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सुब्रह्मण्यकेशवभट्ट
व्याकरणाध्यापकः

राष्ट्रियसंस्कृ तसंस्थानम ्,

गुरुवायूर ् पररसर, पूरनटु करा,
केरल, भारत ।

शाब्दनये अरुणाधिकरणस्य उपयोधिता
सुब्रह्मण्यकेशवभट्टः

प्रस्तावना
सवेष्वष्ट्रप शास्त्रेषु शास्त्रान्तरीयष्ट्रवषयाणां पूवप
व क्षत्वेन ससद्धान्तोपोद्बलकत्वेन वा
उपयोगः क्रियते एव। “कणादं पाणणनीयञ्च सववशास्त्रोपकारकसमसत” च श्रूयते। न
केवलं व्याकरणशास्त्रस्थष्ट्रवषयाः न्यायशास्त्रस्थष्ट्रवषयाः वा अन्येषामुपकारकाः अष्ट्रप तु
पूवोत्तरमीमांसकसमयाः अष्ट्रप बहूपकारकाः एव। प्रकृ ते व्याकरणशास्त्रीयासथवकग्रन्थेषु
मीमांसकशास्त्रस्थारुणासिकरणसमसत ष्ट्रवषयः सचन्त्यते।

ज्योसतष्टोमप्रकरणे वाक्यं श्रूयते – “अरुणया ष्ट्रपङ्गाक्ष्या एकहायन्या गवा सोमं
िीणासत” इसत। एकं हायनं यस्याः सा एकहायनी ग ः। वयोवाची एकहायनीशब्दः।
ष्ट्रपङ्गे अणक्षणी यस्याः सा ष्ट्रपङ्गाक्षी ग ः। अनयोः द्वयोरष्ट्रप पदयोः द्रव्यवाचकत्वम ्।

द्रव्यस्य च क्रियायामन्वयः इत्यतः अनयोः िीणात अन्वयः ससध्यसत। तथा च
एकहायन्या िीणासत, ष्ट्रपङ्गाक्ष्या िीणासत इसत अन्वयः लभ्यते। अरुणया इसत
गुणवाचकः शब्दः। आरुण्यरूपं गुणं बोियसत इसत कृ त्वा अरुणाशब्दः गुणवाची। तस्य
च द्रव्यासश्रतत्वात ् द्रव्यमन्तरा क्रियया सह अन्वयः न सम्भवसत इसत कृ त्वा
आरुण्यस्य

ियणभावनायामन्वयः

वाक्यादरुणापदं

ष्ट्रवणछिद्य

दर्
व ः।
ु ट

प्राकरणणकेषु

अतः

अत्र

अजाक्रदद्रव्येषु

सन्दे हो

अन्वयः

भवसत

क्रकं

क्रियते?

उत

अरुणाशब्दः एकहायनशब्दे सम्बध्य िीणासतना अन्वयं प्राप्नोसत इसत। अत्र च
अरुणया इसत तृतीया श्रुत्या ियणभावनां प्रसत करणत्वं लभ्यते। तथा च अरुणा
शब्दस्य ियणभावनायामेव अन्वयः वक्तव्यः कारकाणां क्रियायामेवान्वयः इसत
सनयमात ्।
Corresponding Author:

सुब्रह्मण्यकेशवभट्ट
व्याकरणाध्यापकः

राष्ट्रियसंस्कृ तसंस्थानम ्,

परन्तु

अरुणाशब्दे न

उपस्थाप्यमानस्य

गुणस्य

अमूतत्व वात ्

ियणभावनायामन्वयः न कतुुं शक्यः इत्यतः तस्य प्राकरणणकेषु अजाक्रदद्रव्येषु एव
अन्वयः वक्तव्यः स्यात ्।

अत्र ज्योसतष्टोमवाक्ये श्रूयमाणयोः एकहायनी ष्ट्रपङ्गाक्षी पदयोः द्रव्य

गुरुवायूर ् पररसर, पूरनटु करा,
केरल, भारत ।
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अरुणापदस्य

