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Unit-I     पररभाषा प्रकरण ( िैयाकरण नसद्धान्तकौमुनर्द    ) 

 

सुप्रससद्धस्य ‘ससद्धान्तकौमुदी’ इत्यस्य ग्रन्थस्य रचसिता भट्टोसिदीसितः (Bhattojidikshita) 

। एषः  महाराष्ट्र देशीिः  । एतस्य सिता लक्ष्मीधरः  । शब्दकौसु्तभः , प्रौढमनोरमा इत्यादिः  

ग्रन्थाः  असि एतेन सलखिताः  । एषः  सि.श. १६ शतकस्य उत्तराधे आसीत् इसत सिद्वखभः  

सनर्णीतम् अखस्त । एतस्य 'ससद्धान्तकौमुदी' व्याकरर्णलोके सुप्रससद्धा । प्रसििािमेर्ण सिेषाां 

िासर्णनीिसूत्रार्णाम् अर्थः  उदाहरर्णससहतां सनरूसितः  अखस्त एतखिन् ग्रने्थ । ससद्धान्तकौमुद्ाां 

ित् उक्तां तत् प्रमार्णरूिेर्ण अङ्गीसििते्र शास्त्रर्ज्ञः  । ‘तत्त्वबोसधनी’ (र्ज्ानेन्द्रसरस्वतीसिरसचता) 

‘बालमनोरमा’ (िासुदेिदीसितसिरसचता) इत्यादीसन ससद्धान्तकौमुद्ाः  व्याख्यानासन 

सुप्रससद्धासन । 

पानणनिः  सांसृ्कतभाषािा महान् िैय्याकरर्णः  । तेन 

सलखितः  अष्ट्ाध्यािीनामको व्याकरर्णग्रन्थो सिश्वप्रससद्धो ितथते । 

सांसृ्कतभाषािाः  प्राचीनाः  िैिाकरर्णाः  नामसभः  सू्तिने्त िर्ा- 

इन्द्रश्चन्द्रः  काशकृत्स्नाऽनपशलाः  शाकटायिः  । 

पानणन्यमरजैिेन्द्रा इत्यष्टौ शाब्दिका मताः  ॥ 

 

इत्यष्ट्सु शाखब्दकेषु अष्ट्म एि िासर्णसनः  ितथते । 

स्वतः  िूिाथन् िैिाकरर्णान् िासर्णसनः  स्वस्य "अष्ट्ाध्यािी" इते्यतखिन् ग्रने्थ 

अन्यान्यव्याकरर्णप्रसििासनरूिर्णसूते्रषु िरसत, िर्ा- "ऋतो भारद्वािस्य"७/२/६३. "लोिः  

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80


शाकल्यस्य"८/३/१९. "सत्रप्रभृसतषु शाकटािनस्य"८/४/५०. "िा सुप्यासिशलेः "६/१/९२. 

इत्यासद । 

िासर्णसनः  भगिान् व्याकरर्णशास्त्रस्य केन्द्रसिन्दुमथतः  । िद्सि ततू्पिथमसि दश िासर्णसनिृता 

दश अनिेसिताः  षोडशेसत षड्सिांशसतराचािाथः  सने्त्यि व्यसकरर्णशास्त्रप्रिक्तारस्तर्ाऽसि 

भगितः  िासर्णनेः  व्यकरर्णशास्त्रकेन्द्रसिन्दुत्वां सिलेंसते्यि तदुिस्र्ािनप्रािीणे्यन । िासर्णसनह 

भगिान् सिाथसर्ण प्रचसलतव्याकरर्णशास्त्रीसर्ण समालोच्य सिशदमसि 

शब्दप्रिोगसिषिमुिसमाहृत्य व्याकरर्णसूत्रासर्ण प्रसर्णनािां ित्र सनखिलमेि सांप्रिञ्चां 

शब्दानुशासनमात्मसाभूतमखस्त । तस्यः  । सह व्याकरर्णसांसहता अष्ट्ाध्यािी नामा 

प्रससद्धाऽखस्त । िद्सि आसिशलव्याकरर्णां . िासर्णनेरुििीव्यमासीत् िर्ा हरदत्तः  सङ्कतिसत 

तर्ासि तस्य मौसलकत्वम'िुण्णमसिहतञ्चासे्त्यि । 

चीनदेशतो बौद्धसभिुः  "ह्िुन्शैङ्ग" भारतदेशमागतः , असि च तेन व्याकरर्णां 

िसितमत्र, स असि िासर्णनेसिथषिे कसर्तिान् िभारते सिे तसै्यि व्याकरर्णशास्त्रां 

ििन्तीसत। 

तादशस्य महामुनेः  िररचिः  सम्यक्तिा नैिोिलभ्यत इसत सुमहत्कष्ट्” दटमां । स सह िासर्णन-

िासर्णसन-िसर्णिुत्र-दािीिुत्र-शालसङ्कशालातुरीि-आसहका दैरसि असभधीिते। िर्ाऽऽह 

सत्रकाण्डशेषे िुरुषोत्तमः  - िासर्णसनस्त्वासहको दािीिुत्रः  शालसङ्किासर्णनौ । शालोतरीिः  - िर्ा 

च िैििन्तीकोशे - ‘शालातुरीिको दािीिुत्रः  िासर्णसनरासहकः  । िासर्णनीिसशिािा िािुषिािे 

