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शक्तिग्रहक्तिमशशः
Dr. Chandrakala R Kondi
इदमन्धं तमःकृ त्स्नं जायेत भुिनत्रयम्।
यदद शब्दाह्ियं ज्योक्ततः आसंसारं न दीप्यते ॥ 1
इत्स्युिम् आचायशदक्तडिना। ज्योक्ततरूपः शब्दः अर्थं प्रकाशयक्तत। शब्दप्रयोगस्य प्रयोजनमेि
अर्थशप्रत्स्यायनं खलु। तक्तिना शब्दप्रयोगस्य अन्यत् प्रयोजनमेि नाक्तस्त। अर्थशप्रत्स्ययोऽक्तप
शब्दादेि भिक्तत, नान्यर्था। एिं शब्दस्य कश्चन अर्थशः, अर्थशस्य च कश्चन शब्दः इक्ततरीत्स्या
शब्दार्थशयोः क्तनत्स्यस्बनन्धः स्िीकृ तः। इदानीं कश्चन प्रश्नः अस्माकं पुरतः क्ततष्ठक्तत। कः प्रश्नः ?
लोके शब्दा बनहिः सक्तन्त, अर्थाश अक्तप बनहिः। कु त्रक्तचत् एकस्य शब्दस्य बनहिोऽर्थाशः। अन्यत्र
कु त्रक्तचत् एकस्य अर्थशस्य बनहिः शब्दाः दृश्यन्ते। अमरकोशे ियं पश्यामः यत् प्रर्थमकाडिे
एकस्य अर्थशस्य बनहिः शब्दाः सन्तीक्तत। देिाः इत्स्यस्य एकस्य अर्थशस्य बनहिः शब्दाः दर्शशताः
सक्तन्तअमरा क्तनजशरा देिाक्तिदशा क्तिबनुधाः सुराः।
सुपिाशणः सुमनसक्तिददिेशा ददिौकसः ॥ 2
इत्स्यादद। तर्थैि तृतीयकाडिे नानार्थशिगे एकस्य शब्दस्य बनहिोऽर्थाशः। हररः इक्तत शब्दस्य
पश्यन्तुयमाक्तनलेन्रचन्राकश क्तिष्णुससंहांशुिाक्तजषु।
शुकाक्तहकक्तपभेकेषु हररनाश कक्तपले क्तत्रषु ॥ 2
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इक्तत। हररः इत्स्येकस्य शब्दस्य यमः, िायुः, चन्रः, सूयशः, क्तिष्णुः, ससंहः, अश्वः, शुकः, सपशः,
कक्तपः, भेकः इत्स्यनेके अर्थाशः।
एिं सक्तत कर्थं शब्दार्थशयोः व्यिस्र्था ? अस्माक्तभरनुभूयते यत् सिेषां शब्दानां सिेऽर्थाशः न
सक्तन्त लोके इक्तत। कस्यक्तचक्तिर्दशष्टात् शब्दात् कश्चन क्तनर्दशष्टार्थश एि प्रतीयते। तर्हश तत्र
काक्तचद्व्यिस्र्था कक्तपपता ितशत इक्तत तु ज्ञायत एि। तर्था कक्तपपता व्यिस्र्था एि शक्तिग्रहः।
‘सङ्के तः’ इत्स्येष तस्य पयाशयः। ‘अस्मात् पदात् अयमर्थो बनोद्धव्यः’ अर्थिा ‘अस्य पदस्य
अयमर्थशः’ इक्तत सङ्के तक्तनयमे बनद्धौ शब्दार्थौ। सः सङ्के तक्तनयम एि शब्दार्थशयोमशध्ये ितशमानः
प्रक्ततपाद्यप्रक्ततपादकभािस्बनन्धः। शब्दक्तनष्ठप्रक्ततपादकताक्तनरूक्तपतप्रक्ततपाद्यता अर्थे, अर्थशक्तनष्ठप्रक्ततपाद्यताक्तनरूक्तपतप्रक्ततपादकता शब्दे इक्ततरीत्स्या सः स्बनन्धः तयोमशध्ये भिक्तत। अनेन
शब्दार्थशयोः व्यिस्र्था सुव्यिक्तस्र्थता। कर्थक्तमक्तत चेत् घटशब्दस्यार्थशः घटः
