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संकेतग्रहस्वरूपववमर्शः
(न्यायसावहत्यव्याकरणमीमांसाबौद्धदृष्ट्या)

ु
हरीशबहुगणा

शोधच्छात्रः (विद्यािाविवधः)
(न्यायिैशवे िकविभागः) श्री लाल
बहदुि शास्त्री िाष्ट्रीय संस्कृत

् हली, भाित
विद्यापीठम निदे

हरीर्बहुगुणा
“अनादिननधनं ब्रह्म शब्ितत्त्वं यिक्षरम् । नववतततेऽर्तभावेन प्रदिया जगतो यतः ॥“1
इवत र्ब्दतत्त्ववाददनः र्ब्दस्य मूलतत्त्वरूपेण ब्रह्मरूपेण स्वीकु वशवन्त । तत्र प्रायः सवे
र्ब्दवनत्यावनत्यवाददनः दार्शवनका अवप र्ब्दस्य प्रामणरूपेणाङ्गीकु वशन्तीवत । तस्य
र्ब्दस्य प्रमाणत्वम् आप्तोक्तत्वादाम्नातत्वाच्च वसद्धः भववत । तत्र र्ब्दप्रमाणस्य फलं
र्ाब्दबोध इवत । तत्र र्ाब्दबोधे पदज्ञानं करणं भववत । तच्च साधकतमं कारणं करणम्
असाधारणं कारणं वा । र्ाब्दबोधे पदार्शज्ञानं व्यापार उच्यते । व्यापारस्तु तज्जन्यत्वे सवत
तज्जन्यजनकत्वम्, तवद्ध पदज्ञानजन्यत्वे सवत पदज्ञानजन्या र्ाब्दीप्रमायाः जनक इवत ।
र्ाब्दबोधस्तु तस्य प्रमाणस्य फलवमवत । उक्तञ्च –
पिज्ञानं तु करणं द्वारं तत्र पिार्तध ः। शाब्िबोधः फलं तत्र शनिध ः सहकाररण ॥ 2
तत्र र्ाब्दबोधे आकाङ्षायोग्यतासत्तयः सहकारर कारणावन सन्तीवत । एवञ्च पदपदार्शयोः
मध्ये यस्सम्बन्धः स तु वृवत्तः र्वक्तश्च नाम्नावभधीयते । वाक्यं तु
आकाङ्षायोग्यतासवत्तमदेव भववत । तर्ा वह –
वाक्यं स्यािाकाङ्क्क्षायोग्यतासनियुिः पिोच्चयः । 3

Correspondence

आकाङ्षा- “प्रत नतपयतवसाननवरहः आकाङ्क्क्षा”

शोधच्छात्रः (विद्यािाविवधः)

भववत वजज्ञासा कः कृ ष्ट्णः ककं करोतीवत । अतो कृ ष्ट्णपदं दियापदस्य कमशपदस्य

ु
हरीशबहुगणा

(न्यायिैशवे िकविभागः) श्री लाल
बहदुि शास्त्री िाष्ट्रीय संस्कृत

4

। यर्ा- कोऽवप वदवत कृ ष्ट्ण इवत तदा

चावश्यकता वत्तशत इवत । अतो “कृ ष्ट्णः आपणं गच्छती” त्यस्य साकाङ्षत्वाद्वाक्यत्वं
सम्भवतीवत । परन्तु वनरकाङ्षपदस्य वाक्यत्वन्न सम्भवतीवत ।

् हली, भाित
विद्यापीठम निदे
~ 13 ~
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यर्ा- रामः पशुरश्व इनत न प्रमाणम् आकाङ्क्क्षानवरहत्वात् ।

