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“सू�ं �ाकरणिम" ित भाष्यो�े ः भाषावैज्ञािनकमध्ययनम्
Dr. Giridhari Panda
सारांश
ि�मुिन�ाकरणे �िस�ं �तीतं च महाभाष्यं सवार्ितशायीित �माणान्तरं नापे�यते। भाष्ये
सू�वा�तर्कयोः अनस्वीतं तात्पय� च िविभ�ेन कौशलेन िवचा�रतं िव�ते। पािणनीयं सू�ं वण�नािप
आनथर्क्यं न भजते इित िधया भाष्यकृ ता य�ः सवर्था आधेयः। सू�तात्पयर्�दशर्नपुरःसरं तेषां
�काशन �त्याख्यानम् आशय�ितपादन� साध्यते। परस्परं िवरोधं िवधाय भाषाशा�ीयदृष्�ा
�योगसाधुत्विम�ं जायते त�त्यं ल�यम् । वा�तर्काक्षेपस्य िनराकरणम्. वा��र्काक्षेपस्य समथर्नम्
सू�ाशयवणर्नम्, सू�ाणां �त्याख्यानम् नूतनतया �योगसाधनम्-इत्येवंभावेन तं�ावलिम्बता
भाषादृष्�ा िवषयदृष्�ा िववेचनदृष्�ा सू�वा�तर्कपल्लवनदृष्�ा च भाष्योप�द�ा अिभनवा
शैली अनिव�दता एव, यस्याः भाषावैज्ञािनकदृष्�ा याथाथ्य� सवर्थाSSनस्वीकायर्म् । सू�े
अल्पाक्षरे ण समिन्वतेन पदेन ब�िवधस्य तात्पयर्स्य उपस्थापनं कतर्�ं जायते इित सू�लक्षणात्
तस्मात् �ितपा�ते । पािणनीयोप�मे यािन सू�ािण वा�तर्कवचनािन सिन्त संघ�टतािन, तेषामेव
�ाख्याने आशयसाधने च भाष्यं सवर्था उ���म्। िववेचनातः �ितभाित ि�मुिनसम्�दाय�
सू�वा�तर्कभाष्यस्य उपपादनमिस्मन् तात्पय� सवर्था उपपा�दतम्। ति�रिचतं भाष्यं
पात�लमहाभाष्यना�ा �ायतः 85 इित आिह्नकमाध्यमेन उपस्थािपतं िव�ते। त� पस्पशािह्नके
भाष्यकृ ताः 1 �ाकरणिमत्यस्य शब्दस्य कः पदाथर्ः इित आशंक्य उपस्थािपतं सू�ं �ाकरणिमित।
तस्मात् सू�स्य शा�ीयं स्व�पं �ाकरणिमित शब्दशा�स्य तात्पयार्त् धायते। सू�स्य
�ाकरणत्वसाधने वा��र्कानामुपस्थापनपुरःसरं यः िवचारः सािधतः तद� भाषावैज्ञािनकदृष्�ा
�स्तूयते ।
0

कू ट शब्द: सू�म्, �ाकरणम्, भाषािवज्ञानम्, भाष्यम्, शा�ीयरहस्यम्, संज्ञासू�म्
�स्तावना
�वहन्त्याः भाषायाः िवकसनं संकोचनं िवलोपनिमत्यादीिन ���यात्मकािन कायार्िण
स�रतां शय्यावदाकल्यन्ते । क�स्मंि�दुपाये अवसरे वा इमािन कायार्िण �कल्पन्ते �वतर्न्ते
च अन्यथा ति�ण�तुम् अववोधियतुं �यो�ुं वा न शक्यते। अतएव एकिस्मन् अनुशासने
बन्धने िनयमेन तस्याः �कल भाषायाः परीक्षणमपे�यते यत् खलु शब्दमय्र्यादया
शब्दानुशासनिमित �वहारं लभते । शब्दानुशासने �ाकरणे वा �ितपा�दतायामेतस्यां
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िवचारधारायां यत् अलौ�ककम् अनन्यम् अनुपमम् उपायं साधयित, स्वल्पीयसा आयासेन
अल्पीयसा कालेन च याथाथ्य� �ितपादयित ।
1.

