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श्रीनननिसानित्ये उनिप्रत्युनिनिचार:
डाW. सोमनाथदाश:
साराश
ां ः
दविणभारते प्रवसद्धेषु भविसावहत्यप्रणेतृषु िरकवििः कवििरश्च श्रीश्रीवनवधस्िामी अन्यतमिः । ते न बहू नां देि-देिीनां महत्त्िमुररीकृ त्य
स्यीयभगिद्भवििः प्रादवशय । प्रायशिः विंशवतसहस्रश्लोका: ते न रवचता: । एते षु सिेष्िवप सौन्दययतत्त्िावन विलसवन्त सिेषां सहृदयानां हृदयावन
रञ्जयवन्त । रस-गुण-अलङ्कार-रीवत-िक्रोवि-औवचत्यसारभूतावन अस्य पद्यावन सिेषां पवतातानामवप चे तांवस चन्दवन्त । कवििः कश्चन
शब्दक्रीाावनपणु िः शब्दााम्बरमेि स्िकाव्ये प्रदशययवत, कश्चन भािप्रिणिः भािेषु तल्लीनिः स्ितिःस्फूतय तया शब्दााम्बरं विना
प्रसादगुणगुवम्फतावन पद्यावन रचयवत, अन्यश्च प्रवतभािान् भािं शब्दााम्बरं च उभयथा उट्टङ्कवयतुं प्रभिवत । एिं प्रकारे ण एते षु
तृतीयप्रकारकोऽयं श्रीवनवधस्िामी भािभङ्गं विना शब्दसंयोजनायामवप वनपुणिः दृश्यते । एकवस्मन्नेि श्लोके उविप्रत्युविं प्रदश्यय
स्िीयशब्दसंरचनायािः अपूिं िैदुष्यं ते न प्रदश्ययते । एषा उवि-प्रत्युविप्रवक्रया “संिाद:”, “िाकोिाक् ” इत्यवप उच्यते । आंग्लभाषायामेतत्पदं
Dialogue इवत कथ्यते । िेदोपवनषद्रामायण-महाभारत-पुराण-संवहतावदषु ग्रन्थेषु एतादृशािः संिादािः प्रायशिः प्राप्यन्ते । श्रीमद्भगिद्गीतायां
श्रीकृ ष्णाजुयनसंिादिः प्रवसद्धिः । एतादृशािः संिादािः पृथक् पृथक् श्लोके षु प्राप्यन्ते । श्रीवनवधस्िावमनामुवििै वच्यं तु तस्मावद्भन्नं भिवत ।
एकवस्मन्नेि च्छन्दोबद्धपद्ये द्वयोिः सिं ादिः उविप्रत्यवु िश्च ते न प्रदश्ययते । एतादृशी परम्परा अलङ्कारशास्त्रे शब्दालङ्कारसन्दभे
िक्रोक्तत्यलङ्कारे सहृदयैराकलवयतुं शक्तयते । प्रकृ ते शोधपत्रे श्रीवनवधसावहत्ये षु - िसमु वतशतकम्, वितणगरप्पवन्िंशवत:, श्रीगोपालवत्रश
ं त्,
श्रीभद्राचलपञ्चाशत्, श्रीद्वारकावत्रंशत्, मुरली- पञ्चाशत्, पादस्तुवतिः, कुञ्जररञ्जनम्, मञ्जुरामायणे सीतावििाहाध्याय:,
श्रीमालोलविलास: (प्रथमसगय :), श्रीमन्दवस्मतरामायणम् (बालस्पन्द:) इत्यावदषु िाकोिाग्िै वच्यम् वकवञ्चदत्रोदाहरणपुरस्सरं पयायलोच्यते ।
मूल शब्दा: विंशवतसहस्रश्लोका, सिेषां सहृदयानां हृदयावन, वकवञ्चदत्रोदाहरणपु रस्सरं पयायलोच्यते

