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शाब्दबोधे मुख्यविशषे्यत्िम् 
 

पीताम्बर पौडले 
 

izLrkouk  

शाब्दबोधः एि कृत्नस्य जगद्व्यिहारस्य विदािभूतः इवत सिवविददतम्। यतोवह िाििे वििा 

लोकस्य अन्धकारवििृवतः जायेत, तदेिेोकं्त दवडडिा- “इदमन्ध ं तमः कृत्नं जायेत 

भुिित्रयम्। यदद शब्दाह्ियं ज्योवतः आसंसारं ि दीप्यते”1 इवत। अतः बहूपादयेत्त्िात ्

विषयस्यास्य बह्ित्र शास्त्रेषु विचारः कृतः कारुविकैराचाययः अस्मदीयैः। तत्र क्रमे 

पदिाक्यप्रमािशास्त्रािा ं विशेषतः अिदािम्। यद्यवप शब्दजन्यः अर्वबोधः शाब्दबोधः 

इत्यत्र ि कस्यावप केिावप सह मतभदेः दकन्तु कर्ं तस्य बोधः, केि बोधः, कदा बोधः 

इत्याददकस्र्ल े वितरां भेदः दशृ्यते। आदौ येि अर्वबोधः सः ककंरूपः इवत विचारिा, तत्र 

पदशास्त्रीयाः िागेशादयः “आप्तोपदशेः शब्दः प्रमािं”2 इवत प्रवतपादयन्तः, 

रागद्वषेाददिशादवप िान्यर्ािददिाम् उपदशेभूतशब्दािा,ं िेदस्य च शब्दािां प्रामाडयवमवत 

साधयवन्त। िस्तुतः शब्दः वद्वविधः पदरूपः िाक्यरूपश्च, अतः शब्दभेदात ् अर्वभेदो िैि 

कायवः। शब्दलक्षिमुक्त्िा िैयकरिाः “एकोऽिियिः शब्दः”3 िदन्तः स्फोटस्यैि विरियिस्य 

शब्दरूपत्िं साधयवन्त। तदिु एकावधकशब्दबोधस्र्ले प्रत्येकस्य शब्दस्य कर्म् अिबोधः 

इत्यत्र मुख्यविशेष्यकव्यिस्र्या बोधः इवत शास्त्रकारािाम् वसद्धान्तः, तदिेोच्यते 

“अप्रधािभूतािेकार्वविवशष्टः एकः प्रधािपदार्वः शाब्दबोधे भासते”4 इवत। मुख्यविशषे्यत्िं 

िाम यवस्मि् पदार्े अन्ये सिेऽवप पदार्ावः अवन्िताः भिवन्त, स च पदार्वः ि कुत्रावप 

अवन्ितो भिवत। अतः िैयाकरिाः “कारकािां दक्रयान्िवयत्िम्” इवत अिुभाियवन्त। तन्मते 

दक्रया वह धात्िर्वः। तेि “दिेदतः तडडुलं पचवत” इत्यत्र तडडुलपदोतरविद्यमािवद्वतीयायाः 

कमव अर्वः। तत्र तडडुलस्य अन्ियः। कमविश्च धात्िर्े पाके अन्ियः। तदि ु “पचवत” इत्यत्र 

विद्यमािस्य वतपः कताव अर्वः, तत्र दिेदतस्य अभदेिे अन्ियः। पुिश्च कताव पाके अन्ियं 

प्राप्नोवत। अतः “दिेदतावभन्नकतृवकः तडडुलकमवकः पाकः” इवत शाब्दबोधः। अयमिे 

धात्िर्वमुख्यविशेष्यकः बोधः इत्युच्यते। एिमेि “दिेदतेि तडडुलः पच्यते” इत्यत्रावप 

तृतीयायाः कताव अर्वः, तत्र दिेदतस्य अभदेिे अन्ियः। कतुवश्च पाके धात्िर्े अन्ियः। 

आख्यातस्य तडडुलपदोतरसपुः कमव अर्वः। तवस्मि् तडडुलस्याभेदिे अन्ियः। कमविश्च पाके 

धात्िर्े अन्ियः। तस्मात् “दिेदतावभन्नकतृवकः तडडुलकमवकः पाकः” इत्यन्िबोधः। 

िैयावयकास्त ु प्रर्मान्तस्य मुख्यविशेष्यकत्िं िदन्तः, “दिेदतः तडडुलं पचवत” इत्यादौ, 

वद्वतीयायाः कमवत्िम् अर्वः। तत्र आधयेतासम्बन्धेि तडडुलस्य अन्ियः। कमवत्िस्य च 

विरूपकतासम्बन्धेि धात्िर्े पाके अन्ियः। एिञ्च आख्याते कृतौ अिुकूलतसम्बन्धेि 

धात्िर्वस्य पाकस्यान्ियः। कृतेश्च आश्रयतासम्बन्धेि दिेदत े अन्ियः। तेि 

“तडडुलविष्ठकमवताविरूपकपाकािुकूलकृवतमाि् दिेदतः” इवत शाब्दबोधः, यो वह 

प्रर्मान्तमुख्यविशेष्यकबोधः। 
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तर्ैि “दिेदतिे तडडुलः पच्यते” इत्यत्र तृतीयायाः कृवतः 

