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पाझिझननये ‘अनझि ि’ सतू्रस्य नञर्थसमीक्षा 

 

उत्तम-माझ िः 

 

प्रबतधसारिः 

भगिता पाझिझनना झिरझिताष्टाध्यायीग्रतर्े “अनझि ि” इझत अष्टमाध्यायस्य ितुर्थपादस्य 

सप्ताशीझततमं सूत्रम ्। अझस्मन् सूत्रे ‘अनझि,’ ‘ि’ इझत पदद्वयं ितथते । ‘अनझि’ इत्यनेन पदने झनषेधिः 

क्रियते । अतिः ‘अनझि’ इत्यत्र न अि् = अनि् तझस्मन् अनिीझत नञ्समासिः । सूत्रे अझस्मन् 

झिझधिाक्यं झनषेधिाक्यं ि झिद्यते । झिझधिाक्यस्यार्ो भिझत- अिोऽव्यिझितपरस्य यरिः स्र्ान ेद्व े

िा भितिः । झनषेधिाक्यस्यार्ो भिझत- अिोऽव्यिझितपूिथस्य यरिः स्र्ाने द्व े न भितिः । नञर्थिः 

झद्वझिधो ितथते- पयुथदासिः प्रसज्यप्रझतषेधश्च । “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रे कझस्मन्नर्े झनषेधिः 

झिधीयते। तझस्मन् झिषये िैयाकरिानां मध्ये पारस्पाररकं िैमत्यं प्रकरितम् । मिाभाष्यकारिः 

काझशकाकारिः प्रक्रियाकौमुदीकारश्च पयुथदासपक्षिः समर्र्थतिः । अपरे तु शेखरकारिः 

झसद्धाततकौमुदीकारिः बािमनोरमाकारिः प्रदीपकारश्च प्रसज्यप्रझतषेधपक्षिः समर्र्थतिः । अतिः 

कझस्मन्नर्े झनषेधो कतथव्यिः तझस्मन् झिषये िैयाकरिानां मध्ये िैमत्यं पररिक्ष्यते । अतिः प्रबतधेऽझस्मन् 

िैयाकरिानां मध्ये िैमत्यमुझलिख्य “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रे नञर्थसमीक्षा प्रदीयते । 

 

कूिशबदािः अनि्, झनषेधिः, पयुथदासिः, प्रसज्यप्रझतषेधिः, अत्यतताभाििः, अतयोतयाभाििः, समस्तिः, 

असमस्तिः 

 

प्रस्तािना 

“पुरुषस्य झनितथकं िाक्यं झनषेधिः। झनषेध-िाक्यानामनर्थिते-ुक्रिय-झनिृझत्त-

जनकत्िेनैिार्थित्त्िात ् ।”1 झनषेधार्े नञ् इझत अव्ययं प्रयकु्तम्। िैयाकरिानां मते पयुथदासिः 

प्रसज्यप्रझतषेधश्च भेद ेनञ् झद्वझिधिः । एिमुक्तम-  

 

“द्वौ नञौ समनुख्यातौ पयुथदासप्रसज्यकौ । 

पयुथदासिः सदगृ्ग्ग्रािी प्रसज्यस्तु झनषेधकृत् ।।”2 

 

पयुथदासो नञ् आरोपझिषत्िं द्योत्यम्। अतिः “आरोझपतत्ि ंनञ्द्योत्यं न ह्यसोऽप्यझतसिथित”्3 

उझक्तररयं संगच्छते । 

                                                            
1 अर्थसंग्रििः, पृष्ठा ९७ । 

2 परमिघुमञ्जूषा, झनपातार्थझनरूपिम्, भािप्रकाझशकािीका, पृष्ठा १५९ । 

3 िैयाकरिभूषिसारिः, काररका ४० । 
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आरोपझिषयद्योतकत्िि नञा समझभव्याहृताझन याझन 

