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शब्दार्थसारमञ्जरीदिशा आख्यातार्थदिमशथः
Bishnu Pada Pal

izLrkouk

मिीयशोधपत्रस्य दिषयः शब्दार्थसारमञ्जरीदिशा आख्यातार्थदिचारः। प्रबन्धेऽदिन ् आख्यातार्थस्य दिचारः दियते।

आख्यातार्थः नाम कः इदत दििेचनात ् पूिं दकिं नाम आख्यातदमदत मनदस प्रश्नः समिु दे त। यतो दि बहुष ु शास्त्रेष ु
आख्यातशब्दस्य बहुदिधः अर्थः दिद्यते। तर्ादि- “आख्यातमाख्यातेन दियासातत्ये 1” िादतथके आख्यातशब्देन

्
दतङन्तस्य ग्रिणिं सम्भिदत। अत एि िादतथकार्थः सम्भिदत यत "दतङन्तिं
दतङन्तेन सि समस्यते दियासातत्ये गम्यमाने”
इदत।

तेन

खाितमोिता

पचतभृज्जता

इत्यािीनामिु ािरणानािं

दसदधः

भिदत।

क्वदचच्च

आख्यातशब्देन

दियाप्रधानमाख्यातम ् इत्यािौ यास्किचनादिष ु आख्यातशब्देन धातोग्रिथ णिं सम्भिदत। अत एि नागेशने ोक्तिं तस्य
ु षायाम-् “ तत्र ह्याख्यातशब्देनाख्यायते सिथप्रधानीभूतोऽर्ोऽनेनदे त व्यत्पत्त्या
ु
ु पमच्य
ु ते”
लघमञ्जू
धातरू
आख्यातेन दतङ्प्रत्ययानािं ग्रिणिं सम्भिदत। तर्ादि ििदत जगिीशः शब्दशदक्तप्रकादशकायाम-्
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इदत। क्वदचच्च

“धात्वर्ेन दिदशष्टस्य दिधेयत्वेन बोधने।

ु ते।”इदत
समर्थः स्वार्थयत्नस्य शब्दो िाख्यातमच्य

अत एि आिौ प्रोक्तम ् "दतङाख्यातयोः पयाथयत्वात ् 3” इदत। एिञ्च आख्यातपिेन क्वदचत ् दतङन्तस्य, क्वदचत ् धातोः

ग्रिणम, ् क्वदचत ् दतङ्-प्रत्ययस्य ग्रिणिं ितथत,े एििं च सदत अत्र दकिं ग्राह्यदमदत चेत ् दतङ्-प्रत्ययस्यैि ग्रिणमतोऽत्र
दतङ्प्रत्ययानामर्थस्य दनरूपणिं दियते।
शब्दार्थसारमञ्जरीकारमतम ्
श्रीजयकृ ष्णभट्टाचायथस्य मते लकारस्थानीयदतङ् एि आख्यातपििाच्यः। लट्लोडादिलकारस्य स्थाने दतङ्-प्रत्ययाः
जायन्ते।

् -दि
्
दतप-तस

इत्यादिप्रत्ययाः

दतङ्पििाच्याः।

आख्यातत्वञ्च

धात्वर्ाथिदिन्नस्वार्थयत्नदिधेयताकान्वयबोधसमर्थशब्दत्वम।् तर्ा चाख्यातसामान्यस्य यत्नापरनामकृ तौ शदक्तः। शक्तौ
ु ू लत्वसम्बन्धेन धात्वर्थस्य दिशेषणतया धात्वर्ाथिदिन्नयत्नो बोध्यते। शाब्दबोधे तादृशस्य यत्नस्य दिधेयतया
च अनक

भानात।् तादृशयत्नदिधेयताकान्वयबोधसमर्थः शब्दः दतङ्-प्रत्ययादिदभबोध्यः। स दतङ् आख्यातपििाच्यः। स च

ु े कतथदर अर्े
आख्यातः दत्रदिधः। तर्ादि - क) कतृदथ िदितः, ख) कमथदिदितः, ग) भािदिदितश्च। कतृदथ िदितदतङ् इत्यक्त
ु े कमथदण अर्े दिदितः दतङ्-प्रत्ययः। भािदिदितदतङ् इत्यक्त
ु े भािार्े
दिदितः दतङ्-प्रत्ययः। एिञ्च कमथदिदितदतङ् इत्यक्त
Correspondence
Bishnu Pada Pal
M. Phil Scholar, Ramakrishna
Mission Vivekananda University,
Howrah, West Bengal, India

दिदितः दतङ्-प्रत्ययः। कतृदथ िदितकमथदिदितभािदिदितदत्रदिधाख्यातेष ु कतृदथ िदिताख्यातस्य कृ तौ एि शदक्तः स्वीदियते।
कृ दतशब्दस्य अपरिं नाम यत्नः। न ैयादयकै स्त्वाख्यातस्य कृ तौ शदक्तः समादश्रयते। िैयाकरणैः आख्यातस्य कतथदर शदक्तः
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िैयाकरणैस्त ु

चाकमथकेभ्यः”

प्रादतपदिकार्थदलङ्गपदरमाणिचनमात्रे प्रर्मा इत्यनेन प्रर्मा दिभदक्तः। एिञ्च

स्वीदियते। यतो दि च ैत्रः पचदत इत्यािौ कत्राथ (पचत्याख्यातिाच्येन कत्राथ सि)

