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पाणिणििये तणितप्रत्ययणिमर्शः
ज्योति आयया
प्रस्ियवनय
पाणिनीयव्याकरिे णिणिधााः प्रकृ तयाः भिणतत – धातुरूपा प्राणतपणिकातताश्च। धातुप्रकृ णतभ्याः कृ त्प्प्रत्प्ययााः णिधीयतते णतङ्प्रत्प्ययाश्च। प्राणतपणिकप्रकृ तेाः स्िाियाः एकणिश
िं णताः प्रत्प्ययााः 1 णिधीयतते। सबु तताणन च ताणन पिातयच्ु यतते 2 । अथाणप
‘ङ्याप्प्प्राणतपणिकात्’3 इत्प्यणधकारात् प्राणतपणिकप्रकृ तेाः ये प्रत्प्ययााः णिधीयतते, तेषु के चन स्त्रीप्रत्प्ययााः अपरे च तणितसञ्ज्ञकााः।
अस्य प्रपत्रस्याणिषयत्प्िात् स्त्रीप्रत्प्ययानाणिह चचाायााः प्रसङ्गो नास्तीणत णिरिािाः। तणितसञ्ज्ञकानािं प्रत्प्ययानाित्र णिषये प्राप्तानािं
सिासेन णकणञ्ज्चत् णनगद्यते।
अष्टाध्याययााः चतुथााध्यायस्य प्रथिपािस्य षट्सप्तणतसत्रू ािारभ्य पञ्ज्चिाध्यायस्य चताथु पािस्य अणततिसत्रू पयाततिं तणितप्रत्प्ययााः
णिधीयतते। तणितिृत्तौ अथाानसु ारिं लौणककणिग्रहिं णिधाय अलौणककणिग्रहप्रसङ्गेन ‘सिथाानािं प्रथिािा’ 4 इणत सत्रू णनयिात्
प्रथिाि् सिथाात् प्राणतपणिकात् प्रत्प्ययााः णिधीयतते। प्राथम्यिं च अणधकारसत्रू ेषु ‘तस्िै णहति’् 5 ‘तस्यापत्प्यि’् 6 ‘तस्येिि’् 7 ‘स एषािं
ग्राििीाः’8 इत्प्याद्यणधकारसत्रू ेषु प्रथिपणितपिात् णनश्चीयते। तस्िात् प्रथिप्राणतपणिकात् प्रत्प्यये सणत अपरिं प्राणतपणिकिं स्ियिेि
णिगणलतिं भिणत।
तणितप्रत्प्ययेषु णिणत, णिणत, णकणत च प्रत्प्ययेषु अचािािेरचाः स्थाने अकारस्याकाराः, इकास्यैकाराः, उकारस्यौकाराः, ऋििास्य आर ्
इणत िृणिभािणत9। स्िािौ यकारािािजािौ च प्रत्प्यये परताः भसञ्ज्ञायािं10 सत्प्यािं इकारोकारयोाः गुििृिी भिताः। तेन औपगिाः
इत्प्याद्यिु ाहरिाणन णसिध्् यणतत। िृणिप्रकरिञ्ज्चाष्टकस्य सप्तिेऽध्याये णितीयतृतीयपाियोाः िणिातिणस्त।
एििं तणितिृणत्तिारा सबु ततानािं पिानािनेकाथाानािं िैलक्षण्यिणधगतानािं प्रयोगाः सिंसाणधतो भिणत। ित्प्िथीयााः शैणषकााः, अपत्प्यााः,
णिभक्तत्प्यथाााः सिासातताश्च प्रत्प्ययााः णिशेषत्प्िेनात्र णिधीयतते। सङ््यािचनानािं पररिािाथाबोधकानाञ्ज्च पिानाित्रैि ससिं ाधनिं
सम्भिणत।
ितििपदव्यत्ु पततिः –
‘तणित’ इत्प्येषा सञ्ज्ञा पिू ााचाययाः णिणहता पाणिणननानक
ु ृ ता णिञायते, अणस्िन् पिे पिियिं िताते। तत्प्पििं णहतपिञ्ज्च। ‘णहत’ शब्िाः
11
‘डुधाि् धारिपोषियोाः’ धातोाः भतू काणलके क्त प्रत्प्यये12 परताः ‘िधातेणहााः’13 इणत णहकारािेशे णसिध्् यणत। धारिपोषिे अस्य
धातोाः अथौ। भतू काणलकप्रत्प्ययसणतनयोगेन यिाररतिं यच्च पोणषतिं तत् णहतपिेन िक्तिंु शक्तयते। कोषग्रतथेषु णहतशब्िाः
कल्यािाथाकाः प्रणसिो िताते। यिाररतिं पोणषतञ्ज्च तिैि कल्याििहणिणत नाणस्त धात्प्िथेन िैित्प्यि।् ‘णह गतौ’14 धातोरणप
1

‘स्िौजसिौट् छष्टाभ्याणम्भस्ङे भ्याम्भ्यस्ङणसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ् योस्सपु ्’। अ. ४/१/२
‘सणु प्तङततिं पिि्’। अ. १/४/१४
3
अ. ४/१/१
4
अ. ४/१/८२
5
अ. ५/१/५
6
अ. ४/१/९२
7
अ. ४/३/१२०
8
अ. ५/२/७८
9
‘तणितेष्िचािािेाः’। अ. ७/२/११७
10
