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अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 
मराठी भाषा ि साधहत्य यािंा सिांधगि धिकास व्हािा; समाजािी भाषाधिषयक आधि साधहत्यधिषयक 

जाि समृद्ध व्हािी यासाठी महाराष्ट्र राज्यािे साधहत्य आधि संस्कृती मंडळ कायग करीत आहे. आि धनक शासे्त्र, 
ज्ञान-धिज्ञाने, तंत्र, प्रािीन भारतीय संस्कृती, इधतहास, कला अशा सिगि के्षत्रामंध्ये मराठी भाषेला िैभिशाली 
कराि ेअसे मंडळाला िाटते. धिद्यापीठीय पातळीिर धशकिाऱ्या आधि धशकििाऱ्याही मंडळींना धिप ल सामग्री 
त्या त्या अभ्यासके्षत्रामध्ये प्राप्त व्हािी या उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधि संस्कृती मंडळ कायग करीत आहे. 
या संदभात अनेक कायगक्रम मंडळाने आजिर राबधिलेले आहेत. 

 
राजशखेराने शास्त्रकिी, काव्यकिी ि उभयकिी असे किींिे तीन प्रकार केले आहेत. के्षमेन्द्द्राने 

िाङ्मयािे शास्त्र, काव्य, शास्त्रकाव्य ि काव्यशास्त्र असे िार प्रकार पाडलेले आहेत. संस्कृत िाङ्मयात जशी 
अनेक शास्त्रकाव्ये आहेत तशी व्याकरिशास्त्रािी माधहती करून देण्याच्या उदे्दशानेही धलधहली गेलेली अनेक काव्ये 
आहेत. अशा काव्यामंध्ये भधिकाव्य, िास देिधिजय, िात काव्य ि कधिरहस्य यािंा समािशे करता येईल. 

 
‘भधि : व्यक्ती आधि िाङ् मय’ हा प्रस्त त गं्रथ नागपूरच्या प्रा. सौ. प्रज्ञा देशपाडें यानंी धलधहलेला आहे. 

सदर गं्रथात प्रा. देशपाडें यानंी भधिकाव्यािी ओळख करून धदलेली आहे. शास्त्रकाव्य ि व्याकरिप्रिान काव्यात 
भधिकाव्यािे स्थान अनन्द्यसािारि आहे. अशा या एिग िधिधशष्ट भधिकाव्याच्या धिधिि अंगािंा उहापोह या गं्रथात 
लेधखकेने केला आहे. 

 
प्रा. सौ. प्रज्ञा देशपाडें यानंी सदर गं्रथ मंडळाकडे प्रकाशनासाठी धदल्याबद्दल मंडळ त्यािें आभारी आहे. 

अभ्यासक आधि धजज्ञासू िािक या गं्रथािे स्िागत करतील असा धिश्वास िाटतो. 
 
 यशवांि मनोहर 
म ंबई अध्यक्ष, 
धदनाकं ४ एधप्रल १९८९ महाराष्ट्र राज्य साधहत्य आधि संस्कृती मंडळ 
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पुरस्कार 
 
डॉ. सौ. प्रज्ञा देशपाडें (पूिाश्रमीिी क . बेबी शामराि गोडसे) ही नागपूर धिद्यापीठाच्या संस्कृत धिभागातं 

१९६७ ते ६९ या िषी एम्. ए. िी धिद्यार्थथनी होती. एम्. ए. कधरता धतने व्याकरिशास्त्र हा धिषय घेतलेला होता. 
व्याकरिशास्त्र हा धिषय घेऊन ती १९६८-६९ या िषी प्रथम श्रेिीत द सऱ्या क्रमाकंाने उत्तीिग झाली. त्यानंतर धतने 
संशोिक धिद्याथी म्हिून आपलें  नािं नोंदधिले ि माझ्या मागगदशगनाखाली धतने ‘िैयाकरिाच्या दृधष्टकोनातूंन 
धलधहलेल्या काहंी संस्कृत काव्यािंा अभ्यास’ या धिषयािर प्रबंि धलधहला. त्यामध्ये म ख्यतः संस्कृतातंील प्रधसद्ध 
भधिकाव्य, िास देिधिजय, िात काव्य ि कधिरहस्य या काव्यािंा अभ्यास करून प्रबिं तयार केला. या प्रबंिािे 
परीक्षक प ण्यािे डॉ. एस्. डी. जोशी ि म ंबईिे डॉ. महाशब्दे हे होते. त्या दोघानंी सौ. प्रज्ञा देशपाडें त्यािळेच्या 
क . गोडसे याचं्या प्रबिंाबद्दल कौतकास्पद उद्गातर काढले. धतिी मौधखक परीक्षा प्रो. महाशब्दे यानंी घेतली 
आधि एकंदर धतच्या तयारीिे मोकळ्या मनाने कौत क केले – 

 
“No student of Sanskrit literature has done so far, such a valuable discussion at such a 

length as a candidate has done....”  
 
सामान्द्यतः धिद्यार्थ्यांिा कल व्याकरिाकडे नसतो. सौ. देशपाडें यानंी व्याकरिशास्त्रािा अभ्यास 

करण्यामध्ये एक प्रकारें िाडसि दाखधिले आहे. 
 
सौ. प्रज्ञा देशपाडें यानंी नागपूर धिद्यापीठास प्रबिं सादर केला त्यापूिीि त्यािंी नेमिूक नागपूर 

धिद्यापीठातंील संस्कृत धिभागात झाली होती. डॉक्टरेट् धमळाल्यानतरधह त्यानंी आपले व्याकरिािे मौधलक 
अध्ययन स रूि ठेिले. डॉक्टरेट्िी पदिी धमळधििे म्हिजे शिेट नसून संशोिनािा प्रारंभ आहे. डॉ. सौ. प्रज्ञा 
देशपाडें यानंी ते व्रत साभंाळलेले आहे. याबद्दल मला मोठा संतोष होतो. त्यािें आतापयंत - ‘धनरुक्त अध्याय १ 
ि २,’ तसेत ‘गं्रथ आधि गं्रथकार’ हे दोन गं्रथ प्रधसद्ध झाले आहेत. त्या गं्रथातधह त्यािंी मूलभतू संशोिक िृधत्त 
धदसून येते. भाडंारकर ओधरएंटल धरसिग इन्सन्द्स्टट्यूट, प िे, धिदभग संशोिन मंडळ, िार्थषक, नागपूर, स्िराज्य, 
मद्रास, प्रज्ञालोक नागपूर इत्याधदमध्ये त्यािें संशोिनात्मक धलखाि िळेोिेळी प्रधसद्ध होत असते. यापूिीधह 
अनेकिार झाले आहे ि अभ्यासकानंी त्याचं्या मूलभतू संशोिनाबद्दल िळेोिळेी प्रशसेंिे उद्गार काढले आहेत. 
या सिांिा पधरपाक म्हिजे ‘भधि व्यन्सक्त आधि िाङ्माय’ हे प स्तक होय. या प स्तकातं डॉ. सौ. प्रज्ञा देशपाडें 
यानंी भधिकाव्यासंबिंी िैयाकरिाच्या दृधष्टकोनातूंन आधि साधहन्सत्यक दृष्टीनेधह मूलभतू धिििेन केले आहे ते 
धिििेन ‘महाराष्ट्र राज्य साधहत्य संस्कृती मंडळ’ प्रधसद्ध करीत आहे. ही मोठी आनंदािी गोष्ट आहे. या 
धिििेनाच्या प्रधसद्धीने भधिकाव्यासंबिंी व्याकरि ि साधहत्य मीमासंक या दोघाचं्याधह दृष्टीतून िागंला ऊहापोह 
अभ्यासकाचं्या समोर येईल ि त्याचं्या अभ्यासातंील मूलभतू धििार अभ्यासकाचं्या समोर येतील अशी माझी 
अपेक्षा आहे. 

 
त्यानंा स यश लाभो अशी मी श भेच्छा व्यक्त करतो. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

 ग. त्र्यां. देशपाांडे 

धद. १५ मािग १९८८. सेिाधनिृत्त प्राध्यापक ि 
म ंबई. संस्कृत धिभाग प्रम ख, नागपूर धिद्यापीठ 
 नागपूर. 
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ऋिणनदेश 
 
काव्यािंी धनर्थमती रसदृष्ट्ट्या व्हािी आधि रसभािादींना समोर ठेिनूि महाकिींनी काव्य धलहािी असा 

साधहत्यशास्त्रािा दंडक असला तरीधह संस्कृतातंील काहंी किींनी व्याकरिािी दृधष्ट समोर ठेिनू आपलीं काव्यें 
रिलेली आहेत. अशा काव्यातं भधिकाव्य हें प्रिान महाकाव्य आहे. या काव्यातं प्रकीिग, अधिकार, प्रसन्न ि 
धतङन्द्त असें व्याकरिाच्या दृष्टीने भाग पाडतात. भधिकाव्यािा परामशग अनेक लेखकानंी घेतलेला आहे. परंत  तो 
घेतानंा त्यानंी त्यािी परीक्षा रसभािदृष्ट्ट्याि करण्यािा प्रयत्न केला आहे. आधि इतर महाकाव्याचं्या त लनेंत 
त्यािें स्थान ठरधिण्यातं आले आहे. व्याकरिाच्या दृष्टीने त्यािा धििार करिारे लेख ककिा प्रबिं धलधहले गेल्यािे 
अिलोकनातं नाही, किीनेि “मी व्याकरिाच्या दृष्टीतून धलधहत आहे असें म्हटले आहे त्याम ळे त्यािे परीक्षि 
त्या दृधष्टकोनातूंन होिे अधिक उधित होईल. या कारिास्ति भधिकाव्याच्या अध्ययनािी प नः आिश्यकता आहे 
म्हिून पाधिनीय सूत्राशंी संबधंित असलेले भधिकाव्य अभ्यासाथग घेऊन ते पाधिनीय सूत्रािें धनदशगन कसें होते हे 
दाखधिण्यािा प्रस्त त प्रयत्न आहे. व्याकरि आधि काव्य त्यातंधह प्राम ख्याने व्याकरिाच्या दृष्टीने भधिकाव्यािा 
परामशग प्रस्त  प स्तकातं अभ्यासकानंा बघायला धमळेल. 

 
भधिकाव्यािी धिभागिी म ख्यतः िार प्रकारिी आहे ती अशी – प्रकीिग काडं हा पधहला धिभाग आहे. 

त्यातं भधिकाव्यािी सगग १ ते सगग ५ मिील ९६ श्लोकािंा अंतभाि धदसतो. त्यातं क ठलाधह सलगपिा नाही 
म्हिजे या धिभागातंील श्लोकािंी रिना प्रकीिग आहे असें परंपरेने समजण्यातं येते. परंत  अभ्यासातंी असें लक्षातं 
येते की, पाधिनीय अष्टाध्यायीन सार त्यातंील सूत्रािंी रिना झालेली नसली तरी या प्रकीिग काडंातं भिीने 
व्याकरिधिषयक िैधशष्ट्ट्यें, कठीि रूपें इत्यादींिा पधरिय घडधिला आहे. हा आधि अशाि प्रकारिा धििार 
प्रस्त त प स्तकातंील प्रकीिग काडं आधि “दीपत ल्यः प्रबन्द्िोयम्’ या भागातं केलेला धदसेल. 

 
व्याकरिािी दृधष्ट समोर ठेिनू भिीनें भधिकाव्यािी रिना केली असली तरी त्यातं काहंी दोष धदसतात. 

िगेिगेळ्या धटकाकारानंी ते दोष म्हिजे दोष नाहीत असें दाखधिण्यािा प्रयत्न केला आहे. तथाधप म ळातंील दोष 
त्याम ळे दूर होऊ शकले नाहीत. प्रस्त त प स्तकाच्या दृष्टीने त्यािंा धििार होिे महत्त्िािे आहे. म्हिून त्यांिाधह 
ऊहापोह याि भागातं केलेला आहे. 

 
अशारीतीने अनेक िैयाकरिाचं्या ि साधहन्सत्यकाचं्या ब द्धीच्या कसोटीिर उतरलेले हे भधिकाव्य 

अभ्यासकानंा म िाधभधषक्त िाटत असेल तर त्यातं निल ते काय! भधिकाव्यातंील ििनािंा म्हिूनि अनेक 
लेखकानंी त्याचं्या गं्रथातं प्रमाि म्हिून उल्लेख केला आहे. धनदशगनात्मक अशा माििीय िात िृधत्त, धसद्धातं कौम दी 
ि तत्त्िबोधिनी या गं्रथामंध्ये उद्धतृ केलेल्या ििनािंा धििार या प स्तकातं केला आहे. 

 
भधिकाव्यािा द सरा धिभाग म्हिजे अधिकार काडं होय. त्यांत सगग ६ ते सगग ९ मिील श्लोकािंा अंतभाि 

होतो. त्यातं पाधिनीय अष्टाध्यायीतील सूत्राचं्या क्रमाने धनदशगनें धमळतात. ही सिग रूपें त्यातंील प्रकृती आधि 
प्रत्यय या दृष्टीने पाधिनीने अष्टाध्यायीत तीन ते पािं अध्यायातूंन धििधेिलेली आहेत आधि पदापंदातंील कारक 
संबिं आधि सामाधसक धिशषे हें द सऱ्या अध्यायातं आले आहेत. या सिांिी ओळख भिीने शक्यतोिर सूत्रक्रमाने 
करून धदलेली आहे. हा भधिकाव्यािा महनीय धिशषे आहे. म्हिूनि या काव्याच्या अध्ययनाने पाधिनीय 
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व्याकरिातूंन आलेल्या पधहल्या पािं अध्यायातंील सिग धिशषेािंी तयारी होते एिढेि नाही तर त्यातं सहजतेने 
व्य त्पन्नता प्राप्त होते. या पािं अध्यायातं आलेले संज्ञा, धनयम, पदधिधि िातंूना लागिारे प्रत्यय, प्राधतपधदकें  ि 
त्यािें धिकार, नामसाधित प्राधतपधदकें  या सिांिी त्या त्या िैधशषष्ट्ट्यासह धनदशगने भधिकाव्यातं आलेली आहेत. 
आधि प्रस्त त काव्यातं शब्दािंी योजना अशाि प्रकारें केला आहे कीं, ज्याम ळे या पािं अध्यायातंील धिशषेािें दशगन 
या काव्यातूंन व्हाि े तेव्हा भिीने आपल्या काव्यातूंन केलेले पाधिनीय सूत्रािें अन सरि हे भधिकाव्याने शास्त्र 
व्य त्पन्नतेला धदलेल्या प्रािान्द्यािेि धनदशगन ठरतात आधि त्याच्या काव्यािे प्रधतपादक ठरतात. 

 
भधिकाव्यािा धतसरा धिभाग म्हिजे प्रसन्न काडं होय. त्यातं सगग १० ते सगग १३ मिील श्लोकािंा अंतभाि 

होतो. िरील धिििेनािरून असा ग्रह होऊ नये कीं, भधिकाव्यातंील पद्यें म्हिजे व्याकरिाच्या श ष्ट्क काधरका 
आहेत. भधिकाव्याच्या प्रसन्न काडंातंील धनदशगनािंरून त्यािे अलंकारशास्त्रािे नैप ण्य प्रतीत होते ि असेधह 
म्हिािसेे िाटते की, भधिकाव्य ज्याप्रमािे व्याकरिािे धनदशगन आहे त्याप्रमािे तत्कालीन अलंकार शास्त्रािेधह 
धनदशगन आहे. भधि हा भामहपूिगकालीन आहे असें अभ्यासकािें मत असल्यािे मी प्रस्त त प स्तकातं साधंगतलेले 
आहे. भरतोत्तर परंत  भामहपूिगकालीन अलंकार शास्त्रािे स्िरूप कसें होते हे पाहाियािे असल्यास भिीिे 
प्रसन्नकाडं हे एक महत्त्िािे सािन होईल, असें म्हिता येते. काहंी धठकािी तर दंधड ि भामह याचं्या अलंकाराचं्या 
लक्षिािें िागंल्या प्रकारिी धनदशगने म्हिून भिीिें प्रसन्न काडंातंील श्लोक देता येतील इतके िागंलें  हे काडं 
उतरले आहे. तेंव्हा भधि हा केिळ न्सक्लष्ट आधि श ष्ट्क पद्यरिना करिारा एक लेखक आहे असें न मानता त्याच्या 
धठकािी काव्यज्ञता ि अलंकारातंील िैधित्र्यधनर्थमतीिे सामर्थ्यग आहे हें स्पष्ट धदसून येईल. भधि हा 
व्याकरिशास्त्रातं धनष्ट्िात आहे पि तो श ष्ट्क िैयाकरि नाही, तो आलंकाधरकधह िागंल्या प्रकारिा आहे. हे प्रसन्न 
काडंािरून धदसते पि तो केिळ अलंकाराचं्या व्याख्या देिारा आलंकाधरकही नाही. या दोनधह शास्त्रातंील त्यािी 
धनप िता धदसते. पि तो नीरस शास्त्रज्ञ नाही. भधिकाव्यातंील माि यग ग िाकधरता धलधहलेले प्रभातििगन, धितीय 
सगातील शरद ििगन, इ. ििगनें धििारातं घेता भधिकाव्यातं रसित्ता आहे हे धनधित प्रत्ययास येते. 

 
भधििी ही रसित्ता प्रस्त त प स्तकाच्या प्रसन्नकाडं या भागात अ, आ, इ, उ असें पोटधिभाग करून 

दाखधिण्यािा प्रयत्न केलेला आहे. 
 
भधिकाव्यािा ििथा धिभाग म्हिजे धतङन्द्त काडं होय. त्यातं सगग १४ ते सगग २२ मिील श्लोकािंा 

अंतभाि होतो. िैयाकरिानंी एकूि लट् धलट् आधद दहा लकार मान्द्य केले आहेत. परंत  लेट् लकार केिळ िदेातं 
प्रय क्त होतो म्हिून नऊ लकारािंा लौधककातं िापर होत असतो. त्या नऊ लकारािंी भिीने या धतङन्द्त काडंातं 
िगेिगेळी धनदशगने धदलीं आहेत. प्रत्येक लकारासाठी त्याने एक सगग याप्रमािे नऊ लकारासंाठी नऊ सगांिी 
रिना केली आहे. िात पाठातंील धिधिि िातंूच्या लकारािंा त्या धिधशष्ट सगामिून धिलास केला आहे. या सिांिा 
धििार प्रस्त त प स्तकाच्या धतङन्द्त काडंातं केलेला आहे. 

 
याप्रमािे भधिकाव्यािें िार धिभाग आहेत म्हिून प्रस्त त प स्तकातं देखील िार धिभागातूंन धििरि 

करण्यािा ह नम्र प्रयत्न केलेला आहे. 
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िारधह भागातूंन आलेले कथानक ि िाल्मीकींच्या मूळ रामायिकथेच्या भिीने आपल्या रिनेसाठी 
केलेला संकोि िा धिस्तार हा त्या कथानकाला जोडूनि “रिनापद्धती” या उपशीषगकाखाली धदलेला आहे. 
म्हिून प्रत्येक धिभागाच्या आरंभी कथानक ि रिनापद्धती असा एक भाग धदलेला आहे तसेि त्या त्या काडंातंील 
िैधशष्ट्ट्यें देखील त्याि भागातं धदली आहेत. मग ती िैधशष्ट्ट्यें व्याकरिधिषयक असो अथिा साधहत्यधिषयक 
असोत. 

 
याप्रमािे प्रस्त त प स्तक तयार झाले. त्यािे श्रेय माझा या प्रातंातं प्रिशे करून देिाऱ्या माझ्या ग रुजनानंा 

आहे मी हायस्कूलमध्ये असतानंा स्ि. दादाशास्त्री गाडगे यानंी मी व्याकरिािा अभ्यास करािा असें बोलून 
दाखधिले. संस्कृत श्लोकािें सौंदयग कसें आस्िादाि ेहे त्यानंीि मला धशकधिले. त्यािें मला याप्रसंगी स्मरि होत 
आहे. 

 
ग रुियग डॉ. ग. त्र्यं. देशपाडें यानंी तर अजूनस द्धा माझ्याबद्दल पूिीइतकीि आस्था ठेिली आहे. माझ्या 

स्िाध्यायातं खंड तर पडत नाहीना हें ते दक्षतेने पाहतात. माझा लहानसा लेख का ंअसेना लागलीि िािून 
त्याबद्दल ते समािान व्यक्त करतात ि मला प्रोत्साधहत करतात. यािळेी देखील मी प्रस्त त प स्तक त्याचं्याकडे 
घेऊन गेले त्यािळेी खरें, तर त्यािंी शरीरयष्टी पूिीइतकी काम करीत नसेल कदाधित् परंत  हें प स्तक हातातं 
पकडून त्याचं्या िेहऱ्यािरून ओसंडिारा आनंद बघून आपि िन्द्य झालो असे िाटलें  अन् स्ितःशीि अंतम गख 
होऊन मन म्हिू लागले या आनंदािा िनी होण्यास आपि खरेि लायक आहो काय? मोठ्या समािानाने धलहून 
धदलेला त्यािंा प रस्कार या प स्तकास जोडला आहे. त्यानंी अत्यंत आप लकीने हा गं्रथ अभ्यासकासंमोर ठेिला 
आहे. त्यािंी उतराई मी कशी होऊ? केिळ एिढेि म्हिते – 

 
“िस्त  त्िदीयमािायग त भ्यमेि समपगयें” । 
 
डॉ. ग िाकरराि कपपळाप रे, संस्कृत धिभाग प्रम ख, िरमपेठ महाधिद्यालय यािेंधह मला मोलािे साहाय्य 

झाले. त्यािंा कृतज्ञतापूिगक उल्लेख करते. 
 
हे प स्कत तयार झाले ककिा नाही यािी आस्थेने िौकशी करिारे डॉ. िा. धश. उपाख्य दादासाहेब 

बारकलगे यािंीधह मी ऋिी आहे. 
 
आपल्या मािसािें प्रयत्न हे बह िा नेहमी मागे पडतात. कारि प्रगटपिें त्यािंा उल्लेख कधरता येत नाही, 

करतानंा संकोिधह िाटतो. तरीपि मला माझ्या क ट ंधबयािंा मोठा आिार िाटतो. माझे यजमान ॲड्. धिजय 
देशपाडें यािंा माझे जे काय श्रेय असेल त्यातं कसहािा िाटा असतो. अगदी धलखािापासून तो त्यासाठी बाहेरगािंी 
ककिा नागप रातं देखील जािे लागले तरी ते किीधह नापसंती दाखधित नाहीत. त्याचं्याधिषयी अधिक काय धलहंू? 

 
माझा हा अल्पसा प्रयत्न ‘महाराष्ट्र राज्य साधहत्य संस्कृधत मंडळ’ छापिार आहे ही कल्पनाि म ळी माझा 

उत्साह धिग िीत करिारी ठरली. एरिी कौट ंधबक अडििी अन् िधडलाचं्या मृत्य सारखे आघात मी पििूं शकले 
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नसतें. डॉ. त्र्यं. कृ. टोपे आधि डॉ. स रेन्द्द्र बारकलगे यानंी िळेोिेळी माझा अडििींिा मागग प्रकाधशत केला, मी 
त्यािंी अत्यंत आभारी आहे. 

 
या प स्तकातंील दोष ि उधििा मात्र माझ्याि आहेि. पूिगसूरींशी त्यािंा संबंि नाही. त्या दोषािंी मला 

जािीिही आहे. अनेक स्थळी यातं अन क्तद रुक्तें असतील काही म द्रिदोषािंीधह भर कदाधित् पडेल. काहंी 
पानातं नव्या ज न्द्या लेखन पद्धतीिी गल्लत झाली असेल. हे सिग दोष मला धदसत आहेत. अभ्यासकानंी धतकडे 
क्षमाब द्धीने पहाि.े 

 
पि हें सिग करूनधह प स्तक पूिग ि धनदोष झाले असें म्हिित नाही. दोन डोळ्यानंा धकतीसे धदसिार ि 

दोन हातानंी धकती काम होिार? धिश्वातं पूिग ि धनदोंष असा परमेश्वरि आहे. पि त्यालाधह त्याकधरता सहस्त्राक्ष 
ि सहस्त्रबाह  व्हाि ेलागले. या प स्तकातंील दोष ि उधििा अभ्यासकानंी माझ्या नजरेला आिाव्यातं अशी धिनंती 
आहे. मी त्या काढून टाकण्यािा प्रयत्न करीन. 

 
नागपूर :  
ग ढीपाडिा सौ. प्रज्ञा व्ही. देशपाांडे 
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चार शब्द 
 
डॉ. सौ. प्रज्ञाताई देशपाडें. प्राध्यापक, संस्कृत धिभाग, नागपूर धिद्यापीठ, नागपूर यािें, ‘भधिः व्यन्सक्त 

ि िाड्मय’ हे प स्तक महाराष्ट्र राज्य साधहत्य संस्कृधत मंडळािारा प्रकाधशत होत आहे. यािा मला आनंद िाटतो. 
भधिकाव्य हे संस्कृतातील स्ितंत्र दालन आहे ि ते तसे ठेिण्यात औधित्यधह आहे. भधि-काव्यात राम-कथा 
ग ंफली असली तरी काव्याला मात्र किीच्याि नाि ेप्रधसधद्ध लाभािी हा एक आगळा िगेळा प्रकार आहे. माघकिीिे 
काव्य माघकाव्य या नािाबरोबर धशश पालिि या द सऱ्या नािाने तरी प्रधसद्ध आहे. भधि-काव्य मात्र भधिकाव्य 
म्हिूनि गाजले. भधि-किीच्या प्रौढतेिा हाि मोठा धनकष होय. 

 
अथात् हा िमत्कार यदृच्छेने घडला असे मात्र कोिीधह म्हििार नाही. त्यामागे स्ितः किीिे एक 

दिकट व्यन्सक्तमत्त्ि कारिीभतू झाले आहे. भधिकिीने मोठ्या धनिाराने संस्कृत सारस्ितात एक निी िाट 
िोखाळली. त्या िाटेिे तेि एकमेि िाटसरू राधहले द सरे काही त रळक, त्याचं्या मागे िालून बघत होते. फार 
अंतर त्यानंाधह िालता आले नाही. भधिकिीच्या िाटेिर केिळ त्याचं्याि खोल पाऊलख िा उमटल्या आहेत. 

 
व्याकरि ि साधहत्य याचं्या संबंिात एक निीि धदशा भधिकधि दाखिीत आहेत हेि त्यािें ‘एक लतेपि’ 

होय. साधहत्य हे व्याकरिािे प च्छ म्हिजेि प्रधतष्ठा होय. व्याकरिाने धदलेल्या श द्ध शब्दािंा लधलत आधिष्ट्कार 
काव्यात आढळतो आधि त्या शब्दानंा ि त्यामागोमाग व्याकरिालाधह त्याम ळे प्रधतष्ठा लाभते. लधलत साधहत्य हे 
याप्रमािे व्याकरिािे मोरपीस म्हिता येईल. परंत  या व्यिस्थेत एक सािलेपि धनमाि झाले ि व्याकरिातील 
धनिडक रूपे धनिडक िातू ि धनिडक काळ यािंाि साधहत्यात आधिष्ट्कार होत राधहला. शब्द-धनर्थमतीिी संस्कृत 
व्याकरिािी अजोड क्षमता लक्षात घेतली तर भधिकधिसारख्या व्याकरिपधंडताला ही ‘ठराधिकािंी’ 
साधहत्यातील मक्तेदारी सलिे स्िाभाधिकि होते. या साठी भधिकिीने पाधिनीच्या अष्टाध्यायीिा अजोड व्यासंग 
करून साधहत्याच्या प्रागंिात तो साऱ्यािा सारा सादर करण्यािा संकल्प सोडला. यातधह भधिकिीिी एक िगेळी 
दृधष्ट धदसते. व्याकरिातील सारीि सूते्र ि तीधह स्िैरपिे उपयोगात आिून धसद्ध झालेल्या शब्दरूपानंी आपल्या 
काव्याला भधिकधि सजि ू इन्सच्छत नाहीत. त्यानंी काही धनिडक सूते्र – आपि त्याला प्रधतधनधिक ककिा 
प्रतीकरूप मानू – ध्यानी घेऊन ि तीधह यथाशक्य क्रमानेि ध्यानी घेऊन बनलेल्या शब्दािंा आपल्या काव्यात 
फार मोठ्या प्रमािात धिधनयोग केला. या संदभात भधिकिीने कोितीधह जरठता पत्करली नाही ि तशी पत्करिे 
शक्यधह नव्हते. रामकथेच्या माध्यमानेि भिीला आपले व्याकरिप्रभ त्ि प्रकट करायिे असल्याने अष्टाध्यायीच्या 
क्रमानेि शब्दधसधद्ध करून ती काव्यात सादर करायिी किीने ठरधिली असती तर कथेिा सारा तोलि धबघडून 
गेला असता. यासाठी किीने एक अधभनि य न्सक्त योधजली. अष्टाध्यायीच्या क्रमान सार रूपधसधद्ध काव्यरिनेत 
सादर केलेला एक धिभाग तर तो क्रम धििारात न घेता रूपधसधद्ध सादर केलेला द सरा धिभाग असे दोन धिभाग 
भधि किींनी योधजले यािीि नािे आहेत अधिकार काण्ड ि प्रकीिग काण्ड. या व्यन्सक्तधरक्त धतङन्द्त काण्ड ि 
प्रसन्न काण्ड असेधह दोन िगग त्याने योजले. याप्रमािे बािीस सगाच्या ि सोळाश े पंििीस श्लोकाच्या या 
भधिकाव्यािे एकून िार धिभाग पडतात. ऋग्िदेात मण्डलात्मक िगीकरि ि अष्टकात्मक िगीकरि अशी दोन्द्ही 
िगीकरिे आढळतात. भधिकाव्यात देधखल तसेि काहीसे झाले आहे. 
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सगात्मक िगीकरि केिळ कथानकाच्या दृष्टीने आहे. ज्यानंा केिळ संधििानािा धिकास अभ्यासायिा 
असेल त्यानंा प्रत्येक सगाच्या शिेटी धदलेल्या नामाधभिानािरून श्रीराम संभिो नाम प्रथमः सगगः, मारुधत-संयमो 
नाम निमः सगगः, शरबन्द्िो नाम ित दगशः सगगः, अयोध्या प्रत्यागमनं नाम िार्थिशः सगगः – इत्याधद 
नामाधभिानािरून तो अभ्यास करता येईल; पि तो अगदीि जेमतेम,. कारि भधिकिीच्या व्याकरिपाधंडत्यािे 
िैभि ज्यानंी प्रथम जािून घेतले नसेल त्यानंा सगान्द्त नािंािरून संधििानाच्या धिकासािी धकतीशी कल्पना येईल 
यािी शकंाि आहे. भधिकाव्यािा स प्रधसद्ध टीकाकार जयमङगल. तो भधिकाव्यातील कथानकाला लष्यरयरूप 
म्हितो तेधह एका दृष्टीने बरोबर आहे. परंत  तेिढ्यािरून भधि-काव्याच्या स्िरूपािी ओळख होिार नाही यािीधह 
त्याला कल्पना आहे. म्हिूनि प्रत्येक सगाच्या शिेटी भधिकाव्यािी दोन तऱ्हेने त्याने ओळख करून धदली. 

 
१ श्रीभधिकाव्ये प्रथमे ‘प्रकीिग-काण्डे’ लक्षिरूपः प्रथमः पधरच्छेदः (िगगः) तथा लष्यरयरूपे कथानके 

श्रीरामसंभिो नाम प्रथमः सगगः । 
 
२ श्रीभधिकाव्ये धितीयेऽधिकारकाण्डे लक्षिरूपे धितीयः पधरच्छेदः (िगग) तथा लष्यरयरूपे कथानके 

सीताऽन्द्िषेि ंनाम सप्तमः सगग पयगनधसतः । 
 
३ श्रीभधिकाव्ये तृतीये प्रसन्नकाण्डे लक्षिरूपे प्रथमः पधरच्छेदः (िगगः) तथा लष्यरयरूपे कथानके 

सीताऽधभज्ञानदशगनं नाम दशमः सगग । 
 
४ श्रीभधिकाव्ये ित थे धतङन्द्तकाण्डे लक्षिरूपे धितीयः पधरच्छेदः (िगगः) तथा लष्यरयरूपे कथानके 

क म्भकिगििो नाम पञ्चदशः सगग । 
 
कोित्याधह संस्कृत महाकाव्यात या तऱ्हेिी ओळख आढळत नाही. हेि या काव्यािे िैधशष्ट्ट्य होय. 

भधिकाव्याला लष्यरय-लक्षिकाव्य म्हितात ते यासाठी. 
 
इथे कथानकाला लष्यरय म्हिून संबोधिले असले तरी ते ताधंत्रकदृष्टीने . कारि खरा भर लष्यरयरूप 

कथानकािर नसून लक्षिरूपािरि आढळतो. लक्षिािे भिीने दोन प्रकार केले आहेत. शब्दलक्षि ि 
काव्यलक्षि. त्यापैकी दहा ते तेरा सगापयंति त्याने काव्यलक्षिािा धिधनयोग केला. इतरत्र मात्र शब्दलक्षिािा 
भधि स्ितः शब्दधसद्धीिा मोठा धशल्पकार असला तरी लधलतसाधहत्यािी ग िालंकाराधद अंगे देखील त्याने 
तेिढ्याि साके्षपाने जोपासली होती. या गोष्टीिा प्रत्यय िरील िार सगात िागंलाि येतो. अन प्रास-
यमकासारख्या शब्दालंकारािे अिान्द्तर प्रकार ि अथालंकारातधह बरेिसे अप्रधसद्ध अलंकार या प्रसन्नता काडंात 
आपली उपन्सस्थधत लािीत आहेत यािा आनंद होतो. व्याकरिािी साधहत्यात निी ‘प्रधतष्ठा’ धनमाि करण्यािे 
कंकि जर भिीने घेतले नसते तर धनखालस लधलत रिना इतरधह काडंात त्याला सहज करून दाखधिता आली 
असती असे सहज म्हिता येते. द सऱ्याि सगातील प ढील श्लोक या गोष्टीिी साक्ष देईल. 

 
न तज्जलं यन्न स िारु पडःकजं 
न पङ् कजं तद यदलीनषट्पदम् । 
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न षट्पदोऽसौ न ज ग ञ्ज यः कलं 
न ग धञ्जतं तन्न जहार यन्द्मनः ॥  

 
मम्मटािायांनी एकािली अलंकारासाठी प्रस्त त श्लोक धनिडला हे येथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. 
 
परंत  त्या काळािे ‘धिदग्ि-मानस’ सौष्ठिापेक्षा ‘सम्यक ते’ कडे ि कलात्मकतेपेक्षा कठोर शास्त्रधनष्ठतेकडे 

अधिक िळाले असाि ेअसे धदसते. प्रसन्नता काण्डाच्या आरंभी जयमंगलाने केलेली प्रसन्नतेिी व्याख्या या दृष्टीने 
मोठी उद बोिक आहे. 

 
“प्रसन्नता नाम अधििदंगना-बाल प्रतीताथगम्” त्याकाळी प्रसाद ग िािे समीक्षकाचं्या मनात कोिते धित्र’ 

उभे ठाकत असे हे या व्याख्येिरून सहज लक्षात येते. भधिकिीला त्या काळालाि सामोरे जायिे असल्याने 
स्िाभाधिकि प्रसन्नता काडंाला क ठेतरी मध्ये घालून आधद-मध्यान्द्ती मात्र व्याकरिालाि त्याने धनरंक ख सत्ता ि 
प्रधतष्ठा धमळिनू धदली. साधहत्य ही व्याकरिािी केिळ कौत कभमूीि नव्हे तर मी ‘व्यायामभधूम’ देखील होय हे 
भिीनेि प्रथम ि शिेट संस्कृत साधहत्यकारानंा दाखिनू धदले. 

 
भधिच्या काव्यािी परामशग ही एक अत्यंत आिश्यक ि अिघड गोष्ट होती. आिश्यक यासाठी की संस्कृत 

िाडःमयाच्या धिरप्रिासािा तो एक महत्त्िािा टप्पा असल्याने बािभिाच्या कादंबरीप्रमािे आदळआपट करीत 
का असेना, त्या काव्यािी (धिधशष्ट आस्िादासाठी) ओळख करून घेिे योग्यि होय, ि अिघड यासाठी की 
व्याकरिाकडे ि त्यातधह रूपधसद्धीकडे आता फारसे लक्ष उरले नाही. अशा िळेी या उपेधक्षत ि जधटल 
अभ्यासाकडे स्ितः िळून डॉ. सौ. देशपाडें यानंी ही महत्त्िािी कामधगरी बजािली आहे; या धदशनेे झालेला हा 
मराठीतील पधहलाि प्रयत्न असािा. कोित्याधह प्रथम प्रयत्नाला मयादा येऊन पडतात पि नव्या धदशनेे 
िाटिाल करण्यािे त्यात प्रोत्साहन असते हेही धिसरता येत नाही. 

 
या दृष्टीने प्रस्तृत प स्तकािे मी मनःपूिगक स्िागत करतो. िस्त तः व्याकरिािी माझी बाजू अत्यंत द बळी 

असल्यािे माधहती असूनधह लेधखनेके प स्तकाला िार शब्द जोडण्यािे मला सागंाि ेहाधह मला बह मान िाटतो. 
लेधखकेिे अधभनन्द्दन !! 

 
 डॉ. गु. वा. कपपळापुरे 

 सेिाधनिृत्त, संस्कृत धिभाग प्रम ख, 
 िरमपेठ महाधिद्यालय, 
 नागपूर. 
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णवषय प्रवेश 
 

स्िाद काव्यरसोन्सन्द्मश्रं शास्त्रमप्य पय ज्यते । 
प्रतमालीढमििः धपबन्सन्द्त कट भेषजम् ॥ [भामह, काव्यालंकार] ५/३ 

 
राजशखेर आपल्या काव्यमीमासेंत म्हितो की, “प्रधतभाव्य त्पधत्तमािं कधिः कधिधरत्य च्यते” । [राजशखेर, 

काव्यमीमासंा, काव्यपाककल्प, अध्याय ५.] प्रधतभा आधि व्य त्पन्नता ज्याच्या धठकािी असते त्याला कधि असे म्हितात. प ढे 
तो म्हितो, “स ि धत्रिा । शास्त्रकधिः, काव्यकधिरुभयकधिि” । राजशखेराने किीिे शास्त्रकधि, काव्यकधि आधि 
उभयकधि असे तीन प्रकार धदले आहेत आधि ते त्या धनकषाला िरून आहेत. प्रत्येक प्रकारिी त्याने लक्षिे धदली 
आहेत. आपि केिळ शास्त्रकिीिे लक्षि बघून प ढे जाऊ कारि प्रस्त त प्रकरिाशी त्यािा धनकटिा संबिं आहे. 

 
“शास्त्रकधिः काव्ये रससम्पदं धिन्सच्छनधत्त । शास्त्रकधि प्रधतपादनािा धिषय शास्त्रीय असल्याने त्यातील 

गाभंीयग स सह्य होण्यासाठी आपल्या काव्यात उत्तम रस, ध्िधन इत्यादींच्या िारा रससंपत्तीिी शोभा िाढिीत 
असतो. राजशखेराप्रमािे के्षमेन्द्द्रािे मत देखील असेि आहे त्याच्या स िृधत्तधतलकातं तो म्हितो, 

 
शास्त्र ंकाव्यं शास्त्रकाव्यं काव्यशास्त्र ंि भेदतः । 
ित ष्ट्प्रकारं प्रसरः सता ंसारस्ितो मतः ॥  
शास्त्र ंकाव्यधिदः प्राह ः सिाकाव्यागंलक्षिम् । 
काव्यं धिधशष्टशब्दाथगसाधहत्यसदलंकृधत ॥  
शास्त्रकाव्यं ित िगगगप्रायं सिोपदेशकृत् । 
भधिभौमकाव्याधद काव्यशास्त्रं प्रिक्षते ॥ [के्षमेंद्र, स िृत्तधतलक, तृतीय धिन्द्यास २-४] 

 
के्षमेंद्राने िाङ्मयािे शास्त्र, काव्य, शास्त्रकाव्य, काव्यशास्त्र असे िार प्रकार केले आहेत. काव्य ि 

काव्यागंाचं्या लक्षिािंा बोि करून देिारे ते शास्त्र होय. धिधशष्ट शब्द ि अथानी अलंकृत असिारें तें काव्य होय. 
ित िगगािा उपदेश करून देिारे रामायि ि महाभारतासारखे गं्रथ शास्त्रकाव्य होत आधि भधि भौमकाचं्या 
काव्यानंा काव्यशास्त्र म्हितात. के्षमेंद्राच्या या लक्षिािरून स्पष्ट होते की, जो गं्रथ काव्य असून देखील धिशषे 
शास्त्राशी संबंि ठेितो, त्याला के्षमेंद्र काव्यशास्त्र म्हितो. राजशखेर आधि के्षमेंद्र या दोघानंी धदलेली लक्षिे 
(शास्त्रकाव्य ि काव्यशास्त्रािी) सारखीि आहेत. त्यात भेद एिढाि की, राजशखेर ज्या अथात शास्त्रकाव्य शब्द 
िापरतो त्याि अथात के्षमेंद्र काव्यशास्त्र शब्द उपयोगांत आितो. केिळ राजशखेरि नाही तर शास्त्रकाव्य हा 
शब्दप्रयोग अने साधहन्सत्यक करीत असतात. म्हिून आपि देखील शास्त्रकाव्य हाि शब्दप्रयोग करू. 

 
संस्कृत िाङ्मयात अशीं अनेक शास्त्रकाव्यें धनमाि झाली त्यािप्रमािे व्याकरिशास्त्रािा बोि करून 

देण्याच्या उदे्दशाने अनेक काव्ये धलधहली गेली त्यात भधिकाव्य, िास्स देिधिजय, [या काव्यासंबिंी धिस्तृत धििेिन – गोडसे, 

बी. एस्. “व्याकरिाच्या दृधष्टकोनातून धलधहलेल्या काही संस्कृत काव्यािा अभ्यास” आमच्या या प्रबिातं पहा.] िात काव्य, [या काव्यासंबंिी धिस्तृत 

धििेिन – गोडसे, बी. एस्. “व्याकरिाच्या दृधष्टकोनातून धलधहलेल्या काही संस्कृत काव्यािा अभ्यास” आमच्या या प्रबिातं पहा.] कधिरहस्य [या 
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काव्यासंबिंी धिस्तृत धििेिन – गोडसे, बी. एस्. “व्याकरिाच्या दृधष्टकोनातून धलधहलेल्या काही संस्कृत काव्यािा अभ्यास” आमच्या या प्रबिातं पहा.] 
यािंा समािशे होतो.  

 
संस्कृतात असे अनेक िैयाकरि आहेत की, ज्यानंी लक्षि गं्रथािी रिना केली ि त्या लक्षिािी 

िधरताथगता दाखधिण्यासाठी लष्यरयरूप काव्यगं्रथ देखील रिले. काही िैयाकरि असेधह आहेत की, ज्यानंी लक्षि 
गं्रथािे स्ितंत्रपिे प्रििन केले नाही. परंत  केिळ लष्यरयरूप काव्यगं्रथािंी रिना केली. प्रस्त त प्रकरिातं आपि 
िरील दोनही िैयाकरिाचं्या सृष्टीिा धििार करू. 

 
व्याकरिप्रधान काव्यें 

 
व्याकरिप्रिान काव्यें धलधहिाऱ्या किींमध्ये सिगप्रथम पाधिनीिे नाि येते. आपिधह पाधिधनपासून प्रारंभ 

करू. 
 

१. पाधिधन – पाधिनीच्या काव्यािें नािं “जाम्बितीधिजय” ककिा पातालधिजय’ असे आहे. या काव्यातं पाधिनीने 
श्रीकृष्ट्िािा पाताल लोकातंील धिजय ि जाम्बितीच्या धििाहािी कथा ििगन केली आहे. 

 
डॉ. पीटसगन इ पािात्य ि डॉ. भाडंारकरासंारखे काही पौरस्त्य धििानािें असे मत आहे की, उपलब्ि 

असलेली जाम्बितीधिजयािी लाधलत्यपूिग रिना ि त्यातील क्वधित् व्याकरिधनयमािें उल्लंघन ही गोष्ट ज ळत 
नाही. अथाति हे काव्य श ष्ट्क िैयाकरि पाधिनींिी कृधत असिे संभित नाही. परंत  य धिधष्ठर मीमासंकानंा हे 
म्हििे पटत नाही. “भारतीय िाङ्मयातं जाम्बितीधिजयािा कता म्हिून पाधिनींिा उल्लेख केलेला आहे. अनेक 
िैयाकरि अष्टाध्यायीने न साििाऱ्या शब्दािें साि त्ि धसद्ध करण्यासाठी या काव्याला पाधिनीिे काव्य मानून 
उद्धतृ करतात. [मीमासंक य धिधष्ठर, संस्कृत व्याकरिशास्त्र का इधतहास, भाग –२ प.ृ ३७२] ज्या ऋषींनी मन्द्त्र ि ब्राह्मि गं्रथािें प्रििन 
केले त्यानंीि िमगसूत्र, आय िेद, व्याकरि ि महाभारतासारखी रिना केली आहे. धिषय ि रिना याचं्या भेदाम ळे 
भाषेत फरक पडिे अगदी स्िाभाधिक आहे. हषाने जेथे खण्डनखाद्यासारखा नव्यन्द्यायािा गं्रथ धलधहला त्यानेि 
नैषिासारखे सरस मि र महाकाव्य देखील धलधहले. या दोन गं्रथांतील भाषेच्या भेदाम ळे ह्या रिना एका 
व्यक्तीच्या नाहीत असे म्हिाियािे काय? हें काव्य सध्या उपलब्ि नाही. शरिदेिाने एका श्लोकािा उल्लेख केला 
आहे तो असा – 

 
त्िया सहार्थजतं यच्च यच्च सख्यं प रातनम् । 
धिराय िेतधस प रुस्तरुिीकृतमद्यमे ॥ [शरिदेि, द घगटिृधत्त, सगग १८, ४/३/२३ प.ृ ८२] 

 
याप्रमािे जिळपास सव्िीस गं्रथातं जाम्बितीधिजयातंील उदाहरिे धमळतात असे अभ्यासकािें मत 

आहे. 
 

२. व्याधड - व्याडीिे नािं िैयकरि ि व्याकरिासंबिंी धलधहिारा दाशगधनक गं्रथकार म्हिून प्रधसद्ध होते. परंत  
महाराज सम द्रग प्ताच्या कृष्ट्ििधरत्रािा काही भाग प्रधसद्ध झाल्याने व्याडीिे महाकधित्ि धसद्ध होते. 
कृष्ट्ििधरत्रािा लेखक म धन कधि ििगनाच्या प्रसंगांत असे धलधहतो- 
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रसािायगः कधिव्याधडः शब्दब्रबह्यैकिाङ्म रधनः । 
दाक्षीप त्रििोव्याख्यापट मीमासंकाग्रिीः ॥  
बलिधरतं कृत्िा यो धजगाय भारतं व्यासं ि । 
महाकाव्यधिधनमािे तन्द्मागगस्य प्रदीपधमि ॥ [सम द्रग प्त म धन कधिििगकृष्ट्ििधरत्र १६, १७] 

 
यािरून महाम धन व्याडीने भारतापेक्षाही मोठे असे बालिधरत धलधहले होते, असे स्पष्ट होते. 
 

“कमधप भभू िनाङ्गडिकोिम् इधत व्याधडभाषासमािशेः [मद्रासमिील राजकीय 
हस्तलेखसंग्रहातं अमरकोशािरील एक टीका आहे. धतच्या १८५ पृष्ठािर प्रस्त त पद्याशं धमळतो. असे य धिधष्ठर 
मीमासंक सागंतात. प.ृ ३७८] । 

 
यािरून स्पष्ट होते कीं, व्याडीच्या काव्यातं देखील भधिकाव्याच्या १२ व्या सगाप्रमािे ‘भाषासमािशे’ 

नािंािा एक भाग होता. 
 

३. कात्यायन – कात्यायनाने रिलेल्या काव्यािें नाि ‘स्िगारोहि’ काव्य असे आहे. असे सम द्रग प्ताच्या 
कृष्ट्ििधरत्रातंील म धनकधिििगन प्रसंगात धलधहले आहे. 

 
यः स्िगारोहिं कृत्िा स्िगगमानीतिान् भ धि । 
काव्येन रुधिरेिासौ ख्यातो िररुधिः कधिः ॥  
न केिलं व्याकरिं प पोष दाक्षीस तस्येधरतिार्थतकैयगः । 
काव्येऽधप भयूोऽन िकार तं िै कात्यायनोऽसौ कधिकमगदक्षः ॥  
 

महाकाव्याधशिाय कात्यायनाने एक साधहत्यधिषयक लक्षिगं्रथ देखील धलधहला होता असे प ढील 
उल्लेखािरून लक्षातं येते. अधभनिग प्त भरतनाट्यशास्त्राच्या टीकेत धलधहतात ‘यथोक्तं कात्यायनेन िीरस्य 
भ जदण्डाना ंििगने स्त्रग्िरा भिते् । नाधयकाििगनं कायं िसन्द्तधतलकाधदकम् ॥ शादूगललीला प्राच्येष  मन्द्दाक्रान्द्ता 
ि दधक्षिे ॥ [प.ृ ५३] इधत याप्रमािे शृगंारप्रकाश [मीमासंक य धिधष्ठर, सं. व्याकरिशास्त्रका इधतहास, भाग-२ प.ृ २४५, २४६], शारंगिर 
पद्धधत, सद न्सक्तकिामृत स भाधषतरत्नािली इ. गं्रथात उल्लेख धमळतात असे अभ्यासकािें [मीमासंक य धिधष्ठर, सं. 

व्याकरिशास्त्रका इधतहास, भाग-२ प.ृ २४५, २४६] म्हििे आहे. ‘ 
 

४. पतंजधल – महाभाष्ट्यकार पतंजलीने महानन्द्द अथिा महानन्द्दमय नािािा काव्यगंथ धलधहला आहे असे 
सम द्रग प्ताने कृष्ट्ििधरत्रातं म धनकधिििगनातं धलधहले आहे. 

 
महानन्द्दमयग काव्यं योगदशगनमद्भ नतम् । 
योगव्याख्यानभ तग तद रधितं धित्तदोषापहम् ॥  
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५. भट्ट्भमू – भिाभमू, भमूक ककिा भौम यािे राििाज गनीय ककिा अज गनराििीय नामक काव्य उपलब्ि आहे. 
म धद्रत प्रतीमध्ये राििाज गनीयाच्या प न्सष्ट्पकेत त्यािा अल्पसा पधरिय धमळतो. तो असा – 

 
कृधतस्तत्रभितो महाप्रभािश्रीशारदादेशान्द्तिगर्थतिल्लभी – 
स्थानधनिाधसनो भमूभिास्येधत श भम् । िल्लभीस्थानं 
उडू इधत ग्रामो िराहमूलोपकण्ठन्सस्थतः । 

 
या प न्सष्ट्पकेिरून असे लक्षात येते की, भिभमू काश्मीरी होता. त्यािे धनिासस्थान िल्लभी होते. ते 

िराहमूलच्या जिळ उडू गाि होते के्षमेंद्राने भौमक काव्यािा उल्लेख [के्षमेंद्र, स िृधत्तधतलक ३/४] केला आहे. 
“भधिभौमकाव्याधद काव्यशास्त्र.ं प्रजक्षते” या उल्लेखािरून एिढे कळते की, भिभमू धि. सं. १०९० च्या पूिीिा 
असला पाधहजे. ह्या किीिी अधिक माधहती आमच्या प्रबिंात [गोंडसे बी. एस्. िैयकरिाच्या दृधष्टकोनातून प.ृ ९-१०] पहा.  

 
राििाज गनीयािर िास देि नािाच्या धििानाने एक टीका धलधहली ि ती मद्रासच्या राजकीय हस्तलेख 

संग्रहात असल्यािे पं. य धिधष्ठर मीमासंक सागंतात. 
 

६. भधिकाव्यकार – साधहत्य ि व्याकरिधिषयक िाङ्मरयात भधिकाव्य नािािे महाकाव्य प्रधसद्ध आहे. 
लक्षिगं्रथाच्या अध्ययनाला कंटाळिाऱ्या अथिा घाबरिाऱ्या पि संस्कृतािे अध्ययन करिाऱ्यासंाठी 
दीघगकालापासून भधिकाव्य उपय क्त ठरले आहे. भधिकाव्यािर धिधिि टीकागं्रथ झाले आहेत. त्यािरून या 
महाकाव्यािा संस्कृत धशक्षिाच्या दृष्टीने संपूिग भारतात व्यापक प्रिार होता असे धदसते. या दृष्टीने भधिकाव्यािे 
शास्त्रकाव्य अथिा व्याकरिप्रिान काव्यात अनन्द्यसािारि स्थान आहे. भधिकाव्याच्या धिधिि अंगािा धििार 
आपि प्रस्त त प स्तकात करिार आहोत. 

 
७. हलाय ि – या िैयकरि किीने “कधिरहस्य” नािािे एक शास्त्रकाव्य धलधहले आहे या काव्यात िातूच्या 
रूपािा धिशषे धनदेश केला आहे. 

 
हलाय ि राष्ट्रकूटच्या तृतीय कृष्ट्िराजािा [सं. ९९७-१०१३] सभापधंडत होता. कपगल छंदः सूत्राच्या 

मृतसंजीिनी टीकते िाक्पधतराज [सं. १०३१-१०५२] म ंजच्या प्रशसेिर यािे अनेक श्लोक उपलब्ि होतात. यािरून 
असे म्हितात की, कृष्ट्िराजाच्या स्िगगिासानंतर हलाय ि म ंजाच्या सभेत गेला होता. म्हिून हलाय िािा काल 
देखील ९७५ ते १०५० असा मानला जातो. हलाय िाने काव्याच्या आरंभी स्ितःसंबंिी असे म्हटले आहे. 

 
“िात पारायिाम्भोधिपारोत्तीिगिीः” । 

 
कधिरहस्यात एकूि २७४ श्लोक आहेत. या काव्यािी “कधिग ह्य” ि “अपशब्दाख्य काव्य” ही देखील 

नाि ेआहेत. हलाय िािे आिखी दोन गं्रथ प्रधसद्ध आहे. 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

१] कपगल छंद = सूत्रािधरल मृतसंजीिनी टीका ि 
२] अधभिानरत्नमाला नािािा कोश. 

 
८. हेमिन्द्द्रािायग – आिायग हेमिन्द्द्राने संस्कृत ि प्राकृत दोनही प्रकारच्या लक्षिाच्या धनदशगनासाठी 
“क मारपाधलत” नािािे एक महाकाव्य धलधहले आहे. या काव्यािे प्रारंभीिे २० सगग संस्कृतात ि शिेटिे ८ सगग 
प्राकृतात आहेत. म्हिून याला “ियाग्ऱ्य काव्य” असेधह संबोितात. 

 
९. नारायि [ब्रह्मदत्तसून ] – ब्रह्यदत्तािा प त्र नारायि किीने स भद्राहरि नािािे एक शास्त्रकाव्य धलधहले होते. 
या काव्यािे दोन उल्लेख मद्रास राजकीय हस्तलेख संग्रहात आहेत. या काव्यात १६ सगग आहेत. अष्टाध्यायीच्या 
क्रमाने सूत्रािी उदाहरिे ध्यानात घेऊन किीने या काव्यािी रिना केली आहे.त्याच्या काव्यातील “अव्यय 
कृधिलधसत” , “प्राग्दीव्यतीय धिलधसत” , इत्यादी नािंे आहेत. 

 
या काव्यात भिभमूाप्रमािे पाधिनीय सूत्राचं्या क्रमािा आश्रय घेतला आहे. त्यािरून स्पष्ट होते की, या 

गं्रथािी रिना पाधिनाय संप्रदायात प्रधक्रया गं्रथािे पठनपाठन स रू होण्यापूिी झाली असािी. म्हिून हा गं्रथ १५ 
व्या शतकापूिी झाला असािा. या काव्यािर गं्रथकाराने स्ितःिे धििरि धलधहले आहे. 

 
१०. िास देि कधि – कोण्या िास देि नािाच्या धििानाने धलधहलेले िास देििधरत्र अथिा िास देिधिजय नािंािे 
एक शास्त्रकाव्य उपलब्ि होते. या काव्यात ६ सगग आहेत. या काव्याच्या शिेटच्या तीन सगांना िात काव्य असेही 
म्हितात. 

 
११. नारेरी िास देि – संस्कृत म्यन्द्य न्सस्क्रप्ट प्रायव्हेट लायब्ररी साऊथ इंधडयाच्या सूधिपत्रात नारेरी िास देि 
धिरधित िात काव्यािे दोन हस्तलेख धनर्थदष्ट आहेत. हा नारेरी िास देि िास देिधिजयािा गं्रथकार िास देिकधि 
त्याहून धभन्न आहे ककिा नाही हे सागंिे कठीि आहे असे य धिधष्ठर मीमासंक म्हितात. [संस्कृत व्याकरिशास्त्र का इधतहास, 
ग -२, प.ृ ३९७] 

 
१२. नारायि कधि – िात पाठाच्या उदाहरिाकधरता “िात काव्य” नािाच्या काव्यािी रिना झाली आहे. या 
काव्यािा व्याख्येसधहत एक उल्लेख मद्रास शासकीय हस्तलेख संग्रहात आहे. या काव्यािा पधहला श्लोक असा 
– 
 

उदाहृतं पाधिधनसूत्रमण्डलं प्राग्िास देिने तदूध्िगतो परः । 
उदाहरत्यद्य िृकोदराधदतान् िातून् क्रमेिैि धह माििसंश्रयात् ॥  

 
या श्लोकात िास देिािा धनदेश आहे. पि तो िास देि कोिता हे सागंिे कठीि आहे. य धिधष्ठर 

मीमासंकािे असे मत आहे हा भिभमू धिरधित राििाज गनीय काव्यािा व्याख्याता िास देि असािा. [सं. व्याकरिशास्त्र 
का इधतहास, भाग -२, प.ृ ३९७.] 

 
१३. दशाननििम् – भिीच्या पद्धतीस अन सरून योगींद्रनाथ तकग िूडामिी याने दशाननििम् काव्य धलधहले. 
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१४. पाण्डििधरतम् – भिीच्या संप्रदायास अन सरून म. म. धदिाकर किीने ‘पाण्डििधरतम्’ नािािे १४ सगािे 
महाकाव्य धलधहले प्रथम सगाच्या शिेटी कधि म्हितो – इधत लक्षिादश े पाण्डििधरते महाकाव्ये पाधिनीये 
क टाधदभिूाधदपादियलक्षि- संग्रहः पाण्डिधनिासो नाम प्रथमः सगगः । यािरून त्याच्या काव्यािे ध्येय स्पष्ट होते. 

 
१५. यद नाथकाव्यम् - यद नाथ किीने “यद नाथकाव्यम्” नािािे काव्य धलधहले. 

 
१६. स भद्राहरिम् – ब्रह्मप त्रनारायिाने स भद्राहरिम् नािािे २० सगांिे काव्य धलधहले. 

 
१७. पाधिनीसूत्रोदाहरिम्- एका अप्रधसद्ध किीने भागित कथा संबंिी प्रस्त त काव्य धलधहले. 

 
१८. श्रीधिन्द्हकाव्यम् – कृष्ट्िलीला शक नामक किीने श्रीधिन्द्हकाव्यम् या नािािे काव्य धलधहले. या १२ सगाच्या 
काव्यातील अंधतम िार सगग किीिा धशष्ट्य द गाप्रसाद याने धलधहले असून त्यामध्ये धत्रधिक्रमकृत व्याकरिाच्या 
उदाहरिािा उपयोग केला आहे. 

 
आरंभीच्या सगात कृष्ट्िलीलाश काने िररुिीच्या प्राकृत व्याकरिातील उदाहरिािा उपयोग केलेला 

आहे. 
 
अशाप्रकारे भिीने प्रिर्थतत केलेली शास्त्रोदाहरिात्मक महाकाव्यािी परंपरा १७ व्या शतकापूिीच्या 

किींनी िालू ठेिली होती. त्यानंतर व्याकरिधिषयक काव्ये धलधहल्या गेलेली धदसत नाहीत, असे अभ्यासकािे 
मत आहे. 
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‘भणि’णवषयी माणहिी 
 
संस्कृतच्या इतर किीप्रमािेि भधिकाव्याच्या किीिी माधहती संधदग्ि आहे. भधिने भधिकाव्यामंध्ये 

स्ितःधिषयी काहीि धलधहले नाही. त्याम ळे इतर उपलब्ि प्रमािािरूनि माधहती धनधित करािी लागते. 
 
‘भणि’चा काळ 
 
िलभीमध्ये राज्य करिाऱ्या राजा िरसेनाच्या राजिटीत त्याने भधिकाव्य पूिग केले असे तो प्रस्त त 

काव्याच्या अंधतम पद्यात म्हितो. 
 

काव्यधमदं धिधहतं मया िलभ्या ं
श्रीिरसेननरेन्द्द्रपाधलतायाम् । 
कीर्थतरतो भितान्नृपस्य तस्य 
के्षमकरः धक्षधतपो यतः प्रजानाम् [भ. का २२ / ३५] ॥  

 
यािरून असे धदसते की, िलभीच्या राजा श्रीिरसेनाच्या सभेमध्ये यािा सत्कार होत असािा. भधि त्यािा 

सभापधंडत असािा. धशलालेखािरून िलभीमध्ये राज्य करिारे एकूि िार राजे होऊन गेले. त्यापैकी भधि 
कोित्या श्रीिरसेनाच्या राजिटीत होऊन गेला? 

 
िलभीिी [काधठयािाडातील अिािीन िला] परंपरा दाखधििारे असे जिळपास शभंर ताम्रपट आजपयंत 

अभ्यासकानंी शोिून काढले. त्यातील तेरा ताम्रपट धितीय िनसेनािे आहेत. धितीय श्रीिरसेनाच्या धशलालेखात 
कोण्या भधि नािाच्या धििानाला भधूमदान केल्यािा उल्लेख धमळतो. प ढील आराखड्यािरून िार िरसेनािा 
संबिं आपल्या लक्षात येईल. तो आराखडा असा – 
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पधलटन ताम्रपटामध्ये धितीय िरसेनािा काळ [571 A. D.] ग प्तिलभी संित् २५२ असा धदलेला आहे 
भटाकग  ि प्रथम िरसेन यानंा सेनापती तर धितीय िरसेनाला महाराज असे धबरुद लािलेले धदसते [Vide I.A. Vol. 

15, PP 335ff.]. ित थग िरसेनािा काळ िलभी संित् ३०० [648 A.D.] असा धदला असून त्याला िक्रिर्थतन् असे धबरुद 
लािलेले धदसते. धजनभद्राच्या धिशषेािश्यक भाष्ट्यांत असे म्हटले आहे की, शीलाधित्याच्या राजिटींत िलभी 
शक ५३१ [608-609 A.D.] मध्ये प्रस्त तिे काव्य पूिग झाले होते. [Vide P.O. Vol. XI, parts-3-4, PP, 29] 

 
धितीय िरसेनाच्या स्ितःच्या धशक्क्यािर महाराजाधिराज अशी उपािी लािलेली आहे [Vide Mr. A.S. 

Gadre’s paper on five Valbhai grants in Journal of the Bombay University Vol. III, Part-I. PP 74, ff.] पािंिा ताम्रपट धदधिरपतीच्या 
म लाने स्कन्द्िभिाने धलधहला आहे. ित थग िरसेन स्ितःला महाराजाधिराजपरमेश्वर िकिर्थतन्” असे संबोितो. 
[Vide I.A. Vol. 15 P-335, Valbhi Savatt, 330, 649 A.D. Vide I.A. Vol. VI P.9, a grant of Dharsen II, Valbhi Savatt, 269, 588 A.D.] 

 
प्रथम ध्रिसेनाच्या ताम्रपत्रातं –‘दीपनाथोपजीव्यमानधिभिः परममाहेश्वरः सेनापधत िरसेनः’, असे 

धबरुद धमळते. भिीच्या िर धदलेल्या पद्यातं देखील त्याने श्रीिरसेनाला “प्रजाना ंके्षमकरः” म्हिजे प्रजािें कल्याि 
करिारा अशी उपाधि धदली आहे. ही उपाधि पूिी धदलेल्या धिरुदासारखीि आहे. म्हिून प ष्ट्कळ धििानािें असे 
मत आहे की, भधि प्रथम िरसेनाच्या समकालीन असािा. अगदी सरळपिाने भधि “नरेन्द्द्र” संबोिून उले्लख 
करतो त्यािरून असे िाटते की, त्याला प्रथम िरसेनािा उल्लेख अधभपे्रत नसािा असे काही अभ्यासकािें मत 
आहे. याि प्रथम िरसेनाला काहंी िलभी दानपत्रामंध्ये केिळ सेनापधत असे म्हटलेले आढळते. तर त्यािे लहान 
भाऊ द्रोिकसह आधि िरपि यानंा महाराज ि धितीय िरसेनाला “महासामन्द्तमहाराज” असे म्हटले जाते. प्रथम 
ध्र िसेनाच्या पधलटन ताम्रटपटामध्ये [Vol. XI P-109] आधि भािनगर ताम्रपटामध्ये प्रथम िरसेनाच्या लहान भािाला 
महासामन्द्त महाराज ध्र िसेन असे संबोधिले आहे. दोघािंाही काळ िलभी २१७ [536 A.D. ] मिील असून त्यानंा 
“महाप्रतीहारमहादण्डनायकमहाकाताकृधतकमहासामन्द्त” असे धबरुद लािलेले धदसते [J.R.A.S. 1895, P-379]३. 

 
प्रथम िरसेनाला कजकिारा ि प्रथम ध्र िसेन यािा मोठा भाऊ द्रोिकसह याच्या दानपत्रािा काळ ग प्त 

संित् १८३ [502 A.D.] हा आहे म्हिूनि प्रथम िरसेन त्याच्या धनधितपिे काही िषग अगोदर असला पाधहजे असेही 
काही धििानािें मत धदसते.  

 
धितीय िरसेनािी कारकीदग दीघगकाळ म्हिजे ५६९ ते ५९९ पयंत धदसते. िलभीिे अगदी अिािीन 

दानपत्र ित थग िरसेनािे असून त्यािा काळ संित् ३३२ [651 A.D.] हा आहे. म्हिून भधि प्रथम िरसेनाच्या 
राजिटीत झाला असेल तर तो इ.स. ५०० च्या नंतर नाही. धितीय िरसेनाच्या कारकीदीत झाला असेल तर 
इ.स. ६०० च्या नंतर नाही. ि ित थग िरसेनाच्या िळेी झाला असेल तर इ.स. ६५० च्या नंतर नाही. 

 
तात्पयग िलभीच्या प्रथम ते ित थग िरसेनाच्या म्हिजेि इ.स. ५०० ते ६५० ह्या अििीत भधि होऊन गेला 

असािा. 
 
भधि धिषयीिी एक घटना आजपयंत कोित्याही धििानाने धििारात घेतल्यािे आढळत नाही. 

पाधिनींच्या अष्टाध्यायीिर िामन ि जयाधदत्य यािंी काधशका नािािी एक िृत्ती आहे धतिा प्रारंभीिा श्लोक ि 
त्यािरील टीका यादृष्टीने धििारिीय आहे, तो श्लोक असा – 
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िृत्तौ भाष्ट्ये तथा िात नामपारायिाधदष  । 
धिप्रकीिगस्य तन्द्त्रस्य धक्रयते सारसंग्रहः ॥ १ ॥  
 

काधशकाधििरिपधंजकेिा [न्द्यास] टीकाकार धजनेन्द्द्रब द्धी या श्लोकािर टीका कधरतानंा असे म्हितो – 
 
ि ल्ली भधि आधि नल्लूर यानंी काधशकेच्या पूिीि पाधिनींच्या सूत्रािें स्पष्टीकरि धदले आहे [िामन – जयाधदत्य, 

काधशका प.ृ १ िौखम्बा संस्कृत सीरीज आधफस िारािसी.] इ.स. ९१ मध्ये लेखन करिारा इन्सत्संग सागंतो की,पाधिनींच्या 
स त्रािंी धनदशगने देण्यासाठी ज्या भिीने महाकाव्य धलधहले त्यानेि एखादी टीका देखील धलधहली असेल जर हे 
मानले तर भधि काधशकेच्या पूिी म्हिजे इ.स. ६०० ते ६४० मध्ये होऊन गेला असािा. अथात् हे एक अन मान 
आहे. त्यािी सत्यासत्यता भधि ि न्द्यास टीका धलधहिारा भधि हे एकि आहेत ककिा नाही यािर अिलबूंन आहे. 

 
‘भणि’च्या णपत्याणवषयी 

 
भिीच्या धपत्यािी दोन नािं े धदसतात. १) श्रीिरस्िामी ि २) श्रीस्िामी नारायिधिद्याधिनोद भिीच्या 

धपत्यािे नाि श्रीिरस्िामी असे सागंतो. तर जयमंगल श्रीस्िामी असे सागंतो. जयमंगला टीकेच्या स रुिातीला 
त्याने असे धलधहलेले आहे. लष्यरयं लक्षि ं िोभयमेकत्र धिद षः प्रदशगधयत ं श्रीस्िाधमसून ः कधिभगधिनामा 
रामकथाश्रयमहाकाव्यं िकार” शिेटी देखील तो म्हितो – 

 
श्रीस्िाधमसूनोभगिमहाब्राह्मिस्य ..” । 

 
स बोधिनी टीकेिा टीकाकार क म दानन्द्द जयमंगलािे िरील मत मान्द्य करतो. ते असे की, “अत्र कधिना 

श्रीस्िाधमसून ना सगगबन्द्िलक्षि प्रकीिगकाण्डं प्रथमं दशगधयत ं तस्य धिषयव्यापकत्िात् तत्रादौ िस्त धनदेश ंक िगन् 
इष्टदेितास्मरिात्मकं मंगलं धिघ्नोपशान्द्तये धक्रयते इत्यादी” । 

 
या संदभात श्री धत्रिदेीिे मतही लक्षात घेण्यासारखे आहे. [भधिकाव्यािरील प्रस्तािनेत श्री धत्रिेदी म्हितात की, अनेक 

टीकाकारानी भिीच्या धपत्यािे नाि श्रीिरस्िाधमन् ककिा श्रीस्िाधमन् असे साधंगतले आहे. शक १३२६ मिील हस्तधलधखतािर श्री. धत्रिेदींिी प्रत आिारलेली 
असून ती सिात प्रािीन आहे. तीत “श्रीिरस्िाधमसूनोभगधिब्राह्मिस्य कृतौ” असे म्हटले आहे.] त्याचं्याही मताप्रमािे भिीच्या धपत्यािे नाि 
श्रीस्िामी असेि होते. या सिग प्रमािािरून भिीिे धपतृत्ि श्रीस्िामी या नामाकडे जाते. 

 
 ‘भणि’च्या नावाणवषयी 

 
“भधि” या नािासंबिंी देखील धििज्जनातं एकिाक्यता धदसत नाही. 
 
काही धििानािें म्हििे असे की, “भिी” हे भतृग या शब्दािे अपभ्रंश रूप आहे. प्रो. आफे्रटने धशलालेखाच्या 

बृहत् सूिीमध्ये भिीिी िार नाि ेधदली आहेत. ती अशी-  
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भधि, भतृगस्िामी, भिस्िामी, आधि स्िाधमभि 
 
श्री. धत्रिदेी याचं्या भधिकाव्यािंरील प्रस्तािनेत भधििी तीन नािंे धदले आहेत [प्र. १५-१७]. ती अशी – 

भधि, भिस्िाधमन् आधि भतृगस्िाधमन्. 
 
भधिकाव्यािा कता भधि ि मन्द्दसोर धशलालेखातंील ित्सभधि हे दोघे िगेळे नाहीत असेही काही 

अभ्यासक मानतात. त्यािे खंडन करीत डॉ. पी. व्ही. कािे म्हितात की, केिळ मन्द्दसोर धशलालेखातंील काही 
श्लोकाच्या साम्यािरून ित्सभधि ि भधिकाव्यािा कता एकि आहे असे मानिे अयोग्य आहे” [Kane P.V., History of 

Sanskrit Poetics, P – 78].  
 
भधि कोि? 
 
आिखी एका म द्यािा धििार केल्याधशिाय प्रस्त त प्रकरि पूिग होिार नाही. तो म्हिजे भधिकाव्यािा 

किी भधि की भतृगहरी? प्रथम आपि भतृगहरीला भधिकाव्यािा रिधयता मानिाऱ्यािंा परामशग घेऊ. 
 
भधिकाव्यािर “भधिबोधिनी” टीका धलधहिारा नारायि धिद्याधिनोदािायग भतृगहरीला भधिकाव्यािा कता 

मानतो. प्रस्त त टीकेच्या प्रारंभी तो धलधहतो- 
 

नत्िा रामपदिन्द्िमरधिन्द्दं भिन्सच्छदम् । 
धिद्याधिनोदनािायगः क रुते भधिबोधिनीम् ॥  

 
अथ पाधिधनलक्षिाथानिगन्द्त मशक्न िता ं भाष्ट्यकारधजनेन्द्रप्रभधृतनानामतान साधरिा ं

सन्द्देहसन्द्दोहव्याधिपीधडताना ं धशष्ट्यप्रधशष्ट्यािाम धद्दष भगगिान श्रीिरस्िाधमसून भगतृगहधरः काव्यच्छलेन समस्तं 
व्याकरिाथग दशगयन् रामकथयैिात्र मंगलान्द्तरमनादृत्य काव्यधमदमारब्ििान् । म ग्िबोधिनीकार भरतमधल्लक [नत्िा 
शकंरमम्बौष्ठगौरागंमधल्लकात्मजः । भधिटीका ं प्रक रुते भरतो म ग्िबोधिनीम् ॥ ], िैजयन्द्तीकार कन्द्दपग िक्रिती [अत्र 

तािन्द्महामहोपाध्यायश्रीभतृगहधरकधिना शब्दकाण्डयोः लक्षिम् ।] भधििन्सन्द्द्रकाकार धिद्याधिनोद [अत्र कधिना श्रीिरस्िाधमसून ना भतृगहधरिा 
सगगबन्द्िः ।], हे टीकाकारही भतृगहरीलाि भधिकाव्यािा रिधयता मानतात. याधशिाय काही समालोिकही भतृगहरीला 
भधिकाव्यािा कता समजतात. त्यातं कोलबूक [कोलब क एसे िा धहन्द्दी अन िाद, प.ृ ११५ – ११६], िाहलेन [िाहलेन्द्स धप्रफेक्स ट  
दी शतक्स्, धहन्द्दी अन िाद, प.ृ ६], महेशिन्द्द्र [संस्कृत साधहत्यका इधतहास, प.ृ २६५], मकॅडोनेल [ए धहस्री ऑफ संस्कृत धलटरेिर, धहन्द्दी 

अन िाद, पृ, ३२९.] यािंा प्राम ख्याने समािशे होतो. 
 
िर धदलेली सिग मते भतृगहरीला भधिकाव्यािा प्रिेता मानिारी आहेत. परंत  थोड्या धििारातंी हे सिग मते 

धनरािार िाटायला लागतात. नारायिधिद्याधिनोदािायग, भरतमधल्लक, कन्द्दपगिक्रिती, धिद्याधिनोद इ. 
टीकाकार गं्रथािे नािं “भधिकाव्य” सागंतात ि त्याच्या कत्यांिे नािं मात्र भतृगहधर असे सागंतात. हे प्रधतकूल 
िाटते प्रस्त त काव्यािा कधि जर भतृगहधर असेल तर काव्यािे नािं भधिकाव्य कसे? भतृगहधरच्या काव्यािे नािं 
भतृगहधरकाव्य ककिा भतृगकाव्य असिे अधिक योग्य िाटते. भधिकाव्य या नािंािरून प्रस्तृत काव्यािे भधिकाव्य हे 
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अधभिान असाि ेअन्द्यथा रामकथा ककिा रामकाव्य हे शीषगक योग्य झाले असते. याि दृष्टीने प्रस्त त काव्यािे 
रािििि हे नािं सम धित िाटते. 

 
यानंतर भिीला भधिकाव्यािा रिधयता मानिाऱ्यािंा परामशग घेऊ. 
 
प्रस्त त प्रधसद्ध टीकाकार जयमंगल भिीलाि भधिकाव्यािा कता मानतो. जयमंगला या त्याच्या टीकेच्या 

आरंभी तो धलधहतो – “लष्यरयं लक्षि ंिोभयमेकत्र धिद षः प्रदशगधयत ं श्रीस्िाधमसून ः कधिभगधिनामा रामकथाश्रयं 
महाकाव्यं िकार” । मधल्लनाथ म्हितो – ‘अथ तत्रभिान् भधिनामा कधिः काव्यं यशसेSथंकृते व्यिहारधिदे 
धशितेरक्षयते । सद्यः परधनिृगतये कान्द्तासंधमततयोपदेशय जे “इत्यादी” । [जयमंगल, जयमंगला टीका, आरंभीिा अंश,] 
[मधल्लनाथ, मधल्लनाथी टीका, आरंभीिा अंश] 

 
याधशिाय संस्कृतािे काही अिािीन धििारिान् देखील भधिकाव्यािा कधि म्हिून भिीलाि मानतात. 

त्यात डॉ. एस. के डे [डॉ. एस के डे धहस्री ऑफ संस्कृत धलटरेिर पृ. १८३], श्री. िरदािायग [िरदािायग िी., धह. ऑ. सं. धल. प.ृ १०७], 
डॉ. भोलाशकंर व्यास [व्यास, भोलाशकंर, संस्कृत कधि-दशगन पृ. १४३] इत्यादीिा समािशे होतो. 

 
भिीिे नािं भोजप्रबिंाच्या [भोजप्रबंि – भधिनगष्टोऽभारधियोऽधपनष्टो धभक्ष नगष्टो भीमसेनोऽधप नष्टः । भ क ण्डोऽ हं. भपूधतस्त्िं ि राजन् 

भम्मापकं्तािन्द्तकः सधन्नधिष्टः ॥ ] एका श्लोकातं उपलब्ि होते. के्षमेन्द्द्राने [स िृत्तधतलक, शास्त्रकाव्यं ित िगगगप्रायं, सिोपदेशकृत् । 

भधिभौमःकाव्याधद काव्यशास्त्रं प्रिक्षते ॥ ३ ।४] भिीिा उल्लेख केला आहे. 
 
या सिग समालोिकाचं्या मताने भधि हाि भधिकाव्यािा कता आहे ही गोष्ट धसद्ध होतो. 
 
काही धििान भधि ि भतृगहधर ह्या दोघानंा एकि मानतात. एकि व्यक्तीिी ही दोन नाि ेअसािीत असा 

त्यािंा अंदाज असून भधि भतृग या शब्दािे धिकृत रूप असाि ेभधि हाि भतृगहधर असून िाक्यपदीय ि शतकत्रयािंा 
रिधयता होता असे त्यािें प्रधतपादन आहे. परंत  भधि ि भतृगहधर या दोघात तादात्म्य आिण्यािी ही सारहीन 
कल्पना दोघामिील व्याकरिधिषयक पाधंडत्यािर अिलंबनू आहे. आि धनक धििारक िाक्यपदीयकार आधि 
शतकत्रयकार भतृगहधर यानंा देखील धभन्न मानतात तेथे भधि ि भतृगहधर या ंअभेद मानिे कसे शक्य आहे. [कीथ, 
शास्त्री, मंगलदेि, धहन्द्दी भाषातंर, संस्कृत साधहत्य का इधतहास, पृ, २१७, भतृगहरीिी ... भधिकाव्यािा कता भधि याचं्याशी अधभन्नता प्रस्थाधपत करण्यात 
कोिताही सत्याशं नाही.] डॉ. कीथ ि आिायग बलदेि उपध्यायानंी या मतािे खंडन केले आहे.[उपाध्याय, बलदेिप्रसाद, संस्कृत 
साधहत्यका इधतहास, प,ृ २९६ अधिकाशं धििान् शतकत्रयकता भतृगहरीला महािैयाकरि भतृगहरीहून अधभन्न मानतात. परंत  याकधरता पोषक प्रमाि नाही.] 

 
डॉ. भाऊदाजी लोकप्रिधलत आिारािर कधििर भधिला भतृगहरीिा प त्र मानतात. [इंधडयन ॲण्टीके्वरी िाल्यूम् 

प्रथम. प.ृ ३१९] त्याच्याधशिाय अन्द्य कोित्याही धििारकाने भतृगहधर ि भधि याचं्यात धपता-प त्रसंबंि स्थाधपत 
करण्यािा अनगगल प्रयत्न केला नाही. 

 
शषेधगरी शास्त्रींनी भिीला भतृगहरीिा केिळ भाऊ मानला नाही तर िररुधि, धिक्रमाधदत्य, भधि ि भतृगहधर 

याचं्यात भ्रातृत्िसंबंि प्रधतपादन करण्यािा प्रयत्न केला आहे. ही एक अनाठायी कल्पना आहे. 
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कसेही असले तरी भाऊदाजी ि शषेधगरी शास्त्री याचं्या धलखािािरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, भधि ि 
भतृगहधर या दोन धभन्न व्यन्सक्त होत्या. 

 
‘भणि’ची शास्त्रव्युत्पन्निा 

 
भधिकाव्य व्याकरिािा लक्षि गं्रथ आहे. भिीिे व्याकरिाधिषयक पाधंडत्य त्यात सिगत्र आढळते हे खरे, 

तो स्ितः कधि असल्याने कधि म्हिूनही त्यािे नैप ण्य धनदशगनास येते. या दृष्टीने भधिकाव्यािा दहािा सगग 
अभ्यसनीय आहे. प्राकृतािा तो उत्तम जािकार होता हे भाषासमाच्या धनदशगनासाठी त्याने धलधहलेल्या १३ व्या 
सगाहून धदसते. परंत  याधशिाय इतर अनेक ज्ञानशाखािंा तो अध्ययन करिारा होता त्याच्या धठकािी 
लोककाव्यशास्त्रव्य त्पन्नता होती असे धदसते. या दृष्टीने भिीिा काही धििार करून प्रस्त त प्रकरि संपि.ू 

 
भधि िदेागंासह िदेािा िागंला जािकार होता असे त्याने िदे ि िदेाचं्या षडंगािंा जो उल्लेख [भधि, भ. का. 

१/२, ४/९, १९/१३] केला त्यािरून धदसते. उपधनषदे [भधि, भ. का. ५/६३, १/१८-१९], योग [भधि, भ. का. ५/६३, १/१८-१९] 
यािंाही धनदेश धमळतो. 

 
भधिने पौराधिक कल्पना [भधि भ. का. १२/ ७१ ५९, ७३, ५/२२, ८७, ८८, २/४१, ३९, ४२, १/१३, ६, ८/२०, १६/३१, ३४, ३७, 

६/११०, ११५, ६५, १८/१३, ८/५२, ५/११, ८/५३, ८/२४, ५/७, ९/७३, ५४, १८/१३, २०, ८/५३, ८/८४, ८९, ८/८, १०/१९, ७, १२/५८, १७/९७, 
६९,५/२६, ५/७२, ७१, १०/७१, १०/६४, ७१, २१/१२, ११,१९, १३/१६.४] धदलेल्या आहेत. रामायिातील उत्तर काडंात ज्या कथा 
आहेत त्याचं्याशी प्राम ख्याने ह्या कथािंा संबंि आहे. कोित्याही धिधशष्ट देितािंी िैधशष्ट्ट्ये भधि देत नाही. काही 
शब्द तर केिळ अष्टाध्यायीिी धनदशगने देण्यासाठी त्याने िापरली आहेत. 

 
कधि म्हिून त्याने काही परंपरा साभंाळलेल्या धदसतात ि त्यािंी कल्पना गृह्यसूत्रािरून येते भधि 

गृह्यसूत्रािा जािकार होता. आिायाला धदल्या जािाऱ्या  
 
मि पकग  [भधि, भधिकाव्य – १/१७, २/२६] धििीिा तो उल्लेख धिश्वाधमत्र दशरथाकडे जातात तेव्हा राजा 

मि पकाने त्यािे पूजन करतो. रामाच्या यौिराज्याधभषेकािी तयारी [३३, ३६] धपण्डोदक ि अन्द्त्येधष्ट संस्कार [३३, 

३६], अिश्यपाव्य [३३, ३६] [३३, ३६], क ण्डपाय्य ि अन्सग्नपाय्य ि अन्सग्नधित्य [६/६४, ६५], यज्ञ, तसेंि अन्सग्नष्टोम ि 
ज्योधतष्टोम [९/७९], सूयगपूजा [भधि, भधिकाव्य – ८/१३], देितापगि [१४/१८], यािें उल्लेखही भधिकाव्यात येतात. 

 
भिीने िमगशास्त्रधिषयक प्रत्यक्ष उल्लेख धदला नसला तरी िमगशास्त्राच्या कल्पना [६/६५, १३४] त्याच्या 

काव्यात सिगत्र धदसतात. तीन प रुषाथग [९/११५], धपत्याच्या आजे्ञिे पालन [भधि, भधिकाव्य - ३/५२], प नजंन्द्म [१/१८] इ. 
धिषयही भधिकाव्यात येतात. 

 
राजकारिाशी संबधंित जेिढी भाषिे या काव्यात आहेत त्या सिामध्ये भिीिे राजकरिधिषयक नैप ण्य 

धदसते. अथगशास्त्र हा शब्द तो बह ििनी [१५/१८] िापरतो. हन मंत, धिभीषि, रािि, स ग्रीि ि इंद्रधजत याचं्या 
संभाषिाचं्या िारा त्यािे ज्ञान [भधि, भधिकाव्य - १२/२६-३०, ३२, ४३, ६२] प्रगट होते. कला [भधि, भधिकाव्य – २/७, १६, ३/४३, 

१४/२, ३,४] [गायन, िादन, नृत्य] इ. मनोधिज्ञान [भधि, भधिकाव्य – २/६, ९, ६/७४-८६] [मानिी, पश पक्षाधिषयी], 
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शक नापशक न [भधि, भधिकाव्य - ८/१०६, ३/२४, १७/९, १५/२६, २७, १७/९] इत्याधद अनेकधिि धिषयािें तलस्पशी ज्ञान 
भधिकाव्यातूंन धदसून येते.  

 
िरील सिग उल्लेखािंरून ि त्या त्या धिषयाचं्या ििगनािरून असे म्हिािसेे िाटते की, भधि हा एक ित रस्त्र 

कधि आहे. 
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प्रकीिण काांड 
 

कथानक व रचनापद्धिी 
 

कथानक 
 

भधििकाव्यातं मयादा प रुषोत्तम श्रीरामिन्द्द्रािे िधरत्र ििगन केले आहे. रामाच्या जन्द्मापासून तो राम 
राििािा िि करून अयोध्येत येतो येथपयंतिा कथाभाग त्यात आलेला आहे. तो असा आहे. 

 
पूिी महापराक्रमी दशरथ नािािा एक राजा होऊन गेला. अमरािती प्रमािे स ंदर अशी अयोध्या नािािी 

त्यािी राजिानी होती. कौसल्या, कैकेयी ि स धमत्रा अशा त्या राजाच्या तीन राण्या होत्या, परंत , मूल नव्हते. 
धिभाडंकाच्या सप्तश्रृंग नािाच्या ऋधषप त्राला अयोध्येत आिून दशरथाने प ते्रधष्ट यज्ञ करधिला. यज्ञ समाप्तीनंतर 
तीनही राण्यानंी पायस भक्षि केले. लिकरि त्या गभगिती होऊन यथािकाश कौसल्येने रामाला, कैकेयीने 
भरताला आधि स धमते्रने लष्यरमि ि शतृघ्नाला जन्द्म धदला. िधसष्ठानंी जातकमापासून उपनयनापयंत सिग संस्कार 
त्या राजप त्रािंर केले. नंतर त्यानंी सागंिदेाध्ययनपूिगक िन िेदािाधह अभ्यास केला. पलीकडे यज्ञाच्या 
संरक्षिासाठी महर्थष धिश्वाधमत्र रामलष्यरमिानंा घेऊन जाण्याकधरता राजा दशरथाकडे आले. प त्रधियोगाच्या 
केिळ धििारानेि राजाला अतीि द ःख झाले परंत  धिश्वाधमत्राने त्याचं्या पराक्रमािे ििगन करून दशरथािे सातं्िन 
केले ि रामलष्यरमिानंा ते घेऊन गेले. त्यािळेी सिगत्र श भशक न दृष्टीला पडत होते. 

 
मागामध्ये जगद िदं्य रामच न्द्द्रािे ने म धनजन पूजन करीत होते. धिश्वधमत्रानंी जया ि धिजया नांिाच्या 

धिद्या त्यानंा धशकधिल्या. तसेि अमोघ असे्त्र त्यानंा धदली. पलीकडे रामाने ताटका नांिाच्या राक्षसीला ठार केले 
ि अनेक राक्षसािंा िि केला. त्याम ळे धनभगय झालेल्या त्या अरण्यातं ऋधषम नींनी तपाला प्रारंभ केला. 
धिश्वाधमत्रानंी त्या दोघािंीही प्रशसंा करून त्यानंा धमधथलेला नेले. तेथे रामाने हसत हसति धशििन ष्ट्यािा भगं 
केला. दशरथाला धनमंत्रि देऊन त्याच्या िारही म लािंा मधैथल क मारींशी धििाह झाला. अयोध्येला परत येत 
असतानंा परश रामाने दशरथाला स्ितःच्या िन ष्ट्यािर बाि िढधिण्यािे आव्हान धदले. त्याधह धदव्यातूंन पार पडून 
रामासधहत सिग लोक अयोध्येला परत आले. 

