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UNIT – I : वैदिकानाां पदिचयः
1.1 Learning Objectivies
1.2 वैदिकऋषीणाां पदिचयः
1.3 वांशमण्डलम ्

1.4 वेिभाष्यकािाणाां पदिचयः
1.5 पाश्चात्यवैदिकभाष्यकािाः
1.6 प्राच्यवैदिकभाष्यकािाः
1.7 Model Questions
1.8 Further Readings

1.1 Learning Objectives :
1 -Vedas are the most ancient books….
2 - Vedic Rsi is a seer not a writer…..
3 - Vedas can be understood through the illustrations….
4 – Occidental scholars who commented on Vedas…..
5 – Oriental Scholars who commented on Vedas…..
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1.2 वैदिकऋषीणाां पदिचयः
ऋग्वेिस्य

दवभागक्रमे

दििीयमण्डलिःअष्टममण्डलां

मण्डलक्रमःप्रामादणको

यावि ्

सप्तमण्डलादन

भवदि।

िशमण्डलेष ु

वांशमण्डलदमदि

(Family

Books)नादमिम।् नवम-मण्डलां पवमान-मण्डल-नाम्ना पदिचीचिे। पवमान अत्र
सोमिेविा। सोमलिायाः िस एव सोमपवमानम।् प्रथममण्डलां

िशम-मण्डलञ्च िे

अवााचीनमण्डले। प्रत्येकां वांशमण्डलां एके न ऋदषणा िस्य वांशजेन वा सांलग्नां भवदि।यथा1.3 वांशमण्डलम ्
मण्डलम ् - ऋदषः

दििीयम ् - गृत्समिः
िृिीयम-् दवश्वादमत्रः

ु ् - वामिेवः
चिथाम
पञ्चमम ् - अदत्रः

षष्ठम ् - भाििाजः
सप्तमम ् - वदशष्ठः

अष्टममण्डलस्य ऋदषः कण्वः वांशश्च अङ्गीिा भवदि। प्रथममण्डले अदग्नसूक्तस्य ऋदषः

ु
मधच्छन्दा
दवश्वादमत्रस्य पत्रु इदि उदिदििम।् प्रथम-मण्डलस्य ऋदषः शिदचान इदि
उच्यिे। िशममण्डले िाशादनक-सूक्तानाांदवदवधिाहेिोः ऋदष-पिम्पिा न लक्ष्यिे।
एिे ऋषयः मन्त्राणाां द्रष्टा रूपेण पदिचीयन्ते न ि ु कर्त्ाा रूपेण। ऋषयः मन्त्रान ् आकाशाि ्
समाहृत्य पद्याकािेण उपस्थादपिवन्तः। िेषाां मन्त्राणाम ् अवबोधनाथं पिपाठ-भाष्यािीनाां
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्
ु य वेिज्ाःशादिकान्वय-व्यत्पत्त्यािीन
ु
िचना कृ िा। वैदिकव्याकिणस्य आवश्यकिामनभू
िदचिवन्तः। दनर्ाण्टु-दनरुक्तौ अस्य प्रमाणौ स्तः। यास्कस्य दनरुक्त एव वैदिकशिानाां
् श्य-दवदध-वाख्याियः प्रिर्त्ाः। अत्र के वलां
दनरुदक्तः दवद्यिे। ब्राह्मणग्रन्थेष ु अदप मन्त्राणाम उद्दे
्
वेिभाष्यकािाणामालोचनम उदद्दष्टमदस्त।

ु । िौ िािण-मािण-उच्चाटनात्मकान ् मन्त्रान ्
अथवाविे स्य ऋषी अथवाणअां् दगिा च इत्यच्यिे
् णिा ःदभन्नः स्विन्त्रश्च।
ु
प्रिर्त्वन्तः। दवषयवस्तदृष्ट्या
एषः वेिः ऋग्वेिाि सम्पू
1.4 वेि-भाष्यकािाणाांपदिचयः
ु
चिणां
वेिानाां

अथाज्ानाय दवदवधाः ग्रन्था उपलभ्यन्ते। प्रथमिः ब्राह्मणग्रन्थाः

ु यिाां प्रदिपाियदन्त। दनर्ाण्टु-दनरुक्ताभ्याां व्यत्पदर्त्गिाथाा
ु
मन्त्राणामपािे
ः स्पष्टीदक्रयन्ते।

व्याकिणादि-वेिाङ्गैः वैदिक-भाषावबोधने सहायिा प्राप्यिे। पिन्त ु मन्त्राणाां अन्वयच्छेि े
अथाानाां च दवशिीकिणे सायणािीनाां भाष्यस्य का आवश्यकिा वर्त्ाि े िि ् सवैिेव ज्ािम।्
वेिानाां भाष्यकिणे प्राच्य-पाश्चात्य-दवदुषामविानां महत्त्वपूणं भवदि।पाश्चात्य-दविाांसः
ु
सांस्कृिभाषा-सादहत्यमपदि

शोधां

कृ त्वा

दविेश े

वेिािीनाां

ग्रन्थानाां

माहात्म्यां

ु
उद्घोदषिवन्तः।अत्र कदिपयानाां प्रमिानाां
भाष्यकािाणाां पदिचयः के वलां प्रिर्त्म।् प्रथमिः
पिपाठदृष्ट्या ऋषीणाां पदिचयमत्र आलोचयामः ।
शाकल्यः - ऋग्वेिस्य पिपाठस्य प्रस्तौिा इदि ज्ायिे एषः ऋदषः। सः उपदनषद्काले

ा
आदवभूिासीदिदि
ऋक्प्रादिशाख्य-दनरुक्तादि-ग्रन्थेष ु उदिदििम ् । जनकस्य सभायाां
याज्वल्क्येन सह शाकल्यः शास्त्राथं कृ िवादनदि उपदनषदि प्रमाणां प्राप्यिे। अन्ाः ऋग्वेिपिपाठ-िचदयिािोsदप सदन्त येष ु िावणस्य नाम प्रदसद्धां भवदि।
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े आत्रेयस्य नाम उच्चायाि।े एषः
आत्रेयः – यजवेु िस्य ि ैदर्त्िीयसांदहिायाः पिपाठकृ त्रूपण
ा भवेदिदि मन्िे।
ऋदषः शाकल्यस्य समकाले आदवभूिः

गाग्याः – सामवेिस्य पिपाठकृ दिदि गाग्यास्य नाम आयादि। िेन पिच्छेि े बहुमात्रादण

व्यवदियन्ते। अिः स्कन्दस्वादमना उक्तम ् –‘एकदमदि शाकल्यः ,त्रीणीदि गाग्याः’| यथा –
्
्
मेहन (शाकल्यः)
म+इह+न (गाग्या
ः)

अथवाविे स्य पिकािस्य पदिचयः कुत्रादप नोपलभ्यिे। अस्य वेिस्य पिपाठः ऋग्वेिस्येव
दक्रयिे।
1.5 पाश्चात्य-वैदिक-भाष्यकािाः
FriedrichMaxmuller: (6 Dec.1823-28 Oct 1900)
पाश्चात्यदवित्स ु

मैक्समूलवेि-िशान-भाषादवज्ानािीनाां

व्याख्यानां

कृ त्वा

बहुग्रन्थान ्

िदचिवान।् सः 1823-1900 ख्रीष्टाि-पयान्त ां कायािि आसीि।् Sacred Books of
The East Seriesनाम्ना प्रकादशि-गवेषणात्मक-ग्रन्थेष ु बहुमूल्यालेिान ् अदलिि।् सः

् न ् िेशस्य
सायणस्य वेिभाष्यमदप सांयोज्य 1849-1873वषामध्ये वेिान ् सांकदलिवान।जमा
्
भाषादवि ् सांस्कृिभाषामधीत्य भाििीयज्ानस्य प्रचािां प्रसािञ्च कृ िवान।िस्य
प्रदसद्धग्रन्थः

India: What can it teach us के दिज ् दवश्वदवद्यालयिः प्रकादशिो अभूि।् िदिन ्
्
आख्यानमाला-शृङ्खलायाां बहु गवेषणात्मक-सन्दभाान ्प्रकादशिवान।1859
वषे िेन दलदििे
History of Ancient Sanskrit Literature ग्रन्थे वैदिकग्रन्थानाां दवशिां दवविणां
प्रिर्त्मदस्त।
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Sir William Jones (1746-1794)
् प्रान्ते
्
वेष्टदमदनस्टि,लण्डन

सेप्टेम्बि ् मासस्य

28

िादिकायाां

1746िमे

वषे

Asiatic

Society

of

जन्मग्रहणमकिोि।् भाििवषास्य कोल ् कािा-नगिे 1794िमे वषे एदप्रल ् 27 िादिकायाां
दिवत्वां

गिः।सोsदप

भाषादविासीि।्

िेन

एव

Bengalप्रदिष्ठादपिम।् अस्याां सांस्थायाां बहुसांख्यक-पाण्डुलेिाः सांगहृ ीिासन।् येन
सांस्कृिग्रन्थाः शोधोपिान्तां प्रकाश्यिे।

Rudolf Von Roth: (3rd April 1821- 23rd June 1895)
्
् 1846
्
जमान दविान
िोथ
िमे वषे On the Literature and History of the Veda

नामकग्रन्थां अिचयि।् सांस्कृिशिकोषेण सह यास्क-दविदचि-दनरुक्तस्यसम्पािनमदप
अकिोि।् अथवाविे स्य सांकलनकार्य्ये दिदनन-महोियस्य मागािशाकासीि।्

Albrecht Friedrich Weber: (17th February 1825 – 30th November 1901)
ु
एषःजमादन्विान ् महीधि-भाष्यां सांयोज्य शक्ल-यज
वेु िस्य सम्पािनमकिोि।् History of

्
Indian Literature अदप िेन दविदचिमासीि।वदला
न ् दवश्वदवद्यालये 1856-िमे वषे
ु भूत्वा 1867-वषे प्राचीन-भाििीय-भाषा-सादहत्य-दवभागे प्रोफे सि ्पिमलङ्कृिवान।्
दनयक्तो
William Dwight Whitney: (9th February1827- 7th June1894)
्
ु बहुग्रन्थान आले
अमेदिका-िेश े आदवभूया भाषादवि ् दिदनन भाषादवज्ानमपदि
िाञ्च अदलिि।्

सः Yale दवश्वदवद्यालये अध्यापनामकिोि।् वेिमाधािीकृ त्य Oriental and
Linguistic Studies, First series(1872) पक्षिः िस्य ग्रन्थाः प्रकादशिा आसन।्

यथा- The Veda, The Avesta ,The Science of Language। Second
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ु
Series-पस्तके
The East and West(1874)िथा1879 वषे वेि-ब्राह्मणयोः कदथिु
ु
ु
लौदकक-भाषामदधकृ त्य व्याकिणग्रन्थां िदचिवान।् पस्तकत्रये
षअथवा
विे -सांदहिाया अनवािञ्च
अकिोि।्

Maurice Bloomfield: (23rd February 1855 - 12th June1928)
अदिआ-िेश े

जदन्मिः

मौदिष ्

अमेदिका-िेशस्य

दशकागो

दवश्वदवद्यालये

्
दशक्षाग्रहणमकिोि।िथा
जोन्स ् होदिन्स ् दवश्वदवद्यालये सांस्कृिां-भाषादवज्ानदवभागे
अध्यापनामकिोि।् िेन दविदचिे The Religion of the Veda (The ancient

Religion of India)नामकग्रन्थे अमेदिका लेक्चस ा अन ् ि दहस्टिी अफ ् दिदलदजअन्स ्
पक्षिः सप्तम शृङ्खलायाां वेििािभ्य उपदनषिामालोचनां कृ िम।् 1892दमिाि ् 1906दमि-

वषामध्ये A Vedic Concordance:An Alphabetic Index… नामकग्रन्थोsदप
ु
िेन कदिि-प्रस्ति-प्रकादशिश्च।

Ralph Thomas Hotchkin Griffith: (25th May 1826- 7th November 1906)
्
ग्रीदफथ ् भाििीय-दशक्षा-सेवायाां सभ्यासीि।इन्ग्लण्ड-मू
ल-दविानयां वनािस ् महादवद्यालये
ु त्य सायण-भाष्याधािेण वेिानाां
अध्यक्ष-पिे अदधदष्ठिासीि।् मैक्समूिि ् -महोियमनसृ
्
्
ु
आङ्गग्ल-भाषायामनवािः
कृ िस्तेन। सः माद्रास-नीलदगदि-कोिदगर्य्याा
मवसि।िथा
ित्रैव
मृिः जािः।
ु
ु
वैदिकग्रन्थानामनवािके
षGrassman-H.H.Wilson-A.LudwigH.Oldenberg-A.B.Keith-Macdonell-आिीनामविानमदप सवादवदििां भवदि ।
ु E.V.Arnold‘VedicMeter’ नामकां ग्रन्थां िदचिवान।्
वैदिकछन्दसामपदि
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एििदिदिक्तां

अन्ेsदप

पाश्चात्य-दविाांसः

सांस्कृि-भाषा-सादहत्योपदि

बहुमूल्याविानां

ु
ु
कृ िवन्तः। अत्र वैदिक-भाषा-सादहत्यस्य प्रमि-गवे
षक-ऐदिहादसक-अनवािकानामालोचनां
कृ िम।्

1.6 प्राच्य-वैदिक-भाष्यकािाः
वैदिकमन्त्राणाां व्याख्या प्रथमिः ब्राह्मण-आिण्यक-उपदनषिादिग्रन्थेष ु प्राप्यिे। यज्दृष्ट्या एषा
व्याख्या कृ िा। शौनकस्य चिणव्यूह-सूत्रपदिदशष्ट एव वेिानाां प्राचीनभाष्यरूपेण स्वीदक्रयिे।
यास्के न वेि-मन्त्राणाां व्याख्यानम ् आध्यादत्मक-आदधिैदवक-आदधभौदिक-क्रमेण दत्रधा

्
ा वे आसन शौनक-यास्काियः।
दवभज्यिे। ख्रीष्टपूव-ा सप्तम-शिक-पूवम
ज ैदमनीय-मीमाांसा-सूत्र ां
वेिानाां धादमाक-कमाणः भाष्यदमदि दवदििम।् पिन्त ु वेिानाां टीकाकाि-रूपेण स्कन्दस्वामी
अग्रे गण्यिे।
स्कन्दस्वामी –(625AD)

ु
स्कन्दस्वामी ऋग्वेि-सांदहिायाः भाष्यस्यान्ते आत्मनः पदिचयां ििादि। गजिाट
्-प्रान्तस्य

ु
वलभी-नगिवासी सः भिृध्रा वु स्य पत्रासीि
।् न के वलां ऋग्भाष्यम ् अदपि ु दनरुक्तस्योपदि सः
ु
टीकामिचयि।् ऋग्वेिस्य के वलां चिथा-अष्टकां
यावि ् भाष्यां स्कन्दस्वादमना कृ िम।्
शेषभागानाां

टीका

नािायणेन(630ख्री.अ.)

उद्गीथेन(630ख्री.अ.)

