भूिमका
भगवता पािििनना अष्टाध्यायी िवरिचता । अष्टाध्याय्यामष्टावध्यायााः चतष्ु पादाश्च प्रत्यध्यायं िवराजन्ते ।
तामेव अष्टाध्यायीग्रन्थमाधारीकृ त्य भट्टोिजदीिितेन कौमदु ीनामधेयाः ग्रन्थो िवरिचताः । इयं कौमदु ी अवरोहाः
क्रमेि भट्टोिजदीिितेन िवरिचता यताः ग्रन्थलेखनस्य द्रौ क्रमौ वतेते सकस्तावत् अवरोहक्रमाःअ अपरस्तावत्
आरोहक्रमाःअ अधस्तात् उपररगमनं िक्रयते तदा आरोहक्रमाःअ उपररष्टात् अधोगमनं िक्रयते तदा अवरोहक्रमाःअ
वैयाकरिनये अष्टौ स्फोटााः सिन्त तेषु विणस्फोटाःअ पदस्फोटाःअ वाक्यस्फोटाः िििवधााः शबदााः सिन्तअ तेषां
साधत्ु वं व्याकरिेनैव बध्ु यते ।
विणस्फोटो नाम

= प्रकृ ितप्रत्ययाः

पदस्फोटो नाम

= पदमेव यथा – सबु न्तं ितङन्तञ्च

वाक्यस्फोटो नाम

= पदसमहू ाः

सवञ्च िििवधााः ये स्फोटााः सिन्त समेषां शबदानां साधत्ु वं व्याकरिेनैव बोधनीयाःअ
यिद पवू ं प्रकृ ित-प्रत्यययोाः िववेचनमनन्तरं सबु न्तस्य ितङन्तस्य च िववेचनमअ् अनन्तरं
सबु न्तितङन्तघिटतसमहू ात्मकवाक्यस्य यिद िववेचनं स्यातअ् तदा अयमारोहक्रमाः िकन्तु तथा िववेचनं
भट्टोिजदीिितेन नैव अकाररअ अिप तु भट्टोिजदीिितेन सवणप्रथमं वाक्यसाधत्ु वािभधायकं प्रकरिमलेिखअ
तच्च प्रकरिं सिन्धप्रकरिम् अ
ति (अष्टाध्यायाम)् षड्िवधािन सिू ािि सिन्त –

सज्ञं ा च पररभाषा च िविधिनणयम सव च ।
अितदेशोऽिधकारश्च षड्िवधं सिू लििम् ।।
सतेषु षड्िविधषु सज्ञं ािवधायकं सिू म् भूवादयो धातवः आित सत्रू म्
भवू ादयाः इित पदं प्रथमान्तमअ् धातवाः इत्यिप पदं प्रथमान्तम् ।
सिू ेऽिस्मन् समासाः अिस्त (द्रन्द्रगभणबहुव्रीिहाः)अ ‘प्रथमाितक्रमणे मानाभावात् ’ इित रीत्या प्रथमाः द्रन्द्रोपरर
िवचार आवश्यको दृश्यतेअ अताः पवू णम् अस्मािभाः द्रन्द्रोपरर िवचाराः िक्रयते ।

