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Uddanda Shastri’s Kokila Sandesha

ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

rhவபா⁴க:³
ெஸௗேத⁴ ŋhேக³ஸஹ த³யிதயா ேகாऽபி ஸŋhkhட³மாந:
phராப shவாபmh பரமஷ: ேஶஷேபா⁴ேக³ ேயவ ।

சிthரா ைத³வீ க³தியமெஸௗ ைஶலஜாமNh³தாயாmh
காchயாmh கmhபாதட⁴வி தயாநnhவிேதா ³th◌⁴யேத shம ॥ 1॥

thவாமாநிnh:ஸுப⁴க³ ஶயிதmh லயா நீலேகேயா
th³ரShmh ேத³வmh வணரத:ஸmhபதnhthேயா விமாைந: ।

அthராiµசnhநபி ப⁴க³வதீகிŋhகேராkhthயா ஸஶŋhகா:
ஶுராேவthத²mh ஸ நரவshஸŋhkh³ரஹாmh vhேயாmhநி வாணீmh ॥ 2॥

ேthேர சாshnh ஸகலவிபதா³mh ப⁴ஜேந பச மாஸா-
நாதா²ேசth phயஜநவிேயாகா³rhதிrhth◌⁴வmh ந ேத shயாth ।

ஆகrhNhேயமாmh நதி ததா²ைஸஷ சkhேர நிவாஸmh
khேலேஶா ⁴யாநபி ப³ஹுமத: லாkh◌⁴யேத ேச³த³rhக: ॥ 3॥

தthர th³விthராnh phயஸஹசவிphரேயாகா³திதீ³rhகா⁴nh
காமாrhேதாऽயmh ஶிவஶிவ ஸiµlhலŋhkh◌⁴ய மாஸாnh கத²சிth ।

ைசthராரmhேப⁴ ஸiµதி³தம⁴கடாாபி⁴ராமmh
தாŋhராshவத³நரகmh ேகாகிலmh ஸnhத³த³rhஶ ॥ 4॥

தmh ஜnhதmh கலம⁴ரயா பசமshவாநப⁴ŋhkh³யா
காnhதாலாபshமரணவிவஶ: கிசிதா³ரா³ேபthய ।

த³thவா ேநthராஜடph◌⁴’ைதரrhkh◌⁴யமphரவாைஹ-

rhஜாதாவாஸ:sh²டதி கி³ரா ராvhயயா ஸnhதி³ேத³ஶ ॥ 5॥
அthராயா phயஸக² நiν shவாக³தmh பய பாrhேவ

phரthயkh³ேராth³யnhம⁴ரஸகணshேவதி³நீmh தவlhmh ।
thவthஸmhபrhகmh ஸுப⁴க³ நியதmh காŋhேதऽெஸௗ விேலாலா

ேலாலmhபா³ சலகிஸலையராவயnhதீ ஸராகா³ ॥ 6॥
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

அnhதshேதாஷmh மம விதiνேஷ ஹnhத ஜாேந ப⁴வnhதmh
shகnhதா⁴வாரphரத²மஸுப⁴டmh பசபா³ணshய ராjhஞ: ।

ஜாvhயாஜாth³தி⁴தiµபதி³ஶnh ேகாகிலாvhயாஜப³nhேதா⁴
காnhைத:ஸாகmh நiν க⁴டயேஸ காநீrhமாநபா⁴ஜ: ॥ 7॥

வாசாலmh மா பரph◌⁴’த kh’தா² மாmh phயாவிphரkhதmh
phராய: phராphதmh phரணயவசநmh thவாth³’ேஶ மாth³’ஶாநாmh ।

கிசிlhநாmh கிஸலயேட ேகாகிலாமாலாthமா
thவmh சாபயnh ப³த விரmh ேயந ஜாநா தாபmh ॥ 8॥

யாவthகாலmh மதபதகா³தீ⁴ஶ காrhேய நிேயாkhmh
ஸŋhேகாசmh ேம vhரஜதி ரஸநா ஸnhதி³தி³ோrhmh’கா³யா: ।

தாவthகாலmh தவ ச ’த³யmh தாnhதிேமதீதி ஶŋhேக
தீ³நாபnhநphரணயக⁴டேந தீ³rhக⁴ஸூthேரதரshய ॥ 9॥

ஸnhேத³ஶmh ேம நய க²க³பேத ஸாத⁴ய ph◌⁴ராth’kh’thயmh
ஸnhதாபாrhதாmh ஸுவசந ஸமாவாஸய phேரயmh ேம ।

காnhேதாத³nhத:ஸு’³பநேதா விபேயாகா³rhதி³தாநாmh
phராய:shthmh ப⁴வதி கிமபி phராணஸnhதா⁴ரய ॥ 10॥

க³nhதvhயshேத thதி³வவிஜயீ மŋhக³ளாkh³ேரண ேத³ஶ:

phராphத: kh²யாதிmh விததபஸ: phராkh³ஜயnhதshய நாmhநா ।
பாேர rhNhயா: பஸரஸமாநேகா³விnhத³வோ-
லவீாவிவலநஸுதா⁴ஶீதல: ேகரேலஷு ॥ 11॥

தthர th³ரயshயகி²லமலாெமௗமாலாயமாநாmh
பா³லாேமநாmh நியதம⁴நா மth³விேயாேக³ந தீ³நாmh ।

கlhயாணீ ஸா கநககத³கnhத³ேகாமலாŋhகீ³
கnhத³rhபாkh³நிmh கத²வ லாkh³நிகlhபmh ஸேஹத ॥ 12॥

அth◌⁴வாநmh ேத தiµபதி³ஶாmhயரேமணவ க³nhmh
shநிkh³த⁴chசா²ையshதபி⁴ரபி⁴த: ஶாnhதக⁴rhமphரசாரmh ।

ஸmhshகrhதா th◌⁴வiµபக³ேதா யthர பthnhth³ர ேதஷா-
iµth³தா³மாநாமபி நவநேவாth³யாநலாயிதாநாmh ॥ 13॥

காமாயா விநதமமைரthஸவmh பா²lh³நாkh²யmh
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

th³’ShThவா யாnhthய:shவப⁴வநiµபாட⁴நாநாவிமாநா: ।
thவthஸ◌ँlhலாபரவணதரலா: பசிமாmhேபா⁴தி⁴ேவலா-
பrhயnhதmh ேத வணநக³மஜுவாச:ஸஹாயா: ॥ 14॥

ஆகrhஷnhத: phரதிநவலதாShபக³nhேதா⁴பஹாரா-
நாசnhத:ஸரணிமபி⁴த: ஶீதல: ஶீ²ேலைஶ: ।

ph◌⁴’ŋhகீ³நாைத³rhம⁴ரம⁴ரmh vhயாஹரnhேதா வலnhேத
கmhபாேலாபவநபவநா ப³nhத⁴வshேதऽiνலா: ॥ 15॥

வnhத³shவாராth phயஸக² நrhத³rhஶநாயாthர ெஶௗேர:
காசீப⁴rh: ககி³தேட Nhயேமநmh விமாநmh ।

ஆத⁴thேத யth கநகவலபீ⁴நீட³ைந: கேபாைத-
ரth³யாphயmhேபா⁴ஹப⁴வமகா²லkh³ந⁴மாபி⁴ஶŋhகாmh ॥ 16॥

பீேட²ShவShடாத³ஶஸு மதmh காமபீட²mh ப⁴ேஜதா:²
பாேரகmhபmh shவயஹ பரா ேத³வதா ஸnhநித⁴thேத ।

ஸph◌⁴சாபmh நயநஜலத³mh phராphய யshயா: kh’பாபmh
Nh³ரமா ஸுலப⁴கவிதாஸshயvh’th³தி: ◌⁴ ஸnhேத⁴ ॥ 17॥

உTh³³யாshமாth³ ப³லஸரஸாth ஸ thவiµth³யாநேத³ஶாth
phராத³Nhயாth³ vhரஜ பஸேர Nhயேமகாmhரvh’mh ।

ேல யshய phரkh’திஸுப⁴ேக³iµkhதைகலாஸேலாேபா⁴
ேத³வ:ஸாாth³வஸதி வலயாŋhகாவயசnhth³ரட:³ ॥ 18॥

th³’ShThவா ஶmh⁴mh க³க³நஸரjhஹாேந thவயி th³ராkh
பth³வnhth³வvhயஜநபவேநாchசாதாph◌⁴ேயா லதாph◌⁴ய: ।

உthதா²shயnhதி ph◌⁴ரமரத:khதேத³ஹா மரnhைத³-
th³யாநphரதஸஜலாபாŋhக³ப⁴ŋhகா³iνகாரா: ॥ 19॥

shபShடாலயshthவயி பிக ஸமாலmhப³மாேநऽmhப³ராnhதmh
காசீேத³ஶ: கிமபி வஸுதா⁴mh ⁴ஷயnh ெகௗ³ரேவண ।

தthெஸௗnhத³rhயாப’த’த³ேயா மா விலmhப³shவ க³nhmh
ப³nh⁴thராth³ ப³ஹுமதிபத³mh நாபரmh thவth³விதா⁴நாmh ॥ 20॥

ஆஶாmh பாஶாத⁴திலகிதாமாரயnhநாthதேவக:³
ேலாnhலthkhரiµகஹசாமராnhேதா³ேதாrhmh ।

th³ரயshயkh³ேர விகசகமேலாth³க³nhதி⁴மாth◌⁴வீகபாநாth
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

