
महाक�वश्रीभवभू�त�णीतम् उ�ररामचिरतम्

�ा�कारः आन���पः स�ादकः जनादर्नशा�ी पा�येः मोतीलाल ब    

श�ः श�ाथर्ः पृ�स�ा

यात्रायाम् उ�वे ४

संवृ�ः संजातः, होगया �ँ १०

असं�तः न �कने वाला १०

�ादशवा�षर्कम् १८

�न�पयतु �वचार कर ल� २०

मािरष ह ेआयर् २१

��वायैः �व�� से २८

�व�योगाः �बछडना ३०

उ��ाम् गोद

धुर�रः सबसे ऊपर ४४

उतप��ः ज� ४८

क्षमम् यो� ४९

आले�म् �चत्रम् ५१

उपस�ा�ा�न �ा�ा�न ५२

उप�ा��� �ा� ह�ग,े सेवा कर�गे ५४

मसृणः कोमलः ५५

���मतः �न�लः ५५

�शख�ः मयूर�प�ः, चूडा, कान के दोन� और लटकत ५६

महा�म् आ�ध�म् ६३

�व�मः �वलासः 65, १०४

अ�कैः अ�ैः अ�ैः ६५

अ�िरतम् छुपा �दया ६८

�वचयम् अ�ेषणम् ७०

अमष�त् रोष से ७०



�ु�ान् द�ान् ७०

पिरर�ः आ�ल�न ७४

संवाहनम् संमदर्नम् ७४

तालवृ�म् �जनम्, पंखा ७५

आतपत्रम् छत्रम् ७५

वैखानसः वान�� मु�न ७७

नीवारमु��पचना मु�ी भर जंगल� अ� पकाने वाले ७७

अ�वरलः अवकाशर�हत ७८

अनोकहः वृक्षः ७८

�नवहः समूहः ७८

उपा�े �कनारे ८०

आस��ः आस�ः अ�तसा�न�म् इ�त भावः ८१

दो�ोः भुजाय� (ष॰ ��॰) ८१

�रंसीत् पूर� �ई �ङ् ८१

�वकलः �ाभावह�नः ८४

करणा�न इ��या�ण ८४

�ावा पाषाणः ८४

साकूतम् सा�भ�ायम् ८६

ओघः �वाहसंघातौ ८६

सरः हारः ८६

धरणीम् भू�मम् ८६

नासापुटः nostrils ८६

उ�येः अनुमेयः ८६

अ�तभू�मम् पर� का�ाम्, आ�ध� ८९

रणरणकेन उ�ेगेन, उ��या ८९

�व���े न�े ९१

अमषर्ः कोपः ९१



म��काक्षः म��कापु��मव अ�क्षणीय�े�त ९३

�ाधूतः �वक��तः ९३

सं��ाः समान �दखाई पडते थे ९३

कुवल�यनो नीलो�ल वाले ९३

�न�वर्�ः �चमे�त ९५

ब�हर्णः मयूरः ९७

आल��तः धािरतः ९७

�स�ः उ�ेगर�हतः १००

वनरा�जः �व�पनवीथी १००

अवगाहः म�नम् १००

स�ातम् ग�तः १०२

उपक�े सामी�े १०३

सं�व�ः Sleeping, lying down, Entered together   १०३

अप��ये अपकृ�,े अ�भभूता भवा�म १०३

�नर�रम् �नगर्तम�रम् १०३

अवल�� समा��ष १०३

सा�सम् भयम् १०४

मयूखः �करणः १०४

�वसपर्ः रोग�वशेषः, creeping along or about, spr   १०५

�कमु ��,े �वतक� , �वमषर्ः, Either, or १०५

संमीलय�त संकोचय�त १०५

अपसपर्ः गूढचरः ११३

��हतः �े�षतः ११३

अ�रेण �वषये ११४

अ�ायात् अपगमात् ११६

