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पाणिणनव्याकरि-ऋग्वेदप्राणिशाख्यय ः सणधिणवषयकं िुलनात्मकमध्ययनम ्

 

मानसीमालः 

 

संणिप्तसारः 

पाविव िः ‘अष्टाध्यायी’ इवत ग्रन्थे षष्ठाध्यायस्य प्रथमपाद े अष्टमाध्यायस्य ततृीयपाद े च सवन्धविषयकं विविधसतू्रं रवचतिा ।् यद्यवप 

प्रथमाध्याये ‘परिः सवन् कषषिः संविता’
1
 एतादृश ं संवितायािः संज्ञाव दशेकसतू्र ं कृतिा  ् तथावप परिवतषकाले रूपमाला-रूपाितार-

प्रवियाकौमदुीग्रन्था ां प्रवियारीवतम ्अ सुतृ्य भट्टोवजदीवितिः िमा सुारेि सतू्रािां व्याख्या ं   कृत्िा पाविव  ा प्रिीतस्य व्याकरिस्य 

विविधविषया  ्प्रकरिा सुारेि विभाजयामास। तत्र सवन्धविषये व्याख्या समये संज्ञापररभाषाविषयकविविधसतू्रािां प्रयोगं कृत्िा सन्धिेः रीतेिः 

व्याख्यां कृतिा ।् िैवदकयगुे शौ के  प्रिीते ‘ऋग्िेदप्रावतशाख्यम’् इवत ग्रन्थे वितीयचतथुषपटलयोिः उक्तिा  ्- ‘संविता पदप्रकृवतिः’
2
। पदपाठ 

एि मलूप्रकृवतिः कारिं िा यत ् संवितारूपविषये विकारं प्राप् ोवत। पाविव  ा प्रिीते ‘अष्टाध्यायी’ इवत ग्रन्थे, शौ के  प्रिीते च 

‘ऋग्िेदप्रावतशाख्यम’् इवत ग्रन्थे सवन्धविषवयिी पयाषलोच ा ितषते। ियोिः ग्रन्थयोिः सवन्धविषयकपयाषलोच म ्अध्यय ं च सम्यक्तया कृत्िा 

सादृश्यं िैसादृश्यञ्च दृष्टम।् ियोिः ग्रन्थयोिः सवन्धविषयकं तलु ात्मकमध्यय वमवत गिेषिापत्रस्य विषयिस्तु। पाविव व्याकरिस्य विशषेतया 

लििीयं यथा मािशे्वरसतू्रिे प्रत्यािारव माषिं, संज्ञापररभाषावदव यमे  सवन्धसतू्रावि प्रयकु्ताव । ये विषयािः शौ के  विरवचते 

‘ऋग्िेदप्रावतशाख्यम’् इवत ग्रन्थे वभन् रूपेि ितषन्ते। 

 

मुख्यशबदाः – संविता, स्िरसवन्धिः, व्यञ्ज सवन्धिः, विसगषसवन्धिः, विविधविषयकसवन्धिः, स्िावदसवन्धिः। 

 

भूणमका –  

िैयाकरिसम्प्रदायेष ु प्रधा केन्रवबन्दरुवस्त मिामवतिः पाविव िः। तस्य विरवचतिः श्रेष्ठो व्याकरिग्रन्थोऽवस्त अष्टाध्यायी। इतरे 

व्याकरिग्रन्थािः सन्तोऽवप पाविव  ा विरवचतेष ुअष्टाध्यायी इवत व्याकरिग्रन्थषे ुविवशष्ट ंस्था ं विभवतष। सिः अवस्म  ्ग्रन्थे सतू्रिे 

सवन्धकारकसमासप्रभवृतविषयािा ंविज्ञा सम्मतरूपिे उपन्यस्त ंकृतिा ।् इमं ग्रन्थं पररपिूषताप्रदा ं कृतिा  ्िावतषके  मिाभाष्येि 

