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Raghuvansha by Kalidas Chapter 5

ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 5 காதா³ஸkh’தmh

தமth◌⁴வேர விவதி தீஶmh நி:ேஶஷவிராணிதேகாஶஜாதmh ।
உthபாதவிth³ேயா ³த³rhதீ² ெகௗthஸ: phரேபேத³ வரதnhஶிShய: ॥ 5-1॥
ஸ mh’Nhமேய வீதரNhமயthவாthபாthேர நிதா⁴யாrhkh◌⁴யமநrhக⁴ஶீல: ।
தphரகாஶmh யஶஸா phரகாஶ: phரthjhஜகா³மாதிதி²மாதிேத²ய: ॥ 5-2॥
தமrhசயிthவா விதி⁴வth³விதி⁴jhஞshதேபாத⁴நmh மாநத⁴நாkh³ரயாயீ ।
விஶாmhபதிrhவிShடரபா⁴ஜமாராthkh’தாஜ: kh’thயவிதி³thவாச ॥ 5-3॥
அphயkh³ரணீrhமnhthரkh’தாmh’mh ஶாkh³ர³th³ேத⁴ ஶ ³shேத ।
யதshthவயா jhஞாநமேஶஷமாphதmh ேலாேகந ைசதnhயேவாShணரேம: ॥ 5-4॥
காேயந வாசா மநஸாஓஇ ஶவth³யthஸmhph◌⁴’தmh வாஸவைத⁴rhயேலாऽபி ।
ஆபாth³யேத ந vhயயமnhதராைய: கchசிnhமஹrhேஷshthவித⁴mh தபshதth ॥ 5-5॥
ஆதா⁴ரப³nhத⁴phரiµைக:² phரயthைந:ஸmhவrhதி⁴தாநாmh ஸுதநிrhவிேஶஷmh ।
கchசிnhந வாyhவாதி³பphலேவா வ: ரமchசி²தா³மாரமபாத³பாநாmh ॥ 5-6॥
khயாநிthேதவபி வthஸலthவாத³ப⁴kh³நகாமா iµநிபி: ◌⁴ ேஶஷு ।
தத³ŋhகஶyhயாchதநாபி⁴நாலா கchசிnhmh’கீ³மநகா⁴ phரஸூதி: ॥ 5-7॥
நிrhவthயேத ையrhநியமாபி⁴ேஷேகா ேயph◌⁴ேயா நிவாபாஜலய: பிth’mh ।
தாnhச²ஷShடா²ŋhகிதைஸகதாநி ஶிவாநி வshதீrhத²ஜலாநி கchசிth ॥ 5-8॥
நீவாரபாகாதி³ கட³ŋhக³ையராmh’யேத ஜாநபைத³rhந கchசிth ।
காேலாபபnhநாதிதி²கlhphயபா⁴க³mh வnhயmh ஶரshதி²திஸாத⁴நmh வ: ॥ 5-9॥
அபி phரஸnhேநந மஹrh thவmh ஸmhயkh³விநீயாiνமேதா kh³’ஹாய ।
காேலா யயmh ஸŋhkhரmh th³விதீயmh ஸrhேவாபகாரமமாரமmh ேத ॥ 5-10॥
தவாrhஹேதா நாபி⁴க³ேமந th’phதmh மேநா நிேயாக³khயேயாthஸுகmh ேம ।
அphயாjhஞயா ஶாராthமநா வா phராphேதாऽ ஸmhபா⁴வயிmh வநாnhமாmh ॥ 5-

11॥
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ர⁴வmhஶmh ஸrhக:³ 5 காதா³ஸkh’தmh

