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रामायणस्य उपजीव्यत्वम् : एकम् अध्ययनम् 

 

राजीव शमाा 

सहकारी अध्यापकः ,संसृ्कत ववभागः  

जााँजी हेमनाथ शमाा महाववद्यालय 

वशवसागर, असम। 

प्रस्तावनााः   

ववश्वसावहते्य वाल्मीकेः  रामायणं आविकाव्यरुपेन पररगण्यते । वाल्मीवकरवप आवि.शबे्दन ज्ञायते । आविकाव्यत्ववमवत 

शब्दस्य आवि शबे्दन शे्रषं्ठ वा प्रथमं बोध्यते। रामायणं महाकावे्यषु शे्रषं्ठ वा प्रथमञ्च । अतः  रामायणं आविकाव्यम् 

इवत पण्डितानां मतम् । घटनैका अण्डि यि् एकिा किाविि् महवषाः  वाल्मीवकः  माध्यण्डिनसवनाय स्वाश्रमस्य 

समीपण्डथथतां तमसानिी ं प्राप । तत्र रमणीयकं स्वच्छप्रसन्नसवललं सवीक्ष्य वविाररतुमारेभे।ततै्रव केनावप वनषािेन 

काममोवहतं क्रौञ्चयुगलािेकं वध्यमानं दृष्ट्वा कवेः  शोकत्वमागतः  । अवप ि सहसा मुखारवविात् शोकतरंवगनी वाणी 

श्लोकरुपेणैवं वनः सृतवती – 

‘मा वनषाि प्रवतष्ठां त्वमगमः  शाश्वतीः  समाः  । 

यत्क्रौञ्चवमथुनािेकमवधीः  काममोवहतम् ।। 

महषे मुखवनगावलतं करुणामयं िेिं पदं्य भारतीय काव्यस्य आविकववता जाता । अतः  वाल्मीवक आविकववररवत 

आख्ां लभते । परमकल्याणमयी ंवाणी ं शु्रत्वा स्वयं ब्रह्मा समुपण्डथथतः  वाल्मीवकं रामायणं रिवयतंु अकथयत् । 

अनया पे्ररणया एव महवषाः  रामायणम् अरीरित् । रामायणः  भारतीय आयासमाजस्य यथोवित् वित्रणं अवितो भववत 

। वपता पुत्रयोः  सम्वन्धः , पवत पत्न्ाः  पे्रम्नः , जे्यष्ठः  कवणष्ठयोः  से्नहश्र्ि यथा रामायणे ववणातो भववत, न अन्यण्डिन् 

कावे्य । प्रजापालकरूपेण रामायणस्य नायकः  रामस्य या भूवमका सा अतीव महती । रामस्य िररत्रस्य यत् 

सौकायं महत्वञ्च, नान्यत्र कण्डिन्नवप महाकावे्य । सत्यरक्षणमेव मानवजीवनस्य शे्रष्ठोो धमं इवत यि् दृश्यते 

रामायणमहाकावे्य, तिेव सनातन वहन्िुधमास्य मुख् लक्ष्यम् । 

वाल्मीकेः  रामायणं संसृ्कत काव्यसावहत्यस्य नेतृतं्व करोवत । रामायणमहाकाव्यस्यािशे संसृ्कतसावहते्य बहुवन 

काव्यावन ववरवितावन अभवत् । तेषु कावनिन् महाकाव्यावन, कावनिन वा िूतकाव्यावन, कावनिन वा िमू्पकाव्यावन 

भवण्डि । रामायणकथामावश्रत्य महाण्डि काव्यावन संसृ्कत सावहते्य ववरवितावन भूत्वा संसृ्कत सावहत्यस्य प्रािुयं 

वर्धिायण्डि । अण्डिन् गवेषणापते्र अहं संसृ्कत सावहते्य रामायणस्य प्रभाव ववषये तथा रामायणस्य उपजीवत्वम् इवत 

ववषये आलोिना कतंु िेष्ां करोवम ।  

ववषयस्य आलोिनाः   

महाभारते तथा पुराणसाहहते्य रामायणस्य प्रभावाः  – रामायणावश्रतेषु कावे्यषु प्रथमतः  महवषा व्यासिेवस्य 