- दािीिुत्रः  िासर्णनेिो िेनेदां  व्याहृतां भुसि । िर्ा च िशखस्तलकचमू्पग्रने्थ - "िासर्णिुत्र इि 

िदप्रिोगेषु”। तत्र िासर्णनः  ‘िसर्णन्' शब्दात् असर्ण गासर्सिदसिकेसशगसर्णिरू्णस नश्च' इसत । 



प्रकृत्या ससध्यसत । अर्थश्चास्य िसर्णनः  अित्यसमसत । िासर्णसनसु्त िसर्णनोऽित्य‘समसत िसर्णन् 

शब्दाद् बाह्वासदिश्च[१] इतीर् । केसचत् िसर्णनोऽित्य िासर्णनस्तस्याित्य िुिेसत िासर्णसनररसत । 

अत्र प्रर्ममेि मतां समीचीन दश्यते । सकञ्च प्रकररे्णषु िासर्णनः  िासर्णसनश्चोभािेर्ण गोत्ररूिेर्ण 

िृतौ स्तः  । िसद सद्वतीिमतमिलम्व्व्यते तदा िासर्णन इत्यिासिष्पिस्य िासर्णसनशब्दस्य 

गोत्ररूिेर्ण नैिोले्लिः  स्यात् । 

िासर्णनेि इसत तु ‘िसर्णन्' शब्दात् ‘शुभ्रासदभ्यश्च' इसत अित्यारं् ढसक ससध्यसत । िासर्णिुत्र इसत 

तु िासर्णनः  िुत्र इसत षष्ठीततु्परुषे नलोिे ससध्यसत । दािीिुत्र इसत तु दिस्याित्यां स्त्री दािी 

तस्याः  िुत्र इसत । 

‘सिे सिपपर्दारे्दशाः  र्दाक्षीपुत्रस्य पानणिेः  ।[२] 

र्दाक्षीपुत्रििोव्याख्यापटुमीमाांसकाग्रणीः  । 

'शङ्करः  शाङ्करी प्रार्दाद्दाक्षीपुत्राय धीमते ।। 

शालसङ्कः  इसत तु सितृव्यिदेशिां नामेसत केसचत् । अस्य वु्यत्पसत्तरसि, बहुधा कखिताऽखस्त । 

िैलासदगरे्ण शालसङ्कः  िठ्यते तेन शलङ्कुररत्यस्य िािेसामथ्र्र्ात् शलङ्कादेशस्तत्मासदम् इसत 

केसचत् । शालातुरीि इसत शलातुरसम्बद्धत्वात् । शलातुरोऽसभिनोऽसे्यसत कूदीशलातुर-

िमथती-कुचिाराड्ढक्छण्ढञ्िकः [३] इसत छसर्ण ससध्यसत । तत्प्रिोगश्च िर्ा - 

‘राज्यशा (सा) लातुरीितन्त्रिोरुभिोरसि सनष्णातः  (धु्रिसेनप्रशस्त्रो) 

‘शालातुरीििदमेतनुिमेर्ण,[४] ‘शालातुरीिस्तत्र भिान् िासर्णसनः ' (गर्णरत्नमहोदधौ) 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83#cite_note-1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83#cite_note-2
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83#cite_note-3
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83#cite_note-4


आसहक इसत तु अहौ (असहधरे) भखक्तिथसे्यसत आसहकः  ‘असचत्ताददेशकाला िक[५] इसत 

िसगसत केसचत् । 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83#cite_note-5
























































































































































































































Unit-II     साहित्य दर्पण   (Chapter- I ) 

 

 

संसृ्कतम् जगतः  एकतमा अततप्राचीना समृद्धा शास्त्रीया च भाषासु वततते। संसृ्कतं भारतस्य 

जगत: वा भाषासु एकतमा प्राचीनतमा। भारती, सुरभारती, अमरभारती, अमरवाणी, 

सुरवाणी, गीवातणवाणी, गीवातणी, देववाणी, देवभाषा, संसृ्कतावाक्, दैवीवाक्, इत्यातदतभः  

नामतभः  एतद्भाषा प्रतसद्धा। 

भारतीयभाषासु बाहुले्यन संसृ्कतशब्ाः  उपयुक्ाः । संसृ्कतात् एव अतिकाः  भारतीयभाषाः  

उद्भूताः । तावदेव भारत-युरोपीय-भाषावगीयाः  अनेकाः  भाषाः  संसृ्कतप्रभावं 

संसृ्कतशब्प्राचुयं च प्रदशतयन्ति। 

व्याकरणेन सुसंसृ्कता भाषा जनानां संस्कारप्रदातयनी भवतत। 

 

पातणनीयाष्टाध्यायी इतत नाति महतषतपातणनेः  तवरचना जगतः  सवातसां भाषाणां 

व्याकरणग्रने्थषु अन्यतमा वैयाकरणानां भाषातवदां भाषातवज्ञातननां च पे्ररणास्थानम् इवान्ति। 

संसृ्कतवाङ्मयं तवश्ववाङ्मये अतितीयं स्थानम् अलङ्करोतत। संस्कृतस्य प्राचीनतमग्रनथाः  वेदाः  

सन्तनत। वेद-शास्त्र-पुराण-इततहास-काव्य-नाटक-दशतनातदतभः  अनिवाङ्मयरूपेण 

तवलसिी अन्ति एषा देववाक्। न केवलं िमत-अथत-काम-मोक्षात्मकाः  

चतुतवतिपुरुषाथतहेतुभूताः  तवषयाः  अस्याः  सातहत्यस्य शोभां वितयन्ति अतपतु िातमतक-नैततक-

आध्यान्तत्मक-लौतकक-वैज्ञातनक-पारलौतककतवषयैः  अतप सुसम्पन्ना इयं देववाणी। 



 इयं भाषा न केवलं भारतस्य अतप तु तवश्वस्य प्राचीनतमा भाषा इतत मन्यते। इयं भाषा तावती 

समृद्धा अन्ति यत् प्राय: सवातसु भारतीयभाषासु नयूनातिकरूपेण अस्या: शब्दा: प्रयुज्यनते. 