प्रस्तािना
कटुकषायाम्लमधरु लिणरसपाकवनपणु : स्रष्टा परंब्रह्म विवधबद्ध: सन् जरामरणजजयररतस्य भौवतकजगत: सृवष्टं विदधावत; परन्तु
तवद्भन्न: सहृदयपदारूढ: वनयवतकृ तवनयममि
ु : सहृदयहृदयविजेता अलौवकककृ वतस्रष्टा निरसपाकचतुर: कवि: कामवप अपूिां
भारतीं सृजवत, यया स: कीवतय-प्रीवतभयां सह धमायथयकाममोिान् पुरुषाथायनवप अिाप्नोवत । स: स्िीयभारतीराज्ञ्या सह धराजगत्या:
भािसाम्रज्यस्य स्ितन्त्रसम्राड्रूपेण अजातशत्र:ु स्िेच्छया स्िसंसारं सृजवत । अत: साधि
ू ं–
अपारे काव्यसंसारे कविरे ि प्रजापवत: ।
यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं पररितयते ।। (ध्िन्यालोकिः – 3/पृ.551)
सामान्यतया यान् शब्दान् ियं कथयाम:, यांश्चाथायन् ियमवु ल्लखाम: तानेि विवशष्टतया रसगुणालङ्कार-रीवत-िक्रोवि-पाकशय्यावदवभ: स्िलेखनीमाध्यमेन सज्जीकृ त्य उपस्थापयवत कवि: । तदि
ु ं–
यानेि शब्दान् ियमालपाम: यानेि चाथायन् ियमवु ल्लखाम: ।
तानेि विन्यासविशेषभव्यैस्संलापयन्तो कियो जयवन्त ।। इवत । (वशिलीलाणयििः – 1/13)
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कवि: ऋवष:, प्रजापवत:, सम्राा्, सामावजक:, सहृदय:, वचत्रकर:, मधपु ायी, रवसको भिवत । तस्य पुतयपरम्पाराया: आवददायादा:
मन्त्रद्रष्टार: िैवदकाषयवचन्तनपरम्पराया: ऋषय एि भिवन्त । वकमथयवमवत चेत् लौवकककाव्यवचन्तनस्य आवदस्रोतांवस िेदा एि
भिवन्त । एकत्र भरतमवु न: कथयवत जग्राह पाठम् ऋग्िेदात् सामभयो गीतमेि च ।
यजुिेदादवभनयान् रसानाथियणादवप ।। (नाट्यशास्त्रे, प्रथमाध्याये)
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अवस्मन् क्रमे दृश्य-श्रव्यात्मकावन नैकावन काव्यावन विरवचतावन । प्रत्येकं काव्येषु
नायक-नावयकाद्यालम्बनविभािा: रसमालम्ब्य वतष्ठवन्त । दृश्यावदकाव्येषु यावन
पात्रावण भिवन्त, तेषां पारस्पररकसम्भाषणं कविना उपस्थाप्यते तथा च प्रत्यितया
तेषामाङ्वगक-िावचक-आहायय-सावत्त्िकावभनय: अस्मावभ: द्रष्टटं शक्तयते । परन्तु
महाकाव्य-खताकाव्यावदषु तथा िस्तुवस्थवत: न भिवत । अत: तेषां के िलं
श्रिणेवन्द्रयग्राह्यत्िात् श्रव्यकाव्यनाम्ना तावन व्यपवदश्यन्ते ।
श्रव्यकाव्येषु उनिप्रत्युनिनिचारः
के चन किय: श्रव्यकाव्येष्िवप सम्भाषणप्रवक्रयाया: उपस्थापनं छन्दोबद्धपद्यै:
अनुस्यतू तया कुियन्तो दृश्यन्ते । तत्र एकवस्मन्नेि पद्ये उवि-प्रत्यि
ु यिः सहृदयै:
आकलवयतंु शक्तयन्ते । एषा उवि-प्रत्यवु िवक्रया “संिाद:”, “िाकोिाक्” इत्यवप
उच्यते । आंग्लभाषायामेतत्पदं Dialogue इवत कथ्यते । अस्याथय: –
“Dialogue (sometimes spelled dialog in American English) is a
literary and theatrical form consisting of a written or spoken
conversational exchange between two or more ("dia" means
through or across) people.“

