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वयैाकरणः मवललनाथः - रघवुिंमहाकाव्यस्य सञ्जीववनी-

टीकानसुारे एका समीक्षा 

 

मानस कुमार घोषः 

 

ववषयसकं्षेिः  

संस्कृतभाषायाः प्रायेण सवाास्वेव िाखासु ववरवितानां ग्रन्थानामथाावगमो ववना टीकया न 

सम्भववत । एतवस्मन् कारणे कववकमाणां ममााथं सुखेन वोधवयतुं काले काले ववद्वविबाहवष्टीकाः 

ववरविताः । तत्र महाकाव्यानां व्याख्यातृषु बहुषु समुिलभ्यमानेष्ववि तत्रभवतो मवललनाथस्य 

स्थानमुच्चैर्वाद्यते । संस्कृतभाषायाः प्रायेण सवाास्वेव िाखासु यथा न्यायदिाने, वैिेवषकदिाने, 

ज्योर्वाववद्यायां, तन्त्रे, नीवतिासे्त्र, व्याकरणिास्त्रे, िुराणधमािास्त्राददषु तस्य िावडित्यमासीददवत 

तदीयटीकाध्ययनेन अस्मावभः ववज्ञायते । िरन्तु व्याकरणसािास्त्रे तस्य सवाावधकं िावडित्यं 

आसीददवत तदीयटीकाध्ययनेन वकंु् िक्यते । वविेषतः मवललनाथः व्याख्याकारः आसीत् इवत वयम् 

जानीमः, दकन्तु सः वैयाकरणः अवि आसीत् इवत मे िोधित्रस्य आलोच्य ववषयः। िोधित्रेऽवस्मन् 

मवललनाथस्य व्याकरणिास्त्रववषयकं यद ्ज्ञानं रघुवंिमहाकाव्यस्य सञ्जीववनीटीकायां लभ्यते तस्य 

समुिस्थािनं यथामवत दियते । 

 

कूटिब्दः व्याकरणः, टीका, ववजज्ञे, वार्ताकः, भाष्यः, अवहरण, दढृ़भवक्ः इत्यादयः। 

 

भवूमकाः 

िास्त्राथास्य िररष्करणववधौ टीकाजातीया व्याख्यानरीवतः सुप्रािीनवैददक-कालादारभ्य 

साम्प्रवतककालं यावत् प्रवहनिीला ववराजते संस्कृतभाषायाम ् । ववववधे समयसीमवन 

लब्धजन्मानो यास्कसायणितञ्जवलवामन-जयाददत्यिङ्करािायावािस्िवतवमश्रावभनवगुप्त-

दवक्षणातानाथमवललनाथप्रमुखा असंख्येया मनीवषणः स्वस्वटीकाजातीयव्यानमाध्यमेन वेद-

व्याकरण-दिानालंकार-काव्यादद-िास्त्राणामन्तगूाढं़ रहस्यं प्रकटीकूवााणाः सास्मयान्ते । 

ववववधिरम्िरावगावहषु टीकाकारेषु खृष्टीयितुदाििताब्दीसम्भवस्य-कोलािलसुरेः 

मवललनाथस्य ववद्यते ववविष्टमेकं स्थानवमवत वववहतमेव समेषां वविविदिविमानाम् । तेन 

खलु महात्मना काव्यालंकारदिानादद अनेकासु िास्त्रधारासु महाघााः टीका ववरविता 

यास्तावत्तत्तच्छास्त्र-तात्ियााववोधाय सुतरामेवािेवक्षताः । तथावह काव्यिास्त्रिाखाया ं

महाकवेः कावलदास्य रघुवंिमहाकाव्यस्योिरर ‘‘सञ्जीववनी’’ इवत टीका तेन ववरविता ।  

संस्कृतभाषायाः प्रायेण सवाास्वेव िाखासु मवललनाथस्य िावडित्यमासीददवत 

तदीयटीकाध्ययनेन अस्मावभः ववज्ञायते । 
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िरन्तु व्याकरणिास्त्रे मवललनाथस्यािररसीमं 