च। परिवतषकाले भट्टोवजदीवितिः ‘िैयाकरिवसद्धान्तकौमदुी’ इवत ग्रन्थे पाविव प्रोक्ता ा ंविविधविषयािा ंप्रकरिा सुारेि विन्यासं 

चकार। पाविव िः तस्य ग्रन्थे िैवदकलौवककव्याकरिविषये सतू्रावि विरवचतिा ।् ‘अष्टाध्यायी’ इवत ग्रन्थस्य प्रथमाध्याये 

पाविव  ा केिलमात्र ंसन्धिेः संज्ञाव दशेिः कृतिः। षष्ठाध्यायात ्अष्टमाध्यायपयषन्तं सवन्धविषयकम ्आलोच ं ितषत।े पाविव स्तस्य 

ग्रन्थं सतू्राकारेि विन्यस्त ंकृतिा ।् वकन्त ु  वकवञ्चत ्उदािरि ंव्याख्या ञ्च कृतिा ।्  

ऋग्िेदस्य सवंिताब्राह्मियोिः संविताभागे ितषत े ‘ऋग्िेदप्रावतशाख्यम’्। अवस्म  ्ग्रन्थे ििषविषयकं व्याख्या ं ितषत।े िैवदकयगुात ्

मन्त्र ं ये  रूपिे पाठं कृतिा  ् ताव  मन्त्रपाठा ा ं रूपावि अविकृताथं ििषस्य सम्यग्रपूिे उच्चारि,ं स्िरािा ं प्रयोग ं प्रभवृत ा 

विशदु्धरूपिे कृिोवत तस्मात ् कारिात ् ‘ऋग्िेदप्रावतशाख्यम’् इवत ग्रन्थिः शौ के  रवचतिः। अयं ग्रन्थिः सतू्रकाररकाभदे े विधा 

विभक्तिः। िेदस्य षणिा ंिेदाङ्गा ा ंमध्ये वशिा-व्याकरि-छन्दसा ंव यमिः प्रावतशाख्यग्रन्थेष ुप्राप्यत।े िेदस्य विविधशाखा ा ंरीवतिः 

प्रावतशाख्यग्रन्थेष ु प्रवतपावदता। सिषिेदा ा ं प्रावतशाख्यग्रन्थो ितषमा िः। ऋग्िेदस्य शौ कविरवचतिः प्रावतशाख्यग्रन्थोऽवस्त। 

ऋग्िेदप्रावतशाख्यग्रन्थं शौ किः अष्टादशपटलेष ु विभकं्त कृतिा ।् वितीयचतथुषपटलयोिः संविताविषयकं व्याख्या ं चकाराचायषिः 

शौ किः।  

संस्कृतभाषावशिािा ं विविधिते्रषे ु व्याकरिस्य ज्ञा मािश्यकम।् व्याकरिस्य एकमलूविषयकमवस्त संविता सवन्धिाष। 

संस्कृपातसावित्ये याव  पसु्तकाव  रवचताव  तत्र विविधश्लोककाररकासतू्रप्रभवृतविषये सवन्धबद्धपाठो दृश्यते। फलतिः भाषापाठे 

श्रवुतमाधयंु दृश्यत,े अवप च, आकषषिीयता ंशदु्धरूपेि प्रयोगिः दृश्यते।  

िि े सि ििषस्य वमल  े सवन्धभषिवत। अतिः अयं ििषविवधिः इवत मन्यत।े व्याकरिषे ुसाधारितिः सवन्धशब्दस्य प्रयोगो भिवत 

संविता सन्धा ं िा विविधाथे । सवन्धकायं विविधशतषतोपरर ितषत े– क. ििषियं सावन् ध्यं  ैकट्यं िा ख. अथषव रपिेता।  

                                                            
1 पा.स.ू – १/४/१॰९ 
2 ऋ.प्रा. – २/१ 
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पाविव िः संवितायािः लिि ं कृतिा  ् – ‘परिः सवन् कषषिः संविता

