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शुभाशंसन�

प�रवार� यथा बालः त�स�ब�जन�य प�रचयं �ा�यैव सहा�यं तेन सह आ�मनः स�ित ं
योजयित, �वयं �सीदित स�ब�जनमिप �सादयित, त�� अनधीतशा��वा� ति�षये बाल�वमा�ो 
िव�ाथ� िव�िव�ालय�वेशकाले एव यिद अ�येत�यशा�िवषयक� प�रचयं �ा�नुपया� तिह� त� 
सान�ं �वृ�ो भवे�। तेन त�य सहष� िवकासः, िक� च प�मानशा�िवषिय�यः चचा�ः पुि�� 
ग�ेयुः इ�येवं ल�यिवशेषं मनिस िनधाय  �ीसोमनाथसं�क�तिव�िव�ालयः मौिलकतया 
पा�मानानां शा�िवशेषाणा ं वेद-�याकरण-पुराण-�योितष-सािह�य-दश�नानां प�रचयदातृ पु�क� 
“शा�प�रचाियका” इ�या�यं �काशयतीित महिददं �मोद�थान�। एवमिप “अप�रचया� अव�ा” 
इित लोको�ा प�रचयाभावेन ग�ाजल�यािप सामा�यजल�येव �यवहारदश�ना� शा�ाणा ं
प�रचयाभावेन क�वल ंत��ा�गतपा�पु�का�ग�तकितपयांशा� एव अधी�य पूण�शा��ानावा�य े
�वृ�यभावाश�ािप एतेन पु�क�न िनराक�र�यते।

सरलमानकसं�क�तभाषामुखेन अपे�ानुसार� िववरणा�मकशैल� िक� च आका�ाप�ित� 
अवल��य उपयु��शा�ाणां �ितशा�� अनुब�धचतु�य�य, त��ा�गतमूलपु�काना�, त� 
भा�यटीकादीनां िक� च समी�ा��थानां तथा प�रचयोऽ� �द�ोऽि� येन कि�दिप अ�येता 
स�ब�शा�िवषयक� सव�िवध� अपेि�तं �ान� अव�यमेव �ा��यित। िक� च एक��म�ेव पु�क� 
ख�डशः एतेषां समेषामिप शा�ाणां प�रचय��ुतौ संि���व� अथ च सारगभ��वं सुतरा ं
प�रपािलतिमित ह�तोः न क�वलं िव�ािथ�नां क�ते, अिप तु त��ा�िज�ासूनां �ा�यापकानां िवदुषा ं
क�ते तथा च िविवध-य.ूजी.सी.-ने�-जे.आ�.ए�, से� इ�यादीनां �ितयोिगतानां िस�तां क�वा�णाना ं
क�ते पु�किमद� अ�य�� उपयोिग�वं िनव��यतीित िव�ासः संजाग�य�व। 

पु�क�य त���डलेखकानां �ा�यापकानां क�ते भूयः साधुवादा �याि�य�े। िक� च सव� 
िकमिप संकल�य स�पादन� अतीव धैय�ण क�तव�ौ डॉ. दीपेश कितरा, डॉ. जानक�शरण 
आचाय�� सुतरां वधा��येते। �काशने �ाशासिनक�ो�साहनाथ� क�लसिचव: डॉ. दशरथ जादवः, 
संशोधनािधकारी डॉ. काित�क प��ा च ध�यवादैः पुर���येते।  
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शा�प�रचाियकापु�किमदं सव�षामिप त��ा��िविव�णूां िज�ासोपशा�ये सहजतया 
साहा�यं िवतनोतु इ�य�याका�या त�ूत�ये भगवा� �ीसोमनाथः �ा�य�तेतरा�। 

 (�ो. गोपब�धु िम�:) 
क�लपित: 
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भूिमका 

भारतीय-सं�क�तेः आ�ाः ��थाः ‘वेदाः’। रामायण�य, महाभारत�य, भगव�-गीतायाः, �ीम�-
भागवत-महापुराण�य अ�येषां च नैक�षां �ाचीन-��थानां महा� �भावः भारतीय-समाज-जीवने अ�ािप 
अि� एव। व�ुतः एत�-��थानु�पा जीवन-शैली एव भारतीयतायाः प�रचाियका। अ� ��थताः 
िवचाराः, जीवन-�ि�ः च सम��य िव��य क�याणाय क�प�े। 

ब�लं �ाचीन-भारतीय-सािह�यं ‘सं�क�तेन’ िवरिचत�। सं�क�त ं�ातु� असमथा�नां क�ते िव�ासंः 
िव��य नैकािभः भाषािभः अ�य अनुवादं क�तव�ः। मूलं वा एता� अनुवादा� वा आि��य एता�शाना ं
��थाना� अ�ययन�, अनुस�धानं च अ� सम�े िव� े�वत�ते। 

िन�य-�यवहार� एषः सव�षा� अनुभवः य� मातृ-भाषया भाषण-काले अिप ‘ड�िब�-काड�’, 
‘ब�क’, ‘�रचाज�’, ‘बेले�स’, ‘�ूशन’, ‘बॅच’, ‘िमिन�’ चे�यादीना ंश�दानां �योगं वयं यथाव� क�म�ः। 
मात-ृभाषाया� एतेषां �ितश�दानां िच�न,े उ�ारणे, अवगमने चािप � लेशः अनुभूयते। मात-ृभाषायां 
क�षा�न श�दानां �ितश�दः कः? इ�यिप वयं न जानीमः। क�षा�न �ितश�दानां �योगः ि�यते एव 
चे� अिप सः अ�वाभािवकः, क�ि�मः च भाित। �ोतुः क�त ेसः तथा अथ�-बोधकः अिप न भवित।    

वेदादीनां ��थानां रचना एव सं�क�तेन जाता। त� वत�मानानां ‘घृत�’, ‘धम�ः’, ‘आ�मः’, 
‘य�ः’ इ�यादीनां सं�क�त-श�दाना ं आ�लािदिभः भाषािभः अनुवादः क�सा�यः, यतः �िच� ताः 
स��पनाः एव तासु स�ंक�ितषु न िव��े। सं�क�तेन एव एतषेां यथाथ�-�ानं, रसा�वादः च स�भवित। 
अतः एतेषा� अनवुाद-पठन�य अपे�या, आदौ सं�क�त-भाषायाः अ�ययनं, तत� सं�क�तेन एतेषा ं
��थाना� अ�ययन� एव वर�। एतेन �कार�ण क�त� अ�ययन� एव सु�ढ�, मूल-गािम च भवित। 
भिव�यित काल ेइतर-भाषािभः अनुवादाय वा क�ि�� तु एते ��थाः स�ंक�तेन अ�येत�याः एव खल?ु 
भारतीय-भाषाः �ायः सं�क�तो�वाः। अतः भारतीयानां क�ते तु सं�क�ता�ययनं सुकर� एव।    

भारते नैक� सं�क�त-िव�िव�ालयाः सं�थािपताः। एता�शेषु सं�थानेषु �वेशा� पूव� िव�ािथ�नः 
सं�क�त-भाषा�ययनं क�व��� एव। ततः पर� सं�क�त-िव�िव�ालयेषु महािव�ालयेषु वा सं�क�त-भाषया 
एव वेदानां, नैक�षा ं शा�ाणां च अ�ययन�य �यव�था उपल�यत।े �वेश-काले िव�िव�ालय े
अ�ययनाय उपल�धेषु शा�ेषु �वेन अ�येत�य-शा��य चयनं करणीयं भवित। अ�या� अव�थाया ं
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‘�याय-शा��’, ‘वेदा�ः’, ‘सािह�य-शा��’ इ�यादीिन क�वलं सुप�रिचतािन नामािन एव। क��म� 
शा�े पठनीयं त�वं िक�? इित िव�ािथ�नः न जान��। त�मा� ते �चेः अनु�प�य िवषय�य चयने 
महा�ं � लेश� अनुभव��। �वेश-काले भाषायाः अ�यासः अिप सव�था सु�ढः न भवित। अतः 
सा�ा� शा�-��थाना ंभाषायाः अवगमन ेअिप � लेशः अनुभूयते। अ�या� अव�थायां नैक� सं�क�तेन 
एव शा�ा�ययन�य �े�ा� मागा�� ��ाः स�ः अनुवाद-माग�� आरोह��। इ�थ ंसं�क�त-िव�ालयाना ं
�थापनायाः मूल� उ�े�य� एव �याहतं भवित। िव�ािथ�नः अिप मूल�य रसा�वादा� वि�ताः भव��।  

शा�-प�रचाियका इय� अ�या� एव अव�थायां िव�ािथ�ना ं साहा�याथ�� उपक��पता। अ� 
�यु�ा भाषा लेखकानां वैदु�य-प�रचाियका न, ��युत �ितशा� ं िव�ािथ�नां िज�ासा-समाधाियका।
��वािन वा�ािन, �� ल�-समास-िवरहः, शा�ीय-पदाव�याः अ�पः �योगः, लीलया �ेयाना� एव 
स�धीना ं�योगः च अ� �यु�ायाः भाषायाः िवशेषाः। अ�याः प�रचाियकायाः लेखन-समय ेय� श� ं
त�, सं�क�त�  अजानतः, िक�ु िह�ी, गुजराती, मराठी इ�यािद-भाषाः मातृ-भाषा�वेन वदतः जन�य 
अिप ये सुप�रिचताः �युः ते एव सं�क�त-श�दाः िच�वा िच�वा �यु�ाः। त�मा� स�ंक�ता�ययन�य 
�ार�भमं क�तव�ः शा�ानुरािगणः िज�ासवः अिप एत�याः शा�-प�रचाियकायाः पठनेन �मुिदताः
भिव�य�� इित म�यामह�। 

 अ� वेदः, �याकरणं, �योितषं, पुराणेितहासः, सव�दश�नं, सािह�यं चेित ष�णा ं िवषयाणा ं
प�रचयः वत�ते। अ� य� उि�िखतं त�य उ�े�यं शा�ाणां �ार��भक-प�रचयः एव। अतः िवषयाणां 
पूण�तया िन�पणे येषां सू�म�स�ाना� उ��खः आव�यकः भवित सः ब�� �य�ः अि�। शा�ािण 
एतािन ब�धा पर�पर� स�ब�ािन। अतः िविभ�ाना ं शा�ाणां प�रचय ेक�चन िवषयाः पुन��ाः अिप 
भव��। िक�ु त�-त�-शा��य अवगमने एषा पुन���ः उपका�रका एव। 

िवषय-�वेशाय समुिचतः �मः, (य� श�ं त�) ��ो�र-प�ितः च आि�ता। ‘अह� सं�क�तेन 
िलिखतं सव� बो�ंु पारयािम’ इित िव�ासः यथा िव�ािथ�षु �ढः भवे� तथा भाषा अ� �यु�ा। ‘सव�षु 
अिप शा�ेषु अ�येत�याः अंशाः अ�य�ं रोचकाः’ इित यथा िव�ािथ�नः भावयेयुः तथा शैली अ� 
आ�ता। िवशेषा�ययनाय िव�ाथ� यं क� अिप िवषयं िचनुया� नाम, �व�प-�वेशः तु त�य सव�� 
भवे� इित अभी�सया इय ंशा�-प�रचाियका �णीता। 

आया�ु, िव�मयका�र शा�-जग� �िवशामः.. 

भवदीयािन, 

शा�-या�ा-िम�ािण 
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क�त�तािभ�य��ः

अ�मि��िव�ालय�य क�लपितचरणाः �ो. गोपब�ध-ुिम�-महोदयाः एव अ�याः शा�-
प�रचाियकायाः स��पकाः स��। सम�ं काय� तेषां माग�दश�नेन एव स�प��। त�मा� ता� �ित 
क�त�ता �कटीि�यते। 

अ�मि��िव�ालय�य �ा�यापकाः �ो. िवनोद क�मार झा, डॉ. उमा मह��री, डॉ. आशा 
माढक तथवै च सु�ी िवदुषी बो�ा अ�याः प�रचाियकायाः संशोधने मह� साहा�यं क�तव�ः। 

डॉ. िच�मय धा�रकर (क��ीयिव�िव�ालयः, क�रलाः), डॉ. तनजुा अजोितकर  (िडिजटल 

सं�क�त लाय�ेरी), �ीमती मानसी फडक� (सं�क�ता�ये�ी, बे�लु�), �ीलोक�शक�मारः 

(शोध�ा�ः, �ीसोमनाथसं�क�तयुिनविस�टी) च नैकाः सूचनाः द�वा अ�याः शा�-प�रचाियकायाः 

प�र�करणे साहा�यं क�तव�ः। सवा�� �ित क�त�ता अिभ�य�यते। 

स�पादकः 
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�थमं �करण� 

वेद-िववरण� 

१. वेद-प�रचयः 

१. िव��य �ाचीनतम-��थः कः? 

िव��य सव�षु ��थेषु वेदः �ाचीनतमः इित सव�ः �वीि�यते। 

२. वेद�य कता� कः? 

अ�य  िवषये पार�प�रक� मतं वत�ते य� वदे�य कोऽिप कता� नाि�। भगवतः िन�ासभूतः अय ं

वेदः अपौ�षेयः, िन�यः, शा�तः, ि�कालाबा�यः वत�ते। ऋषयः म�ाणां ‘��ारः’ न तु 

‘कता�रः’। 

३. वेद-म�ाणा ंपाठः क�� भवित? 

वेद-म�ाणां पाठः य�े भवित। ये य�े वेद-म�ाणां पाठ� क�व��� ते ‘ऋ��वजः’ इित उ�य�े। 

४. वेदाना� ऋ��वजः क�? 

च�वारः ऋ��वजः भव��। यः ऋ��व� ऋ�वेद�य पाठ� करोित सः‘होता’ इित उ�यत।े यः 

यजुव�द�य पाठ� करोित सः‘अ�वयु�ः’ इित उ�यत।े यः साम-वेद�य पाठ� करोित सः ‘उ�ाता’ 

इित उ�यते। यः अथव�वेद�य पाठ� करोित सः ‘��ा’ इित उ�यते। 

५. वेदाना� उपवेदाः क�? 

ऋ�वेद�य उपवेदः वै�-िव�ा-बोधकः ‘आयुव�दः’। यजुव�द�य उपवेदः श�-िव�ा-�ितपादकः 

‘धनुव�दः’। साम-वेद�य उपवेदः गान-िव�ा-�ितपादकः ‘गा�धव�-वेदः’। अथव�-वेद�य उपवेदः 

िश�प-िव�ा-�ितपादकः ‘�थाप�य-वेदः’। चरण�यूहानुसार� ‘अथ�शा��’ अिप अथव�वदे�य 

उपवेदः वत�त।े 
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६. वेद�य ऋषयः क�? 

ऋ�वेद�य अ��नः ऋिषः, यजुव�द�य वायुः ऋिषः, साम-वेद�य आिद�यः ऋिषः, अथव�-वेद�य 

अि�राः ऋिषः च वत�ते। 

२. वेदानां मह�व� 

७. िक� अि� वेदानां मह�व� ? 

न क�वलं भारतीय-समाजे अिप तु सम�े िव� ेवदे�य मह�वं �या�ं वत�ते। भारतीय-दश�न�य मूल ं

वेदा एव स��। आया�णा ंस�यता सं�क�ितः च वेद� एव आधारीक��य �वत�ते। वेदाः न क�वल ं

भारतीयै: अिप तु वदैेिशक�: िव�ि�ः अिप ��या अवलोिकता: स��। वेदेषु �ान-िव�ान-धम�-

दश�न-सदाचार-सं�क�ित-नैितक-सामािजक-राजनैितक-�भृतीनां जीवनोपयोिग-िवषयाणां सि�वेश: 

अि�। एता� िव�कोषा� म�य�े िव�ांस: । वदेाः त ु अ�माक� �ेयः-�ेयः-�भृतीना� अिप 

साधनािन स��। वेदाः तु धम�-मूलतया एव सव�था समा�ता: स�� । भगवता मनुना �ो�� यथा-

“वेदोऽिखलो धम�मूल�” इित। 

आचाय�ः मनुः कथयित य� स�पूण�-�ान�य आधार: वेदः एव- 

य: कि�� क�यिच� धम� मनुना प�रक�ित�त:। 

स सव�ऽिभिहतो वेद ेसव��ानमयो िह स:॥ इित (मनु�मृितः-२/७)। 

  अतः महिष�-पत�िलः कथयित - अ��: सह वेदाना� अ�ययन� अव�य� एव कत��य� 

इित। अतः िव�-सािह�ये वेदाना ंमह�वं वैिश� ंच �प�� एव �ितभाित इित। 

८. वेदा�ययनेन कः लाभः ? 

शतपथ-�ा�णे वेदा�ययन�य अ�यिधक� मह�वं विण�तं वत�त।े शतपथ-�ा�णं कथयित य� 

स�पूण�-पृिथ�याः दानेन  य� फलं ल�यते त�मा� ि�गुणं फलं �ितिदनं िविहत-वदेा�ययनेन 

ल�यते। अतः एव ‘�वा�यायोऽ�येत�यः’ इित िविध-वा��। वेदा�ययना� एव अ�माक� योग-

�ेम-�ाण-ऐ�य�-अ�-समृ�यः चल��। यथा– ‘याव�ं ह वा इमां पृिथव� िव�ेन पूणा� दद� 

लोक� जयित ि��ाव�ं जयित भूयांस चा��या� य एवं िव�ा� अहरह: �वा�यायमधीते त�मा� 

�वा�यायोऽ�येत�य:’ इित (शतपथ-�ा�ण�- ११/५/६/३)। 
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 वेदा�ययन�य मह�व-िवषये मन-ु�मृतौ उ��, ‘यः ि�जः वेद� अनधी�य अ�य� �मं करोित 

स: सप�रवार� शू��वं �ा�नोित’ इित । उ�� च - 

योऽनधी�य ि�जो वेदम�य� क��ते �म� । 

स जीव�ेव शू��वमाशु ग�ित सा�वय:॥ 

वेदमेव सदाऽ�य�ये� तप��य� ि�जो�म: । 

वेदा�यासो िह िव��य तप: परिमहो�यते॥ इित (मन-ु�मृित- २/१६८, १६६)। 

आचाय�ः सायणः कथयित - “इ�-�ाि�-अिन�-प�रहारयोः अलौिकक� उपायं यः ��थः वेदयित 

स वेद:” इित। अथा�� मु��-�ा�यथ� कल�-भ�ण-�पािन�-प�रहाराथ� वेदा�ययन� अव�य ं

कत��य� इित। च�र�-शु� �यथ�, �यवहार-क�शलता-�ा�यथ�, धमा�थ�-काम-मो�-चतुिव�ध-फल-

�ा�यथ� च वेदाना� अ�ययनं करणीय�। ‘संिहता-पद-�मािद-पाठ�न िक� िक� फल ं वेदा�येता 

बालकः �ा�नोित?’ इ�य��म� िवषये आचाय�-या�व���य कथनं िव�त े- 

संिहता नयते सूय� पदं च शिशनः पद�। 

�म� नयते सू�मं य� त� पदमनामय�॥ इित (या�व��िश�ा- १/३२)। 

३. ‘वेद’-श�द�य अथ�ः 

९. ‘वेद’-श�द�य कः अथ�ः? 

य�-�ारा धम�-अथ�-काम-मो�ािद-पु�षाथ�-चत�ुय�य िसि�ः भवित सः एव वेद:। ‘िव� - �ाने’ 

इित धातोः घ�-��यये क�ते िन�प�ः अयं वेद-श�द: �ान-राशेः, �ान-सं�ह-��थ�य च �ोतकः 

भवित। सं�क�त-�याकरण-��ा वेद-श�द�य िन�पि�ः चतु�य�ः धातु�यः दश�ियतुं श�ते - 

 िव�-स�ाया� (िदवािद-गणे) 

 िव�-�ाने (अदािद-गणे) 

 िव�-िवचारणे (�धािद-गणे) 

 िव�लृ-लाभे (तुदािद-गणे) 

१०. िविभ�ैः आचाय�ः ��थैः च ‘वेद-श�द�य क� अथा�ः उ�ाः? 

िविभ�ैः आचाय�ः ��थैः च ‘वेद’-श�द�य अधो िलिखताः अथा�ः उ�ाः –  
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आचाय��य/��थ�य नाम ‘वेद’-श�द�य अथ�ः 

आचाय�ः सायणः १. अपौ�षेयं वा�ं वेदः। 

२. इ�-�ाि�-अिन�-प�रहारयोः अलौिकक� उपायं यः ��थः वेदयित 

स वदेः। 

आचाय�ः या�कः प�ुषिव�ाऽिन�य�वा� कम�स�पि�म��े वेद।े 

�वामी दयान�सर�वती िव��� जान�� िव�� ेभव�� िव� ेिवचारय�� िवद�े लभ�े सव� 

मनु�याःस�विव�ां  यैय�षु वा तथा िव�ांस� भव�� ते वेदाः। 

�ाितशा�य� िव��े धमा�दयः पु�षाथा� यैः ते वेदाः। 

आप��बः म��ा�णयोव�दनामधेय�। 

वैशेिषक-दश�न� बुि�पूवा� �याक�ितव�दः। 

११. वेद�य पया�य-वाचक-श�दाः क� स�� ? 

वेद�य पया�य-वाचक-श�दाः भव�� यथा- (१) �ुितः (२) िनगमः (३) आगमः (४) �यी (५) 

छ�ः(६) �वा�यायः (७) आ� नायः । 

४. वेदानां रचना-कालः 

१२. वेदाः कदा रिचताः ? 

भारतीय-वैिदकाचाया�णां मते वेदाः अपौ�षेयाः। अतः सृ��ः उ�ि�काले एव वदेाः आस�। 

सृ�ादौ भगवतः िन�ासा� वदेाः िनग�ताः। ते�यः एव ��णा अिखलजगतः सृि�ः क�ता। यदा 

ऋषयः तपसः बलेन म�ाणा ंदश�नं क�तव�ः तदा गु�-िश�य-पर�परया �ुित-पर�परया च अ�े 

वेदानां �सारः जातः। सृि�-कता� परमा�मा सृ��ः आर�भ-काले ��णे वेद�य �ानं द�वा�। ‘िव� 

- स�ाया�’ इित धातोः‘िव�त ेसव�षु कालेषु इित वदेः’ इ�येवं ‘वेद’-श�द�य �यु�ि�ः भवित। 

एतया �यु��या एव वेद�य िन�य�वं िस� �यित। भगवता बादरायणेन अिप वेद�य िन�य�व ं

�वीक��य ‘शा�योिन�वा�’ इित सू� ं क�त�।क�चन पा�ा�य-िव�ांसः दाश�िनकाः च वदे�य 
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अपौ�षेय�वं न �वीक�व���। तेषां मतानुसार� लौिककािन का�यािन, शा�ािण च यथा पु�ष-

िवरिचतािन भव�� तथैव वेदाः अिप क�ि�� पु�षैः िवरिचताः वत��े। 

१३. वेदानां रचना-काल-िवषये पा�ा�य-िवदुषां कािन मतािन? 

वेदाना ंरचना-काल-िवषय ेपा�ा�य-िवदुषां िविभ�ािन मतािन स��।  

मै�स-मूलर�य मत े- वेदाना ंरचना चतुषु� काल-ख�ड�षु जाता। ते यथा - 

�मः काल-ख�डः काल-ख�ड-नाम वेद�य कः भागः रिचतः? 

१ १२०० तः १००० ई.प.ू छ�ःकालः ऋ�वेदः सामवेदः च 

२ १००० तः ८०० ई.प.ू म�-कालः   यजुव�दः, अथव�वेदः च 

३ ८०० तः ६०० ई.पू. �ा�ण-कालः �ा�ण-��थाः उपिनषदः च 

४ ६०० ई.प.ू सू�-कालः सू�-सािह�य� 

 िव�टरिन�स-मतानुसार� वेदाना ंरचना-कालः ३५०० ई.प.ू वत�ते। 

 जैकोबी-महोदय�य �योितषीय-गणनानुसार� वदेाना ंरचना-कालः २५०० ई. पू. वत�ते। 

 वबेर�य मते वेदानां रचना-कालः १५००ई.पू. वत�ते। 

१४. वेदानां रचना-काल-िवषये �ा�यिवदुषां मतािन  कािन? 

बालग�ाधर-ितलक�न वस�-स�पात� अिधक��य �योितष-गणनया वेदाना ं रचना-कालः चतुषु� 

भागेषु िवभ�ः - 

 अिदित-कालः - ६००० ई. पूव�तः४००० ई.पूव�-पय���। अ��म� काले य�ेषु 

�यु�यमानाः उपा�य-देवानां गौण-मु�य-च�रतािद-बोधकाः ग�-प�मयम�ाः रिचताः। 

 मृगिशरा-कालः - ४००० ई. पूव�तः२५०० ई.पूव�-पय���। अ��म� काले अिधकांशाः 

मह�व-पूणा�ः ऋ�वेद-म�ाः रिचताः। 

 क�ि�का-कालः - २५०० ई. पूव�तः १४०० ई.पवू�-पय���। अ��म� काले 

शतपथ�ा�ण-तैि�रीयसंिहतयोः रचना जाता।  
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 सू�-कालः - १४०० ई. पूव�तः ४०० ई.पवू�-पय���। अ��म� काले �ौतसू�-

गृ�सू�ादीना� आष�-��थाना ंरचना जाता। आचाय� ितलकः एतेन �कार�णवेद�य 

रचनाकालं िववृणोित। 

प��डतः श�र-बालक��ण-दीि�त-महोदयः वेद�य कालिनधा�रणे न��-िनद�श� अिधक��य 

�यौितष-गणनया शतपथ-�ा�ण�य रचनाकालः ३००० ई.प.ूआसी� इित म�यते। शतपथ-

�ा�णा� अिप पूव�� ऋ�वदे�य रचना जाता। त�य मते ऋ�वेद�य रचना-कालः ३५०० ई.पू. 

इित भिवतु� अह�ित। 

वेदानां रचना अनेक-ल�-वष�-पूव� जाता इित �वीय े ‘ऋ�वेिदक इ��डया’ ना�� न ��थ े

अिवनाशच�–दास-महोदयः�ितपादयित। अनेन महोदयेन भौगौिलक-गणना-प��या �व�य मत ं

म��डत�। 

५. वैिदक-सािह�य�य िवभाजन� 

१५. सामा�यतया वेद�य िवभाजनं कथं ि�यत?े 

 सामा�यतया वेद�य च�वारः िवभागाः क��य�े। ते यथा –  

१. संिहता-भागः (म�-भागः) २. �ा�ण-भागः ३. आर�यक-भागः ४. उपिनष�-भागः। पर� ु

आप��ब-वचनानुसार� वेद�य �व�पं म�-�ा�णा�मक� वत�ते।  

१६. संिहता-भाग�य िवभाजनं कथं ि�यत?े 

चत�ः स�� संिहताः - १. ऋ�-संिहता २.यजुः-संिहता ३. साम-संिहता ४.अथव�-संिहता। 

ऋ�-संिहतायां �ुित-परक-म�ाणा,ं यजुः-संिहतायां य�-परक-म�ाणा,ं साम-संिहताया ं गान-

परक-म�ाणा�, अथव�-संिहतायां िविवध-मारण-मोहनािभचा�रक-��-परक-म�ाणां च सं�हः 

िव�ते। अथा�� �ान-�धानः ऋ�वेदः, कम�-�धानः यजुव�दः, उपासना-�धानः सामवेदः, ��-

�धानः अथव�वदेः। 

१७. पूव�मीमांसाया ंवेद�य िवभाजनं कथं क�त�? 

पूव�मीमांसायां वदे�य प� भागाः क��पताः। त ेयथा -  १) िविधः २) म�ः ३) नामधेयः ४) 

िनषेधः ५) अथ�वादः चेित। 
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 िविधः - अ�ाताथ�-�ापकः वेदभागः ‘िविधः’। उदाहरण� - अ��नहो�ं जु�या� 

�वग�कामः। 

 म�ः - �योग-समवेत-अथ��मारकाः ‘म�ाः’। म�ैः एव �मत��य� इित िनयमः। अतः 

क�यते “अनु�ान�मारकाः म�ाः” इित। 

 नामधेयः - नामधेयानां च िवधेयाथ�-प�र�ेदकतया अथ�व�व�। यथा – ‘उि�दा यजते 

पशुकामः’ इ�य� उि��-श�दः यागनामधेय�। तेन च िवधेयाथ��य प�र�ेदः ि�यते। 

 िनषेधः - पु�ष�य िनवत�क� वा�ं ‘िनषेधः’। यथा - ‘न कल�ं भ�ये� इित’। 

 अथ�वादः - �श�-िन�ा�यतरपर� वा�� ‘अथ�वादः’। उदाहरण� - ‘वायुव� �ेिप�ा 

देवता’ इित। 

६. ऋ�वेद-िववरण� 

१८. ‘ऋ�’-श�द�य कः अथ�ः? 

‘ऋ�’-श�द�य अथ�ः भवित ‘�ुितः’, ‘छ�ोब�-प�मयी रचना’ च। यैः म�ैः देवानां �ुितः 

ि�यते त ेम�ाः ‘ऋ�’ इित क�य�े। य��म� ��थ े िविवध-देवाना ं�वन ंप�ा�मक�ः वा�ैः 

भवित सः ‘ऋ�वेदः’ क�यत।े ‘ऋ�यते = �ूयते यया सा ऋ�’ इित  ‘ऋ�’-श�द�य 

�यु�ि�ः। ऋचां सं�हः ‘ऋ�वेदः’। ‘य�ाथ�वशेन पाद�यव�था सा ऋ�’ इित भगवा� जैिमिनः 

अवद�। 

१९. ऋ�वेद�य िक� अि� मह�व�? 

वेदः भवित य�-�धानः। तिै�रीय-संिहतानसुार�ण य��य य� िवधानं यजुषा ि�यते त� ुिशिथल ं

भवित िक�ु ऋ�वदेने िविहतानु�ानं �ढ� भवित। पुन� भारतीय-सं�क�तेः, सामािजक-आिथ�क-

राजनैितक-शै�िणक-नैितक-�यव�थायाः च संपूण� िच�ण� ऋ�वेदे ल�यते। 

२०. ऋ�वेद�य िवभाजनं कथं ��यते ? 

ऋ�वेद�य िवभाजनं ि�धा भवित - अ�क-मा�यमेन, म�डल-मा�यमेन च। अ�क-�मानुसार� 

सम�-��थः अ�स ुअ�क�षु िवभ�ः भवित। ��यके� अ�क� अ� अ�यायाः भव��। एवं �पेण 
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स�पूण�-ऋ�वेदः चतुःष�ा� अ�यायेषु िवभ�ः अि�। ��येक� अ�याय�य अवा�र-भेदाः 

वग�ना� ना �यपिद�य�।े वगा�णा ंसं�या २००६ (षडिधक-ि�सह�)ं भव��। म�डल-�मानुसार� 

स�पूण�-��थः दशस ु (१०) म�डलेषु िवभ�ः अि�। अतः ऋ�वेदः ‘दशतयी’ इित उ�यत।े 

स�पूण�-ऋ�वेदे प�ाशीितः (८५) अनुवाकाः, त� १०१७ (एक-सह�-स�दश-सू�ािन) स�� 

तथा ११ (एकादश) िखल-सू�ािन स��। स�पूण�-ऋ�वेदे सू��षु १०५८० १/४ म�ाः, 

१५३८२६ श�दाः, ४३२००० अ�रािण च स��। 

२१. ऋ�वेद�य म�डलािन िकमथ� वंश-म�डलािन अथवा Family Book इित क�य�े ? 

वंश-िवशेषेण स�ब�ध-कारणा� ऋ�वेद�य म�डलािन वंश-म�डलािन अथवा Family Book 

इित क�य�े। ��येक� म�डलने सह क�यिच� ऋषेः स�ब�धः वत�ते। त�-िवषयक� को�क� 

अधः दीयत–े 

म�डल� ऋिषः 

�थम� शतािच�नः 

ि�तीय� गृ�समदः 

तृतीय� िव�ािम�ः 

चतुथ�� वामदेवः 

प�म� अि�ः 

ष�� भर�ाजः 

स�म� विस�ः 

अ�म� क�वः 

 नवम-म�डलं पवमान-का�ड-ना� ना �िस��। ऋ�वेद�य दशम-म�डलं अवा�चीन ंम�यते। 

२२. अ�य वेद�य �वचन-कता� कः ? 

पैलः अ�य वेद�य �वचन-कता�। 

२३. ऋ�वेद�य कित शाखाः वत��े? 

महिष�-पत�िल: महाभा�ये प�पशाि�क� कथयित य� पूव� ऋ�वेद�य एकिवंशितः (२१) शाखा  
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आस� । वत�मान-समये ऋ�वेद�य प�ाना ं शाखाना ं नामािन �ूय�े,यथा -१. शाकलः, २. 

बा�कलः, ३. आ�लायनः, ४. शा�ायनः, ५. मा�ड�कायनः च। 

२४. ऋ�वेद�य क� स�� �ितपा�-िवषयाः ? 

ऋ�वेद�य िहर�यगभ�-नासदीय-पु�षािद-सू�ािन सृि�-�ि�यायाः िववेचनं क�व���।एतािन 

सू�ािन दश�न-शा��य उ�व�य क�ते सू�-�पािण स��। ऋ�वेदे राजनीित-स�ब�-िवषय�यािप 

िववेचनं ल�यत।े य� सभा, सिमितः, राजा इ�यादीनां कत��य ंरा�य-स�ालनादीना ंवण�नं वत�ते।  

ऋ�वेदे आ�या��मक-दाश�िनक-कला�मक-वै�ािनक-त�यानां िन�पणं पद े पद े �ा�यत।े 

िवशेषतया ऋ�वेदे अ�ािद-देवानां �ुितः यशसः उपल�धय,े �ी-स�प�ा�यथ��, िव�ोपाज�नाय, 

नैितक-िवकासाय, शारी�रक-िवकासाय, मानिसक-स�ृ�यथ� च क�ता ��यते।  

२५. ऋ�वेदानुसार� कित देवताः स��? तासु  काः स�� �मुखाः? 

ऋ�वेदानुसार� �य��ंश� (३३) देवताः स��। अ� वसवः, एकादश ��ाः, �ादश आिद�याः, 

इ�ः �जापितः च। अ� �मुखाः वैिदक-देवताः �मशः- अ��नः, सिवता, िव�णुः, इ�ः, ��ः, 

बृह�पितः, अि�नौ, व�णः, उषाः, सोमः च स�� । 

२६. ‘देव’-श�द�य कः अथ�ः ? 

महिष�-या�क�न �णीत े िन��� उ�� य�, “देवो दाना�ा, दीपना�ा, �ोतना�ा, �ु�थानो भवतीित 

वा”। देवः एव देवता। अयं श�दः ि�षु िल��षु �यव�तो भवित। यथा– देवः, देव,ं देवता च। 

� लीबिल�� ‘देव�’ इ�य�य अथ�ः इि�य� इित। िक�ु �ी-पुिंल�योः ‘देव’-श�द�य अथ�ः 

समानः एव। 

२७. क� स�� पृ�वी-�थानीयाः देवाः? 

न�ः, पिृथवी, अ��नः, सोमः, बृह�प�यादयः पृिथवी�थानीयाः देवाः।  

२८. क� स�� अ��र�-�थानीयाः देवाः? 

 इ�ः, अपा�पा�, मात�र�ा, अिहबु��ः, ��ः, म��, वायुः, वातः, पज��यः, आपः इ�यादयः 

अ��र��थानीयाः देवाः।  
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२९. क� स�� �ु�थानीयाः देवाः? 

�ौः, व�णः, िम�ः, सूय�ः, सिवता, पूषा, िवव�वा�, आिद�यगणः, उषाः, अि�नौ इ�यादयः 

�ु�थानीयाः देवाः। 

३०. �मुख-देवानां काय�  िक� अि�? 

िन��ानुसार� अ��नः पृिथवी-�थान�य, वायुः इ�ः वा अ��र�-�थान�य, सूय�ः �ु-�थान�य च 

�मुखः देवः अि�। त� अ�नःे काय� देवताना� आवाहन,ं हिव���य�य देवताः �ित वहनं च। 

य� िकि�� दाि��-िवषयक� अ��न-कम� एव त�। अ��नः हिवषः वहनं करोित अतः सः देवाना ं

दूतः अिप क�यत।े 

इ��य कम� रसानु�दानं वृ�-वधः च। या कािच� बल-क�ितः इ�-कम� एव त� भवित। 

एतदथ�� एव इ�ः ‘�िवणोदाः’ इित श�देन स�बो�यत।े 

आिद�य�य कम� रसा-दानं िकरणैः रस-धारणं च। य� िकि�� �वि�त� आिद�य-कम� एव 

त� भवित। 

३१. देवानां पर�पर� स�ब�धः कः? 

देवाः �व-श�ा �क�ित�पा� एक�मा� अ�य-देव� उ�ादय��। अतः एक�न देवेन सह अपर-

देव�य स�ब�धः वत�ते। य�-कम�िण देवाः हिव��हणे स�ितं साहचय� च दश�य��। य�े कदािच� 

सम�व-�ितपादनाथ� देवाः यु�म�पेण सामूिहक-�पेण वा �यू�।े यथा- िम�ाव�णौ, अि�नी-

क�मारौ, �ावापृिथ�यौ इ�यादयः। वैिदक-म�ाणा ं �योगेण देवानां साहचय�� अनुभूयते। त� 

इ�ः, सोमः, व�णः,  पज��यः, ऋतवः, पूषा इ�यादयः देवाः �थान-भेदेन काल-भेदेन वा अ�नेः 

साहचय� लभ�े इित ��यत।े अ��नः, सोमः, व�णः, पूषा, बृह�पितः, ��ण�पितः, पव�तः, 

क��सः, िव�णुः, वायुः, िम�ः इ�यादयः देवाः इ�ेण साहचय� वह��। आिद�य�य च�मसा, 

वायुना, संव�सर�ण च साहचय� भवित। 

३२. अ�य ऋ�वेद�य क� स�� भा�यकाराः? 

�क��वामी, नारायणः, उ� गीथः, माधवभ�ः, वे�माधवः, आन�तीथ�ः, आ�मान�ः, सायणः, 

मु� गलः इ�यादयः स�� ऋ�वदे�य भा�यकाराः। 
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७. यजुव�द-िववरण� 

३३. यजु�श�द�य कः अथ�ः? 

आ�वय�-कम�-स�पादनाय यजुषां संकलनं य� अि� सा ‘यजुव�द-संिहता’इित उ�यत।े अतः 

वाय-ुपुराणे उ��,‘य�ेन यजु�श�दः उ��त’े इित। पर�ु ऋ�वेदे उ�� अि�‘येन य��य 

शरीर-िनमा�णं ि�यते स यजुव�दः’ इित। यजुः श�दः ‘य�’, ‘जुः’ चैतौ �ौ श�दौ मेलिय�वा 

िन�प�त।े ‘य�’ धात-ुश�द�य अथ�ः ‘गितमा�’ इित, ‘जु’ श�द�य अथ�ः आकाशं वा 

��थितशीलत�व ं वा। अथा�� ‘यिददम��र�मेत� �ाकाशमनु जवते तदते�जुवा�यु�ा��र�ं च 

य� जु� त�मा�जुः’। पर�ु ‘य�’ धातोः ‘उिस’- ��यये क�त े ‘यजुः’ इित श�दः िन�प�ः। 

३४. स��दायानुसार� यजुव�द�य िवभाजनं कथं वत�त?े 

स��दायानसुार� यजुव�द�य िवभाजनं ि�धा भवित। यथा - आिद�य-सं�दाय�य शु� लयजुव�द:, 

��-स��दाय�य क��णयजुव�दः चेित। शु� ल-यजुव�द-संिहतायां क�वलं म�-भागः एव वत�ते, 

पर�ु क��ण-यजुव�द-संिहतायां िविनयोग-सिहतं म�ाः ��य�।े 

३५. अ�य वेद�य �वचन-कता� कः ? 

अ�य वेद�य �वचन-कता� वैश�पायनः। 

३६. यजुव�द�य कित शाखाः वत��े? 

महाभा�य-प�पशाि�कानुसार� �ाचीनकाले यजुव�द�य १०० शाखाः �चिलता आस�। पर� ु

वत�मान-समय े शु� ल-यजुव�द�य �धानतया शाखा�यं व��त,े यथा -१. मा�य��नशाखा, २. 

का�वशाखा च। एव� क��ण-यजुव�द�य तैि�रीय-मै�ायणी-कठ-किप�ला�याः चत�ः शाखाः 

�धानाः भव��। 

३७. शु� ल-यजवु�द�य का�व-मा�य��न-शाखयोः कित म�ाः अनुवाका� िव��े? 

य�िप शु� ल-यजुव�द�य का�व-मा�य��न-शाखयोः संिहते िभ�े �ः तथािप तयोः ब�शः सा�यं 

वत�त।े मा�य��न-शाखायां ४० अ�यायाः, ३०३ अनुवाकाः, १९७५ (प�-स��यिधकौनिवंशित-

सं�यकाः) म�ाः, २९६२५ (प�िवंश�यु�र-ष�तािधकोनि�ंश� सह�ं) श�दाः स��। का�व-

संिहतायां ४० अ�यायाः, ३२८ अनुवाकाः, २०८६ (षडाशी�यिधक-ि�सह�)ं म�ाः स��।  
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३८. शु� ल-यजुव�द�य मा�य��न-संिहतायाः अ�यायानुसार� व�य�-िवषयाः क�  स�� ? 

शु� ल-यजुव�द�य मा�य��न-संिहता एव ‘वाजसनेयी’-संिहता इित उ�यते। अ�या ं सिंहतायां 

च�वा�र�श� अ�यायाः स��। त� �थम-ि�तीया�याययोः दश�पौण�मासेि�-स�ब�-म�ाणा ंसं�हः 

वत�त।े तृतीया�याये अ��न-हो�ाय चातुमा��याय च म�ाणां सं�हः क�तः वत�ते। चतथु�तः 

अ�मा�याय-पय��ं सोमयाग�य वण�नं �ा�यत।े अ�ैव अ��न�ोम�य �क�ितयाग-�पेण िव�ृत ं

वण�न� अि�। अ��न�ोमे सोम�य उपल-ख�ड�न क��नं क��वा रस-र�णं ि�यते। तेन एव �ातः, 

म�या�े, सायंकाल े च अ�नौ हवनं ि�यत।े इद� एव ‘सवन�’ इित अिभधीयते। नवम-

दशमा�याययोः अनेन एव स�ब�ाः म�ाः स��। एकादशा�याया� आर�य अ�ादशा�याय-

पय��� अ��न-चयन�य वण�नं वत�ते। षोडशा�याये  शत��ीय-होम�य वण�न� अि�। 

एकोनिवंशा�याया� आर�य एकिवशंा�याय-पय��ं सौ�ामिण-य��य वण�नं �ा�यत।े �ूयत ेय� 

अ�यिधक�न सोम-पानने इ�ः ��णः अभव�। त�य िचिक�साथ�� अय ं य�ः �ार�धः। 

�ािवशंा�याया� आर�य प�िवशंा�याय-पय��� अ�मेध-याग�य म�ाणां सं�हः भवित। 

षि�शंा�याया� आर�य एकोनि�शं�मा�यायं याव� िखल-म�ाणा ं स�लनं �ा�यत।े ि�ंश�मे 

अ�याय े चतुरशी�यिधक-शत-स�ंयकानां पदाथा�ना� आल�भन�य पु�षमेध�य वण�न� अि�। 

एकि�ंश�मे अ�याये चतुषु� वेदेषु पिठत�य पु�ष-सू��य वण�न� अि�। �ाि�ंश�म े

�य��ंश�मे च अ�याये सव�मेध�य म�ाः उि�िखताः स��। चतु��ंश�मा�याय�य आर�भ े

िशव-स��प-सू��य ष�णां म�ाणां सं�हः वत�ते। प�ि�ंश�मा�याये िपतृ-मेध-य�-स�ब��ध-

म�ाणां वण�नं ��यत।े ष�� �ंश�मा�याया� आर�य अ�ाि�ंश�मा�यायं याव� �व�य�याग�य 

म�ाणां िवशदं वण�न� अि�। च�वा�र�श�मः अ�याय ईशावा�योपिनष� इित क�यत।े अ��म� 

अ�याये दाश�िनक-त�वानां गहन-िववेचनं वत�त।े 

३९. क��ण-यजुव�द�य तैि�रीय-संिहतायां कित म�ाः अनुवाका� िव��े? 

तैि�रीयसंिहता क��णयजुव�द�य मह�वपूणा� शाखा अि�। अ�या� स� (७) का�डािन, 

चतु��वा�र�श� (४४) �पाठकाः, एकि�ंशदु�रष�त� (६३१) अनुवाकाः, अ�नव�यु�रशतो�र-

ि�सह� ं(२१९८) म�ाः स��। दि�ण-भारते अ�याः अिधकः �चारः वत�ते। 
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४०. यजुव�द�य �ितपा�-िवषयाः क�? 

यजुव�द�य �मुखः िवषयः कम�-का�ड� वत�त।े अ� कम�-का�ड�न सह दाश�िनक-िवषयाः अिप 

विण�ता: स��। मानव-जीवनेन सह स�ब�ानां ब�-िवधाना ं त�वाना ं दश�नं  यजुव�दे �ा�यत।े 

रा��य क�ते अिप िववरण� अ� वत�त।े कौिट�य�य अथ�-शा��य �ोतः अिप यजुव�दः वत�ते। 

शु�ब-सू�ाणां बीज� अ� अवलो�त।े 

४१. यजुःसंिहतायाः िक� अि� वैिश�� ? 

��येक� वेदे �ान-कम�-उपासनासु अ�यतर�य मह�वं भवित। यजुव�दः कम��धानः। ‘य�ो वै 

�े�तमं कम�’ इित �िुतवचन�। ‘दश�पूण�मासा�यां यजेत �वग�काम’ इित �ुित-वचनेन य�-

�ारा धमा�थ�-काम-�ाि�ः भवित इित सू�यते। ‘अ�नेनय सुपथा’ इित �ुितवचनेन य�-�ारा 

मो�ः सुलभः इित �ायते। य�-स�पादन ेयजुव�द�य भूिमका अप�रहाया�। यजुव�द ेवणा�नुसार� य�-

िवभाजन ंक�त�। �ा�णानां क�ते वाजपेयादीनां, �ि�याणां क�ते अ�मेध-वाजपेयादीनां, सव�जन-

िहताय सव�मेधािद-य�ानां च वण�नं िव�त।े इ�थं यजुव�दः सामािजक-समरसतां िश�यित। 

यजुव�दे ��-िव�णु-�जापतीना ं मह�वं ऋ�वेदापे�या अिधक� वत�ते। इितहास�य, राजनीतेः, 

का�यशा��य, भौगोल�य चािप �ान� अ��म� वेदे िवक�ण�� अि�।  

४२. यजुव�द�य क� स�� भा�यकाराः ? 

शु� ल-यजुव�द�य मा�य��न-संिहतायाः उवटः, महीधरः, दयान�ः इ�यादयः भा�यकाराः 

�िस�ाः। शु� ल-यजुव�द-का�व-संिहतायाः हलायुधः, अन�ाचाय�ः, आन�-बोध-भ�ोपा�यायः, 

कालनाथः, सायणः इ�यादयः भा�यकाराः वत��े। क��ण-यजुव�दीय-भा�यकार�षु क���डनः, 

भव�वामी, गुहदेवः, आचाय��ुरः, भ�-भा�कर-िम�ः, सायणाचाय�ः, वे�ट�शः, श�ु�नः 

इ�यादयः स�� �धानाः। 

८. सामवेद-िववरण� 

४३. साम-श�द�य कः अथ�ः? 

‘गीितषु सामा�या’ इित वचनानुसार� साम-श�द�याथ�ः भवित गान�। अथा�� य��म� वेद े

िविश�-गान-प��या म�ाणां गानं भवित सः सामवदेः इित। छा�ो�योपिनषिद ‘�वर’ एव 
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‘साम’ इित उ��। बृहदार�यकोपिनषिद ‘गान�’एव ‘साम’ इित �ितपािदत�। त� �ूयते - ‘सा 

च अम�ेित त�सा� नः साम�व�’। ‘सा’ श�द�य अथ�ः ‘ऋ�’ तथा ‘अम’ श�द�य अथ�ः 

गा�धारादयः �वराः। अथा�� य� ऋचः उप�र गानं भवित स एव साम। पुन� साम = सा + 

अम, ‘सा’ अथा�� ‘वा�’, ‘अम’ अथा�� ‘�ाणः’। य��म� वदेे वा�-त�व�य �ाण-त�व�य च 

सम�वयः सः सामवेदः। 

४४. सामवेद�य िवभाजनं कथं ��यते? 

सामवेद�य �ौ भागौ �:। पूवा�िच�क: तथा उ�रािच�क:। पूवा�िच�क� ६ �पाठका:, एव� ६५० 

म�ा: स��। ��येक� अ�याये �ौ �ौ ख�डौ �:। पवूा�िच�क: ि�धा िवभ�: अि�। यथा - १. 

छ�ः, २. छ�िस, ३. छ�िसका चेित। पुन� िवषयानुसार� पूवा�िच�क� आ�नेयपव�-ऐ�पव�-

पवमानपव�-आर�यकपव�-भेदेन चतुषु� भागेषु िवभ�यत।े उ�रािच�क� ९ �पाठका:, एव� १२२५ 

म�ा: स��। आह�य सामवदेे १८७५ म�ाः स��। 

४५. सामवेद�य कित शाखाः वत��?े 

‘सह�व�मा� सामवेदः’ इित महाभा�यकार-पत�िल-वचनानुसार� सामवेद�य १००० (एकसह�ं) 

शाखाः आस�। िश�याणां �मादेन अन�यायिदवसे च अ�ययना� इ��य व�-�हार�ण सह�-

शाखाः िवन�ा इित चरण-�यूहकारः कथयित। पुन� ‘सामतप�ण’-नामक� ��थे सामवदे�य 

�योदशानांशाखाना� उ��ख: अि�। िक�ु स��ित सामवेद�य ित�ः एव शाखा: समुपल�य�।े 

यथा- १. कौथुमीय-शाखा, २. राणायनीय-शाखा, ३.जैिमनीय-शाखा चेित। 

४६. सामवेद�य िक� अि� मह�व�? 

सामवेदे उपासनायाः मह�वं �ितपािदत� अि�। ई�र�ा�य े सवा�िधक-मह�व� उपासनायाः 

वत�ते। सामवेद�य �मुखः िवषयः‘उपासना’ वत�ते । �ीम�-भगव�-गीतायां भगवता �ीक��णेन 

सामवेद�य िवषये उ�� य� -“वेदानां सामवेदोऽ��म”। सामवदें िवना य��य पूण�ता न भवित। 

अतः एव �ाचीनैः ऋिषिभः य�ान�र� सामगान�य िवधानं क�त�। शतपथ-�ा�णे किथत ंय�- 

“न सामा य�ोऽि�”। यः साम ंजानाित सः एव वदे�य रह�य� अिप जानाित इित किथत ंयथा-

“सामािन यो वेि� स वदे�व�” इित। अतः विैदकसंिहतासु सामवेद�य मह�व� अ�यिधक� 

वत�त।े 
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४७. सामवेद�य आचाय�ः कः ? 

�यास-िश�यः जैिमिनः सामवेद�य �मुखः आचाय�ः वत�ते। 

४८. सामवेद�य क� स�� �ितपा�-िवषयाः?  

सामवेदे स��वराः स��। यथा लौिकक-गानेषु ष�-ऋषभ-गा�धार-म�यम-प�म-धैवत-िनषादाः 

स��वराः �िस�ाः स�� तथैव सामवेद ेअिप �थमः, ि�तीयः, तृतीयः, चतुथ�ः, प�मः (म�ः), 

ष�ः (क��ः), स�मः (�ुित�वराः) भव��। साम-गानं चतुधा� भवित - १. गेय-गान� २. 

आर�य-गान� ३. ऊह-गान� ४. ऊ�-गानं िवक�ितगान ंवा। �ामे अथवा समाजे यदा गेयं भवित 

त� गेय-गान�। अर�ये एव गेय� आर�यक�। सोम-यागावसर� म�ाणां सामाियक-प�रवत�न ं

क��वा य� गान ंत� ऊह-गान�। रह�या�मक� गान� ऊ�-गान� इित क�यते। त� अिप साम-

गान�य  प�िवभागाः स�� - १. ��ावः, २. उ� गीथः, ३. �तीहारः, ४. उप�वः ५. िनधनं 

चेित। 

४९. सामवेद�य क� स�� भा�यकाराः? 

माधवः, भरत-�वामी, गुण-िव�णुः इ�यादयः स�� सामवेद�य भा�यकाराः। 

९. अथव�वेद-िववरण� 

५०. अथव�-श�द�य कः अथ�ः? 

‘थव�-िह�साया� (कािशकावृि�:)’, ‘थव�ित��रतकम� (िनघ�ट�:)’,इित आ�या� ‘अथव�’-श�द�य 

िन�पि�ः भवित। ‘अथव��य’ अथ�ः ‘अक�िटलता’, ‘अिह�सा’ वा। पुन� ‘थव�तेः गितकम�णः इित 

अथव�ः” इित वचनानुसार� �ाण-वायो: अवरोधनं यः करोित सः एव ‘अथव�ः’ इित उ�यत।े 

५१. अथव�-वेद�य अपर-नामािन कािन? 

��-वेदः, अमृत-वेदः, आ�म-वेदः, अि�रोवदेः, अि�रसवदेः, अथवा�ि�रसवदेः, 

भृ�वि�रोवेदः, ��-वेदः, भैष�य-वेदः, छ�ोवदेः, मही-वेदः चेित अथव�वदे�य अपरािण 

नामािन स��। 
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५२. अथव�-वेद�य वेद�व� अि� न वा? 

अथव�-वेद�य वेद�व� अि�। अ�य वदे�य �ाथ�य� उदघोषयता �याय-म�या� जय�-भ��न 

�ितपािदत,ं“त� वदेा��वार: �थमोऽथव�वदेः” इित।गोपथ-�ा�णे �ूयते य� “स आथव�णो 

वेदोऽभव�, स अि�रसो वदेोऽभव�, ऋचसामािन भेषजा” इित। छा�ो�योपिनषिद सन�-क�मार� 

�ित नारद-वचनं �ूयते “ऋ�वदे ंभगवोऽ�येिम यजुव�दं सामवेदमाथव�णं चतुथ��” इित। 

५३. अथव�वेद�य िक� अि� मह�व�? 

ऋ�वेदािद-�यः वेदाः आमु��मक� फलं �य���, पर�ु अथव�-वेदः ऐिहकामु��मक� उभे फल े

य�ित। अतः अथव�-वदे�य मह�वं सव�प�र िव�ते। य� अ�यवेदाः देवतानां �ुित� एव 

क�व��� त� अथव�वदेः जीवनोपयोिगनां भौितक-िवषयाणां वण�नं करोित। अथव�-वेद�य �ाता 

शा��-कम�-पारगः य��म� रा�� िनवसित त� रा�� िन�प�वं भू�वा सततं व��ते। 

५४. अथव�-वेद�य कित शाखाः वत��े? 

महिष�-पत�िलना प�पशाि�क� “नवधाऽथव�णो वदेः” इित िलिख�वा अथव�वदे�य नव शाखाः 

�वीक�ताः। ताः यथा - िप�पलादः, �ौदः, मौदः, शौनकः, जाजलः, जलदः, ��-वेदः, 

देवदश�ः, चारणवै�ः च। पर� ुवत�मान-काले अथव�-वेद�य �े शाखे समुपल�येत।े त े�े यथा - 

१.पै�पलाद-शाखा २.शौनक�य-शाखा च। 

५५. अथव�वेदीय-प�ैपलाद-संिहताया ंिक� िक� िव�त?े 

पुराकाले पै�पलाद-संिहतायाः िवशेष-�याितः आसी�। अ�य �ौ ��थौ आ�ा�। �प�-�दय�य 

कथनानसुार� पै�पलाद-शाखायाः म�-संिहता िवंशितका�ड�षु िवभ�ा अि�। उ�� अिप य� - 

‘तथाऽऽथव�णक� पै�पलादशाखायां म�ो िवंशितका�डः’। त� ९२३ (�योिवंश�यिधक-नवशत)ं 

सू�ािन, �ायशः ८००० म�ाः च स��। पै�पलादसंिहतायाः एका पा�ड�िलिपः शारदा-िल�यां 

का�मीर-�देशे उपल�धा अभव�। का�मीर-नर�शः तां पा�ड�िलिपं जम�निवदषेु राथ-महोदयाय 

द�वा�। १९०१ (एको�र�कोनिवंशिततमे) �ी�ा�दे त�याः आलोकलेखः अमे�रकातः �कािशतः 

अभव�। स��ित भारतवष� नकैासु वदे-पाठशालास,ु िवशेषतः उ�ल-�ा� ेअ�याः शाखायाः 

�वर�ण साक� अ�ययन� अ�यापनं च भवित। पात�ल-महाभा�यानुसार� ‘श�ो देवीरिभ�य’ इित 
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म�ः अ�याः शाखायाः �थमः म�ः अि�। गोपथ-�ा�ण� अिप एतया एव शाखया स�ब�ं 

वत�ते।  

५६. अथव�वेदीय-शौनक-शाखायां कित म�ाः अनुवाकाः च िव��े? 

अथव�वदेीय-शौनक-शाखायां २० (िवंशितः) का�डािन, १११ (एकादशािधक-शत�) अनुवाकाः, 

७३० (ि�ंशदु�र-स�शत)ं स�ूािन, ५९८७ (स�ाशी�यु�रनवशतािधकप�सह�ं) म�ाः च 

स��। 

५७. अथव�वेदीय-शौनक-संिहतायाः अ�यायानुसार� व�य�-िवषयाः क�  स�� ? 

शौनक-संिहतायाः �थम-का�ड� ��यके��म� सू�े िनयमेन च�वारः म�ा:, ि�तीय-का�ड� 

प�म�ा:, तृतीय-का�ड� ष� म�ाः,  चतुथ�-का�ड� स�म�ाः तथा प�म-का�ड� अ� म�ाः 

स��। ष�-का�ड� १४२ (ि�च�वा�र�शदिधक-शत�) सू�ािन स��। स�मे का�ड� ११८ 

(अ�ादशािधक-शत�) सू�ािन स��। अ�म-का�डा� आर�य �ादश-का�ड-पय��� आयत-

सू�ािन स��। �ादश-का�ड� पृिथवी-सू�� वत�ते। अ� राजनैितक-भौगोिलक-िस�ा�ाना ं च 

भ�य-भावना सव�षां आलोचकानां �ि�-हा�रका वत�त।े �योदश-का�ड� आ�या��मकः िवषयः 

वत�त।े चतदु�श-का�ड� �धान�पेण वैवािहक-वण�न� अि�। प�दशं का�ड� �ा�य-का�ड-ना� ना 

�यात� अि�। य��म� �ा�यानां य�-स�पादन�य आ�या��मक-वण�नं वत�ते। षोडश-का�ड� 

द:ु�व�न-नाशकानां म�ाणां सं�हः अि�। स�दश-का�ड� एकमेव सू�� अि�। अ��म� सू�� 

अ�युदयाथ� भ�या �ाथ�ना अि�। अ�ादश-का�ड� �ा�-का�ड-ना� ना �यातं वत�ते। का�ड� 

अ��म� िपत-ृमेध-स�ब��धनः म�ाः ��य�।े ऊनिवंशिततमे का�ड� भैष�यिवषयकाणां 

रा�िवषयकाणा� अ�या�म-िवषयकाणां च म�ाणां स�लन� अि�। अ��म-का�ड� �िस� ं

क��ाप-सू�� वत�ते। 

५८. अथव�-वेद�य क� स�� �ितपा�-िवषयाः? 

अथव�-वेद�य मु�य-�ितपा�-िवषयाणा� आ�या��मक-आिधभौितक-आिधदैिवकभेदेन ि�धा 

िवभाजनं कतु� श�त।े आ�या��मक�करणे मु�य-�पेण ��-जीव-िवषयक� परमा�म-िवषयक-

वण�नं वत�त।े आिधभौितक�करणे रा�य-वण�नं, रा�य-शासनं, स�ामः, श�-ुवाहनादीनां वण�नं 
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��यत।े आिधदैिवक-�करणे नानािवधानां दवेतानां, नाना िवधानां य�ानां च िवषये पया��-�पेण 

स�लनं वत�त।े 

५९. अथव�वेद�य क� स�� भा�यकाराः? 

अथव�-वेद�य सायणाचाय�-रिचत� एक� एव भा�य� उपल�यते। 

१०. �ा�ण-सािह�य-िववरण� 

६०. िक� नाम �ा�ण�? 

‘�ा�णं ��-संघाते वेद-भागे नपंुसक�’ इित वचनानुसार� �ा�ण-श�द�य �योगः नपंुसकिल�� 

भवित। ‘��’-श�देन ति�ताथ�क ‘अ�’-��ययं संयो�य ‘�ा�ण’ इित श�द�य िन�पितः 

भवित। �ा�ण-भागः वेद�य �या�या-�पः वत�ते। अतः क�यते -“�ा�णं नाम 

कम�ण��म�ाणा� �या�यान��थः” इित। 

६१. �ा�ण-��थानां वेद�वं िव�ते न वा? 

�ा�ण-भाग�य वेद�वं िव�ते। 

६२. �ा�ण-भाग�य ��ारः क� स��? 

�ा�ण-भाग�य ��ारः स�� आचाया�ः। आ�लायन-गृ�सू�े तेषा� आचाया�णा ं गण�य�य 

उ��खः अि�, यथा - १. मा�ड�क�य-गणः, २. शा�ायन-गणः, ३. आ�लायन-गणःचेित। 

६३. सा��तं कित �ा�ण-��थाः समुपल�धाः, क� च ते? 

स��ित य े�ा�ण��थाः उपल�धाः स�� त ेअधः िल�य�-े 

ऋ�वेद�य  -  ऐतर�य-�ा�ण�, शा�ायन-�ा�ण�। 

शु� ल-यजुव�द�य -  शतपथ-�ा�ण�।  

क��णयजुव�द�य - तैि�रीय-�ा�ण�। 

सामवेद�य-  १. ता��-�ा�ण� (प�िवंश-�ा�ण�)    २. षि�शं-�ा�ण� ३.साम-

िवधान-�ा�ण� ४. आष�य-�ा�ण� ५. दैवत-�ा�ण� (देवता�याय) ६. 

उपिनष�-(म�)-�ा�ण� ७. वशं-�ा�ण� ८.संिहतोपिनष� �ा�ण� ९. 
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जैिमनीय-�ा�ण�। एतेष ु�ा�णेषु ता��-महा-�ा�ण� अतीव �िस�ं 

वत�ते। 

अथव�वदे�य- गोपथ-�ा�ण� एक� एव अि�। 

६४. िकमि� �ा�ण-भाग�य मह�व�? 

वेदः भवित य�-�धानः। य�-कम�िण कितपयानां सम�याना�, “उिदते जुहोित अनिुदते जुहोित”, 

“उ� �थ�व” इ�यािद-वा�ानां च समाधानं �ा�णभागेन एव स�भवित। 

�ा�ण-��थानां वा�ािन एव िविध-वा�ािन। िविध-वा�े एव धम�-िवचारो भवित। आचाय�ः 

जैिमिनः वदित, “चोदनाल�णोऽथ� धम�ः” इित। अ� ‘चोदना’-पदेन िविध-वा�ािन एव 

गृहीतािन भव��। �ा�ण-गत-िविध-वा�ाना� एव िवचारः मीमांसा-शा�ेण ि�यते। मीमांसका 

एव अ�माक� �थम-दाश�िनकाः।  

एषां �ा�ण-��थाना� अनुशीलनेन ब�िवधाना ं�ौत-यागा�नु�ानानां �व�पं तेषां वै�ािनक�व ं

च अवग�ुं श�ते। 

िनव�चन-�ानाय अिप �ा�ण-भाग�य मह�वं िव�ते। िन���य िन���नां क�त े इमे �ा�ण-

��थाः आधारभूता एव वत�� े। 

�ा�ण-��थेषु बीज�पेण िविवधािन आ�यानािन �ितपािदतािन स��। �ायः तेषा� एव  

िव�ृतं �व�पं पुराण-सािह�यािद��थेषु उपल�यते। 

६५. क� स�� �ा�ण-भाग�य �ितपा�-िवषयाः? 

�ा�ण-सािह�य�य �ितपा�-िवषयेषु येषां दशानां िवषयाणा� उ��खः �ा�यत ेत ेयथा- 

ह�तुिन�व�चनं िन�ा �शंसा संशयो िविधः। 

परि�या पुराक�पो �यवधारणक�पना॥ 

उपमानं दशैते तु िवषयो �ा�ण�य तु॥ 

एतेषां िववरणं यथा - 

(१) ह�तुः - कम�-का�ड-स�ब�: कि�� िविश�-िविधः त�ारणानां च िनद�शः एव 

‘ह�तुः’। उदाहरणं यथा- ‘तेन ��ं ि�यत’े। 
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(२) िनव�चन� -  िनव�चनं �यु�ि��ारा यागे �यो�य-पदाथा�ना ंसाथ�क�वं िन�पयित। यथा- 

“त��नो दिध�व�”। 

(३) िन�ा -   क�षाि�� अ�श�-पदाथा�नां िन�ां क��वा तेषां िन�नीय-पदाथा�नां यागे 

अनुपादेयतायाः �ितपादन ंनाम ‘िन�ा’। यथा- ‘अमे�या वै माषा:’। 

(४) �शंसा -  ‘वायुव� �ेिप�ा देवता’ इित अ��म� वा�े वायुः शी�गामी दवेता, वायुिनिम�ं 

य�ानु�ानं स�पा�ते। अ� त�य �शंसा वत�ते। 

(५) संशयः -  संशय�य ता�य� ‘स�ेह:’ इित। यथा यजमान�य यागकरणे अकरणे च 

संशयः।  यथा- ‘त� �यिचिकस�ुहवानी इमा हौषादू� ।’  

(६) िविधः -  येन यागािदक�य िवधान ंि�यत ेसः िविधः। उदाहरण� - ‘यजमानेन स��मता 

औदु�बरी भवित’ इित िविधवा�ं �यु�यते। 

(७) परक�ितः -  अ�य�या�य�य चो��या� बुधैः �ो�ा पराक�ितः। ‘माषानेव म�ं पच��’ इित 

अपर�य काय� परक�ितः भवित।  

(८) पुराक�पः - ‘पुराक�प’-श�द�य अथ�ः‘�ाचीन� आ�यान�’ इित। यथा - ‘पुरा �ा�णा 

अभैषु।’  

(९) �यवधारणक�पना - ‘�यवधारण-क�पना’-श�द�य अथ�: ‘िवशेष�कार�ण िन�यकरण�’ 

इित। यथा - ‘यावतोऽ�ा� �ितगृ�ीया� तावतो वा�णा� चतु�कपालाि�व�पे�’ 

इित। 

(१०) उपमानः - छा�ो�योपिनषिद उपमान�य उदाहरणं ��यत।े त� यथा– “य यथा शक�िनः 

इित सू�ेण �बु�ो िदशं िदशं पित�वा अ�य�ायतनमल��वा ब�धनमेवोपा�यते, 

एवमेव खलु सो�य, त�मनो  िदशं िदशं पित�वाऽ�य�ायतनमल��वा 

�ाणमेवोप�यत,े �ाणब�धनं िह सो�य,  मन इित”। 

 ��-श�द�य अपरः अथ�ः भवित ‘य�ः’ इित। अतः एव �ा�ण-��थेषु दश�पौण�मासेि�-

स�मतानु�ानाधान-पुनराधाना��नहो�ोप�थाना-�ायण-दा�ायणादीना ंवण�न ं��यते। एत� अित�र�� 

नारी-मिहमा, देश-काल-नैितकता इ�यादयः िवषयाः �ा�ण-वा� मय ेविण�ताः स��। 
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६६. �ा�ण-िवषय ेिवदुषः वाच�पित-िम��य कथनं िक� अि�? 

