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प्रस्तावना :  संस्कृतवाङ्मये सालित्यजगलत मिाकावं्य सवोत्कृष्ट ंअन्यतम ंच वततते। मिाकावे्यषु रामायणाधाररतं श्रीलनवासरथनेi लवरलचत ं

लललतराघवलमलत मिाकाव्यम् अन्यतमम्। संसारे ककमलि काव्य लोकलप्रयतायां वाल्मीककना लवरलचतस्य रामायणस्य समतां कतुुं न क्षमते, 

अतएव चास्य प्रचारोऽलि िणूततया जाताः। लनमातणकालादेव खल्वेतद ्रामायण ंकाव्यरूिकादीना लनमातणप्रवृत्तानां लवदषुां हृदयान्याचकषत। 

अस्य रामायणं आधाररकृत्य श्रीलनवासरथेन लवरलचतस्य ललीतराघवii मिाकाव्यस्य लवषयवस्तुलन सगेण प्रलतिाकदतम् अलस्त। इदं कावं्य 

22 सगेणiii लवलषष्टम् एकं मिाकावं्य अलस्त। आकदकावे्य रामायण ेयदककलितलवषयं वर्णततं अलस्त यथा समाज समृलि, प्रकृलत, भाषा, रस, 

अलंकार तथावत् श्रीलनवासरथ कृतं लललतराघवमिाकावे्य अलि वर्णततं अलस्त। 

 

लललतराघवमिनायता :  शास्तेषु एतादसृाः लवषयाः शलन्त यशे्च प्रकालसत ग्रन्थषेु नोिलब्यन्ते। तथाऽलि तत् शास्त्रं िाण्डुलललिरुिणे 

मातृकारुिेण मातृकालय े उिलभ्यन्त। तेष ु श्स्त्स्त्रषे ु लललतराघवमिाकाव्यम् मन्यतममलस्त। यतच्च द्वालवशंलत स्वगषे ु उिलनविम् वततते। 

रामायणम् प्रालचनकालात ्एव मलतवप्रलसद्दम्मलस्त। अलि च जनेषु मागतदशतन ेप्रमुखभूलमकां लनवतिलत। अतएव अस्य मिाकाव्य स्य सम्िादन ं

अत्यावस्यकमं वततते। 

ग्रन्थकतुताः िररचयाः  संस्कृतवाङ्गमये केचन एतादशृाः कवयाः सलन्त येषां नामदेशकालाकदनां लवषये ज्ञान ंन भवलत। तता अलि अस्माकं िाश्व े

प्राचीन ग्रन्थटीकाकदषु वर्णततालन कालनचन तथ्यालन सलन्त एषां अध्ययनने तद ् कवीनां नामकालदेशमादीनां ज्ञानं भवलत। तथैव 

नरससंिकदलक्षतेन रलचतायां श्रीलनवासरथलवजय इलत नारटकायांiv प्रकृत ग्रन्थस्य लेखक सम्वलन्ध प्रमाणम् उिलभ्यते। यद्यलि  सा नारटका 

प्रकालशत ग्रन्त रूिणे सम्प्रलत नोिलभ्यन्ते। प्राप्त तथ्यानुशारं लवजयनारटकायां क्षीलनवासस्य सद्गुणस्य लवषयाः वर्णतताः। अस्या नारटकायां 

चत्वार सगाताः सलन्त। तत्र तृतीयाङ्के श्रीलनवासरथस्य काललवषयाः वर्णतताः। शक एरा अनुसारं तस्य कालाः नेत्रदलन्तसरचलन्द शतालदद अथातत ्

1582 ई.अलस्त। श्रीलनवासस्य जन्मनाः लवषये एतद ्तथ्य प्राप्यते यत ्तस्य जन्माv खोधात इलत नगरे अभवत्। 

History of Classical Sanskrit Literature by M. Krishnamachariar इद ं िुस्तकात् अलि च New Catalogue 

Catalogorum, (NCC) इत्यस्मात् इय ंसूचना लभ्यत ेयत ्श्रीलनवासरथाः एव लललतराघवम् मािाकाव्यस्य रचलयता इलत।  

 

लललतराघवमिाकाव्यम ्:  रामायणमाधाररतं लललतराघवमिाकावं्य एकाः सरलाः सुवोधाः व्यविारऽियोलगश्च ग्रन्थ वततते। अलस्मन मिाकावे्य 

रामायणस्य घटणाक्रमाः उत्तमचररत्रम च वर्णतत ंमलस्त। द्वालवशलत सगत लवलशष्टस्य अस्य मिाकाव्यस्यvi प्रत्येक सगत लभन्न नाम्ााः िररलचताः 

अलस्त। राजकौलसकसम्वादनामके प्रथमसग ेदीलीिस्य िुत्रस्य रघुाः राजयोगलवषयाः वर्णतताः। मिाकाव्यस्य लद्वलतयाः स्वगताः राघवप्रदान नाम्ा 