महाभारतस्य नामं उले्लखयोगं्य भववत । महाभारतस्य वनपवेषु ,शाण्डिपवेषु ि रामकथायाः  वविृत वववरणम् अण्डि 

। पुराणग्रने्थषु अवप रामायणस्य प्रभावः  सुष्पषं् दृश्यिे । हररवंशे पुराणेषु ि अवप रामायणी कथा प्राप्यते । 
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अवनः , ववषु्ः , गरूड, भागवत, ब्रह्माि, स्किावि, पुराणेषुহवप रामायणस्य नायकः  रामिन्द्रस्य वीयाकमाावण 

प्रशंवसतावन ।  

           रामायणकाहहनीमवलम्ब्य हवरहित रामायणग्रन्ााः  – 

रामायणस्य कथामावश्रत्य परवतीकाले अनेकावन रामायणग्रन्थाः  ववरवितमण्डि । तावन यथा – 

1) अध्यात्म रामायणम् । 

2) अि्भुत रामायणम् । 

3) अगस्त्य रामायणम् । 

4) आनि रामायणम् । 

5) मयिरामायणम् । 

6) भुसुण्डिरामायणम् । 

काव्यग्रने् रामायणस्य प्रभावाः   

 महाकवव कावलिासः  रामायणं पवित्वा एतावत् अवभभूतः  भववत यत् स रघुवंशस्य काव्यमेव ववरवितवान् । 

स स्वयमेव विवत – 

                       "अथवा कृतवाग्द्वारे वंशेरण्डिन् पूवासूररवभ:। 

                        मणै वज्रसमुत्कीणे सूत्रसेवाण्डि मे मवत:।।( रघुवंशम्, 1/4) 

  रघुवंशम् उनववंशवत सगाात्मकं महाकाव्यम् । अत्र रघुवंशस्य कथा वनबर्धिा । िशमसगाािारभ्य 

पञ्चिशसगापयािं रामस्य कथा ववणाता । तिुत्तरं रामवंश्यानां तत्तनृ्नपानां िररतानु्यपन्यिावन । अण्डिमः  सगे 

गभाान्धस्यावनवणास्यावभषेकेण समाप्यते  

                          ‘तस्यािथाववधनरेन्द्रववपवत्तशोकाद्रष्ौववालोिनजलैः  प्रथमावभतप्तः । 

                           वनवाावपतः  कनककुम्भमुखोण्डितेन वंशावभषेकवववधना वशवशरेण गभाः  ‘।। 

               कवव भवटः  रामायणकथामाधारीकृत्य भवटकावं्य ववरवितवान् । वाववंशवत सगाानां 

महाकाव्यमेति् प्रकीणं, अवधकार, प्रसन्न, वतङिेषु इवत ितुषुा कािेषु ववभक्तमण्डि । तत्र सगापञ्चकाহण्डिते 

प्रकीणाकािे व्यावमश्ररूपावण सामान्यववशेषकायाप्रिशानपरावण वतङिरूपावण प्रिवशातावन। 

सगाितुष्ययुतेহवधकारकािे पावणनीयाহष्कस्याহवधकारसूत्राহनुसारेण बहुप्रकारावण लक्ष्यरूपावण लोिनगोिरीकृतावन। 

सगाितुष्याহलंकृते प्रसन्नकािे समीिीनया ववधया गुणाহलंकारप्रिशानं वववहतम्। एवं सगानवकववलवसते वतङिकािे 

ितुथे लडािीनां नवानामवप लकाराणां वववशष्रूपावण प्रकृष्मवतवैभवेन वनिवशातावन।इिं कावं्य रावणवधनाम्नावप प्रथते 

। कववः  काव्यच्छलेन अत्र रामायणस्य प्रवसर्धि रावणवधकथां वणायवत । 

मयािापुरूषोत्तमस्याহनुपमशमिमाহহविववलवसतस्य रघुकुलििस्य भगवतः  श्रीरामििस्य जन्मतः  प्रभृवत रावणवधं 

याविनुष्ठीयमानस्य लोकोत्तरिररतस्याহत्र वनबध्यमानत्त्वािस्य महाकाव्यस्याহহिौ रावणवधम् इते्यवाহवभधाकं स्याविवत 