अत: भाषातवदां मतेन इयं सवातसां भाषाणां जननी मनयते। पुरा संसृ्कतं लोकभाषा आसीत्। 

जना: संसृ्कतेन वदन्ति स्म । 

तवश्वस्य आतदम: ग्रनथ: ऋग्वेद: संस्कृतभाषायामेवान्तस्त। अनये च वेदा: 

यथा यजुवेद:, सामवेद:, अथवतवेदश्च संस्कृतभाषायामेव सन्तनत। आयुवेद-िनुवेद-

गनिवतवेदाथतवेदाख्या: चत्वार: उपवेदा: अतप संस्कृतेन एव तवरतचता:॥ 

सवात: उपतनषद: संस्कृते उपतनबद्धाः  । अनये ग्रनथा: 

– तशक्षा कल्प: तनरुकं् ज्यौततषं छनद: व्याकरणं दशतनम् इततहास: पुराणं काव्यं शास्रं चे

त्यादयः  ॥ 

महतषत-पातणतनना तवरतचत: अष्टाध्यायी इतत संस्कृतव्याकरणग्रन्थ: अिुनातप भारते तवदेशेषु 

च भाषातवज्ञातननां पे्ररणास्थानं वततते ॥ 

वाक्यकारं वररुतचं भाष्यकारं पतञ्जतलम् | 

पातणतनं सूरकारं च प्रणतोऽन्तस्म मुतनरयम् ॥ 

= तलतप: 

तलतपः  वणातदीनां बोिकं तचह्नम्। 

संस्कृतलेखनं पूवं सरस्वतीतलप्या आसीत् | कालानतरे एतस्य 

लेखनं ब्राह्मीतलप्या अभवत्। तदनिरम् एतस्य लेखनं देवनागयातम् आरब्धम् । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%8B%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6:
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6:
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6:
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6:
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%A5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A7%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%97%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A7%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A5%87%E0%A4%A6%E0%A4%BE:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%A4%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%A4%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BE
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AA:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AA:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A5%8D&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9B%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A6:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9B%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A6:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B6%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8:
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B8:
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%82&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%82&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%82&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A5%80
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%80


अनयरूपानतरातण अिोतनतदतष्टातन सन्तनत – 

असमीयातलतपः  बाङ्गलातलतपः  ओत़ियातलतपः  शारदातलतपः  तेलुगुतलतपः  तातमऴतल

तपः  यव-

िीपतलतप: कम्बोजतलतपः  कन्नडतलतपः  नेपालतलतपः  मलयाळतलतपः  गुजरातीतलतपः  

इत्यादय: ॥ 

मूलतो यन्तस्मन् प्रदेशे या तलतपजतनैमाततृभाषां लेन्तखतुमुपयुज्यते तन्तस्मन्प्रदेशे तया एव 

तलप्या संसृ्कतमतप तलख्यते। पूवं सवतर एवमेव आसीत्, अत एव प्राचीना: 

हितलन्तखतग्रन्था; अनेकासु तलतपसु तलन्तखता: सन्ति । अवातचीने काले तु 

संसृ्कतग्रन्थानां मुद्रणं सामान्यतो नागरीतलप्या दृश्यते। नवीनकाले 

संसृ्कतभाषालेखनाथं देवनागरीतलतप एव प्रायः  उपयुज्यते। 

संसृ्कतं संवादभाषा आसीत् अथवा न इतत कश्चन प्रश्नः  वारंवारम् उपस्थाप्यते। अस्य प्रश्नस्य 

पृष्ठभूतम: एवम् १८तमे शतके आङ््गलतत्त्वजे्ञषु केषातित् मतमेवम् आसीत् यत् संसृ्कतं नाम 

कातप भाषा विुत: नान्ति।एतत् ब्राह्मणानां कुतटलम् असतं्य प्रततपादनं यत् संसृ्कतं नाम 

प्राचीनतमा भाषा अन्ति इतत। अन्य: एक आके्षप: तदानी ंकृतः  यत् संसृ्कतं नाम वैय्याकरणै: 

तनतमतता कृतरमा भाषा इतत। एताभ्याम् आके्षपेभ्यः  जातः  अयं तृतीयः  आके्षपः  यत् ‘एषा भाषा 

संवादभाषा आसीत् अथवा केवलं शान्तस्त्रपन्तितानां तलन्तखता भाषा आसीत्?’ दैनन्तिने 

व्यवहारे उपयुक्ा भाषा आसीत् अथवा केवलं वाङ्मयतनमातणाथं ब्राह्मणै: हेतुत: तनतमतता 

जतटला कतिना गूढा च भाषा आसीत्? एतस्य आके्षपस्य तवचार: संसृ्कतजै्ञः  जनैः  तवतविै: 

