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िनवेदन 
 

भारतात आढळणाऱ्या नाना कारच्या पशुप याचें अनेक वष बारकाईने िनरीक्षण करून ाचीन 
काळातही त्याचं्याब लचे संशोधन केले जात होते आिण त्यावर आधारलेले गंर्थ िलिहले जात होते असे 
िदसते. भारतीयानंा ािणसंगर्हालयेही माहीत होती असे कौिटलीय अथर्शा ातील उ ेखावरून प  होते. 
िंसह, वाघ, ह ी, घोडा, हिरण वगैरे पशूिंवषयी गंर्थलेखन करणाऱ्या लेखकाचंा नामिनदश ाचीन सं कृत 
गंर्थामंध्ये केलेला आढळला तरी हंसदेवाने िलिहलेला “मृगपिक्षशा ” हा पशुपिक्षशा ावरील एकच 
सं कृत गंर्थ आज उपल ध आहे. 

 
िजननगरीचा राजा शौडदेव हा जरी िशकार करीत असला तरी िशकारीमुळे िनरपराध पशूचंा नाश 

होत रािह यास काही काळाने त्याचंा वंशच नाहीसा होईल याची त्याला जाणीव होती. आप याला वन्य 
पशूचंी आिण प याचंी मािहती नाही याचीही राजाला खंत वाटत होती. हणून तारनंद या मंत्र्याकडे 
शौडदेवाने पशुप याचंी मािहती देणारा कोणी तज्  आहे काय असे िवचारले. ते हा मंडक गावचा रिहवासी 
ीहंसदेव याचे नाव तारनंदाने सुचवले. नंतर राजाच्या आ ेवरून हंसदेवाने अनु भु छंदात मृगपिक्षशा  
हा गंर्थ िलिहला. या गंर्थाच्या पिह या खंडात १२७ पशूचंी आिण दुसऱ्या खंडात ९७ प याचंी मािहती देताना 
त्याचें हंसदेवाने वगीर्करणही केले आहे. अमरकोषाच्या कत्यार्ने पशुप याबं लचे पयार्यी श द जणु काही 
समानाथीर् श द आहेत अशा तऱ्हेने समािव  केले आहेत. हंसदेवाच्या गंर्थामुळे ते समानाथीर् नसून िविवध 
जाितवाचक आहेत हे अनिभ  वाचकालाही लक्षात येईल. मृग हणजे िचतळ एवढाच अथर् सवर्सामान्य 
माणसास माहीत असतो. पण मृग हणजे पशू, रानरेडा वगळता सवर् जंगली पशू एवढेच न हे तर सावज 
असे तीन अथर् लक्षात घेऊन हंसदेवाने आप या गंर्थास “मृगपिक्षशा ” असे नाव िदलेले आहे. 

 
पशुप याचें िवख्यात अ यासक आिण या िवषयावरच्या लेखनामुळे मराठी वाचकानंा ि य झालेले 

ी. मारुती िचतमप ी यानंी अठरा वषार्ंपूवीर् या अि तीय सं कृत गंर्थाचा मराठी अनुवाद पुरा केला होता. 
अनेक कारणामुंळे या गंर्थाचे काशन लाबंणीवर पडले होते. ी. िचतमप ी यानंा या िदरंगाईचा उबग 
आला असेल पण दीघर्काळ शासकीय सेवा करून ते अलीकडेच िनवृ  झाले अस यामुळे द तरिदरंगाईचा 
त्यानंी आजवर पुरेसा अनुभव घेतला असणार. मंडळाकडून झालेली अक्ष य िदरंगाई क्षमाशील वृ ीने 
िवसरून इतक्या उिशराने का होईना आपण केलेला अनुवाद मंडळाने कािशत केला हे पाहून त्याचें 
समाधान होईल असे वाटते. महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ तसेच या गंर्थाचे वाचक सं कृत 
भाषेतील हा अमोल ठेवा त्यानंी मराठी वाचकानंा उपल ध करून िद याब ल त्याचें सदैव ऋणी राहतील. 

 
 य. िद. फडके

मंुबई, अध्यक्ष,
िद. १ ऑग ट, १९९२ महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ 
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उपोद्घात 
 

मृगपिक्षशा  
 

‘मृगपिक्षशा ’ हा पशुपिक्षिव ानावरील गंर्थ हंसदेवाने अनु ुभ छंदात िलिहला आहे. या िवषयावर 
आणखीही गंर्थ असावेत. पालका य, गाग्यर्, वात् य व वैशपंायन याचं्या गजशा ावरील गंर्थाचंा, वात् य व 
गगर् याचं्या वृषभावरील रचनेचा, गाग्यर् व शखं याचं्या मृगावरील गंर्थाचंा, भार ाजाच्या अजावरील गंर्थाचा 
उ ेख भोजाच्या ‘युक्तीक पतरु’ मध्ये आढळतो. नकुलाच्या ‘अ शा ा’त भोज, गगर् व सु ुत या 
पूवार्चायार्ंचा उ ेख आला आहे. वराहिमिहराच्या बृहत्संिहतेतील पशुप याचंी वणर्ने तर्ोटक असली तरी 
अचूक आहेत. त्याने पराशर व भागुरीचा ऋणिनदश आप या गंर्थात केला आहे. 

 
आयुवदातही आयुवद गंर्थकत चरक, सु ुत आिण वाग्भट यानंीसु ा पशुप याचें वगीर्करण केले 

आहे. त्यामुळे त्यानंाही त्याचंी मािहती असावी असे िदसते. त्या गंर्थावरील टीकाकारानंीसु ा तत्कालीन 
भाषेतील पशुप याचंी नावे िदली आहेत. त्यावरून ड हणादी टीकाकारानंी ाचीन गंर्थावंरून आिण 
वतःच्या लौिकक मािहतीच्या आधारे ते वणर्न केले असावसेे िदसते. 

 
पत लीचे महाभा य, छादंोग्य उपिनषद व उमा वामीच्या तत्त्वाथार्िधगमसूतर्ातं जीवसृ ीचे 

वगीर्करण िदले आहे. 
 
कोणाही पशुप याचे सिव तर संशोधन व अ यास करावयाचा असला तर ठरािवक वन्यपशूचं्या 

कळपाबरोबर िंकवा प याचं्या थ याबरोबर रातंर्िदवस त्याचंा मागोवा घेत जाणे आव यक असते. ही प ती 
पा ात्त्य वन्यजीवशा  आता उपयोगात आणत असले तरी ही रीत भारतीयानंा नवीन नाही. याचे पुरावे 
आप या ाचीन गंर्थातं आढळून येतात. 

 
पालका य याला ‘करेणुपुतर्’ हेही नाव होते. तो अनेक वष ह ींच्या कळपातच रािहला. आिण 

त्याचा पिरपाक हणून त्याने ‘पालका य ’ हा गंर्थ िलिहला. त्यात ह ींचे वशं, गुण, रोग व संभोगािद 
आचरण याचें सिव तर वणर्न आले आहे. 

 
किवकुलगुरू कािलदास रघुवशंातील तेरा या सगार्त शातकणीर् ऋषीचेही तो पूवीर् दभार्ंकुरावर 

उपजीिवका करणारा आिण हरणाचं्या कळपाबंरोबर राहणारा तप वी होता असे वणर्न करतो. (१३/३९) 
 
हंसदेवही आप या ‘शा पिरसमाि त’ या शवेटच्या भागात असे हणतो की, “जरी िंसहादी पशूचं्या 

शृगंारलीला, गभर् ा ती, रज ाव इत्यादी गो ी जाणणे सोपे असले तरी प याचें आकार लहान अस यामुळे 
त्याचं्या िंलगयोनीचे ान सहज होणारे नाही. यासाठी ते सवर् कळण्याकिरता ‘िचरं पिरचया  बोध य  
तिंदिगत  मृदूिक्तिभः’ हणजे त्याचं्याशी अनेक वष पिरचय करून, गोड बोलून, त्याचें (पशुप याचें) 
मनोगत जाणाव.े या माणे तो पशुप याशंी दीघर्काळ साहचयार्ची अपेक्षा प  करतो. 

 
या सवर् माणावंरून पूवर्सूरींना पशुप याचंी मािहती होती हे सत्य असले तरी ‘मृगपिक्षशा ’ हा 

पशुपिक्षशा ावरील सं कृत भाषेतील एकमेव उपल ध गंर्थ आहे. 
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‘मृगपिक्ष’ हे शीषर्क अमरकोषातील (१) पशवोऽिप मृगाः (मृग हणजे पशू) तसेच (२) आरण्याना ं
च सवषा  मृगाणा  मिहष  िवना । (मनु. ५/९) हणजे रानरे ािशवाय जंगली पशू हणजे मृग, (३) 
मृग्यंते इित मृगाः हणजे शोधतो (सावज) तो पशू या तीन अथार्ंनी हंसदेवाने मृग (पशू) पिक्षशा  असे 
आप या गंर्थाचे नाव िदले आहे. ओळखीकिरता ‘मृगदर्’ याचा अथर् वनराज (पशूचंा राजा) असाच घेतात. 

 
‘मृगपिक्षशा ’ या गंर्थाचे दोन भाग आहेत. पिह या खंडात १२७ पशूचंी आिण दुसऱ्या खंडात ९७ 

प याचंी वणर्ने िदली आहेत. अमरकोषात उ ेिखले या िविवध पशुप याचं्या पयार्याचंा अथर् ‘मृगपिक्षशा ’ 
ा गंर्थामुळे ात होऊ शकला. हे समानाथीर् श द नसून िविवध जाितवाचक आहेत हे िनि तपणे माहीत 

होऊ शकले. सं कृत कोषाचं्या इितहासातील ही अितशय महत्त्वाची घटना मानावी लागेल. 
 
या गंर्थात िंसह ६, वाघ ३, तरस २, अ वले ३, गडे २, ह ी १३, साळई ३, हिरणे १८, चमरू ४, 

को हे ६, लाडंगे ३, हंस ८, चकर्वाक ३, सारस २, चकोर २, चातक २, कावळे १२, घुबडे ७, कोिकळ ४ 
आिण मोर ६ जातींचे अस याचे सागंून त्याचं्या रंगरूपाचे वणर्न करून त्याचंी मुख्य लक्षणे िदली आहेत. 

 
तसेच पशुप याचंी अिधकतम आयु यमयार्दा पुढील माणे न दली आहे : ह ी १०० वष, गडा ३२, 

िंसह २०, वाघ १६, तरस व अ वले १४, को हा-लाडंगा १०, हिरण ९, हंस ७, चकर्वाक ६, सारस, बलाक, 
चकोर, चातक, कावळे, घुबडे, िंपगळे, पोपट आिण कोिकळ ५ वष. 

 
गंर्थाची रचना करताना हंसदेवाने त्या त्या िवषयावरील ाचीन गंर्थाचंा आधार घेतला आहे. तसेच 

काही मािहती राजे-राजवा ातं असणाऱ्या ािणसंगर्हालयातूंनही घेतली अस याचे गंर्थावरून आढळून 
येते. ािणसंगर्हालये ही नवीन प ती नाही. त्याचें मूळ अित ाचीन आहे. कौिट याच्या अथर्शा ात 
ािणसंगर्हालयाचा उ ेख आला आहे. ाचीन गंर्थ व ािणसंगर्हालयातं उपल ध असलेली मािहती या 
दोह ना वानुभवाची जोड देऊन हा गंर्थ िस  केला आहे. हंसदेव िलिहतो, “बहुधा रानातील पशुपक्षी 
िनरिनरा या जातींचे व गुणाचें आढळतात तर काही िम जातींचे व िम गुणाचें िदसतात. त्यापैंकी जाती, 
रंग, रूप, गुण यानंी ठळकपणे े  असले याचेंच येथे वणर्न केले आहे. (भाग १, ोक ९८६) 

 
या गंर्थात िकत्येक पशुप याचंी मनोरंजक मािहती िदली आहे. उदाहरणाथर्, िंसहाचे वणर्न पाहा. 
 
िंसहाच्या सहा जाती आहेत. १) िंसह, २) मृगेन्दर्, ३) पंचा य, ४) हयर्क्ष, ५) केसरी आिण ६) हिर. 

त्याचं्या रंग, रूप, आकार तसेच आचरणात िभ ता िदसून येते. काही घनदाट जंगलात तर काही उंच 
पवर्तात राहतात. सहा या िंकवा सात या वषीर् त्याचंा काम पूणर् वृिं गत होतो. शपेटी हलवीत िंसह 
मादीजवळ येतात. िंसहीण त्याला वारंवार िबलगते. आप या िजभेने त्याचे त ड चाटते. मध्यरातर्ी ते 
मादीबरोबर समागम करतात. गभार्व थेनंतर नर-मादी थोडा काळ एकितर्त िंहडतात. ितचा आहार 
िदवसिदवस कमी कमी होत जातो. शरीराच्या जडपणामुळे िशकारीिवषयीची ितची आवड कमी होते. नऊ 
ते बारा मिहन्यानंी वसंत ऋतूच्या शवेटी िंकवा गर्ी म ऋतूच्या सुरुवातीला िंसहीण िवते. एक ते पाचपयत 
ितची िपलावळ असते. सुरुवातीला ते आईच्या दुधावरच पोसले जातात. तीन ते चार मिहन्याचें होताच ते 
गजर्ना करू लागतात. चरबीयुक्त कोवळे मासं त्यानंा फार आवडते. दुसरे-ितसरे वषर् संप यावर त्याचं्या 
तारुण्यास ारंभ होतो. ते हापासून ते रागीट व पराकर्मी होतात. त्यानंा भकू सहन होत नाही. भीती कशी 
ती त्यानंा माहीत नसते. हणून तर त्यानंा पशूचंा राजा हणतात. 



 

अनुकर्मिणका

 
ा कारच्या सामान्य वणर्नानंतर त्याचं्या सहा जातींची िवशषे लक्षणे सािंगतली आहेत. 

 
१) िंसहाची आयाळ दाट असते. रंग सोनेरी असून पाठ पाढुंरकी असते. ते बाणा माणे वगेवान 

असतात. 
 
२) मृगदर्ाची गती धीरगंभीर असते. त्याचे डोळे सोनेरी असतात व िमशा खूप मो ा असतात. 

अंगावर िठपके असतात. 
 
३) पचंा य उडी मारीत जात असतात. त्याचें वृषण व जीभ लाबं असते. ते नेहमी झोपलेले 

असतात. 
 
४) हयर्क्षाची रातंर्िदवस लाळ पाघळत असते. 
 
५) केसरीचा रंग लाल असतो. त्याच्या त डावर लहान लहान रेषा असतात. 
 
६) हिर लहान आकाराचे असतात. 
 
हंसदेवाच्या काळापयत िंसहाचे सहा कार अि तत्वात होते तरी सध्या भारतात एकाच जातीचा 

िंसह आढळून येतो. बाकीचे नामशषे झाले असले तरी ते न  होण्याला हजारो वषार्ंचा कालावधी लागला 
असावा. यावरून गंर्थाचे ाचीनत्व िस  होते. 

 
इसवी सनानंतर पिह या शतकाच्या पूवार्धार्त झालेला ि लनी हा पा ात्य सृ ी ानी िंसहािवषयी 

िलिहतो– 
 
“The Lion alone of all wild beast is gentle to those who humble themselves up to him, 

and will not touch any such upon their submission, but spaaeth what creatures soever lieth 
prostrate before him. As fell and furious as he is other whiles, yet he dischargeth his rage 
upon man, before that he selfeth upon women and never preyth upon babes unless it be for 
extreme hunger.” 

 
त्याचं्या णयाराधनािवषयी तो िलिहतो– 
 
“...........these Lionesses are very lecherous, and this is the lion cause that the lions 

are so fell and cruel. This Affricke knoweth best, and seeth most; especially in time of great 
drought, when for want of water a number of wild beasts resort by troups to those few rivers 
that be there, and meet together. And here upon it is, that so many strange beasts, of a mixt 
and mungrell kind are bred, whiles the males either peroforce, or for pleasure, leap and cover 
the females of all sorts.” 



 

अनुकर्मिणका

 
The lion knoweth by scent and smell of the Part when the Lioness his mate hath plaied 

false, and suffered herself to be covered by him and presently with all his might and main 
runneth upon her for to chastise and punish her. 

 
तुलनेने हंसदेवाने िंसहािवषयी िदलेली मािहती अिधक िव तृत, कर्मब  व शा ीय वरूपाची 

असून त्याच्यािवषयीच्या वादाला त्याने थारा िदला नाही. 
 
मृगपिक्षशा ाच्या पूवर्पीिठकेवरून एवढेच ात होते की, हा गंर्थ हंसदेवाने मंतर्ी तारानंदाच्या 

ेरणेने व िजनपुरीचा राजा शौडदेवाच्या आ ेने िलिहला. हंसदेव मंडक गर्ामवासी अस याचा उ ेख 
गंर्थाच्या त्येक भागाच्या शवेटी केला आहे. 

 
ज्या सुंदर शलैीने हंसदेवाने पूवार्चायार्ंची माणे देऊन मृगपिक्षशा ाची रचना केली आहे त्यावरून 

त्याचे महान पािंडत्य िस  होते. या शा ीय गंर्थाकडे का यमीमासेंच्या दृ ीने पाहणे योग्य होणार नाही. या 
गंर्थात ‘िंसहशा ’ जाणणाऱ्या चकर् या िव ानाचा महत्त्वपूणर् उ ेख आहे. 

 
“चकर्ः पचंष पुतर्ाणा ंसा कारणमुदा त ” ॥ ५० ॥ 

 
िंसिहणीला पाच िंकवा सहा िपलाचंी वीण होत अस याचे चकर् नावाचे िव ान सागंतात. 
 
त्याने पशुिव ानावरील िंसहोत्पि कला जाणणाऱ्या िव ानाचा उ ेख केला आहे. 
 

“िशिशरे यिद सा सूते हीनवीयर्जवोऽभर्कः । 
त मा  गर्ी मं शसंंित िंसहोत्पि कलािवदः” ॥ ५१ ॥ 

 
िंसहीण िशिशर ऋतूत याली तर संतती पराकर्मशून्य व मंदगती होते. हणून िंसहाची िनपजकला 

जाणणाऱ्यानंी गर्ी म ऋतू चागंला ठरिवला आहे. तसेच गाभण िंसिहणीची अव था व गभर्पाताचे लक्षण 
सागंताना तो पूवीर्च्या आचायार्ंचे माण उ धृत करताना हणतो  – 

 
“ ा तगभार् तु सा िंसही व पाहारा िदने िदने । 
िनदर्ाल य मभरक्लान्तदेहा भवतेअ कर्मा  ॥ 
अन्यथा गभर्िवच्छेदः पूवर्सूिरिभरीिरतः” ॥ ४६–४७ ॥ 
 

िंसहीण गाभण रािह यावर ितचा आहार िदवसिदवस कमी होतो व ती झोप, आळस, क  व 
देहाच्या जडत्वाने सु तावते. हे मुख्य व चागंले लक्षण होय. तसे न झाले तर गभर्पात होतो असे पूवार्चायार्ंनी 
हटले आहे. तर थोडे उंच असले या िंसहास िव ान लोक मृगेन्दर् हणतात, असेही माण देण्यास तो 
िवसरत नाही. 

 
“िंकिच ुंगशरीरा तु मृगेन्दर्ाः किथता बुधैः” ॥ ६८ ॥ 



 

अनुकर्मिणका

 
जंगलातील िंसह पकडण्याच्या प तीब ल ते िलिहतात– 
 
कधी कधी तरुण िंसहसु ा खे ा व बनावट ह ी करून सहज पकडता येतात. शरद वनात 

लाकडी हिरणे बनवनू िंसह पकडतात. पण साधारणपणे माज येण्यापूवीर्च िशकाऱ्यानंा िंसह पकडणे सोपे 
जाते. (१०३, १०४) 

 
िंसहाच्या िशकारीच्या प तीचे हंसदेवाने केलेले वणर्न लक्षणीय आहे. िंसहाच्या िशकारीचे उ ेख 

ऋग्वदेाइतकेच ाचीन आहेत. खड् ात (५–७४–४) व साप यात (१०–२८–१०) अडकवनू िंसहाची 
िशकार के याचे उ ेख ऋग्वदे संिहतेतही आढळतात. िंसहािवषयी त्याने असामान्य अशी मािहती 
माणासिहत देऊन त्या िवषयावरील अनेक िव ानाचं्या मताचंा जो िनदश केला आहे त्यावरून ाचीन 
काळी भारतात िंसहािवषयी िवपुल गंर्थसंप ी उपल ध होती असे िस  होते. िंसहाची िनपजकला 
जाणणाऱ्या चकर् नावाच्या िव ानाचा उ ेख करून तर त्याने नवीन संशोधनास मागर् दाखवनू िदला आहे. 

 
या गंर्थातील पशूचंी वणर्ने हजारो वषार्ंपूवीर्ची आहेत. काळाच्या ओघात काही जाती न  होतात 

त्या माणे आज त्यातंील काही जाती नामशषे झा या असा यात. पाढंऱ्या िंसहाचे वणर्न सी. मकॅ ाइड 
याचं्या The White Lions of Timbavati या गंर्थात आले आहे. ते पचंा य या नावाच्या िंसहाशी जुळते. 

 
पािणनीने पचंा य या श दाची युत्प ी पुढील माणे सािंगतली आहे. ज्याचा जबडा नेहमी उघडा 

असतो या अथार्ने िंसहाला पचंा य असे हटले जाते. (पचं –िव तृत  आ य –मुख –य य सः 
पचंा यः) पचंा य श दाची युत्प ी त्याला लागली परंतु वाघ श दाची युत्प ी मातर् त्याला काही के या 
लागेना. हणून तो िश यानंा बरोबर घेऊन त्यक्ष वाघाचा माग घेण्याकिरता अरण्यात गेला. वाघ िदसताच 
सू म दृ ीने पािणनी त्याच्याकडे पाहू लागला. वाघ भकेुला असावा हणून तो पािणनीच्या रोखाने चालून 
येऊ लागला. पािणनीच्या लक्षात त्याची हालचाल भरली आिण त्याने िश यानंा ‘ यािजघर्ित इित याघर्ः’ 
अशी याघर् श दाची युत्प ी िश यानंा िलहून घ्यायला सािंगतली. इतक्यात वाघाने त्याच्यावर झडप 
घातली अशी आख्याियका आहे. 

 
सैबेिरयाच्या मूळ वसित थानातून वाघ युरेिशयाच्या भागात पसरला. आता तो फक्त आिशया 

खंडातच आढळून येतो. 
 
वाघ हा िंसहापेक्षा वभावाने वगेळा आहे. वाघ छु या प तीने राहतो. तो वभावाने लबाड आहे. 

हणूनच त्याचं्या जाती काळाच्या ओघात न  होऊ शक या नाहीत. ी. कैलाश साखंला यानंी आप या 
‘टायगर’ या ख्यातनाम गंर्थात देशत्वमाने वाघाच्या सहा उपजाती सािंगत या आहेत. शादूर्लाची लक्षणे 
कॅसिपयन वाघाशी जुळतात. ीपीच्या वणर्नावरून तो िबब ा वाघ असण्याची शक्यता आहे. 

 
तरक्षचेू दोन कार सािंगतले आहेत. एक, प े  असलेला व दुसरा िठपक्याचा असा भेद सािंगतला 

आहे. प े  असलेला तो Striped Hyena आिण िठपके असलेला तो Spotted Hyena असावा असे वाटते. 
मातर् मृगादनाची लक्षणे िच ा या ाण्याशी िमळतीजुळती आहेत. 
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अच्छभ  (Brown Bear) नावाच्या अ वलातील सू म भेद सागंताना, पूवीर्च्या आचायार्ंचे माण 
देताना– 

 
“पूवरेते िनगिदता रौदर्ाि तर्िंशखंिडनः”। 

 
वभावाने भयंकर असले या अच्छभ ाला िशखंडी असे हटले आहे. कधी कधी अ वली दोन 

िपलानंा जन्म देते. ते हा ितला ‘मृग्या’ नावाने संबोधतात. 
 

“ िचत्सा ि सूल के मृग्येित पिरकीिर्तता” ॥ १८० ॥ 
 
कमी शक्ती असले या भ ूकाला (Himalayan Black Bear) िव ानानंी अच्छिह (२०१) 

हट याचें तो नमूद करतो. (का या अ वलापेक्षा पाढंऱ्या रंगाचे अ वल शक्तीने कमी अस याचा अथर् येथे 
अिभ ेत असावा.) 

 
िहमालयातील िशवािलक रागंातंील दलदलीच्या देशात गडे वावरताना िदसतात. सातपु ाच्या 

जंगलात गडे पािहलेले लोक आजही आहेत. पाढंऱ्या ग ाचंा उ ेखही हंसदेवाने केला आहे. 
 
हंसदेवाने ह ीचे वणर्न करताना अमरकोषाचे अनुकरण केलेले िदसते. अिभधान िंचतामिणकोशात 

ह ीच्या चार जाती सािंगत या आहेत. 
 
“भदर्ो, मंदो, मृगो, िम ः चत ो गजजातयः” (४/२८४) 

 
अरण्यात तेरा कारचे ह ी िदसतात अशी सुरुवात हंसदेवाने ह ीचे वणर्न करताना केली आहे. 

त्यावर असे हणता येईल की, ह ी जंगलातून पकडले जात. त्याचंी लक्षणे पाहून त्यानंा योग्य वाटेल त्या 
कामासाठी िशकिवले जाई. ‘संकीणर् गज’ (९) वणर्नात ते पकडण्यास सोपे असून लवकर माणसाळतात 
असा उ ेख आला आहे. ‘जलबंधनादी उपायानंी िशकाऱ्यानंी त्यास सुखाने िमळवावे, भकेुलेले व हि णीने 
ितर कारलेले छावे यत्नाने िमळतात’, इत्यादी उ ेखावंरून पूवीर्पासून त्याची िशकार केली जात असावी 
असे िदसते. 

 
ह ीच्या जनन आचरणातील असामान्य लक्षणािंवषयी माण देताना– 
 

“कामं काम कला तृ ता गजा मिलनरेतसः” ॥ २४४ ॥ 
“पुनः संभोगिवमुखा इित शा िविन यः” ॥ २४५ ॥ 

 
भोगेच्छा पूणर् होताच ह ीचे रेत मिलन होते. त्यास पुन: संभोगेच्छा होत नाही; असा शा िन य 

आहे असे तो सागंतो. 
 
‘ह ी हे अमू य रत्न आहे’ अशी हि तशा ावरील सुनंदक या अ ात गंर्थकाराची सहज सुंदर 

उक्ती त्याने उ धृत केली आहे. 
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“अनध्यर् रत्निमत्येव गजमाह सुनंदकः” ॥ ३३८ ॥ 
 
सुनंदक या हि तशा ावरील गंर्थकत्यार्चे नाव आजपयत अ ात होते. तसेच त्याचा गंर्थही 

आजतागायत उपल ध होऊ शकला नाही. 
 
अमरकोषामध्ये ‘वनायुजाः, पारसीकाः, का बोजाः, बाि हकाः, हयाः’ असे इतर देशातंील घो ाचें 

वणर्न केले आहे. आिण हंसदेवाने “शुभकारक घोडेच मो ा यत्नाने आणून बाळगावते” असे िलिहले 
अस यामुळे इतर देशातंील व अरण्यातंील घोडे यत्नाने िमळवावते असा त्याच्या हणण्याचा उ ेश 
असावा. रानघोडे (Equus caballus prezewalski) आता फक्त मध्य आिशयात आढळतात. 

 
एक विंशड असलेले उंट आता रानटी अव थेत सापडत नाहीत. दोन कोलते असणारे वन्य उंट 

गोबीच्या वाळवटंात आढळून येतात. 
 
पाच या शतकापासून िचनी सािहत्यात रानउंटाचा उ ेख आढळून येतो. माक  पोलो या वाशाने 

रानटी उंटाचा उ ेख केला आहे. 
 
आखूड व लाबं मानेचे लहान व मोठे उंट ाचीन काळापासून अि तत्वात अस याचे उत्खननातील 

पुरा यावंरून आढळून आले आहे. त्यात काही सशाएवढे लहान तर काही पधंरा फूट उंचीचे आढळून 
आलेत. 

 
हंसदेवाने रानटी उंटाचे वणर्न केले आहे. त्याने वणर्न केले या केर्मलक व दासेरक या दोन 

कारच्या उंटाचें ह ीच्या रानटी उंटाशंी बरेच सा य आहे. 
 
1) Arabian or one humped camel. 
2) Bacterian or two humped camel. 
 
आि का व भारतात रानटी गाढवे आढळून येतात. आि केतील रानगाढवे आता नामशषे होऊ 

लागली आहेत. मातर् भारतातील वाळवटंी भाग व पठारी भागात ते सापडतात. 
 
घोडी व गाढवाच्या संयोगाने झाले यास खेचर हणतात. गाढवी व घो ाच्या जुगण्याने रासभाचा 

(Hinny) जन्म होतो. 
 
हंसदेवाने गदर्भ व खर या दोन कारच्या गाढवाचें वणर्न केले आहे. खर हा रानटी गाढवाचा 

कार आहे. त्याने रासभाचे वणर्नही िदले आहे. हंसदेवाने रासभानंा रानात राहण्याची हौस असून ते पशूनंा 
भीितदायक असतात असे हटले आहे. त्यावरून कृ णचिरतर्ातील पुढील एका संगाचे सहज मरण 
होते– 

 
ीकृ णाच्या बालपणी सवंग ाबंरोबर गाईवासरानंा अरण्यात चारावयास नेले असता एके िदवशी 

सवगं ानंी बलराम व ीकृ ण यानंा असे हटले की, अहो! हा येत असलेला वास घेतलात का? हे कृ ण 
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आिण बलरामा, दररोज त्या वासामुळे आ हाला त्या रानातील ताडफळे खाण्याची इच्छा उत्प  होते. परंतु् 
त्या रानात धेनुक नावाचा रासभ आप या ाितबाधंवाबंरोबर राहतो, आिण तेथे येणाऱ्यानंा मारून टाकतो. 
त्यामुळे तेथे कोणी जात नाही. ते हा तु ही दोघानंी मनात आणले तर त्यानंा मारता येईल. कृ ण आिण 
बलरामाने ते ऐकून सवगं ासंह त्या तालवनात वशे करून त्याचं्यावर चाल करून आले या धेनुक 
रासभाला ग ालेटना आिण धोबीपछाड या दोन पेचानंी ताडाच्या झाडावर गरागरा िफरवनू आपटून मारले. 
त्याच युक्तीने सवर् सवगं ानंी रासभसेनेचा िनःपात केला. या गो ीवरून रासभाचे वैिश  हंसदेवाने 
सािंगत या माणे िदसून येते. 

 
मनु याने िशकार बदं करून शतेीचा यवसाय सुरू केला, ते हा डुकरे पाळण्याची था अि तत्वात 

आली. डुकरे पाळण्याची था के हापासून सुरू झाली हे िनि तपणे सागंता येत नसले तरी ती प ती 
नवा मयुग (Neolithic) काळापासून सुरू झाली असावी असे अनुमान आहे. 

 
डुकराचंी पैदास ामुख्याने त्याच्या मासं व चरबीसाठी होऊ लागली. त्याच्या राठ केसापंासून श 

व कातडीपासून सँडल होतात. हाडाचंा चुरा करून त्याचा खतासाठी उपयोग करतात. 
 
ाचीन इिज तमध्ये डुकराचंा उपयोग धान्याची मळणी करण्याकिरता करीत. डुकराचं्या खुराचं्या 

तुडिवण्यामुळे धान्य लवकर रुजते. चोरटे िशकारी शोधून काढण्यासाठी त्याचंा उपयोग मध्यकालीन 
इंग्लंडमध्ये होई. दिक्षण भारतात दलदलीत या हशींची राखण करण्यासाठी डुकराचंा उपयोग केला 
जाई. डुकराचंी उपयुक्तता पािह यावर त्याचं्या नाना जातींची िनपज करणे साहिजकच आहे. 

 
वभाव, वशं, शरीर, वरूप व गुण इत्यादी लक्षणावंरून हंसदेवाने गावात राहणाऱ्या चार 

कारच्या डुकराचें वणर्न केले आहे. 
 
वराह, कोल व दं टर्ी ही तीन रानडुकरे हणून हटली जातात. ािवत, घृि  व श य हे 

वराहवगार्तील ाणी रानटी आहेत, असे हंसदेव हणतो. परंतु वणर्न मातर् सालई (Porcupine) या 
ाण्याशी िमळतेजुळते आहे. अमरकोषावरील माहे री टीकेत ािवत व श य यानंा थािनक लोक साळई 
िंकवा साळी हणत अस याचा उ ेख आहे. 

 
आख़ूड शपेटी, िपकाचा नाश करणे व वारंवार घुरर्रर् (grunt and puff) असा आवाज करणे या 

लक्षणावंरून ािवताचे The Indian Porcupine शी सा य वाटते. साळई कुत्र्याला डसतात. लाडंग्याचें ते 
शतर् ूआहेत असाही उ ेख हंसदेवाने केला आहे. 

 
वणर्नावरून वराह हणजे Wild pig िंकवा Wild boar असावा असे अनुमान आहे. घृ ीचे वणर्न मातर् 

Pygmy hog शी िमळतेजुळते आहे. 
 
‘सैिरभ हे अरण्यवासी आहेत.’ अशा तऱ्हेच्या रे ाचे अनेक कार होतात. तसेच ‘वाहि ’ या 

नावावरून त्याचा अथर्ही घो ाचा शतर्ू असा होत अस यामुळे हा कारही रानटी जातीत गणायला हरकत 
नाही. अिभधान िंचतामिणकोषात हेमचदंर्ाने रानटी रे ाला ‘गवल’ (Wild Buffalo) असे हटले आहे. 
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एडका हणजे मढा (Wild Sheep). एडका वगळता बाकीचे चार कार बोकडाच्या वगार्त 
मोडतात. मेष हणजे बोकड. त्याचा म ाशी संबंध नाही. मेष हणजे एडका न हे. अज, छाग व मेष 
अनुकर्मे Markhor, Himalayan Tahr व Nilgiri Tahr असावेत असे वणर्नावरून वाटते. वृ णी 
सावलीसारखा काळा हणून तो Wild Goat असावा. अिभधान िंचतामिणकोषात जंगली बकऱ्याची पुढील 
नाव ेसािंगतली आहेत– इिडयक, िशशुवाहक, पृ शृगं व वनाज (Wild Goat). 

 
पशूचं्या वणर्नातील सतरा या ेणीत हंसदेवाने कपींचे आठ कार आहेत असे सागंून अमरकोष, 

अिभधान िंचतामिण, मेिदनीकोष, चरक, सु ुंत व वाग्भट याचं्या आयुवदीय गंर्थातं प  न केले या जाती 
त्याने रंग, रूप वगैरवरून िनरिनरा या दाखिव या आहेत. हंसदेवाने हे आगळे वैिश  हणाव ेलागेल. 

 
मृगाः मृग्यते अन्वशेयित [ितर्णािदक  राः मृगाः = पशू, (मनू॰ अध्याय ५।९)] आरण्याना ं च 

सवषा  मृगाणा  मािहष  िवना इित । त  टीकाया  कु ूकः । 
 
मृग श दः अतर् मािहष पयुर्दासा  पशुमातर्पराः इित । या िठकाणचा मृग श द मािहष सोडून सवर् 

पशूबं ल वापरला आहे. हणूनच िंसहाला “मृगराज” हणजे पशूचंा राजा हणतात. 
 
१. मृग हणजे िचतळ (Chital). 
 
२. कुरंग–सु ुत संिहतेत कुरंगाचे लक्षण सािंगतले आहे. ‘न कृ णो न च ता  कुरंगः 

सोऽिभधीयते । (सु ुत अ॰ ४६/सूतर्). तसेच िंशगाला फाटे असतात. आकाराने ते काहीसे लहान असतात. 
या लक्षणावंरून तो Fourhorned Antelope असावा असे वाटते. 

 
३. वातायु– वाऱ्या माणे चपळ असतो. अंगावर िठपके असतात. त्यानंा िंशगे असतात. माणसाने 

पाळ यास ते फार वष जगत नाहीत. या लक्षणावंरून हा िचतळाचाच भेद असावा आिण तो काळाच्या 
ओघात न  झाला असावा. वाओ  हिरण इित भाषाया  । हे हिरण लोकातं वाओट नावाने िस  होते. 

 
४. हिरण– पाठ, कुशी व त ड याचंा रंग वगेळा असतो. डोळे सुंदर असतात. सुंदर नेतर् असले या 

ीला हिरणाक्षी असे संबोधतात. सु ुतात गौरवणर्ः हिरणः असे हटले आहे. तसा नर-हिरण (The Chiru 
or Tibetian Antelope) फक्त ितबेटात िदसतो. लोकभाषेत हिरण हा श द बहुधा काळवीटाच्या (Black 
buck) मादीला योिजला जातो. हणून ही कृ णसाराची मादी होय. 

 
५. वातमृग–हाही वायुवगेी आहे. त्याच्या िंशगाला फाटे असतात. ते कळपाने राहतात. ते 

वातायू माणे िचतळाच्याच जातीचे असावेत. 
 
६. कृ णसार– जाघंा व कुशी यािंशवाय काळा असतो, असे हंसदेव हणतो. महे र त्याला 

कृ णमृग हणतो. हे वणर्न Black buck शी जुळते आहे. कृ णसाराब ल मनूने खालील माणे वणर्न केले 
आहे– 

 
कृ णसार तु चरित मृगो यतर् वभावतः । 
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स ेयोयार् यो देशोः लेच्छदेश तः परः । (अ. २/२३) 
 

हणजे िनरंतर कृ णसार मृग जेथे जेथे संचार करतो तो य ीय देश होय, इतर देश लेच्छ देश 
समजाव.े 

 
७. रुरु– शरीरावर िठपके व िंशगास फाटे असे हंसदेव रुरुचे लक्षण देतो. चरक त्याला बहुिंशगी 

ऋ य हणतो. ऋ याचे वणर्न भाव काशात पुढील माणे िदले आहे. ‘ऋ यो नीलाङ्गको लोके स रोहा इित 
कीिर्ततः ।’ हणजे लोकामंध्ये ऋ य नील शरीराचा असून त्याला रोहा हणतात. रोहा याचे रूप रोहे झाले. 
अमरकोषाच्या माहे री टीकेत त्याला लोकभाषेत भवुार व रोहे असे हटले आहे. ‘ऋक्षो नीलाङ्गः’ असे 
लक्षण सु ुत सागंतो. वरील लक्षणावंरून तो Thamin असावा असे अनुमान आहे. 

 
या गंर्थात केवळ पशूबं ल सिव तर मािहती िदलेली नसून पशूबंरोबरच प याचंीही सिव तर वणर्ने 

िदली आहेत. प यािंवषयी तसे शा माण िचतच आढळते. परंतु हंसदेवाने मातर् त्याच्या या गंर्थात 
शा माणेही िदली आहेत. 

 
चकर्वाकाच्या िवणीसंबंधी िवधान करून त्यास पिक्षतज् ाचे माण पुढील माणे िदले आहे :– 
 
“कर्माकर्माने िपले वाढत असता ती दोन मिहन्याचंी झा यावर आकाशात भरारी मारण्यास समथर् 

होतात. अशा तऱ्हेने वाढ पूणर् होताच ती सरोवरात राहू लागतात. 
 

“पतितर्णा ंतु सवषा ं ायः शलैीयमीिरता” ॥ ८० ॥ 
“नानाजात्यंडजाताना ंअिप ा ैिर्विनि ता ॥ 
तदानीमंडजनका नाना पुतर्कहेतवः” ॥ ६७ ॥ 
 

बहुतेक सवर् प याचं्या बाबतीत हीच प ती आहे. प याचं्या जाती अनेक अस या तरी जाणत्यानंा हा 
अनुभव िनि तपणे एकाच रीतीचा आहे. हंसीच्या अं ातून जर जातीचे हंस जा त जन्मजात असेही िवधान 
हंसदेवाने केले आहे. 

 
सर वती नदीच्या काठी आत्मघोष या जातीचे कावळे घरटे बाधंीत असावते. काकोल जातीचे 

कावळे पवर्तावर राहत असत असा उ ेख त्याच्या गंर्थात आला आहे. 
 
ाचीन काळी कोकीळ, पोपट, बुलबुल, िति र व लावा इत्यादी पक्षी पाळले जात. यातं आप या 

रंगाने व मनु यवाणीच्या अनुकरणाने पोपटानंा फार महत्त्व िदले जात होते, तर कोकीळ िवषशोधक हणून 
त्यानंा राजवा ात पाळले जाई. बुलबुलाच्या गाण्याने मनोरंजन होई तर िति र व लावा पक्षी झुंजीसाठी व 
मनोिवनोदासाठी पाळले जात. पक्षी मनु यवाणीचे अनुकरण करीत अस याने हंसदेवाने वनि य (कोकीळ) 
प याला– 

 
“नाथ हंसाकर्  धेन्वािद वाग्युताः िशिक्षता यिद ॥” 
बुलबुलाला– 
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हंससूयार्िद वाच  
आिण िति राला– 

सूयर् हंसािद भाषणाः 
 
िशकिवले तर अशी भाषा ते पक्षी बोलतात असे गंर्थात हटले आहे. परंतु असे िशकिवण्यात कोणता 

हेतू असावा व त्यामुळे काय िस  होते ते समजत नाही. 
 
यैिनय शा ावर िलिहणाऱ्या असून राजा े डिरकचा उ ेख होत असताना यैिनकशा  

ऋग्वदेाइतके ाचीन असून राजा रुदर्देवाच्या यैिनकशा ावरील अि तीय गंर्थाचा ते मागोवा घेत नाहीत. 
प याचं्या थलातंराचा उ ेख बायबलमध्ये अस याचे नमूद करताना ऋग्वदेात नमूद केले या प याचं्या 
जनाच्या िनदशाचे त्यानंा भान राहत नाही. परंतु हा दोष पा ात्य शा ाचंा नाही. सं कृत सािहत्याच्या 

महान युगात हे शा  भारतात गताव थेला होते, ही गो  अनेक भारतीय िव ानानंा माहीत नाही. 
 
या पु तकाच्या काशनाची जबाबदारी महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाने 

वीकार यामुळेच हे मृगपिक्षशा  कािशत होऊ शकले. त्याब ल मी मंडळाचा आभारी आहे. 
 
तसेच बाँबे नॅचरल िह टर्ी सोसायटी, बाँबे यानंी आव यक ती छायािचतेर् उपल ध करून 

िद याब ल त्याचंाही मी आभारी आहे. 
 

नागपूर –मारुती िचतमप ी
अक्ष यतृतीया, ५ मे १९९२

 
 

  



 

अनुकर्मिणका

अनुकर्मिणका 
 

कवीची पूवर्पीिठका पूणर्  .....................................................................................  

िंसहगुणािदक वणर्न । .......................................................................................  

िंसह: – मृगदर् – पचंा य – हयर्क्ष –  केसिरणः –  हरयः – िंस ः । 
याघर्गुणािदवणर्न  । .......................................................................................  
शादूर्ल:  – ीिपनः –  याघर्ाः । 
तरकु्षगुणािद वणर्न  । .......................................................................................  
तरक्षःु – मृगादन | 
भ ूकगुणािद वणर्न  । ......................................................................................  
ऋक्षाः – अच्छभ ाः – भ ूका: । 
गंडकमृग गुणािद वणर्न  । ..................................................................................  
गंडकाः – ख गाः । 
गजगुणािद वणर्न  ।  .......................................................................................  
दंितन: – दंतावलाः – हि तनः – ि रदाः – गजाः – भदर्गजाः – मंदगजाः –  मृगगजाः –  
संकीणर्गजाः – मतंगजाः – पिद्मनः – इभाः – तंबेरमाः – हि णी:  । 
अ गुणािदवणर्न  । ........................................................................................  
तुरंगाः – अ ाः – घोटकाः – अवतः – वाहाः – गंधवार्ः–  हयाः । 
उ टर्गुणािद वणर्न । ........................................................................................  
उ टर्ाः – कर्मेलकाः – दासेरकाः – महागंाः । 
गदर्भगुणािद वणर्न । ........................................................................................  
गदर्भाः – खराः – रासभाः । 
वराहगुणािद वणर्न  । .......................................................................................  
वराहाः – सूकराः – कोलाः – पोितर्णाः – िकटयः – दंि टर्णः – भदूाराः – ािवदः –  
घृ ः – श याः । 
मिहषगुणािद वणर्न  । ......................................................................................  
मिहषाः – लुलायाः – वाहि षः – कासराः – सैिरभाः । 
वृषभगुणािद वणर्न  । .......................................................................................  
उक्षाणः  – बलीवदार्ः – ऋषभाः – वृषाः – अन वाँसः – महोक्षाः – सौरभेयाः ।  
धेनुगुणािद वणर्न  । .........................................................................................  
गावः – धेनवः ।  
अजगुणािद वणर्न  । ........................................................................................  
अजाः – छागाः – मेषाः – वृ णयः – एडकाः । 
हिरणगुणािद वणर्न  । ......................................................................................  
मृगाः – कुरंगाः – वातायुहिरणाः – हिरणाः – वातमृगाः – कृ णसाराः – रूरवः – न्यंकवः –  
शबंराः – रंकवः – रोिहताक्षाः – गोकणार्ः – एणाः – गंधवार्ः । 
चमूरूगुणािद वणर्न  । ......................................................................................  
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चमुरवः – कंद यः – चीनाः – ि यकाः । 
किपगुणािदवणर्न  । ........................................................................................  
कपयः – लवगंाः – शाखामृगाः – वलीमुखाः – मकर् टाः – वानराः – कीशाः – वनौकसः । 
सृगालगुणािदवणर्न  । ......................................................................................  
सृगालाः – मृगधूतर्काः – वंचकाः – कर्ो ारः – जंबुकाः – फेरवः । 
िबडालगुणािदवणर्न  । .....................................................................................  
िबडालाः – माजार्राः – ओतवः – आखुभजुः – मेदकाः । 
मूषक शाश गुणािद वणर्न  । ................................................................................  
उंदुरूः – आखवः – मूषकाः – चुचुदंराः – शाशाः । 
वृकगुणािदवणर्न  । .........................................................................................  
वृकाः – कोकाः – ईहामृगः । 
अथ ानगुणािदवणर्न  । ...................................................................................  
ान: – कु ु राः – शुनकाः – मृगदंशकाः – सारमेयाः – सारमेय – गर्ा यमृगाः – उपसंहारः । 

हंसािदगुणवणर्न  । .........................................................................................  
हंसाः – चकर्ागंाः – मानसवािसनः – राजहंसाः – मि काक्षाः – कादंबाः – कलहंसाः । 
चकर्वाकगुणािद वणर्न  । ...................................................................................  
कोकाः – चकर्ाः – रथागंाः ।  
सारस–बलाका–चकोर–शरािर–चातक पिक्षगुणािद वणर्न  । ...........................................  
पु कराः – सारसाः – बलाकाः – सारंगाः – चकोराः – बृह कोराः – शरारवः – आ ः – 
चातकाः – तोककाः   
गरुड- येन-गुणािद वणर्न  । ...............................................................................  
गरुडाः – वैनतेयाः – प गारयः – येनाः – शशादनाः । 
गृधर्–बक–गुणािद–वणर्व  । ..............................................................................  
गृधर्ाः – दाक्षा याः – आताियनः – िच ाः । 
बक वरूपगुणादयः । .......................................................................................  
कर् चाः – बकाः – क ाः – कंुचाः । 
काकगुणािदवणर्न  । .......................................................................................  
काकाः – करटाः  – बिलपु ाः  – सकृत् जाः  – घ्वाक्षाः  – आत्मघोषाः  – परभतृः  –  वायसाः  – 
िचरंजीिवनः – मौकुलयः  – दर्ोणकाकाः  – काकोलाः । 
उलूक–घूक–गुणािदवणर्न  ।  .............................................................................  
उलूकाः  – वाससारातयः  – पेचकाः । 
कौिशकगुणादयः । ..........................................................................................  
कौिशकाः  – घूकाः  – िदवाभीताः  – िनशाटनाः । 
शुककोिकलगुणािद वणर्न  । ...............................................................................  
शुकाः  – कीराः  – शािरकाः । 
कोिकलगुणािद वणर्न  । ....................................................................................  
वनि याः  – परभतृः  – कोिकलाः  – िपकाः । 
मयुरगुणािदवणर्न  । ........................................................................................  
मयरूाः  – बिर्हणः  – नीलकंठाः  – भजंुगभजुः  – िशखावलाः  – केिकनः । 
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पारावत–चाष–गुणािद वणर्न  । ...........................................................................  
पारावताः  – कलरवाः – कपोताः । 
चाषगुणादयः । ..............................................................................................  
चाषाः  – िककीिदवयः । 
कु ु टगुणािदवणर्न । .......................................................................................  
कृकवाकुः  – ता चूडाः  – कु ु टाः  – चरणायुधाः । 
चटक–करेटु–पिक्षगुणािदवणर्न  । ........................................................................  
चटकाः  – कलिंवकाः  – ककर् रेटवः  –करेटवः । 
लोहपृ -दावार्घाट-पिक्षगुणािदवणर्न  । ....................................................................  
लोहपृ ाः  – कुरंटकाः  – दावार्घाटाः  – शतपतर्काः । 
खंजरीट–भर ाज–किंलग–पिक्ष–गुणािदवणर्न  । .......................................................  
खंजरीटाः  – खंजनाः – याघर्ाटाः – भर ाजाः – किंलगाः – भृगंाः – धू याटाः । 
लवािद–पिक्ष–गुणवणर्न  । ...............................................................................  
लवाः – िति िरः – कु ु भाः – लावाः – कोय यः – हारीताः । 
शा पिरसमाि तः । .........................................................................................  
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िचतर्पतेर् अनुकर्म 
 

१ िंसह – Lion (Panthera Leo) – E. Hanumantha Rao ...............................................  
२ ीपी – Leopard (Panthera pardus) – E. Hanumantha Rao ......................................  
३ याघर् – Tiger (Panthera tigris) – E. Hanumantha Rao ............................................  
४ मृगादन – Cheetah (Acinonyx jubatus) – E. P. Gee ...............................................  
५ ऋक्ष – Sloth Bear (Melursus ursinus) – E. Hanumantha Rao ....................................  
६ गंडक – Great Indian onehorned Rhinoceros (Rhinoceros unicornis) – E. P. Gee ............  
७ ह ती – Indian Elephant (Elephas maximus) – E. P. Gee .........................................  
८ हय– Mongolian Wild horse (Equus caballus przewalskii) – E. P. Gee .........................  
९ खर– Asiatic Wild Ass (Equus hemionus) – E. P. Gee ............................................  
१० वराह – Indian Wild Boar (Sus scrofa) – E. Hanumantha Rao ..................................  
११ सैिरभ – Wild Buffalo (Bubalus bubalis) – E. P. Gee .............................................  
१२ मेष – The Nilgiri Tahr (Hemitradus hylocrius) – E. P. Gee ......................................  
१३ मृग – The Chital (Axis axis) – E. Hanumantha Rao ..............................................  
१४ कुरंग – The Fourhorned Antelope (Tetracerus quadricornis) – E. P. Gee ....................  
१५ कृ णसार – Blackbuck (Antilope cervicapra) – E. P. Gee .......................................  
१६ रूरू – The Thamin (Cervus eldi) – E. P. Gee ....................................................  
१७ न्यंकू - The Swamp Deer (Cervus duvauceli) – E. P. Gee .......................................  
१८ शबंर – The Sambar (Cervus unicclor) – E. P. Gee ..............................................  
१९ रोिहताक्ष – The Nilgai (Boselaphus tragocamelus) – E. Hanumantha Rao ....................  
२० गंधवर् – The Musk Deer (Moschus moschiferus) – E. P. Gee ...................................  
२१ वानर – The Common Langur (Presbytis entellus) – E. Hanumantha Rao ....................  
२२ मकर् ट – The Bonnet Macaque (Macaca radiata) – E. Hanumantha Rao ......................  
२३ िवडाल – The Leopard Cat (Felis bengalensis) – E. P. Gee ....................................  
२४ आखुभकु् – The Golden Cat (Felis temmincki) – E. P. Gee .....................................  
२५ कलहंस – Gretylag Goose (Anser anser) – E. Hanumantha Rao ..............................  
२६ सारस – Indian Sarus Crane (Grus antigone antigone) – E. P. Gee ...........................  
२७ सारंग – Grey Heron (Ardea cinerea) – E. Hanumantha Rao ...................................  
२८ गरुड – Pallas's or Ringtailed Fishing Eagle (Haliaeetus leucoryphus) – E. P. Gee .........  
२९ िगधाड – Black or King Vulture (Torgos calvus) – E. Hanumantha Rao .......................  
३० दाक्षा य – White backed or Bengal Vulture (Gyps bengalensis) – E. Hanumantha Rao .....  
३१ क  – Openbilled Stork (Anastomus oscitans) – E. Hanumantha Rao .......................  
३२ काक – House Crow (Corvus splendens) – E. P. Gee ..........................................  
३३ िनशाटन – Spotted Owlet (Anthene brama) – E. Hanumantha Rao ...........................  
३४ कीर – Roseringed Parakeet (Psittacula krameri) – E. Hanumantha Rao .....................  
३५ मयरू – Common Peafowl (Pavo cristatus) – E. Hanumantha Rao ............................  
३६ चाष – Roller or Blue Jay (Coracias benghalensis) – E. Hanumantha Rao ....................  
३७ लोहपृ  – Painted Stork (Ibis leucocephalus) – E. Hanumantha Rao .........................  
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३८ खंजरीट – Large Pied Wagtail (Motacilla maderaspatensis) – E. Hanumantha Rao .........  
३९ कोय ी - Redwattled Lapwing (Venellus indicus) – E. Hanumantha Rao ......................  
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॥ ी ॥ 
॥ िजनशासन  ॥ 

॥ हंसदेविवरिचतं–मृगपिक्षशा  ॥ 
॥ भरतखंड य नानािवध मृगपिक्ष जाित वरूपिनणर्यात्मक  ॥ 

– मूल  – 
ततर् थमो भागः नानािवध मृगजाित वरूपािदवणर्नात्मकः ॥ 

। कवेः पूवर्पीिठका । 
 

॥ ी ॥ 
िजन आ ा (िवजयी असो) 

हंसदेवाने रिचलेले हरतऱ्हेच्या पशुप यांच्या 
जाती व वरूपिनणार्यक 

मृगपिक्षशा  
भरत खंडातील नाना कारच्या पशुप यांच्या 

जाती व वरूपाचा िनणर्य देणारे. 
साधारण अथर् 

त्यामधील नाना कारच्या पशंूच्या जाती; 
वरूपवणर्नात्मक इत्यादी 

पिहला भाग 
कवीची पूवर्पीिठका 

—✕— 
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जीया नपद थायी सवर्सामंतसेिवतः ॥ 
शौडदेवो नृप े ः शौयार्िर्जतमहीतलः ॥ १ ॥ 

 
क्षतर्धमर्रह यः जापालनत तरः ॥ 

किवताससिव  कीिर्तधवलीकृतिदङ्मुखः ॥ २ ॥ 
 
समय  धमर् ः सवर्शा िवशारदः ॥ 

जीया नपुराधीशः समाि ो जयि या ॥ ३ ॥ 
 
स कदािचन्महीपालो मृगयासक्तमानसः ॥ 

वागुरा– पाश–चापा– िस–कंुता ायुधधािरिभः ॥ ४ ॥ 
 
वीरैमर्टैहर्ि तपकैर वारै  संवृतः ॥ 

ज्या िननादेन सत्वानां भयमुत्पादयन्मुहः ॥ ५ ॥ 
 
नानामहीरूहच्छायािनर तािदत्यतेजस  ॥ 

महारण्यभुवं ाप सवर्सत्त्वसमािन्वता  ॥ ६ ॥ 
 
महीश तुगारुढः कंुतचापािसभृत् वय  ॥ 

सत्वानन्वेषयामास लीना  लिलतािवकर्मः ॥ ७ ॥ 
 
ततर् प य  िच  िंसहा  महीधरगुहाशया  ॥ 

हंुकारधूतहिरणा  याघर्ानन्यतर् िनगर्ता  ॥ ८ ॥ 
 
तरकू्षनिप भ ूकानरण्यमिहषा  िच  ॥ 

िच  यथूपसंयुक्ता  िच  वकिरणीयुता  ॥ ९ ॥ 
 
िच लिवहारोत्का  नीलमेघिनभािनभा  । 

परतर् हिरणा  शांता  शुकानिप सुकूिजता  ॥ १० ॥ 
 
त्यक्ष िजनचा मूिर्तमंत अवतार, सवर् माडंिलकानंी सेवा केलेला, पराकर्माने पथृ्वी िंजकणारा 

राजिशरोमणी शौडदेव िचरायु होवो.  
 
िजननगरीचा तो राजा जिय णु, क्षतर्धमार्चे रह य जाणणारा, जेचे पालन करण्यात तरबेज, वेळ 

जाणणारा, धमर् , कीिर्त काशाने जणू िदशा उजळणारा, का य दयममर्  इत्यादी गुणसंप न अस याने 
दीघार्यु होवो. 

 
एकदा शौडदेव मृगबधंने, फास, धनु य, तलवार, भाले वगैरे श ानंी स  झाले या ह ी वार, 

घोडे वार, िनध ा छातीच्या पायदळातंील वीरासंह मृगयेच्या ओढीने धनु याच्या टणत्काराने वन्य ाण्यासं 
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सारखी भीती उत्प  करीत वृक्षाचं्या दाट सावलीने सूयर्िकरणाचंा वशे न के यामुळे सवर् तऱ्हेच्या ाण्याचंी 
वसती असले या घोर अरण्यात ा त झाला. 

 
वतः राजा भाला, धनु य, खङ्ग, घेऊन घो ावर वार होऊन िनभर्यपणे लपून बसले या 

ापदासं हुडकीत होता. 
 
त्या अरण्यात राजाला–गुहेत असलेले िंसह आप या हंुकाराने हिरणानंा पळिवणारे िदसले. कोठे 

बाहेर पडलेले वाघ, तरस (तरक्षु), िच े, अ वल, रानऱेडे, िदसत होते, तर कुठे कळपाने, कुठे 
हि णींसह; कोठे जलिवहारी नीलमेघासंारखे ह ी िदसले. दुसरीकडे शातं हरणे, पोपट िदसले. तसेच 
हंस कारंडव व इतर जातींचे घर ात जन्मलेले ध पु  पक्षीही िदसले. ते पाहून आनंदा ू उत्प  झालेला 
राजा िवचार करू लागला की, 

 
काय अजब आहे पाहा! देवाचे सृि रचनाचातुयर् देवानंाही क पनाग य नाही, तेथे मानवाचंी 

कथा काय? ती आ ययर्कारक िदसते. (१०) 
 
हंसकारंडतवानन्या  नीडजा  मदमेदुरा  ॥ 

परमानंदजाता ुमर्हीपित रिचन्तय  ॥ ११ ॥ 
 
अहो िवधेः सृि शलैी त्विंचत्या ुसदामिप ॥ 

आ यर्दाियनी भाित िंक पुनभूर्िमवािसना  ॥ १२ ॥ 
 
क्षतर्धमर् ेिरतोिप रा टर्के्षमािभवृ ये ॥ 

कथं सत्त्वािनभान्हंतंु उ ुक्तो िनघृर्णो यथा ॥ १३ ॥ 
 
वागुरा–चाप–पाशा–िस ेरणै ताडनैरिप ॥ 

जीवनाशो यिद भवेदेतेषा ं ािणनािमह ॥ १४ ॥ 
 
तन्मूलहािनरेव या  नु दृ यि  ते पुनः ॥ 

अतो हननमेतेषा ंअयुक्तिमित मे मितः ॥ १५ ॥ 
 
एकैकरक्षणं ध यर्ः ेयसे चात्मतु े ॥ 

िअत्यालोच्य नृप े ो मृगयारिसकोऽ यय  ॥ १६ ॥ 
 
मुह्ूत मृगया ंचकेर् दयामेदुरमानसः ॥ 

सायंतने तु सं ा ते वपुरािभमुखो नृपः ॥ १७ ॥ 
 
मी क्षितर्य असलो तरी रा टर्ाच्या क याणाकिरता िनदर्या माणे या िनरपराध ाण्यानंा मारण्यास 

कसा उ ुक्त झालो बरे? 
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आता येथे मृगपाश–धनु य–जाळे–तलवारी अशा श ानंी जर याचंा असाच नाश होत रािहला तर 
काही काळाने याचंा वशंच नाहीसा होईल आिण मग ते कोठे िदसतील? हणून यानंा मारणे योग्य न हे असे 
मला वाटते. याचं्या संरक्षणाने ेय व आत्मानंद िमळेल. 

 
असा िवचार करून िशकारी राजा दयाळूपणे घटकाभर मृगया करून सायंकाळी आप या 

राजधानीकडे परतला. (१७) 
 
िववेश पौरदृ ः स  चंदर् ासादमु म  ॥ 

अन्वा य सान्ध्यकमार्दी  िनयमे  समािन्वतः ॥ १८ ॥ 
 
षडर्सं मधुरं भोज्य ंआकल य मही रः ॥ 

मदाजनसंगीत वणानंदमेदुरः ॥ १९ ॥ 
 
िनशां िननाय वोक्तीिभः हषर्य  युवतीजना  ॥ 

[अतर् ‘ऐतेषा ंरक्षणं ध यर्’ इत्यथर्त आव यक  । ‘संध्याकमार्िद’ इितयुक्त  ।] श योत्थायं तत: शौडमहीरपावलो 
मुदािन्वत: ॥ २० ॥ 

का यकमार्िदकं कृत्वा सव िनवत्यर् नयलोचनः ॥ 
िजनं...... ाप सभा ंपंिडतमंिडता  ॥ २१ ॥ 

 
नागिरकासंमक्ष आप या राजवा ात जाऊन सायंकाळची संध्यावदंनादी कम िनयमानुसार करून 

राजाने भोजन घेतले. 
 
षडर्स अ ाच्या भोजनानंतर रातर्ी ि याचं्या मधुर आलापानंी कानानंा तृ त करीत, आप या 

िवनोद चुर भाषणाने तरुणींना आनंद देत त्याने रातर् घालिवली. 
 
ातःकाळी शयनावरून उठ यावर मपिरहाराने शातं व रातर्ीच्या करमणुकीने स  झालेला 

शौडदेव नान वगैरे करून पिंडतानंी शोभणाऱ्या दरबारात िजनदेवास नम कार करून आला. (१८–२१) 
 
[ ातरूत्थायसः । *िनिर्द िनलयाः सव ि थताः थाने च पिंडताः । ता   प च्छ नृपो ययूं ुत्वा दुतचो र  ॥]िनलयाः 

सव...पिंडताः ॥ 
 

… … … … …॥ २२ ॥ 
 

सवार्ंनी उभे राहून वागत केले व सवर् पिंडत आप या थानावर बसले. राजा त्यासं हणाला:– 
 
आपण माझे बोलणे ऐकून उ र ाव.े (२२) 
 
यदाहं मृगयासक्तो महारण्यतला यः ॥ 
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िंसहानां च मृगदर्ाणा तरकु्ष ीिपनामिप ॥ २३ ॥ 
 
भ ूकानािभमानां च तुरंगाणा ंिवशेषतः ॥ 

हिरणीनां वराहाणा ंमिहषीणा ंच सवर्तः ॥ २४ ॥ 
 
हंसकारंडवादीना ंशुकानां बिर्हणामिप ॥ 

अन्येषामिप सत्वानां अंडजाना ंवनांतरे ॥ २५ ॥ 
 
ज्या वळेी मी िशकार करण्यासाठी गहन अरण्यात गेलो त्या वळेी िंसह, याघर्, िच ा, तरस, 

अ वल, ह ी, घोडे िवशषेेकरून हिरणी, रानडुकर, रानरेडे यासंारख्या वन्यपशूचं्या आिण हंस, कारंडव, 
पोपट, मोर या व इतर प याचं्या तऱ्हेतऱ्हेच्या लीला पािह या. त्यामुळे माझे मन भरून गेले. (२३–२५) 

 
सभं िविवधा लीला हरतीव मनो मम ॥ 

अतोहं सवर्सत्त्वानां िगिरकाननवािसना  ॥ २६ ॥ 
 
समगंर् चिरतं ातंु इच्छािम िववुधो माः ॥ 

इत्यालपित भूपदर् दयाग गदभाषणेः ॥ २७ ॥ 
 
कायर् तारनंदाख्यो मंतर्ी मंतर्िवदांवरः ॥ 

मध्येसभं तदिववृतौ कुतुकान्मामयोजय  ॥ २८ ॥ 
 
यासाठी अरण्यात व पवर्तावर राहणाऱ्या सवर् ाण्याचंी संपूणर् मािहती िमळावी अशी मी इच्छा करीत 

आहे. पिंडतहो, कोणी ती मािहती सागेंल काय? दयेमुळे कंठ स गिदत झालेला शौडदेव असे बोलत 
असता कायर्कुशल मंितर् वर तारनंद त्या सभेत ती मािहती देणारा एक मनु य आहे, त्याचे नाव हंसदेव 
आहे, असे हणून तारनंदाने मजवर जबाबदारी टाकली. (२६–२८) 

 
सोहं मंदमितमितर् ेिरतो नृपमानस  ॥ 

हषर्यन्वणर्नपदैः मृगपिक्षगणकर्म  ॥ २९ ॥ 
 
करोिम शा ं बालानां िहतायानेक पंिक्तक  ॥ 

िनव ातर् मया णेी सत्वाना ंतु पृथक् पृथक ॥ ३० ॥ 
 
व तुतः मी इतका बुि मान नसलो तरी तारनंदाच्या ेरणेने पशुप याचं्या गटाचंा कर्म माझ्या भाषेत 

करून राजाच्या मनाला आनंद देत, इतर शा  िशकलेले असून या िवषयात अनिभ  असणाऱ्याचं्या 
िहताकिरता अनेक ोकाचें हे शा  करीत आहे. या गंर्थात मी ाण्याचें वगेवगेळे गट ठरिवले आहेत. 
तसेच त्याचं्यािवषयी पुढील कर्माने मािहती सागंणार आहे. (२९–३०) 

 
थमं रितकाल  ततो गभर्िविन यः ॥ 

ततः सूितसमयो बालकर्ीडािदकं ततः ॥ ३१ ॥ 
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वणर्भेदः िकर्याभेदो जाितभेद ततः पर  ॥ 

योिषत् वरूपशलैी च वयः काल  िनि तः ॥ ३२ ॥ 
 
ततः सत्वािदभेद  शा ेि म िचतकर्मः ॥ 

शलैीयमेव सवर्तर् िनब ा कंर्मपिक्तका ॥ ३३ ॥ 
 
१. संभोग समय, २. गभर्धारणा व संख्या, ३. सूितकाल, ४. बालकर्ीडा, िपलाचंी वाढ, ५. 

रंगािदकाचंा फरक, ६. वागण्यातील िभ ता, ७. जाितभेद, ८. मादी, त्याचें रूप व ढब, ९. वयोमयार्दा, १०. 
काल व शवेटी साित्वक, राजस, तामस हा भेद या कर्माने या शा ात वणर्न केले आहे. बहुतेक सवर् गंर्थात 
हाच कर्म कायम राखण्याचा यत्न केला आहे. (३१–३३) 

 
गुणवणार्िदसंयोगैः िंसहा ा बहुजाितकाः ॥  

मुख्यजात्युिदता एव वण्यतेतर् मया कर्मा  ॥ ३४ ॥ 
इित कवेः पूवर्पीिठका ॥ 

 
गुण, वणर् याचं्या िम णाने िंसहािदकाचें पु कळ भेद होऊ शकतील. परंतु मी मातर् कर्माकर्माने मुख्य 

जातींतील पशुप याचें वणर्न केले आहे. (३४) 
 

कवीची पूवर्पीिठका पूणर् 
 

॥ िंसह गुणािदवणर्न  ॥ 
 

िंसहा तु ष िवधा लोके िगिरकाननवािसनः ॥ 
गुणवणर्िकर्याभेदा  जायंते दृढिवकर्माः ॥ ३५ ॥ 

 
महारण्यगुहाकंुज थलीवासमुपेयुषा  ॥ 

गजर्त्पजर्न्यकाले तु तेषा ंकामो मदोत्कटः ॥ ३६ ॥ 
 
िसहीं िवलोक्य मृत्वा वा तेषा ंकामगितः कला ॥ 

ष वष स तमे वष सा पूणित िनग ते ॥ ३७ ॥ 
 

िंसहगुणािदक वणर्न 
Lion (Panthera leo) 

 
गुण–रंग–िकर्याचं्या िविवधतेमुळे, पवर्त, अरण्यात राहणारे पराकर्मी िंसह सहा कारचे िदसतात.  
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गहन अरण्ये, गुहा िंकवा लताकंुजा (झुडपे)त असणाऱ्या या िंसहाचंी गडगडाटासह पाऊस 
पडण्याच्या वळेी संभोग लालसा बळावते. िंसहीला पाहून िंकवा आठवनूही सहा िंकवा सात या वषीर् त्याचं्या 
संभोगाची इच्छा वाढते. (३७) 

 
शांता विलतवाला ते सुमुखाः सुखचािरणः ॥ 

िंसहीसमीपभाज तां लालयेयुमर्नोहर  ॥ ३८ ॥ 
 
गुहायां कंुजमूलं [कंुजमूले।] वा नीयु ता ंरितकांिक्षणः ॥ 

स तवषार् च सा मोहा  तमािंलग्य मुहुमुर्हुः ॥ ३९ ॥ 
 
उत् लुत्योत् लुत्य पादै  वालेनािप च घ ती ॥ 

ित ंती च पतंती च लंुठती वा िचत् थले ॥ ४० ॥ 
 
िज ा च मुखं श  िल ंते काममोिहता ॥ 

सुखा हासं वा कुयार्न्मंजुनादसमािन्वता ॥ ४१ ॥ 
 
एवं िवहारभाकूिंसही िंसहेन सदृशा मुदा ॥ 

दृढसंसक्तदेहा यादधर्रातेर् िवशेषतः ॥ ४२ ॥ 
 
त्या वळेी शातंपणे सुखसंचार करणारे, शपेटी हालवीत ते िंसह मादीजवळ येऊन ितच्याजवळ 

ेक्षणीय णयरंग करतात. ितला गुहेत अथवा कंुजात संभोगाच्या इच्छेने नेतात. िंसहीपण साधारणतः 
त्याच्याच वयाची असते. ती त्याला वारंवार िबलगते, उ ा मारीत मारीत पायानंी; पुच्छानेही घ  िमठी 
मारते, दूर जाऊन उभी राहाते, जिमनीवर पडते, कुठे कुठे लोळते व रंगात येऊन (काममोिहता) आप या 
िजभेने त्याचे त ड चाटते, मधुर नाद करीत ेमाने आवाज करते. अशा कारे आप या बरोबरीच्या 
िंसहाबरोबर आनंदाने िवहार करणारी िंसही िवशषेेकरून मध्यरातर्ी नराला घ  धरते. (४२) 

 
फेनाियतमुखी मोहा  रितलाभवती तदा ॥ 

याममेकं कामचार तेषामेवं िविनि तः ॥ ४३ ॥ 
 
जे हा ितचे मुख फेसाळ होते व ितला ग्लानी येते ते हा संभोग पूणर् व यश वी झाला असे समजाव.े 

याचंा संभोग एक हर–तीन तास चालतो. (४३) 
 
तदानंदरसाित्सं ो दृढिनदर्ापरायणाः ॥ 

ायशो गभर्भाजः युः कामशांित तदा भवे  ॥ ४४ ॥ 
 
िंसहानां कामशांित तु न भवेदेव तत्त्क्षणा  ॥ 

मदान्मोहा ानुपदं िसहीं गच्छेयुरन्वह  ॥ ४५ ॥ 
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गभर् ा तीच्या आनंदाने फुलले या िंसिहणी झोपाळू होतात. त्या लक्षणानेही त्याचंी कामशातंी 
होऊन त्या गाभण आहेत असे समजते. 

  
िंसहाची मातर् कामशातंी (संभोगतृ ती) तेव ाने होत नाही तर िंझग यासारखे त्यही व क्षणोक्षणी 

िंसहीला भोगण्यास आतुर होतो. (४५) 
 
ा तगभार् तु सा िंसही व पाहारा िदने िदने ॥ 

िनदर्ाल य मभरक्लांतदेहा भवेत्कर्मा  ॥ ४६ ॥  
 
िंसही गाभण रािह यावर ितचा आहार िदवसिदवस कमी होतो व ती झोप, आळस, क  व देहाच्या 

जडत्वाने सु तावते. (४६) 
 
अन्यथा गभर्िवच्छेदः पूवर्सूिरिभरीिरतः ॥ 

दृढवातातपादीना ंदूरगा मीिलतेक्षणा ॥ ४७ ॥ 
 
हे मुख्य व चागंले लक्षण होय. तसे न झाले तर गभर्पात होतो असे पूवार्चायार्ंनी हटले आहे. ितला 

ऊनवारा जा त सहन होत नाही. ती डोळे िमटून पडते. (४७) 
 
नीत्वैव मासनवकं मासानां दशकं तु वा ॥ 

िच  ादशमासा  वा िंसही संपूणर्गभर्भाक् ॥ ४८ ॥ 
 
गर्ी म ारंभसमये ायः सूते दृढौ सुतौ ॥ 

तर्ीन सुता  वा िचित्संही िनतरा ंक्लेशभाक् मता ॥ ४९ ॥ 
 
अशा अव थेत ९।१० िंकवा िचत १२ मिहन्यानंी गभार्ची पूणर् वाढ होते. गर्ी म ऋतूच्या सुरुवातीला 

िंसहीण िवते. ितला सामान्यपणे दोन अथवा कधी तीन छावे होतात. पण ितला फार तर्ास होतो. (४९) 
 
चकर्ः पंचषपुतर्ाणां सा कारणमुदा त  ॥ 

िशिशरे यिद सूते सा हीनवीयर्जवोऽमर्कः ॥ ५० ॥ 
 
त मा  गर्ी मं शंसंित िंसहोत्पि कलािवदः ॥ 

जातेऽमर्के तु िंसहीनां पूवर्वत्पुि रीिरता ॥ ५१ ॥ 
 
... ... ...िंसहीण िशिशर ऋतूत याली तर संतती पराकर्मशून्य व मंदगती होते; हणून िंसहाची 

िनपजकला जाणणाऱ्या संशोधकानंी गर्ी म ऋतू योग्य ठरिवला आहे. छावा घात यावर िंसहीण पूवीर्सारखी 
पु  होते. (५१) 

 
तन्यपानरताः िंसहिंडमा दृढपराकर्माः ॥ 

लीलालोला मुहः िंसहीं धावंित पिरतोभृश  ॥ ५२ ॥ 
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गंभीरनादभाज  किरभेदनतत्पराः ॥ 

वेगधावनलीलािदलोलुपा मांसभक्षणाः ॥ ५३ ॥ 
 
भूघरदर्तटी ांतपतनोत्पतनािदिभः ॥ 

हिरणाकर्मणैरन्य ताना ंभत्सर्नैरिप ॥ ५४ ॥ 
 
ा नुयुिर्विवधा बालकेलीरन्वहमीदृशीः ॥ 

हिरणानां सुमांसािदभक्षणे द मानसाः ॥ ५५ ॥ 
 
अंगावर दूध िपणारे, बिल  छाव े िंसिहणीच्या भ वती उ ा मारतात, धावतात, गभंीर गजर्नेचा 

सराव करतात. ह ीवर झडप घालण्याची वृ ी त्यास जणू उपजतच ा त झालेली असते. हळूहळू वगेाने 
धावणे, उ ा मारणे, छलागं टाकणे (लाबं झेप घेणे) मासं खाणे, पवर्त, पहाड, नदीतीरावरून पलीकडे 
उडी मारण्याचा यत्न करणे, हिरणास पकडणे, इतर ाण्यानंा िभविवणे अशा अनेक कारच्या कर्ीडा 
बालपणी दररोज ती िपले करतात. हिरणासारख्या ाण्याचं्या मासंावर ताव मारतात. (५५) 

 
पयः पानरताः िंकिचत् थमे वत्सरे मुहः ॥ 

ततः कदािचत्कपयः पानिनदर्ापरायणाः ॥ ५६ ॥ 
 
नीत्वा वयो ि तीयं च तृतीय ंच मदािन्वताः ॥ 

यौवनारंभसमये दृढकोपाः सुिवकर्माः ॥ ५७ ॥ 
 
भवेयुरेवं िविवध वरूपाः िंसहपोतकाः ॥ 

गंभीरनादपूरेण नानासत्त्वभयंकरा: ॥ ५८ ॥ 
 
पिह या वषीर् बरेच वळेा पण थोडेथोडे पाणी िपतात. नंतर मातर् के हा तरी पाणी िपतात. त्यानंा झोप 

आवडते. दुसरे-ितसरे वषर् संप यावर त्याचं्या तारुण्यास ारंभ होतो. ते हापासून ते रागीट व पराकर्मी 
होतात. अशा अनेक रूपाचें िंसहाचे छावे आप या गजर्नेने अनेक ाण्यानंा भीित द होतात. (५८) 

 
कु्षत्काले कोपवंत  सत्त्वान्वेषणतत्पराः ॥ 

मांसभक्षणलोला  मायारीित दशर्काः ॥ ५९ ॥ 
 
शरव ेगगतयो महारण्यतला याः ॥ 

भूपदर्ा िअव दुधर्षार्ः सवर् ािणभयंकराः ॥ ६० ॥ 
 
भकू लागली असता रागीट झालेला िंसह सावज हुडकू लागतो. मासं  खाण्याची त्यास चट असते. 

िशकार करताना तो हुलकावण्या देतो. बाणासारखा त्याचंा वगे आहे. ते गहन अरण्यात राहतात. 
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सवर् ाण्यासं भीितदायक असलेले हे िंसह चकर्वतीर् राजा माणे ता यात घेण्यास कठीण आहेत. 
(६०) 

 
पूरयंतः वनादेन नभोिदङ्मंडलािन च ॥ 

गंभीराकृतयः ायो भयहीनाः वभावतः ॥ ६१ ॥ 
 
आप या गजर्नेने दशिदशा व आकाश दुमदुमून टाकणारे; भीितदायक व बळकट िंसह िनसगर्तः 

िनभर्य आहेत. (६१) 
 
जायंते िंसहवं या तु मृगराजपदांिकताः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरू यते ॥ ६२ ॥ 
 
िंसहवशंाला मृगराज ही पदवी िदली जाते. 
  
आता कर्माने त्याचे जाितभेद पुढे सागंतो. (६२) 
 

िंसहाः । (१) 
 

िंसहा वशरीरा  िनरंतरसटाभराः ॥ 
पीतवण तमुखाः पृ े ेतयुताअिप ॥ ६३ ॥ 

 
िंसह (१) 

 
िंसहाचे शरीर लहान असते. आयाळ दाट असते. रंग िपवळा असून त ड थोडे वर (उचललेले) 

असते. पाठ पाढंरी असते. (६३) 
 
शरव ेगगतयो नाितदीघर्नखािन्वताः ॥ 

िंकिचदायतगातर्ा  दीघर्वालािधभासुराः ॥ ६४ ॥ 
 
बाणा माणे वेगवान असून नखे फार मोठी नसतात. अवयव थोडे लाबं व शपूेट लाबंसडक असते. 

(६४) 
 
कु्षत्कालेऽत्यंतकोपा  ायतें त्विरतकर्माः ॥ 

यौवनेऽिमतकामा  िंसहीिभः सहचािरणः ॥ ६५ ॥ 
 
गुहावासैकिनरताः सततं िनद्र्यािन्वताः ॥ 

वालचालनयुक्ता  दृढा नाडीशतािन्वताः ॥ ६६ ॥ 
 



 

अनुकर्मिणका

त्याचं्या वगेाने चालण्यावरून व अत्यंत रागीटपणामुळे तो भकेुकेला आहे हे कळते. तारुण्यात 
सदािवलासी असून िंसिहणींसह िफरतात. गुहेत राहतात. नेहमी झोप असते. शपेटी सारखी हालवतात. 
मजबतू शकेडो (शभंर) ना ़ ा त्यास असतात. (६६) 

 
दुघर्षार् दुिर्नवारा  तनुरोमावली युताः ॥ 

सदा िनमर्लदेहा  जलसेवनतत्पराः ॥ ६७ ॥ 
 
अंगावर केस असलेले (बारीक लव असलेले), वच्छ शरीराचे, जलपानाची आवड असलेले हे 

िंसह पकडण्यास व चालून आले असता परतवण्यास कठीण असतात. (६७) 
 

मृगदर्ाः । (२) 
 

िंकिच ुगंशरीरा तु मृगदर्ाः किथता बुधैः ॥ 
मृगदर्ाः संततः कोपहीना दीघर्सटा मताः ॥ ६८ ॥ 
 

मृगदर् (२) 
 

थोडे उंच असले यासं मृगदर् हणतात. ते कर्ोधरिहत (शातं) आहेत. त्याचंी आयाळ लाबं असते. 
(६८) 

 
कु्षत्काले व पकोपा  हिरणािदगर्हे रताः ॥ 

गजान्वेषणशीला ान पनादाः कीिर्तताः ॥ ६९ ॥ 
 
भकू लागली असता थोडे रागीट होतात. हिरणादी ापदे पकडण्यात गुंग व ह ीच्या शोधात 

असतात. गजर्ना सौ य. (६९) 
 
कंुज थलीसैकतक थली विप िवहािरणः ॥ 

उ ुगंा ोन्मदाः शूराः दीघर्दं टर्ा भयंकराः ॥ ७० ॥ 
 
लताकंुज (झुडुपे) िंकवा पुळणी (वाळूमध्ये) वर िवहार करतात. उंच; उन्म , शूर, िवकर्ाळ 

दाढामुंळे भीितदायक िदसतात (आहेत). (७०) 
 
वषार्सु कामवेगा  व पिनदर्ा िनरामयाः ॥ 

छायािवहारलोला  नात्यंतकु्षत् पीिडताः ॥ ७१ ॥ 
 
संभोगातुरता वषार् ऋतूत असते. झोप थोडी पण िनरोगी असतात. छायेत िवहार करणे आवडते. 

भकेुचा तर्ास होत नाही. (७१) 
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शांता ा यसाघ्या ते सत्त्वानां भयदायकाः ॥ 
वागुरािदिभरगर्ा ा मंदवेगयुता अिप ॥ ७२ ॥ 

 
शातं असले तरी ते असाध्य आहेत. सवर् ाण्यासं भीित द आहेत. तसेच चाल थंड (मंद) असूनही 

जाळे, पाश यातं पकडता येत नाहीत. (७२) 
 
सटाच्छािदतपूवार्ंगाः पीतलोचनभूिषताः ॥ 

मथुवृि युताः केिच  गिणता िंबदुिर्भयुर्ताः ॥ ७३ ॥ 
 
त्याचंा पुढील भाग आयाळीने झाकलेला असतो. डोळे िपवळे चमकदार असतात. त्यातील काही 

केस वाढलेले व िठपके असणारे असतात. (७३) 
 

पंचा याः । (३) 
 

िंकिच  ेता तु पंचा याः ऱ्ह ववाला मदािन्वताः ॥ 
ि ह ता च ितर्ह ता च तेषामु ितरीिरता ॥ ७४ ॥ 

 
तनौ िनिबडरोमाणः तथा ऱ्ह वसरामताः ॥ 

दं टर्ा करालवदना दीघर्देहा  ते मताः ॥ ७५ ॥ 
 

पंचा य (३) 
 

लहान शपूेट, मदोन्म  व पाढंरे ही पचंा याची (जबडा पसरले या िंसहाची) लक्षणे होत. याची 
उंची २ िंकवा ३ हात असते. अंगावर दाट केस. आयाळ लहान असून दाढानंी भयंकर वाटतात. देह लाबं 
असतो. (७४–७५) 

 
उत् लुत्यगािमनः शूराः िंकिच िभतकंघराः ॥ 

लंबमु का लंबिज हाः सदा िनदर्ापरायणाः ॥ ७६ ॥ 
 
भयंकरिननादा  ा तनेतर् मा मुहुः ॥ 

दीघर् म ुमुखाः ायो ऱ्ह ववक्तर्समिन्वताः ॥ ७७ ॥ 
 
उडी मारीत जाणारे, शूर, मान िंकिचत वाकलेली असते. अंडकोश व जीभ लाबं. नेहमी झोपणारे, 

भयंकर गजर्ना करतात. वारंवार डोळे िफरवतात. त डावर लाबं केस असतात. याचें त ड बहुधा लहान 
असते. (७६–७७) 

 
हयर्क्षाः । (४) 
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हयर्क्षा त्विधककूर्राः िनतरा ंबलशािलनः ॥ 
दीघर्दं टर्ा दीघर्नखा मदपूणार् जवािधकाः ॥ ७८॥ 

 
कुिक्षरेखासमायुक्ता नीरागाः कु्षत्कदिर्थताः ॥ 

दीघर्देहाः सटाभारसंवृतानन कु यकाः ॥ ७९॥ 
 

हयर्क्ष (४) 
 

हयर्क्ष अितशय कूर्र, बिल  असतात. त्याचं्या दाढा व नखे लाबं असतात. मदोन्म  व अत्यंत 
वगेवान असतात. कुशीवर लहान लहान रेषा असून ेमरिहत आिण भकेुलेले असतात. याचें शरीर 
लाबंलचक असते. आयाळाने त ड झाकले जाते. (७८–७९) 

 
ेतपीतशरोरा  धू वाला  ते िच  ॥ 

वेलनादकराः श  शर व गितशािलनः ॥ ८० ॥ 
 
िनदर्ािवविर्जताः ायो िदवा नक्तं जल वाः ॥ 

लालापूणर्मुखाबा ये यौवनेऽन पकामकाः ॥ ८१ ॥ 
 
संततोिच्छर्तवाला  छायासेवनतत्पराः ॥ 
 
यातं काही िपवळे पाढंरे व धुरकट शपेटीचे असतात. वारंवार िंसहनाद करणारे, बाणासारखे 

गितमान असून बहुधा झोपरिहत असतात. रातंर्िदवस लाळ पागळत असते. लहानपणीही त ड लाळेने 
भरलेले असते. तारुण्यात िंसहीणीवर फार आसक्त, नेहमी शपेटी वर केलेले व छायेमध्ये बसण्यात तत्पर 
असतात. (८०–८१) 

 
केसिरणः । (५) 

 

गुहावासैकिनरताः िंसहाः केसिरणो मताः ॥ ८२ ॥ 
 
िनतरां रक्तिज हा  यौवने तु िवशेषतः ॥ 

यौवने भीकररवाः व पाहारपरायणाः ॥ ८३ ॥ 
 
दृढमांसा दृढपदाः किरभेदनलोलुपाः ॥ 

गजझींकारसंकुर् ा मृगयासक्तचेतसः ॥ ८४ ॥ 
 
दं टर्ाकरालवदना रक्तदेहा जवािधकाः ॥ 

कु्षदर्रेखायुतमुखाः फेनिज हा बृहत्कराः ॥ ८५ ॥ 
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नाितपु ा  न कृशा दृढिवकर्ममंिडता: ॥ 
 

केसरी (५) 
 
केवळ गुहेत राहणारे ते केसरी. त्याचंी जीभ लाल िवशषेतः तरुणपणी जा त लाल असते. त्या वेळी 

भयंकर आवाज करतात. खाणे थोडे पुरते. याचें मासं घ  व पाय मजबतू असतात. ह ीला मारण्यात 
पटाईत. ह ीचा चीत्कार ऐकून संतापतात. हे िशकारि य आहेत. िवकर्ाळ दाढा, ताबंडे शरीर, अत्यंत 
चपळ असतात. त डावर लहान लहान रेषा असतात. िजभेला फेस असतो. पुढील पाय मोठे (मजबतू) 
असतात. (८२–८५) 

 
हे पराकर्मी आहेत. याचें शरीर फार ल  अगर हडकुळे नाही. 
 

हरयः । (६) 
 

िनतरां ऱ्ह वदेहा तु हरयः पिरकीिर्तताः ॥ ८६ ॥ 
 

हिर (६) 
 

लहान शरीर असले या िंसहासं हिर हणतात. (८६) 
 
व पकर्ोधाः व पसटाः ेतपीतशरीरकाः ॥ 

िदवा संचार भीता  चंिदर्कादशर्नोत्सुकाः ॥ ८७ ॥ 
 
याचंी आयाळ लहान असते. रागही थोडा. रंग िपवळा, पाढंरा असतो. िदवसा िंहडण्यास िभतेर् व 

चादंणे आवडणारे असतात. (८७) 
 
यौवने बलपूणार्  कामकालािभलािषणः ॥ 

िंसहीिभः सह संचारलोलुपाः कु्ष दयोिज्झताः ॥ ८८ ॥ 
 
जलपानरताः श  छायािनदर्ापरायणाः ॥ 

गंभीरिननदा िनत्यं िदक्भागे द दृ ः ॥ ८९ ॥ 
 
शांत वभावाः शौयिप शकर्ायुधिनरीक्षकाः ॥ 

गुणवणर्िकर्याभेदादेवं बहुिवधा मताः ॥ ९० ॥ 
 
तारुण्यात बिल . काम कालाची इच्छा बाळगून िंसिहणीबरोबर िंहडतात. यानंा भकू व भीती 

नसते. जलपानाची आवड असून छायेत झोपणारे, गंभीर ध्वनी करणारे व नेहमी िदशाकंडे पाहणारे, 
पराकर्मसमयीही शातं वृ ीचे असतात व इंदर्धनु य पाहणारे अशा कारे गुण, वणर् आिण िकर्येच्या 
वगेळेपणाने िंसहाचें अनेक कार आहेत. (८८–९०) 
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िंस ः । 

 

१) िंस ः िंसहसमाना  ाय त क्षणािन्वताः ॥ 
िंकिचधर् वशरीरा  म ुहीनमुखा मताः ॥ ९१ ॥ 

 
ायः व पसटाभाराः सटाहीना  ताः िच  ॥ 

कर्ौयर्हीनाः संुदरांग्यः शांतिच ाः वभावतः ॥ ९२ ॥ 
 
िंकिचन्मंद चारा  सुवृ जघना मताः ॥ 

व पमूतर्ा ऱ्ह वनखा मंजु वनिवभूिषताः ॥ ९३ ॥ 
 

िंसहीण (७) 
 

िंसहाची मादी िंसहासारखीच असते. पण ितला आयाळ नसते व शरीर लहान असते. शपेटीचा व 
आयाळीचा भार थोडा असतो. िंसिहणी वभावाने शातं, कूर्र नसले या आिण देखण्या असतात. चाल 
िंकिचत मंद. पृ भाग (ढंुगण) वतुर्ळाकार असतो. मूतर् थोडे, नखे आखूड असून त्याचंा आवाज मधुर 
असतो. (९३) 

 
एकवार सवका ि वार सवा  ताः ॥ 

ायो नातःपरं गभर्युक्ता इित िविनि ताः ॥ ९४ ॥ 
 
आरूढयौवना िंसही स ो िमतभुगीिरता ॥ 
२) िंसहानामिप िंसहीनां दशमे वत्सरे गते ॥ ९५ ॥ 
 
ढु कायर्िवरितः ायः शा ेषु पिरकीिर्तता ॥ 

तदा समीपभाजा ंतु ािणना ंिंहसनं मत  ॥ ९६ ॥ 
 
िंसहीण एकदा िंकवा फार तर दोनदा िवते. त्यानंतर तीस गभर्धारणा नाहीच होत. तरुण िंसही 

माणात खाते. िंसहिंसिहणी बहुधा दहा वषार्ंच्या झा यावर िंहसािनवृ  होतात असे शा ात सािंगतले आहे. 
त्या वळेी जवळ आले या ाण्यालाच मारतात. (९६) 

 
३) जरया पीिडताः िंसहाः केवलं भयदायकाः ॥ 

मंदोग्नयो मंदपादाः मदकामिवविर्जताः ॥ ९७ ॥ 
 
गुहा वा पादपच्छाया तदा तत्सौख्यदाियनी ॥ 

जरावेगपिरक्लांताः कु्षित्पपासाकदिर्थताः ॥ ९८ ॥ 
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४) सुखल या भवेयु ते त्यक्तकोपमदािदमाः ॥ 
परमायुिर्वशितकं िंसहानां पिरकीिर्तत  ॥ ९९ ॥ 

 
हरयो वागुरायोगैलर् याः िक्ल दंतराः ॥ 

शर योगैवर्ध्या  नैव ल याः सुखेन च ॥ १०० ॥ 
 
हातारे िंसह केवळ भीितदायक असतात. त्याचंी भकू, वगे, माज, संभोगाची इच्छा कमी होते. त्या 

वयात गुहा िंकवा झाडाचंी सावली त्यानंा बरी वाटते. 
 