संभाव्यते। 

 भवटकावं्य यद्यवप व्याकरणलक्षणप्रयोगज्ञानाय रवितमासीत् तथावप काव्यस्यास्य सावहण्डत्यकं वकमवप ववहद्रञ्जकमेव 

ववद्यते । काव्यस्य ववतीय सगे शरिः , वािशसगे प्रभातस्य ि रमणीयं वणानं ववद्यते । 
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कुमारिासस्य जानकीहरणं भारतीय वाङ्मयस्य उल्लखयोगं्य काव्यम् । ग्रने्थsण्डिन् रामायणीकथा िमत्काररतया 

वनबर्धिाsण्डि । काव्यवमिं पञ्चववंशवतसगेषु ववभक्तमण्डि। काव्यस्य प्रथमसगे िशरथवृत्तािम्, ववतीये रावणपरावजतानावमिावि िेवानां 

नागलोके ववषु्समीपोपसिनम, तृतीये ऋतुवणानम्, ितुथे पुते्रवष् नयागो रामस्य जन्म वशक्षाग्रहणं, ववसष्ठाज्ञया राक्षसवधोियोगश्र 

पञ्चमे ववसष्ठावधवष्ठततपोवनवणानम्, षषे्ठ वमवथलाप्रथथानम्, सप्तमे वववाहः , अष्मे रामसीतयोमाधुयावमनीवणानम्, नवमे वरवध्ोः , 

अयोध्याप्रत्यावत्तानम्, िशमे रामवनवासः  भरतकृतं तत्प्राथानं, सीताहरणञ्च, एकािशे गरूडरावणयोययुार्धिं गरूडवधः  

सुग्रीवसख्ाविकञ्च, व्िािशे शरवणानम्, त्रयोिशे सीताववयोगे रामस्य ववलावपतम्, ितुिाशे सेतुवन्धनम्, पञ्चिशे रामेण रावणं 

प्रवत सिेशपे्रषणञ्च, शेषभागे रामायणकथैवानुसृता । 

महाकवव के्षमेिः  रामायणकथामाधारीकृत्य रामायणमञ्जरी नाम एकं कावं्य ववरवितवान् । के्षमेन्द्रस्य तथा रामायणमञ्जरी 

काव्यस्य भाषा मधुरा, सरसा सुवोधा िासीत् । 

               कवव धनञ्जयस्य राघवपािवोयम् कावे्यহवप रामायणस्य प्रभावः  सुस्पष्ः । अत्र अष्ािशेषु सगेषु 

रामायणमहाभारतयोः  कथे महता िातुयेण वनबर्धिे। कववराज माधवभटः  अवप व्िािशशतकािभागे राघवपािवीयं नाम अन्यम् एकं 

कावं्य ववरवितम्। रामिररत महाकाव्यस्य प्रणेता अवभनि आसीत्। तस्य कृवतः  रामिररतं नाम महाकावं्य 36 सगेषु 

ववभक्तमासीत्। तण्डर्धि सम्प्रवत स्वरूपेण तु मैवोपलभ्यते वकिु तण्डर्धि भोजराजः  मवहमभटः  ि िरतः । अस्य पिावली 

सरला सरसा ि वताते। 

           माधवभटः  ववरवित राघव पािवीयं काव्यमवप रामायणकथामाधारीकृत्य ववरवितं भववत। 

राघवपािवीयं वह रामायणमहाभारतावश्रतकथासम्वर्धिं ण्डव्िसन्धानकावं्य त्रयोिशसगाात्मकम्। 

वत्सगोत्रोयस्य कोमटीयञ्जवनः  पुत्रो ववद्यारण्यस्य वशष्यो वामनभटबाणः  वतं्रशत्सगाात्मक रघुनाथिररताख् महाकावं्य 

प्रणीतवान्। अण्डिन कावे्य रामस्य िररतं वनपुणं विवत्रतमण्डि। 

रघुवंश – कुमारसम्भव – मेघिूत – वकराताजुानीय – वशशुपालवध – नैषधाविग्रन्थानां व्याख्ाता मण्डल्लनाथो रघुवीर 

