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कृष्णमित्रप्रणीतस्य शब्दकौस्तुभस्य भावप्रदीपव्याख्यायााः
वैमशष्ट्यि ्

Shambhu Nath Ghosh
प्रस्तावना

संस्कृतभाषायााः सर्ाास्येर् शाखासु वर्रचितानां ग्रन्थानामथाार्गमाः टीकां वर्ना न सम्भर्तत ।
तस्मादे कस्यैर् ग्रन्थस्योपरर वर्द्वतभाः वर्वर्धटीकााः प्रणीतााः । तत्र यासु शाखासु यााः याष्टीका

वर्दष
ु ां प्रशंसापदर्ीमारोहन्न्त तासां मध्ये र्ेदानचधकृत्य सायणािायेण वर्रचितं सायणभाष्यं,
र्ेदान्तानबलम््य श्रीमद्शङ्करािायेण वर्रचितं शाङ्करभाष्यम ्, अष्टाध्यायीमुपजीव्य कात्यायनेन
र्ातताकं

रचितम ् ।

तत्र्र्ैशारदी

ि,

पतञ्जललना

भरतमन
ु ेाः

ध्र्न्यालोकग्रन्थस्योपरर

रचितं

महाभाष्यम ्,

नाट्यशास्त्रस्योपरर

लोिनटीका,

मनस
ु ंहहतायााः

र्ािस्पततलमश्रेण

अलभनर्गप्त
ु पादे न
भाष्यं

सांख्यतत्र्कौमुदी,

अलभनर्भारतीटीका

मेधाततचथभाष्यं,

रामायणस्य

रामानज
ु कृतं भाष्यं, महाभारतस्योपरर नीलकण्ठटीका, कालशकायोपरर कालशकावर्र्रणपन्ञ्जका
एर्ं अनेकााः टीकाग्रन्थााः वर्रचितााः ।

तथैर् श्रीमताभट्टोन्जदीक्षितेन अष्टाध्यायीमनस
ु त्ृ य श्दकौस्तुभाः नाम्नी एका महती र्वृ ताः रचिता।
एषा र्वृ ताः सम्पूणरू
ा पेण नैर् उपलभ्यते । श्दकौस्तभ
ु ग्रन्थे प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे प्रायशाः

पतञ्जलेाः कैयटस्य एर्ं हरदतस्य मतं, तेषां ग्रन्थे र्र्णातान ् वर्षयान ् ि स्र्ीकृत्यैर् स्र्ीयर्ाकयैाः
तत्र

संग्रहणं

कृतं

भट्टोन्जदीक्षितपादै ाः

।

श्दकौस्तुभे

अयं

भागाः

एर्

गम्भीरतया

अचधकवर्स्ताररूपेण ि ललर्खताः । इताः परं सिेपरूपेण वर्षयर्णानं िकार । अस्य वपता
लक्ष्मीधरभट्टाः आसीत ् भ्राता ि रङ्गोन्ज भट्टाः आसीत ् । अस्य र्ंशर्ि
ृ ाः एर्ं आसीत ् –
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प्रौढ़

मनोरमायााः

एकाः
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हस्तलेखाः

भण्डारकर

a)

तन्स्मन ् हस्तलेखे अन्न्तमे भागे एर्ं र्र्णातमन्स्त यत ् -

c)

प्राच्यवर्द्याशोधप्रततष्ठान पूना नगरे संग्रहालये संरक्षितमन्स्त ।
"श्रीर्ेदान्तप्रततपाहदताद्वै तलसद्धान्तस्थापनािायालक्ष्मीधरपुत्रभट्टोन्ज.
...........मनोरमायां

कृदन्तप्रक्रिया

समाप्ता"

1

।

पन्ण्डतराजजगन्नाथकृते प्रोढमनोरमाखण्डनम ् इत्यनेन ग्रन्थेन
एर्ं प्रतीयते यत ् नलृ संहपुत्राः शेषकृष्णाः तस्य व्याकरणशास्त्रस्य
गुराः

