விநிth³ரா: யதth◌⁴வமth³ையவ ப³லாiνபmh ।
நகா²kh³ரலாvhயshதரŋhராthமா பரவத⁴shயாபி தேதாऽதி⁴: ॥ 3-10॥
யshnh ப⁴வthயாதவthஸலthவmh விphேரஷு யshயாshதி விேஶஷஸŋhக:³ ।
மேநாஹரmh யச பி³ப⁴rhதி பmh வத⁴mh ஸ பா³ேலாऽrhஹதி மthஸகாஶாth ॥ 3-11॥
மகா²ச தthphதிkh’ேதா நிவாrhயா: நிவாரணீயா திரkh³மாऽபி ।
th’ணீkh’தாேஶஷஜநphரபா⁴வா ஸmhshெதௗ²தி யா தnhமமாநேமவ ॥ 3-12॥
க³ேத விராமmh க³ட³th◌⁴வேஜऽshnh மேக²ஷு ஸrhவthர நிவாேதஷு ।
ஸுேரஷு ஸrhேவShவபி ³rhப³ேலஷு ஹshேத ப⁴விShயthயமராவதீ ந: ॥ 3-13॥
இthஷshதshய பேதா³பகNhட²mh நீராஜயnhேதா மடphரபா⁴பி:◌⁴ ।
அவாதி³ஷுrhவிkhரமத³rhபிதாshேத kh’தாThடஹாஸth◌⁴வநிகmhபிதாஶா: ॥ 3-14॥
கிmh சிnhதயா பாrhதி²வ ⁴ŋhவ ேபா⁴கா³நshமாஸு வthஸு ேதா shேத ।
கத²mh மேக²ஷு பsh²ரthஸு ஸேராஜப³nhேதா⁴shதமஸாபி⁴⁴தி: ॥ 3-15॥
அமாதவாநமஹvhயவாஹmh அஸூrhயஶீதாmhஶுமவjhரபாணிmh ।
அநchேதஶாநபிதாமஹmh ச th³ரShடா ராஜnhநசிேரண ேலாகmh ॥ 3-16॥
இthஷshதாiνசிேதாபஹாைர:ஸmhபா⁴vhய kh’thேயஷு ஸமாதி³ேத³ஶ ।
ஸ ேத³வகீமாநக³nh³பி⁴mh ச விேமாசயாமாஸ ச ப³nhத⁴நshெதௗ² ॥ 3-17॥
லph³th◌⁴வா நிதா⁴நmh ந ததா² த³th³ேரா க³திmh ஸமாஸாth³ய ததா² ந பŋh:³ ।
ததா² ந சாnhேதா⁴ th³’ஶமாphய ’Shேயth³யதா²phதthர:ஸ ஜஹrhஷ நnhத:³ ॥ 3-

18॥
தபேந சரமாசலmh phரபnhேந தமஸா ச shத²கி³ேதஷு தி³ŋhiµேக²ஷு ।
யiµநாதடவாநmh தேச வஸுேத³வ: phரதிபth³ய நnhத³ேகா³பmh ॥ 3-19॥
தபஸா தவ நnhத³ேகா³ப மnhேய ப²தmh ஜnhமஸஹshரஸசிேதந ।
’ணமnhthயமேபாmh thவதீ³யmh யத³யmh thரநிதி:◌⁴ ஸமாவிராth ॥ 3-20॥
இஹ ேக²லதி தேநதி kh’thயா ஶிஶுஹthயாநிரதா ேராபகNhேட² ।
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தத³ஹrhnhநிஶமthர ரணீேயா நயநாநnhத³கர:ஸுதshthவயாऽயmh ॥ 3-21॥
அத²வா கிவாshயேத thவயாshnhநிஜiµthsh’jhய பத³mh ேராபகNhேட² ।
ஸவிேத⁴ ந வஸnhதி ³th³தி⁴மnhேதா ப²ணிேநா வாஸக²shய ⁴பேதச ॥ 3-22॥
phரதிேவதி³ நிவிShடrhணmhப⁴mh விலஸthேதாரணiµjhjhவலphரதீ³பmh ।
vhரஜ ேகா³லமாலmh phரஜாபீ⁴ப⁴வதீ³யாக³மநphரஹrhணீபி: ◌⁴ ॥ 3-23॥
ஶிஶுரshதி மமாபி ெரௗேணேயா ப⁴வதீ³ேய விஷேய விவrhத⁴மாந: ।
ஸ ச ஸா⁴ நிய ரதvhேயா வஷா ேகவலமாவேயாrh ேப⁴த:³ ॥ 3-24॥
இthkhthவா க³தவதி ேத³வகீஸஹாேய ஸnhthரshத: கத²மபி நீதராthேஶஷ: ।
ஆேராஹthத³யமத⁴ரshய ஶ ◌்’ŋhக³mh திkh³மாmhெஶௗ நிஜவஸதிmh phரதி phரதshேத²
॥ 3-25॥
ஸசகிதmh’க³மNhட³லாநி rhவnh ஶகடஶதth◌⁴வநிபி⁴rhவநாnhதராணி ।
phரiµதி³தமத² ேகா³லmh phரேபேத³ தி³ஶி தி³ஶி மாத⁴தேகமாலmh ॥ 3-26॥
நிஜவஸதிமபி⁴phரபth³ய Shட: கிமபி ந கrhம கேராதி நnhத³ேகா³ப: ।
நவநநபலாஶசாேநthரmh வத³நமஹrhnhநிஶமாthமஜshய பயnh ॥ 3-27॥
iµkh³த⁴பா⁴வம⁴ேரண ரஜயnh ைஶஶேவந ’த³யmh vhரெஜௗகஸாmh ।
ேகா³ேல ஸ விஜஹார ேகஶவ:ரவாநிதி⁴மphயசிnhதயnh ॥ 3-28॥
வத³நmh ம⁴ஸூத³ந: கராph◌⁴யாmh சரŋh³Shட²iµபாநயth பிபாஸு: ।
க³ேதவ ததshஸுரshரவnhதீ நக²iµkhதாமணிதீ³தி⁴திchச²ேலந ॥ 3-29॥
அmh’தாmhஶுவாபர: phரேமாத³mh நயநாநாmh ஜநயnh ஸ பth³மநாப: ◌⁴ ।
ப⁴வநmh ப⁴வநாth கெரௗ கராph◌⁴யாmh vhரஜேயாth³பி⁴ரநீயதாŋhகமŋhகாth ॥ 3-30॥
அத: ◌⁴ கதா³சிchச²கடshய ஶாயித:shவகாrhயபrhயாலயா யேஶாத³யா ।
ஸ லயா பாத³ஸேராஹmh ஶைநத³சயாமாஸ ஸேராஜேலாசந: ॥ 3-31॥
ம⁴பி⁴த³சரmh³ஜதா³தmh ஶகடமாஶு ஸiµthதி²தமmhப³ேர ।
விபvh’thய பபாத மதேல பதரth◌⁴வநிததி³ŋhiµக²mh ॥ 3-32॥
ஶகடபதநஜnhம நnhத³iµkh²யா:shதநிதவ th◌⁴வநிதmh நிஶmhய ேகா³பா: ।
