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॥ રઘવુશંં સગર્ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥

॥ રઘવુંશં સગર્ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥
સ રાજં્ય ગુ ણા દતં્ત પ્ર તપદ્યાિધકં બભાૈ ।
િદના તે િનિહતં તજેઃ સિવત્રવે હુતાશનઃ॥ ૪-૧॥
િદલીપાન તરં રાજે્ય તં િનશ ય પ્ર ત ષ્ઠતમ્ ।
પવૂ પ્રધૂ મતાે રાજ્ઞાં હૃદયેઽ ગ્ િરવાે થતઃ॥ ૪-૨॥
પુ હૂત વજસ્યવે તસ્યૂન્નયનપઙ્ક્તયઃ ।
નવા યુ થાનદ શ યાે નન દુઃ સપ્ર ઃ પ્ર ઃ॥ ૪-૩॥
સમમવે સમાક્રા તં દ્વયં દ્વરદગા મના ।
તને સહાસનં િપ યમ ખલં ચાિરમ ડલમ્॥ ૪-૪॥
છાયામ ડલલકે્ષ્યણ તમદૃ યા િકલ વયમ્ ।
પદ્મા પદ્માતપત્રેણ ભજેે સામ્રાજ્યદ ક્ષતમ્॥ ૪-૫॥
પિરક પતસાંિન યા કાલે કાલે ચ બ દષુ ।
તુત્યં તુ ત ભર યાર્ ભ પતસ્થે સર વતી॥ ૪-૬॥
મનપુ્રભુ તમાર્ યૈભુર્ક્તા યદ્યિપ રાજ ભઃ ।
તથા યન યપવૂવ ત મન્નાસીદ્વસુધંરા॥ ૪-૭॥
સ િહ સવર્સ્ય લાેકસ્ય યુક્તદ ડતયા મનઃ ।
આદદે ના તશીતાે ણાે નભ વાિનવ દ ક્ષણઃ॥ ૪-૮॥
મ દાે ક ઠાઃ કૃતા તને ગુણાિધકતયા ગુરાૈ ।
ફલને સહકારસ્ય પુ પાેદ્ગમ ઇવ પ્ર ઃ॥ ૪-૯॥
નયિવદ્ ભનર્વે રા જ્ઞ સદસચ્ચાપેદ શતમ્ ।
પવૂર્ અેવાભવ પક્ષ ત મન્નાભવદુત્તરઃ॥ ૪-૧૦॥
પ ચાનામિપ ભૂતાનામુ કષ પપુષુુગુર્ણાઃ ।
નવે ત મન્મહીપાલે સવ નવ મવાભવત્॥ ૪-૧૧॥
યથા પ્રહ્લાદનાચ્ચ દ્રઃ પ્રતાપાત્તપનાે યથા ।
તથવૈ સાેઽભૂદ વથા રા પ્રકૃ તર જનાત્॥ ૪-૧૨॥
કામં કણાર્ તિવશ્રા તે િવશાલે તસ્ય લાેચને ।
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॥ રઘવુંશં સગર્ઃ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥

ચ મત્તા તુ શાસે્ત્રણ સૂ મકાયાર્થર્દ શના॥ ૪-૧૩॥
લ ધપ્રશમન વસ્થમથનંૈ સમપુ સ્થતા ।
પા થવશ્રી દ્વતીયવે શર પઙ્કજલક્ષણા॥ ૪-૧૪॥
િન ર્ષ્ટલઘુ ભમઘૈમુર્ક્તવત્માર્ સદુુઃસહઃ ।
પ્રતાપ તસ્ય ભાનાેશ્ચ યુગપદ્વ્યાનશે િદશઃ॥ ૪-૧૫॥
વા ષકં સજંહારે દ્રાે ધનજુતં્ર રઘુદર્ધાૈ ।
પ્ર થર્સાધને તાૈ િહ પયાર્યાેદ્યતકામુર્કાૈ॥ ૪-૧૬॥
પુ ડર કાતપત્ર તં િવકસ કાશચામરઃ ।
