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laikndh;laikndh;laikndh;laikndh;    
    

laLd`r O;kdj.k txkrhy lokZr izkphu o lè) O;kdj.k vkgs- 
O;kdj.kkP;k vusd ijaijk Hkkjrkr gksÅu xsY;k- O;kdj.kkykgh ;sFks nSoh 
dk;Z Eg.kwu R;kph mikluk dj.;kr ;sr vls- O;kdj.kkP;k egkiq:’kkyk 
Hkxoku Eg.kwu lUeku ns.;kr vkyk- v”kk O;kdj.kdkjkaP;k thoukpk izHkko 
fo|kF;kZaoj iMkok o R;kaps vueksy fopkj vkREklkr djkos ;klkBh laLd`̀r 
O;kdj.kdkj uked iqLrd izdkf”kr djhr vkgksr-  

laLd`re/khy izfl) O;kdj.kdkjkapk ifjp; o R;kaph xazFklaink 
ejkBh Hkk’kse/;s lgt okprk ;koh ;klkBh gk vYiiz;Ru dj.;kr vkyk 
vkgs- ^Lokeh jkekuan rhFkZ ejkBokMk fo|kihB ukansM* ;sFks ch-,- P;k 
vH;kldzeke/;s dkgh O;kdj.kdkjkapk lekos”k vkgs- rsOgk laLd`rP;k o 
brj okpdkaukgh laLd`r O;kdj.kdkj o R;kaP;k xazFklainspk ifjp; 
ejkBhHkk’kse/;s ;k iqLrdkP;k ek/;ekus gksÅ “kdrks- 

;k iqLrdkr O;kdj.kdkjkapk la{khIr ifjp; ns.;kr vkyk vkgs- 
rlsp R;kaP;k lkfgR;kapk gh vYiifjp; dj.;kr vkyk vkgs- ijh{kslkscrp 
vkiY;k lkfgR;krhy Kkuo/kZuklkBh ;kpk mi;ksx gksbZy v”kh vis{kk vkgs- 
fo|kF;kZaph xjt] eksB~;kaph izsj.kk vkf.k fe=kaP;k lgdk;kZua gs iqLrd 
izdkf”kr djr vkgs- ek>s fe= laLd`rP;k loZ izk/;kidkauh vkiyk vueksy 
osG nsÅu O;kdj.kdkj o R;kaP;k xzaFkkoj xgu fparu d:u vkiys 
;ksxnku fnys R;k lokZaps eu%iwoZd vkHkkj- ;krhy jkfgysY;k mf.kok nk[kowu 
fnY;kl R;k uarj uDdhp nwj dj.;kr ;srhy- 

iqLrd fyg.;kl izsj.kk vl.kkjs vkEkP;k fdlku f”k{k.k izlkjd 
eaMGkps v/;{k] lfpo] loZ lUEkkuuh; lnL; o egkRek Qqys 
egkfo|ky;kps lUEkkuuh; izkpk;Z MkW- olar fcjknkj ;kapk eh _.kh vkgs- 
rlsp ek>s loZ lgdkjh] iqLrd fyg.;kl o izdkf”kr dj.;kl enr 
dj.kkjs fl)h ifCyds”ku gkÅl] ukansM ;kaps izdk”kd MkW- jkts”k macjdj 
ljkaps gkfnZd vkHkkj-  

                izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    iz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkj    
    laLd`r foHkkx izeq[k 

   egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwj] rFkk 
†¬µÖ�Ö, ÃÖÓÃ�éúŸÖ †³µÖÖÃÖ ´ÖÓ›üôû, Ã¾ÖÖ. ¸üÖ. ŸÖß. ´Ö. ×¾ÖªÖ¯Ößšü, −ÖÖÓ¤êü›. 
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izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk    
    

 O;kdj.kkpk vH;kl lq: dj.;kiwohZ] R;kP;k iwoZijaijspss Kku ?ks.ks 
Qkj egÙokps vkgs- çkphu Hkkjrh; lkfgR;krhy vlk/kkj.k dr`ZRo ikgrk 
vls fnlrs dh Hkkjrh; _"khequhaP;k utjsrwu Kku vkf.k foKkukps vls 
dks.krsgh {ks= ukghls >kys uOgrs- T;k fno'kh _"khequhapk ea=eqX/k dj.kkjk 
vkokt fla/kwP;k dkBkaoj ?kqer gksrk] R;k dkGkr txkr brj dksBsgh 
lH;rspk ifgyk fdj.kgh QqVyk uOgrk-  

O;kdj.k&'kkL= gs Hkk"kk f'k{k.kkps ,desokf}rh; ek/;e vkgs- ;k 
'kkL=kP;k çsekr txkrhy dks.krkgh lekt Hkkjrh;kaP;k iq<s tkÅ 'kdysyk 
ukgh- Qkj çkphu dkGkiklwu Hkkjrh; vk;Z vkikiY;k nsorkaP;k vkuanklkBh 
lrr uouohu Lrks=s jpr gksrs- osnkaps Lej.k dj.;kP;k ;k çfØ;sr 
yksdkaP;k mPpkjkr Qjd vkf.k LojkaP;k p<kbZr vlekurk vk<Gwu vkyh] 
th vk;kaZuh ;ksX; ekuyh ukgh vkf.k osnkaP;k 'kq)rsps j{k.k dj.;klkBh 
dkgh fu;e dsys xsys- czkã.k xzaFkkr vusd fBdk.kh O;kdj.kkP;k ikfjHkkf"kd 
'kCnkaph O;k[;k fnlrs- 'kqDy;tqosZnh; ek/;afnu oktlus;h 'kk[ksP;k 'kriFk 
czkã.kke/;s ,dopuh vkf.k vusdopu vkf.k NkanksX; mifu"knkr o.kZ] 
m".krk] Li'kZ bR;knhapk mYys[k vkgs- lkeosn lafgrsP;k Lrks=kr eg"khaZuh 
iknpq"V;kps O;kdj.k uewn d:u nsorkaph Lrqrh dsyh- ^losZ Lojk 
,saæL;kReu%* Eg.kwu O;kdj.kkph mRiÙkh osnkarhy LojkaP;k mPpkjkeqGs >kyh- 
O;kdj.k'kkL=kps ewG Lo:i vkiY;kyk _XosnkP;k 'ksoVP;k VII;krp 
ikgk;yk feGrs- ^pRojh Jaxk =;ks vL; iknk* pk vFkZ 
ukek[;krksilxZfuikrk% b- lIrfla/ko% pk mPpkj lIrfoHkä;% vlk gksrks- 
czkã.k dky[kaMkrhy osnkao:u ikfgys vlrk] R;k dkGh çkphu Hkk"ks'kh 
dkghlk ?kê laca/k vkyk gksrk vls fnlrs- uohu vkdkj] uos 'kCn bR;knh 
fnlw ykxys gksrs- ;k uO;k Hkk"ksr yksdkauh fopkj djk;yk lq#okr dsyh 
gksrh] rjhgh R;kekxs çkphu 'kCnkaph ,d vQkV vkf.k mnkÙk ijaijk dk;Zjr 
gksrh] nks?kkae/;s dkgh Qjd ikgwu O;kdj.kkpk tUe >kyk vlkok- 

ikf.kuhP;k iwoZhZ] vfi”kkyh] xkX;Z bR;knh Hkkjrh; O;kdj.kdkjkauh 
O;kdj.kkr mR—"Vrk nk[koyh- ikf.kuhus O;kdj.kkP;k Kkukpk dGl 
xkByk vkgs- vkti;aZr dqBysgh O;kdj.k ikf.kuhP;k e;kZnsi;aZr iksgkspysys 
ukgh- ikf.kuh gs Hkkjrh; O;kdj.kkrhy vxzx.; vkgsr- R;kaP;k vk/khgh 
vusd O;kdj.kdkj vkys] i.k ikf.kuhps egÙo R;kauk iVys ukgh vkf.k 
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dkykarjkus R;kaps ukogh yksi ikow ykxys- yksdkauh ikf.kuhyk vk| 
O;kdj.kdkj ekuys vkgs-  
 Hkkjrh; O;kdj.kkpk bfrgklkr ikf.kuhP;k vk/khgh vusd 
O;kdj.kdkj gksrs R;kaP;klg vk/kqfud O;kdj.kdkjki;ZarP;k lkfgR;kaP;k 
vH;kl d:u izLrwr iqLrdkPks laiknd MkW- iz”kkar fcjknkj ;kaP;k usr`ROkkr 
loZ laLd`rP;k izk/;kidkauh gk vueksy Bsok fo|kF;kZaiq<s o okpdkaiq<s 
Bsoyk vkgs- R;kaP;k ;k dk;kZpk [kjks[kj okpdkauk Qk;nk gksbZy ;kr la”k; 
ukgh- 

 

izkpk;Z MkWizkpk;Z MkWizkpk;Z MkWizkpk;Z MkW----    olar fcjknkjolar fcjknkjolar fcjknkjolar fcjknkj    
egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwj 

rk- vgeniwj ft- ykrwj 
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सं कृत भाषतेील ाकरणशासं कृत भाषतेील ाकरणशासं कृत भाषतेील ाकरणशासं कृत भाषतेील ाकरणशा  
    

ाााा. . . . राजे  साद कशनराव आयराजे  साद कशनराव आयराजे  साद कशनराव आयराजे  साद कशनराव आय 
सं कृत िवभाग मुख 

राजष  शा  महािव ालय ( वाय ), लातूर. 
 

ाकरणशा ाची परंपरा खूप ाचीन काळापासून आह.े या 
शा ाची उ प ी के हा झाली याब ल िव ानांम ये एकमत नाही. 

ाकरणशा ाचे जे  िव ान पं. युिधि र मीमांसकजी या मतानुससार 
ेता युगा या सु वातीला ाकरणशा  थं पात सु वि थत पान े

िवकिसत झाले होते. वेद, ा ण, उपिनषद,् महाभारत आदी अनेक 
ंथांम ये ाकरणाचा उ लेख आढळतो. जसे – 

““““सवाथानांसवाथानांसवाथानांसवाथाना ं ाकरणात ् वयैाकरण उ यत े त मलूतो ाकरण ाकरोित ाकरणात ् वयैाकरण उ यत े त मलूतो ाकरण ाकरोित ाकरणात ् वयैाकरण उ यत े त मलूतो ाकरण ाकरोित ाकरणात ् वयैाकरण उ यत े त मलूतो ाकरण ाकरोित 
इित त थाइित त थाइित त थाइित त था”””” महाभारत उ ोग. 42-60 

““““ ा य त े ु पा त े श दा अननेिेत श द ान जनकं ा य त े ु पा त े श दा अननेिेत श द ान जनकं ा य त े ु पा त े श दा अननेिेत श द ान जनकं ा य त े ु पा त े श दा अननेिेत श द ान जनकं 
ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्”””” अथात या िव ेने यो य, शु द श दाचे ान होते याला 
ाकरण हणतात. 

 ाकरण शा ाचे आ  व ा ाजी मानले जातात. 
ाजीने ह े ान बृह पतीला व यांनी इं ाला ाकरणाचे उपदेश दले. 

जसे- 
““““     मा बहृ पतय े ोवाचमा बहृ पतय े ोवाचमा बहृ पतय े ोवाचमा बहृ पतय े ोवाच, , , , बहृ पित र ायबहृ पित र ायबहृ पित र ायबहृ पित र ाय, , , , इ ो भर ाजायइ ो भर ाजायइ ो भर ाजायइ ो भर ाजाय, , , , भर ाज भर ाज भर ाज भर ाज 
ऋिष यऋिष यऋिष यऋिष य: : : : ऋषयो ा  ऋषयो ा  ऋषयो ा  ऋषयो ा  मणे यःमणे यःमणे यःमणे यः”””” 
 ाचीन काळात वेदां या अ ययनास िवशेष मह व दल े जात 
होते. गु कुल परंपरेत वेद व इतर धा मक ंथां या पठनावर जा त भर 
दला जात होता. या वेदांना समज यासाठी ष वेदांग परूक होते. या 

वेदांगात िश ा, क प, ाकरण, िन  छ द, योितष यांचा समावेश 
आह.े या वेदांगात इतर शा ांसोबत ाकरणदेखील आह.े श दांची 
िन मती नाम, आ यात आद साठी ाकरण खूपच आव यक आह.े वेद 
शा ाद चे अ ययन कर यासाठी आचाय पतंजली मुन नी असे हटंल ेआह े
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क – ““““ ा  ा  ा  ा  मणने िन कारण े धममणने िन कारण े धममणने िन कारण े धममणने िन कारण े धम: : : : षडंगो वदेोषडंगो वदेोषडंगो वदेोषडंगो वदेोssss ययेो येययेो येययेो येययेो ये ”””” अथात 
ा णाने िवनाकारण वेद, षडंग आद चे अ ययन व ान आदी हण केले 

पािहजे. 
 आचाय पािणनी या अगोदर , ऐ , आिपशल, ाजाप य 
आदी अनेक ाकरणाचाय झाले. पर त ुया सवापैक  पािणनीचे ाकरण 
सवात लोकि य ठरल.े आचाय पािणनीन े यां यापूव  िवखुरले या 
साम ीला यो य कारे वै ािनक दृ ीने जोडून एक नवीन थं 
अ ा यायीची रचना केली. ह ेपु तक अशा कारचे आह ेक  या या तोडीचे 

ंथ दसु या भाषेत आजदेखील उपल ध नाही.  
 लैिलन ाड या ो. वा स या या मतानुसार पािणनीय ाकरण 
ह ेमानवरिचत रचनांपैक  सव म रचना आह.े ह े ाकरण ाचीन आष 
वा याची अनुपम िनधी आह.े ह े ाचीन व अवाचीन स पूण सािह याला 
सूया माणे कािशत करीत आह.े पािणनी या पूव  कवा नंतरचे जे 

ाकरणाचे आचायगण झाले त ेसव यां यासमोर िन भ झाले आहते. या 
सव ाकरणाचायाचे केवळ थंांम ये वेग-वेग या संगी फ  नामो लेख 
आढळतो. आचाय पािणनी यानंतर यांचे टीकाकार, भा यकार, 
वा तककार ाकरण जगात िस दी ा  क  शकले. अ ा यायी आचाय 
पािणनी, वा तककार का यायन व सू ांवर भा य िलिहणारे महाभा यकार 
आचाय पतंजली ह ेितनही मुनी ाकरण जगतात यमुनी हणून सु िस  
आहते. आचाय पािणनीने लोक वहारात चिलत श दांना घेवून आपल े

ाकरण बनिवल.े यांचे उ ेश असे होते क , सं कृत भाषेत असाधु श दांचे 
चलन थांबिवणे, भाषाची अिनयमतता आिण असंयमतलेा दरू करण े

आिण भाषेची एक पता कायम ठेवणे. याच कारणामुळे एव ा हजारो 
वषानंतरदेखील सं कृतचे एकच प पणू भारतात आ हाला दसते. 
या यात इतर भाषां माणे देश, कालानुसार िविवधता सापडत नाही.  

 ाकरण श दाची ु प ी या कारे सांिगतल ेजात े““““ ा य त ेा य त ेा य त ेा य त े
श दा अननेिेत ाकरणम्श दा अननेिेत ाकरणम्श दा अननेिेत ाकरणम्श दा अननेिेत ाकरणम्”””” ाकरणात श दांची सुबंत ितङ त पदांची 

ा या केली जाते. ाकरण वेद पी पु षाचे मुख मानल े जाते. ““““मखु ंमखु ंमखु ंमखु ं
ाकरण ं मतृम्ाकरण ं मतृम्ाकरण ं मतृम्ाकरण ं मतृम्”””” शरीरातील मुखा माण े वेदांगात वेदां या र णासाठी 
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ाकरण मुख आह.े ऋ वेदात ाकरणाचे पक वृषभाशी जोडले गले े
आह.े या ाकरण पी वृषभाचे नाम, आ यात, उपसग, िनपात ह े चार 
शगे आहते व तीन काळ भूत, वतमान व भिव य याचे पाय आहते. सुप् व 

ितङ् ह े दोन डोके आहते. सात िवभ  या या सोबत आहते. हा 
ाकरण पी वृषभ उर, क ठ, म तक आिण तीन थानांनी बांधललेा आह.े 
ाकरणामुळे वेद र ा होते. नव-नवीन पदांची क पना होते. हणनू 

आचाय वर ची हणतात क - “ ा  मणांनी िवनाकारणदेखील ाकरणाचे 
अ ययन केले पािहजे” ाकरणामुळे श दांची शु दता व अशु दता 
समजते.  

महाभा यकार आचाय पतंजलीनी ाकरण अ ययनाचे मु य 
पाच योजनांचा व काही अनषुंिगक योजनांचा उ लेख केललेा आह.े जसे 
–  

“र ोहागमल वसदंेहाः योजनम्र ोहागमल वसदंेहाः योजनम्र ोहागमल वसदंेहाः योजनम्र ोहागमल वसदंेहाः योजनम”् अथात ““““र ाथ वदेानाम यये ंर ाथ वदेानाम यये ंर ाथ वदेानाम यये ंर ाथ वदेानाम यये ं
ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्”””” अथात वेदां या र णासाठी ाकरणाचे अ ययन आव यक 

आह.े वेद मं ा या उ ारणासाठी लग, काळ आद चे ान आव यक आह.े 
वेदांचे काही-काही मं  खूप मोठे असतात. यांचे उ ारण कर याससाठी 
श दांना लहान-लहान िवभागात िवभािजत क न यांचे उ ारण केल े
पािहजे. वर व वणाना शु द उ ारले पािहजे. जसे – “तेsसुराः तsेसुरा 
हलेयो हलेयो इित कुव त: पराबभूवू” या ठकाणी रा सांनी अशु द 
उ ारण के यामुळे ते पराभूत झाले होते. यात काही संशय रा  नये 
हणून ाकरण ान आव यक आह.े यो य उ ारण के यामुळे केललेे य  

आदी साथक होतात. 
 आचाय पतंजलीनी ाकरण अ यासाचे तेरा योजन मानल े
आहते. ाकरणामुळे शु द उ ारण कळते. जसे- रा सांनी अशु द उ ारण 
हलेेय: हलेय: असे के यामुळे त ेपराभूत झाल ेहोते. हणून शु द उ ारण 
कर यासाठी ाकरण ान आव यक आह.े ाकरणाचे मुख उ ेश वेद 
र ा आह.े वेदांची र ा पद, वण, मा ांचे यो य उ ारण आिण योगानेच 
ते श य आह.े ा णाचे कत  आह े क  वेद र णाथ वेदांग षडंगांचे 
अ ययन केले पािहजे. या वेदांगात ाकरण मुख आह.े सं कृत सािह य 
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अपार जलराशी माण े िवशाल आह.े ज म ज मांतरात देखील याचे पणू 
ान होणे श य नाही. पर त ु ाकरणच असा एक लघ ु उपाय आह.े 
या या मदतीने आ ही ानाजन क  शकतो. वै दक कवा लौ कक 

श दांब ल उ प  संदेह िनवारण फ  ाकरणच दरू क  शकतो. 
 ाचीन काळी मुलांना हटले जात होते क , “ह ेबाळा! त ूकाही 
अ यास कर अथवा न कर परंतु ाकरणाचे अ ययन अव य कर” कारण 
क  या या अ ययनामुळे इतर शा ांची गोडी आपोआपच लागत असत ेव 
तो ानाजनासाठी वृ  होत असतो. जसे –  

य िप बय िप बय िप बय िप ब नाधीष ेतथािप पठ पु  ाकरणम।्नाधीष ेतथािप पठ पु  ाकरणम।्नाधीष ेतथािप पठ पु  ाकरणम।्नाधीष ेतथािप पठ पु  ाकरणम।् 
वजनवजनवजनवजन: : : : जनो माभतू ्सकल ंशकल ंसकृ छकृत॥जनो माभतू ्सकल ंशकल ंसकृ छकृत॥जनो माभतू ्सकल ंशकल ंसकृ छकृत॥जनो माभतू ्सकल ंशकल ंसकृ छकृत॥ 

जसे ाकरण उ ारणामुळे वजन (आपला संबंधी), जन (कु ा), सकल 
– स पूण, शकल – (तुकडा), सकृत् – (एकदा), शकृत् – (शेण, कचरा) 
आदी. अशा कार या चूका होवू नये हणनू ाकरण आव यक आह.े  
 सं कृत ाकरणाि त भाषा आह.े सं कृतात ाकरण हणजे 
याचा पायाच. त े मजबूत कर यासाठी ाकरण मह वाचा आह.े 

कोण याही भाषेचे वण, श द, वा य या ितह चे िन पण अ याव यक 
आह.े सं कृत ाकरणात वरील ितह वर खूपच सू मतेन े िवचार आह.े 
हणून येथे उ ारण, लेखन आदीवर खूपच गहन िच तन आह.े हणून 

हजारो वषानीदेखील ाकरणाचे मह व कमी झाले नाही. 
ाकरणशा ाचे जेवढे िव तृत आिण सू म वाचन सं कृतात झाल े तेवढे 

दसु या कोण याही भाषेत झाले नाही. हणनू उपयु  गो ीसाठी सं कृत 
ाकरणाचे ान आव यक आह.े हणून काळा या वाहात नंतर–

नंतर या काळात अनेक कौमुदी ंथांची िन मती झाली. जे या- या 
काळातील मागणी माण े रचले गेल.े यात ामु यान े िस दांतकौमुदी, 
लघुिस दांतकौमुदी कािशका व इतर अनेक ंथांची िन मती झाली पर त ु
या सवाचा मूळ आधार हा पािणनीचा अ ा यायी हा ंथ आह.े 
 हणून एवढा दीघकाळ होवूनदखेील आ ही सं कृत ाकरणाला 
िवस  शकत नाही. जसे एखादे भवन बांध यासाठी पाया मजबूत व 
नीटनेटका पािहजे याच कारे सं कृतात गहन ानासाठी सं कृत ाकरण 
ह ेअ याव यक आह.े  
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पािणनीमनुीपािणनीमनुीपािणनीमनुीपािणनीमनुी    यांचायांचायांचायांचा    प रचयप रचयप रचयप रचय    
    

ा. . . . पठेकरपठेकरपठेकरपठेकर    गणशेगणशेगणशेगणशे    कुमारकुमारकुमारकुमार    सोपानरावसोपानरावसोपानरावसोपानराव    
सं कृतसं कृतसं कृतसं कृत िवभागिवभागिवभागिवभाग मखुमखुमखुमखु 

सजंीवनीसजंीवनीसजंीवनीसजंीवनी महािव ालयमहािव ालयमहािव ालयमहािव ालय, चापोलीचापोलीचापोलीचापोली, ताताताता. चाकूरचाकूरचाकूरचाकूर, िजिजिजिज. लातरूलातरूलातरूलातरू 
तावनातावनातावनातावना- 

आचाय पािणनी सं कृत चे िव िव यात ाकरण आचाय मानल े
जातात. पािणनी मुनी सं कृत ाकरण शा ाचे सवात िति त आिण 
िनयामक आचाय आहते. सं कृत भाषा समृ  रहावी हणून यांनी 
िलिहलेल े ाकरण शा  हणजे अ ा यायी यात आठ अ याय आहते 
हणून या पु तकाचे नाव अ ा यायी असे आह.े हे सं कृत ाकरणाचे 

पु तक सं कृत भाषेला थािय व, समृ  आिण सश  करणारा सू पी हा 
ंथ अितशय मह वाचा आह.े या ाकरण शा ाला श दानुशासन या 

नावाने पण ओळखल े जाते. पािणनी पूव  अनेक ाकरण आचायानी 
ाकरण संबंिधत अनेक ंथ िलिहल ेआहते याचा उ लेख वतः पािणनी 

आप या अ ा यायी या ंथांम ये यां या नावाने करतात. या सव 
ंथां या शेवटी अ ा यायी ह े एक मा  ाकरणाचे ंथ आज 

आप यासमोर सु वि थत आिण सुघ टत असे भेटत.े 
ज मज मज मज म    आिणआिणआिणआिण    ज म थानज म थानज म थानज म थान----        

महष  पािणनीय यांचा ज म चतुथ शतक इसवी पूव मानला 
जातो. पािणनी या िप याचे नाव पणीन (पिनन: अप यं पािणनी) आह.े 
अप य अथाम ये इनी यय क न पािणनी नाव िस  होते. ि कांड शेष 
कोश यात पािणनीचे नाव शालातुरीय असे पण आढळून येते. शालातुरो 
नाम ाम:, सोsिभजनोs या तीित शालातरुीय त भवान् पािणिन:l 
शालातुरीय ह े नाव एका गावाचे नाव आह े या गावांम ये राहणा या 

ला शालातुरीय असे इय यय क न ह ेशालातुरीय श द िस  होत.े 
शालातूर या नावाने आप याला पािणनी या ज म थानाची ओळख होते 
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जे पि मी पंजाब अटक िज ातील स याचे लाहोर नावाचे गाव आह.े 
काबूल नदी आिण सधू नदीला जेथ े िमळते या संगमा या काही मैल 
अंतरावर ह ेगाव ि थत आह.े पािणनीचा वैयि क प रचय अ य प आह.े 
महाभा य म ये पािणनीला दा ीपु  हणून संबोधल े आह.े या नावाने 
यां या आईची ओळख जाणवून येत.े ऋग ् सवानु मणी म ये षड 

गु िश यान ेछंदशा  िनमाता आचाय पगल यांना पािणनीचा अनुज  असं 
हटंले आह.े पतंजली यांनी पगला ला दा ायण असे हटले आह ेआिण 

पािणनीला दा ीपु  या दो ही श दांनी पर परांम ये कौटंुिबक संबंध आह े
असे दिृ गोचर होतं. 
मृ यूमृ यूमृ यूमृ यू----    

पािणनी या मृ यू िवषयी एक दंतकथा िस  आह.े एकदा 
पािणिन एका वृ ाखाली ा  या श दाची उ प ी कशी झाली. यािवषयी 
िवचार करीत बस या असताना समोर य ात वाघ येऊन थांबला पण 
याला पा न पािणनी पळून न जाता या या नावाची उ प ी शोधू लागले 

वाघाची डरकाळी पा न याने शोध लावला. ाि यते (डरकाळी 
फोडतो) हणून याला ा  असे हटले जाते. या दंतकथेनसुार पािणनी 
याला वाघाने मारल ेअसे िस  होत नाही परंत ुपंिडत िव णु शमा यांनी 
आपल े ंथ पंचतं  या पु तकाम ये एक ोक रिचला आह े याम ये पाणी 
चा मृ यू ा ारे झालेला आह ेअसे त ेसांगतात.  

" सहोसहोसहोसहो    ाकरण याकरण याकरण याकरण य    कतरुह ाणान्कतरुह ाणान्कतरुह ाणान्कतरुह ाणान्    ि यान्ि यान्ि यान्ि यान्    पािणनःेपािणनःेपािणनःेपािणनःे"। 
पािणनीयपािणनीयपािणनीयपािणनीय    पचंोपदेशपचंोपदेशपचंोपदेशपचंोपदेश-  

पािणनी यांनी सं कृत सािह यातील सव कृ  ाकरणकार 
हणून मान गाजवला. यानुसार यांची पाच सव कृ  रचना िन  आहते. 

1. अ ा यायी 2. लगानुशासन 3. धात ुपाठ 4. गणपाठ 5. उणादी कोश . 
अ ा यायीअ ा यायीअ ा यायीअ ा यायी 
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महादेवाची घोर उपासना क न महादेवा या डम  ने 14 
माहे र सू ांची िन मती झाली असे काही िव ान हणतात. या माहे र 
सू ांना याहार सू  हणून पण ओळखल ेजाते. 

अ ा यायीला पािणनी यांनी 8 अ यायांम ये िवभाजन के यामुळे 
याचे नाव अ ा यायी असे ठेवल.े येक अ यायात 4 पाद असे 32 पाद 
आिण एकूण 3976 सू  आहते. 

यात अनुवृ ी माने अ ययन कर यासाठी अित उपयु  अशी ही 
प ती आह.े 

थम अ यायात यांनी मु यतः सं ा करण िलिहल ेआह ेयाम ये 
थम पाद सं ा करण थािनवत करण ि तीय पाद इतसं ा करण 
ाितपदक करण असे अनेक सं ांचे करण थम अ यायात केलेल ेआह.े 

ि तीय अ यायात समास करणाचे िवधान आह े याम ये थम 
अ यीभाव समास, ब ीिह समास, त पु ष समास, ं  समास आिण 
कमधारय समास या अ यायात समासाचे सिव तर वणन उपल ध आह.े 

तृतीय अ यायात कृत यय जे येक श दा या शेवटी जुडतात 
आिण श द तयार होतो असेही कृत ययांचं करण आह.े ( यय:, पर ) 
या सू ांनी शु  होवून आप या समोर ावहा रक श दांची िन मती होते. 