कतरथु नदभधाने च ैत्रः पचतीत्यत्र च ैत्रपिोर्त्रिं तृतीया, लकारेणानदभधानादिदत

स्वीदियते।

"लः

कमथदण

च

भािे

ु ासनबलात ् पचतीत्यािेः आख्यातस्य धात्वर्थव्यापाराश्रये कतथदर शदक्तः
इत्यनश
च ैत्रपिस्य

अभेिान्वयबोधः।

आख्यातस्य कृ तौ शदक्तस्वीकारेऽदप न िोषाय। तर्ादि प्रोक्तम -् “न चाख्यातेन

अर्ाथत ्

ु ू लो व्यापारः इदत
एकत्वसङ्ख्याश्रयच ैत्रादभन्नकर्त्ृिथ दृ र्त्िर्त्थमानकादलकः पाकानक

थ तसिंख्यादभधानानदभधानाभ्यािं तृतीयािेव्यिथ स्थादपतत्वात।् एििं
िाच्यम।् कतृग
व्यापारेऽदप न शदक्तः।5 ”इदत।

व्याकरणमते शाब्दबोधः। एििं स्वीकारे सदत गौरिमापद्यते दकन्त ु तेन

आख्यातस्य यत्ने शदक्तः मन्तव्या। यतो दि आख्यातस्य कतथदर शदक्तस्वीकारात ्

शङ्का

नानारूपतया भासते। ततश्च शक्यताििेिकधमाथणामानन्त्यापदर्त्ः। परन्त ु

सत्यम।् परन्त ु आख्यातस्य व्यापारे शदक्तभथित।ु आख्यातस्य व्यापारे

कर्त्ृदथ नष्ठो धमथः कृ दतरूप एि शक्यताििेिकः स्यात।् कृ दतस्त ु प्रदतकर्त्ृ थ
आख्यातस्य कृ तौ शदक्तस्वीकारे सदत शक्यताििेिकत्वञ्च कृ दतत्वरूपम।्

नानाकृ दतष ु अनगु ता कृ दतत्वरूपा जादतस्त ु एका। तिात ् लाघिदप्रयाः

अत्र मनदस शङ्का उिेदत यत ् आख्यातस्य कतथदर शदक्तः न भिदत इदत त ु
शदक्तस्वीकारे न कादप िादनजाथयते। अत एि आख्यातस्य व्यापारे शदक्तभथित ु
इदत पूिपथ दि णः मतिं दिद्यते।

ियमाख्यातस्य कृ तौ एि शदक्तिं स्वीकुमथः। तर्ादि प्रोक्तम ् - “ तत्र
कतृदथ िदिताख्यातस्य कृ तािेि शदक्तः। कृ दतत्वरूपशक्यताििेिके लाघिात।् न

समाधानम ्

् 4 इदत।
कतथदर। शक्यताििेिककृ तेरुननगु मात।”

थ दक्तस्वीकारे सदत यत्र यत्र व्यापारत्विं तत्र तत्र आख्यातत्वम।्
आख्यातस्य कतृश

तर्ा सदत आख्याताभािे सदत व्यापारस्यादप अभािः प्रतीयेत। कृ त्यादिष ु

शङ्का-

प्रत्ययेष ु व्यााापारस्य दिद्यमानत्वे अदप आख्यातस्य अभािः दृश्यते। यदि

आख्यातप्रत्ययस्य कृ तौ शदक्तस्वीकारे कर्त्ाथ त ु नाख्यातिाच्यः। एििं दतङ्-

आख्यातस्य अभािे व्यापारस्य प्रतीदतः न भिेत।् परन्त ु आख्यातस्याभािे अदप

ु
आख्यातस्य कृ तौ शदक्तस्वीकारे सदत िैयाकरणाः िोषिं प्रिशथयामासः।

आख्यातस्य व्यााापारे शदक्तः स्वीदियते तदिि कृ त्यादिसाधारणप्रत्ययादिष ु

्
प्रत्ययादिना कताथ उक्तः भिदत चेत प्रर्मा
दिभदक्तः सम्भिदत। यर्ा च ैत्रः पचदत

्
्
व्यापारस्य प्रतीदतिशात ज्ञायते
यत आख्यातस्य
व्यापारे शदक्तनाथदस्त।

इत्यािौ दतङ्प्रत्ययेन कताथ उक्तः। अत प्रर्मा दिभदक्तः भिदत। च ैत्रः पचदत

इत्यादिस्थले त ु आख्यातस्य यत्ने शदक्तस्वीकारात ्दतङा कताथ नादभदितः। अत

कतृदथ िदिताख्यातस्य शाब्दबोधः

इत्यत्र तृतीयादिभदक्तः स्यात।् अत एि च ैत्रः पचदत इदत िाक्यिं त ु किादप न

इत्यत्र

ु ासनबलात ् चत्रै ः
थ रणयोस्तृतीया इदत अनश
एि अनदभदिते इत्यदधकारे कतृक

कतृदथ िदितस्य दतङ्-प्रत्ययस्य उिािरणिं दि च ैत्रः तण्डुलिं पचदत इदत। तण्डु लम ्

सम्भिदत। सिैि च ैत्रः पचदत इत्यत्र च ैत्रेण पचदत इत्येि प्रयोगः सम्भिेत।्

तण्डुलपिेन

कमथतारूपफलोपदस्थदतः।

एतादृशस्य िोषस्य िारणाय िैयाकरणाः आख्यातस्य कतथदर शदक्तमङ्गीकुिथदन्त।

एतेन च ैत्रः पचदत इत्यािौ दतङा कताथ भिदत। अत एि कतरथु दभधानात ्

ु ासनात ्
प्रादतपदिकार्थदलङ्गपदरमाणिचनमात्रे प्रर्मा इदत पादणनीयशास्त्रानश
कतथदर प्रर्मा दिधीयते।