पिरणते प�म्, पिरपाकम् उपेयु�ष ११६

अथर्वादः �शंसा ११८



ती�संवेगः ती�ः �ःसहः संवेगः पतनवेगः ११८

दैव��वर्पाकाद् भा�� ��िरणामात् ११९

आलक� म् मु��कु�ुरसंब�� �वष�मव ११९

�वप�से �वप�� म� पडनेवाल� ह,ै मरणं �ा�से १२४

अ�व�सतम् चे��तम् �न��तम् १२६

वचनीयबीजम् वचनीय� �न�ायाः बीजम् १२७

��ेतु �व��सतु १२७

बीभ�कम� बीभ�ं घृ�णतं कमर् य� सः १२८

मु�षताः व��ताः १३३

रामहतकेन नीचरामेण १३३

अ���म् �ा�णानाम् अ�ा�हतम् वधानह�ः �ा�णाः ह�     १३७

�ोमः वृ�ः समूहः १३७

��तीयोऽ�ः 

अ�गः प�थकः १४३

उप�त�ते पूजय�त १४३

वृ��ः वतर्नं �वहारः १४६

अनवगीतः न अवगीतः अ�न��तः १४६

रह�म् गूढचिरतम् १४६

अनुप�ध न �व�ते उप�धः कपटः य��न् तत् १४६

�वजयते सव��ष�ण वतर्ते १४६

अ�धग�ुम् अ�तेुम्, �ा�ुम् १४८

��ूहः �व�ः अ�रायः १५०

दारक�यम् �श�युगलम् १५०

उपनीतम् समीपम् आनीतम् १५०

आ�रा�ण त�ा�न अ�ःकरणा�न १५०

क�ेन �व�धना १५३

सवनाय �ानाय १५७



��वभासः �काशः �ुरणम् १५७

अ��तक�ण�ः असंक�ण�ः सु�वभ�ाः १५७

�ा�तभम् ��तभा नवनवो�ेषशा�लनी �ज्ञा १६०

�ववतर्म् पिरणामं �पा�रम् १६०

अ�ा�हतम् महाभयम् १६४

�नवृ�े ���ते १६४

कद�केषु समुहषेु १६६

��ा�ः आर�ः १६७

�वसृ�ः �वमु�ः १६९

��हतः �े�षतः १६९

सोर�ाडम् उरसो वक्षसः ताडनम् १७१

वृषलः ��ः १७१

कषणेन क�ू�नरासाय घषर्णेन १७३

संपा�त�भः समूहने पत��ः १७३

�ं�सता�न �श�थ�लता�न १७३

अप��रमाणाः one who makes lines १७३

�व��रः पक्षी १७३

�ाकृ�ाः �न�ा�सताः १७३

कुला�न समूहाः १७३

कुलाय�मुाः कुलायभूताः �मुाः १७३

जीवातवे जीवातुज�वनौषधे जी�वते च १७५

स��जा�न स��ात् जाता�न १७७

�वराजः ��णः १७८

आभोगः पूणर्ता १८१

मुखरः ��त��नतः १८१

ककुभः �दशः १८१

गत�ः अवटैः, भूर�म्, ��म् १८१



का�ारैः �गर्ममाग�ः, काननम्, महावनम् १८१

अकुतोभयः ना�� कुतोऽ�प भयम् १८२

�ापदः �ह�ंप�ः, �ा�ः १८४

ग�रा�ण पवर्तगुहाः १८४

�दरोदरेषु �दराण� �बलानाम् उदरेषु अ��रेषु १८५

��तसूयर्कैः कृकलासैः �गर�गट १८५

आरामाः उपवना�न १८६

छ�वः का��ः १८९

ष�ः समूहः, प�कुसुदा�दसमूहः १८९

असं�ा�ा�न अत्र�ा�न, भया�दर�ह�ात् ���चराणी�त १८९

वानीरवी�धः वेतसलताः १९०

फलभर� फलराशेः १९०

पिरणामेन प�तया १९०

