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Abstracts (शोधसािाः)-  

              सूरकृता पाणिणनना बहुसूक्ष्मैणिकां प्रत्यग्र कृत्य अष्टाध्याययााः िचनावैणचत्र्यं णविय कृतम्। पाणिनेाः 

पूवववर्तवणन काले ८५ वैयाकििााः पञ्च अष्टौ नवव्याकििाणन चासणिणत ऐणतह्य प्रकट कृतं ्शृ्यते। पाणिन यिचनायां 

तेिां प्रभाव: अवश्यम्भवेत् इणत अनुश लनेन प्रणतधातवं्य जायते। त् यं सूर ंत् या शैल , त् याः पारिभाणिकशब्ाः, 

त् यम् आनुशासणनकं णववेचनं सवव लोकणवसृतये, तद्कृतस्य व्याकििस्य च णवसीृतये ग्रह तव्यमनुकर्त्वव्यं च भवेत्। 

अयमेव पन्त्था कृणतवैणचत्र्ये अवलम्बन याः । ककं बहुना सूरकािपाणिणनीाः तद्व्याकििस्य परिपृष्टय े

पारिभाणिकप्णवन्त्यासे च तद्कौशलम् अङ्ग कृतवान्। संज्ञाप्ेन पारिभाणिकशब्ानामणभज्ञानं इत्यणप 

भाववैणचत्र्यम्। ककन्त्तु संज्ञासंज्ञ भावपुिस्सिं अन्त्यथा मागेि वा पारिभाणिकशब्ानां णववििं पाणिन येिु आचायिेु 

लि कृतेिु अनेके पारिभाणिकशब्ााः अपाणिन यसंज्ञाीाः वा वतवन्त्ते। येिां णनववचनं पाणिणनना न कृतमी् । अनुश लनने 

प्रत्येतवं्य जायते यत् अनेके अपाणिन या: पारिभाणिकशब्ााः संगृह तााः,यिेामुपस्थापनं पाणिन यव्याकििे णवणहतं 

वद्यते । अनुश लनेन प्रत्येतवं्य जायते यत् पाणिन यव्याकििे  उप्ेश:, णवभणताः, संज्ञायाम्, सींणहता, आख्यातम्, 

पुरुि:, प्राणतपक्कम्, उ्ार्त्ानु्ार्त्स्वरित-, लोपाः, सविव, आमे्रणितीाः, उपधा, अपतृ, णवभािा, आत्मनेप्म्, 

पिस्मैप्म्-इत्या्याः संज्ञासाधनस्य कृते उकिष्टााः पारिभाणिकशब्ााः  तैर्त्ि योपणनि्ी्- णनरूत- सांख्यायनश्रौतसूर- 

वाजसनेयप्राणतशाख्यीाक्िु अपाणिन यग्रन्त्थेष्वणप  प्रयुतााः आसन् । तथ्यस्यास्योपस्थापनं 

शास्त्र यणवचािपिुाःसिमुपस्थाप्यते। 

 प्साधुत्वसम्पा्ानात्मकमुकिष्टमुपक्ष्टच व्याकििं कालेन सूरात्मकम् । अद्यत्वे पुनाः तत् पाणिन यम्। सूरकृता 

पाणिणनना बहुसूक्ष्मैणिकां प्रत्यग्र कृत्य अष्टाध्याययााः िचनावैणचत्र्यं णविय कृतम्। पाणिनेाः पूवववर्तवणन काले ८५ 

वैयाकििााः पञ्च अष्टौ नवव्याकििाणन चासणिणत ऐणतह्य प्रकट कृतं ्शृ्यते। पाणिन यिचनाया ं तेिां प्रभाव: 

अवश्यम्भवेत् इणत अनुश लनेन प्रणतधातवं्य जायते। त् यं सूरं त् या शैल , त् याः पारिभाणिकशब्ाः, त् यम् 

आनुशासणनकं णववेचनं सवव लोकणवसृतये, तद्कृतस्य व्याकििस्य च णवसीृतये ग्रह तव्यमनुकर्त्वव्यं च भवेत्। अयमेव 

पन्त्था कृणतवैणचत्र्ये अवलम्बन याः । ककं बहुना सूरकािपाणिणनीाः तद्व्याकििस्य परिपृष्टये पारिभाणिकप्णवन्त्यासे च 