अर्वः। तस्यां दिेदतस्य समिायिेान्ियः। कृतेः 

जन्यतासम्बन्धेि धात्िर्े पाके अन्ियः। आख्यातस्य 

तडडुलपदोतरसुपः कमवत्िमर्वः। तत्र विरूवपतत्िसम्बन्धेि 

पाकस्यान्ियः। कमवत्िस्य आश्रयतासम्बन्धेि प्रर्मान्तार् े

तडडुले अन्ियः। अतः 

“दिेदतसमितेकृवतजन्यपाकविरूवपतकमवतािाि् तडडुलः” 

इवत बोधः जायते। िैयाकरिभूषिाददग्रन्र्ेषु “प्रायशो 

िाक्यस्य सुवप्तङन्तसमुदायत्िात् सुबन्तािाञ्च प्रायः 

दक्रयाविशेषित्िात्” इत्याददिा वतङन्तरवहतमवप िाक्यं 

िैयाकरिैः ििै विरादक्रयते इवत अभ्यपुगम्यम्। िस्तुतः 

“आचायवः प्रयावत, तस्य पादयोरवभिादय” इत्याददकस्र्लेषु 

“सिविाम्नािामुत्सगवतः प्रधािपरामर्शवत्िम्” इवत न्यायबलात ्

तच्छब्दिे सिविाम्ना धात्िर्वस्य, आख्यातार्वस्य िा कस्य 

मुख्यविशेष्यस्य ग्रहिवमवत अन्ियािुपपवतजावयेत दकन्तु 

िैयावयकावभमतप्रर्मान्तमुख्यविशेष्यकाङ्गीकारे ि कावप 

अिुपपवतः। यतोवह तच्छब्दिे प्रर्मान्तस्यैि आचायवस्य 

ग्रहिं युक्तम,् इत्येिं िैयावयकािामवप बहुवभिावदःै तकयश्च 

वसद्धन्तस्र्ापिं तत्र तत्र ग्रन्र्ेषु कृतमवस्त। 

विचारशास्त्रीयाः मीमांसकाः “प्रकृवतप्रत्ययौ प्रत्ययार् ं सह 

ब्रूतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येि” इवत व्युत्पवतबलात् 

प्रत्ययार्वस्यैि मुख्यविशेष्यकत्िं मन्िािाः दशृ्यन्ते। स च 

प्रत्ययार्वः वतङर्वः, भाििा, कृवतररवत िा उच्यते। “दिेदतः 

तडडुलं पचवत” इत्यत्र प्रर्मायाः कतृवत्िमर्वः, दिेदतस्य तत्र 

अभेदिेान्ियः, तस्य आख्यातार्वकृतौ अन्ियः। 

तडडुलपदोतरवद्वतीयायाः कमवत्िमर्वः। तत्र 

आधेयतासम्बन्धेि तडडुलस्यान्ियः। कमवत्िस्य च 

स्िविरूपकधात्िर्वपाकािुकूलत्िसम्बन्धेि आख्यातार्वकृतौ 

अन्ियः। तस्यामेि कृतौ दिेदतस्य आधेयतासम्बन्धेि 

अन्ियः। पुिश्च धात्िर्वपाकस्य करित्िसम्बन्धेि कृतौ 

अन्ियः। आहत्य “दिेदतसमिेता तडडुलकमवकािुकूला 

पाककरविका कृवतः” इवत बोधो जायते 

आख्यातार्वमुख्यविशेष्यकिाददिां मते। एिञ्च यत्र केिलं 

“दिेदतः पचवत” इवत वद्वतीयान्तशून्यं िाक्यं श्रूयत े तत्र 

धात्िर्वपाकस्य आख्यातार्वकृतौ कमवतासम्बन्धेि अन्ियः 

कायवः, तर्ा च “दिेदतसमिेता पाककर्मवका कृवतः” इवत 

बोध्यो भिवत। पुिश्च “दिेदतेि तडडुलः पच्यते” इत्यत्र 

तृतीयायाः कतावर्वः। तस्य स्िविरूपकपाकािुकूलत्िसम्बन्धेि 

आख्यातार्वकृतौ अन्ियः। धात्िर्वपाकस्य 

स्िकरिकोदिोद्देश्यकत्िसम्बन्धेि कृतािेिान्ियः। 

आख्यातस्य तत्र कमवत्िं भाििा चार्वः। तयोः कमवत्िे 

तडडुलस्यान्ियः। कमवत्िस्य च 

स्िविरूपकपाकािुकूलत्िसम्बन्धेि कृतौ अन्ियः। तेि 

“दिेदतकतृवकपकािुकूला तडडुलकमवकपाकािुकूला 

पाककरिकौदिद्देवश्यका कृवतः” इत्यात्मको बोधो जायते। 

मीमांसकिैयाकरियोः “भािप्रधािमाख्यातम्” इवत 

वियमािुसारी शाब्दबोधो जायत।े मीमांसकेषु 

जरन्मीमांसकाः जयन्तभट्टपादाः फलमुख्यविशेष्यकिाददिः। 

तेषां मते “दिेदतः तडडुल ं पचवत” इत्यत्र 

“दिेदतसमितेकृवतजन्यपाकजन्या तडडुलविष्ठा विवक्लवतः” 

इवत बोधो जायत इवत।s 
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