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पालिन्युत्तरवलतिनामुिालिसत्रू कारािाां लवषये सांलिप्तािोचनम्
जयश्री बाउलिया
सलिप्तसारम्
पाषिनेः परवषतिकाले उिाषिप्रत्ययस्य चचाि पनु ः पनु ः दृश्यते । मल
ू तः शाकटायनस्योिाषिित्रू मवलम्ब्य ताष ः उिाषिित्रू ं प्रिीतम् । अषप च
तेिाम् उिाषिित्रू ािामपु रर बहवः वृषिग्रन्ाः रषचताः । एतेनानमु ीयते पाषिनेः उिरवषतिवैयाकरिैः उिाषिप्रत्ययाः िमादृताः आिन् ।
कै षििाचायािः कृ िनत ागे उिाषिप्रत्ययानामालोचनमकुविन् । कै षििाचायािः तु कृ िनत ागस्य पररषशष्ांशरूपेि उिाषिप्रत्ययान् रषचतवनतः ।
तेिामाचायाििां षविये िंक्षेपेि षकषचचिच्ु यते ।
कूट शब्द: परवश्चतिकाले उणाश्चिप्रत्ययस्य, तेषाम् उणाश्चिसत्रू ाणामपु रर, शाकटायनस्योणाश्चिसत्रू मवलम्ब्य

भूलमका
पाषिनेः परवषतिकाले उिाषिप्रत्ययस्य चचाि पनु ः पनु ः दृश्यते । मल
ू तः शाकटायनस्योिाषिित्रू मवलम्ब्य ताष ः उिाषिित्रू ं प्रिीतम्
1
। अषप च तेिाम् उिाषिित्रू ािामपु रर बहवः वृषिग्रन्ाः रषचताः । एतेनानमु ीयते पाषिनेः उिरवषतिवैयाकरिैः उिाषिप्रत्ययाः
िमादृताः आिन् । कै षििाचायािः कृ िनत ागे उिाषिप्रत्ययानामालोचनमकुविन् । कै षििाचायािः तु कृ िनत ागस्य पररषशष्ाश
ं रूपेि
उिाषिप्रत्ययान् रषचतवनतः । तेिामाचायाििां षविये िंक्षपे िे षकषचचिच्ु यते ।
कातन्त्र-उिालिकारः- कातनत्रव्याकरििमबनधः एकः १िट्पाद्यिु ाषिपाठः उपलभ्यते। अयमिु ाषिपाठः कातनत्रव्याकरिस्य
कृ िनत ागस्य पररषशष्ाश
ं रूपेि षवद्यमानः । अषधकाश
ं पषडितानाम्बमते उिाषिपाठस्यास्य प्रवक्ता कातनत्रवृषिकारः िगु षि िंहः, न
कातनत्रकारः शविवमाि । के िाषचचत् पषडितानाम्बमते ऐनरव्याकरिाििु ाषिित्रू ाषि कातनत्रव्याकरिे प्रषवष्ाषन । तत्परं
वृषिकारिगु षि िंहने तिपु रर वृषिः प्रिीता । एतषस्मनिु ाषिपाठे २६७ पररषमताषन ित्रू ाषि िषनत।
चन्राचायिः- चानरव्याकरिप्रिेत्रा चनराचायेि चानरव्याकरििम्बबनधस्यो-िाषिपाठस्याषप प्रवचनं कृ तम् । उिाषिपाठोऽयं षत्रिु
पािेिु प्रषव क्तः । अतः ‘षत्रपािी’ इषत नाषम्बन पाठोऽयं पररषचतः । पाठस्यास्य िंकलनं िशपाद्यिु ाषिविनत्यवििक्रमेि षवषहतम् ।
तृतीयपािस्यानते के िाचचन प्रकीििश्िानां िग्रं हः प्राप्यनते ।
िपिकः- क्षपिकाचायेि स्वव्याकरििम्बबनधस्योिाषिपाठस्य प्रवचनं षक्रयते इषत उज्जज्जवलििीयोिाषिवृिौ क्षपिकवृिेः
उद्धरिात् ज्ञायते । वतिमाने अयमिु ाषिपाठः नोपलभ्यते ।
िेवनन्िी- आचायेि िेवनषनिना स्वोपज्ञव्याकरििम्बबनधस्योिाषिपाठस्याषप प्रवचनं षक्रयते ।तस्य उिाषिपाठः स्वतनत्ररूपेि
इिानीं नोपलभ्यते । अ यनषनिनः महावृिौ िेवनषनिकृ तोिाषिपाठस्य ित्रू ाषि उद्धतृ ाषन । 2