 
राज्यकारभाराला योग्य झालेल्या रामाला राज्याधभषेक करण्यािी घोषिा दशरथाने केली. ती ऐकून 

अयोध्येतील प्रजाजनानंा अत्यंत आनंद झाला. परंत  राज्याधभषेकािी सिग तयारी झाली असतानंा स द्धा कैकेयीने 
भरताला राज्य ि रामाला िनिासात पाठधिण्यािा हि िरला. दशरथाने प ष्ट्कळ समजाधिले, अनेक प्रलोभनें 
दाखधिली परंत  धतने आपला हि सोडला नाही. राम, लष्यरमि ि सीतेसह िनिासाला गेले. सिांना अत्यंत द ःख 
झाले. राजाने तर तात्काळ प्राि सोडला. मामाकडून परतल्यािर भरताला जेव्हा ही घटना कळली तेव्हा त्याला 
अधतशय द ःख झाले. त्याने आपल्या आईिी धनभगत्सगना केली. सधििानंी त्यािे सातं्िन केले ि त्याच्याकडून 
दशरथािे औध्िगदेधहक संस्कार करधिले. नंतर रामाला अयोध्येत परत आिण्यासाठी भरत प्रजाजनासंह िनातं 
गेला. परंत  अनेकदा सागंूनही रामािा धनिय ढळत नाही असे पाहून तो रामाच्या पाद का घेऊन अयोध्येत परत 
आला. 
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राम दंडकारण्यातं गेले. तेथे धिराि नामक राक्षसाला त्याने ठार केले. नंतर त्यानंी शरभगं ऋषींच्या 
आश्रमात प्रिेश केला. त्यािळेी स तीष्यरि म नीिा आश्रम दाखिनू शरभगंानंी अन्सग्नप्रिशे केला. स तीष्यरिाचं्या 
आश्रमाजिळि पिगशाळेत राहत असतानंा शूपगिखा राक्षसीला त्यानंी पाधहले. राम सपत्नीक आहे असे पाहून धतने 
लष्यरमिाकडे धििाहािी प्राथगना केली. लष्यरमिाने धतला रामाकडे परत पाठधिले. रामाने धतला प नः लष्यरमिाकडे 
पाठधिले असता ं त्याने धतिे नाक कापून टाकले. तेव्हा दण्डकारण्यातं राहत असलेल्या खर-दूषि नािंाच्या 
भािाकंडे जाऊन धतने खूप धिलाप केला. ििदा हजार सैन्द्याधनशी खर ि दूषि रामािर िाल करून आले असता 
रामाने त्या सिांना ठार केले. हे पाहून शूपगिखेने राििाकडे प्रयाि केले. त्याला इत्थंभतू माधहती साधंगतली. 
आधि सीतेच्या सौंदयािे ििगन केले. रामािा पराक्रमधह धतने धनिदेन केला. त्यािळेी राििाने शूपगिखेला सातं्िना 
देऊन आपल्या शौयािे ििगन केले, रामाला दंड देण्यािी त्याने प्रधतज्ञा केली, ि तो स्ितः साहाय्य मागण्याकधरता 
मारीिाकडे धनघून गेला. रामाला दंड देण्यापासून परािृत्त करण्याकधरता मारीिाने रामाच्या असािारि 
पराक्रमािे ििगन केले. रामािा पराक्रम जािून मारीि मदत करण्यासाठी तयार होत नाही असे पाहून राििाने 
त्यािी कठोर शब्दातं कनदा केली. अखेर मारीि तयार झाला. रामलष्यरमिानंा सीतेपासून दूर घालिण्यासाठी 
त्याने स ििग मृगािें रूप िारि केले. स ििगमृगासाठी सीतेने हि िरल्याम ळे राम त्याला पकडण्यासाठी दूर धनघून 
गेला. सीतेिे रक्षि करण्याऱ्या लष्यरमिाला देखील दूर नेण्याकधरता “हा लष्यरमि” असे मारीि जोरातं ओरडला. 
हा रामािाि आिाज आहे असे सागंून सीतेने लष्यरमिाला जबरीने रामाकडे जायला भाग पाडले. ती संिी सािून 
राििाने धभक्ष रूपाने सीतेिे अपहरि केले. आकाशमागाने तो लंकेला जात असता ंसीतेिा आक्रोश गृध्रराज 
जटायनेू ऐकला. धतला सोडिायला जटायनेू राििाशी कठोर शब्दानंी भाषि केले. 

 
अनेक िाङ्मायीन कृतींप्रमािें भधििकाव्यािा मूलस्त्रोत िाल्मीधक रामायि हाि आहे. असे जरी असले 

तरी भधिाकाव्य िाित असतानंा त्यातं प्राम ख्याने काहंी िैधशष्ट्ट्यािंा प्रत्यय येतो. त्यािंा आपि क्रमाने धििार 
करू. 

 
रामायिाहून भधिकाव्यािे पधहले िैधशष्ट्ट्य धदसते ते असें की रामायिातं ज्या घटना धिस्ताराने ििगन 

केल्या त्याि घटना काहंी मोजक्या शब्दातं भधिकाव्यातं ििगन केल्या आहेत. म्हिून “संके्षपधप्रयता” हा एक मोठा 
ग ि या महाकाव्याच्या िािनाने लक्षातं येतो. हे करीत असताना कोित्याधह प्रकारिा रसभगं ककिा रसहानी ककिा 
इतर कोिता काव्यदोष झालेला आढळत नाही. 

 
भधिरकाव्यािे द सरे िैधशष्ट म्हिजे भिीने निनव्या आिारािंा शोि घेतला आहे. आधि धतसरे िैधशष्ट्ट्य 

म्हिून कथानकाला नाट्यमयता आिण्यासाठी किीने कांही प्रसंग अधजबात गाळले. उदा. मंथरेिा तो उच्चारही 
करीत नाही. केिळ ‘किेजपैः’ (भ. का. ३/७) एिढा एकि शब्द तो आपल्या काव्यातं घालतो. आपल्या 
महाकाव्याला उठाि आिण्यासाठी त्याने काहंी प्रसंग निीन घातले तर काहंी नांिामंध्ये बदल केला. उदा. जया 
धिजया, बलाधतबला इत्यादी. 

 
याधिषयी अधिक धिििेन करण्याकधरता आपि या प्रकारिातं भधिकाव्याच्या रिनापद्धतीिा धििार 

करू. 
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रचनापद्धिी  
 
रामायि बालकाांड : रामायि ि भधिाकाव्य या दोन महाकाव्यािंा प्रारंभि िगेिगेळा आहे. नारदाने 

िाल्मीकींना रामकथा ऐकधिली. या घटनेपासून िाल्मीधक आपल्या महाकाव्यािी स रुिात करतात. तर “अम क 
ग िानंी संपन्न असा दशरथ राजा होऊन गेला” अशी भधिा स रुिात करतो. िस्त तः दोनीधह महाकाव्यें आहेत. 
दोन्द्ही महाकाव्यािंा नायक मयादा प रुषोत्तम श्रीरामिन्द्द्र हाि आहे. असे असतानंा हा फरक का पडला? माझ्या 
दृष्टीने रामायिात िाल्मीकींना सरळ सरळ रामिधरत्र ििगन कराियािे आहे. भधिकाव्य या महाकाव्याच्या 
रिनेमागील भिीिा उदे्दश केिळ रामािे िधरत्रििगन असा नसून त्याला पाधिनीय अष्टाध्यायीतील सूत्रािंी 
धनदशगने देता येतील अशाप्रकारे रामिधरत्र ििगन कराियािे आहे. त्याला लष्यरय आधि लक्षि एकत्र प्रदर्थशत 
कराियािे आहे. 

 
रामायिािा उपक्रम, तमसेच्या तीरािर क्रौंिपक्षािा िि पाहून द ःधखत झालेल्या िाल्मीकीच्या म खातून 

‘मा धनषाद .....’ अशा श्लोकमय िािीिे प्रगटन, ब्रह्मदेिाने रामिधरत्र ििगन कराियास साधंगतले. रामायिातील 
धिषयािंा उल्लेख, िान्सल्मकींनी रामायिािी रिना करून क शलिानंा ते धशकधिले, तें ऐकून म धनजनानंी प्रशसंा 
केली. रामाच्या सभेमध्ये ते ऐकधिले इत्याधद भिीने धिस्तार आपल्या महाकाव्यातं पूिगपिे गाळला. 

 
दशरथाने ििगन िािल्यानंतर भधि लगेि अयोध्येिे ििगन (१/५-८ भ. का.) करतो. रामायिाच्या दृष्टीने 

हा क्रम बदलला आहे. िाल्मीकींनी प्रथम अयोध्येिे ि नंतर अशा प्रकारच्या अयोध्येत राजा दशरथ राहत होता 
असे म्हिून दशरथािे ििगन केले आहे. (स. ५ . ६ बालका.ं िा. रा.) भिीाने प्रथम दशरथ ि नंतर अयोध्येिे ििगन 
केले आहे. 

 
सिग प्रकारिीं स खें जिू पायाशी लोळत असतानंा दशरथाला प त्र नसल्याने त्याने ऋष्ट्यशृगाकंडून प ते्रधष्ट 

यज्ञाला प्रारंभ केला असे भधि सागंतो (१/२० भ का.), तर यज्ञ करण्यािा प्रस्ताि राजाने मंत्र्यापं ढे माडंला. नंतर 
स मंत्राने ऋष्ट्यश्रृंगािे ििगन केले, ऋष्ट्यश्रृंग अंगदेशातं आला ि त्यािा धििाह झाला, ऋष्ट्यशृगंाला अयोध्येत 
आिले इत्यादींच्या ििगनासाठी रामायिािे सगगिे सगग ग ंफलेले आहेत. भिीने हया सिग घटना एका श्लोकातंि 
आटोपल्या. 

 
ऋषींनी राजाला ि राजाने अमात्यानंा यज्ञसामग्री जमिायला साधंगतली, राजाने िधसष्ठानंा 

यज्ञसमारंभासाठी अन मती माधगतली, त्याकधरता सेिकानंा धनय क्त केले, यज्ञासाठी आलेल्या राजािंा सत्कार 
करण्याकधरता स मंत्राला पाठधिले ि दशरथाने सपत्नीक यज्ञािी दीक्षा घेतली, दशरथाने अश्वमेिािे सागंोपागं 
अन ष्ठान केले, ऋष्ट्यशृगंाने प ते्रधष्ट यज्ञाला प्रारंभ केला. देिाचं्या प्राथगनेहून राििािा िि करण्यासाठी ब्रह्मदेिाने 
भगिान् धिष्ट्िूला आश्वासन माधगतले, राििििासाठी धिष्ट्िूने नररूपाने अितार घ्यािा अशी देिानंी प्राथगना 
केली, प्राजापत्य प रुषाने अन्सग्नक ं डातूंन प्राद भूगत होऊन राजाला पायस धदले ि तें सेिन करून राण्यानंा 
गभगिारिा झाली, ब्रह्मदेिाच्या पे्ररिेने देिानी िानरािंी उत्पधत्त केली, यज्ञाकधरता जमलेल्या राजानंा ि 
ऋष्ट्यशृगंाला धनरोप देऊन दशरथाने राण्यासंह अयोध्येत आगमन केले, राम, लष्यरमि, भरत शत्र घ्नािंा जन्द्म, 
संस्कार, शील इ. ग िािें ििगन ि राजाच्या सभेत धिश्वाधमत्रािे आगमन ि सत्कार केला. यज्ञ संरक्षिासाठी 
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रामाला पाठि हे धिश्वाधमत्रािे भाषि ऐकून दशरथाला द ःख ि मोह झाला. राजा अंगीकार करीत नाही असे 
पाहून धिश्वाधमत्रानंा क्रोि आला, तो बघून िधसष्ठाने दशरथाला प्रबोधित केले. राजाने स्िस्त्ययनपूिगक 
रामलष्यरमिानंा म नींसोबत पाठधिले ि मागात त्यानंा बलाधतबला नािाच्या धिद्या धिश्वाधमत्रांनी धशकधिल्या. हा सिग 
भाग भिीने गाळला. (स. १२/ िा. रा.) कारि त्या ििगनाने त्याच्या उधद्दष्टािंी पूर्थत होत नव्हती असे धदसते. 

 
शरद ऋतंूिे (स. २/८-१९ भ.का. ) भिीने केलेले ििगन हा केिळ त्याच्या प्रधतभेिा स्ितंत्र धिलास आहे. 

रामायिातं हे ििगन नाही. 
 
यज्ञरक्षिासाठी धिश्वाधमत्राबंरोबर जात असतानंा त्यानंी रामलष्यरमिानंा दोन धिद्या धदल्या असल्यािा 

उल्लेख रामायि ि भधिाकाव्य या दोहोतही येतो. परंत  त्यािंी नािं ेबदलली आहेत. िाल्मीकीने बला ि अधतबला 
अशी त्या धिद्यािंी नािं ेधदली (स्. २२/१३ िा.रा.) तर भिीने जया ि धिजया (स. २/८१ भ.का.) अशी नािं ेधदली 
आहेत. 

 
भधिकाव्यातं मारीि ि रामािा संिाद ििगन केला आहे. (२/३२-३६ भ.का.) रामायिातं त्यािा उल्लेख 

नाही. संिादातूंन रसधनष्ट्पधत्त अधिक उत्कटतेने होते असे म्हितात. म्हिून प्रस्त त संिाद भिींने घातला असािा. 
ह्या सिादाचं्या िारे रामािा िीरगंभीर ि मारीिािा राक्षसी स्िभाि धदसून येतो. मारीिाच्या भाषिाने राक्षसािंा 
संहार करण्याकधरता रामाच्या धठकािी िीररस उत्पन्न होतो असे धदसते. 

 
श्रीरामानंा घेऊन धिश्वाधमत्र धमधथला नगरीत गेले. त्यािळेी मागातील म क्काम, गंगेिी उत्पधत्त, सगर 

प्रजािी उत्पधत्त इत्याधद (३१-६६ सगग) िाल्मीकींनी ििगन केलेले प्रसंग भिीने गाळले. 
 

अयोध्याकाांड 
 
रामायिातंील मंथरा िृत्तातंािा (८ सगग) भिीने उच्चारधह केला नाही. त्याकधरता केिळ किेजपैः (३/७ 

भ.का.) एिढा एकि शब्द तो योजतो. 
 
पूिी देऊ केलेल्या दोन िरािंी कैकयीने दशरथाजिळ मागिी केली. राजािी किता, धिलाप, कैकयीिी 

भत्सगना िा सातं्िन, रामािा िनिासातं जाण्यािा धनिय, िनगमनासंबिंी कौसल्या, सीता याचं्याशी बोलिी, 
त्याचं्या मूछा, धिलाप, िनिासािी तयारी, ब्राह्मि ि आधश्रतानंा िनदान इ. (११-३२ सगग) िाल्मीकींनी ििगन 
केलेल्या धिषयािंा भिीने उल्लेखही केला नाही. 

 
रामायिातंील श्राििबाळािी कथा (६३- ६४ सगग) भधिकाव्यातं नाही. 
 
दशरथाच्या आजे्ञने राम िनिासाला धनघून गेले. त्यािळेी आजोळी असलेल्या भरताला अयोध्येत परत 

आल्यानंतर ही बातमी कळते. तेव्हा रामाला परत आिण्यासाठी ि रामाला राज्याधभषेक करण्यासाठी तो रामाच्या 
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मागोमाग जातो. त्यािळेी भरताला क शल प्रश्न धििारण्याच्या धनधमत्ताने राजनीतीिा उपदेश रामाने केला. (१०० 
सगग), हा भाग भधिरकाव्यातं नाही. 

 
अरण्यकाांड 

 
रामायिातं ििगन केलेले पंिाप्सरतीथग, माण्डककर्थि म नींिी कथा अगस्त्यािंा प्रभाि, (११ सगग) हेमंत 

ऋतूिे ििगन (१० सगग) भधिकाव्यातं नाही. 
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दीपिुल्यः प्रबन्धोऽयम् 
 
भिीच्या काव्यािा उदे्दश काव्याच्या माध्यमाने व्याकरि शास्त्रातील श द्ध प्रयोग समजािनू सागंिे हा आहे. 

व्याकरिािे धसद्धातं व्य त्पन्न स क मारमधत क मारानंा ककिा काव्यमागातील पधथकानंा काव्याच्या धमषाने त्याला 
सागंाियािे आहेत. म्हिूनि आपल्या काव्याच्या शिेटी तो असें म्हितो :- 

 
दीपत ल्यः प्रबन्द्िोऽयं शब्दलक्षििक्ष षाम् 
हस्ताऽऽ दशग इिान्द्िाना ंभिेद्व्याकरिादृते ॥ २२ ॥ ३३ भ.का. 
 

हे माझे काव्य िैयाकरिासंाठी एखाद्या दीपाप्रमािे आहे. व्याकरिाधशिाय हे काव्य आंिळ्याच्या 
हातातील दपगिित् आहे. 

 
ही गोष्ट लक्षात घेऊन डॉ. भोलाशकंर व्यास त्यांच्या प स्तकातं म्हितात, “पाधिनींिी सूते्र म खोद्गत 

करून रूपधसद्धीिर लष्यरय कें धद्रत करिे. पाधिनींच्या धनयमानंा अपिादरूप ककिा पूरकरूप असलेली िार्थतके ि 
आिखी पल्लधित अशा महाभाष्ट्यातंील फधक्कका आठिनू शास्त्राथग करिे प्रत्येकाकधरता आिश्यक नव्हते. परंत  
संस्कृत साधहत्य सधरतेत प्रिेश होण्यासाठी व्याकरि ज्ञानरूपी होडी धशिाय शकत नाही ही गोष्ट लक्षातं घेऊन 
भिीहने प्रस्त त काव्यािी रिना केली आहे.” (प.ृ १४१-१४२ सं. कधिदशगन) तात्पयग भधिकाव्य हे एक काव्य 
आहे. नव्हे महाकाव्य आहे. 

 
भधिकाव्यातंील प्रकीिग काडंाधिषयी असे म्हितात की, प्रकीिग काडंातंील पद्यामंध्ये व्याकरिाच्या 

धनयमाधिषयी कोितीधह धनधित योजना धदसून येत नाही परंत  प्रकीिग काडंातंधह धकत्येक प्रयोग असे आहेत की, 
जे काही कठीि रूपािें प्रकृधतप्रत्ययािें धदग्दशगन करतात. आपि काहंी धनदशगनेिे बघू – 

 
प्रयास्यतः प ण्यिनाय धजष्ट्िो रामस्य रोधिष्ट्ि म खस्य िृष्ट्ि ः । 
तै्रमात रः कृत्स्नधजतास्त्रशस्त्रः सध्रङ्रयतः श्रेयधस लष्यरमिोऽभतू् ॥ (१ /२५ भ.का.) 

 
प्रगल्भ संपूिग शस्त्रास्त्र घेतलेला कल्याितत्पर, तीन मातािंा प त्र लष्यरमि देखील अयशील ि उज्ज्िलानन 

आधि िनातं जािाऱ्या रामिदं्रािा सहिर झाला. 
 
या श्लोकात धजष्ट्िूः, रोधिष्ट्ि ः िृष्ट्ि  ही रूपें क्रमशः धज, रुच, िृष् या िात पासून ग्स्न , इष्ट्ि च आधि क्न  हे 

प्रत्यय लागून बनली आहेत. या तीनधह प्रत्ययािंा प्रयोग ‘आके्वस्तच्छीलतद्धमगतत्साि काधरष ’ ३-२-१३४ या 
सूत्राप्रमािे ताच्छील्य या अथात होतो. िरील तीनधह रूपािंा बरोबरीने प्रयोग करून भधि ही गोष्ट स्पष्ट करतो 
कीं, समान रूपाच्या समान अथांमध्ये प्रय क्त होिाऱ्या, अनेक प्रत्ययातं अथाच्या ि व्याकरिाच्या दृष्टीने कोिता 
ताधत्त्िक भेद आहे. प ढील श्लोक बघू – 

 
लतान पातं क स मान्द्यगृहिात् स नघिस्कन्द्दम पास्पशृच्च । 
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क तूहलाच्चारुधशलोपिशे ंकाक त्स्थ ईषत्स्मयमान आस्त ॥ (२-२२ भ. का.) 
 
रामाने कौत काने थोडे हसून लते लतेजिळ जाऊन फ लें  तोडलीं, नदीनदींत जाऊन आिमन केले, 

आधि स ंदर अशा दगडा दगडािर बसून धिश्रातंी घेतली. 
 
या श्लोकातं लतान पातम्, नद्यिस्कन्द्दम् ि धशलोपिशेम् हे िैधशष्ट्ट्यपूिग प्रयोग केलेले आहेत. याचं्या 

िारा भधि ही गोष्ट दाखि ूइन्सच्छतों कीं, धिश्, पद, स्कन्द्द, इत्याधद िात हून “िीप्सा” हा अथग दाखिायिा असेल 
तर ‘धिधशपधतपधदस्कन्द्दा व्याप्यमानासेव्यमानयोः’ ३-४-५६ या सूत्राने िम ल् प्रत्याय होतो. म्हिून लतान पातम् िा 
अथग लता ंलताम् अन पात्य (आसाद्य) म्हिजे लते लतेजिळ जाऊन असा होतो. तर नद्यिस्कनदम् िा नदीं नदीं 
गत्िा म्हिजे नदी नदींत जाऊन असा होतो तर धशलोपिशेम् िा अथग धशला ं धशलाम् उपधिश्य म्हिजे दगडा 
दगडािर बसून असो होतो. प ढील श्लोक बघू – 

 
सोऽध्यैष्ट िदेाधंस्त्रदशानयष्ट धपतृनताप्र्सीत्सममंस्त बन्द्िून् । 
यजेष्ट षड्विगगमरंस्त नीतो समूलघातं न्द्यििीदरींि ॥ (१-२ भ.का.) 

 
दशरथाने िदेािें अध्ययन केले, देितािें पूजन केले, धपतरानंा तपगि केले, बािंिािंा सम्मान केला, 

कामक्रोिाधद षड््गाला कजकले, नीतीच्या धठकािी तो रममाि झाला ि शत्रूिे त्याने समूळ उच्चाटन केले. 
 
या श्लोकातं भिीने अध्यैष्ट, अयष्ट, अताप्सीत्, सममंस्त, व्यजेष्ट, अरंस्त, न्द्यििीत् या सिग धक्रयापदातं 

सामान्द्य ल ङ्लिकारािा प्रयोग केला आहे. अध्यैष्ट ि न्द्यििीत् हीं दोन धक्रयापदें िगळून बाकी सिग आत्मनेपदी 
आहेत सिग प्रयोग प्रथम प रुषी एकििनािे आहेत. एिढेि नाही तर तृप् िातूच्या ल ङ् लकारातं धसच प्रत्यय 
लागतो म्हिून अताप्सीत् बनते तर मन् तथा रम् िातूच्या ल ङाच्या रूपातं िात  आधि प्रत्ययाचं्या मध्ये इकार येत 
नसल्याने नकार ि मकारािंा अन स्िार होतो. आिखी उदाहरि बघंू – 

 
बधलबगबन्द्िे जलधिमगमन्द्थे जह्वऽेमृतं दैत्यक लं धिधजग्ये । 
कल्पान्द्तद ःस्था िस िा तथोहे येनैष भारोऽधतग रुनगहेस्य ॥ (२-३९ भ.का.) 

 
हे रामा, तू बळीला बािंलेस, सम द्रमंथन केलेस, अमृत हरि केलेस, दैत्यानंा कजकलेस, आधि 

प्रलयातूंन राधहलेली द ःखी अशी परृ्थ्िी (िराहाितारात) िर आिलीस अशा त झ्यासाठी हे यज्ञसंरक्षिािे कायग 
ज्यास्त गौरिपूिग नाही. 

 
या श्लोकातं भिीने धलट्लकारािा प्रयोग केला आहे. बबन्द्िे, ममन्द्थे, जह्व ेधिधजग्ये, ऊहे हीं अन क्रमें 

बन्द््, मन्द््, हृ. िह्, धि + धज िातंूिी रूपें आहेत. या धठकािीं लक्षातं घेण्यासाखे असें कीं, भतूकाळातं घडलेल्या 
बिंनाधद धक्रया त्या त्या धिधशष्ट अितारातंील असल्याने प्रस्त त श्लोकातं भिीने म द्दाम धलट् लकारािा प्रयोग केला 
आहे. परोक्ष (अष्यरिोःपरम्) ह्या अथाति धलट् लकार ‘परोके्ष धलट्’ (३-२-११५) या सूत्राने पाधिनीने साधंगतला 
आहे. प ढील श्लोक बघंू- 
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ततो नदीष्ट्िान्द्पधथकान् धगधरज्ञाहृिायकान्द्भधूमपतेरयोध्याम् । 
धदत्स ः स ता ंयोिहरैस्त रंगैव्यगसजगयन्द्मधैथलमत्यगम ख्यः ॥ (२-४३ भ.का.) 

 
नंतर राजर्थष जनकाने रामाला कन्द्यादान करण्याच्या इच्छेने दशरथाला बोलधिण्यासाठी नदी तरुन 

जाण्यातं धनप ि, अनेक मागामध्यें क शल, पिगतमागग जाििारें ि बोलण्यात प्रिीि असिारे ित र घोडेस्िार 
अयोध्येत पाठधिले. 

 
या श्लोकातं भिीने अनेक धितीयाबह ििनी पदािंा प्रयोग केलेला आहे. त्यांतही नदीष्ट्िान्, धगधरज्ञान्. 

आह्वातयकान्, अशी बह्व ंश कृदंते आहेत. नदीष्ट्िान् येथे ‘स धप स्थः’ ३-२-४ । या सूत्रािा “स धप” असा योगधिभाग 
केल्याने क प्रत्यय होतो. धगधरज्ञान् येथे ‘इग पिज्ञाप्रीधकरः कः’ ३-१-१३५ या सूत्राने या िात हून क प्रत्यय होतो. 
आह्वागयकान् येथे आ+ह्वेइ या िात हून ‘ण्ि ल्तृिौ’ ३-१-१३३ या सूत्राने ण्ि ल् प्रत्यय होऊन ‘ि ’ ला अकादेश 
होतो. योिररैः येथे ‘नन्सन्द्दग्रधहपिाधदभ्यो ल्य धिन्द्यिः’ ३-१-१३४ या सूत्राने पिाद्यच झाला आहे. प ढील श्लोक 
बघू- 

 
परेद्यव्यद्य पूिेद्य रन्द्येद्य िाधप धिन्द्तयन् । 
िृधद्धक्षयो म नीन्द्द्रािा ंधप्रयम्भाि कतामगात् ॥ (४-१३ भ.का.) 

 
रामिदं्र येिाऱ्या धदिशी, आजच्या धदिशी, गेलेल्या धदिशी आधि अन्द्य धदिशी देखील ऋषींच्या लाभ-

न कसानीिी काळजी िाहात त्यािे धप्रय बनले. 
 
या श्लोकातं एका सूत्रािी जिळजिळ सिगि धनदशगनें भिीने धदली आहेत. असेधह अनेक श्लोक त्याने 

रधिले आहेत. त्यािा हा एक नम ना आहे. या श्लोकातं परेद्यधि, अद्य, पूिेद्य ः अन्द्येद्य ः ही ‘सद्यः परुत्परायेषमः 
परेद्यव्यद्यपूिेद्य रन्द्येद्य रन्द्यतरेघ धरतरे द्य रपरेद्य रिरेि रुभयेि रुत्तरेद्य ः’ ।५-३-२२ या सूत्राप्रमािे झालेली धनपातने 
आहेत. प ढील श्लोक तर अत्यंत लहान असून त्यात एका सूत्रािी अनेक धनदशगने धमळतात. 

 
धनराकधरष्ट्िू िर्थतष्ट्िू िर्थिष्ट्िू पधरतो रिम् । 
उत्पधतष्ट्िू सधहष्ट्िू ि िेरत ः खरदूषिौ ॥ (५-१, भ.का.) 
 

खर ि दूषि-शत्रूंिे धनराकरि करण्याकधरता अधतशय प्रहार होत असतानंा स द्धा य द्धातं उत्साह िारि 
करीत. िर उडून प्रहार सहन करीत- रिागंिािर सिगत्र संिार करंू लागले. 

 
या श्लोकातं धनराकधरष्ट्िू, िर्थतष्ट्िू, िर्थिष्ट्िू, उत्पधतष्ट्िू सधहष्ट्िू, हीं सिग इष्ट्ि च प्रत्ययातं रूपें असून इष्ट्ि च 

प्रत्यय सागंिारे सूत्र आहे. ‘अलंकृन्सननराकृनप्रजन....’ ३-२-१३६ ञ् प ढील श्लोकातं सिग स्त्री प्रत्ययातं रूपें भिीने 
धदली आहेत. 

 
नैिने्द्द्रािी न रुद्रािी न मनािी न रोधहिी । 
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िरुिानी न नाग्नायी तस्याः सीमन्सन्द्तनी समा ॥ (५-२२ भ.का.) 
 

(प्रत्यक्ष) इन्द्द्रािी, रुद्रािी, मनािी, रोधहिी, िरुिानी, ि अग्नायी देखील रामिदं्राच्या पत्नीसारखी 
स ंदर नाही. 

 
या श्लोकातं इन्द्द्रािी, रूद्रािी, िरुिानी ही सिग रूपें इन्द्द्रिरुि.. ४-१-४९ या सूत्राने आन क आगम ि 

ङीप् हा स्त्रीकलगी प्रत्यय होऊन धसद्ध झाली आहेत. अग्नायी येथे ‘िृषाकप्यन्सग्न...’ ४-१-३७ या सूत्राने ऐकारादेश 
ि ङीप् हा स्त्रीलींगी प्रत्यय तर ‘मनोरी िा’ ४-१-३८ या सूत्राने औकारादेंश ि ङीप् हा स्त्रीलींगी प्रत्यय झाला आहे. 
सीमन्सन्द्तनी हा देखील ङीप् प्रत्ययातं स्त्रीकलगी शब्द आहे. प ढील श्लोक बघू – 

 
७४, ७५, ७६ या तीन श्लोकातं भिीने ज्यास्तीत ज्यास्त क्यङन्द्तािी रूपें योधजलेली धदसतील. 
 

द ःखायते जनः सिग स एिैकः स खायते । 
यस्योत्स कायमाना त्ि ंन प्रतीपायसेऽन्सन्द्तके ॥ (५-७४ भ.का.) 
 

ज्याच्या ंजिळ उत्कंढेम ळे तंू अन कूल होतेस तो एकि स खािा अन भि करतो ि बाकीिी सिग मािसे 
द ःखािे िाटेकरी होतात. 

 
येथे द ःखायते, स खायते, उत्स कायमाना ि प्रतीपायसे ही सिग क्यङन्द्त रूपे आहेत. द ःखायते ि स खायते 

येथे ‘स खाधदभ्यः कतृगिेदनायाम्’ ३-१-१८ या सूत्राने क्यङ् होतो तर उत्स कायमाना ि प्रतीपायसे येथे ‘भशृाधदभ्यो 
भ व्यच्िरेल्ोपि हलः’ ३-१-१२ िा सूत्राने क्यङ् झाला आहे. तसेि प ढील श्लोकातंधह भधि क्यङन्द्तािी रूपें देतो 
- 

 
कः पन्सण्डतायमानस्त्िामादायाधमषसधन्नभाम् । 
त्रस्यन्द्िैरायमािेभ्यः शून्द्यमन्द्ििसिनम् ॥ (५-७५ भ.का.) 

 
कोि पधंडतमानी कोमलागंी त ला घेऊन िैर करिाऱ्यानंा घाबरून या धनजगन िनातं राहतो. 
 
या श्लोकातं पंधडतायमानः येथे भशृाधदत्िाम ळे (िरील सूत्राने) क्यङ् झाला आहे. तर िैरामयािेभ्यः येथे 

िैरं क िगन्द्तीधत िैरायते ‘शब्दिैरकलह....’ ३-१-१७ या सूत्राने क्यङ् प्रत्यय झाला आहे. प ढील श्लोकधह अशाि 
प्रकारिा आहे. 

 
ओजायमाना तस्याघ्यं प्रिीय जनकात्मजा । 
उिाि दशमूिानं साऽऽदरा गद्गकदं क्िः ॥ (५-७६ भ.का.) 
 

सीता तेजस्िी होत राििाला अध्यगदान करून आदरपूिगक भय ककिा लज्जेने अस्पष्ट अशी बोलू लागली.  
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या श्लोकातं ओजायमाना येथे ओज इि आिरधत इधत ओजायते या अथात ‘कत गः क्यङ् सलोपि’ ३-१-
११ या सूत्राने क्यङ् प्रत्यय होऊन धनत्य सलोप झाला आहे. प ढील श्लोकातं एका सूत्राने धिधन झालेली अनेक 
कृदंत रूपें भधि देतो – 

 
मा स्म भगू्राधहिी भीरु गन्द्त म त्साधहनी भि । 
उद्दाधसनी ि भतू्िा मे िक्षः संमर्थदनी भि ॥ (५-९३, भ.का.) 

 
“हे भीरू मी येिार नाही” असे म्हिून आग्रही बनंू नकोस. लंकेत जाण्यासाठी उत्साह िारि कर, 

स शोधभत होऊन मला आकलगि दे. 
 
या श्लोकातं ग्राधहिी, उत्साधहनी, उदाधसनी ि िक्षःसंमर्थदनी ही धिधन प्रत्यय झालेलीं कृदंत रूपे आहेत. 

‘नन्सन्द्दग्रधहपिाधदभ्यो ल्य धिन्द्यिः’ ३-१-१३४ या सूत्राने धिधन होतो. 
 
याप्रमािे प्रकीिग काडंातील काहंी पद्यािंा आपि धििार केला. अशी आिखी काहंी पदे्य घेऊन धििार 

करता येईल. उदाहरिादाखल प्रस्त त पद्यािंा धििार केलेला आहे. 
 
द सरें असें की, भधिकाव्यातं भिीने व्याकरिाच्या दृष्टीने जसा अष्टाध्यायीिा तसा कथानकासाठी 

रामायिािा क्रम स्िीकारलेला धदसतो. िाल्मीधक रामायि हे भधिदकाव्यािे उपजीव्य आहे. िाल्मीकींनी रामाच्या 
जीिनातंील घटना ज्या क्रमाने ििगन केल्या आहेत त्याि क्रमाने भिीनेही ििगन केल्या आहेत. कोठेही त्याने 
क्रमभगं केलेला नाही. 

 
तीसरा महत्त्िािा म द्दा म्हिजे सरस-नीरसतेिा. अष्टाध्यायीिी सिांत प्रािीन िृधत्त म्हिून िामन- 

जयाधदत्य यािी काधशकािृधत्त आहे. महाभाष्ट्यांतधह अशा प्रकारिे धिििेन आहे. परंत  उदाहरिे िगैरे देऊन 
प्रधतपादन करण्यािी पद्धधत काधशकाकारािंीि सिात प्रािीन आहे. 

 
पलीकडच्या गं्रथकारानंी याि पद्धतीिा स्िीकार केलेला धदसतो. धनदशगनासाठी म्हिून आपि 

भधिलकाव्यातंील कारकाधिकारािा धििार करंू त्यािरून आपल्याला असें धदसून येते कीं, भिीिे केिळ 
अष्टाध्यायीिरि नाही तर काधशकेिरही तेिढेि प्रभ त्ि आहें. भिीिा कारकाधिकार याप्रमािे आहे – 

 
िृक्षाद िृकं्ष पधरक्रामन् राििाद धबभ्यतीं भशृम् । 
शत्रोस्त्रािमपश्यन्द्तीमदृश्यो जनकात्मजाम् ॥ (८-७० भ.का.) 

 
अशोकिनातं ज्या अिस्थेंत हनूमान सीतेला पाहतो त्या अिस्थेिे ििगन भधि करीत आहे. राििाला 

अत्यंत घाबरिाऱ्या, शत्रकूडून आपल्याला संरक्षि धमळंू शकत नाही असें समजिाऱ्या सीतेला, एका िृक्षािरून 
द सऱ्या िृक्षािर उड्या मारीत हन मंताने पाधहले. येथे भिीच्या प्रधतभेिा आधिष्ट्कारधह आपल्याला धदसतो. 
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या श्लोकातं ‘धृ्रिमपायेऽपादानम्’ १-४-२४ ‘भीत्राथाना ंभयहेत ः’ १-४-२५ ह्या सूत्रािंी धनदशगने आली 
आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशीं ग्रामाद आगच्छधत, पिगताद अिरोहधत, साथाद हीनः, रथात् पधततः । तसेि 
िौरेभ्यः कबभेधत, िौरेभ्यः उधिजते, िौरेभ्य त्रायते, िौरेभ्यः रक्षधत । 

 
ता.ं पराजममाना ंस प्रीते रष्यरया ंदशाननात् । 
अन्द्तदगिाना ंरक्षोभ्यो मधलना ंम्लानमूिगजाम् ॥ ८-७१ 

 
िस्त तः राििाकडून संदेश धमळण्यास योग्य असलेल्या राििाच्या प्रीधतपासून पराङ्म तख होिाऱ्या, 

राक्षसींनी आपल्याला पाहू नये म्हिून अंतर्थहत होिाऱ्या, मधलन ि मधलन कें स असलेल्या सीतेला त्याने पाधहले. 
प्रधतभा असली तरी तारेिरिी कसरत आहे असें येथे धदसते. 

 
या श्लोकातं ‘पराजेरसोढः’ १-४-२६ ‘िारिाथांनामीन्सप्सतः’ १-४-२७ ‘अन्द्तिोयेनादशगधमच्छधत’ १-४-६८ 

या सूत्रािंी धनदशगनें आली आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशीं उपाध्यायात् अन्द्तिगन्द्ते, उपाध्यायाधनधन्नलीयते । 
 
रामादिीतसंदेशो िायोजाति तन्सस्मताम् । 
प्रभिन्द्तीधमिाधदत्यादपश्यत् कधपक ञ्जरः ॥ ८-७२ 
 
रामाकडून संदेश धमळालेल्या हन मंताने शोकाम ळे हास्यरधहत आधि तेजशन्सस्ितेम ळे जिू ं सूयापासून 

उत्पन्न झालेल्या सीतेला पाधहले. 
 
या श्लोकातं, ‘आरव्यातोपयोगे’ १-४-२९, ‘जधनकत गः प्रकृधत’ १-४-३० आधि ‘भ िः प्रभिः’ १-४-३१ ह्या 

सूत्रािंी धनदशगनें आलीं आहेत. काधशकें तोल धनदशगनें अशी :- उपाध्यायात् अिीते, गोमयात् िृधिको जायते, 
धहमितो गंगा प्रभिधत । 

 
रोिमानः क दृधष्टभ्यः रक्षोभ्य प्रत्तिान् धश्रयम् । 
श्लाघमानः परस्त्रीभ्यस्तत्रागाद्राक्षसाधिपः ॥ ८-७३ 
 

नीि लोकानंा आिडिारा (सज्जनानंा नव्हे), राक्षसानंा संपधत्त देिारा ि परधस्त्रयािंी स्त ती करिारा 
(काम कतेम ळे) रािि अशोक िधनकें त आला. 

 
या श्लोकातं ‘रुच्यथांना ं प्रीयमािः’ १-४-३३, ‘कमगिा यमधभपै्रधत स संप्रदानम्’ १-४-३२ आधि 

‘श्लाघह्न ङ्स्थाशपा ंज्ञीप्स्यमानः’ १-४-३४ हया सूत्रािंी धनदशगने आली आहेत काधशकेतील धनदशगनें अशी :- 
 
उपाध्यायाय गा ंददाधत, माििकाय धभक्षा ंददाधत, देिदत्ताय रोिते मोदकः, यज्ञदत्ताय स्िदतेऽपूपः, 

देिदत्ताय श्लाघते, देिदत्ताय ह्न तते, यज्ञदत्ताय ह्न सते, देिदत्ताय धतष्ठते, यज्ञदत्ताय शपते । 
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अशप्त धनह्न पिानोऽसौ सीतायै स्मरमोधहतः । 
िारयधन्नि िैतस्यै िसूधन प्रत्यपद्यत । ८-७४ 

 
काममोधहत राििाने सीतेपासून आपली द जगनता लपिनू मी किी अपराि करिार नाही अशी शपथ 

घेतली आधि सीतेिा जिू ंऋिी असल्याप्रमािे धतला सिगस्ि देण्यािे कबलू केले. 
 
या श्लोकातं ‘श्लाघह्न ्ङ्स्था शपा.ं..’ १-४-३४ आधि ‘िारेरु-त्तमिगः’ १-४-३५ या सूत्रातं्री धनदशगने आलीं 

आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशीं – 
 
देिदत्ताय शतं िारयधत, यज्ञदत्ताय शतं िारयधत । 
 

तस्य ैस्पहृयमािीऽसौ बह  धप्रयमभाषत । 
सान नीधति सीतायै नाक्र ध्यन्नाप्यसूयत ॥ ८-७५ 

 
आपल्याला सीतेने िश व्हाि ेम्हिून धप्रय भाषि केले, अन नय करीत असतानंा तो सीतेिर क धपत झाला 

नाही ककिा त्याने असूया केली नाही. 
 
या श्लोकातं ‘स्पहेृरीन्सप्सतः’ १-४-३६ आधि ‘क्र िद्हेतष्ट्यास याथांना ंयं प्रधतकोपः’ १-४-३७ या सूत्रािंी 

धनदशगनें आलीं आहेत काधशकेतील धनदशगनें अशी – प ष्ट्पेभ्यः स्पहृ्यधत, फलेभ्यः स्पहृ्यधत, देिदत्ताय क्र ध्यधत, 
देिदत्ताय द्र ह्यधत, देिदत्ताय ईष्ट्यगधत, देिदत्ताय असूयधत । 

 
संक्र ध्यधस मृषा कक त्िं धदद्दक्ष ं मा ंमृगेक्षिे । 
ईधक्षतव्यं परस्त्रीभ्यः स्ििमो रक्षसामयम् ॥ ८-७६ 

 
हे सीते, माझ्यािर तंू का ंरागाितेस? धिधिि प्रश्न धििारून परधस्त्रयािें दशगन करिे हा आम्हा राक्षसािंा 

िमग आहे. 
 
या श्लोकातं ‘क्र िद्र होरूपसृष्टयोः कमग’ १-४-३८ आधि ‘रािीष्यरयोयगस्य धिप्रश्नः’ १-४-३९ या सूत्रािंी 

धनदशगनें आलीं आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशी – देिदत्तमधभ क्र ध्यधत, देिदत्तमधभद्र ह्यधत, देिदत्ताय ईक्षते । 
या श्लोकािें मूळ रामायिातंील प ढील श्लोक आहे असे श्रीशषेराज शमा म्हितात – 

 
स्ििमो रक्षसा ंभीरु सिगथैि न संशयः 
गमनं िा परस्त्रीिा ंहरि ंसम्प्रमर्थ्य िा ॥ (२०-५ िा. रा. स ंदरकाडं) 
 
श्रृण्िद्भ्यः प्रधतश्रृण्िन्सन्द्तमध्यमा भीरू नोत्तमाः । 
गृिद्भियोऽन गृिन्द्त्यन्द्ये कृताऽथा नैि मधििाः ॥ ८-७७ 
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हे भीरु, मध्यम लोक कोिी उपदेश केला तर तो ऐकतात. उत्तम लोक ऐकत नाहीत. अकृताथग द सरे 
काहंी लोक जो दाता असेल त्याला भाषिानंी प्रोत्सधहत करतात. परंत  माझ्यासारखे उत्तम लोक स्त तीिी अपेक्षा 
न करताि यािकानंा देत असतात. 

 
या श्लोकातं ‘प्रत्याङ्भ्या ंश्र िःपूिगस्य कता’ १-४-४० आधि ‘अन प्रधतगृिि’ १-४-४१ या सूत्रािंी धनदशगनें 

आलीं आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशीं – 
 
देिदत्ताय गा ंप्रधतशृिोधत, देिदत्ताय गाम् आशृिोधत, होते्र अन गृिाधत । 
 

इच्छ स्नेहेन दीव्यन्द्ती धिषयान् भ िनेश्वरम् । 
संभोगाय पधरक्रीतः कतान्सस्म ति नाऽधप्रयम् । ८-७८ 

 
माला िन्द्दनाधद धिषयािंा उपयोग करीत तंू स्नेहाने माझा अंगीकार कर. धिषयोपभोगाकधरता 

त झ्याकडून स्िीकारल्या गेलेला मी त झे काहंी अधप्रय करिार नाही. 
 
या श्लोकातं ‘सािकतमं करिम्’ १-४-४८, ‘धबिःकमगि १-४-४३’ पधरक्रयिे संप्रदानमन्द्यतरस्याम् १-

४-४४ या सूत्रािंी धनदशगनें आली आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशी – 
 
दाते्रि ल नाती, परश ना धछनधत्त, अक्षैः अक्षान् िा दीव्यधत, शतेन पधरक्रीतोऽन ब्रधूह, शताय 

पधरक्रीतोऽन ब्रहूी, सहसे्त्रि पधरक्रीतोऽन ब्रधूह, शताय पधरक्रीतोऽन ब्रधूह । 
 

आस्स्ि साकं मया सौिे माऽधिष्ठा धनजगनं िनम् । 
माऽधििात्सीभ गि ंशय्यामधिशषे्ट्ि स्मरोत्स का ॥ ८-७९ 
 

माझ्यासोबत राजसदनातं रहा. धनजगन िनातं राहू नकोस. जधमनीिर बसू नकोस कामार्थथनी होऊन 
माझी शय्यासोबत कर. 

 
या श्लोकातं ‘आिारोऽधिकरिम्’ १-४-४५ ‘अधिशीङ्स्थाससा ंकमग’ १-४-४६, ‘उपान्द्िध्याङ्िनसः’ १-

४-४८ या सूत्रािंी धनदशगने आली आहेत. काधशकें तील धनदशगनें अशी – 
 
कटे आस्ते, कटे शते, स्थाल्या ं पिधत, ग्राममधिशतेे, ग्राममधिधतष्ठधत, पिगत मध्यास्ते, ग्रामम पिसधत 

ग्राममन िसधत, ग्राममधििसधत, ग्राममािसधत । 
 

अधभन्द्यधिक्षथास्त्ि ंमे यथैिाऽव्याहता मनः । 
तिाऽप्यध्यािसन्द्तं मा ंमा रौत्सीह् दयं तथा ॥ ८-८० 
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ज्याप्रमािे तंू माझ्या हृदयातं अधनिाधरत होऊन दडली आहेस त्यािप्रमािे त झ्या हृदयातं राहण्यासं मला 
अडि ूनकोस. 

 
या श्लोकातं ‘अधभधनधिशि’ १-४-४७ या सूत्रािे धनदशगने आहे. काधशकेतील धनदशगन असें – 

ग्राममधभधनधिशते । 
 

माऽिमंस्था नमस्यन्द्तमकायगजे्ञ जगत्पधतम् । 
संदृष्टे मधय काक त्स्थमिन्द्यं कामयेत का ॥ ८-८१ 

 
हे कायगज्ञानरधहत सीते, त ला नमस्कार करिाऱ्या जगत्पधत अशा माझा अपमान करू नकोस. मला 

पाधहल्यािर त्या अभागी रामािी कोिती स्त्री इच्छा करील ? 
 
या श्लोकातं ‘कत गरीन्सप्सततमं कमग’ १-४-४९ आधि ‘तथाय क्तं िानीन्सप्सतम्’ १-४-५० ह्या सूत्रािंी धनदशगने 

आली आहेत. काधशकेतील धनदशगने अशी – कटं करोधत, ग्रामं गच्छधत, ग्रामं गच्छन् िृक्षमूलान्द्य पसपगधत । 
 

यः पयो दोन्सग्ि पाषाि ंस रामाद भधूतमाप्न यात् । 
रािि ंगमय प्रीकत बोियन्द्तं धहताऽधहतम् ॥ ८-८२ 

 
जो दगडापासून दूि दोहील तो रामापासून ऐश्वयग प्राप्त करील. (अथात हे शक्य नाही) धहताधहत 

समजिाऱ्या राििािी प्रीधत संपादन कर. 
 
या श्लोकातं ‘अकधथतं ि’ १-४-५१ ‘गधतब धद्ध’ १-४-५२ ह्या सूत्रािंी धनदशगनें आली आहेत. काधशकेतील 

धनदशगनें अशीं – गादंोन्सग्ि पयः पौरि ंगा ंयािते, गामिरुिधद्ध मेजव्र, माििकं पन्द्थानं पचृ्छधत, पौरि ंगा ंधभक्षते, 
िृक्षमिधिनोधत फलाधन, माििकं िमग ब्रतेू, माििकं िमगम् अन शान्सस्त, । गच्छधत माििको ग्रामम्- गमयधत 
माििकं ग्रामम्, याधत माििको ग्रामम् – यापयधत माििकं ग्रामम् । 

 
प्रीतोऽहं भोजधयष्ट्याधम भितीं भ िनत्रयम् । 
कक धिलापयसेऽत्यथग पाश्वें शायय राििम् ॥ ८-८३ 

 
मा संत ष्ट होऊन धत्रभ िनातंील भोग्य पदाथग त ला आिून देईन कशाला ज्यास्त बोलायला लाितेस? 

राििाला तंू आपल्या जिळ झोपि. 
 
या श्लोकातं ‘गधतब धद्ध ... ‘ १-४-५२ या सूत्रािी धनदशगन आली आहेत. काधशकेतील धनदशगनें 

िरीलपप्रमािेि.  
 

आज्ञा ंकारय रक्षोधभमां धप्रयाण्य पहारय । 



 

अनुक्रमणिका 

कः शके्रि कृतं नेच्छेदधिमूिानमञ्जधलम् ॥ ८-८४ 
 

तंू राक्षसानंा आपली आज्ञा मानण्यासाठी पे्ररिा दे. अभीष्ट पदाथग आिण्यासाठी मला पे्रधरत कर. ज्याला 
बघून इंद्र हात जोडून नमस्कार करतो त्यािी (राििािी) इच्छा कोि करिार नाही ? 

 
या श्लोकातं ‘हृक्रोरन्द्यतरस्याम्’ १-४-५६ आधि ‘स्ितंत्रः कता’ १-४-५४ या सूत्रािंी धनदशगनें आलीं 

आहेत. काधशकेतील धनदशगनें अशीं – 
 
हरधत भारं माििकः – हारयधतभारं माििकं माििकेन िा, करोधत कटं देिदत्तः- कारयधत कटं देिदत्तं 

देिदते्तन िा, देिदत्तः पिधत, स्थाली पिधत, 
 
याधठकािी भधिकाव्यािा ि काधशकािृत्तीिाधह कारकाधिकार संपतो. आतापयंत भधिकाव्य आधि 

काधशकािृधत्त या दोहोंमिील धनदशगनािंा आपि त लनात्मक धििार केला त्यािरून असें धनदशगनासं येते कीं, 
भधिकाव्यातंील धनदशगनें ही अधिक सरस आहेत. यादृष्टीनें पाधिनीय व्याकरिाच्या अध्ययनासाठी भधिकाव्यािा 
िागंल्या तऱ्हेने उपयोग होऊ शकतो. 

 
भणिकाव्याांिील काांही वैणशष्ट्यपूिण रूपें व दोष  

 
यानंतर भधिकाव्यातं आलेल्या काहंी िैधशष्ट्ट्य दाखधििाऱ्या रूपािंा परामशग घेण्यािे योधजले आहे. 

धकत्येक रूपाचं्या बाबतील िैयाकरिाचं्या स्पष्टीकरिािंी मौज िाटते. तर धकत्येक रूपाचं्या बाबतीत 
टीकाकारािंी धभन्न-धभन्न मतें बघण्यासारखी आहेत. आपि प्रकीिग काडंापासून प्रारंभ करू या – 

 
अभनू्नृपो धिब िसखः परन्द्तपः श्र त्िान्सन्द्ितो दशरथ इत्य दाहृतः । 
ग िैिगरं भ िनधहतच्छलेन यं सनातनः धपतरम पागमत् स्ियम् ॥ १-१ (भ. का.) 
 
देितािंा धमत्र, शत्रूंना पीधडत करिारा, िदेाधद शास्त्रािें अध्ययन केलेला असा दशरथ नांिािा प्रधसद्ध 

राजा होऊन गेला. भगिान् धिष्ट्ि  लोकोपकाराच्या धमषाने ग िश्रेष्ठ अशा या राजाच्या पोटी प त्ररूपाने अितीिग 
झाले. 

 
श्र त्िान्सन्द्ितः श्र तैः अन्सन्द्ितः हा समास कसा सोडिािा आधि तो कोिता मानािा याधिषयी मतभेद आहेत. 

कैय्यट म्हितो – ‘तृतीया तत्कृतार्थेन ग िििनेन’ २-१-३० या सूत्रािा योगधिभाग करून ‘तृतीया’ असा समास 
सोडिािा. परंत  महाभाष्ट्यकरानंा या सूत्रािा योगधिभाग मान्द्य नाही – म्हिून स प्स प् समास करािा लागतो असे 
श्रीशषेराज शमा शास्त्री म्हितात. 

 
कौसल्ययाऽसाधि स खेन रामः प्राके्ककयीतो भरतस्ततोऽभतू् । 
प्रासोष्ट शत्र घ्नम दारिेष्टमेका स धमत्रा सह लष्यरमिेन ॥ १-१४ 



 

अनुक्रमणिका 

प्रथम कौसल्येने रामाला, कैकयीने भरताला आधि स धमते्रने लष्यरमि आधि शत्र घ्नाला जन्द्म धदला. 
 
लष्यरमिेन सह – येथे लष्यरमिेन ही तृतीया ‘सह’ च्या साहियाने “सहय क्तेऽप्रिाने” २-३-१९ या 

सूत्राप्रमािे झाली आहे. मधल्लनाथािे म्हििें असें कीं, ‘अत्र लष्यरमिस्य धक्रयापदेन सह सम्बन्द्िाभािादप्रिानत्िात् 
शत्र घ्नापेक्षया न कनीयस्त्ि ं शङ्कअयम् । धपत्रा सहागतः प त्रः इत्यते्रि शब्दक्रमान रोिेन प त्रापेक्षया धपत धरि 
लष्यरमिस्याधप शत्र घ्नापेक्षया ज्यायस्त्िमेि िदे्यम् ।’ याधठकािी लष्यरमि या पदािा धक्रयापदाशी संबंि नसल्याने तें 
पद अप्रिान आहे. म्हिून त्यािी तृतीया झाली. परंत  अप्रिान म्हिून शत्र घ्नापेक्षा त्याला लहान समजू नये. धपत्रा 
सहागतः प त्रः येथे धपत्रा या पदाप्रमािे शब्दक्रमाच्या अन रोिाने लष्यरमिाला श त्र घ्नापेक्षा मोठेि समजाि.े 

 
धनशात षारैनगयनाऽम्ब कल्पैः पत्रान्द्तपयागलदच्छधबन्द्द ः । 
उपारुरोदेि नदत्पतंगः क म ितीं तीरतरुकदनादो ॥ २-४ 

 
प्रातःकाळीं अश्रूंप्रमािे असलेले दिकबदू ज्याच्या पानाचं्या अग्रभागातूंन गळत आहेत ि ज्याच्यािर बसून 

पक्षी कूजन करीत आहेत असा तटािरील िृक्ष जिूं क म धदनीला धििारतो कीं, पतीच्या धियोगाने तंू अशी शोभाहीन 
झालीस, आधि असें बोलून तो जिू ंरडत आहे. 

 
कुमुद्विीम् उमारुरोद – येथे रुधदर अश्र धिमोिने हा अकमगक िात  असतानंा क म ितीम् असें कमग त्याला 

कसें धमळाले? म्हिजे रुद िात  सकमगक कसा झाला ? 
 
“अत्र रुधदर् धिमोिने” इधत िातोरकमगकत्िऽेधप क म ितीं पदस्य ‘गम्यमानोद्दश- धक्रयाऽपेक्षया कमगत्िम् । 

गम्यमानधक्रयाऽपेक्षया कारकोत्पते्तधरष्टत्िात्’ इधत मधल्लनाथः । शदेनधक्रयया आक्रन्द्दनधिधशष्ट्ट्या क म ित्या 
‘ईन्सप्सततमत्िात् रुधदः सकमगकः’ । इधत जयमंगलः । उपसगगयोगात् रुधदः सकमगक इधत त्िन्द्ये । मधल्लनाथ म्हितो 
कीं, गम्यमान धक्रयेच्या अपेके्षने कारकािी उत्पधत्त होऊ शकते. त्या गम्यमानधक्रयेच्या अपेके्षने येथे कमगत्िािी 
प्राप्ती होते. जयमंगल म्हितों कीं, आक्रन्द्दनधिधशष्ट अशा रुदनधक्रयेने क म दिती हे पद ईन्सप्सततम असल्याने 
रुधदर् िात  सकमगक होतो. इतर धटकाकारािें म्हििे असे कीं, उपसगाशी योग आल्याने रुधदर् िात  सकमगक 
झाला आहे. 

 
ततो नदीष्ट्िान्द्पधथकान्सन्द्गधरज्ञानाहृिायकान्द्भधूमपतेरयोध्याम् । 
धदत्स ः स ता ंयोिहरैस्त रंगै व्यगसजगयन्द्मधैथलमत्यगम ख्यः ॥ २-४३ 

 
तेंव्हा महाराज जनकाने रामिदं्राला कन्द्यादान करण्याच्या इच्छेने दशरथाला बोलधिण्यासाठी नदी 

तरून जाण्यामध्ये क शल, अनेक मागामध्ये धनप ि, पिगतमागािरून जािारे ि बोलण्यात ित र अशा घोडेस्िारानंा 
अयोध्येत पाठधिले. येथे पधथकान् हे पद कसे सोडिाि ेयाधिषयी मतधभन्नता आहे. 

 
पणथकान् – पधथष  क शलाः पधथकास्तान्, ‘तत्र क शलः पथः’ इधत ठक्प्रत्यय इधत जयमंगलमधल्लनाथौ 

तन्न, तत्र सूते्र, गोषदाधदभ्यो ि न् इत्यतो ि नोऽन िृते्त, ि धन सधत त  पथक इधत स्यात् अतः पन्द्थानं गन्सच्छतीधत धिग्रहे 



 

अनुक्रमणिका 

‘पथःष्ट्कन्’ इधतष्ट्कन् , पान्द्थः पधथक इत्यधप इत्यमरः । जयमंगल ि मधल्लनाथ म्हितात की पधथष  क शलाः या 
अथात ‘तत्र क शलः पथः’ ५-२-६३ या सूत्राने ठक प्रत्यय होतो. हे बरोबर नाही कारि या सूत्रातं त्याच्या पूिीच्या 
‘गोषदाधदभ्यो ि न्’ ५-२-६२ सूत्रातूंन ि न् िी अन िृधत्त येते आधि ि न् प्रत्यय झाला तर पथकः असें रूप होईल. 
म्हिून पन्द्थानं गच्छधत असा धिग्रह ‘करून पथःष्ट्कन् ५-२-७५ या सूत्राने ष्ट्कन् प्रत्यय करून रूप सािाि.े’ 

 
उभाम्प्रिक्र नगगरस्य मागान्द्ध्िजान्द्बबन्द्ि म गम ि ः खिूपान । 
धदशि प ष्ट्पैिकरुर्थिधितै्ररथेष  राज्ञा धनप िा धनय क्ताः ॥  
 

कायामध्ये धनप ि राजा दशरथाने धनय क्त केलेल्या प रुषानंी शहरातंील रस्ते कशपडले. ध्िज फडकधिले. 
आकाशव्यापी िूप पसरधिला आधि धदशा रंगीबेरंगी फ लानंी सजधिल्या. 

 
उक्षाम्प्प्रचकु्रः – उक्ष सेिने इधत िातोर्थलट् । ‘इजादेि ग रुमतोऽनृच्छः’ इत्याम् प्रमप्रयोगे कृत्रोऽन प्रयोगः 

कृञ्चान प्रय ज्यते धलधटइत्यत्र पदान्द्तरान प्रयोग धनषेिेऽधप ते प्राग्िातोः इत्यनेन गत्य पसगगसंज्ञकानंा 
िात्िथगकत्िाधदना िात्िक्षरप्रायत्िाच्च अत्र िातोः प्रागेि प्रयोगधनयमात् तेषा ं प्रोपसगगस्य न व्यििायकत्िमतो 
नाऽसाि त्िम् । तं पातय प्रथममास प्रभ्रंशया ंयो नह षं िकार इत्याधदस्थले त  उपसगेतरस्य व्यििानात् असाि त्िमेि 
। जयमंगलाकारेि त  व्यििानभयात् ‘उक्षान् प्रिक्र ’ इधत पाठः कन्सल्पतः व्याख्यातंि उक्षिम क्षा ग रुि हल” 
इत्यप्रत्ययः, सा धिद्यते येषा ंते उक्षास्तान् (सेकिन्द्त) “अश ंआधदभ्योऽच” इत्यच प्रत्ययः इधत । तन्द्मधल्लनाथमते 
प्रधसद्धपाठ – त्यागादप्रधसद्धा ंपाठकल्पनाच्च साह्यसमेित्य पेष्यरयम् । 

 
उक्षाम्प्रिक्र ः येथे ‘उक्ष सेिने’ या िात हून धलट्लरकार झाला आहे. इजादेि ... या सूत्राने (आम् प्रत्यय 

कराियािा असतानंा) कृञ् िा अन प्रयोग झाला आहे जयमंगलाने उक्षान् प्रिक्र ः असा पाठ धदला आहे. त्यािे 
म्हििे असें की, ‘क ञ्िान प्रय ज्यते धलधट’ ३-१-४० या सूत्राने अन्द्य पदाच्या व्यििानािा धनषेि केला आहे 
उक्षाम्प्रिक्र ः याधठकािी उक्षाम् + िक्र ः याचं्या मध्ये प्र या उपसगािे व्यििान आहे म्हिून उक्षान् असा पाठ घेऊन 
त्याने िर धदल्याप्रमािे समािान केले आहे. मधल्लनाथािे या धिषयी म्हििे असे की, प्रधसद्ध पाठािा त्याग ि 
अप्रधसद्ध पाठािे ग्रहि करण्यािी काही गरज नाही कारि पदान्द्तरािा (अन्द्य पदािा) धनषेि केला असला तरी 
‘ते प्राग्िातोः’ १-४-८० या सूत्राने उपसगग ि गधत संज्ञकािंा प्रयोग िातूच्या पूिीि होतो ि ते िातूिाि भाग 
बनतात. म्हिून प्र उपसगािे व्यििान मानण्यािे कारि नाही. म्हिूनि उक्षाम्प्रिक्र ः हाि पाठ बरोबर आहे तं 
पातया ंप्रथममास, प्रभ्रंशया ंया प्रयोगामंध्ये उपसगाहून धभन्न पदािें व्यििान असल्याने ते असाि  आहेत. 

 
‘सिगत्र पै्रषाधतसगगप्राप्तकालेष  कृत्याि’ इत्याधतसगेलोट् अधतसगगः कामािारान ज्ञा । प्रभ्रंशयायंो मह षं 

िकार 
 

िस्त्रान्नपानं शयनं ि नाना कृत्िाऽिकाश ेरुधिरं प्रक्लृप्तम् । 
तान्द्प्रीधतमानाह म धनस्ततः स्म धनिद् ध्िमाद्ध्िपं धपबतात्त शधे्िम् ३-४४ 

 



 

अनुक्रमणिका 

तेव्हा भरिाज ऋषींनी िस्त्र, अन्न, पेय आधि शय्या अनेक धठकािी िागंल्या प्रकारे स सधज्जत करून 
अधतथींना म्हटले – िस्त्र घाला, बसा, प्या, खा आधि आरामात झोपा. धनिद्ध्ि म्, आद्ध्ि , धपबत, आत्त, शधे्िम्, 
सिगत्र धििौ लोधडधत व्याख्यातृिा ंजयमंगलादीना ंमतमसत्, रागत एि प्राप्तेः ज्योधतष्टोमाधदिदपूिगधििेयाऽभािः 
। नाऽप्यत्र ऋतौ जायाम पेयात् ‘इधतिधन्नयम्यते’ तदधनच्छतामकरिे प्रत्ययाऽभािात् । नाऽधप स्थानान्द्तर 
धिहारपधरसङ्ख्या परत्िधमधत िाच्यं पञ्चेतरपञ्चनखभक्षिित् स्थानान्द्तरधिहारे दोषाभािात् । 
दोषत्रयद ष्टत्िादस्मद क्तमेि य क्तधमधत महामहोपाध्यायो मधल्लनाथः । 

 
या श्लोकात ‘पै्रषाधतसगगप्राप्तकालेष  कृत्याि’ ३-३-१६३ या सूत्राने अधतसगग या अथात लोट् लकार 

झाला आहे. अधतसगग म्हिजे मनाला येईल तसे िागण्यािी अन ज्ञा. जयमंगलाने सिगत्र धििी या अथात लोट् 
लकार साधंगतला आहे. हे बराबर नाही. कारि धनिदध्िम्, आदध्िम् धपबत, आत्त, शधै्िम् येथे काहीधह अपूिग 
धििेय नाही. उदा. ज्याला प त्रािी इच्छा असेल त्याने ज्योधतष्टोम करािा. असे येथे नाही ककिा ‘ऋतौ 
जायाम पेयात्’ या िाक्यात साधंगतल्याप्रमािे काही धनयमनधह नाही ककिा स्थानान्द्तर धिहाराधद देखील नाहीत. 
म्हिून धिधि या अथात लोट् लकार मानता येत नाही. तर अधतसगग याि अथात लोट् लकार मानािा लागतो. 

 
व्रातीनव्यालदीप्राऽस्त्रः स त्िनः पधरपूजयन् । 
पषगिलान्द्महाब्रहै्मराट नैकधटकाश्रमान् ॥ ४-१२ 

 
आपले शरीर कष्टिनू जीिन जगिाऱ्या लोकानंा ठार करिाऱ्यािंर अस्त्रप्रयोग करिारे राम सोमयाग 

करिाऱ्यािंा सत्कार करून उत्तम ब्राह्मिाचं्या िेदज्ञ ब्राह्मिाचं्या सभेने य क्त धनकटिती आश्रमात गेले. 
 
पषणद्वलान् – पषगत् अन्सस्त येषा ं ते पषगिलास्तान् ‘रजः कृष्ट्यास धतपधरषदो’ िलच इत्यत्र पधरषत्पदेन 

तदथगबोिकस्य पषगत्पदस्याऽधप ग्रहिात् िलच प्रत्ययः । पधरषिलान् इधत मधल्लनाथसंमतः पाठंस्तत्र पधरतः सीदन्सन्द्त 
यस्या ंसा पधरषत्, संपदाधदत्िात् धक्वप् अन्द्यत् पूिगित् । 

 
पषगिलान् – ‘रजः कृप्यास धतपधरषदो िलच’ ५-८-११८ या सूत्रातील पधरषद पदाने षषगत्पदािेंधह ग्रहि 

होते म्हिून येथे िलच प्रत्यय झाला आहे. मधल्लनाथ पधरषिलान् असा पाठ देतो. तो पधरतः सीदन्सन्द्त यस्या ंसा 
पधरषत् असा अथग देऊन धक्वप् प्रत्यय सागंतो इकारपधरहारेि पषगधदत्य च्यते असे तो स्पष्टीकरि देतो. 

 
पधरषद शब्द घेतला तर िृत्तािी हानी होते ि पषगद असा पाठ घेतला तर पाधिनीिे धनयम बाजूला 

पडतात. तरीधह तो पषगद असा प्रयोग करतो. म्हिजे तो भिीिा अधिकार होता काय ? 
 

तौ खड्गशम सलप्रासिक्रबािगदाकरौ । 
अकाष्टामाय िच्छाय रजः सन्द्तमसे रिे ॥ ५-२ 

 
खड्ग्, म सल, भाला, िक्रबाि आधि गदा, िारि करिाऱ्या खरदूषिानंी ि ळीने अंिकार पूिग य द्धांमध्ये 

शस्त्रािें आच्छादन केले. 
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िड गमुसलप्रासचक्रबािगदाकरौ – खड्गि म सलि प्रासि िकं्र ि बािि गदा ि 
खड्गम सलप्रासिक्रबािगदाः, व्यन्सक्तप्रािान्द्यात् जाधत जाधतरप्राधिनाम्” इत्येकिद्भागिाऽभािः । जयमंगलस्त  
खड्गादीना ंबािान्द्ताना ंपदाना ंिन्द्िैकिद्भ ाि ंकृत्िा पिाते्तन सधहता गदेधत शाकपार्थथिाधदत्िात्समासः । अन्द्यथा 
पूिगसूतं्रधिधहतेन एकिद भािेन् बािगदम्” इधत नप ंसककलगता स्यात् इत्यब्रतीत् । 

 
खड्ग... येथे जयमंगल असे म्हितों की, खड्गन इत्यादोंिा बाि या पदापयंत एकिद भाि करून ‘तेन 

सधहता गदा’ असा शाकपार्थथिाधद समास करािा. अन्द्यथा ‘जाधतरप्राधिनाम्’ २-४-६ या सूत्राने नप ंसककलग 
होऊन बािगदम् असें रूप होईल. परंत  असें मानण्यािे कारि नाही. खड्गा येथे ते िारि करिारी व्यन्सक्त प्रिान 
असल्याने जाधत.... यासूत्राने होिाऱ्या एकिद भािािा अभाि झाला म्हिजे एकिद भाि झाला नाही. 

 
य िजाधनिगन ष्ट्पाधिभूगधमष्ठः खधििाधरिः । 
रामो यज्ञद्र हो हन्सन्द्त कालकल्पैः धशलीम खैः ॥ ५-१३ 

 
तरुि पत्नीसह असलेला िन िारी राम परृ्थ्िीिरून आकाशांत धफरिाऱ्या राक्षसानंा कालसदृश बािानंी 

मारतो. 
 
िणवचाणरि :- खे धििरन्द्तीधत, त च्छीलाः खधििाधरि, तान् ‘स प्यजातौ धिधनस्ताच्छील्ये’ इधत धिधनः । 

महामहोपाध्यायमधल्लनाथास्त  खे धििारः खधििारः (स. त.) सोऽन्सस्त एषा ंते खधििाधरिस्तान् (इधनप्रत्यय) असे 
प्रधतपादन करून प ढे तो म्हितो की, प नः स ब्ग्रहिेन उपसृष्टात् तधन्नषेिादेतादृशस्थले न धिधनप्रत्ययः इधत यत् 
कथयन्सन्द्त, तदय क्तं भाष्ट्यधिरोिात् । 

 
खधििाधरि : - खे धििरन्द्तीधत तच्छीला येथे ‘स प्यजातौ धिधनस्ताच्छाल्ये’ ३-२-७८ या सूत्राने धिधन 

प्रत्यय होतो मधल्लनाथ धिग्रह असा करतो- खे धििारः खधििारः, सोऽन्सस्त एषा ंते खधििाधरिस्तान् (इधनप्रत्ययः) 
असें प्रधतपादन करून पलीकडे तो स्पष्ट करतो कीं, प नः स ब्ग्रहिेन उपसृष्टात् तधन्नषेिादेतादृशस्थले न 
धिधनप्रत्यय । मधल्लनाथािें हें मत बरोबर नाही कारि भाष्ट्याशी त्यािा धिरोि येतो. तो कसा? ‘स प्यजातौ 
धिधनस्ताच्छील्ये’ या सूत्रातं ‘स धप स्थः’ १-२-४ या सूत्रातूंन या पदािी अन िृधत्त येते. असें असतानंा प्रस्त त सूत्रातं 
स धप या पदािे ग्रहि कशाकधरता? याधिषयी महाभाष्ट्यकार म्हितात – सूपीधत ितगमाने प नः स ब्ग्रहि ंधकमथगम्? 
अन पसगे इत्येि ं तदभतू् । इदं स ब्माते्र यथा स्यात् । उदासाधरण्यः प्रत्यासाधरण्यः (व्या. म. भा. ३-२-७८) 
महाभाष्ट्यकारािंा अधभप्राय याधठकािी असा कीं, स धप या पदािे प नःग्रहि केल्याने स बन्द्त उपपद पाधहजे मग ते 
स बन्द्त उपपद उपपद उपसगग असो ककिा इतर कोितेधह स बन्द्त असो. म्हिून खधििाधरिः याधठकािी “धि” हे 
उपपद असतानंा धिधन झाला आहे. मधल्लनाथािा अधभप्राय असा कीं “स धप” या पदािे प नः ग्रहि केल्याने 
उपसगगउपपदािा धनषेि होतो म्हिजे उपसगगउपपद असेर तर धिधन प्रत्यय होिार नाही. खधििाधरि याधठकािी 
“धि” हा उपसगग आहे म्हिून अशा धठकािी धिधन प्रत्यय होिार नाही तर इधन प्रत्यय होईल. हे मत 
महाभाष्ट्यकाराचं्या मताशी धिसंगत आहे. 
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द सरें असें की, तधद्धतिृत्तीपेक्षा कृदिृत्ती अधिक बलिती असते. येथे धिधन हा कृत् प्रत्यय असून इधन हा 
तधद्धत प्रत्यय आहे. म्हिून धिधन प्रत्यय लािनू रूप सािने अधिक योग्य आहे. 

 
आहोप रुधषका ंपश्य मम यद्रत्नकान्सन्द्तधभः । 
ध्िस्ताऽन्द्िकारेऽधप प रे प िेन्द्दोः सधन्नधिःसदा ॥ ५-२७ 
 

माझा प रुषाथग बघ, रत्नाचं्या कातंीने अंिकारािा नाश होत असतांनाधह माझ्या शहरातं (आिश्यकता 
नसतानंाधह) पूिगिन्द्द्र नेहमी राहतो. 

 
‘आहोपुरुणषकाम्’ - अहोप रुष इधत यस्या ंधक्रयाया ंसा आहोप रुषकाइधत काधशका । मत्िथीयष्ठत्र्प्रत्ययः 

मयरूव्यंसकादि’ इत्यस्य आकृधतगित्िात्समासः । कें धित्त  अहोप रुषस्य भाि आहोप रुधषका = आियगप रुषत्िम् 
मनोज्ञाधदत्िाि यधिधत व्यािक्षते, धकन्द्त  मनोज्ञाधदष  मृग्यमेतधदधत मधल्लनाथः ईदृशोदाहि दारबीजं त  
मनोज्ञाधदगिे आहोप रुषशब्दाऽन पलन्सब्िरेिधेत बोध्यम् । अहोप रुधषका दपाद्या स्यात्सम्भािनात्मधन इव्यमरः । 
आहोप रुधषकाम् – अहोप रुषइधत यस्या ंसा 

 
आहोप रुधषका असें काधशकाकार म्हितात. तेव्हा मत्िथीय ठञ् प्रत्यय होतो कारि मयरूव्यंसकाधदगि 

हा आकृधतगि आहे. नंतर समास होतो. काही अहो –प रुषस्िभािः अहोप रधषका म्हिजे आियगकारक पौरुष 
असा अथग करतात ि मनोज्ञाकदम ळे िृञ् प्रत्यय होतो. असें स्पष्टीकरि करतात. परंत  मनोज्ञाकदमध्ये अहोप रुष 
शब्द शोिायला पाधहजे असें मधल्लनाथ म्हितो. अशा प्रकारच्या धििेिनािे मूळ असें आहे कीं, मनोज्ञाधद गिामध्ये 
अहोप रुष हा शब्द उपलब्ि नाही. 

 
अन्द्तिगत्स्ि रघ व्याघात्तस्मात्त्ि ंराक्षसेश्वर । 
यो रिे द रुपस्थानो हस्तरोिं दिद्धन  ॥ ५-३२ 

 
हे राक्षसराज, तंू त्या रामिन्द्द्रापासून ग प्त रहा. (त्याचं्यासमोर जाऊ नकोस) आपल्या दृढ म ष्टीने िन ष्ट्य 

िारि करून राम जेव्हा ंसंग्रामातं उभा ठाकतो तेंव्हा त्याच्याजिळ कोिी जाऊ शकत नाही. 
 
हस्िरोधम् – हस्तेन रोिः (पीडनम्) यस्य तत् हस्तरोिं, तत् (व्य बह ) । हस्तेन रूद्ध्िा इधत हस्तरोिं, 

‘सप्तम्या ंिोपपीडरुिकषगः’ इधत िम ल् इधत जयमंगलादयस्तत्र ‘उपोपसगगव्यधभिारधिन्द्त्यः, व्याकरिान्द्तरे’ िा 
द्रष्टव्य इधत महोपाध्यायी मधल्लनाथः 

 
हस्तरोिम् – हस्तेन रुद्ध्िा असा धिग्रह करून सप्तम्या ंिोपपीडरुिकषगः ३-४-४९ या सूत्राने िम ल् 

प्रत्यय होतो असें येथे जयमंगलदीनीं साधंगतले आहे. परंत  प्रस्त त सूत्राने साधंगतलेला उप उपसगग हस्तरोिम् येथे 
नाही ककिा द सरे एखादे व्याकरि बघािे असें येथे मधल्लनाथ स िधितो. 

 
रामोऽिोिद्धनूमन्द्तमािामभ्रंधलहं धगधरम् । 
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ऐि धििन् धपत ः कामात्पान्द्तािल्पम्पिान्द्म नीम् ॥ ६-९७ 
 
राम हनूमानाला म्हिाले, हे धििन्, आम्ही दोघेधह धपत्याच्या इच्छेला अन सरून अल्पसंत ष्ट अशा ऋषींिे 

रक्षि करीत या अत्यंत उंि पिगतािर येऊन पोिलों. 
 
हनूमन्िम् :- धनन्सन्द्दतौ (भग्नत्िाधदधतभािः) हनू स्तः यस्य सः हनूमान्, त धनन्द्दाऽथे मत प् । शरादीना ंि 

इधत संज्ञाया ंदीघगत्िम्, यदे्यिं तर्थह हनूमान् हन मानधप इधत धिश्वकोशस्य प्रायेि हृस्िव्यिहाधरिो लोकस्याऽधप का 
गधतधरधत िेत्? तर्थह योगाथाऽन सरिेनाऽ संज्ञाया ंधिशषेिरूपेिैि तधन्निाह, इधत अदृष्टिरः सािीयान् पन्द्थाः । एिं 
ि ‘अन्द्येषाभाधप दृश्यते’ इधत सूते्रि दीघग इधत िदन्द्तौ जयमंगलमधल्लनाथाि पेक्षिीयौ तत्प्रय क्तदीघगस्य उभयत्र 
(संज्ञायामसंज्ञाया ंि) प्राप्तेकनत्यत्िाच्च ‘गण्डौ कपोलौ, तत्परो हन ः’ इत्यमरः । जातमात्रस्य आधदत्यरथं गृह्णतंो 
हनूमतो हन ियं भग्नधमधत प्रधसद्धम् । 

 
हनूमन्द्तम् – धनन्सन्द्दतौ हनू यस्य सः । येथे धनन्द्दा या अथात मत प प्रत्यय होऊन ‘शरादीना ंि’ ६-३-१२० 

या सूत्राने दीघग झाला आहे. जर असें आहे तर धिश्वकोषातंील ि प्रायः लोकामंध्ये िापरल्या जािाऱ्या “हन मान्” 
या ऱ्हस्ि पाठािी संगधत कशी लािायिी ? 

 
जयमंगल ि मधल्लनाथ दोघेधह “अन्द्येषामधप दृश्यते” ६-३-१३७ या सूत्राने दीघग होतो असें म्हितात. या 

सूत्राने संज्ञा असो ककिा नसो दीघगरूप धमळते कारि ते धनत्य आहे. परंत  हन मान् या ऱ्हस्ि पाठािी संगधत 
लािण्यासाठी पधंडत श्रीशषेराज शमा म्हितात कीं, संज्ञा असेल तेंव्हा “शरादीना ंि” या सूत्राने दीघग होईल. 
नसेल तेंव्हा ऱ्हस्ि होईल. 

 
तन्सस्मन्नन्द्तघगिे पश्यन् प्रघािे सौिसद्मनः । 
लौहोद्घमनघनस्कन्द्िा लधलताऽपघना ंधस्त्रयम् ॥ ७-६२ 

 
ग हेिें िार ओलाडूंन ििलगृहाच्या एकदेशातं लोखंडी उद्धनाप्रमािे स्कंि असिाऱ्या त्या िानरानंी स ंदर 

अियिानंी शोभिारी एक स्त्री पाधहली. 
 
अन्िघिे – अन्द्तहगन्द्यते क्रोडीभित्यन्सस्मधन्नधत अन्द्तघगिः व्दारमधतक्रम्य यः साऽिकाशप्रदेश सोऽन्द्तघगि 

इत्य च्यते । 
 
‘अन्द्तघगनो देश’े :- इधत अन्द्तः पूिाद्धन्द्तेरप् िनादेशि, अन्द्तघगि इधत पाठान्द्तरे घिादेशः अस्य 

िाहीकग्रामधिशषसंज्ञाया प्रयोगो रूधढमाधश्रत्य बोध्यः । अत्र त  यौधगकिृधत्तमाधश्रत्य पदाऽथों धििधेितः । 
 
अन्द्तघगिे – दरिाजा ओलाडूंन आंत गेल्यानंतर मध्ये जो सािकाश प्रदेश असतो त्याला अन्द्तघगि असे 

म्हितात. 
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“अन्द्तघगनो देश”े ३-३-७८ या सूत्राने येथे अन्द्तपूिगक हन् िात हून अप् प्रत्यय ि िनादेश होतो. “अन्द्तघगि” 
असा पाठ असेल तर घिादेश होतो. संज्ञीभतूो िाहीकेष  देशधिशषे उच्य ते (काधशका) । अन्द्तघगन नािािा 
िाहीकातं एक देश आहे. असे काधशकाकार म्हितात. तो शब्द रूधढप्रमािे आहे, येथे मात्र तो सूत्रान सारि झाला 
आहे. 

 
बभिू याऽधिशलेैन्द्द्र मृधदत्ििेेन्द्द्रगोिरम् । 
क धषत्िा जगता ंसारं सैका शङे्कि कृता भ धि ॥  

 
जी लंका स मेरु पिगतािर इन्द्द्रप री अमराितीिा जिू धतरस्कार करीत आहे असे िाटते. ती जगातील 

सार (उत्कृष्ट) पदाथांना धनकृष्ट करून परृ्थ्िीिर अशी अधितीय बनधिली आहे असे मला िाटते. 
 
बभूवः :- “इन्सन्द्िभिधतभ्यािं” इधत धकत्त्िधमधत जयमंगलः । िस्त िस्त  सूत्रधमदं प्रत्याख्यातम् । 

“इन्द्िेश्छन्द्दोधिषयत्िाद भ िो ब को धनत्यत्िात्ताभ्या ंधलटः धकििनानथगक्यम्” इधत िार्थतकम् । 
 

ब क धनत्यत्िादेश ग ििृद्धी िाधिष्ट्यते तस्मात्कृतमनेन सूत्रिेधत तात्पयगम् । 
 
परंत  एकाला योग्य धक्रया द सरा कोिी करतो त्यािेळी कमगव्यधतहार होतो. बभिू – याधठकािी 

जयमंगलाकार म्हितों कीं, “इन्सन्द्िभिधतभ्या ं ि” १-२-६ या सूत्राने धकत्ि झाले आहे. िास्तधिक या सूत्रािे 
महाभाष्ट्यकारानंी प्रत्याख्यान केले आहे. ते असें – इन्द्् हा िात  िदेाशंी संबधंित आहे आधि भ ूिातूला ि गागम 
धनत्य साधंगतला आहे म्हिून धलटाला धकत्त्ि सागंिे व्यथग आहे. ि गागम धनत्य असल्यानेि ग ििृद्धींिा धनषेि 
होईल. म्हिून हे सूत्र पूरे । 

 
धियधत व्यत्यतन्द्िाता ंमूती हधरपयोधनिी । 
व्यत्यैता ंिोत्तमं मागगमकें न्द्दे्रन्द्द धनषेधितम् ॥ ८-३ 

 
हन मान् आधि सम द्राने आकाशातं एकाने आपले शरीर पसरधिण्याऐिजी द सऱ्याने पसरधिले आधि सूयग, 

इंद्र आधि िदं्राने सेधित मागात एकाच्या ऐिजी द सरा िालू लागला. 
 
व्यत्यैिाम् – व्यधतपूिाधदण्िातोलंङ् ‘कतगधर कमगव्यधतहारे’ इत्यात्मनेपदं प्राप्तम् । गत्यथगत्िात् ‘न 

गधतकहसाथेभ्यः’ इधत प्रधतधषद्धम् । तेन तसः तस्थस्थधमपा ं तातंंतामः’ इधत तामादेशः गच्छतो हरेः प रतो यत्र 
धियत्प्रदेश े स्िमूर्थतधिस्ताराऽिसरस्तत्र पयोधनधिरूर्थमधभः स्िमूर्थत धितस्तार, िलेा ं गच्छतः पयोधनिेयंत्र 
स्िमूर्थतधिस्ताराऽिसरस्तत्र हधरः स्िमूर्थत धिस्ताधरतिान् । एि ि पयोधनिेयगत्र मागे गमनािसरस्तत्र हधररुत्पत्य 
गन्द्त मचै्छत्, तथा हरेयगत्र ित्मगधन प्रयािप्रसंगस्तत्र पयोधनधिरभ्रधलहैरूर्थमधभगगन्द्त मचै्छत् । यत्र यन्सत्क्रयािसरे धक्रया 
करोधत स तत्र तन्सत्क्रयाकारीत्य पियगते । यथा देिदत्तसाध्या ंधक्रया यज्ञदत्तः क िगन् तत्कारीत्य च्यते । तति इतरेि 
इतरसम्बन्सन्द्िन्द्या ंधक्रयायाः करिात् अन्द्यतरसम्बन्सन्द्िन्द्यािेत्संभिधत कमगव्यधतहारः । 
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व्यत्यैताम् – येथे धि + अधत + इण् िात हून लङ् लकार झाला आहे. येथे ‘कतगधर कमगव्यधतहारे’ १-३-
१४ या सूत्राने प्राप्त झालेल्या आत्मनेपदािा’ ‘न गधतकहसार्थेभ्यः’ १-३-१५ या सूत्राने धनषेि केला आहे. येथे 
कमगव्यधतहार कसा आहे हे बघू – जेथे ज्या धठकािी योग्य िळेी जो धक्रया करतो त्याच्या बाबतीत ती धक्रया 
करिारा असा उपिार होतो परंत  एकाला योग्य धक्रया द सरा कोिी करतो त्यािेळी कमगव्यधतहार होतो. उदा. 
श द्राधदकानंी कराियािी लििधक्रया ब्राह्मिानें करिे अशा प्रकारिा धक्रयाधिधनमय द्योधतत कराियािा असेल 
तर कतगधर आत्मनेपद होते. याधठकािी आकाशातूंन जात असतानंा हन मंताने स्ितःिे शरीर धिस्तारण्यािा अिसर 
होता. त्यािळेी गगनि बंी लाटानंी आकाश व्यापले. ज्यािळेी लाटानंी आकाश व्यापायिे त्यािळेी हन मंताने 
आकाश व्यापले. अशा प्रकारें येथे कमगव्यधतहार आहे तो द्योधतत कराियािा असल्याने आत्मनेपदािी प्राप्ती होती 
परंत  इण् गतौ हा गत्यथगक िात  असल्याने त्यािा धनषेि झाला. 

 
प्राय ङक्त राक्षसीभींमा मन्सन्द्दराय प्रधतव्रजन् । 
भयाधन दत्त सीतायै सिा ययूं कृते मम ॥ ८-९६ 

 
मंधदरातं परत जािाऱ्या राििाने असे म्हटले त म्ही सिग माझ्याकधरता सीतेला भीती दाखिा. असे म्हिून 

त्याने भयानक राक्षसींिी धनय क्ती केली. 
 
सीिाय ै – कमगिेत्याधदना सम्प्रदानत्ि े ‘ित थी सम्प्रदाने’ इधत ित थी । ‘स्ित्िधनिृधत्त 

पूिगकपरस्ित्िोत्पत्यन कूलव्यापारो दानम्’ इधत िृधतकाराऽधभमतदानलक्षिेऽभ्य पगते त  नाऽत्र संप्रदानत्िं, नाऽधप 
ित थी । खन्सण्डकोपाध्यायः । धशष्ट्याय िपेटा ंददातीत्याधदप्रयोगदशगनात् लक्षिधमदमन पपन्नम् । 

 
सीतायै – येथे ‘कमगिा ययधभपै्रधत स सम्प्रदानम्’ १-४-३२ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा होऊन ‘ित थी 

संप्रदाने’ २-३-१३ या सूत्राने ित थी धिभन्सक्त झाली आहे. िृधत्तकार दानािा अथग असा करतात – आपली स्ितःिी 
मालकी काढून इतरािंी मालकी प्रस्थाधपत करण्याच्या व्यापाराला दान असें म्हितात. िृधत्तकारािें हे लक्षि 
स्िीकारले तर सीतायै येथे संप्रदान संज्ञा ि ित थी धिभक्तीधह होिार नाही. परंत  हा अथग नसतानंा देखील 
खन्सण्डकोपाध्यायः धशष्ट्याय िपेटा ंददाधत इत्याधद धठकािी ित थी झालेली धदसते. म्हिून िृधत्तकारािें लक्षि 
उपपन्न ठरत नाही असे पधंडत श्रीशषेराजशमा शास्त्री म्हितात.  

 
प रुहूतधिषो िूष ग य क्तान् यानस्य िाधजनः । 
आयूंधष त्िक्ष  धनर्थभद्य प्राभञ्जधनरमोियत् ॥ ९-६७ 

 
हन मंताने इंद्रधजताच्या रथािा भार िहन करिाऱ्या घोड्यािें िामडे फाडून त्यांना म क्त केले. 
 
