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आभीयो बलाबलत्वववमशशः 
 

ज्वलन्त कुमारः 
 

izLrkouk  

भाषायाः संरनात्मक-ववश्लेषणं कतुुं शास्त्रकारः येषां व्याकरणवनयमानां वनधाशरणं कुरुते, 

तेषां मध्य ेयदि कश्चन अन्तर्वशरोधः उत्पद्यते, तस्य प्रकारद्वयं भववत- 

१. वभन्न-वभन्नप्रवृत्तसूत्राणाम ्एकवस्मन्नेव लक्ष्ये (शब्ि)े प्रावतः। 

२. एकस्य वनयमस्य (सूत्रस्य) प्रवृत्त्यनन्तरं (उत्तरकाले) एव अन्यस्य अपरस्य सूत्रस्य 

अनभीष्टा प्रवृवत्तः। तितेषेामुक्तप्रकाराणाम् अन्तर्वशरोधानां पररहाराय शास्त्रकारः तान्-तान् 

ववधीन् प्रववधीन् वा स्वीकरोवत येषां माध्यमेन अभीष्टसूत्राणां प्रवृवत्तः, अनभीष्टसूत्राणां च 

वनवृवत्तः स्यात्। 

तित्र आचायशपावणवनना अष्टकस्य सूत्रषेु यत्र-तत्रोत्पन्नानामन्तर्वशरोधानां पररहाराय 

मागशद्वयं प्रिर्शशतम् - 

 

१. सहप्रसक्ताना ंसतू्राणा ंमध्य ेबाध्य-बाधकभावः स्वीकृतः।  

कस्य सूत्रस्य प्रवृवत्तः कायाश, अथवा वनवृवत्तः एतत् सुस्पष्टमेव दियते अथवा 

सामान्यतकाशधीनम्। एतमेव पाररभावषकशब्िावल्यां तुल्यबलववरोधः इवत कथ्यते। 

 

२. पवूशपरवनत्यान्तरङ्गापवािानाम ्उत्तरोत्तरं बलीयः। 

इवत बलीयस्त्वम् आधारीकृत्यलक्ष्येषु अनभीष्टप्रातानां सूत्राणां वनवृत्त्यथशम् अवरोधाय वा 

आचायेण अवसद्धनामकेयं प्रवववधः ववरवचतः। 

आचायशहरित्तवमश्रानुसारं वसद्धशब्िो वनष्पन्नतायाः द्योतकोऽवस्त। यवन्नष्पन्नमवप 

अवनष्पन्नवमव भासते तिवसद्धम्। 

 

१. वसद्धशब्िो वनष्पन्नवचनः, न वसद्धोऽवसद्धः, यः पनुः वसद्धोऽवप वसद्धकायुं न करोवत, स 

तने तलु्य ंवत्तशत ेइवत अवसद्धवत् 1। 

उिाहरणाथुं 'जवह' इत्ययं शब्िः प्रस्तूयते - 'हन्' धातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य 

एकवचनस्येि ं रूपम्। हन्+वसप् 'सेर्ह्शवपच्च' 2 इवत सतू्रेण वसपः स्थाने वह आिशेः। हन् 

इत्येतस्य च स्थाने 'हन्तेजशः' 3 इवत सूत्रेण जकारािशेः। ज+वह इवत वस्थतौ 'अतो हःे' 4 इवत 

सूत्रेण अकारान्तािङ्गाितु्तरस्य वह इत्येतस्य लोपो भववत। परन्तु जकारािशेस्य 

अवसद्धत्वात् 'अतो हःे' इवत सूत्रं न प्रवत्तशते, इष्टरूपश्च वसध्यवत। आधुवनके भाषाववज्ञानेऽवप 

अवसद्धत्ववसद्धान्तस्य प्रवतपािनं स्वीकृतं वत्तशते।  

अष्टाध्याययां बलाबलत्ववनणशये अवसद्धशब्िस्य प्रयोगः वत्रषु स्थलेष ुिवृष्टगोचरो भववत - 
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(क ) 'षत्वतकुोरवसद्धः' 

षत्वे तुदक च कत्तशवे्य एकािशेोऽवसद्धो भववत। उिाहरणाथशः - 

कोऽवसञ्चत् इत्यत्र 'वषच ् क्षरणे' धातो आद्यषकारं 

सकारािशेः 'धात्वाि े षः सः' 5 लङ् लकारः, धातोः 

अटागमः, वतप्प्प्रत्ययः शवववकरणम्, नमुागमः, अनुस्वारः 

परसवणशश्च भूत्वा अवसञ्चत् इवत रूप ं वसध्यवत। अधुना 

को+अवसञ्चत् इत्यत्र इण ् इवत ओ इत्येतस्मात् उत्तरस्य 

षकारािशेः प्राप्नोवत 'आिशेप्रत्ययोः' इवत सूत्रेण, यच्च 

शब्िकाराणा ं नाभीष्ट ं वत्तशत।े तच्च षत्वतुकोरवसद्धः इवत 

सूत्रेण वसध्यवत। 

 

