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उत्कलेषु संस्कृ तचर्च्ाा
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श्रीदधिवामनजीउ संस्कृ त,
महाधवद्यालयः, के न्रापडा,
ओधडशा, Òkjr

izLrkouk
सुरमुखरसभोक्त्रे भोगमोक्ष्यैकदारे
नवधनधिगुणिारे स्वात्मधवज्ञानगोप्त्रे ।
सरलमिुरवक्त्रे लोककल्याणकरे
धवपुलसुखधविारे संस्कृ ताय प्रणामः ॥
उत्कलीयाः संस्कृ तधप्रयाः । संस्कृ तं सावाभौधमकम् । अमरभाषा-समुज्ज्वलं संस्कृ तं न कस्याधप
धवधशष्ट-जातेरुपकारकं नाधप सांप्रदाधयकत्वेन पररधचतम्, अधपतु समेषां मानव-जातीनां
मंगलं धविातुं सवाpसमर्ाधमधत नाधतशयोधतः । संस्कृ तेषु सवाादौ संगीतशास्त्रं धवचायाते ।
रसस्वरूपं संगीतम् । यं पीत्वा कृ तकृ त्यो जायते जनः । भारतीय-संस्कृ तौ संगीतस्य स्र्ानं
चरमं परमञ्च । कला-साधहत्य-क्षेरे संगीतस्य प्रािान्यता दरीदृश्यते । जनजीवने संस्कृ धतक्षेरे
संगीतस्य महती आवश्यकता वताते । छन्दोवद्धं पद्यात्मकं लय-तालयुतं संगीतं वाद्यनृत्याददधभः

लोलाधयतम्

।

उत्कलीय-आया-अनाया-जनजातीनां

सवेषां

संगीतक्षेरे

अवािप्रवेशः । ते स्व-स्व भाषामाध्यमेन भावानुकूलं संगीतं रचयधन्त,पररवेषयधन्त च ।
संस्कृ तभाषायां संगीतक्षेरे महाकधव-जयदेवः सवाादौ सुपररधचतधिरनमस्यः, धवश्वप्रधसद्ध
उत्कलीयः । तधिर्मातं गीतगोधवन्दं न के वलं श्रीमधन्दरे अधप तु धखलेषु भारतवषेषु
िमाग्रन्र्रूपेण धववेधचतम् । पुरा श्रीजगिार्मधन्दरे देवदासी-नृत्यप्रर्ा प्रचधलता आसीत् ।
नृत्येन सह संगीतमधनवाायाधमधत मनधस धनिाय महाप्रभोः श्रीजगिार्स्य श्रीकृ ष्णस्वरूपं
ध्यायं ध्यायं तधिदेशेन च कोमलकान्तपदावधलधभः सुसधितं जयदेवो गीतगोधवन्दं
रधचतवान् । पिात् परवर्तानो बद्धपररकराः कवयः संगीतक्षेरे प्रधवष्टाः । सफलीभूताि ।
समुत्पिेषु कधवषु के षांचन नामाधन अर न धवस्मताव्याधन ।
कधवचन्र-राय-ददवाकर-धमश्रेण धनर्मातं तत्पृष्ठपोषक-गजपधत-पुरुषोत्तमदेव-नाम्ना भधणतं
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दशसगा-धवधशष्टं "अधभनव गीतगोधवन्दम्", पञ्चदश-शताबयां राय-रामानन्देन धलधखतं

श्रीदधिवामनजीउ संस्कृ त,

"जगिार्वल्लभ"-नाटकम्, जयदेवाचायास्य "पीयूषलहरी"- एकांदकका, यतीन्र-रघुत्तम
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तीर्ास्य "मुकुन्दधवलास" -महाकाव्यम्, कृ ष्णदासकृ त-"गीतप्रकाशः", धनत्यानन्दकधवकृ त
~ 110 ~

International Journal of Sanskrit Research

http://www.anantaajournal.com

"धशवलीलामृतम्", तकृ त-"श्रीकृ ष्णलीलामृतम्", शतदेव-

प्रधतष्ठापके न अध्यक्ष चरे ण आचाया हररहर दाशेन च

धमश्रस्य "मुददतमािवम्", अनादद-धमश्रस्य "मधणमाला"-

बहुग्रन्र्ाः धवरधचताः । धतधगररआ-धनवाधसना भुवनेश्वर-

नारटका-"

