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RitusanhAra (kAlidAsa)

’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

॥ 1 । அத² kh³Shம: ॥
phரசNhட³ஸூrhய:shph’ஹணீயசnhth³ரமா:
ஸதா³வகா³ஹதவாஸசய: ।
தி³நாnhதரmhேயாऽph◌⁴பஶாnhதமnhமேதா²
நிதா³க⁴கால:ஸiµபாக³த:நிதா³க⁴காேலாऽயiµபாக³த: phேய ॥ 1॥
நிஶா: ஶஶாŋhகதநீலராஜய:
khவ சிth³ விசிthரmh ஜலயnhthரமnhதி³ரmh ।
மணிphரகாரா:ஸரஸmh ச சnhத³நmh
ஶுெசௗ phேய யாnhதி ஜநshய ேஸvhயதாmh ॥ 2॥
ஸுவாதmh ஹrhmhயதலmh மேநாரமmh var மேநாஹரmh
phயாiµேகா²chch²வாஸவிகmhபிதmh ம⁴ ।
ஸுதnhthகீ³தmh மத³நshய தீ³பநmh
ஶுெசௗ நிஶீேத²ऽiνப⁴வnhதி காந: ॥ 3॥
நிதmhப³பி³mhைப:³ஸு³லேமக²ல:

shதைந:ஸஹாராப⁴ரண:ஸசnhத³ைந: ।
ஶிேராைஹ:shநாநகஷாயவாைத:
shthேயா நிதா³க⁴mh ஶமயnhதி காநாmh ॥ 4॥
நிதாnhதலாாரஸராக³ேலாைதrh
நிதmhபி³நீநாmh சரண:ஸுைர: ।
பேத³ பேத³ஹmhஸதாiνகாபி⁴rh
ஜநshய சிthதmh khயேத ஸமnhமத²mh ॥ 5॥
பேயாத⁴ராசnhத³நபŋhகசrhசிதாsh
ஷாரெகௗ³ராrhபிதஹாரேஶக²ரா: ।
நிதmhப³ேத³ஶாசலேஹமேமக²லா:
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

phரrhவேத கshய மேநா ந ேஸாthஸுகmh ॥ 6॥
ஸiµth³க³தshேவத³சிதாŋhக³ஸnhத⁴ேயா
விiµchய வாஸாmh ³ணி ஸாmhphரதmh ।
shதேநஷு தnhவmhஶுகiµnhநதshதநா
நிேவஶயnhதி phரமதா:³ஸெயௗவநா: ॥ 7॥
ஸசnhத³நாmh³vhயஜேநாth³ப⁴வாநில:

ஸஹாரயShshதநமNhட³லாrhபிைத: ।
ஸவlhலகீகாககீ³தநி:shவைந:
phர³th◌⁴யேதவிேபா³th◌⁴யேத ஸுphத இவாth³ய மnhமத:² ॥ 8॥
ேதஷு ஹrhmhேயஷு நிஶாஸு ேயாதாmh
ஸுக²phரஸுphதாநி iµகா²நி சnhth³ரமா:
விேலாkhய நிrhயnhthரணiµthஸுகசிரmh
நிஶாேய யாதி ேயவ பாNh³தாmh ॥ 9॥
அஸயவாேதாth³த⁴தேரiΝமNhட³லா
phரசNhட³ஸூrhயாதபதாபிதா ம ।
ந ஶkhயேத th³ரShமபி phரவாபி: ◌⁴
phயாவிேயாகா³நலத³kh³த⁴மாநைஸ: ॥ 10॥
mh’கா:³ phரசNhடா³தபதாபிதா ph◌⁴’ஶmh
th’ஷா மஹthயா பஶுShகதாலவ: ।
வநாnhதேர ேதாயதி phரதா⁴விதா
நிய பி⁴nhநாஜநஸmhநிப⁴mh நப:◌⁴ ॥ 11॥
ஸவிph◌⁴ரைம:ஸshதமவீைதrh
விலாஸவthேயா மந phரஸŋhகி³நாmhphரவாநாmh ।
அநŋhக³ஸnhதீ³பநமாஶு rhவேத
யதா² phரேதா³ஷா: ஶஶிசா⁴ஷ: ॥ 12॥
ரேவrhமைக²ரபி⁴தாபிேதா ph◌⁴’ஶmh
வித³யமாந: பதி² தphதபாmhஸுபி: ◌⁴ ।
அவாŋhiµேகா²மக³தி: வஸnh iµஹு:
ப²ணீ மரshய தேல நித³தி ॥ 13॥
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

th’ஷா மஹthயா ஹதவிkhரேமாth³யம:
வஸnh iµஹுrh⁴விதா³தாநந: ।
ந ஹnhthய³ேரऽபி க³ஜாnh mh’கா³தி⁴ேபா
விேலாலவசதாkh³ரேகஸர: ॥ 14॥
விஶுShககNhடா²ஹதஶீகராmhப⁴ேஸா
க³ப⁴shதிபி⁴rhபா⁴iνமேதாऽபி⁴தாபிதா: ।
phரvh’th³த⁴th’Shேபஹதா ஜலாrhதி²ேநா
ந த³nhதிந: ேகஸேऽபி பி³ph◌⁴யதி ॥ 15॥
ஹுதாkh³நிகlhைப:ஸவிrhமசிபி: ◌⁴
கலாபிந: khலாnhதஶரேசதஸ: ।
ந ேபா⁴கி³நmh kh◌⁴நnhதி ஸபவrhதிநmh
கலாபசkhேரஷு நிேவஶிதாநநmh ॥ 16॥
ஸப⁴th³ரiµshதmh பபாNh³கrhத³மmh
ஸர: க²நnhநாயதேபாthரமNhட³ல:

phரதீ³phதபா⁴ேஸா ரவி விதாபிேதாரேவrhமைக²ரபி⁴தாபிேதா ph◌⁴’ஶmh
வராஹேதா² விஶதீவ ⁴தலmh ॥ 17॥
விவshவதா தீணதராmhஶுமாநா
ஸபŋhகேதாயாth ஸரேஸாऽபி⁴தாபித: ।
உthphthய ேப⁴கshth’தshய ேபா⁴கி³ந:
ப²தபthரshய தேல நித³தி ॥ 18॥
ஸiµth³th◌⁴’தாேஶஷmh’லஜாலகmh
விபnhநநmh th³தபீ⁴தஸாரஸmh
பரshபேராthபீட³நஸmhஹைதrhக³ைஜ:

kh’தmh ஸர:ஸாnhth³ரவிமrhத³கrhத³மmh ॥ 19॥
ரவிphரேபா⁴th³பி⁴nhநஶிேராமணிphரேபா⁴
விேலாலவாth³வயட⁴மாத: ।
விஷாkh³நிஸூrhயாதபதாபித: ப²ணீஹுதாkh³நிஸூrhயாதபதாபித:
ந ஹnhதி மNh³கலmh th’ஷால: ॥ 20॥
ஸேப²நலாலாvh’தவkhthரஸmhடmh
விநிrhக³தாேலாதவiµnhiµக²mhவிநி:sh’தா ।
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