पदाझन तेषामारोझपतं यद्प्प्रिृझत्तझनझमत्तं तद्बोधकत्िे 

तात्पयथग्रािकत्िम्। यर्ा ‘अब्रह्मििः आगच्छझत’ इत्यत्र 

‘अब्राह्मििः’ पदस्यार्ो भिझत ‘न ब्राह्मििः’ । अत्र 

ब्राह्मिस्याभािे आरोझपतब्राह्मित्ििान् 

क्षझत्रयाक्रदररझतबोधिः। पयुथदासस्र्िे प्रिृझत्तझनझमत्तारोपो 

भिझत । अयं िारोपिः सदशृे एि भिझत । 

आरोपझिषयत्िरूपो नञर्थिः शबदिृत्त्या प्रतीयते क्रकततु 

सादशृ्यप्रतीझतस्तु अर्थत एि भिझत, सदशृे एिारोपाक्रदझत 

बोध्यम् । अतोऽब्राह्मि इत्यनेन पदने ब्राह्मिसदशृिः परततु 

ब्राह्मिझभन्नं क्षझत्रयाक्रद बोधिः।  

पयुथदासप्रझतषधेे झिधेिः प्राधातयं प्रझतषधेस्य 

िाप्राधातयमुत्तरपदने सि नञिः झस्र्झतिः । तदकु्तम-् 

 

“प्राधातयं तु झिधेयथत्र प्रझतषधेेऽप्रधानता । 

पयुथदासिः स झिज्ञेयो यत्रत्तरपदने नञ् ।।”4 

 

अझप ि समस्त एि पयुथदासस्य झिषयिः । यर्ा- अब्राह्मििः, 

अघििः, अनदुरा प्रभृतिः। क्वझश्चत्तु समासो झिकलपाद ्

असमासेऽझप पयुथदासो भिझत । यर्ा-घििः अपिो 

भितीत्यर्थके घिो न पि इत्याद ै पयुथदासो भिझत । 

पयुथदासार्ो नञ्षझविधिः, यर्ा-  

 

“तत्सादशृ्यमभािश्च तदतयत्ि ंतदलपता । 

अप्रशस्त्यं झिरोधश्च नञर्ाथिः षि् प्रकीर्त्तथतािः ॥”5 

 

यर्ािमे उदािरिाझन १. अनश्विः = अश्वसदशृिः २. अपापम् 

= पापाभाििः ३.अमनषु्यम ् = मनुष्यझभन्नम ् ४.अनुदरा = 

ईददुरझिष्टा ५.अब्राह्मििः = अप्रशस्तब्राह्मििः ६.असुरिः = 

सुरझिरुद्धिः । अत्र काररकोक्तषु षिर्ेषु अभाििः 

प्रसज्यप्रझतषेधस्र्िे प्रतीयत।े यर्ा- अपापम् = पापाभाि 

इत्यर्थिः । पयुथदासस्र्िे अतये पिार्ाथिः प्रतीयतते इझत बोध्यम् 

। मिर्षथपाझिना “आतोऽनुपसगे किः”(३/२/३) इत्यत्र 

‘अनुपसगे’ पयुथदासपक्षिः स्िीकृतिः । मिाभाष्यकारेि 

“सुडनपुंसकस्य” (१/१/४२) इत्यत्र ‘अनपुंसकस्य’ पद े

पयुथदासपक्षिः समर्र्थतिः । तनेोक्तम-् “नायं प्रसज्यप्रझतषेधिः 

नपुंसकस्य नेझत । ककं तर्िथ ? पयुथदासो य ंयदतयन्नपुंसकाक्रदझत 

।”6 

                                                            
4 परमिघुमञ्जूषा, झनपातार्थझनरूपिम्, भािप्रकाझशकािीका, पृष्ठा 

१५९ । 

5 परमिघमुञ्जषूा, झनपातार्थझनरूपिम्, पृष्ठा१५९ । 

6 “सुडनपुंसकस्य” (१/१/४२) सूत्रस्य व्याकरिमिाभाष्यम् । 

यत्र झिधेरप्राधातयं प्रझतषेधस्य प्राधातयं तत्र 

प्रसज्यप्रझतषेधकत्िम्, प्रसज्यप्रझतषेधे क्रियया सि नञस्य 

सम्बतधो भिझत । एिमुक्तम्- 

 

“अप्राधातय ंझिधेयथत्र प्रझतषेधे प्रधानता । 

प्रसज्यप्रझतषेधोऽयं क्रियया सि यत्र नञ् ।।”7 

 