(ख) 'अवसद्धवित्राभात'् 6 

अङ्गावधकारस्य अन्तगशतम् असावावसद्धावधकारः 

परितोऽवस्त। अवस्मन् िमिषृ्या पूवुं प्रवत परम् अवसद्ध ं न 

भववत यथा पूवशत्रावसद्धम् इत्येतवस्मन् सतू्रे भववत। अवपतु 

अत्र लक्ष्ये पवूुं प्रवृत्तम् आभीयसूत्रम् अपर-आभीयसूत्रस्य 

कत्तशव्यतायाम् अवसद्ध ं भववत, तत्सूत्रं पूवुं भवतु अथवा 

परम्। आभीय-अवसद्धत्वस्य ववस्तृतं वववेचनम् अविमेष ु

स्थलेषु कररष्यते। अत्र तु केवलं सामान्यरूपेण 

दिग्िशशनमात्रमेव प्रस्तूयते।  

 

(ग) 'पवूशत्रावसद्धम'् 

असाववप अवधकारः। 'अिः' सूत्रं वह अष्टाध्याययाः ववभाजनं 

प्रवत संकेतयवत। अस्मात ् सूत्रात ् प्राक् यत् सपाि-

सताध्याययाः उपिशेः कृतोऽवस्त। त ं प्रवत असौ 

वत्रपािीशास्त्रम् अवसद्ध ंभववत। अस्यैव सूत्रस्य अपरोऽयमवप 

अथशः - यत ् अस्यां वत्रपाद्यमवप पूवुं पूवुं प्रवत परं शास्त्रम् 

अवसद्ध ंभववत। उिाहरणाथशम् - अस्मा उद्धर। 

अवस्मन् वाक्ये 'अस्म ै उद्धर' अस्याम् अवस्थायाम् 

'एचोऽयवायावः' इवत सूत्रेण ऐ स्थाने आयािशेः। अधुना 

अस्माय्+उद्धर अस्यां वह वस्थतौ 'लोपः शाकल्यस्य' इवत 

सूत्रेण यकारस्य लोपो प्रसज्यते, तिनन्तरम् अस्मा+उद्धर 

इवत वस्थतौ गणुः प्राप्नोवत 'आद्गुणः' इवत सूत्रेण। 

अधुना 'पूवशत्रावसद्धम्' इवत सूत्रेण 'आद्गुणः' सूत्र ं 'लोपः 

शाकल्यस्य' इवत सूत्रं प्रवत अवसद्ध ं भववत येन वह यकारः 

िशृ्यते, प्रात े च यकारे गुणािशेो न प्रवत्तशते। येन 

इष्टान्वाख्यानम् अभीष्टवसवद्धश्च भववत। 

इत्थम् अष्टाध्याययां वत्रषु स्थलेषु अवसद्धशब्िस्य प्रयोगो 

वववहतः आचायशपावणवनना। यस्य स्व-स्व-स्थाने महत्त्वपणूशः 

स्वीयः अकल्पनीयः शास्त्रसम्मतः मवहमा अवस्त। तित्र 

आभीये प्रकरणे अवसद्धस्य का उपाियेता कश्चेष्टवसवद्धः इवत 

अिे यथायोग ंवणशवयष्यते।  

 

अवसद्धप्रकाराः उपयुशके्तन वववेचनेनैतत् स्पष्टीयते, यत् 

प्रवृत्त्यां सत्यामवप अप्रवृत्तवत् वतष्ठवत तिवसद्धम् इवत। 

साम्प्रतं चासौ प्रश्नः मनवस समुत्पद्यते यत् अवसद्धः कथं 

शास्त्रे प्रवत्तशते, कवतप्रकारकं च भववत। तिचु्यते – 

 

आिशेलक्षणवनषधेाथशम,् उत्सगशलक्षणभावाथुं च 7 ।। 

१. आिशेलक्षणवनषधेः आिशे ं वनवमत्त ं मत्वा 

प्रवृत्तोत्तरकावलकववधीनां वनषेधः = आिशेलक्षणवनषेधः। 

आिशेो लक्षणं वनवमत्तं यस्य तिािशेलक्षणम्। तस्य 

प्रवतषेधः। सोऽथशः प्रयोजनं यस्य तत् तथोक्तम् 8। यवस्मन् 

पि ेकोऽवप आिशेो भववत, अनन्तरम तमेव आिशें वनवमत्तं 

मत्वा दकमवप अन्यत ् कायुं प्रवत्तशते, तस्यामवस्थायां 

तिािशेभूतं पि ं (कायुं) वा अवसद्ध ं भववत। येन वह कोऽवप 

अवनष्टवववधः न प्रवत्तशते। आिशेलक्षणवनषेधम् 

उिाहरणरूपणे अवगमनाय 'जवह' इवत पिस्योपन्यासः 

दियते। 

'हन्' धातोः लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने 'जवह' 

