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मञ्जुदत्त
विद्यािारिविशोिछात्रा,गौडि
ङ्गविश्वविद्यालयः, मालदा,
पविमिङ्गः।

टीकाकािः लौगाविभास्किस्य प्रकाशटीकायाां
न्यायविद्धान्तमञ्जयााविषयािबोिने कािकव्याख्या
मञ्जुदत्त
izLrkouk
भास्किः लौगाविभास्किो िा - लौगाविभास्किवििवितग्रन्थानाम् अथािांग्रहः
प्रकावशतग्रन्थो भिवत। ि मीमाांिाविषयकग्रन्थो भिवत। अथािांग्रहग्रन्थस्य प्रणेता भास्किः
लौगाविभास्किः िा एतवस्मन् विषये िांशयमवस्त। प्रिवलतमतानुिािां यतः
अथािांग्रहग्रन्थस्य ग्रन्थकािः लौगाविभास्किो भिवत। अतः अस्यावप ग्रन्थस्य ििवयता
लौगाविभास्किः इवत एिां मन्यते। New Catalogus Catalogorum, Vol-26. - इवत ग्रन्थानुिािां

अथािांग्रहः तथा न्यायविद्धान्तमञ्जिीप्रकाश इवत द्वयो-ग्रन्थयोः ििवयता लौगाविभास्किो
भिवत।

अथािांग्रहः ग्रन्थस्यावन्तमे िः स्िस्य नाम भास्किः एिमवलखत्। अतः एिां मन्यते लौगावि
तस्य वपतुः पारििारिकः नाम िा भिवत। लुक् + क्विप्, यत् लुप्तः अभित्। लुक् + अि् =
लुकः लुपो िा भिवत। लुके अविणी यस्य = लुगािः। लुगािस्य अपत्यम् इत्यथे लुगाि +
इञ् = लौगाविः। िाच्याथे नष्टििुषः पुत्रः लक्ष्याथे विद्यारूपः ििुहीनस्य पुत्रः। िाच्याथाः
लक्ष्याथाः िा कस्य ग्रहणां प्रयोज्यम्, एकस्य उभयोः ग्रहणां िा एतस्य वनणायां दुष्किमेि
भिवत। मीमाांिाक्वद विवििविषये तस्य पावडडत्यां िूया इि, एतद् कािणिशात् तस्य नाम
भास्किः एिां मन्यते। पूिोक्तकािणिशात् शब्दद्वयां वमवलत्िा लौगाविभास्किः इवत प्रविद्धः
अभित् एिां िमालोिकाः विद्वद्जनाः अनुवमत्िा िदवन्त।
लौगाविभास्किस्य आनुमावनकः िमयः षोडशशताब्दी भिवत।1 अथािांग्रहस्य मङ्गलश्लोके
िािुदि
े ः िमा नामद्वयां गृहीत्िा िमालोिकानाां िांशयमवस्त। कोऽवप अिदत् नामद्वयां तस्य
वपतिौ नाम, कोsवप गुरु-गुरुपत्नयोः नाम, कोsवप िा अिदत् लौगाविभास्किः भगिान्
विष्णोपािक आिीत्, ि पाञ्चिात्रिम्प्प्रदायस्य िैष्णि िा भिवत। अध्यापकः कीथमहोदयः
अिदत् लौगाविभास्किस्य वपतुनााम मुद्गलः भिवत।2 एिञ्च New Catalogus Catalogorum
इवत ग्रन्थस्य षडविांशखडडानुिािां लौगाविभास्किस्य वपतुनााम मुद्गलभट्टः वपतामहस्य नाम
रुद्रभट्टो भिवत इवत उक्तम्।
Correspondence

मञ्जुदत्त
विद्यािारिविशोिछात्रा,गौडि
ङ्गविश्वविद्यालयः, मालदा,
पविमिङ्गः।

1

िािस्पवतः उपाध्यायः, अथािांग्रहः, िौखम्प्भा ओरियेन्टावलया, 1st ed-1977.