िावडित्यमवभलक्ष्य स व्याकरणािाया आसीददवत वकंु् 

िक्यते । यद्यवि तेन दकमवि व्याकरणिास्त्रं न प्रणीतं 

तथावि ववववधावन व्याकरणिास्त्रावण सम्यगधीतानीवत 

तदीयटीकाध्ययनेन ववज्ञायते । तेन प्रायेण सवात्र िदाना ं

व्याकरणददिा वववेिनावसरे िावणवनमतमेवानुसृतम् । 

क्ववित् क्ववित् वविेषतः िदानां कारकवववेकावसरे, 

समासियाालोिनकाले, स्त्रीप्रत्ययवनरुिणप्रसङ्गे, 

कृत्प्रत्ययववमषाणवेलाया,ं धातोरात्मनेिददत्वसमीक्षणसमये 

तु स्वकीयवववेिनस्याप्रमादत्ववनरुिणाथ ं

वार्ताककारमहाभाष्यकारादीनामिरेषामवि 

व्याकरणािायााणामवभमतं समुिवनवद्धम् । ववस्तृवतभयात् 

िावणनेः सतु्रिररगणनं नात्र दियते । यत्र तु िावणवनमन्यान् 

ि वार्ताककारादीन् आिायाानुवललख्य 

तेषामवभमतमसु्थावितं तेषा ंिररगणनं मया ववधीयते । 

 

िावणवनः 

व्याकरणािायााणामािायास्य िावणनःे श्रेष्ठत्वं न केवलं 

प्राच्यिवडितैरवितु िािात्त्यववद्वविरवि समर्थातम् । 

अष्टाध्यायीनामकं व्याकरणग्रन्थं ववरिय्य तस्य 

ख्यावतितुर्दाक्षु सम्प्रसाररता । यवस्मन् ि ग्रन्थे अष्टाध्यायाः 

सवन्त, यस्य ि ग्रन्थस्य प्रामावणकत्वं तत्िरवर्तावभः प्रायेण 

सवैरेव ववद्वविः स्वीकृतम् । अयं ग्रन्थः टीकाकारेण 

मवललनाथेन सम्यगधीतः इवत तदीय रघुवंिमहाकाव्यस्य 

सञ्जीववनी इवत टीकाध्ययनेन अवगम्यते । यद्यवि तेन 

प्रायेण सवात्र िावणवनमतमनुसृत्यैव िदानां व्याख्यान ंवववहतं 

तथावि तत्र सवात्र प्रत्यक्षतः िावणनरेष्टाध्याय्याः नाम 

नोवललवखतम् । केवलम् ‘ ‘आराध्य ववश्वेश्वरमीश्वरेण’ ’1 – 

इत्यादद िदस्य टीकायां ‘ववजज्ञ’े  इवत 

धातोरथावववेिनप्रसङ्ग ेमवललनाथेन िावणनेरुललेखः कृतः । 

तथावह – ‘‘ववजज्ञे सुषुवे’ । वविूवो जवनगाभाववमोिने वताते 

। यथाह भगवान् िावणवनः –‘‘ समां समां ववजायते ’’2 इवत 

।’’ 

 

वार्ताककारः 

उक्ानुक्दरुुक्ानां विन्ता यत्र प्रवताते तन्नाम वार्ताकम् । 

व्याकरणािायाः कात्यायनः 

िावणनीयसूत्राणामसम्िूणातावनराकरणाथं वहुवन वार्ताकावन 

रिवयत्वा समवधकतया ख्यावतमान् जातः । व्याख्याकारः 

मवललनाथः वार्ताककारेण िावणवनसूत्रावण अवलम्ब्य 

ववरवितावन वार्ताकावन सम्यक् अधीतवान् इवत तस्य 

टीकाियाालोिनेन ववज्ञायते । तेन िदानां व्याख्यानावसरे 

वहुत्र वार्ताकसूत्रावण समुिस्थावितावन । तथावह –  ‘ ‘

तेनावभघातरभसस्य सव्यसािी यदस्त्रम् -’’3 इत्याददिद्यस्य 

टीकायां - ‘िातयां प्रथममास’  इत्यस्यािप्रयोगत्व ं

वार्ताककारमतमुिस्थाप्यैवं दर्िातं मवललनाथेन –  ‘ ‘

कृञ्चानुप्रयुज्यते वलरट’ ’ इत्यत्रानुिब्दस्य 

व्यववहतववियास्तप्रयोगवनवृत्तथात्वात् ‘ ‘िातयां प्रथममास’ ’ 

इत्यिप्रयोग इवत िावणनीयाः । यथाह वार्ताककारः – 

ववियाासवनवृत्त्यथं व्यववहतवनवृत्त्यथं ि (वा. 1823 -24) 

इती’’ वत। 

 

