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Raghuvansha 19 by Kalidas

रघुवंशं सगः १९ अवणश ृार कालदासकृतम्

अवणमभषय राघवः वे पदे तनयमतेजसम् ।
शये ुतवतामपमः पमे वयस नैमषं वशी ॥ १९-१॥
त तीथसललेन दघकातपमतरतभूमभः कुशैः ।
साैधवासमुटजेन वृतः संचकाय फलिनःपृहतपः ॥ १९-२॥
लधपालनवधाै न तसतः खेदमाप गुणा ह मेदनी ।
भाेुमेव भुजिनजतषा न साधयतमय कपता ॥ १९-३॥
साेऽधकारमभकः कुलाेचतं कान वयमवतयसमाः ।
संिनवेय सचवेवतःपरं ीवधेयनवयाैवनाेऽभवत् ॥ १९-४॥
कामनीसहचरय कामनतय वेमस मृदनादषु ।
ऋमतमधकरः पूवमुसवमपाेहदुसवः ॥ १९-५॥
इयाथपरशूयममः साेढमेकमप स णातरम् ।
अतरेव वहरदवािनशं न यपैत समुसकाः जाः ॥ १९-६॥
गाैरवादप जात मणां दशनं कृितकातं ददाै ।
तवाववरावलबना केवलेन चरणेन कपतम् ॥ १९-७॥
तं कृतणतयाेऽनुजीवनः काेमलानखरागषतम् ।
भेजरे नवदवाकरातपपृपजतलाधराेहणम् ॥ १९-८॥
याैवनाेतवलासनीतनाेभलाेलकमला दघकाः ।
गूढमाेहनगृहातदबुभः स यगाहत वगाढमथः ॥ १९-९॥
त सेकतलाेचनानैधाैतरागपरपाटलाधरैः ।
अनातमधकं यलाेभयपतकृतकातभमुखैः ॥ १९-१०॥
ाणकातमधुगधकषणीः पानभूमरचनाः यासखः ।
अयपत स वासतासखः पुपताः कमलनीरव पः ॥ १९-११॥
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साितरेकमदकारणं रहतेन दमभलेषुरनाः ।
ताभरयुपतं मुखासवं साेऽपबकुलतयदाेहदः ॥ १९-१२॥
अमपरवतनाेचते तय िनयतरशूयतामुभे ।
वक च दयंगममा वगुवागप च वामलाेचना ॥ १९-१३॥
स वयं हतपुकरः कृती लाेलमायवलयाे हरनः ।
नतकरभनयाितलनीः पावितषु गुवलयत् ॥ १९-१४॥
चा नृयवगमे स तुखं वेदभितलकं परमात् ।
ेमदवदनािनलः पबयजीवदमरालकेराै ॥ १९-१५॥
तय सावरणसंधयः कायवतषु नवेषु सनः ।
वभाभपसृय चरे सामभुवषयाः समागमा ॥ १९-१६॥
अुलकसलयातजनं ूवभकुटलं च वीतम् ।
मेखलाभरसकृ बधनं वयणयनीरवाप सः ॥ १९-१७॥
तेन दिूतवदतं िनषेदषुा पृतः सरतवाररािषु ।
शुवे यजनय कातरं वलपरशनाे वचः ॥ १९-१८॥
लाैयमेय गृहणीपरहातकवसलभास तपुः ।
वतते  स कथंचदालखुलरणसवितकः ॥ १९-१९॥
ेमगवतवपमसरादायता मदनाहीतम् ।
िनयुसववधछलेन तं देय उझतषः कृताथताम् ॥ १९-२०॥
ातरेय परभाेगशाेभना दशनेन कृतखडनयथाः ।
ालः णयनीः सादयसाेऽदनुाेणयमथरः पुनः ॥ १९-२१॥
वकिततवपमनाः यभैसरवदय एव तम् ।
छदातगलताुबदुभः ाेधभवलयैववतनैः ॥ १९-२२॥
पुपशयनाꣳतागृहानेय दिूतकृतमागदशनः ।
अवभूपरजनानारतं साेऽवराेधभयवेपथूरम् ॥ १९-२३॥
नाम वभजनय ते मया ाय भायमप तय काते ।
लाेलपं ननु मनाे ममेित तं गाेवखलतमूचुरनाः ॥ १९-२४॥
चूणब ल लतगाकुलं छमेखलमलकातम् ।
उथतय शयनं वलासनतय वमरतायपावृणाेत् ॥ १९-२५॥
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स वयं चरणरागमादधे याेषतां न च तथा समाहतः ।
लाेयमाननयनः थांशकैमेखलागुणपदैिनतबभः ॥ १९-२६॥
चुबने वपरवितताधरं हतराेध रशनावघने ।
वतेछमप तय सवताे मथेधनमभूधूरतम् ॥ १९-२७॥
दपणेषु परभाेगदशनीनमपूवमनुपृसंथतः ।
छायया तमनाेया वधूिनमीलतमुखीकार सः ॥ १९-२८॥
कठसमृदबुाबधनं यतपादतलमपादयाेः ।
ाथयत शयनाेथतं यातं िनशाययवसगचुबनम् ॥ १९-२९॥
ेय दपणतलथमानाे राजवेषमितशशाेभनम् ।