th’ஷாலmh நி:sh’தமth³க³வராth³
க³ேவஷமாணmh மலmh ஜலmh ॥ 21॥
பதரத³வதா³ேஹாthphShடஶShபphரேராஹா:
பஷபவநேவேகா³thphதஸmhஶுShகபrh: ।
தி³நகரபதாபணேதாயா:ஸமnhதாth³
வித³த⁴தி ப⁴யiµchைசrhவீயமா வநாnhதா: ॥ 22॥
வதி விஹக³வrhக:³ ஶீrhணபrhணth³மshத:²
கபிலiµபயாதி khலாnhதமth³ேரrhநிஜmh ।
ph◌⁴ரமதி க³வயத:²ஸrhவதshேதாயchச²
ஶரப⁴லமமmh phேராth³த⁴ரthயmh³பாth ॥ 23॥
விகசநவஸுmhப⁴shவchச²nh³ரபா⁴ஸா
phரப³லபவநேவேகா³th³⁴தேவேக³ந rhணmh ।
தவிடபலதாkh³ராŋhக³நvhயாேலந
தி³ஶி தி³ஶி பத³kh³தா⁴ ⁴மய: பாவேகந ॥ 24॥
th◌⁴வநதி பவநவிth³த: ◌⁴ var பவநvh’th³த: ◌⁴ பrhவதாநாmh த³ஷு
sh²டதி பநிநாத:³ ஶுShகவmhஶshத²ஷு ।
phரஸரதி th’ணமth◌⁴ேய லph³த⁴vh’th³தி: ◌⁴ ேணந
பயதிkh³லபயதி mh’க³வrhக³mh phராnhதலkh³ேநா த³வாkh³நி: ॥ 25॥
ப³ஹுதர இவ ஜாத: ஶாlhமநாmh வேநஷு
sh²ரதி கநகெகௗ³ர: ேகாடேரஷு th³மாmh ।
பணதத³லஶாகா²iνthபதthயாஶூthபதnh phராmhஶு vh’ாth³
ph◌⁴ரமதி பவந⁴த:ஸrhவேதாऽkh³நிrhவநாnhேத ॥ 26॥
க³ஜக³வயmh’ேக³nhth³ரா வநிஸnhதphதேத³ஹா:
ஸு’த³இவ ஸேமதா th³வnhth³வபா⁴வmh விஹாய ।
ஹுதவஹபேக²தா³தா³ஶு நிrhக³thய காth³
விலநேத³ஶாmh நிmhநகா³mh ஸmhவிஶnhதி ॥ 27॥
கமலவநசிதாmh:³ பாடலாேமாத³ரmhய:
ஸுக²ஸலநிேஷக: ேஸvhயசnhth³ராmhஶுஜால:ேஸvhயசnhth³ராmhஶுஹார: ।
vhரஜ தவ நிதா³க: ◌⁴ காநீபி: ◌⁴ ஸேமேதா
நிஶி ஸுலதகீ³ைதrhஹrhmhயph’Shேட²ஸுேக²ந ॥ 28॥
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

॥ இதி kh³Shம: ॥

॥ 2 । அத² வrhஷா ॥
ஸஶீகராmhேபா⁴த⁴ரமthதஜரsh
த³thபதாேகாऽஶநிஶph³த³மrhத³ல: ।
ஸமாக³ேதா ராஜவ³th³த⁴தth³திrh
க⁴நாக³ம: காஜநphய: phேய ॥ 1॥
நிதாnhதநீேலாthபலபthரகாnhதிபி:◌⁴
khவசிth phரபி⁴nhநாஜநராக³ஸmhநிைப: ◌⁴ராஶிஸmhநிைப: ◌⁴ ।
khவசிth ஸக³rhப⁴phரமதா³shதநphரைப: ◌⁴
ஸமாசிதmh vhேயாம க⁴ைந:ஸமnhதத: ॥ 2॥
th’ஷாலசாதகபmh ல:

phரயாசிதாshேதாயப⁴ராவலmhபி³ந: ।
phரயாnhதி மnhத³mh ப³ஹுவாவrhேநவவாவrhே
ப³லாஹகா: ேராthரமேநாஹரshவநா: ॥ 3॥
ப³லாஹகாசாஶநிஶph³த³பீ⁴ஷ: var மrhத³லா:
ஸுேரnhth³ரசாபmh த³த⁴தshத³th³³ணmh ।
ஸுதீணதா⁴ராபதேநாkh³ரஸாயைகsh
த³nhதி ேசேதா நிதராmhphரஸப⁴mh phரவாநாmh ॥ 4॥
phரபி⁴nhநைவ³rhயநிைப⁴shth’nhைர:
ஸமாசிதா phேராthதி²தகnhத³த³ல: ।
விபா⁴தி கNhேட² வரரthந⁴தாஶுkhேலதரரthந⁴தா
வராŋhக³ேநவ திnhth³ரேகா³பைக: ॥ 5॥
ஸதா³ மேநாjhஞmh ஸுரேதாthஸேவாthஸுகmh var shவந³thஸேவாthஸுகmh
விகீrhணவிshதீrhணகலாபேஶாபி⁴தmh ।
ஸவிph◌⁴ரமாŋhக³நmhப³நாலmhஸஸmhph◌⁴ரமாŋhக³நmhப³நாலmh
phரvh’th³த⁴nh’thயmhphரvh’thதnh’thயmh லமth³ய ப³rhmh ॥ 6॥
நிபாதயnhthய: பதshதடth³மாnh
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phரvh’th³த⁴ேவைக:³ஸலரநிrhமல: ।
shthய: phர³Shடா இவ ஜாதவிph◌⁴ரமா:
phரயாnhதி நth³யshthவதmh பேயாநிதி⁴mh ॥ 7॥
th’ேth³க³ைமth³த⁴தேகாமலாŋhைர var th’ேthகைரth³க³தேகாமலாŋhைர
சிதாநி நீலrhஹணீiµக²ைத: ।
வநாநி ரmhயாணிைவnhth◌⁴யாநி ஹரnhதி மாநஸmh
வி⁴தாnhth³க³தபlhலைவrhth³ைம: ॥ 8॥
விேலாலேநthேராthபலேஶாபி⁴தாநைநrh
mh’ைக:³ஸமnhதா³பஜாதஸாth◌⁴வைஸ: ।
ஸமாசிதா ைஸகதிநீ வநshத²
ஸiµthஸுகthவmh phரகேராதி ேசதஸ: ॥ 9॥
ஸுதீணiµchைசரஸதாmh var அபீ⁴ணiµchைசrhth◌⁴வநதாmh பேயாiµசாmh
க⁴நாnhத⁴காkh’தஶrhவShவபி ।
த³thphரபா⁴த³rhஶிதமாrhக³⁴மய:
phரயாnhதி ராகா³த³பி⁴ஸாகா:shthய: ॥ 10॥
பேயாத⁴ைரrhபீ⁴மக³பீ⁴ரநி:shவைநrh var ைநsh
th◌⁴வநth³பி⁴th³ேவதேசதேஸாத³th³பி⁴th³ேவதேசதேஸா ph◌⁴’ஶmh ।
kh’தாபராதா⁴நபி ேயாத: phயாnh
பShவஜnhேத ஶயேந நிரnhதரmh ॥ 11॥
விேலாசேநnhதீ³வரவாபி³nh³பி⁴rh
நிkhதபி³mhபா³த⁴ரசாபlhலவா: ।
நிரshதமாlhயாப⁴ரiνேலபநா:
shதி²தா நிராஶா: phரமதா:³ phரவாநாmh ॥ 12॥
விபாNhட³வmh var விபாNh³ரmh கீடரஜshth’nhவிதmh
⁴ஜŋhக³வth³ வkhரக³திphரஸrhபிதmh ।
ஸஸாth◌⁴வைஸrhேப⁴கலrhவிேலாகிதmhநிதmh
phரயாதி நிmhநாபி⁴iµக²mh நேவாத³கmh ॥ 13॥
phர²lhலபththராmh var விபnhநShபாmh நநீmh ஸiµthஸுகாmh
விஹாய ph◌⁴’ŋhகா:³ திஹாநி:shவநா: ।
பதnhதி டா: ◌⁴ ஶிகி²நாmh phரnh’thயதாmh
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