3
’। पदियस्य 

ििषियोमषध्ये अथिा एकस्य शब्दस्य पदस्य िा  ैकट्ये वस्थत ं विविधििषस्य 

अत्यन्तसावन् ध्यं  कैट्यं िा संवितासंज्ञकिः भिवत। सतू्र े ‘परिः’ शब्दस्याथषिः 

अवतशवयतिः अत्यन्त ंिा। ‘सवन् कषषिः’ शब्दस्याथषिः  ैकट्यं समीप ेवतष्ठवत िा। एकस्य 

ििषस्य उच्चारिात ्परम ्अपरििोच्चारि ेअधषमात्रायािः अवधककालस्य व्यिधा ं   

स्िीवियते। अयं भविष्यवत अवतशवयत ैकट्यं समीप े वतष्ठवत िा। साधारिरूपिे 

सवन् कषषशब्दस्याथषिः संयोगिः सम्बन्धिः समिायिः सम्बन्धिः िा। िि े सि ििषस्य 

वमल  े संयोगसवन् कषषिः   स्िीकरोवत। ििोऽवस्त शब्दात्मको गिुिः। अतिः गिुे  सि 

गिुस्य संयोगसवन् कषषिः   स्िीकरोवत। ियोिः ििषयोिः समिायसम्बन्धिः संघवटतु ं   

शक् ोवत। अस्य कारिमवस्त ििषिः शब्दात्मकिः गिुिः। अतिः शब्दिः आकाशस्य 

विशषेिः गिुिः। शब्दस्य अवधकरिम ् आश्रयिः िा आकाशमवस्त। शब्द इवत गिुिः 

आकाश ामकरव्य े समिायसम्बन्धे अवस्त। ििषियस्य अवतशवयतसवन् कषषिः 

सावन् ध्यं िा संविता इत्यवभवितम।् अत्र सवन् कषषिः संयोगसमिायसम्बन्धे  

 ावभवितिः। सवन् कषषिः इत्यकेु्त   कैट्यम ् अवभवितमवस्त। ियोिः ििषयोिः  ैकट्ये  

सावन् ध्ये  िा दशेकृतदरूत्िं  ावभवितम।् यतो ििषिः कदावचद ् आकृवतरूप ं रव्यं 

 ावस्त।  

अतिः ियोिः ििषयोिः  ैकट्ये  कालकृतव्यिधा म ् अवभवित ं भिवत। 

अधषमात्राकालस्य व्यिधा ं सदवप सन्धिेः कायषमवस्त। अधषमात्रायािः अवधकव्यिधा ं 

स्याच्चने्  तत्र सवन्धकायं घटत।े  

ततिः संविता इवत शब्दस्य विषये व्याख्यायािः प्रयोज मवस्त। तत्र सम्पिूषकात ्धाधातोिः 

उतरं भाििाच्ये क्तप्रत्यये  अच्प्रत्यये  च व ष्पन् स्य संवितशब्दस्िरूपस्य वियां 

टावप संविताशब्दो व ष्पद्यत।े संवितापदस्याथषिः वमल  ंभिवत।  

अत्रालोच्यविषयोऽवस्त पाविव  ा विरवचता अष्टाध्यायी तथा शौ कविरवचतम् 

‘ऋग्िेदप्रावतशाख्यम्’ इवत अ योग्रषन्थयोिः सवन्धविषयकं तलु ात्मकम ् अध्यय म।् 

पाविव  ा शौ के  च रवचत ेग्रन्थे सवन्धविषये वकं वकं व्याख्या ं कृतिा  ्अवप च 

अ योिः ग्रन्थयोिः सवन्धविषये सादृश्यं िैसादृश्यं िा वकमवस्त? िैवदकयगु ेलौवककयगु े