2

डा. गुरुशड्किः मुखोपाध्यायः, अथािांग्रहः, िांस्कृ तः िुकः वडपो, 1st ed-2005.
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जानकीनाथशमाा
जानकीनाथिूडामवणभट्टािायास्यानुमावनककालः

श्रीमान्
1550

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशः - लौगापिभास्करस्र्य बहुषु
ग्रन्थेषु

शताब्दी3 1490 – 1515 शताब्दी िा भिवत।4 ि िङ्गस्थ
निद्वीपवनिािी
नैयावयक
जानकीनाथभट्टािायामहाशयस्य
िाघिपञ्चानन

–

श्रीमतः

आिीत्।
पुत्रद्वयमािीत्

श्रीकराचार्यो

न्र्यार्यशास्त्रपवषर्ये िुवोध्र्यः ििजः िरलरुिेिोिर्योपग भवपत।
न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरी

भवपत।

भारतबषमस्र्य

अवबुध्र्यते।

िवमत्र

एतपिषर्यः

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशस्र्य
भारतवषमस्र्य

-

िाण्डु पलपिः

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरी

िाण्डु पलपिं
दपििाञ्चले,

दृष्ट्वा
दपिि

–

वङ्गबपिस्थ

अस्र्य

चात्ममनः िंर्योग आत्मजन्र्यः आत्मजन्र्यज्ञानजनकश्चेपत चेत्।
स्र्यादेव। उिािीनां करित्वादीनां भेदाच्च व्यिारभेदः।
अतएव

अनुमान-उिमान-शब्दः इपत िररच्छेदचतुष्टर्यकमर्यं ग्रन्थः
अभवत्। काश्र्यां 1941 – 43 शताब्दे र्यत्मुििमभवत् तस्र्य
जानकीनाथशममनः

मिाशर्यस्र्य
न्र्यार्यरिस्र्येन

श्रीमतः

िि

ग्रन्थाः

कारकपवभक्तर्यो

नानाभवन्तीपत

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशः
ननु ज्ञानं प्रत्र्यात्मा र्यदद करिं तदा तत्र कतृमत्वव्यविारो न

मपिमरीपचः.

आत्मतत्त्वदीपिकादर्यः

पवविातः

शापब्दकाः।

िमाप्तो भवपत। न्र्यार्यपिद्धान्तम़ञ्जरी बहुवारं िुनमुमदितः
करोपम।

अपि

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरी

ग्रन्थस्र्य

प्रमािांशमुत्िीकृ त्र्य ग्रन्थः अर्यं पवरपचतो भवपत। प्रत्र्यि-

कार्यं

पवदेशे

च जनमनपि कीदृशः प्रभावः आिीत् अनुमीर्यते।

प्रत्र्यिाददखण्डमपिकृ त्र्य िाठारम्भः अभवत्। न्र्यार्यदशमनस्र्य

कृ त्वािं

एतद्व्यपतररक्तः

दृष्ट्वा न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरी - न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशस्र्य

काश्र्याददपवद्यास्थाने

नव्यन्र्यार्यशास्त्राभ्र्यािकाले

अपस्त।

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशस्र्य िाण्डु पलपिः उिलभ्र्यते। एतद्

अर्यं

प्रचारमलभत्। आश्चर्यममेकं वङ्गे अस्र्य ग्रन्थस्र्य प्रचारं तादृशं

िुत्ररामभिरपचतः

ग्रन्थः

प्रचारलाभमकरोत्

ग्रन्थन्र्यार्यपवषर्यको भवपत। भारतवषमस्र्य िवमत्र अर्यं ग्रन्थः

तात्िर्यमदीपिका,

इपत

िपश्चमाञ्चले, िूवामञ्चले, दपिि – िूवामञ्चले अस्र्य ग्रन्थस्र्य

जानकीनाथभट्टाचार्यमचूडामपिपवरपचतः।

िंग्रिं

प्रत्र्यिादद

नवीनिाठाथीनां कृ ते उिर्योपग भवपत तथैव अर्यं ग्रन्थः

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जर्याममेकः

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरी

पचत्राददकं

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जर्यां

प्रकापशतः मीमांिाशास्त्रपवषर्यकः ग्रन्थः अथमिंग्रिः र्यथा

टीकाग्रन्थो भवपत।

नािीत्।

र्यथा

िररच्छेदचतुष्टर्यमपस्त तथैव अपस्मन् ग्रन्थे अपि अपस्त।

लौगापिभास्करकृ तः न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशः श्रीमान्
जानकीनाथशमामपवरपचतः