भश्चू वाश्च इित भवू ौ (इतरे तरयोगद्रन्द्राः), आिदश्च आिदश्च इित आदी (सकशेषाः), भवू ौ आदी येषां ते
भवू ादयाः (बहुव्रीिहाः), प्रथमस्तु आिदाः इित शबदाः व्यवस्थावाची वतणतेअ िद्रतीयाः आिद इित शबदाः प्रकारवाची
वतणते ।
अि िजज्ञासा जायते यद् अि द्रन्द्रसमासो भवित न वा ? यतो िह द्रन्द्रसमासाः सहिवविायां भवित,
सहिवविायााः लििम् अिस्त ‘एकधमााविछछन्नस्य एकधमााविछछन्नसंसगेण एकधमााविछछन्नेऽन्वयः आित’
लििस्य समन्वयस्तावत् ‘घटपटौ पश्य ’ इत्यि िक्रयतेअ सकधमाणविच्छन्नस्य घटपटौ इित
समदु ायत्वाविच्छन्नस्यअ सकधमाणविच्छन्नससं गेि कमणत्वससं गेिअ सकधमाणविच्छन्नाः ‘पश्य’ इित िक्रयायाम्
अन्वयो वतणतेअ अताः अि सहिवविायां सत्यां ‘घटपटौ’ इत्यि द्रन्द्रसमासो भवित ।
प्रकृ तस्थले ‘भू’ इत्यस्याभेदसम्बन्धेन व्यवस्थाथणक आिदशबदे अन्वयो वतणतेअ सवञ्च ‘वा’ इत्यस्य
स्विनष्ठप्रितयोिगतािनरूपकत्वसम्बन्धेन प्रकाराथणक आिदशबदे अन्वयो वतणते ।
िभन्नससं गेि िभन्ने स्थाने अन्वयकरिात् अि सहिवविा नािस्तअ अताः ग्रन्थकारे ि कथमि द्रन्द्रसमासाः कृ ताः
इित िजज्ञासा समदु िे त ।
तदा ग्रन्थकारो वदित यत् यथा ‘अद्यन्तौ टिकतौ’ इत्यि समदु ायस्य समदु ाये अन्वयं िवधाय द्रन्द्रसमासो
िविहताः तथैव अिािप समदु ायस्य समदु ाये अन्वयं िवधाय द्रन्द्रसमासो भिवष्यित ।
तथा िह भवू ौ इित समदु ायस्य आदी इित समदु ाये स्वघटकािभन्नघिटतत्वम,्
स्वघटकिनष्ठप्रितयोिगतािनरूपकसादृश्यवद्घिटत्वसम्बन्धेन अन्वयो भिवष्यित ।
समन्वयस्तावत् स्व – भवु ौ तद्घटकाः ‘भ’ू इित तदिभन्नो व्यवस्थाथणक आिदाः तद्घिटतत्वमअ् ‘आदी’ इित
समदु ायेअ तथैव स्वम् – भवु ौ तद्घटकाः ‘वा’ इित शबदाः तिन्नष्ठप्रितयोिगतािनरूपकसादृश्यवद् प्रकाराथणकाः
आिदशबदाः तद्घिटतत्वम् ‘आदी’ इित समदु ाये सतद्रीत्या सकसंसगेि सकधमाणविच्छन्ने अन्वयकारिात् अि
सहिवविा वतणते अताः द्रन्द्रसमासस्य भवने कािप ििताः नािस्त ।
सम्प्रित सिू ाथो जायते – भप्रू भतृ यो वा सदृशाः धातस
ु ज्ञं काः स्युः । सादृश्यं भ्वादौ िक्रयावािचत्वेन
अपेिितं वतणते ।
अताः पररष्कृ ताः अथणाः जायते – ‘ िक्रयावािचत्वे सित भ्वािदगणपिितानपु वू ीसदृशानपु वू ीमन्तः
धातस
ु ज्ञं काः स्युः । अि िक्रयापदेन साध्यिक्रया िववििता वतणतेअ साध्यिक्रयायााः लििं वतणतेिक्रयान्तराकााँक्षानत्ु थापकावछछे दकधमावत्वम् आित । सादृश्यिवषये सावणििको िनयमो वतणते यत्
प्रितयोिगतावछछे दकव्यापकीभतू धमेण सादृश्यं गृह्यते ।
यथा – ‘चन्र आव मख
ु म’् इित अि प्रितयोगी चन्द्राः प्रितयोिगता चन्द्रिनष्ठा तदवच्छे दकं चन्द्रत्वमअ्
तदव्् यापकीभतू ो धमणाः आह्लादजनकत्वम् अताः आह्लादजनकत्वेन सादृश्यं गृह्यते ।