तण्डुलोपदस्थदतः।

दितीयया

तण्डु लरूपपिार्थस्य

कमथरूप-अदिभदक्तौ

िृदर्त्त्वसम्बन्धेन अन्वेदत। िृदर्त्ः नाम का इदत चेदुच्यते आधेयत्वम ् इदत। तेन

् नु ा पाकोपदस्थदतः। पाकः
ु े तण्डुलिृदर्त्कमथत्वदमदत। पच-धात
तण्डुलदमत्यक्त
ु ू लव्यापारः। दिदित्त्यनक
ु ू लव्यापारः च
नाम कः इदत चेदुच्यते दिदित्त्यनक
अदधश्रयणादि-अधःश्रयणान्तपूिाथपरीभूतव्यापारकलापः।
ु ू लतासम्बन्धेन
अनक

समाधानम ्

न ैयादयकनये िैयाकरणप्रिर्त्िोषस्त ु न सम्भिदत। यतो दि न ैयादयकास्त ु

दिभक्त्या

तादृशपाके

तण्डुलिृदर्त्कमथत्वमन्वेदत।

तेन

ु ू लपाकः इदत शाब्दबोधः। आख्यातेन कृ त्यपु दस्थदतः
तण्डुलिृदर्त्कमथतानक
ु ू लतासिंसगेण तादृशपाकस्य अन्वयः। तेन
जायते। एिञ्च कृ तौ अनक

थ तसिंख्यादभधानानदभधानाभ्यािं तृतीयादिदिभदक्तिं व्यिस्थादपतिन्तः। यिा
कतृग

ु ू लपाकानक
ु ू लकृ दतदरत्यन्वयबोधः।
तण्डुलिृदर्त्कमथतानक

थ ता सिंख्या आख्यातप्रत्ययेन प्रोक्ता न भिदत तिा अनदभदिते
कतृग

च ैत्रपिोपदस्थदतः। च ैत्रे आश्रयतासम्बन्धेन तादृशकृ तेः अन्वयः। तेन

् क
्
ु ासनबलात अनदभदिते
थ रणयोस्तृतीया इदत पादणनीयानश
इत्यदधकारबलात कतृ
थ ता सिंख्या दतङा उक्ता भिदत
कतथदर तृतीया दिभदक्तः सम्भिदत। यिा त ु कतृग

ु ासनबलात ्
चेत ् प्रादतपदिकार्थदलङ्गपदरमाणिचनमात्रे प्रर्मा इदत पादणनीयानश
प्रर्मादिभदक्तः जायते। यर्ा - च ैत्रः पचदत इत्यादिस्थले आख्यातेन दतङ्-

ु ू लपाकानक
ु ू लकृ त्याश्रयादभन्न ैकत्विान ्
तण्डुलिृदर्त्कमथतानक

ु
पनश्च

च ैत्रपिेन

चत्रै ः

शाब्दबोधः। अत्र कतृदथ िदिताख्यातस्य कृ तौ ितथमानत्वािौ एकत्वािौ च शदक्तः
दसधा। एकत्वािौ इत्यत्र आदिपिेन दित्वबहुत्वयोः ग्रिणम।् एिञ्च ितथमानत्वािौ

ु े अतीतत्वभदिष्यत्त्वयोः ग्रिणम।् अर्ाथत ् कृ तौ अििेाेद्यत्वसम्बन्धेन
इत्यक्त
्
ितथमानत्वादिकम अन्वे
दत। कतथदर एकत्वादिकिं समिायसम्बन्धेन अन्वेदत।

थ तसिंख्या एकिचनरूपा उक्ता। अत एि च ैत्रः इत्यत्र
प्रत्ययेन कतृग
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इदत
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शब्दशदक्तप्रकादशकायाम-् “अत एि धातोः फलािदिन्नव्यापारबोधकत्वेन ैि

शङ्का

एकपिोपार्त्पिार्थयोः न दिशेष्यदिशेषणभािेनान्वयबोधः इदत कदश्चत ् प्रदसधः
न्यायः।

एिञ्च

एकिात ्

पिात ्

उत्पन्नयोः

दिशेष्यदिशेषणभािेन अन्वयबोधः न कायथः।
ु दर्त्ः
कृ दतसिंख्याकालािीनामत्प

किादप

कमथदण

यर्ा- दतङ्-प्रत्ययेभ्यः

ु
पनश्च

जायते।

पिार्थयोः

सकमथकत्विं तिबोधकत्वेनाकमथकत्वदमदत बोध्यम”् 7 इदत।

अत

दिदितस्य

ते-प्रभृत्यात्मनेपदिनः

आख्यातप्रत्ययस्य

धात्वर्ाथििेिके फले, ितथमानकालिृदर्त्त्वािौ एकत्वदित्वादिसिंख्यायािं च शदक्तः
ितथत।े शाब्दबोधे ितथमानत्वादिकम ् अििेद्यत्वसम्बन्धेन धात्वर्ाथिदिन्नफले

