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.. Raghuvansha by Kalidas Chapter 1 ..

॥ रघवुशंं सग  १ कािलदासकृतम ॥्
वागथा िवव सपंृौ वागथ ू ितपये ।
जगतः िपतरौ वे पाव तीपरमेरौ ॥ १-१॥
 सयू ू भवो वशंः  चािवषया मितः ।
िततीष ु रं मोहाडुपनेाि सागरम ॥् १-२॥
मः किवयशः ूाथ गिमापुहाताम ।्
ूाशंलुे फले लोभाािरव वामनः ॥ १-३॥
अथवा कृतवाारे वशंऽेिवू सिूरिभः ।
मणौ वळसमुीण सऽूवेाि मे गितः ॥ १-४॥
सोऽहमाजशुानामाफलोदयकमणाम ।्
आसमिुितीशानामानाकरथवनाम ॥् १-५॥
यथािविधताीनां यथाकामािच तािथ नाम ।्
यथापराधदडानां यथाकालूबोिधनाम ॥् १-६॥
ागाय सभंतृाथा नां साय िमतभािषणाम ।्
यशस े िविजगीषणूां ूजाय ै गहृमिेधनाम ॥् १-७॥
शशैवऽेिवानां यौवन े िवषयिैषणाम ।्
वाके मिुनवृीनां योगनेाे तनुजाम ॥् १-८॥
रघणूामयं वे तनवुािवभवोऽिप सन ।्
तणुःै कण माग चापलाय ूचोिदतः ॥ १-९॥
तं सः ौोतमुहि सदसिहतेवः ।
हेः सलंते ौ िवशिुः ँयािमकाऽिप वा ॥ १-१०॥
ववैतो मननुा म माननीयो मनीिषणाम ।्
आसीहीितामाः ूणवँछसािमव ॥ १-११॥
तदये शिुमित ूसतूः शिुमरः ।
िदलीप इित राजेिरः ीरिनधािवव ॥ १-१२॥
ढूोरो वषृः शालूाशंमु हाभजुः ।
आकममं दहंे ाऽो धम  इवािौतः ॥ १-१३॥
सवा ितिरसारणे सव तजेोऽिभभािवना ।
ितः सवतनेोव बाा मेिरवाना ॥ १-१४॥
आकारसशूः ूया सशागमः ।

raghuvansha1.pdf 1



॥ रघवुशंं सग ः १ कािलदासकृतम ॥्

आगमःै सशार आरसशोदयः ॥ १-१५॥
भीमकानैृ पगणुःै स बभवूोपजीिवनाम ।्
अधृािभग यादोरिैरवाण वः ॥ १-१६॥
रखेामाऽमिप ुणादा मनोव नः परम ।्
न तीयःु ूजा िनयनुिमवृयः ॥ १-१७॥
ूजानामवे भूथ स ताो बिलममहीत ।्
सहॐगणुमुमुाद े िह रसं रिवः ॥ १-१८॥
सनेा पिरद यमवेाथ साधनम ।्
शाेकुिठता बिुमव धनिुष चातता ॥ १-१९॥
त सवंतृम गढूाकारिेत च ।
फलानमुयेाः ूाराः संाराः ूाना इव ॥ १-२०॥
जगुोपाानमऽः भजे े धम मनातरुः ।
अगृरुाददे सोऽथ मसः सखुमभतू ॥् १-२१॥
ान े मौन ं मा शौ ाग े ाघािवपय यः ।
गणुा गणुानबुिा सूसवा इव ॥ १-२२॥
अनाकृ िवषयिैव ानां पारनः ।
त धमरतरेासीृं जरसा िवना ॥ १-२३॥
ूजानां िवनयाधानािणारणादिप ।
स िपता िपतरासां केवलं जहतेवः ॥ १-२४॥
िै दडयतो दािरणतेःु ूसतूय े ।
अथ कामौ ताां धम  एव मनीिषणः ॥ १-२५॥
दोह गां स याय साय मघवा िदवम ।्
सििनयमनेोभौ दधतभु ुवनयम ॥् १-२६॥
न िकलाननुयु राजानो रितयु शः ।
ावृा यरेः ौतुौ तरता िता ॥ १-२७॥
ेोऽिप सतः िशात  यथौषधम ।्
ाो ः िूयोऽासीदलुीवोरगता ॥ १-२८॥
तं वधेा िवदध े ननू ं महाभतूसमािधना ।
तथा िह सव तासराथकफला गणुाः ॥ १-२९॥
स वलेावूवलयां पिरखीकृतसागराम ।्
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अनशासनामवु शशासकैपरुीिमव ॥ १-३०॥
त दाियढने नाा मगधवशंजा ।
पी सदुिणेासीदरवे दिणा ॥ १-३१॥
कलऽवमाानमवरोध े महिप ।
तया मने े मनिा ला च वसधुािधपः ॥ १-३२॥
तामाानुपायामाजसमुकुः ।
िवलितफलःै कालं स िननाय मनोरथःै ॥ १-३३॥
सानाथा य िवधयेभजुादवतािरता ।
तने धजू गतो गवु सिचवषे ु िनिचिप े ॥ १-३४॥
अथाच िवधातारं ूयतौ पऽुकामया ।
तौ दती विस गरुोज मतरुाौमम ॥् १-३५॥
िधगीरिनघषमकंे नमािौतौ ।
ूावषृेयं पयोवाहं िवदुरैावतािवव ॥ १-३६॥
मा भदूाौमपीडिेत पिरमयेपरुरौ ।
अनभुाविवशषेा ु सनेापिरवतृािवव ॥ १-३७॥
सेमानौ सखुशः शालिनया सगििभः ।
पुरणेिूरवैा तरैाधतूवनरािजिभः ॥ १-३८॥
मनोिभरामाः वौ रथनिेमनोखुःै ।
षसवंािदनीः केका िधा िभाः िशखिडिभः ॥ १-३९॥
पररािसाँयमरोितवस ु ।
मगृषे ु पँयौ नाबिष ु॥ १-४०॥
ौणेीबाितिरां तोरणॐजम ।्
सारसःै कलिन॑ा दःै िचिमताननौ ॥ १-४१॥
पवनानकूुलााथ नािसिशिंसनः ।
रजोिभरुगोीणरृालकवेनौ ॥ १-४२॥
सरसीरिवानां वीिचिवोभशीतलम ।्
आमोदमपुिजयौ िनःासानकुािरणम ॥् १-४३॥
मामेािवसृषे ु यपूिचषे ु यनाम ।्
अमोघाः ूितगृावा नपुदमािशषः ॥ १-४४॥
हयैवीनमादाय घोषवृानपुितान ।्
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॥ रघवुशंं सग ः १ कािलदासकृतम ॥्

