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ऐषतिाषसककाव्येिु रामावतारिममषवरषितस्य
अषभनवभारतकाव्यस्याषभनवत्वम्
सङ्गीता-सेन
प्रबरधसार
अवामिीनकषविु अरयतम खलु मिामिोपाध्यायः पषडितः रामावतारिमाम। षविारप्रदेिस्य
छपिाषिलारतगमते एकषस्मन् भूषमिारषवद्वारराह्मणपररवारे 1877 तमे विे िननं
लभमानोऽयं षवद्वद्वरः स्विीवद्दिायां बहुषवधान् ग्ररथान् व्यरियत्। तेिु अरयतम खलु
अषभनवभारतषमषत काव्यम्। भारतीयषमषतवृत्तम् देिारतरीयषमषतवृत्तम् इषत षवभाषिते
तरङ्गद्वये अषस्मन् काव्ये अषभनवपद्धत्या ऐषतिाषसकषवियाः पररवेषिताः सषरत।
भारतीयषमषतवृत्तषमषत तरङ्गनामके भागे यथामषत कषवना समग्रप्रािीनभारतविमस्य
सुसमृद्धषे तिासो वर्णमतः। देिारतरीयमृषतवृत्तषमषत तरङ्गे षमश्र-रोम-फारसीप्रभृतीनां
देिानाषमषतिासः पररवेषितोऽषस्त। पररतु प्रबरधेऽषस्मन् के वलमेव भारतीयेषतवृत्तषमत्यंिे
वर्णमतानां षवियानामषभनवत्वं प्रदिमनं भषवष्यषत। षवषवधप्रािीनावामिीनप्रबरधेभ्यः
सयत्नेन वृत्तमाृतत्य समासेन भारतविमस्य इषतिासवणमना अत्र क्रियते। आधुषनकसंस्कृ ते
ऐषतिाषसककाव्यषवरिनमतीव उत्तमं कायं क्रकरतु अस्य सषिवेिः िरिलो दुभमरश्च। पररतु
कषवषभः रामावतारिमममिोदयः प्रािीनभारतीयेषतिासस्य अषवषछछिज्ञानराषिप्रदानेन
एकोत्कृ ष्टतरकाव्यरूपेण अषभनवभारतषमषत काव्यं षवषनर्ममतम्। अषस्मन् ग्ररथे
प्रािीनभारतविमस्य सम्पूणेषतिासस्य िषमकषववरणमुपलभ्यते। अनुष्टुपछरदोबद्धः
काव्यात्मकः सम्पूणमग्ररथोऽयं पञ्चवीषिसमषरवतः। अत्र वीररसस्य प्रावल्यं िृङ्गाररसस्य
रयूनता ि पररलक्ष्यते। सरलसंस्कृ तेन अत्र प्रािीनभारतेषतिासस्य सुक्ष्मवणमनमुपलभ्यते
योऽतीव प्रिंसनीयः, सवेिां मनोग्रािी ि। अत्र कषववरे ण अनेकाः अषभनविबदाः प्रयुज्यरते
अषप ि बहूणां परकीयिबदानां संस्कृ तानुवादः कृ तः यत्र कवेः स्वकीयतायाः
मौषलकभावनायाश्च प्रकािः पररलक्ष्यते। पुराकालेिु षवरषितेिु ऐषतिाषसकग्रत्थेिु के वलं
कालषविेिस्येषतिासं प्राप्यते। पररतु के िन पषडिताः तद्-रीनतं पररवत्यम
समग्रदेिकालाववोधकान् इषतिासषवियकग्ररथान् षवरियामासुः। रामावतारिममषवरषितम्
अषभनवभारतं मिाकाव्यं तद्-रीतेः एव मागामनुसारीषत षिवम्।
सूिकिबदाः- ऐषतिाषसककाव्यम्, अषभनवभारतम् , कषवः रामावतारिमाम, अषभनवत्वम्।
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 उपोद्धातः
षवश्वस्य प्रािीना समृद्धभािा खलु संस्कृ तभािा। इयमेव भािा भारोपीयभािावगे ज्येष्ठा,
ततश्च अस्यां भािायां प्रािीनतमसाषित्यभाडिारस्य वेदाः स्मृतयः सुरषिता इषत तु
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ऐषतिाषसकमिाकाव्यम्,

रािपररित्काव्यं,

सङ्गीतकाव्यं,

रूपकं ,

बहुषन काव्याषन षवरिय्य संस्कृ तसाषित्यप्रपञ्चमलंकृतवान्।
तदीयाः मौषलकग्ररथाः यथा-