शब्िो वनष्पद्यते। हन्+वसप्, 'वसपः' स्थान े 'वह', 'हन्'धातोः 

जकारािशेः। ज+वह अधुना 'अतो लोपः' सूत्रेण हःे लोपः 

प्राप्नोवत, परन्तु जकारािशेस्य अवसद्धत्वात् पूवाशवस्थायाः 

हन् एव उपलभ्यते, यश्च अकारान्तो नावस्त, अतः 'अतो 

लोपः' इवत सतू्रं न प्रवत्तशते, जवह इत्येतत् च अभीष्ट ं रूपं 

वसध्यवत।  

 

१. 'सरे्ह्शवपच्च' २. 'हन्तजेशः'। 

(ख) उत्सगशलक्षणभावाथशः च- 

उत्सृज्यते वनवशत्यशते इवत उत्सगशः स्थावनलक्षणम्। उत्सगो 

लक्षणं वनवमत्तं यस्य तितु्सगशलक्षणम् कायशम्। तस्य भावः 

उपजननमुत्सगशलक्षणभावः 9। 

स्थानीं वनवमत्तं मत्वा भाववतानां ववधीनां प्रवृवत्तः येन 

कायशते ति ्अवसद्धत्वस्य वद्वतीयलक्षणम्। यदि कश्चन आिशेः 

कृतः, परन्तु आिशेस्य यः स्थानी त ं वनवमत्तं कृत्वा दकवञ्चत् 

कायुं प्रवत्तशते तर्हश सः आिशेः अवसद्धः भववत, स्थावननञ्च 

वनवमत्तीकृत्य कायुं प्रवत्तशते, अयमेव 'उत्सगशलक्षणभाव' 

इत्युच्यते।  

उिाहरणाथशम ् उपािीयते 'शावध' इत्यय ं प्रयोगः। शावध 

इत्यत्र वह 'शासु अनुवशष्टौ' इवत धातोः लोट् लकारस्य 

मध्यमपुरुषस्य प्रथमवचनस्येि ं रूपम्। शास्+वसप ् इवत 

वस्थतौ वसपः स्थाने वह आिशेः 'सेर्ह्शवपच्च' इवत सूत्रणे। 'शा 

हौ' इवत सूत्रणे 'शा' आिशेः। अधुना अत्र शावध इवत 

प्रयोगवनमाशणाय वह स्थाने वध इत्ययमािशेः 'हुझल्भ्यो हरे्धशः' 

झलन्तात् धातोः उत्तरस्य वह स्थाने वध आिशेः परन्तु 'शा 

हौ' इत्यनेन वववहतः शा आिशेो झलन्तो नावस्त। तित्र 

अवसद्धवित्राभात् इवत सूत्र ं प्रवत्तशते। येन वह 

उत्सगशलक्षणभाववनयमात् शास् इत्यय ं वनवमत्तं मत्वा वह 

स्थाने वध इत्ययमािशेो भववष्यवत 'हुझल्भ्यो हरे्धशः' इवत 

http://www.anantaajournal.com/


 

~ 138 ~ 

International Journal of Sanskrit Research http://www.anantaajournal.com 
सूत्रेण। इत्थमेव 'अस्' धातो लोट् लकारस्य एवध इवत रूपस्य 

ववषये ववज्ञेयम्।  

 

शास्त्रावसद्धम ्अथवा कायाशवसद्धम ्- 

अष्टाध्याययां वह वत्रषु स्थलषेु अवसद्धत्वयोजनायाः उपयोगः 

कृतोऽवस्त। अवसद्धत्वस्य प्रत्येकं स्थाने एकविवे व्यापारः 

भववत। पावणनीये व्याकरणे अयं प्रश्नः प्रायशः समुपवतष्ठते 

यिवसद्ध ंशास्त्र ंभववत अथवा कायशम्। कैयटः हरित्तवमश्रश्च 

ववस्तरेणैतत् वववेवचतवान्। 'प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने 

कायशसम्प्रत्ययः' 10 यद्यसौ न्यायः स्वीदियते चेत् कायशस्यैव 

प्रधानत्वात् कायशमेवावसद्ध ं स्यात्। शास्त्रन्त ुभववत प्रसज्यते 

प्रवत्तशते कायाशय। अतः शास्त्रमप्रधानं कायशञ्च प्रधानम्। 

कायुं यदि अवसद्धत्वेन स्वीदियते चेत् वनम्नाथशस्य प्रतीवतः 

भववत - अवधकारपयशन्तं प्रवृत्तं कायशमप्प्यप्रवृत्तविवे भववत।  

 