नामधयेािन पृौ वानां माग शािखनाम ॥् १-४५॥
कािभा तयोरासीजतोः शुवषेयोः ।
िहमिनम ुयोयग े िचऽाचमसोिरव ॥ १-४६॥
तूिमपितः प ै दशयियदशनः ।
अिप लितमानं बबुधु े न बधुोपमः ॥ १-४७॥
स ापयशाः ूापदाौमं ौावाहनः ।
सायं सयंिमन महषम िहषीसखः ॥ १-४८॥
वनारापावृःै सिमुशफलाहरःै ।
पयू माणमँयािूुाैपििभः ॥ १-४९॥
आकीण मिृषपीनामटुजाररोिधिभः ।
अपिैरव नीवारभागधयेोिचतमैृ गःै ॥ १-५०॥
सकेाे मिुनकािभणोितवृकम ।्
िवासाय िवहानामालवालापुाियनम ॥् १-५१॥
आतपायसिंनीवारास ु िनषािदिभः ।
मगृवै ित तरोममटुजानभिूमष ु॥ १-५२॥
अिुताििपशनुरैितथीनाौमोखुान ।्
पनुान ं पवनोूतधैू मरैाितगििभः ॥ १-५३॥
अथ यारमािदँय धयुा िौामयिेत सः ।
तामवारोहय रथादवततार च ॥ १-५४॥
तैसाः सभाया य गो े गुतमिेयाः ।
अहणामहत े चबुम ुनयो नयचषु े ॥ १-५५॥
िवधःे सायनाे स ददश तपोिनिधम ।्
अािसतमा ाहयवे हिवभ ुजम ॥् १-५६॥
तयोज गहृतःु पादाुाजा राी च मागधी ।
तौ गुग ुपी च ूीा ूितननतःु ॥ १-५७॥
तमाितिबयाशारथोभपिरौमम ।्
पू कुशलं राे रााौममिुन ं मिुनः ॥ १-५८॥
अथाथविनधे िविजतािरपरुः परुः ।
अा मथ पितवा चमाददे वदतां वरः ॥ १-५९॥
उपपं नन ु िशवं सेष ु य मे ।

4 sanskritdocuments.org



.. Raghuvansha by Kalidas Chapter 1 ..