ப³ப³ph◌⁴ரமரதணீேஸவிதாmh ரnh⁴mh ॥ 21॥
போth³ெயௗைத: பதக³ ரthகnhத⁴ராகாNhட³நீல-

rhvhயாphதாேபா⁴கா³ விsh’மரதைரrhvhேயாம மnhதயnhதீ ।
ஸுvhயkhதmh ேத க³மநஸரணி:ஸூthரேய³rhth◌⁴வமshயா:
nh⁴shேநேஹாபக³தயiµநாேவணிவீதீ²விலாஸmh ॥ 22॥

ேத ேத ஸுமககாmh thவாmh ச th³’ShThவா ஸேமதmh
பா³லாேஶாகாஹநநமணரŋhkh◌⁴பி⁴shதnhவதீநாmh ।

தnhவŋhகீ³நாmh ரவணஸுப⁴ைக³rhராmh விராைவ-

rhவாசாலா:shrhநியதமபி⁴த:லமாராமமா: ॥ 23॥
shநாேதாthதீrh:ஸஜலகணிகாஸுnhத³ேராேராஜmhபா: ◌⁴

யாமாபŋhைக: ஶுப⁴பமல:shph’Shடமாŋhக³lhய⁴ஷா: ।
தீேர தshயா th³ரட³ஸுth³’ேஶா த³rhஶநீயா விேலாkhய

phராேயா பா⁴வீ ணவ ஸேக² க³chச²தshேத விலmhப:³ ॥ 24॥
⁴மshேதாைம:ஸவநஜநிைதrh⁴ஸேராபாnhதvh’ா:
phெரௗட⁴லாkh◌⁴ையrhiµக²தமடா:² பாவைநrhph³ரமேகா⁴ைஷ: ।

th³தா⁴ேபா⁴கா³ th³விஜவரவிதி⁴shநாநைதshதடாைக-
rhth³ரShடvhயாshேத தத³iν ஸதmh த³ேணநாkh³ரஹாரா: ॥ 25॥

ஸா ைவத³kh³தீ⁴ திஷு ஸ ந:ஸrhவஶாshthராவகா³ஹ-

shதchசாmhலாநphரஸரஸரஸmh நிShகலŋhகmh கவிthவmh ।
தthரthயாநாmh கிஹ ப³ஹுநா ஸrhவேமதth பட²nhத:
ஶ ◌்’ŋhேக³ ஶ ◌்’ŋhேக³ kh³’ஹவிடபிநாmh shபShடயிShயnhதி கீரா: ॥ 26॥

தாiνlhலŋhkh◌⁴ய shதவலயshநிkh³த⁴iµthகnhத⁴ராmh
ேசாலshthமயி ஸப²லயnh ேநthரiµthபமமாலmh ।

விlhவேthரmh விஶ பஶுபேதrhேவம நீவாஸைர-
rh⁴தாnhத³th◌⁴வஜபடஶிைக²rhநமாஹூயமாந: ॥ 27॥

காம:shவா கில ஶலப⁴தாமாப ேநthரsh²ŋhேக³
மா மா ைப⁴தி ப⁴வபி⁴ேதா³ த³rhஶநாchசnhth³ரெமௗேல: ।

யாமா வrhேண வச ம⁴ரா சசலா th³’kh³விலாேஸ
வாேமாthஸŋhேக³லஸதி க காபி காமmh ³ஹாநா ॥ 28॥
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

பshவாைந: பமத³கல:shவாக³தாநி ph³வா
vhயாகீrhrhkh◌⁴யா:ஸுமம⁴பி⁴rhவீஜயnhத: phரவால: ।

தthராராமா:ஸுரபி⁴ஸசிவmh thவாmh ஸேக² மாநேய-
shlhயphதிrhப⁴வதி  ஜேநா ராஜவth³ராஜthேர ॥ 29॥

காேல தshnh கரth◌⁴’தக³லnhநீவேயா வாரகாnhதா:
ஸmhேபா⁴கா³nhேத நிபி³ட³லதிகாமnhதி³ேரph◌⁴யசலnhthய: ।

வீதshேவதா³shதவ விஹரத: பபாஸைர-
ராகி²nhநph◌⁴வலநமலைஸரrhசயிShயnhthயபாŋhைக:³ ॥ 30॥

⁴ேயா க³chச²nh ஜநபத³மmh ஸ thவiµlhலŋhkh◌⁴ய ேசாலா-
நாேலாேகதா²shதரலஹணீேநthரதாபிசி²தாநி ।

காnhதாராணி phரஸவஶயைநசி²nhந³ஜாகலாைப:
ேஜ ேஜ கதி²தஶப³ரth³வnhth³வலாயிதாநி ॥ 31॥

தthரthயாshthவாmh ஸுமககாஶீ²தா⁴ராmh வமnhேதா
நீரnhth◌⁴ேரஷு shக²தக³தேயா நிrhஜ²ஶீகேரஷு ।

வlhேடா³லாவிஹரத³டவீேத³வதாலாலநீயா:
ேஸவிShயnhேத சபலசமபா³லபா⁴ராshஸரா: ॥ 32॥

mhப³nh பி³mhபா³த⁴ரவ நவmh பlhலவmh ஶீ²க³rhப⁴mh
phராphதாேலஷ: shதந இவ நேவ ேகாரேக காமசா ।

ேபா⁴khதா thவmh கமபி ஸமயmh தthர மாகnhத³வlh:

காnhதாராேக³ஸதி விகேத க: மாmhshthயkhShேட ॥ 33॥
த³ShThவா சchவா கநககபிஶா மஜதஷNhடா³th

பchசா²யாஶப³தநேபா⁴பா⁴க³iµth³க³thவரmh thவாmh ।
விth³thவnhதmh நவஜலத⁴ரmh மnhயமாநா:ஸலmh

நrhதிShயnhதி phயஸக² சலthபிச²பா⁴ரா மரா: ॥ 34॥
th³’யா ³ேர தத³iν லஹஸmhபதth³ராஜஹmhஸா

ஸா காேவ மத³ஜலஜ² ஸயத³nhதாவலshய ।
ேமக⁴யாேமா ⁴ஜக³ஶயேநா ேமதி³நீஹாரயShேட-
rhமth◌⁴ேய யshயா மரதக இவ phேரயேத ரŋhக³நாத:² ॥ 35॥

Nhயாநshயாshதட⁴வி க²rhவடkh³ராமth³தா⁴-
iνth³யாநth³phரஸவஸுரபீ⁴nh ேஹாஸலாnh கா³ஹமாந: ।
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

லநாராயணரதி kh²யாதமnhதrhiµராேர:
phராphயாவாஸmh ப⁴வ பிகபேத பாவநாநாmh ேராக:³ ॥ 36॥

தthரthயாநாmh சிரசிரnhயshதெஸௗக³nhதி⁴காநாmh
தாNhேயாShமாசிதசதவிthடthககாநாmh ।

நாஸாiµkhதாப⁴ரணகிரேnhரமnhத³shதாநாmh
ேவஶshthmh ப⁴வதி விவேஶா விph◌⁴ரைமrhத³rhபேகாऽபி ॥ 37॥

தாேசnhமாநkh³ரதி²த’த³யா:ஸnhநதாnh நாth³ேயரnh
காnhதா: காnhதாnh பரph◌⁴’த ஹூகாரேமகmh விiµச ।

ஸnh thரshயnhநிஜநிஜவ⁴ேதா³rhலதாŋhகி³தாநாmh
நாமாrhth³ரshதஸஹசராshthவyhயபாŋhகா³iνஷŋhகா:³ ॥ 38॥

khட³nhதீநாmh iµக²தலதாமnhதி³ரmh ேக²சmh
⁴ஷாநாைத³rh⁴வநவிதி³தmh ஸயைஶலmh ரேயதா:² ।

thரth◌⁴வmhஸாth shவயiµபரேதா விphரஸாthkh’thய kh’thshநmh
ph’th²வீசkhரmh ph◌⁴’³லபதிrhயthதேட ஸnhநித⁴thேத ॥ 39॥

thவசth³⁴மாnh த³வஹுத⁴ேஜா jhவாலமாலாஜடாலாnh
வlhக³th³ph◌⁴’ŋhகா³nh வநவிடபிேநா பா⁴ஸுராnh பlhலெவௗைக: ◌⁴ ।

th³’ShThவா ³ராத³iνiνதமாiµShணஶீைத:ஸைர:
ஸnhதி³kh³தா⁴யாmh விபதி³ஸஹஸாvh’thதிராrhதிmh  ஸூேத ॥ 40॥

th³’ShThவா தthராமலகத⁴ரணீமnhதி³ரmh ஶாrhŋhக³பாணிmh
தshமாchைச²லாthதடமவதரnh கிசிதா³chய பௌ ।

ேலऽmhேபா⁴ேத: ◌⁴ khரiµககலாmh ேகரலோணிமkh³ேர
பய shபீ²தாmh ph◌⁴’³ஸுத⁴ஜாவிkhரேமாபkhரமmh யா ॥ 41॥

phராphதvhயshேத யதி³ kh’தமேஹா வாŋhமயீதீரவா
ேத³ேவா த³ாth◌⁴வரவிமத²ேநாTh³டா³மரசnhth³ரட:³ ।