आसीत ्

।2

भट्टोन्जदीक्षितोऽवप

श्दकौस्तभ
ु ग्रन्थे

प्रक्रियाप्रकाशकारस्य शेषकृष्णस्य कृते गुर-श्दस्य व्यर्हारं
िकार ।

3

तत्त्र्कौस्तुभग्रन्थे भट्टोन्जदीक्षितपादै ाः अप्ययदीक्षिताः

नमस्कृताः ।

आफ्रेकटस्य र्हृ त्सूिीपत्रानुसारे ण श्दकौस्तभ
ु स्य प्रथमपादस्य
षट् टीकााः एर् प्राप्यन्ते । ते ि –

१. वर्षमपादी – नागेशभट्टाः (१७१४)

भाष्करदीक्षिताः

(Date

७. गण
ु व्याख्या - इन्रदत उपाध्यायाः(१८००)
अप्रकालशतासु

व्याख्यासु

अन्यतमा

र्ताते

दीयते।

श्दकौस्तभ
ु स्य भार्प्रदीपव्याख्यायााः कताा भर्तत कृष्णलमश्राः।
कृष्णािायााः

इतत

नामान्तरम ्।

कृष्णािायास्य
4

रामसेर्काः आसीत ् (सं० १६५०-१७०० वर्०)।

वपता

महाभाष्यस्योपरर

“महाभाष्यप्रदीपव्याख्या” रामसेर्केन वर्रचिता । कृष्णािायास्य
प्रवपतामहाः दे र्ीदताः आसीत ् । दे र्ीदतपादााः लक्ष्मपुरे तनर्सन्न्त

स्म । अनेन कृष्णलमश्रस्यावप गह
ृ ं लक्ष्मपरु े (र्तामाने लखनऊ)
आसीहदतत

र्क्ुं

शकनुमाः

।

कृष्णािायाााः

f)

साङ्ख्यदशानस्योपरर तत्र्मीमांसा नामक ग्रन्थाः
भष
ू णसारस्योपरर रत्नप्रभा व्याख्या इत्यादयाः।

कवर्कमाणामवप

ममााथं

सुखेन

बोधतयतुं

काले

काले

वर्द्वतभबाहर्ष्टीका वर्रचितााः । ‘टीकृ’-धातोष्टीकाश्दो तनष्पन्नो
भर्तत

।

‘टीकृ’धातोाः

कम्पनाथात्र्ं

स्पन्दनाथात्र्ं

र्ा

कालशकाकतरुा लभमतलमतत प्रततभातत । मालतीमधर्े भर्भतू तना
लघुकम्पनाथे

धातुरयं

गत्यथाकत्र्ेन पहठताः ।

6

।5

प्रयुक्ाः

धातुरूपकल्परम
ू े

धातरु यं

टीका-श्दस्याथो वर्वर्धकोषग्रन्थेषु तनरूवपताः । र्ामनलशर्राम-

आप्ते-महोदयेन टीकाश्दस्याथा एर्ं तनरूवपताः “टीकयते गम्यते
ग्रन्थाथोऽनया

इतत“।

र्ािस्पत्य-कोषग्रन्थे-

टीका(गतौ)

भ्र्ा.आत्म.सक.सेट्.टीकते, अटीक्रकष्ट । टीका स्त्री । टीकयते

श्रीकृष्णलमश्रकतक
ाृ ा भार्प्रदीपव्याख्या। अस्यााः पररियाः अत्र

अस्य

e)

(पा.सू.4.1.4) इतत सूत्रानुसारे ण टीकाश्दो तनष्पन्नो भर्तत ।

Unknown)

एतासु

d) र्ादसध
ु ाकराः ग्रन्थाः

इतत सत्र
ू ानस
ु ारे ण लोपे करणे क-प्रत्यये वर्हहते “अजाद्यतष्टाप ्”

४. प्रभा - राघर्ेन्रािायााः (१८४०)

-

र्ादिूडामर्ण ग्रन्थाः

इतत सत्र
ू ानस
ु ारे ण इत ् संज्ञकत्र्ात ् “तस्य लोपाः” (पा.सू.4.1.4)