கித³தி ப⁴ேயந தthர ஜkh³iµshthவதக³திchயவமாநேகஶப³nhதா: ◌⁴ ॥ 3-33॥
சகலஶவிலkh³நபாணிபth³மா விக³தப³nhத⁴மேநாjhஞேகஶபாஶா ।
ஸபதி³ஸஹ ஸகீ²பி⁴ரnhவதா⁴வth கலமணிரஶிதா யேஶாதா³ ॥ 3-34॥
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kh’தshதmh khவசித³பதmh ஸுதmh விேலாkhய தmh phரiµதி³தமாநஸா பரmh ।
vhரெஜௗகஸாmh ஸவித⁴நிவாநாmh iµகா²th³விshேய விதி³தததீ³யவிkhரமா ॥
3-35॥
shதேஶாணிதேமவ மnhயமாநா சரணmh தshய நிஸrhக³பாடலmh தth ।
உத³மாrhஜயத³mhஶுகாசேலந th³தமாக³thய ந: நrhயேஶாதா³ ॥ 3-36॥
திலகmh ம⁴விth³விேஷா லலாேட ரஜஸா ேகா³மயஜnhமநா விதா⁴ய ।
உரஸா பரph◌⁴ய நnhத³ேகா³ப:ஸுசிரmh தshய ஸுமŋhக³ளாநி த³th◌⁴ெயௗ ॥ 3-37॥
ஶகடmh ம⁴ஸூத³நshய th³’ShThவா சரேத³சநவிph◌⁴ரேமண ப⁴kh³நmh ।
அத² வாநிேத⁴rhவிேவஶ க³rhப⁴mh shவரத²shயாபி விஶŋhkhய ப⁴ŋhக³மrhக: ॥ 3-38॥
பத:sh²ரதா நேவந ஸnhth◌⁴யாமஹஸா பlhலவபாடேலந phதா: ।
பதிதா இவ பாவேக விேரஜு: கேபா⁴ ³shஸஹபா⁴iνவிphரேயாகா³th ॥ 3-39॥
ுபி⁴தசிரமmhப³ராmh³ராஶி: தபநshயnhத³நவாஹநாவகா³ஹாth ।
sh²ர³th³ப⁴டதாரகாபேத³ஶாth ஸஹஸாऽऽகீrhயத ேப²நமNhட³ேலந ॥ 3-40॥
அமசி ரஸாதலmh phரவிShேட ப⁴யசகித:shவவிநாஶமாகலyhய ।
தத இவ தரேஸாthபதnhநமா திரப⁴ர: ph’தி²வீதலmh phரேபேத³ ॥ 3-41॥
⁴ரnhதmh ப⁴வநாநி ரth²யா: வநாநி ைஶலாshஸதshஸiµth³ரா: ।
th◌⁴வாnhேத தி³ஶாmh nhத⁴தி சkhரவாலmh vhயkhதmh ந ேகநாபி கிமphயேவதி³ ॥ 3-42॥
அத² phரயாதி phரஹேர யேஶாதா³ ஜேந ச கிசிnhநிph◌⁴’ேத ஸநிth³ேர ।
thரmh பய:பாந³phரேமாத³mh phரshவாபயnhதீ கலthயகா³யth ॥ 3-43॥
nhத³thவிஷshதாலப²லphரகாஶா: தாபிச²வrhshதrhகபா⁴ஸா: ।
phர⁴த³kh³தா⁴ நவநீதவthேயா கா³வshஸஹshரmh தநய thவதீ³யா: ॥ 3-44॥
phயாலக²rhஜூரஸமkh³ரஸாiν: ப²லாTh◌⁴யரmhபா⁴வநேஶாப⁴நீய: ।
நபேபா⁴கா³ய ஸுதாயமாshேத ேகா³வrhத⁴ேநா நாம மத⁴ரshேத ॥ 3-45॥
ஸரஹவேந க³ேதऽபி நிth³ராmh கத²வ ேத நயநாmh³ேஜ விநிth³ேர ।
திபசயஶாேநா  கrhம shவஜநநிேஷவிதேமவ ஸmhரயnhேத ॥ 3-46॥
தth³th◌⁴வநிரவணஜாதெகௗகா பா³லவிதவிேலாபவிதா ।
ஆஜகா³ம க³க³ேநந தநா யாதநா தiνமதீவ ேத³நாmh ॥ 3-47॥

shrIkRiShNavilAsakAvyam.pdf 17



kh’Shணவிலாஸகாvhயmh ஸுமாரகவிவிரசிதmh

ஸாऽவதீrhய நப⁴ேஸா நிஶாச ³ட⁴ேமவ நிஷஸாத³thரசிth ।
ஸா ச ஸுphத இவ வீேத ஸுேத shவாபமாப ஸரேஹ ॥ 3-48॥
kh’Shணமŋhகமதி⁴ேராphய நிrhத³யா தா³மாரப⁴த தநா shதநmh ।
யthபேயாத⁴ரiµேக²iµகா²rhபதா³ஷா ஶிஶுஜேநா விjhயேத ॥ 3-49॥
பாசஜnhயவ தநாshதநmh பாணிபlhலவேக³ந பீட³யnh ।
ஆநேநந ம⁴ஶthராnhதராநாத³ேத³ஸ  ததshஸரnh ॥ 3-50॥
விphரகீrhணகசபா³லபlhலவா ப⁴kh³நபா³ஹுவிடபா நிஶாச ।
ஸா பபாத ⁴வி ேகா⁴ரநி:shவநா மாதாஹதமேஹாபமா ॥ 3-51॥
ஜ²தி vhயபநீதகா³ட⁴நிth³ேரா மஹதா ேதந ரேவண தநாயா: ।
phரதிபthயாய தாmh phரvh’thதிmh ஸஹ ேகா³பாலக³ேணந நnhத³ேகா³ப: ॥ 3-52॥
தshயாஶரமதி⁴ய விேசதநாயா:
khட³nhதமmh³ஹேலாசநமா: ।
தsh²shஸiµnhதவிshமயநிrhவிகாரா:
நாஸாதி⁴ேராபிதகராŋh³லேயா iµஹூrhதmh ॥ 3-53॥
நnhத:³ phரmh’jhய நயேந iµஹுரrhேண
thரmh kh’தாnhதiµக²நிrhக³தmh நித³th◌⁴ெயௗ ।
த³th◌⁴ெயௗ ச தshய நிதராமபி⁴vh’th³தி⁴காம:
தththவmh பரmh ஸ ’த³ேயந ஸமாேதந ॥ 3-54॥
யாமல: கமலபthரேலாசேநா நீலnhதலப⁴ர: ஶுசிshத: ।
th◌⁴யாயேதா மந தshய ஸnhநிதி⁴mh thர ஏவ வித³ேத⁴ ந: ந: ॥ 3-55॥
ந மmh ப⁴வதி thரவாஸநாநிshதரmh ’த³யமchதshmh’ெதௗ ।
இthயேஶஷ³தாபஹாணீரkh³ரஜnhமபி⁴ரகாரயth khயா: ॥ 3-56॥