अन्वयः

एकाथवप्रसतपादकत्वं तावत ् आश्रयणीयम ्। पदासन संहत्य

क्रियतासमत्यप्याक्षेप्ुं न शक्यते। यतः एकहायनी
ष्ट्रपङ्गाक्षी

पदयोः

नात्र

द्रवयवाचकत्वमष्ट्रप

एकाथवप्रसतपादकासन

तु

एकहायन्याः

भवणन्त

ष्ट्रपङ्गक्ष्याः

इसत

यथा

न्यायः।

तेन

अन्वयः

तथा

सम्बन्िमात्रवाचकत्वम ्, यतः ष्ट्रपङ्गे अणक्षणी यस्याः

अरुणापदोत्तरस्य करणकारकस्याष्ट्रप अन्वयः कतवव्यः।

सम्बन्िमात्रस्य बोिदशवनात ् प्रकृ ते द्रव्यवासचत्वमनयोः

सहान्वये क्रकमष्ट्रप बािकं नाणस्त। अरुणया इत्यत्र

अन्वयः दल
व ः एव इसत प्राप्म ्।
ु भ

प्रकृ त्या तावत ् लक्षणया तक्रद्वसशष्टं द्रव्यं गम्यते। द्रव्यं

इसत ष्ट्रवग्रहे

षष्ठयाः एव प्रािान्यात ् षष्ठया च

एकहायनी-ष्ट्रपङ्गाक्षीपदयोः द्रव्यवाचकत्वेन िीणासतना

न सम्भवसत। अतः अरुणापदस्य एकहायन्यक्रदषु

स्त्रीप्रत्ययेन स्त्रीत्वं तछच प्राणणद्रव्यकसमसत बोिे जाते

तत्रायं

ससद्धान्तः

–

स्ववाक्योपात्तद्रव्यद्वारा

अरुणापदस्य

एव

गुणवाचकस्य

गम्यमानमष्ट्रप

ियणभावनायामन्वयः,

द्रव्यांशस्य

श्रुसतप्रसतपाद्यं गुणमेव

लाक्षणणकत्वादप
ु ेक्ष्य

तृतीयाियं

प्रसत

करणतया

तत्राष्ट्रप सणन्नक्रहतत्वादे कहयनी शब्दे न सहै व अन्वयः,

असभित्ते। अथवा अरुणाशब्दः द्रव्यमनादृत्य गुणवाचक

एकहायनी शब्दाछच ग ः एव लभ्यते िमप्राप्त्वात ्,

एव

एकहायनी

गुणवचनः

सन ्

अन्वेसत।

मुख्ये

सम्भवसत

’गवा ते िीणासन’ इसत मन्त्रसलङ्गात ् इसत। अष्ट्रत्रदानीम ्

लक्षणाश्रयणस्यायुक्तत्वात ्। यद्यष्ट्रप स्त्रीप्रत्ययसत्वात ्

आरुण्यस्य तत्रान्वयः

पररछिे द्यैकहायनीद्वारा

ष्ट्रपङ्गाक्षी

द्रव्यवाचकत्वमस्तीत्येव

पदयोः

द्रव्यबोिकत्वाभावे

दश्ु शकः एव। अतः तयोः
ससद्धवत्कृ त्य

ससद्धान्तः

अरुणाशब्दः

न

अरुणाशब्दस्य

मीमांसावासतवककारै ः-

स्ववाक्योपात्तामेकहायनीं

तत्रायं

ससद्धान्तः

आसश्रतः

द्रव्यपररछिे दकत्वशष्ट्रक्तम ्
क्रियासिनत्वेन

सववत्र य सगकैः शब्दै ः द्रव्यमेवासभिीयते।

अरुण्यस्य गुणस्य द्रव्यान्वयः सुलभः। तथा च

अरुणापदं गुणवाचकं एकहायनीशब्दस्य ष्ट्रवशेषणं सत ्