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अर्थाशत् कलशः। अत्र घटशब्दः प्रक्ततपादकः, कलशः तेन
शब्देन
प्रक्ततपाद्यः।
अतः
घटशब्दक्तनष्ठप्रक्ततपादकताक्तनरूक्तपतप्रक्ततपाद्यता
कलशरूपे
अर्थे
ितशते,
कलशरूपार्थशक्तिष्ठप्रक्ततपाद्यताक्तनरूक्तपतप्रक्ततपादकता घटशब्दे
ितशते इक्ततरीत्स्या तयोमशध्ये प्रक्ततपाद्यप्रक्ततपादकभािः
सङ्गच्छते। पटः घटशब्देन प्रक्ततपाद्यः न भिक्तत।
पटक्तनष्ठप्रक्ततपाद्यताक्तनरूक्तपतप्रक्ततपादकता घटशब्दे नाक्तस्त,
दकन्तु पटशब्द एि ितशते। तेन घटशब्द-पटरूपार्थशयोमशध्ये
प्रक्ततपाद्य-प्रक्ततपादकभािस्बनन्धः नाक्तस्त। अतः घटशब्देन
पटार्थशः न सङ्के क्तततः।
एिं शब्दार्थौ एि व्यािहाररकजगतः आधारौ भितः, तयोश्च
शब्दार्थशयोः आधारः भिक्तत सङ्के तः। अलङ्कारमूधशन्यः
िाग्देिताितारः म्मटाचायशः स्िरक्तचते काव्यप्रकाशाख्ये
ग्रन्र्थे क्तितीयोपलासे िाचकशब्दक्तनरूपणािसरे ‘साक्षात्
सङ्के क्तततं योऽर्थशमक्तभधत्ते स िाचकः’ इक्तत तपलक्षणमुक्तत्स्िा
सङ्के तस्य महत्त्िमेिं प्रक्ततपादयक्तत‘इह अगृहीतसङ्के तस्य अर्थशप्रतीतेरभािात् सङ्के तसहाय
एि शब्दः अर्थशक्तिशेषं प्रक्ततपादयक्तत इक्तत यस्य यत्र
अव्यिधानेन सङ्के तो गृह्यते स तस्य िाचकः’ 4 इक्तत। गौः
इत्स्युिे गोरूपार्थश एि गृह्यते, तत्रैि तस्य शब्दस्य सङ्के तः
ितशते इत्स्येतत्तत्र कारणम्। तत्र गौः शब्दस्यार्थशः गौः एि िा
? मनुष्यः स्यािा ? इक्तत सन्देह एि नोदेक्तत। तर्थैि मनुष्यः
इत्स्युिे मनुष्ये एि, न तु गक्ति। एिं सङ्के तः क्तनयमरूपेण
कायं करोक्तत शब्दार्थशव्यिहारे ।
“अस्य शब्दस्य अयमर्थश” इक्तत लोके शब्दार्थशयोः या व्यिस्र्था
कृ ता ितशते तां व्यिस्र्थामनुसृत्स्य प्रितशमानः शब्दव्यापारः
अक्तभधा। तत्र िाचकशब्दलक्षणे अर्थश इत्स्यनेन सङ्के क्तततार्थश
एिोिः। तमर्थं यः बनोधयक्तत स िाचकशब्दः। स एि
सङ्के क्तततार्थशः अक्तभधेयापरपयाशयः मुख्यार्थशः। अतः तं
मुख्यमर्थं िाचकशब्दः अक्तभधाव्यापारिारा बनोधयतीक्तत
तात्स्पयशम्। मुख्यार्थशबनोधनात् स व्यापारोऽक्तप मुख्य एि। मुख्य
इत्स्यनेन लक्षणाव्यञ्जनादयो व्यािृत्ताः।
एिं सङ्के तः शब्दार्थशयोः िाच्य-िाचकभािक्तनिशतशकः। तयोः
प्रक्ततपादकः व्यापारः भिक्तत अक्तभधा। इयं च अक्तभधािृक्तत्तः
शक्तिशब्देनाक्तप उच्यते। नैयाक्तयकाः ‘शिं पदम्’ इक्तत
पदलक्षणं िदक्तन्त। तत्र शक्तिनाशम ‘अस्मात् पदादयमर्थो
बनोद्धव्य इतीश्वरसङ्के तः’ 5 इत्स्युिम्। अतः सङ्के त एि
शक्तिः। तेन यस्य शब्दस्य यक्तस्मिर्थे शक्तिरक्तस्त अर्थाशत्