तर्ा च काव्यप्रकाशे - साक्षात्संकेनततं योऽर्तमनभधिे स

योग्यता- “पिार्ातनां परस्परसम्बन्धे बाधाभावो योग्यता” 5।

तस्य वाचकः ।

यर्ा-

“वनननना

नसञ्चत ”त्यस्य

वाक्यस्य

योग्यतायारभावान्न वाक्यत्वम् । आसनिः – “बुद्ध्यनवच्छेि

संकेतिहोपायः- संकेतिहः व्याकरणोपमानादिना भवत नत

आसनिः” 6, अनवलम्बेनोच्चारणं वा । यर्ा – कोऽनप विनत

। तर्ा नह –

प्रातः काले “अहं”, सायं काले विनत “भोजनं”, अनिमे सप्ताहे
विनत

“खािाम ”नत

नबलम्बेनोच्चारणात्वान्न
पिस्यासनिरुच्यते

तर्ह्तस्य
प्रमाणनमनत।

7।

शब्िमहत्त्वं

वाक्यस्य
सनन्नधानं

शनििहं

तु

व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याि्

व्यवहारतश्च ।

प्रनतपाियन्

वाक्यस्य शेषानद्ववततेवतिनन्त सानन्न्यतः नसद्धपिस्य

भिततहररणोच्यते –

वतद्धाः ॥ 13

न सोऽनस्त प्रत्यये लोके य शब्िानुगमाितते ।

1. व्याकरणाच्छनििहः धातुप्रकत नतप्रत्ययाि नां शनििहः

अनुनवद्धनमव ज्ञानं सवं शब्िेन भाषते ॥ 8

व्याकरणाद्भवत नत । यर्ा- “भ्सिायानम”त्यत्र भधातोः
सिारूपार्े शनििहो भवनत, नतनबत्याख्यातस्य कततरर

तर्ा च िण्ड

प्रनतपाियनत – इिम् अन्धन्तमः कत त्नं

रूपार्े शनििहो भवनत । “वितमानेलनड”त्यािौ च

जायेद्धभुवनत्रयम् ।

प्रत्ययादिभ्यः व्याकरणािेव शनििह इनत ।
2. उपमानाच्छनििहः यदि कोऽनप गवयपिार्तमजानन्

यदि शब्िानवयं ज्योनतरासंसारं न ि प्यते ॥ 9

कमप्यारण्यकं पुरुषं पतच्छनत यत् “गवयः कीितशो भवत
”नत तिा स आरण्यकः पुरुषो विनत “गो सितशो गवयः”