कलवनां सुलचताः। एतद ्मिाकावं्य लललतराघवं इलत कथं कथ्यते अलि च अस्य नाम्ााः साथतकता लवषये सलवस्तृत रूिेण प्रलतिादनं कृतं वततते। 

साराशं :  प्राचीनकाल े यदा लेखनसामग्रीणामुद्भवाः नासीत्, तदा तत्कालसम्भवााः दाशतलनकााः, काव्यशास्त्रज्ञााः, वैयाकरणााः, 

समाजसुधारकााः स्वस्वलवचारं िस्तलललखत े लेखनिितौ संरक्षण ं चकु्राः। तादशृं िुरालेखन ं मातृका, िाण्डुलललि  इलत नाम्ा 

प्रलसिाऽलस्त। मातृकाणां िाठसम्िादनं कृत्वा तस्य यथाथत संरक्षणेन िुरातन  ज्ञानलवज्ञन ं न लवनश्स्त्यलत। अताः लुप्तप्रायस्य 

संस्कृतवाङ्मयस्य िनुजीवनाय सम्िादनात्मकाः शोधाः संप्रलत अत्यावश्स्त्यकाः। सम्िादनात्मकाः शोधाः यद्यलि नवीनतां न सृजलत तथालि 

मौललकतां न जिलत। िूवतलललखतस्य जराजीणतस्य कीटदंष्ट्रस्य वा अंशस्य संशोधनने शुििाठप्रदशतनिरुाःसरं मलूिाठलनणतयात्मकाः 

शोधाः अत्रान्तभतवलत। लवलवधयुलिलभाः समालोचनात्मकाः लघुप्रबन्धाः प्रामालणकत्वेन स्वीकक्रयते। ककं च िुराकाले एकस्यैव ग्रन्थस्य 

अनेकेषु स्थानेषु लललिकारैाः ताडिते्रषु लललखत्वा संरलक्षतमासीत्। यदा प्रकाशनाय अवसराः आयालत, तदा एकालधकानां मातृकाणां 

िाठभेदेन शुििाठो लनर्णतयते। अताः सम्िादनात्मकाः शोधो लनतराम् आवश्स्त्यकाः। अत्र िाण्डुलललिगत ंमूलतथ्यं संरक्षयन् शोधकत्तात 

लेखकस्य मौललकं िदसंयोजनं च अिररवर्त्तयत शुििाठ्यं लनणतयलत। सूक्ष्मबुद्ध्या िररशील्य लवषयलवन्यासाः संिादनात्मकदलृष्टभङ्गीं 

लवषयगतिालण्डत्य ंच लनतरामिेक्षते। प्राचीनसंस्कृतग्रन्थानां प्रकाशनं प्रायाः संिादनात्मकशोधानुसारं लवलधयते। 
 

मखु्य शब्द :  िाण्डुलललिाः, लललतराघवमिाकाव्यम्, श्रीलनवासरथाः, नरससंिकदलक्षताः, रामायणम्। 
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तृलतयसगताः ताडकालनधनम ्इलत ज्ञायते। अलस्मन सग ेअतद ्वर्णततमलस्त यत् ते्रतया युग ेताडकानामकी एकाराक्षलस ऋलषनलिडयलतस्म 

अतएव लवश्वालमत्रस्यलनदेषे रामलक्षणाभ्य ं ताडकायााः वधाः कृताः। चतुथत स्वगतस्य नाम यज्ञ रक्षा इलत अलस्त। अलस्मन सगे रामेण 

लवश्वालमत्रस्य यज्ञेस्य रक्षा कृता। इलत लवषयाः वर्णतताः।  रामलक्षणयो अनवरतं दढृतािूवतकं सड कदनालन लनसा च लवस्वालमत्रस्य यज्ञे 

लवघ्नभूतानां रक्षसां वधं अकोरताम्। धनुरभङ्गनामके ििमसगे रामेण शीवस्य धनुतभङ्गाः इलत लवषयाः  व्याख्यालयताः। षष्ठाः सगताः 

सीतालववाि नाम्ा ज्ञायते। अलस्मन सग ेसीतारामयोाः लववािस्य वणतन ंअलस्त। सप्तम सग ेसीतायााः गृिप्रवेसाः वर्णतताः। अष्टमसगताः रामलभषेक 

इलत कथ्यते। अलस्मन वलसष्ट द्वयाः रूषयाः व्राह्मणश्च रामस्य राज्यालभशेकं कुवतलन्त। राजिररभवनत्याग इलत नवम सगताः। अलस्मन सग े

मात्राकैकेय्या दशरथाःरामस्य चतुदतश वषातणां वनवासाः यालचताः तथा च रामाः लितुाः प्रलतज्ञािालनाय सीतालक्षणभ्यां साः वने अगच्छत्। 