‘यणच भि्’। अ. १/४/१८
11
धातुपािाः, जहु ोत्प्याणिगिाः,
12
‘क्तक्तितु णनष्ठा’। अ. १/१/२५
13
अ. ७/४/४२
14
धातुपािाः, स्िाणिगिाः
2
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सवेषयां िु स नयमयतन कमयाति च पृथक् पृथक्।
वेदशब्देभ्य एवयदौ पृथक् सस्ां थयश्च तनमामे19॥

क्त प्रत्प्यये परताः णहतशब्िस्य णसणिाः सम्भिा। गतेस्त्रयोऽथाााः भिणतत – ञानि,्
गिनि,् प्राणप्तश्चेणत। सिेऽणप भाषाणििोऽत्र सिणधयो ित्तातते। तेन यद्गतिं यल्लब्धिं
यज्ज्ञातिं तत् सिं णहतशब्िेन व्यिणियते। अधनु ा तत् पिेन णहतपिस्य सिासे तत्प्पुरुषे
सिासे तिं णहताः तणिताः, तेन णहताः तणिताः, तस्िै णहताः तणिताः, तस्िात् णहताः
तणिताः, तस्य णहताः तणिताः, तणस्िन् णहताः तणिताः। एििं सिाासु णिभणक्तषु
तणितशब्िाः व्यत्प्ु पािणयतिंु शक्तयते। सिात्र चास्यशब्िस्य पृथक् –पृथक् अथाााः
भणिष्यणतत। णकततु अत्र चतुथी णिभक्तत्प्यततिं तस्िै णहताः तणिताः इत्प्येषोऽथााः
प्रसङ्गप्राप्तो गृह्येत इत्प्यस्ििीयाभ्यथाना। चतुथी-तत्प्परुु षसिासणिषये कस्यणचिणप
णिप्रणतपणत्तनााणस्त। णकततु तस्िै पिस्य िाच्य-णिषये अणस्त सतिेहािसराः। सिानािाणन
तु सिेषािं नािाणन भिणतत, तेन सिानािभतू ेन तत-् पिेन णकिं गृह्येत इत्प्यणस्िन् णिषये
णिचारसरणिरनसु ताव्यााः। के चन णििासिं ाः कथयणतत यत् तस्िै इत्प्यनेन पिेन
प्रत्प्ययोऽििृश्यते। तस्िै प्रत्प्ययाय णहताः तणिताः इणत। डॉ.
णितिेश्वरीप्रसािशक्तु लिहोियाः15 तस्िै इणत पिेन प्रत्प्ययिेि स्िीकरोणत, णकततु अत्र
सतिेहािसरोऽणस्त। यतोणह प्रत्प्ययस्यैि सञ्ज्ञा तणित इणत, यणि तस्िै पिेन
प्रत्प्ययोऽिगम्यते तणहा काः कस्िै णहतङ्करोणत? इणत प्रश्नाः सिुिेणत।
अतयोतयाश्रयिोषश्चापद्यते। अतो ितिते तस्िै इणत पिेन अथााः गृहीतव्याः। अनेन तस्िै
अथाञापनाय णहताः, धाररताः, पोणषताः, प्राप्ताः ञातो िा तणित इणत सिोऽणप
धात्प्िथोऽत्र सङ्गच्छते। एष एि अथााः सम्यक् प्रतीयते। तस्िै पिेन प्रत्प्यये गृह्यिािे
अतयोतयाश्रयिोषाः आपद्यते। अतयोतयाश्रयाणि कायााणि न प्रकल्पतते इणत पाणिनेनायाः।
अताः येन प्रत्प्ययेन अथाञाने णहतिं भिणत अथिा येषु प्रत्प्ययेषु अथाञानिं णहतिं = णनणहतिं
भिणत। त एि तणितप्रत्प्ययााः।
कोषग्रतथेषु तणितशब्िप्रसङ्गे णहतिीभाषायािं णलणितिणस्त यत् ‘उसका णहत’ िे
प्रत्प्यय जो सञ्ज्ञा और णिशेषि आणि से नए शब्ि बनाते हैं’16। आङ््लभाषायािणप
तथैिोक्तिणस्त17। कोशग्रतथे यथा तणितशब्िस्याथो णलणितोऽणस्त। तस्य भािाः एति्
एि भिणत यित्र तणितपिे तत् शब्िाः अथाायैि स्यात् न प्रत्प्ययाय तणहा ये प्रत्प्ययााः
अथाणिशेषपररञानाय तेषु-तेषु अथेषु प्रयज्ज्ु यतते त एि तणितपिेन भण्यतते इत्प्येषाः
तणिताथााः।
तणिताथं णिणिच्य अधनु ा पाणिनीयव्याकरिशास्त्रे तणितस्य णकिं स्थानि?् तस्य णकिं
िहत्त्िि?् अणस्िन् काले तणितप्रत्प्ययानािं तणिताततानाञ्ज्च का उपयोणगता? इत्प्येते
प्रश्नााः प्रासङ्णगकााः इणत णिचाया अत्र णितीयप्रकरिे तेषािं सिाधानिं प्रस्तोष्यते।

व्याकरिनये शब्िानािं िैणिध्यिं सुप्रणसििेिास्ते। व्यत्प्ु पतनााः शब्िााः अव्यत्प्ु पतनाश्च।