आख्यातार्थकृतौ

आख्यातार्थकालः अििेद्यत्वसम्बन्धेन दिशेषणिं भिदत। प्रकृ तन्यायेन दिरोधः
ु द्यते।
समत्प

िाच्ये

एि आख्यातार्थकृतौ आख्यातार्थकालािीनामन्वयस्त ु

्
न्यायदिरोधत्वात िोषाय
पदरकल्प्यते।

अन्वेदत। ितथमानत्वादिकदमत्यत्र आदिपिेन भूतत्वभदिष्यत्त्वयोः ग्रिणम।् एिञ्च
एकत्वादिकिं त ु समिायसम्बन्धेन फलाश्रये कमथदण अन्वेदत। एकत्वादिकदमत्यत्र
आदिपिेन दित्वबहुत्वयोः ग्रिणम।्

समाधानम ्

शङ्का-

एकपिोपार्त्योः पिार्थयोः एि दिशेष्यदिशेषणभािसम्बन्धेन अन्वयः भिदत,

कमथदण िाच्ये दिदितस्य आख्यातस्य धात्वर्ाथिदिन्नफले शदक्तस्वीकारे सदत

इदत दनयमस्वीकारे तर्ा कादप राजाज्ञा न दिलसदत। एतेन एकपिोपार्त्योः
पिार्थयोः

दिशेष्यदिशेषणभािसम्बन्धेन

अन्वयः

भित्येि।

एकिात ्

दतङ्प्रत्ययात कृ् दतः कालश्च उत्पद्यते। तेन आख्यातार्थकृतौ अििेद्यत्वसम्बन्धेन

तर्ादि प्रोक्तिं शब्दार्थसारमञ्जरीनामकग्रन्थे - “ एकपिोपार्त्पिार्थयोन थ
ु रस्वीकारािननभु िाच्च” 6 इदत।
दिशेषणदिशेष्यभािेनान्वयबोधः इदत व्यत्पर्त्े

सम्भिदत। यर्ा च ैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यािौ दतङ्प्रत्ययेन कमथ उक्तम।् अतः
फले शदक्तस्वीकारात ् दतङा कमथ नादभदितम।् अत एि अनदभदिते इत्यदधकारे
ु ासनबलात ्तण्डुलम ्इत्यत्र दितीयादिभदक्तः स्यात।्
कमथदण दितीया इदत अनश

े
अत एि च ैत्रेण तण्डुलः पच्यते इदत िाक्यिं त ु किादप न सम्भिदत। सिैि चत्रै ण
तण्डुलः पच्यते इत्यत्र च ैत्रेण तण्डुलिं पच्यते इत्येि प्रयोगः सम्भिेत।्

कमथदिदितदतङ्
िाच्ये

नाख्यातिाच्यम।् एििं दतङ्-प्रत्ययादिना कमथ उक्तिं भिदत चेत ् प्रर्मा दिभदक्तः
प्रर्मा दिभदक्तः भिदत। च ैत्रेण तण्डु लः पच्यते इत्यादिस्थले त ु आख्यातस्य

आख्यातार्थितथमानकालः दिशेषणिं सम्भिदत। एतेन न कोऽदप िोषः भिदत।

कमथदण

ु आख्यातप्रत्ययस्य फले शदक्तस्वीकारे कमथ त ु
िैयाकरणाः िोषिं प्रिशथयामासः।

दिदिताख्यातस्य

ते-

प्रभृत्यात्मनेपदिप्रत्ययस्य

एतादृशस्य िोषस्य िारणाय िैयाकरणाः कमथदण दिदितस्य आख्यातस्य

धात्वर्ाथििेिकीभूत े फले शदक्तः समादश्रयते न त ु कमथदण। कमथदिदितस्य

कमथदण शदक्तमङ्गीकुिथदन्त। एतेन च ैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यािौ दतङा कमथ

आख्यातदतङ्प्रत्ययस्य कमथदण शदक्तस्वीकारात ् शक्यताििेिकः कमथ भिदत।

ु न दिदिधम।् एिञ्च शक्यताििेिकिं बहुदिधम।् परन्त ु
तच्च कमथ प्रदतधात्वानगु ण्ये

भिदत। अत एि कमथणरदभधानात ् प्रादतपदिकार्थदलङ्गपदरमाणिचनमात्रे प्रर्मा
् दण प्रर्मा दिधीयते।
ु ासनात कमथ
इदत पादणनीयशास्त्रानश

यिा कमथदण िाच्ये दिदितस्याख्यातस्य ते-प्रभृत्यात्मनेपदिनः प्रत्ययस्य
धात्वर्ाथििेिकीभूत े फले शदक्तः समादश्रयते। तिा शक्यताििेिकः