नै��ं य�य म��य िविनयोगः �योजन�। 

�ित�ानं िविध�ैव �ा�णं तिदहो�यते॥ 

६७. ऋ�वेदीय-�ा�ण-��थेषु िक� िव�त?े   

ऐतर�य�ा�ण� तथा शा�ायन�ा�ण� इित �े ऋ�वेद-�ा�णे �ः। ऐतर�य-�ा�ण�य स�ब�धः 

शाकल-शाखया सह वत�ते। अ�य रचियता ऋिषः ‘महीदासः ऐतर�यः’ अि� इित म�यते। 

अ��म� च�वा�र�श� अ�यायाः स��। अ��म� �ा�णे होत-ृना� नः ऋ��वजः काय�-कलाप-िवषये 

िवशेष-�पेण-वण�नं ��यते। शा�ायन-�ा�णं बा�कल-शाखया स�ब�मि�। अ�य अपर� नाम 

कौषीतिक-�ा�ण� अिप अि�। अ��म� �ा�णे ि�ंश� अ�यायाः स��। अ��म� �ा�णे 

���य मिह� नः िवषये चचा� वत�ते। 

११. आर�यक-सािह�य-िववरण� 

६८. िक� नाम आर�यक�? 

अर�य े भव� = आर�यक�। अथा�� अर�ये��थ�वा� िच�न ं �वृ� ं त� ‘आर�यक�’। 

अर�यवािसनां वान��था�िमणां जीवने �ाणत�वाना� अ�या�म-िव�ानां च मह�व� अिधक��य 

आर�यकािन �वृ�ािन स��। आर�यकोपिनषदौ �ा�ण-भाग�य प�रिश�भूतौ �ः। आर�यक-

िवषये किथत ंय� - 

“आर�या�ययनादेत� आर�यकिमतीय�ते। 

  अर�य ेतदधीयीते�येव ंवा�ं �व�यत”े॥ इित। 

६९. आर�यक-��थानां मह�वं िक� अि�? 

�ा�ण-��थान�र� आर�यकानां �थान ं मह�वपूण��। आर�यक� गूढा�या��मक-त�वाना ं

िववेचन� अि�। अतः एव इदं ‘रह�य�’ इित ना� ना अिप �िस��। वेदानां �ाण-िव�ा, 

�तीकोपासना च ‘आर�यक�’ इित उ�यत।े आर�यक�षु िनवृि�-मागा�नुक�ल�य िविश��ान�य 

अ�या�म-�ान�य च वण�नं ��यत।े वैिदक-त�व-मीमांसायाः अनुशीलनाय आर�यकाना� 

उपादेयता िव�त।े 
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७०. स��ित उपल�धाः आर�यक-��थाः क� स��? 

 स��ित उपल�धाः आर�यक-��थाः अधः िल�य�े – 

 ऋ�वेद�य - ऐतर�य-शा�ायनार�यकौ, 

 यजुव�द�य - बृह�ैि�रीयार�यकौ, 

 सामवेद�य -तव�कारार�यक-��थः, 

 अथव�वदे�य - स��ित िकमिप आर�यक� नैव �ा�यते। 

१२. उपिनष�-सािह�य-िववरण� 

७१. ‘उपिनष�’ इ�य�य श�द�य कः अथ�ः? 

‘उपिनष�’-श�दे ‘उप’-उपसग�ः सामी�याथ�ः। ‘िन’-उपसग�ः िन�याथ�ः। ‘स�’-धातुः ��थित-

सूचकः। त�व-�ानाथ� गुरोः समीपे सिवनयं ��थितः एव ‘उपिनष�’ इित उ�यत।े उप-िन-

उपसग�-�य-पूव�का� िवशरण-गित-अवसादनाथ�का� ‘ष�ल’ृ-धातोः �� व�-��यये क�त े

‘उपिनष�’ इित श�दः िन�प�ः भवित। या संसार-बीज-भूता� अिव�ा ंनाशयित, यया ��-�ाि�ः 

��-�ानं वा भवित, यया च मानवः सव��यः दुःखे�यः मु�ः भवित, सा ‘उपिनष�’ इित 

उ�यते। 

७२. उपिनषदां सं�या का ?  

‘सव�पिनषदां म�ये सारम�ो�र� शत�’ इित उ��वा� नकैाः उपिनषदः, त� च �िस�ाः 

अ�ो�रशत� इित �ायते। तथािप उपल�यमानासु १०८उपिनष�स ु दश उपिनषदः सु�िस�ाः, 

�ीश�राचाय��य भा�यैः अल�ताः च। ताः यथा – 

ईश-क�न-कठ-��-मु�ड-मा�ड��-िति��रः। 

ऐतर�य ंच छा�ो�य ंबृहदार�यक� दश॥ 

७३. उपिनषिद �ितपािदतािन त�वािन कािन ? 

अ�या�म-िव�ायाः रह�य-�ितपादकाः वेद-भागाः उपिनषदः। �याय वैशेिषक-सा� �य-योग-

मीमांसा-वेदा�ािदषुदश�नेषु त��मत�थापक-�माणािन उपिनष�-त�व-वा�ािन एव। उपिनषदा� 
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अ�ययनेन मनु�यः आिधभौितक-आिधदैिवक-आ�या��मक��यः ि��यः दुःखे�यः मु��� �ा�ुं 

श�ोित। चतुिव�ध-पु�षाथ�षु धमा�थ�-काम-मो�ेष ु जीवन�य चरम-पु�षाथ�ः मो�ः एव। मो�-

�ा�ेः उपायाः उपिनष�सु विण�ताः स��। 

१३. वेदा�-िववरण� 

७४. कित वेदा�ािन? कािन च तािन? 

एत�-िवषये उ�� य� - 

िश�ा क�पो �याकरणं िन��� छ�सां चयः। 

�योितषामयनं चैव वेदा�ािन षड�व तु॥ 

इ�थं वेदा�ािन ष� स��। तािन यथा - 

१. िश�ा, २. क�पः, ३. �याकरणं, ४.  िन���,५. छ�ः, ६. �योितषं च। 

७५. वेदा�ानां िक� अि� मह�व�? 

वेदाना� अथ�-�ानाय वेदेषु �ितपािदत�य कम�-का�ड�य यथाथ�-�ानाय वेदा�ानां मह�व ंिव�त।े 

िश�या वैिदक-म�ाणां �वरािद�ानं, क�प-शा�ेण य�-िवधीनां बोधः, �याकरणेन श�द-

�व�प-�ानं, िन���न पदाना� अथ���ा िनव�चन-�ानं, छ�सा म�ाणां छ�ो�ान,ं �योितष-

वेदा��न य�ाय समुिचत-मु�त�-�ानं च भवित। अतः एतािन वदे-पु�ष�य अ�ािन म�य�े। उ�� 

च- 

छ�ः पादौ त ुवेद�य ह�ौ क�पोऽथ प�ते। 

�योितषामयनं च�ुिन���� �ो�मु�यते॥ 

िश�ा �ाणं तु वदे�य मुखं �याकरणं �मृत�। 

त�मा� सा�मधी�यैव ��लोक� महीयते॥ 

७६. ‘िश�ा’ इित पद�य कः अथ�ः? अ�य वेदा��य िक� अि� �योजन�? 

तैि�रीयोपिनषिद आचाय�-सायणः कथयित –“�वरवणा��ु�ारण-�कारो य� िश�यते उपिद�यत े

सा िश�ा” इित। अथा�� यया वेद-म�ाणां शु��य उ�ारण-िवधेः �ानं �या� त� शा� ं‘िश�ा’ 

इित। िश�ा वदेा��य �मुख-�योजन� अि� वेद-म�ाणां शु�ो�ारण-�ान�। 
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७७. क� स�� िश�ा-��थानां �ितपा�-िवषयाः ? 

तैि�रीयोपिनषदः �थम-व�यां िश�ायाः सम�-मूल-िस�ा�ानां िववेचनं क�तं वत�त।े यथा- 

“शी�ां �या�या�यामः। वण�ः, �वरः मा�ा, बलं, साम, स�ानः, इ�यु�ः शी�ा�यायः” इित। 

७८. ‘क�प’ इित श�द�य कः अथ�ः? 

‘क�प’-पद�य �यु�ि�-ल�यः अथ�ः भवित ‘क��यत ेसम�य�ते याग-�योगः अ�’ इित। ऋ�-

�ाितशा�ये वेद-िविहताना ंकम�णां �म-पूव�क� �यव�थापनं ‘क�पः’ इित उ��। यथा - ‘क�पो 

वेदिविहतानां कम�णामानुपू�य�ण क�पनाशा�िमित’। 

७९. कितिवधािन क�प-सू�ािण स��? 

क�प-सू�ािण चतुिव�धािन स��। तािन स�� - १. �ौत-सू�ािण २. गृ�-सू�ािण  ३. धम�-सू�ािण 

४. श�ुब-सू�ािण च। 

८०. क�प-सू�ाणा ंिक� अि� मह�व�? 

वेद�य मु�यं �योजन� अि� वैिदक-कम�का�ड�य यथाथ� स�पादन�। त� य�ाना ं यथाथ�-

�व�प-�ितपादन ंक�प-शा�े ि�यते। सदाचार�य, सं�काराणां, धम��य सामािजक-�यव�थायाः 

च स�पादन� अिप क�प-शा�ेण ि�यते। 

८१. �ौत-सू�ाणां क� स�� �ितपा�-िवषयाः? 

वेदेषु �ा�ण-��थेषु च �ितपािदताना� अ��नहो�-दश�पूण�मास-चातुमा�स-सौ�ामिण-सोमयागादीना ं

सा�ोपा�-िन�पण� एव �ौत-सू�ैः ि�यते। 

८२. क� स�� गृ�-सू��य �ितपा�-िवषयाः? 

गृह�थाना ंक�त ेआव�यकाना� अनु�ानाना,ं सं�काराणा,ं देव-िपतृ-य�ानां च िववेचनं ग�ृस�ूेषु 

उपल�यते। 

८३. धम�-सू�ाणा ंक� स�� �ितपा�-िवषयाः? 

धम�-सू�ािण क�प�य मह�वपूणा�िन अ�ािन स��। धम�-सू�ेषु चतुणा� वणा�नां कत��यािन, 

कमा�िण, �यवहाराः, राज-धम�ः, आ�म-धम�ः, सं�कार-धम�ः, दाय-भागः, �ायि��-िवधान�, 

िन�य-नैिमि�क-कम�-िवधानािद-िवषयाः �ितपािदताः वत��े। 



वेद-िववरण� ४३ 

८४. शु�ब-सू�ाणां िक� अि� �योजन�? 

शु��-धातोः ‘अ�’-��यये क�ते ‘शु�ब’-पदं िन�प�ं भवित। अ�य अथ�ः भवित ‘र�ुः’ इित। 

अतः र�ा �मािपतायाः व�ेाः रचना शु�ब-सू��य मु�य-�योजन� अि�। 

८५. �याकरण� इित पद�य कः अथ�ः? 

�याकरण-पद�य अथ�ः ‘श�दशा��’ इित। �याि�य�े = �यु�ा��े = �क�ित-��यय-

क�पनया �ा�य�े पु�यजनकाः श�दाः येन त� ‘�याकरण�’ इित। त� इद ं �याकरणं ि�धा 

िवभ�यत-े १. वैिदक-�याकरण� २.लौिकक-�याकरणं चेित। 

८६. �याकरण-शा��य मु�य-�योजनं िक� अि�? 

वेद�य र�ाथ� �याकरणा�ययन� आव�यक�। अतः महिष�-पत�िलः �याकरण�य सवा�िण 

मु�यािन �योजनािन इ�थ� उ�वा� �याकरण-महाभा�ये - “र�ोहागमल�वस�ेहाः �योजन�” 

इित।  

अ� १. र�ा, २. ऊहः, ३. आगमः, ४. लघु, ५. अस�ेहः चैतािन �याकरणा�ययन�य यािन 

प� �योजनािन उ�ािन तािन सवा�िण अिप वदे�य स�भ� एव स��। 

८७. �ाितशा�य�य मु�यं काय� िक� अि�? 

शाखां शाखां �ित = �ितशाख�। �ितशाखेषु भवं ‘�ाितशा�य�’ इित । �ाितशा�य�य �मुख ं

काय� भवित पदं �क�ितं म�वा संिहतासु जायमानानां िवपय�याणां वण�नं वण��ारण-िव�ायाः 

सू�म-िववेचनं च । 

८८. िन��-श�द�य �यु�ि�ः, ल�णं च िक� अि�? 

‘िन�’ इित उपसग�-पूव�का� ‘व�’-धातोः �-��यये क�त े‘िन��’-श�दः िन�प�ते। अथा�वबोधे 

िनरपे�तया पदजातं य�ो�� त� ‘िन���’ अथवा  एक�क�य पद�य स�भािवताः अथा�ः य� 

िनःशेषेण उ�य�े तदिप िन���। 

८९. िन���य मु�य-�ितपा�-िवषयः कः? 

िनव�चन-�ारा वेदाथ�-�ान-स�पादनं िन���य मु�य-�ितपा�-िवषयः। 
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९०. िक� नाम छ�ःशा��? 

य��म� शा�े छ�सां िवशेषतः सं�हणं ल�णादीनां च िन�पणं ि�यते त� एव शा�ं 

छ�ःशा�� इित उ�यत।े  

९१. छ�सां कित भेदाः स��? 

वैिदक� लौिकक� च इित भेदेन छ�सां भदे-�य� अि�। एकिवंशितः वैिदक��ांिस भव��। 

यथा - 

�मः छ�सः नाम अ�र-सं�या  �मः छ�सः नाम अ�र-सं�या 

१ गाय�ी २४ १२ अ�यि�ः ६८ 

२ उ��ण� २८ १३ धृितः ७२ 

३ अनु��� ३२ १४ अितधृितः ७६ 

४ बृहती ३६ १५ क�ितः ८० 

५ प�ितः ४० १६ �क�ितः ८४ 

६ ि���� ४४ १७ आक�ितः ८८ 

७ जगती ४८ १८ िवक�ितः ९२ 

८ अितजगती ५२ १९ सं�क�ितः ९६ 

९ श�री ५६ २० अिभक�ितः १०० 

१० अितश�री ६० २१ उ��ितः १०४ 

११ अि�ः ६४  

ल�ण-��थ-काराणां ��थेषु २३४५ लौिककािन छ�ांिस �ा�य�े। पर� ु महाका�येषु 

अ�ािवंशतेः छ�सा ंसवा�िधकः �योगः ��यते। यथा-  

�मः छ�ोनाम �मः छ�ोनाम 

१ अनु��� १५ उपगी�याया� 

२ उपजाितः १६ मािलनी 
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३ वंश�थः १७ वस�ितलका 

४ उप�ेव�ा १८ �िमता�रा 

५ इ�व�ा १९ �हिष�णी 

६ पु��पता�ा २० म�ुभािषणी 

७ वैतालीय� २१ �िचरा 

८ �ुतिवल��बत� २२ शािलनी 

९ रथो�ता २३ शादू�लिव��िडत� 

१० म�ा�ा�ा २४ िशख�रणी 

११ िवयोिगनी २५ ह�रणी 

१२ �वागता २६ आया� 

१३ उ� गता २७ ��धरा 

१४ औप��स� २८ उपजाितः (अ�य��सां िम�ण�) 

९२. �यौितष-शा��य वेदा��वेन का आव�यकता िव�ते? 

वेदः भवित य�-�धानः। त� ‘दश�-पूण�-मासा�यां यजेत’, ‘वस�े वस�े �योितषा यजेत’, 

‘क�ि�का�व�नीमादधीत’- इ�यािदषु िविध-वा�ेषु ये वस�ादयः कालाः िनिद��ाः तेषां कालाना ं

�ानं �यौितष-वेदा�-�ारा एव भवित। अतः काल-िव�ापक-शा�-�पेण �यौितष-शा�ं �ूयत।े 

अतः आचाय�ण लगधेन �ो��- 

“वेदा िह य�ाथ�मिभ�वृ�ाः कालानुपू�या� िविहता� य�ाः। 

त�मािददं कालिवधानशा�ं यो �यौितषं वेद स वदे य�ा�”॥ इित। 

९३. वेदा��यौितषे कित िवभागाः स��? क� च त?े 

वेदा�-�यौितषे स�� च�वारः िवभागाः। त ेयथा - १. आच�-�यौितषं, २. याजुष-�यौितषं, ३. 

साम-�यौितष,ं ४. अथव�-�यौितषं चेित।  
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९४. �यौितष-शा��य कित �क�धाः स��? 

�यौितष�य १. िस�ा�ः, २. संिहता, ३. होरा चेित �यः �क�धाः स��। 

९५. िस�ा�-�क�ध�य क� स�� �ितपा�-िवषयाः? 

िस�ा�-�क�धे एते िवषयाः स��, यथा - सौरादीिन कालमानािन, �हाणां चाराः, म�यम-

�हानयन�, �प�-�हानयन�, क�तानां गिणताना� उपपि��दश�न�, सूय�-च�योः �हण-िवचारः, 

�ह-युितः, न��-युितः, भू-�ह-न��ाणां �थानिनद�शः इ�यािद। 

९६. का नाम होरा ? 

य� �हाणां ��थितवशा� �य��-िवषयक� शुभाशुभं फलं िच�ते सा एव ‘होरा’ इित उ�यते। 

अ� फलादेशः भवित। अतः आचाय�-वराहिमिहर�ण �ो��- ‘कमा�िज�तं पूव�भवे सदािद य��य 

प��� समिभ�यन��’ इित। 

१४. वैिदक-य�ः 

९७. य�-श�द�य कः अथ�ः? 

य�-श�दः ‘य� देवपूजा-संगितकरण-दानेषु’ इित धातोः ‘न�’-��यये क�ते िन�प�ः भवित। 

‘देवपूजा’ इ�य� ‘पूजा’ नाम स�ारः यथायो�यः �यवहारः वा। सव�ः सह समुिचतः �यवहारः 

एव ‘देवपूजा’, ‘संगितकरण�’ इ�यु�� �क�तौ उपल�धानां पदाथा�नां उिचतरी�या �योगः, येन 

�ािणनां क�याण� उ�ष�ः वा �या�। ‘दान�’ इ�यु�� �वय� उपािज�ताना ं धन-स�पि�-

िव�ादीनां �ािणमा��य क�याणाय उ�सज�न�। य�ः एव यागः। 

९८. का�यायनानुसार� ‘याग’-श�द�य कोऽथ�ः ? 

याग�य ल�णिवषये का�यायन-�ौतसू� े उ�� य� - ‘देवतो�े�येन ��य�यागो याग:’। दवेा� 

उि��य अ�नौ ��य�य �यागः एव ‘यागः’। 

९९. यागानां �व�पं िक�? 

य�ाः/यागाः �ौत-�मात�भेदेन ि�िवधाः भव��। ये सा�ा� �ुितषु िविहताः ते ‘�ौताः’, ये चगृ�-

धम�सू�ेषु िविहताः ते ‘�माता�ः’ यागाः क�य�े। �ुतौ ताव� वैिदकािन कमा�िण प�धा 
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िवभ�ािन। उ�� अिप - “स एष य�ः प�िवधोऽ��नहो�ं दश�पौण�मासौ चातुमा��यािन 

पशुः सोम इित”। गृह�थ-वान���थनोः िन�य-कत��येषु य��य िविश�� �थानं वत�त।े 

१००. यागाः कितिवधाः? क� च त?े 

‘य�’-पदेन साधारणतः एकिवशंितः सं�थाः य�ाः गृ��े । ताः यथा -स�पाकय�सं�थाः, 

स�हिवय��सं�थाः, स� सोमय�सं�थाः च। आह�य एकिवंशितः �ौताः �माता�ः च यागाः स��।  

औपासनहोमः, वै�देव�, पाव�ण�, अ�का, मािसक�ा��, �वणा, शूलगवः चेित स� 

पाकय�सं�थाः भव��।  अ��नहो��, दश�पूण�मासौ, आ�यण�, चातुमा��यािन, िन�ढपशुब�धः, 

सौ�ामणी, िप�डिपतृय�ादयः स�हिवय��सं�थाः भव��। अ��न�ोमः, अ�य��न�ोमः, उ�ः, 

षोडशी, वाजपेयः, अितरा�ः, आ�या�मः चेित स� सोमय�सं�थाः भव�� इित धूत��वािमना 

�फ�टीक�त� । 

१०१. यागानां िक� अि� मह�व�? 

वेदः भवित याग�धानः। पर�पराया� इदं म�यते य� यागेन अ�य िव��य पालनं भवित। य�े 

�द�ािभः आ�ितिभ: अ��निशखा: िनम�य�।े तािभःघृतािद-��यािण वाय-ु�पेण उप�र ग���। 

य�ीय-��याणा ं सू�मकणा: तिड�श��यु�ा: भव��। आकाशे ��थताना ं धूिल-कणानां धूम-

कणाना ंच संयोगेन या तिड���: सि�ता भवित तेन मेघाना ंसृि�ः भवित। मेघैः विष�तेन जलेन 

एव सृि�-च�� �वत�ते।  

१५. वेदा�ययन-पर�परा 

१०२. वैिदक-सं�क�त-भाषायाः िवशेषः कः? 

वैिदक-सं�क�ते श�द-�पािण लौिकक-सं�क�ता� ईष� िभ�ािन भव��। वैिदक-संिहतासु �वर-

िवधान� अिप वत�त।े 

१०३. कः नाम �वरः? 

वण�-मालाया� अ, इ, उ इ�यादयः ये �वराः स�� तेषा� उ�ारणं ि�िभः �कार�ः कतु� श�त।े 

ते �यः �काराः अिप �यः ‘�वराः’ इित उ�य�े। त ेयथा – उदा�ः �वरः, अनुदा�ः �वरः, 
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�व�रतः �वरः च। एतेषां �वराणां सामा�यं िववरण� इ�थ� -  

�वरः िववरण� 

उदा�ः मुखे अकारािद-वण��य य� उ�ारण-�थानं भवित त�ैव उप�रतन-भागा� य� 

उ�ारणं ि�यत े त� ‘उदा��’ उ�ारण� इित उ�यत।े िल�या� एत�य 

�वर�य �दश�नाय िकमिप िच� ंन भवित। उदाहरण� - ‘आ य’े अ� ‘आ’ 

इित ‘ए’ इित �वरौ च िच�रिहतौ िलिखतौ। एतौ उदा�ौ म��यौ। 

अनुदा�ः मुखे अकारािद-वण��य य� उ�ारण-�थानं भवित त�ैव अध�न-भागा� य� 

उ�ारणं ि�यते त� ‘अनदुा��’ उ�ारण� इित उ�यते। िल�या� एत�य 

�वर�य �दश�नाय �ायः वण��य अधः र�खा ि�यत।े उदाहरण� - ‘अ॒वा��’ 

इ�य� अधोर�खया अि�तः अकारः अनुदा�ः। 

�व�रतः मुखे अकारािद-वण��य य� उ�ारण-�थानं भवित त�ैव उप�रतन-भागा� 

आर�य अध�न-भागे य� उ�ारणं पूण� भवित त� ‘�व�रत�’ उ�ारण� इित 

उ�यते। िल�या� एत�य �वर�य �दश�नाय वण��य उप�र र�खा ि�यते। 

उदाहरण� - ‘रथा॑नां न’ इित म�े थकारा� पर� वत�मानः आकारः �व�रतः।  

१०४. वेदेषु �वराणां मह�वं िक�? 

वैिदक-संिहतासु वत�मानानां �वराणां नैकािन �योजनािन स��। �वरभेदेन श�दाना� अथ� अिप 

भेदः भवित। अतः श�दाथ��य स�य� िनधा�रणाय �वराः �यु�य�े। �वर�ः वेद-पाठ�य र�ण� 

अिप भवित। 

१०५. वेदा�ययने ह�-�वर�य आव�यकता िव�ते न वा ? 

वेदा�ययन-समये मुखेन म�-वण��ारणेन सह ह�-स�ालन� अिप ि�यते। �वरः, ह�ः च 

�ौ अिप युगप� एव वेदपाठ� �यो��यौ। ह�-��ः (त�ाम उ�ाय�माण-�वरानुगुणं ह�-चालन े

असमथ�ः) एवं च उदा�ानुदा�-�व�रतानां �वराणा� उ�ारणे असमथ�ः वेदा�यायी धमा�थ�-काम-

मो�ा�य-चतुिव�ध-पु�षाथ�-�पं वेदा�ययनफल ंन �ा�नोित। 

 



वेद-िववरण� ४९ 

१०६. वेद-पाठा� पूव� िक� करणीय� ? 

वेद-पाठा� पूव� �णव�य, नाम ॐकार�य उ�ारणं करणीय�। ‘ॐकारः वेदेषु अथकारः 

भा�येषु’ इित �ाितशा�य-वचनानुसार� वेद-म�ाणा� उ�ारणा� पूव�� ॐकार�य िवधान ंवत�ते। 

तदन�र� ‘भू१भु�वः२ �वः३’ इ�येताः ित�ः �या�तयः कत��याः। अन�र� गाय�ीम��य उ�ारणं 

करणीय�। तदन�र� एव वदेपाठ�य �ार�भः करणीयः। क�चन पार�प�रकिव�ांसः कथय�� 

�णवो�ारणा� पूव� ‘ह�रः’ इ�येत�य पद�य उ�ारण� अव�यं करणीय� इित। इ�थं ‘ह�रः ॐ 

भूभु�वः �वः त�सिवतुव�र��यं भग� देव�य धीमिह िधयो यो नः �चोदया�’ इित पठना� अन�र� 

एव अ�ये वदेम�ाः पठनीयाः। 

१०७. वेद-पाठ�य पर�परायाः कः िवशेषः?  

गु�-पर�परया बटवः वेदाना ं स�वर� पाठ� क�ठ�थीक�व���। वदे-पाठ�य र�णाय विैदक-

संिहतायाः अ�िभः �कार�ः पाठः ि�यते। एताः एव ‘अ� िवक�तयः’ इित उ�य�े। अध�ने 

�ोक� तासा� अ�ाना ंिवक�तीना ंनामािन स�हीतािन स�� - 

जटा१ माला२ िशखा३ र�खा४ �वजो५ द�डो६ रथो७ घनः८। 

अ�ौ िवक�तयः �ो�ाः �मपूवा� महिष�िभः॥ 

१६. वैिदक-सं�क�तेः मह�व� 

१०८. वैिदकसं�क�तेः  कािन स�� वैिश�ािन ? 

वैिदक-सं�क�ितः भारतीय-सं�क�तेः मूलं वत�ते। य�-स�पादन�, िव�-ब�धु�व-भावना, अ�या�म-

भावना, धम�-परायणता, देवता-वादः, आ�म-दश�न�, कम�-फले िव�ासः, पुनज��म-िस�ा�ः, 

यम-िनयम-पालन�, पु�षाथ�-चतु�य-�ा�यथ� �य�ः, वणा��म-�यव�था, सम�व-भावना, दया-

भावः,  ��ा, भ��ः चेित इमािन स�� वैिदकसं�क�तेः वैिश�ािन।  

* * * 
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ि�तीयं �करण� 

�योितष-िववरण� 

१. �योितष-प�रचयः 

१.१. िक� नाम �योितष� 

१.  िक� नाम �योितष�? 

आकाश�थानां �ह-न��ािद-िप�डाना ं गित-��थित-�भावािद-िन�पणं य��म� शा�े भवित त� 

�योितषिमित। 

२. वेद-�योितषयोः कः स�ब�धः अि�? 

�योितष� एक� वदेा�� अि�। 

१.२. वेदा��षु �योितष�य �थान� 

३. ष� स ुवेदा��षु �योितष�य �थानं िक� अि�? 

�योितषं वेद-पु�ष�य ने�� अि�। 

४. �योितषं वेद-पु�ष�य ने�ं िकमथ�� उ�यते? 

�योितष-शा��ारा जनाः िविवध-कम�णा ंक�त े शुभाशुभ-�थल-ल�ण-कालािदक� प�य��, अतः 

�योितषं वेद-पु�ष�य ने�� उ�यते। 

१.३. �योितष-शा��य �वत�काः 

५. �योितष-शा��य कित �वत�काः स��? 

�योितष-शा��य अ�ादश �वत�काः स��। 
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६. अ�ादशानां �वत�कानां नामािन कािन? 

अ�ादशानां �वत�कानां नामािन इ�थं स�� –  

१. सूय�ः २. िपतामहः ३. �यासः 

४. विश�ः ५.अि�ः ६. पराशरः 

७. क�यपः ८. नारदः ९. गग�ः 

१०. मरीिचः  ११. मनुः १२. अि�रा 

१३. लोमशः १४. पौिलशः १५. �यवनः 

१६. यवनः १७. भृगुः १८. शौनकः 

१.४. �योितष-शा��य �क�धाः 

७. �योितष-शा��य कित �क�धाः स��? 

�योितष-शा��य �यः �क�धाः स�� - १. िस�ा�ः २. संिहता ३. होरा चेित। 

क�षाि�� आचाया�णां मते �योितष-शा��य प� �क�धाः भव��। त े �योितष-शा��य 

उपयु��-�क�धैः सह इतोऽिप �ौ �क�धौ �वीक�व���। तौ नाम ४. क�रल�, ५. रमलं च। उ�� 

च- 

िस�ा�ं संिहता होरा रमलं क�रलं तथा। 

प��क�धं िवजानीया� वदेा��योितषिमद�।  

क�चन ४. क�रल,ं ५. शक�नं च �योितष-शा��य प�सु �क�धेषु प�रगणय��। उ�� च -  

प��क�धिमदं शा�ं होरागिणतसंिहताः। 

क�रली शक�नं चेित �योितषशा�मुदी�रत�॥ 

८. िस�ा�-�क�धे क�षां िवषयाणां समावेशः भवित? 

िस�ा�भागे अधो िलिखताना ंिवषयाणां समावेशः भवित- 

 �ुिटकाला� समार�य �लया�-कालं याव� काल-गणना, 

 मानव-दैव-जैव-पै�-आ��-सौर-सावन-चा�-�ा�ाणां नविवध-काल-मानानां सा�ोपा�-
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�ान�, 

 �हाणां गित-��थ�यादीनां िन�पण�, 

 �हण-िवचारः, 

 अ�-गिणतं, बीज-गिणतं, र�खा-गिणतं, ि�कोण-िमितः इ�यािद, 

 खगोल-य�ाणां वेध-यु�ा प�र�ान�, गु��वाकष�ण�, भू�मणिस�ा�ः, 

 �यािधमास�ान,ं प�ा�-�ान� इ�यादयः। 

९. �योितष-शा��य संिहता-�क�धे क�षां िवषयाणां समावेशः भवित? 

�योितष-शा��य संिहता�क�ध ेएतेषां िवषयानां समावेशः भवित - 

१. �ह-गित-वशा� �ह-न��ािद-िप�डाना ंशुभाशुभ-ल�णािन, तेषां मानव-जीवने �भाव�य 

िववेचनं च, 

२. पशु-पि�-क�टादीनां चे�ाधार�ण शुभाशुभ-�ान�, 

३. शक�न-िव�ा, भूक�पः, उ�कापातः, वृ�-��थ�याधार�ण भूगभ�-जल-�ान�, 

४. वृ�ायुव�दः, वृि�-�ानं च, 

५. वा�ु-िव�ायां - भूिमशोधनं, श�यो�ारः, भूमौ अ��थ�ान,ं भवन-िनमा�ण-िविधः, मूित�-

िनमा�णािद �ानं च, 

६. सामुि�क-ह�-र�खा-�ान�, अ�-िव�ा च, 

७. शुभाशुभ-मु�त�-�ान�, 

८. क�रल-शा�े ��ा� शुभाशुभ-�ान�, न�-व�वािद-�ानं च, 

९. रमल-शा�े पाशक(पासा)-साहा�येन मनु�य�य सव�षां ��ानां शुभाशुभ-�ान� इ�यादयः। 

१०. होरा-�क�धे क�षां िवषयाणां समावेशः भवित? 

होरा-�क�धे एतेषां िवषयाणां समावेशः भवित- 

१. क��डली-िनमा�ण�, 

२. ज�म-क��ड�यां �ह-न��ादीनां पर�पर-स�ब�धः,�हाणां रा�यािदषु ��थितः, �थान-िवशेषे 

काल-िवशेषे च त�संब��धनां शुभाशुभ-फलानां िववेचन ंच, 
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३. ज�म-क��ड�याधार�ण बालाना� अ�र��ान,ं आयुिन�धा�रणं, अ�द�शा-महादशािद-�ानेन 

अ�र��ान�, िविभ�ानां योगानां �ानं च, 

४. वष�-क��ड�याः आधार�ण दशे�य िवदेश�य वा वािष�क-फलादेशः, 

५. �वर-शा�ाधार�ण शुभाशुभ-ल�ण-�ान�, आयु�ा�नं च�ेयािद। 

२. �योितषा�ययन�य �योजनािन 

११. �योितष-शा�ा�ययन�य कािन �योजनािन? 

‘�हाधीनं जग�सव��’ इित �िस�ा उ��ः वत�ते। �योितष-शा�ा�ययन�य ि�िवधािन �योजनािन 

व��� श��े -    

१. वैिदक-�योजनािन  

२. लौिकक-�योजनािन 

३. धनाज�न��ा �योजनािन  

१२. �योितष-शा�ा�ययन�य वैिदक-�योजनािन कािन? 

वेदेषु िविहतानां यागाना� अनु�ान�य उिचत-काल-�थल-िनधा�रणं �योितष-शा�ेण एव 

स�भवित। इ�थ ंवेद-िविहत-कम�णा� अनु�ानाय �योितष-शा�� उपकरोित। 

१३. �योितष-शा�ा�ययन�य लौिकक-�योजनािन कािन?  

�योितष-शा�ा�ययन�य नैकािन लौिकक-�योजनािन व��� श��े। तेषु कािनचन �योजनािन 

इमािन स�� –  

१. लोक� �योितष-शा�ाधार�ण मनु�याणां ज�म-क��डली-िनमा�णं भवित। त�ारा मनु�य�य 

शुभाशुभ-��थित-िनधा�रणं, आयुराजीिवका-रोग-िश�णादीनां जीवन�य िविवधमुखानां िवषय े

फलादेशः माग�-दश�नं च भिवत�ु अह�ित।  

२. क��ड�याधार�ण इव ह�-र�खाधार�ण अिप एता�श-िवषयेषु फलादेशः जीवन-या�ा-िवषय े

माग�दश�नं च भिवतु� अह�ित।  

३. रमल-शा��य साहा�येन क��डल� िवना अिप पाशक�ः एव मानव-जीवने उप��थताना ं��ानां 

िनराकरणं भिवतु� अह�ित। 
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४. वा�ु-शा�ाधार�ण वयं अ�म��ते स�ा�य-�दाना�, ऊजा�-�दानां, �वा��य-�दाना ंच गहृ-

काया�लय-देवालयािद-भवनानां िनमा�णं कतु� श�ुमः।   

५. �योितष-शा�ाधार�ण मनु�याणा� इव क�यिच� �थान-िवशेष�य अिप क��डली िनमा�तु ं

श�ते। त�ारा त��म� दशेे वृि�-महामारी-भूक�प-उ�का-पातादीना� आिधभौितक-

आिधदैिवक-आ�या��मक-��थतीनां प�र�ानं भिवतु� अह�ित।  

६. सूय�-�हणादीना� आकाशीय-��थतीनां �ान� अिप �योितष-शा�ेण भवित।  

७. आकाशे �ह-न��ाणां ��थ�याधार�ण िविवधानां सं�काराणां क�ते, �त-पव�-उ�सवादीना ंक�त,े 

क�िष-काया�र�भाय, या�ायै च शुभाशुभ-मु�ता�नां  िनधा�रणं भिवत�ु अह�ित। 

१४. �योितष-शा�ा�ययन�य धनाज�न-��ा-�योजनािन कािन? 

‘�व�य भा�यानु�पाः आचाराः क�?’ इित �ातुं सव�ऽिप लोक उ�सुकः। �योितष-शा��य 

गभीरा�ययन�य बलेन यथाव� फलादेशं कतु� �मः जनः यथे�� धन� अज�ियतुं श�ोित। अतः 

एव �योितिव��ा ‘अथ�करी िव�ा’ उ�यते। �योितष-�ाता ‘दैव�ः’ इित उ�यते। दवै�ाः एतैः 

�कार�ः धनोपाज�नं कतु� �भव�� –  

१. क��डली-िनमा�ण-�ारा 

२. क��ड�याधार�ण फलादेश-�ारा 

३. �योितष-परामश�-क��-स�ालनेन 

४. िववाह-स�भ� �ह-न��ािद-मेलापनेन 

५. वा�ु-परामश�-�ारा 

६. ह�-र�खा-परी�ण-�ारा इ�यािद। 

भा�कराचाय�ः कथयित, “यो �योितषं वेि� नरः स स�य� धमा�थ�-कामा� लभते यश�” इित। 

३. प�ा�-प�रचयः 

१५. िक� नाम प�ा��? 

काल-�ानं �योितष-शा�ेण एव भवित। �योितष-शा��य काल-िववेचना�मक-�व�प ंप�ा�� 

अि�।  
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१६. प�ा��य प� अ�ािन कािन?  

प�ा��य प� अ�ािन यथा -  १.ितिथः, २.वारः, ३.न���, ४.योगः, ५.करणं चेित। उ�� 

अिप - 

ितिथवा�रन��े योगः करणमेव च। 

इित प�ा�मा�यात ं�तपव�िनदश�क�॥ 

१७. का नाम ितिथः? 

�मण-वशा� यदा सूय�-च�योः अ�र� �ादशांश-तु�यं भवित तदा एका ितिथः भवित। व�ुतः 

ितिथः एक� चा�ं िदनं भवित। मासे शु� ल-प�ः, क��ण-प�ः चेित �ौ प�ौ भवतः। ��येक� प�े 

१५ ितथयः भव��। ितथीनां नामािन यथा -    

�ितपदा, ि�तीया, तृतीया, चतुथ�, प�मी, ष�ी, स�मी, अ�मी, नवमी, दशमी, एकादशी, 

�ादशी, �योदशी, चतुद�शी, पूिण�मा, अमाव�या च।  

ितथीनां न�ािद-सं�ाः इ�थं भव�� – 

सं�ा ितथयः 

न�ा १ ६ ११ 

भ�ा २ ७ १२ 

जया ३ ८ १३ 

�र�ा ४ ९ १४ 

पूणा� ५ १० १५ 

१८. कः नाम वारः? 

एक�मा� सूय�दया� अपर-सूय�दय-पय��कः कालः एक� ‘सावन-िदन�’ इित उ�यते। लोक� 

सावन-िदन� एव ‘वारः’ अथवा ‘वासरः’ इित श�देन प�रचीयते। स� वाराः भव��। तषेां 

नामािन यथा - १. रिव-वासरः / भान-ुवासरः, २. सोम-वासरः / च�-वासरः,३. म�ल-वासरः 

/ भौम-वासरः, ४. बुध-वासरः, ५. गु�-वासरः / बृह�पित-वासरः, ६. शु�-वासरः / भगृ-ु

वासरः ७. शिन-वासरः / म�वासरः। 
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िदनार�भे �थम-होराया अिधपितः �हः एव  ‘िदनािधपितः’ भवित। त�य एव ना� ना त�-त�-

वासर�य नाम िनधा��रतः वत�ते। उदाहरणाथ�  रिव-वासर�य �थम-होराया अिधपितः सूय�ः। अतः 

त�य िदन�य नाम रिववासरः इित जात�। आकाशे �हाणां  क�ा-�मः एव होरा-िनधा�रण�य 

आधारः अि�। 

१९. िक� नाम न���? 

आकाशे वत�मानाना ं तारकाणां समूहः ‘न���’ इित उ�यते। रािश-म�डल�य तु�याः �ादश-

िवभागाः ि�य�े। त े एव ‘�ादश राशयः’ इित उ�य�े। अ�य रािश-म�डल�य एव त�ुयाः 

स�िवंशितः िवभागाः स�िवंशितः न��ािण इित उ�य�े। एतषुे स�िवंश�यां िवभागेषु �ितिवभाग ं

याव�ः तारकाः आया�� तेषां समूहः एव ‘न���’ इित उ�यते। एतेषां तारकाणा ं र�खािभः 

योजनेन या आक�ितः उ��त े तदनसुार�ण त�य त�य न���य नाम आचाय�ः िनधा��रत�। 

न��ाणां नामािन इ�थ ंस�� – 

अि�नी भरणी क�ि�का रोिहणी 

मृगिशरा आ�ा� पुनव�सुः पु�य� 

आ�ेषा मघा पूवा�-फा�गुनी उ�रा-फा�गुनी 

ह�ः िच�ा �वाती िवशाखा 

उ�राषाढा �वणः धिन�ा शतिभष� 

अनुराधा �ये�ा मूल� पूवा�षाढा 

पूवा�-भा�प� उ�रा-भा�प� र�वती  

व�ुतः अिभिज�-न��ं �वत�ं न��ं नाि�। उ�राषाढ-�वणयोः म�ये अिभिज�-न���य 

प�रक�पना ि�यते। 

२०. कः नाम योगः? 

सूय�-च�योः गित-योगः एव ‘योगः’ इित उ�यते।  योगाः िप�डाकाराः न भव��, अथा�� 

एतेषा�  आक�तयः न भव��। अनयोः गित-योगेन २७ योगाः उ���े। योगाना ंनामािन यथा – 
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१. िव�क��भः २. �ीितः ३. आयु�मा� ४. सौभा�यः 

५. शोभनः ६. अितग�डः ७. सुकमा� ८. धृितः 

९. शूलः १०. ग�डः ११. वृि�ः १२. �ुवः 

१३. �याघातः १४. हष�णः १५. व�ः १६. िसि�ः 

१७. �यितपातः १८. वरीया� १९. प�रघः २०. िशवः 

२१. िस�ः २२. सा�यः २३. शुभः २४. श�ु लः 

२५. �� २६. इ�ः २७. वैधृितः  

२१. िक� नाम करण�? 

‘ित�यध� करण�’ इित उ�यते। त�ाम ितथेः अध�ः भागः ‘करण�’ इित उ�यते। इ�थ� एक�यां 

ितथौ �े करणे भवतः। अतः एक��म� मासे ६० करणािन भव��। करणािन ि�िवधािन भव��- 

१. चर-करण�,  २. ��थर-करणं च। करणानां नामािन यथा -  

चर-करणािन -  

१. बवः, २. बालवः, ३. कौलवः, ४. तैितलः, ५. गरः, ६.विणजः, ७. िवि�ः / भ�ा च। 

��थर-करणािन -  

१. शक�िनः, २. चतु�प�, ३. नागः, ४. िक��ु�नः च 

४. मु�त�-िवचारः 

२२. कः नाम मु�त�ः? 

क�य अिप काय��य क�ते आचाय�ः िनिद��ः कालः एव ‘मु�त�ः’ इित उ�यते। काय��य सुचा�तया 

स�पादनाय शुभ-मु�त�ः ���यः भवित। �ायशः सव�षां सं�काराणां, ति�िम�क-कम�णां च क�ते 

शुभ-मु�ता�ः िनधा��रताः वत��े। अ��म� स�भ� कितपय-सं��पनाः प�यामः -  

भ�ािवचारः - 

‘भ�ा’ एक� चर-करण� अि�। भ�ा-कालः या�ािदषु नैक�षु काय�षु अशुभ-कारकः भवित। 

च��य रा�यनुसार� भ�ायाः िनवास-�थान�य बोधः भिवतु� अह�ित। रा�याधार�ण भ�ा म�य�-

लोक�, पाताल-लोक�, �वग�-लोक� वा िनवसित।  
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यदा च�ः कक�-िसंह-क��भ-मीनरािशषु ��थतः �या� तदा भ�ायाः िनवासः �वग�-लोक� 

भवित। यदा च�ः मेष-वृष-िमथुन-वृि�क-रािशषु ��थतः �या� तदा भ�ायाः िनवासः मृ�यु-लोक� 

भवित। यदा च�ः क�या-तुला-धनु�-मकर-रािशषु ��थतः �या� तदा भ�ायाः िनवासः पाताल-

लोक� भवित। 

य�िप भ�ाकालः अशुभः एव भवित तथािप आव�यक-काय� एत�य काल�य फल�य 

िववेचनं इ�थ� उपल�यत े�योितष-शा�े - 

�वग� भ�ा शुभं क�या�� पाताल ेच धनागमः। 

मृ�युलोक� यदा भ�ा सव�काय� िवन�यित॥ इित।                                              

अ��नवास-िवचारः -  

य�-होमािद-काले अ��न-वास-�ान�य आव�यकता भवित। हवन-काले अ��न-वासः यदा 

भूमौ भवित तदा शुभ-कारकः भवित। पृ�वी-पातालयोः अ��नवासः क�-दायकः भवित। होम-

काल े‘अ��नवासःक��अि�?’ इितप�र�ान�यअयंिविधःवत�त-े 

१. श�ु ल-प�ा� आर�य वत�मान-ितथेः सं�या गणनीया, त� च १ इित अ�ः योजनीयः, 

२. वत�मान-वार�य स�ंया गणनीया, 

३. उपयु��योः �योः सं�ययोः योगः करणीयः, 

४. एवं�ा�ायाःसं�याःचतुिभ�ःभागःकरणीयः, 

५. एवं क�त ेया सं�याशेष�वेन ल�यत ेसा ���या। 

यिद शेषः ३ अथवा ० �या� तदा अ��नवासः भूमौ अि� इित म��य�। एत�य फल ं

सुखदायक� भवित। यदा २ इित स�ंया शेष�वेन ल�यत े तदा अ��नवासः आकाशे अि� इित 

म��य�। अ��म� काल े यिद होमः ि�यत े तिह� क�� �ा�यते। यिद १ इित सं�या  शेष�वेन 

ल�यत े तिह� अ��नवासः पाताले अि� इित म��य�। अ��म� काले होमः ि�यत ेचे� धन-

हािनः भवित। यथो��-  

सैका ितिथवा�रयुता क�ता�ा शेषे गुणेऽ�े भुिव वि�वासः। 

सौ�याय होमे शिशयु�मशेषे �ाणाथ�नाशौ िदिव भूतले च॥ 

उदाहरण� -  

क��ण-प��य प��यां ितथौ रिववासर� अ��नवासः क�� अि� इित �ात�यं चे� – 
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१. क��ण-प��य प�मी ितिथः (१५+५) = २० + १ = २१ 

२. रिववासरः �थमः वासरः = १ 

३. उप�र ल�धयोः स�ंययोः योगः = २१+१ = २२ 

४. २२ इ�य�याः सं�यायाः ४ इ�यनेन भागः = २२/४ = ल��धः = ५,  

५. शेषः = २।  

अ�य अथ�ः य� अ��नवासः उ�-काले आकाशे अि�। होमाय एषः कालः न अनुक�लः। 

२३. व�ूनां �य-िव�याय समुिचताः मु�ता�ः क�? 

�यापार-�े�े �य-िव�य-मु�ता�ना� अतीव मह�वं वत�ते। शुभवाराः, शुभितथयः, अि�नी, 

�वाती, �वणा, िच�ा चैतािन न��ािण व�ुनः �यकाय� शुभािन भव��। येषु न��ेषु �य-काय� 

�या� तेषु िव�य-काय� न करणीय�। यषुे न��ेषु िव�य-काय� �या� तेषु �य-काय� िनिष�ं 

भवित। त� उ�� - 

�य�� िव�यो ने�ो िव�य���योऽिप न। 

पौ�णा�बुपाि�नीवात�वि��ाः �ये शुभा॥ 

२४. सेवा-काय�-�ार�भाय समुिचताः मु�ता�ः क�?  

यिद जनः शुभ-मु�त� सेवा-काय� �वृ�ः भवे� तिह� धन-धा�य�य वृि�ः भवित। सेवकः राज-

ि�यः भवित। सेवा-�वृि�-समये अि�नी, ह�ः, पु�य�, िच�ा, अनुराधा, र�वती, ि��ः, िम�ः 

चैतािन न��ािण, रिव-शु�-बुध-गु�-वासराः शुभाः भव��। �ह-िवचार-�मे शुभ-�हाः ल�न े

��थताः �युः। यिद दशम-एकादश �थानयोः मंगल-सूय� �याता�, �वािम-सेवकयोः रािश-मै�ी, 

योिन-मै�ी च �या� तिह� सेवा-काय��य �ार�भः लाभ-दायकः भवित। उ�� च - 

ि��े मै�े िव��सताक��यवार� सौ�ये ल�नेऽक� क�जे वा खलाभ।े 

योनेम��यां  रािशपो�ािप मै�यां सेवा काया� �वािमनः सेवक�न॥ 

२५. या�ार�भाय समुिचताः मु�ता�ः क�? 

यिद िनधा��रत-काले जनः या�ा ंकरोित तिह� अव�य� एव काय�-िसि�ः भवित। या�ाया ं शुभ-

ितिथ-न��ादीनां िवधान� इ�थ ंवत�ते – 
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शुभ-ितथयः - १, २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ 

शुभ-न��ािण -  अि�नी, पुनव�स,ु अनुराधा, मृगिशरा, पु�य� र�वती, ह�ः 

�वणः, धिन�ा 

२६. कः नाम िद�ूलः? 

�योितष-शा�े आचाय�ः त�-त�-िदिश गमनाया िविश�ाः वासराः िनधा��रताः स��। िद�लूः 

नाम िनयतेषु वासर�षु िनयत-िदिश गमन�य िनषेधः। िद�ूले यिद या�ा ि�यते तिह� काय��य 

िसि�ः न भवित, या�ायां िव�नाः च आया��। िद�ूल-िवचार-�मे  पूव�-िदिश शिन-सोम-

वासरयोः िद�ूलः भवित, अतः अनयोः वासरयोः पूव�-िदिश या�ा न कत��या।  अध�न-

को�क�य साहा�येन िद�ूल ं�ातुं श�ुमः – 

ईशान-कोणः पूवा� �दक् आ�ेय  -कोणः 
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२७. गभा�धानाय समुिचताः मु�ता�ः क�? 

अ�माक� षोडश-सं�कार�षु गभा�धान-सं�कारः �थमः स�ंकारः वत�ते। यदा िनिद��-काले स�ित-

कामनया �व�था �ी गभ�-धारणं क�या�� तदा आधानतः ज�मपय���  स�तेः अिन��य नाशः 

भवित, तथा च गुण-यु��य पु��य/पु�याः वा �ाि�ः भवित। 

 गभ�-धारणे व�य�-ितथयः - ६ , ८, १५, ३०, ४, ९, १४ च। 

 व�य�-समयः  - �ातःकालः, साय�ालः, रजोदश�ना� च�वा�र िदनािन 

 व�य�-वासराः - रिवः, म�लः, शिनः, िप�ोः �ा�-िदन े

 शुभ-न��ािण - मृगिशरा, ह�ः, �यु�रा, अनुराधा, रोिहणी, �वाती, �वणः, धिन�ा, 

शतिभष� 

 अ�ये व�या�ः - स�ा��-कालः,  ि�िवधं ग�डा��, �यितपात-वैधृित-योगौ, 

�यः उ�ाताः, ज�म-रािशः,ज�म-न���, ज�म-ल�न�। 

उ�� च -  भ�ाष�ीपव��र�ा� स��याभौमाक�णा�रा�ी�त�ः। 

गभा�धानं �यु�र��क�मै��ा�ा�वातीिव�णुव�व�बुपे स�॥ 

२८. िववाह-सं�काराय समुिचताः मु�ता�ः क�? 

 िववाह� शुभ-मासाः -  फा�गुनः, माघः, माग�शीष�ः, आषाढः, �ये�ः, वैशाखः 

 शुभ-न��ािण -  र�वती, उ�रा-फा�गुिन, उ�राषाढा, उ�रा-भा�पद, रोिहणी, मृगिशरा, 

मघा, मूल�, अनुराधा, ह�ः, �वाती 

 शुभ-ल�नािन - क�या, तलुा, िमथुनं च 

 शुभ-ितथयः - १, २, ३, ५, ६, ७, ८, १०, ११, १२, १३, पूिण�मा 

 शुभ-वाराः -  सोमवारः, बुधवारः, गु�वारः, शु�वार� 

�स�� अ��म� उ�� य� - 

र�व�यु�ररोिहणीमृगमघामूलानुराधाकर- 

�वातीषु �मदातुला िमथनुक� ल�ने िववाहः शुभः। 

मासाः फा�गुनमाघमाग�शुचयो �ये��था माधवः 
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श�ाः सौ�यिदनं तथैव ितथयो �र�ाक��विज�ताः॥ 

२९.  िववाह-स�भ� ष�� �शं� गुणाः क�?  

िववाह-सं�कार� दा�प�य-सुख-�ा�यथ� अ�-क�टाना,ं त�ाम ३६ गुणाना ं प�रक�पना आचाय�ः 

क�ता। िववाह-मेलापक� वर-क�ययोः अ�-क�टानां मेलापनं भवित। एतेषा� अ�-क�टानां योगः ३६ 

भवित। अ�-क�टानां अ�-मानािन �मशः एकािदगुणािधकािन भव��। अ� सा�रणी-�ारा त� 

एव �ा�यत-े 

अ�-क�टाः यथा – 

�माः अ�-क�ट-नामािन अ�-मानािन 

१ वण�ः १ 

२ व�यः २ 

३ तारा ३ 

४ योिनः ४ 

५ �ह-मै�क� ५ 

६ गण-मै�क� ६  

७ भक�टः ७ 

८ नाडी ८ 

 आह�य गुणाः -  ३६  

उ�� च -  वण� व�यं तथा तारा योिन� �हमै�क�। 

गणमै�ं भक�ट� च नाडी चैते गुणािधकाः॥ 

अ�-क�ट-मेलापक� वर-क�ययोः अ�-क�ट-मेलापक-मानं १६ गुणे�यः �यूनं �या� चे� तयोः 

िववाहः �ेय�करः न भवित। इतः अिधक� मान ंशुभ-कारक� भवित।                

३०. िववाह-स�भ� मा�िलक-योगः कः? 

यदा ज�मा�-च�� रािश-च�� वा म�लः १, ४, ७, ८, १२ भावेषु क��मंि�� भावे �या� तदा 

मा�िलक-योगः भवित। अयं योगः यिद वर�य  क��ड�यां भवित तिह� क�यायाः क�त े
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अिन�करः िस� �यित, यिद क�यायाः क��ड�या ंभवित तिह� वर�य क�त ेअिन�करः भवित। उ�� 

च -  

ल�ने �यये च पाताले जािम�े चाऽ�मे क�जे। 

क�या भतु�िव�नाशाय भता� प�ीिवनाशक��॥ 

अध�न-ज�मा�-च��ण इदमेव �प�ीि�यते – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

यदा �योः ज�म-क��ड�योः मा�िलक-योगः �या� तदा सः शुभ-कारकः भवित। अतः एव 

मा�िलक-योग-यु�ायाः क�यायाः िववाहः मा�िलक-योग-यु��न वर�ण सह कत��यः। 

३१. वा�-ुकम�णः क�ते उिचताः मु�ता�ः क�? 

रोिह�यां  �वण�येऽिदितयुगे ह��ये मूलक� 

र�व�यु�रफा�गुनी�तुुरगे िम�ो�राषाढयोः। 

श�ं वा�ु क�जाक�व���तिदने गोक��भिसंह� झषे 

क�यायां िमथुन ेनभः शुिचसहोराधो��क� फा�गुने॥ 

इ�यािदना प�ेन उ�� य� - 

१. रोिहणी, �वणः, धिन�ा, शत-िभष�, पुनव�सुः, पु�य�, ह�ः, िच�ा, �वाती, मूल�, र�वती, 

उ�रा-फा�गुनी, मृगिशरा, अि�नी, अनुराधा, उ�राषाढा चैतािन न��ािण,  

म�गलः 

म�गलः 

म�गलः 

म�गलः 

म�गलः 
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२. सूय�-म�ल-वासरौ प�र�य�य अ�ये वाराः,  

३. वृषः िमथुनः, िसंहः, क�या,मीनः चैतािन ल�नािन,   

४. �वणः, आषाढः, माग�शीष�ः, वैशाखः, काित�कः, फा�गुनः चेित मासाः च वा�ु-कम�णः 

क�ते शुभाः स��। 

३२. गृह-�वेशाय उिचताः मु�ता�ः क�? 

नूतन-गृह� �वेशाय शुभाशुभ-मु�ता�नां िवषये �योितषाचाया�ः इ�थं वद�� - 

�ेषा चैव िवशाखया सह मघा पूवा��यं या�यभं 

�र�ां सूय�क�जौ िवहाय च क�� वे�म�वेशः शुभः। 

गोिसंहािलघटा�थैव धवलः प�ः �श�ोऽिधको 

क�याम�मथचापमीनरिहता मासा�ु वा�ूिदताः॥ 

इ�यािदना - 

१. आ�ेषा, िवशाखा, मघा, पूवा�-फा�गुनी, पूवा�षाढा, पूवा�-भा�प�, भरणी चैतािन न��ािण, 

२. अमाव�या तथैव च �र�ाः ितथीः िवहाय शेषाः ितथयः,  

३. सूय�-म�लौ प�र�य�य अ�ये वासराः,  

४. वृषः, िसंहः, वृि�कः, क��भः चैतािन ल�नािन,  

५. आि�न-मास�य शु� लप�ः, आषाढ-मासः, पौषः, चै�ः चैता� मासा� िवहाय अ�ये मासाः 

च  गृह-�वेशाय शुभाः भव��। 

५. रािशप�रचयः 

३३. कः नाम रािशः? 

य��म� च�� सूय�ः �मित त� ‘रािश-च��’ इित उ�यते। रािश-म�डल�य �ादश िवभागाः एव 

�ादश ‘राशयः’ उ�य�े। राशीनां नामािन यथा -  

१. मेषः, २. वृषः, ३. िमथुनः, ४. कक�ः, ५. िसंहः, ६. क�या, ७. तुला, ८. वृि�कः, ९. 

धनुः, १०. मकरः, ११. क��भः, १२. मीनः। 
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रािश-म�डल� 

३४. न��ानुसार� राशीनां िनमा�ण ंकथं भवित? 

एक��म� न��े च�वारः चरणाः भव��। इ�थं स�िवंशतेः न��ाणां २७x४ = १०८ चरणाः 

भव��। एकः रािशः नव-चरणा�मकः भवित। इ�थं स�िवंशतःे न��ाणां ��येक� चतुषु� चरणेषु 

त�ाम आह�य १०८ चरणेषु १०८ ÷ ९ = १२ राशयः िनिम�ताः भव��। चरणानां स�ब�धः 

अ�र�ः योिजतः अि� आचाय�ः। �ायः जात�य  नाम त�य ज�मनः समये �वत�मान�य राशेः 

आधार�ण इ�थं ि�यते - 

�

मः 

न��� चरणािन चरणानां 

सं�या 

रािशः 

१ अि�नी च,ूचे, चो, ला ४ मेषः 

२ भरणी ली,लू,ले, लो ४ 

३ क�ितका अ १   =९ 

३ क�ितका इ,उ,ए ३ वृषः 

४ रोिहणी ओ,वा,वी,वू ४ 

५ मृगिशरा व,ेवो २  = ९ 
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५ मृगिशरा का,क� २ िमथुनः 

६ आ�ा� क�, घ,ङ छ ४ 

७ पुनव�सुः क�,को,हा, ३   =९ 

७ पुनव�सुः ही १ कक�ः 

८ पु�य� �,ह�, हो,डा ४ 

९ आ�ेषा डी,ड�,ड�,डो ४   =९ 

१० मघा मा, मी, मू, मे ४ िसंहः 

११ पूवा�-फा�गुनी मो, टा,टी,ट� ४ 

१२ उ�रा-फा�गुनी ट� १   =९ 

१२ उ�रा-फा�गुनी टो,पा,पी ३ क�या 

१३ ह�ः प,ू ष, ड़,ठ ४ 

१४ िच�ा प,ेपो २   =९ 

१४ िच�ा रा, री २ तुला 

१५ �वाती �,र�,रो,ता ४ 

१६ िवशाखा ती.तू,ते,  ३   =९ 

१६ िवशाखा तो १ वृि�कः 

१७ अनुराधा ना,नी,नू.न े ४ 

१८ �ये�ा नो,या,यी,यू ४  =९ 

१९ मूल� य,ेयो,भा,भी ४ धनुः 

२० पूवा�षाढा भू,धा,फा.ढा ४ 

२१ उ�राषाढा भे, १   =९ 
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२१ उ�राषाढा भो,जा,जी ३ मकरः 

२२ �वणः खी,खू,खे,खो ४ 

२३ धिन�ा गा,गी २   =९ 

२३ धिन�ा ग,ूगे २ क��भः 

२४ शतिभषा गो,सा,सी,स ू ४ 

२५ पूवा�-भा�प� स,े सो,दा, ३   =९ 

२५ पूवा�-भा�प� दी १ मीनः 

२६ उ�रा-भा�प� दू,थ,झ,ञ ४ 

२७ र�वती दे,दो,चा,ची ४  =९ 

अ�य ��व-दीघ�योः भेदः न गणनीयः। एतदाधार�ण एव यिद जातक�य नाम ‘जगदीशः’ इित 

अि�, तिह� त�य रािशः ‘मकरः’ इित �ातुं श�ुमः। 

३५. इदान� वयं कालपु�ष�य मेषािद-रािश-पूक�� अ�-िवभागं प�यामः -   

मेषािद-राशी� काल-पु�ष�य अ�-�पेण �योितषाचाया�ः क��पतव�ः। कः रािशः काल- 

पु�ष�य िक� अ�� इित अध�न-को�क� प�यामः – 

रािशः काल-पु�ष�य अ�� 

मेषः िशरः 

वृषः मुख� 

िमथुनः ह�ौ 

कक�ः �दय� 

िसंहः उदर� 

क�या किटः 

तुला वि�ः 
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वृि�कः गु�� 

धनुः ऊ�ः 

मकरः जानु 

क��भः ज�� 

मीनः चरणौ 

 

 

मानव-शरीर�य येन अ��न स�ब�ः रािशः अशुभ-�हा�ा�ः भवित त��म� अ�� रोग-

�णािदक�य स�भावनाः भव��। 

३६. क�य राशेः कः वण�ः, कः च �वामी �योितषाचाय�ः क��पतः इित अधुना प�यामः – 

अ� ‘वण�’-श�द�य �ौ अथ� - १. र�ादयः वणा�ः, २. �ा�णादयः वणा�ः च। रािश-स�ब�ाना ं

वणा�नां �ानेन �य��ः/व�ुनः �व�प�य, (�ा�णािद) वण��य वा िनधा�रणं कतु� श�ते। रािश-

�वािमनां �ानेन �य��ः / व�ुनः �वभाव-िनधा�रणं कतु� श�त।े अध�न-को�क� रािश-स�ब�ाः 

वणा�ः, �वािमनः च उि�िखताः वत��े -   
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रािशः र�ािद-वण�ः �ा�णािद-वण�ः रािश-�वामी 

मेषः अ�णः ��ीयः म�लः 

वृषः �ेतः वै�यः शु�ः 

िमथुनः ह�रतः शू�ः बुधः 

कक�ः पाटलः �ा�णः च�ः  

िसंहः पा�ड�ः ��ीयः सूय�ः 

क�या िविच�ः (िविवधवण�ः) वै�यः बुधः 

तुला नीलः शू�ः शु�ः 

वृि�कः िप�लः �ा�णः म�लः 

धनुः का�न-वण�ः ��ीयः गु�ः  

मकरः शु�-किपल- िम�ः वै�यः शिनः 

क��भः नक�ल-वण�ः शू�ः शिनः 

मीनः म��य-वण�ः �ा�णः गु�ः 

३७. इदान� ल�नािद-भावानां सं�ाः काः इित प�यामः -  

भावः इ�यु�� ज�म-क��ड�यां िनधा��रतं ‘�थान�’। ज�म-क��ड�यां �थमः भावः ‘ल�न�’ इित 

उ�यते। ज�म-क��ड�यां ि�तीयं �थान ं ‘ि�तीयः भावः’ इित उ�यते, ततृीय ं �थानं तृतीयःभावः 

इित उ�यते। एवं �मेण ज�म-क��ड�यां �ादश भावाः भव��। मनु�य�य ज�मनः समय�य 

आधार�ण ज�म-क��ड�याः िनमा�णं भवित।  

ज�म-समये पूव�-ि�ितजे यः रािशः भवित त�य लेखनं ल�न-भावे ि�यते। ततः अ�े वत�मानः 

रािशः ि�तीय-भावे िल�यते, ततृीयः रािशः तृतीये भावे िल�यते। एवं �मेण �ादशसु भावेषु 

�ादशानां राशीना ं लेखन ं भवित। िविभ�-भावाना� आधार�ण मनु�य�य �यवहार�य िववेचन� 

आचाया�ः क�तव�ः।  

तेषु मु�य-�पेण �थम-भावा� शरीर�य िवचारः भवित, ि�तीय-भावा� धन�य, तृतीय-भावा� 

सहोदर�य (�ातृभिग�योः), चतुथ�-भावा� िम��य, प�म-भावा� पु�-सुख�य, ष�-भावा� श�ोः, 

स�म-भावा� भाया�याः, अ�म-भावा� मृ�योः िवचारः, नवम-भावा� भा�य�य, दशम-भावा� 
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कम�णः, एकादश-भावा� आय�य (धनाज�न-�ोतसः), �ादश-भावा� �यय�य च िवचारः भवित। 

उ�� च -  

तनुधनसहजसु��सुत�रपुजायामृ�युधम�कमा�याः। 

�यय इित ल�ना�ावा�तुर�ा�ये�मचतुथ�॥ 

अध�न-ज�मा�-च��ण इद� एव �प�ीि�यत े- 

 

उप�र उ���यः िवषये�यः अ�येषा� अिप िवषयाणां िच�न ं िविभ�ाना ं भावाना� आधार�ण 

ि�यते। तेषां को�क� अ� ��ूयते - 

भावः िवषयाः 

�थम-भावः �वभावः 

ि�तीय-भावः क�ट��ब�, वाणी, दि�ण-ने�� 

तृतीय-भावः परा�मः, शौय��, दि�ण-कण�ः 

चतुथ�-भावः मातृ-सुख�, यान�, भूिमः, गृह�, स�ब��धनः 

प�म-भावः िव�ा, बुि�ः 

ष�-भावः रोगः, मातृप�ीयाः स�ब��धनः 



७२ शा�-प�रचाियका  

स�म-भावः कामः 

अ�म-भावः पैतृक-स�पि�ः, आयुः 

नवम-भावः भा�य�, तपः, गु�ः 

दशम-भावः िपत-ृसुख�, सामािजक-�ित�ा 

एकादश-भावः  वाम-कण�ः,गु�-धन�य �ाि�ः 

�ादश-भावः वाम-ने��, सामािजक-�ित�ा 

३८. अधुना भाव-समूहानां सं�ाः जानीमः – 

ल�न-चतुथ�-स�म-अ�म-भावानां ‘क��’-सं�ा भवित। प�म-नवमयोः भावयोः ‘ि�कोण’-स�ंा 

भवित। ष�-अ�म-�ादश-भावानां ‘ि�क’-सं�ा भवित। ि�तीय-प�म-अ�म-एकादश-भावाना ं

‘पणफर’-सं�ा भवित। तृतीय-ष�-�ादश-भावाना� ‘आपो�� ल�’ इित सं�ा भवित। तृतीय-ष�-

एकादश-भावाना ं‘ि�षडायः’ इित सं�ा भवित। एतदवे अधः ज�मा�-च��ण �द�य�ते – 

 

 

 

 

 

 

 

 

३९. अधुना ‘ष�ग�ः’ इ�यु�� िक� इित प�यामः – 

भाव-फलाना ंस�य�या िववेचनाथ� राशीनां षोडश-वगा�नां प�रक�पना आचाया�ः क�तव�ः। तेष ु

�ायशः  ष�-वग��यः, स�-वग��यः वा िवचारः भवित। फलादेशः ल�नािद-भावैः सह रािश-

वगा�णां सहा�येन एव भिवतु� अह�ित। ष�-वगा�णां नामािन-  

पणफरः 

ि�षडायः 

पणफरः 

ि�कः 

ि�कोणः 

के��म् 

ि�कः पणफरः 

के��म् 

ि�कः 

 आपोि�लमः 

ि�कोणः 

पणफरः 

के��म् 

आपोि�लमः 

ि�षडायः 

आपोि�लमः 

 के��म् 
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१. ल�न�, २. होरा, ३. �े�काणः, ४. नवमांशः, ५. �ादशांशः, ६. ि�शांशः चेित। 

अ� राशेः नवमः भागः नवमाशंः, तृतीयः भागः च �े�काणः। इ�थ� ष�-वग�षु अ�येषा� 

अिप श�दाना� अथ�ः �ेयः। एक�यां राशौ ३० अंशाः भव��। अतः एव एकः नवमांशः= 

३०/९ = ३°।२०” भवित। 

६. �हप�रचयः 

४०. कः नाम �हः? 

