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अस्माकं भारतीया विद्या प्राचीनतमा व्याविका सुसमृद्धा गभीरतमा सूक्ष्मवचन्तनिरा जागवतकसकलविषयाि-

बोधनिटीयसी जीिनस्य सकललक्ष्याणां सावधका चेवत नात्र मने्य कस्यवचद् विमवतिः  । यद्यवि विद्यािदं चतुर्भ्यो 

धातुर्भ्यो वनष्पद्यते - विद् ज्ञाने विद् विचारणे विद् सत्तायां विद्लृ लाभे चेवत । तथािीह ज्ञानविचाराथथकधातुर्भ्यां 

वनष्पनं्न विद्यािदं विद्यते प्रासविकम् । ज्ञानियाथया विचारस्वरूिा िा सा वु्यत्पते्तविथना नावधगनंु्त शके्यवत 

वु्यत्पत्त्याधायकस्य व्याकरणशास्त्रस्य सािथकावलकी सािथदैवशकी च प्रासविकता न यावत 

प्रयत्नप्रवतिादनीयताम् । उििवत्तस्त्वस्यािः  एिमाकलनीया - तथावह – वु्यत्पते्तदुथलथभतं्व मवतमतु्स विवदतम् - 

 

नरतं्व दुलथभं लोके विद्या तत्र सुदुलथभा । 

कवितं्व दुलथभं तत्र वु्यत्पवत्तसु्त सुदुलथभा ॥ 

 

इवत सावहत्यदिथणं वनगदवत । कस्यावि सुबन्तस्य वतङन्तस्य िा िदस्य िदकदम्बात्मकस्य िाक्यस्य 

यथाथोऽवभप्रायिः  प्रकृवतप्रत्ययविकरणात्मत्मकया शब्दशास्त्रीयवनवदथष्टसरणै्यि सम्भिवत । शब्दस्य 

सुबन्तात्मकस्य वतङन्तात्मकस्य िा ज्ञानं व्याकरणप्रवियायािः  विना नैि सम्भिवत । ज्ञानेन विना तस्य प्रयोगमवि 

कतुुं न शक्नोवत कविदतिः  व्याकरणशासं्त्र भितीहोियोवग । महाभाषे्य ितञ्जवलवनथगदवत- “एकिः  शब्दिः  सम्यग् 

ज्ञातिः  सुष्ठुप्रयुक्तिः  स्वगे लोके च कामधुग् भिती"वत । 

यदुकं्त काव्यप्रकाश काव्यहेतुवनरूिणािसरे 'वनिुणता लोकशास्त्र – काव्याद्यिेक्षणावदवत । तत्र मने्य 

वनिुणतािदमवभपै्रवत वु्यत्पवत्तलरं्भ्य िाटिं, शास्त्रिदं च शब्दशास्त्रम् । िेदमन्त्रोऽवि सु्फटं व्याकरणप्रवियां 

विवदयशतीवत महाभाषे्य समुपपावदतम् – 
 

चत्वारर शृिावण त्रयो अस्य िादा के शीषे सप्तहस्तासो अस्य ।  

वत्रधा बद्धो िृषभो रोरिीवत महो देिो मत्याुं आवििेश। (ऋ.सं. ४/५८/३) 

 

चत्वारर शृिावण - िदजातावन नामाख्यातोिसगथवनिाताि । त्रयो अस्य िादािः  - त्रयिः  कालािः , 

भूतभविष्यितथमानािः  । दे्व शीषे – द्वौ शब्दात्मानौ वनत्यिः  कायथि । सप्तहस्तासिः  सप्तविभक्तयिः  । वत्रधा बद्धिः - 

उरवस वशरवस कणे्ठ च । िृषभो िषथणात्, रोरिीवत – शबं्द करोवत । महान् देििः  – शब्दिः  मत्याुं मरणधमथणो 

मनुष्यानावििेश इवत भगिान् ितञ्जवलिः  । 

सेयं विद्या िेदे, गुरु िरम्परातिः  समागते उिदेशे िा विवभन्नस्थलेषु विकीणाथ समयमासाद्य यदा 

कारुवणकैमुथवनवभस्तत्वदवशथवभिः  अस्माकमुिकाराय संगृह्य सुशृ्रङ्खला िररिूणाथिा च विवहता तदा 