तत्र प्रसज्यप्रझतषेधो भिझत “यत्र क्रियापदने नञिः सम्बतधो 

िाक्यभेदश्च ।”8 “प्रसज्यप्रझतषेधोऽयं क्रियया सि यत्र नञ् 

।” 9  अत्र क्रिया ग्रििं गुिस्यप्यपुिक्षिम् । अतो 

भाष्यकारेिोक्तम-् “प्रसज्यायं क्रियागिु ै ततिः पश्चाझन्निृत्त्तं 

करोझत” 10  अर्ाथत् क्रियाभािे प्रसज्यप्रझतषेधो झिधीयते 

अर्ैि गुिाभािेऽझप प्रसज्यप्रझतषेधो प्रतीयत े । 

गुिस्योदािरिम-् “नास्माकमेकझप्रयझमझत” 11  अत्र 

एकत्िसंख्यायािः प्रझतषेधेन बहुत्िाक्रदसंख्याततरप्रतीझतभथिझत 

। तदकंु्त कैयिेन-“अत्रैकत्िसंख्याप्रझतषेधादिे 

संख्याततरयुक्तिस्तपु्रतीझतिः।” 12  क्रियोदारिम-् “अनझि ि” 

(८/४/४७),“अकत्तथरर ि कारके” (३/३/१९) इत्यत्र नञ् 

क्रियया सि सम्बतध्यते। 

समस्तोऽसमस्तो भेद े प्रसज्यप्रझतषेधनञो झद्वझिधिः13 । ननु 

समासे प्रसज्यप्रझतषेधे क्रकम्मानमत आि- “तत्र झिशेष्यतया 

क्रियातियझनयमात् सुबततेनासामर्ेऽझप 

‘असूयथििाियोिः(३/२/३६) इत्याक्रदज्ञापकात् समासिः।” 14 

अत्रेद ं बोध्यम- सूयथ न पश्यततीत्यर्े ‘असूयथम्पश्या’ इत्यत्र 

असूयोपपदात ् दशृ्धातोिः खश्-झिधानं करोझत। तन्न 

सम्भिझत, नञर्थस्य झिशेष्यतया दझृशक्रियायामतियात् 

सुबततेन सूयथशबदनेातियाभािात् सामर्थयाथभािेन तदप्राप्तेिः। 

सुबततेन सूयथशबदनेातियाभािात् समासाभािात् 

“असूयथििाियोदृथझशतपोिः”(३/२/३६) इत्यनेन असूयोपपदात ्

दशृ्धातोिः खश-्झिधानं व्यर्थम्, व्यर्ीभूय ज्ञापयझत सुबततेन 

सूयथशबदनेातियाभािेऽझप समासिः । समसस्र्िीयस्य तु 

प्रसज्यप्रझतषेध-नञोऽत्यतताभािोऽर्थिः15, असमासस्र्िीयस्य 

                                                            
7 परमिघमुञ्जषूा, झनपातार्थझनरूपिम्, भािप्रकाझशकािीका, पृष्ठा 

१५९ । 

8 िाक्यपदीयम्, िाक्यकाण्डम्, ८५ काररकाझस्र्तो ििेाराजिः । 

9 परमिघमुञ्जषूा, झनपातार्थझनरूपिम्, भािप्रकाझशकािीका, पृष्ठा 

१५९ । 

10 “नञ”् (२/२/६) सूत्रस्य व्याकरिमिाभाष्यम् ।  

11 परमिघुमञ्जूषा, झनपातार्थझनरूपिम्, पृष्ठा१६२। 

12 “नञ”् (२/२/३) सूत्रस्य प्रदीपिीका। 

13 “प्रसज्यप्रझतषेधस्तु समस्तोऽसमस्तश्चेझत झद्वझिधिः।” परमिघुमञ्जषूा, 

झनपातार्थझनरूपिम्, पृष्ठा१५९ । 
14 परमिघुमञ्जूषा, झनपातार्थझनरूपिम्, पृष्ठा१६२ । 

15 “तादात्म्यतेरसम्बतधाभािोऽत्यतताभाििः।” परमिघुमञ्जषूा, 

झनपातार्थझनरूपिम्, पृष्ठा१५९ । 
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प्रसज्यप्रझतषेध-नञोऽत्यतताभािोऽतयोतयाभािश्च 16  । 

