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Raghuvansha 14 by Kalidas

रघुवंशं सगः १४ कालदासकृतम्

भतः णाशादथ शाेचनीयं दशातरं त समं पे ।
अपयतां दाशरथी जनयाै छेदादवाेपतराेतयाै॥ १४-१॥
उभावुभायां णताै हतार यथामं वमशाेभनाै ताै ।
वपमाधतया न ाै ाताै सतपशसखाेपलात्॥ १४-२॥
अानदजः शाेकजमुबापतयाेरशीतं शशराे बभेद ।
गासरवाेजलमुणतं हमािनयद इवावतीणः॥ १४-३॥
ते पुयाेनैऋ तशमागानाािनवाे सदयं पृशताै ।
अपीसतं कुलानानां न वीरसूशदमकामयेताम्॥ १४-४॥
ेशावहा भतरलणाहं सीतेित नाम वमुदरयती ।
वगितय गुराेमहयावभभेदेन वधूववदे॥ १४-५॥
उ वसे ननु सानुजाेऽसाै वृेन भता शचना तवैव ।
कृ ं महीण इव याहा तामूचतते यमयमया॥ १४-६॥
अथाभषेकं रघुवंशकेताेः ारधमानदजलैजनयाेः ।
िनवतयामासरमायवृातीथातैः कानकुताेयैः॥ १४-७॥
सरसमुासरसी गवा रःकपीैपपादतािन ।
तयापतू जलािन जणाेवयय मेघभवा इवापः॥ १४-८॥
तपववेषययाप तावः ेणीयः सतरां बभूव ।
राजेनेपयवधानशाेभा तयाेदतासीपुनदाेषा॥ १४-९॥
स माैलराेहरभः ससैयतूयवनानदतपाैरवगः ।
ववेश साैधाेतलाजवषामुाेरणामवयराजधानीम्॥ १४-१०॥
साैमिणा सावरजेन मदमाधूतबालयजनाे रथथः ।
धृतातपाे भरतेन साादपुायसंघात इव वृः॥ १४-११॥
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रघुवंशं सगः १४ कालदासकृतम्

ासादकालागुधूमराजतयाः पुराे वायुवशेन भा ।
वनावृेन रघूमेन मुा वयं वेणरवाबभासे॥ १४-१२॥
ूजनानुतचावेषां कणीरथथां रघुवीरपीम् ।
ासादवातायनयबधैः साकेतनायाेऽलभः णेमुः॥ १४-१३॥
फुरभामडनमानसूयं सा बती शातमरागम् ।
रराज शेित पुनः वपुयै संदशता विगतेव भा॥ १४-१४॥
वेमािन रामः परबहवत वाय साैहादिनधः सः ।
बापायमानाे बलमकेतमालेयशेषय पतववेश॥ १४-१५॥
कृतालत यदब सयाायत वगफलाुनः ।
तयमानं सकृतं तवेित जहार लां भरतय मातः ॥ १४-१६॥
तथैव सीवबभीषणादनुपाचरकृिमसंवधाभः ।
संकपमााेदतसयते ाता यथा चेतस वयेन॥ १४-१७॥
सभाजनायाेपगतास दयाुनीपुरकृय हतय शाेः ।
शाव तेयः भवाद वृं ववमे गाैरवमादधानम्॥ १४-१८॥
ितयातेषु तपाेधनेषु सखादवातगताधमासान् ।
सीतावहताेपतायपूजाःकपीावससज रामः ॥ १४-१९॥
ताचतासलभं वमानं तं सरारेः सह जीवतेन ।
कैलासनाथाेहनाय भूयः पुपं दवः पुपकमवमंत॥ १४-२०॥
पतिनयाेगानवासमेवं िनतीय रामः ितपरायः ।
धमाथकामेषु समां पेदे यथा तथैवावरजेषु वृम्॥ १४-२१॥
सवास मातवप वसलवास िनवशेषितपरासीत् ।
षडाननापीतपयाेधरास नेता चमूनामव कृकास॥ १४-२२॥
तेनाथवाꣳाेभपराुखेन तेन ता वभयं यावान् ।
तेनास लाेकः पतृमावनेा तेनैव शाेकापनुदेव पुी॥ १४-२३॥
स पाैरकायाण समीय काले रेमे वदेहाधपतेदुहा ।
उपथता वपुतदयं कृवाेपभाेगाेसकयेव लया॥ १४-२४॥
तयाेयथााथतमयाथानासेदषुाेः सस चवस ।
ाािन दःुखायप दडकेषु संचयमानािन सखायभूवन्॥ १४-२५॥
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रघुवंशं सगः १४ कालदासकृतम्