தநாசதபா⁴வநாப⁴வmh தா³ணmh ’த³யதா³ரணmh பி: ।
பதி: ஶமயதி shம ைவஶஸmh kh³ைதரகி²லேலாகேமாஹைந: ॥ 3-57॥
ஸ ேலாசேந கிசி³பாnhத⁴rhணிேத நிதா⁴ய மாrhவத³ேந ஶுசிshத: ।
பேயாத⁴ரmh பாணிகா³வலmhபி³தmh மநச தshயா ம⁴ஸூத³ந: பெபௗ ॥ 3-58॥
பாணிஜாiνபசŋhkhரமரமshேவத³பி³nh³ம⁴ரmh iµக²mh வஹnh ।
⁴ஸேரண வஷா ஜநாrhத³ேநா ேகா³லmh நிகி²லமnhவரஜயth ॥ 3-59॥
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பph◌⁴ரமnhதmh ⁴வி பாணிஜாiνநா க³வாமத⁴shதாthphரவிஶnhதேமகதா³ ।
ஸுதmh யேஶாதா³kh³’ஹkh’thயதthபரா ப³ப³nhத⁴ பாேஶந ப³லா³க²ேல ॥ 3-60॥
ஜேநா  ய: கrhம கேராதி யாth³’ஶmh ஸ ஸrhவதா² தாth³’ஶமiνேத ப²லmh ।
ப³: ராऽப³th◌⁴யத ேயந தா³நவ:ஸ ேலாகநாேதா²ऽபி ததா³ப ப³nhத⁴நmh ॥ 3-61॥
நிகி²ல⁴வநiµkhதிேத³iµராெரௗ ப⁴க³வதி கா³ட⁴iµக²ேல நிப³th³ேத⁴ ।
பஶிதி²லஸமாதி⁴ராவிராnhமந மஹாiµநிமNhட³லshய ஹாஸ: ॥ 3-62॥
நித³ ேலாேலதி நிப³th◌⁴ய ஸshதmh சகார காrhயாணி சேகாரேலாசநா ।
அநாத³ேரண ph◌⁴ரமயnhiνக²லmh விநிrhயெயௗ விவபதி:shவமnhதி³ராth ॥ 3-63॥
உேபயிவாmhெஸௗ கப⁴th³மாthமதாmh மயஸா நாரத³ஶாபேதஜஸா ।
அதிShட²தாமth◌⁴வநி ைகடப⁴th³விஷ:ேப³ரthெரௗ தரைஸவ ŋhக²த: ॥ 3-64॥
ஸ ஸnhநிkh’Shய shதி²தேயா: பரshபரmh மேஹாrhமth◌⁴யபேத²ந நிshஸரnh ।
க³ேதந திrhயkhthவiµக²ேலந ெதௗ ப³ப⁴ஜ தா³ேமாத³ரக³nhத⁴வாரண: ॥ 3-65॥
phரபth³ய தி³vhயmh வரmhப³ரshதி²ெதௗ விiµkhதஶாெபௗ த⁴நதா³thமஜாெபௗ⁴ ।
phரணmhய ப⁴khthயா ஷmh ராதநmh iµதா³nhவிெதௗ ஜkh³மரnhதிகmh பி: ॥ 3-66॥
நnhதா³த³ய:ஸபதி³ ேகா³லவாநshேத
தth³ப⁴ŋhக³ஜnhம ஸுமஹth³th◌⁴வநிதmh நிஶmhய ।
அph◌⁴ேயthய ப⁴kh³நபதிெதௗ கப⁴th³ெமௗ ெதௗ
தthராதmh ச த³th³’ஶுshஸரஹாmh ॥ 3-67॥
நnhத:³ஸய ³தாநி ப³ஹூநி ஸth³ph◌⁴ய:
த³thவா க³வாமதமாthமஸுதாபி⁴vh’th³th◌⁴ைய ।
ஸmhமnhthrhய ப³nh⁴பி⁴ரபாshய பத³mh ததா³ஶு
vh’nhதா³வநmh phரதி யெயௗ ஶகைடரஸŋhkh²ைய: ॥ 3-68॥
க³thவா ஸ ேகா³லபதிrhமநேஸாऽiνேல
ேல கnhத³³rhநித³ேத⁴ பதா³நி ।
ேரேம ச தthர ஹூதபதா³பி⁴ராேம
லாயிதாநி தநயshய நியமாண: ॥ 3-69॥
த³தி⁴நிrhமத²ேந நிth³யமா ஸா நவநீதரபேண க³வாmh ச ேதா³ேஹ ।
ஸுதேக’ேத யேஶாதா³ணகlhபாநி நிநாய வாஸராணி ॥ 3-70॥
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அiνயாதி kh◌⁴’ேயவ நnhேத³ தரஸா ŋhக²ணதthபரshய விShே: ।
லதாலகேவlhதாநி ேரஜுrhiµக²மாthேரண iµஹுrhநிவrhதிதாநி ॥ 3-71॥
அnhதரா விஹதிமth³பி⁴thதி²ைதரsh²டாரபதா³பி⁴khதிபி: ◌⁴ ।
ப⁴ŋh³ைரச பரmhப⁴ேth³யைமrhேகா³லmh நிகி²லமnhவரஜயth ॥ 3-72॥
பய மாலதி phரத³rhஶிதmh யாநீஷு க³க³ேந யேஶாத³யா ।
ஆஜுஹாவ லேதந பாணிநா ஶீதபா⁴iνமரவிnhத³ேலாசந: ॥ 3-73॥
ஆthமந: phரதிkh’திmh விேலாகயnh மாth’ஹshதமணித³rhபேத³ேர ।
ஏ thர கிேஹதி ெகௗகாth³vhயாஜஹார ஶதபthரேலாசந: ॥ 3-74॥
ெகௗ³ரவmh கத²யmh ஸேஹத ேம ேமதி³நீதி kh’பேயவ சிnhதயnh ।
மாத⁴வ: பதநபீ⁴திiµth³வஹnh மnhத³ேமவ நித³ேத⁴ பதா³வmh ॥ 3-75॥
ேத³ேவா நிஶாஸு ஹரŋhகக³ேதா ஜநnhயா:
ஶ ◌்’Nhவnh கதா² ம⁴iµேசா மஹதாऽऽத³ேரண ।
மnhத³mh ததீ³யகரபlhலவதா³ேதா:

ஸுShவாப Th³மதேலாசநNhட³க: ॥ 3-76॥
ெகௗேகந பிரkh³ரேதா ஹேரrhதா⁴வதshக²லநமாணயா ।
ேமாத³நிkh◌⁴நமநஸா ஸலjhஜயா ந shதி²தmh ந சதmh யேஶாத³யா ॥ 3-77॥
iµக²³Nh³மவாதி³நா பேதா ம⁴th ெகௗகிநா ஸு’th³க³ேணந ।
அதி⁴ேராபிதவாரேணnhth³ரபா⁴ேவா லதாபி⁴rhக³திபி⁴rhkh³’ேஹஷு ேரேம ॥ 3-78॥
அதா²பி⁴vh’th³தி⁴mh phரதிபth³யமாேநா த³th◌⁴யாதி³ஷு phதிiµவாஹ ெஶௗ: ।