चतुथ अ यायात पािणनी यांनी ति त करणाचे सू  येथे मांडल े
आहते यात थम ी यय टाप, डाप आिण चाप असे आकारांत ी 

येक आिण ईकारांत ी ययाचे थम वणन क न तदनंतर ति त 
यय करण आह.े 

पंचम अ यायात थम आिण ि तीय पादाम ये ति त यय 
याचे वणन आहते यानंतर तृतीय आिण चतुथ पादा म ये िवभ  

करणाचे यय आहते. 
ष  अ यायात यय आधा रत आगम, आदेश आिण संधी 

संदभातील काही सू  या अ यायात आहते. 
स म आिण अ म अ यायाम ये िवभ  साठी उपयु  असलेल े

यय, आगम, आदेश आिण संधी यांचा उ लेख केलेला आह.े  
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अशा कारे या अ ा यायी ंथाम ये पािणनी यांनी सं कृत 
भाषेला टकवून ठेव यासाठी केलेला य  अितशय मौ यवान अतलुनीय 
आह.े 
धातपूाठधातपूाठधातपूाठधातपूाठ-  

पािणनीकृत धातु पाठ हा छोटासा ंथ अ यिधक मौ यवान आह.े 
धातु हणजे यापद, यापदापासून िनमाण होणारे श द माणसां या 
दैनं दन पर पर होणारा वहार संबंध याम ये उपयु  असलेल ेह ेश द 

योग या धातूंपासून नच िस  होतात. मनु य जीवन जग यासाठी 
लागणारे श द ह े या पासूनच असतात हणून या धातू पाठ ंथात अशा 

यापदांचा साठा दहा गणांम ये  पािणनी यांनी केली आह.े  
वा दवा दवा दवा द    अदा दअदा दअदा दअदा द    जहुो या दजहुो या दजहुो या दजहुो या द    दवा ददवा ददवा ददवा द    वा दवा दवा दवा द    रेवरेवरेवरेव    च।च।च।च।    

तदुा दतदुा दतदुा दतदुा द     धा दधा दधा दधा द     तन या दतन या दतन या दतन या द    चरुादयः।चरुादयः।चरुादयः।चरुादयः। 
सं कृत भाषा ही जगातील इतर भाषांपे ा वेगळी आह े कारण 

ितचे सव श द धातूं या लहान गटातून (धातुपाठ) घेतल ेजाऊ शकतात. या 
गुणव ेचे मह व खालील अवतरणातून दसून येत.े 

मी धैयान ेसांगू शकतो क  इं जी कवा लॅ टन कवा ीक भाषेत 
ु लक संक पना आहते या सं कृत या मुळांपासून बनवले या श दांनी 

 के या जाऊ शकत नाहीत. याउलट, माझा असा िव ास आह े क  
इं जी श दकोशातील संपूण संप ी प  कर यासाठी आव यक असले या 
धातूंची सं या, याम ये 250,000 श द असावेत, ह ेवाजवी मयादेत कमी 
झाले या पािणनी धातूंपे ा कमी आह.े इं जीम ये असे कोणतेही वा य 
नाही क  याम ये येक श द 800 घटकांशी संबंिधत असू शकत नाही 
आिण पािणनीने दले या साम ीचे काळजीपूवक िव ेषण के यानंतर 

येक क पना उव रत 121 मूलभूत संक पनांमधून काढली जाऊ शकत.े 
िस  जमन इंडोलॉिज ट मॅ स मुलर (१८२३-१९००), या या 

'साय स ऑफ दॅट' या पु तकात. 
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गणपाठगणपाठगणपाठगणपाठ- 
पािणनी ाकरणातील गणपाठाचा अथ असा आह े क  

कोण याही बाबतीत एकमेकांशी जुळणारे सव श द गण कवा वगात 
टाकावेत. ह े िवखुरले या श द साम ीला एका सा या मांडणीत एकि त 
करत.े पािणनी गणपाठात 261 गण आहते. 'गण' हणजे समूह. जे हा 
अनेक श दांना एकच काय करायचे असत,े ते हा यातील पिहला कवा 
मु य श द घेऊन यात 'इ या द' जोडून काम पूण होते. भावा द गण ( = भू 
इ. गण ) माणे.  
उणा दकोषउणा दकोषउणा दकोषउणा दकोष-  

उना दसू ाचा हणजे जो उण या कृत ययाने सु  होणारा एक 
सू ांची समूह आह.े 'कृवापिजिमसवा दस याशु य उन्' ह े उना दचे 

ारंिभक सू  आह.े शाकटायन हा उना द सू ांचा कता मानला जातो, 
परंत ु ा यापक काल बाल पाठक यां या मत,े उना द सू ांचे लेखक 
शाकटायन नसून वतः पािणनी होते.  

उना दसू  5 पादाम ये (भाग) िवभागलेल े आह.े नारायण भ  
यां या मते एकूण उना दसू ांची सं या ७६५ आह.े ही सं या 

ेता वाम या सं येपे ा 12 अिधक आह.े उना दसू ांचे अनेक िस  
भा यकार झाले आहते, याम ये उ वलद  ( यांचा काळ सुमारे १२५० 
इसवी मानला जातो), भोज आिण नारायण भ  इ यादी मुख आहते. 
पािणनी या वेळी असललेी उना दसू  आजही काही सुधा रत व पात 
अि त वात आह.े  
लगानशुासनलगानशुासनलगानशुासनलगानशुासन- 

िलडागानशुासन, पािणनी पंचांग ाकरणाचा एक भाग आह.े 
लोकां या मते, लग (पु ष, ी लग, नपुंसक) िश त लावणा या िश तीला 
लगनशुासन हणतात. ( लगनाम अनुसनम् यातेलेनेित लगनुसासनम्) 

पािणनी णीत या शा ात सं कृत भाषेतील श दांचा उपदशे कर यात 
आला आह.े या शा ाचीही सहा अिधकारांम ये िवभागणी केली आह.े या 
शा ात एकूण १९१ सू े आहते. 
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आचायआचायआचायआचाय    नि दके रनि दके रनि दके रनि दके र    
    

    डॉ.    शिशका त बसवे र दरगु    
सं कृत िवभाग मुख, 

नेताजी सुभाषचं  बोस महािव ालय, नांदेड. 
सं कृत सािह य इितहासातील िस  ि व हणजे आचाय 

नि दके र ह ेहोय. नि दके र अनेक शा ांम ये पारंगत होते. ाकरण, 
ना शा , संगीत, शैवदशन, मीमांसा, कामसू  आ द शा ावरील 
यां या रचना सव िस  आहते. अिभनयदपण, भरताणव, 

नि दके रकािशका व इतर थंसंपदेव न नि दके र ह े एक पौरािणक 
ि म व होते असे ल ात येते. तसेच ‘ लगधारणचं का’ या 

वीरशैविस ांत दशन ितपादक ंथात शैवागम, ुती व मृती 
सािह यातील सम वयदृ ी पहावयास िमळते. ना शा ात यांना भरत 
यांचा िश क व कामसू  थंात यांना कामशा व ा हणून संबोिधल े
आह.ेi  
सं कृतसं कृतसं कृतसं कृत    सािह यातसािह यातसािह यातसािह यात    नि दके रनि दके रनि दके रनि दके र    याचंीयाचंीयाचंीयाचंी    नावेनावेनावेनावे    ––––    

१ नि दके र,ii २ नि दकेशान,iii ३ नि दकेश,iv ४ न दी र,v ५ 
न दीश,vi ६ नि दन्,vii ७ न दी,viii ८ शलैा द,ix ८ नि दभरत,x ९ त डु xi 
या माणे िविवध थंात नि दके र यांचा नाम उ लेख आललेा आह.े 
यािवषयी पुराण, ना शा , संगीतशा  व अ य थंात िववरण ा  
होते, याव न नि दके र िशलादपू , िशवाचे अन यभ , अ तेवासी व 

मुख िशवगण होत.े  
आचायआचायआचायआचाय    नि दके रनि दके रनि दके रनि दके र    याचंायाचंायाचंायाचंा    देशदेशदेशदेश    वववव    कालकालकालकाल    ----        

डॉ. मनमोहन घोष यां या मते नि दके र ह े दाि णा य होते, 
कारण दि ण भारतात मं दराम ये आजही न दीची मूत  पाहावयास 
िमळते व ितचा पूजाही होते. तसेच ‘अिभनयदपण’ व ‘भरताणव’ यां या 
पांडूिलपी दि णभारतात व तलेग ुभाषेत ा  आहते. याव न असे िस  
होते क  नि दके र दाि णा य होते. कालमानािवषयी ना शा  व 
अथशा  यांचा कालखंड इसवीपूव पाचवे शतक मानला जातो याव न 
नि दके र यांचा कालावधी इसवी पूव पाचवे शतक त ेसहावे शतक या 
दर यान कवा आसपासचा असावा असे मत डॉ. पारससाथ ि वेदी यांनी 
मांडल े आह.ेxii तसेच पािणनी व नि दके र या दोघांनी १४ माहे र 
सू ांना आधारभूत मानून ाकरण थं रचना केली, याव न ह े दोघेही 
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इसवी पूव सहा ा शतकात होऊन गलेे असावेत, असे मत मांडल ेआह.ेxiii 
तर आधुिनक अ तः े मा यमा ारे कािशत कोशात नि दके र यांचा 
कालखंड इसवी पूव २५० वष मानलेला आह.ेxiv

 

आचायआचायआचायआचाय    नि दके रनि दके रनि दके रनि दके र    यां यायां यायां यायां या    रचनाःरचनाःरचनाःरचनाः     
१ नि दके रसंिहता (नंदी रसंिहता), २ अिभनयदपण, ३ 

भरताणव, ४ नि दके रनि दके रनि दके रनि दके र----कािशकाकािशकाकािशकाकािशका, ५ डम वसू ािववरण, ६ 
नि दभरत, ७ भरताथचि का, ८ तालल ण, ताला दल ण, तालािभनय 
ल ण, ९ नि दके रितलक, १० योगतारावली, ११ भाकरिवजय, १२ 
लगधारणचं का 

नि दके रकािशकानि दके रकािशकानि दके रकािशकानि दके रकािशका     
‘नि दके रकािशका’ ही माहे रसू ावरील शैवदशन ितपादन 

करणारी मािणत ा या आह.े नि दके रकािशकेनुसार भगवान 
िशवांनी सनक, सन दन व सनतकुमार या िस ां या उ ाराकरीता 
नृ यसमयी १४ वेळा डम  वाजिवला. यातून १४ सू ांचा बोध झाला. 

ा याकार उपम यु यां या अनुसार १४ सू  डम या नादातून ा  
झा यावर याचे रह य केवळ नि दके र यांना मािहत होते हणून सव 
मुन नी नि दके र यांना  िवचारल.े ते हा नि दके र यांनी ३६ 
का रकांम ये १४ माहे रसू ांची ा या केली.xv तर काही ठकाणी 
का रकांची सं या २७ अशी नमूद कर यात आली आह.े  नागेशभ ांनी 
सु ा ‘श दे दशुेखर’ ंथात नि दके र यांचा उ लेख ‘िशवसू ांचे 
भा यकार’ असाच केला आह.े आज उपल ध ां याम ये िशवसू ावरील 

ा या दाशिनक दृ ीने सव े  मानली जाते. उपम युन े या ंथावर 
‘त विवम शणी’ नावाची टीका िलहीली आह.े 

नि दके रकािशकानि दके रकािशकानि दके रकािशकानि दके रकािशका----        १४१४१४१४    माहे रसूं ाचेमाहे रसूं ाचेमाहे रसूं ाचेमाहे रसूं ाचे    शवैदशनानसुारशवैदशनानसुारशवैदशनानसुारशवैदशनानसुार        
िववचेनिववचेनिववचेनिववचेन    ––––  

नृ ावसाने नटराजराजो ननाद ढ ां नवपंचवारम्। 
उ तुकामः सनका दिस ानेति मश िशवसू जालम्॥ १॥ 
अ  सव  सू ेषु अ यवणचतुदशम्। 
धा वथ समुपा द  ंपािण यादी िस ये॥ २॥ 
॥॥॥॥    अइउण॥्अइउण॥्अइउण॥्अइउण॥्    ११११॥॥॥॥ 
अकारो पः याि गणुः सवव तुषु।    
िच कला म समाि य जग पू उणी रः॥ ३॥ 
अकारः सववणा यः काशः परमे रः। 
आ म येन संयोगादहिम येव जायते॥ ४॥ 
सव परा मकं पूव ि मा िमदं जगत्। 



19 / laLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkj 

 

ेबभूव प य ती म यमा वाक ततः मृता॥ ५॥ 
व े िवशु च ा ये वैखरी सा मता ततः। 
सृ ािवभावमासा  म यमा वाक समा मता॥ ६॥ 
अकारं सि धीकृ य जगतां कारण वतः। 
इकारः सववणानां शि वात् कारणं गतम्॥ ७॥ 
जगत् ुमभू द छा यदा ासी दाऽभवत्। 
कामबीजिमित ा मुनयो वेदपारगाः॥ ८॥ 
अकारो ि मा ं या दकारि कला मता। 
उकारो िव णु र या ापक वा महे रः॥ ९॥ 
॥॥॥॥    ऋऌक्॥ऋऌक्॥ऋऌक्॥ऋऌक्॥    २२२२॥॥॥॥ 
ऋऌक् सव रो मायां मनोवृि मदशयत्।    
तामेव वृि माि य जग पूमजीजनत्॥ १०॥ 
वृि वृि मतोर  भेदलेशो न िव ते। 
च चि कयोय द ्यथा वागथयोरिप॥ ११॥ 
वे छया व य िच छ ौ िव मु मीलय यसौ। 

वणानां म यमं लीबमृऌवण यं िवदःु॥ १२॥ 
॥॥॥॥    एओङ्॥एओङ्॥एओङ्॥एओङ्॥    ३३३३॥॥॥॥ 
ए  माये रा मै यिव ानं सवव तुषु।    
साि वात् सवभूतानां स एक इित िनि तम्॥ १३॥ 
॥॥॥॥    ऐऔच॥्ऐऔच॥्ऐऔच॥्ऐऔच॥्    ४४४४॥॥॥॥ 
ऐऔच् व पः सन ्जगत् वा तगत ंततः।    
इ छया िव तरं क ुमािवरासी महामुिनः॥ १४॥ 
॥॥॥॥    हयवरट्॥हयवरट्॥हयवरट्॥हयवरट्॥    ५५५५॥॥॥॥ 
भूतपंचकमेत मा यवर महे रात्।    

ोमवा व बुव या यभूता यासीत् स एव िह॥ १५॥ 
हकाराद ् ोमसं ं च यकारा ायु यते। 
रकारा ि न तोयं तु वकारा दित सैव वाक्॥ १६॥ 
॥॥॥॥    लण॥्लण॥्लण॥्लण॥्    ६६६६॥॥॥॥ 
आधारभूत ंभूतानाम ादीनां च कारणम्।    
अ ा ेत ततो जीवः कारण वा लणी रतम्॥ १७॥ 
॥॥॥॥    ञमङणनम॥्ञमङणनम॥्ञमङणनम॥्ञमङणनम॥्    ७७७७॥॥॥॥ 
श द पश  परसग धा  ञमङणनम्।    

ोमादीनां गुणा तेे जानीयात् सवव तुषु॥ १८॥ 
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॥॥॥॥    झभञ॥्झभञ॥्झभञ॥्झभञ॥्    ८८८८॥॥॥॥ 
वा पाणी च झभञासीि रा पिचदा मनः।    
सवज तुषु िव ेयं थावरादौ न िव ते॥ 
वगाणां तुयवणा ये कमि यमया िह ते॥ १९॥ 
॥॥॥॥    घढधष॥्घढधष॥्घढधष॥्घढधष॥्    ९९९९॥॥॥॥ 
घढधष ्सवभूतानां पादपायू उप थकः।    
कमि यगणा तेे जाता िह परमाथतः॥ २०॥ 
॥॥॥॥    जबगडदश॥्जबगडदश॥्जबगडदश॥्जबगडदश॥्    १०१०१०१०॥॥॥॥ 

ो वंनयन ाणिज वाधीि यपंचकम्।    
सवषामिप ज तूनामी रतं जबगडदश्॥ २१॥ 
॥॥॥॥    खफछठथचटतव॥्खफछठथचटतव॥्खफछठथचटतव॥्खफछठथचटतव॥्    ११११११११॥॥॥॥ 
ाणा दपंचकं चैव मनो बुि रहकृंितः।    

बभूव कारण वेन खफछठथचटतव्॥ २२॥ 
वगि तीयवण थाः ाणा ाः पचं वायवः। 
म यवग या ाता अ तःकरणवृ यः॥ २३॥ 
॥॥॥॥    कपय॥्कपय॥्कपय॥्कपय॥्    १२१२१२१२॥॥॥॥ 
कृ त पु षंचैव सवषामेव स मतम्।    

स भूतिमित िव ेयं कपय् या दित िनि तम्॥ २४॥ 
॥॥॥॥    शषसर्॥शषसर्॥शषसर्॥शषसर्॥    १३१३१३१३॥॥॥॥ 
स वं रज तम इित गणुानां ि तयं पुरा।    
समाि य महादेवः शषसर् डित भुः॥ २५॥ 
शकार ाजसो भूितः षकारा ामसो वः। 
सकारा स वस भूित रित ि गुणस भवः॥ २६॥ 
॥॥॥॥    हल॥्हल॥्हल॥्हल॥्    १४१४१४१४॥॥॥॥ 
त वातीतः परं सा ी सवानु हिव हः।    
अहमा मा परो हल् यािमित श भुि तरोदधे॥ २७॥ 
॥॥॥॥    इितइितइितइित    नि दके रकृतानि दके रकृतानि दके रकृतानि दके रकृता    कािशकाकािशकाकािशकाकािशका    समा ा॥समा ा॥समा ा॥समा ा॥xvi    
अशा कारे उपरो  तीत २७ का रकाम ये नि दके र यांनी 

१४ माहे रसू ांवर शैविस ांत स मत िववेचन केललेे आह.े यात िशव-
श , पर , आ मा, कृित, गणु य, पंच ाण, कोश य, 
अ तःकरणचतु य, पंचवायु, पचं ाण, इंि ये, िवषय, महाभूतादी सवाचे 
िववेचक व प माहे रसू ा या मा यमातून नि दके र यांनी प  केल े
आह.े ाकरण केवळ कृित- यय नसून ते एक दशन आह ेही अवधारणा 
रोिपत कर याचे मह वपणू काय आचाय नि दके र यांनी केल े आह.े 
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सं कृत ाकरणा या  मूल ोताकडे जावयाचे  असेल तर ‘नि दके र-

कािशका’ थंाचे अ ययन अ यापन आव यक आह.े 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::    
1. आचाय नि दके र और उनका ना  सािह य, डाँ पारसनाथ ि वेदी, संपूणानंद सं कृत 

िव िव ालय, वाराणसी.१९८९ 

2. भरताणव १३७, ६३८, ७०५, ७६४  तथा नि दके रकािशका उपम युकृत टीका, पृ.०१ 

3. भरताणव ६६६, ७६५, ८८९, ९७४ 

4. भरताणव १९३, ७७१, ९२३  तथा नि दके रकािशका उपम युकृत टीका, प.ृ०१ 

5. लगपरूाण पवूाध अ याय ४२-४४ तसेच कूमपूराण उ राध अ याय ४३, ह रवंश परुाण 
१८२।८६ व वाराहपूराण 

6. Ibid 

7. ना शा , चौख बा काशन, वाराणसी,३।३, ३।३१ 

8. लगपरूाण पवूाध अ याय ४२-४४ तसेच कूमपूराण उ राध अ याय ४३, ह रवंश परुाण 
१८२।८६ व वाराहपूराण 

9. भरताणव ६६०, ७७४, ७८६ 

10. बृह शेी (मत ग) पृ.३२, का मीमांसा (राजशेखर) १।१ संगीतर ाकर (शा गदेव) १।१७ 

11. अिभनयदपण ४-५ तसेच ना शा  ४ अ याय. 
12. https://www.catawiki.com/en/l/ 28669257- sculpture- 1- bronze-nandikeshwara-

india-second-half-20th-century 

13. आचाय नि दके र और उनका ना  सािह य, डाँ पारसनाथ ि वेदी, संपूणानंद सं कृत 
िव िव ालय, वाराणसी.१९८९ अ याय१. प.ृ २२ 

14. Ibid पृ.२९ 

15. https://hi.wikipedia.org/wiki/नि दके रकािशका 
16. नि दके रकािशका, प.ृ०१ 

17. https://hi.wikipedia.org/wiki/नि दके रकािशका 
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का यायनका यायनका यायनका यायन    
    

ा. . . . शंकर    धारबा    घाडगे    
सं कृत िवभाग, पु य ोक अिह यादेवी होळकर, महािव ालय 

राणीसावरगाव ता.गगंाखेड िज.परभणी 
तावतावतावतावनानानाना    

        कोण याही भाषेचे अंग- यांग यांचे िव ेषण व िववेचन जे करत े
याला  ाकरण असे हणतात. ाकरण ही एक अशी िव ा आह े
या या ारे कोण याही भाषेचे िलिहण,े वाचणे व बोलण े यांचे िनयम 
ाकरणात असतात. भाषेची शु ता व संुदरता टकून ठेव यासाठी 
ाकरणा या िनयमाचे पालन करावे लागत.े जसे शरीरा या अंग- यांग 

यांचे िव ेषण कवा िववेचन कर याचे शरीरशा , देश- देश इ यादी    चे 
वणन करणारे भूगोल असते. याच माणे भाषेचे िववेचन व िव ेषण 
करणारे ाकरण आह.े ाकरणाला श दानशुासन असेसु ा हटले जाते. 
अथात ाकरण श दासंबंधी अनुशासन करत.े 

ाकरणाचीाकरणाचीाकरणाचीाकरणाची    आव यकताआव यकताआव यकताआव यकता    ::::    
                                इ. स. पूव साडेचार ते पाच हजार वषापूव  वेदांची िन मती झाली. 
संिहता ा णे आर यके व उपिनषद े असे चतु वद वेदांचे व प आह.े 
भाषाही थळ कालपर वे बदलत असते. यामुळे ाचीन भाषा अवाचीन 
काळात ि ल  व दबु ध वाटू लागत.े या कारणानेच नंतर या काळात वेद 
समजणे कठीण झाले होते. अंध ने ेकेवळ पाठांतर िन पयोगी अस यान,े 

ाचीन भाषेचा शा शु  अ यास क न वेदांचा अथ लाव याची गरज 
भासू लागली. या गरजेतूनच वेदांगाचा ज म झाला. या सहा िवभागांम ये 

ाकरणाची गणना होते. ह ेपुढील ोकात दसून येते. 
िश ािश ािश ािश ा    ाकरणंाकरणंाकरणंाकरणं    छंदोछंदोछंदोछंदो    िन ेिन ेिन ेिन े     योितषंयोितषंयोितषंयोितषं    तथातथातथातथाllll    

क प िेतक प िेतक प िेतक प िेत    षडं्गािनषडं्गािनषडं्गािनषडं्गािन    वदे या मनीिषणवदे या मनीिषणवदे या मनीिषणवदे या मनीिषण:ll:ll:ll:ll 
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अथात िश ा, ाकरण, छंद, िन , योितष व क प ही सहा 
वेदांगे आहते. या सहा वेदांगा म ये ाकरणाचे ाधा य सवानी मा य केल े
आह.े ाकरणािवषयी अनेक सू  आढळून येतात.    ''''मुखंमुखंमुखंमुखं    ाकरणंाकरणंाकरणंाकरणं    मतृम्मतृम्मतृम्मतृम'् 
या पािणनीय िश णातील का रका अंशाने सांिगतल े आह.े या माण े
कोणताही पदाथ सेवन करावयाचा असेल तर थम तो आपण त डात 
घालतो. वेदाथ त व ान अवगाहन करावयाचे असेल तर याची सु वात 

ाकरणान े करावी लागले. वेदांगाम ये ाकरण ह े मुख मानल े आह.े 
'''' धानंधानंधानंधानं    चचचच    ष सुष सुष सुष सु    अगंषेुअगंषेुअगंषेुअगंषेु        ाकरणंाकरणंाकरणंाकरणं    धानेधानेधानेधाने    िहिहिहिह    कृतोकृतोकृतोकृतो    यययय     फलवान्फलवान्फलवान्फलवान्    भवितभवितभवितभवित'l'l'l'l या 
महाभा यातील वचनाने तसेच '''' थमंथमंथमंथमं    छंदसामड़गंछंदसामड़गंछंदसामड़गंछंदसामड़गं    ा ाकरणंा ाकरणंा ाकरणंा ाकरणं    बुंबुबंुंबुंधाधाधाधा':l ':l ':l ':l या 
वा यपदीयातील वचनाने, सहा वेदांगाम ये ाकरणाचेच ाधा य 

ितपादन केलेल े आह.े ाकरणा ययनािशवाय जगातील कोणताही 
वहार अश य आह,े ह ेसव मा य आह.े 
ाकरणाकरणाकरणाकरण    सं ासं ासं ासं ा    आिणआिणआिणआिण    व पव पव पव प::::    

''''भाषा िशक यास व भाषा समज यास श दांचा यो य योग 
कर यास उपयु  असा माग हणजे ाकरण होय'.िव+आ+कृ यापासून 

ाकरण हा श द िनमाण झालेला आह े '''' ा यनतेा यनतेा यनतेा यनते    िववे य तेिववे य तेिववे य तेिववे य ते    
कृती ययादयोकृती ययादयोकृती ययादयोकृती ययादयो    यययय     तद्तद्तद्तद ्   ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्'l'l'l'l याम ये श दां या कृती (मूळ 

श द वा धात)ू आिण यय इ याद चे िववेचन केल ेजाते. याला ाकरण 
असे हणतात. ''''श द ानजनकंश द ानजनकंश द ानजनकंश द ानजनकं    ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्ाकरणम्'l'l'l'l अशी ाकरणाची दसुरी एक 

ा या आह.े श दांिवषयी अिधक ान िनमाण करणारे ते ाकरण शा  
होय.    ाकरणाचीाकरणाचीाकरणाचीाकरणाची    परंपरापरंपरापरंपरापरंपरा::::    

ाचीन भारतात सं कृत ाकरणकरांची परंपरा फार ाचीन व 
मोठी आह.े आपणास फ  अित िस  पािणनी व शाकटायनादी 

ाकरणकरांची नावेच मािहती आहते. ाचीनकाळी ाकरण आठ 
कारचे हणजे आठ लेखकांनी िलिहलेल ेआह.े परंत ुह ेआठ कार कोणत े
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याबाबत िव ानांम ये एकमत नाही. हमैवद ् वृ यावचू ण नामक हमै 
ाकरणा या टीकेत आठ ाकरणांची नावे आहते. 

ा मशैाना मशैाना मशैाना मशैानमै ंमै ंमै ंमै ं    चचचच    ाजाप यंाजाप यंाजाप यंाजाप यं    बहृ पितम्बहृ पितम्बहृ पितम्बहृ पितम्llll    
वा मािपशलंवा मािपशलंवा मािपशलंवा मािपशलं    चिेतचिेतचिेतचिेत    पािणनीयमथा मम्पािणनीयमथा मम्पािणनीयमथा मम्पािणनीयमथा मम्llll    

ा ा, ईशानकृत, इं कृत, जापितकृत, बृह पितकृत, व कृत, 
अशािपशल व पािणनीय अशी आठ ाकरणे होती. 
वा मी करामायणाम ये मा  नऊ कार या ाकरणाचा उ लेख आह.े 
वतः पािणन े देखील अ ा यायीम ये गा य, शाकल शाकटायन इ यादी 

दहा वैयाकरणांची नांवे उ धृत केलेली आहते. परंत ु यां या ाकरणाचे 
मह व व लोकि य व पािणनीय  ाकरणाइतके नाही. शंभर वषापयत 
पािणनीय ाकरणाची पठन व पाठन ह ेआप या मूळ व पाम ये अथात 
अ ा यायी सू पाठ मानुसार चालत असे. परंत ु जे हा सं कृतची जागा 
अप ंश भाषांनी घेतली, तसेच सं कृत केवळ िश लोकांची भाषा रािहली. 
ते हा अ ययन करणा यांना सोपे हावे, यासाठी सू -पाठ - माबरोबरच 

या- म देखील सु  झाला. प रणामतः पािणनीय अ ा यायी या 
सू ां या आधारावरच याकौमुदी, यासव व, िस ांतकौमुदी 
यासार या अनेक या थंाना पठन व पाठन परंपरेम ये थान िमळाल.े 
परंत ु या माण े ाकरणात पािणनीय ाकरणाला मूध य थान िमळाल,े 
या माणे या ंथात िस ांतकौमुदीला सव म ंथ हणून िस ी 

िमळाली. 
िस ांतकौमुदीम ये अ ा यायीची सव सू े सं हीत केले आहते. 

यां या अ यासात देखील मोठे क  आहते, असा िवचार क न, नंतर या 
काळातील ाकरण िशकणा याची गरज व साम य मनात ठेवून, 
वरदराजान े िस ांतकौमुदी चा सं ेप क न म यिस ांतकौमुदी, 
लघुिस ा तकौमुदी व सारिस ांतकौमुदी ह ेतीन थं िनमाण केल.े 



25 / laLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkj 

 

पण पािणनीय ाकरणासारखे दसुरे ाकरण अजूनपयत केवळ 
सं कृतातच न ह े तर िव ातील कोण याही भाषेम ये िनमाण झालेल े
नाही. पािणनीय ाकरणाची वै ािनकता पा न आधुिनक 
भाषाशा ांनी पािणनीला सुपरकॉ युटर असे हटल े आह.े यानंतर 
वा तककार वर ची का यायन यांची मािहती पुढील माण ेपा . 
का यायनाचाका यायनाचाका यायनाचाका यायनाचा    काळकाळकाळकाळ::::    

का यायना या काळा िवषयी अनेक िव ानांम ये मतभेद 
दसतात. काही िव ान ई.स.पू २६००त ेई.स.प.ू ३०० मानतात तर काही 

िव ान ई.स.पू. ५०० ते ई.स.पू.३०० मानतात. अशा अनेक मतभेदाव न 
िव ानांनी एक िन य क न का यायनाचा काळ हा ई.स.पू.२५० िनि त 
के याचे दसून येतो. 
का यायनाचाका यायनाचाका यायनाचाका यायनाचा    ज म थानज म थानज म थानज म थान    वववव    अ ययनअ ययनअ ययनअ ययन::::    

िव ानां या िविवध मतमतांतरानंतर का यायन ह े दि ण 
भारतात अस याचे िस  केले आह.े याचबरोबर यांचे िश ण त िशला 
िव िव ालयात झा याचे दसून येते. . . . यांची माता व गु  यांचे नाव 
अ ात आह.े 
का यायनाचीका यायनाचीका यायनाचीका यायनाची    िविवधिविवधिविवधिविवध    नावेनावेनावेनावे::::    

पु षो मदेव यांनी आप या 'ि कांडशेष अिभधान कोष' या 
ंथात का यायना या अनेक नावाचा उ लेख केललेा आह.े का य, पुनवसू, 

मेधािजत आिण वर ची असे होय. का य ह ेनाव गो ा संबंधी असून, याचा 
उ लेख महाभा यात आह.े पुनवसू ह ेनाव न ा संबंधी आह.े 'भाषावृ ी' 
म ये पुनवसुला, वर चीचा  पयाय सांिगतला आह.े मेधािजत चा कोठेच 
उ लेख सापडत नाही. 