समस्तनञोऽत्यतताभािस्योदािरिम-् ‘असूर्ययथम्पश्यािः 

राजदारािः’ इझत । सूयथ-कमथकदशथनप्रझतयोझगकाभािततिः 

राजदारा इत्यर्थिः । असमस्तनञोऽत्यतताभािस्योदािरिम-्

‘गेि े घिं नाझस्त’ इत्यत्र घिाझभन्नाश्रयकाझस्तत्िाभाि इझत 

रीत्या बोधिः । असमासस्र्िीयस्य 

पयुथदासोऽतयोतयाभािस्योदािरि्- ‘घिो न पििः’ इत्यत्र 

आरोझपतपित्ििान् घि् इझत शाबदबोधिः । अतिः 

पयुथदासप्रसज्यप्रझतषेधो झिषये यद ् झनयमो ितथते । 

तदानुसारे कझस्मन्नर्े “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्र े नञ् 

झिधीयते तझद्विायथम्। “अनझि ि” (८/४/८७) इत्यत्र न अि् 

= अनि्, तझस्मन् अनिीझत नञ्तत्पुरुषसमासो17 झिधीयते । 

अतिः “अनझि ि” (८/४/८७) इत्यत्र ‘अनि्’ इझत पद े नञ् 

कझस्मन्नर्े व्यिहृतम् ? पयुथदासार्े प्रसज्यप्रझतषेधार् े िा 

इझत प्रश्निः सञ्जातिः । िैयाकरिानां मध्य ेपारस्पाररकं िैमत्यं 

प्रकरितम ् । मिाभाष्यकार-काझशकाकार-

प्रक्रियाकौमुदीक्रदनां िैयाकरिानां पयुथदासार्थिः स्िीकृतिः । 

शेखरकार-झसद्धाततकौमुदीकार-बािमनोरमाकार-

प्रदीपकाराक्रदनां िैयाकरिानां प्रसज्यप्रझतषेधार्थिः स्िीकृतिः। 

अतिः प्रबतधेऽझस्मन् िैयाकरिानां मध्य े िैमत्यमुझलिख्य 

“अनझि ि” (८/४/८७) सूत्र ेनञर्थसमीक्षा प्रस्तूयत े। 

“अनझि ि” (८/४/८७) इत्यत्र “यरोऽनुनाझसकेऽनुनाझसको 

िा” (८/४/४५) इत्यतिः ‘यरिः’ इझत षष्यततं ‘िा’ इझत 

अव्ययं पद ंिानुितथते । “अिो रािाभयां द्व”े इत्यतिः ‘अििः’ 

इझत पिम्यततं ‘द्व’े इझत प्रर्मातत ं पद ं िानुितथते । अतिः 

सूत्रशरीरं भिझत- ‘अििः यरिः द्व ेिा अनझि ि’ इझत । अििः 

परस्य यरो द्व ेिा स्तो नत्ििीझत सूत्रार्थिः । उदािरि ंयर्ा- 

‘सुधी + उपास्यिः’ इत्यिस्र्ायां “तझस्मझन्नझत झनर्दथष्ट ेपूिथस्य” 

(१/१/६६), “स्र्ानेऽततरतमिः” (१/१/५०) इझत 

सूत्रद्वयसिकारेि “इको यिझि” (६/१/७७) इत्यनेन 

ईकारस्य यकारे ‘सुध् य् उपास्यिः’ इझत जाते झिकलपे “अनझि 

ि” (८/४/४७) सूत्रस्य प्रिृझत्तभथिझत । अतो उकारोत्तरिती 

‘यर्’ प्रत्यािरििथस्य धकारस्य द्व े भिझत, अिोऽभािे । ‘न 

अि् = अनि्’ इत्यत्र नञ् पयुथदासार्े प्रसज्यप्रझतषेधार्े िा 

इझत शङ्का । यक्रद पयुथदासार्ोऽझभप्राय े ‘अि् यरो द्व े िा 

िझि परे’ इझत सूत्रार्ो भिझत । प्रसज्यप्रझतषेधार्े अििः 

परस्य यरो द्व ेिा स्तो नत्ििीझत सूत्रार्ो भिझत । अतिः ‘सुध् 

य् उपास्यिः’ इत्यत्र धकारस्य झिकलपे झद्वत्िे ‘सुध ् ध् य ्

उपास्यिः’ इझतझस्र्ते “ िा ंजश ् झश” (८/४/५३) इत्यनेन 

धकारस्य दकारे ‘सुद्प्ध्युपास्यिः’ इझत रूपसाधने काझप 

समस्या नाझस्त । 

परततु मिाभाष्यकारेि अिसान े झद्वत्िझिधानार्ं 

पयुथदासप्रझतषधेार्थिः स्िीकृतिः । पयुथदासार्थिः स्िीकारे 

                                                            
16 “तादात्मसम्बतधाभािोऽतयोतयाभाििः।” तदिे 

17 “नञ”् (२/२/६) 

