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गौराङ्गः चौधुरी 

 

शोधपत्रसारः  

मखु्यतया िैपिकसापिस्यस्यास्य मतत्रभिेिे ब्राह्मणभिेिे च भागद्वयं िततते। अपस्मि ्िशममण्ििसमपतिते ऋग्िेि ेबिुपिषया िपणतताः। तत्र ि 

केििमेि अग्िीतराियो ििेस्तपुतमिूका पिषया िपणतता, एतपद्विाय िाशतपिकभािधारायकु्तापि, िािस्तपुतपिषयकापि सकू्तापि, 

राष्ट्रैकपिषयकापि सकू्तापि, अक्षसकू्तािीपि धमतपिरिेक्षसकू्तापि, संिािसकू्तापि च िणततापि। एतेष ुयथा िाशतपिकसकू्तापि उिपिषिां रिस्यतत्त्िेि 

सम्बध्यते, तथैि कापिपचत ् सकू्तापि काव्यरसैः सि सम्बध्यते। कथोिकथिस्य प्राधातयबशात ् एतापि संिािसकू्तािीपत कथ्यते। यद्यपि 

कथोिकथिपिषयकापि बिुपि सकू्तापि पिद्यतते, तथापि पिंशपतसकेू्तष्ट्िेि काव्यतत्त्िस्य िाट्यरसस्य च सञ्चारः िररदृश्यते। एतेष ु सकेू्तष ु

ऋग्िेिस्य ततृीयमण्ििस्य त्रयोपरतं्तमे ििी-पिश्वापमत्रसकेू्त प्रयकेु्त पििाट्-शतरुी इपत ििद्वयस्य िैपचत्र्यं िररिक्ष्यते। सकू्तस्य सामातयाध्ययिेि 

िाम्िा च उभययोः ििीरूिं प्रकापशतम।् अतः प्रश्नो जायते िाम्िा एि यपि अथतः िररस्फुपटतो भिपत तपित पििषुी-री इपत अथतग्रिणस्य 

आिश्यकता का?अयमेि पिषयः भाष्ट्यकारदृष््टया अत्र आिोचपयष्ट्यते। अपि च ग्रिणीयतापिषये संशये जाते पिरुक्तािीिां 

िररिरूकप्रामापणकग्रतथािां मतापि अपि आिोचपयष्ट्यतते। 

 

कूट शब्द: ििी-पिश्वापमत्रसकेू्त, िैपिकसापिस्यस्यास्य, िशममण्ििसमपतिते ऋग्िेि े

 

प्रस्तािना 

िेिाः सपतत सिेषा ं ज्ञािामाभारग्रतथाः। एतस्मात ् कारणात ् संस्कृतिामंये िेिािा ं मित्त्िं सिोिरर िततत,े इत्यपस्मि ् पिषये िापस्त 

कपित ् संशयः। िेि इत्यपभधािेि यिकंे सपुिस्ततृ ं िामंयम ् अिगम्यत े तििे िैपिकिामंयम ् इत्यपभधीयत।े अयं ििे-शब्िस्त ु

ज्ञािाथतकात ् पिि ् धातोरूत्िद्यत े । ज्ञािपमि ं ि केििमेि साधारणज्ञािम ् अपि त ु अतीपतरयज्ञािं िेपत। प्रमखुरैाचायैिेिस्यास्य 

बिुपिधापि िक्षणापि पििीयतत।े प्रसङ्गऽेपस्मि ्सायणाचायेण कृष्ट्णयजिुेिस्य तपैत्तरीयभाष्ट्यभपूमकाया ंिररभापषत ंयत-् 

 

`इष्टप्राप्तत्यपिष्टिररिारयोरिौपककमिुायं यो ग्रतथो िेियपत स िेिः' 
1
। 

 

याज्ञिल्केिापि िेििक्षण ेउपल्िपखत ंयत-् 

 

`प्रत्यक्षणेिपुमत्या िा यस्तिुायो ि पिद्यत।े 

एिं पििपतत िेििे तस्मात ्िेिस्य िेिता।' 
2
 

 

अथातत ्प्रत्यक्षािमुािप्रमाणाभ्यं य उिायः अपधगततु ंि शक्यत,े स उिायो िेििेैि ज्ञायत।े 

मखु्यतया िैपिकसापिस्यस्यास्य मतत्रभिेिे ब्राह्मणभिेिे च भागद्वयं िततत।े िरतत ुसौपििध््यथं िैपिकिामंयस्यास्य पिभाजिचतषु्टयं 