'कथास र सागर आिण बृह कथामंजरी' या थंात का यायन 
वर ची यांचे अ य एक नाव ' ृतधर' सु ा सांिगतल े आह.े हमेचं  व 
मे दनी या कोश ंथात का यांयना या वर चीचा नामो लेख दसून येतो. 
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अ यअ यअ यअ य    का यायनका यायनका यायनका यायन::::    
वा तककार का यायन वर ची आिण ाकृत काशकार वर ची 

असे दोन  आहते. ाकृत काशकार वर ची 'वासवद ा' या ंथाचे 
णेत े सुबंधू यांचे मामा अस याने सहा ा शतका या हष िव मा द य 

यां या  काळातील होते. पािणनीय सू ां या वा तककारापे ा खूप पूव  ह े
होऊन गेल ेआहते. ाकृत काशकार वर ची यांचा गो  का यायन होता. 
या आधाराव न वा तककार आिण ाकृत काशकार ह े दो ही  
वेगवेगळे अस याचे दसून येते. तसेच स ाट अशोका या लेखातील ाकृत 
वर ची यांची ाकृत प पण े नवीन अस याचे दसून येत.े म ासमधून 
'चतुभाणी' कािशत झाली. याम ये 'उभयसा रका' नामक भाण 
वर चीकृत नाही. कारण क , वा तककार वर ची त ीति य या नावाने 

िस  होते. 'उभयसा रका' या ंथात ति तांचा योग अितशय अ प 
माणाम ये होता. 

्येन सांगने, भगवान बु  िनवाणानंतर तीनश े वषानी पाली 
वैयाकरण हणून या का यायनाची, आप या मण वृ ांताम ये चचा 
केलेली आह.े हा का यायन सु ा वा तककारापे ा वेगळा आह.े हा 
का यायन एक बौ  आचाय होता. यांनी 'अिभधम ान थान' नामक 

ंथाची रचना केली होती. का यायन नामक एक धान जैन थावर सु ा 
झालेला आह.े 

आफरे ट या ह तिलिखत थं सुचीम ये वर ची आिण का यायन े
यांनी रचले या ंथाची चचा केलेली आह.ेया ंथाम ये कती वा तककार 
का यायन झालेल ेआहते यांचा िनणय लावण ेकठीण आह.े 

हमेचं  मेदीनी या कोशाम ये का यायना या वर ची नावाचा 
उ लेख आह.े 

गोिमलपु   का यायन यांनी 'छंदोप रिश कम दीप' या ंथाची 
रचना केली आह.े काही िव ानांनी असा अनुमान केला आह े क , 
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ोतसू कार आिण मृती णतेा का यायन एकच आहते. पण हा िस ांत 
यो य वाटत नाही. ह रवंश परुाण या ंथात िव ािम  वंशीय 'कित' चे 
पु  का यायान गणाचा उ लेख आह.े का यायन गणात वेद शाखेचे वतक 
अनेक  झाले असून, यापैक  एक या व य  शु ल यजु: अथात 
वाजसनेयी शाखेचे वतक आहते. ोत सू कार का यायन या वाजसनेयी 
शाखेचे अनुवतक होते. याव न असे अनुमान काढल ेजाते क , िव िम  
वंशीय य ावल याचे अनुव  का यायन ऋषीच ोत सू ाचे रचनाकार 
आहते तर गोिमल पु  का यायन मृतीकार आहते. 
का यायनाचीका यायनाचीका यायनाचीका यायनाची    थंसपंदाथंसपंदाथंसपंदाथंसपंदा    ::::    

वर ची का यायन नऊ शु बसू ांपैक  एका ंथाचे रचनाकार 
आहते. वर ची का यायनाने 'वेदसवानु मणी' आिण ' ाितशा य' या 

ंथांची रचना केलेली आह.े का यायनांनी रचले या ' ाजसं क' ोकांची 
चचा महाभा य या थंात केलेली आह.ेकैयट आिण नागेश भ  यां या 
मतानुसार ाजसं क ोक वा तककारांनी रचलेल ेआहते. 
वा तकाचंीवा तकाचंीवा तकाचंीवा तकाचंी    िन मतीिन मतीिन मतीिन मती    वववव    मह वमह वमह वमह व    ::::    

ाकरण मुिन यीम ये का यायनाचा ि तीय मांक असून, 
वर ची का यायन ह े पािणनीय सू ाचे िस  वा तककार आहते. 
वा तकािशवाय पािणनीय ाकरण अधवट वाटते. िवषयक सं ेप 
कर या या वृ ीमुळे श दांचे प ीकरण कर या तव िलिहलले े ाकरण 
दबु ध वाटू लागली आिण यावर अिधकचे प ीकरण आव यक झाल.े 
यामुळे पािणनी या अ ा यायी या ंथावर सव थम का यायनाने वा तके 

िल न ही अडचण दरू कर याचा य  केला आह.े वा तकाचे ल ण 
या माणे आह.े 

उ ानु दु ानांउ ानु दु ानांउ ानु दु ानांउ ानु दु ानां    चताचताचताचता    यययय     वततेवततेवततेवतते    llll    
तद्तद्तद्तद ्   थंथंंथथं    वा तकंवा तकंवा तकंवा तकं    ा वा तक ाा वा तक ाा वा तक ाा वा तक ा: : : : मनीिषणमनीिषणमनीिषणमनीिषण:l:l:l:l    
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या ंथात मुळात सांिगतललेा, न सांिगतलेला तसेच भलतचे 
काहीतरी सांिगतल ेअस यासारखा भासणारा श द यासंबंधी सव कारचा 
िवचार यांम ये केला जातो, यास िव ान लोक 'वा तकवा तकवा तकवा तक'''' असे हणतात. 

असे ह े वा तकाचे ल ण का यायनाने िलिहले या वा तकांना 
पूणपण े लाग ू पडत.े यांना अनुस नच येथ े पािणनीची सू  प  केली 
आहते. का यायनांनी पािणनी या अ ा यायातील जवळपास १५०० 
सू ांवर ४००० वा तक िलिहल ेआहते. अ ा यायी या सू ाम ये आव यक 
संशोधन, प रवतन व प रवधन कर यासाठी का यायनाने जे िनयम 
सांिगतल े यांना वा तक असे हणतात. का यायनाने या सू ांचा अनुवत  
होऊन अथ केला आह.े तक-िवतक क न सू ांचे संर ण केले आह.े परंत ु
काही ठकाणी सू ांम ये प रवतन केले आह.े काही ठकाणी पािणनीने 
सू ांम ये दोष दाखवून ितषेध केला असेल तेथ े का यानाला प रिश  

ावे लागल ेआहते. 
काही काळानंतर का यायनाने िलिहललेी वा तके पािणनीची सू े 

प  कर यास अपुरी वाटू लागली. यामुळे पतंजलीन े पािणनी सू ांना 
अनुस न वा तकां या समावेश पूवक 'महाभा य' नामक िस भा य ंथ 
िलिहला आह.े    
 साराशंसाराशंसाराशंसाराशं::::    

वरील माण े का यायना या वा तकांचा सवागीण दृ ीन े
िवचारिविनमय केले असता असे दसून येते क , पािणनीय अ ा यायीम ये 
या गो ी रािह या हो या, या प  कर यासाठी का यायनाने वा तकांची 

रचना केली आह.े याच वा तकांचा आधार घेऊन पतंजलीन ेमहाभा य या 
ाकरण ंथाची िन मती के याचे दसून येते. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::    
1. युिधि र मीमांसक, सं कृत ाकरण शा  का इितहास, भारतीय ा यिव ा 

ित ान अजमेर १९६१ 
2. उमेशचं  पांडे, सं कृत ाकरण, चौखबंा िव ाभवन वाराणसी २००२ 
3. का यायनमुिन िणत, अ बेतन वेबर, चौखंबा सं कृत सी रज १९७२ 
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O;kdj.kkpk;Z eg’khZ iratyhO;kdj.kkpk;Z eg’khZ iratyhO;kdj.kkpk;Z eg’khZ iratyhO;kdj.kkpk;Z eg’khZ iratyh    
    

izkizkizkizk----    vHk; l[kkjke ikVhyvHk; l[kkjke ikVhyvHk; l[kkjke ikVhyvHk; l[kkjke ikVhy    
laLd`r foHkkx izeq[k 

iq.;”yksd vfgY;knsoh gksGdj egkfo|ky;] jk.khlkojxko 
 

iratyh egkequh gs O;kdj.kegkHkk’;kps drsZ] ;ksxn”kZukps 
iz.ksrs o vk;qosZnkrY;k pjdijaijsps tud gksrs- Hkkjrkr gksowu xsysY;k 
vxzx.; fo}kukar iratyhps LFkku vkgs- Eg.kwup R;kauk ueu djrkuk 
Hkr`Zgjhus vkiY;k okD;inh; xzaFkkP;k izkjaHkh “yksd fyfgyk- 

^;ksxsufpRrL; insuokpk eya “kjhjL; p oS|dsrA 
;ks·ikdjksRra izoja equhuka iraTkyha izk|fyjkurks·fLeA 
;ksxkus fpRrkpk] inkus ok.khpk o oS|dkus “kjhjkpk ey 

T;kus nwj dsyk] R;k eqfuJs’B iratyhyk eh vatfyca/k d:u 
ueLdkj djrks- 
thou ifjp;&thou ifjp;&thou ifjp;&thou ifjp;&    

egf’kZ iratyhpk tUe bZ- l- iwoZ 200 e/;s >kyk- dkgh 
fo}kukaP;k ers egf’kZ iratyhps tUeLFkku e/;izns”kkph jkt/kkuh 
HkksikGtoG ,dk NksVÓk xkokr >kyk- iratyhl “kqax jktkP;k 
ledkyhu ekuys tkrs- dkj.k egf’kZ iratyh “kqax jktkps jktiqjksghr 
gksrs- dkgh ikSjkf.kd dFkko:u iratyhP;k ofMykaps uko vafaxjk gksrs- 
_’kh vaxhjkl l`’VhdrkZ czg~ekpk iq= ekurkr- R;kaP;k vkbZps uko 
^xksf.kdk* gksrs- MkW- HkkaMjdj ;kauh iratyhpk dkG 158 b- l- iwoZ 
lkafxryk vkgs- cksFkfyd ;kauh iratyhpk dky[kaM 200 bZ- iwoZ rlsp 
dhFk ;kauh R;kpk dky[kaM 140 rs 150 b- l- iwoZ ekurkr- xks.kkFkZ 
¼xksaMk mRrj izns”k½ e/;s >kyk- 

iaMhr jkepanz nhf{kr ;kauh *iratyh pfjr^ ;k ukokps R;kps 
pfj= fyghys vkgs- R;kr iratyhyk ^“ks’kkpk vorkj* ekuwu R;kfo’k;h 
vk[;kf;dk fnyh vkgs- 

,dnk Hkxoku Jhfo’.kw “ks’k”k;soj >ksiys vlrkuk “kadjkus 
rkaMo u`R; lq: dsys- fo’.kwph funzk xk< ulY;keqGs lkgftdp R;kps 
y{k R;k u`R;kdMs xsys- rs u`R; ikgrkuk fo’.kwyk brdk vkuan >kyk 
dh] rks R;kP;k nsgkr ekosuk- Eg.kwu R;kus vkiyk nsg ok<fo.;klkBh 
lq:okr dsyh- fo’.kwpk nsg ok<rkp R;kpk Hkkj “ks’kkyk vlgÓ >kyk- 
rks vkiY;k lgL=eq[kkauh QqRdkj Vkdw ykxyk- R;keqGs y{eh ?kkcjyh- 
frus u`R; ikg.;kr rYyhu >kysY;k fo’.kwyk gkyowu tkxs dsys- rks 
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tkxk gksrkp lkgftdp R;kpk nsg vkdaqfpr >kyk- “ks’kkus ex 
fu%”okl lksMyk rks fo’.kwyk Eg.kkyk ^vkt rqEgh ek>h ijh{kk 
ikgk;ph Bjoyh gksrh dk;\* R;koj  fo’.kwus “ks’kkyk f”kokP;k 
rkaMou`R;kps dykRed Js’BRo fo”kn d:u lkafxrys- “ks’k Eg.kkyk] 
^eykgh rs u`R; ,dnk ikgk;ps vkgs-* R;koj fo’.kwus R;kyk lkafxrys] 
^rw i`Fohoj iqUgk ,dnk vorkj ?ks] Eg.kts R;k vorkjkr rqyk f”ko 
rkaMo ikgrk ;sbZy-* 

R;kizek.ks “ks’k fu?kkyk o vorkj ?ks.;klkBh ;ksX; fBdk.k 
“kks/kw ykxyk- R;kr xksf.kdk ukokph L=h iq=izkIrhlkBh ri djhr 
vlysyh R;kyk fnlyh- “ks’kkus fryk eukseu ekr`:ikr fLodkjk;ps 
Bjfoys- ex vksatG Hk:u lw;kZyk v?;Z nsr vlrk “ks’k lw{e :ikus 
frP;k vksatGhr iMyk- frus vksatGhrys ik.kh [kkyh Vkdrkp rks 
ckyd :ikus frP;kleksj mHkk jkfgyk- xksf.kdhus R;kyk vkiyk iq= 
ekuwu dMsoj mpywu ?ksrys- rh R;kyk Eg.kkyh] ßrw ek÷;k vksatGhrwu 
iru ikoykl Eg.kwu rq>s uko iratyh vls Bsorsß  

irtayh ckY;koLFksrp v/;;u d: ykxyk- ex rks rikyk 
clyk] R;kus f”kokyk izlUu d:u ?ksrys- f”kokus R;kyk fpancj {ks=h 
vkiys rkaMo u`R; nk[koys ex R;kus R;kyk vkns”k fnyk dh] ^rw 
in”kkL=koj Hkk’; fygh* R;kizek.ks fpnacj ;sFksp jkgwu iratyhus 
ikf.kuhph lw=s o dkO;k;ukph okfrZds ;koj foLr`r Hkk’; fyghyh- rs 
egkHkk’; ukokus izfl) vkgs- 

^ikratyegkHkk’; pjd ikratyegkHkk’; pjd ikratyegkHkk’; pjd ikratyegkHkk’; pjd izfrlaLd`rS%AizfrlaLd`rS%AizfrlaLd`rS%AizfrlaLd`rS%A    
euksokDdk;nks’kks.kka nU=sMfgir;s ue%AAeuksokDdk;nks’kks.kka nU=sMfgir;s ue%AAeuksokDdk;nks’kks.kka nU=sMfgir;s ue%AAeuksokDdk;nks’kks.kka nU=sMfgir;s ue%AA    

;ksxlq=s] egkHkk’; vkf.k pjdlafgrsps izfrlaLdkj.k ;k rhu 
d`rhauh vuqØes eu] ok.kh vkf.k nsg ;kaP;k nks’kkapk fujkl dj.kkÚ;k 
iratyhyk ek>k ueLdkj vlks- 

iratyhauh O;kdj.kegkHkk’; fygwu rj laLd`r Hkk’ksyk 
xkSjokP;k f”k[kjkoj usowu cloys- laLd`r vkf.k viHkza”k “kCnkauh 
lkj[kkp vFkZ O;Dr gksr vlyk rjh /kkfeZd n`’VÓk laLd`r “kCnkpkp 
mi;ksx djkok vls iratyhps Eg.kus gksrs- 

iratyhP;k egkHkk’;kph [;krh ,sdw.k gtkjks iafMr 
iratyhdMs v/;;uklkBh ;sow ykxys- iratyh ,dk iM|kP;k vkM 
clwu “ks’kukxkP;k :ikus ,dkp osGh R;k “kr lgL= f”k’;kauk f”kdow 
ykxys- R;kus loZ f”k’;kauk v”kh vkKk fnyh gksrh dh] dks.khgh 
iM|kP;k vkr Mksdkow u;s i.k ,dkp osGh brD;k f”k’;kauk ,dp 
euq’; osxosxGs Hkkx dls f”kdow “kdrks] ;kps dqrwgy tkx`r >kys- rs 
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“kefo.;klkBh R;kauh ,ds fno”kh iMnk m?kMyk- rsOgk lgL=eq[k 
v”kk “ks’kukxkP;k :ikrwu iratyh lokZauk v/;kiu djr vlY;kps 
R;kauk fnlys- i.k R;k “ks’kukxkps rst brds Toyar gksrs dh] R;k 
rstkus rs lxGs f”k’; ,dne tGwu xsys- tks ,d= ik.kh 
vk.k.;klkBh Eg.kwu ckgsj xsyk gksrk- rks rsOk<k okpyk- iratyhus 
vkiys egkHkk’; yk;d f”k’;kauk f”kdo.;kpk vkns”k R;kyk fnyk- ex 
iratyh fpancj {ks=krwu fu?kkyk o xksubZ xkoh vkyk- frFks vkiY;k 
ekrsps n”kZu ?ksowu rks ijr vkiY;k “ks’k:ikr izfo’V >kyk- 

ekS;Z lezkV c`gnzFkkpk o/k dj.kkÚ;k iq.;fe= “kqaxpk 
ledkyhu gksrk- R;k nks?kkapk ifjp; uOgs rj ijLij fe=Hkkogh 
vlY;kps iratyhP;k egkHkk’;ko:u lqfpr gksrs- iratyhus 
O;kdj.kkph ijh{kk ikVyhiq= uxjkr fnyh] v”kh ijaijk vkgs- rsFksp 
iq.;fe= o iratyh ;kaph eS=h >kyh vlkoh- ckS) /keZ fLodk:u 
oSfnd /kekZyk fojks/k dj.kkÚ;k ekS;Z dqGkpk mPNsn d:u Hkkjrkr 
iqu”p oSfnd /kehZ jkT;kph izLFkkiuk dj.;kph ;kstuk R;k nks?kkauh 
frFksp vk[kyh vlkoh- iratyhP;k lanHkkZrhy vk[;kf;dkaph 
,sfrgkfld tqG.kh d:u vFkZ lkax.;kpk iz;Ru dsyk vkgs- 

fo’.kwus vkiys “kjhj Qqxoys vkf.k “ks’kkyk vlgÓ >kys- 
;kpk ljG vFkZ vlk dh i`Fohirh:ih fo’.kwus vFkkZr ekS;Z lezkVkus 
vkiY;k vf/kdkj e;kZnkaps dsysys vfrØe.k iratyhizek.ksp e/; 
Hkkjrkrhy loZ ukxdqyksRiUukauk vlgÓ >kys gksrs- iratyhpk vkf.k 
ukxdqGkpk ?kfu’B laca/k gksrk] vls fnlrs- dkj.k iratyhyk 
ukxkpkp vorkj ekuys vkgs- ;k ukxkaph iq.;ekuo ;k ukokph ,d 
la?kVuk iq.;fe=kP;k usr`Rok[kkyh fuekZ.k >kyh vlkoh- 
iratyh}kjk jfpr xzaFklainkiratyh}kjk jfpr xzaFklainkiratyh}kjk jfpr xzaFklainkiratyh}kjk jfpr xzaFklaink    

Hkkjrh; lkfgR;kr egf’kZ iratyh }kjk fy[khr rhu izeq[k 
xzaFk jpuk vkgsr- T;kr ^;ksxlq=] v’Vk/;k;h o Hkk’; ;k lokZr 
;ksxlq= lokZr izfl) xzaFk gks;- ;ksxlq=kps Hkk’kkarj fo”okrhy  cÚ;kp 
Hkk’kke/;s dsys vkgs- iratyh ;kauh ^egkHkk’;* ukokph ikf.kuhP;k 
v’Bk/;k;hoj fVdk fyghyh- egkHkk’;kpk dky[kaM 200 b- l- iwoZ 
gks;- 
egkHkk";egkHkk";egkHkk";egkHkk"; 

ikf.kuhP;k v"Vkè;k;hrhy lw=kaojhy vkf.k dkR;k;ukus gk 
lw=kaoj fyfgysY;k okÆrdkaojhy vkpk;Z iratyhus fpfdRld –"Vhus 
fyfgysyh Vhdk Eg.kts egkHkk"; gks;- egkHkk’; *ç'uksÙkj* i)rhus 
fyfgys vkgs- ikf.kuh çek.ksp iratyhP;k dkGkcíygh erHksn vkgsr- 
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R;kpk dkG b- l- iwoZ ƒ‡å vlkok vls ekuys tkÃ- ijarq 
egkHkk";krhy dkgh mYys[kkao:u iratyhpk dkG b- l- iwoZ 50 
vlY;kps vktP;k dkGkrhy fo}kukauk okVrs-  
iq<hy mís'kkus iratyhus egkHkk"; fyfgys  
1- dkR;k;ukP;k uohu lwpuk lekèkkudkjd ulrhy] rsFks R;karhy 

nks"k nk[kowu ikf.kuhP;k lw=kaps iratyh lekèkku djrks-  
2- dkR;k;ukus uohu Eg.kwu dsysY;k lqèkkj.kk ikf.kuhus brj= 

vçR;{k fjrhus d'kk lwfpr dsysY;k vkgsr] rs nk[kowu 
dkR;k;ukps cny vuko';d vlY;kps nk[kfo.ks- 

3- T;k egÙokP;k lw=kaoj dkR;k;ukph Vhdk miyCèk ulsy] rsFks 
fpfdRld i)rhus lw=kaps Li"Vhdj.ks dj.ks-  

4- ts ç;ksx ikf.kuhP;k lw=kauh fl) gksr ulrhy] R;kauk pfjrkFkZ 
¼;ksX;] lQy] lkFkZ½ dj.;klkBh Lor%ph Hkj ?kky.ks-  

ikf.kuhoj iratyhph vikj J)k gksrh- R;kpk mYys[k 
djrkuk çR;sd osGh Hkxoku] vkpk;Z] ekaxfyd Çdok lqân vls 
dks.krs rjh fo'ks"k.k ykowup rks ikf.kuhpk vknjiwoZd mYys[k djrks- 
iratyh vkiY;k f'k";kauk v"Vkè;k;h f'kdfor vlrkuk R;karhy dkgh 
lw=kaps lfoLrj leh{k.k djhr vls vkf.k rs vkfàd :ikr ¼,dk 
fnolkr jpysyk xzaFkHkkx½ fygwu Bsohr vls- ;kpkp vFkZ vlk dh] 
egkHkk";krhy iapk,sa'kh vkfàds Eg.kts R;kus fo|kF;k±uk f'kdfoysys 
iapk,sa'kh fnolkaps ikB gksr-  

ikf.kuhps dêj leFkZu dj.kkÚ;k iratyhus R;kph lw=s 
osnokD;kaçek.ks ekuyh vkgsr- R;kus v"Vkè;k;hrhy ,dw.k lw=kaiSdh 
1689 lw=kaoj Hkk"; fyfgys vlwu] mjysyh lw=s t'khP;k r'kh 
egkHkk";kr ?ksryh vkgsr- R;kaiSdh 1228 lw=kaoj dsoG dkR;k;ukph 
vkf.k lOohl lw=kaoj brj vkpk;k±phgh Vhdk gksrh] R;kaps ijh{k.k 
dsys vkf.k okÆrds miyCèk ulysY;k 435 lw=kaoj Hkk"; fyfgys-  

egkHkk";kph jpuk'kSyh U;k;?kfVr Hkk"ksr vlwu rh lqcksèk 
vkgs- ftoar laL—r x|kpk uequk Eg.kwu egkHkk";kph [;krh vkgs- 
fDy"V “kkL=h; fl)karkaph mdy lksI;k] O;kogkfjd –"Vkarkauh 
dj.;kph ydc ák ikg.;kl feGrs- egkHkk";krhy miek] U;k;]  –
"Vkar o lqHkkf"krsgh leiZd o yksd O;ogkjkrhy vkgsr- mnkgj.kkFkZ& 

O;atukfu iquuZV Hkk;kZon~ HkofUrA;atukfu iquuZV Hkk;kZon~ HkofUrA;atukfu iquuZV Hkk;kZon~ HkofUrA;atukfu iquuZV Hkk;kZon~ HkofUrA    
r|;k uVkuka fL=;ks j³~xxk ;ks ;% ir|;k uVkuka fL=;ks j³~xxk ;ks ;% ir|;k uVkuka fL=;ks j³~xxk ;ks ;% ir|;k uVkuka fL=;ks j³~xxk ;ks ;% i`PNfr`PNfr`PNfr`PNfr    
dL; ;w;a dL; ;w;a ra ra ro ro bR;kgq%AdL; ;w;a dL; ;w;a ra ra ro ro bR;kgq%AdL; ;w;a dL; ;w;a ra ra ro ro bR;kgq%AdL; ;w;a dL; ;w;a ra ra ro ro bR;kgq%A    
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vFkZvFkZvFkZvFkZ&O;atus gh uVkaP;k ck;dkaçek.ks vlrkr- ¼dls rs igk½ 
jaxeapkojhy uVkaP;k ck;dkauk tks tks dks.k fopkjrks dh] rqEgh 
dks.kkP;k\ rqEgh dks.kkP;k\ vkEgh rq÷;kp* vls mÙkj nsrkr-  

vusd fBdk.kh vkiY;k Eg.k.;kyk iq"Vh ns.;klkBh R;kus 
leiZd okD;çpkjkapk mi;ksx dsyk vkgs- mnkgj.kkFk± ^u fg fHk{kqdk% 
lUrhfr LFkkY;ks ukfèkJh;Urs *¾^ ;kpd vkgsr Eg.kwu dks.kh Lo;aikd 
djk;pk Fkkacr ukgh-* *i;kZIrks g;sd% iqykd% LFkkY;k fun'kZuk;* ¾ 
*f'krko:u Hkkrkph ijh{kk-*  

iratyhus vusd lkjxHkZ 'kCn okijys vkgsr- ,dk okD;kpk 
etdwj R;kus dkgh fBdk.kh ,dk 'kCnkr vk.kyk vkgs- mnkgj.kkFkZ& 
*m"Vªkfldk%* ¾ *maVkçek.ks osxosxG~;k çdkjkauh cl.ks*] *ogafyV* ¾ 
*pkyrk pkyrk 'ksr [kk.kkjk i'kw* bR;knh-  

egkHkk";kP;k çkjaHkh 'kCnkph ifjHkk"kk nsrkuk R;kus lkafxrys 
vkgs dh] T;k èouheqGs inkFkk±ps Kku gksrs] R;kyk O;ogkjkr 'kCn vls 
Eg.krkr- èouh Eg.ktsp 'kCn 'kCn gk fuR; vlwu] R;kpkp vFkZcksèk 
gksrks- fuR; 'kCnkykp LQksV v'kh laKk vkgs- LQksVkph mRiÙkh gksr 
ukgh o Eg.kwu uk'kgh gksr ukgh- cksyrkuk èouhP;k}kjs fuR; 
LQksV:ih 'kCnkapk vkfo"dkj rso<k gksrks vkf.k rksp JksR;kyk vFkZcksèk 
d:u nsrks- ;k –"Vhus 'kCnkps fuR; o dk;Z dk;Z vls nksu Hksn 
gksrkr- LQksV:ih 'kCn fuR; o èofu:ih Çdok mRik| vlrkr- 
iratyhus 'kCnkaP;k nksu Lo:ikapk Lohdkj dsyk vlwu] 'kCn vkf.k 
vFkZ ;kapk lacaèk fuR; ekuyk vkgs- rlsp R;kus inkps xq.k] fØ;k] 
vk—rh o æO; vls pkj vFkZ ekuys vkgsr- ojhy 
mnkgj.kkao:uvkiY;k vls y{kkr ;sÃy dh] iratyhus fouksn vkf.k 
xaHkhjrk ;kapk laxe] le;ksfpr ykSfdd –"Vkar nsÅu fo"k; 
çfriknukr ftoari.kk vk.kyk vkgs- laL—r O;kdj.kkP;k bfrgklkr 
ák xzaFkkyk egÙokps LFkku vkgsp( ijarq R;kr rRdkyhu jhfrfjokt] 
dykdkS'kY;] èkeZ yksdkaph jkg.kh bR;knh ckcÈph ekfgrhgh vuq"kaxkus 
vkyh vkgs - Eg.kwu ,sfrgkfld –"Vîkgh egkHkk";kps egÙo fo'ks"k 
vkgs- vkiyh vf}rh; çfrHkk vkf.k fo}Ùkk ;kaP;keqGs iratyhyk 
vkpk;Z ijaijsr ekukps LFkku feGkys- O;kdj.k'kkL=kr egkHkk";krhy 
'kCn çek.k ekuyk tkÅ ykxyk- ,o<sp uOgs rj egkHkk";kyk fojksèkh 
vkf.k egkHkk";kr u+ lkafxrysys opu vçek.k ekuys tkÅ ykxys- 
O;kdj.k'kkL=kyk R;kus n'kZukP;k inohyk usÅu iksgkspoys- gh R;kph 
vlkekU; dkefxjh ekukoh ykxsy-  
ák xzaFkkoj vusd Vhdk fyfgY;k xsY;k- rFkkfi R;karhy rhu fo'ks"k 
çfl) vkgsr-  

1- HkrZ̀gfj—r egkHkk";nhfidk Çdok f=inh ¼b- l- poFks 'krd½ 
2- dS;Vpk çnhi ¼vdjkos 'krd½  
3333---- ukxs'kkpk m|ksx ¼vBjkos 'krd½    
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पतजंिल कृत महाभा य म ेप ठत सं कृतपतजंिल कृत महाभा य म ेप ठत सं कृतपतजंिल कृत महाभा य म ेप ठत सं कृतपतजंिल कृत महाभा य म ेप ठत सं कृत    
ाकरणाकरणाकरणाकरण    केकेकेके    आचायआचायआचायआचाय    

 

डॉ. अिखलेश अ. शमा    
सं कृत िवभाग 

मूलजी जेठा महािव ालय जलगांव 
 सं कृत भाषा एवं ाकरण क  पर परा को य िप हम कसी 
काल गणना मे नह  बांध सकते ह,ैइसीिलए कुछ िव ान इसे अना द भी 
कहते ह ै । पुनरिप आधुिनक ाकरण काल को लगभग ढाई हजार वष 
पुराना माना जाता ह ै । मह ष पािणनी िलिखत अ ा यायी एवं पतंजिल 
कृत महाभा य इसके अ यतम उदाहरण ह।ै इितहास के प मे भी हमे 
ब त िह कम ाकरण  के आचाय  के िवषय मे पता ह ै परंत ु आचाय 
पतंजिल न ेअपन ेमहाभा य आ द थ तथा अ य आचाय  ने भी य  त   
सं कृत ाकरण के िजन महान् आचाय  का मरण कया  ह ैहम उ ह यहाँ 
सं ेप से दशात ेह ----- 
१) बृह पित :- आचाय बृह पित का नाम महाभा य के प पशाि नक म 
इित इस प म ा  होता ह-ै "बृह पित र ाय द म्” । ऋक् त कार 
भी ऋकत  - १४ म कहते ह " ा बृह पतये ोवाच बृह पितः इ ाय”। 
२) इ :- इ  ाकरण शा  के थम सं कता ह। पत िल न े
प पशाि नक म कहा ह ै –“बृह पित  व ा इ ा येता" इ  न े
सू ा मक सं कृत ाकरण रचा था और कृित यय िवभाग ारा उ ह न े