अक्तभधाव्यापारः ितशते तदेि तस्यार्थशस्य प्रक्ततपादकं पदम्
इक्तत पयशिस्यक्तत। एिं िाचकः शब्दः, तस्मात् ज्ञायमानः
अर्थशः िाच्यार्थशः, स एि सङ्के क्तततार्थशः।
एिं सङ्के तमनुसृत्स्यैि एकस्मात् पदात् कश्चन क्तनर्दशष्टार्थशः
ज्ञायते। अत एि सिेभ्यः शब्देभ्यः सिेऽर्थाशः न बनोध्यन्ते।
तत्तच्छब्देभ्यः स स एिार्थशः बनोध्यते, न तु सिशः। अत एि
म्मटाचाययः शब्दः ‘अर्थशक्तिशेषं’ प्रक्ततपादयक्तत इत्स्युिम्। तत्र

‘क्तिशेष’शब्दस्यार्थशः ‘लोके क्तनर्दशष्ट’ इत्स्येि, अर्थाशत् सङ्के क्ततत
इक्तत। एष चार्थशः शब्दात् अव्यिधानेन गृह्यते। यतः शब्दतदर्थशयोमशध्ये अन्यक्तत्स्कमक्तप न भिक्तत व्यिधानम्।
अनेन स्पष्टं ज्ञातं यत् सङ्के तग्रहो नाम शक्तिग्रहः इत्स्यर्थशः।
अयं च शक्तिग्रहः कर्थं भितीक्तत क्तििक्तभः एिमुिमक्तस्तशक्तिग्रहो व्याकरणोपमानकोशाप्तिाक्तयाद्व्यिहारतश्च।
िाक्तयस्य शेषाक्तििृतेिशदक्तन्त साक्तिध्यतः क्तसद्धपदस्य िृद्धाः॥6
इक्तत। तत्र,
१. व्याकरणात्-धातुप्रकृ क्ततप्रत्स्ययादीनां
शक्तिग्रहः
व्याकरणाभिक्तत। भू-सत्तायां, िु -पचष्-पाके इक्तत
व्याकरणात् भू आददधातूनां सत्तादौ शक्तिग्रहः। लः
कमशक्तण च भािे च अकमशकेभ्यः इक्तत सूत्रेण लकाराणां
कृ तौ शक्तिग्रहः। ितशमाने लट् इक्तत लटः ितशमाने
शक्तिग्राहकं भिक्तत व्याकरणम्।
२. उपमानात्-उपमानं नाम उपक्तमक्ततकरणम्। सञ्ज्ज्ञासक्तञ्ज्ज्ञस्बनन्धज्ञानम् उपक्तमक्ततः। तत्स्करणं भिक्तत
सादृश्यज्ञानम्।
गोसदृशो
गियः
इत्स्याकारकअक्ततदेशिाक्तयार्थश-स्मरणरूपव्यापारे ण
‘गियः
गियपदिाच्यः’ इक्तत गियपदस्य गोसदृशे गिये शक्तिः
उपमानात् गृह्यते।
३. कोशात्-अमरकोशाददक्तभरक्तप
सक्तिः
गृह्यते।
‘अप्येकदन्तहेर्बनल्बनोदरगजाननाः’ इक्तत गणेशस्य
नामाक्तन उिाक्तन। तेन हेर्बनपदस्य गणेशे शक्तिग्रहः
भिक्तत।
४. आप्तिाक्तयात्-आप्तः नाम यर्थार्थशििा। कोदकलः
क्तपकपदिाच्यः, हंसः मरालपदिाच्यः इत्स्याददिाक्तयात्
क्तपकमरालाददपदानां कोदकलहंसादौ शक्तिग्रहः भिक्तत।
५. व्यिहारः-व्यिहारो नाम दिया। प्रयोजकिृद्धः गामानय
इक्तत िदक्तत। तच्ुत्स्िा प्रयोज्यिृद्धः गाम् आनयक्तत।
तदिधायश पाश्वशस्र्थः बनालः ‘गिानयनरूपं कायशम्’
‘गामानये’क्ततशब्दप्रयोज्यम् इक्तत अिधारयक्तत। ततः ‘गां
नय; ‘अश्वम् आनय’ इत्स्याददिाक्तयात् आिाप-उिापाभ्यां
गोपदस्य
अश्वपदस्य
च
सानाददमत्त्िएकशफित्त्िाददक्तिक्तशष्टव्यक्तिक्तिशेषयोः शसिं गृह्णाक्तत।
६. िाक्तयशेषात्-‘यिमयः चरुभशिक्तत’ इक्तत कश्चन प्रयोगः।
