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Raghuvansha 14 by Kalidas

રઘવુંશં સગર્ઃ ૧૪ કા લદાસકૃતમ્

ભતુર્ઃ પ્રણાશાદથ શાેચનીયં દશા તરં તત્ર સમં પ્રપન્ને ।
અપ યતાં દાશરથી જન યાૈ છેદાિદવાપેઘ્નતરાવે્રર્તત્યાૈ॥ ૧૪-૧॥
ઉભાવુભા યાં પ્રણતાૈ હતાર યથાક્રમં િવક્રમશાે ભનાૈ તાૈ ।
િવ પષ્ટમસ્રા ધતયા ન દષૃ્ટાૈ જ્ઞાતાૈ સતુ પશર્સખુાપેલ ભાત॥્ ૧૪-૨॥
આન દજઃ શાેકજમશ્રુબા પ તયાેરશીતં શ શરાે બભેદ ।
ગઙ્ગાસર વાજેર્લમુ ણતપ્તં િહમાિદ્રિનસ્ય દ ઇવાવતીણર્ઃ॥ ૧૪-૩॥
તે પતુ્રયાનેરતૃશસ્ત્રમાગાર્નાદ્રાર્િનવાઙ્ગે સદયં શ તાૈ ।
અપી સતં ક્ષત્રકુલાઙ્ગનાનાં ન વીરસશૂ દમકામયેતામ॥્ ૧૪-૪॥
ક્લેશાવહા ભતુર્રલક્ષણાહં સીતે ત નામ વમુદ રય તી ।
વગર્પ્ર તષ્ઠસ્ય ગુરાેમર્િહ યાવભ ક્તભેદેન વધવૂર્વ દે॥ ૧૪-૫॥

ઉ ત્તષ્ઠ વ સે નનુ સાનુ ેઽસાૈ ત્તને ભતાર્ શુ ચના તવવૈ ।
કૃચ્છ્રં મહત્તીણર્ ઇવ પ્રયાહા તામૂચતુ તે પ્રયમ ય મ યા॥ ૧૪-૬॥
અથા ભષેકં રઘવુંશકેતાેઃ પ્રાર ધમાન દજલજૈર્ન યાેઃ ।
િનવર્તર્યામાસરુમાત્ય દ્ધા તીથાર્હૃતૈઃ કા ચનકુ ભતાેયૈઃ॥ ૧૪-૭॥
સિર સમુદ્રા સરસીશ્ચ ગ વા રક્ષઃકપી દ્રૈ પપાિદતાિન ।
તસ્યાપતન્મૂિધ્ન જલાિન જ ણાેિવ યસ્ય મેઘપ્રભવા ઇવાપઃ॥ ૧૪-૮॥
તપ વવષેિક્રયયાિપ તાવદ્યઃ પ્રેક્ષણીયઃ સતુરાં બભવૂ ।
રાજે દ્રનપે યિવધાનશાેભા તસ્યાેિદતાસી પુન ક્તદાષેા॥ ૧૪-૯॥
સ માૈલરક્ષાેહિર ભઃ સસૈ ય તૂયર્ વનાન દતપાૈરવગર્ઃ ।
િવવેશ સાૈધાેદ્ગતલાજવષાર્મુત્તાેરણામ વયરાજધાનીમ્॥ ૧૪-૧૦॥
સાૈ મિત્રણા સાવરજેન મ દમાધૂતબાલવ્યજનાે રથસ્થઃ ।
તાતપત્રાે ભરતને સાક્ષાદુપાયસઘંાત ઇવ પ્ર દ્ધઃ॥ ૧૪-૧૧॥
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પ્રાસાદકાલાગુ ધૂમરા જ તસ્યાઃ પુરાે વાયવુશને ભન્ના ।
વનાિન્ન ત્તને રઘૂત્તમને મુક્તા વયં વે ણિરવાબભાસ॥ે ૧૪-૧૨॥