शास्त्रिदमलभत। शासं्त्र च सिथस्य वहतमेिानुशात्मस्त न कदावि कस्याप्यवहतम् । शास्त्रतं्व 

वहतशासनावदतु्यिलर्भ्यते तल्लक्षणम् । जयन्तभट्टिः  न्यायमञ्जयाथमारम्भ एिेमां मदुत्मकं्त िररिोषयवत - "आवद-

सगाथत् प्रभृवत िेदिवदमािः  विद्यािः  प्रिृत्तािः  संके्षिविस्तरवििक्षया तु तांस्तान् कतृथनाचक्षते इवत ।  

 

नकञ्चान्यदनि िूवोक्तलक्षणानवरोनधलक्षणं शास्त्रस्यानधकं सु्फटमुिलभ्यते – 

प्रिृवत्तिाथ वनिृवत्तिाथ वनते्यन कृतकेन िा । 

िंुसां येनोिवदशे्यत तच्छास्त्रमवभधीयते ॥ 
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अत्र वनते्यनेवत िदं मने्य िेदमिौरुषेयमीश्वरोिवदषं्ट िा सङे्कतयवत, 

कृतकेनेवत शास्त्र गुरुिदेशं िेवत । प्रिृवत्तविथवधरूिा 

वनिृवत्तवनथषेधस्वभािा चेवत । अविहोतं्र जुहुयात् स्वगथकाम इवत 

विवधरूिा प्रिृवत्तिः  न कलञं्ज भक्षयेवदवत वनषेधात्मत्मका वनिृवत्तिः  । एिमेि 

रामावदित् प्रिवतथतव्यम् - न रािणावदिवदवत समुिदेश: सिथत्मस्मन्नवि 

काले देशे च प्रासविकतां वबभते्यि । यतो वह विचारिान् जनिः  

सिथदैिावहतावन्निृवतं्त वहते च प्रिृवतं्त कामयत एि । विचारशीलस्य 

मानिस्य का कथा िशुरवि लगुडहसं्त जनं िीक्ष्य दूरं िलायते 

प्रीवतमुखस्य जनस्य हस्ताद् गृह्णावत वनकटमासाद्याहारावद घासावदकम् 

। एतदेि शासं्त्र िररणाहमासाद्य तन्त्रिदिाच्यतां यावत । तनु विस्तारे 

धातोयथतस्तन्त्रिदवु्यत्पवत्तिः  । तस्माद् विद्याशास्त्रतन्त्रिदेषु सत्यवि 

ियाथयते्वन व्यिहारेऽिस्थाभेदेन किन भेदोऽिधारणीयिः  । 

सिथस्यामप्यत्र वनवदथष्टायां त्मस्थतौ व्याकरणं भिते्यि 

प्रासविकवमतु्यििावदतम् ।  

 

याज्ञवल्क्यसु्त स्वसृ्मतौ शासं्त्र नवद्यास्थाितया संलिनत । 

िुराणन्यायमीमांसा धमथशास्त्रािवमवश्रतािः  ।  

िेदािः  स्थानावन विद्यानां धमथस्य च चतुदथश ।। 

 