च सवन्धसम्बवन्धतविषये पाविव  ा शौ के  च पिूषिती कोऽवप आचायाषिां  ाम 

उल्लेख ंकृतिा  ्िा इत्यवस्म  ्विषया  ्पाठकज ा  ्समीप ेअिगत ंकुिषवन्त इवत मम 

प्रचषे्टा। िैवदकं लौवककञ्च उभयव्याकरिग्रन्थयोिः सन्धिेः गरुुत्िम ्अपररिायषम।् सतू्र,े 

श्लोके, समासे च सवन्धिः व त्यिः। िाक्य े सवन्धकरि ं िकु्तिः विििासापेिम।् व यमो 

भिवत –  

 

‘‘सवंितकैपद ेव त्या व त्या धातपूसगषयोिः। 

व त्या समास ेिाक्ये त ुसा विििामपिेते।।’’
4
 

 

िेद े संविताशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। यथा – ऋग्िेदसंविता, सामिेदसंविता, 

यजिुेदसंविता, अथिषिेदसंविता। अत्र सवंिताशब्दस्याथषिः सावित्यम।् कृष्ियजिुेदस्य 

तवैतरीयोपव षदिः वशिािल्ल्या ं वशिायािः व्याख्याप्रसङ्ग े ििष-स्िर-मात्रा-साम-

सन्ता -संवितादी ा ं िा व्याख्याप्रसङ्ग े पञ्चावधकरिे विषयप्रसङ्ग े उल्लेख ं

कृतिा ।् यथा – अवधलोकिः, अवधज्योवतषिः, अवधविद्यिः, अवधप्रजिः, अध्यात्म ंिा। 

इयं मिासंविता इवत पररवचतावस्त। संवितायामवप पिियमवस्त – पिूषपिम ्उतरपिं 

च। पिूषपििे सि उतरपिस्य वमल ं सवन्धिः इवत कथ्यत।े अ योिः वमल स्य 

उपायोऽवस्त सन्धा म।् पवृथिीलोके  सि द्यलुोकस्य वमल भवूमिः सवन्धिः िा 

आकाशम ् इत्यवभवितम ् अवप अ योिः सन्धा मवस्त िायिुः। अयम ् अवधलोकिः 

इत्यवभवितम।् अवधज्योवतषस्था ा ां मध्ये पिूषरूपमवस्त अवग् िः, उतररूपमवस्त 

आवदत्यिः। अस्य सवन्धिः अवस्त जलम।् सन्धा ं  ाम विद्यतु।् अवधविद्यस्य 

पिूषरूपमवस्त आचायषिः, उतररूपमवस्त वशष्यिः। अ योिः सवन्धिः विद्या। सन्धा मवस्त 

प्रिच म।् अवधप्रजस्य पिूषरूप ं माता, उतररूप ं वपता, सवन्धिः प्रजा, सन्धा मवस्त 

प्रज  म।् अध्यात्मस्य पिूषरूपम ् अधरि िुः, उतररूपम ् उतरि िुः, सवन्धिः िाक्, 

सन्धा मवस्त वजह्वा। 

 

                                                            
3 पा. – १/४/१०९ 
4 पावि ीय शब्दशाि, सत्य ारायिचििती, प.ृ - ३२ 

संविताशब्दस्य प्रयोगो विविधिते्रषे ुदृश्यत।े यथा –  

१. िेदस्य विभागियमवस्त – कमषकाणडं ज्ञा काणडं च। िेदस्य कमषकाणडं सवंिता 

इवत अवभवितम।्  

२. चरकसंवितासशु्रतुसंवितावदष ु वचवकत्साशािषे ु संविताशब्दो ‘ग्रन्थिः’ इत्यथ े

प्रयकु्तिः।  

३. िेद े प्रकृवतपाठत्रयम् अवस्त। यथा – सवंितापाठिः, पदपाठिः, िमपाठिः। अष्टौ 

विकृवतपाठािः यथा – जटापाठमालापाठप्रभतृयिः। अ योिः संवितापाठम् 

अन्यतमिः अवस्त।  

४. म सुंवितायाज्ञिल्क्यसंविताप्रभवृतष ु शािषे ु संविताशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते 