गद्यात्मककथाकाव्यं, वज्ञाषनकसाषित्यञ्चेत्यादयो यद् यद्
षवषिष्टं षवद्यास्थानं साषित्यपदेन गृह्यते तत् कृ त्नमेव
संस्कृ तभािया एव षवरषितवरतः िारतदर्िमनः कवयः। अतः
सुषविालोऽयं संस्कृ तवाङ्मयः। संस्कृ तसाषित्याध्ययनं तावत्
ऐषतिाषसकानामषप परमप्रीतये कल्पते। अद्यावषध
संस्कृ तसाषित्ये
बहुसंख्यकाषन
ऐषतिाषसककाव्याषन
षवरषिताषन सषरत। प्रािीनषतिाषसकमिाकाव्यद्वयीरूपेण

1. मारुषतितकम् (ितककाव्यम्)

रामायण-मिाभारतषमषत

7. ियप्रकाििररतिम्पूः (िम्पूकाव्यम्)

मिाकाव्यद्वयं

सुप्रषसद्धषमषत

2. िम्भूितकम् (ितककाव्यम्)
3. कृ ष्णस्तवककल्पतरुः (पद्यकाव्यम्)
4. मुद्गरदूतम् (दूतकाव्यम्)
5. अषभनवभारतम् (ऐषतिाषसककाव्यम्)
6. धीरनिधरषितम् (नािकम्)

श्रुषतरषस्त, परवर्तमषन काले षवरषितेिु ऐषतिाषसकग्ररथेिु
राितरषङ्गनी सवमश्रेष्ठम् ऐषतिाषसककाव्यषमषत मरयरते

8. साषित्यरत्नावली

समालोिकः।

10. वसरतवणमनम्

अषप

ि

वाणभट्टषवरषितं

ििमिररतम्,

9. सरस्वत्यष्टकम्

पद्मगुप्तषवरषितं नवसाििाङ्किररतम्, षवल्िनषवरषितं

11. षित्रवरधावताररका

कणमसुरदरी,

12. ितश्लोकीयं धममिास्त्रम्

िेमिरिषवरषितं

सरध्याकरनरदीषवरषितं

कु मारपालिररतम्,

रामिररतम्,

िम्भूकृतं

रािेरिकणमपुरम्, काश्मीररकिल्िनस्य सोमपालषवलासम्,
सोमेश्वरदत्तस्य कीर्तमकौमुदी सुरथोत्सवनश्च, अररनसंिस्य
सुकृतसङ्कीतमनम्, सवामनरदस्य िगदुिररतम् िेते सवे
ऐषतिाषसकग्ररथाः संस्कृ तसाषित्ये लबधमानाः सषरत। पररतु
एतेिु सवेिु ग्ररथेिु के वलं कालषविेिस्येषतिासः प्राप्यते।
अवामिीने काले के िन पषडिताः ऐषतिाषसककाव्यषवरिनस्य
परम्परायां
तद्गतानुगषतकरीनतं
पररत्यज्य
समग्रदेिकालाववोधकान् कषतपयान् ऐषतिाषसकग्ररथान्
षवरिय्य
संस्कृ तसाषित्यिगषत
क्रकषञ्चद्
षवलिणं
दृष्टारतमुस्थापयामासुः। तषद्वरषितेिु ऐषतिाषसकग्ररथेिु
समग्रप्रािीनभारतविमस्य तदुत्तरकालस्य ि इषतिासोऽषप
पररदृश्यते।
अषस्मन्
प्रबरधे
अवामिीनकवेः
रामावतारिममषवरषितस्य
अषभनवभारतषमषत
ऐषतिाषसककाव्यस्य अषभनवत्वमुपस्थाषपतं भषवष्यषत।
•
कवेः पररियः
अषभनवभारतषमषत काव्यस्य

स्रष्टा

अवामिीनकषवः

मिामिोपाध्यायः
पषडितरामावतारिमममिोदयः,
षवद्वद्वरोऽयं स्वकारषयतृप्रषतभावलेन अषभनवभारतषमषत
ऐषतिाषसककाव्यं ग्रषथतवान्। काव्यषमदं संस्कृ तभािया
मषथलीषलप्या ि षलषखतमासीत्। काव्यस्यास्य द्वे तरङ्गे
उपलभ्येते। भारतीयषमषतवृत्तम् देिारतरीयषमषतवृत्तञ्चेषत।
प्रबरधेऽषस्मन् मूलतः भारतीयषमषतवृत्तषमत्यंिस्यालोिना
कृ ता। अयं मिान् कषववरः न िकाषन काव्याषन रियामास,

13. िोिमप्रिषस्तः
14. वाङ्मयाणमवकोिः
15. प्रकीणमप्रबरधः
16. कलाकौमुदी
17. परमाथमदिमनम् (दिमनग्ररथः)
षविारप्रदेिस्य