तद्कौशलम् अङ्ग कृतवान्। संज्ञाप्ेन पारिभाणिकशब्ानामणभज्ञानं इत्यणप भाववैणचत्र्यम्। ककन्त्तु 

संज्ञासंज्ञ भावपुिस्सिं अन्त्यथा मागेि वा पारिभाणिकशब्ानां णववििं पाणिन येिु आचायेिु लि कृतेिु अनेके 

पारिभाणिकशब्ााः अपाणिन यसंज्ञाीाः वा वतवन्त्ते। येिां णनववचनं पाणिणनना न कृतमी् । अनुश लनेन प्रत्येतवं्य जायते 

यत् अनेके अपाणिन या: पारिभाणिकशब्ााः संगृह तााः,येिामुपस्थापनं पाणिन यव्याकिि ेणवणहतं वद्यते । तद्यथा - 
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उप्ेश:- अयं शब्ाः प्रागी्पाणिन यकालेऽणप णवशु्रततं गताः आस त् यस्याथवाः णवणभिप्रसंगक्रमेि णभिता प्राप्ताः सन् 

णवचायवते । 

१. तैर्त्ि योपणनिक् शब्ोऽयं शब्स्वभावत: अनु्ेशज्ञानाथे च प्रयुत आस त् । 

२. णनरूते णन्ेशरूपेऽथे अनु्ेशरूपेऽथे च व्यवहीृत आस त्। यथा चोतं विेभ्य: सािात् कृतधमेभ्याः उप्ेशेन मन्त्रं 

संप्र््ौ । 

३. सांख्यायनश्रौतसूरे आशयोपस्थापनरूपे अथवी ेव्यवहृत आस त्। तथा णह इणत उप्ेशतहणन्त्त । 

४. कात्यायनश्रौतसूरे अनु्ेशरूपाथे व्यवहृताः ।  

५. आपस्तम्भश्रौतसूरेऽणप एतणस्मन् अनु्ेशरूपाथव व्यवहृताः जाताः ्शृ्यते आम्ना ताणन उप्ेशात् सिणि। 

              पंचप्राणतशाख्यसु ग्रन्त्थेिु ऋकृतन्त्रे उप्ेशशब्ाः पारिभाणिकशब्भावेन व्यवहीृताः। अतएव प्रत यते 

प्राग्पाणिन यग्रन्त्थेिु अयमुप्ेशशब्: अनु्शेाः, उप्ेशीाः, उच्चाििं, आशयोपस्थापनीं, चेत्याक्भावेन व्यवहीतृाः 

आस त्। सूरकािाः पाणिणनाः अस्य व्याख्यानं णवधाय अष्टाध्याययां सािा्ेका्शवािं प्रयुतवान्। 

           णवभणताः- पाणिन यतन्त्रे णवभणतश्च इणत सूरानुिोधेन ‘सुपा णतङा च’ णवभणतसंज्ञायााः णवधानात् तस्य स्वरूपं 

सुणप णतणि च उपणतष्ठते। सपु् इणत कथनेन सु-औ-जस्-इणत भावेन अष्टा्श प्राणद्शो णवभणताः1 इणत क्क् शब्ेभ्याः 

सप्तम , पंचम , प्रथमाध्य अणप तत् वक्ष्यते । एतत् सवव प्राचामनुिोधेन कृतणमणत णवचािणयतुं शदयते। प्रथमतया 

स्फोटायनवैयाकििेन सु-औ-जस् इणत णरकस्य प्रथमाक्संज्ञा उपस्थाणपता इणत। आचायविामुदत्या उपस्थापणयतुं 

शदयते। तथाचोतं बालमनोिमायाम्-     "सूरकृता प्रथमाक्संज्ञानामनुतत्वात् पाणिनेाः पूवेिां स्फोटायनाक् 

आचायाविां शास्त्रे प्रथमाया: सप्तम्यन्त्तााः संज्ञा णस्थता" इणत । काणशकायां त्ेव उतम्- “प्रथमा्याः सप्तम्यन्त्तााः प्राचां 

संज्ञाताणभ इहाणप व्यवहाि वृहत्शब्िते्न प्रथमा शब्ााः प्रथमा लक्ष्म , णित या, गौि  इत्याक् इव लोकप्रणसद्धा एव न 