िैययाकरिााः ितिते यत् याणन पिाणन जगणत प्रयज्ज्ु यतते ताणन सिााणि धातुजाणन
नैरुक्ताश्च तथैि स्िीकुिाणतत णकततु के चन िैययाकरिााः सिााणि पिाणन धातुजानीणत न
स्िीकुिाणतत20। तेषािं ितिणस्त यत् व्यत्प्ु पतनाव्यत्प्ु पतनभेिेन शब्िााः णिणिधााः। ये शब्िााः
प्रकृ णतप्रत्प्ययिारा सिंसाध्यतते ते व्यत्प्ु पतनााः, यत्र च प्रकृ णतप्रत्प्ययाणिपररकल्पना सणु स्थरा
नाणस्त तेऽव्यत्प्ु पतनााः। व्यत्प्ु पतनानािं पिानािं कृ ते िहणषापाणिणनाः धातुपािे धातून्
अष्टाध्यायािं च प्रत्प्ययान् पणित्प्िा तेषािं णनष्पािनाय व्यिस्थािं कृ तिान् अणस्त। णकततु ये
अव्यत्प्ु पतनााः तेषािं कृ ते गिपाििं पणितिान् अणस्त। पररणशष्टरूपेि बह्लि्
उिाणिप्रत्प्ययानािं व्यिस्था कृ ता िताते। एतेन णिञायते यत् व्यत्प्ु पतनानािं कृ ते
कृ िततव्यिस्था अव्यत्प्ु पतनानाञ्ज्च कृ ते तणिताततव्यिस्था िताते।
तणितप्रत्प्ययााः प्राणतपणिकप्रकृ णतभ्यो णिधीयतते। प्राणतपणिकसञ्ज्ञा च णिणिधा
िताते21। अथािच्छब्िाः प्राणतपणिकसञ्ज्ञो भिणत धातून् प्रत्प्ययान् च िजाणयत्प्िा अपरत्र
कृ िततााः तणिताततााः सिासातताश्च प्राणतपणिकसञ्ज्ञािं लभतते। णिणिधाभ्यािणप
प्राणतपणिकाभ्यािं तणितप्रत्प्ययााः णिधीयतते ते च यथायथिं पाणिनीयव्याकरिे
चतुथााध्यायस्य प्रथिपािस्य ‘तणितााः’22 इणत सत्रू ािारभ्य ‘णनष्प्रिाणिश्च’23 इणत
सत्रू पयाततिं णिणहता ितातते। तणिताणधकारणिणहतसत्रू ेषु अनेकत्र साक्षात् प्राणतपणिकाणन
पणिताणन सणतत। यथा ‘क्षत्राि् घाः’ 24 , ‘कुलात्प्िाः’ 25 इत्प्याणि। कुत्रणचत् च
सिानािप्रयोगेि, सञ्ज्ञाप्रयोगेि िा प्रत्प्ययााः णिणहतााः ितातते। यथा ‘तस्यापत्प्यि’् 26,
‘तस्येिि’् 27 , ‘तेनैकणिक्’ 28 , ‘तस्िै णहति’् 29 इत्प्याणि। अथ सञ्ज्ञाभ्याः
‘सायिंणचरिंप्राह्णेपेप्रगेऽव्ययेभ्यष्ट्यटु ् यल
ु ौ तुट् च’30, ‘अव्ययसिानाम्नािकच् प्राक्तटेाः’31,
32
‘णतङश्च’ , इत्प्याणि। अनेकत्र चाणि-पििारा एकणस्िन् शब्िे प्रयक्त
ु े अपरे षािं ग्रहनिं
33
गिपािणिशा कृ तिास्ते। यथा – ‘णशिाणिभ्योऽि’् , ‘उगिाणिभ्यो यत्’34 इत्प्याणि
एििं णत्रभ्याः सरणिभ्याः प्रत्प्यया णिणहता ितातते। अव्यत्प्ु पतनप्राणतपणिके भ्याः अनेकाथाान्
णनष्पािणयतिंु तणितप्रत्प्ययााः णिधीयतते। तणिता इत्प्येषा सञ्ज्ञा पिू ााचाययाः कृ ता िताते,
अतिथाा चैषा सञ्ज्ञा। अथाञापनाय ये णहतकारकााः प्रत्प्ययााः त एि तणिता इणत। यथा
कृ िततााः शब्िााः साधिाः सतताः प्रयज्ज्ु यिानााः शिं िहणतत तथैि तणिता अणप।
अष्टाध्याययााः तृतीयाध्याये णिणहतााः प्रत्प्ययााः धातुपािे च पणितााः धातिाः तयोाः
सिागिेन कृ िततपिणनष्पणत्तभािणत। अथ अष्टाध्याययााः चतुथापञ्ज्चिाध्यायपणितेभ्याः
सत्रू ेभ्याः प्रत्प्ययणिधानिं गिपािपणितेभ्यश्च प्रकृ णतभ्याः तेषािं सिागिाः। एतेन
तणिताततााः शब्िााः णनष्पाद्यतते। एकणस्िन् अध्याये कृ िततााः ियोाः अध्याययोाः
तणिताततााः। एतेनैि णह ञायते तणिताततानािं स्थानिं िहत्त्िञ्ज्च। लोके िेिे च सिात्र
तणिताततप्रयोगााः प्रायशाः प्रयज्ज्ु यिानााः िरीदृश्यतते। तद्यथा िेिे – ‘पिु ान्