अत्र यिशब्दः
अ) िृद्धव्यिहारात् दीघशशूकक्तिक्तशष्टव्रीक्तहिाचकः भिक्तत।
आ) ्लेच्छव्यिहारात् क्तप्रयङ्गुिाचकः
इ) कणाशटव्यिहारात् क्षेत्रगोधूमिाचकः
भिक्तत। तर्हश अत्र कः अर्थशः यिशब्दस्य इक्तत संशये,
िसन्ते सिशसस्यानां जायते पत्रशातनम्।
मोदमानाश्च क्ततष्ठक्तन्त यिाः कक्तणशशाक्तलनः ॥
~6~
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इक्तत िाक्तयशेषात् दीघशशूकक्तिक्तशष्टे शक्तिग्रहः भिक्तत।
िाक्तयशेषो नाम क्तशष्टिाक्तयम्,
पररसङ्ख्यािाक्तयम्।
तादृशिाक्तयजन्यशाब्दबनोधात्
शक्तिग्रहः भिक्तत।

शब्दाः समानार्थशका इक्तत ििव्यं भिक्तत। जाक्तत-गुण-दियासञ्ज्ज्ञारूपेण तेषां क्तिभागो न शक्तयते।
एिं दोषत्रयस्भिात् व्यिौ सङ्के तः न स्िीकरणीयः दकन्तु
उपाक्तधष्िेि- तदुपाधािेि सङ्के तः। 7
जात्स्यादद (उपाक्तध) शक्तििादः
‘सङ्के क्तततश्चतुभेदो जात्स्याददः’ इक्तत जात्स्याददसङ्के तिादः
प्रस्तुतः
म्मटाचाययः।
उप=समीपिर्तशक्तन
आदधाक्तत=सङ्िामयक्तत स्िीयं धमशम् इक्तत उपाक्तधः। अयञ्च
व्यिे ः क्तिशेषणं भिक्तत। जाक्तत-गुण-दिया-सञ्ज्ज्ञाः उपाधयः।
तेषां स्िरूपमत्र म्मटाचायशः प्रक्ततपाददतिान्। व्यिौ

७. क्तििृतेः-अर्थाशत् क्तििरणात्। पचक्तत इत्स्यस्य पाकं करोक्तत
इक्तत क्तििरणात् आख्यातस्य यत्ने शक्तिग्रहः भिक्तत।
‘घटः अक्तस्त’ इत्स्यत्र ‘कलशः अक्तस्त इक्तत क्तििृतेः
शक्तिग्रहः।
८. क्तसद्धपदसाक्तिद्धध्यात्-‘इह सहकारतरौ मधुरं क्तपको
रौक्तत’ इक्तत प्रयोगः। अत्र सहकारतरौ मधुरशब्दकताश
कोदकल एिेक्तत क्तनश्चयितः क्तपकशब्दस्य कोदकले
शक्तिग्रहः।

शक्तत्स्यङ्गीकारे

आनन्त्स्य–व्यक्तभचार-

क्तिषयक्तिभागाप्राक्तप्तरूपदोषा स्भिन्तीक्तत एतेषूपाक्तधष्िेि
सङ्के तो ििव्य इक्तत िदतां िैयाकरणानां मतम् अत्र
प्रस्तुतमक्तस्त तेन। तदेिम्जातौ
सङ्के तः-जाक्ततः
सामान्यापरनामधेया।
‘क्तनत्स्यमेकमनेकानुगतं सामान्यम्’ इत्स्युित्स्िात् जाक्ततः
क्तनत्स्या। अनेकव्यक्तिषु ितशमानं सामान्यमेि जाक्ततः। यर्था
जगक्तत ितशमानेषु सिेषु घटेषु ितशमाना जाक्ततः ‘घटत्स्िम्’।
एिमेि गोत्स्िम्, मनुष्यत्स्िक्तमत्स्यादद।
अत्र
म्मटाचायशः भतृशहरे ः एकं िाक्तयं प्रस्तौक्तत। तदनुसारं गौः
स्िरूपमात्रेण
अर्थाशत् उपाक्तधरक्तहतव्यक्तिमात्रस्िरूपेण
सानाददमत्त्िाददधमशमात्रेण
‘गौः’
न
भिक्तत=गौः
इक्ततव्यिहारस्य हेतुः न भिक्तत। अन्यर्था उपाक्तधरक्तहतत्स्िात्
घटोऽक्तप गौः स्यात्। तर्थैि ‘गौः न’ इत्स्यस्याक्तप व्यिहारस्य
