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िाराांश  

व्याकरणशास्त्रस्य विकाशोऽष्टाध्याययााः पूिवमवप ििविो भािेन आिीि्।अष्टाध्याययाां प्रयुक्ााः बहिाः शब्दा आचाययाः पूिवमवप 

स्िग्रन्थेषु िेष्िेिाथेषु िविन्नेषु चाथेषूक्ा इवि दशृ्यन्िे। काश्चन पावणनीयिांज्ााः या ििवन्िे िादशेृषु िांज्ाशब्देषु 

विभाषािांज्ा अत्र विचारणीया भिवि।‘न िेवि विभाषा’ इत्यष्टाध्याययाम्।विभाषाशब्दाः न अव्ययवमत्येकां  

मिम्।।िामान्यिाः विकृिा भाषा विभाषा इत्याशयेन केचन आधुवनकााः विद्ाांिाः प्रचक्षन्िे।प्राविशाख्ये विभाषाशब्दाः 

विकल्पिाची एि।पावणवनना िादशृााः बहिाः शब्दााः प्रयुक्ााः ये व्याकरणशासे्त्र पाररभावषकत्िेन लौकककाथवबोधकत्िेन 

चोपलभ्यन्िे। 

 
कूटशब्दााः- अष्टाध्यायी, विभाषा, अव्ययम्, िांज्ाशब्दााः, व्याकरणशास्त्रम् । 

 
प्रस्िािना 

लोकव्यिहारान्िर्विानामकृवत्रमाणाां शब्दानाां शासे्त्र िांज्ात्िेन व्यिहाराते्तषाां 

लोकशास्त्रोभयव्यिहारविषयत्िमवस्ि। परन्िु कृवत्रमिांज्ानाां शासै्त्रकव्यिहारविषयत्िवमवि परस्परां ियोभेदो 

विज्ािुां शक्याः। ित्र काश्चन पावणनीयिांज्ााः िथा ििवन्िे यास्िािि् लोके व्यिवियमाणा अवप िामान्यिाः 

वभन्नस्िरूपााः वभन्नाथवबोधकााः िा िवन्ि।  

महर्षवपावणनीयाष्टाध्याययाां प्रयुक्ााः बहिाः शब्दााः पूियराचाययरेि विवभन्नेषु ग्रन्थेषु प्रयुक्ााः आिन्।िेषु शब्देषु 

केचन शब्दााः िेष्िेिाथेषु पावणवननावप प्रयुक्ााः केचन िविन्नेष्िथेष्िष्टाध्याययाां प्रयुक्ााः दशृ्यन्िे। अष्टाध्याययााः 

पूिवमवप व्याकरणशास्त्रस्य विकाशाः ििविो भािेन आिीि्।अि एि स्िग्रन्थे पावणवनाः िदा िदा िेषाां 

िेषामाचायावणाां नामावन उच्चारयामाि 1  । पावणवनव्याकरणे प्रयुके्षु विवभन्नेषु िांज्ाशब्दषुे केचन शब्दााः 

पूिविि् प्रयुक्ााः 2  । केचन पावणन्यवभमिेष्िेिाथेषु प्रयुक्ााः।िादशृेषु िांज्ाशब्देषु विभाषािांज्ा अत्र 

विचारणीया भिवि। 

विभाषाशब्दस्य प्रयोर्ाः िांस्कृििाङ्मये पूिवमवप प्रयुक्ाः। िामान्यिाः विकृिा भाषा विभाषा इत्याशयेन केचन 

आधुवनकााः विद्ाांिाः जनिामान्यस्य भाषाां विभाषाां प्रचक्षन्िे। परन्िु िांस्कृििावहत्ये विभाषाशब्दाः विकल्पाथे 

प्रयुक्ाः दशृ्यिे।िायुपुराणे ‘वि’उपिर्वपूिवकाः ‘भाष्’ धािुाः कमववण प्रयुक्ाः।िथा वह- ‘िस्माि् वििस्िान् मािवण्डाः 