ज�ू�नकु�ाः ज�ूवृक्षगु�ाः १९०

मुखराः श�ायमानाः १९०

अ�ूकृता�न स�न�ीव��ः १९१

�ानम् वृ��ः वैपु�म् वा १९१

स�क�नाम् गजभ�माणाम् लता�वशेषाणाम् १९१

कषायः कडुवा १९१

इभैः गजैः १९१

�ायते वधर्ते �वसर�त वा १९१

�न��� �रस��� १९१

ग�ः आमोदः १९१

यावत् अवधारणाथर्कम�यम् १९३

�व�व�ः कूज�ः १९५

म�वः परममनोहराः १९५

व�ुललताः वेतसलताः १९५



�नचुला�न �ह�लवृक्षाः १९५

�वततः �व�ीण� ��त�ब��ता इ�थर्ः १९७

अ�त�स�� अ�ा�ढःे आ�तश��े�थर्ः, आ�ध� १९८

शकलः ख�ः १९८

सं�नवेशः �व�ासः, अव�ानम् २००

�क्ष�त�हाम् वृक्षाणाम् २००

�नवेशः पूवर्वद�ानम् २००

पिरहर�म् पिर���म् अ�त�� गछ��म�थर्ः २०२

अस�ा� दशर्ना�दना अस�ृ� २०२

स�ावय संमानये�थर्ः २०३

�वतर्यतु चालयतु २०३

कौ�शकाः उ�कप�क्षणः २०५

घटानाम् समूहानाम् २०५

क�चक��ाः वेणु�वशेषगु�ाः २०५

आड�रेण तुमुल��नना २०५

मौकु�लकुला�न वायससमूहाः २०५

�चला�कनाम् �चालकः �शख�ः मयूर�प�ः २०५

उ�े��� भी�त�ाकुला स�ः आ�त्राणाय इत�तः च २०५

रो�हणत�णाम् च�नवृक्षाणाम् २०५

कु�ीनसाः मयंकरसपर्�वशेषाः २०५

मौलयः चूढाः अ�भागाः इ�थर्ः २०६

क्षोणीभृतः भूधराः पवर्ताः २०६

क�ोलाः महोमर्यः महा उमर्यः २०६

उ�ालाः मुखराः उ�टाः २०६

छाया नाम तृतीयोऽ�ः

अ�भधातुम् व�ुम् २०८

�तीकाशः तु�ः २०८



�व��ाः �व���ापाराः २११

आभोगः पिरपूणर्ता २११

वीचीवातैः तर�ाण� वायु�भः २१२

क्षोदः चूणर्म् २१२

प��क��ग�ान् कमलकेसराण� ग�ान् २१२

�ैरं �ैरम् म�ं म�म् २१२

अ�पुप�ा अनुगृह�ता २१३

उपकरणीभावम् उपकािर�म् २१४

आ�दुा�यकैः अ�दुयः �योजनं येष� तैः २१६

अव�चतैः अव�नैः २१९

��न�र�भव �नकटव�तर्नी भव २१९

�वलोलः �वशेषेण लोलः च�लः २२०

कबर� केशवेशः २२०

मु�म् मनोहरम् २२१

�व��नम् �स� �छ�म् २२१

�ापय�त �ा�नं �ापय�त �ानं करो�त २२१

क्षामम् कृशम् २२१

शर�दजः शर�द जातः २२१

उ�ामेन उ�ृ�लेन २२३

अनुब��� अनुसर�� २२५

��नतम् ग�जर्तम् २२६

��यमाणम् पूयर्माणम् २२६

अपिर�ुटे अ��े २२७

�न�य�ुः मेघः २२७

उ�ीडः संघातः य�ा संमदर्ः २३१

�नःसहम् अक्षमम् २३३

�नरतः �नतर� रतः अ��ो वा २३४



अ�पुप�ः अनुगृह�तः २३७

अनु�ोशः क�णा २३९

�दयानुब�ः �दय� मनसः अनुब�ः अनुवृ�� अव�ा�वश २४०

