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सूनिपत्रम् 

निषयक्रमः  

 

 Unit-I  िैयाकरण नसद्धान्तकौमुनर्द   ( Kāraka vibhakti- pachami )      

 

 

Unit-II     िैयाकरण नसद्धान्तकौमुनर्द ( Kāraka vibhakti- śasthi & Saptami  )      

 

 

Unit- III Translation of an unseen Odia/English passage into Sanskrit  

       

  

 

 Unit- IV अमरकोष (Devatā,svarga,Visnu, Lakshmi, Durgā,surya, Brahmā  

,Siva, Kārtikeya, Ganeśa, Sarasvati  from Svargavarga) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

























































































































































































































Unit- IV अमरकोष  

अमरकोशः  (आङ््गलभाषा:Amarakosha) कश्चन प्रसिद्धः  शब्दार्थकोशः  अस्ति। 

शब्दार्थकोशाः  'सनघण्टः ' इसि कथ्यिे। सन+घसि(भाषारे्) + सिच् "कट ः " (उ १।३७)। 'अर्ाथन् 

सनघण्ट्यत्यस्माि् सनघण्टः  परिकीसिथिः '। अत्र शब्दानाां िङ््गरहः , िमानार्थकाः  

पर्ाथर्शब्दाः , अनेकार्थकाः  शब्दाः  च अत्र उपलभ्यने्त । िांसृ्किे िर्थसर्धानाां कोशानाां 

मूलम् अस्ति रै्सिकसनघण्टः । र्ासे्कन िसचिः  सनरुक्तः  अस्य रै्सिकसनघण्ोः  भाष्यम्। 

अमिकोशस्य किाथ अमिसिांहः । एषः  चिटरे् शिके सििीर्-चन्द्रगटप्तस्य आस्र्ाने 

सर्द्यमानेषट नर्िते्नषट अन्यिमः  आिीि् इसि शू्रर्िे। केचन र्िस्तन्त अर्ां िप्तमे 

शिके सर्क्रमासित्यस्य आस्र्ाने आिीि् इसि। 'नामसलङ्गानटशािनम्' इते्यिि् अस्य अपिां  

नाम र्िथिे। अत्र शब्दानाम् अरे्न िह सलङ्गसनिेशः  असप कृिः  अस्ति इसि कािििः  अर्ां 

रन्थः  अत्यटपर्टक्तः  र्िथिे । 

 

अमिकोशः  श्लोकरूपेि िसचिः  अस्ति। अिः  कण्ठपाठारं् बहु िटलभां भर्सि। अमिकोशे 

त्रीसि काण्डासन (अध्यार्ाः ) िस्तन्त। स्वगाथसिकाण्डां, भूर्गाथसिकाण्डां,िामान्यासिकाण्डम् 

चेसि। एकैकस्तस्मन् काणे्ड अनेके र्गाथ ः  िस्तन्त। सर्षर्ानटगटिां शब्दाः  अत्र र्गीकृिाः  िस्तन्त। 

नानार्थर्गे सर्षर्सर्भागः  अशक्यः  इत्यिः  अत्र अन्त्यव्यञ्जनानटगटिां शब्दिांर्ोजनां कृिम् 

अस्ति। शबे्दन िह अत्र सलङ्गसनिेशः  असप कृिः  अस्ति इसि कािििः  अर्ां कोशः  अत्यन्तम् 

उपर्टक्तः  अस्ति। 

 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%98%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%81%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A5%8D
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A4%83
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%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%98%E0%A4%A3%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%81%E0%A4%83&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9A%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BF
https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%99%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8D&action=edit&redlink=1


स्वगाथसिकाणे्ड एकािश र्गाथ ः  िस्तन्त। िासन 

१ स्वगथर्गथः  २ व्योमर्गथः  ३ सिग्वगथः  

४ कालर्गथः  ५ धीर्गथः  ६ र्ाग्वगथः  

७ शब्दासिर्गथः  ८ नायर्गथः  ९ पािालभोसगर्गथः  

१० निकर्गथः  ११ र्ारिर्गथः  

द्वितीय काणे्ड 

अस्तस्मन् काणे्ड िश र्गाथः  िस्तन्त। िासन 

१ भूसमर्गथः  २ पटिर्गथः  ३ शैलर्गथः  

४ र्नौषसधर्गथः  ५ सिांहासिर्गथः  ६ मनटष्यर्गथः  

७ ब्रह्मर्गथः  ८ क्षसत्रर्र्गथः  ९ रै्श्यर्गथः  

१० शूद्रर्गथः  

तृद्वतय काणे्ड 

अस्तस्मन् षड्र्गाथ ः  िस्तन्त। िासन 

१ सर्शेष्यसनघ्नर्गथः  २ िङ्कीिथर्गथः  ३ नानार्थर्गथः  

४ नानार्ाथव्यर्र्गथः  ५ अव्यर्र्गथः  ६ सलङ्गासििङ््गरहर्गथः  

'अष्टाध्यार्ी जगन्मािामिकोशो जगस्तििा' इते्यषा उस्तक्तः  अमिकोशस्य शे्रष्ठिाां िशथर्सि। 