पुरुहूिणद्वष :- प रहूतं िेष्टीधत प रुहूतधिट्, तस्य । ‘सत् सूधिषेत्याधदना धक्वप् । ‘पतृनाषाड् धिष’ इधत 

प स्तकान्द्तरपाठस्तत्र पतृना ंसहते इधत पृतनाषाट् तस्य । ‘छन्द्दधस सह’ इधत न्सण्िः ‘सहेः साडः सः’ इधत सहेः सस्य 
मूिगन्द्यः । एतत् पदस्य िदेप्रयोज्यत्िऽेधप ‘त रासाहं प रोिाये’ त्याद्याधभय क्तकतृगकप्रयोगमदशगनात् 
लौधककत्िमपीधत केधित् । 
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प रूहूतधिषः- प रुहूतं िेष्टीधत प रुहूतधिट्, तस्य । 
 
सत्सूधिष... ३-२-६१ का सूत्राने येथे धक्वप् प्रत्यय होतो. मधल्लनाथाने पतृनाषाड् (प रुहूत) धिषः असा 

पाठ घेतला आहे. पतृना ंसहते इधत पतृनाषाड् येथे ‘छन्द्दधस सहः’ ३-२-६३ या सूत्राने न्सण्ि प्रत्यय होतो. या पदािा 
िदेातंि प्रयोग होत असल्याने लौधककातं त्यािा प्रयोग होिे इष्ट नाही. तथाधप प रासंाहं प रोिाय इ. प्रयोग 
लौधककातं आढळतात. म्हिून िरील प्रयोग धनबांि आहे, असें मधल्लनाथ पतृनाषाड् या पाठाधिषयी स्पष्टीकरि 
देतो. 

 
प्रधिशाम्य दशग्रीि प्रधियात मलं रुषम् । 
प्रधिजानीधह हन्द्यन्द्ते दूता दोषे न सत्यधप ॥ ९-१०० 
 

हे राििा, आपि शातं व्हा, क्रोि करू नका, अपराि झाल्यािर देखील दूताला मारीत नसतात, हे आपि 
जािून घ्या. 

 
प्रणियािुम् अलम् – प्रधनपूिगकात् यातेस्त म न् अत्र अलंयोगे ‘अलंखल्िोः प्रधतषेियोः प्रािाकंत्िा’ इधत 

क्त्िा प्रत्ययधिषये त म न् प्रयोगो देशधिभाषाऽन सारात्कृतः । कष्ट इधत मधल्लनाथः । 
 
प्रधियात म् अलम् – येथे प्र + धन + या िात हून त म न् प्रत्यय झाला आहे. याधठकािी ‘अलंखल्िोः 

प्रधतषेियोः प्रािा ंक्त्िा’ं ३-४-१८ या सूत्राने क्त्िा प्रत्यय व्हाियाला पाधहजे परंत  या प्रत्ययािा धिषय असतानंाधह 
त म न् प्रत्यय देशधिशषेाम ळे झाला आहे असे पधंडत श्री शषेराजशमा शास्त्री म्हितात. मधल्लनाथाला हे संमत नाही. 

 
प्राच्यमधञ्जधहषा ंिके्र प्रहस्तो राििाज्ञया ॥  
िारं ररंघत याम्यं महापाश्वगमहोदरौ ॥ १४-१५ 

 
राििाच्या आजे्ञने प्रहस्ताने पूिगिारािर जाण्यािी इच्छा केली. महापाश्वग ि महोदर नांिाच्या राक्षसानंी 

दधक्षि िारािर गमन केले. 
 
याम्प्यम् – यमो देिताऽस्येधत धिग्रहे ‘यमाच्चेधत िक्तव्यम् इधत ण्यप्रत्यय इधत काधशका । 

भाष्ट्येऽदशगनादेतत्प्रामाण्ये संधदहाना ज्ञानेन्द्द्रधभक्ष िरिास्त  – ‘अण्िन्द्तात्स्िार्थथकेन ष्ट्यिाप्रयोगः सूपपाद’ इधत 
प्रत्यपीपदन् । 

 
याम्यम् – यमो देिता अस्य याम्यम् येथे ‘यमाच्चेधत िक्त्व्यम्’ या िार्थतकाने ण्यप्रत्यय होतो असे काधशका 

म्हिते. परंत  महाभाष्ट्यातं हे िार्थतक आढळत नाही. ही गोष्ट लक्षातं घेऊन ज्ञानेन्द्द्रधभक्ष ू म्हितात प्रथम अण् 
प्रत्ययातं रूप तयार करून घेऊन नंतर स्िार्थथक ष्ट्यञ् प्रत्यय लािािा ि याम्यम् रूप सािाि.े 

 
धतरोबभिू ेसूयेि प्रापे ि धनशयास्पदम् । 
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जग्रसे कालरात्रीि िानरान् राक्षसाि सा ॥ १४-४३ 
 
सूयग अस्ताला गेला. रात्रीला आपले स्थान धमळाले. रात्रीने कालरात्री बनून िानर ि राक्षसानंा खाऊन 

टाकले. 
 
रात्री – कालप्रय क्ता रात्री. शाकपार्थथिादीना ंधसद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम् इधत मध्यमपदलोपी 

समासः । 
 

‘कृधदकारदन्सक्तनः’ इधत ङीष् । इत्थमेि रात्रीपदधसद्धौ िैधदकप्रकरिस्थेन  
‘राते्रिाजसौ’ इधत सूते्रि ङीप् इधत धलखञ्जयमंगलो नाऽदरिीयः । 

 
रात्री – कालप्रय क्ता रात्री येथे ‘शाकपार्थथिादीनाम् ...’ या िार्थतकाने मध्यमपदलोपी समास झाला 

आहे, आधि ‘कृधदकारादन्सक्तनः’ या गिसूत्राने ङीप् प्रत्यय झाला. 
 
जयमंगल हेंि ‘रात्री’ पद िैधदक प्रकरिातंील “राते्रिाजसौ” या सूत्राने ङीप् प्रत्यय करून धसद्ध करतो. 

परंत  िैधदक प्रकिातंील हे सूत्र लौधककातं लाि ूनये. 
 

अधििषे्टन् नृपाऽऽदेशादारूकं्षिाऽऽश  राक्षसम् । 
तानिािीत् समारूढासं्तेऽप्यस्त्रंधसषताऽऽक लाः १५-६१ 
 

अणववेष्टत् – िषे्ट िषे्टने इधत ण्यन्द्तािातोल गक । 
 
पक्षान्द्तरे ‘धिभाषा िधेष्टिष्टयोः’ = इधत अभ्यासस्य अत्िेन ‘अििषे्टत्’ इधत रूपम् । अत्र प्रयोजककतृगत्िेन 

‘राम’ इधत पदस्य अध्याहारं क िगन्द्तोऽधप जयमंगलभरतमधल्लकादयो ‘िानरा अधििषे्टन्’ इधत ‘िानरान् िषे्टयामास ’ 
इधति कथं नाम समधलखधन्नधत नैि िधेद्म, िषे्टिातोः सकमगकत्िात् प्रयोज्ये कतगधर तृतीययैि धिभक्त्या भाव्यधमधत 
मामकीना मनीषा । मधल्लनाथस्त  ‘िानरा’ इधत पदमध्याहृत्य िानरा नृपादेशात् आश  राक्षसम् अधििषे्टन्’ 
इत्यन्द्ियप्रयोजनामकाषीत्तत्र अधििषे्टन्द्त इत्यथगः । एिं िाऽत्र धिजथगस्याऽनन्द्ियादधििके्षधत द्रष्टव्यम्इत्यधप स 
एिाह । 

 
अधििषे्टत् – येथे िषे्ट िषे्टने या ण्यन्द्त िात हून ल ङ् लकार झाला आहे. ‘धिभाषा िधेष्टिेष्टयोः’ ७-४-९६ या 

सूत्राने धिकल्पाने अभ्यासाला अत्त्र झाल्यास अििषे्टत् असे रूप होते. जयमंगल ि भरतमधल्लक हे प्रयोजक कता 
म्हिून “राम” या पदािा अध्याहार करतात आधि िानरा अधििषे्टन् िानरान् िेष्ट्ट्यामास ः असे कसे धलधहतात हे 
कळत नाही. िषे्ट िात  सकमगक असल्याने प्रयोज्य कत्यािी तृतीया धिभक्तीि व्हाियाला पाधहजे असें 
श्रीशषेरामशमा म्हितात. मधल्लनाथ िानरा हे पद अध्याहृत घेऊन िानरा नृपादेशात् आश  राक्षसम् अधििषे्टन् अिा 
अन्द्िय देतो. तेथे अधििषे्टन्द्त असा अथग आहे. याप्रमािे येथे धिजथािा अन्द्िय होत नसल्याने त्यािी धििक्षा नाही 
असेधह तो म्हितो.  
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तौ हनूमन्द्तमानेत मोषिीं मृतजीधिनीम् । 
सन्द्िानकरिीं िाऽन्द्या ंधिशल्यकरिीं तथा ॥ १५-१०५ 

 
जाम्बिान् ि धिभीषिानंी मृतजीधिनी (मेलेल्या व्यक्तीला जीितं करिारी,) सन्द्िानकरिी (क्षताला 

संिान करिारी) द सरी धिशल्यकरिी ( रुतलेल्या बािाग्राला दूर करिारी) ह्या औषिी आिण्यासाठी पाठधिले. 
 
ओषधीम् – ओषधि शब्दात् “कृधदकारदन्सक्तन” इधत ङीप् एतत्पदधसद्धौ ‘ओषिेि धिभक्तािप्रथमायाम्’ 

इधत दीघगत्िधमधत िदन् लोके छान्द्दसप्रधक्रयामाश्रयन् जयमंगलािायग उपेष्यरयः । 
 
ओषधिम् – येथे ओषधि शब्दाहून ‘कृधदकारादन्सक्तनः’ या गिसूत्राने धङप् प्रत्यय झाला आहे. ‘ओषिेि 

धिभक्तािप्रथमायाम्’ ६-३-१३२ या सूत्राने दीघग होतो, असे जयमंगल म्हितो. परंत  छान्द्दस सूत्र लौधककातं 
लाििे योग्य नाही. 

 
आह्वा स्यते धिशङो मा ंरोत्स्यमानः शतक्रत ः । 
प्रकल्प्स्यधत ि तस्याथो धनक म्भे द हगिे हते ॥ १६-११ 

 
इंद्र य द्ध करतानंा धनभगय होऊन य द्धाकधरता मला (राििाला) ललकारील द ःखाने मारल्या जािाऱ्या 

धनक ं भाला ठार केल्यानंतर इंद्रािे प्रयोजन देखील धसद्ध होईल. 
 
दुहणिे – द ःखेन हन्द्यते इधत द हगिस्तन्सस्मन् ‘ईषद-द ःस ष  कृच्छ्राकृच्छाथेष खल्’ इधत खल्प्रत्ययः 

हन्द्ते’धरधतित्िधमधत मधल्लनाथः । िस्त तस्त  अत्रित्ि ेकतगव्ये द रःषत्िित्ियो रुपसगगत्िप्रधतषेिो, िक्तव्य’ इधत 
िार्थतकेन द र उपसगगत्िप्रधतषेिात् ह हृिे इत्यत्र ित्ि ंप्रामाधदकं प्रतीयते । 

 
द हगिे – द ःखेन हन्द्यते इधत येथे ‘ईषद्द ःि’ ३-३-१२६ या सूत्राने खल् प्रत्यय होऊन “हन्द्तेरत्पूिगस्य’ ८-

४-२२ य सूत्राने ित्ि होते असे मधल्लनाथ म्हितो. ‘िस्त तः दूरःषत्ि....’ या िार्थतकाने ित्ि कतगव्य असतानंा द र 
या उपसगािे उपसगगत्ि बाधित होते. म्हिून येथील ित्ि प्रामाधदक िाटते. 

 
इन्द्दोः सन्सन्द्दष्ट्यते िधहनः सम च्छोष्यरयधत सागरः । 
जलं िष्यरयधत धतग्माशंोः स्यन्द्त्स्यन्सन्द्त तमसा ंियाः । १६-१७ 

 
िदं्रापासून अन्सग्न प्रस्त्रिेल. सम द्र स केल. जलदाह करील सूयापासून अंिकार समूह धनघेल. 
 
धक्ष्यणि – ‘दह भस्मीकरि’ इधत िातोलृगट्, यत्त  ‘होढ’ इधत हस्य ढत्िधमधत जयमंगलस्तन्न, ‘दादेिातोघग’ 

इधत दत्िापिादस्य घत्िस्य धििानात् । तत ‘एकािो बशो भष् झषन्द्तस्य स्ध्िोः’ इधत भष्ट्भािने दकारस्य िकारे 
तस्य खधर िेधत ित्िगम् । 
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िष्यरयधत – येथे दह भस्मीकरिे या िात हून लृट् लकार झाला आहे. जयमंगलाने ‘होढः’ ८-२-३१ या 
सूत्राने दत्ि होते असे म्हटले ते िरोबर नाही कारि ‘दादेिातोघगः ८-२-३२ (हें सूत्र िरील सूत्रािा अपिाद आहे) 
या सूत्राने घत्ि, नंतर ‘एकािो बशो भष्...’ ८-२-३७ या सूत्राने भष् भाि होऊन दकाराला िकार होतो. खधर ि 
८-४-५५ या सूत्राने ित्िग होऊन िस्यधत हें रूप तयार होते. 

 
मन्द्तूधयष्ट्यधत यके्षन्द्द्रो िल्गूधयष्ट्यधत नो यमः । 
ग्लास्यन्द्त्यपधतप त्राि िने िानर योधषतः ॥ १६-३१ 
 
मन्िूणयष्ट्यणि – कण्ड् िादीना ं िात त्िने प्राधतपधदकत्िने ि िैधिध्यात् ‘कण्ड्वाधदभ्य यक’ इधत 

यगन्द्तान्द्मन्द्त शब्दात् लृट् । मन्द्त  अपरािे रोष इत्येक इधत’ कण्ड्वाकधदपाठे यद्यधप दौमगनस्िरूपाथगस्य न 
प्रान्सप्तस्तथाधप िातूसपगािामनेकाथगत्िादयमथगः प्रकरिान रूपष्टी काकृत्सम्मतः िान्द्दे्र व्याकरिे ‘मन्द्त ञ् 
रोषििैमनस्ययोरपरािे िे’ धत दशगनाियाकरिान्द्तरसम्मतिेधत सिग धनरिद्यम् । मधल्लनाथमते त  कोधपष्ट्यतीत्यथगः 
। 

 
मन्द्तूधयष्ट्यधत – कण्ड्वापधद िात  आधि प्राधतपधदक असे दोन प्रकारिे असतात. येथे ‘कण्ड्वाषधदभ्यो यक’ 

३-१-२७ या सूत्राने यगन्द्त मन्द्त  शब्दाहून ल ट् लकार झाला आहे. कण्ड्वा धद गिातं मन्द्त  अपरािे रोष इत्येके असा 
पाठ असल्याने मन्द्तूधयष्ट्यधत म्हिजे द मगना भधिष्ट्यधत असा अथग जरी प्राप्त होत नाही तरी िातूसपगािामनेकाथगता 
या धनयमाने प्रकरिान सार हा अथग होऊ शकतो असे टीकाकारािें मत आहे. िान्द्द्र व्याकरिातं ‘मन्द्तूञ् 
रोषििैमनस्ययोरपरािे ि’ असा अथग धदला असल्याने हा अथग धनष्ट्पन्न होतो असे पधंडत श्रीशषेराज शमा शास्त्री 
म्हितात मधल्लनाथाच्या मताने कोधपष्ट्यधत असा अथग आहे. 

 
आच्छगन् िामं मृगाःकृष्ट्िाः शस्त्रािा ंव्यस्मरन् भटाः । 
रक्तं न्द्यष्ठीिदक्लाम्यदधखद्यिाधजक ञ्जरम् ।१७-१० 
 

य द्धासाठी अधभयान करिाऱ्या इंद्रधजताच्या सैधनकाचं्या डाव्या भागाकडून काळे मृग िालू लागले, योदे्ध 
शस्त्र धिसरू लागले, घोडे, हधत्त रक्त ओकंू लागले आधि पधरकश्रम न करता क्लान्द्त ि धखन्न होऊ लागले. 

 
न्यष्ठीवत् – धनपूिात् ‘धष्ठि  धनरसन’ इधत भौिाधदकाद्धातोलंङ् । ‘िात्िादेःषःस’ इधत प्राप्तस्य सत्िस्य 

‘स ब्िात धष्ठि ष्ट्िष्ट्कतीना ंसत्िप्रधतषेिो िक्तव्यः’ इधत प्रधतषेिः अत्र धितीयस्थकारष्ठकारो िधेत िृधत्तः । आिायेि 
धशष्ट्येभ्यः उभयथा प्रधतपादनाद भयमधप प्रमािधमधत व्याख्यातार इधत माििािायाः धष्ठि क्लम िमा ंधशधत’ इधत दीघगः 
। 

 
न्द्यष्ठीित् – येथे धन उपसगगपूिगक ‘धष्ठि  धनरसने’ या िात हून लङ् लकार झाला आहे. ‘िात्िादेः षः सः’ 

६-१-६४ या सूत्राने प्राप्त झालेल्या सकारािा ‘स ब्िात ...’ या िार्थतकाने धनषेि झाला आहे. या धठकािी 
‘धितीयस्थकारष्ठकारो िा’ अशी िृधत्त आहे आिायानी धशष्ट्यानंा दोनधह प्रकारिे प्रधतपादन केले असल्याने दोनधह 
पाठ प्रामाधिक समजाि ेअसे माििािायांनी व्याख्यान केले आहे असे पधंडत श्रीशषेराज शमा म्हितात. 
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भणिकाव्याांि आढळिारे काांही व्याकरिणवषयक दोष 
 
व्याकरिािी दृधष्ट समोर ठेिनू भिीने भधिकाव्यािी रिना केली असली तरी त्यातं व्याकरिाधिषयक 

काहंी दोष धदसतात. िेगिेगळ्या धटकाकारानंी ते दोष म्हिजे दोष नाहीत असें दाखधिण्यािा प्रयत्न केला आहे. 
तथाधप म ळातंील दोष त्याम ळे दूर होऊ शकले नाही. प्रस्त त प स्तकाच्या दृष्टीने त्यांिा धििार होिे आिश्यक 
आहे. 

 
१ प्रत्यिेू राक्षसेन्द्द्रस्तामाश्वधसधह धबभेधष धकम् । ५-२३ 

 
रािि शूपगिखेला म्हिाला, हे राक्षसी आश्वस्त हो, घाबरतेस कशाला ? 
 
आश्वणसणह – ‘अधप माषं मषं क याच्छन्द्दोभगंं न कारयेत्’ इधत शास्त्राद ध्रस्िान्द्तपाठे दीघग इधत केधित् । 

अमात्रािृत्तत्िादक्षरसङ्ख्यपयैिालं यथा – ‘ऋग्यज षमिीयायान्’ इत्यादाधित्यन्द्ये इधत मधल्लनाथः । िस्त तस्त  
श्लोकाख्यं छन्द्द इदं ‘श्लोके षष्ठं ग रुजे्ञयं सिगत्र लघ  पञ्चमम् । धिित ष्ट्पादयोऱ्हस्िं सप्तमं दीघगमन्द्ययोः । इधत 
लक्षिादतो अत्र न छन्द्दोभगंः अधप त्ित्र श्रलथत्िश्र तेः हतिृत्ताधभिानो दोष इधत ियं ब्र मः । 

 
आश्वधसधह – येथे िस्त तः आश्वाधसधह ककिा आश्वसीधह असा पाठ असाियाला पाधहजे. याधिषयी 

मधल्लनाथ म्हितो अधप माषं.... या लक्षिाप्रमािे ऱ्हस्िाच्या धठकािी दीघग करािा परंत  छदोभगं करू नये. द सरे 
मत असें की, हे मात्रािृत्त नाही. म्हिून अक्षरसंख्या बरोबर असली कीं आटोपले असे ऋग्यज ष.. येथे झाले आहे. 
िस्त तः येथे अन ष्ठ प् िृत्त असून त्यािे लक्षि असें –  

 
श्लोके षष्ठं ग रु जे्ञयं सिगत्र लघ  पिंमम् । 
धिित ष्ट्पादयोऱ्हगस्ि ंसप्तमं दीघगमन्द्ययोः ॥  
 

म्हिून येथे छंदोभगं दोष नाही पि हतिृत्त नािंािा दोष झाला आहे. 
 

१. अन्द्तिगत्स्ि रघ व्या्ात्तस्मात्त्िं राक्षसेश्वर । 
यो रिे द रुपस्थानो हस्तरोिं दिद्धन ः ॥ ५-३२ 
 
हे राक्षसराज, तंू य द्धधनप ि रामिदं्राच्या संम ख होऊ नकोस. संग्रामामध्ये आपल्या दृढ म ष्टीने िन ष्ट्य 

िारि करून राम उभा राहतो तेंव्हा त्याच्याजिळ कोिी जाऊ शकत नाही. 
 
हस्िरोधम् – हस्तेन रुद्ध्िा् इधत हस्तरोिं, ‘सप्तम्या ंिोपपीडरुिकषगः’ इधत िम ल् इधत जयमंगलादयः 

तत्र उपोपसगगव्यधभिारधिन्द्त्यः, व्याकरिान्द्तरे िा द्रष्टव्य इधत महोपाध्यायो मधल्लनाथः । 
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हस्तरोिम् – येथे हा प्रयोग सदोष आहे. हस्तरोिम् याधठकािी ‘सप्तम्या ंिोपपीडरुिकषगः’ ३-४-४९ या 
सूत्राने िम ल् प्रत्यय होतो असे टीकाकारानंी साधंगतले परंत  हे बरोबर नाही कारि सप्तम्यन्द्त ककिा तृतीयान्द्त 
उपपद असतानंा उप उपसगगपूिगक पीड्, रू् आधि कृष् या िात हंून िम ल् करािा असें सूत्र सागंते परंत  हस्तरोिम् 
येथे हस्तपूिगक रु् िात हून िम ल् झाला ि सूत्राप्रमािे हे बरोबर नाही. मधल्लनाथ म्हितो द सऱ्या व्याकरिािंा 
संदभग घ्यािा. हें मतधह योग्य नाही कारि अन्द्य कोित्या व्याकरिातं यासाठी संदभग धमळाला तरी भधिकाव्य हे 
पाधिनीच्या व्याकरिाशी संबधंित असल्याने त्यािा संदभग घेिेि योग्य आहे. यादृष्टीने हस्तरोिम् हा प्रयोग 
सदोषि. 

 
२. आःकष्टं बत ही धितं्र हू मातदेिताधन धिक । 

हा धपतः क्काधस हे स भ्र  बहे्निं धिललाप सः ॥ ६-११ 
 
ओः कष्ट आहे, हाय खेद आहे. आियग आहे. मातानंो, त म्ही लोक कोठे आहातं ! देितािंा देखील धिक्कार, 

हा धपताजी । सीते तंू कोठे िालली गेलीस रामिदं्र याप्रमािे खूप धिलाप करू लागले. 
 
सुभु्र – शोभने भ्र िौ यस्याः सा स भ्रसू्तत्संब ध्दौ ‘ऊकारादप्यङू् िक्तव्यः’ इत्यङून्द्तत्िात् स भ्रशूब्दस्य 

नदीत्िात् सम्ब ध्दौ ‘अम्बाथगनद्योऱ्हगस्िः’ इधत ऱ्हस्ित्िधमधत मधल्लनाथः ‘नेयङ िङ्स्थानािस्त्री’ इधत 
नदीसंज्ञाधनषेिात्सम्ब धद्धऱ्हस्िोऽधप न, अतः प्रमाद एिाऽयधमधत बहि इधत भिोधजदीधक्षताः । िस्त तस्त  रामस्य 
शोकधििशनसत्िात् बोिाऽभािने च्य तसंस्कृत्यात्मको दोषोऽधप ग ि एिधेत सिं धनरिद्यम् । केधित्त  ‘हा धपतः’ इधत 
पदियस्यैकीकरिेन ‘हाधपतः’ इधत धििाय ‘त्याधजत’ इधत तस्याथं क िगन्सन्द्त । 

 
स भ्र  – शोभने भ्र िौ यस्याः सा स भ्रःू तत्संब ध्दौ स भ्र ू‘ऊकारान्द्तादप्यङू् िक्तव्य’ :-ऊकारान्द्ताहूंन देखील 

ऊङ् सागंािा या िार्थतकाने स भ्र ूया ऊङन्द्त शब्दाहून ‘नेयङ िङ्स्थानािस्त्री १-४-४ या सूत्रानें नदी संजे्ञिा धनषेि 
होतो. म्हिून ‘अम्बाथगनद्योऱ्हगस्िः’ ७-३-१०७ या सूत्राने संबोिनात ऱ्हस्ि देखील होत नाही. याप्रमािे हे स भ्रःू असें 
संबोिनािे एकििन तयार होते. मग ऱ्हस्ि अशा हे स भ्र ूया पाठािी संगधत कशी लािायिी ? 

 
मधल्लनाथ म्हितो ‘अम्बाथगनद्योऱ्हगस्िः’ या सूत्राने ऱ्हस्ि होते परंत  नेयङ िङ्स्थानािस्त्री’ या सूत्राने नदी 

संजे्ञिा धनषेि झाल्याम ळे संबोिनांत ऱ्हस्ि होिार नाही, म्हिून हा प्रामाधदक आहे. असें प ष्ट्कळ जि म्हितात 
असें भिोधज धदधक्षत सागंतात. िास्तधिक रामिदं्र द ःखाने धखन्न झाला होता म्हिून त्याला काहंी बोि होत नव्हता, 
असें म्हटल्याने सिग ठीक होते. अशािळेी दोष देखील ग िि आहे. काहंी अभ्यासक हाधपत्तः असा पाठ घेऊन 
त्यािा त्याधजतः असा अथग करतात. 
 
३ उद्यसं्यधत हधरिगज्र धििधरष्ट्यधत धनभगयः । 

भोष्यरयते यज्ञयागािं शूरमानं ि िष्यरयधत ॥ १६-५ 
 
इंद्र िज्र उिलील, धनभगय होऊन इकडे धतकडे संिार करील, यज्ञातंील आपला भाग खाईल ि मी शूर 

आहे असें समजून अधभमान करील.  
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उद्यसं्यधतः- उत्पूिगकात् यम् उपरमे इधत िातोलृगट् । 
उद्यस्यधत – हा दोषपूिग पाठ आहे. 

 
उत् उपसगगपूिगक यम् िात हून लृट् लकार झाला आहे. तो होत असतानंा ‘सम दाङ्भ्यो यमोऽग्रन्द्थे’ १-

३-७५ या सूत्राने सम्, उद, आङ् पूिगक यम् िात हून आत्मनेपद साधंगतले आहे ते येथे झाले नाही. म्हिून उद्यसं्यधत 
हा पाठ सदोष आहे. 

 
४. आह्वा्स्यते धिशङो मा ंयोत्स्यमानः शतक्रत ः । 

प्रकल्प्स्यधत ि तस्याथो धनक म्भे द हगिे हते ।१६-११ 
 
आता इंद्र य द्ध करीत धनभगय होऊन मला य द्धासाठी ललकारील. द ःखाने मारल्या जािाऱ्या धनक ं भािी 

हत्या झाल्यािर इंद्रािे प्रयोजन सफल होईल. 
 
दुहणिे – द ःखेन हन्द्यत इधत द हगिस्तन्सस्मन्, ‘ईषद् द ःस ष  कृच्छाकृच्छाथेष  खल्’ इधत खल्प्रत्ययः ‘हन्द्ते’ 

धरधत ित्िधमधत मधल्लनाथः । िस्त तस्त  अत्र ित्ि ेकतगव्ये ‘द रः षत्िित्ियोरुपसगगत्िप्रधतषेिो िक्तव्य’ इधत िार्थतकेन 
द र उपसगगप्रधतषेिात् द हगि इत्यत्र ित्िं प्रामाधदकं प्रतीयते । 

 
द हगिे – येथील ित्ि प्रामाधदक आहे. मधल्लनाथाने ‘हन्द्तेरत्पूिगस्य’ ८-४-२२ या सूत्राने ित्ि होते असें 

साधंगतले आहे यािा अथग असा उपसगगस्थ धनधमत्ताहून पलीकडील हन् िातूच्या नकाराला ित्ि कराि.े ‘द हगिे’ 
याधठकािी द र् उपसगगपूिगक हन् िात  आहे. परंत  – द रः षत्िित्ि या िार्थतकाने दूर ्या उपसगगत्िािा ित्ि कतगव्य 
असतानंा प्रधतषेि होतो. आधि िरील सूत्राने तर उपसगग संज्ञा असतानंाि ित्िािे धििान केले आहे. आता द र् हा 
उपसगगि नाही म्हिून येथे ित्ि देखील होऊ शकत नाही. ित्ि प्रामाधदक आहे. 
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भणिकाव्याांिील वचनाांचा इिर लेिकाांनी केलेला उल्लेि 
 
भधिकाव्यातंील ििनािंा अनेक लेखकानंी त्याचं्या गं्रथातं उल्लेख केला आहे. या प्रकरिातं माििीय 

िात िृधत्त, धसद्धातं कौम दी ि तत्त्िबोधिनी या गं्रथातंि आलेल्या ििनािंा धििार कराियािा आहे. 
 

अ)माधवीय धािुवृणत्त 
 

प्रथम माििीय िात िृधत्त ह्या सायनािायानी धलधहलेल्या गं्रथांत, भधिकाव्यातंील ििनािंा जो उपयोग 
करून घेतलेला आहे त्यािंा सधिस्तरपिे धििार करू. तथा श्रीकरािायगस्याप्यधभमतम पादानथगस्य धिकमगत्िम् – 

 
१ अधजग्रहत्तं जनको िन स्तदे्यनार्थदद्दै्दयत्यप रं धपनाकी । 

धजज्ञासमानो बसमस्य बाह्वोिहगसन्नभाक्षङीद्रि नन्द्दनस्तत् ॥ २-४२ भ.का. 
 
इधत भधिश्लोकं धििृण्िन्द्यदाह तद्धन स्तं रामं जनकोऽधजग्रहत् बोधितिान् अनेन िन षा धत्रप रं दग्िधमधत, 

ग्रहेि बृद्धयथगत्िात् “गधतब धद्ध” इत्याधदना रामस्य कमगसंज्ञा िन षस्त  कत गरीन्सप्सततम्” इधत ग्रधहधद्धकमगकः/ (मा. 
िा. भिाधदः नािृ नाथृ िात िरील धिििेन) 

 
माििीय िात िृत्तीच्या भ्िाधद गिामध्ये धिकमगक िातंूिा धििार कधरत असतानंा िरील धिििेन आढळते. 

सायिािायग धलधहतात की, उपादानाथगक िात  धिकमगक असतात. ही गोष्ट श्रीकरािायांना देखील मान्द्य आहे. 
श्रीकरािायांनी भधिकाव्यातंील िर धदलेला श्लोक स्पष्टीकरिासाठी घेऊन उपादानाथगक िातूिें धिकमगकत्ि 
धसद्ध केले आहे तद्धन ः तं रामं जनकोऽधजग्रहत् बोधितिान् अनेन िन षा धत्रप रं दग्िम् इधत (जयमंगला) जनकाने 
तें िन ष्ट्य रामाला धदलें  म्हिजे त्या िन ष्ट्यािें ज्ञान करून धदले ककिा त्याधिषयीिी माधहती धदलीं कीं, रामा, याि 
िन ष्ट्याने शकंराने धत्रप रास राला ठार केले होते. त्यािा ध्िस केला होता याधठकािीं अधजग्रहत् या धक्रयापदािा 
अथग “ग्राह्यत्िेन अबोियत्” (िदं्रकला धिद्योधतनी) असा पधंडत श्रीशषराजशमा शास्त्री यानंी धदला आहे. तर 
भरतमधल्लकाने- “िातूनामनेकाथगत्िात् ग्रधहरत्र ज्ञानाथगः इत्यन्द्ये” असें सागंून स्ितः “अधजग्रहत् ग्राह्यामास” असा ं
अथग धदला आहे. तात्पयग “ग्रधह” हा िात  येथे ब द्धयथगक आहे म्हिून “गधतब धद्ध” १-४-५२ या सूत्राने “रामम्” येथे 
कमगसंज्ञा झाली ि िन षः येथे ‘कत गरीन्सप्सत...’ १-४-४९ या सूत्राने कमगसंज्ञा झाली आहे ि “कमगधि धितीया” २-
३-२ या सूत्राने धितीया धिभन्सक्त झाली आहे. याप्रमािे ग्रधह िातूिें धिकमगकत्ि धसद्ध होते. 

 
२. इष मधत रघ कसहे दन्द्दशूकाधञ्जिासंौ िन रधरधभरसह्य ंम धष्टपींड दिाने । 

व्रजधत प रतरुण्यो बद्धधित्राऽंग ंधलते्र कथमधत ग रुशकेान्द्या रुदन्द्माधङ्गधलक्यः ॥  
१-२६ भ. का. 

 
दन्द्तशूक इधत केशिस्िामी दकारस्य स्थाने तकारमाह, तन्द्महन्द्तो न सहन्द्ते । यदाह दन्द्दश को धब्रलेशय 

इधत, अत्र स भधूतिन्द्द्राः दंशयेगङन्द्तादूकप्रत्ययेऽल्लोपयलोपयोधरधत । तथा इष मधत रि कसहे दन्द्दशूकान  
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धजिासंाधिधत भधिश्लोकव्याख्याने दन्द्दशूकान् कहस्त्रान् दंशलृंगपसदेत्याद्य क्तं शकंरायायेि । कहस्त्रमाते्र प्रय ञ्जनो 
भधिकारो दन्द्दशूकशब्दस्य नैिण्ट कप्रधसकद्ध नाधद्रयते । (मािा भ िाधद :- खदग दन्द्दशूके िात िरील धिििेन). 

 
दन्द्दशूकः या शब्दािी धसद्धी कशी करािी याधिषयी खदग दन्द्दशूके या िातूच्या धिििेनातं माििीय 

िात िृत्तीत िरील धििेिन आले आहे. केशिस्िामी नािािे गं्रथकार दकाराच्या धठकािीं तकार मानतात. म्हिजे 
दन्द्दशूकः असा शब्द न घेता दन्द्तशूक असा शब्द घेतात ते महान्द्तानंा मान्द्य नाही. दन्द्दशूकः िे धबलेशयः म्हिजे 
उंदीर, सपग, ससा, खिले माजंर (गीिाि लघ कोश) असे अथग आहेत. स भधूतिन्द्द्र दन्द्दशूकः या शब्दािी व्य त्पधत्त 
अशी देतात – दंश् िात हून यङ् प्रत्यय होतो नंतर उक प्रत्यय ि अल्लोप ि यल्लोप होऊन दन्द्दशूकः हा शब्द धनष्ट्पन्न 
होतो भधिकाव्यातंील िर धदलेल्या श्लोकातं “दन्द्दशूकान्” हा शब्द आला असून त्यािा अथग “कहस्त्रान्” म्हिजे 
राक्षस असा आहे. शकंरािायाने दंश् िात हून “ल पसदिरजपजभदह्द“शगृभ्यो भािगहायाम् ३-१-२४ या सूत्राने 
यङ प्रत्येय होतो असें म्हटले आहे. केिळ “राक्षस” या अथाने िरील श्लोकामध्ये “दन्द्दशूक” शब्दािा प्रयोग 
भिीने केला असून तो धनघंट  मिील व्य त्पधत्त मानीत नाही. 

 
“सत्पम्या ं िोपपीडरुिकषगः । अत्र िम न्सल्ििाि पसगगग्रहि पीडेरेि धिशषेिधमधत भागिृत्तौ, 

भधिकारस्त्ितन्द्तं्र मन्द्यते । यदाह िन रधरधभरसह्यम धष्टपीडं दिान इधत । 
 

(मा. िा. भ् िाधद कृष् – िात िरील धििेिन) 
 
‘सप्तम्या ंिोपपीडरुथकषगः ३-४-४९ या सूत्राने िमृल् प्रत्ययािें धििान केले आहे. सूत्रातं उपसगगग्रहि 

पीङ या िातूिेि धिशषेि आहे. असें भागिृत्तीने साधंगतले आहे. भधिकाव्यातं तसे काहंी आढळत नाही. भिीने – 
 
“िन रधरधभसह्य ंम धष्टपीडं दिाने” या पकं्तीत पीड् िा स्ितन्द्त्र प्रयोग केलेला आहे. 
 
याि श्लोकाि आिखी एकदा उल्लेख याप्रमािे आला आहे व्रजे उपरोिं, व्रजेन उपरोिं, “सत्पम्या ं

िोपपीडरुिकषग” इधत सत्पम्यन्द्ते तृतीयान्द्ते िोपपदे िम ल् । “तृतीया प्रभतृीधन” इधत समासधिकल्पः । 
केधिद पशब्दस्य पीडयधतनैि सम्बन्द्िमाह ः । भधिकारस्य तूपोपसगगग्रहिमतन्द्त्रधमधत प्रागेिोक्तम् । (मा. िा रुधिर 
– िात िरील धिििेन) 

 
व्रजे ककिा व्रजेन असे सत्पम्यन्द्त ककिा तृतीयान्द्त उपपद असतानंा “सत्पम्या ंिोपपीडरुिकषगः ३-४-४९ 

या सूत्राने िम ल् प्रत्यय होतो. ‘तृतीया प्रभृतीधन अन्द्यतरस्याम्’ २-२-२१ या सूत्राने धिकल्पाने समास होतो. काहंी 
उपशब्दािंा “पीडयधत” शी संबिं आहे. असे म्हितात. भधि मात्र उप या उपसगािे ग्रहि स्ितंत्र आहे असे मानतो 
हे िरील धििेिनातं स्पष्ट केले आहे. 
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१. या श्लोकािा प नः एकदा उल्लेख याप्रमािे 
 
“सत्पम्या ं िोपपीड” इधत सत्पमीतृतीयान्द्तयोिगम ल् । तृतीया प्रभधृतत्िात् समासधिकल्पः । 

िन रधरधभरसहऱ्यं म धष्टपीडं दिान” इधत िदन् भधिकार उपोपसगगग्रहिमतन्द्तं्र मन्द्यते । (मा.ं िा. ि राधद-पीड-
िात िरील धिििेन) 

 
या संबंिी धिस्तृत स्पष्टीकरि िर धदलेले आहेि. 
 

२. रोिमानः कृदृधष्टभ्यो रक्षोभ्यः प्रत्तिाञ् धश्रयम् । 
श्लाघमानः परस्त्रीभ्यस्तत्राऽऽगाद्राक्षसाधिपः” ॥ ८-७३ 
 
इलाघृ कत्थने ॥ कत्थनं श्लाघनम् (देिदत्ताय श्लाघते ।) देिदत्तं स्त िेस्तमेि बोिधयत धमच्छतीत्यथगः । 

श्लाघह्न रङ्स्थाशपा ं ज्ञीप्स्यमानः । श्लाघ्नादीना ं प्रयोग ज्ञीप्स्यमानो ज्ञायधयत धमष्ट्यमािः संप्रदानधमधत 
देिदत्ताच्चत थी, केधिदाह ः । आत्मानं परं िा स्त िन् ता ंस्त कत बोिधयत धमच्छतीत्ययगः इधत । तथा ि भधिः श्लाघमानः 
परस्त्रीभ्यस्त त्रागाद्राक्षसेश्वर इधत । (मा. िा. भ् िाधदः श्लाघृ कत्थनेिात िरील धििेिन ) 

 
“श्लाघृ कत्थने” या भ् िाधद गिातील िातूिे “देिदत्ताय श्लाघते” या उदाहरिािा अथग सागंत असतानंा 

िरील धिििेन आले आहे िातूिा अथग कत्थनम् म्हिजे श्लाघनम् असा धदला आहे. देिदत्ताय श्लाघते यािा अथग 
देित्तािी स्त ती करीत त्याला काहीतरी जाििनू देण्यािी इच्छा करतो असा आहे. ह्या स्पष्टीकरिाला पाधिनींिे 
श्लाघह्न तङ् थाशपा ज्ञीप्स्यमानः । १-४-३४ हे सूत्र प्रमाि म्हि न धदले आहे. म्हि न देिदत्त शब्दाला संप्रदान ही 
संज्ञा होऊन ित थी धिभन्सक्त – ‘ित थी संप्रदाने’ २-३-१३ या सूत्राने झाली आहे. असे म्हितात. िर धदलेल्या 
भधिकाव्यातंील श्लोकातं असाि अथग आहे. परस्त्रीभ्यः श्लािमानः यािा ‘काम कतेने परधस्त्रयािंी स्त ती करिारा’ 
असा अथग प्रतीत होतो, भरतमधल्लकाने म ग्िबोि टीकें त यािा अथग अधिक स्पष्ट धदला आहे. तो म्हितो “परस्त्रीभ्यः 
श्लाघमानः तासा ंश्लाघया तास्तोषयन् स्िकीयश्लाघा ंताः ज्ञापयन् िा तास्िात्मश्लाघा ंकथयन् िा, यस्म ैश्लाघाथग 
इधत सम्प्रदानत्ि,ं यस्म ैश्लाघाथग इधत श्लाघाथेन यो ज्ञीप्स्यमानस्तस्य सम्प्रदानत्िधमत्यथगः (८-७३ म ग्िबोिे) 

 
३. स प्रोधषिानेत्य प रं प्रिषे्यरयन् श श्राि घोषं न जनौिजन्द्यम् । 

आकिगयास न िेदनादान् न िोपलेभे िधिजाऽंपिाऽऽयान् । ३-२७ 
 
“ग पूिूप” इत्यायो व्यिहाराथगस्य नेत्य क्तान्द्य दाहरिाधन तधिषयाधि । तथा ि िृधत्तः स्त त्यथेन पधनना 

साहियात्तदथगः पधि प्रत्ययम त्पादयतीधत । एि न्द्यासपदमञ्जयाधंदष्ट्िधप । अत एि तरंधगण्यामधप – न िोपलेभे 
िधिजा ंपिाया ंइधत प्रय ञ्जानो भधिभ्रान्द्त इत्य क्तम् (मा. िा. पि िात िरील धिििेन) 

 
‘ग पूिूपधिन्सच्छपधिपधनभ्यः आयः’ ३-१-२८ सूत्रातंील आय व्यिहारथगक नाही हें दाखधिण्याकधरता िरील 

उदाहरिे धदली. काधशका िृत्तीमध्ये देखील ही गोष्ट मान्द्य केलेली आहे स्त त्यथगक पधन िातूच्या साहियाने पधि 
देखील त्याि अथािा आहे. आधि तेव्हाि त्यािरून प्रत्यय होईल. न्द्यास ि पदमंजरींत देखील असेि म्हटले 
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आहे. म्हिूनि तरंधगिींत देखील असे म्हटले आहे कीं, ‘न िोपलेभे िधिजा ंपिायान्’ असा भिीने केलेला प्रयोग 
बरोबर नाही. 

 
४. उक्षाम्प्रिक्र नगगरस्य मागान्द्ध्िजान्द्बबन्द्ि म गम ि ः खिूपान् । 

धदशि प ष्ट्पैिकरुकिधितै्ररथेंष  राजा धनप िा धनयोक्ताः ३-५ 
 
उक्षा ंप्रिकू्रनंगरस्य मागा इधत भधिप्रयोगम पादाय स िाकरदयः, उष्यरयत इत्य क्षाः, कमगधि िञ्, उक्षान् 

प्रिक्र धरधत पाठान्द्तरं िास्थन् । (मा. िा. उक्ष सेिने िात िरील धििेिन). 
 
उक्ष सेिने या िातूच्या धिििेनातं सायिािायग म्हितात कीं, उक्षा ं प्रिक्र नगगरस्य मागाः ह्या 

भधिकाव्यातंील श्लोकािर स िाकरकारानंी असे म्हटले आहे कीं, उष्यरयते इधत उक्षाः ह्या अथात कमगधि िञ् प्रत्यय 
होतो. तसेि उक्षाम्प्रिक्र ः असाधह पाठभेद त्यानंी साधंगतला आहे. 

 
िर धदलेले इतरधह काहंी टीकाकारािें स्पष्टीकरि समजून घेण्याकधरता आपि “उक्षाम्प्रिक्र ः” ह्या 

पदािा नीट पधरिय करून घेऊ. 
 
उक्षाम्प्रिक्र ः हा उक्ष सेिनें या िातूिा धलट् लकार आहे. ‘इजादेि ग रुमतोऽनृच्छः’ ३-१-३६ या सूत्राने 

“आम्” प्रत्यय ि कृञ्चान प्रय ज्यते धलधट । ३-१-४० या सूत्राने कृञ् िातूिा अन प्रयोग झाला आहे. 
 
उक्षाम्प्रिक्र ः या धठकािी आम् प्रत्यय ि कञ्िा अन प्रयोग यातं “प्र” या उपसगािे जे व्यििान आहे ते 

बरोबर नाही असे पाधिनीयािें मत आहे ‘कृञ् िान प्रय ज्यते धलधट’ इत्यत्र “अन ” शब्दस्य 
व्यिधहतधिपयगस्तप्रयोगधनिृत्यथगत्िात् यथाह िार्थतककारः, ‘धिपयासधनिृत्यथग व्यिधहतधनिृत्यथग ि इधत’ । यािा 
सरलाथग असा आम् प्रत्ययाहून पलीकडे उपसगग इत्यादींिे व्यििान नसलेले केिळ भ ूिात  अस् िात  ि कृिात  
यािेंि अन प्रयोग होतात. उपसगासधहत ककिा इतर शब्दांिे व्यििान असलेल्या भ ूइत्यादींिा अन प्रयोग होत 
नाही म्हिूनि आम् प्रत्यय ि कृ िात  याचं्यामध्ये येथे प्र हा शब्द आला असल्याने “उक्षाम्प्रिक्र ः” हा पाठ िूक आहे 
असे म्हितात. 

 
हा दोष टाळण्यासाठी जयमंगलाने “उक्षान् प्रिक्र ः” असा दोन पदानंी य क्त पाठ घेतलेला आहे (३-५ 

जयमंगल, भ.का.) उक्षान् असा पाठ घेतल्यािर मागान् िे ते धिशषेि होते. उक्षा उक्षिं म्हिजे सेकः उक्षा धिद्यते 
येषा ंमागािा ंते उक्षाः जलसेकधिधशष्टाः तान् असा अथग धनष्ट्पन्न होतो. उक्षा शब्दाहून “अशग आधदभ्यो अच” ५-२-
१२७ सूत्राने अच प्रत्यय होतो. असे येथे व्याख्यान केले आहे. असा प्रयोग िूक नाही असे म ग्िबोि टीकेिें 
टीकाकार रामानन्द्दािायग म्हितात. धशिाय ‘प्रभ्रंशया ंयो नह षं िकार ।’ ‘ता ंपातया ंप्रथममास’ रघ िशंातंील हे 
प्रगोगधह बरोबर आहेत असे त्यािें मत आहे. परंत  “उक्षान् प्रिक्र ः” असा जयमंगलाने घेतलेल्या पाठािा स्िीकार 
केल्यास प्रधसद्ध पाठािा म्हिजे “उक्षाम्प्रिक्र ः” या पाठािा त्याग ि अप्रधसद्ध म्हिजे “उक्षान् प्रिक्र ः” पाठािी 
कल्पना करिे हे केिळ साहस आहे म्हिून त्यािी उपेक्षा करािी (३-५ मधल्ल भा. का.) असे मधल्लनाथािें म्हििे 
आहे. 
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क्रमदीश्वराने “सप्राधदकृभ्िन्सस्तधभि” असे सूत्र करून प्रस्त त श्लोकािा धनदेश केला आहे काहींनी 
“नगरस्य उक्षा ंसेकं प्रिक्र ः भग्नान् मागान् ध्िजािं बबन्द्ि .” असे म्हटले असल्यािे भरतमधल्लकाने साधंगतले आहे. 
(३-५ भ.का. अध्यापक श्रीमद्ग ररुनाथधिद्याधनधि – भिािायेि सम्पाधदतम् । 

 
“कृञ्चान प्रय ज्यते धलधट” ३-१-४० या सूत्राप्रमािे अन्द्य पदािें यििान िालत नाही तथाधप ‘ते प्राग्िातोः’ 

१-४-८० या सूत्राप्रमािे गधत ि उपसगग संज्ञकािंा –तो िातंूिा एक भाग ठरत असत्याने –िातूच्या अगोदर प्रयोग 
होतो. म्हिून “प्र” उपसगािे व्यििान िूक नाही ‘परंत  तं प्रथममासं’ । ककिा ‘प्रभ्रंशया ंयो नह षं िकार’ । इत्याधद 
प्रयोगातं उपसगाधशिाय अन्द्य शब्दािें व्यििान आहे म्हिून हे प्रयोग िूक आहेत असे (िन्द्द्रकला – धिद्योधतनी -
३-५- भ.का.) पधंडत श्रीशषेराज शमा यािें मत आहे. 

 
५. व्रातीनव्यालदीप्राऽस्त्र स त्िनः पधरपूजयन् । 

पषगिलान्द्महाब्रहै्मराट नैकधटकाश्रमान् ॥ ४-१२ 
 
‘रजःकृष्ट्यास धतपधरषदो िलच” इधत मत्िथे िलच । पधरषदं समिैधत, तत्र साि िा (पधरषद्यः) [पधरषदेिे 

लक्षि स्मृधतकार प ढीलप्रमािे देतात. 
एककिशधतसंख्याकैमीमासान्द्यायपारगैः । 
िेद क शलैिैि पधरषत्िं प्रकल्पयेत् ।] पधरषदो ण्यः इधत योगाभ्या ं समिैधत तत्र साि धरधत धिषये ण्यः एकदेश 

धिकृतस्यानन्द्यत्िात् कृतेकारलोपस्याप्येते प्रत्यया भिन्सन्द्त । तथा ि भाष्ट्ये एिोडः इत्यत्र पाषगदकृधतरेषा तत्र 
भिताधमधत, तथा सम्प्रधत पषगिलोक्तधमधत भारते िलच । भधिकाव्ये पषगिल इधत िलच दृश्यते । (मा. िा. – 
षद्लृम िात िरील धिििेन) 

 
‘रजःकृष्ट्यासधतपधरषदो िलच’ ५-२-११२ या सूत्राने मत्िथे िलच प्रत्यय होतो. पधरषदं समिैधत ककिा 

तत्र साि ः हे दोन अथग आहेत. 
 
‘पधरषदो ण्यः’ । ४-४-४४ या सूत्रािा योगाधिभाग (एका सूत्रािें दोन भाग करिे) केला तर ‘समिैधत’ ि 

‘तत्र साि ः ‘ या धिषयातं “ष्ट्य” प्रत्यय होईल. एकदेश धिकृत झाला तरी तो अन्द्य होत नाही. या न्द्यायाप्रमािे 
पधरषदमिील इकारािा लोप झाला तरी हे प्रत्यय होताति. भाष्ट्यामध्ये एिोडः याधठकािीं ही पाषगदकृधत आहे 
असे म्हटलें  आहे. भारतामध्ये सम्प्रधत पषगिलोक्तन् असा पाठ धदसतो भधिकाव्यातं देखील पषगिलान्” याधठकािी 
िलच प्रत्यय झालेला धदसतो. 

 
पाषगिलान् – पषगत् अन्सस्त येषा ंते पषगिलास्तान् । पधरषद म्हिजे सभा पधरषद शब्दाहून ‘रजः कृष्ट्य...’ 

या सूत्राने िलच प्रत्यय मत प् या अथात होतो. सूत्रांत पधरषद हा शब्द असला तरी “पषगद” शब्दाहूनधह िलच 
प्रत्यय व्हाियाला हरकत नाही. कारि “धछने्नऽधप लाङग ले श्वा श्वा एि” क त्र्यािें शपूेट त टलें  तरी क त्रा क त्राि 
असतो. त्यािा एक भाग धिकृत झाला म्हिून तो बदलून जात नाही. या धनयमाने पधरषद शब्दातंील इकार पषगद 
शब्दातं धदसत नसला तरी िलच प्रत्यय होण्यास प्रत्यिाय नाही. “पधरषिलान्” असा मधल्लनाथाने पाठ घेतला 
आहे येथे पधरतःसीदन्सन्द्त यस्यासंा पधरषत्, ‘संपदाधदभ्यः धक्वप्’ (िा २२३३) या िार्थतकाने धक्वप् प्रत्यय होतो. 
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६. ततधित्रीयमािोऽसौ हेमरत्नमयो मृगः । 
यथाम खीनः सीतायाः प प्ल ि ेबह  लोभयन् ॥ ५-४८ 
 
X यथाम खसंम खस्य दशगने X इधत षष्ट्ठ्यन्द्तभ्यामाभ्या ंदशगन इत्यथे खः । अत एि सादृश्येऽधप धनदेशात् 

यथाम खधमत्यव्ययीभािः । तथा समोन्द्त्यलोपि । अयं ि लोपः प्रत्ययधनयोगेन इधत केिलो न प्रयोगाहग इधत 
व्याख्यातारः । यथाम खीना सीताया इधत भधिप्रयोगाधिन्द्त्यः । (मा.िा. – खन  िात िरील धिििेन) 

 
“यथाम खसंम खस्य दशगने’ ५-२-६ या सूत्राने सूत्रातंील षष्ट्ठ्यन्द्त शब्दाहून “दशगन” या अथात “ख” 

प्रत्यय होतो. सादृश्य असा धनदेश असल्याने यथाम खम्” येथे अव्ययीभाि समास होतो ि सम् मिील अन्द्त्यािा 
लोप होऊन संम खस्य दशगनः संम खीनः असा शब्द – ‘(माििीय िात िृत्तींत सायिािायानी-) धनष्ट्पन्न होतो असें 
साधंगतले आहे. सम् िा अन्द्त्यलोप जो साधंगतला तो प्रत्ययािा योग असतानंािे होतो तो केिळ प्रयोगाहग नाही, 
असें व्याख्याकारािें मत आहे. म्हिून यथाम खीना सीतायाः हा भिीने केलेला प्रयोग धिन्द्त्य आहे. 

 
सायिािायािे िरील धिििेन समजून घेण्यासाठी आपि यथाम खीनः हा शब्द नीटपिे लक्षातं घेऊ. 

यथाम खीनः म खम् अनधतक्रम्य धतष्ठधत इधत यथाम खीनः यथाम ख शब्दाहून “यथाम खसंम खस्य दशगने” ५-२-६ या 
सूत्राने दशगन या अथात “ख” प्रत्यय होऊन त्याला “आयनेयीनीधययः फढखछघा ंप्रत्ययादीनाम्” । ७-१-२ या 
सूत्राने ईनादेश झाला आहे. “यथाम खीन” िा अथग सीतायाः प रतो ितगमानः सन् असा आहे. 

 
यथाम खम् हा म खस्य सदृशम् या अथात म्हिजेि सादृश्य अथात अव्ययीभाि समास झाला आहे. 

दपगिाधदकातं धदसिाऱ्या प्रधतकबबाला यथाम खम् म्हटले आहे. यथाम ख दशगनः मथाम खीनः प्रधतकबबाच्या 
आश्रयाप्रमािे ककिा दपगिाप्रमािे, मारीिाने हेमरत्नमय मृगािें रूप घेतले होते. ते अगदी स्िच्छ होते. येथे “इि” 
शब्दािा लोप होतो. “प्रधतकबबग्राही दपगि इि” असा अथग येथे धनष्ट्पन्न होतो. िास्तधिक उपिाराने म्हिजे लक्षिेने 
“यथाम खीनः” या शब्दािा अथग केिळ अधभम ख असा आहे. सीताधभम खी भतू्िा इत्यथगः असें भरतमधल्लकाने म्हटलें  
आहे. (५-४८ भ.का. भरत म.) 

 
७. तं रत्नदायं धजतमृत्य लोका राकत्रिराः कान्सन्द्तभतृोऽन्द्िसपगन् । 

प्रम क्तम क्ताफलमम्ब िाहं संजात तृष्ट्िा इि देिम ख्याः ॥ १२-११ 
 
तं रत्नदायं धजतमृत्य लोका राकत्रिरः कान्सन्द्तभतृोऽध्यधतष्ठत् । इधत भधिप्रयोगोऽयं दय दाधित्यधप द्रष्टव्यः 

। यिा “शाि् यि” इत्याकारान्द्तलक्षिे िे दायशब्दं व्य त्पाद्य तेन रत्नस्य दायो रत्नदाय इधत षष्ठीसमासे धििेयः । 
(म.िा. दाण् दाने – िात िरील धििेिन) 

 
माििीय िात िृत्तीतील दाण्दाने (यच्छधत) ह्या िात िरील धिििेनातं िरील श्लोक भधिकाव्यातूंन 

घेतलेला आहे. 
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रत्नदायम् या पदात दय – दाण् िात  आहे. ककिा “श्याद्व्यिास्त्र सस्व्रतीििसाि-हृिृधलहधश्लषश्वसि” 
। ३-१-१४१ या सूत्राने आकारान्द्तलक्षि िः प्रत्यय करून “दाय” शब्द सािािा ि “रत्नस्य दायः रत्नदायः असा 
षष्ठी समास करािा. 

 
जयमंगल ि श्रीशषेराज शमा यानंी रत्नं दास्यधत इधत रत्नदायम् “अण् कमगधि ि “३-३-१२ या सूत्राने 

भधिष्ट्यत् कालाच्या अथात अण् प्रत्यय करून हा शब्द सािला आहे. ककिा दय दानगत्योः या िात पासून कमािे 
अण् करून रत्नं दयते ददातीधत रत्नदायम् अशी धह व्य त्पधत्त स िधिली आहे. (भ. का. १२-११ – जयमंगला, 
िदं्रकला ि धिद्योधतन्द्त.)  

 
८. िदेोन्द्ङ् गिासं्तैरधखलोऽघ्यगाधय शस्त्राण्य पायंसत धजत्िराधि । 

ते धभन्निृत्तीन्द्यधप मानसाधन समं जनाना ंग धिनो ध्यिास्त ः ॥ १-१६ 
 
x उपाद्यमः स्िकरिे x उपयच्छते कऩया,ं पधरियतीत्यथगः । तङ् : अत्र भाष्ट्यम्, इह कस्मान्न भिधत स्िं, 

शटकं तम पयच्छधत, अगं्र यदा स्िं करोधत तदा भधितव्यमेि । अत्र िृधत्तकारधशिस्िाधमभ्याधमदं भाष्ट्योक्तमस्िस्य 
स्ित्िने करिं प्रधसधद्धिशात् पाधिग्रहिधिषय उपसहृतम् । कैयटे त  धनष्ट्पादनलक्षिोऽत्र करोत्यथो गृह्यते इधत, 
सामान्द्येनाधप िार्थतककारिे पाधिग्रहिधिधशष्टं स्िकरि ं धशिस्िाधमजयाधदत्याििूत ः । प्रधसद्धत्िाप पायंस्त 
नतीधरत्याधदप्रयोगस्त  सािम्यात् । भाष्ट्यकारस्त  स्िकरिमाते्र धिधशष्टे न्सस्थत इत्य क्तं, भधिकाव्ये ि 
शास्त्राण्य पायंस्त धजत्िरिीधत सामान्द्येन प्रय ज्यते । (भा. िा. भ्िाधदः- यम – िात िरील धििेिन) 

 
यम उपरमे या िातूच्या धिििेनातं िरील पधरच्छद आढळतो त्यािा सरलाथग असा आहे. उपयच्छते 

कन्द्याम् म्हिजे पधरियधत – “उपाद्यमः स्िकरिे” १-३-५६ या सूत्राने “उपयच्छते” येथे आत्मनेपद झालें  आहे. 
याधठकािी महाभाष्ट्यकार पतंजलींिे मत देतात. – स्ि ंशटकं तम पयच्छधत येथे आत्मनेपद का ंझाले नाही? ते 
जेंव्हा स्ितःिे करतो तेव्हा ंहोईलि येथे िृधत्तकार धशिस्िामीिें असें म्हििे आहे कीं, भाष्ट्यात “अस्िस्य म्हिजे 
स्ितःिे जे नाही ते स्ितः िे करून घेिे” यािेंि पयगिसान “पाधिग्रहि” या अथात झाले आहे. कैयटाने धनष्ट्पादन 
या अथात “करोधत” शब्द भाष्ट्यकारानंी िापरला आहे असें म्हटले आहे. धशिस्िामी ि जयाधदत्य यानंी देखील 
“पाधिग्रहि धिधशष्ट स्िकरि सामान्द्य अथानेि िापरला आहे. उपायंस्त, नतीः इत्याधद प्रयोग सािम्याने 
िापरलेले आहेत. भाष्ट्यकारानंी स्िकरिमात्र धिधशष्ट असें म्हटले आहे. भधिकाव्यातं “उपायंस्त” िा प्रयोग 
सामान्द्य अथाति आहे. 

 
“शस्त्राण्य पायंसत – राज्ञा ं शसे्त्रष  दाराधभमानात् तत्पधरग्रहे उभयमव्यपदेशः । अतएि “उपाद्यामः 

स्िकरिे” त्यात्मनेपदम् । स्िीकरिं पाधिग्रहिम् इधत काधशकायाम् (मधल्लनाथी १-१६) असे मधल्लनाथाने म्हटले 
आहे. 

 
माििीय िात िृत्तीत उपायंस्त असा पाठ आहे तर भधिकाव्याच्या इतर प्रतींत उपायंसत असा पाठ 

आढळतो. 
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९. व्याप्तं गृहाशयेः कू्ररैः क्रव्याधद् भः सधनशािरैः । 
त ङ् गश्रृङ् गतरुच्छन्नं मान षािामगोिरम् ॥ ६-९४ 
 
क्रव्यादशब्दस्त  कृन्द्तधिकृत्तपक्वमासंशब्दे उपपदे आधि पषृोदराधदत्िाद पपदस्य क्रव्यभाि इधत िृत्यादौ, 

“व्याप्तं गृहाशयैःकू्ररैः क्रव्यादैः सधनशािरैधरत्यममासंभके्ष व्या्ादौ भधिप्रयोगः धिन्द्त्यः । (मा. िा. – अद भक्षिे 
िात िरील धिििेन) 

 
माििीय िात ित्तीत अदाधद गिातंील अद भक्षिे िातूच्या धिििेनात प्रस्त तिी पकं्ती आली आहे. िृधत्त 

इत्याधद गं्रथातं असे म्हटले आहे की, पक्वमासं शब्द उपपद असतानंा अण् प्रत्यय होतो ि पषृोदराकदम ळे उपपदाला 
“क्रव्य” भाि होतो. म्हिून अममासंभक्षि करिाऱ्या व्या् इत्यादींच्या बाबतीत भिीने क्रव्यादैः या शब्दािा 
केलेला प्रयोग धिन्द्तनीय आहे. 

 
क्रव्याधद् भः – क्रव्यम् म्हिजे आममासंम् अदन्द्तीधत क्रव्यादः तैः ‘क्रव्ये ि’ ३-२-६९ या सूत्राने “अद 

भक्षिे” या िातूहून धिट् प्रत्यय होतो. 
 
भरतमाधल्लक म्हितो - “स्िमते पक्वापक्वधिशषेान क्तौ न क्षधतः क्षधतरथानधतशयत्िात्” (भ.का ६-९४, 

भरतमधल्लक) 
 

१०. एििं आहध्ि ंमा रघूत्तमधमधत भधिप्रयोगोऽधष धिन्द्त्यः (मा.िा. इदाधदः हन् िात िरील धििेिन) 
 
भधिकाव्याच्या जयमंगला टीका, िन्द्द्रकला धिदोधतनी, टीका, मधल्लनाथी टीका, इत्याधद प्रती आम्ही 

पाधहल्या परंत  प्रयोग त्यातं आढळत नाही. 
 

११. धिशङ्क्टो िक्षासे बािपाधिः सम्पन्नतालियसः प रस्तात् । 
भीष्ट्मौ िन ष्ट्मान पजान्द्िरन्सत्नरैधत स्म रामः पधथ जामदग्न्द्यः ॥ २-५० 
 
एि ंि ऐधतस्म रामं पधथ जामदग्त्य’ इधत भिीप्रयोगिद “न प नरेधत गतं ित रं िय” इत्यत्राप्यैतीधत िृधद्धरेि 

पठनीया । (मा. िा. इण् गतौ िात िरील धिििेन) 
 
“इण् गतौ” या िातूच्या धििरिातं िरील भधिकाव्यािा श्लोक धदसतो उपैधत येथे “एत्येित्यठू्स ” ६-१-

८९ या सूत्राने िृधद्ध झाली आहे. त्याप्रमािे “ऐधत” या प्रयोगातं ती झाली आहे हे ठीकि आहे तशीि “न प नरेधत” 
येथेधह तो व्हाियास पाधहजे परंत  िृधद्ध केलेली नाही. 

 
“लट् स्मे” ३-२-११८ ऐधत स्म – आगतिान्. ऐधत हें आङ्पूिगक इण् गतौ िातूिें लट् ललारािें रूप 

असून “एत्येित्यठू्स ” । या सूत्राने िृधद्ध झाली आहे. 
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१२. ददैद गःखस्य मादृग्भ्यो िायैरामोदम त्तमम् । 
धलम्पैधरि तनािातैिेतयः स्याज्ज्िलो न कः ॥ ६-८० 
 
“तदहगम्” इधत धनदेशात् क्वधित्कृद्योगे धितीया भितीधत “दायै रामोदम त्तमस्” इधत भधिप्रयोगं धनिगहन्सन्द्त 

। (मा. िा. ह दाञ् िात िरील धिििेन) 
 
“तदहगम्” । ५-१-११७ या सूत्रातंील ‘तत्’ या पदाच्या धनदेशाने क्वधित् कृदन्द्तािा योग असतानंा धितीया 

होते असे ‘आमोदं िायैः’ या प्रयोगािरून धसद्ध होते. 
 
“आमोदम्” ही धितीया धिभन्सक्त झाली आहे. याधिषयी मधल्लनाथ म्हितो – “कतृगकमगिोः कृधत । इत्यत्र 

शषेत्िधिक्षायामेि षष्ठीधििानाधदह तदधििक्षायामामोदधमधत कमगधि धितीया” (भ. का. ६-८० मधल्लनाथी) 
‘कतृगकमगिोः कृधत’ २-३-६५ या सूत्राने शषेत्िाने धत्रिक्षा असतानंा ,षष्ठींिे धििान केले आहे. अथाति तशी धििक्षा 
नसतानंा “आमोदम्” येथे कमगधि धितीया धिभन्सक्त झाली आहे. पधंडत श्रीशषेराज शमािे देखील असेि मत आहे. 
आमोदं – कतृगकमगिोः कृधत इधत षष्ठया अधनत्यत्िाद धितीया । (भ. का. ६-८० िन्द्द्रकला धिद्योधतनी) 

 
१४ अनेकशो धनर्थजतराजकस्त्िं धपतृनताप्सीनृगपरक्ततोयैः । 

संधक्षप्य संरम्भमसधिपकं्ष काऽऽस्थाऽभगकेऽन्सस्मंस्ति राम रामे ॥ २-५२ 
 
सम्पिृाधदसूते्र िृधत्तकारेि “धक्षधपधदिाधदस्त दाधदि गृह्यते” इत्य क्तत्िात् “िाधिमािम्भाधस धक्षप्य गले 

बध्िा महाधशलाम्” इधत, “संधक्षप्य संरम्भमसधिपक्षम्” इधत भारते भधिकाव्ये ि दशगनात्, पारायधिकैः धक्षपेधरह 
पाठोऽयकू्त इधत भसूूते्र स िाकरेि प्रधतपाधदतम् । क तस्तौदाधदकस्याधप समानाः । (मा. िा. धदिाधदः धक्षप पे्ररिे 
िात िरील धिििेन) 

 
सम्पचृ.... इ. सूत्रातं धक्षप् िात  धदिाधद, ि त दाकद घेतात असें िृधत्तकाराने म्हटलें  आहे. िाधिमािम्भधस 

धक्षप्य या भारतामंध्ये आलेल्या पकं्तीत धक्षप् िात  आहे. संधक्षप्य ... ह्या भधिकाव्यातंील श्लोकातं देखील धक्षप हा 
िात  धदिाधद गिातंील आहे. “भ”ू या सूत्रािरील स िाकर टीकेच्या टीकाकारानंी असे म्हटले आहे की, 
पारायधिकानंी येथे धक्षप् िातूिा पाठ अयोग्य मानला आहे.  

 
संधक्षप्य धक्षप् पे्ररिे ह्या धदिाधद गिातंील िात हून लोट् लकार, धसप् प्रत्यय त्याला धह आदेश ि “अतो 

हेः” ६-४-१०५ या सूत्राने त्यािा लोप झाला आहे. “संधक्षप्य” िा अथग संहर असा आहे. 
 

१५. ततो िािृत्यमानाऽसौ रामशाला ंन्द्यधिक्षत । 
माम पायस्त रामेधत िदन्द्ती साऽऽदरं ििः ॥ ४-२८ 
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तप ऐश्वये िा ॥ अयं िात रैश्वये िा तङ्श्य नो उत्पादयतीत्यथगः अन्द्यथा न्द्याय्यधिकरिः परस्मैपदी ि, 
(तपधत) इधत । केधिधदह िाग्रहि ंिष्यरयमािस्य िृतिरिे इत्यस्य आद्यांशम् इच्छन्सन्द्त िािृत  िरिे इधत । तथा ि 
भधिः ततो िािृत्यमाना सा रामशाला ंन्द्यधिक्षत ‘इधत’ (मा.िा. धदिाधद तप ऐश्वये िात िरील धिििेन) 

 
तप ऐश्वये िा या िातूच्या धिििेनातं भधिकाव्यातंील िरील श्लोक आला आहे. हा िात  “ऐश्वयग” या 

अथात धिकल्पाने तङ् म्हिजे आत्मनेपदी ि श्यन् म्हिजे धदिाधद गिािंा अथग प्राप्त करतो. अन्द्यथा तो परस्मपैदी 
ि न्द्याय्यधिकरि आहे काहंी जि असें म्हितात कीं येथे “िा” पदािे ग्रहि प ढे सागंण्यात येिाऱ्या “िािृत  िरिे” 
या िातूच्या आद्याशंाकधरता आहे आधि त्यासाठी प्रमाि म्हिून भिीिा ततो िािृत्यमाना सा रामशाला ंन्द्यधिक्षत 
हा श्लोक धदला आहे. 

 
िािृत्यमाना हें रूप – िािृत  िरिे या धदिाधद गिातंील “ितगमानसामीप्ये ितगमानििा” ३-३-१३१ या 

सूत्राने कतगधर लट् लकार होऊन शानच प्रत्यय होऊन तयार झालें  आहे. 
 

१६. राििस्याऽम सः कान्द्तामासैरुक्तो न िाऽर्थपपः 
मा नाऽन भःू स्िकान् दोषान् मा म हो मा रुषोऽि ना ॥ १५-१६ 
 
म स खण्डने । (म स्यधत) इत्याधदना । दन्द्त्यान्द्त- इधत सिे । आते्रयस्त  कातन्द्ते्र मूिगन्द्यान्द्तोयम् । तथाि 

“राघिस्याम षः कान्द्तम्” इधत भधिकाव्ये प्रयोगिेधत पाठान्द्तरमप्याह । (मा.िा. धदिाधदः म स खण्डने – िात िरील 
धिििेन) 

 
म स खण्डने हा दन्द्त्य म्हिजे सकारान्द्त िात  आहे असे सिांिे मत आहे. कातन्द्त्र व्याकरिातं आते्रयाने 

हाि मूिगन्द्य म्हिजे ष कारान्द्त आहे असे म्हटले आहे. भधिकाव्यात देखील “राक्षिस्याम षः कान्द्तम्” असा प्रयोग 
पाठभेद म्हिून आढळतो. 

 
अम सः हे रूप “म स खण्डने” या िातूिें लङ लकारािें असून “प षाधद द्य ताद्य् लृधदतः परस्मैपदेष ” । -३-

१-५५ या सूत्राने अडः झाला आहे. 
 
पधंडत श्रीशषेराज शमा म्हितात – “आते्रयस्त ” कातन्द्ते्र मूिगन्द्यान्द्तोऽयम् । तथा ि “राघिस्याऽम ष 

कान्द्ताम्” इधत भधिकाव्ये प्रयोगिेधत पाठान्द्तरमप्याह (भ.का. १५-१६ िन्द्द्रकला धिद्योधतनी) 
 
जयमंगलाने “राघिस्याऽम षः कान्द्ताम्” (१५-१५ भ. का. जयमंगला टीका) असा षत्िय क्ति पाठ 

घेतला आहे. 
 

१७. (१) राििाय नमस्क याः स्यात्सीते स्िन्सस्त ते ध्र िम् । 
अन्द्यथा प्रातराशाय क याम त्िामलं ियम् ॥ ८-९८ 

(२) ईक्षािंके्रऽथ सौधमधत्रमन जजे्ञ बलाधन ि । 
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नमिकार देिेभ्यः पिगतल्पं म मोि ि॥ १४-१८ 
 
अत्र नमः शब्दः पठ्यते स यदा गधतसंज्ञकस्तदोपसगगििृ-त्या कृि प्रिामििनत्ि ं द्योतयतीधत 

प्रिामापेक्षया कमगधि देिादौ “नमः स्िन्सस्त” इत्येतद बाधित्िा “उपपद धिभक्तेः कारकधिभन्सक्तबगलीयसी” इधत 
नमस्यधत देिाधनधतित् नमस्करीधत देिाधनधत धितीयेि भिधत । अगधतत्ि ेत  करोधतधक्रयाकमगभािापन्नं धिशषे्ट्यभतंू 
प्रिाममािष्ट इधत देिादािकमगधि “नमः स्िन्सस्त” इधत ित थी । तथा ि भधिः “नमिकार देिेभ्यो, ‘राििाय 
नमस्क या’ इधत स्ियंभ ि े नमस्कृत्येत्यत्र त  नमसो गधतत्ि े क िो धिशषेकत्िात्प्रात्पा ं कारकधिभन्सक्तं धितीया ं
“धक्रयाथोपपदस्य” इधत ित थी बािते, तदत्रायमथोिाच्यः, स्ियंभ ि ंप्रीिधयत ं प्रिम्येधत । (मा.िा तनादयः ड कृञ् 
करिे िात िरील धििेिन) 

 
नमः हा शब्द ज्यािळेेस गधत संज्ञक होतो त्यािेळेस “नमस्करोधत देिान्” येथे देि या शब्दाला 

“नमस्िन्सस्त” । या २-३-१६ सूत्राने जरी तो कमग संज्ञा िारि करीत असला तरी “उपपदधिभक्तीपेक्षा 
कारकधिभन्सक्त बलिती असते. या पधरभाषेने ित थी न होता धितीयाि होते.” “नमस्यधत देिान्” येथे ज्याप्रमािे 
कारकधिभक्तीि होते त्याप्रमािे गधत संज्ञा नसेल तेंव्हा देि या शब्दाला अकमगधि “नमः स्िन्सस्त” या सूत्राने ित थी 
धिभक्तीि होईल. यासाठी भिीिे ििन देतात, ‘नमिकार देिेभ्यः’ येथे देिभे्यः ही “नमिकार” या शब्दाच्या 
योगाने झालेली उपपद धिभन्सक्त आहे तसेि “राििाय” ही देखील “नमस्क याः” या पदाच्या योगाने झालेली 
उपपद धिभन्सक्त आहे. “स्ियंभ ि ेनमस्कृत्य” या प्रयोगात, नमस् ला गधतसंज्ञा होऊन कृत्रम ळे धिशषेत्िाने प्राप्त 
झालेल्या कारकधिभक्तीिा – (धितीयेिा) बाि “धक्रयाथोपपस्य” २-३-१४ या ित थीने होतो. याधठकािी 
“स्ियंभि ंप्रीिधयत ंम् प्रिम्य” “शकंराला प्रसन्न करण्यासाठी नमस्कार करून” असा िाच्याथग आहे. 

 
पधंडत श्रीशषेराज शमा धलधहतात – नमिकार देिभे्यः “नमः इधत पदेन योगे” नमः 

स्िन्सस्तस्िाहास्ििालंिषङयोगाचे्च” धत ित थी । यद्यधप “नमिकारे” धत धक्रयापदेन साक्षाद्योगे “उपपदधिभक्तेः 
कारकधिभन्सक्तबगलीयसी” धत पधरभाषया धितीयाधिभक्तेरेि प्रान्सत्पस्तथाप्यत्र नमः शब्दस्य िािकत्िेन 
कृत्रोऽन्द्ियाच्चत र्थ्यगधप य क्ता । (१४ । १८ भ. का. िन्द्द्रकला धिद्योधतनी) 

 
१८. सहायिन्द्त उद्य क्ता बहिो धनप िाि याम् । 

धश्रयमाशासते, लोला ंता ंहस्तेकृत्य मा श्वसीः । ५ । १६ 
 
उपयमनं दारकधमधत िृत्तौ, अन्द्ये त  स्िीकरिमात्रधमच्छन्सन्द्त । हस्तेकृत्य महास्त्रािीधत । 

आते्रयस्तूपयमनन्नामपधरत्यागलक्षिस्िीकरि, तथा ि भधि; - हस्तेकृत्य त्िमाश्वासीः इधत । (मा. िा. तनादय : 
ड कृञ् करिे िात िरील धिििेन) 

 
‘धनत्यं हस्ते पािाि पयमनें । १ ।४ ।७७ या सूत्रातंील उपयमनम् शब्दाच्याअथाधिषयीच्या ििेत भिीिा 

िरील श्लोक घेतला आहे. िृत्तीमध्ये उपयमनम् म्हिजे स्िीकरिमे हा अथग स्िीकारतात. उदा. “हस्तेकृत्य 
महास्त्राधि” यािा अथग ‘महास्त्रें स्ितःिी करुन’ असा आहे. आते्रय म्हितात – उमयमन म्हिजे पधरत्याग हे ज्यािें 
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लक्षि आहे असें स्िीकारिे. भिीला देखील हाि अथग अधभपे्रत आहे. उदा. ‘हस्तेकृत्य माश्वसीः’ लष्यरमीला 
हस्तगत करून देखील ही माझ्या ताब्यातं आली असा धिश्वास करंू नकोस. 

 
१९. लष्यरमि ंसा िृषस्यन्द्ती महोक्षं गौधरिाऽगमत् । 

मन्द्मथाऽऽय िसम्पातव्यर्थ्यमानमधतः प नः ॥ ४-३० 
 
(अश्वस्यधत, िृषस्यधत, क्षीरस्यधत, लििस्यधत) “अश्वक्षीरिृषलििानामात्मप्रीतौ क्यधि” इत्यस गागमः 

। अत्रात्मप्रीताधित्यपनीय “अश्विृषयोमैथ नेच्छाया”ं “क्षीरलिियोऽलालसायाम्” इत्यथान्द्तरम क्तं, 
तेनाद्ययोरुदाहरियोरश्विृषौ मथै नायेच्छत इत्यथगः अन्द्ये त  पधरत्यक्तप्रकृत्यथान्द्मैथ नेच्छैिाथग इत्याह ः । तथाि 
भधि इधत रामो िृषस्यन्द्तीधमधत । धनघण्ट ि िृषस्यन्द्ती त  काम कीधत [मा. िा. नामिातिः]  

 
अश्वस्यधत, िृषस्यधत, क्षीरस्यधत, लििस्यधत याधठकािी ‘अश्वक्षीरिृक्षलििानामात्मप्रीतौ क्यकि’ । ७-

१-५१ या सूत्राने अस गागम होतो. येथे “आत्मप्रीतौ” हा अथग दूर सारून “अश्व आधि िृष यािंी मथै नेच्छा, क्षीर 
आधि लिि यािंी लालसा हे द सरे अथग साधंगतले. म्हिून अगोदरच्या उदाहरिामध्ये अश्व ि िृष मथै नाकधरता 
इच्छा करतात हा अथग धनष्ट्पन्न होतो. इतरािें म्हििे असे की, बाकीिे अथग बाजूला टाकून मथै नेच्छा हाि अथग 
योग्य आहे. आपल्या या मताच्या प ष्टींकरीता भिीिे धनदशगन देतात कीं ‘रामो िृषस्यन्द्तीम्’. धनघण्टूने ‘िृषस्यन्द्ती 
त  काम की’ असें म्हटले आहे. 

 
िृषस्यन्द्ती – आत्मनो िृषधमच्थतीधत िृषस्यन्द्ती, या अथात येथे ‘स प आत्मनः क्यच’ ३-१-८ या सूत्राने 

क्यच नंतर लट् ि शतृ प्रत्यय होऊन ङीप् झाला आहे. “अश्वक्षीर” । या सूत्रािरील “अश्विृषयोमैथ नेच्छाया”ं या 
िार्थतकाने अस गागम झाला आहे. 

 
मधल्लनाथ म्हितो – यथा गौिृगषस्यन्द्ती, मथै नेच्छािती महोकं्ष महािृषभ् । िृषस्यन्द्तीत्य पमानधिशषेिभेतत् 

। तेन िृषं लब्ि धमच्छन्द्तीधत क्यच । अश्वक्षीर । ७-१-५१ इत्याधदना असक । तद्धयश्विृषयोमैथ नेच्छायाम् इधत । 
तििागमत् (४-३० भ. का. मधल्लनाथी टीका) 

 
आ) णसद्धाांि कौमुदी  

 
आतापयंत आपि माििीय िात िृत्तींत भिीकाव्यातंील ििनािंा केलेला उल्लेख धिस्तृतपिे पाधहला. 

यानंतर पाधिनीय अष्टाध्यायीिरील प्रकरिान सार धलधहलेल्या धसद्धातं कौम दी या भिोजी धदधक्षताचं्या गं्रथात 
भधिकाव्यातंील जीं ििने आहेत त्यािंा धििार कराियािा आहे. 

 
१. आः कष्टं बत ही धितं्र हंू मातदैिताधन धिक । 

हा धपतः क्वाऽधस हे स भ्र  बह्वेति ंधिललाप सः ॥ ६ । ११ 
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भ्रःू श्रीित् । हे स भ्रःू । कथं तर्थह ‘हाधपतः क्वाधस हे स भ्र”ू इधत भधिः । (धस. कौ. सू ३०६) प्रमाद एिायधमधत 
बहिः । 

 
अजन्द्त स्त्रीकलग प्रकरिातं स्त्रीकलगी ऊदन्द्त शब्दािंी प्रधक्रया देत असतानंा भिोजींनी भिीच्या िरील 

श्लोकािा धनदेश केलेला आहे. 
 
‘भ्रःू’ हा एक ऊद्रन्द्त शब्द आहे तो श्रीः शब्दाप्रमािे िालिािा असे साधंगतले आहे. 
 
हे स भ्र ू:- स  शोभना भ्र ूयस्याः सा स भ्रःू । हा शब्द स्त्रीप्रत्ययान्द्त नसल्याने “गोधस्त्रयोरुपसजगनस्य” १-२-

४८ या सूत्राप्रमािे ऱ्हस्ि झाला नाही. ‘नेयङ िडःस्थानािस्त्री’ १-४-४ या सूत्राने भ्र ूशब्द ि तदन्द्त शब्द यानंा नदी 
संज्ञा होत नाही. नदी संजे्ञिा धनषेि केलेला असल्याने “अम्बाथगनद्योऱ्हगस्िः” ७-३-१०७ या सूत्राने नदीकायग 
म्हिजे ऱ्हस्िािे कायग होत नाहीं. या अधभप्रायाने हे स भ्रःू असे संबोिनािे एकििन तयार होते. 

 
असें जर आहे तर भिीने – िर धदलेल्या प्रयोगातं “स भ्र ” हा शब्द कसा िापरला? स भ्र ूशब्दातं नदी 

संजे्ञिे कायग होिार नाही तर “स भ्र”ू शब्दािी संगधत कशी लािाियािी?  
 
नदी संज्ञा झाली नसतानंा देखील “अम्बाथगनद्योऱ्हस्िः सूत्रािे ऱ्हस्ि करिे हा प्रमाद आहे. असे प ष्ट्कळ 

अभ्यासकािें मत आहे. 
 
बालमनोरमाकार म्हितात – कधतपये सामान्द्ये नप संकत्िमाधश्रत्य कथंधित् समादि ः । (धस. कौ. िी 

प्रस्त त पकं्तीिरील बालमनोरमा) 
 
“ऊकारादप्यडूः िक्तव्यः” इधत ऊडःन्द्तत्िात् स भ्र शब्दस्य नदीत्िात् सम्ब द्धौ नदीऱ्हस्िः । असे 

मधल्लनाथािें म्हििे आहे. (६-११ भ. का. मधल्लनाथी) ऊकारान्द्त शब्दाहूनधह ऊङ होतो. या ििनाने  
 
“स भ्र ” हा ऊङन्द्त झाला म्हिून नदीसंज्ञक होऊन संबोिनातं ऱ्हस्िािें कायग होते. 
 
जयमंगलािें मत असें – ‘भ्र ूशब्दात्’ अप्राधिजाते :- इत्याधदनोडः उििान्द्तमात्रस्य धििानाब्दह व्रीधहः । 

उपसजगनत्ि ंि । प नः धस्त्रयामूडः । “अन्द्ताधदिच्च” ६-१-८५ इधत पूिग प्रत्यन्द्तित्िात् प्रधतपाधदकत्िम् अतः सम्ब द्धौ 
– ऱ्हस्ित्िम् (६-११ भ. का. जयमंगला) 

 
श्रीशषेराज शमा धलधहतात – िस्त तस्त  रामस्य शोकधििशमानसत्िात् बोिाऽऽ भािने 

च्य तसंस्कृत्यात्मको दोषोऽधप ग ि एिेधत सि ंधनरिद्यम् । (६ । ११ भ. का. िन्द्द्रकला धिद्योधतनी) िस्त तः सीतेिें 
अपहरि झाल्याने राम द ःधखत झाला होता. त्याम ळे त्याच्याकडून कोठलाधह दोष होिे स्िाभाधिक आहे. परंत  
अशा पधरन्सस्थतींत दोष देखील ग िासारखाि ठरतो. असे मानण्याने सिग व्यिन्सस्थत ज ळते.  
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२. हधिजगधक्षधत धनःशकंो मखेष  मििानसौ । 
प्रिाधत स्िचे्छया िाय रुद्गोच्छधत ि भास्कर । १८-१९ 
 
“हधिजधक्षधत धनः शको मखेष  मििानसौ” इधत भधिः (धस. कौ. सू ३६१) 
 
मघित् या शब्दािें मििान् हे रूप धसद्ध करीत असतानंा धसद्धातं कौम दीत िरील पनं्सक्त आढळते. मििान् 

हे दीघगकायग धशष्टसंमत आहे हे सागंण्यासाठी भिोजींनी भिीिें “हधिजगधक्षधत .... “हे ििन घेतलेले आहे. 
 
मििान् = महयते (पूज्यते) इधत, “मह पूजायाम्” या िात हून “श्वन्न क्षम् (३१५७) या औिाधदक सूत्राने 

मघिन् असें धनपातन होंते. “मििा बह लम्” ६-४-१२८ या सूत्राने धिकल्पाने “तृ” असा अन्द्तादेश होतो. नंतर 
“उधगदिा सिगनामस्थानेऽिातोः” ७-१-७० या सूत्राने न मागम होतो. संयोगान्द्त लोप अधसद्ध असल्याने नकार 
लोप होत नाही. 

 
३. यद्यहं नाथ नाऽऽयास्यं धिनासा हतबान्द्ििा । 

नाऽज्ञास्यस्त्िधमदं सिग प्रमाद्यिंारद बगलः ५-८ 
 
“िगे्रो िक्तव्यः (िा. ३३६५) । धिगता नाधसका यस्य धिग्रः । “ख्यि” (िा ३३६६) धिख्यः । कथं तर्थह 

धिनसा हतबान्द्ििा इधत भधिः । धिगतया नाधसकयोपलधक्षता इधत व्याख्येयधमधत । (धस. कौ. सू. ८५९) हे स्पष्ट 
होत नाही. 

 
“उपसगादनोत्परः” ८-४-२८ या सूत्राच्या धसद्धातं कौम दींत िर धदलेलें  धिििेन आहे. धिग्र :- धिगता 

नाधसका यस्य स :- येथे िेग्रो िक्तव्य : हें िार्थतक साधंगतले आहे. धि शब्दाहून पलीकडे आलेल्या नाधसका 
शब्दाला ग्र आदेश होतो तर मग – धिगता नाधसका यस्य असा धिग्रह केला असतानंा टाप् प्रत्यय होऊन धिनसा 
– हा भिीने केलेला प्रयोग ज ळत नाही. कारि हा ग्रादेश नसादेशािा अपिाद आहे. यािर भिोजी समािान 
करतात कीं, धिगता नाधसका धिनाधसका असा प्राधद समास करािा. आता हा बह व्रीधह समास नसल्याने “पद्द,न-
” ६-१-६३ या सूत्राने नसादेश होऊन धिनसा असे तृतीयान्द्त रूप तयार होईल. उपलधक्षतेधत अध्याहायगम् असें 
बालमनोरमाकार म्हितात. 

 
मधल्लनाथ म्हितो – धिनसा हतबान्द्ििा – धिगता नासा नाधसका यस्याः सा धिनसेधत नासान्द्तो बह व्रीधहः 

। घोिा नासा ि नाधसका” इत्यमरः नाधसकान्द्तत्ि े“उपसगाच्च” इधत नसादेश ंबाधित्िा “िगे्रो िक्तव्यः” इधत 
ग्रोदेश ेधिगे्रधत स्याधदधत । (५-८ भ. का. मधल्लनाथी) 

 
जयमंगल- धिनासा हतबान्द्ििा – धिगता नासा यस्याः । नासैि नाधसकेधत ‘केऽिः’ ७-४-१३ इधत ऱ्हस्ित्िे 

रूपं, तस्या नसादेशस्य धििीयमानत्िादत्र संभि एि नान्सस्त (५-८ भ. का. जयमंगल) 
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भिोजी दीधक्षत ि मधल्लनाथ “धिनसा” असा पाठ घेतात तर जयमंगल, श्रीशषेराज शमा धिनासा असा 
पाठ घेतात. 