ઋતુિવડ બયામાસ ન પનુઃ પ્રાપ ત ચ્છ્ર યમ્॥ ૪-૧૭॥
પ્રસાદસમુખુે ત મશ્ચ દ્રે ચ િવશદપ્રભે ।
તદા ચ મતાં પ્રી તરાસી સમરસા દ્વયાેઃ॥ ૪-૧૮॥
હંસશ્રેણીષુ તારાસુ કુમુદ્વ સુ ચ વાિરષુ ।
િવભૂતય તદ યાનાં પયર્ તા યશસા મવ॥ ૪-૧૯॥
ઇ ચ્છાયિનષાિદ ય તસ્ય ગાેપ્તુગુર્ણાેદયમ્ ।
આકુમારકથાેદ્ધાતં શા લગાે યાે જગુયર્શઃ॥ ૪-૨૦॥
પ્રસસાદાેદયાદ ભઃ કુ ભયાનેેમર્હાજૈસઃ ।
રઘાેર ભભવાશિઙ્ક ચુ ભે દ્વષતાં મનઃ॥ ૪-૨૧॥
મદાેદગ્રાઃ કકુદ્મ તઃ સિરતાં કૂલમુદુ્ર ઃ ।
લીલાખેલમનપુ્રાપુમર્હાેક્ષા તસ્ય િવક્રમમ્॥ ૪-૨૨॥
પ્રસવૈઃ સપ્તપણાર્નાં મદગ ધ ભરાહતાઃ ।
અસયૂયવે તન્નાગાઃ સપ્તધવૈ પ્રસસુ્રવુુઃ॥ ૪-૨૩॥
સિરતઃ કુવર્તી ગાધાઃ પથશ્ચા યાનકદર્માન્ ।
યાત્રાયૈ ચાેદયામાસ તં શક્તેઃ પ્રથમં શરત॥્ ૪-૨૪॥
ત મૈ સ યગ્ઘુતાે વિહ્નવાર્ જનીરાજનાિવધાૈ ।
પ્રદ ક્ષણા ચવ્યાર્જેન હ તનેવે જયં દદાૈ॥ ૪-૨૫॥
સ ગુપ્તમૂલપ્રત્ય તઃ શદુ્ધપા ણર્રયા વતઃ ।
ષિડ્વધં બલમાદાય પ્રતસ્થે િદ ગ્જગીષયા॥ ૪-૨૬॥
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॥ રઘવુશંં સગર્ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥

અવાિકર વયાે દ્ધા તં લાજૈઃ પાૈરયાે ષતઃ ।
ષતૈમર્ દરાેદૂ્ધતૈઃ ક્ષીરાેમર્ય ઇવાચ્યુતમ્॥ ૪-૨૭॥
સ યયાૈ પ્રથમં પ્રાચી ં તુલ્યઃ પ્રાચીનબિહષા ।
અિહતાનિનલાેદૂ્ધતૈ તજર્યિન્નવ કેતુ ભઃ॥ ૪-૨૮॥
ર ે ભઃ સ્ય દનાેદૂ્ધતૈગર્જૈશ્ચ ઘનસિંનભૈઃ ।
ભવુ તલ મવ વ્યાેમ કુવર્ વ્યાેમવે ભૂતલમ॥્ ૪-૨૯॥
પ્રતાપાેઽગ્રે તતઃ શ દઃ પરાગ તદન તરમ્ ।
યયાૈ પશ્ચાદ્રથાદ ત ચતુઃસ્ક ધવે સા ચમૂઃ॥ ૪-૩૦॥
મ ષ્ઠા યુદ ભાં સ નાવ્યાઃ સપુ્રતરા નદ ઃ ।
િવિપનાિન પ્રકાશાિન શ ક્તમ વાચ્ચકાર સઃ॥ ૪-૩૧॥
સ સનેાં મહતી ં કષર્ પવૂર્સાગરગા મનીમ્ ।
બભાૈ હરજટાભ્રષ્ટાં ગઙ્ગા મવ ભગીરથઃ॥ ૪-૩૨॥
ત્યા જતૈઃ ફલમુ ખાતૈભર્ગ્ ૈશ્ચ બહુધા પૈઃ ।
તસ્યાસીદુ બણાે માગર્ઃ પાદપૈિરવ દ તનઃ॥ ૪-૩૩॥
પાૈર ત્યાનવેમાક્રામં તાં તા જનપદા જયી ।
પ્રાપ તાલીવન યામમપુક ઠં મહાેદધેઃ॥ ૪-૩૪॥
અનમ્રાણાં સમુદ્ધતુર્ ત મા સ ધુરયાિદવ ।
આત્મા સરં ક્ષતઃ સહુ્મૈ ર્ ત્તમા શ્રત્ય વૈતસીમ॥્ ૪-૩૫॥