अङै्ग: कृत:।सः  एवम्- अ) ===भाषाशास्त्रदृष्या – === १ प्रथमं वचनम् अनिरं लेखनम् 

https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%93%E0%A4%A1%E0%A4%BC%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B4%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B4%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AF%E0%A4%B5-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AF%E0%A4%B5-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AF%E0%A4%B5-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AF%E0%A4%B5-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF:&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AC%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%A1%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B3%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%83


इतत नैसतगतक: एष: तनयम:।यत: वचनं तनसगततसदं्ध, लेखनं तु मनुष्यतनतमततम् अत: 

कृतरमम्।अत: संसृ्कतलेखनात् पूवं संसृ्कतवचनं तनसगतत: एव तसद्धम्। २ स्वराघाता: 

संवादभाषायाम् एव सम्भवन्ति, न तु तलन्तखतभाषायाम्। स्वराघातानां सम्यक् ज्ञानं 

मौन्तखकरूपेण एव शक्यम्।लेखने स्वराघातानां तचह्नातन दशततयतंु शक्यातन परं तेषां 

स्वराणाम् उच्चारा: कथं करणीया: इतत तु साक्षात् उच्चारेण एव ज्ञायते।संसृ्कते तवद्यमानम् 

अततप्राचीनं सातहतं्य नाम ऋगे्वद:।एतन्तस्मन् ऋगे्वदे अतप स्वराघाता: सन्ति। ततहत संसृ्कतं 

संवादभाषा न आसीत् इतत वकंु् कथं शक्यते ? वेदवाङ्मये स्वराघाता: आसन् अतप तु 

स्वरभेदेन अथतभेद: अतप भवतत स्म।एतत् तस्य उदाहरणियम् – १ एकन्तस्मन् यजे्ञ इन्द्रशरु: 

इतत शब्स्य उच्चारे पुरोतहतेन हेतुत: पररवततनं कृतम्।तेन यजमान: अत्यिं तवरुदं्ध फलं 

प्राप्तवान् इतत कथा प्रतसद्धा। २ असुरा: युद्धकाले हे अरय: हे अरय: इतत देवान् 

सम्बोितयतुम् इच्छन्ति स्म।परं तेषाम् उच्चारा: अशुद्धा: आसन्।ते हेऽलय: हेऽलय: इतत 

अवदन्।अशुद्धोच्चारेण तेषां पापां जातं, तेन तेषां युदे्ध पराभव: अभवत्। भाषायां 

शब्ोच्चाराणां स्वराघातानां च महत्त्वम् एतावत् प्रततपातदतम् अन्ति। अत: संसृ्कतं तदा 

उच्चारे आसीत् इतत स्पष्टम्। भाषा स्वरबद्धा आसीत् एतदथतम् इतोऽतप एकं प्रमाणं नाम 

पातणतनना सङ्गीत-स्वरै: सह भाषास्वराणां सम्बन्ध: प्रततपातदत: अन्ति।भाषा संवादे आसीत् 

अत: एव एतत् शक्यम् अभवत्।अन्यथा या भाषा केवलं लेखने अन्ति, संवादे नान्ति तस्या: 

सङ्गीतस्वरै: सह सम्बन्ध: कथं भवेत् ? वेदस्य ६ अङ्गातन सन्ति।तेषु तशक्षा इतत एकम् 

अङ्गम्।एतन्तस्मन् अङे्ग शब्ोच्चाराणां तविृत: गभीर: च तवचार: अन्ति।शब्ोच्चाराणां 

सूक्ष्माततसूक्ष्मा: भेदा: अर वतणतता:। ३एष: मम अपराि: । एष: मम अपराि:? अन्तस्मन् 

वाक्यिये शब्ा: ते एव, तेषां क्रम: अतप स: एव।तथातप अथत: तभन्न:।एष: अथतभेद: केवलम् 



उच्चारेण स्पष्ट: भवतत।यस्यां भाषायाम् एकस्य एव वाक्यस्य केवलम् उच्चारभेदेन 

आशयभेद: भवतत सा भाषा संवादभाषा अन्ति इतत स्पष्टम्। पाश्चात्यभाषाशास्त्रज्ञानां मते 

संसृ्कतभाषा युरोभारतीयभाषासमूह-अिगतता।एतन्तस्मन् समूहे या: अन्या: भाषा: सन्ति 

तासां तवषये एषा संवादभाषा आसीत् वा? इतत आके्षप: कदातप न भवतत।अत: वयं पृच्छाम: 

संसृ्कतस्य तवषये एव एष: आके्षप: तकमथतम्? अत: भाषाशास्त्रदृष्या वयं तनश्चयेन वकंु् 

शकु्नम: यत् संसृ्कतभाषा संवादभाषा आसीत् । आ) व्याकरणदृष्या संसृ्कतं वैय्याकरणै: 

कृतरमरीत्या तनतमतता भाषा अन्ति इतत केचन पाश्चात्या: वदन्ति।यतद एवम् ततहत संसृ्कते 