समायातम्- संपिता, ब्राह्मणम,् आरण्यकम,् उिपिषि ् चपेत। िेिचतषु्टयेष ु ऋग्ििेः सिातिौ िततत।े अपस्मि ् िशममण्ििसमपतित े

ऋग्िेि ेबिुपिषया िपणतताः। तत्र ि केििमेि अग्िीतराियो ििेस्तपुतमिूका पिषया िपणतता, एतपद्विाय िाशतपिकभािधारायकु्तापि, 

िािस्तपुतपिषयकापि सकू्तापि, राष्ट्रैकपिषयकापि सकू्तापि, अक्षसकू्तािीपि धमतपिरिके्षसकू्तापि, संिािसकू्तापि च िणततापि। एतषे ु

यथा िाशतपिकसकू्तापि उिपिषिा ंरिस्यतत्त्िेि सम्बध्यत,े तथिै कापिपचत ्सकू्तापि काव्यरसैः सि सम्बध्यत े। कथोिकथिस्य  

प्राधातयबशात ् एतापि सिंािसकू्तािीपत कथ्यत।े एतापि संिािसकू्तातयाख्यािम,् इपतिासः िाम्िा िररपचतापि। एतापि भिपतत 

िाट्यतत्िस्य प्रारपम्भकपििशतिापि। िस्ततुः ऋग्िेिस्य एि ं पिषयमाधारीकृत्यैि िौपककसापित्येष ु िाट्यसचूिा पियत।े अधिुा 

प्रश्नो जायत े स्ततु्यात्मके ऋग्िेि े केि प्रकारेण िाट्यरसस्य सञ्चारो भिपत? यतो पि यज्ञकमतपण पिपियोग े िद्यात्मकैमततत्रःै 

ऋपषपभििेाः प्राथतयतत े स्तयुतत े िा। अतः िकंु्त शक्यत े एतःै रसिैपचत्र्यिणूःै सकैू्तििेािा ं प्रशसंा एि पियत।े यद्यपि 

कथोिकथिपिषयकापि बिुपि सकू्तापि पिद्यतत,े तथापि पिंशपतसकेू्तष्ट्िेि काव्यतत्त्िस्य िाट्यरसस्य च सञ्चारः िररदृश्यत।े 
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एतषे ुसकेू्तष ुऋग्िेिस्य ततृीयमण्ििस्य त्रयोपरतं्तमे ििी-पिश्वापमत्रसकेू्त प्रयकेु्त पििाट्-

शतरुी इपत ििद्वयस्य िैपचत्र्यं िररिक्ष्यत।े सकू्तस्य सामातयाध्ययिेि िाम्िा च 

उभययोः ििीरूि ंप्रकापशतम।् अतः प्रश्नो जायत ेिाम्िा एि यपि अथतः िररस्फुपटतो 

भिपत तपित पििषुी-री इपत अथतग्रिणस्य आिश्यकता का? तितु्तरे िकंु्त शक्यते 

िेिाथतबोधिे या भाष्ट्यिरम्िरा पिद्यतते तषे ु अतयतमयोः सायम-ियाितियोमतध्ये 

ििाथतदृष््टया च िैपभतयं िररदृश्यत,े येि आधपुिके समये अथतग्रिणीयतापिषये संशय 

उत्िद्यत।े 

िरुा बिृद्दिेताया ंकपथतमपस्त यज्ञ-िरुोपितः पिश्वापमत्रः राज्ञा सिुासेि सि गमिसमये 

पििाट्-शतरुीिद्योः सङ्गमस्थिे समागतः सि ्िद्योः गपतिगे ंदृष््टिा स्तब्धः अभित।् 

तिािीं ऋपषः शम ्इत्यिेि शब्ििे िद्यौ सम्बोधिं कृत्िा प्रशपंशतिाि ्
3
 । अथातत ्अत्र 

पििाट्-शतरुी ििीरूिणेिै िररचीयत।े 

यास्काचायेणापि शतरुी इत्यस्य ििस्य पिितचिं ििीरूिणे एि पियत-े `शतरुी श ु

रापिणी, पक्षप्र-रापिणी, आश ु ततुििे रितीपत िा' 4। यत ् सायणाचायेण

मखु्याधाररूिणे गहृ्यत।े 

अतः प्रश्नो जायत े यपि सितत्रिै िद्यौ इपत अथतः पियत े तपित ियाितिकृतौ पििषुी-

परयौ इत्यस्याथतग्रिणस्य प्रासङ्पगकता कुत्र िततत,े तितु्तरे िकंु्त शक्यत े िेि े

अयमथोऽपि प्रयजु्यत,े यतः पिघण्टौ `पििः’ शब्िस्याथो मेधािी इपत पियत े
5
। 

अतः भाष्ट्यकारभिेिे पििाट्छतर्ुयोः िणतििैपचत्र्यप्रिशतिाय ऋग्िेिस्य 

ततृीयमण्ििस्य त्रयपरशंत्तमसकू्तस्य प्राथपमकमतत्रस्य व्याख्यािमाध्यमेि 

सायणियाितियोः ििाथतदृष््टया भािाथतदृष््टया च िैपभतयं िररदृश्यत।े 

 