धमश्र-बडपडडा-महोदयेन

के धलकल्लोधलनी"-

"रसगोष्ठी"

रूपकाधन

"आनन्द-वृन्दावन-चमपूः"

प्रधणिानयोग्याधन भवधन्त । षोडश-शताबद्यां मोगल-

संकधलतः । महामहोपाध्याय सदाधशव धमश्रेण "चन्दन

साम्राज्ये

संगीतज्ञः

चमपूः", "कल्यापत् िमासंग्रहौ" च धवरधचतौ । सदाधशव-

कृ ष्णदास बडजेना महापारः "गीतप्रकाशं" रधचतवान् ।

संस्कृ त-महाधवद्यालय- भूतपूवााध्यक्षेण धवश्वनार्-महापारेण

तधस्मन्

"काञ्ची धवजयः", "सरस्वती धवलासः", "साधवरी पररणयः"

सुपररधचत-आकवर-सभापधडडतः
समये

हलिर

धमश्रस्य

"संगीतकल्पलता",

हररचन्दनस्य "संगीत-मुतावली", सप्तदश-शताबद्यां रघुनार्
रर्स्य "नाट्यमनोरमा" "संगीताणाव-चधन्रका", नारायण
धमश्रस्य

"संगीतसरधणः",

"तालसवास्वः",

कधवचन्र-पुरुषोत्तम-धमश्रस्य

शागंदव
े स्य

"संगीतरत्नाकरः",

पारलाखेमुधडडराज-गजपधत-जगिार्-नारायणदेवस्य
"संगीतनारायणः",

पद्मनाभ-नारायण-देवस्य

"तालसवासारसंग्रहः",

"चतुदधा डडप्रकाधशका"-

"रागधचरादीधन संगीत-पुस्तकाधन रसधसताधन सधन्त ।
अष्टादश-शताबद्यां

गोधवन्द-कधवभूषण-सामन्तरायस्य

"समृद्धमािव"-नाटकम्, कमल लोचन खड्गरायस्य "संगीत
धचन्तामधणः", "गीतमुकुन्दम्", व्रजयुवधवलासादीधन संगीतशास्त्राधण

च

समुद्भवाधन

एकांदककादद-क्षेरेषु

।

काव्यालंकार-नाटक-

गंजाम-मडडलाधिप-शेरगड-

राज्याधिपधत-जनादान-प्रोत्साधहत-कधवना

धशधतकं ठे न

द्वादशसगाधवधशष्टं "गीतसीतावल्लभम्" महाकाव्यं प्रस्तुतम् ।
द्वादशतताबद्यां कोणाका -सूय-ा मधन्दरधनमाातृ नरससंह देवस्य
सभाकधवना धवद्यािरे ण "एकावलीनारटका" धवधनर्माता ।
धवश्वप्रधसद्ध-धवश्वनार्

कधवराजेन

"साधहत्यदपाणः",

"चन्रकला" नारटका अन्याधन बहुग्रन्र्रत्नाधन संपाददताधन ।
चधडडदासेन "काव्यप्रकाशदीधपका" धवधनर्माता । साधन्िधवग्रधहक-महामहोपाध्याय-सामन्तचन्रशेखरे ण
"धसद्धान्तदपाणः"
महापारेण

संपाददतः

।

कृ ष्णानन्द-साधन्िधवग्रह-

"सहृदयानन्द"-महाकाव्यं

धवरधचतम्

।

रािामोहन बधक्त्सना "भारत भ्रमण"-काव्यमकारर । साधहत्य
क्षेरे कधवचन्र भुवनेश्वर रर्स्य "लक्षणा पररणयः",
वीरबलभरपुर शासन धनवाधसनः मिुसूदन तका वाचस्पतेः
"हनुमत्संन्देशः",

"तारा

"लक्ष्मीशतकं ",

"गजशतकं ",

प्रधसद्धाः

ग्रन्र्ाः

।

शशांकः",

"मायाशवरी",

"सोमनार्-शतकाधन

च

पुरी-सदाधशव-संस्कृ त-संस्र्ानस्य

प्रमुखाः ग्रन्र्ा धवधलधखताः । गोपबन्िु धवद्याभूषणेन
"रुद्धद्वारः", "कन्योद-राजवंश चररतम्", "माठरवंशः" ग्रन्र्ाः
संकधलताः । कधवशेखर-आत्ताराण-धमश्रेण "काशीशदपादलनं"
प्रस्तूतम् । सुदशान-पारठना "दीधपका नाठकम्", "ससंहल
धवजय