શ્વશ્રજૂનાનુ ષ્ઠતચા વષેાં કણ રથસ્થાં રઘવુીરપત્નીમ્ ।
પ્રાસાદવાતાયનદૃ યબ ધૈઃ સાકેતનાયાઽ જ લ ભઃ પ્રણેમુઃ॥ ૧૪-૧૩॥
સુ્ફર પ્રભામ ડનમાનસયંૂ સા બભ્રતી શાશ્વતમઙ્ગરાગમ્ ।
રરાજ શદુ્ધે ત પનુઃ વપુય સદં શતા વિહ્નગતવે ભત્રાર્॥ ૧૪-૧૪॥
વે માિન રામઃ પિરબહર્વ ત િવશ્રા ય સાૈહાદર્િનિધઃ સહૃુદ્ યઃ ।
બા પાયમાનાે બ લમિન્નકેતમાલખે્યશષેસ્ય િપતુિવવેશ॥ ૧૪-૧૫॥
કૃતા જ લ તત્ર યદ બ સત્યાન્નાભ્ર યત વગર્ફલાદુ્ગ નર્ઃ ।
ત ચ્ચ ત્યમાનં સકૃુતં તવે ત જહાર લ ં ભરતસ્ય માતુઃ॥ ૧૪-૧૬॥
તથવૈ સગુ્રીવ બભીષણાદ નપુાચર કૃિત્રમસિંવધા ભઃ ।
સકં પમાત્રાેિદત સદ્ધય તે ક્રા તા યથા ચેત સ િવ મયને॥ ૧૪-૧૭॥
સભાજનાયાપેગતા સ િદવ્યાન્મનુી પુરસૃ્કત્ય હતસ્ય શત્રાેઃ ।
શશુ્રાવ તે યઃ પ્રભવાિદ તં્ત વિવક્રમે ગાૈરવમાદધાનમ્॥ ૧૪-૧૮॥
પ્ર તપ્રયાતષેુ તપાેધનષેુ સખુાદિવજ્ઞાતગતાધર્માસાન્ ।
સીતા વહ તાપેહૃતા યપૂ ન્રક્ષઃકપી દ્રા વસસજર્ રામઃ॥ ૧૪-૧૯॥
તચ્ચાત્મ ચ તાસલુભં િવમાનં હૃતં સરુારેઃ સહ િવતને ।
કૈલાસનાથાેદ્વહનાય ભૂયઃ પુ પં િદવઃ પુ પકમ વમં ત॥ ૧૪-૨૦॥
િપતુિનયાેગાદ્વનવાસમવેં િન તીયર્ રામઃ પ્ર તપન્નરાજ્યઃ ।
ધમાર્થર્કામષેુ સમાં પ્રપેદે યથા તથવૈાવરજેષુ ત્તમ॥્ ૧૪-૨૧॥
સવાર્સુ માતુ વિપ વ સલ વા સ િનિવશષેપ્ર તપ ત્તરાસીત્ ।
ષડાનનાપીતપયાેધરાસુ નેતા ચમનૂા મવ કૃ ત્તકાસ॥ુ ૧૪-૨૨॥
તનેાથર્વાꣳ લાેભપરાઙ્મખુને તને ઘ્નતા િવઘ્નભયં િક્રયાવાન્ ।
તનેાસ લાેકઃ િપ મા વનતે્રા તનેવૈ શાેકાપનુદેવ પતુ્રી॥ ૧૪-૨૩॥
સ પાૈરકાયાર્ ણ સમીક્ષ્ય કાલે રેમે િવદેહાિધપતેદુર્િહત્રા ।
ઉપ સ્થતશ્ચા વપુ તદ યં કૃ વાપેભાેગાે સકુયવે લ યા॥ ૧૪-૨૪॥
તયાેયર્થાપ્રા થત મ દ્રયાથાર્નાસદુેષાેઃ સદ્મસુ ચત્રવ સુ ।
પ્રાપ્તાિન દુઃખા યિપ દ ડકેષુ સં ચ ત્યમાનાિન સખુા યભવૂન॥્ ૧૪-૨૫॥