अत्र विद्या िदं प्रवसद्धिुरुषाथथचतुष्टयसाधनज्ञानिाचकम् । तस्यािः  

विद्याया: स्थानमथाथदुिायो भिवत शास्त्रम्। यस्य प्रभेदाितुदथशा इह 

िररगवणतािः  । अत्मस्मन् प्रसिे न्यायमञ्जयाुं जयन्तभट्टोऽवभदधावत - 

'विद्यास्थानतं्व नाम चतुदथशानां शास्त्राणां 

िुरुषाथथसाधनज्ञानोिायत्वमेिोच्यते । िेदनं विद्या, तच्च न 

घटावदिेदनमवितु िुरुषाथथसाधनिेदनं, तस्यािः  विद्यायािः  स्थानमाश्रय 

उिाय' इत्यथथिः  । 

इहावभवहतेषु चतुदथशविद्यास्थानेषु धमथस्य ज्ञानस्य चोिायत्वमवभवहतम् । 

तद््दियमवि व्याकरणशास्त्रिररशीलनेन वसद्धयतीवत साथथकं 

विद्यास्थानतं्व व्याकरणस्योििद्यते । 

भगिता ितञ्जवलना महाभाषे्य वनगवदतं- प्रधानञ्च िेदािेषु व्याकरणम् 

। प्रधाने च कृतो यत्निः  फलिान् भिवत, इवत । मने्य यावन 

मुख्यप्रयोजनावन तत्र वनवदथष्टावन विद्यने्त तेषां वु्यत्पत्त्याधान एि समािेशो 

भवितुमहथवत। यदवभलक्ष्य िाक्यिदीये भतृथहररिः  िदमञ्जयाुं हरदत्ति 

वनगदतिः  - 

 

आसनं्न ब्रह्मणस्तस्य तिसामुत्तमं तििः  । 

प्रथमं छन्दसामिं प्राहुव्याथकरणं बुधािः  ॥१/१४॥  

तद््दिारमििगथस्य िाङ्मलानां वचवकत्मत्सतम् । 

िवितं्र सिथविद्यानामवधविदं्य प्रकाशते ॥१/१४ 

 

तपो नामात्र धमााचारणात्मकं विद्या च ज्ञानपर्ाारे्त्र्िधेर्म ्। 

र्दुकं्त मनुस्मृतौ - 
 

 

तिो विद्या च विप्रस्य वनिः शे्रयसकरं िरम् । 

तिसा कल्मषं हत्मन्त विद्ययामृतमशु्नते ॥ 

 

तदुभयमनि व्याकरणशास्त्रिररशीलिेि सम्भवतीनत 

सुनििुणमुििानदतम् । 

िदमञ्जयाुं हरदत्तसु्त - 

उिासनीयं यते्नन शासं्त्र व्याकरणं महत् । 

प्रदीिभूतं सिाथसां विद्यानां यदित्मस्थतम् ॥ 

 

इवत सु्फटं वनगदवत । िाक्यिदीयकृतिः  भतृथहरेिः  दृष्टौ मोक्षवमच्छतां 

जनानां कृते अकुवटलोऽथाथन्नासाग्रिती सरलिः  प्रशस्ति राजमागो विद्यते 

व्याकरणास्त्रम् । लौवककारु्भ्यदयानां प्रांशुलर्भ्यानामूर्ध्थमित्मस्थतानां 

सोिानद्वारैि संभिवत लाभस्तत्र सोिाने प्रथमिः  िदस्थािनाधारिः  

व्याकरणशास्त्रवमदं भिवत – 

 

इदमादं्य िदस्थानं वसत्मद्धसोिानििथणाम्। 

इयं सा मोक्षमाणानामवजह्मा राजिद्धवतिः  ॥१/१६ ॥ 

 

आनन्दिधथनाचायथिः  र्ध्वनलक्षणकाररकायां समागतस्य ‘स र्ध्वनररवत 

सूररवभिः  कवथतिः ' इत्यस्य व्याख्यायां वनगदवत- 'विद्वदुिजे्ञयमुत्मक्तिः  न 

यथाकथवञ्चत् प्रिृते्तवत । प्रथमे वह विद्वांसो िैयाकरणािः  । 

व्याकरणमूलत्वात् सिथविद्यानाम् । ते च शू्रयमाणेषु िणेषु र्ध्वनररवत 

व्यिहरत्मन्त' इवत हरदत्तोत्मल्लत्मखतां कथामेिायमवि संिदवत । 

 

भगवाि् ितञ्जनलसु्त ऋगे्वदमनं्त्र समुद्धृत्य वैयाकरणािां 

मतमुििादयनत िस्पशानिक एव भाषे्य - 

सकु्तवमि वततउना िुनन्तो यत्र धीरा मनसा िाचमित । 

अत्रा सखायिः  सख्यावन जानते भदै्रषां लक्ष्मीवनथवहतावधिावच ॥  

(१०/७१/२/ऋ.सं.) 