पिंसु ोऽणधणतष्ठाः’ 35 , ‘ताििािं चक्षुष्तणताः’ 36 , ‘तेषािं ज्ज्योणतष्िान् िधुिातयोऽग्रे’ 37 ,
‘श्रेष्ठतिाय किािे’38, ‘िैश्वानरिृत आजातिण्नि’् 39।

ितििस्य स्थयनम् –
स्िकीये स्िातते सिागतानािं णिचारािािं परस्िातते सङ्रिणयतिंु भाषायााः प्रयोगो
भिणत। येन के नाणप प्रकारे ि साधनु ाऽसाधनु ा िा पिेन भािाणभव्यणक्ताः कतंु शक्तयते।
णकततु शास्त्रीयणनयिोऽणस्त यत् साधिाः एि शब्िााः प्रयोज्ज्यााः नासाधि इणत। उिाच
णह िहाभाष्यकाराः पतञ्ज्जणलाः – ‘शास्त्रपिू ाके प्रयोगेऽभ्यिु यस्तत्तल्ु यिं िेिशब्िेन’18
अथाात् यथा शास्त्रे णिणहतााः तथैि शब्िााः प्रयोज्ज्यााः तथाकृ तेऽभ्यिु यो भिणत।
िेिशब्िााः अणप तथैि कथयणतत। शास्त्रपिू ाकत्प्ििं णह साधत्प्ु ििं साधिो णह प्रयोज्ज्यााः।
साधत्प्ु िे सम्पाद्यिाने शब्िानािं शास्त्रिं तत्र प्रयज्ज्ु यते। िहणषााः पाणिणनराचायााः लौणककिैणिकोभयशब्िानािं साधत्प्ु िप्रणतपािनायैि व्याकरििं रचयािास। तथा णह
व्याकरिस्यारम्भाः शब्िानश
ु ासनणिणत नाम्ना कृ तिास्ते। शब्िानश
ु ासनेऽणस्िन् शात्रे
यादृशी शब्िानािं प्रिृणत्ताः, तादृशााः शास्त्रीयणनयिााः ितातते। प्रथिा भाषा भाषािं च
िीक्ष्य व्याकरिस्य णिधानिं कृ तिस्तीणत नात्र काणचत् णिप्रणतपणत्ताः। यतोणह
िाचस्पणतस्तु स्ियिेि जगिीश्वराः पिानािं, पिाथाानािं च सिेषािाणििूलिं परिेश्वर एि
तेनैि कृ तेन साक्षात्प्सङ्के तेन पिाथाणिञानिं भिणत इत्प्येष नयो तयायशास्त्रे ितात एि।
तथाणह िहणषा िनरुु िाच -

19

िनु. १/२१
‘नाि च धातुजिाह णनरुक्ते व्याकरिे शकटस्य च तोकि्। यतन पिाथाणिशेषसिुत्प्थिं प्रत्प्ययताः प्रकृ तेश्च
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21
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उपयाक्त
ु ितत्रेषु पुिान,् ताित्, ज्ज्योणतष्िान,् श्रेष्ठतिाय, िैश्वानराः इतीिाणन पिाणन
तणितप्रत्प्ययातताणन एि ित्तातते। एििं लोके ऽणप सिात्र तणितप्रत्प्ययाततााः शब्िााः बह्धा
प्रयज्ज्ु यतते। यथा – अधनु ा, इिानीि,् शौनकाः, बुणििान् इत्प्यािीणन। एणभाः प्रिािैाः
णडणण्डिघोषेि िक्तिंु शक्तनुिो यि् यथा कृ िततााः, सबु ततााः, णतङतताश्च शब्िााः
प्रयज्ज्ु यतते, तथैि उभयत्र लोके िेिे च तणिताततााः प्रयज्ज्ु यतते।
ितििस्य महत्त्वम् –
पिानािं साधत्प्ु िणििेचनेऽणस्िन् शब्िानश
ु ासने शब्िानािं प्रकृ णतिं प्रिृणत्तिं च िीक्ष्य ये
येऽथाााः तणितप्रत्प्ययैाः सम्पाणितााः सणतत, ते तेऽथाााः अतयप्रकारे ि सम्पािणयतिंु न
शक्तयतते। यथा सिासेन िाक्तयस्थाने पिस्य प्रयोगो भिणत, तथैि तणितप्रत्प्ययैश्च
िाक्तयस्य स्थाने पिप्रयोगाःसाधत्प्ु ििेणत। यथा बणु िणिाद्यते यस्य यणस्िन् िा इणत
िाक्तयस्य स्थाने बुणििान् पििं प्रयज्ज्ु यते। एतत् तणितप्रत्प्ययैनैि साधणयतिंु शक्तयते।
तणितप्रकरिस्य िहत्त्ििं रिशाः अधोणलणितणबतिणु भाः ञातिंु शक्तनिु ाः –
१. भारतीयपरम्परायािं गोत्रव्यिस्था प्रचलणत। णकिं नाि गोत्रि्? ‘अपत्प्यिं
पौत्रप्रभृणतगोत्रि’् 40 इणत। अथाात् कस्यणचि् जनस्य पौत्रे सञ्ज्जाते णपतािहस्य
गोत्र-सञ्ज्ञा णिञायते तणहा णपतािहनाम्ना पौत्रस्य णिञाने गोत्रप्रत्प्ययानािं