सम्पूणििन्त्त्रः 

 

 “प्र ििततािामशुती उिस्थािश्वेइि पिपषत ेिासमािे । 

 गािेि शभु्र ेमातरा ररिाण ेपििाट्छतरुी ियसा जिेत’े’।(ऋ.िे. ३.३३.१) 

 

िन्त्त्रपदावन सायणभाष्यि ् दयानन्त्दभाष्यि ्

प्र   

ििततािाम् शिैािाम ् मेघािाम ्

उशपत समरुगमिं कामयमाि े कामयमािे 

उिस्थात ् उत्सङ्गापतिगतत्य समीिात ्

अश्वेइि ििि े अश्विििापिि 

पिपषत े मतिरुात ेपिमकेु्त पिद्याशभुगणुकमतव्याप्ःे 

िासमाि े अतयोतयंजिेिस्िधतमािे यद्वा िष्ट्यतत्यौ  

गािेि शभु्रे द्वो गािौ शोभमािे िततत ेतद्वच्छुभ्रशेोभमािे यथा धिेिुषृभौ श्वेत ेशभुगणुयकेु्त 

मातरा यथा मातरौ धिेःु मातयिि े

ररिाण े अततणीतसिथोपिपिः ित्सं पजह्वया िढुेपमच्छतत्यौ शीघं्र गच्छतः तद्वत्समरुगंततुंजिाच्छच्छतत्यौ आस्िपित्र्यौ 

पििाट् 
कुिपििटिात ्पििाशिात ्शतितु्रमरणोदू्भत तमोितृ्तेः ममुषुो िपसष्टस्य िाशा अस्या ंव्यिास्यतत पिमोचिाद्वा 

पििाट् 

या पिपिध ंिटपत गच्छपत पििाटयपत िा 

सा। 

शतरुी शपुक्षप्रतंतुिाततुिैि रिपतगच्छतीपतशतुरुी श ुशीघं्र तिुपत व्यथयपत सा 

ियसा  जिेि 

जिेत े समरु ंप्रपत शीध्र ंगच्छतः गच्छतः 

 

सिातिौ मतत्रस्य ििेता-छति-पिणतये सायण-ियाितियोमतध्ये मतभिेो दृश्यते। 

सायणाचायतस्य मतािसुारं ऋपषणा पिश्वापमत्रणे पत्रषु्टभ-्छतिसा िैङ्पगकसकू्तपिपियोगे 

इतरः एि ििेतारूिणे स्ततुः। िरतत ु मिषःे ियाितिस्य मतािसुारम ् ऋपषणा 

पिश्वापमत्रणे भरुरक्-िङ्पक्त-छतिसा ििी एि ििेतारूिणे स्ततुा। अिेि एि बधु्यते 

एकस्यैि मतत्रस्य व्याख्याकािे सायणापिशा इतरस्य प्रशसंा भिपत, अपि च 

ियाितिपिशा पििाट्छतर्ुयोः प्रशशंा एि पियत।े 

सायणाचायतस्य मतािसुारं पििाट् इपत `कुिपििाटिात ् पििाशिात ्

शतितु्रमरणोदू्भततमोितृ्तेः ममुषुोः िपसष्टस्य िाशाम ्अस्या ंव्यिास्यतत पिमोचिाद्वा’। 