 

धीरािः  ध्यानिन्तिः  मनसा प्रज्ञानेन िाचमित अकृषत। यथा सकु्तिः  

वततउना िररषृ्कतिः  वियते । अत्रा सखायिः  सख्यावन सायुज्यावन जानते 

। अथाथदेष दुगथमो मागथिः  एकगम्यो िात्मिषयिः  । के िुनसे्त एतादृशा ये 

जानते िात्मिषयवमवत चेद् िैयाकरणािः । एषां िैयाकरणानां िावच भद्रा 

लक्ष्मीवनथवहता भिवत ।  

 

एिं –  

उतत्विः  िश्यन्न ददशथ िाचमुतत्विः  शृण्वन्न शृणोते्यनाम् । 

उतो त्वसै्म तनं्व विससे्र जायते िते्य उशती सुिासािः  ॥  

 

अथाथत् अिैयाकरणिः  िश्यन्नवि नैि िश्यवत शृण्वन्नवि नैि शृणोवत, यथा- 

ियं सिथमन्त्रावदकम् नैि जानीमिः  न चावभप्रायमस्यािगच्छामिः  

साधनाभािात् । वकनु्त साधनया सिुं साधवयतंु शक्यम् । एिं िागवि 

िात्मिदे व्याकरणशास्त्रिररशीलनिराय स्वमात्मानं वििृणुते यथा 

कामयमाना जाया िते्य सुिासािः  स्वमात्मानं वििृणुते इवत । स्वतिः  

प्रामाणे्य िेदे िाचिः  वु्यत्पवत्तशावलनामेतादृशी सु्तवतरुिलर्भ्यते । 

इदानी ं सम्भाषणवशविरं प्रचाल्यते आभारतमथिा आ च विश्ववमवत 

नाविवदतं धीधनेषु । तत्र संसृ्कतया भाषया िारस्पररकिः  व्यिहारो विधेयिः  

िाताथलािि करणीय इवत संसृ्कतभारत्यािः  सिथकारस्य 

स्वतन्त्रोििमजातस्य च विद्यते मनीषा । विना 

व्याकरणप्रवियािररज्ञानाद् वकं भाषायां संभिवत संस्कारिः  । कदावि न 

। विना संस्कारेण भाषा तु संसृ्कतैि न भिेत् । बहििः  

संसृ्कतविश्वविद्यालयािः  शोधसंस्थानावन च भारते स्वातन्त्र्योत्तरकाले 

संस्थावितावन अभूिन् । यत्र संसृ्कतभाषामाध्यमेनाध्ययनाध्यािने 

प्रचलतिः  । वकं विना व्याकरणशास्त्रिररशीलनेन संसृ्कतभाषा 

अध्ययनाध्यािनयोमाथध्यमं भवितुमहथवत । विज्ञानस्याधुवनकोिकरणे 

कम्प्पू्यटरयने्त्र कृवत्रमाया अथाथत् कत्मितायािः  भाषायािः  भितु्यियोगिः , 

तत्र स्वाभाविक्यािः  भाषायािः  नैकटं्य वबभत्यथवधकं िावणनेण्याथकरणस्य 

प्रविया। वकञ्च भाषाविज्ञानमाधुवनकशास्त्रतया प्रवसदं्ध यत्र 

व्याकरणसै्यि सरवणरनुवस्रयते । अत एि साम्प्रवतकेऽवि काले 

व्याकरणशास्त्रस्य प्रासविकता समुििद्यत एि न हीयते तस्य 

वु्यत्पादकत्वस्वभाििः  । 

विवधसु्त विनाथथिादं न भिवत प्रितथकवमतु्यभयोरेकिाक्यतं्व शास्त्रकारा 

अवभलषत्मन्त । अत्मस्मन् सन्दभे िक्तवं्य भिवत इह । मनुसृ्मवत:- 

िंत्मक्तिािनते्वन िैयाकरणं मीमांसकञ्च श्लाघते । वकयती श्रद्धा 

वकयानादरिैतौ प्रवत विदे्यते भगितिः  मनोररत्याकलनीयम्- 'यि 

व्याकुरुते िाचं यि मीमांसतेऽर्ध्रम्' इवत वह तदुत्मक्तिः  । अत्रावि 
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िैयाकरण एि प्रथममुिात्तो विद्यते । िैयाकरणं प्रवत वनतरां श्रद्धालुिः  