आभाच्छास्त्रीय ं कायशम प्रवतृ्तमवप प्रवृत्तकायुं न करोतीवत 

अतः प्रवतृ्तकायुं वनबन्धनस्यवै कायशस्य प्रवतषधेः स्यात् 11। 

इत्थं वह स्वीकृते सवत 'जवह' आदिषु प्रयोगेषु 

आिशेलक्षणप्रवतषेधस्तु प्रवत्तशते यतोवह अत्र 'हन्' धातोः 

स्थाने आिशेभूतं जकारं वनवमत्तं मत्वा भाववनः कायशस्य 

वनषेधो जायत ेपरन्तु स्थानीभावलक्षणस्य कायुं न सम्पद्यते। 

स्थानीभावलक्षणस्य उिाहरणे एवध इत्यत्र स्थानी सकारस्य 

आिशेभूतम ् एत्वं (ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च) वनवमत्तं मत्वा 

न दकवञ्चत् कायुं प्राप्प्यते यस्य प्रवतषेधः स्यात्। अतः 'अस्' 

धातोः स्थानीभूतस्य अभावे स्थानीवनवमत्तकं वधभावस्य 

प्रावतरेव न भववष्यवत। अस्याः समस्यायाः समाधानम् 

एतद्यत् अप्रधानसत्यवप शास्त्रमवसद्ध ं स्यात्। यदि शास्त्रम् 

अवसद्धम् इत्यतेत् स्वीदियते तर्हश असौ अथशः प्राप्प्यते - 

भावधकारपयशन्तं शास्त्र ं वनष्पन्नमवप स्वीकायुं न करोवत 

अथाशत् अप्रवृत्तविवे वतष्ठवत।  

 

आभीय ंशास्त्र ंवनष्पन्नमवप स्वीकायुं न करोवत 12। 

नागेशभट्टः शास्त्रावसद्धत्वं िवेित्त-हन्तृहतन्यायेन स्पष्ट ं

कुरुते। तेषामवभप्रायोऽय ंयत ्यदि केनावप मनुष्येण िवेित्तः 

माररतः, तिा यदि केनावप मनुष्येण स मनुष्योऽवप मायशते 

तिावप िवेित्तः न जीववतो भववत। एतन्न्यायानुसारम् एवध 

इत्यत्र सकारस्य हन्ता 'ए' इत्येतस्यावसद्ध ेसत्यवप सकारः न 

आगवमष्यवत यतोवह तस्य तु ववनाशः सतुरामभविवे। इत्थं 

सकारस्याभावे झलन्तकायुं 'हुझल्भ्यो हरे्धशः' इवत न 

भववतुमहशवत। अतः शास्त्रावसद्धस्यावप मतमुवचतमेव। 

हरित्तवमश्रस्य मतमेव ं यत ् शास्त्रस्य व्यापकप्रभावानुसारं 

तस्यैवावसद्धत्वं स्वीकायुं यतोवह आभात् इवत पिने 

शास्त्रशब्िस्य एव वनिशेः कृतोऽवस्त। आचायशकैयटोऽवप 

शास्त्रावसद्धत्वमेव स्वीकरोवत। यतोवह 

कायाशवसद्धत्वस्यापेक्षया शास्त्रावसद्धत्वस्य प्रभावः अवधकं 

व्यापकमवस्त। कायशमवप शास्त्रे एव अन्तर्हशतः भववत। अतः

शास्त्रावसद्धत्वस्य एव अवधारणा इष्टवसद्धये उपयुक्तावस्त।  

 

अवसद्धत्वस्य अवधकारवनणशयः  

आभीयावसद्धत्वस्यावधकारस्य अववधववषये वववशष्टा 

मीमांसा अपेवक्षता। सूत्रकारः 'अवसद्धवित्राभात्' 

इत्येतवस्मन् सूत्रे आभात् पिस्य िहणं कुरुते। तित्र संशय 

उत्पद्यते यत् - अत्र 'आङ्' मयाशिाथऽेवस्त अथवा अवभववधौ। 

आङ् इत्यस्य िहणं यिा मयाशिा अथे भववत तिा अथशः 

भववत- वनर्िशष्ट ंववहाय अथाशत् 'भ' संज्ञां ववहाय, अवभववधौ 

यिा अथशः दियते- वनर्िशष्ट ं सम्मेल्य अथाशत् 

भावधकारपयशन्तवमवत भावः। 

 