भवपत।

जानकीनाथभट्टाचार्यममिोदर्यस्र्य

भवपत।

िामभद्रिािाभौमि।

पितुनामम

अन्र्यतमो

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जर्याममुिरर इि एकः अप्रकापशतः टीका

िामभद्रिािाभौमस्यावप आनुमावनककालः षोडशशताब्दी
भिवत।
श्रीमान्
जानकीनाथशमाामहाशयस्य
जानकीनाथभट्टािायाः
िूडामवणभट्टािायाः
विन्तामवणभट्टािायाः
जानकीनाथिूडामवणभट्टािायाः
श्रीनाथः आिायाः िूडामवणः इवत नामावन अवप प्रविद्धो
भिवत।
जानकीनाथशममनः

न्र्यार्यपिद्धान्तमञ्जरीप्रकाशः

स्र्याददत्र्यतस्तत्राि। उिापिनापमपत। तथा च तत्तद्व्यविारे

िपन्त।

व्यवितमव्यतावच्छेदक भेद एव तत्र। न तु व्यवितमव्यभेदः।

िंर्युक्तरुिेि

अन्र्यथैकत्र िुंपि िाचकिाठकाददव्यविारभेदो न स्र्याददपत

आन्वीपिकीतत्त्वपववरिम् नाम अिरािरं ग्रन्थमपस्त।

भावः।
अतएवेपत। र्यतः कतृमत्वाद्युिापिभेदे पनर्यामकोऽतएवैकत्रापि
तत्तत्कारकपवविावशात्

नाना

भवन्तीपत शापब्दकमतमपि िंगच्छत इत्र्यथमः। र्यथा स्थाली

New Catalogus Catalogorum, Vol – 7, k. Kunjunni Raja, University of
Madras, Sanskrit Series – 32, 1973.
3

4

तत्तत्कारकपवभक्तर्यो

िचती स्थालर्यां िचतीत्र्यादद। तत्र दिर्यां कु वमपद्ध कारकपमपत

िाङ्गालीि िािस्ित अिदान – िङ्गे नव्यन्यायििाा, दीनेशिन्द्र भट्टािायाः, िङ्गीय

िावहत्य परिषद, कवल -6। पृ-107

र्योगात् दिर्यािेतुः कारकपमपत लििं लक्ष्र्यते। अतएव राज्ञः
~ 20 ~
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िुरुष इत्र्यादौ षष्ठी न कारकपवभपक्तः। तदथम िम्बन्िस्र्य

गङ्गावतरतीत्र्यादौ

भूभृतो

दिर्यािेतुत्वाभावात्। अतएव िम्बन्िस्र्य षष्ठी शेष इपत

गङ्गािमवेतदिर्याजन्र्यपवभागाश्रर्यत्वादिादानत्वम्।

िूत्रेि कारकपभन्नत्वलििं शेषत्वं दर्शमतम्। तच्च षोढा।

गङ्गार्यामपतव्यापप्तवारिार्य िरिमवेतेपत दिर्यापवशेषिम्।

तदुक्तम् -

वृिापिभजते फलपमत्र्यादौ तु नािादाने िञ्चमी। दकन्त्वविौ
वृिापिकपवभागाश्रर्यः

कताम कमम च करिं िंप्रदानं तथैव च ।

स्वरूििम्बन्िपवशेषः।

अिादानापिकरिं च इत्र्याहुः कारकापन षट्।

दिर्याश्रर्योपिकरिम्।

फलपमपत

बोिात्।

अवपित्वं

कतृमकमामन्र्यतरिारा
आिारोऽपिकरिपमपत

िूत्रस्र्य

तदथमिरतर्या शापब्दकै व्यामख्र्यानात्। अन्र्यथा िम्भवािातात्।
तत्र दिर्यानुकूलकृ पतमान् कताम। स्वतन्त्रः कतेपत िूत्रे