नाठकम्",

"करुणा

पाररजातः",

"पादुकाधवजयः"इत्यादीधन नाटकाधन धलधखताधन । ब्रह्मपुरधनवाधसना

अनन्त-धरपारठना

"धनबन्िमाला",

"लावडयवती"- "वैदह
े ीश धवलासयोः संस्कृ तानुवादाि "
संपाददताः । पधडडत –प्रबोि-कु मार-धमश्रेण "मलय दूतम्",
"स्वप्नदूतम्", "बधन्दन आत्मकर्ा"दद ग्रन्र्ाः धवरधचताः ।
एतदधतररका अवााधचनेषु गोपीनार्-महापारस्य "काधलदास
कधवतारस-मािुरी", "जगिार्ाष्टकम्", "दीनबन्ध्वष्टकम्",
काधलदासाष्टकाधन अनुपमाधन सधन्त । जगिार् रर्स्य
"अनुभूधत

शतकम्",

गोधवन्दचन्र

धमश्रस्य

"जयदेव

प्रशधस्तः", हररहर नन्दस्य "धसद्धान्त कौमुदी टीका",
हरे कृष्ण महतावस्य "चाणक्त्य धवजयम्", चन्रशेखर धमश्रस्य
"जगिार्
मुतावली",

शतकम्",
बानामबर

जयकृ ष्ण
आचायास्य

धमश्रस्य
"के न्दुझर

"मातृमुधत
राजानः

चररतम्", सीतादेवी खाडंगायाः "अरडयरोदनम्", धवश्वनार्
वमाणः "श्रीवमा रुधक्त्मणी पररणयः", रािानार् रायस्य
"भारती वन्दना", वाउरी बन्िु नन्दस्य "मनोदूतम्",
दयाधनधि धमश्रस्य "सूयादत
ू म्", नीलकं ठ वाचस्पधतनः
"गंगािर चमपूः", सुदशान धमश्रस्य "सुदशानानन्द चमपूः",
गोपीनार् दाशस्य "श्रीदाश पुष्पाञ्जधलः", मदनमोहन करस्य
"ग्रहयाग पद्धधतः", धरधवक्रम पधतनः "गोपबन्िु स्मृधतः",
जगिार् रर्स्य "नागररकमुद्बोिनम्", धवषकं ठ वाचस्पधतनः
"वाणीधवलासः", कामाक्षी प्रसाद शमाणः "कामाक्षी स्तोर
रत्नमाला", लडु केश्वर शतपधर्नः "काधलदास दशकम्",
गोपीनार् रर्स्य "धवधिधवडमबनम्", कृ ष्णचन्र आचायास्य
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गुणधनधि

धरपारठनः

"पुरुषोत्तम

माहात्मयम्", कु रामधण पारठशमाणः "धनयधत" पधरकायां
धलधखत-श्लोकाः, गणेश्वर रर्स्य "सलंगराजायतनम्", आनन्द
महापारस्य "श्रीराधिका प्रपधत्तः", वासुदव
े महापारस्य
"साधवरी पररणयम्", रमाकान्त धमश्रस्य "महात्मागान्िीः",
हरे कृष्ण शतपधर्नः "कधवशतकम्", "गंगाजल दूधषतम्",
वनमाधल-धवश्वालस्य

"ऋतुपणाा",

"धजधजधवषा",

"धववेकलहरी", "व्यर्ा", "दारुब्रह्म", "धप्रयतमा"-प्रमुखाः
ग्रन्र्ाः, के शव चन्र दाशस्य "प्रणय प्रदीपम्", "हृदयेश्वरी",
"महातीर्ाम"् ,

"अलका",

"ईशा",

"धभि

पुधलनम्",

"प्रधतपत्", "धनकषा", "ऋतम्", "धवसगाः","शधशरे खा",
"ॐशाधन्तः", प्रमुखाि बहुग्रन्र्ाः, हरे कृष्ण मेहरे स्य बहव

