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ऋग्वेदप्रातिशाख्यार्थबोधे उवटभाष्यस्योपयोगििा 

 
जया कुण्डु 
 
उपोद्धािः 
विश्वसाहित्यस्य प्राचीनतमो ग्रन्थः िेदः। भारतीयससं्कृते पररचयज्ञानाथ ं
िेदानुशीलनस्य अपररिाययत्िमिश्यमेि स्िीकाययम।् िेदाङ्गज्ञानव्यततरेकेण 
पदाथयज्ञानं न सम्भिेत।् यतः साङ्गत्िेन िेदाध्यायनं ब्रह्मलोके मिीयते – 
 

छन्दः पादौ नु िेदस्य िस्तौ कल्पो’थ पठ्यते। 
ज्योततषामयनं चक्षुतनयरुकं्त श्रोत्रमचु्यते।। 
शशक्षा घ्राण ंनु िेदस्य मखुं व्याकरण ंस्मतृम।् 
तस्मात ्साङ्गमधीत्येि ब्रह्मलोके मिीयते।। 

 
िेदकालीतसमाजे शलवपव्यििारः प्रचशलतो तासीत।् गरुुमखुात ् श्रुत्िा शशषयाः 
िेदमन्त्रग्रिण ंतदध्य़ायन ंच अकुियन।् ब्राह्मणकालात ्परं यदा लौकककससं्कृतस्य 
विकाशः ििुलतया प्रसारश्च दृश्यत े तदा िहैदकसकृंतभाषाविषय़े जनानां ज्ञानं 
क्रमह्रासमानं जातम।् तदािस्थां िणायस्िरमात्रासन्न्धच्छन्दःसु 
विशशष्ठतनयमाभािात ् िेदमन्त्राणां शुद्धोच्चारण ं दरुुिमभित।् तदािश्यकतापूरणाय 
भारतिषे प्राचीनतमिैज्ञातनकध्िन्यध्ययन- 
परम्परायाः प्रारम्भः अभित।् तदे्वदाङ्गशास्त्रस्य नाम ‘शशक्षा’ इतत। शशक्षायाः 
प्राचीनतमरूपं प्राततशाख्यशमतत मन्यते ।  
 
प्रातिशाख्यस्य सजं्ञा 
‘शाखां शाखां प्रततशाखम,् प्रततशाखम ्भिशमतत प्राततशाख्यम’्। ‘अव्ययीभािाश्च’ 
(पा.4.3.59) इतत सतू्रेण ङ्य- प्रत्ययेन प्राततशाख्यपदं शसद्धम।् 
पाणणनीयगणपाठस्य पाररमखुाहदगणे (4.3.58) ‘प्राततशाख्य’ इतत शब्दो दृश्यते। 
तनरूक्तस्य दगुायचाययितृ्तौ (1.17) एिमकु्तम ्– ‘शाखेि श्खायः’,
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‘शाखाहदभ्यो यः’ (पा.5.3.103) इतत इिाथे यः। 
शाख्यं शाख्यं प्रतत प्रततशाख्यं। ‘अव्यय ं विभक्तक्त....’ 
(पा. 2.1.6) इत्याहदना अव्ययीभािः। तदधधकृत्य 
कृतं प्राततशाख्यम।् ‘अधधकृत्य कृते ग्रन्थे...’ 
(पा.4.3.87) इत्याथे शशेशको’ण ् (प्रततशख्य + अण ्
= प्राततशाख्यम)् इतत।  
 
प्रातिशाख्यानां सखं्या 
प्राततशाख्यसजं्ञातः एतद् बोद्धुशक्यते यत ् – िेदस्य 
सिायस ु शाखास ु तत्तत्शाखानुसारं प्राततशाख्यं विद्यते। 
मिाभाषये चतुिेदसहंितायाः 1130 संख्यकाः शाखाः 
उन्ल्लणखताः। तदनुसतृ्य सिस्राधधकसखं्यकानां 
प्राततशाख्याऩां विद्यमातत्िमङ्गीकरणीयम।् ककन्तु 
अधुना अधधकांशप्राततशाख्यग्रन्थानां विलोपो जातः 
कालविपयययात।् अधुना यातन प्राततशाख्यातन प्राप्यते 
तातन – 
1) ऋग्िेदस्य शाकलशाखायां शौनकविरधचतम ्

‘ऋग्िेदप्राततशाख्यम’् 
2) तैततरीयप्राततशाख्यं ‘कृषणयजःुप्राततशाख्यम’् िा 
3) िररुधच-कात्यायनप्रणीत ं ‘िाजसनेतयप्राततशाख्यं’ 