गेिे चैत्रः स्थालर्यामोदनं िचतीत्र्यादौ गेिस्र्य कतृमिारा

स्वतन्त्रमप्र्येतदेवेपत न तपिरोिः। चैत्रस्तण्डु लान्िचतीत्र्यादौ

स्थालर्याश्च कममिारा दिर्याश्रर्यत्वादपिकरित्वम्। इत्थं च

चैत्रादेस्तादृशकृ पतमत्वन्मुख्र्यकतृमत्वम्। अचेतने कतृमप्रर्योगो

गेिे घट इत्र्यादौ दिर्यािदाध्र्यािारे िैवापिकरित्वबोि इपत

गौि एव। घटो भवपत घटो नश्र्यतीत्र्यादौ घटो भवनाश्रर्यः।

वैर्याकरिाः।

घटो

प्रपतर्योगीत्र्यथमबोिात्।

वस्तुतस्तु अपिकरित्वमािेर्यत्वमपि िप्तम्र्यथमः। तेन गेिे

िरिमवेतदिर्याजन्र्यफलाश्रर्यः कमम। प्रागुक्तप्रर्योगे तण्डु लादेः

घट इत्र्यादौ दिर्यािदं पवनापि गेिािेर्यत्ववान् घट इपत

िाकजन्र्य पवक्लपतमत्वात्कममत्वम्। चैत्रो ग्रामं गच्छतीत्र्यादौ

बोिो नानुििन्न इपत तार्कम क िन्थाः। चममपि पिपिनं

चैत्रादावपतव्यापप्तवारिार्य िरिमवेतेपत दिर्यापवशेषिम्।

िन्तीत्र्यादौ

कतुमरीपप्िततमं कमेपत िूत्रस्र्यापि कत्तुमदिर्याजन्र्य फलवत्तर्या

चमोद्दश्र्यकपिपिकममकिननकतेपत बोिः। घने वषमपत चौर

र्यददष्टतमं

आर्यात इत्र्यादौ तु भाविप्तमी। िमानकालीनत्वार्थमक।

नाश

तत्कममिंज्ञकपमत्र्यथमः।

ननु

तपिरोिः।

घटं

तु

पनपमत्तिप्तमी

जानातीत्र्यादौ घटादेज्ञामनपवषर्यत्वं कमम गौिम्। िािकतमं

घनवृपष्टिमानकालीनागमनाश्रर्यश्चोर

करिम्।

एतत्प्रिञ्चो

मूल

उदेश्र्य

इपत

त्वार्थमक।

बोिः।

एव

िुव्यक्तः।

क्वपचद्देपशकिामानापिकरण्र्यार्थमकापि। िव्यकमामन्र्यत्वे िपत

दिर्याकमीभूतवस्तुपनष्ठस्वत्वभापगत्वेनोद्देश्र्यः

िम्प्रदानम्।

िामान्र्यवान् गुि इत्र्यादौ िव्यकमामन्र्यत्विमानापिकरि

तथा च िूत्रम्,- कममिा र्यमपभप्रैपत ि िम्प्रदानपमपत।

िामान्र्यवापनत्र्यथम इत्र्यलमपत पवस्तरे ि।

कममिा कममजन्र्यफलभापगत्वेन अपभप्रैपत उद्देश्र्यीकरोपत।
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र्यथा पवप्रार्य गां ददापत। राज्ञे दण्डं ददातीत्र्यादौ पवप्राददः
दानेन गवादौ र्यजमानस्वत्वपनवृत्तौ पवप्रादेः स्वत्वोत्िादात्।
गोपनष्ठस्वत्वभापगत्वे पवप्रोद्देश्र्यकगोकममकदानकताम चैत्र इपत
बोिः। वृिार्योदकं

पिञ्चतीत्र्यादौ न िम्प्रदानचतुथी।

कमीभूतोदकजन्र्यवृपद्धभापगत्वेन
तादृशोद्देश्र्यत्वे

वृिस्र्योद्देश्र्यत्वा

लािपिकीपत

नमस्वस्त्र्याददर्योगेऽपि

न

नानुििपत्तः।
िम्प्रदानचतुथी।

दकन्तूििदपवभपक्तः िम्बन्िार्थमकैव। नारदार्य रोचते कलि
इत्र्यदावपि रूच्र्यथामनां प्रीर्यमाि इपत िूत्रेि बोपिता चतुथी
उििदपवभपक्तरे व।

नारदीर्यरुपचपवषर्यः कलि

इत्र्यथमः।

िरिमवेतदिर्याजन्र्यपवभागाश्रर्योऽिादानम्। तथाच िूत्रम्ध्रुवमिार्येऽिादानपमपत। अिार्ये पवभागे। ध्रुवं पनश्चलं
िरिमवेतदिर्याजन्र्यपवभागाश्रर्य

इत्र्यथमः।

भूभृतो
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