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yamaka kAvyaM (ghaTakarpara)

யமக காvhயmh (க⁴டகrhபர)

க⁴டகrhபர யமக காvhயmh
நிசிதmh க²iµேபthய நீரதா³இ:

phயநா’த³யாவநீரைத:³ ।
ஸலrhவிஹதmh ரஜ:ெதௗ
ரவிசnhth³ராவபி ேநாபலெதௗ ॥ 1॥
ஹmhஸா நத³nhேமக⁴ப⁴யாth³ th³ரவnhதி
நிஶாiµகா²nhயth³ய ந சnhth³ரவnhதி ।
நவாmh³மthதா: ஶிகி²ேநா நத³nhதி
ேமகா⁴க³ேம nhத³ஸமாநத³nhதி ॥ 2॥
ேமகா⁴vh’தmh நிஶி ந பா⁴தி நேபா⁴ விதாரmh
நிth³ராऽph◌⁴ைபதி ச ஹmh ஸுக²ேஸவிதாரmh ।
ேஸnhth³ராத⁴ச ஜலேதா³ऽth³ய ரஸnhநிபா⁴நாmh
ஸmhரmhப⁴மாவஹதி ⁴த⁴ரஸnhநிபா⁴நாmh ॥ 3॥
ஸத³jhஜலதா³rhபிதmh நேக³ஷு
shவநத³mhேபா⁴த⁴ரபீ⁴தபnhநேக³ஷு ।
பதீ⁴ரரவmh ஜலmh த³ஷு
phரபதthயth³⁴தபஸுnhத³ஷு ॥ 4॥
phரmh phரஸாத³யதி ஸmhphரதி ேகாऽபி தாநி
காnhதாiµகா²நி ரதிவிkh³ரஹேகாபிதாநி ।
உthகNhட²யnhதி பதி²காஜலதா:³shவநnhத:
ேஶாக:ஸiµth³ப⁴வதி தth³வநிதாshவநnhத:॥ 5॥
சா²தி³ேத தி³நகரshய பா⁴வேந
கா²jhஜேல பததி ேஶாகபா⁴வேந ।
மnhமேத² ச ’தி³ஹnhiµth³யேத
phேராதphரமத³ேயத³iµth³யேத ॥ 6॥
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ஸrhவகாலமதிலŋhkh◌⁴ய ேதாயதா³
ஆக³தா:shத² த³யிேதா க³ேதா யதா³ ।
நிrhkh◌⁴’ேணந பரேத³ஶேஸவநா
மாரயிShயத² ந ேதந மா விநா ॥ 7॥
ph³த தmh பதி²கபாmhஶுலmh க⁴நா
யேமவ பதி²ஶீkh◌⁴ரலŋhக⁴நா: ।
அnhயேத³ஶரதிரth³ய iµchயதாmh
ஸாऽத²வா தவ வ⁴ கிiµchயதmh ॥ 8॥
ஹmhஸ: பŋhkhதிரபி நாத²ஸmhphரதி
phரshதி²தா வியதி மாநஸmhphரதி ।
சாதேகாऽபி th’ேதாmh³ யாசேத
:³கி²தா பதி²க ஸா phயா ச ேத ॥ 9॥
நீலஶShபமதிபா⁴தி ேகாமலmh
வா விnhத³தி ச சாதேகாऽமலmh ।
அmh³ைத:³ ஶிகி²க³ே விநாth³யேத
கா ரதி: phய மயா விநாऽth³யேத ॥ 10॥
ேமக⁴ஶph³த³iµதி³தா: கலாபிந:
phேராதா’த³யேஶாகலாபிந: ।
ேதாயதா³க³மkh’ஶா ச ஸாऽth³யேத
³rhத⁴ேரண மத³ேநந ஸாth³யேத ॥ 11॥
கிmh kh’பாபி தவ நாshதி காnhதயா
பாNh³க³ணபதிதாலகாnhதயா ।