ग्रन्थाथे।  

 

शौ किः संविताविषये उक्तिा  ् – ‘सवंिता पदप्रकृवतिः’
5
। पदमलूकिः पदपाठो िा 

संविता इत्यवभवितम।् प्रावतशाख्यकारिः शौ किः पदपाठिः प्रधा विषयोऽवस्त मन्यते। 

पदपाठात ्विशदु्धसंवितापाठिः प्राप्यत।े शौ किः उक्तिा  ्संविता अवस्त पिूषिवतषपदस्य 

शषेििाषत ् परिवतषपदस्य पिूषििषस्य सवन्धकायं कुिष  ्अग्रसरं भिवत। सवन्धकायाषथं 

कालस्य व्यिधा म ् अवधकं  ावस्त। ियोिः स्िरयोिः व्यिधा ं वििवृतिः इवत 

अवभवितम।् स्िरभके्तिः उच्चारि े यादृशिः कालिः अपवेितिः, ततोऽवधककालिः 

अपवेितिः विितृरेुच्चारि।े पदपाठे आद्यन्तििषयोिः पररितष व यमिः प्रयकु्तोऽवस्त। 

सवन्धकायं िमा सुारेि भविष्यवत। यथा- इन्र +आ+ इवि = इन्रा +इवि = इन्रवेि। 

अ े  रूपिे सवन्धकायं संघवटतम ् अवस्त शौ के  अवभवितम।् प्रावतशाख्यकारिः 

शौ किः संविता ंविविधिते्रषे ुश्रेिीकरि ंकृतिा  ्– 

१. स्िरेि सि स्िरस्य सवन्धिः प्रवश्लष्टिः, िपै्रिः, भगु् सवन्धिः प्रभवृत-विविध ाम् ा 

अवभवितम।् 

२. पिूे स्िरििषिः पिात ् व्यञ्ज ििषिः यवद प्रयकु्तो भिवत तविष अ लुोम-

अन्ििरसवन्धिः भिवत। 

३. व्यञ्ज स्िरयोिः सन्धेिः  ाम प्रवतलोम-अन्ििरसवन्धिः। 

४. ियोिः व्यञ्ज योिः सवन्धिः िशगंमोऽिशगंमि। 

सन्धिेः विविधभेदािः प्रावतशाख्यग्रन्थेष ुदृश्यन्ते।  

 

स्वरसधिेः णवणविणवभाजनम ्

१. प्रवश्लष्टसवन्धिः २. िैप्रसवन्धिः ३. पदिवृतसवन्धिः ४. उदग््रािसवन्धिः ५. 

उदग््रािपदिवृतसवन्धिः ६. भगु् िः सवन्धिः ७. उदग््रािित्सवन्धिः ८. प्राच्यपञ्चाल-

पदिवृतसवन्धिः ९. अवभव वितिः सवन्धिः १०. प्रगिृीतपदिः सवन्धिः ११. प्लतुोपधा 

सवन्धिः १२. व पात े वसद्धिः सवन्धिः १३. वििवृतिः सवन्धिः 

 

व्यञ्जनसधिेः णवणविणवभाजनम ्

१. अ लुोम-अन्ििरिः सवन्धिः २. प्रवतलोम-अन्ििरिः सवन्धिः ३. िशगंम 

आस्थावपतिः सवन्धिः ४. अिशगंमिः आस्थावपतिः सवन्धिः ५. पररपन् सवन्धिः ६. 

अन्तिःपातिः सवन्धिः ७. व पात े वसद्धिः सवन्धिः 

 

णवसर्गसधिेः णवभाजनम ्

१. पदिवृतिः सवन्धिः २. उदग््राििः सवन्धिः ३. व यतप्रवशतिः सवन्धिः ४. रेफी सवन्धिः ५. 