िुष्पदन्तिः  वशि मवहम्नसु्ततौ संलिवत - 
 

'भ्रष्टिः  शािेन देव्यािः  वशििुरिसतेिथन्त्र्द्यहं मन्दभाग्यिः , 

भावं्य िा जन्मना मे यवद मलकवलले मत्यथलोके सशोके । 

विग्धावमदुथग्धधारामलमधुरसुधावबन्त्र्दुवनस्यत्मन्दनीवभिः , 

कामं जायेय िैयाकरणभवणवतवभसू्तणथमािूणथकणथिः  ॥', 

 

अत्र िैयाकरणभवणतेविथशेषणं समू्पणथ एिं तृतीयचरणिः  मने्य विद्योतयवत 

िररकरालङ्कारम् । 

िदमञ्जयाुं हरदत्तिः  न्यायमञ्जयाुं जयन्तभदृि समुद्धरतिः  िद्यमेकं 

शात्मब्दकप्रशत्मस्तिरं यस्य मूलं नैिात्मस्त विवदतमस्माकम् । 
 

"रूिान्तरेण देिासे्त विचरत्मन्त महीतले ।  

ये व्याकरणसंस्कारिविवत्रतमुखा नरािः  ॥' 
 

बाले्य प्रथमतिः  व्याकरणिृवत्तिः  प्रणीता अत एि व्याकरणे 

श्रद्धालुरादरभाक् च जयन्तभट्टिः  शात्मब्दकशब्दशास्त्रयोिः  प्रशत्मसं्त 

कीतथयन् मने्य नैि तृत्मप्तमेवत । तद् यथा न्यायमञ्जयाथ िः  

षष्ठाविकोिसंहारेऽवभदधात्ययम् - 

 

'आििः  िवितं्र िरमं िृवथव्या अद्भ्यिः  िवितं्र िरमं वह मन्त्रािः  ।  

तेषां वह सामग्यथजुषां िवितं्र महषथयो व्याकरणं वनराहुिः  ॥ 

 

िुनि ततै्रिावभदधावत यत् गभीरे िङ्कमये जलाशये वतवममत्स्यरूिेण 

जवनमासाद्य वनत्यमूकतयािस्थानं चेत्तद्वरं वकनु्त मानियोवनतो 

जवनमासाद्य व्याकरणसंस्कारविरवहतं िाग्व्व्यिहारविधानं नैि िरवमवत 

।  
 

'िरं वह जातात्मस्तमयो गभीरे जलाशये िवङ्कवन वनत्यमूकािः  । 

न मानिा व्याकरणप्रयोगप्रबुद्धसंस्कारविहीनिाचिः  ॥' 

 

िुनरतै्रि - 

 

'एिं व्याकरणावभयोगसुलभप्रौढोत्मक्तवभिः  ित्मितैिः  । 

अके्लशेन विवचत्रिैवदकिदवु्यत्पवत्तरासाद्यते ॥' 

अनै्यरपु्यिबंृवहते दृढतरासिैवनथरुक्तावदवभिः  । 

िेदे स्वाथथवधयं वितन्ववत कुतिः  प्रामाण्यभिो भिेत् ॥ 

 

रघुिंशमहाकाव्यस्य मिलमाचरता कविकुलगुरुणा कावलदासेन 

शब्दाथौ जगतिः  मातृवितृरूिेण िवणथतौ - 

 

िागथाथविि समृ्पक्तौ िागथथप्रवतित्तये 

जगतिः  वितरौ िने्द िािथतीिरमेश्वरौ ।। 

 