अथाधकधवलाेचनेन मुखेन सीता शरपाडरेण ।
अानदयी परणेतरासीदनरयतदाेहदेन॥ १४-२६॥
ताममाराेय कृशायं वणातराातपयाेधरााम् ।
वलमानां रहस तीतः पछ रामां रमणाेऽभलाषम्॥ १४-२७॥
सा दनीवारबलिन हंैः संबवैखानसकयकािन ।
इयेष भूयः कुशवत गतं भागीरथीतीरतपाेवनािन॥ १४-२८॥
तयै ितुय रघुवीरतदसतं पाचरानुयातः ।
अालाेकययुदतामयाेयां ासादमंलहमाराेह॥ १४-२९॥
ऋापणं राजपथं स पयवगामानां सरयूं च नाैभः ।
वलासभायुषतािन पाैरैः पुराेपकठाेपवनािन रेमे॥ १४-३०॥
स कंवदतीं वदतां पुराेगः ववृमुय वशवृः ।
सपाधराजाेभुजाेऽपसप पछ भं वजतारभः॥ १४-३१॥
िनबधपृः स जगाद सव तवत पाैरारतं वदयम् ।
अय राेभवनाेषतायाः परहाानवदेव देयाः॥ १४-३२॥
कलिनदागुणा कलैवमयाहतं कितवपययेण ।
अयाेघनेनाय इवाभतं वैदेहबधाेदयं वदे॥ १४-३३॥
कमािनवादकथामुपेे जायामदाेषामुत संयजाम ।
इयेकपायवववादासीस दाेलाचलचवृः॥ १४-३४॥
िनय चानयिनवृ वायं यागेन पयाः परमाुमैछत् ।
अप वदेहाकमुतेयाथाशाेधनानां ह यशाे गरयः॥ १४-३५॥
स संिनपयावरजाहताैजातयादशनलहषान् ।
काैलनमाायमाचचे तेयः पुनेदमुवाच वाम्॥ १४-३६॥
राजषवंशय रवसूतेपथतः पयत कशाेऽयम् ।
मः सदाचारशचेः कलः पयाेदवातादव दपणय॥ १४-३७॥
पाैरेषु साेऽहं बलभवतमपां तरंगेवव तैलबदमु् ।
साेढं न तपूवमवणमीशे अालािनकं थाणुरव पेः॥ १४-३८॥
तयापनाेदाय फलवृावुपथतायामप िनयपेः ।
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रघुवंशं सगः १४ कालदासकृतम्