पये न स तथा यथा युवा यलपरभाेगमडनम् ॥ १९-३०॥
मकृयमपदय पातः थतं तमनवथतं याः ।
व हे शठ पलायनछलायसेित धुः कचहैः ॥ १९-३१॥
तय िनदयरितमालसाः कठसूमपदय याेषतः ।
अयशेरत बृहजुातरं पीवरतनवलचदनम् ॥ १९-३२॥
संगमाय िनश गूढचारणं चारदिूतकथतं पुराेगताः ।
वययस कुततमाेवृतः कामुकेित चकृषुतमनाः ॥ १९-३३॥
याेषतामुडपतेरवाचषां पशिनवृितमसाववावन् ।
अाराेह कुमुदाकराेपमां रािजागरपराे दवाशयः ॥ १९-३४॥
वेणुना दशनपीडताधरा वीणया नखपदाताेरवः ।
शपकाय उभयेन वेजतातं वजनयना यलाेभयन् ॥ १९-३५॥
असववचनायं मथः ीषु नृयमुपधाय दशयन् ।
स याेगिनपुणैः याेृभः संजघष सह मसंिनधाै ॥ १९-३६॥
अंसलबकुटजाजुनजतय नीपरजसारागणः ।
ावृष मदबहणेवभूकृिमाषु वहारवमः ॥ १९-३७॥
वहा शयने पराुखीनानुनेतमबलाः स तवरे ।
अाचका घनशदववाता ववृय वशतीभुजातरम् ॥ १९-३८॥
काितकषु सवतानहयभायामनीषु ललतानासखः ।
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अवभु सरतमापहां मेघमुवशदां स चकाम् ॥ १९-३९॥
सैकतं स सरयूं ववृवतीं ाेणबबमव हंसमेखलम् ।
वयावलसतानुकारणीं साैधजालववरैयलाेकयत् ॥ १९-४०॥
ममरैरगुधूपगधभयहेमरशनैतमेकतः ।
जराथनमाेलाेलपं हैमनैिनवसनैः समयमाः ॥ १९-४१॥
अपततमतदपयाे गभवेमस िनवातकुषु ।
तय सवसरतातरमाः सातां शशररायाे ययुः ॥ १९-४२॥
दणेन पवनेन संभृतं ेय चूतकुसमं सपवम् ।
अवनैषुरवधूतवहातं दुसहवयाेगमनाः ॥ १९-४३॥
ताः वममधराेय दाेलया ेयपरजनापवया ।
मुरु िनबडं भयछलाकठबधनमवाप बाभः ॥ १९-४४॥
तं पयाेधरिनषचदनैमाैकथतचाभूषणैः ।
ीवेषवधभः सषेवरे ाेणलबमणमेखलैः याः ॥ १९-४५॥
यस लसहकारमासवं रपाटलसमागमं पपाै ।
तेन तय मधुिनगमाकृशयाेिनरभवपुननवः ॥ १९-४६॥
एवमयसखािन िनवशयकायवमुखः स पाथवः ।
अालणिनवेदतानृतूनयवाहयदनवाहतः ॥ १९-४७॥
तं ममप न भावतः शेकुरामतमयपाथवाः ।
अामयत रितरागसंभवाे दशाप इव चमणाेत् ॥ १९-४८॥
दाेषमप त साेऽयजसवत भषजामनावः ।
वादुभत वषयैततताे दःुखमयगणाे िनवायते ॥ १९-४९॥
तय पाडवदनापभूषणा सावलबगमना मृदुवना ।
राजयपरहािनराययाै कामयानसमवथया तलाम् ॥ १९-५०॥
याेम पमकलाथतेदु वा पशेषमव घमपवलम् ।
रा तकुलमभूयातरे वामनाचरव दपभाजनम् ॥ १९-५१॥
बाढमेष दवसेषु पाथवः कम साधयित पुजने ।
इयदशतजाेऽय मणः शदचूुरघशनीः जाः ॥ १९-५२॥
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स वनेकविनतासखाेऽप सपावनीमनवलाे संतितम् ।
वैयपरभावनं गदं न दप इव वायुमयगात् ॥ १९-५३॥
तं गृहाेपवनएव संगताः पमतवदा पुराेधसा ।
राेगशातमपदय मणः संभृते शखिन गूढमादधुः ॥ १९-५४॥
तैः कृतकृितमुयसंहैराश तय सहधमचारणी ।
साधु शभगभलणा यपत नराधपयम् ॥ १९-५५॥
तयातथावधनरेवपशाेका-
दुणैवलाेचनजलैः थमाभतः ।
िनवापतः कनककुमुखाेझतेन
वंशाभषेकवधना शशरेण गभः ॥ १९-५६॥
तं भावाथ सवसमयाकाणीनां जाना-
मतगूढं ितरव नभाेबीजमुं दधाना ।
माैलैः साध थवरसचवैहेमसंहासनथा
राी रायं वधवदशषतरयाहताा ॥ १९-५७॥
इित ीरघुवंशे महाकाये कवीकालदास-

कृताववणश ृाराे नामैकाेनवंशः सगः ॥
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