आिश्यकता भिणत। अणस्त गोत्रप्रत्प्ययणिधाने तस्य पौत्राः एतत् िाक्तयिेि
प्रयज्ज्ु यते। तणितप्रत्प्ययैाः पत्रु स्य, पौत्रस्य, प्रपौत्रस्य, प्ु यााः, पत्रु ीपत्रु स्य,
पत्रु ीपौत्रस्य च सञ्ज्ञानिेकेनैि पिेन कतंु शक्तयते तिथाि् अपत्प्यप्रत्प्ययानािं
णिधानिं तणितप्रकरिे एि िरीिणता। तद्यथा – पिंणु स - गगााः, गाणगााः, गा्यााः,
गा्याायिाः। णस्त्रयाि् – गगााः, गागी, गा्याा, गा्याायिी। एििं सिात्राणप योज्ज्यि।्
अपत्प्याथाकतणितप्रत्प्ययिततरा शब्िानािेषाप्रिृणत्ताः कथिणप ञातिंु न शक्तयते,
अतोऽणस्त तणितस्य िहत्त्िि।्
२. तणितप्रकरिे ‘तिणस्ितनस्तीणत िेशे ततनाणम्न’ 41, ‘तेन णनिृात्ति’् 42, ‘तस्य
णनिासाः’43, ‘अिरू भिश्च’44 एते चत्प्िारोऽथाााः णिणहतााः ितातते। चतुष्िाणप अथेषु
ये प्रत्प्ययााः णिधीयतते ते चातरु णथाकााः इणत सञ्ज्ञया णिधीयतते।
चतुिाािप्प्यथाानािणग्रिसत्रू ेषु अनिु णृ त्तभािणत। तेन तत्र-तत्र ये शब्िााः णनष्पाद्यतते
तेषािं चत्प्िारोऽथाााः भिणतत। यथा णहििान् शब्िात् ‘अणि’ प्रत्प्यये ‘हैििति’्
शब्िो णसिो भिणत। ‘अि’् प्रत्प्ययाः चातुरणथाकोऽणस्त। तेनास्य पिस्य
चत्प्िारोऽथाााः भिणतत। णहििं णिद्यते यणस्ितिेशे , णहिितो णनिासाः, णहिितो
अिरू भिाः, णहििता णनिृत्तिं हैिितणित्प्यच्ु यते। एकस्यैि पिस्य चत्प्िारोऽप्प्यथाााः
एके नैि प्रत्प्ययेन चातुरणथाकेन तणितेन साधणयतिंु शक्तयतते। एतािती चित्प्कृणतस्तु
अतयत्राप्राप्प्यैि अतोऽणस्त िहत्त्ििं तणितप्रत्प्ययानािं तणितप्रकरिस्य च।
३. तणितप्रकरिे ‘शेष’े 45 इत्प्यताः आरभ्य ‘तस्येिि’् 46 सत्रू पयाततिं येऽथाााः णिणहतााः
ते सिे शेषपिेनोच्यतते। तेषु अथेषु ये प्रत्प्ययााः णिधीयतते, ते सिे प्रत्प्ययााः
शैणषकााः इत्प्यच्ु यतते। एतणस्िन् प्रकरिे ये शब्िााः णनष्पाद्यतते, तेषािं शब्िानािं
शेषाणधकारे णिणहतााः सिेऽप्प्यथाााः भिणतत – तत्र जाताः, तत्र प्रायभिाः, तत्र
कृ ताः, तत्र लब्धाः, तत्र रीताः, तत्र कुशलाः, तत्र सम्भतू ाः, तत्र उप्ताः, तिस्य
सोढि,् तत्र भिाः, तस्य व्या्यानाः, तत आगताः, तताः प्रभिणत, ति् गच्चणत,
अणधकृ त्प्य कृ ताः, सोऽस्य णनिासाः, सोऽस्य अणभजनाः, सोऽस्य भणक्ताः, तेन
प्रोक्ति,् तेनैकणिक्, तेन उपञाति,् तेन कृ ति,् तस्येिि,् एतािततोऽथाााः
शेषाथाााः, एतेष्िथेषु ये प्रत्प्ययााः णिणहतााः, ते सिे शैणषकााः। अणस्िन् प्रकरिे ये
शब्िााः साध्यतते, तेषािेते सिेप्प्यथाााः भिणतत। यथा – राष्र शब्िात् ‘घाः’47
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प्रत्प्ययो णिधीयते। तेन राणष्रयाः शब्िस्य णसणिभािणत। अस्याथो भिणत – राष्रे
जाताः, राष्रे प्रायभिाः, राष्रे कृ ताः, राष्रे लब्धाः, राष्रे रीताः, राष्रे कुशलाः,
राष्रे सम्भतू ाः, राष्रे उप्ताः, राष्रिस्य सोढि,् राष्रे भिाः, राष्रस्य व्या्यानाः,
राष्रात् आगताः, राष्रात्प्प्रभिणत, राष्रिं गच्छणत, राष्रिणधकृ त्प्यकृ ति,् राष्रिस्य
णनिासाः, राष्रिस्याणभजनाः, राष्रिस्य भणक्ताः, राष्रेि प्रोक्ति्, राष्रेि एकणिक्,