��ा�ड� अ��म� ब�िन �योित��प�डािन �वक�ास ु�म��। पर� येषां िप�डानां �भावः अ�माक� 

जीवने ��य�तया भवित तेषा� एव �ह-�पेण चचा� आचाय�ः �योितष-शा�े क�ता वत�ते। सदंभ� 

अ��म� नव-�हाणां वण�नं �योितष-शा�े अि�। �हाणां नामािन यथा -  

१. सूय�ः, २. च�ः, ३. म�लः, ४. बुधः, ५. गु�ः, ६. शु�ः, ७. शिनः, ८. रा�ः, ९. 

क�तुः। 

य�िप रा�-क�तू सूय�-च�योः म�डलयोः स�पातयोः भवतः, एतौ �वत�-िप�ड� न �ः, 

तथािप अनयोः �भावः मानव-जीवने भवित अतः एव �ह�षु रा�-क��वोः गणना अिप भवित। 

४१. �ह�षु क� �हाः शुभाः, क� च अशुभाः? 

शुभाशुभाः �हाः �व-�क��यनुसार� मानव-जीवने शुभ� अशुभं वा फलं ददित।  

शुभ-�हाः - बुधः, गु�ः, शु�ः, पूण�-च�ःचेित। 

अशुभ-�हाः - म�लः, सूय�ः, शिनः, रा�ः, क�तुः चेित। 

४२. अधुना �हाणा ंबलाबल-िवचार� क�म�ः -   

�हाः �वबलाबलानुसार�ण एव �वक�य-शुभाशुभफलं ददित।  षि�ः �कार�ः �हाणां बलाबल�य 

िवचारः ि�यते । अथा�� �हाणां ष� बलािन भव�� त� इ�थ�-  

१. �थान-बल�, २. िद�बल�, ३. काल-बल�, ४. चे�ा-बल�, ५. नैसिग�क-बल� ६. 

अयन-बलं च ।  

य�िप  �हाणां फलादेशे समषेां बलानां िवचारः करणीयः, तथािप अ� सं�ेपेण क�वल ं

�थान-बल�य िववेचनं ि�यत-े 
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�हः यदा �वगृही, उ�-राशौ, मूल-ि�कोणे, िम�-गृह�, �विदन,े काल ेएवं च क��-�थानेषु, 

ि�कोणयोः अथवा �वक�य-वग�षु �या� तदा सः �थान-बलयु�ः भवित। एवं ��थतः �हः 

अिधक-�भावशाली भवित। त�-िवपय�ये �ह�य �भावः �यूनः भवित। उ�� च -                   

िम��े�े �व�े �वहोराया ं�वभवनि�कोणे च। 

�व�े�काणे �वांशे �विदन ेच बला��वताः सव�॥ 

४३. �हाणा� उ�-नीच-मूलि�कोण-सं�ाः अधुना प�यामः -   

�हाः �व��थित-वशा� िविभ�ेषु �थानेषु िभ�ं-िभ�ं फलं ददित। अ� यदा �हाः उ��थाः 

भव�� तदा पूण�-फलं ददित। यदा नीच�थाः भव�� तदा पूण�-फलं न ददित। �हाः येषु रािशषु 

उ��थाः भव�� ततः स�म-भाव�थाः नी��थाः भव��। �ह�य �थानबल�य �ानाय उ�ािद-

�थान-�ान� आव�यक� भवित। त� च अध�न-सरणी-�ारा �प�ीभिव�यित  

�हः उ�-रािशः नीच-रािशः मूलि�कोण-रािशः 

सूय�ः मेषः तुला िसंहः 

च�ः वृषः वृि�कः वृषः 

मंगलः मकरः कक�ः मेषः 

बुधः क�या मीनः क�या 

गु�ः कक�ः मकरः धनुः 

शु�ः मीनः क�या तुला 

शिनः तुलाः मेषः क��भः 

रा�ः िमथुनः धनुः क��भः 

क�तुः धनुः िमथुनः िसंहः 

४४. अधुनािविवध-�ह-स�ब�-रस-र�-वणा�नां िवषये जानीमः - 

अ�माक� जीवने �हाणां �भाव-िनधा�रणे कट�-अ� लािद-रस�ान,ं �व�प-�वभावािद-�ान,ं वणा�िद-

�ान� च आव�यक� भवित। �हाणा� अशुभ-फल�य प�रशमनाथ� र�-�ान� अिप आव�यक� 

भवित। अ� सारणी�ारा सं�ेपेण त�-िववरणं ��ूयते - 
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�हः रसः र�� र�ािद-वण�ः �ा�णािद-वण�ः 

सूय�ः कट�ः मािण�� र��यामिमि�तः �ि�यः 

च�ः लवण� मु�ा �ेतः वै�यः 

मंगलः ित�� �वाल� (मंूगा)     र��ेत-िमि�तः �ि�यः 

बुधः िम�रसः गा��मक� (प�ा) ह�रतः शु�ः 

गु�ः मधुर� पु�पक� (पुखराज�) गौरः  िव�ः 

शु�ः अ� ल� व�� (हीरा) �व�ः िव�ः 

शिनः कषायः नील� क��णः स�रः 

रा�ः ---- गोमेदक� नीलः अ�जः 

क�तुः ---- वैदूय�� िविच�ः अ�जः 

४५. अधुना�हाणां �ि�-िवचार� क�म�ः - 

आकाशे �हाणां पर�पर-�ि�-वशा� मानव-जीवने �भावः ��यते। �हाणां �ि�-�ान-वशा� एव  

शुभाशुभ-फलादेशः कत��यः। ��येक� �हः �व�थाना� दशमं, तृतीय ंच भाव,ं �ह� च  एक-पाद-

��ा (२५%) प�यित। प�मे, नवमे च �थान ेि�-पाद-��या (५०%) प�यित। चतथु�, अ�मे 

च �थाने ि�-पाद-��या (७५%) प�यित। स�मे �थाने पूण�-��या (१००%) प�यित। अ� 

क�षुिच� �ह�षु िवशेष-�ि�ः अिप भवित। एतेषु म�ल-शिन-गु�वः स��। शिनः ततृीये दशमे च 

�थान ेपूण�-��ा प�यित। गु�ः प�मे नवमे च �थाने पूण�-��ा प�यित। म�लः चतथु� अ�म े

च �थाने पूण�-��ा प�यित । 

�हाणां �ि�ः - 

�हाः एक-पाद-

�ि�ः 

अध�-

�ि�ः 

ि�-पाद-�ि�ः पूण�-�ि�ः 

सूय�ः, च�ः, बुधः, शु�ः ३,१० ५,९ ४,८ ७ 

म�लः ३,१० ५,९ ----- ४,८,७ 

गु�ः ३,१० ----- ४,८ ५,९,७ 

शिनः ----- ५,९ ४,८ ३,१०,७ 
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४६. �हाणा ंश�-ुिम�-िवचार� अधुना क�म�ः - 

सव� �हाः यदा िम�-गृह�षु �युः तदा �बलाः भू�वा �व-�क�ित-ज�य-फलं ददित। यदा च श�-ु

गृह�षु �युः तदा दुब�लाः भव��। अ� सं�ेपेण सारणी-�ारा इद� एव बो�यते – 

�हाः सूय�ः च�ः मंगलः बुधः गु�ः शु�ः शिनः 

िम�ािण चं.,म.ं,ग.ु स.ू, बु. सू.,च.,गु. स.ू,शु. स.ू,च.,मं. बु.,श. बु.,शु. 

समाः बु. मं.गु.शु.श. शु.श. मं.ग.ुश. श. मं.ग.ु ग.ु 

श�वः शु.श. ___ बु. चं. बु.शु. सू.चं. स.ूच.ंम.ं 

७. आजीिवका-िवचारः 

४७. आजीिवका-िवषये �योितष-शा�े कः िवचारः क�तः वत�त?े 

��येक� मनु�य�य �क�ितः, �िचः, भा�यं च िभ�ं भवित। यिद मनु�यः �व�य �क��यनुक�ला,ं 

��यनुक�ला,ं भा�यानुक�ला ंच आजीिवकां िचनोित तिह� स�प�या सह स�ोषः अिप ल�यते। अत 

एव �योितष-शा�े क�षां क�त ेकः �यवसायः अनकु�लः, लाभ-दायकः च; कः च �यवसायः 

�ितक�लः इ�य��म� िवषये अनेक� िनयमाः स��। ज�मा�-च�� सूय�-च�-ल�नेषु यः अिधकः 

बल-यु�ः �या� त�मा� दशम-�थान ेयः रािशः �या� त�य राशीशः नवमांश-च�� य�य �ह�य 

राशौ ��थतः �या� त�यानसुार�ण �यवसाय-�े��य िनधा�रणं कत��य�। �यवसाय-िनधा�रणं िन� न-

िलिखतानसुार�ण सूया�िद-�हानुसार� कतु� श�ुमः- 
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उप�र �दिश�ते ज�मा�� सूय�-च�-ल�नेषु ल�न� अिधक� बल-यु�� अि�। यतोिह ल�न-भाव े

वृषरािशः �वक�यािधपितना शु��ण यु�ः अि�। अ� ल�न-भावा� दशम-�थाने मकर-रािशः 

अि�। मकर-राशेः �वामी शिनः नवमांश-च�� मीन-राशौ ��थतः अि�।  मीन-राशेः �वामी 

गु�ः अि�। अतः अ� गु�-स�ब�ः �यवसायः यदा  ि�यते तदा लाभदायकः भवित। अ� 

�ह-ज�य-�यवसायाना ं�ानं िन� न-िलिखत-�पेण कतु� श�ुमः - 

सूय�ः -  त�  नवमांशेशः यदा सूय�ः �या�दा औषिध-िनमा�ण-काय�, राजनीित-काय�, धात-ुि�या, 

अिधव��-काय�, ऊ�ण-व�-�यवसायः, परामश�क-काय�� इ�यािद यदा ि�यते तदा 

अ�यिधकः लाभः भवित। 

च�ः - त� यदा नवांशेशः च�ः �या�दा जल-स�ब��ध-काय�, दु�ध-स�ब��ध-काय� ( ड�री-

काय��) व�ो�ोगः, क�िष-काय�, जल-अिभयाि�क-काय�, नौ-सेनायां काय�, इ�यािदक� 

लाभ-दायक� भवित। 

म�लः - अ��न-स�ब��ध-काय�, िव�ुत-काय�, सेनायां काय�, गु�-चर-िवभागे काय�, भोजनािद-

पाक-काय�� इ�यािदक� लाभ�द ंभवित। 

बुधः -  अ�यापन-काय�, बैिक�ग-काय�, अिभयाि�क-काय�, क�धा�य�य �यवसायः इ�यािदक� 

गु�ः -  अ�यापक�य-काय�, वैिदक-कम�-का�ड�, पौरािणक-कम�, �काशन-काय�� इ�यािदक� 

शु�ः -  ड�री-काय�, चल-िच�ािदक� अिभनय-काय�, सम�-मनोर�ना�मक-काय�, किव-काय�� 

इ�यािदक� 

शिनः -  का�-काय�, भृ�य�वेन काय�, क�िष-काय�, �ाशासिनक-काय�� इ�यािदक� 

इ�थं �योितष-शा��य साहा�यने जन�य आजीिवकायाः िनधा�रणं कतु� श�ते। 

८. रोग-िवचारः   

४८. रोग-िवषये �योितष-शा�े कः िवचारः क�तः वत�ते? 

मानवजीवने रोग-�ान� अतीव आव�यक� भवित। �हाणां �भाव-वशा� एव शरीर� कफ-िप�-

वाताना ंिवक�ितः जायते। ततः एव रोग�य उ�ि�ः भवित। अतः एव क�न �ह�ण कः रोगः भवित 

इ�य�य �ानं �योितष-शा�ेण �ा�ुं श�ते।  
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ज�म-क��ड�या ं मु�य-�पेण ष�-भावेन, अ�म-भावेन, �ादश-भावेन, ष�-भाव�य अिधपित-

�ह-�ारा, ष�-भावेन स�ब�-�ह�ारा च रोग�य �ानं भवित। अ� सं�ेपेण सूया�िदिभः �ह�ः 

उ��ानां रोगाणां वण�नं ि�यते। त�था- 

सूय�ः -   यदा सूय�ः रोग-कारकः �या� तदा अ��थ-रोगः, �दय-रोगः, ने�-रोगः , ऊ�ण-�रः, 

िशरोरोगः, अप�मार-रोगः ( िमग�रोगः), िप�-ज�य-रोगः वा भिवतु� अह�ित। 

च�ः - यदा च�ः रोग-कारकः �या� तदा शीत-�रः, पा�ड�-रोगः (कामला), �य-रोगः   

(टी. बी.), ने�-रोगः, अिन�ािद-रोगः च भिवतु� अह�ित। 

म�लः - यदा म�लः रोग-कारकः �या�दा िप�-�रः, �णाः, र�-िवकारः, अश�-रोगः 

(पाइ�स), अ��न-मा�� इ�यािद-रोगः भिवतु� अह�ित। 

बुधः - यदा बुधः रोग-कारकः �या� तदा चम�रोगः, क��-रोगः, दुः�व�नः, मानिसक-रोगः वा 

भवित। 

गु�ः - यदा गु�ः रोग-कारकः �या� तदा कण�-रोगः, गु�म-रोगः, अजीण�-रोगः, मूधा�-

आिदरोगः भिवतु� अह�ित। 

शु�ः - वीय�-स�ब��ध-रोगः, ��याः रज�स�ब��ध-रोगः, मेद-वृि�ः, र�ा�पता, 

मू�क��(पथरी)-आिदरोगः  भवित। 

शिनः - वात-ज�य-रोगः, �ायु-रोगः, अश�-रोगः (पाइ�स) क��-आिदरोगः भवित। 

िवशेषः - सव� �हाः �व-बलाबलानुसार�ण एव फलं ददित। रोगाणां ती�णा�पता 

बलाबलानुसार�ण भवित। िविवधैः �कार�ः यदा एक�य एव रोग�य �ह-वशेन ल�णािन ��य� े

तदा एव दैव�ः त�य रोग�य सभंावनां �कटये�। 

९. �मुखाः योगाः 

ज�म-क��ड�यां भाव-ज�य-फला� अित�र�� �हाणां पर�पर-संयोग-वशा� �ह-योग-ज�य-फल� 

अिप भवित। त�ाम एतषेां योगाना� अिप �भावः मानव-जीवने भवित। अतः एव एतेषु 

क�षाि�� योगानां िववरण� अधः दीयते – 
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४९. राज-योगः - 

येन �ह-योगेन राज-स�श-फल�य �ाि�ः भवित सः ‘राज-योगः’ इित उ�यते। राज-योग�य 

ल�णािन यथा - 

 ज�म-क��ड�या ं यदा सव� �हाः वृषः, िमथुनः, िसंहः, क�या, धनुः, क��भः एतेषु राशीषु 

�युः तदा मनु�यः गजािदिभः य�ुः �याित-यु�ः च महा� राजा भवे�। तदु�� -  

 क�यामीननृयु�मगोह�रधनुः क��भ��थतैः खेचर�ः। 

 सेनाम�मत�वािजिवपुलो राजा यश�वी भवे�॥ 

 यदा नवमेशः दशम-�थान े दशमेशः नवम-�थान े च शुभ-�ह�ः यु�ौ �याता� तदा 

जातकः धनाढयः भवित। 

 य�य ज�म-समये ष�हाः उ��थाः �युः सः राजािधराजो भवे�। तदु�� -  

 “षटसु �ह�शू�गृह��थतेषु राजािधराजोऽिखलभूपितः �या�” 

 य�य ज�म-समये ल�नेशः नवमेशः कम�शः च शुभ-वग�षु बल-यु�ः �या� तदा सः 

धनाढयः भवित। 
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उपयु��� ज�मा�� नवमेशः गु�ः दशम�थाने, एव� दशमेशः शिनः नवम�थाने शुभ�ह�ण यु�ः 

अि�। अतः अ� राजयोगः अ�ीित �ात�य�। 

५०. द�र�-योगः - 

द�र�-योग�य ल�णािन यथा -  

 यदा धनेशः, एकादशेशः, ि�तीयभावा� पापा-�ह�ः यु�ाः �युः तदा जातकः िनध�नः 

भवितः। उ�� च- ‘सपापा धनधनेशायेशा िनध�नः’ इित जातक-त�वे। 

 यदा गुरोः ि�तीय-चतुथ�-प�म-�थानेषु पाप-�हाः �युः तदा मनु�यः द�र�ः भवे�। उ�� 

च - 

 ‘धनकारका� धने वदेे शर� पापे द�र�ी’ इित जातक-त�वे। 

 यदा शुभ-�हाः ि�क�थे ( ६,८,१२), पाप-�हाः च क��ेषु �युः तदा दुःख-कारकः योगः 

भवित। 

 
उप�र ज�मा�-च�� शुभ-�हाः ि�क�थाः पाप-�हाः क��ेषु ��थताः स��। अतः अ� द�र�-

योगः ��यते। 

५१. विण�-योगः - 

 कारकांश-ल�ने तुला-रािशः �या� तदा वािण�य-कम�रतः भवे�। उ�� च -  
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 ‘तुलाशें वािण�यवा�’ इित जातक-त�वे। 

 कारकांश-ल�ने यदा बुधः �या� अथवा कारकांश-ल�ने कक�-रािशः �या� तदा जातकः 

उ���ः विण� भवे�। उ�� च - 

 ‘सौ�य�ऽशे वा कका�शे वािण�यवा�’ इित जातक-त�वे। 

 यदा बुधः ज�म-ल�ने मंगलेन य�ुः �या� तदा वािण�य-कम�-रतः भवे�। 

 ‘�ानयोगे वािण�यवा�’ इित जातक-त�वे। 

५२. अ�र�-योगः - 

 ज�म-काले यदा  पाप-�ह�ण यु�ः च�ः ल�ने, अ�म-�थाने, स�म-�थाने, �ादश-�थान े

वा �या� एव ंच शुभ-�हाः क��ा� बिहः �युः तदा बालक�य मृ�युः भवे�। उ�� च - 

‘��र�ण संयु�ः शशी �मरा�-मृ�युल�नगः।  

क�टका�िहः शुभैरवीि�त� मृ�युदः॥’ इित जातक-पा�रजात े

 ज�म-समये यदा �ीण-च�ः �ादश-�थाने �या�, पाप-�हाः ल�न,े अ�म-�थाने  च  

�युः, शुभ-�हाः क��-�थान ेन �युः तदा बाल�य शी�मेव मृ�युः भवे�। उ�� च -  

�ीणे िहमगौ �ययगे पापै�दया�मगैः। 

क��ेषु शुभा� न चे� ि��ं िनधनं वदे�॥ इित जातक-पा�रजाते। 

५३. ���या-योगः - 

यदा एक��म� एव �थाने प�वा च�वारः वा �हाः बल-यु�ाः �युः तदा ���या-योगः भवे�।   

१०. आयुदा�यिवचारः 

५४. जातक�य आयुषः िवषये �योितष-शा� ेकः िवचारः क�तः वत�ते? 

अ��म� िवषये �योितषाचया�ः िविवधािन मतािन �कटय��। तेषु क�ि�� आचाय�ः उ�ािन 

ल�णािन अ� उि��य�े। जातक�य ज�मा�-च��ण अिप आयुिव�चारः कतु� श�ते। ज�म-

काला� २४ वष�-पय��� अ�र��य िवचारः कत��यः। तद�र� आयुिव�चारः भवित। 

आचाया�ः आयुदा�य�य �ी� िवभागा� क�व��� - 
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 अ�पायुः (२४ -३२ वष� -पय��� )   

 म�यमायुः (३२-७० वष�-पय���) 

 दीघा�युः (७०-१२० वष�-पय���) 

५५. अ�पायुय�गः - 

‘सपापे र��ेशेऽ�े ष�� वा अ�पायुः’ इित जातक-त�वे। त�ाम अ�मेशः पाप�ह�ः सह ६,८,१२ 

भावेषु �या� तदा जातकः अ�पायुः भवित। उ�� च - ‘ल�ना�मेशौ �यया�रगौ वाऽ�पायुः’ इित 

जातक-त�वे। यदा ६,८,१२ भावेषु ल�ना�मेशौ �याता� तदा जातकः अ�पायुः भवे�। 

५६. म�यमायुः - 

‘पापाः पणफरतुय�ि��था म�यायुः’ - इित जातक-त�वे। यदा पाप�हाः ४,३, २,५,८,११ भावेषु 

�युः तदा जातकः म�यमायुः भवे�। 

५७. दीघा�युय�गः - 

‘र��ेशे �व�� वा म�ेऽ�मे दीघा�युः’ - यदा अ�मेशः �वगृही �या�, शिनः अ�म-भावे च �या� 

तदा जातकः दीघा�युः भवे�। ‘पापा�ाया�रगाः शुभाः क��कोणे दीघा�युः’ इित जातक-त�वे।                                                                                                                     

यदा ३,६,११ भावेषु पाप-�हाः, क��-ि�कोणेषु च शुभ-�हाः �युः तदा जातकः दीघा�युः भवे�।  

११. भूक�प-िवचारः 

५८. भूक�प-िवषये �योितष-शा� ेकः िवचारः ि�यत?े 

�ाक�ितकाप�स ुभूक�पः अ�यतमः वत�ते। �योितष-शा��य साहा�येन वयं भूक�प�य संभावनाः 

ऊिहतुं श�ुमः। �योितष-शा�े भूक�प�य �व�प�य, कारण�य च िव�ृतं िववेचन� उपल�यत े

अि�। भूमेः क�पः ‘भूक�पः’ इित। यदा क�निच� कारणेन भमूेः चलनं भवित स एव भूक�पः। 

िदशः यदा धूम-�या�ाः �युः सूय��य �काशः म�ः �या�, नभ�वा� वायुः भूमेः उ��थत ं रजो 

धूिलं ि�प� �ेरय� िवचरित तदा ततः स�-िदनान�र� भूक�पः भवित। भाग�न उ��-  

भव�यिनलजाः सव� ल�णा�यवधारय 

धूम�या�ा िदशः सवा� नभ�वा� �ि�प� रजः। 
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�ुमां� भ�ं�रित रिव�पित शीतलः 

स�मेऽहिन क�पः �य� भूमेरिनलस�भवः॥ 

भूमेः क�प�य आचाया�ः न��ानुसार� चतु�णा� कारकाना ंिववेचनं क�तव�ः। तािन यथा - 

१. वायु-क�पः, २. अ��न-क�पः, ३. इ�-क�पः, ४. व�ण-क�प� 

१२. वषा�-�ान� 

५९. �योितष-शा�े वषा�-िवषये कः िवचारः क�तः वत�त?े 

�योितष-शा��य संिहता-��थेषु वषा�-िवषये िवशद-चचा� �ा�यते। भूमौ चराचराणां प�रपोषणाय 

वषा� अतीव आव�यक� इित सव� जान��। ‘अ�ं जगतः �ाणाः’ इित उ�ा मानव-जीवने अ��य 

मह�वं सु�� िस�यित। एवं च अ�ो�ादन ंवषा�भावे न भिवत�ु अह�ित। अतः वषा� कदा भव�े, 

कदा वषा�याः स�भावना नाि� चेित जनाः �यवहार� �ातु ं इ���। वषा�-िवषये �योितषाचाय�ः 

उ��षु ल�णेषु कािनचन ल�णािन इ�थं स�� - 

 वषा�-काले यदा च�ः शु�ा� स�म�थः �या�, त� शुभ-�हाणां �ि�ः �या�, शिनः 

ि�कोण-भावे (५,९) �या�  तदा वृि�ः भवित। 

 शु� ल-प�े च�ः जलचर-रािशषु शुभ-�ह�ण ��ः �या� तदा स�ः वषा� भवित। 

 यदा रा�ौ मेघ-श�दः भवे� िदवस े र�-वणा� िव�तुः द�ड-स�शी ��येत, वायुः च 

पूव��यां िदिश �वह�� तदा स�ः वषा� भवित। 

 यदा क�यिच� वृ��य समीपे भष� शुनकः ल�यत े तदा अिचरा� वषा�-पात�य 

स�भावना भवित। 

 ��-कता� ��-समये यदा जल-यु�-पदाथ� (आ��-पदाथ��) �पृशित, जल-काय� �वृतो 

भवित, जलिमित श�दः वा �ूयते  तदा स�ः वषा� भवित। उ�� च -  

आ�� ��यं �पृशित यिद वा वा�र त�सं�क� वा 

तोयास�ो भवित यिद वा तोयकाय��मुखो वा । 

��ा वा�यः सिललमिचरादि� िनः संशयेन 

पृ�ाकाले सिललिमित वा �ूयते य� श�दः॥ इित बृह�-संिहताया�। 
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 यदा गावः उ�व�भाग े(सूया�िभमुख�) अवलोकय�� तदा स�ः वषा� भवित। 

१३. शक�न-िवचारः 

६०. िक� नाम शक�न�? 

अ�माक� जीवन ेया�ा-काले, शुभ-काय� च ब�धा पि�-प�ादीना ंशरीर�, वाच,ं  ��थितं च ��ा 

शुभाशुभ�य िनधा�रणं ि�यते। एतािन िच�ािन शक�नािन इित उ�य�े।  संिहताया ंशक�नानां िवशद ं

वण�नं ��यते।  

 या�ा-समये यदा सप�ः अिभमुख� आग�� ��यते तदा या�ायां श�-ुसंयोगः भवित। 

 या�ा-समये यदा कपोतः यान,े आसन,े शै�यायां वा उपिवशित अथवा गृह� �िवशित तदा 

अशुभ-दायको भवित। 

 यदा माजा�रः श�दं करोित, गौः �ौित तदा या�ायां मृ�यु-तु�यं क�� भवित। 

 या�ा-समये यदा गौः ��यत ेतदा काय�-िसि�ः भवित। 

 यदा िविभ�-पि�णां मधुरः रवः �ूयते तदा लाभः भवित। 

क�षाि�� पशूनां पि�णां च �यवहार-िवषये सू�मावलोकन-पूव�क� िच�नं �योितष-शा�े 

उपल�यते। त� शुनक�य िवषये उ�ाः कितपय-िवषयाः अ� उदाि�य� े-  

 या�ाथ� ���थत�य जन�य पुरतः यिद शुनकः मुखे उपानह� अथवा मांसख�ड� आदाय 

पुरतः उप��थतः भवित तिह� या�ायाः काय�िसि�ः भवित। 

 शुनकः यिद याि�क�य वामं जानु िज�ित तिह� त�य धन-लाभः भवित। 

 गवा सह ��ड� शुनकः शुभ-शक�न�य सूचकः म��यः। 

 शुनकः यिद मुखे अ��थ आदाय गृह� �िवशित तिह� तने गृह-�धान�य मृ�योः संक�तः 

म��यः। 

 शुनकः यिद शरीर� गृहा� बिहः, मुखं च अ�ः सं�था�य �ार� ित�� गृिहण� प�यित तिह� 

गृह� रोगः �िवशित। 
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 गृह� प�रत वत�माना ं शुनकाः यिद अ�प ंभोजनं क�व���, यिद तेषा� एक��म� एव ने� े

अ�ूिण ल�य�े तिह� गृह� दा�र�ं� आिवशित। 

 गोः स�भ� इद� उ�� वत�त े- 

 कितपय-गावः यदा एक� श�द ंक�व��� तदा गृह� धन-धा�यानां वृि�ः भवित। 

 रा�ौ अकारणं श�दायमानः वृषभः अनथ��य सूचकः म�यते। 

 पादा�यां भूिम� आिलख�ी, अ�ु-पूण�-नयना च गौः रोगा� उ�ादयित। 

 काक�य स�भ� इद� उ�� वत�ते - 

 वैशाख-मासे ह�रते वृ�े ��थतं काक�य नीड� सुिभ��य सूचक� भवित। 

 रा�ौ डयमानाः काकाः जनतायाः िवनाश�य सूचकाः भव��। 

 काकः अ�म�सकाशा� य� व�ु नयित त�य व�ुनः हािनः भवित, य� व�ु च 

आनयित त�य व�ुनः लाभः भवित। उ�� च - ‘य� ��यमपुनये��य ल��धरपहरित 

चे�णाशः �या�’ इित बृह�संिहताया�।   

इद� अिप �यात�यं य� राि�-चर�ः �ािणिभः िदने चेि�तं, िदन-चर�ः च �ािणिभः रा�ौ चेि�तं 

शक�न�वेन न �वीकत��यं। वन-चराणां �ामे चेि�तं, �ाम-चराणां वन े चेि�तं च शक�न�वेन न 

�हीत�य�।   

१४. सामुि�क-रह�य� 

६१. �योितष-शा�े ह�-र�खाधार�ण फलादेशः कथं ि�यते? 

�योितष-शा�े अ�-िव�ायां ह�-र�खाणां दश�नेन �पश�नेन च शुभाशुभ�य आदेशः आचाय�ः 

क�तः वत�ते। ��णा मानवाना ंह�-र�खाणां िनमा�णं ि�यते। जीवन-पय��ं आसा ंर�खाणां ��थितः 

मानव-ह�े भवित। अथा�� इमाः र�खाः अ�याः स��। उ�� च -  

अ�या ज�मप�ीयं ��णा िनिम�ता �वय�। 

�हा र�खा�दा य�या ंयाव�ीव ं�यव��थता॥ 

इमाः र�खाः जीवन-पय��ं माग�-दश�नं क�व���। यथा दीपः अ�धकार� अिप व�ूिन �काशयित 
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तथैव ह�-र�खाः मनु�य�य भूत-भिव�य�-वत�मान-कालाना ं फल�य उ�ाटन ं क�व���। अतः 

ह�-र�खा-�ान� अतीव मह�व-पूण�� अि�। उ�� च - 

नाि� ह�ा�र� �ानं �ैलो�े सचराचर�। 

य� बा�ं पु�क� ह�े धृतबोधाय ज��मना�॥ 

िक�- 

एवं चराचर� �ेयं र�खािभः सं�का�यते। 

भूतं भिव�यं वत�मानं दीिपकािभगृ�ह� यथा॥ 

ह�-र�खा-िवचार-�मे पु�ष�य दि�ण-ह��य आधार�ण, क�यायाः वाम-ह��य आधार�ण च 

िवचार� क�या��। चतुद�श-वष��यः �यून-वयसः बालक�य अिप वाम-ह�ः एव अवलोकनीयः। 

राि�-काले, सूय�दय-काले, साय�ाले, �हसन-काले, माग� च ह�-परी�णं िनिष�� अि�। 

सदैव �व��य शु��य च ह��य परी�णं क�या��। दैव�ः पु�ष�य क�ल,ं �ाितं, दशंे, 

आकारािदक�, ��ा� एवं च ह�े �ह-��थ�यािदक� ��ा एव  आदशंे क�या��। 

६२. कः नाम ह�ः?  

ह�-र�खा-िवचार-�मे मिणब�धा� अ��या�-पय��� यः भागः अि� सः ह�ः इित उ�यते। 

६३. कः नाम मिणब�धः?    

ह��य मूलं ‘मिणब�धः’ इित उ�यत।े अथा�� य�मा� �थाना� कर-तल�यार�भः भवित त� 

�थानमेव ‘मिणब�धः’ इित क�यते। मिणब�धे �ायशः ित�ः, चत�ः वा  र�खाः भव��। 

मिणब�धः यदा �व�ः, �विन-रिहतः च �या� तदा शुभ-कारकः भवित। 

६४. अ�लीनां नामािन कािन? 

ह�े अ�लीना ंनामािन यथा - किन�ा, अनािमका, म�यमा, तज�नी, अ���। 

६५. अ��यः मनु�य�य िवषये िक� ल�य��?   

अ��यः यदा दीघा�ः, सू�माः, िनमा�स-पव�-यु�ाः, सरलाः, सुकोमलाः च �युः तदा �ेय�कय�ः 

भव��। यदा ताः व�ाः, शु�काः, �थूलाः, िवरलाः च �युः तदा मनु�यः दुःखी भिव�यतीित 

�ात�य�। उ�� अिप - 



�योितष-िववरण� ८७ 

य��� िवरलाः शु�काः �थूला व�ा द�र�ता�। 

श�घातो बिहना�� ना �े��वं िचिपटा�ताः॥ 

६६. ह�े ��थतानां र�खाणां शुभाशुभ-ल�णािन अधुना जानीमः -  

ह�े यदा सू�माः, ि��धाः, ग�भीराः, �ल�बाः, मधुिपंगल-वणा�ः, अ�यावृ�ाः, गत�ेदाः च 

र�खाः �युः तदा सदवै ऐ�य� �ददित। एत� िभ�ाः र�खाः अशुभािन फलािन �य���। अथा�� 

िछ�ाः, सप�वाः, ��ाः, िववणा�ः, �थूलाः च र�खाः � लेशं ददित। उ�� च - 

� लेशं सप�वा र�खा िछ�ा जीिवतसंशय�। 

कद�ं प�षा ��यिवनाशं िवषमाप�ये�॥ 

िक� यदा ह�े अ�पर�खाः ब�र�खाः वा �युः तदा अिप मन�ुयः अ�पायुः धन-हीन� भवित। 

उ�� अि�- 

अर�खं ब�र�खं वा येषां पािणतलं नृणा�। 

ते �युर�पायुषो िन�वाः दुःिखता ना� संशयः॥ 

अध�ने ह�-िच�े �मुखाणां र�खाणां वण�नं उप�था�यते -  
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६७. ह�े पव�तानां िववरण� -  

किनि�कायाः अधोभागे कर-तले यः उ�त-भागः भवित सः बुध-पव�तः इित उ�यते। तथवै 

अनािमकायाः अधोभाग े सूय�-पव�तः अि�, म�यमायाः अधोभागे शिन-पव�तः अि�, तज��याः 

अधोभागे गु�-पव�तः अ�, अ���य अधो भागे शु�-पव�तः अि�। बुध-पव�त�य अधो भाग े

मङगल-पव�तः अि�, म�ल-पव�त�य अधो भागे च�-पव�तः अि�।  

६८. �मुख-र�खाणां िववरण� - 

जीवन-र�खा अथवा िपतृ-र�खा - इयं र�खा तज�नी-अ��योः म�य-भागतः �ार�य 

मिणब�धािभमुखं ग�ित।  इयं र�खा यदा िछ�ा वेध-यु�ा च  न �या�, दीघा�, गभीरा च �या� 

तदा मनु�यः दीघा�युः भवित, िपत-ृसुखं च �ा�नोित। 

भा�यर�खा - इयं र�खा �ायशः मिणब�धा� �हाणां पव�तािभमुखं ग�ित। भा�य-र�खा यदा शिन-

पव�त-पय��ं ग�ित तदा मनु�यः सौभा�यशाली भवित। उ�� च -   

“िवलसित  मिणब�धा�म�गा य� भा�या। 

भवित स िह मनु�योऽ�य�सौभा�यशाली”॥ इित। 

य�य ह�े भा�य-र�खा िछ�ा, िभ�ा, व�ा च �या� सः सदैव दःुखी भवित। उ�� च – 

“भवित यिद भ�ना क�वलं य�य ह�े, अनुभवित तदाऽसौ लौिकक� क�जाल�” इित। इयमेव 

र�खा यिद ह��य म�य-भागतः बुध-पव�तं याव� ग�ित तिह� मनु�यः शा��ः उपदेश-कता� च 

भवित। 

आयु�य-र�खा अथवा �दय-र�खा - इयं र�खा किन�ायाः अधोभागतः गु�-पव�तािभमुखं याित। 

अ�याः र�खायाः दै�य��य आधार�ण मनु�य�य आयुषः िनधा�रणं ि�यते। यिद आयु�य-र�खा 

�ार�भतः किन�ायाः अधोभाग,े त�ाम बुध-पव�ता� ं याव� ग�े� तिह� मनु�य�य आयुः 

प�िवंशित (२५) वषा�िण भिवतु� अह�ित। यिद आयु�य-र�खा अनािमकायाः अधोभागपय�� ं

(सूय�-पव�ता�)ं याव� ग�ित तिह� मनु�य�य आयुः प�ाश� (५०) वषा�िण भिवतु� अह�ित। 

शिन-पव�ता�ं याव� यिद र�खा ग�े� तिह� मनु�य�य आयुः प�स�ितः वषा�िण भिवतु� अह�ित। 

गु�-पव�ता� ं यिद आयु�य-र�खा ग�ित तिह� परमायुः ( १००-१२०) वषा�िण भिवतु� अह�ित। 

आयु�य-र�खा यिद ि��धा वेध-रिहता च �या� तिह� जीवन ेआरो�यं ल�यते। एता�श-र�खािभः 
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यु�ः जनः कपट-रिहतः भवित। एत�-िवपय�ये सित जीवनं रोग-यु�� भवित। आयु�य-र�खा य� 

िछ�ा भवित ताव�-�माणक-वष�षु जीवने क�� आयाित। 

स�ितर�खा - अ���य मूल े ��थताः र�खा स�ित-र�खाः स��। तासु याः दीघा�ः �थूलाः च 

र�खाः भव�� ताः पु�-�ा�ेः �ोितकाः भव��, याः च ��वाः, सू�माः च र�खाः स�� ताः 

क�या-�ा�ेः �ोितकाः स��। 

मि��क-र�खा अथवा मात-ृर�खा  - जीवन-र�खायाः आयु�य-र�खायाः च अ�र� वत�माना 

करभािभमुखं ग��ी र�खा मि��क-र�खा अथवा मात-ृर�खा इित उ�यते। एषा र�खा यिद प�ुा 

�या� तिह� मनु�यः शा��ः भवित।  

�ीर�खा - करभे (किन�ा-पा�� वत�माने करतल�य भाग)े आयु�य-र�खायाः उप�र किन�ायाः च 

अधः वत�माना र�खा ‘�ी-र�खा’ इित उ�यते। यिद एषा र�खा पु�ा भवित तिह� दा�प�य-जीवनं 

सुखमयं भवित। 

६९. मनु�य�य िविभ�ािन अ�ािन तेषां िवषये िक� िक� �ोतय��? 

पु�षाणां िविभ�ािन अ�ािन तेषां िवषये इ�थं �ोतय�� -  

 य�य ललाट� उ�ं भवित सः राजा वा योगी वा भवित। य�य ललाट� स�ीण� भवित सः 

क�पणः, क�िटलः, दु:खी च भवित। 

 य�य ने�े क��णे भवतः सः धनवा� भवित। य�य ने�े पाटले भवतः सः जीवन े

लाभालाभौ अनुभवित। 

 य�य नािसका दीघा� भवित सः राज-सुखािन अनुभवित। य�य नािसकायाः पा�� मशकः 

(म�सा) भवित सः क�िटलः भवित। 

 य�य अधरो�ः �थूलः भवित सः अिभमानी द�र�ः च भवित। 

�ीणां िविभ�ािन अ�ािन तासां िवषये इ�थं �ोतय�� । उ�� च -  

पूण�च�मुखी या च बालसूय�सम�भा। 

िवशालने�ा िब�बो�ी सा क�या लभते सुख�॥ 

 य�याः ��याः ललाट� रोमिभः नािडिभः रिहतं उ�ं च भवित सा �ी शुभ-ल�णा भवित। 
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 य�याः ने�े नील-कमल-स�शे नािसका-समीपवित�नी च भवतः सा क�या शुभ-ल�णा 

भवित। 

 य�याः नािसका म�यमाकारा भवित सा सौभा�य-यु�ा स�ानयु�ा च भवित। 

 य�याः अधरो�� �थूलं शु�क� च भवित सा कलह-शीला दुभा��य-यु�ा च भवित। 

 य�याः ��याः पाद�य तज�नी अ��ा� दीघा� भवित सा अिचरा� एव पितगृह� �यजित। 

१५. वा�-ुिवचारः 

७०. िक� नाम वा�-ुशा��? 

�योितष-शा��य संिहता-�क�धे वा�ु-िवषये उ�मं �ानं ल�यते। जनाः सुखमयं जीवनं 

यापियतु,ं धमा�थ�-कामा� च साधियतुं शा�ो�री�या िनिम�त ेगृह� िनवास ंकतु�� इ���। उ�मिप 

भिव�य�-पुराणे- 

‘गृह�थ�य ि�याः सवा�ः न िस�य�� गृह� िवना’ इित। 

एतदथ� िनवास-कतु�ः ना� नः अनुसार�ण उपयु��य देश�य, नगर�य, �ाम�य, �थान�य च 

िनधा�रणं ि�यते। अतः अभी�� शुभ-�थाने िप�डािद-साधन ं क��वा आय�ययािद िनण�यं क��वा 

पंचा�-शु�े काले गृहार�भः करणीयः भवित। एतदित�र�� एतेन �कार�ण देवालयानां, वापी-

क�प-तडागादीना ंच िनमा�णेन ब�लं फलं �ा�यते। 

गृहार�भे नाम-रािश-वशेन कािकणी-िवचारः, रा�-मुख-िवचारः, वृष-वा�ु-च�-िवचारः, �ह-

��थित-फल-िवचारः च कत��यः भवित। त�ादौ -    

१. कािकणी-िवचारः - 

िनवास-कतु�ः क�त ेअिभ�ः �ामः, नगर� वा लाभकर� भिव�यित न वा, इ�य�य �ानाथ� कािकणी-

िवचारः आव�यकः भवित। कािकणी-�ाने उ�यत े य� �वक�यं वग� ि�गुणीक��य पर�य वग�-

सं�यां संयो�य ततः अ�-स�ंयया भािजतेन य� अविश�� भवित त�ु�याः कािक�यः ‘शेषाः 

कािक�यः’ उ�य�े। अ� �वक�य-अपरयोः य�य कािकणी-मानं अिधक� भवित स ऋणी 

भवित। उ�� च -  

�ववग� ि�गुणं क��वा परवग�ण योजये�। 
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अ�िभ�ु हर��ागं योऽिधकः स ऋणी भवे�॥ 

अ� �ववग�ः = �वना� नः �थमा�र�य वग�ः ( अ,क,च,ट,त,प,य,श इित वग�षु यः �वनाम-वग�ः 

सः) 

परवग�ः = �ाम-�थानादेः ना� नः �थमा�र�य वग�ः 

अथा��-  

�ववग�ः x २ + परवग�ः = योग-फल� 

योग-फल� ÷ ८ = भाग-फल� 

अ� य� अविश�� त� ‘शेष-फल�’ इित। अ� शेष-फल� = �व-कािकणी  

उदाहरणं क��यत-े  

िनवासकतु�ः नाम= दुगा��सादः ( त वग�ः = ५ �मा�ीयः) 

�थान�य नाम = वेरावल� (य वग�ः = ७ �मा�ीयः) 

अ� �वकािकणी = ५x२+७= १७÷८ = भागफल� - २ 

शेष�-  १ = �वकािकणी 

�थान�य कािकणी ( वेरावलनगर�य कािकणी) =७x२+५÷८ = भागफल�= २ शेष�= ३ 

अतः �थान�य कािकणी= ३ 

अ� वेरावलनगर�य कािकणी अिधका अि�। अतः अ� वेरावल� ‘ऋणी’ िस�यित। अथा�� 

दुगा��साद�य क�त ेवेरावल-नगर� िनवासः लाभकरः भिव�यित। 

२. �श�भूिमल�ण�-                                      

गृह-िनमा�णे सदैव शुभ-ल�ण-यु�ायाः भूमेः चयनं करणीय�। �श�-भूिम-चयने अनेक� 

िनयमाः �योितष-शा�े विण�ताः स��। तेषु क�िच� यथा - 

 गृह-भूमेम��ये एक-घन-ह�-िमतं खातं क��वा पुन� मृि�कया प�रपूरणीयः। यदा मृि�का 

�यूना भवित तदा अिन�फल-�दा भवित। यदा-अिधका समा च भवित  तदा शुभदाियका 

भवित। उ�� च - 

गृहम�ये ह�िमतं खा�वा प�रपू�रतं पुनः ���। 

य�ूनमिन�� त� समे समं ध�यिधक� य�॥ 
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 गृह-भूमेम��ये एक-घन-ह�-िमतं गत� खा�वा जलेन प�रपूरणीयः। ततः पद-शतं ग�वा 

��याग�य प�रशीलनीय�। यिद त� जल� ऊनं न भवित तिह� शुभं भवित। यिद जलं �यनू ं

भवित तिह� सा भूिमः दुःखकारणी भवित। 

 श�ौषिध-�ुमलता-यु�ा, मधुरा, सुग�धा, ि��धा च भूिमः नराणां क�ते शुभदा भवित। 

 

७१. गृह� �को�ादीनां रचना-िवषये िक� अवधात�य�?  

गृह� �को�ादीना ं�थापन ंयदा शा�ैः िनिद���थाने भवे� तदा त� गृह� शा��-दायक� भवित। 

गृह� िविभ�ानां �को�ाना ं�थानं क�� �या� इित अध�नाक��या �ा�यते -  

१६. रमल-शा�-िवचारः 

७२. रमल-शा�� अिप �योितष-शा��य कािच� शाखा भवित। अधुना वय� अ�याः 

शाखायाः िवषये अिधकां चचा� क�म�ः - 

रमल-�क�धे ��र�य उप�र पाशकाः �ि��य�े। एवं क�त े पाशकाना� अव�थाधार�ण वयं 

िविभ�ानां िवषयाणां �ानं �ा�ुं श�ुमः। ते यथा - 
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शुभा-शुभ�य �ान�, मुि�-��ाना� उ�रािण, मूक-��ाना� उ�रािण, चौया�दीनां िवषय े

कथन�, ब�धन-मु��-िवचारः, यु�े जय-पराजय-�ान�, जातक-स�ब��ध-िवषयाणां �ान� 

इ�यािद। 

७३. एतेन शा�ेण ‘रमल-शा��’ इित नाम कथं �ा��? 

सं�क�ते ‘��डनक�’ इ�य��म� अथ� ‘रमणक�’ इित श�दः िव�ते। अ�ािप गुज�र-भाषाया� 

‘��डनकािन’ इ�य��म� अथ� ‘रमकडा’ एषः एव श�दः �यु�यते। �ाक�त-भाषासु एषः श�दः 

‘रमणअ’ इ�येव� उ�ाय�त े�म। काला�र�ण एत�य उ�ारणं ‘रमनड’ इ�येव� अभव�। अ�य 

एव उ�ारण� अब�-भाषाया� ‘रमल’ इित जात�। इ�थ ंएत�य शा��य नाम ‘रमल’-शा�� 

इित जात�। पाशकाः �ूतािद-��डाया� उपयु�ािन ��डनकािन अथवा ‘रमणकािन’ एव। 

अ��म� शा�े एषा� एव उपयोगः भवित, अतः एत� ‘रमलक-शा��’ इित ना� ना �िस��। 

एवं �ूयते य� पुरा मातुः पाव��याः िवनोदाथ� भगवा� िशवः एत� शा�ं रिचतवा�। ‘रमल’-

श�द�य अ�या अिप �यु�ि�ः द�य�ते। सा यथा - ‘रमते इित रमः (पचा��), लाित इित लः। 

रम�य लः = रमलः’ इित।  

७४. रमल-शा�े �यु�यमानाना ंपाशकानां �व�प ंक��शं भवित? 

रमल-शा� ेअ� पाशकाः �यु�ाः भव��। एते पाशकाः अ�धातुना िनिम�ताः भव��। ��येक� 

पाशक� ष� मुखािन भव��। तेषु �े मुखे क�िलते भवतः। अविश��षु चतुषु� मुखेषु ऊ�व�-भाग े

च�वारः िब�वः भव��, अधोभागे च �ौ िब�ू भवतः। �योः पा���थयोः वत�मानयोः मुखयोः 

��येक� �यः िब�वः भव��। तयोः आकारः तु िभ�ः भवित। एक�न िब�ुना यु�� मुख� एतषुे 

न भवित इित िवशेषः। 
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७५. रमल-शा�े पाशकाः कदा ि��य�?े 

मेष-सं�ा�ौ शुभ-िदवस ेएव उप��थतानां ��ानां समाधानाथ� पाशकाः ि��य�े। 

७६. अ�य शा��य स�भ� कािन नाम ‘शकलािन’ इित इदान� जानीमः - 

पाशक�षु आग��ीनां सं�यानां समूहाः एव शकलािन इित उ�य�े। शकलानां नामािन यथा– 

उप�रतनः 

पाशकः 

  ० 

०० 

०० 

० 

० 

०० 

०० 

०० 

अध�नः 

पाशकः 

  ०० 

०० 

०० 

० 

० 

०० 

०० 

०० 

 

शकल�य आकारः     

शकल�य नाम  ल�ान� क�ुल-दािखलक� क�ुलखा�रज� जमात� 

 

० 

० 

० 

०० 

०० 

०० 

०० 

० 

०० 

० 

०० 

० 

०० 

० 

०० 

०० 

 

शकल�य आकारः     

शकल�य नाम फरहा उकला अ�ीश� ��ा 
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उप�रतनः 

पाशकः 

  ०० 

०० 

० 

० 

०० 

०० 

० 

० 

अध�नः 

पाशकः 

  ० 

०० 

०० 

०० 

० 

० 

० 

०० 

 

शकल�य आकारः     

शकल�य नाम अतबे-दािखल� नक� इजतमा तारीखक� 

 

० ० 

० 

० 

०० 

०० 

० 

० 

० 

० 

० 

० 

० 

० 

०० 

० 

० 

 

शकल�य आकारः     

शकल�य नाम बयाज� नु�तु� खा�रज� नु�तु�  दािखल� अतबे-खा�रज� 

 

 

७७. शकलाना� आधार�ण फलादेशः कथं ि�यत?े 

य�य उप�र पाशकािन ि��य�े सः ‘��रः’ इित उ�यते। ��र� षोडश भावाः भव��। ��-

कता� एकदा एतािन पाशकािन ��र� ि�पित। तदन�र� दैव�ः िच�ाना� अिभ�ानं करोित। 

पाशक�षु आगतानां िच�ाना ंिद�, भावः इ�यादीना� आधार�ण फलादेशः ि�यते।  

उदाहरण� - यिद क�न ‘अपहरणा�, राज-ब�धना� वा कदा मु��ः भिव�यित?’ इित पृ�ा 

��र� पाशकािन ि�पित, एवं च यिद– 
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 �ादशे भाव े‘खा�रज’-शकलेषु िक�न शकल� आयाित तिह� ब�धना� अिचरा� मु��ः 

भिव�यित इित म��य�। 

 �ादशे भावे ‘दािखल’-शकलेषु िक�न शकल� आयाित तिह� ब�धना� मु��ः न 

भिव�यित इित तदथ�ः �हीत�यः। 

१७. क�रल-��िवचारः 

७८. कः नाम क�रल-��-िवचारः? 

क�रल-शा�े अ�-चे�ािभः, पु�प-वृ�-न�ािद-नामिभः च जीिवत-मरणािदिवषय,े न��य ��य�य 

िवषये, लाभ-अलाभ-िवषय,े जय-पराजय-िवषये वा उप��थताना ं ��ाना ं समाधान�य िविधः 

�योितषाचाय�ः उपिद�ः। अ� अ�िवधानां ��ानां क�पना आचाय�ः क�ता। तैः शुभाशुभ�य �ानं 

भिवतु� अह�ित। त� ��-समये ���ः िदशाधार�ण अिप शुभाशुभ-फल�य आदेशः भवित। यदा 

��-समये ��-कता�  दैव��य पवू�िदिश, पि�मिदिश, उ�रिदिश वा उपिव�य ��ं करोित तदा 

शुभफलं ल�यते। यदा ��-कता� दि�ण-िदिश, नैऋ�य-कोणे वा उपिव�य ��ं करोित तदा 

अिन�-फलं �ा�नोित। अ��न-कोणे, वाय�य-कोणे वा उपिव�य यिद ��ः ि�यते तदा ���य 

फलं शू�यं भवित। उ�� च -   

“�ाची �तीची माह�शी कौवेरी िद� शुभावहा। 

आवाची रा�सी दु�ा शू�या�नेयी च मा�ती”॥ इित। 

७९. क�रल-��-प�तौ अ�-चे�ाधार�ण ��ाना� अ�-�काराः भव��। अधुना ता� 

प�यामः- 

क�रल-��-स�ह� उ�� यथा -  

“संयु�ोऽसंयु�ोऽिभहतोऽनिभहतोऽिभघाितकः। 

आिलि�तोऽिभधूिमतो द�धः ��ः”॥ इित। 

एत� आधार�ण ���य अ� �काराः यथा – 

१. संयु�ः ��ः - यिद ��ा ��-समये �व-शरीर� �पृ�ा पृ�ित तदा ‘संयु�-��ः’ इित 

उ�यते। सः च शुभकरः भवित। 
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२. असंयु�ः ��ः - यिद ��ा माग� चल�, श�यायां शयानः, यान� आ�ढः, दि�णा-रिहतः, 

भाव-रिहतः च ��ं पृ�ित तदा सः ‘असंयु�ः ��ः’ इित उ�यते। ब�िभः िदनैः अन�र� 

ई�शे ��े पृ�� लाभः भवित। 

अिभहतः ��ः - यिद ��ा वाम-ह�ेन वामा�� �पृशित तदा ‘अिभहतः ��ः’ इित उ�यते। 

एषः ��ः अलाभकरः भवित। 

अनिभहतः ��ः - यिद ��ा ��-समये �वह�ेन पर�य शरीर� �पृशे� तदा सः ‘अनिभहतः 

��ः’ इित उ�यते। एनेन काय�-लाभः भवित। 

अिभघाितकः ��ः - यिद ��ा ��-समये म�क�, �दय,ं पादं, ह�ं, किट� व मद�ये� तदा सः 

‘अिभघाितकः ��ः’ इित उ�यते। एतेन ��ेन ���ः संतापः भवित। 

आिलि�त-��ः – यदा ��ा दि�ण-कर�ण िनजं दि�णा�� �पृशित तदा सः ‘आिलि�तः’ ��ः 

इित उ�यते। एषः ��ः ���ः क�ते लाभकारकः, सुखकारकः च भवित। 

अिभधूिमतः ��ः - यिद ��ा दि�ण-कर�ण वाम-कर�ण वा सवा�िण अ�ािन �पृशित तदा सः 

‘अिभधूिमतः ��ः’ इित उ�यत।े एता�शेन ��ेन ���ः कि�� लाभः, िम�ा�ागमनं च भवित। 

 द�धः ��ः - यिद ��ा रोदन ंक�व��, दुःिखतः भू�वा अथवा भयात�ः भू�वा अशुभे �थल ेभ��-

भाव-रिहतः स� पृ�ित तदा सः ‘द�धः ��ः’ इित उ�यते। एत�कारकः ��ः ���ः ब�ल� 

अलाभं करोित। 

१८. �योितष-शा��य �मुख-��थानां रचनाकाराः 

८०. �योितष-शा�े �मुखाः ��थाः, ��थकाराः च क� स�� इित अधुना को�क�य साहा�येन 

जानीमः - 

�मः ��थाः ��थकाराः 

१  बृह�-संिहता आचाय�-वराहिमिहरः 

२ बृह�-पाराशर-होरा-शा�� महिष�-पराशरः 

३ लघुजातक�, बृह�-जातक� आचाय�-वराहिमिहरः 

४ जातक-पा�रजातः आचाय�-वै�नाथः 
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५ सवा�थ�-िच�ामिणः वै�ट�श-शमा� 

६ मु�त�-िच�ामिणः राम-दैव�ः 

७ ��-भूषण-सारः दैव�ः जीवनाथः 

८ रमल-नव-र�� प��डतः परमसुख-उपा�यायः 

९ प�-�वराः �जापित-दासः 

१० भारतीय-क��डली-िव�ान� आचाय�-िह�मतलाल-मीठालाल-ओझा 

११ जैिमिन-सू�� महिष�-जैिमिन 

१२ ह�-संजीवन� �ीमेघिवजय-गिणः 

१३ सूय�-िस�ा�ः आष���थः 

१४ िस�ा�-िशरोमिणः, लीलावती, 

बीजगिणत� 

भा�कराचाय�ः 

 

१५ �ह-लाघव� गणेश-दैव�ः 

* * * 
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तृतीयं �करण� 

�याकरण -िववरण� 

१. �याकरण-प�रचयः 

१. िक� नाम �याकरण�? 

�याकरणं १. िकि�� वेदा��, २. िकि�� दश�नं, ३. िकि�� शा��। 

१.१ �याकरणं वेदा�� 

२. �याकरणं ‘वेदा��’ इित उ��; िक� नाम वेदा��? 

वेदं �ातु ंय� उपयु�� भवित त� वेदा�� इित क�यते। 

३. कािन वेदा�ािन स��? 

िश�ा, क�पः, �याकरणं, छ�ः, �यौितषं, िन��� चेित ष� वेदा�ािन स��। 

४. ष� षु वेदा��षु �मुखं वेदा�� िक� वत�त?े 

ष� सु अिप वेदा��षु �मुखं वदेा�� �याकरणं वत�ते। 

५. �याकरणं �मुखं वेदा�� िकमथ� ग�यते? 

वेदः श�दमयः वत�ते। �याकरणं श�द�ानाय एव उपयु��। अतः �याकरणं �मुखं वदेा�� 

ग�यते। 

१.२ �याकरणं दश�न� 

६. �याकरणं ‘दश�न�’ इित उ��; दश�नं िक� भवित? 

��यते = अवग�यते व�ुिन��/�य��िन�� त�व ंयेन त� दश�न�।  
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७. �याकरण-दश�ने िन�य-पदाथ�ः कः? 

श�द-�� एव �याकरण-दश�ने िन�य-पदाथ�ः। 

८. �याकरण-दश�नानुसार� सृि��ि�या कथं भवित? 

सवा� अिप सृि�ः श�द-��णः अथ�-श�द-�पः िववत�ः एव अि�। 

९. कःिववत�ः? 

समान�य त�व�य िविवधा अिभ�य��ः िववत�ः। यथा समानं जलं बु�ुद�वेन, तर��वेन, 

आवत��वेन च िववत�त,े तथैव श�द-�� एव अथ�भावेन िववत�त।े 

१.३ �याकरणं शा�� 

१०. �याकरणं ‘शा��’ इित उ��; िक� नाम शा��? 

शाि� = उपिदशित = उपदेशं करोित इित शा��। 

११. �याकरण-शा�ं क�य उपदेशं करोित? 

�याकरण-शा�ं श�दाना� उपदेशं करोित। अतः एव �याकरण-शा�ं श�द-शा�� इित अिप 

उ�यते। 

२. श�द-िववरण� 

१२. श�दः इ�यु�� िक�? 

सामा�याः जनाः ‘�विन�’ एव श�दं म�य�े। 

१३. शा�काराः क� श�दं म�य�?े 

य�य उ�ारणेन बु�ौ अथ��य ��ययः भवित तं शा�काराः श�दं म�य�े। 

१४. क�य उ�ारणेन बु�ौ अथ��य ��ययः भवित? 

पद�य, वा��य, वा�-समूह-भूत�य �या�यान�य च उ�ारणेन बु�ौ अथ��य ��ययः भवित। 

अतः यथा पद ं ‘श�दः’ तथवै वा�� अिप ‘श�दः’, �या�यान� (=महावा��) अिप 

‘श�दः’।  
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१५. िक� शा�काराणा ंमते �विनः श�दः नाि�? 

यथा िव�ु�-दीप-�ारा िव�ु� �काश�पेण अिभ�य�ा भवित, तथवै �विन-�ारा श�दः 

अिभ�य�ः भवित; �वयं �विनः श�दः नाि� इित शा�काराणां मत�। 

१६. श�दाः कितिवधाः? 

श�दाः ि�िवधाः। साध-ुश�दाः, असाध-ुश�दाः च। 

�याकरणशा�े साध-ुश�दाः एव ‘श�दाः’ इित उ�य�े, असाध-ुश�दाः च ‘अपश�दाः’ इित 

उ�य�े। 

१७. क� साधु-श�दाः? 

िश�ाः येषां श�दानां �योगं क�तव�ः ते साध-ुश�दाः। 

१८. क� िश�ाः? 

ये �वाथ�-िवरिहताः क��मंि�� शा�े पार�ताः च भव�� त ेिश�ाः। िश�ा� अनुसृ�य ये िश�व� 

श�द-�योगं क�व��� त ेअिप लोक� िश�ाः इित प�रग�य�े। 

१९. क� असाधु-श�दाः? 

िश��ः अ�यु�ाः ये श�दाः लोक� �यु�य�े त ेअसाधुश�दाः। 

२०. श�दाः क�याः अ�ािन? 

श�दाः भाषायाः अ�ािन। 

२१. श�द-शा�� अथवा �याकरणं क�याः भाषायाः भवित? 

नैकासा ंभाषाणां �याकरणािन �िस�ािन। अ� त ुस�ंक�त-�याकरण-शा��य एव चचा� वत�ते। 

२२. सं�क�ते श�दाः कितिवधाः? 

सं�क�ते श�दाः ि�िवधाः। लौिककाः, वैिदकाः च। 

२३. िक� वैिदक-श�दाः लौिकक-श�दे�यः सव�था िभ�ाः? 

वैिदक-श�दाः लौिकक-श�दे�यः न सव�था िभ�ाः, िक�ु वैिदक-श�दानां क�चन िवशेषाः त ु

स�� एव। त� यथा ‘देव’-श�द�य ‘देवाः’ इित �थमा-ब�वचना�ं �पं लोक� �िस��। वदेेष ु
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अिप एत� �प ं�यु�यत,े िक� ुवेदेषु �िच� ‘देवासः’ इ�यिप �पं �यु�� भवित। 

३. �याकरणा�ययन�य �योजनािन 

२४. �याकरणा�ययनेन क� लाभाः? 

�याकरणा�ययनेन ि�िवधाः लाभाः, १.पारमािथ�काः २.�यावहा�रकाः च। 

२५. �याकरणा�ययनेन पारमािथ�काः लाभाः क�? 

�याकरणा�ययनेन पारमािथ�काः लाभाः एते स�� -   

 पर�परा �याकरणं वेदा�� म�यत।े वेदाना� अथ��ाने �याकरण�ान� अ�याव�यक�। अतः 

१. �याकरणा�ययनेन वेदाना� अथ��ाने सुलभता भवित,  

२. एतेन एव वदेाना ंर�ण� अिप भिवतु� अह�ित। 

 दाश�िनक-��ा वैयाकरणः भतृ�ह�रः वदित, “त� �ार� अपवग��य” इित। इ�थ� - 

३. �याकरणा�ययनेन श�द-��णः अथवा मो��य �ाि�ः भिवतु� अह�ित।  

२६. �याकरणा�ययनेन �यावहा�रकाः लाभाः क�? 

�याकरणा�ययनेन �यावहा�रकाः लाभाः एते स�� –  

 �याकरणं भाषायाः अप�रिमता� श�दा� �ातुं लघुतमः उपायः अि�। श�द-�ानं िवना 

शा��ानं, सािह�य�ानं वा अस�भव�। अतः- १. �याकरण�य अ�ययनेन िकमिप शा�,ं 

सािह�यं वा स�य� �ातु ंश�त।े 

 भाषायाः अवगमने यथा �याकरणा�ययन� उपकरोित, भाषया �विवचाराणा� ‘अिभ�य�ौ’ 

अिप तथवै उपकरोित। असाध-ुश�दाः देशिवशेष,े कालिवशेषे वा �यु�ाः भव�� अतः सव�, 

सव�दा ता� �ातु ं न श�ुव��। साध-ुश�दाना ं �योग-�े�ं �यापकतर�, बोध-ग�यता च 

अिधका। अतः सदैव साध-ुश�दानां �योगः करणीयः इित शा�काराणा� उपदेशः। 

२. �याकरण�य अ�ययनेन कः श�दः साधुः? कः च असाधुः? इित िववेकः अ�मासु 

उ��ःभवित। 

३. अ�माक� िलिखता वा मौिखक� वा अिभ�य��ः शु�ा भवित। 
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४. �� ल�ा� �योगा� अिप वयं लीलया शु�तया कतु� श�ुमः। 

५. नूतन-का�य-कथोप�यासादी� रचियतुं धैय�� अ�मास ुउ�� ंभवित। 

४. �याकरण�य रचनाकाराः 

२७. सं�क�त-�याकरणं क�न रिचत�? 

नैक� वैयाकरणाः सं�क�तभाषायाः �याकरणािन रिचतव�ः। 

२८. �याकरण�य �थमः �व�ा कः? 

पर�परया ��ा �याकरण�य �थमः �व�ा म�यते। 

२९. �याकरण�य ि�तीयः �व�ा कः? 

पर�परया बृह�पितः �याकरण�य ि�तीयः �व�ा म�यते। 

३०. �याकरण�य �थमः सं�कता� कः? 

पर�परया इ�ः �याकरण�य �थमः सं�कता� म�यते। इतः पूव� सं�क�ते वत�मान�य ��येक� साध-ु

श�द�य उपदेशः ि�यत े �म। इ�ः श�देषु �क�ित-��यय-िवभाग-क�पना-�ारा साधु-

श�दोपदेश�य प�ित� आर�धवा�। (�क�ित-��यय-िवभागः इ�यु�� िक�, इित �ातुं ८९तमं ��ं 

प�य�)ु 

३१. सं�क�त�य अ�य�ं �िस�ं �याकरणं िक�? 

महिष�-पािणिन-िवरिचतं �याकरणं सं�क�त�य अ�य�ं �िस�ं �याकरणं वत�ते। 

३२. महिष�-पािणिनः कित�यः वष��यः पूव� सं�क�त-�याकरण�य रचना� अकरो�? 

�ायः इतः २५०० वष�-पूव� महिष�ः पािणिनः सं�क�त-�याकरण�य रचना� अकरो�। 

३३. पािणनेः अन�र� सं�क�त�य �याकरणं क�न रिचत�? 

पािणनेः अन�र� अिप नैक� िव�ांसः सं�क�त�य �याकरणं रिचतव�ः। 

३४. ते क�? 

तेष ु�मुखाः स�� - 
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१. सव�वम�-�णीत ंकात��याकरण� 

२. च�गोिम-�णीतं चा��याकरण� 

३. देवन��-�णीतं जैने��याकरण� 

४. पा�यक�ित�-�णीतं जैन-शाकटायन-त�� 

५. भोजदेव-�णीतं सर�वतीक�ठाभरण� 

६. ह�मच�ाचाय�-�णीतं िस�ह�मश�दानुशासन� 

७. अनुभूित�व�पाचाय�-�णीतं सार�वत�याकरण� 

८. वोपदेव-�णीत ंमु�धबोध�याकरणं च। 

५. पािणिन-िवरिचत-��थानां िववरण� 

३५. महिष�-पािणिनः �याकरण�य कित ��था� रिचतवा�? 

महिष�-पािणिनः �याकरण�य प� ��था� रिचतवा� इित �ूयत।े 

३६. क� ते प� ��थाः? 

ते प� ��थाः यथा - 

१. अ�ा�यायी-सू�पाठः 

२. धातुपाठः 

३. गणपाठः 

४. उणािद-सू�पाठः१ 

५. िल�ानुशासन२ं च। 

३७. एतेषु ��थेषु �मुखः ��थः कः? 

एतेषु ‘अ�ा�यायी-सू�पाठः’ �मुखः। अ�ये ��थाः एत�य एव ��थ�य प�रिश�-�पाः अथवा 

पूरकाः स��। 

                                                             
१  एषः शा�नवेन िवरिचतः इ�यिप क�िच� वद��। 
२  अ�य कता� अिप �वयं पािणिनः न इित ब�नां मत�। 
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३८. अ�ा�यायी-सू�पाठ� िक� वत�ते? 