ஆshேத ஶாதthஶிக²ஶிக²யா தா³கmh ஜkh◌⁴iν ஸா
யshயா³ேர mh’க³பதிஶிரshதsh² ப⁴th³ரகா ॥ 42॥

khத:shவchைச²rhஜ²ரஜலகணshதmh ப⁴ஜ vhேயாmhநி திShட²nh
iµkhதாchச²nhநாதநவபகாயமாநாயமாந: ।

th◌⁴வாŋhph◌⁴ராnhthயா யதி³ பஜநாshthவாmh ஸiµthஸாரேயரnh
ஜாmh கிசிth  நiν கி³ரா vhயjhயேத ஸnhநஸmhச ॥ 43॥
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

இthத²mh ப⁴khthயா ரமத²நமாராth◌⁴ய லph³த⁴phரஸாத:³
kh’Shட: kh’Shட: பதி² பதி²ஸேக² ேகரநாmh கடாை: ।

உchைச: ெஸௗைத⁴³க³ணக³தீrhth◌⁴வiµthஸாரயnhதீmh
²lhலாராமாmh phரவிஶ ரமாph◌⁴’தாmh ராஜதா⁴நீmh ॥ 44॥

ேயஷாmh வmhேஶ ஸமஜநி ஹசnhth³ரநாமா நேரnhth³ர:
phரthயாபthதி: பதக³ ய³பjhஞmh ச ெகௗமாலாநாmh ।

th³ேத⁴ ேயஷாமதஹதேய சNh³கா ஸnhநித⁴thேத
ேதஷாேமஷாmh shதிஷு ந ப⁴ேவth கshய வkhthரmh பவிthரmh ॥ 45॥

thரshயாெஸௗ phயஸக²இதி phதிக³rhைப:◌⁴ கடாை-

rhth³’Shடshதshயாmh  விஹரதா khணீவlhலேப⁴ந ।
தshையவாkh³ேர ஸத³யமப³லாநஸூநphரவாேல

பா³ேலாth³யாேந khவசந விஹரnh மாrhக³ேக²த³mh விஜயா: ॥ 46॥
ேகயாநkhவணிதரஶநா ேகாமலாph◌⁴யாmh பதா³ph◌⁴யா-
மாஹshதாrhபிதகரதலா தthர ேசதா³க³தா shயாth ।

shவாதீ நாம திபதிஸுதா ேஸவிmh ேத³வமshயா:
shைவராலாைபshதவ பிக கி³ராmh காபி ஶிா ப⁴விth ॥ 47॥

தாமாயாnhதீmh shதநப⁴ரபthரshத⁴kh³நாவலkh³நாmh
shேவத³chேச²த³ch²தவத³நாmh ேராணிபா⁴ேரண கி²nhநாmh ।

கிசிchசகதககாஶீ²பா⁴ேரண ேச-
சசchசிlhசலநஸுப⁴கா³nh லphshயேஸऽshயா: கடாாnh ॥ 48॥

கசிthகாலmh ⁴தகிஸலயாchசா²த³நmh ஸphரகmhபmh
phரthயாkh²யாதph◌⁴ரமரத மஜ ⁴jhயமாநா ।

யாthேராth³khேத ஸுப⁴க³ ப⁴வதி vhயஜேயதா³thமஸாத³mh
iµkhதாchேயாதnhம⁴ரஸஷாnhiµசதீ பா³Shபேலஶmh ॥ 49॥

தி³kh³யாதvhயா யத³பி ப⁴வேதா த³ ரrhத²mh
மthphராநாmh நரபி ஸேக² பசிமாேமவ யாயா: ।

⁴தாராமmh iµடதநீமாைதshதthர ஶmhேபா: ◌⁴
ஸmhபth³kh³ராமmh யதி³ ந ப⁴ஜேஸ ஜnhமநா கிmh ph◌⁴’ேதந ॥ 50॥

ெஸௗைத⁴shŋhைக³rhஹஸதி³வ ஸுதா⁴ாைத ராஜதாth³mh
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

ேதேஜாராேஶ: phரவிஶ ப⁴வநmh ⁴rhஜேடrhதmh தth ।
பாrhேவ பாrhேவ பசிதநமshகாரஜாதரமாmh

மாேத³வாநாmh ணமiνப⁴வmhshதாலvh’nhதshய லாmh ॥ 51॥
உthகீrhநாmh கநகவலபீ⁴ஷூth³க³ேதா விShகிராmh

thயkhதாஶŋhகmh phரணம கி³ஶmh th◌⁴யாநநிShகmhபகா³thர: ।
கNhட²chசா²யா phரதிப²லதி கிmh ப⁴rhthயth³thrhயா

நிth◌⁴யாத:ஸnh கநிph◌⁴’ைதrhேநthரபாைத: பவிthைர: ॥ 52॥
நnhதி³ph◌⁴நியதேதா²ேராத⁴மாப³th³த⁴ேஸவாnh

ph³ரேமnhth³ராth³யாnh khவசந வி³தா⁴nh ஸாத³ரmh வீமாண: ।
கா³யnhதீநாmh khவசித³பி ஸேக² ேகாமலாnh கிnhநmh

வீராவாiνபஶ ◌்’iΝ ப⁴வthேதநாவிஶிShடாnh ॥ 53॥
தி³vhையவrhயmh தி³ஶ ப⁴ஜதாmh வrhதேஸ பி⁴மாே

ெகௗ³மŋhேக வஹ ப⁴தmh பசபா³ணmh சகrhத² ।
kh’thshநmh vhயாphய sh²ர ⁴வநmh mh’kh³யேஸ சாக³மாnhைத:
கshேத தththவmh phரப⁴வதி பchேச²thமாசrhயnhேதா⁴ ॥ 54॥

இthத²mh shthவா ப³பவேநாபாnhதமாகnhத³ஶ ◌்’ŋhேக³
யாவth³பா⁴iνrhvhரஜதி சரமmh ⁴த⁴ரmh தாவதா³shshவ ।

th³ரயshயnhவkhஸப²லநயநmh தாNhட³வாநீnh³ெமௗேல-

rhலாshயkhடா³லதகி³ஜாபாŋhக³ஸmhபா⁴விதாநி ॥ 55॥
தshnh காேல ப³மஹஜுஷாmh வாரவாமாலகாநாmh

shதா²சkhேர shதநதடth◌⁴’ேத ஸாiνராேக³’தீ³வ ।
பி³mhப³vhயாஜாth³விஶதி ப⁴வதி shயாத³iµShேயதி ஶŋhேக

shபShடாŋhகshய ணiµத³யக³shேயnh³பி³mhப³shய ல: ॥ 56॥
விShவkhகீrhணவ பஶுபேத: கnhத⁴ராகாnhதிைஜ-
rhவீதாேலாேக ஜக³தி திைரrhvhேயாமநீலாph³ஜph◌⁴’ŋhைக:³ ।

விராnhத:ஸnh khவசந விேல vh’ஶாகா²mhேப³
தாmh தthைரவ பய ரஜநீmh ராnhதவிshரshதப: ॥ 57॥

ேவலாவாதாசரமஜலேத⁴rhவீசிமாnhேதா³லயnhத:
shேதாேகாnhநிth³ைர:iµத³iµல: பீதiµkhதா:ஸரshஸு ।

shேவதா³ŋhராnh ஸுரதஜநிதாnh ஸுph◌⁴வாmh ேசாரயnhத:
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

ேஸவிShயnhேத நிஶி பரph◌⁴’த thவாmh ஸுேக²ந phரஸுphதmh ॥ 58॥
phராphேதாnhேமேஷ phரத²மஶிக²phரshத²தா³வாkh³நிகlhேப

பா³லாேஶாகshதப³கசிேர பா⁴நவீேய மேக² ।
phரshதா²mh thவmh நரபி ஸேக² phரkhரேமதா:² phரபா⁴ேத

shவாthமkhேலஶ:ஸு’³பkh’ெதௗ thவாth³’ஶாநாmh ஸுகா²ய ॥ 59॥
பth³ேமாபாnhதா³ஷ ரமேண phராphiνவthேயவ பாrhவmh

மth◌⁴ேய மாரjhவரபரவஶாmh வீமாே ரதா²ŋhகீ³mh ।
³ரmh phராphேத மயி விதி⁴வஶாth³³யமாநாmh ஸகீ²mh ேத

shமாரmh shமாரmh th³வி³ணக³மேநாthஸாஹ ஏவ th◌⁴வmh shயா: ॥ 60॥
th³’ShThவா ேத³வmh பஸரஜுஷmh ஶmhப³ேர பா³லkh’Shணmh

ேலாபாiµth³ராஸக²திலகிதmh தி³ŋhiµக²mh ⁴ஷயிShயnh ।
ேகாலாேநலாவநஸுரபி⁴லாnh யா யthர phரத²nhேத

ேவலாதீதphரதி²தவசஸ: ஶŋhகராth³யா: கவீnhth³ரா: ॥ 61॥
உnhமjhஜth³பி: ◌⁴ நவ ஜவாth பவth³பி⁴rhகி³nhth³ைர-
rhvh’nhைத³rhநாவாmh ⁴ஜபடேகாTh³டா³மைரrhகா³யமாநmh ।