 
४. सूतोऽधप गंगासधललैः पधित्िा सहाऽश्वमात्मानमनल्पमन्द्य ः । 

सतीतयो राघियोरिीयन् श्वसन्द्कद ष्ट्िं प रमाधििशे ॥ ३- १८ 
 
“इण्िधदक इधत िक्तव्यम्” (िा. १५७७) अधियन्सन्द्त । अध्यगात् । केधिन्द्त  

आिगिात काधिकारोक्तस्यैिाधतदेशमाह ः । तन्द्मते यण्न । तथा ि भधि :- ससीतयो रािियोरिीयन् इधत । (धस. कौ. 
सू २४६२) 

 
“घ मास्थागापाजहाधतसा ंहधल ६-४-६६ या सूत्राच्या धसद्धातं कौम दींत िर धदलेली ििा आढळते. 
 
(िा.) इक िातूला इण् िातूिी काये होतात. उदा. अधियन्सन्द्त – तेथे ‘इिो यण्’ ६-४-८१ या सूत्राने यण् 

होतो. तसेि “अध्यगात्” येथे “इिो गा ल धडः” याने गा आदेश होतो. काहंींच्या मते ज्या अथी हे िार्थतक 
आिंिात के या अधिकारातं असलेल्या ‘इिो गा ल धडः २-४-४५ या सूत्रािर पधठत आहे त्याअथी “इिो यण्’ ६-
४-८१ हे सूत्र त्या अधिकारातं नसल्यानें त्यािा अधतदेश इक ल प्रिृत्त होत नाही म्हिून यण् होत नाही. भिीनेधह 
यण् रधहत प्रयोग केला आहे. उदा. “ससीतयो राघियोरिीयन्” । त्याचं्या मतें यण् न होता इयडः होऊन 
“अिीयन्सन्द्त” असें रूप होते. “राघियोः अिीयन्” यािा अथग “राघिौ स्मरन्” असा होतो. 

 
५ कथं तर्थह “आहध्ि ंमा रघूत्तमम्” इधत भधिः । प्रमाद एिायधमधत भागिृधत्तः । प्राप्येत्यध्याहारो िा । ल्यब्लोपे 
पञ्चमीधत त  ल्यबन्द्तं धिनैि तदथािगधतयगत्र तधिषयम् । भेत्त धमत्याधदत म न्नन्द्ताध्याहारो िास्त  । (धस कौ. स . २६९५) 

 
भधिकाव्याच्या आम्हाला उपलब्ि झालेल्या प्रतींत िरील प्रयोग आढळत नाही. 
 

६. क्र ध्यन्द्क लं िष्यरयधत धिप्रिन्सन्द्हयास्यन्द्स तस्तप्स्यधत मा ंसमन्द्य म् । 
इत्यं नृपः पूिगमिाल लोिे ततोऽन जजे्ञ गमनं स तस्य ॥ १-२३ 
 
“अन पसगाज्ज्ञः” १-३-७६ गा ंजानीते । अन पसगात् धकम् । स्िगग लोकं न प्रजानाधत कथं तर्थह भिीः ‘इत्थं 

नृपः पूिगमिाल लोिे ततोऽन जतजे्ञ गमनं स तस्य’ इधत । कमगधि धलट् । नृपेिेधत धिपधरिामः (धस कौ. सू. २७४३) 
 
धसद्धातं कौम दीच्या आत्मनेपद प्रकरिातं प्रस्त त ििा आली आहे. ‘अन पसगाज्ज्ञः’ । हे सूत्र असे सागंते 

कीं, उपसगगरधहत ज्ञा िात हून आत्मनेपद होते. उदा. गाजंानीते / अन पसगात् असें का म्हटलें? स्िगग लोकं न 
प्रजानाधत या प्रयोगातं प्र उपसगगपूिगक ज्ञा िात  असल्याने आत्मनेपद झाले नाही तर परस्मपैद झाले आहे. असें 
असतानंा भिीच्या उपय गक्त प्रयोगातं अन उपसगगपूिी असून ज्ञा िात हून अन जजे्ञ असें आत्मनेपद कसें झालें? 
भिोजी समािान करतात – कमगधि धलट् लकार येथे मानािा म्हिजे ‘भािकमगिोः’ १-३-१३ या सूत्राने आत्मनेपद 
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होईल ि स तस्य गमनमन ज्ञातम् असा अथग होईल तर मग नृपः या प्रथमान्द्त पदािा अन्द्िय कसा लागेल? 
अिाल लोिे याधठकािी अन्सन्द्ित झालेलें  नृपः हे प्रथनान्द्तपद तृतीयान्द्त होईल. 

 
भिोजींिे हे मत इतर अभ्यासकानंी उिलून िरलेलें  धदसते. जयमंगल म्हितो – अनृजजे्ञ – अन ज्ञातं 

नृपेिेधत धिभन्सक्तधिपधरिामेन तेनेधत योज्यम् । कमगधि धलट् १६०४ ज्ञा अिबोिने इधत परस्मपैधदत्िात् । 
निान पूिादस्मादात्मनेपदं धिधहतम् । (१-१२ भ. का. जयमंगला) 

 
मधल्लनाथाने – अन मेने असा पाठ घेतलेला धदसतो. “मन्द्यतेः कतगधर धलट् । कौम द्यान्द्त  ततोऽन जज्ञ इधत 

पाठमन सृत्य “अन पसगाज्ज्ञ” इधत शास्त्रप्राधतकूल्यम द भाकव्य नृप इत्यत्र नृपेिैधत धिपधरिामं कृत्िा दोषपधरहारः 
कृतः । तदा अन जजे्ञ अन ज्ञातम् । कमगधि जानातेरूपम् प्रथान्द्तम्, । गमनधनधत प्रथनान्द्तम्, । (१-२३ भ. का. मधल्ल.) 

 
श्री. शषेराज शमा म्हितात – “अन पूिात्” ज्ञा धिबोिने इधत िातोः कमगधि धलट्, कतृगिाच्ये 

अन पसगाज्ज्ञः” इत्यनेन आत्मनेपदस्य अप्राप्तेः / (१-२३ भ. का. िन्द्द्रकला – धिद्योधतनी) 
 

७. तेन सङ्ग” तमायेि रामाऽजयं क रु द्र तम् । 
लङ् का ंप्राप्य ततः पापं दशग्रीि ंहधनष्ट्यधस ॥ ६-५४ 
 
तेन सङ्ग तमायेि रामाजयग क रु द्र तम् इधत भधिः । (धस. कौ. सू. २८५३) 
 
धसद्धातं कौम दीतील कृदन्द्त प्रकरिातं भिीिे िर धदलेलें  ििन आढळते. ‘अजयग सङ्गा तम्’ ३-१-१०५ 

या सूत्रािा अथग असा नञ् पिगक जृ िात हून कतगधर यत् प्रत्यय होऊन “अजयगम्” असे रूप धनपातनाने धसद्ध होते. 
मात्र ते संगतम् (मतै्री) यािे धिशषेि असाि.े न. जीयगधत इधत अजयगम् (जीिग न होिारी, कायम धटकिारी) हे 
रामा, त्या आयाशी तंू लिकरि जीिग न होिारी मैत्री कर. हा भधिकाव्यातंील केलेला प्रयोग यथाथग आहे. 

 
मधल्लनाथ म्हितो – अजधरता कम्बलः इधत िृतौ उदाहरिप्रत्य दाहरियोर्थिशषेिधिशषे्ट्यभािािगमात् 

अजयग संगतधमधत तथैि प्रत्य क्तम् । काधलदासेन त  पयायत्िदृष्ट्ट्या मृगैरजययग जरसोपधदष्टम्” इधत िैकल्पेन 
प्रत्य क्तम् । अथिा तत्राधप संगतधमधत शषे इत्यास्ता ंताित् । (भ. का. ६-५४, मधल्लनाथी) श्रीशषेराज शमा देखील 
याि मताला उिलून िरतात. (भ. का. ६-५४, िन्द्द्रकलाधिद्योधतनी) काधशकािृत्तीमध्ये अजधरता कम्बलः असें 
प्रत्य दाहरि धदले आहे. तेथे उदाहरि – प्रत्य दाहरिामंध्ये धिशषेिधिशषे्ट्यभािािें ज्ञान होत असल्याने अजयं 
सङ् गशतम् असेंि साधंगतले. काधलदासाने अजयग संगतम् हे पयाय मानून “मृगैरजयग” जरसोपधदष्टम्” हा 
धिकल्पाने प्रयोग केला आहे ककिा तेथेधह संगतम् असें सोडािें. 

 
“अजयग नोऽस्त  संगतम्” असा अमर कोष आहे. 
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इ) ित्त्वबोणधनी  
 
धसद्धातं कौम दींत आलेल्या भिीकाव्यातंील ििनािंा धििार केल्यानंतर तत्त्िबोधिनी या धसद्धातं 

कौम दीच्या टीकें त भिी काव्यातंील जी ििनें आली आहेत. त्याकडे िळंू. तत्त्िबोधिनी ज्ञानेन्द्द्र सरस्िती यािंा 
गं्रथ असून ज्ञानेन्द्द्र सरस्ितींनी भिीच्या अनेक ििनािंा उल्लेख केलेला आहे. ती सधिस्तर येथे बघाियािी आहेत. 

 
१. हधिजगधक्षधत धनःशको मखेष  मघिानसौ । 

प्रिाधत स्िचे्छया िाय रुद्गोच्छधत ि भास्करः । १८-१९ 
 
यत्त्िाह ः । मत प्पके्षऽधप छान्द्दसत्िान्न दीघग इत्येि भाष्ट्याशय इधत तन्न । मत बन्द्तस्य छान्द्दसत्ि ेमानाभािात् 

। उदाहृतभधिप्रयोगधिरोिाच्चेधत धदक । 
(तत्त्ि बो. सू. ३६१) 

 
“मघिान्” हा शब्द धसद्ध करीत असतानंा दीघगकायाधिषयी धसद्धातं कौम दींत एक पनं्सक्त आली आहे 

त्यािरील तत्त्िबोधिनीत िरील धििेिन आलें  आहे. 
 
प्रकाशकारािें असें म्हििे आहे कीं, मत प् पक्षातं देखील छान्द्दसत्िाम ळें  उपिादीघग होत नाहीं असाि 

भाष्ट्यकाराचं्या म्हिण्यािा आशय आहे. पि हे त्यािें म्हििे बरोबर नाही कारि मत प् प्रत्ययान्द्त मघित् शब्द 
िैधदक आहे. म्हिजे मघ शब्दाहून िदेातंि मत प् प्रत्यय होतो ि भाषेंत तो प्रत्यय होत नाही. असें मानण्यास काहंी 
प्रमाि नाहीं. तसें मानल्यास भधिकाव्यातंील िरील प्रयोगािे कौम दींत जे उदाहरि धदलें  आहे. त्याच्याशी धिरोि 
येतो. कारि िरील प्रयोगातं मद्यिान् हा प्रयोग प्रकाशकाराचं्या म्हिण्याधिरुद्ध ठरतो. म्हिून त्यािें म्हििें बरोबर 
मानता येत नाही असें दीधक्षत म्हितात. 

 
२. राक्षसान्द्बट यजे्ञष  धपण्डीशूराधरएस्तिान् । 

यद्यसौ कूपमाण्डूधक तिैतािधत कः स्मयः ॥ ५-८ 
 
कौरव्यसाहियान्द्माण्डूकशब्दोऽप्यपत्यप्रत्ययान्द्त एिहे गृहयते न त  “तस्येदम्” इत्यिन्द्तस्तेन “यद्यसौ 

कूपमाण्डूधक ति” इधत भधिप्रयोगः धसद्धः । तत्र धह मण्डूकस्येयं भाया इधत धििक्षया तस्येदम्” इत्यण् । (तत्त्ि. 
बो. सू. ४७७) 

 
कौरव्यमाण्डूकाभ्या ंि ४-१-१९ या सूत्रातं कौरव्य हा अपत्यप्रत्ययान्द्त शब्द आहे. येथे अपत्य या अथात 

यञ् प्रत्यय झाला आहे. या कौरव्य शब्दाच्या साहियाने माण्डूक शब्द देखील अपत्य प्रत्ययान्द्त म्हिजे अण् 
प्रत्ययान्द्त घ्यािा लागतो. िर धदलेल्या सूत्रातं अशा अपत्याथांत झालेल्या अण् प्रत्ययान्द्त शब्दाहून ष्ट्फ प्रत्यय 
कराियाला साधंगतला आहे त्याम ळे मण्डूकस्य अपत्यं स्त्री या अथात माण्डूकायनी असें रूप धसद्ध होईल. भिीच्या 
िरील प्रयोगातं हा प्रत्यय धििधक्षत नाही. “तस्येदम्” ४-३-१२० या सूत्राने देखील अण् प्रत्यय साधंगतला आहे. 
परंत  तो ‘तस्य इदम्’ या अथात साधंगतला आहे हा अण् प्रत्यय भिीच्या प्रयोगात धििधक्षत आहे म्हिून कूपमाण्डूधक 
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हा प्रयोग ज ळतो त्या प्रयोगातं मण्डूकस्य भाया या अथात ‘तम्येदम्’ सूत्राने अण् प्रत्यय होऊन माण्डूकी ि 
संबािंनािे एकििन माण्डूधक असे रूप धसद्ध होते. 

 
३. कौसल्याऽसाधि स खेन रामः प्राके्वकयीतो भरतस्ततोऽभतू् । 

प्रासोष्ट शत्र न्द्घम दारिेष्टमेका स धमत्रा सह लष्यरमिेन ॥ १-१४ 
 
योगः संबन्द्ि स िेह दम्पधतभाि एिधेत नाग्रहः, ककत  जन्द्यजनकभािोऽधप गृह्यते, । संकोिे मानाभािात् । 

तेन कौसल्ययाऽसाधि स खेन रामः प्राके्वकयीतो भरतस्ततोऽभतू् । इधत भधिप्रयोगः संगच्छते । केकयस्य द धहता 
केकयी । “जनपदशब्दात्क्षधत्रयादञ्” इत्यपत्यप्रत्यये त  कैकयीधत स्यात् ।(तत्त्ि बो. सू ५०४) 

 
“प यंोगादाख्यायाम् । ४-१-४८ या सूत्रातंील योग शब्दािा अथग संबिं असा आहे. तो संबिं दम्पधतभाि 

म्हिजे पधतपत्नींिाि असािा असा आग्रह नाही तर जन्द्यजनक संबंि देखील िालतो. कारि तो दंतधपरूपि 
मानािा याला प्रमाि नाही. सामान्द्य सबिं मान्द्य केला तरि प्रस्त तिा भिीिा प्रयोग योग्य ठरतो. येथे केकयस्य 
द धहता केकयी असा जन्द्यजनक संबंि धििधक्षत आहे. ‘जनपदशब्दात् क्षधत्रयादञ्’ ४-१-१६८ या सूत्राने जर 
अपत्य प्रत्यय केला तर कैकयी असें रूप तयार होईल. 

 
४ अधजग्रह –त्तं जनको िन स्तदे्यनार्थदददै्दरत्यप रं धपनाकी । 

धजज्ञासमानो बलमस्य बाहोहगसन्नभाङक्षीद्रघ नन्द्दस्तत् ॥ २-४२ 
 
यदधप “श्र ग्रहदृशाम्” इधत कमगत्िम क्तम् तत्र दृधषग्रहिं प्रामाधिकमेि । श्र िोतेस्त  शब्दकमगकत्िान्सत्सद्धम् 

। ग्राहेर्थिकमगत्ि ंयद्यधप “अधजग्रहत्तं जनको िन स्तत् इधत भधिप्रयोगस्य, अयाधितारं न धह देिदेिमधद्र : स ता ं
ग्राहधयत ं शशाक इधत काधलदासप्रयोगस्य िान ग िम् । तथाधप बहूनामसंमतमेि । अत एि तं िन रधजग्रहद बोधििान् 
स ता ंग्राहधयत म िाह्यत्िने बोिधयत म् इत्येिम क्तप्रयोगे समथगयािंधक्ररे । (तत्त्ि बों सू. ५४०) 

 
“श्र ग्रहदृशाम्” याधठकािी जरी या िातंूना कमगत्ि साधंगतले असले तरी दृश् िातंूिे ग्रहि प्रमािाला 

िरून आहे. “श्र ” िातंूिे कमगत्ि “गधतब धद्धप्रत्यिसानाथगशब्दकमाकमगकािामधिकता स िौ’ १-३-५२ या 
सूत्रातंील शब्दकमगकत्िाम ळे धसद्ध होते. तथाधप इतर अभ्यासकानंा ते मान्द्य नाही म्हिूनि तं िन ः अधजग्रहत् 
म्हिजेि बोधितिान् – आपल्या म लीिा धििाह करण्याच्या दृष्टीने धििाह व्हािा या दृष्टीने त्या िन ष्ट्यािें ज्ञान 
करून धदले असे भिीच्या िरील प्रयोगािें समथगन केले आहे. 

 
याधिषयी इतर काहंी धटकाकारािंी मतें प ढील प्रमािे आहेत. म ग्िबोिकाराचं्या मतें – “धिजन्द्तस्य 

ग्रहिातोः प्रयोज्यकत गः कमगसंज्ञाधििानात् “तम्” इधत कमगत्िम् । पाधिधनना त  यद्यधप धिजन्द्तस्य ग्रहेः 
कमगसंज्ञाधििानं न कृतम् तथाधप प्रयोगदशगनात् तत् अन सन्द्िेयम् यथा रघ िशं े१५ सगे “भरतः गन्द्ििान् आतोद्य ं
ग्राहयामास” । 



 

अनुक्रमणिका 

धिजन्द्त ग्रह् िातूच्या प्रयोज्य कत्याला कमगसंज्ञा होते असे धििान केल्याने तम् येथे कमगसंज्ञा झाली आहे. 
पाधिनींनी जरी धिजन्द्त ग्रह् िातूला कमगसंज्ञा साधंगतली नसली तरी तसे प्रयोग धदसत असल्याने कमग संज्ञा 
मानाियाला हकत नाही. काधलदासनेधह असा प्रयोग केलेला आहे. 

 
“अत्र ग्रधहत्यज्योण्यगन्द्तयोर्थिकमगकत्िम् अन सन्द्िेयम्” इधत मधल्लनाथः । मधल्लनाथाने देखील ग्रह ि त्यज् 

िातंूना धिकमगकत्ि होते असे म्हटले आहे. 
 
पाधिधनव्याकरिे धिजन्द्तस्य ज्ञानाथगिातोः प्रयोज्यकत गः कमगसंज्ञाधििानात् “अधजग्रहत्” = बोधितिान् 

इधत धिजन्द्तस्य ग्रहेः ज्ञानाथगत्िम् केधित् आहूः 
 
पाधिधन – व्याकरिामध्ये धिजन्द्त अशा ज्ञानाथगक िातूच्या प्रयोज्य कत्याला कमगसंज्ञा होते असे धििान 

केल्याने अधजग्रहत् म्हिजे बोधितिान् हा धिजन्द्त ग्रह् िात  ज्ञानाथग असल्याने कमगसंज्ञा होते. (त्याच्या 
प्रयोज्यकत्याला) असेधह काहंी म्हितात. 

 
५. इत्यंप्रिादं य धि सम्प्रहारं प्रिक्रतू रामधनशाधिहारौ । 

तृिाय मत्िा रघ नन्द्दनोऽथ बािेन रक्षः प्रिनाधन्नरास्थत् ॥ २-३६ 
 
श्यन्नधप दैिाधदकिातूपलक्षिमातं्र, न त  स्ियं धििधक्षतः । तेन तृिाय मत्िा रघ नन्द्दनोऽधप बािेन रक्षः 

प्रिनाधन्नसास्थत् इधत भधिप्रयोगः संगच्छते । (तत्त्ि बो. सू ५८४) 
 
“मन्द्यकमगण्यनादरे धिभाषाऽप्राधिष ” २-३-१७ या सूत्रािरील धसद्धातं कौम दींत आलेल्या ‘श्यना 

धनदेशात्’ या पकं्तीिरील धिििेनातं तत्त्िबोधिनींत उपय गक्त श्लोक आला आहे. 
 
प्रस्त तच्या पकं्तीत जो श्यन् आला तो धदिाधद िातूिें उपलक्षि आहे. तेथे श्यन् मिील यकार धदसलाि 

पाधहजे असे नाही. त्याम ळे ‘तृिाय मत्िा रघ नन्द्दनोऽधप’.... हा भिीिा प्रयोग स संगत ठरतो. मत्िा येथे मन् िातूिें 
पूिगकालिािकािें रूप असून यकार धदसत नाही. येथे “तृिाय मत्िा” यािा अथग “तृि ंमत्िा” असा आहे. येथे 
मत्िा हा धदिाधद गिातंील िात  आहे ि तृिम् हे त्या िातूिें कमग आहे. त्या कमािी ित थी झाली आहे. 
‘मन्द्यकमगण्यनादरे धिभाषाऽप्राधिष ’ । या सूत्राने तृिाय मत्िा िा अथग ‘अनादृत्य’ अनादर करून असा आहे. 

 
६. सोऽध्यैष्ट िदेाधस्त्रदशानयष्ट धपतृनताप्सीत्सममंस्त बन्द्िून् । 

व्यजेष्ट षड् िगगमरंस्त नीतौ समूलघातं न्द्यििीदरींि ॥ १-२ 
 
“तृधपि सकमगको-प्सन्सस्त । धपतृनताप्सीत्सममंस्त बन्द्िून्” इधत भधिप्रयोगात् । तेनास्मात् कमगधि क्तः 

नास्तीधत न शकंनीयम् (तत्त्ि बो. सू. ७०५)  
 



 

अनुक्रमणिका 

‘पूरिग िस धहताथगसदव्ययतव्यसमानाधिकरिेन’ । २-२-११ या सूत्रािरील तत्त्िबोधिनींत िर धदलेला 
भिीिा श्लोक आला आहे. “तृधप” हा िात  सकमगक देखील आहे असे धपतृन् या भिीच्या प्रयोगािरून धसद्ध होते. 
म्हिून तृधप िात हून कमाधि क्त होत नाही अशी शकंा घेऊ नयें. 

 
धपतृनताप्सीत् – या प्रयोगातं धपतृन् हे आताप्सीत् िे कमग आहे. अथाति तृप् प्रीिने हा िात  सकमगक 

आहे. 
 

७. मोधदष्ट्ये कस्य सौरव्येऽहं को मे मोधदष्ट्यते स खे । 
आदेयाः कककृते भोगाः क म्भकिग त्िया धिना ॥ १६-२४ 
 
तथा ि भधिः प्राय ंक्त - यत्कृतेऽरीधन्नगृह्णीमः । आदेयाः कककृते भोगाः क म्भकिग त्िया धिना” इधत ८-९-

११ (तत्त्ि. बो. सू. ७०५) 
 
“प रिग िस धहताथगसदव्ययतव्यसमानाधिकरिेन” । २-२-११ या सूत्रातंील “अव्यया” संबिंी कििार 

करीत असतानंा भिोजी दीधक्षतानंी असे साधंगतले कीं, पूिोत्तरसाहियात् कृदव्ययमेि गृह्यते । तेन तद पधर 
इत्याधद धसद्धम् । प्रस्त तच्या सूत्रातंील सत् आधि तव्य ह्या पूिोत्तर पदाचं्या साहियाने अव्यय म्हिजे कृद अव्ययि 
होय. त्याम ळे ‘तद पधर’ इ. धसद्ध होतात. भिीने देखील कककृते िा प्रयोग केला आहे. कककृते हे अव्यय आहे. 
त्यािा अथग “कस्य कृते” असा असून त्याच्याशी कोिािाधह समास झाला नाही. श्रीशषेराज शमा म्हितात – 
कककृते – कृते इधत धनधमत्ताऽथगकमव्ययम् । कस्य कृते ।” (भ.का. १६-२४ िन्द्द्रकला – धिद्योधतनो) 

 
८. रिपन्सण्डतोऽग्ऱ्यधिब िाऽधर प रे कलहं साममधहतः कृतिान् । 

ज्िलदन्सग्न राििगृहं ि बलात् कलहंसराममधहतः कृतिान् ॥ १०-२ 
 
अन्द्ये त  कारकषठ्या एि समासधनषेिोऽयम्, शषेषष्ट्ठ्याृृ त  समासः स्यादेिते्याह ः । एतेन ‘कलहं स 

राममधहतः कृतिान’ इधत भधिप्रयोगो व्याख्यातः । राममधहतः सः कलहं कृतिाधनत्यन्द्ियः । (तत्त्ि. बो. सू. ७०६) 
 
‘क्तेन ि पूजायाम्’ २-२-१२ या पाधिनींच्या सूत्रािरील ‘रामपूधजत इत्यादौ त  भतेू क्तान्द्तेन सह 

तृतीयासमासः (प्रस्त त सूत्रािरील धस. कौ.’) भिोजी दीधक्षताचं्या पकं्तीिर धििेिन करतानंा तत्िबोधिनीने िरील 
उल्लेख केलेला आहे. रामपूधजतः इत्याधद सामाधसक पदामंध्ये “भतू” अथात क्तान्द्ताशी तृतीयासमास होतो. 
याधिषयी आिखी काहंी मतातंरे तत्त्िबोधिनीने धदली. त्यातीलि “अऩये त  ...” हे एक आहे. तत्त्िबोधिनी म्हिते 
कीं, कलहं स राममधहतः कृतिान् हा भिीिा प्रयोग म्हिूनि ज ळतो. राममधहतः सः कलहं कृतिान् असा अन्द्िय 
करािा. येथे राममधहतः हा समास, मह पूजायाम् िातूच्या मधहतः या क्तान्द्ताशी भतेू अथात रामेि मधहत :- असा 
झाला आहे. 

 
९. ददैद गः खस्य मादृग्भ्यो िायैरामोदम त्तमम् । 

धलम्पैधरि तनोिातैिेतयः स्याज्ज्िलो न कः ॥ ६-८० 



 

अनुक्रमणिका 

“तदहगम्” इधत धनदेशात् ‘कतृगकमगिोः कृधत’ इत्येतदधनत्यम् तथा ि ‘िायैरामोदम त्तमम्’ इधत भधिप्रयोगः 
संगच्छते इधतः (तत्त्ि बो सू. ६२३) 

 
‘तदहगम्’ । ६-१-११७ या सूत्रातंील धनदेशािरून ‘कत गकमगिोः कृधत’ । २-३-६५ या सूत्राने साधंगतलेली 

कतगधर ि कमगधि षष्ठी अधनत्य आहे असे धसद्ध होते. ही गोष्ट स्पष्ट करण्यासाठी “िायैरामोदम त्तमम्” हा भिीिा 
प्रयोग धदला आहे. ‘िायेः’ येथे “श्यािय िा” ३-१-१४१ या सूत्राने ि प्रत्यय झाला आहे. आता हे कृदन्द्त तयार 
झाले. त्यायोगें “आमोदम्” या कमािी षष्ठी धिभन्सक्त व्हाियाला पाधहजे होती पि ती झाली नाही तर कमगधि 
धितीया धिभक्ती झाली आहे. यािरून कतृगकमगिोः’ ... ।’ या सूत्राने धिधहत केलेली धितीया धिभन्सक्त अधनत्य 
आहे. असे एकमत ‘कतृगकमगिोः कृधत’ या सूत्रािरील तत्त्िबोधिनीत धदले आहे. 

 
या श्लोकािा आिखी एक उल्लेख धमळतो. तो असा, - तदहगम् । अहगतीत्यहग पिाद्यच । यद्यपी कृद्योगे 

कमगधि षठया भधितव्यम् । तथाधप अत्र सौत्रो धिभन्सक्तव्यत्यय इत्येके । “कमृगकमगिो :- इधत षठया अधनत्यत्िे 
ज्ञापकधमदम् । तेन ि ियैरामोदम  – तमम् – इधत भधिप्रयोगः संगच्छत इधत त  कारकेष  अिोिाम । (तत्त्ि. बो. 
सू. १७८०) 

 
‘तदहगम्’ । ५-१-११७ या सूत्रािर धिििेन करीत असतानंा िरील भिीिा श्लोक आला आहे. कृदंत्ताशी 

योग असतानंा जरी कमािी षष्ठी होिे योग्य आहे तथाधप हा जो धिभक्तींत बदल पडलेला आहे तो सौत्र आहे असें 
काहंी जि म्हितात. “कतृगकमगिोः कृधत” या सूत्राने साधंगतलेली षष्ठी अधनत्य आहे यासाठी हें ज्ञापक आहे. 
त्याम ळे “ियैरामोदम त्तमम्” हा भधिकाव्यातंील प्रयोग स संगत ठरतो याधिषयी अधिक धििेिन िर केले आहेि. 

 
१०. सिगस्य म खस्य दशगनः संम खीन :- “संम खस्य” इधत नोक्तम् । प्रत्ययसंधनयोगेनैि 
समशब्दस्यान्द्त्यलोपधनपातनात् । संशब्दस्त  समशब्दाथे न दृश्यते “सम ंखो भि” इत्यत्र “अधभम खः” इत्यथगप्रतीतेः 
। तत्र ि खप्रत्यस्याजधनष्ट्यमाित्िात् । कथं तर्थहसंय गे संम खीनं तम द्गभदं प्रहसेत कः” इधत भधिः । 
अधभम खािस्थानात्सामर्थ्यात् भधिष्ट्यतीधत हरहत्तः (तत्त्ि. बो. सू. १८०७) 

 
भधिकाव्याच्या आम्हाला उपलब्ि झालेल्या प्रतीत िरील प्रयोग आढळत नाही. 
 

१२. व्रातीनव्यालदीप्राऽस्त्रः स त्िनः पधरपूजयन् । 
पषगिलान्द्महाब्रहै्मराट नैकधटकाश्रमान् ॥ ४-१२ 
 
तथा ि भाष्ट्यं “पाषगदकृधतरेषा तत्रभिता”ं , ‘सिगिदेपाषगद’ हीदं शास्त्रम् इधत ि । भधिस्त्िाह “पषगिलान् 

महाब्रहै्मराट नैकधटकाश्रमान्” इधत “पषगदेषा दशािरा” इधत मन ः (तत्त्ि बो. स. १९१९) 
 
“रजः कृष्ट्यास धतपधरषदो िलच” । ५-२-११२ या सूत्रािरील धसद्धान्द्तकौम दींत भिोजी दीधक्षत म्हितात 

की, “पषगधदधत पाठान्द्तरम्” सूत्रातं ... पधरषद असा शब्द पाधिधन घालतात. परंत  “पषगद असा देखील पाठभेद 
धदसतो. “पषगद” हा शब्द ज्यातं िापरलेला आहे असें काहंी प्रयोग तत्त्िबोधिनीकार देतात. “सिगिदेपाषगद हीदं 
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शास्त्रम्” ‘पाषगदकृधतरेषा तत्रभिताम्’ महाभाष्ट्यकाराचं्या िरील प्रयोगातं पाषगद शब्द आला आहे. तसेि भिीच्या 
िर धदलेल्या श्लोकातं ‘पषगद’ शब्द धदसतो. मनूने देखील ‘पषगदेषा दशािरा’ या प्रयोगातं “पषगद” शब्दािा उपयोग 
केला आहे. 

 
या “पषगद” शब्दाधिषयी सधिस्तर धििरि याि प्रकरिातं माििीय िात िृत्तीतील भिीच्या ििनािंा 

उल्लेख यातं पधरच्छेद क्रमाकं ६ मध्ये केले आहे. 
 

१३. क म्भकिगस्ततोऽगजीभ्द्रटािंाऽन्द्यान्द्न्द्यिीिृतत् । 
उपायंस्त महाऽस्त्राधि धनरगाच्च द्र तं प रः ॥ १५-२१ 
 
स्िकरिशब्देन भायास्िीकारो गृह्यते इधत िृधत्तकृत् । भधिस्त  स्िीकारमाते्रऽधप प्राय ंक्त “उपायंस्त 

महास्त्राधि इधत (तत्त्ि. बो. सू. २७२९) 
 
“उपाद्यमः स्िकरिे” । १-३-५६ या सूत्रातंील “स्िकरि” शब्दािा अथग सागंत असतानंा भिीिा िर 

धदलेला श्लोक आला आहे. िृधत्तकारािें असे मत आहे कीं, स्िकरि म्हिजे केिळ भायेिा स्िीकार. भिीने 
स्िकरि म्हिजे स्िीकार – मग तो केिळ भायेिाि असािा असा आग्रह नाही – असा अथग कल्पून ‘उपायंस्त 
महास्त्राधि’ मोठमोठ्या अस्त्रािंा स्िीकार केला. असा प्रयोग केला आहे. श्रीशषेराज शमा म्हितात – “अत्र 
स्िकरिमौपिाधरकम्” (१५-२१ भ. का िन्द्द्रकला धिद्योधतनी टीका) जयमंगलािे देखील तसेंि म्हििें आहे. 
‘महास्त्राधि उपायंस्त स्िीकृतिान् । औपिाधरकमत्र स्िीकरि तेन तङ्’ । (१५-२१ भ. का. जयमंगला) 

 
१४. ऋष्ट्यमूकेऽ निद्योऽन्सस्त पण्यभ्रातृििः कधप । 

स ग्रीिो नाम ियोऽसौ भिता िारुधिक्रमः ॥ ६-५१ 
 
इह सूते्रऽिद्यादीधन धनर्थिभन्सक्तकाधन पृथक्पदाधन तत्र ियाशब्दष्टाबन्द्तोऽन धक्रयते । न त्ियं िन्द्िेन जसन्द्तेन 

धनदेशः । तेन ियेधत धस्त्रयामेि धनपात्यते । अधस्त्रयातं  िृङ : “ऋहलोण्यगत्” । िाया ऋन्सत्िजः । ऋन्सत्िजामधप यज्ञमाते्र 
िरिीयत्िादधनरोिोऽन्सस्त स्त्रीत्ि ं त  नास्तीधत ण्यदेि भिधत । एतच्च िृधत्तकारमतम् । न िात्र “एधतस्त -” इधत 
क्यप्शङक्यः । तत्र िृि एि ग्रहि ंन त  िृङ इधत धसद्धान्द्तात् । भधिस्त  िन्द्िाज्जसा धनदेश इधत मत्िा प धल्लङगेऽधप 
यतग प्राय ंङक्त “स ग्रीिो मम ियोऽसौ” इधत (तत्त्ि. बो. सू २८४९) 

 
“अिद्यपण्यियां गहयगपधितव्याधनरोिेष ” । ३-१-१०१ या सूत्रािरील तत्त्िबोधिनींत भिीच्या िरील 

श्लोकािा उल्लेख केलेला आहे. 
 
प्रस्त त सूत्रातं अिद्य इ. पदािंा धिभक्तीरधहत उल्लेख केलेला आहे. “िया” हा टाप् प्रत्ययान्द्त शब्द आहे. 

हा िन्द्ि समास असून जस् प्रत्ययान्द्त धनदेश आहे असे म्हिू ंनये त्याम ळे िया हा शब्द स्त्रीकलगीि धनपातीत होतो. 
स्त्रीकलगी नसतानंा िृडः िात हून “ऋहलोण्यगत्” या सूत्राने ण्यत् प्रत्यय होतो. उदा. िायाः ऋन्सत्िज येथे ण्यत् 
प्रत्यय झाला आहे. ऋन्सत्िजामंध्ये देखील “िरिीय” ह्या अथात अधनरोि = अप्रधतबन्द्ि आहे. स्त्रीत्ि नाही. म्हिून 
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ण्यत् प्रत्ययि होतो. हें िृधत्तकारािें मत आहे. याधठकािी “एधतस्त शास्िृदृज षः क्यप्” सूत्राने क्यप् होईल अशी 
शकंा घेऊ नये. कारि प्रस्त त सूत्रातंील “िृ” म्हिजे िृडः िात  नसून िृज िातूिा धनदेश आहे. भिीने प्रस्त त 
सूत्रातं िन्द्ि समास ि जस् प्रत्ययान्द्त धनदेश आहे असे मानून प कल्लगात देखील यत् िा प्रयोग केलेला आहे. 
“स ग्रीिो मम ियोऽसौ” या प्रयोगातंील “ियगः” हा प कलगी धनदेश आहे. 

 
श्री शषेराज शमा धलधहतात – “िृडः संभक्तौ” इधत िातो :- पूिगसूते्रिैि (“अिद्यपण्य-” ) अधनरोिेऽथे 

ण्यदपिादी यत्प्रत्ययाऽन्द्तो धनपातः (६-५१ भ. का. िदं्रकला- धिद्योधतनी) मधल्लनाथ म्हितो – धकन्द्त  धस्त्रयामस्य 
धनपातनात् प ंधस प्रयोगः किेः स्िातन्द्त्रात् (६-५१ भ. का. मधल्लनाथी) 

 
१५. तेन सङ्गसतमायेि रामाऽजयग क रु द्र तम् । 

लङका ंप्राप्य ततः पापं दशग्रीि ंहधनष्ट्यधस ॥ ६-५४ 
 
इहाजयगधमधत सम दायस्य संगतं िाच्यधमत्यथौ न ग्राह्यः पयायािा ं य गपत्प्रयोगासंभिनेाजयग सता ं

संगतधमधत प्रयोगानापते्तः । तेन संगतधमधत भधिप्रयोगान पपते्ति । (तत्त्ि. बो. सू. २८५३) 
 
“अजयं संगतम् ।” ३-१-१०५ या सूत्रािरील धसद्धातं कौम दींत भिीिा िर धदलेला श्लोक घेतलेला आहे. 

तत्त्िबोधिनीकार म्हितात याधठकािी “अजयगम्” हें पद “सम दायाशी मतै्री” अशा अथािे िािक आहे, असें म्हिूं 
नये. कारि “अजयग नोऽस्त  सङ्ग्तम्” असा अमरकोश आहे. त्यान सार अजयगम् ि संगतम् हे पयायशब्द आहेत.  

 
त्यािंा एकदम प्रयोग होिे संभित नाही. अजयं सता ंसंगतम् हया प्रयोगािी अनापधत्त येईल. तसेि ‘तेन 

संगतम्’ या भिीच्या प्रयोगािी उपपधत्त लागिार नाही. 
 

१६. राघिस्य ततः कायग कारुिानरप ङ्ग्िः । 
सिगिानरसेनानामाश्वागमनमाधदशत् ॥ ७-२८ 
 
आदे्य योगरुधढर्थितीये त  योगमात्रधमधत धििेकः । अत एि धितीये िात्ियग प्रधत कारकान्द्ियो भित्येि । तथा 

ि भधि :- राघिस्य ततः कायग कारुिानरप ङ्गािः । सिगिानरसेनानामश्वागमनमाधदशत् – इधत । (तत्त्ि. बो. उिाधद 
सू. १) 

 
“कृिापाधजधमस्िधदसाध्यशूभ्य उण्” । १ या उिाधद सूत्राने ‘करोधत इधत’ या अथात “कृ” िात हून उण् 

प्रत्यय होऊन कारु हा शब्द तयार होतो. त्यािा अथग धशल्पी ि कारक असा आहे. तत्त्िबोधिनीकार म्हितात कारु 
म्हिजे धशल्पी हा अथग योगरूढीने धनष्ट्पन्न होतो तर कारु म्हिजे कारक : हा अथग केिळ योगाने म्हिजे सूत्राने 
धनष्ट्पन्न होतो. भिीच्या श्लोकातंील कारु शब्द योगाने म्हिजे कृ िात हून उण् प्रत्यय लागून तयार झाला आहे. 
िात्िथाशी कारकािा अन्द्िय होतो. 
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१७. माऽऽिधिष्ठा जटाय ं मा ंसीता ंरामाऽहमधैक्षधष । 
उपान्सस्थतैिम क्ते तं स खायं राघिः धपत ः । ६-४२  
 
तथा ि “आय जीधितकालो ना” इत्यत्राय ः शब्दः सकारान्द्तः इत्येि व्याख्यायता ं

धकम कारान्द्ताभ्य पगमेनेधत िेत् । आत्राह ः सकारान्द्त आय ः शब्दो नप ंसक इधत तस्य प कलङगता नेत्याशयेन 
तथोक्तधमधत । अन्द्ये त  छन्द्दसीिः इधत सूत्रस्य भाषाया ंप्रिृत्यभाि ेमाऽऽििीष्ठा जटाय ं माम् “इधत भधिप्रयोगः । 
“तटीं धिन्द्ध्यस्तत्रादे्ररभजत् जटायोः प्रथमजः इधत धिन्द्ध्यििगने अधभनन्द्दोक्तप्रयोगि न संगच्छतेत्याहः । िस्त तस्त  
जटा ंयाधत प्राप्नोतीधत जटाय ः । मृगय्िाधदत्िात्क  आयातीत्यात्य ः (तत्त्ि बो. उ.सू. २) 

 
उिाधद प्रकरिातंील “छन्द्दसीिः” । २ या सूत्रािरील तत्त्िबोधिनींत िरील ििा आली आहे. आय ः शब्द 

ज्याधठकािी आलेला आहे असें िगेिगेळे प्रयोग येथे धिििेनासाठी घेतले आहेत. ‘आय जीधितकालो ना’ या 
प्रयोगातं आय  शब्द आहे. तो आय स् असा सकारान्द्त आहे असेि व्याख्यान करा. आय  असा उकारान्द्त मानण्यािे 
कारिि काय? यािर उत्तर देतात सकारान्द्त आय स् हा शब्द नप सककलगी आहे. म्हिून तो प कंलगी ठरंू शकत 
नाही. या अधभप्रायाने साधंगतले आहे. काहंी जि असें म्हितात कीं, “छन्द्दसीि:” हे सूत्र लौधकक भाषेत प्रिृत्त 
होत नसल्याने भिीच्या प्रयोगातंील “जटाय म्” हें पद ककिा अधभनन्द्दािा “जटायोः” हा प्रयोग ज ळत नाही. 
िस्त तः जटा ंयाधत प्राप्नोधत इधत जटाय ः “मृगय्िादयि” । ३९ या सूत्राने येथे “क ” होतो. आयाधत इधत आय ः अशी 
य त्पधत आहे. म्हिून ‘जटाय षा जटाय ं ि धिद्यादाय ः तथाय षा’ हा धिरुप कोष “िाय ना जगदाय ना” हा ििगधििेक 
बरोबर आहे. 

 
१८. ततधित्रीयमािोऽसौ हेमरत्नमयो मृगः । 

यथाम खीनः सीतायाः प प्ल ि ेबह  लोभयन् ॥ ५-४८ 
 
“असादृश्ये” इधत प्रधतषेघात् सादृश्ये यथाशब्दस्य कथं समासस्तत्राह धनपातनाधदधत । एति 

िृधत्तग्रन्द्थमन सृत्य उक्तम् । भधिकाव्ये त  पदाथानधतिृत्तौ यथाशब्दः आधश्रतः । तथा ि मायामृगं प्रक्रम्योक्तम् – 
“यथाम खीनः सीतायाः प प्ल ि ेबह  लोभयन्” इधत । (तत्त्ि बो. सू. १८०७) 

 
“यथाम खसंम स्य दशगनः खः” । ५-२-६ या पाधिनींच्या सूत्रातं म खस्य सदृश ंयथाम खम् हा यथा शब्दाशी 

सादृश्याथात झालेला समास आहे. तत्त्िबोधिनीकारानंी अशी शकंा उपन्सस्थत केली आहेत कीं, ‘यथाऽसादृश्ये’ । 
२-१-७ या सूत्राने यथा शब्दािा सादृश्य हा अथग नसतानंा म्हिजे असादृश्य या अथात असलेल्या यथा िा समास 
होतो. असें असतानंा यथाम खम् या समासािी संगधत कशी लािायिी? धनपातनाने हा समास होतों असें उत्तर येथे 
धदले आहे. िृधत्तग्रन्द्थाला अन सरून येथे असें उत्तर धदले आहे. भधिकाव्यातं मात्र पदाथानधतिृधत्त या अथात 
असलेल्या यथा शब्दाशी समास झाला आहे. उदा. मायामृगाला अनसरून यथाम खीनः – यथाम खं दशगनः असा 
प्रयोग केला आहे. पदाथानधतिृधत्त म्हिजे पदाथािा अधतक्रम न करिे. 
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अणधकार काांड 
कथानक व रचनापद्धिी 

 
कथानक 

 
जटाय ूसीतेला सोडिायला मध्ये येताि राििाने त्यािे पंख कापून टाकले आधि तो लंकेला धनघून गेला. 
 
त्याने अनेक राक्षसींच्या पहाऱ्यातं सीतेला ठेिले. इकडे राम पिगक टीत परतल्यािर सीता नाही असें 

पाहून अत्यंत द ःखी झाला. सीतेला शोधित तो सिगत्र भटकू लागला. असें असले तरी त्याने स्ितःिी धनत्यकमे 
सोडली नाही. रामाने एका पिगताजिळ साडंलेले रक्त, अश्वासधहत त टलेला रथ ि पखं छाटलेल्या गृध्राला 
पाधहले. “हाि सीतेला मारिारा असािा” असें समजून राम त्याला मारायला देखील िािला. परंत  त्याला 
जटायनेू (गृध्राने) सिग िृत्तातं साधंगतला. पलीकडे रामाने कबिं राक्षसािा िि केला. त्याला म क्त केल्यािर तो 
रामाला म्हिाला, “रामा, राििाने सीतेला लंकेत नेले आहे. ऋष्ट्यमूक पिगतािर आपल्या िाली नािंाच्या 
भािाकडून त्रस्त झालेला स ग्रीि नािािंा िानरराज राहतो. त्याच्याशी त म्ही मतै्री करा. त्याच्या मदतीने त मिे 
ईन्सप्सत साध्य होईल. (सीतेिा शोि करता येईल). एिढे बोलून तो स्िगाला धनघून गेला. त्यानंतर रामलष्यरमि 
शबरीच्या आश्रमातं गेले. ‘स ग्रीि त मच्याशी मतै्री करील ि त म्हाला लिकरि सीता धदसेल, “असे सागंून ती 
देखील अंतर्थहत झाली. नंतर ते दोघेधह पम्पा सरोिरािर गेले ि तेथून ऋष्ट्यमूक पिगतािर पोिले. त्यानंा पाहून हे 
िालीिे ग प्तिर असाि ेअशी शकंा येऊन स ग्रीि सपधरजन मलय पिगतािर धनघून गेला. नंतर स ग्रीिाने हन मंताला 
रामाकडे पाठधिले. हन मंताने रामािा पधरिय करून घेऊन त्यानंा मलय पिगतािर घेऊन गेला. अग्नीच्या साक्षीने 
राम ि स ग्रीि यानंी परस्पर मतै्री जोडली. पलीकडे स ग्रीि ि िालीच्या य द्धातं रामाने अत ल पराक्रम गाजिला 
आधि स ग्रीिाला त्यािी पत्नी आधि राज्य धमळिनू धदले. नंतर स ग्रीि धकन्सष्ट्कन्द्िेंत गेला. 

 
त्यानंतर िषाऋत  स रू झाला. िषाकाळािे तें सौंदयग बघून रामाला सीतेिी तीव्रतेने आठिि झाली. 

एखाद्या अप्रगल्भ मािसाप्रमािे रामाने अत्यंत धिलाप केला. पािसाळा संपला तरी सीतेला शोिण्याकधरता स ग्रीि 
काहंीि प्रयत्न करीत नाही असे पाहून रामाने स ग्रीिािी कनदा केली. त्याने लष्यरमिाला स ग्रीिाकडे पाठधिले. या 
अििींत हनूमान लष्यरमिाला धकन्सष्ट्कन्द्िेंत घेऊन गेला. नंतर स ग्रीिाने सीतेिा शोि घेण्याकधरता सिग धदशानंा 
िानरानंा पाठधिले ि एक मधहन्द्यािा अिधि त्यानंा धदला. अंगद, जाबंिान् ि नील या िानरासंह हन मंताला दधक्षि 
धदशलेा पाठधिण्यािे ठरले. त्यािळेी रामाने धिन्द्ह म्हिून आपली अंगठी त्याला धदली. अनेक देशातं भ्रमि करीत 
असतानंा त्या िानरानंी एका पिगतािर एका स ंदर स्त्रीला पाधहले. स्ितः दानिािी स्ियंप्रभा नामक म लगी असून 
त्याला धिष्ट्िूने मारले ि त्यािीि ती नगरी असल्यािे धतने साधंगतले. धतच्या मदतीने सिग िानर पाताळातूंन िर 
आले. सीतेच्या संशोिनाकधरता स ग्रीिाने धदलेला एक मधहन्द्यािा अिधि संपल्याने ते मरण्याच्या तयाधरत होते 
परंत  त्यािंी गृध्रराज संपातीिी भेंट झाली. धत्रक ट पिगतािरील लंका नािाच्या राििीप रीत सीता आहे. अशी 
त्याच्याकडून माधहती कळल्याने ते सिग मोठे आनंधदत झाले. हन मान लंकेकडे जाियाला धनघाला. 

 
अत्यंत िगेाने हन मानाने आकाशातं उड्डाि केले. मागामध्ये आलेल्या एका राक्षसीच्या म खातं त्याने प्रिशे 

करून धतिे पोट फाडून धतला यमसदनी पाठधिले. िाटेत लागलेल्या मनैाक पिगताने त्याच्या आदराधतर्थ्यािी 
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इच्छा दाखधिली. त्याला नम्रपिे नकार देऊन तो प ढे धनघाला. नंतर देितांनी पे्ररिा धदलेली स रसा नामक 
नागमाता हन मंतािी परीक्षा घेण्यासाठी आली. तेंव्हा सूष्यरमरूपाने धतच्या म खातं प्रिशे करून तो बाहेर आला. नंतर 
राक्षस, ब्रह्मराक्षस ि धपशािानंी य क्त असलेल्या राििप री लंकेत त्याने प्रिशे केला. त्यािळेी पूिगधदशलेा िदं्रािा 
उदय होत होता. सीतेिे क शल जािून घेण्याकधरता स्क्षूमरूपाने तो राक्षसगृहामंध्ये संिार करीत होता. एकातंात 
असलेल्या राििाला देखील त्याने पाधहले परंत  सीता तेथे नसल्यािे बघून तो कितातूर झाला. अशोक िधनकेला 
त्याने द रूनि पाधहले. अत्यंत स ंदर अशा त्या उद्यानातं तो हळूहळू धशरला ि िोहोकडे धफरू लागला. त्यािेळी 
रािि सीतेिा अन नय करण्याकधरता तेथे आला. सीतेने त्यािी धनभगत्सगना केली. तेंव्हा धतला भयभीत 
करण्याकधरता राक्षसींना सागंून रािि तेथून धनघून गेला. त्या राक्षसीिी झोपायला गेल्यानंतर योग्य अिसर 
पाहून सीतेप ढे त्याने रामकथेिा प्रस्ताि केला. तो राक्षसरूपी िानर आहे असे समजून सीतेने अनेक शकंा व्यक्त 
केल्या. त्यािेळी हन मंताने आपला पधरिय करून धदला. तो रामािा सेिक आहे ि रामिदं्र माल्यिान् नामक 
पिगतािर आहे असें त्याने साधंगतले. रामािे धिन्द्ह म्हिून त्यािंी अंगठी त्याने सीतेला धदली. रामािी धिरहािस्था 
साधंगतली ि प्रधतसंदेश माधगतला. तेंव्हा सीतेने प्रधतसंदेश म्हिून रामाला अत्यंत धप्रय असिारा धतिा िूडामधि 
हन मंताजिळ धदला. रामाधिषयी धतने अनेक प्रश्न धििारले. त्यािंी उत्तरे देऊन हन मंताने नंदनिनाप्रमािे 
असिाऱ्या अशोकिधनकेिा धिध्िसं केला.  

 
राक्षसींनी भयभीत होऊन िानरािा हा पराक्रम राििाकडे जाऊन साधंगतला. ऐंशी हजार सशस्त्र सैधनक 

पाठिनू राििाने त्यािा बदंोबस्त करण्यािा आदेश धदला. नंतर मंत्र्यानंा पाठधिले. हन मंताने त्यािंा नाश केला. 
अक्षक माराला ठार मारले ि इंद्रधजताबरोबर त्यािी लढाई स रू झाली. नंतर राक्षसानंी हन मानाला ब्रह्मपाशानंी 
बािंले ि राििाप ढे आिले त्याने हन मंतािा धशरच्छेद करण्यािी आज्ञा धदली. तेंव्हा धिधभषिाने “दूतहत्या 
अन धित आहे” असे साधंगतले. परंत  िानर धिध्िसंक असल्याने त्यािी हत्या करिे उधित असल्यािे रािि 
म्हिाला. तेंव्हा मारुधत म्हिाला, माझ्यासारख्या दूताला तंू मारतोस ि िमगप्रिि रामिदं्राच्या पत्नीला िोरून 
आितोस धतला म क्त कर. स्ितःिे कल्याि ि लोकाचं्या समृद्धीसाठी राम ि स ग्रीिाशी मतै्री जोड. सिग िानर 
सैधनक त झे अन िर होतील. रामािा पराक्रम तू जाित नाहीस. त्यािे हे भाषि ऐकून राििाला अत्यंत क्रोि 
आला ि त्याने हन मंतािी शपेटी पेटधिण्यािी आज्ञा धदली. 

 
या कथानकानंतर अधिकारकाडंाच्या रिनापद्धतीकडे िळंू – 
 

रचना पद्धिी 
 
भधिकाव्यातं ििगन केलेला प ढील (९/७८-९४) भाग रामायिातं नाही. यातं भिीने असे ििगन केलें  आहे. 

इंद्रधजत् ि हन मंतािे य द्ध स रू असतानंा इंद्रधजताने हन मंताला ब्रह्मस्त्राने बािंले ि त्याला राििाकडे घेऊन 
जाण्यािी आज्ञा धदली. त्यािळेी राक्षसानंी त्याला म्हटलें  की, आम्ही त ला खाऊन टाकंू, ज्योधतष्टोमाधद यज्ञािंें 
रक्षि करिाऱ्या अिमग मािसािा तू दूत आहेस. शूपगिखा खरदूषि यानंा ठार मारिाऱ्या तसेि य द्धातं राक्षसाशंी 
लढत असतानंा ज्याला कष्ट होत नाहीत अशा रामािा तू दूत आहेस. िारकमात क शल असलेल्या कपटधित्त ह्या 
बदंराने रािि बेसािि असतानंा अशोकिधनकें त घ सून धतिा नाश केला. हा कधपष्ठल ऋषींप्रमािे पधित्र असलेल्या 
सीतेकडे रात्री अिेळी गेला. इ.”  



 

अनुक्रमणिका 

अशाप्रकारें मूळ रामायिकथेंत नसलेला निीन भाग घालण्यातं भिीने काय सािले? असा धििार करीत 
असतानंा असें िाटतें कीं, राम ि सीता हे दोघे म्हिजे प्रस्त त काव्यािे नायक- नाधयका. त्याचं्या उत्त ंग 
िाधरत्र्याधिषयी शत्रचू्या म खातूंन भिीने जिू ंप्रमािपत्र धदलें  आहे. मारुतीला राक्षस जरी कनदास्पद बोलत होते 
तरी त्याचं्या भाषिातं राम ि सीतेधिषयी एकधह अपशब्द बाहेर पडत नाही. उलट रामाला राक्षसािें भय िाटत 
नाही, खरदूषिाधद राक्षसानंा त्याने ठार केले, यासारख्या िाक्यामंिून रामिदं्राच्या शोयाधद ग िािें दशगन होते 
सीतेधिषयी त्यािें बोलिे तर पाधतव्रत्यािे शत्रूपक्षाने धदलेले प्रमािपत्रि आहे. हन मंताला मात्र त्यानंी िारेिर 
िरले आहे. त्यािे कारि हन मंताने लंकेिा केलेला उच्छेद होय आधि राक्षसानंी तो प्रत्यक्ष पाधहलेला होता. 
अथाति राम ककिा सीतेधिषयी जो भाि त्याचं्या अंतःकरिातं होता तो हन मंताधिषयी असिे शक्य नाही. 

 
रिनापद्धतीिा धििार केल्यानंतर आता आपि अधिकारकाडंातील अधिकराकंडे िळंू या – 
 

अणधकारवैणवध्य  
 

सिग प्रथम ट प्रत्ययािा अधिकार येतो तो असा – 
 
िनेिराग्ऱ्यािाम् ५-९७ – िने िरन्द्तीधत िनेिर :- येथे िरेष्टः’ ३-२-१६ या सूत्रान सार “ट” प्रत्यय होऊन 

हे रूप बनते. 
 
आदायिर : ५-९७ – येथे : “धभक्षासेनादायेष ि” ३-१२-१७ आदाय हे उपपद असतानंा िर् िात हून 

“ट” प्रत्यय झाला आहे. 
 
अगे्रसर : ५-९७ – अगे्र सरतीधत अगे्रसर : येथे “प रोऽग्रतोऽगे्रष ” …. ३-२-१८ या सूत्राने “ट” प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
यशस्करसमािारम् ५-९८- यशः करोतीधत यशस्करः येथे “कृिोहेत ताच्छील्यान लोम्येष ” ३-२-२० या 

सूत्राने हेत्िथात “ट” प्रत्यय झाला आहे. 
 
दयाकरम् ५-९८ दया ंकरोतीधत दयाकर : येथे ताच्छील्याथात “ट” प्रत्यय झाला आहे तर 
 
िाक्यकरम् ५-९८ – िाक्यं करोतीधत िाक्यकर : येथे आन लोम्य म्हिजे आन कूल्य या अथात “ट” प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
पूिगसर : ५-९७ – पूिग : सरतीधत पूिगसर : येथे “पूिे कतगधर” ३-२-१९ या सूत्राने “ट” प्रत्यय झाला आहे. 
 
धदिाकर :, अन्द्तकर : - ५-९९ येथे “धदिाधिभाधनशा…” ३-१२-२१ या सूत्राने “ट” प्रत्यय झाला. तसेि. 
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अरुष्ट्करम् ५-१०० – अरुः करोतीधत अरुष्ट्करम् – येथे देखील “ट” प्रत्यय िरील सूत्राने झाला आहे. 
 
कमगकरोपमः ५-९९ – कमग करोतीधत किगकरः येथे “कमगधि भतृो...” ३-२-२२ या सूत्राने भतृ्याथाधत 

“ट” प्रत्यय झाला आहे. 
 
िैरकारम्, कलहकारः, शब्दकार :- ५-१०० येथे सिगत्र “न शब्दश्लोककलहगाथािैर ...” २-२-२३ या 

सूत्राने “ट” प्रत्ययािा धनषेि झाला आहे. 
 
येथून आम् प्रत्ययािा अधिकार आहे. तो असा संत्रासयाञ्चकार, सन्द्त्याजयाञ्चकार ५-१०० येथे 

“कास्प्रत्ययादाममन्द्ते्र धलधट” ३-१३५ या सूत्राने “आम्” प्रत्यय झाला आहे. 
 
ईहाञ्चक्राते ५-१०६ येथे ‘इजादेि ग रुमतोऽनृच्छः’ ३-१-३६ या सूत्राने आम् प्रत्यय झाला आहे. 
 
पलायाञ्चके्र, दयाञ्चके्र ५-१०६- येथे “दयायासि” ३-१-३७ या सूत्राने आम् प्रत्यय झाला आहे. 
 
ओषाञ्चकार धिदाञ्चकार ६-१- येथे “उषधिदजागृभ्योऽन्द्यतरस्याम्” ३-१-३८ या सूत्राने आम् प्रत्यय 

झाला आहे. तसेि प्रजापराञ्चकार ६-२ येथेधह तो झाला आहे. 
 
धबभयाम्प्रिकार ६-२ येथे “भीऱ्हीभहूृिा ं श्ल िच्च” ३-१-३९ या सूत्राने आम् प्रत्यय झाला आहे. 

धजऱ्हयाञ्चकार ६-३ – येथेधह तो झाला आहे. 
 
धिदाकं िगन्द्त  ६-४- येथे ‘धिदाकं िगन्सन्द्त्ित्यन्द्यतरस्याम्’ ३-१-४१ या सूत्राप्रमािे आम् प्रत्ययादींिे धनपातन 

होते. 
 
यानंतर द हाधद आले आहेत ते असे सूरान् लष्यरमिं, रामम् ६-८ येथे अन क्रमे याच पचृ्छ् आधि ब्र ूयाचं्या 

योगाने कमगसंज्ञा झाली आहे. हे सिग िात  द हाधद आहेत तसेि 
 
िनम् आत्मानं, धित्तमा ६-९ येथेधह अन क्रमे धभक्ष् (याच) द ह् आधि रु् याचं्या योगे कमगसंज्ञा झाली आहे. 

हे देखील द हाधद आहेत. 
 
आश्रमद्र मान्, तापसान् ६-१०- येथे अन क्रमे “धि” आधि शास् या िातंूच्या योगें कमगसंज्ञा झाली आहे हे 

स द्धा द हाधद आहेत. 
 
नंतर धसच प्रत्ययािा अधिकार आहे तो असा – 
 
न्द्यिधिषम् ६-१६- येथे “च्लेः धसस्” ३-१-४४ या सूत्राने न्सच्ल ला धसच झाला आहे. 
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मा घ क्षः ६-१६ येथे “शल इग पिादधनटः क्सः” ३-१-४५ या सूत्राने न्सच्ल ला क्स असा आदेश झाला आहे. 
 
मा ना धश्लषः ६-१६ – येथे “धश्लष आकलगने ३-१-४६ या सूत्राने आकलगन या अथांत न्सच्ल ला क्स आदेश 

झाला आहे. 
 
मा स्म द्राक्षीं, ६-१७- येथे “न दृश्” ३-१-४७ या सूत्राने क्स आदेशािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
अधशधश्रयत् अद द्र ित् ६-१७- येथे “धिधश्रद्र स्त्रृभ्यः कतगधर िङ्” ३-१-४८ या सूत्राने िङ् आदेश झाला 

आहे. 
 
अदिः ६-१८- येथै “धिभाषा िेद्श्त्योः” ३-१-४९ या सूत्राने िङ्,आदेश झाल्याने धििगिन झाले आहे तर 
 
मा न िोिः ६-१९ येथे “अस्यधतिन्सक्तरव्याधतभ्योऽङः ३-१-५२ या सूत्राने अडः आदेश झाला आहे तसेि 
 
आख्यत् ६-२०- येथेधह “ख्या” िात हून अङादेश झाला आहे. 
 
व्यधलपत्, आहम्, अभ्यधषित् ६-२१ येथे “धलधपधसधिह्वि” ३-१-५५ या सूत्राने न्सच्ल ला िडः आदेश 

झाला आहे. 
 
अधलपत. अधलप्त ६-२२ येथे “आत्मनेपदेष्ट्िन्द्यतरस्याम्” ३-१-५४ या सूत्राने धिकल्पाने एकदा अडः 

आदेश झाला तर एकदा तो झालेला नाही म्हिून प्रस्त तिी दोनधह रूपें प्राप्त होतात. 
 
अम ित् ६-२४ येथे “प षाधदद्य ताद्य् लृधदतः” ३-१-५५ या सूत्राने न्सच्ल ला अङादेश झाला आहे. या सूत्रािी 

बाकीिी धनदशगनें अशी – 
 
अप षत् अद्य तत् ६-२६ येथे पधहले धनदशगन प षादीिे तर द सरे द्य तादीिे आहे. 
 
अन्द्िसृपत्, अधशषत् ६-२७ येथे “सर्थतशास्त्यर्थतभ्यि” ३-१-५६ या सूत्राने न्सच्ल ला अङादेश झाला आहे 

तर 
 
आरताम् ६-२८ येथेधह अङ आदेश झालेला आहे. 
 
अश्च्य तत् ६-२८ येथे “इधरतो िा” ३-१-५७ या सूत्राने न्सच्ल ला अङ आदेश झाला आहे तर 
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अच्योतीत ६-२९ येथे धिकल्पाम ळे झाला नाही. म्हिून अङभािािें रूप आहे. अस्तम्भीत्, अजारीत ६-
३० येथे ‘जृस्तम्भ म्र ि म्ल ि ग्र ि ग्ल ि ग्ल ञ्च धश्वभ्यि’ ३-१-५८ या सूत्राने धिकल्पाने अङ झाला नाही म्हिून धसच 
झाला आहे. तर अजरत्, अस्तभत् ६-३० येथे अडः आदेश झाला आहे. 

 
आपाधद ६-३१ येथे “धिण् ते पदः” ३-१-६० या सूत्राने न्सच्ल ला धिण् आदेश झाला आहे. 
 
अदीधप, अबोधि, आपूधर ६-३२ – येथे ‘दीपजनब िपूधरताधयप्याधयभ्योऽन्द्यतरस्याम्’ ३-१-६१ या सूत्राने 

न्सच्ल ला धििादेश झाला आहे. 
 
अताधय, अप्याधय ६-३३ येथेधह िरील सूत्रानेि न्सच्ल ला धििादेश झाला आहे. 
 
उपािाधयष्ट ६-३३ – येथे “अिः कमगकतगधर” ३-१-६२ या सूत्राने कमगकतगरी न्सच्ल ला धििादेश होत नाही 

तर धसच होतो. 
 
अदोधह ६-३४- येथे “द ह ि” ३-१-६३ या सूत्राने न्सच्ल ली धिकल्पाने धििादेश झाला आहे. 
 
समरुद्ध ६-३४ –येथे “न रुिः” ३-१-६४ या सूत्राने धििादेशािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
समतप्त ६-३४ –येथे “ततोऽन ताते ि” ३-१-६५ या सूत्राने धििादेशािा धनषेि झाला आहे. 
 
न्द्यिाधस ६-३४ –येथे “धिण् भािकमगिोः” ३-१-६६ या सूत्राने धििादेश झाला आहे तर 
 
समभाधि ६-३४ येथे भाि ेधिण् झाला आहे. 
 
यानंतर श्रम् िा अधिकार आला आहे तो असा – धभनधद्म रुिन्सध्म ६-३५- येथे “रुिाधदभ्पः श्रम्” ३-१-

७८ या सूत्राने श्नम् झाला आहे. या सूत्रािी आिखी धनदशगने अशी – धरिन्सच्म, धिधिनन्सच्म, क्ष िधद्म धछनधद्म ६-
३६ तसेि य नन्सज्म, धपनन्सष्ट्म ६-३७ तसेि तृिधद्म, धहनन्सस्म, तनन्सच्म ६-३८ तसेि तृिेधह्म, अपृिक ६-३९  

 
यानंतर कृत्य प्रत्ययािंा अधिकार आहे. तो असा – प्रष्टव्यम्, कथनीयम् ६-४७- येथे “तव्यत्तव्याऽनीयरः” 

३-१-९६ या सूत्राने अन क्रमें तव्यत् ककिा तव्य आधि अनीयर् प्रत्यय झाले आहेत. 
 
जेयम् ६-४७ – येथे “अिो यत्” ४-१-९७ या सूत्राने यत् प्रत्यय झाला आहे. 
 
लभ्या ६-४८ – येथे “पोरद पिात्” ३-१-९८ या सूत्राने यत् प्रत्यय झाला आहे. 
 
शक्यः, सहयः ६-४८ येथे “शधकसहोि” ३-१-९९ या सूत्राने यत् प्रत्यय झाला आहे. 
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गद्यम् ६-४८ येथे “गदमदिरयमिाऽन पसगे “३-१-१०० या सूत्राने यत् प्रत्यय झाला आहे. याि सूत्रािी 
आिखी धनदशगने अशी – 

 
पापियगः ६-४९ िधरत ं योग्यं ियगम् येथे िर् िात हून तर यम्यत्िम् ६-५० येथे यन्द्त ं योग्यः यम्य :- येथे यम् 

िात हून यत् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अनिद्य:, पण्यभ्रातृिि:, ियग: ६-५१ – येथे ‘अिद्यपण्यिया गहयगपधितव्याऽधनरोिेष ’ ३-१-१०१ या 

सूत्राने धनपातनें झाली आहेत. अनिद्यः यािे गहयग या अथात, पण्यः यािे पधितव्य या अथात आधि ियगः यािें 
अधनरोि या अथात यत् प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. 

 
िह्यने ६-५२ येथे िहन्सन्द्त अनेन इधत िह्यम् असें “िह्य ंकरिम्” ३-१-१०२ या सूत्राने यत् प्रत्ययािें 

धनपातन झाले आले आहे. 
 
अयगम् ६-५२ येथे “अयगः स्िाधमिैश्ययोः” ३-१-१०३ या सूत्राने स्िामी या अथात अयगः असें यत् प्रत्ययान्द्त 

कनपातन आहे. 
 
उपसयायाः ६-५३ येथे “उपसया काल्या प्रजने” ३-१-१०४ या सूत्राने उपसया हे यत् प्रत्ययान्द्त धनपातन 

झाले आहे. 
 
अजयगम् ६-५४ येथे न् जीयगतीधत अजयगम् या अथात “अजयग सडःगतम्” ३-१-१०५ या सूत्राने यत् 

प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. 
 
अनृतोद्यम्, सत्यिद्यम् ६-५५ येथे “िदः स धप क्यप् ि” ३-१-१०६ या सूत्राने क्यप् प्रत्ययािे धनपातन झाले 

आहे. सूत्रातंील िकाराम ळे सत्यिद्यम् येथील यत् धसद्ध होतो. 
 
धमत्रभयूम् ६-५५- येथे धमत्रस्य भािः धमत्रभयूम् भाि या अथात “भ िा भाि”े ३-१-१०७ या सूत्राने क्यप् 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
धरप हत्याम् ६-५५ येथे “हनस्त ि” ३-१-१०८ या सूत्राने हन् िात हून भाि ेअथामध्ये क्यप् प्रत्यय ि तकार 

अंतादेश झाला आहे. 
 
िृत्येन, ज ष्ट्येि, आदृत्यः, स्त त्यः, धशष्ट्येि, इत्यः ६-५६ येथे “एधतस्त शास्िृदृज षः क्यप्” ३-१-१०९ या 

सूत्राने क्यप् प्रत्यय झाला आहे. तो धकत् असल्याने ग िािा प्रधतषेि झालेला आहे. 
 
गृध्यम् ६-५६ येथे “ऋद पिाच्चाक्लृधपिृतेः” ३-१-११० या सूत्राने क्यप झाला आहे. 
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अखेयः ६-५७ येथे खधनत ं शक्यः या अथात” ई ि खनः” ३-१-१११ या सूत्राने क्यप् प्रत्यय ि ईकार 
िंतादेश झाला आहे. 

 
मृज्यः ६-५७ येथे “मृजेर्थिभाषा” ३-१-११३ या सूत्राने धिकल्पाने क्यप् झाला आहे. 
 
राजसूययाजी सूयगसधन्नभः, अमृषोद्यम्, रुच्यः ६-५८ येथे “राजसूयसूयगमृषोद्यरुच्यक प्यकृष्टपच्याऽव्यथाः” 

३-१-११४ या सूत्राने क्यप् प्रत्यय होऊन दीघगत्िािे, उत्िािे, धनत्यत्िािे तर कोठे कतगरीिे धनपातन झाले आहे. 
बाकीिी धनदशगने अशी – 

 
अकृष्टपच्याः, ६-५९ अन क्रमे कमगकतगधरिे धनपातन तर क प्यम् येथे क त्िािे धनपातन झाले आहे. अव्व्यर्थ्यौ 

६-६० येथे क्यप् झाला आहे. 
 
धभद्योद्धयसधन्नभान् ६-६० येथे धभद्यः, उद्धयः “धभद्योद्धयौ नदे” ३-१-११५ या सूत्राने क्यप् झाला आहे. 

उज्झला घत्ि होते. 
 
धसद्धयताराम् ६-६० येथे “प ष्ट्यधसद्धयौ नक्षते्र” ३-१-११६ या सूत्राने अधिकरिातं धनपातन झाल्याने क्यप् 

झाला आहे. 
 
धिपूयैः ६-६१ येथे धिपूयधिनीयधजत्या म ञ्जकल्कहधलष  ३-१-११८ या म ंजाथात कमगधि क्यबन्द्तािें 

धनपातन झाले आहे. 
 
प्रगृह्यपदित्, अगृह्याम्, देिगृह्याम् ६-६२ येथे “पदाऽस्िैधरबाहयपष्यरयेष  ि” ३-१-११९ या सूत्राने अन क्रमे 

पद या अथात प्रगृहयम् असे, अस्िैधर या अथात अगृहयाम् असें तर पष्यरयाथात देिगृहयाम् असे क्यप् प्रत्ययािे 
धनपातन झाले आहे. 

 
िमगकृत्यरताम्, अिृष्ट्यषलभोजनाम् ६-६३ येथे “धिभाषा कृिृषोः” ३-१-१२० या सूत्राने कत ग योग्यं कृत्यम् 

आधि न िृष्ट्याधि अिृष्ट्याधि ही क्यप् प्रत्ययािी धनदशगने आहेत. 
 
य ग्यायातः ६-६३ येथे “य ग्यं ि पते्र” ३-१-१२१ या सूत्राने य ज्यते अनेनधत य ग्यम् या अथामध्ये क्यप् 

प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. 
 
अमािास्यसमन्द्िये ६-६४ येथे “अमािस्यदन्द्यतरस्याम्” ३-१-१२२ अमािास्या अमा (सह) िसतोऽस्या ं

िन्द्द्राकों या अथात िस् िात हून अधिकरिे ण्यत् प्रत्यय झाला आहे. 
 
कायगम्, अपाक्यैः ६-६४- येथे “ऋहलोण्यगत्” ३-१-१२४ या सूत्राने येथे ण्यत् प्रत्यय झाला आहे. 
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अिश्यपाव्यम् ६-६५ येथे “ओरािश्यके” ३-१-१२५ या सूत्राने ण्यत् झाला आहे. 
 
आसाव्यम् ६-६५ येथे “आस य िधपरधपत्रधपिमि” ३-१-१२६ या सूत्राने येथे ण्यत् प्रत्यय झाला आहे. 
 
आिाम्यम् ६-६६ येथे िरील सूत्राने ण्यत् प्रत्यय झाला आहे. 
 
आनाय्यः ६-६६- येथे “आनाय्योऽधनत्ये” ३-१-१२७ या सूत्राप्रमािे अधनत्य या अथात आनाय्यः या रूपािे 

धनपातन झाले आहे. आनाय्यः म्हिजे दधक्षिान्सग्न कारि तो गाहगपत्य (या धनत्य) अग्नीपासून आिला जातो. 
सतत प्रज्िधलत नसल्याने अधनत्य असतो. 

 
प्रिय्यः, ६-६७- येथे “प्रिाय्योऽसम्मतौ” ३-१-१२८ या सूत्राने असंमत या अथात प्रिाय्यः असे धनपातन 

झाले आहे. 
 
धनकाय्यम् ६-६७- येथे “पाय्यसान्नाय्यधनकाय्य...” ३-१-१२९ या सूत्राने धनिास्थान या अथात ण्यत्, 

इत्यादींिे धनपातन होऊन रूप धसद्ध झाले आहे. 
 
क ण्डपाय्यिताम् ६-६८- येथे “क्रतौ क ण्डपाय्यसञ्चाय्यौ” ३-१-१३० या सूत्राने क ण्डपाय्य असें यत् 

प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. 
 
उपिाय्यिताम् ६-६८- येथे “अग्नौ पधरिाय्योपिाय्य...” ३-१-१३२ या सूत्राने येथे ण्यत् प्रत्ययािे 

धनपातन झाले आहे. उपिाय्य म्हिजे धित्यान्सग्न होय. 
 
अन्सग्नधित्यािताम् ६-६८- येथे “धित्याऽन्सग्नधित्ये ि ३-१-१३२ या सूत्राने अन्सग्नधित्या असे धनपातन झाले 

आहे. 
 
यानंतर कृत् प्रत्ययािंा अधिकार स रु होतो. तो असा – 
 
कारकः, द्रष्टा ६-७२- येथे ‘ण्ि ल्तृिौ’ ३-१-१३३ या सूत्राने अन क्रमें ण्ि ल् ि तृच प्रत्यय झालेला आहे. 

‘य िोरनाकौ’ ७-१-१ या सूत्राने ि  ला अकादेश झाला आहे. 
 
कधपनन्द्दनः ६-७२- येथे “नन्सन्द्दग्रधहपिाधदभ्यो ल्य धिन्द्यिः” या सूत्राने नन्द्दनः येथे ल्य  प्रत्यय झाला 

आहे. आिखी धनदशगनें अशी – 
 
नन्द्दनाधन, रमिाधन ६-७३ येथेधह ल्य  झालेला आहे तसेि 
 
िाशनैः, रोिनैः, ६-७४ – येथेही ल्य  झाला आहे. तसेि 
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पधरभािीधि, मन्द्थीधन, उदासीधन, ६-७५ येथें सिग िात  ग्रहयाधद म्हिून धिधन प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
किदम् ६-७६- येथे पिाधद म्हिून अच प्रत्यय झाला आहे. 
 
अज्ञः, धप्रयः, धितृदैः, क स मोन्सत्करैः ६-७७ येथे ‘इग पिज्ञाप्रीधकरः कः’ ३-१-१३५ या सूत्राने अन क्रमे क 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रग्लः ६-७७- येथे मात्र ‘आतिोपसगे’ ३-१-१३६ या सूत्राने प उपसगग लागला असल्याने क प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
उद्धमःै, उद्धयैः, आधज्ैः ६-७८- येथे “प्रा्ाध्मािैट्दृशः शः” ३-१-१३७ या सूत्राने श प्रत्यय झाला आहे. 
 
िारयैः, पारयैः, उदेजयैः ६-७९- येथे “अन पसगाधल्लम्पधिन्द्द...” ६-१-१३८ या सूत्राने श प्रत्यय झाला 

आहे. तसेि  
 
ददैः, ६-८०- येथे “ददाधतदिात्योर्थिभाषा” ३-१-१३९ या सूत्राने धिकल्पाने कतगरी श प्रत्यय झाला आहे. 
 
ज्िलः, ६-८०- येथे ‘ज्िधलधतकसन्द्तेभ्यो िः’ ३-१-१४० या सूत्राप्रमािे ि प्रत्यय धिकल्पाने झाला नाही 

तर पिाद्यच होऊन झप बनले आहे. 
 
िायैः, ६-८०- येथे “शाियिास्त्र ...” ३-१-१४१ या सूत्राने ि प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
अिश्यायः, आस्त्रािाः, संस्त्रािः ६-८१- येथेधह ि प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
अिसायः, अिहारः, ६-८२- येथेधह ि झाला आहे. 
 
लेहैः, ६-८३ – येथेधह ि प्रत्यय झाला आहे. 
 
दािैः, नायः, ६-८३- येथे “द न्द्योरन पसगै” ३-१-८३ या सूत्राने ि प्रत्यय झाला आहे. 
 
ग्राहेि, ग्रहेि ६-८४- येथे ‘धिभाषा ग्रहः’ ३-१-१४३ हे सूत्र धिभाषेन (धिकल्पाने) प्रिृत्त होते, म्हिून 

व्यिन्सस्थतधिभाषेने ग्राहेि येथे प्रिृत्त होते. ग्रहेि येथे ते होत नाही. 
 
गृहाम् ६-८४- येथे ‘गेहे कः’ ३-१-१४४ या सूत्राने क प्रत्यय झाला आहे. 
 
नतगकाः ६-८५- येथे ‘धशन्सल्पधन ष्ट्ि न्’ ३-१-१४५ या सूत्राने ष्ट्ि न् प्रत्यय झाला आहे. 
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अधलगाथकैः ६-८५- येथे गायन्द्तीधत गाथकाः ‘गस्थकन्’ ३-१-१४६ या सूत्राने थकन् प्रत्यय झाला आहे. 
 
हायनः ६-८६- येथे जहाधत धजहीते िा भािान् इधत हायनः या अथात ‘हि ब्रीधहकालयोः’ ३-१-१४७ या 

सूत्राने ण्य ट् प्रत्यय झाला आहे. 
 
लिको ६-८६- येथे ‘पसृ ल्िः समधभहारे ि न्’ ३-१-१४९ या सूत्राने ि न् प्रत्यय झाला आहे. 
 
जीिकः ६-८७- येथे ‘आधशधष ि’ ३-१-१५० या सूत्राने आशीिादाथात ि न् प्रत्यय झाला आहे. जीिकः 

या पदािा अथग जीितात् असा आहे. 
 
शत्र लािौ ६-८८- येथें शत्र  हे उपपद असतानंा ‘कमगण्यण्’ ३-२-१ या सूत्राने अण् प्रत्यय झाला आहे. 
 
व्योममायम् ६-८८- येथे ‘ह्वासिामि’ ३-२-२ या सूत्राने कमगधि अण् प्रत्यय झाला आहे. 
 
शमगदम् ६-८९- येथे ‘आतोऽन पसगे कः’ ३-२-३ या सूत्राने आदन्द्त् दा िात िरून क प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिषमस्थः ६-८९- येथे मात्र ‘स धप स्थः’ ३-२-४ या सूत्राने क प्रत्यय होतो. स्था िात  आदन्द्त असूनधह 

पूिीच्या सूत्राने क प्रत्यय होत नाही. 
 
शोकापन दम् ६-८९- येथे ‘त न्द्दशोकयोः पधरमृजापन दोः’ ३-२-५ या सूत्राने क प्रत्यय 

‘आलस्यस खाहरियोधरधत िक्तव्यम्’ या िार्थतकान सार – स खाहरि या धिशषे अथात झाला आहे. 
 
धिश्वासप्रदिषेः, पधथप्रज्ञः ६-९०- येथे ‘पे्र दाज्ञः’ ३-२-६ या सूत्राने क प्रत्यय झाला आहे. 
 
धित्तसंख्य ६-९०- येथे ‘सधम ख्यः’ ३-२-७ या सूत्राने क प्रत्यय झाला आहे. 
 
स रापैः, सामगैः ६-९१- येथे ‘गापोष्टक’ ३-२-८ या सूत्राने अन क्रमें पा आधम गा िात हून टक प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
मनोहरम् ६-९२- येथे ‘हरतेन द्यमनेऽच’ ३-२-९ या सूत्राने अच प्रत्यय झाला आहे. 
 
िमगहरौ ६-९२- येथे ‘ियधस ि’ ३-२-१० या सूत्राने अच प्रत्यय झाला आहे. िमगहरौ म्हिजे 

किििारिियस्कौ म्हिजेि तरुि असा अथग आहे. 
 
स खाहरः ६-९२- येथे ‘आधङ ताच्छीत्ये’ ३-२-११ या सूत्राने अच प्रत्यय झाला आहे. 
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स्तम्बेरमौ ६-९३- येथे ‘स्तम्बकिगयोः रधमजपोः’ ३-२-१३ या सूत्राने अच प्रत्यय झाला आहे. 
 
शकंरेि ६-९३- येथे ‘शधम िातोः संज्ञायाम्’ ३-२-१४ या सूत्राने शकंर ही संज्ञा असल्याने शम् िात हून 

अच प्रत्यय झाला आहे. 
 
ग हाशयैः ६-९४- येथे अधिकरिे शतेेः’ ३-२-१५ या सूत्राने अच प्रत्यय झाला आहे. यानंतर खश् िगैरे 

प्रत्ययािंा अधिकार आहे. तो असा- 
 
सत्त्िमेजयाः ६-९५- येथे ‘एजेः खश्’ ३-२-२८ या सूत्राने धिजन्द्त एधज िात हून खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
स्तनन्द्ियः ६-९५- येथे ‘नाधसकास्तनयोध्मािेटो’ ३-२-२९ या सूत्राने िेट् िात हून खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
नाधडन्द्िमान् ६-९५- येथे ‘नाडीम ष्टयोि’ ३-२-३० या सूत्राने खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
कूलम द्र जैः, कूलम िहाः ६-९६- येथे ‘उधद कूले रुधजिहो’ ३-२-३१ या सूत्राने खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अभं्रधलहम् ६-९७- येथे ‘िहाभे्र धलहः’ ३-२-३२ या सूत्राने खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अल्पम्पिान् ६-९७- येथे ‘धमतनखे ि’ ३-२-३४ या सूत्राने खश् प्रत्यय झाला आहे. धमतिा अथग अल्प 

असा असहे. तसेि 
 
अधमतम्पिम् ६-९८- येथेधह खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अरुन्द्त देन ६-९९- येथे ‘धिध्िरुषोस्त दः’ ३-२-३५ या सूत्राने खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
असूयगम्पश्यया ६-९९ “असूयगललाटयोदृग धशतपोः” ३-२-३६ या सूत्राने खश् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
ललाटन्द्तपम् ६-१००- येथे खश् प्रत्यय झाला आहे. 
 
उग्रम्पश्येन ६-१०१- येथे ‘उग्रम्पश्येरम्मदपाधिन्द्िमाि’ ३-२-३७ या सूत्राने धनपातन झाले आहे. म्हिून 

अण् प्रत्ययािा बाि होऊन खश् प्रत्यय ि पश्यादेश झाला आहे. 
 
िशिंदः ६-१०१ येथे िश हे उपपद असतानंा “धप्रयिश ेिदः खच” ३-२-३८ या सूत्राने खच प्रत्यय झाला 

आहे तर 
 
धप्रयंिद ६-१०२ धप्रय हे उपपद असतानंा खच प्रत्यय झाला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

परन्द्तप, धिषन्द्तपः ६-१०२ येथे धिषत् आधि पर ही उपपदे असतानंा “धिषत्पर योस्तापे” ३-२-३९ या 
सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे. 

 
िाियंमः ६-१०३ येथे (“िाियंमप रन्द्दरौ ि” या सूत्राने म मागमािे धनपातन होते) “िाधि यमो व्रते” ३-

२-४० या सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे. 
 
सिसंहम् ६-१०३ येथे “पूः सिगयोदाधरसहोः” ३-२-४१ या सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे. 
 
सिगडःकषयशः शाखम् ६-१०४ “सिगकूलाभ्रकरीषेष  कषः” ३-२-४२ या सूत्राने सिग हे उपपद असून कष् 

िात हून-खच प्रत्यय झाला आहे. 
 
भयड्कारम्, मेघडःकरम् ६-१०५ येथे “मेघर्थतभयेष  कृि” ३-२-४३ या सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे. 
 
के्षमडःकराधि, प्रयडःकरौ ६-१०६ येथे ‘के्षमधप्रयमदे्रऽण् ि’ ३-२-४४ या सूत्रातील िकाराम ळे खच प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
आधशतम्भिम् ६-१०७ येथे “आधशते भ िः करिभाियो” : ३-२-४५ या सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे 

आधि तो आधशतस्य भिनम् आधशतम्भिः अशा भाि या अथात झाला आहे. 
 
धिश्वम्भरा, बधलन्द्दमप्रख्यम् ६-१०८ येथे बर्थल दमयतीधत बधलन्द्दमः ही संज्ञा आहे “संज्ञाया ं

भतृृिृधजिाधरसधहतधपदम” :३-२-४६ या सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे. बाकीिी धनदशगने अशीं – धिश्वं धबभतीधत 
धिश्वम्भरा तसेि 

 
िस न्द्िरायाम् ६-१०९ येथेधह िसूधन िारयतीधत िस न्द्िरा ही संज्ञा असल्याने खच प्रत्यय झाला. 
 
हदमडःगमम् ६-१०९ येथे “गमि” ३-२-४७ या सूत्राने खच प्रत्यय झाला आहे. हद्ग तािी ही संज्ञा आहे 

असे म्हितात. 
 
यानंतर ड प्रत्ययािा अधिकार स रु होतो तो असा – 
 
दूरगैः, अन्द्तगैः, अत्यन्द्तगः ६-११० येथे “अन्द्ताऽत्यन्द्ताऽध्िदूरपारसिानन्द्तेष  ड” : ३-२-४८ या सूत्राने 

गम् िात हून ड प्रत्यय झाला आहे. 
 
दस्यह ः ६-११२- येथे आधशष हनः” ३-२-४९ या सूत्राने दास्यनू् िध्यात् इधत दस्य हः अशा आशीिाद या 

अथात ड प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

तपोपहः ६-१११- येथे “अपे क्लेशतमसोः” : ३-२-५० या सूत्राने अपपूिगक हन् िात हून ड झाला आहे. 
 
क्लेषाऽपहम् ६-११२- येथेधह पूिगित् ड प्रत्यय झाला आहे. 
 
शीषगघाधतनम्, ६-११३- येथे “क मारशीषगयोधिधन” : ३-२-५१ या सूत्राने शीषग हे उपपद हन् िात हून धिधन 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
पधतघ्नी ६-११३ – येथे लक्षिे “जायापत्योष्टक ३-२-५२ या सूत्राने टक झाला आहे. येथे पधत हे उपपद 

आहे. 
 
शत्र घ्नान् ६-११४ येथे “अमन ष्ट्यकतृगके ि” : ३-२-५३ यासूत्राने टक प्रत्यय झाला आहे. 
 
हन्सस्तघ्नः ६-११४ - येथे “शक्तौ हन्सस्तकपाटयो” : ३-२-५४ या सूत्राने हन्सस्त हे उपपद असतानंा हन् 

िात हून टक प्रत्यय झाला आहे. 
 
पाधिघेः ६-११४ येथे “पाधिघताडघौ धशन्सल्पधन” ३-२-५५ या सूत्राने हन् िात हून टक प्रत्यय धनपाधतत 

झाला आहे. 
 
आढ्यडःकरिम्, धप्रयडःकरिम् ६-११५-येथे दोनधह धठकािी “आढयस भगस्थूलपधलतनग्नाऽन्द्िधप्रयेष  

च्व्यथेष्ट्िच्िौ कृिः करिे ख्य न्” ३-२-५६ या सूत्राने करिे ख्य न् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धप्रयम्भाि कताम्, धप्रयम्भधिष्ट्ि ः ६-११६ - येथे “कतगधर भ िः धखष्ट्ि च्ख किौ” ३-२-५७ या सूत्राने अन क्रमें 

ख कञ् ि धखष्ट्ि च प्रत्यय झाले आहेत. 
 
व्योमस्पशृः ६-११७ येथे “स्पृशोऽन दके धक्वन्” ३-२-५८ या सूत्राने धक्वन् प्रत्यय झाला आहे. 
 