‘शुक्लयजःुिेदप्राततशाख्याम’् िा 
4) अथियिेदस्य पैपल्लादशाखासम्िन्न्धनं 

‘अथियिेदप्राततशाख्यम’् 
5) अथियिेदस्य शौनकशाखासम्िन्न्धनी ‘शौनकीया 

चतुरध्यतयका’ 
6) सामिेदस्य कौथमीशाखासम्िन्न्धन ं

शाकटायनविरधचतम ्‘ऋक्तन्त्रम’् 
7) शौररसनृवुिरधचतः ‘लघुऋक्तन्त्रसगं्रिः’ 
8) पुषपवषयकृतं ‘पुषपसतू्र’ं सामप्राततशाख्य ंिा 
9) औदव्रन्जविरधचतं ‘सामतन्त्रम’् 
10) ‘मतै्रायणी-प्राततशाख्यम’् 
11) ‘गौतमप्रततशाख्यम’् 
12) ‘आश्वलायनप्राततशाख्यम’् 
13) ‘चारायणीयप्राततशाख्यम’् 
14) ‘सत्यमधुग्रप्राततशाख्यशमतत’ 
 

एतेषु अन्न्तमग्रन्थपञ्चकशमदानीं दःुप्राप्यम।् 
प्राचीनता-प्रामाणणकता-विषय-विस्तारादीन ् पररलक्ष्य 
एतत ् िकंु्त शक्यत े यत,् ऋग्िेदप्राततशाख्यं 
प्राततशाख्यान्तरेभ्यः अन्यतरं शीषयस्थानीयश्च। 
 
ऋग्वेदप्रातिशाख्यस्य परिचयः 
ऋग्िेदप्राततशाख्ये शाकलशाखान्तगयतायाः 
शैशशरीयोपशाखायाः ध्ितनिैशशष्ठ्यं साङ्गोपाङ्गत्िेन 
विविच्यते। अत्र विषयाः सतू्रकारेण प्रततपाहदता। 
अस्य ग्रन्थस्य रचतयता शौनकः। तत्र 
अष्टादशपटलातन सन्न्त। अध्यायानुसारेण तेषां क्रमः– 
1) सजं्ञापररभाषापटलम ्
2) सहंितापटलम ्
3) स्िरपटलम ्
4) सन्न्धपटलम ्
5) नततपटलम ्
6) ध्यन्यागमपटलम ् 
7-9) प्लतुतपटलम ्
10) क्रमपटलम ्
11) क्रमिेतुपटलम ्
12) सीमापटलम ्
13) शशक्षापटलम ्
14) उच्चारणदोषपटलम ्
15) ओङ्कारपटलम ्
16-18) छन्दःपटलम।् 
 
ऋग्वेदप्रतिशाख्यस्य भाष्यातन 
ऋग्िेदप्राततशाख्यमिलम्ब्य प्रायः टीकाचतुष्टयशमदानीं 
प्राप्यने –  
1) पाषयदिवृत्त – अस्य मदु्रणमद्यवप न अभिन।् तत ्

केिल ं िस्तशलप्याकारेण (Manuscript) 
अशभलेखागारेषु प्राप्यते। 

2) विषणशुमत्रकृतिगयद्वयिवृत्तः – ऋग्िेदप्राततशाख्यस्य 
प्रारन्म्भकेषु दशसखं्यकश्लोकेषु उिटभाषयं न 
प्राप्यते। तस्मादेि विषणशुमत्रेण तत्काय ं कृतम।् 
विषणशुमत्रस्य िवृत्तः ‘िगयद्वयिवृत्त’ इतत नाम्ना 
प्रशसद्धम।् श्लोकपञ्चकस्य एकत्र कथनं ‘िगय’ इतत 
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पररभाषया पररस्फुट्यते। िगयद्वयं इत्यके्त 
दशसखं्यकश्लोकानामेकत्रसंग्रिः एि िोध्यते। 
अस्यां ितृ्तौ विषणशुमत्रः स्िस्य कुलपररचय ं
दत्तिान ्– 

 
‘चम्पायां न्यिसत्पूि ंित्सानां कुलमवृद्धमत।् 
यन्स्मन्न्दजिरा जाता िििचृाः पारगोत्तमाः। 
देिशमत्र इतत ख्यातन्स्मन्ञ्जातो मिामततः। 
स िै पररषदे शे्रष्टः सतुस्तस्य मिामत्मः। 
नाम्ना तु विषणशुमत्रः स कुमार इतत शस्यते। 
तेनेयं योन्जता िवृत्तः सकं्षक्षप्ता पाषयदे स्फुटा’- इतत। 