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અથાિધક નગ્ધિવલાેચનને મખુને સીતા શરપા ડુરેણ ।
આન દિયત્રી પિરણેતુરાસીદનક્ષરવ્ય જતદાેહદેન॥ ૧૪-૨૬॥
તામઙ્કમારાે ય કૃશાઙ્ગય ષ્ટ વણાર્ તરાક્રા તપયાેધરાગ્રામ્ ।
િવલ જમાનાં રહ સ પ્રતીતઃ પપ્રચ્છ રામાં રમણાેઽ ભલાષમ્॥ ૧૪-૨૭॥
સા દષ્ટનીવારબલીિન િહસ્રૈઃ સબંદ્ધવખૈાનસક યકાિન ।
ઇયષે ભૂયઃ કુશવ ત ગ તું ભાગીરથીતીરતપાવેનાિન॥ ૧૪-૨૮॥
તસ્યૈ પ્ર તશ્રુત્ય રઘપુ્રવીર તદ સતં પાશ્વર્ચરાનુયાતઃ ।
આલાેકિય યન્મુિદતામયાે યાં પ્રાસાદમભં્ર લહમા રાેહ॥ ૧૪-૨૯॥
ઋદ્ધાપણં રાજપથં સ પ ય વગાહ્યમાનાં સરયૂં ચ નાૈ ભઃ ।
િવલા સ ભશ્ચા યુ ષતાિન પાૈરૈઃ પુરાપેક ઠાપેવનાિન રેમ॥ે ૧૪-૩૦॥
સ િકવદ તી ં વદતાં પુરાેગઃ વ ત્તમુિદ્દ ય િવશદુ્ધ ત્તઃ ।
સપાર્િધરા ે ભુ ેઽપસપ પપ્રચ્છ ભદં્ર િવ જતાિરભદ્રઃ॥ ૧૪-૩૧॥
િનબર્ ધ ષ્ટઃ સ જગાદ સવ તવુ ત પાૈરાશ્ચિરતં વદ યમ્ ।
અ યત્ર રક્ષાેભવનાે ષતાયાઃ પિરગ્રહાન્માનવદેવ દેવ્યાઃ॥ ૧૪-૩૨॥
કલત્રિન દાગુ ણા િકલવૈમ યાહતં ક તિવપયર્યેણ ।
અયાેઘનનેાય ઇવા ભતપ્તં વૈદેિહબ ધાેહૃર્દયં િવદદ્ર॥ે ૧૪-૩૩॥
િકમાત્મિનવાર્દકથામપુેકે્ષ યામદાષેામુત સતં્ય મ ।
ઇત્યેકપક્ષાશ્રયિવક્લવ વાદાસી સ દાેલાચલ ચત્ત ત્તઃ॥ ૧૪-૩૪॥
િન શ્ચત્ય ચાન યિન ત્ત વાચ્યં ત્યાગને પ યાઃ પિરમાષુ્ટર્મૈચ્છત્ ।
અિપ વદેહા કમુતે દ્રયાથાર્દ્યશાેધનાનાં િહ યશાે ગર યઃ॥ ૧૪-૩૫॥
સ સિંનપત્યાવર હતાૈ ત દ્વિક્રયાદશર્નલુપ્તહષાર્ન્ ।
કાૈલીનમાત્માશ્રયમાચચકે્ષ તે યઃ પનુશ્ચેદમવુાચ વાક્યમ્॥ ૧૪-૩૬॥
રાજ ષવંશસ્ય રિવપ્રસતૂે પ સ્થતઃ પ યત ક દશૃાેઽયમ્ ।
મત્તઃ સદાચારશચુેઃ કલઙ્કઃ પયાેદવાતાિદવ દપર્ણસ્ય॥ ૧૪-૩૭॥
પાૈરેષુ સાેઽહં બહુલીભવ તમપાં તરંગે વવ તૈલ બ દુમ્ ।
સાેઢંુ ન ત પૂવર્મવણર્મીશે આલાિનકં સ્થા િરવ દ્વપે દ્રઃ॥ ૧૪-૩૮॥