தthதth phரதா³ேநந வேஶ விதா⁴மாேரபி⁴ேர ேகா³லேயாதshதmh ॥ 3-79॥
Shவ nh’thதmh நவநீதlhயmh kh’Shேணதி ஸாph◌⁴யrhத²நசிmh ।
vhரஜாŋhக³நாநாmh ஸ ரshஸலiµத³சயாமாஸ பதா³ரவிnhத³mh ॥ 3-80॥
தாஸாmh மந:phதிவிதா⁴நத³ே ததா²ணmh தsh² ஶாrhŋhக³பாெணௗ ।
ஏகாŋhkh◌⁴ஸmhshபrhஶவிேயாக³மாthராத³த⁴nhயமாthமாநமமnhயேதாrhவீ ॥ 3-81॥
உத³சிதmh தshய விேலாkhய பாத³mh ேவதா⁴ நrhவிkhரமஶŋhகிேசதா: ।
கமNhட³mh பாணிதேலந kh³’ணnhநph◌⁴th³யேதாऽ⁴த³வேநஜநாய ॥ 3-82॥
nh’thதாmh’தmh ேகா³லேயாதshதth kh’Shணshய ேநthராஜபி:◌⁴ பிப³nhthய: ।
phதிphரகrhஷshதிைதrhமேநாபி⁴ராேலkh²யேயாthphரதிமா ப³⁴: ॥ 3-83॥
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வி³rhந தth³த³rhஶநபாரவயாth³தா³mh கரshத²mh நவநீதேமகா: ।
விshரshய ⁴ெமௗ பதிதmh தத³nhயா: ந ேமநிேர பாணிஸேராேஹph◌⁴ய: ॥ 3-84॥
அஜshரேமவmh ப⁴வேநஷு தாஸாmh ப³ph◌⁴ராம kh’Shே நவநீதபி⁴ாmh ।
ரா கிலாnhையரநிவrhதநீயா நிவrhதிதா ேயந ஹரshய பி⁴ா ॥ 3-85॥
தி⁴kh³யாசநாmh ெசௗrhயப⁴வshய ⁴யாநshthயmhஹேஸா நிrhஹரph◌⁴பாய: ।
மthேவதி நmh நவநீதெசௗrhேய மேதா⁴rhநிஹnhதா மதிமாப³ப³nhத⁴ ॥ 3-86॥
நிrhவாphய தீ³பmh iµக²மாேதந ைஹயŋhக³வீநmh நிஶி ஹrhchச²nh ।
kh’Shண: க⁴ஷணரthநபா⁴ஸா விஹnhயமாேநா விஷஸாத³ ⁴ய: ॥ 3-87॥
நிபீட³யnhநkh³ரபேத³ந ph’th²வீiµnhநmhய ேத³ஹmh ph◌⁴’ஶrhth◌⁴வபா³ஹு: ।
பேயாக⁴டshபrhஶநமiνவாநshthவிkhரேமாऽ⁴th பஹாஸபாthரmh ॥ 3-88॥
நியதவேதா நிph◌⁴’ைத: பைத³rhநிஶி கத²சந க³rhப⁴kh³’ஹmh க³த: ।
ஸ  ப⁴யாத³ஸமாphதமேநாரேதா² நிவvh’ேத நவநீதஹேரா ஹ: ॥ 3-89॥
ஹrhmh ஹேரrhvhயவதshய க⁴ேந நிஶீேத²
⁴ஷாரவதிப⁴யாth³vhரஜேதாऽதிமnhத³mh ।
அnhதrhkh³’ஹshய நவநீதவத: phரேவஶாth
phராேக³வ ஹnhத பதி²ஸா ரஜநீ விபா⁴தா ॥ 3-90॥
ேகா³பீஸமாக³மபி⁴யா ச th’ஷா ச ³rhvhயா
பாmh விஹாமபி ேகா³பkh³’ேஹShவஜாநnh ।
ஆth³வாரமாத³தி⁴க⁴டmh ச க³தாக³தாநி
rhவnh ஸேராஜநயந: ரமேமவ ேலேப⁴ ॥ 3-91॥
பி⁴thதிஷு phரதிஶரத³rhஶநாth ஶŋhகித:ஸ நவநீதநி:shph’ஹ: ।
கிசித³nhயதி³வ தthர மாrhக³யnhநிrhஜகா³ம மணிமnhதி³ேராத³ராth ॥ 3-92॥
rhஷுரnhதrhப⁴வேநஷு ேகா³ரஸmh தி³நாnhயைநthத³பாயசிnhதயா ।
ஸ ஜாக³கச நிநாய யாநீmh மேநாஹராபி⁴rhஹரணphரvh’thதிபி: ◌⁴ ॥ 3-93॥
th³’Shேடऽபி தthஸவித⁴ஸசரேண ஸ தthர
வkhmh நிthதiµசிதmh kh’தநிசயshஸnh ।
அph◌⁴யrhண ஏவ நித³ேத⁴ த³தி⁴பா⁴ஜநshய
லாயிேதாபகரநி நிஜாநி ெஶௗ: ॥ 3-94॥
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வஹnh kh³’ேதா நவநீதமchேதா ப⁴ேயந பாphலவேநthரபŋhகஜ: ।
பதா³க²nh ⁴மவாŋhiµக²shதி²ேதா ஜஹார ேசேதாऽபி ச ேகா³பேயாதாmh ॥ 3-

95॥
ஶேப பிth’ph◌⁴யாத ஊrhth◌⁴வேமவmh நாஹmh விதா⁴shேய நவநீதெசௗrhயmh ।
விநி:வஸnhநிthயபி⁴தா⁴ய kh’Shே ஜஹார மாச பிச ேசத: ॥ 3-96॥
ஏ ஸth³ம தநேயதி ஸாத³ரmh யாசிேதாऽபி ஸ iµஹுrhயேஶாத³யா ।
ஆநேநந நவநீதக³nhகி⁴நா நாஜகா³ம விஹரnhநிவாchத: ॥ 3-97॥
’தmh நவmh ேம நவநீதமாலயாth ’தmh kh◌⁴’தmh ேம த³தி⁴ ேம ’தmh நிஶி ।
இதி phரபா⁴ேத வசநாநி ேயாதாiµவாஹஶ ◌்’Nhவnh நiµேக²ஸவிkhயாmh॥ 3-98॥
thரmh லshய ⁴வநshய ச ரதார-
மph◌⁴யrhதி²ேதாऽபி ப⁴க³வாநரவிnhத³நாப: ◌⁴ ।
thவாmh ேம த³ெதௗ³ விதி⁴வஶாth³⁴வைநகேசார-
thயாஹ ேகாபமபி⁴நீய ஸுதmh யேஶாதா³ ॥ 3-99॥
ஸ ஸாnhthவேநந phரதிபாத³ேநந ேப⁴ேத³ந தீvhேரண ச தrhஜேநந
நிப³th³th◌⁴ய ph’Shேடாऽபி iµஹுrhஜநnhயா நாŋhகீ³கேராதி shம ஹ:shவெசௗrhயmh ॥