पुराणज्ैर्िवभाष्यिे’ 3  अथावि् वििस्िान् ‘मािवण्ड’ शब्दनेावप पुराणित्त्िजै्व्यविवियिे।िस्माि् वििस्िान् 

विकल्पेन मािवण्डशब्दिाच्योऽवप भििीवि फवलिाथवाः। िैवत्तरीयप्राविशाख्येऽवप ‘िेवि िैभावषक’ 4 इवि िूत्रां 

दशृ्यिे।ित्र पदक्रमिदनभाष्ये ‘िा शब्दो विभाषायाां भिवि, यत्र यत्र िा शब्दाः श्रूयिे ित्र ित्र विभाषायावमवि 

िेकदिव्यम्’ इत्युक्म्।िस्माि् प्राविशाख्येऽवप विभाषाशब्दाः विकल्पिाची एि। स्कन्दपुराणस्य 

                                                           
1) लोपाः शाकल्यस्य, पा.अ. 8.3.19 

 ऋिो भारद्ाजस्य, पा.अ. 7.2.63 

2) िमाििांज्ा, कारकिांज्ाप्रभृियाः 

3) िा.पु. उत्तरार्द्वम्, 23-29, पृ.141 

4) िै.प्रा. 22-7 
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प्रभािक्षेत्रमाहात््यिणवने ित्रत्यानाां स्त्रीणाां विषये एिमुक्म्- 

‘दशेभाषाविभावषण्यो रामामण्डलमध्यि’ 5  इवि। अत्र दशृ्यमानाः ‘वि’ 

उपिर्वपूिवको ‘भाष्’ धािुाः न विकल्पबोधक अवप िु िचनपरक एि। 

अथावि् दशेभाषाां िदन्त्याः िााः वस्त्रयाः आिवन्नवि। अत्र 

दशेभाषाशब्दिाहचयावि् व्युपिर्वपूिवको ‘भाष्’ धािुाः िाधारणजनस्य 

व्यािहाररकी भाषा इवि िकु्ां  न शक्यिे।यिो ह्यत्र व्युपिर्वपूिवको भाष् 

धािुाः भाषणमात्राथवकाः, न िु िादशृाथवकाः।िवस्मन्नेि स्कन्दपुराण े

कथायााः विशेषणत्िेन ‘विभाषाभूवषिा’ इत्येिादशृाः शब्दाः प्रयुक्ाः दशृ्यि े
6। परन्िु ित्र कवस्मन्नथे विभाषाशब्दाः प्रयुक् इवि वनणेिुां न शक्यिे। 

अथाप्ययां विभाषाशब्दाः न विकल्पिाचीवि िकु्ां  शक्यम्। 

भरिमुवनप्रणीिे नाट्यशासे्त्रऽवप विभाषाशब्दाः दशृ्यिे 7 । परन्िु ित्र 

विभाषाशब्दाः आरण्यकानामाभीराणाञ्च व्यािहाररकभाषायााः बोधकाः 

ििविे। आवपशवलाः अवप स्िव्याकरणग्रन्थे विकल्पाथे विभाषाशब्दस्य 

प्रयोर्ां कृििावन्नवि ‘मन्यकमवण्यनादरे विभाषाऽप्रावणषु’ इवि िूत्रिृते्ताः 

कावशकायााः टीकायाां पदमञ्जयाां वलवििम् 8  । परन्िु पावणवनकृिस्य 

शब्दानुशािनस्य िाधुशब्दान्िाख्यानपरकत्िेन ित्र िादशृाः 

अपभ्रांशशब्दाः न विचायविे।अिाः पावणनेाः विभाषाशब्दाः विवशष्टाथवपरकाः। 

ि च िक्ष्यिे 9 । 

विभाषाशब्दाः न अव्ययवमत्येकां  मिम्।यिो वह ‘विभाषया विभाषायाां 

िा’ इत्येिेषाां विवभन्नविभवक्कानाां शब्दानाां व्यिहाराः दशृ्यिे। अयमेि 

विषयाः विद्धान्िकौमुद्ााः बालमनोरमाख्यायाां टीकायाां स्पष्टीकृिाः -

‘विभाषाशब्दस्त्िव्ययवमवि न भ्रवमिव्यम्, न िेवि विभाषायावमवि 

भाष्यप्रयोर्ाि्’। विभाष्यिे विकल्प्येन इवि विभाषा, ‘र्ुरोश्च हलाः’ 