सहृदयतां च उभयथा प्रकाशयामास:ु । ते न के िलं देिदेिीस्तोत्रावण, अवप तु
नाटकावन, नगनदीिणयनावन, शास्त्राथयविचारान,् शृङ्गारपोषकखताकाव्यावन,
महाकाव्यावन अवप प्रवणनाय । कवििरै रेतै: प्रायश: विंशवतसहस्रश्लोका: वलवखता: ।
ते सिेऽवप श्लोका: प्रायश: ग्रन्थवलप्यामेि आसन् । महता श्रमेण तेषां पुत्रा: तान्
देिनागरीवलप्यां, तावमलवलप्यां च पररितयनं कृ त्िा अनेकत्र प्रकावशतिन्त: ।
वतरुपवतरावष्ियसंस्कृ विश्वविद्यालयपित: अवप तेषां संग्रहरूपेण एक: बृहदग्र् न्थ:
प्रकावशतिः।
तत्कृ वतसौरभाघ्राणेन
यथाबुवद्ध
श्रीवनधीनां
श्रीवनधौ
“उविप्रत्यवु िप्रवक्रया” इत्यमंु विषयमरु रीकृ त्य सामान्यतया वकवञ्चदत्रोपस्थाप्यते ।
श्रीनननिसानित्ये उनि-प्रत्युनिनिचारः
िसमु वतशतकम,् वितणगरप्पवन्िंशवत:, श्रीगोपालवत्रंशत,् श्रीभद्राचलपञ्चाशत्,
श्रीद्वारकावत्रश
ं त,् मरु लीपञ्चाशत्, पादस्तवु तिः, कुञ्जररञ्जनम,् मञ्जरु ामायणे
सीतावििाहाध्याय:, श्रीमालोलविलास: (प्रथमसगय:), श्रीमन्दवस्मतरामायणम्
(बालस्पन्द:) इत्यावदषु कृ वतषु िाकोिाग्िैवच्यम् अतीि रमणीयतया भिकविवभ:
श्रीमवद्भ: श्रीवनवधवभ: उपस्थावपतम् । के षाञ्चनोदाहरणावन अत्रोपस्थाप्यन्ते । यथा –
िसमु नतशतके –
“भोिंु त्िामहमत्ु सकु स्तदवु चतं” “साकूतमेतत्कथम?् ”
“भिं वनलयिणं वकलात्र भगिन् ! मा भंक्ष्ु ि भिावममाम् ।”
“यस्मान्मे लिणोदवधियसनतामालम्बते; वकवन्िदम?् ”
“तच्चात्रापनयाम्ययीवत” यिु योहायसोम: पातु न: ।। ६१ ।।

सिं ादरचनापरम्परा िैवदककालादेि प्रलचवत । यथा –
अगस्त्यलोपामद्रु ासंिाद: [1.179\5 trishtubhs, 1 brhati]
विश्वावमत्रनदीसिं ाद: [3.33\12 trishtubhs, 1 anushtubh]
यमयमीसंिाद: [10.10\12 anushtubhs]
अवग्नदेितासंिाद: [10.51\ 9 trishtubhs]
िृषाकवप-तत्पवत्नसिं ाद: [10.86]
पुरुरिोियशीसंिाद: [10.95:\18 trishtubhs]
याविक-तत्पत्नीसिं ाद: [10.183:\3 trishtubhs]
एिं प्रकारे ण ये सिं ादा: िैवदकवषयवभ: प्रणीता: तत्पररपवन्थन: कियोऽवप स्िकाव्ये
तत्समसिं ादान् परिवतयकालेऽवप वनिेवशतिन्त: । अलङ्कारशास्त्रे
प्रवतपावदतेष्िलङ्कारे ष्िन्यतमे िक्रोक्तत्यलङ्कारे ऽवप िाकोिावग्िन्यासस्यैि िैवशष्ट्यं
ितयते । यथोच्यते तल्लिणं –
अन्यस्यान्याथयकं िाक्तयमन्यथा योजयेद्यवद ।
अन्य: श्ले षेण काक्तिा िा सा िक्रोविस्तथा वद्वधा ।। (सा.द. -१०/९)
अत्र ििृ श्रोत्रो: उविप्रत्यवु ि: प्रचलवत । ििा यद्वदवत श्रोता तं वभन्नाथेन अिबुदध्् य
अपरं वकमवप वनगदवत । उदाहरणं पश्याम: –
“के ययू ं ?” “स्थल एि सम्प्रवत ियम”् “प्रश्नो विशेषाश्रय:”
“वकं िृते विहग: स िा फवणपवतययत्रास्ते सप्तु ो हरर: ?” ।
“िामा ययू महो विाम्बरवसका: कीदृक्तस्मरो ितयते
येनास्मासु वििेकशून्यमनस: पंस्ु येि योवषदर् म: ।।” (सावहत्यदपयणे – 10 पररच्छे दे)