तनयमानाम् अपवादा: कथम्? वैकन्तिकं रूपं कथम्? या भाषा जनानां मुखे भवतत तस्याम् 

एव अतनयतमतं रूपं भवन्ति, तस्याम् एव वैकन्तिकरूपातण अतप सम्भवन्ति।अत: संसृ्कतं 

नाम वैय्याकरणै: तनतमतता कृतरमा भाषा इतत आरोप: तनरािार:। तभन्नतभन्नशब्ानां तभन्न-

तभन्नदेशेषु उच्चारणं कथं भवतत इतत एतन्तस्मन् तवषये व्याकरणमहाभाषे्य नैकातन 

उदाहरणातन सन्ति यथा अनुनातसकस्य उच्चार: कथं करणीय: इतत एतस्य उदाहरणम् एवम् 

- यथा सौरातष्टिका नारी तकँ्र इत्यतभभाषाम् एतस्माद् उदाहरणात् स्पषं्ट यत् सौराष्टि देशे 

मतहला: संसृ्कतेन वदन्ति स्म। तनरुके् 2.2.8 तथा अष्टाध्याय्यां 4.1.157/4.1.160 इत्यर 

अतप स्थानतवशेषेण उच्चारभेद: सूतचत:। डा. तवण्टरतनट्झमहोदय: स्वतनरीक्षणं तलखतत यत् 

पातणतन: कात्यायन: तथा पतञ्जतल: इतत एतेषां ग्रने्थषु उच्चाररतशब्स्य एव तवमशत: 

प्रािाने्यन तवद्यते, न तु तलन्तखतशब्स्य। यास्क: पातणतन: च वैतदकभाषात: उन्तक्भाषाया: 

पाथतकं्य दशततयतुम् उन्तक्भाषाया: उले्लखं भाषाशबे्न कुरुत:।(प्रत्यये भायायां तनत्यम्।- 

पातणतन:।3.2.108)(तनरुक्म् 1.4.5.7/ 1.2.6.7/ ) यतद एषा उन्तक्भाषा नान्ति ततहत 

पातणतनसूरं 8.4.48, तथा गणसूरातण 18,20,29 इतत एतत् सवतम् अनथतकं स्यात्। 



पतञ्जतलना वैयाकरण-रथचालकयो: संवाद: वतणतत:(महाभाष्यम् 2.4.56)। संसृ्कतशब्ा: 

सामान्यजनानां जीवनै: सह सम्बद्धा: एव इतत तर दतशततम्। अत: व्याकरणदृष्या अतप 

संसृ्कतं संवादभाषा आसीद् इतत तसद्ध्यतत। इ) === वाङ्मयदृष्या === जगत: आदं्य वाङ्मयं 

नाम ऋगे्वद:।एतन्तस्मन् वेदे अतप संवादसूक्ातन सन्ति, यथा पुरुरवा-ऊवतशीसूक्म्, 

यमयमीसंवाद:, पतणसरमासंवाद:।अत: तदा अतप एषा भाषा संवादे आसीत् इतत स्पष्टम्। 

वेदानाम् अनिरं सन्ति ब्राह्मणग्रन्था:।तेषु अतप संवादरूपेण एव तवषयस्य प्रततपादनं 

दृश्यते। ब्राह्मणग्रन्थानाम् अनिरं सन्ति उपतनषद्ग्रन्था:।उपतनषद्ग्रने्थषु अतप गुरुतशष्ययो: 

प्रश्नोत्तरातण सन्ति।एवं संवादमाध्यमं तरातप अन्ति एव। चतुणां वेदानां संतहता:, ब्राह्मणग्रन्था: 

उपतनषद: इतत सवं वैतदकं वाङ्मयम्।संसृ्कतं संवादभाषा आसीत् इतत एतदथतम् उपरर 

उक्ातन सबलातन प्रमाणातन तर सन्ति। रामायणं तथा च महाभारतम् इतत िौ इततहासग्रन्थौ 

।एतौ िौ अतप ग्रन्थौ कीततनरूपौ।तवशेषत: महाभारतं व्यासमहतषतणा वैशाम्पायानाय कतथतं, 

वैशम्पायनेन सूताय कतथतं सूतेन च जनमेजय-नृपाय कीततततम्।एषा सवात संवादपरम्परा 

खलु।यदा रामायणस्य अथवा महाभारतस्य व्याख्यानं प्रचलतत स्म तदा श्रोतृवृिे पन्तिता: 

अतप आसन् तथा च सामान्या: जना: अतप आसन्।तेषां सवेषा संसृ्कतश्रवणस्य तनरिरम् 

अभ्यास: आसीत् अत: एव एतत् शक्यम् अभवत्। 

अस्माकं पतवरा भगवद्गीता तु संसृ्कतसंवादस्य उतृ्कष्टम् उदाहरणम् । गीताया: उपसंहारे – 

राजन् संसृ्मत्य संसृ्मत्य संवादम् इमम् अद्भुतम्। केशवाजुतनयो: पुणं्य हृष्यातम च पुन: 

पुन:॥गीता १८.७६ 



                       इतत सञ्जयस्य वचनम् अन्ति। 

 

संसृ्कतनाटकातन नाम एकम् प्रबलं प्रमाणम्।संसृ्कतनाटकेषु प्राय: सवाततण पारातण 

संसृ्कतेन वदन्ति।यातन पारातण अपभ्रष्टसंसृ्कतेन वदन्ति तातन अतप अन्यस्य पारस्य संसृ्कतं 