फलत्वम।् तच्च धातभु िे े समानमेि। अत एि लाघिात ् धात्वर्ाथििेिकीभूत े
फले एि कमथदण दिदितस्य आख्यातस्य शदक्तः स्वीदियते। फलिं

कमथगता सिंख्या आख्यातप्रत्ययेन प्रोक्ता न भिदत तिा अनदभदिते

ु ू लतासम्बन्धेन फलिं दिशेषणम।् यर्ा गदम-धातोः
अर्ाथत ् धात्वर्थव्यापारे अनक
पािदििेपरूपव्यापारे

ु ासनबलात ् अनदभदिते
इत्यदधकारबलात ् कमथदण दितीया इदत पादणनीयानश

ु ू लतासम्बन्धेन
अनक

कमथदण दितीया दिभदक्तः सम्भिदत। यिा त ु कमथगता सिंख्या दतङा उक्ता भिदत

उर्त्रिेशसिंयोगरूपफलिं दिशेषणम।् अत एि यः धातःु फलसदितिं व्यापारिं

ु ासनबलात ्
चेत ् प्रादतपदिकार्थदलङ्गपदरमाणिचनमात्रे प्रर्मा इदत पादणनीयानश

बोधयदत स सकमथकः। यः के िलिं व्यापारबोधकः स अकमथकः। यर्ा- गदम-

प्रर्मादिभदक्तः जायते। यर्ा - च ैत्रेण तण्डुलः पच्यते इत्यादिस्थले आख्यातेन

धातःु उर्त्रिेशसिंयोगरूपफलािदिन्निं पािदििेपरूपव्यापारिं बोधयदत। अतः

दतङ्-प्रत्ययेन कमथगतसिंख्या एकिचनरूपा उक्ता। अत एि तण्डुलः इत्यत्र

् ःु दििदर्त्रूपफलािदिन्निं फुत्कारादिव्यापारिं
गदम-धात ु सकमथकः। पच-धात

प्रादतपदिकार्थदलङ्गपदरमाणिचनमात्रे प्रर्मा इत्यनेन प्रर्मा दिभदक्तः। एिञ्च

बोधयदत। अतः पदच-धातःु सकमथकः। अस-् धातोः के िलिं सर्त्ारूपव्यापारिं

आख्यातस्य कमथदण शदक्तस्वीकारेऽदप न िोषाय। तर्ादि प्रोक्तम ् -

बोधयदत। अतः अस्धातःु अकमथकः। सर्त्ारूपव्यापारे फलस्य दिशेषणतया
अन्वयाभािात ्

् ःु
अस-धात

अकमथकः।

तर्ादि

न ैयादयकनये िैयाकरणप्रिर्त्िोषस्त ु न सम्भिदत। यतो दि न ैयादयकास्त ु
कमथगतसिंख्यादभधानानदभधानाभ्यािं दितीयादिदिभदक्तिं व्यिस्थादपतिन्तः। यिा

ु ू लतासम्बन्धेन प्रकारीभूतम।्
धात्वर्ाथििेिकम।् यतो दि धात्वर्ांश े अनक
धात्वर्ाथिदिन्ने

समाधानम ्

प्रोच्यते
~ 21 ~

8
्
“कमथगतसिंख्यादभधानानदभधानाभ्यािं दितीयािेव्यिथ स्थादपतत्वात इदत।
”इदत।
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कमथदिदितदतङः शाब्दबोधः

प्रोक्तम-्

कमथदिदितदतङः उिािरणिं दि च ैत्रेण तण्डुलः पच्यते इदत। च ैत्रेण इत्यत्र

प्रर्मान्तपिोपस्थाप्यपिार्ाथदन्वतत्वेन

“तत्र

सिंख्यान्वदयप्रर्मान्तपिाभािात।्

च ैत्रपिेन च ैत्रस्य उपदस्थदतः। तृतीयया कृ तेः उपदस्थदतः। च ैत्ररूपपिार्थस्य

ु ार्थकमेिदे त।” 10 इदत।
प्रयोगसाधत्व

पाकोपदस्थदतः जायते। च ैत्रिृदर्त्कृ तेः जन्यतासम्बन्धेन पाके अन्वयः। तेन

शङ्का

् नु ा
िृदर्त्त्वसम्बन्धेन कृ तौ उपदस्थदतः। तेन च ैत्रिृदर्त्कृ दतः इत्यर्थः। पच-धात

आख्यातेनोक्तसिंख्यायाः

िृप्तत्वात।्

एकिचनिं

च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यपाकः इदत शाब्दबोधः। कमाथख्यातेन फलोपदस्थदतः। तेन

न्यायमते त ु फलव्यापारौ धात्वर्ौ इदत। धात्वर्ेन व्यापारस्य प्रतीदतजाथयते।

च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यपाकस्य जन्यतासिंसगेण फले

एिञ्च भािे िाच्ये दिदितस्य ते-प्रभृत्यात्मनेपदिनः प्रत्ययस्य धात्वर्े एि शदक्तः

च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यपाकजन्यफलदमत्यर्थः।

अन्वयः दिद्यते। तेन

तण्डुलपिेन

तण्डुलोपदस्थदतः

समादश्रयते।

तेन च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यपाकजन्यितथमानकादलकफलाश्रयिान ् तण्डुलः इदत