छापिाषिलारतमगते

एकषस्मन्

भूषमिारषवद्वद्ब्राह्मणपररवारे 1877 तमे विे मािममाषस
िष्ठक्रदवसे सः कषवः भुवनमवततार। तस्य षपतृिरणेन
देवनारायणपाडयेन स्वकममषण षनयुक्त्यथमम् आक्रदष्टः सः
कषवः। पररतु षपतुरादेिः तस्य मनषस नानुकूलोऽभवत्।
के वलं द्वादिविमवयषस संस्कृ तषििायाः श्रेष्ठं स्थानं
वाराणसीं प्रषत तेन समागतम्। अत्रागत्य सः तत्कालस्य श्रेष्ठं
गुरुं पषडितगङ्गाधरिाषस्त्रमिोदयं षनकिा षिष्यत्वग्रिणं
कृ तवान्। सः स्वकीयमेधािक्त्या स्वाधीनतायाः प्राक्काले
पािनाषवश्वषवद्यालयस्य
संस्कृ ताध्यापकरूपेण
षनयुक्तोऽभवत्। भारतीयेषतिाससभ्यता संस्कृ षतषिल्पकला
िेत्याक्रदिु षवियेिु स षविारद आसीत्। भारतविमस्य प्रथमः
राष्ट्रपषतः िः रािेरिप्रसादमिोदयः अस्य पषडितिममणः
षप्रयछात्र आसीत्। तेनव पषडितिममणो मरणादनरतरं तस्य
पाडिु षलपीणां
सम्पादनं
कृ तम्।
तत्पुत्रः
पषडितनषलनषवलोिनिमाम
पािनाषवश्वषवद्यालयस्य
षिरदीसाषित्यषवियस्य
प्राध्यापकपदमलंकृतवान्।
षिषरदसाषित्यिगषत ‘The Nai Kavita’ (नइ कषवता)
िममसूतेन आरभ्यते स्म।
साषित्यियामख्या काव्यतीथामख्या िेत्याक्रदपरीिाः तेन
प्रदत्ताः,
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सम्माषनतोऽभवत्। सः षवषवधभािाषवत् ऐषतिाषसकः
गवेिकश्चासीत्। सः षनिषवद्यावभवत्वात् तार्कम कत्वाच्च

षद्वतीयवीिेरादौ दषिणकू ले भाषगरथीतीरे मगधदेिस्य
मनोिररूपं प्राकृ षतकसौरदयमञ्च कषवना सुष्ठु षनगक्रदतम्।

समग्रे देिे षविेिः ख्यातोऽभवत्। संस्कृ त-षिरदी-अग्रेिी-

कषवरुवाि-

फ्रेञ्च-िममन-लेरिन िेत्याक्रदबहुभािाणां ज्ञाता आसीत्
पषडितरामावातारिमाम। आङ्गलभािायाम् उपलव्धमाना
षवषवधषवियाः
संस्कृ तानुवादेन
तस्य
मित्वपूणममवदानमषस्त।
•
अषभनवभारतकाव्यस्य षवियवस्तु
रामावतारिममषवरषितं
अषभनवभारतषमषत
काव्यं
देिभषक्तमूलकं ऐषतिाषसककाव्यमेकम्। अनुष्टुपछरदोबद्धः
काव्यात्मकः
सम्पूणमग्ररथोऽयं
पञ्चवीषिसमषरवतः।
भारतीयषमषतवृत्तम् देिारतरीयषमषतवृत्तषमषत तरङ्गद्वये
षवभाषिते अषस्मन् काव्ये अषभनवपद्धत्या इषतिासषवियाः
पररवेषिताः। भारतीयषमषतवृत्तषमषत भागे 520 पद्येन
यथासम्भवं प्रािीनभारतविमस्य इषतिासवणमना कषवना

‘अथ दषिणकू ले यो भगीरथ्या मनोिरः।
देिोऽषस्त मगधाषभख्यो वसुधामडिनम्।।’ इषत
(अषभनवभारतम्- 2/1)
समग्रषद्वतीयावीषिमषधकृ त्य

देिानाम्

वीिेरस्याः प्रस्तावनायां कषवना भाषितम्ितद्वये िकाबदानामाषधनत्रंिे गते ततः।
िरिाख्यो गुप्तवंिीयो नृपषतममगधानिात्।। इषत

इषतिासषवियः

ग्ररथारम्भे कषवराि- षवषवधप्रािीनावामिीनप्रबरधेभ्यः
सयत्नेन वृत्तमाृतत्य भारतविमस्य इषतिासवणमना अत्र
प्रस्तुयते-