अनायासं जानन्ति।एते नायप्रयोगा: उत्सवेषु समारोहेषु च भवन्ति स्म।तदा समाजस्य 

सवेभ्य: िरेभ्य: आगता: पे्रक्षका: तस्य आनिम् अनुभवन्ति स्म। अत: तदा संसृ्कतं 

समाजस्य सवेषु आतथतक-शैतक्षक-िरेषु संवादभाषा आसीत् इतत तनतश्चतम्। 

राजकुमाराणां तशक्षा संसृ्कतभाषया आसीद् इतत पितन्त्राद् ज्ञायते। मिबुद्धीनाम् अतप 

राजपुराणां तशक्षा यतद संसृ्कतेन भवतत स्म ततहत सामान्यानां राजपुराणां तशक्षा संसृ्कतेन एव 

आसीद् इतत कैमुततकन्यायेन तसद्धम्। 

===ई ऐततहातसकदृष्या – === 

युवान श्वाङ्ग: तलखतत यद् वादतनणतयाय चचात संसृ्कतेन भवतत। 

कामसूरे तलन्तखतं रतसक: संसृ्कतं प्राकृतम् अतप वदतु।(का. सू. 4.20) गतणका 

संसृ्कतप्राकृते उभे अतप जानातत स्म। उभयभातषणां रञ्जनाय एतद् आसीद् इतत 

स्पष्टम्।आयुवेद:, ज्योततषम्, तत्त्वज्ञानं, तशिशासं्त्र, गतणतं, सङ्गीतम् इत्यादीतन शास्त्रातण 

गुरुतशष्यसंवादरूपेण एव तलन्तखतातन सन्ति। समाजे या भाषा प्रचलतत,तया एव भाषया 

शास्त्रग्रन्थानां लेखनं पािनं च भवतत।अत: ऐततहातसकदृष्या अतप संसृ्कतं संवादभाषा 

आसीद् इतत तसद्धम्। 

एतै: सवै: प्रमाणै: तसदं्ध यत् संसृ्कतं संवादभाषा आसीत् इदानीमतप सा संवादे अन्ति इतत 



तु प्रत्यकं्ष वयं पश्याम:।प्रिुतसिभे म्याक्समु्यलरमहोदयस्य वचनम् एकम् स्मरणीयम्- 

Evan at the present moment , after a century of English rule and English 

teaching, I believe that SANSKRIT is more widely understood in India than 

Latin was in Europe at the time of Dante-(From-India What Can It Teach 

Us) 

 

एतदतप वचनमर अनुसने्धयम् - 

Hence every Hindu understands as much of Sanskrit as an Italian of Latin, 

especially as,in the real Hindustan the script has remained the same:and 

a smattering of Sanskrit can be traced down to the circles of servants and 

the lower classes ,wherefore letter to Benares with only a SANSKRIT 

address will without difficulty reach its destination through every postal 

messenger.-(From Hitory Of SASKRIT Literature-Winternitz.) 

 

Unit- III  साहित्य दर्पण  (Chapter – II ) 

 

हिश्वनाथः  (Vishwanatha) संसृ्कतस्य एकः  महान् अलङ्काररकः  आसीत् । एतस्य तपतुः  

नाम चन्द्रशेखरः  । एतस्य तपतामह- प्रतपतामहोदयः  सवेऽतप आलङ्काररकाः  आसन् । एतेन 

मम्मटरुय्यकानिरं अलङ्कार शासे्त्रततहासे तवश्वनाथस्य स्थानमन्ति । संसृ्कतप्राकृतभाषा 

ततररक्मनेकेषां भाषाणां तवदुषा तवश्वनाथेन कतवजागत्यतप ख्याततरतजतता । 



आलंकाररकापेक्षया तवश्वनाथः  शे्रष्ठः  कतवरय्पासीत् 

। उत्कलवशोत्परः  कवेश्चन्द्रशेखरस्यात्मज आसीत कतवराजः  । यथा स्वयमेव संकेतततम् – 

श्रीचन्द्रशेखरमहाकतवन्द्रसूनुः  श्रीनारायणोऽस्य प्रतपतामह आसीत् यथा – तत् प्राणतं्व च 

वृन्तध्दतपतामह श्रीनारायणपादैरुक्म् परं काव्यप्रकाशस्य भूतमकायां वामनाचायेण 

काव्यप्रकाशदपतणटीकायां श्रीनारायणः  कतवराजस्य तपतामहः  संकेतततः  । यथा – “यदाहु श्री 

कतलङ्गभूमिलाखिल महाराजातिराज श्री नरतसंहदेव सभायां िमतदतं्त स्थगयिः  

सकत्नहृदय गोष्ठी –गररष्ठ कतवपन्तितास्मद्तपतामह श्री नारायणदासपादाः  । 

अनेन प्रतीयते यत् तवश्वनाथस्य तपतामहः  नारायणदासः  महाराजनरतसंहदेवस्य सभायां 

बहुसम्मातनतः  आसीत् । तवश्वनाथेन सं्व स्वजनकं च सन्तन्धतवग्रहकौ संकेतततम् । अतः  

तपतापुरौ कतलङ्गदेशस्य राजमन्तन्त्रणौ स्याताम् । काव्यप्रकाशस्य दीतपकाटीकाकारः  

चिीदत्तोऽस्य तपतामहस्यानुजः  आसीत् । कतवराज उत्कलतनवासी प्रतीयते । यतोतह अनेन 

काव्यप्रकाशषृपतणे ‘तचंकु’ शब्स्य पयातय उत्कलदेश जो तनश्चीयते कतवराजः  । ग्रन्थकृता 