आभात ्इत्यस्य मयाशिाथ ेवववचेनम।् 

आभात् इवत पि े भात् इत्यनेन तात्पयुं 'भस्य' 13 इवत 

सूत्रेणावस्त। आभात् इवत पिस्य मयाशिाथशकत्वववषये 

भाष्यकारः ववस्तृतं चर्चशतवान् सवशप्रथमं भावधकारात् पूवुं 

यदि अवधकारः स्वीदियते तर्हश तत्रोत्पन्नानां िोषाणां 

परीक्षणमावश्यकम्। 

यदि वयमवसद्धविावधकारं भावधकारात् पूवशपयशन्तं स्वीकुमशः, 

तिा शुना, मघोना, एवं भयूान् शब्िानावमष्टान्वाख्यानाय 

पृथक् अवसद्धत्वस्य उपसंख्यानम् करणीयं भववष्यवत। शनुा 

इवत शब्िवसद्धौ श्वन्+टा अस्यां वस्थतौ 

'श्वयुवमघोनामतवद्धते' 14 इवत सूत्रेण अतवद्धत प्रत्यय ेपरतः 

सम्प्रसारणं भववत। व् स्थान ेउकारः। श ्उ अ न ्इय ंवस्थवतः 

उत्पद्यते पुनः 'सम्प्रसारणाच्च' इवत सूत्रणे भाववनं सम्प्रसारणं 

'अल्लोपोऽनः' 15 इवत सूत्रेण बाध्यते तथा अकारस्य लोपः 

प्राप्नोवत। प्रिीपकारकैयटोऽत्र 'वाणाशिाङ्ग ं बलीयः' 16 इवत 

पररभाषाम ् उद्धरवत। दकन्तु यद्यत्र अकारलोपः प्रसज्यते 

तर्हश अवनष्टवसवद्धः भववत। अत्र अकारलोपवनवारणाय 

अलोपववधायकं सूत्रं प्रवत सम्प्रसारणम् अवसद्धवद्भवतीवत 

वक्तव्यम्। येन वह सम्प्रसारणम् अवसद्ध ं भूत्वा 'श्वन्' इवत 

रूपम् उपलप्प्स्यते, परन्त ु मयाशिाथे यदि आङ् स्वीदियते 

तितैन्न सम्भवम्, यतोवह 'अल्लोपोऽनः' सूत्रस्य िमसंख्या 

६.४.१३४ इवत वत्तशते।  

तथैव 'मघोना' शब्िस्य वसद्धौ मघवन्+टा इवत वस्थतौ 

'श्वयुवमघोनामतवद्धते' सूत्रणे सम्प्रसारण ं कृते सवत मघ उ 

अन् इवत वस्थतौ मघम् अस्यास्तीवत वविह े कृते सवत मघ 

शब्िात ् ववनप् प्रत्ययो भतू्वा 'छन्िवस ववनपौ वक्तव्यौ' 

मघवन् शब्िः वसध्यवत। मतुप् प्रत्ययः तवद्धतसंज्ञकः अतः 

सम्प्रसारणे कृते मघ उन्+अस ्इयं प्रकृवतः सम्भाव्यते। अत्र 

अवणाशन्तस्य मघशब्िस्य अजादितवद्धतप्रत्यये परतः 'भ'संज्ञां 

ववधाय 'यस्येवत च' 17 सूत्रणे अकारस्य लोपः प्राप्नोवत, यच्च 

अनभीष्ट ंरूपं साधयवत। अत्र अकार लोपो न प्रसज्येत अतः 

'श्वयुवमघोना०' (६.४.१३३) इवत सूत्रेण यत ्

सम्प्रसारणमभवत् तिाभीयाकारलोपववधायकसूत्रं प्रवत 

'यस्येवत च' अवसद्ध ं मन्तव्यं भववष्यवत सम्प्रसारणं तिवै 
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अवसद्ध ंभववष्यवत यिा-यिा मयाशिापक्षं ववहाय अवभवववधः 