3-100॥
ஸmhரய ஜக³தாமவதீrhய ph’th²vhயாmh
ேகா³பாலஸth³மஸு ஹரthயகி²லmh iµnhத:³ ।
இthத²mh நிஶmhய பஹாஸவசshஸுராmh-
அnhதrhஜஹாஸ ப⁴க³வாநரவிnhத³நாப:◌⁴ ॥ 3-101॥
kh’Shணshய ேகஸமேரணெகௗேகந
ேகா³பீஷு iµkhதப⁴வநாஸு ப³:shதி²தாஸு ।
thைர: பராத இவ th³தேமthய ேக³ஹmh
ப³th³th◌⁴வா கவாடமஹரnhநவநீதமnhத: ॥ 3-102॥
th⁴வநமஹநீையரph◌⁴பாையரஸŋhkh²ைய:
நிகி²லதி ஸ iµShணnh ேகா³லmh நnhத³ஸூiν: ।
அரமத ஸவேயாபி⁴shதthர ேகா³பாலthைர-
ரபர இவ ஶஶாŋhக: phராணிநாmh phதிேஹ: ॥ 3-103॥
இதி ஸுமாரkh’ெதௗ kh’Shணவிலாஸகாvhேய th’தீய:ஸrhக:³ ॥ 3 ॥
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சrhத:²ஸrhக:³

ஸ ேராணீஸூiνநிப³th³த⁴ராக:³ஸதாmh ஶரNhயshதமேஸாऽபஹrhதா ।
மேநாஹேரா பா³ல இெவௗஷதீ⁴ேஶா தி³ேந தி³ேந ேபாஷயாய ெஶௗ: ॥ 4-01॥
thயkhthவா ஹ:shைதnhயkh’தாபவாத³mh தchைச²ஶவmh phராphய த³ஶாnhதரmh ஸ: ।
மnhேய தத³mhஹ:பமாrhஜநாய க³வாmh பthராணஸiµth³யேதாऽ⁴th ॥ 4-02॥
thேர தேதா²th³ேயாகி³நி நnhத³ேகா³ேபா ேகா³பாலthராநiνநீய ஸrhவாnh ।
thராshthரயாமபி விShடபாநாmh ஸmhரேண தshய ஸமாதி³ேத³ஶ ॥ 4-03॥
மாthரா kh’தshவshthயயந: phரபா⁴ேத பிthரா பShவjhய சிரmh விsh’Shட: ।
ஸைஹவ ராேமண ஸமkh³ரஹrhஷ: விநிrhயெயௗ விவபதிrhவநாய ॥ 4-04॥
ஸ phராதராஶீ vhயதிஷkhதபாணிrhயShmh வஹnhநmhஸவிஷkhதஶ ◌்’ŋhக:³ ।
விiµchயதாmh ெகௗ³தி ஸmhph◌⁴ரேமண க³chச²nh phரதிth³வாரமேவாச³chைச: ॥ 4-05॥
நிஶmhய தshய th◌⁴வநிrhth◌⁴வகrh: விநபாஶா ph◌⁴’ஶiµthஸுகிnhய: ।
வthஸாநபி shவாநநேவய கா³வ:ஸஸmhph◌⁴ரமmh நிrhயராலேயph◌⁴ய: ॥ 4-06॥
க³thவா ரshதாth³க³ஜராஜகா³ ேகா³Shட²mh க³Shேடா²³ணமNhட³ேலந ।
ஆரயnhthரக³க³மாrhத²mh பிthேராரபீ⁴Shேடந ஸைஹவ ஶ ◌்’ŋhக³mh ॥ 4-07॥
நப⁴shshph’ஶா கrhணபத²mh க³ேதந ேதைநவ ஸmhjhஞாக³வலshவேநந ।
ஆதா³ய தthதthபப³rhஹஜாதmh ஸth³ேயா kh³’ேஹph◌⁴ய:ஸு’ேதா³ நி: ॥ 4-08॥
க³வாmh ²ரnhயாஸஸiµth³ப⁴ேவந விஷாணஸŋhக⁴Thடநஜnhமநா ச ।
phரஸrhபதா தி³ு மஹாshவேநந ேகா⁴ஷ:ணmh ேகா⁴ஷமேயா ப³⁴வ ॥ 4-09॥
phரதா⁴வைநthphதிபி⁴shஸு³ரmh ேதா² ப³லாth³kh³ராஹவிேமாசைநச ।
ஸமாக³ைதshதthர ஸமmh ஸு’th³பி⁴rhப³ஹுphரகாரmh விஜஹார ெஶௗ: ॥ 4-10॥
பேரண ஹrhேஷண ராணmhஸ:ஸŋhkhட³மாநshய ஸமmh ஸு’th³பி: ◌⁴ ।
பவிthரயாமாஸ பதா³mh³ேஜாthதி²தா கஷ⁴: கபா⁴mh iµகா²நி ॥ 4-11॥
மஹrhஷயshதthர மஹாiνபா⁴வா: kh³’தபாnhதர³rhnhநிபா: ।
ப⁴வாkh³நிஸnhதாபஹேர மமjhஜு: பேதா³thதி²ேத தshய பராக³ேர ॥ 4-12॥
phரஹrhஷமாேலாகயதாmh ஜநாநாmh khடா³பி⁴ராபாth³ய மேநாஹராபி: ◌⁴ ।
உthதா²பயாமாஸ ஸ சீthkh’ேதந ேகா³Shேட²ஹrhேகா³ஸமஜmh ஶயாநmh ॥ 4-13॥
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தshnh க³வாmh பாலநெகௗேகந வநாய நிrhக³ச²தி ைத³thயஶthெரௗ ।
ய: phயாkh²யாநசிகீrhஷேயவ தி³வாkh’ேதா தி³kh³வலயmh மகா:² ॥ 4-14॥
லth³மாmh ஸுமாநி ⁴nhவnh கrhஷnh பயஶீகரமNhட³லாநி ।
kh’Shணmh kh’தாேநகவிஹாரகி²nhநmh யாnhதmh ேஷேவ யiµநாஸர: ॥ 4-15॥
பரshய mhஸ: பத³பŋhகஜாph◌⁴யாmh phரேவயேதா ேகா³லபாலநாய ।
சகார நீஹாரஹைரrhமைக:² phரேவஶேயாkh³யாநி வநாநி பா⁴iν: ॥ 4-16॥
phேரmh பthயkhமஶkhiνவnhதmh ப³th³தா⁴ஜmh ப³nh⁴ஜநmh நிவாrhய ।
ராமmh ரshkh’thய ஸthரவrhக:³ விேவஶ விShiΝrhவிபிநாnhதராணி ॥ 4-17॥
அரNhய⁴ரவகா³ஹமாநmh தமாதபkhலாnhதமேவமாண: ।
பாதபthேரண பshth’ேதந வியthயேஸவிShட விஹŋhக³ராஜ: ॥ 4-18॥
மா க³chச² க³ŋhேக³ யiµேந khவ யா கிmh தthர ேகா³தா³வ தா⁴வதி ।