अयं �ाकरणिमित शब्दस्य कः पदाथर्ः सू�म्-म.भा. पस्पशा.
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�ाकरणप�रभाषायां तत् ‘सु�म्' इित पदेनािभधीयते, येन
माध्यमेन शब्दानुशासनं �ाकरणं वा पूणार्ङ्गं लभते त�
शब्दानुशासने अवलिम्बतं सव� वैज्ञािनकं सू�माध्यमेनैव
प�रष्कृ तं जायते।
'सू�म्' इित पदस्योपादनं सवर्था लध्वथ� िह उ�ेश्यम् ।
एतिस्मन् िवधौ पदानां �योगाहर्भूतानां च कृ ते एकं संघटनं
सजातीयतामादाय संस्थाप्यते त� �योगिवज्ञाने स्व�पं
िवचायर् समानतायां ��यायाः अवलम्बनं िवधीयते शब्दस्य
मूल�कृ तौ किस्मन् भागे िवकाशः िवकार: िव�ेषणं वा
अवधायर्ते तत् िवचायर् सम्पं�मानायां ��यायां समानता
अवलम्ब्यते एवं च �कमात्मकं काय� तस्य स्व�पं वा इित
िवचारपुरःसरं कायर्िवधानं साधनं वा िन�प्यते उप�दश्यते
च। त� पुनः शब्दानुशासने शब्दोपपादन�सङ्गे च
शब्दोपदेशे �कृ ितिनद�शे च संिक्ष�ानुशीलनेन सवर्था
अवधायर्ते। इदं त� अवधेयं यत् समान�पस्य ��यमाणस्य
कायर्स्य कृ ते य� �ित�मः ल�यते तदेवोपस्थाप्यते।
�कमात्मकस्य �ित�मः, तदिप अवधायर्ते। काय� कु �
िनषेधः, कु � िवकल्पः कु � वा उभयिवध इित सव�
िन�दर्श्यते। सू�े अल्पाक्षरे ण समिन्वतेन पदेन ब�िवधस्य
तात्पयर्स्य उपस्थापनं कतर्�ं जायते इित सू�लक्षणात्
तस्मात् �ितपा�ते ।
भाष्यकार: पत�िलः ि�मुिन�ाकरणे �ामािणक आचायर्ः ।
पािणनीयोप�मे यािन सू�ािण वा�तर्कवचनािन सिन्त
संघ�टतािन, तेषामेव �ाख्याने आशयसाधने च भाष्यं
सवर्था उ���म्। िववेचनातः �ितभाित ि�मुिनसम्�दाय�
सू�वा�तर्कभाष्यस्य उपपादनमिस्मन् तात्पय� सवर्था
उपपा�दतम्। ति�रिचतं भाष्यं पात�लमहाभाष्यना�ा
�ायतः 85 इित आिह्नकमाध्यमेन उपस्थािपतं िव�ते।
तच्च भाष्यं लक्षण�दशा इत्थमेवावजायते यत् –
सू�ाथ� वण्यर्ते य� वाक्यैः सू�ानुसा�रिभः।
स्वपदािन च वण्यर्न्ते भाष्यं भाष्यिवदो िवदुः।।
अ�ेदमेव तात्पय� यत् सू�तात्पयर्�दशर्नपुरःसरं तेषां
�काशन �त्याख्यानम् आशय�ितपादनञ्च साध्यते।
परस्परं
िवरोधं
िवधाय
भाषाशा�ीयदृष्�ा
�योगसाधुत्विमष्टं
जायते
त�त्यं
ल�यम्
।
भाषावैज्ञािनकदृष्�ा भाष्यकृ ता आशयस्य षिड्भ उपायैः
�ितपादनं कतु� शक्यते 1. वा�तर्काक्षेपस्य िनराकरणम्
2. वा��र्काक्षेपस्य समथर्नम्
3. सू�ाशयवण्यर्नम्
4. सू�ाणां �त्याख्यानम्
5. नूतनतया �योगसाधनम्
6. सू�ोप�र इि�नाम्ना नूतनस्य तथ्यस्यािवष्करणम्