तक्षधशलायाः

प्रिानाचायो

माध्यधमकवादद-बौद्धनेता

नागाजुानोऽधप उत्कलीयः इधत ऐधतहाधसका धनरूपयधन्त ।
पुरीमडडलमधडडतः आयाा सप्तशत्याः लेखको गोविानाचायाः
प्रधसद्धः। तदधतररताः नीलामबर आचाया-उदयनाचायाबलभरादयो धवद्वांसः उत्कलजननीं कृ तार्ीकृ तवन्तः ।
िमाशास्त्रक्षेरेषु गंगवंश-युगीयाः वाजपेधयनः अग्रगडयाः ।
तेषु भारद्वाजगोर-शमभुकर वाजपेयी प्रधसद्धः । तत्कृ धतषु
"अधिहोर

होमपद्धधतः",

"अधिहोरहोमः",

"प्रायधित

पद्धधतः", "दशा-पौणामासेधष्ट पद्धधतः", "दुबालकमा पद्धधतः",
"धनरुढ पशुयाग पद्धधतः", "स्मात्तारत्नावली", प्रमुखाः ग्रन्र्ाः
धवश्व- प्रधसद्धाः । "शमभुकर पद्धधतः" अस्य महान्
िमाशाधस्त्रय-ग्रन्र्ः

।

रयोदश-शताबदीय-

धवद्याकर

अनुवाददत-ग्रन्र्ाः, प्रदीप्त नन्दस्य "श्रीक्षेरसुिाधनधिः",

वाजपेधयना अष्टभागात्मको धनत्याचार पद्धधतर्वाधनर्माता ।
अिुना एधसआरटक् सोसाइट् द्वारा प्रकाधशता च ।

"श्रीजगिार्

धवद्याकरस्य धप्रयधशष्य-रामचन्र वाजपेधयना नैधमष्यारडये

दशानम्",

"भधतधनझाररणी",

"धशवार्च्ान

प्रदीपाः" ग्रन्र्ाः, ददगमबर महापारस्य "उत्कलोदयः",
"सुरेन्र चररत महाकाव्यम्", "ऋतुचक्रम्", "भवते रोचते
यर्ा",

"रं गरुधचरम्",

"व्यस्तरागम्"

ग्रन्र्ाः,

वैकुडठ

धवहाररनन्दस्य "शरणागधत स्तोरम्" महामहोपाध्यायपधडडत-गोधवन्द
"वैजयन्ती

चन्र

शतकं ",

धमश्रस्य

"प्रसेन

"श्रीसारला

धवजय

शतकं ",

चमपूः",

"श्रीराम

लीलामृतम्", "वदनचन्र-प्रकाधशका"दयो ग्रन्र्ाः, प्रमोद

बहुकालं संन्यस्य बहुग्रन्र्ाः धवरधचताः ।
महाराज-पुरुषोत्तम-देवेन

"अधभनव

गीतगोधवन्दम्",

"मुधतधचन्तामधणः", "गोपालाचानपद्धधतः", "नाममाधलका",
"आनन्दधवलासः", "दशग्रीव विः", "जानकी प्रमोदः",
"कु वलयाश्वचररतम्", "अधभनव वेणीसंहारम्", "दुगोत्सवः",
"भुवनेश्वरी पूजा", एवमन्ये ग्रन्र्ाः धवरधचताः । सवंशधतसगाात्मकं

"दशग्रीव

वि"-नाटकं

कवीन्र-माका डडेयस्य

चन्र धमश्रस्य "उत्कलगौरवम्", "अन्योधत पञ्चाधशका",

कृ धतररधत के चन मन्यन्ते । तेन पुरुषोत्तमदेवस्य नाम्ना
भधणतम् ।

"मूखाशतकं ", "व्योमयान शतकं ", "चन्रदूतम्", चान्याधन

पञ्चदश-शतकस्य मुकुन्ददेवस्य सभापधडडतेन कृ ष्णदास-

काव्यरत्नाधन च सधन्त । उपयुाताः संस्कृ तज्ञाः उत्कलेषु
शाधस्त्रय-काव्य- संगीत-नाटक-अलंकार-गान्िवा-एकांदककाअधभनय-कला-संस्कृ धत-साधहत्यादद-क्षेरेषु

प्रशंसनीया

भवधन्त ।
वैददकक्षेरे अर्वा वेदस्य "पैपल्लाद शाखा" उत्कलेषु
संगृहीता
"अनघा

।

भौम-सोमवंश-राजत्वसमये

राघव"-नाटकं

प्रणीतम्

।

मुराररकधवना

आचाया-शतानन्देन

"भास्वती" प्रकाधशता । तदधतररतौ तेन "शतानन्द
रत्नमाला", "शतानन्द संग्रहः"-नामकौ गन्र्ौ धवरधचतौ ।
पुरुषोत्तमदेवस्य राजधन वैष्णविमो धवस्ताररतः । अधस्मन्

