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अमिकोशस्ाः  अविकपाठाः  
 

वि . वि. हरिप्रसादः  
 

प्रस्तािना  

संसृ्किकोशग्रने्थषु कसनसिकासधसििं स्थानमािहसि अमरससंहेन सिरसचिं 

नामसलङ्गानुशासनम् नाम पयाायकोशम्। अमरससंहेन कृिम् कोशम् इत्यथे अथिा 

अमरभाषापदानां कोशसमत्यथे िा पश्चाि् अमरकोशसमसि प्रससद्धस्यास्य संसृ्किभाषायां 

िथा सिसिधायां प्रादेसशकभाषायाञ्च िैसिध्यपूर्ाासन अनेकासन व्याख्यानासन 

समुपलभ्यने्त।िेषु  

1. क्षीरस्वासमनः  अमरकोशोद्घाटनम्,  

2. सलङ्गसूररर्ः  अमरपदसििृसिः ,  

3. महेश्वरस्य अमरसििेकः  अथिा माहेश्वरी,  

4. भानुजीदीसक्षिस्य रामाश्रमी इत्यपरासभधा व्याख्यासुधा,  

5. मल्लिनाथस्य अमरपदसििेकः ,  

6. रायमुकुटस्य पदचल्लन्द्रका,  

7. परमानन्दमैसथलीकृिा अमरचल्लन्द्रका,  

8. रामकृष्णदीसक्षिस्य पीयूषव्याख्या, 

9. सिाानन्दस्य टीकासिास्वम्, 

10. िेदान्तमहादेिस्य बुधमनोरमा, 

11. सशिदत्तशमार्ः  नामचल्लन्द्रका,  

 

च संसृ्किटीकासु प्रमुखाः  प्रायेर् मुसििाश्च सल्लन्त। इिः परं सुभूसिः ,कसलङ्गः ,सिाधरः , 

राजदेिः , गेिधानः , िासिडः , भोजराजः , असभनन््दः , नीलकण्ठः , अरुर्ः , 

भगीरथः ,जयासदत्यः , कोलाहलाचायाः ,शबरस्वासम, रामिका िागीशः , नयनानन्दः , 

रघुनाथचक्रिसिाप्रभृिीनां सिदुषां अपराः  अमरकोशटीकाश्च समुपलब्ाः  इसि 

शब्दकल्पिुमाख्यस्य कोशस्य भूसमकायां ित्कोशकारेर् सूसचिमसप दृश्यने्त। अन्यासां 

भारिीयभाषाटीकानां मधे्य सलङ्गाभट्टीयम् (िसमलु), अमरपदाथादीसपका (िेलुगु), 

बालसप्रया, सत्रिेर्ी, पारमेश्वरी (मलयालम्) इते्यिाः  टीकाश्च प्रससद्धाः  भिल्लन्त। 

अमरकोशस्य टीकायाः  एिादृशं िैपुलं्य कोशस्यास्य प्रामासर्किायाः  महत्वस्य च 

मकुटोदाहरर्मल्लि। िथासप एिासु संसृ्कि-भाषाटीकासु िगासिभजने श्लोकसंख्यासिषये 

च िुल्यिा नाल्लि। प्रसक्षप्तानां श्लोकानाम् आसधक्यमेि एिादृशस्य असमत्वस्य कारर्म्। 

केसचद् िगाद्वयम् एकीकृत्य पठल्लन्त। अपरे सिषयिैसिध्यम् अधारीकृत्य िगासिभजनं च 

कुिाल्लन्त। प्रथमकाणे्ठ शब्दासदिगे 
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ब्राह्मी िु भारिी भाषा गीिााग्वार्ी सरस्विी। 

 

इत्यारभ्य 

 

सतं्य िथ्यमृिं सम्यगमूसन सत्रषु िद्वसि। 

 