शब्िस्तिर्तप्रनवभेिः शब्िस्तु सानहनत्यकै निनवधः नवभज्यते ।

इनत । तिा स गवयपिार्तमजानन् पुरुषः अरण्ये गम्य,

वाचकशब्िः लाक्षनणकशब्िः व्यञ्जकशब्िश्च । तच्चोिम् –

गवयनपण्डं

पश्यनत

तिा

स्याद्वाचको लाक्षनणकः शब्िोऽत्र व्यञ्जकनिधा 10 ।

साितश्यज्ञानािनतिेशवाक्यस्मरणात्

“गवयः

तस्य शब्िस्यार्ोऽनप नत्रनवधः – वाचकशब्िस्य वाच्यः,

गवयपिवाच्यरर”नत उपनमनतज्ञानं जायत इनत ।

लाक्षनणकशब्िस्य लक्ष्यः, व्यञ्जकशब्िस्य व्यङ्क्ग्यश्चेनत । तर्ा

3. कोशाच्छनििहः तद्यर्ा न लादिपिानां न लरूपार्े

च- “वाच्याियस्तिर्ातः स्युरर”नत 11 ।

न लनवनशष्टे घटािौ च कोशाच्छनििहः भवनत तद्यर्ा–

तत्रोभयोः शब्िार्तयोमत्ये सम्बन्धोऽनप कल्पप्यते । स च

गुणे शुक्लाियः पुंनस गुनण नलङ्क्गास्तु तिवनत 14।

सम्बन्धः वतनिशब्िेनानभध यते । सा च वतनिरनप नत्रधा –

4. आप्तवाक्याच्छनििहः

आप्तवाक्यािनप

शनििहो

अनभधा लक्षणा व्यञ्जना भेिात् । तत्र साक्षात्संकेनततार्तस्य

भवनत– यर्ा कोऽनप आप्तो विनत यदििं आम्रफलनमनत

बोनधका शनिरनभधोच्यते । तत्र वाचकादिषु म्ये आिौ

।

वाचकः शब्िः । तस्य स्वरूपं ननर्द्दतश्यन्नुच्यते – यस्य शब्िस्य

पश्येिमाम्रनमनत

यनस्मन्नर्ेऽव्यवधानेन संकेतो गतर्ह्ते स शब्िः तस्यार्तस्य

भतस्यार्तस्योपिेष्टाऽऽप्त:” 15 “यर्ार्तविा” 16 चेनत ।

वाचकः । एवञ्चास्माच्छब्िाियमर्ो बोधव्येत च्छा शनिः

5. व्यवहाराच्छनििहः अयं मुख्योपाय इनत । तत्र

यर्ा

-

संकेतसहाय

“इहागतह तसंकेतस्य
एव

शब्िोऽर्तनवशेषं

शब्िस्यार्तप्रत रभावात्
प्रनतपाियनत

यत्राव्ययवधानेन संकेतो गतर्ह्ते स तस्य वाचक”

12

तत्र

कस्याऽनप

आम्रफलमजानन्

मन्यते

।

यतो

नह

जनः

आम्रं

-

“यर्ा

प्रयोजकवतद्धः (उपिेष्टा) प्रयोज्यवतद्धं (आज्ञापालकम्)

यस्य

आदिशनत यत् गामनय, घटं नय वेनत । तत्र कोऽनप

इनत ।

नजज्ञासुबालः तं शब्िं श्रुत्वा गवादिषु शाब्िबोधं
करोनत।
~ 14 ~
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े

घटमानयेत्युिम्,
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तच्ुत्वा

प्रयोज्यवतद्धन
े

घट

आन तः,

पाश्वतस्र्ोबालोघटानयनरूपं

कायं

तिवधायत

उच्यते - घटः घटः घटः इत्याद्यनेकाः घटव्यियः, गौः गौः

घटमानयेनत

गौः इत्याद्यनेकाः गोव्यियः । तेववनेकेषु् गोघटव्यनिषु

शब्िप्रोज्यनमवधारयनत” 17।

प्रत्येकेषु नभन्नः संकेतो यदि स्व दियते तर्हत तेषां

6. वाक्यशेषाच्छनििहः अत्र “यवमयश्चरूभतवत ”त्यस्य

गोघटाि नाम्

अनन्तानां

व्यिीनां

अनन्तत्वािनन्तः

यवशब्िस्य ि घतशकार्े संकेतिहः न तु कङ्क्ग्वर्त इनत ।

शनििहो स्व दियत ततश्चानन्तानां शिीनां कल्पपने गौरवः

यतो नह चरूिीघतशकस्य भवनत न तु कङ्क्गोररनत ।

स्यादिनत । एवञ्च तिानन्त्यिोषवारणाय यदि अनेकेषु

यर्ा–

गोघटादिषु व्यनिषु म्ये एकनस्मन् द्वये वा संकेतः गतर्ह्ते,
एवञ्च तनद्भन्नेषु यदि बोधः नवना संकेतेनैव स्यात् तर्हत

वसन्ते

सवतसस्यानां

जायते

पत्रशातनम्

।

व्यनभचारिोषः।

मोिमानाश्च नतष्ठनन्त यवाः कनणशशानलनः ॥ 18

व्यनभचारस्तु

तिभावे

तत्सत्त्वम्

कारणाभावे कायतसत्त्वनमनत । यत्र नवना संकेतशनिना
संकेतो

गतर्ह्ते

तत्र

संकेतशनिरूपकारणाभावात्

अत्र वाक्यशेषात् यवाररत्यस्य ि घतशके शनििहो भवनत ।

संकेतरूपकायं ितश्यते । अतो तत्र व्यनभचारिोषः िर ितश्यते।

यतो नह वसन्ते ि घतशकानामेव पत्रशातनं न भवनत ।

यतो

नह-

“व्यनिनवशेवयकशाब्िबोधं

प्रनत

तद्व्यनिनवशेवयकसंकेतिहस्य कारणत्वं यत् क्लतप्तं तत्र
७

नववरणाच्छनििहः

नववरणस्तु

कारणत्वकल्पपनेन

कारणं

नवना

समानार्तकान्यपिस्योच्चारणम् इनत । यर्ा “घटोऽस्त ” -

व्यनभचाराच्च्तत्यर्तरर”