हेतुनश भिक्तत=गोक्तभिानामश्वादीनां व्याितशकमक्तप न
भितीत्स्यर्थशः। तर्हश कर्थं सः गौः इत्स्यस्य व्यिहारस्य योग्यतां
प्राप्नोक्तत ? गोत्स्िरूपजातेः स्बनन्धादेि इक्तत ििव्यम्।
गोत्स्िजात्स्यैि सः गोपदव्यिहारस्य हेतुरक्तप भिक्तत,
गोक्तभिस्य व्याितशकोऽक्तप भिक्तत। अतः ‘गामानय’ इक्तत
प्रयुिे सक्तत गौः-अश्व-मनुष्याददषु मध्ये ‘गोत्स्ि’जात्स्या स्बनद्ध
एि आनीयते। तत्र ितशमानेषु गिेतरप्राक्तणषु अश्वाददषु
गोत्स्िजात्स्या स्बनद्धत्स्िं नास्तीत्स्येि तेषु गोत्स्िज्ञानं न भिक्तत।
अतः जातौ सङ्के त इत्स्येतद्युज्यते। एिमेि अश्वत्स्िस्बनन्धेन
अश्वः, मनुष्यत्स्िस्बनन्धेन मनुष्यः इत्स्यादद ज्ञेयम्। एिं व्यिे ः
सत्त्िं जात्स्यधीनम्। अत एि जाक्ततः ‘पदार्थशस्य प्राणप्रदः
िस्तुधमशः’ इत्स्युिं म्मटाचायेण।

एिं शिे ः नाम सङ्के तस्य ग्रहः भिक्तत। तर्हश कर्थं गृहीतः
भिक्तत सङ्के तः इक्तत ज्ञातमस्माक्तभः। इदानीं सङ्के तः कु त्र
गृह्यते इक्तत प्रश्नः ितशते। एष सङ्के तः कु त्र गृह्यते इत्स्यक्तस्मन्
क्तिषये शािकाराणां ऐकमत्स्यं नाक्तस्त। तत्र के चन व्यिौ
इक्तत, के चन जात्स्याद्युपाक्तधक्तष्िक्तत, अपरे के िलं जातौ इक्तत,
अन्ये जाक्ततक्तिक्तशष्टव्यिौ इक्तत, के चन अपोह इक्तत
अक्तभप्रयक्तन्त। तदददानीमेकैकशः पश्यामः।
व्यक्तिशक्तििादः
एतेषामक्तभप्रायः
ितशते
यत्
अर्थशदियाकाररतया
प्रिृक्तत्तक्तनिृक्तत्तयोग्या व्यक्तिरे ि। अतः व्यिौ एि सङ्के तः
ििव्यः इक्तत। ‘गाम् आनय’ इक्तत यदद उच्यते तदा
गोव्यक्तिरे ि आनीयते, न गोत्स्िजाक्ततः, न िा कक्तपलाददगुणः,
न गमनादददिया, न िा क्तित्स्र्थाददसञ्ज्ज्ञा। अतः व्यिौ एि
सङ्के तः कतुं योग्यः इक्तत। एतन्मतं प्राचीननैयाक्तयकानाक्तमक्तत
के चन िदक्तन्त।
आपाततः एष िादः समीचीन इत्स्यि
े भाक्तत। दकन्तु
म्मटाचाययः अक्तस्मन् िादे दोषत्रयम् उभाियक्तत-आनन्त्स्यम्,
व्यक्तभचारः क्तिषयक्तिभागाप्राक्तप्तश्चेक्तत। तदेकैकशः पश्यामः।
आनन्त्स्यम्-अनन्तस्य भािः आनन्त्स्यम्। व्यियः अनन्ताः
इक्तत तु क्तसद्धमेि। जगक्तत कक्तत गोव्यियः सन्तीक्तत कर्थं िा
ििुं शक्तयम् ? भूतभक्तिष्यितशमानेषु ये गािः भिक्तन्त तत्स्सिं
को िा जानीयात् ? अतः यदद व्यिौ सङ्के तो गृह्यते तर्हश
जगक्तत गिां या सङ्ख्या ितशते तत्स्सङ्ख्यया एि सङ्के तोऽक्तप
कपपनीयो भिक्तत अर्थाशत् गोशब्दस्य एकै कं गािः एकै कं
सङ्के त इक्तत रीत्स्या आनन्त्स्यदोषः स्भिक्तत।
व्यक्तभचारः-गोशब्देन यां गोव्यक्तिमुदिश्य सङ्के त उच्यते