इसि पयानं्त त्रयोसिंशसिश्लोकाः  "िाग्वगाः " इसि नाम्ना, सशषं्ट 

श्लोकचिुष्टयं "शब्दासदिगाः " इसि च सिभज्य केसचि् 

टीकाकाराः  स्वीकुिाल्लन्त। रामाश्रम्यादयः  केचन टीकाकाराः  

एिादृशसिभजनं सिना शब्दासदिगाः  इते्यि पठल्लन्त। 

 

उकं्त स्वव्योमसदक्कालधीशब्दासद सनाट्यकम्। 

पािालभोसगनरकं िारर चैषाञ्च सङ्गिम्।। 

 

इसि िगानामप्रसिपासदकां काररकाम् अनुसृत्य च िाग्वगाः  

इसि प्रते्यकिगानाम समीचीना नाल्लि। एिं पािालभोसगिगाः  

असप ''पािालिगाः ’’, ''भोसगिगाः '’ इसि सद्वधाकृत्य केसचि् 

व्याख्यानमकुिान्। सद्विीये काणे्ड '...िनौषसधमृगासदसभः ' 

इसि यदुकं्त सः  िनौषसधिगािु रामाश्रमी-माहेश्वरी-

अिरसििेकादयः  प्रससद्धाः  टीकाः  युगपतृ्कते्यि 

स्वीकुिाल्लन्त। सकनु्त अमरकोशस्य बालसप्रयाकारः  

िमनुकृत्य पारमेश्वरीकारश्च िनिगाः  ओषसधिगाः  इसि सद्वधा 

सिभज्य पठसि।व्याख्यानसौकयामेि एिं सिधस्य 

सिभजनस्य हेिुररसि िौ सूचयिः । अनया रीत्या 

अमरकोशस्य िगासंख्या सिात्र असमा एि। 

िगाक्रमे यादृशमसमतं्व दृश्यिे िादृशमसतं्व 

श्लोकसख्यागर्नायामसप भिसि। अमरकोशव्याख्यानेषु 

रचनाकालानुसारं प्रायेर् अिााचीना भिसि पारमेश्वरी नाम 

केरलभाषाटीका। अस्य टीकाकारस्य काले समुपलब्ासन 

सिााण्यसप व्याख्यानासन स्वीकृत्य समुसचिं पाठं गृहीत्वा 

िेन सिरसचिं भिसि पारमेश्वरी इत्यनेन िल्लिन् व्याख्याने 

अनै्यः  प्रदसशािान् सिाानसप श्लोकान् सोऽयं व्याख्यािा 

स्वीकरोसि।अिः  श्लोकसंख्यासिषये िैपुल्यमत्र दृश्यिे। 

पारमेश्वयाां टीकायां स्वीकृिाः  असधकपाठाः  अत्र िगाानुसारं 

प्रदशायासम। 

प्रथमकाणे्ड १. स्वगािगाः , २. व्योमिगाः , ३. सदग्वगाः , ४. 

कालिगाः , ५. धीिगाः , ६. शब्दासदिगाः , ७. नाट्यिगाः , ८. 

पािालभोसगिगाः , ९. नरकिगाः , १०. िाररिगाः , इसि क्रमेर् 

दशिगाा ः  सल्लन्त। (िगानामसुचका काररका पूिामेिोव्क्क्ता)। 

िेषु स्वगािगे षोडशश्लोकाः , व्योमिगे एकम्, सदग्वगे पञ्च, 

कालिगे चत्वारः , घीिगे पञ्च, शब्दासदिगे द्वौ, नाट्यिगे 

अधाः , पािालभोसगिगे साधैकः , िाररिगे एकः  इसि क्रमेर् 

असधकश्लोकाः  समुिसल्लन्त। स्वगािगे एि 

असधकपाठानाम् आसधक्यम्। देििानां पयाायकथनािसरे 

ित्सम्बन्धीनाम् अपरार्ां सिषयानामसप कथनं कुिाल्लन्त 

केसचसदते्यददल्लि प्रथमिगास्य श्लोकासधक्यस्य हेिुः । 

िथासप नरकिगे श्लोकाधामसप प्रसक्षपे्तन न पश्यसि। 

सद्विीयकाणे्ड िु- 

 

िगाा ः  पृत्थ्वीपुरक्ष्माभृद्वनौषसध मृगासदसभः । 

नृब्रह्मक्षत्रसिट्शूिैस्ांगोपाङै्गररहोसदिाः  ।। 

 

इसि िचनानुसारं 

१. भूिगाः , २. पुरिगाः , ३. शैलिगाः , ४. िनिगाः , ५. 