இthயrhkh◌⁴யபாthராiνதvhயயshய ரேகா⁴தா³ராமபி கா³mh நிஶmhய ।
shவாrhேதா²பபthதிmh phரதி ³rhப³லாஶshதthயேவாசth³வரதnhஶிShய: ॥ 5-12॥
ஸrhவthர ேநா வாrhதமேவ ராஜnhநாேத²தshthவyhயஶுப⁴mh phரஜாநாmh ।
ஸூrhேய தபthயாவரய th³’Shேட: கlhேபத ேலாகshய கத²mh தshரா ॥ 5-13॥
ப⁴khதி: phரதீேயஷு ேலாசிதா ேத rhவாnhமஹாபா⁴க³ தயாதிேஶேஷ ।
vhயதீதகாலshthவஹமph◌⁴ேபதshthவாமrhதி²பா⁴வாதி³தி ேம விஷாத:³ ॥ 5-14॥
ஶரமாthேரண நேரnhth³ர திShட²nhநாபா⁴ தீrhத²phரதிபாதி³தrhth³தி: ◌⁴ ।
ஆரNhயேகாபாthதப²லphரஸூதி:shதmhேப³ந நீவார இவாவஶிShட: ॥ 5-15॥
shதா²ேந ப⁴வாேநகநராதி⁴ப:ஸnhநகிசநthவmh மக²ஜmh vhயநkhதி ।
பrhயாயபீதshய ஸுைரrhமாmhேஶா: கலாய: லாkh◌⁴யதேரா  vh’th³ேத:◌⁴ ॥ 5-