�ेहसंभारः अनुरागरा�शः २४३

श�म् श�ुः अ�म् २४३

ब�मतः अ�भी�ः �ा�ः २४३

उपादानम् उ���कारणम् २४३

संवृ�ः संजातः २४८

का�ः द�ः २५१

कवलाः �ासाः २५२

पु���ः पु��ं ग���ः�वकस��ः २५२

ग�ूषाणाम् मुखपूिरताशानाम् २५२

सं�ा�यः संचाराः स�ा�दताः अनु��ताः कृताः इ�थर्ः २५२

सेकः सेचनम् २५२

अनरालम् अव�ं नालं द�ः २५२

काक�शख�कम् काकपक्षः म�कपा�र्�ये केशरचना�वशेषः  २५४

बहर्म् �प�म् २५८

�शख��न् �शख�ोऽ�� इ�न मयूरः २५८

�तयर्�ः प�प�क्षणः २६१

अनु���े स�ानय�� य�ा �र�� २६१

नवकुवलयम् नूतननीलो�लम् २६५

�वकलकरणः �वकला�न इ��या�ण य� सः २६५

उ�ते�ः अनुमेयः ���भज्ञात� इ�थर्ः २६५

�व��लतम् �वक�णर्म् २६९

धवलबहला अतीव ��ा २६९

��कु�ा इव ��पूण� अ�ा क्षु�ा कृ�त्रमा नदी इव २६९

�न���नी व�षर्णी २६९



मधु�ुतः मधू�न मकर�ा�न �ोतय�� क्षर�� २७०

आमोद� सौरभ� २७०

र���ाः र��ः रागयु�ाः क�ाः २७०

�न�णयम् �ेहर�हतम् २७३

अनु�� अनुव�र् वशीकृ� २७४

न मृ��त न सहते २७५

उपाल�ः �तर�ारः २७५

��ये अव�त�े जीवामी�थर्ः, स�मे ��वचनम् २७९

�नव�पणा�न �शमना�न २७९

तु�हन�नकरः �हमरा�शः २९८

पर�वाहः ��त��या �णा�ा जल�नःसारणं ��त��या �तीकारः २८१

�पय�त शोषय�त २८२

अ�ा�े अतीते �वषये २८६

पिरव�रः संव�रः २८६

अलातश�म् अ�ारमयं लोहक�लकम् २८८

��ु�म् �नखातम् २८८

दंश द��वेशः २८८

सं�ुत� पूवर्पिर�चत� २८८

लोलः अ�तच�लः २८८

उ�ोलः महो��र्ः २८८

उ�ृ�णम् उ�ेकः अ�तवृ��िर�थर्ः २८९

अ��तहतरयः अ�नवािरतवेगः २८९

सैकतम् �सकतामयम् २८९

पिरमु�षतम् अप�तम् २९०

मानयतु संभावयतु स�ा�नत कर� २९०

कातय�त् �ापराध��तसंधानज�नतत्रासात् २९१

मु�ः मनोहरः २९१



संघ�नैः स�ालनैः २९३

सीदन् अवस�ः सन् अवसाद�ा�ः सन् २९३

�व�क् सम�ात् २९३

�गय�त आवृणो�त २९३

आ�ल�न् �ल�ान् कुवर्��व २९६

सुभगः मनोरमः २९८

क�ल�नभः नव�रोहः अ�ुरः इव २९८

�नमी�लता�न मु��ता�न �ुरणर�हता�न ३००

पिर��ः पिर�ुतः ३००

धूणर्ती नयन� इत�तो �ाम�ी नयने ३०१

�ुटकोरका �ुटाः �वक�सताः कोरकाः क�लकाः य�ा ३०२

�व�ल�ः ��य�वयोगज�शोकः य�ा �मः ३०४

एष भगवान् अनु��नीयसाम�र्वान् ३०४

पक्ष�तः पक्षमूलम् ३०५

खराः अ�तराः ३०५

��तकरः स�क� ः ३०७