વઙ્ગાનુ ખાય તરસા નેતા નાૈસાધનાેદ્યતાન્ ।
િનચખાન જય ત ભા ગઙ્ગાસ્રાેતાે તરેષુ સઃ॥ ૪-૩૬॥
આપાદપદ્મપ્રણતાઃ કલમા ઇવ તે રઘુમ્ ।
ફલૈઃ સવંધર્યામાસુ ખાતપ્ર તરાેિપતાઃ॥ ૪-૩૭॥
સ તી વાર્ કિપશાં સૈ યૈબર્દ્ધ દ્વરદસતેુ ભઃ ।
ઉ કલાદ શતપથઃ ક લઙ્ગા ભમખુાે યયાૈ॥ ૪-૩૮॥
સ પ્રતાપં મહે દ્રસ્ય મૂિધ્ન તી ણં યવેશયત્ ।
અઙુ્કશં દ્વરદસ્યવે ય તા ગ ભીરવેિદનઃ॥ ૪-૩૯॥
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॥ રઘવુંશં સગર્ઃ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥

પ્ર તજગ્રાહ કા લઙ્ગ તમસૈ્ત્રગર્જસાધનઃ ।
પક્ષચ્છેદાેદ્યતં શકં્ર શલાવષ વ પવર્તઃ॥ ૪-૪૦॥
દ્વષાં િવષહ્ય કાકુ સ્થ તત્ર નારાચદુિદનમ્ ।
સન્મઙ્ગલ નાત ઇવ પ્ર તપેદે જય શ્રયમ્॥ ૪-૪૧॥
તા બૂલીનાં દલૈ તત્ર ર ચતાપાનભૂમયઃ ।
નાિરકેલાસવં યાેધાઃ શાત્રવં ચ પપુયર્શઃ॥ ૪-૪૨॥
ગ્ હીતપ્ર તમુક્તસ્ય સ ધમર્િવજયી પઃ ।
શ્રયં મહે દ્રનાથસ્ય જહાર ન તુ મેિદનીમ્॥ ૪-૪૩॥
તતાે વેલાતટેનવૈ ફલવ પૂગમા લના ।
અગ ત્યાચિરતામાશામનાશાસ્યજયાે યયાૈ॥ ૪-૪૪॥
સ સૈ યપિરભાેગેણ ગજદાનસગુ ધના ।
કાવેર ં સિરતાં પત્યુઃ શઙ્કનીયા મવાકરાેત્॥ ૪-૪૫॥
બલૈર યુ ષતા તસ્ય િવ જગીષાેગર્ત વનઃ ।
માર ચાેદ્ભ્રા તહાર તા મલયાદ્રે પત્યકાઃ॥ ૪-૪૬॥
સસ જુરશ્વ ણાનમેલાનામુ પ ત ણવઃ ।
તુલ્યગ ધષુ મત્તેભકટેષુ ફલરેણવઃ॥ ૪-૪૭॥
ભાે ગવેષ્ટનમાગષુ ચ દનાનાં સમિપતમ્ ।
નાસ્રસ કિરણાં ગ્રવૈં િત્રપદ ચ્છેિદનામિપ॥ ૪-૪૮॥
િદ શ મ દાયતે તે ે દ ક્ષણસ્યાં રવેરિપ ।
તસ્યામવે રઘાેઃ પા ડ્યાઃ પ્રતાપં ન િવષેિહરે॥ ૪-૪૯॥
તામ્રપણ સમેતસ્ય મુક્તાસારં મહાેદધેઃ ।
તે િનપત્ય દદુ ત મૈ યશઃ વ મવ સં ચતમ્॥ ૪-૫૦॥
સ િનિવ ય યથાકામં તટે વાલીનચ દનાૈ ।
તનાિવવ િદશ તસ્યાઃ શલૈાૈ મલયદદુર્રાૈ॥ ૪-૫૧॥
અસહ્યિવક્રમઃ સહં્ય દૂરાન્મુક્તમુદ વતા ।
િનત બ મવ મેિદ યાઃ સ્ર તાંશકુમલઙ્ઘયત્॥ ૪-૫૨॥
તસ્યાનીકૈિવસપર્દ્ ભરપરા તજયાેદ્યતૈઃ ।
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॥ રઘવુશંં સગર્ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥

રામાસ્ત્રાે સાિરતાેઽ યાસી સહ્યલગ્ ઇવાણર્વઃ॥ ૪-૫૩॥