याम वैदेहसतां पुरतासमुनेमं पतरायेव॥ १४-३९॥
अवैम चैनामनघेित कंत लाेकापवादाे बलवाताे मे ।
छाया ह भूमेः शशनाे मलवेनाराेपता शमतः जाभः॥ १४-४०॥
राेवधाताे न च मे यासाे यथः स वैरितमाेचनाय ।
अमषणः शाेणतकाया कं पदा पृशतं दशित जः॥ १४-४१॥
तदेव सगः कणाचैन मे भवः ितषेधनीयः ।
यथता िनतवायशयााणाया धारयतं चरं वः॥ १४-४२॥
इयुवतं जनकाजायां िनताताभिनवेशमीशम् ।
न कन ातृषु तेषु शाे िनषेमुासीदनुमाेदतं वा॥ १४-४३॥
स लणं लणपूवजा वलाे लाेकयगीतकितः ।
साैयेित चाभाय यथाथभाषी थतं िनदेशे पृथगाददेश॥ १४-४४॥
जावती दाेहदशंसनी ते तपाेवनेषु पृहयाल रेव ।
स वं रथी तपदेशनेयां ापय वाीकपदं यजैनाम्॥ १४-४५॥
स शुवाातर भागवेन पतिनयाेगातं षत् ।
यहीदजशासनं तदाा गुणां?वचारणीया॥ १४-४६॥
अथानुकूलवणतीतामभयुधुरं तरंगैः ।
रथं समितपरममाराेय वैदेहसतां तथे॥ १४-४७॥
सा नीयमाना चरादेशायंकराे मे य इयनदत् ।
नाबु कपमतां वहाय जातं तमायसपवृम्॥ १४-४८॥
जुगूह तयाः पथ लणाे यसयेतरेण फुरता तदणा ।
अायातमयै गु भाव दःुखमयतलयदशनेन॥ १४-४९॥
सा दिुनमाेपगताषादासःपरानमुखारवदा ।
राः शवं सावरजय भूयादयाशशंसे करणैरबाैः॥ १४-५०॥
गुराेिनयाेगािनतां वनाते सावीं समातनयाे वहायन् ।
अवायतेवाेथतवीचहतैजाेदुहा थतया पुरतात्॥ १४-५१॥
रथास या िनगृहीतवाहाां ातृजायां पुलनेऽवताय ।
गां िनषादातनाैवशेषततार संधामव सयसंधः॥ १४-५२॥