nhயேஷதி⁴ தthதth³vhயபேத³ஶrhவmh மாrhக³chதmh ேகா³லமchேதந ॥ 4-19॥
phரட⁴ஸுshநிkh³த⁴th’ŋhராஸு சா²யாth³மயாமதாnhதராஸு ।
க³வாmh லmh தthஸுலேபா⁴த³காஸு phரசாரயாமாஸ வநshத²ஷு ॥ 4-20॥
ஸாேடாபமாnhேதா³தலmhப³ஸாshநா: கா³வசரnhthேயா வலமாநவாலா: ।
thThயthth’ணshேதாமசடthkh’திnhய: சkh: phயmh ேசத சkhரபாேண: ॥ 4-21॥
ஹnhமணியாமசீநி தthர shைவரmh சரnhதீஷு th’நி ேகா³ஷு ।
ெஶௗ:shவயmh ⁴khத இவாப th’phதிmh th’phயnhthதா³ரா: பரதrhபேணந ॥ 4-22॥
ஸrhவாஸு கNh³யநphஸேயாchைசnhநmhய கNhட²mh த³த⁴தீஷு ேகா³ஷு ।
பா³ேலா ஹrhபா³ஹுஸஹshரஶூnhயmh ஜnhமாthமேநா நிShப²லேமவ ேமேந ॥ 4-23॥
பph◌⁴ரமth³ேகா³லiµkh³ரேகாபmh ஸiµchசலth³⁴ரடth³விஷாணmh ।
ஸ th³த⁴iµmh மத³நிrhப⁴ராmh phரவிய மth◌⁴யmh ஶமயாசகார ॥ 4-24॥
ஶாகா²கராkh³ைரரவலmhph³ய ph’th²வீmh நிேஷ³ஷ: Shபப²லாவநmhராnh ।
தthர th³மாnh ஸாத³ரமாே ஜகா³ம th’phதிmh ந கதா³ऽபி ெஶௗ: ॥ 4-25॥
அலயலாnhயதிவிphரகrhஷாth³ ேகா⁴ஷாiνேமயshக²ேதாத³காநி ।
உthŋhக³ேராத⁴shதமNhட³லாநி நிmhநாநி th³’ShThவா நிதராmh ஸ ேரேம ॥ 4-26॥
அchச²³chச²shதநபா⁴ரநmhரா:லதா: phரவாலாத⁴ரேலாப⁴நீயா: ।
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ஸ தthர வீய ph◌⁴ரமராலகாTh◌⁴யாshதாமshமரthதாமரஸாதி⁴வாஸாmh ॥ 4-27॥
ஸiµthஸுகmh ஸாக³ரகnhயகாயாமாkhரShமnhத:கரணmh iµராேர: ।
ஸrhவshய ேவthதா ஸரஸாmh ஸ வாசmh ஸŋhகrhஷணshஸாத³ரthவாச ॥ 4-28॥
அnhதshஸரph◌⁴ரமணphரஸŋhகா³³தீ³rhணநாேத³ந ³ஹாiµேக²ந ।
⁴ய: phரŋhkhேத ph’தி²வீத⁴ரshேத ேகா³வrhத⁴ந:shவாக³தேமஷ ெஶௗேர ॥ 4-29॥
நிஶmhய ேகா³வrhத⁴நநிrhஜ²ராmh தீ⁴ரth◌⁴வநிmh kh’Shணஶிக²Nh³ேநாऽ ।
iµதா³ thவதா³ேலாகநஜாதேயவ nh’thயnhதி சkhkh’தப³rhஹபா⁴ரா: ॥ 4-30॥
பாதா³விெமௗ ஸசரய நாலமthேரதி மthவா mh’க³த²ேமதth ।
shவேலாசநாmhஶுshதப³காபேத³ஶாnhநீேலாthபலrh⁴வாshth’தி ॥ 4-31॥
விகீrhய விShவkh³விபிநth³மாmh ம⁴நி Shபshதப³கchதாநி ।
அrhகாmhஶுதphதாமநிேலா த⁴thmh ஸசாரேயாkh³யாmh ப⁴வேதா வித⁴thேத ॥ 4-32॥
ந பீ⁴திரnhதrhந th³’ேஶாசலthவmh நாshதா² th’ேணேநாthஸுகதாऽபி ஶாேப³ ।
ேபண தா³ேமாத³ர ேமாதாshேத திShட²nhthய காShட²kh’தா இைவ: ॥ 4-

33॥
ேதேநதி ஸnhத³rhஶிதமkh³ரேஜந மேநாஹரmh தthதத³ேவமாண: ।
கா³சாரயnh ஶாth³வநீஷு ⁴ஷு ேரேம ரமாயா ரமண: phரகாமmh ॥ 4-34॥
தmh தthர th³’ShThவா மஹநீயபmh ெஶௗmh ஶப³rhயசதாrhத²ேநthரா: ।
ப²ேலாபஹாைரபsh’thய வnhையரவாதி³ஷு: phரரயேஶாபி⁴ வாkhயmh ॥ 4-35॥
இத: பத³mh ந: ஶரபாதமாthரmh யாயாshஸஹாேநந ஸு’th³க³ேணந ।
அthராக³Shயnhதி கிராதthரா: க³வாமஷாmh பபாலநாய ॥ 4-36॥
vhயாதா⁴’ைதrhவாரணmhப⁴க³rhபா⁴th iµkhதாப²லராமலகாபி⁴ராைம: ।
phரஸாத⁴நmh thவாmh ⁴வநthரயshய phரஸாத⁴யிShயnhதி கிராதகnhயா:॥ 4-37॥
கnhயாऽshதி காசிchச²ப³ேரவரshய யா ந:லாநாமதி⁴ேத³வேதவ ।
தாmh ஸrhவதா² தா³shயதி ேத ஸ ராஜா மஹாnhthயநrhகா⁴ணி ச ெயௗதகாநி ॥ 4-38॥
இthசிmh ஶப³ராŋhக³நாநாமthயாத³ரmh ேசத வீமாண: ।
kh’Shண: kh’பாநிkh◌⁴நமநாshஸ வாசthயாஹ லjhஜாmh’³நா shவேநந ॥ 4-39॥
பிthேராரiνjhஞாமதி⁴க³mhய ப⁴th³ரா:ஸதmh வ:ஸகலmh விதா⁴shேய ।
மயி shதி²ேத திShட²தி ேகா³லmh தth³க³chசா² மா ⁴த விஷாத³வthய: ॥ 4-40॥
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க³ேத nhதீ³தி ஸாnhthவயிthவா ததி³Shடப⁴ŋhkh³vhயதி²ேத iµnhேத³ ।
ப²லாபசாயாதி³ஷு நிshph’ஹாshதா: ஶைநrhய: பkhகணேமவ கி²nhநா: ॥ 4-41॥