वणमना

समुपलभ्यते,
अषरतमे
ि
मौयमसाम्राज्यपतने
कु िाणसाम्राज्यस्याभ्युत्थानषविये कषतपयश्लोकाः षवरषिताः
िाताः।
अषभनवभारतषमषत
काव्यस्य
तृतीयवीिौ
कषवना
रामावतारिममणा समृद्धस्य गुप्तसाम्राज्यस्य वणमना प्रदत्ता।

षवषिता, देिारतरीयषमषतवृत्तषमषत भागे 424 पद्येन षमश्ररोम-फासीप्रभृतीनां
उपषनवद्धोऽषस्त।

मौयमसाम्राज्यस्य

(अषभनवभारतम्-3/5)
कषववणमनायामादौ प्राप्यते प्रथमिरिगुप्तस्योपषस्थषतः।
मिारािाषधरािः िरिगुप्तः गुप्तसाम्राज्यस्य प्रषतष्ठातृरूपेण

‘प्रािीनेभ्यो षनबरधेभ्यो नवीनेभ्यश्च यत्नतः।

पररषित आसीत्। अनरतरं समुिगुप्त-षद्वतीयिरिगुप्तकु मारगुप्तप्रभृतीनां षवषवधसमृद्धिाषलनां गुप्तनृपतीनां
वणमनमुपलभ्यते।
गुप्तसाम्राज्यस्य
पतनात्
परं

संग्रृह्य भारतस्येषतवृत्तं संषिप्तमुछयते।।’ इषत

पुष्यभूषतवंिीयनृपाः राित्वं ििु ः, पूष्यभूषतवंिस्य श्रेष्ठनृप

(अषभनवभारतम्-1/1)
ग्ररथस्य
प्रथमवीिौ
रामावतारिममकृते
वणमने
वक्रदकसभ्यतायाः सुस्पष्टं षववरणमेकं अस्माषभः प्राप्तम्।
आयमिातेः संस्कृ त्या सि प्रागायमिातेः आिाराक्रदव्यविारस्य
अषप ि लौक्रककसंस्कृ तेः षवषवधोपादानस्य षमषश्रतोरूपोऽयं
वक्रदकसमािो वक्रदकसभ्यता ि। तत्र वक्रदकसाषित्याद्

आसीत् ििमबधमनः, काव्ये तस्य सम्यग् वणमनमुपलभ्यते।
वीिेरस्य अषरतमे भागे ििोत्तरभारतस्यालोिना दृश्यते।
ितुथमवीिेः प्रारम्भे कषवः ििमबधमनस्य अमात्यस्यािुमनस्य
परवर्तमिासकानाञ्च िासनेषतिासमवणमयत्। अषस्मन् ि
काले विवो नृपाः अिायरत। तेिां नृपाणां िररत्रवणमनावसरे
काश्मीरराज्यस्य
कश्चन
इषतिासः
पररवेषितः।

इषतिासाच्च आयमवसषतषविये, तेिां संस्कृ षतषविये याषन
तथ्याषन उपलबधाषन तदेव वर्णमतं रामावातारिममना
अषभनवभारतषमषत काव्ये। अनरतरं उत्तरवक्रदकयुगस्य
अथामत् रामायणमिाभारतयुगस्य वणमना प्राप्यते काव्ये।

िरिापीिलषलताक्रदत्य-ियापीिप्रमुखानां
प्रषसद्धनृपानां
िासनेषतिासवणमनादनरतरं काव्ये पालवंिस्य सेनवंिस्य ि
समयकाले वङ्गदेिस्य िासनव्यवस्थाषप वर्णमता।
ितुथमवीिेरषरतमे
भागे
कषवः
रामावतारिमाम
क्रदल्लीराज्यस्येषतिासः उपषनबद्धवान्।
पञ्चमवीिौ
सूिनापिले
क्रदल्लीरािस्य

सुदा-िररश्चरि–नलप्रमुखानां
कृ तयुगानां
षवषिष्टनृपानामुल्लेखः दृश्यते ग्ररथे। प्रथमाध्यायस्य अषरतमे
पवे मिाभारतोरकाले ििवतीसम्रािाभावात् राितरत्रस्य
ह्रासः
एवञ्च
सामरतत्त्रस्याषवभामवो
घिते
इत्युपवर्णमतमासीत्।