त्यस्यार्तः “कलशोऽस्त ”नत । पचत त्यस्य पाकं करोत त्यर्तः।

व्यक्त्यावानन्त्यािोषाद्व्यनभचारिोषाच्च न संकेतो गतर्ह्ते ।

20

नत

कायोत्पिौ
।

अत

एव

“तर्ाप्यनन्त्याि् व्यनभचाराच्च तत्र संकेतः कतुं न युज्यते” 21।
८ प्रनसद्धपिसानन्न्याच्छनििहः तद्यर्ा “इह सहकारतरौ
मधुरं नपको रौत ”त्यनस्मन् वाक्ये सहकारतरुसानन्न्यात्

संकेतिहनवषये नैयानयकानां मतम्

नपकशब्िस्य नपकार्े शनििह इनत ।

नैयानयकाः नह जानतनवनशष्ट- व्यिौ संकेतं स्व कु वतन्त नत ।
तत्र “शाब्ि नह आकाङ्क्क्षा शब्िेनैव पयतते” ननयमानुरोधात्

संकेतिहनवषये व्यनिवाि नां मतम्

शब्िशनिलभ्यार्तस्यैव

तत्र एते व्यनिवादिनः व्यिौ संकेतिहः स्व कु वतन्त नत ।

त्वाक्षेप- लभ्यार्तस्य । यतो नह यदि जातावेव शनििहः

तेषां मते व्यवहारिेव शनििहः स च व्यवहारः व्यनिननष्ठ

स्व दियते तर्हत आक्षेपात् व्यक्त्यौ शनििहः लभ्यते । एवञ्च

एव । यतो नह कोऽनप कमादिशनत यत् गामानयेनत तिा स

व्यक्त्यौ संकेतिहस्व काराि् आनन्त्यव्यनभचार- िोषश्च ।

आिेशपालकः बालः गोव्यिे रे वानयनं करोनत न तु जातेः न

अतो जानतनवनशष्टव्यक्त्यौ शनििहररनत । तर्ा च

च गुणस्य न च दियायाः न वा यितृ़च्छात्मकद्रव्यस्य । अतो

नवश्वनार्पञ्चाननभट्टाचायतः

व्यिावेव

“शनिजातत्याकत नतनवनशष्टव्यक्त्यौ नवश्रामयत नत”

शनििहः

।

यतो

नह

आनयनापनयनाद्यर्तदियाननवातहकतया

शाब्िबोधेऽन्वयः

सम्भवनत

न

–
22 इनत

।“

व्यक्त्याकत नतजातयस्तु पिार्तः 23” इनत ।

प्रवतनिननवतनिरूपव्यवहारयोग्यः व्यक्त्येव । यर्ा “घटमानय
” “घटं नय” उभयत्र आनयनमपनयनं घटस्यैव भवनत ’

उपाधौ संकेतिहः

एवञ्च घटानयनेऽपनयने च प्रवतनिः घटे भवनत । ननवतनिः

तत्र वैयाकरणैः उपाधौ संकेतो गतर्ह्ते । यतो नह गौररत्यत्र

घटनभन्नव्यनिनववनत।

जात्या

प्रवतनिननवतनियोग्या

“यद्यप्यर्तदियाकाररतया
व्यनिरे व”

19

इनत

।तत्र

गौः,

गुणेन

शुक्लः,

दियया

चल

इत्येवं

नवषयनवभागो न प्राप्यते । अत उपाधौ संकेतिहः स्व दियत

व्यिीनामानन्त्यािानन्त्यिोषः व्यनभचारश्च । तत्कर्नमनत?

इनत ।
~ 15 ~
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उिं नह काव्यप्रकाशे मम्मटाचायेण – “उपानधश्च नद्वनवधः –

नवश्वनार्स्तु: “दियाः सा्यरूपा वस्तुधमातः पाकाियः । एषु

वस्तुधमो वित यितच्छासनन्नवेनशतश्च । वस्तुधमोऽनप नद्वनवधः

नह

नसद्धः सा्यश्च । नसद्धोऽनप नद्वनवधः पिार्तस्यप्राणप्रिो

व्यापारकलापाः

नवशेषाधानहेतुश्च । तत्राद्यो जानतः । उिं नह वाक्यपि ये “

यितच्छाशब्िेषु यर्ा – नडत्र्ादि संज्ञारूपः यितच्छाशब्िाः ।

न नह गौः स्वरूपेण गौनातप्यगौः,गोत्वानभसम्बन्धािु गौः”