यथा िा –
“माकय ताेयसतु े ! मनो हरवस मे मन्मानसादयतु :
चन्द्रोऽयं विवजतो भिन्मख
ु सरोजातेन वनत्यं यत: ।”
“स्िावमन् ! यादि ! मन्मथो मनवसजस्सिायङ्गशोभावन्ित:
नासीत् वकं भिता ततो हरवस मां नाथेवत” रम्या रवत: ।। ६२ ।।
यथा िा –
“िसमु वत !” “समु ते ! वकं ?” “धाम्न्यवस स्िणयिणय:”
“भिवस तवदि च त्िं नाम्न्यवप न्यनू िणय: ।”
“न खलु न खलु नावम्न स्िणयिणोऽवप धावम्न
श्रवु तगणगुवणतोऽस्मी“त्यम्ब ! पातु वस्मतं ते ।। ६३ ।।
“कान्ते ! कोपितीि भावस वकवमदं को िाऽपराध: कृ त:”
“वकन्नामाम्बरहाररणे”वत हररणा: नो भाषसे िा मया ।
व्यिं वचन्तय सन्त्यजाथ च रुषं या त्िं मया स्थावपता
वनत्यं ह्यम्बरपतने मदिनी“त्येिं वप्रये शंसवत ।। ६७ ।।
“निण्णगरप्पन”् निांशतौ –
“हे नाथ ! वकं मवह ?” “सदा तल
ु सीिनेऽवस्मन्
िासं कुरु”, “श्वसरु सद्मवन नोवचतस्स: ।”
“कस्मात् ?” “जना मम मनोव्रणकाररिाक्तयं
ब्रयू :ु ” “न भी:, लिणिवजयतभोजनेन” ।। ७ ।।

अत्र द्वयो: सम्भाषणं यथा प्रचलवत तथैि आशुकविसाियभौमानां िैष्णिभिश्रेष्ठानां
श्रीमतां श्रीवनवधस्िावमनां रवचतेषु विंशवतसहस्रावधकश्लोकमालासु काऽवप
उविप्रत्यवु िविचारधाराऽवप विलसवत । तदालोचनात् प्राक् कविप्रिराणां विषये
वकवञ्चदत्रोपस्थाप्यते ।
श्रीनननिस्िानमनाां सामान्यपररचयः
भारतीयसंस्कृ तभारत्या: सप्रु वसद्धवचन्तानायका: सहृदयहृदयनायका: भारतिषयस्य
विविधदेिालयेषु पवू जतानां देिदेिीनां िन्दनपरु स्सरं नैकावन स्तोत्रावण विरवचतिन्त: ।
येषामध्ययनेन कविप्रिराणां भगिद्भवि: अनिरुद्धतया अस्मावभ: आकलवयतंु
शक्तयते । यत्र भगिद्भवि: तत्र भविरस:, अथिा भािध्िवनभयिवत । तस्मात् तेषां कृ ते
“भिकवि:” “भािकवि:” इवत वबरुदया सम्बोधयामश्चेन्नात्यवु िभयविष्यवत । एकत्र
तेषां पुत्रा: तं “िरकवि:” “कवििर:” इवत वद्वधा संिोधनं कृ त्िा तेषां पावतात्यं
~ 15 ~