महाभाष्यकारः 

महाभाष्यकारेण ितञ्जवलना िावणनीयसूत्राणामुिरर भाष्यं 

रिवयत्वा िरमां कीर्तामलभत । ितञ्जलेः भाष्य ं

महाभाष्यनाम्नैव िररवितम् । तत्र िञ्चािीवतरावननकाः 

सवन्त । तच्च मवललनाथेन सम्यक् िरितवमत्यस्य प्रमाणं तेन 

ववरवितायां रघुवंिमहाकाव्यस्य सञ्जीववनीटीकायां 

सुप्रािमेव । तने व्याकरणददिा वववेिनावसरे क्ववित् क्ववित् 

महाभाष्यकारस्यावभमतं समुिवनबद्धम् । तथावह – ‘‘अथ 

प्रजानामवधिः प्रभाते -’’4 इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘‘िीत’’ 

िदस्य साधुत्ववववेकावसरे महाभाष्यकारस्यावभमतमेवं 

समुवललवखतम् - ‘‘ िीतं िानमस्यास्तीवत िीतः िीतवान् 

इत्यथाः । ‘‘अिाआददभ्योऽि’्’ इवत अि ्प्रत्ययः, ‘‘िीता गावो 

भुक्ा ब्राह्मणाः’’ (िा. 3/4/67 – म.भा.) इवत महाभाष्ये 

दिानात’्’ इवत । 

 

काविकाववृत्तः 

िावणनीयसूत्राणामुिरर ववरवितासु टीकासु काविकावृत्तेः 

समादरो ववद्वविः समवधकतया दियते । 

अष्टाध्यायात्मकस्यास्य ग्रन्थस्य प्रथमाध्यायिञ्चकं 

जयाददत्येन, अवन्तमाध्यायत्रयञ्च वामनेन ववरवितवमवत 

ववद्वविमान्यते । ग्रन्थोऽयं मवललनाथेन सम्यक् िररिीवलतः । 

तेन तदीयटीकायां िदाना ं व्याकरणददिा व्याख्यानवसरे 

क्ववित् ‘काविका’  इवत, क्ववित् ‘वृवत्तकारः’  इवत ि 

समुवललख्य प्रमाणावन समुिन्यस्तावन । तावन यथा – ‘ ‘

प्रातयाथोक्व्रतिारणान्ते -’ ’5 इत्याददिद्यस्य टीकाया ं

प्रास्थावनकम् इत्यत्र ‘‘कालात् िञ’्’ इत्यनेन िञ् प्रत्ययस्य 

याथार्थयावववेिनकाले प्रमाणमाह - ‘ ‘ 

यथाकथवञ्चद्गणुवृत्त्यावि काले वतामानत्वात् प्रत्यय इष्यते 

इवत वृवत्तकारः’’6 इवत । 
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‘‘युवा युगव्यायतबाहुरंसलः -’’7 इत्याददिद्यस्य व्याख्यायाम् 

‘अंसल’  िदस्याथावववेकावसरे मवललनाथेनोक्म् – ‘ ‘

अंसावस्य स्त इत्यंसलो बलवान् । मांसलि ’ ’  इवत 

वृवत्तकारः’ ’8 इवत । ‘ ‘अथाङ्गराजादवताया िक्षःु-’ ’9 

इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘ ‘जन्य’े ’ -वत िदस्याथावनणायकाले 

प्रमाणत्वेन ववृत्तकारविनमेवमुिवनबद्धम् - ‘ ‘  यदत्राह 

वृवत्तकारः - ‘‘ जनीं वधूं वहन्तीवत जन्या जामातुवायस्याः’’ 

इती’ ’10 वत । ‘ ‘असौ कुमारस्तमजोऽनुजातः - ’ ’11 

इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘‘तमजोऽनजुात’’ इत्यत्रानुिूवाकाज् 

जनेः सोिसृष्टत्वात् सकमाकत्वे प्रमाणमाह - ‘‘आह िात्रैव 

सूत्रे वृवत्तकारः -‘‘ विषादयः सोिसगााः सकमाका भववन्त 

इती’’12 वत । 

 