अकामव यतिः सवन्धिः ६. व्यापन् िः ऊष्मसवन्धिः ७. वििान्तसवन्धिः ८. अन्ििरिक्त्रिः 

सवन्धिः ९. उपाचररतिः सवन्धिः १०. व पात े वसद्धिः सवन्धिः। 

 

णवणविणवषयकस्य णवभाजनम ्

१. आ पदपदिवृतिः सवन्धिः २. स्पशषरेफिः सवन्धिः ३. स्पशोष्मिः सवन्धिः ४. शौद्धािरिः 

सवन्धिः 

 

अष्टाध्यायया ं पाविव िः सवन्धविषये याव  सतू्रावि प्रिीताव  तत्र केिलं सवंितायािः 

संज्ञाव दशेिः कृतिः। संवितायािः वकमवप श्रेिीकरि ं  ावस्त। परन्त ु सतू्रावि यवद 

                                                            
5 ऋ.प्रा. – २/१ 
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सम्यग्रपूिे अध्यय  ं करोवत तविष ज्ञावपतु ं यत ् सन्धिेः चातवुिषध्यमवस्त – अच्सवन्धिः 

(स्िरसवन्धिः), िल्सवन्धिः (व्यञ्ज सवन्धिः), विसगषसवन्धिः, स्िावदसवन्धिः। 

पावि ेिः मता सुारेि सवन्धविषयकावि विविधाव  सतू्रावि व म् े िविषताव  – 

 

स्वरसणधिः (अच्सणधिः) 

१. पिूषस्िरविकारिः - ‘इको यिवच’
6
, ‘एचोऽयिायाििः’

7
 

२. लोपसवन्धिः - ‘लोपिः शाकल्यस्य’
8
 

३. उभयविकारिः एकादशेिः - ‘आद्गिुिः’
9
, ‘िवृद्धरेवच’

10
, ‘उपसगाषदृवत धातौ’

11
, 

‘िा सपु्यावपशलेिः’
12

 

४. पररूप एकादशेिः - ‘एवङ पररूपम’्
13
, ‘ओमाङोि’

14
 

५. सििषदीघषिः - ‘अकिः सिि ेदीघषिः’
15

 

६. पिूषरूप एकादशेिः - ‘एङिः पदान्तादवत’
16
, ‘सिषत्र विभाषा गोिः’

17
, ‘अिङ् 

स्फोटाय स्य’
18
, ‘इन्र ेच’

19
। 

७. प्रकृवतभाििः - ‘प्लतुप्रगहृ्या अवच व त्यम’्
20
, ‘इकोऽसिि े शाकल्यस्य 

ह्रस्िि’
21
, ‘ऋत्यकिः’

22
। 

 

व्यञ्जनसणधिः  

१. विविधविषयकम ्- ‘स्तोिः ि ुा ििुः’
23
, ‘षु्ट ा षु्टिः’

24
 ‘  पदान्ताट्टोर ाम’्

25
, ‘तोिः 

वष’
26
, ‘शात’्

27
, ‘यरोऽ  ुावसकेऽ  ुावसको िा’

28
 ‘झला ं जशोऽन्त’े

29
, 

‘तोवलष’
30
। 

२. पिूषसििषविवधिः - ‘उदिः स्थास्तम्भोिः पिूषस्य’
31
, ‘शश्छोऽवट’

32
 

३. अ सु्िारविवधिः - ‘मोऽ सु्िारिः’
33
, ‘मो रावज समिः क्िौ’

34
 

४. सवन्धज-आगमिः - ‘ङ्िोिः कुक्टुक् शरर’
35

 

५. रू आदशेिः - ‘समिः सवुट’
36
, ‘विसजष ीयस्य सिः’