भानेन

अनन्वयापदर्त्ः।

शाब्दबोधः।

समाधानम ्

्
अत्र समाधीयते घटः घटः इत्यादिित ियोः
धात्वर्थयोः अन्वयाभािः न किादप

शङ्का

एकपिोपार्त्पिार्थयोः न दिशेष्यदिशेषणभािेनान्वयबोधः इदत कदश्चत ् प्रदसधः
एिञ्च

एकिात ्

पिात ्

उत्पन्नयोः

दिशेष्यदिशेषणभािेन अन्वयबोधः न कायथः।

पिार्थयोः

सम्भिदत। यर्ा करोदत इत्यािौ आख्यातार्थकृतेः धात्वर्थरूपतया आख्यातकृ तेः
िैयर्थ्थम।् तर्ा भािप्रत्ययस्थलेऽदप भािप्रत्ययार्थरूपधात्वर्थस्य िैयर्थ्थम।् तत्र

किादप

्
ु े
मीमािंसाशास्त्रिं प्रमाणम-् “सम्भेिने ान्यतरिैयर्थ्थम”इदत।
सम्भेिने इत्यक्त

यर्ा- दतङ्-प्रत्ययेभ्यः

ऐक्यरूपेण। प्रकृ दतप्रत्यययोः अभेिने अन्यतरस्य (अन्यतरार्थस्य) िैयर्थ्थम।्

ु दर्त्ः जायते। पनश्च
ु
कृ दतसिंख्याकालािीनामत्प
आख्यातार्थधात्वर्ाथिदिन्नफले

आख्यातार्थकालः अििेद्यत्वसम्बन्धेन दिशेषणिं भिदत। प्रकृ तन्यायेन दिरोधः
ु द्यते।
समत्प

अत

एि

एतेन अनन्वयापदर्त्ः न सम्भिदत।

आख्यातार्थधात्वर्ाथिदिन्नफले

्
आख्यातार्थकालािीनामन्वयस्त ु न्यायदिरोधत्वात िोषाय
पदरकल्प्यते।

शङ्का
अत्र

समाधानम ्

मनदस

शङ्का

समिु दे त

यत ्

भािप्रत्ययस्य

िैयर्थ्े

सदत

भािप्रत्ययदनदमर्त्प्रत्ययप्रयोगः किा िाक्ये िरीदृश्यते।

एकपिोपार्त्योः पिार्थयोः एि दिशेष्यदिशेषणभािसम्बन्धेन अन्वयः भिदत,
इदत दनयमस्वीकारे तर्ा कादप राजाज्ञा न दिलसदत। एतेन एकपिोपार्त्योः
पिार्थयोः

धात्वर्थयोदििधा

उद्देश्यताििेिकदिधेययोः ऐक्ये शाब्दबोधस्वीकारात ् घटः घटः इत्यादिित ्

जायते। तण्डुले आश्रयतासिंसगेण च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यपाकजन्यफलस्य अन्वयः।

न्यायः।

भािदिदिताख्यातस्थले

दिशेष्यदिशेषणभािसम्बन्धेन

अन्वयः

भित्येि।

एकिात ्

दतङ्प्रत्ययात ् फलिं कालश्च उत्पद्यते। तेन आख्यातार्थफले अििेद्यत्वसम्बन्धेन

समाधानम ्

ु ार्थमिे तत्र प्रत्ययस्य
ु ीत” इदत दनयमेन प्रयोगसाधत्व
“शास्त्रे नापिम ् अप्रयञ्ज
प्रयोगः।

आख्यातार्थितथमानकालः दिशेषणिं सम्भिदत। एतेन न कोऽदप िोषः भिदत।

भािप्रत्ययप्रयोगस्थले

सिथत्रक
ै िचनप्रयोगः

दिधीयते।

भािदिदिताख्यातप्रत्ययान्तस्थले सङ्ख्यायाः अन्वयः न जायते। यतो दि

तर्ादि प्रोक्तिं शब्दार्थसारमञ्जरीनामकग्रन्थे - “ एकपिोपार्त्पिार्थयोन थ
ु रस्वीकारािननभु िाच्च” 9 इदत।
दिशेषणदिशेष्यभािेनान्वयबोधः इदत व्यत्पर्त्े

प्रर्मान्तपिघदटतत्वाभािात ् सिंख्यायाः अन्वयो न जायते। यतो दि
प्रर्मान्तपिोपस्थाप्यैकत्वादिकमेि दियापिगतिचनदनधाथरणे समर्ो भिदत।
प्रकृ तशाब्दबोधे त ु प्रर्मान्तपिोपस्थाप्यसिंख्याभािात ् दियापिेष ु एकत्वादिकिं