லஜாேந: ஶயநஸத³நmh Shபவாடmh ராேர:
பாகshதா²நmh நிகி²லமதாmh பய வாராnhநிதா⁴நmh ॥ 62॥

iµkhதாஜாலrhத⁴வளநmh வீசிமாலாவிகீrhண:

லாth◌⁴வாநmh ஸுததshநிkh³த⁴மாலmhப³மாந: ।
ேத³ஶாth³ேத³ஶmh vhரஜ ேகாthதாநiµkh³தா⁴நநாநாmh

வாமாmh நயநலைக:ஸாத³ரmh பீயமாந: ॥ 63॥
rhயாth phதிmh தவ நயநேயா:khடkhேராட³நாம

phராஸாதா³kh³ேராlhகி²தக³க³நmh பthதநmh தth phரதீதmh ।
யth³ேதா³rhவீrhயth³ர⁴மகரதீ³⁴தராஜnhயவீரா:
ஶூராkh³ரNhய: ஶிக²ஜலதி⁴shவாந: பாலயnhதி ॥ 64॥

ேக³ேஹ ேக³ேஹ நவநவஸுதா⁴ாதmh யthர ெஸௗத⁴mh
ெஸௗேத⁴ ெஸௗேத⁴ ஸுரபி⁴ஸுைம: கlhபிதmh ேகதlhபmh ।

தlhேப தlhேப ரஸபரவஶmh காநீகாnhதkh³மmh
kh³ேம kh³ேம ஸ க² விஹரnh விவவீேரா மேநா: ◌⁴ ॥ 65॥
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

vhயrhத²mh கrhேண நவவலயmh விth³யமாேந கடாே
பா⁴ேரா ஹார:shதநகலஶேயாrhபா⁴ஸுேர மnhத³ஹாேஸ ।

யthர shநிkh³ேத⁴Shவபி கசப⁴ேரShேவணஶாேப³நாmh
மாth³யth³ph◌⁴’ŋhேக³ஸதி பமேல மŋhக³ளாய phரஸூநmh ॥ 66॥

யthர jhஞாthவா kh’தநிலயநாnhதி³ராமாthமகnhயாmh
மnhேய shேநஹாத’த³ேயா வாநீநாmh விேவாடா⁴ ।

தthதth³th³வீபாnhதரஶதஸமாநீதரthெநௗக⁴rhணmh
ெநௗகாஜாலmh iµஹுபஹரnh வீசிபி: ◌⁴ Shயதீவ ॥ 67॥

தthெஸௗதா⁴kh³ேரShவணth³’ஷதா³mh ஸாnhth³ரnh³ரகlhபmh
ேதஜ:ஜmh கிஸலயதி⁴யா சrhவிmh மாரேப⁴தா:² ।

th³’ShThவா வாதாயநவிநிைதrhேலாசநாph³ைஜshதNhேயா
வlhக³th³வோஹiµபசிைதrhஹshததாலrhஹேஸ: ॥ 68॥

kh’ShThவா th³’Shmh கத²மபி தத: ெகௗகாநாmh நிதா³நா-
³Th³³ேயதா:² பதி² விடபிநாmh Shபமாth◌⁴வீmh ஹாந: ।

ஹாரmh ஹாரmh மத³நph’தநாகாஹல: கNhட²நாைத³-
thகNhடா²நாmh ஜநபத³mh’கீ³ேலாசநாநாmh மநாmh ॥ 69॥

ph³ரமாph◌⁴யாஸphரஶதகnh phராphய தீ³phராnh phரகாஶாnh
ேவதாரNhயmh vhரஜ ப³ஹுமதmh தா⁴ம mh’thஜயshய ।

th³’ShThவா ³ேர ஸkh’த³பி ஜநா யnhந பயnhthயவயmh
mh’thேயாrhவkhthரmh நிலக⁴தph◌⁴கmh கதா³சிth ॥ 70॥

ேஸvhயmh ஶmhேபா⁴ரணiµரஸshதாட³நாth³த³Nhட³பாேண:

பாதா³mhேபா⁴ஜmh ஶிக²தநயாபாணிஸmhவாஹேயாkh³யmh ।
ேயநாkhராnhேத ஸதி கி³பெதௗ ேலாShடமாநாshயசkhர-
சkhரnhதா³த:◌⁴kh’த⁴ஜவேநா ரஸாmh சkhரவrhதீ ॥ 71॥

பாrhேவ யshய phரவஹதி நிலா நாம கlhேலாநீ ஸா
ஸnhth◌⁴யாnh’thதph◌⁴ரஷு பதிதா மshதகாjhஜாநவீவ ।

நாவாேthரphரணயி ரமயாkhராnhதேதா³rhமth◌⁴யமாshேத
ேல யshயா:வலயத³லயாமலmh தா⁴ம கிசிth ॥ 72॥

ஸாகmh காnhைதrhலதி லதmh ேகரநாmh கத³mhேப³
மthphேரயshயா: phயஸக² மஹாமாக⁴ேஸவாக³தாயா: ।
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

பாயmh பாயmh iµக²பமலmh ேமாஹநmh யthர மthதா:
phராேயாऽth³யாபி ph◌⁴ரமரகலபா⁴ ைநவ kh◌⁴ரnhதி பth³மாnh ॥ 73॥

ைஶவாெலௗக⁴ch²தகமலா ைஸகதshரmhஹmhஸா
நீதா காrhயmh தபநகிரணrhவாஸேரShேவஷு nh: ◌⁴ ।

ஆகீrhshயாமலகநிகைர: ேராணிவிph◌⁴ரmhஶிகாசீmh
மnhேய தீ³நாmh விரஹத³ஶயா phேரயmh ேமऽiνயாயாth ॥ 74॥

ஶாshதா தshயா யதி³ தடபைத:² ஶmhப³ரkhேராட³வா
திShட²nhநேவ ஜவிநி mh’க³யாெகௗகீ ஸசேரத ।

mhேபshதshய ரமஜலகnh ேகாமல: பவாைத-
rh⁴யாth phthைய ல⁴ ச ஸமேய ேஸவநmh  phர⁴mh ॥ 75॥

ஸrhேவாthkh’Shடா ஜக³தி விதி³தா: ேகரேலஷு th³விேஜnhth³ரா
வlhெகௗNhேயாshதத³பி மமா காபி மth◌⁴யதாநாmh ।

தthராphயshயா:ஸலபவநா யthர யthர phரத²nhேத
ேதஷாmh ேதஷாமதிஶயஜுஷ: ஶீலவிth³யாiνபா⁴வா: ॥ 76॥

ஈShேட ேதஷாmh shதிஷு ந ³: கா கதா²lhபீயஸாmh ேநா
ph◌⁴ராதrh⁴ய: ஶ ◌்’iΝ பதmh phரshதாth³யாவேஶஷmh ।

தாiµthதீrhண:ஸதமmh’தshயnhதி³மாகnhத³vh’nhதா³nh
ேத³ஶாnh தாnh பத ³ணக³ணrhேநthரநாராயணீைய: ॥ 77॥

ய: phராkhபாணிkh³ரஹணஸமேய ஶmh⁴நா ஸாiνகmhபmh
ஹshேத kh’thவா கத²மபி ஶைநரமph’Shேட² nhயதா⁴யி ।

th³ரShடvhேயாऽெஸௗ கிஸலயmh’³rhiµkhதிrhயாலயாயா:
காthயாயnhயா மஷமத²ேநாTh³டா³மர: பாத³பth³ம: ॥ 78॥

கிசிthrhவmh ரணக²ல⁴வி மத³th◌⁴யேயதா²-
shதnhமாmhஸாth³வயல³ேரா:ஸth³ம Nhயmh மஹrhேஷ: ।

விth³வth³vh’nhேத³ விவதி³மநshயாக³ேத யthர ஶவ-

th³vhயாkh²யாஶாலாவலபி⁴நிலயshதிShட²ேத கீரஸŋhக:◌⁴ ॥ 79॥
ஶாshthரvhயாkh²யா ஹஹரகதா²ஸthkhயாph◌⁴யாக³தாநா-
மாலாேபா வா யதி³ஸஹ ³ைத⁴ராேபத³shய ேசத: ।

தth³விshரph³த⁴th³விஜபvh’ேத நிShடாth³ெரௗ நிஷNhண:

ேகாேயதா:²ஸ க² ம⁴ராmh ஸூkhதிமாகrhNhய Shேயth ॥ 80॥

kokilasandesha.pdf 11



ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

லாkh◌⁴யchச²nhத³shதி²திமயி மயா ேஶாப⁴ேநऽrhேத² நிkhதmh
ராvhயmh ஶph³ைத:³ஸரஸஸுமேநாபா⁴ஜமph◌⁴ராnhதvh’thதிmh ।

³ரphராphthயா phரஶிதி²லவ thவாmh ஸேக² காvhயகlhபmh
தீ⁴மாnh பேயth ஸ யதி³ நiν ேத ஶுth³த⁴ ஏவ phரசார: ॥ 81॥

பாrhவாத³shய phரசதவத: பாவநாநாஹரnhத:
nhத³shவchசா²nh vh’ஷபதிiµகா²ஸkhதேராமnhத²ேப²நாnh ।

சி²nhth³shதாபmh தவ vh’ஷஸŋhகி³ந: ஶŋhகராŋhக-
khட³th³ெகௗ³கசதரலேநாth³க³nhத⁴ேயா க³nhத⁴வாஹா: ॥ 82॥

rhேவா பா⁴க:³shதநப⁴ரநத: phேரயேத ேசchசலா:

பசாth³பா⁴ேகா³லதசிேரா th³’யேத ேநா நிதmhபீ³ ।
இthத²mh ெகௗ³rhயா க³ப³ப⁴யmh th³ரShகாேமாऽShடrhதி-
rhrhதிth³வnhth³வmh வஹதி ப⁴க³வாnh ய:ஸ iµkhthைய நிேஷvhய: ॥ 83॥

⁴ஷாேபா⁴கி³வதபவைந: பா⁴லேநthேர phரதீ³phேத
shவிnhநshேயnhேதா³ரmh’தph’ஷைதrhதmh நிrhக³லth³பி: ◌⁴ ।

ெமௗெலௗ யshய th³ணஶிரஸாmh மNhட³லmh மNhட³பாnhத:-
மாேத³வாநாmh திபத³ஜுஷாmh ஸmhஶயாiνchசி²நthதி ॥ 84॥

th³வாேராபாnhதshதி²திkh’த³ணிமாபாŋhக³த³thேததாrhைத²-
ராஶாபாலrhநிபி³³தப³:phராŋhக³ணmh ேஸவமாைந: ।

தshயா³ேர கநகப⁴வநmh பபாதாth phரவிShட:
ஸmhபnhrhதிmh phரணம கி³ஜாmh ஸா  விவshய மாதா ॥ 85॥

ஸmhஸrhபth³பி⁴shதiνசிப⁴ைர:ஸŋhக³மkh³ராமெஶௗேர-
shதாபிசா²ைப: ◌⁴ shதப³கிததலmh கா³ஹமாேநா விஹாய: ।

lhயchசா²யshmh’தநவதமாலாவவாஸெஸௗkh²ேயா
மnhேய ேலாைக:ணவ ph’த²ŋhேநா விபா⁴விShயேஸ thவmh ॥ 86॥

காவாஸmh ப⁴ஜ பதி² மஹth காநநmh யthர ஶவth
ேஸவாயாேத thத³ஶநிகேர ராth³த⁴ேத³ெவௗபவாயmh ।

⁴ைதrhேப⁴th³ேயா ப³மஷ இthth³ப⁴ைட: kh’Shடஶ ◌்’ŋhேக³
ரjhஜுkh³ராஹmh த³தி விஜயா ட⁴ஹாஸmh ணth³தி⁴ ॥ 87॥

ரmhயாmh ஹrhmhயth◌⁴வஜபடமth³வீதph³ரth◌⁴நkh³யா-
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

மkh³ேர பயாஜநக²லமாதாmh ஶŋhகேரண ।
யthராShேடா வரவதிபி⁴mhப³தி shவிnhநக³Nhட³mh

rhணீவாத: phய இவ ரதிராnhதமாshயாரவிnhத³mh ॥ 88॥
ஸா ச phேரயா ஸத³iνபத³mh யthர கlhமாதாயாmh

மjhஜnhமாேஹாத³யரவ⁴கNhட²கshகாபி: ◌⁴ ।
ரkhதா: பth³மா:வலயவநீஸாmhயமாபth³யமாநா

விjhஞாயnhேத sh²டமமதா⁴ேமாத³ேய jh’mhப⁴மாேண ॥ 89॥
சாshவchசா² ஶப²ரநயநா சkhரவாகshதந:

கlhேலாலph◌⁴: கமலவத³நா கmhரெஶௗவாலேகஶா ।
ஸmhேஸvhயா shயாth ஸரஸம⁴ரா ஸாiνலாவதீrhண-

rh³rhகா³ஹாnhையதி  ஸரணி: காபி கா³mhபீ⁴rhயபா⁴ஜாmh ॥ 90॥
thவyhயாகாேஶ ஸுப⁴க³ தநீmh லmhப³மாேந ஸலmh

பி³mhப³mh th³’ShThவா பய மணிப⁴ŋhகா³மேல கmhபமாநmh ।
வீசீேவக³phரசலத³தாmhேபா⁴நீ³chச²³th³th◌⁴யா

ஜmh ஜmh ம⁴ரமலய: ேகாகில vhயாலேபரnh ॥ 91॥
தீரmh தshயா: phரதி க³தவேதா த³ணmh தthணmh ேத

ேத³ஶ:ஸrhவாதிஶயிவிப⁴ேவா th³’khபேத²த: phரேத²த ।
தாmh ஜாநீயா தி³ஶி தி³ஶி ஜயnhதாkh²யயா kh²யாயமாநாmh

phரthயாதி³Shடthதி³வநக³ரphராப⁴வாmh phராphய⁴mh ॥ 92॥
பா³ேலாth³யாைந:ஸமத³மலா⁴khதவlhநிைஜ:
ேகஹmhஸுபி⁴தநக³ரph◌⁴ராnhதph◌⁴’ŋhைக:³ஸேராபி: ◌⁴ ।

ரthநேரணீக⁴தஶிக²ைரேகா³ைர:ஸா  ேத
phராய: phரjhஞாப⁴ரண ஸுக³மா shயாத³நாேவதி³தாபி ॥ 93॥

உthதரபா⁴க:³
லஜnhமshதி²திமiνபைம: தாmh ரthநஜால-

rh⁴ph◌⁴’th³க³rhபா⁴mh phரகதகேலேஶாத³யலாkh◌⁴யvh’th³தி⁴mh ।
பாேதா²ராேஶshதiνவ பராmh மnhயமாேநா விஶாலாmh

யாமth◌⁴யாshேத ஸ க² நிக³மாmhேபா⁴ஜph◌⁴’ŋhேகா³ ரதா²ŋhகீ³ ॥ 1॥
வkhthெரௗபmhயmh வஹதி விமலmh பய பாrhேவ ஸுதா⁴mhேஶா:
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

பசாth³பா⁴க³mh ஸுiµகி² ரமணthத²மாேவth³யமாநா: ।
ஹrhmhேய யshயாmh ஹணநயநா:rhவேதऽshnh கலŋhகmh

th³’ShThவா ேஸrhShயா இவ வலயாth◌⁴ேயயேஶாைப⁴ரபாŋhைக:³ ॥ 2॥
வீth²யாmh வீth²யாmh வலஶிலாப⁴ŋhக³ப³th³த⁴shத²லாயாmh

ஸmhrhச²th³பி: ◌⁴ கிரணபடலshthவth³க³jhஜாலநீல: ।
யthராரph³ேத⁴ தி³நகரகைரரphயஹாrhேயऽnhத⁴காேர

ேலாலாmh ப⁴வதி தி³வேஸ நிrhவிஶŋhேகாऽபி⁴ஸார: ॥ 3॥
யshயாmh ராthெரௗ வதிவத³நாmhேபா⁴ஜெஸௗnhத³rhயெசௗrhயாth

ஸthயmh ெஸௗத⁴th◌⁴வஜபடஶிகா²kh◌⁴’Shடபி³mhேப³மாmhெஶௗ ।
th³’ShThவா kh’Shணmh கிணமணிகணmh ஹnhத கா³ட⁴mh phரட⁴mh

ேடா⁴ ேலாேகா வத³தி ஶஶேகா ேராேதாऽnhயthதேத²தி ॥ 4॥
வீசீphதா இவ ஸுர⁴நீபா³லைஶவாலமாலா

யthேராதீ³rh மரதகசசnhth³ரஶாலாதேலph◌⁴ய: ।
கா⁴ஸph◌⁴ராnhthயா க³க³நபத³வீதீ³rhக⁴பாnhதா²யமாநா-
சசthphேராத²mh தரணிரகா³சrhவிmh phராரப⁴nhேத ॥ 5॥

யthேராth³யாேந மநிததி³ஶாஜேஜ தmh
ஶ ◌்’ŋhேக³லkh³நா ph◌⁴ரமரபடநிrhவிேஶஷா: பேயாதா:³ ।

வாபீShவmh³nhயதி⁴கஸுரபீ⁴Nhthsh’ஜnhதி shவகாேல
ேஸாபாநாkh³ரshப²ககிரேjhjh’mhப⁴mhேர³தாநி ॥ 6॥

அnhயாமkh³ேர மம மணிkh³’ேஹ ⁴khதவாநிthயவாதீ³-
rhiµkh³ேத⁴ காnhேதா th◌⁴’தநக²பதா³ பி⁴thதிநா கிேமஷா ।

இthத²mh யshயாmh shதலவஜுேஷா ேரபயnhேத நேவாடா⁴mh
ஸkh²யshதshயாshதiνமiνபமாmh பி³mhபி³தாmh த³rhஶயnhthய: ॥ 7॥

சிlhவlhயா த⁴iν க⁴ேத phத ஏேவுகாNhேடா³
ேநthேராபாnhேத வஹதி ஶரதாmh nhயshதேமவாரவிnhத³mh ।

ேராமாவlhயாமபி ³ணத³ஶாmh யthர பி³mhபா³த⁴ராmh
பி³ph◌⁴ராயாmh மத³நவி⁴நா ph◌⁴ரmhஶிைதவாமாலா ॥ 8॥

ஶ ◌்’ŋhகா³ராph³தி⁴phலவ இவ க³லth³ேவணி கmhphரshதநmh தth
ph◌⁴ரயnhநீவி shதி²ததி விடா வீய ஸmhShய யthர ।

iµkh³தா⁴mh iµதth³’ஶாmh ேமாஹநாட³mhப³ராnhேத
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