च

िदचिा।

ऋग्वेिीयपिकािाणाां कृ िे स दलिदि –‘दवदचत्राः पिकािाणामदभप्रायाः’ ।
महीधिः – (16th c.AD)

वेिभाष्यकािः महीधिः मन्त्रमहोिदधः िथा वेििीपइदि टीकाियां िदचिवान।् काशीनगिे

नागि-ब्राह्मण महीधिः 1588 िमे वषे मन्त्रमहोिदधां अदलिि।् एिि ् िादन्त्रकग्रन्थ इदि
सूदचिम।्

वेििीप-ग्रन्थस्त ु

ु
शक्लयज
वेु िीय-माध्यदन्दन-सांदहिा-उपदि
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ा
दनरुक्तािीनाां उद्धिण ैः स्वव्याख्यानां प्रमाणीकिोदि। एकािशशिकस्य उर्त्िाद्धे आदवभूिउव्वटस्य प्रभावो महीधिस्य टीकोपदि दृश्यिे।
सायणः – (……. - 1387AD )

सायणः वेिाथाप्रकाशः नाम्ना वेिभाष्यां दलदििवान।् ित्पश्चाि ् सामभाष्यां काण्वभाष्यां
अथवाभाष्यां िथान्ेषाां ब्राह्मणादि-वैदिकग्रन्थानाां भाष्यमदप अिचयि।् अथवाविे स्योपदि के वलां

्
सायणेन भाष्यां कृ िम।पञ्च-सां
दहिानाां िथा त्रयोिश-ब्राह्मण-आिण्यकानाां भाष्यादण के वलां
सायणेन एव दविदचिादन।
पञ्च-वेिभाष्यम ्

कृ ष्णयजवेु िीय-ि ैदर्त्िीय-सांदहिा
ऋग्वेि-सांदहिा
सामवेि-सांदहिा

ु
शक्लयज
वेु िीय-काण्व-सांदहिा
अथवाविे -सांदहिा

ु
िादक्षणात्ये दवजयनगि-िाज्यस्य वेिभाष्यकािः सायणः मायणस्य श्रीमत्याश्च पत्रः
भवदि।हाम्पी-दनवासी-भाििाज-गोत्रीय सायणः िथा िस्य अग्रजः माधवाचायाः दवजयनगि-

िाज्ये पदण्डि-सभायाां अदधदष्ठिौ आस्ताम।् भ्रािा माधवः िस्य आिशा आसीि।् िस्य

ु म दवद्यािीथाः।शृङ्गेिी-आश्रमिः सः दवद्याप्रादप्तमकिोि।् महािाजा वक्क
ु िाय-प्रथमस्य
गिोनाा
् 1364
िथा िस्य उर्त्िादधकािी-हदिहि-दििीयस्य िाजत्वकाले सः वेिभाष्यां िदचिवान।सः

ु िायस्य पनः1379-1387
ु
दमिाि ्1378 ख्री.अ. पयान्त ां वक्क
ख्री.अ.-पयान्त ां हदिहि-दििीयस्य
प्रधानमन्त्री आसीि।् 1387िमे वषे सः पञ्चत्वां प्राप्तः।

ु
माधव-भेङ्कटमाधव-उवट-षड ् गरुदशष्यािीनाां
भाष्यमदप दवद्यन्ते।
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1.7 MODEL QUESTIONS:
अदिसांदक्षप्तप्रश्ाः –(02x__)
1 -ऋग्वेि े कदि मण्डलादन सदन्त ?
्
2 -वांशणण्डलां दकम भवदि
?

3 -दवश्वादमत्रः कस्य मण्डलस्य ऋदषः ?
4 -कः शिदचानः ?
5 -ऋग्वेिपिपाठस्य िचदयिा कः ?
6 -कः Sir William Jones ?
7 – ‘Vedic Meter’ इदि ग्रन्थः के न दविदचिः ?
8 -स्कन्दस्वादमनः कालां सूचयि।

ा
9 -उव्वटः किा आदवभूिोsभवि
?्
ु
10 -सायणस्य दपिःनाम
दकम ?्
दटप्पणी दलिि - (05x__)

्
महीधिः, वांशमण्डलम, ् पञ्चवेिभाष्यम,Griffith,
Max Muller, Whitney.

िीर्ोर्त्िप्रश्ाः – (10x__)
1 -पाश्चात्यवेिभाष्यकािाणाां पदिचयां िर्त् ।

्
्
2 -प्राच्यवेिभाष्यकािाणाम अविानम
आकलयि।
3 -वेिपिकािाणाां सूचनाां प्रिर्त् ।
अदििीर्ोर्त्िप्रश्ाः - (15 x 1)
1 -वैदिकभाष्यकािाणाां पदिचयां दवस्तािेण प्रदिपाियि ।
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1.8 FURTHER READINGS:
1- Winternitz M, The History of Indian Literature,vol.1,
MLBD,Delhi.
2- आचाया

बलिेव

उपाध्याय,वैदिक

सादहत्य

औि

सांस्कृदि,शाििा

सांस्थान,वािाणसी,1989.
=====
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UNIT- 02: काव्यनाट्यकािाणाां पदिचयः
2.1 पठनस्य उद्देश्यः
2.2 दृश्यकाव्यां –-----------------------15

्
रूपकम –-------------------------15

्
उपरूपकम------------------------15

्
2.3 श्रव्यकाव्यम –---------------------17
2.4 कादलिासः ------------------------17
2.4.1 िस्य कृ र्त्यः –--------------------17

्
1- कुमािसम्भवम –------------------17
्
2- िर्वांु शम –-----------------------18
्
3- अदभज्ानशाकुन्तलां नाटकम –-----18
्
्
4- दवक्रमोवाशीयम त्रोटकम
----------19
्
्
5- मालदवकादग्नदमत्रम नाटकम
20
्
्
्
6- मेर्दूिम िण्डकाव्यम
(गीदिकाव्यम
)20
्
्
ु हािम गीदिकाव्यम
7- ऋिसां
–----------21

2.5 भासः –------------------------------21
भासनाटकचक्रम ् -------------------22

2.5.1 महाभाििादश्रिरूपकादण ----------22
्
1- दूिवाक्यम -------------------–22
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्
2- कणाभािम –-------------------22
्
3- दूिर्टोत्कचम –---------------23
4- मध्यमव्यायोगः –--------------23
्
5- पञ्चिात्रम –--------------------24
्
6- उरुभङ्गम –--------------------24
2.5.2 िामायणादश्रि-रूपकादण ----------25
्
7- प्रदिमा नाटकम –--------------25
्
8- अदभषेकनाटकम -------------–25
्
ु
2.5.3 पिाणादश्रि-रूपकम
--------------26
्
9- बालचदििम –-----------------26
2.5.4 वृहत्कथादश्रि-रूपके -------------26
10-

्
प्रदिज्ायौगन्धिायणम –-----26

11-

्
स्वप्नवासविर्त्म –----------26

2.5.5

स्वकदिि-कथादश्रि-रूपके ------27

12-

्
अदवमािकम---------------27

13-

्
चारुिर्त्म –---------------27
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2.6 अश्वधोषः ----------------------28
2.6.1

्
महाकाव्यम ------------------28

्
ु
1- बद्धचदििम
–--------------28
्
2- सौन्दिनन्दम –------------29
2.6.2

्
प्रकिणम -------------------–29

्
ु
3- शािीपर्त्प्रकिणम
–-------29
2.7 भािदवः ----------------------–29
2.8 मार्ः -----------------------–30
2.9 श्रीहषाः—---------------------31
्
2.10 गद्यकाव्यम –----------------32
2.10.1 िण्डी –--------------------33
2.10.2वाणभट्टः -----------------–33
्
2.11 चम्पूकाव्यम ----------------34

्
2.12 गीदिकाव्यम –---------------34
2.12.1 जयिेवः –-----------------34
2.13 नाट्यकािाः--------------------2.13.1 भवभूदिः -----------------–34
2.13.2 शूद्रकः -------------------–35
2.13.3 दवशािािर्त्ः -------------–35
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2.1 पठनस्य उद्देश्यः
1 -Types of literary works in Sanskrit……
2 -the difference between POETRY ,PROSE and DRAMA……..
3 -Kalidasa as a poet and dramatist…….
4 -Poets like Bharavi,Magha, Jayadeva,Banabhatta ,Bhavabhuti
and others………
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्
ज्ािदमिां सवैःयि ् दृश्यश्रव्यत्वेन काव्यां दिवधम ् । काव्यां दकम ् ? कवेदििम ् यञ।कव-वणा
ने
्
् कदवः ।
ु च कमादण ण्यि ।कदवः
स्तिौ
दकम ?् कवयस्त ु क्रान्तिदशानः।सवाज्त्वाि सः
2.2 दृश्यकाव्यां
दृश्यमदभनेयम।् रूपकदमदि प्रदसद्धम ।् ित्र रूपकादण िशदवधादन ।
रूपकम –्
 1-नाटकम ्
 2-प्रकिणम ्
 3-भाणः
 4-व्यायोगः
 5-समवकािः
 6-दडमः
 7-ईहामृगः
 8-अङ्कः
 9-वीथी
 10-प्रहसनम ् इदि।
उपरूपकम ्
उपरूपकाणामदप अष्टािश भेिाः सदन्त । यथा –
 1-नादटका
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 2-त्रोटकम ्
 3-गोष्ठी
 4-सट्टकम ्
 5-नाट्यिासकम ्
 6-प्रस्थानम ्
 7-उिाप्यम ्
 8-काव्यम ्
 9-प्रेङ्क्षणम ्
 10- िासकम ्
 11-सांलापकम ्
 12-श्रीगदििम ्
 13-दशिकम ्
 14-दवलादसका
 15-दुमादिका
 16-प्रकिणी
 17-हिीशः
 18-भादणका इदि ।
ु
सांस्कृिसादहत्ये यादन रूपकादण सप्रदसद्धादन
िादन के वलमत्र आलोदचिादन ।
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2.3 श्रव्यकाव्यम ्
्
‘श्रव्यां श्रोिव्यमात्रां िि ् पद्यगद्यमयां दिधा’ । पद्यां दकम?् ‘छन्दोबद्धां पद्यम’।महाकाव्यां
् । गद्यां दकम?‘वृ
् र्त्गन्धोदििां गद्यम’।गद्यकाव्यां
्
ु
िण्डकाव्यञ्च श्रव्यकाव्येष ु प्रमिम
दिधा
दवभज्यिे।

कथा

आख्यादयका

च

।

‘गद्यपद्यमयां

काव्यांचम्पूदित्यदभधीयिे’।

्
ु दक्रयिे
गद्यपद्यमयत्वािेिि ् दमश्रकाव्यमउभयात्मकां
भवदि । यत्र उभयशैल्याांिाज्ः स्तदिः
ु
िि ् दवरुिदमत्यच्यिे
।किम्भकां ि ु एकादधकभाषायाम ् दविदचिां काव्यमदस्त । यथा

दवश्वनाथकदविाजमहोियेन दविदचिा ‘प्रशदस्तित्नावली’ । काव्यदमिां षोडशभाषायाां
दविदचिदमदि दमश्रकाव्यरूपेण गृहीिां भवदि। समस्तानाां काव्यानाां सदवस्तिां दवविणां नात्र
ु दवशेषाणाां कवीनाां के वलमालोचनां कृ िम ।्
प्रिर्त्म ।् पाठ्यक्रमस्य आवश्यकिानसािां
2.4 कादलिासः
सांस्कृिसादहत्ये सवाादधकमान्िाप्राप्तः कदवः कादलिासः न के वलां स्विेश े अदपि ु दविेश े अदप
पदिदचिः भवदि ।िस्य जन्मादिवृर्त्ान्तां अद्यादप दुिा भमदस्त।दवक्रमोपादधदवदशष्टिाज्ः
ा
नामोिे िने सः उज्जदयनीनगिे ख्रीष्टपूवप्रा थमशिके आदवभूिासीदिदि
मन्िे ।
2.4.1 िस्य कृ र्त्यः
1 कुमािसम्भवम–्
एिि ् सप्तिश-सगा-दवदशष्ट-महाकाव्यम ् ।अष्टसगेष ु दहमालयपवािस्य माहात्म्यां वणादयत्वा
् ष-नवसगेष ु कादर्त्ाकेयस्य जन्मवृर्त्ान्तां रूपादयिां भवदि । अत्र
दशवस्य दववाहवणान ां कृ िम ।शे

ु
ु
मख्यचदित्रे
दशवः पावािी च ।िािकासिस्य
दवनाशाय कुमािस्य कादर्त्ाके यस्य जन्म भवेदिदि
इन्द्रादिदभः दचदन्तिम ् । ििः दशवपावािीपदिणयां किं ु चेदष्टिवन्तः । अनेन कन्दप ाः

भिीभूिोsभवि ् । महािेवस्य िृिीयनेत्रस्य अदग्नना िग्धीभूि ां कामिेवां दृष्ट्वा पावािी
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भग्नमनोिथा जािा। िि ् पश्चाि ् सा िपस्कृ त्वा दशवां प्राप्तविी । काव्येsदिन ्पावािी अपणाा
इदि नादमिा । िपश्चिणस्य पिाकाष्ठा उिाहृिा अत्र ।
2 िर्वांु शम–्
ु ु लस्य
उनदवांशसगेष ु िर्क

महनीयिाां प्रदिपाियदि कदवित्र । प्रथमे श्लोके वागथारूप-

ु ु लजानाां
पावािीपिमेश्विौ नमस्कृ त्यिीदिपािािभ्यः लवकुशौ-अदग्नवणा-यावि ् सवेषाां िर्क
ु
यथायथां वणान ां कृ िम ् ।िात्कालीक-भौगदलक-अवदस्थिेः,शासननीिेः,दिदग्वजय-यद्धािीनाञ्च
अदवकलां

ु
दचत्रमपस्थादपिां

महाकदवना

कादलिासेन।

ु
दहमालयस्यआश्रमस्य,दबन्ध्याचलस्य,समद्रिटस्य,नादिके
ल-पूगादि -वृक्षाणाां च वणान े कवेः
ु
ु पदिलक्ष्यिे ।अदिन ् महाकाव्ये िादक्षणात्य-यद्धयात्रा-प्रसङ्गे
न ैपण्यां
उरदेिेशस्यादप उिे िः
् वांु शस्य
ु
ु
प्राप्यिे।क्षद्र-उड
अदिक्रमणां यथा दुष्किां भवदि िथ ैव महान-िर्
ुपने दवपल-पािावािस्य
वणान े उडपु -सदृश-कदव आत्मानमक्षमेदि मन्िे ।
3

अदभज्ानशाकुन्तलां नाटकम –्

ख्यािवृर्त्मादश्रत्य कॊsदप प्रख्यािवांशीयः िाजदषाः नाटकस्य नायकः भवेि।् सः प्रिापवान ्
ु ैः सम्पन्नः स्याि ् ।शृङ्गािः बीििसो वा अङ्गीिसः भवेि।् अदिन ्
अदपच दिव्यादिव्यगण
ु
ु
पञ्चसन्धयः,अभ्यियात्मक-नायकोदचि-ग
णाः,नाना-अङ्गिसाः
सदिदलिाः सदन्त ।पञ्चिः
ु
िशाङ्काः वर्त्ेि । नाटकां गोपच्छाग्रदमव
समापयेि ।्

्
अदभज्ानेन ज्ािा शकुन्तला,ििदधकृ त्य कृ िां नाटकम ् अदभज्ानशाकुन्तलम।नाटके
sदिन ्
शकुन्तला नादयका,दुष्यन्तश्च नायकः। माधव्यनाम दवदूषकः िाज्ः सिा,नमासहायकश्च
ु
भवदि। दप्रयम्विा-अनसूया-गौिमी-शाङ्गािव-शाििि-सानमिी-कै
वर्त्ा-मािल्यादि-चदित्रादण

ु
कादलिासस्य किनाप्रसूिादन पात्रादण।अत्र अदभज्ानां दुष्यन्तनामादङ्किा एका मदद्रका।
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ु
मदद्रकािशा
न ेन

दह

दुष्यन्तस्य

दुवाासा-अदभशाप-जदनि-दवििणां

समाप्तां

जािम ्

्
ु गजप्रवेश।महाभाििीय-शाकुन्तलोपाख्यानस्य अवलम्बनेन नाटकदमिां दविदचिम।पिन्त
दुवााससः शाप-धनदमत्रोपाख्यान-मािदलप्रवेशाियस्तथा सवोपदि

ु िनपदस्थदिः
ु
कण्वमने

कादलिासस्य एव अदभनवा किना। सप्त-अङ्क-दवदशष्ट-नाटके शृङ्गाि एव अङ्गीिसः।सप्तमाङ्के
अद्भूििसप्रिशानाय

अन्तिीक्षे

आकाशे

स्वगे

मािीच-आश्रमे

च

िथस्य

ु
ु
गमनदृश्यमपस्थाप्यिे
। दुष्यन्तः धीिोिार्त्नायकः। शकुन्तला मग्धानादयका
।अस्य
् श्रष्ठे ां काव्यम।्
प्रस्तावनायाां नान्दीश्लोके दशवस्य अष्टमूर्त्या ः पदिकदििाः । नाटके ष ु एिि सवा
उक्तञ्च –

् िम्या शकुन्तला’
‘काव्येष ु नाटकां िम्यम ित्र

ु
भाििीय-सांस्कृिेः प्रकृ ष्टमिाहिणमे
िि ् नाटकदमदि सवैः स्वीकृ िम ।्
4

्
दवक्रमोवाशीयम त्रोटकम
–्

्
उपरूपके ष ु त्रोटकां व्यवहृत्य कादलिासेन दवक्रमोवाशीयां िदचिम।त्रोटकस्य
वैदशष्ट्यदमिां यि ्
दवदूषकः प्रत्येके अङ्के समायादि।िथा अदिन ् सप्त अष्ट नव पञ्च वा अङ्काः सदन्त।
ु भवदि ।
दवक्रमॊवाशीये पञ्चाङ्काः वर्त्ान्ते। प्रत्येकेsङ्के दवदूषकस्य समावेशने शृङ्गाििसः प्रमिः
उपरूपके sदिन ् नादयका