તસ્યાપનાેદાય ફલપ્ર ત્તાવપુ સ્થતાયામિપ િનવ્યર્પેક્ષઃ ।
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ત્યક્ષા મ વૈદેહસતુાં પુર તા સમુદ્રને મ િપતુરાજ્ઞયવે॥ ૧૪-૩૯॥
અવૈ મ ચનૈામનઘે ત િકતુ લાેકાપવાદાે બલવાન્મતાે મે ।
છાયા િહ ભૂમેઃ શ શનાે મલ વનેારાેિપતા શુ દ્ધમતઃ પ્ર ભઃ॥ ૧૪-૪૦॥
રક્ષાવેધા તાે ન ચ મે પ્રયાસાે વ્યથર્ઃ સ વૈરપ્ર તમાેચનાય ।
અમષર્ણઃ શાે ણતકાઙ્ક્ષયા િક પદા શ તં દશ ત દ્વ જહ્વઃ॥ ૧૪-૪૧॥
તદેવ સગર્ઃ ક ણાદ્રર્ ચત્તનૈર્ મે ભવદ્ ભઃ પ્ર તષેધનીયઃ ।
યદ્ય થતા િનહૃર્તવાચ્યશલ્યા પ્રાણાન્મયા ધારિયતું ચરં વઃ॥ ૧૪-૪૨॥
ઇત્યુક્તવ તં જનકાત્મ યાં િનતા ત ક્ષા ભિનવેશમીશમ્ ।
ન કશ્ચન ભ્રા ષુ તષેુ શક્તાે િનષેદુ્ધમાસીદનુમાેિદતું વા॥ ૧૪-૪૩॥
સ લ મણં લ મણપવૂર્જન્મા િવલાેક્ય લાેકત્રયગીતક તઃ ।
સાૈ યે ત ચાભા ય યથાથર્ભાષી સ્થતં િનદેશે થગાિદદેશ॥ ૧૪-૪૪॥
પ્ર વતી દાેહદશં સની તે તપાવેનષેુ હયાલુરેવ ।
સ વં રથી તદ્વ્યપદેશનેયાં પ્રાપ ય વા મીિકપદં ત્યજૈનામ॥્ ૧૪-૪૫॥
સ શશુ્રવુાન્માતિર ભાગર્વને િપતુિનયાેગા પ્રહૃતં દ્વષદ્વત્ ।
પ્રત્યગ્રહીદગ્રજશાસનં તદાજ્ઞા ગુ ણાં? હ્યિવચારણીયા॥ ૧૪-૪૬॥
અથાનુકૂલશ્રવણપ્રતીતામત્ર નુ ભયુર્ક્તધુરં તુરંગૈઃ ।
રથં સમુ ત્રપ્ર તપન્નર મમારાે ય વૈદેહસતુાં પ્રતસ્થ॥ે ૧૪-૪૭॥
સા નીયમાના ચરા પ્રદેશા પ્રયંકરાે મે પ્રય ઇત્યન દત્ ।
નાબુદ્ધ ક પદુ્રમતાં િવહાય તં તમાત્મ ય સપત્ર ક્ષમ॥્ ૧૪-૪૮॥
જુગૂહ તસ્યાઃ પ થ લ મણાે ય સવ્યેતરેણ સુ્ફરતા તદ ણા ।
આખ્યાતમસ્યૈ ગુ ભાિવ દુઃખમત્ય તલુપ્ત પ્રયદશર્નને॥ ૧૪-૪૯॥
સા દુિન મત્તાપેગતા દ્વષાદા સદ્યઃપિર લાનમખુારિવ દા ।
રાજ્ઞઃ શવં સાવરજસ્ય ભૂયાિદત્યાશશસંે કરણૈરબાહ્યૈઃ॥ ૧૪-૫૦॥
ગુરાેિનયાેગાદ્વિનતાં વના તે સા વી ં સુ મત્રાતનયાે િવહાસ્યન્ ।