கலாபசkhேரஷு நேவாthபலாஶயா ॥ 14॥
வநth³விபாநாmh நவேதாயத³shவைநrh
மதா³nhவிதாநாmh th◌⁴வநதாmh iµஹுrhiµஹு: ।
கேபாலேத³ஶா விமேலாthபலphரபா:◌⁴
ஸph◌⁴’ŋhக³ைத²rhமத³வாபி⁴சித: ॥ 15॥
ஆேதாயநmhராmh³த³mhபி³ேதாபலா: var ஸேதாயநmhராmh³த³mhபி³ேதாபலா:
ஸமாசிதா: phரshரவண:ஸமnhதத: ।
phரvh’thதnh’thைய: ஶிகி²பி: ◌⁴ ஸமாலா:
ஸiµthஸுகthவmh ஜநயnhதி ⁴த⁴ரா: ॥ 16॥
கத³mhப³ஸrhஜாrhஜுநேகதகீவநmh
விகmhபயmhshதthஸுமாதி⁴வாத: ।
ஸஶீகராmhேபா⁴த⁴ரஸŋhக³ஶீதல:

ஸரண: கmh ந கேராதி ேஸாthஸுகmh ॥ 17॥
ஶிேராைஹ: ேராணிதடாவலmhபி³பி: ◌⁴
kh’தாவதmhைஸ:ஸுைம:ஸுக³nhதி⁴பி: ◌⁴ ।
shதைந:ஸஹாைரrhவத³ைந:ஸ⁴பி: ◌⁴
shthேயா ரதிmh ஸஜநயnhதி காநாmh ॥ 18॥
வஹnhதி வrhஷnhதி நத³nhதி பா⁴nhதி
th◌⁴யாயnhதி nh’thயnhதி ஸமாரயnhதி ।
நth³ேயா க⁴நா மthதக³ஜா வநாnhதா:
phயாவிநா: ஶிகி²ந: phலவŋhக³மா: ॥ 19॥phரphத:
த³lhலதா: ஶkhரத⁴iνrhவி⁴தா:
பேயாத⁴ராshேதாயப⁴ராவலmhபி³ந: ।
shthய:shவகாசீமணிNhட³ேலாjhjhவலாshthயசகாசீமணிNhட³ேலாjhjhவலா
ஹரnhதி ேசேதா க³பth phரவாநாmh ॥ 20॥
மாலா: கத³mhப³நவேகஸரேகதகீபி⁴rh
ஆேயாத: ஶிர பி³ph◌⁴ரதி ேயாேதாऽth³ய ।
கrhnhதேரஷு கப⁴th³மமஜபி: ◌⁴
ேராthராiνலரசிதாநவதmhஸகாmhைசchசா²iνலரசிதாநவதmhஸகாmhச ॥
21॥
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

காலாக³phரரசnhத³நசrhசிதாŋhkh³ய:
Shபாவதmhஸஸுரபீ⁴kh’தேகஶபாஶா: ।
thவா th◌⁴வநிmh ஜலiµசாmh thவதmh phரேதா³ேஷ
ஶyhயாkh³’ஹmh ³kh³’ஹாth phரவிஶnhதி நாrhய: ॥ 22॥
வலயத³லநீலnhநைதshேதாயநmhைரrh
mh’³பவநவி⁴ைதrhமnhத³மnhத³mh சலth³பி: ◌⁴ ।
அப’தவ ேசதshேதாயைத:³ ேஸnhth³ரசாைப:
பதி²கஜநவ⁴நாmh தth³விேயாக³தாநாnhதth³விேயாகா³லாநாmh ॥ 23॥
iµதி³த இவ கத³mhைப³rhஜாதShைப:ஸமnhதாth
பவநசதஶாைக:² ஶாகி²பி⁴rhnh’thயதீவ ।
ஹதவ வித⁴thேத ஸூசிபி: ◌⁴ ேகதகீநாmh
நவஸலநிேஷக: ஶாnhததாேபாசி²nhநதாேபா வநாnhத: ॥ 24॥
ஶிர ப³லமாலாmh மாலதீபி: ◌⁴ ஸேமதாmh
ஸுதநவShைபrhதி²காŋhமலச ।
விகசநவகத³mhைப:³ கrhணரmh வ⁴நாmh
ரசயதி ஜலெதௗ³க:◌⁴ காnhதவth கால ஏஷ: ॥ 25॥
த³த⁴தி சகா³kh³ைரnhநைதrhஹாரயShmh var ph’²சாkh³ைரnhநைதrhஹாரயShmh
phரதiνத³லாnhயாயைத: ேராணிபி³mhைப:³ ।
நவஜலகணேஸகா³nhநதாmhநவஜலகணேஸகா³th³க³தாmh ேராமராmh
thவவதேஶாபா⁴mhலதவவிப⁴ŋhைக³rh மth◌⁴யேத³ைஶச நாrhய: ॥ 26॥
நவஜலகணஸŋhகா³chசீ²ததாமாத³தா⁴ந:
ஸுமப⁴ரநதாநாmh லாஸக: பாத³பாநாmh ।
ஜநிதஸுரபி⁴க³nhத: ◌⁴ஜநிதசிரக³nhத: ◌⁴ ேகதகீநாmh ரேஜாபி⁴rh
அபஹரதி நப⁴shவாnh phேராதாநாmh மநாmh ॥ 27॥
ஜலப⁴ரநதாநாமரேயாऽshமாகiµchைசrh
அயதி ஜலேஸைகshேதாயதா³shேதாயநmhரா: ।
அதிஶயபஷாபி⁴rhkh³Shமவேந: ஶிகா²பி:◌⁴
ஸiµபஜநிததாபmh லாத³யnhதீவ விnhth◌⁴யmh ॥ 28॥
ப³ஹு³ணரமணீேயா ேயாதாmh சிthதஹா var ப³ஹு³ணரமணீய:
காநீசிthதஹா
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’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

தவிடபலதாநாmh பா³nhத⁴ேவா நிrhவிகார: ।
ஜலத³ஸமய ஏஷ phராணிநாmh phராண⁴ேதா
தி³ஶ தவ தாநி phராயேஶா வாசி²தாநி ॥ 29॥