पृथ्वीराििौिानस्योल्लेखो दृश्यते। सिापदीन-वादीवनसंिित्रपालप्रमुखानाम् क्रदल्लीनृपानां तेिां िासनव्यवस्थाणाञ्च
षववरणं समुपलभ्यतेऽत्र। अषरतमे आङ्गलवंिधरराज्ञ्यः
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व्यक्तोिामयाः, व्यक्तोिामसुनोः आद्यव्रतस्य ि िासनव्यवस्था
उपषवरयस्ता आसीत्।
इत्थं पञ्चवीषिसमषरवते काव्ये प्रािीनभारतविमस्य
इषतिासः यथामषत कषवना वर्णमतः।
 ऐषतिाषसककाव्येिु अषभनवभारतस्याषभनवत्वम्
देवभूषमरूपे भारतभूमौ ऐषतिाषसककाव्यषवरिनपरम्परा न
तु नवीनम्। ध्रुपक्रदसंस्कृ तसाषित्यरिनाकाले षवरषिता
रामायण-मिाभारतषमषत
मिाकाव्यद्वयी
अस्याः
परम्परायाः प्रषतषनषधस्थानीया कृ षतः। भारतीयः ग्ररथकारः
रामायणं तावदाद्यमािमकाव्यम्, अस्य प्रणेता ऋषिः
वाल्मीक्रकश्च आद्यः कषवः इत्युछयते। तदषस्मन् रामायणे न
के वलं
संग्रामाः
षवियाश्चव
उपषनवद्धाः
प्रत्युत
रूपकोपमाद्यलंकारसमुद्भाषसतायां प्रकृ षतरषप उपवर्णमता।
षनषखलेऽषप ि मिीमडिले क्रकमषप काव्यारतरं लोकपृणतया
रामायणं नाषतिेते। लोकप्रषसद्धौ रामायणाद्धीयमानमषप
मिाभारतं मषिम्ना तस्माि ह्रीयते। ऐषतिाषसकांिे अषस्मन्
आिमकाव्ये पाडिवधातमराष्ट्राणाषमषतिासो षमथः संग्रामश्च
षवस्तरे ण वर्णमतः।
अनरतरं संस्कृ ते ऐषतिाषसककाव्यकारणानामग्रणी तावत्
कल्िणो नाम काश्मीररकपषडितः, यस्य खलु मिती
धीरभूत्, यश्च ऐषतिाषसकघिनानां कारणकायमषववेिनपुरः
सरं पिपातिूडयमुपरयासं कतुं सिम आसीत्। संस्कृ तस्य
नकोऽपीषतिासलेखकः अिंतोऽषप कल्िनेन तुल्योऽिमषत।
संस्कृ त-इषतिासलेखके िु प्रमुखाः खलु कल्िण एव।
तषद्वरषिते ग्ररथे काश्मीररािवंिानां िररत्रमुपलभ्यते।
मिती तस्य ऐषतिाषसकी प्रषतभा आसीत्, यया प्रषतभया सः
तदोपलभ्यमानानां काश्मीरकवंिनाषमषतवृत्तस्य सुक्ष्मवणमनं
कृ तवान्। ग्ररथे तस्य िररत्रषित्रणं यथाभूतं पिपातिूडयं
वतमते।
वाणभट्टषवरषिते
ििमिररतषमषत
ऐषतिाषसककाव्ये
ििमनृपस्य नेक्रदष्ठपूवमभाषवनां राज्ञां वणमनमुपलभ्यते। कथाआख्याषयकयोः परस्परभेदं दिमषयतुमालंकाररकः ििमिररतम्
आख्याषयकायाः उदािरणं स्वीकृ तम्।
कषवपद्मगुप्तषवरषितं
नवसाििाङ्किररतं
एकोत्कृ ष्टतरषतिाषसककाव्यसंज्ञया
भूषितमषस्त
संस्कृ तकाव्यसाषित्यिगषत। अष्टादिसगामत्मके काव्येऽत्र
रािसुतायाः िषिप्रभायाः सम्प्राषप्तरे व षवियत्वेन भासते।
मालवषिषतपतेनमवसािसाङ्कस्येषतवृत्तवणमनमप्यत्र
कवेमुमख्यतया षववषितमषस्त।
षवल्िणस्य
कणमसुरदरी
नामषतिाषसककल्पं
रूपकं
षविमाङ्कदेविररतं नामषतिाषसकं काव्यञ्च लोके प्रषसद्धम्।
कणमसुरदय्यां कस्यषित् षवदभमरािस्य रािकरयायाः के नषित्
िालुक्यरािकु मारे ण सि पाषणग्रिणं वर्णमतं कषवना।