અવાયર્તવેાે થતવી ચહ તજૈર્હ્નાેદુર્િહત્રા સ્થતયા પુર તાત્॥ ૧૪-૫૧॥
રથા સ ય ત્રા િનગ્ હીતવાહાત્તાં ભ્રા યાં પુ લનેઽવતાયર્ ।
ગઙ્ગાં િનષાદાહૃતનાૈિવશષે તતાર સધંા મવ સત્યસધંઃ॥ ૧૪-૫૨॥
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અથ વ્યવસ્થાિપતવાક્કથં ચ સાૈ મિત્રર તગર્તબા પક ઠઃ ।
આૈ પા તકં મેઘ ઇવા મવષ મહીપતેઃ શાસનમુ જગાર॥ ૧૪-૫૩॥
તતાેઽ ભષઙ્ગાિનલિવપ્રિવદ્ધા પ્રભ્ર યમાનાભરણપ્રસનૂા ।
વમૂ તલાભપ્રકૃ ત ધિરત્રી ં લતવે સીતા સહસા જગામ॥ ૧૪-૫૪॥

ઇ વાકુવંશપ્રભવઃ કથં વાં ત્યજેદક મા પ તરાયર્ ત્તઃ ।
ઇ ત ક્ષ તઃ સશંિયતવે તસ્યૈ દદાૈ પ્રવેશં જનની ન તાવત્॥ ૧૪-૫૫॥
સા લુપ્તસજં્ઞા ન િવવેદ દુઃખં પ્રત્યાગતાસઃુ સમત યતા તઃ ।
તસ્યાઃ સુ મત્રાત્મજયત્નલ ધાે માેહાદભૂ કષ્ટતરઃ પ્રબાેધઃ॥ ૧૪-૫૬॥
ન ચાવદદ્ભતુર્રવણર્માયાર્ િનરાકિર ણાે ર્ જનાદતૃેઽિપ ।
આત્માનમવેં સ્થરદુઃખભાજં પનુઃ પનુદુર્ કૃ તનં િનિન દ॥ ૧૪-૫૭॥
આશ્વાસ્ય રામાવરજઃ સતી ં તામાખ્યાતવા મીિકિનકેતમાગર્ઃ ।
િનઘ્નસ્ય મે ભ ર્િનદેશરાૈકં્ષ્ય દેિવ ક્ષમ વે ત બભવૂ નમ્રઃ॥ ૧૪-૫૮॥
સીતા તમુ થા ય જગાદ વાક્યં પ્રીતા મ તે સાૈ ય ચરાય વ ।
બડાજૈસા િવ િરવાગ્રજેન ભ્રાત્રા યિદ થં પરવાન સ વમ્॥ ૧૪-૫૯॥
શ્વશ્રજૂનં સવર્મનુક્રમેણ િવજ્ઞાપય પ્રાિપતમ પ્રણામઃ ।
પ્ર િનષેકં મિય વતર્માનં સનૂાેરનુ યાયત ચેતસે ત॥ ૧૪-૬૦॥
વાચ્ય વયા મદ્વચના સ રા વહ્નાૈ િવશદુ્ધામિપ ય સમક્ષમ્ ।
માં લાેકવાદશ્રવણાદહાસીઃ શ્રુતસ્ય િક ત સદશૃં કુલસ્ય॥ ૧૪-૬૧॥
કલ્યાણબુદ્ધરેથવા તવાયં ન કામચારાે મિય શઙ્કનીયઃ ।
મમવૈ જન્મા તરપાતકાનાં િવપાકિવસૂ્ફ જથુરપ્રસહ્યઃ॥ ૧૪-૬૨॥
ઉપ સ્થતાં પવૂર્મપાત્ય લ મી ં વનં મયા સાધર્મ સ પ્રપન્નઃ ।
તદા પદં પ્રા ય તયા તરાષેા સાેઢા મ ન વદ્ભવને વસ તી॥ ૧૪-૬૩॥