⁴ய: ராnhதmh நரபி ரேதாth³ேயாக³iµth³ேவலயnhதி ॥ 9॥
யshயாmh ேமகா⁴ ஹமணிஶிலாஹrhmhயபrhயnhதபா⁴ேஜா

ந jhஞாேயரnh ரவணஸுப⁴க³mh க³rhதmh ேசnhந த³th³: ।
விth³th³வlh நரபி நவாரph³த⁴ஸmhேபா⁴க³லா-
ேவlhலthகாnhதாவிலஜக⁴நshரshதகாசீஸைமவ ॥ 10॥

தshயாmh லரமணநிலயmh த³ேணேநணீயmh
மthகாnhதாயா:ஸத³நமபி⁴ேதா ேவShதmh ரthநஸால: ।

மth◌⁴ேய ெஸௗத⁴mh கநகக⁴தmh பி³ph◌⁴ர³ட⁴chச²ெதௗ³ேக⁴
யshnhநmhேபா⁴ஹ இவ கநthகrhணிேக ேக²லதி : ॥ 11॥

மாஹாபா⁴kh³யmh ரதிபதி⁴ஜாட³mhப³ர: ெபௗநkhthயாth
கlhயாெணௗக: ◌⁴ sh²ரதி ரகாநnhததாphயthர தி ।

ஏஷாமாth³யரக³ணiµபாதா³ய ப³th³ேத⁴ந நாmhநா
மாnhயmh மாரkhகரநிலயநmh யthகவீnhth³ரா kh³’ணnhதி ॥ 12॥

லாவாபீ லஸதி லதா தthர ேஸாபாநமாrhேக³
மாணிkhயாmhஶுsh²ரணஸததshேமரநாகஷNhடா³ ।

யthராயாnhthயா: பய விமேல shநாமshமthphயாயா
மnhேய யாநாph◌⁴யஸநவித⁴ேய மlhகாா வஸnhதி ॥ 13॥

தshயாshதீேர நபவநmh தthர ேதாऽshதி ேபாத-
shthவjhஜதீைய: பிக பvh’த: பlhலவாshவாத³ph³ைத:◌⁴ ।

பாrhேவ சாshய shதப³கநதா மாத⁴வீiµkh³த⁴வLh
phேரயshயா ேம பணயமஹmh phராபிெதௗ ஸாத³ரmh ெயௗ ॥ 14॥

தshயா³ேர மரதகதேல ேஹமப³th³தா⁴லவால:

khேதா ேல மஜலப⁴ைரசmhபக: கசிதா³shேத ।
லph³th◌⁴வா ஸkh²யாshதவ ஸ ஸுkh’தீ shேமரவkhthராph³ஜராக³mh

ஸூேத தshயாshதiνலதிகயா lhயவrhணmh phரஸூநmh ॥ 15॥
khடா³nh’thேத ப⁴வநஶிகி²நாmh ³ரiµkhதாஸŋhகா³
ஸாnhth³ரchசா²யா’தரவிகரா தthர பாரவா ।

மth◌⁴ேய தshயாmh ஸ க² லதிகாமNhட³ேபா ரthந⁴:

ஶவth³யshnh கிமபி வலதி shமாவேயா: phேரமவlh ॥ 16॥
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

shநிkh³த⁴shகnhத⁴shதம⁴ரஸ: கிச தshேயாபகNhேட²
ஜth³ph◌⁴’ŋhக:³ரவகதrhய:ரŋhேக³யா: ।

காேல காேல ககரஶிேராவிph◌⁴ரமாph◌⁴யாmh ⁴ஜாph◌⁴யா-
மாShடாŋhேகா³ வஹதி iµலchச²th³மநா ேராமேப⁴தா³nh ॥ 17॥

shதா²ேநShேவஷு khவசந கதி²ேதஷூthஸுகா Shபஶyhயா-
மth◌⁴யாநா பஜநkh’தாmh ஸா ந ேசதீ³தா shயாth ।

phராஸாேதா³ऽshயா: பரமபி⁴மத: ேகாऽபி மாேஹnhth³ரநீல-

shதshnh th³’யா ததி³வ க⁴ேந சாபா phயா ேம ॥ 18॥
ஸா ேநthராமmh’த³கா sh’Shஸாேரா விதா⁴:

ெஸௗnhத³rhேயnhேதா:³ phரத²மககா தீ³பிகா ⁴ததா⁴thrhயா: ।
கnhத³rhபshய th⁴வநவிேபா: ◌⁴ காசநீ ேகயSh:
ஶ ◌்’ŋhகா³ராph³ேத: ◌⁴ ஶஶத⁴ரகலா விதmh ேம th³விதீயmh ॥ 19॥

பயnhேநநாmh ப³ஹலஸுஷமாமNhட³லாnhதrhநிமkh³நாmh
மth◌⁴ேயऽnhயாஸாமபி சலth³’ஶாmh jhஞாshயேஸ ேநா கத²mh thவmh ।

jhேதாthshநாஜாலshநபித⁴வநா தாரகாmh ஸேப
சாnhth³ rhதி: கத²ய ஜக³ேதா jhஞாphயேத ேகந ராthெரௗ ॥ 20॥

ஸாnhth³ராேமாத³shதிரநிகரசnhth³ரமா நிShகலŋhக:
ைஶெலௗ ைஹெமௗ ph◌⁴ரமரபடகீேதா vhேயாமபா⁴க:³ ।

கmhரmh சkhரmh mh’³ககரth³வnhth³வமph³ேஜ ஸேல
ஸrhவmh ைசதnhமத³நக⁴தmh ெஸௗmhய ஸmh⁴ய ஸா⁴th ॥ 21॥

நீசீrhவnhthயலஸவதா ேநthரபாதா:ரŋhகா³nh
வீசீக³rhவmh ஹரதி நிகி²லmh விph◌⁴ரமாnhேதா³தா ph◌⁴: ।

பாணீ கlhபth³மகிஸலயphராப⁴வmh ந ேமேத
வாணீ தshயா வஹதி ப⁴வதாmh பசைமrhபா³லைமthmh ॥ 22॥

ஸா காnhதிேசth³th³ரவதி கநகmh தnhiµக²mh ேசth க இnh:³

ஸா ேசth³ பி³mhபா³த⁴ரம⁴ரதா திkhததாேமதி மாth◌⁴வீ ।
ஸா வா தshயா யதி³ தiνலதா மாலதீ ேலாஹlhயா

ெதௗ ேச³ கநககத³shதmhப⁴ேயா: khவாபி ட³mhப: ◌⁴ ॥ 23॥
உkhேதShேவவ phரஸஜதி நrhநvhயலாவNhயஸாேர-
Shவŋhேக³Shவshயா மம கத²யேதா ஹnhத வாசாmh phரvh’thதி: ।
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

தாth³’kh³⁴ேத மந விவேஶ கிnhiν rhவீத ேஸயmh
யth³யchேசேதா விmh’ஶதி கி³ராmh தthதேத³வாபி⁴ேத⁴யmh ॥ 24॥

அth³ய phராய: phரணயிநி மயி phேராேத பா⁴kh³யேதா³ஷாth
கlhபphராையரஹஹ தி³வைஸேரபி⁴thகNhட²மாநா ।

ஸஜாேயத phரப³லவிரேஹாth³ேவதா ேபஶலாŋhகீ³
rhச²th³க⁴rhமjhவரபரவஶா நீலகNh²வ கி²nhநா ॥ 25॥

யthராபாŋhக³th³திகவசிேத கிசி³thஸாrhய ேகஶாnh
த³thத: phேரmh தி³நமiν மயா தீ³rhகி⁴காரkhதபth³ம: ।

தshnhநshயா ப⁴வதி நியதmh ஹnhத சிnhதாலாயா
க³Nhட³nhயshத: கரகிஸலய: கrhணஜாேஹऽவதmhஸ: ॥ 26॥

பமshபnhத:³ஸமஜநி ஸேக² பயேதாrhமாmh யேயா: phராŋh-
நிShபthராkh’nhமயி  விதி⁴நா தாth³’ேஶ ³ரநீேத ।

அnhதrhபா³Shபch²ரணநிph◌⁴’ேத ஸாmhphரதmh ேத mh’கா³யா
ேநthேர த⁴thதshநகணிகாத³nhராmhேபா⁴ஜைத³nhயmh ॥ 27॥

ஸாnhth³ராேமாத³mh ஸப ஸத³யmh ஸshமரmh ஸாiνதrhஷmh
ஸmhேபா⁴கா³nhேத iµஹுரபி மயா ஸாத³ரmh mhபி³ேதா ய: ।

நrhமாலாபshதலவஸுதா⁴ேஸசைநrhiµchயமாந-
shதாmhயthShணவதபவைந: ேஸாऽதி பி³mhபா³த⁴ேராऽshயா: ॥ 28॥

khடா³ைஶெலௗ மத³நnh’பேத: காnhதிரshய ேகாெகௗ
shயாதாmh தshயா th◌⁴வiµரெஜௗ கிசிதா³பாNh³ெலௗ ।

மth³விேலஷ: ஶர³³நிபா⁴mh thயாஜயnh ஹாரமாலாmh
மnhேய பீ⁴ேதா விதரதி தேயாரதா⁴ராபி⁴ரnhயாmh ॥ 29॥