ભયાે ષ્ટિવભષૂાણાં તને કેરલયાે ષતામ્ ।
અલકેષુ ચમૂરે શ્ચૂણર્પ્ર તિનધીકૃતઃ॥ ૪-૫૪॥
મુરલામા તાેદૂ્ધતમગમ કૈતકં રજઃ ।
તદ્યાેધવારબાણાનામયત્નપટવાસતામ્॥ ૪-૫૫॥
અ યભૂયત વાહાનાં ચરતાં ગાત્ર શ જતૈઃ ।
વમર્ ભઃ પવનાેદૂ્ધતરાજતાલીવન વિનઃ॥ ૪-૫૬॥
ખજૂર્ર સ્ક ધનદ્ધાનાં મદાેદ્ગારસગુ ધષુ ।
કટેષુ કિરણાં પેતુઃ પુનંાગે યઃ શલીમખુાઃ॥ ૪-૫૭॥
અવકાશં િકલાેદ વાન્ રામાયા ય થતાે દદાૈ ।
અપરા તમહીપાલવ્યાજેન રઘવે કરમ્॥ ૪-૫૮॥
મત્તેભરદનાે ક ણર્વ્યક્તિવક્રમલક્ષણમ્ ।
િત્રકૂટમવે તત્રાેચ્ચજૈર્ય ત ભં ચકાર સઃ॥ ૪-૫૯॥
પારસીકાં તતાે જેતું પ્રતસ્થે સ્થલવત્મર્ના ।
ઇ દ્રયાખ્યાિનવ િરપૂં ત વજ્ઞાનને સયંમી॥ ૪-૬૦॥
યવનીમખુપદ્માનાં સહેે મધુમદં ન સઃ ।
બાલાતપ મવા નામકાલજલદાેદયઃ ॥ ૪-૬૧॥
સઙ્ગ્રામ તુમુલ તસ્ય પાશ્ચાત્યૈરશ્વસાધનૈઃ ।
શાઙ્ર્ગકૂ જતિવજ્ઞેયપ્ર તયાેધે રજસ્યભૂત્॥ ૪-૬૨॥
ભ લાપવ જતૈ તષેાં શરાે ભઃ મશ્રુલૈમર્હીમ્ ।
ત તાર સરઘાવ્યાપ્તૈઃ સ ક્ષાૈદ્રપટલૈિરવ॥ ૪-૬૩॥
અપનીત શરસ્ત્રાણાઃ શષેા તં શરણં યયુઃ ।
પ્ર ણપાતપ્રતીકારઃ સરં ભાે િહ મહાત્મનામ્॥ ૪-૬૪॥
િવનય તે મ તદ્યાેધા મધુ ભિવજયશ્રમમ્ ।
આ તીણાર્ જનરત્નાસુ દ્રાક્ષાવલયભૂ મષુ॥ ૪-૬૫॥
તતઃ પ્રતસ્થે કાૈબેર ં ભા વાિનવ રઘુિદશમ્ ।
શરૈ સ્રૈિરવાેદ ચ્યાનુદ્ધિર યન્ રસાિનવ॥ ૪-૬૬॥
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॥ રઘવુંશં સગર્ઃ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥

િવનીતા વશ્રમા તસ્ય સ ધુતીરિવચેષ્ટનૈઃ ।
દુધવુવુાર્ જનઃ સ્ક ધાꣳ લગ્ કુઙુ્કમકેસરાન્॥ ૪-૬૭॥
તત્ર હૂણાવરાેધાનાં ભ ર્ષુ વ્યક્તિવક્રમમ્ ।
કપાેલપાટલાદે શ બભવૂ રઘુચે ષ્ટતમ્॥ ૪-૬૮॥
કા બાે ઃ સમરે સાેઢંુ તસ્ય વીયર્મનીશ્વરાઃ ।
ગ લાનપિર ક્લષ્ટૈરક્ષાેટૈઃ સાધર્માનતાઃ॥ ૪-૬૯॥
તષેાં સદશ્વભૂિયષ્ઠા તુઙ્ગા દ્રિવણરાશયઃ ।
ઉપદા િવિવશઃુ શશ્વન્નાે સકેાઃ કાેસલેશ્વરમ્॥ ૪-૭૦॥
તતાે ગાૈર ગુ ં શલૈમા રાેહાશ્વસાધનઃ ।
વધર્યિન્નવ ત કૂટાનુદૂ્ધતૈધાર્તુરે ભઃ॥ ૪-૭૧॥
શશસં તુલ્યસ વાનાં સૈ યઘાષેેઽ યસભં્રમમ્ ।