राष्रेि उपञाति,् राष्रेि कृ ति,् राष्रस्येिि।् एकस्य पिस्य एकणस्िन् प्रत्प्यये
परताः एतािततोऽथाााः, अहो नु णकल शब्िशास्त्रि,् अहो तणितप्रकरिस्य
िाहात्प्म्यि,् अहो शब्िाथास्यानतत्प्यि,् अहो पाणिनेबाणु िचित्प्काराः,
सिािाश्चयाियि,् आनतिियिं चाणस्त। एषाणस्त िहत्ता व्याकरिे
तणितप्रकरिस्य।
अष्टाध्याययााः पञ्ज्चिेऽध्याये प्राक्तरीतीयप्रकरिे छप्रत्प्ययस्याणधकारे येऽथाााः
णिणहतााः, ते सिेऽप्प्यथाााः एकस्यैि पिस्य यथाप्रसङ्गिं सम्भिणतत। तेऽथाााः सणतत
– ‘तस्िै णहति’् 48 , तिथाि49् , तिस्य तिणस्िन् स्याणिणत50, तेन रीति51् ,
अणस्िन् प्रकरिे एकस्य शब्िस्य चत्प्िारोऽप्प्यथाााः भिणतत। यथा – गिे णहतिं –
गव्यि,् गिे इिि् – गव्यि,् गोाःगणि िा स्याि् – गव्यि्, गिा रीति् – गव्यि।्
एििं एकस्यैि पिस्य चतुथाञानायास्य तणितप्रकरिस्य िहत्ता अणस्त।
सञ्ज्ञापिानािं णत्रधा प्रयोगो भिणत, व्यणक्तिाणचका सञ्ज्ञा, जाणतिाणचका
सञ्ज्ञा, भाििाणचका सञ्ज्ञा। तत्र जाणतव्यक्तत्प्योाः सािातयतया उल्लेिनीयता
नाणस्त। णकततु भाििाणचकसञ्ज्ञायााः प्रयोगे ये प्रत्प्ययााः तेषािं णिधानततु
तणितप्रकरिे एि िताते। तत्र त्प्ितलौ, इिणनच,् ष्यि्, यत्, याः, ढक्, यक्,
अि,् अि,् ििु ,् छाः, त्प्िाः, इत्प्येतेषािं प्रत्प्ययानािं णिधानिणस्त। तिततााः
तणिताततााः सिणस्िन् सिंस्कृ तसाणहत्प्ये, णहतिीसाणहत्प्ये च, सिात्र प्रयज्ज्ु यतते।
अततरा तणितप्रकरििं भािकिािाचकानािं पिानािं ञानिं भणितिंु न शक्तनोणत।
अतोऽणस्त िाहात्प्म्यिं तणितप्रकरिस्य, येन णह पृथतु ा, पृथत्प्ु िि,् पाथािि,्
प्रणथिा इत्प्याणिशब्िााः सम्यक् ञायेरन।्
तणितप्रकरिे एि लोकिेियोाः प्रणसिानािं पिानािं स्पष्टााः पररभाषााः दृश्यतते। तााः
पररभाषााः णिना तणितप्रकरििं ञातिंु न शक्तयतते। यथा – ‘श्रोणत्रयँश्छतिोऽधीते’52
, ‘क्षेणत्रयच् परक्षेत्रे णचणकत्प्स्याः’53, इतरित्ति,् इतरतुष्टि,् इतरसृष्टि्, इतरदृष्टि्,
इतरणलङ्गि,् यत्तणितरयणिणत54, अनपु द्यतिेष्टा55 एणभाः उिाहरिैाः णसिध्् यणत यत्
न के िलानािं पिानाणिह णनष्पणत्तदृाश्यते, अणपतु साक्षात् पररभाषााः कृ तााः
दृश्यतते।
सिंस्कृ तसाणहत्प्ये के चन शब्िााः तादृशााः प्रयज्ज्ु यतते। ये कणस्िँणश्चत् णिभक्तत्प्यथे
दृश्यतते यथा – तताः यताः इत्प्याियाः पञ्ज्चम्यथे। तत्र, यत्र, सिात्र, इहत्र इत्प्याियाः
सप्तम्यथे णकततु एते शब्िााः णिभक्तौ न सणतत। एतेषािं ‘तणितश्चासिाणिभणक्ताः’56
सत्रू ेि अव्ययसञ्ज्ञा कृ ता िताते। णिभक्तत्प्यथे प्रयज्ज्ु यिाना णिभक्तौ प्रतीयिाना
अणप णिभणक्तत्प्ििं न भजतते। एतेषािं पररञानिं तणितप्रकरिस्थस्य
पञ्ज्चिाध्यायस्य तृतीयपािात् णिभणक्तप्रकरिािेि भिणत। एनिं प्रकरििं णिना
यिा, किा, सिािा, इत्प्थि्, एतणहा, अधनु ा, इह, अणभताः, पररताः
इत्प्यािीनािव्ययपिानािं ञानिं न सम्भिणत। अतोऽस्त्प्यस्य प्रकरिस्य िाहात्प्म्यि।्
‘अणतशायने तिणबष्ठनौ’57 तुलनायािं िा ये प्रत्प्ययााः तिबाियाः अणस्िन् एि
प्रकरिे णिणहतााः। एतेषािं ञानिं णिना अणतशयाद्यथेषु प्रयक्त
ु ानािं पिानािं ञानिं
भणितिंु न शक्तनोणत। तेन गररष्ठाः, लणघष्ठाः, पटीयान्, लघीयान,् ज्ज्यायान,्