कुरातप रचनाकालसम्बने्ध न संकेतततम् । परमुध्दतवाकान्यतिकृत्य अस्यपूवतसीमा तनश्चीयते 

। तवश्वनाथेन रुय्यककृतालङ्कारसवतस्वग्रन्थात् अनेकानु्यदाहरणातन अक्षरशः  समुध्दतातन 

सातहत्यपतणे । यथा –तवकिालंकारस्योदाहरणम्- ‘नमिु तशरांतस िनंूतष वा’ एवमेव 

रुय्यकस्य । दासे कृतागतस भवतु्यतचतः  प्रभूणां पादप्रहार इतत सुिरर नान्तस्मदूये । 

उघत्किोरपुलकाङ्करकण्टकागै्रयतद न्तखघसे तव पदं ननु सा व्यथामे । पद्यतमदं 

रुपकालङ्कारते्वन गृहीतं कतवराजेन । यथा दासे कृतागतस रुपकमेव न तु पररणामः  

। श्रीहषतस्य पद्यातन उदाहरणतया गृहीतातन । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%93%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%93%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%83


धन्याहस िैदहभप गुणैरुदारैः  इत्यप्रिुतप्रशंसाया उदाहरणम् । एवमेवान्यातन 

हषतरतचतपद्यातन सातहत्यदपतणे उदाहरणतया गृहीतातन दृश्यिे । िादशशताबे् 

कये जयदेवस्य प्रसन्नराघवात् पद्यमेकं अथातिरसं क्रतमत वाच्यध्वनेः  उदाहरणरुपेण 

उद्िृतम् । 

यथा 

कदली कदली करभः  कहिराजकरः  कहिराजकरः  इत्यातदः  । 

एतदततररकं् सातहत्यदपतणे – 

सन्धौ सिपस्विरणं हिग्रिे प्राणहनग्रिः  । 

अलािद्दीननृर्तौ न सन्धन्धनपच हिग्रिः  ॥ 

पदे्यऽन्तस्मन् अल्लावुद्दीननृतस्योले्लखोऽन्ति । यस्य मृतु्यकालः  १३१६ ईसवी आिे । अनेन 

प्रतीयते यत् कतवराजः  रुय्यकात् (११५०ई०) नैषिकारश्रीहशातत् (िादशशताब्ी) जयदेवात् 

अलावद्दीननृपाच्च परवती आसीत् । 

उत्तरसीमा तवषयेऽतप सन्ति कातनतचतन्नदशतनातन । पूवत गोतवििकु्करस्य प्रदीपे तवश्वनाथस्य 

प्रकाशमतिकृतालोचनायाः  प्रत्यालोचना कृता दृश्यते । यस्यकालः  १६०० तमे ररव्रष्टाबे् 

स्वीतक्रयते । कुमारस्वातमना रत्नापतणे तवश्वनाथस्य नामोले्लखः  कृतः  । यस्य कालः  पंचदश 

शताब्द्या मासीत् । अतो तवश्वनाथः  पंचदशशताब्द्यि पूवतवती खलु । अनेन प्रकारेण कृते 

तवचारे तवश्वनाथस्य न्तस्थतत कालः  रयोदशशता०द्याः  उत्तरािे चतुदतशशताब्द्याः  पूवातध्दे 

तनश्चीयते समालोचकैः  । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%83_(%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE)


आलङ्काररकापेक्षया शे्रष्ठः  कतवरतप तवश्वनाथ आसीत् । अनेकेषा भाषाणां च वेत्ता तनश्चयेन 

कतवराजः  । अत एव च स षोडशभाषा िाररहिलाहसनोभुजङ्गः  कथ्यते । अनेनानेके ग्रन्थाः  

तलन्तखताः  यथाच ते 

1. राघवतवलासः  

2. कुवलयाश्वचररतम् 

3. काव्यप्रकाशदपतणम् 

4. सातहत्यदपतणम् 

5. प्रभावतीप्रणयनातटका 

6. चन्द्रकला नाटकम् 

7. नरतसंहतवजयकाव्यम् 

 

Unit- IV  साहित्य दर्पण    (Chapter – X ) Alamkāras 

 

विश्वनाथः  (Vishwanatha) संसृ्कतस्य एकः  महान् अलङ्कारिकः  आसीत् । एतस्य पित ः  

नाम चन्द्रशेखिः  । एतस्य पितामह- प्रपितामहोदयः  सरे्वऽपि आलङ्कारिकाः  आसन् । एतेन 

मम्मटरुय्यकानन्तिं अलङ्काि शासे्त्रपतहासे पर्वश्वनाथस्य स्थानमस्ति । संसृ्कतप्राकृतभाषा 

पतरिक्तमनेकेषां भाषाणां पर्वद षा पर्वश्वनाथेन कपर्वजागत्यपि ख्यापतिपजिता । 

आलंकारिकािेक्षया पर्वश्वनाथः  शे्रष्ठः  कपर्विय्िासीत् 

। उत्कलर्वशोत्पत्रः  करे्वश्चन्द्रशेखिस्यात्मज आसीत कपर्विाजः  । यथा स्वयमेर्व संकेपततम् – 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%98%E0%A4%B5%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%9A%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B6%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A4%A3%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A4%AF%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%8D&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%93%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D