यर्ा नह – “द्रव्यशब्िा एकवानचनो हररहरनडत्र्डनवत्र्ाियः

इनत”

33 ”

24।

सामान्यं”

जात्यां संकेतिहः – “ननत्यमेकमनेकानुगतं
26।

णान्तादिपवातपर भतो

पाकानहशब्िवाच्यः

32”

इनत

।

। एते नह हररहरनडत्र्डनवत्र्ाियः एकव्यनिवानचन

सा

इनत । अत उपाधावेव संकेतो युज्यत इनत । उिं नह यर्ा –

च जानतः पिार्तस्य प्राणप्रिाधायक धमतः । गुणे संकेतिहः –

“चतुष्टय शब्िानां प्रवतनिः – जानतशब्िाः, गुणशब्िाः,

गुणास्तत्र व्यावततकाः । यर्ा न लो घटः इत्यत्र न लं नह

दियाशब्िाः, यितच्छाशब्िाश्चतुर्ातः”

शुक्लरिाि न् घटान् व्यावतत्य न लघटे संकेतः स्व दियते ।

च – “संकेनततश्चतुभेिो जात्यादिः

अत उच्यते सानहत्यिपतणकारे ण - “गुणो नवशेषाधानहेतुः

– संकेतो गतर्ह्ते जातौ गुणद्रव्यदियासु च 36 ।

25

“ननत्यत्वे सनत अनेकसमवेतत्त्वं जानतः”

अनधश्रयणावश्रय-

इनत । काव्यप्रकाशे

34

35”

इनत ।सानहत्यिपतणे च

नसद्धः वस्तुधमतः । शुक्लाियो नह गवादिकं सजात येभ्यः
कत वणगवादिभ्यो व्यावितयनन्त

27”

इनत । काव्यप्रकाशे च-

संकेतिहनवषये म मांसकानां मतम्

“नद्वत यो गुणः शुक्लादिना नह लब्धसिाकं वस्तु नवनशवयते”
28

म मांसकै ः जात्यामेव संकेतिहः स्व दियते । तत्र “जानतरे व

। दियायां संकेतिहः – तत्र ततत यो सा्यरूपवस्तुधमो

दिया

।

तद्यर्ा

पचत त्यािौ

वा

37”

इत्यादिना म मांसकानां मतं प्रिशतयनत मम्मटः ।

तण्डु लस्व करणं

जानतस्तु एकाकारप्रत तेहत
े ुः।“ ननत्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वं

प्रोक्षणनमत्यादि यो पवातपररभतव्यापारः स पाकः इनत ।

सामान्यनमनत” । तद्यर्ा – शुक्लः नहमः, शुक्लपयः,

तर्ा च – “ सा्यः पवातपर भतावयवः दियारूपः 29” । यर्ा

शुक्लशंखः इत्येषु नहमपयशंखाद्याश्रयेषु नभन्नेषु द्रव्येषु

चोिं भतततहररणा –

शुक्लादिषु
शुक्लशंखः

नवद्यमानेऽनप
इनत

शुक्लः

नहमः,

प्रत नतभतवत नत।

शुक्लपयः,

सा

प्रत नतः

गुणभतैरवयवैः समहः िमजन्मनाम् । बुद्ध्या

एकाकारमवबोधयनत। तत्र शुक्लस्य यिेकाकारप्रत नतभतवनत

प्रकनल्पपतो भेिः व्यपदिश्यते ॥

सा

समहः स तर्ाभतः प्रनतभेिं समनहषु । समाप्यतो

शुक्लत्वजानतवशाद्भवत नत।

ततो भेिे कालभेिस्य सम्भवः ॥ 30

शंखाद्याश्रयेषु परमार्ततो नभन्नेषु शुक्लादिषु यद्वशेन शुक्लः

यावनत्सद्धमनसद्धं

वा

सा्यत्वेन

प्रत यते

।

शुक्ल

आनश्रतिमारूपत्वात् सा दियेत्यनभध यते ॥ 31

प्रत नतः

यर्ा

नवद्यमानेषु
–

“

इत्याद्यनभन्नानभधानप्रत्ययोत्पनिः

शुक्लत्वादिसामान्यम्”
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शुक्लेषु