⁴ஷாshவாshதா²mh யத³பி ஜஹதீ தாmh வஹthேயவ காசீmh
kh³ராஹmh kh³ராஹmh ph’² ph’² மயா ெமௗkhதிகmh ³mhபி⁴தா யா ।

ேராணீபி³mhேப³ஸுமஹதி தயா ⁴ேத ேகாமலாŋhkh³யா:
ஸாலாவீதாmh ஸ கில மத³ேநா மnhயேத ராஜதா⁴நீmh ॥ 30॥

மchசிதாkh²யth³விபநியமநாலாநேயாrhth³வnhth³வrhேவா:
ேராணீபா⁴ராத³லஸம⁴நா ஜாயேத கி²nhநகி²nhநmh ।

ஆரph³தா⁴நாmh ஹர ஹர மயா யthர ஸmhவாஹநாநாmh
நிthயmh ஜாதா நிரவதி⁴ரஸா: ேகऽபி ேகऽphயnhதராயா: ॥ 31॥

kokilasandesha.pdf 17



ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

ஆth³வாராnhதmh மத³பி⁴க³மநாஶŋhகயா சசலாயா
யாதாயாைத: கிஸலயநிெபௗ⁴ khயத: பாத³பth³ெமௗ ।

th²யாேகா³thரshக²லநமஸkh’th phரshதmh ஹnhத யாph◌⁴யாmh
லph³⁴mh பாத³phரணதிஷு மயா ஹnhத ஸnhதாட³நாநி ॥ 32॥

யth³யphயshயா: khரஶயதி வrhவlhலmh தீ³phயமாேநா
விேலஷாkh³நிrhth³வி³ணயதி தாmh கிnh லாவNhயலmh ।

தphதாmh தphதாmh நயதி நிதராmh தாநவmh ஜாதேவதா³
ைஹmh ேலகா²மபி  ஜநயthேயவ வrhணphரகrhஷmh ॥ 33॥

ph’th²வீேரநலகநிகேர ேநthரேயாrhபா³Shபரmh
ஹshேத க³Nhட³mh தபி³ஸலதாஹாரஜாலmh shதநாkh³ேர ।

ேராNhயாmh ௌமmh மநமsh’ணmh ஸா வஹthேயவ ஹnhேத-
thயாshதாேமதth³ப³ஹுவிலபிைதrhமாsh காலாதிபாத: ॥ 34॥

shதி²thவா ேத phரத²மகதி²ேத iµkh³த⁴காnhதாத⁴ராப⁴mh
த³ShThவா shைவரmh கிஸலயமத² phேரணீயா thவயா ஸா ।

ph’chச²nhதீ வா மலயவபநmh phரரயாnhமthphரvh’thதிmh
மth³vh’thதாnhதmh கத²ய க²நshேயதி வா phராrhத²யnhதீ ॥ 35॥

சி²nhேத தாபmh மஜலமயீ சாnhத³நீ கிnhiν சrhசா
மnhத³shபnhதா:³ கிiµ ஸுக²கரா மாதாசாமராmh ।

ph’chச²nhதீநாதி ஸவயஸாmh ஸாதிேரேகऽபி தாேப
shthவா ரmhயmh ஸகலதி வா சிthதமாவாஸயnhதீ ॥ 36॥

phரshபnhத³nhேத மலயபவநா nhதி⁴ ஜாலmh கவாைட:
ஶmhேபா⁴rhநாmhநா ஶரக³ணiµசmh பீ⁴ஷேய: பசபா³ணmh ।

வவmh விsh’ஜ சmh சnhth³ேக சnhth³காயா-
thத²mh ேசmh ஸஜலநயநாமாதி³ஶnhதீ iµஹுrhவா ॥ 37॥

phராphதாலmhபா³ பஜநகைர: phராphய வா சிthரஶாலாmh
iµkh³தா⁴ shவshயாசரணபதிதmh ேவதி தmh மாmh நிய ।

ஏthதிShட² phய ந பிதாshதி பா³Shபாலா
கா³டா⁴ேலஷphரசதகரா th◌⁴யமாநா ஸகீ²பி: ◌⁴ ॥ 38॥

ேகாபmh சNh³ thயஜ பஜேந ைத³வமthராபராth³த⁴mh
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

ேயநாகாNhேட³ஸமக⁴ மஹாநாவேயாrhவிphரேயாக:³ ।
இthத²mh ப³th³தா⁴ஜ kh’தஷmh பா⁴விதாமkh³ரதshதாmh

ஸாஹmh⁴தா phயசஶைதth³யதா வாiνேநmh ॥ 39॥
க³Nhடா³லmhைப³rhதமலைகrh⁴ஸைரrhவkhthரபி³mhப³mh

th³’ShThவா ஶுth³த⁴shப²கக⁴ேத பி³mhபி³தmh பி⁴thதிபா⁴ேக³ ।
அnhதrhேக³ஹmh ஜலத³ஶகலராvh’ேதா ேராதாŋhக:
ேகநாநீத: ர இதி பி⁴யா vhயாஹரnhதீ ஸகீ²rhவா ॥ 40॥

நிth³ராmh phராphதா கத²மபி சிராthதthர சாேலாகிநீ மாmh
ஶூnhயாேலஷmh விரசிதவதீ ஹnhத கா⁴தாth சாth³rhேயா: ।

நிrhபி⁴nhதா³நா நிஜகரth◌⁴’தmh கŋhகணmh shரshதேஶஷmh
பயnhதீநாmh நயநகமேல ப³th◌⁴நதீ வா ஸகீ²நாmh ॥ 41॥

வkhதி th◌⁴வாŋh:ஸு’³பக³மmh த³ேணரvh’ே
வாமmh ேநthரmh sh²ரதி ஸுசிரா³chch²வthயth³ய ேசத: ।

கிச shவாந: ரவணம⁴ேரா ஜாயேத ேகாகிலாநாmh
phராேணShவாஶாதி கத²மபி ph◌⁴ராதராப³th◌⁴நதீ வா ॥ 42॥

iµkhthவா வாmhயஸுஸமதி vhதா விshதா வா
தthஸŋhகா³ஶா நஹ பரmh ேஹthயாதா வா ।

ேஶாசnhதீ மாmh த³யிதமத²வா விphரேயாகா³ஸShiΝmh
shthmh ேசShடாshவிதி  விரேஹாthதா²ஸு தி³ŋhமாthரேமதth ॥ 43॥

கா³டா⁴ேலஷvhயதிகரரஸkh³ரnhத²நா³யமாந:
ஸmhேபா⁴கா³nhேத shவபநவித⁴ேய ய: ரா ⁴யேத shம ।

கNhேடா²thஸŋhகா³nhமம ஸ விதி⁴நா ைவ ³ரkh’Shேடா
வாேமா பா³ஹுshthவயி ஸவித⁴ேக³ யாshயதி shபnhத³மshயா: ॥ 44॥

வkhrhவkhthரmh தம ப⁴வேதா ைநவ th³’ேயத ராthரா-
வாமth◌⁴யாநmh ப⁴வதி நியமvhயாலா வாஸேர ஸா ।

ஸயshபrhேஶ ஸதி ரவிகேர தாமஸயshமராrhதிmh
மthஸnhேத³ஶmh மணிவலபி⁴காமாத: ராவேயதா:² ॥ 45॥

thயkhthவா தாநபி ஸுதாநாக³ேதா மthஸபmh
கிnhnhேவஷ shயாth கமபி ஶேலாத³nhதமாkh²யாகாம: ।

இthயாபி⁴rhph◌⁴’தஜலகணmh பாணிநாmh’Shடேநthரmh
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

th³’Shட:shபShடாரதி ஶைந: ஶmhmh phரkhரேமதா:² ॥ 46॥
அmhலாநா ேத ஜயதி கமநீயாŋhகி³ மŋhக³Lhய⁴ஷா

பth: பாrhவாth ஸு’த³ஹiµேபேதாऽsh ஸnhேத³ஶஹார: ।
ஜாதmh விth³தி⁴ திஸுக²கி³ராmh ேகாகிலாநாmh ேல மாmh

ேய பேசேஷா: கிமபி பதி²காகrhஷணmh ஷShட²மshthரmh ॥ 47॥
ேசாேலShவாshேத ஸுiµகி² ஶ thவthphய: ph’chச²தி thவாmh

கchசிth ேமmh ப⁴ஜதி ப⁴வதீthயாthதவாசmh ப⁴வnhதmh ।
⁴ேயா⁴ய: கத²ய கத²ேயthயாலபnhthயைர:
phதிshேமைரrhமதி³ரநயநா மாநயிShயthயபாŋhைக:³ ॥ 48॥

ஏவmh ph³யா: நரஜநி ய: phேரமேகாேப ேதா² வாmh
ஜாேத ெமௗேந சபலசபலshதthணmh rhவiµkhthயாmh ।

தாth³’khphேரmhணசிரவிரண: phராணநாத²shய வாணீ
ேஸயmh மthத: ரவணஸரஸா யதாmh ராvhயப³nhதா⁴ ॥ 49॥