भािदिदितदतङ्

ु ार्थदमदत। "शास्त्रे नापिम ् अप्रयञ्ज
ु ीत” इदत दनयमात ् अपिस्य
पिसाधत्व

भािे िाच्ये दिदितस्याख्यातस्य ते-प्रभृत्यात्मनेपदिनः प्रत्ययस्य धात्वर्े एि

प्रयोगदनषेधने प्रत्ययरदितायाः प्रकृ तेः प्रयोगासम्भिेन च पित्वदसद्ध्यर्थमिे

शदक्तः दिलसदत। एिञ्च यधातूर्त्रिं भािप्रत्ययः तधातोरर्े एि भािप्रत्ययस्य

धात्वोर्त्रिं भािदिदितप्रत्ययोपािानम।् तत्र च एकिचनिं त ु औत्सदगथकत्वात ्

दि सिंख्यान्वदयप्रर्मान्तपििं त ु िाक्ये न दिलसदत। एिञ्च प्रर्मान्तपिे

पादणनीयसूत्रव्याख्यािसरे

शदक्तः। भािे दिदितस्य आख्यातप्रत्ययस्य सिंख्यादिकिं न कुत्रादप अन्वेदत। यतो
ु न दियापिादिष ु िचनस्य दनधाथरणिं भिदत। एिञ्च
दस्थतैकत्वादिसिंख्यानगु ण्ये

प्रकृ तप्रकरणे प्रर्मान्तपिोपस्थाप्यसिंख्यादिकानामभािात ् एकिचनादिकिं न

ु दिधानाय एकिचनिं प्रयञ्ज
ु ते। तर्ादि
दियापिे अन्वेदत। अत्र पिस्य साधत्व
~ 22 ~

ु े यक”् (३/१/६३) इदत
प्रर्मोपदस्थतत्वाच्च। तत्र प्रमाणिं च यर्ा "सािथधातक
"दकन्त्वेकिचनमेि

तस्योत्सदगथकत्वेन

्
सिंङ्ख्यानपेिणात”् इदत। मग्ु धबोधे च "भािे आद्यम ”इदत
सूत्रम।्
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भािदिदिताख्यातस्य शाब्दबोधः

आख्यातेन लिणया आश्रयत्वोपदस्थदतः। तदुपदर आश्रयत्विं च सिंसगथः। तेन
ु ू लव्यापाराश्रयत्वाश्रयः रर्ः इदत। एिमेि
शाब्दबोधः उर्त्रिेशसिंयोगानक

भािदिदितस्याख्यातस्य उिािरणिं दि च ैत्रेण पक्वदमदत। प्रकृ तिाक्ये च ैत्रेण इत्यत्र

च ैत्रपिेन च ैत्रस्योपदस्थदतः। च ैत्रपिोर्त्रतृतीयादिभक्त्या कृ त्यपु दस्थदतः। च ैत्रस्य
िृदर्त्त्वसम्बन्धेन

कृ तौ

अन्वयः।

तेन

च ैत्रिृदर्त्कृ दतः।

नश्यदत इत्यािौ प्रदतयोदगदन लिणा।

् नु ा
पच-धात

पाकोपदस्थदतः। जन्यत्विं सिंसगथः। एिञ्च च ैत्रिृदर्त्कृ तेः जन्यत्वसम्बन्धेन पाके

शाब्दबोधः

ु ू लव्यापारोपदस्थदतः।
रर्ो गिदत इत्यािौ गदमधातनु ा उर्त्रिेशसिंयोगानक

अन्वयः। तेन शाब्दबोधः च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यः पाकः इदत।

आख्यातेन लिणया आश्रयत्वोपदस्थदतः। तदुपदर आश्रयत्विं च सिंसगथः। तेन

आख्यातदिशेषार्थकर्नम ्

ु ू लव्यापाराश्रयत्वाश्रयः रर्ः इदत। त्यजदत
शाब्दबोधः उर्त्रिेशसिंयोगानक

यत्राख्यातस्य शक्यार्ाथन्वयबोधे बाधस्तत्र लक्ष्यार्थमािायैि अन्वयबोधदनिाथि
इदत

लक्ष्यार्थरूपमाख्यातस्य

दिशेषार्थमाि।

दिशेषार्थस्त ु

"सदिषयकपिार्ाथदभधादयधातूर्त्रकर्त्ृदथ िदिताख्यातस्याश्रयत्वे लिणा" इदत।
्
्
ु ासनात सदिषयकाः
अर्ाथत "ज्ञाने
िाकृ दतिेषरूपाः सदिषयकाः" इदत शास्त्रानश

त्यज्धातनु ा

इत्यत्र

् नु ा नाशोपदस्थदतः। आख्यातेन लिणया
बोधः। एििं नश्यतीत्यािौ नश-धात
प्रदतयोदगत्वोपदस्थदतः। आश्रयत्विं च सिंसगथः। तेन नाशप्रदतयोदगत्वाश्रयः इदत
शाब्दबोधः।

करोतीत्यािौ

उपसिंहृदतः

कृ प्रभृतयः तदुर्त्रिदर्त्थनः कतृदथ िदिताख्यातस्य आश्रयत्वे लिणा। यर्ा
कृ दतप्रयोज्यत्वाभािेन

ु ू लतासम्बन्धेन
अनक

धात्वर्थकृदतिेषयत्नज्ञानेिािेः
आश्रयत्वरूपलक्ष्यार्थमािाय

अन्वयबोधदनिाथियत्नस्यादप

आख्यातार्थकृतौ

अन्वयबाधात ्

कृ दतपयाथयकतया

सङ्ख्या-कालरूपतिर्थयोः

कतथदर

सङ्ख्यायािं

धात्वर्े

आख्यातः

लकारस्थानीयदतङ्प्रत्ययः।

आख्यातस्त ु

दत्रदिधः।

कतृदथ िदिताख्यातः, कमथदिदिताख्यातः, भािदिदिताख्यातः चेदत। आख्यातस्य
कृ तौ शदक्तग्रिणे सदत कतरथु नदभदितत्वात ् प्रर्मायाः स्थाने तृतीयैि सिथिा