िांसृ्किभाषार्ाः  िाम्प्रिासर्काध्यर्नक्रमे अमिकोशस्य कण्ठपाठः  असनर्ार्थरूपेि 

र्ोसजिः  आिीि्। अमिसिांहः  िस्तस्मन् िमरे् सर्द्यमानान् िर्ाथन् सनघणू्न् शास्त्रान्तिासि च 



परिशील्य एर् एिां रन्थां िसचिर्ान् अस्ति। अिः  एर् रन्थस्य आिमे्भ िः  सलखसि - 

'िमाहृत्यान्यिन्त्रासि' इसि। व्याकििशासे्त्र िस्य सर्शेषा असभरुसचः  

आिीि्। पासिनेः  अष्टाध्याय्ाः  िूत्र-र्ासिथक-भाष्यािीसन िम्यक् परिशील्य िान् शब्दान् 

अमिकोशे र्ोसजिर्ान् अस्ति। अिः  एर् 'अमिसिांहो सह पापीर्ान् िरं् भाष्यमचूचिि्' 

(अमिसिांह्ः  व्याकििभाष्यां िमरां चोरििर्ान्!) इसि व्याजिटसिः  पस्तण्डिगोष्ठीषट प्रसिद्धा 

अस्ति। 

 

अमिकोशस्य ५० व्याख्यानासन उपलभ्यने्त। िेषट प्रमटखासन - क्षीिस्वासमना सर्िसचिम् 

'अमिकोशोि्घािनम्' भानटिीसक्षिेन सर्िसचिां 'व्याख्यािटधा' र्न्ध्यघिीर्िर्ाथनने्दन सर्िसचिां 

'िीकािर्थस्वम्' िार्मटके्तन सर्िसचिां 'पिचरििम्' सजनेन्द्रभूसिना सर्िसचिां 

'कासशकासर्र्ििपसञ्जका' 

पीद्विकाश्लोकाः  

र्स्य ज्ञानिर्ासिन्धोिगाधस्यानघा गटिाः । 

िेव्यिामक्षर्ो धीिास्स सश्रयै् चामृिार् च।। 

िमाहृत्यान्यिन्त्रासि िांसक्षपै्त्ः  प्रसििांसृ्किैः । 

िमू्पिथमटच्यिे र्गैनाथमसलङ्गानटशािनम्। 

प्रार्शो रूपभेिेन िाहचर्ाथच्च कट त्रसचि्। 

स्त्रीनपटांिकां  जे्ञर्ां िसिशेषसर्धेः  क्वसचि्।। 

भेिाख्यानार् न िन्द्िो नैकशेषो न िङ्किः । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A5%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%AA%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%83
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80&action=edit&redlink=1
https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%83&action=edit&redlink=1


कृिोत्र सभन्नसलङ्गानामनटक्तानाां क्रमादृिे।। 

सत्रसलङ््ग्ाां सत्रस्तिसि पिां समर्टने िट िर्ोरिसि। 

सनसषद्धसलङ्गां  शेषारं् त्वन्तार्ासि न पूर्थभाक्।। 

स्वर्गः  

स्विव्यर्ां स्वगथनाकसत्रसिर्सत्रिशालर्ाः । 

िटिलोको द्योसिर्ौ िे स्तस्त्रर्ाां क्लीबे सिसर्ष्टपम्।। 

बुद्धः  

बटस्तद्धमथनीषा सधषिा धीः  प्रज्ञा शेमटषी मसिः ।। 

पे्रक्षोपलस्तिसश्चत्सांसर्त्प्रसिपज्ज्ञस्तप्तचेिनाः । 

भूद्वमः  

भूभूथसमिचलानन्ता ििा सर्श्वम्भिा स्तस्र्िा। 

धिा धरित्री धििी क्षोिी ज्या काश्यपी सक्षसिः ।। 

िरं्िहा र्िटमिी र्िटधोर्ी र्िटन्धिा। 

गोत्रा कट ः  पृसर्र्ी पृथ्वी क्ष्मार्सनमेसिनी मही।। 

नमसृ्कतम् 

स्यािसहथिे नमस्तस्यिनमसििमपचासर्िासचथिापसचिम्। 

पूद्वितम् 

र्रिर्सििे र्रिर्स्तस्यिमटपासििां चोपचरििां च।। 



ककारान्ाः  

पदे्य र्शसि च श्लोकश्शिे खड्गे च िार्कः । 

जम्बटकौ क्रोष्िटर्रुिौ पृर्टकौ सचसपिाभथकौ।। 

 