अप्सिा

उवाशी

इन्द्रस्य

अदभशापेन

मत्त्यालोकमागत्य

ु
मानवलोकस्य दवक्रमनामा िाज्ा सह दववाहमकिोि ् । दवक्रमस्य स्वपत्रिशा
न ेन अदभशापाि ्
ु उवाशी अन्तदहििा जािा । इन्द्रलोकां प्रदि प्रत्यावर्त्ानकाले सा पनः
ु शादपिा ।
मक्ता

ु
दवक्रमिाजा िामदन्वष्यन ् स्वगं गत्वा लिायाां पदिवदर्त्ािामवाु शीं प्राप्तवान।् इन्द्रस्य अनमदिां
्
ु
लब्ध्वा सा िाज्ा सह मत्य ालोके दचिमदिष्ठि।ऋग्वे
िस्य परुिवा-उवा
शी-सांवाि-सूक्तस्य
ु
आधािेण िदचिदमिां त्रोटकम ् । अत्रादप कादलिासः अदभज्ानशाकुन्तलदमव कथावस्तदन
बहुपदिवर्त्ानां कृ िवान।्
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5

्
मालदवकादग्नदमत्रम नाटकम
–्

नाटके sदिन्पञ्चाङ्काः सदन्त। दविभािाजकुमािी-मालदवका नादयका,दवदिशादधपदि-अदग्नदमत्रः

नायकश्च। अन्रूपकियदमव कदवप्रौढत्वस्य अभावाि ्एिि ्कादलिासस्य प्रािदम्भकी िचनेदि
दवचायाि।े पिन्त ु कादलिासस्य आदवभाावकालदनरूपणप्रसङ्गे नाटकदमिां दवशेषमदस्त।
ु
पष्यदमत्र-अदग्नदमत्रयोः
दिदग्वजयवणानया

िथा प्रस्तावनायाां भासस्य नामोिे िनेन

िस्यकालां दनरूप्यिे।
6

्
्
्
मेर्दूिम िण्डकाव्यम
(गीदिकाव्यम
)–

ु
िण्डकाव्यदमिां कादलिासस्य दविर्त्ाां प्रदिष्ठापयदि। कलेविदृष्ट्या महाकाव्याि ् क्षद्रमदप

ा ध
े े उर्त्िमेर् े चििानीन्तनमेर्दूिां िण्डकाव्यां सांस्कृिसादहत्यवाङ्ममये शीषात्वां लभिे। पूवम
भाििभूिण्डस्य भौगदलकदचत्रां प्रिर्त्मदस्त। स्विादधक-शि-श्लोकै ः निी-पवाि-वन-पत्रु
ु
ु दि-पिस्पिैः
पष्प-फल-औषदध-पश
-पक्षी-स्थू
लसूक्ष्मप्रकृ दि-मानवीयानभू
उपाख्यानानाञ्च

उिे िः

वैशद्येन

सह

स्विादिस्विशिैरुपस्थादपिम।्

सम्पका अत्र

यक्षः

आलम्बनदवभावः,मेर्श्च उद्दीपनदवभावः.। शापेन िदण्डिः सन ् एकवषं यावि ् पत्नीदविदहिः
ु
े ां प्रेियदि।
यक्षः दबन्ध्यपवाि े दवचिदि, पनिाषाढस्य
प्रथमदिवसेआकाशे मेर् ां दृष्ट्वा सांिश

ु
प्रणयीहृिया यदक्षणी उर्त्िदिदश अलकापर्य्यां
दनवसदि। धूम-ज्योदिः-सदलल-मऋिाां
े हिणयोग्यिा नादस्त। िथादप कदवः मेर् ां
सदन्नपािेन िदचिःमेर्ः दनजीवः। िस्य सांिश

े वाहकरूपेण उपस्थापयदि। अपिञ्च यक्षस्य नामादप नोच्चाियदि। कदश्चि ् कामार्त्ाा
सांिश
अदभशप्तः गन्धवाः वषााकालीनां र्नां दृष्ट्वा स्वावेग ां प्रकाशयदि। दवप्रलम्भ-शृङ्गािः

्
गीदिकाव्यस्यास्य अङ्गीिसः। एिि ् कथावस्त ु पूणिा या कदवकदििम।अदपच
उज्जदयन्ाः
दवशेषवणानयाकवेरुज्जदयनीप्रीदिः

प्रमादणिा।

िदक्षणिः

उििदिशां

प्रदि

गच्छिः

ु
मौसमीप्रवाहस्य
मागे उज्जदयनीनगिी नायादि। अिः िीयाक ् गदिां प्राप्य मेर्ः उज्जदयनीं

्
गच्छेदिदि सूदचिम।दनिार्ग्रीष्मः
यिा समग्राां धिीत्रीं पीडयदि ििा मेर्ः सन्तप्तानाां
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कृ िेशिणिायी भवदि।कृ दषकायेsदप सहायिाां किोदि। जीवनधािणाय मेर् एव एक
सहायकः। सः यक्षः भवेि न् वा ।
7

्
ु हािम गीदिकाव्यम
ऋिसां
–्

षण्णाां ऋिूनाां वणाना प्राप्यिेsदिन ् िण्डकाव्ये।एिि ् कादलिासेन दविदचिां न वेदि शङ्का
दवद्यिे। ऋिूनाां वणानायामदप शृङ्गािस्य प्रभावः पदिलक्षिे। प्रकृ िेः रूपवैदचत्र्यां कीदृशां िमणीयां
िि ्

प्रिदशािम।्

षट ्-सगेष ु

ग्रीष्म-वषाा-शिि ्-हेमन्त-शीि-वसन्तादिऋिूनाां

ु न पदिलक्ष्यिे।
कादलिासोपम-कदव-न ैपण्यां

वणान े

कादलिासः शृङ्गािी कदवः। िथादप िस्य कृ दर्त्ष ु उिार्त्भावस्य प्रभावः ििीदृश्यिे। प्रेयसः

ु न्ून ां कृ त्वा स्वगीयसिस्योपदि
ु
श्रेयान ् श्रेष्ठः। सवेष ु ग्रन्थेष ु पादथावसिां
प्राधान्ां ििादि।

ु
पश्चािापेन िपश्चिणेन च आत्मशदद्धजाा
यिे। शकुन्तला-दुष्यन्त-उवाशी-दवक्रम-पावािीु
ु
सिदक्षणा-दििीप-यक्षादिचदित्रादण
इिां प्रमाणीकुवदा न्त। काव्यशैल्याां वैिभीिीदिः प्रसािगणश्च

ु भवदि।अिः कथ्यिे ‘उपमा
िस्य दप्रयः भवदि। उपमालङ्कािस्य प्रयोगे सः दनपणो
कादलिासस्य’।

िस्य

उपमालङ्कािे

उपमेय-उपमान-औपम्यवाचकशि-

्
ु म स्पष्टरूपॆ
ा ृ दिसामान्धमाादिचिणाा
ण प्रयोगः दक्रयिे। सः प्रकृ दिकदवदिदि ख्यािः।अन्तप्रक
ु
वदहप्र ाकृ त्योः रूपायने िस्य िलना
नादस्त।
2.5 भासः
महाकदवः भासः सांस्कृिरूपकाणाां जनके दि{Father of Indian Drama} प्रदसदद्धां
लभिे।कादलिासेन मालदवकादग्नदमत्रनाटकस्य प्रस्तावनायाां दलदििमदस्त-‘प्रदथियशसाां
ु
भास-सौदमि-कदवपत्रािीनाां
प्रबन्धानदिक्रम्य कथां वर्त्ामानस्य कवेः कादलिासस्य कृ िौ
ु
बहुमानः’।अिािनमीयिे
भासः कादलिासस्य पूववा र्त्ीकदवदिदि। िस्य आदवभाावः

दििीयशिक-ई.पूव-ा काले भवेि।् पिन्त ु िस्य काव्यादन दवांशशिािीं यावि ् प्रकादशिां
Odisha State Open University, Sambalpur

21

ा ां
नासीि।् 1912 ख्रीष्टाव्िेT.Ganapati Shastri महोियः त्रयोिशरूपकाणाां एककर्त्ृत्व
्
प्रमाणीकृ त्य भासकाव्यान ् भासनाटकचक्रां नाम्ना प्रकादशिवान।1906ख्रीष्टाव्ििः
1912

ु शषे ु भासकाव्यानाां पाण्डुदलदप-सांग्रहः िेवनागिीदलप्याां
पयान्त ां के िल-माद्रास-मैसिप्रिे
पाठोद्धािश्च कृ िम ् । कदवः जयिेवः प्रसन्निार्वे ‘भासो हासः’ इदि अदलिि।् अिः
ु आसीदिदि िक्याि।े
हास्यिसपदिवेषणे सः दनपणो
भासनाटकचक्रम ्
महाभािि-िामायण-वृहत्कथा-आधािेण भासः स्वरूपकादण िदचिवान।्
2.5.1 महाभाििादश्रिरूपकादण
1-

दूिवाक्यम –्

ु श्रीकृ ष्णस्य िौत्यकमाणा दुयोधनस्य प्रदिदक्रया वण्यािsे त्र। यिा दुयोधनः
हदस्तनापयां

् क्त्वा
ु
‘िािदनस्पृहः पिात्मजानाां दपिृिाां कथां ब्रजेि’इत्य
पण्डूां दनन्ददि ििा दूिवेषी श्रीकृ ष्णः

ु
‘व्यासेन जािो धृििाि एष’ उक्त्वा िायाद्यस्योपदिप्रश्मपस्थापयदि।
वीििसपूण-ा रूपकदमिां
व्यायोगस्य भेि े आयादि।
2-

कणाभािम –्

ु
कणास्य कवच-कुण्डल-िानां िथा पिशिाम-प्रसङ्गे
अत्यदधकध ैयं समाहृत्य मूल-महाभाििीयु
ु
कथावस्तनः
प्रयोगः कृ िः। आवश्यकिानसािां
पदिविान ां कृ त्वा नाटकीयिाांसज
ृ दि

ु
भासः।वीििसः मख्यः
भवदि। पिन्त ु कणास्य मनोव्यथाां प्रकाशदयि ां ु करुणिसां सांयोजयदि।
ु ण एव धमाः यत्न ैः
कणाः कथयदि -सवं क्षयां यादि। के वलां हुिां िर्त्ञ्च िथ ैव दिष्ठदि। परुषे
साध्यः भवेि।्
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3-

दूिर्टोत्कचम –्

ु
अत्र दहदडम्बा-पत्र-र्टोत्कचःनायकः।
रूपकदमिांव्यायोग उत्सृदष्टकाङ्कः वेदि वैमत्यमदस्त।
ु
ु
अदभमन्-मिणोपिान्त-कथावस्त

ु
समपस्थास्यिे
sत्र।गान्धािी

कुलनाशस्य

ु
ु
समयोपदस्थिदमदि सूचयदि।धृििािोsदप शकुदनां भत्सायन्पत्रनाश-दुःिमन
भवदि।ििा
धमं

समाचदििदां ु श्रकृ ष्णः भीमपत्रांु प्रेियदि। र्टोत्कचः दूिरूपेण धृििािां दवज्ापयदि यि ् एकस्य
ु
ु
पत्रस्यदनधने
यदि िादृशां दुःिां प्राप्तां िदहि शिपत्राणाां
मिणेन दकां भवेि।् एििेव उक्त्वा सः

िौत्यां सम्पाियदि।रूपके sदिन ् भििवाक्यां न वर्त्ाि।े अिः रूपकदमिमसमाप्तदमदि
दवचाियदन्त समालोचकाः।
4-

मध्यमव्यायोगः –

नामिः ज्ायिे एिि ् व्यायोगः। व्यायोगे एकाङ्कः दवद्यिे। स्वि-स्त्री-पात्राणाां बहु-

ु
परुषपात्राणाां
िथा ख्याि-धीिोद्धि-नायकस्य प्रयोगः कुयााि।् हास्य-शृङ्गाि-शान्तिसा

ु
ु
अङ्गीिसरूपेण न व्यविीयेि। मध्यमशिेन भीम इदि ज्ायिे।कुन्तीपत्राणाां
भीमः मध्यमपत्रः
ु हां गच्छन ्िाक्षसभवदि। ब्राह्मण-के शविासः सपदिवािां उपनयनोत्सवे योगिानां कर्त्ं ु बन्धगृ

्
ु
ु सदि िे
र्टोत्कचां पश्यदि।र्टोत्कच अकार्य्यादमदि ज्ात्वा अदप माििाज्या
िान मादिि
मु द्यिे
ु सवासिदिक्रमेण
अहां-अहदमदिउच्चाियन्तः मर्त्माु ागिाः। अन्तिः दवप्रस्य मध्यमपत्रः

आहािरूपेण स्वीकृ िः। मध्यम मध्यमेदि यिा र्टोत्कचः िां आियदि ििा मध्यम-पाण्डव-

ु
ु
भीम ित्र आगच्छदि। इत्थां दपिापत्रदमलनां
भवदि। ब्राह्मणोsदप सपदिवािां सिदक्षिः
सन ्
ु
बन्धग्रामां
गच्छदि।
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5-

पञ्चिात्रम –्

ु दवमशासन्धेः प्रयोगः न
काव्यदमिां समवकािभेि े आयादि। समवकािे त्रयाङ्काःभवेयः।

ु
दक्रयिे। िािश-सांख्यक-धीिोिार्त्-नायकाःिेवाः मानवाः वा भवेयः।
वैदिकछन्दसाां
ु व्यापकिा अदप दनयदन्त्रिा
व्यवहािोsदप दक्रयेि। दवशेषदमिां यि ् अदिन ् दवषयवस्तनः
भवदि। यथा प्रथमाङ्कस्य कथा िािश-नालीदभः दििीयाङ्कस्य चिस्रृदभः नालीदभः
् एका नालीका}।
िृिीयाङ्कस्य िाभ्याां नालीभ्याां दनष्पािनीया।{र्दटकाियम =
समवकािेsदिन ् दुयोधनः

ु
मख्यनायकः।

ु
गरुिदक्षणाप्रिानाथं
दुयोधनेन

द्रोणाचायाः

ु
ू क-िानअनरुध्यिे
। उर्त्िेण द्रोणः पाण्डवानाां कृ िे भूदमां याचिे। िच्छृत्वा दुयोधनः शर्त्ामल
ु
प्रिानाय सिदिां ििादि। िानस्य दवदनमयेन पाण्डवाः पञ्चिादत्रां यावि ् अज्ािवासे दिष्ठेयः।

ु पाण्डवानाां पदिचयः
पाण्डवाश्च दविाननगर्य्यां अज्ािरूपेण दस्थिाः। गोधनहिणोपिान्तां यद्धे
कौिवैः प्राप्तः। ित्रैव द्रोणः सोपादधक-स्वयाचना-पूिणाय दुयोधनां कथयदि। दुयोधनः
ु
ु
गरुिदक्षणाां
प्रयच्छदि। रूपके समवकाि-लक्षणानसािां
दुयोर्नस्य उिार्त्त्वां द्रोणस्य
ु ।
दशष्यवत्सलत्वञ्च यज्यिे
6-

उरुभङ्गम –्

ु
महाभािियद्धस्य
अदन्तमपयााय े

दुयोधनां दवहाय सवे कौिव-भ्राििः मृिाः जािाः।

ु किोदि। श्रीकृ ष्णस्य इदङ्गिेन भीमः उिौ गिाप्रहािां कृ त्वा दुयोधनां
दुयोधनःभीमेन सह गिायद्धां
हदन्त। बलिामस्य सहायिाां न नीत्वादप सः सन्तोषां लभिे। यिः बलहीन इदि न ,भीमस्य

ु
छलेन कृ ष्णस्य कू टनीदिना सः पिादजिो भवदि। पत्नीपौिवीं दपत्रोः पत्रािीनाां
च
ु
ु
िादयत्वदनवााहाथं उपदिशदि। क्रुद्ध-क्षब्धश्च
अश्वत्थामा दुयोधनपत्र-दुजा
यस्य िाज्यादभषेकां
काियदि।काव्यस्यान्ते दुयोधनःपञ्चत्वां प्राप्नोदि।
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ु
ु
नाट्यशास्त्रप्रणेिा-भििमदननािङ्गमञ्चोपदि
मृत्यःु न प्रिदशािव्य इदि स्पष्टमद्घोदषिम
।् अत्र

िस्य व्यदिक्रमः पदिलक्षिे। अन्त्च्च्च दुयोधनः उिार्त्चदित्र-रूपेण दचदत्रिः। न ि ु
ु
अदभमानी-क्रूि-उद्धि-परुषरूपे
ण यथा महाभाििे वदणािमदस्त।
एिादन सवाादण महाभाििादश्रिादन रूपकादण सदन्त।
2.5.2 िामायणादश्रि-रूपकादण
7-