िररतम् नाम महाकाव्यमवप प्रणीतवानसीविवत ज्ञायते, वकिु ग्रने्थ लेखकते्वन न कोহवप समुण्डल्लण्डखतः  तथावप 

ग्रन्थोহयं मण्डल्लनाथ प्रणीत इवत आपे्रकटबृहतू्सच्यामुण्डल्लण्डखतमण्डि। ग्रने्थহण्डिन् सप्तिशसगाा ः  सण्डि यत्र वह रामस्य 

वनगमनािारभ्य राज्यावभषेकपयािा घटना ववणाताহण्डि। प्रसािमाधुयागुणसम्मतवमिं कावं्य सजातावुतृ्कष्थथानं 

वनिधावत ।1680 वमतवक्रमाव्िमवभतः  ण्डथथवतमतो मधुरायाण्डिरूमलनायकावश्रतस्य िक्रकवेः  जानकीपररणयमहाकावं्य 

प्रवसर्धिम्। रामायण कथामावश्रत्य ववरवित अत्र वह अष्ासु सगेषु रामस्य सीतया सह वववाहो ववणातः । 

नाट्यसाहहते्य रामायणस्य प्रभावाः  

  रामायणावश्रतेषु नाटकेषु प्रथमतः  भासस्य नाटकानां नामावन उले्लखयोग्यावन। भासस्य नाटकत्रयोिशेषु व्िे प्रवतमानाटकम्, 

अवभषेक नाटकं ि रामायणे मूले भवतः । प्रवतमानाटके रामायणप्रोकं्त रामस्य पूवािररतमुपवनबर्धिम्। अवभषेकनाटकं प्रवतमा 

नाटकस्योत्तरार्धिम्। अत्र वह रामायणे वकण्डिन्धा सुिरयुर्धिकािगता कथा संवक्षप्योपववणाताহण्डि। इिमेव बावलवधसंज्ञयाহवप 

व्यपविश्यते। कावलिासस्य समकावलकः  कववः  भवभूवतरवप रामायणकथामावश्रत्य महावीरिररतम्, उत्तररामिररतं िेवत व्िे प्रवसर्धिे 

रूपके ववरवितवान्। महावीरिररतं वीररस प्रधानं नाटकं, यत्र सण्डि सप्तािाः । नाटकवमिं रामायणीयां रावणवधािां कथामावश्रत्य 

ववरवितम्। कथ्यते भवभूवतना कववत्वाभ्यासकाले नाटकवमिं रवितम् । अत्र रामायणकथायां नाटकोपयुकं्त पररवतानं 

कृतम्। अत्र राजनीतेववावेिनाহकारणववसृता वकयतांशेनाव्िेगावमव जनयवत। पात्राणां िीघािीघैभााषणैः  

कथावस्त्विररतवमव प्रतीयते। िररत्रवित्रणदृष्ट्यारूपकवमिं न तथा प्रशंसनीयं यथेिमीयं रूपकािरम्।तत्र भवभूतेः  

उत्तररामिररतस्य कथानकं वाल्मीवक रामायणम् एव अनुसरवत, पद्मपुराणथथ रामकथायाः अवप प्रभावः  नाटके दृश्यते 

। उत्तररामिररतं नाम शे्रष्ठा कृवतः  वकल भवभूतेः । प्रौविप्रापे्तन खलु तेन इिं 
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प्रणीतवमवत तावत् तसै्य शव्िब्रह्मवविः  कवेः  पररणतप्रज्ञस्य वाणीवममाम् (उत्तररामिररतम्, 7,20) 

इतु्यक्तया स्पष्म्। वनमूालािवप लोकापवािाि भीतेन रामेण गृहाि्   

रामायणे (उत्तरकािे ) पठ्यते सैवास्य नाटकस्य ववषयः , परं नाटकोपयोगाय भवभूवतना बहुशः  

संसृ्कता 

ते्वषा स्नातप्रसावधता उहाद्या षोडशीव नूनमुद्भासते। तत्र भवभूवतवनवावतातासु पररवृवत्तषु मुख्तिु – 

1.वित्रिशानम्  2. अदृश्यया सीताया वासिीरामयोः  कथालापश्रवणम्  3. वासिीसमशं्र रामेण 

स्वानुरागस्य सीतागतत्वस्वीकरणम् 4. लवििकेतुयुर्धिम् 5. ववसष्ठािेः  प्रािेतसाश्रमागमनम् 6. 