॥ இதி வrhஷா ॥

॥ 3 । அத² ஶரth ॥
காஶாmhஶுகா விகசபth³மமேநாjhஞவkhthரா
ேஸாnhமாத³ஹmhஸதரநாத³ரmhயாரவரநாத³ரmhயா ।
ஆபkhவஶாலதாநதகா³thரயSh:சிராநதகா³thரயSh:
phராphதா ஶரnhநவவ⁴வ ரmhயபா ॥ 1॥
காைஶrhம ஶிஶிரதீ³தி⁴திநா ரஜnhேயா
ஹmhைஸrhஜலாநி ஸதாmh iµைத:³ஸராmh ।
ஸphதchச²ைத:³ஸுமபா⁴ரநைதrhவநாnhதா:
ஶுkhkh’தாnhபவநாநி ச மாலதீபி: ◌⁴ ॥ 2॥
சசnhமேநாjhஞஶப²ரஸநாகலாபா:
பrhயnhதஸmhshதி²ததாNhட³ஜபŋhkhதிஹாரா: ।
நth³ேயா விஶாலேநாநிதmhப³பி³mhபா³விஶாலநாnhதநிதmhப³பி³mhபா³
மnhத³mh phரயாnhதி ஸமதா:³ phரமதா³இவாth³ய ॥ 3॥
vhேயாம khவசிth³ ரஜதஶŋhக²mh’லெகௗ³ைரsh
thயkhதாmh³பி⁴rhல⁴தயா ஶதஶ: phரயாைத: ।
உthphேரயேதஸmhலயேத பவநேவக³சல: பேயாைத³
ராேஜவ சாமரஶைதரபி⁴வீjhயமாந:சாமரஶைதபவீjhயமாந: ॥ 4॥
பி⁴nhநாஜநphரசயகாnhதி நேபா⁴ மேநாjhஞmh
ப³nh⁴கShபரஜஸாऽணிதா ச ⁴: ।
வphராச பkhவகலமாvh’த⁴பா⁴கா³சாகலமாvh’த⁴பா⁴கா:³
உthகNhட²யnhதிphேராthகNhட²யnhதி ந மேநா ⁴வி கshய ந: ॥ 5॥
மnhதா³நிலாதசாதராkh³ரஶாக:²
Shேபாth³க³மphரசயேகாமலபlhலவாkh³ர: ।
மthதth³விேரப²பபீதம⁴phரேஸக
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சிthதmh விதா³ரயதி கshய ந ேகாவிதா³ர: ॥ 6॥
தாராக³ணphரர⁴ஷணiµth³வஹnhதீ var தாராக³ணphரவர⁴ஷணiµth³வஹnhதீ
ேமேகா⁴பேராத⁴பiµkhதஶஶாŋhகவkhthராேமகா⁴வேராத⁴பiµkhதஶஶாŋhகவkhthரா ।
jhேயாthshநா³லமமலmh ரஜநீ த³தா⁴நா
vh’th³தி⁴mh phரயாthயiνதி³நmh phரமேத³வ பா³லா ॥ 7॥
காரNhட³வாஹநவிக⁴Thதவீசிமாலா:
காத³mhப³ஸாரஸலாலதீரேத³ஶா: ।
rhவnhதி ஹmhஸவிைத: பேதா ஜநshய
phதிmh ஸேராஹரேஜாணிதாshதnhய: ॥ 8॥
ேநthேராthஸேவா ’த³யஹாமசிமால:

phரலாத³க: ஶிஶிரஶீகரவாவrh ।
பthrhவிேயாக³விஷதி³kh³த⁴ஶரதாநாmh
சnhth³ேரா த³ஹthயiνதி³நnhத³ஹthயதிதராmh தiνமŋhக³நாநாmh ॥ 9॥
ஆகmhபயnh ப²லப⁴ராநதஶாஜாலாnh
யாநrhதயmhshதவராnh ஸுமாவநmhராnh ।
உth²lhலபŋhகஜவநாmh நநீmh வி⁴nhவnh
நாmh மநசலயதி phரஸப⁴mh நப⁴shவாnh ॥ 10॥
ேஸாnhமாத³ஹmhஸ²ைநபேஶாபி⁴தாநி
shவchச²phர²lhலகமேலாthபல⁴தாநி ।
மnhத³phரபா⁴தபவேநாth³க³தவீசிமாலாnh
nhthகNhட²யnhதி ’த³யmh ஸஹஸா ஸராmh ॥ 11॥
நShடmh த⁴iνrhப³லபி⁴ேதா³ ஜலேதா³த³ேரஷு
ெஸௗதா³நீ sh²ரதி நாth³ய வியthபதாகா ।
⁴nhவnhதி பபவைநrhந நேபா⁴ ப³லாகா:
பயnhதி ேநாnhநதiµகா² க³க³நmh மரா: ॥ 12॥
nh’thயphரேயாக³ரதாஶிகி²ேநா விஹாய
ஹmhஸாiνைபதி மத³ேநா ம⁴ரphரகீ³தாnh ।
iµkhthவா கத³mhப³டஜாrhஜுநஸrhஜநீபாnh
ஸphதchச²தா³iνபக³தா ஸுேமாth³க³ம: ॥ 13॥
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ேஶபா²காஸுமக³nhத⁴மேநாஹராணி
ஶாகா²shதி²தாNhட³ஜலphரதிநாதி³தாநிshவshத²shதி²தாNhட³ஜலphரதிநாதி³தாநி
।
பrhயnhதஸmhshதி²தmh’கீ³நயேநாthபலாநி
phேராthகNhட²யnhthபவநாநி மநாmh mhஸாmhநாmh ॥ 14॥
கலாரபth³மiµதா³நி iµஹுrhவி⁴nhவmhsh
தthஸŋhக³மாத³தி⁴கஶீதலதாiµேபத: ।
ேஸாthகாmh கேராதி வநிதாmhஉthகNhட²யthயதிதராmh பவந: phரபா⁴ேத
பthராnhதலkh³நநாmh³ வி⁴யமாந:பthராnhதலkh³நநாநி ஹரmhshதmh ॥
15॥
ஸmhபnhநஶாநிசயாvh’த⁴தலாநி
ஸுSh²shதி²தphரரேகா³லேஶாபி⁴தாநிshவshத²shதி²தphரரேகா³லேஶாபி⁴தாநி
।
ஹmhைஸச ஸாரஸல: phரதிநாதி³தாநி
மாnhதராணி ஜநயnhதி ஜநphரேமாத³mh ॥ 16॥
ஹmhைஸrhதா ஸுலதா க³திரŋhக³நாநாmh
அmhேபா⁴ைஹrhவிகைதrhiµக²சnhth³ரகாnhதி: ।
நீேலாthபலrhமத³சலாநிநீேலாthபலrhமத³கலாநி விேலாசநாநி
ph◌⁴விph◌⁴ரமச ஸதாmh தiνபி⁴shதரŋhைக:³சிராshதiνபி⁴shதரŋhைக:³ ॥ 17॥
யாமா லதா:ஸுமபா⁴ரநதphரவாலா:
shthmh ஹரnhதி th◌⁴’த⁴ஷணபா³ஹுகாnhதிmh ।
த³nhதாவபா⁴ஸவிஶத³shதசnhth³ரகாnhதிmh
கŋhேகShபசிரா நவமாலதீ ச ॥ 18॥
ேகஶாnhநிதாnhதக⁴நநீலவிŋhசிதாkh³ராnh
ஆரயnhதி வநிதா நவமாலதீபி: ◌⁴ ।
கrhேணஷு ச phரசலகாசநNhட³ேலஷுphரவரகாசநNhட³ேலஷு
நீேலாthபலாநி விவிதா⁴நிவிகசாநி நிேவஶயnhதி ॥ 19॥
ஹாைர:ஸசnhத³நரைஸ:shதநமNhட³லாநி
ேராணீதடmh ஸுவிலmh ரஶநாகலாைப: ।
பாதா³mh³ஜாநி கலரேஶக²ைரச
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நாrhய: phர’Shடமநேஸாऽth³ய வி⁴ஷயnhதி ॥ 20॥
sh²டiµத³சிதாநாmh ராஜஹmhஸாshதி²தாநாmh var ராஜஹmhஸாதாநாmh
மரகதமணிபா⁴ஸா வா ⁴தாநாமாதாநாmh ।
யமதிஶயபாmh vhேயாம ேதாயாஶயாநாmh
வஹதி விக³தேமக⁴mh சnhth³ரதாராவகீrhணmh ॥ 21॥
ஸர iµத³ஸŋhகா³th³ var ஸுமஸŋhகா³th³ வாயேவா வாnhதி ஶீதா
விக³தஜலத³vh’nhதா³ தி³kh³விபா⁴கா³ மேநாjhஞா:
விக³தகஷமmhப:◌⁴ யாநபŋhகா த⁴th
விமலகிரணசnhth³ரmh vhேயாம தாராவிசிthரmh ॥ 22॥
கரகமலமேநாjhஞா: காnhதஸmhஸkhதஹshதா
வத³நவிதசnhth³ரா: காசிth³அnhயாshதNhய: ।
சிதஸுமஸுக³nhதி⁴ phராவிஶnhதீவ ேவம
phரப³லமத³நேஹேதாshthயkhதஸŋhகீ³தராகா:³ ॥ 23॥phரphத:
ஸுரதரஸவிலாஸாth ஸthஸகீ²பி:◌⁴ ஸேமthய
அஸமரஸவிேநாத³mh ஸூசயnhதி phரகாமmh ।
அiνபமiµக²ராகா³ ராthமth◌⁴ேய விேநாதா³nh
ஶரதி³ தணகாnhதா:ஸூசயnhதி phரேமாதா³th ॥ 24॥phரphத:
தி³வஸகரமைக²rhேபா³th◌⁴யமாநmh phரபா⁴ேத
வரவதிiµகா²ப⁴mh பŋhகஜmh jh’mhப⁴ேதऽth³ய ।
iµத³மபி க³ேதऽshதmh யேத சnhth³ரபி³mhேப³
ஹதவ வ⁴நாmh phேராேதஷு phேயஷு ॥ 25॥
அதநயநலmh லயிthேவாthபேலஷு
khவணிதகநககாசீmh மthதஹmhஸshவேநஷு ।
அத⁴ரசிரேஶாபா⁴mh ப³nh⁴ேவ phயாயா:
பதி²கஜந இதா³நீmh ேராதி³தி ph◌⁴ராnhதசிthத:ph◌⁴ராnhதேசதா: ॥ 26॥
shthmh நிதா⁴ய வத³ேநஷு ஶஶாŋhகலmh
ஹாshேய விஶுth³த⁴வத³ேந iµதா³கரmh ।காmhயmh ச ஹmhஸவசநmh
மணிேரஷு
ப³nh⁴ககாnhதிமத⁴ேரஷு மேநாஹேரஷு
khவாபி phரயாதி ஸுப⁴கா³ ஶரதா³க³ம: ॥ 27॥
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விகசகமலவkhthரா ²lhலநீேலாthபலா
ஸுதநவகாஶா ேவதவாேஸாவிகதநவகாஶேவதவாேஸா வஸாநா ।
iµத³சிரஹாஸாiµத³சிரகாnhதி: காநீேவாnhமேத³யmh
உபதி³ஶphரதிதி³ஶ ஶரth³ வேசதஸ: phதிமkh³rhயாmh ॥ 28॥