तक्तिहाय असङ्के क्तततेषु गोव्यक्तिष्िक्तप गोशब्दः अन्िेतीक्तत
व्यक्तभचारदोषः।
क्तिषयक्तिभागाप्राक्तप्तः-क्तिषयाः जाक्तत-गुण-दिया-सञ्ज्ज्ञाः। गौः
शुक्तलः चलः क्तित्स्र्थः इत्स्यक्तस्मन् प्रयोगे चत्स्िारोऽक्तप शब्दाः
एकमेि गािमुदिश्य प्रयुिाः। परन्तु एते िमात् जाक्तत-गुणदिया-सञ्ज्ज्ञािाचकाः भिक्तन्त। यदद व्यिौ सङ्के तं
स्िीकु मशस्तर्हश एकामेि गािमुदिश्य प्रयुिा एते चत्स्िारः

गुणे सङ्के तः-जात्स्या व्यिे ः सत्ता लभ्यते इत्स्युिम्। तर्था
लब्धसत्ताकं िस्तु अर्थाशत् गोत्स्ि-अश्वत्स्िाददक्तभः लब्धसत्ताकाः
गौः-अश्व इत्स्याद्याः व्यियः रि-श्वेत-कक्तपल-कृ ष्णशबनलादद‘गुणैः’ स्िजाक्ततस्बनद्धेभ्यः इतरव्यक्तिभ्यः क्तभद्यन्ते।
उदाहरणार्थशम्, रि-श्वेत-कक्तपल-कृ ष्ण-शबनलाददिणशयि
ु ाः
‘गोत्स्िजाक्तत’स्बनद्धाः गािः परस्परं क्तभद्यन्ते, रििणशस्य गौः
तददतरिणेभ्यः
गोभ्यः,
तर्थैि
श्वेतिणशस्य
गौः
रिाददिणशयि
ु गोभ्यः
इत्स्याददरीत्स्या
क्तभद्यन्ते।
एतादृश‘क्तिशेषः’ गुणैरेि साध्यते, न तु जात्स्या। अतः गुणः
~7~
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‘क्तिशेषाधानहेतुः’ इत्स्युिम्। क्तिशेषः=भेदः आधीयते इक्तत
क्तिशेषाधानम्। तस्य हेतुः गुण इक्तत सः क्तिशेषाधानहेतुः।
अनेकिणशयुिेषु दकन्तु गोत्स्िजाक्ततस्बनद्धेषु अनेकेषु
गोव्यक्तिषु मध्ये ‘श्वेतिणं गािम् आनय’ इक्तत प्रयोगे,
श्वेतिणशयुि एि गौः आनीयते, नेतरिणशयुिा गाि इक्तत गुणे
सङ्के तः। एिं सजातीयिस्तुषु भेदसाधकः गुणः।
इमौ जाक्तत-गुणौ क्तसद्धरूपौ िस्तुधमाशणौ। अर्थाशत् व्यिे ः
जननेन सहैि भितः।
दियायां
सङ्के तः-पूिाशपरीभूताियिः
अर्थाशत्
आद्यन्तरूपाभ्याम् अियिाभ्यां युिो िस्तुधमशः दिया।
साध्यः अयम्, न तु क्तसद्धः जाक्तत-गुणित्। यतः िस्तुन
उत्स्पत्त्या सह न भिक्तत, उत्स्पत्तेरनन्तरमेि जायते इक्तत हेतोः
‘साध्यते’। चुपपया उपरर स्र्थापनरूपा आददः, चुपलीतः अधः
अितारणरूपम् अन्त्स्यम्-अनयोः अियियोः मध्ये ितशमानं
कायं ‘पाकदिया’। एिमेि गमनादद सिाश अक्तप दियाः।
बनहुषु गोषु मध्ये एकः स्िक्तपक्तत, एकः गच्छक्तत, एकः चिशते,
एकः खादक्तत इत्स्येिंरीत्स्या बनहुक्तिधदियाः भिक्तन्त। तदा
‘गच्छन्तं गािम् आनय’ इक्तत प्रयुज्यते। तदा गमनदियायां
ितशमानघ् गौरे िानीयते, नान्यः। अतः तदा ‘दिया’यां
सङ्के तः।
सञ्ज्ज्ञायां सङ्के तः-ििु ः यदृच्छया अक्तङ्कतं नाम सञ्ज्ज्ञा
इत्स्युच्यते। अयञ्चोपाक्तधः िक्तत्रा स्ि-इच्छानुसारं व्यक्तिषु