या नयी कि पत क  थी। तैि रीय संिहता (६-४-७) म भी कहा ह–ै
“वा वै परा यकृतावदत ् त े दवेा इ म ुवन् इमां नो वाचं ाकु वित 
तािम ो म यतोऽव य ाकरोत् । 
३) भागु र - महाभा य ७-३-४५ सू  म भागु र का नाम इस कार ा  
होता ह ै - "व णका भागुरी लोकायत य व तका भागु र लोकायत य"। 
पर त ुआचाय कै यट के मत म तो भागरुी टीका िवशेष ह-ै "भागुरी टीका 
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िवशेषः”। भागुरी ाकरण िवषयक यासकार का माण कािशकावृि  
यास (६-२–३७) म ा  ह-ै वि  भागु रर लोपमवा यो पसगयोः।  

४) पौ करसा द :- इनका नाम पािणिन सू  म तो ा  नह  होता ह।ै पर 
महाभा य म ८-४-४८ सू  के वा तक "चयो ि तीयाः श र पौ करसादेः” म 
आचाय पौ करसा द का मरण पत िल प  प से करते ह। 
५) चारायण :- ये सं कृत ाकरण शा  के व ा थ ेइस िवषय म कोई 
प  माण तो ा  नह  होता ह ै पर त ु महाभा य (१–१–७३) म • 

पत िल पािणिन और रौ द के साथ-साथ चारायण का मरण भी करते ह। 
इससे तीत होता ह ै क चारायण भी ाकरण के व ा थ ेकै यट न ेभी 
कहा ह-ै“क बलि य य चारायण य िश या इित (क बलचारायणीयाः, 
ओदनपािणनीयाः, घृतरौढीयाः) । 
६) काशकृ  :- ये पािणिन श दानशुासन के िस  आचाय ह। 
महाभा यप पशाि नक म काशकृ  श दानुसाशन का उ लखे ा  होता 
ह।ै जैसे- पािणिनना ो ं  पािणनीयम्, आिपशलम्, काशकृ िमित। किव 
क प मु थ म बोपदेव न े भी आठ वैयाकरण  म काशकृ  का मरण 
कया ह.ै 

इ ः काशकृ ािपशली शाकटायनः ।  
पािण यमरजैने ा जय य ा दशाि दकाः ॥ 
७) रौ ढ :- आचाय रौ ढ का मरण कािशकाकार (६-२-३६) म इस कार 
करते ह – “आिपशलपािणनीयाः, पािणनीयरौढीयाः, रौढीयकाशकृ ाः” 
इन उदाहरण  म ा  आिपशल, पािणिन, काशकृ  सभी ाकरण के 
आचाय ह। इसिलए इनके साथ म मृत आचाय रौ ढ भी वैयाकरण ह। 
महाभा य (१–१–७३) सू  म "घृतरौढीयाः" उदाहरण ा  होता ह।ै 
महाभा य के (४–१७६) सू  म भी कहा ह ै "िस ां तु 
रौढया दषूपसं यानात्" । कािशकाकार ने वीकार कया ह ै- "घृत धानो 
रौ ढः त य छा ाः घृतरौढीयाः”।  
८) गौतम :- महाभा य (६-२-३६) म गौतम का मरण कया गया ह।ै 
“आिपशल पािणनीय ाडीयगौतमीयाः"। इसम से ार भ के तीन  
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वैयाकरण ह तो उनके साथ उ ा रत होन ेसे गौतम भी ाकरण के आचाय 
ही ह। तै रीय ाितशा य म भी गौतम का नामो लेख ा  होता ह-ै 

थमपूव  हकार तुथ त य सं थान ं
लािशकौि ड यगौतमपौ करसादीनाम्" । 

६) ािड:- पु षो मदेव ने भाषावृि  (६-१७७) म गालव के साथ ािड 
का मत इस प म उि लिखत कया ह ै - "इकां य वधान ं

ािडगालवयो रित व म्" महाभा य म भी थान थान पर ािड का 
मरण ह।ै जैसे आिपशल पािणनीय ाडीयगौतमीयाः (६-२-३६) । ािड 

का ही दसूरा नाम दा ायण ह।ै महाभा य (२-३-६६) म कहा ह ै"शोभना 
खलु दा ायण य सं ह मृितः” पत िल सं ह थ का रचनाकार ािड को 
ही वीकार करत ेह। 
१०) आिपशिल :- आचाय आिपशिल का उ लेख अ यायी के "वा 
सु यािपशलेः (६-१–६२) म आ ह।ै पत िल ने भी ४-२-४५ सू  म 
आिपशिल के मत को इस प म उ धतृ कया ह ै एव  
कृ वाऽिपशलेराचाय य िविध पप ो भवतीित । 
भा यकार (४-१-१४) सू  म भी कहत े ह"आिपशलमधीते ा णी 
आिपशला ा णी" आिपशिल का ाकरण ब त िस  ह ै उस समय 
उसका अ ययन ि याँ भी करती थी। आिपशल ाकरण के ब त से सू  
अभी भी ा  होत ेह। 
११) का यप :- अ ा यायी म आचाय का यप का मत दो बार उ धतृ ह-ै 
तृिषमृिष कृषेः का यप य (१-२-२५). नोदा व रतोदयमगा यका यप 
गालवानाम् (८-४-६६)। वा तककार ने भी (४-२-६६) म का यप का 
उ लेख िन  प से कया ह-ै "का यपकौिशक हण ंच क प ेिनयमाथम्"। 
भा यकार ने भी "का पकौिशका यामेवेिनः क प े ति षयो भवित, 
ना ये यः" कहकर का यपाचाय का मरण कया ह।ै पर इनके ाकरण के 
सू  उपल ध नह  होत ेह। 
१२) गालव:- आचाय गालव का अ ा यायी म िन  चार थान  पर 
उ लेख ा  होता ह ै – १. इको वोऽ ो गालव य (६–३–६०)। २. 
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तृतीया दषु भािषत - पुं कंपुंवद ् गालव य (७–१–७४) । ३. अङ् 
गा यगालवयोः (७-३-६६) । ४. 
नोदा व रतोदयमगा यका यपगालवानाम् (८-४-६६)। भा यकार न े७-
३-६६ व ८-४-६६ सू  क  ा या नह  क  ह,ै पर ६-३-६० व ७-१-७४ 
सू  पर गालव के मत क  समी ा क  ह।ै 
१३) गा यः- अ ा यायी म पािणिन गा य का मरण तीन थान  पर करत े
ह-१. अड़गा यगालवयोः (७–३–६६) । २. ओतो गा य य (८-३-२०) । ३. 
नोदा  व रतोदयमगा यका यपगालवानाम् (८–४–६६)। 
क  ही ा या क  ह।ै पर भा य म गा य श द का उ लेख ब त थान  पर 
भा यकार ने उपरो  तीन  सू  म से "ओतो गा य य" (८-३-२०) सू  
कया गया ह।ै 

१४) चा वमण:- चा वमण का उ लेख अ ा यायी के "ई३ चा वमण य" 
(६–१–१२६) सू  म आ ह।ै साथ ही उणा दसू  (३-१४४) म 
"कप ा वमण य" प से चा वमण का उ लेख आया ह।ै 
१५) भार ाज :- भार ाज का वणन अ ा यायी म "ऋतो भार ाज य" 
(७-२-६३) सू  के ा यान अवसर पर पत िल ने भार ाज मत क  
समी ा क  ह।ै “कृकणपणाद ्भार ाजे" (४-२-१४५) सू  म भार ाज श द 
देश के िलये ही ह ैऔर कािशका म गो  िलए भी यु  ह।ै महाभा य म 
िन  थान  पर भार ाजीय वा तक  का उ लेख ा  होता ह।ै जैसे-१-१-
२० व ५६ म। १-२-२२ म। १-३-६७ म ३-१-३८, ४८ म ४-१७६ म। ६-
४-४७ व १५५ म का यायन के वा तक  के साथ भार ाज के वा तक  क  
समानता देखी जाती ह।ै जैसे- का यायन - घुसं ायां कृित हणं िशदथम्। 
भार ाज- घुसं ायां कृित हण ंिशिवकृताथम् । 
१६) शाकटायन :- आचाय शाकटायन का उ लेख अ ा यायी म तीन बार 

ा  होता ह ै - १. लङ: शाकटायन यैव (३–४–१११) २. ोलघ ु
य तरः शाकटायन य (८-३-१८) । ३. ि भृितषु शाकटायन य (८-४-

४६) । िन  (१-१२) म भी शाकटायन का मत उ धतृ ह।ै पत िल न े
(३–२–११५) व (३-३-१) म शाकटायनाचाय का मरण कया ह।  
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१७) शाक य :- अ ा यायी म शाक य को िन  चार थान  म मरण 
कया गया ह ै- १. स बु ौ शाक य येतावनष (१-१-१६) । २. इकोऽसवण 

शाक य य व  (६-१–१२७) । ३. लोपः शाक य य (८-३-१६) । ४. 
सव  शाक य य (८-४-५०)। 

पत िल न ेउपरो  सू  म से (६-१-१२७) सू  क  ा या क  
ह ैऔर उसम शाक य के मत म समास का ितषेध दशाया ह।ै और उन ऊँ 
सू  के ा यान के अवसर पर शाक य को याद कया ह।ै इस कार 
भा यकार ने दो बार शाक य का मरण कया ह।ै 
१८) फोटायन:- “आव फोटायन य" (६-१-१२३) सू  के ा यान 
अवसर पर पत िल न े फोटायनाचाय का मत थािपत कया ह।ै 
पदम रीकार ने भी िलखा ह-ै ‘‘ फोटोऽयनं परायणं य य फोटायनः= 
फोट ितपादनपरो वैयाकरणाचायः" । 

१६) पािणिन/दा ीपु  :- भा यकार न े पािणिन का ब त थान  पर 
मरण कया ह।ै (१–१–२०) म भा यकार कहते ह "सव सवपदादेशा दा ी 

पु य पािणनेः”। पािणिन को भा यकार भगवत श द से स बोिधत करत े
ह- “कथं पुन रद ं भगवतः पािणनरेाचाय य ल णं वृ म्। 
एकशेषिनदशा ा वरिभ ानां भगवतः पािणनेराचाय य िस म्” । 
२०) का यायन / का यः- यह वा तककार ह। य िप पािणिन ाकरण पर 
ब त से वा तककार  न ेवा तक रचे ह ैपर का यायन उनम सबसे िस  ह। 
भा य म भी "न मपुरा तन इित ुवत का यायनेनेह क वा तकारः 

ितषेधेन करोित (३-२-११८) व िस य येवं यि वदं वा ककारः पठित 
(७–११) इन दो अवसर  पर का यायन का मरण कया गया ह।ै (३-२-३) 
म भा यकार का यायन को का यः नाम से स बोिधत करते ह- " ोवाच 
भगवान् का यः" । इ ह  का दसूरा नाम वर िच ह।ै यथा- १. पनुवसु 
वर िच, २. मेघािचत् का यायन  सः पुनवसुवर िचः" । भा य (४–३–
१०१) म “वार चं का िमित’ ऐसा कहा ह ैअथात् जो का कार वर िच 
ह। वही वा तककार का यायन ह। 
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२१) को ा:- अ ा यायी (१-१-३) सू  के भा य म एक थान पर आचाय 
को ा का वा क उपल ध होता ह।ै ( ो ीयाः पठि त ) ।  
२२) सुनाग:- महाभा य के िन  थल  पर सौनाग वा तक का उ लेख 
िमलता ह-ै २-२-१८ म। ३-२-५६ म। ४-१-७४ व ८७ म। ४-३-१५५ म। 
६-३-४३ म। इसके रचियता सुनाग थे। “सुनाग यचाय य िश याः 
सौनागाः”। सौनाग वा तक िव तृत ह इनके मत का महाभा यदीिपका, 
कािशका, भाषावृित, धातुवृि , ि पादीटीका आ द थ  म वणन पाया 
जाता ह।ै 
२३) वाडव :- अ ा यायी (८-२–१०६) सू  के भा य म भा यकार कहत े
ह- ‘‘अिन ो वाडवः पठित" इसके ा यान के अवसर पर उ ोत म 
नागेश कहते ह- िस  ंि वद ुतो रित वा क वाडव य ।  
२४) कुणरवाडव :- भा यकार ने महाभा य (३-२-१४) व (७–३-१) सू  
म कुणरवाडव का मत उ धृत कया ह ैऔर भी भा यकार ने कहा ह ै- पदेषु 
पदैकदेशान् इित िनयमात ्कुणरवादवोऽिप भिवतुमहित । 
२५) वैया पा  :- आचाय वैया पा  का नाम भा य म ब त जगह 
उदाहरण प म ा  होता ह।ै 
२६) सौय भगवान् :- अ यायी (८-२-१०६) सू  म "त  सौयभगवता 
उ म् अिन ो वाडवः पठित।" प से सौय भगवान का उ लेख ा  
होता ह ैकै यट के अनुसार सौय नगर के िनवासी वैयाकरण सौय ह।ै "सौय 
नाम नगरं त येनाचायणदमु म्” । 
इनके अित र  महाभा य म गोनदद य का उ लेख (१-१-२१) म। (१-१-
२६) म व अ य थल  म भी ा  होता ह ैतथा गोिणकापु  का (१-४-५१) 
म। यह दोन  नाम पत िल के ह एवं भव तः इस पद से आचाय कसी अ य 
आचाय का मरण करत ेह। 
     महाभा य म अ ये, अपरे आ द श द  के ारा अनेक आचाय  के मत 
उ धृत ह। 
संदभ -    

1.1.1.1.  महाभा य – पतंजिल, ा याकार –चा देव शा ी, चौखंभा काशन, 
वाराणसी     
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कािशकाकार जया द य व वामनकािशकाकार जया द य व वामनकािशकाकार जया द य व वामनकािशकाकार जया द य व वामन    
 

ा. डॉ. अ ण च हाण 
कै. ल मीबाई देशमुख    

मिहला महािव ालय, परळी वैजनाथ िज हा - बीड 
 

अलौ कक सािह याची िन मती क न कुठेच आप या नावाचा 
उ लेख करायचा नाही असे जणू तच भारतातील ाचीन सािहि यकांनी 
घेतलले े दसून येत.े याच शृंखलेत कािशकेसारखी अजोड रचना करणा या 
जया द य व वामन यांचाही उ लेख करावा लागतो. या दोघां याही 
बाबतीत नावा या पलीकडे अिधक मािहती उपल ध होत नाही. यांचा 
काळ , यांचे िनवास थान इ यादी काही ोटक मािहती िव ानांनी मो ा 
प र माने एक  केली आह.े पण या मािहतीचा आधारही ब हशंी 
अनुमानच  आह.े क हणा या राजतरंिगणी नामक थंांत जयापीड 
नावा या राजाचा उ लेख येतो आिण या या एका मं याचे नाव वामन 
होते. याव न काही िव ानांनी जयापीड हा जया द य अस याची क पना 
क न यालाच कािशकाकार हटले आह.े मॅ समूलरन े मा  या मताचे 
खंडन केल ेआह.े कािशकाकार जया द य ह ेका मीरराज जयापीड या या 
आधी होऊन गलेे , ह े इितहासा या अवलोकनाने िस  होते असे त े
हणतात. िचनी वासी इ सगा या उ लेखाव न ही बाब प  होत.े 

कािशकेचे काशक पंिडत बालशा ी यांनी जया द याला बौ  मानल े
आह.े यांनी थंा या ारंभी मंगलाचरण केले नाही आिण पािणनी या 
सू ांम ये काही ठकाणी बदल केल ेअस यान ेत ेबौ  ठरतात , असे मत 
यांनी मांडल.े पण ह ेही मत सावि क मा यता पावले नाही.  

जया द याचा व वामानाचा काळ :-     
१) जया द याचाजया द याचाजया द याचाजया द याचा    काळकाळकाळकाळ:-      

िचनी वासी इ सग या वासवणनातील उ लेखा माण े
जया द याचा मृ यू िव म संवत ७१८ हणजे इ. सन ६६१ म ये झाला. 
.जर हा उ लेख माण मानला तर जया द या या काळाची ही अंितम 
सीमारेषा ठरते. कािशकेतील १/३/२३ ा सू ात भारिव या 
कराताजुनीयम् चा एक ोक उ रण हणनू उि लिखत आह.े राजा 
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दु वनीताने कराताजुनीयम् या पंधरा ा सगावर टीका िलिहली होती. 
या राजा दु वनीताचा शासनकाळ िव म संवत ५३९ ते ५६९ हणजे 
इसवी सन ४८२ ते ५१२ मान यात येतो. हणून भारवी ह ेइ. सन ४८२ 
या पूव  होऊन गलेे ह े िस  होते. या तका माणे कािशकाकार ह े

भारावी या पूव  असू शकत नाहीत. हणून िव म संवत ५३९ हणजे इ. 
सन ४८२ ही कािशकेची पूवसीमा मानली जाऊ शकते.  
२) वामनाचावामनाचावामनाचावामनाचा    काळकाळकाळकाळ:-  

सं कृत वा यात वामन नावाचे अनेक िव ान होऊन गेल ेआहते. 
१)िव ांतिव ाधर नामक जैन ाकरणाचे कत वामन  
२) अलंकार शा ाचे रचियता वामन  
३) िल गानशुासनाचे िनमाते वामन 

या सव वेगवेग या  आहते. कािशकेचे रचियता असलेल े
वामन या सवा न िभ  आहते. पु षो मदेवाने भाषावृि  नामक थं 
रचला. यात यांनी कािशका आिण भागवृि  यांचे पाठ एकि तपणे मांडल े
आहते. याव न ह े दसून येते क  भागवृि काराने ठीक ठकाणी कािशकेचे 
खंडन केल ेआह.ेयात काही उ रणात जया द याचे तर काही उदाहरणात 
वामनाचे खंडन केले आह.े भागवृि चा काळ िव म संवत ७०२ त े७०५ 
हणजे इसवी सन ६४५ त े ६४८ हणून जया द याचा काळ यापूव चा 

ठरतो. 
क ड पंचतं ात जया द याला आिण वामनाला गु वंशीय 

िव मांक साहसांकाचा समकालीन मानले आह.े हा िव मांक हणजे 
चं गु  ि तीय आह.े पा ा य िव ानां या मतांनुसार याचा काळ िव म 
संवत ४६७ त े४७० पयत हणजे इसवी सन ४१० त े४१३ मानला गेला 
आह.े हाच िव म संवताचा वतक आह,े असे मानले जात.े या मता माण े
जया द य व वामानाचा काळ इसवी सन ४१० या आसपासचा असावा. 

िन कषा या व पात आप याला असे हणता येईल क , 
जया द य व वामानाचा काळ इसवी सना या पाच ा शतकापासून 
सात ा शतकांदर यान मानता येऊ शकतो. िव ानां या मतांचा सारासार 
िवचार करता इसवी सनाचे सातवे शतक हा या दोघांचा काळ असावा 
याची जा त श यता वाटते. 
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या दोह चा ज म, वंश, जीवन, मृ यु ,प रवार, इतर सािह यकृती 
इ यादी काहीही सु प  नसल ेतरीसु ा यां या वृ ीचे मह व अिजबात 
कमी होत नाही . 

कािशकाकािशकाकािशकाकािशका    
तावनातावनातावनातावना-    

एक कडे अ ा यायी आिण अ ा यायी माचा अवलंब क न 
तयार केले या सव ंथात पािणनी या संि  शलैीचे अनुकरण झाल ेआह े
तर दसुरीकडे महाभा यकारांची अित िव तृत आिण मसा य अशी शलैी 
आह.े या दोघांचा सुवणम य साधून ाकरण शा ा या सव िवषयांचे 

ान क न दे यासाठी काही वृि कारांनी य  केले. यात महाभा या या 
आधारावर सो या प तीन े सू ांची उदाहरणांसह ा या करत यो य तो 
आशय प  करणारी 'कािशका' नावाची जया द य व वामनाची वृि  
( ा या ंथ) िस  आह.े पािणनी या अ ा यायीवर स या उपल ध 
असणा या सव वृ म ये कािशका ही सवात ाचीन वृि  आह.े या 
वृि म ये येक सू ाची  अनुवृि , उदाहरण, युदाहरण व शंका 
समाधान यांचा समावेश केलेला आह.े पािणनीय ाकरणावरील 
परंपरागत अशा सवच िवषयांचे य पूवक संर ण कर याचे ेय या 
कािशकावृि लाच जाते. गणपाठ, इ चे ा यान इ याद ची 
शु व पात मांडणीसु ा या थंात केलेली आढळते. या थंात 
महाभा या ित र  अ य ाकरण सं दायातील उदाहरणांचा 
समावेशही केलेला दसून येतो. अनुपल ध अशा वै दक ंथांतील उदाहरण े
कािशकावृि म ये दललेी दसून येतात. अशा कारे या कािशकावृि चे 
मह व अनेक अगंांनी  प पण े दसून येते. 
कािशकािशकािशकािशका    वृिवृिवृिवृि     िवभागिवभागिवभागिवभाग - 

कािशका एक वृि ंथ आह.े आप या थंा या ारंभीच 
' ु प पिसि वृि रयं कािशका नाम |' असे हणनू कािशकाकाराने 
वतः या या थंाला कािशकावृि  असे संबोधले आह.े वृि  हा श द 'वृत ु

वतने' या धातूला 'ि न'् (ित ) यय जोड याने िन प  होतो. 
कािशकािववरणपि केचे रचियता आचाय िजन बुि  यांनी 'वृि ' 
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श दाची ा या करताना हटले आह े - 'पािणिन णीतानां सू ाणां 
िववरणं वृित: |' यािशवाय पदम रीचे रचियता हरद  यांनी 
'सू ाथ धानो थो वृि ः I' अथात ् सू ाथ यात मु य आह े असा थं 
हणजे वृि  असे हणून वृि श दाचे िववेचन मांडले आह.े वतः 

कािशकाकारांनी आप या वृि ंथाचे ितपा  सांगताना हटले आह.े - 
इ ुपस यानवती शु गणा िववृतगूढसू ाथा ||||    

ु प पिसि वृि रयं कािशका नाम ॥    
इ या ( हणजे सू ात उ लेख नसले या ल यांचे साधु व 

सांगणा या महाभा यातील वचनांना इि  हणतात) उपसं यानान े 
( ा यानाने ) यु  , शु  गणपाठान े यु  , सू ाचा गूढ अथ िवशद 
करणारी आिण ु प  ( ु पि ने िस  झाले या) श द पांची िसि  

द शत करणारी ही कािशकावृि  आह.े 
स या उपल ध असले या वृ म ये कािशका ही सवात ाचीन 

वृि  आह.े कािशके या पूव सु ा अनेक वृि थं अि त वात होते. आज त े
उपल ध नाहीत, पण यांचे उ लेख मा  आढळून येतात. भतृहरीन े
'िव हभेदं ितप ा वृि कारा: l' असे हणनू यां या पूव  अनके वृि कार 
अस याचे संकेत दले आहते कािशकाकारांनी वतः सु ा 'वृ ौ भा ये तथा 
धातुनामपरायण दष ु I' असे हणून थंा या ारंभीच इतर वृ चे 
अवलोकन के याचे सांिगतले आह.े पंिडत युिधि रजी मीमांसक यांनी 
कािशकेनंतर या ३० वृि थंांची नावे दली आहते. आधुिनक काळातही 
महष  वामी दयानंद सर वती, पंिडत द जी िज ासु, आचाया 

ादेवी इ याद चे पािणनीय सू ांवरील वृि ंथ िस  आहते. 
कािशकेकािशकेकािशकेकािशकेचे नामकरणनामकरणनामकरणनामकरण- 

कािशका या वृि या नामकरणािवषयी दोन मत े मांडली 
जातात. १)पदम रीकार आिण वृि दीपकार रामदेव िम  यां या मत े
'कािशकेित देशतोऽिभधानात् । कािशष ुभवा -- I' असे हणनू काशीम ये 
रचली गे याने कािशका असे नामकरण झाल ेह ेमत मांडल ेआह.े 
२) भाषावृि चे िववृि कार  (वृ चे िववेचनकार ) सृि धराचाय यांनी' 
काशयित = काशयित सू ाथिमित कािशका ।' असे हणनू सू ाथाला 
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कािशत करणारी ती कािशका असे या नावािवषयी आपल े मत मांडल े
आह.े 

कािशकेला 'एकवृि ' असेही दसुरे नाव आह.े िवमलम तनी 
रचललेा भागवृि  नामक िस  वृि ंथ आह.े यात वै दक आिण लौ कक 
असे दोन भाग क न भागशः सू ांची ा या केली आह.े हणूनच ितचे 
नाव भागवृित असे आह.े याउलट कािशकेत वै दक आिण लौ कक सू ांची 
यथा थान ा या अस याने या वृि चे नाव 'एकवृि ' असे िस  झाले. 
जया द याचाजया द याचाजया द याचाजया द याचा    व वामनाचावामनाचावामनाचावामनाचा    वृि िवभागवृि िवभागवृि िवभागवृि िवभाग - 

जया द याने संपूण अ ा यायीवर वृि  रचली होती. वामनानेही 
संपूण अ ा यायीवर वृि  िलिहली होती. यासकारांनी (कािशकेच े

ा याकार) जी उ रण े दली आहते ती संपूण कािशकेवरील दोह याही 
सि मिलत वृि या आधारावरच दली आहते. 