வி’thய க³rhேப⁴ஷு லதாkh³’ஹாmh நிபீய வாணி ச பlhவலாநாmh ।
ப²லாநி சாshவாth³ய மஹாmh வநாநி த⁴nhயாநி சகார ெஶௗ: ॥ 4-42॥
அதா²தி⁴ேட⁴ க³க³நshய மth◌⁴யmh தி³வாகேர :³ஸஹபா⁴iνஜாேல ।
க⁴rhமாலmh ேகா³லமாண:ஹலாத: ◌⁴ phராஹ ரதா²ŋhக³பாணிmh ॥ 4-43॥
கிசிthபmhலாநலதாphரவாலshth’ŋhரph◌⁴ராnhதரŋhக³த:² ।
அந: பthயkhதஜநphரசார: phரவrhதேத மth◌⁴யம ஏஷ பா⁴க:³ ॥ 4-44॥
லாநி வீshவ விஹŋhக³மாநாmh பாnhதரshதா²பிதஶாப³காநி ।
கேடா²ரேமநmh க³மயnhதி காலmh நீேட³ஷு நிth³ராலஸேலாசநாநி ॥ 4-45॥
phராய: கேடா²ராதபபீட³ேயவ சா²யா: பthயkhதப³rhவிஹாரா: ।
ஆேலாகயாth◌⁴வnhயஜேநந ஸாrhth³த⁴மth◌⁴யாஸேத லமேநாஹகாநாmh ॥ 4-46॥
கைரரஸையரயமmhஶுமா தபnh மiµkh³ர இவ தீஶ: ।
ஆஶmhதாபthphரஸர: phரஜாபி⁴rhத⁴thேத த³ஶாமth³ய விக³rhஹணீயாmh ॥ 4-47॥
வி’thய காnhதாரமஷு ேவகா³th³vhரஜnhநப: Shகணீஷு பாmh ।
மாrhேக³ கnhth³ர: கரஶீகேரண phயாமஸாதி தாபகி²nhநாmh ॥ 4-48॥
தphதாநி பா⁴ஸா தபநshய ஹmhஸா: விஹாய வாணி நக²mhபசாநி ।
பthேரஷு விnhயshய பதா³நி மnhத³mh பth³மாகேர ஸmhphரதி பrhயடnhதி ॥ 4-49॥
நி³ட⁴நkh³ரஹபி⁴ஸnhதி⁴mh kh’ch²ேரண iµkhthவா கபடாகாmh shவாmh ।
அ ப³ேகாடாshதபநாmhஶுதாபாthதநிஜmh தரஸா விஶnhதி ॥ 4-50॥
தேத³ யாமshதஷNhட³ேமதth³ க⁴rhமாலmh ேகா³லமாநயாம: ।
அthைரவ விரmhய iµஹூrhதமாthரmh ⁴ேயாऽபி கா³வ: phரசரnhthவரNhேய ॥ 4-51॥
இதீதmh தthஸமயாiνபmh வாkhயmh ஸமாகrhNhய ஹலாத⁴shய ।
ஆrhேயா யதா²jhஞாபயதீதி kh’Shணshதmh ராமiµkhthவா தஷNhட³மாப ॥ 4-52॥
அலph³த⁴மாrhதாNhட³கரphரேவஶமாராமகlhபmh தஷNhட³ேமthய ।
ஆேநகாம:ஸ க³வாmh லmh ததா³ஸjhஜயாமாஸ iµேக²ந ேவiΝmh ॥ 4-53॥
ஸலஷthபvh’thதபாத³mh ஸவிph◌⁴ரேமாத³சிதஸvhயேநthரmh ।
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kh’Shணshய வmhஶாrhபிதபாடேலாShட²mh வீய shதி²தmh விshமயமாப ேலாக: ॥
4-54॥
தthர shதி²தmh தாமரஸாயதாmh தாபிச²வrhணmh ஶிகி²பிச²ட³mh ।
தேமவ பயnhநநிேமஷதாயா: ப²லmh phரேபேத³ஸுரth³த⁴ஸŋhக: ◌⁴ ॥ 4-55॥
shதி²தshthப⁴ŋhkh³யா விவேரஷு ேவேrhvhயாபாரயnhநŋh³பlhலவாநி ।
ஜக³ththரயீேமாஹவிதா⁴நத³iµthதா²பயாமாஸ ஸ நாத³iµchைச: ॥ 4-56॥
அேதா²thதி²தாநnhத³நிதாய: விந³rhவாŋhரலாசி²தாshயா: ।
கா³வshதத³ph◌⁴யாஶiµேபthய தsh:² நிshபnhத³ேத³ஹா நிph◌⁴’ைத: ரேவாபி: ◌⁴ ॥ 4-

57॥
ைநஸrhகி³கmh ைவரமபthயஸŋhக³shth’Sh ³⁴ா ஸுமாத⁴ச ।
தth³ேவiΝநாத³திதthபராmh நாலmh விதா⁴mh விkh’திmh திரசாmh ॥ 4-58॥
தshnh மேநாஹாணி சkhரபாேணrhவநாnhதேர rhச²தி வmhஶநாேத³ ।
விதீ⁴யமாநmh ப’thய கrhம ஸrhேவऽபி ஸthவா கி²தா இவாஸnh ॥ 4-59॥
phரvh’thதமாthெரௗ வநபth³நீஷு தா³mh kh³’mh ச mh’லப⁴ŋhக³mh ।
சkhராவயshதth³kh³’ஹேமதி⁴நீ ச phரஸாrhய ச பரமாஷாதாmh ॥ 4-60॥
உபாவிஶnhiνjh²தசாபலாநி shவஜாiνவிnhயshதகராநநாநி ।
நிShபnhத³th³’Shநி வநth³மாmh ஶாகா²ஸு ஶாகா²mh’க³மNhட³லாநி ॥ 4-

61॥
பth³ph◌⁴யாமவShடph◌⁴ய மiµபா⁴ph◌⁴யாmh ஸth³யshஸiµthதmhபி⁴தrhவகாய: ।
mhஹ: கnhth³ராkhரமேண phரvh’thதshதshெதௗ² ததா² kh’thமmhஹகlhப: ॥ 4-

62॥
th³தா: ◌⁴ கலthராணி லதாkh³’ேஹஷு ஸiµth³யதா: பாயயிmh ம⁴நி ।
கரth³வேயாத³சிதரthநபாthரா: நிேஷ³ராேலkh²யவ phரபnhநா: ॥ 4-63॥
தth³வmhஶநாலாchchதமchதshய ேக³யாmh’தmh ஸா⁴ நிேஷvhய vh’ா: ।
சிரmh ஜராஜrhஜதthவேசாऽபி பா³லா இவாஸnhநவபlhலவாTh◌⁴யா: ॥ 4-64॥
நாேத³ந ேவேrhவிவஶீkh’தாநாmh விth³யாத⁴ராmh க³தா: கேரph◌⁴ய: ।