॥ இதி ஶரth ॥

॥ 4 । அத² ேஹமnhத: ॥
நவphரவாேலாth³க³மஸshயரmhய:
phர²lhலேலாth◌⁴ர: பபkhவஶா: ।
விநபth³ம: phரபதthஷாேரா
ேஹமnhதகால:ஸiµபாக³ேதாऽயmhஸiµபாக³த: phேய ॥ 1॥
மேநாஹைர:ŋhமராக³பிŋhைக³sh var சnhத³நராக³ெகௗ³ைரsh
ஷாரnhேத³nh³நிைப⁴ச ஹாைர: ।
விலாநீநாmh shதநஶாநீநாmh
நாலŋhkhயnhேத shதநமNhட³லாநி ॥ 2॥
ந பா³ஹுkh³ேமஷு விலாநீநாmh
phரயாnhதி ஸŋhக³mh வலயாŋhக³தா³நி ।
நிதmhப³பி³mhேப³ஷு நவmh ³லmh
தnhவmhஶுகmh பீநபேயாத⁴ேரஷு ॥ 3॥
காசீ³ண: காசநரthநசிthைரrh
ேநா ⁴ஷயnhதி phரமதா³ நிதmhபா³nh ।
ந ைரrhஹmhஸதmh ப⁴ஜth³பி:◌⁴
பாதா³mh³ஜாnhயmh³ஜகாnhதிபா⁴ ॥ 4॥
கா³thராணி காயகசrhசிதாநி
ஸபthரேலகா²நி iµகா²mh³ஜாநி ।
ஶிராmh காலாக³⁴தாநிகாலாக³⁴பிதாநி
rhவnhதி நாrhய:ஸுரேதாthஸவாய ॥ 5॥
ரதிரமாமவிபாNh³வkhthரா:
phராphதாச ஹrhஷாph◌⁴த³யmh தNhய:phராphேதऽபி ஹrhஷாph◌⁴த³ேய தNhய: ।
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ஹஸnhதி ேநாchைசrhத³ஶநாkh³ரபி⁴nhநாnh
phரபீTh³யமாநாநத⁴ராநேவய ॥ 6॥
பீநshதேநாshத²லபா⁴க³ேஶாபா⁴mh
ஆஸாth³ய தthபீட³நஜாதேக²த:³ ।
th’kh³ரலkh³ைநshைந: பதth³பி⁴rh
ஆkhரnhத³தீேவாஷ ஶீதகால: ॥ 7॥
phர⁴தஶாphரஸைவசிதாநி
mh’கா³ŋhக³நாத²வி⁴தாநி ।
மேநாஹரkhெரௗசநிநாதி³தாநி
மாnhதராNhthஸுகயnhதி ேசத: ॥ 8॥
phர²lhலநீேலாthபலேஶாபி⁴தாநி
ஶராகாத³mhப³விக⁴Thதாநிேஸாnhமாத³காத³mhப³வி⁴தாநி ।
phரஸnhநேதாயாநி ஸைஶவலாநிஸுஶீதலாநி
ஸராmh ேசதாmh ஹரnhதி mhஸாmh ॥ 9॥
பாகmh vhரஜnhதீ மபாதஶீைதrh
ஆ⁴யமாநா ஸததmh மth³பி: ◌⁴ ।
phேய phயŋh:³ phயவிphரkhதா
விபாNh³தாmh யாதி விலாநீவ ॥ 10॥
Shபாஸவாேமாத³ஸுக³nhதி⁴வkhthேரா
நி:வாஸவாைத:ஸுரபீ⁴kh’தாŋhக:³ ।
பரshபராŋhக³vhயதிஷாŋhக³ஶாயீ
ேஶேத ஜந: காமஶராiνவிth³த: ◌⁴ ॥ 11॥
த³nhதchச²ைத³rhத³nhதவிகா⁴தசிைந: var த³nhதchச²ைத:³ஸvhரணத³nhதசிைந:
shதைநச பாNhயkh³ரkh’தாபி⁴ேலைக:² ।
ஸmhஸூchயேத நிrhத³யமŋhக³நாநாmh
ரேதாபேபா⁴ேகா³ நவெயௗவநாநாmh ॥ 12॥
காசிth³ வி⁴ஷயதி த³rhபணkhதஹshதா var த³rhபணஸkhதஹshதா
பா³லாதேபஷு வநிதா வத³நாரவிnhத³mh ।
த³nhதchச²த³mh phயதேமந நிபீதஸாரmh
த³nhதாkh³ரபி⁴nhநமபkh’Shயத³nhதாkh³ரபி⁴nhநமவkh’Shய நிேத ச ॥ 13॥
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அnhயா phரகாமஸுரதரமகி²nhநேத³ஹா
ராthphரஜாக³ரவிபாடலேநthரkh³மாராthphரஜாக³ரவிபாடலேநthரபth³மா ।
ஶyhயாnhதேரஷுshரshதாmhஸேத³ஶ தாலேகஶபாஶா
நிth³ராmh phரயாதி mh’³ஸூrhயகராபி⁴தphதா ॥ 14॥
நிrhமாlhயதா³ம ப⁴khதமேநாjhஞக³nhத⁴mh
rhth◌⁴ேநாऽபநீய க⁴நநீலஶிேராஹாnhதா: ।
பீேநாnhநதshதநப⁴ராநதகா³thரயShThய:
rhவnhதி ேகஶரசநாமபராshதNhய: ॥ 15॥
அnhயா phேயண ப⁴khதமேவய கா³thரmh
ஹrhஷாnhவிதா விரசிதாத⁴ரராக³ேஶாபா⁴விரசிதாத⁴ரசாேஶாபா⁴ ।
rhபாஸகmh பத³தா⁴தி நவmh நதாŋhகீ³நக²தாŋhகீ³
vhயாலmhபி³நீலதாலகசிதா ॥ 16॥
அnhயாசிரmh ஸுரதேகபரேமண
ேக²த³mh க³தா: phரஶிதி²kh’தகா³thரயShThய: ।
ஸmhபீTh³யமாநவிேலாபேயாத⁴ராrhthதாஸmh’Shயமாணலேகாபேயாத⁴ராnhதா
அph◌⁴யஜநmh வித³த⁴தி phரமதா:³ஸுேஶாப⁴mhஸுேஶாபா: ◌⁴ ॥ 17॥
ப³ஹு³ணரமணீேயா ேயாதாmh சிthதஹா
பணதப³ஹுஶாvhயாலkh³ராமம: ।
விநிபதிதஷார: khெரௗசநாேதா³பகீ³த:
phரதி³ஶ மkhத: கால ஏஷ: phயாnh வ:மkhதshthேவஷ கால:ஸுக²mh வ: ॥
18॥