िचनी वासी इ सगाने कािशकेला जया द याची रचना हणून 
संबोधले आह.े याने वामनाचा िनदश केलेलाच नाही. 
भाषावृ यथिववृितचे रचनाकार सृि धराचाय यांनीही कािशकेला 
जया द य िवरिचत असेच हटलेल ेआह.े 

पंिडत बालशा नी संपा दत केले या कािशके या थम चार 
अ याया या शेवटी जया द याचे तर उव रत चार अ याया या शेवटी 
वामनाचे नाव छापल े आह.े हरी दीि त यांनी ' ौढमनोरमा' ंथावर 
'श दर ' नावाची ा या रचली आह.े यात यांनी थम ततृीय पंचम व 
ष  या अ यायांचे रचनाकार जया द य तर उव रत ( हणजे ततृीय, चतुथ, 
स म व अ म अ याय) यांचे रचियता वामन अस याचे सांिगतले आह.े              
अशी मतमतांतरे असली तरीही पंिडत युिधि रजी मीमांसक यांनी 'सं कृत 

ाकरणशा  का इितहास' या यां या ंथात सव मतांचा सारासार 
िवचार क न असा िन कष मांडला आह े क , स या उपल ध असले या 
कािशकेचे ारंभीचे पाच अ याय जया द याने रचल ेआहते आिण शेवटचे 
तीन अ याय वामनाने रचलेल ेआहते. 
कािशकेचीकािशकेचीकािशकेचीकािशकेची    विैश ेविैश ेविैश ेविैश  े-    

१) कािशकेम ये शु  गणपाठाचा समावेश केलेला आह े जो क 
यापूव या इतर वृि थंाम ये आढळत नाही. २) काळा या ओघात लु  
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झाले या वृ चा व थंकारांचा उ लेख क न यांतील उ रण ेकािशका 
वृि म ये समािव  केली आहते. तो ऐितहािसक ठेवा याच थंात 
सापडतो. ३) महाभा यात उपल ध नसले या ा यानांचे ाचीन 
वृ या आधारे कािशकाकाराने ितपादन केल े आिण हणनूच कुठे कुठे 
महाभा यकारांशी यांची मतिभ ता आढळत.े 
४) कािशकेत उदाहरणे व युदाहरणे ही ब तक न ाचीन वृ ना 
अनुस नच अस यान ेऐितहािसक त यांचे  ान हो यास हा ंथ उपयोगी 
िस  होतो. ५) ऐितहािसक दृ ीने पािणनीय परंपरेचे अवलोकन 
कर यासाठीसु ा हा ंथ उपयु  आह.े 
कािशकेचीकािशकेचीकािशकेचीकािशकेची ा यानप तीा यानप तीा यानप तीा यानप ती - 

कािशका वृ ी या सू म िनरी णान ेया ंथाची शलैी प  होते. 
ती अशी - १)कािशकाकार सव थम सू ाचा सवसामा य अथ तुत 
करतो. २) यानंतर या अथाला अनुस न सव उदाहरण े ततु करतो. ३) 
यापुढे तो सू ात आले या येक पदाचे योजन िस  कर यासाठी 

युदाहरणाचा आ य घेतो. ४) सू ातील पदाची पुढील कोण या 
सू ांपयत अनुवृ ी होते तेही तो प  करतो. या सव वैिश ामुळे स या 
उपल ध असणा या ाकरण थंात अनुवृि या िवषयी हा थं सव थम 

माण मानला जातो. काही िविश  सू ात उपयोिजले या सं ा कवा 
पा रभािषक श द इतर  कुठे वापरला गलेा आह े कवा नाही याचाही 
कािशकाकार सू ाचे ा यान करताना उ लेख करतो. ५) भा य 
इ याद म ये उपल ध वा तकांचा िनदश करताना कािशकाकरांनी केवळ 
उपयोगी व तकांचाच उ लेख केलेला आह.े 

नैयाियकांचे अनुसरण करणा या शा ाथरिसक असणा या 
न वैयाकरणांनी जो वा पंच केला आह े तो अ ययने छुकांना 
लेशदायक आह.े अपेि त श द ानासाठी तो फार काही उपयोगाचा नाही 

. हणूनच नैयाियकांचे अनुसरण करणा या शा ाथरिसक असणा या न  
वैयाकारणांनी जो वाकू पंच केला आह ेतो अ ययने छुकांना लेशदायक 
चाह.े अपेि त श द ानासाठी तो फार काही उपयोगाचा नाही. हणनूच 
अ ा यायी माचा अवलंब क न कािशकावृ चे अनसुरण करत 

ाकरणाचे अ ययन करणे अिधक लाभ द आहअेसे ामािणक समी क 
सांगतात. अशा कारे गांभीयाने िवचार के यास असे दसून येते क  धैयान े
आिण मनःपूवक कािशकावृि चा काही काळपयत वा याय व अ यास 
के यास पािणनीय ाकरणात िनि तच  नैपु य ा  होऊ शकेल. 
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कािशकेच े ा या थं कािशकाकािशकेच े ा या थं कािशकाकािशकेच े ा या थं कािशकाकािशकेच े ा या थं कािशका    
तावनातावनातावनातावना -    

एक कडे अ ा यायी आिण अ ा यायी माचा अवलंब क न 
तयार केले या सव ंथात पािणनी या संि  शलैीचे अनुकरण झाल ेआह े
तर दसुरीकडे महाभा यकारांची अित िव तृत आिण मसा य अशी शलैी 
आह.े या दोघांचा सुवणम य साधून ाकरण शा ा या सव िवषयांचे 

ान क न दे यासाठी काही वृि कारांनी य  केले. यात महाभा या या 
आधारावर सो या प तीन े सू ांची उदाहरणांसह ा या करत यो य तो 
आशय प  करणारी 'कािशका' नावाची जया द य व वामनाची वृि  
( ा या ंथ) िस  आह.े पािणनी या अ ा यायीवर स या उपल ध 
असणा या सव वृ म ये कािशका ही सवात ाचीन वृि  आह.े या 
वृि म ये येक सू ाची  अनुवृि , उदाहरण, युदाहरण व शंका 
समाधान यांचा समावेश केलेला आह.े पािणनीय ाकरणावरील 
परंपरागत अशा सवच िवषयांचे य पूवक संर ण कर याचे ेय या 
कािशकावृि लाच जाते. गणपाठ, इ चे ा यान इ याद ची 
शु व पात मांडणीसु ा या थंात केलेली आढळते. या थंात 
महाभा या ित र  अ य ाकरण सं दायातील उदाहरणांचा 
समावेशही केलेला दसून येतो. अनुपल ध अशा वै दक ंथांतील उदाहरण े
कािशकावृि म ये दललेी दसून येतात. अशा कारे या कािशकावृि चे 
मह व अनेक अगंांनी  प पण े दसून येते. 
कािशकाकािशकाकािशकाकािशका एकएकएकएक    वृि थंवृि थंवृि थंवृि थं- 

कािशका एक वृि ंथ आह.े आप या थंा या ारंभीच 
' ु प पिसि वृि रयं कािशका नाम |' असे हणनू कािशकाकाराने 
वतः या या थंाला कािशकावृि  असे संबोधले आह.े वृि  हा श द 'वृत ु

वतने' या धातूला 'ि न'् (ित ) यय जोड याने िन प  होतो. 
कािशकािववरणपि केचे रचियता आचाय िजन बुि  यांनी 'वृि ' 
श दाची ा या करताना हटले आह े - 'पािणिन णीतानां सू ाणां 
िववरणं वृित: |' यािशवाय पदम रीचे रचियता हरद  यांनी 
'सू ाथ धानो थो वृि ः I' अथात ् सू ाथ यात मु य आह े असा थं 
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हणजे वृि  असे हणून वृि श दाचे िववेचन मांडले आह.े वतः 
कािशकाकारांनी आप या वृि ंथाचे ितपा  सांगताना हटले आह.े - 

इ ुपस यानवती शु गणा िववृतगूढसू ाथा ||||    
ु प पिसि वृि रयं कािशका नाम ॥    

इ या ( हणजे सू ात उ लेख नसले या ल यांचे साधु व 
सांगणा या महाभा यातील वचनांना इि  हणतात) उपसं यानान े 
( ा यानाने ) यु , शु  गणपाठाने यु , सू ाचा गूढ अथ िवशद 
करणारी आिण ु प  ( ु पि ने िस  झाले या) श द पांची िसि  

द शत करणारी ही कािशकावृि  आह.े 
स या उपल ध असले या वृ म ये कािशका ही सवात ाचीन 

वृि  आह.े कािशके या पूव सु ा अनेक वृि थं अि त वात होते. आज त े
उपल ध नाहीत, पण यांचे उ लेख मा  आढळून येतात. भतृहरीन े
'िव हभेदं ितप ा वृि कारा: l' असे हणनू यां या पूव  अनके वृि कार 
अस याचे संकेत दले आहते कािशकाकारांनी वतः सु ा 'वृ ौ भा ये तथा 
धातुनामपरायण दष ु I' असे हणून थंा या ारंभीच इतर वृ चे 
अवलोकन के याचे सांिगतले आह.े पंिडत युिधि रजी मीमांसक यांनी 
कािशकेनंतर या ३० वृि थंांची नावे दली आहते. आधुिनक काळातही 
महष  वामी दयानंद सर वती, पंिडत द जी िज ासु, आचाया 

ादेवी इ याद चे पािणनीय सू ांवरील वृि ंथ िस  आहते. 
कािशकेकािशकेकािशकेकािशकेचे नामकरणनामकरणनामकरणनामकरण -    

कािशका या वृि या नामकरणािवषयी दोन मत े मांडली 
जातात. १)पदम रीकार आिण वृि दीपकार रामदेव िम  यां या मत े
'कािशकेित देशतोऽिभधानात् । कािशष ुभवा -- I' असे हणनू काशीम ये 
रचली गे याने कािशका असे नामकरण झाल ेह ेमत मांडल ेआह.े 
२) भाषावृि चे िववृि कार  (वृ चे िववेचनकार ) सृि धराचाय यांनी' 
काशयित = काशयित सू ाथिमित कािशका ।' असे हणनू सू ाथाला 

कािशत करणारी ती कािशका असे या नावािवषयी आपल े मत मांडल े
आह.े 
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कािशकेला 'एकवृि ' असेही दसुरे नाव आह.े िवमलम तनी 
रचललेा भागवृि  नामक िस  वृि ंथ आह.े यात वै दक आिण लौ कक 
असे दोन भाग क न भागशः सू ांची ा या केली आह.े हणूनच ितचे 
नाव भागवृित असे आह.े याउलट कािशकेत वै दक आिण लौ कक सू ांची 
यथा थान ा या अस याने या वृि चे नाव 'एकवृि ' असे िस  झाले. 
जया द याचाजया द याचाजया द याचाजया द याचा    व वामनाचावामनाचावामनाचावामनाचा    वृि िवभागवृि िवभागवृि िवभागवृि िवभाग - 

जया द याने संपूण अ ा यायीवर वृि  रचली होती. वामनानेही 
संपूण अ ा यायीवर वृि  िलिहली होती. यासकारांनी (कािशकेच े

ा याकार ) जी उ रण े दली आहते ती संपणू कािशकेवरील दोह याही 
सि मिलत वृि या आधारावरच दली आहते. 

िचनी वासी इ सगाने कािशकेला जया द याची रचना हणून 
संबोधले आह.े याने वामनाचा िनदश केलेलाच नाही. 
भाषावृ यथिववृितचे रचनाकार सृि धराचाय यांनीही कािशकेला 
जया द य िवरिचत असेच हटलेल ेआह.े 

पंिडत बालशा नी संपा दत केले या कािशके या थम चार 
अ याया या शेवटी जया द याचे तर उव रत चार अ याया या शेवटी 
वामनाचे नाव छापल े आह.े हरी दीि त यांनी ' ौढमनोरमा' ंथावर 
'श दर ' नावाची ा या रचली आह.े यात यांनी थम ततृीय पंचम व 
ष  या अ यायांचे रचनाकार जया द य तर उव रत ( हणजे ततृीय, चतुथ, 
स म व अ म अ याय) यांचे रचियता वामन अस याचे सांिगतले आह.े 
अशी मतमतांतरे असली तरीही पंिडत युिधि रजी मीमांसक यांनी 'सं कृत 

ाकरणशा  का इितहास' या यां या ंथात सव मतांचा सारासार 
िवचार क न असा िन कष मांडला आह े क , स या उपल ध असले या 
कािशकेचे ारंभीचे पाच अ याय जया द याने रचल ेआहते आिण शेवटचे 
तीन अ याय वामनाने रचलेल ेआहते. 
कािशकेकािशकेकािशकेकािशकेचे ा याा याा याा या थंथंंथथं -    

१) यास (कािशका - िववरणपि का) कािशका वृि वर 
कािशकािववरणपि का नावाची टीका आचाय िजने बुि  यांनी रचली 
ितलाच सं ेपाने ' यास' असेही संबोधतात. इसवी सना या सात ा 
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शतकात ही टीका रचली गलेी असे िव ानांचे मत आह.े सरळ, सुबोध 
आिण गंभीर िवषयाचा सो या श दात अथ 
 क न सांगणारी आह.े 
2) पदम री- 

कािशकावृि वर ी हरद ांनी एक उ म अशी टीका िलिहली. 
इसवी सना या अकरा ा शतकात ततु टीका रचली गेली असावी. या 
टीकेत येक सू ा या येक पदाचे िव ेषण केल ेआह े हणनूच क  काय 
ितचे गांभीय आिण मह व िव ानांम ये िस  आह.े १) यास (कािशका - 
िववरणपि का) कािशका वृि वर कािशकािववरणपि का नावाची टीका 
आचाय िजने बुि  यांनी रचली ितलाच सं ेपान े ' यास' असेही 
संबोधतात. इसवी सना या सात ा शतकात ही टीका रचली गेली असे 
िव ानांचे मत आह.े सरळ, सुबोध आिण गंभीर िवषयाचा सो या श दात 
अथ क न सांगणारी आह.े 
३) पदम री- कािशकावृि वर ी हरद ांनी एक उ म अशी टीका 
िलिहली. इसवी सना या अकरा ा शतकात ततु टीका रचली गलेी 
असावी. या टीकेत येक सू ा या येक पदाचे िव ेषण केल े आह े
हणूनच क  काय ितचे गांभीय आिण मह व िव ानांम ये िस  आह.े 
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भतहृरीभतहृरीभतहृरीभतहृरी    जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय    
    

ाााा....    रमेशरमेशरमेशरमेश    राम लगीराम लगीराम लगीराम लगी    वामीवामीवामीवामी    
सं कृतसं कृतसं कृतसं कृत िवभागिवभागिवभागिवभाग 

राजषराजषराजषराजष  शाशाशाशा  महिव ालयमहिव ालयमहिव ालयमहिव ालय लातरूलातरूलातरूलातरू 
 

(मराठीमराठीमराठीमराठी नामभदेनामभदेनामभदेनामभदे: भतहृरीभतहृरीभतहृरीभतहृरी, भतरीभतरीभतरीभतरी, भतरीनाथभतरीनाथभतरीनाथभतरीनाथ) (जीवनकाळजीवनकाळजीवनकाळजीवनकाळ: 
अदंाजेअदंाजेअदंाजेअदंाज ेइइइइ.सससस.चेचचेेचे ५५५५ वेववेेव े शतकशतकशतकशतक) हाहाहाहा उ ियनीचाउ ियनीचाउ ियनीचाउ ियनीचा राजाराजाराजाराजा िव मा द यिव मा द यिव मा द यिव मा द य याचायाचायाचायाचा 
थोरलाथोरलाथोरलाथोरला सावसावसावसाव  भाऊभाऊभाऊभाऊ होताहोताहोताहोता. नीितशतकनीितशतकनीितशतकनीितशतक, शृ गारशतकशृ गारशतकशृ गारशतकशृ गारशतक वववव वरैा यशतकवरैा यशतकवरैा यशतकवरैा यशतक यायायाया 
नावानेनावानेनावानेनावान े ओळख याओळख याओळख याओळख या जाणा याजाणा याजाणा याजाणा या शशशशतक यतक यतक यतक य यायायाया सं कृतसं कृतसं कृतसं कृत भाषतेीलभाषतेीलभाषतेीलभाषतेील थंसं हाचाथंसं हाचाथंसं हाचाथंसं हाचा 
रचनाकाररचनाकाररचनाकाररचनाकार हणनूहणनूहणनूहणनू हाहाहाहा िसिसिसिस  आहेआहेआहेआह.े यालायालायालायाला पगलापगलापगलापगला नामकनामकनामकनामक प ीप ीप ीप ी 
होतीहोतीहोतीहोती. नाथपथंीयनाथपथंीयनाथपथंीयनाथपथंीय आ याियकानंसुारआ याियकानंसुारआ याियकानंसुारआ याियकानंसुार गहृ था मगहृ था मगहृ था मगहृ था म यजनूयजनूयजनूयजनू यानेयानेयानेयान े सं यासा मसं यासा मसं यासा मसं यासा म 
वीकारलावीकारलावीकारलावीकारला, अशीअशीअशीअशी समजतूसमजतूसमजतूसमजतू आआआआहेहहेेह[े . नाथपथंीयनाथपथंीयनाथपथंीयनाथपथंीय िस ां यािस ां यािस ां यािस ां या 

नामावलीतीलनामावलीतीलनामावलीतीलनामावलीतील भतरीनाथभतरीनाथभतरीनाथभतरीनाथ हणजेहणजेहणजेहणज े हाचहाचहाचहाच अस याचीअस याचीअस याचीअस याची सां दाियकसां दाियकसां दाियकसां दाियक मा यतामा यतामा यतामा यता 
आहेआहेआहेआह.े 

सं कृत सािह यात ⇨वा यपदीय हा ंथ िलिहणारा ाकरणकार 
भतृहरी आिण शतक यकता भतृहरी असे एकाच नावाचे दोन थंकत 
होऊन गे याचे दसत.े भारतात इ. स. या सात ा शतकात आलेला 
िचनी वासी इ सग ाने भतृह रनामक एका भारतीय िव ानाचा 
उ लेख आप या लेखनात केललेा आह.े हा भतृहरी  भारतात ये या या 
चाळीस वष आधी ा भतृहरीचे िनधन झाले होत,े असे इ सगने हटल े
आह.े इ सग या ा लेखनाचा काळ इ. स. ६९१ हा अस यामुळे यान े
उ लेिखले या ा भतृहरीचे िनधन ६५१ म ये झाल े
असावे. वा यपदीय हा ंथ ाच भतृहरीने िलहीला, असा प  उ लेख 
इ सगने केलेला आह.े तथािप दड़नागा या (४८०-
५४०) ैका यपरी े या ितबेटी भाषांतरात भतृहरीचे काही ोक उदधृत 
केलेले अस यामुळे चौ या शतकाचा शेवट कवा पाच ा शतकाची 
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सु वात असा याचा काळ असावा, असे काही अ यासक 
मानतात. वा यपदीयकार भतृहरी आिण शतक यकता भतहृरी ह े एकच 
असावेत , ह े िनि तपणे सांगता येत नाही. तथािप ते एक नसावेत, असे 
मान याकडे िव ानांचा सवसाधारण कल आह.े शतक यात ाकरणाचे 
काही अप योग आलेल ेआहते. ते ल ात घतेा, याचे कतृ व महावैयाकरण 
असले या वा यपदीयकार भतृहरीला देणे अवघड आह.े िशवाय, 
शतक यातील काही उ लेखांव न याचा कता शैव-वेदा ती असावा, 
असेही दसते. 

उपयु  वा यपदीय ा ंथात भाषाशा , अथिवचार आिण 
त वमीमांसा ांचे िस ांत एक  गुं फलेले आहते. अथिवचाराला आिण 
त वम मासेला ाकरणशा ाची अंग ेमानून का यायनाने यांना आप या 
वा कांत पिह यांदा मह व दल.े तथािप यांचा िव तृत ऊहापोह मा  
भतृहरीनेच आप या वा यपदीयात केला. हणून सं कृत ाकरणाचा 
पिहला उपल ध दशन थं हणून वा यपदीयाला फार मह व आह.े ा 

ंथाखेरीज वैयाकरण भतृहरीचा आज उपल ध असलेला दसुरा 
ंथ महाभा या दिपका कवा ि पदी हा होय. 

पतंजली या महाभा यावरील ही टीका असून ती पिह या सात 
आहिनकांपयत उपल ध आह.े भांडारकर ा यिव ासंशोधन मं दरा या 
वा षकांतून ती मशः िस  झालेली आह े(१९६४-६९). 

शृंगारशतका या वा यीन एकिजनसीपणाव न व या याशी 
संब असले या गूढकथांव न ते पूणतः एकाच क याचे-अथात भतृहरीचे-
असावे, यात शंका नाही. 

तथािप परंपरेनुसार नीितशतक आिण वैरा यशतक याही कृती 
भतृहरी या मान या जातात. शतक यातील ोक ‘मु क’ या व पाचे 
हणजे सुटेसुटे अस यान े यांची उसनवारी अ य थंांत होण े कवा यांत 
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भर पडणे कवा वतः भतृहरीनेही एखाद दसुरा ोक अ य थंांतून घणेे ह े
अ वाभािवक नाही. 

शृंगारशतक, नीितशतक आिण वैरा यशतक या तीन शतकांम ये 
पर परिव  अशा ब याच वृ ी, भावना आिण िवचार दसून येतात. पण 
तेव ाव न या रचना िभ कतृक हणता येणार नाहीत, कारण 
मु करचनेम ये हहेी अ वाभािवक नाही. िशवाय, तो एकाच भतृहरीचा 
िभ भ  काळचा वैयि क आिव कार असणेही असंभवनीय नाही. 

शृंगारशतकाचे कवीने पाच िवभाग कि पले असून यांत णयाचे 
मोठे र य िच ण केलले ेआह.े ीस दय, ि यांचे िव म आिण िवनयादी 
गुण, ीवाचून मनु य वभावात येणारी ता, िवलोभनीयतेबरोबरच 
दःुख, मोह यांचेही कारण असणारी ी यांचे कवीने मनोहर वणन केल े
आह.े यानंतर खरा िवर  आिण िवर चा आव आणणरा दांिभक यांतील 
भेद िवशद क न संपूण िवर , ईशभ  हचे जीवनाचे येय असेल 
पािहजे, असे ितपादल े आह.े उपसंहारात षड्ऋतूतंील सृि स दयामुळे 

णयजीवनातील उ हास कसा वृ गत होतो, याचे का मय वणन आह.े 
नीितशतकनीितशतकनीितशतकनीितशतक ह ेदहा ‘प ती’म ये िवभागललेे असून येक प तीत 

दहा ोक आहते. िव व, वािभमान, शौय, , दजुन नदा, 
स न शंसा, परोपकार, दढृिन य, दैव आिण कम यांचे यात परोपरीचे 
वणन आह.े नीितशतकात वेदा त, नीितबोध, धमपरता, उ मशीलता 
यांवरील भर सहज आिण प  जाणव यासारखा आह.े यात भतृहरी हा 
‘जीवनात वावरणारा एक सामा य माणूस, पण अनुभवाने पोळलेला आिण 
मतांना धार आलेला एक गंभीर ा’ अशा कृतीचा कवी दसतो. िविवध 
अलंकार, पौरािणक िनदशन,े आशयघनता, खोली, ापकता, कळकळ, 
उपरोध, दैनं दन जीवनातील उदाहरण,े रोखठोक शलैी, अनघड पण 

ाला िभडणारी श दचातरुी यांमुळे सवच का  अ यंत रमणीय आिण 
रसपूण झालेल ेआह.े 



53 / laLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkj 

 

वरैा यशतकावरैा यशतकावरैा यशतकावरैा यशतकातततत तृ णा, सुखोपभोगां या नादी लाग यान ेहोणारी 
वंचना, याचकवृ ी, यितवृ ी, वैरा य, भ , ानसाधना या सवाचे 
अितशय कळकळीने वणन केलेल े आह.े िच ाला थैय आिण शा ती 
लाभावी, यासाठी सगुणोपासना, योगसाधना, ानुभूती ही 
साधन णाली भतृहरीन ेवैरा यशतकात आवजून उपदेिशललेी आह.े 
नीितशतकनीितशतकनीितशतकनीितशतक: एक सं कृत का . कता ⇨ भतृह र. त वदश  आिण 
नीितबोधपर असे शंभर ोक ा का ात अंतभूत आहते. नीितशतकाचा 
काळ िनि तपण े सांगता येणार नाही, कारण भतृहरीचाच काळ 
िनि तपण ेठरिवता येत नाही. 

नीितशतकातील शंभर ोकांचे, िवषयानुसार दहादहा ोकांचा 
एक गट ा माणे कवीने एकूण दहा गट पाडलेले आहते. अशा गटाला 
‘प ती’ असे नाव दललेे आह.े अ , िव स्, मानशौय, अथ, दजुन, सुजन, 
परोपकार, धैय, दैव आिण कम ा िवषयांशी नीितशतकातील दहा प ती 
संब  आहते. असे असल,े तरी ा का ातील येक ोक आप यापरीन े
वयंपूणच आह.े ‘मु क’ ा नावाने ओळखली जाणारी, एक ोक , वतं , 
वयंपूण रचनेची परंपरा सं कृतात आह.े रचनाबंधा या दृ ीन ेभतृहरीचे ह े

शंभर ोक हणजे मु केच होत. 
नीितशतकाचा उ ेश उद ्बोधनाचा अस यामुळे याचा कल 

वैचा रकतेकडे आह.े जीवन डोळसपणे जग या या जािणवेतून कवीने 
केलेल ेसू म, ापक अवलोकन आिण यामुळे या या िवचारांना आलेला 
ठामपणा, नीितशतकात दसून येतोच. तथािप भतृहरीचे तरल, 
संवेदनशील किवमन आिण याचे समृ  भाविव ही यात कटलेल े
दसते. 

जीवनाची वाटचाल मनु याला व य ांनी आिण एक ान े
करावयाची असते ह ेखरे परंत ुजीवन जगत असता मनु य एकटा नसतो. 
आ , िम , मतलबी, धूत, श ू, अ , शहाण,े धिनक, स ाधारी अशा 
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िविवधपर या लोकांचे कडे या याभोवती असते. येकाचे वभाव, 
िवचार, आचरण िनराळे. ा ितह तही पर परिभ ता. िवचार, उ ार 
आिण आचार यांची एकवा यता फ  स नांम ये असत.े मनु याला 
ताि वक शहाणपण िशक याची आव यकता सदैव आह.े हणूनच भतृहरी 
अ –िव ान, दजुन–सुजन, दैव–कम अशा िवरोधी जो ा उ या क न 
यांचे व प, गुणावगुण, आचरण प ती यांवर मा मक काश टाकताना 
दसतो. स नांचे कमलासारखे मृद ू मन, संकटात पवतासारखे खंबीर 

राह याची यांची श , वाणीची मधुरता, परोपकाराला वािहलेल ेजीवन 
या गो ी त व हणनू कळत अस या, तरी अंगी वळत नाहीत पण 
अ ानाचे प कळल े हणजे ानाचा काश उमल ूलागतो. दजुनांचे देखण े
बिहरंग व िवषतु य अंतरंग कळले हणजे स नांची थोरवी कळते. स ा 
आिण संप ीचा मोह माणसाला पडतो. कांचनापुढे जग लोटांगण घालत.े 
धिनकाची खुशामत कर यासाठी माणूस ानलीला करतो. अंधदृ ी या 
माणसाला जीवनाची मू ये नीट कळावी लागतात, हणजे मग तो 
नीतीकडे वळू लागतो. या दृ ीने माणूस, िपता, पु , कल , िम  यां या 
अंतरंगावर भतृहरीने काश टाकला आह.े के हा ‘तृ णां िछि ध, भज मां, 
जिह मदं, पापे र त मा कृथाः ।’ असा रोखठोक उपदेशही केला आह.े 
जीवनाची उ ती य ाधीन आह.े दैव अटळ आह ेह ेखरे पण याचा बाऊ 
कर यात अथ नाही, ह े ल ात घऊेन य ांची कास धर याची, धैयाने 
जीवन जग याची महती कवीन े प  श दांम ये व णली आह ेव ह ेकरताना 
अमृत ा ीसाठी चंड प र म करणा या देवांचा दाखला जसा दला आह,े 
तसेच नदा– शंसा, संप ी–दा र , जीवन–मरण यांची पवा न करता 
िन यी धीराचे पु ष या य मागाव न रेसभरही ढळत नाहीत, ह े
अनुभिवक बोलही ऐकिवले आहते. नीितशतकातील उपदेशाचे प असे 
माणसाला धीर देणारे, ऐिहक क याणाचा आिण पारमा थक ेयाचा माग 
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दाखिवणारे आह.े जीवनातील वाथ, दु ता, मनाचा कोतेपणा इ याद नी 
भतृहरीचा मिनरास झाललेा असला, तरी तो जीवन े ा नाही, तर 
अनुभवांनी शहाणा झालेला आह े व आप याला गवसललेे ह े शहाणपण 
मनु यमा ापुढे मांड याची याला तळमळ आह.े हणूनच नीितशतक ह े
केवळ बोधपर का  होत नाही. भतृहरी या अतंमनातील भाव था यात 

कट झाललेी आह.े सामा यपणे ह े खरे क , जाणते हवेाम सराने जळत 
असतात स ाधारी गवाने पछाडललेे असतात सामा य माणसे अ ानान े
मरगळललेी असतात. अशा प रि थतीत त वदश  माणसाचे शहाणपण 
या या अंगातच िज न-सुकून जा याची वेळ येत.े असे असूनही 

भतृहरीची तळमळ याला व थ बसू देत नाही. ही आंत रक तळमळ 
भतृहरी या का ाचा थोर िवशषे आह.े  

िविवध वृ ांची सफाईदार रचना, भाषेचा संगोपा  सामािसक 
डौल, अ य  अतीव साधेपणा ह े भतृहरीचे ठळक िवशेष. खूपसा मोठा 
िवचार छो ा वा यखंडात वा आटोपशीर प पं त  कर याची 
सं कृत भाषेची जी श  आह,े ितने क थसारखे पा ा य समी कही 
हरखून गले े आहते परंत ु भतहृरीचा िवल ण साद, परखड िवचार 
मोज या श दांत कट कर याची याची श , याची अनभुवसंप ता 
आिण आतं रक तळमळ ह े गणु याचेच होत. याचे का  िवचारशील 
किवमनाचे एक स  दशन आह.े भतृहरी हा यूरोपम ये याती पावललेा 
ब धा पिहला सं कृत कवी असावा. नीितशतकातील ोकांचे डच आिण 
जमन भाषांत अनुवाद झाललेे आहते. मराठीतही ा का ाचे अनेक 
अनुवाद झाललेे आहते.  
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भतहृरीभतहृरीभतहृरीभतहृरी थंथंंथथं प रचयप रचयप रचयप रचय- वा यपदीयवा यपदीयवा यपदीयवा यपदीय  
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    xxxx....kkkkat; dgkGsdjat; dgkGsdjat; dgkGsdjat; dgkGsdj    
ÃÖÓÃ�éúŸÖ ×¾Ö³ÖÖ÷Ö ¯ÖḮ Öã�Ö 

´Ö. •µÖÖê×ŸÖ²ÖÖ ±ãú»Öê ´ÖÆüÖ×¾ÖªÖ»ÖµÖ ´Öã�Öê›ü 
    

वा यपदीय हा सं कृत ाकरणाचा िस  थं आह.े याला 
ि कांडी असेही हणतात. वा यरचना हा ाकरण मािलकेतील मु य 
ताि वक मजकूर आह.े याचे लेखक महावै याकरण आिण योगीराज 
भतृहरी आहते. यां या गु चे नाव वसुरत होत.े कोणी भतृहरीला 
ितस  या, कोणी चौ या व सहा ा कवा सात ा शतकात थान दल े
आह.े भतृहर नी वाकपदी भाषचेे व प (वच) आिण ितचा बा  जगाशी 
असललेा संबंध यावर आपले मत मांडले आह.े ह े पु तक तीन भागात 
िवभागलेल ेआह े याला "कांडा" हणतात. ह ेसव पु तक ोकात िलिहलेल े
आह.े पिहला " कांड" याम ये 157 का रका आहते, दसुरा "वा यकांड" 
याम ये 493 का रका आहते आिण ितसरा "पदकांड" हणून िस  आह.े 
याचा पिहला कांड कांड आह,े याम ये श दाचे व प प  केल े

आह.े याम ये श दाला  मानले असून ा ीचे मु य साधन हणून 
श दाचे वणन केले आह.े 

वा यकांडत भतृहरी यांनी िश ेबाबत वेगवेगळी मत े मांडली 
आहते. पदकांडत जात, , काळ इ यादी इतर ताि वक व थांचे िवषय 
च चले गलेे आहते. याम ये भतहृरी ह ेदाखव याचा य  करतात क  िभ  
िवचार एकाच गो ीचे वेगवेगळे प रमाण कट करतात. अशा कारे तो 
आप या ाकरणावर आधा रत त व ाना ारे सव त व ान एक  
कर याचा य  करीत आह.े 

थम का ड (((( का ड))))    
 थोड यात ाकरण ह ेएक कारचे आगमशा  आह.े याची 

िचती महे रातनू आह.े आगमानुसार श दाची चार पे आहते - "परा", 
"प यंती", "म यमा" आिण "वैखरी". या "परा" म ये  आह.े हणूनच 
व पदा या पिह या का रकेतच श द त वाला आ द आिण अनंत आिण 
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अ र  असे हटले आह.े या परव प ापासून जगा या व तूंची 
उ प ी आिण वतन ह ेिववतना या पात िवचारात घेतल ेआह.े पिह या 
कांडात त व या श दाचे ताि वक व प मानले गलेे आह,े हणून याला 
" काडंकाडंकाडंकाडं" असे नाव दे यात आले आह े आिण याचे वा चार सा या 
व पात िस  झाले आह.े खरे तर ह े अपघाती करण आह.े ह े

महसूला या दिृ कोनातून िलिहलेल ेआह.े या करणातील काही उपयु  
आिण जाणून घे यासार या गो ी पुढील माणे आहते- 
 महष नी ‘वेद’ हा या ा ीचा माग आिण व प हटल े
आह.े तो एक असला तरी तो अनेक अस याचे दसून येत.े हणूनच चार 
वेदांना रक, यजुष, साम आिण अथवण या नावांनी संबोधले जाते. 
ऋ वेदा या 21, यजुवदा या 100, सामवेदा या 1000 आिण अथववेदा या 
9 िमळून वेदां या 1130 शाखा आहते. असे असले तरी, सव वेदांचा आिण 
यां या शाखांचा एकमा  तािवत िवषय "कम" आह.े ह ेल ात ठेवावे 

क  या शाखेत श द कवा मं  पठण केले जात,े या श दाचा उ ार याच 
प तीने के यास फळ िमळत.े तोच श द दसु  या शाखेत याच फॉमम ये 
वाच याने हा उ ार होईल, अ यथा ते होणार नाही, कवा दसुरा 
कोणताही प रणाम देणार नाही. 
 उ प ािशवाय ुटी आिण नॉन ुटी ठरवता येत नाही. 
ऋष म ये असले या अितसंवेदनशील व तूला पाह याचे ानही 
आगमा ारे ा  होत े (वा य. १.३७). कोणतेही खरे ान तका ारे 
िमळवता येत नाही, ते बदल यायो य असत.े भूतकाळ आिण भिव य ह े
सव उ  तरावरील ऋष ना दसते. ाना या आ म काशामुळे आ याचे 
व प आिण ात पदाथाचे व प दो ही कट होतात. याच माणे 

श दात अथाचे व प आिण याचे वतःचे व प दो ही दसतात. 
 या माणे जयपु पा या लाल पाशी संबंिधत फ टक ा  
होते, याच माणे फोटातून ा  होणारा आवाज ा  होतो. काही 
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हणतात क  या माणे इं यांचा गुण, असंवेदनशील असण,े ह ेव तूं या 
ानाचे कारण आह,े याच माणे आवाज, संवेदनाहीन असणे, ह ेश दां या 
ानाचे कारण आह.े दसुरे मत असे आह े क  "अंतर" दोषामुळे, फोटाचे 
व प मािहत नाही, फ  आवाज समजला जातो. ितसरा मत असा आह े

क  फोट झा याची भावना आह े परंतु अतंरा या दोषामुळे ते अ प  
राहते, कारण अंतरामुळे व तूची "मॅि युड" प पणे दसत नाही. 
 रेणूंम ये सव कार या श  असतात, हणूनच भेद आिण 
संसार (िवयोग आिण संयोजन) या पात काय रेणूंसह (जगातील सव 
गो ी) केले जात.े ह े रेण ू सावली, आटप, तामस आिण श दां या पात 
बदलत राहतात. या श  कट हो या या वेळी मो ा य ाने े रत 
होतात. आिण या माणे ढग तयार होतात (पा याचे अणू हळूहळू एक  
होऊन), याच माणे श दाचे अण ू एक  येऊन सव काय करतात. या 
अणूंचे नाव "श द" कवा "श द अण"ू आह.े 
 अशा कारे श दा या गतीशील पाचे आिण श दापासूनच 
संपूण जगा या िन मतीचे वणन कांडात आह.े 
दसुरा दसुरा दसुरा दसुरा का डका डका डका ड 
 दसु या का ड, "पद" हा वाचक आह े कवा "वा य" ही याची 
वलंत क पना आह.े वेगवेग या मतांवर टीका केली जात.े या करणात 

भतृहरीन े हटल ेआह े - श द आिण अथ ह ेएकाच परमत वाचे दोन भेद 
आहते जे वेगळे राहत नाहीत (2.31). ऋष ना त वाचे य  ान असत े
पण त ेहाताळू शकत नाहीत. हणून या अवणनीय घटकांना वतणुक या 
वेळी लोक या कारे वागवतात, याच प तीने केल े पािहजे (2.143). 