वामनः 

संस्कृतसावहत्यस्येवतहासे काविकावृत्तेः कतुावैयाकरणस्य 

वामनस्य यथा ववविष्ट ं स्थानमवस्त तथा 

काव्यालंकारसूत्रवृत्तेः प्रणतेुरालंकाररकस्य वामनस्य । 

मवललनाथेन तदीयटीकासु िदानां व्याकरणददिा 

व्याख्यानकाले ‘ ‘इवत वामन’ ’ इत्यवेमुक्त्वा यावन 

प्रमाणवाक्यावन समुिवनबद्धावन तावन सवाावण तु 

काव्यालंकारसूत्रवृत्तेः प्रायोवगके नाम िञ्चमावधकरणे 

प्राप्यन्ते । तथावह - ‘ ‘तस्य िाडिुवदनालिभूषणा -’ ’13 

इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘ ‘कामयानसमवस्थये’ ’  त्यत्र 

कामयानिब्दव्याख्यानावसरे मवललनाथेन 

वामनमतमुवललख्यैवं वववेवितम् –  कामयते 

ववषयावनच्छवत कामयानः कामयानः । कमेर्णाङन्ताच्छानि् 

। ‘ ‘अवनत्यमागमिासनम्’ ’  इवत नुमागमाभावः, 

एतदवेावभप्रेत्योकं् वामननेावि –  ‘ ‘कामयानिब्दः 

वसद्धोऽनाददि इती’’14 वत। 

 

क्षीरस्वामी 
अमरववरवितस्यामरकोषस्यामरकोषोद्घाटनटीकाकताा 

क्षीरस्वामी एकादििताब्दा वद्वतीयाद्ध े आववभूात इवत 

ववदषुां मतम् । टीकावममाञ्च रिवयत्वा स यथा ख्यावतमान् 

जातस्तथा िावणनेधाातुिािस्योिरर क्षीरतरवङ्गनीं नाम 

टाकां ववरवितवान् । तेन अव्ययवृवत्तर्नािाताव्ययोिसगािेवत 

ग्रन्थद्वयं ववरवितवमवत कैविन्मन्यते । मवललनाथेन 

तदीयटीकासु िव्दानामथावनणायावसरे िदानां 

व्याकरणददिा व्याख्यानकाले ि क्ववित ् क्ववित् 

क्षीरस्वावममतावन समुिवनवद्धावन । तानीमावन – 

‘ ‘विग्धगम्भीरवनघोषम् - ’ ’15 इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘ ‘

ववद्युदरैावतौ’ ’ इत्यस्य व्याख्यानं क्षीरस्वावममतमनुसृत्यैवं 

वववहतं – इरावान् समुद्रः । तत्र भव ऐरावतोऽभ्रमातङ्गः । 

‘ ‘अभ्रमातङ्गत्वाच्चाभ्रस्थत्वादभ्ररूित्वात्’ ’ 16 इवत 

क्षीरस्वामी । अतएव मेघारोहणं ववद्युत्साहिया ि घटते । 

ककं ि ववद्यतु् ऐरावतोऽसाहियाादरैावती संज्ञा । ‘ ‘

ऐरावतस्य स््यैरावती’’17 इवत क्षीरस्वामी । तस्मात् सषूु्ठकं् 

ववद्युदरैावतावववत’’ इवत । 

‘ ‘तस्योिकायाारवितोििाराः’ ’ 18 इत्याददिद्यस्य टीकायां 

उिकायेवत िदस्याथाः क्षीरस्वावममतमुवललख्यैवं वववहतो 

मवललनाथेन - ‘ ‘उिकायाासु राजयोग्यषेु िटभवनाददषु । 

सौधोऽस्त्रीराजसदनमुिकायोिकाररका 

इत्यमरविनव्याख्याने क्षीरस्वामी – ‘‘उिदियत उिकरोवत 

ि िटमडििादद राजसदनम’्’19 इवत । 

‘‘तमलभन्त िततं िवतदवेताः’’ 20 इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘

आिगाः’  इत्यस्य व्युत्िवत्तप्रदिानकाले मवललनाथेन 

क्षीरस्वावममतमुवललमुवललवखतम् - ‘ ‘आिेनाप्सम्बवन्धना 

वेगेन गच्छन्तीत्यािगाः’’ इवत क्षीरस्वामी’’21 इवत । 

 