भाष्ये सू�वा�तर्कयोः अनस्वीतं रहस्यं तात्पय� च िविभ�ेन
कौशलेन िवचा�रतं िव�ते। पािणनीयं सू�ं वण�नािप
आनथ्यर्कं न भजते इित िधया भाष्यकृ ता य�ः सवर्था
आाधेयः। अतः ि�मुिन�ाकरणे �िस�ं �तीतं च महाभाष्यं
सवार्ितशायीित �माणान्तरं नापे�यते। त�ावलिम्बता
भाष्यशैली भाषादृष्�ा िवषयदृष्�ा िववेचनदृष्�ा
सू�वा�तर्कपल्लवनदृष्�ा व भाष्योप�द�ा अिभनवा शैली
अनिव�दता एवं यस्याः भाषावैज्ञािनकदृष्�ा याथाथ�
सवर्थाSSनस्वीकायर्म्।

पस्पशािह्नके

सू�स्य

�ाकरणत्वसाधने वा��र्कानामुपस्थापनपुरःसरं यः िवचारः
सािधतः, तद� भाषावैज्ञािनकदृष्�ा �स्तूयते।
भाष्यकृ ताः 2 �ाकरणिमत्यस्य शब्दस्य कः पदाथर्ः इित
आशंक्य उपस्थािपतं सू�ं �ाकरणिमित। तस्मात् सू�स्य
शा�ीयं स्व�पं �ाकरणिमित शब्दशा�स्य तात्पयार्त्
1

धायते। अिस्मन् पक्षे आक्षेपः िविहतः- “सू�े �ाकरणे
षष्�थार्ऽनुपप�ः”।

सू�ं

�ाकरणं

चेत्

उभयोः

अभेदसाम्बन्धत्वात् ष�ीिवभि�ः नोपप�ेत तस्याः िवभ�े ः
भेदकल्पकत्वात्। पुन� �ाकरणात् शब्दानां �ितपि�ः
जायते। न तु सू�ात् । अत एवं शब्दो �ाकरणिमित अपरः
त�ािप अनुपपि�ः आक्षेप�ारा �ुत्पा�द�ा ।
1. शब्दल्युडथर्ः 3।
2. भवेत् च ति�तः ।
3. �ो�ादयश्च ति�ताः 4।
2

3

शब्द �ाकरणं चेत् ल्युडथर्नोपप�ते, �ा��यते शब्दा अनेन
इित �ाकरणं न िह शब्देन �कं िचत् �ा��यन्ते । एवं च
�ाकरणे भव योगवैयाकरण न तु शब्दे भव इित। अपरं च
पािणिनना �ो�ं पािणनीयं तत् सू�ं भिवतुमहर्ित न िह
पािणिनना शब्दा �ो�ाः िस�ान्ततया भाष्ये उपपा�दतं
“ल�यलक्षणं �ाकरणिमित"

4

5

। ल�यं च लक्षणं च

एततसमु�दतमेतत् �ाकरणिमित।
�कं पुनः ल�यम् ? �कं वा लक्षणम् । शब्दः ल�यः सू�
लक्षणम् । एतस्मात् अवधीयते सू�मिप �ाकरणं
भिवतुमहर्ित । �कन्तु समु�दतेन शब्देन न सह । के वलं सू�ं
�ाकरणिमित उ�े सित न �कमिप दूषणं जायतात् । भाष्ये
एतत् समािहतं दृश्यते। तथािह- "ननु" 6 चो�म् सू�े
5

2.

अयं �ाकरणिमित शब्दस्य कः पदाथर्ः सू�म्-म.भा. पस्पशा.

3.

म.भा. पस्पशा. पृ.41, भा. 1.6.

4.

म.भा. पस्पशा. पृ.43, भा. 1.6.

5.

म.भा. पस्पशा पृ. 79, भा.1.6

6.