“अिसाने ि” 18  इझत िार्त्तथकस्य प्रयोजनमािश्यकम ् । 

अतोऽनेन िार्त्तथकेन झिकलपे िाक्क् िाक्, त्िक्क् त्िक्, स्रक्क् 

स्रक् इत्याक्रद रूपं झसद्धम्19 । परक्षिे िार्त्तथकं प्रत्याख्यनं 

कृतम्। भाष्यकारेिोक्तम्- “न िक्तव्यम् । नायं 

प्रसज्यप्रझतषेधिः -‘अझि ने’झत । ककं तर्िथ पयुथदासोऽयं 

‘यदतत्यदि’ इझत।” 20  परतत ु मिाभाष्याकारस्य अझस्मन् 

िाक्ये असङ्गझतरझस्त। िस्तुतिः “नाय ं पयुथदासिः, 

प्रसज्यप्रझतषेधोऽयम-्‘अझि ि’ । ‘यदतत्यदि”21 इझत पाठिः 

करिीयिः। अझस्मन् प्रसङ्गे प्रदीपकारेिोक्तम-् “पाठोऽय ं

िेखकप्रमादान्नष्ट,-पयुथदासे ह्यच्सादशृस्य ििाथततरस्य 

झनझमत्तत्िेनोपादिसाने झद्विथिनस्याऽप्रसङ्गात ् । तस्मात् 

नायं पयुथदासो यदतयदि इझत । ककं तर्िथ - 

प्रसज्यप्रझतषेधोऽझि ने’त्यय ं पाठिः ।” 22  प्रदीपकारेि 

मिाभाष्यकारस्य मतं समािेिनं कृत्िा प्रसज्यप्रझतषेधिः 

स्िीकृतिः । तेनोक्तम-्“तत्र प्रसज्यप्रझतषेधे झिझधरनुमीयते । 

अि उत्तरस्य यरो नूनं झद्विथिनं सिथत्राझस्त यतोऽझि 

प्रझतझषध्यते। एिं िाऽनैझमझत्तककं झद्विथिनमिसानेऽझप 

भिझत । िेत्यझधकाराच्च िा भिझत ।”23 

कझशकाकारेिोक्तम्- “अनच्परस्य अि उत्तरस्य यरो द्व े िा 

भितोऽनझि परतिः ।” 24  अनेन व्याख्यया पयुथदासपक्षिः 

समर्र्थतिः । पयुथदसाश्रयिादिे िाक् िाक्क्, त्िक् त्िक्क्, षि् 

षवि्, तत् तत्त् इत्यादयिः झद्वत्िझिधानार्थम् “अिसाने ि यरो 

द्व े भित इझत िक्तव्यम्” 25  इझत िार्तथकमङ्गीकृतम ् । 

तयासकारेि काझशकाकास्य मतं समर्र्थतम् । तेनोक्तम-् 

“प्रसज्यप्रझतषेधे सझत प्रझतपझत्तगौरिभयात् पयुथदाश्रयिम् 

।” 26  पदमञ्जकारेि पयुथदासाश्रयिात ् अिसाने 

झद्वत्िझिधानार्ं िार्त्तथकं प्रारबधम्, प्रसज्यप्रझतषेधे तु परस्य 

झनझमत्तस्यानश्रयिात् ‘िा’ इझत प्रझतपाद्य प्रसज्यप्रझतषेधपक्षे 

आग्रििः प्रकरितिः ।27 

                                                            
18 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रे व्याकरिमिाभाष्यझस्र्तो िार्तथकम् । 

19 “अिसाने ि द्व ेभित इझत िक्तव्यम्। िाक्क् िाक् । त्िक्क् त्िक् । 

स्रक्क् स्रक् । तत्तर्िथ िक्तव्यम् ।” “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य 