हातारपणाने थकलेले व क्षधुातृषेने याकुळ झालेले हणून राग आिण माज नसलेले िंसह सहज 

पकडता येतात. िंसहाची आयुमर्यार्दा वीस वष आहे.  
 
ेमळ झालेले (वयात येऊन शृगंारोत्सुकतेने) िंसह जा यात पकडता येतात. एर ही त्यासं बाणानंी 

जखमी करावे लागते. असे तसे सहज िमळत नाहीत (९७–१००) 
 
५) िंसहशावा ैकवषार् ि वषार्  ितर्वषर्काः ॥ 

गर्ा ाः कौतुकािसध् थर्मुपायेन वनेचरैः ॥ १०१ ॥ 
 
ासादो ानशालासु थापनीया िवशेषतः ॥ 

यत्नतो रिक्षत या  मांसदानािदिभनृपैः ॥ १०२ ॥ 
 
६) िचधौवनकाले च सुखगर्ा ा  ते मताः ॥ 

बुध् ा थंलवशा ारैः खातकृितर्मकंुिभिभः ॥ १०३ ॥ 
 
करमणुकीसाठी िशकाऱ्यानंी एक, दोन िंकवा तीन वषार्ंचे िंसहाचे छाव े यत्नाने धरावेत. आिण 

राजानंी त्यास मासं खायला घालून राजवा ात, बागेत अथवा िवशषेतः पशुसंगर्हालयात ठेवावे. 
 
कधी कधी तरुण िंसहसु ा...... ख ा व बनावट ह ी करून सहज पकडता येतात. (१०१–१०३) 
 
कृितर्मन्यंकुसंयोगैलर् याः िंसहाः शर ने ॥ 

मदो ात्पूवर्मेव सुखगर्ा ा वनेचरैः ॥ १०४ ॥ 
 
७) जाितिकर्या वरूपेण ते मता राजसो माः ॥ 
८) िशक्षा च सांत्ववाक्यािन ति ताय भवंित च ॥ १०५ ॥ 
 
त मात् यत्नतो भूपैः संर याः िंसहशावकाः ॥ 
 
शर वनात लाकडी हिरणे बनवनू िंसह पकडतात. पण साधारणपणे माज येण्यापूवीर्च िशकाऱ्यानंा 

िंसह पकडणे सोपे जाते. 
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जाती, वागणूक आिण रूपाचा िवचार करता िंसह राजस ाण्यात े  आहेत. 
 
िशकवण आिण गोड श द त्यासं आवडतात हणून यत्नपूवर्क राजे लोकानंी त्याचें रक्षण कराव.े 

(१०४–१०५) 
 

अथ ि तीय ेणी (२) 
 

याघर्गुणािदवणर्न  । 
 

याघर्ा तु ितर्िवधा लोके िगिरकाननवािसनः ॥ १०६ ॥ 
 

ेणी दुसरी 
याघर्गुणवणर्न 

Tiger (Panthera tigris) 
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लेट कर्. १

िंसह – Lion (Panthera Leo) – E. Hanumantha Rao  
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लेट कर्. २

ीपी – Leopard (Panthera pardus) – E. Hanumantha Rao  
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लेट कर्. ३

याघर् – Tiger (Panthera tigris) – E. Hanumantha Rao  
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लेट कर्. ४

मृगादन – Cheetah (Acinonyx jubatus) – E. P. Gee  
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गुणवणर्निकर्याभेदा  जायंते मंदबुद्ध्यः ॥ 
वषार्या ंच शरत्काले तेषा ंकामो मदोत्कटः ॥ १०७ ॥ 

 
यौवने तु सदा िंकिचत्कोपशांितिर्वलोक्यते ॥ 

तदा कामसमुदेर्क त्त्विधकः पिरकीतर्तः ॥ १०८ ॥ 
 
याघर्ाणामिप काम  िनशायामेव कीिर्ततः ॥ 

याघैर्ः सं ािर्थता याघर्ी पिरसपर्णकेिलिभः ॥ १०९ ॥ 
 
िज हया िल मानािप शीघर्कामा न गण्यते ॥ 

िचराय तासा ंकाम तु िविधना िकल िनिर्मतः ॥ ११० ॥ 
 
अरण्ये व पवर्तावंर राहणारे मंदबु ी वाघ गुण, रंग व िकर्याभेदाने तीन कारचे िदसतात. वषार् 

आिण शर  ऋतंूमध्ये त्याचंी संभोगेच्छा फार वाढते. तारुण्यात जे हा ते शातं िदसतात ते हा ते अितशय 
कामवडेे झालेले समजावते. वाघाने अनुनय केलेली वाघीण जवळ सरणे, खाली पडणे, हंुगणे इ. 
हावभावानंी वाघ िजभेने चाटीत असताही त्याला जुमानीत नाही. देवाने त्याचंी रितकर्ीडा दीघर्काली 
िनिर्मली आहे. (१०७–११०) 

 
कंुजे वा वृक्षमूले वा तमसाच्छािदते थले ॥ 

ष वय का याघर्शावाः संभोगासक्तमानसाः ॥ १११ ॥ 
 
नातः पूवर् गभर्दाः यु म ा अिप च ते दृढाः ॥ 

समकामाः समवयाः याघर्ी शांत वरूिपका ॥ ११२ ॥ 
 
िचराय सुखदा तेषा ंफेनो वणमुखा सती ॥ 

गभर्भारवती स ो ायते िमतभुक्क्षणा  ॥ ११३ ॥ 
 
लताकंुजात िंकवा झाडाच्या बुधं्याशी काळोख असले या जागी त्याचंा संभोग चालतो. सहा वषार्ंचा 

वाघाचा ब ा संभोगासक्त होतो. त्यापेक्षा लहान पु  व माजलेला असला तरी तो गभर्धारण करू शकत 
नाही. वयात आलेली नराबरोबरीची (समवय का) वाघीण शातं िदसते. दीघर्काळ वाघाला रितसुख देत 
असता त डाला फेस आला असता गाभण रािहली असे समजाव.े गाभण वाघीण मोजके खाते. (१११–
११३) 

 
िंसहीव सूते याघर्ी च नवमे दशमेऽिप वा ॥ 

मािस, वभावादुत्कोपं सुतमासैकभक्षण  ॥ ११४ ॥ 
 
िंसिहणी माणेच वाघीण नव या िंकवा दहा या मिहन्यात िवते. पण िनसगर् वभावाने रागारागाने 

एका िपलाचे मासं खाते. (११४) 
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ितर्ह ता वा चतुहर् ता तेषामु ितरीिरता ॥ 
बहुिंबदुशिररा  रेखादेहा  ते िच  ॥ ११५ ॥ 

 
त्याचंी उंची तीन िकवा चार हात असते. शरीरावर बरेच िठपके असतात. काहींच्या प े  असतात. 

(११५) 
 
जायंते पीतवणार्  िच  ेिम वणर्काः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरू यते ॥ ११६ ॥ 
 
शरीराचा रंग िपवळा िंकवा िम  असतो. आता कर्माने त्याचंा जाितभेद सागंतो. (११६) 
 

शादुर्लाः । (१) 
 

शादुर्लाः िंसहसदृशाः िंकिच ुगंशरीिरणः ॥ 
शरव वेगगतयः फुटरेखासमािन्वताः ॥ ११७ ॥ 

 
दीघर्वाला दीघर्देहा लित्पंगललोचनाः ॥ 

सततं कूर्र दयाः सत्त्विंहसनलालसाः ॥ ११८ ॥ 
 
दं टर्ाकरालवदना दीघर्पादनखायुधाः ॥ 

दृढनाडीसमायुक्ता रक्तपानरता  ते ॥ ११९ ॥ 
 
कोपेनोिच्छर्तलांगूला: शांते त ालनािन्वताः ॥ 

तंुगा िनतांतमुत् लुत्योत् लुत्य ािणवधिकर्याः ॥ १२० ॥ 
 

शादूर्ल (१) 
 

शादूर्ल िंसहासारखे पण थोडे उंच असतात. बाणासारखी गती व शरीरावर प े  असतात. शपूेट व 
देहाची ठेवण लाबं असून डोळे िंपगट िदसतात. अत्यंत कूर्र. ािणिंहसा करण्यात पटाईत असतात. जबडा 
व दाढा भयानक असतात. पाय व नखे लाबं असून ती त्याचंी श े होत. ना ा मजबतू. रक्त िपण्याची चट 
असते. राग आला की शपूेट वर करतात. इतर वळेी शपेटीची सतत चाळवाचाळव चालू असते. हे उंच 
असतात व िशकार करताना उ ा मारीत करतात. (११७–१२०) 

 
म ुपूणर्मुखा तेच ते च फेनमुखा मताः ॥ 

ते दुिर्नवाराः सत्त्वा ा मनु याणा ंभय दाः ॥ १२१ ॥ 
 
नृमांसभक्षणपराः सवर् ािणिविंहसकाः ॥ 

कु्षि तपासाकर्ांतिच ा बहुभोजनलालसाः ॥ १२२ ॥ 
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िच  कदािच  े यथ पतनािदिकर्या मताः ॥ 

कु्षत्कालेत्यंतकोपा  व पकामा  ते मताः ॥ १२३ ॥ 
 
चेहऱ्यावर केस असून त डाला फेस येत असतो. माणसानंा धोका देणारे हे शादूर्ल पकडणे कठीण 

असते. सवर् ाण्यासं मारीत असले तरी त्यास नरमासं फार आवडते. सारखी भकू व तहान लागणारे 
त्यामुळे खादाड असतात. कधी कधी ते उगाच उ ा मारीत असतात. 

 
भकेुले असताना रागीट व अ प कामी असतात. (१२१–१२३) 
 

ीिपनः । (२) 
 

ीिपनो ऱ्ह वदेहाः युबुर्हि दंदुयुतांगकाः ॥ 
िचदेर्खायुता ािप िनतरा ंकूर्रमानसाः ॥ १२४ ॥ 

 
ेतपीतच्छ देहाः कु्षदर्ोदरसमिन्वताः ॥ 

नरमांसि या िनत्यं हिरणािदवधे रताः ॥ १२५ ॥ 
 
दीघर्वाला दीघर्मुखा लंबमु का  ते मताः ॥ 

कर्ोधेन मूढकायार्  मूखार्  मदमोिहताः ॥ १२६ ॥ 
 

ीपी (२) Leopard (Panthera pardus) 
 

लहान शरीर, सवार्ंगावर मोठमोठे िठपके, अत्यंत कूर्र, िपव या व पाढंऱ्या रंगाची कातडी, पोट 
लहान, सतत हिरणािदकासं मारणारे पण नरमासं आवडणारे, शपेटी व त ड लाबं असलेले, अंडकोश 
ल बणारे, रागाच्या भरात मूखार्सारखे वागणारे, मूखर्, उन्म  हे सवर् ीपीचे गुण होत. यात काहींच्या 
अंगावर िठपक्याऐंवजी लहान लहान रेषा (प े) असतात. (१२४–१२६) 

 
यौवने बलवंत  रक्तपादतलािन्वताः ॥ 

रक्तिज हा रक्तनेतर्ा ते च दुगधसंयुताः ॥ १२७ ॥ 
 
िनदर्ाल ययुता बा ये यौवने काममोिहताः ॥ 

महीरूहाणां छायासु िनदर्ाध्यानपरायणाः ॥ १२८ ॥ 
 
िनदर्ायामिप सत्त्वानां वधाय ेिरताशयाः ॥ 
 
तारुण्यात बलवान, पायाचे तळवे लाल, जीभ व डोळेही लाल असून याचं्या अंगाला घाण येते. 
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बालपणी आळशी व तरुणपणी कामी. वृक्षाचं्या छायेत झोपतात िंकवा डोळे िमटून (ध्यान) बसतात. 
(१२७–१२८) 

 
याघर्ाः । (३) 

 

नानारेखासमायुक्ताः पीतवणर्शरीरकाः ॥ १२९ ॥ 
 

नात्यु ता नािप ऱ्ह वा रक्तिज हासमिन्वताः ॥ 
सततं कुर् िच ा  सवर् ािणभयंकराः ॥ १३० ॥ 

 
ते याघर्ाः किथता लोके गर्हणे ाणहािनदाः ॥ 

हठात्पतनशीला  तरूषंडावृत थला  ॥ १३१ ॥ 
 
दुधर्रा दुिर्नवारा  मृदुवाला  ते मताः ॥ 

मलीमसमुखोपेता यौवने कृशकामकाः ॥ १३२ ॥ 
 

याघर् (३) Tiger (Panthera tigiris) 
 

पण झोप घेत असतानाही ाण्याचंी िंहसा करण्यास टपलेले असतात. (१२९) 
 
अनेक प े  असलेले, िपवळे, फार उंच न हेत, फार ठगणे न हेत, जीभ लाल, सतत रागावलेले 

(गुरगुरणारे) सवर् ाण्यानंा भीित द, पकडताना घात करणारे ही सवर् वाघाची लक्षणे आहेत. झाडाचं्या 
फां ानंी अवघड झाले या जागेतून सहज उडी मारतात. यास पकडणे िंकवा परतवणे कठीण आहे. त डास 
घाण येते व ते मिलन असते. तारुण्यात भोगइच्छा कमी. (१३०–१३२) 

 
कूर्र वभावाः शौयण संततं संयुता मताः ॥ 

गुणवणर्िकर्याभेदादेवं बहुिवधा मताः ॥ १३३ ॥ 
 
कूर्र वभावाचे पण नेहमी शूर असतात. या माणे गुण-रंग व वागणुकी याचें िविवध तऱ्हानंी अनेक 

कार आहेत. (१३३). 
 
ीिपनां यौवनोत्पि ः िंसहानािमव कीिर्तता ॥ 

यौवने बलवंत  हिरणाजवधोत्सुकाः ॥ १३४ ॥ 
 
वाघानंा िंसहा माणेच तारुण्य येते. तरुणपणी ते बिल  होऊन हरणे, बोकड यासं मारतात. 

(१३४) 
 
याघ्ऱ्यो याघर्समाना  ाय त क्षणािन्वताः ॥ 

िंकिचच्छांत वभावा  हीनकोपा  ता मताः ॥ १३५ ॥ 
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वािघणी वाघां माणेच पण थो ा शातं व रागहीन असतात. (१३५) 
 
मध्यंिदनै िपपासातार् छायासेवनतत्पराः ॥ 

नीतोपदर्वकायार् ताः ा नुवंित कुर्धं क्षणा  ॥ १३६ ॥ 
 
व प म ुमुखाः काि  ायः म ुिवविर्जतः ॥ 

रक्तिंबदूदरयुता रक्तपादतलािन्वताः ॥ १३७ ॥ 
 
चतुवर्षार्ः पंचवषार् गभर्वत्य  ता मताः ॥ 

याघर्ीणामिप िंसहीनािमव पोतकर्मो मतः ॥ १३८ ॥ 
 
थमेतरसंयोगमूढात्मान  ता मताः ॥ 

दशवषार्विध वयो यौवनं पिरकीिर्ततः ॥ १३९ ॥ 
 
माध्यान्ह काळी त्या तहानेने याकुळ होतात. सावलीत िवसावा घेण्याची आवड असते......... 

क्षणात रागावतात. वािघणींच्या त डावर केस नसतात पण काहींच्या मुखावर असतातही. पोटावर लाल 
िठपके असून पायाचें तळवहेी लाल असतात. चवथ्या अगर पाच या वषीर् वाघीण गभर् धरू शकते. 
िंसिहणी माणेच ितला एकदा िंकवा दोनदा िपले होतात. एका संभोगानंतर वािघणी मंदमती होतात. वाघ 
िंकवा वािघणी १० वषार्ंपयत तरुण असतात. (१३६–१३९) 

 
ततः परं ते जरया पीिडताः क्लांतदेहकाः ॥ 

शीतवातातपािद यो भीताः कंुजतटा याः ॥ १४० ॥ 
 
व पकोपाः व पनादाः कर्ौयर्लेशिवविर्जताः ॥ 

परमायुः षोडशकमेतेषा ंपिरकीिर्तत  ॥ १४१ ॥ 
 
त्यानंतर ते हातारपणाने जजर्र होतात. त्यानंा थंडी-वारा-ऊन सहन होत नाही. लताकंुज िंकवा 

पवर्ताच्या क ावर (गुहेत) राहतात. त्या वळेी त्याचंा राग व आवाज कमी होतो. त्याचें आयु य १६ वष 
आहे.  (१४०–१४१) 

 
याघर्ा  वागुरायोगैलर् या एव वना यःै ॥ 

शर योगैवर्ध्या  सुखगर्ा ा न ते मताः ॥ १४२ ॥ 
 
िशकाऱ्यानंी वाघानंा जा यात िंकवा फासात पकडावे. बाणानंी मारावे. ते सहज िमळू शकत 

नाहीत. याकिरता राजानंी वाघ, ब े असताना पकडून न्यावते.  (१४२) 
 
अतो बा यवय का तु ते नीयाः िंसहव ृपैः ॥ 

यौवने याघर्शावा तु शरव  त्विरतकर्माः ॥ १४३ ॥ 
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तरुणपणी वाघाचे ब े बाणासारखे चपळ हालचाली करतात.  (१४३) 
 
दुःसाध्या दुरहंकारा हठात्पतनकािरणः ॥ 

भयहीना मनु याणा ंहनने ा तकौतुकाः ॥ १४४ ॥ 
 
िनभर्य, गिर्व , दुःसाध्य व अवसानात उडी मारणाऱ्या, वाघानंा माणूस मारण्यात गंमत वाटते. 

(१४४) 
 
त मा  िशिशरकाले ते व पकोपाः सुखगर्हाः ॥ 

मृदुत्वचो याघर्शावाः िशक्षणीयाः यत्नतः ॥ १४५ ॥ 
 
एव ाकिरता िशिशर ऋतूत िंकिचत रागीट, सहज पकडता येणारे, मऊ कातडीचे वाघाचे ब े 

पकडून त्यासं मो ा यत्नाने व हुशारीने िशकवावे. (१४५) 
 
वभावात्सांत्ववाक्याना ंदूरगा ते िविनि ताः ॥ 

िकर्याभेदात् वभावा  याघर्ा राजसमध्यमाः ॥ १४६ ॥ 
 
त्याचंा वभाव िनसगर्तः मृदू श दानंा पारखा असतो हे िनि त. वाघ वागणुकीतील फरक व वभाव 

यामुंळे ाण्यातं मध्यम राजस समजावते. (१४६) 
 

अथ तृतीय ेणी (३) 
 

तरकु्षगुणािद वणर्न  । 
 

तरक्षवो ि धा लोके याघर्ाणामनुजा मताः ॥ 
याघर्तु य वरूपा  दृढदेहा  ते पर  ॥ १४७ ॥ 

 
हीनजाितसमु भूता अिप चैते तरक्षवः ॥ 

ायशः शादूर्लतु यपराकर्मबलोदयाः ॥ १४८ ॥ 
 
तरक्षव  याघर्ा  सटाहीना िविनि ताः ॥ 

कामो ति  तेषा ंतु याघर्ाणािमतर् िनि ता ॥ १४९ ॥ 
 
दृढा मूढ वभावा  िनतरा ंकर्ोधशािलनः ॥ 
 

तरकु्षः । (१) 
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तरक्षव तु जायंते कृ णरक्त शरीरकाः ॥ १५० ॥ 
 
िंकिचदौ त्यहीना  रेखाविलिवरािजताः ॥ 

कृ णिंबदुयुताः केिच  शरवेगपदांिकताः ॥ १५१ ॥ 
 

ेणी तीसरी 
 

तरकु्ष (१) Striped Hyena  (Hyaena hyaena) 
 

तरस दोन कारचे असून त्यासं वाघाचे धाकटे भाऊ हणतात. याचें शरीर मजबतू असून 
वाघासंारखे िदसते. हीन कुळात जन्मले असले तरी हे वाघा माणेच बलवान असतात. वाघ व तरसानंा 
आयाळ नसते. वाघा माणेच ते भोगासक्त होतात. बळकट पण मूखर् आिण रागीट असतात. तरसाचे शरीर 
काळे ताबंडे असते. उंची कमी. अंगावर रेघा. पण काहींना काळे िठपके असून फार चपळ असतात. 
(१४७–१५१) 

 
आयतः ककर् शै रोमसंधैः सवि तांगकाः ॥ 
ऱ्ह वपादा ऱ्ह वनखा कंधरे ेितमािन्वताः ॥ १५२ ॥ 
 
अधोमुखाः थूलवालाः कुर्धा त्विरतिवकर्माः ॥ 

नृमांसभक्षणरताः हिरणािदवधे रताः ॥ १५३ ॥ 
 
सवार्ंगावर लाबं व राकट केस असतात. पाय व नखे लहान. खां ावर पाढंरे. खाली मान घातलेले. 

जाड शपूेट असते. रागाने वगेवान ह ा करतात. नरमासं जा त आवडते. हरीण इत्यादी पशूसं मारतात. 
(१५२–१५३) 

 
िनशायामेव िनदर्ांित मांसभक्षणतोिषताः ॥ 

िंकिचत्फेनमुखा ैते मूढात्मान  कीिर्तताः ॥ १५४ ॥ 
 
रातर्ीच झोपतात. मासं खायला िमळाले की खूष. त डास थोडा फेस येतो. एकंदरीत या ाण्याचंी 

गणना मूखार्तच करतात. (१५४) 
 

मृगादनाः (२) 
 

मृगादना  त ु याः िंकिचदौ त्य विर्जताः ॥ 
केिच दौ त्यभाजः जायंते पीतवणर्काः ॥ १५५ ॥ 

 
कृ णरक्तशरीरा  ते कूर्र दया मताः ॥ 

दीघर्पुच्छा दीघर्नखा बहुिंबदुिभरावृताः ॥ १५६ ॥ 
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रक्तरेखायुताः केिच  पीतरेखायुताः परे ॥ 
ाय ोध्वर्मुखा वेगगतयोऽन पिवकर्माः ॥ १५७ ॥ 

 
मृगादन (२) Cheetah (Acinonyx jubatus) 

 
मृगादनही तरसासारखेच ठगणे असतात. अपवादात्मक काही उंच असतात. त्याचंा रंग िपवळा 

असतो. शरीर काळे ताबंडे असते. ते  फार कूर्र असतात. शपेटी व नखे लाबं. अंगावर िठपके बरेच असतात. 
काहींवर ताबं ा िंकवा िपव या रेघा असतात. बहुधा त ड वर असते. वगेवान व बलवान असतात. 
(१५५–१५७) 

 
नृमांसभक्षणरता नृमागार्न्वेिषणो भृश  ॥ 

ज्वलन्वेगा मूढिच ा नरगंधासिह णवः ॥ १५८ ॥ 
 
नरमासंात गोडी. मनु याचा माग काढणारे. वगेवान. मूखर् असून माणसाचा वास सहन होत नाही. 

(१५८) 
 
गोन्यंकुमिहषादीनां मांसभक्षणजीिवनः ॥ 

म ुवृि युताः केिच  बृह ासाननाः परे ॥ १५९ ॥ 
 
गाय, हरीण, रानरेडे याचं्या मासंावर उपजीिवका करतात. (१५९) 
 
कंुजपादपभूलेषु लीनाः सत्त्विवनािशनः ॥ 

कु्षित्पपासािर्दता मध्यंिदने तेऽन पिवकर्माः ॥ १६० ॥ 
 
झुडपे, झाडाची सावली यातं बसणारे व ाण्याचंा घात करणारे असतात. भर दुपारी यानंा भकू, 

तहान लागते. ते पराकर्मी असतात. (१६०) 
 
दीघर् ासा, व पिनदर्ा मूढकायकतत्पराः ॥ 

एतेषा ंवयःकालः चतुदर्शसमो मतः ॥ १६१ ॥ 
 
याघर्र्व सुखगर् ा ैते ताडनयोग्यकाः ॥ 

भत्सर्ना ागुरापाशयोगैगर्ा ा मता भृश  ॥ १६२ ॥ 
 
जोराने ासोच्छ्वास करतात. झोप थोडी. खु यासारखे वागणारे असतात. याचें आयु य १४ वष 

आहे. ते सहजासहजी सापडत नाहीत. फटकावण्यास योग्य आहेत. िडवचून, फास िंकवा जाळे यानंी 
पकडले जातात. (१६१–१६२) 

  
कूर्रत्वान्मंदबुि त्वा  एते राजसाधमाः ॥ 
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अथ चतुथर् ेणी (४) 
 

भ ूकगुणािद वणर्न  । 
 

भ ूकाि िवधा लोके जायंते वनवािसनः ॥ १६३ ॥ 
 
कूर्र व मंद बु ी अस याने तरस राजस ाण्यातं हलका समजतात. 
 

ेणी चौथी 
 

भ ूकगुणािद वणर्न 
 

अरण्यात राहणारे तीन कारचे अ वल आढळतात. (१६३) 
 
गुणवर्णिकर्याभेदान्मूढ कृितसंयुताः ॥ 

िनभर्या नािधककूर्रा न शांता ैव ते मताः ॥ १६४ ॥ 
 
गुण-रंग-वतर्णूक याचं्या िभ पणाने ते मूखर् वभावाचे िदसतात. िनभर्य, सामान्यतः कूर्र व कर्ोधी 

असतात. (१६४) 
 
वसंतकाल त्वेतेषा ंकामो ीपनकारकः ॥ 

ितर्वषार्  चतुवर्षार्ः पूणर्कामािन्वता  ते ॥ १६५ ॥ 
 
िदनावसानसमये ातबार् काममोिहताः ॥ 

भ ुकाः फेनवक्तर्ा  मंदगाः शांतमानसाः ॥ १६६ ॥ 
 
तरूच्छायासु कंुजेषु वातपोतयुतेषु च ॥ 

नदीनामिप कूलेषु लालयेयुः ि यं मुहुः ॥ १६७ ॥ 
 
ता ािप कामसं ु ाः समवषार् मदालसाः ॥ 

उत् लुत्योत् लुत्य खेलत्यः फेनवक्तर्ामुहुमुर्हुः ॥ १६८ ॥ 
 
लघुसंभोगवत्य  ता तदा िनदर्यािन्वताः ॥ 

स  एव ा तसत्त्वाः ायश ताः कीर्िर्तताः ॥ १६९ ॥ 
 
ा तसत्त्वांच भ ूकीं भ कूाः काममोिहताः ॥ 

त्यहं रितलाभाय ाथर्येयुबर्लािधकाः ॥ १७० ॥ 
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भोगेनैकेन संतु ाः ायो वनचरा मृगाः ॥ 
पूणर्कामा बलोपेताः सत्त्वाः केिचन्मुहुमुर्हुः ॥ १७१ ॥ 

 
िनत्यभोगासक्तिच ा तेधमाः कुलपांसनाः ॥ 

ि यं िबिंभ ुः कुर् ा ते खादनै र्णमूलकैः ॥ १७२ ॥ 
 
वसंत ऋतू हा याचंा संभोगवृ ी काल होय. अ वल २ िंकवा ३ वषार्ंनी वयात येतात. सायंकाळी 

िंकवा सकाळी रितलालसा उत्प  होते. अ वल मंदगती, त डाला फेस असलेले व शातं असतात. झाडाचं्या 
सावलीत िंकवा पळसाच्या झुडपात, नदीच्या तीरावर मादीबरोबर वारंवार णयरंग करतात. त्याचं्याच 
वयाच्या कमो ीपन झाले या मा ासु ा उ ा मारून खेळत खेळत वारंवार त डास फेस येत असता 
रितकर्ीडा करतात. त्याचंा संभोग थोडा वळे होतो. नंतर त्यासं झोप येते. हे गभर्धारणेचे लक्षण होय. बहुधा 
त्यासं लगेच गभर् धरतो, असे िदसून येते. गाभण अ वलीला कामवासना असलेले अ वल ितिदनी संभोग 
देण्याची ाथर्ना करतात. ते बिल  अस याने (अ वलीपेक्षा) आपली इच्छापूतीर् करून घेतात. (१६५–
१७२) 

 
याघर्ा ैतेऽिप भ ूका ते कूर्रा  मृगादनाः ॥ 

लवगा ािप ये नीचाः कूर् ा योिषि नाशकाः ॥ १७३ ॥ 
 
अ वल भोगासक्त अस याने ते पशुकुलातं हीन आहेत. इतके की, भोग ा तीसाठी ते मादीला 

रागारागाने चावनू चावनू फाडतात. याचं्या माणेच लवंग (वानर) संतापले तर मादीला रागाच्या भरात 
ठार मारतात. (१७३) 

 
नीचात्मनां नराणा ंच िपशाचाना ंच रक्षसा  ॥  

दैत्यानामिप भूताना ंतेषा ंभेद तु रूपतः ॥ १७४ ॥ 
 
रूपामुळेच याचंी व नीच माणसे, िपशाच, राक्षस, दैत्य इत्यादी ाण्याशंी िभ ता आहे. (१७३–

१७४) 
 
अतौ वनमृगा लोके ायः कामजवािन्वताः ॥  

ा तशंृगारलीला  शांतायोिषित् यंकराः ॥ १७५ ॥ 
 
तन्मनोरंजका चािप िविधना िकल िनिर्मताः ॥ 

अेकभोगेन संतु ाः कादािचत्करता  ये ॥ १७६ ॥ 
 
योिष  भवा? नुकूला  ते सव त ु मा मताः । 

इत्यादयो मृगगुणाः कीिर्तताः पंिडतो मैः ॥ १७७ ॥ 
 
हणून रानातंील ापदे ायः कामी, शातं, मादीचे ि य करणारे, शृगंारचे ा करणारे असतात. ते 

देवाने वभावतःच मा ाचें मनोरंजन करणारे बनिवले आहेत. यातंील काही एका संभोगाने शातं होतात 
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तर काहींना अधून मधून (के हातरी) इच्छा होते. पण ते सवर् मादी शृगंािरक चे ातं कुशल अस याने 
उ मच होय. या माणे महापिंडतानंी ापदाचें गुणवणर्न केले आहे. (१७५–१७७) 

 
गभर्भारक्लांतदेहाः भ ूक्यः व पभोजनाः ॥ 

नीत्वा तु मासनवकं दशकं वा यतः िच  ॥ १७८ ॥ 
 
सूते िशिशरकालेषु दृढमेकं मदो बण  ॥ 

दीघर्ककर् शरोमांगं कूर्रदं टर्ासमिन्वत  ॥ १७९ ॥ 
 
किचत्सा ि सूल के मृग्येित पिरकीिर्तता ॥ 

ितर्चतु तनयाः ायः तासा ंयौवनकालजाः ॥ १८० ॥ 
 
एकवषार् ऋक्षपोताः तन्यपानरता मुहुः ॥ 

ि तीये च तृतीये च तेषा ंमदिवजंृभण  ॥ १८१ ॥ 
 
अ वलीला गभर्धारणा झाली की ती थोडे खाते. तीचे शरीर जड होते. या काळात ९ िंकवा १० 

मिहने गे यावर िशिशर ऋतूत अ वली एका सुदृढ अपत्याला जन्म देते. उपजतच त्याच्या अंगावर लाबं व 
राठ केस आिण ती ण दाढा असतात. अ वली तारुण्यात जा तीत जा त चार वेळा िवते. दोन खेपा या 
सवर्साधारण. तीन िचत व चार वैिश  समजावे. उपज यापासून िपले एक वषर्पयत अंगावरचे दूध 
िपतात. व ते िदवसातून अनेक वळेा िदसते. दुसऱ्या िंकवा ितसऱ्या वषीर् िपले वयात येतात. (१७८–१८१) 

 
कु्षत्काले कोपशीला  मायारीित दशर्काः ॥ 

थूलगातर्ा वन्यकंुजवािसन ते कीिर्तताः ॥ १८२ ॥ 
 
भकेुच्या वळेी रागावलेले व ढ गी बनतात. 
 
रानातील झुडपात राहणाऱ्या या अ वलाचें अवयव ल  असतात. (१८२) 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरू यते ॥ (िनग ते) 
 

ऋक्षाः । (१) 
 

ऋक्षाः थूलशरीराः युदीर्घर्दं टर्ा भयंकराः ॥ १८३ ॥ 
 
आता कर्माने याचंा जाितभेद सागंतो. 
 

ऋक्ष (१) Sloth Bear (Melursus ursinus) 
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ऋक्ष – (अ वल) याचे शरीर ल ठ व लाबं दाढा, ती ण व भीित द, नखे लाबं व अणकुचीदार 
असतात. (१८३) 

 
दीघर्ती णनखैयुर्क्ता दीघर्देहा  ते मताः ॥ 

कृ णवणार्  ते ायो मूढाः कोपसमिन्वताः ॥ १८४ ॥ 
 
दीघर्ककर् शनीरंधर्तनूरूहवृता भृश  ॥ 

करालवदनोपताः ायो वमुखा मताः ॥ १८५ ॥ 
 
याचं्या सवार्ंगावर लाबं, व राठ अिच्छदर् (भरीव) केस असतात. त ड लहान पण िवकर्ाळ असते. 

रागावले की वगेाने जातात. पाय बळकट पण ठ बस असतात. (१८५) 
 
कोपे त्विरतपादा  दृढ थूलकरािन्वताः ॥ 

संपूणर्यौवने ा ते भृशकामा  ते मताः ॥ १८६ ॥ 
 
पूणर् तरुण झाले की अितशय भोगासक्त होतात असे सागंतात. (१८६) 
 
चलदो ा लि हा िनयर्त्फेनमुखा  ते ॥ 

बलहीना अिप कूर्राः सदा दुगधजीिवनः ॥ १८७ ॥ 
 
ओठ व जीभ फुरफुरते आिण त डाला फेस असतो. हे शक्तीने कमी असले तरी कूर्र असतात. 

घाणीवर पोट भरतात. (१८७) 
 
मंदकुर्धो मंदसत्त्वाः शीतवातािदभीरवः ॥ 

कठोरिननदा नृणा ंभयदाः सत्त्विंहसकाः ॥ १८८ ॥ 
 
राग व घटमूठपणा कमी. थंडी, वारा वगैरेला िभतात. याचंा आवाज कणर्कटू असून ते माणसास 

भीितदायक व ाण्यासं मारणारे आहेत. (१८८) 
 
वतो मृदुत्वचो ये च ते ऋक्षाः पिरकीिर्तताः ॥ 

 
ऋक्ष त्यास हणाव ेकी, ज्याचंी त्वचा वभावतः मऊ असते. (१८९) 
 

अच्छभ ाः । (२) 
 

अच्छभ ा तु िनतरामु ुगंतनवो मताः ॥ १८९ ॥ 
 

ितर्ह ता च चतुहर् ता तेषामु ितरीिरता ॥ 
नानावणर् कंधभागा रक्तिंब ंिचतांगकाः ॥ १९० ॥ 
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अच्छभ  (२) Brown Bear (Ursus arctos) 

 
अित उंच शरीराचे ते अच्छभ  होत. याचंी उंची तीन िंकवा चार हात असते. खां ावर अनेक रंग व 

अंगावर ताबंडे िठपके असतात. (१९०) 
 
ेतपादसमोपेताः ेतकुिक्षयुता  ते ॥ 

अंगांतरेषु सवर्तर् कृ णरोमावली मता ॥ १९१ ॥ 
 
पाय व कुशी पाढंऱ्या असतात. बाकी शरीरावर काळे केस असतात. (१९१) 
 
िनशासंचारशीला  ायश ते बलािन्वताः ॥ 

ऋक्षव ीघर्िनिबडरोमाणो दृढिवकर्माः ॥ १९२ ॥ 
 
बहुधा बलवान असून रातर्ी भटकतात. ऋक्षासारखेच यासही दाट केस असतात. (१९२) 
 
िनतरां धावनरताः पतनािदरता  ते ॥ 

दं टर्ाकरालवदना दीघर्ती णनखािन्वताः ॥ १९३ ॥ 
 
नेहमी धावणारे, उ ा मारणारे, ती ण दाढा व नखे असलेले (नखे लाबं) असतात. (१९३) 
 
नृमांसभक्षणरता नरगंधासिह णवः ॥ 

बहुफेनमुखा ैते सांत्ववाक्यपराङ्मुखाः ॥ १९४ ॥ 
  
नरमासं खाणारे पण मनु याचा वास सहन न करणारे, त डास फार फेस येणारे आिण गोड बोलणे 

न आवडणारे असतात. (१९४) 
 
थूलत्वचः थूलदेहाः िनतरा ं ववालकाः ॥ 

भृशं कठोरिननदाः नृणा ं ाणापहारकाः ॥ १९५ ॥ 
  
कातडी जाड व देह थूल, शपूेट लहान, आवाज कठोर, माणसाचा ाण घेणारे असतात. (१९५) 
 
पूवरेते िनगिदता रौदर्ाि तर्ािशखंिडनः ॥ 

दुधर्षार् वागुरायोगैः ल या ते वनगोचरैः ॥ १९६ ॥ 
 
पूवीर्च्या पिंडतानंी यासं भयंकर असले तरी बुि मान आहेत असे हटले आहे. जाळे फास 

इत्यािदकानंी पारधी यासं पकडू शकतात. (१९६) 
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भ ूका: । (३) 
 

भ ूका वतनवो दीघर्दं टर्ा भयंकराः ॥ 
वकणार् दीघर्नासाः दीघर् कंधांिन्वता  ये ॥ १९७ ॥ 

 
भ ूक (३) Himalayan Black Bear (Selenarctos thibetanus) 

 
याचें शरीर लहान, दाढा ती ण, कान लहान, नाक मोठे, खादें पु  असतात. त्यानंा पाहून भीतीच 

वाटेल. (१९७) 
 
िदवा संचारशीला  ाय ते पिरकीिर्तताः ॥ 

दुघर्षा दुरहंकाराः थल ानिवविर्जताः ॥ १९८ ॥ 
 
हे बहुधा िदवसा िंहडतात. पकडण्यास कठीण, अितशय अहंमन्य पण जागेची ओळख नसते. 

(१९८) 
 
पर परणासक्ताः पंकभीता  ते मताः ॥ 

फेनािंयतमुखोपेता ल ोचनभूिषताः ॥ १९९ ॥ 
 

आपापसातं झुंजतात. िचखलाला िभतात. त डास फेस व डोळे चचंल पण शोिभवतं असतात. 
(१९९) 

 
कु्षत्कालेत्यतकोपा  शांते नृ दशर्काः ॥  

दुगधा दु चिरता मृगयाभीरवः वय  ॥ २०० ॥ 
 
भकू लागली की रागीट पण शातं असले तर नाचतात. शरीराला घाण येते. वागणूक एका तऱ्हेची 

नाही. िशकारीला िभतेर्. (२००) 
 
िच  े ेतरोमाणो जायंते तत् वरूपकाः ॥ 

िंकिच दलिवहीना  ते त्वच्छाः किथता बुधैः ॥ २०१ ॥ 
 
याच धाटणीचे पण काही पाढंऱ्या केसाचें असतात. शक्ती थोडी कमी असले यास िव ानानंी अच्छ 

हटले आहे. (२०१) 
 
भ ूक्य ािप भ ूकैः ाय तुत्य वरूपकाः ॥ 

मृदुत्वचः शांता  संुदरांग्य  ता मताः ॥ २०२ ॥ 
 
भ ूकी बहुधा भ ूकासंारख्याच पण मऊ कातडीच्या शातं व देखण्या असतात. (२०२) 
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र यरोमावलीच्छ ा मंदगा मंदनादकाः । 
मनो नृत्यलोला  व पकामा  ता मताः ॥ २०३ ॥ 

 
अंगावरील केस बघत राहण्यासारखे असतात. त्याचंी चाल व आवाज मंद असतो. सुंदर नाच 

करतात. यास संभोगेच्छा बेताची असते. (२०३) 
 
ि वाराभर्कदाियन्यि वार सवाः िच  ॥ 

अच्छभ ा  भ ूका ऋक्षा  दृढिवकर्माः ॥ २०४ ॥ 
 
दोनदा िंकवा तीनदा िवतात. अच्छभ , भ ूक व ऋक्ष पराकर्मी असतात. (२०४) 
 
िशिक्षता नरव ांित सांत्ववाक्योपलािलताः ॥ 

उपायवैार्गुरायोगै ते ल या वनगोचरैः ॥ २०५ ॥ 
 
त्यासं िशकिवले तर माणसासंारखे खेळ करतात. पण बोलताना ेमाने माणसाळिवण्याचा यत्न 

करावा. फासेपारधी फासानंी िंकवा जा यानंी त्यासं पकडतात. (२०५) 
  
िशक्षणीया  िविधना रक्षणीया  यत्नतः ॥ 

यौवने मदपूणार्  कोपवंत  ते मताः ॥ २०६ ॥ 
 
याकिरता त्या उपायानंी म ूकासं पकडाव ेव यत्नपूवर्क िशकवावे. तारुण्यात माजास येतात व 

रागीट होतात. (२०६) 
 
िनगर्ते नवमे वष जरा िथतिवगर्हाः ॥ 

त्यक्तरोमांगका दृि परूषा  भवंित िह ॥ २०७ ॥ 
 
नऊ वषार्ंनंतर त्यास हातारपण येते. त्या वळेी त्याचे केस झडू लाग याने पाहण्याससु ा बेडौल व 

कुरूप िदसतात. (२०७) 
 
चतुदर्श तु वषार्िण भ ूकानां परं वयः ॥ 

अ पत्वान्मंदबुि त्वा  एते तामसाधमाः ॥ २०८ ॥ 
 
चौदा वष ही ऋक्ष जातीची आयुमर्यार्दा आहे. संख्येने थोडे व बु ीने मंद अस याने हे तामस 

ाण्यातंीलही हलके होत. (२०८) 
 

अथ पंचम ेणी (५) 
 

गंडकमृग गुणािद वणर्न  । 
 



 

अनुकर्मिणका

गंडका ि िवधा लोके जाताः काननचािरणः ॥ २०९ ॥ 
 

ेणी पाचवी 
 

गंडक पशुगुणािद वणर्न 
 

जंगलात िंहडणारे गंडक (गडे) दोन कारचे आहेत. ते ह ीसारखे चडं व काळे असतात. त्यासं 
स ड नसते. (२०९) 

 
गजरूपसमाकाराः शुडादंडिवविर्जताः ॥ 

कृ णवणार् वपुच्छाः कूर्रा दृढपराकर्माः ॥ २१० ॥ 
 
शपेटी लहान. कूर्र पण पराकर्मी असतात. (२१०) 
 
िवकृतांगसमेता  मांसभक्षणजीिवनः ॥ 

मूढात्मानो मंदपदा भीषणाः सत्त्विंहसकाः ॥ २११ ॥ 
 
अवयव वडेेवाकडे, मासंभक्षक, मूखर्, मंदगती, भीितदायक, ाण्याचंी िंहसा करणारे असतात. 

(२११) 
 
कठोरिदवसे वेषा ंमदात्कामिवजंृभण  ॥ 

िदने वा राितर्काले वा योिषत्पा र्तला याः ॥ २१२ ॥ 
 
उन्हाळा आला असता माज चढून ते कामातुर होतात. िदवसा अगर रातर्ी मादीच्या आसपास 

वावरतात–पहुडतात. (२१२) 
 
तत्संभोगरताः श  मंतः काममेदुराः ॥ 

योिषदंगािन िजघंर्तो लालयेयुरनुक्षण  ॥ २१३ ॥ 
 
कामवडेे होऊन त्याचं्या मागोमाग िंहडत रितसुख भोगतात. मादीचे अवयव वारंवार हंुगून ितला 

उ ीिपत करतात. (२१३) 
 
ता ािप कामस ुना त ोगाय भवंित िह ॥ 

अन्यथा िवपुलोत्साहाः ाय ते गंडका मताः ॥ २१४ ॥ 
 
त्याही कामवे ा होऊन त्यासं भोग देतात. इतर वळेी हे गडे मोठे उत्साही असतात. (२१४) 
 
शलैीय सवर्सत्त्वाना ंतु यरूपा कीिर्तता ॥ 

पंुिभः संभोगभाज ताः कंुजे िन न थलेऽिप च ॥ २१५ ॥ 
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सवर् ाण्याचंी रितकर्ीडेब ल बहुधा वागणूक सारखीच असते. याचंा संभोग झुडपातं अगर 

सखलभागी (खड् ात) होतो. (२१५) 
 
स ः सं ा तसत्त्वाः युः कामशांित  तत्क्षणा  ॥ 

गभर्भारक्लांतदेहा िमताहारा िदने िदने ॥ २१६ ॥ 
 
मा ासं गभर्धारणा लगेच होते व त्या क्षणीच त्याचंी कामशातंी होते. गभार्च्या जडपणाने त्यासं 

थकवा येतो. िदवसिदवस त्याचंा आहार थोडा होतो. (२१६) 
 
नीत्वा मासा  दश पुनमार्स ादशकं तु वा ॥ 

सूते भयंकरं पोतं गजतु य वरूपक  ॥ २१७ ॥ 
 
दहा िंकवा बारा मिहने गे यावर मादी ह ीसारख्या एका चडं िपलाला जन्म देते. (२१७) 
 
तन्यपानरताः पोता नीतवत्सरकालकाः ॥ 

वन्यसत्त्ववधासक्ता धाविन्त पिरतो भृश  ॥ २१८ ॥ 
 
िप ू सुमारे वषर्भर मादीचे दूध िपते. त्या वयात रानटी ापदे मारण्याच्या इच्छेने सवर्तर् धावते. 

(२१८) 
 
पंचमे वत्सरे चैषा ंयौवनं पूणर्मुच्यते ॥ 
 

गंडकाः । (१) 
 

गंडका कृ णगातर्ा  वपुच्छाः कीतर्ताः ॥ २१९ ॥ 
 

व थूलपदोपेता ती णदीघर्नखा तथा ॥ 
दुगधा िवकृतांगा  नासांते शंृगसंयुताः ॥ २२० ॥ 

 
पाच या वषीर् गडा पूणर् तरुण होतो. 
 

गंडक (१) Great Indian onehorned Rhinoceros 
(Rhinoceros unicornus) 

 
गंडकाचे अवयव काळे, शपूेट लहान (थोटे), लहान पण जाड (ठोस) पाय, लाबं आिण ती ण नखे 

असतात. शरीराला घाण येते. अवयव वेडेवाकडे असून नाकाच्या श ावर िंशग असते. (२२०) 
 
थूलत्वचः थूलगातर्ाः ेतिंब ंिचता  ते ॥ 
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चतुहर् तो ताः केिच  पंचह तो ताः परे ॥ २२१ ॥ 
 
कातडी व अवयव जाड. शरीरावर पाढंरे िठपके असतात. उंची ४ िंकवा ५ हात असते. (२२१) 
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लेट कर्. ५

 
ऋक्ष – Sloth Bear (Melursus ursinus) 

– E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ६

गंडक – Great Indian onehorned Rhinoceros (Rhinoceros unicornis) – E. P. Gee 
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लेट कर्. ७

ह ती – Indian Elephant (Elephas maximus) – E. P. Gee 
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लेट कर्. ८

हय– Mongolian Wild horse (Equus caballus przewalskii) – E. P. Gee 
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कु्षदर्ा या ऱ्ह वनेतर्ा  लंबमु का तथा मताः ॥ 
कु्षत्कालेत्यंतकोपा  नीचात्मान  िनि ताः ॥ २२२ ॥ 

 
त ड डोळे लहान व अंडकोश ल बणारे असतात. भकू लागली असता अितशय रागीट होतात. 

एकंदरीत क्षदुर् वृ ीचे असतात. (२२२) 
  
संततं कूर्रचिरता भीकरा  भवंित ते ॥ 
 

ख गाः (२) 
 

ख गा नीलांगभाजः युः रक्तिंबदुकलंिकताः ॥ २२३ ॥ 
 
अथवा वशरीरेषु ेतरक्तांकनैयुर्ताः ॥ 

िनतरां तंुगदेहा  भीमघोषणदाियनः ॥ २२४ ॥ 
 
नेहमी अितकूर्र व भीितदायक असतात. 
 

ख ग (२) 
 

अंग िनळे व ताबंडे िठपके असलेले िंकवा पाढंरे ताबंडे िठपके असलेले ते ख ग होत. याचा देह 
फार उंच आिण आवाज भीितदायक असतो. (२२३–२२४) 

 
सततं कोपशीला  सूयार्तपिवहािरणः ॥ 

मूढात्मानः ुित ांते थूलत्वक्सिहता  ते ॥ २२५ ॥ 
 
सतत चवताळलेले, सूयार्च्या काशात िवहार करणारे, मूखर्. कानाची पाळी जाड असलेले 

(कानाच्या शवेटची कातडी जाड असते). (२२५) 
 
िवकारवदना िनत्यं दीघर्कणर् यािन्वताः ॥ 

केिचत्ककुत्समायुक्ता भीषणाः कूर्रचेतसः ॥ २२६ ॥ 
 
त ड भेसूर, कान लाबं व मोठे काहींना विंशड (कोळवे) असते. हे भयानक व कूर्र असतात. (२२६) 
 
दुधर्षाः कांितहीना  वन्य ािणवधे रताः ॥ 

लंबमु काः पृ भागे िनतरा ंमांसला  ते ॥ २२७ ॥ 
 
धरता न येणारे, तेजोहीन (बेडौल), रानटी ाणी मारणारे, अंडकोश ल बत असलेले, व पाठीवर 

खूप मासं असते. (२२७) 
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ेतवणर्युताः ख गाः िंकिचन्मंदपराकर्माः ॥ 

वन्यकंुजेषु जायंते िझि कातृणभक्षकाः ॥ २२८ ॥ 
 
पाढंऱ्या रंगाचे गडे िंकिचत कमी शूर असतात. रानातील दलदलीच्या भागातील िझि का नावाचे 

गवत खातात. (२२८) 
 
सव ते तु यरूपा  मंद कृितसंयुताः ॥ 

तेषा ंतु योिषतः ाय त क्षणिवभूिषताः ॥ २२९ ॥ 
 
काि च्छांत वरूपा  काि त्कोप वरूपकाः ॥ 

ि वार सवाः काि  ितर्वार सवाः पराः ॥ २३० ॥ 
 
सवर् कारचे गडे िदसायला सारखे व म  शरीराचे असतात. त्याचं्या मा ा त्याचं्यासारख्याच 

(गुणरूपाने) असतात. (२२९–२३०) 
 
अतीते िंवशके वष जरैतेषामुदीिरता ॥ 

समाि षोडशपरमायुरेषां कीिर्तत  ॥ २३१ ॥ 
 

काही शातं; काही रागीट. मा ासं २ िंकवा ३ वळेा गभर् धरतो. वीस वषार्ंनंतर त्यासं हातारपण येते. 
त्याचें आयु य ३२ वष आहे. (२३१) 

  
अ पत्वान्मंदबुि त्वा  एते तामसाधमाः ॥ 
 

अथ ष  ेणी । 
 

गजगुणािद वणर्न  । 
 

तर्योदशिवधा लोके जायंतेऽरण्यवािसनः ॥ २३२ ॥ 
 
मतंगजाः कृ णकायाः नयनानंददाियनः ॥ 

मृगयारिसका मंजुसंचारा दृढिवकर्माः ॥ २३३ ॥ 
 
थोडे व म  हणून हे तमोगुणी ाण्यातं नीच समजाव.े 
 

ेणी सहावी 
 

गजगुणािदवणर्न 
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अरण्यातं तेरा कारचे ह ी िदसतात. मतंगज काळे असले तरी ेक्षणीय असतात. िशकारीची 
त्यानंा आवड असते. त्याचंी चाल डौलदार असते. पराकर्मी असतात. (२३२–२३३) 

 
कु्षदर्नेतर्ा बृहत्कणार्ः थूलोदरसमिन्वताः ॥ 

शंुडादंडसमोपेता दंत यिवरािजताः ॥ २३४ ॥ 
 
डोळे लहान; कान मोठे व लाबं, पोट मोठे व ल , लाबं स ड आिण दोन दात असतात. (२३४) 
 
शतुर्िवध्वंसनकराः संपत्स ाि तहेतवः ॥ 

वववािहनीबलकराः रा टर्के्षमिववधर्काः ॥ २३५ ॥ 
 
शतर्ूंचा िनःपात करणारे, संप ी िमळवनू देणारे, आप या सैन्यास धीर देणारे व रा टर्ाचे सुख 

वाढिवणारे असतात. (२३४–२३५) 
 
महाबलवतामेषा ंमतंगानां मनोहरः ॥ 

ावृ कालो वसंत  कामो ीपनदायकः ॥ २३६ ॥ 
 
या महाबिल  मतंगाचा वषार्ऋतू व वसंतऋतू हा रितलालसा वृिं गत करणारा सुंदर समय आहे. 

(२३६) 
 
नवम दशमे वष कलमा दृढिवकर्माः ॥ 

संपूणर्यौवनारूढा म ा मदजल वाः ॥ २३७ ॥ 
 
ह ीचे छाव ेनऊ िंकवा दहा वषार्ंनी पूणर् वयात येतात ते हा ते माततात व त्याचं्या गंड थळातून 

मदजल पाझरू लागते. (२३७) 
 
महाबला ते मातंगा भृशं कामजवािन्वताः ॥ 

िव मृताहारपाना  वशानामंितका याः ॥ २३८ ॥ 
 
बलवान व मातलेले हे मतंगज कामाने बेभान होतात. त्यानंा खाण्यािपण्याचीसु ा आठवण न 

राहता ते सारखे हि णींच्या जवळ असतात. (२३८) 
 
तािभिर्वहारभाजाः यु तत्संभोगािभलािषणः ॥ 

वशा  कामसंप ा तु यकाममदािन्वताः ॥ २३९ ॥ 
 
त्याचं्याबरोबर िवहार करून संभोग िमळावा हा त्याचंा हेतू असतो. हि णीसु् ा मोहरून जातात. 

आिण त्याचं्या माणेच कामवे ा होतात. (२३९) 
 
संभोगभाज तैः साकं िवहारमुिदताशयाः ॥ 
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महीरुहाणां छायासु कंुजेषु च िवशेषतः ॥ २४० ॥ 
 
जलेषु च नदीकूले विप कामिन्वता गजाः ॥ 
िचरं िव त्य संतोषा  शंुडादंडािदकेिलिभः ॥ २४१ ॥ 
 
आिण त्याचं्या शृगंारलीलानंी वश होऊन त्याचं्याबरोबर संभोगसुख भोगतात. ह ीचा हा समागम 

वृक्षाचं्या गदर् छायेत, िवशषेतः लताकंुजात, पाण्यात वा नदीतीरावर होतो. ह ी आप या स डेने मो ा 
ेमाने ह ीणीवर फवारे उडवनू, ितला हंुगून, स डेने िमठी मारून अनेक कारानंी बराच वळे िवहार करतो. 

(२४०–२४१) 
 
िनःश दे िनभर्ये शांते तमासाच्छािदत थले ॥ 

पर परािभलाषेण ते िचरं भोगकांिक्षणः ॥ २४२ ॥ 
 
आिण शातं, िनभर्य, काळोख असले या, आवाज नसले या जागी एकमेकाचं्या इच्छेने दीघर्काळ 

भोग घेतात. (२४२) 
 
गजा बलवशादेकं िदनं वा िदवस य  ॥ 

दृढमेढू हारै ताः ासयेयुवशार् मुहुः ॥ २४३ ॥ 
 
ध पु  बलवान ह ी (मतंगज) आप या जननिदर्याच्या तडाख्याने ह ीणीस एक िंकवा दोन िदवस 

ाव िनमार्ण करतो. (२४३) 
 
तदानीमेवतासांतु गभर् ाि त  िनि ता ॥ 

कामं कामकलातृ ता गजा मिलनरेतसः ॥ २४४ ॥ 
 
ते हाच त्यानंा िनि तपणे गभर्धारणा होते. भोगेच्छा पूणर् होताच मतंगजाचे रेत मिलन होते. (२४४) 
 
पुनः संभोगिवमुखा इित शा िविन यः ॥ 

केिच लयुता नागा यौवने वषर्पंचक  ॥ २४५ ॥ 
 
त्यास पुनः संभोगेच्छा होत नाही. काही बिल  ह ी तारुण्यातील ५ वष सतत संभोग करतात. 

त्यासं वीयर्हीन समजतात. (२४५) 
 
सततं मैथुनासक्ता गण्यंते हीनवीयर्काः ॥ 

अन्येषामेकभोगेन मन तृि त  िनि ता ॥ २४६ ॥ 
 
इतराचंी एक संभोगाने तृ ती होते. (२४६) 
 
गजांतरािभसरण िवमुखा ता वशाः पर  ॥ 
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हीनानां त्वन्यथा वृि ः सवर्तर् पिरकीिर्तता ॥ २४७ ॥ 
 
ह ी गाभण रािहली की पुनः संभोग देत नाही. वीयर्हीनाचंी वृ ी तशी नसते हे सवर्तर् आहेच. 

(२४७) 
 
अतः सहिनवासेन किरण ा तमैथुना ॥ 

स  एव वशा ा तसत्वा िनदर्ािन्वता मता ॥ २४८ ॥ 
 
असो. सहिनवासाने संभोगतृ त झालेली वशा–ह ीण गाभण राहते व ती झोपाळू होते. (२४८) 
 
ा तसत्त्वां वशा ंनागो लालय न्वहं मुहुः ॥ 

मंुजातृणेकु्षकदलीनिलनीकंददो मुदा ॥ २४९ ॥ 
 
रक्षको भवित ाय तदृशर्नकुतूहली ॥ 

वृषाणा ंतुरगाणं च हिरणाना ंशुनामिप ॥ २५० ॥ 
 
शुकानां च िपकानां च चकर्ाणा ंकेिकनामिप ॥ 

कारंडवाना ंहंसाना ंगजानां च िवशेषतः ॥ २५१ ॥ 
 
पारावतानामन्येषा ंसत्त्वानां यौवनोदये ॥ 

िविवधाः कामलीला तु लोचनो ासहेतवः ॥ २५२ ॥ 
 
त मान्मयातर् ता वेक िनिर्द ा कर्मपंिक्तका ॥ 

मोदात्किरणा साकं खेलंती किरणी तदा ॥ २५३ ॥ 
 
ा तसत्त्वोदया क्लांता चान्वहं िनदर्यािन्वता ॥ 

हि तह तसमानीतकंदतोयािदभिक्षणी ॥ २५४ ॥ 
 
वशा तृ त झालेली (गाभण) िदसताच ह ी त्येक िदवशी ितला ेमाने खुलिवतो आिण मोळगवत, 

केळी, कमलकंद, सालईचा पाला वगैरे आनंदाने आणून देऊन, ितच्या दशर्नाने तृ त होत, ितचा जणू रक्षक 
बनतो. बलै, घोडे, हिरण, कुतेर्, पोपट, कोकीळ, चकर्वाक, मोर, कारंडव, हंस, पारवे व इतर ाण्याचं्या 
तारुण्यात अनेक शृगंारचे ा चालतात. ज्या पाहून डो यासं आनंद होतो. िवशषेतः ह ी हा जा त रंगेल 
अस याने त्याच्या शृगंार कारापैंकी एकाचा मी वानगीदाखल उ ेख केला. ह ीणही आनंदाने ह ीजवळ 
खेळते. पण उ रो र शरीर जड होऊ लाग यामुळे ती पडून राहते. आिण ह ीने आणून िदलेले कंद, पाणी 
इत्यादी खाते, िपते. (२४९–२५४) 

 
तरो छायासु कंुजेषु शयाना गभर्िव हला ॥ 

एकिंवशित मासं वा ािंवशितकमासक  ॥ २५५ ॥ 
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चतुिवशितमासं वा नीत्वा सा किरणी तदा ॥ 
सूते कलरवं शावं कंुजगेहांतराशया ॥ २५६ ॥ 

 
झुडुपातं िंकवा झाडाचं्या सावलीत याकुळ होऊन पडणारी ती ह ीण २२–२३ िंकवा २४ मिहन्यानंी 

मधुर ध्वनी असलेला एक बछडा घालते. (२५५–२५६) 
 
सूय किरणी ायः एकि ितर्िदनाविध ॥ 

तृणाहारमिनच्छती िंडभ य तन्यदाियनी ॥ २५७ ॥ 
 
यालेली ह ीण बहुधा तीन िदवस खाण्यावर वासना न ठेवता केवळ आप या तान्हु याला पाजीत 

पडलेली असते. (२५७) 
 
मुहुः क्लमभरात्सु ता पोतालोकनहिर्षता ॥ 

पोतसंरक्षणपरा त ात्स यवती वशा ॥ २५८ ॥ 
 
ितला वारंवार थकवा येतो पण बछडा पाहून ितला आनंद होत असतो. ह ीण आप या छा यावर 

ेम करून त्याचे रक्षण करते. (२५८) 
 
स तु िंडभः तन्यपायी पंकके यािदतत्परः ॥ 

जनन्या सिहतो वषर्वय को वृि भाङ्मतः ॥ २५९ ॥ 
 
छावा एक वषार्चा होईपयत तनपान करतो व ितच्याबरोबर िचखलात खेळणे, बागडणे करीत 

असतो. (२५९) 
 
ि तीये वत्सरेऽतीते भयहीनः वयं गजः ॥ 

वनांतर चारी च गजसंघसमिन्वतः ॥ २६० ॥ 
 
दुसरे वषर् संपले, की तो वतंतर्पणे रानात िंहडू लागतो. ह ींच्या कळपाबरोबर जातो. त्याचे भय 

न  झालेले असते. (२६०) 
 
जलेषु खेलनं कुवर्  कलय  बंृिहतं मुहुः ॥ 

तृणेकु्षकर्दलीकांडस कीभक्षणः कर्मा  ॥ २६१ ॥ 
 
कर्माकर्माने जलकर्ीडा करीत वारंवार चीत्कार करतो. गवत, उसाची काडंी, सालई वृक्षाची पाने 

खाऊ लागतो. (२६१) 
 
स तमं वषर्मासा  यौवनं ा य सत्वर  ॥ 

धेनुकासिहतः कर्ीड  तदा दानजलो बली ॥ २६२ ॥ 
 



 

अनुकर्मिणका

सात या वषीर् तो तरुण होतो. ते हा मद ाव होऊ लागतो. त्या वळेी हि णीबरोबर कर्ीडा करू 
लागतो. (२६२) 

 
वेच्छािवहारशील  नानागुणसमिन्वतः ॥ 

भूपालेसंगरे योज्यः सवर् ािणिहते रतः ॥ २६३ ॥ 
 
वच्छंद िवहार करणारा, गुणवान, सवर् ाण्यासं िहतकारक ह ीची राजे लोकानंी यु ाच्या वेळी 

योजना करावी. (२६३) 
 
एवं गजिशशूत्पि  वृि सत्त्वािदकः कर्मः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरु यते ॥ २६४ ॥ 
 
ह ीच्या जेची उत्प ी, वाढ, शक्ती, वयोमयार्दा याचंा हा कर्म आहे. कर्मशः त्याचें जाितभेद 

सागंतो. (२६४) 
 

दंितन: । (१) 
 

दंितनो नीलवणार्  पृथुदंतलसन्मुखाः ॥ 
प करो ितमाना  दीघर्शंुडािवरािजताः ॥ २६५ ॥ 

 
दंती (१) 

 

दंतीचा रंग िनळा व दात मोठे असतात. उंची सहा हात आिण स ड त्यामानाने लाबं असते. (२६५) 
 
शूरा  कायर्दक्षा  िनत्यं दृढपराकर्माः ॥ 

मृगयारिसका मंजुनादा मंजुलनेतर्काः ॥ २६६ ॥ 
 
शूर, कायर्कुशल, पराकर्मी, मृगयाि य, आवाज वणीय व डोळे ेक्षणीय असतात. (२६६) 
 
दीघर्पादाः थूलमेढर्ा मंदगंभीरगािमनः ॥ 

थूलदेहा दीघर्पुच्छाः सांत्ववावाक्यरता  ते ॥ २६७ ॥ 
 
पाय लाबं, िंलग जाड, मंद पण गंभीर गती, देह ल , लाबं शपेटी; ही लक्षणे असून ेमळ श दाचें 

चहाते असतात. (२६७) 
 
वनाथवात्स ययुता गंभीरा दृढमेधसः ॥ 

कोपहीना भारसहाः व पकामा  ते मताः ॥ २६८ ॥ 
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धन्यावर ेम असते. हे गंभीर व मरणशील, शातं, भार सहन करणारे, थोडा संभोग करणारे 
असतात. (२६८) 

 
दंतावलाः । (२) 

 

दंतावला तंुगकायाः कृ णवणर्शरीिरणः ॥  
पृथुकंुभ योपेताः िनतरां वेगगािमनः ॥ २६९ ॥ 

 
दंतावल (२) 

 

दंतावल उंच, दोन गंड थळाचें, वगेवान व काळे असतात. (२६९) 
 
पृथुम तकासंयुक्ताः िनतरां थूलदेहकाः ॥ 

प या ंचंचलकाया  मेघायुिक्तिवभूिषताः ॥ २७० ॥ 
 
डोके मोठे, शरीर ल  असते. पुढील पाय हलिवणारे, मेघ पाहून सुखावणारे (मेघासारखे 

िदसणारे) असतात. (२७०) 
 
चंडयु लोला  जलकर्ीडारसािन्वताः ॥ 

पंकधूलीकेिलभाजः पूणर्कामा  ते मताः ॥ २७१ ॥ 
 
रणधुमाळी व जलकर्ीडा यानंा फार आवडते. िचखलात अगर धुळीत खेळणारे हे संभोगासक्त 

समजले जातात. (२७१) 
 
दृढ मरणायुक्ता  िशक्षणे मृदुता ंगताः ॥  

शु ाः संुगिधदेहा  गंभीराकृतय  ते ॥ २७२ ॥ 
 
मरणशक्ती दाडंगी, िशकिवले तर नरम वागतात. वच्छ राहणी असते. देहाला एक कारचा 

सुगंध येतो. आकार गंभीर. (२७२) 
 
गंभीरझींकारयुता बहुभोजनतत्पराः ॥ 

दुगुर्णैः संिवयुक्ता  कायर्कालपराकर्माः ॥ २७३ ॥ 
 

झींकार करणारे, खूप खाणारे, दुगुर्णरिहत व योग्य काळी पराकर्म यक्त करणारे असतात. (२७३) 
 
वकुलेषु पुरोगा  ताडने कोपसंयुताः ॥ 

 
हि तनः । (३) 
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हि तनो मंदसंचाराः िंकिच  हीनपराकर्माः ॥ २७४ ॥ 
 

ह ीकुळात हे वरच्या दजार्चे असून मारले तर रागावतात. 
 

ह ती (३) Indian Elephant (Elephas maximus) 
 

मंद गती, पराकर्म थोडा हे गुण ह तीचे होत. (२७४) 
 
पूवर् ेष मृितयुताः संुदरांगा  ते मताः ॥ 

वनाथवात्स ययुताः कायर्िनवर्हणोत्सुकाः ॥ २७५ ॥ 
 
पूवीर्चे वैर ते िवसरत नाहीत. शरीर सौ वयुक्त. मालकावर ेम करणारे व कायर् पार पाडणारे 

असतात. (२७५) 
 
पूणर्कामाः थूलमेढर्ा िनत्यं कायार्िभलािषणः ॥ 

पंकपांसुजलकर्ीडालोलुपा लोलनेतर्काः ॥ २७६ ॥ 
 
कामरिसक, थूलिंलगी, नेहमी काहीतरी काम असाव े अशी इच्छा करणारे असतात. चचंल 

नेतर्ाचे, िचखल, धूळ, पाणी यातं खेळणारे असतात. (२७६) 
 
संगीतवा लोला  यौवने मदमंथराः ॥ 

िशक्षा ं ा यवै कायार्िण चाशु कुवर्ित तत्क्षणा  ॥ २७७ ॥ 
 
वा ाचं्या आवाजाला लु ध होतात. तरुणपणी संभोगलोलुप असतात. यासं िशकिवले तर कामे 

झटपट करतात. (२७७) 
 

ि रदाः । (४) 
 

ि रदा ते समाख्याताः वच्छदंत यािन्वताः ॥ 
ऱ्ह वकाया बलयुताः दृढ थूलशरीिरणः ॥ २७८ ॥ 

 
ि रद (४) 

 

वच्छ पाढंरे दात, शरीर ठगणे, बलवान, जाडजूड असले यास ि रद हणतात. (२७८) 
 
थूलशंुडा वृहत्कंुभा मंदसंचारका मताः ॥ 

जलावगाहनासक्ताः संततं भक्षणे रताः ॥ २७९ ॥ 
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स ड जाडी, गंड थळे उचललेली, गती मंद असते. जलकर्ीडासक्त व नेहमी चरणारे असतात. 
(२७९) 

 
गंभीरझींकारवंतः व पकायर् मािन्वताः ॥ 

वभावा  भीरव ैव संुदरांगा  ते मताः ॥ २८० ॥ 
 
घुमणारा झींकार करणारे, थो ा कामाने दमणारे, वभावतः िभतेर्, पण सुंदर िदसतात. (२८०) 
 
नीतोपदर्वकायार् ते नागव भृशकोपनाः ॥ 

अलंकृिति या िनत्य ंयंतृिन्वतानुविर्तनः ॥ २८१ ॥ 
 
नेहमी तर्ास देतात. मतंगजा माणे झटकन रागावणारे पण अलंकार आवडणारे व माहुताच्या 

आ ेत वागणारे असतात. (२८१) 
 
िनतरां कृ णदेहा  दीघर् ासा  ते मताः ॥ 
 

गजाः । (५) 
 

गजा बृहत्काययुता नीलवणर्मनोहराः ॥ २८२ ॥ 
 

गवर्कोपािदहीना  बलवंत  ते मताः ॥ 
मकायर्क्षमा िनत्यं असाध्या यौवनोदये ॥ २८३ ॥ 

 
रंगाने काळे असून दीघर् ास घेऊन सोडतात.  
 

गज (५) 
 

िन या रंगाचे, िध पाड, गवर् व रागहीन आिण बलवान, ते गज होत. कामाने थकवा येत नाही पण 
तारुण्यात ताबेदार राहात नाहीत. (२८२–२८३) 

 
गंड वन्मदजला थूलोदरसमिन्वताः ॥ 

पूणर्कामयुताः काले यंतृिच ानुविर्तनः ॥ २८४ ॥ 
 
याचं्या गंड थळातून मदजल पाझरते. पोट मोठे असून वयात आ यावर भोगासक्त होतात. 

माहुताच्या मना माणे वागतात. (२८४) 
 
िंकिचत्कृ णरदोपेता मुहुः शंुडा चािलनः ॥ 

रक्तिंबदुलस क्तर्ा यौवने तु िवशेषतः ॥ २८५ ॥ 
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दात िंकिचत काळे, वारंवार स ड िफरिवणारे, त डावर ताबंडे िठपके, िवशषेतः तरुणपणी 

असतात. (२८५) 
 
महापराकर्मयुताः दीघर् थूलकरा मताः ॥ 

शरवत्वेगगतयो मृदु पशार्  ते भृश  ॥ २८६ ॥ 
 
महापराकर्मी, लाबं व जाड स ड असते. बाणासारखे वेगाने चालणारे पण शरीराला हात लावला 

तर मऊ वाटतात. (२८६) 
 
मनो नेतर् संयुक्ता मंजुझींकारमािनताः ॥ 

वंचनािदिवमुक्ता  ते िचरंजीिवनो मताः ॥ २८७ ॥ 
 
डोळे तेज वी, पाहण्यालायक असतात. मनाला आनंद देणारा झींकार करतात. फसिवणे हा दुगुर्ण 

त्याचं्याजवळ नाही. हे दीघार्युषी असतात. (२८७) 
 

भदर्गजाः । (६) 
 

भदर्ा ते किथता नागाः ये भृशं तंुगकायकाः ॥ 
थूलमातर्ा दीघर्शंुडा िनतरां बलशािलनः ॥ २८८ ॥ 

 
भदर्गज (६) 

 

अित उंच, िध पाड देह, लाबं स ड, अत्यंत शिक्तमान जे ह ी ते भदर्गज िंकवा भदर् होत. (२८८) 
 
मृदु पशार् मंजुनेतर्ा रक्तपु करमासुराः ॥ 

िसतिंबदुमुखा ािप रक्तिंब ाननाः परे ॥ २८९ ॥ 
 
पशर् मऊ, डोळे तेज वी व सुरेख, स डेचे अगर् लाल, त डावर पाढंरे िचत ताबंडेही िठपके 

असतात. (२८९) 
 
भृशं मदजल ावाः थूलोदरसमिन्वताः ॥ 

यंतृिच ानुकूला ते सुखसाध्या  ते मता ॥ २९० ॥ 
 
याचंा सारखा मद ाव होत असतो. पोट मोठे असते. माहुताच्या मनासारखे वागतात. यास पकडणे 

सोपे आहे. (२९०) 
 
शुभावतर्भुताः ायो मधुरध्विनकंठकाः ॥ 
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कायर्क्षमाः क्षमायुक्ताः संप वृि करा  ते ॥ २९१ ॥ 
 
शरीरावर शुभकारक भोवरे असतात. कंठातून मधुर आवाज येतो. कायर् करण्यास समथर्, 

सहनशील आिण ऐ यर् वृिं गत करणारे असतात. (२९१) 
 
दृढमेघासमायुक्ताः शुभगंधशरीिरणः ॥ 

आखेटरिसका यु िनपुणाः पूणर्पौरुषाः ॥ २९२ ॥ 
 
याचंी बु ी ि थर असते. शरीराला सुगंध येतो. मृगयेची आवड; यु कुशल आिण पूणर् बलवान 

असतात. (२९२) 
 
िजतशातर्वसेना ते वािमना ंिवजय दाः ॥ 

गंभीरगमनाः ायः कोपे तु दुर्तगािमनः ॥ २९३ ॥ 
 
शतर्सैुन्य िंजकून आप या राजाला िवजय िमळवनू देतात. डोळे िवचारी असतात. रागावले की 

वगेाने चालतात. (२९३) 
 
प ािभषेकसे या ते नृपाणां मंगल दाः ॥ 
 

मंदगजाः । (७) 
 

मंदा गजा नािततंुगा िनतरा ं थूलकायकाः ॥ २९४ ॥ 
 

थूलोदरा: थूलशंुडा नयनादेदायकाः ॥ 
िंसहनेतर्ा भृशं मंदगमाना रक्तपु कराः ॥ २९५ ॥ 

 
राज्यािभषेकाच्या वळेी उपयोगी व राजाचें भले करणारे या हेतूनेच जणू त्यासं भदर्गज नाव आहे.  
 

मंदगज (७) 
 

मदगंज फार उंच नसतात. पोट, शरीर व स ड जाड असते. देखणे, मंद गती, डोळे िंसहासारखे, 
स डेचे अगर् लाल असते. (२९५) 

 
व पकोपसमायुक्ता बुि मंत  ते मताः ॥ 

िशक्षणे मरणोपेता गंभीराकृतय  ते ॥ २९६ ॥ 
 
थोडे रागीट पण बुि मान असतात. िशकिवलेले प े  लक्षात ठेवतात. शरीराची रचना ेक्षकाच्या 

मनावर छाप टाकणारे. (२९६) 
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नीलवणर्लसत्कायाः काय दुःिखतचेतसः ॥ 

कदलीघासपंुडेर्कु्षभक्षणे लोलुपाभृश  ॥ २९७ ॥ 
 
शरीराचा रंग िनळा असून कामाच्या वळेी दुःखी िदसतात. यानंा केळी, गवत व पुं ा ऊस 

आवडतो. (२९७) 
 
संपूणर्बलसंयुक्ता असाध्या यौवनोदये ॥ 

भृशं कामसमापेता दृढदीघर्शफािन्वताः ॥ २९८ ॥ 
 
पूणर् बलवान व तारुण्यात पदापर्ण करीत असता असाध्य असतात. संभोगासक्त, टणक व िंलग 

लाबं असते. (२९८) 
 
यु काले वीणा  दृढघ नलालसाः ॥ 

दृढभारवहाः शांताः कोपे ऱ्हींकृितभीरवः ॥ २९९ ॥ 
 
यु ात कुशल असतात. जोराने घासणे–घ  िमठी (िवळखा) मारणे आवडते. खूप वजन वाहून 

नेतात. राग आला तर घुमे होतात. (२९९) 
  
मृगयारिसका वीरा वशासंभोगलालसाः ॥ 
 

मृगगजाः। (८) 
 

ायो मृगगजा लोके कृशदेहाः कीतर्ताः ॥ ३०० ॥ 
 
कृशशंुडा दीघर्पादा बलहीना  ते मताः ॥ 

थूलनेतर्ा ऱ्ह वपुच्छाः स दयण िवरािजताः ॥ ३०१ ॥ 
 
पराकर्मी, मृगयापटू व हि णीशी संभोगास उत्सुक असतात. 
 

मृगगज (८) 
 

मृगगज बहुधा हाडकुळे असतात. स ड लहान (पातळ); पाय लाबं असतात. शिक्तहीन असतात. 
डोळे मोठे, शपेटी थोटी असली तरी िदसायला सुंदर असतात. (३००–३०१) 

 
चलिच ाः कोपशीलाः धू वणार्गका  ते ॥ 

बुि ंशयुता जातु िनतरा ंकायर्भीरवः ॥ ३०२ ॥ 
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चचंल मन, कर्ोधी, धुरासारखा रंग असतो. बु ी ि थर राहात नाही. फारसे काम नको असते. 
(३०२) 

 
दं ा दुगधसंयुक्ताः कामकामािन्वता मताः ॥ 

िवकृतावयवोपेताः कृशदंत यािन्वताः ॥ ३०३ ॥ 
 
मृगगज फार कामी, बेढब अवयवाचें, बारीक दोन दात असलेले व अि थर बु ीचे अस याने फटके 

मारण्यास योग्य असतात. (३०३) 
 
अकाले िववशाः ायः कायर् ा  िनि ताः ॥ 
 

संकीणर्गजाः । (९) 
 

भदर्मंदमृगाणां च ये गुणाः पिरकीिर्तताः ॥ ३०४ ॥ 
 
संकीणार् इित गण्यंते तैगुणैः सिहता गजाः ॥ 

संकीणर्ि पपोता तु बहवः समवंित िह ॥ ३०५ ॥ 
 
ते भलत्याच वळेी बेफाम होतात. काम सोडून देतात.  
 

संकीणर्गज (९) 
 

मागे भदर्गज व मंदगज याचें जे गुण विर्णले आहेत ते ज्याचं्यात िदसून येतात त्यानंा संकीणर्गज 
हणतात. असे संकीणर् ह ी पु कळ ( कारचे) संभवतात. (३०४–३०५) 

 
संकीणर्ि रदाः ायः शुभदा एव कीिर्तताः ॥ 

सुखसाध्याः सुल या  यंतृिच ानुविर्तनः ॥ ३०६ ॥ 
 
बहुधा संकीणर्गज शुभ समजले जातात. ते पकडण्यास सोपे असून लवकर माणसाळतात. 

माहुताच्या मना माणे वागणारे असतात. (३०६) 
 
काय पराकर्मोपेता नयनानंददाियनः ॥ 

िशक्षािभमुर्दुतां नीता मनु याणा ंिहते रताः ॥ ३०७ ॥ 
 
कायर् धडाडीने करतात. देखणे असतात. िशकिवले तर शातंपणाने माणसानंा िहतकारक होतात. 

(३०७) 
 
सवर्कमर्सु दक्षा  घासदानिदतिर्पताः ॥ 
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संकीणार् अिप नागा  संर या भूिमपालकैः ॥ ३०८ ॥ 
 
यानंा वळेच्या वळेी खाणे-िपणे िदले तर कोणतेही काम चोखपणे करतात. हणून राजानंी 

संकीणर्गजसु ा राखावते. (३०८) 
 

मतंगजाः । (१०) 
 

मतंगजा महावेगा महाकायसमुज्ज्वलाः ॥ 
नीला  कृ णवणार्  तेरक्त फुटािन्वताः ॥ ३०९ ॥ 

 
मतंगज (१०) 

 

मतंगज अत्यंत वगेवान, िध पाड िदसतात. िन या िंकवा का या रंगाचे; आिण पाढंरे िंकवा 
ताबं ा िठपक्यानंी युक्त असतात. (३०९) 

 
शंुडाचनलशीला  संततं वेगगािमनः ॥ 

तरुभंजनलीलासु संततं वेगगािमनः ॥ ३१० ॥ 
 
स ड नेहमी झुलत असते. नेहमी जलद चालतात. झाडे मोडणे, पाडणे यासं फार आवडते. (३१०) 
 
बुि मंतः क्षमायुक्ताः शांताः पूणर्पराकर्माः ॥ 

वशासंभोगलोला  तत्पा ार् यणे रताः ॥ ३११ ॥ 
 
बुि मान, क्षमाशील, शातं, पराकर्मी, पण हि णीशी संभोगाची आवड व त्याचं्याभोवतीजवळ 

िफरणे आवडते. (३११) 
 
सांत्ववाक्यरता िनत्य ंनाथ ीितिववृि दाः ॥ 

यौवने गवर्संयुक्ताः शरव ेगगािमनः ॥ ३१२ ॥ 
 
चागं या श दाचंी आवड असते. धन्याची ीती वाढिवतात. तारुण्यात गिर्व  व बाणासारखे वगेवान  

होतात. (३१२) 
 
शीतवातातपािद यो न भीता  भवंित ते ॥ 

वािरलीला लोलिच ाः किथता ते सुखासनाः ॥ ३१३ ॥ 
 
थंडी, वारा, ऊन याचंी तमा नसते. जलकर्ीडा फार आवडते. हे ह ी वारीला चागंले. (३१३) 
 

पिद्मनः । (११) 
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ये पद्मसरसी ानलोलाः पु पसुगंिधनः ॥ 
लतावलोकनासक्ताः संगीत वणे रताः ॥ ३१४ ॥ 

 
पद्मी (११) 

 

कमळाचं्या सरोवरात कर्ीडािवहार करणारे, अंगाला पु पाचंा सुगंध येणारे, वलेी, कंुज, झुडपे 
तपासणारे, संगीताची गोडी असणारे. (३१४) 

 
घंटादुकूलप ािदधारणे द चेतसः ॥ 

छायासेवनलोला  ये दृ यंते मतगजाः ॥ ३१५ ॥ 
 
ग यात, अंगावर झलू असावी असे मनात बाळगणारे, िवशषेतः सावलीत िवसावा घेण्यास 

आसुसलेले ह ी पद्मी हणाव.े (३१५) 
 
ते पिद्मनः समाख्याताः वािमना ंशुभदायकाः ॥ 

िनतरां संुदरांगा  शांतिच ा  ते मताः ॥ ३१६ ॥ 
 
कायषु दक्षाः सततं व पिशक्षापरायणाः ॥ 

यंतृिच ानुकूला  बुि मंत  िनि ताः ॥ ३१७ ॥ 
 
नेहमी कायर्तत्पर, थोडेसे िशकिवले तरी लगेच िशकणारे, माहुताच्या मनासारखे वागणारे व 

िनि त बुि मान असतात. (३१७) 
 
कु्ष ृ सहा नाथव या दुगुर्णै तु िवविर्जताः ॥ 

मंितर्सेनशेयोग्या  युवराजाहर्का  ते ॥ ३१८ ॥ 
 
क्षधुा-तृषा सहन करणारे, मालकाच्या आ ेत वागणारे, दुगुर्णरिहत असतात. मंतर्ी, सेना व 

युवराजाचं्या उपयोगी असतात. (३१८) 
 
संततं शुभदाः ोक्ताः वीकायार् मृगया विप ॥ 
 

इभाः । (१२) 
 

पजर्न्यिननदा ये तु संततं कोपसंयुताः ॥ ३१९ ॥ 
 
नािततंुगा नाितनीचाः कृ णवणार् मतंगजाः ॥ 

इभा ते किथता ना ना कृच्छर्साध्या  ते मताः ॥ ३० ॥ 
 



 

अनुकर्मिणका

नेहमी क याणकारक असून िशकारीसही उपयोगी पडतात. 
 

इभ (१२) 
 

मेघासारखा आवाजाचा गडगडाट, नेहमी रागावलेले, फार उंच नाही, फार ठगणे नाही असे मध्यम 
बाधं्याचे, का या रंगाचे, ह ी इभ समजावते. ते पकडण्यास कठीण असतात. (३२०) 

 
मुहुधार्वनशीला  गवण च समिन्वताः ॥ 

शीतवाताध्वखेदािदसहा ते वेगगािमनः ॥ ३२१ ॥ 
 
वारंवार धावणारे, गिर्व , थंडी, वारा, वाटचालीने न दमणारे, आिण वगेवान असतात. (३२१) 
 
यौवने मदसंप ाः ककर् श पशर्देहकाः ॥ 

सेनाना ंपुरतः कायार्ः संगरे भूिमपालकैः ॥ ३२२ ॥ 
 
तरुणपणी मदोन्म  होतात. खरखरीत शरीराचे अस याने राजानंी यु ात सैन्याच्या आघाडीवर 

वापरावेत. (३२२) 
 
कुिपता दुिर्नवारा  िरपुसेनािवनािशनः ॥ 

चेिदता भीषणाः कामं जवने न च मािनताः ॥ ३२३ ॥ 
 
हे रागावले की, शतर्सैुन्याला तुडव ूलागतात. आिण चेतिवले असता फार भयकंर होतात. त्यासं 

दुखिवले असता ते फार वगेाने पळतात. (३२३) 
 
पटगेहािदरक्षाय ैिनयोक्त या  ते मताः ॥ 

आखेटािदषु कालेषु ज्वल ेतर्ा  िनि ताः ॥ ३२४ ॥ 
 
तंबू िंकवा िशिबररक्षणाकिरता याचंी योजना करावी. िशकारीच्या वळेी याचें डोळे जळजळीत 

िदसतात. (३२४) 
 

तंबेरमाः । (१३) 
 

तंबेरमा ते किथता ये वतनवो गजाः ॥ 
मृदु पशार् नीलवणार् िमताहारा  ये गजाः ॥ ३२५ ॥ 

 
तंबेरम (१३) 

 

ज्याचें शरीर लहान, रंग िनळा, त्वचा मऊ, थोडे खाणारे ह ी त्यासं तंबेरम हणाव.े (३२५) 
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संपूणर्बलसंप ा दंक्षा मेघािन्वता  ये ॥ 

सुखिशक्षाः क्लेशसहाः स गुणैय समुज्ज्वलाः ॥ ३२६ ॥ 
 
हे बिल , कायर्तत्पर, आठवण ठेवणारे, िशकिवण्यास सोपे, क  सहन करणारे व गुणसंप  

असतात. (३२६) 
 
वयः कर्मेण ते िभ गुणवंत  कीिर्तताः ॥ 

सांत्ववाक्यरता िनत्य ंनाथवात्स यमािनताः ॥ ३२७ ॥ 
 
वयोमानानुसार याचें गुण पालटतात. ेमळ श द आवडतात. 
 
धन्याने ेम करावे असे त्यासं वाटते. (३२७) 
 
कोपहीना भृशं म ाः िंसहनेतर्ा  ते मताः ॥ 

नाित थूला नाितकृशाः समावयवसंयुताः ॥ ३२८ ॥ 
 
कर्ोधरिहत पण माजले की याचें डोळे िंसहासारखे (भय द) िदसतात. अवयव माणात असून 

सडपातळ असतात. (३२८) 
 
शुभगंधाः शुभच्छायाः सवर् ािणिहते रताः ॥ 

एवं बहुिवधा नागा जायंतेऽरण्यभूिमषु ॥ ३२९ ॥ 
 
शरीराला सुवास येतो. सावली शुभ फल देणारी आहे. सवर् ाण्याचें िहत करतात. अशा कारचे 

िविवध ह ी अरण्यात असतात. (३२९) 
 
गुणिकर्यासत्त्वभेदा  िनि त या  ते पर  ॥ 
 

हि णी (१४) 
 

किरण्य  गजै तु यरूपचे ािदसंयुताः ॥ ३३० ॥ 
 
त्याचंा कार त्याचं्या गुण–िकर्या–बळ यावंरून ठरवावा.  
 

हि णी (१४) 
 

हि णीही त्या त्या कारच्या ह ींसारख्याच असतात. (३३०) 
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दंतहीनाः शांतिच ा ल ावत्य  कीिर्तताः ॥ 
िंकिचधर् वशरीरा  बलमेधािदपु कलाः ॥ ३३१ ॥ 

 
त्यानंा दात नसतात. शातं व लाजाळू असतात. शरीर थोडे लहान असते. पण शक्ती व धारणा या 

गुणानंी त्या े  असतात. (३३१) 
 
कर्ौयर्हीनाः संुदरांग्यो मृदु पशार् िमताशनाः ॥ 

मनो गमनोपेताि चतु तनया मताः ॥ ३३२ ॥ 
 
सौ य, िदसायला सुंदर, रेखीव अवयव, शरीर मऊ व मोजके खाणाऱ्या असतात. चाल डौलदार 

असते. हि णीला ३ िंकवा ४ वळेा संतती होते. (३३२) 
 
िंडभे वत्यंतवात्स याः सवर् ािणिहते रताः ॥ 

किरणा ंकिरणीना ंच चत्वािंरश योऽविध ॥ ३३३ ॥ 
 
छा यावर ितचे फार ेम असते. सवर् ाण्यानंा िहतकारक असते. हि णी व ह ी याचें चाळीस 

वषार्ंपयत– (३३३) 
 
बलसंपत्पूणर्शोभा तदूध्व जरयािन्वताः ॥  

जरादूिषतसवार्ंगाः परुणाकृतय  ते ॥ ३३४ ॥ 
 
तारुण्य िटकते. नंतर हातारपण येते. त्या वळेी ते अगदी कुरूप िदसतात. शरीर खरखरीत होते 

– (३३४) 
 
अयोग्याः कायर्कालेषु रिक्षत याः यत्नतः ॥ 

त मादेकसमाः पोताः ि वषार्  ितर्वषर्काः ॥ ३३५ ॥ 
 
काही काम करण्यास योग्य राहात नाहीत. अशा वळेी त्याचें यत्नाने रक्षण कराव.े ह ींचे एक, 

दोन िंकवा तीन वषार्ंचे छावे – (३३५) 
 
जलबंधािदयोगेन सुखल या वनेचरैः ॥ 
कु्षिधता तिर्ज (िर्प) ताः काले किरणीिभ  यत्नतः ॥ ३३६ ॥ 
 
जलबंधनादी उपायानंी िशकाऱ्यानंी सुखाने िमळवावते. भकेुलेले व हि णींनी टाकलेले छावे 

यत्नाने िमळतात. (३३६) 
 
नीत्वा सुिच ता ंशांत्या मृदुिक्तिभरनुक्षण  ॥ 

शालायां रिक्षत या  घासदानािदिभनृर्पैः ॥ ३३७ ॥ 
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त्यानंा गोड बोलून,–चुचकारून शातं करावे आिण गवत, रोट (रोडग्यासारखी कणकेची जाडी 
भाकरी) वगैरे देऊन पीलखान्यात राखावे. (३३७) 

 
अनघ रत्निमत्येव गजमाह सुनंदकः ॥ 

त मानृपितिभनार्गाः िशक्षा  यत्नतः ॥ ३३८ ॥ 
 
सुनंदक हणतो, ह ी हे अमू य रत्न आहे. हणून राजेरजवा ानंी यासं िशकवाव ेव रक्षण कराव.े 

(३३८) 
 
शतं वषार्िण किरणा ंपरमायुिरतीिरत  ॥ 

जाितिकर्या वरूपेण ते गजा राजसो माः ॥ ३३९ ॥ 
 
ह ीचे आयु य शभंर वष आहे. जात, वागणूक आिण रंगरूप पाहता ते रजोगुणी ाण्यातं े  होत. 