िागथौ संवभन्नौ तयोिः  प्रवतिवत्तिः  व्याकरणेनैि भितीवत तदथुं 

सृवष्टसम्पादकयोस्तदू्रिेणैि सु्तवतिः  कृता । 

यद्यवि न्यायशास्त्रवमि व्याकरणशास्त्रमवि प्राच्यनव्यभेदेन वद्वधा 

विभकं्त विद्यते । अष्टाध्याय्ािः  िममनुसृत्य विवहतं वचन्तनं व्याख्यानम्वा 

प्राच्यव्याकरणकोटौ समायावत । यथा कावशका िदमञ्जरीन्यासावदि। 

अष्टाध्याय्ािः  सूत्राणे्यि यवद सुबन्तवतङन्तावदप्रकरणानुसारं सज्जीकृत्य 

वचन्तनाय व्याख्यानाय िा समुिस्थाप्यने्त तदा नव्यव्याकरणिदेन 

सञ्जायते व्यिहारिः । यथा लघुकौमुदी मध्यकौमुदी वसद्धान्तकौमुदी 

तद्व्याख्यानावन तत्त्वकौमुदी सुबोवधनी बालमनोरमा प्रौढमनोरमा 

शब्दरत्न शबे्दन्त्र्दुशेखर िररभाषेन्त्र्दुशेखरप्रभृतीवन । अधुना आभारतिषुं 

नव्यव्याकरणसै्यि प्रचारिः  प्रसारिाध्ययनाध्यािनयोिः  सन्त्र्दृश्यते। 

वशष्याणामुत्तरसाधकानां च बुत्मद्धिैशद्याय प्रातिः  स्मरणीयैिः  

भट्टोवजदीवक्षत कौिभट्ट नागेश कैयट हररदीवक्षत वनत्यानन्दििथतीय-

तात्याशात्मस्त्र-जयदेिवमश्र- दीनबनु्धझा महेशझाप्रभृवतवभिः  

शास्त्राथथकोवटतया विचारिद्धवतिः  प्रसु्तता सा नव्यव्याकरण 

एिान्तभथिवत । इयं शास्त्राथथिररिाटी व्याकरणस्य, िाराणस्यां 

वमवथलायामन्यत्र चोत्तरभारते एकोनविंशवततम्यािः  शताब्दद्यािः  

िराधथकालात् प्रौवढमलभत ।  

शब्दब्रह्मिादो वह व्याकरणदशथनस्य सिथसं्व यत् 

प्राच्यनव्योभयव्याकरणानुमतं महाभाषे्य बीजरूिेणाङ्कुररतं 

िाक्यिदीयेषु तद् व्याख्यासु अन्यत्र च िल्लवितं सत् 

िुष्पफलोिगमरूिेण िररणतवमवत दृश्यते। अस्य च दशथनस्य 

समादरावधकं्य काश्मीरावभजनेन रामकणे्ठन स्पन्दकाररकाव्याख्याने 

अवभनिगुपे्तन चावभनिभारत्यां विवहतं कोऽवि द्रष्टुमहथवत । ‘तस्यावदत 

उदात्तमधथहस्वम्’ (१/२/३२) इवत सूत्रभाषे्य यदुकं्त भगिता ितञ्जवलना 

'व्याकरणं नाम इयमुत्तरा विद्या' । अत्रोत्तरा विद्यािदेन दशथनमवभपे्रतं 

तसे्यवत मने्य । यथा उत्तरमीमांसा ज्ञानवचन्तिरा िूिथमीमांसा तु 

कमाथिबोवधकेवत । यद्दृश्यते उिवनषवद 'नामरूिे व्याकरिाणी’वत । 

तत्ररूिं तु िसू्तनामाकृवतिः  िुनिाथङ्मयात्मकमेि जायते । यस्य 

तत्त्वतोऽिबोधाय भिते्यि शब्दशास्त्रस्यािेक्षा । 

 

अनावदवनधना वनत्या िागुतृ्सष्टा स्वयमु्भिा । 

आदौ िेदमयी वदव्या यतिः  सिाथ िः  प्रिृत्तयिः  । (शां. भा. १०/११/१) 

 

इनत शङ्करभगवत्पादेिोल्लिल्लितः  श्लोकः  भतृाहरेः  वाक्यिदीयस्य 

मिलिद्यम् – 

 

अनावदवनधनं ब्रह्म शब्दततं्त्व यदक्षरम् । 

विितथतेऽथथभािेन प्रविया जगतो यतिः  ॥ इवत संिदवत ।  

 

आदौ िेदमयी वदव्या इवत शङ्करभगित्पादस्य उले्लखेनाथाथदािद्यते 

ििाल्लौवककी िागवि स्वयंभुिा सृषे्टवत । िाक्यिदीये भतृथहररणा तु 

व्याकरणस्य महन्महतं्त्व प्रवतिावदतवमवत विवदतं भितु्स धीधनेषु यद्यवि 

तथावि इहाथथिादोिित्तये केचन श्लोकािः  प्रसिस्य स्वारस्यप्रवतिादकािः  

प्रसू्तयने्त । मने्य नैि भिेदरुवचकरं शास्त्रिाक्यत्वात् । 

 