पक्षः स्वीदियते, यतोवह यस्येवत सूत्रस्य िमसंख्या अवस्त 

(६.४.१४८) इवत। मयाशिा पक्षस्य िोषोद्भावनायां ततृीये 

उिाहरणे भाष्यकारः 'भूयान्' इवत पिमुपस्थापयवत। भूयान् 

शब्ि े बहु+ईयसुन् 'वद्ववचनववभज्योपपि े तरबीयसुनौ' 18 

तिनन्तरम् ईयसुन् प्रत्यये परतः 'बहोलोपो भू च बहोः' 19 

इवत सूत्रेण बहु शब्िस्य स्थाने भू आिशेः तथा ईयसुन् 

प्रत्ययस्य आदिवणशस्य लोपः भववत। भू+यस् अस्यां वह 

वस्थतौ 'ओगुशणः' 20 इवत आभीयसूत्रेण 'भू' इत्यस्याङ्गस्य 

गुणः प्राप्नोवत, परन्तु गुणस्य कायशवमहानभीष्टम्। यदि भू 

इत्ययमािशेः अवसद्धः स्यात् तर्हश तस्य स्थाने बहो इत्ययं 

स्थास्यवत गुणश्च न भववष्यवत। परन्तु यदि भावधकारस्य 

मयाशिाथे प्रयोगः दियते तिा तु बहोलोपो भू च बहो 21 इवत 

सूत्रस्यावसद्धत्वस्य सम्भावना एव न सम्भववत। अतः आङ् 

इत्यस्य मयाशिापक्षः न स्वीदियते अत्र तथा त ुभाष्यकारेण 

एतेषामवप पररहारः प्रित्तः अवस्त परन्त ु तन्नोवचतम ् इवत 

पश्चात् स्वयमेव ख्यावपतम्।  

अवभवववधपक्षे आचायशपतञ्जवलना (पपुषः सौरी) इत्यादिषु 

प्रयोगेषु िोषाः प्रिर्शशताः परन्त ु अनन्तरमेव तेषां 

समाधानमवप वववहतं तथा चान्त े अवभवववधः पक्षः एव 

स्वीकृतः। नागेशभट्टोऽवप स्पष्टरूपेण आङम ् अवभवववध 

इत्यथे एव स्वीकरोवत। हरित्तवमश्रोऽवप अन्तर्वशरोधानां 

पररहाराय अवभवववधरेवोवचता इवत व्याख्याययन् सवाशन्ते 

पररणामस्वरूपेण अवभवववधपक्षमेव अङ्गीकरोवत। 

 