प्रकृ तस्थले सादृश्यस्य प्रितयोगी ‘वा’ प्रितयोिगता वा िनष्ठा तदवच्छे दकं वात्वम् तदव्् यापकीभतू ो
धमणाः साध्यिक्रयावािचत्वं भिवतव्यं िकन्तु व्यिभचारो वतणते, यतो िह ‘वा’ इित अव्यये प्रितयोिगतावच्छे दकाः
वात्वम् तु अिस्त िकन्तु साध्यिक्रयावािचत्वं नािस्त ।
ऄतः स्वािधकरणात्यन्ताभावप्रितयोिगतानवछछे दकधमावत्वरूपं व्यापकत्वस्य लििमअ्
साध्यिक्रयावािचत्वे नािस्तअ अताः प्रितयोिगतावच्छे दकव्यापकीभतू साध्यिक्रयावािचत्वाभावात्
साध्यिक्रयावािचत्वेन सादृश्यं कथं गृह्यते इित िजज्ञासा जायते ।
तदा समाधानं िक्रयते यद् ‘वा’ इित शबदाः िद्रधा वतणते सकाः िवकल्पाथणकमव्ययम् अपरश्च गितगन्धनाथणकाः
‘वा’ इित धाताःु । सतौ उभाविप ‘वा’ शबदौ असत्ववािचनौ वतेते । तत्साहचयाणत् ‘भ’ू इित शबदाः अिप
असत्ववािचत्वेन गृह्यते । असत्ववाची ‘भ’ू इित शबदाः साध्यिक्रयावाची वतणतेअ अताः तत्साहचयाणत् ‘वा’
इित शबदाः अिप साध्यिक्रयावािचत्वेनैव गृह्यते । सतावता परस्परसाहचयाणत् िक्रयावािचत्वस्य लाभो
भिवष्यित ।
यिद ‘िक्रयावाची’ इित पदं सिू े न दीयते तिहण सिू ाथो भवित
भ्वािदगणपिितानुपूवीसदृशानुपूरि् वमत्वम् इित ।
ननु सतावदेव अथणाः स्वीिक्रयते तदा को दोषाः ? तदा उच्यते- यच्छबदात् िनष्पन्नाः स्त्रीिलङ्गकाः ‘या’
इित शबदाः अिप भ्वािदगिपििताःअ ‘या प्रापिे’ इत्यानपु वू ीसमानम् आपवू ीकाः वतणते अताः यच्छबदात्
िनष्पन्नाः स्त्रीिलङ्गकाः ‘या’ इित शबदस्यािप धातसु ंज्ञा भिवष्यित । धातुसंज्ञया ‘या’ इित शबदस्य िद्रतीयायााः
बहुवचने यााः इत्यि ‘आतोाः धातोाः’ इत्यनेन सिू ेि आकारस्य लोपापितिरूपदोषाः आगच्छित, अत सव
ग्रन्थकारे ि िक्रयावािचत्वपदं सिू े दतिम् । िक्रयावािचत्वपदं दानेन ‘या’ इत्यि िक्रयावािचत्वं नािस्त, अताः
धातसु ंज्ञाकारलोपापितिरूपदोषाः नायाित ।
पनु रि िजज्ञासा जायते यत् यिद ‘या’ इित शबदस्य धातसु ंज्ञा स्यात् तदिप िवप्रितपितिरन् ािस्त यतो िह
या + शस् इत्यवस्थायां यदा ‘आतो धातोाः’ इत्यनेन सिू ेि आकारलोपं कतंु प्रवतणते तदा बह्वापेित्वेन
बिहरङगं टाप् अिसद्धं भिवष्यित । लोपशास्त्रं के वलं शबदकृ तं िनिमतिं याचते अताः अल्पापेित्वेन
अन्तरङ्गमिस्त ।
टाप् इित प्रत्ययाः स्त्रीत्वरूपाथणस्य िवविां करोित अतो बिहरङ्गमिस्त । अत अन्तरङ्गकाये कतणव्ये
सित बिहरङ्गकायणम् अिसद्धं भवितअ इित रीत्या बिहरङ्गं टाप् प्रित अन्तरङ्गाः आकारलोपाः अिसद्धाः
भिवष्यित तदा दोषाभावात् िक्रयावािचत्वम् इित पदस्य आवश्यकता नािस्त ।
तदा उच्यते अि ‘ऄिसद्धबिहरङ्गमन्तरङगे’ इित पररभाषा न प्रवतणते, यतो िह तस्यााः िनषेिधका
पररभाषा वतणतेअ ‘ नाजानन्तये बिहष्ट्वप्रक्लृितः आित पररभाषा’ पररभाषायााः अथणाः अिस्त
ऄिननष्ठान्यानन्तयािनरूिपतान्तरङ्गे काये कताव्ये जातस्य बिहरङ्गस्य नािसिद्धः ।
प्रकृ तस्थले अन्तरङ्गशास्त्रं वतणते ‘अतो धातोः’ इित शास्त्रम,् ‘अतो धातोः’ इत्यनेन सिू ेि
िवधीयमानो लोपाः अच्स्थािनको वतणतेअ तथा च अिभभन्नाः भत्वेनािितप्प्रत्ययिवशेषिनिमतिकाः अिप अिस्तअ