अव�धरभूत् अ�ः य� तभाभूतः अभूत् आसीत् ३०७

अ��त�वधः �तीकार��ः ३०७

तू�ीम् जोषम् (अ�यम्) ३०७

प�त्रणाम�वषये वाणानाम् अ�वषये अगोचरे ३०९

�ववत�न् �वलक्षणपिरणामान् ३१४

आवतर्ः जल�मः ३१४

अव�नः पृ�थवी ३१६

अमर�स�ःु अमराण� देवान� �स�ःु नदी ग�ा इ�थर्ः ३१६

भूयसे महते ३१६

कौस�ाजनकयोगः नाम चतुथ�ऽ�ः 

सम�धकार�ः ब�त अ�धक आयोजन ३१८



कक� �फूल�मश्र� बदर�फलयु�� ३१८

जीणर्कूच�नाम् जीण� प�ं ���भूतं कूचर्म् �श्र ुयेष� तेषाम् ३२०

पराप�ततेन सहसा आग�मात्रेण ३२२

व�तर�म् गोव�ाम् ३२३

महोक्षम् महा�म् उक्षाणं महावृषभ�म�थर्ः ३२३

�नवर्प�� भो�ाथ� �य��ी�थर्ः ३२३

�वश�सता �ापा�दता ३२३

�नवर्�तर्तः �न�ा�दतः ३२३

�िरतम् �सनं पापम् ३२८

�कचः करपत्रम् ३२९

�रासदेन �र�भभवेन �ःसहनेे�थर्ः। �ःखेन आस�ते �र्   ३३०

पराकस�तपन�भृ�तः �ादश�वनोपवासकृ�� म् �ै�दव�सक�तभेदः च  ३३०

आ�रसधातुः गृ�हताः रसाः शो�णतादयः धातवः म�सादयः ३३०

अनव��ः अ�व�मानः पात�ब�कावल�नर�हतः ३३०

��त�वधीय�े �नयु��े ३३०

पिरभावना सीतास����िरत�वषयक�च�नम् ३३०

���ः नवीनः ३३०

असम�सम् असंब�म् ३३२

�वशसनम् �हसंनम् - शसुँ �हसंायाम् ३३३

अमृ�थाः सोढवती ३३३

��े�त �व��स�त ३३५

क्षते श�ा�द�भः �न�भर्� ेअ�े �णे ३३७

क्षारम् लवणम् ३३७

अन�ावासायः अनु�ाहः य�ा अनु�मः ३३८

अनु��� अनुवतर्� ३३८

उ�तर्मानम् उ��त् ३३९

स�ानवाह��न स�ानेन अ�व�ेदेन, �नर�र���थर्ः, वह��     ३४०



��तय�� �व�स�� ३४५

उ�ूल�� �वकस�� आ�वभर्व�ी�थर्ः ३४८

पुर�ीणाम् कुलवधूनाम् ३४९

सुकुमारम् कोमलम् ३४९

अव�� अ�भभूय शोष�य�ा ३५१

�ववतर्नेन पिरवतर्नेन ३५२

�व�शन�� वधर्य�त ३५२

पिर�हः �ीकारः ३५३

��ुरत् �वकसत् ३५३

�ुर�ः �काशमानाः ३५३

उ�ोतय �काशय ३५४

उदक� ः उ�रं फलम् ३५७

मृषो�म् �म�ावचनम् ३५७

�नष�ाः संल�ाः ३५९

साव��ःै सुवा�टतैः ३६०

कुवलय� नीलकमल� ३६१

दल�मव पत्र�मव ३६१

�शोः नयनयोः ३६१

दारकः बालकः, पुत्रः ३६३

रौरवीम् ��मृगस���नीम् ३६३

मौ�� मूव�लतात�ु�न�मर्तया ३६३

मेखलया क�टसूत्रेण ३६३

मा���कम् म���ारागर�म् ३६३

कामुर्कम् शरासनम् ३६३

अक्षसूत्रम् जपमाला ३६३

उ�ेक्षसे तक� य�स ३६५

कुत�ः क�ा�ानाद् आगतः ३६५