रामन्सत्िगक, दिृक ६-११८ येथे “ऋन्सत्िग्दिृक स्त्रन्सग्दन्सष्ट्िगञ्चधजक ञ्चा ंि” ३-२-५९ या सूत्राप्रमािे धक्वन् 

प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. तसेि 
 
यडूः धदशः ६-११९ ही देखील धनपातने झाली आहेत. 
 
धकन्सष्ट्कन्द्िाऽधद्रसदा ६-१२१ - येथे “सत्यधूिष ...” : ३-२-६१ या सूत्राने धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
िाधलद्रह्, अडःगदस्िम् ६-१२२ – येथेधह धक्वप् झाला आहे. 
 
िानरसेनान्द्योः, तन न्सच्छदम् ६-१२३ येथेधह धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

दूरभाक ६-१२३ - येथे ‘भजो न्सण्िः’ : ३-२-६२ या सूत्राने न्सण्ि प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रािदम् ६-१२३- येथे “अदोऽनने्न” ३-२-६८ या सूत्राने धिट् प्रत्यय झाला आहे. 
 
क्रव्यात् ६-१२४, क्रव्यमदन्द्तीक्रधक्रव्यादः म्हिजे मासं भक्षि करिारे गृध्रश्रृगालाधद येथे “क्रव्ये ि” ३-

२-६९ या सूत्राने धिट् प्रत्यय झाला आहे. 
 
कामद घः ६-२४ येथे “द हः कब्घि” : ३-२-७० या सूत्राने द ह् िात हून कप् प्रत्यय ि घकारअन्द्तादेश 

झाला आहे. 
 
अगे्रगािा ६-१२४ - येथे “अन्द्येभ्योऽधप दृश्यन्द्ते” ३-२-७५ या सूत्राने िधनप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अधभभःू ६-१२५ – येथे ‘धक्वप् ि’ ३-२-७६ या सूत्राने धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
शसं्थरूपः ६-१२५ – येथे स्थः क ि” ३-२-७७ या सूत्राने क प्रत्यय झाला आहे. 
 
धरप घाधतनम् ६-१२६ येथे “स प्यजातंौ धिधनस्ताच्छील्ये” ३-२-७८ या सूत्राने ताच्छील्ये धिधन प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
बान्द्ििक्रोधशनः ६-१२६ – येथे “कतगय गपमाने” ३-२-७९ या सूत्राने धिधन प्रत्यय झाला आहे. 
 
िनिर्थतनः ६-१२७ येथे “व्रते” ३-२-८० या सूत्राने धिधन प्रत्यय झाला आहे. 
 
मि पाधयन्द्य : ६-१२७ येथे “बह लमाभीष्यरण्ये” ३-२-८१ या सूत्राने धपबन्द्तीधत-धनरंतर मि पान करिाऱ्या 

असा अभीष्यरण्यािा अथग येथे आहे. 
 
शूरमानी, साि म्मन्द्यम् ६-१२८- येथे “आमत्माने खि” ३-२-८३ या सूत्राने िकारािे ग्रहि केले 

असल्याने शूरमात्मानं मन्द्यते या अथात शूरंमानी येथे धिधन प्रत्यय झाला आहे. तर शूरम्मन्द्यः येथे खश् प्रत्यय 
झाला आहे. 

 
हधियाजी ६-१२९- येथे हधिषा इष्टिान् अशा भतूाथात “करिे यजः” ३-२-८५ या सूत्राने धिधन प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
अन्द्यव्यासक्तघाती ५-१२९ येथे “कमगधि हनः” ३-२-८६ या सूत्राने भतेू धिधन प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

ब्रह्मघ्नाम् ६-१२९ - येथे “ब्रह्मभ्रिूिृते्रष  धक्वप्” ३-२-८७ या सूत्राने धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. ब्रह्मघ्नाम् 
येथील धक्वप् प्रत्यय “धक्वप् ि” या सूत्राने धसद्ध होत असतानंा प्रस्त त सूत्र धनयमाथग आहे. तो धनयम असा की, 
ब्रह्म, भ्रिू, िृत्र हींि उपपदें, हन् हाि िात , धक्वप् हाि प्रत्यय ि भतेू हाि अथग असेल तरि या सूत्राने धक्वप् प्रत्यय 
होईल. “ित र्थििोऽत्र धनयमः” असे काधशकाकार म्हितात तर ब्रह्माधद उपपदे ि धक्वप् प्रत्यय असा ‘धिधििो 
धनयमः’ असे महाभाष्ट्यकार म्हितात. 

 
प ण्यकृतः, पापकृत्, स कृताम् ६-१३०- येथे “स कमगपापमन्द्त्रप ण्येष  कृिः” ३-२-८९ या सूत्राने क्वप् झाला 

आहे. 
 
सोमस त् ६-१३१ – येथे ‘सोमे स िः’ ३-२-९० या सूत्राने धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अन्सग्नधित् ६-१३१- येथे “अग्नौ’ िेः” ३-२-९१ या सूत्राने अग्न्द्यथगधमष्टकाियनं कृतिाधनत्यथगः या अथात 

धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
रथिक्रधित् ६-१३१- येथे रथिक्रकधमि िीयते या (रथिक्रदृशोऽग्न्द्यथग इष्टकािय इत्यथो 

लक्षियाऽन्सग्नरधप) अथात, “कमगण्यग्न्द्याख्यायाम् ३-२-९-२ या सूत्राने धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
मासंधिक्रधयिः ६-१३२- येथे “कमगिीधन धिधक्रयः” ३-२-९३ या सूत्राने ‘क न्सत्सतग्रहि ं कतगव्य’ । या 

िार्थतकाप्रमािे “क त्सा” या अथात इधन प्रत्यय झाला आहे. 
 
पापदृश्वना ६-१३२- येथे “दृशःे धक्वधनप्” ३-२-९४ या सूत्राने क्वधनप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
राजकृत्िा ६-१३३- येथे “राजधन य धि कृिः” ३-२-९५ या सूत्राने क्वधनप् झाला ि तो धपत् प्रत्यय 

असल्याने “ऱ्हस्िस्य धपधत कृधत त क” या सूत्राने त गागम झाला आहे. 
 
सहय ध्िानम् ६-१३३- येथे ‘सहे ि’ ३-२-९६ या सूत्राने क्वधनप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
कृतजैः ६-१३४- येथे “सप्तम्या ंजनेडग” ३-२-९७ या सूत्राने ‘कृते जाताः’ अथात (सप्तमीच्या) ड प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
हे कौशल्याज ६-१३४- येथे “पञ्चम्यामजातौ” ३-२-९८ या सूत्राने कौशल्याः जाताः या पंिमीच्या अथात 

ड प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रजाः ६-१३५- येथे “उपसगे ि संज्ञायाम्” ३-२-९९ या सूत्राने प्र उपसगगपूिगक जन् िात हून ड प्रत्यय 

झाला आहे. प्रजा ही संज्ञा आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आत्मान जस्य ६-१३५- येथे “अनौ कमगधि” ३-२-१०० या सूत्राने ड प्रत्यय झाला आहे. 
 
अधिज, अन जेन, अक्षधत्रयजे धकञ्जम् ६-१३६- येथे “अन्द्येष्ट्िधप दृश्यते” ३-२-१०१ या सूत्राने ड प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
अकृतं, न कृतिान् ६-१३७- येथे “धनष्ठा” ३-२-१०२ या सूत्राने अन क्रमें क्त आधि क्तित  हे प्रत्यय झाले 

आहे. या दोनधह प्रत्ययानंा “क्तक्तितू धनष्ठा” सूत्राने धनष्ठा संज्ञा होते. 
 
यज्िधभः, स त्िधभः ६-१३७- येथे “स यजोङ् िगधनप्” ३-२-१०३ या सूत्राने अन क्रमे यज् आधि स  िात हून 

ङ्िाधनप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
जरधद्भः ६-१३७- येथे “जीयगतेरतृन्” ३-२-१०४ या सूत्राने अतृन् प्रत्यय झाला आहे. 
 
उपसेद षाम्, ऊष षाम् ६-१३८- येथे “भाषाया ंसदिसश्र िः” ३-२-१०८ या सूत्राने क्वस  प्रत्यय झाला आहे. 
 
उपेधयिान्, अनूिानैः ६-१३९- येथे “उपेधयदाननाश्वाऽननूिानि” ३-२-१०९ या सूत्राने क्वस  ि कानच 

प्रत्ययान्द्त ही धनपातने आहेत. 
 
आतापयंत, भतू अथातील कृदन्द्त सागंून सूत्रक्रमानें धतङन्द्तािी उदाहरिे सागंतात –  
 
अन्द्िनैषीत् ६-१४०- येथे “ल ङ्” ३-२-११० या सूत्राने अन  उपसगगपूिगक नी िात हून भतेू ल ङ् झाला आहे. 
 
न्द्यधक्षपत् ६-१४०- येथे “अनद्यतने लडः” ३-२-१११ या सूत्राने अनद्यतन भतूाथांत लडः लकार झाला 

आहे. 
 
संभधिष्ट्यािः ६-१४१- येथे “अधभज्ञाििने लृट्” ३-२-११२ या सूत्राने अधभज्ञा म्हिजे स्मृधत या अथात 

लृट् झाला आहे. अधभजानाधस (आठिते ?) हे अधभज्ञाििन आहे. 
 
अिसाि ६-१४२- येथे “न यधद” ३-२-११३ या सूत्राने लृट् िा धनषेि झाल्याने लडः झाला आहे. 
 
पास्यािः ६-१४२- येथे “धिभाषा साकाडःके्ष” ३-२-११४ या सूत्राने धिकल्पाने भतेू लृट् झाला आहे. 
 
धिदिे ६-१४३- येथे “परीके्ष लृट्” ३-२-११५ या सूत्राने अनद्यतन परीक्षाथात धलट् लकार झाला आहे. 
 
शश्वद बभिू ह् अकरोत् ६-१४३- येथे ‘हशश्वतोलंडः ि’ ३-२-११६ या सूत्राने अन क्रमे शश्वत् आधि ह 

उपपद असताना धलट् लकार झाला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

यानंतर ‘तच्छीलतद्धमगतत्साि कारी’ या अथात येिाऱ्या कृत् प्रत्ययािा अधिकार येतो, तो असा- 
 
पूरधयतारः, कता ७-१- येथे ‘तृन्’ ३-२-१३५ या सूत्राने साि  करोतीधत कमग या अथात तृन् प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
रोधिष्ट्ििः, प्रजधनष्ट्िूनाम् ७-२ - येथे ‘अलडःकृञ्धनराकृि’.... ३-२-१३६ या सूत्राने अन क्रमें रुच आधि 

प्रजन् िात हून इष्ट्ि च प्रत्यय झाला आहे. 
 
धनराकधरष्ट्ििः, िर्थतष्ट्ििः, अलडःकधरष्ट्ििः, िधरष्ट्ििः ७-३- येथे देखील धनराकृञ्, िृत , अलंडःकृि ि 

िर् िात हून इष्ट्ि च प्रत्यय झाला आहे. 
 
धजष्ट्ि ः, ग्लास्न ः ७-४ - येथे ‘ग्लाधजस्थि ग्स्न ः’.... ३-२-१३९ या सूत्राने ग्स्न  प्रत्यय झाला आहे. 
 
अिृष्ट्ि ित् ७-४ - येथे ‘त्रधसगृधिकृधषधक्षपेः क्न ’.... ३-२-१४० या सूत्राने क्न  प्रत्यय झाला आहे. 
 
भ्रमी ७-५ - येथे ‘शधमत्यष्टाभ्यो धघन ण्’.... ३-२-१४१ या सूत्राने धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. 
 
संज्िाधरिा, द्रोधह, खद्योतसम्पर्थक, आमोधष ७-६ - येथे ‘संपिृान रुिाडःय....’.... ३-२-१४२ या सूत्राने 

ज्िर्, द्र ह्, सम्प च, म ष् या िात हून धिन ण् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
पधरसाधरण्यः, पधरदेधिनम्, अभ्याघाधतधभः, पधरराधटधभः ७-७ – येथे पधरसृ, पधरदेधि, अभ्याहन्, पधररट् 

या िात हून धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
संसगी, पधरदाही, आक्रीधडनः, पधरिाधदनः ७-८ – येथे संसृज्, पधरदह्, आक्रीडः पधरिद या िात हून 

धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
दैिान रोधिन्द्यः, राधगिम् ७-९ – येथे अन रुि, रज् िात हून धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
पधरके्षपी, त्याधगनं, योधगनं, पधरमोधहनम् ७-१० – येथे पधरधक्षप्, त्यज्, य ज् पधरम ह्, या िात हून धघन ण् 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिकत्थी, अधिस्त्रम्भी, ७-११ - येथे ‘िौ कषलसकत्थस्त्रम्भ’.... ३-२-१४३ या सूत्राने अन क्रमें कत्थ, ि 

स्त्रम्भ िात हून धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अपलाधषिः ७-१२ - येथे ‘अपे ि लष’ ३-२-१४४ या सूत्राने लष् िात हून धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

प्रलाधपनः, प्रमाधथनः ७-१२ - येथे ‘पे्र लपसृद्र मथिदिस’ : ३-२-१४५ या सूत्राने प्र उपसगगपूिगक लप्, 
म् या िात हून धघन ण् प्रत्यय झाला आहे. 

 
कहसकाः ७-१२- येथे ‘धनन्द्दकहसन्सक्लश...’ ३-२-१४६ या सूत्राने ‘िृञ्’ प्रत्यय होऊन ‘ि ’ च्या धठकािी 

अकादेश होतो. तसेि 
 
केशकः, धनन्द्दकः, ७-१३ - येथे ि ञ् प्रत्यय ि अकादेश झाला आहे. 
 
पधरदेिकः ७-१३ - येथे ‘देधिक्र शोिोपसगे’ ३-२-१४७ या सूत्राने ि ञ् झाला आहे. 
 
िेष्टनैः, रििैः ७-१४ - येथे ‘िलनशब्दाथादकमगकाद्य च’ ३-२-१४८ या सूत्राने य च प्रत्यय होऊन य  च्या 

स्थानी अनादेश झाला आहे.  
 
उत्कण्ठाििगनैः ७-१४ - येथे ‘अन दाते्तति हलादेः’ ३-२-१४९ या सूत्राने य च झाला आहे. तसेि 
 
द्योतनम् ७-१५ - येथेंधह य च झाला आहे. 
 
शोिनः, दन्द्द्रमिान् ७-१५ – येथे अन क्रमें श च ि द्रम् िात हून य च प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
गिगनः, िडःक्रमिः ७-१६ - येथेधह य च झाला आहे. 
 
मण्डना, कोपनम् ७-१६ - येथे ‘क्र िमण्डाथेभ्यि’ ३-२-१५१ या सूत्राने मण्ड् ि क प् (हा क्रिाथगक आहे) 

िात हून य च प्रत्यय झाला आहे. 
 
आप्याधयतारम् ७-१७ - येथे ‘न यः’ ३-२-१५२ या सूत्राने य च प्रत्ययािा धनषेि होतो म्हिून तृन् प्रत्यय 

झाला आहे. ‘अन दाते्तति हलादेः’ या सूत्राने य च प्राप्त झाला होता. 
 
दीधपतारम् ७-१७ - येथे ‘सूददीपदीक्षि’ ३-२-१५३ या सूत्राने य च िा धनषेि झाला आहे. 
 
िष गके, स्थाय कः, गाम कः ७-१८ - येथे ‘लषपतपद..’ ३-२-१५४ या सूत्राने अन क्रमें िृष् स्था, गम् िात हून 

उकञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
जल्पाकीधभः ७-१९ - येथे ‘जल्पधभक्षक िल ण्टिृडः षाकन् ३-२-१५५ या सूत्राने जल्प् िात हून षाकन् 

प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

प्रजधिना ७-१९ - येथे ‘प्रजोधरधनः’ ३-२-१५६ या सूत्राने प्र उपसगगपूिगक ज  या सौत्र िात हून इधन प्रत्यय 
झाला आहे. 

 
जधयना ७-१९ - येथे ‘धजदृधक्षधिश्रीण्ि’ ३-२-१५७ या सूत्राने धज िात हून इधन प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
धिश्रधयिम्, अनादधरिम्, अभ्यमी, पधरभिी, अव्यधथनम् ७-२० – येथे अन क्रमे ‘धिश्री, इण्, अधभ + अम्, 

पधर + भ,ू अ + व्य् िात हून इधन प्रत्यय झाला आहे. 
 
स्पहृयाल ं , धनद्राल ं , अदयाल ित् ७-२१ येथे ‘स्पधृहगृधहपधत’ ३-२-१५८ या सूत्राने अन क्रमें स्पहृ, धनद्रा, 

दधय या िात हून आल च प्रत्यय झाला आहे. 
 
िारंु, सद्र , द्र तम् ७-२१ - येथे ‘दािेट् धसशदसदो रुः’ ३-२-१५९ या सूत्राने अन क्रमें िेट्, सद, हा िात हून 

रु प्रत्यय झाला आहे. 
 
सृमरः, ७-२२ - येथे ‘सृघस्यदः क्मरच’ २-३-१६० या सूत्राने सृ िात हून क्मरच प्रत्यय झाला आहे. 
 
भडःग रप्रज्ञ, भास रम् ७-२२ - येथे ‘भञ्जभासधमदो घ रच’ ३-२-१६१ या सूत्राने अन क्रमें भञ्ज् ि भासू 

िात हून घ रच प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिद रः ७-२२ - येथे ‘धिधदधभधदन्सच्छदेः क रच’ ३-२-१६२ या सूत्राने क रच प्रत्यय झाला आहे. 
 
धजत्िरः ७-२२ - येथे ‘इण्नशधजसर्थतभ्यः क्वरप्’ ३-२-१६३ या सूत्राने धज िात हून क्वरप् प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
गत्िरान् ७-२२ - येथें ‘गत्िरि’ ३-२-१६४ या सूत्राने गम् िात हून धनपातनाने क्वरप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
जागरूकः ७-२३ - येथे ‘जागरूकः’ ३-२-१६५ या सूत्राने जागृ िात हून ऊक प्रत्यय झाला आहे. 
 
दन्द्दशूकः ७-२३ - येथे ‘यजजपदशा ंयङः’ ३-२-१६६ या सूत्राने गर्थहतं दशतीधत दन्द्दशूकः या अथात 

दंश् िात हून ऊक प्रत्यय झाला आहे. 
 
अकम्प्रं, दीप्रम् ७-२३ - येथे ‘नधमकन्सम्प....’ ३-२-१६७ या सूत्राने कन्सम्प, दीपी या िात ंहून र् प्रत्यय झाला 

आहे. तसेि 
 
कम्राधभः, ७-२४ - येथे कम  िात हून र प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

आशसं ः ७-२४ - येथे ‘सनाशसंधभक्ष उ’ : ३-२-१६८ या सूत्राने आशसं् िात हून उ प्रत्यय झाला आहे. 
 
इच्छ ः ७-२४ - येथे ‘धबन्द्द धरच्छ ः’ ३-२-१६९ या सूत्राने इच्छ ः हे धनपातन झाले आहे. 
 
स्िप्नक ७-२५ - येथे ‘स्िधपतृषोनगधजडः’ ३-२-१७२ या सूत्राने स्िप् िात हून नधजडः प्रत्यय झाला आहे. 
 
िन्द्दारुधभः ७-२५ - येथे ‘शृिन्द्द्योरारुः’ ३-२-१७३ या सूत्राने आरु प्रत्यय झाला आहे. 
 
अभीरुः ७-२५ – येथे ‘धभयः क्र क्ल कनौ’ ३-२-१७४ या सूत्राने भी िात हून क्र क प्रत्यय झाला आहे. 
 
भास राधभः, ईश्वरः ७-२५ - येथे ‘स्थेशभासधपसकसो िरच’ ३-२-१७५ या सूत्राने भास्, ि ईश् िात हून 

िरच प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिद्य न्नाशम्, भासम्, धिभ्राजम्, ७-२६ - येथे ‘भ्राजभास....’ ३-२-१७७ या सूत्राने अन क्रमें द्य त्, भास्, 

भ्राज् या िात हून धक्वप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
यानंतर घञ् प्रत्यय येतो. असा – 
 
काक त्स्थपादपच्छायाम् ७-३२ - येथे ‘पदरुज् ...’ ३-३-१६९ येथे पद्यन्द्ते इधत पादाः या अथात पद 

िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
सारधनभम् ७-३३ - येथे ‘सृ न्सस्थरे’ ३-३-१७ या सूत्राने सृ िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
नंतर भािऽेकतगधर ि कारके असा अधिकार येतो. 
 
शीतज्ञपशाम् ७-३२ - येथे ‘अकतगधर ि कारके संज्ञायाम्’ ३-३-१९ या सूत्राने स्पशृ्यते इधत स्पशगः या अथात 

स्पशृ् िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
एकधनिायम् ७-३४ - येथे ‘पधरमािाख्याया ंसिेभ्यः’ ३-३-२० या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
उपाध्यायः ७-३४ - येथे ‘इडःि’ ३-३-२१ या सूत्राने उपाध्यायः या अथात घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
संरािम् ७-३५ - येथे ‘उपसगे रुिः’ ३-३-२२ या सूत्राने सम् + रु िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
िारुसन्द्द्रािम् ७-३५ - येथे “सधम य द्र द िः” ३-३-२३ या सूत्राने सम् द्र  िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

नायेन, यमश्रायम् ७-३६ - येथे ‘धश्रिीभ िोऽन पसगे’ ३-३-२४ या सूत्राने िीञ् आधि धश्र िात हून घञ् 
प्रत्यय झाला आहे. 

 
धिश्रािैः, धिश्राम् ७-३६ - येथे “िौक्ष श्र िः” ३-३-२५ या सूत्राने क्ष  ि श्र  िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
उन्नायान् ७-३७ - येथे अिोदोर्थनयः” ३-३-२६ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रद्रािैः ७-३७ - येथे “पे्रद्र स्त स्त्र िः” ३-३-२७ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
िनाधभलािन् ७-३७ - येथे “धनरभ्योः पूल्िोः” ३-३-२९ या सूत्राने अधभलू या िात हून घञ् प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
उद्गार... ७-३८ - येथे “उन्द्योग्रगः” ३-३-२९ या सूत्राने उद्गृह िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
उत्कारेष  ७-६८ - येथे “कृ िान्द्ये” ३-३-३० या सूत्राने कृ िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
संस्तािम् ७-३९ - येथे “यजे्ञ सधम स्त िः” ३-३-३१ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
प ष्ट्पप्रस्तार... ७-३९ - येथे “प्रस्त्रोऽयजे्ञ” ३-३-३२ या सूत्राने प्र + स्तृ या िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिस्तारम् ७-४० - येथे “प्रथने िािशब्दे” ३-३-३३ या सूत्राने स्तृ िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
संग्राहः ७-४० - येथे “सधम म ष्टौ” ३-३-३४ या सूत्राने सम् ग्रह् या िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
न्द्याय्यम् ७-४१ - येथे ‘पधरन्द्योनीिोद्यतूाभे्रषयोः’ ३-३-३५ या सूत्राने धन + इ िात हून घञ् प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
पयायेि ७-४१ - येथे “परािन पात्यय इिः” ३-३-३६ या सूत्राने पधर + इ िात हून घञ् प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
धनशोपशायः ७-४१ - येथे ‘व्य पयोः शतेेः’ ३-३-३७ या सूत्राने उप + शी िात हून घनप्रत्यय झाला आहे. 
 
फलोच्चायः ७-४१ - ‘हस्तादाने िेरस्तेये’ ३-३-४० या सूत्राने उत् + धि या िात हून घञ् झाला आहे. 
 
रक्षोधनकायेष , स्तोककायैः ७-४२ - येथे ‘धनिासधिधत...’ ३-३-४१ या सूत्राने अन क्रमें धनिास आधि शरीर 

या अथांमध्यें घनप्रत्यय ि क आदेश झाला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

शत्र धनकायानाम् - ७-४२ - येथे ‘संघे िानौत्तरािये’ ३-३-४२ या सूत्राने कमगधि घञ् प्रत्यय ि क आदेश 
झाला आहे. 

 
व्यायहासीम् ७-४२ - येथे “कमगव्यधतहारे िच धस्त्रयाम्” ३-३-४३ या सूत्राने स्त्रीकलगी भाि ेिच झाला 

आहे. 
 
साराधििम् ७-४३ - येथे “अधभधििौ भािे इन ण्” ३-३-४४ या सूत्राने रु िात हून इन ण् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धनग्राहः ७-४३ - येथे ‘आक्रोशऽेन्द्योग्रगहः’ ३-३-४५ या सूत्राने धन + ग्रह् िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रग्राहैः ७-४४ - येथे “पे्र धलप्सायाम्” ३-३-४६ या सूत्राने भाि ेया अथात घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
सपधरग्राहा ७-४५ - येथे “परो यजे्ञ” ३-३-४७ या सूत्राने पधर + ग्रह् िात हून यज्ञ या अथात घञ् झाला 

आहे. 
 
नीिार... ७-४६ - येथे “नौ िृ िान्द्ये” ३-३-४८ या सूत्राने धन + िृञ् या िात हून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धनरुद्द्रािाः ७-४६ - येथे “उधद श्रयधत...” ३-३-४९ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. तसेि 
 
उच्रायिान् ७-४७ - येथे उत् + धश्र या िात हून घञ् झाला आहे. 
 
आरािः दूराप्लािम् ७-४७ - येथें “धिभाषा धड रुप्लिोः” ३-३-५० या सूत्राने अन क्रमें आ + रु आधि आ 

+ प्ल या िात ंहून घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अिग्राहे ७-४८ - येथे “अिे ग्रहो िषगप्रधतबन्द्िे” ३-३-५१ या सूत्राने िृधष्ट प्रधतबिं या अथात घञ् झाला 

आहे. अिग्राह िा अथग िृधष्टप्रधतबिं असा आहे. 
 
प्रग्राहिान् ७-४९ - येथे ‘पे्र िधिजाम्’ ३-३-५२ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अप्रग्राहैः ७-५२ - येथे “रशमौ ि” ३-३-५३ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रािारैः ७-५३ - येथे “िृिोतेराच्छादने ३-३-५४ या सूत्राने प्रा + िृञ् िात हून आच्छादान अथात घञ् 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
पधरभािम् ७-५४ - येथे “परौ भ िोऽिज्ञाने” ३-३-५५ या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे पधरभाि म्हिजे 

धतरस्कर. 



 

अनुक्रमणिका 

धशलोच्चयान् ७-५५ - येथें ‘एरच’ ३-३-५६ या सूत्राने उत् + धि िात हून अच प्रत्यय झाला आहे. 
 
लिम्, अतरान् ७-५५ - येथें “ऋदोरप्” ३-३-५७ या सूत्राने लूञ् ि त  िात हून अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिधनियम् ७-५५ - येथे “ग्रहिृदृधनधिगमि” ३-३-५८ या सूत्राने अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
असङ्घ्साः ७-५६ - येथें “उपसगेऽदः” ३-३-५९ या सूत्राने सम् + अद िात हून अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अन्द्यादान ७-५६ - येथे “नौ ि ि” ३-३-६० या सूत्राने धन + अद िात हून ि प्रत्यय झाला आहे. 
 
सव्यिान् ७-५६ - येथे “व्यिजपोरन सगे” ३-६-६१ या सूत्राने व्य् िात हून अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अस्िनाः, सहसाः ७-५७ - येथें स्िनहसोिा ३-३-६२ या सूत्राने अन क्रमें स्िन्, हस् िात हून अप् झाला 

आहे. 
संयामिन्द्तः ७-५७ येथे ‘यमः सम पधनधिष  ि” ३-३-६३ या सूत्राने अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धनगदान् ७-५७ - येथे “नौ गदनदपठस्िनः” ३-३-६४ या सूत्राने धन + गद िात हून अप् प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
अधनक्वािा ७-५८ - येंथे “क्विो िीिाया ंि” ३-३-३५ या सूत्राने साधंगतलेला अप् िैकन्सल्पक असल्याने 

“भाि”े याने घञ् झाला आहे. 
 
क्षीिपिाः ७-५८ – येथें - ‘धनत्यं पिः पधरमािे” ३-३-६६ या सूत्राने पण् िात हून अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अमदाः ७-५८ - येथे “मदोऽन पसगे” ३-३-६७ या सूत्राने अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
ससम्मदाः ७-५९ - येथे “प्रमदसम्मदौ हष े३-३-६८ या सूत्राने धनपातन झाले आहे. 
 
समजेन ७-५९ - येथे “सम दोरजः पश ष ” ३-३-६९ या सूत्राने अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
उपसरम् ७-६० - येथे “प्रजने सते” ३-३-७१ या सूत्राने उप + सृ िात हून अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अन्द्योन्द्योपहिाः ७-६० - येथें ‘ह्वःष सम्प्रसारि ंि ...’ ३-३-७२ या सूत्राने उप +ह्वा िात हून अप् प्रत्यय 

झाला आहे. 
 
आहिप्रज्ञाः ७-६० - येथें “आधङ य दे्ध” ३-३-७३ या सूत्राने आहिः – येथे अप् प्रत्यय झाला आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

आहािम् ७-६० - येथें धनपानमाहािः ३-३-७४ या सूत्राने अप् प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. 
 
हिम् ७-६१ - येथें “भािऽेन पसगगस्य ऽ” ३-३-७५या सूत्राने अप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धपपासाििकाधङक्षिः ७-६१ - येथे ‘हनि ििः’ ३-३-७६ या सूत्राने ििादेश झाला आहे. 
 
तमोघनप्रख्यम् ७-६१ - येथें “मूतो घनः” ३-३-७७ या सूत्राने हन् िात हून काधढण्य अथात अप् प्रत्यय ि 

घन् प्रत्ययािे धनपातन झाले आहे. 
 
अन्द्तघगिे ७-६२ - येथे ‘अन्द्तघगिो देश’े ३-३-७८ या सूत्राने अन्द्तर पूिगक हन् िात हून अप् प्रत्यय ि घनादेश 

झाला आहे. दार ओलाडंल्यानंतर जो एक सािकाश भाग असतो त्याला अन्द्तघगि म्हितात. 
 
प्रिाने ७-६२ - येथे “अगारैकदेश ेप्रघिः प्रघानि ३-३-७९ या सूत्राने कमगधि अप् प्रत्यय ि िृद्धीिें धनपातन 

झाले आहे. घराच्या प्रम ख दरिाजाच्या आंत ि बाहेर दोन िौक असतात.त्यानंा आधलन्द्द असेधह नािं आहे. 
त्यातंील बाह्य िौकाला प्रघि ककिा प्रघाि असें म्हितात. 

 
लौहोघन... ७-६२ - येथें “उघनोऽत्यािानम् ३-३-८० या सूत्राने आधिकरिाथात अप् प्रत्ययािे धनपातन 

झाले आहे. 
 
लधलताऽपघनाम् ७-६२ - येथे अपघनोऽङ्ग म्” ३-३-८१ या सूत्राने करिे अप् प्रत्ययािे धनपातन झाले 

आहे. 
 
धिघनेन्द्द  ७-६३ - येथें “करिेऽयोधिद्र ष ” ३-३-८२ या सूत्राने धिघनाः येथे करिे अप् ि घनादेश झाला 

आहे. 
 
स्तम्बघ्नपद... ७-६३ - येथे “स्तम्बे क ि” ३-३-८३ या सूत्राने स्तम्बघनः येथे करिे क प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
पधरघोरु - ७३-६३ – येथे परौ घः ३-३-८४ या सूत्राने करिे अप् ि घनादेशािे धनपातन झाले आहे. 
 
उपघ्नान् ७-६४ - येथे ‘उपघ्न आश्रये’ ३-३-८५ या सूत्राने अप् प्रत्यय ि उपिेिा लोप धनपातनामाने 

होतो. 
 
सङ् घम् - उद्धान् ७-६४ - येथें ‘सङ् घोद्धो गिप्रशसंयोः’ ३-३-८६ या सूत्राने सङ् घः येथे + हन् िात हून 

भाि ेअप् ि धटलोपािे धनपातन तर उद्धाः येथे कमगधि अप् प्रत्ययािे धनपातन होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धनघाऽधनघाः - ७-६५ - येथे ‘धनघो धनधमतम्’ ३-३-८७ या सूत्राने धनहन् िात हून अप् प्रत्यय ि धटलोपािें 
धनपातन झाले आहे. 

 
लन्सब्ध्रमःै - ७-६५ - येथे ‘धङितः न्सक्त्र’ ३-३-८८ या सूत्राने ड लभष् या धडत् िात हून न्सक्त्र प्रत्यय झाला 

आहे. पलीकडे त्याला मप् िगैरे होतात. 
 
भ्राजथ मतीम् ७-६५ - येथे ‘धिथोऽथृच’ ३-३-८९ या सूत्राने अथ च प्रत्यय झाला आहे.  
 
रष्यरिं, यत्नेन, ७-६६ - येथे ‘यजयाियत’ -३-३-९० या सूत्राने रक्ष् या िात हून नडः झाला आहे.  
स्िप्ने ७-६६ - येथे “स्िपो नन्” -३-३-९१ या सूत्राने नन् प्रत्यय झाला आहे.  
 
धनधिित् ७-६६ – येथे उघसगे घोः धकः “३-३-९२ या सूत्राने िा िात हून धक प्रत्यय झाला आहे. 
 
जलधि... ७-६७ - येथे “कमगण्यधिकरिे ि” ३-३-९३ या सूत्राने जलं िीयतेऽन्सस्मधन्नधत जलधिः या 

अथात धक प्रत्यय झाला आहे. 
 
सृधष्टः ७-६७ - येथे “धस्त्रया ंन्सक्तन्” ३-३-९४ या अथात कमगधि न्सक्तन् प्रत्यय झाला आहे. 
 
न्सस्थधतम् ७-६८ – येथे धह न्सक्तन् झाला आहे. 
 
यानंतर स्त्रीकलगी स्थागापापिो भाि े३-३-९५ प्रत्ययािा अधिकार येतो तो असा. 
 
जूर्थत, कीर्थत, यतूीन्, ७-६९ - ‘ऊधतयधूतजूधत’ -३-३-९७ या सूत्राने न्सक्तन् प्रत्यय ि दीघगत्िािे धनपातन 

अन क्रमें ज , कृत्, य  िात ंहून झाले आहे. 
 
व्रज्यािती, ७-७० - येथे “व्रजयजोभाि ेक्यप्” -३-३-९८ या सूत्राने व्रज् िात हून क्यप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिद्या ७-७० - येथे ‘संज्ञाया ंसमज...’ -३-३-९९ या सूत्राने धिद िात हून क्यप् प्रत्यय झाला आहे. 
 
... धक्रयान् ७-७० - येथे ‘कृिःश ि’ -३-३-१०० या सूत्राने श प्रत्यय, धरङादेश, ि इयडः होतो. 
 
इच्छातः ७-७० - येथे ‘इच्छा’ -३-३-१०१ या सूत्राने इष् िात हून श प्रत्यय ि छभािािे धनपातन झाले 

आहे. 
 
िडःक्रमाितः ७-७० - येथे ‘अ प्रत्ययात्’ -३-३-१०२ या सूत्राने क्रम् िात हून अ प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

धशक्षया ७-७१ - येथे ‘ग रोि हलः’ -३-३-१०३ या सूत्राने धशक्ष् िात हून अ प्रत्यय झाला आहे. 
 
त्रपािन्द्त, व्यथाम् ७-७१ - येथे ‘धषधद्भदाधदभ्योऽडः’ ३-३-१०४ या सूत्राने त्रपूष् धषत् आधि व्य् धभदादी 

म्हिून अडः प्रत्यय झाला आहे. 
 
धिन्द्तािन्द्तः, कथा,ं पूजाम् ७-७२ - येथे ‘धिन्सन्द्तपूधज’ -३-३-१०६ या सूत्राने धिन्द्ता, पूज्, क् िात ंहून 

अडः प्रत्यय झाला आहे. 
 
उपिा ७-७२ - येथे ‘आतिोपसगे’ ३-३-१०६ या सूत्राने अडः झाला आहे. 
 
प्रायोगापासनया ७-७३ - येथे ‘ण्यासश्रन्द्थो य च’ ३-३-१०७ या सूत्राने आस् िात हून य च प्रत्यय झाला 

आहे. 
 
प्रस्कन्सन्द्दकाम् ७-७४ - येथे ‘रोगाख्याया ंण्ि ल्बह लम्’ ३-३-१०८ या सूत्राने प्र + स्कन्द्द िात हून ण्ि ल् 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
प्रस्कन्सन्द्दका = हगिि, ही रोगािी संज्ञा आहे. 
 
शालभधञ्जका.... ७-७४ - येथे ‘संज्ञायाम्’ ३-३-१०९ या सूत्राने ण्ि ल् प्रत्यय झाला आहे. ही एका धिधशष्ट 

क्रीडेिी संज्ञा आहे. 
 
काधरम् ७-७५ - येथे ‘धिभाषाऽख्यान...’ ३-३-११० या सूत्राने इञ् प्रत्यय झाला आहे. धिभाषा असल्याने 

धक्रयाम् येथे तो झाला नाही. 
 
प्रायोपिधेशकाम् ७-७६ - येथे ‘पयायाहग...’ -३-३-१११ या सूत्राने ण्ि च प्रत्यय झाला आहे. 
 
अजीिधनः ७-७७ - येथे ‘आक्रोश ेनत्र्यधनः’ -३-३-११२ या सूत्राने अधन प्रत्यय झाला आहे. 
 
यानंतर स्त्रीकलगी प्रत्यय सोडून इतर कृत् प्रत्ययािंा अधिकार येतो. तो असा – 
 
अक्लेश्यम्, प्रपतनम् ७-७८ - येथे ‘कृत्यल्य टो बह लम्’ -३-३-११३ या सूत्रातंील बह लग्रहिाम ळे 

भािसािन प्रत्यय झाले आहेत. 
 
मन्द्दगतः ७-७९ - येथे ‘नप संके भाि ेक्तः’ ३-३-११४ या सूत्राने भािे क्त प्रत्यय झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

अशोभनः ७-७९ - येथे ‘ल्य ट् ि’ ३-३-११५ या सूत्राने ल्य ट् प्रत्यय झाला आहे. पलीकडे त्याला अनादेश 
झाला. 

 
देहव्रिनम् -७-८०... येथे ‘करिाधिकरियोि’ ३-३-११७ या सूत्राने िृश्च्यते येनेधत व्रिनम् अशा करि 

अथात ल्य ट् झाला आहे. 
 
आकरः ७-८० - येथे ‘प धंस संज्ञाया ंघः प्रायेि’ ३-३-११८ या सूत्राने घ प्रत्यय झाला आहे. 
 
गोिरः ७-८० - येथे ‘गोिरसंिर...’ -३-३-११९ या सूत्राने अधिकरिाथात घ प्रत्ययािे धनपातन झाले 

आहे. तसेि 
 
संिरः ७-८१ येथेधह घ प्रत्ययािे धनपातन झाले आहेत. 
 
अितारः ७-८२ - येथे ‘अिे तृस्त्रोघगञ्’ -३-३-१२० या सूत्राने घञ् प्रत्यय झाला आहे. 
 
अन्द्यायात् ७-८२ - येथे ‘अन्द्यायन्द्याय...’ -३-३-१२२ या सूत्राने धन + इ िात हून घञ् झाला. 
 
उदडःकः... ७-८३ - येथे ‘उदडःकोऽन दके’ ३-३-१२३ या सूत्राने घञ् प्रत्ययािे धनपातन होते. 
 
अनायः ७-८३ - येथे ‘जालमानाय’ -३-३-१२४ या सूत्राने करिाथात घञ् प्रत्ययािे धनपातन होते. 
 
आनाय िा अथग जाल असा आहे. 
 
आखनम् ७-८३ - येथे ‘खनो घ ि’ ३-३-१२५ या सूत्राने घ प्रत्यय झाला आहे. 
 
द लगभम् ७-८३ - येथे ‘ईषद...’ ३-३-१२६या सूत्राने खल् प्रत्यय झाला आहे. तयोरेि या सूत्राप्रमािे तो 

खल् कमगधि अथात झाला आहे. 
 
ईषदाढयडःकरः ७-८४ - येथें ‘कतृगकमगिोि’ ३-३-१२७ या सूत्राने च्व्यते कमोपपदाम ळे कृ िात हून खल् 

प्रत्यय झाला आहे. 
 
द रुपस्थाने ७-८५ - येथे ‘आतो य च’ ३-३-१२८ या सूत्राने खल् िा अपिाद य च प्रत्यय झाला आहे. 

िरील सूत्रातूंन ईषदाधद अन िृतीने येत असल्याने येथे द र ह्या उपपदािी संगधत लागते. 
 
यानंतर धिडःत् अधिकार आला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

सडःक धटत म्, अध्यगीढ्िषम् ६-९१ - येथे ‘गाडः क टाधदभ्योऽधणिन्सन्द्ङत्’ १-२-१ या सूत्राने अन क्रमे क ट्, 
इडः या िात ंहून झालेल्या प्रत्ययाला धङत् झाला आहे. धङत्िाम ळे ‘धिङधत ि’ या सूत्राप्रमािे ग ििृद्धी होत नाही. 

 
उधिधजत म् ७-९२ - येथे ‘धिज इट्’ १-२-२ या सूत्राने उद + धिज् िात हून झालेल्या प्रत्ययाला धङत्ि 

झाले आहे. 
 
प्रोि गधित्रीम्, प्रोिगधित म्, ७-९३ - येथे ‘धिभाषोिोः’ १-२-३ या सूत्राने ऊि गञ् िात हून एकदा धङत्त्ि झाले 

तर एकदा ते झाले नाही. म्हि न दोन रूपें होतात. 
 
क रुत ७-९३ - येथे ‘सािगिात कमधपत्’ १-२-४ या सूत्राने धङत्ि होते म्हिून उ प्रत्ययाला ग ि होत नाही. 
 
ददृश ः ७-९४ - येथे ‘असंयोगाधल्लट् धकत्’ १-२-५ या सूत्राने धकत्त्ि झाल्याने ग ि झाला नाही. 
 
बभिू ७-९५ - येथे ‘इन्सन्द्िभिधतभ्या ंि’ १-२-६ या सूत्राने धकत्त्ि होते असें जयमंगल म्हितात. 
 
मृधदत्िा, कृधषत्िा ७-९५ - येथे ‘न क्त्िा सेट्’ या सूत्राप्रमािे धकत्िप्रधतषेि प्राप्त होतो. परंत  

‘मृडमृदग ि...’ १-२-७ या सूत्राने धकत्त्ि होते. तसेि 
 
अमृधडत्िा, न्सक्लधशत्िा, उधदत्िा ७-९६ – येथेधह धकत्त्ि होते. 
 
म धषत्िा, गृहीत्िा, रुधदत्िा ७-९७ - येथे ‘रुदधिदम षग्रधह...’ १-२-८ या सूत्राने धकत्त्ि झाले आहे. तसेि 
 
धपपनृ्सच्छषिूा ंधिधदत्िा ७-९८ – येथेधह धकत्त्ि झाले आहे. तसेि 
 
अधिधिधदष ं, रुरुधदष ं, म म धषष ित् ७-९९ येथेधह धकत्त्ि झाले आहे. सिगत्र ग िािा धनषेि झाला आहे. 
 
अपधिकीषगया ७-९९ - येथे ‘इको झल्’ १-२-९ या सूत्राने धकत् झाला आहे. म्हिून ग िाभाि झाला. 
 
ब भ त्सिः, मा भ द्ध्िषम् - ७-१०० - येथे ‘हलन्द्ताच्च’ १-२-१० या सूत्राने धकत्त्ि झाले आहे. 
 
भ त्सीघ्िम् ७-१०० ‘धलडः धसिािात्मनेपदेष ’ १-२-११ या सूत्राने धकत्त्ि झाले आहे. 
 
कृषीिम् ७-१०० - येथे ‘उि’ १-२-१२ या सूत्राने धकत्त्ि झाले आहे. 
 
समगध्िम् ७-१०१ - येथे ‘िा गमः’ १-२-१३ या सूत्राने धिकल्पाने धकत्त्ि झाले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

उपायध्िम् ७-१०१ - येथे ‘यमो गन्द्िने’ १-२-१५ या सूत्राने धसच ला धकत्त्ि झाले आहे. 
 
उपायंस्त ७-१०१ - येथे ‘धिभाषोपयमने’ १-२-१६ या सूत्राने धिकल्पाने धकत्त्ि झाले नाही. म्हिून 

अन नाधसकािा लोप झाला नाही. 
 
प्रान्सस्थषत, आधिषत ७-१०२ - येथे ‘स्थाध्िोधरच्च’ १-२-१७ या सूत्राने धकत्त्ि ि इत्त्ि झाले आहे. 
 
िर्थतत्िा ७-१०३ - येथे “न क्त्िा सेट्” १-२-१८ या सूत्राने धकत्त्िािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
प्रष्यरिधेदताः, अधिशधयतम् ७-१०३ - येथे ‘धनष्ठा शीडः’ १-२-१९ या सूत्राने धकत्त्िािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
अमर्थषतम् ७-१०४ - येथे ‘मृषन्सस्तधतक्षायाम्’ १-२-२० या सूत्राने धकत्त्िािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
द्य धततं, प्रलोधठतम् ७-१०४ - येथे ‘उद पिात्...’ १-२-२१ या सूत्राने धकत्त्ि झाले म्हिून द्य धततम् तर 

धकत्त्ि झाले नाही म्हिून प्रलोधठलम्. येथे धकत्त्ि झाले नाही म्हिून लिूपिग ण् झाला आहे. द्य धततम् हे भाि 
प्रलोधठतम् हे आधदकमगिीिें धनदशगन आहे. 

 
ग्रन्सन्द्थत्िा, ग न्सम्फत्िा ७-१०५ - येथे ‘नोपिात्थफान्द्तािा’ १-२-२३ या सूत्राने धकत्त्िािा धनषेि झाला आहे. 

ग्रन्सन्द्थत्िा हे उपिेिे तर ग न्सम्फत्िा हे फकारान्द्तािे धनदशगन आहे. 
 
िधञ्चत्िा, ७-१०६ - येथे ‘िधञ्चल नच्च्यृति १-२-८४ या सूत्राने धकत्त्िािा धनषेि झाला म्हिून नलोप झाला 

नाही. 
 
तृधषत्िा -७-१०६ - येथे तृधषमृधष... १-२-२५ या सूत्राने धकत्त्ि झाले आहे. 
 
द्य धतत्िा, धदद्योधतष म् ७-१०७ - येथे ‘रलो व्य पिात्...’ १-२-२६ या सूत्राने द्य धतत्िा येथे धकत्त्ि झाले तर 

धदद्योधतष म् येथे धकत्त्ि झाले नाही म्हिून ग ि झाला आहे. 
 
यानंतर आत्मनेपदािा अधिकार येतो, तो असा –  
 
अगाित ८-१ - येथे ‘अन दातधङत आत्मनेपदम्’ १-३-१२ या सूत्राने गािृ िात  अन दातेत् असल्याने 

आत्मनेपद झाले आहे तर, 
 
अत्यशरेत ८-१ – येथे शीडः िात  धङत् असल्याने आत्मनेपद झाले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

अभायत, गम्यमानम् ८-२ - येथे ‘भािकमगिोः’ १-३-१३ या सूत्राने अन क्रमें भाि ेि कमगधि आत्मनेपद 
झाले आहे. 

 
व्यत्यतन्द्िाताम् ८-३ - येथे ‘कतगधर कमगव्यधतहारे’ १-३-१४ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
व्यत्यैताम् ८-३ - येथे ‘न गधतकहसाथेभ्यः’ १-३-१५ या सूत्राने िरील सूत्राने प्राप्त झालेल्या आत्मनेपदािा 

गत्यथगत्िाम ळे धनषेि झाला आहे. तसेि व्यधतघ्नन्द्तीं, व्यधतघ्नन् ८-५- येथे हन् िात  कहसाथगक असल्याने 
आत्मनेपदािा धनषेि झाला आहे. 

 
व्यधतय तः ८-६ - येथे ‘इतरेतराऽन्द्यो...’ १-३-१६ या सूत्राने – कमगव्यधतहाराम ळे प्राप्त झालेल्या 

आत्मनेपदािा धनषेि केला आहे येथे अन्द्योन्द्यम् हे उपपद आहे. 
 
न्द्यधिक्षत ८-७ - येथे ‘नेर्थिशः’ १-३-१७ या सूत्राने धन + धिश् िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
पधरक्रीिानम् ८-८ - येथे ‘पधरव्यिभे्यः धक्रयः’ १-३-१८ या सूत्राने पधर + क्री िात हून आत्मनेपद झाले 

आहे, आधि ते अकत्रगधभप्रायधक्रयाफल असतानंा झाले आहे. 
 
अकत्रगधभप्रायधक्रयाफल = म्हिजे कत्याकडे धक्रयेिे फल नसतानंाही आत्मनेपद व्हाि े हे या सूत्रािे 

प्रयोजन आहे. 
 
पराजयमानः धिजेषीष्ठाः ८-९ - येथे ‘धिपराभ्या ंजेः’ १-३-१९ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
आदत्स्ि ८-१० - येथे ‘आङो दोऽनास्य... ‘ १-३-२० या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
पधरक्रीडस्ि, अन क्रीडमानाधन ८-१० - येथे ‘क्रीडोऽन संपधरभ्यि’ १-३-२१ या सूत्राने आत्मनेपद झाले 

आहे. 
 
अिधतष्ठस्ि, प्रस्थास्यसे, संस्थास्यसे ८-११ - येथे ‘समिप्रधिभ्यः स्थः’ १-३-२२ या सूत्राने आत्मनेपद 

झाले आहे. 
 
धतष्ठते, धतष्ठामहे ८-१२ - येथे ‘प्रकाशनस्थेयाख्यायोि’ १-३-२३ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 

प्रकाशन म्हिजे स्िाधभप्रायबोिनम् अथात स्ितःच्या हेतूिे आधिष्ट्करि, तर स्थेय म्हिजे धििादपदधनिेता अथात 
धििादातं धनिगय देिारा. या धठकािी मनैाक हन मंताला म्हितों की, त झ्यािर आमिी प्रीधत आहे म्हिून संदेह 
उत्पन्न झाल्यास आम्हाला द सऱ्या धनिेत्यािी आिश्यकता नाही. धतष्ठते येथे स्थेयाख्या तर धतष्ठामहे येथे 
प्रकाशनाख्या आहे. 
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उधत्तष्ठमानम् ८-१२ - येथे ‘उदोऽनूध्िगकमगधि’ १-३-२४ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
उपधतष्ठन्द्ते ८-१३ - येथे ‘उपान्द्मन्द्त्रकरिे’ १-३-२५ या सूत्राने मन्द्त्रकरि या अथात आत्मनेपद झाले 

आहे. 
 
उपधतष्ठस्ि ८-१४ - येथे ‘अकमगकाच्च’ १-३-२६ या सूत्राने उप + स्था अकमगक िात हून आत्मनेपद झाले 

आहे. 
 
धितपते ८-१४ - येथे ‘उधिभ्या ंतपः’ १-३-२७ या सूत्राने धि + तप् िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
आध्नानः ८-१५ - येथे ‘आङो यमहनः’ १-३-२८ या सूत्राने आ + हन् िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
सडःगच्छस्ि ८-१६ - येथे ‘समो गम्यृन्सच्छभ्याम्’ १-३-२९ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
संश्रृि ष्ट्ि, समारन्द्त ८-१६ - येथे ‘अर्थतश्र दृधश...’ या िार्थतकाने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
उपाह्विये, संह्व यस्ि ८-१७ - येथे ‘धनसम पधिभ्यो ह्वः ’ १-३-३० या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
संधिद्रते ८-१७ - येथे ‘धिधदप्रन्सच्छ...’ या िार्थतकाने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
आह्वदयमानम् ८-१८ – येथे स्पिा अथग गम्यमान असतानंा आत्मनेपद झाले आहे. येथे आकाश आधि 

मनैाक पिगत याचं्यातील स्पिा गम्यमान आहे. 
 
प्रक िािः ८-१८ - येथे ‘गन्द्िनािके्षपि...’ १-३-३२ या सूत्राने सेिन या अथात आत्मनेपद झाले आहे. 

सेिकाप्रमािे सेिा करीत असलेल्या मैनाकाला हन मंताने पाधहले, असा सेिनाथग येथे धििधक्षत आहे. इतर अथािीं 
धनदशगनें अशी –  

 
प्रक िािम् ८-१९ – येथे साहधसक्य हा अथग आहे. 
 
उपस्कृथाः ८-१९ - येथे प्रधतयत्न हा अथग आहे. 
 
उपिके्र ८-२० – येथे गन्द्िन म्हिजे कहसा, ि गली हा अथग आहे. सीतेला िनातूंन पळिनू नेले हा गंिनाथग 

आहे. 
 
अधििके्र ८-२० - येथे ‘अिेः प्रहसने’ १-३-३३ या सूत्राने- प्रहसन म्हिजे क्षमा करिे ककिा कजकिे, इंद्र 

देखील ज्याला सहन करू शकला नाही असा अथग येथे धििधक्षत आहे. म्हिून आत्मनेपद झाले आहे. 
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धिक िािः ८-२० - येथे ‘िःे शब्दकमगिः’ १-३-३४ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. धिधििान् स्िरान् 
क िािः असा धिक िािः िा अथग आहे. 

 
धिक िे ८-२१ - येथे ‘अकमगकाच्च’ १-३-३५ या सूत्राने धि + कृ िात हून तो अकमगक असतानंा आत्मनेपद 

झाले आहे. 
 
धिनेष्ट्ये, उदानेष्ट्ये ८-२१ - येथे ‘संमाननोत्सञ्जन...’ १-३-३६ या सूत्राने व्यय, ि उत्सञ्जन या अथात 

आत्मनेपद झाले आहे. 
 
धिनेष्ट्ये ८-२२ - येथे ‘कतृगस्थे िाशरीरे कमगधि’ १-३-३७ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे कारि क्रोिरूपी 

कमग हे शरीराियिधभन्न आहे. 
 
क्रममािः ८-२२ - येथे ‘िृधत्तसगगतायनेष  क्रमः’ १-३-३८ या सूत्राने क्रम् िात हून िृधत्त म्हिजे प्रधतबिं 

नसिे या अथात आत्मनेपद झाले आहे तर 
 
उपाकं्रस्त ८-२३ - येथे सगग या अथात झाले आहे. 
 
पराकं्रस्तः ८-२२ - येथे ‘उपपराभ्याम्’ १-३-३९ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
आक्रममािा ८-२३ - येथे ‘आडः उद्गामने’ १-३-४० या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
धिक्रममािाया ८-२४ - येथे ‘िःे पादधिहरिे’ १-३-४१ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
प्रक्रममािः, उपाकं्रस्त ८-२५ – प्रोपाभ्या ंसमथाभ्याम्’ १-३-४२ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
क्रममािैः ८-२५ - येथे ‘अन पसगािा’ १-३-४३ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अपजानानः ८-२६ - येथे ‘अपह्नाि ेज्ञः’ १-३-४४ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
ज्ञास्ये ८-२६ - येथे ‘अकमगकाच्च’ १-३-४५ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
प्रत्यज्ञास्त ८-२६ - येथे ‘संप्रधतभ्यामनाध्याने’ १-३-४६ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. आध्यान म्हिजे 

उत्कंठापूिगक स्मरि असा अथग आहे. हे प्रधत + ज्ञा िे धनदशगन आहे. 
 
संजानानान् ८-२७ –हे सम् + ज्ञा िातूिे धनदशगन आहे. 
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िदमानः ८-२७ - येथे ‘भासनोपसंभाषाज्ञान’... १-३-४७ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. हे ज्ञानािे 
धनदशगन आहे. बाकी धनदगशने अशीं –  

 
उपािधदष्ट ८-२८ - येथे उपसंभाषा (उपसान्द्त्िन) या अथात आत्मनेपद झाले आहे. 
 
व्यिधदष्ट ८-२८ – येथे धिमती या अथात झाले आहे. धिमतीिा अथग मतभेद असा आहे. 
 
संप्रिदमानात् ८-२८ - येथे ‘व्यक्तिािा ं सम च्चारिे’ १-३-४८ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 

मन ष्ट्याधदकािें स्पष्ट उच्चारि, एकत्र (साम दाधयक रीतीने) होत असतानंा असा अथग येथे आहे. 
 
अन्द्ििधदष्ट ८-२९ - येथे ‘अनोरकमगकात्’ १-३-४९ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
धिप्रिदमानैः ८-३० - येथे ‘धिभाषा धिप्रलापे’ १-३-५० या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. या धठकािी 

हन मान परस्पर धिरुद्ध (अथग) बोलिाऱ्या राक्षसाचं्या लंकें त पोिला असा अथग आहे. 
 
अिधगरमािैः ८-३० - येथे ‘अिाद्ग्र ’ १-३-५१ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
संधगरन्द्ते ८-३१ - येथे ‘समः प्रधतज्ञाने’ १-३-५२ या सूत्राने सम् + गृ या िात हून प्रधतज्ञान (कबूल करिे) 

अथात आत्मनेपद झाले आहे. 
 
उदिरन्द्त ८-३१ - येथे ‘उदिरः सकमगकात्’ १-३-५३ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
समिरन्द्त ८-३२ - येथे ‘समस्तृतीयाय क्तात्’ १-३-५४ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. येथे यानैः या 

तृतीयान्द्त पदाशी योग आहे. 
 
संप्रायच्छन्द्त ८-३२ - येथे ‘दािि सा िेच्चत र्थ्यगथे’ १-३-५५ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. येथे बन्द्दीधभः 

या िस्त तः तृतीया असलेल्या पदािा हठहृतमधहलाभ्यः असा ित थीिा अथग अधभपे्रत आहे. म्हिून सम् + दा 
िात हून संप्रायच्छन्द्त असे आत्मनेपद झाले. 

 
उपायंसत ८-३३ - येथे ‘उपाद्यमः स्िकरिे’ १-३-५६ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. सूत्रातंील 

स्िकरि शब्दािा स्िीकार असा अथग आहे. धप्रयकरानंी धदलेल्या मधदरेिा, क्रोिाम ळे संतप्त झालेल्या धस्त्रयानंी 
स्िीकार केला नाही. असा येथे अथग आहे. म्हिून उप + यम् िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 

 
धजज्ञासमानाभ्यः ८-३३ - येथे ‘ज्ञाश्र स्मृदृशा ंसनः’ १-३-५७ या सूत्राने सन्नन्द्त ज्ञा िात हून आत्मनेपद 

झाले आहे. तसेि 
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स स्मूषगमािः ८-३४ – येथेधह सन्नन्द्त िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अशप्सत ८-३३ - येथे ‘शप उपालम्भे’ या िार्थतकाने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अन धजज्ञासता ८-३५ - येथे ‘नानोज्ञगः’ १-३-५८ या सूत्राने आत्मनेपदािा धनषेि झाला आहे. ‘ज्ञाश्र स्मृ...’ 

सूत्राने ते प्राप्त झाले होते. 
 
आश श्रूषन् ८-३६ - येथे ‘प्रत्याडःभ्या ंश्र िः...’ १-३-५९ या सूत्राने आत्मनेपदािा धनषेि झाला आहे. 

‘ज्ञाश्र स्मृ’ स त्राने ते प्राप्त झाले होते. 
 
शीयमाना ८-३६ - येथे ‘शदे धशतः’ १-३-६० या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
धम्रयेत ८-३७ - येथे ‘धभ्रयतेल गडःधलङोि’ १-३-६१ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. धम्रयेत हा धलडः 

लकार आहे. 
 
अध्याधसधसषमािे ८-३८ - येथे ‘पूिगित्सन’ १-३-६२ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. आस उपिशेने हा 

िात  अन दाते्तत् म्हिून आत्मनेपदी आहे. त्याच्या सन्नन्नाहून देखील आत्मनेपद झाले आहे. 
 
कासाञ्चके्र ८-३८ - येथे ‘आम्प्रत्ययित्...’ १-३-६३ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे.  
 
उपाय डःक्त, प्रय ञ्जानः ८-३९ - येथे ‘प्रोपाभ्या ं य जेः’.... १-३-६४ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 

यज्ञपात्र असा अथग नसतानंा या सूत्राने आत्मनेपद होते. 
 
संष्यरि िानः ८-४० - येथे ‘समः ष्यरि िः’ १-३-६५ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
उपाभ डःक्त ८-४० - येथे ‘भ जोऽनिने’ १-३-६६ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अपाययत ८-४१ - येथे ‘िैरिौ...’ १-३-६७ या सूत्राने पा िातूच्या धिजन्द्ताहून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अधिस्मापयमानः, अभीषयन्द्त ८-४२ - येथे ‘भीस्म्योहेत भये’ १-३-६८ या सूत्राने धिजन्द्त न्सस्म आधि भी 

िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अगिंयत, अिञ्चयत ८-४३ - येथे ‘गृधििनच्योः...’ १-३-६९ या सूत्राने गृ् आधि िञ््च याचं्या ण्यन्द्ताहून 

आत्मनेपद झाले आहे. 
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अपलापयमानस्य ८-४४ - येथे ‘धलयः संमानन...’ १-३-७० या सूत्राने शालीनीकरि या अथात 
आत्मनेपद झाले आहे. 

 
धमर्थ्याकारयते ८-४४ - येथे ‘धमर्थ्योपपदात्...’ १-३-७१ या सूत्राने धमर्थ्या उपपदपूिगक कृ िातूच्या 

ण्यन्द्ताहून आत्मनेपद झाले आहे. अभ्यास म्हिजे प न प नः करिे. 
 
गूहमानः ८-४५ – येथे स्िधरतन्सनतः...’ १-३-७२ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
अपिदमानस्य ८-४५ - येथे ‘अपािदः’ १-३-७३ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. 
 
द्योतयमानाधभः ८-४६ - येथे ‘धििि’ १-३-७४ या सूत्राने धिजन्द्त द्य त् िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
आयच्छमानाधभः ८-४६ - येथे ‘सम दाडःभ्यो...’ १-३-७५ या सूत्राने आ + यम् िात हून आत्मनेपद झाले 

आहे. 
 
उद्यच्छमानाधभः ८-४७ – येथे उद + यम् िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
जानानाधभः ८-४७ - येथे ‘अन पसगाज्ज्ञः’ १-३-७६ या सूत्राने ज्ञा िात हून आत्मनेपद झाले आहे. 
 
िहमानाधभः ८-४९ - येथे ‘धिभाषोपपदेन प्रतीयमाने’ १-३-७७ या सूत्राने आत्मनेपद झाले आहे. ही 

अप्राप्तधिभाषा आहे. कारि ‘स्िधरतधजत...’ या सूत्राने त्या धक्रयेिे फल कत्याकडे जात असेल तर आत्मनेपद 
साधंगतले आहे. परंत  हे कायग एखाद्या उपपदाने करून टाकले तर तेथे परस्मैपद होईल. म्हिजे परस्मपैद अप्राप्त 
होते. तें या सूत्राने प्राप्त करून धदले. म्हिून ही अप्राप्त धिभाषा आहे. 

 
धपबन्द्तीधभः ८-४९ - येथे ‘शषेात्कतगधर...’ १-३-७८ या सूत्राने परस्मैपद झाले आहे. 
 
पराक िगन् अन क िगत् ८-५० - येथे ‘अन पराभ्याकृंिः’ १-३-७९ या सूत्राने परस्मपैद झाले आहे. 
 
अधभधक्षपन्द्तम् ८-५१ - येथे ‘अधभप्रत्यधतभ्यः धक्षपः’ १-३-८० या सूत्राने परस्मैपद झाले आहे. 
 
प्रिहन्द्तम् ८-५२ - येथे ‘प्रािहः’ १-३-८१ या सूत्राने परस्मपैद झाले आहे. 
 
पधरमृष्ट्यन्द्तम् ८-५२ - येथे ‘परेमृषः’ १-३-८२ या सूत्राने परस्मैपद झाले आहे. 
 
आरमन्द्तम् ८-५२ - येथे ‘व्याडःपधरभ्यो रमः’ १-३-८३ या सूत्राने आ + रम् िात हून आत्मनेपद झाले 

आहे. तसेि 
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व्यरमत्, पयगरमत् ८-५२ – येथेंधह धि + रम्, पधर + रम् या िातंूिरून परस्मैपद झाले आहे. 
 
उपारंसीत् ८-५४ - ‘उपाच्च’ या अधिकारातं ‘धिभाषाऽकमगकात्’ १-३-५४ या सूत्राने परस्मपैद झाले आहे. 

धिकल्पाने हे होत नाही. तेंव्हा उपारंस्त ८-५५ असे आत्मनेपद होते 
 
अधिबोियन् ८-५६ - येथे ‘ब िय िजन...’१-३-८६ या सूत्राने परस्मैपद झाले आहे. तसेि 
 
प्राियन्द्तीम् ८-५९ – येथे प्र  िात हून परस्मसै्पद झाले आहे. 
 
अिलयन् ८-६० - येथे ‘धनगरििलनाऽथेभ्यि’ १-३-८७ या सूत्राने परस्मैपद झाले आहे. 
 
अयोियत् ८-५६ - येथे ‘अिािकमगकात्...’ १-३-८८ या सूत्राने परस्मपैद झाले आहे. आिखी काहंी 

धनदशगनें :- 
 
नाशयेयम्, जनयेयम् ८-५७ - येथे परस्मपैद झाले आहे. 
 
द्रािधयष्ट्याधम, ८-५८ - येथे परस्मैपद झाले आहे. 
 
अत्रासयन् ८-६० - येथे परस्मपैद झाले आहे. 
 
आयासयन्द्त, नतगयमानित् ८-६१ - येथे ‘न पादम्याङय...’ १-३-८९ या सूत्राने परस्मपैदािा धनषेि केला 

आहे. 
 
अपायतत ८-६२ – येथे िरील सूत्राने परस्मपैदािा धनषेि केला आहे आहे. तसेि 
 
प्रादमयन्द्त, पधरमोहयमािाधभः ८-६३ - येथे परस्मपैदािा धनषेि केला आहे. 
 
िासयते स्म, अरोियत ८-६४ - येथेधह परस्मपैदािा धनषेि केला आहे. 
 
शकशकायधद्भः, हधरतायत्... ८-६५ - येथे ‘िा क्यषः’ १-३-९० या सूत्राने धिकल्पाने परस्मैपद झाले 

आहे. 
 
अस्यदन्, अलोधठषत ८-६६ - येथे ‘घ द्भयो ल धङ’ १-३-९१ या सूत्राने अन क्रमें परस्मैपद झाले तर 

अलोधठषत येथे ते धिकल्पाने झाले नाही. 
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धििृत्सन्द्तं, ित्स्यगन्सत्सधद्धम् ८-६७ - येथे ‘िृद्भयःस्यसनो’ १-३-९३ या सूत्राने परस्मैपद झाले आहे. एक 
सन्नन्द्तािे तर द सरे स्यिे धनदशगन आहे. तसेि 

 
िर्थतष्ट्यमािम् ८-६८ - येथे धिकल्पाने परस्मपैद झाले नाही. 
 
धनरित्स्यगत् ८-६९ – येथे धिकल्पाने परस्मपैद झाले आहे. 
 
अकल्प्स्यत् ८-६९ - येथे ‘लृधट ि क्लृपः’ १-३-९३ या सूत्राने परस्मपैद झाले आहे. यानंतर 

कारकाधिकार येतो, तो असा – 
 
िृक्षात् ८-८० - येथे ध्र िमपायेऽपादानम् १-४-८४ या सूत्राने अपादान संज्ञा झाली आहे. ‘अपादाने पिंमी’ 

या सूत्राने त्या अपादान संज्ञकािंी सिगत्र पंिमी होते. 
 
शत्रोः, राििात, ८-७० - येथे ‘भीत्राथाना ं भयहेत ः’ १-४-२५ या सूत्राने अपादान संज्ञा झाली आहे. 

अन क्रमें त्रािम् आधि धबभ्यतीम् यािंा येथे प्रयोग आहे. त्रािािा ि भयािा हेत  शत्रोः ि राििात् ह्यानंा अपादान 
संज्ञा झाली. 

 
प्रीतेः ८-७१ - येथे ‘पराजेरसोढ’ १-४-२६ या सूत्राने पराजयमानाम् या पदाच्या योगाने अपादान संज्ञा 

झाली आहे. येथे प्रीधत असोढ अथग आहे. 
 
दशाननात् ८-७१ - येथे ‘िारिाथानामीन्सप्सतः’ १-४-२७ या सूत्राने अपादान संज्ञा झाली आहे. 
 
रक्षोभ्यः ८-७१ - येथे ‘अन्द्तिो येन...’ १-४-२८ या सूत्राने अन्द्तदगिानाम् (राक्षसानंी मला पाहू नये) या 

पदाच्या योगाने अपादान संज्ञा झाली आहे. 
 
रामात् ८-७२ - येथे ‘आख्यातोपयोगे’ १-४-२९ या सूत्राने अिीतसंदेशः या पदाच्या योगे अपादान संज्ञा 

झाली आहे. येथे राम आख्याता आहे हन मान रामािा संदेश अत्यंत साििानपिाने भन्सक्तपूिगक ऐकतो. तो 
धनयमपूिगक ग्रहि केल्याने धिदे्यप्रमािे समजला आहे. 

 
िायोः ८-७२ – येथे जधनकत गः प्रकृधत १-४-३० या सूत्राने जातः या पदाच्या योगाने अपादान संज्ञा झाली 

आहे. हन मानाच्या जन्द्मािी प्रकृधत म्हिजे कारि िाय  आहे. त्याला अपादान संज्ञा झाली आहे. 
 
आधदत्यात् ८-७२ - येथे ‘भ िः प्रभिः’ १-४-३१ या सूत्राने प्रभिन्द्तीम् पदाच्या योगे अपादान संज्ञा झाली 

आहे. सीता अत्यंत तेजन्सस्िनी असल्याने ती जिू सूयापासून उत्पन्न झाली कीं काय असें ििगन केले आहे. 
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रक्षोभ्यः ८-७३ - येथे ‘कमगिा यमधभपै्रधत स संप्रदानम्’ १-४-३२ या सूत्राने सम्प्रदान संज्ञा होते. संप्रदान 
संज्ञक पदािी ित थी – ‘ित थी संप्रदाने’ या सूत्राने होते. 

 
क दृधष्टभ्यः ८-७३ - येथे ‘रुच्यथाना ंप्रीयमािः’ १-४-३३ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. रोिमानः 

हा प्रीयमाि अथग आहे. 
 
परस्त्रीभ्यः ८-७३ - येथे ‘श्लाघह्न नडः’ -१-४-३४ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. श्लाघमानः िा येथे 

प्रयोग असून तो ज्ञीप्स्यमान (जाििनू देण्यास योग्य) अथग आहे. 
 
सीतायै ८-७४ - येथे ‘श्लाघह्न सडः...’ -१-४-३४ या सूत्राने धनह्न ंिानः असा ह्न तडः िा प्रयोग असल्याने 

संप्रदान संज्ञा झाली आहे. 
 
एतस्यै ८-७४ - येथे िारेरुत्तमिगः १-४-३५ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. िारयन् असा िृ िातूिा 

प्रयोग असल्याने उत्तमिग असलेल्या एतस्यै ह्या पदाला प्रस्त त संज्ञा होते. 
 
तस्यै ८-७५ - येथे ‘स्पहेृरीन्सप्सतः’ १-४-३६ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. स्पहृमानः असा स्पहृ, 

िातूिा प्रयोग असून तस्यै हा ईन्सप्सताथग आहे. 
 
सीतायै ८-७५ - येथे ‘क्र िद्र हेष्ट्या...’ १-४-३७ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. अक्र ध्यत्, असूयत 

यािंा येथे प्रयोग आहे. 
 
माम् ८-७६ - येथे ‘क्र िद्र हो...’ १-४-३८ या सूत्राने कमग संज्ञा झाली आहे. सम् + क्र ि असा सोपसगग 

क्र ् िातूिा येथे प्रयोग आहे. म्हिून कमग संज्ञा होऊन ‘कमगधि धितीया’ या सूत्राने धितीया झाली आहे. 
 
परस्त्रीभ्यः ८-७६ - येथे ‘रािीष्यरयो’ १-४-३९ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. ईधक्षतव्यम् असा ईक्ष् 

िातूिा प्रयोग असून ‘परस्त्रीच्या संबंिात अनेक प्रश्न धििारून धतिे दशगन करिे’ हा अथग अधभपे्रत आहे. 
 
श्रृण्िद्भ्यः ८-७७ - येथे ‘प्रत्याडःभ्या ं श्र िः पूिगस्य’ १-४-४० या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. 

प्रधतश्रृण्िन्सन्द्त असा प्रधत + श्रृ िा येथे प्रयोग आहे. 
 
गृिद्भ्यः ८-७७ - येथे ‘अन प्रधतगृिि’ १-४-४१ या सूत्राने संप्रदान संज्ञा झाली आहे. 
 
स्नेहेन ८-७८ - येथे ‘सािकतमं करिम्’ १-४-४२ या सूत्राने करि संज्ञा झाली आहे. करि संज्ञकािी 

‘कतृगकरियोस्तृतीया’ं या सूत्राने सिगत्र तृतीया धिभन्सक्त होत असते. 
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धिषयान् ८-७८ - येथे ‘धदिः कमग ि’ १-४-४३ या सूत्राने धिकल्पाने कमगसंज्ञा झाली आहे. दीव्यन्द्ती या 
पदाच्या योगें करि संजे्ञिी अपिाद असलेली ही कमगसंज्ञा झाली आहे. 

 
संभोगाय ८-७८ - येथे ‘पधरक्रयिे संप्रदान...’ १-४-४४ या सूत्राने पधरक्रीतः या पदाच्या योगें धिकल्पाने 

संप्रदान संज्ञा झाली आहे. 
 
सौिे ८-७९ - येथे ‘आिारोऽधिकरिम्’ १-४-४५ या सूत्राने अधिकरि संज्ञा झाली आहे. अधिकरि 

संज्ञकािी ‘सप्त्म्यधिकरिे ि’ या सूत्राने सिगत्र सप्तमी धिभक्ती होते. 
 
िनम् ८-७९ - येथे ‘अधिशीडः...’ १-४-४६ या सूत्राने आिारािी कमगसंज्ञा झाली आहे. येथे अधि + स्था 

िातूिा प्रयोग आहे तर 
 
शय्याम् ८-७९ - येथे अधि + शीडः िातूिा प्रयोग आहे. 
 
मनः ८-८० - येथे ‘अधभधनधिशि’ १-४-४७ या सूत्राने आिारािी कमगसंज्ञा झाली आहे. अधभ + धन + 

धिश् – अधिन्द्यधिक्षथाः िा येथे प्रयोग आहे. 
 
भ िम् ८-७९ - येथे ‘उपान्द्िध्याडःिसः’ १-४-४८ या सूत्राने आिारभतू भ िम् ला कमगसंज्ञा झाली आहे. 
 
अधििात्सीः अधि + िस् िे धनदशगन आहे. 
 
हृदयम् ८-८०- येथे अध्यािसन्द्तम् अधि + आ + िस् िे हे धनदशगन आहे. 
 
जगत्पधतम् ८-८१ - येथे ‘कत गरीन्सप्सत...’ १-४-४९ या सूत्राने कमगसंज्ञा झाली आहे. कत्यासंबंिीिी जी 

अिमान धक्रया, धतने जगत्पतीला धमळधििे इष्टतम आहे म्हिून जगत्पधतम् येथे कमगसंज्ञा झाली आहे. 
 
काक त्स्थम् ८-८१ - येथे ‘तथाय क्तं ...’ १-४-५० या सूत्राने कमगसंज्ञा झाली आहे.  
 
पाषािम् ८-८२ - येथे ‘अकधथतं ि’ १-४-५१ या सूत्राने अकधथत कमगसंज्ञा झाली आहे. अकधथत कमग 

म्हिजे गौि कमग. द ह्, याच इत्याधद सोळा िातंूना एक म ख्य ि द सरे गौि अशी दोन कमे असतात. त्याना 
धिकमगक िात  असे म्हितात. त्यातंील गौि कमाला ही अकधथत संज्ञा होते. येथे द ह् िातूिे पयः हे म ख्य कमग तर 
पाषािम् हे गौि – अकधथत कमग आहे. 

 
भितीम् ८-८२ - येथे ‘गधतब धद्ध...’ १-४-५२ या सूत्राने बोियन्द्तम् या ब द्धयथगक पदाम ळे अधिकत्याला 

(भितीम् अशी) कमगसंज्ञा झाली आहे. 
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भितीम् ८-८३ - येथे प्रत्यिसानाथगक भ ज् िातूिा प्रयोग आहे म्हिून भितीम् या आधि कत्याला कमगसंज्ञा 
झाली आहे. 

 
आत्मानम् ८-८३ - येथे शब्दकमगक लप् िातूिा प्रयोग आहे. म्हिून कमगसंज्ञा झाली आहे. 
 
राििम् ८-८३ – शीडः या अकमगक िातूिा प्रयोग असल्याने कमगसंज्ञा झाली आहे. 
 
रक्षोधभः माम् ८-८४ - येथे ‘हृक्रौरन्द्यतरस्याम्’ १-४-५३ या सूत्राने आधि कत्याला कमगसंज्ञा धिकल्पाने 

साधंगतली असल्याने रक्षोधभः येथे ती झाली नाही म्हिून तृतीया झाली तर माम् येथे कमगसंज्ञा झाली म्हिून धितीया 
झाली आहे. 

 
शके्रि ८-८४ - येथे ‘स्ितन्द्त्रः कता’ १-४-५४ या सूत्राने कतृगसंज्ञा होऊन कतगधर तृतीया झाली आहे. 
 
सीता ८-८४ - येथे ‘तत्प्रयोजको हेत ि’ १-४-५५ या सूत्राने प्रयोजक कता झाला आहे. 
 
यानंतर कमगप्रििनीयािा अधिकार साधंगतला आहे. तो असा- 
 
अन  ८-८५ - येथे ‘अन लगक्षिे’ १-४-८४ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. ते येथे हेत भतू धििधक्षत 

आहे. कमगप्रििनीय संज्ञकािा ज्याच्याशी संबिं येतो त्यािी सिगत्र धितीया ‘कमगप्रििनीयय क्ते धितीया’ या सूत्राने 
होते. याप्रमािे ििनम् येथे धितीया झाली आहे. 

 
पापान  ८-८५ - येथे ‘तृतीयाथे’ १-४-८५ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे पापम् येथे 

धितीया होते. 
 
अन  ८-८६ - येथे ‘हीने’ १-४-८६ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे रामम् येथे धितीया 

होते. 
 
उप ८-८६ - येथे ‘उपोऽधिके ि’ १-४-८७ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे शूरेष ूयेथे 

‘यस्मादधिकं... सप्तमी’ या सूत्राने सप्तमी होते. तर  
 
उप ८-८७ – येथे सूत्रातंील िकाराम ळे हीन या अथात कमगप्रििनीय संज्ञा होऊन शूरम् येथे धितीया 

होते. 
 
अप ८-८७ - येथे ‘अपपरी िजगने’ १-४-८८ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे ‘पञ्चम्यपाडः 

पधरधभः’ या सूत्राने लोकेभ्यः येथे पंिमी झाली आहे.  
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आ ८-८८ - येथे ‘आडः मयादाििने’ १-४-८९ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे 
रामदशगनात् येथे पिंमी झाली आहे. 

 
अन  ८-८८ - येथे ‘लक्षिेत्थंभतू...’ १-४-९० या सूत्राने इत्थभंतूाख्यानातं कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. 

तद्योगे सदिृत्तान् येथे धितीया झाली आहे. तसेि. 
 
पधर, प्रधत ८-८८ – येथे अन क्रमें िीप्सा, लक्षिे या अथात कमगप्रििनीय संज्ञा होऊन तद्योगे स्त्रीम् धस्त्रयः 

येथे धितीया झाली आहे. 
 
अधभ ८-८९ - येथे ‘अधभरभागे’ १-४-९१ या सूत्राने लक्षिे कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे भिन्द्तम् 

येथे धितीया होते. 
 
प्रधत ८-८९ - येथे ‘प्रधतः प्रधतधनधि...’ १-४-९२ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. येथे प्रधतधनिी 

हा अथग आहे. तद्योगें ‘प्रधतधनधिप्रधतदाने ि यस्मात्’ य सूत्राने नारायितः येथे पिंमी धिभन्सक्त होते. 
 
अधि ८-९० - येथे ‘अधिपरी अिथगकौ’ १-४-९३ या सूत्राने (अधि) – इतर क ठल्याधह अथािा िािक 

नसतानंा – अनथगक असतानंा कमगप्रििनीय संज्ञा होते. तद्योगें कोठेधह धितीया होत नाही परंत  गत्य पसगगसंजे्ञिा 
बाि होतो ि त्याम ळे ‘गधतगगतौ’ या सूत्राप्रमािे अन दात्त होत नाही. हे कमगप्रििनीय संजे्ञिे फल आहे. 

 
सूक्तम् ८-९० - येथे ‘स ः पूजायाम्’ १-४-९४ या सूत्राने –पूजा म्हिजे प्रशसंनीय असा अथग आहे- 

कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. त्यािें फल म्हिज ‘गधतरनन्द्तरः’ सूत्राने स्िराभाि होतो. 
 
अधत ८-९० - येथे ‘अधतरधतक्रमिे ि’ १-४-९५ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगें रामम् 

येथे धितीया होते. 
 
अधप ८-९१ - येथे ‘अधपः पदाथगसंभािना...’ १-४-९६ या सूत्राने पदाथग द्योतकता असल्याने कमगप्रििनीय 

संज्ञा झाली आहे. स्थापधय... येथे षत्ि झाले नाही. 
 
अधप ८-९१ – येथे संभािना अथात कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. स्थाि म् येथे षत्ि झाले नाही. 
 
अधप ८-९२ - येथे अन्द्ििसगग या अथात कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. स्त धह यथे षत्ि झाले नाही. 
 
अधप ८-९२ - येथेधह अन्द्ििसगग म्हिजे कामािारान ज्ञा या अथात कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. त्याम ळे 

संघ येथे षत्ि झाले नाही. 
 
अधप ८-९२ - येथे गहा या अथात कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. त्याम ळे धसञ्च येथे षत्ि झाले नाही. 
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उपसगात् – या सूत्राने सिगत्र षत्ि झाले नाही. 
 
अधि ८-९३ - येथे अधिरीश्वरे १-४-९७ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा झाली आहे. तद्योगे रामे येथे 

यस्मादधिकं... सप्तमी या सूत्राने सप्तमी होते. 
 
अधप ८-९३ - येथे ‘धिभाषा कृधि’ १-४-९८ या सूत्राने कमगप्रििनीय संज्ञा धिकल्पाने झाली आहे.  
 
यानंतर धिभक्त्यधिकार येतो, तो असा –  
 
खड् गम् ८-९४ - येथे ‘कमगधि धितीया’ २-३-२ या सूत्राने धितीया धिभन्सक्त झाली आहे. 
 
िैदेहीम् ८-९४ - येथे ‘अन्द्तरान्द्तरेि य क्ते’ २-३-४ या सूत्राप्रमािे अन्द्तरा शब्दाच्या योगाने धितीया झाली. 
 
धिरेि ८-९५ - येथे ‘अपिगे तृतीया’ २-३-६ या सूत्राने तृतीया होते. तृतीया अथात हे अव्यय आहे. अपिगग 

म्हिजे फलप्राप्ती हा अथग येथे द्योधतत होतो. 
 
मासे -८-९५ – येथे सप्तमीपञ्चम्यौ कारकमध्ये २-३-७ या सूत्राने – त्िम् आधि माम् या कता ि कमग 

कारकाचं्या मध्ये सप्तमी झाली आहे. 
 
सूक्तम् ८-९० - येथे ‘कमगिप्रिनीयय क्ते धितीया’ २-३-८ या सूत्राने धितीया झाली आहे. उक्तम् हे 

कमगप्रििनीय संज्ञक पद आहे. 
 
रामे ८-९३ - येथे ‘यस्मादधिकं...’ २-३-९ या सूत्राने सप्तमी झाली आहे. 
 
रामदशगनात् ८-८८ - येथे ‘पत्र्िम्यपाडःपधरधभः’ २-३-१० या सूत्राने आडः पदाच्या योगाने पिंमी झाली 

आहे. 
 
नारायितः प्रधत ८-८९ - येथे प्रधतधनधि... २-३-११ या सूत्राने पिंमी धिभन्सक्त झाली आहे. 
 
मन्सन्द्दराय ८-९० - येथे ‘गत्यथगकमगधि...’ २-३-१२ या सूत्राने ‘प्रधतव्रजन्’ योगाने ित थी झाली आहे. 
 
सीतायै ८-९६ - येथे ‘ित थी सम्प्रदाने’ २-३-१३ या सूत्राने ित थी झाली आहे. 
 
भयाय ८-९७ - येथे ‘धक्रयाथोपपदस्य...’ २-३-१४ या सूत्राने ित थी झाली आहे. भयाय म्हिजे भयम् 

उत्पादधयत म् असा अथग धििधक्षत आहे. उत्पादधयत म् या त म न्नन्द्तािा प्रयोग केलेला नाही. त्यािे भयम् हे कमग 
आहे. सूत्राप्रमािे त्यािी ित थी झाली आहे. 
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राििप्रीत्यै ८-९७ - येथे ‘त मथाच्च...’ २-३-१५ या सूत्राने ित थी झाली आहे.  
 
ते, प्रातराशाय ८-९८ - येथे ‘नमः स्िन्सस्तस्िाहा...’ २-३-१६ या सूत्राने अन क्रमें स्िन्सस्त, अलम् या 

पदाचं्या योगें ित थी झाली आहे. 
 
तृिाय ८-९९ - येथे ‘मन्द्यकमग...’ २-३-१७ या सूत्राने ित थी झाली आहे. मत्िािा अथग तृिधमि संगिय्य 

असा आहे. हे कमग असून त्यािा अथग धतरस्कार असा आहे. 
 
स्िमासैंः ८-९९ - येथे ‘कतृगकरियोस्तृतीया’ २-३-१८ या सूत्राने करिे तृतीया झाली आहे. तर.. 
 
मया ८-१०० – येथे कतगरी तृतीया झाली आहे. 
 
िन्द्द्रमसा ८-१०० - येथे ‘सहय क्तेऽप्रिाने’ २-३-१९ या सूत्राने ‘सह’ पदाच्या योगाने तृतीया झाली आहे. 
 
म खैः ८-१०१ - येथे ‘येनाङ् गधिकार’ २-३-२० या सूत्राने तृतीया झाली आहे. 
 
भीमिैगिनकमगधभः ८-१०१ - येथे ‘इत्थंभतूलक्षिे’ २-३-२१ या सूत्राने तृतीया झाली आहे. 
 
मधैथल्या ८-१०२ - येथे ‘संज्ञोऽन्द्यतरस्या.ं..’ २-३-२२ या सूत्राने संजानानः या पदाच्या योगाने धिकल्पाने 

कमािी तृतीया झाली आहे. 
 
आयातेन ८-१०२ - येथे ‘हैतौ’ २-३-२३ या सूत्राने हेत्िथे तृतीया झाली आहे. 
 
ऋिात् ८-१०३ - येथे ‘अकतगयृगिे पञ्चमी’ २-३-२४ या सूत्राने पिंमी झाली आहे. 
 
धियोगेन ८-१०३ - येथे ‘धिभाषाऽग िे धस्त्रयाम्’ २-३-२५ हे सूत्र िैकन्सल्पक असल्याने तृतीया झाली आहे. 
 
बोिस्य हेतोः ८-१०३ - येथे ‘षष्ठी हेत प्रयोगे’ २-३-२७ या सूत्राने षष्ठी झाली आहे. 
 
रामात् ८-७२ - येथे ‘अपादाने पञ्चमी’ २-३-२८ या सूत्राने पिंमी झाली आहे. 
 
पूिगस्मात्, क्रौयात् ८-१०५ - येथे ‘अन्द्याराधदतरते...’ २-३-२९ या सूत्राने अन क्रमें अन्द्यित्, ऋते पदाचं्या 

योगानें पिंमी झाली आहे. तसेि राििात् प्रभािात् ८-१०६ – येथे अन क्रमें इतर प्राक शब्दाचं्या योगाने पिंमी 
झाली. तसेि सम द्रात् ८-१०७ – येथे उत्तराधह शब्दाम ळे पिंमी झाली. तसेि लिितोयस्य ८-१०७ - येथे 
‘षष्ठयतसथगप्रत्ययेन’ २-३-३० या सूत्राने दधक्षितः या अतस च प्रत्ययान्द्ताच्या योगे षष्ठी झाली आहे. 

 



 

अनुक्रमणिका 

दण्डकान् ८-१०८ - येथे ‘एनपा धितीया’ २-३-३१ या सूत्राने दधक्षिेन या एनबन्द्ताच्या योगाने धितीया 
झाली आहे. 

 
िैनतेयेन, नभस्ितः ८-१०९ - येथे ‘पथृन्सग्िना...’ २-३-३२ या सूत्राने पंिमी झाली आहे. 
 
स्तोकेन, कृच्रात् ८-११०-येथे ‘करिे ि स्तोकाल्प....’ २-३-३२ या सूत्राने स्तोकेन येथे तृतीया तर 

कृच्रात् येथे पिंमी झाली आहे. 
 
महेन्द्द्रस्य ८-१११ - येथे ‘द रान्सन्द्तकाये... षष्ठी’ २-३-३४ या सूत्राने धिप्रकृष्टम् पदाच्या योगाने षष्ठी झाली 

आहे. तसेि 
 
धिन्द्ध्यपिगतात् ८-१११ – येथे पिंमी झाली आहे. तसेि 
 
सम द्रस्य ८-१११ – येथे न अनभ्यासे या शब्दाच्या योगें िैकन्सल्पक षष्ठी झाली आहे. 
 
धिप्रकृष्टं, दूरम् ८-१११ - येथे ‘दूरान्सन्द्तकायेभ्यो धितीया ि’ २-३-३५ या सूत्राने धितीया झाली आहे. 
 