आरोप्यते। अत एि ‘ििृ यदृच्छासक्तििेक्तशत’ इत्स्युिम्।
क्तपतृभ्यां पुत्रस्य देिदत्तः, यज्ञदत्त इत्स्याददना नाम दियते।
सैि सञ्ज्ज्ञा। तयोः क्तपत्रोः यदृच्छया एि एतभिक्तत।
एकव्यक्तिगतोऽ-यमुपाक्तधः। ‘यज्ञदत्तमानय’ इक्तत प्रयुिे
देिदत्त-यज्ञदत्त-सोमदत्तादीनां बनहूनां मध्ये ‘यज्ञदत्त’सञ्ज्ज्ञक
एिानीयते इक्तत सञ्ज्ज्ञायां सङ्के तः।
एिं ‘गौः’ इक्तत जाक्ततशब्दः, ‘शुक्तल’ इक्तत गुणशब्दः, ‘चलः’
इक्तत दियाशब्दः, ‘क्तित्स्र्थ’ इक्तत सञ्ज्ज्ञाशब्द इक्तत रीत्स्या
एकस्यां व्यिौ शब्दानां प्रिृक्तत्तः चतुष्टयी भितीक्तत
महाभाष्यकारः भगिान् पतञ्जक्तलः प्रक्ततपादयक्तत। व्यिौ
सङ्के तग्रहणेन अयं क्तिभागः कतुं न शक्तयते इक्तत उपाक्तधषु
सङ्के तग्रहणं िैयाकरणानाम् इष्टम्।
जाक्ततशक्तििादः
जाक्ततरे ि िा जात्स्याददसङ्के तिादं काररकायां संसूच्य, तस्य
स्िरूपं
क्तिस्तृततया
िृत्तौ
एिं
प्रक्ततपाददतम्-‘
क्तहमपयःशङ्खाद्याश्रयेषु परमार्थशतो क्तभिेषु शुक्तलाददषु
यिशेन शुक्तलः शुक्तल इत्स्यक्तभिाक्तभधानप्रत्स्ययोत्स्पक्तत्तः तत्

(गुणिाचक-दियािाचक-सञ्ज्ज्ञािाचकशब्दाः) जाक्ततशब्दा
एि भिन्तीक्तत जातौ सङ्के तग्रहणेन एतेषु सिेष्िक्तप
सङ्के तः गृहीत एि। तदेिं क्तििृतं म्मटाचायेणगुणत्स्िजाक्ततः-एक एि गुणः क्तभिक्तभििस्तुषु क्तभि एि
भिक्तत। उदाहरणार्थं शुक्तलगुणः जगक्तत यािक्तन्त
शुक्तलिणशिस्तूक्तनसन्तु तेषु सिेष्िक्तप ितशते। क्तहमे, पयक्तस,
शङ्खे, सुधायाम् इत्स्याददरीत्स्या। तेन आश्रयभेदात् स
शुक्तलगुणोऽक्तप क्तभद्यते। क्तहमगतः शुक्तलगुणोऽन्यः, पयोगतः,
शङ्खगतः, सुधागतश्च अन्य एि। तर्थाक्तप सिशत्राक्तप
अस्माक्तभः शुक्तलः शुक्तल इत्स्येि व्यिक्तियते, शुक्तलः क्तहमः,
शुक्तलं पयः, शुक्तलः शङ्खः, शुक्तला सुधा इत्स्याददरीत्स्या।
एतादृशव्यिहारस्य कारणं भिक्तत शुक्तलत्स्िरूपं सामान्यम्।
आश्रयभेदात् ताः क्तभिव्यिय एि भिक्तन्त। अतः
अनेकव्यक्तिगतत्स्िात् गुणत्स्िरूपं सामान्यं (जाक्ततः) अङ्गीकतुं
शक्तयते। अतः गुणे सङ्के तग्रह इत्स्यस्य गुणत्स्िरूपजातौ
सङ्के तग्रह इत्स्येि।
दियात्स्िजाक्ततः-दियाक्तप आश्रयभेदात् क्तभिैि। गुिस्य पाकः
क्तभिः, तडिु लस्य पाकः क्तभि एि। तर्थाक्तप सिशत्राक्तप पाकः
पाक इत्स्येि व्यिहारः। तत्र कारणं ‘पाकत्स्ि’रूपजाक्ततः। अतः
दियायां सङ्के तः दियात्स्िजातौ सङ्के त इत्स्यत्रैि
पयशिस्यक्तत।
सञ्ज्ज्ञात्स्िजाक्ततः-व्यक्तिः जननादारभ्य मरणपयशन्तं प्रक्ततक्षणं
क्तभद्यते। तेन बनापये कौमाये यौिने िृद्धाप्ये च व्यक्तिः क्तभद्यत