श्रीगोपालनरश
ां त्स्तोरे –
“िेत्रं चम्पककाननं कथवमदं ?” “यच्चम्पकानोकहािः
भयू ांसस्सय् रु हो” “तदेि न परे िृिास्तु भयू ावस्स्थतािः” ।
“तस्मादेिमहं करोवम हृदये देिस्सहस्राकृ वतिः
श्रीमच्चम्पकनावसकस्ति िने मातहयररद्रे ! ततिः” ।। २४ ।।
श्रीभद्राचलपञ्चाशत्स्तोरे –
“आगिः वकं रवचतं त्िया रघपु तौ गोदािरीदं िद
स्िावमनय् म्ब !” “शृणुष्ि ित्स ! तवददं सीता च नीता यदा ।
दृष्ट्िा िेवत तदा िदेवत रघरु ाट् माऽपृच्छदंहो ! मया
दृष्टा सेवत न दतमतु रवमतिः को िाऽपराधो महान”् ।। ७ ।।
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यथा िा –
“के नैिं रवचतं त्िया ?” “ननु वभया निञ्चराधीश्वरात्
गृध्रो हन्त ! भयं विहाय वनपुणिः कृ त्िा रणं रिसा ।
लब्ध्िा दल
ु यभमच्ु चकै िः पदमहो ! क्रीाां स धतेऽधनु ा
तद्वद्वा नरको (के ? का ?)ऽवप साहमभिं सिं वञ्चता स्िात्मना” ।। ८ ।।

श्रीमालोलनिलासे प्रथमसगे –
“याचे श्रीनरवसहं !” “वकं कविमणे” “लक्ष्मीं च िराणीं सतीं”
“लक्ष्मीरङ्कगतावस्त साऽत्र न परा तद्यावह िाणीपवतम”् ।
“लक्ष्मीरकगता यतस्ति ततिः पद्मासनत्िं स्फुटं
हसं ैिः त्िं परमैधयतृ ो विजयसे, िाणीपवतिः किः परिः ?” ।। ६ ।।

पनु रनप –
“मध्ये ते मवु नरातमख
ु ास्समभिन् त्िन्नीरक्तलृप्ताप्लिािः”
“मन्मधय् े क इिावस्त” “साहमधनु ा मन्नीरक्तलृताप्लिम् ।
द्रि्यन्त्यषे ” दयावनधी रघपु वतस्सीतासमेतस्सख
ु ं
भद्रागसय् वशरोविहाररवसकवश्चन्तावममां ततय् ज ।। १० ।।

श्रीमन्दनस्मतरामायणम् (बालस्पन्द:)
“विष्णो ! पङ्विरथस्य पावथयिमणेिः पुत्रत्िमेत्यािनौ
कुयायिः पङ्विमख
ु स्य रािसपतेिः दष्टु ात्मनस्संहृवतम”् ।
दान्तीं पङ्विमहो प्रदश्यय विबुधैररत्यवथयत: सादरं
त्िं तां पङ्विमदशययन्यदकरोिः मन्दवस्मतं पातु तत् ।। ४ ।।
“मा मा भीवतभयितु भितां भद्र“वमत्यवु िरम्यं
मायापेतं सदवस मरुतां यत् वस्मतं मन्दमासीत् ।
मग्ु धं तंवत्कं िसवत च मख
ु ािासने स्िानने ते
वस्नग्धं मह्यं वदशतु तवददं भद्रपणू ायमभीवतम् ।। ५ ।।
“साहायय् ं ति संविधातुमिनौ सृष्टो मया जाम्बिान”्
“स्नेहस्ते परमिः वपतामह ! मवय” “त्िं मवत्पता वकं वन्िदम् ?” ।
“वकन्नाजो मम हे ! वपतामह इह श्रीमवन्नवत” िय् ाहृतौ
धातुस्ते च यदाऽऽस मन्दहवसतं ततेऽद्य विद्योतते ।। ६ ।।
“दतिः वकं मम रङ्वगणा करुणया सत्यं सतु स्तत्समिः
वकं िाऽथ स्ियमेि येन सषु मा कावचन्मख
ु े तािके ।
नेत्रं कोमलपद्मपत्रविपुलं ित्से”वत मातुवगयरा
यन्मन्दवस्मतमास्यभषू णमभतू ् ततेऽद्य विद्योतते ।। ७ ।।
“वनद्रामेवत न लावलतोऽवप मधरु ै िः गीतैस्सवु मत्रे ! वशशुिः
बालेऽवस्मन् ति लक्ष्मणे तु वनवहते द्रागेवत वनद्रा”वमवत ।
मातुस्ते गवदतं वनशम-् य रवचतं मन्दवस्मतं यत्त्िया
तत् वकं दशययवस स्ियं मम पुरिः श्रीमातृिंश्यस्य भोिः ! ।। ८ ।।