கlhயாŋhகி³ phயஸஹசmh thவாமநாஸாத³யth³பி⁴-
rhபா³ையரை:ஸஹ பரமஹmh யா காமphயவshதா²mh ।

த⁴nhயmh ேசத: நத³மேஹாராthரமnhயாநேபmh
thவyhயாமkh³நmh ப³த நiν ph’த²kh³பா⁴kh³யமphேயகஜாநாmh ॥ 50॥

மாth³யth³ph◌⁴’ŋhைக:³iµத³பவைநshதrhjhயமாநshய ேகா⁴ைர-
ராதŋhகாkh²ேய ஸர ட²ேதா ஹா நிஶீேத² நிஶீேத² ।

நிth³ராேக ஜக³தி த³தி வாஸசிnhதாஜுேஷா ேம
ஸŋhkhரnhத³nhதசலநயேந சkhரவாகா:ஸஹாயா: ॥ 51॥

ேமாஹாth³ைவதmh விஹரதி th◌⁴’திrhயேத ஜாTh³யேந
பா⁴thnhமாேதா³ ph◌⁴ரமதி மதிthயாதி³ ேஸாऽஹmh ந ேவth³ ।

பா³ணmh iµசnh பஸரசேரா ந shவபnh நாபி கா²த³nh
kh’thshநmh ஜாநாthயலஸக³மேந ேகவலmh பசபா³ண: ॥ 52॥

காேல சாshnh கநத³ph◌⁴’த: கmhபிதாkh³ரphரவாலா:
கmhரா வlhlhய: கிமபி மதா mhபி³தா த³ேணந ।

கிசிth³த³Shடாத⁴ரகிஸலயாmh phராŋhமயா ேபா⁴க³காேல
thrhவாmh ⁴தகரதலாmh thவாmh phேய shமாரயnhதி ॥ 53॥

20 sanskritdocuments.org



ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

அmhஸாலmhபி³லத²கசப⁴ரmh ஹshதth³தா⁴mhப³ராnhதmh
phராkhkhடா³nhேத தவ மணிக³வாோபகNhேட²ஷு சாரmh ।

shமாரmh shமாரmh கத²மபி மயா iµயதா ஸயேதऽெஸௗ
மnhேதா³ வா:ஸுதiν ப³ேலாth³ேப⁴த³ெஸௗரph◌⁴யப³nh: ◌⁴ ॥ 54॥

தீrhthவா ராthmh விரஹமஹதீmh தீvhரதாபாmh கத²சி-
th³th³’ShThவா பா⁴ேநா: கிரணமணmh ஜmhப⁴ஶthேராrhதி³க³nhேத ।

phரthth³யாnhதீmh thவதமப³லாmh Shயேத பா⁴kh³யmhேந
ஸாரŋhகா³ shph’ஹயதி மேநா ஹnhத சkhராkh²யேந ॥ 55॥

உthகNhேடா²ऽsh thவ³தி³ததி⁴யா iµkh³த⁴ஹmhநிநாேத³
thவth³⁴ஷாயாmh ஹதி ஸததmh ேலாசேந பாதயா ।

thவthஸmhshph’Shேட மம ச வ phேரம ப³th◌⁴நா காnhேத
ஸthயmh phராநபி பரமஹmh thவthphயாnh தா⁴ரயா ॥ 56॥

thவmh சாஹmh ச திiµபக³தாவிthயவிேலஷசிnhதா
நிnhதா³வnhெதௗ shமர இதி ேதா² வாkhயஸmhேப⁴த³ெஸௗkh²யmh ।

shph’ேயேத ெநௗ நிஶி ஶஶிகைரரŋhக³ேக ெயௗக³பth³யாth
ேதநாphயshதி th³விரத³க³மேந ஸthயமாேலஷ³th³தி: ◌⁴ ॥ 57॥

ஹாஹnhதாshnhநஸுலப⁴ேதா²த³rhஶேந விphரேயாேக³
ைஸவாலmhேபா³ மம ப⁴க³வதீ பா⁴வநாகlhபவlh ।

thவாமாநாமஸkh’த³நயா கா³ட⁴மாŋhkh³ய ராகா³-
த³ŋhகாடா⁴மல⁴ஜக⁴ேந ேநாசிதmh வkhமnhயth ॥ 58॥

ஜாதmh ேசேதா மத³நஸுப⁴டshயாth³ய ேயாkh³யmh ஶரvhயmh
ைநகchசி²th³ரmh நியதமiµத:ஸுph◌⁴ விph◌⁴ரmhஶி ைத⁴rhயmh ।

காலாth ேண நரவயேவ வrhத⁴ேத ேகவலmh ேநா
தாபshதீvhரshமரஹுத⁴ஜா தshய வrhேth³க³ேமாऽபி ॥ 59॥

ஏவmhphராயா ந  ந விரேஹ விmh ஸnhthபாயா:
ஸthயmh ைதshைத: kh’தth◌⁴’திரஹmh phராணி phராணநாேத² ।

நிசிthையவmh நிபம³ேண ஸாஹேஸph◌⁴ேயா நிvh’thதா
thவmh ச shநாநாதி³ஷு ஸவயஸாmh phராrhத²நாmh மா நிேஷதீ: ◌⁴ ॥ 60॥

தீrhணphராேயா விரஹஜலதி: ◌⁴ ைஶலகnhயாphரஸாதா³-
chேச²ஷmh மாஸth³விதயமப³ேல ஸயதாmh மா வித³ ।
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

⁴ேபாth³கா³ைர:ஸுரபி⁴ஷு தேதா பீ⁴ ெஸௗதா⁴nhதேரஷு
kh³Shயாேவா நவஜலத⁴ரth◌⁴வாநமnhth³ராNhயஹாநி ॥ 61॥

கchசிchசிthேத sh²ரதி சபலாபாŋhகி³ rhNhயாmh கதா³சிth
shரshேதாthதmhஸmh த⁴வளநயநmh ெதௗ⁴தபி³mhபா³த⁴ேராShட²mh ।

shநாநாnhேத ேத iµக²iµபஸகி² phேரமாேண மயி th³ரா-
kh³வோத³kh◌⁴ேந பய நரphயாவேயாrhமjhஜநmh தth ॥ 62॥

ஆShயnhதmh விடப⁴ஜயா தthர வlhரேநகா:
khடா³ராேம கமபி தணmh வீய மாகnhத³vh’mh ।

ஸாசீkh’thய sh²ரத³த⁴ரயா சNh³ வkhthரmh ப⁴வthயா
ஸுph◌⁴ப⁴ŋhக:³ஸஜலகணிக: phேரேதா மyhயபாŋhக:³ ॥ 63॥

phரthயாkh²யாத: phரணயிநி ஷா பி³mhபி³ேதாऽஹmh shதேந ேத
ைஸரnhth◌⁴rhயjhஞா shத²க³யிம⁴chசnhத³ேநந phரvh’thதா ।

மா பாரmh லகிநி நசாthர mhேபதி ஶmhஸ-

thயாvh’nhேத³shதஜு kh’தா th³’khthவயா vhலக³rhபா⁴ ॥ 64॥
உchசிnhவthயா: கிஸலயசா பாணிேநாth³யாநShபmh

ஸாகmh ph◌⁴’ŋhைக³shதவ மயி iµகா²mhேபா⁴ஜெஸௗரph◌⁴யph³ேத⁴ ।
ேரiΝthரshதா இவ ஸுமநஸாmh த³: ேகஸkh²ய:
கசிthகாலmh கரகிஸலையரphய⁴rhேலாசநாநி ॥ 65॥

இthேயதshமாnhமம ஶதாmh விth³th◌⁴யபி⁴jhஞாநதா³நா-
th³⁴யைசகmh ஶ ◌்’iΝஸஹசmh ⁴தைநகாiνநீதிmh ।

ேகஹmhேஸ shமரஜு ஹடா²chmhப³தீஷthshதநnhதீmh
thவmh  shmh’thவா கிமபி ப³ஹலvhலமாேலாகதா² மாmh ॥ 66॥

ராேகா³ நாம thடதி விரேஹேணதி ேலாகphரவாத³-
shthவthஸmhப³th³ேதா⁴ மம ஶத³ண:ஸŋhக³மாth³விphரேயாேக³ ।

ேஸாऽயmh ேப⁴ேதா³ விஷயபி⁴த³யா ஸŋhக³ேம thவmh கிலகா
விேலேஷ  th⁴வநத³mh ஜாயேத thவnhமயmh  ॥ 67॥

ஏதthkh’thயmh phயஸக² மம ph◌⁴ராராrhதshய kh’thவா
நார:shயா ஜக³தி கஶாநாmh ஸmhவிபா⁴ேக³ ।

ஶmhஸnhதி thவாmh நiν பரph◌⁴’தmh ைஶஶேவ யth³ph◌⁴’ேதாऽnhைய:
பthvhராதாப⁴ரண ப⁴ரேணநாth³ய ஸ thவmh பேரஷாmh ॥ 68॥
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ேகாகிலஸnhேத³ஶ: உth³த³Nhட³ஶாshthவிரசித:

ஏவmh தshயா விரஹவி⁴ரmh விதmh shதா²பயிthவா
க³chச²shேவchசா²விஹரண யதா²phராrhதி²தmh தி³kh³விபா⁴க³mh ।

மாnhய:shயாnhமத³நnh’பேத: ேகாகிலா ேதऽiνலா
⁴யாnhைமவmh ஸkh’த³பி தயா விphரேயாக³phரஸŋhக:³ ॥ 69॥
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