च

थ ख्य
िं ाधारीकृ त्य
भदिता इदत िैयाकरणैः आिेप े दियमाणे सदत कतृस

िर्त्थमानत्वादिकालस्यान्वयबोधे न कोऽदप बाधकः। यर्ा च ैत्रः घटिं करोदत

ु स्थले कमथप्रत्ययस्य सदिषयकत्वार्थकतया
इत्यत्र सदिषयकपिार्ाथदभधादयधातक

ु व्यिस्थाकरणान्न
उक्तानक्त

िोषः

इदत

न ैयादयकाः।

ु
पनश्च

कृ दतस्त ु

च ैतन्यमात्रिृदर्त्त्वात ् अचेतने रर्ािौ तिसम्भिात ् कृ त्याश्रये लिणा। तेन

घटदिषयकितथमानकृ त्याश्रयः च ैत्रः। एििं िेदष्ट, यजदत, जानादत इत्यािौ अदप
बोध्यम।्

जानादत, िेदष्ट, गिदत, यजदत इत्यािौ न िोषः। प्रकृ ते मीमासिंकिैयाकरणानािं

मतादन आधारीकृ त्य समागतस्य िोषस्य समाधानिं दिदितम।् अत्र त ु
कृ त्यादिप्रत्ययानाम, ् दणजन्तस्य, सन्नन्तस्य च िाक्यस्य शाब्दबोधः न

शङ्का

थ स्थले आख्यातस्य कृ दतरूपार्ाथन्वयस्य
च ैतन्यमात्रिृदर्त्ः कृ दतः। अचेतनकतृक

प्रिदशथतः।

बाधात ् कर्िं कृ तौ शदक्तः समादश्रयते। यर्ा रर्ो गिदत इत्यािौ आख्यातस्य

एिञ्च

इदत मीमािंसकाः। यतो दि रर्ो गिदत इत्यािौ व्यापारे शदक्तिं दिना कर्िं
दनिाथिः, अचेतने रर्े यत्नपयाथयायाः कृ तेः अदिद्यमानत्वात।् तिात ् व्यापारे

इदत

कतृदथ िदिताख्यातस्य

स्थले

च ैत्रेण

तण्डुलः

पच्यते

इदत

कमथदिदिताख्यातस्य

स्थले

तण्डुलः

इदत

् भािदिदितस्थले च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यः पाकः
ु च ैत्रेण पक्वम इदत
शाब्दबोधः। पनश्च
थ मथदिदितकृ त्यप्रत्ययानािं शाब्दबोधदिषये
इदत। एिञ्च प्रकृ तग्रन्थे भािकतृक
दिचायथमाणे सत्यदप दिस्तारभारभयात ् तर्त्िाब्दबोधदिषये न दकमदप

एि आख्यातस्य शदक्तः ग्राह्या।

चदचथतदमदत दशिम।्

समाधानम ्
आख्यातसामान्यस्य यर्ा कर्त्थदर शदक्तः दनरादियते, तर्ा व्यापारेऽदप शदक्तः

सङ्के तसूची

ु ू लकृ दतरूपस्याख्यातार्थस्य
दनरादियते। रर्ो गिदत इत्यािौ गमनानक
ु ार्थस्य जडे रर्े बाधात ्व्यापारे दनरूढा लिणा न त ु शदक्तः इदत। एििं रर्ो
मख्य
गदमधातनु ा

पचदत

च ैत्रिृदर्त्कृ दतजन्यपाकजन्यितथमानफलाश्रयादभन्नक
ै त्विान ्

ु ू लव्यापारे एि शदक्तः ग्राह्यः
इत्यािौ लकारसामान्यस्य आख्यातप्रत्ययस्य अनक

इत्यािौ

तण्डुलिं

च ैत्रः

ु ू लपाकानक
ु ू लितथमानकृ त्याश्रयः चत्रै ः इदत शाब्दबोधः।
तण्डुलिृदर्त्कमथतानक

यत्ने शदक्तिं स्वीकतं ु न शक्यते। यतो दि रर्स्त ु अचेतनपिार्थः। रर्ो गिदत

गिदत

मिीयशोधपत्रे शब्दार्थसारमञ्जरीस्थाख्यातप्रकरणिं समादश्रत्य दिदशष्टदिचारः
कृ तः।

सदिषयकत्विं ग्राह्यम।् इिन्त ु बोध्यम-् आख्यातस्य कृ दतरूपार्ाथन्वयस्य
बाधेऽदप,

आख्यातेन

ु ू लकृ त्याश्रयः इदत
े दिभागानक
कृ त्यपु दस्थदतः। आश्रयत्विं सिंसगथः। तेन पूििथ श

पिार्ाथः ज्ञानेिाकृ दतिेषरूपाः। ज्ञानेिाकृ दतिेषरूपादभधादयनः ये धातिः
कृ त्यािेः

ु ू लदियोपदस्थदतः।
े दिभागानक
पूििथ श

ु ू लव्यापारोपदस्थदतः।
उर्त्रिेशसिंयोगानक
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