श्रीचन्द्रशेखिमहाकपर्वन्द्रसून ः  श्रीनािायणोऽस्य प्रपितामह आसीत् यथा – तत् प्राणतं्व च 

रृ्वस्तददपितामह श्रीनािायणिादैरुक्तम् ििं काव्यप्रकाशस्य भूपमकायां र्वामनाचायेण 

काव्यप्रकाशदििणटीकायां श्रीनािायणः  कपर्विाजस्य पितामहः  संकेपततः  । यथा – “यदाहु श्री 

कपलङ्गभूमण्डलाखण्डल महािाजापििाज श्री निपसंहदेर्व सभायां िमिदतं्त स्थगयन्तः  

सकत्नहृदय गोष्ठी –गरिष्ठ कपर्विस्तण्डतास्मद्पितामह श्री नािायणदासिादाः  । 

अनेन प्रतीयते यत् पर्वश्वनाथस्य पितामहः  नािायणदासः  महािाजनिपसंहदेर्वस्य सभायां 

बहुसम्मापनतः  आसीत् । पर्वश्वनाथेन सं्व स्वजनकं च सस्तिपर्वग्रहकौ संकेपततम् । अतः  

पिताि त्रौ कपलङ्गदेशस्य िाजमस्तिणौ स्याताम् । काव्यप्रकाशस्य दीपिकाटीकाकािः  

चण्डीदत्तोऽस्य पितामहस्यान जः  आसीत् । कपर्विाज उत्कलपनर्वासी प्रतीयते । यतोपह अनेन 

काव्यप्रकाशषृििणे ‘पचंक ’ शब्दस्य ियािय उत्कलदेश जो पनश्चीयते कपर्विाजः  । ग्रन्थकृता 

क त्रापि िचनाकालसम्बिे न संकेपततम् । ििम ददतर्वाकान्यपिकृत्य अस्यिूर्विसीमा पनश्चीयते 

। पर्वश्वनाथेन रुय्यककृतालङ्कािसर्विस्वग्रन्थात् अनेकान्य दाहिणापन अक्षिशः  सम ददतापन 

सापहत्यििणे । यथा –पर्वकल्पालंकािस्योदाहिणम्- ‘नमन्त  पशिांपस िनंूपष र्वा’ एर्वमेर्व 

रुय्यकस्य । दासे कृतागपस भर्वत्य पचतः  प्रभूणां िादप्रहाि इपत स न्दरि नास्तस्मदूये । 

उघत्कठोिि लकाङ्किकण्टकागै्रयपद स्तखघसे तर्व िदं नन  सा व्यथामे । िद्यपमदं 

रुिकालङ्कािते्वन गृहीतं कपर्विाजेन । यथा दासे कृतागपस रुिकमेर्व न त  िरिणामः  

। श्रीहषिस्य िद्यापन उदाहिणतया गृहीतापन । 

धन्यावि िैदवभि गुणैरुदारैः  इत्यप्रि तप्रशंसाया उदाहिणम् । एर्वमेर्वान्यापन 

हषििपचतिद्यापन सापहत्यदििणे उदाहिणतया गृहीतापन दृश्यने्त । द्वादशशताबे्द 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%93%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%83


कये जयदेर्वस्य प्रसन्निाघर्वात् िद्यमेकं अथािन्तिसं क्रपमत र्वाच्यध्वनेः  उदाहिणरुिेण 

उद्िृतम् । 

यथा 

कदली कदली करभः  कविराजकरः  कविराजकरः  इत्यापदः  । 

एतदपतरिकं्त सापहत्यदििणे – 

िन्धौ िििस्वहरणं विग्रहे प्राणवनग्रहः  । 

अलािद्दीननृपतौ न िन्धन्धनिच विग्रहः  ॥ 

िदे्यऽस्तस्मन् अल्लार्व द्दीननृतस्योले्लखोऽस्ति । यस्य मृत्य कालः  १३१६ ईसर्वी 

आिे । अनेन प्रतीयते यत् कपर्विाजः  रुय्यकात् (११५०ई०) 

नैषिकािश्रीहशाित् (द्वादशशताब्दी) जयदेर्वात् अलार्वद्दीननृिाच्च ििर्वती 

आसीत् । 

उत्तिसीमा पर्वषयेऽपि सस्तन्त कापनपचपन्नदशिनापन । िूर्वि गोपर्वन्दठक्क िस्य 

प्रदीिे पर्वश्वनाथस्य प्रकाशमपिकृतालोचनायाः  प्रत्यालोचना कृता दृश्यते । 

यस्यकालः  १६०० तमे रिव्रष्टाबे्द स्वीपक्रयते । क मािस्वापमना ित्नाििणे 

पर्वश्वनाथस्य नामोले्लखः  कृतः  । यस्य कालः  िंचदश शताब्द्द्या मासीत् । अतो 

पर्वश्वनाथः  िंचदशशताब्द्द्यद्व िूर्विर्वती खल  । अनेन प्रकािेण कृते पर्वचािे 

पर्वश्वनाथस्य स्तस्थपत कालः  त्रयोदशशता०द्याः  उत्तिािे चत दिशशताब्द्द्याः  

िूर्वािददे पनश्चीयते समालोचकैः  । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%83_(%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE)


 