37
 

६. अयोगिाििः - ‘पमुिः खययम्परे’
38
, ‘ श्छव्यप्रशा ’्

39
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16 पा.स.ू – ६/१/१॰९ 
17 पा.स.ू – ६/१/१२२ 
18 पा.स.ू – ६/१/१२३ 
19 पा.स.ू – ६/१/१२४ 
20 पा.स.ू – ६/१/१२५ 
21 पा.स.ू – ६/१/१२७ 
22 पा.स.ू – ६/१/१२८ 
23 पा.स.ू – ८/४/४॰ 
24 पा.स.ू – ८/४/४१ 
25 पा.स.ू – ८/४/४२ 
26 पा.स.ू – ८/४/४३ 
27 पा.स.ू – ८/४/४४ 
28 पा.स.ू – ८/४/४५ 
29 पा.स.ू – ८/२/३९ 
30 पा.स.ू – ८/४/६॰ 
31 पा.स.ू – ८/४/६१ 
32 पा.स.ू – ८/४/६३ 
33 पा.स.ू – ८/३/२३ 
34 पा.स.ू – ८/३/२५ 
35 पा.स.ू – ८/३/२८ 
36 पा.स.ू – ८/३/५ 
37 पा.स.ू – ८/३/३४ 
38 पा.स.ू – ८/३/६ 
39 पा.स.ू – ८/३/७ 

७. त ्आगमिः - ‘छे च’
40

 

 

णवसर्गसणधिः  

१. ‘सोऽपदादौ’
41
 २. ‘इििः षिः’

42
 ३. ‘ मस्परुसोगषत्योिः’

43
 ४. ‘इससुोिः सामथ्ये’

44
 ५. 

‘अतिः कृकवमकंसकुम्भपात्रकुशाकिीष्ि व्ययस्य’
45

 

  

 स्वाणदसणधिः  

१. ‘एततदोिः सलुोपोऽकोर ञ ्समासे िवल’
46

 

२. ‘ससजषुो रुिः’
47

 

३. ‘अतो रोरप्लतुादप्लतु’े
48

 

४. ‘भोभगोअघोअपिूषस्य योऽवश’
49

 

५. ‘िवश च’
50

 

६. ‘रो रर’
51

 

७. ‘रोऽसवुप’
52

 

 

उपयुषक्ता ा ं व दशेा ा ं सतू्रिैः वि ा सवन्धविषयकावि विविधाव  सतू्रावि पाविव  ा 

विरवचतायाम ् अष्टाध्यायया ं दृष्टाव ।   केिलं लौवककसन्धिेः िैवदकसन्धरेवप 

व यमविधायकाव  काव वचत ्सतू्रावि ग्रन्थे उपलभ्याव । 

अष्टाध्यायी-ऋग्िेदप्रावतशाख्ययोिः सवन्धविषयकं तलु ात्मकं सम्यग्रपूिे पयाषलोच ं 

कृत्िा ये विषयािः प्राप्यन्त ेत ेव म्  ेआलोच ाया ंप्रदतािः सवन्त – 

१. प्रावतशाख्ये प्रवश्लष्टसवन्धविषये शौ के  यत ् उक्तम ् ‘अष्टाध्यायी’ इवत ग्रन्थ े