(३३९) 
 

अथ स तम ेणी (७) 
 

अ गुणािदवणर्न  । 
 

अ ाः स तिवधा लोके जायंते सू मबु यः ॥ 
ेता रक्ता  कृ णा  नानावणर्िवभूिषताः ॥ ३४० ॥ 

 
ेणी सातवी 

 
अ गुणािद वणर्न 

 

घोडे सात जातींचे असतात. ते बुि मान असतात. पाढंरे, ताबंडे, काळे िंकवा कबरे, बाडें असतात. 
(३४०) 

 
दीघर्पुच्छा दीघर्मुखा ती णकणार्  ते मताः ॥ 

दृढपादा ैकशफाः नराणा ंवाहनोिचताः ॥ ३४१ ॥ 
 
शपेटी व त ड लाबं; कान टोकदार असतात. पाय मजबतू असलेले हे एक शफ (पायाच्या नखास–

खुरक्यास भेग नाही) ाणी आहेत. मनु यास वाहनाच्या उपयोगी पडतात. (३४१) 
 
मनो ाकृतयो धीराः शांताः संततिवकर्माः ॥ 

गृह सादभूषा  नृपाणां जयवधर्काः ॥ ३४२ ॥ 
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देखणे (उमदे), धीट, शातं, नेहमी पराकर्मी, घर; नवराजवाडे यासं भषूण–भतू व जय देणारे 
असतात. (३४२) 

 
संवर्संपि दाना  सेनाना ंबलवधर्काः ॥ 

शुभावतर्समेता  ते मताः शीघर्वाहकाः ॥ ३४३ ॥ 
 
ऐ यार्ला कारणीभतू, सैन्याचे बळ वाढिवणारे असतात. शुभफलदायी भोवरे असलेले घोडे 

वगेवान समजतात. (३४३) 
 
मृगयारिसकाः ायो िनदर्ाल य िवविर्जताः ॥ 

वसंतः पु पसुरिभरमीषां कामवृि कृत ॥ ३४४ ॥ 
 
चतुथ पंचमे वष त्वेतेषा ंयौवनं मत  ॥ 

रूपस दयर्युक्ता ते ष े संपूणर्यौवनाः ॥ ३४५ ॥ 
 
बहुधा िशकारि य, झोप, आळस नसलेले िदसून येतात. वसंत ऋतू आिण फुलाचंा सुगंध याचंी 

संभोगलालसा वाढिवतो. चार िंकवा पाच या वषीर् तारुण्य येऊ लागते व सहा या वषीर् तारुण्याला बहर 
येतो. (३४५) 

 
दृढशेफयुताः श  ति जंृभणसंयुताः ॥ 

घोटीसमीपभाजः यु तत्संभोगािभलािषणः ॥ ३४६॥ 
 
याचें िंलग टणक व लाबं होणारे असते. संभोगाच्या इच्छेने ते घोडीजवळ अनुनय करू लागतात. 

(३४६) 
 
तदानुरागवत्य ताः पूणर्कामजवािन्वताः ॥ 

िमथः संघषर्भाजः युः ा नुवंित रहो रित  ॥ ३४७ ॥ 
 
त्यायोगे कामिव हल झालेली घोडी एकमेकाजंवळ भाडंतात व गु त िठकाणी संभोग करतात. 

(३४७) 
 
तरो छायासु वा कंुजे वमंदानंदमेदुराः ॥ 

िनजर्ने िनभर्ये देशे रितलाभाय संगताः ॥ ३४८ ॥ 
 
झाडाची सावली, झुडपे, िनजर्न व िनभर्य देश ही याचंी संभोग थाने होत. (३४८) 
 

ाः कामजवान्मोहा  दृढशेफिनघातनैः ॥ 
भवंित गभर्दा तासा ंतत्क्षणादेव घोटकाः ॥ ३४९ ॥ 
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दोन खुशीत आलेले घोडे आप या टणक िंलगाघातानंी ितची आंतिरक इच्छा पूणर् करतात व ती 
गाभण राहते. (३४९) 

 
अतवर्त्न्य  ताः ायः क्लांतदेहा िदने िदने ॥ 

फेना याः शुभस दयर्पूणर् मंदकर्मा मताः ॥ ३५० ॥ 
 
िदवसिदवस थकणारी घोडी त डाला फेस येत असला तरी शोिभवतं वाटते. ितची चाल मंद होते. 

(३५०) 
 
नीत्वैवं मासदशकं मास ादशकं तु वा ॥ 

घोटी सूते तुरगशावं शांत वरूपक  ॥ ३५१ ॥ 
 
शुभवण शुभच्छायं शुभावतार्िदभूिषत  ॥ 

अ िंडभः तन्यपायी मुहुरुत् लुितभाक् वय  ॥ ३५२ ॥ 
 
दहा िंकवा बारा मिहन्यानंी घोडीला शातं वभावाचे एक िंशगरू होते. त्याचा रंग तेज वी, सुलक्षणी 

भोवरे, चागंला आकार असतो. अंगावर दूध िपणारे िंशगरू वारंवार उ ा मारते. (३५२) 
 
जनन्या सिहतो वषर्वय को वृि संयुतः ॥ 

घासािदभक्षणरता अ पोता ि वषर्काः ॥ ३५३ ॥ 
 
बालकेलीलोलिच ाः लुितधावनतत्पराः ॥ 

चतुवर्षार्ः पंचवषार् वाहनाहार्  ते मताः ॥ ३५४ ॥ 
 
एक वषार्चे होईपयत ते आईबरोबर िंहडते. दोन वषार्ंची िंशगरे दाणा, गोटा खाऊ लागतात. 

बालकर्ीडा–उडी मारणे, पळणे, फुरफुरणे यामंध्ये आणखी २ वष गे यावर ४ थ्या िंकवा ५ या वषीर् 
वाहनाला उपयोगी (घोडे) होतात. (३५४) 

 
चतुथ यौवनोत्पि ः पंचमे पूणर्यौवन  ॥ 

तदा कायषु योक्त याः िशक्षणीया  यत्नतः ॥ ३५५ ॥ 
 
चौथ्या वषीर् यौवनारंभ होऊन पाच या वषीर् पूणर् वयात येतात. त्या वळेी त्यासं यत्नाने िशकवनू 

कामास योजाव.े (३५५) 
 
बा ये सुसाध्याः सवर्तर् मृगा यंतृवशानुगाः ॥ 

काले त्वतीतेऽसाध्या ते कायार्नहार्  कीिर्तताः ॥ ३५६ ॥ 
 
बहुतेक पशु बालपणीच िशक्षकाचे ऐकतात. काळ उलटला की ता यात येणे कठीण जाते व 

कायार्चा नाशही करतात. (३५६) 
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ाि त  िवपुला तेषामत ते कालिशिक्षताः ॥ 

फल दा मानवाना ंनृपाणा ंच िवशेषतः ॥ ३५७ ॥ 
 
त्याचंी उत्प ी फार अस याने त्यातंील िनवडक िंशगरानंा योग्य वळेी िशकिव यास ते मनु यास व 

राजास उपयोगी होतात. (३५७) 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनग ते ॥ 
 

तुरंगाः । (१) 
 

ेतवणर्समोपेता तुरंगा ते कीिर्तताः ॥ ३५८ ॥ 
 
दीघर्गर्ीवामुखोपेता ऱ्ह वांडा ऱ्ह वमेढर्काः ॥ 

शुभावतर्युताः कोपहीना... िवभूिषताः ॥ ३५९ ॥ 
 
आता कर्माने याचें जाितभेद सागंतो.  
 

तुरंग (१) 
 

पाढंरा रंग, मान व त ड लाबं, वृषण व िंलग लहान, सुलक्षणी भोवरे असतात. शातं व सामथ्यर्शील 
ही तुरंगाची लक्षणे होत. (३५९) 

 
मृदु पशार् िमताहारा लघुिशक्षासु मािनताः ॥ 

दृढजंघासमोपेता िवशालनयना  ते ॥ ३६० ॥ 
 
शरीर मऊ, माणात खाणारे, चटकन िशकणारे, जाघंा बळकट व डोळे मोठे असतात. (३६०) 
 
नात्यु ता नािपनीचाः सािदिच ानुविर्तनः ॥ 

वडवासंगलोला  फेनपूणर्मुखा  ते ॥ ३६१ ॥ 
 
मध्यम बाधं्याचे, वाराचे मन जाणणारे असतात. घोडीच्या संगाची आसक्ती असून सतत त डाला 

फेस असतो. (३६१) 
 
गमने चोध्वर्वक्तर्ा  शरव ेगगािमनः ॥ 

आ कंिदते धौिरतके रेिचते वि गते लुते ॥ ३६२ ॥ 
 
समथार्ः कायर्दक्षा  मनु याणा ंिहते रताः ॥ 
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सुगिधनः सुरूपा  वाहानामु मा मताः ॥ ३६३ ॥ 
 

अ ाः । (२) 
 

रक्तवणर्समोपेता अ ा इित िविन ताः ॥ 
मधुवणार्िक्षसंयुक्ताः व पकोपा  ते मताः ॥ ३६४ ॥ 

 
चालताना त ड वर करून बाणासारखे वगेाने पळतात.  
१. आ कंिदत – (भर वगेाने पळणे – भरधाव चाल िंकवा भरप ा.) 
२. धौिरतक – (िहकमतीने पण सरळ चालणे – तुरकी गर्ामचाल.) 
३. रेिचत – (मध्यम वगेाने वतुर्ळात चालणे – दुडकी चाल.) 
४. वि गत – (पुढील शरीर उचलून मान आखडून चालणे– बाजी चाल.) 
५. लुत – (उ ा मारीत पण वगेाने चालणे–चौक चाल.) 
 
या पाचही गतीत चालण्यास समथर्, कायर्तत्पर व माणसाचे िहत करणारे असतात. सुगंधी शरीर 

असते. सर्व अ ातं उ म असतात.  
 

अ  (२) 
 

ताबंडा रंग, मधाळ डोळे, थोडे रागीट असलेले ते अ  हणाव.े (३६४) 
 
चतुहर् तो ितयुताः कामवेगसमिन्वताः ॥ 

कायर्दक्षाः शांतिच ाः शरव ेगगािमनः ॥ ३६५ ॥ 
 
याचंी उंची चार हात, संभोग ेमी, कायर्दक्ष, शातं, अत्यंत चलाख असतात. (३६५) 
 
महाबलाः थूलदेहाः सुखवाहा िविनि ताः ॥ 

घनगजर्नसंयुक्ताः कु्ष ृ भारसहा  ते ॥ ३६६ ॥ 
 
बलवान, ल , वाराला सुख देणारे, मेघा माणे िंखकाळणारे व तहानभकू सहन करणारे 

असतात. (३६६) 
 
गंभीराकृतयः व पगव पेताः सुगंिधनः ॥ 

शंकुकणार् दीघर्पृ ाः दीघर्पुच्छिवभूिषताः ॥ ३६७ ॥ 
 
शरीर देखणे, थोडे गिर्व , सुगंधी, ितर्कोणी कान, पृ भाग श त, शपूेट लाबं असते. (३६७) 
 
मृगयारणकालेषु दृ ताः शतुर्भयंकराः ॥ 
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दृढ मरण युक्ता  ताडने कोपशािलनः ॥ ३६८ ॥ 
 
मृगयेत व यु ात बेभान होऊन िशकारीला व शतर्लूा भयभीत करतात. मरणशक्ती दाडंगी असून 

मारले तर रागावतात. (३६८) 
 
रोगहीना मोहहीनाः शु सत्त्वसमिन्वताः ॥ 

सततं सु स ा  सवर् ािणिहते रताः ॥ ३६९ ॥ 
 
अ ानंा रोग व मोह नसतो. ते शु , सत्त्वगुणी, सदा स  व िहतकारक आहेत. (३६९) 
 
जलावगाहनासक्ताः व पिनदर्ापरायणाः ॥ 

नानागितसमथार्  ि येदहा  मताः ॥ ३७० ॥ 
 
पाण्यातं डंुबणारे, सवर् कारच्या चालींनी चालणारे, बाधेंसूद शरीराचे असून थोडी झोप घेतात. 

(३७०) 
 
मंितर्सेनेश योग्या  युवराजाहर्का  ते ॥ 

संततं शुभदाः ोक्ताः संगर्ा ा मृगया विप ॥ ३७१ ॥ 
 
मंतर्ी, सेनापती व युवराज यासं योग्य, नेहमी क याणकारी, आिण मृगयेसाठीही उपयोगात आणता 

येतात. (३७१) 
 

घोटकाः । (३) 
 

कृ णवणर्समोपेताः घोटका इित कीिर्तताः ॥ 
शूरा  चंडवेगा  कायदक्षा िजतिदर्याः ॥ ३७२ ॥ 

 
श घेर्षारवकरा महावलसमिन्वताः ॥ 

व पिनदर्ाः शु देहाः िंकिच ीचा  ते मताः ॥ ३७३ ॥ 
 

घोटक (३) 
 

का या रंगाच्या अ ानंा घोटक हणतात. हे शूर, वगेवान, कायर्चतुर व िजतिदर्य असतात. 
वारंवार िंखकाळतात. अत्यतं बलसंप , झोप थोडी, देह वच्छ असला तरी हे थोडे ठगणे असतात. (३७३) 

 
सुि नग्धदंतयुक्ता  कायर् मिवविर्जताः ॥ 

दृढ कंधयुता दीघर्पृ वंशसमिन्वताः ॥ ३७४ ॥ 
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दात तुकतुकीत, कामाचा शीण येत नाही, खादें पु  आिण पाठ पसरट असते. (३७४) 
 
तािडताः ा तकोपा ते ायशो दंतखािदनः ॥ 

मृगयारिसकाः ायो यु लोला  ते मताः ॥ ३७५ ॥ 
 
फटकावले तर रागावतात. बहुधा दात खातात. मृगया आवडते व यु ाची खुमखुमी असते. (३७५) 
 

अवतः । (४) 
 

अवतो ऱ्ह वदेहाः युनार्नावणर्िवभूिषताः ॥ 
सवर्कमर्सहाः ायो मंदवेगा  िनि ताः ॥ ३७६ ॥ 

 
संततं दृ िच ा  मेघनादकरा  तैः ॥ 

शूरा िजतिदर्याः काले यंतृिच ानुविर्तनः ॥ ३७७ ॥ 
 

अवार् (४) 
 

अवार्ंच शरीर लहान, अंगावर अनेक रंग, वगे मंद असतो. ायः सवर् कामे करतात. नेहमी आनंदी, 
मेघासारखे िंखकाळणारे, शूर, िजतिदर्य व मोत ाराच्या व वाराच्या मना माणे वागणारे असतात. (३७७) 

 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंिमताहारा िमतकुर्धः ॥ 

मनो संचारयुता िवपुलािक्षमनोहराः ॥ ३७८ ॥ 
 
गोड बोलणे आवडते. िमताहारी, थोडे तापट, चाल ठसक्यात, व डोळे मोठे (पसरट) असतात. 

(३७८) 
 
दीघर्शेफा मदयुता रोगहीना  कीिर्तताः ॥ 

शांत वरूपाः सततं मृगयाभीरव  ते ॥ ३७९ ॥ 
 
िंलग लाबं, माजोरी, रोगहीन, शातं पण िशकारीला िभतेर्. (३७९) 
 
बुि मंतो मृदु पशीर्ि तर्दशर्नलालसाः ॥  

कृत ा  िवलोक्यंते दृढभारसहा मताः ॥ ३८० ॥ 
 
बुि मान, पशर् मऊ, सुंदर िनसगर्दृ ये पाहण्याची आवड, तऱ्हेतऱ्हेने पाहतात. कृत  असतात व 

बरेच ओझे वाहू शकतात. (३८०) 
 

वाहाः । (५) 
 



 

अनुकर्मिणका

अ ा ते किथता वाहा ेतपादमुखा  ये ॥ 
शोणकुिक्षसमोपेताः ेतदेहयुताः पुनः ॥ ३८१ ॥ 

 
वाह (५) 

 

पाय व त ड पाढंरे अस यास वाह हे नाव आहे. कुशी लाल व शरीरही िचत पाढंरे असते. (३८१) 
 
बलसत्त्व समोपेताः व पकोपयुता  ते ॥ 

ऱ्ह ववाला लंबमु काः शुभगजर्नमािनताः ॥ ३८२ ॥ 
 
बिल , थोडे रागीट, शपेटी लहान, वृषण लाबं व फुरफुरणे चागंले शुभदायक असते. (३८२) 
 
शुभावतन सिहता दीघर्देहा  ते मताः ॥ 

नात्यु ता नािप नीचा दीघर्गर्ीवामनोहराः ॥ ३८३ ॥ 
 
अंगावर सुलक्षणी भोवरा असतो. शरीर लाबं असते. मध्यम बाधं्याचे मान लाबं व देखणे असतात. 

(३८३) 
 
दंडसाध्याः कोपयुक्ता दृढ मृितसमिन्वताः ॥ 

रक्तिज हा दीघर्वाला नराणा ंच िहते रताः ॥ ३८४ ॥ 
 
रागावले की फटके मारून वठणीवर येतात. मरणशक्ती उ म, जीभ ताबंडी, शपूेट लाबं असते. 

ते मानवाचे िहत करणारे असतात. (३८४) 
 

गंधवार्ः। (६) 
 

ते गंधवार्ः समुि ा नानावणर्किंबदवः ॥ 
नयनानंददायीिन मंडलान्यथवा पुनः ॥ ३८५ ॥ 

 
लसंित येणा ंकायेषु भृशं तंुगेषुिनत्यशः ॥ 

एतेऽ मुख्या िनिर्द ाः शांतिच ा िजतिदर्याः ॥ ३८६ ॥ 
 

गंधवर् (६) 
 

नाना रंगाचे िंबदू (िठपके) िंकवा मनोहर गोल िठपके ज्याचं्या उंच शरीरावर शोभतात ते गंधवर् अ  
होत. हे सवर् घो ातं े  आहेत. शातं व इंिदर्ये ता यात असलेले (नर) आहेत. (३८६) 

 
बलसत्त्व समायुक्ताः िनत्यं वािमिहते रताः ॥ 
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ेतवण  मुखे येषा ंरक्तनां भाित िनत्यशः ॥ ३८७ ॥ 
 
बलवान, साित्त्वक व वािमभक्त असतात. ताबं ा गंधवार्चे त ड पाढंरे असते. (३८७) 
 
ेतवणीर् मुखे पृ े वक्ष यिप च पुच्छके ॥ 

खुरे विप च रक्ताना ंयेषा ंलसित िनत्यशः ॥ ३८८ ॥ 
 
ते सव स गुणोपेताः गंधवार् इित कीिर्तताः ॥ 

मनो ाकृतयः सव सािदिच ानुविर्तनः ॥ ३८९ ॥ 
 
त ड, पाठ, छाती, शपेटी आिण खूर ताबंडे असलेले गंधवर्जातीचे घोडे सवर् गुणसंप  असतात. 

तरतरीत, चपळ, वाराचे मन जाणून वागणारे. (३८९) 
 
शु देहा िमताहाराः दृढमेघासमिन्वताः ॥ 

सवर्कमर्सु योग्या ते राजवाहा  ते मताः ॥ ३९० ॥ 
 
वच्छ, माणात खाणारे, आठवण ठेवणारे व राजाचं्या योग्यतेचे हे घोडे सवर् कायार्ंस चागंले 

असतात. (३९०) 
 

हयाः। (७) 
 

हया ते गिदता लोके दीघर्केसरभूिषताः ॥ 
ेतवणार् रक्तवणार्ः कृ णवणार् तु ये पुनः ॥ ३९१ ॥ 

 
हय (७) Mongolian Wild Horse (Equus caballus prazewalskii) 

 
लाबं, आयाळ, ाचंा रंग पाढंरा-काळा-ताबंडा असतो. (३९१) 
 
नानागितसमथार्  िनत्यं सत्त्वेन मािनताः ॥ 

कृत ाः वािमकायषु शुभावतर्युता मताः ॥ ३९२ ॥ 
 
अनेक (५) गतीने जातात. साित्त्वक आहेत. शुभसूचक भोवरे असलेले हयच धन्याच्या कामात 

कृत  असतात. (३९२) 
 
मृगयारिसका ैते यु े विप जयावहाः ॥ 

भयहीना मनो ा  पूणर्कामसमिन्वताः ॥ ३९३ ॥ 
 
िशकार िंकवा यु ासही उपयोगी, िवजय िमळिवणारे, िनभर्य, डो यातं भरणारे, पूणर् संभोगि य 

असतात. (३९३) 
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शीतातपसहा िनत्यं मनो समदंतकाः ॥ 

िवशालनयनोपेताः सुखवाहा  ते मताः ॥ ३९४ ॥ 
 
थंडी, ऊन सहन करणारे, चकचकीत व सम दात असलेले. मो ा डो याचे, सहजरीत्या भार 

वाहणारे असतात. (३९४) 
 
एवं बहुिवधा वाहा गुणवणर्िकर्यािदिभः ॥ 

कूर्रिच ा धू वणार्ः खलदगितयुता  ये ॥ ३९५ ॥ 
 
कृतघ्ना दुबर्लाः काममोिहताः सततं तु ये ॥ 

ध्यानिनदर्ाल ययुक्ता दुगधा येच घोटकाः ॥ ३९६ ॥ 
 
अशुभावतर्सिहता ैते वज्यार् िविनि ताः ॥ 

शुभा एव हया गेहे ासादे मंदुरासु च ॥ ३९७ ॥ 
 
या या यत्नेन र या  जय ीमंगलाय च ॥ 

वडवा अिप त ु यरूपशीलगुणािन्वताः ॥ ३९८ ॥ 
 
या माणे गुण-वणर्-िकर्यानंी घोडे अनेक कारचे आहेत. 
 
जे अडखळत चालतात, धुरकट रंगाचे, कूर्र, कृतघ्न, दुबळे पण संभोगासक्त, डोळे िमटून धरणारे, 

आळशी, घाण येणारे, अशुभसूचक भोवरे असणारे घोडे असतात. ते घरी िंकवा पागेत ठेव ूनयेत. 
 
शूभकारक घोडेच मो ा यत्नाने आणून बाळगावते. ते िवजय, मंगल व ल मीकारक असतात. 

वडवा (घो ा) सु ा नरां माणेच असतात. (३९८) 
 
जवािधकाः संुदरांग्यः कोपहीना  ता मताः ॥ 

सुखवाहा िजतक्लेशा लघुिशक्षा  कीिर्तताः ॥ ३९९ ॥ 
 
जा त चलाख, देखण्या, शातं, तर्ास सहन करणाऱ्या, गडबड न करता वारी नेणाऱ्या, चटकन 

िशकणाऱ्या असतात. (३९९) 
 
सवर्कमर्सु ता योज्याः वभावान्मेधया युताः ॥ 

आपंचमाच्छोडशकाविध तेषा ंतु यौवन  ॥ ४०० ॥ 
 
तत ये जरयाऽऽकर्ांता हीनवीयार् भवंित च ॥ 

मंदाग्नयो मंदवेगाः िकर्याहीना  ते मताः ॥ ४०१ ॥ 
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वभावतः बुि संप  असले या त्या वडवा कायार्ंत योजा यात. पाच ते सोळा वषार्ंपयत त्याचें 
तारुण्य िटकते. (घो ाचे) 

 
पुढे वृ  होऊन शिक्तहीन होतात. पचनशक्ती व वगे कमी होतो. कामाला असमथर् होतात. (४०१) 
 
पंचिंवशित वषार्िण वाहानां परमं वयः ॥ 

िकर्या जाित वरूपेण ते मताः राजसो माः ॥ ४०२ ॥ 
 
घोडे पचंवीस वष जगतात. िकर्या-जात व रूपावरून ते रजोगुणी ाण्यातं उ म हटले जातात. 

(४०२) 
 

अथ अ म ेणी । (८) 
 

उ टर्गुणािद वणर्न । 
 

उ टर्ा तुिर्वधा लोके जायतेऽरण्यवािसनः ॥ 
रक्तवणार् भ मवणार्ः ेतवणार्  ते िच  ॥ ४०३ ॥ 

 
ेणी आठवी 

 
उ टर्गुणािद वणर्न 

 

अरण्यातं राहणारे उंट ४ कारचे आढळतात. व ते ताबंडे, राखी िंकवा पाढंऱ्या रंगाचे असतात. 
(४०३) 

 
िवकृतांगा भारसहा ऱ्ह वपुच्छसमिन्वताः ॥ 

िंनबपतर्ािशनः ायः शांताः ािणिहते रताः ॥ ४०४ ॥ 
 
शरीर बेडौल, पुच्छ थोटे, कडुिंलब खाणारे, शातं व कोणाही ाण्याला तर्ास न देणारे असतात. 

(४०४) 
 
शरव ेगगतयो िनत्य ंदृढपराकर्माः ॥ 

मंदा  ि परुषगमना  िविनि ताः ॥ ४०५ ॥ 
 
अत्यतं वगेवान, पराकर्मी, चालणे मंद, पाहायला ककर् श वाटते. (४०५) 
 
चलदो ा तंुगकायाः पृ े िन ना  ते मताः ॥ 

ककु मंतो वकर्दीघर्गर्ीवादंडेन संयुताः ॥ ४०६ ॥ 
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ओठ हालत असतात. शरीर उंच, पाठ सखल, कुबड असते. मान वाकडी; कंठ लाबं–उंच असतो. 

(४०६) 
 
एतेषा ंिशिशरः कालाः कामो ीपन कारकः ॥ 

चतुथ पंचमे वष मता ते पूणर्यौवनाः ॥ ४०७ ॥ 
 
िशिशर ऋतू याचंा संभोगकाल होय. चवथ्या िंकवा पाच या वषीर् पूणर् तरुण होतात. (४०७) 
 
उ टर्ीसमीपभाज तत्संभोगाय कृतादराः ॥ 

ि यासंगािभलािषण्य ता  कामजवािन्वताः ॥ ४०८ ॥ 
 
त्या वळेी काम ा तीसाठी ते उंटीणी (साडं) जवळ मो ा ेमाने जातात. साडंसु ा नराचे 

(उंटाचे) संभोगाला आसुसलेली असते. (४०८) 
 
ति मँ छ ै कंुजगेहे िन ने वा िनजर्ने थले ॥ 

उ टर्यः संभोगभाजः युः िदवानक्तं तु मोिहताः ॥ ४०९ ॥ 
 
एखा ा गु त थळी, लताकंुजात, सखल िंकवा िनजर्न देशातं त्या मोिहत होऊन रातंर्िदवस 

संभोगसुख भोगतात. (४०९) 
 
तदानीमेव तासा ंतु गभर्ः ायेण िनि तः ॥ 

सं ा तसत्त्वा साचो टर्ी नवमे दशमेऽिप वा ॥ ४१० ॥ 
 
ादशे मािस वा कािच  सूते दाशेरकाभर्क  ॥ 

जातोऽभर्क  जननी तन्यपायी मुहुमुर्हुः ॥ ४११ ॥ 
 
ते हा त्यास गभर्धारणा िनि त होते. गाभण साडं नव या-दहा या िंकवा िचत १२ मिहन्यानंी िवते. 

जन्मलेले उंटाचे िपलू वारंवार उंिटणीचे दूध पीत असते. (४११) 
 
ायः खेलनाघाटीिभः कुतुकी कर्मवृि भाक् ॥ 

पयःपायी िंनबपतर्कंटका ै  तु ीभाकू ॥ ४१२ ॥ 
 
पुढे कर्माकर्माने लहानपणीच्या कर्ीडा करीत, दूध िपवनू, िंनबाचा पाला व काटे (काटेरी झुडपे) 

खात वाढते. (४१२) 
 
एवं कर्मेलक सुतो वृि मा नोित शांितभाकू ॥ 

न वृि मिधगच्छित ायो जनपदेषु ते ॥ ४१३ ॥ 
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या माणे उंटाची सावकाश वाढ होत जाते. बहुधा व तीच्या देशात उट वाढत नाहीत. (४१३) 
 
त मािदच्छावशा  ेतु वनसंचारहिर्षताः ॥ 

वेगा ा दृढपादा  दृ यंते भारवाहकाः ॥ ४१४ ॥ 
 
हणून ते रानात वैर िंहडतात. याचंा वगे फार असतो. पाय मजबतू असतात. भार वाहणे हेच 

त्याचें काम िदसते. (४१४) 
 
ितर्वषार् वा चतुवर्षार् ते कर्मेलकपोतकाः ॥ 

संगर्ा ा भूिमपालेन रिक्षत याः यत्नतः ॥ ४१५ ॥ 
 
राजानंी ३ ते ४ वषार्ंचे उंटाचे िपलू पाळावे व यत्नाने त्याचें संरक्षण कराव.े (४१५) 
 
पंचमं वषर्मासा  ते मता यौवनािन्वताः ॥ 

अ पा अिप भृशं वीराः नरोपकृितकािरणः ॥ ४१६ ॥ 
 
पाच या वषीर् ते तरुण होतात. संख्येने थोडे असले तरी पराकर्मी व मानवास उपकारी असतात. 

(४१६) 
 
(एतेषा ंजाित भेद तु कर्मेणातर् िनरु यते ।) 
 

उ टर्ाः । (१) 
 

उ टर्ा िनतातमु ुगंाः ष स तकरमािनताः ॥ 
सततं चलदो ा  दीघर्पादसमिन्वताः ॥ ४१७ ॥ 

 
याचें जाितभेद कर्माने सागंतो. 

उ टर् (१) 
 

उ टर् सहा-सात हात उंच असतात. ओठ हालतात व पाय मोठे असून मजबतू असतात. (४१७) 
 
पीतवणार् महावेगा िनतरां भारवािहनः ॥ 

कु्ष चृ्छीतातपसहाः सैकत थलिवकर्माः ॥ ४१८ ॥ 
 
रंग िपवळा, बहुधा भारवाहक, तहान, भकू, ऊन सहन करणारे, आिण वाळवंटातून जाण्यात 

तरबेज असतात. (४१८) 
 
बृहत्ककु ुता वकर्कंधरा  िविनि ताः ॥ 
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दीघार्ध्वानेऽिप न क्लांता वनसंचारलोलुपाः ॥ ४१९ ॥ 
 
यानंा मोठे कुबड असते. मान वाकडी असते.  
 
मो ा प यालाही दमत नाहीत. रानात िंहडणे आवडते. (४१९) 
 

कर्मेलकाः । (२) 
 

कर्मेलका भ मवणार् िनतरा ंवेगगािमनः ॥  
बृहत्ककु ुताः श  फेनाननसमिन्वताः ॥ ४२० ॥ 

 
कर्मेलक (२) 

 

कर्मेलक राखेसारखे भरुकट िदसतात. वगेाने धावतात. कुबड मोठेच, त डाला फेस असतो. 
(४२०) 

 
िनतां  मदसंयुक्ता रोगहीना  ते मताः ॥ 

क्षमायुक्ताः पूणर्बला दीघार्ंगरूहसंयुताः ॥ ४२१ ॥ 
 
शरीराला िचकटपणा असतो. रोगरिहत, क्षमाशील, बिल  व केसाळ असतात. (४२१) 
 
कु्षत्कालेत्यंतकोपा  भीषणकृतयो मताः ॥ 

िचज्ज्विलतनेतर्ा  बहुभोजनतत्पराः ॥ ४२२ ॥ 
 
भकू लागली की रागीट होऊन भयंकर िदसतात. खादाड असतात. लाल डो याचें कर्मेलकही 

िचत िदसतात. (४२२) 
 

दासेरकाः । (३) 
 

दासेरकाः ेतवणार् वनवासैकलालसाः ॥ 
दशह तो ितयुता भीषणाकृतय  ते ॥ ४२३ ॥ 

 
दासेरक (३) 

 

दासेरकाचंा रंग पाढंरा असतो. उंची दहा हात, िदसण्यात भीितदायक असतात. (४२३) 
 
दुधर्षार् दुरहंकाराः पदच्छेदिवमदर्काः ॥ 



 

अनुकर्मिणका

कायर्दक्षाः कृतघ्ना  दीघर्िनः ास संयुताः ॥ ४२४ ॥ 
 
पकडायला कठीण, अत्यंत गिर्व  असतात. त्यानंा पकडून दोरखंडाने बाधं यास तो दोर कुरतडून 

तोडून पळ काढतात.  
  
कायर्तत्पर पण कृतघ्न व दीघर् ास टाकणारे असतात. (४२४) 
 
सांत्वमािग्वमुखा ैव दुगुर्णै  समिन्वताः ॥ 

दुगधदेहा िनतरा ंचंडवेगा  ते मताः ॥ ४२५ ॥ 
 
गोड व ेमळ भाषा यासं चालत नाही. दुगुर्णी, देहाला घाण येणारे, अत्यंत वेगवान असतात. 

(४२५) 
 

महांगाः । (४) 
 

महांगा िनतरा ंतंुगशरीरा ंडिवकर्माः ॥ 
दीघर्गर्ीवा धु वणार् िवषपतर्ािशन  ते ॥ ४२६ ॥ 

 
महाग (४) 

 

अत्यु  शरीर, महाबलवान असून मान लाबं, धुरकट रंग असतो. पाने व पाणी हे भ य असते. 
(४२६) 

 
दशािधकोच्छर्ाययुताः शांतिच ा गुणािन्वताः ॥ 

यं ृ ीितसमायुक्ताः कायर्दक्षा  ते मताः ॥ ४२७ ॥ 
 
दहा हातापेंक्षा उंच, शातं, गुणी, कायर्दक्ष व साडंणी वारावर ीती करणारे असतात. (४२७) 
 
सुखिशक्षा  िनतरा ंदीघर्िनः ासकािरणाः ॥ 

िनतरां मदसंयुक्ता रोगहीना बलािन्वताः ॥ ४२८ ॥ 
 
लवकर िशकतात. लाबं ास टाकणे इत्यादी लक्षणे वरील माणेच असतात. (४२८) 
 
शलैभारािदवहने लोलुपा लोलदृ ः ॥ 

शूरा  िवकृतांगा  दीघर्रोमांगका मताः ॥ ४२९ ॥ 
 
पवर्तावरील वास िंकवा भार वाहणे आवडते. दृ ी चचंल, अवयव वेडेवाकडे, केस लाबं असतात, 

शूर असतात. (४२९) 



 

अनुकर्मिणका

 
उ टर्यः कर्मेलकसमिनजरूपाः कीिर्तताः ॥ 

िंकिच वेन हीना  शांतिच ाः वभावतः ॥ ४३० ॥ 
 
साडंही रूपाने उंटासारख्याच िदसतात. त्याचंा वेग जरा कमी असतो. त्या वभावाने शातं 

असतात. (४३०) 
 
लघुिशक्षाः कायर्दक्षाः नाथ ीितिववृि दाः ॥ 

आचतुथार्च्छोडशकाविध तेषा ंतु यौवन  ॥ ४३१ ॥ 
 
झटकन िशकतात. कायर्तत्पर असतात. धन्यावर माया करतात. चौथ्या वषार्पासून सोळा या 

वषार्पयत त्यास तारुण्य असते. (४३१) 
 
यौवने सवर्कायार्हार् त ध्वर् तेऽधमाः मताः ॥ 

मंदाग्नयो मंदवेगा जरया पीिडतांगकाः ॥ ४३२ ॥ 
 
उंट तरुणपणी सवर् कामाला योग्य असतात. पुढे मातर् ते अपातर् ठरतात. अिग्नमंद, वगे मंद होऊन 

हातारपणाने सवर् शरीर गर्ासले जाते. (४३२) 
 
िंतर्श दषार्िण तेषा ंतु परमायुः कीिर्तत  ॥ 

जाितिकर्यािदभेदेन ते मतातामसो माः ॥ ४३३ ॥ 
 
त्याचें पूणर् आयु य ३० वष ठरिवले आहे. िकर्या व जाितभेदाने ते तमोगुणी ाण्यामंध्ये उ म गणले 

जातात. (४३३) 
 

अथ नवम ेणी । (९) 
 

गदर्भ-गुणािद–वणर्न  ॥ 
 

गदर्भाि िवधा लोके जायंते मंदबुद्ध्यः ॥ 
धू ाः ेताः कृ णवणार् भ मवणार्िन्वता तु वा ॥ ४३४ ॥ 

 
ेणी नववी 

 
गदर्भगुणािद वणर्न 

 

या लोकात ३ कारचे मंदबु ी गाढव उत्प  होतात. धुरकट, पाढंरे, काळे िंकवा राखी रंगाचे 
असतात. (४३४) 



 

अनुकर्मिणका

 
िवकृतांगा दीघर्कणार् ानामनुजा मताः ॥ 

दीघार्नना तृणादा  िंनदकायकलोलुपाः ॥ ४३५ ॥ 
 
अवयव बेडौल, कान लाबं (लंबकणर्) असून त्यासं घो ाचें धाकटे बधूं समजतात. त ड लाबं, 

गवतखाऊ, िंन  काम करणारे असतात. (४३५) 
 
सत्त्वकांितबलैहीर्नाः कणार्रंुतुदनादकाः ॥ 

कामािन्वताः कृ णमेढर्ा नीचात्मान  िनि ताः ॥ ४३६ ॥ 
 
यानंा तेज अगर िचवटपणा नसतो. ते कणर्कठोर आवाज किरतात. कामी, िंलग काळे असून नीच 

समजले जातात. (४३६) 
 
दुगधदेहाः सततं भारवाहा  ते मताः ॥ 

मंदिकर्याः खलत्पादा िंन ाः ायो मनीिषिभः ॥ ४३७ ॥ 
 
शरीरला घाण येते. नेहमी भार वाहतात. काम मंदपणे करतात. पाय लडबडतात. (िवशषेतः मागचे 

पाय एकमेकावंर आपटतात). िव ानानंी या ाण्याला िंन  ठरिवले आहे. (४३७) 
  



 

अनुकर्मिणका

लेट कर्. ९

खर– Asiatic Wild Ass (Equus hemionus) – E. P. Gee 
  



 

अनुकर्मिणका

लेट कर्. १०

वराह – Indian Wild Boar (Sus scrofa) – E. Hanumantha Rao 
  



 

अनुकर्मिणका

लेट कर्. ११

सैिरभ – Wild Buffalo (Bubalus bubalis) – E. P. Gee 
  



 

अनुकर्मिणका

लेट कर्. १२

मेष – The Nilgiri Tahr (Hemitradus hylocrius) – E. P. Gee 
  



 

अनुकर्मिणका

 
ितर्वषार्  चतुवर्षार्ः खरा यौवनेमेदुराः ॥ 

संततं कामसंयुक्ता गदर्भीपा र्विर्तनः ॥ ४३८ ॥ 
  
ितसऱ्या अगर चौथ्या वषीर् ते तरुण होतात ते हा कामी बनतात. व गाढवीचे पाठीस लागतात. 

(४३८) 
 
पूणर्काम  गदर् यः तत्समान वरूपकाः ॥ 

वषार्काले च शरिद भृशं कामजवािन्वताः ॥ ४३९ ॥ 
 

–मादीवणर्न– 
 

त्याचं्यासारख्याच िदसणाऱ्या त्या गाढिवणीही कामातुर होऊन वषार् ऋतू व शरद ऋतूत 
संभोगलोलुप बनतात. (४३९) 

 
ा नुवंित च संयोगं राितर्काले िवशेषतः ॥ 

तदानीमेव ताः सवार् गभर्धारेण स ताः ॥ ४४० ॥ 
 
हा त्याचंा संभोग रातर्ी चालतो. त्याच वळेी त्यासं गभर् राहतो. (४४०) 
 
मंदहाराः क्लातंादेहा िनदर्ाल यािदसंयुताः ॥ 

नवमे दशमे मािस सूते गदर्भपोतक  ॥ ४४१ ॥ 
 
गभर्धारणेनंतर त्याचें खाणे व गती कमी होते. आळस व झोप वाढते. नऊ िंकवा दहा मिहन्यानंी ती 

गोजाला जन्म देते. (४४१) 
 
जननी तन्यपायीच स िशशुः श दंितके ॥ 

िनदर्ाित मंदगामी च मातृवन्मंदकायर्कः ॥ ४४२ ॥ 
 
मातेबरोबर िंहडत तो गोजा (गाढवीचे िप ू) वारंवार ितचे दूध िपतो. ितच्याजवळच झोपतो. 

हळूहळू चालतो. आई माणे सावकाश कायर् करणारा होतो. (४४२) 
 
िशक्षायामिप ते ायो मित ंशाः खलत्पदाः ॥ 

मूढा भारसहाः श  िश याः व पपराकर्माः ॥ ४४३ ॥ 
 
हे िशकिवले तरी चुकतात. मूखर्, भारवाही, कमी पराकर्मी; पाय अडखळणारे असतात. (४४३) 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरु यते ॥ 
 



 

अनुकर्मिणका

गदर्भाः । (१) 
 

गदर्भा ते समाख्याता धू वणर्शरीरकाः ॥ ४४४ ॥ 
 
पृ भागे मुखे कुक्षौ ेतवणर्समिन्वताः ॥ 

नािततंुगा नाितनीचाः क्षांितयुत्त्का  िनत्यशः ॥ ४४५ ॥ 
 
धुराच्या रंगाचे, पाठ-कुशी व त डावर पाढंरे असलेले गदर्भ समजाव.े बाधंा मध्यम, सहनशील–

(४४५) 
 
कु्ष तृ च्छीतातपसहा भीरव  िविनि ताः ॥ 

व पकामाः व पकोपाः णांगरूहसंयुताः ॥ ४४६ ॥ 
 
तहान-भकू, थंडी सहन करणारे पण िभतेर् असतात. राग थोडा, केस देखणे असतात. संभोग थोडा 

असतो. (४४६) 
 
व पाहाराः व पमूतर्ाः यं िृच ानुविर्तनः ॥ 

सततं भारवाह  कृशांगाः खलत्पदाः ॥ ४४७ ॥ 
 
आहार कमी असतो. मूतर् थोडे. तां ाबरोबर चालणारे, हाडकुळे, पाय घासणारे–अडखळणारे, 

आिण नेहमी भारवाही िदसतात. (४४७) 
 
व पदुःखाः कृत ा  नराणा ंिहतकािरणः ॥ 

 
खराः । (२) 

 

दीघर्ककर् श रोमाणो जिटलांगरुहैयुर्ताः ॥ ४४८ ॥ 
 
याचें दुःख थोडा वळे िटकते. कृत  व मनु योपयोगी असतात. 
 

खर (२) Asiatic Wild Ass (Equus hemionus) 
खर, नावा माणे खरखरीत आहेत. केस लाबं असून त्याचं्या जटा झाले या असतात. (४४८) 
 
कृ णवणार् धू वणार्ः व पस दयर्देहाकाः ॥ 

थूला तंुगा  शांता  कोपरोगिवविर्जताः ॥ ४४९ ॥ 
 
काळे िंकवा धुरकट रंगाचे, िवशषे देखणे नसलेले, ल -उंच-शातं असून कर्ोध आिण रोगरिहत 

असतात. (४४९) 



 

अनुकर्मिणका

 
दृढ मरणयुक्ता  नाथिच ानुविर्तनः ॥ 

पूणर्िवकर्मसंयुक्ताः पूणर्कामजवािन्वताः ॥ ४५० ॥ 
 
कृतघ्ना जातु गंभीराकृतयो नाितवेगकाः ॥ 

दुगधहीनाः सततं कोपे दु कायर्लोलुपाः ॥ ४५१ ॥ 
 
मरणशक्ती उ म. आ ाधारक. बळकट व संभोगासक्त असतात. कृतघ्न, साधारण वगेवान, 

दुगध नसलेले, नेहमी रागावले की वाईट गो ी करणारे असतात. (४५१) 
 
िजत मा  दुधर्षार्ः िंकिच ीघर्शरीिरणः ॥ 

सांत्ववाक्यपरा ैव बृह ेतर्समिन्वताः ॥ ४५२ ॥ 
 
थकवा नाही, पकडण्यास कठीण, थो ा लाबं शरीराचे असतात. डोळे मोठे व शातं श द 

आवडणारे असतात. (४५२) 
 
नानावणर्युताः केिच ानािंबदुिवभूिषताः ॥ 
 

रासभाः । (३) 
 

गदर् याम रेतोिभः संजाता रासभा मताः ॥ ४५३ ॥ 
 
यामध्ये काहींचे रंग अनेक असतात तर काहींच्या अंगावर िनरिनरा या रंगाचे िठपके असतात. 

रासभ (३) 
 

गाढिवणीला घो ापासून झालेले ते रासभ होत. (४५३) 
 
शुक्लाः कृ णा  रक्ता  धू ाः संकीणर्वणर्काः ॥ 

ाय तुरंगरूपा  दीघर्रेखांगका मताः ॥ ४५४ ॥ 
 
पाढंरे, काळे, ताबंडे, धुरकट िंकवा िम  रंगाचे असतात. बहुधा उंच व अंगावर प े  असतात. 

(४५४) 
 
िंकिच ीनजवा ते तु हयविच्छक्षणोिचताः ॥ 

वनवासि या िनत्यं मृगाणा ंभयदा मताः ॥ ४५५ ॥ 
 
वगे कमी पण घो ा माणे िशकिवण्यास योग्य. रानात राहण्याची हौस असून पशूनंा भीितदायक 

असतात. (४५५) 



 

अनुकर्मिणका

 
नािततंुगा नाितनीचाः व पकामजवािन्वताः ॥ 

कोपे त्विरतपादा  भीषणा  िविन ताः ॥ ४५६ ॥ 
 
उंची मध्यम. कामवासना बेताची, रागावले की भरभर पावले टाकतात. हे खातर्ीने भयंकर आहेत. 

(४५६) 
 
िनदर्ाल यािदहीना  कूर्रगजर्नकािरणः ॥ 

कु्ष ङृ्भारसहा िनत्य ंदुघर्षार्ः मरणािन्वताः ॥ ४५७ ॥ 
 
झोप, आळस नाही. गजर्ना कठोर, भकू-तहान सहन करणारे, माणसाळिवण्यास कठीण, मरण 

चागंले असते. (४५७) 
 
दंडसाध्याः कोपकाले िवपुलािक्षमनोहराः ॥ 

बा ये ल याः िकर्यादक्षा दृढमेघासमिन्वताः ॥ ४५८ ॥ 
 
रागावले तरी माराने वठणीवर येतात. डोळे िव तीणर् व शोिभवतं, लहानपणी पकडता येतात. 

कायर्कुशल असून मरण दाडंगे. (४५८) 
 
गदर् यो गदर्भसमा रूपशीलािदसंयुताः ॥ 

शांतात्मानः कोपहीनाः संुदरांग्यः कीिर्तताः ॥ ४५९ ॥ 
 
मा ाही त्याचं्यासारख्याच असतात. पण शातं, रागरिहत व सुंदर असतात. (४५९) 
 
यौवने पु देहा  ितर्चतु तनय दाः ॥ 

जरया पीिडता ते तु वजर्नीयाः खराधमाः ॥ ४६० ॥ 
 
तरुणपणी त्या पु  असून तीन िंकवा चार वळेा िवतात. गाढव े हातारी झाली की टाकावीत. (४६०) 
 
आयु ार्दशवषार्िण गदर्भाना ं कीिर्तत  ॥ 

वभावात्कायर्भेदा  ते मता तामसाधमाः ॥ ४६१ ॥ 
  
गाढवाचे आयु य १२ वष आहे. वभाव व वागणे िनराळे अस यामुळे ते तमोगुणी ाण्यातंील क्षदुर् 

समजावते. (४६१) 
 

अथ दशम ेणी । (१०) 
 

वराहगुणािद वणर्न  । 
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कोलाः स तिवधा लोके जायंते गर्ामवािसनः ॥ 
अरण्ये ितर्िवधा ते तु नीचात्मान  िनि ताः ॥ ४६२ ॥ 

 
ेणी दहावी 

 
वराहगुणािद वणर्न 

 

गावात राहणारी डुकरे सात कारची व रानातील तीन कारची असतात. ती सवर् हलकी समजली 
जातात. (४६२) 

 
णाः ेता धूसरांगा नीचाभ योपजीिवनः ॥ 

मु तािदलोलुपा िनत्यं पंकखेलनतत्पराः ॥ ४६३ ॥ 
 
काळा, पाढंरा, धुरकट हे त्याचें रंग असतात. वभाव क्षदुर् असतो. घाणेरडे भ य खातात. मोथा 

(नागरमोथा) फार आवडतो. िचखलात लोळतात. (४६३) 
 
स यिवध्वंसकाः केिच  केिच रभय दाः ॥ 

कायार्नहार् ऱ्ह वगातर्ा मूढा े या  ते मताः ॥ ४६४ ॥ 
 
यातंील काही कारची डुकरे िपकाची नासाडी करतात. काही माणसानंा तर्ास देतात. कोणत्याही 

उपयोगास येत नाहीत. मूखर् व ितर कारास योग्य समजावीत. (४६४) 
 
थूलोदराः शंकुकणार् दृढमांससमिन्वताः ॥ 

दीघर्ननाः सदंरा टर्ा  दुगर्न्धा मिलनांगकाः ॥ ४६५ ॥ 
 
पोट मोठे, कान ितर्कोणी, मासंल शरीर, त ड लाबं सुळे असलेले, घाण येणारे व मळकट असतात. 

(४६५) 
 
एतेषा ंकामवृि तु हैमंते िशिशरे मता ॥ 

ि वषार् यौवनोन्मताः पोितर्णः पूणर्िवकर्माः ॥ ४६६ ॥ 
 
यासं हेमंत व िशिशर ऋतंूत भोगवासना ती  होते. दुसऱ्या वषीर् तारुण्यमद येतो. (४६६) 
 
सूकरीभोगलोला  तत्पृ ारोहका मताः ॥ 

ता  यौवनपूणार्ंगाः ा तकोलांगसंगमाः ॥ ४६७ ॥ 
 
डुकिरणीस भोगण्यासाठी ितच्या पाठीवर चढतात. तरुण डुकिरणीही डुकराशी संयोग झाला– 

(४६७) 
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स ो गभर्भराक्लांता नीत्वा कालं ितर्मासक  ॥ 
मासान्वा चतुरो नीत्वा सुवते कोलयोिषतः ॥ ४६८ ॥ 

 
पंचषटस ततनया  एकगभण िनभर्रा  ॥ 

जाता वराहतनयाः तन्यपानरता मुहुः ॥ ४६९ ॥ 
 
की, गाभण होतात. तीन िंकवा चार मिहन्यानंी डुकरीण िवते. एकाच खेपेस ती पाच ते सात िपले 

घालते. िपले मातेचे दूध िपऊन वाढतात. (४६९) 
 
जननीपा र्गा वृि मा नुवंित कर्मेण ते ॥ 

एतेषा ंजाित भेद  कर्मादतर् िनरु यते ॥ ४७० ॥ 
 
आईबरोबर िंहडत ती कर्माने वाढतात. 
याचंा जाितभेद कर्माने सागंतो. (४७०) 
 

वराहाः । (१) 
 

वराहाः कृ णवणार् ते कु्षदर्पुच्छसमिन्वताः ॥ 
िनतरां वेगगतयो भीताः सूयार्तपात्सदा ॥ ४७१ ॥ 

 
वराह (१) Indian Wild Boar (Sus scrofa) 

 
वराह काळे असून त्याचंी शपेटी थोटी असते. अत्यंत गितमान पण सूयार्च्या तापाला िभतात. 

(४७१) 
 
काये िनिबडरोमाणो बहुभक्षणतत्पराः ॥ 

िमथः संचारशीला  कूर्रघघर्रनादकाः ॥ ४७२ ॥ 
 
शरीरावर दाट केस असतात. खादाड असतात. कळपाने िंहडणारे, ककर् श घघर्र आवाज करणारे 

असतात. (४७२) 
 
रोगहीनाः पुि भाजो दुगधसिहता  ते ॥ 
 

सूकराः । (२) 
 

पंकलीलाि या िनत्य ंिंकिचच्छ्वेतागंसंयुताः ॥ ४७३ ॥ 
 
यानंा रोग नसतो. याचें मासं पौि क असते. याचं्या शरीराला घाण येते. (४७३) 
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ती णककर् शरोमा ा जलवासैकलोलुपाः ॥ 

िंकिचन्मंदमदोपेताः थूलोदरसमिन्वताः ॥ ४७४ ॥ 
 

सूकर (२) 
 

सतत िचखलात लोळणारे, िंकिचत पाढुंरक्या रंगाचे पाठ व टोचणारे केस असलेले, केवळ 
पाणथळ जागेत राहणारे, काहीसे माजोरी, पोट-ल  असणारे. (४७४) 

 
वयथूावासविवमुखाः कूर्राः कु्ष ेगभीरवः ॥ 

दीघर्िनः ासवंत  दीघर्पादसमिन्वताः ॥ ४७५ ॥ 
 
कळपाने न राहणारे, खुनशी, भकेुचे हळवे, दीघर् उच्छ्वास सोडणारे, पाय शरीराच्या मानाने लाबं 

असलेले. (४७५) 
 
स यिवध्वंसनासक्ताः सूकरा ते कीिर्तताः ॥ 
 

कोलाः । (३) 
 

कोला ते भ मवणार्ंगा वामना दंि टर्कायुताः ॥ ४७६ ॥ 
 
वकर्वेि तपुच्छा  िनतरा ंदीघर्कणर्काः ॥ 

खलग्दितयुता ायः िंकिच लिवविर्जताः ॥ ४७७ ॥ 
 
िपकाचंी नासाडी करणारे ते सूकर हटले जातात. 
 

कोल (३) 
 

त्यासं कोल हणाव ेकी जे– 
 
राखी रंगाचे, ठगणे, दाढा असलेले, वाक ा परंतु गुंडाळले या शपेटीचे; लाबं कान असलेले, 

अडखळत चालणारे, बळाने कमी. (४७७) 
 
काये िनिबडरोमाणः कूर्रघघर्रनादकाः ॥  

िनतरां दुगधयुताः वभावा  भीरव  ते ॥ ४७८ ॥ 
 
शरीरावर दाट केस, कणर्ककर् श घघर्र ध्वनी, फार घाण येणारे. वभावाने िभतेर् असतात. (४७८) 
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मुहुः संचारलोला  िनशायाम पिनदर्काः ॥ 
 

पोितर्णाः । (४) 
 

िनतरां थूलकाया तु पोितर्णा ते कीिर्तताः ॥ ४७९ ॥ 
 
शरव ेगगतयो िनदर्ाभयिवविर्जताः ॥ 

जलपंकि या िनत्यं श ावनतत्पराः ॥ ४८० ॥ 
 
भटके व रातर्ी थोडी झोप घेतात. 

पोतर्ी (४) 
 

फार ल  डुकरानंा पोतर्ी हणतात. वगेाने अितचपळ, िनदर्ा, भीती नसलेले, पाणी-िचखल 
आवडणारे, वारंवार धावणारे. (४८०) 

 
धूसरा तंुगदेहा  घघर्रध्विनभीकराः ॥ 

भृशं थूलोदराः ायो बलादा र्समिन्वताः ॥ ४८१ ॥ 
 
रंग धुरकट, उंच शरीर, घघर्र आवाजाने भीती दाखिवणारे, ढेरपोटे, बिल  व भ म. (४८१) 
 
थूलगर्ीवा बृह ेतर्ा लंबमु का  ते मताः ॥ 

 
िकटयः । (५) 

 

िकटय ते समाख्याता िनतरा ंतंुगदेहकाः ॥ ४८२ ॥ 
 
दुघर्षार् वेगगतयो िवकृताननसंयुताः ॥ 

नानावणार्ंगसंयुक्ताः कु्षदर्रेखायुता  ते ॥ ४८३ ॥ 
 
मान लाबं, डोळे मोठे, अंडकोश ल बणारे असतात. 
 

िकटी (५) 
 

फार उंच, वगेवान, कुरूप त ड, शरीरावर िठपके िंकवा लहान रेषा असतात. (४८३) 
 
ेतपादा रक्तपादाः ायश ते कीिर्तताः ॥ 

भयंकररवा ािप ती णरोमांगक मताः ॥ ४८४ ॥ 
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बहुतकरून याचें पाय पाढंरे अथवा ताबंडे असतात. याचंा आवाज भयंकर असतो. केस बोचणारे 

असतात. (४८४) 
 

दंि टर्णः । (६) 
 

दंि टर्ण ते समाख्याताः किठणदर् यभक्षकाः ॥ 
दं टर्ाकरालवदनाः सदा घोणारवािन्वताः ॥ ४८५ ॥ 

 
दं टर्ी (६) 

 

कठीण पदाथर् खाणारे ते दं टर्ी हणाव.े याचं्या भयंकर दाढानंी ते भयानक िदसतात. नाकाने 
आवाज करतात. (४८५) 

 
रोगहीना मदोपेता छायािनदर्ापरायणाः ॥ 

सूकरीयोिनसंभोगिनरताः श दंितके ॥ ४८६ ॥ 
 
िनरोगी, म त व छायेत पहुडणारे, डुकिरणीस वारंवार संभोग करणारे. (४८६) 
 
वषार्तपसहाः ायो मूढा िंन िकर्या मताः ॥ 
 

भूदाराः । (७) 
 

भूदारा ते समाख्याता भूिवदारणतत्पराः ॥ ४८७ ॥ 
 
पाऊस, ऊन सहन करणारे पण घाणेर ा सवयीचे असतात. 
 

भूदार (७) 
 

भदूार नावा माणेच जमीन उकरणारे असतात. (४८७) 
 
कडारकृ णवणार् ा छायासेवनतत्पराः ॥ 

िंकिचत्कृशशरीरा  मंदसंचािरणो भृशं ॥ ४८८ ॥ 
 
िंपगट का या रंगाचे िदसून येतात. सावलीत पडणारे, िंकिचत पातळ शरीर; हळू हळू चालणारे 

असतात. (४८८) 
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थूलम तकसंयुक्ताः थूलकुिक्षसमिन्वताः ॥ 
िनतरां कोपमुक्ता  जलपंकि या  ते ॥ ४८९ ॥ 

 
डोके ल , कुशी ल  असून रागीट आिण पाणी, िचखल आवडणारे असतात. (४८९) 
 

ािवदः । (८) 
 

ािवदो घृ ः श याः वनवासैकतत्पराः ॥ 
कंटक ायरोमािल या तदेहा  ते मताः ॥ ४९० ॥ 

 
ािव  (८) Indian Porcupine (Hystrix indica) 

 
ािवत, घृ ी व श य हे वराहवगार्तील ाणी अरण्यवासी आहेत. याचं्या अंगावर का ासंारखे 

केस असतात. (४९०) 
 
वृकािदवैिरणो ये तु ािवद ते कीिर्तताः ॥ 

िंकिचधर् वशरीरा  कंटक ायरोमकाः ॥ ४९१ ॥ 
 
लाडंगे वगैरचे शतर्ू असलेले ािवत समजाव.े याचें शरीर लहान असते. (४९१) 
 
ािणना ंिंहसनपराः स यािदध्वंसका ते ॥ 

ऱ्ह वपुच्छा भीषणा  सवर् ािणभयंकराः ॥ ४९२ ॥ 
 
ाण्याचंा व िपकाचंा नाश करणारे, सवर् ाण्यासं भीित द, िदसायला भयंकर असून याचें शपूेट 

लहान असते. (४९२) 
 
भृशं घघर्रनादा  वजर्नीयाः कीिर्तताः ॥ 
 

घृ ः । (९) 
 

घृ ते समाख्याता ते भृशं तंुगदेहकाः ॥ ४९३ ॥ 
 
दीघर्पुच्छा दीघर्रोमावली या ता भयंकराः ॥ 

संततं मणा ते तु ती णदं टर्ासमिन्वताः ॥ ४९४ ॥ 
 
वारंवार घुरर्रर् असा आवाज करतात. हे पाळू नयेत. 
 

घृि  (९) Pygmy Hog (Sus salvanius) 
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फार उंच शरीराचे ते घृि  होत. शपेटी लाबं व केसाळ, असते. िदसायला भयंकर व भटके, दाढा 

ती ण असतात. (४९४) 
 
थूलदेहाः कु्षदर्देहाः िनतरां भीषण  ते ॥ 

ािणनां िंहसनपराः शंकुकणार्  ते मताः ॥ ४९५ ॥ 
 
ल  पण लहान शरीर असले तरी ते भीितदायक असतात. कान ितर्कोणी, वभावृ ी िंह  असते. 

(४९५) 
श याः । (१०) 

 

श या िनतातमु ुगंाः परुषाकृितभीषणाः ॥ 
कडारवणर्तनवः शरव ेगगािमनः ॥ ४९६ ॥ 

 
श य (१०) Hodson's Porcupine (Hystrix hodgsoni) 

 
श य फार उंच, राकट देहाने भयंकर िदसतात. शरीराचा रंग िंपगट असून बाणासारखे गितमान 

असतात. (४९६) 
 
िंकिचत् थूलशरीरा  कंटक ायरोमकाः ॥ 

ािणिंहसैकिनरताः बहुशः क्षोभकािरणः ॥ ४९७ ॥ 
 
थोडे थूल, का ासंारखे केस, िंह  व रागीट असतात. (४९७) 
 
िनतरां कर्ोधसंयुक्ताः दुघर्षार् दुगुर्णािन्वताः ॥ 

एवंबहुिवधाः कोला जायंते नीचकायर्काः ॥ ४९८ ॥ 
 
अित संतापी, उमर्ट, दुगुर्णी असतात. या माणे नीच कायर् करणारे डु र अनेक कारचे आहेत. 

(४९८) 
 
सूकयर्ः सूकरसमाः िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ 

िंकिचत्कौयर्िवहीना  िनदर्ाल यािदसंयुताः ॥ ४९९ ॥ 
 
डुकिरणी नरां माणे असतात. पण कूर्रपणा व शरीराच्या बाधं्याने थो ा कमी असतात. झोपाळू व 

आळशी असतात. (४९९) 
 
वराहा न िकर्यायोग्याः संततं िंन तां गताः ॥ 

स तवषार् जराकर्ांता िनतरा ंमिलनांगकाः ॥ ५०० ॥ 
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डुकरे िनरुपयोगी असतात. ७ या वषीर् त्यानंा हातारपण येते. ते हा शरीर फार मळकट होते. 
(५००) 

 
परमायुवर्राहाणां दशवै पिरकीिर्तत  ॥ 

जाितिकर्यािदभेदेन ते मता तामसाधमाः ॥ ५०१ ॥ 
 
वराहाचे आयुमार्न १० च वष आहे. जाितिकर्या वगैरच्या िभ पणाने ते तामस ाण्यातंील शवेटच्या 

वगार्तले आहेत. (५०१) 
 

अथ एकादाश ेणी । (११) 
 

मिहषगुणािद वणर्न  । 
 

जाता जनपदे ायः पंचधा मिहषा मताः ॥  
थूलत्वचः कृ णकायाः दीघर् ृंगसमिन्वताः ॥ ५०२ ॥ 

 
ेणी अकरावी 

 
मिहषगुणािद वणर्न 

देशात बहुतेक पाच कारचे मिहष आहेत. कातडी जाड, शरीर काळे; िंशगे मोठी असतात. (५०२) 
 
िनभृतं पंकलोला  मंदबुि युता  ते ॥ 

महाबला मंदचारा िनतरा ंभारवािहनः ॥ ५०३ ॥ 
 
िचखलात लोळणारे, मंद बु ीचे, बिल , मंदगामी व भार वाहणारे असतात. (५०३) 
 
कृिषसवर् वभूता  सवर् ािणिहते रताः ॥ 

लंबमु काः कु्षित्पपासातपशीतसाः सदा ॥ ५०४ ॥ 
 
शतेीला उपयोगी, ाण्यासं िहतावह, अंडकोश ल बणारे, तहान, भकू; थंडी, ऊन सहन करणारे 

असतात. (५०४) 
 
कोपहीना मूढिच ा मनु यवशविर्तनः ॥ 

चतुथ पंचमे मिहषा यौवनािन्वताः ॥ ५०५ ॥ 
 
शातं (थंड), मूखर्, मनु याचे ताबेदार असतात. चौथ्या-पाच या वषीर् वयात येतात. (५०५) 
 
हंुकारकािरणः श  कामवेगसमिन्वताः ॥ 

हेमंतः िशिशर ैव तेषा ंकाम दौ मतौ ॥ ५०६ ॥ 
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कामातूर होऊन रेकू लागतात. हेमंत, िशिशर हे दोन ऋतू कामवृ ीचे आहेत. (५०६) 
 
मिहषीं यौवनेपेतां वी य तत्पृ गािमनः ॥ 

तत्संभोगािभलाषेण नानालीलासमिन्वताः ॥ ५०७ ॥ 
 
वयात आले या हशीमागे लागून संभोगाच्या इच्छेने कामकर्ीडा करतात. (५०७) 
 
मिह यो यौवना ा  दृढकामजवािन्वताः । 

मिहषेच्छानुविर्तन्यः ा नुवंित महत्सुख  ॥ ५०८ ॥ 
 
तरुण हशीही संभोगाला आसुसले या असतात. त्या रे ाच्या इच्छेनुरूप वागून सुख िमळिवतात. 

(५०८) 
 
तदानीमेव तासा ंच गभर् ाि त  िनि ताः ॥ 

साधर्मीिलतनेतर्ा  गभर्क्लेशसमिन्वताः ॥ ५०९ ॥ 
 
ते हा त्यासं गभर्धारणा होते. अध िन्मिलत नेतर् करून गभार्मुळे होणारा तर्ास यक्त होतो. (५०९) 
 
दशमं त्विधकं मासकालं नीत्वा कर्मेण सा ॥ 

सूते मिहषपोतं तु ककर् शांगरूहैयुर्त  ॥ ५१० ॥ 
 
दहा िंकवा अिधक मिहन्यानंी हैस एका राठ केसाचं्या रेडकाला जन्म देते. (५१०) 
 
जातो मिहषशाव तु तन्यपानरतः कर्मा  ॥ 

वृि मा नोित जननी सहगामी च वत्सरे ॥ ५११ ॥ 
 
ितचे दूध िपऊन हशीचा रेडा अगर रेडी (रेडकू) एक वषार्ने हशीबरोबर िंहडू लागते. (५११) 
 
चतुथ पंचमे वष कायर्योग्यो िविनि तः ॥ 

पूणर्यौवनमासा  पूणर्िवकर्मभूिषताः ॥ ५१२ ॥ 
 
चवथ्या िंकवा पाच या वषीर् ते उपयोगी येते. कारण त्या वयात तारुण्य आलेले असते. (५१२) 
 
सवर्कमर्सु ते योग्या तदा गभर् दा मताः ॥ 

वषर्शीतातपािद यो रक्षणीया  यत्नतः ॥ ५१३ ॥ 
 
रेडा असेल तर जननसमथर् व सवर् कामासं योग्य होतो. पाऊस, थंडी, उन्हाळा यापंासून त्याचें 

संरक्षण करावे. (५१३) 
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तंडुलक्षालनजलैर सेकै  यत्नतः ॥ 

पलालपू (फ) लैः कापार्सैः श पै  िविवधैरिप ॥ ५१४ ॥ 
 
तादंळाचे धुवण, खाणे, धुणे, गवत, कडबा, पड (सरकीची), नाना कारचे कोवळे गवत खायला 

घालून त्यासं संभाळाव.े (५१४) 
 
त इमे जीिवनो िनत्य ंिजततर्ासा बलािन्वताः ॥ 

एतेषा ंजाित भेद  कर्मेणातर् िनरू यते ॥ ५१५ ॥ 
 

मिहषाः । (१) 
 

मिहषा ते समाख्याता िनतरा ंकृ णदेहकाः ॥ 
ऱ्ह वशंृगाः कु्षदर्देहाः थूलोदरमिन्वताः ॥ ५१६ ॥ 

 
ते िचवट असतात, क  सहन करणारे, बलसंप  असतात. 
 
याचंा जाितभेद कर्माने येथे सागंतो. 
 

मिहष (१) 
 

काळेकु , िंशगे लहान, देह लहान, पोट मोठे असलेले मिहष हणावे. (५१६) 
 
कोपे भदे वेगपादा नयनानंदकािरणः ॥ 

िशक्षणे मरणोपेताः सवर् ािणिहते रताः ॥ ५१७ ॥ 
 
माजले अगर रागावले की, भरभर चालतात. िदसायला सुंदर, मरणशक्ती चागंली, मानवासं 

िहतकारी आहेत. (५१७) 
 
नाथवात्स यवंत  सुखसाध्या  ते मताः ॥ 

भृशं भारवहाः ायः कु्ष ृ भयिवविर्जताः ॥ ५१८ ॥ 
 
धन्यावर ेम करणारे, सहज िमळणारे, भकू-तहान व भीितरिहत असून नेहमी भार वाहणारे 

असतात. (५१८) 
 

लुलायाः । (२) 
 

नीलदेहा दीघर्रोमावली या तशरीरकाः ॥ 
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दीघर् ृंगसमोपेता लुलाया ते तु िनि ताः ॥ ५१९ ॥ 
 

लुलाय (२) 
 

रंग िनळा, शरीरावरील केस लाबं, िंशगे मोठी असतात. ते लुलाय समजाव.े (५१९) 
 
िंकिच ुगंशरीरा  दीघर्जंघासमिन्वताः ॥ 

ऱ्ह वपुच्छा लंबमु का बृहन्म तकसंयुताः ॥ ५२० ॥ 
 
काहीसे उंच, जाघंा लाबं, शपूेट थोटे, अंडकोश लाबं, डोके पसरट असते. (५२०) 
 
लघुसाध्याः सवर्दा दे सवर् ािण िहते रताः ॥ 

कायर्काले तुि युक्ता िनतरा ंबलशािलनः ॥ ५२१ ॥ 
 
ते नेहमी िमळू शकतात. ाण्यासं िहतकारक आहेत. काम करण्यात आनंद वाटतो. शरीराने बिल  

असातत. (५२१) 
 
अ ातक्लेशदुःखा ाः संुदरांगाः सुगंधकाः ॥ 

सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंबहुभक्षणलोलुपाः ॥ ५२२ ॥ 
 
क  िंकवा दुःख यानंा माहीत नसते. शरीरसौ व असून अंगाला सुवास येतो. शातं श दाचंी आवड 

असते. खादाड असतात. (५२२) 
 

वाहि षः । (३) 
 

वाहि ष ते तु मता ये भृशं तंुगकायकाः ॥ 
महाजवसमोपेताः सांत्वक्यपरङ्मुखाः ॥ ५२३ ॥ 

 
वाहि  (३) 

 

त्यानंा वाहि  हणतात–जे फार उंच असतात. वगेवान असतात. त्यानंा चुचकारणे आवडत 
नाही. (५२३) 

 
दुधर्षार्ः कोपकाले तु कृ णाः ेत शरीरकाः ॥ 

दीघर्पुच्छाः कायर्दक्षा दीघर्िनः ासकािरणः ॥ ५२४ ॥ 
 
रागावले की भयंकर असतात. शरीर काळे अगर पाढंरे असते. शपूेट लाबं, कायर्तत्पर व दीघर् ास 

टाकणारे असतात. (५२४) 
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बृहत्ककुत्समोपेता िवशालनयनािन्वताः ॥ 

दीघर्गर्ीवा रोगहीना भृशं कामजवािन्वताः ॥ ५२५ ॥ 
 
यानंा मोठे विंशड असते. डोळे िवशाल, मान लाबं, संभोगासक्त व िनरोगी असतात. (५२५) 
 
श ुंभारनादा  थूलत्वकूकेशसंयुताः ॥ 

दृढनाडीसमोपेताः कापे यथूरणोत्सुकाः ॥ ५२६ ॥  
 
वारंवार हंबरणारे, कातडी जाड व केस राठ असतात. ना ा मजबतू असून रागावले की झ बी 

करतात. (५२६) 
 
पुरोगा  बला ा  सवर्कमर्सु योग्यकाः ॥ 
 

कासराः । (४) 
 

रक्तकृ णशरीरा ये ेतरोमावलीयुताः ॥ ५२७ ॥ 
 
सवार्ंच्या पुढे जाणारे, बिल , सवर् कामासं योग्य असतात. 
 

कासर (४) 
 

ताबंसू काळे शरीर, केस पाढंरे. (५२७) 
 
नािततंुगा नाितनीचा महाबलसमिन्वताः ॥ 

थूलोदराः थूलकायाः महावेगा  ते मताः ॥ ५२८ ॥ 
 
मध्यम उंची, बिल , पोट व देह ल , महावगेवान असतात. (५२८) 
 
दीघर्नादा मदयुता िमताहारैकलालसाः ॥ 

संततं पंकलोला  वषार्या ंते सकौतुकाः ॥ ५२९ ॥ 
 
मोठा आवाज, म त, िमत आहार असून सतत िचखलात लोळणारे, िवशषेतः पावसा यात रंगढंग 

करणारे असतात. (५२९) 
 
वयथूसिहताः ायः ेतशंृगगिवभूिषताः ॥ 

िनतरां लंबमु का  व पकामा िजतिदर्याः ॥ ५३० ॥ 
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कळपाने राहणारे, पाढंऱ्या िंशगाचें, लाबं वृषणाचे, थोडा संभोग करणारे असतात. (५३०) 
 

सैिरभाः । (५) 
 

सैिरभा भीषणाः कामं वनवासैकलोलुपाः ॥ 
दुधर्षार्ः कोपशीला  श नग्दजर्नतत्पराः ॥ ५३१ ॥ 

 
सैिरभ (५) Wild Buffalo (Bubalus bubalis) 

 
सैिरभ भयंकर असतात. ते अरण्यवासी आहेत. उमर्ट, रागीट, सारखे गजर्णारे असतात. (५३१) 
 
पूणर्पौरुषयुक्ता  शरव ेगगािमनः ॥ 

िशक्षाया ं मृितहीना  दृढगातर्समिन्वताः ॥ ५३२ ॥ 
 
कर्ौयर्युक्ताः ककर् शांगा दृढघ नलोलुपाः ॥ 

कायार्नहार् मंदसत्त्वाः कृतघ्ना लोलिच काः ॥ ५३३ ॥ 
 
पराकर्मी, चलाख, िशकण्यात ढ, मितशून्य व शरीराने बळकट असतात. कूर्र; राठ-खरखरीत 

अंग जोराने घासणारे, कामाला िनरुपयोगी, शातंपणा नसलेले, कृतघ्न व मनाचे चचंल असतात. (५३३) 
 
मुहुधार्वनलोला  गवण च समिन्वताः ॥ 

नानावणर्शरीरा  तेऽघमाः पिरकीिर्तताः ॥ ५३४ ॥ 
 
वारंवार पळणारे, गिर्व , तऱ्हेतऱ्हेच्या रंगाचें हे सैिरभ हलके गणले आहेत. (५३४) 
 
एवं बहुिवधा लोके जायंते वाहवैिरणः ॥ 

मिह यो मिहषै तु य वरूपगुणसंयुताः ॥ ५३५ ॥ 
 
अशा कारचे रेडे अनेक कारचे होतात. हशी त्याचं्या माणेच गुणरूपयुक्त असतात. (५३५) 
 
कषर्क्षीरसंप ाः शांता नरिहते रताः ॥ 

कृ णवणार् धू वणार् नीलवणार्  ताः िच  ॥ ५३६ ॥ 
 
त्या दुधाळ, शातं, माणसाला उपयोगी असतात. का या िंकवा धुरकट रंगाच्या; िचत िन या 

रंगाच्या असतात. (५३६) 
 
कडारवणर्काः काि त् थूलकुिक्षसमायुताः ॥ 

मदंगा मंदसतय तेजः स दयर्भूिषताः ॥ ५३७ ॥ 
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काही िंपगट असतात. कुशी ल  असून गती मंद असते. तेज वी व सुंदर िदसतात. (५३७) 
 
थूलौधसः पंकलीलारता ताः पिरकीिर्तताः 

नराणां सुखदाियन्य तुः पंचसुता मताः ॥ ५३८ ॥ 
 
कास मोठी असते. िचखलात लोळतात. मानवासं िहतकारी आहेत. ४ िंकवा ५ वळेा िवतात. 

(५३८) 
 
नवसूता मिह य  मिहषा  नरो मैः ॥ 

शीतवषार्िदकालेषु रिक्षत याः यत्नतः ॥ ५३९ ॥ 
 
तान् ा हशी व तरुण रेडे याचें माणसानंी थंडी-पावसापासून रक्षण करावे. (५३९) 
 
मिह यो धेनव ािप नैव योज्याः कृिषिक्षतौ ॥ 

गंधकंुकुमपु पा ैः संध्याकाले िवशेषतः ॥ ५४० ॥ 
 
हशी िंकवा गाई शतेीच्या कामास वापरू नयेत. (वाझं वाटणाऱ्या गाई िंकवा हशी गाडीच्या अगर 

नागंरटीच्या कामास लाव या तर फळतात असा लोकाचार िदसतो) सायंकाळी गंध, कंुकू, फुले, हार 
घालून त्यासं वदंन करावे. (५४०) 

 
संमाननीया ताः ीिभः शुभक याणहेतवे ॥ 

आचतुथार् ादशकं तेषा ंयौवनमीिरतम ॥ ५४१ ॥ 
 
त्यामुळे क याण होते. त्या शुभशकुनी आहेत. चौथ्या वषार्पासून बारा वषार्ंपयत त्याचें तारुण्य 

असते. (५४१) 
 
यौवन या तदेहा ते कायर्योग्या िविनि ताः ॥ 

अतः परं तु जरया पीिडतांगा  ते मताः ॥ ५४२ ॥ 
 
तरुण असेपयत कायर्क्षम असतात. नंतर हातारपणाने त्याचें शरीर जजर्र होते. (५४२) 
 
मिहषाणां परं चायुिर्वशित तु कीिर्तत  ॥ 

िकर्याजाित भेदेन ते मता राजसाधमाः ॥ ५४३ ॥ 
 
मिहषाचें आयु य वीस वष असते. वागणूक व जाितभेदाने ते राजसातील हीन ाणी होत. (५४३) 
 

अथ ादश ेणी (१२) 
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वृषभगुणािद वणर्न  । 
 

बलीवदार्ः स तिवधा जायंते दृढिवकर्माः ॥ 
शुक्ला रक्ता  कृ णा  धू ाः संकीणर्वणर्काः ॥ ५४४ ॥ 

 
ेणी बारावी 

 
वृषभगुणािद वणर्न 

 
सात कारचे वृषभ आहेत. ते पराकर्मी असतात. त्याचें पाढंरा, ताबंडा, काळा, धुरकट, िम  असे 

रंग िदसतात. (५४४) 
 
शंृग यसमायुक्ता दीघर्पुच्छिवभूिषताः ॥ 

ककु मंतो भारसहाः रूपतेजोबलािन्वताः ॥ ५४५ ॥ 
 
दोन िंशगे, शपेटी लाबं, कोळव ेअसून मार सहन करणारे व तेज वी रूपवान असतात. (५४५) 
 
कृषीवलाना ंिनधयः सवर् ािणिहते रताः ॥ 

वािमवात्स यवंत  शांतात्माना  ते मताः ॥ ५४६ ॥ 
 
शतेकऱ्याचें हे धनच आहे. सवर् ाण्यासं िहतावह, मालकाचा लळा असलेले व शातं असतात. 

(५४६) 
 
दृढपादसमायुक्ताः कृत ाः थूलकुिक्षकाः ॥ 

सुखिशक्षायुताः ायो लंबमु का  ते मताः ॥ ५४७ ॥ 
 
पाय मजबतू, कुशी पु , अंड ल बते, िशकिवण्यास सोपे व कृत  असतात. (५४७) 
 
पलालश प यामाकैरन्यमैर्धुरसै तृणैः ॥ 

कु्ष ृ िपपासािदसहाः कायर्दक्षा  ते मताः ॥ ५४८ ॥ 
 
कडबा–पढा, गवत, कोवळे गवत आिण इतर चिव  पाला अथवा गवताच्या कारानंी पोट 

भरणारे, तहान-भकू वगैरे सहन करणारे व कायर्दक्ष असतात. (५४८) 
 
शुभगंधाः शुभाचाराः शुभावतर्िवभूिषताः ॥ 

सुशीला बुि मंत  संपदु ासहेतवः ॥ ५४९ ॥ 
 
शरीर सुगंधी, वागणूक चागंली, चागं या शकुनाचे भोवरे असतात. शीलवान, बुि मान आिण 

संप ी वाढिवणारे आहेत. (५४९) 
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एवंिवधगुणोपेता वृषभा वृषवधर्काः ॥ 

चतुवर्षार्ः पंचवषार् वृषा यौवनमेदुराः ॥ ५५० ॥ 
 
या गुणाचे बलै धमर् वाढिवणारे असतात. चार िंकवा पाच वषार्ंनी तरुण होतात. (५५०) 
 
हैमंतः शिैशरः काल त्वेतेषा ंकामदीपकः ॥ 

वृषा यौवनम ा ते कृतहंुकारनादकाः ॥ ५५१ ॥ 
 
हेमंत, िशिशर या दोन ऋतूत ते माजास येऊन हंभारव (हंभरणे) – डरकाळी देत (टापानंी माती 

उडवीत, िंशगानंी टेपाडास फोडीत), (५५१) 
 
धेनूनां पृ गा ते तु तत्संभोगािभलािषणः ॥ 

ता ािप यौवनोन्म ाः कामवेगेन तािडताः ॥ ५५२ ॥ 
 
गाईच्या मागोमाग भोगासाठी धावतात. गाईसु् ा फळास आले या अस याने – (५५२) 
 
िमथः संभोगमास  ा नुवंित परा ंमुद  ॥ 

तदानीमेव धेनूना ंगभार्त्पि  िनि ता ॥ ५५३ ॥ 
 
आनंदाने प पराचंा संयोग होतो व गभर् धरतो. (५५३) 
 
व पाहारा म ेतर्ा गभर् मसमिन्वताः ॥ 

मंद चाराः फेना याः श िनदर्ापरायणाः ॥ ५५४ ॥ 
 
गाभण गाईंचा आहार कमी होतो व डोळे गरगरतात. शरीर जड होते. त्यामुळे हळू चालतात. 

तोडास फेस येतो. डो यावंर सु ती येते. (५५४) 
 
नीत्वैवं मासदशकं सुवते धेनवः सुता  ॥ 

ायो िनशाया ंसंजाता वत्साः संुदरकायकाः ॥ ५५५ ॥ 
 
दहा मिहन्यानंी गाय िवते. ायः गाय रातर्ी यायली तर वासरू देखणे होते. (५५५) 
 
नेतर्ोन्मीलनमासा  जननी तन्यपाियनः ॥ 

श त् लुितलीलािभः धावनै  िवशेषतः ॥ ५५६ ॥ 
 
डोळे उघड यावर गाईला लुचणारे वासरू ढुशा देणे, उ ा मारणे, धावणे – (५५६) 
 
मोदभरमासा  वृिं  यांित िदने िदने ॥ 
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षण्मासा वृषपोता तु घासभक्षणतत्पराः ॥ ५५७ ॥ 
 
अशा बा यानंदात बागडत िदवसिदवस वाढते. सहा मिहन्यानंी गवत खाऊ लागते – (५५७) 
 
ततः पलाल... भक्षणे तत्परा भृश  ॥ 

नीत्वा कर्मेण थमं वत्सरं च ि तीयक  ॥ ५५८ ॥ 
 
गंभीरगमानािनत्यं संुदरांगसमिन्वताः ॥ 

सुशीलाः शुभ–गंधा  नाथसंपि वधर्काः ॥ ५५९ ॥ 
 
व पुढे कडबा, धान्य खाण्यास िशकते. एक-दोन वष गे यावर ती वासरे डौलाने चालतात. 

शरीरसौ व येते. वभाव ि थर होतो. सुशील होतात. शरीर सुगंधी होते व मालकाची दौलत वाढिवतात. 
(५५९) 

 
चतुवर्षर्वय का ते यौवनेन िवभूिषताः ॥ 

पंचवषर्वय का तु पूणर्यौवन शािलनः ॥ ५६० ॥ 
 
चौथ्या वषार्पासून तारुण्यारंभ होऊन पाच या वषीर् पूणर् वयात येतात. (५६०) 
 
गभर् दा  धेनूना ंकृिषकायार्हका मताः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरु यते ॥ ५६१ ॥ 
 
ते हापासून गाई, गभर्धारणेस व बलै शतेीच्या कायार्ला योग्य होतात. याचें जाितभेद कर्माने 

सागंतो. (५६१) 
 

उक्षाणः । (१) 
 

उक्षाणा ते समाख्याताः थूलदेहाः सुशीलकाः ॥ 
पूणर् ेतागंसंयुक्ताः ऱ्ह व ृंगसमिन्वताः ॥ ५६२ ॥ 

 
उक्षा (१) 

 

ल , सुशील, लख्ख पाढंरे, लहान िंशगे असलेले बलै उक्षा हणावे. (५६२) 
 
संुदराननमान्या  शांतिच ा  ते मताः ॥ 

इंिगत ाः कायर्दक्षा िनतरां भारवािहनः ॥ ५६३ ॥ 
 
त्याचें त ड दशर्नीय असून ते शातं असतात. मन जाणणारे, कायर्दक्ष; भारवाही – (५६३) 
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गंभीरगमना िनत्यं िमताहारा  ते मताः ॥ 

अदं ा बुि मंत  शुभावतार्िदभूिषताः ॥ ५६४ ॥ 
 
चाल डौलात, नेहमी िमताहारी असतात. बुि मान, फटके मारण्यास अयोग्य व शुभसुचक 

भोवऱ्यानंीं शोिभवतं िदसतात. (५६४) 
 

बलीवदार्ः । (२) 
 

बलीवदार् तंुगदेहा िनतरां पुि भासुराः ॥ 
शुक्ला वा रक्तवणार् वा दृढनाडी समिन्वताः ॥ ५६५ ॥ 

 
बलीवदर् (२) 

 

ध पु , पाढंरे िंकवा ताबंडे, साधें मजबतू, उंच ते बलीवदर्. (५६५) 
 
िनतरां र यगातर्ा  वकर् ृंगसमिन्वताः ॥ 

थूलोदरा दीघर्पुच्छा यंतृिच ानुविर्तनः ॥ ५६६ ॥ 
 
अवयव रेखीव, िंशगे वाकडी, ढेरपोटे, शपेटी लाबं व हाकलणाराच्या (मालकाच्या) मजीर्नुरूप 

वागणारे असतात. (५६६) 
 
व पकोपायुता िप पूणर्शौयर्समिन्वताः ॥ 

शरव ेगगमना दीघर्िनः ासमारूताः ॥ ५६७ ॥ 
 
थोडेसे रागीट पण बिल , चपळ, दीघर् ास टाकणारे, (५६७) 
 
सुखसाध्याः कायर्दक्षाः श गजर्नकािरणः ॥ 

अभीरवो दृढपदा घासभक्षणतत्पराः ॥ ५६८ ॥ 
 
सहज िमळणारे, कायर्तत्पर, िडरकणारे, िनभर्य असून पाय मजबतू, गवत खातात. (५६८) 
 
िनतरां भारवाहा  पुरोगा  कीिर्तताः ॥ 
 

ऋषभाः । (३) 
 

दीघर् ृंगसमायुक्ताः कृ णा ते ऋषभा मताः ॥ ५६९ ॥ 
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भारवाही असले तरी जलद चालणारे असतात. 
 

ऋषभ (३) 
 

ऋषभ काळे असून त्याचंी िंशगे लाबं असतात. (५६९) 
 
नािततंुगा नाितनीचा दीघर्पुच्छसमिन्वताः ॥ 

बृहत्ककु मंिडता  थूलोदरसमिन्वताः ॥ ५७० ॥ 
 
मध्यम शरीर, लाबं शपेटी, मोठे कोळवे, ल  पोट. (५७०) 
 
इंिगत ाः कायर्दक्षाः कोपशीला  ते मताः ॥ 

भीरव ते पृ गा  िशक्षणे मरणािन्वताः ॥ ५७१ ॥ 
 
मनकवडे, कायर्शील, रागीट असतात, पण िभतेर् हणून मागेमागे जातात. (तां ातले बलै) 

िशकलेले ध्यानात राहते. (५७१) 
 
व पकामाः सांत्ववाक्यपरा ते पिरकीिर्तताः ॥ 

 
वृषाः ।(४) 

 

वृषा ते शु वणार्क्ताः कोपहीना मुदािन्वताः ॥ ५७२ ॥ 
 
संभोग थोडा, शातं श द आवडतात. 

वृष (४) 
 

पाढंरे, शातं, आनंदी चेहऱ्याचे ते वृष होत. (५७२) 
 
कायर्लोलुपिच ा  दंडनेऽिधककोपनाः ॥ 

रक्तनेतर्ा ऱ्ह वकाया वेगवंत  कीिर्तताः ॥ ५७३ ॥ 
 
कायार्ची फार आवड, पण मारले तर फार रागीट असतात. 
 
डोळे लाल, शरीर ठगणे, वगेाला अिधक असतात. (५७३) 
 
सुशीलाः शुभगंधा  दृढिवकर्ममंिडताः ॥ 

कु्ष ृ भारसहा िनत्य ंशुभावतार्िदसंयुताः ॥ ५७४ ॥ 
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सु वभावी, सुगंधी, तहान-भकू सहन करणारे, आिण शुभफलदायक भोवरे शरीरावर असतात. 
(५७४) 

 
अन वाँसः । (५) अन वा  । (५) 

 

अन वा  स तु िव ेयो धीरः सत्त्वजवािन्वतः ॥ 
नानावणर्समोपेतो गंभीराकृितमंिडतः ॥ ५७५ ॥ 

 
अन वा  (५) 

 

धीर, वगेवान, बलसंप , अनेक रंगाचंा आिण डो यातं भरणारा असेल त्यास अन वा हणतात. 
(५७५) 

 
िंकिचन्मंदगित ािप सुखसाध्य  कीिर्ततः ॥ 

संतताहारलोल  कामवेगेन तािडतः ॥ ५७६ ॥ 
 
याची गती थोडी मंद असते (पावडंा). लौकर िशकतो. पण खादाड व भोगातूर असतो. (५७६) 
 
कुिपतः कूर्रकाय त्कः यौवनेिधकपुि भाक् ॥ 

दृढकायो रोगहीनो नाथकायार्नुकूलकृतः ॥ ५७७।। 
 
रागीट, मारकुटा, तरुणपणी अिधक म त, मजबतू देह, िनरोगी पण धन्याचे कायर् उ म करणारा 

असतो. (५७७) 
 
िनतरां ल णदेह  शुभगंधािदसंयुतः ॥ 
 

महोक्षाः । (६) 
 

महोक्षा ते समाख्याता िनतरा ंतंुगदेहकाः ॥ ५७८ ॥ 
 
शु वणार् वेगपादा िनतरा ंबलशािलनः ॥ 

बृहत्ककुत्समायुक्ता लंबनाभीलता  ते ॥ ५७९ ॥ 
 
याचे शरीर तुकतुकीत व सुवािसक असते. 
 