க³திrhப⁴வாshமாகமபீதி நmh வீ நிேபrhம⁴விth³விேஷாऽkh³ேர ॥ 4-65॥
shவேவiΝநாேத³ந ஸ வேலாகthத²mh பராநnhத³மயmh விதா⁴ய ।
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phர⁴rhvhயரmhத³மராச ஸrhேவ ஸுphேதாthதி²தாநாmh shதி²திரnhவ⁴வnh ॥ 4-66॥
phரthயாக³ேத ேசத ேத விதி³thவா phரph◌⁴ரய ஹshதாth பதிதா விபசீ: ।
நrhnhந சkh: phரதிபnhநலjhஜா: விth³யாத⁴ராshதth³kh³ரஹபி⁴லாஷmh ॥ 4-67॥
ம⁴vhரதாநாmh th◌⁴வநிபி⁴rhமேநாjhைஞrhவாசாலயnhதீ வலயmh தி³ஶாநாmh ।
phரஸூநvh’Sh:ஸுரth³த⁴iµkhதா பபாத ெமௗெலௗ பரமshய mhஸ: ॥ 4-68॥
அவrh ேகநாயமth³’Shடrhவ: phரஸூநராஶிshதவ rhத⁴நீதி ।
ph’Shேடா விஹshயாஹ வி⁴shஸஹாயாnh jhஞாநmh ப⁴வth³ேபா⁴ऽபி கத²mh மேமதி ॥
4-69॥
விஷயதாmh யாதி விவshவத³mhெஶௗ விராnhதiµthதா²phய க³வாmh ஸ ஜmh ।
⁴யshth’யாமல⁴தேலஷு phராரph³த⁴ ஸசாரயிmh வேநஷு ॥ 4-70॥
தத: பணஸஹshரபா⁴ேநாரஶாmhய³Shமா தி³வஸshய தீvhர: ।
யதா² விநாேஶ த⁴நஸசயshய மஹாவேலேபா த⁴நிேநா ஜநshய ॥ 4-71॥
phரபா⁴கேர பாடலபா⁴ ³ரmh தி³ஶmh phரதீசீமவகா³ஹமாேந ।
ஆேலாkhய ராம: பமமேநா தா³ேமாத³ரmh ஸாத³ரthவாச ॥ 4-72॥
ஆவிrhப⁴வnhமnhத³மthphரசாரா ஶாnhதாதபா நிrhvh’தஸrhவஸthவா ।
விராமேவலா தி³வஸshய ெஶௗேர phரவrhதேத பய மேநாபி⁴ராமா ॥ 4-73॥
ஶிேராபி⁴ேட⁴nhத⁴நஶாகலா:shவth²யiµchைச:shவரமாவயnhத: ।
வேநசரா வீய விராமமந:ஸமாரப⁴nhேத ஸஹைஸவ க³nhmh ॥ 4-74॥
ஶதmh ஶதmh vhேயாமநி ப³th³த⁴மாலா: ஶாthகாரவாசாலவிேலாலபா: ।
vhரஜnhதி லkh’தவாஸvh’ா: மேநாஜவா: பய பதthேऽ ॥ 4-75॥
⁴வ: பராேக³ ப³ஹுேஶா ²thவா phரவிய நீட³mh கலவிŋhக³த²mh ।
தி⁴ேநாthயபthயாநி ³⁴தாநி kh³ராேஸந சடஸசிேதந ॥ 4-76॥
தேத³ ெஶௗேர தபநvhயபாயாthphராேக³வ யாம: பத³மshமதீ³யmh ।
இயmh தி: வph◌⁴ரதேடந பசாth³:³ஸசரா ph³த⁴கநிrhேதந ॥ 4-77॥
thேவதி ராமshய கி³ரmh iµரா:அshthேவவthயாத³ரrhவiµkhthவா ।
ஸஹ phரதshேத²ஸ ச thரவrhைக:³ phரசNhட³ஶ ◌்’ŋhக³th◌⁴வநிதாைஶ: ॥ 4-78॥
ஸஹphரயாய kh’தthவராேதா⁴ப⁴ராth³³ரவிலmhபி³நீநாmh ।
ஸ தthர தthர phரதிபாlhய தshெதௗ² phேதா க³வாமாக³மநmh iµnhத:³ ॥ 4-79॥
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ஸமாvh’ேதா ேகா³பஜேநந நnhத:³ ேகா³பாŋhக³நாபி⁴ச vh’தா யேஶாதா³ ।
அதிShட²தாமth◌⁴வநி ேலாசநாph◌⁴யாmh thராக³திphேரணஸshph’ஹாph◌⁴யாmh ॥ 4-

80॥
சகார கrhேணஷு தேயா: phரேமாத³mh தா³ேமாத³ராதஶ ◌்’ŋhக³நாத:³ ।
தி³வி phரஸrhபnhநத² பாmhஸுர: ேநthேரஷு பீஷவாph◌⁴யவrhஷth ॥ 4-81॥
ெதௗ ⁴ஸராŋhெகௗ³ ரஜஸா மாெரௗ க³thவா ஸ நnhத:³ பரph◌⁴ய கா³ட⁴mh ।
ஆthமாநமாநnhத³ஸiµth³ரமkh³நmh நாலmh ஸiµth³த⁴rhம⁴nhiµஹூrhதmh ॥ 4-82॥
உthபthய தா⁴வth³பி⁴த³shதஶshthைர:ேவலாரவோபி⁴ததி³kh³விபா⁴ைக:³ ।
ஆபீ⁴ரவீைரshஸ vh’த: phரேபேத³ vhரஜmh ஸமாகrhணிதrhயேகா⁴ஷmh ॥ 4-83॥
சாkhதிபி: ◌⁴ பாrhவசராநேஶஷாnh விsh’jhய ேகா³பாnh ஸதshஸ thைர: ।
விேவஶ kh’Shே ப⁴வநmh தி³நாnhேத ஸiµjhவலnhமŋhக³ளதீ³பிகாபி:◌⁴ ॥ 4-84॥
காமmh தி³வா கrhணபத²mh க³ேதந நீதா: phயmh ேவiΝரேவண விShே: ।
phரதிphயmh சkhரiµShய ஸாயmh கா³வ: பேயாேதா³ஹநநி:shவேநந ॥ 4-85॥
அiνதி³நதி rhவnh பாலநmh ேகா³லshய
ணவ தி³வஸாநி khட³யா யாபயnh ஸ: ।
அகி²லமபி த⁴thபா⁴ரமph◌⁴th³த⁴Shயnh
அரமத ஸஹ ெஶௗshதthர ஸŋhகrhஷேணந ॥ 4-86॥
இதி ஸுமாரkh’ெதௗ kh’Shணவிலாஸகாvhேய சrhத:²ஸrhக:³ ॥ 4 ॥
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