16॥
தத³nhயதshதாவத³நnhயகாrhேயா ³rhவrhத²மாஹrhமஹmh யதிShேய ।
shவshthயsh ேத நிrhக³தாmh³க³rhப⁴mh ஶரth³க⁴நmh நாrhத³தி சாதேகாऽபி ॥ 5-17॥
ஏதாவ³khthவா phரதியாகாமmh ஶிShயmh மஹrhேஷrhnh’பதிrhநிth◌⁴ய ।
கிmh வsh விth³வnh³ரேவ phரேத³யmh thவயா கியth³ேவதி தமnhவŋhkhத ॥ 5-18॥
தேதா யதா²வth³விதாth◌⁴வராய தshைம shமயாேவஶவிவrhதாய ।
வrhரமாmh ³ரேவ ஸ வrhணீ விசண: phரshதமாசசே ॥ 5-19॥
ஸமாphதவிth³ேயந மயா மஹrhrhவிjhஞாபிேதாऽ⁴th³³த³ைய ।
ஸ ேம சிராயாshக²ேதாபசாராmh தாmh ப⁴khதிேமவாக³ணயthரshதாth ॥ 5-20॥
நிrhப³nhத⁴ஸஜாதஷாrhத²காrhயமசிnhதயிthவா ³ஹiµkhத: ।
விthதshய விth³யாபஸŋhkh²யயா ேம ேகாசதshேரா த³ஶ சாஹேரதி ॥ 5-21॥
ேஸாऽஹmh ஸபrhயாவிதி⁴பா⁴ஜேநந மthவா ப⁴வnhதmh phர⁴ஶph³த³ேஶஷmh ।
அph◌⁴thஸேஹ ஸmhphரதி ேநாபேராth³⁴மlhேபதரthவாchch²தநிShkhரயshய ॥ 5-22॥
இthத²mh th³விேஜந th³விஜராஜகாnhதிராேவதி³ேதா ேவத³விதா³mh வேரண ।
ஏேநாநிvh’thேதnhth³யvh’thதிேரநmh ஜகா³த³ ⁴ேயா ஜக³ேத³கநாத:² ॥ 5-23॥
³rhவrhத²மrhதீ² தபாரth³’வா ரேகா: ◌⁴ ஸகாஶாத³நவாphய காமmh ।
க³ேதா வதா³nhயாnhதரthயயmh ேம மா ⁴thபவாத³நவாவதார: ॥ 5-24॥
ஸ thவmh phரஶshேத மேத மதீ³ேய வஸmhசrhேதா²ऽkh³நிவாkh³நிகா³ேர ।
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th³விthராNhயஹாnhயrhஹ ேஸா⁴மrhஹnh யாவth³யேத ஸாத⁴யிmh thவத³rhத²mh ॥
5-25॥
தேத²தி தshயாவிதத²mh phரதீத: phரthயkh³ரthஸŋhக³ரமkh³ரஜnhமா ।
கா³மாthதஸாராmh ர⁴ரphயேவய நிShkhரShமrhத²mh சகேம ேப³ராth ॥ 5-26॥
வShட²மnhthேராணஜாthphரபா⁴வா³த³nhவதா³காஶமத⁴ேரஷு ।
மthஸக²shேயவ ப³லாஹகshய க³திrhவிஜkh◌⁴ேந ந  தth³ரத²shய ॥ 5-27॥
அதா²தி⁴ஶிேய phரயத: phரேதா³ேஷ ரத²mh ர: ◌⁴ கlhபிதஶshthரக³rhப⁴mh ।
ஸாமnhதஸmhபா⁴வநையவ தீ⁴ர:ைகலாஸநாத²mh தரஸா கீ³ஷு: ॥ 5-28॥
phராத: phரயாபி⁴iµகா²ய தshைம ஸவிshமயா: ேகாஷkh³’ேஹ நிkhதா: ।
ரNhமயீmh ேகாஷkh³’ஹshய மth◌⁴ேய vh’Shmh ஶஶmhஸு: பதிதாmh நப⁴shத: ॥
5-29॥
ஸ ⁴பதிrhபா⁴ஸுரேஹமராஶிmh லph³த⁴mh ேப³ராத³பி⁴யாshயமாநாth ।
தி³ேத³ஶ ெகௗthஸாய ஸமshதேமவ பாத³mh ஸுேமேராவ வjhரபி⁴nhநmh ॥ 5-30॥
ஜநshய ஸாேகதநிவாநshெதௗ th³வாவphய⁴தாநபி⁴நnhth³யஸththெவௗ ।
³phரேத³யாதி⁴கநி:shph’ேஹாऽrhதீ² nh’ேபாऽrhதி²காமாத³தி⁴கphரத³ச ॥ 5-31॥
அேதா²ShThரவாஶதவாதாrhத²mh phரேஜவரmh phதமநா மஹrh: ।
shph’ஶnhகேரநதrhவகாயmh ஸmhphரshதி²ேதா வாசiµவாச ெகௗthஸ: ॥ 5-32॥
கிமthர சிthரmh யதி³ காமஸூrh⁴rhvh’thேத shதி²தshயாதி⁴பேத: phரஜாநாmh ।
அசிnhதநீயsh தவ phரபா⁴ேவா மநீதmh th³ெயௗரபி ேயந ³kh³தா⁴ ॥ 5-33॥
ஆஶாshயமnhயthநkhத⁴தmh ேரயாmh ஸrhவாNhயதி⁴ஜkh³iµஷshேத ।
thரmh லப⁴shவாthம³iνபmh ப⁴வnhதTh³யmh ப⁴வத: பிேதவ ॥ 5-34॥
இthத²mh phரjhயாஶிஷமkh³ரஜnhமா ராjhேஞ phரதீயாய ³ேரா:ஸகாஶmh ।
ராஜாபி ேலேப⁴ ஸுதமாஶு தshமாதா³ேலாகமrhகாதி³வ வேலாக: ॥ 5-35॥
ph³ராேம iµஹூrhேத கில தshய ேத³வீ மாரகlhபmh ஸுஷுேவ மாரmh ।
அத: பிதா ph³ரமண ஏவ நாmhநா தமாthமஜnhமாநமஜmh சகார ॥ 5-36॥
பmh தேதா³ஜshவி தேத³வ வீrhயmh தேத³வ ைநஸrhகி³கiµnhநதthவmh ।
ந காரthshவாth³பி³பி⁴ேத³மார: phரவrhதிேதா தீ³ப இவ phரதீ³பாth ॥ 5-37॥
உthபாதவிth³யmh விதி⁴வth³³ph◌⁴யshதmh ெயௗவேநாth³ேப⁴த³விேஶஷகாnhதmh ।
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:ஸாபி⁴லாஷாபி ³ேராரiνjhஞாmh தீ⁴ேரவ கnhயா பிராசகாŋh ॥ 5-38॥
அேத²வேரண khரத²ைகஶிகாநாmh shவயmhவராrhத²mh shவஸுnh³மthயா: ।
ஆphத:மாராநயேநாthஸுேகந ேபா⁴ேஜந ³ேதா ரக⁴ேவ விsh’Shட: ॥ 5-39॥
தmh லாkh◌⁴யஸmhப³nhத⁴மெஸௗ விசிnhthய தா³ரkhயாேயாkh³யத³ஶச thரmh ।
phரshதா²பயாமாஸ ஸைஸnhயேமநmh’th³தா⁴mh வித³rhபா⁴தி⁴பராஜதா⁴நீmh ॥ 5-40॥
தshேயாபகாrhயாரசிேதாபசாரா வnhேயதரா ஜாநபேதா³பதா³பி: ◌⁴ ।
மாrhேக³ நிவாஸா மiνேஜnhth³ரஸூேநாrhப³⁴th³யாநவிஹாரகlhபா: ॥ 5-41॥
ஸ நrhமதா³ேராத⁴ கராrhth³ைரrhமth³பி⁴ராநrhதிதநkhதமாேல ।
நிேவஶயாமாஸ விலŋhகி⁴தாth◌⁴வா khலாnhதmh ரேஜா⁴ஸரேக ைஸnhயmh ॥ 5-42॥
அேதா²பShடாth³ph◌⁴ரமைரrhph◌⁴ரமth³பி:◌⁴ phராkhஸூசிதாnhத:ஸலphரேவஶ: ।
நிrhெதௗ⁴ததா³நாமலக³Nhட³பி⁴thதிrhவnhய:ஸthேதா க³ஜ உnhமமjhஜ ॥ 5-43॥
நி:ேஶஷவிாததா⁴நாபி வphரkhயாmh’வதshதேடஷு ।
நீேலாrhth◌⁴வேரகா²ஶப³ேலந ஶmhஸnhத³nhதth³வேயநாமவிNh²ேதந ॥ 5-44॥
ஸmhஹாரவிேபல⁴khேயண ஹshேதந தீராபி⁴iµக:²ஸஶph³த³mh ।
ப³ெபௗ⁴ ஸ பி⁴nhத³nhph³’ஹதshதரŋhகா³nhவாrhயrhக³லாப⁴ŋhக³ இவ phரvh’thத: ॥ 5-