ओषसधिगाः , ६. मृगिगाः , मनुष्यिगाः , ८. ब्रह्मिगाः , ९. 

क्षसत्रयिगाः , १०. िैश्यिगाः , ११. शूििगाः , इसि क्रमेर् 

एकादशिगाा ः  सल्लन्त। प्रायेर् सिे संसृ्किव्याख्यािारः  

िनिगाः  ओषसधिगाः  इसि सििेचनं सिना उभयमसप 

एकीकृत्वा िनौषसधिगाः  इसि पठल्लन्त। सकनु्त 

पारमेश्वरीकारः  सद्वधाकृत्य िनसम्बन्धीनां सिषयानां प्रदशानं 

िनिगे सस्यफलमूलादीनां प्रदशानम् ओषसधिगे च 

करोसि। अिः  एि अल्लिन् एकदशिगाा ः  सल्लन्त। ित्रासप 

भूिगे श्लोकद्वयम्, पुरिगे साधाश्लोकः , मृगिगे 

श्लोकाधाचिुष्टयम्, मनुष्यिगे अधाश्लोकः , ब्रह्मिगे 

साधाश्लोकद्वयम् च असधकपाठते्वन लभिे। शैलिगे 

श्लोकमेकं पठसि चेि् प्रसक्षप्तोऽयम् इसि सूचना प्रते्यकं 

ददासि। िन-ओषसध-क्षसत्रय-िैश्य-शूििगेषु असधकपाठाः  

न सल्लन्त। 

 

पुनश्च िृिीये काणे्ड 

 

सिशेष्यसनघै्नस्ङ्कीरै्नाानाथैरव्ययैरसप। 

सलङ्गासदसङ््गग्रहैिागाा ः  सामाने्य िगासंश्रयाः ।। 

 

इतु्यक्त्या १ सिशेष्यसनघ्निगाः , २ सङ्कीर्ािगाः , ३ नानाथािगाः , 

४ अव्ययिगाः , ५ सलङ्गासदसङ््गग्रहिगाः  इसि क्रमेर् 

िगापञ्चकमल्लि। िेषु यत्रकुत्रासप असधकपाठाः  न सिद्यने्त। 

एिम् अमरकोशपाठेषु असधकपाठसििधानाय हेिुः  

ित्तत्सन्दभे पसठिारः  सिषयानुबन्धानन्यानसप सिषयान् 

यथासन्दभां संयोजयल्लन्त इते्यिदल्लि। यथा प्रथमकाणे्ड 

सदग्वगे - 

 

इन्द्रो िसनः  सपिृपसिरन ् सिरृसििारुर्ो मरुि्। 

कुबेरः  ईशः  पियः  पूिाादीनां सदशां क्रमाि्।।  

(१-३-३,४) 

ऐरािि- पुण्डरीको िामनः  कुमुदोञ्जनः । 

पुष्पदन्तः  सािाभौमः  सुप्रिीकश्च सदग्गजाः ।।  

(१-३-४,५) 

कररण्योभ्रमुकसपलासपङ्गलानुपमाः  क्रमाि्। 

िाम्रपर्ी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनाििी।।  

(१-३-५,६) 
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इसि अष्टसदक्पालकानाम्, सदग्गजानाम्, सदक्कररर्ीनां च 

नामासन यथाक्रमं सिेष्वसप मािृकाग्रने्थषु दृश्यने्त। 

ििः परं केषुसचि् ग्रने्थषु 

 

रसिः  शुक्रो महीसूनुस्स्वभाानुभाानुजो सिधुः । 

बुधो बृहस्पसिशै्चि सदशाञै्चि िथा ग्रहाः ।। 

 