कनीयान,् इत्प्याणिपिानािं ञानिंकथिं भणिष्यणत? अताः तणितप्रकरििध्येयि।्
यािं णरयािं कणश्चज्ज्जनाः अणतशयेन करोणत तस्िात् णरयािाणचनाः प्राणतपणिकात्
अणतशायने द्योत्प्ये तिप् प्रत्प्ययो णिणहताः। तिणप णिणहते आि् प्रत्प्यये च
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िचणततिाि,् जल्पणततिाि् आणिपिाणन णनष्पाद्यतते, एतेषािं ञानिं णिना
तणितप्रकरििं कथिणप न सम्भिणत। अतोऽणस्त िाहात्प्म्यिं तणितप्रकरिस्य।
१०. सिस्ते सिंस्कृ तसाणहत्प्ये णहतिीसाणहत्प्येऽणप ितुबततानािं पिानािं प्रयोगो बह्धा
दृश्यते। ितुप् प्रत्प्ययस्य णिधानञ्ज्च तणितप्रकरिे पञ्ज्चिाध्यायस्य णितीये पािे
िताते। अणस्िन् प्रकरिेऽनेकेभ्याः प्राणतपणिके भ्याः ित्प्िथाानािं ‘तिस्याणत,
तिणस्ितनणस्त 58 , एतिथाानािं प्रत्प्ययानािं णिधानिणस्त। तणितप्रकरििं णिना
ित्प्िथाानािं ञानिं न भणितिंु शक्तनोणत। तेन के शिाः, के शी, के णशकाः, के शिान्,
ित्प्सलाः, रसालाः, द्युिाः, रुिाः, िायािी, िायािान,् स्िािी इत्प्यािीनािं पिानािं
ञानिं सिु ष्ु करिेि भिणत। अताः तणितप्रकरिितीिािश्यकणिणत।
११. सङ््यापररगिने परू िाथाानािं प्रत्प्ययानािं प्रयोगाः आिश्यको भिणत।
णहतिीभाषायािं पहला, िसू रा इत्प्यािीनािं पिानािं कृ ते परू िाथाकााः ये शब्िााः सणतत,
तेषािं णनष्पणत्तणिषये इििेि तणितप्रकरििं पारयणत। तत्र णह णि-णत्र शब्िाभ्यािं
तीयाः, चतरु -् शब्िात् डणट थक
ु ागिाः, पञ्ज्चाणिभ्यो नकाराततेभ्याः डणट िडागिाः,
िशाततात् डाः प्रत्प्ययाः, णििंशत्प्याणिभ्याः अतयतरस्याि् तिट् प्रत्प्ययाः, शिततात्
ऊनणत्रश
िं त्ताः आरभ्याः ऊनषणष्ठाः पयाततिं डाः प्रत्प्ययाः षष्ठ्यािेाः शतपयाततिं डट्
प्रत्प्यये तिडागिाः एििेकप्रभृणत शतपयातताभ्याः सङ््याभ्याः परू िेऽथे प्रत्प्ययान्
आगिाँश्च णिधाय प्रथिाः, णितीयाः, तृतीयाः, चतुथााः, पञ्ज्चिाः, षष्ठाः, सप्तिाः,
अष्टिाः, नििाः, िशिाः, एकािशाः, णििंशाः, णििंशणततिाः, णत्रिंशाः, णत्रिंशत्तिाः
इत्प्याद्यााः सिाााः सङ््यााः णनिााप्प्यतते। णिना तणितप्रकरििं कणश्चत् सङ््यायााः
अणप ञानिं कतंु न पारयणत। अतोऽस्त्प्यस्य प्रकरिस्य िहती आिश्यकता। णिना
तणितप्रकरििं नैतााः सङ््यााः ञातिंु शक्तयतते।
१२. सिासप्रकरिे यथाणिणध सिासान् णिधाय तेभ्याः सिासाततेभ्याः
प्राणतपणिके भ्याः णिणभतनााः सिासाततााः प्रत्प्ययााः अणस्ितनेि तणितप्रकरिे
णिणहतााः ितातते। एतेषािं ञानिं णिना सिासाततााः शब्िााः णनष्पािणयतिंु सािर्थ्यं न
भिणत। सिेषु सिासेषु सिासणिध्यनततरिेि सिासाततााः प्रत्प्ययााः णिधीयतते।
यथा – राञाः सिीपि् – उपराजि।् इत्प्यत्र उप+राजन् एतस्याििस्थायािं यणि
अच् प्रत्प्ययो न स्यात् तणहा कथिं कृ त्प्िा उपराजणिणत शब्िाः णसिध्् येत। अतो
सिासाततप्रत्प्ययोऽणनिायातयापेक्ष्यतते। तेषािं णिधानिं तणितप्रकरिे एि
पञ्ज्चिाध्यायस्य चतुथे पािे कृ तिास्ते अनेन प्रकरिेन सिााण्यणप सिासयक्त
ु ाणन
पिाणन सम्यक् साध्यतते। तेन सरु ाजा, अणतराजा, णिधरु ाः, प्रधरु ाः, अराजा,
असिा, अपथि्, अपतथााः, अनृचाः, णिपि,् अनुलोिि,् लििा्यि्