�वयसः �कृ�ं सम�धकं वयः जीवनकालः येष� ते, वृ�  ३६५

मौ�ने सार�ेन ३६६

मसृणः कोमलः ३६६

�वद�ैः �नपुणैः ३६६

�न���ः �नःशेषेण ज्ञेयः ३६६

अयोधातुम् लोहधातुम् ३६७

अ�व��ः लोकतः शा�त� अ�वगीतः अ�न��तः �कार ३६८

पय�यः परंपरा ३६८

आकूतेन अ�भ�ायेण ३६९

दरम् मनाक् ३६९

कव�लताः भ�क्षताः ३७०

अनुहर�त अनुकरो�त ३७०

गभर्ः अ��रभागः ३७०

रघू�ह� रधूणाम् उ�ायकः ३७१

अ�भ��ते अ�भ��ा भव�त ३७१

उ�थै �वपर�तमाग�ः ३७२

पािर�वम् च�लम् ३७२

अ�णर्भूमयः समीपव�तर्�ः भूमयः ३७४

आ�व�ृतम् �कटीकृतम् ३७४

स�भ��रेण अ�ने स�भ�ण, अ�या रचनया ३७६

आकूततरम् �नगूढाथर्कम् ३७६

यमजौ यु�जातौ ३७८

पिरवारय�ु वे�मानेषु ३८०

�क्षपकािरता असमी�कािर�म् ३८१

वैशनम् घातककमर् ३८१

उ��तः उ�ेक्षमाण� मन�स �वभावयतः ३८१

पुत्रभा�म् पुत्र�पमूलधनम् ३८१



अज�म् �नर�रम् ३८३

आ�मात्राम् आ�फल�माणम् ३८३

अ�जने उ�र�यभूतमृगचमर्�ण ३८३

�नष��णः तूणीरधािरणः ३८७

उजर्�लः ब�ल�ः ३८७

�वभी�षका भयो�ादनम् ३९०

रो�हतानाम् मृग�वशेषाणाम् ३९०

आ�क्ष�म् आकृ�म् ३९१

कृतमनेना�ेन अलमनेना�ेन ३९१

�वड�य�त अनुकरो�त ३९३

इ�त कौस�ाजनकयोगो नाम चतुथ�ऽ�ः

अथ कुमार�व�मो नाम प�मोऽ�ः

नु�मानाः �ेयर्माणाः ३९५

�ाव��ः �धाव�ः ३९५

उ�ातेन �वषमासु भू�मषु ��तघातेन ३९५

को�वदारः र�का�नवनवृक्षः ३९५

�धनम् यु�म् ३९५

�कर�त �क्षप�त ३९६

वीरपोतः वीरबालकः ३९६

सै�काये सै��ूहे ३९७

�माथे दलने ३९८

आर�ः समरो�मः ३९९

अपत्रपते ल�ते ३९९

करक�ल��भः क�ल�स�शैः �वशालैः करैः ३९९

क�लता�न पिरगृह�ता�न ३९९

कनक�क���ः �णर्घि�टकाः ४००

अम�ानाम् �भूतानाम् ४००



��दर्नम् वषर्णम्, मेघा���दनम् ४००

��ैः पृथग् पृथग् ��तैः ४०१

�न�ीणर्ः द�ः, ४०१

आ�ातम् व�धर्तम् ४०१

क�राः गजाः ४०१

घटाः घटनाः समुदायाः ४०१

उ�ृ�यन् आ�व�ुवर्न् ४०१

वे�ताम् �वचे�मानानाम् ४०१

भैरवानाम् भीषणानाम् ४०१

��ः कब�ः ४०१

�वघसैः भु�शेषैः ४०१

�वध�े करो�त ४०१

इभावल�नाम् गजयूथानाम् ४०५

अवमद�त् दलनात् ४०५

उप�तः आ�तः ४०५

पृतनानाम् सेनानाम् ४०५

�नमर्थनात् हननात् ४०५

आ�ा�लतः स�ा�लतः ४०७

उ�पर्न् उ�रन् ४०७

घनः �न�बडः ४०७

�नचय� समूह� ४०७

कदनम् �वमदर्नम् हननम् ४०८

�वकतर्नकुलम् सूयर्वंशः ४०९