प्रदिमा नाटकम –्

िामायणीकथामादश्रत्य िदचिां रूपकदमिम।् िाजकुमाि-िामस्य िाज्यादभषेकािािभ्यिे
्
ु िावण-पिाजयोपिान्तांअयोध्याां प्रत्यावत्य ा पनः
ु िाजारूपेण अदभदषक्त
काव्यम।लङ्काय
द्धे

्
आसीि।एषाकथा
उपस्थादपिाsत्र। नाटकीयिाां समासादिि ां ु यत्र ित्र पदिवर्त्ानादन कृ िम।्
ा ानाां प्रदिमाः सदज्जिाः सदन्त। ित्र
नाटकस्य आकषाणां भवदि प्रदिमागृहः यत्र मृिपूवज
िशिथस्य प्रदिमाां दृष्ट्वा भििः सवावर्त्
ृ ान्तां जानादि। पश्चाि ्कौशल्याां क्षमाां याचिे। स्वमाििां
कै कयीं भत्सायदि च। सप्ताङ्कदवदशष्टनाटकदमिम।्
8-

अदभषेकनाटकम –्

एििदप िामकथादश्रिनाटकां भवदि। िामायणस्य दकदष्कन्ध्याकाण्डािािभ्य लङ्काकाण्डां यावि ्
ु
कथाां षडङ्के ष ु सांयोज्य भासः सग्रीवस्य
श्रीिामस्य च अदभषेकां काियदि। िामायणदमव नात्र

लङ्कासेिःु वानिैः दनदमािम।् वरुणिेवः स्वयां जले मागं प्रिर्त्वान।् दनवाहणे अद्भूििसस्य
अविािणाय िामां नािायणेदि नाम्ना स्तूयन्ते। ित्र दिवांगिः िशिथोsदप उपदस्थिासीि।्
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्
ु
2.5.3 पिाणादश्रि-रूपकम
9-

बालचदििम –्

ु
ु वदणािा ििेव पञ्चाङ्के ष ु
कृ ष्णस्य बाल्यलीला यथा श्रीमद्भागवि-महाभाििहदिवांश-पिाणादिष
योजयन ् बालचदििे उपस्थादपिा। कृ ष्णजन्मािािभ्य कां समिणां यावि ् वृर्त्ान्तां नाटके

ु ि-धीिोिार्त्पदिवेदषिम।् बालकोsदप कृ ष्णः नाटकस्य नायकः। लौदकक-अलौदकक-गणोपे

ु
नायकः बालकृ ष्णः।अत्र मख्यिसः
वीि एव। अदिन ् शृङ्गाििसस्य प्रयोगः न कृ िः।

ु
ख्यािवृर्त्मदप भासस्य कदवप्रदिभा-वणानाचाििी-सिलभाषाः
च नाटकीयिा-पदिस्फुटने
् पदिदचिमदस्त।
ु
सहायिाां कुवादन्त। येन सांस्कृिरूपके ष ु बालचदििम स
2.5.4 वृहत्कथादश्रि-रूपके
10-

प्रदिज्ायौगन्धिायणम –्

ु
ु
उियन-वासविर्त्ा-कथा लोककथारूपेण सप्रदसद्धा।
एषा गणाढ्यस्य
वृहत्कथायामदप दवद्यिे।
मेर्दूिेsदप कादलिासः उियनकथाया उिे ि ां किोदि।वत्सिाज-उियनः उज्जदयनी-

्
िाजकुमािी-वासविर्त्ाम अपहृत्य
दववाहमकिोि।् मन्त्री यौगन्धिायणः रुमण्विा सह मन्त्रणाां

कृ त्वा िाज्ः सहायिाां किोदि।यिः वीणावािनेन छद्म-गजां वशीकिं ु उद्यि-उियनः स्वयां
ु
प्रद्योिस्य वन्दी भूत्वा कािागािे दनदक्षप्तः। चिदभािङ्कै
ः सांयोदजिदमिां रूपकम।्
यौगन्धिायणस्य प्रदिज्ा काव्यस्यास्य वीजां भवदि।
11-

स्वप्नवासविर्त्म –्

नाटकदमिां भासस्य श्रेष्ठा कृ दिः। षदििङ्कै उियनकथामादश्रत्य भासः मगधिाजकन्ा-पद्माविीं
नादयकारूपेण उपस्थापयदि। प्रदिज्ायौगन्धिायणे वासविर्त्ा-उियनयोः प्रणय-पदिणयः
वदणािः। स्वप्नवासविर्त्ांनाटके वासविर्त्ा स्वयां पद्माविी-उियनयोःदववाहां काियदि।

प्राक्राजा-प्रद्योिस्य कन्ाां वासविर्त्ाां पदिणीय उज्जदयन्ाः, पश्चाि ् पद्माविीं पदिणीय
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ु ां भासेन –‘ चक्रािपांदक्तदिव गच्छदि
मगधस्य दमत्रिाज्यां भवदि वत्सिाज्यम।् सम्यगक्त

ु न कथयदि च –‘पञ्चेषमा
ु िनः यिा कथमयां षष्ठशिः पादििः’।
भाग्यपदतः’। उियन-मिे

् िां दिष्ठदि। एििेव पदिणमदयि ां ु मन्त्री
ु
आरुदणां दवदजत्य उियनः स्विाज्ये पनिदधदष्ठिो
सन दनवै

रुमण्वान ् यौगन्धिायणश्च योजनाां कुरुिः। नाटकस्य नामकिणस्य साथाकिाां प्रदिपािदयि ां ु
पञ्चमाङ्के स्वप्नस्य प्रयोगः कृ िादस्त।
2.5.5 स्वकदिि-कथादश्रि-रूपके
12-

अदवमािकम-्

ु
षडङ्क-दवदशष्टां नाटकां भासस्य किनाप्रसूिदमदि सदनदश्चिम
।् एिि ् प्रकिणदमत्यदप

ु सः
समालोचकै ः दवचायाि।े अदवमािकः धीिलदलिः नायकः। पिन्त ु प्रकिणस्य लक्षणानसािां
न दवप्रः न वदणक ् नादप अमात्यः भवदि। सौवीि-िाजकुमाि-अदवमािकः काशीिाज-पत्नीु नायाः िथा अदग्निेवस्य पत्रोsदस्त।
ु
सिशा
बाल्यकाल एव अदव-रूपी-िाक्षसस्य बधां कृ त्वा

ु ने ः।कुन्तीभोजस्य कन्ा कुिङ्गी
अदवमािक-नाम्ना पदिदचि आसीि।् िस्य प्रकृ िनाम दवष्णस
नादयका च। शृङ्गाि अत्र अङ्गीिसः। नाटकीयिा एव रूपकस्यास्य वैदशष्ट्यम।्
13-

चारुिर्त्म –्

्
एििदप कवेः स्वकदििां कथावस्त।ु अत्र वदणक-ब्राह्मण-चारुिर्त्ः
नायकः। नादयका च
गदणका वसन्तसेना। वसन्तसेनयाअलङ्कािन्ास एव कािणां भवदि नादयका-नायकयोः

्
दमलनस्य। वसन्तसेना शकािाि भीत्वा
चारुिर्त्ां अलङ्कािादण प्रयच्छदि। िृिीयाङ्के सज्जलकः
ु ङ्के आभिणानाां दवदनमयेन
चारुिर्त्स्य गृहे प्रदवश्य िानेव आभूषणान ् चोियदि। चिथाा

ु
मिदनकाां िासमक्ताां
कर्त्माु ् सज्जलकः वसन्तसेनाां प्राथायदि।सा स्वपदिचादिका-मिदनकाां

ु
िासत्वभावाि ् मोचयदि। ि ैिेवालङ्कािैः दवभूदषिा भूत्वाचारुिर्त्स्य गृहां गन्तमु द्यिे
वसन्तसेना। ििा दुदििन ां जािदमदि चेटी सूचयदि। अदभसिणे दुदििनस्य हेिोः बाधा
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जािा।नाटकस्य कथावस्त ु असम्पूणदा मव प्रिीयिे। अत्र द्यूिक्रीडायारुिे िोsदप वर्त्ािदे ि

सांवाहक-चदित्रेण ज्ायिे। दवदूषकः चारुिर्त्स्य िादिद्र्येsदपिेन सह वसदि।भासः यज्फलम ्
नाम नाटकस्यादप िचदयिा इदि समालोचकाः िका यदन्त। अदभनयदृष्ट्या भासस्य
समस्तरुपकादण आिशास्थानीयादन। मञ्चोपयोगी-रूपकाणाांिचनायाां सः दसद्धहस्तः।

ु
सिलसांस्कृिभाषा-सांलापोपस्थापनशैली-नाटकीयिा-िथा-सामादजकै ः सह भावानबन्धनदृष्ट्या
भासनाटकचक्रां समथामेव।
2.6 अश्वधोषः
ु क्षीपत्र-अश्वर्ोषः
ु
ु
सवणाा
बद्धस्य
चदििमादश्रत्य िे महाकाव्ये एकां प्रकिणांच दलदििवान।् सः

साके ििेशवासीदि स्विदचिग्रन्थे स्वयमेव अदलिि।् अयोध्यायाां (80 AD) जन्म लब्ध्वा
(150AD)

्
्
पेशावि(पादकस्तान
)प्रान्ते

दिवांगिः।(Wikipedia)।

सः

कदनष्कस्य

सभाकदवपिमलङ्कृिवान।् कुषाणिाजा कदनष्कः प्रथमशिक-ख्रीष्टाव्िे 78 वषे शकाव्िां
् अश्वर्ोषस्य समयःप्रथमशिक एव
ु
प्रचदलिवादनदिऐदिहादसकै रुदिदििमदस्त। एििनसािम

ु ना दक्रयिे। ियोः पौवाापौयामदप
भवेि।् काव्यशैलीदृष्ट्याकादलिास-अश्वर्ोषयोः िल

आलोच्यिे। स्वस्य ग्रन्थे आत्मानां महाकदवः आचायाः दभक्ष ु इदि च उच्चाियदि। अिादििां
ु
ज्ायिे सः बौद्धदभक्षिासीदिदि।
2.6.1 महाकाव्यम ्
1-

ु
बद्धचदििम
–्

ु काव्यस्य दकयिांशमेव प्राप्यिे।
अष्टदवांशदि-सगैः दविदचिदमिां महाकाव्यम।् पिन्त ु अधना
ु
ु सवााथ ादसद्धः पत्नीशेषाद्धास्य सप्तिशसगााः उपलब्धा सदन्त। माया-शद्धोिनयोः
पत्रः

ु
ु
यशोधािाां पत्र-िाहुलां
च पदित्यज्य समादधस्थः सन ् बद्धत्वां
लभिे। दनवााण ां प्राप्य बौद्धधमं
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प्रदिष्ठापयदि। लुदम्बनी-वने जन्मग्रहणािािभ्य दनवााणप्रादप्तपयान्त ां इदिवृर्त्मस्य काव्यस्य
कथावस्त।ु
2-

सौन्दिनन्दम –्

ु
ु
ु नन्दः कामेन
सन्दिी
िथा नन्दः महाकाव्यस्य नादयका नायकश्च। बद्धस्य
दवमािःु पत्रः

ु
ु
ु
पीदडिः सन ् दशष्यत्वां न गृह्णादि। पश्चाि ् बद्धः
िस्य मण्डनां
कािदयत्वा दभक्षदिदि
ु
उद्घोषयदि।अनेन अदप नन्दस्य कामासदक्तः न त्यक्ता। दहमालयां गत्वा नन्दस्य मनदस बद्धः

ु
ु
वैिाग्यां जनयदि। मका टी-अप्सिसोः दृष्टान्तेन सन्दिीं
प्रदि िस्य अहेिकासदक्तः
समाप्ता
्
ु ण धमास्य प्रचािमकिोि।काव्ये
जािा। आध्यादत्मकज्ानां लब्ध्वा दभक्षरूपे
sदिन ् अष्टािश
सगााः दवद्यन्ते।
2.6.2 प्रकिणम ्
3-

ु
शािीपर्त्प्रकिणम
–्

ु
ु इदि उच्चायाि।े शािी मािा
एिि ् रूपकस्य प्रकिणभेि े आयादि। पादलभाषायाां ‘पत्रः’‘प
र्त्’

ु
ु
भवदि । शािीपत्रः
कथां बद्धस्य
दशष्यत्वां स्वीकिोदि ििेव अस्य प्रकिणस्य
् अङ्काः सदन्त। एिि ् व्यदिदिक्तम अश्वर्ोषस्य
्
ु
कथावस्त।अदिन
नव
अन्ादन अदप काव्यादन
ु
सदन्त। यथा -सूत्रालङ्काि-वज्रसूची-महायानाियः। सवे ग्रन्थाः बद्धस्योपदि
आधादििाः
सदन्त। सः न के वलां कदव अदपि ु िाशादनकः भवदि।
2.7 भािदवः
े आदवभूया स्वयां
भािदवः अष्टािश-सगेष ु दकिािाजनाु ीयां महाकाव्यां िदचिवान।् दकिािवेषण

ु
ाु पाशपि-अस्त्र-प्राप्त्यथं
दशवः वन्शूकिः गण्डािो वा के न मादिि इदि अजनाु ां स्पद्धाि।े अजनः

ु ् उद्घोषयदि।नायक अजनः
ाु पिीक्षायाां
िपश्चिणमकिोि।् दशवः िां पिीदक्षि ां ु ित्रागत्य यद्धम
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ु
ु
उर्त्ीणो भूत्वा दिव्य-पाशपिास्त्रां
लभिे। पाण्डवानाम ् अिण्यवासकाले दुयोधनः सशासनां
ु
ु
कृ त्वा सयोधन
इदि नाम्ना दवदििोsदस्त। ििेव ज्ापदयि ां ु वनेचिः यदधदष्ठिां
दनकषा गच्छदि।

ु
ा द्गािःकवे
ित्र द्रौपद्याः क्रोधपूणम
ः कदवत्वां प्रमाणीकिोदि। भािदवः अथागौिवाय प्रदसदद्धां
लभिे। उक्तञ्च –

उपमाकादलिासस्य भािवेिथागौिवम ।्

ु ।।
न ैषधे (िदण्डनःवा)पिलादलत्यां मार्े सदन्त त्रयो गणाः
यथाथेनोच्यिे ‘नादिके लफलसदििां वचो भािवेः

’।सूक्तीनामदप प्रयोगः प्राप्यिे

काव्येsदिन।् यथा - ‘दहिां मनोहादि च दुिा भ ां वचः’। अथवा ‘स दकां सिा साध ु न शादस्त
योsदधपम’।्

ाु
अलङ्कृिशैल्याः िदचिमहाकाव्येष ु दकिािाजनीयां
प्रथममेव भवदि। के वलां एक एव अक्षिां
व्यवहृत्य एकाक्षिी-श्लोकः प्रिर्त्ः।

ु नन्नोनो
ु
ु
ु ननन्ने
ु नो नानेनानन्नन
ु न्नन
ु िु ’।्
‘ननोननन्नो
नाना नानानना नन।ु नन्नोsन
न्नो

्
ु
ऐहोल-दशलाले
ि े भािवेनााम दवद्यिे।ििः िस्य आदवभाावसमयः दशलालेिस्य समयानसािां
्
634 ख्रीष्टािे 556 शकािे वा भवेि।वीििसप्रधाने
महाकाव्ये अजनाु एव

ु
मख्यनायकः।

2.8 मार्ः
ु
‘मेर् े मार्े गिां वयः’। ‘नव-सगा-गिे मार्े नव शिः न दवद्यिे’। ‘मार्े सदन्त त्रयोगणाः’।

्
ु
एिास ु प्रशांसोदक्तष ु मार्स्य पादण्डत्वां ज्ायिे। िस्य एकमात्रां महाकाव्यां दशशपालवधम
दवष्णोः माहात्म्यां वणायदि। भािदवना सह प्रदिस्पधां कृ त्वा मार् इिां िदचिवान ् इदि

ु
समालोचकाः िका यदन्त। उक्तञ्च - ‘िावि ् भा भािवेदिदि यावन्मार्स्य नोियः’ । सिाणाां
ु
े प्रिानाय नाििः िािकापयां
सांिश

ु
अवििदि। दशशपालस्य
दवनाशसमयोपदस्थि इदि
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ृ नव्यश्रीकृ ष्णां ज्ापयदि। दवांशदि-सगेष ु महाभाििस्य सभापवे वर्त्ामानां कथावस्त ु सांगह्य

्
्
्
काव्यम िदचिवान
।अदिन
बहु-पदिवर्त्ानादन
च कृ िवान।् एिि ् मार्काव्यदमत्यदप चकथ्यिे।
भाषा-शैली-वणाना-दृष्ट्या भािदव-अपेक्षया मार्स्य काव्यमदधकां दक्लष्टम।् ‘ि’ अक्षिेण
ु
एकाक्षिीश्लोकः, दचत्रकाव्यस्य प्रयोगः, यद्धािीनाां
वणानादधक्यञ्च िस्य कािणमदस्त।