महोक्षा (६) 
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पूणर् उंच, एकरंगी, चाल जलद व शिक्तमान ही महोक्षलक्षणे आहेत. याचे विंशड मोठे व नाभीचा 
भाग ल बत असतो. (५७८-५७९) 

 
अदं ाः थूलदेहा  मेधासारसमिन्वताः ॥ 

क्षमायुक्ता दीघर्पुच्छा महाकायर् योिजताः ॥ ५८० ॥ 
 
िशक्षा करण्यास अयोग्य, ल , बुि मान व क्षमाशील असतात. याचंी शपेटी लाबं असून मो ा 

कायार्त याचंी योजना करतात. (५८०) 
 
फलदाः वािमनां थूलम तका  पुरोगमाः ॥ 

गंभीराकृतयः कर्ौयर्िवहीनाः सत्वमंिडताः ॥ ५८१ ॥ 
 
मालकाला फलदायी असतात. याचें डोके मोठे असते. पुढे चालणारे; नजरेत भरणारे, साित्त्वक 

हणून कूर्रपणा नसलेले असतात. (५८१) 
 
पूणर्कामाः स गुणा  राजवाहा  ते मताः ॥ 

अलंकृिति या िनत्य ं वािमनां सुखवधर्नाः ॥ ५८२ ॥ 
 
िनरंतर भोगी पण गुणी अस याने ते राजे-रजवा ाचं्या वाहनोपयोगी असतात. यानंा अलंकार 

आवडतात. हे मालकाला सुखी करतात. (५८२) 
 

सौरभेयाः । (७) 
 

सौरभेया महावं या िनतरा ंतंुगदेहकाः ॥ 
चतु करो ितयुताः केिच दिधको ताः ॥ ५८३ ॥ 

 
सौरभेय (७) 

 

उंच शरीराचे, कुलीन, चार हात उंच िंकवा त्याहून अिधक उंच ते सौरभेय होत– (५८३) 
 
शु वणार् महावेगगतयः शांतमानसाः ॥ 

बलतेज सारयुक्ताः सुखसाध्या  ते मताः ॥ ५८४ ॥ 
 
रंग वच्छ, अितचपळ, पण शातं व दमदार असतात. लवकर िशकतात. (५८४) 
 
मकायषु योक्त या महाना दायकाः ॥ 

िनतरां थूलदेहा  लंबनाभीलता  ते ॥ ५८५ ॥ 
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क ाच्या कामास जंुपावे. हे मो ाने िडरकतात. देह ल  व नाभी ल बत असते. (५८५) 
 
अकुर्राः णदेहा  दृढमांसा मनोहराः ॥ 

चंडा राजवाहा  यंतृिचतानुविर्तनः ॥ ५८६ ॥ 
 
याचं्यात खुनशीपणा नाही. शरीर चमकदार व मासंल अस याने सुंदर िदसतात. फार मोठेपणामुळे 

राजवाह ठरून हाकलणाऱ्याच्या मना माणे वागतात. (५८६) 
 
एवं बहुिवधा गावो नानागुणसमुज्ज्वलाः ॥ 

असाध्या भीकरा ंडा दुगुर्णै  समिन्वताः ॥ ५८७ ॥ 
 
या माणे बलै अनेक कारचे व िविवध गुणाचें असतात. त्यातं काही न आरठणारे, मारकुटे, रागीट 

व दुगुर्णी असतात. (५८७) 
 
िकर्यानहार् िंन कायार् जवतेजोिवविर्जताः ॥ 

पर परिवरु ा  ािणभत्सर्नतत्पराः ॥ ५८८ ॥ 
 
ते काय पयोगी होत नाहीत. त्याचें काम िंन  असते. (घाणेर ा कामास वापरले जाणारे) तेज व 

शिक्तहीन असून झ बी करतात. ाण्यासं हुसकावतात. (५८८) 
 
ऱ्ह वगातर्ा  ते वज्यार्ः संततं तु कृषीबलैः ॥ 

ादशाविध तेषा ंतु यौवनं पिरकीिर्तता ॥ ५८९ ॥ 
 
अवयव लहान असलेले बलै शतेकऱ्यानंी वापरू नयेत. त्याचें तारुण्य बारा वषार्ंपयत असते. 

(५८९) 
 
ततः परं हीनमांसा हीनतेजोजवा मताः ॥ 

तत तु जरया क्लांता न योज्याः स यकमर्िण ॥ ५९० ॥ 
 
नंतर ते वगेाने कमी होतात. त्यासं वाधर्क्य येते व थकतात. अशा वळेी त्यासं धान्योत्पादनाच्या 

कामी वापरू नये. (५९०) 
 
वृषभाणा ंपरं चायुिवशितः पिरकीिर्तता ॥ 

िकर्याजाित भेदेन ते मता राजसो माः ॥ ५९१।। 
 
बलै चोवीस वष जगतात. िकर्या व जाितभेदाने ते राजसात उ म होत. (५९१) 
 

अथ तर्योदश ेणी । (१३) 
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धेनुगुणािद वणर्न  ॥ 
 

वृषभै तु यशीलािद संयुताः पुण्यदशर्नाः ॥ 
धेनवो ि िवधा लोके जायंते स मबु यः ॥ ५९२ ॥ 

 
ेणी तेरावी 

 
धेनुगुणािद वणर्न 

 
बलैां माणे गुणशील वागणूक असले या, दशर्नाने पुण्य देणाऱ्या, सू म बु ी असले या धेनू, जगात 

दोन कारच्या आहेत. (५९२) 
 
शुक्ला रक्ता  नीला  कृ णाः संकीणर्वणर्काः ॥ 

दीघर्पुच्छाः क्षीरपूणार्ः ऱ्ह वशंृगै  मंिडताः ॥ ५९३ ॥ 
 
त्याचें पाढंरा, ताबंडा, काळा, िम  असे िविवध रंग असतात. शपेटी लाबं व िंशगे लहान पण 

डौलदार असतात. त्या दुधाळ असतात. (५९३) 
 
पुि भाजो मंदचाराः संुदरांग्य  ता मताः ॥ 

तृण तंबािदभोिजन्यः सवर् ािणिहतेरताः ॥ ५९४ ॥ 
 
ध पु , संथ चालणाऱ्या, देखण्या असून गवतकाडी खाणाऱ्या आिण सवार्ंस िहतकारक असतात. 

(५९४) 
ववत्सवात्स यमान्या नराणा ंके्षमवधर्काः ॥ 

ायो ऱ्ह वककु ुक्ता जववेगसमिन्वताः ॥ ५९५ ॥ 
 
आप या वासरावंर त्याचंी फार माया असते. बहुधा कोळवे लहान असतात. मानवासं 

क याणकारक असून चपळ असतात. (५९५) 
 
शुभगंधाः शुभाचाराः शुभावतार् लंकृताः ॥ 

दिक्षण णामाहर्शीला भूपावना मताः ॥ ५९६ ॥ 
 
शरीर सुवािसक व शरीरावर सुलक्षणी भोवरे असतात. यानंा नम कार; दिक्षणा करावी, राजानंी 

त्याचें संरक्षण करावे. (५९६) 
 
चतुवर्ष तु धेनूना ंयौवनं पिरकीिर्तत  ॥ 

पंचवषार् तेन पूणार्ः स दयण च मंिडताः ॥ ५९७ ॥ 
 
गाई चौथ्या वषीर् वयात येतात. 
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पाच या वषीर् त्या पूणर् वयात येताच सुंदर िदसू लागतात. (५९७) 
 
हेमंतः िशिशरः कलो धेनूना ंकामदायकः ॥ 

धेनुयौवनपूणार्ंगा वृषभा  वी य तत्क्षणा  ॥ ५९८ ॥ 
 
िनभृतं कामस ु ाः कृतहंुकारनादकाः ॥ 

तत्पा र्पृ गाः श  तत्संभोगािभलािषणः ॥ ५९९ ॥ 
 
हेमंत व िशिशर ऋतू हा गभर्धारणेचा काल आहे. तारुण्याने मुसमुसले या गाई, बलैासं पाहून 

तत्क्षणी कामातूर होऊन हंुकार देत संभोगाच्या ओढीने त्याचं्या मागे-पुढे करतात. (५९८-९९) 
 
कामवृि  दा तासां सत्त्वतेजः समिन्वताः ॥ 

पा र्चारािदलीलािभः कामवेगेन तािडताः ॥ ६०० ॥ 
 
त्या सत्व व तेजःसंप  गाई बलैासं काम वृ  करून पाठीवर चढणे, ढुशा देणे अशा िकर्या 

कामवे ा झा यामुळे करतात. (६००) 
 
वृषभेच्छानुविर्तन्यः ा नुवंित परा ंमुद  ॥ 

तदानीमेव तासांतु गभर् ाि त  िनि ताः ॥ ६०१ ॥ 
 
बलैाचं्या इच्छेनुरूप वागून संभोगानंद िमळिवतात. त्याच वळेी त्यासं गभर् धरतो. (६०१) 
 
साधर्मीिलतनेतर्ा  गभर्क्लांतशरीरकाः ॥ 

मंदचारा र यकाया िनदर्ाध्यानािदतत्पराः ॥ ६०२ ॥ 
 
मृदुभ याः पयःपानासक्ता मुिदतमानसाः ॥ 

नीत्वैवं मासदशकं सुवते वत्सिंडभक  ॥ ६०३ ॥ 
 
गाई गाभण असता पुढील लक्षणे िदसतात – डोळे अधर्वट उघडे, शरीर जड, चाल मंद, 

िदसायला मनोहर, झोप व झापड येणे, मऊ पदाथर् खाणे; वारंवार पाणी िपणे, चेहरा आनंदी िदसणे. 
 
दहा मिहन्यानंी गाय िवते. (६०२–३) 
 
ायो गावः चतुः पंच पुतर्दाः पिरकीिर्तताः ॥ 

शांतिच ाः कर्ौयर्हीनाः गृहाणा ंभूषणा मताः ॥ ६०४ ॥ 
 
गाई आप या तारुण्यात चार िंकवा पाच वळेा िवतात. त्या शातं, कूर्र नस याने घराचे भषूण 

समजतात. (६०४) 
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एतासा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरु यते ॥ 
 

गावः । (१) 
 

गावा ता तु समाख्याताः शु वणर्िवभूिषताः ॥ ६०५ ॥ 
 
संततं ािच ा  ऱ्ह व ृंगसमिन्वताः ॥ 

नािततंुगा नाितनीचा मंजुनेतर्मनोहराः ॥ ६०६ ॥ 
 
मंजुवक्तर्ा मंदचारा दीघर्पुच्छसमिन्वताः ॥ 

तेजः सत्वसमोपेताः शुभनादा  ता मताः ॥ ६०७ ॥ 
 
आता कर्माने त्याचें जाितभेद सागंतो. 
 

गाय (१) 
 

पाढंरी, एकवणीर्, आनंदी, लहान पण डौलदार िंशगाचंी गाय हणावी. गाईचा बाधंा मध्यम, डोळे 
चमकदार, सुंदर मुख, चाल मंद, शपेटी लाबं, लव तुकतुकीत असून ध्वनी सुलक्षणी समजतात. (६०५–
७) 

 
अलंकृिति या िनत्य ं व पाहाराः कीिर्तताः ॥ 

मृदु पशार्  िनतरां यौवने पु देहकाः ॥ ६०८।। 
 
सजण्यानटण्याची आवड असते. खाणे थोडे, पशर् मऊ असून तरुणपणी शरीर पु  िदसते. (६०८) 
 

धेनवः । (२) 
 

नानावणर्समोपेता धेनवा ताः कीिर्तताः ॥ 
पृ भागे मुखे कुक्षौ ेता रक्ता कृ णकाः ॥ ६०९ ॥ 

 
धेनू (२) 

 

अनेक रंग असले या गाई धेनू होत. त्याचें त ड, पाठ, कुशी ताबं ा िंकवा का या असतात. 
(६०९) 

 
िंकिच वयुताः िंकिच ुगंशंृगिवभूिषताः ॥ 
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अीषतंुगशरीरा  गंभीरध्विनकंठकाः ॥ ६१० ॥ 
 
िंशगे जरा मोठी, चाल जलद, काहीशा उंच व हंभारव घुमणारा असतो. (६१०) 
 
िनतरां दीघर्पुच्छा  णदेहा  ता मताः ॥ 

रोगहीनाः शातंिच ा तेजः सत्त्विवभूिषताः ॥ ६११ ॥ 
 
याचें शपूेट लाबंसडक असते. िदसायला सुदंर असतात. िनरोगी, शातं, तेजि वनी व बिल  

असतात. (६११) 
 
मेिप कोपहींना ादंडयाः के्षमिववधर्काः ॥ 

दृढ मृितसमोपेताः वािमवात्स यबंधुराः ॥ ६१२।। 
 
क  झाले तरी राग नसतो. त्यानंा मारू नये. धेनू क याणकारी आहेत. त्याचंी आठवण प ी 

असते. शरीराचा गंध मन स  करणारा असतो. (६१२) 
 
िंकिचद भीरु वभावा  शुभगंधािदमािनताः ॥ 

एवं बहुिवधा गावो गुणवणर्िकर्यािदिभः ॥ ६१३ ॥ 
 
मालकाचा लळा असतो. थो ा िभत्र्या असतात. गुण, रंग व कायर् या भेदाने धेनू अनेक कारच्या 

िदसतात. (६१३) 
 
सवार् ताः ायशो िनत्यं कर्ौयर्हीना िविनि ताः ॥ 

वेच्छासंचारशीला  सवर् ािणिहते रताः ॥ ६१४ ॥ 
 
परंतु बहुधा त्या सग या (जातींच्या) गाई िनःसंशय शातं असतात. त्यासं यथेच्छ िंहडणे आवडते. 

सव पयोगी आहेत. (६१४) 
 
धमर्-देवी वरूिपण्यः वा यारोग्यिददायकाः ॥ 

यत्नतो रिक्षत या  ीित ािन्वतैनर्रैः ॥ ६१५ ॥ 
 
त्या धमार्चे िंकवा देवीचे मूतर्रूप होत. धन्याला आरोग्यदायी आहेत. हणून लोकानंी मो ा ेमाने 

व ेने त्याचें पालन व रक्षण यत्नपूवर्क करावे. (६१५) 
 
सवार्सामिप धेनूना ंवृषव ौवनं वयः ॥ 

िकर्याजाित भदेन ता मता राजसो माः ॥ ६१६ ॥ 
 
गाईंचे तारुण्य बलैां माणेच असते. िकर्या व जाती िभ  त्यामुळे त्या राजस पशूतं े  समजतात. 

(६१६) 
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अथ चतुदर्श ेणी ।(१४) 

 
अजगुणािद वणर्न  । 

 

अजाः पंचिवधा लोके जायंते ऱ्ह वकायकाः ॥ 
ेता रक्ता तथा कृ णा धू ाः संकीणर्वणर्काः ॥ ६१७ ॥ 

 
ेणी चौदावी 

 
बोकडगुणािद वणर्न 

 

शरीराने लहान, रंगाने पाढंरे, ताबंडे, काळे, धूसर, िम  वणार्चे बोकड पाच कारचे िदसतात. 
(६१७) 

 
देवाना ंबिलयोग्या  नरांणा सौख्यहेतवः ॥ 

मंदबुि युताः ायो यंतृिच ानुविर्तनः ॥ ६१८ ॥ 
 
देवाकंिरता बळी देण्यासाठी हे योग्य होत. माणसासही िहतकारक आहेत. याचंी बु ी मंद असून 

धन्याच्या मनासारखे वागतात. (६१८) 
 
अदं ाः पूणर्कामा  मृदुमांसा मृदुत्वचः ॥ 

शांत वरूपा िनतरा ंभीरव त्विरतकर्माः ॥ ६१९ ॥ 
 
फटकारण्यास अपातर्, सतत संभोग करणारे आहेत. कातडी, मासं लुसलुशीत असते. शातं पण 

िभतेर्, तुरुतुरु चालणारे असतात. (६९९) 
 
कटुपतर्तृणाहाराः लंबकणार्  ते मताः ॥ 

लंबमु काः कु्षदर्वालाः कु्षदर् ृंग यािन्वताः ॥ ६२० ॥ 
 
कडू, ितखट पाने खातात. याचें कान लाबं असतात. आंडकोश लाबंट; शपूेट थोटे, दोन लहान 

िंशगे असतात. (६२०) 
 
क्षीरमांस दानेन नराणां पु वधर्काः ॥ 

शकृन्मूतर् दानेन स यके्षतर्फल दाः ॥ ६२१ ॥ 
 
याचें दूध व मासं मानवास पु  करते. आिण मूत व ल ानंी शतेातील पीक वाढते. (६२१) 
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एतेषा ंकामकाल तु वसंत शरदौ मतौः ॥ 
छागा ि वषार् िनतंरा यौवनेन िवभूिषताः ॥ ६२२ ॥ 

 
–मादी वणर्न – 

 

वसंत व शरद ऋतु हा काल त्याचं्या संभोगाचा आहे. दोन अषार्ंनी अज तरुण होतात. (६२२) 
   
अजासंभोगलोला  धावंित पिरतो भृश  ॥ 

ता ािप यौवन या ता तु यकामात्मका भृश  ॥ ६२३ ॥ 
 
ा नुवंत्यजसयोगं ततर् ततर् यथेच्छतः ॥ 

तदानीमेव तासा ंतु गभर् ाि त  िनि ताः ॥ ६२४ ॥ 
 
त्या वळेी शळेीच्या मागे भोगलालसेने धावतात. त्याही त्याचं्या माणेच कामातूर झाले या अस याने 

त्या वारंवार भोग िमळिवतात व त्यासं गभर् ा ती होते. (६२४)  
 
सवार् ता ि ितर्सुता एकगभण िनि ताः ॥ 

सुतदाः ितवष ता गुरुगभर्भरािन्वताः ॥ ६२५ ॥ 
 
शे या दरवषीर् करडे घालतात. त्येक खेपेस त्यासं दोन िंकवा तीन करडे होतात. (६२५) 
 
चतुरः पंचमासान्वा नीत्वा सत्त्वसमिन्वताः ॥ 

सुवते छागतनय ंराितर्काले िवशेषतः ॥ ६२६ ॥ 
 
गाभण रािह यापासून चौथ्या िंकवा पाच या मिहन्यानंतर बहुधा रातर्ी त्या शे या िवतात. (६२६) 
 
जाता तु तनया मातुः तन्यपानरता मुहुः ॥ 

कर्मेण वृि भाज ते छागवन्मातृपोिषताः ॥ ६२७ ॥ 
 
मातेबरोबर िंहडणारे करडू दूध िपऊन वाढीस लागते, (६२७) 
 
यौवनाय क पंते लुितकर्ीडनकैरिप 

एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनग ते ॥ ६२८ ॥ 
 
आिण खेळत-बागडत हळूहळू मोठे होते. याचें जाितभेद कर्माने सागंतो. (६२८) 
 

अजाः । (१) 
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ेतवणार् अजा ोक्ताः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 
सतताहारलोला  िनतरां लंबमु ककाः ॥ ६२९ ॥ 

 
अज (१) The Markhor (Capra falconeri) 

 
थोडेसे उंच व पाढंऱ्या रंगाचे बोकड अज होत. याचें वृषण लाबंोडे असून हे खादाड असतात. 

(६२९) 
 
तनुदीघर् ृंगयुताः कंठे मिणसमिन्वताः ॥ 

मवृि युताः केिचच्छरव वेगगािमनः ॥ ६३० ॥ 
 
िंशगे लाबं परंतु जाडीने बारीक असतात. ग याशी मणी असतो. काही दमतात तर काही 

बाणासारखे चपलगती असतात. (६३०) 
 
दृढपा चारा  संुदरावयवा मताः ॥ 

थूलोदरा म ेतर्ा गग्ददगध्विनकािरणः ॥ ६३१ ॥ 
 
याचें पाय मजबतू असून अवयव सुरेख असतात. डोळे चचंल, पोट मोठे, आवाज अडखळत येतो. 

(६३१) 
 
संततं शांतिच ा  सवर् ािणिहते रताः ॥ 

यौवने पुि भाज ते नयनानंददाियनः ॥ ६३२ ॥ 
 
नेहमी शातं व सवार्ंचे िहत करणारे असतात. तरुणपणी ते पु  होऊन नयनमनोहर िदसतात. 

(६३२) 
 
अदं ाः पूणर्कामा  नाथसौख्यिववधर्काः ॥ 
 

छागाः । (२) 
 

रक्तवणर्शरीरा तु छागा िनगिदता बुधैः ॥ ६३३ ॥ 
 
मारण्यास अयोग्य, संभोगासक्त व मालकाला सुखी करणारे आहेत. 
 

छाग (२) The Himalayan Tahr (Hemitradus jemlahicus) 
 

ताबंडा रंग छाग जातीच्या अजाचंा असतो असे ाते हणतात. (६३३) 
 
मृदुत्वङ्मांससिहताः सुशीलाः शुभगंिधनः ॥ 
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कोपहीनाः शांतिच ा िमताहारा  ते मताः ॥ ६३४ ॥ 
 
याचें मासं व त्वचा मऊ असते. हे गरीब असून याचें शरीर सुगंधी असते. 
 
कर्ोधरिहत, शातंवृ ी, मोजके खाणे ही याचंी लक्षणे िदसतात. (६३४) 
 
तनु ृंगयुताः िंकिच  वेगपादा  िनि ताः ॥ 

समय ा  ते ायः किथताः थूलकुिक्षकाः ॥ ६३५ ॥ 
 
यातंील काहींची िंशगे लहान असतात. पायाने हे चपळ आहेत. यानंा वळेेचे ान असते. कुशीत 

ल  असतात. (६३५) 
 
छायासु वासिनरता भेरीताडनभीरवः ॥ 

व पकामाः सांत्ववाक्यरता मंदरवा मताः ॥ ६३६ ॥ 
 
यानंा सावलीत बसणे आवडते. ढोल, नगाऱ्याच्या आवाजाला हे िभतात. संभोग थोडा, आवाज मंद 

(हळू व संथ) असून गोड श द आवडणारे असतात. (६३६) 
 

मेषाः । (३) 
 

कृ णवणर्शरीरा तु मेषा मंदजवा मताः ॥ 
भृशं मृदुत्वग्देहा  कोप फूिर्तसमािन्वताः ॥ ६३७ ॥ 

 
मेष (३) The Nilgiri Tahr (Hemitragus hylocrius) 

मेष त्यानंा हणाव ेकी जे काळे व मंदगती असतात. शरीर व त्वचा मऊ, कोिप  असतात. (६३७) 
 
कामं मनो ाकृतयः गंभीरध्विनकंठकाः ॥ 

कृशदेहा वेगपादाः ककर् श थलचािरणः ॥ ६३८ ॥ 
 
कंठातून गंभीर आवाज येतो. रूप मनोहर असते. देह िकडिकडीत, पाय चपल असून 

माळजिमनीवर िंहडतात. (६३८) 
 
महीधरारण्यतलचािरणो यंतृवत्सलाः ॥ 

यथूयुक्ता यिद भृशं दुःखातार् मितशून्यकाः ॥ ६३९ ॥ 
 
ड गरकपारी, अरण्यातंील सपाट देशात िंहडतात. धन्यावर ेम करतात. कळपाने राहतात. 

दुःख झाले असता बु ी नाहीशी होते. (६३९) 
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लेट कर्. १३

मृग – The Chital (Axis axis) – E. Hanumantha Rao 
  



 

अनुकर्मिणका

लेट कर्. १४

कुरंग – The Fourhorned Antelope (Tetracerus quadricornis) – E. P. Gee 
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लेट कर्. १५

कृ णसार – Blackbuck (Antilope cervicapra) – E. P. Gee 
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लेट कर्. १६

रूरू – The Thamin (Cervus eldi) – E. P. Gee
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भृशं िनदर्ाल यजडाः पंकभू यािदभीरवः ॥ 

कंटक थलसंचारलोलुपा रक्तनेतर्काः ॥ ६४० ॥ 
 
झोप व आळसामुळे जड झालेले, िचखलवट भमूीला िभतेर्, का ाकु ातूंन िहडायला हापापलेले 

व ताबं ा डो याचें असतात. (६४०) 
 

वृ णयः (४) 
 

वृ णय ते सि ाये छायाधू वणर्काः ॥ 
भृशककर् शदीघार्ंगरुहसंछ देहकाः ॥ ६४१ ॥ 

   
वृ णी (४) The Wild Goat (Capra hircus) 

 
वृ णी अजाचंा रंग सावलीसारखा काळा िंकवा धुरासारखा (धूसर) असतो. याचं्या अंगावर राठ व 

लाबं केस असतात. (६४१) 
 
कृ ण ृंग ययुताः कुक्षौ कंठे मुखे तथा ॥ 

वणार्ंतरसमोपेताः थूलोदरसमिन्वताः ॥ ६४२ ॥ 
 
दोन काळी िंशगे असून कुशी, कंठ, मुख यावंर वगेळा रंग िदसून येतो. पोट सुटलेले असते. (६४२) 
 
िनतरां मंदगमनाः व पकामा  ते मताः ॥ 

बालेऽतीतेत्वसाध्या ते भीषणाकृतयो मताः ॥ ६४३ ॥ 
 
अगदी सावकाश चालतात. संभोगि य आहेत. बालपण संप यानंतर ते ता यात येत नाहीत. आिण 

भयंकर िदसतात. (६४३) 
 
कु्षत्कालेत्यंतकोपा  छागांतरभय दाः ॥ 
 

एडकाः । (५) 
 

मुखे कुक्षौ पृ भागे वणार्ंतरसमुज्ज्वलाः ॥ ६४४ ॥ 
 
भकू लागली की रागीट होतात. ते आपसात झुंज घेतात व एकमेकानंा भीती िनमार्ण करतात. 
 

एडका (५) The Nayan or Great Tibetan Sheep 
(Ouis ammon hodgsoni) 
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त ड, कुशी आिण पाठीवर िनराळा रंग िदसणारे ते एडके. (६४४) 
 
अगांतरेषु ये ायो वणार्ंतरसमिन्वताः ।। 

एडका ते समुि ाः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ ६४५ ॥ 
 
त्येक अंगावर िनरिनराळे रंग िदसतात. एडक्याचें शरीर थोडे उंच असते. (६४५) 

 
श ि नादकंठा  पूणर्कामा  ते मताः ॥ 

थूलोदराः पु कायाः िनतरा ंदीघर्पादकाः ॥ ६४६ ॥ 
 
कंठातून आवाज येतो. ते संभोगासक्त आहेत. शरीर पु ट, पोट थूल व पाय लाबं असतात. 

(६४६) 
 
पतनािदषु दक्षा  सुतरां वेगगािमनः ॥ 

शीतवाताध्वखेदािदसहा ते पिरकीिर्तताः ॥ ६४७ ॥ 
 
उ ा मारण्यात तरबेज व चपळ असतात. थंडी, वारा, वाटचालीचे म सहन करू शकतात. 

(६४७) 
 
एवं बहुिवधा छागा नानावणर्िवरािजताः ॥ 

वणर्िंबदुशरीरा  वणर्मंडलकायकाः ॥ ६४८ ॥ 
 
असे अनेक कारचे अज आहेत. त्याचें रंग अनेक, तऱ्हेतऱ्हेचे िठपके िंकवा अंगावर गोल िठपकेही 

असतात. (६४८) 
 
अजतु य वरूपािदसंयुता त्वजयोिषतः ॥ 

पृथूघसः ृंगहीनाः ायश ताः कीिर्तताः ॥ ६४९ ॥ 
 
शे या-म ा-बकऱ्याही नरां माणेच असतात. पण त्यासं बहुधा िंशगे नसतात. कास पु  असते. 

(६४९) 
 
मधुरक्षीरदाियन्यः शुभगंधिवभूिषताः ॥ 

सुखशुक्षाः मृितयुता नाथवात्स यमंिडताः ॥ ६५० ॥ 
 
याचें दुग्ध मधूर असते. शरीरगंध चागंला असतो. त्या व ते लौकर िशकतात. आठवण चागंली.  

मालकाचा लळा असतो. (६५०) 
 
िनतरां शांतिच ा  मधुरारवसंयुताः ॥ 
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शीतवातातपािद यो भीता ता गिदता बुधैः ॥ ६५१ ॥ 
 
पूणर् शातं, ध्वनी मधुर, पण थंडी, वारा, ऊन वगैरस िभतात असे जाणकार हणतात. (६५१) 
 
व पाहाराः संुदरांग्यः मंगलावाि तहेतवः ॥ 

बहुपुतर् दाियन्यच्छायावासैकतत्पराः ॥ ६५२ ॥ 
 
मा ा थोडे खातात. सुंदर िदसतात. मंगलकारक समज या जातात. संतती भरपूर असते. 

सावलीतच राहणे आवडते. (६५२) 
 
आि तीयात्स तमांतं तेषा ंयौवनभीिरत  ॥ 

अतः परं ते जरया पीिडता  कीिर्तताः ॥ ६५३ ॥ 
 
दुसऱ्या वषार्पासून सात या वषार्पयत त्याचें तारुण्य असते. नंतर त्यासं हातारपण येऊन तर्ास 

होऊ लागतो. (६५३) 
 
यत्नतो रिक्षत या  जराकाले िवशेषतः ॥ 

नववषार्िण परममायु तेषामुदीिरत  ॥ ६५४ ॥ 
 
यासाठी िवशषे करून हातारपणी त्यासं साभंाळाव.े त्याचें आयु य ९ वष असते. (६५४) 
 
िकर्याजाित भेदेन ते तु राजसमध्यमाः ॥ 
 

अथ पंचदश ेणी । (१५) 
 

हिरणगुणािद वणर्न । 
 

चतुदर्शिवधा लोके हिरणाः सभवंित िह ॥ ६५५ ॥ 
 
िकर्या व जाितभेदाने ते रजोगुणी ाण्यातं मध्यम गणतात. 
 

ेणी पंधरावी 
 

हिरणगुणािद वणर्न 
 

हिरणाचें चौदा कार संभवतात. (६५५) 
 
रक्ताः पीता थथा कृ णा नानािंब ंकनािन्वताः ॥ 
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शांत वरूपाः सततं नयनानंददाियनः ॥ ६५६ ॥ 
 
ताबंडे, िपवळट काळे िंकवा िनरिनराळे रंगीत िठपक्याचें िदसतात. ते शातं असून ेक्षणीय 

असतात. (६५६) 
 
शाखाशंृगसमायुक्ताः संुदरावयवा मताः ॥ 

शु ा िनतांतं सततं पूणर्कामसमिन्वताः ॥ ६५७ ॥ 
 
काहींची िंशगे फां ासंारखी असतात. शरीरसौ व असते. पूणर्पणे वच्छ व पूणर्कामी असतात. 

(६५७) 
 
ऱ्ह वपुच्छाः कृशपदा िवशालनयना  ते ॥ 

दीघर्वक्तर्ाः श दभीताः शरव ेगगािमनः ॥ ६५८ ॥ 
 
शपूेट थोटे, पाय सडपातळ, डोळे मोठे व त ड लाबं असते. आवाजाला िभतात. बाणासारखे 

वगेवान असतात. (६५८) 
 
वने जनपदे वासलोला यथूोत्सुका  ते ॥ 

मृदु पशार् भीरव  सवर् ािणिहते रताः ॥ ६५९ ॥ 
 
रानातं, नगरातं राहणारे, कळपाने िंहडणारे असतात. शरीर लुसलुशीत असते. िभतेर् पण नेहमी 

ाण्याचें िहत करणारे असतात. (६५९) 
 
कोपािद दुगुर्णैहीर्ताः सततं भोगकांिक्षणः ॥ 

गर्हांगणिवभूषा ते रत्नािन नृपवे मना  ॥ ६६० ॥ 
 
राग वगैरे दुगुर्ण नसतात. नेहमी रितकर्ीडा हवी असते. घरापुढील अंगणाचे हे भषूण आहेत. 

राजवा ातील जणू रत्नेच हणाना! (६६०) 
 
कामवृि कराः पंुसा ंयुवतीना ंिवशेषतः ॥ 

पूता  पूतसंचाराः वादुमांसोपशोिभताः ॥ ६६१ ॥ 
 
पुरुषाचंी िवशषेतः ि याचंी कामवृ ी करणारे असतात. वच्छ, वच्छ जागेत िंहडणे, लुसलुशीत 

मासंाने शोभतात. (६६१) 
 
तृणपतर्ािशनः ायो नाथवात्स यमंिडताः ॥ 

व पाहारा  िनतरां बा यकर्ीडाहर्का  ते ॥ ६६२ ॥ 
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गवतपाने खाणारे. धन्याचे ेम िमळिवतात. थोडे खाणारे व लहान मुलासं खेळणे हणून योग्य 
असतात. (६६२) 

 
नाना लुितकराः श ि लासैक योजनाः ॥ 

एतेषा ंकामकाल तु वसंतगर्ी मकौ मतौ ॥ ६६३ ॥ 
 
तऱ्हेतऱ्हेच्या उ ा मारतात. िवलास हेच त्याचें कारण होय. 
 
वसंत व गर्ी म ऋतूत काम वाढतो. (६६३) 
 
ितर्वषार् हिरणाः ा तयौवना मंजुगातर्काः ॥ 

कामस ु िच ा ते हिरणी पा र्विर्तनः ॥ ६६४ ॥ 
 
तीन वषार्ंचे हिरण तरुण होतात. त्याचें अवयव रेखीव िदसतात. त्या वयात संभोगसुखासाठी ते 

हिरणींभोवती रंुजी घालतात. (६६४) 
 
तत्संभोगािभलाषेण राितर्कालािभकांिक्षणः ॥ 

हिरण्यो यौवनारूढाः कामसंपूणर्मानसाः ॥ ६६५ ॥ 
 
तरुण हिरणी कामाकुल झाले या असतात. त्याचं्याशी रितसुखाची इच्छा धरून रातर्ीची वाट 

पाहतात. (६६५) 
 
हिरणैः ा तसंभोगा तदा िनदर्ापरायणाः ॥ 

ा तसत्त्वोदयाः क्लांतदेहा ता तु िदने िदने ॥ ६६६ ॥ 
 
िनदर्ापरा िमताहारा गभर्भारेण पीिडताः ॥ 

चतुरो वा पंच मासा  नीत्वा तु मृगयोिषतः ॥ ६६७ ॥ 
 
सुवते हिरणं ायो राितर्कर्ाले िवशेषतः ॥ 

जाता ते मृगिंडभा तु जननी तन्यपाियनः ॥ ६६८ ॥ 
 
संभोग देताच हिरणी गाभण राहतात व उ रो र झोपाळू होतात. झोपाळू हिरणी माणात खातात. 

गभार्चा त्यासं भार होतो. चार िंकवा पाच मिहन्याचंी िवतात. हिरणी बहुधा रातर्ी सावतात. पाडसे 
अंगावरील दुधावर वाढतात. (६६६–६६८) 

 
जननीरिक्षताः स यक्काले काले िवशेषतः ॥ 

तृणपतर्ािदभक्षा ते मातृवृि माि ताः  ॥ ६६९ ॥ 
 
वृि मासा  मनुजनयनो ासकािरणः ॥ 
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यौवने पुि भाज ते युवतीजनमोददाः ॥ ६७० ॥ 
 
मातेच्या पाखरेखाली गवतपाने खात ती वाढतात. त्यासं पाहून मन हरखून जाते. तरुण होताच 

ि यानंा मोह उत्प  करणारे होतात. (६६९–६७०) 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरु यते ॥ 
 

मृगाः । (१) 
 

मृगा तु हिरणाः पीतवणार् तंुगशरीरकाः ॥ ६७१ ॥ 
 
नानावणार्ंकनोपेता िनतरा ंवेगगािमनः ॥ 

शाखािवहीन ृंगा  कामपूणार्  ते मताः ॥ ६७२ ॥ 
 
आता कर्माने याचें जाितभेद सागंतो. 
 

मृग (१) The Chital (Axis axis) 
 

मृग श द हिरणाथर्क आहे. हिरणे उंच, िपवळी, अनेक िठपक्याचंी असतात. फार चपळ असतात. 
िंशगानंा फाटे असतात. ते संभोगातुर आहेत. (६७१–६७२) 

 
शुभगंधशरीरा  छायावासैकलोलुपाः ॥ 

मनु यवशमाप ा िनतरां भीितसंयुताः ॥ ६७३ ॥ 
 
शरीरगंध चागंला, सावलीत बसणे त्यासं आवडते. माणसाच्या तावडीत सापड यास अितशय 

िभतात. (६७३) 
 
िमताहारा मंदनादाः कृशावयवभूिषताः ॥ 
 

कुरंगाः । (२) 
 

कुरंगा रक्तवणार् तु िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ ६७४ ॥ 
 
आहार माणात, आवाज लहान व अवयव सडपातळ असतात. 
 

कुरंग (२) The Fourhorned Antelope 
(Tetracerus quadricornis) 

 
ताबं ा रंगाचे आिण काहीसे लहान असणारे कुरंग समजतात. (६७४) 
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शाखा ृंगसमायुक्ता िवशालनयना  ते ॥ 

छागतु यमुखोपेताः श  चवर्णतत्पराः ॥ ६७५ ॥ 
 
याचं्या िंशगानंा फाटे असून डोळे मोठे असतात. त ड बकऱ्यासारखे व सारखे रवंथ करीत खातात. 

(६७५) 
 
िनतरां संुदरांगा  बुि मंत  ते मताः ॥ 

भृशं लालनलोला  संततं शांतमानसाः ॥ ६७६ ॥ 
 
हे सुदंर व बुि मान आहेत. वारंवार कुरवाळणे आवडणारे व शातं आहेत. (६७६) 
 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंदुगुर्णै  िवविर्जताः ॥ 

कृत ा यौवने म ा गीतािद वणोत्सुकाः ॥ ६७७ ॥ 
 
गोड श द ि य असून दुगुर्णरिहत असतात. कृत  राहतात. तरुणपणी माज येतो. गाणे ऐकण्याची 

आवड असते. (६७७) 
 
तेजःसत्त्वसमोपेताः क्षांितयुक्ता  ते मताः ॥ 
 

वातायुहिरणाः । (३) 
 

वातायुहिरणाः कामं वनवासैकलोलुपाः ॥ ६७८ ॥ 
 
तेज वी, बलवान व शातं असतात. 
 

वातायु (३) 
 

वातायु केवळ रानातच राहातात. (६७८) 
 
मृगयारिसकाः श  लुितकेिलषु लालसाः ॥ 

जनसंचारभीता  शरल या  ते मताः ॥ ६७९ ॥ 
 
िशकारीचा शौक व उ ा मारण्याची आवड असते. माणसास िभतात. बाणाच्या ट यात असले तर 

िमळतात. (६७९) 
 
िनतरां वेगपादा  नानािंब कनािन्वताः ॥ 

मनु यवशमाप ा भीतभीता  ते मताः ॥ ६८० ॥ 
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पायाने चपळ. अनेक िठपके असतात. माणसाने पकड यास अित िभतेर् िदसतात. (६८०) 
 
न िचरं जीिवनो गेहे नरगंधासिह णवः ॥ 

थूल ृंगसमोपेताः िंकिच ीघर्मुखा  ते ॥ ६८१ ॥ 
 
हे घरी फार िदवस जगत नाहीत. माणसाचा वास त्यासं सहन होत नाही. िंशगे जाड असतात. 

काहींचे त ड लाबं असते. (६८१) 
 

हिरणाः । (४) 
 

िवशालमंजुनेतर्ा  ते मृगा हिरणा मताः ॥ 
मानवैः सह वासोक्ता लतापु पािददशर्काः ॥ ६८२ ॥ 

 
हिरण (४) Female of Black buck 

 
मोठे पण सुंदर डोळे असलेले मृग हणजेच हिरण. हे माणसाळतात. वलेी-फुलाकंडे एकटक 

पाहतात. (६८२) 
 
मेघाडंबरभीता  श  सिललपाियनः ॥ 

शाखाशंृगा  त ीनशंृगाः केिच  ते मताः ॥ ६८३ ॥ 
   
मेघगजर्नेला िभतात. वारंवार पाणी िपतात. काहींच्या िंशगानंा फाटे असतात तर काहींना नसतात. 

(६८३) 
   
पृ े मुखे कुिक्षभागे वणार्ंतरसमुज्ज्वलाः ॥ 

युवतीलालनोत्साहाः संततं केिलतत्पराः ॥ ६८४ ॥ 
 
पाठ, त ड व कुशीच्या जागी रंग वगेळा असतो. हिरणींचा अनुनय करण्यात पटाईत व नेहमी 

कर्ीडातत्पर असतात. (६८४) 
 
िमताहाराः व पिनदर्ाः बंधे िच ािर्तपीिडताः ॥ 
 

वातमृगाः । (५) 
 

किथता ते वातमृगा वायुव ेगगािमनः ॥ ६८५ ॥ 
 
आहार थोडा, झोप थोडी, पकडले तर मनाने खचतात. 
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वातमृग (५) 

 

वातमृग नावा माणे वाऱ्यासारखे पळतात. (६८५) 
 
शरैरल या ते ायो महारण्यिनवािसनः ॥ 

वयू ंशिवमुखाः कृशांगा दीघर्पादकाः ॥ ६८६ ॥ 
 
गहन अरण्यात राहात अस याने बाणाचं्या ट यात येत नाहीत. कळपािशवाय राहात नाहीत. शरीर 

सडपातळ व पाय लाबं असातत. (६८६) 
 
ितरोधानसमथार्  नरगंधासिह णवः ॥ 

बहुशाखा ृंगयुताः व पकोप पीिडताः ॥ ६८७ ॥ 
 
लपण्यात तरबेज असून माणसाचा वास सहन होत नाही. 
 
याचं्या िंशगासं अनेक शाखा असतात. थोडेसे रागावतातही. (६८७) 
 
यथू ा मित ा नाशभाज  ते मताः ॥ 

वनेचरैरल या ते वेच्छासंचािरणो मतः ॥ ६८८ ॥ 
 
कळपातून फुटले अगर चुकले तर िम  होतात व नाश पावतात. िशकाऱ्यास सहसा िमळत 

नाहीत. ते वैर संचारी होत. (६८८) 
 

कृ णसाराः । (६) Black Buck (Antilope cervicapra) 
 

नानावणर्किंब ा ा नानावणर्कमंडलाः ॥ 
ये सदा घासवक्तर्ा  कृ णसारा तु ते मताः ॥ ६८९ ॥ 

 
कृ णसार (६) Black buck (Antilope cervicapra) 

 
नानािवध रंगीत िठपके िंकवा वतुर्ळे अंगावर असलेले आिण नेहमी मुखात घास भरलेले हिरण 

कृ णसार नावाने ओळखले जातात. (६८९) 
 
जंघयोः कुिक्षभागे च वणार्तरसमुज्ज्वलाः ॥ 

शेषावयवकृ णा  शुभगंधिवभूिषताः ॥ ६९० ॥ 
 
जाघंा व कुशींचा रंग िनराळा असतो. इतर अवयव काळे असतात. याचं्या अंगास सुगंध असतो. 

(६९०) 
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शाखािवहीनशंृगा ते ायश ते कीिर्तताः ॥ 

िनतरां पूतदेहा  मनो ावयवैयुर्ताः ॥ ६९१ ॥ 
 
बहुधा िंशगासं फाटे नसतात. शरीर वच्छ असते. अवयव रेखीव असतात. (६९१) 
 
वनवासि याः ायो मनु यवशविर्तनः ॥ 

शुभ ासािनला त्वेते थूलोदरसमुज्ज्वलाः ॥ ६९२ ॥ 
 
नेहमी अरण्यात राहात असले तरी मनु याचं्या ता यात येतात. याचा उच्छ्वास शुभ मानतात. पोट 

ल  असते. (६९२) 
 
सततं वेगगतयो यौवनो भृशपोषणाः ॥ 
 

रूरवः । (७) 
 

रूरव ते समाख्याता ये भृशं बहुशािखनः ॥ ६९३ ॥ 
 
सदैव चपळ असतात. तरुणपणी पोसण्यास योग्य. 
 

रूरू (७) The Thamin (Cervus eldi) 
 

िंशगासं अनेक फाटे असले तर त्यासं रूरू हणतात. (६९३) 
 
िंकिच ुगंशरीरा नानावणर्किंबदवः ॥ 

बृहत्खुरा दीघर्कंठाः िंकिचि कृतदेहकाः ॥ ६९४ ॥ 
 
हे थोडे उंच असतात. शरीरावर िठपके असतात. खूर मोठे, कंठ लाबं पण देह थोडा बेडौल असतो. 

(६९४) 
 
मंदवेगा मंदबलाः संतताहारलोलुपाः ॥ 

शीतातपसहाः शांता मृदुरोमावलीयुताः ॥ ६९५ ॥ 
 
वगे आिण शक्ती कमी असते. खाण्याची हाव असते. थंडी, ऊन सहन होते. शातं, केस मऊ 

असतात. (६९५) 
 
िनतरां श दभीता  िनदर्ाल यािदसंयुताः ॥ 
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न्यंकवः । (८) 
 

न्यंकव ते समाख्याता िनतरा ंिदघर्शंृिगणः ॥ ६९६ ॥ 
 
आवाज झाला की दचकतात. झोपाळू व आळशी असतात. 
 

न्यंकू (८) The Swamp Deer (Cervus duvauceli) 
 
फार मो ा िंशगाचें न्यंकू होत. (६९६) 
 
ऱ्ह वकाया मंदपदाः पीतकृ णसमुज्ज्वलाः ॥ 

भृशं मृदु पशर्मान्या बालातपिवहािरणः ॥ ६९७ ॥ 
 
शरीर लहान, पावले जड असून िपव या व का या रंगाने चमकतात. पशर् फार मऊ (गुबगुबीत) 

व कोव या उन्हात भटकणारे असतात. (६९७) 
 
सायंतनो ासभाजः मध्यान्हे िनदर्यािन्वताः ॥ 

नरावासि या ायि ौत्सुक्यसमिन्वताः ॥ ६९८ ॥ 
 
संध्याकाळी उत्साही व मध्यान्ही झोपणारे िदसतात. माणसाजवळ राहण्याची आवड असून मनाने 

आनंदी आहेत. (६९८) 
 

शंबराः । (९) 
 

नानावणार्ंकनोपेताः शंबरा ते कीिर्तताः ॥ 
तनु ृंगसमोपेताः श वर्णलालसाः ॥ ६९९ ॥ 

 
शंबर (९) The Sambar (Cervus unicolor) 

 
अनेक िंबदू असलेले शबंर लहान िंशगाचें व सतत रवथं करणारे असतात. (६९९) 
 
भेरीताडनभीता  ऱ्ह वदेहा  ते मताः ॥ 

िनतरा ंशांतिच ा  िनदर्ाल यािद संयुताः ॥ ७०० ॥ 
 
नगाऱ्याच्या आवाजाला िभतात. शरीर लहान (तोकडे) असते. पूणर् शातं वृ ीचे पण झोपाळू आिण 

आळशी असतात. (७००) 
 
भृशं कृशशरीरा  नानालीलैकलालसाः ॥ 
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नाना लुितिवदः ायो मनु यवशविर्तनः ॥ ७०१ ॥ 
 
शरीर फार िकडिकडीत असते. िनरिनरा या कर्ीडा करतात. अनेक कारच्या उ ा मारतात. 

ायः माणसाळतात. (७०१) 
 
पूणर्कामाः पूणर्बलाः पतनोत्पतनोत्सुकाः ॥ 

नाथवात्स यवंत  ृंगारो ासहेतवः ॥ ७०२ ॥ 
 
काम व बलपूणर् असून पडणे, उ ा मारणे यातं गंमत वाटते. धन्यावर ेम करणारे व शृगंारचे ा 

करणारे आहेत. (७०२) 
 

रंकवः । (१०) 
 

रंकव ते समाख्याता िनतरा ंऱ्ह विंबदवः ॥ 
नानावणार् कासंते येषा ंदेहेषु िनत्यशः ॥ ७०३ ॥ 

 
रंकू (१०) 

 

अगदी बारीक िठपके व अनेक रंगाचें असतील तर ते रंकू होत. (७०३) 
 
कृ णवणर्समायुक्ताः शंृगािव तृितभासुराः ॥ 

िवशालनयनोपेताः िनतरा ंर यदेहकाः ॥ ७०४ ॥ 
 
याचंा रंग काळा व िंशगे िवशाल असतात. डोळे पसरट, मोठे असून शरीर देखणे असते. (७०४) 
 
नािततंुगा नाितनीचा िमताहाराः सुगंिधनः ॥ 

यथूावासैकिनरताः पृथक् भाज  दुःिखताः ॥ ७०५ ॥ 
 
फार उंच िंकवा ठगणे नसतात. मोजके खातात. शरीराला सुगंध येतो. कळपाने राहतात व वेगळे 

झाले की क ी िदसतात. (७०५) 
 
संततंदुर्तपादा  दीघार्ंगरुहसंवृताः ॥ 

शु ा िनतांतं सततं पूणर्कामजवािन्वताः ॥ ७०६ ॥ 
 
पायाने चपळ असून केसाळ असतात. पूणर् वच्छ व कामी असतात. (७०६) 
 

रोिहताक्षाः । (११) 
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ते रोिहताक्षा िव ेया रोिहतािक्षसमुज्ज्वलाः ॥ 
मृगयालोलुपा िनत्यं रा ा ं पशर्नयोग्यकाः ॥ ७०७ ॥ 

 
रोिहताक्ष (११) The Nilgai (Boselaphus tragocamelus) 

 
डोळे लाल, मृगयाि य, राजानंा पशर्योग्य असलेले रोिहताक्ष समजावेत. (७०७) 
 
पुरंधर्ीिभ  रा ीिभः कर्ीडने द मानसाः ॥ 

कटाक्षवीक्षणादर्ा ा ंसंपत्संतितवधर्काः ।।७०८ ॥ 
 
कुलीन ि या व राण्याचं्या बरोबर बागडणारे असतात. याचं्या कटाक्षदशर्नाने राजाचंी संप ी व 

संतती वाढते. (७०८) 
 
नािततंुगा नाितनीचा नानावणर्समुज्ज्वलाः ॥ 

नाित थूला नाितकृशा नयनो सविर्षणः ॥ ७०९ ॥ 
 
मध्यम बाधं्याचे, अनेक रंगाचें, ल  िंकवा िकडिकडीत नसतात. समाधान वाढिवणारे आहेत. 

(७०९) 
 
मनो शंृगसिहता मनौ नयना मताः ॥ 

पीतवणार्ः वणर्वणार्ः बहुिंबदुिवभूिषताः ॥ ७१० ॥ 
 
िंशगे सुरेख व डोळे मोहक असतात. काही िपवळे, सोनेरी व िठपके िठपके असलेले असतात. 

(७१०) 
 
िशशुव ालनीया  युवतीिभिर्वशेषतः ॥ 

सांत्ववाक्यि याः सवर्मंगलावाि तहेतवः ॥ ७११ ॥ 
 
लहान मुला माणे साभंाळण्यास योग्य. िवशषेतः ि यासं उपयुक्त असतात. गोड श द आवडणारे 

व मंगलदायी असतात. (७११) 
 
नानालंकारलोला  यौवने तु िवशेषतः ॥ 
 

गोकणार्ः । (१२) 
 

गोकणार् ते मृग ेया िनतरां ऱ्ह वकणर्काः ॥ ७१२ ॥ 
 
शीत देशलोला  िनतरां शांतमानसाः ॥ 

ेतरक्तावयवकाः केिचध्दू ांगभासुराः ॥ ७१३ ॥ 
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यानंा दािगन्याचंी आवड िवशषेतः तारुण्यात असते. 
 

गोकणर् (१२) 
 

गोकणार्चे कान अगदी छोटे असतात. थंड देशात राहतात. पूणर् शातं िच  आहेत. शरीर पाढंरे 
िंकवा ताबंडे असते. काही धुरकटही असतात. (७१३) 

 
वनवासि या िनत्यं वयथूकर्ीडनोत्सुकाः ॥ 

िंकिचत् थूलिशरका ते बृहत्खुरपदा मताः ॥ ७१४ ॥ 
 
नेहमी रानात राहून आप या कळपाबरोबर खेळण्याची आवड असते. डोके थोडे मोठे असून खूर 

पसरट असतात. (७१४) 
 
जवहीना  ते ायो मंदसंचारलालसाः ॥ 

िनतरां भीरव ािप थूलोदरसमािन्वताः ॥ ७१५ ॥ 
 
ते बहुधा थडंपणे िंहडतात. चपळ नाहीत. पूणर् िभतेर् असतात. पोट ल  असते. (७१५) 
 

एणाः । (१३) 
 

एणा मृगा ते िव ेया ये भृशं तंुगकायकाः ॥ 
त त वणर्समाकाराः व पिंब कभासुराः ॥ ७१६ ॥ 

 
एण (१३) 

 

अत्यु , मुशीतील सोन्यासारखे असून ते लहान लहान िठपके एणाचं्या अंगावर िदसतात. (७१६) 
 
मि कापद्मगंधा ाः सांत्ववाक्यकैलोलुपाः ॥ 

घासतंडुलसूपािदभक्षणे संतताशयाः ॥ ७१७ ॥ 
 
याचं्या शरीराला मोगरा िंकवा कमळासारखा गंध येतो. समजुतीचे श द आवडतात. चारा, तादूंळ 

िंकवा सूप यासंारखे खा  नेहमी यासं हव ेअसते. (७१७) 
 
गीतवा रवासक्ता जनवासि या  ते ॥ 

एवं बहुिवधा ैणा गुणवणर्िकर्यािदिभः ॥ ७१८ ॥ 
 
संगीताचे, वा ाचें वर आवडतात. लोकव तीत राहणे आवडते. (७१८) 
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जायंते वनभागेषु वृि भाजो िवशेषतः ॥ 

हिरण्यो हिरणै तु यशीलस गुणसंपदः ॥ ७१९ ॥ 
 
या कारे गुण, रंग व वतर्नाने नाना कारचे हिरण िवशषेतः रानात वाढतात. 
 
हिरणी रूप, गुण व वागणुकीने हिरणासारख्या असतात. (७१९) 
 
ायः शंृगिवहीना  िनतरा ंशांतमानसाः ॥ 

संपूणर्स दयर्वत्यो िवलासैक योजनाः ॥ ७२० ॥ 
 
पण बहुधा त्यासं िंशगे नसातत. त्या शातं असतात. अितशय मो क असून पूणर् िवलासी असतात. 

(७२०) 
 
भीितयुक्ता दुर्तपदा छायाकेिलषु लोलुपाः ॥ 

िमताहाराः व पिनदर्ाः पूणर्कामा  िनि ताः ॥ ७२१ ॥ 
 
िभत्र्या, चपळ व सावलीत पहुडणाऱ्या असतात. खाणे, झोप थोडी पण पूणर् संभोगासक्त असतात. 

(७२१) 
 
नानास गुणसंप ाः ाय ताः पुण्यदशर्नाः ॥ 

कामवृि दाः काले यौवने तु िवशेषतः ॥ ७२२ ॥ 
 
त्या फार स गुणी असतात. त्याचें दशर्न शुभसूचक असते. िवशषेतः यौवनाव थेत कामवृिं गत 

करणाऱ्या आहेत. (७२२) 
 
हिरणीनां मृगाणांच ि वषार्णा ंतु यौवन  ॥ 

तदामनो ा ते सव नानाकेिलपरायणाः ॥ ७२३ ॥ 
 
हिरणी िंकवा हिरणानंा दुसऱ्या वषीर् तारुण्य येते. त्या वेळी फारच मोहक िदसतात. त्याचें खेळणे, 

बागडणे सदैव चालते. (७२३) 
 
बा ये सुलभल या  रिक्षत या  यत्नतः ॥ 

स तमं वषर्मासा  ते जराकर्ांतदेहकाः ॥ ७२४ ॥ 
 
हे ाणी लहाणपणी सहज गवसतात. त्याचें यत्नाने रक्षण करावे. सात वषार्ंनी ते हातारे होतात. 

(७२४) 
 
मंदाग्नयो मंदिच ाः क्षीणस दयर्का मताः ॥ 
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नववषार्िण किथतं मृगाणा ंपरमं वयः ॥ ७२५ ॥ 
 
त्या वयात त्याचंी भकू व िप  कमी होऊन स दयर् लोपते. हिरणे जा तीत जा त नऊ वष जगतात. 

(७२५) 
 
िकर्या वभावादेते तु मता राजसमध्यमाः ॥ 
 

गंधवार्ः । (१४) 
 

गंधवर्ः शरभो रामः सृमरो गवयः परः ॥ ७२६ ॥ 
 
एते मृगाः पंचिवधाः क तूरी हिरणामताः ॥ 

न्यंकुतु य वरूपा  त गुणािद िवभूिषताः ॥ ७२७ ॥ 
 
वतर्न व वभावभेदाने ते रजोगुणी ाण्यातं मध्यम आहेत. 
 

गंधवर् (१) The Musk Deer (Moschus moschiferus) 
 
गंधवर्, शरभ, राम, सृमर व गवा ा पाच कारच्या मृगानंा क तुरी-मृग हणतात. न्यंकंूसारखे 

याचें रूप, गुण आहेत. (७२७) 
 
परंशंृगिवहीना ते दीघर्नाभीसमुज्ज्वलाः ॥ 

दीघर्कणार् दुर्तपदा नानावणर्मनोहराः ॥ ७२८ ॥ 
 

पण त्यासं िंशगे नसून त्याचंी बबी लाबं असते. कान मोठे असून पायाने चपळ व िविवध रंगामुंळे 
ेक्षणीय िदसतात. (७२८) 

 
१. गंधवार् ते पीतवणार् भृशं भृगम दाः ॥ 

िंकिच ुगंशरीरा  शरव ेगगािमनः ॥ ७२९ ॥ 
 

१. गंधवर् पीत वणार्चे असून ते जा त माणात क तुरी देतात. काहीसे उंच व अत्यंत चपळ असतात. 
(७२९) 
 
छायावासपरािनत्यं गर्ी मकाले िवशेषतः ॥ 

२. शरभा मृगपोता तु िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ ७३० ॥ 
 
नेहमी सावलीत पडतात, िवशषेतः गर्ी म ऋतूत. 
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२. शरभ नावाचे हिरण थोडे लहान असतात. कातडी ताबंडी िंकवा काळी असून तीवर अनेक िंबदू 
असतात. (७३०) 
 
नानािंबदुसमायुक्ता रक्तकृ णांगकामताः ॥ 

िनदर्ाल यािदसंयुक्ताः िशलािनदर्ापरायणाः ॥ ७३१ ॥ 
 
िनदर्ा व आळसि य असून िशलाखंडावर पहुडतात. (७३१) 
 
शीत देशलोला  मि कामान्यगंधकाः ॥ 

३. रामा मृगाः ेतरक्तावयवा मंदपादकाः ॥ ७३२ ॥ 
 
केिच ात्वंतशंृगा  दीघार्ंगरुहसंयुताः ॥ 

िंकिचत् थूलशरीरा  वनवासैकलोलुपाः ॥ ७३३ ॥ 
 
थंड देशाची आवड असते. शरीराला सुगंध येतो. 
 

३. राम-मृगाचे शरीर ताबंडे, पाढंरे असते. पाय जड असतात. त्यातंील काहींना टाळूपयतच िंशगे 
असतात. पण ते केसाळ, थोडे ल  व अरण्यात राहणारे असतात. (७३३) 
 
थूलनाभीसमायुक्ताः श त्सिललपाियनः ॥ 

वषार्तपािद भीता  ते भृशं शांतमानसाः ॥ ७३४ ॥ 
 
याचंी बबी थूल (आकाराने मोठी) असते. वारंवार पाणी िपतात. ऊन, पाऊस याचंी भीती वाटते. 
ते शातं वृ ीचे आहेत. (७३४) 
 
४. सृमरा हिरणाः कामं नानावणार्ंकनैयुर्ताः ॥ 

दीघर्कणार्ः कोपयुक्ता नरगंधासिह णवः ॥ ७३५ ॥ 
 

४. सृमर-हिरण लक्षणे अशी – अनेक िठपके, कान लाबं, रागीट, मनु यगंध सहन न होणारे. (७३५) 
 

कोपेदुर्तपदा ािप लालनीया  यत्नतः ॥ 
५. गवया तु मृगा मंदसंचारा बहुवणर्काः ॥ ७३६ ॥ 

 
रागावले तर जलद चालतात. याचें मो ा यत्नाने लालन करावे. 
 
५. गवे हळूहळू चालतात. त्याचें रंग अनेक असतात. (७३६) 
 
दीघर्कणार्ः कोपयुता नरंगधासिह णवः ॥ 

सुखल याः व पमदा िनतरा ंभीरव  ते ॥ ७३७ ॥ 
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सृमरासंारखेच याचें गुण आहेत. हे सहज िमळतात. यासं माज थोडा असून हे िभतेर् असतात. 

(७३७) 
 
एवं मृगमदादीना ंभेदािद  िनरुिपतः ॥ 
 

अथ षोडश ेणी । (१६) 
 

चमूरूगुणािद वणर्न । 
 

चमूरव  जायंते चतुधार् ऱ्ह वकायकाः ॥ ७३८ ॥ 
 
या माणे मृगमदािदकाचंा भेद सािंगतला. 
 

ेणी सोळावी 
 

चमूरूगुणािद वणर्न 
चमूरू चार कारचे आहेत. त्याचंी चण लहान असते. (७३८) 
 
ायो रूरूसमाना  शंृग यिवविर्जताः ॥ 

रक्ताः ेता तथा कृ णा नानािंब ंकसयुताः ॥ ७३९ ॥ 
 
जवळजवळ रूरूसारखे पण िंशगे नाहीत. ताबंडे, पाढंरे, काळे िंकवा िठपक्यािठपक्याचें असतात. 

(७३९) 
 
बहुरोमकपुच्छा ाः शुभगंधिवभूिषताः ॥ 

कंुज थलीवासपरा छायासेवनतत्पराः ॥ ७४० ॥ 
 

शपेटीला खूप केस असतात. शरीर सुगंधी असते. लताकंुजाचंी आवड असून छायेत बसण्याची 
आवड असलेले असतात. (७४०) 

 
चामरािद दा ैते शांतिच ा  ते मताः ॥ 

एतेषा ंकामकालािदमृर्गवत्पिरकीिर्ततः ॥ ७४१ ॥ 
 
याचं्या केसाचंी चवरी बनिवतात. ते शातंवृ ी आहेत. मृगां माणेच याचंा संभोगकाल वगैरे आहे. 

(७४१) 
 
चमूख  कंद य ीना  ि यका अिप ॥ 
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चतुिर्वधा ते िव ेया नराणामुपकािरणः ॥ ७४२ ॥ 
 
चमूरू, कंदली, चीन व ि यक ही त्याचं्या चार काराचंी नावे आहेत. हे मानवास उपकारक 

आहेत. (७४२) 
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लेट कर्. १७

न्यंकू - The Swamp Deer (Cervus duvauceli) – E. P. Gee 
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लेट कर्. १८

शंबर – The Sambar (Cervus unicclor) – E. P. Gee 
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लेट कर्. १९

रोिहताक्ष – The Nilgai (Boselaphus tragocamelus) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. २०

गंधवर्  – The Musk Deer (Moschus moschiferus) – E. P. Gee 
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चमुरवः । (१) 

 

ेतवणर्समोपेताः िंकिच ुगं शरीरकाः ॥ 
ती णकणार्ः शांतिच ाः पृथुपुच्छिवभूिषताः ॥ ७४३ ॥ 

 
चमूरू (१) The Yak (Bos grunniens) 

 
पाढंरे व थोडे उंच, कान टोकदार, शातं, जाड शपेटीने ते चमूरू. (७४३) 
 
िनतरां मृदुरोमाणः शरव ेगगािमनः ॥ 
श ता गिदता ैषा ंवालजा ामरा बुधैः ॥ ७४४ ॥ 

 
याचं्या शरीरावरील केस मऊ असतात. अित चपळ आहेत. याचं्या शपेटीच्या केसाचं्या चवऱ्या  

िव वानानंी शुभ मान या आहेत. (७४४) 
 

कंद यः । (२) 
 

कंद यः कृ णवणार्  मुहधार्वनत्पराः ॥ 
वनेचरैरल या  िनतरांवेगगािमनः ॥ ७४५ ॥ 

 
कंदली (२) 

 

कंदली काळे, सारखे धावणारे, िशकाऱ्यास न सापडणारे व अत्यंत चपळ असतात. (७४५) 
 
थूलावयवसंयुक्ता िनतरा ंमृदुरोमकाः ॥ 

मध्यमा गिदता ैषा ंबालजा ामरा बुधैः ॥ ७४६ ॥ 
 
शरीराने ल  पण अंगावरील केस मऊ असतात. याचं्या शपेटीच्या केसाचं्या चवऱ्या जाणत्यानंी 

मध्यम समज या आहेत. (७४६) 
 

चीनाः । (३) 
 

कृ णरक्तशरीरा तु चीना ते पिरकीिर्तताः ॥ 
िनतरां ऱ्ह वकाया  कोिपनो दुर्तपादकाः ॥ ७४७ ॥ 

 
चीन (३) 
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चीन ताबंडे, पाढंरे असतात. याचें शरीर फार लहान असून ते फार चलाख व रागीट आहेत. 
(७४७) 

 
मनु यदूरगाः ायो दुगुर्णै  समािन्वताः ॥ 

अधमा गिदता ैषा ंबालजा ामरा बुधैः ॥ ७४८ ॥ 
 
माणसाच्या वाऱ्यालादेखील उभे राहात नाहीत. दुगुर्णी आहेत. त्याचं्या चवऱ्या े  लोक हलक्या 

तीच्या मानतात. (७४८) 
ि यकाः । 

 

ि यका रक्तवणार्  रक्तेनेतर्ािदसंयुताः ॥ 
भीरवो मंदपादा  नरगंधासिह णवः ॥ ७४९ ॥ 

 
थूलोदरा दीघर्पुच्छा दीघर्रोमावलीवृताः ॥ 

अधमा गिदता ैषा ंबालजा मराः पर  ॥ ७५० ॥ 
 

ि यक (४) 
 

ि यकाचंा रंग व डोळे लाल असतात. हे िभतेर्, मंदगती असून यानंा मानवाचंा वास सहन होत 
नाही. पोट ल , पुच्छ लाबं; केस लाबं असतात. यापंासून बनिवले या चवऱ्या हलक्या तीच्या समजतात. 
(७५०) 

 
अेवमािद भेदेन बहुभेदा मृगादयः ॥ 

योिषत् वरूपादय  हिरणीव कीिर्तताः ॥ ७५१ ॥ 
 
अशा भेदाने मृग अनेक कारचे होतात. मा ा हिरणां माणेच असतात. (७५१) 
 

अथ स तदश ेणी । (१७) 
 

किपगुणािदवणर्न  । 
 

कपयो िवधा लोके जायंते वनवािसनः ॥ 
रक्ताः कृ णा तथा धू ाः ेताः संकीणर्वणर्काः ॥ ७५२ ॥ 

 
ेणी सतरावी 

 
किपगुणािद वणर्न 
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अरण्यामध्ये आठ कारचे वानर िदसतात. ताबंडा, काळा, धूसर, पाढंरा, कबरेबाडं हे त्याचं्या 
शरीराचे रंग असतात. (७५२) 

 
तरुसंचारलीलासु सततं ब चेतसः ॥ 

रक्तानना दीघर्पुच्छाः कु्षदर्नेतर् या मताः ॥ ७५३ ॥ 
 
नेहमी झाडावंरून उ ा मारीत िफरतात. याचें डोळे लाल, शपेटी लाबं, डोळे बारीक असतात. 

(७५३) 
 
सु यक्तहनुकाः ोक्ता नीचकायकलोलुपाः ॥ 

संततं कोपभारा ा दु े ा दुधर्रा नरैः ॥ ७५४ ॥ 
 
हनुवटी उठून िदसते. नीच कार्यरत असतात. सदा रागावलेले, कुचे ा करणारे व माणसानंा न 

सापडणारे असतात. (७५४) 
 
वयथूकलहोत्साहा नराणा ंभीितदाियनः ॥ 

दुःसाध्या यथर्िशक्षा  ते मता लबु यः ॥ ७५५ ॥ 
 
आप या कळपात भाडंणारे, मनु यास भेडसावणारे, न िशकणारे व चचंल बु ीचे िदसतात. (७५५) 
 
अ पत्वात्संततं काम ैतेषा ंिनि तो बुधैः ॥ 

हेमंते च शरत्काले ायो वानरयोिषतः ॥ ७५६ ॥ 
 
याचंी कामवासना िनरंतरच असते. शरीर लहान अस यामुळे वानरी ायः हेमंत व शरद ऋतंूत 

गभर्धारणाक्षम होतात. थो ा संभोगानेच त्या गाभण राहतात. (७५६) 
 
सं ा तगभार् दृ यंते चैतेषाम पमैथुन  ॥ 

ि वय का मकर् टा तु ायो यौवनमेदुराः ॥ ७५७ ॥ 
 
माकडानंा दुसऱ्या वषीर् तारुण्य येते. (७५७) 
 
मकर्  लवंगा  सुतराम पवु यः ॥ 

अतः ृंगारहीना ते गिदता ा परेतसः ॥ ७५८ ॥ 
 
माकडी व माकडे अ पबु ी आहेत. हणून ते शृगंारशून्य व अ पवीयर् आहेत. (७५८) 
 
यौवने भृशकामा  संतताहारमैथुनाः ॥ 

श त्संभोगलोला  तजर्नै तडनैरिप ॥ ७५९ ॥ 
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परंतु तारुण्यात ते सतत आहार व मथूैन करतात. वेडावणे, मारणे, ओरबाडणे इत्यादीकानंी ते 
संभोगाची ा ती करून घेतात. (७५९) 

 
एवं दु िरतैः कीशाः ा नुवंित रिंत मुहुः ॥ 

तत्क्षणादेव तासा ंतु गभर् ाि त  िनि ता ॥ ७६० ॥ 
 
या वे ावाक ा वागण्याने माकड वारंवार मथूैन करतात. माकडींना तात्काळ गाभ धरतो. 

(७६०) 
 
ा तसत्वाः कीशनायर्ः क्लातंदेहा िदने िदने ॥ 

तर्ीन्मासाँ तुरो वािप नीत्वा संपूणर्सत्वकाः ॥ ७६१ ॥ 
 
गाभण माकडी िदवसिदवस थकलेली िदसते. तीन िंकवा चार मिहन्यानंी गभर् पूणर् वाढतो. (७६१) 
 
किपपोतं सुवते नरव क्षणािन्वत  ॥ 

रक्ताननाः सचुबुका जाता मकर् टपोतकाः ॥ ७६२ ॥ 
 
ती मानवी ी माणेच माणसासारख्या अपत्यासं िवते. उपजत त्या िपलाचंी त डे लाल व हनुवटी 

प  िदसते. (७६२) 
 
जननीिभः पिर वक्ताः संर यतें भयोिज्झताः ॥ 

नेतर्ोन्मीलनमासा  जननी तन्यपाियनः ॥ ७६३ ॥ 
 
माकडी त्यानंा आप या पाठीपोटाशी कवटाळून राखते. िपलाचें डोळे उघडले की अंगावर िपतात. 

ती – (७६३) 
 
ि ितर्मासाविध सुता जननीिभः सुरिक्षताः ॥ 

भृशधावनलीला  कीशवत्कीशनादकाः ॥ ७६४ ॥ 
 
िपले दोन-तीन मिहन्याचंी होईपयत आईबरोबर राहून उ ा मारणे; धावणे वगैरे िशकून तरबेज 

होतात. (७६४) 
 
शाखा लुितरता ैवं िवहारैवृर्ि मा नुयुः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरु यते ॥ ७६५ ॥ 
 
झाडावंरून उ ा मार याने त्याचंी वाढ झपा ाने होते. याचें जाितभेद कर्माने सागंतो. (७६५) 
 

कपयः । (१) 
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कपयो रक्तदेहा  िनतरा ंरक्तवक्तर्काः ॥ 
िंकिच ुगंशरीरा  संततं कोरभारकाः ॥ ७६६ ॥ 

 
किप (१) The Nilgiri Langur (Presbytis johni) 

 
शरीर थोडे उंच, डोळे ताबंडे, सतत रागीट ही कपींची लक्षणे होत. (७६६) 
 
वनवािसि या िनत्यं दुःसाध्या  वनेचरैः ॥ 

िंकिचत् थूलशरीरा  ते भृशं क्षणपाितनः ॥ ७६७ ॥ 
 
आवडीने रानात राहणारे, िशकाऱ्यास साध्य होत नाहीत. थोडेसे ल  पण झटकन उडी मारणारे 

आहेत. (७६७) 
 
बालािदतजर्नपरा वंचका गूढकायर्काः ॥ 

शाखा लुितिवहारोत्का िनतरा ंदीघर्पुच्छकाः ॥ ७६८ ॥ 
 
लहान मुले, ि या, इत्यादीकानंा वाकु या दाखिवतात. फसव े व गु त रीतीने आपले कायर् 

साधतात. फां ावंरून उ ा मारतात. याचें शपूेट फार लाबं असते. (७६८) 
 
दंडसाध्या भीरव  दीघर्दं टर्ानखािन्वताः ॥ 
 

लवंगाः । (२) 
 

लवंगा ते समाख्याता रक्तकृ णशरीरकाः ॥ ७६९ ॥ 
 
फटक्याने साध्य होतात. याचंी नखे व दाढा लाबं असतात. (७६९) 
 
ये भृशं कोपसंयुक्ताः भीषणाकृतय  ये ॥ 

नािततंुगा नाितनीचा िनदर्ाल यािदिनभर्राः ॥ ७७० ॥ 
 

लवंग (२) The Slow Loris (Nycticebus Coucang) 
 

लवगं ताबंडे, पाढंरे असतात. ते रागीट, भीषण, मध्यम शरीराचे व झोप, आळस यानंी पछाडलेले 
असतात. (७७०) 

 
ऱ्ह ववालाः कृ णपृ ाः ते तु दीघर्नखािन्वताः ॥ 

संततं चपलाः कामं कूर्रिचता  िनि ताः ॥ ७७१ ॥ 
 
शपूेट लहान, पाठ काळी व नखे लाबं असतात. 
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नेहमी चचंल असून खातर्ीने कूर्र असतात. (७७१) 
 
नानांडजवधोत्साहा भृशं मणकौतुकाः ॥ 

वृक्षारोहणलोला  किथता दु कायर्काः ॥ ७७२ ॥ 
 
िविवध प यानंा खातात–मारतात. नेहमी भटकतात. झाडावर चढणे आवडते. हे दृ  कायर् करतात 

असे सािंगतले जाते. (७७२) 
 

शाखामृगाः । (३) 
 

शाखामृगा ते िव ेया ये भृशं धू वणर्काः ॥ 
कंुकुरूणवक्तर्ा  ये भृशं तंुगकायकाः ॥ ७७३ ॥ 

 
शाखामृग (३) The Leaf Monkey or Carped Langur 

(Presbytis oileatus) 
 

शाखामृगाचंा वणर् धुरकट, त ड पाढंरे ताबंसू, शरीर उंच – (७७३) 
 
दीघर्दं टर्ा दीघर्नखा िनतरां बलशािलनः ॥ 

लोल ोचनसंयुक्ताः थूलोदरकटा  ते ॥ ७७४ ॥ 
 
दाढा लाबं, नखे लाबं असून बळकट असतात. डोळे चचंल असतात. व पोट आिण कमर जाड 

असते. (७७४) 
 
सांत्ववािग्वमुखा ौव नरानंदिववधर्काः ॥ 

िविवधािभः वलीलािभः वयथूकलहैरिप ॥ ७७५ ॥ 
 
शातं श द कळत नाहीत. पण मानवाचंा आनंद वाढिवतात, याला कारण त्याचं्या तऱ्हेतऱ्हेच्या चे ा 

व कळपात भाडंण्याची वृ ी हे होय. (७७५) 
 
समरे भीषणाकारा दं टर्ाभीमा  ते मताः ॥ 

अशांतकोपाः सततं चंडकायार्  ते पर  ॥ ७७६ ॥ 
 
रणागंणात हे फार भयंकर िदसतात. रामकाला माणे याचंा लढाईत उपयोग होत असावा. दाढा 

िवकर्ाळ असतात. याचंा राग शातं होत नाही. हे भयंकर कायर् करतात. (७७६) 
 

वलीमुखाः । (४) 
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वलीमुखाः कृ णमुखा भृशं तंुगशरीरकाः ॥ 
भृशककर् शरोमाणो दीघर्रोमावलीवृताः ॥ ७७७ ॥ 

 
थूलवालाः थूलदेहा दीघार्ननतला  ते ॥ 

िनतांतमदयुक्ता  केिच विलतलोचनाः ॥ ७७८ ॥ 
 

वलीमुख (४) The Golden Langur (Presbytis geei) 
काळी त डे, उंच, राठ केस, शरीरावरील लाबं लव, जाड शपेटी, ल  शरीर, त ड व तळवे पसरट 

ही वलीमुख वानराचंी लक्षणे आहेत. ते माजोरी असतात. काहींचे डोळे जळजळीत असतात. (७७८) 
 
िवकृतांगा िंन कायार् िनतरा ंकीशनादकाः ॥ 

दुगधदेहाः सततं वंचनैक योजनाः ॥ ७७९ ॥ 
 
शरीर बेढब असते. िंन  कायर् करणारे असून कच् कच् आवाज करतात. अंगाला घाण येते. सदैव 

फसिवतात. (७७९) 
 
वनेचरैरसाध्या  िनतरां चलबु यः ॥ 

िनतंरा कातमोहातार्ः कृतघ्ना  िविनि ताः ॥ ७८० ॥ 
 
िशकाऱ्यास सापडत नाहीत. बु ीने चचंल असतात. नेहमी कामाने मोिहत होतात. िनःसंशय 

कृतघ्न आहेत. (७८०) 
 

मकर् टाः । (५) 
 

मकर् टा ते रुक्षरूपा ये ऱ्ह वतनवो मताः ॥ 
रक्तकृ ण ेतकायाः कूर्रिच ा मदािन्वताः ॥ ७८१ ॥ 

 
मकर् ट (५) The Bonnet Macaque (Macaca radiata) 

 
मकर् टाचें शरीर लहान, िन तेज िदसतात. शरीराचे ताबंडा, पाढंरा िंकवा काळा असे रंग असतात. 

कूर्र व म त असतात. (७८१) 
 
ािणिंहसनलोला  म ेतर्ा  कीिर्तताः ॥ 

कृशांगाः कृशपादा  दुगधेन िविंनिदताः ॥ ७८२ ॥ 
 
ाण्याचंी िंहसा करतात. डोळे चचंल असतात. शरीर व पाय िकडिकडीत असून अंगाला घाण येत 

नाही. (७८२) 
 
वृक्षारोहणशीला  िनतरां दीघर्पुच्छकाः ॥ 
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िनशायामिप यु ोत्काः नीचकायर्परायणाः ॥ ७८३ ॥ 
 
झाडावर चढण्याची हौस असते. शपेटी लाबं असते. रातर्ीसु ा झगडतात. घाणेरडी कामे करतात. 

(७८३) 
 
िनतरां वंचका ते तु संततं कूर्रनादकाः ॥ 
 

वानराः । (६) 
 

वानरा नरतु यांगा नरव गमनिकर्याः ॥ ७८४ ॥ 
 
िनःसंशय फसव ेअसून कठोर आवाज करतात. 
 

वानर (६) The Common Langur (Presbytis entellus) 
 

बाधं्याने व गतीने वानर माणसासारखे िदसतात. (७८४) 
 
नानावणर्शरीरा  रोमकंबलसंवृताः ॥ 

थूलोदरा तंुगकाया बृहन्म तकगंडकाः ॥ ७८५ ॥ 
 
शरीराचे रंग अनेक असून जणू केसाळ काबंळे पाघंर यासारखे वाटतात. पोट मोठे, शरीर उंच, 

डोक्याची हाडे मोठी असतात. (७८५) 
 
शीतवातातपािद यो भीता भीषणनादकाः ॥ 

वैरोपेताः कृतघ्ना  िनतरा ंदर्ोहिंचतकाः ॥ ७८६ ॥ 
 
थंडी, वारा, ऊन यासं िभतात. आवाज भयकारक असतो. वैर करणारे, कृतघ्न व ेषी असतात. 

(७८६) 
 
अ ा याः सुलभेनैते चलिच ा  कीिर्तताः ॥ 

िवकृतांगाः क्षण ांता िंन कायषु तत्पराः ॥ ७८७ ॥ 
 
सहज िमळत नाहीत. िच  चचंल असते. शरीर बोजड असते. क्षणात िम  होतात व घाणेरे काम 

करतात. (७८७) 
 

कीशाः । (७) 
 

कीशा ते संततरवाः संततं कोपमानसाः ॥ 
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वयथूकलहासक्ताः िनशायामिप ते मताः ॥ ७८८ ॥ 
 

कीश (७) The Rhesus Macaque (Macaca Mulatta) 
 

कीश नेहमी आवाज करतात. रागीट असतात. रातर्ीदेखील आप या कळपात भाडंतात. (७८८) 
 
िनतरां कामपूणार् ते संतताहारलोलुपाः ॥ 

दीघर्पादा दीघर्वालाः श च्छाखा लवोत्सुकाः ॥ ७८९ ॥ 
 
संभोगासक्त, खादाड असतात. पाय व शपेटी लाबं असून वारंवार फां ावंरून उ ा मारतात. 

(७८९) 
 
वयथूसिहताः ायो नानाकेिलषु तत्पराः ॥ 

रक्त ेतांगसिहता तृणाहारािदतत्पराः ॥ ७९० ॥ 
 
बहुधा कळपाने वावरतात. अनेक कारच्या कर्ीडा करतात. रंग ताबंडा, पाढंरा असतो. गवत 

आवडीने खातात. (७९०) 
 
वनपवर्तसान्वािदवासभाज  ते मताः ॥ 
 

वनौकसः । (८) 
 

वनौकसो मकर् टा तु वनवासैकलोलुपाः ॥ ७९१ ॥ 
 
अरण्य–पवर्त–िशखरे ही याचंी वसित थाने आहेत. 
 

वनौकस (८) The Lionatailed Macaque (Macaca Silenus) 
 

वनौकस नावा माणे केवळ रानात राहतात. (७९१) 
 
थलांतरािण नीता ते भीताः ाणिववािर्जताः ॥ 

िनतरां तंुगकाया  कृ णाः थूलाः कीिर्तताः ॥ ७९२ ॥ 
 
दुसरीकडे नेले तर िभऊन मरतात. अित उंच, ल  व काळे असतात. (७९२) 
 
भृशककर् श दीघार्ंगरुहसंवृतकायकाः ॥ 

थूलोदरा दृढपदा भीषणाकृतय  ते ॥ ७९३ ॥ 
 
दं टर्ाकरालवदनाः कृ णवक्तर्ा  ते मताः ॥ 
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ािणिंहसनलोलाल  नानासत्विवनािशनः ॥ ७९४ ॥ 
 
अितशय राठ व लाबं केस असतात. पोट मोठे, पाय बळकट असून भीषण िदसतात. दाढा िवकर्ाळ 

असतात. त ड काळे असते. िंहसेची आवड असते. अनेक ाण्यानंा मारतात. (७९४) 
 
मूढात्मान  िनतरा ंिंन कायार्  ते मताः ॥ 

भ ्क सदृशांगा  सांत्ववाक्यािद रगाः ॥ ७९५ ॥ 
 
मूखर्, घाणेरडे कायर् करतात. अ वल, भ ूक यासंारखे िदसतात. सातं्वनपर भाषा कळत नाही. 

(७९५) 
 
दुधर्षार् दुरहंकारा ाल या वनवािसिभः ॥ 

चंडबलसंप ा ज्वल ेतर्ा  ते मताः ॥ ७९६ ॥ 
 
पकडण्यास कठीण, दुरिभमानी, िशकारी व फासेपारधी यासं िमळत नाहीत. अित बलवान 

असतात. डोळे जळजळीत असतात. (७९६) 
 
केिचत् व थलशूरा  केिचत्कर्ांतपर थलाः ॥ 

केिच  ुिनतरा ंिभता रोगसंपीिडताः परे ॥ ७९७ ॥ 
 
काही शरीराने त  असतात. काही वसतीत बदल करतात. काही िभतरे तर काही रोगट असतात. 

(७९७) 
 
गुणजाितिकर्याभेदा ानादेशिनवािसनः ॥ 

एवं बहुिवधा लोके मकर् टाः संभवंित िह ॥ ७९८ ॥ 
 
गुण, जात व कायर् याचं्या फरकाने अनेक देशातं अनेक कारचे आढळतात. या माणे मकर् ट 

बहुिवध असतात. (७९८) 
 
केिच  ुकु्षदर्वाला ते केिचत्पुच्छिवहीनकाः ॥ 

मकर् ो वानरसमगुणकायार्िद शीलकाः ॥ ७९९ ॥ 
 

णरोमांगकाः कामं व पसौदयर्मंिडताः ॥ 
व पकोपाः व पमदाः पूणर्कामजवािन्वताः ॥ ८०० ॥ 

 
काहींचे शपूेट लहान तर काही पुच्छहीन असतात. 
 
माकडी सवर् बाजंूनी माकडासारख्याच असतात. पण त्याचें केस तुकतुकीत असून त्या काहीशा 

सुंदर िदसतात. यानंा राग व माज थोडा असतो. संभोगशक्ती मातर् पुरी असते. (८००) 
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िंडभवात्स यवत्य  त ीलादशर्नोत्मुकाः ॥ 

एवमािद िकर्याभेदा ाितषु ता मताः ॥ ८०१ ॥ 
 
पोरावंर ेम असते. त्याचें बागडणे पाहण्यात माकडींना आनंद वाटतो. त्या त्या जातीत तशा तशा 

आढळतात. (८०१) 
 
स तमाविध तेषा ंतु यौवनं पिरकीिर्तत  ॥ 

अतः परं ते जरया पीिडतांगा िविनि ताः ॥ ८०२ ॥ 
 
सात या वषार्ंपयत माकडे तरुण असतात. पुढे हातारपणाने त्यासं पीडा होते. (८०२) 
 
िवकृतांगा त्यक्तरोमावलयो गंतुमक्षमाः ॥ 

दुगधसिहता यािधपीिडता गतवचर्सः ॥ ८०३ ॥ 
 
त्याचें अवयव बेडौल होतात. केस गळून पडतात. चालण्याची, उ ा मारण्याची शक्ती राहात 

नाही. अंगाला घाण येऊ लागते. रोगजजर्र होऊन िन तेज बनतात. (८०३) 
 
परमायुः लवंगानां दशवषार्िण कीिर्तत  ॥ 

वभावा लबुि त्वा  एते तामसाधमाः ॥ ८०४ ॥ 
 
याचें आयु य दहा वष असते. वभाव व चचंल बु ी यामुंळे ते तामसातील हीन समजले जातात. 

(८०४) 
 

अथ अ ादश ेणी । (१८) 
 

सृगालगुणािदवणर्न  
 

सृगालाः ष िवधा लोके जायंते वनवािसनः ॥ 
पीता हिरदर्ा रक्ता  धू ाः पांडुरकृ णकाः ॥ ८०५ ॥ 

 
ेणी अठरावी 

 
सृगालगुणािद वणर्न 

 

िपवळे, सोनेरी, ताबंडे, धूसर, पाढुंरके व काळे असे सहा कारचे को हे रानात सापडतात. 
(८०५) 
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िनतरां वंचनपराः संततं वेगगािमनः ॥ 
ायः कोपसमािव ाः वभावा भीरव  ते ॥ ८०६ ॥ 

 
नेहमी फसिवणारे व अित चपळ, बहुधा रागीट पण वभावाने िभतरे वाटतात. (८०६) 
 
थूलपुच्छांगरू संघा गूढात्मानो वनेचरैः ॥ 

वश देनांितक थानां अमंगलिनवेदकाः ॥ ८०७ ॥ 
 
शपेटीला झुबका असतो. लपून बसतात. त्यामुळे िनषादास (आिदवासी) सापडत नाहीत. आप या 

ओरडण्याने अशुभ सुचिवतात. (८०७) 
 
मांसैकजीिवनः कामं वनसंचारलोलुपाः ॥ 

एतेषा ंकामवृि तु वषार्काले िविनि ता ॥ ८०८ ॥ 
 
हे केवळ मासंभक्षक आहेत. अरण्यात िफरणे यासं आवडते. वषार् ऋतूत याची संभोगेच्छा िनि त 

वाढते. (८०८) 
 
ि वषर्काः सृगाला तु यौवनाकर्ांतदेहकाः ॥ 

कर्ो टर्ीसंभोगमासा  तदा गभर् दा मताः ॥ ८०९ ॥ 
 
को हा दोन वषार्ंचा झाला की त्याला तारुण्य येते व ते हा तो को हीशी संभोग करू लागतो. त्याही 

गभर् देण्यास समथर् होतात. (८०९) 
 
सं ा तसत्त्वाः कर्ो टर्य  गभर्भारेण पीिडताः ॥ 

नीत्वा चतुः पंचमासा  सुवते जंबुकाभर्क  ॥ ८१० ॥ 
 
गभर् धर यानंतर त्या जड होतात व चार िंकवा पाच मिहन्यानंी िवतात. (८१०) 
 
जातोभर्क जननी तनपायी मुहुमुर्हुः ।। 

जननीपा र्मासा  कर्मवृि युतो मतः ॥ ८११ ॥ 
 
उपजलेले िपलू मातेच्या अंगावर पीत हळूहळू वाढते. बालपणी ते आईबरोबरच िंहडते. (८११) 
 
मांसाशी कूर्रनाद  भीषणाकृितसंयुतः ॥  

यौवनं ा य म ः स  वनसंचारलोलुपः ॥ ८१२ ॥ 
 
ते मासं खाऊ लागते व कठोर ओरडते. भयंकर िदसू लागते. वयात येताच माज येऊन रानात 

िंहडण्याची त्यास आवड उत्प  होते. (८१२) 
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एतेषा ंजाितभेद तु कर्मेणातर् िनरु यते ॥ 
 

सृगालाः । (१) 
 

सृगालाः पीतवणार् ते दुर्तपादगितकर्माः ॥ ८१३ ॥ 
 
त्याचें जाितभेद येथे कर्माने सागंतो. 
 

सृगाल (१) The Jackal (Canis aureus) 
 

सृगाल िपवळे असून चपळ असतात. (८१३) 
 
िंकिच ुगंशरीरा  िनतरा ंवेगगािमनः ॥ 

कणार्रंुतुदना  दुबर्ल ािणपीडकाः ॥ ८१४ ॥ 
 
थोडे उंच, वगेवान, दुब या ाण्यासं तर्ासदायक असतात. आवाज कणर्कठोर असतो. (८१४) 
 
वंचने सवर्सत्वाना ंद िच ाः कीिर्तताः ॥ 

दुगधदेहाः सततं शीतवातािदभीरवः ॥ ८१५ ॥ 
 
सतत ाण्यानंा फसिवतात. शरीराला घाण येते. थंडी-वाऱ्याला िभतात. (८१५) 
 
इंिगत ा  सततं अ पा ते सू मबु यः ॥ 
 

मृगधूतर्काः । (२) 
 

नानामृग थानिवदो ेया ते मृगधूतर्काः ॥ ८१६ ॥ 
 
हे अितशय बुि मान असून मनकवडे आहेत. याचंी संख्या फार थोडी आहे. 
 

मृगधूतर्क (२) 
 

अनेक पशुचंी िठकाणे हुडकून काढण्यात मृगधूतर्क (नावा माणे) पटाईत असतात. (८१६) 
 
सत्वलोमनदक्षा  िनतरां वेगगािमनः ॥ 

कडारवणर्देहा  िंकिचत् थूला  ते मताः ॥ ८१७ ॥ 
 
ाणी मारण्यातही पटाईत व चपळ असतात. रंगाने िंपगट व शरीराने ल  असतात. (८१७) 
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भृशककर् शरोमाणः म ु या तमुखा  ते ॥ 

श दभीता नरपदगर्ािहणो भीितदायकाः ॥ ८१८ ॥ 
 
याचें केस राठ असून त ड केसानंी झाकुळलेले असते. आवाजाला िभणारे पण माणसाचा माग 

काढणारे व भीित द असतात. (८१८) 
 
रुक्षदेहाः कूर्रनादाः के्षमहािन दा मताः ॥ 
 

वंचकाः । (३) 
 

हिरदर्ावणर्काया ते वंचकाः पिरकीिर्तताः ॥ ८१९ ॥ 
 
दीघर्दं टर्ा दीघर्नखा भीषणाकृतयो मताः ॥ 

दीघर्रोमावृताः ायः वयथैूः सहवािसनः ॥ ८२० ॥ 
 
देह रूक्ष, आवाज ककर् श असतो. क याण न  करणारे आहेत. 
 