अ�ा�यायी-सू�पाठ� अ� अ�यायाः स��। 

३९. अ�सु अ�यायेषु ��येक� अ�याये िक� वत�त?े 

अ�सु अ�यायेषु ��येक� अ�याये च�वारः पादाः स��। एव� आह�य अ�ा�यायी-सू�पाठ� 

(८x४ =) ३२ पादाः स��। 

४०. ३२ पादेषु �ितपादं िक� वत�ते? 

३२ पादेषु �ितपादं �याकरण�य सू�ािण स��। 

४१. अ�ा�यायी-सू�पाठ� आह�य कित सू�ािण स��? 

अ�ा�यायी-सू�पाठ� आह�य �ायः ३९८३सू�ािणस��। (िक� सू�� इित �ातुं ५२तमं ��ं 

प�य�)ु 

४२. धातुपाठ� िक� वत�त?े 

सं�क�त-भाषायां �यु��षु श�दषुे याव�ः धातवः स��, �ायः तेषां सव�षामिप सं�हः धातपुाठ� 

क�तः वत�ते। (कः धातुः इित �ातुं ९३तमं ��ं प�य�)ु 

४३. गणपाठ� िक� वत�त?े 

अ�ा�यायी-सू�पाठ� िविश�ाना ंश�द�व�प-समूहाना� उ��खं क��वा कािनिच� काया�िण उ�ािन 

स��। एतेषु ��येक� समूह� यािन श�द�व�पािण अ�भ�व�� तषेा� उ��खः गणपाठ� उपल�यत।े 

उदाहरण� - सू�पाठ� ‘सवा�दीिन सव�नामािन (१.१.२७)’ इित सू� ंवत�ते। एत� सू�ं ‘सवा�िद’-

श�द�व�पाणां ‘सव�नाम’ इित सं�ां करोित। एत�य पठनने सवा�दीिन श�द�व�पािण कािन? 

इित िज�ासा भवित। सवा�िद-गणे येषा� अ�भा�वः भवित तषेां सव�षा� अिप श�द�व�पाणां 

प�रगणनं गणपाठ� उपल�यते।  

४४. उणािद-सू�पाठ� िक� वत�ते? 

अ�ा�यायी-सू�पाठ� वत�मानैः िनयमैः येषां श�दानां िसि�ः न भवित ता� साधियतु� अपेि�तािन 

सू�ािण उणािद-सू�पाठ� स��।  
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४५. िल�ानुशासन ेिक� वत�त?े 

�याकरण-शा�ेण सािधताना ं श�दाना ं (पु-ं�ी-नपुंसक�षु अ�यतम�य) िल��य िनधा�रणाय 

अपेि�तािन सू�ािण िल�ानुशासने स��। 

६. पािणनीय-�याकरण-िववरण� 

४६. िक� उप�र उि�िखताः ��थाः एव ‘पािणनीयं �याकरण�’ इित उ�य�े? 

न। महिष�-का�यायन-िवरिचतािन वाि��कािन, महिष�-पत�िल-िवरिचतं �याकरण-महाभा�यं च 

पािणिन-िवरिचतैः ��थैः समुिदतं ‘पािणनीय-�याकरण�’ इित उ�यते। पािणिनः, का�यायनः, 

पत�िलः च एते �यः मुनयः पािणनीय-�याकरण-पर�परायाः आधारभूताः स��। त�मा� एव 

पािणनीय-�याकरणं ‘ि�मुिन-�याकरण�’ इ�यिप उ�यते। 

४७. िक� नाम वाि��क�? 

वाि��कािन अ�पैः अ�र�ः यु�ािन वा�ािन एव। ��येक� वाि��क� पािणनेः िकि�� स�ू� 

आि��य एव िलिखत ं भवित। �िच� एतािन पािणिन-सू�ैः उ�ानां िनयमाना� आशयं �प�� 

क�व���, �िच� च तेषां �याि�ं िनय�य��। 

उदाहरण� - ‘रषा�यां नो णः समानपदे (८.४.१)’ इित िकि�� पािणिन-सू�ं वत�त।े र-

वणा��, ष-वणा�� वा पर�य नकार�य �थाने णकारः एतेन स�ूेण भवित। ‘ती�+ न’ इ�य� र-

वणा�� परः नकारः अि�। �क�त-सू�ेण नकार�य �थान ेणकारः भवित। इ�थ ं‘तीण�’ इित �प ं

िस�यित। ‘ितसृ+ना�’ इ�य� ऋ-वणा�� पर� नकारः अि�। अ�ािप नकार�य �थान े णकारः 

इ�यते। िक�ु त� पािणनीयस�ूेण न िस�यित। अ�ैव ‘ऋवणा��ेित व��य�’ इित वाि��क� 

वत�ते। एत�य वाि��क�य साहा�येन अ�ािप ण�वं क��वा ‘ितसृणा�’ इित साध-ु�पं िस�यित।  

‘क�पो रो लः’ इित पािणनीय-सू��य अ�ययनेन �ायत ेय� ऋकार� अिप र-वण��य अंशः त ु

अि� एव। अतः ‘रषा�यां नो णः समानपदे’ तथैव च ‘अ� क��वा� न�ु�यवायेऽिप (८.४.२)’ 

इित �योः पािणनीय-सू�योः साहा�येन एव ‘ितसृणा�’ इ�य� नकार�य �थान े ण�वं साधियतुं 

श�ते। एतया ��ा ‘ऋवणा��ेित व��य�’ इित वाि��क� पािणनीय-सू��य आशयं 

�प�ीकरोित इ�येव व��� श�त।े 
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४८. महिष�-का�यायन-िवरिचतािन वाि��कािन क��म� ��थे उपल�य�?े 

महिष�-का�यायन-िवरिचतानां वाि��कानां �वत�ः ��थः न उपल�यते। वाि��कािन एतािन 

पािणनेः एव सू�ािण आि��य िलिखतािन स��। महिष�-पत�लेः �याकरणमहाभा�ये तेषां तेषां 

पािणनीय-सू�ाणां �या�यानकाले एव त�दाि�तािन वाि��कािन अिप चिच�तािन स��।   

४९. महिष�-पत�िल-िवरिचते �याकरण-महाभा�ये िक� वत�त?े 

�याकरण-महाभा�ये �मुखाणां पािणिन-िवरिचताना ंसू�ाणा ंतदाि�ताना ंवाि��काना ंच अितिव�ृतं 

�या�यानं वत�त।े �या�यानाय अ� सवंादप�ितः आि�ता वत�ते। अ�य ��थ�य भाषा अतीव 

सरला, �� ल�-समास-िवरिहता च अि�। �थाने �थाने महिष�ः पत�िलः �व�य मतािन अिप 

�कटयित।  

५०. पािणनीय-�याकरणे िक� पािणनेः इव का�यायन-पत��योः मताना� अिप �ामा�यं 

�वीि�यत?े 

आ�। पािणनेः मतािन इव का�यायन-पत��योः मताना� अिप �ामा�य� अ�ीि�यते। 

पािणनीय-�याकरणे त ु‘उ�रो�र� मुनीना ं�ामा�य�’ इित उ��ः �िस�ा वत�ते। तदनुसार� पािणनेः 

मताना� अपे�या का�यायन�य मताना ं�ामा�य� अिधक�, �योः अपे�या च पत�लेः मतानां 

�ामा�य� अिधक� म�यते।  

५१. पािणनीय-�याकरण-पर�परायां िलिखताः �मुखाः ��थाः क�? 

पािणनीय-�याकरण-पर�परायां िलिखताः �मुखाः ��थाः, तेषां लेखकाः, तेषां वैिश�ािन च 

अधः िल�य�े – 

��थः लेखकः वैिश�� 

वा�पदीय� भतृ�ह�रः �याकरण�य दाश�िनकप��य �ितपादन� 

कािशका वामन-जयािद�यौ अ�ा�या�याः ��येक� सू��य लघु�या�या 

वैयाकरण-िस�ा�-

कौमुदी 

भ�ोिजदीि�तः अ�ययन-सौकया�नुसार� अ�ा�या�याः ��येक� 

सू��य िभ��मेण िव�यासः, लघु�या�या च 

लघु-िस�ा�-कौमुदी वरदराजाचाय�ः वैयाकरण-िस�ा�-कौमु�ाः एव सि�� ं

�व�प� 
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प�रभाषे�ुशेखरः नागेशभ�ः महाभा�य�थ-प�रभाषा-�प-प�ीनां स�हः 

�या�या च 

वैयाकरण-भूषण-सारः कौ�डभ�ः �याकरण�य दाश�िनकप��य �ितपादन� 

७. सू�-िववरण� 

५२. ४१तम े��े उ�� य� अ�ा�या�यां सू�ािण स��। िक� नाम सू��? 

य� वा�ं �यूनतमािन अ�रािण उपयु�य सु�प�तया आशयं �कटयित त� वा�ं ‘सू��’ इित 

उ�यते।  

५३. सू�ाणा ंकित �काराः स��? 

सू�ाणां ष� �काराः स��। 

५४. क� ते �काराः? 

ते �काराः यथा -  

१. सं�ा-सू�ािण 

२. प�रभाषा-सू�ािण 

३. िविध-सू�ािण 

४. िनयम-सू�ािण 

५. अितदेश-सू�ािण 

६. अिधकार-सू�ािण 

५५. कािन नाम सं�ा-सू�ािण? 

सं�ा-सू�ािण �याकरण-शा��य �वृ�ये आव�यक-सं�ानां िवधानं क�व���। सं�ा ि�िवधा - १. 

लघुसं�ा, २. महासं�ा च 

उदाहरण�- अचोऽ�ािद िट। एतेन सू�ेण श�द�व�प�य अ��मा� �वरा� �भृित 

वत�मान�य भाग�य िट-सं�ा ि�यते। यथा ‘राज�’ इ�य� �ौ �वरौ - ‘आ’, ‘अ’ च। त� 

अ��मः �वरः जकारा� पर� वत�मानः ‘अ’। ततः �भृित वत�मानः भागः ‘अ�’। �क�त-सू�ेण 
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त�य ‘िट’ इित सं�ा ि�यत।े एत� सं�ा-सू��। 

एतेन क�ता ‘िट’-सं�ा लघु-सं�ा वत�ते। ‘ब�-गण-वत-ुडित सं�या’ इित सू�ेण ‘सं�या’-सं�ा 

ि�यते। एषः श�दः लोक� अिप �िस�ः। अतः सू�े उ�ाना ं तु एषा सं�ा भवित एव, िक� ु

एक, ि�, ि� इ�यादीना� अिप भवित।      

५६. कािन नाम प�रभाषा-सू�ािण? 

�याकरण-शा��य सू�ाणां �वृि�-स�भ� ये िनयमाः पालनीयाः ते प�रभाषा-सू�ैः बो�य�े। 

उदाहरण� - वृ�े�यः इित �प�य साधन े ‘वृ�+�य�’ इित ��थतौ ‘सुिप च (७.३.१०२)’, 

‘ब�वचने झ�ये� (७.३.१०३)’ चेित �योः अिप सू�योः �ाि�ः भवित। तदा ‘िव�ितषेधे पर� 

काय�� (१.४.२)’ इित प�रभाषा-सू� ंकथयित य�, यदा समानायां ��थतौ एकािधकाना ंसू�ाणां 

�ाि�ः भवित तदा अ�ा�यायी-�मे य� सू�ं प�ा� वत�ते त�य एव �वृि�ः करणीया। इ�थ� 

‘वृ�+�य�’ इित ��थतौ ‘ब�वचने झ�ये�’ इ�येव सू� ं �व�ृं स� ‘वृ�े�यः’ इित साध-ु�पं 

साधयित। 

५७. कािन नाम िविध-सू�ािण? 

यािन सू�ािण कि�� िवधान ंक�व��� तािन िविध-सू�ािण। 

उदाहरण� - ‘इित+अिप’ इित ��थतौ ‘इको यणिच (६.१.७७)’ इित सू�� इ-वण��य �थान े

�-वण��य िवधान ंकरोित। अतः ‘इको यणिच’ इित िविध-सू�ं क�यते। इ�थ� ‘इित+अिप = 

इ�यिप’ इित �पं िस�यित। 

५८. कािन नाम िनयम-सू�ािण? 

यािन सू�ािण अपर�षां सू�ाणां �याि�ं �यूनां क�व��� तािन िनयम-सू�ािण।  

उदाहरण� -‘अनुदा�िङत आ�मनेपद�’ इित सू��य बलेन ‘मृ�’-धातोः सदैव आ�मनेपद-

सं�काः ��ययाः एव �ा�नुव��। तथा ��थतौ ‘ि�यतेलु�ि�लङो�’ इित सू�ं कथयित य� मृ�-

धातोः क�वल ं िश�-�क�ितभूता� पर�य लकार�य �थाने,  ल�ु-लकार�य, िल�-लकार�य च 

�थाने आ�मनेपद-सं�काः ��ययाः कत��याः इित। ‘अनुदा�िङत आ�मनेपद�’ इित सू� ंसवा�� 

लकारा� �या�नोित �म। ‘ि�यतेलु�ि�लङो�’ इित सू�ेण एषा �याि�ः क�वल ंिश�-�क�ितभूता� 

पर�य लकार�य �थाने, लु�-िल�-लकारयोः च �थाने प�रसीिमता। त�मा� 
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‘ि�यतेलु�ि�लङो�’ इित सू�ं िनयम-सू�ं वत�ते। 

५९. कािन नाम अितदेश-सू�ािण? 

अितदेश-सू�ािण िभ�े स�भ� अिप पूव�पिद��न काय�ण समानं काय� �ापय��। 

उदाहरण� -‘�गाल’-वाचकः‘�ो��’-श�दः उकारा�ः, िक�ु त�य कितपय-�पािण 

(�ो�ा, �ो�ारौ, �ो�ारः इ�यादीिन) ऋकारा�-श�दव� भव��। तािन एव साधियतुं ‘तृ�� 

�ो��ः’ इित सू�ं क�त�। तेन ऋकारा��य दात-ृश�द�य दाता, दातारौ, दातारः इित �पािण यया 

�ि�यया िस�य�� त�याः एव �ि�यायाः �ो��-श�दे अिप �ाि�ः भवित। 

६०. कािन नाम अिधकार-सू�ािण? 

अिधकार-सू�ािण �वय ं िनरथ�कािन, िक�ु अनुवृ�या तािन �व�मा� पर� वत�मानेषु नैक�षु स�ूषुे 

यु�ािन भव�� िविश�� अथ� बोधय�� च। 

उदाहरण� - अ�ा�या�याः �थमा�याये ‘कारक� (१.४.२३)’ इित सू�ं �व�मा� अन�र� 

वत�मानेषु ३२ सू�ेषु अनुवृ�या यु�� भवित। 

६१. का नाम अनुवृि�ः? 

यदा वयं िकमिप अपूण� वा�ं �णुमः तदा मनिस का�न आका�ाः उि����। अ�ा�या�या ं

पिठतािन नैकािन सू�ािण अपूण�-वा�ािन इव वत��े। एतेषा� अपूण�-वा�-�पाणां सू�ाणां 

पठनेन याः आका�ाः उि����, तासां पतू�ये पूव��मा� स�ूा� कितपय-पदाना� अनुवत�नं 

ि�यते। एषा एव अनुवृि�ः। 

उदाहरण� - ‘ह� अ��’इित िकि�� सू��। त�य पठनेन ‘अ� ंह�’ इित एव �ायते। 

ति�षये �े आका�े उि��तः- 

१. क�य अ�ं ह�? इित 
२. अ��य हलः िक� करणीय�? इित च। 

अ�ा�या�या� इतः पूव�� ‘उपदेशे अ� अननुािसकः इ�’ इित सू� ंवत�ते। उप�र �दिश�तयोः 

�योः आका�योः समाधानाथ�� ‘उपदेशे अ� अनुनािसकः इ�’ इित सू�ा� ‘उपदेशे’ इ�य�य 

‘इ�’ इ�य�य च पद�य अनुवृि�ः ि�यते। तदा �े अिप आका�े इ�थं समािहते भवतः –  

१. क�य अ�ं ह�? उपदेश�य 
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२. अ��य हलः िक� करणीय�? इ� (इित सं�ा करणीया) 
एतदेव अधः आक��या �द�य�त े– 

 

६२. उप�र आक��या ं‘ह� अ��’ इ�य�य अन�र� १.३.३ इ�येव ित�ः सं�याः िलिखताः, 

तासां कः अथ�ः? 

अ�ा�या�यां िव�य�ानां सू�ाणां �म�य अिप माहा��य ं वत�त।े त�मा� एव एतािभः ितसृिभः 

सं�यािभः सू��य अ�ा�या�या ं�मः उ�यते। त� �थमा स�ंया य��म� अ�याये सू�� अि� 

त�य अ�याय�य वािचका। ि�तीया सं�या त�य अ�याय�य पाद�य वािचका। ततृीया च त��म� 

पादे सू��म�य वािचका। इ�थ� १.३.३. इ�य�य अथ�ः भवित य� ‘ह� अ��’ इित स�ू� 

अ�ा�या�याः �थमा�याय�य ततृीयपाद�य तृतीयं सू� ंवत�ते। एतदेव आक��या �प�ीि�यते – 

 

(श�दोपदेश-िविधः) 

६३. �याकरण-शा�े साधु-श�दाना� उपदेशः क�न �कार�ण ि�यत?े 

यथा पदं ‘श�दः’ तथैव वा�� अिप ‘श�दः’ इित चतदु�शे ��े उ��। यथा वा�ेषु पदािन 

क��य�,े तथैव पदेषु वणा�ः क��पताः स��। अतः �याकरण-शा�े ि�षु �र�षु साध-ुश�दाना� 
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उपदेशः क�तः। त ेयथा – 

१. वण��रः   

२. पद�रः   

३. वा��रः 

८.१ वण�पदेश-िववरण� 

६४. क� वणा�ः? 

मुखे वत�मानाः �वरपेिटका, िज�ा, द�प�ितः, ओ�ौ, ज�भः इ�यादयः समुिदताः ‘वा�य��’ 

इित क�य�े। वा�य��य साहा�येन नैक� �वनयः उ�ारियतुं श��े। तेषु येषां �योगः भाषायां 

भवित ते �वनयः त�याः भाषायाः ‘वणा�ः’ इित क�य�े। सं�क�ते अ, आ, इ, ई, उ, ऊ 

इ�यादयः, �, �, � इ�यादय� वणा�ः सुप�रिचताः एव स��। 

६५. �याकरण-शा�े महिष�ः पािणिनः वणा�ना� उपदेशं कथं करोित? 

महिष�ः पािणिनः अ�ा�या�याः आर�भे वणा�ना� उपदेशाय १४ सू�ािण रिचतवा�। तािन एव 

सू�ािण ��याहार-सू�ािण, माह��र-सू�ािण, अ�र-समा�ायः इ�यािदिभः नामिभः �िस�ािन। 

६६. कािन तािन ��याहार-सू�ािण? 

तािन सू�ािण यथा -  

१. अइउ� २. ऋलृ� ३. एओ� 

४. ऐऔ� ५. हयवर� ६. ल� 

७. ञमङणन� ८. झभ� ९. घढधष् 

१०. जबगडदश् ११. खफछठथचटत� १२. कप� 

१३. शषस� १४. ह�  

६७. एतािन ‘��याहार-सू�ािण’ इित िकमथ�� उ�य�े? 

एतेषा� उपयोगः ��याहार-िनमा�णाथ� भवित, अतः एतािन ��याहार-सू�ािण इित उ�य�े। 

६८. ��याहारः इ�यु�� िक�? 

स�ेपेण उ�ः िविश�-वणा�नां समूहः ‘��याहारः’ इित उ�यते। 
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६९. ��याहार�य �व�पं क��शं भवित? 

��याहार� ��याहार-सू�े�यः िचतौ �ौ वण� भवतः। त� �थमः वण�ः क�यािप सू��य अ��मा� 

इतरः भिवतु� अह�ित। ि�तीयः वण�ः अिनवाय�तया क�यािप सू��य अ��मः वण�ः एव भवे�। 

अधः द�ाया� आक�तौ ‘इ�’-��याहार�य उदाहरणेन एत� स�ुप�� भवित– 

 

७०. इ�थं िनिम�तः ��याहारः क�षां वणा�नां वाचकः भवित? 

इ�थं िनिम�तः ��याहारः �ितस�ू� अ��मं वण� िवहाय त� अ�भ�वता ंसव�षां वणा�ना ंवाचकः 

भवित। त�था ‘इ�’-��याहारः इ, उ, ऋ, लृ चेित एतेषां वणा�नां वाचकः भवित। अधः द�ा 

क�ितः एतदेव �प�ीकरोित – 

 

एतेन �कार�ण अ�, ह�, अ�, ख�, हश्, झ� इ�यादयः अनेक� ��याहाराः िस�य��। 

७१. वणा�ः कितिवधाः? 

वणा�ः ि�िवधाः - १. �वराः, २. �य�नािन च। 
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७२. क� �वराः? 

येषां �वात�्येण, सु�प��, िनर�र� उ�ारणं स�भवित ते �वराः। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, 

लृ, ए, ऐ, ओ, औ इ�यादयः �वराः स��। अ�-��याहार� सव�षां �वराणां समावेशः भवित। 

७३. कािन �य�नािन? 

येषां �वात�्येण, सु�प��, िनर�र� उ�ारणं दु�कर� तािन �य�नािन।  

�, �, �, � इ�यादीिन �-पय��ािन �य�नािन स��। ह�-��याहार� सव�षा ं �य�नाना ं

समावेशः भवित। 

८.१.१ वण�पदेश-िनिम�कािन स��धकाया�िण 

७४. वण�पदेश-िनिम�कािन काया�िण कािन? 

स��धकाया�िण �ायः वण�पदेश-िनिम�कािन। 

७५. कः स��धः? 

यदा �ौ वण� अ�य�ं समीप� आग�तः तदा तेषु य� प�रवत�नं भवित त� स��धः इित उ�यत।े 

उदाहरण� - ‘ॐ सह नाववत.ु..’ इ�यािद-म�े ‘नौ’ इ�य� अ�ः औकारः, ‘अवतु’ 

इ�य� आिदमः अकारः च यदा समीप� आग�तः तदा ‘एचोऽयवायावः(६.१.७८)’ इित 

सू�ेण ‘नौ’ इ�य�य औकार�य �थाने ‘आ�’ आदेशः भवित। इ�थं ‘नौ+अवतु’ = ना�+अवतु= 

नाववत ुइित म�े ��यमानं �पं िस�यित। 

७६. स�धीनां कित �काराः स��? 

सामा�येन स�धीनां �यः �काराः स�� - 

१. अ�-स�धयः 

२. ह�-स�धयः 

३. िवसग�-स�धयः 
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८.१.१.१. अ�-स�धयः 

७७. क� अ�-स�धयः? 

अ� इ�यु�� �वराः। �वर�षु पर�पर� जायमानािन वण�-प�रवत�नािन अ�-स�धयः। 

उदाहरण� - ‘रमा+ईशः’। अ� आकार-ईकारयोः �थाने एकारः भवित। तेन ‘रमेशः’ इित 

�पं िस�यित। 

७८. अ�-स��ध-िनयमाना� उदाहरणािन कािन? 

एतािन अ�-स��ध-िनयमानां कािनिच� उदाहरणािन -  

१. सवण�-दीघ�-स��धः 

२. गुण-स��धः 

३. वृि�-स��धः 

४. य�-स��धः 

७९. कः सवण�-दीघ�-स��धः? 

सवण�-दीघ�-स�धेः �मुखा� िनयमा� इ�थं व��� श�ुमः -  

१. अ/आ + अ/आ = आ 

उदाहरण� - त�+अिप = त�ािप। तथा+अ�ु = तथा�ु। 

२. इ/ई + इ/ई = ई 

उदाहरण� -इित+इ�ित = इती�ित। सती+ईशः = सतीशः 

३. उ/ऊ + उ/ऊ = ऊ 

उदाहरण� – साधु+उ�� = साधू��। वधू+उ��ः = वध�ू�ः 

८०. कः गुण-स��धः? 

गुण-स�धेः �मुखिनयमा� इ�थं व��� श�ुमः - 

१. अ/आ +  इ/ई = ए 

उदाहरण� - राम+इित = रामेित।, रमा+ईशः = रमेशः। 

२. अ/आ + उ/ऊ = ओ 
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उदाहरण� – र�+उ�सवः = र�ो�सवः। वाम+ऊ�ः = वामो�ः। 

८१. कः वृि�-स��धः? 

वृि�-स�धेः �मुखा� िनयमा� इ�थं व��� श�ुमः -  

१. अ/आ + ए/ऐ = ऐ 

उदाहरण� - तथा+एव = तथवै। तव+ऐ�य�� = तवै�य��। 

२. अ/आ + ओ/औ = औ 

उदाहरण� - ग�ा+ओघः = ग�ौघः। तव+औ�सु�� = तवौ�सु��। 

८२. कः य�-स��धः? 

य�-स�धेः �मुखा� िनयमा� इ�थं व��� श�ुमः -  

१. इ/ई+इकारवज�ः �वरः = इ/ई इ�य�य �थाने � 

उदाहरण� – इित+अिप = इ�यिप।  ग�ित+एषः = ग��येषः। 

२. उ/ऊ + उकारवज�ः �वरः = उ/ऊ इ�य�य �थाने � 

उदाहरण� – खलु+अय� = ख�वय�। साधु+इद� = सा��वद�। 

८.१.१.२. ह�-स�धयः 

८३. क� ह�-स�धयः? 

ह� इ�यु�� �य�नािन। �य�नानां �थाने जायमानािन वण�-प�रवत�नािन ह�-स�धयः। 

उदाहरण� - ‘त�+लीनः’ इ�य� दकार�य �थाने लकारः भवित। इ�थं ‘त�ीनः’ इित �प ं

िस�यित। 

८४. ह�-स��ध-िनयमाना� उदाहरणािन कािन? 

एतािन ह�-स��ध-िनयमानां कािनिच� उदाहरणािन -  

१. �ु�व-स��धः 

२. ज��व-स��धः 

३. च�व�-स��धः 
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८५. कः �ु�व-स��धः? 

�/�/�/�/�/� + श्/�/�/�/�/� = �/�/�/�/�/� इ�येतेषां �थान े श्/�/�/�/�/� एत े

वणा�ः भव��। 

उदाहरण� - त�+चलित = त�लित (तकार�य �थान ेचकारः)। उ�+�ल� = उ� वल� 

(दकार�य �थाने जकारः)। 

८६. कः ज��व-स��धः? 

झ� + �वरः/हश् = झलां �थाने जश् भवित। (झ�, हश,् जश् चैते ��याहाराः) 

उदाहरण� - वा�+ईशः = वागीशः। त�+िभ�� = ति���। 

८७. कः च�व�-स��धः? 

झ� + ख� = झलां �थान ेच� भवित। (झ�, ख�, च� चैते ��याहाराः) 

उदाहरण� - सु��+करोित = सु��रोित। ष�+सह�ािण = ष� सह�ािण 

८.१.१.३. िवसग�-स�धयः 

८८. क� िवसग�-स�धयः? 

िविश��षु वण�षु पर�षु पूव�� वत�मान�य िवसग��य �थान ेजायमानािन प�रवत�नािन िवसग�-स�धयः 

इित उ�य�े। 

उदाहरण� - ‘कः+त�’ इ�य� िवसग��य �थाने सकारः भवित। इ�थं ‘क��’ इित �प ं

िस�यित। 

८.२ पदोपदेशे �क�ित-��यय-िवभागः 

८९. ३०तम े��े उ�� य� इ�ः सवा�दौ श�दाना ं‘�क�ित-��यय-िवभाग’ं क�तवा�। ‘�क�ित-

��यय-िवभागः’ इ�य�य िक� ता�य��? 

�याकरणकाराः पदेषु अथ�ः यु�योः भागयोः क�पना ंक�व���। तयोः �थमः भागः ‘�क�ितः’ 

इित, अपरः भागः ‘��ययः’ इित च उ�यते। 
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उदाहरण� –‘राम�य’ इित श�द�य ‘�+आ+�+अ+�+�+अ’ इ�येव ं वण�षु िवभागः त ु

कतु� श�ते। िक�ु अ� एक�क�य अिप वण��य क��मंि�� िविश�� अथ� �योगः अि� इित 

�दश�ियतु ं न श�ते। अतः वयैाकरणाः अ�यश�द�य ‘राम+�य’ इ�येवं िवभागं �दश�य��। 

अ�वय-�यितर�का�या� एतयोः ��येक� भाग�य अथ�ः िन�ेतु ं श�ते। एतेषु एव �थमः ‘राम’ 

इित भागः �क�ितः, ि�तीयः ‘�य’ इित भागः ��ययः। 

९०. अ�वय-�यितर�का�यां वैयाकरणाः �क�ित-��यययोः अथ�िन�यं कथं क�व���? 

भाषायां ‘राम�य’ इित श�देन स�शाः नैक� श�दाः उपल�य�े। �क�ित-��यययोः अथ�िनण�याय 

तेषां श�दाना ंतुलना अधोिलिखत-�कार�ण ि�यते – 

 

९१. �क�ितः अथ�वती, ��ययः अिप अथ�वा� इित उप�र बोिधत�। तथा सित िक� �क�ित-

��ययानां �वात�्येण भाषायां �योगः भिवतु� अह�ित? 

पदेषु �क�ित-��यय-िवभागः, �क�ित-��यययोः �वत�ौ अथ� च न वा�िवकौ, अिप तु 

वयैाकरणैः क��पतौ। अतः क�वलायाः �क�तेः, क�वल�य वा ��यय�य भाषायां �योगः िनिष�ः 

वत�ते। 
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८.२.१. �क�ित-िववरण� 

९२. �क�ितः कितिवधा भवित? 

�क�ितः ि�िवधाः भवित। ‘धातुः’, ‘�ाितपिदक�’ चेित। 

९३. कः धातुः? 

ि�या-वािचका �क�ितः ‘धातुः’ इित उ�यते।  

उदाहरण� - ‘�ाित’ इित पद�य िव�ेषणं ‘�ा+ित’ इ�येवं कतु� श�ते। त� ‘�ा’-भागः 

�क�ितः, ‘ित’-भागः च ��ययः। ‘�ा’ इित �क�ितः ‘�ान-ि�यां’ बोधयित। त�मा� एषा �क�ितः 

‘धातुः’ इित क�यते। 

९४. िक� �ाितपिदक�? 

य�याः �क�तेः अथ�ः ि�या न भवित सा �क�ितः ‘�ाितपिदक�’ इित उ�यते। 

उदाहरण� - ‘राम�य’ इित पदे ‘राम’-भागः �क�ितः, ‘�य’-भागः च ��ययः। ‘राम’ 

इ�य�य ‘दशरथ-पु�ः’ इित अथ�ः। एषाः �क�ितः का� अिप ि�यां न बोधयित। अतः ‘राम’ 

इित �क�ितः ‘�ाितपिदक�’ इित उ�यते। 

८.२.२. ��यय-िववरण� 

९५. ��ययाः कितिवधाः? 

बोध-सौकया�य ��ययाः ि�िवधाः इित व��� श�त।े त ेयथा- 

१. �क�ित-साधकाः ��ययाः  

२. पद-साधकाः ��ययाः च 

३. अ�ये ��ययाः 

८.२.२.१. �क�ित-साधकाः ��ययाः 

९६. क� �क�ित-साधकाः ��ययाः? 

�क�ित-साधकाः ��ययाः यदा �क�ितिभः सह यु�ाः भव�� तदा िवनूतना �क�ितः एव िन�प�ा 

भवित। 
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उदाहरण� - ‘से�’ इित सेवा-ि�या-बोधकः धातुः ‘�क�ितः’। ततः यदा ‘अक’ इित ��ययं 

योजयामः तदा से�+अक = ‘सेवक’ इित �पं िस�ं भवित। इदान� ‘सेवक’-श�दः कामिप 

ि�यां न बोधयित, ��युत सेवा-ि�यायाः कता�र� बोधयित। अतः एषः श�दः �ाितपिदक-�पा 

�क�ितः एव। ‘अक’-��यय�य योजनेन धात-ु�पा �क�ितः �ाितपिदक-�प-�क�तौ प�रवित�ता।   

९७. �क�ित-साधकाः ��ययाः कितिवधाः? 

�क�ित-साधकाः ��ययाः ि�िवधाः। ते यथा -  

१. क��-��ययाः 

२. ति�त-��ययाः 

३. सनादयः ��ययाः च। 

८.२.२.१.१. क��-��यय-िववरण� 

९८. क� क��-��ययाः? 

��ययानां कि�� समूहः वत�त।े त��म� समूह� वत�मानानां सव�षां ��ययानां ‘क��’ इित  स�ंा 

वत�ते। एते ��ययाः धातु�यः �स�ाः भव��। एतेषां योजनेन धातवः �ाितपिदक�षु प�रवित�ताः 

भव��। ९६तमे ��े उि�िखत� उदाहरणं क��-��ययेषु अन�यतम�य ‘अक’-��यय�य एव। 

९९. क��-��ययाना� उदाहरणािन कािन? 

एतािन क��-��ययानां कािनिच� उदाहरणािन -  

१. अक-��ययः। 

उदाहरण� - �प��+अक = �पध�क (यः �पध�ते सः) मूष+्अक = मूषक (यः मूषित = 

चोरयित सः) 

२. अ-��ययः। 

उदाहरण� - प�+अ = पच (यः पचित सः)। न�+अ = नद (यः नदित सः)  

३. त-��ययः। 

उदाहरण� - �+ुत = �ुत (�ु�या तोिषतः)। �+त = �त (हरणेन �ा��)। 

४. य-��ययः।  
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उदाहरण� - द��+य = द�� (द�डियतुं यो�यः)। ल�+य = ल�य (ल�धु ंयो�यः)। 

५. त�य-��ययः। 

उदाहरण� –�ा+त�य = �ात�य (�ातुं यो�यः)। म�+त�य = म��य (म�ुं यो�यः)। 

६. इ�-��ययः। 

उदाहरण� - ख�+इ� = खिन� (येन ख�यते त�), च�+इ� = च�र� (येन चय�ते त�) 

७. अन-��ययः। 

उदाहरण� - प�+अन = पठन (पठन-ि�या)। ग�+अन = गमन (गमन-ि�या) 

८. ित-��ययः। 

उदाहरण� - �+ुित = �ुित (�वन-ि�या)। दी�+ित= दीि� (दीपन-ि�या = �काशन-

ि�या) 

९. �वा-��ययः। 

उदाहरण� - �ा+�वा = �ा�वा (�ान-�ा�ेः अन�र�)। नी+�वा = नी�वा (नयन-अन�र�) 

१०. तु�-��ययः। 

उदाहरण� - �ा+तु� = �ात�ु (�ानाथ��)। दा+तु� = दातु� (दानाथ��) 

८.२.२.१.२. ति�त-��यय-िववरण� 

१००. क� ति�त-��ययाः? 

अ�ा�या�यां ��ययानां कि�� िविश�ः समूहः वत�ते। त��म� समूह� वत�मानानां सव�षां ��ययाना ं

‘ति�त’-सं�ा वत�ते। एते ��ययाः �ाितपिदक��यः �स�ाः भव��। यदा वयं �ाितपिदक��यः 

एता� योजयामः तदा नवीनािन �ाितपिदकािन िन�प�ािन भव��। अ�ा�या�यां २५०तः अिधकाः 

ति�त-��ययाः उ�ाः स��। 

उदाहरण� - ‘ि�’ इित ि��व-सं�या-वाचक� �ाितपिदक�। ततः ‘तय’ इित ति�तः ��ययः 

कतु� श�ते। एत�य अथ�ः ‘अवयवः’ इित। तदा - ि�+तय  = ि�तय इित श�दः िस�ः भवित। 

�ौ अवयवौ य�य सः ‘ि�तय’ इित उ�यते। 
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१०१. ति�त-��ययाना� उदाहरणािन कािन? 

एतािन ति�त-��ययानां कािनिच� उदाहरणािन - 

१. �-��ययः 

उदाहरण� - सव�+� = सव�� (सव�षु �थानेषु)। अ�य+� = अ�य� (अ�य��म� �थाने)।

  

२. था-��ययः 

उदाहरण� - य�+था = यथा (येन �कार�ण)। त�+था = तथा (तेन �कार�ण) 

३. धा-��ययः 

उदाहरण� - ब�+धा = ब�धा (ब�िभः �कार�ः)। चतु�+धा = चतुधा� (चतुिभ�ः �कार�ः)। 

४. दा-��ययः 

उदाहरण� -सव�+दा = सव�दा (सव���म� काले)। एक+दा = एकदा (एक��म� काले)। 

५. तर-��ययः 

उदाहरण� - शूर+तर = शूरतर (�योः तुलनाया� अिधकः शूरः)। उ�त+तर = उ�ततर (�योः 

तुलनाया� अिधकः उ�तः)। 

६. तम-��ययः 

उदाहरण� - बलव�+तम = बलव�म (सव�षा� अपे�या अिधकः बलवा�)। िवशाल+तम = 

िवशालतम (सव�षा� अपे�या अिधकः िवशालः)। 

७. �व-��ययः 

उदाहरण� - मधुर+�व = मधुर�व (मधुर�य भावः)। वीर+�व = वीर�व (वीर�य भावः) 

८. म�-��ययः 

उदाहरण - बुि�+म� = बुि�म� (बुि�ः अ�य अि� इित)। श��+म� = श��म� (श��ः 

अ�य अि� इित)। 

९. व�-��ययः 

उदाहरण� - राम+व� = रामव� (रामेण तु�य�)। काक+व� = काकव� (काक�न तु�य�) 

१०. अ-��ययः 
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उदाहरण� - उपगु+अ = औपगव (उपगोः अप�य�)। अ�पित+अ = आ�पत (अ�पतेः 

अप�य�)।  

८.२.२.१.३. सनािद-��यय-िववरण� 

१०२. क� सनादयः ��ययाः? 

अ�ा�या�याः तृतीया�याये �थमे पादे �ादश ��ययाः उि�िखताः स��। एतेषु ��ययेषु �थमः 

��ययः ‘स�’ वत�ते। त�मा� एते ��ययाः ‘सनादयः ��ययाः’ इित उ�य�े। एतेषु क�चन 

��ययाः धातु�यः यु�ाः भव��, क�चन च �ाितपिदक��यः यु�ाः भव��। एतेषां ��ययाना ं

योगेन नूतनाः धातवः िन�प�ाः भव��।  

उदाहरण� - प�-धातोः इ�ाथ� स�-��ययः योजियतुं श�ते। अ� अ�येऽिप क�िच� 

िनयमाः �स�ाः भव��। तदनुसार� यदा �ि�यां क�म�ः तदा - प�+स� = ‘िपपिठष’ इित 

श�द�पं िस�यित। ‘िपपिठष’ इित एषः नव-िनिम�तः धातुः एव। एत�य अथ�ः भवित ‘पिठत�ु 

इ�ा’ इित। 

१०३. सनािद-��ययाना� उदाहरणािन कािन? 

एतािन सनािद-��ययानां कािनिच� उदाहरणािन -  

१. स�-��ययः 

उदाहरण� -  �ा+स� = िज�ास (�ातु� इ�ा)।  

पा+स� = िपपास (पातु� इ�ा) 

२. इ-��ययः  

उदाहरण� -  प�+इ = पािठ (पाठन-ि�या)।  

व�+इ = वािद (वादन-ि�या) 

३. य-��ययः 

उदाहरण� - पु�+य = पु�ीय (आ�मनः पु��ा�ेः इ�ा)। 

 



१२४ शा�-प�रचाियका  

८.२.२.२. पदसाधकाः ��ययाः 

१०४. क� पद-साधकाः ��ययाः? 

भाषायां क�वलायाः �क�तेः, क�वल�य वा ��यय�य उपयोगः विज�तः।  एते ��ययाः यदा 

�क�ितिभः सह यु�ाः भव�� तदा भाषायां �यो��� अहा�िण ‘पदािन’ िस�य�� । अतः एत े

‘पद-साधकाः ��ययाः’ इित वदामः। 

१०५. पद-साधकाः ��ययाः कितिवधाः? 

पद-साधकाः ��ययाः ि�िवधाः। ते यथा - 

१. सु�-��ययाः 

२. ित�-��ययाः 

१०६. क� सु�-��ययाः? 

एते २१ ��ययाः स��। एते �ाितपिदक��यः यु�ाः भव��। एत�-अ�ािन पदािन ‘सुब�ािन’ 

इित क�य�े।  एतेषु �थमानां �याणां ‘�थमा’ इित सं�ा, ि�तीयानां �याणां ‘ि�तीया’ इित स�ंा, 

तृतीयानां �याणां ‘तृतीया’ इित सं�ा, इ�थं �याणा ं�याणां ��ययानां �मशः �थमातः स�मी-

पय��ं सं�ाः स��। िविभ�ानां कारकाणा� अथ�, िविश�ानां पदानां योगे वा एते ��ययाः 

ि�य�े। एते ��ययाः अधो िल�य�े – 

िवभ��ः एकवचन� ि�वचन� ब�वचन� 

�थमा स ु औ ज� 

ि�तीया अ� औ� श� 

तृतीया टा �या� िभ� 

चतुथ� ङ� �या� �य� 

प�मी ङिस �या� �य� 

ष�ी ङ� ओ� आ� 

स�मी िङ ओ� सु� 
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उदाहरण� – �थमा-ि�वचने म��+औ = म�तौ। ष�ी-ब�वचने म��+आ� = म�ता� 

इ�येव� अ�यािन िवभ���पािण अिप िस�य��। 

१०७. क� ित�-��ययाः? 

एते १८ ��ययाः स��। एत े धातु�यः यु�ाः भव��। एतद�ािन पदािन ‘ितङ�ािन’ इित 

क�य�े। एतेषु �थमानां नवाना ं‘पर�मैपद’-सं�ा, ि�तीयाना ंनवानां च ‘आ�मनेपद’-सं�ा वत�ते। 

पुनरिप �थमानां �याणां �थम-सं�ा, ि�तीयानां म�यम-सं�ा, तृतीयानां �याणां च उ�म-सं�ा 

भवित। ि�यापदेषु िविभ�ा� काला�, अथा��, पु�षा� च �ापियतु� एत े��ययाः ि�य�े। एते 

��ययाः अधो िल�य�े - 

पर�मैपद� 

 एकवचन� ि�वचन� ब�वचन� 

�थमः ित� त� िझ 

म�यमः िस� थ� थ 

उ�मः िम� व� म� 

आ�मनेपद� 

 एकवचन� ि�वचन� ब�वचन� 

�थमः त आता� झ 

म�यमः था� आथा� �व� 

उ�मः इ� विह मिह� 

उदाहरण� - अ�+ित� = अि�। आ�+त = आ�े। इ�थ� अ�यािन अिप �पािण 

िस�य��। अ�ये ��ययाः अधः �द�य��े। 

१०८. क� अ�ये ��ययाः? 

अ�ये ��ययाः ता�शाः यैः योगे न �क�ितः िस�यित न वा पदािन। एते ि�िवधाः। त ेयथा -  

१. िवकरणािन  

२. �ी-��ययाः 
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१०९. कािन िवकरणािन? 

िवकरणानां कोऽिप अथ�ः न भवित। एतािन िविश�-प�र��थतौ धातु�यः यु�ािन भव��।  

उदाहरण� - ‘पठित’ इ�य� ‘प�’ धातुः, ‘ित’ ��ययः। िक�ु एतौ भागौ िवहाय अिप 

धातु-��यययोः म�ये ‘अ’ वत�त।े एत� िवकरण�। अधः द�या आक��या एत� इतोऽिप �प�� 

भिव�यित – 

 

११०. क� �ी-��ययाः? 

अधः �योः ��भयोः वत�मानानां श�दानां तुलनाः क�व��ु -  

चटक चटका 

एडक एडका 

�या� �या�ी 

शुनक शुनक� 

उभयोः ��भयोः वत�मानाः श�दाः न सव�था िभ�ाः। ‘चटका’ इित श�दे ‘चटक’-श�दा� 

क�वल� आकारः एव िभ�ः वत�ते। अथ�-��ा एषः आकारः चटक-श�दे ‘�ी’ इित 

अिधक� अथ� योजयित। त�मा� ‘चटका’ = ‘चटक-�ी’। तथैव ‘एडका’ = ‘एडक-�ी’। 

‘�या�ी’ = ‘�या�-�ी’। ‘शुनक� = शुनक-�ी’। इ�थं ये ��ययाः ‘�ी’ इित अथा�िध� ं

वद�� ते ‘�ी’-��ययाः इित उ�य�े। एते ��ययाः �ाितपिदक��यः आदौ यु�ाः भव��, 

ततः पर� एव सु�-��यया� योजिय�वा पदािन सा�य�े। 
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८.३. समास-िववरण� 

१११. यथा �क�ितः ��ययेन यु�ा भवित तथा िक� एक� पद� अपर�ण पदेन यु�� भिवतु� 

अह�ित? 

आ�। एक�य पद�य अपर�ण पदेन सह योगः भिवत�ु अह�ित। �योः अथवा नैक�षां पदाना ं

योगेन य� नूतनं पद ंिन�प�ं भवित त� ‘समासः’ इित उ�यते। 

११२. िक� यािन कािन अिप पदािन इ�थं पर�पर� यु�ािन भिवतु� अह���? 

न। क�वल ंसमथा�ना� एव पदानां पर�पर� योगः भिवतु� अह�ित। 

११३. ‘समथा�ना�’ इ�यु�� िक�? 

‘समथा�ना�’ इ�यु�� ‘पर�पर� अ��वताना�’ अथवा ‘पर�पर� स�ब�धवता�’ इित। 

उदाहरण� - ‘रा�ः पु�षः �ारकां ग�ित’ इित वा� े‘रा�ः’ तथैव च ‘पु�षः’ इ�यनयोः 

पर�पर� अ�वयः अथवा स�ब�धः अि�। एवं ��थतौ एतयोः पदयोः ‘राजपु�षः’ इ�येव ं

समासः कतु� श�ते। वा� े‘रा�ः’ इ�य�य ता�शः स�ब�धः ‘�ारका�’ इित पदेन सह नाि�। 

अतः �योः योगेन ‘राज�ारका�’ इित समासः कतु� न श�त।े 

११४. समास�य अथ�ः कथं �ायत?े 

समास�य �वणेन एव �ायः समास�य अथ�ः �ातः भवित। �िच� समास�य अथ�-बोधनाय 

वा��य अिप �योगः भवित। एत� वा�� एव ‘िव�हः’ इित क�यते। 

उदाहरण� -  

१.‘ख�हतः’ इित समासः। ‘ख�ेन हतः’ इित त�य िव�हः। 

२. ‘नीलक�ठः’ इित समासः। ‘नीलः क�ठः य�य सः’ इित त�य िव�हः।  

३. ‘यथाश��’ इित समासः। ‘श��� अनित��य’ इित त�य िव�हः। 

११५. समासः कितिवधाः? 

समासः प�िवधः। त� यथा -  

१. अ�ययीभाव-समासः 

२. त�ु�ष-समासः 
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३. ��-समासः 

४. ब��ीिह-समासः 

५. क�वल-समासः च। 

८.३.१. अ�ययीभाव-समासः 

११६. कः नाम अ�ययीभाव-समासः? 

अ�ययीभाव-समासे ये �े पदे भवतः तयोः �ायः पूव��य पद�य अथ�ः �धानः भवित। 

अ�ययीभाव-समासाः अ�ययािन भव��। त�ाम ‘च’, ‘अिप’, इ�यािद-श�दाना� इव एतेषा� 

अिप िविभ�ािन िवभ���पािण न भव��। 

उदाहरण� - ‘अनित�मण�’ इ�य��म� अथ� ‘यथा’ इ�य�य पद�य ‘श��’, ‘मित’ 

इ�यािदिभः पदैः ‘यथाश��’, ‘यथामित’ इ�यादयः समासाः कतु� श��े। ‘यथाश��’ इ�य� 

‘यथा’ इ�येत� पूव�� ��यमानं पदं ‘पूव�-पद�’ इित उ�यते। ‘श��’ इित उ�र� ��यमान ं

पद� ‘उ�र-पद�’ इित उ�यते। ‘यथाश��’ इ�य�य अथ�ः - ‘श��� अनित��य’ इित। 

अ� ‘अनित��य’ इ�य�य पूव�-पद�य अथ�ः एव �धानः। त�मा� एषः अ�ययीभाव-समासः 

इित उ�यते। 

८.३.२. त�ु�ष-समासः 

११७. कः नाम त�ु�ष-समासः? 

त�ु�ष-समासे ये �े पदे भवतः तयोः �ायः उ�र�य पद�य अथ�ः �धानः भवित। 

उदाहरण� - देव�य पु�ः = ‘देवपु�ः’ इ�य� ‘देव�य’ इ�य�य पद�य अथ�ः त ु ‘पु�’ 

इ�य�य पद�य अथ�न सह अ��वतः भवित। य��म� वा� े‘देवपु�ः’ इित समासः �यु�ः भवित 

त�य वा��य ि�यया तु ‘पु�’ इित पद�य अथ�ः एव अ��वतः भवित। अतः अ� उ�र-पद�य 

अथ�ः एव �धानः म�यत।े त�मा� एषः त�ु�ष-समासः इित उ�यते। 

११८. त�ु�ष-समास�य मु�याः �काराः क�? 

एते त�ु�ष-समास�य मु�याः �काराः -  
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१. ि�तीयािद-िवभ��-त�ु�ष-समासः, 

२. कम�धारय-समासः, 

३. ि�गु-समासः च। 

११९. कः ि�तीयािद-िवभ��-त�ु�ष-समासः? 

ि�तीया�ेन पदेन अपर�य पद�य समासः ‘ि�तीया-त�ु�ष-समासः’, तृतीया�ेन पदेन अपर�य 

पद�य समासः ‘तृतीया-त�ु�ष-समासः’। इ�थं ि�तीया-त�ु�ष-समासा� �भृित स�मी-त�ु�ष-

समासाः िस�य��। 

उदाहरणािन – 

१- ि�तीया-त�ु�ष-समासः - क��णं ि�तः = क��णि�तः। अ� ‘क��ण�’ इित ि�तीया�ेन 

पदेन ‘ि�त’ इ�य�य पद�य समासः अि�। त�मा� एषः ‘ि�तीया-त�ु�ष-समासः।  

२- तृतीया-त�ु�ष-समासः - गुड�न िम�ः = गुडिम�ः। 

३- चतुथ�-त�ु�ष-समासः - काकाय बिलः = काकबिलः। 

४- प�मी-त�ु�ष-समासः - चोरा� भय� = चोरभय�। 

५- ष�ी-त�ु�ष-समासः - वृ��य शाखा = वृ�शाखा। 

६- स�मी-त�ु�ष-समासः - शा�े प��डतः = शा�प��डतः। 

१२०. कः कम�धारय-समासः? 

�योः समानिवभ��कयोः पदयोः समासः ‘कम�धारय-समासः’ इित उ�यते। 

उदाहरण� - नील� कमल� = नीलकमल�। अ� ‘नील’ इित �थमा��य ‘कमल’ इित 

�थमा�ेन पदने समासः वत�ते। �े अिप पदे समानिवभ��क�। अतः एषः कम�धारयसमासः इित 

उ�यते। 

१२१. कः ि�ग-ुसमासः? 

त�ु�ष-समासे य� पूव�पद ंस�ंया भवित सः ‘ि�ग-ुसमासः’ इित उ�यत।े 

उदाहरण� - स� च इमे ऋषयः = स�ष�यः। ‘स�ष�यः’ इित समास े पूव� पद ं ‘स�’-

सं�या वत�त।े त�मा� एषः ि�गु-समासः। 



१३० शा�-प�रचाियका  

८.३.४. ��-समासः 

१२२. कः नाम ��-समासः? 

य� समासे वत�मानानां सव�षां पदाना� अथा�ः �धानाः भव�� सः ��-समासः इित उ�यते। 

उदाहरण� - रामः च ल�मणः च = रामल�मणौ। यदा वा�े एता�श�य समास�य 

�योगः भवित तदा समास�थयोः �योः अिप पदयोः अथ� वा��थ�य ि�यापद�य अथ�न 

समानतया अ��वतौ भवतः। त�मा� एषः ��समासः। 

८.३.५. ब��ीिह-समासः 

१२३. कः नाम ब��ीिह-समासः? 

य� समास ेवत�मानयोः �योः अिप पदयोः अथ� गौणौ भवतः, ता�यां िमिल�वा �ा�यमान�य 

अ�य�य पद�य अथ�ः च �धानः भवित, सः ब��ीिह-समासः। 

उदाहरण� - दश आननािन (=मुखािन) य�य सः = दशाननः। अ� वयं प�यामः य� 

‘दशानन’ इ�य��म� समासे ‘दश’ तथा च ‘आनन’ इित ये �े पदे �यु��, तयोः अथ� गौणौ। 

�ा�यां िमिल�वा �ािपत� अ�य� पदं ‘रावणः’। अ�य अ�य-पद�य अथ�ः �धानः अि�। 

एता�शः समासः ‘ब��ीिह-समासः’ इित क�यते। 

८.३.६. क�वल-समासः 

१२४. कः नाम क�वल-समासः? 

यः समासः उप�र उ��षु चतषुु� अिप समास-�कार�षु अ�भा�वियतुं न श�त े सः ‘क�वल-

समासः’ इित उ�यते।  

उदाहरण� -जातः एव = जातमा�ः, पूव� भूतः = भूतपूव�ः इ�यादयः नैक� समासाः सं�क�त े

�यु�य�े। उपयु��-समास-�कार�षु क�यािप �कार�य ल�णािन अ� न स��। अतः एता�शाः 

समासाः ‘क�वल-समासाः’ इित उ�य�।े 
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१२५. येषां पदाना� अथा�ः पर�पर� अ��वताः/स�ब�ाः भव�� िक� तेषां समासः अिनवाय�ः? 

एवं ��थतौ �िच� समासः अिनवाय�ः भवित, िक� ु�ायः वा�� अिप कतु� श�त।े  

उदाहरण� - ‘दशरथपु�ः ग�ित’ इ�य�य �थाने ‘दशरथ�य  पु�ः ग�ित’ इ�यिप व��� 

श�ते। 

८.४. वा�ोपदेश-िववरण� 

१२६. िक� नाम वा��? 

एक�न ि�यापदेन यु�ः पर�पर� अ��वतानां पदानां समूहः वा��। 

उदाहरण� - ‘बालः आ�ं खादित’ इ�य� ‘खादित’ इित एक� ि�यापदं वत�ते। ‘बालः’ इित 

पदं ‘खादित’ इित ि�यायाः कता�। अतः ‘बालः’ इित पदं खादन-ि�यायां कतृ��वेन अ�वेित। 

‘खादित’ इित ि�यायाः �भावः आ�े भवित। खादन-ि�यायाः कारणेन आ�ं िनर�र� �ीण ं

भवित। अतः आ� ंखादन-ि�यायां कम��वेन अ�विेत। इ�थं वा�े वत�मानािन सवा�िण पदािन 

पर�पर� स�ब�ािन स��। अतः ‘बालः आ�ं खादित’ इ�येत� ‘वा��’ इित उ�यते। 

१२७. वा�े वत�मानानां पदाना ंपर�पर-स�ब�धः कित-�कारकः? 

बोध-सौकया�य एता�शः स�ब�धः ि�-�कारकः इित व��� श�ते। तौ �कारौ यथा -  

१. वा��थ-पदानां ि�यया सह स�ब�धः 

२. वा��थ-पदाना� इतर�ः पदःै सह स�ब�धः 

८.४.१. कारक-िववरण� 

१२८. कः वा��थ-पदानां ि�यया सह स�ब�धः? 

१२६ तमे ��े ‘बालः आ�ं खादित’ इित वा� े ‘बालः’ इ�य�य पद�य ‘आ��’ इ�य�य च 

पद�य ‘खादित’ इित ि�यया सह स�ब�धः कथ� अि� इित �दिश�त�। एषः एव वा��थ-

पदानां ि�यया सह स�ब�धः। एषः स�ब�धः एव ‘कारक�’ इित उ�यते। 

१२९. कारकािण कितिवधािन? 

कारकािण षि�धािन। तािन यथा -  
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१. कता� / कतृ�-कारक� 

२. कम� / कम�-कारक� 

३. करण� / करण-कारक� 

४. स��दान� / स��दान-कारक� 

५. अपादान� / अपादान-कारक� 

६. अिधकरण� / अिधकरण-कारक� 

१३०. िक� नाम कतृ�-कारक�? 

वा�े वत�मानया ि�यया सह यः कतृ��वेन अ�वेित त� कतृ�-कारक�। 

उदाहरण� - ‘रामः का�यं पठित’ इ�य� ‘पठित’ इित ि�या। ‘रामः’ च पठन-ि�यां 

करोित। त�मा� ‘रामः’ कता�। 

१३१. िक� नाम कम�-कारक�? 

कता� ि�यया य� �ा�ु� इ�ित त� कम�-कारक� इित उ�यत।े 

उदाहरण� - ‘बालः आ�ं खादित’ इ�य� ‘बालः’ कता�। सः ‘खादन’-ि�यां करोित। खादन-

ि�यया सः ‘आ��य’ आ�वाद� आ�ु� इ�ित। त�मा� आ� ं‘कम�-कारक�’ इित उ�यते। 

१३२. िक� नाम करण-कारक�? 

ि�यायाः िस�ौ य� अ�य�� उपकारक� भवित त� करण-कारक� इित उ�यते। 

उदाहरण� - ‘बालः ह�ेन आ�ं खादित’ इ�य� खादन-ि�यायाः िस�ौ ‘ह�ः’ अतीव 

उपकारकः। त�मा� ह�ः ‘करण-कारक�’ इित उ�यते। 

१३३. िक� नाम स��दान-कारक�? 

कता� दानि�यायाः कम�णा यं स�ब�धु� इ�ित त� ‘स��दान-कारक�’ इित उ�यते। 

उदाहरण� - ‘राजा िव�ाय धनं ददाित’ इित वा�े दान-ि�यायाः कता� ‘राजा’। ‘धन’ं कम�। 

राजा दानि�यायाः कम�भूतेन धनेन ‘िव�’ं स�ब�धु� इ�ित। त�मा� िव�ः ‘स��दान-कारक�’ 

इित उ�यते। 
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१३४. िक� नाम अपादान-कारक�? 

य� �योः िवयोगे एकः ��थरः एकः च चलः, त� ��थर� ‘अपादान-कारक�’ इित उ�यते। 

उदाहरण� - ‘वृ�ा� फलं पतित’ इ�य� पतना� पूव� फल-वृ�योः संयोगः आसी�। पतन-

काले �योः िवयोगः अभव�। पतन-ि�या फले अि�। अतः फलं चल�। वृ�ः तु ��थरः। 

त�मा� अ� वृ�ः ‘अपादान-कारक�’ इित उ�यते। 

१३५. िक� नाम अिधकरण-कारक�? 

ि�यायाः आधारः ‘अिधकरण-कारक�’ इित उ�यते। 

उदाहरण� - ‘रामः कट� उपिवशित’ इ�य� उपवेशन-ि�यायाः आधारः ‘कटः’ अि�। 

त�मा� कटः ‘अिधकरण-कारक�’ इित उ�यत।े 

८.४.२. कारक�तर-स�ब�ध-िववरण� 

१३६. वा��थ-पदानां ि�यायाः इतर�ः पदैः सह स�ब�धः िक��व�पः? 

‘अयो�यायाः महाराजः िव�ाय धेनुं ददाित’ इित वा�ं ��यता�। अ� ‘ददाित’ इित ि�या। 

‘महाराजः’ दान-ि�यां करोित। त�मा� महाराजः ‘कता�’। ‘अयो�यायाः’ दान-ि�यया सह 

सा�ा� स�ब�धः नाि�। अयो�यायाः स�ब�धः तु महाराजेन सह अि�। ‘महाराजः अयो�यायाः 

िव�ाय धेनुं ददाित’ इ�य� अयो�यायाः स�ब�धः िव�ेण सह अि�। ‘महाराजः िव�ाय 

अयो�यायाः धेनुं ददाित’ इ�य� अयो�यायाः स�ब�धः धे�वा सह अि�। अय� एव अि� 

‘वा��थ-पदानां ि�यायाः इतर�ः पदैः सह स�ब�धः’। 

८.४.३. ��ययैः वा��थ-पदाना ंपर�पर-स�ब�ध-बोधक�व� 

१३७. वा�े वत�मानानां पदाना ंपर�पर-स�ब�धः कथं बोिधतः भवित? 

वा�े वत�मानानां पदाना ंपर�पर-स�ब�धः �ायेण ‘पद-साधक�ः ��ययैः’ बोिधतः भवित (क� पद-

साधकाः ��ययाः? इित १०४तमे ��े ��यता�)।  

१३८. एतेषु क� ��ययाः कािन कारकािण बोधय��? 

एत� अध�न-को�क�न �प�ीभवित - 
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कारकािण बोधकाः 

��ययाः 

उदाहरण� 

कता� ित�-��ययाः /  

तृतीया िवभ��ः 

बालः आ�ं खादित। (अ� ‘ित’-��ययः कतृ�कारक� 

बोधयित) बालेन आ�ं खा�त।े(अ� ‘इन’इित ततृीया-

िवभ����ययः कतृ�कारक� बोधयित) 

कम� ित�-��ययाः / 

ि�तीया 

िवभ��ः 

बालेन मोदकः खा�ते। (अ� ‘ते’-��ययः कम�कारक� 

बोधयित) बालः मोदक� खादित। (अ� ‘अ�’ इित 

ि�तीया-िवभ����ययः कम�कारक� बोधयित) 

करण� तृतीया िवभ��ः यो�ा ख�ेन यु�ं करोित। 

स��दान� चतुथ� िवभ��ः राजा िव�ाय धेनुं ददाित।  

अपादान� प�मी िवभ��ः व�ृा� फलं पतित। 

अिधकरण� स�मी िवभ��ः बालः कट� उपिवशित। 

१३९. क� ��ययाः वा��थ-पदानां ि�यायाः इतर�ः पदैः सह स�ब�धा� बोधय��? 

�ायः सु�-��ययाः वा��थ-पदानां ि�यायाः इतर�ः पदैः सह स�ब�धा� बोधय��। अध�न-

को�क� एता�शािन कितिच� उदाहरणािन ��ूय�–े 

स�ब�धः बोधकः ��ययः उदाहरण� 

�व-�वािमभावािद-

स�ब�धाः 

ष�ी िवभ��ः मगध�य राजा यजित। (�व-�वािम-

भावः) 

वृ��य शाखा पतित। 

(अवयवावयिव-भावः) 

सुवण��य क��डलं शोभत।े (�क�ित-

िवक�ित-भावः) 
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‘उभयतः’ इित अ�ययेन 

योगः 

ि�तीया िवभ��ः नदी� उभयतः वृ�ाः स��। 

‘सह’ इित अ�ययेन योगः तृतीया िवभ��ः रामणे सह सीता वनं ग�ित। 

‘नमः’ इित अ�ययेन 

योगः 

चतुथ� िवभ��ः देवाय नमः अ�ु। 

‘ऋते’ इित अ�ययेन योगः प�मी िवभ��ः �ाना� ऋते मु��ः नाि�। 

‘क�शल’-श�देन योगः  स�मी िवभ��ः िव�ः ह�रपूजने क�शलः अि�। 

१४०. �थमा िवभ��ः वा��थ-पदानां क� स�ब�धं बोधयित? 

�ाितपिदक��यः �थमा-िवभ��-��ययानां योजनेन पदािन एव िस�ािन भव��, एषा िवभ��ः 

वा�े एक�य पद�य अपर�ण पदेन कमिप स�ब�धं न बोधयित।  

* * * 



१३६ शा�-प�रचाियका  
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चतुथ� �करण� 

पुराण-िववरण� 

१. पुराण-श�द�य �यु�ि�ः अथ�ः च 

तुलसीकानन ंय� य� प�वनािन च। 

पुराणपठनं य� त� सि�िहतो ह�रः॥ - (�ीमाक��ड�य-पुराण�) 

१. िक� नाम पुराण�? 

“पुरा अथ�षु आनयित इित पुराणिमित”- प�-पुराणे किथत�। 

२. प�-पुराणे किथत� इित उ��; तिह� अ�य� क�� पुराण-�यु�ि�ः अथ�ः च किथतः? 

पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च वायु-पुराण,े ��ा�ड-पुराणे, म��य-पुराण,े महाभारते च महिष�-

�यासेन किथतः । 

३. महिष�-�यासेन किथतः इित उ��; तिह� अ�येन क�न पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च �ो�ः? 

सायणाचाय�ण, या�काचाय�ण, पािणिन-मुिनना, मधुसूदन-सर�वितना, राजशेखर�ण चािप पुराण-

�यु�ि�ः अथ�ः च �ो�ः । 

४. वाय-ुपुराणे पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः उ�ः? 

वाय-ुपुराणे उ�� य� “पुरा पर�परा ं व�� पुराणं तेन व ै �मृत�” इित। त�ाम य� �ाचीन-

पर�परायाः वण�न� उपल�यते त� पुराण�। 

५. ��ा�ड-पुराणे पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः उ�ः? 

��ा�ड-पुराणे उ�� य� – 

“य�मा� पुरा�भू�ैत� पुराणं तने त��मृत� । 

िन��म�य यो वेद सव�पापैः �मु�यते”॥ इित। 

त�ाम य� �ाचीनानां घटनानां वण�न� उपल�यते त� पुराण� । 
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६. म��य-पुराणे पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः उ�ः? 

“पुरातन�य क�प�य पुराणािन िवदुबु�धाः” इित म��य-पुराणे उ��। त�ाम य� �ाचीनानां 

िवदुषा� ऋषीणां च िवचाराः �क��पताः त� पुराण� इित बुधाः वद��। 

७. महाभारते पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः उ�ः? 

“पुराणमा�यानं पुराण�” इित महाभारते उ��। अथा�� �ाचीन� आ�यान� एव पुराण�। 

८. सायणाचाय�ण उ�ः पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः? 

“पुराणं पुरातन-वृ�ा�-कथन-�प� आ�यान� अथवा जगतः �ागव�था� अनु��य सग�-

�ितपादक� वा�जातं पुराण�” इित। अथा�� जगतः उ��ेः िवकास-�मः, िववरणं च  य� 

�ा�यते त� ‘पुराण�’ इित उ�यते। 

९. या�काचाय�ण उ�ः पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः? 

“पुरा नवं भवित” इित या�काचाय�ण उ��। अथा�� �ाचीन�वे अिप नवीन�वं त� पुराण�व�। 

१०. पािणिन-मुिनना उ�ः पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः? 

पािणिनमु�यनुसार� ‘पुरा भविमित पुराण�’ इित। अथा�� य� पवू�� अभव� त� पुराण� । 

११. मधुसूदनसर�वितना उ�ः पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः? 

“िव�सृ���रितहासः पुराण�” इित मधुसदूनसर�वितना उ��। स�पूण�-िव��य इितहासः य� 

विण�तः त� पुराण� इित। 

१२. आचाय�ण राजशेखर�ण उ�ः पुराण�य �यु�ि�ः अथ�ः च कः? 

“वेदा�यानोपिनब�ध�ायं पुराण�” इित आचाय�ण राजशेखर�ण उ��। त�ाम वदेा�यानानां 

िनब�धनं य� क�त ंत� पुराण� इित । 

२. पुराणानां रचनाकालः 

१३. पुराणानां रचना कदा जाता? 

त� पुराणं वेदैः सह स�ात� इित अथव�-वेद�य म�े उ�� - 
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ऋचः सामािन छ�ांिस पुराणं यजुषा सह। 

उ���ा�ि�र� सव� िदिव दवेा िदिव ि�ताः॥ (अथव�वेद-११/७/२४) 

एतेन �ायते य� वदेैः सह एव पुराण�य उ�ि�ः जाता। 

१४. अथव�-वेदे उ�� इित �ात�; अ�य� क�� क�� पुराण-रचना-काल�य उ��खः अि�? 

गोपथ-�ा�णे, शतपथ-�ा�णे, बृहदार�यक�, छा�ो�योपिनषिद, आप��ब-धम�सू�े, हष�च�रते च 

पुराण-रचनाकाल�य उ��खः अि�। 

१५. गोपथ-�ा�ण ेपुराण-रचना-काल�य िवषये िक� उ��? 