न्यासकारः 

काविकावृत्तेरुिरर काविकावववरणिवञ्जकानाम्नी या 

व्याकरणािायेण वजनेन्द्रबुवद्धना ववरविता सा िरवर्ताकाले 

न्यासनाम्नैव ख्यातः । टीकाकताावि न्यासकाररूिेण 

समवधकिररवितो जातः । मवललनाथेन टीकेयं 

सम्यगधीततेवत तदीयटीकाध्ययनेनास्मावभज्ञाायते । तेन 

तस्य रघुवंिमहाकाव्यस्य सञ्जीववनीटीकायां व्याकरणददिा 

वववेिनावसरे क्ववित ् क्ववित ् न्यासकारस्यावभमतं 

समुिवनबद्धम् । तथावह –  

‘‘वप्रयतमावभरसौ वतसृवभबाभौ - ’’22 इत्याददिद्यस्य टीकायां 

‘‘अवहरण’’ इत्यत्र ‘‘ब्रह्मभ्रणवृत्रेषु दक्वि् ’’ इवत वनयमस्य 

प्राथवमकत्वात ् हन्तेः दक्ववि प्रमाणमाह –  ‘ ‘यथाह 

न्यासकारः – प्रावयकिायं वनयमः । क्वविदन्यवस्मन्नप्युििदे 

दशृ्यते। मधुहा । प्रावयकत्वं ि वक्ष्यमाणस्यव बहुलग्रहणस्य 

िुरस्तादिकषााललभ्यते’’ 23 इती वत । 
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भोजराजः 

ख्रीष्टाब्दीयैकादििताब्द्याः प्रथमाद्ध े समाववभूातस्य 

वसन्धुराजिुत्रस्य धारावधितेभोजस्य ववववधिास्त्रेषु 

िावडित्यमासीददवत तन्नाम्ना प्रिवलतेभ्यो ग्रन्थभे्यो 

ववज्ञायते। तेन यथा सरस्वतीकडिाभरण ं

िृङ्गारप्रकाििेत्यलंकारिास्त्रीयग्रन्थद्वय ं ववरवित ं तथा 

तत्त्वप्रकाि (धमातत्त्वववषयकः), िम्िूरामायणञ्चेवत बहवो 

ग्रन्था अवि ववरविताः । स वैयाकरणोऽवि आसीत ् । तेन 

सरस्वतीकडिाभरणं नाम अष्टाध्यायात्मकं व्याकरणमवि 

प्रवणतम् । ग्रन्थोऽयं मवललनाथेन सम्यक् िररिीवलतः । तेन 

तस्य रघुवंिमहाकाव्यस्य सञ्जीववनीटीकायां व्याकरणददिा 

वववेिनावसरे क्ववित् क्ववित् भोजराजस्यावभमत ं

समुिवनबद्धम् । तथावह – 

‘ ‘दढृभवक्ररवत ज्येष्ठ े ’ ’  - 24 इत्याददिद्यस्य टीकायां ‘ ‘

दढृ़भवक्ः’ ’  इत्यत्र दढृ़िब्दस्य िुंविावे 

भोजराजस्योक्ावभप्रायो मवललनाथेनैव ं समुिन्यस्तः - ‘ ‘

भोजराजस्त ु कमासाधनस्यैव भवक्िब्दस्य वप्रयाददिािाद ्

भवानीभवक्ररत्यादौ कमासाधनत्वात् िुंविावप्रवतषेधः । 

दढृ़भवक्ररत्यादौ तु भावसाधनत्वात् िुंविाववसवद्धः 

िूवािदस्यते्याह’’ 25 इवत। 

 

उिसहंारः 

रघुवंिमहाकाव्यस्याथा िररस्फुटनाथं यत्र यत्र 

व्याकरणववषयकमालोिनमिेवक्षतं यथासम्भवं तत्र तत्र 

व्याकरणववषवयनी आलोिना मवललनाथेन प्रस्तुता । यद्यवि 

तेन दकमवि व्याकरणिास्त्रं न प्रणीतं तथावि ववववधावन 

व्याकरणिास्त्रावण सम्यगधीतानीवत तदीयटीकाध्ययनेन 

ववज्ञायते । तेन प्रायेण सवात्र िदाना ं व्याकरणददिा 

वववेिनावसरे िावणवनमतमेवानुसृतम् । अवि ि 

व्याकरणवनयमावतिमकाररणा ं प्रयोगाणामवि 

साधुत्वव्यवस्थािनं मवललनाथेन कृतम् । तेनैवमनुभूतम् – 

आदौ भाषा ततो व्याकरणवमवत। तथावह 

व्याकरणवनष्णातवधयः कवयः यानेव िब्दान ् व्यवहरवन्त 

व्याकरणद्वारा तेषां िब्दानां व्याख्यानमेव युक्म ् । 

ववषयेऽवस्मन् मवललनाथस्यािररसीमं िावडित्यमवभलक्ष्य स 

व्याकरणािाया आसीददवत वकंु् िक्यते । 
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