4 sanskritdocuments.org



रघुवंशं सगः १४ कालदासकृतम्

अथ यवथापतवाथंचसाैमिरतगतबापकठः ।
अाैपाितकं मेघ इवामवष महीपतेः शासनमुगार॥ १४-५३॥
तताेऽभषािनलववा यमानाभरणसूना ।
वमूितलाभकृितं धरीं लतेव सीता सहसा जगाम॥ १४-५४॥
इवाकुवंशभवः कथं वां यजेदकापितरायवृः ।
इित ितः संशयतेव तयै ददाै वेशं जननी न तावत्॥ १४-५५॥
सा लसंा न ववेद दःुखं यागतासः समतयतातः ।
तयाः समाजयलधाे माेहादभूकतरः बाेधः॥ १४-५६॥
न चावदतरवणमाया िनराकरणाेवृजनातेऽप ।
अाानमेवं थरदःुखभाजं पुनः पुनदुकृितनं िनिनद॥ १४-५७॥
अााय रामावरजः सतीं तामायातवाीकिनकेतमागः ।
िनय मे भतृिनदेशराैयं देव मवेित बभूव नः॥ १४-५८॥
सीता तमुथाय जगाद वां ीता ते साैय चराय जीव ।
बडाैजसा वणुरवाजेन ाा यदथं परवानस वम्॥ १४-५९॥
ूजनं सवमनुमेण वापय ापतमणामः ।
जािनषेकं मय वतमानं सूनाेरनुयायत चेतसेित॥ १४-६०॥
वायवया मचनास राजा वाै वशामप यसमम् ।
मां लाेकवादवणादहासीः ुतय कं तसशं कुलय॥ १४-६१॥
कयाणबुेरथवा तवायं न कामचाराे मय शनीयः ।
ममैव जातरपातकानां वपाकवफूजथुरसः॥ १४-६२॥
उपथतां पूवमपाय लीं वनं मया साधमस पः ।
तदापदं ाय तयाितराेषासाेढा न ववने वसती॥ १४-६३॥
िनशाचराेपुतभतृकाणां तपवनीनां भवतः सादात् ।
भूवा शरया शरणाथमयं कथं पये वय दयमाने॥ १४-६४॥
कंवा तवायतवयाेगमाेघे कुयामुपेां हतजीवतेऽन् ।
याणीयं यद मे न तेजतदयमतगतमतरायः॥ १४-६५॥
साहं तपः सूयिनवव सूतेरतं यितये ।
भूयाे यथा मे जननातरेऽप वमेव भता न च वयाेगः॥ १४-६६॥
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नृपय वणामपालनं यस एव धमाे मनुना तीतः ।
िनवासतायेवमतवयाहं तपवसामायमवेणीया॥ १४-६७॥
तथेित तयाः ितगृ वाचं रामानुजे पथं यतीते ।
सा मुकठं यसनाितभाराद वा कुररव भूयः॥ १४-६८॥
नृयं मयूराः कुसमािन वृा दभानुपाावजहरयः ।
तयाः पे समदःुखभावमयतमासीदतं वनेऽप॥ १४-६९॥
तामयगछदतानुकार कवः कुशेाहरणाय यातः ।
िनषादवाडजदशनाेथः ाेकवमापत यय शाेकः॥ १४-७०॥
तमु नेावरणं मृय सीता वलापारता ववदे ।
तयै मुिनदाेहदलदशी दाासपुाशषमयुवाच॥ १४-७१॥
जाने वसृां णधानतवां मयापवादभतेन भा ।
ता यथा वषयातरवं ाास वैदेह पतिनकेतम्॥ १४-७२॥
उखातलाेकयकटकेऽप सयितेऽयवकथनेऽप ।
वां यकाकलषवृावयेव मयुभरताजे मे॥ १४-७३॥
तवाेकितः शरः सखा मे सतां भवाेछेदकरः पता ते ।
धुर थता वं पितदेवतानां कं त येनास ममानुकया॥ १४-७४॥
तपवसंसगवनीतसवे तपाेवने वीतभया वसान् ।
इताे भवययनघसूतेरपयसंकारमयाेवधते॥ १४-७५॥
अशूयतीरां मुिनसंिनवेशैतमाेपहीं तमसां वगा ।
तसैकताेसबलयाभः संपयते ते मनसः सादः॥ १४-७६॥
पुपं फलं चातवमाहरयाे बीजं च बालेयमकृराेह ।
वनाेदययत नवाभषामुदारवाचाे मुिनकयकावाम्॥ १४-७७॥
पयाेघटैरामबालवृासंवधयती वबलानुपैः ।
असंशयं ानयाेपपेः तनंधयीितमवायस वम्॥ १४-७८॥
अनुहयभनदनीं तां वाीकरादाय दयाचेताः ।
सायं मृगायासतवेदपा वमामं शातमृगं िननाय॥ १४-७९॥
तामपयामास च शाेकदनां तदागमीितषु तापसीषु ।
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िनवसारां पतृभहमांशाेरयां कलां दश इवाैषधीषु॥ १४-८०॥
ता इु देहकृतदपमातीणमेयाजनतपमतः ।
तयै सपयानुपदं दनाते िनवासहेताेटजं वतेः ॥ १४-८१॥
ताभषेकयता वसती युपूजा वधनाितथयः ।
वयेन सा वकलनी शररं पयुः जासंततये बभार॥ १४-८२॥
अप भुः सानुशयाेऽधुना याकमुसकः शजताेऽप हता ।
शशंस सीतापरदेवनातमनुतं शासनमजाय॥ १४-८३॥
बभूव रामः सहसा सबापतषारवषीव सहयचः ।
काैलनभीतेन गृहारता न तेन वैदेहसता मनतः॥ १४-८४॥
िनगृ शाेकं वयमेव धीमावणामावेणजागकः ।
स ातृसाधारणभाेगमृं रायं रजाेरमनाः शशास॥ १४-८५॥
तामेकभाया परवादभीराेः सावीमप यवताे नृपय ।
वयसंघसखं वसती रेजे सपीरहतेव लीः॥ १४-८६॥
सीतां हवा दशमुखरपुनाेपमेये यदयां
तया एव ितकृितसखाे यतूनाजहार ।
वृातेन वणवषयापणा तेन भतः
सा दवुारं कथमप परयागदःुखं वषेहे॥ १४-८७॥
इित ीरघुवंशे महाकाये कवीकालदासकृताै
सीतापरयागाे नाम चतदशः सगः ॥
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