 
आचाययबलदेिोपाध्यायेनोकं्त यत ् – 
ऋग्िेदप्रततशाख्योपरर (अष्टादशपटलसमेतः) 
विषणशुमत्रकृतिवृत्तः डकेन-मिाविद्यालयस्य 
अशभलेखागारे िस्तलेखरूपेण प्राप्यते। तत्र तट्टीकायाः 
नाम ‘ऋज्िथाय’ इतत (िहैदक साहित्य ओर ससं्कृतत, 
पषृ्टा – 301) 
3) पशुपततनाथशान्स्त्रकृतभाषयम-् 

उिटभाषयमिलम्ब्य कृत ंभाषयशमदं कशलकातातः 
(1927) प्रकाशशतम।् 

4) उिटभाषयम ् (पाषयदव्याख्या) – 
ऋग्िेदप्राततशाख्योपरर याः व्याख्याः प्राप्यते, 
तास ु पाषयदव्याख्या शे्रष्टा। तद्व्याख्या उिटेन 
कृता। अस्य लेख्यस्याितारणा तहद्वषयमिलम्ब्य 
एि विहिता।  

इदानीम ् ऋग्िेदप्राततशाख्याथायििोधे ककम ्
उपयोधगत्िम ् उिटभाषयस्य तत ् सामर्थयायनुसारं 
िर्णययते – मिद्भाषयाणां गणुाः उिटभाषये प्राप्यन्ते। 
व्याकरणशासे्त्र यादृशं पतञ्जशलकृतमिाभाषय,ं 
मीमांसासतू्रमिलम्ब्य च यथा शािरभाषय,ं तथैि 
ऋग्िेदप्राततशाख्यमिलम्ब्य कृतस्य उिटभाषयस्य 
गररमा। व्याख्यानािसरे कततपयेषु स्थलेषु तस्य 
सकू्ष्मदृषे्टः पररचयः प्राप्यते। 
यथा – प्रथमपटले ‘एते स्िराः’ (ऋ.प्रा.1.3) इतत 
सतू्रस्य भाषये यदा शौनकगिृीतलौकककिणयमालाविषये 
सन्देिः आपतततः, तदा सतू्रकारपक्षमिलम्ब्य 

भाषयाकारः सामाम्नायद्वयस्यान्स्तत्िसम्िािनां 
प्रकटीतिान।् ‘आचाययप्रितृ्त्या क्रोमो’न्यथानुमीयते। 
तद्दथा – ऋकारादयो दशः नाशमनः स्िराः इतत। 
यद्याकारात्परौ पठ्यते तदानीं दश नाशमनः स्िराः 
सम्पद्यते।‘ तथा – ‘सधं्येषिकारो’धयशमकार उत्तरं 
युजोरुकारः’ इतत। यहद ए,ओ,ऐ,औ एिं पाठो भितत, 
तदानीं युजोरुत्तरमधयकारः सम्पद्यते। तथा – ‘यहद 
शकारात ् पूिो िः पठ्यत े – ‘दसु्पषृ्ट ं तु 
प्राग्घकाराच्चतुणायम’् अयं पाठक्रम उपपद्यते इतत। 
सो’यमाचाययप्रितृ्त्या पाठक्रमो’नुमीयमानो 
लौकककिगयसमाम्नायस्य हद्वधा पाठं गमयतत। अतो’यं 
लौककको िणयसमाम्नायस्य द्रष्टव्ये’। इतत। 
पुनश्च, प्रथमपटलस्य ‘औकार आमन्न्त्रजः प्रगहृ्यः 
(ऋ.प्रा.1.68)’ इतत सतू्रभाषये य़दा 
अधधकारसतू्रिैशशष्ट्यविषये सन्देिः जायते, तदा 
उिटेन सम्यग्भािेन तत्समाधानं प्रदीयते।  
प्रगहृ्यसजं्ञायाः प्रयोजनम ् – ‘प्रकृत्येतत करणादौ 
प्रगहृ्याः’ इतत। एतच्च सतू्र ं स्िाथयमशभधायोत्तरसतू्रेषु 
प्रगहृ्यसजं्ञामधधकरोतत। अतो’धधकारसतू्रमेिैतत।् ननु 
अधधकारसतू्र ं पराथ ं भितत, एतत्त ु स्िाथयमशभधाय 
पराथ ं भितत। अथ कथमधधकारसतू्रमेतहदतत? नैष 
दोषः। गणुो’यं शास्त्रकृतो यदनेनैि सतू्रेण 
स्िाथयमशभधते्त, अधधकारं च प्रकरोतत। 
अतो’धधकारसतू्रमेिैतहदतत। आि च –  
 