38

नहमपयः
तत्

इनत । तण्डु लान् पचानम,
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इनष्टकान् पचानम, सपं पचाम त्यत्र पाकदिया नभन्नेषु द्रव्येषु

12. काव्यप्रकाशः ७ व्याख्या

वितते तर्ानप सा पाकदिया एके नत प्रत नतभतवनत । सा

13. न्यायनसद्धान्तमुिाल शब्िखण्ड

प्रत नतः पाकत्वजानतवशािेव भवनत । यर्ा च –

14. अमरकोषः १/४/१७

“गुडतण्डु लादिपाकादिववेवमेव-

39।

15. तकत भाषा

यितच्छाशब्िस्त्वेकैव तत्र कर्म् ? जानतः तिुच्यते –

16. तकत संिहः

बालकोच्चररत रामशब्िः, वतद्धोच्चररत रामशब्िः, शुकोच्चररत

17. न्यायनसद्धान्तमुिाल - ८१

रामशब्िः, तत्र बालकवतद्धशुकोच्चररत- रामशब्िः नभन्नेनत ।

18. न्यायनसद्धान्तमुिाल - ८१

अतो

19. काव्यप्रकाशः ८

पाकत्वादि”

नभन्न-नभन्नजनानामुच्चारणवशाि्

नभन्नरामशब्िेऽनप

एकाकारप्रत नतस्तु समेषामेव भवनत । तत्र सा प्रत नतः

20. काव्यप्रकाशः८ - नववरणट का

जानतवशािेवेनत । उिञ्च – “बालवतद्धशुकाद्युि ररतेषु च,

21. काव्यप्रकाशः ८

प्रनतक्षणं नभद्यमानेषु नडत्र्ाद्यर्ेषु वा नडत्र्त्वाद्यस्त नत

22. न्यायनसद्धान्तमुिाल - ८१

सवेषां शब्िानां जानतरे व प्रवतनिनननमिनमत्यन्ते” 40।

23. न्यायसत्रम् २/२/६३
24. काव्यप्रकाशः -८

बौद्धानां मते शनििहः

25. तकत संिहः

अपोहो वेनत पिेन बौद्धमतं प्रिशतयनत । अपोहस्तु अति्

26. न्यायनसद्धान्तमुिाल

व्यावतनिः अर्ातत् तनद्भन्ननभन्नत्वम् । बौद्धानां मते कस्यानप

27. सानहत्यिपतणः २/४

वस्तुनः सिा एव नानस्त । यतो नह ते क्षणभङ्क्गवादिन इनत

28. काव्यप्रकाशः ८

। अतो नैयानयकानां मते या जानतः ननत्या सा अपास्ता इनत

29. काव्यप्रकाशः ८

। यदि जानतः न स्व दियते चेिर्हत कर्मस्मानभः घटेषु

30. वाक्यपि यम् ३/४-५

एकाकारानत्मका

–

31. वाक्यपि यम् ३/१

अपोहादिनत । तत्र िशघटव्यनिषु एकाकारप्रत नतः भवनत

32. सानहत्यिपतणः २/४

सा नह घटनभन्ननभन्नत्वादिनत । यतो नह िशघटनभन्नः

33. सानहत्यिपतणः २/४

सम्पणतजगत् तत्सम्पणतजगनद्भन्नः घटः इनत ।

34. महाभावयम्

प्रत नतः

भवत त्याशङ्क्कायामुच्यते

35. काव्यप्रकाशः ८
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36. सानहत्यिपतणः २/४
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37. काव्यप्रकाश ८

2. न्यायनसद्धान्तमुिाल -८१

38. काव्यप्रकाश ८

3. सानहत्यिपतणम्- २/१

39. काव्यप्रकाश ८

4. सानहत्यिपतणम् -२/१ व्याख्या

40. काव्यप्रकाश ८

5. सानहत्यिपतणम्-२/१ व्याख्या
6. सानहत्यिपतणम्-२/१ व्याख्या
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