ગુહાશયાનાં સહાનાં પિર ત્યાવલાેિકતમ્॥ ૪-૭૨॥
ભજૂષુ મમર્ર ભૂતાઃ ક ચક વિનહેતવઃ ।
ગઙ્ગાશીકિરણાે માગ મ ત તં સષેિવરે॥ ૪-૭૩॥
િવશશ્રમનુર્મે ણાં છાયા વ યાસ્ય સિૈનકાઃ ।
દષૃદાે વા સતાે સઙ્ગા િનષ ણ ગના ભ ભઃ॥ ૪-૭૪॥
સરલાસક્તમાતઙ્ગગ્રવૈેયસુ્ફિરત વષઃ ।
આસન્નાષેધયાે નેતનુર્ક્તમ નેહદ િપકાઃ॥ ૪-૭૫॥
તસ્યાે ષ્ટિનવાસષેુ ક ઠર જુક્ષત વચઃ ।
ગજવ મર્ િકરાતે યઃ શશસંદુવદારવઃ॥ ૪-૭૬॥
તત્ર જ યં રઘાેઘારં પવર્તીયૈગર્ણૈરભૂત્ ।
નારાચક્ષપેણીયા મિન પષેાે પ તતાનલમ્॥ ૪-૭૭॥
શરૈ સવસકેંતા સ કૃ વા િવરતાે સવાન્ ।
જયાેદાહરણં બાહ્વાેગાર્પયામાસ િકનરાન્॥ ૪-૭૮॥
પર પરેણ િવજ્ઞાત તષેપૂાયનપા ણષુ ।
રાજ્ઞા િહમવતઃ સારાે રાજ્ઞઃ સારાે િહમાિદ્રણા॥ ૪-૭૯॥
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તત્રાક્ષાે યં યશાેરા શ િનવે યાવ રાેહ સઃ ।
પાૈલ ત્યતુ લતસ્યાદ્રરેાદધાન ઇવ િહ્રયમ્॥ ૪-૮૦॥
ચક પે તીણર્લાૈિહત્યે ત મ પ્રાગ્જ્યાે તષેશ્વરઃ ।
તદ્ગ લાનતાં પ્રાપ્તૈઃ સહ કાલાગુ દુ્રમૈઃ॥ ૪-૮૧॥
ન પ્રસહેે સ દ્ધાકર્મધારાવષર્દુિદનમ્ ।
રથવત્મર્ર ેઽ યસ્ય કુત અેવ પતાિકનીમ્॥ ૪-૮૨॥
તમીશઃ કામ પાણામત્યાખ ડલિવક્રમમ્ ।
ભજેે ભન્નકટૈનાર્ગૈર યાનપુ રાેધ યૈઃ॥ ૪-૮૩॥
કામ પેશ્વર તસ્ય હેમપીઠાિધદેવતામ્ ।
રત્નપુ પાપેહારેણ છાયમાનચર્ પાદયાેઃ॥ ૪-૮૪॥
ઇ ત જ વા િદશાે જ યર્વતર્ત રથાેદ્ધતમ્ ।
ર ે િવશ્રામયન્રાજ્ઞાં છત્રશૂ યષેુ માૈ લષુ॥ ૪-૮૫॥
સ િવશ્વ જતમાજહ્ર ે યજ્ઞં સવર્ વદ ક્ષણમ્ ।
આદાનં િહ િવસગાર્ય સતાં વાિરમુચા મવ॥ ૪-૮૬॥
સત્રા તે સ ચવસખઃ પુર સ્ક્રયા ભ-
ગુર્વ ભઃ શ મતપરાજયવ્યલીકાન્ ।
કાકુ સ્થ શ્ચરિવરહાે સકુાવરાેધાન્
રાજ યા વપુરિન ત્તયેઽનુમનેે॥ ૪-૮૭॥
તે રેખાકુ લશાતપત્ર ચહં્ન
સમ્રાજશ્ચરણયુગં પ્રસાદલ યમ્ ।
પ્રસ્થાનપ્રણ ત ભરઙ્ગુલીષુ ચકુ્ર-
મા લસ્રક્ચ્યુતમકર દરે ગાૈરમ્॥ ૪-૮૮॥
ઇ ત શ્રીરઘવુંશે મહાકાવ્યે કિવશ્રીકા લદાસકૃતાૈ
રઘુિદ ગ્વજયાે નામ ચતુથર્ઃ સગર્ઃ॥
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॥ રઘવુંશં સગર્ઃ ૪ કા લદાસકૃતમ્॥
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