45॥
ைஶேலாபம:ைஶவலமஜmh ஜாலாநி கrhஷnhiνரஸா ஸ பசாth ।
rhவmh த³thபீ³தவாராஶி:ஸthphரவாஹshதடiµthஸஸrhப ॥ 5-46॥
தshையகநாக³shய கேபாலபி⁴ththேயாrhஜலாவகா³ஹணேமகஶாnhதா ।
வnhேயதராேநகபத³rhஶேநந நrhதி³தீ³ேப மத³³rhதி³ந: ॥ 5-47॥
ஸphதchச²த³ரகphரவாஹமஸயமாkh◌⁴ராய மத³mh ததீ³யmh ।
விலŋhகி⁴தாேதா⁴ரணதீvhரயthநா: ேஸநாக³ேஜnhth³ரா விiµகா² ப³⁴: ॥ 5-48॥
ஸ chசி²nhநப³nhத⁴th³தkh³யஶூnhயmh ப⁴kh³நபrhயshதரத²mh ேணந ।
ராமாபthராணவிஹshதேயாத⁴mh ேஸநநிேவஶmh iµலmh சகார ॥ 5-49॥
தமாபதnhதmh nh’பேதரவth◌⁴ேயா வnhய: கதி தவாnhமார: ।
நிrhவrhதயிShயnhவிஶிேக²ந mhேப⁴ ஜகா⁴ந நாthயாயதkh’Shடஶாrhŋhக:³ ॥ 5-50॥
ஸ விth³த⁴மாthர: கில நாக³பiµthsh’jhய தth³விshதைஸnhயth³’Shட: ।
sh²ரthphரபா⁴மNhட³லமth◌⁴யவrhதி காnhதmh வrhvhேயாமசர: phரேபேத³ ॥ 5-51॥
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அத² phரபா⁴ேவாபநைத:மாரmh கlhபth³ேமாthைத²ரவகீrhய Shைப: ।
உவாச வாkh³ த³ஶநphரபா⁴பி: ◌⁴ ஸmhவrhதி⁴ேதார:shத²லதாரஹார: ॥ 5-52॥
மதŋhக³ஶாபாத³வேலபலாத³வாphதவாநsh மதŋhக³ஜthவmh ।
அேவ க³nhத⁴rhவபேதshதஜmh phயmhவத³mh மாmh phயத³rhஶநshய ॥ 5-53॥
ஸ சாiνநீத: phரணேதந பசாnhமயா மஹrhrhmh’³தாமக³chச²th ।
உShணthவமkh³nhயாதபஸmhphரேயாகா³chைச²thயmh  யthஸா phரkh’திrhஜலshய ॥ 5-