िरुाणषे ु कपथतमपस्त िपसष्टः शतितु्रपियोगस्य पिरििशात ् आत्माि ं बध्िा एकस्यां 

िद्याम ्उत्क्षपेितिाि।् तस्मात ्तया एि िद्या स िपशष्टः िाशबतधिात ्पिमचु्यत।े एतः 

िाशापिमकु्तकृतत्िात ् सा पििाशा। अपि च सायणाचायतस्य मतािसुारं सा 

िाशबतधिपिमोचिकारी ििीरूिणे िररचीयत।े अयमथतः बिुष ु कोशग्रतथेष्ट्िेि 

स्िीपियत।े िरतत ुियाितििे `या पिपिध ंिटपत गच्छपत पििाटयपत िा’। अथतस्यास्य 

िपुष्टबधतिाय िकंु्त शक्यत े िेि े अयमथतः अपि प्रयजु्यत,े यतः पिघण्टौ पििः 

शब्िस्याथतः मेधािी पियते 
6
। अत्र री-पिङ्गस्य प्रयोगबशात ् मेधािी िटतती री 

इपत कथ्यत,े या पिपिधेि मागणे गच्छपत। 

ििःु शतरुी इत्यस्य ििस्याथतबोधिे सायणाचायेण कथ्यत े यत-् `शपुक्षप्रतंिाततुिैि 

रिपतगच्छतीपतशतुरुी’। अिेि कथििे रुतगपतयकंु्त ििीरुित्िमेि प्रपतपितम।् 

अयमथतः अमरकोशापिष ु कोषग्रतथेष ु स्िीकृतः। ियाितििेापि ििाथतग्रिणसमये 

अयमथत उद्भापषतः। तेिोच्यते- `श ु शीघं्र तिुपत व्यथयपत सा’। यद्यपि इयमपुक्तः 

साधारणतया ििीरूिमथतमेि िररिषु्ट्णापत तथापि ियाितििे एकस्या रमण्या गणुरुिणे 

उिस्थापिता । 

तस्मात ् उशती शब्िस्याथतपिणतयप्रसङ्गे सायणियाितिाभ्यां `कामयमािे’ इपत िि ं

प्रयकु्तम।् ििपमि ंिश ्धातोः शतपृ्रत्यययोगिे उत्िद्यत,े यस्याथो भिपत कामिा। अतः 

साधारणदृष््टया अथतपिणतये यद्यपि भिेो ि पिद्यत,े तथापि सायणाचायेण समरुगमिं 

इपत िि ंप्रयजु्य पिशषेतया ििीरूिाथत एि प्रकाश्यत।े  

तिि ुििततािाम ् इत्यस्य ििस्याथतबोधिे सायणचायेण `शिैािाम’् इपत अथतः कृतः। 

यपस्मि ् पिषये पिशषेः संशयः ि उत्िद्यत,े यतः अमरकोशापिकोशग्रतथेष ु पिरुके्त च 

अयमथतः स्िीकृतः। िरतत ु ियाितििे `मेघािाम'् इपत अथतः कृतः। अस्य अथतस्य 

ग्रिणीयतापिषये संशयः उत्िद्यत,े यतः िौपकके अयमथतः कुत्रापि ि प्रयजु्यत।े िितते 

आशते े इपत िितताशयः इत्यिेि पिितचिेि एि मेघः इपत अथं चकार। अथोऽयं 

यपुक्तयकु्तः, यतः पिघण्टौ पत्रशंतमेघिामस ु िितत इपत िाम पिद्यत े
7
। पिरूक्तकारेण 

यास्काचायेणापि िितत-शब्िस्याथतबोधिे मेघः इपत अथतः स्िीकृतः 
8
। 

तििततरं उिस्थात ् इत्यस्य ििस्याथतबोधिे सायणियाितियोमतध्ये ताित ् िैपभतयं ि 

िररिक्षत।े तयोः केििं शब्ििाथतक्यं पिद्यत।े यथा सायणाचायेण `उत्सङ्गात’् अपि 

च ियाितििे `समीिात’् इपत अथतः कृतः।  

ििुः ियसा अथातत ्`जिेि सि’ अयमथो भाष्ट्यकाराभ्यामेि स्िीकृत। 

तिि ुजिेत ेइत्यस्य ििस्याथतपिणतये भाष्ट्यकाराभ्या ं`गच्छतः’ इपत अथतः कृत। िरतत ु

सायणाचायेण अतियिक्ष े प्र-उिसगणे सि सयंोगात ् शीघ्रपमपत अथतः िररस्फुपटतो 

भिपत। ििुः तिेैि समरु ं प्रपत इपत िि ं संयजु्य तयोः पििाट्छतर्ुयोः ििीरूित्िम ्

अपभभाष्ट्यत।े 

ििुः तयोः गमिरीपतः `अश्व ेइि पिपषत ेिासमािे’, `गािेि शभु्र ेमातरा ररिाण’े इपत 

पद्वपिधया उिमया उिस्थापिता। उिमाद्वयमेि उभयाभ्या ंभाष्ट्यकाराभ्यामेि स्िीकृतम।् 

अथातत ्सायणाचायतस्य मतिे पििाट्-शतरुी इपत िद्यौ मतिरुात ्पिमकु्तः अश्व इि अपि 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 337 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
च बतधिात ् मकु्तौ यथा मातरा ं पिकषा गच्छतः तद्वत ् समरु ं प्रपत गच्छतः । िरतत ु