यथा पुन: “मातिः !” “िातज !” “के न नाऽत्रभिती रामाय रिोहृतां
सीतां नाऽकथयत् ?” “भयङ्करमख
ु ाद्भीताऽवस्म(वह) तस्मादहम”् ।
“का भीवतस्ति? कातयिीरय् िवनताश्श्री(ता) नमयदाजीिने
क्रीाािस्तु विधाय तद्बहटमख
ु ं नमय ह्यकुियन् िरम”् ।। २५ ।।
श्रीद्वारकयनरश
ां त्स्तोरे –
“मातस्सरस्िवत !” “किे !” “कियावम” “कस्मै ?”
“कस्मै वस्थताऽऽशक
ु वितैि” “यथोििादात् ।”
“वसद्धं समीवहतवमहाशुकवित्िलाभात्
सत्यं किेऽवतवनपुणिः कियावतहृद्यम”् ।। २ ।।
यथा िा –
“स्िावमन् ! श्रीद्वारकायािः !” “वकवमवत िद को !” “मन्मनोन्तवनयमग्निः
भयू ास्त्िं” “योवगवचतं ति वकमु तवददं ?” “वकवञ्चदेतज्जां मे” ।
“तस्माद्दरू े वनतान्तं” “कथवमि घटते तन्न यते स्िभाििः”
त्ित्पयु ाय अप्यमष्ु यािः जयवत यदपु ते ! यज्जाान्तवनयिासिः” ।। ३ ।।

एिं के षवु चत् श्लोके षु कविदेियो: के षवु चत्कविकवितामख
ु ेन विष्णुलक्ष्म्यो:, अपरत्र
च नायकनावयकयो: संिाद: उपस्थावपत: कविना ।
किीनां स्ितन्त्रतया पञ्चश्लोकात्मकं सन्ु दरं रमणीयमेकं स्तोत्रं “श्रीरङ्गसिं ाद:” इवत
शीषयकोपेतं लघशु रीरकमवु िप्रत्यवु िरूपं समल्ु लसवत । तमत्रानुभिाम: –
कदावचत् श्रीरङ्गं गता: किीश्वरा: तान् श्रीरङ्गनाथो भगिान् पृच्छवत, कस्त्िम् ?
इवत । किय: उतरं दधते । एिं संिादस्समारभयते इवत किीश्वराणां कल्पना ।

मरु लीपञ्चाशत्काव्ये –
“स्िावमन् ! नारद !” “िंशहस्त ! वकवमदं !” “स्िावमन्नुपेन्द्रोऽस्म्यहं
रे खाकमयकृते मया खलु लघदु यतािः परं धाययते ।”
“मैिं िाचय मां” “न ते क्ति महती” “भग्ना वह सा” “के न िा ?”
“िंशेनैि तिे”त्यपु ेन्द्रविवधभमू न्ु योरभतू ां वगरौ” ।। १७ ।।

यथा –
कस्त्िं ? - रङ्गनाथः
रङ्गपते ! ति श्वशरु इत्यास्ते प्रवसद्धस्तु यिः
तस्यावप श्वशुरोऽहमवस्म भगिन् ! - कवयः
एतन्नवह िायते । - रङ्गनाथः
िात्सल्यं त्िवय या िहन्त्यनुवदनं त्ित्सवन्नधौ ितयते
सेयं मे तनया किेिः ; - कवयः
इवत कथं ? - श्रीरङ्गनाथः
येयं किेरात्मजा ।। - कवयः