वंचक (३) 
 

वचंक सोनेरी असतात. दाढा व नखे लाबं असून भेसूर िदसतात. केसाळ असतात. कळपाने 
राहतात. (८२०) 

 
िनतरां बलसंप ा राितर्काले िवशेषतः ॥ 

वकर्दीघर्नखाः ायो भीषणाः ािणिंहसनाः ॥ ८२१ ॥ 
 
बिल , िवशषेतः रातर्ी बलवान आहेत. नखे लाबं पण वाकडी असतात. ािणिंहसा करतात. हे 

भयंकर असतात. (८२१) 
 
दुधर्षा दुरहंकाराः कु्षदर् ािणवधे रताः ॥ 

संततारववक्तर्ा  कोपे ज्विलतनेतर्काः ॥ ८२२ ॥ 
 
धरण्यास कठीण, दुरिभमाणी, लहान ाण्यासं ठार मारणारे, नेहमी ओरडतात. राग आला की 

डोळे जळजळीत होतात. (८२२) 
 
गर्ी मकाले िवशेषेण कर्ौयर्कोपसमािन्वताः ॥ 
 

कर्ो ारः । (४) 
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कर्ो ार ते समाख्याताः कृ णा तंुगशरीरकाः ॥ ८२३ ॥ 
 
िवशषेतः गर्ी म ऋतूत हे फार रागीट व कूर्र बनतात. 
 

कर्ो ा (४) 
 

कर्ो ा काळे व उंच असतात. (८२३) 
 
मुखे पादेषु कुक्षौ च िंकिचच् ेता  ते मताः ॥ 

िवकृतांगा िंन कायार् तंुगा  िनतराममी ॥ ८२४ ॥ 
 
त ड, पाय आिण कुशींत थोडे पाढंरे असतात. हे बेढब िदसतात. नेहमी िंन  कायर् करतात. (८२४) 
 
दुगधदेहाः सततं वंचनैक योजनाः ॥ 

वनेचरैरसाध्या  कूर्रिच ा  ते मताः ॥ ८२५ ॥ 
 
अंगाला घाण येते. फसिवणे हाच गुण, हे कूर्र असून पकडता येत नाहीत. (८२५) 
 
ातःसायंतनरूताः िनतरां कु्षत्कदिर्थताः ॥ 

सतताहारदर् ारः कोपवंत  ते मताः ॥ ८२६ ॥ 
 
सकाळी व संध्याकाळी ओरडतात. सदा भकेुले असतात. नेहमी भ य शोधणारे व रागीट असतात. 

(८२६) 
 

जंबुकाः । (५) 
 

जंबुका ते समाख्याता ये भृशं रक्तकायकाः ॥ 
मुखे वाले च कृ णा ते वंचका भृशभीकराः ॥ ८२७ ॥ 

 
जंबूक (५) The Red Fox (Vulpes vulpes) 

 
लाल भडक रंग असलेले पण त ड व शपेटी काळी असणारे जंबकू होत. ते िभतरे व फसवे 

असतात. (८२७) 
 
शरैरसाध्या ते ायो िनतरा ंवेगगािमनः ॥ 

दीघर्कणार् ऱ्ह वपादाः थूलपुच्छा  ते मताः ॥ ८२८ ॥ 
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ते फार चपळ आहेत त्यामुळे बाणानेही सापडत नाहीत. याचें कान लाबं; पाय थोटे व शपूेट जाडी 
असते. (८२८) 

 
दुधर्षार् ंडकोपा  नरंगधासिह णवः ॥ 

दीघर्रेखािन्वताः केिच ंबुकाः पिरकीिर्तताः ॥ ८२९ ॥ 
 
पकडण्यास कठीण, अित रागीट व मनु यगधं सहन न होणारे िदसतात. काही जंबकू लाबं रेषािंकत 

असतात. (८२९) 
 

फेरवः । (६) 
 

फेरव ते तु िव ेया नानािंब ंकना  ये ॥ 
पीतवणार्  सततं कंुजलीना िविनि ताः ॥ ८३० ॥ 

 
फेरू (६) The Indian Fox (Vulpes bengalensis) 

 
फेरंूच्या अंगावर िठपके असतात. त्याचंा रंग िपवळा असतो. ते िनि तपणे झुडपातं आढळतात. 

(८३०) 
 
संततं कोपयुक्ता  महारण्यिनवािसनः ॥ 

चलिच ा भीकरा  िनतरा ंके्षमहािनदाः ॥ ८३१ ॥ 
 
नेहमी रागावलेले असतात. घोर अरण्यातं राहतात. याचें मन चचंल असते. भयंकर िदसतात. 

क याणनाशक आहेत. (८३१) 
 
नरगर्हणलोला  नानासत्त्विवनािशनः ॥ 

वनेचरैर ध यार्ः संतताहारलोलुपाः ॥ ८३२ ॥ 
 
माणसाला पकडतात. ािणिंहसा करतात. िशकाऱ्याचं्या तावडीत सापडत नाहीत. खादाड आहेत. 

(८३२) 
 
ायः कु्षत्पीिडता िनत्यं िनि ता (तं) िंन कायर्काः ॥ 

कर्ो य  जंबुकाकाराः ाय त ु यक्षणाः ॥ ८३३ ॥ 
 
नेहमी भकेुने पीिडलेले व घाणेरडे काम करणारे असतात. 
 

मादी वणर्न 
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मादीसु ा नरासारख्या असून उंचीही साधारण तीच असते. (८३३) 
 
िंकिचन्मंदपदोपेता छायावासैकतत्पराः ॥ 

िंकिचच्छांत दः ायः व पाहाराः कीिर्तताः ॥ ८३४ ॥ 
 
मातर् वगे कमी व सावलीत राहणे आवडते. थो ा शातं व ायः कमी खाणाऱ्या असतात. (८३४) 
 
ाय ते नीचजन्मानः जाके्षमिवनािशनः ॥ 

दूण्या  दूरत त्याज्याः शवमांसािदजीिवनः ॥ ८३५ ॥ 
 
को हे नीच असून जेचे क याण न  करणारे आहेत. हणून ते दोषी अस याने त्यानंा दूर करावे. 

हे ेतमासंसु ा खातात. (८३५) 
 
स तषार्ंतकं ेय ंजंबुकानां तु यौवन  ॥ 

त तः परं ते जरया पीिडता रूक्ष देहकाः ॥ ८३६ ॥ 
 
जंबुक सात वष तरुण राहतात. नंतर हातारे होतात ते हा त्याचें शरीर खरखरीत होते. (८३६) 
 
परमायुजबुकाना ंदशवषार्िण कीिर्तत  ॥ 

नीचत्वा ाितभेदेन ते परं तामसाधमाः ॥ ८३७ ॥ 
 
त्याचें पूणर् आयु य दहा वष आहे. नीचपणाने व जाितभेदाने ते तमोगुणी ाण्यामंधील अधम समजले 

जातात. (८३७) 
 

अथै एकोनिंवशिततम ेणी । 
 

िबडालगुणािदवणर्न  । 
 

िबडालाः पंचधा लोके जायंते गृहवािसनः ॥ 
वनवासा  िनतरां वंचका िंन कायर्काः ॥ ८३८ ॥ 

 
ेणी एकोिणसावी 

 
िबडालगुणािद वणर्न 

 

िबडाल घरात वावरतात ते पाच कारचे आहेत. रानातंील िबडाल फसवे व िंन  कायर् करणारे 
असतात. (८३८) 
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ेता धू ा  कृ णा  पीतवणार्ंगका  ते ॥ 
नानामंडलसंयुक्ता िनतरा ंभीरवो मताः ॥ ८३९ ॥ 

 
पाढंरा, धूसर, काळा, िपवळा असे त्याचें रंग असतात. काही िठपकेवाले असतात. (८३९) 
 
दीघर्पुच्छा मृदुपदा याघर्तु य वरूपकाः ॥ 

शांतात्मान  नीचा  ते िंन ा मंगले सुिभः ॥ ८४० ॥ 
 
हे वाघासारखे िदसतात. शपूेट लाबं व पजें मऊ असतात. शातं पण नीच अस याने मंगल 

इिच्छणाऱ्यानंी जवळ करू नयेत. (८४०) 
 
पयोभक्तकमांसािदजीिवनो म कायर्काः ॥ 

सृगालतु यचे ा  भीषणा  िचन्मताः ॥ ८४१ ॥ 
 
दूध, भात, मासं हे त्याचें खाणे आहे. माज यासारखे कार्य करतात. को ा माणे याचें वतर्न 

आहे. काही िबडाल भीितदायक वाटतात. (८४१) 
 
एतेषा ंकामकाल तु वसंते समुदाहतः ॥ 

साधकवषार्माजार्रा यौवन या तकायकाः ॥ ८४२ ॥ 
 
याचंा रितकाल वसंत ऋतू आहे. माजंर दीड वषार्चे झाले की तरुण होते. (८४२) 
 
माजार्रीसंगमासक्ता रात्र्या ंतमिस मेदुरे ॥ 

िमथः कामजवाकीणार्ः ा तभोगाः पर पर  ॥ ८४३ ॥ 
 
मध्यरातर्ी माजंरीबरोबर याचंा संयोग चालू होतो. कामवगेाने दोन्ही पछाडली जाऊन त्यासं 

भोगसुख िमळते. (८४३) 
 
मूिध्नर् िजघर्ाय कुतुकाि दर्या मीिलतेक्षणाः ॥ 

तदानीमेव माजार्यर्ः ा तगभार्  िनि ताः ॥ ८४४ ॥ 
 
कौतुकाने वारंवार म तक हंुगून, डोळे िमटून माजंरी पडतात. ते हा त्यासं िनःसंशय गाभ धरलेला 

आहे असे समजाव.े (८४४) 
 
एकि ितर्सुताः ाय ैकगभण ता मताः ॥ 

गभर्भारक्लांतदेहा िमताहारा िदने िदने ॥ ८४५ ॥ 
 
एका वळेी माजंरी दोन िंकवा तीन िपल घालते. गभर् रािहला की, त्या जड होतात. िदवसिदवस 

थोडे खाऊ लागतात. (८४५) 
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लेट कर्. २१

वानर – The Common Langur (Presbytis entellus) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. २२

मकर् ट – The Bonnet Macaque (Macaca radiata) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. २३

िवडाल – The Leopard Cat (Felis bengalensis) – E. P. Gee 
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लेट कर्. २४

आखुभुक् - The Golden Cat (Felis temmincki) – E. P. Gee 
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****************** 
चतुरः पंचमासान्वा नीत्वा ताः सुवतेभर्का  ॥ 

जाता माजार्रपोता तु तन्यपानरता मुहुः ॥ ८४६ ॥ 
 
चार िंकवा पाच मिहन्यानंी िवतात. मातेच्या दुधावर िपले वाढू लागतात. (८४६) 
 
कर्मेण वृि भाज ते जननीिभः सुरिक्षताः ॥ 

नानाखेलनभाज  बा ये मातृसमीपगाः ॥ ८४७ ॥ 
 
माजंरीच्या छतर्ाखाली ित िदवशी ती वाढत असतात. व आईबरोबर बागडतात. (८४७) 
 
अतः परं यौवनेन या ताः पु कलकायकाः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरू यते ॥ ८४८ ॥ 
 
तरुणपणा आ यावर पु  होतात. आता याचंा जाितभेद कर्माने सागंतो. (८४८) 
 

िबडालाः । (१) 
 

िबडाला दीघर्देहा  कृ णिंब ंकनैयुताः ॥ 
वतुर्लाननका ैव थूलपुच्छा  ते मताः ॥ ८४९ ॥ 

 
िबडाल (१) The Leopard Car (Felis bengalensis) 

 
िबडालाचें शरीर लाबं असून अंगावर िठपके असतात. त ड वाटोळे व शपेटी जाड असते. (८४९) 
 
भूिषकामांसलोला  क्षीरदध्य भोिजनः ॥ 

नरावासावासरताः िंकिच दीताः वभावतः ॥ ८५० ॥ 
 
उंदीर मारण्यात सराईत तसेच दूध, दही, भात खाणारे असतात. वभावाने थोडे िभतरे व घरात 

राहणारे असतात. (८५०) 
 
अंधकारे फुर ेतर्ा िनतरा ंकूर्रमानसाः ॥ 

नाथवात्स यहीना  कृतघ्ना  िविनि ताः ॥ ८५१ ॥ 
 
अंधारात याचें डोळे चमकतात. अत्यंत कूर्र आहेत. मालकाची यासं पवार् नसते. हे पूणर् कृतघ्न 

असतात. (८५१) 
 
व पकामाः व पमदाः दुगधतनवो मताः ॥ 
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माजार्राः । (२) 

 

माजार्राः िंकिचदुर् ुगंाः थूलदेहा  ते मताः ॥ ८५२ ॥ 
 
संभोगेच्छा व माज थोडा असतो. शरीराला घाण येते. 
 

माजार्र (२) The Jungle Cat (Felis chaus) 
 

माजार्र थोडे उंच व ल  असतात. (८५२) 
 
श ावनशीला  िंकिच भीषणनादकाः ॥ 

िंन कायर्रता िनत्यं नराणां वंचनोत्सुकाः ॥ ८५३ ॥ 
 
सतत धावणारे, ककर् श आवाज करणारे असतात. नेहमी िंन  कायर् करणारे व माणसानंा 

फसवतात. (८५३) 
 
िनतांतकामवेगा  संततं कोपभूिषताः ॥ 

कु्षित्पपासािर्दता िनत्यं बहुभोजनलोलुपाः ॥ ८५४ ॥ 
 
अितकामी व सदा रागीट िदसतात. सवर् काळ भकेुलेले आिण खादाड असतात. (८५४) 
 
िंकिच ीघर्मुखोपेता दीघर्रेखासमिन्वताः ॥ 

ती णदं टर्ानखा ैव वयथूकलहािन्वताः ॥ ८५५ ॥ 
 
जबडा थोडा लाबं व अंगावर रेघा असतात. दाढा व नखे ती ण असून आपापसातं भाडंतात. 

(८५५) 
 
नरगेहावासलोला मांसभक्षणलोलुपाः ॥ 

नराहारालोलशीला िनिशते भोगकांिक्षणः ॥ ८५६ ॥ 
 
घरात राहणारे, मासंाची चटक असलेले, माणसाचें खा  खाणारे असतात. त्याचंा संभोग रातर्ी 

होतो. (८५६) 
 

ओतवः । (३) 
 

ओतव ते समाख्याता ये कृ णतनवो मताः ॥ 
नानावणर्किंब ा ा नानावणर्कमंडलाः ॥ ८५७ ॥ 
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ओतु (३) The Marbled Cat (Felis marmorata) 

 
ओतु काळे असून त्याचं्या अंगावर िठपके िंकवा वतुर्ळे इतर रंगाची िदसतात. (८५७) 
 
वनवासरताः ायो भीषणाकृतयो मताः ॥ 

दीघर्रेखायुताः केिच ीघर्दं टर्ानखा तथा ॥ ८५८ ॥ 
 
ते बहुधा अरण्यवासी आहेत. भेसूर िदसतात. काहींच्या अंगावर लाबं लाबं प े  असतात. नखे व 

दाढा लाबं असतात. (८५८) 
 
मांसाहारैकजीवा  सततं िनदर्यािन्वताः ॥ 

भीषणध्विनकंठा  कु्षदर् ािणिविंहसकाः ॥ ८५९ ॥ 
 
केवळ मासंाहारी व झोपाळू आहेत. गुरगुराट मोठा करतात. लहान ाण्यास मारतात. (८५९) 
 
ककर् शागरंूहोपेता िनतरा ंदीघर्पुच्छकाः ॥ 

िंकिच बृह ोचना  कूर्रकायर्रता  ते ॥ ८६० ॥ 
 
अंगावर राठ केस असून शपूेट लाबं असते. काहींचे डोळे मोठे असतात. ते फार कूर्र आहेत. (८६०) 
 

आखुभुजः । (४) 
 

ते त्वाखुभोिजनः ख्याता ये भृशं तंुगकायकाः ॥ 
िनतरां मांसलोला  कु्षदर् ािणवधोत्सुकाः ॥ ८६१ ॥ 

 
आखूभूक् (४) The Golden Cat (Felis temmincki) 

 
आखुभकु् फार उंच असतात. यानंा मासंाची फार चटक असते. लहान लहान ाणी मारून खातात. 

(८६१) 
 
कूर्रनादाः कुर्रिच ाः पीतवणार्ंगका  ते ॥ 

कुक्षौ मुखे पृ भागे वालधौ च िवशेषतः ॥ ८६२ ॥ 
 
आवाज कठोर, वृ ीने कूर्र असून अंग िपवळे असते. िवशषेतः हा रंग कुशी, त ड, पाठ व शपेटीवर 

िदसतो. (८६२) 
 
वणार्ंतरसमायुक्ता राितर्संचारशीलकाः ॥ 

भयंकर चारा  सांत्वरािग्वमुखा  ते ॥ ८६३ ॥ 
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वगे या रंगाचेही असतात. रातर्ी भटकणारे आहेत. िंहडणे अितशय आहे. सातं्वनाचे श द यासं 

समजत नाहीत. (८६३) 
 
िंन कायर्रता िनत्यं मनु यावास रगाः ॥ 

दं टर्ाकरालवदनाः केिचत्कृ णानना मताः ॥ ८६४ ॥ 
 
नेहमी िंन  कायर्रत व माणसापंासून दूर राहतात. दाढा भयंकर असतात. काहींचे त ड काळे 

असते, (८६४) 
 
केिचच्छ्वेतशरीरा  दुगधतनव  ते ॥ 
 

मेदकाः । (५) 
 

मेदका ािप जायंते माजार्रेषू मा वने ॥ ८६५ ॥ 
 
िनतरां दीघर्देहा  िनतरा ं थूलपुच्छकाः ॥ 

मुखे म ुयुताः कामं कृ णरक्तांकनैयुर्ताः ॥ ८६६ ॥ 
 
रक्ताः ेतांकनोपेता एवं बहुिवधा मताः ॥ 

यौवने मद दातारो मनु यवशविर्तनः ॥ ८६७ ॥ 
 
तर काही पाढंरे असतात. पण शरीराला घाण येते. 
 

मेदक (५) The Pallas's Cat (Felis manul) 
 

मेदक माजंरात े  असून ते रानात राहतात. देहय ी उंच व शपेटी जाड असते. त डावर िमशा 
असतात. काळे िंकवा ताबंडे िठपके असतात. केवळ ताबंडे, पाढंऱ्या िठपक्याचें असे अनेक कारचे 
असतात. तारुण्यात मद येणारे व माणसाळणारे असतात. (८६७) 

 
ायः शांत दयाः कोपमोहािदविर्जताः ॥ 

मांसाहाररताः ायो दिधक्षीरािदभोिजनः ॥ ८६८ ॥ 
 
हे बहुधा शातं असतात. यानंा राग, मोह नसतो. मासंाहाराची चटक असते पण दही-दूधही 

खातात. (८६८) 
 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंनाथवात्स यमंिडताः ॥ 

केिच ी ण ुितयुता भेरीश दािदभीरवः ॥ ८६९ ॥ 
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शातं श द आवडतात. मालकाला लळा लावतात. काहींचे कान ती ण असतात. ते नगारा, ढोल 
याचं्या आवाजाला िभतात. (८६९) 

 
एवं िबडाला बहुधा जायंतेऽरण्यभूिमषु ॥ 

सवार् अिप च माजार्य  माजार्रसमरूपकाः ॥ ८७० ॥ 
 
शांत वरूपाः सततं मंदवेगा  िनि ताः ॥ 

कूर्रकायर्िवहीना ता िमताहारा  ता मताः ॥ ८७१ ॥ 
 
या माणे अनेक कारचे माजंर अरण्यभमूीत होतात. 
 
माजंरी माजंरासंारख्याच िदसतात. त्या शातं व मंदगती असतात. कूर्र कायर् करीत नाहीत व 

माणात खातात. (८७१) 
 
ायः जाके्षमहराः माजार्यर्  कीिर्तताः ॥ 

आतृतीय ंवय तेषा ंयौवनं पिरकीिर्तत  ॥ ८७२ ॥ 
 
माजंरी बहुतेक करून जेचे सौख्य न  करणाऱ्या असतात. ितसऱ्या वषार्पयत माजंरी तरुण 

राहतात. (८७२) 
 
अतः परं ते जरया या ताः िथतदेहकाः ॥ 

परमायुिर्बडालानां चतुवर्षािण िनि त  ॥ ८७३ ॥ 
 
पुढे त्यासं हातारपण येते. अवयव िशिथल होतात. माजंराचें आयुमार्न चार वष आहे. (८७३) 
 
वभावा ाितभेदेन ते मता तामसाधमाः ॥ 

 
अथ िंवशिततम ेणी । (२०) 

 
मूषक शाश गुणािद वणर्न  । 

 

चतुिर्वधा ाखव तु जायंते नीचयोिनजाः ॥ ८७४ ॥ 
 
वभावतः जाितभेदाने ते तामसातं िंन  समजतात. 

 
ेणी िवसावी 

 
मूषकशाशगुणािद वणर्न 
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नीच योनीत चार कारचे उंदीर िनपजतात. (८७४) 
 
माजार्र इव ते ायो नरगेहिनवािसनः ॥ 

केिच नो ानभुिव कृतावासा  िनि ताः ॥ ८७५ ॥ 
 
माजंरां माणेच ते घरात राहतात. काही बागेत, शतेातही राहतात. (८७५) 
 
सविप ते रंधर्िनवास थानमाि ताः ॥ 

कृ णा  ेतकृ णा  धू वणार्  ते भृश  ॥ ८७६ ॥ 
 
पण ते सवर्च िबळात राहणारे आहेत. त्यात काळे, पाढंरे, पाढंरे-काळे व धुरकट रंगाचे असे कार 

आढळतात. (८७६) 
 
िनशासंचारशीला  चकूचकुरवा मताः ॥ 

माजार्रभीताः सततं ीिहभक्षणतत्पराः ॥ ८७७ ॥ 
 
रातर्ी चूं चू ंकरीत िंहडतात. नेहमी माजरास िभतात तादूंळ व कडधान्ये वगैरे खातात. (८७७) 
 
तैलािदपानलोला  दीघर्पुच्छा  ऱ्ह वकाः ॥ 

फुर ेतर्ाः कु्षदर्कणार्ः णदेहा  ते मताः ॥ ८७८ ॥ 
 
तेल फार आवडते. शपूेट लाबं व शरीर लहान असते. डोळे चमकतात. कान लहान, शरीर 

लकाकते. (८७८) 
 
एतषा ंसंततं कामः पुरािव िभ कीिर्ततः ॥ 

तथािप मूिषकाः ायो हेमंते गर्ी मकेिप च ॥ ८७९ ॥ 
 
ा तसत्त्वा  सुवते चतुःपंचष–पोतका  ॥ 

एकगभण िनभृतं िअित पूवार्िवदाशयः ॥ ८८० ॥ 
 
पूवीर्च्या िव ानानंी “हे िनरंतर संभोगि य आहेत” असे हटले आहे. तरी त्याचंा मुख्य काळ हेमंत व 

गर्ी म ऋतू आहे. उंदराची मादी एकेवळेी पाच-सहा िपले घालते. असा पूवीर्च्या जाणकाराचंा आशय आहे. 
(८८०) 

 
एकमासेन तासा ंतु गभर्काल  िनि तः ॥ 

नेतर्ोन्मीलनमासा  जाताः पोताः कर्मेण ते ॥ ८८१ ॥ 
 
एक मिहन्यात गभार्ची पूणर् वाढ होते. डोळे उघड यावर ती िपले कर्माने– (८८१) 
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जननीरिक्षताः कामं त्यहं बुि भासुराः ॥ 
स तमासानंतरं ते यौवनेन समुज्ज्वलाः ॥ ८८२ ॥ 

 
वाढू लागतात. सात मिहन्यातं त्यास तारुण्य येते. (८८२) 
 
पु ा मता  िनतरां श त् लुितपरायणाः ॥ 

वयोिषत्संगभाज ते दृ ताः पूणर्बलोज्ज्वलाः ॥ ८८३ ॥ 
 
ध पु ; अित माजलेले असतात. वारंवार उ ा मारतात. आपाप या मा ाशंी रत होतात. हे 

दाडंगट व बिल  असतात. (८८३) 
 
एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरूप यते ॥ 
 

उंदुरूः । (१) 
 

उंदरूः कु्षदर्काय  कृ णवणर्समिन्वतः ॥ ८८४ ॥ 
 
ायो नरगृहावासलोलुपो लोललोचनः ॥ 

माजार्ररवभीत  दुर्त लुितकरो मतः ॥ ८८५ ॥ 
 
आता येथे कर्माने याचंा जाितभेद सागंतो. 
 

उंदुरू (१) The Indian Field Mouse (Mus booduga) 
 

उंदुरू काळा व अगदी लहान असतो. बहुधा मनु यव तीत राहतो. याचे डोळे चचंल असतात. 
माजंरास िभतो. पसरट उडी मारतो. (८८५) 

 
व प म ुमुखोपेतो नानादर् यिवनाशकः ॥ 

िनदर्ाभंगकरोनृणा ंिनिश ायः वनादकैः ॥ ८८६ ॥ 
 
त डावर थो ा िमशा असतात. अनेक दर् यनाशक आहे. नेहमी रातर्ी आप या आवाजाने माणसाचंी 

झोप मोडतो. (८८६) 
 

णकायः सू मनेतर्ः दंडसाध्य  िनि तः ॥ 
सतताहारकांक्षी च िंन कमर्ि यो मतः ॥ ८८७ ॥ 

 
शरीर गुळगूळीत, डोळे लहान असतात. दंडाने साध्य होतो. नेहमी आहार िमळावा अशी इच्छा 

असते. हा िंन  कमर् करणारा आहे. (८८७) 
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आखवः । (२) 
 

आखव ते समाख्याताः ेतकृ णशरीरकाः ॥ 
िदवािप संचारशीला बहुशः कािरणः ॥ ८८८ ॥ 

 
आखू (२) The Metad (Millardia meltada) 

 
आखू पाढंऱ्या व का या रंगाचे असतात. िदवसाही िंहडतात. अनेक िबळे पाडतात. (८८८) 
 
धान्यव ािदव तूना ंनाशने ब चेतसः ॥ 

िंकिच भयिवहीना  िनतरा ंपु देहकाः ॥ ८८९ ॥ 
 
धान्ये, कपडे इत्यादी व तंूचा नाश करतात. थोडेसे धीट व पु  असतात. (८८९) 
 
िनतरां दीघर्पुच्छा  श ि नदकािरणः ॥ 

वयथूवासिनरता ताि योगे च भीरवः ॥ ८९० ॥ 
 
शपूेट बरेच लाबं असते. सारखे चू ं चू ंकरतात. कळपाने राहतात. कळपातून फुटले तर िभतरे 

बनतात. (८९०) 
 
नाथवात्स यहीना  नानोपदर्वकारकाः ॥ 

दंशनैः ाणहंतारो िवषदं टर्ा  कीिर्तताः ॥ ८९१ ॥ 
 
धन्यावर ेम नसते. पाळण्यास योग्य नसतात. उपदर्व देणारे आहेत. चावले तर ाणी मरतो हणून 

यास िवषदं टर् हणतात. (८९१) 
 

मूषकाः ।(३) 
 

मूषकाः कृ णवणार्  िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 
दीघर्वालाः थूलदेहाः व पपुि युता  ते ॥ ८९२ ॥ 

 
मूषक (३) The Indian Bush Rat (Golunda ellioti) 

 
मूषक काळे व िंकिचत उंच असतात. शपूेट लाबं व शरीर ल  असते. पण पु ी कमी असते. (८९२) 
 
आखुव रगेहेषु वासभाज  िनि ताः ॥ 

दीघर् म ुमुखा ािप ककर् शांगमिन्वताः ॥ ८९३ ॥ 
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आखू माणे मनु यव तीत राहतात. त डावर लाबं िमशा असतात. अंग खरखरीत असते. (८९३) 
 
िवकारनयनाः ायः िंकिचत् थूलिशर तलाः ॥ 

िवषदं टर्ासमायुक्ताः दंशनैजीर्वहािनदाः ॥ ८९४ ॥ 
 
डो यासं िवकार असतो. डोके थोडे मोठे असते. दाढा िवषारी असतात. चावनू ाण हरण करतात. 

(८९४) 
 
कूर्रिच ाः कोपयुताः िदवा िनदर्ा परायणाः ॥ 

िनशायां बलसंप ा दंततुर्टनतत्पराः ॥ ८९५ ॥ 
 
कूर्र, रागीट व िदवसा झोपाळू, रातर्ी बलवान; दात खाणारे असतात. (८९५) 
 
श भूरंधर्कतार्रो िंन कायार्  ते मताः ॥ 
 

चुचंुदराः । (४) 
 

दुगधिनः ासकरा ुचंुदयर् ुचंुदराः ॥ ८९६ ॥ 
 
िबळे पाडणारे व िंन  कायर् करणारे असतात. 
 

चुचंुदर (४) The Grey Musk Shrew (Suncus murinus) 
 

चुचुदंराचा िनः ास दुगधी असतो. नीच जातीत उपजलेले व आखू जातीतील किन  समजतात. 
(८९६) 

 
नीचयोिनसमु भूता आखूजात्यधमा मताः ॥ 

व ासफूत्कारवेगा  दर् यगंधिवनािशनः ॥ ८९७ ॥ 
 
ास व फूत्काराने दर् याचा वास घालिवतात. (इतकी घाण आहे.) (८९७) 

 
िनतरां कु्षदर्काया  िनशासंचारकेलयः ॥ 

िनशायां िह िवशेषेण दुगध ासवीिजनः ॥ ८९८ ॥ 
 
शरीराने लहान रातर्ी कर्ीडा करणारे आहेत. िवशषेतः रातर्ी आप या ासाने दुगध पसरिवतात. 

(८९८) 
 
मूिषका ाखुतु यांगा त ु य गुणसंयुताः ॥ 

साघकवत्सरं तेषा ंपरमायुः कीिर्तत  ॥ ८९९ ॥ 
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नरा माणे मादीचे गुण असतात. त्याचें आयु य दीड वष आहे. (८९९) 
 
वतो माजार्रकै ािप जीवनहािन  िनि ता ॥ 

नीचिकर्याजाितभेदा  एते तामसाधमाः ॥ ९०० ॥ 
 
यानंा माजंराकंडून िंकवा िनसगार्ने मृत्य ूयेतो. नीच िकर्या व जाती याचं्या भेदामुळे हे तामसातंील 

हीन होत. (९००) 
 
मूषका ाखवः कूर्रा तथा च दुरूनामकाः ॥ 

चुचंुदरा  िनतरां नरसंपि नािशनः ॥ ९०१ ॥ 
 
मूषक व आखू कूर्र असतात. उंदीर त्याच जातीतला आहे. चुचुदंर माणसाची संपती न  करतात. 

(९०१) 
 
िन कासनीया ते त मा  गृहाि कुटकादिप ॥ 

एतैिर्वना गृहं नृणा ंनानाके्षमकरं मत  ॥ ९०२ ॥ 
 
हणून त्यानंा घराबाहेर िपटाळाव.े ही नसतील ते घर क याणकारक ठरेल. (९०२) 

 
शाशाः । (५) 

 

शाशा तु ेतवणार्ंगा मूषकावरजा मताः ॥ 
शांता  कु्षदर्काया  िंहसादुगुर्णविर्जताः ॥ ९०३ ॥ 
 

शाश (५) The Himalayan Mouse–Hare (Ochotona roylei) 
 

शाशाचंा रंग पाढंरा असतो. ते मूषकाचें धाकटे भाऊ समजले जातात. हे शातं, लहान व िंहसादी 
दुगुर्णरिहत असतात. (९०३) 

 
नाना लुितिवहारोत्का नयनानन्दकािरणः ॥ 

णदेहाः संुदरांगा भीता माजार्रकािदमे ॥ ९०४ ॥ 
 
तऱ्हेवाईक उ ा मारतात. ेक्षणीय िदसतात. शरीर गुळगुळीत असते. अवयव रेखीव असतात. हे 

माजंरानंा िभतात. (९०४) 
 
वृका राहादिप च, िनतरां कोपविर्जताः ॥ 

कु्षदर्कणार्ः कु्षदर्मुखा वनवासैकतत्पराः ॥ ९०५ ॥ 
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लाडंगे, डुकराचंीही यासं भीती वाटते. हे कोपरिहत आहेत. रानातं राहतात. याचें कान लहान, 
त ड लहान असते. (९०५) 

 
त्यक्त वयथूा दुःखातार्ः शरव ेगगािमनः ॥ 

छायायां केिललोला  िवलासैक योजनाः ॥ ९०६ ॥ 
 
कळपातून वेगळे झाले की दुःखी होतात. बाणासारखी गती आहे. सावलीत शृगंार करतात. 

िवलासि य आहेत. (९०६) 
 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ं ातः साय ंिवहािरणः ॥ 

सुखगर्हा मांसभक्षाः ाय ते पिरकीिर्तताः ॥ ९०७ ॥ 
 
नेहमी गोड बोलणे आवडते. ातःकाळी व सायंकाळी िवहार करतात. सहज पकडता येतात. ते 

मासंभक्षक आहेत. (९०७) 
 
केिचच्छाशाः ेतकृ णवणार्ः संकीिर्तता बुधैः ।। 

नानािंब ंकनोपेताः िंकिचन्मंदजवा मताः ॥ ९०८ ॥ 
 
काही शाश पाढंरे काळे असतात असे िव ानाचें हणणे आहे. तर काहींच्यावर अनेक िठपके 

असतात. याचंी गती थोडी मंद आहे. (९०८) 
 
वनवासि या िनत्यं िनतरा ं णरोमकाः ॥ 

शाशा एवं बहुिवधा जायंतेऽरण्यभूिमषु ॥ ९०९ ॥ 
 
नेहमी रानात असतात. लव तुकतुकीत असते. असे अनेक कारचे शाश रानात असतात. (९०९) 
 
ततैर्व वृि भाज ते ायेण पिरकीिर्तताः ॥ 
 

अथ एकिंवशिततम ेणी । (२१) 
 

वृकगुणािदवणर्न  । 
 

वृका तु ितर्िवधा लोके सारमेया तु ष िवधाः ॥ ९१० ॥ 
 
आिण ते बहुधा तेथेच वाढतात. 
 

ेणी एकिवसावी 
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वृकगुणािद वणर्न 
 

वृक तीन कारचे व सारमेय सहा कारचे आहेत. (९१०) 
 
ेता रक्ता  कृ णा  धू ाः संकीणर्वणर्काः ॥ 

गर्ामवासैकिनरताः ाय ते पिरकीिर्तताः ॥ ९११ ॥ 
 
आिण (कुतेर्) पाढंरे, ताबंडे, काळे, धुरकट िंकवा िम  रंगाचे असतात. (९११) 
 
वृका त्वरण्य भाज ते कूर्रा मांसैक भोजनाः ॥ 

नीचात्मानः कोपयुक्ताः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ ९१२ ॥ 
 
लाडंगे मातर् अरण्यातच असून ते कूर्र व मासं खाणारे आहेत. 
 
नीच, रागीट व उंच असतात. (९१२) 
 
वृका  सारमेया  ि वषार्  ितर्वषर्काः ॥ 

पूणर्यौवनभाज ते शुनीसंगमलालसाः ॥ ९१३ ॥ 
 
लाडंगे व कुतेर् दोन-तीन वषार्ंनी कर्माने वयात येतात. त्या वळेी कुतेर् कुतर्ीचा भोग घेण्यास उतावीळ 

होतात. (९१३) 
 
तेषा ंगर्ी मो मेघकालः कामो ीपनकृन्मतः ॥ 

तदा भृशं कामजवाः ल ाहीना  ते मुहुः ॥ ९१४ ॥ 
 
गर्ी म व मेघागम या वळेी त्याचें कामो ीपन होते. त्या वळेी ते कामवडेे होऊन िनलर्  बनतात. 

(९१४) 
 
शुनीपा र्गताः कामाच्छ त् लुितिवहािरणः ॥ 

तत्पृ गा दीघर्रताः ाय ते पिरकीिर्तताः ॥ ९१५ ॥ 
 
कुतर्ीच्या जवळ जाऊन, रंगात येऊन ितच्यावर उ ा मारीत ितच्या पाठीवर चढून दीघर्काळ 

संभोग करतात. (९१५) 
 
िव त्यैते दीघर्कालं ततर् ततर् थली विप ॥ 

छायासु वीथीभागेषु तृि तभाज  ते तदा ॥ ९१६ ॥ 
 
िठकिठकाणी व वारंवार असा िवहार करून तृ त झाले हणजे छायेत िंकवा चौकात व थ 

पडतात. (९१६) 
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शुन्यः सं ा तसत्त्वाः युः स  एव िविनि ताः ॥ 

क्लांतदेहा िमताहारा गभर्भारेण ता भृश  ॥ ९१७ ॥ 
 
इतर मा ां माणे कुत्र्या गभर्भाराने थकून कमी खातात. (९१७) 
 
तर्ीन्मासाँ तुरो वािप नीत्वा ताः पूणर्गभर्काः ॥ 

एकगभण सुवते चतुःपंचष–पुतर्का  ॥ ९१८ ॥ 
 
तीन िंकवा चार मिहन्यानंी गभर् पूणर् वाढतो. नंतर कुतर्ी एकाच वळेी चार; पाच िंकवा सहा िपलानंा 

जन्म देते. (९१८) 
 
जाताः पोताः वजननी तन्यपानरता मुहुः ॥ 

तदंितके वृि भाजो जननीिभः सुरिक्षताः ॥ ९१९ ॥ 
 
कुतर्ीचे दूध पीत ितच्याबरोबर बागडत, िंहडत मातेच्या संरक्षणात वाढतात. (९१९) 
 
नाना लुितयुताः ायो हीनदर् यकैजीवनाः ॥ 

मनु यवशमाप ाः सांत्ववाक्यरता मुहुः ॥ ९२० ॥ 
 
उ ा मारीत घाणेरडे खातात. शवेटी मनु याचे ताबेदार झाले तर गोड बोलण्याने वश होतात. 

उ म पहारा करतात. (९२०) 
 
सू मबुि युताः ायो रक्षणैक योजनाः ॥ 

ह यक येषु ते िंन ाः नाथवात्स यभूिषताः ॥ ९२१ ॥ 
 
हे बहुशः तैलबु ी असून राखणदाराचे काम उत्कृ  करतात. परंतु देव-िपतराचं्या कायार्ंत ते िंन  

आहेत. वािमभक्त असतात. (९२१) 
 

वृकाः । (१) 
 

वृका तंुगशरीरा तु िनतरां कोिपनः सदा ॥ 
कृ णवणार्ंगकाः ायो मृगयालोलुपा  ते ॥ ९२२ ॥ 

 
वृक (१) The Wolf (Canis lupus) 

 
वृक उंच असून अत्यंत रागीट असतात. रंग काळा असतो. िशकारीची आवड फार असते. (९२२) 
 
वन्यसत्त्वाकर्मरताः कु्षत्कालेत्यंतकोपनाः ॥ 
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सदा भयंकरा बाणवेगा ते तु िविनि ताः ॥ ९२३ ॥ 
 
रानपशूचंी िशकार करतात. भकू लागली की फार रागीट होतात. नेहमीच भयंकर आहेत तसेच 

अित चपळ असातत. (९२३) 
 
दं टर्ाकरालवदना दीघर्पादनखैयुर्ताः ॥ 

कंुकुमारूणिज हा  िंकिचदर्क्तिवलोचनाः ॥ ९२४ ॥ 
 
दाढा िवकर्ाळ असतात. पाय व नखे लाबं असतात. जीभ केशरी असते. काहींचे डोळे लाल 

असतात. (९२४) 
 
सदाभयंकररवाः कु्षदर्पुच्छसमिन्वताः ॥ 

नानामृग थानिवदः ती णकणर्युगा मताः ॥ ९२५ ॥ 
 
नेहमी भयंकर आवाज करतात. शपूेट लहान असते. वन्य ाण्याचंी जागा हुडकण्यात पटाईत असून 

याचें कान ती ण असतात. (९२५) 
 
व पकामा मदोपेताः व पिनदर्ापरायणाः ॥ 

वन्यार त्वासाध्या गिदता ल धा े ाथवत्सलाः ॥ ९२६ ॥ 
 
काम थोडा असला तरी मदोन्म  होतात. झोप थोडी असते. 
 
रानटीपणाने असाध्य पण पकडले तर मालकाला लळाही लावतात. (९२६) 
 
ायो नृपितिभगर्ार् ा रक्षणीया  यत्नतः ॥ 

पो या ा ािददानेन काले काले िवशेषतः ॥ ९२७ ॥ 
 
हणून राजानंी यानंा पकडून राखावे व अ ादी देऊन वळेोवळेी पोसाव.े (९२७) 

 
मृगयासा शीला तु िनि ताः स गुणािन्वताः ॥ 
 

कोकाः । (२) 
 

वृकात् व पं हीनकायाः कोकाः संपिरकीिर्तताः ॥ ९२८ ॥ 
 
िशकारीत याचंी मदत होते. हे गुणी असतात. 
 

कोक (२) 
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कोक वृकापेक्षा लहान असतात. (९२८) 
 
िनतरां कोपशीला  रक्तवणर्शरीरकाः ॥ 

अथवा कृ णवणार् ते धू वणर्युता तु वा ॥ ९२९ ॥ 
 
ताबं ा रंगाचे व अित तापट असतात. त्याचंा काळा िंकवा धुरकट रंग असतो. (९२९) 
 
वनवासैकिनरताः ायश ते कीिर्तताः ॥ 

दं टर्ाकरलवदना दीघर्पुच्छा  ते मताः ॥ ९३० ॥ 
 
बहुधा ते अरण्यावासीच िदसतात. दाढा िवकर्ाळ व पुच्छ लाबं असते. (९३०) 
 
कु्षदर्पादाः थूलपृ ाः िंकिचत् थूललिशर तलाः ॥ 

लंबिज हा वेगपदा नरगंधासिह णवः ॥ ९३१ ॥ 
 
पाय लहान, पाठ पसरट, डोकेही थोडे मोठे असते. जीभ लळलळते. वगेवान असतात. मनु याच्या 

वाऱ्यालाही उभे राहात नाहीत. (९३१) 
 
नाना ािणवधासक्ताः संततारावकािरणः ॥ 

मृगयालोलिच ा  मांसभोजनतत्पराः ॥ ९३२ ॥ 
 
अनेक ाण्यासं मारतात. नेहमी ओरडतात. िशकारीत िच  गुंतलेले व मासंाहारी असतात. (९३२) 
 
भृशककर् शरोमाणो दुगधतनवो मताः ॥ 

िनतरां मदयुक्ता  कोपे ज्विलतलोचनाः ॥ ९३३ ॥ 
 
केस राठ, शरीराला घाण येते. अित म त व रागावले की याचें डोळे जळजळीत िदसतात. (९३३) 
 

ईहामृगः । (३) 
 

ईहामृगा ते गिदता नानावणर्शरीरकाः ॥ 
बहुिंबदुयुता वािप रेखारािजयुता तु वा ॥ ९३४ ॥ 

 
ईहामृग (३) 

 

नाना कारचे रंग ईहामृगाचें असतात. िठपके असलेले िंकवा प े  असलेले आढळतात. (९३४) 
 
तंुगा िनतांतं शरव ेगापादा  िनि ताः ॥ 
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असाध्यकोपा ासाध्या वनवासि या  ते ॥ ९३५ ॥ 
 
फार उंच, बाणासारखी गती, अित रागीट, व वनवासी असतात. (९३५) 
 
सांत्ववािग्वमुखा ैव कूर्रदं टर्ा भयंकराः ॥ 

दीघर्कणार् दीघर्मुखा लंबमु का  ते मताः ॥ ९३६ ॥ 
 
सातं्वनाची भाषा कळत नाही. दाढा ती ण, कान व त ड लाबं, वृषण ल बत असतात. (९३६) 
 
दुगधकृशकाया  संततं लंबिज काः ॥ 

कृशोदराः व पिनदर्ा दुधर्षार्  िविनि ताः ॥ ९३७ ॥ 
 
िकडिकडीत व घाण येणारे शरीर असते. जीभ लळलळते. पोट पातळ, झोप थोडी, पकडण्यात 

कठीण असतात. (९३७) 
 
वृकादीनां योिषत तु ाय त क्षणािन्वताः ॥ 

न शांतिच ा न कु्षदर्ा इित ताः पिरकीिर्तताः ॥ ९३८ ॥ 
 
मा ाचंी लक्षणे नरां माणेच आहेत. शातंही न हेत. पण क्षदुर् मातर् नाहीत असे त्याचें वणर्न आढळते. 

(९३८) 
 
एते वृकादयो बा ये सुखल याः सुिशक्षकाः ॥ 

मृगायािदषु योक्त या िजतचोरािदपीडनाः ॥ ९३९ ॥ 
 
हे ाणी लहानपणी िमळू शकतात. िशकिवले तर कामे करतात. िशकारीच्या कामात उपयोग होतो. 

चोर हुडकू शकतात. (९३९) 
 
नाथवात्स यवंत  कृतवे मािदरक्षणाः ॥ 

पंजरेषु च िनके्ष याः रिक्षत या  यत्नतः ॥ ९४० ॥ 
 
धन्याला लळा लावतात व गृहरक्षण करतात. या तव यानंा िंपजऱ्यात ठेवनू रक्षण करावे. (९४०) 
 
 
एते तामससत्वा  तामसा  कीिर्तताः ॥ 
 

(अथ ानगुणािदवणर्न ) 
 

ानः । (१) 
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रक्तवणर्युताः ानः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ ९४१ ॥ 
 
हे तामसी आहेत. यानंा तमोगुणी हणतात. 
 

अथ ानगुणािद वणर्न 
 

ान (१) 
 

ान थोडे उंच व रंगाने ताबंडे असतात. (९४१) 
 
गर्ामवासैकिनरताः शांतत्मान  ते मताः ॥ 

कु्षत्काले कोपशीला  वीथीदर् यािदभक्षकाः ॥ ९४२ ॥ 
 
गावात राहतात. भकेुले की रागीट होतात. च हा ावरील, उिकर ावरील पदाथर् खातात. 

(९४२) 
 
सदा संचारशीला  छायािनदर्ापरायणाः ॥ 

वयथूकलहासक्ताः पूणर्कामा  ते मताः ॥ ९४३ ॥ 
 
नेहमी िफरतात. सावलीत झोपतात. आपापसातं भाडंतात. ते फार लंपट आहेत. (९४३) 
 
थूलोदराः पु काया ती णकणर्पुटा तथा ॥ 

दीघर्पुच्छा वकर्नखा मनु यवशविर्तनः ॥ ९४४ ॥ 
 
पोट जाड, देह पु  व कान ती ण असतात. शपूेट लाबं व नखे वाकडी असतात. हे माणसाळतात. 

(९४४) 
 
नाथवात्स यवंत  कर्ौयर्हीना  ते मताः ॥ 

व पस दयर्युक्ता  िनशाया ंभीरव  ते ॥ ९४५ ॥ 
 
वािमभक्त आहेत. कूर्रपणा नाही. थोडेसे देखणे. रातर्ी िभतेर् असतात. (९४५) 

 
कु ु राः । (२) 

 

कु ु रा ते तु िव ेयाः ायः कृ णशरीरकाः ॥ 
दीघर्पुच्छाः व पबला िनतरा ंकोपशीलकाः ॥ ९४६ ॥ 
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कु ु र (२) 
 

कु ु र बहुधा काळे असतात. शपूेट लाबं, शक्ती कमी, रागीट. (९४६) 
 
संततं कूर्रनादा  ते परं मागर्रोधकाः 

वयथूकलहासक्ता िनशाया ं व पिनदर्काः ॥ ९४७ ॥ 
 
नेहमी भुकंणारे; वाट अडवणारे ही याचंी लक्षणे िदसतात. आपापसातं भाडंणारे व रातर्ी थोडी झोप 

असे असतात. (९४७) 
 
शरव वेथपादा  सांत्ववाक्यपरा  ते ॥ 
बृहन्म तकसंयुक्ताः व पकामजवामताः ॥ ९४८ ॥ 
 
वगेवान, ेमळ श द आवडणारे आहेत. डोके मोठे व काम थोडा असतो. (९४८) 
 
दुगधदेहाः सततं आतपे लंबिज हकाः ॥ 

दृढ मृितयुता ैव कायर्दक्षा  ते मताः ॥ ९४९ ॥ 
 
दुगधी शरीर व उन्हात जीभ लळलळते. आठवण उ म असून हे कामसू आहेत. (९४९) 
 

शुनकाः । (३) 
 

शुनका ऱ्ह वकाया  ऱ्ह वपादाः कीिर्तताः ॥ 
नानावणर्युताः ाय ैकवणर्युता तु वा ॥ ९५० ॥ 

 
शुनक (३) 

 

शुनकाचें पाय व देह लहान असतो. त्याचें रंग अनेक असतात. िंकवा एक रंगही असतो. (९५०) 
 
िनतांतवेगाः सततं ते बृहन्म तका मताः ॥ 

शांत वभावाः सततं नाथिच ानुविर्तनः ॥ ९५१ ॥ 
 
डोके मोठे असते. अित चपळ असतात. शातं वृ ीचे व वािमभक्त असतात. (९५१) 
 
व पकामाः पूणर्बलाः सू मबुि कला  ते ॥ 

कु्ष ृ शीतातपसहाः मोहकायार्िदविर्जताः ॥ ९५२ ॥ 
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संभोगवृ ी बेताची असून बिल  असतात. बु ी तरतरीत असते. क्षधुा, तृषा, ऊन सहन करण्याची 
ताकद असते. मोहाला बळी पडत नाहीत. (९५२) 

 
कोपे तु कूर्रनादा ते वकर्पुच्छा  ते मताः ॥ 
 

मृगदंशकाः । (४) 
 

मृगदंशा ते तु परं तंुगकाया बलािन्वताः ॥ ९५३ ॥ 
 
धू वणार्ः कृ णवणार् ऱ्ह वपुच्छा  ते मताः ॥ 

अजानां हिरणाना ंच धेनूना ंच गवामिप ॥ ९५४ ॥ 
 
रागावले की कठोर भुकंतात. याचें शपूेट वाकडे असते. 
 

मृगदंशक (४) Dhole (Cuon alpinus) 
 

उंच शरीरय ी, बळकट बाधंा, धुरकट िंकवा काळा रंग व लहान शपेटी ही मृगदंशकाची लक्षणे 
िदसतात. शळेी, बोकड, हिरणे, धेनू, गाई याचें पाय पकडणे यासं आवडते. (९५४) 

 
पादगर्हणलोला  तन्मांसादा  ते मताः ॥ 

संततं कूर्रनादा  कु्षदर् ािणिविंहसकाः ॥ ९५५ ॥ 
 
त्याचें मासंही खातात. नेहमी ककर् श भुकंतात. क्षदुर् ाण्यासं मारतात. (९५५) 
 
भृशककर् शरोमा ा दुधर्षार् रुिधरि याः ॥ 

सांत्ववािग्वमुखा ैव कूर्रिच ा  ते मताः ॥ ९५६ ॥ 
 
याचें केस राठ असतात. पकडण्यास कठीण असून रक्तिपपासू आहेत. सातं्वनपर भाषा यासं कळत 

नाही. ते कूर्रच समजले जातात. (९५६) 
 
दं टर्ाकरालवदना बालानां भीितदायकाः ॥ 
 

सारमेयाः । (५) 
 

सारमेयाः शांतिच ा नानावणर्समिन्वताः ॥ ९५७ ॥ 
 
नानावणार्ंकनोपेताः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 

नाथवात्स यवंत  कोपमोहािदविर्जताः ॥ ९५८ ॥ 
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दाढा भयंकर असतात. मुलानंा भीितदायक आहेत. 
 

सारमेय (५) 
 

सारमेय थंड, िनरिनरा या रंगाचें िंकवा िठपके असलेले व थोडे उंच असतात. वािमभक्त व राग, 
मोह नसणारे िदसतात. (९५८) 

 
दृढ मरणयुक्ता  नानाकायर्िवचक्षणाः ॥ 

मृगयासक्तिच ा  व पकामजवा मताः ॥ ९५९ ॥ 
 
याचंी मरणशक्ती दाडंगी असते. िनरिनराळी कामे करतात. िशकार करतात. संभोगेच्छा कमी 

असते. (९५९) 
 
िनतरां र यदेहा  दीघर्वालाः कीिर्तताः ॥ 

गर्ामवासैकिनरता नानालीलािवद  ते ॥ ९६० ॥ 
 
शरीरसौ व चागंले असून शपेटी लाबं असते. गावात राहतात. अनेक कारे बागडतात. (९६०) 
 
यौवने मदयुक्ता  चोिदता वेगगािमनः ॥ 

िंकिचत्कृशशरीरा  िनशायाम पिनदर्काः ॥ ९६१ ॥ 
 
तारुण्यात माज येतो. वगेवान आहेत. शरीर जरा कृश असते. रातर्ी थोडी झोप येते. (९६१) 
 

गर्ा यमृगाः । (६) 
 

कु्षदर्काया गर्ा यमृगा नीचकायकत तराः ॥ 
नानावणार् धू वणार् ऱ्ह वकणार्  ते मताः ॥ ९६२ ॥ 

 
गर्ा यमृग (६) 

 

गर्ा यमृग नाव माणे गर्ा य (िंन ) आहेत. शरीर लहान, नीच कायर्रत; नाना तऱ्हेचे रंग, धुराचा 
वणर् असलेले व लहान कानाचें असतात. (९६२) 

 
कोपयुक्ता मंदजवाः वयथूकलहोत्सुकाः ॥ 

संतत मणाः ायो िनतरां मंदबु यः ॥ ९६३ ॥ 
 
रागीट, मंदगती, आपसातं भाडंणारे, नेहमी भटके व मंदबु ी ही याचंी वभावलक्षणे होत. (९६३) 
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वराहगदर्भगणैः ायो यु ांिभलिषणः ॥ 

स (र) क्तमांसाि थदुगधदर् यभक्षणतत्पराः ॥ ९६४ ॥ 
 
बहुधा डुकरे, गाढव ेयाचं्याजवळ हे झगडतात. रक्त, मासं, हाडे, घाण येणारे पदाथर् खातात. 

(९६४) 
 
ायेण ते यथर्िशक्षा िंन ा ते िहतकमर्िभः ॥ 

एवं बहुिवधाः ानः नानावणर्शरीरकाः ॥ ९६५ ॥ 
 
त्यानंा िशकिवण्याचा काही उपयोग नाही. फाय ाच्या गो ींत हे िनरुपयोगी आहेत. या माणे 

अनेक तऱ्हेचे व अनेक रंगारूपाचें ान पु कळ आहेत. (९६५) 
 
गर्ामे वाभीरव ीषु ततर् ततर् िवशेषतः ॥ 

पािप ा नीचजन्मानः परं ते सू मबु यः ॥ ९६६ ॥ 
 
ते गावागावातूंन, गौळीवा ातं, खेडोपाडी पु कळ िदसतात. ते पापी व हलक्या कुळीचे असले 

तरी सू म बु ीचे असतात. (९६६) 
 
संगर्ा ा बा यवयिस नानािशक्षणयोग्यकाः ॥ 

मृगयागमने रक्षानयनािदषु कोिवदाः ॥ ९६७ ॥ 
 
यानंा लहानपणीच पकडून िशक्षण देता येते. याचंा उपयोग िशकार िंकवा संरक्षणासाठी होऊ 

शकतो. (९६७) 
 
स दर् येभोिजन ते तु रक्षणीया  भूिमपैः ॥ 

ते परं दीघर्सुरताः ल ाहीना  कीिर्तताः ॥ ९६८ ॥ 
 
मो ा लोकानंी यानंा चागंले खायला घालून पाळावे. याचंी रितकर्ीडा बराच वळे चालते. त्या 

बाबतीत ते िनलर्  असतात. (९६८) 
 
वषार्काले िवशेषेण कामयुक्ता  कीिर्तताः ॥ । 

शुन्यः शुनकतु या ताः शांतात्मान  िनि ताः ॥ ९६९ ॥ 
 
िवशषेतः वषार् ऋतूत यानंा संभोगाचा बहर येतो. मा ा नरासारख्याच पण शातं असतात. (९६९) 
 
िंकिचन्मंदजवाः ायः ताः परं सू मबु यः ॥ 

सुवृ जघनोपेताः कर्ोयर्हीना बलािन्वताः ॥ ९७० ॥ 
 



 

अनुकर्मिणका

त्या मंदगती पण बुि मती असतात. ढंुगण वाटोळे असते. कूर्र नसतात. बिल  असतात. (९७०) 
 
यौवने र यदेहा  रक्षणीया भूिमपैः ॥ 

स तवषार्विध शुना ंयौवनं पिरकीिर्तत  ॥ ९७१ ॥ 
 
ततः परं ते जरया पीिडतांगा िविनि ताः ॥ 

शुनकाना ंपरं चायुदर्शवषार्िण कीिर्तत  ॥ ९७२ ॥ 
 
तारुण्यात सुंदर िदसतात. लोकानंी त्याचें रक्षण कराव.े कुतर्ी सात या वषार्पयर्त तरुण असतात. 

पुढे हातारे होतात. दहा वष त्याचंी आयुमर्यार्दा आहे. (९७२) 
 
जाितिकर्यािदभेदेन ते मता तामसो माः ॥ 
 

(उपसंहारः) 
 

िंसहा ाः शुनकांता  नानाजाितमृगा मया ॥ ९७३ ॥ 
 
एकिंवशितक ेणी वेवमतर् िनरुिपताः ॥ 

एते मृगा तु पादा योिनजाः पिरकीिर्तताः ॥ ९७४ ॥ 
 

जाती-िकर्या भेदाने ते तमोगुणी पण उ म आहेत.  
 

(उपसंहार) 
 

या माणे मी शुनकापयत अनेक जातींच्या पशूचें एकवीस ेणींत या गंर्थात वणर्न केले. हे सवर् ाणी 
चतु पाद असून योिनज आहेत. (९७४) 

 
नरदर्ाणां िकर्यायोग्याः ाय ते तु िविनि ताः ॥ 

शालासु थापनीया  िशक्षणीया  ते परं ॥ ९७५ ॥ 
 
सवर् ाणी राजाचं्या उपयोगी आहेत. यासाठी त्यानंा संगर्हालयात ठेवनू त्याचें रक्षण करावे व त्यासं 

िशकवावे. (९७५) 
 
यंतृिभः सांत्ववाक्यै  ताडनैभर्त्सर्नैरिप ॥ 

ते त्यक्तदुगुर्णाः ायो मनु यवशविर्तनः ॥ ९७६ ॥ 
 
त्याचं्या िशक्षकाने िशकिवताना गोड श द, ताडन करणे, िंनदा करणे, असे योग केले असता त्याचें 

दुगुर्ण जाऊन ते माणसाळतील. (९७६) 
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नानाकायषु दक्षा  भवेयुः शुभदा  ते ॥ 

अत ते भूिमपैरन्ये रक्षणीया  यत्नतः ॥ ९७७ ॥ 
 
इतकेच न हे तर तत्परतेने अनेक कामे करून भले करतील. यासाठी राजानंी अथवा दुसऱ्या समथर् 

लोकानंी हे कायर् करावे. (९७७) 
 
मृगहीना नरा लोके सौख्यसंतोषविर्जताः ॥ 

धमर्हीना तेऽधमा  पािप ा  कीिर्तताः ॥ ९७८ ॥ 
 

(फल ुती) 
 

पशू न पाळणाऱ्या माणसानंा सुख-संतोष िमळत नाही. असे लोक धमर्हीन, अधम, पापी समजाव.े 
(९७८) 

 
अतो यथाशिक्त नरैमृर्गसंरक्षणं िहत  ॥ (कतर् यं मृगरक्षण ) 

ध य यश यमायु यिमहामुतर् फल द  ॥ ९७९ ॥ 
 
हे जाणून मानवानंी पशुरक्षण करणे िहतकारक आहे. ध यर्, यशोवृि कर व इहपरलोकी फल 

देणारे आहे. (९७९) 
 
गवा ंरक्षणतो दाना रा िनधूर्तक मषाः ॥ 

ा नुवंित ि य ंिद यां देवानामिप दुलर्भा  ॥ ९८० ॥ 
 
गाई पाळणे, दान करणे पापनाशक आहे. त्या योगाने जे िद य अै यर् ा त होते ते देवानंाही लाभत 

नाही. (९८०) 
 
यथो मा नरा लोके गण्यंते सृि कमर्िण ॥ 

तथा मृगा मध्यमा ते वाघ्घीना (वाग्हीना) बुि संयुताः ॥ ९८१ ॥ 
 
नानाकायर्क्षमा िनत्य ंनरदेविहत दाः ॥ 

रा टर्ाणा ंके्षमजनकाः सवर्स गुणसंयुताः ॥ ९८२ ॥ 
 
सृ ीत जशी चागं या माणसाचंी गणना होते तशी वाणी नसलेले परंतु बुि मान, कायर्दक्ष 

असले या मध्यम पशूचंी नुसती गणनाच करावी असे न हे तर ते गुणी ाणी रा टर्रक्षणास उपयोगी व 
रा टर्ाचे क याण करणारे आहेत. याकिरता त्याचें अव य रक्षण करावे. (९८२) 

 
य नीचा दुगुर्णोपेताः िश या ते तु यथाकर्म  ॥ 

गतदुगुर्णमोहा ाः कायर्दक्षा भवंित िह ॥ ९८३ ॥ 
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फार काय, त्यातंील क्षदुर् ाण्यासंही कर्माने थोडे थोडे िशकवाव.े त्यामुळे त्याचें दुगुर्ण नाहीसे 

होऊन तेही कायर्क्षम होतील. (९८३) 
 
ततर्ािप येऽधमा ाता ते वज्यार् िनभृतं नरैः ॥ 
कायार्नहार्ः ािणनो ये िनिर्द ा नीचजाितकाः ॥ ९८४ ॥ 
 
त्यातं जे हलक्या जातीचे िदसतील ते मनु यानंी िनःसंशय टाकावते. कामास िनरुपयोगी जे ाणी 

दाखिवले आहेत ते वज्यर् समजाव.े (९८४) 
 
तेऽव य ंवजर्नीया  सवर्दा शुभकांिक्षिभः ॥ 
 

(उपजाित वृ ) 
 

रूपेण बुध्या गुणसि कषराहारसंचारिवलासभेदैः ॥ 
एते मृगा मानववि भांित पर परं िभ गुणािदयोगाः ॥ ९८५ ॥ 

 
व त्यासं शुभेच्छा असले यानंी नेहमी दूर करावे. 
 
हे पशुपक्षी, रूप–बु ी–गुणसमुदाय–आहार–िवहार–संचार याचं्या िभ त्वाने पर पराशंी 

िभ गुणािदकानंी युक्त असले या माणसासंारखेच वाटतात. (९८५) 
 

(वसंतितलकावृ ) 
 

ायो मृगा िविवधजाितगुण कषार्ः 
संकीणर्जाितगुणपंुजयुता  केिच  ॥ 
 

ते वेवमतर् गिदताः िकल मुख्यकोिट– 
जाित वरूपगितवणर्मुखा गुणौघाः ॥ ९८६।। 

 
बहुधा रानातंील पशुपक्षी िनरिनरा या जातींचे व गुणाचें आढळतात. तर काही िम  जातींचे व िम  

गुणाचें िदसतात. त्यापैंकी जाती–रंग– वरूप–गुण यानंी ठळकपणे े  असले याचेंच येथे वणर्न केले 
आहे. (९८६) 

 
(मािलनीवृ ) 

 
गजतुरग वराह न्यंकु भ ूक िंसहा  त्वज–िंसहा  

किप वृष धेनु ीिपमुख्या मृगा ते ॥ 
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बहुिवधकुलजाताः ायशो देशभेदा – 
िविवधतनुगुणा ा भांित भूमंडलेषु ॥ ९८७ ॥ 

 
ह ी, घोडे, डु र, हिरण, को हा, िंसह, बोकड, वानर, बलै, गाय, िच ा हे पशू देशभेदाने 

िनरिनरा या शरीराचें–गुणाचें–जातींचे झालेले या पथृ्वीवर िदसतात. (९८७) 
 

(शालीनोवृ ) 
 

तेषा ंतेषा ं वीयबुध्या मृगाणा ं
नानावणार्हारगत्यािदभेदाः ॥ 
 

ायो रुपारावभू यािदका  
िव व वयवीर् य बोध्याः कर्मेण ॥ ९८८ ॥ 
 
इित मण्डकगर्ामवािसना ीहंसदेवेनिवरिचते 
 

मृगपिक्षशा  
 

नानािवधमृगजाित वरूपािदवणर्नं 
नाम थमो भागः समा तः ॥ 

 
त्यापैंकी मी माझ्या बु ी माणे पशूचं्या आहार-िवहार वगैरची िविवधता सािंगतली. िव ानानंी त्याचें 

रूप–आवाज–मोठेपणा–किन ता ही यथायोग्य जाणावी. (९८८) 
 

मंडकगर्ाम थ हंसदेवाने रिचले या मृगपिक्षशा ातील नानािवध 
मृगजाती वरूपािदवणर्ननामक पिहला भाग 

पूणर् झाला. 
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ीहंसदेविवरिचतं 

 
मृगपिक्षशा  

 
ततर् आदौ कवेः पूवर्पीिठका ं

 
अनन्तरं 

 
ि तीय ंभागं अनुवणर्यािम 

 
कवेः पूवर्पीिठका 

 
हंसदेवाने रिचलेले हरतऱ्हेच्या पशुप यांच्या 

 
जाती व वरूपिनणार्यक 

 
मृगपिक्षशा  

 
त्यामधील नाना कारच्या प यांच्या जाती व 

 
वरूपवणर्नात्मक इत्यादी 

 
दुसरा भाग 

 
कवीची पूवर्पीिठका 

 
 

—✕— 
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जीवाजनपद थायी सवर्सामंतसेिवतः ॥ 

शौडदेवो नृप े ः शौयार्िर्जतमहीतलः ॥ १ ॥ 
 
क्षतर्धमर्रह य ः जापालनतत्परः ॥ 

किवतासस िवित्किर्तधवलीकृत िदङ्मुखः ॥ २ ॥ 
 
समय  धमर् ः सवर्शा िवशारदः ॥ 

जीया नपुराधीशः समाि ो जयि या ॥ ३ ॥ 
 
स कदािचन्महीपालो मृगयाऽऽसक्तमानसः ॥ 

वागुरापाशचापािसकुन्ता ायुधधािरिभः ॥ ४ ॥ 
 
वीरैभर्टैहर्ि तपकैर रै  संवृतः ॥ 

ज्यािननादेन सत्त्वानां भयमुत्पादयन्मुहुः ॥ ५ ॥ 
 
नानामहीरूहच्छायािनर तािदत्यतेजस  ॥ 

महारण्यभुवं ाप सवर्संत्समिन्वता  ॥ ६ ॥ 
 
महीश तुरगारूढः कंुतचापािसभृत वय  ॥ 

सत्त्वानन्वेषयामास लीनाभ लिलत-िवकर्मः ॥ ७ ॥ 
 
ततर् प यन् िच  िंसहा  महीधरगुहाशया  ॥ 

हंुकारधूतहिरणा  याघर्ानन्यतर् िनगर्ता  ॥ ८ ॥ 
 
तरकू्षनिप भ ूकानरण्यमिहषा  िच  ॥ 

िचयथूपसंयुक्ता  िचत् वकिरणीयुता  ॥ ९ ॥ 
 
िच लिवहारोत्का  नीलमेघिनभािनभा  ॥ 

परतर् हिरणा  शांता  शुकानिप सुकूिजता  ॥ १० ॥ 
 
त्यक्ष िजनचा मूिर्तमंत अवतार, सवर् माडंिलकानंी सेवा केलेला, पराकर्माने पथृ्वी िंजकणारा 

राजिशरोमणी शौडदेव िचरायु होवो. 
 
िजननगरीचा तो राजा जिय णु, क्षतर्धमार्चे रह य जाणणारा, जेचे पालन करण्यात तरबेज, वेळ 

जाणणारा, धमर् , कीिर्त काशाने जणू िदशा उजळणारा, का य दयममर्  इत्यादी गुणसंप  अस याने 
दीघार्यु होवो. 
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एकदा शौडदेव मृगबधंने, फास, धनु य, तलवार, भाले वगैरे श ानंी स  झाले या ह ी वार, 
घोडे वार, िनध ा छातीच्या पायदळातंील वीरासंह मृगयेच्या ओढीने धनु याच्या टणत्काराने वन्य ाण्यासं 
सारखी भीती उत्प  करीत वृक्षाचं्या दाट सावलीने सूयर्िकरणाचंा वशे न के यामुळे सवर् तऱ्हेच्या ाण्याचंी 
वसती असले या घोर अरण्यात ा त झाला. 

 
वतः राजा भाला, धनु य, ख ग, घेऊन घो ावर वार होऊन िनभर्यपणे लपून बसले या 

ापदासं हुडकीत होता. 
 
त्या अरण्यात राजाला– गुहेत असलेले िंसह आप या हंुकाराने हिरणानंा पळिवणारे िदसले. कोठे 

बाहेर पडलेले वाघ, तरस (तरक्षु), िच े, अ वल, रानरेडे िदसत होते, तर कुठे कळपाने, कुठे हि णींसह, 
कोठे जलिवहारी, नीलमेघासंारखे ह ी िदसले. दुसरीकडे शातं हरणे, पोपट िदसले. तसेच हंस, कारंडव 
व इतर जातींचे घर ात जन्मलेले ध पु  पक्षीही िदसले. ते पाहून आंनदा ू उत्प  झालेला राजा िवचार 
करू लागला की, 

 
काय अजब आहे पाहा! देवाचे सृि रचनाचातुयर् देवानंाही क पनाग य नाही, तेथे मानवाचंी 

कथा काय? ती आ यर्कारक िदसते. (१०) 
 
हंसकारंडवानन्या  नीडजान्मदमेदुरा  ॥ 

परमानन्दजाता ुमर्हीपितरिचन्तय  ॥ ११ ॥ 
 
अहो िवधेः सृि शलैी त्विंचत्या ुसदामिप ॥ 

आ यर्दाियनी भाित िंक पुनभूिमवािसना  ॥ १२ ॥ 
 
क्षतर्धमर् ेिरतोऽिप रा टर्धमार्िभवृ ये ॥ 

कथं सत्त्वािनमान्हंतंु उ ुक्तो िनघृर्णो यथा ॥ १३ ॥ 
 
वागुरापाशचापािस ेरणै ताडनैरिप ॥ 

जीवनाशो यिद भवेदेतेषा ं ािणनािमह ॥ १४ ॥ 
 
तन्मूलहािनरेव या  क्क्नु दृ या  ते पुनः ॥ 

अतो हननमेतेषा ंअयुक्तिमित मे मितः ॥ १५ ॥ 
 
एकैकरक्षणं ध यर्ः? (एतेषा ंरक्षणं ध य) ेयसे चात्मतु ये ॥ 

इत्यालोच्य नृप े ो मृगयारिसकोऽ यय  ॥ १६ ॥ 
 
मुहूत मृगया ंचकेर् दयामेदुरमानसः ॥ 

सायंतने तु सं ा त वपुरािभमुखो नृपः ॥ १७ ॥ 
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मी क्षितर्य असलो तरी रा टर्ाच्या क याणकिरता िनदर्या माणे या िनरपराध ाण्यानंा मारण्यास 
कसा उ ुक्त झालो बरे? 

 
आता येथे मृगपाश–धनु य–जाळे–तलवारी अशा श ानंी जर याचंा असाच नाश होत रािहला तर 

काही काळाने याचंा वशंच नाहीसा होईल आिण मग ते कोठे िदसतील? हणून यानंा मारणे योग्य न हे असे 
मला वाटते. याचं्या संरक्षणाने ेय व आत्मानंद िमळेल. 

 
असा िवचार करून िशकारी राजा दयाळूपणे घटकाभर मृगया करून सायंकाळी आप या 

राजधानीकडे परतला. (१७) 
 
िववेश पौरदृ ः स  चंदर् ासादमु म  ॥ 

अन्वा य सांध्यकमार्दी  िनयमेन समिन्वतः ॥ १८ ॥ 
 
षडर्सं मधुरं भोज्य ंआकल य मही रः ॥ 

मदाजनसंगीत वणानंदमेदुरः ॥ १९ ॥ 
 
िनशां िननाय वोक्तीिभहर्षर्य  युवतीजना  ॥ 

[अतर् ‘ऐतेषा ं रक्षणं ध यर्’ इत्यथर्त आव यक  । ‘सध्याकमार्िद’ इितयुक्त  ।]श योत्थायं ततः शौढमहीपालो 
मुदािन्वतः ॥ २० ॥ 

 
का यकमार्िदकं सव िनवर्त्यर् नयलोचनः ॥ 

िजनदेवं नम कृत्य सभा ंपंिडतमंिडता  ॥ २१ ॥ 
 
नागिरकासंमक्ष आप या राजवा ात जाऊन सायंकाळची संध्यावदंनादी कम िनयमानुसार करून 

राजाने भोजन केले. 
 
षडर्स अ ाच्या भोजनानंतर रातर्ी ि याचं्या मधुर आलापानंी कानानंा तृ त करीत, आप या 

िवनोद चुर भाषणाने तरुणींना आनंद देत त्याने रातर् घालिवली. 
 
ातःकाळी शयनावरून उठ यावर मपिरहाराने शातं व रातर्ीच्या करमणुकीने स  झालेला 

शौडदेव नान वगैरे करून पिंडतानंी शोभणाऱ्या दरबारात िजनदेवास नम कार करून आला. (१८–२१) 
 
िनिर्द  [ ातरूत्थायसः । िनिर्द िनलयाः सव ि थताः थाने च पिंडताः । ता  प च्छ नृपो ययूं ुत्वा तूचो र  ॥]िनलयाः सव 

िनषेदुः सवर् पंिडताः ॥ 
 

दृ ्वा कुतूहलयुतो तानूवाचमिहपितः ॥ २२ ॥ 
 
सवार्ंनी उभे राहून वागत केले व सवर् पिंडत आप या थानावर बसले. 
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राजा त्यासं हणाला :–  
 
आपण माझे बोलणे ऐकून उ र ाव.े (२२) 
 
यदाहं मृगयासक्तो महारण्यतला यः ॥ 

िंसहानां च मृगदर्ाणां तरकु्ष ीिपनामिप ॥ २३ ॥ 
 
भ ूकानां इभाना ंच तुरंगाणा ंिवशेषतः ॥ 

हिरणीनां वराहाणा ंमिहषीणा ंच सवर्तः ॥ २४ ॥ 
 
हंसकारंडवादीना ंशुकानां बिर्हणामिप ॥ 

अन्येषामिप सत्त्वाना ंअंडजाना ंवनांतरे ॥ २५ ॥ 
 
ज्या वळेी मी िशकार करण्यासाठी गहन अरण्यात गेलो त्या वळेी िंसह, याघर्, िच ा, तरस, 

अ वल, ह ी, घोडे िवशषेेकरून हिरणी, रानडुकर; रानरेडे यासंारख्या वन्यपशूचं्या आिण हंस, कारंडव, 
पोपट, मोर या व इतर प याचं्या तऱ्हेतऱ्हेच्या लीला पािह या. त्यामुळे माझे मन भरून गेले. (२३–२५) 

 
सभं िविवधा लीला हरतीव मनो मम ॥ 

अतोऽहं सवर् सत्त्वांना िगिरकाननवािसना  ॥ २६ ॥ 
 
समगंर् चिरतं ातुिमच्छािम िवबुधो माः ॥ 

इत्यालपित भूपदेर् दयागद्गदभाषणे ॥ २७ ॥ 
 
कायर्श तारनंदाख्यो मंतर्ी मंतर्िवदांवरः ॥ 

मध्येसभं त ि वृतौ कुतुकान्मामयोजय  ॥ २८ ॥ 
 
यासाठी अरण्यात व पवर्तावर राहणाऱ्या सवर् ाण्याचंी संपूर्ण मािहती िमळावी अशी मी इच्छा 

करीत आहे. पिंडतहो, कोणी ती मािहती सागेंल काय? दयेमुळे कंठ स गिदत झालेला शौडदेव असे 
बोलत असता कायर्कुशल मंितर् वर तारनंद त्या सभेत ती मािहती देणारा एक मनु य आहे, त्याचे नाव 
हंसदेव आहे, असे हणून तारनंदाने मजवर जबाबदारी टाकली. (२६–२८) 

 
सोहं मदमितमितर् ेिरतो नृपमानस  ॥ 

हषर्य  वणर्नपदैः मृगपिक्षगणकर्म  ॥ २९ ॥ 
 
करोिम शा ं बालानां िहतायानेकपंिक्तक  ॥ 

िनब ातर् मया ेणी सत्त्वानां तु पृथक् पृथक् ॥ ३० ॥ 
 
व तुतः मी इतका बुि मान नसलो तरी तारनंदाच्या ेरणेने पशु-प याचं्या गटाचंा कर्म माझ्या 

भाषेत करून राजाच्या मनाला आनंद देत, इतर शा  िशकलेले असून या िवषयात अनिभ  असणाऱ्याचं्या 
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िहताकिरता अनेक ोकाचें हे शा  करीत आहे. या गंर्थात मी ाण्याचें वगेवगेळे गट ठरिवले आहेत. 
तसेच त्याचं्यािवषयी पुढील कर्माने मािहती सागंणार आहे. (२९–३०) 

 
थमं रितकाल  ततो गभर्िविन यः ॥ 

ततः सूितसमयो बालकर्ीडािदकं ततः ॥ ३१ ॥ 
 
वणर्भेदः िकर्याभेदो जाितभेद ततः पर  ॥ 

योिषत् वरूपशलैीच वयः काल  िनि तः ॥ ३२ ॥ 
 
ततः सत्त्वािदभेद  शा ेऽि मन रिचतकर्मः ॥ 

शलैीयमेव सवर्तर् िनब ा कर्मपंिक्तका ॥ ३३ ॥ 
 
१. संभोग समय, २. गभर्धारणा व संख्या, ३. सूितकाल, ४. बालकर्ीडा, िपलाचंी वाढ, ५. 

रंगािदकाचंा फरक, ६. वागण्यातील िभ ता, ७. जाितभेद, ८. मादी, त्याचें रूप व ढब, ९. वयोमयार्दा, १०. 
काल व शवेटी साित्त्वक, राजस, तामस हा भेद या कर्माने या शा ात वणर्न केले आहे. बहुतेक सवर् गंर्थात 
हाच कर्म कायम राखण्याचा यत्न केला आहे. (३१–३३) 

 
गुणवणार्िदसंयोगैः िंसहा ा बहुजाितकाः ॥ 

मुख्यजात्युिदता एव वणर्यंते? (वण्यतेऽ) तर् मया कर्मा  ॥ ३४ ॥ 
 
गुण, वणर् याचं्या िम णाने िंसहािदकाचें पु कळ भेद होऊ शकतील. परंतु मी मातर् कर्माकर्माने मुख्य 

जातींतील पशुप याचें वणर्न केले आहे. (३४) 
 

॥ इित कवेः पूवर्पीिठका ॥ 
 

कवीची पूवर्पीिठका पूणर् 
 

अथ ि तीयो भागः ॥ 
 

॥ भरतखंड यनानािवधपिक्षजाित वरूपािदवणर्न  नाम ॥ 
 

ािंतर्शिततमा ेणी । 
 

हंसािदगुणवणर्न  । 
 

गजा धेनुवृषभमिहषाजािदमा मृगाः ॥ 
राजसा तामसाः सृ ाः नराणामुपकािरणः ॥ १ ॥ 
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ेणी बावीसावी 
 

हंसगुणािद वणर्न 
 

परमे राने लोकोपकारी, राजस, तामस, ह ी, घोडे, गाय, बैल, हैस, शे या-म ा इत्यादी 
िविवध पशू जसे िनमार्ण केले– (१) 

 
यथा नानाजाितभेदा नानारूपसमिन्वताः ॥ 

तथांडजा  दृ यंते सृ ाः कमलयोिनना ॥ २ ॥ 
 
त्या माणे अनेक जातींचे, िविवध रूपाचें पक्षीही कमलयोनी देवाने िनिर्मलेले िदसतात. (२) 
 
हंसाः शुकाः िपकाः काका नयनानंददाियनः ॥ 

मयरूाः खंजरीटा ा वनवृक्षिनवािसनः ॥ ३ ॥ 
 
नयनमनोहर हंस, पोपट, कोिकळा, कावळे, मोर, खंजन इत्यादी अरण्यात वृक्षावंर राहणारे– 
 
पक्षीसु ा अनेक जाती-रूप-गुण-कायर्भेदाने िदसतात. (३) 
 
तेिप नानाजाितरूपगुणकायार्िदभेदतः ॥ 

अंडजाः पंजरातः था भृशं कौतुकवधर्काः ॥ ४ ॥ 
 
िंपजऱ्यातील पक्षी करमणुकीचा आनंद वाढिवणारे (तर) तळी व फुले वा त यातंील फुलाचं्या 

साि ध्यात राहणारे हंस-चकर्वाक-सारसासंारखे पक्षी नयनानंद वाढिवणारे िदसतात. (४) 
 
हंसा कोकाः सारसा ाः कासारसुमवािसनः ॥ 

शुककोिकललावा ाः शािखक्लृ त वनीडकाः ॥ ५ ॥ 
 
पोपट, कोिकळा, लावािदक पक्षी वृक्षावंर घरटी करून राहणारे आहेत, तर काही पक्षी झाडाच्या 

ढोलीत राहणारे. (५) 
 
केिचत्पतितर्णो वृक्ष कंधरंधर्िनवािसनः ॥ 

सव पतितर्णो भदर् शाखायां नीडकािरणः ॥ ६ ॥ 
 
एकंदरीत सवर् पक्षी वृक्षावर घरटी करून हेमंतादी ऋतंूत तेथेच सुखाने राहतात. (६) 
 
हैमंतािदषु कालेषु सुखं ततैर्व वािसनः ॥ 

चंचूपुटैः पदैः पतैर्ः शु कका .. ... ...िदिभः ॥ ७ ॥ 
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त्याचंी घरटी ायः पाने, सुकले या काटक्या, मऊ कापूस, कोमल तंतू आणून चोच व पाय यानंी ते 

बनिवतात. (७) 
 
मृदुतंतु यहूनै  ते भृशं नीडकािरणः ॥ 

वषर्शीतातपक्लेशहीना तेतैर्व वािसनः ॥ ८ ॥ 
 
पाऊस, थंडी, ऊन याचंा तर्ास न होता ते घर ातच राहतात. त्यानंा वाणी व हात नसले तरी ते 

मानवा माणे कुशागर्बु ी आहेत. (८) 
 
वािग्भः करैिर्वहीना ते नरवत्सू मबु यः ॥ 

कृतनीडाः सुखशयाः वयथैूः सह वािसनः ॥ ९ ॥ 
 
घरटी करणारे, त्यामंध्ये सुखाने पहुडणारे व कळपाने राहणारे ते पक्षी राग आला असता शतर्पुक्षाचंा 

नाश करतात. (९) 
 
कर्ोधे ा त वयथूा ते परपिक्षिवभेिदनः ॥ 

चंचूपुटैजर्लाहाराहरण ा तकौशलाः ॥ १० ॥ 
 
मांसखडैधार्न्यकणैः फलखंडैरनेकशः ॥ 

कृिमकीटैरथान्ये  पितर्णो जीवपोषकाः ॥ ११ ॥ 
 
पीत वच्छ वादुजलाः काले सौख्यिववािर्धताः ॥ 

िन कुटारामवीथीषु ा तसंचारकेलयः ॥ १२ ॥ 
 
नानासुखसमायुक्ता मुदा परमया युताः ॥ 

पुतैर्ः पौतैर्बंधुवगरिन्वताः सततं ि जाः ॥ १३ ॥ 
 
नरव  भांित िविवधकायर्दक्षा  िनभर्राः ॥ 
 
ते चोचींनी पाणी आणण्यात तरबेज असतात. मासं, धान्य, फळे याचें तुकडे, कृमी, िकडे तसेच 

इतर पदाथर् यावंर ते उपजीिवका करतात. वच्छ व वािद  जल ाशन करणारे, योग्य काळी सुखाने 
वाढणारे, घरटी, घरे र ते वगैरे िठकाणी फेरफटका करणारे, सुखसंप , आनंदी, नेहमी कळपाने असलेले 
हे िविवध कायार्ंत चतुर– तत्पर पक्षी माणसासारखे वाटतात. (१३) 

 
पूवर्पापवशा तुे जाता त्वंडेषु सवर्दा ॥ १४ ॥ 

 
तथािप नानारूपा ते नानागुणिवभूिषताः ॥ 
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पूवर्जन्मीच्या पापामुळे ते जरी अण्डज पक्षी झाले असले तरी ते अनेक रूपाचें व िविवध गुणसंप  
आहेत. (१४) 

 
गृह ासादभूषा ते नरामोद दाियनः ॥ १५ ॥ 

 
एवं कर्मेण नीडेषु वृि भाजः पतितर्णः ॥ 
 
घरे व हवलेी यासं शोभिवणारे व माणसानंा आनंद देणारे आहेत. पक्षी घर ामध्ये अशा रीतीने 

वाढतात. (१५) 
 
 

यौवने मदपूणार् ते योिषि ः कृतकलयः ॥ १६ ॥ 
 
िमथः संयोगमाप ा तासामंड दा  ते ॥ 
 
ते तारुण्यात वयात येऊन मा ासंह थ ाम करी, णयरंग करतात. समागम झा यावर मा ानंा 

अंडी देणारे होतात. (१६) 
 

योिषतः ा तसत्त्वांडाँ ता  िवसृज्य तु नीडके ॥ १७ ॥ 
 
तत्संरक्षणशीला  त्यहं ति वधर्काः ॥ 
 
मा ानंी अंडी घात यावर घर ात अंडी सोडून त्या त्येक िदवशी त्याचं्या वाढीची व संरक्षणाची 

जबाबदारी वाहतात. (१७) 
 

त मादंडा  पितर्पोता जायंते कालतः कर्मा  ॥ १८ ॥ 
 
नेतर्ोन्मीलनमासा  ते परं मातृपोिषताः ॥ 
 
त्या अं ापंासून काल कर्माने प याचंी िपले होतात. डोळे उघड यावर ती फळे, कण्या, कण, 

दूध, पाणी देऊन व लालन करून मादीकडून पोिशली जातात. (१८) 
 

पयःफलकणादीनामपर्णैलार्लनैरिप ॥ १९ ॥ 
 
कर्मेणवृि भाज ते सं ा तछदयुग्मकाः ॥ 
 
वाढता वाढता कर्माने त्यासं दोन-दोन पंख फुटतात. ते हा ती कौतुकाने उडणे इत्यादी िवहार 

करतात. (१९) 
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लेट कर्. २५

कलहंस – Gretylag Goose (Anser anser) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. २६

सारस – Indian Sarus Crane (Grus antigone antigone) 
– E. P. Gee 
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लेट कर्. २७

सारंग – Grey Heron (Ardea cinerea) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. २८

गरुड – Pallas's or Ringtailed Fishing Eagle (Haliaeetus leucoryphus) – E. P. Gee 
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तदो ीनािदिव तीः कुवर्िन्त कुतुकािन्वताः ॥ २० ॥ 
 
जननीपा र्त ते तु ायो बालदशािन्वताः ॥ 
 
बालदशते ती बहुधा आईच्याच आजूबाजूस असतात. काही काळाने (वाढ पूणर् होताच) प याचं्या 

समुदायात जातात. (२०) 
 
 

अतः परं वृि भाजः पतितर्पिरषद्गताः ॥ २१ ॥ 
 
िनशासंचारहीना ािधकािनदर्ा  ते मताः ॥ 
 
त्या वळेी ती रातर्ी िंहडत नाहीत व त्यानंा झोप अिधक असते. (२१) 
 

एवं िवहंगमा लोके शतशोऽिप सह शः ॥ २२ ॥ 
 
नयनानंदजनका नराणा ंकुतुक दाः ॥ 
 
अशा तऱ्हेचे माणसाचें कौतुकिवषय झालेले व नयनमनोहर हजारो पक्षी या लोकात आहेत. (२२) 
 

कामवृि करा ैषा ंमृगाक्षीणा ंिवशेषतः ॥ २३ ॥ 
 
वागुरायोगबंधा ै ते ल या बालपोतकाः ॥ 
 
िवशषेेकरून ि याचंी कामवृ ी करणारे ते पक्षी जाळी, फास, सापळे इत्यािदकानंी िपले असताना 

िमळू शकतात. (२३) 
 

िशक्षणीया  यत्नेन रक्षणीया  सवर्दा ॥ २४ ॥ 
 
तदानीमेव िह नृणा ंजन्मसाफ यमीिरत  ॥ 
 
पक्षी यत्नाने राखावे व त्यासं िशकवाव.े ते हाच मानवजन्म सफल झाला असे समजाव.े (२४) 
 
 

नोपकुवित ये लोके ािणनां िविवधात्मना  ॥ २५ ॥ 
 
तेषा ंजन्म वृथैव यािदित ाचो वदंित ते ॥ 
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जे लोक तऱ्हेतऱ्हेच्या ाण्यावंर (असे) उपकार करीत नाहीत त्याचंा जन्म फुकट आहे असे ाचीन 
लोक हणतात. (२५) 

 
त मात्सवर् यत्नेन लालनीया  पिक्षणः ॥ २६ ॥ 

 
रक्षणीया  िविधव  ेयोलाभािदकािक्षिभः ॥ 
 
हणून ेय, लाभ वगैरची इच्छा करणाऱ्या लोकानंी सवर् यत्नानंी त्या प याचें लालनपालन व 

रक्षण करावे. (२६) 
 

हंसाः । (१) 
 

हंसाः स तिवधा लोके जायन्ते मंजुदेहकाः ॥ 
सरः प मालयाः ायः ेतपक्षिवभूिक्षताः ॥ २७ ॥ 

 
हंस (१) Whistling Swan (Cygnus jankowskii) 

 
ायः पाढंऱ्या पखंाचें व डौलदार शरीराचे, सरोवरे वा कमिलनीमध्ये राहणारे हंस पथृ्वीवर सात 

कारचे आहेत. (२७) 
 
प मिंकज ककंदािदभोिजनो नालभोिजनः ॥  

वादुवन्यफलाहाराः िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ २८ ॥ 
 
िंकिचत लहान शरीराचे, कमळाचें केसर, कंद व साल खाणारे तसेच मधुर वन्यफळे खाणारे– 

(२८) 
 
मनो गितयुक्ता  गगने वेगशािलनः ॥ 

दीघर्गर्ीवासमायुक्ताः सततं मानसाः ॥ २९ ॥ 
 
डौलाने चालणारे, वगेाने गमन करणारे, लाबं मान असलेले, नेहमी आनंदी– (२९) 
 
रक्तपादतलाः ाया रक्तचंचूपुट याः ॥ 

मनो पक्षयुगुला िनतरां मृदुवालकाः ॥ ३० ॥ 
 
पाय व तळवे लाल आिण ायः चोच लाल असलेले, मनोहर पखंयुग्मे असलेले, अत्यंत मऊ लव 

असलेले– (३०) 
 
सततं कामशीला  वरटापा विर्तनः ॥ 

शरकात्ले पुि युक्ता नयनानंददाियनः ॥ ३१ ॥ 
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पतितर्पिरषन्मध्ये हंसा एवो मामताः ॥ 
 
संभोगि य अस याने नेहमी हंसीच्या जवळपास असणारे, (िवशषेतः) शरद ऋतूत मनाला आनंद 

देणारे असे पु  असतात. प याचं्या सभेत हंसच े  गणला आहे. (३१) 
 

चकर्ांगाः । (२) 
 

चकर्ांगा ते तु िव ेया येभृशं वकायकाः ॥ ३२ ॥ 
 
मुखे पक्षयुगे पृ े दीघर्वाले च पादयोः ॥ 

िनतरां रिक्ततमोपेताः थूलदेहा  ते मताः ॥ ३३ ॥ 
 
िनतंरा वपादा  िनतरा ंदीघर्कंधराः ॥ 

 
चकर्ांग (२) White fronted Goose (Anser albiformis) 

 
त्यासं चकर्ागं हणून ओळखाव ेकी, ज्याचें शरीर फार लहान आहे. च च, दोन्ही बाजंूचे पखं, पाठ, 

िपसारा व दोन्ही पाय लाल असलेले, थूलदेही असतात. (३२–३३) 
 

रक्तरेखािक्षसंयुक्ता भीरव  िवशेषतः ॥ ३४ ॥ 
 
पाय लहान व मान लाबं, डो यानंा ताबंडी रेषा असते. ते फार िभतेर् असतात. (३४) 
 
थूलदेहा मृदु पशार् कूजनमािनताः ॥ 

िनतरां दीघर्पुच्छा  प मगंधशरीिरणः ॥ ३५ ॥ 
 
वयथूसिहताः ाय ति ेषासिह णवः ॥ 

कासारावासिनरताः शीतल थललोलुपाः ॥ ३६ ॥ 
 
थूलदेही, हातास मऊमऊ लागणारे, दयास िभडणारे, कूजन करणारे असतात. बहुधा शपूेट 

मोठे असते. शरीराला कमळासारखा वास येतो. बहुधा कळपाने वावरतात. त्यानंा िवयोग सहन होत नाही. 
तलावात नेहमी राहतात. त्यासं थंड जागा आवडते. (३५–३६) 

 
मानसवािसनः । (३) 

 

ते मानसौकसः ोक्ता मानसं सर आि ताः ॥ 
थानांतरि या ये तु िनतंरा शांतमानसाः ॥ ३७ ॥ 
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मानसवासी (३) Mute Swan (Cygnus olor) 

 
मानस सरोवरात राहणारे व मानस सरोवरािशवाय थानातंर न आवडणारे हंस मानसौकस 

हणावे. ते पूणर् शातं असतात. (३७) 
 
मुक्ताफल ेतवणर्च्छुिरतांगा  ते मताः ॥ 

रक्तचंचुपुटोपेताः संरक्त थूलपुच्छकाः ॥ ३८ ॥ 
 
मोत्याचंी झालरं पसर या माणे त्याचें अंग पाढंरे असते, त्याचंी चोच लाल असून पुच्छ लाल व 

जाड (झुबका) असते. (३८) 
 
मनो ाकृितयुक्ता  म नोन्म नादराः ॥ 

िनतरां कामसंयुक्ताः व पाहारा  ते मताः ॥ ३९ ॥ 
 
त्याचंा आकार मनाला तृ त करणारा असतो. ते बुडी मारणे, वर िनघणे यातं आनंद मानतात. 