िाजा-वमालािस्य नाम वसन्तगड-दशलालेि े वर्त्ाि।े िमाधािीकृ त्य मार्स्य समयः
ु वः मार्स्य दपिामह इदि ऐदिहादसकै ः
दनरूप्यिे। यिः वमालािस्य पदिषदि दस्थिः सप्रभिे

सूदचिम।् दशलालेिः 625 ख्रीष्टािे उत्कीणाासीि।् अिः मार्स्य समयः 650 ख्रीष्टािे
भवेदिदि मन्िे।
2.9 श्रीहषाः
श्रीहषाः न ैषधीयचदििां महाकाव्यस्य िचदयिा। िादवांशदि-सगैः दविदचिदमिां काव्यमदप
अलङ्कृिशैल्यारुिाहिणां भवदि। प्रत्येकसगास्य अदन्तमे कदवः स्वपदिचयां ििादि। िस्य

ु म श्रीहीिः मािनाा
ु म च मामििेवी। महाभाििीय-नल-िमयन्ती-उपाख्यानमादश्रत्य
दपिनाा
काव्यदमिां िदचिम।् दनषध-िेशस्य िाजा नलःस्वयम्विे इन्द्र-वरुण-अदग्न-यमान ् पिादजत्य

भीमस्य कन्ा-िमयन्त्या सह दववाहां किोदि। पञ्चनलेष ु िमयन्ती प्रकृ िनलां विमालाां
प्रयच्छदि। सिस्वत्या सहायेन एिि ् सम्पाद्यिे। शृङ्गािपिकमदप प्रथमसगे हांसस्य
दवलापवणानने करुणिसो जायिे। अत्र हांसः दूिरूपेण सांप्रदे षिः।
ु दवदचत्रमेव। िस्य प्रशांसकै रुच्चायाि े – ‘न ैषधां दवििौषधम’।् इत्थमदप
न ैषधे कवेः वणानान ैपण्यां

चोक्तम –् ‘उदििे न ैषधकाव्ये क्व मार्ः क्व च भािदवः’ ।
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श्रीहषाः

कान्कुव्जेश्वि-जयचन्द्रस्य

दवजयचन्द्रयोः

शासनकालः

्
सभाकदविासीि।इदिहासकािाणाां

1156-1193

आदवभाावकालः िािश-शिके भवेि।्

मिेनजयचन्द्र-

ख्रीष्टाि-समये भवदि।ििः

श्रीहषास्य

श्रीहषास्य अन्कृ र्त्यश्च सदन्त। यथा -दवजयप्रशदस्त-िण्डनिण्डिाद्य-अणाववणानादछन्दप्रशदस्त-नवसाहसाङ्कचदििचम्पू-स्थ ैयादवचािणप्रकिणाियः।

2.10 गद्यकाव्यम ्
ु
ु -िण्डी-वाणभट्टाः
‘गद्यां कवीनाां दनकषां विदन्त’। सबन्ध
गद्यकािाः क्रमेण वासविर्त्ा्
ु
िशकुमािचदििमवन्तीसन्दिीकथा-हिषचदििां
कािम्बिी-ग्रन्थान िदचिवन्तः।
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2.10.1 िण्डी
ु लनञ्च
षष्ठशिकस्य कदवियां िशकुमािचदििस्य प्रणेिा। िशकुमािाणाां दवच्छेि-पनदमा
ु
ु सह दमदलत्वादिदग्वजयप्रयाणां किोदि।
वण्यािsे त्र। िाजहांस-पत्र-िाजवाहनः
अन् ैःमन्त्रीपत्रैः

गद्यशैल्याां दलदििमदप पिलादलत्यहेिोः प्रदसदद्धां लभिे काव्यदमिम।् उिादियिे यथा –
‘कुमािा

मािादभिामा

िामाद्यपौरुषा

रुषाभिीकृ िाियो

ियोपहदसिसमीिणा

ु
ाु
िणादभयानेनयानेनाsभ्यियाशां
स ां िाजानमकाषः’।
‘समासभूयस्त्वमेव गद्यस्य जीदविम’।्
ु
िथादप िण्डी सिलगद्येन काव्यां िचयन ् पाठकान ् मह्यदि।
एिि ् कथा आख्यादयका वा इदि
िक्याि े सादहत्यसमीक्षकै ः। िदण्डना

ु
अवन्तीसन्दिीकथा
दलदििा नवेदि शङ्का वर्त्ाि।े

काव्यािशा-नामा-अलङ्कािशास्त्रमदप िेन िदचिम।्
2.10.2 वाणभट्टः

भाििीयेदिहासे प्रदसद्धः िाजा हषावद्धानः। िस्य चदििमादश्रत्य वाणभट्टः हषाचदििां
ु कुवेि-वांशजदलदििवान।् एिि ् आख्यादयका अदस्त। अिः आख्यदयकायाः लक्षणानसािां

ु त्र-वाणभट्टः
ु
दचत्रभान-प
स्ववांशस्य पदिचयां ििादि। वत्स-गोदत्रय-वाणभट्टस्य गद्यां दक्लष्टां
भवदि।िस्य कथा-श्रेणी-भूिा कािम्बिी कथा-भाषा-चदििदवन्ास-दृष्ट्या अदधकदक्लष्टा।
ु ग्धाः
ु
िथादप वाण-गण-म
िस्य प्रशांसाां कुवान ् दलिदन्त –‘कािम्बिी िसज्ाय आहािोsदप न
िोचिे’। इिमदप उच्यिे –‘वाणोदच्छष्टदमिां जगि’।् ‘...वाणी वाणो वभूवदे ि’।‘…नदह नदह

ु
वाणी वाणस्य मधिशीलस्य’।
हषावद्धानस्य सभायाां सः िाजकदविासीि।् हषास्य समयः 606648 ख्रीष्टाव्िपयान्तमासीि।्
कथायाां

ु
गणाढ्यस्य

वृहि ्

कथा

उपजीव्य-काव्यरुपेण

्
ु माणःपञ्चिन्त्रम,नािायणस्य
दवष्णश
दहिोपिेशः कथासादहत्यां समृद्धां किोदि।
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2.11 चम्पूकाव्यम ्
दत्रदवक्रमभट्टस्य नलचम्पू सप्तोच्छ्वासदवदशष्टां चम्पूकाव्यम।् अस्य समयः ख्रीष्टाव्ि-िशमशिक
्
एव। एकािश-शिके िदचिां भोजिाजस्य चम्पूिामायणम भाषासािल्यहे
िोः सवाादृिां भवदि।
2.12 गीदिकाव्यम ्

्
्
कादलिासस्य मेर्दूिम जयिे
वस्य गीिगोदवन्दम गीदिकाव्ये
ष ु श्रेष्ठकृ िी ।
2.12.1 जयिेवः
िािश-शिके

के न्दुदवल्वे जयिेवस्य

आदवभााव

िािशाध्यायाः सदन्त। गीदिमयकाव्यरूपेण

् न
अभवि।िे

दविदचि-गीिगोदवन्दे

गीिगोदवन्दां सवाश्रष्ठे मदस्त। उत्कलप्रिेशस्य

ु
कदवियां कृ ष्णां मख्यनायकरूपे
ण दचत्रयदि। अत्र अङ्गीिसः शृङ्गािः। पिन्त ु भदक्तिसस्य

ु यिे। प्रेम्णः पिाकाष्ठा पदिलक्षिे यत्र कृ ष्णस्य मिे
ु न जयिेवः
प्राधान्ां समग्रकाव्ये अनभू
ु …। जगन्नाथ-सांस्कृत्याः प्रख्यापनां कृ िमत्र कदवना।
दलिदि – िेदह पिपिवमिािां

नाट्यकािेष ु अन्े ये नाटयकािाः प्रदसदद्धां लभन्ते िे भवभूदि-शूद्रक-दवशािािर्त्ाियः।
2.13 नाट्यकािाः
2.13.1 भवभूदिः
महावीिचदििम ् िथा उर्त्ििामचदििम ् िस्य नाटकियम।् मालिीमाधवञ्च प्रकिणम।्

उर्त्ििामचदििम ्मनस्तादत्त्वकनाटकदमदि स्वीदक्रयिे। अत्र करुणिस अङ्गीिसेदि भवभूदिना

Odisha State Open University, Sambalpur

34

ु
उद्घोदषिम।् पिन्त ु समालोचकै ः करुण-दवप्रलम्भ-शृङ्गािः मख्यिसे
दि उपस्थाप्यिे। नाटकपात्रेष ु छायासीिा कवेिदभनवप्रयोगः भवदि।
2.13.2 शूद्रकः
मृच्छकदटकम ् सामादजकरूपकदमदि ज्ायिे। एिि ् प्रकिणभेि े आयादि। िात्कादलक-

ु
समाजस्य प्रकृ िरूप-पदिवेषणां कृ िमत्र। भासदविदचि-चििङ्कदवदशष्ट-चारुिर्त्स्य
आधािेण
दलििमेिि ् प्रकिणे िशाङ्काः वर्त्ान्त।े चारुिर्त्स्य पदिवदद्धाि-सांस्किणमेिि ्। नायकः

चारुिर्त्ः ब्राह्मणवदणक ् भवदि। शृङ्गाििस-प्रधान-प्रकिणेsदिन ् गदणका वसन्तसेना
नादयका।
2.13.3 दवशािािर्त्ः
ु
ु कौदटल्यः नन्दम ् उत्पाटयन ् चन्द्रगप्तमौयं
चणकपत्रः
िाजपिे अदधष्ठापयदि। मन्त्री-िाक्षसः

ु
ु
कथां मद्रया
पिादजिो भवदि ििेव नाटकस्य दवषयवस्त।ु अिः मद्रािाक्षसदमदि
नामकिणम ्
कृ िम।् इिां िाजनीदिक-नाटकस्य मान्िाां प्राप्नोदि।

्
ु
ु
भट्टनािायणस्य वेणीसांहािम हषास्य
ित्नावली-नादटका च रूपके ष ु प्रमििामाप्न
िः।

ु
कल्हण-दवल्हण-पद्मगप्ताियानाां
काव्यादन ऐदिहादसक-काव्यरूपेण गृह्यन्ते।
सांस्कृि-सादहत्य-वाङ्मयां

पािावािदमव व्यापकां भवदि।अत्र के वलां बहुचदचािकाव्यानाां

े आलोदचिम।्
काव्यकािाणाञ्च दवविणां सांक्षपे ण

+++++++++++++++++
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MODEL QUESTION
अदिसांदक्षप्तोर्त्िप्रश्ाः –
1- सांस्कृिकाव्यां कदिदवधम ?्
2- रूपकां कदिदवधम ?्

3- प्रशदस्तित्नावली कस्य कृ दिभावदि ?
4- िर्वांु श े कदि सगााः सदन्त ?

5- अदभज्ानशाकुन्तले दुष्यन्तः कीदृशः नायकः ?
ु
6- कः ‘Father of Indian Drama’ इत्यच्यिे
?
7- कणाभािम के् न दविदचिम ् ?
्
8- सौन्दिानन्दम कीदृशां
काव्यम ?्
ु
9- गणाढ्यः
दकां िदचिवान ?्
10-

एकस्य ऐदिहादसककाव्यस्य नाम दलिि |

दटप्पणी प्रिेया ।

्
पञ्चमहाकाव्यम ,श्रीहषाः,
भािदवः, उर्त्ििामचदििम, ् िण्डी, शूद्रकः, जयिेवः,
चम्पूिामायणम।्
िीर्ोर्त्िप्रश्ाः –
1- कादलिास-दविदचिानाां नाटकानाां पदिचयां िर्त्।
2- गद्यकाव्येष ु बाणभट्टस्य काव्यां श्रेष्ठम -् आलोचयि।
ु
3- मृच्छकदटकां शािीपर्त्प्रकिणञ्च
कीदृशां काव्यां प्रदिपाियि।
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अदििीर्ोर्त्िप्रश्ाः ् श्य कस्यादप दृश्यकाव्यस्य दवविणां दलिि।
1- दृश्यकाव्यानाां भेिान दनदद्दा
2- श्रव्यकाव्यां कदिदवधम ?् पञ्चमहाकाव्यानाां पदिचयां प्रिर्त्।

FURTHER READING:
1- A.Macdonell, History of Sanskrit Literature.
2- H.R.Agrawal,History of Sanskrit Literature.
3- VacaspatiGairola,Samskrut Sahitya ka Itihas.
4- BaldevUpadhyay,SamskrutSahitya ka Itihas.
------------------
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UNIT-03 : वैयाकिणानाां पदिचयः
3.1 Learning Objective
3.2 व्याकिणस्य सांज्ा
3.3 वैयाकिणानाां नामादन
पादणदनः
कात्यायनः
पिञ्जदलः
भिृहा दिः
भोजः
हेमचन्द्रः
वोपिेवः
नागेशभट्टः
टीकाकािाः
3.4 सम्प्रिायः शािाश्च
3.5 Model Question
3.6 Further Reading
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3.1 Learning Objective
ु
(पस्तकस्य
पठनेन पाठकाः ज्ाि ां ु पाियदन्त…….)
1 -व्याकिणशिस्य सांज्ादवषये………
2 -सांस्कृि-व्याकिणस्य उद्गम-दवषये…………..
3 -सांस्कृिव्याकिणग्रन्थानाां दवषये………..
ु
4 -प्रमि-सां
स्कृिवैयाकिणानाां दवषये…….

5 -व्याकिणस्य प्रदिपाद्य-दवषयाणाां दवषये…….
3.2 व्याकिणस्य सांज्ा
व्याकिणम ्

‘व्यादक्रयन्ते अथाा येनदे ि’= व्याकिणम ।्

्
ु
ु
‘व्यादक्रयन्ते व्यत्पाद्यन्ते
साधशिा
अदिन अनेने
दि वा।’
दव+आ+कृ +ल्यटु ् = व्याकिणम।्
वैयाकिणः
व्याकिणां वेदर्त् अधीिे वा – वैयाकिणः।
व्याकिण + अण।्

व्याकिणां व्याकिोिीदि वैयाकिणः।
दशक्षा किो व्याकिणां दनरुक्तां ज्योदिषाां गणः ।
छन्दोदवदचदिदित्येि ैः षडङ्गो वेि उच्यिे ।।
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वेिस्य षडङ्गादन सदन्त। यथा - दशक्षा(Phonetics),किः(Ritual),व्याकिणां(Grammar),
दनरुक्तां (Etymology),ज्योदिषां(Astronomy),छन्दः(Metrics)।

एिेष ु

दशक्षा

ु
ु
अकािादिवणाानाां सांज्ा-प्रयत्नाद्यच्चािणस्थानां
प्रदक्रयाञ्च दनद्दाशदि। साधशिान्वाख्यानां
व्याकिणम।्
दनरुक्तन्त ु वणाागम-वणादवपर्य्यायस्य दनश्चयोदक्तः।

ु
ु
व्याकिणग्रन्थेष ु शिानामथाानाञ्च दवदध-प्रदक्रयाियः सूच्यन्ते।गरुडपिाणे
अदग्नपिाणे
च
एकादधकानाां व्याकिण-ग्रन्थानाां नामादन प्राप्यन्ते। यथाकादर्त्ाके योक्त-व्याकिणां - कुमािव्याकिणम ्
महेशकृ ि–व्याकिणां -माहेशव्याकिणम ्

ु िव्याकिणां-पादणनीयव्याकिणम ्
पादणदनमदनकृ
शव्वाविाकृि-व्याकिणां-कलापव्याकिणम ्

क्रमिीश्विकृ ि-व्याकिणां-सांदक्षप्तसािव्याकिणम ्
पद्मनाभिर्त्कृ ि-व्याकिणां -पद्मव्याकिणम ्

्
ु
वोपिेवकृ ि-व्याकिणां- मग्धबोधव्याकिणम

गोस्वादमकृ ि-व्याकिणां-हदिनामामृिव्याकिणम ्

्
ु
भट्टोजीिीदक्षिकृ ि-व्याकिणां –दसद्धान्तकौमिीव्याकिणम
ु
ु िः प्राप्यिे।
वोपिेवानसािां
अष्ट व्य ैयाकिणाः सदन्त। िामायणे च नव वैयाकिणानामिे
ऋक्तन्त्रे

(1.4)

दलदििमदस्त

–‘ब्रह्मा

बृहस्पिये

प्रोवाच,बृहस्पदिदिन्द्राय,इन्द्रो

भििाजाय,भििाज ऋदषभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः।’महाभाष्ये उदिदििमदस्त यि ्अव्याकृ िशिानाां