येकजण " ितभा" ामािणक मानतो आिण या आधारावर लोकांना 
प यां या वतनाब ल देखील मािहती असते (2. 149). बी पेर याबरोबरच 
"लाह" रस इ यादी िमसळ याने या िबयां या फळां या रंगात आिण 
फळांम ये फरक पडतो. "शा ाथ" ही या केवळ अ ानी लोकांना 
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समजावून सांग यासाठी आह,े त व समजावून सांग यासाठी नाही. 
शा ात ये ारे अिव ेची क पना आह.े "अिव ा" ची ओळख 
झा यानंतर, आगमा या पयायांिशवाय असलेली शा शु  या जे हा 

या रकामी असते ते हा "िव ा" व पात कट होते. हणूनच 
अस या या मागानेच स याची ा ी होत,े असे हटले आह,े या माणे 
मुलांना िशकवताना थम धम ंथांचेच पठण केले जात.े इ. ताि वकदृ ा 

ाकरणा या घटकांची क पना ४९३ क रकांतील दसु या कांडात आह.े 
ितसरा ितसरा ितसरा ितसरा का डका डका डका ड 
 ितस या का डत ‘पदिवचार’ ही या झाली आह.े पदांची 
चाचणी अथानुसार केली जाते. याय-वैशेिषकां या मत,े आकाशात 
सामा य (जात) नाही, परंत ु वाकपदीयानुसार, मु य कवा औपचा रक 
देशभ मुळे (3.15-16) आकाशात एक जात आह.े " ान" हणजे व. 
िवषयाचे ान आिण याचे समुपदेशनाचे ान, ह ेदो ही वेगळे आहते. या 
कांडात 13 िवभाग आहते, याम ये 450 न अिधक क रकांना 

ाकरणा या ताि वक बाब ची सिव तर चचा कर यात आली आह.े ह े
करण खंिडत आह.े 

संदभ : : : :     
1. Dasgupta, S. N. De, S. K. A History of Sankrit        Literature, Classical 

Perlod, Calcutta, 1962. 
2. lyer K.S. Subramaniya, Blrartrharl, Poon 
3. Kosambi, D.D. The Epigrams Attributed to Bhartrihari, Bombay, 1948.जोशी, 

िश. द. मंग ळकर, अरिव द 
4. Dasgupta, S. M. De, S. K. A History of Sanskrit Literature (Classical 

Period), Calcutta, 1947. 
5. Keith, A. B. A History of Classical Sanskrit Literature, Oxford, 1928. 

6. ग े, रा. ना. भतृह रिवरिचत नीितशतक, पुणे, १९६१ १९६४. 
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कैयटकैयटकैयटकैयट    
    

ा. . . . ीमती    कांबळे    बकुल    भगवानराव    
सहा यक ा यािपका, 

संजीवनी महािव ालय, चापोली, ता. चाकूर िज. लातूर 
    

छ दछ दछ दछ द: : : : पादौपादौपादौपादौ    तुततुुतु    वदे यवदे यवदे यवदे य    ह तौह तौह तौह तौ    क पो थक पो थक पो थक पो थ    प तेप तेप तेप ते    
योितषामयनंयोितषामयनंयोितषामयनंयोितषामयनं    च िुन तंच िुन तंच िुन तंच िुन तं    ो मु यतेो मु यतेो मु यतेो मु यते    ||||    

िश ािश ािश ािश ा    ाणंाणंाणंाणं    तुततुुतु    वदे यवदे यवदे यवदे य    मखुंमखुंमखुंमखुं    ाकरणंाकरणंाकरणंाकरणं    मतृ्मतृ्मतृ्मतृ्    
त मा सागंमधी यवैत मा सागंमधी यवैत मा सागंमधी यवैत मा सागंमधी यवै    हलोकेहलोकेहलोकेहलोके    महीयतेमहीयतेमहीयतेमहीयते    ||||||||    

षड् वेदांगांम ये ाकरणाला अ यय साधारण असे मह व आह.े ह े
वरील ोकाव नच आप या ल ात येत े वेद पी पु षाचे मुख हणजे 

ाकरण असे येथ े ितपादीत केल ेआह.े संपूण शरीराम ये या माणे मुख 
ह ेक थानी असत.े आकषणाचे क थान असते त तच ाकरण देखील 
भाषेम ये क थानी असत.े ाकरणािशवाय भाषेचे काय व िवकास 
संभवत नाही कारण ाकरण हणजे भाषेची िविश  िनयमावली होय. 
हणून ाकरणाचा ु पि  शा ानुसार अथ “ ा य ते श दा अनेन 

इित ाकरणम्|” असा मांडला जातो. आचाय सायनाचाय 
ाकरणािवषयी हणतात क  “ ाकरणमिप कृित- यया द-उपदेशेन 

पद व प ंतदथ िन याच स यते |” 
अशा या ाकरणाचे योजन प  करताना आचाय वर िच 

हणतात क  र ा, ऊह, आगम, लघ,ु असंदेह – हणजेच ाकरणान े
वेदांची हणजेच पयायाने भाषेची र ा करता येते, तसेच ऊह हणजे 
यो या लग, वचन, िवभ जचा वापर श य होतो. यो य प तीने शबदात 
आगम श य होतो. तसेच ाकरणा या ानामुळे भाषेत लाघवाता येते. व 
कुठलाही संदेह (शंका) राहत नाही. ाकरणामुळे भाषेची ि ल ता दरु 
होऊन सव शंकर दरू होतात.(1) 
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यामुळे कोण याही भाषा यायन करीता ाकरणाचा अ यास 
अिनवाय ठरतो. 
 सं कृत भाषा आिण तीचे ाकरण इतर भारतीय भाषां या 
तुलनते अ यंत ाचीन ठरत.े याच माणे सं कृत भाषेची ाकरण परंपरा 
ही अगदी वैदीक काळापासुन चलीत असललेी दसते. अनेक 

ाकरणकार व यांचे थं िस  असलले े दसतात यां यामुळे सं कृत 
भाषाही उ रो र समृ  झालेली आपणास दसते. अगदी पािणिन पासुन 
ते नागेश भ ापयत ही ाकरणाची परंपरा समृ  होताना दसते हा समृ  

वाह आजतागायत वाहीत होत आह ेह ेिवशेष या वाहातील मह वपुण 
नाव हणजे ाकरणकार कैयटकैयटकैयटकैयट होय. कैयटकैयटकैयटकैयटया महान ाकरणकारांनी 
मह ष पतंजली या ‘महाभा य’ या ाकरण ंथावर ‘ दीप नावाचा टीका 

ंथ िल न िस  ाकरणकारांम ये वत: चे वतं  असे थान िनमाण 
केल ेआह.े 

वैयाकरणकार कैयट यांचा थोड यात प रचय आपणास 
पूढील माण ेमांडता येतो.  
नाव   –  कैयट 
उपािध   –  दीपकार 
वण  –  क मीरी ा हण: 
ि थतीकाळ  –  (युिधि रमीमांसकानुसार) 1090 िव मी  
िपता   – ी जैयट : 
माता   –  अ ात 
गु    –  माहे र: 
िश य  –  उ ोतकर: ( मुखिश य:) 
ज म थान –  का मीर देश 
कृती   –  महाभा य दीप उत दीपटीका 
(महाभा योप रटीका थ: ) 
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अ यिववरणअ यिववरणअ यिववरणअ यिववरण    ::::----    
 पािणनीय महाभा य या िस  ंथावर अनेक ाकरणकारानी 
टीका ंथ िलहलेल े आढळतात यात ामु याने भतृहरी व यानंतर 
कैयाटांचे नाव येत.े वै याकरणकार कै यट यांनी महाभा यावर 
‘ दीपनामक’ िस  टीका ंथाची रचना क न ‘ दीपकार:’ या उपािधने 
स मािनत झाले. कैयाटां या दप या टीका ंथावर ामु यान ेभतृह र या 
वा यपदीयम् या टीका ंथाचा भाव दसतो. तरी हा थं ाकरण 
परंपरेत स मानीतआह.े या दीपटीका थंावर पूढे सहसा पंधरा लेखकांनी 
टीका ंथ िलहलेल ेआढळतात. नागेशभ ांनी या थंावर दीपो ोत अथवा 
उ ोत नामक टीका िलहीली आह.े ‘सं कृत ाकरण शा  का इितहास’ 
या ंथात लेखकांने ‘महाभा यांवरील टीकाकारांम ये कैयटांचे नाव तृतीय 
थानी ठेवल े आह.े यांनी थमत: भतृह र यानंतर अ ातकतक 

( क द वामी) त तंर तृतीय थानी ‘कैयाट यांचा उ लेख केला आह.े येथ े
यां यािवषयी अ यंत िव तृतपणे यांची मािहती मांड याचा य  केललेा 
दसतो. याचे िववेचन पूढील माणे करता येते.  

‘कैयट’ यांचा कालखंड (सं) 1100 या पूव या सांगीतला आह.े कैयट 
यांनी महाभा यावर ‘ दीप’ नामक अ यंत मह वपुण टीका ंथ िलहीला. 
महाभा यावरील उपल ध सम त टीका ंथाम ये भतृद र या 
महाभा यादीिपका या टीका ंथानंतर ‘ दीप’ हीच सवात ाचीन टीका ंथ 
होय.  

*  कैयटांचा प रचत देत असताना ‘महाभा य दीप’ या ंथा या येक 
अ याया या शेवटी असले या, ““““इ यपुा यायजैटपुइ यपुा यायजैटपुइ यपुा यायजैटपुइ यपुा यायजैटपु     कैयटकृतेकैयटकृतेकैयटकृतेकैयटकृते    
महाभा यमहाभा यमहाभा यमहाभा य    दीपेदीपेदीपेदीपे    |”|”|”|” या वा याव न कैयाटां या िप याचे नाव “जैयट 
उपा याय” होते ह े िस  होते. 1779 म ये म मटिवरिचत 
‘का काश’ या ंथावर “सुधासागर” नामक टीका ंथ िलहणा या 
भीमसेनाने कैयट आिण उ वट ला म मटाचे अनुज (मोठे भाऊ) 
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संबोधले आह.े परंत ू ‘यजुवदभा य’ नामक ंथा या शेवटी उ टान े
आप या िप याचे नाव “व ट” असे िलहील ेआह.े हणून  भीमसेनाचा 
लेख अशु  अस यान े केवळ कैयट, उ वट, म मट या नावातील 
साधमामुळे याचा म झाला असावा हणुन माण यो य माण यात 
येत नाही.  

*  तसेच इितहासात कैयट नावाचे दोन ि  आढळतात. 
आन दवधनाचायकृत देवीशतकाची कैटकृत एक ा या (टीका) 
उपल ध होते. या ‘देवीशतक’ ा येम ये कैयाटां या विडलांचे नाव 
‘च ा द य’ आह े हणून हा देवीशतकाचा कैयाट ‘ दीपकार’ कैयटा न 
वेगळा असलेला दसतो. 

*  कैयाटां या गु ं चे नाव ‘महे र’ सांगीतले जाते  

*  कैयाटां या परमिश य हणुन ‘उ ोतकर’ यां या नावाचा उ लेख 
आढळतो कैयट िश य उ ोतकर ही एक वै याकरणकार होतो. 

*  कैयटांचे ज म थान अथवा यां या िनवास थानाचा असा प  
उ लेख कोठे आढळत नाही परंतु कैयाट, म मट, ट, उ ट इ यादी 
नावातील सा यामुळे / सादृ यतेमुळे कैयाट ह ेकि मर िनवासी  होत े
असे मानले जाते.  

*  कैयट यां या िवषयी संपूण मािहती उपल ध नस यान े यां या 
कालिनि ती िवषयी अचूक मािहती ा  होत नाही तरी काही 

माणा ारे यांचा कालखंड िनि तीस साहयता िमळते. सवत् | 1215 
म ये सवान द ने अमरकोषा या टीकासव व नावा या थंाम ये 
भै ेयरिधत िवरिचत धातु दीप आिण याची टीका उ धूत केली आह.े 
या मै ेय त दीप 1/2/1 म ये “क ट त ु का त या तीित 
भा यकार वचनादेविवध िवषये प मी भवतीित म यते |” 

 अशा कारे कैयटां या नावाचा उ लेख केलेला आढळतो. तसेच 
हा मै ेयरि त आप या ‘तन् दीप’ आिण ‘धातु दीप’ या ंथामधून 
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धमक त व याने रचले या पावतार या ंथालाही उ धृत करतो. 
धमक त या पावतारम ये प रीकार  हरद ाचा  उ लेख करतो. 
जे हा या हरद  िवरिचत  प री  व कैयटिवरिचत महाभा य दीप 
यांची तुलना के यास असे ल ात येते क  अनेक ठकाणी दो ही थं 
अ रश: समानच आहते. परंत ु दो ही थंा या अ यासा ती असे ल ात 
येते क  कैयाट हा हरद ापे ा पूरातण आह.े वरील िववेचनाव न 

थकता व यांचा कालखंड अधीक प पण ेखालील त या ारे मांडला 
आह.े  

थकताथकताथकताथकता                थनामथनामथनामथनाम            काळकाळकाळकाळ    
1. सवान द  टीकासव व          1215 िव. 
2. “धात ु  दीप टीका          1190 िव. 
3. मै ेयरि त  धातु दीप          1165 िव. 
4. धमक त  पावतार                 1140 िव. 
5. कैयट  महाभा य दीप          1090 िव.  

अशा कारे केवळ अनुमाना ारे हा म लावता येतो पण येथे 
िनि तता देता येत नाही. 

महाभा य दीपमहाभा य दीपमहाभा य दीपमहाभा य दीप    
पािणनीय सं ादायाम ये कैयट िवरिचत ‘महाभा य दप’ हा 

टीका ंथ िवशेष मह वपुण ठरतो कारण यात कैयाटांनी ‘महाभा य’ या 
सार या क ठण ंथाची समी ा या सहज सुलभतेन े मांडली आह.े 
याव णच यांचे पाि ड य येथे प  होते. ‘ दप’ ंथा िशवाय ‘महाभा य’ 
सार या क ठण ंथ समजने अश य आह.े  

दप हा टीका ंथ कैयाटांनी भतृहारी या “वा यपदीय” व 
क ण का ड यां या आधारे रचला अस याचे ते वत: च ंथारंभीच 

मांडतात या टीका ंथात केवळ एकाच ठकाणी कैयाट भतृहारी या 
महाभा यदीपीका कडे संकेत करतात.  



65 / laLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkjlaLd`r O;kdj.kdkj 

 

पािणिनय ‘महाभा याला’ समज याकरीता अ यंत उपयु  
ठरणारा हा टीका ंथ कैयाटांनी मांडला या यािशवाय ‘महाभा य’ 
पूणपण ेसमजणे कठीण आह.े  

कैयाटां या ‘ दप’ या टीका ंथाचे महतव जाणूनच अनेक 
ाकरणकारांनी या ंथावर टीका ंथ रचलले ेआहते. यांची नावे खालील 

माणे सांगता येतात.  
महाभा य दपमहाभा य दपमहाभा य दपमहाभा य दप    टीकाकारटीकाकारटीकाकारटीकाकार    

1) िच तामिण   8) म लय य वा 
2) नागनाथ   9) रामसेवक 
3) रामान द सर वती  10) वतकोपा याय 
4) ई रान द सर वती  11) आदेन 
5) अ भ    12) नारायण 
6) नारायण शा ी  13) सव र सोमयाणी 
7) नागेश भ    14) ह रराम 
15) अ ातवतक् 
वैिवक सं कृत - ||| 

महाभा य – दप – काश का प रचय या लेखात अ यंत रोचक 
मािहती िमळते. 

महाभा य हा केवळ ाकरण शा ाचा मािणक ंथ नसुन तो 
संपूण िव ांचे भांडार आह.े याची भाषा अ यंत ांजल, लािल यपुण, सहज 
– सुबोध आह.े आिण अ भूत लेखन शैलीन े यु  असललेा हा ंथ 
कालांतरान े अ पमत साठी अ यंत कठीण होत गेला याचे कारण हणजे 
वै दक िव ांचा हास होणे ह ेही सांगीतल ेजाते.  

भतूहार या वा यपदीय मधून असे सूचीत केल े गले े क  काही 
काळासाठी बैिज, सौभव आिण हय  इ यादी िव ानां या शु क तकामुळे 
या महाभा याचे मह व कमी होत गेल.े 
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अशावेळी हा ंथावरील ा येची आव यकता िनमाण झाली व अनेक 
ाकरण कारांनी यावर टीका ंथही िनमाण केले, यात थम टीका 

भतृहरी यांची ‘महाभा यदीपीका’ अथवा ‘माहाभा यटीका’ आह.े यानंतर 
संपुण महाभा यावर उपल ध एकमा  टीका कैयाटांची ‘महाभा य दीप’ 
आह.े ही अ यंत मह वपूण टीका आह.े महाभा याला समपक रीतीने 
समज यासाठी ही टीका अ यंत उपयु  ठरत.े याचे मह व जाणूनच अनेक, 
गु कुल व िव ािपठांम ये, िव िव ालयांम ये महाभा याला 
समज याकरीता ही टीका िशकवली जाते याचे मह व जाणून ब याच 
टीकाकारांनी महाभा यावर टीका ंथ न िलहता ‘ दप’ या ंथा वरच 
टीका िलहीलेली आढळतात. 

एकंदरीत वरील सव िववेचनाव न ह े प  होते क  कैयट ह े
अ यंत ौढ ितभाशाली ाकरणकार सं कृत ाकरणशा ा या 
इितहासात होऊन गेल े यां यामुळे आजही महाभा यासार या कठीण 

ंथाला समजून घेण ेसहज श य झाले.  
संदभसुची :- 

1) https://hi.m.wikipedia.org 
2) https://sanskritjagat.blogspot.com 
3) युिधि र, िभमासंक, सं कृत, ाकरणशा  का इितहास, भारतीय ा यिव ा 

ित ान ; 24/312 रामगंज अजमेर पृ  . 363-369 
4) https://cm.facebook.com/वै दकसं कृत 
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भ ोजीभ ोजीभ ोजीभ ोजी    दीि तदीि तदीि तदीि त    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    laftouh usjdjlaftouh usjdjlaftouh usjdjlaftouh usjdj    
laLdr̀ foHkkx izzeq[k 

oS- /kqaMk egkjkt nsxyqjdj] egkfo|ky;] nsxywj 
 

 भ ोजीदीि त ह े चतुमुखी ितभाशाली, , , , सु िस  
ाकरणकार होत.े    वेदांतशा ात ते आचाय अ पायदीि त यांचे िश य 

होते.    या काशचे लेखक कृ ण दीि त ह े यांचे ाकरणाचे िश क 
होते.    भ ोजीदीि तांची ितभा िवल ण होती. वेदा ताबरोबरच यांनी 
धमशा , , , , नीितशा , , , , उपासना इ याद वर    दय पश  थंही रचले आहते.    
एकदा वादिववादा या वेळी यांनी पंिडतराज जग ाथ यांना ले छ 
हटले होते. यामुळे पंिडतराजांचे    यां याशी कायमचे वैर होते आिण 
यांनी ‘‘‘‘मनोरमा’’’’चे खंडन कर यासाठी ‘‘‘‘मनोरमा-कुचम दनी’ ’ ’ ’ नावाचे भा य    

रचल.े पंिडतराज ह े यांचे गु पु  शेष वीरे र दीि त यांचे पु  होते.     
प रचय प रचय प रचय प रचय ::::---- 
 आचाय ह े महारा ीयन ा ण होते.यां या विडलांचे नव 
ल मीधर आिण लहान भावाचे नाव रंगोजी होत.े    पंिडतराज जग ाथ 
यांनी केले या ौढमनोरमा खंडन यामुळे असे तीत होत ेक ,,,,आचायानी 
नृ सह पु     शेषकृ ण यापासून ाकरणाचे अ ययन केल ेहोत.े यांनी तसा 
उ लेख श दकौ तुभ म ये गु     हा श द    उपयोजून केला आह.े    ““““तदेतत 
सकलमिभधाय या काशे गु चरण ेउ म””””     
काल काल काल काल ::::---- 
 डॉ. बेळवलकर यांनी आचायाचा काल इ.स. 1600-1650    
असा सांिगतला आह.े    शेषकृ ण दीि त यां याकडून िश ण घेत यानंतर 
तुलसीदास ह े यांचे गु भाई होते, , , , असे हणतात.    भ ोजी ह े कोर ा 

ाकरणाबरोबरच भगव ही होते.    राम- कृ णा या च र ातून यांनी 
ाकरणाची हजारो उदाहरणे तयार केली आहते .    

 भ ोजी दीि त ह े १७ ा शतकातील महारा ीय सं कृत 
ाकरणकार होते, , , , िस ा त-कौमुदीचे लेखक होते.... पािणनी या 
ाकरणा या प त चे पुन ीवन कर यात ते स य होते, , , , यां या 
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कामात पािणनीची सू े    िशकव या या हतेूने ती भा यासह मांडली. याचे 
वणन परुातन काळातील महान सं कृत ाकरणकारां या    मतांचा आिण 
दिृ कोनांचा ानकोश    ((((सूयकांत बाली) असे केल े आह.े    यांचे िव ाथ  
वरदराज यान ेतीन संि  आवृ यांम ये ह ेकाम संपा दत केल ेहोते .    
िस ातंिस ातंिस ातंिस ातं    कौमदुीकौमदुीकौमदुीकौमदुी    
 भ ोजीदीि तांनी    रचले या    थंांपैक     वैयाकरणिस ांतकौमुदी    
आिण ौढमनोरमा    ह े थं फार िस     आहते. िस ांतकौमुदी ही पािणनी 
सू ांची वृ ी आह ेआिण मनोरमा ही याची ा या आह.े    श दकौ तुभ    या 
ितस  या पु तकात यांनी पातजल महाभाषे या िवषयांचे कुशलतने े
समथन केले आह.े    चौथा थं ाकरणभूषण. याचा िवषयही श दसं ह 
आह.े    यािशवाय यांनी    त वकौ तुभ    आिण वेदांतत ववेका टकिववरण    या 
दोन वेदांत थंांची रचना केली. यापैक     केवळ त वकौ तुभ कािशत 
झाले आह.े ते तैवाद नाकारत.े    
    िस ा त कौमुदी ह े अ ा यायीवरील भ ोजीदीि त (17 ा 
शतका या सु वातीस) यांनी केलेल ेएक    िस  सं कृत भा य आह ेआिण ह े
पािणनी या कायापे ा अिधक लोकि य अस याचे मानले जात.े ह े   
पािणनी या सू ांची यो य मथ यांखाली पुनरचना करत े आिण 
सु वि थत आिण अनुसरण कर यास सोपे    दशिवते.    

सू ांची मांडणी दोन भागात केली आह े- पिहला भागामध ेअथ, , , , 
संिध, , , , अवनती, , , , ी लगी रचना, , , , केस समा ी, , , , संयुगे दु यम ु प ी आिण 
दसु या भागामध ेसंयु मन, , , , ाथिमक यय, , , , वै दक ाकरण आिण उ ार    
यां याशी संबंिधत िववरण आह.े    
िस ातं कौमदुीवरील भा येिस ातं कौमदुीवरील भा येिस ातं कौमदुीवरील भा येिस ातं कौमदुीवरील भा य े
बालमनोरमा----    

वासुदेव दीि तांचे बालमनोरमा ह े भा य िस ांत कौमुदीवरील 
सवात िस  भा य आह.े तो ु प ी    समजावून सांगताना मो ा 
तपिशलात जातो आिण यामुळे ह ेभा य नविश यांसाठी सवात उपयु  
आह.े    
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ौढमनोरमा----        
ह ेभ ोजीदीि त यांनी केललेे िस ा त कौमुदीवरील वयं-भा य 

आह.े िस ांत कौमुदी आिण ौढमनोरमा    या दोघांवरही इतर अनेकांनी 
भा य केले आह.े    
त वबोिधनी----    

ान  सर वती िलिखत त व बोिधनी ह े एक संि , , , , अिधक 
अ यासपूण आिण मागणी करणारे भा य आह.े    भ ोजी दीि त यांनी 
अ ा यायी ची श द कौ तुभ नावाची वृ ी िलिहली.आता ही वृ ी 
सम पान ेउपल ध    नाही,,,,केवळ ारंभीचे काही अ याय उपल ध आहते.    
श द कौ तुभ या थम अ याया तील थम पादाम ये ायः पतंजली, , , , 
कैयट आिण हरद  यां या थंांचा    उ लेख आचायानी आप या श दाम ये 
सं ह केला आह.े हा भाग अिधक िव ताराने िलिहललेा असून पुढील    भाग 
मा  सं ेपाने िलिहलेला आह.े    
अ य ाकरण थंअ य ाकरण थंअ य ाकरण थंअ य ाकरण थं::::---- 

दीि त यांनी श दकौ तुभ या अित र  िस ांत कौमुदी आिण 
याची ा या िलिहली. ितचे नाव ौढमनोरमा.    तसेच यांचा 

वेदभा यसार नावाचा ंथ भारतीय िव ाभवन ,,,,मंुबई येथनू कािशत 
झाला. हा थ    ऋ वेदा या थम अ यायावर आह.ेआिण हा सायणीय 
ऋ भा याचा सं ेप आह.ेयांनी िलिहललेी अमरटीका    चा    ह तलेख हा 
म ास राजक य ह तलेख सं हा म ये आह.े    
श द कौ तुभ टीकाकार:-    

बृह सुची प ाम ये श दकौ तुभ या थम पादाचे सहा 
टीकाकारांचा उ लेख आह.े    

1.1.1.1.नागेश- िवषमपदी    
2.2.2.2.वै नाथ पायगुंड - भा    
3.3.3.3.िव ानाथ शु  - उ ोत    
4.4.4.4.राघव ाचाय - भा    
5.5.5.5.कृ णिम  - भाव दीप    
6.6.6.6.भा करदीि त - श दकौ तुभ दषूण    
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कृ ण िम  यांनी िस ांत कौमुदी वर र ाणव नावाची टीका 
िलिहली    

िस ांतकौमुदी ह े भ ोजी दीि त यांनी िलिहलेल े सं कृत 
ाकरणाचे पु तक आह.े याचे पूण नाव वैयाकरणिस ांतकौमुदी    आह.े 

भ ोजी दीि त ि यकौमुदी यांनी चं ाचा िस ांत रचला . यांनी वत: या    
पु तकावर ौढ मनोरमा भा य िलिहल.े िश य भ ोजीदीि त वरदराज ह े

ाकरणाचेही मोठे पंिडत होत.े यांनी लघुिस ांतकौमुदी िलिहली .    
पािणनी ाकरणा या अ यासा या ाचीन प तीम ये पािणनी 

ंथांचा म हा आधार मानला जात असे. हा म ावहा रकते या 
दिृ कोनातून कठीण होता कारण एकच योग कर यासाठी वेगवेग या 
अ यायांची सू े वापरावी लागतात. ही अडचण पा न अशा प तीचा 
शोध लाव याची गरज होती याम ये िविश  योग िस ीस ने यासाठी 
लागणारी सव सू े एकाच ठकाणी उपल ध असतील.    