“एव� इमे सव� वदेा िनिम�ताः सक�पाः सरह�याः स�ा�णाः सोपिनष�ाः सेितहासाः 

सा�वया�याताः सपुराणाः स�वराः” इित (गोपथ-�ा�ण�-�पाठक-२)। 

िव�-सृ��ः इितहासः एव ‘पुराण�’। इ�थ� उप�र ‘सेितहासाः’ इित श�दा� ‘पुराण�’ इित अथ�ः 

�हीतुं श�ते। 

१६. शतपथ-�ा�णे पुराण-रचना-काल�य िवषये िक� उ��? 

“सोऽयिमित िकि�� पुराणमाच�ीत” इित। (शतपथ-�ा�ण�-१३/४/३/१३ ) त�ाम वेदे य� 

उ�� तदेव सरल-भाषया पुराणे किथत ंवत�ते। 

१७. बृहदार�यक� पुराण-रचना-काल�य िवषये िक� उ��? 

“इितहासः पुराणं िव�ा उपिनषदः” इित। (बृहदार�यक�-२/४/११) त�ाम वैिदक-काले एव 

पुराण� अिप िव�ा�वेन �िति�त� आसी�। 

१८. छा�ो�योपिनषिद पुराण-रचना-काल�य िवषये िक� उ��? 

“इितहास-पुराणं प�मं वेदाना ंवेद�” इित छा�ो�योपिनषिद उ��। त�ाम परुाणं प�मः वेदः 

एव अि�। 

१९. आप��ब-धम�सू� ेपुराण-रचना-काल�य िवषये िक� उ��? 

“अथ पुराणे �ोकानुदाहर��, अ�ाशीितसह�ािण” इित आप��ब-धम�सू�े उ��। एतने �ायत े

य� धम�-सू�-रचनाकाले अिप पुराणानां �ोक-रचना �वत�त े�म। 

२०. महाकिवना बाणभ��न िवरिचते हष�च�रते पुराण-रचना-काल�य िवषये िक� उ��? 
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“पुराणे वायु-�लिपतिमित” महाकिवना बाणभ��न िवरिचत े हष�च�रते उ��। त�ाम पुराणािन 

वायुना किथतािन स��। 

३. पुराणानां सं�या 

२१. पुराणानां �यु�ि�ः, अथ�ः, कालः च उ�ः अधुना पुराणािन कित स�� इित प�यामः - 

अ�ादश पुराणािन स�� । 

२२. कािन अ�ादश पुराणािन? 

‘म-�यं भ-�य�ैव �-�यं व-चतु�य� । 

अ-ना-प-िल�-ग-क�-�कािन पुराणािन �च�ते॥ इित �ीम� -देवी-भागवते उ��।  

अ� ��येक� पुराण�य आिदम� अ�र� गृहीतं वत�ते। पुराणानां �ोक-सं�या �ीम� -भागवत-

महापुराणे उि�िखता वत�ते। �योः आधार�ण पुराणानां नामािन, �ोक-सं�या च अध�न-

को�क� ��ूयते - 

पुराण-नामािन �ोक-सं�या 

म��य-पुराण� १४,००० 

माक��ड�य-पुराण� ९,००० 

�ीम�ागवत-महापुराण� १८,००० 

भिव�य-पुराण� १४,५०० 

��-पुराण� १०,००० 

��ा�ड-पुराण� १२,००० 

��वैवत�-पुराण� १८,००० 

िव�णु-पुराण� २३,००० 

वायु-पुराण� २४,००० 

वामन-पुराण� १०,००० 

वराह-पुराण� २४,००० 
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अ��न-पुराण� १५,४०० 

नारद-पुराण� २५,००० 

प�-पुराण� ५५,००० 

िल�-पुराण� ११,००० 

ग�ड-पुराण� १९,००० 

क�म�-पुराण� १७,००० 

�क�-पुराण� ८१,१०० 

आह�य �ोक-सं�या -  ४,००,००० 

४. पुराणानां ल�णािन 

२३. पुराण�य कित ल�णािन? 

पुराणा�य प� ल�णािन स��। 

२४. पुराण�य तािन प� ल�णािन कािन? 

एत�-िवषये िव�णुपुराणे उ�� य� -  

सग�� �ितसग�� वंशो म�व�रािण च। 

वंशानुच�रत�ैव पुराणं प�ल�ण�॥ 

एतदाधार�ण पुराणा�य प� ल�णािन यथा १. सग�ः, २. �ितसग�ः, ३.वंशः, ४. 

म�व�रािण, ५. वंशानुच�रतं चेित। 

२५. प�सु ल�णेषु सग�ः कः? 

मूल-�क�तौ ि�गुण-िव�ोभा� जगतः िविवध-पदाथा�ना� उ�ि�ः एव ‘सग�ः’ अथा�� ‘सृि�ः’ इित 

उ�यते। 

२६. प�सु ल�णेषु �ितसग�ः कः? 

�लयः, सृ��ः पुनः�ादुभा�वःच‘�ितसग�ः’ इित उ�यते। 

 



१४२ शा�-प�रचाियका  

२७. प�सु ल�णेषु वंशः कः? 

देवाना�ऋषीणांचक�ल-पर�पराणांवण�न�एव‘वंशः’ इित उ�यते। 

२८. प�सु ल�णेषु म�व�र� िक�? 

मनोः, मनु-पु�ाणा,ं देवतायाः, इ��य, ऋषेः, भगवतः अंशावताराणां चेित एतेषां ष�णा ंवण�नं 

“म�वतर�” इित उ�यत।े म�व�र� नाम काल�य गणना, प�रमाणं वा। एक�मा� मनोः अपर-

मन-ुपय��ं यः कालः भवित सः ‘म�व�र�’ इित उ�यते। आह�य चतुद�श म�व�रािण स��। 

२९. तािन चतुद�श म�व�रािण कािन? 

तािन चतदु�श म�व�रािण यथा -  

१. �वाय�भुव� २. �वरोिचष� ३. औ�म� ४. तामस� 

५. र�वत� ६. चा�ुष� ७. वैव�वत� ८. साविण� 

९. द�-साविण� १०. ��-साविण� ११. धम�-साविण� १२. ��-साविण� 

१३. देव-साविण� १४. इ�-साविण�   

३०. प�सु ल�णेषु वंशानुच�रतं िक�? 

िविभ�-वंशेषु उ��ाना ं महष�णां राजष�णां चच�र�-वण�न,ंवंश-पर�परा-वण�नं च‘वंशानुच�रत�’ 

इित क�यते ।  

५. महापुराण�य ल�णािन 

३१. महापुराण�य कित ल�णािन स��? 

अ� सग� िवसग�� �थानं पोषणमतूयः। 

म�व�र�शानुकथा िनरोधो मु��रा�यः॥ (�ीम�ागवत�-२/१०/०१) 

अथ च 

सग��ाथ िवसग�� विृ�र�ा�रािण च । 

वंशो वंशानुच�रतं स�ंथा ह�तुरपा�यः॥ (�ीम�ागवत�-१२/०७/०९) 

इित कथनानसुार� महापुराण�य दश ल�णािन भव��। तािन यथा - 
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�ीम�-भागवत�य 

�मः ि�तीय-�क�धानसुार� �ादश-�क�धानुसार� 

१ सग�ः सग�ः 

२ िवसग�ः िवसग�ः 

३ �थान� वृि�ः 

४ पोषण� र�ा 

५ ऊतयः अ�रािण 

६ म�व�र� वंशः 

७ ईशानुकथा वंशानुच�रत� 

८ िनरोधः सं�था 

९ मु��ः ह�तुः 

१० आ�यः अपा�यः 

(सग�ः, �ितसग�ः अथा�� ‘सं�था’, अ�रािण नाम ‘म�व�रािण’, वंशः, वंशानुच�रतं चेित 

महापुराण�य दशसु ल�णेषु एतािन प� ल�णािन उप�र२४तमे ��े ‘पुराण-प�-ल�णे’ 

�ातािन एव) 

३२. महापुराण�य दशस ुल�णेषु ‘िवसग�ः’ कः? 

प�ुषानुगृहीतानामतेेषां वासनामयः। 

िवसग�ऽयं समाहारो बीजा�ीजं चराचर�॥   

(�ीम�-भागवत-महापुराणे १२/७/१२)  

यथा बीजा� बीजं जायते तथैव जीवे�यः जीवाना� उ�ि�ः एव ‘िवसग�ः’ इित उ�यते। 

३३. महापुराण�य दशस ुल�णेष ु‘वृि�ः’ का? 

विृ�भू�तािन भूताना ंचराणामचरािण च। 

क�ता �वेन नृणा ंत� कामा�ोदनयािप वा॥   

(�ीम�-भागवत-महापुराणे १२/७/१३) 
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अथा�� सव�षां जीवाना ंजीवन-यापनाय चराचर-पदाथा�ना� उपयोिगता ‘वृि�ः’ इित उ�यते। 

३४. महापुराण�य दशस ुल�णेष ु‘र�ा’ का? 

र�ाऽ�युतावतार�हा िव��यानु युगे युग।े 

ितय���य�िष�देवेषु ह�य�े यै�यीि�षः॥   

(�ीम�-भागवत-महापुराणे १२/७/१४) 

र�ायाः स�ब�धः पर��णा परमा�मना सह िव�ते। भगवतः युगे युगे धम�-र�ाथ�� 

अंशावतारः एव ‘र�ा’ इित उ�यत।े 

३५. महापुराण�य दशस ुल�णेष ु‘ह�तुः’ कः? 

ह�तुज�वोऽ�यसगा�देरिव�ाकम�कारकः। 

यं चानुशियनं �ा�र�याक�तमुतापर�॥  (�ीम�-भागवत-महापुराणे १२/७/१८) 

‘ह�तुः’ इित पद� अ� जीवानां क�ते �यु��। जीवः �वीयेन ��ा��-कम�णा िव��य, सृ��ः 

तथा �लय�य कारण� अि�, अतः जीवः ‘ह�तुः’ इित उ�यत।े 

३६. महापुराण�य दशस ुल�णेष ु‘अपा�यः’ कः? 

�यितर�का�वयो य�य जा���व�नसुषुि�षु। 

मायामयेषु त� �� जीववृि��वपा�यः॥ (�ीम�-भागवत-महापुराणे १२/७/१९) 

सव�षां जीवाना� आ�य-�थानं पर�� वत�ते। त�मा� पर�� एव ‘अपा�यः’ इित उ�यते। 

६. पुराणानां कता� 

३७. पुराणानां कता� कः? 

पुराणाना ंकता� महिष�ः �यासः वत�ते। 

३८. महष�ः �यास�य अ�यािन नामािन कािन? 

महष�ः �यास�य अ�यािन नामािन ‘क��णः’, ‘�ैपायनः’, ‘वेद�यासः’,‘बादरायणः’, ‘पाराशरः’, 

‘पाराशय�ः’, ‘स�यवतीसुतः’, ‘माठरः’, ‘कानीनः’, ‘स�य-भारतः’, ‘स�यवतः’, ‘स�यरतः’ 

इ�यादीिन स��। 
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३९. पुराण-कतु�ः महष�ः �यास�य �मुखानां ना�ा ंरह�यं िक�?  

नाम ना�ः रह�य� 

क��णः महष�ः शरीर� �याम-वण�� आसी�। अतः सः ‘क��णः’।  

�ैपायनः महष�ः ज�म �ीपे जात�। अतः सः ‘�ैपायनः’।  

वेद�यासः महिष�ः वेदानां िव�ार� क�तवा�। अतः सः ‘वेद-�यासः। उ�� 

अिप - ‘िव�यास वेदा� य�मा� स त�मा�ास इित �मृतः’ 

(�ीमहाभारते आिदपव�िण ६६.८८) 

बादरायणः महिष�ः बद�र-वने पुराणानां रचनां क�तवा�। अतः सः ‘बादरायणः’। 

पाराशरः/ पाराशय�ः सः महष�ः पराशर�य पु�ः आसी�। अतः ‘पाराशरः’ तथा च 

‘पाराशय�ः’ इित ना�ी �ा�वा�।  

स�यवतीसतुः/ 

स�यवतः 

महिष�ः मातुः स�यव�याः पु�ः आसी�। अतः सः ‘स�यवतीसतुः’ 

तथा च ‘स�यवतः’ इित नाम�यां �यातः। 

४०. महष�ः क��ण-�ैपायन-�यास�य ना� ना� उ� लखेः क�� �ा�यत?े 

महष�ः क��ण�ैपायन�यास�य ना�ा� उ��खः िशव-पुराणे वायु-संिहतायां �ा�यते। त�था- 

�ापर� समनु�ा�े ततृीये युगपय�ये । 

जातः पराशरा�ोगी वास�यां कलया हर�ः॥ 

�ीपे तु बदरी�ाये बादरायणम�युत�। 

�ीपे जातो यतो बाल�ेन �ैपायनोऽभव�॥ 

वेदशाखािवभजना�ेद�यासः �क�ि��तः। 

�यासना�ा चर�य��म�वतीय� महीतले॥ 

स पुन�ा�पर� चा��म� क��ण�ैपाना�यया। 

अर�यिमव ह�याशी स�यव�यामजायत॥ 

संि�� स पुनव�दां�तुधा� क�तवा� मुिनः। 

वेद�य�तया लोक� वदे�यासः इित �ुतः॥ - (िशवपुराणे वायुसंिहता-०१/३४-३८) 
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४१. उप�र, “स पुन�ा�पर� जातः” इित उ��। तिह� पुराणानुसार� कित �यासाः स��? क� च 

त?े 

पुराणानुसार� अ�ािवंशितः �यासाः स��। ते यथा - 

१. ��ा ८. विस�ः १५. ��या�णः २२. वाज�वा 

२. �जापितः ९. सार�वतः १६. धन�यः २३. तृणिब�ुः 

३. शु�ाचाय�ः १०. ि�धामा १७. क�त�यः २४. ऋ�ः (वा�मीिकः) 

४. बृह�पितः ११. िविलखः १८. जयः २५. श��ः 

५. सूय�ः १२. भर�ाजः १९. भार�ाजः २६. पराशरः 

६. मृ�युः  १३. अ�री�ः २०. गौतमः २७. जातुकण�ः 

७. इ�ः १४. वण� २१. अय�मा २८. क��णः �ैपायनः �यासः 

एतावतः िव�ृत�य सािह�य�य रचनया �ी�यासः मानवेषु महा�� उपकार� अकरो�। 

अ��म� संसार� न कोऽिप िवषयः ता�शः वत�ते य�य परामश�ः �यास-रचनासु न जातः। 

त�मा� ‘�यासो���� जग� सव��’ इित अिभयु�ाना� उ��ः �थान ेएव। �ी�यास�य महा� 

प�र�मः अयं सम�ा� अिप मानव-जाित� उपक�तवा�। त�मा� एव �ी�यास�य व�ना� 

इ�थं क�व��� - 

नमोऽ�ु ते �यास िवशालबु�े फ��ारिव�ायतप�ने�। 

येन �वया भारततलैपूण�ः ��ािलतो �ानमयः �दीपः॥ 

अिप च - 

अचतुव�दनो ��ा ि�बा�रपरो ह�रः। 

अभाललोचनः श�भुभ�वा� बादरायणः॥ 

तथा च - 

�यासाय िव�णु�पाय �यास�पाय िव�णवे। 

नमो वै ��िनधये वािस�ाय नमो नमः॥ 

४२. �ी�यास�य ज�म कदा जात�? 

वैव�वत-म�व�र� �ापर-युगे �ीक��णािवभा�वा� �ा� �ीवेद�यास�य स�यवती-पराशरा�यां ज�म 
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जात�। आषाढमास�य शु�-प��य पूिण�मायां अ�य महष�ः ज�म जात� इित ��या अ�ािप इयं 

ितिथः ‘�यास-पूिण�मा’ अथवा ‘गु�-पूिण�मा’ इित ना�ा पा�यते। परमगुरोः �ी�यास�य �मरण-

पूव�क� अ�ािप अ�या ंितथौ िश�याः �वा� �वा� गु�� पूजय��।   

७. उपपुराणािन 

४३. कािन उपपुराणािन? 

क�षा�न िवदुषा� इदं मत ंवत�ते य� पुराणानां ल�णेषु प�िभः ल�णैः यु�ािन यािन पुराणािन 

भव�� तािन ‘उपपुराणािन’ इित उ�य�े। 

४४. उपपुराणािन क�न रिचतािन स��? 

उपपुराणािन महिष�णा वेद�यासने रिचतािन स��। 

४५. उपपुराणािन कित स��? 

अ�ादश उपपरुाणािन स��। 

४६. तािन उपपुराणािन कािन? 

अ�ादश उपपुराणािन यथा - 

१) सन��मार� २) नारिसंह� ३) �का�� ४) िशवधम�� 

५) दुवा�सा ६) नारदीय� ७) किपल� ८) वामन� 

९) औशनस� १०) ��ा�ड� ११) व�ण� १२) कािलका 

१३) माह��र� १४) शा�ब� १५) सौर� १६) पाराशर� 

१७) मा�रच� १८) भा�कर�   

८. पुराणानां मह�व� 

४७. पुराण-रचनायाः �योजनं िक�? 

वेदाथ� व ैपुराणािन सेितहासािन श��तः। 

जपय��िस� �यथ� िव�ा ंचा�या��मक� जपे�॥ - या�व���मृितः-१/१०१ 
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यदा वदेो�ा� अथा�� �ातुं लोकाः असमथा�ः अभव�दा वेदो�ाथ��य �ानं कथा-

उपा�यानािद-�ारा सुलभं क�ु� पुराणािन �वृ�ािन। पुराणािन वेद�य मिहमानं वध�ियतु� एव 

�वत��े।  

वेदेषु, उपिनष�सु च ‘स�यं वद’, ‘धम� चर’, ‘मातृदेवो भव’, ‘िपतृदेवो भव’, ‘आचाय�देवो 

भव’, ‘अितिथदवेो भव’, ‘ि�या देय�’, ‘ि�या देय�’, ‘�वा�याया�मा �मदः’ इ�यादयः 

उपदेशाः क�ताः स��। कथा आबालवृ�े�यः रोचते। त�मा� पुराणैः एते एव उपदेशाः कथा-

उपा�यानािद-�ारा जनानां �दयषुे �ढीि�य�े। यथा - ‘स�यं वद’ इ�य�य उपदेश�य मिहमा 

पुराणेषु स�यवािदनः महाराज�य ह�र���य उपा�यानने �ािपतः। ‘धम� चर’ इ�य�य 

उपदेश�य मिहमा पुराणेषु धम�राज�य युिधि�र�य अ�येषां च नैक�षा ं च�रतैः विण�तः। 

‘मातृदेवो भव’, ‘िपतृदेवो भव’ इित उपदेशयोः �ीराम�य, �वणक�मार�य च च�रतेन बोधनं 

पुराणेषु वत�ते। ‘आचाय�देवो भव’ इ�य�य उपदेश�य मिहमानं वण�ियतुं �वयं भगवतः राम�य, 

भगवतः क��ण�य च गु�क�ल-गमन�य वृ�ा�ः पुराणेषु ��यते। ‘ि�या देय�’, ‘ि�या देय�’ 

इ�यािदिभः दान�य उपदेशः वेदेषु क�तः। दान�य मिहमा पुराणेषु दधीिच-कण�-स�शानां 

पा�ाणां मा�यमेन �ितपािदतः।  

४८. मनु�ये�यः पुराण-सािह�य�य मह�म ं�दानं िक�? 

जीवने आ�या��मक-�गतये ये िविवधाः मागा�ः उपिद�ाः,तेषा� अनसुरणाय �ायः ससंार-�यागः 

अिनवाय�ः। समाज�य अ�पः एव अंशः एवं �कार�ण ससंार-�यागे समथ�ः सफलः च भवित। 

संसार� ��थत�य गृह�थ�य क�ते आ�या��मक-िवकासाय ‘भ��ः’ एव सुकरः उपायः। वेदे 

�ितपािदता ‘उपासना’ एव पुराणेषु ‘भ��ः’ इित ना�ा उपबंृिहता वत�ते। भ��-माग��य 

सु�यव��थत ंम�डन ंसवा�दौ पुराणेषु एव जात�। उ�� च – 

�वणं क�त�न ंिव�णोः �मरणं पादसेवन�। 

अच�नं व�नं दा�यं स�यमा�मिनवेदन�॥ - �ीम�ागवत� ७.५.२३ 

अ� भ��-माग��य िविवधाः नव �काराः उ�ाः।  

अथ च – 
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�ीिव�णोः �वणे परीि�दभव� वैयासिकः क�त�न े

��ादः �मरणे तदि�भजने ल�मीः पृथुः पूजने। 

अ��र�विभव�ने किपपितः दा�येऽथ स�यऽेजु�नः 

सव��वा�मिनवदेने बिलरभू� क��णाि�र�षां फल�॥ 

अ� भ��ः ��येक� �कार� यः अितशेते ता�श� आदश�भूत ं पा�ं �मा�रत�। पुराणेषु ��येक� 

पा��य िव�ृताः कथाः अिप उपल�य�े। एतदवे अधुना को�क�य साहा�येन ��ूयते – 

�मः भ��ः �कारः त� आदश�ः िवशेषः 

१ �वण� महाराजः 

परीि��  

�ीशुकदेवा� �ीम�-भागवत�य �वणं क��वा 

मो�ं �ा�वा�। 

२ क�त�न� �ीशुकदेवः  शैशवा� एव �ीम�-भागवत�य िनर�र� क�त�नं 

क�तवा�। 

३ �मरण� ��ादः  �ाण-अपाये अिप नारायण�य जपं न 

�य�वा�। 

४ पाद-सेवन� ल�मीः  िनर�र� नारायण�य पादौ सेवते। 

५ अच�न� महाराजः पृथुः  शत� अ�मेध-य�ैः भगव�-अच�नं क�तवा�। 

६ व�न� अ��रः  भगव�-नाि� �ुत ेएव द�डव� �णमित �म। 

७ दा�य� �ीहनुमा�  सव�षु कालेषु �ीराम�य काया�य उ�सुकः 

भवित। 

८ स�य� अजु�नः  �ीक�णेन सह उ���� स�य� ऊढवा�। 

९ आ�मिनवेदन� महाराजः 

बिलः  

भगवतः वामन�य चरणं �व-म�क� ऊढवा�। 

४९. भारतीय-समाजे पुराण-सािह�य�य �भावः कः? 

समाजे आचय�माणानां �त-जप-तप�-�वा�यायादीनां िविधः, मिहमा च िविवधािभः कथािभः 

पुराणेषु गु��फतः वत�ते। इ�थ ं पुराणािन सामा�यजने�यः आचार-िश�णाय महिष�णा �यासेन 
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उपिद�ािन स��। िश�ण�य �दयभूतः िवषयः ‘मू�य-िश�णं’ वत�ते। मू�य-िवहीनः �गतः अिप 

समाजः िवनाशं �ित एव ग�ित। पुराणािन एतािन मू�यािन एव �ाहय��। मू�याना� दनै��न-

जीवने आरोपणाय िविवधा� उपाया� सूचय��।  

अ�ािप पुराणानां चचा�, गानं, वण�नं च न क�वलं ��चया��मे िव�ालयेषु भवित, अिप त ु

जीवन�य ��येक� अव�थायां भवित। इ�थं अ�िव�-िव�ालय�य जन�य अिप मू�य-िश�णं 

पुराणैः ि�यते। एवं िह उ�यते – 

�ुितिव�िभ�ा �मृतयोऽिप िभ�ाः  

नैको मुिनय��य वचः �माण�। 

धम��य त�वं िनिहतं गुहायां  

महाजनो येन गतः स प�थाः॥ 

�ाक�तः जनः यदा धमा�धम�योः िववेक� कतु� न श�ोित तदा परुाणे विण�तानां राम-क��णादीना ं

वृ�ानां, �ये�-�े�ाना,ं महाजनाना,ं सता ं च च�रतािन �मृ�वा ततः कत��य-अकत��य�य िनण�यं 

करोित। इ�थं पुराणािन भारतीय-समाज�य माग�-दश�नाय नैका� आदशा�� ��ुव��। 

पुराणानां महा� �भावः भारतीय-समाज-जीवने �ि�-गोचरः भवित। तेनैव कारणेन िव� े

भारतीया-सं�क�ितः सव�ः �ूयते। भारतीय-समाज-जीवने �ढाः नैक� आचाराः, जीवन�य 

मह�वपूण�-�स��षु च अनु�ात�याः िवधयः पुराण-मूलकाः एव स��। इ�थं भारतीय-सं�क�तेः 

भारतीय-समाज-जीवन�य च स�य� �ानाय अिप पुराणा�ययन� उपकरोित। 

५०. पुराणेषु िक� िन�िपतं वत�ते? 

पुराणेषु चतुणा�� अिप युगानां िन�पणं वत�ते। अतीतेषु युगेषु ये �स�ाः जाताः ते यथा पुराणेषु 

उपल�य�े तथैव वत�मान�य युग�य �स�ाः अिप पुराणेषु �ा�य�,े िक� ब�ना ततः अ�े वत�मान े

स�भािवनां �स�ानां िन�पण� अिप पुराणे नैक� उपल�यते। इ�थं पुराणािन भूत-वत�मान-

भिव�य�-कािलक-�स�ाणा ंवण�नं ��ुव��।  

५१. पुराणाना� अ�ययनेन कः लाभः? 

“�ुित-�मृती उभे ने�े पुराणं �दयं �मृत�” इित देवीभागवते उ��। पुराणा�ययन�य लाभाः 

अधो िलिखतेषु प�ेषु स�य�  विण�ताः। ते यथा - 
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वेदाथा�दिधक� म�य ेपुराणाथ� वरानने। 

वेदाः �िति�ताः सव� पुराणे ना� संशयः॥  (नारद-पुराण�-२/२४/१७) 

य� ��� िह वदेेषु न ��� �मृितषु ि�जाः। 

उभयोय�� ��� िह त� पुराणैः �गीयत॥े  (�क�-पुराण�-�भासख�डः-२/९२) 

िवशेषतः कलौ �यास पुराण�वणा�त।े 

परो धम� न पंुसा ंिह मु���यानपरः �मृतः॥ 

या गितः पु�यशीलाना ंय��नां च तप��वना�। 

सा गितः सहसा तात पुराण�वणा� खलु॥ 

पापं स�ीयत ेिन�यं धम��ैव िववध�ते। 

पुराण�वणा��ानी न ससंार� �प�त॥े (िशवपुराण�-उमासंिहता-अ=१३) 

इ�थं पुराणाना� अ�ययनेन मन�ुय�य जीवने शा��ः, मृ�यु-भया� मु��ः, जीवना�े च मो�ः 

सुलभः भवित।  

९. पुराणेषु गु��फताः िवषयाः 

५२. पुराणषुे क� क� िवषयाः �ितपािदताः? 

एत�-िवषये नारद-पुराणे उ�� य� - 

सव�वेदाथ�सारािण पुराणानीित भूपते। 

तक��ु वादः ह�तुः �या�ीित�वैिहकसाधन�॥ 

य�कम�ि�यावेदः �मृितव�दो गृहा�मे। 

�मृितव�दो ि�यावेदः पुराणेषु �िति�तः॥ 

पुराणेषु �ितपािदते�यः िवषये�यः क�चन इ�थं स�� –  

१. वेदा�यानािन २.दश�न-शा�� ३. आयुव�दः 

४. राजनीित-शा�� ५. धम�-शा�� ६. अथ�-शा�� 

७. काम-शा�� ८. मो�-शा�� ९. �योितष-शा�� 

१०. वा�ु-शा��  ११. भूगोल-शा�� १२. खगोल-शा�� 
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१३. त�व-�ान� १४. नीित-शा�� १५. शक�न-शा�� 

१६. स�ीत-शा�� १७. सािह�य-शा�� १८. श�-िव�ा 

१९. �याकरण-शा�� २०. छ�ः-शा�� २१. यु�-िव�ा 

१०. पुराणेषु अवताराः 

५३. पुराणेषु भगवतः नारायण�य कित अवताराः विण�ताः स��? 

पुराणेषु भगवतः चतुिव�शितः अवताराः विण�ताः स��। तेषु �मुखाः दश स��। 

५४. �मुखाः दश अवताराः क�? 

वनजौ२ वनजौ२ खव�ः१ ि�रामी३ सक�पो१ऽक�पः१। 

अवतारा दशैवैत ेक��ण�ु भगवा� �वय�॥ 

अवताराणां िववरणं यथा -  

�मः स��तः अवतार-नाम 

१ वनजौ (वन� अथा�� जल�) म��यावतारः 

२ क�मा�वतारः 

३ वनजौ (वन� अथा�� अर�य�) वराहावतारः 

४ नृिसंहावतारः 

५ खव�ः �ीवामनावतारः 

६ ि�रामी दशरथ-पु�ः �ीरामावतारः 

७ �ीपरशुरामावतारः 

८ �ीबलरामावतारः 

९ सक�पः (क�पया सिहतः) �ीबु�ावतारः 

१० अक�पः (कठोर-क�पा-युतः) �ीक��वतारः 

एषः स�हः - 
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म��यः क�म� वराह� नारिसंहोऽथ वामनः। 

रामो राम� क��ण� बु�ः क��क� ते दश॥ 

५५. भगवतः चतुिव�शितः अवताराः क�? 

व-न-�य ंक-चतु�क� ह-ब-प-र-म-यु�मक�। 

स-ध-य-दा-�वताराःचतुिव�शित स�काः॥ 

को�क-साहा�येन अवताराणां नामािन जानीमः - 

�मः स�ेपः अवतार-नाम �मः स�ेपः अवतार-नाम 

१ ‘व’-

�य� 

वराहावतारः १३ ‘ब’-यु�मक� बलरामावतारः 

२ वामनावतारः १४  बु�ावतारः 

३ वेद�यासावतारः १५ ‘प’-यु�मक� पृथ-ुअवतारः 

४ ‘न’-

�य� 

नृिसंहावतारः १६  परशरुामावतारः 

५ नर-नारायणावतारः १७ ‘र’-यु�मक� रामावतारः 

६ नारदावतारः १८  ऋषभावतारः 

७ ‘क’-

चतु�क� 

क��णावतारः १९ ‘म’-यु�मक� म��यावतारः 

८ क�मा�वतारः २०  मोिहनी-अवतारः 

९ किपलावतारः २१ ‘स’ सन��मारावतारः 

१० क��वतारः २२ ‘ध’ ध�व��र-अवतारः 

११ ‘ह’-

यु�मक� 

ह�सावतारः २३ ‘य’ य�-नारायणावतारः 

१२ हय�ीवावतारः २४ ‘द’ द�ावतारः 

११. �ीम�-भागवत-महापुराण�य प�रचयः 

५६. ‘भागवत’-श�द�य अथ�ः कः? 

भागवत-श�द�य �े �यु��ी इ�थं �द�य�त े-  

१. भगवा� च भगव�ः च एतेषां च�र�ं य��म� त� भागवत�। अ� भगवतः च�र�ं वत�त,े 

भगवतः िविवधाना� अवताराणां च�र�ं िव�ते, भगव�-भ�ानां च च�र�ं िव�त े इित एतदथ�� 
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एत� ‘भागवत�’ इित उ�यते।  

२. भगवता �ो�� य� त� भागवत�।  
प�ा�या� अिप ‘भागवत’-श�द�य अथ�ः इ�थ� उ�यत े-  

भातीदं सव�लोक�षु गीयते नारदािदिभः। 

व�र�� सव�शा�ाणां त�वं परमगोिपत�॥ 

अथ च -  

य�ािधक��य गाय�� व�य�त ेधम�िव�रः। 

वृ�ासुरवधोपेत ंत�ागवतिम�यत॥े (देवी-भागवत)े 

अ� �थम-�ोक�य ��येक� पाद�य �थमः वण�ः ‘भा-ग-व-त’ श�द�य एक�कः वण�ः वत�ते। 

ि�तीय-�ोकानसुार� ‘भागवत’-��थः गाय�ी-म��य एव िव�रः वत�ते। 

५७. �ीम�-भागवते िक� अि�? 

एषः ��थः परीि��-�ीशुकदेवयोः संवाद-�पः अि�। अ��म� ��थे �ादश �क�धाः, ३३५ 

अ�यायाः, १८००० �ोकाः, ४७६००० वणा�ः च स��।  

५८. �ीम�-भागवत�य उ�ि�ः कथं जाता? 

स�दशाना ंपुराणानां रचना� ेअिप �ीवदे�यास�य मनिस प�रतोषः न जातः। तदा त�मै दवेिष�ः 

नारदः उपिद�वा� य� तने िकि�� भ��-रस-�धानं पुराणं िवरचनीय� इित। तदा �ीवदे�यासः 

�ीम�-भागवत�य रचनाया� उ�ु�ः जातः। 

५९. �ीम�-भागवत�य वैिश�ं िक�? 

एत� पुराण� उप�र उ��ः महापुराण�य दशिभः ल�णैः यु�� अि�। त�मादेव एत� 

‘महापुराण�’ इित क�यते। अ�य महापुराण�य माहा��यं �ीप�-पुराणे, �ी�क�-पुराणे च 

विण�तं वत�ते। भगवतः िव�णोः चतुिव�श�याः अवताराणां वण�न� अ��म� ��थे वत�ते।  

अ�येषां पुराणाना� अपे�या अ��म� महापुराणे अिधकानां छ�सा� उपयोगः वत�ते। �थान े

�थाने ग�-भागाः अिप अ� वत��े। इतः पूव� �ीवेद-�यासेन िवरिचतािन स�दश पुराणािन, 

�ीमहाभारतं च �ान-�धानािन आस�। भ��-िवरिहतं �ान ं शु�कता� आप�ते। एता� एव 

शु�कता� अनुभव� �ीवदे�यासः देवष�ः नारद�य वचनेन यदा �ीम�-भागवत�य रचनायां �व�ृः 
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तदा सः आन��य परा ं का�ां �ा�नो� इित �ूयते। अतः �ीम�-भागवतं �ीवेद-�यास�य 

‘समािध-भाषा’ उ�यते। एतेन एव अ� �ितपािदत�य अथ��य गा�भीय� िकय� �या� इित ऊिहतु ं

श�ते। �ीम�-भागवत�य �ितपा�-िवषयः यथा िवल�णः तथैव त�य भाषा अिप िवल�णा। 

अ�य गूढाथ��य �ानं न सहज�। त�मा� एव �ीम�-भागवत�य िवषये ‘िव�ावतां भागवत े

परी�ा’ इित उ��ः जनेषु �िस�ा। 

अ�य महापुराण�य �श�ौ उ�� य� -  

�ीम�ागवत ंपुराणितलक� य�ै�णवानां धन ं

य��म� पारमह��यमेवममलं �ानं पर� गीयते। 

य� �ान-िवराग-भ��-सिहतं नै�क�य�मािव�क�त ं

त�ृ�व� �पठ� िवचारणपरो भ�ा िवमु�ये�रः॥ 

अथ च - 

िनगमक�पतरोग�िलत ंफलं शुकमुखादमृत�वसंयुत�। 

िपबत भागवतं रसमालयं मु�रहो रिसका भुिव भावुकाः॥ 

पुन� - 

धम�ः �ो��झतक�तवोऽ� परमो िनम��सराणां सता ं

वे�ं वा�वम� व�ु िशवदं ताप�यो�मूलन�। 

�ीम�ागवत ेमहामुिनक�ते िक� वा पर�री�रः 

स�ो ��व��यतेऽ� क�ितिभः शु�ूषुिभ���णा�॥   

य�िप भ��-रस�य अ� �ाधा�यं तथािप मो�ह�त ू �ान-वैरा�ये अिप अ� उपिद��। इ�थ� 

अ�य ��थ�य पठन ं मनु�य�य परम-ल�य-भूत�य मो��य साधक� अि� इित ह�तोः �ीम�-

भागवतं ‘पुराण-ितलक�’ अि� इित उप�र प�े उ��।  

अपर��म� प�े �ीम�-भागवत ं वेदरािश-�पा� सव�-काम-पूरका� क�प-वृ�ा� पिततं मधुर� 

फल� अि� इित विण�त ंवत�त।े क�पतरोः अिप पण�-शाखािदक� र�यं न भवित। िक� ुएत�य 

िनगम-क�पतरोः फल� अतीव र�य� इित �वयं �ीशुकदेवः आ�वा� अ�मा� आ�ासयित। 

अ�य �ीम�-भागवत�य �वणेन ई�रः स�ः भ��य �िद िवराजते इित अ��मे प� ेउ��।  

सव�ः अिप पूव���ः गुणैः इदं महापुराणं सवा�सु �यासक�ितषु ��े� म�य�े िव�ासंः। 
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६०. �ीम�-भागवत-महापुराण�य समाजे कः �भावः अि�? 

स�सु अिप �याय-मीमांसा-वेदा�ािद-दश�नेषु अ� सनातन-पर�परा� अनुसरतः समाज�य महा� 

अंशः वै�णवः अि�, त�ाम िव�णु-भ�ौ ��ावा� अि�। �ाचीनकाला� समाजे �ढा �ीम�-

भागवता�ययन-कथन-क�त�न-पर�परा एव त� मूलं कारण� इित व��� श�ते। अ� िच�व� 

विण�ताः बालक��ण�य लीलाः अ�ािप लोकानां िच�तािन हर��। त� वत�मान-िववरणानुगुणाः 

�ीक��ण�य �ितमाः अ�ािप गृह� गृह� से�य�े।  

पुराणेषु एत� पुराण� अतीव लोक-ि�यं वत�ते। अ�य क�त�न ंगान ंच अ�ािप सव�� �वत�त।े 

इयं कथा �िस�ा य� - ‘राजा परीि�� स�स ुएव िदनेषु त�क-दंशेन मृ�योः शाप� �ा�नो�। 

ततः पर� एतावता अ�पेन कालेन मो�-�ाि�ः कथं �या� इित सः अिच�य�। ता�शाय 

परीि�ते �ीशुकदेवः �ीम�ागवत-कथां �ाविय�वा �रमं पदं �ापयित’। एतेन एव �ीम�-

भागवत�य �वणं मो�-साधक� इित िस�यित। ‘अित�ा�ाना ंमनु�याणा� अिप अ�य पुराण�य 

�वणेन स�ितः भवित’ इित �ितपादय�ः नैकाः कथाः �ीम�-भागवते वत��े। तासा� 

आधार�ण एता�शः िव�ासः भारतीय-जन-मानसे �ढः वत�त।े त�मा� नैक� �ीम�-भागवत-

स�ाहानां सवैभव� आयोजन� अ�ािप ि�यते।  

�ीम�-भागवत-महापुराणे �ीक��णः त�य लीलाः चैव क��-�थाने वत��े। त�मा� �ीक��ण�य 

लीलाना ं याव� िवशद ं वण�न� अ� उपल�यते ताव� अ�य� क��ािप न उपल�यत।े क��ण�य 

एताः एव कथाः मीरा, सूरदासः, रसखानः, नरिसंह-मह�ता, तकुारामः, एकनाथः इ�यादीना ंभ�-

िशरोमणीनां �ेरणा �ोतांिस जाताः। ततः एव �े�रतैः नकै�ः लेखक�ः सं�क�तने अनुपम�य 

�ो�सािह�य�य, का�याना,ं नाटकानां चािप रचना क�ताः। स�ंक�तेतर-भाषािभः अिप अनुपमाना ं

पदाना,ं का�याना,ं भजनानां, नाटकाना,ं चलि��ाणां च रचनाः जाताः।  

६१. �ीम�-भागवते �ितपािदताः िवषयाः क�? 

�ीम�-भागवते �ादश �क�धाः स�� इित पूव�� उ��। तेषा िववरणं यथा- 

�मः �क�ध-नाम अ�याय

-सं�या 

िवषय-व� ु

१ अिधकार- १९ देविष�-नारद-�यास-समागमः, भागवत-रचनायै �ेरणा, 
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लीला उ�रा-क��ी-भी�मैः च क�ता भवतः �ुितः, परीि��-

ज�म-वृ�ा��, धम�-पृ�वी-संवादः, परीि�ते ऋिष-शापः, 

परीि�तः अनशन�तं च।  

२ साधन-

लीला 

१० �ीशुकदेव-मुखा� कथार�भः, स�ोमु��ः, �म-मु��ः, 

िवरा�-�वरा�-वण�न,ं चतु��ोक�भागवतोपदेशः च। 

३ सग�-लीला ३३ उ�व-िवदुर-संवादः, सृि�-�ि�या-वण�न,ं वराहावतार-

कथा, जय-िवजययोः कथा, दवे�ित-कद�म-िववाहः, 

किपलावतार-कथा, किपल-प�ा�यायी च। 

४ िवसग�-

लीला 

३१ िशव-सती-कथा, द�-य�-िव�वंसः, �ुव-प�ा�यायी, 

पृथु-च�रत,ं पुर�न-प�ा�यायी, देवष�ः नारद�य 

�चेतो�यः उपदेशः च। 

५ �थान-लीला २६ ि�य�त-च�रत,ं ऋषभदेव-कथा, भरत-जडभरत-च�रतं, 

भवाटवी-भुवनकोश-�ीप-वण�नं, खगोल-भूगोल-

प�ा�यायी, सूय��य रथ-गित-वण�नं, नरकाणां वण�नं च। 

६ पोषण-

लीला 

१९ अजािमलोपा�यान,ं नारायण-कवचोपदेशः, वृ�-महाराज-

�ुितः, वृ��य पूव�च�रत,ं पुंसवन-�त-िविधः च।  

७ ऊित-लीला १५ िहर�यकिशपोः तप�या�, ��ाद-च�रतं, धम�-प�ा�यायी, 

वणा��म-धमा�ः च। 

८ म�व�र-

लीला 

२४ म�व�राणां वण�न,ं गजे�-मो�-कथा, समु�-म�थन-

�स�ः, बिल-वामन-कथा, म��यावतार-कथा च। 

९ ईशानुकथा-

लीला 

२४ च�वंश-सूय�वंश-भृगुवंश-वण�नं, सुक�या-

�यवनोपा�यानं, अ�बरीश-कथा, ि�श�-ह�र��-सगर-

भगीरथ-कथा, ग�ावतरण-कथा, शक��लोपा�यान,ं 

ययाित-च�रत,ं र��देव-कथा च।  
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१० िनरोध-लीला ४९+४१ 

= ९० 

�ीक��ण�य �ाक�,ं गोक�ले बा�य-लीलाः, गोवध�न-

लीला, रास-प�ा�यायी, मथुरा-गमनं, क�स-चाणूर-

मुि�क-क�वलयादीनां वधः, गुरोः सा�ीपनेः सकाशा� 

िव�ा-�हण,ं �ा�रका-िनमा�णं, ���णी-हरणं, �ीक��ण�य 

अ�ये िववाहाः, भगवतः गृहचया�, द�व�-िवदुरथ-

उ�ारः, क��ण-सुदाम-मेलन,ं वेद-�ुितः, �ीक��ण�य 

अ�याः लीलाः च।   

११ मु��-लीला ३१ देविष�-नारद-वसुदवे-संवादः, नवयोगी�राणां सवंादः, 

द�ा�ेय�य चतुिव�शितः गुरवः, �ान-प�ा�यायी, ब�-

मु�-भ�ानां ल�णं, भगव�-िवभूतीना ंवण�नं, �ान-कम�-

भ��-योग-वण�नं, भगवतः उ�वाय अ��मोपदेशः, 

भगवतः �वधाम-गमनं च। 

१२ आ�य-

लीला 

१३ किल-युगे राज-वंशानां धमा�णां च वण�न,ं कलौ नाम-

स�ीत�न�य मिहमा, च�वारः �लयाः, �ीशुकदेव�य 

परीि�ते अ��मोपदेशः, जनमेजय�य सप�स�,ं पुराणानां 

ल�णािन, माक��ड�य�य तप�या�, �ीम�ागवत�य 

सि��ा िवषयसूिचः, पुराणानां �ोकस�ंया, 

�ीम�ागवत�य मिहमा च।  

एतेन स�ह-�ोक�न अिप �ीम�-भागवत�य िवषय-व�ुनः वण�नं ि�यते – 

आदौ देवक�दवेगभ�जननं गोपीगहृ� वध�नं  

मायापूतनजीवतापहरणं गोवध�नो�ारण�। 

क�स�ेदनकौरवािदहनन ंक��ीसुतापालन� 

एत�ागवत ंपुराणकिथत ं�ीक��णलीलामृत�॥ 

६२. �ीम�-भागवत�य �मुखाः टीकाः काः? 

�ीम�-भागवत�य �मुखाः टीकाः यथा - 



पुराण-िववरण� १५९ 

�मः टीकायाः नाम टीका-कतु�ः नाम 

१ भावाथ�-दीिपका �ीधर�वामी 

२ भावाथ�-दीिपका-�काशः (इयं उप�र 

उ�ायाः भावाथ�-दीिपकायाः टीका वत�ते) 

�ीवंशीधर 

३ दीिपनी टीका �ीराधा-रमण-दास-गो�वामी 

४ �ीम�-भागवतचि�का �ीम�ीरराघवाचाय�ः 

५ िस�ा�-�दीपः �ीम�-शुकदेवः 

६ सुबोिधनी टीका �ीम�-व�भाचाय�ः 

�ीक��णश�रशा��णा षोडश-ख�डा�मक� �ीम�ागवत�य एकादशिभः टीकािभः यु�� 

‘अनेकटीकोपेतं भागवत�’ इ�ययं ��थः स�ीक��य �कािशतः वत�ते। 

६३. �ीम�-भागवत�य समीि�ता आवृि�ः कया सं�थया �कािशता? 

अहमदाबाद-��थतेन भो.जे.िव�ाभवनेन अ�य महापुराण�य समीि�ता आविृ�ः �कािशता 

वत�त।े 

१२. इतरािण परुाणािन 

६४. �ीम�-भागवता� इतर�षु पुराणेषु िक� िक� वत�त?े 

�ीम�-भागवता� अ�येषु पुराणेषु वत�मानािन विैश� �ािन को�क-साहा�येन जानीमः -  

�मः पुराण-नाम वैिश�ािन 

१ म��य-पुराण� पुराणे अ��म� �ीिव�णोः ‘म��य’-आ�य�य �थम�य 

अवतार�य कथा वत�ते।  

२ माक��ड�य-

पुराण� 

��णः िश�य�य माक��ड�य�य ना�ा एत�य पुराण�य नाम 

क�त�। पुराणे अ��म� धम��य िवशदं िववरणं वत�ते। देवी-

माहा��येन सिहता दुगा� स�शती अ��म� एव पुराणे 

अ�भ�वित। एषा एव ‘च�डी-पाठः’ इित ना�ा अिप �िस�ा। 
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३ भिव�य-पुराण� पुराणे अ��म� भिव�य�-कथन�, िविवधाना� उ�सवानां वण�न,ं 

िविवधानां तीथा�ना ंच वण�न� उपल�यते।  

४ ��-पुराण� अ��म� पुराणे िश�प-कलायाः, सं�क�तेः, यु�-कलायाः, तीथ�-

�थानानां च वण�नािन उपल�य�े। ‘आिद-पुराण�’ इ�यिप 

एत�य पुराण�य अपर� नाम वत�ते। 

५ ��ा�ड-पुराण� अ��म� पुराणे बहवः राज-वंशाः, �शासन-िनयमाः, शासन-

�यव�थाः, �याय-�यव�थाः च विण�ताः स��। �िस�ं 

‘लिलता-सह�-नाम-�ो��’ अ��म� एव पुराणे उपल�यते।  

६ ��वैवत�-

पुराण� 

अ��म� पुराणे राधा-क��णयोः च�रत�य िव�ृतं वण�न ंवत�ते। 

अ� उ�� य� क��णः एव पर�� अि�। िशवः, ��ा 

इ�यादयः सव� अिप देवाः क��ण�य एव अवताराः स�� इित 

अ� �ितपािदत�। 

७ िव�ण-ुपुराण� अ��म� पुराणे भगवतः िव�णोः कथाः स��।  

८ वायु-पुराण� एत� पुराणं �ामु�येन भगवतः िशव�य मिहमा-गानं करोित। 

पुराणे अ��म� दि�ण-भारत�य िव�ृतं वण�न� उपल�यते। 

९ वामन-पुराण� अ��म� पुराणे भूतल ेवत�मानाना ंिशव-स�ब�ानं �थानानां 

वण�नं, त�-स�ब�ानां कथानां च स�हः वत�ते। 

१० वराह-पुराण� अ��म� पुराणे भगवतः िव�णोः वराहावतार�य िव�ृतं वण�नं 

वत�ते। उ�र-भारते िव�मानाना ंिव�णु-स�ब�ानां �थानानां त�-

स�ब�-कथाना ंच अ� वण�न ंिव�ते। 

११ अ��न-पुराण� एत� पुराणं �ान-कोशः इव वत�ते। अ��म� भूगोल-शा�ं, 

इितहासः, राज-नीितः, िश�ा, यु�-िव�ा, �याय-�यव�था, नगर� 

जल-िवरतण-�यव�था, वा�ु-शा�� इ�यादयः िविवधाः 

िवषयाः चिच�ताः स��। “आ�नेये िह पुराणेऽ��म� सवा� िव�ा 

�दिश�ताः”। 
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१२ नारद-पुराण� वेद-वेदा�ाना ंिव�ृता चचा�, त� अिप िवशेषतः �योितष-

शा��य िविश�ा चचा� अ� वत�ते। भारत�य �मुखाना ंनदीना,ं 

तीथ�-�थानाना ंच अ� वण�न ंवत�ते। ‘नारद-प�रा��’ इित 

�िस�ं �करण� अ��म� एव पुराणे अि�।  

१३ प�-पुराण� भगवतः िव�णोः अवताराणां चचा� अ� वत�ते। िशव-िव��वोः 

पर�पर स�ब�धः अिप अ� चिच�तः। 

१४ िल�-पुराण� एत� पुराणं ‘िल��य’ िशव�य �तीक�वेन �ितपादन ंकरोित। 

शैव-स��दायानुसार� सिृ�-िनमा�ण�य �ि�या अिप अ� 

िव�रशः उ�ा। 

१५ ग�ड-पुराण� पुराणे अ��म� िव�णु-ग�डयोः संवादः वत�त।े अ� �वग�-

नरकयोः वण�नं वत�ते। कम�णः पुनज��मनः च िस�ा�ः अ� 

विण�तः वत�ते।  

१६ क�म�-पुराण� अ� िशव�य िव�णोः च िविवधाः कथाः स�िलताः स��।  

१७ �क�-पुराण� एत��म� पुराणे िशव-पु��य काि��क�य�य ज�मनः कथा वत�ते। 

सवा�िधकाः �ोकाः अ��म� पुराणे स��। अ�य �भास-ख�ड� 

�भास�े��य, �ीसोमनाथ�य च वण�नं वत�ते। सु�िस�ा 

‘�ीस�यनारायण-�त-कथा’, ‘गु�-गीता’ चािप अ��म� एव 

पुराणे वत�ते। 

एक�न �ोक�न पुराणानां सारः �िस�ः एव अि�, यथा - 

अ�ादशपुराणेषु �यास�य वचन�य�। 

परोपकारः पु�याय पापाय परपीडन�॥ 

१३. इितहास-पुराणयोः भेदः 

६५. इितहासः इ�यु�� िक�? 

इित+ह+आस = इितहासः। त�ाम पुरा ‘एवं �कार�ण एव आसी�’ इित। सं�क�त-वा�ये 
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‘इितहास’-श�देन रामायण-महाभारत-��थयोः प�रगणनं भवित। इितहास�य ल�णं यथा - 

धमा�थ�काममो�ाणामुपदेशसम��वत�। 

पूव�वृ�ं कथायु�िमितहासं �च�ते॥ (िव�णु-धम��र-पुराण� ३/१५/११) 

६६. इितहास-पुराणयोः भेदः कः?  

य� क�वल ंभूत-काल�य �िस�ं वृ�ा�ं, च�र�ं, कथन,ं वाता�, य�ुािन च विण�तािन भव�� सः 

इितहासः। य� भूत-भिव�य�-वत�मान-स�ब�ाना� ई�श-�स�ाणा ं वण�नं वत�त े त�ुराण� इित 

क�यते। 

आिदगु�-श�राचाय�ः कथयित य� �ाचीना�यानाना� आ�याियकानां च  यः भागः वत�त ेसः 

इितहासः इित क�यते। एवं च सृि�-�ि�यायाः वण�ना�मकः भागः पुराण� इित क�यते। 

१४. रामायण-िववरण� 

६७. �थमः इितहास-��थः कः? 

भगवतः �ीराम�य च�रतं य� विण�तं त� रामायणं �थमः इितहास-��थः। 

६८. रामायण-श�द�य कः अथ�ः? 

राम�य अयनं = रामायण�। 

६९. िक� नाम ‘अयन�’? 

अयन-श�द�य एते अथा�ः स�� – 

१. भ��ः २. सेवा ३. माग�ः ४. च�रत� ५. शा�ं ६. गमनं चेित। 

७०. रामायणं क�न रिचत�? 

महिष�ः वा�मीिकः सवा�दौ रामायणं रिचतवा�। ततः पर� स�ंक�त-भाषया अ�ये अिप रामायण-

��थाः रिचताः स��। ते यथा - योगवािस�-रामायण�, आन�-रामायण�, अ�या�म-

रामायण�, काक-भुशु��ड-रामायण�,अग�य-रामायण�, अ�त-रामायण�, च�पू-रामायण�, 

क�ि�वास-रामायण� इ�यािद। �ादेिशक-भाषािभः अिप ब�िभः रामकथा िवरिचता। तासु �मखुः 

��थः अवधी-भाषया गो�वािम-तुलसीदास-िवरिचत ं �ीरामच�रतमानस�। �ीतुलसीदासः महष�ः 

वा�मीक�ः एव अवतारः अि� इित जन�ुितः वत�ते। 
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७१. महिष�ःवा�मीिकःकः? 

अ�या�म-रामायणानुसार� महिष�ः वा�मीिकः पूव�-ज�मिन दशस ु�चेत�स ुदशमः �चेताः आसी�। 

७२. ‘वा�मीिक’-श�द�यकःअथ�ः? 

व�मीका� जातः  = वा�मीिकः । इद ं �ूयत े य� तपः आचर� एषः वृ�ा व�मीकाि�ग�तः 

अथवा ऋिष-मुिनिभः व�मीका� िन�कािसतः। अतः सः ‘वा�मीिकः’ इित ना�ा �िस�ः। 

७३. महष�ः वा�मीक�ः मूल ंनामिक�? 

महष�ः वा�मीक�ः मूल ंनाम ‘र�ाकरः’ इित। अ�या�म-रामायणानुसार� र�ाकरः भृग-ुवंशे �ा�ण-

क�ल ेजातः। त�य द�र�ौ िपतरौ त ं वन े �य�व�ौ। ततः कौिच� िभ�द�पती तं विध�तव�ौ। 

यौवने सः लु�ठन-वृि�� आचरित �म। ततः “िक� तव पाप ेतव क�ट��बः सहभागी भिव�यित?” 

इित देविष�णा नारदने पृ�ः। त� एव ��ं सः क�ट��बीया� प�ृित। तदा त ेवद�� ‘पापं तवैव 

त�सव� वयं त ुफलभािगनः” इित। एत� �ु�वा �बु�ः सः तपः आच�रतवा�। तपोबलेन सः 

महिष�ः वा�मीिकः संजातः। 

७४. महष�ः वा�मीक�ः अ�यािन नामािन कािन? 

�ाचेताः, मै�ाव�िणः, वा�मीिकः, आिद-किवः चैतािन वा�मीक�ः अपरािण नामािन स��। 

७५. रामायण�य रचना कथं जाता? 

कदािच� महिष�ः वा�मीिकः �ानाथ� तमसा-न�ाः तीर� गतः। न�ाः तीर� �ौ�-द�पती िवहरतः 

�म। कि�� �याधः तयोः नर-�ौ�ं बाणेन हतवा�। एत� ��ा महिष�ः वा�मीिकः शोकाक�लः 

जातः। यदा त�य शोकः �ोक�व� आगतः तदा त�य मुखा� अनु���-छ�िस रामायण�य बीज-

भूतं प�ं �फ��रत�। त� च यथा -  

मा िनषाद �ित�ां �वमगमः शा�तीः समाः। 

य�ौ�िमथुनादेकमवधीः काममोिहत�॥   

प�े अ��म� �ीरामायण�य �मेण सव�षा� अिप का�डाना ंस��तः वत�त।े  

७६. अ�य आिद-का�य�य �धानः रसः कः? 

‘क�ण-रसः’ अ�य का�य�य �धानः रसः अि�। शोकः क�ण-रस�य �थािय-भावः भवित। 
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नर-�ौ��य वधा� महष�ः वा�मीक�ः �दये उ���य शोक�य प�रणित-�पेण एव रामायण�य 

रचना जाता इ�यतः एत�य आिद-का�य�य �धानः रसः क�ण-रसः अभव�।  

 आिद-का�ये अ��म� अ�ये अिप रसाः साहा�यकाः स�� इित �ीवा�मीिकरामायणे एव 

आिद-किवना उ��। त� यथा - 

हा�य��ारका��यरौ�वीय�भयानक�ः। 

बीभ�सा�तसंयु�� का�यमेतदगायता�॥ (बालका�ड� ४.९) 

७७. �ीरामायणे क� क� साहा�यकाः रसाः क�� क�� वत��?े 

अ��म� िवषये �ीराम-कणा�मृते एषः �ोकः वत�ते – 

��ार� ि�ितन��नीिवहरणे वीर� धनुभ��न े

का��यं बिलभ�नेऽ�तरसं िस�धौ िग�र�थापने। 

हा�यं शूप�णखामुखे भयवह� बीभ�समा�यामुखे 

रौ�ं रावणमद�ने मुिनजने शा�ं वपुः पातु नः॥  

७८. अधुना रामायण�य सि��ं प�रचयं प�यामः -  

सं�क�त-वा�ये रामायण� आिदका�यं म�यते। महिष�ः वा�मीिकः स��ित �वत�मान�य 

‘वैव�वत’-म�व�र�य �थमः किवः अि�, अतः सः आिदकिवः इित ना�ा स�बो�यते। महष�ः 

वा�मीक�ः �श�ौ �ी�ेमे�ेण उ�� य� -  

स वः पुनात ुवा�मीक�ः सू�ामृतमहोदिधः। 

ॐकार इव वणा�नां कवीना ं�थमो मुिनः॥  (रामायण-म�री) 

क�ज�ं राम रामेित मधुर� मधुरा�र�। 

आ�� किवताशाखां व�े वा�मीिककोिकल�॥ (�ीराम-र�ा�ो��) 

रामायणे स� का�डािन स��। तािन यथा -  

का�ड� का�ड�य नाम कथा-भागः 

१ बाल-का�ड� �ीराम�य बाल-लीलाः, गु�क�ले अ�ययन�, िववाहः च। 

२ अयो�या-का�ड� �ीराम�य वन-गमन�। 
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३ अर�य-का�ड� �ीराम�य अर�ये प�र�मण�, ऋिष-सेवा, य�-र�ा, 

रा�स-वधः, �ानोपल��धः च। 

४ िक��क�धा-का�ड� �ीराम-सु�ीवयोः मै�ी, वािल-वधः, सु�ीव�य 

रा�यािभषेकः च। 

५ सु�र-का�ड� हनुमतः समु�-ल�नं, सीता�वेषण�, ल�ा-दहनं च। 

६ यु�-का�ड� �ीराम-रावणयोः यु��य वण�न�। 

७ उ�र-का�ड� �ीराम�य रा�यािभषेकः, सीता-�यागः, अ�मेध-य�ः, 

�ीराम�य �वधाम-गमनं च। 

एतेषु स�स ुका�ड�षु ५०० सगा�ः २४००० �ोकाः च स��। तथा िह-  

चतुिव�श�सह�ािण �ोकानामु�वा� ऋिषः। 

तथा सग�शता� प� ष� का�डािन तथो�र�॥  (बालका�ड� ४.२) 

२४००० �ोका�मक� �ीरामायणं २४ अ�रा�मक�य गाय�ी-म��य िव�ारः अि� इित 

िव�ांसः म�य�े। गाय�ी-म��य, �ीरामायण�य च �थमः वण�ः, अ��मः वण�ः च त-कारः 

एव अि�। वण�मालायां त-कारः सुखदायकः ग�यते।  

एत� का�यं माधुय�ण, ओजसा, �सादगुणेन च सम��वत ं वत�ते। एत� अ�य� ं �ा�लं, 

भावपूण�, मनोहर�, पद-लािल�य-युतं, रस-पूण� च अि�। अ��म� मानवीया�ः-�क�तेः साल�ार� 

िन�पणं, नैसिग�क� िव�ेषणं च ��यते। िग�र-िनझ�र-नदी-व�यलता-वृ�-पु�प-ष�ऋत-ु�भृतीना ं

�ाक�ितक-��यानां सजीव-िच�ण� अ� या�शं विण�तं न ता�श� अ�य� सुलभ�। अ��म� 

आचार-संिहतायाः, स�यतायाः च सु�प�� िच�ं �ा�यते। महाका�ये अ��म� आदशा�िन च�र�ािण, 

नीित-िश�ायाः स�हः, वेदोपवेदानां िन�कष�ः, छ��-संगीतादीना� अ�वयः च वत�ते। नव-रस-

�िचरा आिद-कवेः इयं क�ितः अि�तीया वत�ते।उ��च - 

सदूषणािप िनद�षा सखरािप सकुोमला। 

नम��मै क�ता येन र�या रामायणी कथा॥ (नलच�पूः १.११) 

७९. �ीरामायण�य कथानक� िक�? 

अ��म� िवषय ेएषः �ोकः �िस�ः - 
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आदौ राम तपोवनािदगमन ंह�वा मृगं का�नं 

वैदेहीहरणं जटाय ुमरणं सु�ीव स�भाषण�। 

वािलिन�हणं समु�तरणं ल�ापुरीदाहनं 

प�ा�ावणक��भकण�हननमेति� रामायण�॥ 

अपरः अिप कि�� �ोकः यथा- 

ज�मादौ �तुर�णं मुिनपतेः �थाणोध�नुभ��नं 

वैदेही�हणं िपतु� वचना�ोराटवीगाहन�। 

कोद�ड-�हणं खरािदमथनं मायामृग�ेदनं 

ब�ा��ध�मणं दशा�यिनधनं चैदि� रामायण�॥  (�ीरामकणा�मृत�) 

८०. रामायण�य टीकाः काः? 

रामायण�य का�न सं�क�त-टीकाः यथा- 

टीका-नाम टीकाकारः 

रामािभरामी �या�या नागोिज-भ�ः 

भूषण-टीका गोिव�राजः 

रामायण-िशरोमिणः िशवसहायः 

तीथ�-�या�या माह��रतीथ�ः 

�ायः सवा�स ुअिप भारतीय-भाषासु अिप �ीवा�मीिक-रामायण�य नैकाः टीकाः उपल�य�े। 

८१. �ीवा�मीिक-रामायण�य समीि�ता आवृि�ः कया सं�थया �कािशता? 

�ीवा�मीिक-रामायण�य समीि�ता आवृि�ः वडोदरा-��थत-�ा�य-संशोधन-सं�थया �कािशता। 

१५. महाभारत-िववरण� 

८२. इितहास-��थे अपरः ��थः कः? 

इितहास-��थ ेअपरः��थः महिष�णा �यासेन िवरिचतं महाभारत ंवत�त।े 
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८३. ‘महाभारत’-श�द�य कः अथ�ः? 

‘महाभारत’-��थ�य िवकासे �यः चरणाः वत��े। ता� वयं को�क-साहा�येन जानीमः - 

�मः सं�करण� �ोक-स�ा िवशेषः 

१ जय-संिहता ८८०० �ी�यास-वैश�पायनयोः संवादः 

२ भारत-संिहता २४००० �ीवैश�पायन-जनमेजययोः संवादः 

३ महाभारत� १,००,००० सूत-शौनकादीनां सवंादः 

भरत-वंशीया� अिधक��य क�तः ��थः ‘भारत�’ इित ना�ा �िस�ः। भारत�य एव प�रबंृिहतं 

�व�पं ‘महाभारत�’ अि� इित उप�रतन-को�का� �ायते। इ�थं ‘मह�वा� भारत�वा� 

महाभारतमु�यत’े।  

८४. �ीमहाभारत�य रचियता कः? 

�ीमहाभारत�य रचियता �ीवेद�यासः।  

८५. �ीमहाभारत�य रचना कथं जाता? 

अ��म� िवषये कािच� आ�याियका �िस�ा। �ीवेद�यासः िवशाल-काय�य �ीमहाभारत�य 

लेखनाय लेखक�य अ�वषेण� अकरो�। �ीगणेशः महाभारत-लेखन�य काय�� अ�ीक�तवा�। 

त� �ीगणेशेन उ�� य� लेखन-काले यिद �ी�यासः म�ये �िच� �थिगतः भवे� तिह� सः 

त��म� एव �णे लेखन-काय� �य�यित। �ी�यासेन इद� अ�ीक�त�। तने अिप समयः �थािपतः 

य� �ीगणेशेन अिविच� िक� अिप न लेखनीय� इित। इ�थं �योः स�म�या महाभारत�य 

लेखन-काय�� आर�ध�। त� �ी�यासः व�ा, �ीगणेशः च लेखकः अभव�। ��थ�य अ�य 

लेखनं ि�षु वष�षु स�प�� इित एतेन �ोक�न �ायते - 

ि�िभव�ष�ः सदो�थाय क��ण�ैपायनो मुिनः। 

महाभारतमा�यानं क�तवािनदमु�म�॥ - (आिदपव� ५६.३२)   

८६. �ीमहाभारत-का�य�य नायकः कः? 

�ीमहाभारत-का�य�य नायकः �ीक��णः। 
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८७. �ीमहाभारत-का�य�य �धानरसः कः? 

�ीमहाभारत�य �धानः रसः शा�रसः। 

८८. �ीमहाभारत�य �थमः �ोकः कः? 