म.भा. पृ. 79-80. भा.-1.6.
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�ाकरणे षष्�थार्नप
ु प�ः इित । नैष दोषः ।
�पदेिशव�ात्वैन भिवष्यित ।
य�प्युच्यते- शब्द�ितपि�ः इित। न िह सू�तं एवं शब्दान्
�ितपा�न्ते �कं त�हर् ? �ाख्यानत� इित।
प�र�तमेतत् । तदेव सू�ं िवगृहीतं �ाख्यानं भिवष्यित।
�दीपकृ ता 7 । तदेव �ाख्यातं सू�शब्देन तु समूदाय�पता
इित नागेशेन उ�ोते शब्दोः िशर इित उदाहरणमुपस्थाप्य
षष्�ाथ�पपि�ः भिवतुमहर्ित इित �ाितप�दतवान्। तथािह
उ�म्- "सू�शब्देन" 8 तु समुदाय�पता इित।
अनेकावस्थायु�स्य
तस्य
�ि���याकरणावस्था
िविश�ावयव इित त�ूपावयवायर् समुदाय इत्यथर्ः
भाष्यकार: एकदेशेऽिप समुदायस्य �वहारं सािधतवान् ।
अत एव ल�यलक्षणे �ाकरणिमित वचने एकदेशस्य
लक्षणस्य इत्यस्य �ाकरण इित भिवतुहिर् त । तथािह
समुदाये िह शब्दा �कृ �ावयवेषु अिप व�र्न्ते इित । अत एव
सू�ं �ाकरणिमत्यिप भिवतुमहर्ित ।
सू�स्य शा�ीयस्व�पं �ाकरणिमत्यु�ौ न कािचत्
िव�ितपि�ः । �ाकरणपदाथर्स्य अववोधनमन्यत् �कमिप न
। परन्तु सू�मेव वा��र्कं भाष्यमेति�धं यत् �कमिप
6

7

�ाख्यानं तत्सू�ोप�र आधा�रतं, पदसाधुत्विवधानाथर् तदेव
उपप�म्। अतः िवचारे ण सू�स्य शा�ीयस्व�पं
�ाकरणिमित भाष्यकृ तमुपपादनमादाय �ितपा�ते।
अ�ाध्याय्याः सू��कारं िवशदीक�ु� गत्वा आकल्यते तािन
सवार्िण सू�ािण संज्ञा, भाषा, िविध, िनयमः, अितदेशः,
अधीकारक्षेित भावेन अविहतािन जायन्ते एति�भाजनं
के वलं सू�ाणां कायर्�कारमादाय िव�ुतम्। तदेव “सू�स्य”

�ाचीना: आचायार् समुदायोपािधसंज्ञा इित िवचारयिन्त।
िव�नाचाय�ण 12 �ितपा�दतसंज्ञा समुदायापािधत्वेन
िनत्यसमासः । अयं न िह वाक्येन संज्ञा गम्यते इित।
न्यासकृ ता �ितपा�दत ननु �ितभू इित संज्ञा इयं त�।
�कमन्तर�हणेन संज्ञायािमित व��म् । न 13 एतत् ��ता
संज्ञा-शब्दः भवित। �सादटीकाया वालमनारमायां च
िवचा�रतमिस्त 14 एक��िनवेिशन संज्ञाशब्दः इित ।
कै यटेन अवतप�रमाणं 15 संज्ञा इित उ�म्। नागशेन 16
इत्यतानुपूव�क� संज्ञा इित उ�म्।
न्यासकारोऽिप इत्यतानुपू�वर्क� संज्ञा 17 भवित इित
�ितपा�दतम्।
पािणनीय�ाकरणे
सू�संघटननोपायं
पुरस्कृ त्य
संज्ञासू�ाणामुपपादनं
ल�यी��यते।
य�
भाष्यकारः �कारचतु�यमािवष्करोित ।
तथािह१. य� तु अन्यत�घु यत् लघु सा संज्ञा ।
२. अनाकृ ितसंज्ञा आकृ ितमन्त संिज्ञनः।
३. आव��र्न्यः संज्ञा भविन्त ।
४. पूव��ा�रसंज्ञा परो�ा�रता संज्ञा।
11