व्याकरिमिाभाष्यम् । 

20 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य व्याकरिमिाभाष्यम् । 

21 व्याकरिमिाभाष्यम्(अष्टमोऽध्यायिः), सम्पादकिः 

िररनारायिझतिारी, पृष्ठा ३३२ । 

22 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य प्रदीपिीका । 

23 तदिे 

24 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य काझशकािृझत्तिः । 

25 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य काझशकािृझत्तझस्र्तो िार्तथकम ्। 

26 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य तयासिीका । 

27 “पयुथदासाश्रयिाक्रददमारबधम । प्रसज्यप्रझतषधेे तु परस्य 

झनझमत्तस्यानाश्रयिाद ्‘िा’ इत्यझधकाराझत्सद्धम् ।” “अनझि ि” 

(८/४/८७) सूत्रस्य पदमञ्जरीिीका । 
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प्रक्रियाकौमुदीकारेि “अनझि ि”(८/४/८७) इत्यत्र न अि ्= 

अनि्, तझस्मन् अनिीझत नञ्समासे नञर्थिः पयुथदासपक्षिः 

समर्र्थतिः । तनेोक्तम-्“ अििः परस्य यरोऽनझि परे द्व े स्तिः 

।”28 अनिीझत पदने तझिन्न ंतत्सादशृ्यम ्अर्ाथत् अझज्भन्नम् 

अच्सादशृ्यझमझत पयुथदासपक्षिः अङ्गीकृतिः। 

प्रकाशकारेिोक्तम- “अनिीझत यक्रद पयुथदासिः स्यात्ततो 

‘नझञियुक्तमतयसदशृाझधकरिे तर्ाह्यर्थगझतिः’ (परर0 ७५) 

इझत तयायादझज्भन्नेऽच्सदशृे िि े ििीत्यर्थिः स्यात्ततो 

िाघिाद्धिीत्येि िदते् । तस्मात्प्रसज्यप्रझतषेधोऽयम् अझि 

नेझत ।”29 अर्ाथत् उक्तपररभाषानुसारं नञ्युकं्त इियुकं्त पदं 

तझिन्ने तत्सदशृेऽर्े ितथते। यर्ा- ‘अब्राह्मिोऽयम्’ इत्यनेन 

पयुथदासस्र्िे ब्राह्मिझभन्न े ब्राह्मिसदशृे क्षझत्रयाक्रदररझत 

बोधिः । अतोऽनिीत्यत्र पयुथदासपके्ष अझज्भन्नेऽच्सदशृे 

ििाक्रदररझत बोधिः, तर्िथ िाघिात् “िझि ि” इझत सूत्रं 

कतथव्यम् । परततु एिं न कृतम् । तस्मात्प्रसज्यप्रझतषेधोऽयम् 

। इतोऽझप प्रकाशकारेिोक्तम्- “असूयथििाियोिः’(३/२/३६) 

इझत ज्ञापकादसमर्ेनाझप नञिः समासिः। तेनािसानेऽझप झद्वत्िं 

भिझत । िाक्क् त्िक्रिझत।”30 अतिः प्रकाशकारेि पयुथदासो 

दोषं प्रदश्यथ प्रसज्यप्रझतषेधपक्षोऽङ्गीकृतिः । 

भट्टोझजदीझक्षतने अनिीत्यत्र प्रसज्यप्रझतषेधपक्षिः अङ्गीकृतिः 

। “अििः परस्य यरो द्व े िा स्तो न त्िझि” 31  इत्यनने 

प्रसज्यप्रझतषेधपक्षिः स्पष्टतया पररिझक्षता । दीझक्षतेन यक्रद 

पयुथदासप्रझतषधेार्थिः समर्र्थतिः तर्िथ झिझधप्रधानं 

झनषेधोऽप्रधान ं इझत बोधिः । पयुथदासप्रझतषेधपक्षे 

अझज्भन्नेऽच्सदशृे ििाक्रदररझत बोधो भिझत । 

पयुथदासप्रझतषधेपक्षे िाघिोऽझप भिझत । ‘अनझि’ 

त्र्यक्षरझिझशष्ट ं ितुमाथत्रायकु्ति पदझमदम्, परततु ‘िझि’ 