पाविव िः तविषये सििषदीघाषदशेिः, गिुिः, िवृद्धिः इत्यकु्तिा ।् 

२. प्रावतशाख्ये स्िरसवन्धविषये शौ किः िपै्रसवन्धिः, पदिवृतिः सवन्धिः, 

उदग््रािसवन्धिः, भगु् सवन्धिः चवेत  ाम् ा अवभवितिा ।् येषा ं खल ु विषयािां 

पाविव मत े सि सादृश्यं लक्ष्यत।े पाविव िः स्िरसवन्धविषये कमवप 

 ामव्यििारं   कृतिा ।् परन्त ुविचारविशे्लषि े प्राप्प्यते शौ कस्य मत े सि 

सादृश्यमवस्त। 

३. व्यञ्ज सवन्धविषय े विसगषसवन्धविषये पाविव  ा सि शौ कस्य अवभमतस्य 

सादृश्यं िैसादृश्यं च दृश्यत।े  

४. प्रावतशाख्ये सन्धरेभाििः अथाषत ् प्रकृवतभािं वििवृतिः सवन्धिः इत्यवभवितिः। 

पाविव  ा अवभवितिः यत ्सन्धरेभािोऽवस्त प्रकृवतभाि इवत। 

५. शौ के  मता सुारेि सवन्धिः िमा सुारेि भिवत। यथा इन्र+आ+इवि = इन्र+ 

एवि = इन्रवेि। 

 

उपयुषक्ता ा ं व दशेा ा ं व यम ं वि ावप विविधा विषयािः पाविव  ा मता सुारेि सि 

शौ कस्य मतविषये सादृश्यं िैसादृश्यञ्च दृष्टम।् केिलं सिंपेिे केवचद ् विषयािः 

िविषतािः। 

 

उपसंहारः 

शौ के  कवथतम ् ‘ऋक्प्रावतशाख्यम’् वि ा सन्धिेः व यमरीवतविषये कृष्ियजिुेदस्य 

तैवतरीयप्रावतशाख्ये, िाजस ेयीप्रावतशाख्ये, याज्ञिल्क्यवशिाया ंप्रभवृतग्रन्थे व्याख्यां 

कृतिा ।् परिवतषकाले पाविव सम्प्रदायमपरं व्याख्याकारगिो व्याकरिसम्प्रदायगििः 

                                                            
40 पा.स.ू – ८/१/७३ 
41 पा.स.ू – ८/३/३८ 
42 पा.स.ू – ८/३/३९ 
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44 पा.स.ू – ८/३/४४ 
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50 पा.स.ू – ६/१/११४ 
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शौ के  कवथत े सन्धेिः व यमरीवतिः   स्िीकरोवत। शौ कस्य सवन्धविषयकव यमे  

सि पाविव प्रोक्ता ा ं व यमा ा ं वकवञ्चत ् सादृश्यं दृश्यत।े पाविव व्याकरिस्य एकं 

विशषेिैवशष््टयमवस्त – मािशे्वरसतू्रप्रयोगिे विविधप्रत्यािारव माषिम।् 

संज्ञापररभाषाप्रभवृतव यमा ा ं माध्यमे  सतू्रावि  तू त्िप्रदा ं कृिोवत। अस्मात ्

कारिात ् पाविव व्याकरिमवधकं तथ्यबिुलं च इवत मान्यत।े वकन्त ु शौ किः 

प्रावतशाख्ये सवन्धविषये केिलमात्र ंसतू्र-काररकामाध्यमे  व्याख्या ंकृतिा ।् 

सवन्धिः इत्यकेु्त केिलमात्र ं िि े सि ििषस्य वमल  ं  ावस्त। अस्यािः प ुरवप एकं 

िैवशष््टयमवस्त तदवप अ मुा  े प्राप्यत।े प्राची काले  पृािा ंमध्ये सन्धिेः वमत्रतायािः 

िा बन्ध ं दृष्टम।् विश्वसंसारेष ुअवप अस्यािः पररिामो दृष्टिः।  

म षु्यसमाजे अ केे जीिािः सवन्त।   वि कविद ् एकाकी जगवत जीि धारि ं कतुं 

शक् ोवत। सि े परतन्त्ररूपिे सवन्त। तषेा ं मध्ये वकवञ्चद ् ऐक्यं पररलक्ष्यत।े। केिलं 

म षु्येष ुएतत ्साम्यं लक्ष्यत े  त ुजगतिः सिषप्राविष।ु अतिः सन्धिेः धारिा विश्वसंसारेष ु

विविधिते्रषे ुप्रवतफवलताऽवस्त। 
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