बडजेना-महापारेण "गीतप्रकाशकः" ग्रन्र्ो धवरधचतः ।
पुरुषोत्तम-धमश्रेण
टीका-प्रसूतं

"नीलादरनार्-शतकम्",

"भागवत

महाकाव्यम्",

नैषिचररत
"रामचन्रोदय

काव्यम्", संगीतनारायणादीधन बहुशास्त्राधण धवरधचताधन ।
अष्टादश-शताधबद-मधडडत-पधडडत-कौधडडन्य-गोधरयरघुनार्-दाशेन बहुग्रन्र्ाः संकधलताः । तेषु "भट्टीकाव्यटीका", "साधहत्य-भूषणम्", "वृत्तावधलः", "कालधनणायः",
"श्राद्धधनणायः", "उत्पात तरं धगणी", "न्याय रत्नावधलः",
"रघुवंश टीका", "अमरकोशटीका", "काव्यप्रकाश टीका",

तीर्ाः,

"धशशुपालवि टीका", "वनदुगाा पूजा", "बद्धामान प्रकाशः",

आनन्दधगररः, राय रामानन्द-प्रमुखाः उत्कलीयाः वरे डया-

"कारक धनणायः", "वैद्य कल्पलता", "सार धसद्धान्त

वैष्णवाः स्व स्व कायााधण संपाददतवन्तः ।

संग्रहा"खयाः व्याकरणग्रन्र्ाि प्रधसद्धाः वतान्ते । हरे कृष्णपुर

समये

िमा-प्रचार-क्षेरे

श्रीिरस्वामी,

रघुत्तम
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गदािर-राजगुरुणा

"गदािरपद्धधतः"

संपाददता । अष्टादशाध्यायधवधशष्टोऽयं
अष्टाध्यायधवधशष्टतया उपलभ्यते ।

ग्रन्र्ः

संप्रधत

नाटकक्षेरे भट्टनारायणः श्रेष्ठनाटककारः । तेन "वेणीसंहार"नाटकं

धवधलधखतम् । राज्ञः कधपलेश्वरस्य "परशुराम

धवजयः", नारायणानन्दस्य "श्रीरामचन्रानन्दम्", जीवदेवपुरस्य धद्वतीय जयदेवस्य

"पीयूष लहरी नारटका",

"वैष्णवामृत नाटकम्", च प्रमुखाधन सधन्त ।
अधभिान-क्षेरे

रै धखक प्रधतधनरूपणम्", "मीमांसा पररभाषायाः रै धखक
प्रधतधनरूपणम्", "सांखयकाररकायाः रै धखक प्रधतधनरूपणम्",
"वेदान्तसारस्य रै धखक प्रधतधनरूपणम्" इत्यादयो ग्रन्र्ाः
प्रधसद्धाः रे खाधचरपरकाः सधन्त । प्रो० प्रलय कु मार नन्दस्य
"योगलक्षण-धवमशाः",

"अक्षपादीय-कणादीय-दशानयोः

जाधतस्वरूपधवमशाः" इधत द्वौ ग्रन्र्ौ प्रधसद्धौ ।
गवेषणाक्षेरे डः सत्यनारायण राजगुरुः, के दार नार्

शेषः",

महापारः, ऐधतहाधसको धवनायक धमश्रः, पधडडत नीलकं ठ

श्रेष्ठाः।

दाशः, कृ ष्णचन्र राजगुरुः, अध्यापक-भगवान-पडडादयः

व्याकरण-क्षेरे माका डडेय धमश्रस्य "प्राकृ त सवास्वः", जुमरस्य

उत्कलीय-धवद्वांसः अग्रगडयाः राजन्ते । के चन ऐधतहाधसकाः

"जुमर व्याकरणम्", रामभरस्य "धसद्धान्त चधन्रका",

काधलदास-ददङ्नागौ,

अनुभूधत स्वरूपाचायास्य "सारस्वत व्याकरणम्", "प्रबोि

तन्मृग्यम् । अन्ततो गत्वा संस्कृ तं प्रधत उत्कलीयानां अवदानं
धचरस्मरणीयं न धवस्मरणीयधमत्युक्त्त्वा लेखं समापयाधम ।
अलमधतधवस्तरे ण । जयतु संस्कृ तम् । जयतु उत्कलम् । जयतु
भारतम् ।