ேஶாகஸாக³ரஜேலऽth³ய பாதிதாmh
thவth³³ணshமரணேமவ பாதி தாmh ॥ 12॥
ஸுதடேஜஷு காநேநஷு
phயரேதஷு ஸiµthஸுகாநேநஷு ।
th³ரவதி ச கேஷ ஜேல நதீ³நாmh
கிதி ச மாmh ஸமேவேஸ ந தீ³நாmh ॥ 13॥
மாrhேக³ஷு ேமக⁴ஸேலந விநாஶிேதஷு
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காேமா த⁴iν:shph’ஶதி ேதந விநா ஶிேதஷு ।
க³mhபீ⁴ரேமக⁴ரதvhயதி²தா கதா³ஹmh
ஜயாmh ஸகி²phயவிேயாக³ஜேஶாகதா³ஹmh ॥ 14॥
ஸுஸுக³nhதி⁴தயா வேநऽதாநாmh
shவநத³mhேபா⁴த⁴ரவாதவீதாநாmh ।
மத³நshய kh’ேத நிேகதகாநாmh
phரதிபா⁴nhதீஹ வநாநி ேகதகாநாmh ॥ 15॥
தthஸா⁴ யththவாmh ஸுதராmh ஸஸrhஜ
phரஜாபதி: காமநிவாஸ ஸrhஜ ।
thவmh மஜபி:◌⁴ phரவேரா வநாநாmh
ேநthராthஸவசா ஸெயௗவநாநாmh ॥ 16॥
நவகத³mhப³ ஶிேராऽவநதாsh ேத
வஸதி ேத மத³ந:ஸுமshேத ।
டஜ கிmh ஸுைமபஹshயேத
phரணிபதா ச ³Shphரஸஹshயேத ॥ 17॥
தவர விநதாsh ேத ஸதா³ऽஹmh
’த³யmh ேம phரகேரா கிmh ஸதா³ஹmh ।
தவ ஸும நிkhஸேணऽphேத³ऽஹmh
விsh’ேஜயmh ஸஹைஸவ நீப ேத³ஹmh ॥ 18॥
ஸுைமபேஶாபி⁴தாmh ைத-
rhக⁴நiµkhதாmh³லவphரஹாைத: ।
ம⁴ந:ஸமேவய காலதாmh
ph◌⁴ரமரmhப³தி தி²காலதாmh ॥ 19॥
தாஸாmh’:ஸப²ல ஏவ  யா தி³ேநஷு
ேஸnhth³ராதா⁴mh³த⁴ரக³rhத³rhதி³ேநஷு ।
ரththஸவmh phயதைம:ஸஹ மாநயnhதி
ேமகா⁴க³ேம phயஸகீ²ச ஸமாநயnhதி ॥ 20॥
ேகாகிலph◌⁴ரமரேகாகேத
மnhமேத²ந ஸகேல ஜேந ேத ।
நிrhக³ேதாऽ ஶட² மா மாத⁴ேவ
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ேநாபயா ஶயிஓऽபி மாத⁴ேவ ॥ 21॥
ஏதnhநிஶmhயவிரஹாநலபீ³தாயா-
shதshயா வச: க² த³யாரபீ³தாயா ।
ஸ shவாரேவண கதி²தmh ஜலைத⁴ரேமாைக: ◌⁴
phரthயாயெயௗ ஸத³நநதி³ைநரேமாைக:◌⁴ ॥ 22॥
பா⁴வாiνரkhதவநிதாஸுரைத: ஶேபய-
மாலmhph³ய சாmh³ th’ஶித: கரேகாஶேபயmh ।
ேஜாேயய ேயந கவிநா யமைக: பேரண
தshைம வேஹயiµத³கmh க⁴டகrhபேரண ॥ 23॥
॥ஸமாphதத³mh க⁴டகrhபர யமக காvhயmh ॥
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