३. उद्योत - र्ैद्यनाथ शुकलाः (Date unknown)

६. श्दकौस्तभ
ु दष
ू णव्याख्या

b) युक्तक्रत्नाकराः ग्रन्थाः

‘टीकृ’धातोाः ऋकारस्य “उपदे शेऽजनुनालसक इत ्” (पा.सू.1.3.2)

२. प्रभाव्याख्या - र्ैद्यनाथाः पायगुण्ड (१७४०)

५. भार्प्रदीपाः – कृष्णलमश्राः (१८००)

लसद्धान्तकौमद्य
ु ााः उपरर रत्नाणार्टीका

प्रलसद्धर्ैयाकरणााः

आसन ् । भार्प्रदीपव्याख्यायााः रिना काल १८०० ख्रीष्टाव्दे
आसीहदतत तत्र्वर्तभरनुमीयते ।
अस्य र्ंशर्ि
ृ ाः एर्ं आसीत ् –

गम्यते

ग्रन्थाथोऽनया

।

टीका-करणे

“वर्षमपदव्याख्यारूपे ग्रन्थभेदे”

7

घञथे

क

र्ा

।

इत्यनुरूपा व्युत्पवतलाभ्यते ।

अमरलसंहवर्रचितस्य अमरकोषग्रन्थे – “लङ्का शेफाललका टीका
धातकीपन्ञ्जकाढकी”8
रामाश्रमीनालमकायां

त्याहदश्दानां

टीकायां

टीकास्र्रूपवर्षये

व्याख्यानार्सरे

एर्मक्
ु म् –

‘टीकयतेऽथो यया’ । हे मिन्रस्तु “टीका तनरन्तरव्याख्या इतत

मूलं सुगमानां वर्षमाणां ि तनरन्तरं व्याख्या यस्यां सा”9
इत्येर्ंरीत्या व्याख्यातर्ान ् ।

न केर्लं कोषग्रन्थे टीकाश्दस्याथो तनरूवपताः, अस्याथातनरूपणे
आलङ्काररकाणां
आलङ्काररकेषु

केषान्ञ्िदवप

राजशेखरे ण

प्रयासाः

पररलक्ष्यते

काव्यमीमांसाग्रन्थे
10

“यथासम्भर्मथास्य टीकनं टीकेतत”।

।

उक्म ्

तत्र

–

कृष्णमित्रप्रणीत-भावप्रदीपव्याख्यायााः वैमशष्ट्यानन -

भहट्टन्जदीक्षितवर्रचितस्य श्दकौस्तभ
ु स्य बहर्ष्टीकीाः सन्न्त ।
पररशील्यमाने

श्दकौस्तभ
ु स्य
अस्यां

टीकायां

सर्ाासु

टीकासु

भार्प्रदीपव्याख्यायााः
कृष्णािायास्य

र्ैदष्ु यं

कृष्णलमत्रप्रणीतस्य

र्ैलशष्ट्यं

प्रदर्शयाते

प्रत्येकमवप

।

प्रसङ्गे

प्रकहटतं भर्तत । अस्यााः व्याख्यायााः नामकरणेनैर् ज्ञायते यत ्
कृष्णलमत्राः पदानां सम्यक्या वर्श्लेषणं व्याख्या ि कृतर्ान ् ।
कृष्णमित्रेण ववरचितााः ग्रन्ााः -

कृष्णलमश्राः

अस्य ि वर्दष
ु ाः बहुषु शास्त्रेषु अबाधगततरासीदवप ि तेन बहर्ाः
ग्रन्थााः वर्रचितााः । ते ि –

प्रथमाध्यायस्य

प्रथमपादस्य

प्रथमाक्तिकस्य

व्याख्यानादनन्तरं टीकायााः नामोल्लेखनं कृतर्ान ् परन्तु NCC
Catalogue मध्ये अस्यााः व्याख्यायााः नामाः भार्दीपाः/भार्प्रदीपाः
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एर्मासीत ्।