�नव�दम् �ावमाननम् य�ा घृणा ४०९

कद�थर्तः कु��तः अनु�चत�ापारवान् कृतः य�ा अपम ४०९

कवचैः वमर्�भः ४१२

�न�चतैः पूिरतैः �ा�ैः ४१२



मे�म् प�वत्रम् ४१२

ब�ः पिरकरः क�टब�ः ब�ः ४१२

आ�े अव�त�ते ४१४

जृ�ते �ुर�त �ा�भर्वती�थर्ः ४१४

पु��तम् राशीभूतम् ४१६

आरकूटम् �प�लम् ४१६

��ैः �व�क्ष�ैः, �ाकुलैः ४१६

अव�ीयर्ते आ�ा�ते ४१६

कडारा�ण �प�ला�न ४१६

�चीयमानः �वधर्मानः ४१७

भूयसा �ायेण ४२१

तारामैत्रकम् नक्षत्राणाम् �मत्रभावः य�ा अ�क्षसं�नकषान� ४२१

उपचारः �वहारः ४२१

अ��तस�ेयम् ��त��तुमश�म् अ�नवर्चनीयम् ४२१

अ�नब�नम् अहतेुकम् ४२१

आमन�� कथय�� ४२१

पक्षपातः आस���वशेषः ४२१

��त��या ��तकारः �नवतर्कोपायः ४२१

पिरर�ण� आ�ल�न� ४२२

पुलकः रोम�ः ४२२

कद�ः समूहः ४२२

�सव� पु�� ४२५

दारणा�न भेदका�न ४३०

गुणः �ा ४३१

उ�णरसः उ�तरसः रौ�रसः ४३१

�वकचः �वक�सतः ४३१

�धनो�त �ीणयतु (धू��ीञोनुर्���ः ७.३.३७ वा�तर्क) ४३४



अनु��� अनुसर ४३६

अ�भ��ेत �वीभवेत् ४३६

आक्षेपेण �तर�ारेण ४३८

दा�म् इ��या�ददमसमसंप�म् ४३९

�नऋ� �तः अल�ीः अ�भा�ध�ात्री देवता ४४०

सूनृताम् ��यस�ाम् ४४१

अ�भस��म् यु�म् ४४२

आष�ण ऋ�षजनो�चतेन सं�ारेण ४४२

�व��तः �नयतः ४४२

अ�त�स�ात् अ�तश�यतः �स�ः औ��म् मय�दा�त�मण ४४२

�नबर्�म् �क्षवादा�हम्, अ�भल�षत�ा�ौ भूयो य�ः ४४२

अकु�ः ना�� कु�ा य�, ��तब��� ेक�र्दक्षे ४४६

कोकनद�द� र�कमलदल� ४४८

उ�टः पिर�ुटः ४४८

इ�त कुमार�व�मो नाम प�मोऽ�ः

अथ कुमार���भज्ञानम् नाम ष�ोऽ�ः

अटनी�ाम् धनु�ो�ट�ाम् ४५२

करालः भीषणः ४५२

�वत� �व�ायर् म�ल�कृ�े�त भावः ४५२

आयोधनम् यु�म् ४५२

�न�य�ः गजर्�ेघ� ४५३

आम�म् ग�ीरम् ४५३

संह�तः संघातः, रा�शः ४५३

�वकचा�न ��ु�टता�न �वक�सता�न ४५३

मकर�ैः पु�रसैः ४५३

पु��नपातः पु�वृ��ः ४५३

छटा �भा, दी��ः ४५५



मातर्�ः सूयर्ः ४५५

पुटभेदः पुट� आवरण� भेदः �वघटनम् समु�ीलन� ४५५

कबुर्रः नानावणर्ः, �चत्रम् ४५५

कबुर्िरता�न शबल�कृता�न ४५५

नव�कं�कः नवं पलाशपु�म् ४५५

�व�मः �वलासः ४५५

उ�ालानाम् अ�ु�ानाम् ४५७

संभारः �नचयः रा�शः ४५७

�व��ुता �व��ेुखा ४५९

अव�ीयर्ते अ�ा�ते ४५९

मेघमे�रः मेघाः घनाः तैः मे�रः सा����ः ४६०