‘उभयाथां पराथ ंिा सतू्र ंस्यादधधकाररकम।् 
सजं्ञासतू्र ंपराथ ंस्यात ्पाररभावषकमेि च।। 
पररभाषां च सजं्ञां च काययकालां प्रचक्षते। 
अधधकारः कृतः यत्र ततो’न्यत्र न 
गच्छतत’।।....इतत। 

 
विषये’न्स्मन ् ‘अपूियपदान्तगतश्च’ (ऋ.प्र.1.70) इतत 
सतू्रस्य प्रयोजनं विद्यत े न िेतत तदालोच्य उिटेन 
सतू्रस्यास्य प्रयोजनीयत्िम ्उन्ल्लणखतम ्- 
‘पूियपदान्तगतश्च य ओकारो न भितत, स प्रगहृ्यसंज्ञो 
भितत। पूियपदोत्तरपदव्यपदेशश्च समास एि भितत। 
अतो’यमथयः पूियपदान्तस्यौकारस्य प्रगहृ्यसजं्ञा न 
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भितत। “यााँश्चो नु दाधवृिभयरध्य”ै, “एषो उषा अपवृ्याय” 
अपूियपदान्तगः इतत ककम?् यदिं गोपततः स्याम,् 
कुवित्स ु नो गविष्टये। ननु अननैि सतू्रेणधास्तनयोः 
सतू्रयोवियषयः सधूचतः। एिं तह्यधस्तनाभ्यामस्यैि 
सतू्रस्य प्रपञ्चः कृतः। ते िै विधयः सगंिृीता येषां 
लक्षणप्रपञ्चश्च’।। इतत। 
‘मिः’, ‘तपः’ इतत पदद्वये विसजयनीयः ररकफत्सजं्ञको 
न भितत। तत्कारणं दशयतयत्िा उिटः तस्य मतं 
सषुु्टभािेऩ प्रकाशयतत - 
‘यदे्यिमथ ं पुरस्तादपिादः कक्रयत,े एिं तहिय न 
कतयव्यो’पिादः। तत्रिै िय ंतथा व्याख्यास्यामो यथा 
विशेषणाथयतानयोः पदयोभयविषयतत। तद्यथा – अपस्कः 
इत्यत्र “तािदप” इत्येतस्य पदस्य कररत्येतन्स्मन्पदे 
परभतू उपाचररतं िक्ष्यतत- करं कृतं कृधध 
करत्िररत्यवप परेष-ु अतो’प इत्येतस्य 
विशेषणाथयत्िमिगम्यते। आचाययश्च- अपस्कः इत्यत्र 
सकारं विसजयनीयस्य दशयतयषयतत। अतो’न्स्मन्पदे 
विशेषणाथयता न्स्थता। तथा – अिमयिः इत्यथय – 
 िरािरािररतत चेकपादे व्यपपूिायणण 

इत्यनेनािररत्येतस्य पदस्य रेकफसजं्ञा न 
प्राप्नोतत। अतः “मिः” इत्येतत्पदं विशेषणाथ ं
पहठतशमतत गम्यते। सधंौ च रेफदशयनात ् – 
अिमयिः इतत’।  

 भाषयकारः कततपयविषये तस्य स्िकीयमतातन 
प्रदशशयतिान।् यथा –  

1) भाषयकारः कदावप सतू्रकारस्य विरूद्धिचनं न 
प्रदशशयतिान।् यत्र यत्र सतू्रकारिचने सन्देिो 
जायते, तदा युक्तक्तमाध्यमेन तत ् खर्णड ं कृत्िा 
सतू्रकारमतप्रततष्ठां च करोतत भाषयकारः। 

2) सतू्रस्य अिबोधाय सदा भाषयकारः 
तत्प्रसङ्गसम्बंधातन उदािरणातन प्रकाशयतत।  

3) स्िभाषये कततपयगरुुत्िपूणयविषयानामितारणां 
करोतत भाषयकारः। यथा – प्रततशाख्यस्य 
प्रयोजनम,् अधधकारसतू्रस्य स्िरूपम,् विितृे 
स्िरूपम,् कम्पस्य स्िरूपम,् स्िरभके्तः स्िरूपम,् 
यमानां स्िरूपम ्च इत्यादीतन।  

 

ग्रन्थसचूी 
1. Rgveda-Pratisakhya. Ed. Virendra Kumar 

Verma. Benaras Hindu University, Varanasi, 

1937. 

2. RPT. Chawkhamba Sanskrit Pratishtan, 

Varanasi, 1999. 

3. Rgveda-Pratisakhya. Ed, Taraknath Adhikari, 

Sanskrit Book Depot, Kolkata, 2006. 

4. Dutta PK. Panini and Pratisakhaya, Sanakrit 

Pustok Bhander. Caicutta, 1994. 