अ ा यायी पे ा िस ांतकौमुदी अिधक लोकि य आह.े 
अ ा याय ची सू े मप रवतनात यो य शीषकाखाली एकि त केली 
आहते आिण यांचे प ीकरण दले आह.े अशा कारे िस ांतकौमुदी 
अिधक प तशीर आह ेआिण सहज समजू शकते. िस ांतकौमुदी हा खूप 
मोठा ंथ आहे, , , , यात सं कृत भाषेचे ाकरण पूणपणे आले आह.े याम ये 
अनेक करण ेआहते, , , , जसे क -    

((((1) ) ) ) सं ा वा यांश    
((((2))))    ा या भाग     

सव ितसू े प  केली आहते, , , , जसे क - इतर गुणधम: /1/1/2....    
इदम् ह व य अकर य अकार-ओकाय  गुणसुि िव कम् सू म् । अ य 
सू य वृि ः अवम ती, , , , आदे च गणुसं याः यात ्।    

िस ांतकौमुदी हा भ ोजीदीि ताची क त  पसरवणारा मु य ंथ 
आह.े कौ तुभ    या श दानंतर िलिहल ेहोते. वत: भ ोिजदीि तांनी यावर 

ौढमनोरमा नावाचे भा य िलिहले आह.े िस ांत-कौमुदी हा या-
प तीचा उ कृ  ंथ मानला जातो. याआधी, , , , अ ा यायीची सव सू े 
िलिह या गलेे या या थंांम ये समािव  न हती. भ ोजीदीि तांनी 
अ ा यायीतील सव सू ांची मांडणी िस ांतकौमुदीम ये िविवध 
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अ यायांम ये केली आहे, , , , याखाली यांनी सव धातूं या पांचे तपशील 
दले आहते आिण लौ कक सं कृत या ाकरणाचे िव ेषण क न, , , , वै दक 

या आिण वर या शेवटी ठेवली आह.े कािशका, , , , यास आिण प  
जरी इ यादी सू -कालानु िमक िववेचनांचा आढावा घेऊन 
भ ोजीदीि तांनी पािणनी ाकरणाचे सवागीण व प प तीनुसार 
मांड याचा य  केला आह.े गरजेनुसार ा या, , , , संभाषण आिण भा यही 
यांनी नमूद केल ेआह.े यासोबतच िस  कव नी वापरले या कोण याही 

वाद त योगांचे संत वही मानल ेगलेे आह.े    
म ययुगात, , , , िस ांतकौमुदीचा इतका ापक सार आिण सार 

झाला क  पािणनी ाकरणाची ाचीन प त आिण मं मु ध बोध 
सार या ाकरण प ती यांचे एक ीकरण होत गलेे. काळा या ओघात 
िव ानांची नजर या-प ती आिण िस ांत कौमुदी या दोषांकडेही 
गेली, , , , पण यांना ते सोडता आले नाही.    

भ ोजीदीि तांनी पािणनी ाकरणात मह वाचे थान आह.े 
पािणनी- ाकरणावर याचा असा अनोखा भाव पडला आह े क  
महाभा याचे मह वही िवसरले गलेे आह.े िस ांतकौमुदी ह े केवळ 
महाभा याचे ार नसून महाभा याचे संि  पण सवसमावेशक सार आह े
ह ेसमजू लागल ेआह.े हणूनच ही हण चिलत आह:े-  कौमुदी य ंग थ 

त भा ये प र मः    
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आचायआचायआचायआचाय    वरदराजवरदराजवरदराजवरदराज        
 

izkizkizkizk----    lkSlkSlkSlkS----    T;ksrh ekeMxsT;ksrh ekeMxsT;ksrh ekeMxsT;ksrh ekeMxs    
laLd`r foHkkx izeq[k 

ljLorh laxhr egkfo|ky;] ykrwj 
    

भाषा ही मानवा या भावना आिण िवचारांची देवाण - घेवाण 
कर याचे सव म साधन आह ेभाषे या मा यमातून मनु य आपल ेिवचार 
दसु या पयत पोहोचू शकतो आिण दसु याचे िवचार हण करतो. या 
संसारांम ये भाषा नसती तर मनु य आपल े वहार क  शकला 
नसता.भाषेम ये आिण मानवी जीवनाम ये ाकरणाचे मह व अिधक 
आह.े श दाचे शु  उ ारण, कृती यय नुसार अथबोध,वेगवेग या 

यय या ारे श दरचना, श दाची सरलता आिण का ठ यपातळी अशा 
अनेक गो ी ाकरणा या साहा याने समजतात. ाकरण श द 
सं कारा ारे मनाला देखील शु  कर याचे काय करत,े तसेच श द 
परमा याचे ान क न देते. हणूनच ाकरणाला वेद पु षाचे मुख 
हटले आह े ''''मखुंमखुंमखुंमखुं    ाकरणंाकरणंाकरणंाकरणं    मतृम्मतृम्मतृम्मतृम्    ।।।।'''' या माणे मुख या भावना 

आिण िवचारांचे काशन करतो या कारे ाकरण वेद आिण मं  यां या 
भावना प  करतात. िश ा आिण िन  ाकरणाचे पूरक अंग आहते. 

ाकरण कृती यया या िवभाजना ारे श दाला शु  व प देत.े 
िश ा ंथ श दाचे उ ारण सांगत े आिण िन  याचा अथ प  करत े
अशा कारे वै दक काला म ये सु वातीला भाषाशा  अथवा 
भाषािव ानाचे सू म अ ययन आव यक मानल े जात होते. सव थम 

ा+कृ चा ाकरण,िववेचन अथवा िव ेषण असा अथ योग यजुवदाम ये 
सापडतो. 

सं कृतचे ाकरण वै दक काळाम ये देखील वतं   होते. नाम, 
आ यात, उपसग आिण िनपात ह ेचार आधारभूत त य या क यां या पूव  
देखील  ाकरण िलिहल ेहोते. परंत ुसं कृत ाकरणाचा मब  इितहास 
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पािणनी पासूनच सु  होतो. यांनी िलिहललेा अ ा यायी ाकरणाचा 
क बद ू आह.े तो ंथ आठ अ यायाम ये िवभागलेला असून येक 
अ यायाम ये चार पाद आहते येक पादात काही सू े 
आहते.अ ा यायीम ये सू ांची रचना, भाषे या िनयमाची वि थत 
मांडणी केली आह.े कारण क  पदाचे संकलन तसेच पदांची कृती, यय 
िवभाग याची रचना इ यादी मुख त व आहते. या िनयमाची पूत  
कर यासाठी धातु पाठ, गणपाठ तसेच उणा द सू  देखील पािणनीन े
बनवल े आहते.पािणनीचे ाकरण सुलभतेन े समज या या दृ ीन े ी 
भ ोजी दीि त यांनी अ ा यायी ची सं ा, संधी, समास अशी 

करणानूसार मांडणी केली व िस ांतकौमुदी नावाचा ंथ तयार केला 
भ ोजी दीि त यांचे िश य पंिडत वरदराज यांनी या सु िस  
िस ांतकौमुदीचा लहानसा ाकरण ंथ तयार केला याचेच नाव 
लघुिस ांतकौमुदी आह.े 
वयैि कवयैि कवयैि कवयैि क    प रचयप रचयप रचयप रचय    

वरदराज सं कृत ाकरणाचे महापंिडत होते.वरदराज यांचे 
िपता दगुातनय होते. यांचे ज म थान व िनवास थान महारा  होते 
यांची इतर मािहती उपल ध नाही.ते ी भ ोजी दीि त यांचे िश य होते. 
यां या िस ांतकौमुदी वर आधा रत वरद राज यांनी तीन थं िलिहल.े   

वरदाचाय यां या िवषयी एक दंतकथा आह.े त े बा या 
अव थेम ये अ यंत मूख होते. त ेपाठ शाळेम ये िशकत होते, ते हा सव मुल े
यांना िचडवत असत क , 'जे हा देव बु ी वाट यासाठी आल ेते हा त ू

झोपलेला होता क  काय?' शेवटी यां या मूख पणाला कंटाळून गु ज नी 
घरी जा यास सांिगतल.े जे हा वरदाचाय घरी जा यासाठी िनघाल ेते हा 
मागाम ये एक िवहीर दसली. तहान भागिव यासाठी ते िविहरीकडे गेल.े 
ते हा तेथ े यांचे ल  एका शीलाप ला कडे गेल.े  तेथ ेशीलाप लाला दोरी 
घास या गे यामुळे याचे िनशाण प लावर पडल ेहोते. ते पा न यां या 
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मनाम ये एक िवचार आला क , जर शीला प लावर दोरी घास यामुळे 
दोरीचे िनषाण पडू शकतात तर मला िव ा का बरं येऊ शकत नाही? 
तेथून ते परत पाठशाळेम ये आल ेआिण गु ज ना िशकिव यास सांिगतल े
पुढे जाऊन तेच वरदाचाय िस  ाकरणकार हणून िस ीस आल.े 
काळकाळकाळकाळ 

आचाय वरदराज ह े भ ोजी दीि त यांचे िश य होते. यामुळे 
वरदराज यांचा काळ भ ोजी दीि त यां या नंतर पंचवीस वषाचा 
असावा. भ ोजी दीि त यांचा काळ  इ.सन 1450 आह.े यानुसार 
वरदराज यांचा काळ इ.सन 1475 चा जवळपास असावा.                     
सािहि यकसािहि यकसािहि यकसािहि यक    प रचयप रचयप रचयप रचय    

आचाय वरदराज यांचे मुख ंथ खालील माण ेआहते----- 
1) म यिस ांतकौमुदी 
2) लघुिस ांतकौमुदी  
3) सारकौमुदी 
4) गीवाणपदमंजरी 

1) 1) 1) 1) म यिस ातंकौमदुीम यिस ातंकौमदुीम यिस ातंकौमदुीम यिस ातंकौमदुी    
म यिस ांतकौमुदी म ये 2315 सू  आहते. याम ये वर ज यांनी 

यांचे गु  ी भ ोजी दीि त यांचे मरण क न यांना नम कार केला 
आह.े हा वै दक ाकरणासिहत एक िव तृत ाकरण ंथ आह.े 
2) 2) 2) 2) लघिुस ातंकौमदुीलघिुस ातंकौमदुीलघिुस ातंकौमदुीलघिुस ातंकौमदुी     

लघुिस ा तकौमुदीम ये पािणनी या सू ांना एक नवीन 
माम ये ठेवल े आह े कारण क  एका िवषयाशी संबंिधत सू  एक साथ 

असावे लघुिस ांत कौमुदी म ये केवळ अशी सू े घेतली आहते क  जी 
वहारीक ानासाठी उपयोगी आहते. 

लघुिस ांतकौमुदी म ये 1277 सू  आहते. लघुकौमुदीचे 
मोजमाप 1500 अनु ुप (32 अ रे) छंद एवढे आह.े अमरकोश आिण 
रघुवंश यांची सं या देखील तेवढीच आह.े वरदाचाय यांनी िव ा याना 
आव यक तेवढीच सू े लघुिस ा तकौमुदी म ये घेतली आहते. यांनी 
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िस ांत कौमुदीचा सं ेप प क न लहानसा ाकरण ंथ तयार केला 
याचेच नाव लघुिस ांतकौमुदी आह.े िव ा याना ाकरणाचे व प 

समजावे व सामा य ान हावे या उ ेशान े िस ांतकौमुदीतील कठीण 
ओळी व बरीचशी सू े वगळून हा ंथ तयार केला आह े वरदराज यांनी 
सहा कारची सू े सांिगतली आहते ती पुढील माण-े-- 

सं ासं ासं ासं ा    चचचच    प रभाषाप रभाषाप रभाषाप रभाषा    चचचच    िवधी नयमिवधी नयमिवधी नयमिवधी नयम    एवएवएवएव    चचचच    ।।।।    
अितदेशोअितदेशोअितदेशोअितदेशोssssिधकारिधकारिधकारिधकार     षि वधंषि वधंषि वधंषि वधं    सू ल णम्सू ल णम्सू ल णम्सू ल णम्    ।।।।।।।।    

1. 1. 1. 1. सं ासं ासं ासं ा    सू ेसू ेसू ेसू े    ---- ाकरणा या दृ ीन े िविश  अथ गृहीत ध न काही श द 
तयार केलेल ेअसतात या श दांचा प रचय जी सू े क न देतात यांना 
सं ा सू े असे हणतात. उदा. 'हल यम् ।' यात इत ्  ही सं ा कोणाला 

ावी ह ेसांिगतल ेआह.े 
2. 2. 2. 2. प रभाषाप रभाषाप रभाषाप रभाषा    सू ेसू ेसू ेसू  े - सू ातील पर पर िवरोध दरू क न व था 
लाव याक रता कवा एखा ा सू ाचा अथ लाव यास अडचण पडत े ती 
अडचण सोडिव याक रता सांिगतललेी सू े प रभाषा सू े असतात. 
उदा.'संयोगा त य लोपः।' मधील अडचण दरू कर याक रता 
'आलोs य य' ह ेसू  आल ेआह े हणून ते प रभाषा सू  आह.े 
3. 3. 3. 3. िवधीिवधीिवधीिवधी    सू ेसू ेसू ेसू े---- जे हा सू  िवशेष संगी एखादे काय करावयास सांगत े
ते हा यास िविध सू  असे हणतात. िवधीसू ाक रता थानी िवधेय 
आदेश व संग या तीन गो ीची आव यकता असते. 
4. 4. 4. 4. िनयमिनयमिनयमिनयम    सू ेसू ेसू ेसू -े दोन उपाय कवा माग सांिगतल े असता यापैक  अमुक 
नको असा िनषेध दाखवीत असता, अमुक यावा असे सांगणा या सू ाला 
िनयम सू े असे हणतात. िनयम सू ातच यावेळी िनषेधावर जोर 
दलेला असतो ते हा यास परीसं या सू  हणतात. 

5. 5. 5. 5. अितदेशअितदेशअितदेशअितदेश    सू ेसू ेसू ेसू -े मु याचे ठकाणी आललेा आदेश हा मु य माणेच 
लेखणारी सू े यांना अितदेश सू  हणतात. 
6. 6. 6. 6. अिधकारअिधकारअिधकारअिधकार    सू ेसू ेसू ेसू े---- 'उ रो र वाथसमपकसू मिधकारसू म् ।' या सू ाचा 
अिधकार पुढील अनेक े ावर चालतो. या सू ाचा आधार यां या 
अिधकाराखाली असले या सू ांचा अथ लाव याक रता यावा लागतो. ती 
अिधकार सू े मानली जातात. 
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             लघुिस ांतकौमुदी िस ांतकौमुदीचे केवळ संि  प नाही तर 
या या करणांम ये, करणा या माम ये देखील अंतर आह े

लघुिस ा तकौमुदीचा म अिधक यु  संगत आह.े तो पूढील माणे ------ 
1.सं ा करण  
2.संधी 
3.सुब त 
4.अ य 
5.ितड़ त  
6. या  
7.कृदंत 
8. कारक  
9.समास  
10.ति त 
11. ी- यय 

1.1.1.1.सं ासं ासं ासं ा    करणकरणकरणकरण  
या करणांम ये एकूण चौदा सू े सांिगतली आहते यास 

माहे री सू  कवा अनादी सू  असे हणतात. या करणांम ये याहार 
तयार करणे, उपदेश व श दाची पुनरावृ ी, वरांचे कार अ यंतर 

य ,बा  य  अशा अनेक घटकाची मािहती सांिगतल ेआह.े 
2.2.2.2.सधंीसधंीसधंीसधंी    करणकरणकरणकरण 

याम ये वर संधी / अच संधी, ंजन संधी / हल संधी, 
िवसगसंधी यांचे सू  पात सिव तर वणन केल ेआह.े 

अशा कारे येक करण आिण यामधील मािहती ही 
करणा या नावा म येच दडललेी आह.े 

    3) 3) 3) 3) सारकौमदुीसारकौमदुीसारकौमदुीसारकौमदुी 
सारकौमुदीम ये यांचे िपता ी दगुा तनय यांचे मरण केले 

आह.े    
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        4) 4) 4) 4) गीवाणपदमजंरीगीवाणपदमजंरीगीवाणपदमजंरीगीवाणपदमजंरी    
हा ो र शैलीम ये  िलिहलेला एक सामािजक, सािहि यक 

िवषयाशी संबंिधत थं आह.े 
मह वमह वमह वमह व    

भाषा ही नेहमी ाकरणा या मा यमातून बाहरे पड याचा 
य  करत असत.े पािणनीकृत अ ा यायी या िनयमात न बसणारे 

श द योग दसू लागल े यामुळे पुढील ाकरण कारांनी या योगाचा 
ाकरणात समावेश हावा हणून नवीन िनयम क न यात यानुसार 

मांडणी केली.पािणनीय ाकरण असेल अथवा भ ोजी दीि त यांनी 
िलिहलेला िस ांत कौमुदी असेल याची सू ब ता ही सवसामा य 
िव ा याना समजणे कठीण जात होते. यामुळे यां या अडचणी ल ात 
घेऊन वरदराज आचायानी लघुिस ांतकौमुदी या पाम ये सू ांची 
ज टलता कमी क न सोपे कर याचा य  केला. सं कृत ाकरणाकडे 
दलु  कर याची वृ ी सगळीकडेच दसून येत,े परंतु पािणनीय 

ाकरणाचे मह व सं कृत अ यासकांना समज याक ररता वरदराज 
िवरिचत लघुिस ांतकौमुदी चे अन यसाधारण मह व आह.े यांनी सं ा, 
संधी, समास, कृदंत, ति त असे वेगवेगळे करण ं तयार केल े आिण 
लहानसा ाकरण ंथ तयार केला. िव ा याना ाकरणाचे व प 
समजावे व सामा य ान हावे या उ ेशान े िस ांतकौमुदीतील कठीण 
ओळी आिण बरीचशी सू े वगळून हा ंथ तयार कर यात आला. याचा 
अ यासकाला खूप मो ा माणात फायदा झाला. 
सदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूीसदंभसचूी::::                 

1) लघुिस ा तकौमुदी- वरदाचाय -लिलता सं कृत हदी टीका  
2) लघुिस ांतकौमुदी-वरदाचाय- गीता ेस गोरखपुर 
3)  लघुिस ांतकौमुदी -वरदाचाय- वाला साद िव ा  
4) लघुिस ांतकौमुदी -वरदाचाय- कौमुदीिवहार-  भाग एक- . सौ नीला 

सोमलवार -कौमुदी काशन 
5) सं कृत ाकरण शा  का इितहास -भाग एक- ी युिधि र मीमांसक 
6) सं कृत ाकरण शा  का इितहास -भाग दोन- ी युिधि र मीमांसक 
7) सं कृत ाकरण शा  का इितहास -भाग तीन- ी युिधि र मीमांसक 
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paæxksehpaæxksehpaæxksehpaæxkseh    
    

izkizkizkizk----    MkWMkWMkWMkW----    iz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkjiz”kkar ckcqjko fcjknkj    
laLd`r foHkkx izeq[k 

egkRek Qqys egkfo|ky;] vgeniwj 
     

izLrkouk&izLrkouk&izLrkouk&izLrkouk&  
vkpk;Z ikf.kuhuarj vusd O;kdj.kdkjkauh O;kdj.kkps 

vH;kld xzaFk jpys- ;k loZ O;kdj.kkaps eq[; Lrks= cgqrsd osGk 
ikf.kuh O;kdj.k vlrs- Qä dkrU= gs vls O;kdj.k vkgs] T;kpk 
vk/kkj brj dks.krsgh çkphu O;kdj.k ukgh- ikf.kuhe/khy loZ miyC/k 
O;kdj.k xzaFkkae/;s dsoG /keZfujis{k laL—rpsp 'kCn of.kZys vkgsr- 
çkphu O;kdj.kkr [kkyhy etdwj&fugk; eq[; vkgs 

;kaf'kok; ozrcks/k] 'kCncks/k] gfjukeke`r bR;knh 
O;kdj.kdkjkauh vusd O;kdj.kdkjkauh fyfgysys vkgsr] ijarq gs loZ 
Qkj çkphu vkgsr- R;kaps xzaFkgh Qkjls egÙokps ukghr vkf.k ;k 
xzaFkkapk çpkjgh dsoG oxG çkarkiqjrk e;kZfnr vkgs- R;keqGs ;k 
O;kdj.kkaps o.kZu ;k xzaFkkr dsys tk.kkj ukgh-ia- xq#ikn gynkj ;kauh 
R;kaP;k ^^O;kdj.k n'kZu bfrgkl^^ ;k iqLrdkP;k i`"B ††Š oj 
ikf.kuhuarj [kkyhy O;kdj.kdkj vkf.k R;kaph fufeZrh uewn dsyh 
vkgs& 
ƒ- vkeP;k ers] d"dklu ra=] ts dVra=kpk ifj.kke vkgs vkpk;Z 
ikf.kuhps çkphu O;kdj.k †ƒˆ ;kaf'kok; brj vusd o`fÙk dkrra= 
xzaFkkoj fyfgY;k xsY;k-i.k R;kaps Kku vkiY;kyk ukgh-  
paæxkseh ¼lapaæxkseh ¼lapaæxkseh ¼lapaæxkseh ¼la----    1000 chlh½1000 chlh½1000 chlh½1000 chlh½    

vkpk;Z paæxkseh ;kauh ikf.kuh; O;kdj.kkP;k vk/kkjs uohu 
O;kdj.kkph jpuk dsyh- ;k xzaFkkP;k jpusr paæxksehus iratyh 
egkHkk";kphgh eksBh enr ?ksryh vkgs- 
iiiifjp;fjp;fjp;fjp;    

paækpk;kZP;k oa'kkfo"k;h dks.krkgh ifjp; miyC/k ukgh  paæ 
O;kdj.kkP;k vkjaHkh tks 'yksd miyC/k gksrks R;ko:u paæxkseh gh 
ckS) erkps vuqlju dj.kkjs gksrs vlss dGrs- egkHkkjrkps  fVdkdkj 
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uhydaB ;kauh vuq”kklu  iokZP;k O;k[;sr egknsokpk lekukFkhZ 
^fu'kkdj^ gk 'kCn Li"V djrkuk fyfgys vkgs dh ^fu'kkdj'kpUæ] 
pUæO;kdj.kiz.ksrk-*- gk ys[k uhydaBP;k ,sfrgkfld vKkukpk nk[kyk 
vkgs-  

dk'ehjps egkjktk vfHkeU;w ;kaP;k vkKso:u paækpk;kaZuh 
dk'ehje/;s egkHkk";kpk mins'k dsyk gksrk] gs dYg.kP;k ys[kko:u 
dGrs] i.k paækpk;kaZuh Hkkjrkr dks.kR;k Ikzkarkr tUe ?ksryk gs R;kaP;k 
ys[kuko:u dGr ukgh- R;kpk tUe dks.kR;k çkarkr >kyk\ brj 
dks.krkgh iqjkok ;k fo"k;koj çdk'k Vkdr ukgh- paæxksehP;k 
mukfnlq=kP;k varxZr rikl.kho:u vls fnlwu ;srs dh rks ckaxky 
çkarkpk jfgoklh gksrk-  

paækpk;kaZuh R;kaph muknh lw=kaph jpuk ddjkfn vaR; 
v{kjkaP;k Øekus jpyh vkgsr-  ^^f'ko loZ] mÙkok] 'kqYo] fuac] foac] 
'kXo] LrEc] ftgok] xzhok^^ gs 'kCn ;k 'kCnkaps lk/kqRo n'kZorkr- 
;ke/;s vUR;LFkkUr vkf.k ioxhZ;kUr v'kk nksUgh çdkjP;k 'kCnkapk 
,dlkFk esG vkgs- ;ko:u paækpk;Z gs caxns'kh gksrs vls fnlrs- 
R;keqGs çkar mPpkj.kkP;k nks’kkeqGs R;kauh vUR;LFk odkjkUr inkaukgh 
ioxhZ; cdkjkUrP;k izdj.kke/;s lekfo’V dsys vkgs- 
dkGdkGdkGdkG    

egku ,sfrgkfld dYg.kkP;k ys[kkuqlkj] paækpk;Z gs 
dk'ehjP;k u`irh vfHkeU;wps ledkyhu gksrs- R;kaP;k ijokuxhus 
paækpk;kaZuh u"V >kysY;k egkHkk";kpk iqUgk çpkj dsyk vkf.k uohu 
O;kdj.k r;kj dsys- egkjkt vfHkeU;wpk dky[kaM vkrki;aZr oknxzLr 
jkfgyk vkgs- ik'pkR; fo}ku vfHkeU;wyk 423 bZlkiwoZ rs 500 bloh 
i;aZrP;k osxosxG~;k dky[kaMkrhy ekurkr- dYgkukP;k erkuqlkj] 
vfHkeU;wpk dkG foØeP;k dehr deh 1000 o"kkaZiwohZpk vkgs- Hkkjrh; 
osGsP;k x.kusuqlkj vkEgh ;kp dkyko/khyk ;ksX; ekurks-  
paæ O;kdj.kkps oSf'k"Vîpaæ O;kdj.kkps oSf'k"Vîpaæ O;kdj.kkps oSf'k"Vîpaæ O;kdj.kkps oSf'k"Vî    

çR;sd xzaFkkph Lor%ph [kkfl;r vlrs- pkaæo`fÙk vkf.k 
okeuh; fyaxuq'kklu o`Ùkhe/;s paæ O;kdj.kkps oSf'k"Vî vls fyfgys 
vkgs & ^paæksiKelaKd O;kdjEk~^ Eg.kts paæ O;kdj.kke/;s dks.krsgh 
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ikfjHkkf’kd laKsPkk foy; u dj.ks gs R;kaps oSf'k"Vî vkgs- panzkpk;kZauh 
vkiY;k LoksiKo`RrhP;k vkjaHkh vkiY;k O;kdj.kkph fo’ks”krk lkafxryh 
vkgs dh]  

^y?kqfoLi’VlEiw.kZeqP^y?kqfoLi’VlEiw.kZeqP^y?kqfoLi’VlEiw.kZeqP^y?kqfoLi’VlEiw.kZeqP;rs 'kCny{k.kEk~A*;rs 'kCny{k.kEk~A*;rs 'kCny{k.kEk~A*;rs 'kCny{k.kEk~A*    
Eg.ktsp gs O;kdj.k ikf.kuh; rU=is{kk ygku] foLi’V vkf.k 

dkrU= bR;knh is{kk laiw.kZ vkgs- ikf.kuh O;kdj.kkr okfrZds vkf.k 
egkHkk"; ;kaP;k vuqxzgkus T;k “kCnkaps lk/kqRo dj.;kr vkys vkgs] 
paækpk;kaZuh R;k “kCnkapk lq=ikBke/;s lekos'k dsyk vkgas Eg.kwu R;kauh 
vkiY;k xzaFkkps ^^laiw.kZ^^ fo'ks"k.k fyfgys vkgs- 

paækpk;kaZuh vkiY;k O;kdj.kkP;k jpusr ^ikraty 
egkHkk";k^pk eksBk Qk;nk ?ksryk vkgs- paækpk;kaZuh R;kaP;k O;kdj.kkr 
rsp Lohdkjys] ts iratyhus ikf.kuh lw=kauk funksZ’k EgVys vkgs- 
R;kpçek.ks ikf.kuh lq= fdaok lq=ka'k T;kauk iratyhus ukdkjys] R;kauk 
paækpk;kaZuh vkiY;k O;kdj.kkr LFkku fnys ukgh- vls vlwugh vusd 
fBdk.kh paækpk;kaZuh iratyh O;k[;kauk izkekf.kd u ekurk brj 
xzaFkdkjkapk vkJ; ?ksryk vkgs- 
paæ&ra= vkf.k Loj&osfnd&çdj.kpaæ&ra= vkf.k Loj&osfnd&çdj.kpaæ&ra= vkf.k Loj&osfnd&çdj.kpaæ&ra= vkf.k Loj&osfnd&çdj.k    