नारायणं नम�क��य नर� चैव नरो�म�। 

देव� सर�वत� �यासं ततो ‘जय’मुदीरये�॥ 

एषः �ोकः �ीमहाभारत�य �थमः �ोकः त ुअि� एव, ��येक� पव�णः �ार�भ ेअिप एषः 

�ोकः वत�ते। नैक�षु पुराणेषु अिप एषः �ोकः पिठतः ��यते। अ� ‘जय’-श�दः �ी�यासने 

िवरिचत�य सम��य सािह�य�य परामश�कः ग�यते। 

८९. अधुना �ीमहाभारत�य सि��ं प�रचयं प�यामः - 

ल�-प�ा�मक� �ीमहाभारत ं स�ंक�त-वा�ये िवशालतमः ��थः वत�ते। ‘शत-साह�ी संिहता’ 

इ�यिप अ�य ��थ�य अपर� नाम वत�ते। अ��म� अ�ादश पवा�िण स��। स�ेपतः एतेन �ोक�न 

तािन �मतु� श�ुमः-  

म-�यं व-�यं चैव श-�यं स-�यं तथा। 

अ-�वो-�ी-भ-�-का�ैव आ-�यी भाित भारते॥ 

उप�रतन-�ोक� वत�मानाना ंस��तानां िववरणं यथा - 

�मः स��तः पव�-नाम �मः स��तः पव�-नाम 

१ म-�य� मुसल-पव� १० �व �वगा�रोहण-पव� 

२ महा��थािनक-पव� ११ उ उ�ोग-पव� 

३ व-�य� वन-पव� १२ �ी �ी-पव� 

४ िवरा�-पव� १३ भ भी�म-पव� 

५ श-�य� श�य-पव� १४ � �ोण-पव� 

६ शा��-पव� १५ क कण�-पव� 

७ स-�य� सभा-पव� १६ आ-�यी आिद-पव� 

८ सौि�क-पव� १७ आ�मेिधक-पव� 

९ अ अनुशासन-पव� १८ आ�मवािसक-पव� 
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��थे पव�णां यः �मः अि� तनेैव �मेण एव �मरणाय अध�नं प�� उपयु�� - 

पव��वािदसभावन ंननु िवराड��ोगभी�म�था 

�ोणः कण� च श�यसौि�कमथ �ीशा�नुशासने। 

आ�ामेिधकमा�म� मुशलं ��थानमारोहण� 

पवा�िण �ितपािदतािन किवना �ीम�महाभारते॥  

िववरणं यथा - 

पव�-सं�या पव�-नाम कथा-भागः 

१ आिद-पव� महाभारत�य अनु�मिणका भूिमका च 

२ सभा-पव� कौरव-पा�डवानां �तू-��डा 

३ वन-पव� �ूत-��डायां परािजतानां पा�डवानां �ादशवषा�िण याव� 

वनगमन�  

४ िवरा�-पव� पा�डवाना� एक-वषा��मकः अ�ात-वासः 

५ उ�ोग-पव� यु��य पूव�-स�ता, िवदुरनीितः च 

६ भी�म-पव� भगव�-गीतोपदेशः, कौरव-पा�डवानां भीषण-यु�ं, 

भी�म�य बाणश�या च 

७ �ोण-पव� सेनापित-पदे गु�-�ोण�य िनयु��ः, यु�ं च   

८ कण�-पव� सेनापित-पदे कण��य िनयु��ः, यु�ं च 

९ श�य-पव� सेनापित-पदे श�य�य िनयु��ः, यु�ं च 

१० सौि�क-पव� यु��य प�रसमाि�ः, सव�षां कौरवाणां वधः च 

११ �ी-पव� गा�धाया�ः शोकः, गा�धाया�ः �ीक��णाय शापः च 

१२ शा��-पव� भी�म�य युिधि�राय राज-धम�पदेशः, युिधि�र�य 

रा�यािभषेकः च 

१३ अनुशासन-पव� भी�म-युिधि�रयोः संवाद े�िस�ं ‘िव�ण-ुसह�-नाम-

�ो��’, भी�म�य मृ�युः च 
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१४ आ�मेिधक-

पव� 

युिधि�र�ण क�तः अ�मेध-य�ः 

१५ आ�म-

वािसक-पव� 

गा�धारी-धृतरा�-क��ीनां वन-गमनं मृ�यु� 

१६ मुसल-पव� �ीक��ण-बलरामयोः �वधाम-गमनं यादवाना ंनाशः च 

१७ महा��थािनक-

पव� 

युिधि�र�य राज�यागः, िहमालयं �ित ��थानं च 

१८ �वगा�रोहण-पव� �ौप�ा सह पा�डवानां �वग� �ित ��थान� 

महाभारत�य सारः एक�न �िस�ेन प�ेन यथा -  

�ूयतां धम�सव��वं �ु�वा चैवावधाय�ता�। 

आ�मनः �ितक�लािन पर�षां न समाचर��॥ इित। 

९०. अ�य ��थ�य वैिश�ं िक�? 

सम��य अिप सं�क�त-वा�य�य सारः महाभारत े वत�ते। सरलया, मधुरया, अितदीघ�-समास-

िवरिहतया च भाषया िलिखत�वा� ��थः अय� अ�य�ं लोक-ि�यः। ��थ�य अ�य रचना-

काला� �भृित अ�ाविध रिसकाः अ�य रसा�वादं क�व���। महाभारतं न क�वल� आ�यान� 

अिप तु िनिखलं वैिदक�, लौिकक� च त�यं, दश�नं, शा�-सारः, नीित-शा��, आचार-शा�ं च 

अ� िव�ते। धमा�थ�-काम-मो�-िवषयक� िनिखल� अिप िज�ािसतं त�य� अ� अवलो�ते। 

अतः एव उ�� - 

धम� चाथ� च कामे च मो�े च भरतष�भ। 

यिदहाि� तद�य� य�ेहाि� न त� �िच�॥ - (आिद-पव� ६२.५३) 

महाभारते उपयु��ािन अ�ादश पवा�िण (एक� िखल-पव� च), शत� उपपवा�िण, १९२३ 

अ�यायाःच स��। एत��म� का�ये अिधकांशािन प�ािन अनु���-छ�िस िवरिचतािन स��।  

महाभारत े �िस�ािन आ�यानािन अिप ब�िन स��। यथा -  शाक��लोपा�यान�, 

म��योपा�यान�, रामोपा�यान�, नलोपा�यान�, सािव�ी-उपा�यान� इ�यादीिन। 
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महाभारत�थाना ं कथोपा�यानादीनां महा� �भावः परवित�िन �िश�-सं�क�त-सािह�ये ��यते। 

कािलदास-भारिव-�ीहष�-भासािदिभः �े��ः स�ंक�त-किविभः �वीय-क�तयः महाभारत�थाना� 

उपा�यानाना� आधार�ण रिचताः। सं�क�ततेरास ु नैकासु भारतीय-भाषासु अिप महाभारताि�त� 

उ���� सािह�य ं रिचत�। �ीमहाभारत,ं �ीरामायणं च आि��य दूरदश�न-धारा-वािह�यः अिप 

लोक�षु महत� �िस�ं �ा�व�यः। 

�ीमहाभारते नकैाः ‘गीताः’ उपल�य�े। तासु ��थ�य अ�य भी�म-पव�िण वत�माना �ीम�-

भगव�-गीता अतीव मह�वपूणा�, �ानपणूा�, साव�कािलक�, िव�-िव�याता च वत�ते। अ�ादशिभः 

अ�यायैः गु��फता स�शतने �ोक�ः िवभूिषता इयं गीता यु�ा� िवमुखं, िवषाद-��ं च अजु�न ं

�ित �वय ंभगवतः �ीक��ण�य उपदेश-�पा वत�त।े िव�-सािह�य�य न कोऽिप ��थः ता�श� 

�शि�ं, �ित�ा ंच �ा�नो� या�श� महाभारते उपिनब�ा गीता �ा�वती।  

महाभारते धम�-�ाधा�य,ं य�-यागािद-कम�-का�ड-सम�वयः, अ�या�म-�भावः, नीित-दी�ा-

िश�ण�, मू�य-िश�णं, आचार-संिहता-संपोषणं च वत�ते। महाभारते का�य�, ऐित�ं, स�ीतं, 

नृ�य,ं वा�,ं कलाः, वै�क-शा�ं, वा�-ुशा�,ं पाक-शा�,ं �योितष-शा�ं, गिणत-िव�ानं, 

खगोल-भूगोल-वण�नं, जीव-शा�ं, रसायन-शा�ं, वन�पित-िव�ान�, अ�-श�- िव�ा, योग-

शा��, ��डाः, �यायामः, आदश�-अ�यापन-प�ितः इ�यादयः िवषयाः अिप चिच�ताः स��। 

सव�-िवषय-स�लना�, सकल-शा�ीय-त�व-सार-�हणा� िव�-कोश�वेन चािप अ�य ��थ�य 

गणना ि�यते। इ�थ ंसव�-मनोहर�वा� अ�य ��थ�य िवषय े न क�वलं भारते अिप तु िवदशेेषु 

अिप ‘भारत ंप�मो वेदः’ इित उ��ः स�ुिस�ा।  

९१. �ीमहाभारत�य कथानक� िक�? 

अ��म� िवषये एषः �ोकः �िस�ः -  

आदौ पा�डवधात�रा�जननं ला�ागृह� दाहनं 

�ूते �ीहरणं वने िवहरणं म��यालये वत�न�। 

लीलागो�हणं रणे िवतरणं स��धि�याजृ�भण� 

प�ा�ी�मसुयोधनािदहननं चैत�महाभारत�॥ 
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९२. �ीमहाभारत�य �िस�ाः टीकाः काः? 

�ीमहाभारत�य का�न �िस�ाः टीकाः यथा - 

१. �ीनीलक�ठ-िवरिचता �ीमहाभारत-दीिपका टीका, 

२. �ी-अजु�न-िम�-िवरिचता भारताथ�-दीिपका टीका, 

३. �ी-नारायण-सव��-िवरिचता भारताथ�-�काशा�या टीका च। 

९३.  �ीमहाभारत�य समीि�ता आवृि�ः कया सं�थया �कािशता? 

�ीमहाभारत�य समीि�ता आवृि�ः पुणे-��थतेन भा�डारकर-�ा�य-िव�ा-सं�थानेन �कािशता। 

 
सव� भव� ुसिुखनः सव� स� ुिनरामयाः। 
सव� भ�ािण प�य�ु मा कि�� दुःखभा�भवे�॥  

- (�ीग�ड-पुराण�, बृहदार�यकोपिनष� - १/४/१४) 

* * * 
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प�मं �करण� 

सव�दश�न-िववरण� 

१. दश�न-प�रचयः 

१. िक� नाम दश�न�? 

धम�ः अथ�ः कामः मो�ः च इित च�वारः पु�षाथा�ः स��। तेषु मो�ः एव एता�शः िवषयः 

अि� य� अिधक��य सम�े स�ंक�त-सािह�ये िवचाराः �ा�य�े। सम�� अिप वैिदक-सािह�यं  

मो�-�ा�ेः उपाया� िविवध-�कार�ण िववृणोित। य� शा�ं एत�य मो��य �ा�युपाया� दश�यित 

त� “दश�न�” इित पदने क�यते।  

यथा अ��म� लोक� वयं �गित� इ�ामः तिह� ‘�ि�ः’ अथा�� ने�� आव�यक�, तथैव यिद 

वय� अ�माक� आ�या��मक�य जीवन�य �गित� इ�ामः तिह� ‘दश�न�’ आव�यक�। 

दश�निवहीनः नरः अ�धः भवित।  

अतः दश�नं नाम १. वेदानां सारत�व�, २. आ�या��मक उ�तेः एक� साधन�, ३. िकि�� 

शा�� इित व��� श�ते। 

२. भारतीय-दश�न�य मूल ंक�� ��यत?े 

सं�क�त-सािह�य�े�े वेदाना� अतीव मह�वपूण� �थानं िव�ते। यतो िह वेदाः सं�क�त-सािह�ये 

िव�मानाना ं िनिखल-��थानां मूल-�ोतांिस वत��े। धम��य मूलभूतं �माणं वदेाः एव। अतः 

भारतीय-दश�न�य मूलं वदे-संिहतासु एव ��यते। तथा च �ा�ण-सािह�ये आर�यक-सािह�ये 

अिप भारतीय-दश�न�य मूल� उपल�यते। उपिनष�-सािह�यं तु दश�न�य परमं �थान� अि�। 

३. मानव-जीवन�य चरमं ल�यं िक� अि�? 

धम�ः, अथ�ः, कामः, मो�ः, चेित चतुव�गा�णां �ाि�ः मानव-जीवन�य चरमं ल�य� अि�। इमे 

च�वारः पु�षाथा�ः पु�षैः सव�दा अ�य�मानाः स��। एत�-�ा�यथ�� एव पु�षः अनवरत ं

�य�शीलः भवित।  
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४. एतेषां चतुणा� पु�षाथा�नां �ाि�ः कथं भवित? 

एतेषां चतुणा� पु�षाथा�ना ं �ाि�ः वेदाना�, तद�ानां, दश�नाना ं च अ�ययनेन, त� �ितपािदत-

कम�णा� अनु�ानेन च भवित। 

१.१ दश�न-श�दाथ�ः 

५. दश�न-श�द�य �यु�ि�ः कथं भवित? 

‘�िश� - �े�णे’ इित �े�णाथ�क-�श्-धातोः भावे करणे वा अथ� ‘�यु�’-��ययः ि�यते। �युटः 

�थान े‘अन’-आदेशे क�ते �वािदकाय� च क�त े‘दश�न�’ इित पद ंिस� �यित। 

६. ‘दश�न�’ इित पद�य अथ�ः कः? 

��यते �ायते व�ुत�व� अनने इित दश�न�। व�ुनः यथाथ��ानं येन साधनेन भवित, त�य 

साधन�य नाम दश�न� इित व��� श�ते। 

७. दश�न-पद�य “��यते अनेन इित दश�न�” इित अथ�ः कथं �ा�यत?े 

दश�न-श�द े करणाथ� ‘�य�ु’-��ययः क�तः अि�। करण� अथा�� ि�यायां �क��ोपकारक�, 

‘साधन�’ इित वा। अतः येन साधनेन इदं व�ुजात�, ��, जीवा�मा, �क�ितः च याथात�येन 

��यत,े अथा�� िनरी�यते त� साधन� एव ‘दश�न�’ इित �िस��। 

८. िक� नाम दश�न-शा��? 

अ��म� ससंार� आ�या��मक-आिधभौितक-आिधदैिवक�ित ि�िवध-दुःखाना� अनुभवः सव�षां 

भवित। अतः एते�यः ि�िवध-दुःखे�यः सव�था मु�थ�� ऋिषिभः सू�म-िच�न-�ारा य े

अनुभूित-स�प�ाः िस�ा�ाः �द�ाः स��, तेषां िलिखताना ं िस�ा�ाना ं य� ��थ-�व�प� 

अि� त� ‘दश�न-शा��’ इित उ�यते।  

९. दश�न�य शा��वं कथं िस� �यित? 

शा�ं नाम य� िहत ंशाि�/उपिदशित। मनु�याणां �विृ�ः शुभकम�सु भवे�, अशुभकम��यः तषेां 

िनवृि�ः भवे� इित शा�� उपिदशित। दश�न� अिप सव�षां परम-क�याणाय मो��य माग� 

�दश�यित। अतः दश�न�य शा��वं �िस�� एव। 
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१०. शा��य ल�ण ंिक� अि�? 

शा��य ल�णं �ोकवाित�क� ��थे एव� उ�� –  

�वृि�वा� िनवृि�वा िन�येन क�तक�न वा। 

पुंसां येनोपिद�येत त�ा�मिभधीयते॥ 

अथा�� य� पुसंां िन�येन अिन�यने वा �वृि�ं िनवृि�ं वा अवबोधयित त� शा��। 

शा��य ल�णा�र� अिप �ा�यते। त�था –  

शासना� शंसना� शा�ं शा�िम�यिभधीयते। 

शासनं ि�िवधं �ो�� शा�ल�णवािदिभः॥ 

शा�पद�य अथ��यं (१) शासन�, (२) शंसनं चेित। शासन ं ि�िवधं �वृि�ः िनवृि�ः वा। 

शासनाथ� शा�ं ि�या�ेरक� अतः पु�षत��। शंसनाथ� शा� ं�ानपर� अतः व�ुत��। 

११. ‘दश�न�’ इित पद�य पया�य-पदािन कािन स��? 

त�व-शा��, त�व-िव�ान�, अ�वी�ा-शा�� इ�यािद-पदािन ‘दश�न�’ इित पद�य पया�य-

वाचकािन स��। 

१२. सं�क�त-वा� मये दश�न-शा�ाणां क��शं �थानं वत�त?े 

सं�क�त-वा� मये दश�न-शा�ाणा� उ�तम-�थानं वत�ते। यतो िह दश�न-शा�� उ�तमं त�व�ान ं

दश�यित। िक� ब�ना ं परम-क�याण-भूत�य मो��य माग�� अिप दश�न-शा�� एव दश�यित। 

अतः सं�क�त-वा� मये दश�न-शा�� उ�तम-िशखर� वत�ते। 

१३. वेदेषु दश�न-शा��य कािन �ोतांिस �ा�य�े? 

दश�न�य उ�व-बीजं वेदेषु ��यते। वदेाना� उपिनष�-भागः तथा च आर�यक-भागः अिप 

दश�न�य मूल-�ोतः वत�ते।  

यथा ऋ�वेद�य अ�य वामीयस�ू� एकः म�ः �ा�यते त�था – 

“को ददश� �थमं जायमानम�थ�व�ं यदन�थ िबभित�। 

भू�या असुरसृगा�मा � ��व� को िव�ांसमुपगा� ���मेत�” इित। 

अ��म� म�े जग�-कारण�य परमा�मनः त�व-िववेचना उपल�यते। एवमेव 

बृहदार�यकोपिनषिद आ�म-िवषिय�याः चचा�याः एकः म�ः अि�, यथा – “आ�मा वा अर� 
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���यः �ोत�यः म��यो िनिद�यािसत�यः। मै�े�या�मिन ख�वर� मत े िव�ाते इदं सव� 

िविदत�॥” इित। 

१४. दश�न-शा�े क�षां िवषयाणां चचा� भवित? 

दश�न-शा�े �ाधा�येन अधोिलिखत-िवषयाणां चचा� भवित – (१) �� िक� अि�? (२) 

��णः �व�पं िक�? (३) ई�रः कः अि�? (४) ��-�ा�युपायाः क� स��? (५) इदं जग� 

िक� अि�? (६) अ��म� संसार� िन�यं िक� अि� अिन�यं िक� अि�? (७) इयं सृि�ः क�तः 

उ��ा? (८) जीवः कः अि�? (९) जीवा�मनः �व�पं िक� अि�? (१०) मरणान�र� 

जीव�य िक� भवित? (११) जीव�य ल�यं िक� अि�? (१२) मो�-�ा�ेः उपायाः क� स��? 

(१३) आ�मा चेतनः उत अचेतनः? (१४) �ेयः िक� अि�? (१५) �ेयः िक� अि�? 

१५. दश�न-शा��य अ�ययनेन कः लाभः? 

दश�न-शा�ं िविश�-�कारक� िव�ान� अि�। अतः अ�य अ�ययनेन ि�िवधः लाभः भवित - 

(१) लौिककः लाभः, (२) पारमािथ�कः लाभः च। 

१६. दश�नशा��य अ�ययनेन पारमािथ�कः लाभः कः? 

दश�न-शा��य अ�ययनेन एत ेपारमािथ�काः लाभाः भव�� - दश�न-शा�ं मो�-शा�� अि�, 

अतः मो�-�ा�यथ�� अ�य अ�ययन� अिनवाय��। अतः –  

१.  दश�न-शा��य अ�ययनेन परमा�मनः �व�पं �ातुं श�ते। 

२. दश�न-शा��य अ�ययनेन परमा�मनः �व�पं �ा�वा मो��य �ाि�ः भिवतु� अह�ित। 

३. जीवने ��ा, भ��ः, समप�ण�, िव�ासः, परोपका�रता इ�यािद-सा��वक-गुणाना� अिभवृि�ः 

भवित। 

४. अह�ता ममता इ�यािद-भावानां प�र�याग-कारणा� मनु�यः सव�� समव�था� अनुभवित। अतः 

मनु�यः आ�या��मक� आन�ं �ा�नोित दश�न-शा��य अ�ययनेन। 

५. अ�य अ�ययनेन जगतः ई�र�य मायायाः �क�तेः च �ानं भवित। अ��म� जगित काय�-

कारणयोः स�ब�ध-�ानेन त�व�ानं भवित। 

६. िविभ�-मो�-शा�ाणा� अ�ययनेन तेषु �ितपािदतानां पारमािथ�क-त�वानां �ानं भवित, येन 

मो�-�ाि�ः भिवतु� अह�ित। 
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१७. दश�न-शा��य अ�ययनेन लौिककः लाभः कः? 

दश�न-शा��य अ�ययनेन एते लौिककाः लाभाः भव�� – 

१. क�यािप पदाथ��य �ानं �माणा� भवित, दश�न-शा��य अ�ययनेन �माणाना ंस�य� �ानं 

भवित। 

२.  जगित िव�मानानां पदाथा�ना ंकाय�-कारणभावः �ायते। 

३.  क�यािप शा��य तल�पिश�-�ान�य क�ते त�य दाश�िनकाः प�ाः �ात�याः भव��, अतः 

दश�न-शा��य अ�ययनेन िविभ�-शा�ाणां दाश�िनकाः प�ाः �ातुं श��े। 

४. दश�न-शा�ेषु िन�िपताना ं जीवन-मू�याना� आचरणेन वयं �वजीवन� आन�मयं कतु� 

श�ुमः। 

५.  दश�न-शा��य अ�ययनेन बुि�ः अ�य�ं ती�णा भवित, अतः क�यािप िवषय�य 

सू�माितसू�म�पेण िवचार� कतु� साम�य� �ा�यते। 

१.२ दश�न�य �काराः 

१८. दश�न�य कित �काराः स��? 

दश�न�य �कार�य� अि�। वैिदक-दश�न� अवैिदक-दश�नं च। 

१९. �मुखािन वैिदक-दश�नािन कित स��? 

�मुखािन वैिदकदश�नािन ष� स��। (१) �याय-दश�न�, (२) वैशेिषक-दश�न�, (३) सां�य-

दश�न�, (४) योग-दश�न�, (५) पूव�-मीमांसा-दश�न�, (६) उ�र-मीमांसा-दश�नं च। 

२०. �मुखािन अवैिदक-दश�नािन कित स��? 

�मुखािन अवैिदक-दश�नािन �ीिण स�� – (१) चावा�क-दश�न�, (२) बौ�-दश�न�१, (३) जैन-

दश�नं चेित। 

                                                             
१ बौ�दश�न�य च�वारः स��दायाः स�� (१) वैभािषकः (सवा�ि��ववादः), (२) सौ�ा��कः (बा�ानुमेयवादः), (३) 

योगाचारः(िव�ानवादः), (४) मा�यिमकः (शू�यवादः) च। अतः �िच� ��थेषु तथा च क�षा�न िवदुषां मते 

बौ�दश�न�य स��दायभेदेन बौ�दश�नं चतुधा� िवभ��। अतः च�वा�र बौ�दश�नािन, चावा�कदश�नं, जैनदश�नं च 

इ�येवं�पेण अवैिदकदश�नािन ष� स��। 
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२१. वैिदक-अवैिदकदश�नयोः अपर� नाम िक�? 

वैिदक-दश�नाना� अपर� नाम ‘आि�क-दश�नािन’ इित, अवैिदक-दश�नाना� अपर� नाम 

‘नाि�क-दश�नािन’ इित। 

२२. आि�क-दश�नेषु िक� सा�य� अि�? 

ष� आि�क-दश�नािन ि�धा िवभ�ािन भव��। त�था – (१) �ौ तक�, (२) �े सां�ये, (३) �े 

मीमांसे च। समानत��वा� अयं िवभागः क�तः। यथा �ौ तक� – १. �याय-दश�नं वैशिेषक-दश�नं 

च �माण-पदाथ�-िवचार-�धानौ। �े सां�ये – १. सां�य-दश�नं योग-दश�नं च �क�ित-पु�षयोः 

िवचार-�धाने, �े मीमांसे च १. पूव�-मीमांसा उ�र-मीमांसा च धम�-��-िवचार�धाने। 

दश�नानां �कार� वय� अध�नाक��या प�यामः – 

दश�न� 

 

       वैिदक�      अवैिदक� 

 

�यायः  वशैेिषक�  सां�य�     योगः    पूव�-मीमांसा     उ�र-मीमासंा 

 

      चावा�कदश�न�         जनैदश�न�             बौ�दश�न� 

२३. आि�क-नाि�क-दश�नयोः भेद�य कारणं िक�? 

भारतीय-दश�नािन ि�धा िवभ�य�े – आि�क-दश�नािन, नाि�क-दश�नािन चेित। “अि� 

परलोक� मितः य�य स आि�कः”, “नाि� परलोक� मितः य�य सः नाि�कः” इित 

आि�क-नाि�क-श�दयोः अथ�ः। अथवा “अि� पारलौिकक-िवषय-�वृि�ः य�य स 

आि�कः”, “नाि� च पारलौिकक-िवषय-�वृि�ः य�य सः नाि�कः” इ�यिप �यु�ि�ः 

कथियतु ं श�ते। “अि�नाि� िद�� मितः” इित पािणनीय-सू�ेण (८.८.६०) ठ� ��यये 

‘ठ�येक’ इित स�ूेण ठकार�य �थाने ‘इक’-आदेशे �वािद-काय� च आि�क-नाि�क-पद-�यं 
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िस� �यित। त� यािन दश�नािन वेदानां परमं �ामा�यं �वीक�व��� तािन आि�क-दश�नािन इित 

�यवि�य�े। आि�क-दश�नािन पूव��री�या ष� स�� (१) �याय-दश�न�, (२) वैशेिषक-दश�न�, 

(३) सां�य-दश�न�, (४) योग-दश�न�, (५) पूव�-मीमांसा-दश�न�, (६) उ�र-मीमांसा-दश�नं च। 

“नाि�का वेदिन�काः” इित वचनानुरोधा� यािन दश�नािन वदेानां �ामा�यं न �वीक�व��� तािन 

नाि�क-दश�नािन इित �यवि�य�े। नाि�क-दश�नािन �ीिण स�� - (१) चावा�क-दश�न�, (२) 

बौ�-दश�न�, (३) जैन-दश�नं चेित। 

२४. आि�क-दश�नानां �वत�काः क� स��? 

अधोिलिखत-तािलकाया� आि�क-दश�नानां �वत�काना� महष�णां नामािन ��ूय�–े 

�मः दश�न�य नाम �वत�कः महिष�ः सू�-��थः 

१.  �याय-दश�न� महिष�ः गौतमः �याय-सू�� 

२.  वैशेिषक-दश�न� महिष�ः कणादः वैशेिषक-सू�� 

३.  सां�य-दश�न� महिष�ः किपलः सां�य-सू�� 

४.  योग-दश�न� महिष�ः पत�िलः योग-सू�� 

५.  पूव�-मीमांसा महिष�ः जैिमिनः मीमांसा-सू�� 

६.  उ�र-मीमांसा महिष�ः बादरायणः (वेद�यासः) ��-सू�� (वेदा�-सू��) 

२५. नाि�क-दश�नानां �वत�काः क� स��? 

अधोिलिखत-तािलकाया� नाि�क-दश�नानां �वत�कानां नामािन ��ूय�े– 

�मः दश�न�य नाम �वत�कः  

१.  चावा�क-दश�न� बृह�पितः 

२.  बौ�-दश�� तथागतः बु�ः 

३.  जैन-दश�न� भगवा� महावीरः 
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२. �याय-वैशेिषक-दश�नयोः प�रचयः 

२६. ष� आि�क-दश�नेषु सव�-�थमं �थानं क�य अि�? 

ष� आि�क-दश�नेषु सव�-�थमं �थान ं�याय-दश�न�य अि�। 

२७. “�यायः” इित श�द�य अथ�ः कः? 

�याय-पद�य �यु�ि�ः ब�धा �ा�यते। त�था - 

१. “िनयमेन ईयत”े इित �यायः। 

२. “�माणैः अथ�-परी�णं �यायः”। (वा��यायन-भा�य)े 

३. “नीयत=े�ा�यते अयन=ंमो�ः येन असौ �यायः”। 

४. “नीयते=अिधग�यत ेिववि�ताथ��य िसि�ः येन असौ �यायः”।  

२८. �याय-दश�न� इतोऽिप क�न ना� ना �िस��? 

�याय-दश�न� इतोऽिप तक�-शा��, अनमुान-शा��, तक�-िव�ा, वाद-शा��, �माण-शा��, 

ह�त-ुिव�ा, मनन-शा��, अ�पाद-दश�न� आ�वीि�क� इ�यािदिभः नामिभः �िस�� अि�। 

२९. �याय-दश�न� “आ�वीि�क�” इित ना� ना िकमथ� �िस��? 

अ��म� दश�ने अनुमान-�माण�य �ाधा�या� इदं दश�न� “आ�वीि�क�” इित ना� ना अिप 

�िस��। 

३०. का नाम अ�वी�ा? 

��य�-आगम-आि�तं य� अनमुानं भवित त� “अ�वी�ा” इित उ�यते। ��य�-अनुमाना�या� 

ईि�त�य अ�वी�ण� अ�वी�ा, तया �वत�त ेइित आ�वीि�क� = �याय-िव�ा = �याय-शा��। 

३१. वैशेिषक-दश�न�य नाम-करणे कः ह�तुः? 

‘िवशेषः’ इित पदाथ� य े �वीक�व��� त े वैशेिषकाः। िवशेष-श�दा� ठ�-��यये क�ते त�य 

इकादेशे �वािद-काय� क�त ेच वैशेिषकाः इित �पं िस�ं भवित। अयं पदाथ�ः अ�मा� पदाथा�� 

िभ�ः इित पदाथ�योः भेदः िवशेष-नामक�न पदाथ�-�ारा �प�ः भवित। अतः अय ंिवशेष-नामकः 

पदाथ�ः य��म� दश�न े�वीि�यते त� दश�न� वैशेिषक-दश�न� इित ना� ना �िसि�ं गत�। 



सव�दश�न-िववरण� १८१ 

वैशेिषक-श�द�य उ�ि�-िवषये �िच� मतभेदः अिप ��यत।े क�चन वद�� य� वैशेिषक-

दश�न�य �वत�कः महिष�ः कणादः िवशेष�य उपदे�ा, इदं दश�नं �याय-सां�यािद-दश�न-तुलनया 

��यािद-पदाथा�नां �ितपादने िविश�� अि� इित कारणा� अ�य दश�न�य नाम वैशेिषक� इित 

जात�। अ�ये त ुकथय�� य� प�म-पदाथ��य ‘िवशेष�य’ अित�र�तया कथना� वैशेिषक� 

इित नाम। व�ुतः अ��मं मतं िकि�� यु��-यु�� अि� इित ब�िभः �वीि�यते। 

३२. वैशेिषक-दश�न�य �वत�कः कः अि�? 

वैशेिषक-दश�न�य �वत�कः महिष�ः कणादः अि�। “कणं कण� अि�” इित अ�वथ�-ना� ना 

�िस�ः कणादः। 

३३. वैशेिषक-दश�न�य अपर� नाम िक�? 

वैशेिषक-दश�न� “औलू�-दश�न�”, “काणाद-दश�न�” इ�यािद-ना� ना अिप दश�न-जगित 

�िस��।  

३४. ब�� �याय-वैशेिषक-दश�नयोः युगप� नाम िकमथ� �वीि�यते? 

�याय-दश�न�य वैशेिषक-दश�न�य च समान-त��वा� �ायः उभयोः नाम युगप� �वीि�यते। 

३५. समानत�� इित पद�य कः अथ�ः? 

येषां शा�ाणां त�व-िवचार�य सरिणः समाना भवित, �योजन� अिप समानं भवित, तषेां 

शा�ाणा� म�ये “समान-त��व�” भवित। 

३६. �याय-वैशेिषक-दश�नयोः म�ये समान-त��वं कथ� अि�? 

�याय-दश�ने �ितपािदतानां िवषयाणां समानः िवचारः वैशेिषक-दश�ने अिप �ा�यते। �याय-दश�ने 

�माणं �धानतया िवचाय�त,े वैशेिषक-दश�ने तु �मेय�य �धानतया िवचारः ि�यते। 

२.१ �याय-दश�न�य मह�व� 

३७. आि�क-दश�नेषु �याय-दश�न�य िक� मह�व� अि�? 

आि�क-दश�नेषु �याय-दश�नं सव�-शा�ोपकारक�वेन �िस�� अि�। यथा उ�यते –  

“काणादं पािणनीयं च सव�-शा�ोपकारक�” इित।  



१८२ शा�-प�रचाियका  

काणाद� इ�यु�� कणाद-महिष��ारा �वित�तं वैशेिषक-दश�न�। अ� काणाद� इित पदने 

महिष�गौतम-�णीत�य �याय-दश�न�य अिप �हणं भवित। पािणनीय� इ�यु�� पािणिनना रिचतं 

�याकरणशा��। एत� उभयं सव�षां शा�ाणा� उपकारक�वेन �िस�� अि�। 

३८. आि�क-दश�नेषु सव��थमं �यायदश�न�य नाम िकमथ� �वीि�यत?े 

�याय-दश�नं �ाचीन� अि�। अिप च इदं दश�नं सव�-शा�ाणा� उपकारक� अि�। अतः 

आि�क-दश�नेषु सव�-�थमं �याय-दश�न�य नाम �वीि�यते। यथा उ�� – 

�दीपः सव�िव�ाना� उपायः सव�कम�णा�।  

आ�यः सव�धमा�णां िव�ो�ेशे �क�ित�ता१॥ 

स�य�-दश�नस�प�ः कम�िभन� िनब�यते।  

दश�नेन िवहीन�ु ससंार� �ितप�ते॥  

२.२ �याय-दश�न�य ��थाः 

३९. �याय-दश�न�य मु�याः ��थाः क� स��? 

�याय-दश�न�य मु�य-��थाना ंस�ंेपेण प�रचयः अधः ��ूयते – 

��थ�य नाम रचियता वैिश�� 

�याय-सू�� महिष�ः गौतमः �याय-दश�न�य आधारभूतः सू���थः 

वा��यायन-भा�य� वा��यायनः �यायसू�ाणां �िस�ः भा�य-��थः 

�याय-भा�य-वाित�क� उ�ोतकरः वा��यायन-भा�य�य उप�र वाित�क��थः 

�याय-म�री जय�-भ�ः �मुख-�याय-सू�ाणा� उप�र िलिखतः 

अयं ��थः नैका� �याय-िवषया� 

सू�मतया �ितपादयित। 

�यायसारः भासव��ः �याय-दश�न�य �करण-��थः य� 

�माण-मीमांसायाः �ाधा�य�, अि�। 

                                                             
१   �िच� “आ�यः सव�धमा�णां श�दा�वीि�क� मता” इ�यिप पाठः उपल�यते। 
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त�व-िच�ामिणः ग��शोपा�यायः न�य-�याय�य �वत�कः अ�य� ं�िस�ः 

��थः। 

दीिधित-टीका 

(त�विच�ामणेः टीका) 

रघुनाथ-िशरोमिणः त�व-िच�ामणेः �िस�ाः टीका 

माथुरी 

(त�विच�ामणेः टीका) 

मथुरानाथ-

तक�वागीशः 

मथुरानाथः रघुनाथ-िशरोमणेः �धान-

िश�यः आसी�। अनेन �वगुरोः दीिधित-

टीका� अवल��य माथुरी टीका क�ता। 

जागदीशी जगदीश-

तका�ल�ारः 

रघुनाथ-िशरोमणेः दीिधित-टीका ं

िवषयीक��य जागदीशी ना� ना टीका 

जगदीश-भ�ाचाय�ण िवरिचता। 

गादाधरी गदाधर-भ�ाचाय�ः रघुनाथ-िशरोमणेः दीिधित�या�यायाः 

�या�या 

�याय-िस�ा�-मु�ावली िव�नाथ-प�ाननः का�रकािभः िनब�ः अयं ��थं �याय-

िवषया� सरलतया �ितपादयित। 

तक�-भाषा क�शव-िम�ः �याय-दश�न�य षोडश-पदाथा�ना ंिन�पणं 

सरलरी�या �ा�यते। 

तक�-स�हः अ��भ�ः �याय-दश�ने �वेशाय अ�य�ं सरलरी�या 

संि��-री�या च िलिखतः �करण��थः। 

४०. �याय-सू�ेषु िक� वत�त?े 

�याय-सू�ेषु ५ अ�यायाः, १० आि�कािन, ५२८ सू�ािण१ च स��। 

४१. �याय-सू�ेषु �थमं सू� ंिक�? 

�याय-सू�ेषु �थमं सू�� “�माण-�मेय-संशय-�योजन-��ा�-िस�ा�-अवयव-तक�-िनण�य-वाद-

ज�प-िवत�डा-ह��वाभास-�ल-जाित-िन�ह�थानानां त�व�ाना� िनः�ेयसािधगमः” इित अि�। 

                                                             
१   पाठभेदकारणा� �िच� सू�सं�या ५३२ अिप उ�यते। 
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४२. �याय-सू�� अित�र�य �याय-दश�ने इतोऽिप कः ��थः अ�य�ं मह�वपूण�ः? 

�याय-सू�� अित�र�य �याय-दश�ने ग��शोपा�याय-िवरिचतः “त�व-िच�ामिणः” इित ��थः 

मह�वपूण�ः अि�। 

४३. “त�व-िच�ामिणः” इित ��थः िकमथ�� अ�य�ं मह�वपणू�ः अि�? 

“त�व-िच�ामिणः” इित ��था� आर�य �याय-दश�ने “न�य-�यायः” इित कािच� पर�परा 

आर�धा। अतः ग��शोपा�याया� पूव� य� �यायदश�न�य �व�पं �ा�यत े त� “�ाचीन-�यायः” 

इित ना� ना �यवि�यते। �यायदश�ने नूतनायाः धारायाः �वत�क�वा� अयं ��थः अ�य� ं

मह�वपूण�ः वत�ते। 

४४. “�ाचीन-�यायः”, “न�य-�यायः” अनयोः म�येः कः भेदः? 

�याय-शा��य �वृि�ः ि�धा ��यते - �मेय-�धाना, �माण-�धाना च। येषु ��थेषु �मेय-

िवचाराणां �ाधा�यं भवित ते �मेय-�धानाः। येषु ��थेषु �माण-िवचाराणां �ाधा�यं भवित त े

�माण-�धानाः। महिष�-गौतमा� आर�य ग��शोपा�याय-पय��ेषु सव�षु ��थेषु �मेय-िन�पण�य 

�ाधा�यं ��यत ेअतः ते �मेय-�धानाः ��थाः। ग��शोपा�याया� आर�धेषु सव�षु ��थेषु �माण-

िन�पण�य �ाधा�य-दश�ना� त े �माण-�धानाः ��थाः। तथा च �मेय-�धानाः ��थाः �ाचीन-

�याय-शा�े, �माण-�धानाः ��थाः न�य-�याय-शा�े च प�र-ग�य�े इित “�ाचीन-�यायः”, 

“न�य-�यायः” अनयोः म�ये एकः भेदः अि�। 

४५. “�ाचीन-�यायः”, “न�य-�यायः” इित अनयोः म�येः इतोऽिप कः भेदः? 

�ाचीन-न�य�याययोः न क�वलं �मेय-�माण-िवचाराणां भेदः, पर� भाषायां शै�यां च भदेः अि�। 

�ाचीन-�याय-शा��य शैली सरला सुगमा आड�बर-रिहता च ��यते। �ायोिगक-शै�यां रिचताः 

��थाः संि��ाः स��। पर� न�य-�याय-शा�-��थेषु �कारता-िवशे�यता-संसग�ता-�ितयोिगता-

अनुयोिगता-अव�ेदकता-िन��यता-िन�पकता-�भृतयः श�दाः आिध�ेन ��य�े। न�य-

�याय-शैली प�रमािज�ता आड�बर-पूणा� �व�पतः दुग�मा अिप शैलीसौ�या�� अथ�तः �प�ा 

भवित। �ाचीन-�याय-शा�े िवषय-�ितपादनं तल�पिश� न अिप तु �थलूं भवित। न�य-�याये त ु

िवषय-�ितपादनं सू�माितसू�मिवचार�धानं स� सवा��-�पिश� भवित। 
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४६.  वैशेिषक-दश�न�य आिदमं सू�ं िक�? 

“धम�-िवशेष-�सतूा� ��य-गुण-कम�-सामा�य-िवशेष-समवायानां पदाथा�नां साध�य�-वैध�या��यां 

त�व�ाना� िनः�ेयसािधगमः” इित अ�य दश�न�य आिदमं सू��। 

२.३ वैशेिषक-दश�न�य �मुखाः ��थाः 

४७. वैशेिषक-दश�न�य मु�याः ��थाः क� स��? 

वैशेिषक-दश�न�य मु�य-��थानां सं�ेपेण प�रचयः अधः ��ूयते – 

��थ�य नाम रचियता वैिश�� 

वैशेिषक-सू�� महिष�ः 

कणादः 

वैशेिषक-दश�न�य आधारभूतः सू���थः 

�श�पाद-भा�य� �श�पादः वशेैिषक-दश�न�य �िस�ं भा�य� 

िकरणावली-टीका उदयनाचाय�ः �श�पाद-भा�य�य �या�या�पः ��थः 

�याय-क�ली-

टीका 

�ीधराचाय�ः �श�पाद�य ‘पदाथ�धम�-सं�हः’ इित ��थ�य 

टीका�पः ��थः 

�याय-लीलावती व�भाचाय�ः वैशेिषक-दश�न�य िस�ा�ाना ं�ितपादकः �करण-

��थः 

४८. वैशेिषक-सू�ेषु िक� अि�? 

वैशेिषक-सू�ेषु १० अ�यायाः ��य�याय� आि�क-�य�, ३७० सू�ािण च स��। 

२.४ �याय-वैशेिषक-दश�नयोः �मुखाः िस�ा�ाः 

४९. �याय-दश�नानुसार� मो�-�ाि�ः कथं भवित? 

�याय-दश�नानुसार� �माण-�मेय-संशय-�योजन-इ�यादीनां षोडश-पदाथा�नां त�व�ाना� मो�ः 

�ा�यते। 
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५०. वैशेिषक-दश�नानुसार� मो�-�ाि�ः कथं भवित? 

वैशेिषक-दश�नानुसार� ��य-गुण-कमा�िदपदाथा�नां त�व�ाना� मो��ाि�ः भवित। 

२.४.१ पदाथ�-िवचारः 

५१. पदाथ�ः इित श�द�य कः अथ�ः? 

पद�य अथ�ः पदाथ�ः। य�य क�यािप पु�ष�य ई�र�य वा यः �ान-िवषयः भिवतु� अह�ित सः 

पदाथ�ः इित उ�यते। 

५२. �याय-दश�ने पदाथा�ः कित स��? 

�याय-दश�ने पदाथा�ः षोडश स��। 

५३. षोडश पदाथा�ः क� स��? 

(१) �माण� (२) �मेय� (३) संशयः (४) �योजन� (५) ��ा�ः (६) िस�ा�ः (७) अवयवः 

(८) तक�ः (९) िनण�यः (१०) वादः (११) ज�पः (१२) िवत�डा (१३) ह��वाभासः (१४) छल� 

(१५) जाितः (१६) िन�ह�थानं च इित षोडश पदाथा�ः स��। एतेषां पदाथा�नां त�व�ानेन 

िनः�ेयस�ाि�ः भवित। 

५४. वैशेिषक-दश�ने कित पदाथा�ः �वीि�य�?े 

वैशेिषक-दश�ने स� पदाथा�ः �वीि�य�े। 

५५. ते स� पदाथा�ः क� स��? 

(१) ��य�, (२) गुणः, (३) कम�, (४) सामा�य�, (५) िवशेषः, (६) समवायः, (७) अभावः 

इित स� पदाथा�ः स��। 

५६. �याय-वैशेिषक-दश�नयोः पदाथ�-भेदः अि� तिह� कथ� अनयोः समान-त�� अि�? 

�ाचीन�याये ये षोडश पदाथा�ः �वीक�ताः स�� तेषां पदाथा�नां वैशेिषक�ः �वीक�तेषु स�-पदाथ�षु 

अ�भा�वः कतु� श�त ेइित नवीन-नैयाियकानां मत�। एवं अनयोः समानत��वं िस�यित। 

५७. िक� नाम ��य�? 

‘समवायेन गुणव�वं ि�याव�वं वा ��य�व�’ इित ��य�य सामा�यं ल�ण�। अथा�� यः 
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समवाय-स�ब�धेन गुण�य कम�णो वा आ�यः, य� क�यािप काय��य समवािय-कारणं भिवतु� 

अह�ित त� ��य� इित क�यते।  

५८. ��यािण कित स��? 

��यािण नव स�� - (१) पृिथवी, (२) जल�, (३) तेजः, (४) वायुः, (५) आकाश�, (६) 

कालः, (७) िद�, (८) आ�मा, (९) मनः इित। 

५९. गुणः इित पद�य कः अथ�ः? 

‘��य-कम�-िभ��वे सित सामा�यव�व�’ अथवा ‘गुण�व-जाितम�व�’ इित गुण�य ल�ण�।  

६०. गुणाः कित स��? 

गुणाः चतुिव�शितः स�� - �प�, रसः, ग�धः, �पश�ः, सं�या, प�रमाण�, पृथ��, संयोगः, 

िवभागः, पर�व�, अपर�व�, गु��व�, �व�व�, �ेहः, श�दः, बुि�ः, सुखं, दुःख�, इ�ा, 

�ेषः, �य�ः, धम�ः, अधम�ः, सं�कारः च। 

६१. कम�णः ल�ण ंिक� अि�? 

‘संयोग-िभ��वे सित संयोग-असमवािय-कारणं कम�’। अथा�� य� संयोगा� त ु िभ�ं भवित पर� 

संयोग�य असमवाियकारणं भवित त� कम�। 

६२. कमा�िण कितिवधािन? 

कमा�िण प�िवधािन - उ��ेपण� (उप�र �ेपण�), अप�ेपण� (नीचैः �ेपण�), �सारण� 

(िव�ारः), आक��न� (स�ोचन�), गमन� (चलन�) च। 

६३. िक� नाम सामा�य�? 

िन�य�वे सित अनेक-समवेत�वं सामा�य�। समान-अवयव-सं�थासु अनकेासु �य��षु य� 

समानाकार-��ययः भवित, त�य य� कारणं तदवे सामा�य�।  

उदाहरण� – यथा सवा�स ुगो-�य��षु “अयं गौः, अयं गौः” इ�याकारकः समानः ��ययः 

(�ान�) भवित, त�य ह�तुभूतः यः धम�ः गो�व�, तदेव सामा�य,ं जाितः वा इित उ�यते। 

६४. सामा�यं कितिवध�? 

सामा�यं ि�िवध� – पर-सामा�य�, अपर-सामा�यं च।  
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६५. िवशेष�य ल�णं िक�? 

िन�य-��य-वृ�यः िवशेषाः। अथा�� आकाश-काल-िद�-इ�यािद-िन�य��येषु येषां वृि�ः भवित, त े

िवशेषाः इित क�य�े। “�वतः �यावत�क�वं िवशेष�व�” इ�यिप िवशेष�य ल�णं भवित। 

६६. कः नाम समवायः? 

िन�य-स�ब�धः समवायः। यथा अवयव-अवयिवनोः, जाित-�य�ोः, गुण-गुिणनोः, ि�या-

ि�यावतोः, िन�य-��य-िवशेषयोः च यः स�ब�धः, स समवायः इित क�यते। 

६७. अभावः इ�यु�� िक�? 

“न�-श�द-ज�य-�तीित-िवषयः अभावः”। यथा भूतलं ��ा “अ� घटः नाि�” इित य� �ानं 

भवित, त� “घटः नाि� = घट�य ��थितः भावः वा नाि�” इित �ान�य यः िवषयः सः 

अभावः इित उ�यते। 

६८. अभावः कितिवधः? 

अभावः चतुिव�धः – �ा�-अभावः, ��वंस-अभावः, अ�य�-अभावः, अ�यो�य-अभावः च।  

६९. �याय-दश�न�य �वृि�ः कितिवधा? 

�याय-दश�न�य �वृि�ः ि�िवधा – (१) उ�ेशः, (२) ल�ण�, (३) परी�ा च। 

७०. को नाम उ�ेशः? 

नाम-मा�ेण व�ु-स�ीत�न� उ�ेशः। अथा�� क�यािप व�ुनः नाम-�हणाय य� अिभधानं ि�यत े

त� उ�ेशः। यथा मृि�का-िनिम�तं क�बु�ीवािदम�ं घट� ��ा अयं “घटः” इित य� अिभधानं 

ि�यते सः उ�ेशः। 

७१. ल�ण�य ल�णं िक�? 

‘असाधारण-धम�वचनं ल�ण�’। क�यािप व�ुनः यः असाधारणः धम�ः भवित सः त�य ल�णं 

भवित। यथा गोः �ीवायाः अधोभागे ल�बमानः मांसिप�डः “सा�ा” इित क�यते। सा च सा�ा 

गिव एव भवित, गोः इतर-पदाथ�षु न भवित। अतः “सा�ािदम�वं गो�व�” इित गोः असाधारणं 

ल�णं वत�ते। 
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७२. का नाम परी�ा? 

लि�त�य ल�णं स�भवित न वा इितिवचारः परी�ा। अथा�� य�य व�ुनः ल�णं क�तं त�य त� 

ल�णं स�भवित अथवा न स�भवित, त��म� ल�णे क�न दोषः अि� वा नाि� वा इित यः 

िवचारः ि�यत,े सः िवचारः एव परी�ा इित क�यते। 

२.४.२ �माण-िवचारः 

७३. ��यािद-पदाथा�नां �ानं क�न भवित? 

��यािद-पदाथा�ना ं�ानं �माणेन भवित। व�ुतः �याय-शा�ं पदाथ�-�ान�य उप�थापक� अि�। 

पदाथ�-�ाना�ूव� �ान�य �ि�या बो��या भवतीित िवचाय� �याय-शा�े �थमं �ान�य �व�पं 

�ितपािदत�।“�माण-�मेय-संशय-�योजन-��ा�-िस�ा�-अवयव-तक�-िनण�य-वाद-ज�प-

िवत�डा-ह��वाभास-�ल-जाित-िन�ह�थानाना ंत�व-�ाना� मो�ः” भवित इित �याय-सू�कार�य 

महिष�-गौतम�य �ितपादनमि�। 

७४. �याय-मते �ानं नाम िक�? त� च कितिवध�? 

�याय-मत े�ानं ��येक� व�ुनः �काशक� भवित। तनेैव पदाथ��य यथाथ�-बोधः (यथाथ�-�ान)ं 

भवित। त� च �ानं ि�िवधं भवित - १) �मृित-�प�, २) अनुभव-�पं च। �ात-िवषयक� �ान ं

�मृितः भवित िक�ु अनुभवः तु पदाथ�-सा�ा�ार�ण संभवित। अनुभवः अिप ि�धा वत�ते-

अयथाथा�नुभवः यथाथा�नुभवः च। अयथाथा�नुभवः तुतक�-संशय-िवपय�य-�पः भवित। 

यथाथा�नुभवः च यथाथ� �ानमेव �ामािणक� म�यत।े 

७५. िक� नाम �माण�? 

�मा-करणं �माण�। 

७६. का नाम �मा? 

�मा अथा�� यथाथ�-अनुभवः। यथा र�ंु ��ा यिद “इयं र�ुः” इित �ान ं भवित तिह� सः 

अनुभवः यथाथ�ः, िक�ु र�ुं ��ा “अयं सप�ः” इित यिद �ानं भवित तिह� सः अनुभवः 
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अयथाथ�ः। यथाथ�-अनुभवः एव �मा इित क�यते। सः यथाथ�-अनुभवः येन साधनेन भवित त� 

�माण� इित क�यते। 

७७. �यायदश�ने �माणािन कित स��? 

�यायदश�ने च�वा�र �माणािण स�� - (१) ��य��, (२) अनुमान�, (३) उपमान�, (४) श�दः 

च। 

७८. ��य�-�माण ंिक� अि�? 

इि�याथ�-सि�कष�-ज�यं �ानं ��य��। अथवा �ान-अकरणक� �ान ं��य��। च�ुः-�ो�ािदक� 

इि�य�, त�य यदा घटािद-िवषयैः सह सि�कष�ः=स�ब�धः भवित, तेन स�ब�धेन य� �ान ं

उ��त,े त� ��य��। ��य��य य� करणं भवित त� इि�यं ��य�-�माण�। 

७९. िक� नाम अनुमान �माण�? 

अनुिमित-करण� अनुमान�। अथा�� ��य�-�माणेन क�यिच� पदाथ��य �ानान�र� त�-

स�ब��धनः पदाथा��र�य �ान� अनुिमितः इित उ�यते। यथा पव�ते धूम�य ��य�ान�र� त��म� 

एव पव�ते त� धूम-स�ब�धी धूम-�यापकः वि�ः अि� इित य� �ान� उपल�यत े सा 

अनुिमितः।त�याः अनिुमतेः य� करणं भवित त�य नाम अनुमान-�माण�। 

८०. अनुमानं कितिवध�? 

अनुमानं ि�िवध� – (१) �वाथा�नुमान�, (२) पराथा�नुमानं च। 

८१. िक� नाम उपमान-�माण�? 

उपिमित-करण� उपमान�। उपिमतेः करण� अथा�� उपिमित-�ाने य� असाधारणं कारण� 

अि� तदेव उपमान�।  

८२. उपिमितः का भवित? 

सं�ा-संि�-स�ब�ध-�ान� उपिमितः। सं�ा अथा�� पद�, सं�ी अथा�� पद�य अथ�ः, तयोः �योः 

म�ये श��-�पः स�ब�धः। त�य पद-पदाथ�-स�ब�ध�य �ान� उपिमितः।  

यथा क�न �ा�यः जनः गवय-पदाथ� न जानाित, पर�ु गवय-पदाथ�िवषये तने �ुत� अि� 

य� “गोस�शः गवयः” इित। अ� “गवयः” इित क�यचन पशोः ‘सं�ा’ अि�। इयं सं�ा 
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य�य पशोः अि� सः पशुः ‘सं�ी’ इित उ�यते। ततः कदािच� सः �ा�यः जनः वनं ग�ित। 

त� सः गोस�शं पशुशरीर� प�यित। तदा सः �ा�यः जनः पूव�-�ुतं वा�ं �मरित य� “गोस�शः 

गवयः” इित। अय ं पशुः अिप गोस�शः अि�। अतः अयं “गवयः” अि� इित त�य 

यथाथ��ान ंजायते। इ�थ� अ� “गवयः” इित ‘सं�ा’, गवयशरीर-धारी पशुः च ‘सं�ी’ अि�। 

अतः अनयोः सं�ा-संि�-स�ब�ध-�ान� उपिमितः। 

८३. श�द-�माण�य ल�णं िक� अि�? 

आ�-वा�ं श�दः। आ�ः अथा�� त�व-दश� पु�षः। आ�-पु�ष�य य� वा�ं भवित तदेव 

श�द-�माण� इित क�यते। इ�थं वदे-वा�� अिप �माण�वेन गृ�ते। 

२.४.३ मो�-साधन-िवचारः 

८४. �याय-दश�नानुसार� आ�मा कः? 

�याय-दश�नानुसार� “�ानािधकरण�” आ�मा। अह� सुखी, अह� दुःखी इ�यािद �ानं य��म� 

समवाय-स�ब�धेन भवित स आ�मा। समवायः क�यचन िन�य-स�ब�ध�य नाम। 

८५. आ�मा कितिवधः? 

आ�मा ि�िवधः - एकः जीवा�मा अपरः परमा�मा इित। 

८६. परमा�मा कः अि�? 

सम�-�प��य शासकः, �प�े भूत�य भिव�यतः वत�मान�य च सव�-पदाथ��य उ�ि�-��थित-

नाशािद-िवषये यः �ान-इ�ा-क�ितमा� सव��ः अि� सः एव परमा�मा। स एक एव। 

८७. जीवा�मा कः? 

परमा�मनः िभ�ः यः चेतनः अि� सः जीवा�मा। जीवा�मानः नाना स��। ��येक� शरीर� िभ�ः 

िभ�ः जीवा�मा भवित। 

८८. �याय-मते मो�-�ाि�ः कथं भवित? 

�याय-मतानुसार� �माण-�मेयािद-षोडश-पदाथा�नां यदा त�व-�ानं भवित, तेन त�व-�ानेन मो�ः 

�ा�यते। 
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३. सां�य-दश�न�य प�रचयः 

८९. सां�य� इित पद�य कः अथ�ः? 

‘सां�य�’इित पदं स�-उपसग�-पूव�क� ‘चि�� - �या�’इित धातोः ‘अ�’��यये सित िन�प�त।े 

य�य अथ�ः भवित ‘स�य� �यान�’अथा�� ‘स�य� �ान�’इित। एत� एव‘�क�ित-पु�ष-

िववेकः’, ‘िववेक-�याितः’, ‘िववेकबुि�ः’, ‘स�व-पु�षा�यता-�याितः’ इित अिप उ�यते। 

९०. सां�य� इित पद�य िवषये इतोऽिप कः अथ�ः उपल�यत?े 

‘सं�यावा� प��डतः किवः’इित प�ौ अमर-कोषकार�ण ‘स�ंयावा�’इित पदं प��डत-पद-

पया�य�वेन �वीक�त�। अ��म� शा�े प�िवंशतेः त�वानां िववके-�ानेन क�व�या�य-मो�-�ाि�ः 

भवित इित �ितपािदत�। अतः क�षा�न िवदुषा� इद ं कथन� अि� य� ‘सा�ंय’-श�द�य 

िन�पि�ः ‘सं�या’-श�दा� भवित। ‘सं�याय� ेग�य� ेत�वािन य��म� त� सा�ंय�’इित। 

९१. सां�य-दश�न�य �वत�कः कः? 

अ�य दश�न�य �वत�कः परमिष�ः महामुिनः भगवा� किपलः अि�। 

९२. सां�य-दश�ने क�य िवषय�य िवचारः ि�यत?े 

सां�य-दश�ने ऐका��का�य��क-�पेण दुःख-िनवारणाय उपायाः, स�ाय�-वादः, �क�ित-

पु�षयोः िववेचन�, सृ��ः उ�ि�ः, �य�-अ�य�-त�वाना ं िववेचन�, मो�-�ा�ेः उपायाः 

इ�यािद-िवषयाणां िववेचनं ि�यते। 

३.१ सां�य-दश�न�य �ाचीन�व� 

९३. सां�य-दश�नं िकय� �ाचीन� अि�? 

सां�य-दश�न� अ�य�ं �ाचीन� अि�। �ीम�-भागवते इदं दश�न� ‘त�व-सं�यान�’ इित ना� ना 

अिप �िस�� अि�। “किपल��व-सं�याता भगवाना�ममायया”इित �ीम�-भागवते उ�� । 

�ीम�-भगव�-गीतायां ‘स�य� �ान�’इ�यथ� पदिमदं �यु�� - “एषा तेऽिभिहता सां�ये 

बुि�य�गे��वमां �णु” इित। म��य-पुराणे सां�य-श�द-िनव�चन� - “सा�ंयं स�ंया�मक�वा� 

किपलािदिभ��यत”े इित �ूयते।वेदोपिनष�स,ु पुराणािदष ु च सव�� �िच� सा�ा� �िच� च 
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पर�परया सां�य-शा�ीय-त�वाना� उ��खः �ा�यते। त�मा� इदं सा�ंय-दश�न� अित-�ाचीन� 

इित व��� श�त।े 

३.२ सां�य-दश�न�य �मुखाः ��थाः 

९४. सा�ंय-दश�न�य आधार-��थः कः? 

यथा �याय-वैशेिषकािद-दश�नानां मूल��थाः सू�-ब�ाः स�� तथैव सा�ंय-दश�न�य मूल��थः 

सू�ब�ः अि�। त�य ��थ�य नाम अि� - ‘सां�य-सू��’। 

९५. सां�य-सू��य रचियता कः? 

सा�य-सू��य रचियता महिष�ः किपलः। 

९६. सा�ंय-सू�े कित सू�ािण स��? 

सां�य-सू�े ष� सु अ�यायेषु िवभ�ािन स�िवंश�यु�रप�शत� (५२७) सू�ािण स��। 

९७. सां�य-सू�ेषु क�षां िवषयाणां वण�न� अि�? 

सां�य-सू�ािण ष� सु अ�यायेषु िवभ�ािन स��। त� �थमा�याया� तृतीया�याय-पय��ं सां�य-

शा��य �मुखाः िस�ा�ाः विण�ताः स��। चतुथा��याये ��ा�ाना ंिन�पणं �ा�यते। प�मा�याये 

िविभ�-दश�नानां िवचार� क��वा तेषां यु��-यु�� ख�डनं च िवधाय �विस�ा�ाः �ितपािदताः 

स��। अ��मा�याये �क�ित-पु�ष-मो�ािद-िवचाराः िन�िपताः स��। 

९८. सां�य-दश�न�य अ�ये �मुखाः ��थाः क� स��? 

सां�य-दश�न�य पर�पराया ं िलिखताः �मुखाः ��थाः, तेषां लेखकाः, तेषां वैिश�ािन च अधः 

िल�य�े - 

��थः लेखकः वैिश�� 

सां�य�वचन-भा�य� िव�ानिभ�ुः सां�य-सू�ाणां �िस�ं भा�य� 

सां�य-का�रका ई�रक��णः एषः ��थः ७२ का�रकािभः िनब�ः। अित-

संि��ः अिप सम�-सां�य-दश�न�य प�रचयं 

कारयित, अतः अ�य�ं �िस�ः ��थः।  
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सां�य-का�रका-

भा�य� 

गौडपादः सां�य-का�रकायाः �ाचीनतमा टीका 

माठर-वृि�ः माठराचाय�ः सां�य-का�रकायाः टीका-�पेण �िस�ः ��थः 

जय-म�ला श�राचाय�ः सां�य-का�रकायाः टीका 

सां�य-त�व-कौमुदी वाच�पित-

िम�ः 

सां�य-का�रकायाः इयं टीका अ�य�ं �िस�ा 

अि�, अ� सा�ंय-िस�ा�ानां सरलं सू�मं च 

िववेचन� अि�। 

९९. सां�य-दश�न�य, योग-दश�न�य च समान-त��वं िकमथ� �वीि�यते? 

सां�य-योग-दश�नयोः ब�षु िवषयषुे समानता अि�। यथा –  

१. सां�य-दश�ने प�िवंशितः त�वािन �वीि�य�,े योग-दश�ने अिप इमािन प�िवंशितः त�वािन 

�वीि�य�,े पर�ु त� एक� अिधक� त�व� ‘ई�रः’ इ�यिप �वीि�यते। 

२. उभयोः दश�नयोः म�ये ��य�� अनुमान� आगम� इित �ीिण �माणािन �वीि�य�े। 

३. �क�ित-पु�षयोः िववेक-�ानेन दुःख�य आ�य��कः नाशः भवित इित उभय� �वीि�यते।  

एवं�पेण सां�य-दश�न�य योग-दश�न�य च म�ये ब�षु िवषयेषु सा�य-कारणा� अनयोः 

समान-त��व� अि�। 

३.३ सां�य-दश�ने विण�ताः �मखुाः िवषयाः 

१००. सां�य-दश�ने �मुख-�पेण क�षां िवषयाणां चचा� िव�त?े  

सां�य-दश�ने �मुख-�पेण दुःख-�य�, �य�-त�वािन, अ�य�-त�वािन, पु�ष-त�व�, 

�माणािन, स�ाय�-वादः, गुण-�य�, पु�ष�य ब��व�, �क�ित-पु�षयोः संयोगा� सृ��ः उ�ि�ः, 

��यय-सग�ः, सू�म-शरीर�, क�व�य� इ�यािद-िवषयाणां चचा� िव�ते। 

१०१. दुःख-�यं िक� अि�? 

दुःख-�य� अथा�� दुःखं ि�िवध� अि�। 

१०२. ि�िवधं दुःखं िक� िक� अि�? 

दुःखं ि�िवधं भवित - १. आ�या��मक�, २. आिधभौितक�, ३. आिधदैिवक� च। 
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दुःख� 

 

आ�या��मक�  आिधभौितक�  आिधदैिवक� 

 

 शारीर�      मानस� 

१०३. आ�या��मक� दुःखं िक� अि�? 

आ�या��मक� दुःखं शारीर� मानसं चेित ि�िवध�। शरीर� वात-िप�-�े�मािद�कोपा� �यित�मा� 

वा जायमानं �रा�पीडािदक� दुःखं शारी�रक�। काम-�ोध-लोभवशा� मोह-ई�या�-भय-

िवषादािदवशा� वा जायमान� अतृ�या�मक� दुःखं मानसं भवित। 

१०४. आिधभौितक� दुःखं िक�? 

मनु�य-पशु-पि�-सप�-वृ�ािद-िनिम�ा� जायमानं दुःखं आिधभौितक�।  

१०५. आिधदैिवक� दुःखं िक�? 

देव-दानव-य�-रा�स-भूत-�ेत-िपशाचािदज�यं दुःख� आिधदैिवक�। 

१०६. दुःख-�य�य नाशः लौिकक�न उपायेन िकमथ� न भवित? 

लौिकक�न उपायेन दुःख�य कि�� कालं याव� नाशः कतु� श�त,े लौिकक�न उपायेन न�� 

अिप दुःख ंपुनः जायते। अतः त�य शा�ितकः नाशः सा�ंय-शा��य त�व-�ानेन एव भिवतु� 

अह�ित। 

३.३.१ त�व-िवचारः 

१०७. सां�य-शा�े कित त�वािन �वीक�तािन स��?  

सां�य-शा�े प�िवंशित-त�वािन �वीक�तािन स��। 

१०८. सां�य-शा�-स�मतािन प�िवंशित-त�वािन कािन स��? 

सां�य-शा�-स�मतानां प�िवंशतेः त�वाना ंचतुधा� िवभागः कतु� श�ते।  

(१) �थमः भागः - क�वल-�क�ित-�पः। (२) ि�तीयः भागः - क�वल-िवक�ित-�पः। (३) 
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तृतीयः भागः - �क�ित-िवक��या�मकः उभया�मकः। (४) चतथु�ः भागः - न �क�ित�पः नािप 

िवक�ित�पः।  

१०९. क�वल-�क�ित�पः भागः कः? 

�ि�यते उ��त ेकाया�िदक� अनया इित ‘�क�ितः’ अथवा‘�धान�’। सा स�व-रज�- तमसा ं

सा�याव�था-�पेण मूल-�क�ितः अि�। अ�याः मूल-�क�तेः िकमिप कारणं नाि�।  

११०. क�वल-िवक�ित�पः भागः कः? 

षोडश-त�वािन क�वल-िवक�ित-�प-भागे आग���। को�क�य साहा�येन तािन जानीमः – 

महाभूतािन ५ पृ�वी जल� तेजः वायुः आकाशः 

�ानेि�यािण ५ �ाण� रसना च�ुः �व� �ो�� 

कम�ि�यािण ५ वा� ह�ौ पादौ पायुः उप�थः 

मनः १     मनः       (आह�य १६ त�वािन क�वलं िवक�ित�पािण) 

 एते�यः अ�यत�वािन न जाय� ेअतः एतािन क�वलं िवक�तयः। 

१११. �क�ित-िवक��या�मकः उभया�मकः भागः कः अि�? 

मह�-त�वं, अह�ार-त�व,ं श�द-�पश�-�प-रस-ग�धाः प�-त�मा�ािण चेित स� �क�ितिवक�तयः 

स��। तासां िवषये को�का� जानीमः - 

क�तः जायत?े �क�ित-िवक�तयः ततः िक� जायत?े 

मूल-�क�िततः मह�-त�व� अह�ारः 

मह��वा� अह�ारः त�मा�ािण (५) 

�ानेि�यािण (५) 

कम�ि�यािण (५) 

मनः (१) 
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अह�ारा� श�द-त�मा�� आकाश� 

�पश�-त�मा�� वायुः 

�प-त�मा�� अ��नः 

रस-त�मा�� जल� 

ग�ध-त�मा�� पृ�वी 

इ�थ ं मूल�क�िततः मह��व� आिवभ�वित।ततः अह�ारत�व�, ततः प�त�मा�ािण 

आिवभ�व��। एतािन कारण-काय�-�पा�मक�वा� ‘�क�ितिवक�तयः’ इित उ�य�े। मनसः, 

दशेि�याणा ंच उ�ि�ः अह�ारा� जायत।ेप��यः त�मा�े�यः प� महाभूतािन जाय�े।  

११२. न �क�ित-�पः नािप िवक�ित-�पः भागः कः? 

सां�य-मते ‘पु�षः’ न क�माि�� अिप जायत,े नािप िकमिप त�व� उ�ादयित अतः पु�ष-

त�व� ‘अनुभय�प�’ अि�। सां�य-स�मतािन प�िवंशितः त�वािन अध�न-िच�ेण 

�प�ीि�य�े – 

त�व�य वैिश�� त�व�य नाम त�व�य अपर� 

नाम 

अनुभय�पः à १ पु�षः १ �ः 

�क�ितः à १ मूल-�क�ितः १ अ�य�� 

�क�ित-िवक�तयः à १ महा�, १ अह�ारः, ५ त�मा�ाः 

२३ �य�ािन िवक�तयः à १ मनः, ५ �ानेि�यािण, ५ कम�ि�यािण, ५ 

महाभूतािन 

 = २५ त�वािन = २५ त�वािन 
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सां�य-स�मत-त�वानां स�ब�ध� एक�न र�खािच�ेण प�यामः – 

   

 

 

 

 

 

मह� (बुि�ः) 

 

   अह�ारः 

 

              सा��वकाह�ारः     तामसाह�ारः 

 

   प� �ानेि�यािण  प�कम�ि�यािण           मनः      

       (�ो�-�व�-च�-ुरसन-�ाण�)   (वा�-पािण-पाद-पायु-उप�थः) 

   प�त�मा�ािण 

 

श�दत�मा��     �पश�त�मा��        �पत�मा��      रसत�मा��          ग�धत�मा�� 

 

आकाशः              वायुः              तेजः             जल�                पृिथवी 

 

पु�षः 

(िन���यः, शु�ः, बु�ः, 

िन�यः, अकता�, �यापकः, 

अनेकः चेतनः) 

�क�ितः 

(�यािपका, एका, िन�या, क��, 

�सवधमा�, अतीि�या, स�वरज�मसां 

सा�याव�था) 
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३.३.२ �माण-िवचारः 

११३. सां�य-मतानुसार� �क�ित-पु�षािद-त�वानां �ानं कथं भवित? 