आहार थोडा असून फार कामी असतात. (३९) 
 
नािततंुगा नाितनीचा िनशायाम पिनदर्काः ॥ 

नानो ीनािदिनरता वरटािभः समंततः ॥ ४० ॥ 
 
फार उंच नाही, फार खुजे नाही असे शरीर असते. रातर्ी थोडी झोप असते. मा ाबंरोबर अनेक 

तऱ्हेने उ ाण करतात. (४०) 
 
पंुडरीकािक्षसंयुक्ता िनतरा ंकामवृि दाः ॥ 

संततं कर्ीडनासक्ता वतुर्लाकारमंिडताः ॥ ४१ ॥ 
 

राजहंसाः । (४) 
 
िनतरां संुदरांगा तु राजहंसाः कीिर्तताः ॥ 

पूणर्चंदर् ेतणर्च्छुिरतांगिवभूिषताः ॥ ४२ ॥ 
 

पाढंऱ्या कमळा माणे डोळे असलेले हे हंस नेहमी कामवृ ी करणारे असतात. नेहमी वतुर्ळाकार 
फेर धरून ते कर्ीडासक्त असतात. 

 
राजहंस (४) Bareheaded Goose (Anser Indicus) 

 
अत्यंत सुंदर देह असलेले, पूणर्चदंर्ा माणे शु  वणार्ने चमकणारे हंस राजहंस होत. (४२) 
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िनतरां ेतगरुता रक्तचंचूपदा ते ॥ 
मनो गितसंयुक्ता भृशमा हादवषर्काः ॥ ४३ ॥ (वधर्काः) 

 
त्याचें पंख पाढंरे व चोच आिण पाय ताबंडे असतात. त्याचें चालणे आ हाददायक व डौलदार 

असते. (४३) 
 
मनो कूजनोपेता िनतरा ंपुण्यदशर्नाः ॥ 

प मवासैकिनरताः शीतल थललोलुपाः ॥ ४४ ॥ 
 
त्याचें कूजन मधूर आहे व दशर्न शुभ मानले आहे. कमिलनीतच राहणारे; िवशषेतः थंड देशाची 

आवड असणारे असतात. (४४) 
 
मनो जनानागतयो दशर्नाि जय दाः ॥ 

िंकिच ुगंशरीरा  गगनोच्छर्ायगािमनः ॥ ४५ ॥ 
 
सततं म नासक्ता वरटा ेषलोलुपाः ॥ 

िनतरां मदपूणार्  हष त्फु िवलोचनाः ॥ ४६ ॥ 
 
काहींचे शरीर मोठे असते. ते आकाशात उंच मागार्ने जातात. पोहण्यात आसक्त व िमठी मारण्यास 

हापापलेले असतात. सुरेख आिण अनेक तऱ्हानंी चालणारे हे हंस दशर्नानेही जय देणारे आहेत. (४५–४६) 
 
नानापिक्ष ीितयुता िनतरा ंमेधयािन्वताः ॥ 

िशिक्षता ते तु वक्तारः उ मै तु कुतूहला  ॥ ४७ ॥ 
 
मद भरलेले व आनंदाने चमकणारे नेतर् असलेले, अनेक प यावंर ेम करणारे, बुि मान असतात. 

चागं या लोकानंी कौतुकाने िशकिव यास ते बोलतात (बोलू शकतात). (४७) 
 

मि काक्षाः । (५) 
 

मि कािक्षसमायुक्ता मि काक्षाः कीिर्तताः ॥ 
धातर्रा टर्ा तु ते रक्तचंचुपादतला मताः ॥ ४८ ॥ 

 
एते िंकिचत्कृ णिम ेतवणर्शरीरकाः ॥ 

िंकिचधर् वशरीरा  नानावणर्किंबदुकाः ॥ ४९ ॥ 
 
दीघर्वकर्ात्मपुच्छा  िंकिचन्मदजवामताः ॥ 

िनतरां सू ममेधा  नरावासैकलोलुपाः ॥ ५० ॥ 
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मि काक्ष (५) 
 

िंकिचत धूसर नेतर् असणारे हंस मि काक्ष होत. परंतु धातर्रा टर्ाचें अंग काळेपाढंरे असून चोच व 
पाय ताबंडे असतात. याचें शरीर िंकिचत लहान असते. अंगावर तऱ्हेतऱ्हेचे िठपके असतात. शपूेट लाबं, 
वाकडे व जाड असते. याचंा वगे थोडा कमी असतो. माणसाच्या जवळ राहणे आवडणारे पण सू म बु ीचे 
असतात. (५०) 

 
िनतांतमदयुक्ता  शुभगंधा  ते मताः ॥ 

वनचरैरसाध्या  शरव ेगगािमनः ॥ ५१ ॥ 
 
युवतीह तसं पशर्लोलुपा लोललोचनाः ॥ 
 
सदोिदत मदयुक्त व सुवास (मधुर) संप  असतात. बाणासारखे वगेवान अस याने िशकाऱ्यास 

सापडणे कठीण जाते. चचंल नेतर् व मादीला िमठी मारण्यास आसूसलेले असतात. (५१) 
 

कादंबाः । (६) 
 

ेतनीलसमायुक्तवणर्च्छुिरतदेहकाः  ॥ ५२ ॥ 
 

कादंब (६) 
 

कादंबाचे शरीर पाढंरा, िनळा या दोन रंगानी (िम णाने) चमकणारे असते. ते फार उंच अगर फार 
खुजेही नसतात. (५२) 

 
नािततंुगा नाितनीचा ते कादंबाः कीिर्तताः ॥ 

िवशालर यगरुतः श कूजनकािरणाः ॥ ५३ ॥ 
 
मोठे व सुबक पखंाचें, वारंवार कूजन करणार, संचार करतानाही कूजन करतात. कळपाने 

राहतात. (५३) 
 
गमने कूजनैयुर्क्ताः वयथैूःसह वािसनः ॥ 

शांतसत्त्ववनासक्ताः पूणर्कामजवािन्वताः ॥ ५४ ॥ 
 
ातः साय ंिवहारोत्काः िंकिच भीरू वभावकाः ॥ 

सतताहारशीला  संततंवरटािन्वताः ॥ ५५ ॥ 
 
िनरुपदर्वी ाणी असलेले रान यानंा आवडते. वगेवान, िंकिचत िभतेर्, ातःकाळी व सायंकाळी 

िवहार करतात. नेहमी खात असलेले हे कादंब मा ाबंरोबरच असतात. (५४–५५) 
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तिदच्छापूरणासक्ता गंधवर्समवृ यः ॥ 

तेजःसत्त्वसमायुक्ताः सुखल या  िनि ताः ॥ ५६ ॥ 
 
त्याचंी इच्छा पूणर् करण्यात गढून गेलेले, गंधवार्सारखे वागणारे, तेज वी; साित्वक व िनःसंशय 

सहज िमळणारे (हाती लागणारे) आहेत. (५६) 
 

कलहंसाः । (७) 
 

ते मताः कलहंसाख्याः िंकिच ीलगरु ुताः ॥ 
रक्तचंचूपुटाः ेतवणार्वयवभासुराः ॥ ५७ ॥ 

 
कलहंस (७) Greylag Goose (Anser anser) 

 
िंकिचत नीलवणर् पखं असलेले, ताबं ा चोचीचे, पाढंऱ्या रंगाच्या, अवयवानंी कािंतमान िदसणारे 

ते कलहंस होत. (५७) 
 
िंकिच ुगंशरीरा  घना ते वकर्कंधराः ॥ 

िनतरां वतुर्लाकारा जल लवनशीलकाः ॥ ५८ ॥ 
 
नरावासावासलोलाः सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 

सुलभं िश यवाच ते िंकिचत्कृ णात्मपुच्छकाः ॥ ५९ ॥ 
 
त्याचंी मान वाकडी असते. शरीर थोडे उंच पण पु  असते. वाटो या आकाराचे, पाण्यात पोहणारे, 

मनु यव तीजवळ राहण्यास उत्कंिठत व सवर् प याचें िहत करण्यात तत्पर असतात. (५८–५९) 
 
िनतरां पांडुपादा  मृदु पशार्  ते मताः ॥ 

थूलोदराः कलरवाः दीघार्ंगरुहभासुराः ॥ ६० ॥ 
 

ते सहज बोलण्यास िशकतात. त्याचंा पशर् मऊ वाटतो (असतो). पोट मोठे, पखं लाबं असून 
कलकल असा ध्वनी करणारे आहेत. (६०) 

 
वरटादूरगा ैते िंकिचत्कोपसमािन्वताः ॥ 

कर्कारयुक्ताः श  ेपूणर्कामजवामताः ॥ ६१ ॥ 
 
पण हे मादीपासून दूर जातात. थोडे रागीटही असतात. कर्कार ध्वनी वारंवार करतात. ते पूणर् 

वगेवान आहेत. (६१) 
 
नानावणर्कसंयुक्तावयवाः केिचदीिरताः ॥ 
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एवं बहुिवधाहंसा देशभेदेन िनि ताः ॥ ६२ ॥ 
 
यातंील काहींच्या अंगावर िविवध रंगाचें िठपके असतात. अशा रीतीने िभ  देशातं हंसही अनेक 

कारचे आहेत. (६२) 
 
वरटा ता भृशं त त्पंुहंससमलक्षणाः ॥ 

िनतरां संुदरांग्य  शांतिच ा  ता मताः ॥ ६३ ॥ 
 
वनाथक्षितच्छायािनदर्ालोला  िनि ताः ॥ 

त ाहारलोला  गंधवीर्समकायर्काः ॥ ६४ ॥ 
 
हंसाचं्या मा ा त्या त्या जातीतील नरहंसासारख्या असतात. पण िदसायला सुबक आिण डौलदार 

असून शातं असतात. नराच्या पखंाचं्या छायेत त्या झोपतात. आिण गंधवार्ं माणे नराने िदलेले भ य त्या 
खातात. (६३–६४) 

 
तैः सह कर्ीडनासक्ता ति योगासिह णवः ॥ 

मूिध्नर् गुच्छकसंयुक्ता िनतरा ंर यलोचनाः ॥ ६५ ॥ 
 
त्यानंा िवयोग सहन होत नाही. नरासह कर्ीडेची आसक्ती–चटं असते. डोक्यावर तुरा असतो. 

डोळे पाणीदार असतात. (६५) 
 
नानामनो गतयः लुितकर्ीडनतत्पराः ॥ 

एवं गुणै तुिविवधैिर्नि तन्या तु ता मताः ॥ ६६ ॥ 
 
िविवध पण मनाला आनंद देणारी त्याचंी चाल असते. उ ा मारीत खेळणे त्यासं आवडते. अशा 

अनेक लक्षणानंी त्यासं ओळखता येते. (६६) 
 
हंसा ि वणर्काः पूणर्यौवनेन च भासुराः ॥ 

तदानीमंडजनका नानापुतर्कहेतवः ॥ ६७ ॥ 
 
बाला हंसा नृपैलर् याः ासादेषु िवशेषतः ॥ 

था पा  िशक्षणीया  तदानंदरस दाः ॥ ६८ ॥ 
 
पंचवषार्विधवय तेषा ंयौवनमीिरत  ॥ 

तन ते तु जराकर्ांता हीनस दयर्का मताः ॥ ६९ ॥ 
 
हंस दोन वषार्ंनी पूणर् तरुण होतो. ते हा अंडी उत्प  करण्यास समथर् होतो. त्यातं नर जा त 

जन्मतात. बालहंस राजानंी िमळवावे व िवशषेेकरून राजवा ात ठेवनू त्यास िशकवाव.े त्यामुळे 
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आनंददायक होतात. पाच वषार्ंपयत त्याचें तारुण्य असते. पुढे ते हातारे होतात व त्याचें स दयर् नाहीसे 
होते. 

 
स तवषार्िण हंसाना ंपरमायुः कीिर्तत  ॥ 

वभावजाितभेदा ै ते मता राजसो माः ॥ ७० ॥ 
 
हंसाचें आयु य सात वष आहे. वभाव व जाितभेदाने ते राजसातं रजोगुणी– प यातं े  आहेत. 

(७०) 
 

अथ तर्योिंवशिततम ेणी 
 

चकर्वाकगुणािद वणर्न  ॥ 
 

ितर्िवधा कर्वाका ते कृ णवणर्िवभूिषताः ॥ 
ेता रक्ताः कृ णरक्ताः केिच ीलग ुरूताः ॥ ७१ ॥ 

 
ेणी तेिवसावी 

 
चकर्वाकांचे गुणािदवणर्न 

 

का या रंगाने नटलेले चकर्वाक पाढंरे, काळे व काळेताबंडे असे तीन कारचे आहेत. काहींचे पंख 
िनळे असतात. (७१) 

 
हंसतु य वभावा  वतुर्लांगकभासुराः ॥ 

ायः शापवशा  ेतु िनिश योिषि रगाः ॥ ७२ ॥ 
 
याचंा वभाव हंसासारखा असून शरीर वाटोळे असते. बहुधा शापामुळे त्याचंा रातर्ी मा ाशंी िवयोग 

होतो. (७२) 
 
सुय दये ि यापा र्िर्तन  कीिर्तताः ॥ 

िनतरां ऱ्ह वदेहा  कामो ीपनकािरणः ॥ ७३ ॥ 
 
यनूा ंच युवतीना ंच वसंतािदषु ते भृश  ॥ 

दीिर्घकासरसी वापीजलाशयिनवािसनः ॥ ७४ ॥ 
 
पु प थाः सिललकर्ीडालालसा  िविनि ताः ॥ 

प मकंदकु्षदर्सत्त्वभोिजन ते कीिर्तताः ॥ ७५ ॥ 
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सूय दय होताच ते मादीजवळ येतात. याचंा देह फार लहान आहे. वसंतादी ऋतंूत हे तरुण-
तरुणींचे कामो ीपन करणारे आहेत. पायऱ्याचं्या िविहरी, सरोवरे िंकवा िविहरींच्या पाण्याच्या आ यास 
असणारे, फुलाजंवळ िंहडणारे व िनि त जलकर्ीडासक्तच असतात. (७३–७५) 

 
एतेषा ंकामकाल तु वसंत पिरकीिर्ततः ॥ 

िमथः संयोगभाज ते पुतर्ांड दशीलकाः ॥ ७६ ॥ 
 
वसंत हा याचंा कामकाल आहे. त्या वळेी मादी अंडी घालते. १॥ वष वयाचा चकर्वाक जननसमथर् 

होतो. (७६) 
 
साधकवष ते चकर्ाः पुतर्दाः पिरकीिर्तताः ॥ 

तदंडादेकमासेन हंसीव कर्वािककाः ॥ ७७ ॥ 
 
पुतर्ानुत्पा  सहसा रक्षयेयुमुर्दािन्वताः ॥ 

पोताः कर्मेण जननीरिक्षता वृि भासुराः ॥ ७८ ॥ 
 
अं ापंासून एक मिहन्याने चकर्वाकी हंसी माणे िपले िनपजवनू मो ा आनंदाने राखण करते. 

(७७–७८) 
 
ि मासका जातपतर्ाः खमाग त् लवनक्षमाः ॥ 

एवं कर्मेण पूणार्ंगा िनवसंित सर तले ॥ ७९ ॥ 
 
कर्माकर्माने िपले वाढता वाढता दोन मिहन्याचंी झा यावर आकाशात भरारी मारण्यास समथर् 

होतात. अशा तऱ्हेने वाढ पूणर् होताच ती सरोवरावर राहू लागतात. (७९) 
 
पतितर्णा ंतु सवषा ं ायः शलैीयमीिरता ॥ 

नानाजात्यंडजातानां अिप ा ैिर्विनि ता ॥ ८० ॥ 
 
बहुतेक सवर् प याचं्या बाबतीत हीच प ती आहे. प याचं्या जाती अनेक अस या तरी जाणत्यानंा हा 

अनुभव िनि तपणे एकाच रीतीचा आहे. (८०) 
 

कोकाः । (१) 
 

रक्तवणार्ंगका ये तु कोकाः संपिरकीिर्तताः ॥ 
िनतरां ऱ्ह वदेहा  वतुर्लाकारभासुराः ॥ ८१ ॥ 

 
पक्षित ांतभागेषु कृ णवण  िविनि तः ॥ 

संततं कर्कारकराः िकिचन्मंदजवा  ते ॥ ८२ ॥ 
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कोक (१) Ruddy Shelduck or Brahminy Duck 
(Tadorna ferruginea) 

 
ताबं ा रंगाच्या असले या चकर्वाकास कोक असे हणतात. त्याचंा आकार लहान पण वाटोळा 

असतो आिण पखंाचे टोक काळे असते. नेहमी कर्कार करणारे व मंदगती असतात. सकाळपासून 
संध्याकाळपयत मा ाबंरोबर असतात. (८१–८२) 

 
आ ातः सायमेते तु रमणीिभः समिन्वताः ॥ 

ति हारैकिच ा  पद्मनालािदभोिजनः ॥ ८३ ॥ 
 
श लावगाहा  छतर्ाियतगरु ुताः ॥ 

वयथूकैः सहो ीनगतय  िविनि ताः ॥ ८४ ॥ 
 
त्याचं्याशी एकतानतेने िवहार करण्यात दंग असून कमलनालािदक खातात. नेहमी पाण्यात 

डंुबणारे असून याचें पखं छतर्ासारखे असतात. सतत समूहाने आकाशात भटकणारे आहेत. (८३–८४) 
 
सवर्तुर्काले विपच पु पवासैकमानसाः ॥ 

जातु पा र् थवृके्षषु फलादानािदतत्पराः ॥ ८५ ॥ 
 
मंजुकूजनकतार्रो यौवने तु िवशेषतः ॥ 
 
सवर् ऋतू व सवर् कालामंध्ये सुवािसक फुले यासं ि य आहेत. (त्यामुळे) भोवतालच्या वृक्षावंरील 

फळे भक्षण करतात. कूजन करणारे िवशषेतः तारुण्यात सतत कूजन करतात. (८५) 
 

चकर्ाः । (२) 
 

चकर्ा  चकर्वाका  चकर्कारांगकैयुर्ताः ॥ ८६ ॥ 
 
क्षदर्चंचुपुटाः कृ णवणार्वयवभासुराः ॥ 

पके्ष कंठे पृ भागे रक्तवणर्िवभूिषताः ॥ ८७ ॥ 
 
मनो ावयवोपेताः कािमनीकामवृि दाः ॥ 
 

चकर् (२) 
 

चकर्, चकर्वाक हे वतुर्लाकार अंगानंी (िठपक्यानंी) युक्त असतात. चोच लहान व वणर् काळा 
असतो. पखं, कंठ व पाठ ताबंडी असते. सुंदर अवयवाचें हे चकर्वाक तऱ्हेतऱ्हेच्या लीला व िवशषेतः 
कूजनाने ि याचंा काम वाढिवतात. (८६–८७) 
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िविवधािभ  लीलािभः कूजनै  िवशेषतः ॥ ८८ ॥ 

 
कोकव  ेजलासक्ताः कांतापा ैकविर्तनः ॥ 

मनो नयनोपेता मनो गितमािनताः ॥ ८९ ॥ 
 
िनतरां भीरव ैव पूणर्कामा  ते मताः ॥ 

वािर लविवलोला  कांतामंिडतपा र्काः ॥ ९० ॥ 
 
कोका माणेच त्यानंा जलिवहार आवडतो. ते मा ाबंरोबर िंहडतात. याचें डोळे व गती 

नयनमनोहर असते. पण हे फार िभतेर् व कामी आहेत. पोहणे व मा ाबंरोबर असणे हे याचें वैिश  आहे. 
(९०) 

 
रथांगाः । (३) 

 

रथांगा ते परं ेयाः ेतवणर्िवभूिषतः ॥ 
िंकिच ीघर्गरु ुक्ताः िंकिच तुर्लदेहकाः ॥ ९१ ॥ 

 
रथांग (३) Common Shelduck (Tadorna tadorna) 

 
पाढंऱ्या रंगाचे, थोडे मोठे पखं असलेले, सामान्य वतुर्ळाकार शरीराचे रथागं होत. (९१) 
 
नानावणार्ंकनोर का रक्तपादतलामताः ॥ 

िनतरां मंजुघोषा  नरभीता  िनि ताः ॥ ९२ ॥ 
 
छातीवर तऱ्हेतऱ्हेचे िठपके व पायाचें तळव ेलाल असतात. आवाज मंजूळ आिण माणसाला िभणारे 

असतात. (९२) 
 
िनतरां णदेहा  हष त्फु िवलोचनाः ॥ 

ि यािभराकाशगितलोला  पिरकीिर्तताः ॥ ९३ ॥ 
 
जलावगाहनासक्ताः ातः साय ंिवशेषतः ॥ 

िनतरां मदसंयुक्ताः व पिनदर्ापरायणाः ॥ ९४ ॥ 
 
शरीर तुकतुकीत व डोळे आनंिदत. मा ासंह आकाशसंचार करण्याची आवड असलेले, ातःकाळी 

िवशषेतः सायंकाळी पाण्यात डंुबत असतात. (९३–९४) 
 
मनो गंधदेहा ते दशर्नात्कामवृि दाः ॥ 

कोकांगनाः कोकसमाः िनतरा ंशांतमानसाः ॥ ९५ ॥ 
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सतत मदयुक्त, थोडी झोप घेणारे असून याचं्या शरीरास मधुगंध येतो व त्यामुळे त्याचं्या दशर्नाने 

कामवृ ी होते. (९४–९५) 
 
िनतरां र यदेहा  नाथिव ेषदुःिखताः ॥ 

त णर्समोपेताः जलकेिलषु लालसाः ॥ ९६ ॥ 
 
चकर्वाकी चकर्वाकासंारख्या शातं असतात. त्याचें शरीर सुंदर असत. नरिवरह त्यासं सहन होत 

नाही. त्या त्या वणार्ंच्या सारख्या असतात. जलकर्ीडा त्यासं फार आवडते. (९६) 
 
कु्षदर्मत् यािदभोिजन्यः कान्ततु यगुणािन्वताः ॥ 

एवं नानािवधगुणा जायंते चकर्नामकाः ॥ ९७ ॥ 
 
नरासारखे गुण असले या त्या मा ा लहान मासे वगैरे खातात. (९७) 
 
ि वषर्का कर्वाकाः पूणर्यौवनभासुराः ॥ 

पंचमाविध तेषा ंतु यौवनं पिरकीतर्त  ॥ ९८ ॥ 
 
ष वषार्िण तु चकर्ाणा ंपरमायुः कीिर्तत  ॥ 

नृपैभूर्पालकै ािप चकर्ा ला या  िनि ताः ॥ ९९ ॥ 
 
या माणे चकर्पक्षी नानािवध गुणाचें आहेत. चकर्वाक दुसऱ्या वषीर् पूणर् तारुण्यात येतो. पाच या 

वषार्पयत तरुण असून सहा वष त्याचे पूणार्यु य समजतात. (९८–९९) 
 
ासादे थापनीया  िशक्षणीया  यत्नतः ॥ 

वभावा ितभेदा  ते मता राजसो माः ॥ १०० ॥ 
 
राजेरजवा ानंी चकर्वाकाचें लालनपालन करावे. आप या ासादातं ठेवनू त्यासं यत्नाने 

िशकवावे. हंसा माणे वभाव आिण जाितभेद अस यामुळे हे राजस े  आहेत. (१००) 
 

अथ चतुिर्वशिततम ेणी 
 

सारस–बलाका–चकोर–शरािर–चातक पिक्षगुणािद वणर्न  । 
 

सारसा  बलाका  चकोरा  शरारवः ॥ 
चातका ि धा ायो जायंते जलपिक्षणः ॥ १०१ ॥ 

 
ेणी चोिवसावी 
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सारस– बलाका– चकोर– शरािर– चातक– प यांचे गुणािदवणर्न 

 
सारस–बगळा–चकोर–शरािर–चातक हे पक्षी जलिवहार करणारे असून बहुतेक दोन कारचे 

असतात. (१०१) 
 
ेताः कृ णा तथा नीला नानावणर्िवभूिषताः ॥ 

नानािंव ंकनोपेता िनतरा ंशांतमानसाः ॥ १०२ ॥ 
 

पाढंरे, काळे, िनळे अनेक रंगाचें, अनेक रंगीबेरंगी िठपक्याचें व शातं वृ ीचे असतात. (१०२) 
 
जलैकवासिनरताः शीतलािनलसेिवनः ॥ 

रथांगावरजा ैते जाितवर्णिकर्यािदिभः ॥ १०३ ॥ 
 
पाण्यातच राहणारे, थंड वाय ू सेवन करणारे, रथागंापेक्षा जाती, वणर् आिण िकर्या यामुंळे किन  

आहेत. (१०३) 
 
उ माः कामशीला  कामवृि करा मताः ॥ 

नयनानंदजनका नानाकर्ीडासु लालसाः ॥ १०४ ॥ 
 
उ म, कामी, कामवृि कर, नयना हादक, कर्ीडापटू असतात. तऱ्हेतऱ्हेच्या उ ा मारणारे, 

कमळाचं्या त यात राहणारे असतात. (१०४) 
 
नाना लुितरताः पद कासारािदषु वािसनः ॥ 

एतेषा ंकामकाल तु वसंतगर्ी मकौ मतौ ॥ १०५ ॥ 
 
वसंत व गर्ी म हे दोन ऋतू याचंा समागमकाल असतो. सारसािदक पक्षी दीड वषार्ने वयात येतात. 

मा ासंह मनसोक्त िवहार करून ते समागम करतात. (१०५) 
 
साधर्वषार्ः सारसा ा यौवनेन िवभूिषताः ॥ 

योिष िभि रलीला ते मन तृि तसमिन्वताः ॥ १०६ ॥ 
 
िमथः संगमभाज ते पुतर्ांड दशीलकाः ॥ 

हंसीव मणा ािप िनतरामंडरक्षकाः ॥ १०७ ॥ 
 
एकमासेन चाडंांताः पुतर्ानुत्पा  कौतुका  ॥ 

पालयंित भृशं ीत्या पोषयंित िदने िदने ॥ १०८ ॥ 
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याचं्या मादीला ल मणा हणतात व ती हंसी माणेच अंडी रािखते. एक मिहन्याने त्यातूंन िपले 
बाहेर पड यावर त्येक िदवशी मो ा ेमाने त्यासं पोसतात. (१०६–१०८) 

 
ि मासका जातपतर्ाः खमाग ीनकांिक्षणः ॥ 

कर्मेण वृि भाज  जनकौतुकदाियनः ॥ १०९ ॥ 
 
िपले दोन मिहन्याची होताच आकाशात उडू लागतात. पुढे कर्माने वाढू लागली की पाहणाऱ्यासं 

कौतुक वाटते. (१०९) 
 
एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरु यते ॥ 
 

पु कराः । (१) 
 

कंठे वक्षिस पक्षागेर् व प ेितमभासुराः ॥ ११० ॥ 
 
आता याचें जाितभेद कर्माने येथे सागंतो. 
 

पु कर (१) Eastern Common Crane (Grus grus) 
 

गळा, छाती व पंखाचंी टोके िंकिचत पाढंरी आिण शरीर िन या रंगाचे असलेले ते पु कर होत. 
(११०) 

नीलवणार्ंगकोपेता ते मताः पु करा याः ॥ 
कोकतु यशरीरा  िंकिच ुगंा  ते मताः ॥ १११ ॥ 

 
याचें शरीर कोकां माणेच पण थोडे उंच असते. चोच लाबं, पखं थरथरणारे असतात. (१११) 
 
दीघर्चंचुपुटोपेताः सततं धूतपक्षकाः ॥ 

यथेच्छं युवतीभोगासक्ताः खे वेगगािमनः ॥ ११२ ॥ 
 
गमने यथूसिहताः पद्मािदषु िनवािसनः ॥ 

िनशायां कामवेगा ते मंजुनाद दा मताः ॥ ११३ ॥ 
 

यािमऽतीते तु िनदर्ा ाः ातगर्मनकांिक्षणः ॥ 
 
वगेवान असून मनसोक्त काम भोगणारे असतात. समुदायाने उ ाण करणारे, कमलािदकातं 

राहतात. यानंा रातर्ी कामवेग असतो. ध्वनी मंजूळ आहे. एक हर (३ तास) रातर्ीनंतर झोपून ातःकाळी 
उडून जातात. (११२–११३) 

 
योिषदाभोगलार्ला  मदपूणार्  यौवने ॥ ११४ ॥ 
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आतपे क्लांतदेहा  व पिनदर्ा–परायणाः ॥ 
 
तारुण्यात मदयुक्त होऊन लंपट होतात. यानंा उन्हाने ग्लानी येते. झोप थोडी असते. (११४) 
 

सारसाः । (२) 
 

सारसाः कृ णवणार् तु ेतरक्तांकनैयुर्ताः ॥ ११५ ॥ 
 
पक्षयोवर्क्षिस भृशं कु्षदर्नासापुटा मताः ॥ 
 

सारस (२) Indian Sarus Crane (Grus antigone antigone) 
 

का या रंगाचे, पखं, छाती यावरं पाढंरे, ताबंडे िठपके असलेले आिण नाकपु ा लहान असलेले 
सारस हणावे. (११५) 

 
कु्षदर्पादसमोपेताः िनतरां शांतमानसाः ॥ ११६ ॥ 
 

जलावगाहनासक्ता माध्यान्हे तु िवशेषतः ॥ 
 
याचें पाय लहान असतात. शातंिच  िवशषेतः माधं्यान्हकाळी पाण्यात डंुबतात. (११६) 
 

संततं ल मणोपेताः वणर्च्छायनखा मताः ॥ ११७ ॥ 
 
पद्मदीवरक हारकुसुमेषु िनवािसनः ॥ 

वसंते कामसंप ाः संततं रितकांिक्षणः ॥ ११८ ॥ 
 
सोन्याच्या झलके माणे नखे असलेले (सारस) सतत मादीसह असतात. (११८) 
 
सूयर्, चदंर्िवकासी आिण ताबंडी कमळे यासं राहण्यास आवडतात. वसंत ऋतूत यानंा काम उत्प  

होऊन सतत रित ा तीसाठी इच्छा करतात. (११८) 
 
मृदु पशार्  िनतरां ायः कलरवा मताः ॥ 

जलवासैकिनरता नयनानंददाियनः ॥ ११९ ॥ 
 
शरीर पशार्ला मऊ असून ध्वनी सू म असतो. 
 
पाण्यात राहणारे हे पक्षी पाहणाराची दृ ी तृ त करतात. (११९) 
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बलाकाः । (१) 
 

ेतवणार्ंगसंयुक्ता तंुगा  िनतरा ंतु ये ॥ 
रक्तचंचूपुटयुगाः िंकिच ीघर्पदा मताः ॥ १२० ॥ 

 
बलाका (१) 

 

पाढंरे व उंच, ताबंडी चोच, पाय थोडे लाबं असलेले. (१२०) 
 
थूलकुिक्षयुताः ायः थूलपृ समिन्वताः ॥ 

कु्षत्काले व पकोपा  िनतरा ंिव तृतछदाः ॥ १२१ ॥ 
 
ते बलाका तु गिदता नयनानंददाियनः ॥ 
 
कुशी आिण पाठ थूल (फुगीर) असणारे. 
 
भकेुच्या वळेी थोडे रागावतात. पखं िव तृत असतात. या आनंददायी प यानंा बलाका (बगळे) 

हणतात. (१२१) 
 

निलनीकंदनालािद वादने लोलचेतसः ॥ १२२ ॥ 
 

कु्षदर्मत् यगर्हरताः श क लिवहािरणः ॥ 
योिषत्संभोगिनरता िनशायामेव ते मताः ॥ १२३ ॥ 

 
आ ातः सायमेते तु युवतीिभः समिन्वताः ॥ 
 
कमलकंद, नाल याचंी अितशय आवड असलेले, लहान मासे पकडणारे, व नेहमी पाण्यात िवहार 

करणारे आहेत. 
 
ते रातर्ीच संभोग करतात. परंतु सकाळपासून संध्याकाळपयत मा ाबंरोबर वावरतात. (१२२–

१२३) 
 

खमागर्संचारताः क्लांता तरूिनषेिवणः ॥ १२४ ॥ 
 
याघर्हंुकारभीता  िनतरा ंवेगगािमनः ॥ 

सतताहारलोला  जलाशयिवहािरणः ॥ १२५ ॥ 
 
िनतरां णगरुतः व पकामा  कीिर्तताः ॥ 
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आकाशात संचार करताना दम यावर वृक्षाचंा आ य घेतात. वाघाची डरकाळीच न हे तर नुसता 

हंुकार ऐकून िभतात. हे फार वगेवान आहेत. सतत खाणारे व जलाशयात िवहार करणारे, हे तुकतुकीत 
पखंाचें असून अ पकामी आहेत. (१२४–१२५) 

 
सारंगाः । (२) 

 

सारंगा नीलदेहा  कृ णदेहा तथापरे ॥ १२६ ॥ 
 
ेतवणार्ंकनोपेताः िंकिचधर् वशरीिरणः ॥ 

िनतंरा दीघर्पादा  दीघर्चंचुपुटा  ते ॥ १२७ ॥ 
 

सारंग (२) Grey Heron (Ardea cinerea) 
 

िन या वणार्चे अथवा का या रंगाचे पण पाढंरे िठपके असून शरीराने लहान, पाय मोठे, च च लाबं 
असलेले ते सारंग पक्षी. (१२७) 

 
वयथूसिहताः ायः खमाग वेगगािमनः ॥ 

जलवासि या िनत्यं छायावासपरायणाः ॥ १२८ ॥ 
 
जलतन्तुगर्हरताः हठात्पतनशािलनः ॥ 
बहुधा आकाशातून वगेाने आिण समुहाने (रागेंने) जातात. जल आिण छायागृह आवडते. जलजंतू 

पकडताना एकदम उडी घेतात. (१२८) 
 

हिरदर्ावणर्चंचूका िवशालनयना  ते ॥ १२९ ॥ 
 
िनतरां पु देहा  ातगर्मनकांिक्षणः ॥ 
 
च च िपवळी व डोळे मोठे असतात. देह पु  असतो. सकाळी िंहडतात. (१२९) 
 

योिष िभः कर्ीडनासक्ता रितकाले िवशेषतः ॥ १३० ॥ 
 
िवशषेतः रितकाळी मा ाबंरोबर कर्ीडा करतात. (१३०) 
 
ायो बलाकिवहगै तु यशीलगुणा मताः ॥ 

 
चकोराः । (१) 
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चकोराः कृ णवणार्  नीलवणार्  िनि ताः ॥ १३१ ॥ 
 
नानावणर्किंब ा ा ऱ्ह वकामा  ते मताः ॥ 

दीघर्कु्षदर्च्छदयुताः थूलोदरसमािन्वताः ॥ १३२ ॥ 
 
कु्षदर्चंचुपुटाः ायः कु्षदर्पादा  कीिर्तताः ॥ 

िदशावलोकनरता ंिदर्कासेवनोत्सुकाः ॥ १३३ ॥ 
 
चंिदर्कापानशीला  तेन संवृि भासुराः ॥ 

ायो िदवा वापशीलाच्छायासेवनतत्पराः ॥ १३४ ॥ 
 
संततं शान्तिच ा  वि यापा र्विर्तनः ॥ 

मेघाडंबरभीता  िनिश िनदर्ािवविर्जताः ॥ १३५ ॥ 
 
गुणाने बलाका माणेच आहेत. 
 

चकोर (१) Chukor Partridge (Alectoris chukar chukar) 
 

का या िंकवा िन या रंगाचे असून तऱ्हेतऱ्हेचे िठपके असलेले, थोडा संभोग करणारे चकोर 
समजाव.े 

 
लाबं परंतु लहान पखं असून पोट मोठे असते. च च आिण पाय लहान असतात. इकडेितकडे 

(िदशा) पाहण्यात गुंग, चादंणे उपभोगणे आवडते. इतकेच न हे तर ते चादंणे िपतात. जरासे थोराड 
िदसतात. 

 
ायः िदवसा झोपतात. छाया यानंा आवडते. शातंिच  असून ि येच्या भोवती असतात. 

 
गडगडाटाला िभतात. यानंा रातर्ी झोप नाही. (१३१– १३५) 
 

बृह कोराः । (२) 
 

बृह कोरा ते तंुगशरीरा  िविनि ताः ॥ 
कंठे गरु ुगे कुक्षौ ेतवणर्िवभूिषताः ॥ १३६ ॥ 

 
अंगांतरेषु कृ णा ते नीलवणार् तु वा भृश  ॥ 

ज्योत् नापानरता िनत्यं तदभावे कृशाः पर  ॥ १३७ ॥ 
 
िनशासंचारशीला  योिषत्पा र्िनषेिवनः ॥ 

चकोरका तु ते ायो महीघरतटा याः ॥ १३८ ॥ 
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वारािश (समुदर्) तटशीला  चंिदर्कापानगािमनः । (शीिलनः) 

िनकट थतरू कंधनीडवासा  िनि ताः ॥ १३९ ॥ 
 

बृह कोर (२) 
 

उंच शरीराचे असून कंठ, दोन्ही पखं व कुशी पाढंऱ्या रंगाने शोिभवतं िदसतात. बाकीचे अंग काळे 
िंकवा िनळे असते. चिंदर्कापान करतात पण त्याच्या अभावी कृश होतात. रातर्ी संचार करणारे, मादीच्या 
मागे-पुढे राहणारे, ते चकोर बहुधा पवर्ताचे कडे िंकवा सरोवराच्या तीरावर िदसतात. आिण त्याजवळच्याच 
वृक्षावंर घरटी करून राहतात. (१३६–१३९) 

 
कु्ष ृ सहा ते सततमु माः कामसंयुताः ॥ 

मनो ाकृतयो यनूा ंयुवतीनां च कामदाः ॥ १४० ॥ 
 
तहान, भकू सहन करणारे, उ म कामी व िदसंण्यात सुरेख अस यामुळे तरुण-तरुणीत काम 

िनमार्ण करतात. (१४०) 
 
गर्ी मािदषु वादुजलपानासक्ता  िनि ताः ॥ 

िदवा कर्कारवकरा राितर्काले सुखािन्वताः ॥ १४१ ॥ 
 
मांसगंधिवदूरा ते भीरवः शांतिच काः ॥ 
 

शरारवः । (१) 
 

शरारव ते गिदता ये भृशं रक्तवणर्काः ॥ १४२ ॥ 
 
गर्ी मािदक ऋतंूत नेहमी सुगंिधजल िपण्याची आवड असते. िदवसा कर्कार (आवाज) करणारे 

आिण रातर्ी सुखाने राहणारे, मासंाच्या वासापासून दूर असणारे, िभतेर् व शातंिच  असतात. 
 

शरािर (१) Lesser Whistling Teal 
(Dendrocygna javanica) 

 
जे लालबुदं असतात, िवशषेतः ज्याचंी चोच, पाय आिण पखंाचंी टोके लाल असतात ते शरािर 

समजाव.े (१४१–१४२) 
 
चंचूपुटे च पादे च पक्षत्यगेर् िवशेषतः ॥ 

वणार्न्तरसमेता  दीघर्चंचूपुटा मताः ॥ १४३ ॥ 
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म तगुच्छकसंयुक्ता (म तके गुच्छसंयुक्ता) मनो नयनािन्वताः ॥ 
मनो ऱ्ह वपतर्ा  जलवासि या मताः ॥ १४४ ॥ 

 
तीरपादपनीडेषु वािसन  कीिर्तताः ॥ 

मांसादा  फलदा  वयोिषत्संगलालसाः ॥ १४५ ॥ 
 
एकािकनो वासरताः जलको ांचुकूजनाः ॥ 

सिललकु्षदर्सत्त्वािदभक्षका ही िविनि ताः ॥ १४६ ॥ 
 
िनशायां िनदर्या सक्ता िदवा संचारकौतुकाः ॥ 

ौ ौ सवर्तर् ते दृ यौ कलहे यथूसंयुता ॥ १४७ ॥ 
 
कोपहीनाः शांतिच ा र यकूजनभूिषताः ॥ 
 
दुसऱ्या रंगाचेही पण चोच मोठी असलेलेही शरािर आहेत. 
 
शरािरच्या डोक्यावर तुरा असून त्याचे डोळे फार सुरेख असतात. सुबक आिण लहान पखं 

असतात. हे जलसंचारी आहेत. जलाशयाच्या तीरावरील वृक्षावंर घरटी करून राहतात. मासं व फळे 
खाणारे, मादीबरोबर राहणारे आहेत. जलाशयाच्या बाधंावर एकएकटे बसून आहाराचा शोध करीत मधुर 
कूजन करीत असतात. 

 
ते ाणी व लहान मासे वगैरे खातात. रातर्ी झोप व िदवसा संचार करतात. त्याचंी सवर्तर् जोडी 

िदसते पण भाडंणाच्या वळेी समुदाय असतो. तरी ते खरे रागीट न हेत. शातं व र य कूजन करणारे आहेत. 
(१४४–१४७) 

 
आ ः । (२) 

 
आ ते समाख्याता ये भृशं कु्षदर्कायकाः ॥ १४८ ॥  

 
ेतकृ णशरीरा वा ेताः कृ णा तु वा पुनः ॥ 

चंचूपुटे च पादे च पक्षत्यगेर् िवशेषतः ॥ १४९ ॥ 
 
वणार्न्तरसमेता  कु्षदर्चंचुसमिन्वताः ॥ 

िंकिचत् थूलशरीरा  िव तृतच्छदभासुराः ॥ १५० ॥ 
 

आिट (२) Cotton Teal (Nettapus coromandelianus) 
 

लहान शरीराचे,पाढंरे काळे िंकवा पाढंरे आिण काळे, िवशषतः चोच; पाय, पखंाची टोके याचें हे रंग 
िनि त असलेले आिट हणाव.े 
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दुसरे रंगही असतात. याचंी चोच लहान, शरीर थोडे थूल, पखं मोठे असतात. (१४८–१५०) 
 
जलवासि यािनत्यं नूतन थल भीरवः ॥ 

एकािकनो वासरताः श त्कूजनकािरणः ॥ १५१ ॥ 
 
शरारव ा  वषार्काले िवशेषतः ॥ 

भीरवो नीडभाज  दृ मेघकुतूहलाः ॥ १५२ ॥ 
 
र यकूजनयुक्ता  कालं तं यापयंित ते 
फलाहारा न्युंकुमासासक्तिच ा  कीिर्तताः ॥ 

वयथूावासिनरता भीता ते परयथूका  ॥ १५३ ॥ 
 
जलवासी पण न या थळाची भीती वाटणारे, एकटे िंहडणारे, वारंवार कूजन करणारे, िवशषेतः 

शरािर व आिट वषार् ऋतूत जा त कूजन करतात. 
 
िभतेर्, घर ात राहणारे, मेघदशर्नाने कुतूहल वाटणारे असून कूजन हे कालकर्मणसाधन आहे. 

फळे, न्यंकु हरणाचे मासं त्यासं आवडते. आप या कळपातच राहतात. दुसऱ्या कळपाची त्यासं भीती 
वाटते. (१५१–१५३) 

 
चातकाः । (१) 

 

िनतरां ऱ्ह वकाया ते चातकाः सं कीिर्तताः ॥ 
कृ णा रक्ताः कृ णरक्ता िनतरां शांतमानसाः ॥ १५४ ॥ 

 
चातक (१) Pied Crested Cuckoo (Clamator jacobinus) 

 
शातं वृ ीचे, लहान आकाराचे चातक काळे, ताबंडे िंकवा काळेताबडें िम  रंगाचे असतात. 
 
मेघोदकापानरताः िंकिच तुर्लकायकाः ॥ 

मुिनशापवशा षेा ंभूजलं रोगवधर्क  ॥ १५५ ॥ 
 
अत ते भूधरगुहांितकसंचािरणो भृश  ॥ 

उ ुगंशािखशाखा था यतर् ल या बलाहकाः ॥ १५६ ॥ 
 

शरीर िंकिचत वाटोळे असून ते फक्त ढगाचें पाणी िपतात. ऋिषशापामुळे पथृ्वीवरील पाणी त्यानंा 
रोगकारक होते. हणून ते पवर्तावरील गुहामंधून, अत्यु  वृक्षाचं्या फां ावंर जेथे मेघ लाभतील अशा जागी 
राहतात. (१५५–१५६) 
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सजलांभोन्मुखा ायो नानाकेिलपरायणाः ॥ 
योिषन्मंिडतपा ार् ते छायासेवनतत्पराः ॥ १५७ ॥ 

 
मनो पक्षितयुगाः वयथूसिहता  ते ॥ 

उच्छर्ायगमने शक्ताः सवर् ािणिहते रताः ॥ १५८ ॥ 
 
सजल मेघाकंडे त ड करून ते बसतात. िनरिनरा या कर्ीडा वीण असतात. त्याचं्याजवळ नेहमी 

मादी असते. छायेत पडणे आवडते. पखं सुंदर असतात. ते कळपाने (थ याने) राहतात. अत्यु  (उ ुंग) 
गमनसमथर् असून सवर् ाण्यासं िहतकारक वागणुकीचे आहेत. (१५७–१५८) 

 
वषार्काले च ते ायो बिहःसंचारिर्जताः ॥ 

पक्षित (संहित) ि यका िनत्य ंते मता रागविर्जताः ॥ १५९ ॥ 
 
बहुधा वषार् ऋतून त्याचें िंहडणे बदं असते. तसेच िनरोगी असून कळपाने राहणेच त्यानंा आवडते. 

(१५९) 
 

तोककाः । (२) 
 

तोकका ा पकाया िह नानावणर्करंिजताः ॥ १६० ॥ 
 

तोकक (२) Redwinged Crested Cuckoo 
(Clamator caromandus) 

 
तोकक नाना रंगाचें व लहान शरीराचे असतात. (१६०). 

 
रक्तवणर्गरु ुक्ताः कृ णावयवभासुराः ॥ 

रक्तचंचुपुटोपेता रक्तपादतला मताः ॥ १६१ ॥ 
 
अ ोदककणासक्ताः सदाकाशिवहािरणः ॥ 

वृक्षशाखासमासीनाः ख पकालं तु ते मताः ॥ १६२ ॥ 
 
वयथूसिहता ते तु गगने दूरगािमनः ॥ 

मनो पक्षितयुगाः ाय ातकवन्मताः ॥ १६३ ॥ 
 
पखं ताबंडे व अवयव काळे असतात. चोची व तळवे लाल असतात. ढगाचें पाणी िपणारे; नेहमी 

आकाशात िवहार करतात. झाडाचं्या फां ावंर थोडा वळे बसतात. थ यासह आकाशात फार उंच व लाबं 
जातात. पखं सुंदर असतात. बहुधा चातकां माणेच आहेत. (१६१–१६३) 

 
एतेषामंगनाः पंुिभ तुत्यशीलगुणािन्वताः ॥ 
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िनतरां मंजुगातर्ा  नाथवासैकलोलुपाः ॥ १६४ ॥ 
 
त णार्ंगकोपेता वािरलीलासु लालसाः ॥ 

एतेषा ंयौवनं ाय तुथार्विध कीिर्तत  ॥ १६५ ॥ 
 
एतेषा ंपरमायु तु पंचवषार्िण कीिर्तत  ॥ 

अतः परं ते जरया पीिडतांगा िविनि ताः ॥ १६६ ॥ 
 
याचं्या मादी संवयी, आचरणानंी नरां माणेच असतात. रंगही तसाच असतो. जलकर्ीडा आवडते. 

चार वषार्ंपयत तरुण असतात. पुढे हातारे होतात. याचें आयु य ५ वषार्ंचे आहे. (१६४–१६६) 
 
ासादे थापनीया  पो याः िश या  ते पर  ॥ 

संततं यौवने नानालीलािभः कुतुक दाः ॥ १६७ ॥ 
 
तारुण्यामध्ये िविवध लीलानंी करमणूक–मनोरंजन करतात. यासाठी ासाद–राजवा ातं ठेवनू 

त्यासं िशकवाव.े (१६७) 
 
जाित वभावादेते तु िनि ताराजसो माः ॥ 
 

अथ पंचिंवशिततमा ेणी । 
 

गरुड- येन-गुणािद वणर्न  ॥ 
 

गरुडाि िवधा ेयाः पिक्षराजपदांिकताः ॥ १६८ ॥ 
 
दृढ मरणवंत  िनतरां बलशािलनः ॥ 

ेता रक्ता िम वणार्ः सत्त्वजाितसमु वाः ॥ १६९ ॥ 
 
याचंाही जाित वभाव राजसच आहे. 
 

ेणी पंचिवसावी 
 

गरुड- येन यांचे गुणािदवणर्न 
 

“पिक्षराज” पदवी असलेले, मृितसंप  व बिल  गरुड तीन कारचे आहेत. पाढंरे, काळे िंकवा 
िम . हे साित्वक आहेत. (१६८–१६९) 

 
दृढपक्षयुगोपेता गगने दूरगािमनः ॥ 
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उछर्ायतरुनीडा ते िनशाया ंिनदर्यािन्वताः ॥ १७० ॥ 
 
पखं मजबतू, आकाशी फार दूर संचार करणारे, उंच वृक्षावंर घरटी बाधंणारे आिण रातर्ी झोपणारे 

असतात. (१७०) 
 
एकािकन ोध्वर्गा ते योिषधुक्ता  ते िच  ॥ 

वयथूसिहता जातु गमनासक्तचेतसः ॥ १७१ ॥ 
 
गगनात भरारी मारताना (संचार समयी) एकटे परंतु िचत मादीसह असतात तर कधी कळपही 

उ ाण करताना िदसतो. (१७१) 
 
दीघार्ंगरुहसंयुक्ता िनतरां िव तृतछदाः ॥ 

दृढकंठा मंजुनादा िनतरां वेगगािमनः ॥ १७२ ॥ 
 
याचें पखं व िपसे लाबं आिण िव तीणर् असतात. कंठ सशक्त असतो. नाद मंजूळ असतो. हे वगेाने 

जातात. (१७२) 
 
कर्ौयर्मोहािदहीना ते िनतरा ंशांतमानसाः ॥ 

सू ममेधासमायुक्ताः सू मदृि िवभूिषताः ॥ १७३ ॥ 
 
मृगयासक्तिच ा  नरवासि या  ते ॥ 

वादुवन्यफलाहारा दृढचंचूपुट याः ॥ १७४ ॥ 
 
कु्ष तृटशीतातपसहाः व पकामा  ते मताः ॥ 

नयनानंदजनकाः सवर् ािणिहते रताः ॥ १७५ ॥ 
 
कूर्रपणा व मोहरिहत, शातं वृ ीचे असतात. बु ी ती  आिण दृि  सू म असते. िशकार करणे यानंा 

आवडते. हे माणसात राहावयास उत्सुक असतात. 
 
मधुर, वािद  रानफळे याचें भ य असते. याचंी चोच टणक असते. तहान, भकू सहन करणारे 

असून व पकामी आहेत. (सवर् कारचे गरुड) डो यासं आनंद देणारे आिण सवर् ाण्याचें िहतकारी 
आहेत. (१७३–१७५) 

 
उ मा ो मगुणा वैनतेया तु कीिर्तताः ॥ 

एतेषा ंकामकाल तु वसंतगर्ी मकौ मतौ ॥ १७६ ॥ 
 
उ म व उ म गुणसंप  असता वैनतेय हणतात. वसंत व गर्ी म ऋतू याचंा रितकाल होय. 

(१७६) 
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ि वषार् यौवनोन्म ाः ीणामंड दा मताः ॥ 
जननीिशिक्षताः पोताः कर्मा वृि युता मताः  ॥ १७७ ॥ 

 
एतेषा ंजाितभेद  गुणािद  िनरु यते ॥ 
 
दोन वषार्ंचे होताच ते जननक्षम होतात 
 
मा ा इतरां माणेच िपले साभंाळतात. आता त्याचें जाती व गुणभेद सागंतो. (१७७) 
 

गरुडाः । (२) 
 

गरुडा ते समाख्याता ये भृशं ेतकंठकाः ॥ १७८ ॥ 
 
रक्तावयवसंयुक्ता वकर्चंचुमुखा  ते ॥ 

पक्षिव तार या  दृढपादिवभूिषताः ॥ १७९ ॥ 
 

गरूड (१) Pallas's or Ringtailed Fishing Eagle 
 (Haliaeetus leucoryphus) 

 
ज्याचंा कंठ पाढंराशु , अवयव लाल, चोच वकर् असते ते गरुड हणाव.े पखं िव तीणर् व पाय 

बळकट असतात. (१७८–१७९) 
 
संपूणर्बलभाज ते गगने दूरगािमनः ॥ 

त धछदाः िच ांित िच रलपतर्काः ॥ १८० ॥ 
 
के हा पखं ताठ व ि थर ठेवनू तर कधी पखं हालवीत आकाशात संचार करतात. (१८०) 
 
कु्षदर्सत्त्वगर्हे ायः शीघर्वेगा  िनि ताः ॥ 

सूदूरगा अिप क्लांितहीना ते पिरकीिर्तताः ॥ १८१ ॥ 
 
वनवासि या िनत्यं िनतरा ंवेगगािमनः ॥ 

जातु प गहंतारो मंजुनादा  त मताः ॥ १८२ ॥ 
 
लहान ाणी पकडण्यासाठी बहुधा ती  वगेाने जातात. दूरवर गेले तरी ते थकत नाहीत. नेहमी 

अरण्यातं राहतात. हे वगेवान आहेत. सपार्ंना मारणारे, मधुर ध्वनी करणारे असतात. (१८१–१८२) 
 
कोपे चंडवेगा  वैिरपिक्षिवनािशनः ÀÀ 
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वैनतेयाः । (२) 
 

ते वैनतेया िव ेया िनतरा ंमंजुगातर्काः ॥ १८३ ॥  
 
रागावले हणजे शतर्पु याचंा नाश करण्यास चडं वगेाने जातात. 
 

वैनतेय (२) Short-toed Eagle (Circaetus gallicus) 
 

मनोवधेक अवयवाचे, ताबं ा का या पखंाचे, िंकिचत पाढंऱ्या रंगाचे, थोडी मोठी शपूेट असलेले 
आिण रागीट ते वैनतेय होत. (१८३) 

 
रक्तकृ णगरु ुक्ताः व प ेतांगभासुराः ॥ 

िंकिच बृह वालयुता दृढकोपा  ते मताः ॥ १८४ ॥ 
 

श त्कर्कारकतार्रः वयथूसहवािसनः ॥ 
व पं पु शरीसा  िंकिच ीघर्पदािन्वताः ॥ १८५ ॥ 

 
वाताघ्वखेर्दािदसहाः व पाहारा  िनि ताः ॥ 

कंठे तु शु ेता ते सततं लवने रताः ॥ १८६ ॥ 
 
चंचुपतर्बलोपेता हठात्पतनशािलनः ॥ 

वन्यसत्त्वाकर्मणकाः पूणर्कामा  ते मताः ॥ १८७ ॥ 
 
थ यासह िंहडतात व कर्कार करतात. शरीर थोडे पु , पाय िंकिचत लाबं असतात. वारा, मागर् इ. 

चा तर्ास सहन करू शकतात. आहार थोडा असतो. 
 
यामंध्ये गळा पाढंरा असलेले सतत भराऱ्या मारीत असतात. याचंी चोचीत व पखंातं शक्ती असते. 

वन्य ाण्यावंर आकर्मण करणारे, जोराने खाली झेप घेणारे असतात. ते पूणर्कामी आहेत. (१८४–१८७) 
 
चकर्ाकार लुितकरा ंडवेगा िवहायिस ॥ 
 

प गारयः । (३) 
 

प ग ेिषण ते तु िव ेया ये च तंुगकाः ॥ १८८ ॥ 
 
बृहत्पक्षसमेता  ेतवणार्ंगभासुराः ॥ 

नानावणार्ंकनोपेताः श त्खेचारलोलुपाः ॥ १९८ ॥ 
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वभावत ते गंभीरा वन्यपिक्षिविंहसकाः ॥ 
कूर्रकोपे कर्ौयर्कायार्ः गगने दूरगा मताः ॥ १९० ॥ 

 
दीघांगर्रूहर या  कोपे त्विरतगािमनः ÀÀ 
 
उडी चकर्ाकार असून आकाशात अत्यंत वेगवान आहेत. 

 
प गारी (३) Crested Serpent Eagle (Spilornis cheela) 

 
उंच आिण सपार्ंचे शतर्ू, पाढंऱ्या मो ा पखंाचें गरुड प गारी होत. अंगावर तऱ्हेतऱ्हेच्या रंगाचें 

िठपकेही असतात. 
 
आकाशसंचार यानंा फार आवडतो. ते वभावाने गंभीर असून वन्यप यासं मारतात. फार संतापले 

तर कूर्र कायर् करणारे व फार वगेने जाणारे आहेत. (१८८ – १९०) 
 

मध्यंिदने तु ते ायो िनदर्ायुक्ता  िनि ताः ॥ १९१ ॥ 
 
तेजः सत्त्वसमोपेताः िंकिचत् थूलोदरा मताः ॥ 
 

वनांतर वेशोत्का हठात्पतनशािलनः ॥ १९२ ॥ 
 
कोपे कूर्रध्विनकरा वन्यपिक्षवधे रताः ॥ 

एवंिवधगुणोपेता गरुडाः संभवंित िह ॥ १९३ ॥ 
 
लाबंसडक पखंानंी ते सुंदर िदसतात. हे झोपाळू आहेत. पोट थूल पण तेजोबलसंप  असतात. 

एका रानातून दुसऱ्या रानात जाण्यास उत्सुक व वगेाने झडप टाकणारे आहेत. रागावले की ककर् श आवाज 
करतात. वन्यपक्षी ठार मारतात. या प यातं गरुडही अशा गुणाचें आढळतात. (१९१–१९३) 

 
गरुत्म ोिषतः ाय त ु यगुणशीलकाः ॥ 

भृशं मनो देहा  कर्ौयर्हीना  िनि ताः ॥ १९४ ॥ 
 
मनो खकािरण्यो नाथ ीितिवभूिषताः ॥ 

स तमाविधतेषा ंतु यौवनं पिरकीिर्तन  ॥ १९५ ॥ 
 
अतः परं ते जरया पीिडता तु िविनि ताः ॥ 

दशवषार्िण तेषा ंतु परमायुः कीिर्तत  ॥ १९६ ॥ 
 
जाितिकर्यािदभेदेन ते मता राजसो माः ॥ 
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त्याचं्या मा ाचंा वभावगुणही त्याचं्यासारखाच असतो. पण त्या कूर्र नसतात व देखण्या असतात. 
आवाजही मधुर असतो. नरावर ेम करतात. 

 
सात या वषार्पयत त्याचें तारुण्य राहते. त्यापुढे हातारे होतात. त्याचें आयु य १० वष आहे. 

जाितिकर्यािदभेदाने हेही राजस े  आहेत. (१९४–१९६) 
 

येनाः । (१) 
 

येना तु ि िवधाः ोक्ता वैनतेयसमा मताः ॥ १९७ ॥ 
 
िंकिचद बृहच्छरीरा  कोपपूणार्  िनि ताः ॥ 

रक्तवणार्श् ेतपादा ती णचंचुपुटािन्वताः ॥ १९८ ॥ 
 
पक्षिव तृितर या  कूर्रा खगला मताः ॥ (गलरवा) 

मांसभक्षणरक्ता  भीकराकृतय  ते ॥ १९९ ॥ 
 

येन (१) Shikra (Accipter badius) 
 

येन दोन कारचे आहेत. ते वैनतेयासारखे असतात, पण थोडे मोठे व रागीट असतात. त्याचंा रंग 
लाल, पाय पाढंरे, चोची ती ण असतात. पखंाच्या िव ताराने रमणीय असून आवाज कठोर आहे. 
मासंभक्षणि य आिण रूपाने भीित द असतात. (१९७–१९९) 

 
गगने दूरगा ैव िनतरा ंवेगशािलनः ॥ 

नानावनेषु संचारलोलुपा  िविनि ताः ॥ २०० ॥ 
 
अत्यंत वगेाने आकाशात दूरवर संचार करतात. अनेक अरण्यातं िफरण्याची त्यासं आवड असते. 

(२००) 
 
ककर् शांगरुहोपेता दृढपादा  ते मताः ॥ 

दुःसाध्याः सू मनेतर्ा  नरगंधासिह णवः ॥ २०१ ॥ 
 
मध्यंिदने कर्ौयर्भाजः पिक्षिंहसनतत्पराः ॥ 

ायो गरुत्म ु या ते कीिर्तताः येनपितर्णः ॥ २०२ ॥ 
 
पखं खरखरीत व पाय घ , बळकट असतात. पकडायला कठीण, बारीक डोळे असलेले व 

माणसाचा वास सहन न करणारे असतात. मध्यान्ह काळी कूर्र होतात आिण पक्षी मारू लागतात. येन 
बहुधा गरुडासारखे आहेत. (२०२) 
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शशादनाः । (२) 
 

शशादना तु ते ेया ये भृशं तंुगकायकाः ॥ 
ेतवणर्गरु ुक्ता धू वणार्ंगका  ते ॥ २०३ ॥ 

 
रक्तचंचूपुटोपेता रक्तपादतला  ते ॥ 

कूर्रिच ाः साहसैकतत्परा  िविनि ताः ॥ २०४ ॥ 
 
िवकृतांगरुहोपेताः कूर्रनादकरा  ते ॥ 

दुगधदेहाः सततं बलपूणार्  िनि ताः ॥ २०५ ॥ 
 

शशादन (२) Shahin Falcon (Falco peregrinus) 
 

अितशय उंच, पाढंरे पंख असलेले, अंग धुरकट, चोच व पाय ताबंडे ते शशादन समजाव.े 
 
हे कूर्र, साहसि य असतात, पखं वाकडे, कूर्र ध्वनी करणारे, शरीराला दुगध असलेले पण बिल  

असतात. (२०३–२०५) 
 
वयथूकलहासक्ताः सवर्पिक्षभयंकराः ॥ 

सांत्ववािग्वमुखा ैव नरगंधासिह णवः ॥ २०६ ॥ 
 

कळपि य आिण सवर् प यासं भीितदायक आहेत. ेमळ श द त्याचं्या गावी नाही. मनु यगंध सहन 
होत नाही. (२०६) 

 
शशमूषका  कु्ष तृ शीतसहा मताः ॥ 

कंुकुमच्छायकंठा  पितर्णः केिचदीिरताः ॥ २०७ ॥ 
 
ससे, उंदीर हे याचें भ य होय. तहान, भकू थंडी सहन करतात. कंठावर लाल छटा असणारे काही 

शशादन (ससाणे) असतात असे हणतात. 
 
येना माणे वगेवान, झाडाच्या फां ावंर घरटी बाधूंन राहणारे, झोपाळू व भलुणारे असतात. 

(२०७) 
 
नानावणार्ंकनोपेताः पितर्णः केिचदीिरताः ॥ 

गगने वेगपक्षा  िनतरां दूरगािमनः ॥ २०८ ॥ 
 
शाखागर्क्लृ तनीडा  िनदर्ामोहािदसंयुताः ॥ 

सततं ि यमांसा  हठात्पतनशािलनः ॥ २०९ ॥ 
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नेहमी मासं आवडते. वगेाने झडप घालतात. रानातं असे येन अनेक कारचे आढळतात. (२०८–
२०९) 

 
एवं बहुिवधा येना जायंते वनभूिमषु ॥ 

येनाना ंपरमंचायु ता यर्वत्पिरकीिर्तत  ॥ २१० ॥ 
 
अ पत्वा ाितभेदेन ते तु राजसमध्यमाः ॥ 
 
येनाचे आयुष गरुडाइतकेच आहे. अ प माणामुळे, जाितभेदाने हे मध्यम राजस होत. (२१०) 

 
अथ षडिंवशिततमा ेणी । 

 
गृधर्–बक–गुणािद–वणर्व  । 

 
गृधर्ा तुिर्वधा लोके जायंते वनभूिमषु ॥ २११ ॥ 

 
येनानुजा ेित परं ता यार्वरजका  ते ॥ 

दृढपक्षितसंयुक्ताः थूलदेहाः कीिर्तताः ॥ २१२ ॥ 
 
फलमांसािदभक्षा  मृगयािदषु तत्पराः ॥ 

नानावणर्लसत्कायाः िंकिचन्मंद वभावकाः ॥ २१३ ॥ 
 
एतेषा ंकामवृि तु वषार्काल इतीिरता ॥ 

ि वषर्का ते तु परं योिषत् वंडपदा मताः ॥ २१४ ॥ 
 

ेणी सि वसावी 
 

िगधाडे–बक यांचे गुणािदवणर्न 
अरण्य भागातं चार कारचे िगधाड असतात. येनापेक्षा कमी पण गरुडापेक्षा े . भाऊच समजले 

जातात. याचें पखं सुदृढ, देह थूल असतो. हे फळे मासं इ. खातात. यानंा िशकार आवडते. 
 
िंकिचत मंद वभावाचे व देह अनेक रंगाचंा असतो. याचंा रितकाल वषार् ऋतूत वृिं गत होतो. 

वयाच्या दुसऱ्या वषीर् हे जननसमथर् होतात. (२११–२१४) 
 
यौवनेन समायुक्ताः पूणर्पौरुषशािलनः ॥ 

कर्मा ाताः पोतका तु जननीिभः सुरिक्षताः ॥ २१५ ॥ 
 
नेतर्ोन्मीलनमासा  कर्मा वृि युता मताः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरु यते ॥ २१६ ॥ 
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मा ा िपले पोसतात. डोळे उघड यानंतर िपले वाढू लागतात. कर्माने याचें जाितभेद सागंतो. 

(२१५–२१६) 
 

गृधर्ाः । (१) 
 

गृधर्ाः थूलशरीरा  बृहत्पक्षितमंिडताः ॥ 
कृ णरक्तावयवका दृढचंचुपुटािन्वताः ॥ २१७ ॥ 

 
भृशं ककर् शरोमांगा गगनेवेगगािमनः ॥ 

संपूणर्बलसंप ाः संततं पक्षचालनाः ॥ २१८ ॥ 
 
तरुवासैकिनरताः शांतात्मान  ते मताः ॥ 

नरावासि या िनत्यं सांत्ववाक्यपरा  ते ॥ २१९ ॥ 
 

िगधाड (१) Black or king vulture (Torgos calvus) 
 

िगधाड शरीराने थूल, पखं लाबं, अवयव काळे, ताबंडे, चोच बळकट असलेले असतात. िपसे 
खरखरीत असून वगेाने आकाशसंचार करतात. पूणर् बिल  व सतत पखं फडफडिवतात. झाडावंर 
राहतात. ते शातं वृ ीचे आहेत. 

 
माणूसव तीजवळ राहणे आवडते. समजुतीचे श द त्यासं आवडतात. (सवर् िठकाणी या िवशषेणाचंा 

अथर्–नर वासि य व सान्त्वनपर भाषा आवडणारे असतात असाही होईल.) (२१७–२१९) 
 
नानागितसमथार्  नानादेशिवहािरणः ॥ 

कोपे भीकररूपा  वैिरपिक्षिविंहसकाः ॥ २२० ॥ 
 
अनेक गतीने उडणारे व िनरिनरा या देशातं जाणारे ते रागाव यावर भीषण िदसतात. शतर्पु याचंा 

नाश करतात. (२२०) 
 
िनशासंचारहीना  कु्ष तृटशीतसहा मताः ॥ 

सुखसाध्याः सू मनेतर्ाः फलभक्तािद भोिजनः ॥ २२१ ॥ 
 
सू ममेधासमायुक्ता मृगयािदषु तत्पराः ॥ 

दाक्षा याः । (२) 
दाक्षा या ऱ्ह वदेहा  बृहत्पक्षितसंयुताः ॥ २२२ ॥ 

 
पक्षित ांतभागेषु ेतवणर्िवभूिषताः ॥ 

धू वणार् दीघर्पादाः कु्षदर्चंचुपुटा मताः ॥ २२३ ॥ 



 

अनुकर्मिणका

 
रातर्ी िंहडत नाहीत. भकू, तहान, थंडी सहन करतात. सहज िमळणारे, िवहंगावलोकन करणारे, 

फळे, भात इ. खाणारे, सू म बु ीचे आिण िशकारकुशल असतात. 
 

दाक्षा य (२) White backed or Bengal Vulture 
(Gyps bengalensis) 

 
याचें शरीर लहान, पखं मोठे, पखंाचंी टोके पाढंरी, वणर् धूसर, पाय लाबं, चोच लहान असते. 

(२२१–२२३) 
 
वयथूसहचारा ते ायो नीडिनवािसनः ॥ 

वनांतराकर्मरताः सू ममेधा  ते मताः ॥ २२४ ॥ 
 
थ याने िंहडतात. बहुधा घर ात राहतात. रानावनातूंन िंहडतात. कुशागर् बु ीचे असतात. 

(२२४) 
 
सांत्ववािग्वमुखा ैव नरगंधासिह णवः ॥ 

थूलोदरा दीघर्वैरा वैिरपिक्षिविंहसकाः ॥ २२५ ॥ 
 
गगने दूरगा ैव जलभीता  िनि ताः ॥ 

यौवने बलपूणार्  कूर्रकायर्रता  ते ॥ २२६ ॥ 
 
यानंा शातं श द ठाऊक नाही, मनु यगंध सहन होत नाही. पोट मोठे असते. डंख धरणारे, 

शतर्पु याचंा नाश करणारे, आकाशात लाबं प यावर जाणारे पण पाण्याला िभतेर् असतात. 
 
तारुण्यात बलसंप  होताच कूर्र काय करतात. (२२६) 
 

आताियनः । (३) 
 

िनतरां ऱ्ह वदेहा  नानावणर्शरीरकाः ॥ 
दीघर्पादाः कु्षदर्चंचुपुटा ते दीघर्पतर्काः ॥ २२७ ॥ 

 
भृशं ककर् शरोमांगा भीकरध्विनकािरणः ॥ 

हठात्पतनशीला  कु्षदपिक्षभयंकराः ॥ २२८ ॥ 
 
मांसभक्षणलोला  जलतीरािनवािसनः ॥ 

कु्षदर्मत् याहारशीला वृंदशो वेगगािमनः ॥ २२९ ॥ 
 

आतािय (३) Brahminy Kite (Haliastur indus) 
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फार लहान शरीर, अनेक रंगाचें, लाबं पायाचे, चोच लहान, पखं लाबं, िपसे राठ, भीित द आवाज 

करणारे, झडप घालून भ य पकडणारे, लहान प यानंा भीितदायक, मासं खाण्याची चट असलेले, 
पाण्याच्या काठी राहणारे, लहान लहान मासे खाणारे, समुदायाने व वगेाने जाणारे, आतािय (िगधाड) 
असतात. (२२७–२२९) 

 
िनतांतमदयुक्ता  यौवने तु िवशेषतः ॥ 

मृगयाभीरव ैव वयथूकलहोत्सुकाः ॥ २३० ॥ 
 
नेहमी मदोन्म , तारुण्यात तर िवशषेच. िशकारीला िभतेर्, आपापसातं भाडंणारे. (२३०) 
 
वषार्काले भृशं दृ ताः सांत्ववाक्यरताः िच  ॥ 
 

िच ाः । (४) 
 

िच ा ते तु समाख्याता ऱ्ह वदेहा तथा भृश  ॥ २३१ ॥ 
 
मनो वणर्पक्षा ते मनो ािक्षिवभूिषताः ॥ 

िंकिच बृहन्म तका ते म तके वणर्िंबदवः ॥ २३२ ॥ 
 
मनो कूजनकरा दृढ मृितयुता  ते ॥ 

मनु यकरलोला  सांत्ववाक्यरता  ते ॥ २३३ ॥ 
 
वषार् ऋतूत अत्यंत मातलेले पण िचत ेमळ श द आवडणारेही असतात. 
 

िच  (४) Common Pariah Kite (Milvus migrans) 
 

पखं आिण नेतर् सुबक असलेले पण फार लहान असले यासं िच  हणतात. डोके थोडे मोठे असून 
त्यावर िठपके असतात. याचें कूजन मनोवधेक असते. मरणशक्ती उ म. मनु याने हाताळण्याची आवड 
असून शातं वाणी असते. (२३१–२३३) 

 
जलतीरांितक था  दुबर्ल ािणिंहसकाः ॥ 

कु्षदर्मत् याहारशीलाः फलमांसािदलोलुपाः ॥ २३४ ॥ 
 

मृगयाभीरव ैव कठोरध्विनभीकराः ॥ 
वयथूसहचारा  कोपे तु कलहि याः ॥ २३५ ॥ 
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जलतीराजवळ राहून दुबर्ल ाण्याचंी िंहसा करतात. लहान मासे खाण्याला आवडतात. फळे, 
मासं खाण्यास टपलेले असतात. िशकारीस िभतेर् असून राग आला असता भाडंणे आवडते. कणर्कठोर 
आवाजाने भीती दाखिवतात. आप या समुदायासह भराऱ्या मारतात. (२३४–२३५) 
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लेट कर्. २९

िगधाड – Black or King Vulture (Torgos calvus) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३०

दाक्षा य – White backed or Bengal Vulture (Gyps bengalensis) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३१

 
क  – Openbilled Stork (Anastomus oscitans)

– E. Hanumantha Rao 
 

लेट कर्. ३२
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काक – House Crow (Corvus splendens) – E. P. Gee 
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श त्कर्कारकतार्रो जलतीरे िवशेषतः ॥ 

मृदु पशार्  िनतरां तेजोमेधासमिन्वताः ॥ २३६ ॥ 
 
एवं बहुिवधा गृधर्ा नानावणर्गुणािन्वताः ॥ 

गृध्ऱ्य  गृधर्तु याः यु तत्समानगुणािदमाः ॥ २३७ ॥ 
 
पंचमाविध तेषा ंतु यौवनं पिरकीिर्तत  ॥ 

गृधर्ाणां परमं चायुर वषार्िण िनि त  ॥ २३८ ॥ 
 
जाितिकर्यािदभेदेन त्वे ते तामसमध्यमाः ॥ 
 

बक वरूपगुणादयः । 
 

चतुधार् तु बका लोके जायंते ेतकणर्काः ॥ २३९ ॥ 
 
रक्ता धू ा तथा नानावणार्वयवमंिडताः ॥ 

िंकिच नंद वभावा  मंदनादाः कीिर्तताः ॥ २४० ॥ 
 
िवशषेकरून जलतीरावर कर्कार करीत असतात. हे तेज वी आिण चतुर असून पशर् मऊ आहे. 

या माणे अनेक रंगाचें व गुणयुक्त िगधाड नाना कारचे आहेत. 
 
िगधाडी नरासारखीच असते. पाच या वषार्पयत त्याचें तारूण्य िटकते. त्याचें पूणर् आयु य आठ वष 

आहे. हे तामस मध्यम आहेत. 
 

बकाचे वरूपगुणािदवणर्व 
 

बक चार कारचे आहेत. पाढंरे कान, ताबंडे, धुरकट रंगाचे व तऱ्हेतऱ्हेचे अवयव असलेले. लहान 
आवाज व िंकिचन्मंद वभावाचे असतात. (२४०) 

 
िनतरां दीघर्चंचूकाः कोपे चंडबला मताः ॥ 

दृढककर् शपक्षा ा गगने दूरगािमनः ॥ २४१ ॥ 
 
वयथूावासरिसकाः वयथूकलहोत्सुकाः ॥ 

ायश तरूशाखागर्क्लृत्पनीडा  ते मताः ॥ २४२ ॥ 
 
नरावासि याः केिच  सांत्ववाक्यिवदूरगाः ॥ 

नानामांसािशन ते तु दूगधसिहता  ते ॥ २४३ ॥ 
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एतेषा ंकामवृि तु मेघकाले िविनि ता ॥ 

साधकवषार् ते ायो योिषतामंडदायकाः ॥ २४४ ॥ 
 
अंडजाता तु ते काले जननीरिक्षताः कर्मा  ॥ 

परा ंवृिं  ा नुवंित नानागुणसमिन्वताः ॥ २४५ ॥ 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मेणातर् िनरू यते ॥ 
 
चोच फार मोठी, रागावले की फार बिल  असतात. घ  व खरखरीत पखंानंी ते आकाशात दूरवर 

जातात. थ याचंी आवड असते पण आपसातं भाडंण्यास उत्सुक असतात. 
 
बहुधा झाडाचं्या श ावंर घरटी बाधूंन राहतात. काही माणसाचं्या जवळ जवळ राहतात. पण शातं 

भाषा याचं्यापासून दूर आहे. 
 
तऱ्हेतऱ्हेचे मासं खाणार, शरीराला दुगधी असते. मेघागम याचंा कामकाल असतो. दीड वष वयाने 

ते जननक्षम होतात. िपले पोसण्याचे काम मादी करते. आता कर्माने त्याचें जाितभेद सागंतो. (२४५) 
 

कर् चाः । (१) 
 

कर् चा ते ेतपक्षा ये रक्तवणार्ंगकैयुर्ताः ॥ २४६।। 
 
िनतरां दीघर्पादा  दीघर्चंचुपुट याः ॥ 

िंकिचत् थूलशरीरा  िंकिचत्परूषदशर्ना। ॥ २४७ ॥ 
 
गग्ददकर्कारकराः खल  गमनका मताः ॥ 

दृढककर् शपक्षा ा गगने दूरगािमनः ॥ २४८ ॥ 
 
मंदा  मंदनादा  वयथूसहचािरणः ॥ 

कोपे चंडवेगा  वैिरपिक्षिवनािशनः ॥ २४९ ॥ 
 
मांसभक्षणलोला  संततं िनदर्यािन्वताः ॥ 

माध्यान्हे सिललकर्ीडारता  पिरकीिर्तताः ॥ २५० ॥ 
 

कर् च (१) Demoiselle Crane (Anthropoides virgo) 
 

कर् च पाढंऱ्या पखंाचें, ताबं ा रंगाचे, पाय लाबं, चोच दीघर्, शरीर थोडे थूल, िदसायला राकट 
असतात. 
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अडखळत कर्कार व दबत दबत जाणारे असतात. 
 
घ  व खरखरीत पखंानंी आकाशात दूरवर जातात. मंद, मंदनाद; समुहाने राहणारे, रागात चंड 

गितमान आिण वैिरपिक्षनाशक असतात. 
 
मासं भक्षणाची चटक असून सतत झोपतात पण मध्यान्ही जलकर्ीडा करतात. (२५०) 
 

बकाः । (२) 
 

ेतावयवसंयुक्ता बका ते पिरकीिर्तताः ॥ 
िवशालपक्षितयुता िनतरा ंदीघर्चंचवः ॥ २५१ ॥ 

 
ायो मृदुशरीरा  िनतरा ंदीघर्प मणः ॥ 

केिच थूलशरीरा  केिचधर् वशरीरकाः ॥ २५२ ॥ 
 
िंकिचत्परुषरुपा  गगने दूरगािमनः ॥ 

एकािकनः वयथैू  सिहताः परभेदकाः ॥ २५३ ॥ 
 

बक (२) White Stork (Ciconia ciconia) 
 

पाढंऱ्या रंगाचे ते बक. पंख व चोच मोठी लाबं, शरीर मऊ, पाय लाबं, शरीर थूल असते. काहींचे 
लहानही असते. रूप थोडे कठोर, आकाशसंचारी, कधी एकटे तर कधी कळपाने असतात. (२५१–२५३) 

 
मांसभक्षणशीला  जलकर्ीडासु लोलुपाः ॥ 

नानावणार्ंकनोपेताः ायशो मंदबु यः ॥ २५४ ॥ 
 
तथािप चैते मानु यवशगाः ीितदायकाः ॥ 
 

क ाः । (३) 
 

अधमा बकवंशेषु क ा ते पिरकीिर्तताः ॥ २५५ ॥ 
 
ेतवणार्वयवका मन्दगाः कूर्रनादकाः ॥ 

जलपंकािदिव ितलालसा मंदबु यः ॥ २५६ ॥ 
 
दुगधतनवः ायः थूलदेहाश्च ते मताः ॥ 

दीघर्कंठा दीघर्चंचूपुटा  लवनोत्सुका ॥ २५७ ॥ 
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गगने लुितहीना  ायश ते िविनि ताः ॥ 
परूषाकृितयुक्ता  मत् यकीटािदभिक्षणः ॥ २५८ ॥ 

 
यथर्िशक्षाः के्षमहािन दातार  कीिर्तताः ॥ 

नीचकायार् नीचबला ग ार् ते ायशो भुिव ॥ २५९ ॥ 
 
मासं खाणे व जलकर्ीडा ि य असते. रंगीबेरंगी िठपके असतात. ायः मंदबु ी असले तरी 

माणसाळणारे व ीती उत्प  करतात. 
 

क  (३) Openbilled Stork (Anastomus oscitans) 
 

बकातं हलक्या तीचे क  होत. ते पाढंरा रंग, मंदगामी, कूर्र आवाजाचे असतात. पाणी, 
िचखलात, िवहार करणारे, मंदबु ी, दुगधी शरीराचे, ायः ल  असतात. 

 
गळा, चोच मोठी असते. लवनोत्सुक, पण आकाशात मातर् बहुधा झेप घेत नाहीत. 
 
राकट शरीराचे आिण मासे, िकडे वगैरे खाणारे असतात. यानंा िशकवणे यथर् जाते. चागं याचा 

नाश करणारे (अशुभ) आहेत. बहुधा क  नीच कायर्कारी, हीनबल आहेत असे जाणते लोक हणतात. 
(२५५–२५९) 

 
कंुचाः । (४) 

 

कु जदेहसमायुक्ताः कंुचा ते पिरकीतर्ताः ॥ 
रक्तकृ ण ेतवणर्करंिजतशरीरकाः ॥ २६० ॥ 

 
कंुच (४) Adjutant Stork (Leptoptilos dubius) 

 
शरीरास पोक असलेले कंुच हणावे. ताबंडे, काळे, पाढंरे, िठपके शरीरावर असतात. (२६०) 
 
बकवन्मंदगाः ायः कूर्रनादा  िनि ताः ॥ 

िंकिचधर् वशरीरा  परुषा  िविनि ताः ॥ २६१ ॥ 
 
बका माणेच हे मंदगामी, राकट व लहान देहाचे आिण ककर् श आवाज करणारे आहेत. (२६१) 
 
िनतरां दीघर्चंचूका दीघर्गर्ीवासमिन्वताः ॥ 

मत् यमंडूककिणशजीिवनो वािरलोलुपाः ॥ २६२ ॥ 
 
नीचकायार् मंदबुि सिहता ते कीिर्तताः ॥ 

एवं बहुिवधाः क ा जायंते नीचजाितकाः ॥ २६३ ॥ 
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मान व चोच लाबं असते. मासे, बेडूक, कणसे खातात, जलि य आहेत. नीच काय करणारे, 

मंदबु ी असतात. असे हीन जातीचे कावळे अनेक कारचे आहेत. (२६२–२६३) 
 
यथर्िशक्षा बुि हीनाः नानावणर्करंिजताः ॥ 

ऱ्ह वा  नीचकायार्  बहुधा सं कीिर्तताः ॥ २६४ ॥ 
 
पंुिभः समानशीला  कर्ौचक ािदयोिषतः ॥ 

ायो मृदु पशर्का  िनतरा ंशांतमानसाः ॥ २६५ ॥ 
 
परमायुबर्कादीनां चतुवषार्िण िनि त  ॥ 
 
यासं िशकिवणे फुकट जाते. बुि हीन असून रंगीबेरंगी िठपके असतात. लहान व हलकी कामे 

करतात. शरीराने मा ा नरां माणे असतात. त्याचें आयु य ४ वष आहे. (२६४–२६६) 
 

अथ स तिंवशिततम ेणी 
 

काकगुणािदवणर्न  । 
 

काका ादशधा लोके जायंते वनभूिमषु ॥ २६६ ॥ 
 
कृ णवणार् भृशं शांता ते मता गर्ामपिक्षणः ॥ 

वश देन गृह थाना ंफलािदिविनवेदकाः ॥ २६७ ॥ 
 
ह यक यािदकायषु बिलदानाहर्का  ते ॥ 

िन कुटारामवृक्षाणा ंभूषणािन िविनि ताः ॥ २६८ ॥ 
 
ायो िंनबफलादा  मांसकीटािदजािवनः ॥ 

संुदरांगा दीघर्श दाः संततं लुितलालसाः ॥ २६९ ॥ 
 

ेणी स ािवसावी 
 

कावळे इत्यािदकांचे गुणािदवणर्न 
 

रानामंध्ये बारा कारचे कावळे िदसतात. ते का या रंगाचे, शातं वृ ीचे असून बहुतेक गावातच 
राहतात. त्याचं्या आवाजाने मनु यास शुभाशुभ फले कळतात. (त्याचंी भाषा कळली तर) ह यक यादी 
धमर्कृत्यामंध्ये हे बिलदानास योग्य समजतात. (काकबली) 
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घराजवळील रान आिण झाडे यासं हे शोभिवतात. कडुिंलबाची फळे खाणारे, मासं, िकडे वगैरेही 
खातात. 

 
डौलदार शरीर, मोठा आवाज, सारख्या उ ा मारणे हे याचें वैिश  आहे. (२६७–२६९) 
 
ातः साय ंच िनयामा  ेमंजुिननदामताः ॥ 

एकदृि युताः ायो बुि हीना  िनि ताः ॥ २७० ॥ 
 
िनयमाने ातःकाळी व सायंकाळी याचंा आवाज मंजुळ असतो. यासं एक डोळा असतो. हे बहुतेक 

बुि हीन असतात. (२७०) 
 
ायो जलिवहारोत्का वािमवात्स यभूिषताः ॥ 

साधकवषार् ध्वांक्षा तु यौवनेन तु मंिडताः ॥ २७१ ॥ 
 
पाण्यात पंख फडफडिवणे आवडते. मालकावर ेम करणारे असतात. 
 
कावळा दीड वषार्ने वयात येतो त्याच वेळी तो मादीशी िवहार करतो. (२७१) 
 
योिषतामंडदातार तदानीमेव िनि ताः ॥ 

जाताः काकसुताः स यक् जननीपिरविर्धताः ॥ २७२ ॥ 
 

मादी अंडी उबिवते व त्याचंी िपले झा यावर त्यासं पोसते. पखं फुट यावर िपलानंा वगे आिण 
शक्ती येते. (२७२) 

 
ा तपक्षा वृि युता जवशक्त्यािदमंिडताः ॥ 

नानािवधा  जायंते वनेऽरण्य थलेषु च ॥ २७३ ॥ 
 
अरण्य, वन, मनु यव ती इ. िठकाणी अनेक कारचे कावळे िदसतात. (२७३) 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरु यते ॥ 
 

काकाः । (१) 
 

काका िनतांतं कृ णांगाः थूलककर् शरोमकाः ॥ २७४ ॥ 
 
दीघर्चंचुपुटयुगाः श त् लुितकरा मताः ॥ 

िंकिचत्कठोरिननदाः वयथैूकिनवािसनः ॥ २७५ ॥ 
 
वृंदशो गगनेचारा भीरव ालसा ते ॥ 
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सू मदृि समायुक्ताः संततं कु्षत्कदिर्दताः ॥ २७६ ॥ 
 
आतपे क्लांतदेहा  व पदुगधकंचुकाः ॥ 

नाथवात्स यहीना  सवर्पिक्षिविंहसकाः ॥ २७७ ॥ 
 
त्याचें कर्माने जाितभेद सागंतो. 

 
काक (१) House Crow (Corvus splendens) 

 
कावळे काळेकु  असतात. जाड व राठ िपसे असतात. चोची लाबं आिण वारंवार उ ा मारणारे, 

िंकिचत कठोर आवाजाचे, समुदायाने राहणारे, समुदायाने अंतिरक्षसंचारी, िभतेर् व आळशी असतात. दु ी 
सू म, सदा भकेुलेले; उन्हाने लान होणारे, शरीराला थोडी घाण येणारे, नेहहीन, कोणाही प यास 
मारणारे असतात. (२७४–२७७) 

 
करटाः । (२) 

 

करटा ते समाख्याताः संततं कूर्रनादकाः ॥ 
िनतरां कृ णदेहा  दीघर्पक्षितभासुराः ॥ २७८ ॥ 

 
कु्षदर्चंचूपुटोपेता बलशौयर्िवभूिषताः ॥ 

िनतरां गगने वेगचािरण  कीिर्तताः ॥ २७९ ॥ 
 
वापीजलाशया धीना ंतरणे लोलमानसाः ॥ 

नानावन चारा  वैिरपिक्ष िविंहसकाः ॥ २८० ॥ 
 

दीघर् ेषकराः ायः व पाहारा  ते मताः ॥ 
 

करट (२) Himalayan Yellowbilled or Alpine Chough 
(Pyrrhocorax graculus) 

 
सतत ककर् श आवाज करणारे ते करट होत. काळाकु  रंग, लाबं पखं, लहान चोच, बळ व 

शौयर्युक्त, आकाशात वगेाने जाणारे असतात. िवहीर, पाणवठा, तळी, सरोवरे, यावंरील अंतिरक्षसंचार 
यासं ि य आहे. 