पादस्तुतौ “हे गङ्गाधर ! देि ! वकं िद विभो !” “िैरोचने ! त्िं परिः
मतो मान्य इवत वस्थवतिः” “कथवमदं ?” तच्रयतां िच्म्यहम् ।
गङ्गा यत्र विभावत कुत्रवचदहो विष्णोिः पदे तद्भिान्
धते वनत्यवमवत प्रशंवसतमभवू द्वष्णोिः पदं शम्भनु ा ।। २३ ।।
कुञ्जररञ्जने “मातङ्गानन ! मातुलस्य महतो मय्येि सिं मनिः”
“कस्मात”् “तत्सषु मां वबभवमय िपुषा कामावधकां यततिः” ।
मैिं, भिपरस्य तस्य तु मनो मातङ्गसंरविणिः
मय्येिेवत कुमारकुञ्जरमख
ु स्पधाय वमथो जृम्भते ।। २७ ।।

किेरस्य मनु ेस्तपसा प्रिहन्ती नदी इवत किेस्यापत्यं स्त्रीिः कािेरी इवत पौरावणकािः ।
ततश्च कािेरी किेरात्मजा । सभङ्गश्ले षतिः किेरात्मजा किेिः आत्मजा =
किेरात्मजा इत्यवप भिवत । तदादाय किय एिं िदवन्त ।
िातं ; वकं भितो विधेयमधनु ा ? - श्रीरङ्गनाथः
त्िन्नावयके यं रमा
मा मां लक्ष्यमहो करोवत - कवयः
वकवमदं मातामहेऽप्यागते ? । - श्रीरङ्गनाथः
या चन्द्रे वनजसोदरे ऽवप विदया दृष्टे सपद्यात्मनिः
गेहं मीलयतीवत लोकविवदतं का तत्र बन्धोिः कथा ? - कवयः

मञ्जरु ामायणे सीतानििािाध्याये –
“मातभायरवत !” “वकं किे ?” “किवयतंु श्लोकान् प्रिृतोऽस्म्यहं
वकं पापाय ? वकमन्धसे ? वकमपरं काचाय नीचाय िा ?” ।
“मा मातवियषयोऽधनु ा वह भगिान् श्रीजानकीनायकिः”
“श्लाघ्या नाम मवतस्तिावप तदहं तुष्टावस्म कामं वलखेिः” ।। ३ ।।
~ 16 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

लक्ष्मीकटािो मम नास्तीवत इदमेिं िणययवन्त कियोऽत्र । चन्द्रोदये कमलावन
लक्ष्म्यािः पद्मालयायािः आलयभतू ावन वनमीवलतावन भिन्तीतीदमिलम्ब्य िीराब्धौ
लक्ष्म्या जातत्िात्सोदरागमने गेहमेलनं लक्ष्मीिः करोतीवत तत्र बन्धकथाप्रसङ्गो
नास्तीवत मातामहभतू े स्िवस्मन् तस्यािः पराङ्मट खत्िं तत्स्िभाि इवत किीनामाशयिः ।
उपसिां ारः
एिं प्रकारेण श्रीवनवधस्िावमसावहत्ये श्लोकै कगतािः उविप्रत्यि
ु यिः अतीि िैदष्ु यपूणायिः
भिवन्त । सावहत्यं तु सियदा मनोमोहकं भिवत, वचतं रञ्जयवत, भािान् उद्दीपयवत,
क्तलेशान् अपसारयवत, कीवतं कलयवत, िैदष्ु यं विस्तारयवत, परिवतयकिीनां कृ ते
निीनसजयनाथं प्रेरणां प्रयच्छवत, कान्तािदपु देशं सन्तनोवत च । श्रीवनवधस्िावमनिः
स्िीयरचनाचातुयेण उविप्रत्यवु िमाध्यमेन भगिद्भिे िः यादृशीं प्रवतभां प्रदवशयतिन्तिः
तत्सिेषामिश्यं मनोरञ्जकं भिवत ।
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