ववतकरणस्य प्रयोजनम ् 

पावणनीय-अष्टाध्याययाः ववषये भाष्यकारस्येयमुवक्तः 

यिवस्मन् िन्थे वणशमेकमवप अनथशकं नावस्त। 'तत्राशक्यं 

वणेनाप्प्यनथशकेन भववतुम्' 22 तित्रासौ प्रश्नः यत् 

'अवसद्धवित्राभात्' इवत सतू्रे ववतकरणं दकमथशम्? यतोवह 

उपमान-उपमयेस्य अभेिवववक्षायां 

समानावधकरणरूपेणावप वनिशेः दियते यथा अयं ब्रह्मित्तः 

(अय ं ब्रह्मित्तवत् अवस्त) शास्त्रेऽवप आचायशपावणवनः वततं 

ववना प्रयोगान् ववधत्ते यथा- 'षत्वतुकोरवसद्धः' तथा च 

'गोतो वणत्' 23 इत्यादिषु स्थलषेु वततं ववनैव 

अवतिशेसामथ्येनैव अथशज्ञानं ववधीयते। अतः प्रकृतसतू्रेऽवप 

सामथ्याशत् अवतिशेाथशस्यावबोध सम्भाव्यते एव। 

तित्र सवशप्रथमं न्यासकारेण ववतकरणस्य प्रयोजनववषये 

ववचारः उपन्यस्तः। न्यासकारः ववतकरणं साऽवभप्रायं 

मन्यते। तेषामाशयोऽय ं यत् सूत्रकारेण अवसद्धम् इवत 

नोक्त्वा अवसद्धवदिवत यिचु्यते तेन वह ध्वन्यते एतत् यत ्

कुत्रवचत् स्वाश्रयमवप कायुं भववत। 'तत् दियते, क्ववचत् 

स्वाश्रयमवप वसद्ध ं यथा स्यादित्येवमथशम्' 24 । कैयटस्य तु 

एतन्मतम् यत् प्रवतपवत्तलाघवाय भेिोपिमे ववतना वनिशेः 

दियत े 25। अन्ये त्वाहुः 'स्वाश्रयमवप यथा स्यादित्यवेमथुं 

वत्करणम्' 26।  

उिाहरणाथुं - 'लोटो लङ्वत्' 27 लोट् लकारे, लङ् लकारः 

इव कायुं भववत, (साधशमेव वत्करणेन) स्वाश्रयमवप लोट् 

सम्बवन्धतकायाशण्यवप भववन्त। स्वाश्रयमवप कायुं यथा स्यात ्

एतिथशमेव ववतकरणम्। तित्र न्यासकारः िभेतुः इवत 

उिाहरणमाध्यमेन स्वीयस्वाश्रयस्यावभमतं स्पष्टयवत। 28 

परन्तु तत्त्वबोवधनीकारः वतेः प्रयोजनं सौकयशम् इत्यवेमेव 

स्वीकरोवत। वत्करणं प्रवतपवत्तलाघवाय अन्यथा वसद्ध े

अवसद्ध इवत प्रयुज्यमानमनुपपन्नं सत् सामथ्याशिवसद्धवदिवत 

कल्पनीयं स्यात् 29। 

ववतकरणववषये स्वाश्रयकायशसम्बवन्ध न्यासकारस्य मतं तेन 

न स्वीकायशमवस्त। उपयुशके्तऽवस्मन् प्रसङ्गे ध्यातव्यमेतत् यत् 

भाष्यकारवृवत्तकारौ अमुवष्मन् ववषये सवशथा मौनमासाते। 

'अवसद्धवित्राभात्' इवत सूत्रे 'अत्र' इवत पििहणस्य 

प्रयोजनम्।  

अङ्गावधकारीयावसद्धत्वयोजनायाः दियान्वयने 

आचायशद्वारा प्रयुक्तम् अत्रेवत पि ं ववशेषणे महत्त्वपूणशमवस्त। 

अवसद्धत्वस्य वववेचने उक्तपिस्य मीमासंा अत्यावश्यकी। 

भाष्यकारोऽत्र पिस्य प्रयोजनस्वरूपं तथ्यद्वयं 

समुपस्थापयवत। 

सवशप्रथमम ् अत्र पिस्य प्रयोजनववषये चचशयन् भाष्यकारो 

ब्रवीवत यत् 'अत्र' इवत पिस्य िहण ंववषयवनिशेाय अभवत्। 

'ववषयः प्रवतवनर्िशश्यते' 30 अनेन वह अवस्मन् आभीयप्रकरणे 

आभीयशास्त्र ं प्रवत आभीयशास्त्रमेव अवसद्ध ं भववष्यवत। 

अस्मात् वभन्नप्रकरणे यत् कायुं तत्तु वसद्धमेव। उिाहरणाथशम् 

'अभावज' इवत शब्िः पि ं वा प्रिश्यशते। 'भञ्जो आमिशने' 31 

इवत धातोः लङ्ु लकारे कमशवण आत्मनेपि ंभूत्वा अटागमः। 

वच्ल ववकरणम्, 'वचण् भावकमशणोः' 32 इवत 'च्लेः' स्थाने 

वचण्। (अभञ्ज् वचण ्इ त) अस्या ंवस्थतौ 'भञ्जेश्च वचवण' 33 

इवत सूत्रेण वचवण परतः भञ्जेः उपधा नकारस्य लोपः 

प्रसज्यते (अ भज इत) इवत वस्थतौ वचणं वणत ं मत्वा भज 

इत्यस्य उपधायाः स्थाने 'अत उपधायाः' 34 इवत सतू्रेण 

वृवद्धः प्राप्नोवत। वचणम ् आवश्रत्यैव आभीयशास्त्रं 'भञ्जेश्च 

वचवण' सूत्रेण उपधाभूतस्य नकारस्य लोपः अतः एतत् 

वृवद्धकरणं नकारलोपश्च समानाश्रयं तित्र यदि 'अत 

उपधायाः' इवत सूत्रस्य िषृ्टौ नकारलोपः अवसद्धो भववत 

चेदिष्ट ंरूपं न किावप वसध्यवत। अत एवोक्तम् - 

आभीयशास्त्रे आभीयमेव सूत्रम् अवसद्ध ं भववत, आभीयमेव 

सूत्रं प्रवत। तिवे च अवस्मन् सूत्रे 'अत्र' इवत पििहणस्य 

प्रयोजनम्। अतः तत्र नकारलोपः अवसद्धः न भववत 'अत 

उपधाया' सूत्रणे च वृवद्धः भूत्वा 'अभावज' इवत साधीयान् 

इष्टः प्रयोगः वसध्यवत।  

 

समानाश्रयप्रवतपवत्तहतेःु  

'अत्र' इवत पिस्योपन्यासस्य प्रयोजने भाष्यकारः एकमन्यं 

हतेुं प्रिशशयवत। कवतपयाः शब्िाः एतािशृाः आसन् 

येषामाभीयावसद्धत्वस्य प्रवृत्त्या इष्टान्वाख्यानं न भववत स्म। 
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यथा पपुषः पश्य। अत्र 'पा' धातोः वलट् लकारे वद्वत्वम, पा 