॥ இதி ேஹமnhத: ॥

॥ 5 । அத² ஶிஶிர: ॥
phரட⁴ஶாphரசயாvh’ததிmh var phரட⁴ஶாுசயாvh’ததிmh
நிth³ேராthதி²தkhெரௗசநிநாத³ேஶாபி⁴தŋhkhவசிthshதி²தkhெரௗசநிநாத³ேஶாபி⁴தmh
।
phரகாமகாமmh phரமதா³ஜநphயmh
வேரா காலmh ஶிஶிராவயmh ஶ ◌்’iΝ ॥ 1॥
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நிth³த⁴வாதாயநமnhதி³ேராத³ரmh
ஹுதாஶேநா பா⁴iνமேதா க³ப⁴shதய: ।
³ணி வாஸாmhshயப³லா:ஸெயௗவநா:।
phரயாnhதி காேலऽth³யகாேலऽthர ஜநshய ேஸvhயதாmh ॥ 2॥
ந சnhத³நmh சnhth³ரமசிஶீதலmh
ந ஹrhmhயph’Shட²mh ஶரதி³nh³நிrhமலmh ।
ந வாயவ:ஸாnhth³ரஷாரஶீதலா
ஜநshய சிthதmh ரமயnhதி ஸாmhphரதmh ॥ 3॥
ஷாரஸŋhகா⁴தநிபாதஶீதலா:
ஶஶாŋhகபா⁴பி: ◌⁴ ஶிஶிkh’தா: ந: ।
விபாNh³தாராக³ணசா⁴ஷ
ஜநshய ேஸvhயா ந ப⁴வnhதி ராthரய: ॥ 4॥
kh³’ததாmh³லவிேலபநshரஜ:

Shபாஸவாேமாதி³தவkhthரபŋhகஜா: ।
phரகாமகாலாக³⁴பவாதmh
விஶnhதி ஶyhயாkh³’ஹiµthஸுகா:shthய: ॥ 5॥
kh’தாபராதா⁴nh ப³ஹுேஶாऽபி⁴தrhதாnh
ஸேவப²nh ஸாth◌⁴வஸமnhத³ேசதஸ:ஸாth◌⁴வஸphதேசதஸ: ।
நிய ப⁴rhth’nh ஸுரதாபி⁴லாண:

shthேயாऽபராதா⁴nh ஸமதா³ விஸshம: ॥ 6॥
phரகாமகாைம:ஸுரைதச நிrhத³யmh var வபி: ◌⁴ ஸுநிrhத³யmh
நிஶாஸு தீ³rhகா⁴shவதிபீ³தாசிரnhதீ³rhகா⁴shவபி⁴ராதாசிரmh ।
ph◌⁴ரமnhதி மnhத³mh ரமேக²தி³ேதாரவ:

பாவஸாேந நவெயௗவநா:shthய: ॥ 7॥
மேநாjhஞrhபாஸகபீ³தshதநா:
ஸராக³ெகௗேஶயவி⁴ேதாரவ:ஸராக³ெகௗேஶயக⁴ேதாரவ: ।
நிேவஶிதாnhத:ஸுைம: ஶிேராைஹrh
வி⁴ஷயnhதீவ மாக³மmh shthய: ॥ 8॥
பேயாத⁴ைர:ŋhமராக³பிஜைர:
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ஸுேகா²பேஸvhையrhநவெயௗவேநாnhநைத:ஸுேகா²பேஸvhையrhநவெயௗவேநாShமபி:◌⁴
।
விலாநீநாmhவிலாநீபி: ◌⁴ பபீ³ேதாரஸ:

பnhதிshவபnhதி ஶீதmh ப⁴ய காந: ॥ 9॥
ஸுக³nhதி⁴நி:வாஸவிகmhபிேதாthபலmh
மேநாஹரmh காமரதிphரேபா³த⁴நmh ।
நிஶாஸு ’Shடா:ஸஹ காபி: ◌⁴ shthய:
பிப³nhதி மth³யmh மத³நீயiµthதமmh ॥ 10॥
அபக³தமத³ராகா³ ேயாேத³கா phரபா⁴ேத
kh’தநிபி³ட³சாkh³ரா பthராŋhக³ேநந ।
phயதமப⁴khதmh வீமா shவேத³ஹmh
vhரஜதி ஶயநேக³ஹாth³ வshthரமாகrhஷயnhதீஶயநவாஸாth³வாஸமnhயmh ஹஸnhதீ ॥
11॥
அ³ஸுரபி⁴⁴பாேமாதி³தmh ேகஶபாஶmh
க³தஸுமமாலmh ⁴nhவதீ சிதாkh³ரŋhசிதாkh³ரmh வஹnhதீ ।
thயஜதி ³நிதmhபா³ நிmhநநாபி: ◌⁴ ஸுமth◌⁴யா
ऽphஷ ஶயநவாஸ: காநீ காமேஶாபா⁴ஹுஷ ஶயநமnhயா காநீ சாேஶாபா⁴
॥ 12॥
கநககமலகாnhைதசாதாmhராத⁴ேராShைட:²

ரவணதடநிkhைத:ரவணதடநிஷkhைத: பாடேலாபாnhதேநthைர: ।
உஷ வத³நபி³mhைப³ரmhஸஸmhஸkhதேகைஶ:

ய இவ kh³’ஹமth◌⁴ேய ஸmhshதி²தா ேயாேதாऽth³ய ॥ 13॥
ph’²ஜக⁴நப⁴ராrhதா: கிசிதா³நmhரமth◌⁴யா:
shதநப⁴ரபேக²தா³nh மnhத³மnhத³mh vhரஜnhthய: ।
ஸுரதஸமயேவஷmh ைநஶமnhthயmh விஹாயைநஷமாஶு phரஹாய
த³த⁴தி தி³வஸேயாkh³யmh ேவஷேமதாshதNhய:ேவஷமnhயாshதNhய: ॥ 14॥
நக²பத³ரசிதாkh³ராnh var நக²பத³சிதபா⁴கா³nh வீயமா:shதநாnhதாnh
அத⁴ரகிஸலயாkh³ராnh த³nhதபி⁴nhநாநத⁴ரகிஸலயாkh³ரmh த³nhதபி⁴nhநmh shph’ஶnhthய: ।
அபி⁴மததரேமாத³mh வrhணயnhthயshதNhய:அபி⁴மதரதேவஷmh நnhத³யnhthயshதNhய:
ஸவித³யகாேல ⁴ஷயnhthயாநநாநி ॥ 15॥

ritu.pdf 17



’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

phரர³ட³விகார:shவா³ஶாுரmhய:
phரப³லஸுரதேகrhஜாதகnhத³rhபத³rhப: ।
phயதமரதாநாmhphயஜநரதாநாmh சிthதஸnhதாபேஹ:

ஶிஶிரஸமய ஏஷ: ேரயேஸ ேவாऽsh நிthயmh ॥ 16॥
॥ இதி ஶிஶிர: ॥

॥ 6 । அத² வஸnhத: ॥
phர²lhலதாŋhரதீணஸாயேகா
th³விேரப²மாலாmh வித³த⁴th³ த⁴iνrh³ணnhth³விேரப²மாலாவிலஸth³த⁴iνrh³ண: ।
மநாmh ேப⁴thmh ஸுரதphரஸŋhகி³நாmh
வஸnhதேயாth³தா⁴ ஸiµபாக³த: phேய ॥ 1॥
th³மா:ஸShபா:ஸலmh ஸபth³மmh
shthய:ஸகாமா: பவந:ஸுக³nhதி: ◌⁴ ।
ஸுகா:² phரேதா³ஷா தி³வஸாச ரmhயா:
ஸrhவmh phேய சாதரmh வஸnhேத ॥ 2॥
வாபீஜலாநாmh மணிேமக²லாநாmh
ஶஶாŋhகபா⁴ஸாmh phரமதா³ஜநாநாmh ।
தth³மாmh ஸுமாநதாநாmh
தேநாதித³தா³தி ெஸௗபா⁴kh³யமயmh வஸnhத: ॥ 3॥
shதேநஷு ஹாரா:தசnhத³நாrhth³ரா:
iµேக²ஷு தாmh³லஸுக³nhதி⁴வாதா:⁴ேஜஷு ஸŋhக³mh வலயாŋhக³தா³நி ।
phரயாnhதி நி:ஶŋhகமநŋhக³ெஸௗkh²யmhphரயாnhthயநŋhகா³ரமாநஸாநாmh
விலாநீநாmh ஜக⁴ேநஷு காchய: ॥ 4॥
ஸுmhப⁴ராகா³ணிைதrh³லrh
நிதmhப³பி³mhபா³நி விலாநீநாmh ।
தnhவmhஶுைக:ŋhமராக³ெகௗ³ைரrh
அலŋhkhயnhேத shதநமNhட³லாநி ॥ 5॥
கrhேணஷு ேயாkh³யmh நவகrhணிகாரmh
சேலஷு நீேலShவலேகShவேஶாகmh ।
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ஶிகா²ஸு ²lhலா நவமlhகாச
phரயாnhதி ஸŋhக³mh phரமதா³ஜநshய ॥ 6॥
ஸபththரேலேக²ஷு விலாநீநாmh
வkhthேரஷு ேஹமாmh³ேஹாபேமஷு
ரthயnhதேர ெமௗkhதிகlhயப:ரthநாnhதேர ெமௗkhதிகஸŋhக³ரmhய:
shேவேதா³th³க³ேமா விshதரதாiµைபதி ॥ 7॥
உlhலாஸயnhthய: var உchch²வாஸயnhthய: லத²ப³nhத⁴நாநி
கா³thராணி கnhத³rhபஸமாலாநி ।
ஸபவrhதிShவபி காiµேகஷுஸபவrhதிShவ⁴நா phேயஷு
ஸiµthஸுகா ஏவ ப⁴வnhதி நாrhய: ॥ 8॥
தநி பாNh³நி ஸுகmhபிதாநி var மதா³லஸாநி
iµஹுrhiµஹுrhjh’mhப⁴ணதthபராணி ।
அŋhகா³nhயநŋhக:³ phரமதா³ஜநshய
கேராthயெஸௗ phேராதப⁴rhth’கshயகேராதி லாவNhயஸஸmhph◌⁴ரமாணி ॥ 9॥
ேநthேரஷு ேலாேலா மதி³ராலேஸஷு
க³Nhேட³ஷு பாNh:³ க²ந:shதேநஷு ।
மth◌⁴ேயஷு நmhேராநிmhேநா ஜக⁴ேநஷு பீந:
shthமநŋhேகா³ ப³ஹுதா⁴ shதி²ேதாऽth³ய ॥ 10॥
அŋhகா³நி நிth³ராலதாநி நிthயmh var நிth³ராலஸவிph◌⁴ரமாணி
வாkhயாநி கிசிnhமதி³ராலஸாநி ।
ph◌⁴ேபமாநி விேலாசநாநிச வீதாநி
கேராதி காம: phரமதா³ஜநாநாmh ॥ 11॥
phயŋh³காயகŋhமாநி var phயŋh³காயகŋhமாkhதmh
shதேநஷு ெகௗ³ேரஷு விசrhசிதாநிவிலாநீபி:◌⁴ ।
ஆேராphயேதஆphயேத சnhத³நமŋhக³நாபி⁴rh
மதா³லஸாபி⁴rhmh’க³நாபி⁴khதmh ॥ 12॥
³ணி வாஸாmh விஹாய rhணmh
தநி லாாரஸரதாநி ।
ஸுக³nhதி⁴காலாக³⁴பிதாநி
த⁴thேத ஜந: காமஶராiνவிth³த:◌⁴காமமதா³லஸாŋhக:³ ॥ 13॥
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mhshேகாகிலதரேஸந மthத: var mhshேகாகிலதரஸாஸேவந
phயாiµக²mh mhப³தி ஸாத³ேராऽயmhமthத: phயாmh mhப³தி ராக³’Shட: ।
³ஜth³th³விேரேபா²ऽphயயமmh³ஜshத:²
phயmh phயாயா: phரகேராதி சா ॥ 14॥
phரவாலதாmhராshதப³காவநmhரா var தாmhரphரவாலாshதப³காவநmhரா
தth³மா: Shபிதசாஶாகா:² ।
rhவnhதி காnhதŋhகாமmh பவநாவ⁴தா:
ஸiµthஸுகthவmh மநேஸாऽŋhக³நாநாmhபrhthஸுகmh மாநஸமŋhக³நாநாmh ॥ 15॥
ஆ iµலேதா விth³மராக³தாmhரmh
ஸபlhலவmh Shபசயmh த³தா⁴நா: ।
rhவnhthயேஶாகா ’த³யmh ஸேஶாகmh
நியமா நவெயௗவநாநாmh ॥ 16॥
மthதth³விேரப²பmhபி³தசாShபா
மnhதா³நிலாதசாmh’³phரவாலா:மnhதா³நிலாதநmhரmh’³phரவாலா: ।
rhவnhதி காமநஸாmh ஸஹேஸாthஸுகthவmh
பா³லாதிiµkhதககா:பா³லாதிiµkhதலதிகா:ஸமேவயமா: ॥ 17॥
காnhதாiµக²th³திஜுஷாமசிேராth³க³தாநாmh
ேஶாபா⁴mh பராmh ரப³கth³மமஜmh ।
’Shடா phேய phயதமாரதshய mhஸ:ஸ’த³யshய ப⁴ேவnhந கshய
கnhத³rhபபா³ணநிகைரrhvhயதி²தmh  ேசத:கnhத³rhபபா³ணபதநvhயதி²தmh  ேசத: ॥
18॥
ஆதீ³phதவநிஸth³’ைஶரபி பாஜாைத: var ஆதீ³phதவநிஸth³’ைஶரபயாதபthைர:
ஸrhவthர கிmhஶுகவைந:ஸுமாவநmhைர: ।
ஸth³ேயா வஸnhதஸமேய ஸiµபாக³ேத சவஸnhதஸமேயந ஸமாக³ேதயmh
ரkhதாmhஶுகா நவவ⁴வ பா⁴தி ⁴: ॥ 19॥
கிmh கிmhஶுைக: ஶுகiµக²chச²விபி⁴rhந த³kh³த⁴mh var பி⁴nhநmh
கிmh கrhணிகாரஸுைமrhந kh’தmh மேநாjhஞmh’தmh மேநாjhைஞ: ।
யth ேகாகில: நரநரயmh ம⁴ைரrhவேசாபி⁴rh
ேநா மந:ஸுவத³ேந நியதmh ஹரnhதிஸுவத³நாநிதmh நிஹnhதி ॥ 20॥
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mhshேகாகில: கலவேசாபி⁴பாthத²rhைஷ:

³ஜth³பி⁴nhமத³கலாநி வசாmh mhஸாmhph◌⁴’ŋhைக:³ ।
லjhஜாnhவிதmh ஸவிநயmh ’த³யmh ேணந
பrhயாலmh லkh³’ேஹऽபி kh’தmh வ⁴நாmh ॥ 21॥
ஆகmhபயnh ஸுதாmh ஸஹகாரஶாகா²mh var ஸுதா:ஸஹகாரஶாகா:²
விshதாரயnh பரph◌⁴’தshய வசாmh தி³ு ।
வாrhவிவாதி ’த³யாநி ஹரnh நராmh
நீஹாரபாதவிக³மாth ஸுப⁴ேகா³ வஸnhேத ॥ 22॥
nhைத:³ஸவிph◌⁴ரமவ⁴ஹதாவதா³ைத:
ஸmhேஶாபி⁴தாnhபவநாநிஉth³ேயாதிதாnhபவநாநி மேநாஹராணி ।
சிthதmh iµேநரபி ஹரnhதி நிரshதராக³mhநிvh’thதராக³mh
phராேக³வ ராக³மநாநி மநாmh mhஸாmhநாmh ॥ 23॥
ஆலmhபி³ேஹமரஶநா:shதநஸkhதஹாரா:
கnhத³rhபத³rhபஶிதி²kh’தகா³thரயShThய: ।
மாேஸ மெதௗ⁴ ம⁴ரேகாகிலph◌⁴’ŋhக³நாைத³rh
நாrhேயா ஹரnhதி ’த³யmh phரஸப⁴mh நராmh ॥ 24॥
நாநாமேநாjhஞஸுமth³மShபிதாkh³ராnh var நாநாமேநாjhஞஸுமth³ம⁴தாnhதாnh
’ShடாnhயShடலேஶாபி⁴தஸாiνேத³ஶாnh’ShடாnhயShடநிநதா³லஸாiνேத³ஶாnh
।
ைஶேலயஜாலபணth³த⁴ஶிலாதலாnhதாnh
th³’ShThவா ஜந:திph◌⁴’ேதா மத³ேமதி ஸrhவ: ॥ 25॥
ேநthேர நிலயதி ேராதி³தி யாதி ேமாஹmh var ேஶாகmh
kh◌⁴ராணmh கேரண விணth³தி⁴ விெரௗதி ேசாchைச: ।
காnhதாவிேயாக³பேக²தி³தசிthதvh’thதிrh
th³’ShThவா ஜந:th³’ShThவாth◌⁴வக:³ஸுதாnh ஸஹகாரvh’ாnh ॥ 26॥
ஸமத³ம⁴கராmh ேகாகிலாநாmh ச நாைத:³
ஸூதஸஹகாைர: கrhணிகாைரச ரmhைய: ।
இஷுபி⁴வ ஸுதீணrhமாநஸmh காநீநாmhமாநிநீநாmh
த³தி ஸுமசாேபாஸுமமாேஸா மnhமேதா²th³தீ³பநாய ॥ 27॥
சிரகநககாnhதmh iµசத: Shபvh’nhத³mh

ritu.pdf 21



’ஸmhஹார (காதா³ஸ)

mh’³பவநவி⁴தாnh Shபிதாmhதvh’ாnh ।
அபி⁴iµக²மபி⁴வீய ாமேத³ேஹாऽபி மாrhேக³
மத³நஶரஸுவிth³ேதா⁴ ேமாஹேமதி phரவா ॥ 28॥phரphத:
பரph◌⁴’தகலகீ³ைதrhலாதி³பி:◌⁴ ஸth³வசாmh
shதத³ஶநமக²mh nhத³Shபphரபா⁴பி: ◌⁴ ।
ஸரகிஸலயகாnhதிmh பlhலைவrhவிth³மாைப⁴rh
அபி⁴ப⁴வதி வஸnhத: காநீநாதா³நீmh ॥ 29॥phரphத:
கநககமலகாnhைதrhசnhத³ைந: பாNh³க³Nhைட³rh
உபநிதஸுஹாைரசnhத³நாrhth³ைர:shதநாkh³ைர: ।
மத³நஜநிதலாைஸ:ஸாலைஸrhth³’Shபாைதrh
iµநிவரமபி நாrhய: காமயnhேத வஸnhேத ॥ 30॥phரphத:
ம⁴ஸுரபி⁴iµகா²ph³ஜmh ேலாசேந ேலாலதாேர
நவரப³கrhண: ேகஶபாேஶா மேநாjhஞ: ।
அதி³சkh³மmh ேராணிபி³mhப³mh தைத²வ
ந ப⁴வதி கிதா³நீmh ேயாதாmh ph³ சா ॥ 31॥phரphத:
ஆகmhபிதாநி ’த³யாநி மநshவிநீநாmh
வாைத: phர²lhலஸஹகாரkh’தாதி⁴வாைஸ: ।
உthைத: பரph◌⁴’தshய மதா³லshய
ேராthரphையrhம⁴கரshய ச கீ³தஶph³ைத:³ ॥ 32॥phரphத:
ரmhயphரேதா³ஷஸமய:sh²டசnhth³ரபா⁴ஸ:

mhshேகாகிலshய விதmh பவந:ஸுக³nhதி:◌⁴ ।
மthதாத²விதmh நிஶி ⁴பாநmh
ஸrhவmh  ஸாத⁴நத³mh ஸுமாத⁴shய ॥ 33॥phரphத:
ஆmhராேஶாகவிகlhபிதாத⁴ரம⁴rhமthதth³விேரப²shவந:
nhதா³பீட³விஶுth³த⁴த³nhதநிகர: phேராth²lhலபth³மாநந: ।
தாேமாத³ஸுக³nhதி⁴மnhத³பவந: ஶ ◌்’ŋhகா³ரதீ³ா³:

கlhபாnhதmh மத³நphேயா தி³ஶ வ: Shபாக³ேமா மŋhக³ளmh ॥ 34॥phரphத:
ஆmh மŋhக³ளமஜ வரஶர:ஸthகிmhஶுகmh யth³த⁴iνrh
jhயா யshயாலmh கலŋhகரதmh ch²thரmh தாmhஶு:தmh ।
மthேதேபா⁴ மலயாநில: பரph◌⁴’தா யth³வnhதி³ேநா ேலாகth
ேஸாऽயmh ேவா விதத விநrhப⁴th³ரmh வஸnhதாnhவித: ॥ 35॥
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॥ இதி வஸnhத: ॥
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