सांकेणतकी इणत कौस्तुभ णपतामहचििााः पाणिन्त्युर्त्िवर्तवणन्त्याचायाव स्वभावनया णवभतेाः प्रादपाणिन यत्वं 

प्रणतपा्यणन्त्त ।” 

        सजं्ञायाम-् संज्ञायाणमणत प्स्य प्रयोगाः अष्टाध्याययां प्रथमाध्याया्ािभ्य अष्टाध्यायीं यावत् एकसप्तणतसूरेि ु

प्रयोगाः ्शृ्यत।े केवलं कीुरणचत् सूरस्या्ौ, अन्त्ते च इ्ं प्ं प्रयुतं णवद्यते। तवंशणतसूरेिु तस्य आ्ौ प्रयोगाः 

िट्चत्वारिंशत् सूरेिु तस्य अन्त्ते प्रयोग एवं च पञ्च सूराणि सम्पूिवतया अनेन प्ेन णवणहताणन ्शृ्यन्त्ते । 

सीणंहता- "पिाः सणिकिव संणहता”2 - विावनामणतशणयताः सणिणधाः संणहतासंज्ञा स्यात्। “पिाः सणिकिव संणहता-इणत 

सूरेि णवध यमाना संणहतासंज्ञा साणन्त्ध इत्यथेन प्रणतपद्यते। सम् पूववकात ्ा धातोाः भावे ताः। सम्धा त, भावे तस्य 

                                                             

1 . पा. सू- 4.1.1 

2 . पा.स.ू – 1.4.109 
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नपुंसकत्वेऽणप स्त्र त्वे टाणप संणहताशब्: णसद्ध्यणत। सणंहता संणधाः इणत पयावयाः । “संणहतायाम्”3 इत्यत आिभ्य 

“पािस्किप्रभृत णन च4” इणत अन्त्ते यावत् अणधकाि “तयोिेव वणच संणहतायाम्"5 इत्यत आिभ्य इत्यस्य सम्बन्त्धाः । 

         अयं संणहताशब्ाः प्राग्पाणिन याः इणत णवचािणयतुं यायते। णनरुक्ते "प्प्रकृणतसंणहता6” इणत सािात ्

संणहताशब्स्य प्रयोगाः ्शृ्यते पुचच भावे तप्रत्ययस्य नपुंसके प्रयोगाः प्रणिन य अनुशासनेन प्रणतपा्नात् स्त्र तलंगे 

प्रयोग: काििान्त्तिं अन्त्यथा अन्त्वेषु्ट ं न शदयते। अभे्ेन अनुकििं इणत पिमा्ाय अवध यते संणहतायाणमणत प्स्य 

प्रयोगाः अष्टाध्याययां प्राग्पाणिन योपन्त्यासणमणत अनुकृत्य प्रणतपाक्तम्। सणन्त्धरिणत त्थववाच  शब्ाः । संणहतापेिया 

लाघवं द्योतयणत। लघ्वथवमध्येयं व्याकििम् इणत भाष्यवचनात् सूरकृतां गौिवन्त्यासे णवधानेऽणप अन्त्यत् ककमणप 

काििम् आलणितं भवेत्। 

आख्यातम् - आख्यातप्ेन कक्रयायााः ग्रहिम् इणत अयमणप पारिभाणिकीाः शब्ाः पाणिणनना “आख्यातेन 

आख्यातोपयोग”े इणत योगो अस्य प्रयोगाः साणधताः । णनरुक्तकाियास्केन आख्यातप्ेन कक्रयायााः प्रणतपा्नं साणधतम् । 

तथाणह कक्रया आख्यातप्ेन कक्रयायााः प्रणतपा्नं साधयणन्त्त। तथाणह कक्रया अख्यातप्ेन उच्यते 

“नामाख्यातोपसगवणनपाताश्च"7 अणप च भावप्रधानणमत्यस्य कक्रयाप्रधानणमत्यथवाः पूवावपि भूतभावमाख्यातप्ेन आचष्ट े

। भाष्यकृता कक्रयाप्रधानमाख्यातणमणत उतम्। कैथटेनाणप आख्यातप्वाच्या कक्रया इणत उतम्। काणशकायां त्ेव 

आख्यातम् आख्यीातस्य यथाऽणप कक्रयासाधनाय उभयं वाच्यं तथाणप तस्य कक्रयैव प्रधानाथवाः । यजुवे्-प्राणतशाख्येऽणप 