अनभ्यासे ८-१११ - येथे ‘सप्तम्यधिकरिे ि’ २-३-३६ या सूत्राने सप्तमी धिभक्ती होते. 
 
असम्प्राप्ते दशग्रीिे, तन्सस्मन्द्प्रधतगते ८-११२ - येथे ‘यस्य ि भािने भािलक्षिम्’ २-३-३८ या सूत्राने 

भािलक्षि सप्तमी झाली आहे. 
 
तान्सस्मन्, िदधत ८-११३ - येथे ‘षष्ठी िानादरे’ २-३-३८ या सूत्राने अनादरे सप्तमी झाली आहे. 
 
िानरेष , नरेष  ८-११४ - येथे ‘स्िामीश्वर...’ २-३-३९ या सूत्राने अन क्रमें स्िामी, अधिपधत या शब्दाशंी 

योग आल्याने सप्तमी झाली आहे. तसेि 
 
धनशाटानाम् ८-११५ - येथे ईश्वर शब्दाच्या योगें षष्ठी झाली आहे. 
 
अन्द्िषेिस्य ८-११५ - येथे ‘आय क्तक शलाभ्या.ं..’ २-३-४० या सूत्राने धिकल्पाने षष्ठी झाली आहे तर ..  
 
दूतकमगधि ८-११५ - येथे – धिकल्पाने सप्तमी झाली. 
 
स्त्रीष  ८-११६ - येथे ‘यति धनिारिम्’ २-३-४१ या सूत्राने दशगनीयतमत्ि या ग ििािक पदाने पथृक्करि 

धििधक्षत आहे म्हिून सप्तमी झाली. 
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भ जडःगेभ्यः ८-११६ - येथे ‘पिंमी धिभक्ते’ २-३-४२ या सूत्राने पिंमी धिभन्सक्त झाली आहे. 
 
भित्याम्, सडःगमेन ८-११७-येथे ‘प्रधसतो....’ २-३-४४ या सूत्राने अन क्रमें उत्स क, आधि प्रधसत 

शब्दाचं्या योगाने सप्तमी तृतीया झाली आहे. 
 
मघास  ८-११७ - येथे ‘नक्षते्र िल धप” २-३-४५ या सूत्राने सप्तमी झाली आहे. 
 
अंग लीयकः ८-११८ - येथे ‘प्राधतपधदक ...’ २-३-४६ या सूत्राने प्राधतपधदकाथगमाते्र प्रथमा झाली आहे. 
 
हे मधैथधल ८-११८ - येथे ‘सम्बोिने ि’ २-३-४७ या सूत्राने प्रथमा झाली आहे. ि ‘एकििनं संब धद्ध’ २-

३-४९ या सूत्राने संब धद्ध झाली आहे. 
 
काक त्स्थस्य ८-११८ - येथे ‘षष्ठी शषेे’ २-३-५० या सूत्राने संबंिे षष्ठी झाली आहे. 
 
रामस्य ८-११९ - येथे दय िातूच्या प्रयोगाम ळे षष्ठी झाली आहे तर 
 
ति ८-११९ - येथे अध्येधत पदाच्या योगाने षष्ठी झाली आहे. 
 
आगमस्य ८-११९ - येथे “कृिः प्रधतयत्ने” २-३-५३ या सूत्राने कमगधि षष्ठी झाली आहे. प्रधतयत्न म्हिजे 

ग िािान रामािे आगमन धनधित असतानंा देखील स ग्रीिाच्या सख्याने त्यातं धनधितता आिली म्हिजे ग िािान 
केले आहे. 

 
राििस्य ८-१२० - येथे ‘रूजाथाना ंभाि...’ २-३-५४ या सूत्राने रोष्यरयन्सन्द्त या पदाच्या योगाने कमगधि षष्ठी 

झाली आहे. 
 
िृत्याः ८-१२० - येथे ‘आधशधष नाथः’ २-३-५५ या सूत्राने नाथस्ि या पदाच्या योगाने कमगधि षष्ठी झाली 

आहे. 
 
मन्द्योः ८-१२० - येथे “जाधसधनप्रहि...” २-३-५६ या सूत्राने उज्जासय पदाच्या योगाने कमगधि षष्ठी झाली 

आहे. तसेि 
 
राक्षसानाम् ८-१२१ - येथे प्रधिहधनष्ट्यधत या पदाच्या योगाने कमगधि षष्ठी झाली आहे. 
 
प्रािानाम् ८-१२१ - येथे ‘व्यिहृपियोः समथगयोः’ २-३-५७ या सूत्राने अपधिष्ट पदाच्या योगाने कमगधि 

षष्ठी झाली आहे. 
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बन्द्ि भोगानाम् ८-१२२ - येथे ‘धदिस्तदथगस्य’ २-३-५८ या सूत्राने कमगधि षष्ठी झाली आहे. 
 
आत्मसंपदम् ८-१२२ - येथे ‘धिभाषोपसगे’ २-३-५९ या सूत्राने सोपसगग धदव् िातूिा प्रयोग आहे. म्हिून 

धिकल्पाने धितीया झाली आहे. 
 
अहः ८-१२२ - येथे ‘कृत्िोथग...’ २-३-६४ या सूत्राने अधिकरिे षष्ठी झाली आहे. शतकृत्िः हे कृत्िस च 

प्रत्ययान्द्त रूप आहे. 
 
शाङ् गगस्य ८-१२३ - येथे ‘कतृगकमगिोः कृधत’ २-३-६५ या सूत्राने भत गः या कृदन्द्ताशी योग आल्याने 

शाङ् गगस्य ही कमगधि षष्ठी झाली आहे. 
 
प रः ८-१२४ - येथे ‘उभयप्राप्तौ कमगधि’ २-३-६६ या सूत्राने कमगधि षष्ठी झाली आहे. प्रिशे या कृदन्द्ताच्या 

योगाने कतगधर षष्ठी आधि प रः योगें कमगधि षष्ठी प्राप्त झाली असतानंा प्रस्त त सूत्राने कमगधि षष्ठी झाली आहे. 
 
रामस्य ८-१२४ - येथे ‘क्तस्य ि ितगमाने’ २-३-६७ या सूत्राने षष्ठी झाली आहे. संमतम् ‘मधतब धद्ध’ या 

सूत्राने येथे ितगमानाथी क्त प्रत्यय झाला ि याच्याशी रामस्य िा योग आल्याने षष्ठी झाली. 
 
रामस्य ८-१२५ - येथे ‘अधिकरििाधिनि’ २-३-६८ या सूत्राने शधयतं, भ क्तं, न्सस्थतं, प्रक्रान्द्तम् या 

अधिकरिाथगक क्तान्द्त पदाशंी योग असल्याने षष्ठी झाली आहे. 
 
अधभज्ञानं, कमग, अन्सन्द्तकम् ८-१२६ - येथे ‘न लोकाव्ययं’ या सूत्राने षष्ठीिा धनषेि झाला आहे. अन क्रमें 

लादेश, उकार, उक याचं्या योगें षष्ठीिी प्राप्ती होती. 
 
कमग, ८-१२७ - येथे अव्ययाच्या योगें षष्ठीिी प्राप्ती होती. 
 
िैदेहीम्, अन्द्यैः यशः ८-१२८ – येथे अन क्रमें धनष्ठा, खल्, तृन् याचं्या षष्ठीिी प्राप्ती होती. 
 
िाताम् ८-१२८ - येथे ‘अकेनोः...’ २-३-७० या सूत्राने आख्यायकः या भधिष्ट्यदथी अकन्द्त पदाने प्राप्त 

झालेल्या षष्ठीिा धनषेि केला आहे. 
 
राक्षसेन्द्द्रस्य ८-१२९ - येथे ‘कृत्याना ंकतगधर िा’ २-३-७१ या सूत्राने संरष्यरयम् या कृत्य प्रत्ययान्द्ताशी योग 

आल्याने धिकल्पाने कतगधर षष्ठी झाली आहे. 
 
मया ८-१२९ – तर येथे ‘लब्िम्’ या कृत्यप्रत्ययन्द्ताशी योग असल्याने धिकल्पाने तृतीया झाली आहे. 
 
नन्द्दनस्य ८-१२९ - येथे ‘त ल्याथे’ २-३-७२ या सूत्राने सदृश पदाच्या योगाने षष्ठी झाली आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

राघिाभ्याम् ८-१३० - येथे ‘ित थी िाधशष्ट्य...’ २-३-७३ या सूत्राने भद्राथगक धशिम् या पदाच्या योगें 
धिकल्पाने आशीिादाथात ित थी झाली आहे. 

 
रामस्य ८-१३० - येथे ‘धहतः’ पदाच्या योगाने षष्ठी झाली आहे. 
 
यानंतर धसधििृधद्ध अधिकार येतो. तो असा :- 
 
अक्षाधरष ः अह्वालीत् ९-८ येथे ‘अतो लरान्द्तस्य’ ७-२-२ या सूत्राने क्षर् आधि हल् िात हून – ल डः लकार 

होतो नंतर- धसधि िृधद्ध होते. 
 
अव्राजीत्, ९-८ - येथे ‘िदव्रजहलन्द्तस्यािः’ ७-२-३ या सूत्राने व्रज् िात हून िृधद्ध आली आहे तर. 
 
अिादीत् ९-९ येथे िद िात हून िृधद्ध झाली आहे. 
 
प्रादेिीत् ९-९ - येथे ‘नेधट’ ७-२-४ या सूत्राने हलन्द्त लक्षििृद्धीिा प्रधतषेि केला आहे. 
 
अग्रहीत् ९-९ - येथे ‘हन्द्यन्द्तक्षि...’ ७-२-५ या सूत्राने िैकन्सल्पक िृद्धीिा धनषेि केला आहे. तसेि 
 
अिधमष ः ९-१० – यथेधह ट िम् िात हून प्राप्त झालेल्या िृद्धीिा धनषेि केला आहे. 
 
प्रौिाधिष ः ९-१०-येथे ‘ऊिोतेर्थिभाषा’ ७-२-६ या सूत्राने धिकल्पाने िृन्सध्द झाली आहे. 
 
अराधसष ः अत्राधसष ः ९-११ - येथे ‘अतो हलादेलगघोः’ ७-२-७ या सूत्राने िृधद्ध झाली आहे. प्रथम 

याधठकािी िदव्रज... या सूत्राने िृधद्ध प्राप्त झाली असतानंा धतिा ‘नेधट’ सूत्राने धनषेि होतो. नंतर प्रस्त त सूत्राने 
धिकल्पाने िृधद्ध होते. 

 
यानंतर इधद्प्र्तषेिािा अधिकार येतो, तो असा-  
 
ईश्वराः ९-१२ - येथे नेड् धश कृधत ७-२-८ या सूत्राने इट् आगमनािा धनषेि झाला आहे. ईश् िात हून 

‘स्थेश..’ या सूत्राने िरच होतो. 
 
शस्त्रहस्ताः ९-१२ - येथे ‘धतत त्र...’ ७-२-९ या सूत्राने इट् िा धनषेि झाला आहे. शस् िात हून प्रथम येथे 

‘दाम्नी...’ या सूत्राने ष्ट्रन होतो. तर 
 
धक्षतो ९-१३-येथे धक्ष िात हून न्सक्तच होतो. इट् िा धनषेि िरीलप्रमािे. 
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िेतव्यान् ९-१३ - येथे ‘एकाि उपदेश े...’ ७-२-१० या सूत्राने इट् िा धनषेि झाला आहे. येथे प्रथम् तव्य 
प्रत्यय होतो.  

 
य तान् ९-१३ - येथे ‘श्रय कः धकधत’ ७-२-११ या सूत्राने इट् िा धनषेि झाला आहे. प्रथम् येथे कतगधर क्त 

प्रत्यय होतो. तसेि 
 
धश्रत्िा ९-१३ - येथे ही इट् िा धनषेि झाला आहे.  
 
धिधजगृक्षनू् ९-१३ - येथे ‘सधन ग्रहग होि’ ७-२-१२ या सूत्राने ग्रह् या सन्नन्द्त िात हून झालेल्या इडागमािा 

धनषेि झाला आहे. तसेि 
 
संग घ क्षिः ९-१४ – सम् + ग ह्, िात च्या सन्नन्द्ताहून झालेल्या इट् िा धनषेि झाला आहे.तसेि 
 
प्रधतरुरुक्षिः ९-१४ – येथे रु िात हून झालेल्या इट् िा धनषेि झाला आहे. सूत्रातंील िकाराने उगन्द्तािा 

देखील समािेश होतो. 
 
िकृम ९-१५ - येथें ‘कृसृभिृृ...’ ७-२-१३ या सूत्राने कृ िात हून इट् िा धनषेि झाला आहे. 
 
उधिग्नान् ९-१६ - येथे ‘श्वीधदतो धनष्ठायाम्’ ७-२-१४ या सूत्राने उद + धिज् िात हून क्त प्रत्यय 

झाल्यानंतर इट् िा धनषेि झाला आहे.  
 
उद िृत्तम ९-९६ - येथे ‘यस्य धिभाषा’ ७-२-१५ या सूत्राने इट् िा धनषेि झाला आहे. 
 
धभन्नान् ९-१६ - येथे ‘आधदति’ ७-२-१६ या सूत्राने इट् िा धनषेि झाला आहे.  
 
प्रमेधदता : ९-१७ - येथे ‘धिभाषा भािा...’ ७-२-१७ या सूत्राने प्र + धमद – प्र आधदकमग द्योतक असल्याने 

– धिकल्पाने इट् आगम झाला आहे. 
 
स स्िान्द्ताः, बाढधिक्रमाः अन्सम्लष्टनादाः फाण्ट... ९-१७ - येथे ‘क्ष ब्िस्िान्द्त...’ ७-२-१७ या सूत्राने स्िन् 

स्िान्द्त, बाह् – बाढ, म्लेच्छ् – न्सम्लष्ट, फण् – फाष्ट असें धनपातन झाले आहे. 
 
िृष्टान् ९-१८ - येथे ‘िृधषशसी ...’ ७-२-१९ या सूत्राने िृष् िात हून इट् िा धनषेि झाला आहे.  
 
अधतदृढान् ९-१८ - येथे ‘दृढः स्थूलबलयोः’ ७-२-२० या सूत्राने दृह् िात हून इट् च्या अभािािे धनपातन 

होते. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पधरदृढादयः ९-१८ - येथे ‘प्रभौ पधरिृढः’ ७-२-२१ या सूत्राने पधर + िृह् िात हून क्त प्रत्यय ि इडागमािे 
धनपातन झाले आहे. 

 
कष्टम् ९-१८ - येथे ‘कृच्रगहनयोः कषः’ ७-२-२२ या सूत्राने कष् िात हून इट् िा धनषेि झाला आहे.  
 
घृष्ट ९-१८ - येथे ‘घ धषर...’ ७-२-२६ या सूत्राने घ ष् िात हून धिशब्दन = स्िाधभप्रायाधिष्ट्करि या अथात 

इट् िा प्रधतषेि झाला आहे.  
 
अव्यिगः ९-१९ - येथे ‘अदेः सधन्न’ ७-२-८४ या सूत्राने इट् धनषेि झाला आहे.  
 
अभ्यिान् ९-१९ - येथे ‘अभेिा...’ ७-२-२५ या सूत्राने अधभ + अदग िात हून अधिदूर अथात इट् िा धनषेि 

झाला आहे.  
 
िृत्तशस्त्रान् ९-१९ - येथे ‘िेरध्ययने...’ ७-२-२६ या सूत्राने इडभािािे धनपातन झाले आहे. 
 
अदान्द्तान् ९-१९ - येथे ‘िादान्द्तशान्द्त...’ ७-२-२७ या सूत्राने दम् िात हून इडभािािे धनपातन झाले आहे. 

तसेि 
 
दधमत, प्रशान्द्त,... पूधरत.. ९-२० – येथेधह कोठे इट् िे तर कोठे इडभािािें धनपातन झाले आहे.  
 
रुधषतः, रुष्टान्, तूिगम्, त्िधरतः ९-२० - येथे ‘रुष्ट्यमत्िर...’ ७-२-२८ या सूत्राने धिकल्पाने प्रिृधत्त 

असल्याने कोठे इडागम झाला तर कोठे तो झाला नाही. तसेि  
 
संघ ष्टै, अभ्यधमत्रः, आस्िान्द्ताः ९-२१ – येथेधह इडागमािा धिकल्प झाला आहे. 
 
संहृष्टाः ९-२२ - येथे ‘हृषेर्लोमस ’ ७-२-२९ या सूत्राने इडभाि झाला आहे. 
 
अपधितः ९-२३ - येथे ‘अपधिति’ ७-२-३० या सूत्राने इडभािािे धनपातन झाले आहे.  
 
यानंतर इडधिकार येतो तो असा – 
 
लधित म् ९-२३ - येथे ‘आिगिात कस्येड्व२लादेः’ ७-२-३५ या सूत्राने इट् आगम झाला आहे. त्यापूिी त म न् 

होऊन त्याला ‘आिगिात कं शषेः’ या सूत्राने आिगिात क संज्ञा होते. 
 
अक्रमीत् ९-२३ - येथे ‘स्न क्रमो’ ७-२-३६ या सूत्राने क्रम िात हून इडागम झाला आहे.  
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धनगृधहतम्... ९-२३ - येथे ‘ग्रहोऽधलधट दीघगः’ ७-२-३७ या सूत्राने इडागम झाला आहे.  
 
आिरीत ं, िधरत म् ९-२४ - येथे ‘िृतो िा’ ७-२-३८ या सूत्राने िृ िात हून इडागम झाला आहे.  
 
िधरषीष्ट ९-२५ - येथे ‘न धलधङ’ ७-२-३९ या सूत्राने (- िृञ् िात हून इट् धिकल्पाने झाला आहे) दीघािा 

प्रधतषेि केला आहे.  
 
प्रािाधरष ः ९-२५ - येथे ‘धसधि िृधद्ध...’ ७-२-४० या सूत्राने इट् ला दीघगत्ि-प्रधतषेि केला आहे. 
 
धििधरष ः ९-२६ - येथे ‘इट् सधन िा’ ७-२-४१ या सूत्राने धिकल्पाने इडागम झाला आहे. 
 
अिधरष्ट ९-२६ - येथे ‘धलडः धसिो...’ ७-२-४२ या सूत्राने इडागम झाला आहे. हे धसच िे धनदशगन आहे. 
 
िधरषीष्ट ९-२५ - येथेधह धिकल्पाने इडागम झाला आहे. हे धलडः िे धनदशगन आहे. नसेि ... 
 
संिधरषीष्ठाः ९-२७ - येथे धिकल्पाने इडागम झाला आहे हेही धलडः िे धनदशगन आहे. 
 
ध्िृषीष्ठाः ९-२७ - येथे ‘ऋति संयोगादेः’ ७-२-४३ या सूत्राने इडागम धिकल्पाने झाला नाही. 
 
स्िधरता ९-२७ - येथे ‘स्िरधतसूधत...’ ७-२-४४ या सूत्राने स्िृ िात हून धिकल्पाने िलाधद इट् झाला आहे. 

तसेि 
 
संस्िधरषीष्ठाः सोता, धििधित म् ९-२८ - येथे धिकल्पाने इडागम झाला ि झाला नाही अशी ही धनदशगने 

आहेत. तसेि 
 
गाधहता, धिगाढा ९-२९ – येथेधह इडागम झाला ि झाला नाही. रधित ं, रद्धा ९-२९ - येथे ‘रिाधदभ्यि’ 

७-२-४५ या सूत्राने र् िात हून इडागम धिकल्पाने झाला आहे. 
 
धनष्ट्कोधषतव्यान्, धनष्ट्कोष्ट म् ९-३० - येथे ‘धनरः क षः’ ७-२-४६ या सूत्राने धिकल्पाने इड् झाला ि झाला 

नाही. अशी ही दोन रूपे आहेत. 
 
धनष्ट्क धषता... ९-३० - येथे ‘इण् धनष्ठायाम्’ ७-२-४७ या सूत्राने इडागम झाला आहे. 
 
एधषता, एष्टारम्, सधहता सोढारम्, रेधषत ं, रेष्टारम्, रोष्टा ९-३१ - येथे ‘तीषसह...’ ७-२-४८ या सूत्राने 

इट् आगम धिकल्पाने झाला ि झाला नाही. 
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धददेधिष ं, द द्यषू ः, अर्थदधिष ः, ईत्स गम्, ९-३२ - येथे ‘सनीिन्द्त’ ७-२-४९ या सूत्राने इड् धिकल्पाने झाला 
ि झाला नाही. अशी ही धनदशगने आहेत तसेि 

 
धिप्स ं, धददन्सम्भष ः, संधशश्रीष ः ९-३३ - येथेधह इडागम धिकल्पाने झाला, झाला नाही. तसेि 
 
धबभ्रक्ष ः धबम्रधज्जष ः ९-३४ - येथेधह इडागम झाला, झाला नाही. तसेि 
 
संय य़षू , धययधिष  ९-३५ - येथे इडागम झाला ि झाला नाही. तसेि 
 
प्रोि गनधिष ः प्रोि गन ष ः ९-३६ - येथे इडागम झाला ि झाला नाही. तसेि 
 
धजज्ञापधयष,ू ब भषूूग ९-३७ - येथे इडागम झाला ि झाला नाही. 
 
न्सक्लष्ट् िा, अन्सक्लधशता ९-३८ - येथे ‘न्सक्लशः क्त्िाधनष्ठयोः’ ७-२-५० या सूत्राने धिकल्पाने इडागम झाला 

ि झाला नाही.  
 
पधितः, पूत्िा ९-३९ - येथे ‘पूङि’ ७-२-५१ या सूत्राने पू िात हून इडागम झाला ि झाला नाही.  
 
अध्य धषतं, क्ष धित्िा ९-३९ - येथे ‘िसधतक्ष िोधरट्’ ७-२-५२ या सूत्राने िस् ि क्ष ् िात हून इडागम झाला 

आहे. 
 
अधञ्चत... ९-४० - येथे ‘अञ्चेः पूजायाम्’ ७-२-५३ या सूत्राने अञ््च िात हून पूजा या अथात इडागम झाला 

आहे. 
 
धिल धभतम् ९-४० - येथे ‘ल भो धिमोहने’ ७-२-५४ या सूत्राने ल भ् िात हून धिमोहन = व्याक लीकरि या 

अथात इडागम झाला आहे. 
 
जधरत्िा, व्रधित्िा ९-४१ - येथे ‘िृव्रश्च्योः न्सक्त्ि’ -७-२-५५ या सूत्राने जृष् आधि व्रि् या िात हून क्त्िा 

प्रत्यय होऊन इडागम झाला आहे. 
 
दधमत्िा, अश्रान्द्त्िा ९-४२ - येथे ‘येथे उधदतो िा’ ७-२-५६ या सूत्राने – दम , श्रम  हे दोनही िात  उधदत 

आहेत- म्हिून एकदा इट् झाला तर एकदा तो धिकल्पाने झाला नाही.  
 
कर्थतष्ट्यन् नत्स्यगन् ९-४२ - येथे ‘सेऽधसधि...’ ७-२-५७ या सूत्राने कृत् िात हून धिकल्पाने इडागम झाला 

तर नृत् िात हून तो झाला नाही.  
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धजगधमषन् ९-४३ - येथे ‘गमेधरट् परस्मपैदेष ’ - ७-२-५८ या सूत्राने इडागम झाला आहे.  
 
आित्स्यगताम् ९-४३ - येथे ‘न िृद्भयित भ्यगः’ ७-२-५९ या सूत्राने इडाभाि झाला आहे.  
 
अकल्प्स्यत् ९-४४ - येथे ‘ताधस ि क्लृपः’ ७-२-६० या सूत्राने इडागमािा धनषेि झाला आहे. तसेि 

कल्प्ता, कल्प्स्यधत ९-४५ – येथे इट् िा धनषेि झाला आहे. 
 
ययाथ ९-४७ - येथे ‘अिस्तास्’ -७-२-६१ या सूत्राने इट्िा धनषेि झाला आहे. या हा िात  ताधस धनत्य 

अधनट् आहे. परंत  कर याधद धनयमाने प्राप्त झालेला इट्िा२ धनषेि झाला आहे.  
 
शशक्थः ९-४७ - येथे ‘उपदेशऽेत्ितः’ ७-२-६२ या सूत्राने धनत्य इट्िा धनषेि झाला आहे. 
 
सस्मथग ९-४७ - येथे ‘ऋतो भारिाजस्य’ ७-२-६३ या सूत्राने स्मृ िात हून भारिाज धनयमाने इट्िा धनषेि 

झाला आहे. 
 
दद्रष्ठ, ससर्थजथ ९-४८ - येथे ‘धिभाषा सृधजदृशोः’ ७-२-६५ या सूत्राने इट्िा धिकल्प झाला आहे. एकदा 

झाला नाही तर एकदा तो झाला. 
 
आधदथ ९-४८ - येथे ‘इडत्यर्थत...’ ७-२-६६ या सूत्राने धनत्य इट् झाला आहे. 
 
हधनष्ट्यन् ९-४९ - येथे ‘ऋद्धनोः स्ये’ ७-२-७० या सूत्राने इट् झाला आहे. 
 
मा न अञ्जीः ९-४९ - येथे ‘अञ्जः धसधि’ ७-२-७१ या सूत्राने धनत्य इट् झाला आहे. 
 
मा न प्रस्तािीः ९-४९ - येथे ‘स्त स ...’ ७-२-७२ या सूत्राने धसच ला इट् झाला आहे. तसेि 
 
मा न सािीः ९-५० - येथे स  िात हून इट् झाला आहे. असेि 
 
मा न िािी ९-५० - येथे िू िात हून इट् झाला आहे. 
 
मा न संयंसीः ९-५० - येथे ‘यमरम...’ ७-२-७३ या सूत्राने यम् िात हून इट् आगम झाला आहे. 
 
अनंसीत् ९-५१ - येथे नम् िात हून इट् झाला आहे. 
 
अयासीत् ९-५१ - येथे या िात हून इट् झाला आहे. 
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उपारंसीत् ९-५२ - येथे रम् िात हून इट् झाला आहे. 
 
संधसस्मधयषमािः ९-५३ - येथे ‘न्सस्मपूडःरञ्चिशा ं सधन’ ७-२-७४ या सूत्राने, सम् + न्सस्मडः िात च्या 

सन्नन्द्ताहून इट् झाला आहे. तसेि 
 
व्यधञ्जधजष ः धपपधिष ः ९-५३ – येथे धि + अञ््ज + सन् आधि पू + सन् या िात ंहून इट् झाला आहे. तसेि 
 
आधशधशषोः ९-५४ - येथे अश् िात हून इट् झाला आहे. 
 
धिकधरशोः धजगधरष ः ९-५४ - येथे ‘धकरि पञ्चभ्यः’ ७-२-७५ या सूत्राने अन क्रमें कृ, गृ, या िात ंहून इट् 

झाला आहे. 
 
रोधदधत ९-५५ - येथे ‘रुदाधदभ्यः सािगिात के’ ७-२-७६ या सूत्राने इट् झाला आहे. तसेि 
 
आश्वसीत् ९-५६ – येथे आ + श्वस् िात हून इट् झाला आहे. तसेि 
 
प्राधिधष ९-५७ - येथे अन् िात हून इट् झाला आहे. 
 
ईधशषे ९-५७ - येथे ‘ईशः से’ ७-२-७७ या सूत्राने ईश् िात हून इट् झाला आहे. 
 
ईधडषे ९-५७ - येथे ‘ईडजनोध्िे ि’ ७-२-७८ या सूत्राने ईड् िात हून इडागम झाला आहे. 
 
यानंतर (धिसगाला सकार होिे) सत्िाधिकार येतो. तो असा – 
 
ससैन्द्यश्छादयन् ९-५८-येथे ‘धिसजगनीयस्य सः’ ८-३-३४ या सूत्राने ससैन्द्यः + छादयन् येथील 

धिसगािा सकार झाला आहे. 
 
शरैः क्ष रपै्रः ९-५८ - येथे ‘शपगरे धिसजगनीयः’ ८-३-३५ या सूत्राने शरैः क्ष रपै्रः येथील धिसगािा धिसगग झाला 

आहे. 
 
मायाधभः + शतशः + सिगतः ९-५८ - येथे ‘िा शधर’ ८-३-३६ या सूत्राने धिकल्पाने धिसगािा धिसगग झाला 

आहे. 
 
िानरः ≍ क लशलैाभ ≍ प्रसह्य ९-५९ - येथे ‘क प्िोः कपौि’ ८-३-३७ या सूत्राने क िगातील ििग (क ल) 

पलीकडे असतानंा धिसगािा धजह्वानमूलीय तर प िगातील ििग (प्रसह्य) पलीकडे असतानंा उपध्मानीय झाला 
आहे. 



 

अनुक्रमणिका 

यशस्काम्यन् ९-५९ - येथे ‘सोऽपदादौ’ ८-३-३७ या सूत्राने यशस् येथील सकारािा धिसगग झाला आहे. 
 
तमस्कल्पान्, रक्षस्पाशान् ९-५९ – येथे िरील स त्रािरील ‘पाशकल्पककाम्येन्सष्ट्िधत िाच्यम्’ या िार्थतकाने 

धिसगािा सकार झाला आहे. 
 
ज्योधतष्ट्कल्पः िन ष्ट्पाशम् ९-६० - येथे ‘इिः शः’ ८-३-३९ या सूत्राने इण् हून पधलकडे आलेल्या धिसगािा 

षकार झाला आहे. 
 
धननगमस्कारान् ९-६० - येथे ‘नमस्प रसोगगत्योः’ ८-३-४० या सूत्राने नमस् च्या धिसगाला सकार झाला 

आहे. तसेि... 
 
प रस्कृतान् ९-६० – येथेधह प रस् च्या धिसगािा सकार झाला आहे. 
 
धनष्ट्क्रयम्, आधिष्ट्कृतं, द ष्ट्कृतबधहष्ट्कृतः ९-६१ - येथे ‘इद द पिस्य िाऽप्रत्ययस्य’ ८-३-४१ या सूत्राने 

प्रत्यय धभन्न धिसगािा षकार झाला आहे. तसेि 
 
ित ष्ट्काष्ठम् ९-६२ – येथेधह षत्ि झाले आहे. 
 
धतरस्क िगन्, धतरस्कृता .. ९-६२ - येथे ‘धतरसोऽन्द्यतरस्याम्’ ८-३-४२ या सूत्राने धिकल्पाने सकार झाला 

आहे. 
 
धिष्ट्क िगता,ं ित ष्ट्क िगन् ९-६३ - येथे ‘धिधस्त्रित धरधत कृत्िोऽथे’ ८-३-४३ या सूत्राने धिसगािा धिकल्पाने 

षकार झाला आहे. 
 
बधहष्ट्कधरष्ट्यन् ९-६४ - येथे ‘इस सोः सामर्थ्ये’ ८-३-४४ या सूत्राने धिकल्पाने षकार झाला आहे. तसेि 
 
ज्योधतष्ट्क िगन् ९-६४ - येथेधह षकार झाला आहे. 
 
अनाय ष्ट्करम्, िन ष्ट्करः ९-६४ - येथे ‘कृिो हेत ’ ८-३-४५ या सूत्राने धिसगािा षकार झाला आहे. तसेि 
 
अरूष्ट्करान्, ज्योधतष्ट्करः ९-६५ - येथेधह षकार झाला आहे. 
 
यशस्करः, यशस्कामम् ९-६५ - येथे ‘अतः कृकधम-’ ८-३-४६ या सूत्राने धिसगाला सकार झाला आहे. 
 
अिस्पदम् ९-६६ - येथे ‘अिः धशरसी पदे’ ८-३-४७ या सूत्राने धिसगािा सकार झाला आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

तमस्काण्डैः ९-६६ - येथे ‘कस्काधदष  ि’ ८-३-४८ या सूत्राने धिसगािा सकार झाला आहे. 
 
यानंतर षत्िािा अधिकार आहे. तो असा... 
 
पतृनाषाड् धिषः ९-६७ - येथे ‘सहेः साङ सः’ ८-३-५६ या सूत्राने षकार झाला आहे. 
 
आयूंधष ९-६८ - येथे ‘न न्सम्िसजगनीय...’ ८-३-५८ या सूत्राने षकार झाला आहे. 
 
िूष ग, त्िक्ष  ९-६७ - येथे ‘आदेशप्रत्यययोः’ ८-३-५९ या सूत्राने स  प्रत्ययाच्या सकाराला षकार झाला आहे. 

तसेि 
 
स ष प ः ९-६८ - येथे आदेशाच्या सकाराला षकार झाला आहे. 
 
प्रोधषतः आधशषत ९-६८ - येथे ‘शाधसिधस...’ ८-३-६० या सूत्राने सकाराला षत्ि झाले आहे. 
 
प्रत ष्टूिः, आधसषञ्जधयष ः ९-६९ - येथे ‘स्तौधतण्यो...’ ८-३-६१ या सूत्राने िातूच्या सकाराला षकार झाला 

आहे. 
 
उन्सत्ससाहधयषन् ९-६९ - येथे ‘सः न्सस्िधद...’ ८-३-६२ या सूत्राने िातूच्या सकारािा सकारि राहतो. 
 
अभ्यधषञ्चन् ९-७१-येथे ‘प्रान्सक्सतात्...’ ८-३-६३ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. 
 
अधभधषधषक्षन्द्तम् ९-७० - येथे ‘स्थाधदष्ट्ि...’ ८-३-६४ या सूत्राने िात  आधि अभ्यास याचं्या सकाराला 

षत्ि झाले आहे. 
 
अधभष्ट्यन्द्तः ९-७१ - येथे ‘उपसगात्..’ ८-३-६५ या सूत्राने सकाराला षत्ि होते. 
 
अधिषीदन् ९-७२ - येथे ‘सधदरप्रतेः’ ८-३-६६ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. 
 
व्यष्टभ्नात् ९-७२ - येथे ‘स्तन्द्भेः’ ८-३-६७ या सूत्राने उपसगाहून पलीकडे आलेल्या िातूच्या सकारािा 

षकार झाला आहे. 
 
अिष्टब्िान् ९-७२ - येथे ‘अिाच्चालम्बना..’ ८-३-६८ या सूत्राने अि + स्तन्द्भ् या सौत्र िात हून आधिदूयग 

अथात षत्ि झाले आहे. 
 



 

अनुक्रमणिका 

नरधिष्ट्ििान् ९-७२ - येथे ‘ििे स्िनो भोजने’ ८-३-६९ या सूत्राने धि + स्िन् या िात हून षकार झाला 
आहे. 

 
धिषहय ९-७३ - येथे ‘पधरधनधिभ्यः...’ ८-३-७० या सूत्राने सहमिील सकाराला षत्ि झाले आहे. 
 
व्यषहत, पयगषधहष्ट ९-७३ - येथे ‘धसिादीना ंिाड्..’ ८-३-७१ या सूत्राने धिकल्पाने षत्ि झाले आहे. 
 
धिष्ट्यन्द्दमान... ९-७४ - येथे ‘अन धिपयग...’ ८-३-७२ या सूत्राने स्यन्द्द िातूच्या सकाराला धिकल्पाने षत्ि 

झाले आहे. 
 
धिष्ट्कन्द्तृन्, अधिस्कन्द्ता ९-७४ - येथे ‘िःे स्कन्द्देः...’ ८-३-७३ या सूत्राने षत्ि झाले तर एकदा धिकल्पाने 

ते झाले नाही. 
 
पधरस्कन्द्दन् ९-७५ - येथे ‘परेि’ ८-३-७४ या सूत्राने षत्ि झाले नाही तर धिकल्प असल्याने 

पधरष्ट्कन्द्दन्द्तम् ९-७५ येथे ते षत्ि झाले आहे. 
 
अपधरस्कन्द्दम् ९-७५ - येथे ‘पधरस्कन्द्दः प्राच्यभरतेष ’ ८-३-७५ या सूत्राने षत्िाभािािे धनपातन होते. 
 
धिस्फ रन् ९-७५ - येथे ‘स्फ रधतस्फ लत्यो..’ ८-३-७६ या सूत्राने षत्िाभाि झाला आहे. तर 
 
धिस्फ लधद्भः, धनष्ट्फ लः ९-७६ - येथे एकदा षत्िाभाि तर एकदा षत्ि झाले आहे. 
 
धिष्ट्कन्सम्भत म् ९-७६ - येथे ‘िःे स्कभ्नातेः...’ ८-३-७७ या सूत्राने धनत्य षकार होतो. 
 
कृषीढ्िं, प्रोढ्िमे् ९-७७ - येथे ‘इिः षीध्ि.ं.’ ८-३-७८ या सूत्राने मूिगन्द्य ढकार झाला आहे. 
 
अङ् ग धलषङगम् ९-७८ - येथे ‘समासेऽ...’ ८-३-८० या सूत्राने सकाराला षकार झाला आहे. 
 
भीरूष्ठानात् ९-७८ - येथे ‘भीरोः स्थानम्’ ८-३-८१ या सूत्राने सकाराला षकार झाला आहे. 
 
अन्सग्नष्टोम... ९-७९ - येथे ‘अग्नेः स्त त्’ ८-३-८२ या सूत्राने सकाराला षकार झाला आहे. 
 
ज्योधतष्टोमः ९-७९ - येथे ‘ज्योधतराय षः...’ ८-३-८३ या सूत्राने सकाराला षकार झाला आहे. 
 
मातृष्ट्िसेय्याः ९-८० - येथे ‘मातृधपतृभ्या ंस्िसा’ ८-३-८४ या सूत्राने षकार झाला आहे. 
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मात ः स्िस ः ९-८० - येथे ‘मात ः धपत र्...’ ८-३-८५ या सूत्राने धिकल्पाने षकार झाला नाही. 
 
प्राद ःषन्सन्द्त ९-८१ - येथे ‘उपसगग...’ ८-३-८७ या सूत्राने प्राद ः शब्दाहून पलीकडे आलेल्या अस् िातूच्या 

सकाराला षत्ि झाले आहे. 
 
द ःषतेू ९-८१ - येथे ‘स धिधनर्...’ ८-३-८८ या सूत्राने िात च्या सकाराला षकार झाला आहे. तसेि 
 
धिषमाऽशयः स ष प्तम् ९-८२- येथेधह षकार झाला आहे. 
 
धनष्ट्िातः ९-८२ - येथे ‘धननदीभ्या ंस्नातेः कौशले’ ८-३-८९ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. 
 
प्रधतष्ट्िातम् ९-८३ - येथे ‘सूतं्र प्रधतष्ट्िातम्’ ८-३-९० या सूत्राने प्रधत + स्ना षकार झाला आहे. 
 
कधपष्ठल... ९-८३ - येथे ‘कधपष्ठलो गोते्र’ ८-३-९१ या सूत्राने षत्िािे धनपातन झाले आहे. 
 
प्रष्ठाम् ९-८४ - येथे ‘प्रष्ठोऽग्रगाधमधन’ ८-३-९२ या सूत्राने अग्रगामी या अथात षत्िधनपातन झाले आहे. 
 
धिष्टरस्थाम् ९-८४ - येथे ‘िृक्षासनयोर्थिष्टरः’ ८-३-९३ या सूत्राने षत्िािे धनपातन झाले आहे. 
 
गधिधष्ठराम् ९-८४ - येथे ‘गधिय धिभ्या ंन्सस्थरः’ ८-३-९५ या सूत्राने गधि + न्सस्थर येथे षत्ि झाले आहे. 
 
क ष्ठले ९-८४ - येथे ‘धिक शधम...’ ८-३-९६ या सूत्राने षकार झाला आहे. 
 
धदधिष्ठाम् ९-८४ - येथे ‘अम्बाम्बगगोभधूम...’ ८-३-९७ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. सूत्रातंि धदधि असा 

शब्द उच्चारल्याने सप्तमीिा अल क झाला आहे. 
 
स षाम्नीम् ९-८५ - येथे ‘स षामाधदष  ि’ ८-३-९८ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. 
 
ज्योधतष्टमाम् ९-८५ - येथे ‘हस्िातादौ तधद्धते’ ८-३-१०१ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. 
 
धनष्टपन्द्तीम् ९-८५ - येथे ‘धनसस्तपतािनासेिने’ ८-३-१०२ या सूत्राने षत्ि झाले आहे. 
 
ज्योधतःसात्क िगतीम् ९-८५ - येथे ‘सात्पदाद्योः’ ८-३-१११ या सूत्राने षत्िािा धनषेि केला आहे. 

‘न न्सम्िस...’ या सूत्राने प्रान्सप्त होती. 
 



 

अनुक्रमणिका 

पधरसेधसिाम् ९-८७ - येथे ‘धसिो यधङ’ ८-३-११२ या सूत्राने षत्िािा धनषेि झाला आहे. ‘उपसगात्’ 
याने प्राप्ती होती. 

 
पधरसेितः ९-८८ - येथे ‘सेितेगगतौं’ ८-३-११३ या सूत्राने षत्िािा धनषेि झाला आहे. ‘उपसगात्...’ या 

सूत्राने प्रान्सप्त होती. 
 
अप्रधतस्तब्िम्, अधनस्तब्िः ९-८९ - येथे ‘प्रधतस्तब्िधनस्तब्िो ि’ ८-३-११४ या सूत्राप्रमािे षत्िािा 

प्रधतषेि झाला आहे. ‘स्तन्द्भेः’ सूत्राने प्रान्सप्त होती. 
 
धिसोढिन्द्तम् ९-८९ - येथे ‘सोढः’ ८-३-११५ या सूत्राने षत्िािा धनषेि झाला आहे. ‘पधरधनधि...’ या 

सूत्राने प्रान्सप्त होती. 
 
व्यतस्तम्भत् ९-८९ - येथे ‘स्तम्भ धसि ...’ ८-३-११६ या सूत्राने षत्िािा धनषेि झाला आहे.  
 
अधभसोष्ट्यन्द्तम् ९-९० - येथे ‘स नोतेः स्यसनोः’ ८-३-११७ या सूत्राने षत्िािा धनषेि झाला आहे. 

‘उपसगात्...’ या सूत्राने प्रान्सप्त होती. 
 
धिषसाद ९-९१ - येथे ‘सदेः परस्य धलधट’ ८-३-११८ या सूत्राने षत्िािा धनषेि झाला आहे. 
 
यानंतर ित्िािा अधिकार येतो. तो असा :- 
 
म ष्ट्िन्द्तम्, धिस्तीिगम् ९-९२ - ये ‘रषाभ्या ंनो िः समानपदे’ ८-४-१ या सूत्राने नकाराला ित्ि झाले आहे.  
 
धभन्नममािः ९-९३ - येथे ‘अट्क यप्िाड...’ ८-४-२ या सूत्राने अट् ि पगािे व्यििान असतानंाधह ित्ि झाले 

आहे. 
 
खरिसादयः ९-९३ - येथे ‘पूिगपदात्...’ ८-४-३ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
अगे्रििम् ९-९३ - येथे ‘िनं प रगाधमश्र...’ ८-४-४ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
आम्रििं, धनिगिम् ९-९४ - येथे ‘प्रधनरन्द्तः’ ८-४-५ या सूत्राने िन मिील नकाराला ित्ि झाले आहे. 
 
आम्रििं, धनिगिम् ९-९४ - येथे ‘प्रधनरन्द्तः’ ८-४-५ या सूत्राने िन मिील नकाराला ित्ि झाले आहे. 
 
देिदारुिनाधमश्रैः ९-९४ - येथे ‘धिभाषा...’ ८-४-६ या सूत्राने ित्िािा धिकल्प होतो. परंत  

‘ियच्नयज्भ्यामेि’ या िार्थतकाने धनयमन केल्याप्रमािे िन मध्ये िार स्िर असल्याने ित्ि झाले नाही. 
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पूिाह् िे ९-९५ - येथे ‘अह्नोमऽदन्द्तात्’ ८-४-७ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
शषेिाहिम् ९-९५ - येथे ‘िाहनमाधहतात्’ ८-४-८ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
स रापािम्... ९-९६ - येथे ‘िा भािकरियोः’ ८-४-१० या सूत्राने ित्ि झाले आहे. येथे भाि ेअथात प्रथम 

ल्य ट् होतो. 
 
रुधिरपाधयिाम् ९-९५ - येथे ‘प्राधतपधदकान्द्त’ ८-४-११ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. हे सूत्र िैकन्सल्पक 

आहे. म्हिून 
 
परस्त्रीिाधहनम् ९-९६ - येथे ित्ि झाले नाही. 
 
स राधपिः ९-९६ - येथे ‘एकाज त्तरपदे िः’ ८-४-१२ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
संघषगयोधगिः ९-९७ - येथे ‘क मधत ि’ ८-४-१३ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
प्रिेम ः ९-९७ - येथे ‘उपसगाद...’ ८-४-१४ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
प्रिीमन्द्तम् ९-९७ - येथे ‘धहन मीना’ ८-४-१५ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. प्र + मी िे हे धनदशगन आहे तर 
 
प्रधहण्िन्द्तः ९-९७ - येथे हे प्र + धह िे धनदशगन आहे. येथे ित्ि झाले आहे. 
 
प्रिपाधि ९-९८ - येथे ‘आधन लोट्’ ८-४-१६ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. िप् िातूिा लोट् लकार आहे. 
 
प्रधिघ्नन्द्तं, प्रधिधहतः, प्रधिनदन्, प्रण्यगादीत् ९-९९ - येथे ‘नेगगदनदपतपदि ...’ ८-४-१७ या सूत्राने 

ित्ि झाले आहे. तसेि या सूत्राने 
 
प्रधिशाम्य, प्रधियात म् ९-१०० - येथेधह ित्ि झाले आहे. 
 
प्रधिजानीधह ९-१०१ - येथे ‘शषेे धिभाषा’ ८-४-१८ या सूत्राने ित्ि धिकल्पाने झाले आहे. 
 
प्राियन्द्तम् ९-१०१ - येथे ‘अधनतेः’ ८-४-१९ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
प्राधिधिष ः ९-१०१ - येथे ‘उभौ साभ्यासस्य’ ८-४-२१ या सूत्राने दोनधह नकारानंा ित्ि झाले आहे. 
 
अद्याधनषत ९-०२ - येथे ‘हन्द्तेरत्पूिगस्य’ ८-४-२२ या सूत्रािे प्रत्य दाहरि आहे. 
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प्रह्ण्मः ९-१०२ - येथे ‘िमोिा’ ८-४-२३ या सूत्राने ित्ि धिकल्पाने झाले आहे. 
 
अन्द्तहगिनम् ९-१०३ - येथे ‘अन्द्तरदेश’े ८-४-२४ या सूत्राने नकाराला ित्ि झाले आहे. 
 
अन्द्तरयिम् ९-१०३ - येथे ‘अयनं ि’ ८-४-२५ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
प्रयािम् ९-१०३ - येथे ‘कृत्यि’ ८-४-२९ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. तसेि या सूत्राने 
 
प्रहीिजीधितम् ९-१०४ - येथेधह ित्ि झाले आहे. 
 
प्रहापिम् ९-१०४ - येथे ‘िेर्थिभाषा’ ८-४-३० या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
प्रकोपिं, प्रगोपिम् ९-१०५ - येथे ‘हलिेज पिात्’ ८-४-३१ या सूत्राने क पं, ग प्, हे िात  इज पि 

असल्याने ित्ि झाले नाही. 
 
पे्रडःखिः ९-१०६ - येथे ‘इजादेः सन मः’ ८-४-३२ या सूत्राने ित्ि झाले आहे. 
 
पधरकिसकः, प्रधिन्द्द्य, प्रधिधक्षष्ट्यधत ९-१०६ - येथे ‘िा कनसधनक्ष..’ ८-४-३३ या सूत्राने धनस्, धनन्द्द, धनक्ष् 

च्या िात रूपानंा धिकल्पाने ित्ि झाले आहे. 
 
प्रगमनं, प्रभानम्, अधतप्रिपेनम्, ९-१०७ - येथे ‘न भाभपूूकधम...’ ८-४-३४ या सूत्राने ित्िािा प्रधतषेि 

झाले आहे. 
 
द ष्ट्पानः ९-१०८ - येथे ‘षात्पदान्द्तात्’ ८-४-३५ या सूत्राने ित्िािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
प्रनष्टः ९-१०८ - येथे ‘नशःे षान्द्तस्य’ ८-४-३६ या सूत्राने ित्िािा प्रधतषेि झाला आहे. 
 
सेषभीमम खेन ९-१०९ - येथे ‘पदव्यिायेऽधप’ ८-४-३८ या सूत्राने धिभक्तीच्या नकाराच्या ित्िािा 

प्रधतषेि झाला आहे. येथे धनधमत्तधनधमधत्तन् याचं्यामध्ये भीम पदािें व्यििान आल्याने ित्ि झाले नाही. 
 
क्ष भ्नता ९-१०९ - येथे ‘क्ष भ्नाधदष  ि’ ८-४-३९ या सूत्राने ित्िािा धनषेि झाला आहे. 
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प्रसन्न काांड 
 

कथानक व रचनापद्धणि 
 

कथानक 
 
राक्षसानंी शपेटीला आग लािल्यानंतर हन मंताने आकाशातं उड्डान केले, लंकेतील अनेक घरानंा आग 

लािली. नंतर सीतेिी भेट घेऊन रामाकडे जाण्यािी आज्ञा मागण्यास तो अशोकिधनकें त गेला. तेथून त्याने 
आकाशाकडें उडी मारली. महेन्द्द्र पिगतािर सिग िानर तेथे येिाऱ्या हन मंताच्या लोकोत्तर िगेािा अन भि घेत होते 
ि म्हित होते कीं, हा उपद्रि कोठून होत आहे? त्या िगेाने हन मंताने िाय , सूयग ि गरुडाला देखील पराधजत 
केले. महेन्द्द्र पिगतािरील िानर समूहातं तो येऊन पोिला. नंतर सिग िानर मि िन नामक स ग्रीिाच्या उपिनातं 
आले ि हन मान् रामाला भेटायला गेला. त्याने रामाला सीतेिा ि डामधि देऊन िदंन केले. सीतादशगन ि 
लंकाध्िसंनािा संपूिग िृत्तातं त्याने रामाला धनिदेन केला. नंतर सिग िानर सम द्राजिळ असलेल्या महेन्द्द्र 
पिगतािर पोहिले आधि तेथून सम द्रािर आले. सभोिताल पहारा करण्यािी आज्ञा देऊन रामाने तेथे झोप घेतली.  

 
इकडे लंकेमध्ये प्रातःकाळी सूयाने जगािा उद्धार केला. (सूयग उदयाला आला) तरुिी राजमंधदरातं 

गायला लागल्या. लंकािासी लोक रािि झोपून उठण्याच्या िळेी. अन कूल पोषाख िगैरे करून राजभिनातं 
जाण्यािी तयारी करू लागले. अनेक प्रकारच्या िाहनातूंन राक्षसिीर राििाच्या सेिसेाठी िालू लागले. जिू 
जनसमूहाने मागगरूपी नद्यानंा भरून राजाच्या अंगिरूपी सम द्राला पधरपूिग करून टाकले. नंतर ग िािंी कदर न 
करिाऱ्या ि श्रेष्ठ ब्राह्मिािें प्रत्याख्यान करिाऱ्या राििाने अभ्य दयासाठी म्हिून पाधपष्ठ अशा ब्रह्मराक्षसािंी 
अगोदर पूजा केली. सिग धनत्यकृत्य केल्यानंतर राििाने, लोकानंा त्रस्त करिाऱ्या, सज्जनािंा बािक आधि 
मायािी राक्षसाबंरोबर सभामंडपातं प्रिशे केला. ि तेथे रत्नाचं्या समूहानंी जडिलेल्या स ििगमय कसहासनािर तो 
आरूढ झाला. 

 
प्रातःकाळानंतर देिािी पूजा केलेल्या धिभीषिाला त्यािी माता कैकसी म्हिाली कीं, तंू देितानंा 

आनंधदत करीत राििाने केलेल्या द नीतीिा प्रधतकार कर. घनघोर संग्रामातं रामाकडून राििािी हत्या 
होण्यापूिी अशा द व्यगिहारािा पधरहार करण्यासाठी तंू प्रयत्न कर. जनस्थानातंील सिगच्या सिग राक्षस मारले 
गेले, लंकाप रींतील योदे्ध कजकले गेले, तेथील िृक्ष उपटले गेले. सभाभिनही पेटधिले गेले. अशा संकटाच्या िेळी 
राििािे रक्षि करण्याकधरता प्रयत्न कर. याप्रमािे स्ितःला अभीष्ट असें आईिे भाषि ऐकूि धिभीषि राििाच्या 
भिनातं गेला. मोठ्या सन्द्मानाने राक्षसराज राििाजिळ त्याला िारपालांनी पोिधिले आधि बसाियाला आसन 
धदले. नंतर लंकाधिपधत राििाने सभासद राक्षसािंी आरंभी प्रशसंा केली. ि म्हिाला, हे राक्षसानंो खर द षिाधद 
िीर मारले गेले, लंका जाळली. भतृ्यासंह अक्षक मार मारला गेला. शत्रूंिी सेना सम द्रतरिािी इच्छा करीत आहे. 
अशा पधरन्सस्थतींत काय करािे? सागंा? नंतर गर्थिष्ठ असें प्रहस्ताधद राक्षस आपापली शसे्त्र परजून म्हिाले, 
महाराज, इन्द्द्राच्या अधभमानािे खंडन करण्यातं क शल असिाऱ्या आपि, त मिे भष्यरय असिाऱ्या यःकधित् 
मानिाच्या िढाईला गौरिास्पद का ं करीत आहात? आपल्या आजे्ञने आम्ही िन्द्द्रसूयाला देखील दंड देऊ. 
आमच्या सकाळच्या न्द्याहरी कधरता देखील प रिार नाही अशा ह्या राघिाच्या बदंराला का घाबरता? त्यािळेी 
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धिभीषिाने आपल्या भाषिाला आरंभ केला. हे प्रहस्ताधद राक्षसानंो, त म्ही आपल्या योग्यते प्रमािेि बोलला. 
परंत  कतगव्याच्या बाबतीत ब द्धीिा अधिकार असतो, शौयािा नाही, याप्रमािे धिभीषिाने शत्र भतू रामािा उत्कषग 
ि राििािा अपकषग य न्सक्त-प्रय क्तींनी, अनेकिार प्रधतपादन केला. िालीला ठार करिारा ि स ग्रीिािा धमत्र 
झालेल्या रामिदं्राशी संधि केल्याने संपूिग राक्षसक ळािे संरक्षि ि धमत्राच्या उपाजगनाने आपल्या बलािी िृधद्ध 
होईल असें तो प ष्ट्कळदा बोलला. धिभीषिाच्या या संभाषिाला परम ब धद्धमान माल्यिानाने देखील संमधत 
दशगधिली. त्याने रामािा असािारि मधहमा गायला. क ं भकिाने देखील याि धनधतमागािे प्रदशगन केले ि तो झोपी 
गेला. यानंतर प न्द्हा धिभीषिाने अनेक उत्पातािें कथन केले ि राििाला भव्य कतगव्यािा उपदेश केला. परंत  हे 
सिग असह्य होऊन राििाने स्ितःच्या पराक्रमािी प्रशसंा केली आधि धनभगत्सगना करून धिभीषिािर (पाष्ट्िीने = 
पािलाच्या मागच्या भागाने) लाथ हािली. धिभीषि मूलतः सहनशील असल्याने क्रोिाला आिरून िार मंत्र्यासह 
तो आसनािरून उठला. दोन िार िाक्य बोलला ि रामिदं्रानंा िदंन करण्याच्या ब द्धीने त्याने सभाभिन सोडले. 
‘धिभीषि सच्चधरत्र आहे’ असे हन मंताच्या बोलण्यािरून रामाने त्याला लंकेिे आधिपत्य कबूल करून संत ष्ट केले. 

 
नंतर मंद मंद िायनूीं मनाला हरि करिाऱ्या लहरीमध्ये िदं्रधकरि धमधश्रत रात्री कामोद्दीपक असल्याने 

रामिदं्राला मूर्थछत अिस्थेत घालिाव्या लागल्या. सम द्राला िाट देण्याबद्दल प्राथगना करूनधह जेंव्हा तो ऐकत 
नाही असे रामाने पाधहले तेंव्हा त्यानंा अत्यंत क्रोि आला. त्यानंी िन ष्ट्य िारि करताि संपूिग परृ्थ्िी कंपायमान 
झाली, सम द्रािे पािी स कून गेले. तेंव्हा सम द्र शरि येऊन म्हिाला, रामा, प्रलयकालीन अग्नीप्रमािे भयंकर 
असलेले आपले बाि आिरा, त मच्या आजे्ञने िानरानंी माझ्यािर प ल बािंािा ि सम द्र पार करािा. तेंव्हा 
रामिदं्रािा अधभप्राय जािून िानराचं्या सेना सेत धनर्थमतीसाठी पिगत उपटून आिण्यासाठी तत्पर झाल्या. याप्रकारे 
पिगतािे समूह उपटून ते महासागरातं टाकून नील इ. िानरानंी सेत  धनमाि केला. सम द्रतरिािे ते सािन बघून 
सिांना फार आनंद झाला. रामाच्या प्रबळ सेनेने अत्यंत हर्थषत होऊन स िले नामक पिगतािर आरोहि केले. 
राििाच्या सेनाशंी लढायला ती उत्स क झाली. धतकडे राििािी सेना देखील लढायला तयार झाली. 

 
रचनापद्धिी 

 
रामायिातं जाबंिानाने हन मंतला लंकायाते्रिे ििगन धििारले ि त्याने ते साधंगतले, सीतेिी द रिस्था 

ििगन करून लंकेिर आक्रमि करण्याकधरता हन मानाने इतर िानरानंा उते्तजन धदले. मि िनातंील फळे 
इत्यादींिा िानरानंी उपभोग घेतला. िनरक्षकाला पृर्थ्िीिर खेिले. इत्याधद सिग धिस्ताराने (सगग ५८-५९) 
साधंगतले आहे. भिीने केिळ (सगग १० / २१-३१ भ. का.) ह्या अकरा श्लोकातं ििगन केले आहे. परंत  सीतेिा 
शोि लागल्यानंतर ती बातमी रामाला जाऊन सागंण्यािा उल्लेख मात्र भधि करतो. (सगग १०/३२ भ. का.) 
यािरून दूत बनून गेलेल्या हन मंताला ती आनंदािी बातमी रामाला जाऊन सागंण्यािी स्िाभाधिक घाई धदसून 
येते. 

 
भधिकाव्यातं (१० / ४४-५० भ.का.) ििगन केलेले रामलष्यरमि ि िानरािें महेंद्र-पिगतारोहि रामायिातं 

नाही. तसेि आज बाजूला रक्षक ठेऊन रामाने शयन केल्यािा भधिकाव्यातंील (१० / ७५ भ. का.) धनदेशधह 
रामायिातं नाही. भधिकाव्यािा याधठकािी दहािा सगग पूिग होऊन प ढे अकरािा सगग स रू होिार आहे. त्या 
सगातील घटना सलगपिे दाखधिण्यासाठी भिीने कदाधित् हा उल्लेख केला असेल. 
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भधिकाव्यातंील (११ / १-३७ भ. का.) प्रभातििगन मूळ रामायिातं आढळत नाही. रािि सभेमध्यें जातो. 
तेंव्हािेही भधिकाव्यातंील (११ / ७५ भ. का. ) ििगन रामायिातं नाही. प ढे बाराव्या सगापासून भधि य द्धािे ििगन 
करिार आहे,ते िािण्यासाठी िािकािंी भधूमका तयार व्हािी म्हिून कदाधित् भिीने हे प्रभातििगन केले असािे. 

 
भधिकाव्यातं (१२ / १-५ भ.का.) भिीने एक प्रसंग असा घालतो की, राििािी आई धिभीषिाला असें 

सागंते कीं, तू राििाकडे जाऊन त्यािी समजूत काढ. रामािी पत्नी सीता त्याला देऊन टाक आधि सिग प्रकारें 
प ढे घडून येिारा धिनाश टाळ. हे असें ििगन रामायिातं नाही. इतर कोण्याही िडीलिाऱ्या मंडळीपेक्षा रािि 
आईिे म्हििे कदाधित् मान्द्य करील. असे समजून भिीने धिभीषिाकडून राििािी अशी समजूत काढायला 
साधंगतले असाि.े राक्षसािंा संहार ि लंकेिी झालेली हानी बघून कोिीधह हळहळला असता, तसेि भिीकाव्यातं 
मातामह माल्यिान बोलल्यािा (१२ / ५५-६० भ. का.) ककिा क म्भकिग बोलल्यािा (१२/ ६१-६८ भ. का.) 
उल्लेख येतो. रामायिातं असा उल्लेख नाही. धिभीषि माल्यिान् ककिा क ं भकिग हे सिगजि राििाला य द्धापासून 
परािृत्त करण्याच्या प्रयत्नातं असलेले दाखधिले आहे 

 
अ] अलांकारशास्त्राचें णनदशणन यादृष्टीने भणिकाव्य 

 
भधिकाव्य हा जसा व्याकरिािा लक्षिगं्रथ आहे तसाि तो अलंकारािंा देखील लक्षिगं्रथ आहे. आता 

या म द्यािा धिस्तृतपिें धििार कराियािा आहे. 
 
िैधित्र्य ककिा िमत्कृधत हा अलंकारािंा िमग होय. िैधित्र्य म्हिजे िटकदारपिा. रसाला अन कूल होईल 

अशा प्रकारें जेंव्हा शब्दधनष्ठ िैधित्र्य धदसून येते तेंव्हा शब्दालंकार होतो. शब्दालंकार हा शब्दधनष्ठ असतो. म्हिजे 
तो अलंकार धिधशष्ट शब्दरिनेिर अिलंबनू असतो. भधिकाव्यािा दहािा सगग अलंकारािें धनदशगन आहे. भिीने 
शब्दालंकारापैकी अन प्रास ि यमक यािंीि धनदशगने धदलीं आहेत. ती अशीं - प्रथम आपि भिीने धदलेल्या 
अन प्रास या अलंकारािा धििार करंू –  

 
शब्दालांकार 

 
अनुप्रासवत् अलांकार 

 
अन प्रास ज्यातं आहे त्याला अन प्रासित् अलंकार म्हितात. अन प्रासातं एका ककिा अनेक ििांिीधह 

आिृधत्त होऊ शकते. म्हिून रसाला पोषक अशी िमत्कृधत धनमाि करिारी व्यंजनािंी जेथे आिृधत्त होते तेथे 
अन प्रास अलंकार होतो त्यािें लक्षि असें "सरूपििगधिन्द्यासमन प्रासं प्रिक्षते" । हा सरूप ििांिा धिन्द्यास 
िगेिगेळ्या पद्धतीने होऊ शकतो. या ििांच्या आिृत्तीिरून अन प्रासािे प्रकार पडतात. छेकान प्रास, िृत्त्यन प्रास, 
श्र त्यन प्रास, अन्द्त्यान प्रास, लाटान प्रास. यापैकी भिीने िृत्त्यन प्रासािे धनदशगन धदले आहे – 

 
अथ स िल्कद कूलक थाधदधभः 
पधरितो जलद द्धतिालािः । 
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उदपतद धदिमाक ललोिनै – 
नृगधरप धभः स भयैरधभिीधक्षतः ॥ १०-१ 

 
येथे प्रथम िरिातं लकारािंी, द सऱ्या िरिातं तकार ि िकारािंी धतसऱ्या िरिातं लकारािंी ि ििर्थ्या 

िरिातं रेफ आधि भकारािंी आिृधत्त झाली आहे. म्हिून येथे िृत्त्यन प्रास अलंकार आहे. 
 

यमक अलांकार 
 
यमकामध्ये त्याि ििािी प नः आिृधत्त होते ि क्रमधह तोि असतो, मात्र प्रत्येकिळेी अथग धभन्न असतो जेंव्हा 

एखाद्या पद्यातं दोन ककिा अधिक ििग ज्या क्रमाने आले असतील त्याि क्रमाने त्यािंी मागील स्िरासधहत 
प नरािृधत्त होते. त्या आिृत्त झालेल्या ििगसमूहास अथग असेल आधि प्रत्येक िळेी तो अथग धभन्न असेल तेंव्हा यमक 
हा अलंकार होतो – 

 
त ल्यश्र तीना ंधभन्नानामधभिेयैः परस्परम् । 
ििाना ंयः प निादो यमकं तधन्नरुप्यते ॥  

 
१. युक पाद यमक 

 
यमक अलंकारािेधह अनेक प्रकार आहेत. त्यापैकी भधि य क पाद यमकािे धनदशगन असें देतो – 

 
रिपन्सण्डतोऽग्ऱ्यधिब िाऽधरप रे 
कलहं स राममधहतः कृतिान् । 
ज्िलदन्सग्न राििगृहं ि बलात्  
कलहंसराममधहतः कृतिान् ॥ १०-२ 

 
येथे धितीय िरिािें ित थं िरिाशी यमक सािलें  आहे. म्हिून येथे य क पाद यमक नािंािा अलंकार 

आहे. यालाि मराठींत य ग्मक म्हितात. 
 

२. पादान्ि यमक 
 

दोन िरिाचं्या अंती त्याि क्रमाने अक्षरािंी प नरािृधत्त झाली असता अंत्ययमक होते. अथाति आिृत 
झालेलीं अक्षरें धभन्न अथाने यािी लागतात. भिीिें धनदशगन असे – 

 
धनधखलाऽभिन् न स-हसा सहसा 
ज्िलनेन पूः प्रभिता भिता ॥  
िधनताजनेन धियता धियता 
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धत्रप राऽऽपदं नगधमता गधमता ॥ १०-३ 
 

३. पादाणद यमक 
 
जेंव्हा िरिाचं्या प्रारंभी यमक असते तेंव्हा त्यास आधदयमक म्हितात. भिीिें धनदशगन न असें :- 
 

सरसा ंस- रसा ंपधरम च्य तन ं 
पतता ंपतता ंक क भो बह शः । 
स – कलैः सकलैः पधरतः करुिै – 
रुधदतै रुधदतैधरि खं धनधितम् ॥ १०-४ 

 
येथे प्रत्येक िरिाच्या आरंभी यमक सािले आहे. 
 

४. पादमध्य यमक 
 
जेंव्हा िरिाचं्या मध्ये तींि अक्षरे त्याि क्रमाने येतात तेंव्हा मध्य यमक होते. 
 

न ि कािंन काञ्चनसद्मतधिधत. 
न कधपः धशधखना धशधखना समयौत् । 
न ि न द्रिता द्रिता पधरतो 
धहमहानकृता न कृता क्व ि न ॥ १०-५ 

 
येथे प्रत्येक िरिाच्या मध्ये यमक सािले आहे. 
 

५. चक्रवाल यमक 
 
या यमकािें लक्षि असें – 
 

पदानामिसाने त  िाक्ये स्यात्त ल्यििगता । 
प्रधतपादं भिदे्यत्र िक्रिालं तद च्यते ॥  

 
िक्रिाल यमकातं मंडलाकाराने यमक सािलें  असते. भधिकाव्यातंील िक्रिाल यमकािें धनदशगन असें 

आहे – 
 

अिधसतं हधसतं प्रधसतं म दा 
धिलधसतं – हधसतं स्मरभाधसतम् । 
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न स – मदाः प्रमदा हत – संप्रदा  
प रधहतं धिधहतं न समीधहतम् ॥ १०-६ 

 
६. समुद्गयमकम् 
 

िरिाच्या प्रथमािािी आिृधत्त धितीयािात झाली असल्यास सम द्गकयमक होतें.  
 

सधमद्धशरिा दीप्ता देहे लंका मतेश्वरा । 
सधमद्धशरिादीप्ता देहेऽलंकामतेश्वरा ॥ १०-७ 

 
येथे सम द्गी आकाराने यमक सािलें  आहे. 
 

७. काञ्ची यमक 
 
एका िरिािा अन्द्त ि द सऱ्या िरिािा आरंभ जेथें सारखा असतो तेथे काञ्ची यमक होते. भिीने या 

अलंकारािें धनदशगन असे धदलें  आहे. 
 

धपधशताधशनामन धदश ंस्फ टता ं
स्फ टता ंजगाम पधरधिह्वलता । 
धह्वलता जनेन बह िा िधरतं  
िधरतं महत्त्िरधहतं महता ॥ १०-८ 

 
येथे रसना (काञ्ची) आकाराने यमक सािले आहे. 
 

८. यमकावली 
 
यमकािंी मालािी माला जेथे धदसते तेथे यमकािली अलंकार होतो. भिीने धदलेले धनदशगने असें – 
 

न गजा नगजा दधयता दधयता धिगतं धिगतं लधलतं लधलतम् । 
प्रमदा प्रमदाऽऽमहता महतामरिं मरिं समयात् समयात् ॥ १०-९ 

 
येथे मालाकाराने यमक सािलें  आहे. 
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९. अयुतपाद यमक 
 
जेथे प्रथम िरिािें तृतीय िरिाशी यमक सािलें  असते तेथे अय क्पाद यमक हा यमकालंकारािा भेद 

होतो. भिीने धदलेलें  धनदशगन असें आहे – 
 

न िानरैः पराक्रान्द्ता ंमहधद्भभीमधिक्रमःै । 
न िा नरैः पराक्रान्द्ता ंददाह नगरीं कधपः ॥ १०-१० 

 
येथे प्रथम आधि तृतीय िरिातंील अक्षरें सारखी असून क्रम सारखा परंत  अथग धभन्न आहे. 
 

१०. पादाद्यन्ियमक 
 
जेथे िरिािा आधद ि अंत यमकाने होतो तेथे पादाद्यन्द्तयमक होते. भधि याप्रमािे धनदशगन देतो – 
 

द्र तं द्र तं िाधहनसमागतं गतं 
महीमहीनद्य धतरोधितं धितम् । 
समं समन्द्तादपगोप रं प रं 
परैः परैरप्यधनराकृतं कृतम् ॥ १०-११ 

 
येथे िरिाच्या आधद द्र तम्, द्र तम् असा ककिा समम्, समम् असा यमक असून अंती धितम्, धितम् असा 

ककिा कृतम्, कृतम् असा यमक सािलेला आहे. म्हिून पादाद्यन्द्तयमक झाला आहे. 
 

११. णमथुन यमक 
 
प्रथम िरिािें धितीय िरिाशी आधि तृतीय िरिािें ित थं िरिाशी यमक सािलेले असल्यास तेथे 

धमथ न यमक होते. भिीने धदलेलें  धनदशगन असें – 
 

नश्यन्सन्द्त ददशग िृन्द्दाधन कपीन्द्द्रः । 
हारीण्यबलाना ंहारीण्यबलानाम् ॥ १०-१२ 

 
येथे तृतीयािे ित थग िरिाशी िक्रिाक धमथ नाप्रमािे यमक सािलें  आहे. 
 

१२. वृन्ियमक 
 
या प्रकारािें भिीनें धदलेलें  धनदशगन असें – 
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नारीिामपन न द नग देहरोदान् 
नाऽऽरीिाऽमलसधलता धहण्यिाप्यः । 
नाऽऽधरिामनलपरीतपत्रप ष्ट्पान् 
नाऽरीिामभिद पेत्य शमग िृक्षान् ॥ १०-१३ 

 
प्रत्येक प ष्ट्प ज्याप्रमािे त्याच्या िृन्द्तािर (देठािर) अिन्सस्थत असते तसे येथे प्रत्येक पद म ळािर अिन्सस्थत 

आहे म्हिून िृन्द्तयमक हा प्रकार सािला आहे. 
 

१३. पुष्ट्पयमक 
 
िृत्ताच्या िरिातं यतीिर म्हिजे धिरामस्थानी यमक असल्यास त्याला प ष्ट्पयमक असें म्हितात. भिीने 

धदलेलें  धनदशगन असें – 
 

अथ ल धलतपत्तधत्रमालं 
रुग्िासनबािकेशरतमालम् । 
स िनं धिधिक्तमालं 
सीता ंद्रष्ट ं जगामाऽलम् ॥ १०-१४ 

 
येथे धिरामस्थानी यमक सािल्याने प ष्ट्पयमक नािंािा यमकािा प्रकार आहे.  
 

१४. पादाणदमध्ययमक 
 
जेंव्हा िरिाच्या आधद ि मध्ये तीि अक्षरे त्याि क्रमाने प न्द्हा येतात तेंव्हा आधदमध्ययमक होते. भिीिें 

धनदशगन असें – 
 

घनधगरीन्द्द्रधिलडःघनशाधलना 
िनगता िनजद्य धतलोिना । 
जनमता ददृश ेजनकात्मजा 
तरुमृगेि तरुस्थलशाधयनी ॥ १०-१५ 

 
येथे पादाच्या आधद मध्ये घन, िन, जन, तरु यािंी यमके सािलीं आहेत. म्हिून पादाधदमध्य यमक हा 

प्रकार आहे. 
 

१५. णवपथ यमक 
 

कान्द्ता सहमाना द ःख च्य तभषूा । 
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रामस्य धियक्ता कान्द्ता सहमाना ॥ १०-१६ 
 
येथे कान्द्ता सहमाना या पदािंा द सऱ्या िरिातं क्रम बदलला आहे. 
 

१६. मध्यान्ियमक 
 

धमतमिदद दारं ता ंहनूमान् म दाऽरं 
रघ िृषभसकाश ंयाधम देधि प्रकाशम् । 
ति धिधदतधिषादो दृष्टकृत्स्नाधमषादः । 
धश्रयमधनशमिन्द्तं पिगतं माल्यिन्द्तम् ॥ १०-१७ 

 
येथे िरिाच्या मध्ये ि अन्द्ती यमक सािले आहे. 
 

१७. गभणयमक 
 

उदपतद धियदप्रगमः परै- 
रुधितम न्नधतमत्पथृ सत्त्िित् । 
रुधितम न्नधतमत्पथृ सत्त्िित् 
प्रधतधििाय िप भगयदं धिषाम् ॥ १०-१८ 

 
येथे दोन िरिाचं्या मध्ये दोन िरिािें यमक सािले आहे. ते दोन िरिाचं्या मध्ये आहे असे म्हिून 

गभगयमक म्हितात. 
 

१८. सवणयमक 
 
श्लोकातंील िारधह िरि एकरूप असल्यास सिगयमक होते. भिीिें धनदशगन असें आहे – 
 

बभौ मरुत्िान् धि-कृतः स-म द्रो । 
बभौ मरुत्िान् धिकृतः स-म द्रः । 
बभौ मरुत्िान् धिकृतः सम द्रो 
बभौ मरुत्िान् धिकृतः सम द्रः ॥ १०-१९ 

 
येथे िारधह िरि सारखे आहेत. 
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१९. महायमक 
 
पधहला श्लोक ि द सरा श्लोक एकरूप असून अथगदृष्ट्ट्या धभन्न असतो तेंव्हा महायमक होते. भिीनें धदलेलें  

धनदशगन असें आहे – 
 

अधभयाता िरं त डःगं भ ू– भतंृ रुधिरं प रः । 
ककग श ंप्रधथतं िाम स – सत्त्ि ंप ष्ट्करेक्षिम् ॥ १०-२० 
अधभयाऽताऽऽिरं त ङ् गंभ ू– भतंृ रुधिरं प रः । 
ककग श ंप्रन्सस्थतं िाम स – सत्त्ि ंप ष्ट्करे क्षिम् ॥ १०-२१ 

 
येथे एका श्लाकािें द सऱ्या श्लोकाशी यमक सािलें  आहे. 
 

२०. आद्यन्ि यमक 
 
जेथे श्लोकाच्या आदी ि अंती यमक असते तेथे आद्यन्द्तयमक होते. 
 

धितं्र धित्रधमिाऽऽयातो धिधितं्र तस्य भ ू– भतृम् । 
हरयो िगेमासाद्य संत्रस्तो म म ह म गह ः ॥ १०-२२ 

 
येथे श्लोकाच्या आदी ि अंती यमक आहे. 
 
याप्रमािे भिीकाव्यातंील शब्दालंकारािें धिििेन केल्यानंतर आपि अथालंकारािंा धििार करू. 
 

अथालांकार 
 
नाट्यािाय़ग भरताने अलंकारािंा क्रम दीपक, रूपक, उपमा असा धदला आहे. भामह ककिा दंधड यािंा 

क्रम उपमा, रूपक, दीपक असा आहे. आपि भधिकाव्यािा दहािा सगग िािायला लागलो तर आपल्याला असें 
धदसतें की, त्याने प्रारंभी जीं अलंकारािंी धनदशगने धदलीं आहेत ती भरताच्या क्रमाने म्हिजे प्रथम दीपक नंतर 
रूपक अशी आहेत. त्यानंतर जीं धनदशगने आहेत त्यातंील क्रम आधि भामहािा क्रम सारखा आहे. यािरून असा 
तकग  करायला हरकत नाही कीं, भरत ि भामह या दोघाचं्या मिल्या काळातं जो कोिी प्रधसद्ध आलंकाधरक झाला 
असेल त्याच्या क्रमाप्रमािे भिीने आपल्या काव्यातं धनदशगनें धदलीं असतील. तो धिधशष्ट गं्रथ आज उपलब्ि नाही 
म्हिून प्रस्त त प्रकरिातंील धिििेन भामहाला अन सरून केले आहे. भामहािें धिििेन जेथे धमळत नाही तेथे 
दंडीच्या धििेिनािा आिार घेतला आहे. 
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१. दीपक अलांकार 
 
सिात अगोदर भिीनें दीपक अलंकार घेतला आहे. आपिधह दीपकापासूनि आरंभ करंू या. स रिातीला 

दीपक अलंकारािे सामान्द्य स्िरूप लक्षातं घेऊ. हा अलंकार देहली दीपकन्द्यायािर बसधिला आहे. उंबरठ्यािर 
ठेिलेला धदिा घरालाधह प्रकाधशत करतो आधि रस्त्यालाधह प्रकाधशत करतो पि धदिा ठेििाऱ्यािा म ख्य हेत  
घर प्रकाधशत करण्यािा असतो, रस्ता केिळ अन षंगाने प्रकाधशत होतो. तसेि येथे आहे. दंधड ‘काव्यादशात’ 
दीपकािे लक्षि प ढीलप्रमािे देतो – 

 
जाधतधक्रयाग िद्रव्यिाधिनैकत्रिर्थतना । 
सिगिाक्यो प्रकारिेत् तमाह दीपकं यथा ॥ २-९७ 

 
भिीने धदलेले दीपक अलंकारािें धनदशगन असें – 
 

गच्छन् स िारीण्यकीरत् पयोिेः 
कूलन्सस्थतासं्ताधन तरूनि न्द्िन् । 
प ष्ट्पस्तरासं्तेऽडःगस खानतन्द्िन् 
तान् धकन्नरा मन्द्मधथनोऽध्यधतष्ठन् ॥ १०-२३ 
 

भामहाने दीपक अलंकारािें लक्षि धदलें  नाही परंत  आधद, मध्य ि अंत असें त्यािे तीन प्रकार होतात असें 
साधंगतले आहे. त्यापैकी हे आधद दीपकािें धनदशगन आहे असें जयमंगल ि शषेराज शमा शास्त्री म्हितात. कारि 
येथे ‘गच्छन्’ हे धक्रयापद आरंभी आलें  आहे. 

 
उत्तरकालीन आलंकाधरकाचं्या दृष्टीने हे मालादीपकािे धनदशगन होईल कारि ‘पूिी पूिी येिारी प्रत्येक 

गोष्ट प ढील प ढील प्रत्येक गोष्टीिा उत्कषग करिारी असते. अशी त्यािी व्याख्या आहे. येथेधह असेत धदसते. 
हन मानाने त्याच्या िगेाने सम द्रािें पािी उसळधिलें , त्या उसळण्याने तटािरिीं झाडें कंधपत झालीं, झाडें कंधपत 
झाल्याने फ लें  गळून पडलीं आधि फ लें  गळल्याने त्या फ लािंर धकन्नर जाऊन बसलें . येथे पूिी पूिीिी गोष्ट प ढील 
प ढील गोष्टीला ग िािह ठरली आहे. म्हिून मालादीपक अलंकार झाला आहे. 

 
भधि अन्द्त्यदीपकािें धनदशगन प ढीप्रमािे देतो – 
 

स धगकर तरुखण्डमन्सण्डतं 
समिाप्य त्िरया लतामृगः । 
न्सस्मतदर्थशतकायगधनियः 
कधपसैन्द्यैम गधदतैरमण्ड्यत् ॥ १०-२४ 
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येथे ‘अमण्ड्यत्’ हे धक्रयापद श्लाकाच्या शिेटी आल्याने हें अन्द्त्यदीपकािें धनदशगन आहे असें जयमंगल 
म्हितो. मधल्लनाथ पदाथगहेत क काव्यकलग मानतो. 

 
भधि मध्यदीपकािें धनदशगन असें देतो – 
गरुडाधनलधतग्मरश्मयः 
पतता ंयद्यधप संमता जिे । 
अधिरेि कृताथगमागतं 
तममन्द्यन्द्त तथाप्यतीि ते ॥ १०-२५ 

 
येथे ‘अमन्द्यन्द्त’ या धक्रयापदािा मध्ये धनदेश आल्याने हें मध्यदीपकािें धनदशगन आहे. मधल्लनाथ 

याधठकािीं पदाथगहेत क काव्यकलग अलंकार मानतो. 
 

२. रूपक अलांकार 
 
भिीने दीपकानंतर रूपक अलंकारािें धनदशगन धदले आहे. रूपकािें सिगसामान्द्य स्िरूप असें आहे. – 

सादृश्यािर आिारलेल्या अभेदप्रिान अलंकारातं रूपक हा प्रम ख अलंकार आहे. रूपक अलंकारातं लक्षिेिा 
खेळ आहे. गौिी सारोपा लक्षिा म्हिून जी साधंगतली ती रूपकािा आश्रय आहे. परंत  गौिी लक्षिेतील प्रत्येकि 
आरोप रूपकािा धिषय होत नाही. त्या आरोपातूंन सौंदयग प्रतीत झालें  पाधहजे म्हिजेि तो आरोप िैधित्र्यपूिग 
हिा. भामह रूपकािें लक्षि असें देतो – 

 
उपमानेन यत्तत्त्िम पमेयस्य रूप्यते । 
ग िाना ंसमता ंदृष्ट्वाय रूपकं नाम तधिद ः ॥ २-२१ 

 
भिीिे रूपक अलंकारािें धनदशगन असें – 
 

व्रिकन्द्दरलीनशस्त्रसपगः 
पथृ िक्षः स्थलककग शोरुधभधत्तः । 
च्य तशोधितबद्धिात रागः 
श श भे िानरभिूरस्तदासौ ॥ १०-२६ 

 
येथे उपमानभतू असलेल्या भिूराशी उपमेयभतू असलेल्या कपीिें तादात्म्य धनरूपि केलें  आहे. म्हिून 

रूपक अलंकार झाला आहे. रूपकाच्या अनेक प्रकारापंैकी हे समस्त िस्त धिषय रूपकािें धनदशगन आहे. कारि 
येथील आरोप शाब्द आहे. मधल्लनाथ येथे साियि रूपक मानतो. 

 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

उपमा रूपक 
 

िलधपडःगकेशरधहरण्यलताः स्फ टनेत्रपधडःक्तमधिसंहतयः । 
कलिौतसानि इिाऽथ धगरेः कपयो बभःू पिनजागमने ॥ १०-२७ 

 
येथे कलिौतसानि इि येथे उपमा िापरल्याने उपमाय क्त रूपक अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ या 

धठकािीं उत्पे्रक्षा अलंकार सागंतो. 
 

िण्डरूपक 
 

कधपतोधनिीन् प्लिडःगमेन्द्द मगदधयत्िा मि रेि दशगनेन । 
ििनाऽमृतदीधितीर्थितन्द्िन्नकृताऽऽनन्द्दपरीतनेत्रिारीन् ॥ १०-२८ 

 
‘आनन्द्दपरीतनेत्रिारीन्’ हा रूधपत अथाहून अन्द्य अथग साधंगतला आहे. म्हिून हे खण्डरूपकािें धनदशगन 

आहे. मधल्लनाथ अधतशयोन्सक्त ि रूपकािा संकर मानतो 
 

अधणरूपक 
 

पधरखेधदतधिन्द्ध्यिीरूिः पधरपीताऽमलधनझगराऽम्भसः । 
द ि ि मगि काननं ततः कधपनागा म धदताडःगदाऽऽज्ञया ॥ १०-२९ 

 
येथे कधपनागा हे अिगरूपक आहे. कपयः एक नागाः हा रूपक समास आहे. मधल्लनाथ उपमा हा अलंकार 

मानतो . 
 

ललाम रूपक 
 

धिटधपमृगधिषादध्िान्द्तन िानराऽकग ः 
धप्रयििनमयरूिैबोधिताऽथारधिन्द्दः । 
उदयधगधरधमिाऽकद्र संप्रम च्यऽभ्यगात् खं 
नृपहृदयग हास्थं घ्नन् प्रमोहाऽन्द्िकारम् ॥ १०-३० 

 
हे रूपक अन्द्िथग उपमेने य क्त आहे. म्हिून याला ललामरूपक असें म्हितात. उदेधत अस्मात् इधत उदयः 

स िासौ धगधरिेधत हा येथे अन्द्िथग आहे. असें जयमंगल म्हितो. 
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३. उपमा अलां कार 
 

रूपकानंतर भिीने उपमा अलंकारािें धनदशगन धदलें  आहे. प्रथम आपि उपमेिे सामान्द्य स्िरूप बघू – 
 
उपमा हा अलंकार आपल्या धनत्याच्या पधरियािा आहे. 
 
आपिासं ठाऊक असलेल्या एखाद्या िस्तंूतील ग ििमाच्या सारखेपिािरून द सऱ्या िस्तंूतील आपिासं 

ठाऊक नसलेल्या ग ििमािा पधरिय करून देण्यािें कायग उपमा करतें. 
 
उपमा म्हिजे दोन िस्तंूिी एखाद्या समान ग ििमाच्या बाबतीत केलेली त लना होय. मात्र जेथे जेथे अशी 

त लना आढळते तेथे तेथे सिगि धठकािी उपमा होत नाही. त लनेबरोबरि उपमेला द सरी एक गोष्ट आिश्यक 
आहे ती म्हिजे िमत्कृधत ही होय. िमत्कृधत म्हिजे िटकदारपिा. या िमत्कृतीलाि िैधित्र्य, हृद्ययता, 
धिन्सच्छधत्त िगैरे नािंे आहेत. उपमेतील त लना ही िटकदार असली पाधहजे. िािकाच्या मनाला एकदम खेिून 
घेईल असें िैधित्र्यपूिग साम्य उपमेंत आढळले पाधहजे. म्हिूनि उपमेिी व्याख्या अशी – दोन धभन्न पदाथांतील 
रमिीय सािम्यग ककिा सादृश्य ज्या िाक्यातूंन प्रतीत होते तेथे उपमा अलंकार होतो ककिा उपमान ि उपमेय 
याचं्यातील रमिीय सािम्यग म्हिजे उपमा. भामह उपमेिें लक्षि असें देतो – 

 
धिरुदे्धनोपमानेन देशकालधक्रयाधदधभः । 
उपमेयस्य यत्साम्यं ग िलेशने सोपमा ॥  

 
दोन िस्तंूमिील साम्याला उपमा म्हितात परंत  दोन िस्तंूमध्यें सिात्मना साम्य सिगथा असंभि आहे. 

दोन िस्त  सिगदृष्टीनें सारख्या असिे अकल्पनीय आहे. अशा अिस्थेंत उपमा संभिनीयि होिार नाही. ह्यासाठीि 
भामहाने व्याख्येमध्ये ‘ग िलेशने’ पद घातलें  आहे. म ख आधि िन्द्द्र परस्पराहूंन धभन्न आहेत केिळ आल्हादकता 
या आिारािर त्यातं उपमा सािली जाते. उपमेिें अनेक प्रकार आहेत. इिोपमेिें भधि प ढीलप्रमािे धनदशगन देतो. 

 
रघ तनयमगात् तपोिनस्थं धििृतजटाऽधजनिल्कलं हनूमान् । 
परधमि प रुषं नरेिय क्तं समशमिशेसमाधिनाऽन जेन ॥ १०-३१ 

 
या श्लोकातं ‘इि’ शब्द आल्याने ही इिोपमा आहे. येथे उपमाथग ‘इि’ शब्दाने कळतो. 
 

यथोपमा 
 

करप टधनधहतं दित् स रत्नं 
पधरधिरलाऽडःग धलधनगगताल्पदीन्सप्त । 
तन कधपलघनन्सस्थतं यथेन्द्द ं  
नृपमनमत् पधरभ ग्नजान मूिा ॥ १०-३२ 
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या श्लोकातं उपमाथग ‘यथा’ शब्दाने कळतो म्हिून ही यथोपमा आहे. 
 

सहोपमा 
 

रुधिरोन्नतरत्नगौरिः पधरपूिाऽमृतरधश्ममण्डलः । 
समदृश्यत जीधिताशया सह रामेि ििूधशरोमधिः ॥ १०-३३ 

 
यातं सह शब्दाने उपमाथग द्योधतत झाला आहे म्हिून ही सहोपमा आहे. मधल्लनाथ येथ सहोन्सक्त अलंकार 

मानतो. 
 

िणद्धिोपमा 
 

अिसन्नरुकि िनागतं तमनामृष्टरजोधििूसरम् । 
समपश्यदपेतमधैथकल दितं गौरिमात्रमात्मित् ॥ १०-३४ 

 
आत्मित् येथे आत्मना त ल्यम् - ‘तेन त ल्यं धक्रया िेिधतः’ । या सूत्राने िधत प्रत्यय झाला. तो तधित प्रत्यय 

म्हिून ही तधद्धतोपमा झाली आहे. 
 

लुप्िोपमा 
 

सामर्थ्यगसंपाधदतिान्सनछताथगधिन्द्तामधिः स्यान्न कथं हनूमान् । 
सलष्यरमिो भधूमपधतस्तदानीं शाखामृगानीकपधति मेने ॥ १०-३५ 

 
धिन्द्तामधिः येथे ‘इि’ शब्दािा लोप झाल्याने ही ल प्तोपमा झाली आहे. मधल्लनाथ उत्पे्रक्षा अलंकार 

मानतो. 
 