54॥
இவாவmhஶphரப⁴ேவா யதா³ ேத ேப⁴thshயthயஜ:mhப⁴மேயாiµேக²ந ।
ஸmhேயாயேஸ shேவந வrhமmhநா தேத³thயேவாசthஸ தேபாநிதி⁴rhமாmh ॥ 5-

55॥
ஸmhேமாசித:ஸththவவதா thவயாஹmh ஶாபாchசிரphராrhதி²தத³rhஶேநந ।
phரதிphயmh ேசth³ப⁴வேதா ந rhயாmh vh’தா² ேம shயாthshவபேதா³பலph³தி:◌⁴ ॥
5-56॥
ஸmhேமாஹநmh நாம ஸேக² மமாshthரmh phரேயாக³ஸmhஹாரவிப⁴khதமnhthரmh ।
கா³nhத⁴rhவமாத³thshவ யத: phரேயாkhrhந சாmhஸா விஜயச ஹshேத ॥ 5-57॥
அலmh யா மாmh phரதி யnhiµஹூrhதmh த³யாபேராऽ: ◌⁴ phரஹரnhநபி thவmh ।
தshமா³பchச²nhத³யதி phரேயாjhயmh மயி thவயா ந phரதிேஷத⁴ெரௗயmh ॥ 5-58॥
தேத²thபshph’ய பய: பவிthரmh ேஸாேமாth³ப⁴வாயா:ஸேதா nh’ேஸாம: ।
உத³ŋhiµக:² ேஸாऽshthரவித³shthரமnhthரmh ஜkh³ராஹ தshமாnhநிkh³’தஶாபாth ॥
5-59॥
ஏவmh தேயாரth◌⁴வநி ைத³வேயாகா³தா³ேஸ³ேஷா:ஸkh²யமசிnhthயேஹ ।
ஏேகா யெயௗ ைசthரரத²phரேத³ஶாnhெஸௗராjhயரmhயாநபேரா வித³rhபா⁴nh ॥ 5-60॥
தmh தshதி²வாmhஸmh நக³ேராபகNhேட² ததா³க³மாட⁴³phரஹrhஷ: ।
phரthjhஜகா³ம khரத²ைகஶிேகnhth³ரசnhth³ரmh phரvh’th³ேதா⁴rhேவாrhமா ॥ 5-