सां�य-मतानुसार� �क�ित-पु�षािद-त�वानां �ानं �माणा� भवित। 

११४. सां�य-मतानुसार� �माणािन कित स��? 

सां�य-मतानुसार� �ीिण �माणािन स�� - १. ��य��, २. अनुमान�, ३. आगमः/आ�-�माण� 

च। 

११५. िक� नाम ��य�-�माण�? 

श�द-�पश�-�प-रस-ग�ध-�ाहक�ः इि�यैः सा�ा�ारान�र� जायमानं िन�या�मक� �ानं ��य�-

�ान� इित उ�यते। तदवे ‘���’,‘��य�’-�माणं वा इित क�यत।े 

११६. िक� नाम अनुमान�? 

िल�-�ान-पूव�क� िलि�नः �ान� अनुमान�। 

११७. िल��, िल�ी च िक� अि�? 

लीन� अथ� गमयित इित िल��= �या�य� = ह�तुः इ�यथ�ः। िल�� अ�य अि� इित िल�ी 

=�यापक� = सा�य� इित। यथा पव�त े धूमं ��ा अ�नेः अनुमानं ि�यते। त� धूमः िल�� 

(�या�यः) अ��नः च िल�ी (�यापकः)। अतः िल�-िलि�-पूव�क� = �या�य-�ान-पूव�क� य�य 

�यापक�य �ानं भवित त�य �ान�य कारण� अनुमान�। 

११८. सां�यमते अनुमानं कितिवध�? 

सां�यमत ेअनुमानं ि�िवध� - पूव�व�, शेषव�, सामा�यतो��� चेित। 

११९. िक� नाम आ�-�माण�? 

आ�-�ुितः आ�-�माणं भवित। 

१२०. आ�-�ुितः का? 

आ�ा अथा�� �ा�ा=यु�ा इ�यथ�ः। आ�ा च असौ �ुितः चेित आ�-�ुितः। �ुितः नाम वा�-

जिनतं वा�ाथ�-�ान�। अतः आ�-वचनं श�द-�माण� आगम-�माणं वा भवित। आ�ः अथा�� 



२०० शा�-प�रचाियका  

यथानुभूताथ�-व�ा। 

सां�य-शा�ो�-�माणानां र�खा-िच�ेण इ�थं वण�नं कतु� श�ते - 

 

�माण� 

 

��य��    अनुमान�    आ�-वचन� 

 

पूव�व�   शेषव�  सामा�यतो��� 

 

३.३.३ सां�य-दश�न�य �मुखाः िस�ा�ाः 

१२१. सां�य-दश�ने स�-काय�वादः कः? 

‘कारणा� काय��य उ��ेः �ा� अिप काय� �व-कारणे स�/वत�मानं भवित’ इित एत� सा�ंय-

दश�ने य�ु�िभः सा�यते। अय� एव ‘स�-काय�वादः’ इित उ�यते। 

१२२. काय�� उ��ेः पूव�� अिप �व-कारणे अि� इित साधियतंु सां�य-दश�ने काः यु�यः 

�द�य��े? 

काय�� उ��ेः पूव�� अिप �व-कारणे अि� इित साधियतु ंसा�ंय-दश�ने प� यु�यः �दश�य�े। 

यथा –  

(१) असदकरणा� - यिद काय� कारण-�यापरा� �ा� क�या� अिप अव�थायां क�� अिप 

िव�मान ंन �या� तिह� तदु�ि�ः तथैव कतु� न श�त।े यथा सह� ं िश��पनः िमिल�वा 

अिप गगनारिव�� उत शश-��� कतु� समथा�ः न भव��। अतः अ�य�ासतः न-ृ���य 

उ�ि�ः न भवित।  

(२) उपादान-�हणा� - उपादानं नाम समवािय-कारण�। ��येक� काय� �वोपादानेन अथा�� 

समवािय-कारणेन सह स�ब�� एव भवित। यथा पट� िनमा�तु� इ�� त�ुवायः त�ु� 
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एव गृ�ाित न अ�य�। घट� िनमा��य� क�लालः मृि�का� एव ग�ृाित इित िनयमः।  

अ� यिद कि�� एवं तक� क�या�� य� कारणेन सह स�ब�धं िवना एव काय��ि�ः 

�या� तिह� त� कः दोषः इित चे� �ूयता� ततृीया य�ु�ः –  

(३) सव�-स�भवाभावा� - यिद स�ब�धं िवना काय��ि�ः �या� तिह� क�मा� अिप कारणा� 

क�य अिप काय��य उ�ि�ः जायेत। अथा�� सव��मा� सव�षा� उ�ि�ः भवे�।िक� ुनवै ं

भवित।  

(४) श��य श�-करणा� - येन कारणेन य�य काय��ि�ः श�ा त�मा� एव कारणा� 

त�य काय��य उ�ि�ः कतु� श�ते, न अ�य�मा�। अतः श�� कारणे िव�मान े सित 

श��य काय��य उ�ि�ः भवित।श�ाऽभावे श�ाऽभावः �वय� एव िस� �यित। 

( ५) कारण-भावा� - काय� कारणा�मक� एव भवित अथा�� काय� कारणा� न िभ�ते। यिद 

कारणं स� अि� तिह� काय�� अिप तदिभ�ं स�ूप� एव अि�। कारण�य या�शः 

�वभावः भवित ता�शः �वभावः काय��य अिप भवित एव। यथा ितलेषु य� िच�णं त� 

तैले अिप भवित। 
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कारणा� काय��य उ��ेः �ा� अिप काय� �वकारणे स� भवित, एत� सां�यदश�ने य�ु�िभः 

सा�यते। अयमेव स�ाय�वादः उ�यते। 

१२३. सां�यदश�ने �यः गुणाः क� �वीक�ताः? 

स�व�, रजः, तमः चेित सां�य-दश�ने �यः गुणाः �वीक�ताः स��। 

१२४. कः नाम स�व-गुणः? 

स�व-गुणः अतीव लघुः (= अ�प-भारः), �काशकः चभवित। �ी�या�मकः स�व-गुणः। �ीितः 

अथा�� सुख�। 

१२५. कः नाम रजोगुणः? 

रजोगुणः उप��भकः अथा�� स�ंेष-जनकः, च�लः चभवित। अ�ी�या�मकः रजोगुणः।अ�ीितः 

अथा�� दुःख�। 

१२६. कः नाम तमोगुणः? 

तमोगुणः गु�ः अथा�� भारयु�ः, अवरोधकः चभवित।िवषादः अथा�� मोहः, िवषादा�मकः 

तमोगुणः इित एतेषा ंगुणानां �व�पं वत�ते। 

 

१२७. सां�य-दश�ने पु�ष-त�वं िक� अि�? 

सां�य-मतानुसार� �योिवंशतेः �य�-त�वे�यः, मूल-�क�तेः च िभ�ं िकि�� चेतन ंत�व� अि�, 
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त�य त�व�य नाम अि� पु�ष-त�व� अथा�� आ�मत�व�। 

१२८.  सां�य-दश�ने पु�षः एकः अि� उत अनेकः? 

सां�य-दश�ने पु�षः अनेकः अि�।  

१२९. सां�य-दश�ने पु�ष-ब��वं कथ ंिस�यित? 

सां�य-का�रकायां पु�ष�य ब��व-साधनाय एका का�रका पिठता। यथा – 

जननमरणकरणानां �ितिनयमादयुगप�वृ�े�। 

पु�षब��वं िस�ं �ैगु�यिवपय�या�ैव॥ (सा�ंयका�रका, १८) 

अ�य अथ�ः - 

(१) यिद पु�षः एक एव �या� तिह� एक�य ज�मिन सित सव� जायेर� तथा एक�य मरणे 

सित सव� ि�येर�। एक� अ�ध ेसित सव� अ�धाः भवेयुः। पर� न तथा लोक� भवित। अतः यु��-

यु�� इदमेव भाित य� ‘जनन-मरण-करणानां �ितिनयमा�’��येक� शरीर� पु�षाः िभ�ाः एव 

अवित��े।  

(२) सव�षां �ािणना ंकाय�षु �विृ�ः अथा�� चे�ा अयुगप� भवित। य�िप चे�ा अ�ःकरण-

िन�ा भवित तथािप उपचारतः पु�ष-सि�धाना� सा पु�ष�य �वीि�यते। यिद एकः एव पु�षः 

�या� तिह� एक�य उ�थाने सव� उ��थताः �युः, एक�य गमने सव�ः ग�ेयुः इित। पर� लोक� 

��यते य� ��येक� शरीर� एक��म� एव समये िभ�ाः िभ�ाः ि�याः भव��। एत� सव� पु�ष�य 

ब��व�वीकार� एव स�भवित।  

(३) लोक� ब�-�कारकाः जनाः ��य�े। यथा क�चन स�व-�धानाः, क�चन रजः�धाना, 

क�चन च तमः�धानाः च भव��। अतः यिद एतेषां सव�षा� अिध�ाता एकः एव पु�षः �या� 

तिह� त� गुण-�य�य वैष�यं न �या�। इ�थ� एतािभः यु��िभः पु�ष-ब��वं िस�यित। 

३.३.४ सां�य-दश�नानुसार� सृि�-िवचारः 

१३०. सां�य-दश�नानुसार� सृ��ः उ�ि�ः कथं भवित? 

सां�य-दश�नानुसार��क�ित-पु�षयोः संयोगा� सृ��ः उ�ि�ः भवित। 
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१३१. �क�ित-पु�षयोः संयोगः िकमथ� भवित? 

�क�ित-पु�षयोः स�ब�ध�य �योजनं दश�नं क�व�यं चाि�। �क�ितः पु�ष�य दश�न� इ�ित 

तथा पु�षः क�व�य� अभी�सित। सुख-दुःख-मोहा��मका �क�ितः अचेतन�वा� सुख-दुःखानुभूित ं

न करोित। अतः सा सुख-दुःखानुभवाय चेतन ंपु�ष� अप�ेते। एतदेव पु�षेण त�याः दश�न� 

इ�यु�यते। पु�षः अिप एतं स�ब�ध� अपे�ते। �धानेन संयु�ः पु�षः �धान-गत-दुःख-�य� 

आ�मनः अवग�ित। दुःख-�य�य आ�य��क-िनवृि�ः एव क�व�य� उ�यते।  

इदं क�व�यं �क�ित-पु�षयोः स�व-पु�षा�यता-��ययेन=िववेक-�ानेन एव भिवतु� अह�ित। 

अतः पु�षः क�व�याथ� �क�ित� अपे�ते। व�ुतः पु�षे दश�न-श��ः िव�ते पर� ि�या-श��ः 

नाि�। �क�तौ च ि�या-श��ः वत�ते पर� दश�न-श��ः नाि�। अतः प��धव� उभयोः संयोगः 

भवित।  

यथा क�न प�ः गमने असमथ�ः, अ�धः च ���� असमथ�ः। तथािप अ�धः पङगोः 

�क�धयोः उपिवशित। शरीर� आ�ढ�न प�ना दिश�तेन माग�ण अ�धः याित। अतः प�ः अ�धः च 

पर�पर� स��म�य �वकाय� कतु� श�ुतः। एव ं �क�ित-पु�षयोः अिप संयोगः भवित। त�मा� 

संयोगा� एव इदं िनिखलं जग� जायते। 

कारणा� काय��य उ��ेः �ा� अिप काय� �वकारणे स� भवित, एत� सा�ंयदश�ने यु�िभः 

सा�यते। अयमेव ‘स�ाय�वादः’ इित उ�यते।  

१३२. सां�य-दश�ने �क�ित-पु�षयोः संयोगा� सृि�ः कथं भवित? 

सां�य-शा�े ‘�क�ितः, �धान�, कारण�, अ�य��, गुण-सा�य�, तमोब�ल�, अ�याक�त�’ 

चैत ेसव� �क�ित-पया�याः स��। अतः �क�ित-पु�षयोः संयोगेन या सृि�ः जायते त� आदौ मूल-

�क�िततः मह��वं जायते। ततः अिभमाना�मकः अह�ारः, त�मा� षोडशकः गणः उ��ते। 

त��म� गणे प� त�मा�ािण, प� �ानेि�यािण, प� कम�ि�यािण, एक� च मनः अ�भ�वित। 

िक� त��म� षोडशक-गणे यािन प� त�मा�ािण स��, ते�यः प� महाभूतािन जाय�े। एत� 

वय� अधः िच�ेण प�यामः- 
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१३३. सां�य-दश�नानुसार� सृि�ः कितिवधा? 

सां�य-दश�नानुसार�सृि�ः ि�िवधा - भूत-सृि�ः, भाव-सृि�ः च। भूत-सृि�ः मह��वा� आर�य 

पृिथवीपय��ा सृि�ः, भाव-सृि�ः च िवपय�य-अश��-तुि�-िस�-भेदा� चतु�िवधा। भाव-सृ��ः अपर� 

नाम ��ययसग�ः अिप अि�। 
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३.३.५ सां�य-दश�नानुसार� मो�ोपाय-िवचारः 

१३४. सां�य-दश�नानसुार� मो�ः कः? 

सां�य-दश�नानुसार�दुःख-�य�य ऐका��क�पेण आ�य��क�पेण च िनवृि�ः एव मो�ः। 

ऐका��क�पेण = िनयम�पेण, आ�य��क�पेण = पुनः उ�ि�ः यथा न भवे� तथा। 

१३५. सां�य-दश�नानुसार� मो�-�ाि�ः कथं भवित? 

सां�य-दश�नानुसार� �क�ित-पु�षयोः िववेक-�ानेन मो�-�ाि�ः भवित। 

१३६. �क�ित-पु�षयोः िववेक-�ानं कथं भवित? 

�य�-त�वानां �ान-पूव�क� अ�य��य �ानं भवित। अ�य��य �ानेन इदं �ायते य� पु�षः 

अ�य�ा� िभ�ः अि�। पु�षः ‘पु�कर-पलाशव� िनल�पः’ अि�। इ�थं �क�ित-पु�षयोः 

िववेक-�ानेन दुःख-�य�य ऐका��क�पेण आ�य��क�पेण च िनवृि�ः भवित।  
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४. योग-दश�न�य प�रचयः 

१३७. योग-श�द�य कः अथ�ः? 

योग-श�दः यु�-समाधौ इित धातोः घ�-��यये क�ते िन�प�ः भवित। पािणनीय-�याकरण-

शा�ानुसार� (१) युिज�-योगे, (२) यु�-संयमन,े (३) यु�-समाधौ इित ि�िभः धातुिभः योग-श�दः 

िन�प�ते। पर�ु अ� योग-दश�ने यु�-समाधौ इित धातोः िन�प�ः एव योग-श�दः अभी�ः। अतः 

एवं योगसू�कारः वदित - “योगि��वृि�िनरोधः” इित। 

१३८. सं�क�त-वा� मये योग-श�दः क�षु अथ�षु �िस�ः? 

सं�क�त-वा� मये योग-श�द�य ब�िवधाः अथा�ः �ा�य�े, यथा - 

१. �ाणापानयोः संयोगः “योगः” इित हठ-योग-�ि�याया�। 

२. सूय�-च�मसोः संयोगः “योगः” इित नाडी-शा�े। 

३. जीव-परमा�मनोः ऐ�ं “योगः” इित वेदा�े। 

४. िशव-श�ोः सामर�यं “योगः” इित शैवागमे। 

५. �क�ित-��यययोः संयोगः “योगः” इित �यवहार�.. 

      इ�थ� अयं योग-श�दः सामा�यतः ब�षु अथ�षु �िस�ः।  

१३९. �ाचीन-��थेषु योग-श�दः क�� �ा�यत?े 

उपिनष�सािह�ये, �ीम�गव� गीताया,ं महाभारत,े पुराणेषु अ�य� च िविभ�ाथ�षु �यु�ः योग-

श�दः �ा�यते। 

१४०. योग-दश�न�य �वत�कः कः? 

योग-दश�न�य �वत�कः महिष�ः पत�िलः। य�िप पत�लेः पूवा�चाया�ः िहर�यगभ�-

या�व��ादयः अनेक� आचाया�ः योग-शा��य �व�ारः आस�, तथािप जन-साधारणानां क�त े

पत�िलः एत� योग-शा�ं स�ू-�पेण ��थीक��य सरल-री�या �ित�ािपतवा�। अतः अ�य 

दश�न�य �वत�कः महिष�ः पत�िलः इित कथनं यु��-यु�� अि�। 

१४१. योग-दश�न�य अपर� नाम िक�? 

योग-दश�न�य "पात�ल-दश�न�" इित। 
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१४२. योग-सू�ेषु िक� अि�? 

योग-सू�ेषु च�वारः पादाः स�� - (१) समािध-पादः, (२) साधन-पादः, (३) िवभूित-पादः, (४) 

क�व�य-पादः। एतेषु चतुषु� पादेषु आह�य १९५ सू�ािण स��। 

४.१ योग-दश�न�य मह�व� 

१४३. योग-दश�न�य िक� मह�व�? 

योग-दश�न� एक� अि�तीय-र�� अि�। एत�य अ�यासः न क�वल ं भारत े अिप तु स�पूण� 

जगित सव�ः धम�ः समाि�यते अनु�ीयते च। एत�य अ�यासने अलौिकक� मानिसक� शारी�रक� 

च श��ः उ��ते। योग�य अ�यासने िद�य-श��-स�प�ाः मानवाः अि�तीयं काय� कतु� 

श�ुव��। योगा�यास-�ारा योिगनः अनेकाः िव�ाः िस�ीः च �ा�नुव��, येन तेषां जीवन� 

उ�तं भवित। 

१४४. योग-दश�नं कथं वत�मानसमये अ�य�� उपादेय� अि�? 

योग-�ारा न क�वलं शारी�रक�, मानिसक� च �वा��यं �ा�यते, पर� योग-दश�ने िन�िपत�य अ�ा�-

योग�य साधनने मानवः समाधौ उ�तमा ं��थित ं�ा�नोित, सा एव मो�ः उ�यते। 

१४५. योग-दश�न�य �व�पं िक� अि�? 

योग-दश�नं चतु�यू�हा�मक� अि�। यथा िचिक�साशा�े रोगः, रोग-ह�तुः, आरो�य�, भैषज� इित 

च�वारः �यूहाः �ितपािदताः तथैव योगशा�े अिप च�वारः �यूहाः �ितपािदताः। ते यथा - (१) 

संसारः, (२) संसार�य कारण�, (३) मो�ः, (४) मो�-ह�तुः च। 

यथा रोगी दुःख-बा��या� रोगा� िवमु�ः भिवतु� इ�ित, तथैव दुःखबा��या� (१) संसारः 

ह�यः, (२) ह�य�य संसार�य कारण ं���-��ययोः पु�ष-�धानयोः संयोगः, (३) पु�ष-�धानयोः 

संयोग�य आ�य��क� िनवृि�ः एव मो�ः, (४) स�य� दश�न� एव मो�-ह�तुः इित। 

४.२ योग-दश�न�य �मुखाः ��थाः 

१४६. योग-दश�न�य �मुखाः ��थाः क� स��? 

योग-दश�न�य �मुखाः ��थाः अधः तािलकायां ��ूय�-े  
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��थः कता� वैिश�� 

योग-सू�� पत�िलः सम�-योगदश�न�य आधारभूतः सू�ा�मकः ��थः 

�यास-भा�य� �यासः योग-सू�ाणां �ामािणक� �िस�ं च भा�य� 

योग-वाि��क� िव�ान-िभ�ुः योग-सू�ाणां �िस�ः वाित�क-��थः 

भोज-वृि�ः 

(योग-सू�वृि�ः) 

भोज-राजः 
योग-सू�ाणा� उप�र �िस�ः वृि�-��थः 

त�व-वैशारदी वाच�पित-िम�ः योग-सू�ाणा� उप�र �िस�ा टीका 

हठ-योग-

�दीिपका 

योगी �वा�मारामः आसन-�ाणायामािदिवषये �ायोिगकः प�ः 

विण�तः 

घेर�ड-संिहता घेर�ड-मुिनः योग-दश�न�य आसन-�ाणायामािद-�पेण 

�ायोिगकः प�ः अ� िन�िपतः 

४.३ योगदश�ने विण�ताः �मुखाः िवषयाः 

१४७. योग-दश�न�य �मुखाः िवषयाः क� स��? 

योग-दश�ने दुःख-�य�, समािधिन�पण�, िच��य वृ�यः, समाप�यः, िच��य िविवधाः 

प�रणामाः, ई�र-�प�, अ�ा�-योगः, कम�णां फल�, िस�यः, क�व�य� इ�यािद-िवषयाणां 

सै�ा��क-�पेण वण�न� अि�। 

१४८. योग-दश�न�य �व�पं िक� अि�? 

शा�िमदं पाद-चतु�य-यु�� वत�ते। ते च�वारः पादाः यथा -१. समािध-पादः,२. साधन-पादः, ३. 

िवभूित-पादः, ४. क�व�य-पादः चेित। 

१४९. �थमे समािध-पाद-नामक� पादे िक� �ितपािदत� अि�? 

�थमे समािध-पाद-नामक� पाद े ‘अथ योगानुशासन�’, ‘योगि��वृि�िनरोधः’ चेित�ा�यां 

सू�ा�यां च योग-ल�ण� उ��। तदेव अिभल�य िच�-वृि�-िनरोध-काले िच��य 
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�व�पाव�थानं, �यु�थान-काले च वृि�-सा��यं िन�िपत�। ततः ‘वृ�यः प�त�यः’इित वृ�ीना ं

प�-सं�याक�वं �ितपािदत�। पुनः प�वृ�ीनां �� ल�ाऽ�� ल�-भेदने �ैिव�य-पूव�क� उ�ेश-

�माण-िवभाग-ल�णािन िववतृािन। वृ�ीना ंिनरोधोपायेन अ�यासवैरा�ययोः �व�पकथनं क�त�। 

तयोः अवा�रभेद-ल�ण-�ितपादन-पुर�सर� स���ात-अस���ात-समा�योः �व�प,ं तदिधकारी, 

अिधकारानुगुण-फल-लाभ:, समय-तारत�यािदक�, सिवतक�-िनिव�तक�-सिवचार-िनिव�चार-

समाप�ीनां �व�प ंच �ितपािदत�। ई�शाः अितग�भीराः िवषयाः समािध-पाद-नामक� �थम-पाद े

एकप�ाशता सू�ैः महिष�-पत�िलना िनिद��ाः। 

१५०. योग-दश�न�य ि�तीये साधन-पाद-नामक� पादे िक� �ितपािदत�? 

ि�तीये साधन-पाद-नामक� पादे ‘नातप��वनो योगः िस� �यित’ इित आय���� अनसु�ृय 

‘तपः�वा�याये�र�िणधानािन ि�यायोग’ इित ि�या-योग�य �व�पं �योजन ं च �ितपािदत�। 

ततः प�ानां � लेशाना� उ�ेश-ल�ण-िवभागा� स�परी�य तेषां िनरासोपायाः च िन�िपताः। ततः 

ह�यािद �यूहचतु�यं स�य� अवबो�य अ�ा�योगे बिहर�-साधनीभतूं यमिनयमािद प�क� 

फलसिहत ंसु�प�� �ितपािदत�। अ��म� पाद ेप�प�ाश� सू�ािण स��। 

१५१. योगदश�न�य िवभूित-पाद-नामक� तृतीये पादे िक� �ितपािदत�? 

तृतीयः िवभूित-पाद-नामकःपादः‘देशब�धि���य धारणा’ इित सू�ा� आर�यते। ततः �यान-

धारणा-समाधीनां ल�ण-�योजनािन अिभलि�तािन । प�ा� संयम�य ल�णं िन��य प�रणाम-

भेदाः त�फल�पाः अतीतानागत-भुवन�ानं, काय-�यूह-�ानािद�पाः च िवभतूीः प�रलि�ताः। 

ततः पादेऽ��म� इि�य-जयािद-�प-िस�ीः, योग-फल-भूताः तारक-संि�त-िववेक-�ान-

िस�ादी�च िन�िपतवा� महिष�ः पत�िलः। पादे अ��म� प�प�ाश� सू�ािण स��। 

१५२. योग-दश�न�य चतुथ� क�व�य-पाद-नामक� पादे िक� �ितपािदत�? 

चतुथ� क�व�य-नामक� पादे ‘ज�मौषिध-म�-तप-समािधजाः िस�यः’ इित सू�ा� आर�य िसि�-

प�क� स�प�ं िन�िपत�। योग-शा��य मु�यो�े�यं सव�-�ािणिभः अिभलिषतः परम-पु�षाथ�ः 

‘क�व�य�’ अि� इित िन�िपत�। अ��म� अ��मे पादे चतु��ंश� सू�ािण स��। इ�थं इद ं

पात�लयोगशा�ं सम�योग�व�पं �ितपादयित। 
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१५३. साधन-�पः योगः �यवहार� कितिवधः ���� श�ते? 

साधकानां साम�य�न अिभ��या वा साधन-�पः योगः ब�धा ���� श�ते,यथा - १. ि�या-योगः, 

२. समािध-योगः, ३. जप-योगः, ४. म�-योगः, ५. हठ-योगः, ६. लय-योगः, ७. राज-योगः, 

८. क��डिलनी-योगः, ९. वा�-योगः, १०. श�द-योगः, ११. ��ा-योगः, १२. कम�-योगः, १३. 

अ�यास-योगः, १४. पाशुपत-योगः इ�यािद। तथा �ीम�गव� गीतायां भगवता �ीक��णेन नैक�षां 

योगानां �काराः �दिश�ताः ते यथा - 

सम�व-योगः (अ�यायः २), २. �ान-योगः(अ�यायः ४) ३. भ��-योगः (अ�यायः १२), ४. 

कम�-योगः (अ�यायः ३), कम�-स�यास-योगः (अ�यायः ५) इ�यािद। 

४.४.१ योग-दश�ने वृ�यः 

१५४. योग-दश�ने िच��य वृ�यः कितिवधाः �वीक�ताः? 

योग-दश�ने िच��य प� वृ�यः �वीक�ताः स��।  

१५५. एताः प� वृ�यः काः स��? 

एताः प� वृ�यः (१) �माण�, (२) िवपय�यः, (३) िवक�पः, (४) िन�ा, (५) �मृितः चेित 

स��। 

१५६. एतासां वृ�ीनां िनरोधः िक� उ�यते? 

एतासां वृ�ीना ंिनरोधः ‘योगः’ इित उ�यते। 

१५७. एतासां वृ�ीनां िनरोध�य उपायः कः? 

एतासां वृ�ीना ंिनरोध�य उपाय-�य� अि� - १. अ�यासः २. वैरा�यं च। 

४.४.२ योग-दश�ने ई�र-�व�प� 

१५८. योग-दश�नानुसार� ई�रः कः? 

योग-दश�नानुसार� ‘� लेशकम�िवपाकाशयैरपरामृ�ः पु�ष-िवशेष ई�रः’ इित। अथा�� � लेशानां, 

कम�णां िवपाकाशयानां ससंग�ण रिहतः यः पु�ष-िवशेषः भवित, सः ई�रः इित उ�यते। 
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१५९. � लेशाः क� स��? 

� लेशाः प� स�� - अिव�ा, अ��मता, रागः �ेषः, अिभिनवेशः च इित प� � लेशाः स��। 

१६०. कमा�िण कितिवधािन ? 

कमा�िण ि�िवधािन - शु� ल-कमा�िण (पु�य-कमा�िण), अशु� ल-कमा�िण (पाप-कमा�िण), 

शु�ाशु� लकमा�िण (पु�यपाप-िमि�त-कमा�िण) च। 

१६१. िवपाकः इित श�द�य कः अथ�ः? 

यदा मनु�यः कम� करोित तदा त�य कम�णः सं�कार�पेण ��थितः िवपाकः इित उ�यते। अतः 

क�त�य कम�णः फलं िवपाकः। 

१६२. ई�रः एकः उत अनेकः? 

ई�रः एकः एव। 

४.४.३ अ�ा�-योग�य �व�प� 

१६३. योग-दश�नानुसार� ई�र-�ा�ेः उपायः कः? 

योग-दश�नानुसार� िच�-वृ�ीनां िनरोधेन समािधः �ा�यते, त��म� समाधौ ई�र�य सा�ा�ारः 

भवित। 

१६४. ई�र�य सा�ा�ाराय योग-दश�ने कः �धानः माग�ः? 

अ�ा�-योगः ई�र�य सा�ा�ाराय योगदश�ने �धानः माग�ः। 

१६५. अ�ा�-योगः अथा�� िक�? 

य��म� योग�य अ�ाना� अ�ानां िन�पण� अि�, ता�शः योगः अ�ा�-योगः उ�यते। 

१६६. योग�य अ�ौ अ�ािन कािन स��? 

योग�य अ�ौ अ�ािन इमािन स�� - (१) यमः, (२) िनयमः, (३) आसन�, (४) �ाणायामः, 

(५) ��याहारः, (६) धारणा, (७) �यान�, (८) समािधः च। 
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१६७. कःनाम यमः? 

मनसः, वा�याः, कम�णः च संयमन� एव यमः। यमः प�िवधः अि�। अिह�सा, स�य�, 

अ�ेय�, ��चय��, अप�र�हः च। 

१६८. कः नाम िनयमः? 

मनु�येण �वजीवन ेआरोपणीयाः �े�ाः आचाराः एव िनयमाः। िनयमाः प� स�� - शौच�, 

स�ोषः, तपः, �वा�यायः, ई�र�िणधानंच। 

१६९. िक� नाम आसन�? 

योग-सू�ेषु उ�� य� “��थर� सुख� आसन�”। दीघ�-कालं याव� य�या� अव�थायां सखेुन 

��थ�वा योग�य अ�यासः कतु� श�ते, सा सुखावहा ��थितः ‘आसन�’ इित उ�यत।े यथा 

प�ासन,ं भ�ासनं, �वि�कासन,ं द�डासन� इ�यािदक�। 

१७०. �ाणायामः कः? 

योग-सू�ेषु उ��, “त��म�सित �ास��ासयोग�ितिव�ेदः �ाणायामः” इित। �ास-��ासयोः या 

सामा�या गितः भवित त�याः िव�ेदः = िविश�-�कारक� प�रवत�न� एव ‘�ाणायामः’। 

१७१. ��याहारः कः? 

योग-सू�ेषु उ��, “�विवषयास��योगे िच��य �व�पानुकार इवेि�याणां ��याहारः” इित। यदा 

इि�यािण �व-�विवषयैः सह संयु�ािन न भव��, िच�-�व�प� एव अनुक�व���, सा अव�था 

‘��याहारः’ इित क�यते। 

१७२. धारणा का भवित? 

“देशब�धि���य धारणा”। नािभ-च��, �दय-पु�डरीक� इ�यािदषु �थानेषु िच��यवृि�मा�ेण 

यः ब�धः भवित, सा ‘धारणा’ इित उ�यते। 

१७३. �यानं िक� भवित? 

“त� ��ययैकतानता �यान�” इित योग-सू�ं वत�त।े सू��य अय� आशयः - य��म� �थाने 

धारणा �ढा भवित, त��म� एव �थाने यदा िच��य �येयाल�बन�य ��यय�य एकतानता स�शः 

इतर-��ययेन अपरामृ�ः �वाहः भवित तदा सः‘�यान�’ इित उ�यते। 
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१७४. समािधः कः उ�यते? 

“तदेवाथ�मा�िनभा�सं �व�पशू�यिमव समािधः” इित योग-सू� ंवत�त।े अ�य अय� आशयः -य� 

िव�ेपा� प�र��य मनः स�यगाधीयते एका�ीि�यते स समािधः। �यानाव�थाया ं �यान-कतु�ः 

�येयाकार�पेण प�रणामकारणा� त�य शू�याव�था भवित, सा अव�था ‘समािधः’ इित क�यते। 

५. पूव�-मीमांसा-दश�न�य प�रचयः 

१७५. मीमांसा-श�द�य अथ�ः कः? 

मीमांसा श�दः ‘म�’-धातोः िन�प�ः। अयं श�दः पू�यिवचार-यथाथ�व�ु�प-अनुस�धानािदषु 

अथ�षु गृ�ते। 

१७६. मीमांसा-दश�न�य �धानं ल�यं िक� अि�? 

वेद�य कम�-िस�ा�ानुगत-�या�या मीमांसा-दश�न�य �धान-ल�य� अि�। 

१७७. मीमांसा-दश�नं “पूव�-मीमांसा” इित िकमथ� क�यत?े 

दश�न-शा� े वेद�य �प�यं �िस�� अि�- कम�-का�डः, �ान-का�डः चेित। �ान-का�डः 

उ�र-मीमांसायाः िवषयः भवित।उ�र-मीमांसाया ंवदे�य �ान-परक� िव�ेषणं क�त�। िक�ु कम�-

का�डः पूव�-मीमांसायाः िवषयः वत�त।ेअतः पूव�-मीमांसा एव ‘कम�-मीमांसा’ इ�यिप क�यत।े 

१७८. मीमांसा-दश�नानुसार� कम� िक� भवित? 

मीमांसा-दश�ने वेदिविहतं कम� एव धम�-�पेण �ितपािदत�।अयं धम�ः इहलौिककानां 

पारलौिककानां च सुखानां साधन� अि�। 

१७९. मीमांसा-दश�नं िकय� �ाचीन� अि�? 

मीमांसा-दश�न� अित�ाचीन� अि�। �ा�ण-��थैः उपिनष� ��थै� सूिचतं भवित य� �ा�नैः 

ऋिषिभः अनेक�षु अ�प�-िवषयेषु यु��-यु�ाः िवचाराः ��ुताः। ते कम�-मीमांसाया आधार-

त�व�पाः स��। 

१८०. मीमांसा-दश�न�य सवा�िधक� मह�वपूण� त�वं िक� अि�? 

मीमांसा-दश�न�य सवा�िधक� मह�वपूण� त�व ं धम�-िवचारः अि�। धम��य आधार-िशला कम�-
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का�ड� आधारीक��य ित�ित। अतः मीमांसादश�नं धम��ितपादक� शा�� इ�यिप उ�यते। 

१८१. मीमांसा-दश�न�य �वत�कः कः? 

मीमांसा-दश�न�य �वत�कः महिष�ः जैिमिनः अि�। 

१८२. महिष�ः जैिमिनः क� ��थं िलिखतवा�? 

महिष�ः जैिमिनः ‘मीमांसा-सू��’ इ�या�यं ��थ ंिलिखतवा�। 

१८३. ‘मीमांसा-सू�’-��थे िक� अि�? 

मीमांसा-सू�-��थे �ादश अ�यायाः स��। त� �थमा�याय े धम�-ल�णं, �माण-िन�पणं च 

�ितपािदत� अि�। ि�तीया�याये धम�-भेदः िन�िपतः। ततृीया�याये अ��व,ं चतुथा��याये 

�यो�य-�योजक-भाव-िन�पणं, प�मा�याये �म-िन�पण�, य�ािधका�रणः वण�नं च, 

ष�ा�याय ेअिप अिधका�रवण�न�, स�मा�मयोः अ�याययोः अितदेश-िन�पण,ं नवमा�याये ऊह-

िन�पण�, एकादशा�याये त�-िन�पणं, �ादशा�याये�स�-िन�पणं च वत�त।े 

१८४. मीमांसा-सू��य अपर� नाम िक�? 

मीमांसा-सू��य अपर� नाम ‘�ादश-ल�णी’ अि�। यतो िह मीमांसा-सू�-��थे �ादश अ�यायाः 

स��। 

५.१ पूव�-मीमासंा-दश�न�य �मुखाः ��थाः 

१८५. मीमांसा-दश�न�य �मुखाः ��थाः क� स��? 

मीमांसा-दश�न�य �मुखाः ��थाः अधः तािलकायां ��ूय�े-  

��थः कता� वैिश�� 

मीमांसा-सू�� जैिमिनः मीमांसा-दश�न�य आधारभूतः स�ूा�मकः ��थः 

शाबर-भा�य� शबर�वामी मीमांसा-सू�ाणा� उप�र अित�ाचीनं �िस�ं च 

भा�य�।  

�ोक-वाि��क� क�मा�रल-भ�ः मीमांसा-सू��य �थमा�याय� अिधक��य िलिखतः 

��थः। 
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त�-वाित�क� क�मा�रल-भ�ः मीमांसा-भा�य�य �या�यापरकः ��थः 

बृहती-टीका �भाकर-िम�ः मीमांसा-सू�� अिधक��य �वत�ा टीका। मीमासंा-

शा�े गु�मत�य बीजभूता टीका। 

जैिमनीय-�याय-

माला 

माधवाचाय�ः �ोका�मकः ��थः। �ायः २००० �ोक�ः सम�ं 

मीमांसा-दश�नं सरलतया विण�त�। 

मीमांसा-�याय-

�काशः 

आपदेवः 
मीमांसा-दश�न�य मह�वपूण�ः �करण-��थः 

अथ�-सं�हः लौगाि�-

भा�करः 

मीमांसा-दश�न�य �ायः सव�षां िस�ा�ानां 

सरलरी�या �दश�न� 

मीमांसा-प�रभाषा क��ण-य�ा मीमांसा-दश�ने �वेशाय �करण��थः 

५.२ पूव�-मीमासंा-दश�न�य �मुखाः िस�ा�ाः 

१८६. मीमांसा-दश�न�य �मुखाः िस�ा�ाः क� स��? 

मीमांसा-दश�ने �ु�यादीना ं �ामा�य-िवचारः, भावना-िवचारः, अपूव�ः, वेदाना� अपौ�षेय�व�, 

िविध-िवचारः इ�यािद-िवषयाः �मुख-�पेण विण�ताः स��। 

१८७. मीमांसा-दश�ने वेद�य अथ�-िनण�याय िल�ािन कािन? 

मीमांसा-दश�ने वेद�य अथ�-िनण�याय ष� िल�ािन �वीक�तािन – (१) �ुितः, (२) िल��, (३) 

वा��, (४) �करण�, (५) �थान�, (६) समा�या च। 

१८८. एतेषु ष�-िल��षु �बलं िक�? 

एतेषु ष�-िल��षु �बलं �ुितः अि�। य� इमािन ष� िल�ािन एक��म� काल ेअथवा सव�दा 

एक� सि�पत�� त� पूवा�प�ेया अपर� �माणं दुब�ल� इित उ�यते। एत�मानसुार� सव�षा ं

�माणानां िनणा�यक�वेन म�ुय�वेन च �ुितः एव अ��म�वेन ित�ित। अ�याः अपे�या अ�ये 

िल�ादयः सव� दुब�लाः स��। 
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१८९. मीमांसा-दश�ने वेद-�ितपािदत-धम��य िवचारः अि�, तिह� धम�ः अथा�� कः? 

मीमांसा-दश�नानुसार� यागािद कम� एव धम�ः। 

१९०. धम��य �ितपादकः वेदः पौ�षेयः उत अपौ�षेयः? 

मीमासा-दश�ने वेदः अपौ�षेयः इित �वीि�यते। 

१९१. पौ�षेयः अपौ�षेयः चेित अनयोः कः अथ�ः? 

पौ�षेय�वं नाम �माणा�र�ण अथ�� उपल�य रिचत�व�। यथा रघुवंश� इ�यािद-��थाः। 

अपौ�षेय�वं नाम �माणा�र�य अपे�ां िवना रिचत�व�। यथा वेदः। 

वेदे �माणा�र�ण अथ�� उपल�य रिचत�वं नाि�। अतः अयं वेदः अपौ�षेयः इित। अनेनैव 

कारणेन वेद�य �वतः �ामा�य� अिप िस�यित। 

१९२. वेदः िन�यः उत अिन�यः? 

मीमांसो�मतेन वेदः िन�यः अि�। िन�य�वा� एव सः अपौ�षेयः अि�, अथा�� वेदः क�यािप 

पु�ष�य क�ितः नाि�। ऋिषिभः ऋचां दश�नं क�त�, अतः त े वेदाना ं रचियतारः न वत��,े त े

क�वलं म���ारः स��। मीमासंा-मते वेदानां क�ा� ई�रः नाि�। वेदे लोक� च आ��वा� श�द-

�ामा�य� अि�। श�दः िन�यः वत�त।े क�ठता�वािद-�थाने�यः श�दो�ारणं श�दो�ि�ः वा 

नाि�। यतोिह उ�ारणा� पूव� श�दः िव�मानः आसी�। यिद श�दः अिन�यः �या� तदा 

उ�ारणभेदेन त�य अनकेािन �पािण �युः, िक�ु एक�य श�द�य एकमेव कारणं भवित। 

श�द�य अथ�न सह स�ब�धः अिप �वाभािवकः एव अि�।क�ि�मः नाि�। अयमेव अपौ�षेयः 

वेदः धम� �माण� अि�। 

१९३. मीमांसा-मते वेद�य िवषयः कितिवधः? 

मीमांसकाना� अवधारणा वत�त ेय� वेद�य िवषयः प�धा वत�त े- १. िविध-वा�ािन, २. म�-

वा�ािन, ३. फल-वा�ािन, ४. अथ�वाद-वा�ािन, ५. िनषेध-वा�ािन चेित। त� – 

 ि�या-�वत�कािन वा�ािन ‘िविध-वा�ािन’ स��, 

 ‘म�-वा�ािन’ य�ानु�ान ेअथ�-�मरण-कारीिण भव��, 

 य�ानां नामािन फल-वा�ािन ‘नामधेयािन’ स��, 
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 िनिष�-कम��यो िनवत�कािन ‘िनषेध-वा�ािन’ जाय�,े 

 पदाथा�ना ं गुण-दोष-िववेचन-पूव�क� �ुित-िन�ा-परकािण वा�ािन ‘अथ�वाद-वा�ािन’ 

क�य�।े 

१९४. मीमांसायाः मु�य-िवषयः कः अि�? 

िविध-िवचारः मीमांसायाः मु�यिवषयः अि�। 

१९५. िविधः अथा�� िक�? 

अपूव��य अथ��य �ापकः वेद-भागः ‘िविधः’ इित उ�यते। अयं िविधः चतुिव�धः। 

१९६. चतुिव�धः िविधः कः? 

(१) उ�ि�-िविधः, (२) िविनयोग-िविधः, (३) अिधकार-िविधः, (४) �योग-िविधः च। त� 

कम�णः �व�प�य �ितपादियता िविधः ‘उ�ि�-िविधः’। अ�-भूताना ं �धान-भूतानां च य�ानां 

स�ब�ध-बोधकािन वा�ािन ‘िविनयोग-िविधः’। कम���-फल�य �वािम�वं यः �ितपादयित 

सः‘अिधकार-िविधः’। �योग�य अिवल�बेन अनु�ानं यः �यन�� सः ‘�योगिविधः’ इित 

क�यत।े 

१९७. आ�मिवषये मीमांसायाः मतं िक� अि�? 

मीमांसा-दश�नानुसार� आ�मा क�ा� भो�ा च अि�। �ान-इ�ा-सुख-दुःख-�य�ािदिवशषे-

गुणाना� अिधकरण� आ�मा अि�। अय ं आ�मा �यापकः अिप �ितशरीर� िभ�ः अि�। 

मीमांसकाः आ�मिन प�रमाण-�िपणं कम� �वीक�व���। अ��म� मते आ�मा जडो बोधा�मकः च 

अि�। 

१९८. मो�-िवषये मीमांसायाः िस�ा�ः कः? 

मीमांसा-दश�ने जगता सह आ�मनः स�ब�ध�य नाशः एव मो�ः इित अिभमतः। अ�य 

मत�यानुसार�ण आ�मा शरीर�ण यु�ः भू�वा एव बा�-िवषयाणा� उपभोगं करोित। अनने 

स�ब�धेन आ�मा ससंार-समु�े िनम�नः अि�। अत एव भोगायतनं शरीर� भोग-साधन� इि�यं 

भोग-िवषयाः पदाथा�ः च अिभमताः। एिभः ि�िभः आ�मनः आ�य��कः एका��कः वा 

स�ब�ध-िव�ेदः एव मो�ः अि�। 
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६. वेदा�-दश�न�य प�रचयः 

१९९. वेदा�-श�द�य अथ�ः कः? 

वेदाना� अ��मः भागः वदेा�ः। च�वारः अिप वेदाः िवषय-��ा (१) संिहता, (२) �ा�ण�, 

(३) आर�यक�, (४) उपिनष� इित भागेषु िवभ�ाः स��। त� अ��मः उपिनष�-भागः एव 

वेदा�ः इित क�यते। ‘वेदा�ो नाम उपिनष�माण�’ इित उ�यते अिभयु��ः। 

२००. उपिनषदः कित स��? 

य�िप उपिनषदां सं�या ि�शतािधका अि� तथािप �मुख-�पेण दश उपिनषदः अ�य� ं

�िस�ाः स�� – 

ईश-क�न-कठ-��-मु�ड-मा�ड��-िति��रः। 

ऐतर�य ंच छा�ो�यं बृहदार�यक� तथा॥ (मु��कोपिनष�, १.३०) 

२०१. वेदा�-दश�न�य अपर� नाम िक�? 

वेदा�-दश�न�य अपर� नाम “उ�र-मीमांसा” अि�। 

२०२. उ�र-मीमांसा-श�द�य कः अथ�ः? 

मीमांसा अथा�� पूिजतः िवचारः। यथा वेद े य�-यागािद-धम��य िन�पण� अि�, तथैव वदे े

‘स�यं �ान� अन� ं��’ इ�यािदिभः वा�ैः ��णः वण�न� अिप अि�। धम��य िवचारः य� 

अि�, सा पूव�-मीमांसा, ��णः िवचारः य� वत�ते सा उ�र-मीमांसा इित। 

२०३. वेदा�-दश�न�य �योजनं िक� अि�? 

वेदा�-मतानुसार� मो�ः पर� �योजन� अि�। मो��य ता�य� वत�ते ससंारा� अिव�ातः वा 

पृथ�भूय ��-सामी�य�य लाभः । एत��ते आ�म�ानं परमाव�यक� अि�।  

२०४. वेदा�-दश�न�य अ�ययनेन कः लाभः? 

वेदा�-दश�न�य अ�ययनेन ि�िवधः लाभः भवित - १. इहलौिककः, २. पारमािथ�कः च। 

इहलौिककः लाभः यथा –  

१. िन�य-नैिमि�क-उपासनािद-कम�णा� अनु�ानेन शरीर�य आ��रक� बा�ा च शुि�ः भवित। 
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२. आसन-�ाणायाम-�यानादीना� अ�यासने मनः ��थर� भवित। य�य मनः ��थर� भवित, सः 

नरः एव सुखी इित उ�यते।  

३. काम-�ोध-राग-मोह-भय-इ�यािद-दुगु�णानां शनैः शनैः �ासः भवित, तने जनः सव�दा 

आन��य अव�था ं�ा�नोित। 

पारलौिककः लाभः यथा – 

४. जीवन�य चरम-ल�य�य शा�त-सुख�य अथा�� मो��य �ाि�ः भवित। 

६.१ वेदा�-दश�न�य �मुखाः ��थाः 

२०५. वेदा�-दश�न�य �मुखाः ��थाः क� स��? 

वेदा�-दश�ने ��थान-�यं �िस�� अि�। ��थान ंनाम “��थीयत ेअनेन इित ��थान�” 

अथा�� राजमाग�ः। ��थान-�ये एत� अ�भ�वित -  

(१) उपिनषदः (�ुित-��थान�) 

(२) भगव�-गीता (�मृित-��थान�) 

(३) ��सू�ािण (�याय-��थान�) 

२०६. उपिनष�-भागे िक� िवचाय�ते? 

उपिनष� परािव�ा इित पदेन �यपिद�यत।े उपिनष��द�यअथ�ः‘रह�य�’ इित।अ�या�म-िव�ा-

रह�य-�ितपादकाः वेद-भागाः उपिनषदः क�य�े । 

२०७. भगव�-गीतायां िक� अि�? 

भगव�-गीताया� अ�ादश अ�यायाः स�� य� �ान-भ��-कम�णां िवचारः अि�। 

२०८. ��सू�ेषु िक� अि�? 

उपिनष�सु भगव�-गीतायां च �ितपािदत-िवषयाणा� अिधकरण-शै�या यु��-पूव�क� िववेचनं 

��सू�ेषु अि�। ��सू�ेषु �थमं सू�� अि� - ‘अथातो ��िज�ासा’ (१.१.१) इित। 

��सू�ेषु च�वारः अ�यायाः स��। ��येक� अ�याये च�वारः पादाः स��, ��येक� पादेषु 

सू�ािण स��। 
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२०९. ��सू�ेषु कित सू�ािण स��? 

��सू�ेषु ५५५ सू�ािण१ स��। 

२१०. सू��य ल�णं िक�? 

सू��य ल�णं यथा –  

‘अ�पा�मस���धं सारव�-िव�तोमुख�। 

अ�ोभमनव�� सू� ंसू�िवदो िवदुः॥’ इित।  

अथा�� सू�ं �व�पैः अ�र�ः य�ु� भवित, अस���धं भवित, सारयु�� भवित, ब�मुख-

�या�यान-यो�यं भवित, अथ��ान-बाध-रिहतं भवित अिन�ं भवित ता�शं वा�ं सू�� उ�यत।े 

६.२ वेदा�-दश�न�य �मुखाः आचाया�ः 

२११. वेदा�-दश�न�य �वत�कः कः अि�? 

य�िप वेदा�-दश�न� अ�य�ं �ाचीन� अि� तथािप वदेा�-दश�नं सू�-��थमा�यमेन भगवा� 

बादरायणः (वेद�यासः) ��ुतवा�, अतः भगवा� बादरायणः वेदा�-दश�न�य �वत�कः इित 

व��� श�ते। 

२१२. वेदा�-दश�न�य �मुखाः आचाया�ः क� स��? 

वेदा�-दश�न�य क�चन �मुखाः आचाया�ः इमे स�� - आ�ेयः, आ�मर�यः, औड�लोिमः, 

का�णा�िजिनः, काशक��ः, जैिमिनः, बाद�रः, भतृ��प�ः,  भतृ�िम�ः,  भतृ�ह�रः,  उपवष�ः,  

बोधायनः,  ट�ः, ��न�ी,  ��द�ः,  भा�िचः, �िवडाचाय�ः, गौडपादाचाय�ः,  गोिव�-

भगव�ादः, श�राचाय�ः च। 

२१३. एतेषु आचाय�षु सवा�िधकः �िस�ः आचाय�ः कः? 

एतेषु आचाय�षु सवा�िधकः �िस�ः श�राचाय�ः अि�। 

२१४. श�राचाय�ः िकमथ� �िस�ः अि�? 

श�राचाय�ः ��थान-�य�य भा�यं क�तवा�, अ�ैतवेदा�-दश�न�य च �वत�नं क�तवा�, त�मा� 

                                                             
१   इतराचाया�णां मते सू�सं�या िभ�ा अिप भिवतु� अह�ित। यथा रामानुजाचाय�मते ५४५ सू�ािण स��। 
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सः वेदा��य अित�िस�ः आचाय�ः जातः। 

२१५. श�राचाय�ण क� ��थाः िलिखताः? 

श�राचाय�ण िलिखताः ��थाः अनके� वत��े। त� �मुखाः यथा- १. ��सू�-भा�य�, २. 

एकादश उपिनष�ा�य�, ३. भगव�-गीताभा�य�, ४. िव�णुसह�नाम-भा�य�, उपदेश-साह�ी, 

िववेक-चूडामिणः, प�ीकरण�, सौ�य�-लहरी, अपरो�ानुभूितः इ�यादयः। 

६.३ वेदा�-दश�न�य �मुखाः भेदाः 

२१६. वेदा�-दश�न�य �मुखाः भेदाः क� स��? 

��थान-�य�य िविभ�ैः आचाय�ः �व-स��दायानसुार� भा�यािण रिचतािन। एतदाधार�ण वेदा�-

दश�न�य अनेक� भेदाः स��। तषुे �मुखाः भेदाः अधः तािलकायां ��ूय�-े 

आचाय�ः मत� ��सू�-भा�य�य नाम 

श�राचाय�ः अ�ैत-वादः शारीरक-मीमांसा-भा�य� 

भा�कराचाय�ः भेदाभेद-वादः भा�कर-भा�य� 

रामानुजाचाय�ः िविश�ा�ैत-वादः �ीभा�य� 

व�भाचाय�ः शु�ा�ैत-वादः अणु-भा�य� 

म�वाचाय�ः �ैत-वादः पूण�-��-भा�य� 

िन�बाका�चाय�ः �ैता�ैत-वादः वेदा�-पा�रजात-सौरभ-भा�य� 

६.४ अ�ैत-वेदा��य प�रचयः 

२१७. अ�ैत-वेदा��य �धानः आचाय�ः कः? 

अ�ैत-वेदा��य �धानः आचाय�ः श�रः अि�। 

२१८. अ�ैत-वेदा��य सारः कः? 

��ैव क�वलं िन�यं स�यं व�ु, ��िभ�ं सव� िम�या। ��णः �प-�य� अि� - (१) िनगु�णं 
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�प�, (२) सगुणं �पं च। त� ��णः िनगु�णं �पं पारमािथ�क� अि�। 

२१९. अ�ैत-वेदा�-दश�न�य �मुखाः ��थाः क� स��? 

अ�ैत-वेदा�-दश�न�य �मुखाः ��थाः अधः तािलकायां ��ूय�े – 

��थः कता� वैिश�� 

��सू�� बादरायणः वेदा�-दश�न�य आधारभूतः स�ू��थः 

शारीरकमीमांसा-

भा�य� 

श�राचाय�ः ��सू�ाणा� उप�र �िस�ं भा�य� 

प�-पािदका प�पादाचाय�ः ��सू�ेषु चतुःसू�ी-पय��ा �िस�ाः टीका 

भामती-टीका वाच�पित-िम�ः शा�र-भा�य�य �िस�ा टीका, भामती-��थान�य 

मूल� 

प�पािदका-

िववरण� 

�काशा�मयितः प�-पािदकायाः टीका, िववरण-��थान�य मूल� 

िववेक-

चूडामिणः 

श�राचाय�ः वेदा�-दश�न�य अनुभवा�मकः �ोका�मकः 

��थः 

प�दशी िव�ार�य-मुिनः वेदा�-दश�न�य सव�षां िवषयाणां प�रचायकः 

�ोका�मकः ��थः 

अ�ैत-िसि�ः मधुसूदन-सर�वती अ�ैत-वेदा�-दश�न�य �धानः वाद-��थः 

िस�ा�-लेश-

सं�हः 

अ�पय-दीि�तः वेदा�-दश�न�य िविभ�-वादाना ंस�हा�मकः 

��थः 

वेदा�-प�रभाषा धम�राज-अ�वरी�ः वेदा�-दश�न�य �माण-िन�पण-परः �करण-

��थः 

वेदा�-सारः सदान�-यितः वेदा�-दश�ने �वेशाय अ�य�ं सरलः ��थः 
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६.५ अ�ैत-वेदा��य �मुखाः िवषयाः 

२२०. अ�ैत-वेदा��य �मुखाः िवषयाः क� स��? 

��णः ल�ण�, माया, स�ा-�ैिव�य�, अ�यासः, अ�यारोप-अपवादौ, प�रणाम-िववत�-वादौ, 

सृ��ः उ�ि�ः, जगतः िम�या�व�, कोश-प�क�, प�ीकरण�, महावा�-िवचारः, मो�-

�व�प�, मो�-साधनािन, जीव�मु��ः, िवदेह-मु��ः इ�यािदिवषयाः �धानतया व�य��े। 

२२१. ��णः ल�णं िक� अि�? 

‘स�यं �ान� अन�ं ��’ इित ��णः ल�ण� अि�। 

२२२. माया का अि�? 

माया ��णः अिनवा��या श��ः अि�। यया श�ा �� एत� जग� सृजित सा माया। 

२२३. अ�ैत-वेदा�े स�ा कितिवधा अि�? 

अ�ैत-वेदा� े स�ा ि�िवधा अि� - (१) पारमािथ�क� स�ा, यथा ��णः, (२) �यावहा�रक� 

स�ा यथा घट-पटादीना�, (३) �ाितभािसक� स�ा यथा शु��-रजतादीना�। 

२२४. अ�यास-पद�य कः अथ�ः? 

अ�यासः अथा�� �मः। ‘अत��म� त�-बुि�ः’ इित अ�यास�य ल�ण�। यथा शु��कायां 

रजत�य �तीितः अ�यासः। अ�यास�य अपर� ल�णमिप अि� ‘�मृित�पः पर� 

पूव���ावभासः’ इित। 

२२५. अ�यारोपः कः? 

व�ूिन अव�ुनः आरोपः अ�यारोपः। यथा र�ौ सप��य आरोपः। 

२२६. अपवादः कः? 

र�ु-िववत��य सप��य पनुः र�ुमा��व-�पेण ��थितः अपवादः। 

२२७. प�रणाम-िववत�योः कः अथ�ः? 

�व�पेण अव��थत�य व�ुनः अ�यथा-भावः ि�धा भिवतु� अह�ित- प�रणाम-भावः, िववत�-

भावः च। त� –  
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(१) त� सत�वतोऽ�यथा�था प�रणामः। यदा िक�न कारण-भूतं व�ु वा�िवकतया काय�-�प-

व�व�र� �ा�नोित, तदा �ाथिमक�य व�ुनः ि�तीय-व�ु-�पेण प�रणामः इित उ�यते। 

यथा दु�धं �व�पं प�र�य�य द�याकार�ण प�रणमते, मृि�का च वा�िवकतया घट�पेण 

प�रणमते। प�रणामे काय�-कारणयोः स�ा त�ुया भवित। 

(२) अत�वतोऽ�यथा�था िववत�ः। व�ुनः �व-�व�पाप�र�यागेन �व-�पा�र�ण िम�या-�तीितः 

िववत�ः इ�यथ�ः। यदा िक�न कारण-भूतं व�ु अवा�िवकतया काय�-�प-व�व�र� 

�ा�नोित, तदा �ाथिमक-व�ुनः ि�तीय-व�ु-�पेण िववत� इ�यु�यते। यथा र�ुः �व-

�व�पाप�र�यागेन सपा�कार�ण िम�या �ितभासते। िववत� च काय�-कारणयोः िवषमा स�ा 

भवित। 

२२८. वेदा�-दश�नानुसार� सृ��ः उ�ि�ः क�मा� भवित? 

वेदा�-दश�नानुसार� सृ��ः उ�ि�ः ��णः भवित। इयं सृि�ः परमा�मनः क�ते लीला�पा अि�। 

२२९. प�ीकरणं िक� अि�? 

प��यः त�े�यः उ��ानां प�-महाभूतानां पर�पर� िम�णं प�ीकरण� उ�यते। त� प�ीकरण-

�कारः इ�थ� - आकाश� आदौ ि�धा िवभ�य तयोः आकाशाध�योः एक� भागं पुनः चतुधा� 

िवभ�य तेषां चतुणा�� अंशाना� आकाश-�यित�र�ानां चतुणा� भूताना� अध�भागेषु योजनं भवित। 

एवमेव इतर-भूतेषु अिप इयं �ि�या भवित। इयं �ि�या “प�ीकरण�” इित उ�यते। एत� 

वय� अध�न-िच�-�ारा प�यामः – 
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२३०. अ�ैत-वेदा�मते इदं जग� िकमथ� िम�या �वीि�यते? 

य� व�ु वा�िवक-�पेण न भवित तथािप �तीयत,े त� िम�या इित उ�यते। यथा श�ुां 

वा�िवक-�पेण रजतं नाि� तथािप �तीयते, अतः त� रजतं िम�या। एवमेव ��िण 

वा�िवक-�पेण सृि�ः नाि�, तथािप ��णः माया-कारणा� इयं सृि�ः �तीयत,े अतः िम�या। 

२३१. महावा� ंिक� भवित? 

जीव-��णोः ऐ�-बोधक� वा�ं वेदा�-दश�ने महावा�� इित क�यते। 

२३२. महावा�ािन कित स��? 

य�िप महावा�ािन ब�िन स�� तथािप चतुणा� वेदानां �ितिनिध-भूतािन च�वा�र महावा�ािन 

इमािन स�� -  

महावा�� �कारः वेदः उपिनष� च 

��ानं �� ल�ण-वा�� ऋ�वेदः – ऐतर�योपिनष�, १.२ 

त�वमिस उपदेश-वा�� सामवेदः – छा�ो�योपिनष� ६.८.७ 

अयमा�मा �� सा�ा�ार-वा�� अथव�वदेः – मा�ड��ोपिनष�, १.२ 

अह� ��ा��म अनुभव-वा�� यजुव�दः - बृहदार�यकोपिनष�, १.४.१० 

२३३. वेदा�-दश�ने मो�-�व�पं िक� अि�? 

वेदा�-दश�ने शोक-िनवृि�ः िनरितशय-सुख-�ाि�ः च मो�ः।  

२३४. वेदा�-दश�ने मो�-�ा�ेः उपायः कः? 

वेदा�-दश�ने �ान� एव मो�-�ा�ेः उपायः अि�। “ऋते �ाना� न मु��ः”, “तमेव 

िविद�वाितमृ�युमेित ना�यः प�था िव�तेऽयनाय” इ�यािद-�ुतयः त� �माण�। 

* * * 
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ष�� �करण� 

सािह�य-िववरण� 

१. सािह�य-प�रचयः 

१. िव��य �ाचीनतम-��थः कः? 

िव��य सव�षु ��थेषु वेदः �ाचीनतमः इित सव�ः �वीि�यते। 

२. सािह�यं ‘शा�ं’ वत�ते। अतः िक� नाम शा�� इित आदौ प�यामः - 

‘शा�’ धातोः ‘��’-��यये शा�� इित श�दः िन�प�ः भवित। िश�यत ेउपिद�यत ेअनेन इित 

शा��। शा�ं शासन ं / उपदशंे करोित। िविवधािन शा�ािण �िस�ािन स�� यथा – वदेाः 

वेदा�ािन मीमांसा धम�शा�� इ�यािद। 

३. सािह�य-शा��य एव ‘अल�ार-शा��’ इित अपर� नाम वत�ते। शा�ेषु अ�य शा��य 

�थानं िक� इित प�यामः - 

अ��म� स�भ� राजशेखरः का�यमीमांसायां कथयित ‘‘उपकारक�वा� अल�ारः स�म� 

अ��’’ इित। अथा�� ष� वेदा�ािन �याकरणादीिन �िस�ािन। अल�ारः वेद�य स�म� अ�� 

अि�।अल�ार-शा��, का�य-शा�� इ�यादीिन सािह�य-शा��य अपरािण नामािन स��। 

१.१. सािह�य-शा��य िविवधानां ना�ां साथ�कता 

४. सािह�य-शा�� ‘अल�ार-शा��’ इित िकमथ�� उ�यत?े 

‘अल�’ इित अ�ययं ‘भूषणे’ अथ� वत�ते। ‘अल�रोित = भूषयित इित ‘अल�ारः’। का�येषु ये 

श�दा� अल�व��� ते ‘श�दाल�ाराः’, ये च अथा�� अल�व��� ते ‘अथा�ल�ाराः’ इित 

उ�य�े। ‘का त ेअ�यर�ितः सू��ः कदा नूनं त.े.......॥’ (ऋ�वेदः – ७/२/२९/०३) इ�य� 

ऋ�वेदे ‘अर�ितः’ इित श�दः �यु�ः ��यते। �वीये वेद-भा�य ेआचाय�ः सायणः ‘अर�ितः’ 
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इ�य�य अथ�� ‘अल�ितः’ इित करोित। वेदेषु अिप उपमाऽल�ार�य �पकाऽल�ार�य च 

�ाचूय�ण �योगः क�तः अि�। इ�थ� अल�ार�य बीजं वेदेष ु��यते। काल-�मेण रामायणादयः 

का�य-��थाः रिचताः। 

एतेषु ��थेषु अल�ाराणा ंसहजः �वाभािवकः च �योगः उपल�यते। का�येषु नाटक�षु चािप 

किविभः सहजतया एव अल�ाराणां �योगः क�तः। ‘एतेषा� अल�ाराणां ल�ण� एता�शं 

भवे�’, ‘अ� एषः अल�ारः �यु�ः’ इ�यािदः िवचारः य� भवित त� ‘अल�ार-शा��’ इित 

व��� श�ते। ‘अल�ाराणा ं �ाधा�यं का�ये भवित’ इित ये आचाया�ः �ितपािदतव�ः तेषां 

��थानां नाम अिप �ायः अल�ार-श�दयु�� भवित। त�मादवे इदं शा�� ‘अल�ार-शा��’ 

इित �यवहारः आर�धः। 

आचाय�-भामह�य ��थः‘का�याल�ारः’, ��ट�य ��थः ‘का�याल�ारः’, वामनाचाय��य 

��थः ‘‘का�याल�ार-स�ूवृि�ः’’ इ�येव ं ��थेषु अल�ार-श�द-�योगा� अिप इद� अल�ार-

शा�� इित उ�यते। का�याल�ार-सू�वृ�ेः कामधेन-ुटीकायां िलिखत� अि� यथा - ‘‘योऽय� 

अल�ारः का�य�हणे ह�तु�वेन उप�य�यत.े......इित शा��य अल�ार�वेन �िसि�ः �िति�ता 

�यािदित सूचियतु� अय ं िव�यासः क�तः’’ इित। अ� अल�ार�य शा��वेन �हणं कतु�� 

उप�मः क�तः अि�। सं�ेपतः उ�यते चे� का�य�य शोभाकराणां धमा�णा� अल�ाराणा ं

िन�पण� अ��म� शा�े भवित अतः इद� अल�ार-शा�� इित उ�यते। 

५. सािह�य-शा�ं ‘का�य-शा��’ इित िकमथ�� उ�यते? 

कवेः कम� अथवा कवेः भावः का�य� उ�यते। ‘का�यं क��शं भवित ?’ इित चचा� य� भवित 

त� का�य-शा�ं क�यते। का�य-श�द�य �योगः अथव�वेद ेअि� यथा - ‘‘प�य देव�य का�य ं

न ममार न जीय�ित।’’ (अथव�वदेः – १०/८/३२) अ� का�य-श�दः चातुय�-वाचकः वेद-वाचकः 

वा अि�।  

वेदः �थमं का�य� उ�यते। लौिकक-का�येषु रामायण� आिदका�यं क�यते। तदन�र� 

िविवध-आिव�काराणां क�ते ‘का�य’-श�द�य �योगः आर�धः। का�य�य िविवधाः ��य-

��यादयः भेदाः उ�य�े। ��यं नाटकािद तथा ��यं ग�-प�ािद। एतेषां िन�पक�शा�ं का�य-

शा�� उ�यते। का�य�य ल�णं तु �ायः सव�ः आल�ा�रक�ः िन�िपत�। का�य�य अ�येषामिप 
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त�वाना ंय� चचा� भवित त� का�य-शा��। राजशेखरः का�य-मीमांसायां चतुद�श िव�ा�थानािन 

िन��य उ�वा� य� - ‘‘सकल-िव�ा-�थानैकायतनं प�दशं का�यं िव�ा-�थान�’’।त�ाम 

सवा�सा ं िव�ानां य��म� समान े �थान े मेलनं भवित त� �थानं का�यमेव। का�ये सवा�ः अिप 

िव�ाः समािव�ाः भव�� इित ता�य��। िकमथ� का�यं सकलिव�ाना ंसमागम-�थान� उ�यत े? 

अ�य उ�र� राजशेखरः ददाित य� - ‘‘का�यं ग�-प�मयं भवित तथा िहतोपदेशक� भवित। 

सवा�िण शा�ािण �ित का�यं धावित, का�ये सकल-शा�ाणां िन�पणं भवित’’ अतः का�यं 

सव�िव�ािभः पूण�� इित भावः। एता�श�य का�य�य िन�पक� शा�ं का�य-शा�ं क�यते। 

६. सािह�यशा� ंिकमथ� ‘ि�याक�पः’ इित ना�ा �िस�� अभव�? 