अथथप्रिृत्ततत्त्वानां शब्दा एि वनबन्धनम् । 

तत्त्वािबोधिः  शब्दानां नात्मस्त व्याकरणादृते ॥ 

यथाथथजातयिः  सिाथ िः  शब्दाकृवतवनबन्धनािः  । 

तथैि लोके विद्यानामेषा विद्या िरायणम् ॥ 

न सोऽत्मस्त प्रत्ययो लोके यिः  शब्दानुगमादृते । 

अनुविद्धवमि ज्ञानं सिुं शबे्दन भासते ॥ 

िागू्रिता चेदुत्क्रामेदिबोधस्य शाश्वती । 

न प्रकाशिः  प्रकाशेत सा वह प्रत्यिमवशथनी ॥ 

भतृथहररणावभवहतसे्यहात्मन्तमिद्यस्य संिादिः  काव्यादशे 

आलङ्काररकिरेण दत्मिनावि िदे्यनानेन प्रदवशथतोऽत्मस्त - 

'इदमनं्ध तमिः  कृतं्स्न जायेत भुिनत्रयम् । 

यवद शब्दाह्वयं ज्योवतरासंसारं न दीप्यते ॥ 

 

वकञ्च न केिलं िेदे शासे्त्रषु चैि व्याकरणमुियोग्यवि तु 

लोकयात्रायामवि सामान्यजनस्यास्योियोगं ियं िश्यामिः  । तद् यथा 

प्रौढा कावचद् गोििधूिः  प्रथमतिः  िनमावलनमनुिदं िवतञ्च रवतप्राथथनायां 

समागतं िीक्ष्य वकं कतथव्यविमूढा विश्वस्तां चतुरां च सखी ंिृच्छवत - 

 

'आयातो िनमाली गृहिवतरावल समायातिः  । 

 

झवटते्यि सा सखी सङे्कतेन तयोिः  िुरत एि मने्य समस्यामस्यािः  

समादधावत - 'स्मर सत्मख िावणवनसूतं्र विप्रवतषेधे िरं कायथम् ॥" इवत । 
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एिं कावचत् िररणयकामा विदुषी भाविनं िरमवभभािकैरत्मन्वष्यमाणं 

मूखुं िीक्ष्यावभभािकानां िुरतिः  स्वावभप्रायमेिं वनिेदयवत - 

 

'यस्य षष्ठी चतुथी च विहस्य च विहाय च । 

अहं यस्य वद्वतीया स्याद् वद्वतीया स्यामहं कथम् ॥' 

 

एिं कविवन्नधथनिः  धनिनं्त धनं याचमानिः  व्याकरणस्य केिलं 

समासप्रकरणावन संस्मारयवत -िाके्यनावभप्रायसु्त सुस्पष्टमिबुध्यते । 
 

"द्वन्दो वद्वगुरवि चाहं मदे्गहे वनत्यमव्ययीभाििः  । 

ततु्परुष कमथधारय येनाहं स्यां बहुव्रीवहिः  ॥' 

 

अस्माकं न्यायशासे्त्र तवद्वद्यसंिादस्य विद्यते वकमवि लोकोत्तरं महत्त्वम् 

। यतस्तस्माद् प्रज्ञायािः  िररिाको भिवत अथाथदिगते शु्रते च 

प्रामावणकमुखाद् विषये कदावचन्मनवस सञ्जातस्य संशयस्य समुचे्छदेन 

अविज्ञातविषयस्यािबोधेनािबोधस्य प्रमाणतकाथर्भ्यां िररिुष्ट्या च 

स्वानुभिस्य स्वानुभूतस्य संिद्यते दृढता । मने्य इमामेि 

तवद्वद्यसंिादप्रवियामवभलक्ष्य विश्वविद्यालयावदविद्यावधष्ठानेषु संगोष्ठी 

विदुषामायोज्यते तदवधकाररवभिः  । तस्मात् लोकिेदयोिः  शासे्त्रषु च 

प्रवसद्ध्यवत प्रासविकता व्याकरणशास्त्रस्य सािथकावलकी सािथदेवशकी 

च । 
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