रामसमकं्ष तसै्यवोत्तरिररतस्य नाटकेन प्रयोगशे्चते्यतावत्य इह नाम्ना कीतानमहाण्डि। सप्तािमये 

नाटकेহण्डिन्कववना करूणस्य पाकः  परां नीष्ठां नीतः । विुतिु ववषयेহत्र भवभूतेः  प्रकषाः  

काव्यिरेणानवतशवयतो वनशाम्यते। उत्तररामिररते पाषाणाह्िया अवप द्रवण्डि रूिण्डि ि। एको रसः  करूण एव 

वनवमत्तभेिात्, इत्याविना कववः  स्वयमेव स्वगुणं स्फोरयतोवेत्याभावत। 

  उत्तररामिररते ि रामायणोत्तरकािगता कथा भवभूवतः  नायरूपं िीयते। करूणरसप्रधानं नायवमिं सप्तािम्। 

सीतापररत्यागः , रामववलापः , लवकुशप्राण्डप्तः , सीतास्वीकारश्र्िासे्यवतवृत्तस्य मुख्ांशाः । 

कवव राजशेखरोহवप बालरामायणं नामं एकं नाटकं रामायणकथामावश्रत्य ववरवितवान्। अत्र रामिररतमेव सववशेषं 

विवत्रतमण्डि।  बालरामायणमस्य िशोािं युकं्त नाटकम्। तावन िशािावन यथा – 1. प्रवतज्ञापौलस्त्यः  2. रामरावणीयः  3. 

ववलक्षलिेश्वरः  4. भागावभङ्गः  5. उन्मत्तिशाननः  6. वनिोषिशरथ 7. असमपराक्रमः  8. वीरववलासः  9. रावणववद्रवणः  10. 

सानिरघुनिनः । 

कवव मुराररः  रामायणकथामाधारीकृत्य अनघाराघवं नामकं नाटकं रिवयत्वा तस्य पाण्डितं्य प्रकाशयवत। अनघाराघवं सप्तािः  

नाटकम्। अत्र वह रामायणगता ववश्वावमत्रस्य रामलक्ष्मणवनवमतं्त िशरथप्रासािोपण्डथथवतत अररभ्य रामराज्यवभषेकपयािा कथा 

विवत्रताহण्डि। नाटकमेिं सावहत्यस्य मेरूििो व्याकरणनैपुण्यस्य परोक्षावनकषमवप मन्यते। 

प्रसन्नराघव नाम नाटकस्य रिवयता कवव जयिेवः  आसीत्। अण्डिन ग्रने्थ रामायणस्य कथोपवनवर्धिा। नाटकीयता 

दृष्ट्याহतथासफलमवप काव्यसामान्यदृष्ट्योत्तमेহण्डिन्प्रवने्ध सण्डि सप्तािाः । अत्र वह रामस्य प्रवसर्धिा कथा स्वानुकुले्यनोपथथावपता 

नवीनकल्पनयोद्भाव्य, नाटकवमिं  पद्यबाहुल्यमतोহत्र नाण्डि कथायां गद्यात्मकतया तथैवावभनेयता ि। 

कवव विङ्नागः  कुिमाला नामकमेकं रूपकं ववरवितवान्। अत्र रामायणोत्तरकािगता कथा वनवर्धिाহण्डि। इयं वह कुिमाला 

रामायणस्योत्तरकािगतां सीतापररत्यागकथामाधारीकृत्य वलण्डखता। 

बाल्मीकेराश्र्वमपररसरे गोमत्यां नाम नद्यां वहिी कुिपुष्पमालां वनरीक्ष्य रामििवभज्ञानेन 

सीतां ववज्ञातवावनवतकथाभागमूलकंमस्य कुिमालेवत नामकरणम्। ग्रन्थोহयं षट्स्विेषु वविृतः । इिं सुखािमेव नाटकम्।  