एवं �कार�ण इदं शा�ं १ अल�ारशा��, २ का�यशा��, ३ का�याल�ारः इित अिभधानैः 

�चिलतं जात� । एत�ेयः नाम�यः िभ�� एक� नाम वत�त े 'ि�याक�पः' इित । कदािच� इद ं

नाम सवा�िधक� �ाचीन� अि� । अ�य िनद�शः वा��यायन�य कामसू�े चतु�षि�कलास ुवत�त े। 

त�य पूण� नाम 'का�यि�याक�पः' इित । लिलतिव�रनामक� बौ���थेऽिप अ�य श�द�य 

�योगः वत�ते । टीकाकार-जयम�लाक��य मतानसुार� 'ि�याक�प इित का�यकरणिविधः 

का�याल�ार' इ�यथ�ः । एतने �ायते य� ि�याक�पश�दः अिप का�याल�ाराथ� अथवा 

अल�ारशा�ाथ� �यु�ः । रामायणेऽिप 'ि�याक�पिव�' श�दः �यु�ः । 

“ि�याक�पिवद�ैव तथा का�यिवदो जनाः । -उ�रका�डः-९४/७ 

७. एतेन शा�ेण ‘सािह�य-शा��’ इित नाम कथं �ा��? 

‘सिहत’-श�दा� एव ‘सािह�य’-श�दः िन�प�ः भवित। िहतने सह = ‘सिहत�’। सिहत�य 

भावः= ‘सािह�य�’। अ��म� शा�े लोक�य िहत ं िनिहत� अतः एत� ‘सािह�य�’ इित। 

सािह�य-श�द�य �योगः भामहाचाय��य का�य-ल�णे �ा�यते। सः िलखित, ‘‘श�दाथ� सिहतौ 

का�य�’’ इित। इ�थ ंश�दाथ�योः सिहत�व� एव‘सािह�य�’ इित। भतृ�ह�रः नीित-शतक� िलखित- 

 “सािह�य-स�ीत-कलािवहीनः सा�ा� पशुः पु�-िवषाण-हीनः। 

   तृणं न खाद�िप जीवमान��ागधेयं परमं पशूना�॥” - (नीितशतक� – १३) 

 अ� किथत� य� यः मनु�यः सािह�य-हीनः स�ीत-हीनः अथवा कला-हीनः भवित सः पशु-

तु�यः एव। अ� सािह�य-श�द�य अथ�ः का�य� इ�येव क�तः वत�ते। िब�हणः िव�मा�-देव-



२३० शा�-प�रचाियका  

च�रते िलखित य� - 

“सािह�य-पाथोिनिध-म�थनो�थं कणा�मृतं र�त ह� कवी�ाः। 

 यद�य दै�या इव ल�ुठनाय का�याथ�चौराः �गुणीभव��।।’’ 

- (िव�मा�-देव-च�रत�– १/१३) 

अ� अिप सािह�य-श�द�य अथ�ः का�य� एव अि�। राजशेखरः तु िलखित य� - ‘‘प�मी 

सािह�य-िव�ा’’ इित। अथा�� आ�वीि�क�, �यी, वाता�, द�डनीितः इित चत�ः िव�ाः यथा 

स�� तथा सािह�यं प�मी िव�ा वत�ते इित। सािह�य-िव�ा चतसृणा� अिप िव�ानां िनः�य�ः 

सारः अि� इित राजशेखरः कथयित। सािह�य-श�द�य स�ुर� �प�� च अिभ�ायं क��कः 

�दश�यित यथा - 

‘‘सािह�यमनयोः शोभाशािलतां �ित का�यसौ। 

अ�यूनानित�र��व-मनोहा�र�यव��थितः।।’’  - (व�ो��-जीिवत�) 

इ�यु�� श�दः अथ� �ित तथा अथ�ः श�द ं�ित तौ �ौ च मनोहरतया पूरकौ �याता�, अ�यूनौ 

तथा अनित�र�ौ �याता�, ता�शी एव अव��थितः सािह�य� उ�यते। सं�ेपतः क�यते चे� 

का�य�य शोभायाः क�त े पणू�ः समथ�ः श�दः अथ�� य� मनोहरतया �था�यते त� सािह�य�। 

आचाय�ः िव�नाथः तु �व��थ�य नाम एव ‘सािह�य-दप�ण�’ इित क�तवा�। सािह�य-दप�ण�य 

रचनायाः अन�र-काले अ�य शा��य ‘सािह�य-शा��’ इित नाम एव अिधक� �िस�ं जात�। 

इ�थं श�दाथ�योः रमणीयं मनोहर� च सिहत�वं सािह�यं क�यत।े एव� अ� िविवध ��थानसुार� 

अ�मािभः ��� य� अ�य शा��य िविवधािन नामािन स�� यथा अल�ार-शा��, का�य-

शा��, सािह�य-िव�ा, सािह�य-शा�� इ�यािद। 

१.२ सािह�यशा��य उ�वः  िवकासः च 

८. सािह�य-शा��य उ�वः कथं जातः? 

सािह�य-शा�ं का�यानां ल�णािन करोित, समी�ां च करोित। येषां त�वानां का�ये भाव-��ा 

सौ�य�-��ा रचना-��ा च मह�वं भवित तेषा ंसव�षां त�वानां िन�पणं सािह�य-शा�े भवित। 

अनेन �ायत ेय� का�य-शा��य �ेरकािण का�यािन एव स��।  
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 का�य-शा��य बीजािन वेदेषु एव िनिहतािन। वदेेषु उपमा-�पक-आिद-अल�ाराणां �योगः 

�ाचूय�ण ��यते। वेद-भा�येषु आचाय�ः का�य-शा�ीय-�योगाणां �प�ीकरण� अिप क�त�। 

वेदाना ं ता�य� �ात�ु उ��ािन वेदा�ािन अिप �िच� का�य-शा�ीय-त�वािन िन�पय��। 

िन��� उपमा-वाचकानां �ादशानां पदानां िनव�चन� उपल�यते। एव� अ�य शा��य उ�वः 

वैिदक-सािह�या� जातः इित व��� श�ते। यथा – 

‘‘�ा सुपणा� सयुजा सखाया समानं वृ�ं प�रष�वजाते। 
तयोर�यः िप�पलं �वा�ि� अन���यो अिभचाकशीित।।’’ 

 अ��म� म�े दश�न-शा�ीय-त�व�य िन�पणं �पकाल�ार�ण क�तं ��यते। अ��म� म�े 

अनु�ास-िवभावना-िवशेषो�ादयः अ�ये अिप अल�ाराः वत��े। एवमेव वेदा�-सािह�ये अिप 

उपमािद-अल�ाराणां िन�पणं शा�कार�ः क�त�। वैिदक-काला� अल�ार-शा��य त�वानां 

सामा�यं िन�पण� आर�ध�।अल�ार-शा��य मौिलक-त�वानां शा�ीयं िन�पणं तुसवा�दौ 

भरतमुिनना ��ुत�। भरता� आर�य आधुिनककालपय��� अ�य शा��य धारा िनर�र� 

�वहित। एत��म� कालावधौ सािह�य-शा��य नैक� मह�वपूणा�ः ��थाः िवरिचताः। त� सवा�दौ 

भरतमुनेः ना�-शा�ं वत�त।े ना�-शा�े मु�यतया रसिन�पणं तथा ना�-शा�ीय-त�वाना ं

िन�पणंवत�ते। ना�-शा�े च�वारः अल�ाराः, दश गुणाः, दश दोषा� िन�िपताः स��। 

एत�य एव सव��य महा� िव�ारः परवित�िभः सािह�याचाय�ः क�तः। 

९. सािह�य-शा��यिवकास�म� अधुना प�यामः -  

भरतमुनेः अन�र� �िस�ः आचाय�ः भामहः जातः। त�य ��थः अि� का�याल�ारः। ना�ा एव 

�ायते य� अ��म� ��थ े अल�ाराणां �ाधा�येन िन�पणं क�तं वत�ते। भरतने ये च�वारः 

अल�ाराः उ�ाः त,े तदित�र�य अ�ये अिप अल�ाराः भामह�न �दिश�ताः स��।अ�या� एव 

पर�परायां भामह�य अन�र� आचाय�ः उ�टः, द�डी, ��टः च स�ाताः। उ�ट�न ‘भामह-

िववरण�’ इित ना�ा का�याल�ार�य टीका िवरिचता। द��डनः ��थः अि� का�यादश�ः। 

का�यादश� अल�ाराणा,ं गुण-दोषाणां, का�यभेदाना ं च चचा� �धानतया क�ता वत�ते। ��ट�न 

‘का�याल�ार’-नामक� ��थ े चतुषु� वग�षु अल�ाराणां वै�ािनक� िवभाजन ं ��ुत�। एत�मा� 

अन�र� वामनाचाय�ः अभव�। त�य मह�वपूण�ः ��थः ‘का�याल�ार-सू�-वृि�ः’इित। अ��म� 

��थे का�य-भेदाना�, अल�ाराणा,ं रीतीनां, कवेः िनयमाना ंच चचा� िव�र�ण वत�ते।  
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वामनान�र� सािह�य-शा��य अतीव �िस�ः आचाय�ः आन�वध�नः जातः। आन�वध�न�य 

��थः ‘�व�यालोकः’ अि�। सािह�य-शा�े अ�य ��थ�य �धानं �थान ंवत�ते। अ��म� ��थ े

�वनेः �व�पं �वनेः भेदाः च मु�यतया �ितपािदताः स��।ततः पर� का�य-शा�ीय-त�वानां 

सु�र� िन�पणं करोित राजशेखरः। त�य ��थः ‘का�य-मीमांसा’ अि�। अ� िविभ���ा 

का�य�य शा�ीया मीमांसा क�ता अि�। राजशेखरानुसार� का�यशा� ंसकल-शा�ाणां सार�प� 

अि�।आचाय�ः क��कः अिप का�य-शा�-पर�परायां �िस�ः अि�। त�य ��थः व�ो��-

जीिवत� अि�। ��थेऽ��म� का�य-�व�पं तथा व�ो��ः भेदाना ं िव�ृत ं िन�पणं वत�त।े 

क��कान�र� धन�यः जातः य�य ��थः अि� दश�पक�। दश�पक� नाटकादीनां दशाना ं

�पकाणां नायक-नाियकादीनां रसाणां तथा च नाटक�य-त�वानां स�हा�मक� िन�पण� अि�। 

धन�य�य अन�र� �ेमे�ः जातः। त�य ��थः औिच�य-िवचार-चचा� अि�। �ेमे�ः अ��म� 

��थे ‘का�ये िक� उिचतं िक� च अनुिचत�’ इित िववेचनं करोित।का�य-शा��य एषा पर�परा 

दशम-शता�द� याव� इ�थ ं �वृ�ा। एकादश-शता��ा ं �य��-िववेक�य रचियता मिहमभ�ः 

जातः। तेन �य��-िववेक� �वनेः ख�डनं क��वा �य��य �तीतौ अनुमान�य �ाधा�य ं

�ितपािदत� अि�।सािह�य-शा�े अ�या ंपर�परायां �ायः एकादश-शता��ा� आचाय�ः म�मटः 

जातः। म�मटाचाय�ः वा�देवतायाः सर�व�याः अवतार�पः म�यते। त�य ��थः का�य-�काशः 

वा�िवकतया का�यं का�य-शा�ं च �काशयित।का�य-�काशे का�य�य भेदाः, श�द-श�यः, 

�वनेः िव�ारपूव�क� वण�न,ं का�य-दोषाः, अल�ाराः चेित िवषयाः �धानतया चिच�ताः स��। 

का�य-�काश�य �थानं का�य-शा�े अ�य�� आदरणीयं वत�ते। का�य-�काशान�र� �िस�ः 

आचाय�ः िव�नाथः अि�। त�य ��थः सािह�य-दप�णः। सािह�य-दप�णे का�य-भेदानां, श�द-

श��ना,ं रसाणां, नायकादीना�, अल�ाराणां च िव�ृतं िन�पणं वत�ते। िव�नाथेन अ� ना�-

त�वाना ं�पकाणा ं तथा का�य�य अ�येषां �काराणां िन�पण� अिप क�तमि�। एते सािह�य-

शा��य �िस�ाः आचाया�ः तथा तेषां ��थाः स��। इतः अ�ये अिप क�िच� आचाया�ः �वािभः 

क�ितिभः सािह�य-शा�ं समृ�ं क�तव�ः। तेषु क�षाि�� नामािन त��त-��थाना ंनामािन च इ�थं 

स�� –  
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 आचाय�ः   ��थः 

 ह�मच�ाचाय�ः  का�यानुशासन� 

 रामच�-गुणच�ौ  ना�-दप�ण� 

 ��यकः   अल�ार-सव��व� 

 जयदेवः   च�ालोकः 

 अ�पयदीि�तः  क�वलयान�ः 

 जग�ाथः   रसग�ाधरः 

१०. िक� आधुिनककाले अिप सािह�यशा��य ��थाना ंरचना भवित? 

आधुिनक� काले अिप का�य-शा�ीयाना ं��थाना ं�णयन� अनवुत�त।े आधुिनक�षु सािह�याचाय�षु 

क�िच� यथा – 

 आधुिनकः आचाय�ः  ��थः 

 िग�रधरलालः �यासः अिभनव-का�य-�काशः 

 र�वा�सादः ि�वेदी  का�याल�ार-का�रका 

 ��ान�ः शमा�  का�य-स�यालोकः 

 िशवजी उपा�यायः  सािह�य-स�भ�ः 

 श�रदेव-अवतर�  अिभनव-का�य-शा�� 

 राधाव�भ-ि�पाठी  अिभनव-का�याल�ार-सू�� 

 अिभराज-राजे�-िम� अिभराज-यशोभूषण� 

 क��णमाधव-झा  अल�ार-िव�ोतन� 

 एवं�कार�ण भरतमुनेः आर�य आधुिनक-काल-पय��� एषा सािह�य-शा�-पर�परा वैिव�य ं

िवकासं च �ा�य अ�ािप िन�य-नूतनतया िवलसित। अनेन अ�य शा��य िवपुलता िवशालता 

चािप �ायते। 
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२. सािह�यशा��य िवचारपर�पराः 

११. सािह�यशा��य िवचारपर�परा� अधुना अवलोकयामः -  

 सािह�य-शा�ं मु�यतया का�यने सह स�ब�� अि�। का�य�य कािनिच� त�वािन रचना-

��ा, भाव-��ा, चम�ार-��ा च मह�वपूणा�िन भव��। ‘का�ये िक� �मुखं त�व�?’ इित 

���य उ�र� दातुं िविवधैः आचाय�ः िविवधाः ��थाः िवरिचताः। तेषु ��थेषु ‘का�य�य �धान� 

आ�मभूतं त�व� िक�?’ इित िवचाराः ��ुताः स��। तदनुरोधेन सािह�य-शा��य अधः 

िलिखताः िवचार-पर�पराः �वृ�ाः -  

१. रस-िवचार-पर�परा 

२. अल�ार-िवचार-पर�परा 

३. रीित-िवचार-पर�परा- 

४. व�ो��-िवचार-पर�परा 

५. �विन-िवचार-पर�परा 

६. औिच�य-िवचार-पर�परा 

१२. का नाम रस-िवचार-पर�परा? 

रस-िवचार-पर�परायां �थमः आचाय�ः भरतः अि�। भरतेन ना�-शा�े ष�� अ�याये रससू� ं

�द�� - ‘‘िवभावानुभाव-�यिभचा�र-संयोगा� रसिन�पितः’’ इित। रस�य िवषये भरतेन सवा�दौ 

िवचारः क�तः, अतः सः रस-पर�परायाः �वत�कः आचाय�ः म�यते। भरत�य रस-सू��य १. 

भ�लो�टः, २. �ीश�कः, ३. भ�-नायकः ४. अिभनवगु�ः चेित च�वारः �मुखाः 

�या�याकाराः ग�य�े। भरत-�मुखैः आचाय�ः �वित�ता एषा पर�परा एव रस-िवचार-पर�परा 

इित उ�यते। 

१३. का नाम अल�ार-िवचार-पर�परा? 

रस-स��दायान�र� अल�ार-स��दाय�य �थान ंवत�ते। का�य�य आ�मा अल�ारः इित अ�य 

स��दाय�य िस�ा�ः अि�। अल�ाराणां का�ये �ाधा�यं सवा�दौ भामहाचाय�ः �ितपािदतवा�। 

तदन�र� भामह�य मतानुयाियनः आचाया�ः अ�याः िवचार-पर�परायाः िवकास ंक�तव�ः। एतेषु 
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�धानाः स�� उ�टः, द�डी, ��टः, जयदेवः च। जयदेवः तु अल�ार-यु�मेव का�यं म�यते। 

त�य मत ेअल�ार-रिहतं का�य ंत ुउ�णरिहतः अ��नः इव भवित। एतेषा� आचाया�णां मत ंवत�त े

य� का�यं सव�था अल�ार-सिहतं भवे� इित। अल�ाराणां िन�पणं म�मटािदिभः अिप क�त,ं 

िक�ु म�मटः का�ये अल�ाराणा ं�ाधा�यं न �वीकरोित। ये का�ये अल�ार� �धान ंम�य�े तेषां 

पर�परा एव अल�ार-िवचार-पर�परा इित उ�यते। 

१४. का नामरीित-िवचार-पर�परा? 

रीितः का�य�य आ�मा अि� इित आचाय�ः वामनः �व��थे का�याल�ार-सू�वृ�ौ 

�ितपािदतवा�। एषः आचाय�ः रीतेः गुण�य च स�ब�ध� अिप �थापयित। रीतेः िववेचनं त ु

भामह�न, द��डना चािप क�तं िक�ु वामनः रीतेः �यव��थत ं �व�पं �ितपा� त�याः �ाधा�य ं

का�ये �वीकरोित। वामनादीना ंपर�परा एव रीित-िवचार-पर�परा इित उ�यते। 

१५. का नाम व�ो��-िवचार-पर�परा ? 

आचाय�ण क��क�न ‘व�ो��-जीिवत�’ इित ��थः �णीतः। ��थे अ��म� का�य�य आ�म-

त�व-�पेण व�ो��ः �ितपािदता वत�ते। भामहादयः आचाया�ः अल�ार�षु व�ो��ः प�रगणन ं

क�तव�ः िक�ु क��कः व�ो��ः िवशदं �व�पं िन��य त�याः एव का�ये �ाधा�य� 

अ�ीक�तवा�। क��क-मतानुयाियना� आचाया�णां पर�परा एव व�ो��-िवचार-पर�परा इित 

उ�यते। 

१६. का नाम �विन-िवचार-पर�परा? 

का�य-शा�ीय-त�वेष ु �ायः सव�ः अिप भावक�ः �वीक�त ं �धान ंका�य-त�वं ‘�विनः’ अि�। 

�विन-िस�ा��य �वत�कः आचाय�ः आन�वध�नः अि�। आन�वध�नः �व�यालोक-नामक� 

��थं रिचतवा�। त��म� ��थ ेसः �विन–िवरोिधना ंख�डन ंक��वा का�य�य आ�म-त�व-�पेण 

�वनेः �थापना ं क�तवा�। आन�वध�ना� �ा� अल�ार -री�यादीनां �ाधा�य ं का�य े आचाय�ः 

�वीक�त ंिक�ु आन�वध�नः �व�यालोक� सव� षुका�य-त�वेष ु�धानं �विनं �दिश�तवा�। ग�ता 

कालेन मिहमभ�ः �वनेः ख�डन ं क�तवा� िक� ु  का�य-�काशे आचाय�ः म�मटः �वनेः 

पुनः�थापन� अकरो� अतः म�मटः �विन-��थापन-परमाचाय�ः क�यते। िव�नाथः अिप का�य े

रस-�वनेः �ाधा�यं �वीकरोित। एतेषा� आचाया�णां पर�परा एव ‘�विन-िवचार-पर�परा’ इित। 
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१७. का नाम औिच�य-िवचार-पर�परा? 

औिच�य-िस�ा�ः िविश�ः वत�ते। अ�य �वत�कः आचाय�ः �ेमे�ः अि�। औिच�य-

िवचारचचा� इित ��थ े का�य�य आ�म�पेण औिच�यं िन�िपत� अि�। का�य�य ��येक� 

अ�� औिच�य-यु�� �या� इित �ेमे��य मत� अि�। भामहािदिभः आचाय�ः अिप औिच�य-

िवषये किथत ंिक�ु �ेमे�ः श�दादीना� औिच�य ं�ितपा� त�य मह�व ं�दिश�तवा�। �ेमे�–

मतानुयाियनां पर�परा एव ‘औिच�य-िवचार-पर�परा’ इित उ�यते। 

इ�थं िविवधैःआचाय�ः का�य�य आ�म�वेन प�रगिणतािन आह�य ष� का�य-त�वािन स��। 

एतािन एव आि��य सािह�य-शा�े षि�चार पर�पराःअथवा स��दायाः �िस�ाः। एतािन 

मु�यत�वािन िक� �व�पािण इित िवचारः अधुना आर�यते। 

२.१ सािह�य-शा��य म�ुय-त�वािन 

१८. सािह�यशा�े क�षां त�वानां िन�पणं भवित? 

सािह�यशा�ं मु�यतया का�येन सह स�ब�� अि�। का�य�य कािनिच� त�वािन रचना-��ा 

भाव-��ा चम�ार-��ा च मह�वपूणा�िन भव��।तािन त�वािन एतािन स�� - 

१. रसः 

२. अल�ारः 

३. रीितः 

४. व�ो��ः 

५. �विनः 

६. औिच�य� 

१९. कः नाम रसः? 

 रस-िवचार-पर�परायां �मुखं त�वं रसः।एषः रसः कः? इित िज�ासायां ना�-शा� े

भरतमुिननारस-�व�प-�दश�क� �द�ं य� ‘िवभावानुभाव-�यिभचा�र-संयोगा� रसिन�पि�ः’ इित। 

त�ाम िवभावेन, अनभुावेन, �यिभचा�र-भावेन च संयु�री�या रस�य िन�पि�ः ि�यते इित। अ�य 

सू��य ता�य� �प�ीक�तव�ः च�वारः �मुखाः आचाया�ः, तेषा ं मतािन च स�ेपेण अ� 



सािह�य-िववरण� २३७ 

उि��य�े - 

१. भ�लो�ट�य - उ�ि�वादः 

२. �ीश�क�य - अनुिमितवादः 

३. भ�नायक�य - भु��वादः 

४. अिभनवगु��य - अिभ�य��वादः 

एतेषु सव�षु अिप मतेषु अिभनवगु��य ‘अिभ�य��वादः’ म�मट-िव�नाथ-जग�ाथािदिभः 

परवित�िभः आचाय�ः िस�ा��वेन �वीक�तः वत�ते।  

२०. क� िवभावादयः? 

रससू�े ‘िवभावः’, ‘अनुभावः’,‘�यिभचा�र-भावः’ चेित श�दाः �यु�ाः। एतेषां श�दाना� अथ�� 

आचाय�ः म�मटः �प�� करोित य�- लोक� यािन कारणािन भव�� तािन का�ये ‘िवभावाः’ इित 

क�य�े। लोक� यािन काया�िण भव�� तािन का�ये ‘अनुभावाः’ इित क�य�े। लोक� 

यािनसहकारीिण भव�� तािन का�य े ‘�यिभचा�र-भावाः’इित क�य�े। तैः िवभावािदिभः 

िमिल�वार�यािदः �थायी भावः आ�वाद-यो�यः ि�यते। सः एव रसः इित।  

२१. कः िवभावः ? 

िवभावः ि�िवधः - १. आल�बन-िवभावः,२. उ�ीपन-िवभावः च। आल�बन-िवभावः नाम 

का�य-नाटकािदषु वत�मानािन नायक-नाियकािद-‘पा�ािण’। उ�ीपन-िवभावः अथा�� पा�ािण 

प�रतः वत�मानः  च�ः, उ�ान,ं च�नािद-लेपन,ं वातावरणं च। आल�बन-िवभाव-यो�यं 

वातावरण� ‘उ�ीपन-िवभावः’ इित क�यते। 

२२. कः अनुभावः? 

नायकादीनां चे�ाः काया�िण च ‘अनुभावः’ इित क�यते। लोक� यः काय��पः भवित सः का�ये 

ना�े च ‘अनुभावः’ इित क�यते। 

२३. क� �यिभचा�रभावाः? 

काया�नुसार� ल�ा, हष�, उ�सकुता इ�यादयःये �िणकाः भावाः उ��� ेत े‘�यिभचा�र-भावाः’ 

इित क�य�े। तेषां स�ंया �य��ंश� अि�। 
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२४. कः �थािय-भावः? तेषां स�ा का ? 

‘�थािय-भावः’ स�दयानां �े�काणा/ंपाठकानां मनिस आदौ एव ��थरः वत�ते। िवभावानुभाव-

�यिभचा�रभावाःस��म�यस�दय�य मनिस वत�मान� एत� एव‘�थािय-भाव�’ आ�वाद-यो�य ं

क�व���।�थाियभावाः नव स��। त े यदा यो�यं िवभावािदक� कारणं �ा�नुव�� तदा 

आ�वादयो�याः स�ः‘रसः’ इित स�ां लभ�े। अ� �थािय-भावाना,ं त�स�ब��धनारंसाना ं च 

नामािन िल�य�-े  

 �थाियभावः रसः 

१. रितः  ��ार-रसः 

२. हासः  हा�य-रसः 

३. शोकः  क�ण-रसः 

४. �ोधः  रौ�-रसः 

५. उ�साहः   वीर-रसः 

६. भय�  भयानक-रसः 

७. जुगु�सा  बीभ�स-रसः 

८. िव�मयः  अ�त-रसः 

९. शमः  शा�-रसः 

इद� अव�यं बो��यं य� �वत�ः िवभावः, �वत�ः �यिभचा�रभावः वा रसः नाि�। 

पानक-रस�यायेन िवभावादयः िमिल�वा एव रस�य िन�पि�ं क�व���। शक�रा, लवणं, 

मरीिचका,जबीर� च िमि�ताव�थाया‘ंपेय�’ इित क�य�े। तथवै िवभावानुभाव-�यिभचा�रभावाना ं

िमिलताव�था एव ‘रसः’ इित उ�यत।े यः पेय ं िपबित सः पान-समय े पेय�य एव �वाद� 

अनुभवित, न तु एक�कशः त� वत�मानायाः शक�रायाः, लवण�य, ज�बीर�य वा। तथैव रसानभुव े

अिप िवभावादीना ंपृथ� पथृ� भानं न भवित। 

२५. कः नामअल�ारः? 

अलं करोित इित अल�ारः अथवा अलं ि�यते अनेन इित अल�ारः। अल� इित श�दःभूषण-

वाचकः अथवा पया�ि�-वाचकः वत�ते। का�ये येन सौ�य� वध�ते सः अल�ारः तथा का�ये यने 
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पया�ि�ः = पूण�ता स�पा�त े सः अल�ारः। भरतमुिनना ना�-शा�े च�वारः अल�ाराः 

िन�िपताः। भामहाचाय�ःका�ये अल�ाराणां �ाधा�यं �ित�ा� अ�ाि�ंशतः अल�ाराणां िन�पणं 

क�तवा�। भामहःकथयित,‘‘यथा अल�ार� िवना सु�या�ः मुखं न शोभते तथैव अल�ार� िवना 

का�यं न शोभते’’ इित। आचाय�ः द�डी, ‘‘का�ये शोभाकराः धमा�ः अल�ाराः’’ इित िलखित। 

वामनः अिप, ‘‘सौ�य�� अल�ारः’’ इित िलिखतवा�। अतः अल�ाराः का�ये सौ�य� शोभां 

च वध�य�� इित ता�य� वत�ते। 

२६. अल�ाराः का�ये क�षां शोभां वध�य��? 

अल�ाराः का�ये श�दाना� अथा�नां च शोभा ं वध�य��। अतः श�द�य शोभाकराः 

अल�ाराः‘श�दाल�ाराः’ इित क�य�े। अथ��य शोभाकराः अल�ाराः ‘अथा�ल�ाराः’ इित 

क�य�े। अनु�ासः, यमक�, इ�यादयः श�दाल�ाराः स��। उपमा, �पक�, उ�े�ा इ�यादयः 

अथा�ल�ाराः स��। एतैः अल�ार�ः का�य�य शोभा वध�ते। 

२७. अल�ाराणां मह�वं िक�? 

अल�ाराणां मह�वं का�य ेभव�येव इित �ित�ादय� जयदेवः िलखित य� – 

‘‘अ�ीकरोित यः का�य ंश�दाथा�वनल�ती।  

असौ न म�यते क�मादनु�णमनलं क�ती।।’’ 

अथा�� “यः अल�ाररिहत ं का�यं �वीकरोित सः उ�णतारिहत� अ��न ं िकमथ� न 

�वीकरोित”? ता�य�� अि� य� अ�नौ यथा उ�णता िन�यं भवित तथैव का�ये अल�ाराः 

िन�यं भव��। क�चन आचाया�ः अल�ाराणां �ाधा�यं न �वीक�व��� िक�ु ते गौण�पेणािप 

का�ये अल�ाराणां �थानं म�य�े तेन �ायते य� का�यशा�ीयत�वेषु अल�ाराः मह�वपूणा�ः 

स��। 

२८. रीितः अथा�� िक� ? 

रीितः अथा�� प�ितः। पदानां िव�यासप�ितः रीितः। ऱीितस��दाय�य �वत�कः आचाय�ः वामनः 

रीितं ल�यित य� ‘‘िविश�ा पदरचना रीितः’’। पदानां या िविश�ा ऱचना भवित सा रीितः। 

िवशेषः कः? गुणा�मा। गुणः य� आ�म�पेण वत�ते ता�शी पदरचना रीितः क�यते। रीतेः 

नामा�र� माग�ः अिप अि�। कवयः िविवध�देशानां �भावणे का�ये पदािन योजय��, तेषां 



२४० शा�-प�रचाियका  

प�ितः एव रीितः क�यते। यथा िवदभ�देश�य प�ितः असमासा अथवा अ�पसमासा भवित 

अतः सा वदैभ� ऱीितः क�यते। द�डी अ��म� स�भ� माग�श�दं �यु��। “अ�यनेको िगरां माग�ः 

सू�मभेदः पर�पर�” इित िविल�य सः अनेकमागा�� िन�िपतवा�। 

२९. कित रीतयःस�� इित प�यामः - 

वामन�य मतानुसार� ित�ः रीतयः स�� – वैदभ�, गौडी, पा�ाली च। वामनः गुणानां री�या सह 

िन�यं स�ब�ध ं�द�य� री�यामेव गुणानां समावेश� अकरो�। ��टः रीित�य� अित�र�य चतथुा� 

रीितं �यु�वा�, त�याः नाम लाटी। ��टः समासानसुार� रीितभेदा� क�तवा�, यथा समासरिहता 

वैदभ�, ि�ि�पदानां समासयु�ा पा�ाली, प�-स�पदानां समासयु�ा लाटी तथा समासब�ला 

गौडी रीितः भवित। ��टः रसानामिप रीतेः अनुक�ल�वं �ितपािदतवा� यथा सकु�माररसाना ं

िनवेशः वैद�या� पा�ा�यां च भवित, कठोररसानां िनवेशः गौ�ां ला�ां च भवित।राजशेखरः 

रीतीना ं भौगोिलक� वण�नं क�तवा�। सािह�यशा�े का�यपु�ष�य क�पना राजशेखर�ण क�ता 

अि�। सः का�यपु�षः य� य� �मणं क�तवा� त� त� रीतःे वृ�ेः �वृ�ेः च उ�वः जातः। 

अ� को�कमा�यमेन �द�य�ते य� का�यपु�षः क��म� देशे गतः ? त� कः �यवहारः क�तः ? 

तेन च का रीितः विृ�ः �वृि�� स�ाता ? इित। 

देशः रीितः वृि�ः �वृि�ः 

गौडदेशः गौडी भारती औ�मागधी 

पा�ालदेशः पा�ाली सा�वती, आरभटी पा�ालम�यमा 

अव�ीदेशः पा�ाली सा�वती, क�िशक� आव�ी 

िवदभ�देशः वैदभ� क�िशक� दाि�णा�या 

 क��कः रीतेः �थान े माग�श�द ं �यु��। तेन �यः मागा�ः �दिश�ताः- सुक�मारमाग�ः, 

म�यममाग�ः, िविच�माग�ः इित। शारदातनयः वैदभ�-गौडी-पा�ालीनां �ितपादनं क��वा सौरा�� 



सािह�य-िववरण� २४१ 

�ािवड� च रीितं �ितपादयित। रीितः पदिव�यासप�ितः, सा च �देशाणां िवशेषतां दधाित अतः 

का�ये तासां �थान� अिप मह�वपूण�� अि�। 

३०. का नाम व�ो��ः ? 

व�ो��ः का�य�य आ�मा वत�ते इित आचाय�ः क��कः �ितपािदतवा�। व�ो��ः अथा�� व�ा 

उ��ः। सामा�यलोक�यवहारा� िभ�तया व�तया य�चन� उ�यते सा व�ो��ः। व�ो��ः 

मह�वं तु भामह�न अिप �ितपािदतं यथा – 

‘‘सैषा सव�� व�ो��रनयाथ� िवभा�यते। 

य�ोऽ�यां किवना काय�ः कोऽल�ारोऽनया िवना।।’’ 

 किवः व�ो��ः �योगे �य�वा� �या� यतोिह तया का�ये चम��ितः उ��ते। द�डी अिप 

व�ो��ः मह�वं का�यादश� �दिश�तवा�। क��कः व�ो��ः ल�णं ददाित य� –‘‘व�ो��र�व 

वैद��यभ�ीभिणित��यते।’’अ�य कथन�य आशयं �प�यित क��कः यथा - ‘‘वैद��य� 

अथा�� िवद�धभावः। किवकम�कौशलं वैद��य� उ�यते। त�य भिणितः अथा�� िव��ि�ः 

चम�ारः येन वचनेन उ��त ेत� िविच�ं वचनं व�ो��ः क�यते।’’ �िस�ा� मागा�� िभ�ः 

िविश�� �योगः व�ो��ः। वण�न�य प�ितः ि�िवधा भवित – लोक�िस�ा अलौिकक� च। 

अलौिकक� वण�नप�ितः व�ो��ः क�यते। व�ो��ः एव का�य�य आ�मा। क��कः षि�धा ं

व�ो��� �दिश�तवा� यथा – 

१. वण�िव�यासव�ता 

२. पदपूवा�ध�व�ता 

३. ��ययव�ता 

४. वा�व�ता 

५. �करणव�ता 

६. �ब�धव�ता 

 इ�थं व�ो��ः सामा�यः प�रचयः अ� ��ुतः। क��क�न �व��थे िव�र�ण व�ो��ः वण�न ं

क�त� अि�। 

३१. कः �विनः ? 
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का�यशा��य पर�पराया� अतीव मह�वपूण�ः अयं �विनः वत�ते। आन�वध�नाचाय�ः 

‘‘का�य�या�मा �विनः’’ इित मह�वपूणा� घोषणां क�तवा�। �व�यालोक� �वनेः िव�ृतं �व�पं 

विण�त� अि�। �वनेः मूलं �याकरणशा��य �फोटिस�ा�ः अि�। वैयाकरणानां श�दः 

�विनः क�यते तथा का�यशा�े अथ�ः �विनः क�यते। आन�वध�नः �वनेः ल�णं ददाित यथा– 

‘‘य�ाथ�ः श�दो वा तमथ�मुपसज�नीक�त�वाथ�। 

�य�ः का�यिवशेषः स �विन�रित सू�रिभः किथतः।।’’ 

 अथा�� य� वा�यः अथ�ः आ�मानं गौणं क��वा, वाचकः श�दः �व ं �व�य अथ� च गौणं 

क��वा यं िवशेष� अथ�� अिभ�य�ः सः �विनः क�यते। अ� सू�रिभः पद�य अथ�ः वैयाकरणैः 

इित भवित। आनऩ्दवध�नः �वनेः �प�ं िव�र�ण वण�िय�वा त�य का�या�मक�वं साधयित। 

काल�मेण मिहमभ�ः �वनेः ख़�डनं क��वा त�य अनुमाने समावेशं क�तवा�। आचाय�ः म�मटः 

का�य�काशे �वनेः पुनः �थापना� अकरो�। �ायः सव�ऽिप स�दयाः का�ये �वनेः एव �ाधा�यं 

�वीक�व���। 

३२. औिच�य� अथा�� िक� ? 

�ेमे�ः का�य�य आ�मत�व�पेण औिच�यं �वीकरोित। त� औिच�यं िक� ? उिचत�य भावः 

औिच�य�। का�य�य सव�षु त�वेषु औिच�यं �या�। औिच�यं िवना अल�ाराणा� अल�ार�व ं

तथा गुणानां गुण�वं न भवित। उ�� च - ‘‘औिच�येन िवना �िचं �तनुते नाल�ितन� गुणः।’’ 

आन�वध�नः अिप कथयित य� – 

अनौिच�या�ते ना�य� रसभ��य कारण�। 

औिच�योपिनब�ध�ु रस�योपिनष�रा।। 

अथा�� अनौिच�येन का�ये रसभ�ः भवित। उिचत�योगयु�� का�य� उ�मं भवित इित 

भावः। �ेमे�ः औिच�य�य ल�णं ददाित यथा- 

उिचतं �ा�राचाया�ः स�शं िकल त�य त�। 

उिचत�य च यो भाव�दौिच�यं �च�ते।। 

अथा�� उिचतेन व�ुना सह तने स�शमेव वण�नं ि�यते त� का�ये उिचतं क�यते। मुखं च� 

इव अथवा कमलिमव सु�र� भवित त� च�ं कमलं च �य�ा अनुिचतेन सह मुख�य तलुना 
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भवित त� अनुिचत�। उिचत�य �यवहार�य औिच�य� इित सं�ा भवित तदवे का�य�य आ�मा 

इित �ेमे��य मत�। 

३.का�य�य िवभावनाः 

३३. िक� नाम का�य� ?  

िविवधैः आचाय�ः िविवधािन ल�णािन िलिखतािन। त� कवनीयं का�य� इित लोचनकारः। 

कवयित किवः त�य कम� का�य� इित िव�ाधरः। लोको�रवण�नािनपुणकिवकम� का�य� इित 

म�मटाचाय�ः। मानवजीवने नैितकतायाः आ�य�थानं का�य ं भवित। आन�ाय आिदकाला� 

का�यं मह�वपूण� साधन� अि�। का�येन सह का�यत�वानामिप �ान� उपकारक� भवित। 

अनेक� आचाया�ः का�य�य ल�णं, �योजन,ं ह�तुं, भेदा� च िन�िपतव�ः। तेषां िवषये अ� 

सं�ेपेण ��ूयते। 

३.१ का�य�य ल�ण� 

३४. का�य�य िक� ल�ण� इित प�यामः - 

क�यािप पदाथ��य दोषरिहतं ल�णं किठनमेव भवित। का�य�य ल�णिवषये िविवधाः आचाया�ः 

�वमतािन द�व�ः। भामहाचाय�ण उ�� ‘‘श�दाथ� सिहतौ का�य�।’’ श�दाथ� िमिल�वा का�य ं

भवित। वामनः अिप श�दाथ� का�य� इित �वीकरोित तथा का�ये अल�ार�य गुण�य च 

�थानमिप �वीकरोित। तेन किथत ं य� ‘‘का�यश�दोऽयं गुणाल�ारसं�क�तयोः श�दाथ�योः 

वत�ते।’’ क��कः व�ो��सिहतौ श�दाथ� का�यिमित �वीकरोित। म�मटाचाय�ः का�य�य ल�णं 

द�वा� य� ‘‘त� अदोषौ श�दाथ� सगुणौ अनल�ती पुनः �ािप।’’ त� क��शौ श�दाथ�? 

दोषरिहतौ गुणसिहतौ अल�ारसिहतौ �िच� अल�ाररिहतौ श�दाथ� का�यिमित। अ�य 

ल�ण�य ख�डन ंक�व�� िव�नाथः रसमेव का�या�म�पेण �वीक�व�� का�य ंल�यित य� –

‘‘वा�ं रसा�मक� का�य�’’ इित। रमणीय�य सु�र�य अथ��य वा�यल�य�य�े�यः 

अ�यतम�य �ितपादकः बोधकः यः श�दः सः का�य� इित जग�ाथः। रमणीय�य अथ��य 
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�ितपादन ेअिप श�द�वं का�यिमित त�य अिभ�ायः। सः ल�यित य� - ‘‘रमणीयाथ��ितपादकः 

श�दः का�य�।’’ 

 

३.२ का�य�य �योजन� 

३५. का�य�य �योजनं िक� ? किवः िकमथ� का�यं रचयित ? 

मनु�यः य��मिप काय� कतु� �योजनेन उ�े�येन वा �वृ�ः भवित। �योजनमनुि��य न म�ोऽिप 

�वत�त े इित िधया का�यरचनायाः अिप कािनचन �योजनािन भव��। आचाय�भरता� आर�य 

�ायः सव�ः आचाय�ः का�य�योजनािन उ�ािन स��। भरतानसुार� ना�ं नराणां कम�णः आ�यं 

िहतोपदेशजननं च भवित। त� जने�यः मनोिवनोद,ं सुख,ं िव�ा��ं च ददाित। तेन धम�ः, अथ�ः, 

यशः, आयुः च वध�ते। भामहानुसार� मन�ुयः का�यरचनया धम�-अथ�-काम-मो�ेष,ु कलासु च 

नैपु�यं �ा�नोित, पुन� क�ित�, �ीितं च लभते। उ�� च – 

धमा�थ�काममो�ेषु वैच��यं कलासु च। 

करोित क�ित� �ीितं च साधुका�यिनब�धन�॥ 

वामनाचाय�ः का�य�य �े �योजने मनुते – यशः, आन�ः च। आन�वध�नानुसार� 

स�दयमनः�ीतये का�य ं भवित। आचाय�म�मटानुसार� का�येन यश�ाि�ः, धन�ाि�ः, 

�यवहार�ान�, अिन�िनवारण,ं स�ः परमान��ाि�ः, का�ाव� उपदेशः च भवित। उ�� च – 

का�यं यशसेऽथ�क�त े�यवहारिवदे िशवेतर�तये। 

स�ः परिनवृ�तये का�ास��मततयोपदेशयुजे॥ 

िव�नाथिदशा का�या� चतुव�ग�फल�ाि�ः सुखा� म�बु�ीनामिप भवित। एवं �कार�ण 

का�य�य यशः, आन�ः, परमा�ादः, गु�-राजादीनां क�पा, आचार�ान� इ�यादीिन �योजनािन 

स��। 

३.३ का�य-िनमा�णे ह�तःु 

३६. का�य�य िनमा�ण ेक�षां साधनाना� आव�यकता भवित ? इित प�यामः - 
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का�यकम�िण क� ह�तवः स�� इ�य��म� िवषये अनेक� आचाया�ः िच�नं क�तव�ः। त� प��यं 

वत�ते। का�यरचनायां �यः ह�तवः भव�� – �ितभा, �यु�ि�ः, अ�यासः च इित एकः प�ः। 

�ितभा वा श��ः एव का�यिनमा�णे ह�तुः इित ि�तीयः प�ः। का�य�य रचनां �ितभावा� जनः 

एव कतु� �भवित। शा�ाणां कलाना� च अ�ययनं क��वा का�य�ानां सेवां िवधाय �ितभाशाली 

कि�� का�यं कतु� श�ोित इित भामहः। श��ः एव का�यह�तुः इित राजशेखरः। म�मटानुसार� 

श��ः, िऩपुणता, अ�यासः च इित �य़ः िमिल�वा द�डच�चीवर�यायेन का�यिनमा�णं �ित 

ह�तुः, न ह�तवः। उ�� च – 

श��िन�पुणतालोकशा�का�या�वे�णा�। 

का�य�िश�या�यास इित ह�त�दु�वे॥ 

 अनेन �कार�ण का�य�य ल�णािन, �योजनािन, कारणािन च अ�मािभः ��ािन। �योजनसिहत ं

कारणैः उ�ािदत ंका�यं कितिवधं भवित इित �ितपा�ते। 

३.४ का�य�य भेदाः 

३७. कितिवधं का�य� ? 

यथा का�यल�णे आचाय�षु मतभेदाः स�� तथैव का�य�य �कारिवषये अिप आचाय�षु 

मता�रािण स��। का�य�य िवभागः ि�िवधः भवित – बा���ा अथ���ा च। त� बा���ा 

का�य�य भेदाः एत ेस��-  
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अथ��� � या का�य ंकितिवध� इित िवषये आचाया�णां मता�रािण स��। क�षाि�� मतानसुार� 

का�यं ि�िवध,ं क�षाि�� मतानुसार� का�यं ि�िवध,ं क�षाि�� मतानुसार� पुनः का�यं चतुिव�ध ं

भवित। अ� सव�षां मतािन सं�ेपतः प�यामः। 

आन�वध�न�य मतानसुार� का�य ेि�िवधः अथ�ः भवित, वा�यः �तीयमान�। अनयोः अथ�योः 

�धानता ंगौणतां च �� � वा �विनवािदिभः आचाय�ः का�य�य भेदाः �दिश�ताः स��। �विनः य� 

�धानः भवित त� �विनका�य ं तथा य� गौणः भवित त� गणुीभूत-�य�का�य� उ�यते। 

म�मटानुसार� का�य ं ि�िवध�– उ�म-का�य� अथवा �विन-का�य�, म�यम-का�य� अथवा 

गुणीभूत�य�-का�य�, अधमका�य� अथवा िच�का�य�। िच�का�य� अिप ि�िवध�–

श�दिच� ंवा�यिच�ंच। िव�नाथः ि�िवधमेव का�य ंम�यते। त�य मतानसुार� का�य� अधमं न 

भवित। प��डतराजः जग�ाथः चतुिव�धं का�य ंकरोित - उ�मो�म�, उ�म�, म�यम�, अधमं 

च। म�मट�य वा�यिच� ंश�दिच� ंच �मेण जग�ाथ�य म�यम�, अधमं  च का�य� अि�। 

एवं ि�िवधं ि�िवध ंचतुिव�ध ंवा का�य� अथ���ा भवित। 
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४. का�य�य उ�ष�काः अपकष�काः च धमा�ः 

श�दाथ� यिद का�य�य शरीर� अि� तिह� का�य�य आ�मा रसािदः अि� इित वयं ��व�ः। 

यथा शरीर�य आ�मनः च शोभाकराः हािनकराः च क�चन धमा�ः भव�� तथैव का�य�य अिप 

शोभाकराः हािनकराः च क�चन धमा�ः भव��। त��म� िवषये िव�नाथ�य एषा का�रका ���या- 

वा�ं रसा�मक� का�यं दोषा��यापकष�काः। 

उ�ष�ह�तवः �ो�ा गुणाल�ाररीतयः।। )सा.द.१.३(  

अथा�� का�य�य आ�मा रसािदः अि�, त�य उ�ष�काः शोभाकराः शोभावध�काः च 

धमा�ः गुणाः अल�ाराः रीतयः च स�� तथा अपकष�काः हािनकारकाः  ,दोषाः स��। एतेषु 

रीतेः िवषये अल�ारिवषये च वयं पूव� चचा� क�तव�ः। अ� अविश�ानां गुण-दोषाणां िवषये 

चचा� क�म�ः।  

४.१ गुणाः 

३८. क� गुणाः ? कित गुणाः च ? इित प�यामः 

गुणानां िवषये वामनाचाय�ः उ�वा� य� ‘‘का�यशोभायाः क�ा�रो धमा�ः गुणाः।’’  

(का.सू.व.ृ३.१.१)‘‘पूव� िन�याः।’’ (का.सू.व.ृ३.१. ३) अथा�� का�यशोभायाः कता�रः गुणाः। 

पूव� – गुणाः िन�याःअप�रहाया�ः अिनवाया�ः च भव��। आन�वध�नः म�मटः िव�नाथः च 

गुणानां ल�णिवषये वद�� य� ‘‘�धानभूत�य अथ��य आि�ताः, अि�ना (आ�मना) सह 

स�ब�ाः च गुणाः भव��। यथा मनु�याणां दया-क�णादयः धमा�ः आ�मनः भव�� तथैव का�ये 

आ�मनः रसािद�वनेः धमा�ः गुणाः क�य�े।’’ 

वामन�य मतानसुार� दश श�दगुणाः, दश अथ�गुणाः च स��। त े यथा ‘‘ओजः, �सादः, 

�ेषः, समता, समािधः, माधुय��, सौक�माय��, उदारता, अथ��य��ः, का��ः’’ इित। म�मटः 

वामन�य मतं ख�डिय�वा दशगुणानां ि�षु गुणेषु समावेशं क��वा �ी� गुणा� �थापयित। 

 वामनो�ाः �ेषः, समािधः, औदाय��, �साद� ओजिस अ�भ�व��। 

 वामनो�� माधुय� म�मट�य अिप अनुमतमेव। 
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 वामनो�ा अथ��य��ः म�मट�य �सादे अ�भ�वित। 

 वामनो�ा समता �िच� दोष�पा  ,त�याः गुण�वं नाि�।  

 क��वदोष�य अभावे वामनो�� सौक�माय��। 

 �ा�य�वदोष�य अभावे वामनो�ा का��ः। 

म�मटािभमताः )िव�नाथ�य अिप (�यः एव गुणाः –  माधुय�,�सादः, ओजः च। 

३९. माधुय�� अथा�� िक� ? 

मधुर�य भावः माधुय��। य� का�ये मधुरतायाः अनुभवः भवित त� माधुय� भवित। माधुय�-गुणः 

संयोग��ार-क�ण-िव�ल�भ��ार-शा�रसेषु �मेण आिध�ेन भवित। ट-ठ-ड-ढ इ�यादी� 

कठोरवणा�� �य�ा मधुर-कोमलवणा�ः माधुय�गुण�य अिभ�य�काः भव��। असमासा, 

अ�पसमासा रचना माधुय�गुण�य अिभ�यि�का अि�। 

४०. ओजः अथा�� िक� ? 

य� का�ये उ�तता कठोरता च अनुभूयत ेत� ओजः गुणः भवित। ओजः गुणः वीर-बीभ�स-

रौ�-रसेषु �मेण आिध�ेन भवित।कठोरवणा�ः उप�र अधः च र�फयु�ाः वणा�ः ओजोगुण�य 

अिभ�य�काः स��। उ�ता अितसमासयु�ा रचना ओजोगुण�य अिभ�यि�का भवित। 

४१. �सादः गुणः क��शः ? 

य� �ुितमा�ेण अथ�बोधकाः श�दाः भव�� सः �सादः गणुः। एषः सव�रसेषु सव�रचनासु च 

भिवतुं श�ोित। 

४.२ दोषाः 

४२. क� दोषाः ? कितिवधाः च ? इित प�यामः - 

म�मटः कथयित य� मु�याथ�हितः दोषः, अथा�� मु�याथ��य अपकष�ः दोषः। का�ये 

आ�मत�व�पेण रसः ित�ित, त�य रस�य अपकष�ह�तवः (हािनकता�रः) दोषाः भव��। रसः 

अथ��य आ�येण �वत�ते अतः अथ��य अपकष�ः अिप रस�य एव हािनकरः। अथ�ः श�द�य 
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आधार�ण �वत�त ेअतः श�द�य अपकष�ः अिप रस�य एव अपकष�ः। एवं येन क�नािप �कार�ण 

रस�य हािनः भवित त� हािनकरः दोषः क�यते। दोषः मु�यतया प�िवधः भवित – 

१. पददोषाः 

२. पदांशदोषाः 

३. वा�दोषाः 

४. अथ�दोषाः 

५. रसदोषाः 

उप�र दोषाणां मु�य�काराः उ�ाः। एतेषां भेदाना� उपभेदाः अिप भव��, अथा�� �काराः 

भव��। पददोषाः �ायः १६ भव��, पदांशदोषाः ६, वा�दोषाः २१, अथ�दोषाः २३ तथा 

रसदोषाः �ायः १३ भव��। एते सव�ऽिप कथि�� रसमेव दूषय�� अतः सव�षां दोषाणां 

रसदूषक�व� अि�। सुकिवः याव� श�ं का�यं दोषरिहतं रचये� , दोषरिहतं का�यं तथा तेन 

का�येन किवः अिप िचरकालपय��ं लोक� क�ित� यशः च �ा�नोित। 

५.ना�त�विवचारः 

४३. ना��य उ�ि�ः 

ना�ो�ि�रिप वदेा� म�यते। वेद�थ-संवादसू�ािन ना�ो��ेः बीज�। ना�त�वाना ं�हणमिप 

वदेे�यः क�त�। उ�� च भरतमुिनना– 

ज�ाह पा�� ऋ�वेदा� साम�यो गीतमेव च। 

यजुव�दादिभनया� रसानाथव�णादिप॥ 

अतः ना�वेदो िह प�मः इित उ�यते। ना�े िह सव�भावानां सवा�व�थानां सि�वेशो भवित। 

तेन िह ना�ं किव�विनकषः। उ�� च – नाटका�ं किव�व� इित। का�येषु नाटक� र�य� इित 

सू��रिप ना��य मह�वं �ितपादयित। ना�ो�ि�-कथनानसुार� �ा�यधम��वा� देवतानुनयपवू�क� 

��णा वेदे�यः सारमु�ृ�य ना�वेदः रिचतः। ना�शा��य �थमः �व�ा भरतमुिनः। तने 

रिचतः ��थः ना�शा��। तदन�र� धन�य�य दश�पक�, रामच�-गुणच�योः ना�दप�णः, 
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शारदातनय�य भाव�काशन,ं िश�भुपाल�य नाटकप�रभाषा इ�यादयः नैक� ��थाः �िस�ाः 

स��। 

४४. ना�� अथा�� िक� ? 

अव�थानुक�ितना��� इित उ�यते। धीरोदा�ािद-अव�थायाः आि�कािद-चतुिव�धेन अिभनयेन 

एक�पता�तीित-जनक� अनुकरणं ना��। 

४५. �प� अथा�� िक� ? 

एत� ना�मेव ��यतया �प ं क�यते। र�पीठ� अिभनय�वा� ना� ं ��येण सह ��यमिप 

भवित। ��य�वा� च�ुमा���ा�ो गुणो �प� इित �याया� ना� ं�प� अिप क�यते। 

४६. �पक� अथा�� िक� ? 

इदमेव �पं नट� रामदु�य�ािद�प�य आरोपणं करोित अतः ना�ं �पक� अिप उ�यते। 

४७. नृ�य� अथा�� िक� ? 

नृ�यं भावाि�तं भवित त� भावानुकरणा�मक� आि�कािभनय�य बा��यं वत�ते। 

४८. नृ�� अथा�� िक� ? 

नृ�ं ताललया�यं भवित त� तालानसुार�ण मा�ानुसरणं लयानुसार�ण गितः भवित। न त� 

अिभनयः। 

५.१ �पकाणां भदेक-त�वािन 

४९. �पकाणां पर�पर� भेदकािन कािन ? 

व�ु, नेता, रसः च �पकभेदक-त�वािन स��। त�ादौ �पक�य कथाव�ुिवषये िच�नं क�म�ः। 

५०. कथाव�ु अथा�� िक� ? 

आिधका�रक� �ासि�क� चेित ि�िवधं भवित कथाव�ु। त� मु�य� आिधका�रक� गौणं च 

�ासि�क�। �ासि�कमिप ि�िवधं पताका �करी च। त� सानबु�धं पताका भवित �देशभा� च 

�करी। यथा रामायणे रामकथा आिधका�रक�, सु�ीवकथा पताका, शबरीकथा �करी च।  
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५१. का अथ��क�ितः ? 

�पक�य कथाव�ु-िव�ृितः आदौ बीज�पेण भवित। अनकु�लप�र�थतौ त� बीजं िब�वु� 

िव�ृितं याित। ततः त�ासि�कसाहा�येन काय��पेण प�रणमित। एवं कथाव�ुनः बीज,ं िब�ुः, 

पताका, �करी, काय�� इित प� अथ��क�तयः भव��। 

५२. का अव�था ? 

फले�सुिभः �ार�ध�य त�य काय��य आर�भः, �य�ः, �ा�याशा, िनयताि�ः, फलागमः चेित 

प�-अव�थाः भव��। काय� �ित उ�सकुता आर�भः। काय��ा�यथ�� उपायः �य�ः। �य�े 

िव�नस�भावनायां स�या� अिधकतर� फल�ा�ेः आशा �ा�याशा। िव�निवनाशा� फल�ा�ेः 

िनि�तता िनयताि�ः। 

५३. क� स�धयः ? 

पूव��ािभः प�-अथ��क�ितिभः सह प�-अव�थानां िम�णेन मुखा�ाः प�-स�धयः भव��। 

त�था – 

अथ��क�तयः अव�थाः स��धः स��य�ािन 

बीज� आर�भः मुख� १२ 

िब�ुः य�ः �ितमुख� १३ 

पताका �ा�याशा गभ�ः १२ 

�करी िनयताि�ः िवमश�ः १३ 

काय�� फलागमः उपसं�ितः १४ 

एत� कथाव�ु ��यं ��यं च भवित। नीरस� अनुिचत ं कथाव�ु सू�य�। उदा�ं सरसं 

कथाव�ु ��यं भवित। ��यं तु अ��ः विण�तं भवित िक�ु सू�यं कथाव�ु िव�क�भकः, 

चूिलका, अ�ा�य�, अ�ावतारः, �वेशकः चेित प�-अथ�प�ेपक�ः �े�क��यः संसू�यते। पनु� 

सव�षां �वणयो�यं व�ु सव��ा�यं क�यते। त� �काश� इित उ� �वा क�यते। अ�य�य 



२५२ शा�-प�रचाियका  

�वणयो�यं कथाव�ु अ�ा�यं क�यते। त� �वगत� इित क�यते। �य��िवशेषाय �वणयो�यं 

िनयत�ा�य ंकथाव�ु। तदिप जना��क�, अपवा�रत ंच क�यते। 

५४. नेता (नायकः)कः ? 

ि�तीयो �पकभदेको भवित नतेा। �पक�य नायकः फल�य अिधकारी भवित। अयं नायकः 

िवनीतः, मधुरः, �यागी, द�ः, ि�यंवदः, लोकि�यः, पिव�ः, उ�साहस�प�ः, �मृित-��ा-

कलायु�ः, मानी, शूरः, �ढः, तेज�वी, शा��ः, धािम�क� भवित। एत ेनायक�य सामा�यगुणाः 

स��। 

५५. नायकः कितिवधः ? 

उप�र उ��ः गुणैः यु�ः नायकः चतुिव�धः भवित – धीरोदा�ः, धीरो�तः, धीरलिलतः, 

धीर�शा�ः च। त� परा�मी, ग�भीरः, �माशीलः, अिवक�थनः, ��थर�वभावः नायकः 

धीरोदा�ः। कलापरः, मृदुः, िनि�ऩ्तः नायकः धीरलिलतः। सामा�यगुणयु�ः अमा�य-

िव�ािदनायकः धीर�शा�ः। दप�-मा�सय�पूण�ः, मायाछ�परायणः, च�लः, च�डः नायकः 

धीरो�तः। 

५६. नायकसहायाः क� ? 

�ासि�ककथायाः नायकः पीठमद�ः भवित। सः नायक�य अपे�या �यूनगुणयु�ः भवित। िवट-

चेट-दूतािद-नायकसहायाः भव��। नायकिवपरीतः, �ितक�लाचरणयु�ः �ितनायकः। म�ी, 

ऋ��व�, पुरोिहतः, आचाय�ः च नायक�य धम�सहायाः स��। क�मारः, िम��, आटिवकः च 

द�डसहायाः भव��। 

५७. नाियका का ? 

नायकसाधारणगुणोपेता नाियका �वीया, अ�या, साधारणी इित ि�िवधा भवित। शीलािदगुणयु�ा 

�वीया नाियका। सा मु�धा, म�या, �ग�भा इित ि�िवधा भवित। अ�य�ी  अ�या नाियका 

क�या प�रणीता चेित ि�िवधा। कलाकलापक�शला गिणका साधारणी नाियका। नाियकायाः 

�वाधीनपितकादयः अ�ौ अव�थाः भव��। 

५८. वृि�ः अथा�� का ? 
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नायक�य �यवहारः वृि�ः उ�यते। वृ�यः ना�मातरः। सा च क�िशक�, सा�वती, आरभटी, 

भारती इित चतुिव�धा भवित। गीत-वादन-िवलासयु�ा क�िशक� विृ�ः। नायक�य शोकरिहतः 

शौय�-स�य-�याग-दयािदगुणयु�ः �यापारः सा�वती वृि�ः। माया-ऐ�जाल-स�ामािद-�यापारः 

आरभटी वृि�ः। भाषायाः वृि�ः भारती वृि�ः। ��ार� क�िशक�, वीर� आरभटी, रौ�-बीभ�सादौ 

सा�वती, सव�षु रसेषु भारती वृि�ः भवित। पुन� देश-भाषा-ि�या-वेशादेः िभ�-िभ�-�वृ�यः 

नायक�य भव��। 

५९. कः रसः ? 

�पक�य आ�वा�ं त�वं रसः भवित। ना� े अ�ौ रसाः भव��। ��ारः, वीरः, क�णः, 

अ�तः,हा�यः, भयानकः, बीभ�सः, रौ�ः च। ना�े शा�-रसः न भवित अतः अ�ौ एव रसाः 

ना�े भव��। रसानां िवषय ेपूव� चचा� क�ता एव, अतः अ� िव�र�ण न िल�यते। 

५.२ �पकाणां भदेाः 

६०. कितिवधं ना�� ? अथवा कितिवधं �पक� ? इित प�यामः 

ना�ं वा �पक� दशिवध ं भवित। नाटक�, �करण�, भाणः, �हसन�, िडमः, �यायोगः, 

समवकारः, वीथी, अ�ः, ईहामृगः च दश�पकािण। 

६१. नाटक� अथा�� िक� ? 

नाटक� �यात ं कथाव�ु भवित। त� धीरोदा�ः नायकः, वीरः वा ��ारः म�ुयरसः, प� 

स�धयः तथा च प� वा दश अ�ाः भवेयुः। यथा अिभ�ानशाक��ल�। 

६२. �करण� अथा�� िक� ? 

�करणे किवक��पतं कथाव�ु, मु�यः ��ारः रसः, धीर�शा�� नायकः �या�। यथा 

मृ�किटक�। 

६३. भाणः कः ? 

भाणे िविभ�ाव�थास��ा�ः धूत�च�रतः नायकः, एका�ी, किवक��पतं कथाव�ु चा� भवित। 

यथा ��ारसदनभाणः। 
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६४. �हसन� अथा�� िक� ? 

�हसने किवक��पत ंकथाव�ु, हा�यरसः मु�यः, तप��व-प�र�ाजकादयः नायकाः च भव��। 

यथा म�िवलासः। 

६५. िडमः कः ? 

िडमे �यात ं कथाव�ु, मु�यरसः रौ�ः, च�वारः अ�ाः, अ�य�� उ�ताः बहवः नायका� 

भव��। यथा ि�पुरदाहः। 

६६. �यायोगः कः ? 

�यायोगे �यात ंकथाव�ु, एकः अ�ः, धीरो�तः नायकः, ��ार� हा�यं च वज�िय�वा अ�ये 

रसा� भव��। यथा म�यम�यायोगः। 

६७. समवकारःकः ? 

अ��म� �पक� ��यातं कथाव�ु भवित। वीरः मु�यरसः, �यः अ�ाः तथा पृथ� पृथ� 

कलायु�ाः नैक� नायकाः भव��। यथा समु�म�थन�। 

 

६८. वीथी का ? 

वी�यां ��ाररस�य बा��यं तथा एकः अ�ः भवित। यथा जाग�को भव। 

६९. अ�ःकः? 

अ�� ��यातं कथाव�,ु एकः अ�ः तथा क�णः मु�यरसः भवित। यथा कण�भारः। 

७०. ईहामृगःकः ? 

ईहामृगे ��यात� उ�ा�ं चेित िम�णा� िम�ं कथाव�ु, धीरो�तः नायकः तथा एकः अ�ः 

भवित। िद�यसु�रीिनिम�ं त� यु�ं भवित। 

५.३ �िस�ािन �पकािण 

७१. �िस�ािन �पकािण कािन ? 
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�पकाणां नामािन तथा तेषां सामा�यः प�रचयः उप�र �द�ः। तेषां �पकाणां रचना भवित? 

�िस�ािन �पकािण कािन ? स��ित लोक� �िस�ाना ं क�षाि�� �पकाणां प�रचयः सं�ेपेण 

अ� ��ूयते। 

१.  �व�नवासवद��– इदं नाटक� अि�। अ�य रचियता महाकिवः भासः। अ� ष� अ�ाः, 

नायकः उदयनः, नाियका वासवद�ा, मु�यरसः ��ारः तथा कथाव�ु किवक��पत� 

अि�। 

२.  अिभ�ानशाक��ल� – इद ं��यात ंनाटक� अि�। अ�य कता� महाकिवः किवक�लगु�ः 

कािलदासः अि�। अ��मऩ ् नाटक� स� अ�ाः स��। नायकः दु�य�ः, नाियका 

शक��ला, मु�यरसः ��ारः च अि�। अ�य कथाव�ु  महाभारता� �वीक�त� अि�। 

३.  मृ�किटक�–इदं �करण� अि�। अ�य कता� महाकिवः शू�कः अि�। �करण�य 

िनयमानुसार� अ� दश अ�ाः स��। नायकः चा�द�ः, नाियका वस�सेना, मु�यरसः 

��ारः तथा किवक��पत ंकथाव�ु अि�। 

४.  र�ावली–एषा नािटका महाकिव-हष�ण रिचता अि�। अ� च�वारः अ�ाः स��। नायकः 

उदयनः, नाियका र�ावली ( साग�रका ), मु�यरसः ��ारः तथा किवक��पत ंकथाव�ु 

अि�। 

५.  उ�ररामच�रत�–इदं नाटक� अि�। महाकिवः भवभूितः अ�य रचियता अि�। अ� स� 

अ�ाः स��। नायकः �ीरामः, नाियका सीता च अि�। अ� मु�यरसः क�णः अि� 

अतः एत� नाटक� िविश��। अ�य कथाव�ु रामायणा� �वीक�त� अि�। 

६. प� महाका�यािन 

७२. प�महाका�यािन कािन ? 

��यका�ये मु�यतया महाका�यं �िस�� अि�। �िस�ैः महाकिविभः रिचतािन 

प�महाका�यािन स��। तेषां स�ेंपतः प�रचयः अ� दीयते। 
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१.  रघुवंश� – रघुवंश�य रचियता महाकिवः कािलदासः। अ� नवदश सगा�ः स��। 

रघुवंश�य �िस�ानां रा�ां च�रत� अ� विण�त�। त�य उप�र मि�नाथ�य स�ीवनी टीका 

�ा�यते। 

२.  क�मारस�भव� - अ�यािप रचियता महाकिवः कािलदासः। अ� स�दश सगा�ः स�� िक� ु

मि�नाथ�य स�ीवनी टीका अ�मसग�पय��मेव �ा�यते। अ� िशवपाव��योः िववाहः तथा 

क�मार�य काित�क�य�य उ�ि�ः मु�यतया विण�ता अि�। 

३.  िकराताजु�नीय�–एत�य कता� महाकिवः भारिवः। अ� अ�ादश सगा�ः स��। पा�डवाना� 

अ�ातवास े अजु�नः तपः क��वा िशव�य �सादा� पाशुपता�ं �ा�वा� इित कथा अ� 

अि�। अ�योप�र मि�नाथ�य घ�टापथटीका उपल�यते। 

४.  िशशुपालवध�–अ�य कता� महाकिवः माघः। अ� िवंशितः सगा�ः स��। िशशुपाल�य 

वधाथ� �ीक��ण�य उप�मः तथा िशशुपाल�य वधः अ� विण�तः। अ�योप�र मि�नाथ�य 

सव��षा टीका �ा�यते। 

५.  नैषधीयच�रत�–अ�य रचियता महाकिवः �ीहष�ः। अ� �ािवंशितः सगा�ः स��। नल�य 

दमय�ाः च कथा अ� विण�ता अि�। अ�योप�र मि�नाथ�य जीवातुटीका उपल�यते। 

* * * 