दवैीनां मानषुीणां च ूितकता  मापदाम ॥् १-६०॥
तव मकृतो मै राशिमतािरिभः ।
ूािदँय इव मे लिभदः शराः ॥ १-६१॥
हिवराविज तं होतया िविधवदिष ु ।
विृभ वित सानामवमहिवशोिषणाम ॥् १-६२॥
पुषायुजीिवो िनराता िनरीतयः ।
यदीयाः ूजा हतेुवच सम ॥् १-६३॥
यवैं िचमान गुणा ॄयोिनना ।
सानबुाः कथं न ःु सपंदो मे िनरापदः ॥ १-६४॥
िकु वां तवतैामसशूजम ।्
न मामवित सीपा रसरूिप मिेदनी ॥ १-६५॥
ननू ं मः परं वंँ याः िपडिवदेदिश नः ।
न ूकामभजुः ौाे धासमंहतराः ॥ १-६६॥
मरं लभं मा ननूमाविज तं मया ।
पयः पवूः िनःासःै कवोमपुभुते ॥ १-६७॥
सोऽहिमािवशुाा ूजालोपिनमीिलतः ।
ूकाशाूकाश लोकालोक इवाचलः ॥ १-६८॥
लोकारसखुं पुयं तपोदानसमुवम ।्
सतंितः शुवंँ या िह परऽहे च शमण े ॥ १-६९॥
तया हीन ं िवधातमा कथं पँय यस े ।
िसं यिमव हेामाौमवृकम ॥् १-७०॥
असपीडं भगवनणृममविेह मे ।
अदुिमवालानमिनवा ण दिनः ॥ १-७१॥
ताुे यथा तात सिंवधात ुं तथाहिस ।
इाकूणां रापऽेथ दधीना िह िसयः ॥ १-७२॥
इित िवािपतो राा ानििमतलोचनः ।
णमाऽमिृषौ सुमीन इव ॑दः ॥ १-७३॥
सोऽपँयिणधानने सतःे कारणम ।्
भािवताा भवुो भत ुरथनै ं ूबोधयत ॥् १-७४॥
परुा शबमपुाय तवोव ूित यातः ।
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॥ रघवुशंं सग ः १ कािलदासकृतम ॥्

आसीतायामािौता सरुिभः पिथ ॥ १-७५॥
धमलोपभयािाीमतृुातामनुरन ।्
ूदिणिबयाहा यां तां ं साध ु नाचरः ॥ १-७६॥
अवजानािस मां यादते नाभिवित ।
मसिूतमनारा ूजिेत ां शशाप सा ॥ १-७७॥
स शापो न या राज च सारिथना ौतुः ।
नदाकाशगायाः ॐोतुामिदगजे ॥ १-७८॥
ईितं तदवानािि साग लमानः ।
ूितबाित िह ौयेः पूपजूाितबमः ॥ १-७९॥
हिवष े दीघ सऽ सा चदेान ूचतेसः ।
भजुिपिहतारं पातालमिधितित ॥ १-८०॥
सतुां तदीयां सरुभःे कृा ूितिनिधं शिुचः ।
आराधय सपीकः ूीता कामघा िह सा ॥ १-८१॥
इित वािदन एवा होतरुाितसाधनम ।्
अिना निंदनी नाम धनेरुाववतृ े वनात ॥् १-८२॥
ललाटोदयमाभुं पविधपाटला ।
िबॅती तेरोमां सवे शिशनं नवम ॥् १-८३॥
भवुं कोने कुडोी मेनेावभथृादिप ।
ूॐवणेािभवष ी वालोकूवित ना ॥ १-८४॥
रजःकणःै खरुोूतःै शृिगा ऽमिकात ।्
तीथा िभषकेजां शिुमादधाना महीितः ॥ १-८५॥
तां पुयदशनां ा िनिमपोिनिधः ।
यामाशिंसतावूाथ न ं पनुरॄवीत ॥् १-८६॥
अरवित न िसिं राजन ि्वगणयानः ।
उपितयें काणी नाि कीित त एव यत ॥् १-८७॥
वविृिरमां शदाानगुमनने गाम ।्
िवामसननेवे ूसादियतमुहिस ॥ १-८८॥
ूितायां ूितथेाः ितायां िितमाचरःे ।
िनषणायां िनषीदाां पीतािस िपबरेपः ॥ १-८९॥
वधभू िमती चनैामिच तामा तपोवनात ।्
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ूयता ूातरते ु सायं ूुजदेिप ॥ १-९०॥
इाूसादादां पिरचया परो भव ।
अिवमु त ेयेाः िपतवे धिुर पिुऽणाम ॥् १-९१॥
तथिेत ूितजमाह ूीितमापिरमहः ।
आदशें दशेकालः िशः शािसतरुानतः ॥ १-९२॥
अथ ूदोष े दोषः सवंशेाय िवशापंितम ।्
सनूःु सनूतृवािुव ससजिज तिौयम ॥् १-९३॥
सामिप तपःिसौ िनयमापेया मिुनः ।
किवयामास वामवेा सिंवधाम ॥् १-९४॥
िनिदां कुलपितना स पण शाला-
मा ूयतपिरमहितीयः ।
तिानिनविेदतावसानां
सिंवः कुशशयन े िनशां िननाय ॥ १-९५॥
॥ इित ौीमािलदासकृत े रघवुशं े महाकाे ूथमः सग ः ॥
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