61॥
phரேவய ைசநmh நரkh³ரயாயீ நீைசshதேதா²பாசரத³rhபித: ।
ேமேந யதா² தthர ஜந:ஸேமேதா ைவத³rhப⁴மாக³nhமஜmh kh³’ேஹஶmh ॥ 5-62॥
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தshயாதி⁴காரைஷ: phரணைத: phரதி³Shடாmh
phராkh³th³வாரேவதி³விநிேவஶிதrhணmhபா⁴mh।
ரmhயாmh ர⁴phரதிநிதி: ◌⁴ ஸ நேவாபகாrhயாmh
பா³lhயாthபராவ த³ஶாmh மத³ேநாऽth◌⁴வாஸ ॥ 5-63॥
தthர shவயmhவரஸமா’தராஜேலாகmh
கnhயாலலாம கமநீயமஜshய phேஸா:।
பா⁴வாவேபா³த⁴கஷா த³யிேதவ ராthெரௗ
நிth³ரா சிேரண நயநாபி⁴iµகீ² ப³⁴வ ॥ 5-64॥
தmh கrhண⁴ஷணநிபீ³தபீவராmhஸmh
ஶyhேயாthதரchச²த³விமrhத³kh’ஶாŋhக³ராக³mh ।
ஸூதாthமஜா:ஸவயஸ: phரதி²தphரேபா³த⁴mh
phராேபா³த⁴யnhiνஷ வாkh³பி⁴தா³ரவாச: ॥ 5-65॥
ராthrhக³தா மதிமதாmh வர iµச ஶyhயாmh
தா⁴thரா th³விைத⁴வ நiν ⁴rhஜக³ேதா விப⁴khதா ।
தாேமகதshதவ பி³ப⁴rhதி ³rhவிநிth³ர-
shதshயா ப⁴வாநபர⁴rhயபதா³வலmhபீ³ ॥ 5-66॥
நிth³ராவேஶந ப⁴வதாphயநேவமா
பrhthஸுகthவமப³லா நிஶி க²Nh³ேதவ ।
லrhவிேநாத³யதி ேயந தி³க³nhதலmhபீ³
ேஸாऽபி thவதா³நநசிmh விஜஹாதி சnhth³ர: ॥ 5-67॥
தth³வlh³நா க³ப³nhேதந தாவth-
ஸth³ய: பரshபரலாமதி⁴ேராஹதாmh th³ேவ ।
phரshபnhத³மாநபேஷதரதாரமnhத-
சுshதவ phரசதph◌⁴ரமரmh ச பth³மmh ॥ 5-68॥
vh’nhதாchch²லத²mh ஹரதி Shபமேநாகஹாநாmh
ஸmhsh’jhயேத ஸரைஜரmhஶுபி⁴nhைந: ।
shவாபா⁴விகmh பர³ேணந விபா⁴தவா:
ெஸௗரph◌⁴யphஸுவ ேத iµக²மாதshய ॥ 5-69॥
தாmhேராத³ேரஷு பதிதmh தபlhலேவஷு
நிrhெதௗ⁴தஹார³காவிஶத³mh மாmhப: ◌⁴
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ஆபா⁴தி லph³த⁴பரபா⁴க³தயாத⁴ேராShேட²

லாshதmh ஸத³ஶநாrhசிவ thவதீ³யmh ॥ 5-70॥
யாவthphரதாபநிதி⁴ராkhரமேத ந பா⁴iν-

ரநாய தாவத³ேணந தேமா நிரshதmh ।
ஆேயாத⁴நாkh³ரஸரதாmh thவயி வீர யாேத
கிmh வா mhshதவ ³:shவயiµchசி²நthதி ॥ 5-71॥
ஶyhயாmh ஜஹthப⁴யபவிநீதநிth³ரா:
shதmhேப³ரமா iµக²ரஶ ◌்’ŋhக²லகrhணshேத ।
ேயஷாmh விபா⁴தி தணராக³ேயாகா³-
th³பி⁴nhநாth³ைக³கதடா இவ த³nhதேகாஶா: ॥ 5-72॥
தீ³rhேக⁴Shவ நியதா: படமNhட³ேபஷு
நிth³ராmh விஹாய வநஜா வநாேத³யா: ।
வkhthேராShம மநயnhதி ேராக³தாநி
ேலயாநி ைஸnhத⁴வஶிலாஶகலாநி வாஹா: ॥ 5-73॥
ப⁴வதி விரலப⁴khதிrhmhலாநShேபாபஹார:
shவகிரணபேவேஷாth³ேப⁴த³ஶூnhயா: phரதீ³பா: ।
அயமபி ச கி³ரmh நshthவthphரேபா³த⁴phரkhதா-
மiνவத³தி ஶுகshேத மஜுவாkhபஜரshத:² ॥ 5-74॥
இதி விரசிதவாkh³பி⁴rhப³nhதி³thைர:மார:
ஸபதி³ விக³தநிth³ரshதlhபiµjhஜா²சகார ।
மத³பநிநத³th³பி⁴rhேபா³தி⁴ேதா ராஜஹmhைஸ:

ஸுரக³ஜ இவ கா³ŋhக³mh ைஸகதmh ஸுphரதீக: ॥ 5-75॥
அத² விதி⁴மவஸாyhய ஶாshthரth³’Shடmh
தி³வஸiµேகா²சிதமசிதாபமா ।
ஶலவிரசிதாiνலேவஶ:

திபஸமாஜமகா³thshவயmhவரshத²mh ॥ 5-76॥
இதி காதா³ஸkh’ேத ர⁴வmhேஶ மஹாகாvhேய பசம:ஸrhக:³ ॥
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