प्रततज्ञानानस
ु ारे ण

व्याकरणवपपासन
ु ामर्गमनाय
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कृष्णलमत्रस्य

अस्यां

टीकायां

न्कलष्टपदप्रयोगादीनामथाप्रत्यायनाय ि वर्स्तत
ृ ं वर्र्रणं प्रदतं
र्ताते

।

टीकया

अनया

अस्या

कर्ेाः

व्याकरणशास्त्रर्ैदष्ु यं

अर्गम्यते । एर्मेषा टीका छात्राणां सुलभतया अर्गमने
वर्दष
ु ां मोदाय ि कल्पते ।

भार्प्रदीपव्याख्यायााः र्ैलशष्ट्येन अन्यकारणातन अधाः प्रदर्शयान्ते–


व्याकरणशास्त्रार्गमनस्य या खण्डान्र्यान्त्मका पद्धततरन्स्त
तां पद्धततमनस
ु त्ृ य एषा टीकाकारे ण रचिता । एतादृशी
टीका सरला, स्पष्टा ि दृर्शयते । यद्यवप रूचिपतेाः टीका

प्रलसद्धा, आदृता ि । तथावप सा बहुषु स्थलेषु दब
ु ोधा
भर्तत व्यकरणभार्ग्रहणाय ।



कुत्रावप व्याख्याने तनरथाकाः वर्स्तराः टीकाकारे ण न कृताः
भार्प्रदीपस्य

श्दानाम ्

अथाार्गमनाय

न्कलष्टपदानां

ज्ञापनाय ि अचधकतया कोशानां र्ातताकानां वर्दष
ु ां मतानां,

र्ाकयातन ि प्रदलशातातन । अनेनैर् पाठे नैर् पाठकस्य कृते

भावप्रदीपव्याख्यायााः आरम्भाःवर्घ्नवर्घाताय

लोकपालादार्ावप
तनत्यतोक्ा।

भार्प्रदीपस्य

कष्टेन प्राप्तााः। कततिन सन्दभावर्शेषााः।

सम्पुणभ
ा ागाः

ब्रह्मेतत,

२. र्स्तुतस्तु

पदसमुदायो

र्ाकयलमत्युक्म ् ।

12

(अइउण ्)

र्ाकयम ्।

अत

३. आहुररत्यस्र्रसबीजं
तु
प्रगह्य
ृ तार्ारणायाथावर्शेषद्योतकानामेर्

अभ्यप
ु गमाहदतत।
बाचधत्र्ा

४. र्णासमाम्नाये

पथ
ृ न्कनदे शसामथााहदतत

1.

तनदे शस्यार्र्शयकत्र्ात ् चिन्त्यमेतहदतत भार्ाः ।
चिन्त्यमेतत ्।(अइउण ्) ।

15

--।

अन्ये

तु

षष्ठीतनदे शाभार्ेऽवप

लोकदृष्टान्तलसद्ध
प्रर्तात।े

एकदे शवर्कृतन्यायाः

राजकीयलमत्यादौ

16

नान्तस्य ग्रहणाददोष इत्याहुाः ।
७. सुहहन्सु
इतत।
नुम ्
ग्रहणं
भाष्यप्रामाण्यादस्यानलभधानलमत्यन्ये ।

त्र्नो

तनयमाथालमतत

17

18

८. इह क्रकन्ञ्ित ् त्रपो इतत। परे तु चिन्त्यमेर् तहदत्याहुाः ।
९. र्ि
ा िपरतया
ृ र् इतत। परे तु एतद् भाष्यग्रन्थस्य पूर्प
अथाान्तरपरतया

व्याख्यानमयक्
ु म ्।

एर्ञ्ि

इत्यष्टमाध्यायस्थभाष्यमेकदे र्शयक्तु क्ररत्याहुाः ।

19

इत्थं कततिनवर्शेषा व्याख्याद्वयान्तगातााः प्रदलशातााः ।

र्ि
ृ र्

20

इह

ब्रह्मेतत

वर्रोचधत्र्ेनवर्तथत्र्म ्।

तनधामक
ा त्र्लसवद्धाः।

ि”।

ठञ्ठौ

सि
ू ीपत्र(सन ्

केचित ्

अनन्तत्र्ं

दे शताः

बह्विोन्तोदाताहदत्यञं
भर्ताः।

शाकललकी

1638)