इसि चाल्लि। अष्टसदक्पालकानां िथा अष्टसदग्गजानाम् 

सदक्कररर्ीनां सििरर्ानन्तरं अष्टसदगसधपानाम् अष्टग्रहार्ां 

िररं् औसचत्यपूर्ाम् अिश्यञ्च भििीसि सचन्तया 

केसचदनुयोज्यां काररकां एिं सिधं कृत्वा 

योजयल्लन्त।पूिाल्लिन् सन्दभे माहेश्वयाासदषु केषुसचद् ग्रने्थषु 

सदगसधपानाम् अष्टग्रहार्ां च नामासन पठल्लन्त। रामाश्रम्यां 

पाठसमदं न पश्यसि। िथासप पारमेश्वरी श्लोकोयं प्रसक्षप्तः  

इसि सूचनां दत्वा व्याख्यानं रचयसि। 

संसृ्किव्याख्यानेषु महेश्वरकृिे अमरसििेके असधकपाठस्य 

आसधकं्य दृश्यिे। रामाश्रम्यां कुत्रसचि् व्याख्यानािसरे 

असधकपाठस्य सूचनां ददासि। अमरसििेककारः  

मूलश्लोकेन सह प्रकरर्ौसचते्यन ित्र ित्र श्लोकान् 

प्रके्षपयसि। केरलेषु संसृ्किपठनारमे्भ ससद्धरूपपठनम् 

िेन सह अमरकोशपठनम् च प्रचलसि ि। ित्तदिसरे 

देसशकेन सिषयानुबल्लन्धनः  केचन श्लोकाः  

अमरकोशकाररका रीत्या पाठ्यने्त। एिं परम्परया 

मौल्लखकरूपेर् प्रचसलिाः  श्लोकाः  असप 

केरलीयव्याख्यािारः  प्राचीनकेरलीयपाठः  इसि 

सिशेषसनदेशेन अमरकोश्लोकैस्ह िेषामसप व्याख्यानं 

कुिाल्लन्त।पारमेश्वरीकारः  प्रसिश्लोकम् िेन स्वीकृिानाम् 

असधकपाठानाम् आकरस्य सूचनां सिात्र ददासि। अयं 

महेश्वरपाठः , अयं प्राचीनकेरलीयपाठः , इत्यधां रामाश्रम्यां 

नाल्लि इसि परामशेन िेषामसधकपाठानाम् प्रामासर्किा 

व्यनल्लक्त।िृिीयकाणे्ड असधकपाठाः  नािीसि सिषये 

प्रते्यकसचन्ता करर्ीया। अव्यय-नानाथा-सिशेषसनघ्नादीनां 

पदानां मधे्य एिादृशानां श्लोकानां प्रके्षपरं् कदासप अनू्यनं 

न भिसि। कुत्रसचि् केिलं प्रसक्षप्ताः  श्लोकाः  सिद्यने्त। 

िादृशाः  श्लोकाः  व्याख्यािारः  मूलश्लोकैस्ह न पठल्लन्त। 

िेषां पररचायनं व्याख्यानािसर एि दत्तम्। एिम् 

अमरकोशस्य पारमेश्वरीव्याख्याने 

 

प्रथमकाणे्ड दशिगेषु आहत्य - ३०९.५ श्लोकाः  

सद्विीयकाणे्ड एकादशिगेषु आहत्य- ७४४.० 

श्लोकाः  

 

अल्लन्तमे िृिीयकाणे्ड िगापञ्चकेषु - ४८१.५ श्लोकाश्च 

सल्लन्त। एिं कोशे आहत्य २६ िगेषु १५३५ श्लोकाः  इदानी ं

समुपलभ्यिे।अिः  इदानीमुपलबे्षु अमरकोशपाठेषु 

िैपुले्यन व्याख्यानिैसशष्ट्टे्यन पारमेश्वरीटीका बृहदाकारा 

बहूपकारप्रदा चेसि सनस्ने्दहं िकंु्त शक्यिे इसि शम्।। 
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