नीर�म् �नरवकाशम् ४६०

ईिरतम् �ेिरतम् ४६०

�ववत�नाम् अता��कानाम् नाम�पा�द�प�ानाम् ४६०

सरभसम् सवेगम् ४६४

स�पेक्षः हतेुसापेक्षः ४७०

��तषज�त अ�ोऽ�संस�ान् करो�त ४७०

�पदेशम् अ�भधानम् ४७०

अपिर��थम् अ�श�थलम् ४७१

गभर्�दः आ��रदलम् ४७२

जडः शीतलः ४७२

अ�भ��ुम् �ोहः कृतः ४७३

अ�ा�ढः �कष� गतः ४७३

बा�लशताम् मूखर्ताम् ४७३

अकृतकः अकृ�त्रमः ४७५

मयूखैः सूयर्�करणैः ४७५

�नकृतः अपमा�नतः ४७५



आ�ायव�� स�दायगतः ४७७

श��श�खनः श�ा�ेव �श�खनः अ�यः ४७९

मेचका �ामा ४८०

कद�ः नीपवृक्षः ४८०

ड�रः �व�मः शोभा ४८०

आ�ालयन् ताडयन् ४८१

दी�धतीनाम् मर�चीनाम् ४८१

उपसदनम् उपगमनम् ४८५

उप�त�ते स��ते ४८५

�श्रयः �वनयः ४८५

अनुभावेन तेजो�वशेषेण ४८६

�वीवृतत् रामयाण�पेण पिरणतामकरोत् ४८६

��येन �न��ेन ४८८

मेचकम् �ामलम् ४९२

�संह���मतम् �संह�ेव ���मतं �न�लं च ४९२

शतपत्रम् प�म् ४९३

अ�ा �नमर्ला ४९४

कणर्पाशः �श�ं कणर्युगलम् ४९४

�वमृशा�म तक� या�म ४९५

�व��यते ��ायते �व�ासेन योजय�त ४९५

भू�य�म् �भूतम् ४९५

�ढे अ�ुिरते ४९७

रहः एका�े ४९७

अव�ायेन तुषारेण ४९८

स�भर्ः ��ः ५०१

�व�ल�े �वयोगे ५०२

पयर्व��� परणम�� ५०२



उ�ीलनम् आ�वभ�वः ५०४

पेशलः कुशले र�े ५०४

��तकरेण संपक� ण एकत्रसमावेशेन ५०५

�ग�ाः �ौढाः उ�टाः ५०५

केसरः वकुलवृक्षः ५०६

अलकाः चूणर्कु�लाः, लटाएँ ५०८

आकुला आ�ा�दता ५०८

कुकूलानाम् तुषा�ीनाम् ५०९

जु�े से�वते सनाथीकृते ५११

महः उ�वः ५११

वैशसे ह�ाकमर्�ण ५१२

इ�त कुमार���भज्ञानो नाम ष�ोऽ�ः

अथ स�ेलनं नाम स�मोऽ�ः

�तयर्�ः पशवः प�क्षण� ५१६

�नकायेन समूहने ५१६

आतो��ानम् वा�भू�मं र��म�थर्ः ५१६

गौरवम् ब�मानम् ५१६

अ�भवतर्ते आग��त ५१६

अवल��ता धृता ५२४

उ�ीडेन पूरेण ५२४

�नभर्रः पूणर्ः आकूलः इ�थर्ः ५२४

चेतनावताम् �ा�णनाम् ५२७

अनुप�वः ना�� कुतोऽ�प उप�वः ५२७

स�ेन धैय�ण हतेुना ५३२

उप�ा��� �ा��� ५३७

�ातैः �च��तैः ५३७

स�भ�ण ��नेन ५३७



क�णोमर्यः क�ण� ऊमर्यः तर�ाः ५३७

पिर�वमान�दयः दोलायमान�च�ोऽहम् ५४०

पिरभावय�ु पय�लोचय�ु पिरत���य�ु ५५४

इ�त संमेलनं नाम स�मोऽ�ः 

इ�त महाक�वश्रीभवभू�त�वर�चतम् उ�ररामचिरतं नाम नाटकं समा�म्। 


	उत्तररामचरितम्