एतादृशााः अनेके शब्िााः साध्यतते। अतोऽस्य िहत्प्ििं कस्य चक्षुष्ितो दृ्गोचरी
न भिणत।
एताणन सिााणि उपयाक्त
ु ाणन िािशतकााणि याणन िीयतते ताणन उपलक्षििात्राणि।
प्रणतसत्रू िं प्रणतपिञ्ज्च तणितस्य िाहात्प्म्यिं बाभाणत। णिनैतस्य प्रकरिस्य ञानिं
सिंस्कृ तभाषािािे न कणश्चत् तररतिंु क्षिो भिणत। अताः तणितप्रकरिस्य िहत्त्ििं
पिू ािासीत,् अधनु ा ित्ताते, भणिष्यणत च भणिष्यत्प्येि नात्र शङ्कायााः अिसराः।

ञानराणशभतू ायााः सिंस्कृ तभाषायााः णकिं िहत्त्िणिणत कृ त्प्िास्यााः भाषायााः
पिनपािनस्यािश्यकतािेिनानभु िणतत णकततु अस्ििीयो णिश्वासोऽणस्त यणिििं जगत्
लम्बायिानो नाणस्त णकततु िताल
ु ाकारो िताते। एकणस्िन् णििसे पुनरणप जगित्रैि
आगततेणत। अताः सिंस्कृ तभाषायााः तत्रस्थञानस्य तत्रस्थप्रयोगािािं च िहती
उपयोणगता िताते िणताष्यते च। ऐणतह्यणिशा तणितप्रकरिस्य णििेचनेनानेकेषािं
प्राचीनानािं ग्रािािािं, नगरािाििणस्थणतरिगम्यते। अनेके णसिाततााः पिणनष्पणत्ताः
सकाशािेि अनेन प्रकरिेन ञायतते। अणस्ितनेि प्रकरिे अपत्प्यथाकााः, ित्प्िथीयााः,
सिासाततााः, शैणषकााः, अव्ययसञ्ज्ञकााः प्रत्प्ययााः णिणहतााः ितातते। येषािं ञानिं णिना न
कोऽणप जनाः शब्िशास्त्रिणधगततिंु पारयते। याणन अततभातू ाणन प्रकरिाणन अणस्िन्
तणितप्रकरिे ित्तातते तेषािं सञु ानिं सिाथा, सिािा, सिातोभािेन आिश्यकिेि। णिना
व्याकरििं अतधाः पङ्गिु च्च जनाः न णह पििणप पत्तिंु शक्तनोणत। अतोऽस्य
सिाथोपयोणगतास्त्प्येि।
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रघनु ाथशिाणिरणचतया
अम्बाकत्रीव्या्यया
सिलङ्कृ ति)् ,
भतृाहरराः,
सम्पिू ाानतिसिंकृतणिश्वणिद्यालयाः, िारािसी, १९९७
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10. व्याकरििहाभाष्यि् (कै यटणनणिातप्रिीपव्या्याणतितम्िधुसिू नप्रसािणिश्रकृ तप्रकाशव्या्याणतितञ्ज्च), पतञ्ज्जणलाः, चौिम्बा णिद्याभिन : िारािसी ,
2003.
11. व्याकरििहाभाष्यि् (“ज्ज्योत्प्सना” सिद्भ
ु ाणसति्) (चतुथोऽध्यायाः),
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ितििस्योपयोतििय –
लौणककिैणिकोभयशब्िानािनश
ु ासनिं पाणिणनव्याकरिस्य ध्येयि।् उभयेऽणप िाङ्मये
आचायााः साफल्यिणधगतिान।् अद्यत्प्िे के चन जनााः िैणिकप्रकरििधुनानपु योगीणत
कृ त्प्िा िैणिकिं त्प्यजणतत। अपरे तणितप्रत्प्ययाततानािद्य प्रयोगो नास्तीणत कृ त्प्िा
तणितिणप त्प्यजणतत। ते कथयणतत अद्यत्प्िे अपत्प्याथाकनाम्नािं प्रयोगो न भितीणत
अपत्प्यप्रत्प्ययानािं का आिश्यकता? पनु श्च प्रिाििाचकानािं पररिाििाचकानािं च
प्राचीनानािं प्रयोगो न भितीणत तेषािणप आिश्यकता नाणस्त। एतिीक्ष्य िक्तिंु िनो
भिणत यत् –
‘ििय वेदतवद्यय ििां धमाशयस्त्रां, ििां रे ििां न्यययसत्रू ां िथैव।
इदयनीन्िनयनयां जनयनयां प्रवृततिः, सबु न्िे तिङन्िे कदयतचि् कृदन्िे”॥
णकिं बह्ना आङ््लभाषायााः प्रभािेि सिंस्कृ तभाषा णतरोणहतेि ित्ताते।
अथाकािेष्िसक्तानािं धनपशनू ािं जीिनेषु आध्याणत्प्िकशणक्तसम्पतनायााः ईश्वरप्रणचताया
58
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