रमणीयपद्यबहुलं काव्यमेतत् कवेर्वमिदस्य वस्तुषित्रणस्य
योग्यतां स्फु ितरं व्यणषक्त। षविमाङ्कदेविररते प्रथमं
िालुक्यवंिस्य
समुद्भवमुपवडयं
षविमाङ्कदेवनृपस्य
षपतुरािवमल्लस्य िररतं षवस्तरे णोपषनबद्धं कषवना।
कु मारपालिररतमथवा द्व्यश्रयकाव्यरूपेण पररषितस्य
ऐषतिाषसककाव्यस्य स्रष्टा िनािायमः िेमिरिः। अत्र
िालुक्यवंिस्य कु मारपालस्य तत्पूवमवर्तमनां के िाषञ्चत् राज्ञां
िररतं षनबद्धम्। कवेः िेमिरिस्य स्वप्रणीतव्याकरणे
षनयमानामुिािरणानां प्रदिमणमेव अस्याः काव्यरिनायाः
मुख्योद्देश्यम्।
पृथ्वीरािषविये पृथ्वीराििौिानस्य षवियाः वर्णमताः।
काव्यषमदमषतिाषसकानां मिते उपयोगाय भवषत।
सरध्याकरनषरदनः रामपालिररते वङ्गनरे िस्य रामपालस्य
अवदानाषन उपवर्णमताषन।
काश्मीररकिलिणस्य
सोमपालषवलासे
राज्ञः
सोमपालषवलासस्य
िररत्रं
गीयते।
िल्िनः
अलंकारनामकश्मीरषिषतधरस्य सभापषडित आसीत् इषत
तावद् मङ्खोल्लेखात् ज्ञायते।
िम्भुकृतः रािेरदरकणमपूरः कश्मीरनरे िस्य ििमदव
े स्य
प्रिषस्तः इत्यषप ऐषतिाषसककाव्यमेकम्।
इत्थं संस्कृ तसाषित्यिगषत विव ऐषतिाषसकग्ररथाः
षवरछयरते यत्र नृपषविेिस्य रािवंिषविेिस्य ि
वणमनमुपलभ्यते। तत्काषलकसमये रािसभायां षनवाषसनः
अमात्याः पषडिताः प्रमुखाः रािोपिीषवनः रािकममिाररणः
रािानुग्रिेण राज्ञः प्रषतग्रिधनेन ि स्विीवनं धायमरते स्म
तदथं ते काव्यषवरिनमाध्यमेन तान् नृपान् प्रिस्यरते।
स्वभावतः तेिां रिनायां के वलं तत् नृपस्य िररतवणमनं
स्थानं लभते।
पररतु
रामावतारिममषवरषिते
अषभनवभारताख्ये
ऐषतिाषसककाव्ये समग्रप्रािीनभारतविमस्य िषमके षतिासः
पररवेषितः। पुराकालेिु षवरषितेिु ऐषतिाषसकग्ररथेिु यत्
कालषविेिस्य इषतिासवणमनं समुपलभ्यते तत् रीनतं
पररवज्यम
सम्पूणमतया
अषभनवपद्धत्या
समग्रप्रािीनभारतेषतिासस्य वणमनं नोऽतीव सरलकमम,
पररतु कषवना स्वकारषयतृप्रषतभया षनरलसश्रमेण ि नीरस
इषतिासषवियमषप
सरसछरदोमयकाव्यमयाकारप्रदाने
सिमोऽभवत्। अषभनवभारतषमत्याख्ये काव्ये मगध-िुङ्गकडव-िक् -कु िाण-गुप्तप्रभृतीनां बहुनृपाणां िषमके षतिासः
श्लोकमाध्यमेन अषतसरलप्राञ्जलभािया ि सुष्ठुरूपेण
पररवेषितः। भारतभूमौ राित्वकाररणां बहुणां नृपानां
यथा-

िररश्चरि-रामिरि-अषभमरयु-िरासरध-षवषम्वसार-

अिातित्रु-मिापद्मनरद-िरिगुप्तमौयम-अिोकपुष्यषमत्रिुङ्ग-अषिषमत्रकषलङ्गराि-खारवेल-कषणष्कप्रथमिरिगुप्त-समुिगुप्त-षद्वतीयिरिगुप्त-कु मारदास-
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कु मारगुप्त-स्करदगुप्त-षमषिरकु ल-प्रभाकरवधमन-पुलके षिििमवधमनप्रमुखानाम् उल्लेखः काव्ये प्राप्यते। एतान्
अषतररछय अल्पख्याषतसम्पिाः नृपाः अषप कवेः लेखनीमध्ये
स्थानं

लभरते।

अषप

ि

कृ ष्णद्वपायणव्यासदेव-

मिामुषनवाल्मीक्रक-श्रीकृ ष्ण-गौतमबुद्ध-िाकल्य-गाग्यमयास्क-कणाद-भरतमुषन-वररुषि-िाणक्य-िूिक-गुणाढ्यिरक-सुश्रुत-अश्वघोि-नागािुमन-िररिेण-पतञ्जषलफाषियेन-काषलदास-भास-सुबरधु-वरािषमषिर-मातृगुप्त-