पृथक्कीकिणे(प्रकृ दि-प्रत्ययािीनाां

् ैदर्त्िीयसांदहिायामक्तमदस्त
ु
वषासहस्रमयापयि।ि
सहायिामकिोि।्
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ु -पौष्किस ्
महाभाष्यकािश्च कदिपयानाां वैयाकिणानाां नामादन उदििदि। चािायणः -भागदिः
– काशकृ त्स्नः -िौदढश्च। वैयाकिण-पिम्पिायाां ब्रह्मा प्रथमो भवदि। स एव व्याकिणशास्त्रस्य
आदि-प्रणेिा। ित्पश्चाि बृ् हस्पदि-इन्द्र-भििाजाियः क्रमशः व्याकिणशास्त्रमकुवान।्
पादणदनना अष्टाध्यायीग्रन्थे िश वैयाकिणानाां नामादन प्रिर्त्ादन।यथा –
1- िृदषमृदषकृ शेःकाश्यपस्य (1-2-25) - काश्यपः
2- लङः शाकटायनस्य ैव(3-4-111) - शाकटायनः
्
3- गगाादिभ्यो यञ (4-1-105)
- गगाः
4- कृ कणपणााि ् भाििाजे(4-2-145) - भाििाजः
5- दगिेश्च सेनकस्य(5-4-112) - सेनकः
ु
6- वा सप्यादपशले
ः(6-1-92) - अदपशदलः
7- अवङ् स्फोटायनस्य(6-1-123) - स्फोटायनः
8- ई3 चाक्रवमाणस्य(6-1-130) - चाक्रवमाणः
9- इको िस्वोsङ्यो गालवस्य(6-3-61)-गालवः
10- लोपःशाकल्यस्य(8-3-19)- शाकल्यः
ु
दसद्धान्तकौमिीग्रन्थस्य
मङ्गलाचिणे त्रयाणाां वैयाकिणानाांनामादन उदिदििादन।
ु
मदनत्रयां
नमस्कृ त्य िदुक्तीः पदिभाव्य च।
ु दविच्यिे ।।
वैयाकिणदसद्धान्तकौमिीयां

्
ु
मदनत्रयाणाां
पादणदन-पिञ्जदल-कात्यायनािीनाां नामादन प्रिाय िान नमस्किोदि।
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3.3 वैयाकिणानाां नामादन
पादणदनः – (600-350 Century BCE)
पादणदनःगान्धाििेशस्य

ु
शालािि-स्थाने

ा
आदवभूिासीदिदि

ु
शालाििीयः

नाम

्
् ल
् शस्य स्वादव
ु
ु -निीियमध्येआधदनकपादकस्तान
प्राप्तवान।लाहोि
दनकटे स्वाि-काव
-िे
् नु -ख्वा’-नाम-स्थाने
्
् -ि
दजिायाां जन्मग्रहणां कृ िवान।् ‘िाइवि-पाक
चस ाद्दा-नगि-दनकटे

ु “पश्िो”)(स्थापनकालः – 1400 BCE)(34.168*N
ु
दस्थि-पष्कलाविी(अध
ना
71.736*E) षष्ठ-शिक-ख्रीष्टपूव-ा प्राक ् गान्धाििेशस्य िाजधानी आसीि।् अिः पादणनेः

ु -शिके आदवभूिः
ा वे भवेि।् सः चिथा
ा भवेदिदि मन्िे।
कालः ख्रीष्टपूव-ा पञ्चशिक-पूवम

ु म िाक्षी, दपिनाा
ु म पदणन ् इदि प्रदसद्धम।् (पदणनो मने
ु यवाु ापत्यम ् पादणदनः।
िस्यमािनाा
् ।् न दटलोपः।) छन्दशास्त्र-प्रणेिा दपङ्गल-मदनः
ु पादणनेः भ्रािा इदि सूदचिम।्
पदणन+इञ
वैयाकिण-व्यादडः िस्य समसामदयक आसीि।्
अष्टाध्यायी सः अष्टाध्यायी-नाम-व्याकिणग्रन्थस्य िचदयिा भवदि। ित्र अष्ट-अध्यायेष ु 3995
ु िः
सांख्यक-सूत्राणामिे

प्राप्यिे।प्रत्येक-अध्यायेष ु चत्वािः

पािाः

सदन्त।प्रािम्भे

उदिदििानाां चिद्दाु श-माहेश्वि-सूत्राणाां प्रत्याहाि-सूत्राणाां वा प्राधान्ां ििीदृश्यिे।

महेश्विस्य नव-पञ्च-वाि-(चिद्दाु श)-ढक्का-वािनेन कृ पाप्राप्तः पादणदनःचिद्दाु श-माहेश्विसूत्रादण िदचिवान।्
स्विवणााः

अइउण।्
ऋलृक।्

अन्तस्थ-वणााः

व्यञ्जन-वणााः

हयविट ्। ञमङणनम।्

हल।्

लण।् झभञ।् (ञ,म,ङ,ण,न,झ,भ,

एओङ्। (य,व,ि,ल) र्ढधष।् र्,ढ,ध,ज,ब,ग,ड,ि,
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ऐऔच।् जबगडिश।् ि,फ,छ,ठ,थ,च,ट,ि,
(अ,इ,उ, िफछठथचटिव।्
ऋ,लृ, कपय।्

क,प,श,ष,स,ह)

ए,ओ,ऐ,औ) शषसि।्
े प्रत्याहािां
एिि ् वणासामाम्नाय इत्यदप उच्यिे। आदििन्त्येन सहेिाः,(1.1.70)इदि सूत्रण

् ,अक
् ,् हल ् ,सपु ,दिङ्
् -आदि-सांक्षपे -वणा-ग्राहको(coding)प्रस्तूयिे। एििेव
दनमााय अण,अच
ु
आधदनक-सां
गणक-व्यवस्थायाां सहायिाां किोदि।अिः पादणदनः Father of Linguistics
इदि ज्ायिे।
ु
ु
ृ दवदश्लष्यञ्चिेषाां साधत्वमसाध
प्रचदलिान ् शिान ् सांगह्य
त्वञ्च
प्रमाणीकिोदि। न के वलां

प्राच्यदविदद्भ अदपि ु पाश्चात्यदविदद्भः सः प्रशांस्यिे। दवश्वस्य सवाास ु भाषास ु प्रणीि-व्याकिण-

ग्रन्थेष ु ‘अष्टाध्यायी’ सवाश्रष्ठे -प्रामादणक-व्याकिणग्रन्थ-रूपेण आद्रीयिे। सांस्कृिव्याकिणस्य
सः जनकः (Father of Grammar)। िस्य हेिोः सांस्कृिभाषा अद्यादप प्रचदलिा
अदस्त।
्
वैदिक-भाषा ‘छन्दस’ ् इदि कथ्यिे। पश्चाि लोके
ष ु प्रचदलिा कदथिभाषा यास्के न ‘भाषा’ इदि

्
ु
नादमिा। पिन्त ु पादणदनना एषा व्याकिणादि-सूत्र ैः शोदधिा वगीकृ िा च। िथा असाधशिान
ु िां वा।)
साधकृु त्वा‘सांस्कृिम’् इदि प्रदिपादििा।( सां+कृ +क्तः।)( सम्यग्कृ िां साध-कृ
अन्कृ ियः–
व्याकिण-ग्रन्थाः

ु
धािपाठः,
गणपाठः,
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्
्
ु
उणादि-सूत्रपाठः, दलङ्गानशासनम
(पािाल-दवजय-महाकाव्यम
वा)
पादणनीय-दशक्षा, दिरूप-कोषः
कात्यायनः –

्
्
कि+यञ (गगाा
दिभ्यो यञ 4/1/105)
किस्य ऋषेगोत्रापत्यां= कात्यः(गोत्र-प्रत्ययान्तः)

ु
दवश्वादमत्र-मख्यस्य
कात्य-वांशस्य कुले जािः कात्यायनः न के वलां वादर्त्ाककाि अदपि ु
् ल्वसूत्र ां िेन ैव दविदचिां यत्र वैदिक-वेिी-दनमााणाय
गदणिज् आसीदिदि प्रदसद्धम।शू
ु ।
ज्यादमदिक-सूत्रादण प्रिर्त्ादन।िेन धमाशास्त्रमदप प्रणीिदमत्यच्यिे

सः विरुदच इत्यदप अदभधीयिे।विरुदचः दशवस्य अविाि इदि उच्चायाि।े उदिदििञ्च सः
कादर्त्ाके यस्य दशष्य आसीदिदि।
ु कात्यायनः ऐन्द्र-सम्प्रिायस्य अनयायीदि
ु
महाभाष्यानसािां
उदिदििम।् ऐन्द्र- सम्प्रिायः
ु
आधदनक-महािाि-प्रान्ते
प्रचदलिः भवदि। अिः कात्यायनः िादक्षणात्यः भवेदिदि

िक्याि।े (‘दप्रयिदद्धिाः िादक्षणात्याः।’) कात्यायनस्य वादर्त्ाकसूत्रादण अष्टाध्यायीग्रन्थस्य

ु
सूत्राणामपदि
िदचिादन सदन्त। गद्य- पद्यात्मक-वादर्त्ाक-सूत्रादण पादणदन-सूत्राणाां
अपवाि-सांशोधन-दनयमनञ्च कुवदा न्त।
वादर्त्ाक-लक्षणम –्
ु
उक्तानक्तदुरुक्तानाां
दचन्ता यत्र प्रवर्त्ाि।े
िां ग्रन्थां वादर्त्ाकां प्राहुवाादर्त्ाकज्ा मनीदषणः।।

वादर्त्ाकस्य उिाहिणम -्

ु
यथा - ‘अभक्त्यथास्यन।
वने उपवसदि।’(वादर्त्ाकसूत्र)ां
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ु
ा वसिेिाधािः कमा
े उप-अन-अदध-आङ्
[[अत्र ‘उपान्वध्याङ्वसः(1.4.48) सूत्रण
-पूवस्य
स्याि।्

उपवसदि}
ु
अनवसदि

}

अदधवसदि

}(कमादण दििीया। 2.3.2)

आवसदि

वैकुण्ठां हदिः।

}

्
एिेषाम उपसगाा
णाम्योगे आधािः कमा भवदि।

अन्था आधाि अदधकिणां दह भवदि। (आधािोsदधकिणम।् 1.4.45)
यथा -

ु त्र
पिन्तसवा

हदिः वैकुण्ठे वसदि। (सप्तम्यदधकिणे च। 2.3.36)]]

न

ु ।
प्रयज्यिे

ा स्य
े उप-उपसगा-पूवक
वादर्त्ाकसूत्रण

्
वस-धािोः

ु
प्रयोगेsदपअदधकिणां दिष्ठदि। उप+वस-् धािोः उपवासाथे (अभदक्त)
आधािः कमा न
भूत्वा अदधकिणां भवदि।
‘वने उपवसदि।’ वनां (कमा) न भूत्वा
पादणनीय-सूत्रस्य सांशोधनां कृ िम।्

वने(अदधकिणां)भवदि। अत्र कात्यायनेन

महाभाष्यस्य वादर्त्ाकसूत्रादण कात्येन दविदचिदमदि पिञ्जदलना एव सूदचिम।्
कात्यायनः पादणनेः समसामदयक आसीदिदि मन्िे। िस्य कालः पादणनेः पिां ई.पू.

ु -शिके भवेदिदि समालोचकै ः दवज्ादपिम।् यिः पादणदन-दविदचििृिीय-चिथा
अष्टाध्यायी-ग्रन्थस्य उपदि िस्य वादर्त्ाक-सूत्रादण पयावेदशिादन सदन्त।
Odisha State Open University, Sambalpur

45

पिञ्जदलः –

्
ामस्यिया यदिन।्
पिन अञ्जदलन

्
् पिरुपम।् (अचोsन्त्यादि दट। 1.1.64.)
पिि +अञ्जदल+अि
-दट

पिदन्त अञ्जलयो नमस्कायािया यदिन ् सः।गोनिािीिे(गावः निादन्त यत्र सः= गोनिा)
िपस्यिः कस्यदचदृषेिञ्जदलिः पदिि इदि।
महाभाष्ये

‘गोनिा-शिः’

िक्याि।े (गोनिीयस्त्वाह।

एकादधकवािां
1.1.21.)

ु
प्रयक्तः।

येन

सः

/ ( एिि ् गोनिीयस्य।

गोनिा-वासीदि

ु
3.1.92.) ।पनः

्
्
महाभाष्ये “कश्मीिान गदमष्यामः
ित्र सक्तून पास्यामः”–
इदि वाक्येन सः कश्मीि-िेश-

ु
वासीत्यदप च आलोच्यिे। पिन्त ु प्राच्यिण्डस्य आधदनक-गोण्डा
काशी वा िस्य
आवासस्थानां भवेदिदि दवदूषाां मिम।्

ु इदि (महाभाष्य-1.4.51.)सूत्रण
े िस्य मािःु नाम गोदणका इदि
‘उभयथा गोदणकापत्र’

ु
अनमीयिे
। महाभाष्ये प्रश्-उर्त्ि-बाहुल्यत्वाि ् सः बहु-दजिाधािी-शेषाविािः नाम्ना
पदिचीयिे। पिन्त ु एिेषाां प्रामादणकिा अदसद्धा एव।

्
कात्यायनस्य वादर्त्ाकां िथापादणने अष्टाध्यायीमादश्रत्य पिञ्जदलः महाभाष्यमिचयि।अिः
िस्य आदवभाा-कालः ख्री.पू. दििीय-शिकदमदि समालोचकानाां मिम।्
महाभाष्यम ् महाभाष्ये 84 आदिकाः सदन्त। अत्र आदिकः ग्रन्थभागां सूचयदि।
[अदि भवः= आदिकः।]

्
ा ां साध्यां। दिनभवे दिनसाध्ये च।] अथााि अहोिात्रे
[अिा दनवृर्त्
समापयेि ।्
्
्
[अहन+ठञ
(ठदरस्त्रयाां
ङीप।]्

Odisha State Open University, Sambalpur

46

महाभाष्यस्य प्रथम-आदिकः पस्पशादिकदमदि ज्ायिे। पस्पशः ‘स्पश ् बाधनस्पशानयोः’
ु
(भ्वादिगणीयधािः)।

ा
भिृहदिः
–(5th century C.E.)