एि। तर्थाक्तप सिाशस्ििस्र्थासु एकै ि सञ्ज्ज्ञा तस्य भिक्तत, न तु
पररित्स्यशत।े क्तित्स्र्थनाक्तमका व्यक्तिः सिाशस्ििस्र्थासु अक्तप
क्तित्स्र्थ इत्स्येि व्यिक्तियते। अस्य कारणं तु ‘क्तित्स्र्थत्स्ि’जाक्ततरे ि।
अतः सञ्ज्ज्ञायां सङ्के त इत्स्येतदक्तप जातौ एि पयशिस्यक्तत।
एिं सिेषामक्तप शब्दानां जाक्ततरे ि प्रिृक्तत्तक्तनक्तमत्तक्तमक्तत िदतां
जाक्ततसङ्के त-िाददनां मते के िलजातौ एि सङ्के तो गृह्यते,
नान्यत्र।
जाक्ततक्तिक्तशष्टशक्तििादः
तिान्= तत्=जाक्ततः, तिान्=जाक्ततमान्। जाक्ततमान्
(जाक्ततक्तिक्तशष्टव्यक्तिः) शब्दार्थशः=सङ्के क्ततत इक्तत नैयाक्तयकाः।
के िलव्यिौ
सङ्के तग्रहणे
आनन्त्स्य-व्यक्तभचारदोषौ
भितः,के िलजातेरङ्गीकारे व्यिे रुपक्तस्र्थक्ततनश भितीक्तत ते
जाक्ततक्तिक्तशष्टव्यिौ सङ्के तं स्िीकु िशक्तन्त। घटशब्दस्य
घटत्स्िजाक्ततयुिे, तत्स्सन्दभे क्तििक्तक्षतायां घटव्यिौ सङ्के तः।
‘व्यक्तत्स्याकृ क्ततजातयस्तु पदार्थशः’ इत्स्येतन्न्यायसूत्रं तस्याधारः।
जाक्तत-व्यक्तत्स्योः अक्तिनाभािः स्बनन्धः। अतः जातौ सङ्के ते
गृहीते जात्स्या व्यक्तिराक्तक्षप्यते इत्स्ययं क्तसद्धान्तः तेषां
नानुमतः। यतः आक्तक्षप्तस्य शाब्दबनोधेऽन्ियः न भिक्तत
‘शाब्दी क्तह आकाङ्क्षा शब्देनैि पूयशते’ इक्ततन्यायात्
शब्दशक्तत्स्या लब्धस्यार्थशस्यैि शाब्दबनोधेऽन्ियः।
अपोहशक्तििादः
अपोहः=अतद्व्यािृक्तत्तः=तक्तभिक्तभित्स्िम्।
बनौद्धैश्च
प्रक्ततपाददतः। तद्=गौः, तक्तभिं=गोक्तभिम् अश्वाददसिशमक्तप,

शुक्तलत्स्िादद सामान्यम्, गुितडिु लाददपाकाददषु एिमेि
पाकत्स्िादद, बनालिृद्धशुकाद्युदीररतेषु क्तित्स्र्थाददशब्देषु च
प्रक्ततक्षणं क्तभद्यमानेषु क्तित्स्र्थाद्यर्थेषु िा क्तित्स्र्थत्स्िादद अस्तीक्तत
सिेषां शब्दानां जाक्ततरे ि प्रिृक्तत्तक्तनक्तमत्तम्’ 8 इक्तत।
जाक्ततसङ्के तिाददनाम् अक्तभप्राये गुणे गुणत्स्िरूपजाक्ततः,
दियायां दियात्स्िरूपा, सञ्ज्ज्ञायां च सञ्जात्स्िरूपा जाक्ततरे ि
तेषां तेषां प्रिृक्तत्तक्तनक्तमत्तं भितीक्तत ते सिेऽक्तप शब्दाः
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तक्तभिं=गोक्तभिेभ्यः सिेभ्योऽक्तप क्तभिं गौरे ि। अतः ‘गौः’
इत्स्यस्य गोक्तभिाक्तभिं=गौः इत्स्येिार्थशः।
एिं शक्तिग्रहक्तिषये शािकाराणाम् ऐकमत्स्यं नाक्तस्त। तर्थाक्तप
लोकव्यिहारक्तनिाशहार्थं समेषामक्तप शािकारानां योगदानं
महितशत इक्तत,
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