संख्या

(भट्टोन्जदीक्षितााः)....शेषर्ंशार्तंमानां
चिरायाचिातयोाः

तत्रभर्तभरल्लालसत

पादक
ु योाः

प्रक्रियाप्रकाश

दष
ू णैाः

स्र्तनलमाताया

मनोरमायामानक
ु ु ल्यमकाषाःुा । िौखम्बा संस्कृत सीररज

काशीताः सं-1991 प्रकालशते प्रौढमनोरमाया) भाग-3, पष्ठ
ृ 1।
3.

तदे तत ् सकलमलभघाय प्रक्रियाप्रकाशे गुरिरणैरक्म ् । पष्ठ
ृ

184 ।
5.

संस्कृत व्याकरणशात्र का इततहास, भाग-1, प.ृ 553
मालतीमाधर्म ्

कोयवष्टकष्टीकते 9.7
7.
8.

६. ऋलक
ृ ् । एकदे शवर्कृतेतत। ननु षष्ठीतनहदा ष्टवर्षयोऽयं न्यायाः-

ब्रह्मणो

सहदत्यनेन

प्रसादादासाहदलश्दानश
ु ासनास्तेषु ि पारमेश्वरपदं प्रयातेषु

6.

५. प्लत
ु प्रगह्य
ू े र्क्ष्यमाणत्र्ात ्
ृ ा अिीतत ज्ञापकेनेतत। ईदत्ू सत्र

व्याकरणवर्षयक

श्रीकृष्णपन्ण्डतानां

सामर्थयााहदतत। बवृ द्धरादै ि ् पर्
ू ौ तु ताभ्यालमत्याद्यथं पथ
ृ क्
14

िानत
ृ

इतत

132,331/1895-1902

4.

ग्रन्थसन्दभे

बाहहकग्रामेभ्यश्च

अन्यटीका –

तनपातत्र्स्य

र्क्व्यतया नेह तत्संभर्ाः (केचितु िाहदष-ु --आहुाः)।

वर्श्वेशश्दस्य

सन्च्िदानन्दलमतत।

उदीच्यग्रामाच्ि

शाकन्ल्यका इतत तदक्
ु े ाः।।

एर्ानथाकं

13

ज्ञानमनन्तं

व्याख्यायााः सिानताः-

महता

तनपातानक
ु रणे

सत्यं

कालतश्चापररन्च्छन्नत्र्म ्।

11

१. र्त्त्ृ योपस्थापकस्याथार्त्त्र्स्याथार्त्सूत्रे ग्रहणम ् ।

सत्यं

वर्श्वेशलमतत।

चिहदत्यनेन ज्ञानरूपता, तथा श्रुतताः - “तनत्यवर्ज्ञानमानन्दं

2.
नर्ाक्तिकश्दकौस्तुभस्य

दशानादाह

अभार्स्याचधकरणात्मकतया

अथाार्गमनं, कोशस्थर्ाकयानां संज्ञापनमवप भवर्ष्यतत ।
भावप्रदीपववशेषााः-

मङ्गलमािरतत

9.

कार्शमयाााः

धातरू
ु पकल्परम
ू ाः. प.ृ 60
अमरकोषाः – 3.6.953

अलभधानचिन्तामर्णाः 2.170

काव्यमीमांसा हद्वतीयोऽध्यायाः

10. भार्प्रदीपाः 1/1
11. तत्रैर् ¼

12. तत्रैर् 2/3
13. तत्रैर् 3/1
14. तत्रैर् 4/2
15. तत्रैर् 5/1
16. तत्रैर् 6/1
17. तत्रैर् 7/1
18. तत्रैर् 8/1
19. तत्रैर् 9/2
20. तत्रैर् 9/1
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