इत्यप्रत्ययाः 10 ।’ परन्िु यथा मन्त्रे काठके छन्दवि िांज्ायाां –इत्येिादशृााः 

शब्दााः प्रयुक्ााः िद्ि् विभाषायावमवि िूत्रकारेण कुत्रावप कुिो नोक्म् ? 

िस्माि् ज्ायिे विभाषाशब्दाः विशेषरूपायााः भाषायााः बोधको न 

भिवि। विभाषापदघरटिानामष्टाध्यायीिूत्राणाां पयविेक्षणेन एिज्ज्ज्ायि े

यि् कुत्रावप विभाषाशब्दस्य विभक्त्यन्िरे प्रयोर्ो न दशृ्यिे यद्वप 

भाष्ये विभाषायावमवि प्रयोर्ोऽवस्ि।र्णरत्नाकरस्य मिे विभाषाशब्दाः 

अव्ययां भिवि 11 । पावणवनप्रमाणत्िने स्िीकृत्य एिि् प्रत्येिुां शक्यिे यि् 

विभाषाशब्दाः अव्ययम्। 

पावणवनना िादशृााः बहिाः शब्दााः प्रयुक्ााः ये व्याकरणशासे्त्र 

पाररभावषकत्िेन लौकककाथवबोधकत्िेन चोपलभ्यन्िे।यथा र्ुणशब्दाः 

पावणवनना पाररभावषकत्िेन ‘आद ् र्ुण’12  इत्याकदषु िूत्रेषु व्यिहृिाः। 

परन्िु ‘िोिो र्ुणिचनाि्’ 13  ‘विभाषा र्ुणेऽवस्त्रयाम्’ 14  इत्याकदषु 

र्ुणशब्दाः लोकप्रविद्धर्ुणबोधकाः। एिमेि अभ्यािशब्दाः स्िाङ्र्शब्दाः 

ि्बुवद्धशब्दाः नदीशब्दाः युिशब्दाः उपपदशब्दश्च उभयाथे प्रयुक्ाः। 

विभाषापदघरटिेन िूत्रेण वनष्पद्मानां रूपां ििवथा िैकवल्पकां  

भिवि।अस्यामालोचनायाां विभाषाशब्दस्य पाररभावषकत्िां 

लौकककाथवबोधकत्िञ्च ऐविहाविकग्रन्थानािल्बनेन 

विचाररिम्।विभाषा िा अन्यिरस्यावमवि पदघरटिेभ्याः िूत्रेभ्यो 

वनष्पन्नााः शब्दा अिश्यमेि शुद्धिैकवल्पकााः भिन्िीवि 

                                                           
5) स्क.पु. प्रभािक्षेत्रमाहात््यम् 313-66 

6) ित्रैि, 01-19 

7) ना.शा. 18-48 

8) प.म. 2.3.17 

9) द्रष्टव्य, विभाषापदाथवविचाराः, पृ. 23 

10) िै.वि.कौ. िा- 3280 

11) िि् फट् किवच्चररात्राय विभाषेवि नचेि् पुनाः । 

आाः शप्िमुपजोषां िोरठािाडाां स्िरादयाः ।।र्. 1-9 

12) पा.अ.- 6.1.87 

13) ित्रैि- 4.1.44 

14) ित्रैि- 2.3.35 

िकु्मशक्यम्।ि्भििस्ित्राचायववनयमनां वस्थिम्।परन्िु िस्य 

वनयमनस्याव्यिहायवत्िाि् पावणवनना िेषामाचायावणाां नामोल्लेिो न 

कक्रयिे यिाः िवस्मन् िमये िाः वनयमोऽव्यिहायवाः भिेि्। 
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