"हारावली",

पुरुषोत्तमदेवस्य

भाष्यस्य रै धखक प्रधतधनरूपणम्", "वैशेधषकसूरोपस्कारस्य

मेददनीकरस्य

"धरकाडड

"मेददनी"

कोशाः

चधन्रका"दीधन दृधष्टपर्े धवलसधन्त ।
तन्रग्रन्र्ेषु "उधियान तन्रम्" "उडभास्वर तन्रम्" "उधिश"
तन्राधण च उत्कलेषु धवधनर्माताधन । अन्येषु तन्रग्रन्र्ेषु
गोदावर धमश्रस्य "यन्र धचन्तामधणः", "शारदार्च्ान पद्धधतः",
पुरुषोत्तमदेवस्य "भुवनेश्वरी पल्लवः", "प्राकृ त चडडी",

उत्कलीयौ

इधत

समामनधन्त,

सहायकग्रन्र्ाः

इन्रभूधतः, बौद्ध-दाशाधनको िमाकीर्त्ताः, नागाजुानादयि

8.

A History of sanaskrit literatur.-macdonell 1899.
History of sanaskrit literature.-Dr. S N Dasgupta & D
S.K De 1941.
The literature of Orissa vol-2 W W Hunter.
Descriptive cataloguas of Sanskrit manuscripts in the
collection of the Asiatic Society of Bengal.
Bihar & Orissa research society, Odisha Acedemy.
Inscription of OrissaProf-S N Rajguru, 1, 2, 3.
Govardhan acharya & udayana acharya-Kedarnath
mohapatra O. H.P. J. 7.
Kabi udayanacharya, Jhankar 3rd yeay 6th.

उत्कलीय- सन्तानाः आसन् । श्रीिरस्वाधमनः "गीता-

9.

ओधडआ साधहत्य कु उत्कलीय संस्कृ धतर दान- के दारनार्

धवद्यािर बाजपेधयनः "शधत प्रधतमा प्रधतष्ठा", वद्धान
महापारस्य

"दुगोत्सव

चधन्रका",

वासुदव
े

रर्स्य

"भुवनेश्वरी प्रकाशः",लक्षेश्वर रर्स्य "ज्ञानावली" तन्राधण
च स्मताव्याधन ।
दशानक्षेरेऽधप उत्कलीया िुरन्िरा आसन् । ज्ञानधसद्धेः कताा

भागवत टीके " प्रधसद्धे । वालेश्वर-रे मुणा-भूधमगौरवस्य
बलदेव

धवद्याभूषणस्य

ब्रह्मसूरोपरर

"गोधवन्दभाष्यम्"

प्रधसद्धम् । एतदधतररतं तेन "ऐश्वयाकादधमबनी", "प्रमेय
रत्नावली",

"लघुभागवतामृतम्",

"धवष्णुसहस्रनाम

भाष्यम्",

"काव्यकौस्तुभः",

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

महापार, ओधडआ साधहत्य एकादेमी भुवनेश्वर, 1982.
10. The contribution of utkal to Sanskrit litlature. Dr.
K.B.Tripathy.
11. संस्कृ त साधहत्यर इधतहास- डः गोपीनार् महापारः
12. ओधडशारे

"धसद्धान्तरत्नम्",

"भगवद्गीताभाष्यम्", वेदान्त स्यमन्तकादयः बहुग्रन्र्ाः
धवरधचताः । जगिार् रर्स्य "जैनदशानम्", लोकनार्
शाधस्त्रणः "धसद्धान्त मुतावली टीका", दामोदर महापारस्य
"सवादशान कौमुदी", "योगतत्त्व वाररधिः", प्रो०नीलकं ठ-पतेः
"सामान्य-दशानम्",

"दशानेषु

तत्त्वचतुष्टयम्",

धशवार्च्ानपद्धत्यादयो ग्रन्र्ा अनुपमाः । प्रो० प्त्यारीमोहन
पट्टनायकस्य "न्याय पररभाषा", "न्यायसूर वात्स्यायन
~ 113 ~

संस्कृ त

एकाडेमी, 1982.
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