द्व्यक्षरझिझशष्ट ं झत्रमात्रायुक्ति । तर्िथ एकमात्रािाघिोऽझप 

भिझत । अतिः पाझिझनना ‘अनझि ि’ इझत सूत्रं झििाय ‘िझि 

ि’ इझत सूत्र ं कतथव्यम् । तर्िथ अिसाने रामात्/रामाद ् इझत 

पदस्य पिम्यैकििने झिकलपे तकारस्य झद्वत्िझिधाने 

समस्या झिद्यते । ‘राम’ शबदस्य पिम्यैकििने ‘ङझस’ प्रत्यये 

अनुबतधिोपे ‘राम अस्’ इझत झस्र्ते 

“िाङझसङसाझमनात्स्यािः” (७/१/१२) इत्यनेन ‘ङझस’ स्र्ाने 

‘आत्’ आदशे े ‘राम आत्’ इझत जात े “अकिः सििथ दीघथिः” 

(६/१/१०१) इत्यनेन दीघे रामात् इझत जाते “ िां 

जशोऽतत”े (८/२/३९) इत्यनेन पदातते तकारस्य दकारे 

रामाद ्इझत एकं रूपं जातम् । ततिः “िाऽिसान”े (८/४/५६) 

इत्यनेन झिकलपे दकारस्य तकारे रामात् इझत अपरं रूपं 

झसद्धम् । अतिः रामाद,् रामात् इझत रूपद्वयं झसद्धम्। ततिः 

रामाद-्रामात ् इत्यत्र “अनझि ि” (८/४/८७) इत्यनेन 

                                                            
28 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य प्रक्रियाकौमुदी । 

29 “अनझि ि” (८/४/८७) सूत्रस्य प्रक्रियाकौमुदीझस्र्तिः प्रकाशव्याख्या । 

30 तदिे । 

31 “अनझि ि”(८/४/८७) सूत्रस्य झसद्धाततकौमुदी । 

झिकलपे तकादकारयोिः झद्वत्िे प्राप्त,े ‘अनि्’ पद े पयुथदासार्े 

झद्वत्िं न सम्भिम्। परतत ु यक्रद प्रसज्यप्रझतषेधार्े अिसाने 

तकारदकारयोिः झद्वत्िे रामाद ्= रामाद्प्द,् रामात् = रामात्त् 

इझत रूपितुष्टयं झसद्धम् । बािमनोरमाकारेि 

झसद्धाततकौमुदीकारस्य मतं समर्र्थतम्- “न अि् अनि्, 

तझस्मन् अनिीझत न पयुथदासिः । तर्ा सझत 

‘नझञियुक्तमतयसदशृे तर्ा ह्यर्थगझतिः’ इझत तयायेन अझज्भन्ने 

ििीत्यर्थिः स्यात् । तर्ा सझत िाघिाद्धिीत्येि िदते् । 

रामात्-इत्याद्यिसानेषु ि झद्वत्िं न स्यात् ।” 32 

तत्त्िबोझधनीकारेिाझप प्रसज्यप्रझतषेधार्थिः समर्र्थतिः ।33 

मञ्जूषाकारस्य मतं प्रसज्यनञिः 

क्रियागुिोभयर्नथषेधबोधकत्िम् । तेन गुिस्योदारिादनततरं 

क्रियोदािरिम-्“अनझि ि” (८/४/८७) इझत प्रदत्तम् 34 । 

अतोऽनिीझतत्यनेन “अजव्यिझित-

पूिथत्िािझच्छन्नयर्नथष्ठस्र्ाझनताझनरूझपतादशेतािक्रित्िकतृथक

सत्ताप्रझतयोझगकोभि इझत बोधिः ।” 35  अतो 

मञ्जूषाकारेिाझप “अनझि ि” (८/४/८७) इझत सूत्रे 

प्रसज्यप्रझतषेधपक्षिः समर्र्थतिः । समस्तस्य असमस्तस्य ि 

प्रसज्यप्रझतषेधोऽत्यतताभािोऽर्थिः, अतिः 

समस्तनञोऽत्यतताभािस्योदािरिमझप “अनझि ि” 