प्रषत प्रगाढभषक्तत्वात् एतादृिी काव्यरिना सम्भवतीषत
मरयेऽिम्। स्वदेिं प्रषत ऐकाषरतकानुरागविात् कषवः स्वदेिे
राित्वकाररणां नृपाणां षवषिष्टव्यषक्तनां षवियमवलम्बय
एतादृिं
पद्यकाव्यं
षवरियामास।
काव्येऽषस्मन्
आत्मगौरवपरराषष्ट्रयभावनायाः
प्रावल्यं
पररलक्ष्यते।
संस्कृ तसाषित्यिगषत
षवद्यमानेिु
षवषवधेिु
ऐषतिाषसकग्ररथेिु युगपत् लिणद्वयमेदत् क्रकषञ्चत् सुदल
ु मभम्।
वीछयेषत अध्यायभागस्य एतादृिे नामकरणषविये अषप
नवीनता पररलक्ष्यते। संस्कृ तसाषित्यसम्भारे अध्यायद्योतकः
विवः िबदाः कषवषभः प्रयुज्यरते। ते यथा, काडि-सगम-

भतृममेडठ-वाणभट्ट-श्रीििम-भतृमिरर-वाक्पषतराि-

उछ्वास-अषधकरण-उद्योतेत्यादयः। पररतु वीषिः इत्यनेन
अध्यायनामकरणं के वलं अषभनवभारते एव दृश्यते। एतादृिं

कु माररलभट्ट-भवभूषत-मुरारर-दामोदरगुप्त-दडिीिंकरािायम-िलायुध-माघ-रत्नाकर-आनरदबधमनषत्रषविमभट्ट-राििेखर-आयमिेमीश्वर-पद्मगुप्त-भोिधनपाल-कृ ष्णषमश्र-कल्िण-श्रीििम-सायणािायमिगिाथप्रमुखानां षवषिष्टानां कवीनां दािमषनकानां
साषिषत्यकानाञ्च
संषिप्तेषतिासः
अत्रोपवर्णमतः।
प्रािीनभारतेषतिासस्य कोऽषप षवियः प्रायिः अत्र कषवना
नोपेषितः। अषभनवपद्धत्या अषभनवषिरतामाध्यमेन ि
स्वकीयमौषलकतायाः बहुलं षनदिमनमत्र पाठकसमीपे
उपस्थाप्यते।
प्रािीनभारतविमस्येषतिासः सवमदा नः षित्तमाकिमयषत।
कारणं षि तत्काले अषस्मन् भारते षविेिसामाषिकव्यवस्था
प्रिषलता आसीत्। अस्मदीयः कषवषभः दािमषनकः ि सववः
भारतविमः
अखडिभूषमः
इषत
कथ्यते।
भारतविमस्याक्रदकालस्य इषतिासः अत्यरतरोमििमकोऽषस्त।
कारणं षि बहुषवधानां प्रािीनानां िनगोष्ठीनामाधारो

नामकरणं कवेमौषलकषिरतनस्य पररियवािी, अतः
षवियेऽषस्मन् अषभनवत्वं पररलषितम्।
काव्यस्यास्य अपरमेकषभनवत्वं वीररसस्य प्रावल्यं
िृङ्गाररसस्य ि रयूनता। अषधके िु ऐषतिाषसकग्ररथेिु
िृङ्गाररसस्य प्रावल्यं पररलक्ष्यते, यतः षि ताषन काव्याषन
के िाषञ्चत् नृपषविेिाणां िररतमवलम्बय प्रणीतवरतः। अतः
तेिु काव्येिु नाषयकाप्राधाडयत्वात्तत्र िृङ्गाररसस्योपयोगः
पररद्ब्श्यते। पररतु अषभनवभारते क्रकषञ्चत् षवलिणधारया
के वलं
नृपाणां
साम्राज्यषवस्तारषवियाः
तेिां
राित्वषवियकतथ्याषन ि पररवेषिताषन। तत्र नृपानां
व्याषक्तिीवनषविये काषप वणमना न पररदृश्यते। तदथं
स्वाभाषवककारणादत्र
िृङ्गाररकभावनायाः
रयुनता
लिणीयेषत।
अस्य
सवामपेिम्
उल्लेखािममषभनवत्वम्
षवषवधाषभनविबदप्रयोगकौिलम्। अत्र कषववरे ण अनेकाः

भवषत भारतविमषमदम्। प्राक् आयमिनाः भारतीयिनाः,
ग्रीकिनाः िकिनाः इत्येताः सवामः िनाः भारतभूनमं
मातृभूनमं मरयरतेषत। सुप्रािीनकालादेव भारतभूषमः
बहुषवधानां धमामणां सङ्गमस्थलः आसीत्। षविेितः