ियाितिस्य मतािसुारं पििाट्-शतरुी इपत पिद्यारूि ेरमण्यौ पिद्याकामीजिािा ंसमीिे 

मतिरुात ्पिमकु्तः अश्व इि, बतधिात ्मकु्तौ गािौ इि च गच्छतः। 

अत्र सायणाचायेण िद्योः गमिमाग ं बोघपयतु ं पिपषत े इत्यस्य ििस्यातियं कृतम,् 

यस्याथतः पियत े `मतिरुात ् पिमकेु्त’ अथातत ् बतधिात ् मकु्तौ गािौ इि। कोशग्रतथेष ु

पिरुके्त च सितत्रिै पिपषत इपत व्याप्म ् इपत अथतः प्रयकु्तो भिपत, यत ् ियाितििे 

स्िभाष्ट्ये पिगद्यत।े तिेोच्यत े पिद्याशभुगणुकमतव्याप्,े अथातत ् पििाट्छतर्ुयौ इपत द्वौ 

पियौ पिद्याशभुगणुकमतव्याप् े भितः। पिरुक्तकारेणापि पिष्ट्ण-ुशब्िस्य 

व्यतु्िपत्तगताथतपिणतयप्रसङ्ग ेपिष ्धातोः अथतः व्याप्पमपत कृतम ्
9
। शङ्कराचायेणापि 

उच्यत ेव्याप्ाथे पिष-्धातोः िरं णक्ु प्रत्यययोगिे पिष्ट्ण ुइपत िि ंपिष्ट्िद्यत े
10

। अतः 

प्रश्नो जायत े सायणाचायेण िद्योः गपतिथपिशे्लषणाथं यत ् पिशषेण ं तत ् पकं 

अथतपििीिम,् तितु्तरे उच्यत े सायणाचायेण पिरुक्तकारः अिसुतृः। यास्काचायेण 

पिरुके्त सम्िणुतमतत्रस्य अथतः कृतः, यत्र `पिपषत’े इत्यस्य ििस्याथतः पिमकेु्त, एकत्र ेिा 

इपत पियत े
11

। 

ऋग्िेिीयमतत्रस्यास्य सायण-ियाितिभाष्ट्ययोः ििभिेिे तिुिात्मकाध्ययिात ् िरं 

िररदृश्यत े यत ् सायणाचायतदृष््टया पििाट्छतर्ुयौ ििीरूिणे िररगण्यत े अपि त ु

ियाितिदृिात्र्यौ पियौ च। तपित पििाट्छतर्ुयोः प्रकृतस्िरूि ं पकं िद्यौ पियौ िा? 

अध्ययिात ् एति ु िकंु्त शक्यत े यत ् मतत्रषे ु यापि ििापि प्रयुक्तापि तापि अपधकतया 

ििीमेि सचूयपतत, ि त ु परयौ। यास्काचायोपि मतत्रस्यास्य व्याख्यािसमये 

ििीरूिमथतमेि सचूयपत 
12

। आधपुिकभिूैज्ञापिकैः अपि प्रमाणीपियते यत ्

िैपिकसभ्यताया ं तथा आयतसभ्यताया ं पस्थत े पििाट्-शतर्ुयौ इपत िद्यौ 

आधपुिकसमये व्यास-सतिज-िाम्िा िररचीयत।े अतः ििीरूिणेिै पििाट्छतर्ुयौ 

एि ग्रिणीये। िरतत ु ियाितिस्य मतमपि ि अस्िीकरणीयम,् यतः 

िैपिककोशग्रतथस्िरूिे पिघण्टौ पिरुके्त च उभयत्र मेधािी-रीरूिा अथतमपि प्रिीयते। 

येि ियाितिस्य व्याख्यािे िैपभतयं सचू्यत।े ि केििमेि अपस्मि ् मतत्र े पिपिधषे ू

मतत्रषे्ट्िेि इयं िैपचत्र्यता िररिक्ष्यत,े येि संिािसकू्तािा ंपिषयिस्तःु िररिपतततो जातः। 

अतः अििेैि िकंु्त शक्यत ेयत ्भाष्ट्यकाराणा ं दृपष्टभिेिे समयभिेिे च िेिमतत्राणाम् 

अथतिैपचत्र्यमायापत, यत ्भाषािैज्ञापिकदृष््टया अपि स्िीपियत।े 
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