(८/४/८७), अििः परस्य यरो झद्वत्िमझि परे झनषेधयझत। 

िघुशबदतेदशुखेरकारेिाझप प्रसज्यप्रझतषेधनञिः स्िीकृतिः । 

तेनोक्तम- “अिसाने झद्वत्िझसद्धयेऽनिीझत 

प्रसज्यप्रझतषेधस्तदाि- न त्ििीझत ।”36  

झसद्धाततकौमुदीयािः िक्ष्मीिीकाकारेि भाष्यमतं पुरस्कृत्य 

प्रसज्यप्रझतषेधपक्षिः समर्र्थतिः। तेनोक्तम्- “केझित्तु ‘प्राप्तौ 

सत्यं झनषेधिः’ इझत झनयमाक्रिषेधेन झिझधरनुमीयते । स ि 

झिझधिः परझनझमत्तको न भिझत । तर्ा ि अििः परस्य 

यरोऽिसानऽेझप झद्वत्िं झसध्यझत । अत एि ‘अिसाने ि द्व े

भित इझत िक्तव्यम्’ ‘िाक्क्, िाक्’ इत्यकु्ता । ‘न िक्तव्यम् । 

नायं पयुथदासो यदतयदि इझत । ककं तर्िथ प्रसज्यप्रझतषेधोऽझि 

नेझत’ इझत भाष्य े उक्तम ् । एतेन 

प्रसज्यप्रझतषेधेऽसमर्थसमासिः, नञिः क्रियया सि सम्बतधेन 

समासाप्राप्तेिः । िाक्यभेदिः, झिझधझनषेधयोरेकेन िाक्येन 

िकु्तमशक्यत्िात्, शास्त्रबाधश्चेझत गौरं 

िक्ष्यानुरोधात्योढत्िझमझत सूझितम् । पयुथदासे तु 

                                                            
32 “अनझि ि”(८/४/८७) सूत्रस्य बािमनोरमा िीका । 

33 “अनझि’ इझत यक्रद पयुथदासिः स्यात्ततो ‘नझञियुक्तमतयसदशृे तर्ा 

ह्यर्थगझतिः’ इझत तयायाझद्प्ज्भने्नऽच्सदशृे ििे ििीत्यर्थिः स्यात,् ततो 

िाघिाद ्ििीत्येि िदते्, तस्मात् प्रसज्यप्रझतषधे इत्याि- नत्ििीझत । 

एिं िािसानेऽझप झद्वत्िं भिझत । िाक्, िाक्क् ।” “अनझि ि” (८/४/८७) 

सूत्रस्य तत्त्िबोझधनी िीका ।  

34 परमिघुमञ्जूषा, झनपातार्थझनरूपिम्, पृष्ठा- १६२ । 
35 परमिघुमञ्जूषा, झनपातार्थझनरूपिम्, भािप्रकाझशकािीका, पृष्ठा- 

१६३ । 

36 िघुशबदतदशुेखिः, अच्सझतधप्रकरिम् पृष्ठा -११९ । 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 26 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
‘नझञियुक्तमतयसदशृे तर्ा ह्यर्थगझतिः’ नञ्युक्तम्, इियकु्ति 

पद ंतझिन्न ेतत्सदशृेऽर्े ितथते ।”37 

 

उपसिंारिः 

आिोिनािसरे एिं िकंु्त शक्यते- “अनझि ि” (८/४/८७) 

इत्यत्र प्रसज्यप्रझतषेधपक्षिः समीिीनिः । पयुथदासे तु 

‘नझञियुक्तमतयसदशृे तर्ा ह्यर्थगझतिः’ इझत तयायेन नञ् 

युक्तम्, इि यकंु्त िपद ं तझिन्ने तत्सदशृऽेर्थ झिद्यत े । यतिः 

तर्ैिार्थबोधस्तस्माक्रदत्यर्थकतयायात् । ‘अनझि’ इत्यस्य 

अझज्भन्ने िि े परेऽििः परस्य यरो िा झद्वत्िझमत्यर्े िाक्क् 

इत्यादौ अिसाने परे झद्वत्िं न स्यात् । 

प्रसज्यप्रझतषेधेऽसमर्थसमासिः िाक्यभेदिः, 

झिझधझनषेधयोरेकेन िाक्येन िकु्तमशक्यत्िात ्

शास्त्रबाधश्चेझत गौरित्िेऽझप िक्ष्यारोधात् सोढव्यम् ।  
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