િનશાચરાપે લુતભ ર્કાણાં તપ વનીનાં ભવતઃ પ્રસાદાત્ ।
ભૂ વા શર યા શરણાથર્મ યં કથં પ્રપ સ્યે વિય દ યમાને॥ ૧૪-૬૪॥
િકવા તવાત્ય તિવયાેગમાેઘે કુયાર્મપુેક્ષાં હત િવતેઽ મન્ ।
સ્યાદ્રક્ષણીયં યિદ મે ન તજે તદ યમ તગર્તમ તરાયઃ॥ ૧૪-૬૫॥
સાહં તપઃ સયૂર્િનિવષ્ટદૃ ષ્ટ વ પ્રસતૂેશ્ચિરતું ય ત યે ।
ભૂયાે યથા મે જનના તરેઽિપ વમવે ભતાર્ ન ચ િવપ્રયાેગઃ॥ ૧૪-૬૬॥
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પસ્ય વણાર્શ્રમપાલનં ય સ અેવ ધમા મનનુા પ્રતીતઃ ।
િનવાર્ સતા યવેમત વયાહં તપ વસામા યમવેક્ષણીયા॥ ૧૪-૬૭॥
તથે ત તસ્યાઃ પ્ર તગ્ હ્ય વાચં રામાનજેુ દૃ ષ્ટપથં વ્યતીતે ।
સા મુક્તક ઠં વ્યસના તભારાચ્ચક્ર દ િવગ્ ા કુરર વ ભૂયઃ॥ ૧૪-૬૮॥
તં્ય મયૂરાઃ કુસમુાિન ક્ષા દભાર્નપુાત્તા વજહુહર્િર યઃ ।

તસ્યાઃ પ્રપન્ને સમદુઃખભાવમત્ય તમાસીદુ્રિદતં વનેઽિપ॥ ૧૪-૬૯॥
તામ યગચ્છદુ્રિદતાનુકાર કિવઃ કુશે માહરણાય યાતઃ ।
િનષાદિવદ્ધા ડજદશર્નાે થઃ શ્લાેક વમાપદ્યત યસ્ય શાેકઃ॥ ૧૪-૭૦॥
તમશ્રુ નતે્રાવરણં પ્ર જ્ય સીતા િવલાપા દ્વરતા વવ દે ।
તસ્યૈ મુિનદાહદ લઙ્ગદશ દાશ્વા સપુતુ્રા શષ મત્યુવાચ॥ ૧૪-૭૧॥
ને િવ ષ્ટાં પ્ર ણધાનત વાં મ યાપવાદ ભતને ભત્રાર્ ।

તન્મા વ્ય થષ્ઠા િવષયા તર વં પ્રાપ્તા સ વૈદેિહ િપતુિનકેતમ્॥ ૧૪-૭૨॥
ઉ ખાતલાેકત્રયક ટકેઽિપ સત્યપ્ર તજ્ઞેઽ યિવક થનેઽિપ ।
વાં પ્રત્યક મા કલષુપ્ર ત્તાવ ત્યેવ મ યુભર્રતાગ્રજે મ॥ે ૧૪-૭૩॥
તવાે ક તઃ શ્વશરુઃ સખા મે સતાં ભવાેચ્છેદકરઃ િપતા તે ।
ધુિર સ્થતા વં પ તદેવતાનાં િક તન્ન યનેા સ મમાનુક યા॥ ૧૪-૭૪॥
તપ વસસંગર્િવનીતસ વે તપાવેને વીતભયા વસા મન્ ।
ઇતાે ભિવ યત્યનઘપ્રસતૂેરપત્યસસં્કારમયાેિવિધ તે॥ ૧૪-૭૫॥
અશૂ યતીરાં મુિનસિંનવેશૈ તમાપેહ ત્રી ં તમસાં વગાહ્ય ।