्
ु ् िृचौ(3.1.133।इदि िृच)् -भर्त्ाा
भृञ धािणपोषणयोः
ण्वल
भर्त्ाा हदिदिव -भिृहा दिः।

्
‘वाक्यपिीयम’-व्याकिणग्रन्थस्य

िचदयिृरूपेण

भिृहा दिःप्रदसदद्धमलभि।

एषः

ग्रन्थः‘हदिकादिका’‘दत्रकाण्डी’ वादप कथ्यिे। यिः ब्रह्मकाण्ड-वाक्यकाण्ड-पिकाण्डनाम्ना काण्डत्रयाणाां समाहािः प्राप्यिे। ब्रह्मकाण्डे 157 कादिकाः, वाक्यकाण्डे 493

कादिकाः, त्रयोिशिण्डेष ु दवभक्ते पिकाण्डे 450 कादिकाः वर्त्ान्त।े पिकाण्डां
िदण्डिमदस्त। स्फोटशिां व्यवहृत्य वणास्फोट-पिस्फोट-वाक्यस्फोटािीनाां व्याख्या
पद्याकािेण कृ िम।् मीमाांसकः कुमादिलभट्टस्त ु भिृहा िेः वाक्यस्फोटां न स्वीकिोदि।

स्फोट इदि शिस्योिे िः पादणदनना अष्टाध्यायीग्रन्थे कृ िः। यथा –‘अवङ्
् पिन्त ु पिञ्जदलना स्फोटशिः ध्वदन इत्यथे प्रयक्तः।
ु
स्फोटायनस्य’ ।(स्फोट एवायनम)।
ध्वदनः सृजन-उच्चािण-ग्रहण-स्फोट-इदि गृहीिम।् अत्र शिानाां ध्वदनः लक्ष्यिे।

भिृहा दिणा ि ु स्फोट अनादि-दनधानां शिब्रह्मन ्एव इदि प्रदिपादििम।् शिानाां पिमाण ां ु
ु िःे व्यङ्ग्यएव स्फोटः।
समाहृत्य वणैः जायमानाया अनभू
् स्फोटः’
‘स्फटत्यथोsनेन -स्फुट -किणे र्ञ इदि

वाक्यपिीये वाक ् दत्रदवधा। पश्यन्ती(वक्ता), मध्यमा(वाक ् दक्रया), वैिािी(श्रोिा)। वाचः

ु
पिस्य च प्रमििा
स्वीदक्रयिेsत्र। ग्रन्थेsदिन ् सम्बन्ध-समद्देु श-अवाच्य-दविोधअनवस्था-अपिव्यापािािीनाां दवमशाः कृ िोsदस्त।
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भिृहा िेः समयः पञ्चम-शिक-CE इदि ज्ायिे। Yi-Jing(It-Sing) नाम्ना चीन-्
िेशीय-पदिव्राजकः (635-713 CE )भिृहा दिां दिङ्नागस्य समकालीनदमदि उदििदि।
ु दि।
अिः भिृहा िेः कालः 450-510 CE भदविमहा

वाक्यपिीयादिदिक्तां भिृहा दिः महाभाष्यिीदपका-इदि महाभाष्योपदि टीकाां दलदििवान।्
्
नीदिशिकादि-शिकत्रयस्य िचदयिा एव वाक्यपिीयम-ग्रन्थां
िदचिवादनदि गवेषकाः
मन्न्ते।
1981 ख्रीष्टाव्िे ‘Bhartrhari’s Paradox’ इदि नाम्ना Journal of Indian
ु
Philosophyपस्तके
(9:1-17)Hans
Herzberger

एकां

Herzberger

ु
शोधप्रबन्धमपस्थादपिवन्तौ।

एषः

िथा
दवषयः

Radhika

गवेषके ष ु

दवशेषादृदिमलभि।
भोजिाजः -(1057-1110 CE )

ु
‘सिस्विीकण्ठाभिण-शिानशासनम
’् इदि व्याकिणशास्त्रां िथा‘सिस्विीकण्ठाभिणम’्
नामकमलङ्कािशास्त्रां भोजस्य िे प्रदसद्धे ग्रन्थे। व्याकिणग्रन्थे अष्ट-अध्यायाः,चत्वािः
पािाः,6421 सूत्रादण सदन्त। अदन्तमाध्याये वैदिकप्रकिणां स्विप्रकिणञ्च दवद्यिे। दवक्रम-

्
एकािश-शिके भोजः धािानगर्य्यां िाजा आसीि।् श्रयु िे इिां यि िस्य
शासनकाले सवााः
प्रजाः सांस्कृिेन एव वार्त्ाालापां कृ िवन्तः। िस्य िाज्ये सांस्कृिां ‘लोकभाषा’ रूपेण
प्रचदलिा आसीि।्

हेमचन्द्रसूदिः -(1200 CE )

्
ु
िस्य व्याकिणग्रन्थस्य नाम ‘दसद्धहैमशिानशासनम
’् । अदिन अष्ट-अध्याये
ष ु सांस्कृि-

व्याकिणेन सह प्राकृ ि-िथा-अपभ्रांश-व्याकिणमदप आलोदचिम।् अदन्तमाध्याये प्राकृ िेष ु
महािािी-प ैशाची-मागधी-शौिसेनी-भाषाणाां व्याकिणां प्रिर्त्म।्
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वोपिेवः - (1300-1340 CE)

ु
‘मग्धबोध’,
‘कदवकिद्रुम’-इदि ग्रन्थियस्य िचदयिा वोपिेवः त्रयोिश-शिके
ा
आदवभूिासीि
।्

िाजसभामलङ्कृिवान।्

दविभादनवासी

वोपिेवः

यािव-वांशीय-िेवदगदि-िाज्ः

नागेशभट्टः -(1700-1800 CE )

ु षा’-इदि
ु
भिृहा दिदिशा व्याकिणशास्त्रस्य िशानशास्त्रत्वां प्रदिपाियदि ‘पिमलर्मञ्ज
ग्रन्थे।

ु
नव्यन्ायस्य पृष्ठभूमौ िदचिदमिां शास्त्रम।् दशवभट्टस्य सिीिेव्याःच पत्रो
यां
ु प्रयागदनकटे वर्त्ाि इदि उदिदििम)् िामदसांहस्य िाजपदिषदि
ु
श्र्यङ्गवेिपिस्य(अध
ना
ु
अदधदष्ठिासीि।् भट्टोदजिीदक्षिस्य पौत्रः हदििीदक्षिः िस्य गरुः।
पिञ्जदल-भिृहा दि-

ु त्य ‘शिब्रह्म ैव’ इदि प्रदिपाियदि। पिन्त ु सः वाक ् चिस्र इदि
कौण्डभट्टािीन ् अनसृ

ु पिा वाक ् शिब्रह्मणः दभन्ना इदि।
उदििदि। पिा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैिािी च। पनः
सः वाक्यपिीयस्य प्रथमकादिकाां दभन्नरूपेण उपस्थापयदि।

्
अिाि ज्ायिे
यि –् शिः लौदककः पिन्त ु शि-अथायोः सम्बन्ध अलौदककः। ब्रह्म ैवेिां
सवाम, ् शिः ब्रह्म ैव ।

ु षा-पिममञ्ज
ु
ु
ु
बृहन्मञ्जषा-लर्
मञ्ज
षा-नाम्ना
ग्रन्थोsयां त्रयात्मकम।् एके ग्रन्थे त्रयाणाां
सांस्किणानाां समावेशने नामत्रयां सञ्जािम।्
टीकाकािाः

---

जयादित्यः,वामनः – (सप्तम-शिकां -CE)
अष्टाध्यायीमादश्रत्य ‘कादशका’ नाम्ना टीका जयादित्य-वामनभ्याां दलदििा। प्रथम्
पञ्चाध्यायानाां लेिकः जयादित्यः। शेष-त्रयाणाम अध्यायानाां
टीकाकािः वामनः।
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हेलािाजः –
वादर्त्ाकस्योपदि अस्य टीका िदचिा , यस्य नाम ‘वादर्त्ाकोन्मेष’ इदि।
कै यटः - (एकािश-शिकां -CE)

्
महाभाष्यस्य टीकाकािः कै यटः ‘महाभाष्यप्रिीप’- इदि भाष्यग्रन्थम अिचयि
।् भिृहा िेः
ु नोपलभ्यिे।
महाभाष्यिीदपका टीका अधना

भट्टोदजिीदक्षिः -(1600CE)

ु
ु
कौमिी-पिम्पिायाां
िदचि-टीकास ु ‘दसद्धान्तकौमिी’
श्रेष्ठा दवद्यिे। अष्टाध्यायी-ग्रन्थे
ु
पादणदनना िदचिादन सूत्रादण प्रकिणानसािां
न प्रिर्त्ादन। ििेव दवषयक्रमेण उपस्थादपिां
िीदक्षिेन। पिन्त ु एिादृशोपस्थापनस्य प्रािम्भः रूपमाला-नामके ग्रन्थे दवमलसिस्विी
कृ िवान।्

विििाजः - (1600CE)

ु सांदक्षप्तां सांस्किणां कृ त्वा सः प्रदसदद्धां प्राप्तवान।् िस्य
कोमलमिीनाां कृ िे दसद्धान्तकौमद्याः
ु
ु अदस्त। वििािाजः भट्टोदजिीदक्षिस्य एव दशष्यः ।
ग्रन्थस्य नाम ‘लर्दसद्धान्तकौम
िी’

सम्प्रिायः व्याकिणशास्त्रस्य इदिहासे कदिपयानाां सम्प्रिाय-शािानाञ्च उिे िः प्राप्यिे। यथा –
ऐन्द्र-सम्प्रिायः - इन्द्रः प्रथम-वैयाकिण इत्यस्य सम्प्रिायस्य नाम इत्थां प्रिर्त्म।्
शािा शािास ु कािन्त्र-शािा, चान्द्रशािा, ज ैनेन्द्रशािा, शाकटायनशािा, जौमिशािा,
ु सदन्त।
सािस्विशािाियः प्रमिाः
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ु पादणने आिभ्य हेमचन्द्रां यावि ्
अत्र वैदिक-वैयाकिण-यास्कािािभ्य पादणदनां यावि ् पनः
वैयाकिणानाां पदिचयां प्रिर्त्म ।्
Model Question:
अदिसांदक्षप्तोर्त्िप्रश्ाः -1 -वैयाकिण-पिम्पिायाां कः प्रथमः वैयाकिणः ?

ु व्याकिण-ग्रन्थानाां दवषये उदिदििमदस्त ?
2 -कदिन प् िाणे
3-पादणदनना कदि सांख्यकानाां वैयाकिणानाां नामादन प्रिर्त्ादन ?
ु
4 -मदनत्रयां
दकम ?्

ु म दकम ?्
5 -पादणनेः दपिनाा
6 -अष्टाध्यायी-ग्रन्थे कदि अध्यायाः सदन्त ?
7 -कः व्याकिणस्य जनकः ?
8 -महाभाष्ये कदि आदिकाः सदन्त ?
9 -वाक्यपिीयम के् न दविदचिम ?्

10 -भिृहा िेः मिेन वाक ् कदिदवधा ?
सांक्षपे ेण दटप्पणी लेिनीया --

माहेश्वि-सूत्रादण, ऐन्द्र-सम्प्रिायः, जयादित्यः-वामनः, वििािाजः, हेमचन्द्रः, वादर्त्ाकसूत्रम।्
िीर्ोर्त्िप्रश्ाः --

1 – वाक ् कदिदवधा ? दवस्तिेण आलोचयि ।
्
2 -उपसगााणाां योगे आधािः दकम भवदि
?

3 -सांस्कृिव्याकिणस्य टीकाकािाणाां पदिचयां िर्त् ।
4 -कािकप्रकिणे कमासज्
ां ाां सोिाहिणां व्याख्याि ।
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अदििीर्ोर्त्िप्रश्ाः -1 -पादणनेः पिञ्जलेः वा सांस्कृिव्याकिणां प्रदि अविानमालोचयि ।
2 -स्फोटवािः दकम ?् पाठ्याांशाधािेण आलोचयि ।

Further Reading:
ु
1- सांस्कृि व्याकिणशास्त्र का इदिहास ,यदधदष्ठि
मीमाांसक,चौिम्बा प्रकाशन,वािाणसी।
**********
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UNIT – 04 : िाशादनकानाां पदिचयः
4.1 Learning Objective
4.2 नादस्तक-िाशादनकाः
4.3 आदस्तक-िाशादनकाः
4.4 Model Question
4.5 Further Reading
4.1 LEARNING OBJECTIVE:
ु
(पस्तकस्यपठनेन
पाठकाः ज्ाि ां ु पाियदन्त……)
1-

्
ू म …….
वेिोsदिलधमामल

2-

िशानस्य प्रकािभेिाः……..

3-

िाशादनकानाां नामादन…….

4-

िशानस्य प्रदिपाद्यदवषयः ……

5-

्
‘ित्त्वमदस’ महावाक्यम …….
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िाशादनकानाां पदिचयः
्
भाििीयिशान ां नादस्तक-आदस्तक-रूपेण दिदवधां भवदि। नादस्तकिशान े चावााक-बौद्ध-ज
ैनिशानादन गृह्यन्ते। षड ् िशान ां यथा- न्ाय-वैशदे षक-साांख्य-योग-मीमाांसा-अिैिवेिान्त-

ु
िशानादन आदस्तकिशान ां भवदि। अत्र के वलां प्रमि-िाशा
दनकानाां दवषय़े आलोच्यिे न ि ु
िशानस्य दवषये ।
4.2 नादस्तक-िाशादनकाः
् नम –्
चावााक-िशा

के वलां ‘बाहास्पत्य-सूत्र’ां चावााक ् िशान ां प्रमाणीकिोदि । बृहस्पदिना िदचिदमदि बाहास्पत्यदमदि
उच्यिे ।अस्य िशानस्योपस्थापनां माधवाचायाः सवािशानसांग्रह-ग्रन्थे कृ िवानदस्त। चावााक-्
ु
िशानस्य प्राचीननाम ‘लोकायिम’् इदि उक्तम।् भौदिकसिवािस्य
प्रख्यापनमत्र दक्रयिे ।

ु
ु
कामः दह परुषाथाः
न धमाः । शिीिमेवात्मा ,मिणे मदक्तः
लभ्यिे । बाहास्पत्यसूत्राणाम ्
ु
उद्धिणां दवदवधेष ु प्राचीनिशानग्रन्थेष ु इत्थां सूदचिम ् । यथा –‘काय एवैकः परुषाथाः’।
ु
‘मिशदक्तवि ् दवज्ानम’।् ‘च ैिन्दवदशष्टः कायः परुषः’
। ‘मिणमेवापवगाः’ ।
ज ैनिशानम ् -आदि-िीथाङ्किः

‘पाश्वानाथः’

ा ालेआदवभूिोsयां
ा
ख्री.पूवक

ज ैनधमास्य

प्रविाकः

अदहांसा-सत्य-अस्तेय-अपदिग्रह-इदि

भवदि।

ु धान ्
चिदवा

874-817

ित्त्वान ्

ु
उपस्थापयदि। ज्ािृक-क्षदत्रयवांश े जािः दत्रशला-दसद्धाथायोः पत्रः
‘वधामानमहावीिः’
्
िीथाङ्किेष ु अदन्तम आसीि।् वैशालीनगर्य्यां पाश्वानाथस्य 250वषा-पश्चाि िस्य
जन्म अभवि।्
् सन्न्यासां गृहीत्वा त्रयोिश-वषं यावि साधनाां
्
् वल्यां च प्राप्तवान।्
दत्रांशि-वषे
कृ िवान ,कै

िीिीय-शिक-ख्री.पूवे श्वेिाम्बि-दिगम्बि-नाम्ना सम्प्रिाय आगिः । 139-82 CE समये
ु
दिगम्बिाणामादवभाावोsभूि।् िेषाां मिे के वली (ज्ानसम्पन्नः परुषः
के वलां ) अन्न-ग्रहणां न
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ु
किोदि। अपिञ्च स्त्रीणाां मोक्षः न भवदि । परुष-रूपे
ण जन्मग्रहणािनन्तिां दह मोक्षां लभन्ते
दस्त्रयः ।
ु
ज ैनदसद्धान्तानाां समिाय-सां
ख्या 45 अदस्त। उमास्वादि-कुन्दकुन्दाचाया(द्रादवडनाम-

्
कौण्डकुण्डः)-समन्तभद्राियः दविाांसः ज ैनिशानस्योपदि ग्रन्थान िचदयत्वा
अस्य िाशादनकत्वां

प्रदिष्ठापयदन्त। ििि ् ज ैन-न्ायस्योपदि हेमचन्द्रः (1145-1229) प्रमाणमीमाांसा-ग्रन्थां
िदचिवान।्

शांकिाचायाः िस्य ‘शािीदिकभाष्ये’ज ैनानाां स्यािािस्य िण्डनां कृ िवान।्
बौद्धिशानम ् -

ु 448 BCE समयेजन्मग्रहणां कृ त्वा 471BCE वषे बद्धत्वां
ु
बद्धः
प्राप्तवान ्। 426BCE वषे

अशीदि वयदस सः दनवााण ां लब्धवान।् िस्य उपिेशावल्यः ‘दत्रदपटक’-नामके ग्रन्थे
समाििम।्

ु
बद्धस्य

िाशादनकोपिेशानाां

सांिक्षणाथं

्
‘दवनयदपटकम’,‘अदभधिदपटकां
’मागधी-भाषायाां िदचिासीि ् ।

‘सूर्त्दपटकम’,्

आनन्दस्य सहायेन

ु
सूिदपटके बद्धस्य
उपिेशाः सांकदलिाः। दवनयदपटकञ्च उपालेः सहायिायाां प्रस्तिांु यत्र

दभक्षूणाम ् आचाि-सम्बन्धी-ित्त्वादन उपस्थादपिादन। अदभधिदपटके िाशादनक-ित्त्वानाां
दववेचनां कृ िम।्

ित्पिां सौत्रादन्तक-मिानाां उपस्थापकः कुमािलाि आगिवान।् अदभधिकोश-िचदयिा

ु ःु वैभादषक-मिस्य पृष्ठपोषकिाां कृ िवान।् दवज्ानवािस्य प्रविाकः मैत्रये ः
वसबन्ध
‘मध्यान्तदवभांगसूत्र’ां ,’अदभसमयालङ्कािप्रज्ापािदमिोपिेशशास्त्रां’

िथा

अन्ान ् ग्रन्थान ्

ु
ु
िदचिवान।् अन्े प्रमिाः
ग्रन्था अदप आसन ् । िेष ु कदिपयाः यथा – वसबन्धोः
्
ु
‘अदभधिकोशः’ ,दिङ्नागस्य ‘प्रमाणसमच्चयम
’िथा
अन्े , शून्वािस्य प्रचािकनागाजनाु स्य ‘माध्यदमककादिका’ियः ।
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4.3 आदस्तकिाशादनकाः
्
न्ाय-िशानम ् - (दन इण-् भावकिणािौ र्ञ -न्ायः)