 
अनेक रानात िंहडतात. वैिरप याचंा नाश करतात. (२८०) 
 

बिलपु ाः । (३) 
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बिलपु ा तु ते ेया नीलवणार्ंगकैयुर्ताः ॥ २८१ ॥ 
 
िनतरां णदेहा  नयनानंददाियनः ॥ 

कु्षदर्चंचूपुटोपेताः णच्छदयुगा मताः ॥ २८२ ॥ 
 
कु्षदर्ोदराः कु्षदर्पुच्छाः व पाहारा  कीिर्तताः ॥ 

िनतरां शांतिच ा  नरावासि या  ते ॥ २८३ ॥ 
 
मनो कूजनकरा मनो गितभूिषताः ॥ 

दध्य पायसा ािदभक्षणे द मानसाः ॥ २८४ ॥ 
 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंनरा  भीितिवविर्जताः ॥ 

नीचकायर्िवहीना  माध्यान्हे िनदर्यािन्वताः ॥ २८५ ॥ 
 

बिलपु  (३) 
 

िन या रंगाचे बिलपु  हणतात. त्याचें शरीर चमकदार व नयनमनोहर असते. 
 
चोच लहान, पखं तुकतुकीत, पोट व पुच्छ लहान, आहार थोडा असतो. शातंिच , माणसाजंवळ 

राहणारे, कणर्मधुर कूजन करणारे, डौलदार गतीचे असतात. 
 
दही, अ , पायस वगैरे िमळण्याची इच्छा करतात. शातं श दो ारी, माणसाला न िभणारे, नीच, 

कायर्हीन व माध्यान्ही झोपतात. (२८५) 
 
एकािकन तु ते ायः सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 
 

सकृत् जाः । (४) 
 

सकृत् जा ते िव ेया िनतरां तंुगदेहकाः ॥ २८६ ॥ 
 
िवशालपक्षितयुगाः िंकिच ीघर्पदा मताः ॥ 

थूलम तकसंयुक्ता ते मताः थूलकुक्षयः ॥ २८७ ॥ 
 
गगने िनतरा ंवेगसंचारा  कीिर्तताः ॥ 

वयथूकलहासक्ताः केिच  ेतु िविनि ताः ॥ २८८ ॥ 
 
बहुधा ते एकेकटे असून सवर् ाण्यासं िहतकारी आहेत. 
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सकृत् ज (४) Jungle Crow (Corvus macrorhyncos) 
 

उंच देहाचे, िवशाल पखंाचें, िंकिचत लाबं पाय असलेले सकृत् ज हणाव.े 
 
डोके थूल, कुशी ल , वगेाने आकाशात उ ाण करणारे असतात. 
 
यातंील काही आप या कळपाशीच भाडंणे करतात. (२८६–२८८) 
 
परपिक्ष हरणे वयथूसिहता  ते ॥ 

मांसैकलोलुपाः ायो वनवासरता मताः ॥ २८९ ॥ 
 
बलशौयर्समोपेता नाना लुितिवचक्षणाः ॥ 

असाध्याः कोपकाले तु नरगंधासिह णवः ॥ २९० ॥ 
 
रागाच्या वळेी अनावर, मनु यगंध सहन न होणारे, माणसाशंीही लढतात, त्यानंा िंन  हटले आहे. 

(२९०) 
 
मनु यै  रणोत्साहा िंन ा ते पिरकीिर्तताः ॥ 

कामहीनाभृशं त्वेते सकृदंड दा मताः ॥ २९१ ॥ 
 
कामहीन. अत एव एकदाच अंडी घालणारे. हणूनच यासं सकृत् ज हणतात. (२९१) 
 

घ्वाक्षाः । (५) 
 

घ्वांक्षा ते तु समुि ा िनतरा ंनीलवणर्काः ॥ 
िनतरां दीघर्चंचूकाः दीघर्पादा  ते मताः ॥ २९२ ॥ 

 
पक्षिवके्षपिनपुणा नानागितिवचक्षणाः ॥ 

गगने दूरगा ैते शतुर्पिक्षिविंहसकाः ॥ २९३ ॥ 
 
भयंकररवोपताः संततं ते कीिर्तताः ॥ 

शांतात्मान  ते ायो िमताहारा  िनि ताः ॥ २९४ ॥ 
 

ध्वांक्ष (५) 
 

पूणर् िन या रंगाचे ध्वाकं्ष हणाव.े चोच, पाय लाबं, िनरिनरा या गती येत असणारे गगनिवहारी, 
शतर्पु याचंा नाश करणारे, भीषण ध्वनी करणारे असतात. 
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ते बहुधा शातं आिण माणात खाणारे आहेत. (२९२–२९४) 
 

आत्मघोषाः । (६) 
 

ते त्वात्मघोषा िव ेया ये िदवा संततारवाः ॥ 
नाना वरसमाजु गायका िअव विर्तनः ॥ २९५ ॥ 

 
नाितकृ णा नाितनीलाः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 

एकािकनः सर तीरतरूनीडिनवािसनः ॥ २९६ ॥ 
 

आत्मघोष (६) 
 

आत्मघोष िदवसा सतत ओरडतात. िनरिनरा या वरानंी गाणाऱ्या गायकासारखे ओरडतात. फार 
काळे नाही, पूणर् िनळेही नाही असा रंग; देह उंच, एकेकटे, सर वतीतीरावरील झाडावंरील घर ातं 
राहतात. (२९५–२९६) 

 
वीिच ांति थताः कु्षदर्मत् यगर्हणतत्पराः ॥ 

ायशः शांतिच ा  मृगया भीरव  ते ॥ २९७ ॥ 
 
वैरहीनाः कोपहीना नानागितिवचक्षणाः ॥ 

गगने यथूसिहताः ायत् व पपराकर्माः ॥ २९८ ॥ 
 
वनवासैकिनरता नरावासि याः परे ॥ 
 
तरंगाचं्या बाजूला बसून लहान मासे पकडून खात असतात. 
 
शातं िच , िशकारीला िभतेर्, वैरकर्ोधरिहत, अनेक गितसंप  असतात. 
 
आकाशात समूहाने जातात. पराकर्म थोडा. ायः अरण्यात राहणारे खरे, पण काही मनु याजवळही 

िंहडतात. (२९७–२९८) 
 

परभृतः । (७) 
 

ते िनि ताः परभृतः िनतरां शांतमानसाः ॥ २९९ ॥ 
 
मनो नीलवणार् ते छदांते ेतवणर्काः ॥ 

कु्षदर्चंचुपुटोपेता मनो ध्विनभूिषताः ॥ ३०० ॥ 
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तरुवासैक िनरता मनु यवशभीरवः ॥ 
नीडिनमार्णिनपुणाः कोिकलांड वधर्काः ॥ 

कृिमकीटािदभक्षा ते सवर्पिक्षिहते रताः ॥ ३०१ ॥ 
 

परभृत (७) 
 

ेक्षणीय नीलवणार्चे, पखंाचें टोक पाढंरे असलेले व पूणर् शातं मनाचे ते परभतृ हणतात. चोच 
लहान, ध्वनी मधुर, घरटे बाधंण्यात कुशल, कोिकळेची अंडी वाढिवणारे, झाडावंरच राहणारे, माणसाला 
वश न होणारे असे असतात. (३०१) 

 
वषार्कालेऽितभीता ते नाना लुितिवचक्षणाः ॥ 

िनयमेन तु ते सव साय ंआयांित वृंदशः ॥ ३०२ ॥ 
 
सिललागमना मध्य ंिदने जलिवहािरणः ॥ 

पूणर्कामा  ते ायः कठोरध्विनभीरवः ॥ ३०३ ॥ 
 
लीलो ानािदषु रताः शीतल थलवािसनः ॥ 

एवं गुणोपेताः सुखिशक्षा  ते मताः ॥ ३०४ ॥ 
 
कृिम-िकडे खाणारे, सवर् प याचें िहत करणारे असतात. वषार् ऋतूत फार िभतेर् होतात. तऱ्हेतऱ्हेच्या 

उ ा मारण्यात तरबेज असतात. 
 
सायंकाळी िनयमाने ते एकतर् जमतात. माध्यान्ही पाणव ावर जाऊन डंुबतात. कठोर आवाज 

आवडत नाही. ते पूणर्काम असतात. उ ानात िदसतात. थंड देश आवडतो. अशा चागं या गुणाचें परभतृ 
माणसाळतात. (३०२–३०४) 

 
वायसाः । (८) 

 

ते वायसाः समाख्याता ये भृशं कृ णवणर्काः ॥ 
भृशककर् शपक्षा  शवमांसैकभोिजनः ॥ ३०५ ॥ 

 
परुषाकृितसंयुक्ता ती णचंचूपुट याः ॥ 

मिहषाजवृषादीना ंक्षणं कन्धे िनषण्णकाः ॥ ३०६ ॥ 
 
कु्षदर्पिक्ष जभयंकररूपा  ते मताः ॥ 

िंन कायार्सक्तिच ाः कूर्रनादा  िनि ताः ॥ ३०७ ॥ 
 
गगने मंदगा ैते भीताः परवने भृश  ॥ 



 

अनुकर्मिणका

ाय त्वेकािकन ते तु वयथूरणभीरवः ॥ ३०८ ॥ 
 

वायस (८) Rook (Corvus Frugilegus) 
 

पूणर् काळे, खरखरीत पखंाचें, ेतमासंच खाणारे, िदसायला उगर्, ती ण चोचीचे कावळे वायस 
होत. कधीकधी हैस–बोकड–बलै याचं्या पाठीवर बसलेले आढळतात. क्षदूर् प याचं्या समूहाला ते 
भीितदायक वाटतात. िंन  कायर्कारी व ककर् श ध्वनी करणारे असतात. आकाशात मंदगामी, एकाच रानात 
कायम वा त य करणारे ते बहुधा एकेकटे राहतात. वतःच्या कळपात यु  करायला िभतात. (३०५-३०८) 

 
िनतराम पिच ा  दुगधतनवो मताः ॥ 

चंिदर्काया ंत्यक्तिनदर्ा मेघगजर्नभीरवः ॥ ३०९ ॥ 
 

िचरंजीिवनः । (९) 
 

ते िचरंजीिवनो ेयाः कंठे वक्षािस पक्षयोः ॥ ३१० ॥ 
 
पूणर् मंदबु ी व शरीराला घाण येणारे असतात. चादंण्यात झोप टाकणारे पण मेघगजर्नेला िभतात. 
 

िचरंजीवी (९) 
 

कंठ, छाती व पखं पाढंरे व बाकी काळे िदसणारे िचरंजीवी होत. (३१०) 
 
ेतवणर्समायुक्ताः कृ णा त्वन्यतर् ये भृश  ॥ 

िंकिच ुगंशरीरा  खल गितयुता मताः ॥ ३११ ॥ 
 
गगने मंदसंचारा नदीतरणभीरवः ॥ 

संतताहारशीला  कोपयुता  िनत्यशः ॥ ३१२ ॥ 
 
शरीर थोड उभट, चाल अडखळत, आकाशात मंदगती आिण नदी तरून जाण्यात िभतेर् असतात. 

सतत खाणारे व कर्ोधी असतात. (३११-३१२) 
 
कूरकर्कारकतार्र ते िंन दर् यमक्षकाः ॥ 

परावृत्य च दर् ार त्वेकनेतेर्ण ते मुहुः ॥ ३१३ ॥ 
 
परूषाकृितसंयुक्ता वंचनैक योजनाः ॥ 

िअत ततो मुहु ाराः संततं चलबु यः ॥ ३१४ ॥ 
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ककर् श कर्कार करणारे, िंन  दर् य खाणारे, एका डो याने वारंवार मागे वळून पाहणारे, िभितदायक 
मोठा ध्वनी करणारे, फसवे, पुनःपुन्हा इकडे ितकडे िंहडणारे आिण चचंलबु ी असतात. (३१३–३१४) 

 
मौकुलयः । (१०) 

 

ते तु मौकुिलनामानो ये मृशं ऱ्ह वकायकाः ॥ 
मनो पक्षितयुताः ेतकृ णशरीरकाः ॥ ३१५ ॥ 

 
मौकिल–मौकुिल (१०) 

 

शरीराने लहान, पखंानंी सुंदर, पाढंऱ्या व का या रंगाचे ते मौकिल हणाव.े (३१५) 
 
संततं सिललकर्ीडालोलुपा  िविनि ताः ॥ 

वालागेर् पक्षित ांते नानावणर्किंबदवः ॥ ३१६ ॥ 
 
कु्षदर्चंचूपुटयुगाः भक्तिप ािदभक्षकाः ॥ 

मनु यावासलोला  मनु यवशकांिक्षणः ॥ ३१७ ॥ 
 
मनो नानागीता  िनतरा ंकाममोिहताः ॥ 

कांतािभः सिहताः ाय ािरण ते कीिर्तताः ॥ ३१८ ॥ 
 
कोपे भये दूरदेशगमने यथूसंयुताः ॥ 

नाथवात्स यवंत  सांत्ववाक्यपरा  ते ॥ ३१९ ॥ 
 
मृदु पशार्  ते ायः सुखिशक्षा  िनि ताः ॥ 
 

दर्ोणकाकाः । (११) 
 

दर्ोणकाका दीघर्देहा िनतरां कृ णवणर्काः ॥ ३२० ॥ 
 
नेहमी जलकर्ीडा करतात. पखंाचं्या टोकाला व शपेटीच्या टोकाला अनेक रंगाचें िठपके असतात. 

चोच लहान असते. भात-पीठ वगैरे खातात. माणुसव तीजवळ वावरतात. माणसाळणे शक्य असते. सुरेख 
व अनेक गती दाखिवतात. पूणर् संभोगि य असतात. ते बहुधा मादीसह िदसतात. राग, भीती, दूरदेशी जाणे 
या संगी समूहाने असतात. 

 
मालकावर ेम करणारे, शातं श द आवडणारे, मऊ पशर् असलेले हे ायः चटकन िशकिवता 

येतात. (३२०) 
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िनतरां दीघर्चंचूकाः िवशालछदमंिडताः ॥ 
भृशककर् शरोमाणः ेतिंबदुशरीरकाः ॥ ३२१ ॥ 

 
दीघर्पादा ती णनखा वनवासैकलोलुपाः ॥ 

दुधर्षार् दुरहंकारा नरगंधासिह णवः ॥ ३२२ ॥ 
 
संततं कूर्रनादा  िनतरां मासलोलुपाः ॥ 

कु्षदर्पिक्ष यहूकृत ेषा ते पिरकीिर्तताः ॥ ३२३ ॥ 
 

दर्ोणकाक (११) Raven (Corvus corax) 
 

दर्ोणकाक देहाने मोठे, का या रंगाचे, मो ा चोचीचे, िवशाल पखंाचें असतात. िपसे राठ, 
शरीरावर पाढंरे िठपके, पाय लाबं, नखे ती ण असतात. रानात राहणे आवडणारे, पकडण्यास कठीण, 
दुरिभमानी, माणसाचा वाससु ा सहन न होणारे, नेहमी ककर् श आवाजाने ओरडणारे, मासंलु ध, लहान 
लहान प याचं्या थ याचा नेहमी ेष करणारे असतात. (३२१–३२३) 

 
वयथूकलहोत्साहा वनांतरिनषेिवणः ॥ 

पिक्षिभ षयुक्ता  िमताहारा  ते मताः ॥ ३२४ ॥ 
 
संततं कूर्र दयाः कूर्रकायकतत्पराः ॥ 

वनेचरैरसाध्या  चंडवेगा  िनि ताः ॥ ३२५ ॥ 
 
आप याच समूहात भाडंणे यानंा आवडते. एका रानातून दुसऱ्या रानात जातात. इतर प याचंा ेष 

करतात. आहार माणात असतो. कठोर दयी आिण कूर्र कायर् करण्यात तत्पर असतात. रानटी 
लोकानंाही सापडत नाहीत. अत्यंत वगेवा  असतात. (३२४–३२५) 

 
एकािकनो यथूयुता भयहीना  ते भृश  ॥ 
 

काकोलाः । (१२) 
 

काकोला िगिरपा र् थाः केिचत्पवर्तवािसनः ॥ ३२६ ॥ 
 
संततं कूर्रनादा  मांसभक्षणतत्पराः ॥ 

वनीडांितकनीड थपिक्षसंहािरणोभृश  ॥ ३२७ ॥ 
 
ते परं कोपसंयुक्ता िनतरा ंकृ णवणर्काः ॥ 

दीघर्पृ ा दीघर्कंठाः ककर् शांगरूहैयुर्ताः ॥ ३२८ ॥ 
 
एकेकटे, कधी समुदायाने वावरणारे पण िनभर्य असतात. 
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काकोला (१२) Redbilled Chough 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 
 

काकोल पवर्ताच्या बाजूला िंकवा काही पवर्तावरही िदसतात. 
 
आप या घर ाजवळील घर ातंील प याचंा नाश करतात. अत्यंत कर्ोधी व का या रंगाचे 

असतात. पाठ, गळा िव तीणर् आिण िपसे राठ असतात. (३२६–३२८) 
 
कु्षत्कालेऽत्यंतकोपा  दुधर्षार्  िविनि ताः ॥ 

गगने वेगपक्षा  वन्यसत्त्विविंहसकाः ॥ ३२९ ॥ 
 
वयथूवैरसंयुक्ताः परपिक्षभयंकराः ॥ 

संततं मणासक्ताः कुिटलात्मगितिकर्याः ॥ ३३० ॥ 
 
भकेुले असता अितशय रागावतात. त्यासं पकडणे कठीण असते. 
 
आकाशात वगेाने जातात. रानातील ाण्यासं मारतात. आप याच कळपाशी वैर करतात. इतर 

प यासं भयदायक असतात. (३३०) 
 
एवं बहुिवधाः काका जायंतेऽरण्यभूिमषु ॥ 

वनेषु वृि भाज ते नेतरतेर्ित िनि ताः ॥ ३३१ ॥ 
 
िनरंतर भटकणारे, कुिटल दयी व कुिटलगामी असतात. अशा रीतीने अनेक कारचे कावळे 

आहेत. ते रानािशवाय इतर कोठे वाढत नाहीत. (३३१) 
 
एते तु बा यिशक्षाया ंमृदुतां यांित यत्नतः ॥ 

नाथवात्स यामान्या  तोषदाः पिरकीिर्तताः ॥ ३३२ ॥ 
 
त मादेतेषू मा ते गर्ा ाः िश या  यत्नतः ॥ 

रक्षणीया नरदेर्ण पिक्षशाला थलीषु च ॥ ३३३ ॥ 
 
चतुवर्षार्विधवय त्वेतेषां यौवनं मत  ॥ 

ततः परं ते जरया पीिडता रुक्षदेहकाः ॥ ३३४ ॥ 
 
काकानां परमं चायुः पंचवषार्िण िनि त  ॥ 

जाितिकर्यािदभेदेन ते मता तामसाधमाः ॥ ३३५ ॥ 
 
यानंा बालपणीच यत्नाने िशकिवले तर ते वश होऊ शकतात. 
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धन्यावर ेम करून आनंद देतात. हणून यामंध्ये उ म असतील त्यासं घेऊन यत्नपूवर्क 

िशकवावे. 
 
राजाने पिक्षसंगर्हालयात ठेवाव.े चार वषार्ंपयत यानंा तरुणपणा असतो. त्यापूढे ते हातारे होतात. 

काव याचें पूणर् आयु य पाच वषार्ंचे असते जाितिकर्या इत्यादी भेदाने ते हीनतामसी आहेत. (३३५) 
 

अथा ािंवशिततम ेणी । 
 

उलूक–घूक–गुणािदवणर्न  । 
 

उलूकाि िवधा लोके जायंते वनभूिभषु ॥ 
िन कुटो ानवृके्षषु वनेषुपपवनेषु च ॥ ३३६ ॥ 

 
महारण्ये विप भृशं वािसन ते कीिर्तताः ॥ 

बृहि शालनेतर्ा  थूलदेहा  ते मताः ॥ ३३७ ॥ 
 
बृहन्म तकसंयुक्ताः श त्कलकल वराः ॥ 

नानावणार्ंगकोपेताः कु्षदर्पक्षितभासुराः ॥ ३३८ ॥ 
 

ेणी अ ािवसावी 
 

उलूक–घूकाचे गुणािदवणर्न  । 
 

उलूक तीन कारचे आहेत. घराजवळील बगीच्यात; पु पवािटकेत; वृक्षावंर, वनोपवनामंध्ये िंकवा 
महारण्यातंही ते राहतात. डोळे मोठे, देह ढोबळ, डोके मोठे, वारंवार कलकल करणे, अंगावर अनेक 
कारचे िठपके, लहान पंखामुंळे भय द ही याचंी लक्षणे आहेत. (३३६–३३८) 

 
वश देनांितक थानां शुभाशुभिनवेदकाः ॥ 

एतेषा ंकामकाल तु हेमंतः पिरकीिर्ततः ॥ ३३९ ॥ 
 
तदानीमेव ते ायोग नारी वंड दा मताः ॥ 

अंडजा जननीिभ तु रिक्षता वृि संयुताः ॥ ३४० ॥ 
 
आप या आवाजाने जवळ असले यानंा शुभाशुभ सुचिवतात. 
 
याचंा कामकाल हेमंत ऋतूत येतो व त्याच वळेी ते संग करतात. (३४०) 
 
सं ा तगरूत ैते वृक्षाणा ंशोभदा मताः ॥ 
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एतेषा ंजाितभेद  कर्मेणातर्िनग ते ॥ ३४१ ॥ 
 
अंडी पोसण्याचे कायर् मादीच करते. त्यासं पखं फुट यावर ती वृक्षानंा शोभादायक िदसतात. आता 

कर्माने त्याचं्या जाितभेदाचे वणर्न करतो. (३४१) 
 

उलूकाः । (१) 
 

उलूका ते परं बोध्याः कृ णरक्तशरीरकाः ॥ 
हिरदर्ावणर्नेतर्ांता नानावणार्ंकनैयुर्ताः ॥ ३४२ ॥ 

 
कु्षदर्च्छदा मृदु पशार्ः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 

व प थूलशरीरा  छायावृकै्षकवािसनः ॥ ३४३ ॥ 
 

उलूक (१) Brown Fish Owl (Bubo zeylonensis) 
 

काळे ताबंडे शरीर असले तर ते उलूक समाजावते. डो याचं्या कडा िपव या, अनेक रंगाचें 
िठपके, पखं लहान, पशर् मऊ, थोडे उभट, थोडे ल  ही याचंी लक्षणे िदसतात. छाया देणाऱ्या झाडावंर 
राहतात. (३४३) 

 
शांतात्मानः कोपहीना भीरव ते कीिर्तताः ॥ 

वयथूसिहताः ायः िकर्िमकीटािदभोिजनः ॥ ३४४ ॥ 
 
जातु मांसािशनः ोक्ताः सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 

आतपे क्लांतदेहा ते शीतवषार्िदभीरवः ॥ ३४५ ॥ 
 
जातु वािरकर्ीडनोत्काः शुभाशुभिनवेिदनः ॥ 
 
ते शातं, भीरू व कोपरिहत आहेत. पु कळ वळेा समूहाने असतात. कृिमकीटक इ. खातात. मासंही 

खातात. सवर् पिक्षिहतकारक आहेत. 
 
उन्हाचा तर्ास सहन होत नाही. थंडी-पावसाला िभतात. (३४५) 
 
नेहमी वतःच्या घर ात राहतात. रणागंणापासून दूर असतात. जलकर्ीडाि य आिण 

शुभाशुभसूचक आहेत. 
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लेट कर्. ३३

िनशाटन – Spotted Owlet (Anthene brama) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३४

कीर – Roseringed Parakeet (Psittacula krameri) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३५

मयरू – Common Peafowl (Pavo cristatus) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३६

चाष – Roller or Blue Jay (Coracias benghalensis) – E. Hanumantha Rao 
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वाससारातयः । (२) 
 

वायस ेिषण ते तु ये वायसिवरोिधनः ॥ ३४६ ॥ 
 

वायसाराित (२) Barn Owl (Tyto alba) 
 

वायसाचंा ेष करणारे व त्याचंा नाश करणारे अस याने त्याचें नाव साथर् ठरते. (३४६) 
 
वन्यकु्षदर्ांडजगणभीितदा तंुगदेहकाः ॥ 

नीलकृ ण ेतरक्तिंबदुमंिडतिवगर्हाः ॥ ३४७ ॥ 
 
दीघर्कंठा दीघर्नासा िनतरां कूर्रचेतसः ॥ 

चंडबलसंप ाः व पवेगा  ते मताः ॥ ३४८ ॥ 
 
वयथूकलहासक्ता िनतरां थूलनेतर्काः ॥ 

कोपयुक्ताः कूर्रनादा ती णचंचुपुट याः ॥ ३४९ ॥ 
 
मांसभोजनशीला  यौवने तु िवशेषतः ॥ 

भृशं गवण संयुक्ता चलच्छदयुगा मताः ॥ ३५० ॥ 
 
रानातील क्षदुर् प याचं्या समूहाला भीितदायक देहाचे असतात. शरीरावर िनळे, काळे, पाढंरे, 

ताबंडे िठपके असतात. गळा, नाक लाबं असते. हे फार कूर्र बु ीचे आहेत. शक्ती मोठी पण वगे कमी. डोळे 
मोठे व आपापसातं भाडंणारे, रागान कठोर ओरडणारे, ती ण चोचीचे, मासंभक्षक, पखं फडफडिवणारे 
आहेत. (३५०) 

 
संततं कूर्रचे ा  वृक्षाणा ं............ कर्माः ॥ 
 

पेचकाः । (३) 
 

पेचका ते परं ेया ये ऱ्ह वतनवो मताः ॥ ३५१ ॥ 
 
पक्षित ांतभागेषु ेतवणर्िवभूिषताः ॥ 

धुसरांगा ते ायो हिरदर्ालोचना मताः ॥ ३५२ ॥ 
 
थूलोदराः थूलदेहाः िंकिचन्मंदजवा मताः ॥ 

िनतरां शांतिच ा  िनतरां भीरव  ते ॥ ३५३ ॥ 
 
संततं वीयश देन मंगलावेिदनो मताः ॥ 

छायावासैकिनरताः सवर्पिक्षिहते रताः ॥ ३५४ ॥ 
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नेहमी गिर्व , तारुण्यात तर अितगिर्व  आहेत. सतत कूर्र कमर् करतात....... 
 

पेचक (३) Great Horned Owl (Bubo bubo) 
 

लहान देह, पखंाचंी टोके पाढंरी, रंग पाढंरा अथवा धुरकट, डोळे िपवळे, पोट व देह थूल, 
मंदवगेी ही पेचकाची लक्षणे समजावी. 

 
ते शातं व िभतेर् असतात. वतःच्या श दाने नेहमी मंगल सुचिवणारे, सावलीत राहणारे, सवर् प याचें 

िहत करणारे, चागंले कायर् करणारे व तेज वी असतात. (३५४) 
 
कर्ौयर्हीना र यकायार् तेजःसत्त्वसमिन्वताः ॥ 

केिचत्कडारवणार्ंगा केिच धू शरीरकाः ॥ ३५५ ॥ 
 
काही िंपगट रंगाचे, काही धू  शरीराचे, अंगावर बरीच वतुर्ळे असलेले तर काही िचतर्िविचतर् 

पखंाचें असतात. (३५५) 
 
नानामंडलयुक्तांगाः केिचि तर्पततर्काः ॥ 

एवं बहुिवधा लोके जायंते पेचकाः खगाः ॥ ३५६ ॥ 
 
सत्कायर्िनरताः वािमसंप वृि करा  ते ॥ 

वावासवैभवेनैवं वािमना ंिहतदायकाः ॥ ३५७ ॥ 
 
भमूीवर पेचकाचें अनेक कार िदसतात. हे सत्कायर्तत्पर, मालकाची संप ी वाढिवणारे आिण 

वतःच्या राहण्याच्या मोठेपणाने धन्याला िहतकारक असतात. (३५७) 
 

कौिशकगुणादयः । 
 

चतुिर्वधाः कौिशका  जायंते वनभूिमषु ॥ 
कृ णा  रक्तकृ णा  धू वणार् तथापरे ॥ ३५८ ॥ 

 
मानवाना ं वश देन ते त्वमंगलसूचकाः ॥ 

मूढात्मानः कूर्रिच ाः िंन कायर्ि या  ते ॥ ३५९ ॥ 
 
ायो िदवांधा ते लोके िनशाया ंदृि संयुताः ॥ 

घूघूश देन सवषा ंभयदा  कीिर्तताः ॥ ३६० ॥ 
 

कौिशकगुणािदक 
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कौिशक चार कारचे आहेत. काळे, ताबंडे-काळे, धूसर आिण इतर. त्याचंा ध्वनी माणसानंा 
अशुभसूचक आहे. मूखर्, कूर्र, घाणेरडे आवडणारे असतात. यानंा बहुधा िदवसा िदसत नाही. रातर्ी िदसते. 
(िदवाधं) (३६०) 

 
नीचजाितसमुत्प ा िंन ाः पापभरा तथा ॥ 

त मात्त्यजेयु तान्भूपाः ाय ते के्षमहािरणः ॥ ३६१ ॥ 
 
“घू घू” श दाने (घूत्काराने) सवार्ंना भीित द आहेत. 
 
हीन जातीत उत्प  झालेले, िंन  व पापी आहेत. यासाठी राजानंी त्यासं वगळावे. ते नेहमी 

कुशलनाशक आहेत. (३६१) 
 
उलूकाः कौिशका ैते ि वषार्ः ा तयौवनाः ॥ 

घूकानां कामकाल तु िशिशरः पिरकीिर्ततः ॥ ३६२ ॥ 
 
तदानीमेव ते ायो योिषत् वंड दा मताः ॥ 

घूकानां जाितभेद  कर्मेणातर् िनरू यते ॥ ३६३ ॥ 
 
उलूक व कौिशक दुसऱ्या वषीर् वयात येतात. त्याचंा जननकाल िशिशर ऋतू आहे. त्याच वळेी ते 

मादीशी समागम करतात. 
 
आता धूकाचें जाितभेद कर्माने सागंतो. (३६३) 
 

कौिशकाः । (१) 
 

कौिशका ते समाख्याताः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 
धू वणार् तु ते ायो िनतरां वेगशािलनः ॥ ३६४ ॥ 

 
िंकिचि शालनेतर्ा  िदवा त दृि विर्जताः ॥ 

िनशीिथन्यां तु तमसाच्छािदत थलवािसनः ॥ ३६५ ॥ 
 
ाय त्वेकािकनः ोक्ताः सवर्प यिहत दा ॥ 

मानवाणा ंिवशेषेण घूत्कारेण भय दाः ॥ ३६६ ॥ 
 

कौिशक (१) Collared Scops Owl (Otus bakkamoena) 
 

िंकिचत उंच बाधं्याचे, धूसर रंगाचे, ायः वगेवान असलेले कौिशक समजाव.े याचें डोळे मोठे असून 
िदवसा दृि हीन असतात. 
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रातर्ी अंधाऱ्या जागेत राहतात. ते एकटे व सवर् प याचें अिहत करणारे आहेत. िवशषेतः घूत्काराने 
माणसानंा भीित द आहेत. (३६६) 

 
िंन कायार्सिक्तभाजः शवमांसािदभोिजनः ॥ 

शांतांडजानां ते िंहसाकािरण  कीिर्तताः ॥ ३६७ ॥ 
 
रातर्ौ िनतांतवेगा  चंिदर्का ेिषण  ते ॥ 
 
िंन  कायर्रत, ेतमासंभक्षक असतात. शातं वृ ीच्या प यासं रातर्ी ठार मारतात. रातर्ी वगेवान 

बनतात पण चादंण्याचा ेष करतात. (३६८) 
 

घूकाः । (२) 
 

घूका ते तु पिर ेयाः कूर्रघूघूरवािन्वताः ।।३६८ ॥ 
 
संततंवनभागेषु गृहांितकतरु विप ॥ 

िनशायां पतनासक्ता मानवाना ंच भीितदाः ॥ ३६९ ॥ 
 
ऱ्ह वकाया ऱ्ह वपादा दीघर्तंुडा  ते मताः ॥ 

कृ णवणर्गरु ुक्ता धू वणार्ंगका  ते ॥ ३७० ॥ 
 

घूक (२) Jungle Owlet (Glaucidium radiatum) 
 

“घू घू” आवाज करणारे घूक हणावे. ते नेहमी रानात िंकवा घराजवळच्या झाडावंरही राहतात. 
रातर्ी उ ाण करतात. माणसानंा भीित द आहेत. पाय व बाधंा लहान आिण त ड िव तृत असते. (३७०) 

 
भृशंककर् शरोमाणो िनशाया ंवेगगािमनः ॥ 

मणेषु समासक्ताः कु िच ा  ते मताः ॥ ३७१ ॥ 
 
वनेचरैरसाध्या ते िंन ा  पिरकीिर्तताः ॥ 

मूढात्मानो भृशं म ाः दुगधतनव  ते ॥ ३७२ ॥ 
 
कृतघ्ना नाथवात्स यहीना  पिरकीिर्तताः ॥ 
 
पखं काळे आिण अंग धुरकट असते. िपसे राठ असतात. रातर्ी वगेाने जातात. िंहडण्यात आसक्त व 

संतापी आहेत. रानटी लोकासंही न सापडणारे आिण िंन  आहेत. 
 
मूखर् माजोरी असून शरीराला घाण येणारे. ते कृतघ्न असून त्यासं धन्याची ओळख नसते. (३७३) 
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िदवाभीताः । (३) 
 

िदवाभीता तु ते ेया िनतरा ंतंुगदेहकाः ॥ ३७३ ॥ 
 
थूलावयवसंयुक्ताः वरवणर्शरीरकाः ॥ 

िवशालपक्षितयुताः िनतरा ंवेगगािमनः ॥ ३७४ ॥ 
 
पािप ा  िदवाभीताः सत्त्वपिक्षिविंहसकाः ॥ 

उच्छर्ायगमनाः खे तु ाय ंचलबु यः ॥ ३७५ ॥ 
 

िदवाभीत (३) Striated Scops Owl (Otus brucei) 
 

उंच बाधं्याचे, थूल अवयवाचे, गाढवासारखा रंग व शरीर असलेले, िदवाभीत समजाव.े 
 
पखं िव तीणर् असून वगेवान आहेत. पापी, िदवसाला िभतेर्, ाणीप यासं मारणारे, आकाशात उंच 

जाणारे पण बहुधा बु ीने चचंल असतात. (३७५) 
 
दुगधमांसभक्षा  कणार्रंुतुदनादकाः ॥ 

व पकामाः कूर्रिच ा िदवािनदर्ापरायणाः ॥ ३७६ ॥ 
 
दुगधी मासं खाणारे, कणर्कठोर ओरडणारे, व पकामी, कूर्र व िदवसा झोपणारे आहेत. (३७६) 
 
केशाकषर्णशीला  ािणनां च िविंहसकाः ॥ 

दर्ोहिच ा िंन कायार् हीना ते पिरकीिर्तताः ॥ ३७७ ॥ 
 
रूक्षदेहाः कु्षदर्पिक्षनाशका  कीिर्तताः ॥ 

अंडाना ंहािनदा ैते कीशतु यिकर्या मताः ॥ ३७८ ॥ 
 
ाण्याचें केस पकडून त्याचंी िंहसा करतात. ेषी, िंन कायर्कारी हणून ते हीन होत. रूक्ष देह 

असतो. क्षदुर् प याचंा नाश करतात. अंडी नाहीशी करणारे व वानरां माणे वागणारे आहेत. (३७८) 
 

िनशाटनाः । (४) 
 

बहुवणर्किंब ा ाः कु्षदर्देहयुता  ये ॥ 
िनतरां दीघर्चंचूका ऱ्ह वपुच्छसमिन्वताः ॥ ३७९ ॥ 

 
कु्षदर्पादा ती णनखा ते मता तु िनशाटनाः ॥ 

िनतांतपुि युक्ता  क्षणघूघूरवािन्वताः ॥ ३८० ॥ 
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िनशाटन (४) Spotted Owlet (Anthene brama) 

 
िनशाटनाचें शरीर लहान व अनेक िठपक्यानंी भरलेले असते. चोच लाबं, शपूेट लहान, पाय 

लहान, नखे ती ण असतात. (३८०) 
 
िनतरां मांसलोला  दुगधतनवो मताः ॥ 

भृशवेगसमायुक्ता राितर्काले िवशेषतः ॥ ३८१ ॥ 
 
नानावृक्षान्वेषणेन कु्षदर्पिक्षभय दाः ॥ 

तैय ध्दुकामाः सततं कूर्रकायकिंचतनाः ॥ ३८२ ॥ 
 
शरीराने ल , क्षणोक्षणी घू घू करणारे, मासंाची चटक असलेले, शरीराला दुगध येणारे, वगेवान, 

िवशषेतः रातर्ी चडंवगेी असतात. 
 
िनरिनराळे वृक्ष शोधून त्यावंरील लहान प यासं भीित द असून त्याचं्या बरोबर झगडतात. कूर्र 

कायार्चाच िवचार करणारे असतात. (३८२) 
 
वषार्कालेऽितभीता  गगने वेगगािमनः ॥ 

वनेचरैरसाध्या  दुगुर्णै  समिन्वताः ॥ ३८३ ॥ 
 
एवं नानािवधा घूका जायंते वनभूिमषु ॥ 

चतुवर्षार्विधवय त्वेषा ंयौवनमीिरत  ॥ ३८४ ॥ 
 
अतः परं ते जरया पीिडता  िविनि ताः ॥ 

ाय ते यथर्िशक्षा  पिरवज्यार्  भूिमपैः ॥ ३८५ ॥ 
 
पंचवषार्िण घूकानां उलूकानां परं वयः ॥ 

जाितिकर्यािदभेदेन चैते तामसमध्यमाः ॥ ३८६ ॥ 
 
वषार् ऋतूत अितशय िभतेर् बनतात. अंतिरक्षात चडं वगेाने जात अस याने वनचरासं असाध्य 

आहेत. 
 
या माणे घूक अनेक कारचे आहेत. ते रानात उत्प  होतात. 
 
त्यानंा िशकिवण्याचा काही उपयोग होत नस याने राजानंी त्यासं वगळावे. 
 
चार वषार्ंपयत ते तरुण असतात. त्यापुढे ते हातारे होतात. 
 



 

अनुकर्मिणका

घूक-उलूकाचें पूणर् आयु य पाच वष असते. जाितिकर्यािदभेदाने ते िंन , तामस होत. (३८६) 
 

एकोनिंतर्श म ेणी 
 

शुककोिकलगुणािद वणर्न  ॥ 
 

शुका तु ितर्िवधा लोके जायंते वनभूिमषु ॥ 
गरुडोपलवणार् ते दीघर्पुच्छिवभुिषताः ॥ ३८७ ॥ 

 
वकर्चंचूपुटोपेता मनो कलभासुराः ॥ 

मनो नेतर्ाः शांता  िनतरां सू मबु यः ॥ ३८८ ॥ 
 

ेणी एकोणितसावी 
 

शुक-कोिकळगुणािद वणर्न 
 

शुक तीन कारचे िदसतात. पाचू (रत्न) माणे पंख, लाबं शपेटी, चोच वाकडी, डोळे सुंदर व 
तेज वी असलेले हे पक्षी सू मबु ी असतात. (३८८) 

 
नरावासावासलोला वाच  कीिर्तताः ॥ 

सुखिशक्षाः शु देहा गगने वेगगािमनः ॥ ३८९ ॥ 
 
दिधक्षीरा ािदरताः फलमांसिदभक्षणाः ॥ 

माजार्रध्विनभीता  वभावा  भीरव  ते ॥ ३९० ॥ 
 
माणसाचं्या घरी राहण्यास उत्सुक असतात. आवाज गोड असतो. देह वच्छ असून िशकवायला 

सोपे, गगनिवहारी, दही, दूध, अ  इत्यादी आवडीने खाणारे, फळे, मासंही खातात. (३९०) 
 
यनूा ंच युवतीना ंच िवशेषात्कामदा मताः ॥ 

शीतवातातपािद यो भीता छायािनवािसनः ॥ ३९१ ॥ 
 
कोपहीना मृदु पशार्ः सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 

नानािवधै र् गुर्णैभार्सुरा जन्मतो मताः ॥ ३९२ ॥ 
 
शुकानां कामवृि तु वसंते गर्ी मके मता ॥ 

तदानीमेव ते कामं नानाकेलीषु तत्पराः ॥ ३९३ ॥ 
 
साधकवषार् ते ायः पूणर्यौवनभूिषताः ॥ 
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शुकीिभः सह नम क्ताः संततं मानसाः ॥ ३९४ ॥ 
 
माजंराच्या आवाजाला िभतात. वभावतः ते िभतेर् आहेत. ी-पुरुषामंध्ये काम उत्प  करणारे 

आहेत. हा याचंा िवशषे होय. थंडी, वारा, ऊन यानंा िभणारे, छायेत राहणारे आहेत. 
 
यानंा राग नाही. पशर् मुलायम. सवर् पिक्षिहतकारी आहेत. उपजतच नाना कारच्या स गुणानंी 

युक्त असतात. याचंी कामवृ ी गर्ी म ऋतूत होते. त्या वळेी ते अनेक कारे कर्ीडा करतात. 
 
शुक दीड वषार्ने पूणर् वयात येतो. नेहमी आनंदी, मादीबरोबर थ ािवनोद करणारे तसेच ेक्षणीय 

कर्ीडा करतात. (३९४) 
 
िमथः द ाहारा  केिलरता  ते ॥ 

योिषत्संगोयमासा  ता वंडजनका मताः ॥ ३९५ ॥ 
 
िभ े वंडेषु तन्मध्यजाताः पोताः कर्मेण ते ॥ 

जननीरिक्षता वृिं  ा नुवंित शुकादयः ॥ ३९६ ॥ 
 
सं ा तपक्षवेगा ाः वयथैूगर्गनेचराः ॥ 

नयनो ासदा नृणामात्मकेलीिभरन्वह  ॥ ३९७ ॥ 
 

संभोगानंतर होणाऱ्या अं ाचे मादी संवधर्न करते. पंख फुटताच िपले समुदायासह उडू लागतात. 
वतःच्या लीलानंी मालकानंा िनरंतर आनंद देणारे आहेत. (३९७) 

 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनरू यते ॥ 
 

शुकाः । (१) 
 

शुका गारुडनीलांगा िनतरां दीघर्पुच्छकाः ॥ ३९८ ॥ 
 
मनो पक्षितयुगाः वकर्नासािवभूिषताः ॥ 

नािततंुगा नाितनीचा वाच  ते मताः ॥ ३९९ ॥ 
 
आता कर्माने त्याचें जाितभेद सागंतो. 

 
शुक (१) Bluewinged Parakeet (Psittacula columboides) 

 
ते शुक समजाव ेकी जे मरकतरत्ना माणे पोपटी रंगाचे, लाबं शपेटीचे, सुंदर पंखाचें, वाक ा 

नाकाने शोभणारे, फार उंच अगर एकदम बुटके नसलेले आिण आनददायक श द बोलणारे असतात. 
(३९९) 
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नरावासावासलोलाः संततं शांतचेतसः ॥ 

सुखिशक्षाः शु देहा गगने वेगगािमनः ॥ ४०० ॥ 
 
मनु याजवळ राहण्याची आवड असलेले, शातं वृ ीचे असतात. (४००) 
 
वयथूावासरिसका ा तपे क्लांतदेहकाः ॥ 

दिधक्षीरा ािदरता नाथवा त यमंिडताः ॥ ४०१ ॥ 
 
वत ते भीरवः कोपहीना मंजुलनेतर्काः ॥ 

छायावृक्षिनवासा  रसालािदिनवािसनः ॥ ४०२ ॥ 
 
चंदर्ाकार्िदत्यनागािदवाग्युताः िशिक्षता  ते ॥ 
 

कीराः । (२) 
 

िंकिच ुगंशरीरा ये कीरा ते सं कीिर्तताः ॥ ४०३ ॥ 
 
सहज िशकणारे, वच्छ शरीरसंप , आकाशात वगेाने जाणारे, वतःच्या कळपात राहणारे, उन्हाने 

मलूल होतात. 
 
दही, दूध, अ  यासं ि य आहे. धन्यावर फार ेम करतात. ते िभतेर्, कर्ोधरिहत आहेत. डोळे सुरेख 

असतात. 
 
छायादायी वृक्षावंर राहतात. िवशषेेकरून आ वृक्ष त्यासं आवडतो. चदंर्, सूयर्, नाग, वायू इत्यादी 

श द िशकिवले तर बोलू शकतात. 
 

कीर (२) Roseringed Parakeet (Psittacula krameri) 
 

थोडे उंच, सडपातळ असलेले कीर हणून ओळखाव.े याचें पखं मोठे व शपूेट लहान असते. 
(४०३) 

 
िवशालपक्षितयुगा ऱ्ह वपुच्छा  ते मताः ॥ 

सततं वाच  युवतीलालनि याः ॥ ४०४ ॥ 
 
सू ममेघासमायुक्ता दृढ मरणभासुराः ॥ 

कूटांगणािदभूषा ते न्यंकुवत्पिरकीिर्तताः ॥ ४०५ ॥ 
 
मृदु पशार्  िनतरां अ पाहारा  ते मताः ॥ 
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ववािग्वलसनैः पंुसा ंयुवतीना ंच तोषदाः ॥ ४०६ ॥ 
 
शुकीिभः सह नम त्काः यौवने तु िवशेषतः ॥ 

नानाकेलीषु िनपुणा गगने गमनि याः ॥ ४०७ ॥ 
 
नेहमी मधुर बोलणारे आिण ि यानंी लालन केलेले आवडणारे, सू म बु ी, मरणशील, न्यंकू 

(हिरणाची एक जात) माणे कूट (िंपजरा), अंगण, ि या याचंी आवड असते. (साबंरा माणे या 
उत् ेके्षवरून ी हाच अथर् करीत अिभ ेत असावा.) पशर् अत्यंत मऊ असतो. आहार थोडा असतो. 
चा यानंी व िवलासानंी ी-पुरुषासं आनंद देतात. िनरिनरा या कर्ीडामंध्ये पटाईत. मा ासंह 
िवनोदम करी करतात. तारुण्यात त्याला बहर येतो. आकाशसंचार ि य आहे. (४०७) 

 
ातः सायंतने चैते नानो ानिवहािरणः ॥ 

नूत्नभ यािदलोला  नानालीलासु तत्पराः ॥ ४०८ ॥ 
 
शु कासारािदजलकेलीलोला  िनि ताः ॥ 

ैगुर्णै ते सन्मान्यजन्मान  कीिर्तताः ॥ ४०९ ॥ 
 
हे बहुधा ातःकाळी व सायंकाळी िनरिनरा या बागेत िंहडतात. नवीन भ य-पदाथर् यासं फार 

आवडतात. तऱ्हेतऱ्हेच्या वाकु या दाखिवतात. 
 
वच्छ पाण्याची तळी वगैरमध्ये कर्ीडा करणे यासं फार ि य आहे. दयंगम गुणानंी हे जन्माने उ  

समजतात. (४०९) 
 

शािरकाः (३) 
 

हिरदर्ानील रक्तािदपंचवणिर्वभूिषताः ॥ 
ते शािरकाः समाख्याता ये िंकिच ुगंदेहकाः ॥ ४१० ॥ 

 
शािरका (३) Grackle or Hill Myna 

(Gracula religiosa indica) 
 

िपवळा–िनळा–लाल इत्यादी पचंरंगाचें, िंकिचत उभट बाधं्याचे शािरका हणून िस  आहेत. 
(४१०) 

 
िनतरां नयनो ासदाियनः वात्मकेिलिभः ॥ 

जन्मिस ै तथा गुणैरिप िवभूिषताः ॥ ४११ ॥ 
 
शु मांसा ािदरताः पूणर्कामा  िनि ताः ॥ 

शुकीिभः संततं नानालीलासक्ता  यौवने ॥ ४१२ ॥ 
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ते आप या िविवध कर्ीडानंी डो यासं तृ ती देणारे आहेत. िनसगर्द  दयंगम गुणानंीही भिूषत 

आहेत. शु  मासं, अ  वगैरे खातात. पूणर् कामी आहेत. मादीबरोबर ते यौवनात अनेक तऱ्हेचे िवलास 
करतात. (४१२) 

 
सुखल या  ते ायो नाथवात्स यमंिडताः ॥ 

सुखिशक्षाः प वाचो मृदु पशार्  ते भृश  ॥ ४१३ ॥ 
 
सहज िमळणारे, मालकाला लळा लावणारे शािरका सहज िशकिवता येतात. वाणी प  व पशर् 

मृदू आहे. (४१३) 
 
नाना लुितिवद ैते गगने दूरगािमनः ॥ 

मनो गुणसंमान्याः कोपमोहािदविर्जताः ॥ ४१४ ॥ 
 
व पाल य समेता  मध्यान्हे क्लांतपतर्काः ॥ 

मनो गंधभिरता ैते बहुिवधा मताः ॥ ४१५ ॥ 
 
नानावणर्गुणा ै  जायंते नरतुि दाः ॥ 

कोिकलगुणािद वणर्न  । 
चतुिर्वधाः कोिकला तु जायंते वनभूिभषु ॥ ४१६ ॥ 

 
रक्तकृ णाः ेतकृ णा नीलांगा ते तु कीिर्तताः ॥ 

कुहूरवैः पूणर्गलाः कु्षदर्चंचूपुट याः ॥ ४१७ ॥ 
 
मनो वाचो िनतरा ंयनूां काम वृि दाः ॥ 

वसंतकाले ते ायो िनतरां मदमेदुराः ॥ ४१८ ॥ 
 
शुभगंधशरीरा  कोपमोहािदविर्जताः ॥ 

रसालप वसुभैजीर्िवनो देहकाः ॥ ४१९ ॥ 
 
शीतवातातपािद यो भीता छायािनवािसनः ॥ 

सुगंधसुमवृक्षाली िन कुटेषु िनवािसनः ॥ ४२० ॥ 
 
हरतऱ्हेच्या उ ा मारणे व अवकाशात दूर जाणे यातं तरबेज, गुणी, कोप, मोह नसलेले, थोडे 

आळशी असतात. माध्यान्ही याचें पखं मलूल होतात. शरीराला सुंगध असतो. 
 
नाना तऱ्हेचे रंग व गुण यामुंळे माणसासं संतोष देतात. याचें अनेक कार आहेत. 
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कोिकळगुणािद वणर्न 
 

कोिकळ चार कारचे आहेत. लाल काळे, पाढंरे काळे, िनळे कुहू श दाने गळा भरलेले, लहान 
चोचीचे, िच वधेक श द करणारे व तरुणाचंी कामवृ ी करणारे आहेत. 

 
वसंत ऋतूत बहुधा त्यासं मद येतो. शरीराला सुगंध येतो. कोप, मोह नसतो. 
 
आ पु पे खाणारे आिण िदसायला सुंदर आहेत. थंडी–वारा–ऊन इत्यािदकासं िभणारे आिण 

छायािनवासी आहेत. (४२०) 
 
काकवृंदैभृशंत्वेते रिक्षताण्डा  िनि ताः ॥ 

संततं कािमनीपा ार्ः शीतल थलवािसनः ॥ ४२१ ॥ 
 
िन कुटारामवीथीषु वासलोला  िनत्यशः ॥ 

एतेषा ंकामवृि तु वसंते गर्ी मकेऽिप च ॥ ४२२ ॥ 
 
िपकीिभः ा तसंयोगाः कोिकला मंजुनादकाः ॥ 

एकवषार्ः िपकाः ायो यौवनेन िवभूिषताः ॥ ४२३ ॥ 
 
तासामंड दाः ोक्ताः कर्मादंडा  ुपुतर्काः ॥ 

जायंते जातपक्षा  जननीिभः सुरिक्षताः ॥ ४२४ ॥ 
 
मनो गुणसंमान्याः मनु याणा ंिवशेषतः ॥ 

कुतुकादानशीला  राजंते वनभूिभषु ॥ ४२५ ॥ 
 
एतेषा ंजाितभेद  कर्मेणातर् िनरू यते ॥ 
 
सुवािसक फुले येणाऱ्या वृक्षराजीमंध्ये िंकवा घराजवळील बागेत राहतात. याचंी अंडी 

काव याकंडून राखली जातात. 
 
नेहमी मादीजवळ असतात. शीतल जागा आवडते. गृहानजीक बागेतील झाडीत राहण्यास नेहमी 

उत्सुक असतात. 
 
याचंा काम वसंत, गर्ी म ऋतंूत वाढतो. ते हा ते मा ासंह रितसुख भोगतात. 
 
कोिकळाचा आवाज मधुर आहे. त्यानंा बहुधा एक वषार्ने तारुण्य येते. अंडी पोसण्याचे कायर् मा ाच 

करतात. अंगच्या सद्गुणानंी माणसे त्यासं िवशषे मानतात. ते करमणूक करणारे आहेत. याचें जाितभेद 
कर्माने सागंतो. (४२५) 
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वनि याः । (१) 
 

ये कोिकला भृशं नीला मनो छदभूिषताः ॥ ४२६ ॥ 
 

वनि य (१) Koel (Edynamys scolopacea) 
 

पूणर् िनळे, स गुणी, लाबं शपेटाचे, मधुर बोलणारे, िवहारि य ते वनि य समजावे. (४२६) 
 
दीघर्पुच्छा मंजुवाचो िवहारैकपरायणाः ॥ 

व पाहाराः पूणर्कामाः सहकारािदवािसनः ॥ ४२७ ॥ 
 
वृक्षांतर लुितयुता ततर् ततर् क्षणादराः ॥ 

िपकीमंिडतपा ार्  प वै ते तु जीिवनः ॥ ४२८ ॥ 
 
आहार थोडा, पूणर् कामी, आंबा इत्यादी झाडावंर राहणारे, एका झाडावर फार वळे न थाबंता 

दुसऱ्या झाडावंर उडी मारणारे, मा ाबंरोबर वावरणारे, कोवळी पाने खाणारे आहेत. (४२८) 
 
िनतांतमेघालिसता नृपला या  िनि ताः ॥ 

नाथवात्स यभूषा  दध्य ािदिवभोिजनः ॥ ४२९ ॥ 
 
यनूा ंतु कामजनका वसंते तु िवशेषतः ॥ 

नाथहंसाकर् धेन्वािदवाग्युताः िशिक्षता यिद ॥ ४३० ॥ 
 
बिू मंत, राजाने पाळण्यास योग्य, धन्यावर ेम करणारे, दही, भात, इत्यादी खाणारे आहेत. 
 
नेहमी तरुणानंा कामो ीिपत करणारे, िवशषेतः वसंत ऋतूत. (४३०) 
 
सुखिशक्षाः कोपहीना मृदु पशार्  ते मताः ॥ 

नानािवधै र् गुणैजर्न्मिस ै  भासुराः ॥ ४३१ ॥ 
 
मालक, हंस, सूयर्, धेनू इत्यािदकाचें आवाज िशकिवले तर करू शकतात. 
 
सहज िशकणारे, कर्ोधरिहत, मृदू पशर्, उपजत अनेक गुणसंप  अस यामुळे दयास आनंद 

देतात. (४३१) 
 

परभृतः । (२) 
 

ते तु बोध्याः परभृतो रक्तकृ णांगभासुराः ॥ 
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िंकिच ुगंशरीरा  िनतरा ंिव तृतच्छदाः ॥ ४३२ ॥ 
 
अनुक्षणकुहूश दा वसंते गर्ी मकेऽिप च ॥ 

पूणर्कामाः कािमनीिभः संचारासक्तचेतसः ॥ ४३३ ॥ 
 
िन कुटारामवीथीषु पु पवृके्षषु वा पुनः ॥ 

संतत मणासक्ताः शरव ेगगािमनः ॥ ४३४ ॥ 
 

परभृत (२) 
 

लाल का या अंगाचे परभृत होत. शरीर थोडे उंच व पखं िव तीणर्, क्षणोक्षणी कुहू कुहू आवाज 
करणारे, िवशषेतः वसंत व गर्ी म ऋतंूत करतात. 

 
पूणर् कामी हणून सतत मादीबरोबर संचार करतात. बाग-बगीच्यातंील दाट झाडीत िंकवा 

फुलझाडावंर राहतात. सतत भटकतात. बाणासारखे वगेवान आहेत. (४३४) 
 
िनतरां मंजुनादा  िवयोिग वांतहािरणः ॥ 

आतपे क्लांतदेहा  तृषातार्  िविनि ताः ॥ ४३५ ॥ 
 
पूणर्कामाः पूणर्बला वसंते देहकाः ॥ 

फलप वभक्षा  वनांतरिनषेिवनः ॥ ४३६ ॥ 
 
आवाज मंजुळ असून िवरहीजनाचंा ताप नाहीसा करतो. उन्हाने कोमेजतात. त्यानंा तहान लागते. 

कामबलपूणर्. वसंत ऋतूत देह सुंदर िदसतो. 
 
फुले, कोवळा पाला खातात. एका रानातून दुसऱ्या रानात जातात. (४३६) 
 

कोिकलाः । (३) 
 

कोिकला ते परं ेयाः ेतकृ णांगमंिडताः ॥ 
नािततंुगा नाितनीचा मनो छदभासुराः ॥ ४३७ ॥ 

 
कोिकळ (३) 

 

पाढंऱ्या व का या रंगाचे, मध्यम बाधं्याचे, पखं सुंदर, अवयव रेखीव मंजुळ आवाज करणारे 
कोिकळ होत. (४३७) 

 
िनतरां मंजुगातर्ा  मंजु वनमुखा  ते ॥ 
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िनतरां दीघर्पुच्छा  बृहन्म तकभासुराः ॥ ४३८ ॥ 
 
म ेतर्ा  ते ायः थूलोदर समिन्वताः ॥ 

मृदुप वभक्षा  सहकारािदवािसनः ॥ ४३९ ॥ 
 
वसंते भृशतु ा  सू मबुि िवरािजताः ॥ 

िपकीमंिडतपा ार् ते संततं शांतमानसाः ॥ ४४० ॥ 
 
सवार्ंगसुंदर, शपूेट लाबं, डोके िवशाल, चंचल नेतर् व पोट बहुधा सुटलेले असते. 
 
कोमल प व खाणारे, आ ादी वृक्षावंर राहणारे, वसंत ऋतूत पूणर् आनंदी िदसतात. सू मबु ी 

असतात. (४४०) 
 
मनु यावासलोला  कोपमोहािदविर्जताः ॥ 

छायावासैकिनरताः सं ा तशुभगंधकाः ॥ ४४१ ॥ 
 
हषणोत्फु नेतर्ा  सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 
 

िपकाः । (४) 
 

िपका ते तु समुि ाः ेतकृ णांगभासुराः ॥ ४४२ ॥ 
 
ते नेहमी मा ाचं्या मागे-पुढे असतात. राग व मोह नसलेले, मनु यव तीला आशाळलेले असतात. 

सावलीत राहणारे, शरीर सुगंधी, नेतर् आनंदभिरत आिण सवर्पिक्षिहत करणारे असतात. 
 

िपक (४) Redfaced Malkoha 
(Phaenicophaeus Pyrrhocephalus) 

 
लहान शरीर, डोळ लाल, अंग काळे पाढंरे, जाघंा–कुशीच्या जवळ दुसरा रंग ही िपकाची लक्षणे 

आहेत. (४४२) 
 
रक्तनेतर्समोपेता िनतरा ंऱ्ह वकायकाः ॥ 

जंघयोः कुिक्षभागे च वणार्ंतरयुता तु वा ॥ ४४३ ॥ 
 
वसन्तगर्ी मसमये मंजुनादमुखा  ते ॥ 

मनो पक्षितयुगा मृदु पशार्  ते मताः ॥ ४४४ ॥ 
 
वभावाि तरा ंभीताः छायावृकै्षकवािसनः ॥ 

िविवधािभः वलीलािभनृर्णा ंसंतोषवधर्काः ॥ ४४५ ॥ 
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कु्षत्काले व पकोपा  तच्छांतौ सुमुखा  ते ॥ 

श दभीता यथूचराः ातः साय ंिवहािरणः ॥ ४४६ ॥ 
 
वसंत आिण गर्ी म ऋतंूत मंजुळ आवाज करतात. पखं दशर्नीय असून पशर् मऊ असतो. वभावाने 

पूणर् िभतेर्, छाया आवडणारे, िनरिनरा या चे ानंी माणसाचंा संतोष वाढिवतात. भकेुच्या वळेी थोडे 
िचडतात. पोट भरले की समाधानी िदसतात. आवाजाला िभणारे. सकाळ-संध्याकाळ समूहाने संचार 
करतात. (४४६) 

 
रातर्ौ िनदर्ािवहीना  ते ायो िनि ता बुधैः ॥ 

सांत्ववाक्यपरा िनत्यमु मा  िविनि ताः ॥ ४४७ ॥ 
 
एवं गुणैयुर्क्ताः िपका नानािवधा मताः ॥ 

नानावणर्समोपेता जायंते वनभूिमषु ॥ ४४८ ॥ 
 
िपकांगनाः कोिकलै  तु यशीलगुणािदकाः ॥ 

तत्कायवणर्संयुक्ता राजन्ते वनभूिमषु ॥ ४४९ ॥ 
 
चतुथार्विध तेषा ंतु यौवन पिरकीिर्तत  ॥ 

अतः परं ते जरया कांितहीना  िनि ताः ॥ ४५० ॥ 
 
सातं्वनपर श द आवडतात. यानंा उ म हटले जाते. दयंगम, गुणसंप  िपक अनेक कारचे 

असतात. मा ाचें गुण, शील कोिकलां माणे असते. रंग आकारही तसाच असतो. 
 
त्याचें तारुण्य चार वषार्ंपयत असते. पुढे हातारे होतात. (४५०) 
 
कोिकलानां परं चायुः पंचवषार्िण कीिर्तत  ॥ 

वभावात्कायर्भेदेन ते मता राजसो माः ॥ ४५१ ॥ 
 
त्याचें तेजही कमी होते. कोिकळाचे पूणर् आयु य पाच वष आहे. वभावकायार्िदभेदामुळे ते 

राजसो म होत. (४५१) 
 

अथ िंतर्श म ेणी । 
 

मयुरगुणािदवणर्न  । 
 
मयरूाः ष िवधा लोके जायंते देहकाः ॥ 

नीलरक्तािदवणार् ैरंगैयुर्क्ता  ते मताः ॥ ४५२ ॥ 
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नीलकंठाः िशखोपेताः शांतिच ा  कीिर्तताः ॥ 
नरावासावासलोला नानानटनकािरणः ॥ ४५३ ॥ 

 
नानावणर्कबहार् ा ति तृितयुता मुदा ॥ 

म तके गुच्छसंयुक्ता नायर् त ीनका मताः ॥ ४५४ ॥ 
 
कादंिबनीदशर्नोत्का वषार्काले िवशेषतः ॥ 

ाः पु ा  ते ायो मनोहररवा मताः ॥ ४५५ ॥ 
 

ेणी ितसावी 
 

मयरूगुणािद वणर्न 
 
सुंदर शरीराचे मोर या लोकात सहा कारचे आहेत. त्याचं्या शरीरावर िनळे, ताबंडे इत्यादी रंगाचें 

िठपके िदसतात. नीलकंठानंा तुरा असतो. ते शातं िच  आहेत. 
 
मनु याच्या घरी राहावयाची इच्छा असलेले, नाना तऱ्हेने नटणारे, मुरडणारे, रंगीबेरंगी िपसाऱ्याचे 

हे मोर आनंदात असले की िपसारा फुलिवतात. 
 
नराच्या डोक्यावर तुरा असतो. लाडंोरीला नसतो. मेघसमूह पाहून िवशषेतः वषार्काली पु  व 

आनंदी होतात व केकानाद करून नाचतात. (४५५) 
 
शुकवन्मान्यचिरता गृहभूषा  कीिर्तताः ॥ 

फलभक्षाः कीटभक्षाः क्षीरा ािदषु त तराः ॥ ४५६ ॥ 
 
शुकां माणे हेही गृहाचे भषूण होत. ते चागं या वभावाचे आहेत. फळे, िकडे खातात पण दूध, 

अ ािदक आवडते. (४५६) 
 
िनकंुजवािसनः ायः शाखायां वािसन  ते ॥ 

मनो ाकृितसंयुक्ताः सू मधीशोिभता  ते ॥ ४५७ ॥ 
 
सांत्ववाक्यरता िनत्य ंमनु यवशलालसाः ॥ 

शीतवातातपािद यो भीता छायािनवािसनः ॥ ४५८ ॥ 
 
कोपमोहािदहीना ते सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 

वषार्काले गर्ी मके च कामवृि युता  ते ॥ ४५९ ॥ 
 
साधकवषार् ते ायो यौवनेन िवभूिषताः ॥ 

मयरूीिभः संगभाज तासामंड दा  ते ॥ ४६० ॥ 
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लताकंुज िंकवा झाडाचं्या फां ावंर राहतात. िदसायला सुंदर व बुि मान आहेत. सातं्वश दि य, 

माणसाळणारे, कर्ोधमोहरिहत आिण सवर् ािणिहतकर आहेत. वसंत व गर्ी म ऋतंूत कामवृ ी होते. दीड 
वषार्च्या वयात ते तरुण होतात व लाडंोरीसह रितसुख भोगू लागतात. (४६०) 

 
अंडजा ते तु जननीरिक्षता वृि संयुताः ॥ 

पुि भाजो यथाचारा नयनानंददाियनः ॥ ४६१ ॥ 
 
नानािवधा कशंते त भेद ातर् कथ्यते ॥ 
 

मयरूाः । (१) 
 

मयरूा नीलवणार्  िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ ४६२ ॥ 
 
दीघर्कंठा दीघर्पादा बृह हर्िवभूिषताः ॥ 

संततं कर्कारकरा नाना लुितरता  ते ॥ ४६३ ॥ 
 
सायंतने तु ते ायो नानानटनकांिक्षणः ॥ 

व पाहाराः कामपूणार्ः शांतात्मान  िनि ताः ॥ ४६४ ॥ 
 
कोपहीना मृदु पशार् िनतरां भीरव  ते ॥ 

पजर्न्यनादसंतु ाः िंकिचत् थूलशरीरकाः ॥ ४६५ ॥ 
 
िनदर्ालव ातपे तु सांत्ववाक्यैकतत्पराः ॥ 
 
लाडंोरी िपले वाढिवते. असे अनेक तऱ्हेचे मोर आहेत. त्याचें कार कर्माने सागंतो. 
 

मयरू (१) Common Peafowl (Pavo cristatus) 
 

रंग, िनळा, शरीर उंच, कंठ लाबं, पाय लाबं, मोठा िपसारा, नेहमी कर् कर् करणे, तऱ्हेतऱ्हेच्या 
उ ा मारणे ही लक्षणे मयूराचंी होत. ातःकाळी व सायंकाळी तऱ्हेतऱ्हेने नाचतात. 

 
आहार थोडा, कामी, शातं, कर्ोधहीन, मृदु पशर् असतो. ते िभतेर् आहेत. पावसाच्य आवाजाने 

उ हास उत्प  होतो. सातं्वनाचे श द आवडतात. (४६५) 
 

बिर्हणः । (२) 
 

बिर्हण ते समाख्याता ये भृशं तंुगकायकाः ॥ ४६६ ॥ 
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नानावणर्किंब ा तेज सत्त्विवभूिषताः ॥ 
भृशं िवशालबहार् ाः संततं त्विरतकर्माः ॥ ४६७ ॥ 

 
सतताहारशीला  िंकिचत्कोपसमिन्वताः ॥ 

यौवने ला या  साय ं ातिर्वशेषतः ॥ ४६८ ॥ 
 
योिषत्पा र्गताः ाय छायावासैकतत्पराः ॥ 

कु्षदर्चंचुपुटोपेता िनतरां दीघर्पादकाः ॥ ४६९ ॥ 
 
िवशालच्छदसंप ाः साय ंकौतुकमेदुराः ॥ 

मेघाडंबरतु ा  शीतल थलवािसनः ॥ ४७० ॥ 
 

बहीर् (२) 
 

उंच, िनरिनरा या रंगाचें िठपके, तेज वी, साित्त्वक हे बहीर्चे वैिश  आहे. 
 
िपसारा िवशाल, चाल चपळ, सतत खाणारे, थोडे रागीट असतात. तारुण्यात, िवशषेतः सकाळी–

सायंकाळी ेक्षणीय नृत्य करतात. मा ाचं्या आगे-मागे वावरतात. छाया आवडते. चोची लहान, पाय लाबं, 
पखं मोठे व सायंकाळी कौतुकपूणर् असतात. (४७०) 

 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंमनु यवशविर्तनः ॥ 

सुखिशक्षाः सुल या  नाथके्षमिववधर्काः ॥ ४७१ ॥ 
 
मेघगजर्नेने आनंिदत होतात. शीतल जागेत राहतात. ेमळ श द आवडणारे, मनु यास वश होणारे, 

सहज िशकिवता येणारे, चटकन िमळणारे, धन्याचे क याण वाढिवणारे असतात. (४७१) 
 

नीलकंठाः । (३) 
 

ते नीलकंठा िवख्याता नीलकंठयुता भृश  ॥ 
नीलावयवसंयुक्ताः श त् लुितिवहािरणः ॥ ४७२ ॥ 

 
नीलकंठ (३) 

 

कंठ आिण अवयव िनळे, िनरिनरा या उ ा मारणे, थोडे लहान शरीर, लहान पाय ही 
नीलकंठाची लक्षणे समजावी. 

 
लहान मुलां माणे याचें लालनपालन सवार्ंनी िवशषेतः ि यानंी कराव.े (४७२) 
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िंकिचधर् वशरीरा  ऱ्ह वपादा  कीिर्तताः ॥ 
िशशुव ालनीया  युवतीिभिर्वशेषतः ॥ ४७३ ॥ 

 
गानि या मेघकाले नानानटनकािरणः ॥ 

िनतरां कामवेगा  श ोिषत्परायणाः ॥ ४७४ ॥ 
 
िनशीथीन्यां व पिनदर्ाः कोपमोहािदविर्जताः ॥ 

िन कुटो ानवीथीषु िवहारैकपरायणाः ॥ ४७५ ॥ 
 
गायनि य, मेघ आले असता िविवध काराने नाचणारे असतात. अत्यंत कामी; मा ाजंवळ 

असणारे, रातर्ी झोप थोडी, यानंा राग व मोह नसतो. (४७५) 
 
िंकिचि शालनेतर्ा  न्म तकगुच्छकाः ॥ 

नवधान्यकणादानलोलुपा  िविनि ताः ॥ ४७६ ॥ 
 

वाच तु ते ायः कािमनीकामवृि दाः ॥ 
कु्षत्काले कोपसंयुक्ता नानावणार्ंकभासुराः ॥ ४७७ ॥ 

 
मनो गंधसंयुक्ता जलकेलीिवहािरणः ॥ 
 
बागबगीच्यात िवहार करतात. डोळे थोडे मोठे, डोक्यावरील तुरा डौलदार असतो. नवीन धान्याचे 

कण िमळवनू खातात. याचंा आवाज फार मधुर असून िवशषेतः ि याचंी कामवृ ी करतो. 
 
भकेुच्या समयी रागीट बनतात. अंगावर िठपके िठपके, शरीराला सुवास; जलकर्ीडा, िवहार 

करणारे असतात. (४७७) 
 

भुजंगभुजः । (४) 
 

भुजंगभोिजन ते तु ये ऱ्ह वतनुभासुराः ॥ ४७८ ॥ 
 
वनवासैकलोला  सपर्गर्हणतत्पराः ॥ 

श ि नदकंठा  ातःकाले िवशेषतः ॥ ४७९ ॥ 
 
कोपसंरक्तनयना वनवृक्षिवहािरणः ॥ 

सवर्पिक्षिहताः ायः प मकासारतीरगाः ॥ ४८० ॥ 
 

भुजंगभुक् (४) 
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लहान आकाराचे, केवळ रानातं राहणारे, सपार्स पकडणारे ते भजंुगभकु् होत. िवशषेतः ातःकाळी 
ध्वनी करतात. नेतर् रागीट, वनवृक्षावंर िवहार करणारे असतात. (४८०) 

 
ा तवातांकुराः साय ंिनि ता चेतसः ॥ 

मांसभक्षणशीला  ककर् शांगरुहािन्वताः ॥ ४८१ ॥ 
 
कूर्रकायार्ः कोपकाले नरगंधासिह णवः ॥ 

व पाहाराः व पकामा ंडवेगगितिकर्याः ॥ ४८२ ॥ 
 
कृशांगाः कृशपादा  कु्षदर्पिक्षभयंकराः ॥ 

शंृगारचे ारिहताः व पदुगधवीिजनः ॥ ४८३ ॥ 
 
सांत्ववािग्वमुखा ैव ते वज्यार्ः शुभकांिक्षिभः ॥ 
 

िशखावलाः । (५) 
 

िशखावला ते िव ेया रक्तनीलािदवणर्काः ॥ ४८४ ॥ 
 
बहुधा सवर् प यासं िहतकारक, कमलसरोवराच्या तीरावर राहतात. सायंकाळी आनंिदत होतात. 

मासं खातात. िपसे राठ, कूर्र कायर् करतात. व पकामी, चडं वगे, शरीर व पाय हाडकुळे असून क्षुदर् 
ाण्यानंा भयंकर, शृगंारचे ा न करणारे, अंगाला थोडी घाण येते. सौ य श द ठाऊक नाही. हे शुभेच्छा 
असले याने वज्यर् करावे. (४८४) 

 
िंकिचधर् वशरीरा  नानावणार्ंकनािन्वताः ॥ 

मृदुरोमांगकाः ायो िनतरां दीघर्कंठकाः ॥ ४८५ ॥ 
 
दीघर्चंचुपुटाः केिचत्संतत मणोत्सुकाः ॥ 

नाथवात्स यवंत  नरावासािदलोलुपाः ॥ ४८६ ॥ 
 
पूणर्कामाः कािमनीनां नटने नृत्यकािरणः ॥ 

मनो पक्षितयुगाः िशशुव ालनाहर्काः ॥ ४८७ ॥ 
 
पंजरांतरवासोत्काः साय ंबंधिच्छदो मताः ॥ 

मांसा फलभक्षा  सू ममेधािदसंयुताः ॥ ४८८ ॥ 
 
सुसाध्याः सुखिशक्षा  नयनानंदकािरणः ॥ 
 

केिकनः । (६) 
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ते केिकनः समाख्याता ये केकारवकािरणः ॥ ४८९ ॥ 
 
वीथीसंचारलोला  मनु यभयविर्जताः ॥ 

नानावणर्किंब ा ा मृदु पशार्  ते भृश  ॥ ४९० ॥ 
 

िशखावल (५) 
 

ताबंडे, िनळे इत्यादी वणार्ंचे, थोडे लहान शरीर, रंगीबेरंगी िठपके असलेले िशखावल ओळखावे. 
लव आिण अंग मऊ असते. गळा लाबं असतो. काहींची चोच लाबं असते. बहुधा भटके असतात. धन्यावर 
माया करतात. माणसाजवळ राहणे आवडते. पूणर् कामी. मा ासंह नटूनमुरडून नाचतात. 

 
पखं दशर्नीय, लहान मुलां माणे पाळण्यास योग्य आहेत. िंपजऱ्यामंध्ये बसून आवाज करणारे, 

सायंकाळी वैर होतात. मासं, अ , फळे खाणारे, सू मबु ी असतात. 
 
हे चटकन सापडतात व िशकतात. डो यासं समाधान देणारे आहेत. 
 

केकी (६) 
 

केकारव करणारे ते केकी होत. र त्यातून िंहडण्याची आवड, पण मनु याची भीती वाटत नाही. 
(४९०) 

 
नानागृहावासपरा नािततंुगा  िनि ताः ॥ 

घिटका यकालेन ते नृ ािद दशर्काः ॥ ४९१ ॥ 
 
दीिर्घकासरसीवापीकंुजच्छायािनवािसनः ॥ 

गर्ी मे चातपवेलाया ंभृशं क्लांतशरीरकाः ॥ ४९२ ॥ 
 
तांत वना तदा ते तु कािमन्या ेषलोलुपाः ॥ 

कंुकुमारुणनेतर्ाश्च रक्तपादा  ते मताः ॥ ४९३ ॥ 
 
िंन कायर्िवहीना  मनो गुणमंिडताः ॥ 

एवं नाना गुणाः केिकनः पिरकीिर्तताः ॥ ४९४ ॥ 
 
शरीरावर अनेक रंगाचें िठपके असून पशर् मऊ असतो. अनेक घरातं राहण्यास आसुसलेले, मध्यम 

बाधं्याचे, वारंवार नृत्यादी दशर्न करणारे. 
 
पायऱ्याचं्या िविहरी, सरोवरे, तळी, वापी, कंुज-छाया या िठकाणी राहतात. गर्ी म ऋतूत कडक 

उन्हाच्या वळेी याचें शरीर मरगळते. त्या वळेी ते त उ ार शवेटी अस यासारखा ध्वनी करतात. मादीला 
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िबलगण्यास हापापलेले असतात. कंुकू िंकवा लालगुलाबी डोळे, लाल पाय, िंन  कायर्िवरिहत, गुणसंप  
असे अनेक मनोरंजक भाव यामंध्ये असतात. (४९४) 

 
नीलकंठैः समगुणैः केिकन्यः सं कीिर्तताः ॥ 

म तके गुच्छहीना ताः श त्कंधरचालनाः ॥ ४९५ ॥ 
 
मनो पक्षितयुगा मनो गितभासुराः ॥ 

नाकेशचापवणार्भाः िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ ४९६ ॥ 
 
शांतात्मान  िनतरा ंकामपूणार्  िनि ताः ॥ 

वन्य थलीषु ते ायो बहुशः सं कीिर्तताः ॥ ४९७ ॥ 
 
पंचवषार्विधवय तेषा ंयौवनमीिरत  ॥ 

अतः परं ते जरया पीिडतांगा  िनि ताः  ॥ ४९८ ॥ 
 
ष वषार्िण मयरूाणां परमायुिर्विनि त  ॥ 

जाितिकर्यािदभदन ते मता राजसो माः ॥ ४९९ ॥ 
 
केकीसु ा नीलकंठा माणेच ंअसतात. याचं्या म तकावर तुरा नसतो. मान तुकवीत चालतात. 
 
पखं व गती मनोहर असते. इंदर्धनु यासारखा रंग, शरीर थोडे लहानच, शातं, कामी असतात. 
 
बहुधा ते रानातं असतात. पाच वषार्ंपयत ते तरुण राहतात. पुढे हातारे होतात. मयरूाचें पूणर् 

आयु य सहा वष आहे. जाितिकर्याभेदाने ते राजस े  आहेत. (४९९) 
 

एकिंतर्श म ेणी 
 

पारावत–चाष–गुणािद वणर्न  । 
 

कपोताि िवधा लोके जायंते ऱ्ह वकायकाः ॥ 
यामांगाः ेतकंठा  धू वणार् तु ते पर  ॥ ५०० ॥ 

 
ेणी एकितसावी 

 
पारावतचाषगुणािद वणर्न 

 

लहान शरीराचे कपोत तीन कारचे आहेत. (५००) 
 
संततं िननदाः कामो ीपनदायकाः ॥ 
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सवर्तुर् विप ते यनूा ंयुवतीनां िवशेषतः ॥ ५०१ ॥ 
 
शांतात्मानो पक्षा मृदु पशार्  ते पर  ॥ 

िवटंकनीडा ते ायः पूणर्कामिवभूिषताः ॥ ५०२ ॥ 
 
शरीर काळेसावळे, कंठ पाढंरा, धूसर वणर् ही त्याचंी लक्षणे असतात. नेहमी दयंगम आवाज 

करणारे आिण कामो ीपन करणारे आहेत. ते सवर्ही ऋतंूमध्ये ी-पुरुषाचंी कामवृ ी करतात. (५०२) 
 
वृक्षशाखावािसन  पंजरावासकांिक्षणः ॥ 

वेच्छािवहारशीला  मनु यवशविर्तनः ॥ ५०३ ॥ 
 
श त् लुितयुताः ायः पूणर्कामिवभूिषताः ॥ 

सुखिशक्षा वाचः फलमांसािदभिक्षणः ॥ ५०४ ॥ 
 
िनतरां नयनो ासकािरणः वात्मकेिलिभः ॥ 

शीतवातातपािद यो भीता छायािनषेिवणः ॥ ५०५ ॥ 
 
शातं, सुंदर पखं, मृदु पशर् असतो. ासादािदकावंरील कबुतरखान्यावंर घरटी करतात, वृक्षाचं्या 

फां ावर, िंपजऱ्यातही राहतात. वचे्छा-िवहार आवडतो. माणसाळतात. कामवगेात आले की उ ा 
मारतात. िशकवायला सुलभ, श द आनंददायी, फलमासंादी खा  आवडते. डो यातं आप या कर्ीडेने 
उ हासजनक आहेत. थंडी-वारा-ऊन यासं िभऊन छायेत राहतात. (५०५) 

 
हेमंते िशिशरे चैषा ंकामवृि ः कीिर्तताः ॥ 

एकवषार्ः कपोता तु यौवनेन िवभूिषताः ॥ ५०६ ॥ 
 
योिषत्संभोगिनरताः ता वंड दशीलकाः ॥ 

अंडा ाता तु पोता ते जननीरिक्षताः कर्मा  ॥ ५०७ ॥ 
 
वृि मासा  मधुरध्विनकारा  िनि ताः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद  कर्मेणातर् िनरू यते ॥ ५०८ ॥ 
 
याचंा रितकाल हेमंत व िशिशर ऋतू होय. कपोत एक वषार्ने वयात येतो. अंडी उबिवण्याचे कायर् 

मादीच करते. त्यातंील िपले थोडी मोठी झा यावर तीही घुमू लागतात. याचें जाितभेद कर्माने सागंतो. 
(५०८) 

 
पारावताः । (१) 

 

पारावता ते िव ेया ईषत्कृ णांगभासुराः ॥ 
कंधरे व पकृ णा  ये भृशं णदेहकाः ॥ ५०९ ॥ 
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मनो पक्षितयुताः संततं मणोत्सुकाः ॥ 

ऱ्ह वचंचुपुटोपेताः ऱ्ह वपादिवभूिषताः ॥ ५१० ॥ 
 

पारावत (१) Spotted Dove (Streptopelia chinensis) 
 

अंग व मान िंकिचत काळी, देह तुकतुकीत, पखं नयनमनोहर, सतत भटकणारे पारावर होत. 
(५१०) 

 
शांतात्मानः कामपूणार् योिषन्मंिडतपा र्काः ॥ 

वयथूसहचारा ते गगने चािप तैयुर्ताः ॥ ५११ ॥ 
 
िनतरां दूरगा ैते संततं ‘तूगु’ नादकाः ॥ 

कामवृि कराः पंुसा ंकािमनीनां िवशेषतः ॥ ५१२ ॥ 
 
आ हादभाजः साय ंते नाना लुितिवहािरणः ॥ 

सुखिशक्षाः कोपहीनाः वभावा भीरवश्च ते ॥ ५१३ ॥ 
 
शीतवातातपादीना ंदूरगा  िविनि ताः ॥ 

छायावासैकिनरता नाथवात्स यसंयुताः ॥ ५१४ ॥ 
 
मध्या े मदचारा  क्षणं िनदर्ापरायणाः ॥ 

दृढ मृितयुताः कामं फलमांसािदभक्षकाः ॥ ५१५ ॥ 
 
चोच व पाय लहान असतात. शातं, पूणर्कामी, मादीबरोबर वावरणारे, कळपाने उडणारे, 

अंतिरक्षात दूर जाणारे, िनरंतर “तूऽऽगूऽऽ” ध्वनी करणारे असतात. 
 
पुरुषाचंी िवशषेतः ि याचंी कामवृ ी करतात. सायंकाळी तऱ्हेतऱ्हेच्या उ ा मारून आ हाद 

देतात. िशकवायला सोपे, राग नसून वभावतः िभतेर् असतात. थंडी, वारा, ऊन यासं िभऊन त्यापंासून दूर 
राहतात. छाया आवडते. धन्यावर ेम करतात. माध्यान्ही िंहडणे कमी, झोप फार थोडी, आठवण उ म 
आिण फळे, मासं वगैरे खातात. (५१५) 

 
कलरवाः (२) 

 

कलनादा  ते ेयाः ये भृशं कलनादकाः ॥ 
ेतपक्षितयुक्ता  िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ ५१६ ॥ 

 
कंठे वक्षिस पुच्छे च नानािंबदुसमिन्वताः ॥ 

थूलोदरा मदोिदर्क्ताः व पकोपसमिन्वताः ॥ ५१७ ॥ 
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यनूा ंिच ा हादकरा वषार्काले िवशेषतः ॥ 

कणकीटा शनकां तथा मांसि या  ते ॥ ५१८ ॥ 
 
वयथूकलहोत्साहा वैिरपक्षिविंहसनाः ॥ 

मृगयालोलिचता  थलांतरिनवािसनः ॥ ५१९ ॥ 
 
शुभगंधसमायुक्ता कायर्दक्षा  िनि ताः ॥ 

पूणर्कामाः पूणर्बला िनदर्ाल यािदविर्जताः ॥ ५२० ॥ 
 

कलरव (२) Snow Pigeon (Columba leuconota) 
 

‘कल’ नाद करणारे ते कलख होत. याचें पखं पाढंरे, शरीर थोडे उंच, कंठ, छाती व शपूेट यावंर 
अनेक िठपके असतात. पोट थूल, चेहरा मादक, थोडे रागीट असतात. िवशषेतः वषार् ऋतूत तरुणासं 
मनास आ हाददायक होत. कण, िकडे इत्यादी खातात. मासं आवडते. आप याच कळपाशी भाडंतात. एक 
जागा सोडून दुसरीकडेही जातात. 

 
अंगाला चागंला वास येतो. कायर्तत्पर असतात. पूणर्कामी, बलवान, झोप व आळस नसते. (५२०) 
 

कपोताः । (३) 
 

कपोता ऱ्ह वदेहा  ऱ्ह वपादयुगा तथा ॥ 
िवशालपक्षितयुता दीघर्पुच्छा  ते मताः ॥ ५२१ ॥ 

 
िनतरां नीलदेहा  कंठे ेितमभासुराः ॥ 

रक्तचंचुपुटाः ायो हिरदर्ाचंचुका तु वा ॥ ५२२ ॥ 
 
अध्वखेदािदहीना ते पूणर्पौरुषभूिषताः ॥ 
योिषन्मंिडतपा ार्  कािमन  कीिर्तताः ॥ ५२३ ॥ 
 

कपोत (३) Blue Rock Pigeon (Columba livia) 
 

शरीर, दोन्ही पाय लहान, पखं व शपूेट लाबं, िनळा रंग, पाढंरा कंठ ही कपोतलक्षणे जाणावी. 
चोच लाल, िचत िपवळीही असते. बरेच उडण्याचा म होत नाही. पराकर्मी आहेत. हे कामी अस याने 
आजूबाजूला मा ा घेऊन िंहडतात. (५२३) 

 
नरावासावासलोला नाथवात्स यभूिषताः ॥ 

िनतरां भीरव ैव संतताहारतत्पराः ॥ ५२४ ॥ 
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दिधक्षीरा लोला  फलमांसािदतत्पराः ॥ 
पारावतसमाना  त ायर् तु कीिर्तताः ॥ ५२५ ॥ 

 
िंकिचधर् वा  िनतरां मनो ांगा  ते (ता) मताः ॥ 

िनतरां शांतिच ा  िंकिच ीनजवा मताः ॥ ५२६ ॥ 
 
िनतरां कामपूणार्  नाना लुितिवचक्षणाः ॥ 

चतुवर्षार्विधवय तेषा ंयौवनमीिरत  ॥ ५२७ ॥ 
 
अतः परं ते जरया कांितहीना  िनि ताः ॥ 

कपोताना ंपरं चायुः पंचवषार्िण कीिर्तत  ॥ ५२८ ॥ 
 
माणसाकडे राहणे, त्यावर ेम करमे आवडते. सतत िभतेर् पण नेहमी खाणारे, दही-खीर-अ ाला 

चटावलेले, फळे, मासं वगैरे खाण्यात तत्पर, शातं, कमी वगेवान असतात. त्याचं्या मा ा िदसायला फार 
देखण्या आिण लहान असतात. सदा काम याकुल, नाना कारच्या उ ा मारणारे आहेत. 

 
त्याचें तारुण्य चवथ्या वषार्पयत िटकते. पुढे ते हातारे झा याने िन तेज होतात. 
 
कपोताचें पूणर् आयु य पाच वषार्ंचे आहे. (५२८) 
 

चाषगुणादयः । 
 

चाषा तु ि िवधाः ोक्ताः कपोताधर् वकायकाः ॥ 
यामावयवसंयुक्ताः िंकिचच्छ्वेतगरु ताः ॥ ५२९ ॥ 

 
संततं िननदाः कामो ीपनकािरणः ॥ 

ायः कपोततु या  शांतात्मान  ते मताः ॥ ५३० ॥ 
(एतेषा ंजाितभेद  कर्मादतर् िनरू यते॥) 

 
चाषगुणािद वणर्न 

 

कपोतापेक्षा लहान असलेले चाष दोन कारचे आहेत. अवयव काळे (५३०), पखं काहीस पाढंरे 
असतात. आवाज सुंदर. कामो ीपक व कपोतासंारखे शातं असतात. (याचें जाितिकर्यादी भेद कर्माने 
सागंतो.) 

 
चाषाः । (१) 

 

िनतरां नीलवणार्ंगा ते चाषाः सं कीिर्तताः ॥ ५३१ ॥ 
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िनतरां कु्षदर्चंचूकाः िवशालछदभूिषताः ॥ 

मृदु पशार्  िनतरां शांतात्मान  ते मताः ॥ ५३२ ॥ 
 
श त् लुितसमायुक्ता मनो कर्कनादकाः ॥ 

ातः साय ंिवशेषेण नानालीलािवचक्षणाः ॥ ५३३ ॥ 
 

चाष (१) Roller or Blue Jay (Coracias bengalensis) 
 

संपूणर् नीलवणार्चे चाष जाणाव.े चोच लहान, पखं िव तीणर्, मृदू- पशर्, वृ ीने शातं असतात. 
उ ा मारणारे, मधुर कर् कर् ध्वनी करणारे, िवशषेतः सायंकाळी नाना कारचे हावभाव दाखिवणारे 
असतात. (५३३) 

 
मनु यकरला या  यनूामा हादविर्षणः ॥ 

सिललांितकवासा  संततं जलपाियनः ॥ ५३४ ॥ 
 
िनतांतमातपे क्लांता मध्या े रक्तनेतर्काः ॥ 

व पाहारा कामपूणार् योिषत्संचारशीलकाः ॥ ५३५ ॥ 
 
पीतिंब ंनोपेताः केिच  ेपिरकीिर्तताः ॥ 
 

िककीिदवयः । (२) 
 

ते िककीिदवयः ोक्ता ये भृंशं तंुगदेहकाः ॥ ५३६ ॥ 
 
म तके पक्षित ांते वक्ष यिप िवशेषतः ॥ 

िंकिचच्छ्वेता तथान्यतर् नीलवणर्िवभूिषताः ॥ ५३७ ॥ 
 
मृदु पशार्  िनतरां गगने वेगगािमनः ॥ 

एकािकन  यथूा ा ातः साय ंिवशेषतः ॥ ५३८ ॥ 
 
नाना लुितरता िनत्य ंजलभांडािदपा र्काः ॥ 

वन था ते नदीतीरवािसन  िविनि ताः ॥ ५३९ ॥ 
 
हिरदर्ावणर्नेतर्ांता नानािंब ंकना तु वा ॥ 

शांतात्मानो नादा मनु यवशविर्तनः ॥ ५४० ॥ 
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पाळण्यास योग्य, तरुणासं हषर् देणारे, पाण्याजवळ राहणारे, वारंवार जलपान करणारे असतात. 
उन्हाच्या वळेी हे लान होऊन डोळे लाल होतात. आहार थोडा, पूणर् कामी, मा ासंह िंहडणारे, काहींच्या 
अंगावर िपवळे गोल िठपकेही असतात. 

 
िककीिदिव (२) Kashmir Roller (Coracias garrulus) 

 
उंच य ी, डोके, पखं िवशषेेकरून छातीवर थोडे पाढंरे, बाकीचा रंग नील आहे ते िककीिदिव. 
 