ત સકૈતાે સઙ્ગબ લિક્રયા ભઃ સપં સ્યતે તે મનસઃ પ્રસાદઃ॥ ૧૪-૭૬॥
પુ પં ફલં ચાતર્વમાહર ત્યાે બીજં ચ બાલેયમકૃષ્ટરાેિહ ।
િવનાેદિય ય ત નવા ભષઙ્ગામુદારવાચાે મુિનક યકા વામ્॥ ૧૪-૭૭॥
પયાેઘટૈરાશ્રમબાલ ક્ષા સવંધર્ય તી વબલાનુ પૈઃ ।
અસશંયં પ્રાક્તનયાપેપત્તેઃ તનંધયપ્રી તમવા સ્ય સ વમ્॥ ૧૪-૭૮॥
અનુગ્રહપ્રત્ય ભન દની ં તાં વા મીિકરાદાય દયાદ્રર્ચેતાઃ ।
સાયં ગા યા સતવેિદપાશ્વ વમાશ્રમં શા ત ગં િનનાય॥ ૧૪-૭૯॥
તામપર્યામાસ ચ શાેકદ નાં તદાગમપ્રી તષુ તાપસીષુ ।
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િનિવષ્ટસારાં િપ ભિહમાંશાેર ત્યાં કલાં દશર્ ઇવાષૈધીષુ॥ ૧૪-૮૦॥
તા ઇઙ્ગુદ નેહકૃતપ્રદ પમા તીણર્મે યા જનત પમ તઃ ।
તસ્યૈ સપયાર્નપુદં િદના તે િનવાસહેતાે ટજં િવતે ઃ॥ ૧૪-૮૧॥
તત્રા ભષેકપ્રયતા વસ તી પ્રયુક્તપૂ િવિધના ત થ યઃ ।
વ યને સા વલ્ક લની શર રં પત્યુઃ પ્ર સતંતયે બભાર॥ ૧૪-૮૨॥
અિપ પ્રભુઃ સાનુશયાેઽધનુા સ્યા કમુ સકુઃ શક્ર જતાેઽિપ હ તા ।
શશસં સીતાપિરદેવના તમનુ ષ્ઠતં શાસનમગ્ર ય॥ ૧૪-૮૩॥
બભવૂ રામઃ સહસા સબા પ તષુારવષ વ સહસ્યચ દ્રઃ ।
કાૈલીનભીતને ગ્ હાિન્નર તા ન તને વૈદેહસતુા મન તઃ॥ ૧૪-૮૪॥
િનગ્ હ્ય શાેકં વયમવે ધીમા વણાર્શ્રમાવેક્ષણ ગ કઃ ।
સ ભ્રા સાધારણભાેગ દં્ધ રાજં્ય ર ેિરક્તમનાઃ શશાસ॥ ૧૪-૮૫॥
તામેકભાયા પિરવાદભીરાેઃ સા વીમિપ ત્યક્તવતાે પસ્ય ।
વક્ષસ્યસઘંટ્ટસખંુ વસ તી રેજે સપત્નીરિહતવે લ મીઃ॥ ૧૪-૮૬॥
સીતાં િહ વા દશમખુિરપનુાપમેયે યદ યાં
તસ્યા અેવ પ્ર તકૃ તસખાે ય ક્રતનૂાજહાર ।
ત્તા તને શ્રવણિવષયપ્રાિપણા તને ભતુર્ઃ

સા દુવાર્રં કથમિપ પિરત્યાગદુઃખં િવષેહે॥ ૧૪-૮૭॥
ઇ ત શ્રીરઘવુંશે મહાકાવ્યે કિવશ્રીકા લદાસકૃતાૈ
સીતાપિરત્યાગાે નામ ચતુદર્શઃ સગર્ઃ॥
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