अषभनविबदाः

प्रयुज्यरते,

बहूनां

परकीयिबदानां

षिरदुधमो, िनधमो बौद्धधममश्चेषत धमामणां िरमभूषमः इयं
भारतभूषमः। एतेिां धमामणां संस्कृ षतः मतादिमः िमिः
अङ्गाङ्गीभावेन
षमषलतो
अभवत्।
अतः
बहुषवधकारणत्वात् प्रािीनभारतविमस्य इषतिासििाम
अतीव
गुरुत्वपूणाम।
तद्ब्गुरुत्वं
मनषस
षनधाय
आधुषनककषवना रामावतारिममणा अषभनवभारतषमषत
ऐषतिाषसककाव्यं षवरषितम्। कवेः प्रयासोऽयं यत्
प्रािीनभारतषविये ज्ञानं भवेक्रदषत। तेन कारणेन कषवना
तत्कालानां बहुषवधाषन ऐषतिाषसकवृत्ताषन श्लोकाकारे ण
षलषपबद्धाषन कृ ताषन। सुषविालभारतेषतिासमवलम्बय
एतादृिं ग्ररथषवरिनं षनःसंियेन कवेः अषभनवषिरतनस्य
द्योतकम्।
रामावतारिममषवरषितम् अषभनवभारतं काव्यं न के वलम्
ऐषतिाषसककाव्यम् अषप ि देिभषक्तमूलकं काव्यम्। स्वदेिं

अषभनविबदानां प्रयोगा षनम्ने प्रदर्िमताः। यथा-

संस्कृ तानुवादः स्वछछरदतः कृ तः, येन कवेः भािाववोधस्य
सम्यक् पररियः प्रकाषितो िातः। अषभनवभारतषमषत
काव्यारतगमते भारतीयषमषतवृषत्तषमषत तरङ्गे कषवकृ तानाम्
1. नेपोषलयणन् – नयपाल्यः
2. रे ल्वे ट्रेन – वाष्पयानम्
3. िापान – कपुमरद्वीपः
4. रुषियन् – रुष्यः
5. कलम्वास – कु लुम्वः
6. आिलाषरिकसागर –तुङ्गाषव्धः
7. सिापदीन – मिम्मदघोरी
8. षभक्िोररया – व्यस्कोिाम
9. आलेकिाडिार – अषलकिरिः
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• उपसंिारः
पररिेिे वक्तव्यं यत् कषवः रामावतारिमाम एतादृिं
ऐषतिाषसककाव्यं षवरिय्य स्वकीययोग्यतां प्रमाणीकृ तवान्।
षवषवधषतिाषसकघिनानां वणमनं प्रधानतया अत्र षवद्यते
तथाषप अत्र काव्यात्मकसरसतां नोपेषितम्। काव्ये

8.

9.

िबदियने, कथावस्तुषनमामण,े िररत्रषित्रणे, ि सवमत्रव कवेः
यथाथामववोधस्य
पररियः
पररलक्ष्यते।
प्रासषङ्गकवृत्तारतषनरुपणे अषप कवेः कु िलता षनषश्चतेन
प्रिंसनीया।
कषवः
रामावतारिमाम
तदनुरूपप्रासषङ्गकवृत्तारतियने सिमोऽभवत्, यद् वृत्तं
खलु अत्युत्तमकाव्यषवरिने अपररिायं युषक्तयुक्तञ्च।
इषतिासवत्
सरसतास्पिमषविीनं
षवियमवलम्बय
काव्यरिना न के वलं िरिलमषप तु प्रिषलतपरम्पराषवरोधी
यतः
संस्कृ तकाव्यपरम्परायां
िमबद्धभारतीयेषतिासषवियमषधकृ त्य
काव्यरिनायाः
प्रयासः प्रायिो न दृश्यते। पररतु मनस्वी कायामथी गणयषत
‘न सुखं न दुःखषम’षत रयायवाक्यमनुसृत्य कषवः
रामावतारिमाम सवमवाधान् अषतिम्य अिेिश्रमं स्वीकृ त्य
इषतिासकाव्यषमदं
व्यरियत्।
आधुषनकसंस्कृ तसाषित्यिगषत
िमममिोदयस्य
अवाधषविरणमासीत्। तदनुरूपः प्रषतभासम्पिः षवद्वान्
िगषत
अतीव
दुलमभः।
संस्कृ तकाव्यिगषत
भारतेषतिासमवलम्बय एतादृिी काव्यरिना कदाषप न
षवस्मरणीयास्माषभः, कवेः तषद्वरषितस्य काव्यस्य ि
ख्याषतः
उत्तरोत्तरकाले
षवस्ताररता
भवतु
इषत
प्रबरधकारस्य आिा इषत िम्।
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