कवव शण्डक्तभदे्रण आश्र्ियािूडामवणनामकं सप्तािवववशषं् रूपकं प्राणावय। शण्डक्तभद्रस्य कववताशैली वनतािसरलसरसा। 

अि्भुतरसप्रधानोহण्डिन्नाटके आश्रमवावसप्रित्तरत्नसाहायेन रामो वह राक्षसप्रयुक्तमायातः  सं्व रावक्षतंु प्रभवतोत्यस्य 

संज्ञाহহश्र्ियािूडामवण इवत। 

रामायणकथामनुसृत्य हनुमन्नाटकनाम्नाহपरं कावं्य लभ्यते। कथ्यते वह अस्य काव्यस्य प्रणेता पवनतनयो हनुमानासीत्। 

ग्रने्थহण्डिन िशरथवणानािारभ्य रामावभषेकपयािा कथा यत्र तत्र स्वकल्पनया संस्कायाावप वद्यवाहुले्यन वाके्यन ववणाता। अत्र 

प्राकृतभाषा, वविूषकाविपात्रावण ि नैवं दृश्यते। 
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िमू्प साहहते्य रामायणस्य प्रभावाः  

िमू्प सावहते्य अवप रामायणस्य प्रभावः  सुस्पष्मण्डि। िमू्प सावहते्य प्रख्ात ग्रन्थः  रामायण िमू्प। िमू्परामायणं वह िमू्पग्रने्थषु 

सवोतृ्कष्काव्यम्। अस्य प्रणेता भोजराजः । वकण्डस्कन्धाकािपयािं काव्यवमिं भोजराजेन ववरवितम्, वशषं् काित्रयं 

लक्ष्मणभटेन कृतम्। िमू्परामायणस्य सावहण्डत्यकं गौरवमवतमहत्वपूणाम्। भोजस्य शव्िगुम्फः  स्वभावसरलः  अथारावशश्च 

िमत्कारावतशयशाली। अस्य वाल्मीवककाव्यप्रशंसायां वलण्डखतं 

पदं्य वनतािहृियम् – 

‘वाल्मीवकगीतरघुपुङ्गवकीवत्तालेशै िृण्डपं्त करोवम कथ्यमप्य वुधानाम्। 

गङ्गाजलैभूावव भगीरथ यत्नलव्धैः  वकं तपाणं न वविधावत नरः  वपतृणाम् ‘।। 

सीताया अशोकः  वावटकायां वतष्ठन्त्या िशां वणायवत कववः  – 

‘उपघ्नवृक्षस्य परोक्षभावािावश्रत्य भूवमं सुविरं लुिन्त्याः । 

नक्तञ्चरस्त्रोमुखकवशातायाः  सीतालतायाण्डस्त्रजटा जटाহभूत् ‘।। 

तवििमवतिमत्कारर िमू्पकाव्यम् । 

 

कववः  वेिटाध्ररः  उत्तरिमू्पकावं्य रामायणकावहनीमवलम्व्य ववरवितम्। उत्तरिमू्पकावे्य रामायणोत्तरकािगता 

कथोपववणाताহण्डि। 

 

दूतकावे्य रामायणस्य प्रभावाः  

िूतकाव्यमवप रामायणमावश्रत्य रवितं भववत। मेघिूतं कावलिासेन रामायणमनुसृत्य कथनं नासत्यम्। कावलिासः  

स्वयमवप तथ्यवमिं गोपवयतंु नैच्छत्। यद्यसौ तथ्यवमिं गोपवयतुमैवषष्यत् तिा स्वकावे्य ‘इत्याख्ाते पवनतनयं मैवथलीवोनु्मखी 

सा’ इवत पदं्य कथमवप नायोजवयष्यत्। धोयी कवेः  पवनिूतमवप रामायणमनुसृत्य रवितमासीत्। कावे्यহण्डिन् कावििगन्धवाकन्या 

लक्षणसेनं पवनहारेण प्रणयसिेशं पे्रषयतवत। 

पररहिष्टम् 

रामायणः  संसृ्कत काव्यसावहत्यस्य वाल्यरूपमण्डि। अश्वघोषस्य रिनासु एव रामायणस्य प्रभावो दृश्यते। जैन कवेः  