कक्रयाप्रधानमाख्यातणमणत उतम् ्शवनान्त्ति यग्रन्त्थेिु अस्य अन्त्यथा अथवाः अङ्ग कृत णवद्यते। यथा म मांसका 

आख्यातशब्: आख्यातशब्ाः णतङ् इणत व्यवहिणन्त्त न्त्यायवार्तवककाि णतङ् प्स्यैव आख्यातत्वमाह भाष्येऽणप 

प्प्रकािणववेचनावसिे "नामाख्यातोपसगवणनपाताश्च" इणत उतम्। भगवत्पाणिणनाः "मयूिवं्यसका्यश्च" इणत सूरस्य 

गिपाठे णतङन्त्तमीेव आख्यातम् । त्स्तु आख्यातशब्ेन व्याकििे णतङन्त्तस्य ग्रहिम्। म मांसाक्िु केवलं णतङी्-

भावेन ग्रहिम् शास्त्र्षृ्या णववेचनम्।  

परुुि: (प्रथम-मध्यम-उर्त्म) - 

            अष्टाध्याययां अयं शब्ीाः अििताः न व्यवहूताः । अस्मद्यर्त्माः- युष्मद्युपप्े समानाणधकाििे स्थाणनन्त्याणप 

मध्यमाः । शेिे प्रथमाः । इणत एणभाः सूरे परुुिव्यवस्था प्रणतपाक्ता उर्त्म् नाम उर्त्मपुरुि इणत। एवमन्त्ये । 

           काणशकाकािाः स्वकीये व्याख्याने प्रणतपा्यणत प्रथममध्यमोर्त्मीाीाः संज्ञाीाः भवणन्त्त । पुनश्च “पुरुि णनयमाः 

कक्रयते"। इत्यणप व्याख्यातम् । वस्तुगत्या प्रथममध्यमोर्त्मा इत्येते शब्ााः णवशेिि वाणचकेन अवहाि पथे आयाणर्त्। 

णवना णवशेष्यं क्ाणचत् णवशेििप् अथवप्रणतपर्त्ये साथवदयं न लभते। आवृत्या अनुवृत्त्या वा त्थावनुयोग  शब्णवशेि 

उिि कक्रयते। तणद्धया पुरुिशब्स्य उपस्थापनं एिु सूरेिु यथाव््शे्यम् सणमच नं भवणत। पाणिणनाः त्ेवं 

प्राग्पाणिन येभ्याः अनुकृत्य साणधतवान।् कैयटेन प्रणतपाक्तम्। 
                                                             

3 . पा.स ू– 6.1.72 

4 . पा.स ू– 6.1.157 

5 . पा.स ू– 8.2.108 

6 . णनरुक्त – 1.17 

7 . णन.प्र.ऊ.पू. २ 
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पूवाांचायवणवणहताः गुरुसंज्ञाश्रयिात् य्पाणधनां पूवावचायाव संज्ञा व्यणधित् त्पुाणधमेव एतााः भवणन्त्त । प्मंजययाव 

हि्र्त्ेनाणप उतं महत्यााः पूवावचायवसंज्ञायााः आश्रयिं त् य उपाणधपरिग्रहाथवमेव भावाः। अताः प्रथममध्यमोर्त्म इत्येते 

शब्ााः शास्त्र यपुरुिप्रणतपाक्ताथवप्रणसद्धााः । येन काििेन प्रथमपुरुि इत्याक् अनुदत्वा स्वयं पुतष्टं यास्यणत इणत ध या 

सूरकािाः पुरुिशब्ं नोपयोणजतवान्।  

प्राणतपक्कम-् 

         पाणिणनना प्राणतपक्कम् इणत काणचत ्संज्ञा प्रणतपाक्ता यस्य कृते सूरिय ंणवचारितम्। "अिी्थव्धातुिप्रत्ययाः 

प्राणतपक्कम्”8 “कृर्त्णद्धतसमासाथ"9 प्राणतपक्कणमणत अन्त्वथवसंज्ञा । प्ं प्ं प्रणतप्ं, प्रणतप्े भवं प्राणतपक्कम ्