समोपमा 
 

य ष्ट्मानिेतन क्षयिाय कल्पान् सीतास्फ धलङगं पधरग ह्य जाल्मः । 
लडःकािनं कसहसमोऽधिशतेे मत ग धिषधन्नत्यिदद्धनूमान् ॥ १०-३६ 

 
येथे ‘सम’ या शब्दाने उपमेिें अधभिान झालें  आहे म्हिून ही समोपमा झाली आहे.  
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४. अथान्िरन्यास अलांकार 
 
प ष्ट्कळदा बोलतानंा आपि असें करतो. एखादी धिशषे गोष्ट सागंत असता ंआपि सामान्द्य धनयमाने धतिे 

समथगन करतो ककिा एखाद्या सामान्द्य धनयमािें समथगन धिशषे गोष्टीने करतो. काव्यामध्ये जेंव्हा असा प्रकार 
धदसतो तेव्हा तेथे अथान्द्तरन्द्यास अलंकार होतो. अथान्द्तर = द सरा अथग (अथात् येथे सामान्द्य – धिशषेापंैकी 
अथग अपेधक्षत आहे) 

 
न्द्यास = ठेििे जेथे सामान्द्य धिशषेापंैकी एकािें समथगन करण्यास द सरा अथग साधंगतला असतो तेथे 

अथान्द्तरन्द्यास होतो. अथान्द्तरन्द्यासातंील दोन अथांपैकी एक सामान्द्य ि द सरा धिशषे अथग असतो. तसेि त्यापैकी 
एक प्रकृत आधि द सरा अप्रकृत असतो आधि समथगनधह सािम्याने ककिा िैिम्याने होऊ शकते. भामह 
अथान्द्तरन्द्यासािें लक्षि असे देतो –  

 
उपन्द्यसनमन्द्यस्य यदथगस्योधदतादृते । 
जे्ञयः सोऽथान्द्तरन्द्यासः पूिाथान गतो तथा ॥ २-७१ 

 
एक गोष्ट सागंून त्याच्या समथगनाकधरता जेंव्हा द सरी गोष्ट साधंगतली जाते तेंव्हा अथान्द्तरन्द्यास अलंकार 

होतो. भामहाने अथान्द्तरन्द्यासातं सामान्द्य धिशषेभािािा धनदेश केला नाही. परंत  नंतरच्या आलंकाधरकानंी 
स्पष्टपिे असें म्हटलेले आहे कीं, सामान्द्यािें धिशषेाने ि धिशषेािे सामान्द्याने समथगन असेल तर तो अथान्द्तरन्द्यास 
अलंकार होईल. अथान्द्तरन्द्यासािें भिीने धदलेले धनदशगन असें – 

 
अहृत िनेश्वरस्य य धि यः समेतमायो िनं  
तमहधमतो धिलोक्य धिब िैः कृतोत्तमायोिनम् । 
धिभिमदेन धनह्न ःतन्सऱ्हयाऽधतमात्रसंपन्नकं  
व्यथयधत सत्यथादधिगताऽथिहे संपन्नकम् ॥ १०-३७ 

 
येथे क बरेािें प ष्ट्पक धिमान हरि करिाऱ्या देिताशंी संग्राम करिाऱ्या, संपत्तीने मदोन्द्मत अशा राििाला 

मी पाहून आलो या धिशषे अथािे संपधत्त कोित्या प रुषाला सन्द्मागापासून धििधलत करीत नाही, या सामान्द्य 
अथाने समथगन केले आहे. म्हिून येथे अथान्द्तरन्द्यास अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ याधठकािी अथान्द्तरन्द्यास 
आधि यमक यािंी संसृधष्ट सागंतो. 

 
५. आके्षप-अलांकार 

 
आके्षप म्हिजे धनषेिािा आभास ककिा गर्थभत धनषेि. अथात् येथे दोन प्रकारिा धनषेि अधभपे्रत आहे. 

आपि जे अगोदर साधंगतले आहे त्यािाि धनषेि करिें ककिा जे आपि सागंिार आहोंत त्यािा धनषेि करिे. हे 
करीत असतानंा जी गोष्ट आपि साधंगतली ककिा सागंिार आहोंत ती गोष्ट ऐकिाऱ्याच्या मनािर आपि अधिक 
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पधरिामकारकतेने कबबिीत असतो. अथात् यातंधह व्यंजनेिा खेळ असतोि. साधंगतलेल्या गोष्टीिा ककिा 
सागंाियाच्या गोष्टीिा आपि धनषेि केला म्हिजे आपल्या मनातं काय आहे हे आपि स िधितो. 

 
आके्षप :-अलंकारािें लक्षि भामहाने असे धदले आहे. 
 

प्रधतषेि इिषे्टस्य यो धिशषेाधभधित्सया । 
आके्षप इधत तं सन्द्तः शसंन्सन्द्त धिधििं यथा ॥ २-६८ 
िष्यरयमािोक्तधिषयस्तत्राके्षपो धििा मतः । २-६७ 

 
उक्तधिषय :-आके्षपािें धनदशगन भधि प ढीलप्रमािे देतो – 
 

ऋधद्धमान् राक्षसो मूढधितं्र नाऽसौ य द द्धतः । 
को िा हेत रनायािा ंिम्ये ित्मगधन िर्थतत म् ॥ १०-३८ 

 
समृद्ध ि मूढ असा हा राक्षस द िगतगनी नसता तरि आियग होते. ह्या पूिािात साधंगतलेल्या इष्ट अथािा 

"को िा" इत्याधद पदाने, काहंी धिशषे सागंण्याच्या हेतूने प्रधतषेि केला आहे. द जगनानंा िम्यग मागािे अन सरि 
करण्यािें काहंी कारि नाही हाि तो अथग होय. हा उक्तधिषय – आके्षप होय. मधल्लनाथ येथे अथान्द्तरन्द्यास ि 
काव्यकलग यािंा संकर मानतो. िष्यरयमाि धिषय आके्षपािें धनदशगन प ढीलप्रमािे आहे 

 
तस्याऽधििासे तन रुत्स काऽसौ दृष्टा मया रामपधतः प्रमन्द्य ः । 
कायगस्य सारोऽम दीधरतो िः प्रोक्तेन शषेेि धकम द्धतेन ॥ १०-३९ 

 
राििाच्या नगरींत राहिाऱ्या सीतेला मी पाधहले. मी केलेल्या कायािे साररूपाने आपिास धनिदेन केले 

आहे. या पूिािात साधंगतलेल्या इष्टाथािा प्रधतषेि ‘अशोक िधनकेिा भगं इ. सागंण्यािें काही प्रयोजन नाही’ असे 
म्हिून केला आहे. येथे जे पलीकडे सागंियािे त्यािाि धनषेि केला आहे. म्हिून हा िष्यरयमाि धिषय आके्षप आहे. 

 
६. व्यणिरेक – अलांकार 

 
व्यधतरेक म्हिजे आधिक्य अथात् या अलंकारात उपमेयािें उपमानाहून आधिक्य अपेधक्षत आहे. एखाद्या 

िमाच्या बाबतीत उपमेयािें आधिक्य दाखधििे ही व्यधतरेकािी मध्यिती कल्पना आहे. येथे कधि उपमेयािा 
सरसपिा स्पष्टपिे आपल्याप ढे माडंतो. उपमेयािा हा सरसपिा कधि दोन प्रकारें दाखधितो. एकतर उपमेयािा 
उत्कषग दाखिनू ककिा उपमानािा अपकषग दाखिनू. व्यधतरेकािी भामहाने केलेली व्याख्या अशी – 

 
उपमानितोऽथगस्य यधिशषेधनदशगनम् । 
व्यधतरेकं तधमच्छन्सन्द्त धिशषेापादनाद्यथा ॥ २-७५ 
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भधि व्यधतरेकािें धनदशगन असे देतो – 
 

समता ंशधशलेखयोपयायादिदाता प्रतन ः क्षयेि सीता । 
यधद नाम कलडःक इन्द्द लेखामधतिृत्तो लियेन्न िाऽधप भािी ॥ १०-४० 

 
येथे उपमेयभतू सीतागत सौंदयािे आधिक्य उपमानभतू िन्द्द्रािा अपकषग करून दाखधिलें  आहे. 
 

७. णवभावना – अलांकार 
 
कारिाधशिाय कायग धदसिे अशा प्रकारिें जेथे ििन असते तेथे धिभािना अलंकार होतो. "अपीतमत्ताः 

धशधखनः" – मद्यपानाधशिायि मोर उन्द्मत्त धदसूं लागलें . येथे धिभािना आहे. एखाद्या मन ष्ट्य मत्त ककिा 
कझगल्यासारखा धदसतो तेव्हा त्याने मद्य घेतले असाि ेअसा आपि अंदाज करतो. साराशं मद्य हे कारि आधि 
मत्तता हे कायग हा संबंि आपल्या मनातं ठरून गेलेला असतो. पि जेव्हा आपि मयूराला मद्याधशिायि मत्त 
झालेले पाहतो तेव्हा आपल्या मनातं कारिाधंशिायि कायग झाल्यािा धिरोि उभा राहतो. अथात् धिरोिािा इतर 
प्रकारापं्रमािेि येथेधह पधरहार होऊ शकतो. मद्य हे मत्ततेिें प्रधसद्ध कारि आहे. ते येथे धदसत नाही. पि येथे 
द सरेि कारि आहे ते म्हिजे िषाऋत िा समय, अथाति हा प्रधसद्ध हेत नाही. साराशं कारिाधशिाय कायग धदसिे 
हे धिभािनेिे स्िरूप असलें  तरी धतिें कायग लोकप्रधसद्ध कारिाहून िगेळे असे स्िाभाधिक ककिा कधिकन्सल्पत 
कारि स िधििे हे आहे ि धिभािना शब्दातधह हाि अथग गर्थभत आहे. (धिभाव्यते कारिान्द्तरम् अस्याम्) कधि हे 
कसें सािंू शकतो? मद्याम ळे येिारी मत्तता ि िषाकाळाम ळे येिारी मत्तता यानंा कधि एक समजतो ि या मानीि 
एकतेिर धिभािनेिा खेळ करतो. अथात येथेधह िस्त तः दोन कायाच्या धठकािी कधि आहायग अभेद मानतो. ही 
आहायग अभेदब धद्ध धिभािनेंत असते. भामह धिभािनेिें लक्षि याप्रमािे देतो. – 

 
धक्रयायाः प्रधतषेिे या तत्फलस्य धिभािना । 
जे्ञया धिभािनैिासौ समािौ स लभे सधत ॥ २-७७ 

 
धिभािनेिे धनदशगन भधि असे देतो – 
 

अपरीधक्षतकाधरिा गृहीता ंत्िमनासेधितिृद्धपन्सण्डतेन । 
अधिरोधितधनष्ठ रेि साध्िीं दधयता ंत्रात मलं घटस्ि राजन् ॥ १०-४१ 

 
येथे परीक्षा, सेिा धिरोि ह्या तीन धक्रयािंा प्रधतषेि केला असतानंा देखील. फलािी अधभव्यन्सक्त झाल्यािें 

ििगन असल्याने धिभािना अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ काव्यकलग सागंतो. 
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८. समासोक्ति-अलांकार 
 
समासोन्सक्त हा शब्दगत सादृश्यािर आिारलेला अलंकार आहे. या अलंकारातं कधि धिधशष्ट 

शब्दयोजनेच्या िारे प्रकृत आधि अप्रकृत या दोघाचं्या व्यिहारािें एकदमि ििगन करतो. 
(समासोन्सक्तः=समासेन, संके्षपेि उन्सक्तः) समासोक्तीमध्ये अप्रकृत व्यिहारािा प्रकृतािर एकप्रकारें आरोप 
असतो. हे सिग करीत असतानंा किीला दोन गोष्टी साभंाळाव्या लागतात, शब्दािें कलग आधि िाक्यातंील 
धिशषेिें, धक्रयापदें िगैरे धनधित प्रकारिी िापरािी लागतात ती अशा प्रकारिीं कीं त्या घटनेितं त्या शब्दानी 
केलेले ििगन िािीत असता ंअप्रकृतािा व्यिहार सरळ सूधित व्हािा. म्हिून समासोक्तींत गम्य औपम्य असते. 
भामह समासोक्तीिी व्याख्या अशी करतो – 

 
यत्रोक्ते गम्यतेऽन्द्योऽथगस्तत्समानधिशषेिः । 
सा समासोन्सक्तरुधद्दष्टा संधक्षप्ताथगतया यथा ॥ २-७९ 

 
भिीने समासोक्तीिें धनदशगन असे धदले आहे. 
 

स ि धिह्वनलसत्त्िसंक लः पधरश ष्ट्यन्नभिन्द्महाहृदः । 
पधरतः पधरतापमूर्थछतः पधततं िाऽम्ब  धनरभ्रमीन्सप्सतम् ॥ १०-४२ 
 

येथे धिह्वपलसत्त्िसंक लः, पधरतापमूर्थछतः, धनरभ्रम् यािंा रामाकडे अथग लागतोि धशिाय हृदपक्षीधह 
आिखी एक अथग संके्षपाने धनघतो म्हिून येथे समासोन्सक्त अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ याधठकािीं 
अधतशयोन्सक्त ि रूपकािंा संकर सागंतो. 

 
९ अणिशयोक्ति अलांकार 

 
अधतशयः उत्कषगः उपमेयस्य इत्यथगः, तसेय उन्सक्तः अधतशयोन्सक्तः । भामहाने अधतशयोक्तीिें लक्षि असें 

धदले आहे-  
 

धनधमत्ततो ििो यत्त  लोकाधतक्रान्द्तगोिरम् । 
मन्द्यन्द्तेऽधतशयोन्सक्तं तामलडःकारतया यथा ॥ २-८१ 

 
दंडीने धदलेले या अलंकारािें लक्षि असे – 
 

धििक्षा या धिशषेस्य लोकसीमाधतिर्थतनी । 
असािधतशयोन्सक्तः स्यादलंकारोत्तमा यथा ॥ २-२१४ 
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तात्पयग लोकमयादेिे उल्लंघन करून प्रस्त त िस्तूिा उत्कषग ििगन करण्यािी इच्छा, ही या अलंकारािी 
कल्पना आहे. अन्सग्नप रािातं देखील असेि लक्षि धदलेले आढळतें. 

 
लोकसीमाधतिृत्तस्य िस्त िमगस्य कीतगनम् । 
भिदेधतशयो नाम सम्भिो सम्भोधििा इधत ॥  

 
अधतशयोक्तीिें भिीिे धनदशगन असें – 
 

अथ लष्यरमित ल्यरूपिशे ंगमकादेशधिधनगगताऽग्रहस्तम् । 
कपयोऽन यय ः समेत्य रामं नतस ग्रीिगृहीतसादराज्ञम् ॥ १०-१४३ 
 

मधल्लनाथ येथे स्िभािोन्सक्त अलंकार मानतो. 
 

१० यथासांख्य अलांकार 
 
यथासंख्य म्हिजे संख्येला अन सरून असिे. पद्यातं काहंी िस्त  एका क्रमाने येतात ि त्याशंी संबधंित 

असलेल्या धततक्याि गोष्टी त्याि धिधशष्ट क्रमाने येतात. यािंी रिना अशी असते. एका जातीच्या िस्तंूिी पनं्सक्त 
असतें द सरी, धतसरी तशीि एकाएका जातीिी पनं्सक्त असते. त्या प्रत्येक पनं्सक्ततील एक एक शब्द एका धिधशष्ट 
क्रमाने घेऊन अन्द्िय कराियािा असतो. म्हिून ते शब्द त्या पकं्तीतीलएक एक शब्द एका धिधशष्ट क्रमाने घेऊन 
अन्द्िय कराियािा असतो. म्हिून ते शब्द त्या पकं्तीतील क्रधमक होत. म्हिून यथासंख्य म्हिजे क्रधमकािंा 
समन्द्िय होय. यातंील सौंदयग अथामध्ये नसून शब्दाचं्या धिधशष्ट माडंिीत आहे. भामहाने यथासंख्यािें केलेले 
लक्षि असें – 

 
भयूसाम पधदष्टानामथानामसिमगिाम् । 
क्रमशो योऽन धनदेशो यथासंख्य तद च्यते ॥ २-८९ 

 
भिी यथासंख्येिे धनदशगन असे देतो – 
 

कधपपषृ्ठगतौ ततो नरेन्द्द्रौ कपयि ज्िधलताऽन्सग्नधपडःगलाक्षा । 
म म ि ः प्रयम द्र गतं समीय िगस िा ंव्योम महीिरं महेन्द्द्रम् ॥ १२-४४ 

 
येथे म म ि ः इत्याधद धक्रयािंा िस िाम् इत्याधद कमाशी अन क्रमें अन्द्िय आहे. म्हिून यथासंख्य अलंकार 

झाला आहे. 
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११ उत्पे्रक्षा अलांकार 
 

उत्पे्रके्षिें भामहाने लक्षि धदले आहे. ते असें – 
 

अधििधक्षतसामान्द्या धकधञ्चच्चोपमया सह । 
अतद्ग षिधक्रयायोगाद त्पे्रक्षाधतशयान्सन्द्िता ॥ २-९१ 

 
भधि उत्पे्रके्षिें धनदशगन असे देतो – 
 

न्सस्थतधमि पधररधक्षतंृ समन्द्तादद धिजलौघपधरप्लिाद िधरत्रीम् । 
गगनतलिस न्द्िराऽन्द्तकाले जलधनधििगेसहं प्रसायग देहम् ॥ १०-४५ 

 
या श्लोकातं पधररधक्षत म् इि याधठकािी उत्पे्रक्षा अलंकार झाला आहे. 
 

१२ वािा –अलांकार 
 
भामह िाता शब्दािा प्रयोग िमत्कारहीन उन्सक्त कधरता करतो. काव्यत्िाकधरता िक्रोक्तीिी अधनिायगपिे 

आिश्यकता असते. परंत  िाता अलंकारातं धतिाि अभाि असतो. म्हिून तो म्हितो – 
 

गतोऽस्तमको भातीन्द्द यान्सन्द्त िासाय पधक्षिः । 
इत्येिामाधद कक काव्यं िातामेना ंप्रिक्षते ॥ २-८६ 

 
सूयास्त झाला. िन्द्द्र िमकत आहे, पक्षी घरट्यातं जात आहेत अशा उक्तींना काय काव्य म्हिाियािे? 

याला िाता म्हितात. परंत  दण्डीने मात्र याला अलंकारता प्रदान केली आहे. तो म्हितो – 
 

गतोऽस्तमको भातीन्द्द यान्सन्द्त िासाय पधक्षिः । 
इतीदमधप साध्ििे कालािस्थाधनिदेने ॥ २-२४४ 

 
‘सूयग अस्ताला गेला’ इ. िाक्यें देखील धिधशष्ट कालाच्या अिस्थेिा बोि करून देत असल्याने स ंदर 

मानािी लागतात. 
 
भिीने िाता अलंकारािे धनदशगन प ढीलप्रमािे धदलें  आहे. 
 

धिषिरधनलये धनधिष्टपूलं धशखरशतैः पधरमृष्टदेिलोकम् । 
घनधिप लधनतम्बप धरताश ंफलक स माधित िृक्षरम्यक ञ्जम् ॥ १०-४६ 

 



 

अनुक्रमणिका 

या श्लोकातं महेन्द्द्र पिगतािें जसेिें तसें ििगन केले असल्याने िाता अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ 
याधठकािी अधतशयोक्ती अलंकार मानतो. 

 
१३ पे्रय अलांकार 

 
पे्रयस् म्हिजे रधसकानंा अत्यंत धप्रय असलेले. जेंव्हा एखादा भाि द सऱ्या िस्तंूच्या अंगत्िाने धदसून येतो 

तेंव्हा पे्रयस् अलंकार होतो. म्हिून भामह पे्रयस् अलंकारािे उदाहरि असें देतो – 
 

पे्रयो गृहागतं कृष्ट्िमिादीधिद रो यथा । 
अद्य या मम गोधिन्द्द जाता त्िधय गृहागते । 
कालेनैषा भिते्प्रीधतस्तिैिागमनात्प नः ॥ ३-५ 

 
घरी आलेल्या कृष्ट्िाला धिद र म्हितो, ‘हे गोधिन्द्द, आज तू घरी आल्याने मला जसा आनंद झाला तसा 

प नः त झ्या आगमनानेि होईल. हा पे्रयस् अलंकार आहे. भामहाने अनेक अलंकारािें लक्षि धदलें  नाही त्यापैकी 
हा एक होय. दंडीने धदलेले प्रस्त त अलंकारािें लक्षि असें – 

 
पे्रयः धप्रयतराख्यानम् ..... ॥ २-२७५ 

 
आपल्याला अत्यन्द्त धप्रय असलेल्यािें आख्यान म्हिजे भािव्यंजक धनरूपि करिे म्हिजे पे्रय अलंकार 

होय. भिीने धदलेले पे्रय अलंकारािे धनदशगन असें – 
 

मि करधिरुतैः धप्रयाध्िनीना,ं सरधसरुहैदगधयताऽस्यहास्यलष्यरम्याः । 
स्फ टमन हरमािमादिानं प रुषपतेः सहसा परं प्रमोदम् ॥ १०-४७ 

 
या श्लोकातं िास्तधिक महेन्द्द्र पिगतािे ििगन केले आहे. परंत  ते ज्या पद्धतीने केले आहे त्याम ळे कथेिा 

नायक जो राम त्याला धप्रयतर असिाऱ्या व्यक्तीिें म्हिजे सीतेिें ििगन येऊन गेले आहे म्हिून येथे पे्रय अलंकार 
झाला आहे. मधल्लनाथ हा प्रतीपािा द सरा भेद असल्याने सागंतो. 

 
१४ रसवत् –अलांकार 

 
रसित् िा अथग आहे रसय क्त. भामहाने रसािी गिना अलंकारातं केली आहे. अलंकारिाद्याचं्या मते 

काव्याला शोभा आििारी जेिढीं तत्त्िे आहेत ते सिग अलंकार आहेत. अलंकार शब्दािा हा प्रयोग व्यापक अथात 
केला आहे ि तो सौंदयािा पयाय होय. जसे िामनाने म्हटलें  आहे. सौंदयगमलंकारः । का. सू. १-२-२ भामह 
रसित् अलंकारािें लक्षि असे देतो – 
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रसिद दर्थशतस्पष्टश्रृंगाराधदरसं यथा । ३ -६. ज्यातं श्रृंगाराधद रस स्पष्टपिे धदसतात तेथे रसित् अलंकार 
होतो. दन्सण्ड म्हितो ‘रसित् रसपेशलम्’ २ -२७५ रसाने रमिीय कथनाला रसित् अलंकार म्हितात. भिीिें 
रसिद अलंकारािे धनदशगन असें – 

 
ग्रहमधिरसनं धदिो धनतम्बं धिप लमन त्तमलब्िकान्सन्द्तयोगम् । 
च्य तघनिसनं मनोऽधभरामं धशखरकरैमगदनाधदि स्पशृन्द्तम् ॥ १०-४८ 

 
या श्लोकातं आकाश ि पिगतािे स्त्री प रुषाप्रमािे शृगंार ििगन केल्याने रसिद अलंकार झाला आहे. 

मधल्लनाथ उत्पे्रक्षा ि रूपक यािंा संकर मानतो. 
 

१५ ऊर्णस्वी अलांकार 
 
दंडीने "ऊजगन्सस्ि रुढाहडःकारम्" – २-२७५ गिग व्यक्त करिारी उन्सक्त. म्हिजे ऊजगस्िी अलंकार असें 

लक्षि धदले आहे. भामहाने यािे लक्षि धदले नाही. परंत  उदाहरि धदले आहे ते असे – 
 

ऊजगन्सस्ि किेन यथा ‘पाथाय प नरागतः । 
धिःसन्द्दिाधत कक किगः श्लये’ त्यधहरपाकृतः ॥ ३-७ 

 
प्रसंग आहे महाभारतातला – एके िेळी अज गनाला मारण्याकधरता किाने बाि सोडला. त्या बािातं एक 

असा साप घ सला कीं ज्यािी माता खाडंि िनातं अज गनाकडून मारल्या गेली होती. म्हिून त्यािा बदला घेण्यािी 
तो िाट पाहत होता. कृष्ट्िाने अज गनाला खाली िाकायला साधंगतले ि बाि िरिेिर धनघून गेला. अज गनािें संरक्षि 
झाले. म्हिून तो बाि अज गनािे काहंीि अधहत करू शकला नाही. सापं देखील हताश झाला ि येऊन किाला 
म्हिाला कीं, तंू पूनि माझी योजना करशील तर मी अज गनाला ठार करील. यािर धदलेले किािें हे अहंकार 
य क्त भाषि आहे कीं, किग दोनदा बाि मारत नाही. 

 
भधि ऊजगस्िी अलंकारािें धनदशगन असे देतो – 
 

प्रिपलमग रंु भराऽसधहष्ट्ि ं जनसमानमनूर्थजत धििज्यग । 
कृतिसधतधमिाऽिगिोपकण्ठे न्सस्थरमत लोन्नधतमूढत डःगमेिम् ॥ १०-४९ 

 
येथे महेन्द्द्र पिगतािे ििगन आहे म्हिून ऊजगस्िी अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ उत्पे्रक्षा ि काव्यकलग 

यािंा संकर मानतो. 
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१६ पयायोति अलांकार 
 

पयायोक्त म्हिजे पयायाने ककिा िगेळ्या प्रकाराने तीि गोष्ट सागंिे. जी गोष्ट आपिासं सागंाियािी 
असते ती िाच्य होय. ती ज्या शब्दानंी सागंाियािी त्या शब्दानंा आपि िािक म्हितो. आपल्या बोलण्यातं नेहमी 
िाच्य िािक संबिं असतो. अशा िाच्यिािक संबंिािा उपयोग न करता कधि जेंव्हा िगेळ्या प्रकारें तीि गोष्ट 
सागंतो तेंव्हा पयायोक्त अलंकार होतो. म्हिून पयायोक्तािें भामह असें लक्षि देतो – 

 
पयायोक्तं यदन्द्येन प्रकारेिाधभिीयते । ३-८ 

 
भिीिें धनदशगन असे – 
 

स्फधटकमधिगृहैः सरत्नदीपैः प्रतरुिधकन्नरगीतधनस्िनैि । 
अमरप रमकत स राडःगनाना ंदितमद ःखमनल्पकल्पिृक्षम् ॥ १०-५०  

 
येथे “अमरप रमर्थत दितम्” या िाक्याने महेन्द्द्र पिगति अमरपूर असल्यािें प्रधतपादन केले आहे. 
 

१७ समाणहि अलांकार 
 

दंधड समाधहतािें लक्षि असें देतो – 
 

धकधञ्चदारभमािस्य कायग दैििशात् प नः । 
तत्सािनसमापधत्तया तदाह ः समाधहतम् ॥ २-२९८ 

 
एका कायास आरंभ करिाऱ्या मन ष्ट्यािें स दैिाने अन्द्य कारिानंी ते घडून येते असे ििगन असेल तेथे 

समाधहत अलंकार होतो. भधि धनदशगन देतो – 
 

अथ ददृश रुदीिगिूमिूम्रा ंधदशम दधिव्यिकि समेतसीताम् । 
सहरघ तनयाः प्लिडःगसेनाः पिनस ताडःग धलदर्थशताम दक्षाः ॥ १०-५१ 

 
येथे ि कं पसरल्याने दधक्षि धदशा जी धदसत नव्हती ती मारुतीने बोटाने दाखधिली असे ििगन असल्याने 

समाधहत अलंकार झाला. यालाि पलीकडे समािीअलंकार म्हिायला लागले. मधल्लनाथ येथे स्िभािोन्सक्त 
अलंकार सागंतो. 

 
१८ उदार अलांकार 

 
दन्सण्ड काव्यादशात उदात्त ककिा उदारािें लक्षि असें देतो – 
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आशयस्य धिभतेूिा यन्द्महत्त्िमन त्तमम् । 
उदात्तं नाम तं प्राह रलङ्का रं मनीधषिः ॥ २-३०० 

 
आशय अथिा िैभिािें अनृपम महत्त्ि ििगन करिे हे उदात्तािें लक्षि आहे. आशयातं िधरत्रािी उदात्त ि 

िैभिातं धिभधूत संपत्तीिी प्रि रता असते. पधहल्या प्रकारािें भधि असें धनदशगन देतो – 
 
जलधनधिमगमन्द्महेन्द्द्रक ञ्जात्प्रियधतरोधहतधतग्मरधश्मभासः । 
सधललसम दयैमगहातरङै गभ गिनभरक्षममप्यधभन्निलेम् ॥ १-५२ 
 
भामह धितीय उदारािें लक्षि याप्रमािे देतो – 
 

एतदेिापरेऽन्द्येन व्याख्यानेनान्द्यथा धिद ः । 
नानारत्नाधदय क्तं यत्तन्सत्कलोदात्तम च्यते ॥ ३-१२ 

 
भिीिे धनदशगन असे :- 
 

पथृ ग रुमधिश न्सक्तगभगभासा ग्लधपतरसातलसंभतृाऽन्द्िकारम् । 
उपहतरधिरधश्मिृधत्तम चै्चः प्रलघ पधरलिमानिज्त्रजालैः ॥ १०-५३ 

 
रत्न इ. िा योग असल्याने प ढील श्लोकातंधह उदारि आहे, 
 

सम पधितजलं धिििगमानैरमलसधरत्सधललैर्थिभािरीष  । 
स्फ टमिगमयन्द्तमूढिारीन् शशिररत्नमयान्द्महेन्द्द्रसानून् ॥ १०-५४ 

 
१९ णिष्ट –अलांकार 
 

उपमानेन यत्तत्त्िम पमेयस्य साध्यते । 
ग िधक्रयाभ्या ंनाम्ना ि धश्लष्टं तदधभिीयते ॥ ३-१४ 

 
जर ग ि, धक्रया आधि नाम (संज्ञा) याचं्या िारा उपमानाबरोबर उपमेयािें तादात्म्य (अभेद) ििगन केले 

असेल तर तेथे धश्लष्ट अलंकार होईल. असे भामहाने धश्लष्ट अलंकारािें लक्षि धदले आहे. परंत  उपमेय –
उपमानातंील अभेद-प्रधतपादन रूपकातं देखील असते. मग या दोन अलंकारातं भेद कोिता ? 

 
“अत्र त  इष्टः प्रयोगो य गपद पमानोपमेययोः ॥ ” ३-१५ येथे “उपमान ि उपमेयािंा एकािळेेस प्रयोग 

असिे” ही गोष्ट अधभपे्रत आहे. उपमान उपमेयातंील िमग रूपकातं धभन्न शब्दातं साधंगतला जातो तर धश्लष्टातं तो 
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एका शब्दातं साधंगतल्या जातो. अथात रूपकातं शब्दािंी अनेकाथगता धििधक्षत नाही पि धश्लष्टातं ती अधनिायग 
आहे. 

 
भधि सहोधित धश्लष्टािें धनदशगन असे देतो – 
 

भ िनभरसहानलडःघयिाम्नः परुरुधिरत्नभतृो ग रूरुदेहान् । 
श्रमधिि रधिलीनकूमगनक्रान् दितम दूढभ िो धगरीनहींि ॥ १०-५५ 

 
येथे "धगरीनहींि" यािंा सहोक्तीने धनदेश असल्याने हे सहोन्सक्तधश्लष्ट अलंकारािें धनदशगन झाले आहे. 

मधल्लनाथ त ल्ययोधगता मानतो. 
 

उपमाणिष्ट 
 

प्रददृश रुरुम क्तशीकरौिान् धिमलमधिद्य धतसंभतेृन्द्द्रिापान् । 
जलम ि इि िीरमन्द्द्रघोषान् धक्षधतपधरतापहृतो महातनरडःगान् ॥ १०-५६ 

 
“जलम ि इि” ही उपमा या श्लोकातं िापरली असल्याने हे उपमाय क्त धश्लष्टािें धनदशगन झाले आहे. 
 

हेिुणिष्ट 
 

धिद्र ममधिकृतभषूा म क्ताफलधनकररधञ्जताऽत्मानः । 
बभ रुदकनागभग्ना िेलातटधशखधरिो यत्र ॥ १०-५७ 

 
‘धिद्र ममधिकृतभषूा’ ‘आधि उदकनागभग्ना’ हे दोन हेतू येथे साधंगतले असल्याने हेत धश्लष्ट अलंकार 

झाला आहे. मधल्लनाथ येथे त ल्ययोधगता अलंकार मानतो. 
 

२० अपह्नुणि अलांकार 
 
अपह्न हतीिा अथग लपधििे असा आहे. हा अलंकार सादृश्यािर आिारलेला आहे. प्रकृतािा त्यातं धनषेि 

करून मग अप्रकृतािा आरोप केलेला असतो. यातं दोहोमिील सादृश्य प्रतीत करून देण्यािा किीिा हेत  
असतो, भामहािे लक्षि असें.  

 
अपह्न हधतरभीष्टा ि धकधञ्चदन्द्तगगतोपमा । 
भतूाथापह्नरिादेषा धक्रयतेऽस्याधभिा यथा ॥ ३-२१ 
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अपह्न तती तेंव्हा अभीष्ट होते कीं, ज्यािळेी काहंी उपमा अंतगगत असते. यातं िास्तधिक अथाला लपधििे 
हा भाग असल्याने धहला अपह्न धत म्हितात. भधि असे धनदशगन देतो – 

 
भतृधनधखलरसातलः सरत्नः धशखधरसमोर्थमरोधहतान्द्तरीक्षः । 
क त इह परमाथगतो जलौिो जलधनधिमीय रतः समेत्य मायाम् ॥ १०-५८ 

 
येथे मायाम् या पदाने अन्द्तगगत उपमा धनर्थदष्ट केली आधि धिद्यमान अथािा असह्नति केला आहे. म्हिून 

अपह्न ाधत अलंकार झाला आहे. 
 

१४ णवशेषोक्ति अलांकार 
 
कोित्याधह कायाच्या धसद्धीकधरता धजतकी सािनें अपेधक्षत आहेत त्यापैकी कोिाला तरी सोडून द सऱ्या 

कारिाने कायग धसद्ध होत असेल तर ती धिशषेोन्सक्त होय. ज्यािळेी कारि पधरपूिग असते त्यािळेेस कायग घडून 
येते. जर अिगिट कारि असूनधह कायग घडून येत असेल तर ती धिशषेोन्सक्त होय म्हिून भामह धिशषेोक्तीिे लक्षि 
असें देतो – 

 
एकदेशस्य धिगमे या ग िान्द्तरसंन्सस्थधतः । 
धिशषेप्रथमायासौ धिशषेोन्सक्तमगता यथा ॥ ३-२३ 

 
धिशषेतेच्या अधभिृद्धीकधरता एका ग िािी हाधन झाल्यािर द सऱ्या ग िािे जें ििगन केले जातें त्याला 

धिशषेोन्सक्त म्हितात. भधि धिशोषोन्सक्त अलंकारािें धनदशगन प ढीलप्रमािे देतो. 
 

शधिरधहतमधप प्रभतूकान्सन्द्तं धिब िहृतधश्रयमप्यनष्टशोभम् । 
मधथतमधप स रैर्थदि ंजलौघैः समधभभिन्द्तमधिक्षतप्रभािम् ॥ १०-५९ 

 
येथे शशी इत्याधद एकदेशािी हानी झाली असताना देखील प्रभतूकान्सन्द्त या ग िान्द्तराने स्त धत केली 

असल्यािे ििगन केले आहे. म्हिून धिशषेोन्सक्त अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ येथे धिरोि अलंकार मानतो. 
 

२२.व्यार्स्िुणि अलांकार 
 
व्याज म्हिजे कपट. व्याजस्त धत या शब्दािा अथग व्याजाने म्हिजे कपटाने स्त धत ककिा व्याजरूप स्त धत 

असा आहे. व्यंजनेिर आिारलेला हा एक अलंकार आहे. भामहाने धदलेले लक्षि असें – 
 

दूराधिकग िस्तोत्रव्यपदेशने त ल्यताम् । 
धकधञ्चधिधित्सोया धनन्द्दा व्याजस्त धतरसौ यथा ॥ ३-३१ 
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भधि व्याजस्त तीिे धनदशगन असें देतो – 
 

धक्षधतक लधगधरशषेधदग्गजेंन्द्द्रान् सधललगताधमि नािम िहन्द्तम् । 
िृतधिि रिरं महािराहं धगधरग रुपोत्रमपीधहतैजगयन्द्तम् ॥ १०-६० 

 
येथे धक्षधतिारि करिाऱ्या धदग्गजापेक्षा जलधनधििी स्त धत केली ि त्यािी "महािराहं जयन्द्तम्" ही गोष्ट 

सागंण्याकधरता धनन्द्दा केली आहे. मधल्लनाथ येथे अधतशोयन्सक्त ि उपमा यािंा संकर मानतो. 
 

२३ उपमारूपक अलांकार 
 
भामहाने या अलंकारािे धदलेले लक्षि असें – 
 

उपमानेन तद्भािम पमेयस्य सािनम् । 
या ंिदत्य पमामेतद पमारूपकं यथा ॥ ३-३५ 

 
जर उपमानाबरोबर उपमेयािा तद्भाि म्हिजे भेद ििगन करीत सादृश्यािे कथन केले असेल तर तेथे 

उपमारूपक अलंकार होतो. उपमेय उपमानािा अभेद हे रूपकािे लक्षि आहे ि त्यालाि येथे उपमारूपक म्हटलें  
आहे. म्हिून दोहोंत धिषय भेद दाखधििे कठीि आहे. याि कारिाम ळे पलीकडल्या अलंकाधरकानंी या 
अलंकाराला मानले नाही. भिीिे धनदशगन असें – 

 
धगधरपधरगतिञ्चलापगान्द्तं जलधनिहं दहतं मनोऽधभरामम् । 
गधलतधमि भ िो धिलोक्य रामं िरधििरस्तनश क्लिीनपिम् ॥ १०-६१ 

 
मधल्लनाथ उत्पे्रक्षा ि रूपकािंा संकर मानतो. 
 

२४ िुत्ययोणगिा अलांकार 
 
भामह या अलंकारािें लक्षि असें देतो – 
 

न्द्यनूस्याधप धिधशष्टेन ग िसाम्यधििक्षया । 
त ल्यकायगधक्रयायोगाधदत्य क्ता त ल्ययोधगता ॥ ३-२७ 

 
ग िसाम्य सागंण्याच्या इच्छने धिधशष्टाबरोबर न्द्यनूािें समान कायगकाधरत्ि प्रधतपादन करिे म्हिजे 

त ल्ययोधगता होय. धिधशष्ट आधि न्द्यनूातं ग िभेद राधहलि. जर त्याचं्यात ग िभेद राहिार नाही तर त्यानंा धिधशष्ट 
आधि न्द्यनू म्हिायिेि कशाला? तरी देखील त्याचं्यातं साम्य सागंाियािे असेल तर ही गोष्ट तेव्हाि संभि आहे 
कीं दोघेधह एकि कायग करतात 
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भिीिे या अलंकारािे धनदशगन असें – 
 

अपधरधमतमहाद्भ कतैर्थिधित्रश्च्य तमधलनः श धिधभमगहानंलडःघ यैः । 
तरुमृगपधतलष्यरमिधक्षतीन्द्दै्रः समधिगतो जधलधिः परं बभासे ॥ १०-६२ 

 
येथे न्द्यनूग ि अशा स ग्रीिाधदकािंा जलधनिीशी महाद् भ तता ह्या ग िािें साम्य सागंण्याकधरता भासन हे 

दोहोंतील त ल्य असे कायग साधंगतले आहे. मधल्लनाथ सम अलंकार सागंतो. 
 

२५ णनदशणना अलांकार 
 
धनदशगनािा अथग आहे उदाहरि. जेथे कोितेधह उदाहरि ििनाने नाही तर केिळ कायाने सूधित केल्या 

जाते तेथे हा अलंकार होतो. येथे यथा, इि, िधत इत्याधद सादृश्य िािक शब्दािंा प्रयोग नसतो. अथात् सादृश्य 
व्यंग्य राहते. म्हिून भामह यािे असें लक्षि देतो. 

 
धक्रययैि धिधशष्टस्य तदथगस्योपदशगनात् । 
जे्ञया धनदशगना नाम यथेििधतधभर्थिना ॥ ३-२३ 

 
यथा, इि, िधतधशिाय केिळ धक्रयेच्या िारा ं धिधशष्ट अथािे प्रदशगन म्हिजे धनदशगना नामक अलंकार 

होय. 
 
भधि धनदशगन देतो – 
 

न भिधत मधहमा धिना धिपते्तरिगमयधन्नि पश्यतः पयोधिः । 
अधिरतमभनत् क्षिे क्षिेऽसौ धशखधरपथृ प्रधथतप्रशान्द्तिीधिः ॥ १०-६३ 

 
येथे धनदशगना अलंकार आहे कारि प्रधतक्षि पिगताप्रमािे महान् आधि धिस्तीिग प्रशातं होण्याच्या धक्रयेने 

‘मधहमा धिपधत्तधशिाय प्राप्त होत नाही.’ हा अथग कळतो. तसेि येथे यथा, इि, िा हें शब्दधह नाहीत. मधल्लनाथ 
येथे उत्पे्रक्षा सागंतो. 

 
२६ णवरोध-अलांकार 

 
धिरोि म्हिजे खरोखर धिरोिाभास आहे. धिरोिाभासातं सत्य असतें पि ते सत्य अशा तऱ्हेने मांडलेले 

असतें की, त्यातं धिरोि आहे असे िरिर पाहतानंा धदसतें. मात्र धििारातंी त्या धिरोिािा पधरहार करता येतो. 
भामह धिरोिािे लक्षि असे देतो – 

 
ग िस्य िा धक्रयाया िा धिरुद्धान्द्यधक्रयाधभिा । 
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या धिशषेाधभिानाय धिरोिं तं धिद ब गिा ॥ ३-२५ 
 
धिशषेता सागंण्याकंधरता ग ि अथिा धक्रयेच्या धिरूद्ध अन्द्य धक्रयेिे ििगन असेल तर त्याला धििान् लोक 

धिरोि असें म्हितात. 
 
भधि असे धनदशगन देतो – 
 

मृद धभरधप धबभेद प ष्ट्पबािैिलधशधशरैरधप मारूतैदगदाह । 
रघ तनयमनथगपन्सण्डतौऽ सौ न ि मदनः क्षतमाततान नार्थिः ॥ १०-६४ 
 

प ष्ट्पबािािें जे मादगि ि मरुतािें जलसंसगािे जें शल्य त्यानंी दाह करिे ह्या परस्परधिरूद्ध धक्रया आहेत. 
 

२७ उपमेयोपमा अलांकार 
 

एका िळेेस उपमेय उपमान बनते ि द सऱ्या िळेेस उपमान उपमेय बनत असेल तर तेथे उपमेयोपमा 
अलंकार होतो. भामहाने केलेली या अलंकारािी व्याख्या अशी – 

 
उपमानोपमेयत्ि ंयत्र पयायतो भिते् । 
उपमेयोपमा ंनाम ब्र िते ता ंयथोधदतम् ॥ ३-३७ 

 
जर पयायाने उपमानाला उपमेय ि उपमेयाला उपमान साधंगतले जात असेल तर तेथे उपमेयोपमा 

अलंकार होतो. 
 
भधि धनदशगन देतो – 
 

अथ मृद मधलनप्रभौ धदनान्द्ते जलधिसमीपगताितीतलोकौ । 
अन कृधतधमतरेतरस्य मृत्योर्थदनकरराघिनन्द्दनािकाष्टाम् ॥ १०-६५ 

 
येथे पयायाने सूयग ि राम हे उपमानोपमेय होत असल्याने उपमेयोपमा अलंकार झाला आहे. 
 

२८ सहोक्ति अलांकार 
 
भामह सहोक्तीिें लक्षि असें देतो – 
 

त ल्यकाले धक्रये यत्र िस्त ियसमाश्रये । 
पदेनैकेन कर्थ्येते सहोन्सक्तः सा मता यथा ॥ ३-३९ 
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जेथे एकािळेेस दोन धक्रया दोन िस्तंूशी संबधंित असतात परंत  त्यािें प्रधतपादन एका शब्दाने होते तेंव्हा 
सहोन्सक्त अलंकार होतो. 

 
भधि असे धनदशगन देतो – 
 
अपहरधदि सिगतो धिनोदान् दधयतगतं दिदेकिा समाधिम् । 
घनरुधि ििृिे ततोऽन्द्िकारं सह रघ नन्द्दनमन्द्मथोदयेन ॥ १०-६६ 
 
येथे अन्द्िकार ि मन्द्मथाधश्रत त ल्यधक्रयािें ििृिे या एकाि पदाने कथन केले आहे. म्हिून येथे सहोन्सक्त 

अलंकार झाला. 
 

२९ पणरवृणत्त अलांकार 
 
भामहाच्या मतान सार पधरिृधत्त या अलंकारातं दोन बाबी असायला हव्यात. 
 

१.अधिधशष्टाच्या त्यागाने धिधशष्टािी प्रान्सप्त ि 
 
२.अथान्द्तरन्द्यासािी सत्ता म्हिजे एका अथाच्या धठकािी द सऱ्याच्या न्द्यास नंतरच्या आलंकाधरकानंी 
अथान्द्तरन्द्यासािी सत्ता असिे ही गोष्ट आिश्यक मानला नाही. धिधनमयाच्या प्रकारामंध्येधह भेद केला आहे. 

 
भामहाने पधरिृत्तीिें केलेलें  लक्षि असें – 
 

धिधशष्टस्य यदादानमन्द्यापोहेन िस्त तः । 
अथान्द्तरन्द्यासिती पधरिृधत्तरसौ यथा ॥ ३-४१ 

 
अन्द्य िस्तंूच्या पधरत्यागाने धिधशष्ट िस्तंूिी प्रान्सप्त होत असेल ि एका अथाच्या धठकािी द सरा अथग आला 

असेल तर ती पधरिृत्ती होईल. भधि असें धनदशगन देतो. 
 

अधिजलधि तमः धक्षपन् धहमाशं ः पधरददे्दशऽेथ दृशां कृतािकाशः । 
धिदिधदि जगत् प नः प्रलीनं भिधत महान् धह पराऽथग एि सिगः ॥ १०-६७ 

 
‘दृशा ं कृतािकाश’ या पदाने धिधशष्ट िस्तूिें आदान ‘तमः धक्षपन्’ या पदाने इतर िस्तंूिा पधरत्याग ि 

‘भिधत महान् धह पराथग एि सिगः’ या िाक्याने द सरा अथग सािला असल्याने येथे पधरिृधत्त अलंकार झाला आहे. 
मधल्लनाथ येथे अथान्द्तरन्द्यास अलंकार सागंतो. 
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३० ससन्देह अलांकार 
 
किी उपमेयाला उपमानाहून धभन्न ि किी अधभन्न मानिे ससन्द्देहािे सािक होय. उपमेय उपमान 

परस्परधभन्न आहेत ककिा नाही यािंा धनिय न होिे याला संदेहाव्यधतधरक्त काय नािं देिार? ज्यातं संदेह असेल 
तो ससंदेह होय. 

 
भामह ससन्द्देहािें लक्षि देतो ते असें – 
 

उपमानेन तत्त्ि ंि भेदं ि िदतः प नः । 
ससन्द्देहं ििः स्त त्यै ससन्द्देहं धिद यगथा ॥ ३-४३ 

 
जर प्रशसेंकधरता उपमानासधहत उपमेयािा अभेद ि भेद ििगन करीत संदेहय क्त ििन असेल तर तो 

ससन्द्देह होय. 
 
भधि धनदशगन देतो – 
 

अशधनरयमसौ क तो धनरभे्र धशतशरिषगमसत् तदप्यशाडःगगम् । 
इधत मदनिशो म ह ः शशाडेः क रघ तनयो न ि धनधिकाय िन्द्द्रम् ॥ १०-६८ 

 
३१ अनन्वय अलांकार 

 
उपमेय ि उपमान या दोन िस्त  धभन्न असतात. याउलट एकि िस्त  उपमान ि उपमेय आहे असे 

साधंगतल्या गेले असेल तर तेथे अनन्द्िय अलंकार होतो. अनन्द्ियातं कोित्यातरी िस्तूिी अधितीयता सागंिे 
अधभपे्रत असते. भामह यािे लक्षि याप्रमािे देतो – 

 
यत्र तेनैि तम्य स्याद पमानोपमेयता । 
असादृश्यधििक्षातस्तधमत्याह रनन्द्ियम् ॥ ३-४५ 

 
भधि असें धनदशगन देतो – 
 

क म दिनियेष  कीिगरधश्मः क्षतधतधमरेष  ि धदग्ििूम खेष  । 
धियधत ि धिललास तिःधदन्द्द र्थिलसधत िन्द्द्रमसो न यििदन्द्यः ॥ १०-६९ 
 

िन्द्द्रः िन्द्द्रः इि धिललास असा येथे भािाथग आहे म्हिजे िन्द्द्र हाि उपमान ि उपमेय आहे असे ििगन 
आहे. म्हिून येथे अनन्द्िय अलंकार झाला आहे. 
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३२ उत्पे्रक्षावयव अलांकार 
 
उत्पे्रक्षाियि हा कोिताधह स्ितंत्र अलंकार नसून तीन अलंकारािें धमधश्रत रूप आहे म्हिून द सऱ्या 

अलंकार गं्रथातं या अलंकारािा धनदेश नाही. धश्लष्ट, उत्पे्रक्षा ि रूपकािे धमश्रि असल्याने याला अलंकार संसृधष्ट 
मानिे अधिक संगत होईल. असे भाष्ट्यकार देिने्द्द्रनाथ शमा म्हितात. भामहाने धदलेले लक्षि असें – 

 
धश्लष्टस्याथेन संय क्तः धकधञ्चद त्पे्रक्षयान्सन्द्ितः । 
रूपकथेन ि प नरुत्पे्रक्षाियिो यथा ॥ ३-४७ 
 

भधि असे धनदशगन देतो –  
 

शरिधमि गतं तमो धनक ञ्जे धिटधपधनराकृतिन्द्द्र रश्म्यरातौ । 
पथृ धिषमधशलान्द्तरालसंस्थं सजलिनद्य धत भीतित् ससाद ॥ १०-७० 

 
येथे भीतित्साद उपमाश्लेष म्हिजे धश्लष्ट, शरिधमि गतम् उत्पे्रक्षा ि ‘धिटधपधनराकृतिन्द्द्ररश्म्यरातौ’ हे 

रूपक आहे म्हिून येथे उत्पे्रक्षाियि अलंकार झाला आहे. 
 

३३ सांसृणष्ट अलांकार 
 
भामह यािें लक्षि असें देतो – 
 

िरा धिभषूा संसृधष्टबगह्व लडःकारयोगतः । 
रधिता रत्नमालेि सा िैिम धदता यथा ॥ ३-४९ 

 
अनेक रत्नानंी रधिलेल्या मालेंप्रमािे अनेक अलंकाराचं्या योगाने संसृधष्ट अलंकार धनष्ट्पन्न होतो. 

देिने्द्द्रनाथ शमा म्हितात अनेक अलंकारानंी बनलेला संसृष्टी मानल्यानंतर भामहाने पूिी साधंगतलेला 
उत्पे्रक्षाियि अलंकार का मानला कळत नाही. 

 
संसृधष्ट अलंकारािें भिीने धदलेले धनदशगन असें – 
 

अथनयनमनोहरोऽधभरामः स्मर इि धित्तभिोऽप्यिामशीलः । 
रघ स तमन जो जगाद िाि ंसजलिनस्तनधयत्न त ल्यघोषः ॥ १०-७१ 
 

येथे उपमा, धश्लष्ट, धिरोि, इ. अनेक अलंकारािंी संसृधष्ट झाली आहे. स्मरः, इि येथे उपमा, 
धित्तभिोऽधप येथे श्लेष, धित्तभिोऽधप अिामशीलः येथे धिरोि अलंकार आहे. 
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३४ आशी अलां कार 
 
आशीः अलंकार काहंी लोकानंी मानला आहे. भामहाने आपले सहमत दाखधिले ि त्यािा केिळ उले्लख 

केला आहे. 
 

आशीरधप ि केषाधञ्चदलडःकारतया मता । 
सौन्सह्दस्याधिरोिोक्तो प्रयोगाःस्याि तद्यथा ॥ ३-५५ 

 
आशीः अलंकारािें दंडीने धदलेले लक्षि असें – 
 

आशीनामाधभलधषते िस्त न्द्याशसंनं यथा । २-३५७ 
 

ईन्सप्सत िस्तूच्या प्राप्तीकरीता अधभलाषेिे प्रगटन ककिा धप्रय धमत्र इत्यादींकधरता श भ प्राथगना करिे 
म्हिजे आशीः अलंकार होय. भिीिें धनदशगन असें – 

 
पधतििपधरलप्तलोलकेशीनगयनजलाऽपहृतऽजननौष्ठरागाः । 
क रु धरप िधनता जहीधह शोकं क्व ि शरि ंजगता ंभिान् क्व मोहः ।१०-७२ 
 
येथे श भाशसंा प्रगट केल्याम ळे आशीः अलंकार झाला आहे. मधल्लनाथ येथे काव्यकलग मानतो. 
 

३५ हेिु अलांकार 
 
भामहाला हा अलंकार मान्द्य नाही. त्यािें खंडन करीत तो म्हितो. 
 

हेत ि सूष्यरमो लेशोऽथ नालडःकारतया मतः । 
सम दायाधभिानस्य िक्रोक्त्यधभिानतः ॥ १-८६ 
 

हेत , सूष्यरम ि लेश ह्यातं िक्रोन्सक्त नसल्याने त्यानंा अलंकार मानंू नये. दंधड या अलंकाराधिषयी म्हितो 
– 

 
हेत ि सूष्यरमे लेशोऽथ िािाम त्तमभषूिम् । २-२३५ 

 
यािे भिीने धदलेले धनदशगन असें – 
 

अधिगतमधहमा मन ष्ट्यलोके बत स तरामिसीदधत प्रमादी । 
गजपधतरुरुशलैश्र डःगिष्ट्मा ग रुरिमज्जधत पडःकभाक न दारु ॥ १०-७३ 
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येथे गजपतीिा हेत िाराने धनदेश केल्याने हेत  अलंकार झाला. मधल्लनाथ येथे दृष्टातं अलंकार सागंतो. 
 

३६ णनपुि अलांकार 
 

बोद्धव्यं धकधमि धह यत्त्िया न ब दं्ध ककिा ते धनधमषतमप्यब धद्धपूिगम् । 
लब्िात्मा ति स कृतैरधनष्टशडःकी स्नेहौघौ घट्यधत मा ंतथाधप िक्त मं ॥ १०-७४ 

 
येथे अथािगाढत्िाम ळे धनप ि अलंकार झाला आहे. जयमंगल म्हितो उदात्त अलंकारातं धनप िािा 

समािशे करािा. शषेराज शमा म्हितात – िस्त तः येथे िैधित्र्य नाही म्हिून कोिताि अलंकार नाही. मधल्लनाथ 
पे्रय अलंकार सागंतो. 

 
आ] माधुयण 

 
भधिकाव्यािा अकरािा सगग माि यग ग िािे धनदशगन आहे. ‘अथ माि यगग िस्याधप काव्यशोभाकरत्िात् 

अन्सस्मन् सगे तत् प्रािान्द्येन लंकािृतातंं ििगयन् आदौ ताित् प्रभातं ििगयधत’ । असे मधल्लनाथाने आपल्या या 
सगाच्या टीकेत प्रारंभीि म्हटलें  आहे.  

 
माि यग ग िािें स्िरूप आलंकाधरकानंी धिशद केले आहे. ते थोडक्यातं असें – 
 
माि यग हा काव्यग ि आहे. उपलब्ि आलंकाधरकातं सिात प्रािीन असलेल्या भरताने श्लेष, प्रसाद, समता 

इ. जे दहा काव्यग ि धदले आहेत त्यातं माि यािा अंतभाि केला आहे. भरतानंी माि यािें केलेले लक्षि असें – 
 

बह ष  यत्कृतं काव्यम क्तं िाधप स्िभाितः । 
नोिेजयधत तस्माद धह तन्द्माि यग प्रकीर्थततम् ॥  

 
अनेकदा देखील िािले ककिा गाधयले असतानंा जे काव्य श्रोत्यािे धठकािी उिेग धनमाि करीत नाही 

अशा काव्यामध्ये माि यग ग ि असतो असा भरताचं्या म्हिण्यािा अधभप्राय आहे. भरताना अन सरून दंधड आधि 
िामन यानंीधह दहा काव्यग ि मानले आधि त्यािंी लक्षिें धदली ती लक्षिे िगेळ्या शब्दातं रिलेलीं असलीं तरीधह 
भरतािंाि अधभप्राय व्यक्त करतात. उदा. 

 
मि रं रसिद िाधि िस्त न्द्यधप रसन्सस्थधतः । 
येन माद्यन्सन्द्त िीमन्द्तो मि नेि मि व्रताः ॥  

 
या दंडीच्या माि यग ग िाच्या ििगनातं िाधि म्हिजे भाषेमध्ये िस्त धन्न म्हिजे ििगनीय िस्तूमध्ये मनाला 

आनंद देिारी रसित्ता असली पाधहजे आधि मिाकडे भ्रमर जसे सारखे आकृष्ट होतात तशी रधसकािंी मनें 
काव्याकंडे आकृष्ट झाली पाधहजे अशा प्रकारिा जो काव्यगत िमग त्याला दंडीने माि यग म्हटले आहे. भरतोक्त 



 

अनुक्रमणिका 

दहा ग िािें िामनानें शब्दग ि आधि अथगग ि असें धिभाग केलेले आहेत. तदन सार शब्दगत माि यािें “पथृक पदत्ि 
माि यगम्” आधि अथगगत माि यािें - ‘उन्सक्तिैधित्र्यं माि यगम्’ असे लक्षि केले आहे शब्द आधि अथग याचं्या धठकािी 
मन ओढून घेण्यािी शन्सक्त असािी, त्याने उिेलग व्हािा अशाप्रकारिें काव्य माि यग ग िाने य क्त असते असाि 
यातूंन एकूि धनष्ट्कषग धनघतो. दहा काव्यग ि मानिाऱ्या उत्तरकालीन लेखकानंी देखील आपल्या लक्षिातं या 
िमािा धनदेश केला आहे. उदा. भोज म्हितो, ‘या पथृक पदता काव्ये तन्द्माि यग प्रकीर्थततम्’ । तर िाग्भट म्हितो 
– 

 
सरसाथगपदत्िं यत् तत् माि यगम दाहृत्तम् । 

 
दहा ग ि न मानता माि यग, िोजस् आधि प्रसाद हे तीनि ग ि मानिारा आलंकाधरकािंा द सरा एक िगग 

आहे. त्याचं्या मते रसास्िादकालीं अन भिास येिारी धित्तद्र ती हे माि यािें स्िरूप आहे. जें शब्दाथगस्िरूपकाव्य 
अशा धित्तद्र तीिा अन भि आिून देते ते काव्य माि यगग िाने य क्त होय, असे त्यािे मत आहे. या आलंकाधरकानंी 
माि यािे केलेले हे ििगन फलरूपािें आहे. असे असलें  तरी दहा ग ि मानिाऱ्या आलंकाधरकाचं्या माि याधिषयक 
मताशी त्यािंा धिरोि येत नाही. कारि अशी धित्तद्र ती व्हाियास काव्याच्या धठकािी असमस्तता ककिा 
अल्पसमस्तता म्हिजेि पृथक पदत्ि असािें लागतें आधि रसास्िादाकधरता उक्तीच्या धठकािी आिश्यक 
असलेली लोकोत्तरता म्हिजेि उन्सक्तिैधित्र्य असाि ेलागते. असाि या िगािाधह अधभप्राय असतो. 

 
रसदृष्टीने पहाता, शृगंार, करुि आधि शातं या रसानंी य क्त असलेल्या काव्यातं माि यािे प्रािान्द्य असते. 
 

आल्हादकत्ि ंमाि यग शृगंारे द्र धतकारिम् । 
धिप्रलंभे ि करुिे शातें िाधतशयान्सन्द्ितम् ॥ (काव्य प्र. उ. ८, ६८-६९) 

 
अले मम्मट म्हितो तर – 
 

शृगंारे धिप्रलंभाख्ये करुिे ि प्रकषगित् । 
माि यगमाद्रगता याधत यतस्तत्राधिकं मनः ॥ (ध्िन्द्यालोक, उ. २, का. ८) 
 

असे आनंदििगन म्हितो. 
 
िरील धिििेन लक्षातं घेऊन भधिकाव्याच्या अकराव्या सगािे धनरीक्षि केले असता तो सगग माि यग ग िािें 

उत्तम धनदशगन होऊ शकतो. असे धनःसंशयपिे म्हिता येते या सगात लंकेतील प्रभातकालािें ििगन आहे. मात्र 
हे ििगन करीत असतानंा किीने केिळ धनसगािे स्थूल स्िरूपािे ििगन केले नाही. उलट प्रभातकाळी धनदे्रतून 
जाग्या झालेल्या लंकािाधसनी धस्त्रयाचं्या धिलासोत्तर भािभािनािे एक प ट या ििगनाला जोडले असल्याने 
प्रभातििगन शृगंाराने य क्त झाले आहे. रसदृष्टीने शृगंाराला आिश्यक असलेल्या माि यगग िािा त्यातं सहजि 
आधिष्ट्कार झाला आहे. शब्ददृष्टीने पथृक पदत्ि आधि अथगदृष्टीने उन्सक्तिैधित्र्य यािंा प्रत्यय या सगात पदोपदी 
येतो. उदाहरि म्हिून खालील काहंी श्लोक घेता येतील. 
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तमः प्रस प्तं मरिं स खं न  मूछा न  माया त  मनोभिस्य । 
कक तत् कथं िेत्य पलब्िसंज्ञा धिकल्पयन्द्तोऽधप न संप्रतीय ः ॥ ११-१० 
 
िक्षः स्तनाभ्या ंम खमाननेन गात्राधि गातै्रिगटयन्नमन्द्दम् । 
स्मरात रो नैि त तोष लोकं पयाप्तता पे्रन्सम्ि क तो धिरुद्धा ॥ ११-११ 

 
यातं पृथक्पदता स्पष्ट धदसून येते. हे आधि असेि काहंी श्लोक िािीत असतानंा काधलदासाच्या 

भाषाशलैीिी अनेकदा आठिि येते. श्लोक २४ ति ३७ ही उन्सक्त िैधित्र्यरूप माि यािी उदाहरिें देता येतील. 
अशाप्रकारे साधहत्यशास्त्रातूंन धििधेिलेला माि यगग ि या सगामध्ये भिीने सिग अंगानंी धनदर्थशत केला आहे. म्हिून 
माि यािे हे िागंले धनदशगन आहे असे म्हिता येते. 

 
इ] भाणवक 

 
भधिकाव्यािा बारािा सगग भाधिकत्िािें धनदशगन म्हिून भिीने धलधहला आहे. त्याकधरता भाधिक म्हिजे 

काय यािा प्रथम आपि धििार करून त्यािा प्रस्त त सगात भिीने कसा उपयोग केला आहे हे बघूं. 
 
आलंकाधरकाचं्या भाषेंत सागंाियािे म्हिजे काव्य आस्िाद्य व्हाियास त्यातं भाधिकत्ि ककिा भाधिक 

अलंकार असला पाधहजे. भतूकालीन ककिा भधिष्ट्यकालीन कोिताधह प्रसंग असो, कधि जेंव्हा आपल्या शब्दानंी 
तो प्रत्यक्षित् उभा करतो तेंव्हा येथे भाधिक अलंकार असतो. उद्भट, मम्मट ककिा धिश्वनाथ यानंी भाधिकािें 
केलेले लक्षि दोन ओळींिे असले ककिा त्यानंी उदाहरि एका अन ष्ट भािे धदलेले असलें  तरी त्यातं िरील आशय 
पूिगतया सामािलेला आहे. ही गोष्ट आपल्याला धिसरता येत नाही. उद्भट-मम्मटाचं्या या छोट्या लक्षिामागे फार 
मोठी परंपरा आहे. 

 
आपले धिरंतन आिायग दंडी आधि भामह यानंी भाधिकािें लक्षि केले आहे. तेथून प्रारंभ करून आपि 

मम्मटापयंत येऊ म्हिजे भाधिक अलंकारामागील आशय स्पष्ट होईल. दंडीिें लक्षि असें – 
 

भाधिकत्िधमधत प्राह ः प्रबन्द्िधिषयं ग िम् । 
भािः किरेधभप्रायः काव्येष्ट्िाधसधद्धसंन्सस्थतः ॥  
परस्परोपकाधरत्ि ंसिेषा ंिस्त ििगनम् । 
धिशषेिाना ंव्यथानामधक्रया स्थानििगना ।. 
उन्सक्तक्रमबलाद व्यन्सक्तः गंभीरस्याधप िस्त नः । 
भािायत्तधमदं सिगधमधत तद्भाधिकं धिद ः ॥  

 
भाधिकत्ि हा प्रबंिािा ग ि आहे. भाि म्हिजे किीिा अधभप्राय – हा भाि काव्याला अखेरपयंत व्यापत 

असतो. काव्यिस्तूिी धनरधनराळी अंगे परस्परानंा उपकारक असिे, व्यथग धिशषेिािंा िापर नसिे, उधित ििगन 
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असिे आधि गंभीर िस्तूिीधह उन्सक्तक्रमाच्या सामर्थ्याने अधभव्यन्सक्त होिे या सिग गोष्टी भािािरि अिलबूनं 
असतात. म्हिूनि हा अलंकार "भाधिक" या साथग नािंाने ओळखला जातो. भामहािें लक्षि असें – 

 
भाधिकत्िधमधत प्राह ः प्रबन्द्िधिषयं ग िम् । 
प्रत्यक्षा इि दृश्यन्द्ते यत्राथा भतूभाधिनः ॥  
धित्रोदात्ताद्भ शताथगत्ि ंकथायास्िधभनीतता । 
शब्दानाक लता िेधत तस्य हेत  प्रिक्षते ॥ भामह ३-५२ / ५३ 

 
भाधिकत्ि हा प्रबिंािा ग ि आहे ज्याधठकािीं भतू ककिा भािी अथग प्रत्यक्षाप्रमािे धदसाियास लागतो तेथे 

भाधिक – अलंकार असतो. काव्याथाच्या धठकािीं धित्रता, अद्भतूतता आधि उदात्तता असिे, कथेच्या धठकािीं 
अधभनीतता असिें आधि उक्तीच्या धठकािीं अनाक लता असिे या गोष्टी समेतत्िाने भाधिकाच्या हेत  होतात. 

 
ही दोन्द्ही लक्षिे काय सागंतात? भाधिकातूंन किीिा अधभप्राय प्रकट होतो. असें दंडी म्हितात तर तो 

अधभप्राय होत असतानंा काव्याथग प्रत्यक्षित् धदसतो असे भामह म्हितात. दोघ्याचं्याधह मते भाधिकाच्या धठकािी 
अधभव्यजनक्षमता असते. भाधिकािी अधभव्यंजनक्षमता दंडीने “उन्सक्तक्रमबलाद व्यन्सक्तः गंभीरस्याधप िस्त नः” या 
शब्दातं साधंगतली, तर भामहानंी “कथायाः स्िधभनीतता” या शब्दातं साधंगतली. उद्भटानंी भामहाच्या गं्रथािर 
“भामहधििरि” नािंािी टीका धलधहली. ती उपलब्ि नाही. पि त्यािा “काव्यालंकारसारसंग्रह” हा ग्रन्द्थ 
उपलब्ि आहे. भामहािंा गं्रथधह “काव्यालंकार” याि नािंािा आहे. उद्भटानंी आपला सारसंग्रह धलधहतानंा 
भामहाचं्या अनेक कल्पना घेतल्या असल्या पाधहजेत हे उघड आहे. त्यानंी भाधिकािे लक्षि करतानंा भामहािंाि 
आशय थोडक्यात साधंगतला. तो असा – 

 
प्रत्यक्षा इि यत्राथा दृश्यन्द्ते भतूभाधिनः । 
अत्यद्भ षताः स्यात् तिाच्यमनाक ल्येन भाधिकम् ॥  

काव्यालंकार- सारसंग्रह- ६-६ 
 
भामहाचं्या लक्षिातंील धिस्तार कमी करून उद्भटानंी भाधिकािे सार येथे भामहाचं्याि शब्दातं ग्रधथत 

केले आहे. काव्याथािे प्रत्यक्षायमाित्ि हा भाधिकािा धिशषे आहे. मम्मटानंी अलंकारािंी प ष्ट्कळशी लक्षिे 
उद्भटाच्या गं्रथातून उिलून पधरष्ट्कृत केलेली आहेत. त्यानंी काव्यप्रकाशात भाधिकािें लक्षि धदले आहे. ते असें 
–  

 
‘प्रत्यक्षा इि यद्भािाः धक्रयन्द्ते भतूभाधिनः तद्भाधिक्रम् । (का. प्र. १०-११४) भामह, उद्भिट आधि मम्मट 

या धतघानंीधह भाधिकािें लक्षि सारखेि केले आहे. तेंव्हा धतघािंाधह अधभप्राय एकि आहे हे उघड आहे. 
मम्मटाचं्या भाधिक अलंकारात भामह आधि दंडी दोघाचं्याधह लक्षिािंा समन्द्िय झालेला आहे असे धदसते. 
‘प्रत्यक्षा इि यद्भािाः धक्रयन्द्ते भतूभाधिनः’ हे भामहािे म्हििे घेऊन त्यातंील “भाि.” यािें धििरि िृत्तीमध्ये ‘भािः 
किरेधभप्रायः’ असें दंडीच्या शब्दातं मम्मटानंी धदलें  आहे. 
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भाधिक हा प्रबंिगत अलंकार संपूिग काव्याथाला व्यापून असतो. आलंकाधरकानंी उदाहरि दोन ओळीिें 
धदलें  आहे. म्हिून अलंकारािें के्षत्र दोन ओळीप रतेि मयाधदत असते असे मानण्यािें कारि नाहीं. 
अलंकारगं्रथातील उदाहरिे लक्षिातंील म ख्य म द्दा दाखधिण्याप रतीि असतात. तो म द्दा तेथून समजािनू घेऊन 
त्यािा उपयोग धिदग्ि िाडःमयाच्या अभ्यासातं कराियािा असतो. मम्मटानंी स्ितःि ‘भािः किरेधभप्रायः’ असे 
दंडीिे शब्द िापरले आहेत. भाधिक अलंकारािा प्रस्त त आशय प्रािीन गं्रथकारानंी ि टीकाकारानंीि स्पष्टपिे 
उकलून दाखधिला आहे. उद्भटाच्या भाधिक लक्षिािें धििरि करतानंा प्रधतहारेन्द्द राज म्हितात, भाधिक- 
अलंकारातं िािीिी अनाक लता असते. तीम ळेि काव्याथािा झधटधत प्रत्यय (झधगत्यथगप्रतीधतकाधरताः येत 
असतो. तत्र िािामनाक लता व्यस्तबंिरधहतलोकप्रधसद्धशब्दधनबन्द्िनात् झधगत्यथगप्रतीधतकाधरता‘’ । 
(उद्भ्टािरील प्रधतहारेन्द्द राजािी टीका, बनहिीप्रत पा. ७९) प्रत्यय कशािा असतो आधि कसा येतो? त्यािर 
प्रधतहारेन्द्द राज सागंतात – 

 
झधगत्यथगप्रतीधतकाधरता । तस्या ं धह सत्या ं किःे सम्बन्द्िी यो भािः आशयः 

शृडःगाराधदरससंिधलतित िगगोपायभधूतधिधशष्टाथोल्लेखी स कधिना इि सहृदयैः श्रोतृधभः स्िाधभप्रायाभेदेन 
तत्तत्काव्यप्रधतधबन्सम्बतरूपत या साक्षान्सत्क्रयते । श्रोतृिामधप तथाधििस्िच्छशब्दान भिद्राधितान्द्तःकरिात्मना ं
सहृदयाना ं स्िाभीप्रायप्रधतम द्रा तत्र सडःक्रामधत । अतः कियेोऽसािधभप्रायः तद गोिरीभतूाः भतूभाधिनोऽधप 
पदाथा तत्र सहृदयैः श्रोतृधभः स्िाधभप्रायाभेदेन प्रत्यक्षा इि दृश्यन्द्ते ... तदेिंधििहेत धनबन्द्िनं 
कधिश्रोतृभािसंमीलनात्मकं भाधिकं द्रष्टव्यम् । अत एि िात्र कधिसंबन्सन्द्िनो भािस्य श्रोतृभािाभेदाध्यिधसतस्य 
प रस्फ रदू्रपस्य धिद्यमानत्िात् भाधिकव्यपदेशः । भािोऽन्सस्मन् धिद्यते इधत भाधिकम्’ । (बनहिीप्रत पान ७९-८०) 

 
भाधिक अलंकारातं िािीिी अनाक लता अत्यंत आिश्यक असते त्याम ळे अथगप्रतीधत तात्काळ होते. ही 

अथगप्रतीधत तात्काळ झाली म्हिजेि मग शृगंाराधद संिधलत अशा प रुषाथोपायभतू धिधशष्ट अथाला उधल्लधखत 
करिारा किीिा जो भाि म्हिजे आशय, तो किीप्रमािेि सहृदय श्रोत्यालाधह स्िाधभप्रायाशी अधभन्नतेने प्रतीत 
होऊन त्या काव्यातं प्रधतकबबीत झाल्याम ळे साक्षात्कृत होतो. उक्तीच्या स्िच्छतेम ळे रधसकािें अंतःकरि धिद्राधित 
होऊन श्रोत्याच्या स्िाधभप्रायािी म द्रा त्याधठकािी संक्रधमत होते. अशाप्रकारें किीच्या अधभप्रायाला गोिर झालेलें  
भतू, भािी पदाथग स द्धा त्या काव्यातं सहृदय श्रोत्यानंा स्िाधभप्रायाशी अधभन्नत्िाने आधि म्हिून प्रत्यक्षाप्रमािे प्रतीत 
होतात... म्हिून भाधिकािे जे हेतू साधंगतले आहेत त्या हेतंूनी य क्त असलेला अलंकार (म्ह. भाधिक अलंकार) 
कधि आधि श्रोता या दोघाचं्याधह संमीलनािी भधूम आहे. किीशी संबद्ध असलेला आधि श्रोत्याने स्िाधभप्रायाशी 
अधभन्नत्िाने ग्रहि केलेला भाि तेथे प्रत्यक्ष स्फ रतानंा धदसतो. म्हिून या अलंकाराला भाधिक म्हितात. त्यामध्ये 
भाि असतो म्हिून भाधिक. 

 
काव्यप्रकाशाच्या संकेतधटकें त माधिक्यिदं्रानीधह म्हटले आहे ‘भतूभव्याथाना ं लोकोत्तरत्िने 

अद्भ पतत्िात् अव्यस्तसंबन्द्िशब्दसन्द्दभगसमर्थपतत्िाच्च प्रत्यक्षायमाित्िम् । किभेधिः आशयः श्रोतधर प्रधतधबन्सम्बत्िेन 
अन्सस्त इधत भािः । ’ यामध्येधह िरील आशयि ग्रधथत केला आहे. मम्मटानंतर रूय्यकानंी स द्धा भाधिकाच्या 
धिििेनातं म्हटले आहे. ‘कधिगतो भािः आशयः श्रोतधर प्रधतधबम्बत्िेन अन्सस्त इधत भािो भािना प नः प मः िेतधस 
धिधनिशेनं सोऽिान्सस्त ।...’ (अलंकारसिगस्ि पा. २०० धत्रिेंद्रम् प्रत १९२५). भाधिक अलंकारािें स्िरूप ि कायग 
याबबतींत सिगि आलंकाधरकािें एकमत यािरून धदसून येते. [प्रािायग श्री. ल. पाढंरीपाडें गौरिगं्रथ – डॉ. देशपाडें, ग. त्र्यं. 
‘अलंकारािें स्िरूप ि कायग.’] 
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यानंतर भाधिकाधिषयी ‘कंठाभरिातं’ काय धििेिन आहे हे बघू. भाधिकाला कंठाभरिातं शब्दग ि, 
अथगग ि ि अलंकार समजून त्यािें धििरि केले आहे. त्याला शब्दग ि मानून भोजराज प ढीलप्रमािे धिििेन 
करतो – 

‘भाितो िाक्यिृधत्तया भाधिकं तद दाहृतम्’ । 
 

जसे – एह्यधंह ित्स रघ नन्द्दन पूिगिन्द्द्र 
 

ि म्बाधम मूिगधन धिरं ि पधरष्ट्िजे त्िाम् । 
आरोप्य िा हृधद धदिाधनशम िहाधम 
िन्द्देऽथिा िरिप ष्ट्करकियं ते ॥  

 
येथे प्रकषगिशात् ककिा अनौधित्याने नमस्कार करिे ककिा ‘िरिप ष्ट्करकियम्’ इ. पदाने भाधिक 

अलंकार द्योधतत होतो. 
 
भाधिकाला अथगग ि समजून त्यािें धिििेन तो असे करतो – 
 

‘साधभप्रायोन्सक्तधिन्द्यासो भाधिकत्ि ंधनगद्यते ।’  
यथा –दृकष्ट हे प्रधतिधेशधन क्षिधमहाप्यस्मद्गृ’हे दास्यधस 
प्रायेिास्य धशशोः धपता न धिरसाः कौपीरपः पास्यधत । 
एकाधकन्द्यधप याधम तिरधमतः स्त्रोतस्तमलाक लं 
नीरन्द्ध्रास्तन माधलखन्द्त  जरठच्छेदा नलग्रन्द्थयः ॥  
अत्र तमालमालािलधयतसधरत्तीरकृतसंकेतायाः क लटायास्तनौ भाधिनां 
परप रुषनखक्षताना ंनलग्रन्द््या लेखव्याजगोपनेन साधभप्रायभिनं भाधिकम् ॥  

 
भाधिकाला अलंकार समजून असे धलधहतो – 
 

स्िाधभप्रायस्य कथनं यधद िाप्यन्द्यभािना । 
अन्द्यापदेशो िा यस्त  धत्रधििं भाधिकं धिद ः ॥  
मते िास्माकम द भेदो धभद्यते नैि भाधिकात् । 
व्यक्ताव्यक्तोभयाख्याधभधस्त्रधििः सोऽधप कर्थ्यते ॥  

 
नंतरच्या आलंकाधरकानंी त्याला अलंकार म्हिून मान्द्यता धदली आहे. धिश्वनाथ त्यािे लक्षि असें करतो 

– 
 

अद्भ तस्य पदाथगस्य भतूस्याथ भधिष्ट्यतः । 
यत्प्रत्यक्षायमाित्ि ंतद्भायधिकम दाहृतम् ॥ ’ 



 

अनुक्रमणिका 

भाधिक अलंकारािें हे स्िरूप ि कायग लक्षातं घेतल्यानंतर भिीने बाराव्या सगात त्यािा कसा उपयोग 
केला आहे इकडे िळू भाधिकािें एक स्िरूप म्हिजे त्याला केिळ अलंकार मानिे ि द सरे म्हिजे तो प्रबिंािा 
ग ि मानिे यापैकी बाराव्या सगात तो प्रबंिािा ग ि या स्िरूपातं संपूिग सगाला व्यापून आहे. 

 
‘कथायाः स्िधभनीतता’ म्हिजे ती घटना प्रत्यक्ष घडत आहे. अशी शब्दािंी योजना करण्यािी किीिी 

शन्सक्त. ‘हन मंताने लंका नगरीिा धिध्िसं केला, जनस्थानातं राहिाऱ्या खर-दूषिाधद राक्षसािंा संहार झाला, 
प्रत्यक्ष सभाभिन देखील जाळल्या गेले. लंकेिी झालेली ही द रिस्था पाहून राििािी माता कैकसी धिभीषिाला 
राििाकडे पाठधिते. ह्या घटनेपासून प्रस्त त सगाला प्रारंभ झाला आहे. अमृत आधि धिष हे सहोदर जगताला 
कष्टदायक असिाऱ्या हलहलािें प्रशमन अमृताने व्हाि ेि देिानंा आनंद व्हािा तसे हे धिभीषिा ! लोकानंा पीडा 
देिाऱ्या, गिोद्धत ि त झा सहोदर असलेल्या ह्या राििाला उपदेश करून शातं कर. अरे, धहमव्याप्त, जधमनीिर 
पडलेली, धनमािाकधरता तारका ज्याप्रमािे उत्पातकारक म्हिून कष्टप्रद ठरते त्याप्रमािे धिषादग्रस्त जधमनीिर 
बसलेली ि केस मोकळे सोडलेली ही सीता लंकािासी राक्षसानंा भय उत्पन्न करिारी आहे म्हिून धतला रामाकडे 
परत पाठि असा त्याला उपदेश कर.’ या धिषयािर िारंिार धििार करिारा धिभीषि मातेने पे्ररिा धदल्यािर 
बराि िेळ धििार करून राििाकडे जातो. 

 
िादश सगाच्या िर धदलेल्या ििगनाच्या सहा श्लोकातं भिीने उदात्ताथािे प्रकटन केले आहे. असें 

टीकाकार जयमंगल ि शषेराज शमा म्हितात. ह्या सहा श्लोकातं धिभीषिािें जे ििगन केले आहे, त्याच्या िारा ं
भिीने आपल्या समोर धिभीषिािें धित्र उभे केले आहे धिभीषि कसा होता? भधि ििगन करतो – 

 
धिधनद्रम्, कृतदेितािगम्, दृष्टयैि धित्तप्रशमं धकरन्द्तम्, आधिष्ट्कृताडःगप्रधतकमगरम्यम् – धिभीषि धिधनद्र 

म्हिजे जागा होता तर रािि मदान्द्ि म्हिजे कायाकायगधििके नष्ट झालेला ि म्हिूनि झोपला होता. 
 
कृतदेितािगम् – धिभीषि देितािें पूजन करिारा म्हिजे त्यािंा धमत्र होता तर रािि शत्र  होता. 
 
दृष्टयैि धिन्द्तप्रशमं धकरन्द्तम्. त्यािी दृधष्ट एिढी स्नेहपूिग होती कीं केिळ दृधष्टके्षपाने तो इतराचं्या 

अंतःकरिानंा शातं करिारा म्हिजे आनंधदत करीत होता. 
 
आधिष्ट्कृताडःगप्रधतकमगरम्यम् – ह्या धिशषेिाने त्यािे व्यन्सक्तमत्ि दाखधिले. तो प्रसािनािंा िापर करीत 

होता. परंत  केिळ त्याच्याम ळे स ंदर होता असे नाही तर त्यािें अंतःकरिाधह तेिढेि उठािदार होते. त्यािें 
बाह्यशरीरि स ंदर होते असें नाही तर त्यािी एकूि ितगिूक इ आकषगक होती, असें येथे स िधिलें  आहे. 

 
धिष आधि अमृत हे दोघे सहोदर, तसे रािि आधि धिभीषि सहोदर. धिष सम द्रमंथनापासून प्रथम बाहेर 

पडलें  नंतर अमृत, म्हिून धिष क्रमाकंाने मोठे. परंत  त्यािें प्रशमन मागाहून जन्द्मलेल्या अमृताने होते त्याप्रमािे 
रािि ियाने मोठा असला तरी अमृताप्रमािे ग ििान् असल्याने त्यािी आई कैकसी त्याला राििाला उपदेश 
कराियाला पाठधिते. अमृत देिानंा आनंद देिारे त्यािप्रमािे धिभीषिधह देितािंी पूजा करिारा म्हिून 
‘नाकसदाम् आनन्द्दनः’ हे धिशषेि िापरले आहें. 



 

अनुक्रमणिका 

सीता म ळातं िागंली असेल परंत  राक्षसक ळािा धिध्िसं धतच्याम ळे घडून येिार आहे. म्हिून धतला 
‘जनस्य त्रासकरीम्’ १२-३ असें शब्द भधि िापरतो. तशीि तारका म ळातं िागंली परंत  ती लोकानंा भीधत उत्पन्न 
करिारी म्हिून त्रासदायक असते. म्हिूनि ‘येन सीता ंजहाधत तथा क याः’ । रािि सीतेला परत पाठिील असा 
उपदेश राििाला कर असें कैकसी सागंते. 

 
हलाहलािे पिन कराियाला ज्यािळेेस देिदानिापंैकी कोिीधह तयार नव्हते त्यािेळेस शकंरानंी धिष 

प्राशन केले. त्या धिषाप्रमािे भयंकर असिाऱ्या राििािें प्रशमन रामिन्द्द्रधह करील, त्यापूिी धिभीषिाने 
राििाला सीता परत पाठधिण्यािा उपदेश करािा म्हिून कैकसी त्याला सागंते. ििर्थ्या श्लोकातंील ‘क लानन्द्द’ 
हे धिशषेि अधिक समपगक आहे. धिभीषि क ळाला आनंद देिारा होता तर रािि द ःख देिारा होता. 

 
पािव्या श्लोकातं लंकेिी झालेली द रिस्था ििगन केली आहे. म्हिून धतच्या रक्षिासाठी धिभीषिाला 

पाठधििे ही कल्पना उठून धदसते स िी :- धिभीषि धििान् होता. राििाच्या कृत्याबद्दल तो सतकग  होता त्याधिषयी 
दीघग कालपयंत धििार करीत होता ही गोष्ट "धिकीर्थषते के्षमंकरे पूिगतरं स तन्सस्मन् ॥ १२ /६ याहून धदसते. आईने 
पे्ररिा धदल्यािर देखील तो अधिक धििार करतो. 

 
िरील सहा श्लोकातं केलेल्या ििगनातं भिीने आपल्यासमोर धिभीषिािें धित्र उभे केले आहे. 
 
यानंतर प्रहस्त, रािि, धिभीषि, मातामह, क ं भकिग इ. च्या भाषिातं धित्राद्भ ंताथािें ििगन आले आहें. 

या मन्द्त्रधनिगयाख्यानातं शब्दािंी अधतशीलता ि क शलता हें ग ि धदसून येतात. 
 
ज्यािळेेस धिभीषिाने सभेंत प्रिशे केला त्यािळेेस अत्य ज्ज्िल कसहासनािर रािि बसला होता ि िाली, 

खर इ. िा झालेला नाश, शहर जाळल्यानंतर नोकरासंधहत अक्षक मारािा िि झाल्यानंतर शत्र सेना सम द्र पार 
करण्यािी इच्छा करीत असतानंा कसें िागाि ेया बाबतींत मंत्र्यानंा योग्य सल्ला धििारीत होता. 

 
याि धठकािीं भिीने एका ज लमी राजािें धित्र रेखाटलें  आहे. स्ितःच्या दूतानंा ताडन करण्यािा 

अधिकार राजानंा असतो परंत  शत्रूंच्या दूतानंा तो ताडन करू शकत नाही. रािि तसें करीत होता ही गोष्ट 
दौिाधरकाऽभ्याहतशक्रदूतम् १२/७ यािरून धदसून येते. त्यािे िारपाल इंद्राच्या दूतानंा मारीत होते. शत्रलूा त्यािे 
भय िाटत होते. यातं आियग नाही परंत  त्यािेधह लोक त्याला भीत असत. धिभीषिाला राििाच्या सभेंत मानािें 
स्थान होते. सभेमध्ये प्रिशे करण्याकधरता त्याला राजाच्या आजे्ञिी गरज नव्हती हे ‘अनािधेदतसंप्रधिष्टः’ १२/८ 
यािरून धदसून येते. 

 
निव्या ि दहाव्या श्लोकातं राििािें धित्र भधि आपल्याप ढे रेखाटतो. प्रलयकालीन अग्नीच्या 

िूमराशीप्रमािे रािि धदसत होता. अन्सग्नत ल्य अत्य च्च कसहासनािर तो आरूढ झाला होता. प्रलयकालीन 
मेघाप्रमािे भयंकर, स्िभािाने तीष्यरि ि अग्नीकिापं्रमािे त्यािें नेत्र होते. स्नेहपूिग नेत्राने पाधहल्यािर देखील 
शषेनागािें भय उत्पन्न करिारी त्यािी दृधष्ट होती. अंिकाराच्या आकारासारखी त्यािी आकृधत होती. तरी 
स्ितःच्या बलाने, तेजाने जगतातं प्रधसद्ध असलेल्या सूयाला तो कजकत होता. 