ववमल सूररणः  पउमिररतम् इवत कावे्यহवप रामायणस्य प्रभावः  सुस्पष्ः । सन्ध्याकरनिोनो रामिररत कावे्यহवपपालवंशोभ्िवस्य 

रामपालस्य भगवतो रामस्य ि वणानं शे्लषमयभाषयाহकारर। ततः  आधुवनक भारतीय भाषासु रामायणस्यानुवािग्रन्थाः , तथा 

रामायणस्य कथामाधारीकृत्य ववरविता अने्य ग्रन्थाः , ि भारतीय वाङ्मय सावहत्यस्य गौरवं वर्धिायण्डि। आधुवनक भारतीय 

भाषासु रामायणं सवाप्रथमं तावमल भाषायाम् ईशवीय एकािशशतकহनुवितम्। अस्य पश्र्िात् त्रयोिशशतके माधव किली 

नाम्ना पण्डित प्रवराणा असमीया भाषायां रामायणं अनुवितम्। तुलसीिासकृत रामिररतमानस नामक ग्रन्थो 

बाल्मीवकरामायणमेवावश्रतम्। वकमवधकं मैवथली भाषायां ववरवितम् अण्डिन् ग्रनं्थ रामायणािवप अवधकतरं प्रवसण्डर्धिं अलभत्। 

अधुना भारतस्य काহवप भाषा नाण्डि, यत्र रामायणस्य अनुवािो न जातः  स्यात्। न केवलं भारतीय भाषा, परिु वैिेवशकी 

भाषायामवप रामायणस्य अनुवािेन आत्मानं धनं्य मन्यते। ततः  ईशवीय तृतीय शतके वतव्बत – िीनिेशयोः  भाषायोरनुवितेषु 

बौर्धिग्रने्थष्ववप रामस्य वीयाकमाावण ववणातावन। वमाा (Indo – China) प्राच्याव्िीपावि भूभागेष्ववप रामायणं लोकवप्रयव्तं प्रापत्। 

यव (Java) व्िीपे लाराजांग्राड – पमवनन – पनरतन नामक थथानेषु वशवमण्डिरेषु िेवगिथथे ववषु्मण्डिरे ि वशलासु 

रामायणवृत्तािाः  शतव्ियावधकसंख्का उत्कीणाा ः  प्राप्यिे। यव मलयव्िीपयोः  सावहते्यषु रामस्य िररतं वण्यामानं दृश्यते। 

रामायणस्य पात्रावण नायकीकृत्य श्याम – बाली प्रभृवत िेशेषु दृश्यते सावहत्यसृवष्ः । 
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रामायणस्य वह सम्प्रवत ित्वारर संस्करणावन लभ्यते। तेषु वह िावक्षणाते्य 643 सगाा ः , ओिीच्यपािे 664 सगाा ः , 

गौडीयपािे तु 500 सगाा ः  दृश्यिे। 

रामायणमावश्रत्य वववभन्नसम्प्रिायेषु समये समये रामायणस्य अनेकाः  टीकाः  समभूवन्। अस्य ग्रन्थस्य 

रामवमाणण्डिलकारव्यटीका, अज्ञातकतृाका कनकाख्ा, नागेशभटस्य रामीया, माहेश्वरतीथास्य रामायणतत्विीवपका, श्रीरामस्य 

अमृतकटकाख्ा, गोवविराजस्य शंगरभूषणाख्ा, रामानिोतीथास्य रामायणकटाख्ा, अहोवलस्य वाल्मीवकहृियाख्ा, 

अप्यिीवक्षतस्य रामायणतात्पयासंरवणः , वरिराजस्य वववेकवतलकञे्चवत व्याख्ाग्रन्थाः  इवत प्रवसर्धिाः । 

एवं प्रकारेण भारतीय तथा ववहभाारतीय सावहत्य जगवत अवप रामायणस्य प्रभावः  अपररसीमः । अतः  उच्यते – 

                                   "यावत् थथास्यण्डि वगरयोः सररतश्व महीतले । 

                     ..             तावत् रामायणीकथा लोकेषु प्रिररष्यवत "।। इवत शम्।। 
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