ु
ु
एिि ् आन्वीदक्षकी, हेिदवद्या,
हेिशास्त्रां
नाम्नादप ज्ायिे। ‘न्ायसूत्र’ां गोिमेन दविदचिम।्
दमदथला दनवासी गोिमस्य नाम गौिम इत्यदप कथ्यिे । िस्य अपिां नाम अक्षपािः,

् । िस्य न्ायसूत्र े पञ्चाध्यायेष ु प्रमाण-प्रमेयादि-षोडश-पिाथाानाां व्याख्या वर्त्ाि।े
िीर्ािपस वा
ु ध्याये गोिमः शून्वाि-पिकां बौद्धमिां िण्डयदि । अिः गवेषकाः िां बद्धस्य
ु
चिथाा
समकालस्य, दकदञ्चि ्पिकालस्य वा इदि मन्न्ते । गोिमस्य कालः 200 CE वषािः 600
ु
BCE वषामध्ये भवेदिदि अनमीयिे
।
न्ायसूत्रस्य

भाष्यकािेष ु

ि

वात्स्यायनः,

उद्योिकिः,

वाचस्पदिदमश्रः,

ु
ु
जयन्तभट्टः(न्ायमञ्जिी िचदयिा), उियनाचायाः(न्ायकुसमाञ्जदलः)
प्रमिाः
सदन्त ।
् जि ।् िस्य
त्रयोिश-शिके दमदथलावासी गङ्गेश उपाध्यायः नव्यन्ायस्य नवीनाां धािाम असृ

ु
ु यगः
ग्रन्थस्य नाम ‘ित्वदचन्तामदणः’। पञ्चिश-शिकाि ् पिां नविीपे नव्यन्ायस्य सवणा

ु
सञ्जािः । िर्नाथदशिोमणे
ः ‘िीदधदि’ -नामा ग्रन्थः उर्त्िकाले सवेषाां आलोच्य अभवि ् ।
एषा टीका ित्वदचन्तामणेः दवविणां प्रििादि । ििि ् िीदधदि-ग्रन्थस्य बृहिी व्याख्या भवदि
्
‘गािाधिी’ । सप्तिश-शिके आदवभूया गिाधि भट्टाचायाः गािाधिीम अिचयि
।्
् दषकः)
वैशदे षक-िशानम ् - (दवशेष ां पिाथाभेिमदधकृ त्य कृ िो ग्रन्थः ठञ वैशे

ु
स काश्यप-गोत्रीयः कणािः(600-400 BCE)अस्य िशानस्य मख्यः
भवदि । सः
े ः
काश्यपउलूकः नाम्नादप पदिदचिोsदस्त । िेन प्रचादििां िशान‘ां वैशदे षकां ’ ज ैन-बौद्धिशानभ्य
प्राचीनमदस्त । कणािः पिमाणवु ािस्य प्रविाकः (Propounder of Atomic
Theory)इदि आख्यायिे । ‘वैशदे षकसूत्र’ां प्राचीन-भाििस्य भौदिक-दवज्ानस्य(Physics)
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ु ः’( Bi-atomic
मूलम ् इदि उच्चायाि े । अणूनाां योगेन पिाथाः सृष्टः । ‘दि-अणक

ु ः’ ( Tri-atomic molecules) शियोः प्रयोगः पदिलक्ष्यिे।
molecules), ‘दत्र-अणक
ु
‘गरुत्व’स्यादप(Gravity)
उिे िः वर्त्ाि े । कणािः सवं पञ्चमहाभूि ैिेव सृष्टदमदि कथयदि ।

् ज-मऋदद्भः
यथा - शाकां के वलां जलेन सृष्टम ्। कीटां जलेन िेजसा च, पदक्षणः दक्षदि-अप-िे
ु शून्मदप आवहदि । काल-आकाश-मन-आियः के वलां मनष्ये
ु दवद्यिे ।
सृष्टाः । मनष्यः
साांख्य-िशानम ् - ( सांख्यायिेsत्र सांख्या सम्यग्ज्ानां साsस्त्यत्र अण )्

ु व । कदपलस्य कालः न प्रमादणिम, ् षष्ठ-सप्तम-शिकिशानस्यास्य प्रस्तौिा ‘कदपल’-मदनिे
ख्रीष्टपवंु भवेदिदि िक्याि े ।अिः ऐदिहादसकाः िां वैदिकऋदष-इदि दवचाियदन्त । िस्य

ु म कद्दाम-प्रजापदिः िथा मािनाा
ु म िेवहुिीत्यदप उदिदििम ।् साांख्यिशानस्य शास्त्रीयदपिनाा
दववेचनां कृ त्वा कदपलः‘साांख्यसूत्र’ां िदचिवान ् । षड ्-अध्यायेष ु 537 सूत्राणाां समाहािः

ु ध्याये सूत्राणाम ्
े प्रदिपाियदि । चिथाा
वर्त्ाि।े षष्ठाध्याये सः साांख्य-दसद्धान्तान ् सांक्षपे ण
अवबोधनाथं आख्यानानाां प्रयोगमदप कृ िवान ् । िस्य अन्ेकः ग्रन्थः ‘ित्त्वसमास’ इदि ।

एषः िादवांशदि-सांख्यक-सूत्राणाां समाहािः मात्रम ् । साांख्य ां िैि-िशान ां भवदि । प्रकृ दिः
ु
परुषश्च
सृष्टःे मूलकािणम ।्

ु न
ईश्विकृ ष्णस्य ‘साांख्यकादिका’ अस्य िशानस्य प्रदसद्धःग्रन्थः । पञ्चदवांशदि-ित्त्वानाां समच्चये

्
ु ैः पञ्चमहाभूि-पञ्चिन्मात्रा-पञ्चज्ानेदन्द्रयसृदष्टः प्रकादशिा जायिे । महि-अहङ्काि-ग
ण

ु
ु
पञ्चकमेदन्द्रयाणाां समाहािेण च सृदष्टां सृजिः प्रकृ दिपरुषौ
। सत्कायावािः, गणस्वरूपां
,
ु
स्वयांदसद्ध-परुषः,

सृदष्टक्रम

इत्यादिदवषयाः

एकािशेदन्द्रयेष ु मन अदप इदन्द्रय अदस्त ।

Odisha State Open University, Sambalpur

सदन्नवेदशिाः

सदन्त।

अदिन ् ग्रन्थे

57

्
ु भावािौ
योगिशानम ् - ( यज
र्ञ )्

्
ु के वलां अनसन्धािृ
ु
पिञ्जदलः (500-300 BCE ) योगसूत्र ां प्रणीिवान,पिन्त
-रूपेण ।
ु
मख्यवक्ता
दहिण्यगभा इदि उच्यिे । पािञ्जल-योगसूत्र े चत्वािः पािाः सदन्त । सूत्रसांख्या च

195 इदि । प्रथमे पािे समादधभेिाः स्वरूपञ्च, िथा सभेिां वृर्त्यः सूदचिाः । दििीये
ु कै वल्य-समादधदसदद्धश्च
दक्रयायोग-अष्टाङ्गयोग-क्लेशकािणांक्षयश्च, िृिीये दवभूियः, चिथे
ु
वण्यान्त े । योगस्य लक्षणेन दचर्त्वृदर्त्दनिोध एव योग इत्यच्यिे
। ध्यािा-ध्येय-ध्यानां योगस्य

मूलां भवदि । समादधश्च दिदवधां -- सम्प्रज्ाि-असम्प्रज्ाि-रूपेण । क्लेशाः पञ्चप्रकािाः, यथा अदवद्या, अदििा, िागः, िेषः, अदभदनवेशश्च । यम-दनयम-आसन-प्राणायम-प्रत्याहािधािणा-ध्यान-समाधय अष्टाङ्गयोगस्य स्वरूपम ।्

योगसूत्रस्य टीकास ु भोजस्य िाजमार्त्ाण्ड(भोजवृदर्त्ः)इदि टीका सवाादधकां लोकदप्रया दवद्यिे।
नागोजीभट्टस्य लक्ष्मी टीकाsदप आदृिाsदस्त ।
ु उद्धृिवान ।्
उनदवांश-शिादव्ि-अदन्तमभागे दववेकानन्दः योगस्य माहात्म्यां पनः
् )
मीमाांसा-िशानम ् - (मान – दवचािे स्वाथे सन अ

‘मीमाांसासूत्र’ां ज ैदमनी-महदषाणा एव दविदचिम ।् अन्ेषादमव सः अस्य िशानस्य प्रवर्त्ाकः न

ु
इदि, यिः आत्रेय-वाििायणािीनाां मिानपस्थापयदि
। ग्रन्थे षोडशाध्यायाः सदन्त ।

सूत्रसांख्या 2644 िथा अदधकिणानाां सांख्या भवदि 909 ।प्रािम्भाि ् िािश-अध्यायां यावि ्
ु
भागस्य नाम ‘िािशलक्षणी’,शेष-चििध्यायानाां
नाम ‘सांकषाणकाण्ड’ इदि । ‘िेविाकाण्ड’
इत्यदप चोच्यिे।
मीमाांसा वेिस्य धमाप्रदिपािनस्य प्रमाणमदस्त । पिाथा- जगि-् शदक्त- आत्माियः मीमाांसायाां
ु
प्रदिदष्ठिाः सदन्त । प्रमा-अनमान-उपमानानाां
व्याख्यादप कृ िा । अस्य भाष्यकािेष ु उपवषाः
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(100-200 CE)प्राचीनिमः वृदर्त्कािः िथा शविस्वामी (200 CE)भाष्यकाि इदि
े या कुणादिलभट्टः (650-725CE) बहु-चदचािोsदस्त । शि-अथायोः
स्वीकृ िम ् । सवाापक्ष

सम्बन्ध-स्थापन-प्रसङ्गे कुमादिलस्य ‘अदभदहिान्वयवािः’ , प्रभाकिस्य ‘अदन्विादभधानवािः’
सवात्र आलोच्यिे ।
अिैिवेिान्त-िशानम ् - (दिधा इिां िीिां -िस्य भावः स्वाथे वा अण ्। िैधी भावे िैि।ां न िैिम।)्
(वेिस्य अन्ते-6ष्ठी ि.प.)ु

उपदनषि वेिस्य अन्तभागे िदचिा इदि वेिान्त-नाम्ना पदिदचिाः सदन्त । पिन्त ु अत्र वेिान्त-

िशानस्य मूलां भवदि उपदनषि ् । उपदनषिामाधािेण दसद्धान्तान ्प्रदिपाियदन्त यदिन ्िशान े
ििेव वेिान्तिशानम ् । बाििायण-व्यासः दभक्षूणाां कृ िे ब्रह्मसूत्रम ् अिचयि ् । अिः इिां
ु
ु त्रम’् इत्यदप उक्तम ् भवदि । व्यास-ब्रह्मसूत्र े चििध्याये
‘दभक्षसू
ष ु 550सांख्यकादन सूत्रादण
ु ािाः सदन्त । प्रथम-चिःसू
ु त्रादण ‘चिःसू
ु त्री’ इदि प्रदसद्धम ् ।
सदन्त । प्रत्येकाध्याये चिष्प
िस्य समयः 500-200-BCE मध्ये भवेदिदि ऐदिहादसकै ः सूच्यिे ।
अिैिवेिान्तस्य सवास्वीकृ िः पृष्ठपोषकः जगद्गरुः
ु श्रीशांकिाचायाः ।

काशी िस्य

ु
कमास्थलमासीि ् । मालावािस्य नम्बद्री-ब्राह्मणः,788
ख्रीष्टाव्िे जदन्मिः, शांकिाचायाः 820
्
CE िमे वषे दिवत्वां गिः । िादत्रांशि-वषा-अवदधां
यावि ् सः बहु-ग्रन्थान ् अिचयि ् । सः

्
ु ‘शािीदिकभाष्यम’उदिख्य
ब्रह्मसूत्रमपदि
ित्र दनदवाशषे ािैि-दसद्धान्तां पोषयदि । उपदनषिाां
्
भाष्यां, ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यां कृ िवान ।् ‘सौन्दयालहिी’, ‘उपिेशसाहस्री’ िथा अन्ान ग्रन्थानदप
अिचयि ्। गौडपािस्य दशष्यः गोदवन्दभगवत्पािः, िस्य दशष्यः भवदि शांकिाचायाः । सः

वैशदे षक-िथा-बौद्ध-मिान ्िण्डयदि । अिैि-प्रदिपािक-आचायं मण्डनदमश्रां िके पिादजत्य
् । पिन्त ु शांकिाचाया-कृ िे गोडपाि एव पिमगरुभावदि
ु
ु
श्रेष्ठ-गरुिभवि
। ित्त्वमदस- इदि
्
वाक्यम उद्घोष्य
अिैिवेिान्तस्य श्रेष्ठत्वां प्रदिष्टापयदि ।
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् षाां ग्रन्थाः नोपलब्धाः, ि एव आत्रेयः, काशकृ त्स्नः, ज ैदमनी
अन्ेsदप प्राचीनाचायाा आसन ये
ु
आियः । भाष्यकािेष ु िामानजः
(1140 CE ), दवदशष्टािैि-स ैद्धादन्तकः श्रीभाष्यः,
्
अणभु ाष्यकृ ि विभश्च
प्रशांसाहााः सदन्त ।

अिैिवेिान्त-िशानस्य प्रदिपाद्य-दवषय़ोsदस्त - अध्यास-अध्यािोप-दववर्त्ावाि-माया-ईश्विमोक्षाियः ।
अिाि ्ज्ायिे य़ि ्सवाादण िाशादनकित्त्वादन वेि एव वर्त्ाि े । गोिमः, कदपलः, पिञ्जदलश्च
सवे ऋषयः सदन्त । वैदिक-कालस्य अदन्तम-पर्य्याायः 1500-500 BCE मध्य इदि

इदिहासकािैः स्वीकृ िम ् । िाशादनक-ऋदषदभः अदिन ् एव समये िेषाां सूत्रात्मक-ग्रन्थान ्
अिचयन ् । कालेsदिन ्

ु
उपदनषिः िदचिाः । वेि े प्रकृ दि-परुषयोः
किना ‘िा

ु ….’इदि मन्त्रे वर्त्ािे यि ् साांख्यस्य मूलां भवदि ।नासिीय-आदि-िाशादनकसूक्तेष ु
सपणाा
ु
ु च दविाट ्-परुषः
ु
परुषस
क्ते
सृष्टःे एकमेव कािणदमदि प्रदिपादििम ् । उक्तञ्च िृदिकािेण
ु - ‘वेिोsदिलधमामल
ू म’् इदि ।
मनना

******************
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4.4 MODEL QUESTION
अदिसांदक्षप्तोर्त्िप्रश्ाः --

1- बाहास्पत्यसूत्र ां दकम ?्
2- चावााक ् िशानस्य अन्नाम दकम ?्
3- ज ैनिशानस्य कः प्रवर्त्ाकः ?
्
4- किा दिगम्बिाणाम आदवभाा
वोsभूि ?्
5- प्रमाणमीमाांसा के न दविदचिम ?्
ु किा दनवााण ां प्राप्तवान ?्
6- बद्धः
7- बौद्धधमास्य आदिग्रन्थस्य नाम दकम ?्
8- अदभधिकोशः के न िदचिम ?्
9- कः न्ायसूत्रस्य िचदयिा ?
10-

कः गोिमः ?

11-

् नशास्त्त्र े प्राप्यिे ?
ु
आधदनक-भौदिक-दवज्ानस्य
मूलां कदिन िशा

12-

साांख्यमिे एकािशेदन्द्रयस्य नाम दकम ?्

13-

कः ज ैदमनी ?

14-

ु त्र ां दकम ?्
दभक्षसू

15-

व्यास-िदचि-ब्रह्मसूत्रस्य समयां सूचयि ।

सांक्षपे ेण उर्त्िां िर्त् ।

ु , न्ायभाष्यकािाः , साांख्यकादिका, योगसूत्रम ् ,
ज ैनिशानम ् , मीमाांसाशास्त्रम ् , बद्धः
शांकिाचायाः ।
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िीर्ोर्त्िप्रश्ाः –

1- नादस्तकिशान ां दकम ् दवस्तिेण आलोचयि ।
2- अिैिवेिान्तिशानस्य िाशादनकानाां पदिचयां िर्त् ।
3- िशानशास्त्रां प्रदि कुमादिलस्य अविानां दकम –् प्रकाशयि ।

अदििीर्ोर्त्िप्रश्ाः िाशादनकानाां दवषये सदवस्तिां दवविणां दलिि ।

4.5 FURTHER READING:
1- Chatterjee

&

Datta,

An

Introduction

to

Indian

Philosophy.Calcutta.
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