याचंा पशर् मऊ असून ते गगनिवहारी आहेत. एकएकटे िंकवा थ याथ यानंीही िदसतात. 

िवशषेेकरून सकाळी व संध्याकाळी िदसतात. उ ा मारणारे, पाणव ाजवळ बसतात. 
 
अरण्ये, नदीतीर या िठकाणी िनि त सापडतात. (५४०) 
 
वादुमांसदिधक्षीरभोिजन  िविनि ताः ॥ 

सं ा तयौवना तेतु िंकिच ीण संयुताः ॥ ५४१ ॥ 
 
कीरा ाषा कोरा  ये तू मगुणािन्वताः ॥ 

तैः सह कर्ीडनं ायो यनूा ंकौतुकबंधन  ॥ ५४२ ॥ 
 
चाषैः समानशीला  चाषनायर्  िनि ताः ॥ 

एतेषा ंपरमं चायु ीिण वषार्िण कीिर्तत  ॥ ५४३ ॥ 
 
जाितिकर्यािदभेदेन ते मता राजसो माः ॥ 
 

अथ ािंतर्श म ेणी । 
 

कु ु टगुणािदवणर्न । 
 

चतुिर्वधाकु ु टा तु जायंते गर्ामवािसनः ॥ ५४४ ॥ 
 
पीता रक्ता तथाधू ा नानावणर्समुज्ज्वलाः ॥ 

ककर् शांगरुहोपेता दीघर्कूकूरव दाः ॥ ५४५ ॥ 
 
खल गितयुताः ायः कोपे तु त्विरतकर्माः ॥ 

गगने मंदगा ैव मंदबुि युता  ते ॥ ५४६ ॥ 
 
संततं कामशीला  शीतल थलवािसनः ॥ 

वषार्तपािदभीता  समयावेिदनो मताः ॥ ५४७ ॥ 
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कृिमकीटकणादा  व पकोपसमिन्वताः ॥ 
म तके गुच्छसंयुक्ताः संततांड दा मताः ॥ ५४८ ॥ 

 
ते यः षड पोता  जायंते हीनवीयर्काः ॥ 

एतेषा ंसंततं कामः पुरािवि ः कीिर्ततः ॥ ५४९ ॥ 
 
एकवषार्ः कु ु टा तु यौवनेन िवभूिषताः ॥ 

यौिषत्संभोगिनरता ता वनेकांडदाियनः ॥ ५५० ॥ 
 
डो याचं्या कडेला िपवळा रंग िंकवा अनेक िठपके असतात. शातं, मनोवधेक, मनु यवश होणारे, 

रुचकर व विद  मासं, दही, दूध खातात. 
 
तारुण्यात यानंा थोडा गवर् चढतो. कीर, चाष, चकोर या उ म गुणसंप  प याबंरोबर खेळणे 

तरुणानंा करमणुकीचे होते. 
 
मा ा नरासंारख्याच गुणी असतात. यानंा चार वष आयु य आहे. 
 
जाितिकर्यािदभेदाने ते राजस े  होत. 
 

ेणी – ब ीसावी 
 

कु ु टगुणािद वणर्न 
 

गावात राहणारे कु ु ट चार कारचे आहेत. िपवळे, ताबंडे, धुरकट आिण अनेक रंगाचें, याचें पखं 
राठ असून लाबं प याचा कूकू आवाज करतात. अडखळत चालणारे, रागावले की वगेाने धावणारे, 
आकाशात गती कमी, बुि मंद असतात. 

 
सतत कामी, थंड देशात राहणारे, ऊन, पाऊस यानंा िभणारे, काळवेळ जाणणारे आहेत. 

कृिमकीटक, कणभक्षक, थोडे रागीट, डोक्यावर तुरा, मा ा नेहमी अंडी देणाऱ्या असतात. 
 
एकाच वळेी ६ ते ८ अंडी देणारे वीयर्हीन असतात. पूवीर्च्या लोकानंी यानंा नेहमी कामी हटले 

आहे. एक वषार्त तरुण होतात. मादीशी संभोग करून त्यापासून अनेक अंडी उपजिवतात. अं ापंासून 
होणारी िपले क बडी वाढिवते. (५५०) 

 
अंडा ाताः पोतका तु जननीरिक्षताः कर्मा  । 

वयथूसिहता गर्ामवािसन  कीिर्तताः ॥ ५५१ ॥ 
 
एतेषा ंचाितभेद तु कर्मेणातर् िनरू यते ॥ 
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कृकवाकुः । (१) 
 

कुकवाकुः स िव ेयो रक्तवणर्च्छदािन्वतः ॥ ५५२ ॥ 
 
हिरदर्ावणर्चंचूको िनतरा ंदीघर्नादकः ॥ 

िंकिच ुगंपदा ैते संततं त्विरतकर्माः ॥ ५५३ ॥ 
 
छायावासैकलोला  िनतरा ंभीरवो मताः ॥ 

वयथैूः सहचारा  वयथूकलहािन्वताः ॥ ५५४ ॥ 
 
संततं भक्षणासक्ता मंदवेगा  िनि ताः ॥ 

ककर् शांगरुहापेता त्वकाले कोिपनो मताः ॥ ५५५ ॥ 
 

ता चूडाः । (२) 
 

ते ता चूडा िव ेया ये ेतच्छदभूिषताः ॥ 
थूलदेहा बृहत्कंठा रक्तवणर्शरीरकाः ॥ ५५६ ॥ 

 
ायश् णा ती णचंचूपुटा  पिरकीिर्तताः ॥ 

िनतरां थूलपुच्छा  भृशकोपसमिन्वताः ॥ ५५७ ॥ 
 
मुहूतार्वेिदनो नादैः िंकिच डंा  ते मताः ॥ 

वषार्तपािदभीता  योिषत्पा र्िनवािसनः ॥ ५५८ ॥ 
 
िदवा पिनदर्ा ते ायो गर्ी मकाले िवशेषतः ॥ 
 

कु ु टाः । (३) 
 

धू वणार्ंगसंयुक्ता ते तु कु ु टसं काः ॥ ५५९ ॥ 
 
रक्तचंचुपुटोपेताः िंकिचधर् वा  ते मताः ॥ 

संततं यथूकलहा भृशं कोपेन तािडताः ॥ ५६० ॥ 
 
हे समुदायाने गावात राहणारे आहेत. याचें जाितभेद येथे कर्माने सागंतो. 
 

कुकवाकु (१) Red Jungle fowl (Gallus gallus) 
 

ताब ा पखंाचंा कृकवाकु होय. चोच िपवळी असून लाबं आवाज करतो. पाय उंच, त्विरत गती, 
सावलीत राहण्याची आवड, िभतर्ा असतो. 
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जातभाईंसह राहतो पण आपसातं भाडंतो. सतत खाणारा, वगे मंद, िपसे राठ आिण के हाही 

रागावतो. 
 

ता चूड (२) Ceylon Jungle fowl (Gallus lafayetti) 
 

पखं पाढंरे, शरीर लाल, देह थूल, कंठ मोठा, चोच ती ण व चकचकीत असले या प यानंा 
ता चूड (डोक्यावर ताबंडी झालर) हणतात. 

 
याचंी शपूेट ल  (जाड) असून ते रागीट असतात. आवाजाने वळे सागंणारे, थोडेसे रौदर् असतात. 

पाऊस, वारा, उन्हाची भीती वाटते. मा ाचं्या मागे-पुढे असतात. िदवसा ते फारच थोडा वळे झोपतात. 
त्यात या त्यात गर्ी म ऋतूत तर फारच थोडा वळे झोपतात. 

 
कु ु ट (३) Grey Junglefowl (Gallus sonnerattii) 

 
धुरासारखे िदसणारे ते कु ु ट समजावे. चोच लाल, शरीर आखूड, कळपाने राहणारे, पण 

भाडंणारे व मारामारी करणारे, घाणेरडे खाणारे. (५६०) 
 
व पवेगाः व पकामाः पंकलीलािदत्पराः ॥ 

िंन ाहारा  दुगधा मोहिनदर्ािदमेदुराः ॥ ५६१ ॥ 
 
मूढात्मान  िनतरा ंनाथेच्छालंिघनो मताः ॥ 

अन पिनदर्ा नक्तं ते भेरीश दािदभीरवः ॥ ५६२ ॥ 
 
अर यिननदाः कोपे श ि धूर्तपक्षकाः ॥ 

िंन कायर्रता िनत्यं वज्यार् ते भूिमपालकैः ॥ ५६३ ॥ 
 

चरणायुधाः । (४) 
 

य नानावणर्काजाता ते मता चरणायुधाः ॥ 
थूलांगा दीघर्पादा  िवशालच्छदसंयुताः ॥ ५६४ ॥ 

 
कंठे िनिबडरोमाणः सन्ततोच्छर्ायम तकाः ॥ 

ती णदीघर्नखोपेताः परपिक्षभयंकराः ॥ ५६५ ॥ 
 
शांतात्मानः ि यतरुच्छाया नाथिहते रताः ॥ 

सू मबुि युता र यनादैयार्मिनवेदकाः ॥ ५६६ ॥ 
 
मृदु पशार् मंजुदेहा िवहाराकलनोत्सुकाः ॥ 
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दिधक्षीरा ािदरता रक्षाकमर्िण योग्यकाः ॥ ५६७ ॥ 
 
एवं नानािवधगुणा जायंते चरणायुधाः ॥ 

केिच न थलीवासभाजः कर्ौयर्समिन्वताः ॥ ५६८ ॥ 
 
िवकृतांगाः कूर्ररवा िंन ा ते पिरकीिर्तताः ॥ 

कु ु टैः समशीलािदयुता त ोिषतो भृश  ॥ ५६९ ॥ 
 
शांता नरगृहावासलोलुपा र यदेहकाः ॥ 

काले षडंडदाः काि  काि व पांडदा मताः ॥ ५७० ॥ 
 
वगे व काम कमी, िचखलात िंहडणारे, िंन  आहार, शरीराला घाण येणारे, मूखर्, धन्याची आ ा 

मोडणारे, रातर्ी कंुभकणर्, नगारा इत्यादी वा ध्वनीला िभणारे, कणर्कटू आवाज, रागामध्ये पखं 
फडफडिवणारे, िंन  कायर्तत्पर अस याने राजाने यासं टाकावे. 

 
चरणायुध (४) 

 
अनेक रंग असलेले चरणायुध होत. अंग ल , पाय लाबं, पखं िव तीणर्, ग यावर हाड व िपसे, 

सारखी मान वर करणारे, नखे लाबं व टोकदार, दुसऱ्या प यानंा भीितदायक, शातं, झाडाचं्या सावलीची 
आवड, मालकाला िहतकारक, सू मबु ी, मधुर आवाजाने वळे दाखिवणारे, पशर् मृदू, शरीर मुलायम, 
िवहार जाणणारे असतात. 

 
दही, दूध, अ ाची आवड, रखवालदारीला योग्य, एव ंगुणसंप  चरणायुध अनेक कारचे आहेत. 
 
यातं जे काही रानात राहणारे, ते कूर्र, मासंभक्षक आिण रागीट असतात. शरीर वाईट, ध्वनी ककर् श 

अस यामुळे ते िंन  समजतात. 
 
याचं्या मा ा कु ु टाचं्या गुणां माणे असतात. (५७०) 
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लेट कर्. ३७

लोहपृ  – Painted Stork (Ibis leucocephalus) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३८

खंजरीट – Large Pied Wagtail (Motacilla maderaspatensis) – E. Hanumantha Rao 
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लेट कर्. ३९

कोय ी - Redwattled Lapwing (Venellus indicus) – E. Hanumantha Rao 
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कु ु टानां परं चायुः साधर् यमुदीिरत  ॥ 
वभावा ाितभेदेन ते मता तामसो माः ॥ ५७१ ॥ 

 
अथ तर्यिं श म ेणी । 

 
चटक–करेटु–पिक्षगुणािदवणर्न  । 

 

चटका ि िवधा लोके वनगर्ामिनवािसनः ॥ 
धू वणार्ंगका ैते िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ ५७२ ॥ 

 
मृदु पशार्  िनतरां गगने वेगगािमनः ॥ 

श दभीितयुताः ायः कणभक्षा  कीिर्तताः ॥ ५७३ ॥ 
 
ऱ्ह वपुच्छाः कृशपदाः मनो ध्विनकंठकाः ॥ 

एकवषार् तु चटका यौवनेन िवभूिषताः ॥ ५७४ ॥ 
 
योिषि ः सह सयोगं ा य ता वंडदा मताः ॥ 

जाता त्वंडा तु जननीविर्धताः ा तपक्षकाः ॥ ५७५ ॥ 
 
कर्मेण पुि मासा  वयथैूः सहचािरणः ॥ 

मनो वाचो िनतरा ंमनु या हादका मताः ॥ ५७६ ॥ 
 
एतेषा ंजाितभेद तु कर्मादतर् िनग ते ॥ 
 
शातं, माणसाजवळ राहण्यास उत्सुक, देखण्या असतात. सवर् ऋतंूत अंडी घालतात. काही थोडी 

अंडी देतात. कु ु ट अडीच वष जगतो. वभावजाितभेदाने अत्यंत तामस होत. 
 

ेणी तेहितसावी 
 

चटककरेटुपिक्षगुणािदवणर्न 
 

चटक दोन कारचे आहेत. वनवासी व गर्ामवासी. ते धूसर रंगाचे असून शरीराने जरासे लहान 
असतात. पशर् मऊ असतो. आकाशात वगेाने जातात. आवाजाला िभतात. कण  कण वचूेन खाणारे 
आहेत. पुच्छ लहान, पाय िकडिकडीत, आवाज मंजूळ असतो. चटक एक वषार्नं तारुण्यात येतो. 
मा ाबंरोबर समागम झा यानंतर त्या मा ा अंडी देऊ लागतात. मादीच अंडी उबिवते. अं ातूंन िपले 
बाहेर पडून थोडी मोठी झाली की थ याबरोबर जाऊ लागतात. याचंा आवाज मधुर असून तो माणसासं 
आनंद देतो. याचें जाितभेद कर्माने सागंतो. (५७६) 
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चटकाः । (१) 
 

चटका ते परं ेयाः िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ ५७७ ॥ 
 
धू वणार्ः ेतपक्षाः िंकिच ीघर्पद याः ॥ 

िंकिच ीघर्मुखोपेता दीघर्चंचुपुटा  ते ॥ ५७८ ॥ 
 
भातावेिदन ते तु काककु ु टवन्मताः ॥ 

मृदु पशार्  िनतरां मनो रवमािनताः ॥ ५७९ ॥ 
 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंनाथवात्स यभूिषताः ॥ 

नाना लुितरताः ायः सायंकाले िवशेषतः ॥ ५८० ॥ 
 

चटक (१) Yellow throated Sparrow (Petronia xanthocollis) 
 

चटक थोडे उंच, धू वणर्, पाढंरे पखं, पाय िंकिचत उंच, त ड व चोच मोठी या लक्षणाचे असतात. 
भातकाळ सुचिवणाऱ्या काव या-क ब ा माणे आहेत. पशर् मऊ व आवाज मधुर असतो. 

 
नेहमी शातं श द करणारे, धन्यावर ेम करणारे, तऱ्हेतऱ्हेच्या उ ा मारणारे असतात. िवशषेतः 

ातःकाळी व संध्याकाळी उ ा मारतात. (५८०) 
 
आतपे क्लांतदेहा  श त्सिललपाियनः ॥ 

छायावासैकिनरताः कामपूणार्  ते मताः ॥ ५८१ ॥ 
 
उन्हामुळे कोमेजतात. वारंवार पाणी िपतात. सावलीत राहणारे आिण पूणर्कामी आहेत. (५८१) 
 

कलिंवकाः । (२) 
 

कलिंवका तु ते ेयाः िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ 
धू वणार् नीलवणर्पक्षकाः कृ णपक्षकाः ॥ ५८२ ॥ 

 
रक्तनेतर्ा रक्तपादाः ायो दीघर्नखा मताः ॥ 

ऱ्ह वचंचुपुटोपेता ऱ्ह वपादतला  ते ॥ ५८३ ॥ 
 

कलिंवक (२) House Sparrow (Passer domesticus) 
 

त्यासं कलिंवक हणावे की जे शरीराने थोडे लहान, धुरासारख्या रंगाचे, िनळे िंकवा काळे पंख व 
डोळे आिण पाय लाल असून नखे लाबं असतात. चोच व तळपाय लहान असतात. (५८३) 
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श ाना लुितकरा वसंते तु िवशेषतः ॥ 

िंकिचत्पुि युताः थूलरोमपक्षितसंयुताः ॥ ५८४ ॥ 
 
केिचि शालपतर्ा  केिचधर् वच्छादा  ते ॥ 

योिष िभः सह संचारलोलुपा भीरव  ते ॥ ५८५ ॥ 
 
नाथवात्स यवंत  दिधक्षीरा तत्पराः ॥ 

मांसादा यौवने म ाः िनतरा ं वाचकाः ॥ ५८६ ॥ 
 
नाना कारच्या उ ा मारतात. िवशषेतः वसंत ऋतूत अिधक उ ा मारतात. थोडे पु , लव व 

पखं जाड असतात. काहींचे पंख मोठे तर काहींचे लहान असतात. मा ासंह कर्ीडा फार आवडते. ते िभतेर् 
आहेत. धन्यावर ेम करतात. दूध, दही, अ  फार आवडते. पण तारुण्यात मासंही खातात. श द ऐकायला 
गोड आहेत. (५८६) 

 
एवं तु चटका नानावणार्  पिरकीिर्तताः ॥ 

चटक्य टकै तु यवणर्शीलगुणािन्वताः ॥ ५८७ ॥ 
 
शांता शरीरा  योिष ालनतत्पराः ॥ 

समयावेिदनादा  काि ाः सुखिशक्षकाः ॥ ५८८ ॥ 
 
चटकाना ंपरं चायुः वषर् यमुदीिरत  ॥ 

वभावा ाितभेदेन ते तु तामसमध्यमाः ॥ ५८९ ॥ 
 

ककर् रेटवः । (१) 
 

चटकै तु यवणार्  िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 
ेताः कृ णा तथा धू ा नानावणर्किंबदुकाः ॥ ५९० ॥ 

 
असे चटक अनेक रंगाचें असतात. मा ा नरां माणेच असतात. चटक शातं, सुंदर शरीराचे, वळे 

दाखिवणारा आवाज करणारे असतात. मा ाबंरोबर बागडत असतात. 
 
काही कारच्या चटका िशकू शकतात. चटक दोन वष जगतात. वभावजाितभेदाने त्यासं मध्यम 

तामस हणतात. (५९०) 
 
परुषाकृतय ैव गगने वेगगािमनः ॥ 

दीघर्चंचुपुटयुगा दीघर्कंठा  ते मताः ॥ ५९१ ॥ 
 
बकव ीघर्चरणा िवशालच्छदभूिषताः ॥ 
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भृशककर् शरोमाणः कूर्रनादा  ते मताः ॥ ५९२ ॥ 
 
वयथैूः सह संचाराः वयथूकलहि याः ॥ 

कु्षदर्पिक्ष ेषयुता वनवासैकतत्पराः ॥ ५९३ ॥ 
 
सांत्ववािग्वमुखा ैव दुगधा  िविनि ताः ॥ 

मांसि याः कर्ौयर्युक्ता िंन ात्मान  ते मताः ॥ ५९४ ॥ 
 

ककर् रेटू (१) Streaked Weaver Bird (Ploceus manyar) 
 

ककर् रेटू चटकासंारखेच पण थोडे उंच, पाढंरे, काळे, धूसर अनेक रंगाचें िठपके िदसणारे असतात. 
भीितदायक मोठा ध्वनी करणारे, आकाशात वगेाने जातात. चोच व कंठ मोठा असतो. बका माणे पाय 
लाबंसडक, पखं मोठे असतात. िपसे राठ व आवाज ककर् श असतो. 

 
थ याने िंहडतात पण आपसातं भाडंतात. लहान प याचंा ेष करतात. रानात राहणे आवडते. 

सौ य श द आवडत नाही. घाणेरडे असतात. मासंि य, कूर्र हणून िंन  समजतात. (५९४) 
 

करेटवः । (२) 
 

काकवत्कृ णवणार् ये ते िव ेयाः करेटवः ॥ 
पक्षत्यगेर् ेतवणार् नानािंबदुशरीिरणः ॥ ५९५ ॥ 

 
िनतांगवेगा गगने वयथैूः सह चािरणः ॥ 

छायावासि या िनत्य ंजलतीरिनवािसनः ॥ ५९६ ॥ 
 
कटुकर्कारिननदाः ककर् रेटुसमा  ते ॥ 

एते परं वजर्नीयाः कृतघ्ना  िविनि ताः ॥ ५९७ ॥ 
 
एतेषा ंपरंम चायुः वषर् यमुदीिरत  ॥ 

वभावा ाितभेदेन ते मता तामसाधमाः ॥ ५९८ ॥ 
 

करेटु (२) Magpie Robin (Copsychus Saularis) 
 

काव या माणे काळे चटक करेटु होत. पखंाचंी टोके पाढंरी, अंगावर रंगीबेरंगी िठपके असतात. 
आकाशात वगेाने संचार करतात. 

 
नेहमी छायेत अगर पाणव ाच्या काठावर राहतात. ककर् श कर्कार करणारे हे करेटु 

ककर् रेटूसारखे आहेत. 
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याचंी संगती नसावी कारण हे कृतघ्न आहेत. याचें पूणार्यु य दोन वष असते. वभावजाितभेदामुळे 
ते अधम तामस होते. (५९८) 

 
अथ चतुिं श म ेणी । 

 
लोहपृ -दावार्घाट-पिक्षगुणािदवणर्न  । 

 
लोहपृ ा ि धा लोके जायंते वनभूिमषु ॥ 

ेतः कृ णा तथा नीला धू वणार्  ते मताः ॥ ५९९ ॥ 
 
िनतरां दीघर्पादा  िंकिच ुगंशरीरकाः ॥ 

दीघर्कंठा दीघर्नासा ऱ्ह वनेतर्युगा  ते ॥ ६०० ॥ 
 

ेणी चौितसावी 
 

लोहपृ दावार्घाटपिक्षगुणादी वणर्न 
 

रानामध्ये दोन तऱ्हेचे लोहपृ  िदसतात. का या पाठीचेही लोहपृ  असतात. याचंा पाढंरा, काळा, 
िनळा िंकवा धूसर वणर् असतो. (६००) 

 
कठोररवकतार्रः परुषाकृतय  ते ॥ 

ककर् शांगरुहा ा  मूढात्मान  िनि ताः ॥ ६०१ ॥ 
 
श दभीितयुताः ायो मृगया भीरव  ते ॥ 

मांसभक्षाः कणादा  िंन कायर्रता मुहुः ॥ ६०२ ॥ 
 
एकवषार् लोहपृ ा यौवनेन तु मंिडताः ॥ 

योिषत्संभोगिनरताः संततं काममेदुराः ॥ ६०३ ॥ 
 
ता ािप यौवनोपेता त्वंडभाज  िनि ताः ॥ 

जननीरिक्षताः पोता वृि भाज  कालतः ॥ ६०४ ॥ 
 
वयथूसहसंचारा नीडभाज  ते मताः ॥ 

एतेषा ंजाितभेद  कर्मेणातर् िनरू यते ॥ ६०५ ॥ 
 
पाय लाबं, बाधंा उंच, कंठ-नाक उभट लाबं, डोळे लहान, भीितदायक, मोठा आवाज करणारे 

असतात. िपसे खरखरीत असतात. मूखर्, आवाजाला िभणारे व िशकारीला िभतेर् आहेत. 
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मासं, कण वगैरे खातात. वारंवार िंन  गो ी करतात. लोहपृ  एक वषार्ने वयात आ यावर मादीशी 
सदैव संभोग करतात. इतके कामी आहेत. मादी वयात आ यावर अंडी घालून ती उबिवते. कालकर्माने 
त्यातूंन बाहेर पडलेली िपले मोठी होताच कळपाबरोबर उडतात. हे घर ात राहणारे आहेत. 
 

येथे त्याचें जाितभेद कर्माने सािंगतले आहेत. (६०५) 
 

लोहपृ ाः । (१) 
 

ते लोहपृ ा िव ेयाः ेतवणर्शरीरकाः ॥ 
ये पक्षित ांतभागे कृ णवणर्िवभूिषताः ॥ ६०६ ॥ 

 
िनतरां दीघर्पादा  दीघर्कंठयुता  ते ॥ 

अर यिननदाः ायो ऱ्ह वपुच्छसमिन्वताः ॥ ६०७ ॥ 
 
िंकिचत् थूलशरीरा  मंदगा गगने भृश  ॥ 

वयथैूः सह संचाराः जातु तैः कलहि याः ॥ ६०८ ॥ 
 

लोहपृ  (१) झainted Stork (Ibis leucocephalus) 
 

शरीर पाढंरे, पखंाचंी टोके काळी, पाय व कंठ लाबं ही लोहपृ ाची लक्षणे समजावी. बहुधा कठोर 
आवाज करणारे असतात. शपूेट लहान, शरीर थूल, आकाशात संथ उडणारे, थ यासह िंहडणारे पण 
भाडंखोर आहेत. (६०८) 

 
मूढात्मानो मंदकोपाः पूणर्काम जवािन्वताः ॥ 

मध्यान्हे िनदर्या सक्ता िंन कायर्ि या  ते ॥ ६०९ ॥ 
 
मनु यवशलोला  नाथवात्स यमेदुराः ॥ 

कृच्छर्िशक्षा  ते ायः शीतल थलवािसनः ॥ ६१० ॥ 
 
कोपे तु रक्तनेतर्ा  मृदु पशार्  िनि ताः ॥ 
 
मूखर्, थोडे रागीट, पूणर्कामी व वगेवान असतात. 
 
ते माध्यान्ही झोपणारे, िंन कायर्लोलुप, माणसाळणारे, धन्यावर ेम करणारे, िशकण्यास कठीण, 

ायः शीत थळी राहणारे, मऊ पशर्, शरीर गुबगुबीत असलेले आिण रागावले असता लाल डोळे होणारे 
असतात. (६१०) 

 
कुरंटकाः । (२) 
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कुरंटकाः कृ णदेहाः ेतपक्षितभूिषताः ॥ ६११ ॥ 
 

कुरंटक (२) Black Stork (Ciconia nigra) 
 

पाढंरे व िवशाल पंख, काळा रंग, रंगीबेरंगी िठपके, पाय मध्यम उंचीचे ही कुरंटकाची लक्षणे 
आहेत. (६११) 

 
नानावणर्किंब ा ा िवशालछदमंिडताः ॥ 

नाितदीघर्पदोपेता गगने वेगगािमनः ॥ ६१२ ॥ 
 
िंकिच ीघर्नखाः ायो दीघर्कंधरसंयुताः ॥ 

ायो मनो नादा  नरावासि या  ते ॥ ६१३ ॥ 
 
िनतरां कामशीला  योिषत्पा र्िनवािसनः ॥ 

नाित थूला नाितकृशाः शीतवातािदभीरवः ॥ ६१४ ॥ 
 
साय ं ातिर्वहारोत्काः व पाहारा  ते मताः ॥ 

यौवने मदपूणार्  बलपूणार् तदा मताः ॥ ६१५ ॥ 
 
एवं कुरंटका नानारूपशीलािदभासुराः ॥ 
 
वगेवान, नखे थोडी मोठी, मान लाबं, आवाज मधुर, माणसाजवळ राहावसेे वाटते. 
 
पूणर्कामी, मा ाचं्या अवतीभोवती िंहडणारे, फार ल  िंकवा अित हाडकुळेही नाहीत. थंडी-

वाऱ्याला िभतात. सकाळ-संध्याकाळ िवहार करतात. आहार थोडा असतो. तारुण्याने उन्म  होतात ते हा 
बिल  असतात. अशा तऱ्हेच्या कुरंटकाचें रूपशील वगैरे अनेक कारचे असते. (६१५) 

 
दावार्घाटाः ॥ (१) 

 
ये धू वणार्वयवाः ेतपक्षितभूिषताः ॥ ६१६ ॥ 

 
रक्तिंबदुयुताः केिच  कृ णिंबदुिभरिन्वताः ॥ 

दीघर्पादाः कु्षदर्चंचुपुटा ते िवपुलच्छदाः ॥ ६१७ ॥ 
 
दावार्घाटा इित मता मनो ध्विनदाियनः ॥ 

िपकवन्माघवे ा नृणामामोदकािरणः ॥ ६१८ ॥ 
 
नरावासावासलोला नानानृत्य दशर्काः ॥ 
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दावार्घाट (१) सुतार Heartspotted Woodpecker 
(Hemicircus canete) 

 
(दारौ आघातयित – लाकडावर ठोके मारतो) 

 
रंग धुरकट, पखं पाढंरे, िठपके ताबंडे, काहींवर काळे िठपके, पाय लाबं, च च लहान, पखं मोठे, 

मंजूळ ध्वनी ही लक्षणे दावार्घाटाची आहेत. िपकां माणे वैशाख मासात आनंदी असून नाना कारचा नाच 
करतात. (६१८) 

 
वयथैूः सहचारा  गगने तु िवशेषतः ॥ ६१९ ॥ 

 
कामपूणार् िमताहाराः कोपमोहािदविर्जताः ॥ 
 
समूहाने िंहडतात. िवशषेतः आकाशात थ याने जातात. कामपूणर्, माणात खाणारे, राग व मोह 

नसलेले आहेत. (६१९) 
 

शतपतर्काः । (२) 
 

शतपतर्ा तु ते ेया नानादलगरु ुताः ॥ ६२० ॥ 
 
ेतकृ णावयवका रक्तचंचुपुटािन्वताः ॥ 

रक्तपादा ऱ्ह ववाला िवशालच्छदभूिषताः ॥ ६२१ ॥ 
 
नानावणर्किंब ा नानावणर्कमंडलाः ॥ 

िंकिचत् थूला  ते ायो मनु यवशविर्तनः ॥ ६२२ ॥ 
 

सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंनरावासिनवािसनः ॥ 
साय ं ातिर्वशेषेण नानानृत्य दशर्काः ॥ ६२३ ॥ 

 
शतपतर्क (२) Soutern Larger Goldenbacked Woodpecker 

(Chrysocolaptes lucidus chersonesus) 
 

अनेक पाक याचें पखं असलेले, अवयव पाढंरे काळे, चोच लाल, पाय लालबुंद, शपूेट थोटे, पंख 
मोठे असलेले शतपतर्क ओळखावे. 

 
रंगीबेरंगी िठपके, अनेक रंगाचंी वतुर्ळे याचं्या अंगावर असतात. थोडे ल , मनु यवश होणारे, गोड 

श द आवडणारे, नेहमी मनु यव तीच्या नजीक राहतात. िवशषेेकरून सकाळी व संध्याकाळी तऱ्हेतऱ्हेने 
नाचतात. त ड व आवाज सुंदर असतो. (६२३) 
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मनो ध्विनवकतर्ा  संततं ते कीिर्तताः ॥ 
वसंते पु तनव ातपे क्लांतदेहकाः ॥ ६२४ ॥ 

 
सुखिशक्षा वाग्युता  नाथवात्स यमंिडताः ॥ 

छायावासैकिनरताः शीतल थलवािसनः ॥ ६२५ ॥ 
 
यथूचाराः श दभीताः ातः साय ंिवहािरणः ॥ 

एवं नानावणर्का  जायंते वनभूिमषु ॥ ६२६ ॥ 
 
वसंत ऋतूत पु  होतात. उन्हाने लान होतात. चटकन िशकतात; बोलतात. मालकाला लळा 

लावतात. छायेतच राहतात. थंड देशात व ती असेत. कळपाने िंहडतात. आवाजाला िभतात. सकाळ-
संध्याकाळ िवहार करतात. असे अनेक तऱ्हेचे–रंगाचें शतपतर्क अरण्यातं असतात. (६२६) 

 
एतेषा ंयोिषतः ायः पंुिभ तु यगुणादयः ॥ 

िनतरां शांतिच ा  नानालीलासु लालसाः ॥ ६२७ ॥ 
 
एतेषा ंपरमं चायुः साधर् यमुदीिरत  ॥ 

जाित वभावादेते तु गिदता तामसाधमाः ॥ ६२८ ॥ 
 
मा ा नरासारख्याच असतात. शातं, िनरिनरा या कर्ीडा करण्यात तरबेज व त्याचंी आवड असते. 

याचें आयु य पाच वष आहे. जाित वभावामुळे ते तामसाधम समजले जातात. (६२८) 
 

अथ पंचिंतर्श म ेणी 
 

खंजरीट–भर ाज–किंलग–पिक्ष–गुणािदवणर्न  । 
 

खंजरीटा भर ाजा ि िवधा वनभूिमषु ॥ 
किंलगाि िवधाः ायो जायंते शांतमानसाः ॥ ६२९ ॥ 

 
एते िमथः समगुणा वणर्भेदयुता अिप ॥ 

ऱ्ह वकाया मंजुनादा लीलासु तत्पराः ॥ ६३० ॥ 
 

ेणी पि तसावी 
 

खंजरीटभर ाजकिंलगपिक्षगुणािद वणर्न 
 

रानामध्ये खंजरीट व भार ाज दोन कारचे आढळतात. (६३०) 
 
गगने यथूचारा  छायावासैकतत्पराः ॥ 
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सुखिशक्षा बुि मंतो नाथवात्स यमंिडताः ॥ ६३१ ॥ 
 
किंलगही ायः शातं असलेले तीन कारचे िदसतात. याचंा वणर्भेद असला तरी दोघाचें गुण 

सारखे आहेत. देह लहान, नाद मंजूळ, दयंगम कर्ीडाकौश य, कळपाने गगनिवहार ही याचंी लक्षणे होत. 
(६३१) 

 
हेमंते च वसंते च तेषा ंकामः कीिर्ततः ॥ 

एकवषर्ः परं त्वेते यौवनेन िवभूिषताः ॥ ६३२ ॥ 
 
योिषत्संयोगमासा  ता वंड दशीलकाः ॥ 

अंडा ाताः पोतका तु जननीरिक्षताः कर्मा  ॥ ६३३ ॥ 
 
वृि मासा  िविवधलीला यौवनमेदुराः ॥ 

नयनानंददा नृणा ंयुवतीनां िवशेषताः ॥ ६३४ ॥ 
 
छायेत राहणेच आवडते. सहज िशकणारे, बुि मान, वािम ेमी असतात. 
 
याचंा समागमकाल हेमंत आिण वसंत ऋतू आहे. एक वषार्त वयात येतात. मादीने अंडी घात यावर 

ती त्यासं पखं फुटून समथर् होईपयत पोसते. माणसाचं्या डो यासं आनंददायी, िवशषेतः ि यानंा फार 
आनंद देणारे िदसतात. (६३४) 

 
खंजरीटाः । (१) 

 

खंजरीटाः कृ णकाया िनतरा ंदीघर्पुच्छकाः ॥ 
भृशं मृदु पशर्देहा मनो च्छदभूिषताः ॥ ६३५ ॥ 

 
भृशवेगसमायुक्ता गगने यथूचािरणः ॥ 

छायावासैकलोला  नरा  भीितयुता  ते ॥ ६३६ ॥ 
 
िशिक्षता मृदुता ंयांित मंजुवाच  िनि ताः ॥ 

मनो गितमान्या  संततं मानसाः ॥ ६३७ ॥ 
 
कु्ष ृ कदिर्थताः श  जलपानरता  ते ॥ 

सुखगर्ा ा मांसभक्षाः फलदध्यािदभोिजनः ॥ ६३८ ॥ 
 

खंजरीट (१) Large Pied Wagtail (Motacilla Maderas Patensis) 
 

शरीर काळे, शपूेट लाबं, गुबगुबीत पखं, देखणे ही खंजरीट लक्षणे आहेत. 
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अत्यंत वगेवान, थ याने आकाशगमन करणारे, केवळ छायेत राहणे आवडणारे, माणसासं िभणारे 
आहेत. पण िशकिवले तर सौ य होतात. वाणी मधुर असते. गती सुंदर, सदा आनंदी असतात. क्षधुातृषेने 
याकूळ होतात. पाणी िपणे आवडते. पकडण्याला सोपे, मासं खाणारे, फळे, दही, अ भक्षक आहेत. 

 
पूणर्कामी अस याने सतत मा ासंह िंहडतात. (६३८) 
 
कामपूणार्  सततं ते मताः पा र्योिषतः ॥ 

व पकोपयुता जातु सवर्पिक्षिहते रताः ॥ ६३९ ॥ 
 
वनादेन तृणां श  शुभाशुभिनवेदकाः ॥ 

 
खंजनाः । (२) 

 
खंजना ते समाख्याता ये भृशं नीलवणर्काः ॥ ६४० ॥ 

 
थोडे रागीट असतात. सवर् प याचें िहत करणारे असतात. आप या आवाजाने मनु यास शुभाशुभ 

सुचिवतात. (६३९–६४०) 
 
िंकिच ुगंशरीरा  दीघर्चंचुपुट याः ॥ 

िवशालपक्षितयुता मनो ध्विनमािनताः ॥ ६४१ ॥ 
 
वयथैूः सह वासा  गगने दूरगािमनः ॥ 

शीतल थलवासा  श दभीता  ते मताः ॥ ६४२ ॥ 
 
सुखिशक्षाः सुल या  संततं मानसाः ॥ 

व पकामाः व पमदा नानालीलासु तत्पराः ॥ ६४३ ॥ 
 
नाथवात्स यवंत  सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 

साय ं ातिर्वशेषेण यथूसंचािरणो मताः ॥ ६४४ ॥ 
 
रक्तिंब ंकनोपेता मनु यवशकांिक्षणः ॥ 

रक्तचंचुपुटाः केिचदर्क्तपादतला  ते ॥ ६४५ ॥ 
 
कािमन्या ेषलोला  संततं यौवने मताः ॥ 
 

खंजन (२) White Wagtail (Motacilla alba) 
 

िन या रंगाचे, िंकिचत उंच असलेले ते खंजन होत. चोच लाबं, पंख िव तृत, मनोहर आवाज 
असतो. कळपाने िंहडणारे, आकाशात दूरवर िंहडणारे, थडं देशात राहणारे, आवाजाला िभणारे आहेत. 
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सहज िमळणारे व लवकर िशकणारे असतात. व पकामी, थोडे उन्म , अनेक कर्ीडा वीण, मालकावर 
ीती करणारे, सवर्पिक्षिहतकारक असतात. 

 
ामुख्याने सकाळी व संध्याकाळी कळपाने िंहडतात. अंगावर ताबंडे िठपके असतात. मनु याची 

ताबेदारी आवडते. काहींची चोच लाबं व पायाचें तळवे लाल असतात. 
 
तारुण्यामध्ये मादीला आिंलगन देण्यास फार आसक्त असतात. (६४५) 
 

याघर्ाटाः । (१) 
 

याघर्ाटा  ि धा ोक्ता िनतरां शांतमानसाः ॥ ६४६ ॥ 
 

याघर्ाट (१) Lesser Coucal (Centropus bengalensis) 
 

शातं वभावाचे याघर्ाट दोन कारचे आहेत. (६४६) 
 
ेतकृ णांगसंयुक्ता रक्तिंब ंकना  ते ॥ 

रक्तचंचुपुटोपेताः िंकिच ीघर्पदा मताः ॥ ६४७ ॥ 
 
ऱ्ह ववाला मृदु पशार् नयनानंददाियनः ॥ 

छायावासैकिनरताः सुमवृक्षिनवािसनः ॥ ६४८ ॥ 
 
कु्ष ृ शीता तपािद यो भीता  पिरकीिर्तताः ॥ 

सांत्ववाक्यरता िनत्य ंमनु यावासलोलुपाः ॥ ६४९ ॥ 
 
पाढंरे-काळे शरीर व लाल िठपके असलेले. त्याचंी चोच ताबंडी, पाय थोडे लाबं, शपेटी लहान, 

नयनमनोहर व गुबगुबीत असतात. छायेत राहणारे, फु  वृक्षावंर व ती करणारे आिण क्षधुा-तृषा-उन्हाने 
याकूळ होणारे, हणूनच िभतेर् असतात. (६४९) 

 
जलकर्ीडारता ैव मध्यान्हे तु िवशेषतः ॥ 

वसंते यौवनोन्म ा मनो ध्विनमािनताः ॥ ६५० ॥ 
 
संगीत वणासक्ताः सुखिशक्षा  िनि ताः ॥ 
 
सातं्वनाचे श द ि य असून माणसाजवळ लाघवी असतात. जलिवहार िवशषेतः माध्यान्ही 

आवडतो. वसंत ऋतूत माज येऊन मंजूळ आवाज करतात. गाणे ऐकून त ीन होतात. यासं िशकिवणे सोपे 
असते. (६५०) 
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भर ाजाः । (२) 
 

भर ाजा  ते ेयाः िंकिच ुगंशरीिरणः ॥ ६५१ ॥ 
 
नीलवणार्वयवकाः ेतिंब ंकनािन्वताः ॥ 

ेतचंचुपुटोपेता ऱ्ह वपादा  ते मताः ॥ ६५२ ॥ 
 
िवशालपक्षितयुगाः सुमवृक्षिनवािसनः ॥ 

मनो गंधसंयुक्ता ते मनो िननादकाः ॥ ६५३ ॥ 
 

भर ाज (२) Crow–Pheasant or Couca 
(Cintropus Sinensis) 

 
िंकिचत उंच, नीलवणर्, पाढंरे िठपके ही भर ाजलक्षणे आहेत. चोच पाढंरी, पाय लहान, पंख 

िव तृत, फुले असले या वृक्षावंर राहतात. शरीर सुगंधी असते. आवाज मधुर असतो. (६५३) 
 
सुखिशक्षाः मृितयुता नरानंदिववधर्काः ॥ 

दीघर्दृि युताः ायो जलकर्ीडारता  ते ॥ ६५४ ॥ 
 
सांत्ववाक्यपरा िनत्य ंनाना गुणािन्वताः ॥ 

मृगयारिसका नृणामावासाभरणा मताः ॥ ६५५ ॥ 
 
चटकन िशकतात. मृती चागंली, माणसाचा आनंद वाढिवतात. दृ ी प ेदार असून 

जलकर्ीडाि य, ेमळ श दाचें लोभी, अनेक गुणसंप  असतात. मृगयारिसक व माणसाचं्या गृहाचे भषूण 
आहेत. (६५५) 

 
किंलगाः । (१) 

 
किंलगपिक्षणः ायः िंकिचधर् वशरीरकाः ॥ 

कृ णपुच्छसमायुक्ता हिरदर्ाच्छद भासुराः ॥ ६५६ ॥ 
 
हिरदर्ावणर्कंठा  ते मताः शांतचेतसः ॥ 

नानािवहारलोला  वसंते मदमेदुराः ॥ ६५७ ॥ 
 
नरावासावासलोलाः श दभीता  िनि ताः ॥ 

कामवृि कराः पंुसा ंयुवतीना ंिवशेषतः ॥ ६५८ ॥ 
 

किंलग (१) Large Desert Lark (Alaemona alaudipes) 
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किंलग पक्षी ायः लहान असतो. शपेटी काळी, पखं िपवळे, कंठही िपवळा असून वृ ी शातं असते. 
अनेक तऱ्हेच्या कर्ीडा करणारे, िनःसंशय आवाजाला िभणारे, पुरुषाचंा िवशषेेकरून ि याचंा काम 
वाढिवणारे आहेत. (६५८) 

 
कोपसंरक्तनयनाच्छायासेवनतत्पराः ॥ 

फलमांसािदभक्षा  मेघायुक्ता  कीिर्तताः ॥ ६५९ ॥ 
 
कर्ोधामुळे डोळे लाल, छायेत राहण्याची आवड, फळे मासं इत्यादी खाणारे व बुि मान असतात. 

(६५९) 
 

भृंगाः । (२) 
 

िनतरां ऱ्ह वकाया तु भृंगा ते पिरकीिर्तताः ॥ 
कृ णवणार्  नीला  ऱ्ह ववालिवभूषणाः ॥ ६६० ॥ 
 

भृंग (२) Eastern Calandra Lark 
(Melanocorypha bimaculata) 

 
अगदी लहान, काळे िंकवा िनळे, लहान िपसाऱ्याचे ते भृगं समजावे. (६६०) 
 
वसंते िनतरां मंजुगानलोला  ते पर  ॥ 

ेतकंठयुताः केिच  माधवे पुि संयुताः ॥ ६६१ ॥ 
 
मध्यान्हे िनदर्या युक्ता तेजोरूपिवभूिषताः ॥ 

सवर्पिक्षिहताः ायो नाथवात्स यमंिडताः ॥ ६६२ ॥ 
 
दिधक्षीरा ािदलोलाः फलमांसािदतत्पराः ॥ 

वयथूसिहताः कामं गगने दूरगा मताः ॥ ६६३ ॥ 
 
श दभीता मंजुनेतर्ाः कोपमोहािदविर्जताः ॥ 
 
वसंत ऋतूत मंजूळ गायन करतात. काहींचा गळा पाढंरा असतो. वैशाखात पु  होतात. माध्यान्ही 

झोपतात. तेज वी व देखणे असतात. ायः सवर्पिक्षिहतकर आहेत. मालकावर ेम करतात. दही, दूध, 
अ ादी फार आवडते. फळे; मासंही खातात. आप या कळपासह आकाशात लाबं प ा मारतात. 
आवाजाला िभतेर्, सुंदर डो याचें, शातं व मोह नसणारे असतात. (६६३) 

 
धू याटाः । (३) 

 
ये ेतकंठा िनतरा ंमनो च्छदभूिषताः ॥ ६६४ ॥ 
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िनतरां दीघर्वाला  गानलोला  ये पर  ॥ 

ते तु धू याटकाः ोक्ता नयनानंददाियनः ॥ ६६५ ॥ 
 
गगने वेगगतयः श चुंलभािषणः ॥ 

कामपूणार्ः कामदा  योिषत्पा ार्  िनि ताः ॥ ६६६ ॥ 
 
जलपानैकिनरताः श त् लवने रताः ॥ 

मध्यान्हे क्लातंदेहा  मनु यवशविर्तनः ॥ ६६७ ॥ 
 
व पिनदर्ाः व पकोपाः कोपे रक्तािक्षसंयुताः ॥ 

हंससूयार्िदवाच  सुखिशक्षा  ते पर  ॥ ६६८ ॥ 
 

धू याट (३) Indian Crested Lark 
(Galerida Cristata) 

 
पाढंऱ्या ग याचे, सुंदर पंखाचें, लाबं शपूेट, संगीति य धू याट असतात. िदसायला सुरेख 

असतात. गगनात वगेाने जातात. िचविचवाट करतात. 
 
पूणर्कामी, कामदायक अतएव मा ाबंरोबर िंहडतात. जलपान फार आवडते व जलतरणपटू 

आहेत. दुपारी लान होणारे, माणसाला वश होणारे आहेत. झोप व कर्ोध थोडा असतो. रागावले की डोळे 
लाल होतात. हंस, सूयर् इत्यादी श द झटकन िशकतात. धन्यावर ेम करतात. ते सद्गुणी आहेत. (६६८) 

 
नाथवात्स ययुक्ता  ते मताः स गुणािन्वताः ॥ 

ाय ैषा ंयोिषत तु पंु तु यगुणशीलकाः ॥ ६६९ ॥ 
 
संुदयर्ः शांतिच ा  िवलासैकपरायणाः ॥ 

सुखल याः शीघर्िश याः नयनो ासकािरणः ॥ ६७० ॥ 
 
वनाथपा र्संचारलीला लोला  िनि ताः ॥ 

एतेषा ंपरमं चायुः साधर् यमुदीिरत  ॥ ६७१ ॥ 
 
वभावा ाितभेदेन ते मता तामसो माः ॥ 

 
अथ ष िंतर्श म ेणी । 

 
लवािद–पिक्ष–गुणवणर्न  । 

 

लवादयः ष िवधा तु जायंते पिक्षणो वने ॥ ६७२ ॥ 
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मनु यावासलोला  ेताः कृ णा  धू काः ॥ 

केिचदर्क्तशरीरा  नानामंडलिंबदुकाः ॥ ६७३ ॥ 
 
शांता िविवधलीलासु तत्परा गायका  ते ॥ 

छायावासैकलोला  वयथूसिहता  ते ॥ ६७४ ॥ 
 
याचं्या मा ाचें गुण व वागणूक नरां माणे आहे. त्या िदसायला सुंदर, शातं, िवलािसनी, लौकर 

िशकणाऱ्या, िमळण्यास सुलभ आिण नयनमनोहर असतात. 
 
आप या नराबरोबर िंहडतात, बागडतात. याचें आयु य अडीच वष असते. वभाव आिण 

जाितभेदामुळे ते तामसो म समजले जातात. 
 

ेणी छि सावी 
 

लवािद–पिक्षगुणवणर्न 
 

अरण्यात लव इत्यादी सहा कारचे पक्षी आहेत. ते सवर् मनु यव तीजवळ राहणारे, पाढंरे, काळे 
धू वणर्, काही लाल रंगाचे आिण अनेक वतुर्ळाकार िठपके असलेले िदसतात. शातं, कर्ीडाकुशल, गायक, 
छायेतच राहण्यास उत्सुक आिण कळपाने िंहडणारे असतात. (६७४) 

 
सुखिशक्षा बुि युता नाथवात्स यमंिडता ॥ 

एकवषार् यौवना ा योिषत्संगमलालसाः ॥ ६७५ ॥ 
 
लौकर िशकणारे, धन्यावर ीती करणारे आहेत. एक वषार्मध्ये ते तारुण्यात येऊन रितकर्ीडेला 

योग्य होतात. (६७५) 
 
हेमंते च वसंते च तेषा ंकामो मदोत्कलः ॥ 

तदानीमेव ता वंडजनका  कीिर्तताः ॥ ६७६ ॥ 
 
जाताः पोता  जननीरिक्षता  कर्मेण ते ॥ 

वृि मासा  नयनानंददा  कीिर्तताः ॥ ६७७ ॥ 
 
एतेषा ंजाितभेद  कर्मेणातर् िनरू यते ॥ 
 
हेमंत व वसंत ऋतंूत ते अत्यंत कामी बनतात. त्याच वळेी जननकालास ारंभ होतो. मादी 

िपलास अं ापासून पोसते. (सवर् प याचंा हा साधारण िनयमच आहे.) मोठे झा यावर देखणे िदसतात. 
याचंा जाितभेद कर्माने सागंतो. (६७६–७७) 
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लवाः । (२) 
 

लोिहताक्षाः लवा ेयाः ेतांगरुहभूिषताः ॥ ६७८ ॥ 
 
ेतपादा ऱ्ह वपतर्ा रक्तिंब ंिचता तु वा ॥ 

संततं चोध्वर्दर् ारः वयथूसिहता  ते ॥ ६७९ ॥ 
 
नाथवात्स ययुक्ता  शांतात्मान  िनि ताः ॥ 

मध्यान्हे िनदर्या युक्ताः ातः साय ंिवहािरणः ॥ ६८० ॥ 
 

लव (१) Spottedbilled or Grey Pelican 
(Pelecanus philippensis) 

 
ताबं ा डो याचें लव होत. त्याचें पखं पाढंरे, पाय पाढंरे, िपसे लहान िंकवा लाल िठपके 

असतात. (६८०) 
 
मनो कंठनादा  दिधक्षीरािदतत्पराः ॥ 

छायावासरता ािप वािरकर्ीडापरा  ते ॥ ६८१ ॥ 
 
नेहमी वर पाहणारे, थ याने राहणारे, मालकावर ेम करणारे व शातं असतात. 
 
दुपारी झोपून सकाळ-सायंकाळ िवहार करतात. कंठध्वनी सु ा य. दही, दूध इत्यादी आवडणारे. 

छायेत राहणारे व जलकर्ीडा करणारे आहेत. (६८१) 
 

िति िरः । (२) 
 

िनतरां नादा ये ये कंठे ेतवणर्काः ॥ 
रक्ताः कृ णा तथा धू ा िवशालच्छदभूिषताः ॥ ६८२ ॥ 

 
ते िति िरखगाः ोक्ताः सूयर्हंसािदभाषणाः ॥ 

िनतरां शांतिच ा  गगने दूरगािमनः ॥ ६८३ ॥ 
 
वयथूसिहताः ातः सायंकाले च कीिर्तताः ॥ 

 
िति िर (२) Black Partridge (Francolinus francolinus) 

 
मनोवधेक आवाज, पाढंरा-ताबंडा-काळा-धुरकट रंग, मोठे पंख िति रीची लक्षणे जाणावीत. सूयर्, 

हंस इत्यादी श द करतात. शातं, आकाशात लाबं जाणारे, सकाळ-संध्याकाळ थ याने िंहडताना िदसतात. 
(६८३) 
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सुखिशक्षा बुि मंतः संततं मानसाः ॥ ६८४ ॥ 

 
वसंते पुि भाज  सवर्पिक्षिहते रताः ॥ 

पूणर्कामाः व पमदा योिषत्पा ार्  िनि ताः ॥ ६८५ ॥ 
 
मोहकोपािदहीना  नाथ ीितयुता  ते ॥ 
 
त्विरत िशकणारे, बुि मान, नेहमी आनंदी, वसंतात पु  होणारे व सवर् पिक्षिहतकारक असतात. 

पूणर्कामी हणून थोडे माजोरी आिण मा ासंह िंहडणारे आहेत. कोपमोहरिहत, मालकास लळा लावणारे 
असतात. (६८५–८६) 

 
कु ु भाः । (३) 

 

ते थूलकाया िनतरां धू वणर्शरीिरणः ॥ ६८६ ॥ 
 
दीघर्वालाः कृशपदा िवशालच्छदभूिषताः ॥ 

ते कु ु भाः समाख्याताः शांतिच ा  ते मताः ॥ ६८७ ॥ 
 
संुदरांगा  िविवधिवलासैकपरायणाः ॥ 

सुखिशक्षा नादा यनूा ंकाम दा  ते ॥ ६८८ ॥ 
 
नाथवात्स यवंत  कोपमोहािदविर्जताः ॥ 
 

लावाः । (४) 
 

ेतवणर्शरीरा ते कृ णवणर्पततर्काः ॥ ६८९ ॥ 
 

कु ु भ (३) Eased Pheasant (Crossoptilon crossoptilon) 
 

थूल देही, धुरकट रंगाचे, मो ा शपेटीचे, लहान पाय व पखं मोठे असलेले ते कु ु भ होत. 
 
िदसायला सुंदर, नानािवलास वीण, सहज िशकणारे, आवाज सुंदर व तरुणानंा काम उत्प  

करणारे आहेत. मालकावर ेम करतात. हे कर्ोधमोहरिहत आहेत. (६८९) 
 
अथवा कृ णदेहा ते ेतपतर्समिन्वताः ॥ 

एवं नानावणर्पतर्देहा लावा िविनि ताः ॥ ६९० ॥ 
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लाव (४) Common or Grey Quail (Coturnix coturnix) 
 

पाढंरा रंग, पखं काळे िंकवा काळा रंग व पखं पाढंरे असे नाना कारचे लाव आहेत. (६९०) 
 
शांतात्मानो मृदु पशार् मध्यान्हे क्लांतदेहकाः ॥ 

वािर लविवलोला  छायािनदर्ापरायणाः ॥ ६९१ ॥ 
 
शातं, गुबगुबीत, माध्यान्ही मलूल होणारे, जलकर्ीडासक्त, छायेत झोपणारे, काम वाढिवणारे, 

धन्यावर ीती करणारे आहेत. (६९१) 
 
कामवृि करा ैते नाथवात्स यमंिडताः ॥ 

कामपूणार् भृशं म ाः वयोिषत्सिहता  ते ॥ ६९२ ॥ 
 
मेघाडंबरभीता  मनो कलनादकाः ॥ 
 
पूणर् काम अस याने उन्म  असून मा ासंह िफरतात. मेघगजर्नेला िभतात. मंजुळ कलवर 

करतात. (६९२) 
 

कोय यः । (५) 
 

कोय य ते िव ेया येषामंगेषु िनत्यशः ॥ ६९३ ॥ 
 
अध ोध्व कर्माच् ेतः कृ ण  पिरदृ यते ॥ 

ते सव शांतिच ा  सवर्पिक्षिहते रताः ॥ ६९४ ॥ 
 

कोय ी (५) Redwattled Lapwing (Vanellus indicus) 
 

ज्याचं्या शरीरावर कर्माने खाली आिण वर पाढंरा व काळा रंग िदसतो ते कोय ी समजाव.े काळा–
पाढंरा िंकवा ताबंडा– पाढंराही रंग िदसतो. ते सगळे शातं, सवर् प याचं्या िहताची इच्छा करणारे आहेत. 
(६९४) 

 
कोपमोहािदहीना  मंजुनादिवभूषणाः ॥ 

नाथवात्स युक्ता  नानालीला दशर्काः ॥ ६९५ ॥ 
 
पाळणाऱ्यावर ेम असते. अनेक कारच्या वाकु या दाखिवतात. (६९५) 
 
वयथूवासिनरता गगने दूरगािमनः ॥ 

वसंते पु देहा  योिषत्पा ार्  िनि ताः ॥ ६९६ ॥ 
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कळपाने राहतात. आकाशात फार दूर जातात. वसंत ऋतूत पु  बनून खातर्ीने मा ाचं्या 
घोळक्यातं िदसतात. (६९६) 

 
हारीताः । (६) 

 

रक्तकृ ण ेतनीलवणार् ा ऱ्ह वकायकाः ॥ 
संततं कर्कारकरा महीधरतटा याः ॥ ६९७ ॥ 

 
हारीत (६) Common Green Pigeon (Treron Phoenicoptera) 

 
ताबंडे, काळे, िहरव,े िनळे, लहान िदसणारे, नेहमी कर् कर् आवाज करणारे, वृक्षाचं्या श ावंर 

राहणारे ते हारीत हणावे. (६९७) 
 
वषार्काले पुि भाजो दीघर्नादा  ते मताः ॥ 

वयथूसिहताः ायो गगने दूरगािमनः ॥ ६९८ ॥ 
 
वषार् ऋतूत पु  होतात व मोठा आवाज करीत असतात. थ याने राहतात. आकाशात दूरवर 

जातात. (६९८) 
 
नाना लुितरता िनत्य ंवािरकर्ीडासुलोलुपाः ॥ 

श दभीताः शांतिच ा मृगयाभीरव  ते ॥ ६९९ ॥ 
 
आतपे क्लांतदेहा  शीतवातािदभीरवः ॥ 

सुखिशक्षा सुखगर्ा ा नाना गुणािन्वताः ॥ ७०० ॥ 
 
आवाजाला व िशकारीला िभतात. शातं वृ ीचे आहेत. उन्हाने पगतात. थंडी, वाऱ्याला िभतेर् 

आहेत. सहज पकडले जाणारे, लौकर िशकणारे आिण अनेक स गुणानंी संप  आहेत. (७००) 
 

शा पिरसमाि तः ॥ 
 

एवं नानािवधगुणाः जायंते वतर्कादयः ॥ 
नानावणर्समोपेता मनु यवशविर्तनः ॥ ७०१ ॥ 

 
रूपतः कायर्भेदेन शतशोऽथ सह शः ॥ 

नानावृक्षिवभूषा  राजन्ते वनभूिमषु ॥ ७०२ ॥ 
 
हंसा ा  लवांता ये गिदताः पिक्षणः कर्मा  ॥ 

तेषा ंकामांकुशािद तु कृच्छर्दृ यो िविनि तः ॥ ७०३ ॥ 
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ीपंुभदिकर्या ािप ीणां च जघनािदक  ॥ 

रजः ाव ैव भृशमदृ यः िकल मानवैः ॥ ७०४ ॥ 
 

शा पिरसमा ती 
 

अशाच कारचे अनेक तऱ्हेच्या गुणानंी संप  असलेले वतर्कादी पक्षी, अनेक रंगाचें, मनु यास वश 
होणारे, रूप व कायर्भेदामुळे शकेडो, हजारो असून ते रानातं अनेक वृक्षासं शोभिवणारे आहेत. 

 
हंसापंासून लवापंयत जे पक्षी कर्माने सािंगतले त्याचंी रितकर्ीडा पाहायला िमळणे मोठे कठीण 

आहे. नर-मादीभेद, मा ाचें जननिदर्य, रजः ाव आदी माणसासं जवळ जवळ अदृ यच आहे. (७०४) 
 
िंसहा ानां तु तत्सव प ं दृ यमुदीिरत  ॥ 

सू मधीिभरत तासामृतुकालो रितकर्मः ॥ ७०५ ॥ 
 
ृंगारलीलािविवधाः कोपशांत्यािदभाषण  ॥ 

गभर् ाि त  तत् ावः पूणर्गभार्िदकं कर्मा  ॥ ७०६ ॥ 
 
िचरं पिरचया ोध्य तिंदिगमृदूिक्तिभः ॥ 

सव मृगा िवहंगा  िशिक्षता गुणमंिडताः ॥ ७०७ ॥ 
 
पर पर नेहभाजो ये ये संपिरकीिर्त ताः ॥ 

ते था या ैकपालीषु िभ ा ते तु पृथक् पृथक् ॥ ७०८ ॥ 
 
िंसह वगैरे पशूचें ते सवर् प  िदसते. हणून कुशागर्बु ीच्या जाणत्यानंी त्याचंा ऋतुकाल, 

रितकर्ीडाकर्म, नाना कारच्या शृगंािरक चे ा, रागाने, शातंपणाने बोलणे, गभर्धारणा, त्याचा ाव, पूणर् गभर् 
इत्यादी सवर् गो ी िचरपिरचयाने तसेच गोड बोलून जाणा या व त्याचें इंिगत जाणाव.े या सवर् जातींच्या 
पशु-प यापैंकी जे िशकिव यावर गुणी होऊन एकमेकावंर ेम करतात; असे सािंगतले ते एकतर् ठेिवले तर 
चालतील परंतु बाकीचे वगेवगेळेच ठेवावेत. (७०८) 

 
दूरपािलषु च था या रिक्षत या  यत्नतः ॥ 

पंजरािदषु कूटेषु ासादो ानभूिमषु ॥ ७०९ ॥ 
 
वापीकूपसमीपेषु िशिक्षता ते मृगादयः ॥ 

थापनीयाः कर्मेणैते हंसा ा  िवशेषतः ॥ ७१० ॥ 
 
िंपजरे, सापळे राजवा ाजवळील बगीचा, िवहीर, कुवे यातं िशकिवलेले ाणी व पक्षी ठेवावते. 

िवशषेतः हंसािदकासं पाळावे. (७१०) 
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ऋतुभेदेन ते सव िभ ाहारा  िनि ताः ॥ 
त  ात्वा नृप े ाः रक्षयेयुः यत्नतः ॥ ७११ ॥ 

 
ऋतुभेदाने त्याचंा आहार बदलतो हे जाणून राजाने ते ते खाणे देऊन त्याचें यत्नाने रक्षण करावे. 

(७११) 
 
ायेणैवं शु योिनजिनताना ंपतितर्णा  ॥ 

मृगाणामिप शीलािदवणर्नं पिरगंुिफत  ॥ ७१२ ॥ 
 
या िठकाणी शु  योिनज पक्षी आिण पशू याचें शीलादी वणर्न केले आहे. (७१२) 
 
संकीणर्योनयः केिच ायंते िवहगाधमाः ॥ 

तेषु केिचदर् यरूपाः केिच कृतरूपकाः ॥ ७१३ ॥ 
 
संकीणर् योनी पक्षीही काही चागंले िदसणारे तर काही बेडौल िदसतात. (७१३) 
 
नानाजाितगुणोपेता नानाहारािभकांिक्षणः ॥ 

शुभिंन िकर्योपेता देशकालािदभेदतः ॥ ७१४ ॥ 
 
त्याचं्या जाती अनेक, गुण िभ  िभ , आहार भेद, चागं या-वाईट गो ी करणारे, 

देशकालािदभेदाने झा या आहेत. (७१४) 
 
जलिधनदनदीमहीधर्सानु– 

थलवनवृक्षरसाकर् वातभेदैः ॥ 
 
जगित िविवधदेशकायर्भेदैः ॥ 

अिप िवहगा  मृगा  िभ रूपाः ॥ ७१५ ॥ 
 
समुदर्–मो ा न ा–नदी–पवर्त–िशखर–जमीन–रान–वृक्ष–रस–उ णता–वाय ू याचं्या 

िभ तेने तसेच अनेक कारची काय व देशिभ तेनेही पशू व पक्षी अनेक रंग-रूप-गुण व वागणुकीचे 
िदसतात. (७१५) 

 
तेषा ंतेषा ं वीयबु या मृगाणा  ॥ 

नानावणार्हारगत्यािदभेदाः ॥ 
 
ायो रूपारावमू यािदका  ॥ 

िव य वीर् य बोध्याः कर्मेण ॥ ७१६ ॥ 
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त्या पशुप याचें रंग–आहार–चालणे–रूप–ध्वनी–मोठेपणा वगैरे वणर्न वतःच्या बु ीने मी 
सािंगतले आहे. ते िव ानानंी पाहून पशु-पक्षी जाणावते. (७१६) 

 
शौडभूिभबलशासना या– 

तन्मनः कमलसूयर्पादकैः ॥ 
 
वणर्नकर्मपदैमर्या कर्मा – 

गंुिफतं िह मृगपिक्षशा क  ॥ ७१७ ॥ 
 
शौड राजाच्या आ ेने त्याच्या मनोरूपी सूयर्िवकासी कमळाला सूयर्िकरणां माणे वणर्नाच्या 

कर्मरूपी िकरणानंी मी मृगपिक्षशा  रिचले. (७१७) 
 

इित मंडकगर्ामवािसना ीहंसदेवेन िवरिचते मृगपिक्षशा े  
नानािवधपिक्षजाित वरूपािदवणर्नं नाम 

ि तीयो भागः ॥ 
 
या माणे मंडक गर्ामवासी ीहंसदेवाने रिचले या मृग-पिक्ष-शा ातील नानािवध 

पिक्षजाित वरूपािदवणर्न नावाचा  
ि तीय भाग समा त. 
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पिरिश  १ 
 

अक्षरानुकर्मिणका 
 

(श दापुढील आकडे पृ ाचें आहेत.) 
 

अ 
अच्छभ  
अज 
अन  वान 
अवार् 
अ  
आ 
आखु 
आखुभकु्  
आटी 
आतायी 
आत्मघोष 
इ 
इभ 
ई 
ईहामृग 
उ 
उक्षा 
उंदुरू 
उलूक 
उ टर् 
ऋ 
ऋक्ष 
ऋषभ 
ए 
एडका 
एण 
ओ 
ओतु 
क 
कंदली 
किप 
कपोत 

करट
करेटु 
ककर् रेटु 
कलिंवक 
कलरव 
कलहंस 
किंलग 
क  
काक 
काकोल 
कादंब 
कासर 
िककीिदिव 
िकटी 
कीर 
कीश 
कु ु ट 
कु ु भ 
कु ु र 
कंुच 
कुरंग 
कुरंटक 
कृकवाकु 
कृ णसार 
केकी 
केसरी 
कोक 
कोिकळा 
कोयि  
कोल 
कर्मेलक 
कर्ो ा 
कौिशक 
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कर् च 
ख 
खंजरीट 
खंजन 
ख ग 
खर 
ग 
गज 
गंडक 
गदर्भ 
गंधवर् 
गंधवर् 
गरुड 
गवय 
गृधर् 
गोकणर् 
गौ (गाय) 
गर्ा यमृग 
घ 
घूक 
घोटक 
घृि  
च 
चकोर 
चकर् 
चकर्वाक 
चकर्ागं 
चटक 
चमूरु 
चरणायुध 
चातक 
चाष 
िच  
िचरंजीिव 
चीन 
चुचुदंरु 
छ 
छाग 
ज 

जंबुक
त 
तरक्षु 
ता चूड 
िति िर 
तुरंग 
द 
दंतावल 
दंती 
दं टर्ी 
दाक्षा य 
दासेरक 
दावार्घाट 
दर्ोणकाक 
िदवाभीत 
ि रद 
ि पी 
ध 
धृतरा टर् 
धू याट 
धेनु 
ध्वाकं्ष 
न 
िनशाटन 
नीलकंठ 
न्यंकु 
प 
पचंा य 
पद्मी 
प गािर 
परभतृ 
परभतृ (कावळा) 
पारावत 
िपक 
पु कर 
पेचक 
पोतर्ी 
ि यक 
लव 
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लवगं 
फ 
फेरु 
ब 
बक 
बलाक 
बिलपु  
बलीवदर् 
बहीर् 
िबडाल 
बृह चकोर 
भ 
भदर्गज 
भ ूक 
भार ाज 
भजंुगभकु 
भदूार 
भृगं 
म 
मतंगज 
मयरू 
मि काक्ष 
मकर् ट 
महागं 
मिहष 
महोक्ष 
मंदगज 
मानसवासी 
माजार्र 
मूषक 
मृग 
मृगगज 
मृगदंशक 
मृगधूतर्क 
मृगराज 
मृगादन 
मृगेन्दर् 
मेदक 
मेष 

मौकुिल
र 
रंकु 
रथागं 
राजहंस 
राममृग 
रासभ 
रुरु 
रोिहताक्ष 
ल 
लाव 
लुलाय 
लोहपृ  
व 
वनि य 
वचंक 
वनौकस 
वतर्कािद 
वराह 
वलीमुख 
वातमृग 
वातायु 
वानर 
वायस 
वायसाराित 
वाह 
वाहि  
वृक 
वृष 
वृषभ 
वृि ण 
वैनतेय 
याघर् 
याघर्ाट 
श 
शतपतर्क 
शबंर 
शरभ 
शरािर 
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श य 
शशादन 
शाखामृग 
शािरका 
शादूर्ल 
शाश 
िशखावल 
शुक 
शुनक 
शृगाल 
येन 
ान 
ािव  

स 
सकृ ज 
संकीणर्गज 
सारमेय 
सारस 

सारंग
िंसह 
सूकर 
सृमर 
सैिरभ 
सौरभेय 
तोकक 
तंबेरम 
ह 
हि णी 
हय 
हिर 
हिरण 
हयर्क्ष 
ह ती 
हारीत 
हंस 
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पिरिश  २ 
 

हंसदेवाने मृगपिक्षशा  रचनेचा कर्म अमरकोषावरून घेतला असावा. कारण अमरकोशातील 
‘िंसहािदवगार्ंतील’ पशुप याचंी नाव े ायः त्याच कर्माने आढळतात. 

 
फक्त अमरिंसह ती नाव े पयार्यी– समानाथर्क वापरतो आिण हंसदेव ती नावे िभ  िभ  कार 

यक्त करणारी आहेत असे िस  करतो. याकिरता दोन्ही गंर्थातील सा य थळे खाली उ धृत केली 
आहेत– 

 
मृगपिक्षशा  अमरकोष

िंसह, मृगेन्दर्, पचंा य, िंसहो मृगेन्दर्ः पचंा यो
हयर्क्ष इत्यािद हयर्क्षः केसरी हिरः ॥
शादूर्ल, ीिप, याघर् शादूर्ल ीिपनौ याघेर्
तरक्षु, मृगादन तरक्षु तु मृगादनः ॥
ऋक्ष, अच्छभ , भ ूक ऋक्षाच्छभ भ ूकाः ॥
गंडक, खङ्ग गंडके खङ्ग खिङ्गनौ
दंती दंतावली ह ती दंती दंतावलो ह ती
ि रद इत्यािद ि रदो अनेकपो ि पः ॥

मतंगजो गजो नागः  
कंुजरो वारणः करी ॥  
इभः तंबेरमः ॥ 

तुरग, अ , घोटक इत्यािद घोटके वीित तुरग तुरंगा तुरंगमाः ॥
वािजवाहावर् गंधवर् हय सधव स तयः ॥  

उ टर्, कर्मेलक इत्यािद उ टर् कर्मेलक मय महागं॰ ॥
गदर्भ, खर, रासभ रासभा गदर्भाः खराः ॥
वराह, सूकर इत्यािद वराहः सूकरो घृि ः कोलः पोतर्ी िकिरः िकिटः ॥ 

दं टर्ी घोणी त धरोमा कर्ोडो भदूार इत्यिप ॥ 
मिहष, लुलाय इत्यािद लुलायो मिहषो वादि ष कासरसैिरभाः ॥ 
उक्षा,बलीवदर् इत्यािद उक्षा भदर्ो बलीवद ऋषभो वृषभो वृषः ॥  

अनङ्वा  सौरभेयो॰  

गौ, धेनु माहेयी सौरभेयी गौः धेनुः ॥
अज, छाग, मेष इत्यािद ब तच्छगलका अजे।

मेढोर ोरणोणार्यु मेष वृ णय एडके ॥  

मृग, कुरङ्ग, वातायु 
इत्यािद 

मृगे करंग वातायु हिरणािजनयोनयः ।
कृ णसार रुरु न्यंकु रंकु शबंर रौिहषाः ॥  
गोकणर् पषृतैण यर् रोिहता मरो मृगाः । 
गंधवर्ः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः ॥ 

चमरु कंदली इत्यािद कदली कंदली चीनश् चमूरु ि यकाविप 
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किप, लवगं इत्यािद किप लवगं लवग शाखामृगवलीमुखाः ॥  
 मकर् टो वानरः कीशो वनौकाः ॰ – ॥
सृगाल, मृगधूतर्क इत्यािद सृगाल, वचंक कर्ो ु फेरु फेरवजंबुकाः ॥  
िबडाल, माजार्र इत्यािद ओतुिर्बडालो माजार्रो वृषदंशकआखुभकु ॥  
उंदुरु, आखु इत्यािद उंदुरुमूर्षकोऽ याखुः ॥
चुचुदंर छुच्छंुदरी गंधमुख। ॥
वृक, कोक इत्यािद कोक त्वीहामृगो वृकः ॥
ान, कु ट इत्यािद कौलकेयः सारमेयो कु ु रो मृगदंशकः । 

 शुनको भषकः ा ॰ – ॥
 अथ पिक्षणः
हंस, चकर्ागं इत्यािद हंसा तु ेतगरुतश् चकर्ागंा मानसौकसः ॥  
 राजहंसा तु ते चचुं चरणैल िहतै िसताः ॥  
 कादंबः कलहंसः ॰ – ॥
कोक, चकर् इत्यािद कोक कर् कर्वाको रथागंाऽऽ यनामकः ॥  
पु कर, सारस पु करा तु सारसः ॥
बलाक, सारंग बलाका िवसकंिठका ॥
चकोर चकोरकः ॥
शरािर, आटी शरािर रािट राडु ॥
चातक, तोकक तोकक ातकः समः ॥
गरुड, वैनतेय, प गािर गरुत्मा गरुड ता य वैनतेयः खगे रः ॥  
 नागातंको िव णुरथो सुपणर्ः प गाशनः ॥  
येन, शशादन शशादनः । पतर्ी, येनः ॰ – ॥
गधृर्, दाक्षा य इत्यािद आताियिच कौ, दाक्षा यगृधर्ौ
क च, बक, क  इत्यािद कुर्ङ् कर्ौचोऽथ बकः क ः ॥
काक, करट इत्यािद काके तु करटािर बिलपु सकृ जाः ॥  
 ध्वाकं्षात्मघोषपरभृ बिलभगु्वायसा
 अिप ॥
 स एव च िचरंजीवी चैकदृि
 मौकुिलः ।
 दर्ोणकाक तु काकोलः ॥
उलूक, वायसाराित, पेचक उलूक तु वायसाराित पेचकौ ॥
कौिशक, घूक इत्यािद िदवाधंः कौिशको घूको िदवाभीतो िनशाटनः ॥  
शुक, कीर कीर शुकौ समौ ॥
पारावत, कलवर, कपोत पारावतः कलवरः कपोतः ।
वनि य, परभृत इत्यािद वनि यः परभृतः कोिकलः िपक इत्यिप
मयरू, बहीर् इत्यािद मयरूो बिर्हणो बिर्ह नीलकंठो भजंुगभकु् ॥  
 िशखावलः िशखी केकी मेघनादानुला यिप ॥ 
चाष, िककीिदवी अथ चाषः िककीिदवीः ॥
कृकवाकु, ता चूड इत्यािद कृकवाकु ता चूडः कु ु ट रणायुधः ॥  
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चटक, कलिंवक चटकः कलिंवकः यां ॥
ककर् रेटु, करेटु ककर् रेटुः करेटुः या ॥
खंजरीट, खंजन खंजरीट तु खंजनः ॥
याघर्ाट, भर ाज याघर्ाटः या भर ाजः ॥
किंलग, भृगं, धु याट किंलग, भृगं, धू याटाः ॥
लव, िति िर इत्यािद हारीतो म गुः कारंडवः लवः ॥

 िति िरः कु ु भो लावः ॥
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पिरिश  ३ 
 

मृगपिक्षशा ातील पशुप यांची वभावािद लक्षणे 
 
काही नाव े वभावदशर्क, काही शारीरलक्षणावंरून, काही गुणावंरून तर काही वशंदशर्क आहेत. 

शारीरलक्षणातं रूपही घेतले जाते. वभावदशर्क नाव ेबरीच आहेत हणून ती ारंभी िदली आहेत. 
 
प यामंध्ये वभावलक्षणे ४३ व पशूमंध्ये ती ५१ आहेत. 
 
शारीरलक्षणे प यामंध्ये एखाददुसरेच आहे तर पशूमंध्ये १५–१६ िदसतात. 
 
वरूपलक्षण पक्षी ७, पशू १० 

 
नावावरून प  अथर्. 
 

िंसहः = िहन तीित िंसहः । वणर् यत्यास (उलटे) होऊन झालेले नाव
मृगेन्दर्ः = मृगाणा ं(पशूना)ं इन्दर्ः ( े ः राजा वा)
पचंा यः = पचं ं(िव तृतं) आ यं य य – उघडा जबडा असलेला
केसरी = केसरः आयाळ असलेला
मृगादनः = पशुभक्षक 
अच्छभ  = अच्छ = वच्छ, पाढंरा, भ ः = अ वल
दंती = दात असलेला 
तंबेरम = कळपाने वावरणारा 
तुरंगः = तुरं गच्छित – दुडकी चाल चालणारा
गंधवर्ः = संगीति य 

 
गंधवार्ं माणे संचार करणारे अ  होते. परंतु ते तर्ास देऊ लाग याने इंदर्ाने त्याचें पखं काटण्याचे 

काम शािलहोतर्ावर सोपिवले. शािलहोतर्ाने त्या अ ानंा वर देऊन त्याचें पखं काटले. 
 

वाहि   = घो ाचा ेश करणारा
महोक्षः  = मोठे विंशड (कोळवे) असलेला
मृगः = मृगयित इित – गवत शोधणारा हरीण
वातमृगः = वाऱ्यासारखा वगेवान
कृ णसारः = का या रंगाचा 
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गोकणर्ः = गाईसारख्या कानाचंा
पषृ   = िठपके असलेला 
गंधवर्ः  = घो ाचंी ही एक जात – कार आहे
मृगधूतर्कः = पशूमंध्ये धूतर् – को हा
वचंक = फस या 
फेरुः = फे फे आवाज करणारा
ओतुः = अवित (रक्षित) िव ा ंआखु य :– उंदरासंाठी

िव ा राखणारा – टाकणारा 
आखुभकु्  = उंदीरखाऊ 
ईहामृग = नेहमी भकेुलेला (ईहा = इच्छा –खाण्याची)
चकर्ाङ् गः = चकर्वत गोल िफरणारा, चकर्वत िठपके असलेला
मि काक्षः = सरबती डो याचंा 
कोकः = कोऽक्  कोऽक्  आवाज करणारा
चकर्ः = चाका माणे कर् रर् करर् आवाज करणारा
सारसः  = सरोवरिनवासी 
वैनतेयः = िवनतेचा पुतर् 
प गािरः = सपर्शतर्ू 
शशादनः = ससे खाणारा, याला ‘वाज’ हणतात.
िच ः = ‘िचल् ल् ल् ’ असा आवाज करणारा
काकः = कॉ (कॉव) असे ओरडणारा
उलूकः = उचित (समवाये)वलते – समुदायासारखा श द करतो
वायसाराितः = काव याचंा शतर्ू 
िदवाभीतः = िदवसाला - काशाला िभणारा
िनशाटनः = रातर्ी भटकणारा 
परभृ   = दुसऱ्यानंा पोसणारा (कावळा)
परभृ   = दुसऱ्याकंडून पोसलेला (कोकीळ)
बिर्ह   = तुरा असलेला 
नीलकंठः = िन या ग याचा 
भजंुगभकु्  = सपर्खाऊ 
िशखावलः  = िपसारा असणारा 
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कलरवः = घुमणारा आवाज करणारा
िककीिदिवः = िकऽकीऽ ओरडणारा
ता चूडः = ताबं ा तुऱ्याचा 
कु ु टः = कुक् कुक्  ओरडणारा
चरणायुधः = पायाचंा हत्यारासारखा वापर करणारा
चटकः = च  च   असा ध्वनी करणारा
दावार्घाटः = दारू हणजे लाकडावर आघात करणारा (लाकूडठोक्या)
याघर्ाटः = वाघाचा शोध घेणारा, वाघा माणे िफरणारा
धू याटः = धुरासारखा = धुरकट समूहाने जाणारा
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पिरिश  
 

INDEX 
 

[प याचं्या इंगर्जी व लॅिटन नावाचंी सूची] 
 

A 
Acinonyx jubatus 
Accipter badius 
Alaemona alaudipes 
Alectoris chukar 

chukar 
Anastomus oscitans 
Anser albiformis 
Anser anser 
Anser Indicus 
Antilope cervicapra 
Antelope Fourhorned 
Anthene brama 
Anthropoides virgo 
Ardea cinerea 
Ass asiatic wild 
Axis axis 

B 
Bear Brown 
Bear Himalayan Blank 
Bear Sloth 
Bird Streaked Weaver 
Blackbuck 
Boar Indian Wild 
Bos grunnies 
Boselaphus trago- 

camelus 
Bubalus bubalie 
Bubo bubo 
Bubo zeylonesis 
Buffalo wild 

C 
Canis aureus 

Capra falconri
Capra hircus 
Cat Golden 
Cat Jungle 
Cat Leopard 
Cat Marbled 
Cat Pallas's 
Centropus bengalensis 
Centropus sinensis 
Cervrs duxauceli 
Cervus eldi 
Cervus unicolor 
Cheetah 
Chital 
Chough Alpine 
Chough Himalayan 

Yellowbilled 
Chough Rebdilled 
Chrysocolaptes lucidus 

chersonesus 
Ciconia ciconia 
Ciconia nigra 
Circaetus gallicus 
Clamator caromandus 
Clamator jacobinus 
Clamuba leuconota 
Columba livia 
Copsychus saularis 
Coucal 
Coucal Lesser 
Coracias bengalensis 
Coracias garrulus 
Corvus corax 
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Canis lupus 
Corvus macrorhyncos 
Corvus splendens 
Coturnix coturnix 
Crane Demoiselle 
Crane Eastern Common 
Crane Indian Sarus 
Crossoptilon 

crossoptilon 
Crow House 
Crow Jungle 
Crow Pheasant 
Cuckoo Pied Crested 
Cuckoo Redwinged 

Crested 
Cuon alpinus 
Cygnus jankowskii 
Cygnus olor 

D 
Deer Musk 
Deer Swamp 
Dendrocygna javanica 
Dhole 
Dove Spotted 
Duck Brahminy 

E 
Eagle Crested Serpent 
Eagle Pallas's Fishing 
Eagle Ringtailed Fishing 
Eagle Short Toed 
Edynamys scolopacea 
Equus hemionus 

F 
Falco peregrinus 
Falcon Shahin 
Felis bengalensis 
Felis chaus 
Felis manul 
Felis marmorata 

Corvus frugilegus
Fowl Ceylon Jungle 
Fowl Grey Jungle 
Fowl Red Jungle 
Fox Indian 
Fox Red 
Francolinus francolinus 

G 
Galerda cristata 
Gallus gallus 
Gallus lafayetti 
Gallus Sonnerattii 
Glaucidium radiatum 
Goat Wild 
Golunda ellioti 
Goose Bareheaded 
Goose Greylag 
Goose White fronted 
Gracula religisa indica 
Grus antigone antigone 
Grus grus 
Gyps bengalensis 

H 
Haliaeetus leucoryphus 
Haliastur indus 
Hemicircus canente 
Hemitragus hylocrius 
Hemitragus jemlahicus 
Heron Grey 
Hog Pygmy 
Hyaena hyaena 
Hyena Striped 
Hystrix hodgsoni 
Hystrix indica 

I 
Ibis leucocephalus 

J 
Jackal 
Jay Blue 



 

अनुकर्मिणका

Felis temmincki 
Kite Brahminy 
Kite Common Pariah 
Koel 

L 
Langur Capped 
Langur Common 
Langur Golden 
Langur Nilgiri 
Lapwing Redwattled 
Lark Eastern Calandra 
Lark Indian Crested 
Lark Large Desert 
Leopard 
Leptoptilos dubius 
Lion 
Loris Slow 

M 
Macaca mulatta 
Macaca radiata 
Macaca silenus 
Macaque Bonnet 
Macaque Liontailed 
Malkoha Redfaced 
Markhor 
Melanocorypha bima- 
culata 
Melursus ursinus 
Metad 
Milvus migrans 
Millardia meltada 
Monkey Leaf 
Moschus moschiferus 
Motacilla alba 
Motacilla maderas- 
  patensis 
Mouse Indian Field 
Mouse Hare Himalayan 
Mus booduga 

K
Myna Hill 

N 
Nettapus coromande- 

lianus 
Nilgai 
Nycticebus coucang 

O 
Ochotona roylei 
Otus bakkamoena 
Otus brucei 
Ovis ammon hodgsoni 
Owl Barn 
Owl Brown Fish 
Owl Collred Scops 
Owl Great Horned 
Owl Striated scops 
Owlet jungle 
Owlet Spotted 

P 
Panthera leo 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
Parakeet Bluewinged 
Parakeet Roseriged 
Partridge Black 
Partridge Chukor 
Pavo cristatus 
Passer domesticus 
Peafowl Common 
Pelecanus philippensis 
Pelican Grey 
Pelican Spottedbilled 
Petronia xanthocollis 
Pheasant Eared 
Phaenicophaeus pyrr- 

hocephalus 
Pigeon Blue Rock 
Pigeon Common Green 



 

अनुकर्मिणका

Myna Grackle 
Ploceus manyar 
Porcupine Hodgson's 
Porcupine Indian 
Presbytis entellus 
Presbytis geei 
Presbytis johni 
Presbytis pileatus 
Psittacula columboides 
Psittacula krameri 
Pyrrhocorax graculus 
Pyrrhocorax pyrrho- 

corax 
Q 

Quail Common 
Quail Grey 

R 
Rat Indian Bush 
Raven 
Rhinoceros Great Indian 

Onehorned 
Rhinoceros unicounis 
Robin Magpie 
Roller 
Roller Kashmir 
Rook 

S 
Sambar 
Sesenarctos thibetanus 
Sheep Great Tibetan 
Sheep Nayan 
Shelduck Common 
Shelduck Ruddy 
Shikra 
Shrew Grey Musk 
Sparrow House 
Sparrow Yellow 

Throated 
Spisornis cheela 

Pigeon Snow
Stork Black 
Stork Openbilled 
Stork Painted 
Stork White 
Streptopelia chinensis 
Suncus murinus 
Sus salvanius 
Sus scrofa 
Swan Mute 
Swan Whistling 

T 
Tadorna ferruginea 
Tadorna tadorna 
Tahr Himalayan 
Tagr Nilgiri 
Teal Cotton 
Teal Lesser Whistling 
Tetracerus quadui- 

cornis 
Thamin 
Tiger 
Torgos calvus 
Treron phoenicoptera 
Tyto alba 

U 
Ursus arctos 

V 
Vanellus indicus 
Vulpes bengalensis 
Vulture vulpes 
Vulture Bengal 
Vultue Black 
Vulture King 
Vulture Whitebacked 

W 
Wagtail Large Pied 
Wagtail White 
Wolf 



 

अनुकर्मिणका

Stork Adjutant 
Woodpecker Southern 
Larger Golden backed 

Woodpecker Heartspotted 
Y 

Yak 
 

 
  



 

अनुकर्मिणका

संपादक पिरचय 

  
 
मारुती िच मप ी (जन्म : १२ नो हबर १९३२) 
❖ िनवृ  उपसंचालक, मेळघाट याघर् क प. 
❖ कनार्ळा पिक्षअभयारण्य, नवेगाव रा टर्ीय 

उ ान आिण नागिझरा अभयारण्याच्या 
िवकासात भरीव योगदान. 

❖ िनसगार्िवषयीच ंलिलतलेखन पु तकरूपानं 
िस . 

❖ नादेंड येथील य े रशा ी क तुरे याचं्या 
सं कृत पाठशाळेत, तसेच पुण्यातील 
देवळेशा ी, पनवले येथील प.ं ग. िभ. 
जोशी, पं. नरिंसहशा ी भातखंडे, वै  
धामणकरशा ी याचं्याकडे परंपरागत 
प तीने सं कृत सािहत्याचे अध्ययन. 

❖ जमर्न आिण रिशयन भाषाचें अध्ययन. 
❖ ‘सं कृत वाङ्मयातील पक्षी’ आिण 

‘पिक्षकोश’  
 हे त्याचें गंर्थ िस ीच्या वाटेवर आहेत. 

❖ ‘जंगलाचं देण’ं ला उत्कृ  
सािहत्यिनिर्मतीचा राज्य-पुर कार. तसेच 
िवदभर् सािहत्य संघ पुर कार. 

❖ ‘रानवाटा’ला गोनीदा याचंा ‘मृण्मयी’ 
पुर कार आिण १९९१ चा दमाणी सािहत्य 
पुर कार. 

❖ पिक्षतज्  हणून ख्याित ा त. 
वन्यजीव यव थापन, जंगले आिण 
पिक्षजगतािवषयी उ ेखनीय संशोधन. 

❖ त्याब ल फाय फाऊंडेशन, इचलकरंजी या 
सं थे ारा १९९१ च्या रा टर्ीय पुर काराने  
मािनत. 

कै. प. नरिंसहशा ी भातखंडे 
(जन्म : १२।५।१९१३ मृत्य:ू१८।६।१९८९) 
❖ कै. िव णुशा ी बापट याचं्या आचायर्कुल 

सं थेत परंपरागत प तीने वदेशा े आिण 
सं कृत वाङ्मयाचे अध्ययन. 

❖ याकरण, धमर्शा , पुराण, वदेान्त या 
िवषयातं  बगंाल सं कृत असोिसएशनची 
‘तीथर्’ पदवी. 

❖ ‘कीतर्निवशारद’ या पदवीने स मािनत. 
❖  पुराण, वचन, कीतर्न आिण पौरोिहत्य 

यात पारंगत. 
❖ ज्योितषशा ाची िवशषे आवड. 
❖ अध्यापनकायर् हा मुख्य यवसाय. 
❖ जुन्या-न याची एकवाक्यता पटवनू देण्यात 

हातखंडा 
❖ ीम भागवत स ताहाचा मराठी अनुवाद. 
❖ िनः पहृ, यासंगी परंतु िसि पराङ्मुख 

िव ान. 



 

अनुकर्मिणका

❖ सु िस  मािसकाचं्या दीपावली 
िवशषेाकंामंधून िवपुल लेखन. ‘अक्षर 
िदवाळी’त दीपावली िवशषेाकंामंधील 
त्याचं्या काही िवशषे लेखाचंा अंतभार्व. 

❖ माध्यिमक, उ  माध्यिमक तसेच 
िव ापीठीय पा पु तकामंधून त्याचें 
लेखन पाठरूपाने वीकृत. 

❖ मराठी लिलतलेखनातून अरण्यिव ा, 
अरण्ये आिण अरण्यानुभव यावंर काश 
टाकून वतःचे वैिश पूणर् थान िनमार्ण 
केले आहे. वन्य जीव आिण आिदवसी 
जीवनावर लिलतलेखन करणारे आघाडीचे 
लेखक. 

 