पा वलट् अस्यां वस्थतौ 'ह्रस्वः' 35 सूत्रेण अभ्यासस्य ह्रस्वः। प 

पा वलट्, वलटः स्थान े 'क्वसुश्च' सूत्रेण क्वसुः आिशेः, 

अनुबन्धलोपो भूत्वा, प पा वस्। 

अस्यां वस्थतौ प्रावतपदिकसंज्ञा भूत्वा वद्वतीया ववभक्तौ 

बहुवचने 'शस्' प्रत्ययः। प पा वस् शस्। 

अधुना क्वसु प्रत्ययान्तम् आभीयसूत्रं 'वसोः सम्प्रसारणम'् 36 

इत्यनेन सम्प्रसारणं तथा 'सम्प्रसारणाच्च' सूत्रेण पूवशरूपो 

भूत्वा, प पा उस् अस्। अत्र अन्याभीयसतू्रं 'आतो लोप इरट 

च' 37 इत्यनने अजाि ् उस् प्रत्यये परतः पा इत्यस्य 

आकारलोपः प्राप्नोवत। परन्तु आलोप-ववधायकसूत्रस्य प्रवृत्तौ 

पूवशप्रवृत्तम् आभीयसुत्रं सम्प्रसारणववधायकं सूत्रं प्रवत अवसद्ध ं

भववत। येन वह उस् स्थाने वस् इत्येवं िशृ्यते। येन 

आकारलोपो न सम्भववत इष्टान्वाख्यानं च न भववत। अस्य 

इष्टान्वाख्यानाय भाष्यकारः समािधावत यत ् समानाश्रये 

एव कत्तशव्याभीयसूत्रं प्रवत कृताभीयम् अवसद्ध ंभववत।  

 

समानाश्रयशब्िस्य ववशषे ंव्याख्यानम ् 

वार्त्तशककारः भाष्यकारश्च आभीयावसद्धत्वस्य कृते केवलं 

समानाश्रयशब्ि ं प्रयुञ्जेते। समानम् आश्रयं यस्य सः 

समानाश्रयः। न्यासकारः समानशब्िस्य अथुं (एकम्) इवत 

करोवत तथा आश्रयशब्िस्य अथशम ् (वनवमत्त) इवत कृतवान्। 

पिमञ्जरीकारोऽवप समानशब्िस्य अथुं वनवमत्तमेव कुरुते। 

अत्रेवत समानाश्रयत्वप्रवतपच्यथशम्। तच्चेित्र यत्र भववत 

तिाभात् शास्त्रीयं ववधीयते तिाश्रयमेव भववत 38 । 

प्रिीपकारस्तु समानाश्रयशब्िमेव प्रयुङ्के्त। 

समान एव आश्रयो वनवमत्त ंयस्य तत् समानाश्रयं तस्य भावः 

समानाश्रयत्वम् 39। 

अत्रिहण ं त ु समानाश्रयत्वप्रवतपत्त्यथशम।् यदि उभऽेवप 

आभीये एकमवे वनवमत्तमावश्रत्य प्राप्नुतः 40। 

अत्र िहणं त ुसमानाश्रयत्वप्रवसद्ध्यथुं सम्पद्यते 41। 

समानमेवाश्रयो वनवमत्तं यस्य तत् समानाश्रयम्। तस्य भावः 

समानाश्रयत्वम् 42। 

उपयुशक्तवववेचनेन ज्ञायते यत् अत्र शब्िस्य िहणस्य 

प्रयोजनद्वयं वत्तशते।  

१. ववषय-वनिशेाथशम्। 

२. समानाश्रयप्रवतपवत्तहतेुः। 

 

अत्र प्रश्नोऽय ं समुत्पद्यत े यत् केवलम् अत्रपिने द्वयोः 

प्रयोजनयोः िहणं कथं सम्भाव्यते? तित्र भाष्यकारो 

व्याख्यावत - यत् अत्र पिने समानाश्रयस्य पररज्ञानं भववत। 

यतोवह ववषयवनिशेस्य ज्ञानं तु आभात् पिनेावप 

भववतुमहशवत। यदि आभात ् इवत पिस्य प्रयोजनं केवलम् 

अवधकारस्य अववधमात्रावबोधः तर्हश तत्तु 

'अवसद्धवित्राभात्' इवत सूत्रस्य अवधकारसूत्रत्वात् अवप 

सम्भववत स्म। 

अतः आभात ् इवत पिने ववषयवनिशेः भववत तथा च अत्र 

पिस्य प्रयोजन ं समानाश्रयप्रवतपवत्तरेव। 

उत्सगाशपवािवववधना शब्िानाम ् अन्वाख्यानकताश 

आचायशपावणवनः शब्िानुशासनाथशम् अनकेेषां 

प्रववधीनामाश्रयो वननाय। सूत्रकारेण स्ववनर्मशतसूत्रेष ु एव 

कुत्रवचत् सहप्रसवक्तरूपेण, अपरत्र एकस्य सूत्रस्य 

प्रवृत्यनन्तरम् अन्यसूत्रस्य अनभीष्टप्रवृवत्तरूपेण सम्प्रातान् 

अन्तर्वशरोधान् िरूीकतुशम ् अष्टाध्याययाम ् अवसद्धप्रकरणस्य 

योजना वववहता वत्तशते। अवसद्धत्वप्रववधेः प्रयोगः पावणनेः 

व्याकरवणकप्रवतभायाः वनिशशनमेव। अवसद्धत्वप्रवववधः 

आचायशस्यैका महत्त्वपूणाश मौवलकववचारणा वत्तशते।  
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