 

अनुक्रमणिका 

सगग १२ श्लोक १९ - ‘सस्थाि कैलासिरः’ हे राििािें धिशषेि आहे. कारि त्याने धशिासधहत कैलास 
पिगत उिलला होता अशी कथा आहे ही कथा रामायिाच्या उत्तर काडंातं ििगन केली आहे. ती अशी – क बेराला 
कजकल्यािर राििाने त्याच्याकडून प ष्ट्पक-धिमान घेतलें  आधि तो कैलासपिगतािर उतरला ि स्कंिािें 
जन्द्मस्थान असलेल्या "शरििातं" गेला. प ष्ट्पक धिमान मागाति टाकून धदले. तो जेंव्हा स्ितःच्या तालातं गायन 
करीत होता तेंव्हा तेथे धशिािा दूत नंदी आला ि प ष्ट्पक मध्येि कसें टाकले असें धििारू लागला. प ढे म्हिाला 
- "तंू येथून धनघून जा या पिगतािर शकंर नृत्य करीत आहेत. स पिग, नाग, यक्ष, देि गंििग, राक्षसाधद सिग 
भतूमात्रानंा अगम्य हा पिगत आहे. तू येथे कसा आलास ?" हें ऐकताि राििाला भयंकर क्रोि आला आधि 
म्हिाला "कोि हा शकंर". नंतर तो पिगतािरील रस्त्यािर मिोमि गेला. तो तेथे नन्द्दी, शकंराच्या जिळि 
बसलेला आढळला. माकडासारखा त्यािा िेहरा पाहून रािि जोरातं हसला तेंव्हा नन्द्दीने शाप धदला कीं, 
"त झ्या धिनाशाकधरता माकड जन्द्माला येतील". त्यािे हें शब्द न ऐकताि रािि पिगतािर जाऊन म्हितो, - हा 
शकंर एखाद्या राजाप्रमािे कोिाच्या प्रभािाने येथे धनत्य नृत्य करतो. ज्या त झ्या पिगताने माझ्या प ष्ट्पकािी गधत 
क ं धठत केली त्याला उपटूनि टाकतो. असें म्हिून त्याने हात पसरधिले ि पिगत तोलून उिलला त्याबरोबर 
देिगि कंधपत झाले. पािगती घाबरली ि भीतीने महेश्वराला धबलगली. तेंव्हा शकंराने पायाच्या अंगठ्याने पिगत 
दाबला. त्याबरोबर राििािें हात दाबल्या गेले ि तो जोरांत ओरडला. त्यािे ते ओरडिे तै्रलोक्यातं ऐकायला 
गेले. तेंव्हा त्यािें मंत्री त्याला म्हितात, "हे दशानना नीलकण्ठ उमापधत महादेिाला प्रसन्न करून घे. 
त्याच्याधशिाय इतर कोिीधह रक्षि करू शकिार नाही." त्याने एक सहस्त्र िष ेधशिािी स्त धत केली. शकंर प्रसन्न 
झाले ि म्हिाले, - "त झ्या शौयग ि िीयािर मी प्रसन्न झालो आहे. पिगताने कष्टी झाल्यािर तंू जो करून 
ओरडलास, त्याने लोकत्रय भयकंधपत झाले (की कोितें भय उत्पन्न झाले.) म्हिून तंू रािि नािाने प्रधसद्ध 
होशील." नंतर राििाने उःशाप माधगतला. शकंराने िन्द्द्रहास नािािें एक खडं्ग त्याला धदलें . ि साधंगतले कीं, हे 
खडे्ग किीधह नष्ट होिार नाही ि ज्यािळेेस ते नाश पािेल त्या िळेेस ते माझ्याकडे परत येईल. 

 
अमरतेम ळे मृत्य लोकाला कजकिारे तेजस्िी देिगि तृष्ट्िेने व्याक ळ होऊन मोत्यािंा िषाि करिाऱ्या 

मेघाकडे जातात त्याप्रमािे यमलोकाला िश केलेले राक्षसगि रत्न देिाऱ्या धिभीषिाकडे गेले. 
"धजतमृत्य लोकाः" या धिशेंषिािरून यमलोकाला देखील राििाने कजकले होते असें धदसतें सभेमध्ये सिांिे 
स्थान धनधित असलें  तरी जेंव्हा एखादी प्रधतधष्ठत व्यन्सक्त येथे प्रिशे करते तेंव्हा सिग लोक आपापलें  स्थान सोडून 
धतला जागा देतात. येथेधह तसेि झाले आहे. धिभीषिाने प्रिशे करताि सिांनी त्याला स्थान धदले. आता रािि 
हात पसरिनू बोलाियाला स रुिात करतो त्यािा हात एकाद्या सापंासारखा धदसला, त्याने दहाधह बोटातं अंगठ्या 
घातल्या होत्या त्या सापंाच्या धजव्हेसारख्या लखलखीत होत्या कारि सोन्द्यािें धकरि त्यातूंन धनघत होते. 

 
सभेमध्ये राजािे जे प्रिानाधद लोक असतात ते त्याला सल्ला देतात. त्यातं दोन प्रकार धदसतात. काहंी 

राजाला आिडेल तसें बोलतात मग तें राजािा धिनाश घडिनू आििारे असेल ककिा नसेलधह. याउलट काहंी 
लोक राजाला त्यािें म्हििें पटो अथिा न पटो, त्याचं्या मनापासून त्यानंा जें पटेल तेंि ते सागंतात. ते राजाला 
उपकारक असतें राििाच्या सभेत असें दोनधह प्रकारिे लोक आहेत. पूिी उल्लेख केलेल्या बाबींिर रािि सल्ला 
धििारतो. तेव्हा प्रहस्ताधद म्हितात, "अरे राक्षसश्रेष्ठा, पधंडतम्मन्द्य अशा इन्द्द्रालाधह तंू कजकलेस । एका यःकधित् 
मानिािें पाधरपत्य कराियाला सभा कशाला बोलािलीस? " हे सिग बोलत असतानंा कोिी बाह  तर कोिी माडं्या 
थोपटतात. कोिी छातीला तर कोिी स्कंिाला स्पसग करतात. कोिी िन ष्ट्य, खड्गय, गदा, धत्रशूल इ. शसे्त्र 
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परजतात. सिांना आिशे िढतो. हे सिगजि राििाला जे हिहेिेसें िाटतें तसें बोलिारे लोक आहेत. उलट 
धिभीषि, मातासह हे स्ितःला काय िाटते ते बोलिारे आहेत. 

 
प्रहस्ताधदकािें िर धदलेले भाषि ऐकून धिभीषिाने बोलाियाला प्रारंभ केला. तो म्हिाला, - "राििाने 

य द्धाला प्रिृत्त व्हाि े यादृष्टीनें आपल्या प्रधतष्ठेला अन रूप जें काहंी सागंाियािे तें त म्ही साधंगतलें  तें प्रािाशंी 
व्यिहार करिाऱ्या िीर प रुषानंा सागंायलाि हिें. परंत  ग ह्यिादातं ब धद्ध प्रिान असते, शौयग नाही. मन्द्त्रातंधह 
शौयालाि प्रािान्द्य असेल तर ब धद्ध धनरिकाश होईल. धतला स्थानि राहिार नाही. इन्द्द्राला कजकिाऱ्या राििाने 
एका यःकधित् मन ष्ट्याला धभण्यािें कारि काय? यािर समस्त लंकाप री नष्ट करिाऱ्या हन मानानेि उत्तर धदलें  
आहे. ज्यािा दूत एिढा सामर्थ्यगसंपन्न त्यािा स्िामी धकती बलसंपन्न असेल यािा जरूर धििार कराियाला 
पाधहजे. ििाला योग्य असिारा हनूमान् आपल्या प्रमादाने लंकादहन करतो असें असेल तर ब्रह्मास्त्रबिंन देखील 
प्रमादि असािा असे त मिें मत आहे काय? ज्या हन मंताने ब्रह्मास्त्रबंिनधह खंधडत केलें  त्याला काय करिे अशक्य 
आहे? ककिा अशा दूतािा िि करिे तरी आपल्याला शक्य आहे काय यासंबिी धििार करा. " 

 
पलीकडे तो म्हितो, ‘जगातं असख्य आियगकारक गोष्टी आहेत. त्यातं असिारे लोक धजताधभमान 

आहेत. म्हिून केिळ स्ितःधिषयी अधभमान िरू नयें, असे म्हटले आहे. आपल्या कायात उत्तम यत्न करा ि 
धनधतसंपन्न बना. धििानािंा अपमान करू नका. धनतीनेि काये साध्य होत असतात. म्हिून अनीतीिें आिरि 
करू नका.’ प ढील श्लोकातं असाि उपदेश करीत भिी एक स ंदर स भाधषत सागंतो – धिधजगीष  राजािें ितगन 
कसें असाि ेयाधिषयी धिभाषि म्हितो – 

 
िृधद्धक्षयस्थानगतामजस्त्र ंिृकत्त धजगीष ः प्रसमीक्षमािः । 
घटेत सन्द्घ्याधदष  यो ग िेष  लष्यरमीनग तं म ञ्चधत िञ्चलाधप ॥ १२-२६ 

 
राज्यश्री ििंल आहे हे खरे तथाधप जो राजा, िृधद्ध, क्षय ि स्थान यािें फल म्हिून प्राप्त झालेल्या 

आपल्या ि शत्रूंच्या िृत्तीिा धनरंतर धििार करतो ि संधि, धिग्रह यान, आसन. संश्रय, िैिीभाि या ग िाचं्या 
बाबतींत योग्य प्रकारे प्रयत्न करतो. त्या धजगीष  राजाला राज्यश्री ििंल असली तरी सोडत नाही. पलीकडे 
धिभीषि म्हितो, शत्र  जर नीधतभ्रष्ट, अधजतेन्सन्द्द्रय, ि म्हिूनि कामक्रोिाधद अंतःशत्रूंनी पीडलेला असेल तर 
त्याच्या िृद्धीिी उपेक्षा करािी कारि असी िृधद्ध अप्रीतींिें कारि होऊन पधरिामी सिािा समूळ नाश करते. 
उलट प्रजािंा ज्याच्यािर अन राग आहे ि म्हिून फलान सारी असा स्ितःिा क्षय देखील धिधजगीष  राजाने सहन 
करािा. संिीिा स्िीकार करािा. धिभीषि याधठकािीं असे स िधितों कीं, त मिा शत्र  राम तो नीधतसंपन्न ि 
धजतेन्द्द्रीय आहे. सध्या त्यािी द रिस्था धदसत असली तरी ती उपेक्षिीय नाही. उलट राििािर त्याच्या प्रजािंा 
अन राग नाही. म्हिून त्याने रामािी उपेक्षा करिे योग्य धदसत नाही. तर त्यािी सीता त्याला परत देऊन टाकािी 
ि योग्य मागािे अिलंबन करािे संधि ि धिग्रह करिाऱ्या राजाला जर अन कूल असा शत्रिूा क्षय ि स्ितःिी िृधद्ध 
धदसून येत नसेल तर योग्य कालािी प्रधतक्षा करीत आसनािा अिलंब करािा कारि शिेटी स्ितःिी िृधद्ध ि 
शत्रिूा क्षय साििे ही गोष्ट प्रम ख आहे. संधि करू इन्सच्छिाऱ्या धिधजगीषनेू स्ितःिी िृधद्ध सािािी ककिा एकातंातं 
धिषाधददानानंी शत्रलूा जजगर करािे, त्याच्या लोकानंा देशादींिे दान देऊन आकृष्ट कराि ेककिा त्याच्या शत्रूंशी 
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त्यािा कलह करिनू संधि- भगं करािा. अन रागािे प्रदशगन करून आपल्या शत्रूंच्या मध्ये परस्पर धििेष उत्पन्न 
करून शत्र मंडळातं फूट पाडािी आधि येन-केन –प्रकारेि आपली िृधद्ध सािािी. 

 
एखादा िाडंाळ ड करािा िि करू शकत नाही ि क त्र्याला सोडून देतो ककिा ते दोघेधह त्याला हिे 

असल्याने त्यानंा परस्पराकंडून मारधितो. त्याप्रमािे धिधजगीष  राजाने शत्रूंना मारण्यास असमथग म्हिून ि द बगल 
राजाकडून ठार होऊ शकत नाही म्हिून – शत्रूंमध्यें परस्पर कलह उत्पन्न करून स्ितः द गाधदकािंी िृधद्ध करून 
आसनािा अिलंब करािा. केिल प्रयािाने शत्र ू कजकण्यासारखा असेल तर आपल्या देशािें संरक्षि करून 
प्रयािािें आिरि करािें. शत्रिूा नाश ि शत्रकूडून आपल्या दूगाधदकािें रक्षि आपि करू शकण्यास समथग ठरत 
नसेल तर द सऱ्या बलितंािा आश्रय करािा ककिा संधि ि धिग्रह दोनही बाजंूनी धििार करून एका शत्रशूी संिी 
ि द सऱ्याशी धिग्रह कराियाला पाधहजे. जयाधभलाषी राजाने याप्रमािे शत्रिूें ि स्ितःिे बलाबल अजमािीत संधि 
– धिग्रहाधद षड्ग हिािंा धििारपूिगक प्रयोग करािा. 

 
यानंतर धिभीषि राििाला उदे्दशून म्हितो, "राजा, तू तर लोकातं अप्रीधत उत्पन्न केलीस ि 

राजसमूहाला प्रक धपत केलेस म्हिून त झी िृधद्ध श भकारक िाटत नाही. याउलट रामाच्या बाबतीत धदसते. त्याने 
लोकािंा अन राग संपादन केल्याने राजमंडल त्याच्यािर संत ष्ट आहे म्हिून राम त झ्यापेक्षा िरिढ भासतो. त ला 
आपली ही न्द्यनूता दूर कराियाला पाधहजे. त ला कजकिाऱ्या िालीला देखील एका बािाने ठार केले. स ग्रीिाला 
राजा बनधिले. राजा, त्याििळेेस त झ्या कायािा नाश झाला. माझ्या प्रतापानेि शत्र नाश झाला असें म्हित 
असशील तर ऐक – राजा, पूिीसारखा लोकािंर प्रभाि पाडिारा त झा पराक्रम आता राधहला नाही. राििा, तू 
रामाशी य द्ध करिे उधित नाही. कारि तंू कामक्रोिाधद षड्व गाच्या अिीन झाला असून मूखग पधरिाराने घेरलेला 
आहेस. ज्यािे धमत्र नष्ट झाले आहेत अशा धनन्सन्द्दत ग ििान् जनानंी तंू य क्त आहेस. त झे रामाशी य द्ध म्हिजे 
हत्तीशी य द्ध करिे आहे. नम्र जनानंी उपभोग्य असलेल्या रामिदं्राला तंू शरि जा. म्हिजे त झी भीधत नाधहशी 
होईल." या श्लाकाने ही संिी साधंगतला आहे. त्यािें लक्षि असें – 

 
प्रिृत्तंमन्सन्द्त्रिाक्रान्द्तो राजा बलबताबलः । 
सन्सन्द्िनोपनमेत्तिूग दण्डकोशात्मभधूमधभः ॥  
 

रािि आधि रामािे संिान होिेधह य क्त आहे हे दाखिीत तो म्हितो रामिन्द्द्र सीतेिें अपहरि झाल्याने 
ि आम्ही अक्षयक माराधद आमच्या बािंिाचं्या मरिाने संतप्त आहोत. याकधरता संतप्त लोखंडािा संतप्त 
लोखंडाशी संधि व्हािा त्याप्रमािे आमच्या शत्रूंशी आमिा संधि व्हािा म्हिून तंू सीतेला सोडून दे. संधिधशिाय 
आमिें जीधित धटकू शकिार नाही. दोन व्यक्तींिा धिग्रह योग्य नाही तर एक हीन ि द सरी अधिक अशा दोन 
व्यक्तींिा संधि कसा योग्य होईल? कच्चे घट परस्पराचं्या अधभघाताने नष्ट होतात त्याप्रमािे दोन त ल्यबल शत्र  
मृत्यलूा प्राप्त होतील परंत  त म्ही दोघे सारखे धदसत नाही. राम उत्साह शक्तीने य क्त असून त्यािें मण्डल 
अन रागय क्त आहे. याउलट तंू इन्द्द्राधद अनेक उत्तमोत्तम शत्रूंनी िढेलेला आहेस. म्हिून रामाशी तू संधि करािास 
धिग्रह करू नये. िाधदतोषन्द्यायाने, रामािी हीनता जािित असली तरी ि तंू स्ितःला अधिक मानीत असला तरी 
त मिा धिग्रह योग्य नाही. ही गोष्ट पटिनू देण्यास प ढील श्लोकातं एक उत्तम स भाधषत साधगतले आहें – 
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दण्डेन कोशने ि मन्द्यसे िेत् प्रकृष्टमात्मानमरेस्तथाधप । 
धरक्तस्य पूिेन िृथा धिनाशः पूिगस्य भङे्गर बह  हीयते त  ॥ १२-४३ 

 
राजा, तंू स्ितःला ित रंग बल ि खधजन्द्यानंी शत्र पेक्षा िरिढ मानीत असशील तथाधप हीन शत्रिूा 

पूिाकडून धिनाश होिे धनष्ट्फळि आहे ि पूिािा पराजय होिेधह हाधनकारकि आहे. तात्पयग िृथा संकट ओढिून 
घेण्यापेक्षा ि ज्याला कजकून काहंीि फळ नाही त्याला कजकण्यापेक्षा संधि करिेि श्रेयस्कर आहे. आपल्यापेक्षा 
कमी (बलिान्) असिाऱ्या शत्रलूा कजकण्यातही धिजयािें फल धमळतें असे म्हित असशील तर ऐक ज्यािे 
अन िर द ःधखत आहेत त्याने संधदग्ि अथात प्रयत्न करािा परंत  त झ्यासारख्या कृतकृत्य असिाऱ्या राजाने 
संशयजनक कमात यत्न करू नये कारि लष्यरमी त्याच्यािर पे्रम करीत नाही. संपत्तीच्या लालसेने दधरद्री मन ष्ट्य 
स्ितःिी न्सस्थती न जािता कमात प्रिृत्त होिो परंत  त झ्यासारख्या कृतकृत्य असलेल्या राजाने प्रस्त त कमात प्रिृत्त 
होिे अन धित आहे असा येथे धिभीषिािा अधभप्राय आहे. ज्याच्यािर प्रकृधतमंडळ अन रक्त आहे अशा राजाने फळ 
प्राप्त करण्याकरीता शन्सक्तधिषयक अशा धनदोष ि अनेक प्रयोजनय क्त कमािा धिग्रहाने आरंभ करािा. याच्या 
उलट जर असेल तर त्यािें प्रयास धनष्ट्फळ होतात. रामाशी धिग्रह केल्याने माझेधह असेि होईल असें म्हित 
असशील तर ऐक. नीधतज्ञ रामाला तंू कजकू शकत नाहीस. त्याच्याशी धिग्रह करशील तर क्षयाधद दोष धनधित 
आहेत, फलप्रान्सप्त मात्र काहंी नाही. यािा शिेट श भकारक नाही. म्हिून रामाशी तंू य द्ध प कारू नये. त्याम ळेि 
आम्हा सिांिे कल्याि होईल. रामाच्या स नीतीिें ििगन करीत तो म्हितो, अरे, रामाच्या बािाने िालीिा िि 
करून काय सािलें  नाहीं? त्याने सिग धमळधिलें  त झ्या धमत्रािा (िालीिा) नाश, रामाच्या अन कूल धमत्रािा 
(स ग्रीिािा) लाभ, म्हिून तो रामाच्या संकटातं ससैन्द्य त्यािा उपजीव्य ि होिे इत्याधद बरेि काहंी धमळधिलें . 

 
भेदनीतीिा अिलंब करून स ग्रीिाला अन कूल करू इन्सच्छत असशील तर ऐक. स ग्रीि लोभाने ककिा 

भयाने रामाला जाऊन धमळाला नाही कीं, जेिेकरून राम-स ग्रीिातं तंू भेद उत्पन्न करशील. क्रोि, लोभ, भय, 
अपमान हे िार हेतू भेद, धनमाि करू शकतात. त्यापैकी येथे लोभ ि भय यािंा धनदेश केला आहे. सज्जनानंी 
िोखाळलेल्या मागाने जािारा ि राज्य प्राप्त केलेला स ग्रीि प्रत्य पकार करण्याच्या इच्छेने रामाला येऊन धमळाला 
आहे. स ग्रीिाचं्या अन िरानंा देखील तंू िश करू शकत नाहीस. कारि ते केिळ फळ खािारे म्हिजे धमष्टान्नािी 
लालसा नसलेले, जलप्रिाहाजिळ लतागृहातं राहिारे म्हिजे रम्य प्रासादािंी अधभलाषा नसलेले, देिागंनाशंी 
रममाि होण्यातं अनधभज्ञ म्हिजे त झ्याकडे असलेल्या देिललनािंी इच्छा नसलेले, पश  योनीिें असल्याने 
इन्द्द्रनीलाधद रत्नािंा हव्यास नसलेले हनूमान् नीलाधद श्रेष्ठ िानरातं देखील भेद उत्पन्न करू शकत नाही. अशा 
ििगनाच्या भधिकाव्यातंील ४९ व्या श्लोकातं पधरकर- अलंकार आहे कारि सिगत्र साधभप्राय धिशषेिें िापरली 
आहेत. भारिीच्या धकराताज नीयातं असाि एक श्लोक आहे. तो असा – 

 
महौजसो मानिना िनार्थिता िन भृगतः संयधत लब्िकीतगयः । 
न संहतास्तस्य न धभन्निृत्तयः धप्रयाधि िानछन्द्त्यस धभः समीधहत म् ॥  

(धकरात. १-१९) 
 
स ग्रीिाने प त्रित् पालन केलेला ि यौिराज्यपदािर बसधिलेल्या अंगदातं देखील भेद उत्पन्न करिे शक्य 

नाही. रामापेक्षा िरिढ ककिा रामासारखा द सरा कोिीधह बलाढ्य मला धदसत नाही. कीं, ज्यािा आश्रय करून 
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आपि जय धमळिािा. त ला िरदान देऊन प्रत्यक्ष ब्रह्मदेि देखील पिात्ताप पािला कीं, हे मी काय केलें , इन्द्द्राधद 
देिगि तर प्रथमि धिरूद्ध गेले आहेत म्हिून आम्हाला सहाय्य करिारा कोिीि धदसत नाही. द गािा आश्रय 
करिे देखील अय क्त आहे. द गािा आश्रय करिाऱ्यानंा देखील फार धदिस गेल्यानंतर पान्सष्ट्िगग्राह (पषृ्ठिती शत्र ) 
इ. हानीिें कारि उत्पन्न होतें. संपूिग जगताशीि आमिें िैर उत्पन्न झाले आहें. हे दशानना, द गांिा उपरोि 
करिाऱ्या शत्रूिी बराि काळ धनघून गेला तरी हाधन होत नाही. अशा धरतीने सिग बाजंूनी धििार केल्यािर रामाशी 
संधि करिे हाि एकमेि उपाय आहे असें िाटते. ’ 

 
धिभीषिािें हे भाषि ऐकल्यानंतर तें अतीि उपय क्त आहे असें समजून राििािा माल्यिान् नािंािा 

मातामह बोलाियाला प्रारंभ करतो. त्याच्या िािगक्यािें धित्र रेखाटतानंा भधि म्हितो – 
 

प्रोन्नम्य देहं पधरिामनभ्रम् । 
स्खलिधलिािगककम्प्रमूिा ॥ १२-५५ 

 
पधरिामनभ्रम् म्हिजे िृद्धात्िाम ळे िाकलेलें  शरीर, प्रोन्नम्य म्हिजे बोलण्याच्या आिेगाने ते ऊंिािनू, 

स्खलिधलः म्हिजे त्याच्या शरीरािर िळ्या पडल्या होत्या ि िािगककम्प्रमूिा म्हिजे िृद्धपिाम ळे त्यािे मस्तक 
कंधपत झालें  होते. भिीने िापरलेली ही सिगि धिशषेिे आपल्यासमोर माल्यिान् उभा करतात. 

 
माल्यिान् म्हितो ‘अरे, राम एकटा असून पादिारी आहे, त्याच्या हातात केिळ िन ष्ट्य असून तो एक 

मन ष्ट्य आहे. असें असतानंाधह ज्याने अनेक मायािी ि आकाशगत िौदा हजार राक्षसािंा धिध्िंस केला त्याला 
त म्ही केिळ एक मन ष्ट्य समजता काय? त म्ही संतप्त केलेल्या देितासंह ऋष्ट्यश्रृंग ि ब्रह्मषींनी, कजकण्याला 
अशक्य असें मन ष्ट्यािें रूप घेतलेल्या रामाला िानरासंह आमिा धिनाश करण्याकंधरता उत्पन्न केलें  आहे. 
इन्द्द्राच्या िज्रप्रहारानंीधह िूिग न होिाऱ्या नम धि नामक दैत्याच्या मस्तकािा, केिळ जलाच्या फेसाने भेद केला 
त्याप्रमािे हा मानि रूप िारि केलेला राम देिाचं्या कायािे सािन आहे हे जािायला हि.े धस्त्रयानंी सहन 
करण्यासारखे नख कोठे? ि पिगताप्रमािे असिारी धहरण्यकधशपूिी छाती कोठे? परंत  देिािंी ही नीधत बघा कीं 
नृकसहािें रूप िारि करून त्याने धहरण्यकधशपूिें िक्षःस्थळ फाडलें . हे राजन्, प्रमात करिारा आिारहीन तंू 
मूनींच्या शत्र त्िािें कारि झाला आहेस. क ळातं शाधंत नादंािी असें िाटत असेल तर धिभीषिाने साधंगतल्याप्रमािे 
आिरि कर. ’ 

 
माल्यिानाचं्या घोषाने धनदे्रतून उठलेला ि सिग भाषि ऐकलेला क ं भकिग आकाशातंील जलपूिग गजगना 

करिाऱ्या मेघाप्रमािे बोलाियाला लागला. माल्यिानाच्या आिाजाने क ं भकिािा धनद्राभगं होिे ही कल्पना येथे 
एकदम निीन आहे. इतरत्र कोठेधह आढळत नाही. तसेि माल्यिानाच्या िृद्धािस्थेतधह त्याच्या ह्या आिाजािें – 
कीं ज्याम ळे क ं भकिािी धनद्रा भगं होते – आियग िाटते. ‘स्फ रद्घटनः साऽम्ब धरि’- ह्या धिशषेाने क ं भकिाच्या 
आिाजािी यथाथग कल्पना येते. तो म्हितो, - ‘राजा, द गादी कमांिा आरंभ म्हिजे उपाय, देश ि काल, 
मन ष्ट्यद्रव्यसंपधत्त, आपधत्तप्रतीकार आधि अथगधसधद्ध या पािानंा मन्द्त्रागं म्हितात. हे राक्षसराज, जो जयाधभलाषी 
राजा धक्रयेच्या उपाय इ. च्या बाबतीत योग्य कालािे ि देशािें अधतक्रमि करीत नाही. त्यािेि कायग धसद्ध होते. 
याउलट धिधशष्ट काळ धनघून गेल्यािर जो यत्न करतो त्यािी कायगधसद्धी होत नाही. ऐन मध्याह्नी सूयग उष्ट्ितेिा 
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ि िन्द्द्र रात्रीच्या िळेी शतै्यािा त्याग करील. परंत  लोकािंा धतरस्कार करिारा मन ष्ट्य, अनथग हाि ज्यािें मूळ 
आहे असा द रधभमान सोडिार नाही. सीतेला रामाकडे पोिधििे हाि त झ्या रक्षिािा खरा उपाय आहे आधि 
नेमका तोि त ला नको आहे असें येथे धिभीषि स िधितो. राजा, परकहसाधद कू्रर धक्रया ि परस्त्रीगमन हीं 
प ण्यक्षयािीं कारिे आहेत असें धििज्जन सागंतात, ही दोनधह त ला द ष्टफळ देतील. िास्तधिक तंू यािकानंा काय 
धदलें  नाहीस? ककिा कोित्या धिषयािंा अन भि प्राप्त करून धदला नाहीस? याप्रमािे कृतकृत्य झालेल्या माझा 
त झ्याकधरता मृत्य  धनधित असेल तर मी काय धमळधिले नाही? सिगि प्राप्त केलें . प्रहस्ताधद लोकांनी धदलेल्या 
द नीतीने िागल्यास काय फल प्राप्त होईल? काहंीि नाही. प्रत्यक्ष य द्धातं मी माझ्या पराक्रमाने रामािा प्रतीकार 
करीन.’ एिढे बोलून तो धनधद्रस्त झाला. नंतर धिभीषि राििाला म्हितो - ‘कारिाधशिाय उत्पन्न झालेली िूळ 
ि कठोर आधि ििंल िायूने झाकाळलेल्या धदशा अस्िाभाधिक मृग ि पक्षी याचं्या शब्दांनी जिू ंआपल्या मृत 
पतीला बोलिीत आहेत असें प्रतीत होते. िूसर धकरिानंी य क्त असलेला सूयग केसर पसरलेल्या कसहाच्या 
म खाकृतीप्रमािे लोकातं भय उत्पन्न करिाऱ्या धछद्राला धिस्तारीत लोकानंा खाण्याकंधरता जिू उधदत होत आहे. 
भगृ िशंातं उत्पन्न झालेल्यािंा क लग रु श क्र अगस्त्यासधहत धिन्द्ध्य पिगताच्या धशखररूपी मागािर गेला आहे. 
धदिसा बृहस्पधत धदसत आहे ि उल्का परृ्थ्िीला कंधपत करीत आहे. मेलेल्या राक्षसािें मासं खाण्याकधरता कठोर 
शब्द करीत, ओरडत ि प्रदीप्त अग्नीच्या म खाप्रमािे भयंकर धदसिारे श्रृगाल इ. जंत  धनभगय होऊन लंकेच्या 
िारधह धदशानंा धफरत आहेत. गोप, प ष्टस्तन असून कमी दूि देिाऱ्या गायीिें स्िाभाधिक रंगाने रधहत ि नीरस 
दूि काढतात. हिनीय घृताक्त काष्ठसंपन्न अन्सग्न कीडे ि केसामं ळे पेट घेत नाही. ही सिग द धिन्द्हें पाहून मोठ्या 
स्नेहाने राििा, त ला ंअसें सागंतो कीं, तंू सीतेला परत पाठि. कारि – 

 
िदन्सन्द्त द ःखं ह्यन जीधििृते्त न्सस्थताः पदस्थं पधरिामपर्थ्यम् ॥ १२-७४ 

 
सेिक स्िामीला आरंभी द ःखकारक िाटत असलें  तरी पधरिामी धहतकारक असेंि सागंत असतो. अरे, 

जोपयंत राम धछन्नधिन्सच्छन्न अंगानंी, रिागंिािर पसरलेल्या, मेलेल्या फाडलेल्या तसेि िूर्थित, लधज्जत ि तीष्यरि 
शस्त्रानंी कापलेल्या राक्षसाचं्या िारा ंगृध्र ि श्रृगाल यानंा तृप्त करीत नाही तोपयंत त्याला शरि जा.’ 

धिधभषिािें हे सिग भाषि ऐकून राििाला अथाति भयंकर क्रोि आला. बरोबरि आहे ‘उपदेशो धह 
मूखािा ंप्रकोपाय न शान्द्तये’ । अधििकेी मािसाला केलेला उपदेश हा त्यािा संताप िाढधिण्यास कारिीभतू 
होतो. शातं करण्यास नव्हे. रािि संतापून म्हितो, ‘हे प लस्त्याच्या नरािमा, पाण्यातूंन दगड तरून जाईल. 
झाडािें पान शक्य नाही. सूयापासून अंिकार ि िन्द्द्रापासून अन्सग्न प्रस्त्रिले आधि श्रेष्ठ ि जयशील असा मीं य द्धातं 
द सऱ्याकडून कजकल्या जाईल तर याचं्या सारखा मला समज. पाण्यातून दगड तरिें, सूयापासून अंिकार 
प्रस्त्रििें, िन्द्द्रापासून अन्सग्न प्रस्त्रििे ह्या गोष्टी जशा अशक्य तसेि मला कजकिेधह अशक्य समज. आमच्या 
संपत्तीमध्ये स खी नसिारा, ग प्तरूपाने धिरोिी असिारा, सत्काराच्या िळेेस दोषािा आधिष्ट्कार करिारा. धभन्न 
धििार, धभन्न आिार ि धभन्न ििन असिारा त झ्यासारख्या अिम नातेिाईक परृ्थ्िीिर कोिाच्याधह िशातं नसािा. 
म्हटलेि आहे – 

 
‘मनस्यन्द्यििस्यन्द्यत्कमगण्यन्द्यद द रात्मनः ’ । 
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बिं जन धनरंतर आपलीि समृधद्ध इन्सच्छतात परंत  आपल्या त ल्य बिूंच्या लष्यरमीिी इच्छा िरीत नाहीत. 
तसेि ते शत्रूला नमस्कारधह करतील परंत  ईष्ट्येने जळिाऱ्या हृदयाने आपल्या बंिूच्या समृद्धीला सहन करीत 
नाहीत. हे धिभीषिा, लंकादहन इ. धिषयात तंू आज मोठ्या हषाने त झे अंतःकरि उघडे केलेस. हा शत्रूंनी 
घेरलेला आहे. अशी माझ्याधिषयी त झी धमर्थ्या ब धद्ध आहे. ‘त ला धिक्कार असो’ असें बोलून राििाने धिभीषिाच्या 
मस्तकािर लाथ हािली. तरीधह तो क्षमेने क्रोि, िैयाने शोक, नम्रतेने गिग, ब द्धीने मोह ि उत्साहिश असल्याने 
असामर्थ्याला आपल्या ताब्यातं आिून िार मन्द्त्र्यासंधहत आसनािरून उठला. राििाला म्हिाला, ‘हे महाराज, 
माझ्याधिना तंू स खातं रहा कारि – 

 
‘मूखात रः पर्थ्यकटूननिन् यत्साऽऽमयोऽसौ धभषजा ंन दोषः ॥ १२-८२ 

 
म खग रोगी पर्थ्यभतू कट  पदाथग खात नाही ि रोगय क्त होतो तो दोष िैद्यािा नाही. अरे धििेकहीन, 

आत्माधभमानी, स्िामी यथाथग ज्याने कथन करािे त्यािा िेष करतो ि कानानंा स खकारक परंत  पधरिामी 
अधहतकारक ििनानंी संत ष्ट होतो. खरोखर, हा धहतकितक आधश्रतािंा महान् अनथग आहे,’ इ बरेि बोलून ि 
सभात्याग करून धिभीषि रामाकडे धनघून गेला. 

 
आतापयंत आपि भधिकाव्यातंील बाराव्या सगािा धििार केला. त्यातं असें धदसून येतें कीं, भाधिक 

अलंकार प्रबंिािा ग ि या स्िरूपातं संपूिग सगाला व्यापून आहे. धिधशष्ट घटनेिें ििगन िाित असतानंा जिूं ती 
आपल्यासमोर घडत आहे असा भास होतो. धिभीषि, माल्यिान्, क ं भकिग, रािि, प्रहस्ताधद मंधत्रगि यािें ििगन 
िाित असतानंा त्या त्या व्यन्सक्त आपल्या डोळ्यासमोर उभ्या राहतात या सिांिे ििगन करण्याकधरता भिीने 
भाधिक अलंकारािा प रेपूर उपयोग करून घेतलेला आहे असें धदसतें. 

 
ई] भाषासम 

 
भधिकाव्यािा तेरािा सगग भिीने भाषासमािें धनदशगन म्हिून धलधहला आहे. भाषासमालाि भाषाश्लेष 

असेधह म्हितात. भाषाश्लेष हा श्लेषाच्या आठ प्रकारापंैकी एक भेद आहे. रुद्रट श्लेषािे प्रकार प ढीलप्रमािे देतो 
– 

 
ििगपदकलगभाषाप्रकृधतप्रत्ययधिभन्सक्तििनानाम् ।  
अत्रायं मधतमधद्भकििीयमानोऽष्टिा भिधत ॥  

 
याचं्यापैकी भाषाश्लेष दोन धिभागातं धिभागल्या गेला आहे. पधहला प्रकार असा – 
 

यन्सस्मन्न च्चायगन्द्ते स व्यक्तधिधिक्तधभन्नभाषाधि । 
िाक्याधन यािदथग भाषाश्लेषः स धिजे्ञयः ॥  

 
यातं अनेक अथग अनेक भाषामंध्ये कधि सागंतो. द सऱ्या प्रकारािें लक्षि असें – 
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िाक्ये यतै्रकन्सस्मन्ननेकभाषाधनबन्द्िनं धक्रयते । 
अयमपरो धििधद्भभाषाश्लेषोऽत्र धिज्ञयः ॥  

 
नामीसाि  टीकाकारािें देखील असेि मत आहे – 
 

‘पूिगत्रानेकाथोऽनेकाधभभाषाधभरुक्तः इह त्िके एिाथो  
बह्वीतधभभाषाधभरुच्यते इधत तात्पयाथगः’ । 

 
भाषाश्लेषाच्या या द सऱ्या प्रकारालाि भाषासम असें नािं आहे. यािे लक्षि ि िगीकरि याप्रमािे केले 

आहे. 
 

संस्कृतप्राकृतमागिधपशािशूरसेनापभ्रंशभाषािा ंसंकरे भाषाश्लेषः । 
 
भधिकाव्याच्या तेराव्या सगांच्या प्रारंभी जयमंगल असे म्हितो, ‘काव्यं संस्कृतप्राकृतापभ्रंशभेदात् 

धत्रधििम् । तत्र शब्ददेशीयपदयोः प्राकृतभाषयोरपभ्रंशस्य ि संस्कृत भाषाया ं समािेशासंभिात् । शब्दसमायाः 
प्राकृतभाषायाः समािशेः । तमायगगीत्या स्कन्द्िलक्षिया दशगयन्नाह’ । 

 
भधिकाव्याच्या तेराव्या सगातील श्लोकातं आलेले धकत्येक शब्द संस्कृत ि प्राकृतातं सारखेि आहेि. 

उदाहरिाकधरता आपि एक दोन पद्यें घेऊं. 
 

िारुसमीरिरमिे हधरिकलंकधकरिािलीसधिलासा । 
आबद्धराममोहा िेलामूले धिभािरी पधरहीिा ॥ १३-१ 

 
या श्लोकातं ‘िारुसमीरिरमिे’ आधि ‘िलेामूले’ हीं दोन पदें संस्कृतातं आधि प्राकृतातं सारखीि आहेत 

‘िारुसमीरिरमिे’ हे धङ प्रत्यय लागून संस्कृतातं सप्तमीिे रूप आहें. तसेि प्राकृतातंील सप्तमीिें िैकन्सल्पक 
रूप आहें. 

 
बद्धो िासरसंगे भीमो रामेि लििसधललािासे । 
सहसा संरम्भरसो दूरारुढरधिमण्डलसमो लोले ॥ १३-२ 
 

या पद्यातंील बद्धो, भीमो आधम सरंभरसो ही जशी संस्कृतातंील प्रथमेिीं रूपे आहेत तशीि प्राकृतातंील 
प्रथमेिी रूपें आहेत. िरील उदाहरिातं आधि यातं भेद असा कीं येथे बद्धो, भीमो इत्याधदकातं धदसून येिारा 
ओकार हा संस्कृत व्याकरिाच्या दृष्टीने साधंहतीक धिकार आहे. उलट प्राकृतातं बद्धो, भीमो ही सरळ प्रथमेिीि 
रूपे आहेत. 

 
प्रधिपत्य ततो ििनं जगाद धहतमायतौ पधतिारीिाम् । 
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गंगाऽिलन्सम्बबाहू रामं बहलोरुहधरतमालच्छायम् ॥ १३-८ 
 
या श्लेकातंील पूिािग श द्ध संस्कृतातं आहे. उत्तरािात गंगाधिलंधबिाहू येथे भाषासम आहे. हा शब्द 

प्राकृतातं ‘स धभस्स प्स ’ या प्राकृत व्याकरिातंील सूत्राने दीघग होतो. संस्कृतातंील प्रथमेिें रूप ‘बाह ः’ असें होऊन 
पलीकडे रामम् मिील रकार आल्याने धिसगािा रेफ होऊन तो दीघग होतो. येथे देखील संस्कृतातंील साधंहतीक 
धिकार होऊन भाषासम धनमाि झाला आहे. अशाप्रकारें इतर अनेक उदाहरिे देता येतील. म्हिून हा सगग 
भाषासमािें योग्य धनदशगन आहे. 

 
उ] सौशब्दय 

 
ििदािा आधि उरलेले सिग सगग भिीने सौशब्दय या ग िािें धनदशगन म्हिून धलधहले आहेत. मधल्लनाथािी 

सौशब्दयािी व्याख्या अशी – 
 
‘स पा ंधतङािं व्य त्पधत्तः सौशब्दयं पधरकीत्यगते’ । त्याने धदलेलें  धनदशगन असें – 
 

आशामंडलधमद्धम द्धतकथैरभ्रंकषैिैभिे 
रक्षन्द्स प्रजसः प्रजाधस्त्रभ िनके्षमंकरप्रधक्रयः । 
द ष्टाना ंभ धि धनग्रहीत ममलैराद्यभंधिष्ट्ि ग गिै – 
भूगम्ना संिरतेऽद्य काकधतक ले रुद्राितारो हधरः ॥  

 
माघकाव्यातंील टीकें त देखील त्याने या ग िािे धििेिन केले आहे. ते असें – 

 
प रीमिस्कन्द्द ल नीधह नन्द्दनं म षाि रत्नाधन हरामरागंनाः । 
धिग ह्य िके्र नम धिधिषा बली य इत्थमस्िास्र्थ्यहर्थदि ंधदिः ॥  
अत्र धतङिैधित्र्यात्सौशब्दख्यो ग िः । 
‘स पा ंधतङा ंपरािृधत्तः सौशब्दधमधत लक्षिात् । 

(धशश . सगग १, श्लो. ५१) 
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णिङन्ि काांड 
 

कथानक व रचनापद्धिी 
 

कथानक 
 
नंतर कामपीधडत राििाने ग प्तिराकंडून शत्रचू्या शक्तीिा अंदाज घेऊन लढण्याकधरता सेना 

पाठधिल्या. त्याने मायाधनर्थमत रामाच्या मस्तकाने सीतेला मोधहत केले. राििाच्या आजे्ञने पूिगिारािर प्रहस्त, 
दधक्षििारािर महापाश्वग ि महोदर, पधिम िारािर मेघनाद गेले आधि उत्तर िारािर स्ितः रािि गेला. भीषि 
नेत्रािंा धिरूपाक्ष शहराच्या मध्यभागी थाबंला. हे सिग ऐकून रामिदं्राने देखील लढण्याच्या इच्छेने प्रस्थान केले. 
िानरसेना देखील य द्धाच्या अधभलाषेने शोभ ूलागली. यािळेी अनेक प्रकारिे अपशक न झाले. राििाने य द्धाच्या 
इच्छेने शत्र  उपन्सस्थत झाला आहे असे ऐकून राक्षसाचं्या उत्साहािे संििगन केले. त्यानंतर िानर ि राक्षस यािंा 
घनघोर संग्राम झाला. राक्षसप रीिे एकेक िार करोडो िानरानंी रोखले. एकट्या स ग्रीिासोबत छत्तीस करोड 
िानर होते. तेंव्हा िानरसेनापतींिे राक्षस सेनापतींशी िंि य द्ध स रू झाले. अंगद ि मेघनादािंी लढाई ज ंपली. 
त्यािळेी िाधलप त्र अंगदाने आपली य द्धधनप िता दाखधिली. राघिि रंिर रामिदं्राने देखील अनेक राक्षसािंा 
संहार केला. ही धिपधत्त बघून इंद्रधजत् संतापला ि त्याने सपास्त्रािे आव्हान केले. त्याम ळे सिग िानरासंह राम-
लष्यरमि देखील आच्छाधदत झाले ि मूर्थछत होऊन जधमनीिर पडले. हे बघून िानरसेना शोकधिव्हल झाली. 
इंद्रधजत् कोठे आहे हे देखील कळत नव्हते. तेंव्हा स ग्रीिाने अधभमंधत्रत केलेल्या जलाने डोळे ि तल्यानंतर 
धिभीषि ि स ग्रीिानंा तो आकाशातं आहे हे धदसले. इंद्रधजताला मारायला स ग्रीिाने पिगत उिलताि तो य द्ध 
सोडून राििाकडे गेला. राििाला सिग िृत्तातं साधंगतला. तो अत्यंत प्रसन्न झाला. लष्यरमिासह रामाला अशा 
मूर्थछत अिस्थेंत बघून सीता मला अन कूल होईल असा धििार करून प ष्ट्पक धिमानातूंन राििाने धतला राम-
लष्यरमिानंा दाखधिले. ती देखील द ःखाने मूर्थछत झाली. परंत  धत्रजटा नािाच्या राििाच्या बधहिीने धतला सािि 
केले ि अशोकिधनकें त पोिधिले. हे नागास्त्र आहे. यािा प्रधतकार गरुडािे ध्यान आहे असें धिभीषिाकडून ऐकून 
रामाने नागशत्र  गरुडािे ध्यान केले. ध्यानानंतर ताबडतोब गरुड आला. त्याच्या आगमनाने नागपाश धशधथल 
झाले. लष्यरमि सािि झाला. नंतर िानरािें समूह अत्यंत प्रसन्न होऊन य द्ध करण्यासाठी लंकेला गेले. िानर ि 
राक्षस यािंा त म ल कलह झाला. महाबली हन मंताने िूम्राक्ष नामक राक्षसाला ठार केले. राििाच्या आजे्ञने 
अकंपन राक्षसाने हन मानाशी य द्ध ि पराक्रमािे प्रदशगन केले. तालिृक्षाच्या प्रहाराने हन मंताने त्याला यमसदनी 
पाठधिले. नंतर प्रहस्त य द्ध करायला आला. त्याला नील नामक िानराने धशलाप्रहाराने मृत्यचू्या स्िािीन केले. 
संत ष्ट होऊन िानरानंी लंकेिा आश्रय केला. राक्षसानंी राििाला प्रहस्ताच्या मृत्यूिी सूिना धदली. 
 

प्रहस्ताच्या मृत्यनेू रािि भयभीत झाला. त्याने क ं भकिाला जागिायला राक्षसांना पाठधिले. दंड 
इत्यादींच्या प्रहारानंी क ं भकिग जागृत झाला आधि स्नान, पान, भोजनाधद उरकून तो राििाजिळ आला. 
राििाने त्याला क्रमाक्रमाने सम द्रातरिापासून आरंभ करून रामािा संपूिग पराक्रम धनिदेन केला. ि शत्रूच्या 
नाशासाठी जाण्यािी धिनंती केली. सल्लामसलतीच्या िेळी आपि माझे ऐकले नाही त्यािा हा द ष्ट्पधरिाम आहे, 
असे त्याने पधरिामी धहतकारक बोलताि राििाला भयंकर संताप आला. घडलेल्या घटना धिसरून य द्धास 
जाण्यासाठी राििािे त्याला भाग पाडले. ज्यािळेी तो य द्धभमूीिर जाण्यासाठी धनघाला त्यािळेी पृर्थ्िी कंपायमान 
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होत होती, झाडे उन्द्मळून पडत होती, ि पिगत धििलीत झाले होते. सिगत्र उत्पात घडाियाला लागले. त्यािी 
िानराशंी जोरदार लढाई ज ंपली. कोिालाधह तो हार जात नाही असें पाहून रामाने ज्या बािानी खर, िाली, 
मारीि ि दूषिाला यमसदनी पाठधिले त्याि ऐन्द्द्र बािाने क ं भकिाला संपधिले. तो मरून पडला त्यािळेी दोन 
हजार िानर सैन्द्य िेंगरले. तेंव्हा देितानंी रामािी स्त धत केली. राक्षस भयाने पळू लागले. राििाला अतीि द ःख 
झाले हे पाहून देिातंकासह राििािी िार म ले रिागंिातं आली. अंगदाने नरातंकाला, हन मंताने देिातंकाला, 
लष्यरमिाने अधतकायाला तर नीलाने य द्धोन्द्मत्ताला ठार मारले. हन मंताने धत्रधशरा नामक राक्षसािा िि केला. हे 
ऐकून रािि द ःधखत झाला. तेंव्हा इंद्रधजताने त्यािे सातं्िन करून ब्रह्मास्त्र प्राप्त करण्यासाठी अग्नीिी पूजा केली. 
ब्रह्माने त्याला शस्त्र ि रथ देखील धदला. इंद्रधजताने त्या रथािर िढून अदृश्य रूपातं सद सष्ट करोड िानरानंा 
ठार मारले ि रामलष्यरमिानंा मूर्थछत केले. इंद्रधजताने लंकेमध्ये जाऊन आपला हा पराक्रम दाखधिण्यासाठी 
राििाला रिागंिातं पाठधिले. जाबंिान सािि झाला. त्याने ि धिभीषिाने मृतजीिनी (मेलेल्याला जीितं 
करिारी), संिानकरिी (क्षतािें संिान करिारी) आधि धिशल्यकरिी (रुतलेल्या बािाला काढिारी) या 
औषधि आिायला हन मंताला पाठधिले. परंत  नक्की त्या िनस्पती कोित्या आहेत, हे न कळल्याने त्याने पिगति 
उिलून आिला. औषिीच्या प्रभािाने िानरसेना पूिगित् सािि होऊन प नः य द्धास प्रिृत्त झाली. तेंव्हा क ं भ ि 
धनक ं भ नामक क ं भकिाच्या म लानंी लंकेिे रक्षि करून िानरािंा िि केला. अंगदाशी राक्षसािंा भयंकर संग्राम 
झाला. रामिंद्राच्या अधभप्रायािरून अंगदािे रक्षि करण्याकधरता स ग्रीिाने क ं भाला तर हन मंताने धनक ं भाला 
मारले. यािेळी प्रिान योदे्ध मारले गेले होते. त्याम ळे रामािी प्रसन्नता आधि मेघनादाधद राक्षसािंा शोक िाढला. 

 
यानंतर बािंिाचं्या मृत्यमू ळे राक्षसराज रािि (अधतकायाधद आपल्या म लानंा ि मत्त, य द्धोन्द्मत्ताधद 

आपल्या भतृ्यानंा स्मरून) धिलाप करू लागला. ज्याचं्या मृत्यूिी किी शक्यता देखील नव्हती. अशा 
क ं भकिाकदना स्मरून अनेक प्रकारानंी आपल्या पराजयािे तो ििगन करू लागला. धनष्ट्फल अधभलाशी राििाला 
नम्रतापूिगक धिभीषिाने केलेल्या नीधतसमूहािें स्मरि झाले. असा धिलाप करीत असतानंा त्याला शत्रधूिषयी 
क्रोि धनमाि झाला. नर ि िानरानंा मारून टाकण्यासाठी त्याने उत्साहािा अिलंब केला. तो म्हिाला, प्रथम 
लंकेिर आक्रमि करिाऱ्यानंा ठार करून देितासंह इन्द्द्राला कजकायला जाईन नंतरि लंकेत परत धफरेन. 
तेिढ्यातं राििाजिळ येऊन इंद्रधजत् म्हिाला, ‘मी शत्रूंिा नाश करेन.’ 

 
मंगलािरि, ब्राह्मिािंी ि ब्रह्मािी पूजा इत्याधद आटोपून शस्त्रास्त्रासंह इंद्रधजत् य द्धासाठी जाऊ लागला. 

तेंव्हा योद्धयानंी रििाद्यें िाजधिली. त्यािेळी अनेक अपशकून दृष्टीस पडले. परंत  धतकडे द लगक्ष करून राक्षसानंी 
मोठ्या उत्साहाने य द्ध केले. याप्रमािे िानरसमूहाशी राक्षसमूहािा घनघोर संग्राम झाला. इंद्रधजताने अधतशय 
िगेाने शरसंिान केले ि आकाशातं जाऊन मायामयी सीतेिे शीर तरिारीने कापतानंा दाखधिले. हन मंताने हा 
शोकजनक िृत्तातं राम लष्यरमिानंा साधंगतला. त्यािळेी शोकाक ल होऊन ते धिलाप करू लागले. परंत  धिभीषिाने 
येऊन साधंगतले कीं, तो आपल्याला मोधहत करून धनक ं धभला नािंाच्या अन्सग्नशाळेत गेला आहे. तेथे तो हिन 
करून ब्रह्मधशर नािंािे अस्त्र आधि रथ प्राप्त करील. ते कायग समाप्त होण्यापूिीि त्याच्या मृत्यिेू धनिारि 
ब्रह्मदेिाने केले आहे. तेंव्हा रामिदं्राच्या आजे्ञने इंद्रधजताच्या हिनातं धिघ्न उपन्सस्थत करण्यासाठी प ष्ट्कळ िानर 
धनक ं धभलेत गेले. तेथे अनेक रक्षक राक्षसानंी त्यानंा रोखले. याप्रकाराने राम ि राििाचं्या सेनािें तेथे भयंकर 
य द्ध झाले. रक्षकानंा कजकून लष्यरमि ि धिभीषि शी्तेने आंतमध्ये घ सले. तेथे एकाग्रधित होऊन मंत्रोच्चारि 
करीत हिन करिाऱ्या इन्द्द्रधजताला त्यानंी पाधहले. लष्यरमिाने त्याला गजगना करून ललकारले. त्याम ळे संतापून 
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इंद्रधजताने आपल्या काकािी धिभीषिािी – कूलदूषक म्हिून धनभगत्सना केली. धिभीषिाने देखील त्याने 
ठेिलेल्या दूषिािें य न्सक्त-य क्त िािीने धनराकरि आधि राििाच्या प्रमाद-समूहािे प्रधतपादन केले. त्याम ळे 
इंद्रधजताने धिडून धिभीषि ि लष्यरमिािर बािािंा िषाि केला. नंतर इंद्रधजत् ि लष्यरमिािें भय उत्पन्न करिारे 
य द्ध ज ंपले. लष्यरमिाने त्यािा सारथी, रथ ि काहंी क्षिातंि इंदधजतालाधह संपधिले. तेव्हा िानरासंह समस्त 
देिगि संत ष्ट झाला. रामाने लष्यरमिाला आकलगि धदले. ि त्याच्या मस्तकािे अि्ाि केले. राक्षससेना 
राििासह रडंू लागली. रािि सीतेला मारायला िािला परंत  त्याच्या आप्तानंी त्याला परािृत्त केले. तेंव्हा रािि 
य द्धािी तयारी करंू लागला. ब्राह्मिािंी पूजा करून त्याने य द्धाला प्रारंभ केला. सिग धदशानंी ि ळीिे लोट उठले. 
रक्तािे पाट िाहायला लागले. राििािंा संहार करण्याकंरता रामाने अत ल पराक्रम गाजधिला पहाडासारख्या 
धिशालकाय राक्षसाचं्या पे्रतानंी परृ्थ्िी आच्छाधदत झाली. देिता आधि गंििग रामािी स्त ती करंू लागले. धिलाप 
करीत राििािी कनदा करू लागल्या. प नः दोनधह सैन्द्यातं िूमिक्री स रू झाली. राम-राििािे भीषि य द्ध िालू 
झाले. राििाने लष्यरमिािंर शन्सक्त फेकून त्याला मूर्थछत केले. तेंव्हा रामाने, हन मंताने आिलेल्या औषिीने त्याला 
प नरुज्जीधित केले. रथािर आरुढ होऊन लढिाऱ्या राििाशी परृ्थ्िीिरून लढिाऱ्या रामािे य द्ध अन धित आहें, 
असें जािून इंद्राने रथासह आपल्या सारर्थ्याला (मातलीला) रामाकडे पाठधिले. रामाने अथाति त्यािा स्िीकार 
केला. रामराििािा अपूिग संग्राम झाला. ब्रह्मदेिाने राििाच्या ििासाठी ज्या अस्त्रािी योजना केली होती त्यािे 
स्मरि मातलीने रामाला करून धदले. त्या अस्त्राने रामाने राििाला ठार केले. िानरानंा, देिानंा आनंद झाला. 
देिानंी रामािी प्रशसंा केली. धिभीषि मात्र राििाच्या मृत्यनेू कष्टी झाला.  

 
शोकपरायि धिभीषिाने धिलाप केला आधि नीधत अनीतािा धििार नसल्याने राििािी अशी द रािस्था 

झाली असा दोषधह त्याने राििाला धदला. राििाच्या प्रतापािे त्याने िारंिार स्मरि करून भाग्याला दूषि धदले. 
अंतःप रातंील धस्त्रया ि लंकाधनिासी देखील अत्यंत द ःखपूिग अंतःकरिाने धिलाप करू लागले. नंतर रामाने 
धिभीषिािे सातं्िन केले ि धिभीषिा, त झ्यासारख्या ज्ञानी प रुषाने राििाच्या मृत्यूिा शोक करंू नये. रािि 
अत्यंत दानशील, इंद्रादीच्या अग्रभागी शोभिारा, धनत्य यज्ञ करिारा ि य द्धातूंन पळून न जाता प्राित्याग 
करिारा होता. असे बोलून त्यानंी प ढील कतगव्यािा उपदेश देखील केला. 

 
रामिदं्राने धिभीषिािे सातं्िन केल्यानंतर राििाला िंदन लािनू ि अलंकार घालून त्याच्या औध्िगदेधहक 

संस्कारासाठी धिभीषिाने राक्षसानंा उपकरिाधद एकत्र करण्यािी आज्ञा धदली. राक्षसानंी देखील त्याच्या 
आजे्ञप्रमािे सिग सामग्री जमधिली. धिभीषिािा शोक दूर करण्यासाठी त्यािे सातं्िन केले ि लंकेिे पालन 
करण्यासाठी त्यािा उत्साह िाढधिला. तेंव्हा धिभीषिाने राििािा अन्सग्नसंस्कार करून जलदानाधद धक्रया पार 
पाडल्या. रामिदं्राने स ििग कलशातंील जलाने कसिन करून धिभीषिाला नीतीने राज्यकारभार करण्यािा 
उपदेश केला. 

 
नंतर हन मान सीतेजिळ गेला. त्याने राििाधद राक्षसाचं्या ििािे ििगन केले. धतच्यािर पहारा करिाऱ्या 

राक्षसींना दंड करण्यािी इच्छा त्याने प्रगट केली. परंत  अन िराचं्या ििािी अनीच्छा सीतेने दाखधिली. ‘सीता 
आपल्या दशगनािी इच्छा करीत आहे हे रामाला त्िधरत कळधिण्यािी सूिना द्या’ असे धतने साधंगतले. हन मंताने 
रामाला हा धनरोप सागंताि ‘सीतेला अलंकृत करून घेऊन या’ अशी आज्ञा त्याने धिभीषिाला धदली. धिभीषिाने 
अशोकिधनकें त जाऊन सीतेला प्रिाम करून रामािा धनरोप साधंगतला. त्याप्रमािे सीता रामाजिळ आली ि रडू 
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लागली. परंत  रामाने धतच्या िाधरत्र्याधिषयी संशय घेऊन धतला परत जाण्यािी आज्ञा धदली. सीतेने आपल्या 
िाधरत्र्याच्या पाधित्र्यािे प्रधतपादन मोठ्या ओजस्िी िािीने केले. पाधित्र्य प्रकाधशत करण्याकधरता लष्यरमिाला 
धतने धिता रिण्यािी आज्ञा धदली. अग्नीला उदे्दशून ती म्हिाली ‘हे अग्ने, मी दूधषत असेन तर माझे भस्म कर 
आधि मी धनष्ट्कलंक असेन तर माझे रक्षि कर.’ असें बोलून धतने अग्नीत प्रिशे केला. 

 
तेंव्हा अग्नीने सीतेला उठिून रामाच्या जिळ धतच्या पाधित्र्याधिषयी खात्री देऊन साधंगतले कीं, ‘एखाद्या 

सामान्द्य स्त्रीप्रमािे धहला समजू नकोस.’ त्याििळेी भगिान िृषभिाहन (महादेि) कमलासन (ब्रह्मदेि) आधि 
धिमानातूंन दशरथ देखील तेथे आले. तेंव्हा रामाने त्यानंा नमस्कार केला. त्यानंी सीतेिे पधित्र िधरत्र ििगन केले. 
त्यािळेी देिने्द्द्र तेथे आला. त्याच्या आशीिादाने य द्धातं मारल्या गेलेले िानर धजिंत झाले आधि उड्या मारीत 
झाडािंर िढू लागले. 

 
तेंव्हा राििाला ठार करिाऱ्या दशरथनंदन रामिदं्राने प्रसन्नधित्त हन मंताला माता, भरत, नोकर, मंत्री 

आधि नागरीकानंा सातं्िन देण्याकधरता अयोध्येला जाण्यासाठी साधंगतले. तसेि िाटेंत लागिाऱ्या देशधिदेश, 
मन ष्ट्य, गंगाधद नद्यािें सधिस्तर ििगन केले. हन मंताने प्रस्थान केल्यानंतर रामाने स ग्रीि आधि धिभीषिाला 
अयोध्येंत येण्यासंबिंी धििारले त्या दोघानंी आपली संमती दाखधिली. अशा गप्पा करीत रामाने इतराबंरोबर रात्र 
घालधिली. नंतर सैधनकासंोबत प ष्ट्पकधिमानातं िढून ते अयोध्येकडे जाियाला धनघाले. मागामध्ये सेत , महेन्द्द्र, 
मलय, धिन्द्ध्य, माल्यिान्, ऋष्ट्यमूक, दण्डकारण्य, पम्पा इ.िे ििगन करीत रामिन्द्द्र सीतेबरोबर अयोध्येजिळ 
येऊन पोिले. नंतर हन मंताकडून राम आल्यािे िृत्त समजल्याने आनंदाश्रूंनी ज्यािे डोळे भरून आले आहेत असा 
भरत, मंत्री, माता आधि अयोध्यािासी लोकाबंरोबर रामाजंिळ येऊन पोिला. अयोध्यािासी जनानंी घेरलेल्या 
भगिान् रामिंद्रानंी आपल्या लहान भािाबंरोबर अयोध्या नगरीत प्रिशे केला. त्यानंतर स्ितःला राज्याधभषेक ि 
भरताला यौिराज्यधभषेक करधिला. पलीकडे रामाने अश्वमेि यज्ञाला प्रारंभ केला. 

 
रचनापद्धिी 

 
रामािी य द्धधिषयक हालिाल जािून घेण्यास राििाने श क नािंािा दूत रामाकड पाठधिल्यािा उल्लेख 

रामायिातं (सगग २०) येतो. तो भधिकाव्यात नाही. तसेि लंकेला जाण्याकधरता सम द्राने िाट द्यािी म्हिून रामाने 
सम द्राच्या काठी उपिशेन केले असे रामायि (सगग २१) सागंते. भधिकाव्यातं असें ििगन नाही. 

 
भधिकाव्यािा संपूिग एक सगग (१६ िा) राििधिलापः या नािंािा आहे. त्यातं आपल्या नातेिाईकाचं्या 

मृत्यमू ळे द ःधखत झालेल्या राििािा धिलाप किीने ििगन केला आहे. रामायिातं असें ििगन नाही. ह्या ििगनाने 
किीने राििािी असमथगता प्रगट केली आहे. 

 
रामायिातं (सगग ११०) राििाच्या मृत्य नंतर राििाच्या धस्त्रयािंा धिलाप ििगन केला आहे. भधिकाव्यात 

तो नाही. तसेि रामायिातंील मंदोदरीिा धिलाप (सगग १११) भधिकाव्यातं नाही. परंत  धिभीषिािा धिलाप ििगन 
करण्यासाठी भधिकाव्यािंा (१८ म. का) एक सगग धलधहला आहे, यािरून असें िाटते कीं, पत्नीपे्रमापेक्षा 
बिं पे्रमाला भधि अग्रक्रम देत असािा. या संपूिग सगामध्ये भिीने ‘ितगमाने लट्’ या लकारािी धिधिि रूपें देखील 



 

अनुक्रमणिका 

धदली आहेत. क्वधित् ितगमानाव्यधतधरक्त रूपें स द्धा आढळतात. [डॉ. क . बी. एस्. गोडसे - ‘भिीने उपयोधजलेल्या लट् लकारािी 
काही िैधशष्ट्ट्ये’ हा आमिा लेख पहा; ‘धिदभग संशोिन मंडळ िार्थषक’ १९७६, प.ृ ४५] 

 
रामायि ि भधिकाव्य दोहोंतधह राििाच्या ििानंतर लंकेिा अधिपधत या नात्याने धिभीषिाला 

राज्याधभषेक केल्यािा उल्लेख धमळतो. परंत  रामायिातं (सगग ११२) लष्यरमिाने तर भधिकाव्यातं (१९ / २३ भ. 
का.) रामाने अधभषेक केल्यािा उल्लेख धमळतो. रामायिातं (सगग १२५) अयोध्या जिळ धदसू लागल्यानंतर रामाने 
हन मंताला पाठधिल्यािा उल्लेख आहे. भधिकाव्यातं (२२/ १ भ.का.) रामाने हन मंताला लंकेहूनि अयोध्येत 
पाठधिल्यािा उल्लेख आहे. धशिाय त्याला अयोध्येिा मागगधह साधंगतल्यािा उल्लेख (२२/२-१६) धमळतो. 

 
यानंतर राम ि लष्यरमि सीतेसह अयोध्येत परत जातात आधि राम राज्यािर बसतात. भधिकाव्य येथे 

समाप्त होते. महषीच्या महाकाव्यािा याधठकािी एक टप्पा म्हिजे य द्धकाडं संपून उत्तरकाडंाला प्रारंभ होिार 
आहे. त्यातं रामिदं्र परंिामाला जाईपयंतिा कथाभाग आलेला आहे. राम धनजिामाला जाण्याच्या ििगनाने 
महषीिे रामायि महाकाव्य शोकपयंिसायी मानतात. तर जगत्त्रयाला त्राधह भगिन् करून सोडिाऱ्या 
राििासारख्या दैत्यािा िि झाल्याने सिग देिगि, अप्सरा, धपतर आकाशातूंन प ष्ट्पिृष्टी करीत असतानंा, 
रामिदं्राला राज्याधभषेक होऊन त्या आनंदाति यज्ञ करण्याकधरता ते उत्स क असतानंा भधि भधिकाव्यािंा शिेट 
करतो. अशा ििगनाने भिीिे महाकाव्य स खपयगिसायी मानतात. हा या दोन महाकाव्यातं फार मोठा भेद आहे. 

 
लकारपणरचय 

 
भिीने प्रसन्नकाडंानंतर धतङन्द्तकाडंािे धिििेन केले आहे. एकून लकार दहा आहेत. परंत  लेट् लकार 

छंदोमात्रधिषय असल्याने भधिकाव्यातं केिळ नऊ लकारािंा प्रयोग धदसतो. धतङन्द्तकाडंात निधह लकाराचं्या 
िगेिगेळ्या रूपािंा पधरिय आपल्याला होतो. सगान सार त्यािंा पधरिय असा – 

 
सगग ििदामध्ये भतूानद्यतनपरोक्ष धलट्लपकारािी िगेिगेळ्या िातंूिी रूपे आली आहेत. सगग पंिरामध्ये 

भतूसामान्द्ये ल डः लकारािी रूपें सगग सोळामध्ये लृट् लकारािी ‘लृट् शषेे ि’ या सूत्राने होिारी तसेि अन्द्य काहंी 
सूत्रानंी होिाऱ्या लृट् लकारािंी रूपें आली आहेत. आधि सिगत्र ‘स्यतासी लृल टोः’ या सूत्राने स्य आधि तास् 
प्रत्यय झाले आहेत. सगग सतरामध्ये अनद्यतनलडःलकारािी रूपें आली आहेत. गेलेल्या रात्रीिा पिािग ि आगामी 
रात्रीिा रात्रीिा पूिािग धमळून एक धदिस होतो त्याला अद्यतन ि तधद्भन्न जो असतो त्याला अनद्यतन असे 
म्हितात. क्वधित् याहून धभन्न असलेल्या अनद्यतन – अथात झालेल्या लडः लकारािीं रूपे देखील आली आहेत. 
सगग अठरामध्ये ‘ितगमाने लट्’ लकारािीं रूपें तसेि कोठे ितगमानाहून अन्द्य अथात आलेली रूपें देखील आहेत. 
सगग एकोििीसमध्ये सिगत्र धिधि धनमन्द्त्रि, आमन्द्त्रि, अिीष्ट, संप्रश्न, प्राथगना या अथात झालेल्या धलडः 
लकारािीं धिधिि रूपें आहेत. त्यामिील धिशषे देखील तेथे साधंगतले आहेत. सगग िीस मध्ये लोट् लकारािा 
धिलास आहे. ‘लोट् ि’ या सूत्राप्रमािे तो िर धदलेल्या धिधि इ. अथात ि क्वधित् त्याहून अन्द्य अथात देखील 
आहे. सगग एकधिसमध्ये लृडः लकारािा धिलास आहे. त्यातं हेत हेत मद्भािादी धलडःधनधमत्त असतानंा ि धक्रयेिी 
फलधनष्ट्पत्ती नसतानंा भधिष्ट्यत् अथात लृडः लकार होतो. तर सगग बािीसमध्ये ल ट् लकारािी धिधिि रूपें 
धमळतात. ती ‘अनद्यतने ल ट्’ या सूत्राप्रमािे अनद्यतन भधिष्ट्यत् अथात होत असतात. 



 

अनुक्रमणिका 

िरील सिग लकाराचं्या धनदशगनािंी िैधशष्ट्ट्येंधह भिीने त्या धिधशष्ट धठकािी धदली आहेत. 
 

उपसांहार 
 
आतापयंत आपि िैयाकरिाच्या दृष्टीतून धलधहल्या गेलेल्या भधिकाव्यािा धिश्लेषिात्मक अभ्यास 

केला. संस्कृत िाडःमयात भधिकाव्य आधि याि प्रकारच्या इतर काव्यािें एक िैधशष्ट्ट्यपूिग असे स्थान आहे. 
रघ िशं, धकराताज गनीय, धशश पालिि इ. महाकाव्ये आधि भधिकाव्य ि त्याप्रकारिीं महाकाव्यें याचं्यामध्ये 
प्रयोजनािा भेद आहे. तो असा कीं, रघ िंशाधदक महाकाव्यें प्राम ख्याने रसाधिष्ट्कारािे प्रयोजन प ढे ठेितात. त्या 
काव्याच्या व्यासंगाने येिारी व्य त्पन्नता हे त्याचं्या अभ्यासािे गौिफल होय. उलट भधिकाव्य आधम तत्सदृश इतर 
काव्यें यािें प्रिान प्रयोजन शास्त्रव्य त्पधत्त करून देिे हें आहे. त्यातूंन जो रसास्िाद प्राप्त होतो तो त्यािें गौि 
प्रयोजन आहे म्हिूनि रघ िशंाधदकािंी सरसता ककिा रसभािाधिष्ट्कार भधिकाव्यातं आढळत नाही म्हिून 
भधिकाव्य इ. काव्यािें मोल कमी लेखण्यातं येते ि त्यानंा हीन पदिी देण्यातं येते ते तेिढेसे बरोबर िाटत नाही. 

 
काव्यातं रसभाि हे प्रिान आहेत हे मान्द्यि आहे. पि काव्यािे प्रयोजन व्य त्पधत्त हेधह असंू शकतंत असें, 

साधहत्यमीमासंकानंी म्हटले आहे. 
 
"ित िगगगफलािान्सप्तः स खादल्पधियामधप काव्यादेि" । हे अन्सग्नप रािातंील ििन ककिा 

"िमाथगकाममोके्षष  िैिक्षण्यं कलास  ि" । हे भामहािें ििन असेि दाखधिते कीं, रसास्िादाच्या आनंदाबरोबर 
कधि व्य त्पत्तीिी दृष्टी समोर ठेिनूधह काव्य धलहू शकतो. म्हिूनि माझ्या समज तीप्रमािे मम्मटाने ‘सद्यःपरधनिृगधत’ 
च्या बरोबरि "कान्द्तासंधमत उपदेशधह" प्रयोजनरूपाने मानलेला आहे ककबह ना साधहत्य मीमासंकािंा एक िगग 
असाधह आहे की, जो काव्यधनर्थमतीला शास्त्रव्य त्पत्तीिे सािन मानतो. 

 
स्िाद काव्यरसोन्सन्द्मश्रं शास्त्रमप्य पय ज्यते । 
प्रथमालीढमििः धपबन्सन्द्त कट भेषजम् ॥  

 
हे ििन व्य त्पत्तीला प्रिान मानिाऱ्या साधहत्यमीमासंकािें प्रधतधनधित्ि करते. म्हिूनि संस्कृत 

काव्यिाडःमयाकडे दृधष्टके्षप केल्यािर असें धदसते कीं, काहंी काव्यािंी धनर्थमती रसदृष्टीला समोर ठेिनू झाली 
आहे तर इतर काहंी काव्यािी धनर्थमती शास्त्रदृष्टीला समोर ठेऊन झाली आहे. प्रस्त त प स्तकातं अभ्यासाथग घेतलेले 
भधिकाव्य या द सऱ्या िगात मोडते. म्हिून या काव्यािा अभ्यास आधि परीक्षि शास्त्रव्य त्पत्तीच्या दृष्टीतूनि 
प्रािान्द्याने झाले पाधहजे. इतर दृष्टीने झालेले त्यािे परीक्षि हे उपागं असाि ेअसे माझे मत आहे. यादृष्टीने प्रस्त त 
प स्तकातं धिश्लेषि केले आहे. 

 
भधिकाव्य धनःसंशयपिें व्याकरिाशी संबद्ध आहे. त्यांतधह पाधिनीय व्याकरिाला समोर ठेऊन ते रिले 

आहे. भधिकाव्य पाधिनींच्या अष्टाध्यायीिे अन सरि करते असें त्या काव्याच्या श्लोकाश्लोकािरून लक्षातं येते. 
अष्टाध्यायींत, धनदेधशलेल्या प्रम ख शब्दप्रयोगािंी ते ओळख करून देते. ही सिग रूपें त्यातंील प्रकृधत आधि प्रत्यय 
या दृष्टीने पाधिनीने तीन ते पािं अध्यायातूंन धििधेिलेली आहेत आधि पदापदातंील कारकसंबिं आधि सामाधसक 
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धिशषे हे द सऱ्या अध्यायातं आले आहेत. या सिांिी ओळख भिीने शक्यतोिर सूत्रक्रमाने करून धदली आहे. हा 
भधिकाव्यािा महनीय धिशषे आहे म्हिूनि या काव्याच्या अध्ययनाने पाधिनीय व्याकरिातूंन आलेल्या पधहल्या 
पािं अध्यायातंील सिग धिशषेािंी तयारी होते. एिढेि नाही तर त्यातं व्य त्पन्नता सहजतेने प्राप्त होते. या पािं 
अध्यायातं आलेले संज्ञा, धनयम, पदधिधि, िातंूना लागिारे प्रत्यय, प्राधतपधदके, ि त्यािें धिकार, नामसाधित 
प्राधतपधदकें  या सिांिी त्या त्या िैधशष्ट्ट्यासंह धनदशगने भधिकाव्यातं आलीं आहेत आधि भिीने प्रस्त त काव्यातं 
शब्दािंी योजना अशाि प्रकारें केली आहे कीं, त्याम ळे या पािं अध्यायातंील धिशषेािें दशगन या काव्यातूंन व्हािें. 

 
भधिकाव्याच्या धनर्थमतीसंबंिी एक मनोरंजक कथा ऐधकिातं आहे. भतृहधर नािंािा एक िैयाकरि एकदा 

आपल्या धशष्ट्यानंा झाडाखाली व्याकरि धशकिीत बसला असतानंा ग रु धशष्ट्याचं्या मिून एक हत्ती गेला. या 
धिघ्नाम ळे भतृगहरीने व्याकरिशास्त्रािे अध्यापन स्थधगत केले. पि धशष्ट्यानंी प्राथगना केल्यािरून अप्रत्यक्ष रीतीने 
व्याकरि धशकधिण्यासाठी त्याने एक िषाच्या आंत एक महाकाव्य धलधहले तेि हे भधिकाव्य होय. 

 
भधिकाव्याच्या धनर्थमतीिी ही दंतकथास द्धा हेि दाखधितें कीं, भधिकाव्य व्याकरिव्य त्पन्नतेिे प्रयोजन 

ससोर ठेऊन धलधहण्यातं आले आहे. अधभपे्रत असलेली ही त्यािी व्याकरिव्य त्पन्नता कशाप्रकारिी आहे यािे 
धिििेन प्रस्त त प स्तकाच्या अधिकार काडंातं अष्टाध्यायी आधि भधिकाव्य याचं्या त लनेतूनधह दाखधिले आहे. 
धशिाय भधिकाव्यातंील िैधशष्ट्ट्यपूिग रूपें, त्यातं आढळिारे काहंी दोष यािेंधह प्रधतपादन करून िैयाकरिाचं्या 
पाधिनीय संप्रदायातं भधिकाव्यािे धकती महत्त्ि आहे. यािी कल्पना माििीयिात िृधत्त, धसद्धातंकौम दी ि 
तत्त्िबोधिनी, व्याकरिािरील प्रिान गं्रथातंील उतारे देऊन दाखधिले आहे. तेंव्हा भिीने आपल्या काव्यातूंन 
केलेले पाधिनीय सूत्रािें अन सरि आधि उत्तरकालीन िैयाकरिानंी भिीच्या ििनािंा आपल्या गं्रथातून अनेकदा 
घेतलेला परामशग हे भधिकाव्याने शास्त्रव्य त्पन्नतेला धदलेल्या प्रािान्द्यािेि धनदशगक आधि त्याच्या काव्यािे 
प्रधतपादक ठरतात. 

 
यािा अथग असा नव्हे कीं, भधिकाव्यातंील पद्यें व्याकरिाच्या श ष्ट्क काधरका आहेत. भधिकाव्याच्या प्रसन्न 

काडंातंील अलंकार धनदशगनािंरून त्यािे अलंकारशास्त्रािे नैप ण्य प्रतीत होते, आधि असेधह म्हिािेसे िाटते कीं, 
भधिकाव्य ज्याप्रमािें व्याकरिािे धनदशगन आहे. त्याप्रमािे तत्काधलन अलंकारशास्त्रािेधह धनदशगन आहे. भधि हा 
भामहपूिगकालीन आहे, असें अभ्यासकािें मत असल्यािे मी प स्तकातं साधंगतलेि आहे. भरतोत्तर परंत  
भामहपूिगकालीन अलंकारशास्त्रािे स्िरूप कसे होते हे पाहाियािे असल्यास भिीिे प्रसन्नकाडं हे एक महत्त्िािे 
सािन होईल असे म्हिता येते. काहंी धठकािी दंधड ि भामह याचं्या अलंकाराचं्या लक्षिािे िागंल्या प्रकारिीं 
धनदशगनें म्हिून भिौिें प्रसन्नकाडंातंील श्लोक देता येतील इतके िागंले ते काडं उतरले आहे. हे प्रसन्न काडंातं 
दाखधिले आहे. तेंव्हा भधि हा केिळ न्सक्लष्ट आधि श ष्ट्क पद्यरिना करिारा एक लेखक असे न मानता त्याच्या 
धठकािी काव्यज्ञता ि अलंकारातंील िैधित्र्य धनर्थमतीिें सामर्थ्यग आहे हे स्पष्ट धदसून येईल. भधिकाव्य हे एक 
न्सक्लष्ट काव्य आहे. भधिकाव्याने न्सक्लष्टकाव्यािा एक पायंडा धनमाि करून ठेिला आहे असा काहंी अभ्यासकािंा 
आके्षप आहे. त्यािे जिू ंकाहंी प्रसन्नकाडं धलहून भिीनेि समािान केले आहे. 

 
राजशखेराने आपल्या काव्यमीमासेंत किींिी िगगिारी करतानंा शास्त्रकधि, काव्यकधि आधि उभयकधि 

असें िगग धदले असून त्यािीं लक्षिें अशी धदलीं आहेत – 
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प्रधतभाव्य त्पधत्तमािं कधिः कधिधरत्य च्यते । 
स ि धत्रिा । 

 
शास्त्रकधिः, काव्यकधिः, उभयकधिि । तेषाम त्तरोत्तरीयो गरीयान्’ इधत श्यामदेिः । ‘धन’ इधत । यायािरीयः 

। यथा स्िधिषये सिो गरीयान् । न धह राजहंसः िन्सन्द्द्रकापानाय प्रभिधत, नाधप िकोरः अद्भ्यःि क्षीरोद्धरिाय । 
यच्छास्त्रकधिः काव्ये रससम्पदं धिन्सच्छनधत्त । यत्काव्यकधिः शासे्त्र तकग ककग शमधप अथगम् उन्सक्तिैधित्र्येि श्लथयधत 
। उभयकधिस्त  उभयोरधप गरीयान् यधद उभयत्र परं प्रिीिः स्यात’ । [राजशखेर, काव्यामीमासंा – काव्यपाककल्पः पृ. १९] 

 
भधिकाव्यातूंन प्रतीत होिारे भिीिे प्रभ त्ि आधि प्रसन्न काडंातूंन धदसून येिारे त्यािे आलंकाधरकत्ि या 

दोनधह गोष्टी धििारातं घेऊन धकत्येकांनी भिीला उभयकिींिें स्थान धदले आहे. [धमत्र, रामलधलत, A Literary Study of 

Bhattikavya अलाहाबाद धिद्यापीठातं समर्थपत प्रबिं] माझ्या मतें हेधह तेिढेसे बरोबर नाही. भधि हा व्याकरिशास्त्रातं धनष्ट्पाि 
आहे पि तो श ष्ट्क िैयाकरि नाही. तो आलंकाधरकधह आहे. हे प्रसन्नकाडंािरून धदसते. पि तो केिळ 
अलंकाराचं्या व्याख्या देिारा आलंकाधरकधह नाही. या दोनधह शास्त्रातंील त्यािी धनप िता धदसते पि तो नीरस 
शास्त्रज्ञ नाही. भधिकाव्यातंील माि यग ग िाकधरता धलधहलेले प्रभातििगन, धितीय सगातील शरद ििगन इ. ििगने 
धििारातं घेतानंा भधिकाव्यातं रसित्ता आहे हे धनधित प्रत्ययास येते. मात्र असे असले तरी त्याला उभयकधित्ि 
प्रदान करता येईल असें मला िाटत नाही. यािें एक कारि असें की त्याने आपल्या काव्यधनर्थमतीिर एक बंिन 
घालून घेतले आहे. 

 
दीपत ल्यः प्रबन्द्िोऽयं शब्दलक्षििक्ष िाम् । 
हस्तामषग इिान्द्िाना ंभिदे व्याकरिाद ते ॥ [भधि, भधिकाव्य २२-२३] 

 
या पद्यातूंन त्याने स्ितःिर घालून घेतलेले बंिन स्पष्ट धदसतें. हे बंिन त्याने घालून घेतले नसते तर 

त्यािी प्रधतभा काव्यिैधित्र्य आधि रसित्ता याचं्या प्रदेशातं स्िैरसंिार करण्यास समथग झाली असती असे िर 
धनदेश केलेल्या प्रसंगािरून धदसून येते. पि त्याने आपली काव्यशन्सक्त व्याकरि शास्त्राच्या सेिते रुजू केली आहे 
हे लक्षातं घेता आपि एिढेि म्हिू शकतो, की हा शास्त्रकधि आहे मात्र त्याच्या धठकािी उभयकधित्िािी बीजें 
धदसून येतात. 

 
साराशं भधिकाव्य ि तत्सदृश िास देिधिजय .[या प्रकारच्या काव्यािंा अभ्यास माझ्या प्रबंिात पहा. प्रा. क . गोडसे, बी एस्. 

िैयाकरिाच्या दृधष्टकोनातूंन धलधहलेल्या काहंी संस्कृत काव्यािंा अभ्यास, नागपूर धिद्यापीठातं समर्थपत प्रबिं] या काव्यासारख्या 
व्याकरिप्रिान काव्यानंी व्याकरिशास्त्रािी व्य त्पन्नता मािसाच्या धठकािीं येते. अष्टाध्यायींतील स मारे १८०० 
इतकी सूत्रें भधिकाव्यातं धनदर्थशत केली आहेत. तर १११५ इतकी सूत्रें िास देि धिजयातं आहेत. राधहलेल्या 
सूत्रापंैकी केिळ िदेाशी संबंधित असलेली स मारे ६०० इतकी सूते्र आहेत ज्यािीं धनदशगने धमळत नाहीत. अशी 
स मारे ४७१ सूते्र राहतात. एकूि सूत्रापंैकी बह्वंृ ीश भाग हा दोनधह काव्यातूंन धनदर्थशत झाला असल्यानें पाधिनीय 
सूत्राचं्या अभ्यासाथग धनदशगनें म्हिून हीं काव्यें प रेशी आहेत असें म्हिण्यास प्रत्यिाय नसािा. भधिकाव्य आधि 
िास देिधिजयाने अष्टाध्यायींत धनप िता प्राप्त होते. तर िात काव्याने िात पाठािी तयारी होते. िैयाकरिाला 
व्याकरिाच्या अध्ययनासाठी या दोहोंिी अतीि आिश्यकता आहे. 
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संस्कृताच्या अध्ययनासाठी व्याकरिशास्त्रािी धनतातं गरज आहे. नव्हे संस्कृत म्हिजेि संस्कारसंपन्न. 
ही संस्कारसंपन्नता व्याकरिाधशिाय अशक्य आहे. म्हिून संस्कृताच्या तयारीकधरता व्याकरिशास्त्र आधि 
व्याकरिशास्त्राच्या व्य त्पन्नतेिा स लभ उपाय म्हिून अशाप्रकारच्या काव्यािंी अधनिायग गरज आहे. या काव्यािंा 
व्याकरिाच्या धिद्यार्थ्याने अभ्यास केला तर त्यािी व्याकरिािी बठैक सहजपिे तयार होऊ शकेल असे सागंािसेे 
िाटते. यादृष्टीने धििार करता प्रस्त त प्रकारच्या काव्यािंर जें काहंी आके्षप अनेकदा घेण्यातं येतात त्यािे 
आपोआप धनराकरि होते. या आके्षपािें सामान्द्य स्िरूप असे – ििर्थ्या ककिा पािंव्या शतकातं झालेल्या 
भधिकिीने न्सक्लष्टकाव्यािा एक धनराळाि आदशग प्रस्थाधपत केला. पाधंडत्यप्रदशगनाव्यधतधरक्त या 
काव्यलेखनामागे द सरा कोिताधह हेत  भिीच्या काव्यातं नव्हता. शास्त्राकारानंी साधंगतलेली सद्यःपरधनिृगधतः हे 
काव्यािे प्रम ख प्रयोजन जरी या काव्याच्या म ळाशी असले, तरी ते फक्त एका धिधशष्ट मयादेप रतेि. भिीच्या 
संप्रदायातंील काव्यािें अिगाहन करून पधंडतिगाला ‘परधनिृगधतः’ म्हिजेि आत्यंधतक आनंद लाभण्यािी 
शक्यता आहे. सिगसामान्द्य रधसकानंा मात्र त्या आनंदािा िाटा धमळिे अशक्यि. भिीने आपल्या महाकाव्याच्या 
शिेटी स्पष्टपिें म्हटलेि आहे कीं, माझे हे काव्य टीकेच्या साहाय्यानेि कळिे शक्य आहे. यािे िािन करिाऱ्या 
ब धद्धहीन लोकािें मरि ओढिल्यािािून राहिार नाही. कारि मी हे काव्य धििानासंाठीि धलधहले आहे. 

 
अलंकारशास्त्र हें सिगथा काव्याशी संबद्ध आहे. काव्यािी रमिीयता िाढधिण्यासाठी उधित अलंकारािंी 

योजना त्यामध्ये सिगथा आिश्यकि असते. पि भिीच्या संप्रदायातंील महाकधि अलंकारािंा उपयोग 
करण्यासाठी ककिा आपले अलंकारशास्त्रािरील पाधंडत्य प्रदशगन करण्यासाठीि काव्यरिना करीत आले. 
साधहत्यशास्त्रातं साधंगतलेल्या सिग अलंकारािंा उपयोग करिे एिढेि याचं्या काव्यािे ध्येय. अशा प्रकारच्या 
काव्याम ळे किीिें अलंकारशास्त्रािरील प्रभ त्ि भरपूर व्यक्त झाले तरी त्याम ळे उत्पन्न होिाऱ्या कृधत्रमतेपायीं 
काव्यािें काव्यत्ि मात्र क्षीि होते. असें ‘अिािीन संस्कृत साधहत्य’ यातं म्हटले आहे. [ििेकर डॉ श्री. भा. "अिािीन 

संस्कृत साधहत्य", शास्त्रधनष्ठ काव्यें, प्रकरि ८. प.ृ ७३] अनेक अिािीन अभ्यासकािें भधिकाव्य आधि तत्सदृश काव्याचं्या 
बाबतीत असेि मत आहे. परंत  संस्कृत साधहत्यातं शास्त्रकाव्यािंा एक िगग आहे आधि त्यािें प्रयोजन त्या त्या 
शास्त्रातं धिद्यार्थ्यांना सरसपिे आधि स लभतेने व्य त्पन्न करिे हे आहे. ही गोष्ट लक्षातं घेता िरील आके्षपाशी सहमत 
होिे मला कठीि जाते. कोठल्याधह शास्त्राच्या सेिसेाठी धनमाि झालेले काव्य त्या धिधशष्ट शास्त्रातंील धिदग्िता 
घेऊनि जन्द्मास येिार आधि किीिी तीि धिदग्िता त्या काव्याच्या अभ्यासकातं संक्रधमत होिार य धिदग्ितेच्या 
सौंदयािा आस्िाद घेण्याला लागिारी तयारी ज्याच्याजिळ प रेशी नसेल त्याला त्या काव्यातंील िैदग्ध्य प्रतीत 
होिार नाही. परंत  तेिढ्यािरून ती काव्यें न्सक्लष्ट आहेत असे म्हिता येत नाही. काव्यामंध्ये किीिा जो संस्कार 
प्रगट झाला असतो. तत्सदृश संस्कारािा अंश ज्याचं्या जिळ आहे अशा िािकानंा त्या काव्यातंील धिद्ग्ि तेिे 
सौंदयग खात्रीने जाििले. तेंव्हा एखादे काव्य शास्त्रधनष्ठ आहे एिढ्यािरून ते न्सक्लष्ट होय असे सरसहा धििान 
करता येत नाही, असे मला िाटते. माझ्या मतें ज्या शास्त्राला धिषयरूपाने समोर ठेऊन ही काव्यें धनमाि झाली 
आहेत. त्या शास्त्रातंील िैधशष्ट्ट्यें त्या काव्यातं धकतपत उतरली आहेत आधि किीिें ते प्रयोजन धकतपत धसद्ध 
झाले आहे या दृधष्टतूनि अशा काव्यािें परीक्षि करिे योग्य होईल. असा प्रयत्न भधिकाव्याच्या अभ्यासातूंन 
प्रस्त त प स्तकात केला आहे आधि तो करतानंा व्याकरि शास्त्रािी मूळ भधूमका ज्याच्यािर आिारली आहे असा 
पाधिनीय सूत्रािंा संग्रह समोर ठेऊन त्याच्या त लनेंत भधिकाव्यातंील धिधिि प्रकारच्या पदसंपत्तीिा रूपें आधि 
प्रधक्रयासधहत संपूिग आलेख अभ्यासकासंमोर ठेिला आहे. 
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