12

13

14

16

�ितलक्षणसन्दभर् अनेकिवधमनुपपि�मासा� भाष्यकृ ता
िस�ािन्ततं संज्ञािधकारात् संज्ञा िसि�ः । एवं �कारे ण
सू�स्य �ाकरणत्विमित शा�ीयरहस्यमुरोरीकृ त्य सू�ाणां
रहस्य�ितपादनं सदा िवधीयते इित भाष्यकारस्याशय इित
�दक् ।
सहायक�न्थाः

इत्यस्य पा�रभािषकं स्व�पम्।
संज्ञासू�े संज्ञा इित अन्वथर्संज्ञामादाय �ितप�ं �ुत्पत्या

1.

कमर्साधनं, करणसाधनं, भावसाधनं चेित। अस्य शब्दस्य

2.

एत�ात्पय�

कै यट 98

नागेशौ 10
9

अनया इित संज्ञा इित अथर्दष्ृ �ा संज्ञा इित ि�िवधः।

3.

म.भा.- पृ.79

8.

म.भा., पृ. 80.

9.

म.भा.�. – 5.2. वा.

संस्कृ तभारती,

लघुशब्देन्दुशे�र

िम�िव�नाथः

प�सन्ध्यन्तः,

वैयाकरणिस�ान्तकौमुदी, �थमभागः, बालमनोरमा
तत्वबोिधनी टीका, मोितलाल बनारसीदास, �दल्ली,
२००५।

10

7.

दीिक्षतपुष्पा,

चौखम्बा संस्कृ त �ित�ान, �दल्ली १९९८ ।

अवयवानुसारी, अवयवाथार्नुसारी च, तदु�ं न्यासकृ ता 11
संज्ञाशब्दो िह ि�िवधो भवित। के िचत् अवयवाथार्नग
ु ता
यथा- स�पणर् । के िचत् तु िवपरीता। यथा- तैलपािय इित।

अ�ाध्यायीसू�पाठः,
नवदेहली, २०१० ।

स्वीकृ �तः �ाख्यातारः तदेव

साधयिन्त। सम्यक्ज्ञान-संज्ञा, सम्यक् ज्ञायते संज्ञा संज्ञायते

15

4.

वैयाकरणमहाभाष्यम्, डा. आचायर्सुयन
ु ः रामलाल
कपूर ��, रे विल, सोनीपत, २००८

12.

�. �ट. 2.1.44

13.

न्यासे – 3.2.79

14.

�.-वा.म. – 6.3.38

15.

� . 1.2.11

10.

म.भा. 3.4.2.11

16.

श.शे. व��ीिह�करण पृ. 115

11.

न्या. – 3.2.46

17.

न्यासे – 3.3.9
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वैयाकरण महाभाष्यम्, मीमांसकयुिधि�र, रामलाल
कपूर दृ�, रे विल, सोनीपत, २००८

6.

वाक्यपदीयम् �हलकाण्डम् �ी वामदेव आचायर्,
चौखम्बा कृ ष्णदास संस्कृ त अकादमी, वाराणसी,
१९८७

7.

महाभाष्यम्,

सम्पादक:-

�ीगु��सादशा�ी,

राि�यसंस्कृ तसंस्थानम्, नइ देल्ली, २००६
8.

वैयाकरणिस�ान्तकौमुदी, �ाख्याकार पं. रामचन्�
झा चौखम्बा कृ ष्णदाम संस्कृ त अकादमी, वाराणसी

9.

कािशकावृि�ः, चौखम्बा कृ ष्णदास संस्कृ त अकादमी,
वाराणसी २२१००१

10.

परमलघुमञ्जूषा, �ाख्याकारः सम्पादकश्च- डा
जयशङ्करलाल ि�पाठी, चौखम्बा कृ ष्णदास संस्कृ त
अकादमी, वाराणसी २२१००१।

11.

वैयाकरणिस�ान्तकौमुदी,

�ाख्याकार

गोपालद�पाण्डेय, चौखम्बा गदास संस्कृ त अकादमी,
वाराणसी २२१००१।
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