वामनः- िं० ६०० वैक्रमा्िप्राचीनेन वामनाचायेि स्वकृ तश्िानश
ु ािन-िम्बबनधस्योिाषिपाठस्य प्रवचनं षक्रयते । तेन तस्य
स्वकृ तोिाषिपाठस्योपरर एका वृषिरषप प्रिीता। िम्बप्रषत वामनस्योिाषिपाठः न प्राप्यते ।
पाल्यकीलतिः- ि०ं ८७१-९२४ वैक्रमा्िमध्यजातेन आचायेि पाल्यकीषतििा स्वकृ तव्याकरििम्बबनधस्योिाषिपाठस्य प्रवचनं
कृ तम् । यक्षवमििः षचनतामषिनामक-वृषिग्रन्े पाल्यकीषतिरषचतोिाषिपाठस्योल्लेखोऽषस्त ।
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शाकटायनेर उिाषिित्रू अल्पषवस्तार ावे उपजीव्य कररया नाना िम्बप्रिायेर उिाषि ग्रन् प्रिीत हइयाछे (श्रागरुु पिहालिारः, व्याकरि िशििेर
इषतहाि, पृष्म्. ५८२
2
प.यषु धषिरमीमांिकः, जैनेनर श्िानश
ु ािन ओर उिके षखलपाठ, पृिाषन.१,१३,११९ इत्याियः।
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भोजिेवः- िरस्वतीकडठा रिस्य प्रवक्त्तत्त्रा
ोजिेवेन स्वव्याकरििम्बबनधस्योिाषिपाठस्य प्रवचनं कृ तम् । िरस्वतीकडठा रिवृषिकारिषडिना्ेन
तस्य हृियहाररिीवृिौ ोजिेवकृ तोिाषिित्रू ािां व्याख्या कृ ता । के िाषचचत्
पषडितानाम्बमते एताषन उिाषिित्रू ाषि ोजिेवेन न प्रिीताषन, प्राचीनग्रन्ात् एताषन
उिाषिित्रू ाषि िंगहृ ीताषन ।
बुलिसागरसरू रः- आचायिबषु द्धिागरिरू रिा ‘वषु द्धिागरः’ इषत नाषम्बन व्याकरिग्रन्ः
प्रिीतः । तेन व्याकरिग्रन्ेन िह चतिु ाां षखलपाठानामषप प्रवचनं षक्रयते। तेिु
षखलपाठे िु उिाषिपाठः षवद्यमानोऽषस्त ।
हेमचन्रसूररः- हेमचनराचायेि स्वव्याकरििम्बबनधः एकः उिाषिपाठः रषचतः ।
तस्योपरर तेन षववृषतरषप प्रिीता । 3 उिाषिपाठोऽयं अषधकः षवस्तृतः । तत्र ९०६
पररषमताषन ित्रू ाषि िषनत ।
क्रमिीश्वरः- िंषक्षप्तिारकारक्रमिीश्वरे ि स्वकृ तव्याकरििम्बबनधस्योिाषिपाठस्य
प्रवचनं षक्रयते ।
सारस्वतोिालिकारः- अनु षू तस्वरूपाचायेि प्रोक्ताषन िारस्वतव्याकरििम्बबनधानयिु ाषिित्रू ाषि प्राप्यनते । तत्र ३३ षमताषन ित्रू ाषि िषनत ।
पद्मनाभित्तः- पद्मना ििेन स्वीयव्याकरिग्रन्िम्बबनधस्योिाषिपाठस्य प्रवचनं
षक्रयते । तत्र तेन १८० षमताषन ित्रू ाषि रषचताषन ।
पुरुषोत्तरमिेवः- परुु िोिमिेवेन स्वकीयव्याकरिग्रन्स्य कृ त्प्रकरिे उिाषिित्रू ाषि
प्रिीताषन ।
पालिन्युत्तरवलतिवैयाकरिैः इत्येवं ग ीररूपेि उिाषिप्रत्ययािां चचिया पषडितान्
त्ा षवद्याष्िनः षनकिा श्िानां व्यत्ु पषिषविये नवषिगनतः उद्भास्यते इषत ममाशयः
इषत शम् ।
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आचायेहमे चनरः करोषत षववृतं प्रिम्बयाहिम् (जोहना षकस्टेने िम्बपाषितः, हेमोिाषिवृषिः,
प्ररषम्ब कश्मोकः)
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