इसत

तथा

एवं

च

ियभावनायामन्वये

सम्भवसत

वाक्याक्रद्वणछिद्य

प्राकररणणकान्यद्रव्यपररछिे दकत्वमारुण्यस्य
वणवनम ् अयुक्तम ् इसत ससध्यसत।

वैयाकरणसमय

इसत

उपस्थाप्यते।

िात्वथवसनरूपणं

कृ तं

काररकासभः। भूषणसारे तेषां ष्ट्रववरणं च कृ तम ्। तत्र िातुः

१२)। यणस्मन ् वाक्ये द्रव्यगुणयोः एकप्रयोजनकत्वं, तत्र

फलव्यापारयोः बोिकः फलव्यापारयोराश्रयः कतृक
व मव च

एकक्रियासाध्यत्वात ् द्रव्यगुणयोः परस्परमन्वयः इसत
“अरुणया

प्रतीसतष्ट्रवशेषः।

नाम

“फलव्यापारयोः िातुराश्रये तु सतङः स्मृताः” इत्याक्रदसभः

अथैकत्वे द्रव्यगुणयोरै ककम्यावणन्नयमः स्यात ् (३-१-

सूत्रस्य।

पररछिे दो

पयववस्यसत।

वैयाकरणानामस्माकं

संशयः सनरस्तः॥

इत्यथवः

तद्वारा

प्रकृ तवाक्यगतैकहायनीद्रव्यपररछिे दकतया

अत्रेदानीं

तस्याथवः लभ्यते। एवं च अरुणापदस्य अन्वयष्ट्रवषयकः

सनयमः

पररछिे द्यां

पररणछिद्य

द्रव्यस्य

प्रकृ तवाक्यस्याथवः

इत्यतः प्रकृ ते एकहायनीशब्दस्याष्ट्रप द्रव्यवाचकत्वात ्

आरुण्यष्ट्रवसशष्टैकहायनीग ः

आलोछय

चारुणागुणपररणछिन्न-एकहायनीकरण-ियभावना इसत

तथा च एकहायन्याक्रद य सगकैः शब्दै ः द्रव्यमेवासभिीयते

अथवमप
ु स्थापयसत।

च

आरुण्यस्य

अन्वेसत।

इतरव्यावृत्ततया

न क्रह सम्बन्िवासचत्वं सम्भवत्यसत ग रवात ्॥ इसत।

एवं

स्त्रीप्रत्ययान्तस्याऽष्ट्रप

केवलगुणवचनत्वमनुपपन्नम ्।

अतः

तथाष्ट्रप

सलङ्गान्वयोपपत्तेः।

उपस्थाष्ट्रपतः। यद्येवं न स्यात ् तक्रहव ससद्धान्तभङ्गः
स्यादे व।

भष्ट्रवतुमहव सत,

सतङथवः इसत वैयाकरणसमयः। मीमांसकास्तु सतङथवः

ष्ट्रपङ्गाक्ष्या

भावना (व्यापारः) इसत वदणन्त। तत्र मीमांसकानां

एकहायन्या गवा सोमं िीणासत” इत्यणस्मन ् वाक्ये

अरुणा पदं यथा गुणणनं तथा गुणमष्ट्रप ब्रवीसत इसत
सत्यम ्। क्रकन्तु िीणासत इसत िात्वथवस्य एकत्वात ्
~ 26 ~

पक्षमुपक्षेप्ुं

वैयाकरणानां

ग्रन्थकारः।

“दे वदत्तः

मतोपस्थापनं

पचसत”

इत्यणस्मन ्

करोसत
स्थले
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दे वदत्तासभन्नैकतृक
व ष्ट्रवक्लृत्यनुकूलो व्यापारः इसत बोिो