दशमसगताः राजलनधनमनुलवधान ंइलत अलस्त। अलस्मन सग ेरामस्य वनवासेगत ेअयोध्यायां वणतन ंअलस्त। दशरथसंस्कारनामकाः एकादशसगताः 

कथ्यत। अलस्मन सग ेिुत्रलभयोगे दशरथस्यसगतवास तथा च भरतशत्रृघ्नभ्या कृतान्तलष्टसंस्काराः वर्णतताः। द्वादशसगताः खरसैन्यलवध्वशं इलत 

नाम्यताः। सगेलस्मन वनवासकाले रामेण अनेक राक्षसाम् वधम ्कृतं इत्येतदलवषय ंवर्णततम् अलस्त। त्रयोदशेसगे रावणेन छलने सीतायााः 

मििरण ंवर्णततम ्अलस्त। चतुदतशसगताः कलिसेना आगमन ंइलत नाम्ा उल्लेलखताः। सगे अलस्मन सीतायााः अन्वेषण ंवानारसेनायााः सलिकरण 

वर्णततं अलस्त। ििदशसगे गधृ्रयटायस्य जटायोाः वणतनं अलि प्राप्यते तथा च िनुमताः समुद्रलङ्घन अलि अत्र वर्नततं अलस्त। षोढशसगताः सीता 

दशतन ंइलत नाम्ा ज्ञायते। अलस्मन सग ेिनुमान अशोकावारटयां मातारं सीतां लमललत्वा रामस्य मुकद्रकां यच्छलत। सप्तदशसगताः लङ्कादाि 

इलत कथ्यते। सगत अलस्मन िनुमान अशोकवारटकायां उत्िातं करोलत तथा च लङ्कां दिलत। अष्टादशसगताः लवलभशण िररत्यागाः इलत नाम्ा 

उच्यते। अलस्मन ्सग ेरावणाः लवलबषणं कृध्यत ेतम् च स्व राजात लनष्काषयलत। नवदससगताः समुद्र प्रतरण ंइलत नाम्ा आख्यायते।  अलस्मन ्

सगे नललनलयो कृतसेतुवन्धाः वर्णतताः। लवशंलतसगताः लङ्कालवरोध इलत नाम्ा कध्यते। एकलवशंलतसगताः नागिाशलवमोक्षनाम्ा आख्यायत। 

अलस्मन ्सग ेमेघनादने रामलक्ष्मणौ नागिाशास्त्रेण वलन्धतै। द्वालवशंलत सगे वलद्वयलवमदतन नाम्ा ज्ञायते। सगेलस्मन ्रावणकुम्भकणतयोाः 

िननं वर्णतत ंअलस्त। एवं रूिेण रामायणमाधाररतं लललतराघवमिाकावं्य सुलवलस्त्रत रूिेणं सुवोधव्यं भाषया च लवरलचतं। 

 

उिसिंाराः  बहुलवद्याधाररण अलि मातृकाशास्त्रलवषय ेप्रायेण न श्रृतम्। अत एव बिव्यो मातृका अप्रकालशतरुिणे प्राप्यन्ते। वस्तुत अधनुा 

प्रकालशतग्रन्थााः िुराकाले िस्तलललखतग्रन्थरूिेणैव आसन्। तेषामभाव एतेऽधुनातन ग्रन्थााः नवैलस्तत्वामप्राप्स्यन्ते। सवेषां शास्त्राणालमयं 

लस्थताः। अत एव सवेषां शास्त्राणामाधारााः मातृकााः, िाठप्रामाण्यमलि मातृकाभ्य एव भवलत। कदालचत् िुस्तकानामदशतनं भवेत्। ककन्तु 

िस्तलललखतेष ु सुरलक्षतानां ग्रन्थानां िुनाः सम्िादनं शक्यम्। अनेके शास्त्रग्रन्थााः आधुलनकेऽलि बहुप्रयुिा ग्रन्था अद्यावलध ग्रन्थागारेष्वेव 

िस्तलललखतरूिेण अवलेक्यन्ते। तेषां शास्त्रदषृ्या सङ्कलनं, सूचीकरणम्, अध्ययन,ं संरक्षण,ं ििलतिुरस्सरं संशोधन,ं सम्िादनि भवेत्। 

एतलद्वषयकं शास्त्रीय ंज्ञान ंसवतलवषयाणां सवतशास्त्राध्येतृणा ंछात्राणां भवेत् तथा त ेच एतेषां संङ्कलनं सूचीकरणसंरक्षणसम्िादनाकदष ु

बििररकरााः स्युाः। ग्रन्थेष्वस्माकं संस्कृलताः, शास्त्रज्ञान ं च लनलितं लवद्यते। तत ् सवतत्र जगलत ज्ञानं भवेत ् येन च भारतीयानां लवश्वस्य 

आलधभौलतकाध्यालत्मकालधदैलवकसमुत्कषतलसलिद्वारा िरमोक्षताप्रालप्ताः स्याकदलत मम मतम्। 
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