वाजसनेयप्राणतशाख्ये- अयं शब्: कात्यायनेन णवचारिताः । गोपथब्राह्मिे अयं शब्: सािात् प्रयुताः । एतस्मात् प्रत यते 

यत् अयं पारिभाणिक शब्ाः प्राग्पाणिन यकृतौ णवशु्रततं गताः यस्य कृते सूरकाि: अििानुकििं णवणहतवान्। 

उ्ार्त्ानु् ार्त्स्वरित- 

अष्टाध्याययाम् उ्ार्त्-अनु्ात-स्वरितसंज्ञा णवधानाथां सूररयं णवद्यते यथा- 

१. “उच्चैिीु् ार्त्: ”10 

२. “णनच्चिैनु्ार्त्: ”11  

३. “समाहाि: स्वरित: ”12 

एते रयाः संज्ञावबोधकााः शब्ााः वाजसनेय-प्राणतशाख्ये अििक्रमेि णवद्यन्त्ते । तथाणह 

“उच्चैरु्ार्त्: ” 13 

“न च्चैिनु् ार्त्: ”14 

“उभयस्वरित: ”15 

“समाहाि: स्वरित: ”16 

                                                             

8 . पा.स.ू- 1.2.45 

9 . तरवै – 1.2.46 

10 . तरवै – 1.2.29 

11 . तरवै – 1.2.30 

12 . तरवै – 1.2.13 

13 . वा. प्रा. – 1.108 

14 . तरवै – 1.109 

15 . तरवै – 1.14 
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एन्. बलुम्. कफल्ि महो्या: त् यायां भािायां एते शब्ााः प्राग्पाणिन यााः इणत णवचायव प्रणतपाक्तवन्त्ताः । अतएव 

णवचािेि प्रणतपाद्यते इमे उ्ार्त्ा्यीाः शब्ााः ये संज्ञात्वेन अवत िावीाः ते प्राग्पाणिन या एव। 

       काणशकायामणप उ्ार्त्ाक्शब्ााः प्रणसद्धााः इणत उतम् । 

लोपाः, सविव, आम्रणेितीाः, उपधा, अपतृ, णवभािा, आत्मनपे्, पिस्मपै्- 

      एते पारिभाणिकशब्ााः संज्ञाणवशेिााः य्थव पाणिणनना अष्टाध्याययाीं सूराणि प्रि ताणन तथाणह- 

१. लोप:- “अ्शवन लोप: ”17 

२. सविव:- “तुल्यास्य प्रयतं्न सविवम् ”18 

३. आमे्रणित- “तस्य पिमामीिे्णितम् ”19 

४. उपधा- “अलोऽन्त्त्यात् पूववमुपधा ”20 

५. अपूत- “अपीृत एकालप्रत्ययाः ”21 

६. णवभािा- “न वेणत णवभािा ”22एते सवे शब्ा: वाजसनेयप्राणतशाख्ये प्रणसतद्ध ंगता आसन् तथा णह -  

लोपीाः-  वा.प्रा. १/१४१ 

सविव:- वा.प्रा. १/१४३ 

आमी्िेणित: - वा. प्रा. ४/९ 

उपधा - वा. प्रा. ९/३५ 

अपृत- वा. प्रा. ९/१५/१ 

णवभािा -  वेणत वैभाणिक तैर्त्ि यप्राणतशाख्ये २/२/७ 

                                                                                                                                                                                                                                 

16 . तैर्त्ि यप्राणतशाख्ये – 1.40 

17 . पा.स.ू – 1.1.60 

18 . पा.स ू– 1.1.9 

19 . पा.स ू– 8.1.2 

20 . पा.सू– 1.1.65 

21 पा.सू– 1.2.14 

22 पा.सू– 1.1.44 
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   एवंभावेन पाणिन यतन्त्रे प्रयुतााः संज्ञाशब्ााः गोपथब्राह्मि-वाजसनेयप्राणतशाख्य-तैर्त्ि यप्राणतशाख्य- 

तैर्त्ि योपणनि्ी-् णनरूत- सांख्यायनश्रौतसूर- वाजसनेयप्राणतशाख्यीाक्िु अपाणिन यग्रन्त्थेष्वणप  प्रयुतााः आसन् । 

अताः पाणिन यव्याकििे अपाणिन यग्रन्त्थाना ंप्रभावाः नूनमेवास क्णत णनश्चयेन वतंु शदयते । 
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