द्रव्यबोिकत्वमासश्रत्य ियणक्रियायामन्वयः सुलभः

भवसत। अत्र पचसत इत्यस्य ष्ट्रववरणं पाकं करोसत इसत

स्यात ्। तथा च यद्यत्र लक्षणाश्रयणसमसत मन्यन्ते

भवसत। “पच ्” िातोः ष्ट्रवक्लृत्यनुकूलव्यापारः अथवः सतप ्

भवन्तः तक्रहव भवतामेव वृद्धानां उष्ट्रक्तः भज्यते। अतः

प्रत्ययस्य कताव अथवः। तथा च दे वदत्तेन समं पचसत

प्रकृ ते सतङः कतृव
व ाचकत्वमङ्गीकतवव्यमेव। तथैव च

इत्येतदभेदेन सम्बध्यते। अत्र मीमांसकाः तावत ् सतङा

वैयाकरणानामस्माकं

मीमांसकोक्तरीत्या पचसत इत्यत्र सतङा भावना एव

अबासितमेव॥

भावना उछयते, िातुना फलमुछयते इसत वदणन्त। यक्रद तु

प्रािान्यम ्,

उछयते इसत अङ्गीक्रियेत, तक्रहव दे वदत्तः पचसत इत्यत्र

1. वैयाकरणभूषणसारः।

अतः यथा पक्ता दे वदत्तः इत्यत्र कतुःव अभेदेन अन्वयः
पचसत

दे वदत्तः

इत्यादावष्ट्रप

2. मीमांसानयमञ्जरी।

अपेणक्षतः

3. वैयाकरणभूषसारतत्वदसशवनी।

अभेदान्वयः।

4. व्याकरणमहाभाष्यम ्।

ननु अभेदबोिं प्रसत समानष्ट्रवभष्ट्रक्तकत्वं तन्त्रम ्, पक्ता
दे वदत्तः

इत्यत्र

’दे वदत्तः

समानष्ट्रवभक्तेः

पचसत’

सत्वादभेदबोिेऽष्ट्रप

इत्यत्र

तु

न

तथा

समानष्ट्रवभष्ट्रक्तकत्वसमसत वाछयम ्। समानष्ट्रवभष्ट्रक्तकस्यैव
अभेदबोिे हे तुत्वे ससत सोमेन यजेत, स्तोकं पचसत,
राजपुरुषः इत्यादावष्ट्रप अभेदबोिो न स्यात ्। अतः
अभेदबोिं

प्रसत

क्रकं

सनयामकसमसत

चेदछ
ु यते

ष्ट्रवरुद्धष्ट्रवभष्ट्रक्तराक्रहत्यमेव इसत। अतः दे वदत्तः पचसत
इत्याद

सतङ्

ष्ट्रवभक्तेः

सत्वेऽष्ट्रप

प्रथमाष्ट्रवभक्तेः

ष्ट्रवरुद्धष्ट्रवभक्तयः क्रद्वतीयाद्याः न सन्तीत्यतः तत्र अभेदबोिे
न

क्रकणञ्चद्बािकम ्।

अतः

दे वदत्तासभनैककतृकः

ष्ट्रवक्लृत्यनुकूलो व्यापारः इसत बोिो भष्ट्रवष्यसत। अत्र च
पक्ता दे वदत्त इत्यपेक्षया ष्ट्रवशेषणष्ट्रवशेष्यभावभेदेऽष्ट्रप न
काष्ट्रप क्षसतः। एवञ्च सतङां कतृव
व ाचकत्वे न कणिद्दोषः
इसत ससद्धम ्।

ननु दे वदत्तः पचसत इत्याद अभेदबोिाथुं न तावष्ट्रत्तङां
कतृव
व ाचकत्वं
लक्षणया

वक्तव्यं,

कतुःव

वाछयम ्।

तत्र

सतङा

भावनालाभेऽष्ट्रप

लाभात ् अभेदान्वयः

तथा

सम्भवतीसत

ससत

भवतामेव

अरुणासिकरणस्थससद्धान्तभङ्गापष्ट्रत्तः। यतः पूवोक्तक्रदशा
तत्र अरुणासिकरणे अरुणापदस्य गुणवाचकत्वात ् कथं

ियणभावनायामन्वयः वक्तव्यः इत्याशङ्कायां द्रव्येण
स्ववाक्योपात्तेन

एकहायनीत्यनेन

अन्वयः

दसशवतः

भवष्ट्रभः। यक्रद लक्षणया अन्वयः कतुुं शक्यः स्यात्तक्रहव
तत्राष्ट्रप

लक्षणया

एव

सतङाञ्च

संदभभ

दे वदत्त-पचत्योः अभेदान्वयः न ससद्धध्यसत इसत दोषः।
तथैव

मते

अरुणापदस्य
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िात्वथवव्यापरस्यैव
कत्रावक्रदवाचकत्वसमसत