Mh- osYokdj vkf.k ,e-ds-ns- ;kaps er vkgs dh paæxkseh gk 
ckS) vlY;kus R;kus Loj vkf.k osnfo’k;d lw=kauk R;kP;k o.kZukr 
LFkku fnys ukgh- 
MhMhMhMh----    osYokdj vkf.k ,eosYokdj vkf.k ,eosYokdj vkf.k ,eosYokdj vkf.k ,e----dsdsdsds----nsnsnsns----    ;kapk xSjlet;kapk xSjlet;kapk xSjlet;kapk xSjlet & paæ O;kdj.kkckcr M‚- 
csYokdj vkf.k ,e-ds-ns er xSjletkeqGs iw.kZi.ks [kksVs vkgs- vls 
fnlrs dh ;k yksdkauh paæ O;kdj.k vkf.k R;kph miyC/k o`Ùkh iw.kZ 
v/;;u dsyh ukgh vkf.k lgkO;k v/;k;krhy “ksoVh paæO;kdj.k 
'kqHkeikB etdwjkpk 'ksoV ikgwu ojhy dYiuk dsyh- 

miyC/k pakæra= viw.kZ vkgsmiyC/k pakæra= viw.kZ vkgsmiyC/k pakæra= viw.kZ vkgsmiyC/k pakæra= viw.kZ vkgs- ;kosGh teZue/;s Nkiysys 
pkUnO;kdj.k viw.kZ vkgs- R;kpk lgkok v/;k; vkf.k 'ksoVpk lekIr 
psn pkUæO;kdj.k 'kqHke gk ikB miyC/k vlyk rjh] paæ O;kdj.kkr 
LojçfØ;spk dkgh Hkkx vlkok] tks l/;k vuqiyC/k vkgs gs vusd 
iqjkO;kao:u Kkr vkgs-  
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;k lkr iqjkO;kao:u gs Li"V gksrs dh paækP;k O;kdj.kkr 
Loj çfØ;spk fu;e uDdhp gksrk- pUæra=kr vkB v/;k; gksrs gs 
iqjkO;ko:u Li"V gksrs- oSfnd ç;ksxkae/;s LojçfØ;sph fo'ks"k xjt 
vkgs- R;keqGs paækP;k O;kdj.kkrgh oSfnd çfØ;spk fu;e vlY;kps 
fnlrs- v'kkçdkjs paæ O;kdj.kkrhy oSfnd vkf.k O;kdkfjd fo/kk;d 
lkrok vkBok v/;k; gs nksu v/;k; u"V >kY;kps Li"V gksrs- 
 foØekP;k 12O;k 'krdkr] fo|eku Hkk"kk'kkL=K iq#"kksÙkenso] 
iwohZP;k paæ O;kdj.kkps 'ksoVps nksu v/;k; u"V >kys- R;keqGs R;k 
dkGkrhy O;kdj.kdkjkauh paæ O;kdj.kkykp ykSdhd “kCnkuq”kklu 
ekuyh- Eg.kwup iq#"kksÙkenso Hkk"kk'kkL=kP;k ^^paæxkseh Hkk"kklw=dkjks 
;nks osfr lwf=roku^ ;k etdqjkr] paæxksehyk Hkk"kklw=dkj Eg.kwu 
fyfgys vkgs-  
brj xzaFkbrj xzaFkbrj xzaFkbrj xzaFk    
ƒ- paæo`fÙk&rk&beps o.kZu v;ksX; gksbZy- 
„- /kkrqikB 
4- m.kkfnlw= 
3- x.kikB 
‡- fyaxkuq”kklu  
6- milxZ &;ke/;s 20 milxkZaps vFkZ vkf.k mnkgj.ks vkgsr- gs Qä frcsVh 
Hkk"ksr vk<Grs- 
‰- f'k{kklw=&;ke/;s o.kksZPpkj.k f”k{kk lacaf/kr †Š lw= vkgsr-  
8- dks’k & paæxksehps dks’k xzaFk gh vkgs 
9- M‚- osYokdj ;kauh paæxksehus jpysY;k ^f'k’;ys[kk^ ;k /kkfeZd dkO;kpk 
^yksdkuan^ ukVdkpkgh mYys[k dsyk vkgs- 
10- pkUnzo`fRr& fuf'Pkrp vusd fo}kukauh paælw=koj o`fÙkxzaFk jpys 
vlrhy] ijarq rs vçkI; vkgsr- l/;k teZu ns'kkr jkseu v{kjkr Nkiysyh 
,dp fçaV miyC/k vkgs-^ 
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पिंडतराजपिंडतराजपिंडतराजपिंडतराज    जग ाथजग ाथजग ाथजग ाथ    
    

ाााा. . . . गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड    पीपीपीपी. . . . बीबीबीबी....    
झेड. बी. पाटील महािव ालय, धुळे 

 

‘वा यं रसा मकं का म्’ अशी का ाची रस धान ा या 
करत आचाय म मट इ या द विनवादी का शा कारां या िवचारां या 
पुढचे पाऊल यांनी टाकल े अशा िव ान पंिडतरज जग ाथांनी 
‘मनोरमाकुचमदनम्’ व ‘श दकौ तुभशाणो ेजनम्’ ह े ाकरणावरील थं 
व ‘िच मीमांसाख डम्’, ‘का काशटीका’ व  ‘रसगंगाधर’ ह े
का श ावरील ंथ िल न त कािलन िव ानांना आपल े साम य 
द ◌ाखवले. सं कृत सािह यातील या महान ुवतार्याला समकालीन 
िव ानां या अना थलेा सामोरे जावे लागल.े  

महान क व या भोवती दंतकथांचे पसरलले े वलय सं कृत 
भाषे या अ यासकाला नवीन नाही. पंिडतराज जग ाथही याला अपवाद 
नाहीत. पंिडतराज जग ाथां या बाबतीत अनेक दंतकथा चिलत 
झाले या आहते. यातील लवंगी नामक राजक येवरील ेमाशी संबंिधत 
एक दंतकथा अशी आह.े -   

पंिडतराज जग ाथ हा अ यंत देखणा पु ष आह े अशी गो  
जयपुरािधपित भानुदास यां या भानुमती नांवा या बिहणीची मुलगी 
लवंगी िह या कानी गेली व या या बु ीचा व स दयाचा अिभनव 
चम कार वाटून ती या यावर फार लु ध झाली. आप या महालांत बसून 
या याकडे पहात बसे. तीही पंिडतराज जग ाथां माणेच अ यंत पवती, 

गुणवती व िवदषुी होती. पंिडतराज जग ाथांसोबत ल  कर याचा 
आपला िन य झाला आह े अस एकदा ितने आप या आईला कळिवल. 
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जयपुरा न द लीस आ यावर जे हा अकबराची थम भेट झाली ते हां 
पंिडतराज जग ाथांनी एक चटकदार ोक त काल अनु ुप ् छंदांत रचून 
बादशहास सु स  केल,े तो ोक असा:- "जय यकबरः 
पृ वीपित जतिव मः।येनाराितवधूवगः सव ऽ यकबरीकृतः ॥” 

" चंड परा मी अशा पृ वीपती अकबराचा जयजयकार असो. 
ा अकबराने श ुि यांचा सगळा समूह देखील अकबर ( कशपाशरिहत ) 

केला आह े (सव श ूचा नाश क न याने यां या ि यांस वैध  दी ा 
दली आह ेअसा भावाथ)". 

एकदा पंिडतराज जग ाथ व अकबर बादशहा बुि बळ खेळत 
असता बादशहास तहान लागली ते हा राजक या लवंगी तांबडे व  
प रधान क न व वजा यनु प एक सुवणकलश म तफावर घेऊन आली. 
राजाने पाणी िप यानंतर ती पुनः पूव माणेच म तकावर कलश. ठेवून 
जाऊ लागली. ते हां बादशहाने पंिडतराज जग ाथांना थ ेने हटले क , 
"तु ही शी  कवी आहात तर मग या मा या मुलीचे यथाथ वणन करा." 
यांकडे ही आशा होतांच पंिडतराज जग ाथांनी पुटील ोक हटला - ‘इयं 
सु तनी म तक य तकु भा कुसु भा णं चा  चेल ं दधाना। सम त य 
लोक य चेतः वृि म् गृही वा घटे थापयातीव भाित॥  'कुसु भा (करडई) 

माणे गद तांबडे संुदर व  प रधान केलेली व म तकावर घट घेऊन 
जाणारी ही संुदरी सव लोकां या मनोवृ ी हण क न व या सव 
मनोवृ ना ा घटांत ठेवून जणूं चालली आह ेअसे वाटते.”  

( ा ोकांत जग ाथ पंिडतांनी सु तनी या एका श दान ेित या 
स दयाचे वणन केल.े म तक य तकु भा ा पदाने मुसलमान लोकां या 
ि यांची पाणी ने याची प त सूचवली आह.े पुढील पदांनी याच 
समाजातील अ यंत गद रंगाचे िवशेषतः र  वणाचे कपडे वापर याची 
चाल दाखिवली आह.े कोणीही संुदरी र यान े जाऊ लागली असतां 
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लोकां या या मनोवृ ी होतात, यांस जाता जाता एक फटकारा मारललेा 
आह े व याच मनोवृ ी कशा तट थ होतात ह े दाखिव याक रतां या 
मनोवृ ना खेचून घटांत भ न जणूं चालली आह ेअसे संुदर पक केलेल े
आह.े)   

हा ोक ऐकून पंिडतरायां या शी  किव वाब ल व यथाथ वणन 
कर या या चातुयाने बादशहा अ यंत खूष झाला व याने पंिडतराज 
जग ाथांना इ छेस येईल ते माग यास सांगीतल.े ते हा पंिडतराज 
जग ाथ भलतीच काही मागणी करतात क  काय ? या भीतीने लवंगीन े
मागे वळून आपली वतःची मागणी कर यास पंिडतरायांस खुणिवल.े 
याबरोबर पंिडतरायांनी पुढील ोक  रचून लवंगीची मागणी केली. 

'यवनी रमणी िवपदः शमनी कमनीयतमा नवनीतसमा।' 
उिहऊिहयचोऽमृतपूणमुखी स सुखी जगतीह यद कगता॥ यवनी 
नवनीतकोमलांगी शयनीये य द ल यत ेकथंिचत ्। 

अपनीतलमेव साधु म ये न पनी माघवनी िवलासहतेुः ।। ५ ॥ - न 
याचे गजा ल न वा वािजरािज न िव ेषु िच ं मदीयं कदािचत् । इयं 
सु तनी म तक य तकु भा लवंगी फुरंगीरगंगीकरोत ु॥ ६ ॥' 

"अितशय संुदर व नवनीता माणे कोमल अशी यावनी ी 
तकयु  वचनामृताने पूणमुख असललेी या या अंकांचा आ य करील तो 
या जगांत सुखीच समजावा." 

नवनीता माण े कोमलांग असलेली ही यवनी (तुझी क या) जर 
कदािचत् मला ा  झाली तर इ ा या न दनवनापे ां ा भूलोक चेच 
सुख मी िवशेष मानीन."   

'ह े राजा, तु या ा गजसमुदायाची अगर अ समुदायाची 
याचना मी करीत नाही. माझे मन ा या ठाय  नाह च नाही; परंत ु
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म तकावर घडा घेऊन चालललेी ही ह रणा ी तुझी क या लवंगी माझा 
अंगीकार करो, एवंढेच मागण ेआह"े   

पंिडतरायांची अशी मागणी होईल ही क पनाच नस यामुळे 
बांदशहा मनांत अ यंत िख  झाला. परंत ु वचन गे यामुळे कंु ठतमती 
होऊन 'आम या बरोबर जेवन कताल तर मुलगी देऊ' असे पंिडतराज 
जग ाथास सांगीतल,े यावर आपल ा य न  झाले तरी चालेल, पण 
राजक या  

आपणांस िमळत आह.े असा िवचार क न पंिडतराज जग ाथांनी 
ती गो  कबूल केली. भानुमती राणी या मनातून आप या क येच ल  
पंिडतराज जग ाथांशी होऊ नये असे होते, परंत ु मुलीची इ छा पूण न 
के यास ती ाण याग करील असे जाणून एके दवशी बादशहाची मज  
पा न ती गो  ितने बादशहाला सांगीतली.  तोच बादशहाने वतःच ही 
गो  राणीस कळिवली. नंतर पंिडतरायांचा लवंगीबरोबर िववाह मो ा 
थाटाने बादशहानेच लावून दला.  ित यावर अनेक संग आल.े शेवटी 
यातून बाहरे येऊन, चांग या रीतीने एक  रा  ंलागल.े 

अबुल फझल या संमतीने यांस  एक बंगला दे यात आला. 
अशा कारे अनेक वष लोट यावर पंिडतरायांस वैरा य उ प  झाले व 
यवनीसह काशीस येऊन रािहले. ते हां तेथील िव ान लोकांकडून बिह कृत 
हावे लागल.े 

पदवीपदवीपदवीपदवी –  
शहाजहान बादशहापासून पंिडतराज व पंिडतराजराज ितलक 

अशी उपपदे िमळाली असे पंिडतरायांनी वतःच िल न ठेवलेल ेसांपडते. 
“मू तमतेव नबाबासफखान य सादेन ि जकुलसंवाहवा कवा नःकायेन 
माथुरकुलसमु े दनुा रायमुकु देना द ने सावभौम ीशहाजहां सादािधगत 
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-पंिडतराज-पदवीिवरािजतेन तैलगंकुलावतंसेन पि डतजग ाथेन 
आसफिवलासा येयमा याियका िनरमीयत" आसफिवलास- तावना.  
'भूमीनाथ शहाबुदीन भवत तु यो गुणानां गणैः एत भूतभव पंचिवषये 
ना तीित क मह।े धाता नूतनकारणैय द पुनः सृ  नवां भावयेत् न यादेव 
तथािप तावकतुलालेश ंदधानो नरः ॥ १९॥ 
पिंडतपिंडतपिंडतपिंडत    जग ाथाचंेजग ाथाचंेजग ाथाचंेजग ाथाचंे    जीवनजीवनजीवनजीवन    च रच रच रच र     : : : : ----        

पंिडतराज जग ाथां या वडीलाचे नाव पे  अथवा पेरमभ  
आिण आईचे नाव ल मी होते. 
' ीसावभौम ीशाहजहाँन सादादिधगतपि डतराजपदवीिवरािजतेन 
तैल गकुलावतंसेन पि डतराजजग ाथेनासफिवलासा येयमा याियका 
िनरमीयत ।' आसफिवलास नामक थात आले या या उ लखेाव न त े
ज माने तेलगं ा ण होते.  

ाणाभरण तथा जगदाभरण ंथात आप या वडीलांब ल ते 
िलिहतात क ,   'तैल गा वयम गलालयमहाल मीदयालािलतः 

ीम पेरमभ सूनुरिनश ं ... िव ललाट तपः । स तु ः कमतािधप य 
किवतामाक य त णन ं ीम पि डतराजपि डतजग ाथो धासी ददम् ॥ 
तैल गा वयम गलाल-यमहाल मीदयालािलतः ीम पेरमभ सू रतनयो 
िव ललाट तपः ।  ीराणाकिलक-णन दनजगि सह भोवणनं । 

ीम पि डतरायस किवजग ाथो तानी ददम् ॥'   
तसेच रसग गाधर थंात िपता पे भ  यांना वंदन करताना 

हणतात क , - 'पाषाणादिप पीयूषं य दत े य य लीलया। - तं व दे 
पे भ ा यं ल मीका त महागु म् ।।' 

याव न याचे वडील कांड पंिडत होते. आप या विडलांजवळच 
पंिडतराजांनी शा ा ययन केल े होते असे मनोरमाकुचमदनम् नामक 

ंथात यांनी आपल ेगु  पंिडत वीरे र अस याचे सांिगतल ेआह.े  
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ी.ल.रा.वै  यां या मते पंिडतराज जहिंगरा या दरबारात होते. 
यां यावर सर वती व ल मी यांची कृपा होती. यांनी उ रायु यात 

मथुरेत रा न ह रचण-सेवा केली होती.  
पिंडतपिंडतपिंडतपिंडत    जग ाथाचंाजग ाथाचंाजग ाथाचंाजग ाथाचंा        काळकाळकाळकाळ    ::::    

पंिडतराज शहाजहान बादशाहाकडे आ यास होते. इ.स. १६२७ 
- १६५८ हा कालखंड शहाजहानचा मानला जातो. तसेच याचे वडील 
जहांगीर यांचा इ.स. १६०५ - १६२७ हा कालखंड मानला जातो. या 
दोघांिशवाय पंिडतराजांचे संबंध शहाजहानचा समकालीन 
जय सहाबरोबरही होते. याव न पंिडतराज इ.स. या १६ ा शतका या 
उ राधात अथवा १७ ा शतका या पूवाधात होऊन गले,े असे मानल े
जाते. पंिडतराजां ित र  अनेक जग ाथ सं कृत सािह यात होऊन गले े
आहते.  
जग ाथाचंेजग ाथाचंेजग ाथाचंेजग ाथाचंे    समकालीनसमकालीनसमकालीनसमकालीन    िव ानिव ानिव ानिव ान    ––––        

नागेश भ ांचा गु  हरी दीि त यांनी जग ाथांस आ हान दल े
होते. हरी दीि तांचा काल इ. स. १७५० असावा या डॉ. कला न या 
मताव न कै. वै  हणतात क  हरी दीि त व पंिडतराज जग ाथ ह े
समकालीन नसावेत. परंत ुकै. पंिडत दगुा साद यांनी नागेशभ ांचा काळ  
सुमारे इ. स. १७०६ असावा असे रसगगंाधर या तावनते ितपादन 
केल े आह.े यांनी तेथ े दले या को काव न व ो. गोडे यांनीही संमत 
असले या याच को काव न पंिडतराज जग ाथ व हरी दीि त ह े
समकालीन असावे असे ठरते. ते को क येथ े दल ेआह.े 
शषे ीकृ णःशषे ीकृ णःशषे ीकृ णःशषे ीकृ णः    

भ ोिजदीि तः ( िश यः )                शेषवीरे रः (पु ः)  
वीरे रदीि तः ( पु ः)                   पंिडतजग ाथः (िश यः) 
हरी दीि ता (पु ः)                        माधवः (पु ः) 
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नागेशंभ ः (िश यः)                     महादेवः (पु ः)  
(पंिडतरायांचा पु  माधव व नातु महादेव होता ही मािहती ो. गोड 

ां या िनबंधाव न घेतलेली आह े). 
पिंडतराजपिंडतराजपिंडतराजपिंडतराज    जग ाथां याजग ाथां याजग ाथां याजग ाथां या    थंथंंथथं    कृतीकृतीकृतीकृती        ----        

पंिडतराज जग ाथांचा  यां या  िव ेब लचा अिभमान 
िनराधार नाही, यांची भाषा सादयु  असून यांत रस व अलंकार 
िमसळ याची शैली अपूव आह.े का रस मोठया का ांत भरण े सोपे 
असत े परंत ु तो लहान का ांत िवशेषतः तर एकेक ोकांत भरणे फार 
चातुयाचे असते ह ेपंिडतराज जग ाथां या का ाव न िस  होते. फारशी 
भाषा यांस चांगली येत अस यामुळे यांनी सं कृत व फारशी भाषा ा 
उभयतांत अनेक िम  ोक िल न आपल े े व थािपलले े आह.े 
पंिडतराज जग ाथां या  ंथकृती पुढील माणे आहते.  

पंिडतराज जग ाथ यांनी लहान मोठी एकवीस का े आहते. 
यांचे साधारणतः पुढील िवभाग पडतात. 

I) का ंथ:- 
अ) लहरी ( तो ) 
1. गंगालहरी (पीयूषलहरी) 
2. अमृतलहरी  
3. सुधालहरी  
4. क णालहरी 
5. ल मीलहरी 
6. िव णुलहरी  
ब) िवलास (२). 
1. भािमनीिवलास (प )  
2. आसफिवलास (ग  )  
क) आभरण  
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1. ाणाभरणम् 
2. जगदाभरणम्   
(II) अलंकार ंथ  
1. िच मीमांसाखंडनम्  
2. का काशटीका 
3. रसगगंाधर 
III) ाकरण चचा  
1. मनोरमाकुचमदनः 
2.श दकौ तुभशाणो ेजनम्  
(IV) िविवध  
1. च पू- यमुनावणनच प ू

2. नाटकम्- रितम मथनाटकम्, वसुमतीप रणयः - पंचचामर वृ ांतील 
िम लोक वगैरे..  
3. शिशसेना 
III) III) III) III) ाकरणाकरणाकरणाकरण    चचाचचाचचाचचा        ----        

वरील िविवध िवषयाशी संबंिधत ंथ रचनेव न पंिडतराज 
जग ाथांची िव ा सव पश  होती  ह े प  होते. भ ोिजदीि तांनी 

ीकृ णशेषांजवळ महाभा या त ाकरण शा ाचे अ ययन केले होते. 
महाभा याचे काळजीपूवक वतं  अ ययन के यावर यांना असे दसून 
आल ेक  कािशका, पदमंजरी, याकौमुदी व या कौमुदीवरील साद 
व काश या टीकांम ये क येक ठकाणी केलेली िवधाने ा याने 
भा यिव  आहते. भ ोजी दीि तांचे वेळी वरील ंथांचे पठनपाठन सु  
होते. ा ंथांत केललेी क येक चूक िवधाने दु त कर या या हतेून े व 

ाकरणशा  अ यासणार्या िव ा याना महाभा याव न िन प  
होणा या िस ांतांचा ताि वक बोध हावा या स द छेन े भ ोजी 
दीि तांनी आपला िस ा तकौमुदी हा  ंथ िलिहला. ा ंथा या 
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िस ीमुळे वर दलेल े थं हळू हळू मागे पडत चालल े व 
िस ांतक मुदीचच पठन सव  सु  झाले. िस ा तकौमदीत केलेल े

ा यान व तीत सांिगतलले े िस ा त बरोबर आहते व यांिव  
पूववैयाकरणांनी केलले े ा यान व दलेल े िस ा त चूक आहते, ह े िस  
कर या या हतेूनेच म ोिजदीि तांनी ौढमनोरमा नांवाची टीका 
वरिचत िस ांतकौमदीवर िलिहली. ीकृ ण शेषां या िनधनानंतर यांनी 

श दकौ तभ हा ंथ िलिहला. यावेळी आप या वतः या गु ने केलेली व 
या काळी माणभूत मानली जाणारी अनेक िवधाने खोडून टाक याचे कटु 

कत  यांना करावे लागल.े केवळ आप या ग या मताचे केवळ खंडन 
केल े नाही तर कािशका, माधवीयधातवृि , याकौमुदी व साद 
इ या द अनेक ाकरण थंात जी भा यिव  ामक िवधाने आहते या 
सवाचे खंडन भ ोजी दीि तांनी केल.े ह ेखंडन फरताना यांनी कोणासही 
वगळल े नाही व भागवतावरील िस  पू य टीकाकार ीधर वामी 
या याही  ाकरणिवषयक चूक दाखिव यांत कसर केली नाही. 
नागोजीभ ांनी सु ा िव ा याना ताि वक िस ांतांचा बोध हावा या 
हतेूनेच आप या श दर  ा ंथांत भ ोज या मतांचे खंडन केल.े या 
व न नागेशभ  जसे दीि तांचे ोही ठरत नाहीत याच माणे भ ोजीही 
गु ोही ठरत नाहीत. ौढमनोरमा हा थं ीकृ णशेषां या मृ युनंतर 
िलिहला गलेा व यांत ठक ठकाणी आप या गु या मतांचं खंडन 
के यामुळे ीकृ णशेषां या वंशबांना व यां या िश यपरंपरेतील पंिडताना 
भ ोज चा फार राग आला व यांपैक  काही जणांनी मनोरमेवर िव  
टीका िलिह यास सुरवात केली. अशा टीका भ ोज या हयातीत झा या 
अस या तर यांना समपक उ रही भ ोजीनी दल असत.े ीकृ णशेषांचा 
पु  शेषवीरे र हा जग ाथपंिडतांचा गु  होता. व याचा पु  च पािण 

ाने थम मनोरमेचे खंडन करणारा ंथ िलिहला. कारण म ोज नी 
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ीकृ णशेषां या काशाचे खंडन केलले ेहोते. भ ोजीनी याला वजातीय 
तैलगं िस  िव ान् ीकृ णशेष यास सोडून दरू ातांत राहणा या 
अ य य दीि त ा िवजातीय  ा णाचे िश य व वीकारले. या रागान े
व आप या गु ं या मतांचे खंडन केल.े यामुळे पंिडतराज जग ाथांनी 
मनोरमेवर मनोरमाकचमदनम् नांवाचा ंथ िलिहला. या या आरंभ - 
'ल मीका तप-दा भोज ण य ेयसां पदम् । पंिडते ो जग ाथः यित 
गव गु हुाम् ॥ २७ ॥ 

असे मंगलाचरण क न पुद असे हटले आह.े 'इह फेिचत् िनिखल 
िवद मुकुटमयूखमालालािलतचरणकमलानां शेषवंशावतंसान 

ीकृ णपा डसाना िचरादिचतयोः पादकुयोः सादात् 
आसा दतश दानुशासनाः सेषु च पारमे रं पद ं यातेषु 
किलकालवशंवदीभव तः त भवि लािसत 

या काशमाशयानवबोधिनब धनैः दषूणैः वयंिन मतायो 
मनोरमायामाकु यकापः । सा च या काशकृता पौ ैः 
अिखलशा महाणवमंथाचलाय. मानमानसाना 
अ म गु पंिडतवीरे राणां तनयः दिूषतािप वमतपरी ाथ पुनर. 
मािभिनरी यते" 

मनोरमाकुचमदन,े एवढ क नही पंिडतराज जग ाथांचा ोध 
नाहीसा झाला नाही. यांनी पुढे लवकरच भ ोिजदीि तां या 
श दकौ तुभावर श दकौ तुभशाणो ेजन नावाचा थं िलिहला व या 

ंथात यांनी भ ोज बदद्ल 'अ य य ंडिवचेिततचेतनानामाहामयम 
शमयेऽवलेपान ्' असे उ ार काढल.े  

पंिडतराज जग ाथांनी अ प य दीि तां या कुवलयानंद थंावर 
टीका  उचलेल े अस याचे वृ  पूव  आललेेच आह.े भ ोिज 
दीि तां माणेच अ प य दीि तांवर रसगगंाघरांत िच मीमांसेचे ख डन 
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करताना ' ािवडिशशुः लपित' 'अ प यदीि तदवानलद धशेष ं
सािह यमंकुरयते सरसैिनब धैः " इ या द अयो य िश ांचा वषाव केलेला 
आह.े अशा रीतीन े अ प य दीि तांवर ताशेरा अ◌ोढून मोठया ौढीने 
आ म शंसा केलेली आह.े 

नागेशभ ांनी रसगगंाघरावर मम काश नांवाची टीका िलिहललेी 
आह.े या टीके या आरंभी 'न वा गगंाधरं मम काशं तनुत ेगु म् ' (रसग.ं 

.) (गंगाधर गु ज ना वंदन क न हा मी मम काशनांवाची टीका िलहीत 
आह.े अथवा 'गंगाधरं (िशव) न वा गु  मम काशं तनुत'े असा अ वय 
के यास िशवाला वंदन क न हा नागेश मम काश नांवाची मोठी टीका 
िलहीत आह)े असे वणन आढळत.े सुभािषत हारावली या एका 
ह तिलिखतात पंिडतराज जग ाथ यांचे दोन ोक आढळतात. 

'िवत डाहे यायैरित िवततवा यैरिप नृिभः न जेयोऽसौ 
िव नसदिस गगंाधरबुधः ॥२८॥  या सार या उ ारले या वा यांन  
िवत डवाद करणा-या लोकांकडून या िव ानां या सभेम ये ही जकल े
जाणे श य नाही  - उर य य य कबरभरिनयमनसः पति त वनालाः 
मरपरवशाः दीनमनसः । सुरा त ंगायि त फु रततनुगगंाधरमुखाः तवाऽयं 

दृ पातः यदपु र कृपातो िवलसित ॥ २९॥ 
११११. . . . मनोरमाकुचममनोरमाकुचममनोरमाकुचममनोरमाकुचमदनम्दनम्दनम्दनम्    

म ोजी दीि तांनी महाभा याव न िन प  होणा या िस ांतांचा 
ताि वक घ िव ा याना सहा यक हावा या हतेून े िस ा तकौमुदी ंथ 
िलिहला. से ांतकौमुदीत केलले े ा यान व यात सांिगतलेल े िस ांत 
बरोबर असून यांिव  पूववैयाकरणांनी केलेल े ा यान व दलेल ेिस ांत 
चूक आहते असे 

दाखिव या या इ छेनच भ ोजी दि तांनी ौढमनोरमा नांवाचा 
ंथ िलिहला. याचे खंडन कर याक रता पंिडतराज जग ाथांनी हा ंथ 
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िलिहला असे पूव  दाखिवलेल े आह.े हा संपूण ंथ अ यावत् उपल ध 
नाही. याचा काही थोडासा भाग काशी सी रजम ये िस ा तकौमुदी व 

ौढमनोरमा ा ंथांम ये छापललेा आह.े हा ंथ संपूण तरी आह े क  
नाही हीच शंका आह.े या ंथाचे नाव मनोरमाकुचमदनम् असे आह.े 
२२२२. . . . श दकौ तभुशाणो जेनम्श दकौ तभुशाणो जेनम्श दकौ तभुशाणो जेनम्श दकौ तभुशाणो जेनम्        

भ ोजी दीि तां या श दकौ तुभ ंथावरील खंडनास मक ंथ 
आह ेअसे वर प  केले आह.े ददुवाने हणा क  िव ानां या अन थने े हणा 
आजही हा  ंथ  ह तिलिखत  व पातच आह.े  
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Yks[kdkapkYks[kdkapkYks[kdkapkYks[kdkapk    ifjp;ifjp;ifjp;ifjp;    
 
1 

�ा. राजे�	 �साद 

�कशनराव आय�    

सं�कृत �वभाग�मुख]]]]    

राजष� शाहू महा�व"ालय (�वाय%)    

लातूर.    
 
2 

�ा. पेठकर गणेश कुमार 

सोपानराव    

सं�कृत �वभाग �मुख]]]]        

संजीवनी महा�व"ालय    चापोली    ता. 

चाकूर    -ज. लातूर    
 
3 

डॉ.    शिशका त बसवे र 
दरगु    

    

सं कृत िवभाग मुख ,    
नेताजी सुभाषचं  बोस महािव ालय 
नांदेड.    
०९४०५७७३१३४    

 
 
 
 
4 

ा. . . . शंकर    धारबा    घाडगे        सं कृत    िवभाग        
पु य ोक    अिह यादेवी    होळकर,,,,    

महािव ालय    राणीसावरगाव    
ता....गंगाखेड    िज....परभणी    मण वनी    

....९७६५६६१३७२    
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5 

izk- vHk; l[kkjke 
ikVhy 

laLdr̀ foHkkx izeq[k]  
iq.;”yksd vfgY;knsoh gksGdj 
egkfo|ky;] jk.khlkojxko eks- u- 
9423438438 

 
 
6 

MkW- vf[kys”k “kekZ    सं कृत िवभाग,,,,    मूलजी जेठा 
महािव ालय जलगांव    
दरूभाष ----9422968508                

 
7 

ा. डॉ. अ ण च हाण    कै. ल मीबाई देशमुख    मिहला 
महािव ालय परळी वैजनाथ िज हा- 
बीड    

 
8 

ा.    रमेश    राम लगी    वामी        सं कृत    िवभाग,,,,        
राजष     शा     महिव ालय    लातरू    

 
9 

izk-MkW- xuat; dgkGsdj egkRek T;ksfrck Qqys egkfo|ky;] 
vgenijw 

 
10 

ीमती    कांबळे    बकुल    
भगवानराव    

संजीवनी महािव ालय    चापोली    ता. 
चाकुर िज. लातरु        
मो. न.ं 9960639306    

11 izk- MkW- laftouh usjdj laLd̀r foHkkx izzeq[k oS- /kqaMk egkjkt 
nsxyqjdj] egkfo|ky;] nsxywj 

 
12 

izk- lkS- T;ksrh ekeMxs laLdr̀ foHkkx izeq[k]ljLorh 
laxhr egkfo|ky;] ykrwj 
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