अताः अि पररभाषा प्रवतणते । अताः लोपदृष्टौ टाप् इित प्रत्ययाः अिसद्धो न भिवष्यित तदा यााः पश्यित इत्यि
लोपापितिरूपदोषाः तदवस्थाः तद्रारिाय िक्रयावािचत्वम् इित िवशेषिं साथणकम् अिस्त ।
पनु रुच्यते भगवता भाष्यकारे ि ‘क्त्वः श्नः’ इत्यािदप्रयोगिसदध्् यथणम् ‘आतो धातोाः’ इत्यि वाितणकं
पिितम् ‘अतोऽनापः’ इित अथाणत् आिभभन्नाः आकारस्य लोपो भवितअ यााः पश्यित इत्यि आभसम्बन्धी
आकाराः वतणते अताः लोपस्य प्राितप्रे व नािस्त तद्रारिाय िक्रयावािचत्वम् इित िवशेषिं पनु रिप व्यथणम् ।
तदा पनु ाः वदित यिद िक्रयावािचत्वपदं न दद्माः तिहण िवकल्पाथणकाः ‘वा’ इित शबदाः अिप
भ्वािदगणपिितानुपूवीसदृशानुपूवी वतणते । अताः सतस्यािप धातसु ंज्ञा भिवष्यित । धातसु ंज्ञया ‘वा’ इित
अव्ययस्य प्राितपिदकसज्ञं ा न भिवष्यित यतो िह अधाताःु इित िनषेधाः प्रवतणतेअ अताः प्राितपिदकत्वात् सपु ्
नागच्छित तदा ‘वा’ इत्यि पदत्वस्य अनापितिरूपदोषाः आपतित अताः सतद्दोषवारिाय िक्रयावािचत्वम् इित
िवशेषिम् अपेिितम् ।
पनु ाः भ्वादयः आित पदं िकमथं दीयतेअ तदा उच्यते िहरुक् पृथक् इत्याद्यव्ययानां तथा च ‘िशश्ये’
इित भावाथणितङन्तस्यािप धातसु ज्ञं ा न स्यातअ् तदथं भ्वादयाः इित पदं दीयते । पददाने च िहरुक् पृथक्
इत्यादय् व्ययानां भ्वािदगिपिितत्वाभावात् धातसु ंज्ञा न भवित ।
‘िशश्ये’ इत्यस्य धातसु ंज्ञायााः भवनेऽिप िवप्रतपितिाः नािस्तअ यतो िह धातत्ु वात् ितङ् नागच्छित
िकमथणम् इित चेत् ितङथणाः उक्ताः अिस्त तस्मात् तदथणप्रितपादनाय पनु ाः ितङ् नागच्छित ।
यिद वदामाः धातत्ु वात् ‘िशश्ये’ इत्यि ‘अदेच उपदेशेऽिशित’ इत्यनेन आत्वं भिवष्यित इत्यिप
वक्तंु न शक्यते यतो िह ‘िशश्ये’ इत्यि उपदेशत्वं नािस्त के वलं धातत्ु वम् सव वतणते । अताः ‘िशश्ये’ घटकाः
‘ए’ इत्यिस्मन् प्रत्यये धातत्ु वस्य अनापितिाः दातव्यम् ‘िशश्ये’ इित ितङन्तस्थले उपदेशाभावात् कश्चन अिप
दोषाः नािस्तअ अिप च आत्वं धातत्ु विनिमतिं नािस्त अिपतु उपदेशिनिमतिकं वतणते । तदा सिू ाथणाः जायते
िक्रयावािचत्वे सित भ्वािदगणपिितानपु वू ीसदृशानपु वू ीमन्तः धातस
ु ज्ञं काः स्युः आित ।
यिद सतादृशं सिू ाथं स्वीकुमणाः तदा ‘स्तम्भ’ु आत्यािद धातनू ां धातसु ज्ञं ा न भिवष्यितअ यतो िह सते सवे
भ्यािदगिपिितााः न सिन्त । तदा समाधीयते ‘स्तम्भ’ु आत्यािदनां धातनू ां धातसु ज्ञं ा उिदत्करिात् भिवष्यित
अन्यथा उिदत्करिं व्यथं स्यात् अताः उिदत् इत्यनेन धातसु ंज्ञायााः अनमु ानं िक्रयते । ‘चुलम्ु पािद’ इत्यि
‘बहुलमेिन्नदशानम’् इित गिसिू ेि धातसु ज्ञं ा भिवष्यित । सतस्य गिसिू स्य अिभप्रायो वतणते यत्
सतिन्नदशणनम् अथाणत् भ्यािद इित िनदशणनम् बहुलािभप्रायात् तस्मात् क्विचत् भ्वािदगिपिितत्वाभावेऽिप
बाहुलकात् धातसु ंज्ञा भिवष्यित । तदा सतादृशस्य अथणस्य स्वीकरिे नािस्त कुिािप दोषाः । अिस्मन् सिू े
बहुशास्त्राथणाः वतणते सम्प्रित के वलम्
सतावदेव ।इत्यलम्
िवष्िप्रु साद उपाध्यायाः

