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Unit-I     पारिभाचषक शब्दािली 

  

मानवजगति भाषाद्वारैव सवे व्यवहारााः  प्रवितने्त, तसद्ध्यन्तन्त च । तवशे्वऽन्तिन् सवेजना 

भाषामन्तरेण स्वाऽऽशयान् अने्यषाां सतवधे तनवेदतयिुम्, न खलु कल्पने्त । ििाि् कारणाि् 

लोके असङ्््ााः  भाषााः  काले काले प्रादुरभूवन् । िादृशााः  अनेकााः  प्राचीनााः  भाषााः  

मनुष्याणाां व्यवहारपथाि् अपसृिाश्च । यिाः  िासाां भाषाणाां आत्मरूपां व्याकरणाम् न रतििम् 

। तकनु्त तवशे्व अतिप्राचीनाऽतप सुदृढा सुन्दरा तवश्वजनीना च भाषा सांसृ्किभाषैव, अधुनातप 

जीवन्ती जनतप्रया च भवति । न केवलतमयां मनुष्यभाषा तकनु्त देवभाषाऽतप कथ्यिे । यिाः  

परमात्मनाः  तनश्वतसिरूपााः  वेदााः , "ित्वज्ञानातिशे्रयसातधगमाः " इति घोषयन्तन्त शास्त्रातण च 

अस्यामेव भाषायाां तवलसन्तन्त । यतु्त प्रारब्धमनुभूयमानानाां िापत्रयशृङ््खलायााः  तवमोचनां 

काङ्क्षमाणानाां जीवलोकानाां ित्वज्ञानां िु शब्दशन्तिमूलकम् । शब्दशन्तिग्रहसु्त तनरुच्यिे 

लोकोक्त्या यथा- 

शन्तिग्रहो व्याकरणोपमानकोशाप्तवाकै्यव्यतवहारिश्च" इति । 

एवां च व्याकरणमेव शब्दानाां शन्तिग्रहणस्य मूलम् । देवभाषाया अस्यााः  आत्मा 

व्याकरणम् सुरतििां तवजृन्तििां च । सा च भाषा सरला सुसांसृ्किा साधुशब्दसम्पिा चेदेव 

सवैरातियिे इति तधया वेदकालादतप मुतनतभाः  नाना तशिाग्रन्ााः  प्रणीिााः  । एवां च शब्दानाां 

दोषापनोदनपूवतकां  साधुत्वसाधुत्वसम्पादनां व्याकरणादेव साध्यम् । 

अिाः  भिृतहरराः  वाक्यपदीये वदति यथा- 

साधुत्वज्ञानतवषया सैषा व्याकरणिृतिाः  । इति । 

https://sa.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%83%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%83


सांसृ्किे वेदकालमारभ्य आषोडशशिकां  यावि् तवतभिव्याकरणानाम् अनेके ग्रन्ााः  

ग्रतथिााः  । िातन व्याकरणातन च ित्किृतनामतभाः  प्रतथिााः  । यथा- 

इन्द्रश्चन्द्राः  काशकृत्स्ाऽ्ऽतपशली शाकटायनाः  । 

पातणन्यमरजैनेन्द्रााः  इत्यष्टौ शान्तब्दकााः  िृिााः  ॥ 

िेषु व्याकरण्समुदायेषु पातणनीयव्याकरणसै्यव लौतकक-

वैतदकोभयप्रतियासमन्तिित्वाि् वेदाङ्गत्वां स्वीतियिे नेिरेषाम् । 

भट्टोजीदीतििेन रतचिाः  ग्रन्ाः  तसद्धान्तकौमुदी । अस्य ग्रन्स्य पूणं नाम 

"वैयाकरणतसद्धान्तकौमुदी" इति ग्रन्कतै्रव कथ्यिे, यथा- 

मुतनत्रयां नमसृ्कत्य िदुिीाः  पररभाव्य च । 

वैयाकरणतसद्धान्तकौमुदीयां तवरच्यिे ॥ 

पातणतनाः , कात्यायनाः (वररुतचाः ), पिञ्जतलाः  इते्यिे त्रयाः  मुनयाः  । एिान् त्रीन् मुनीन् नमसृ्कत्य, 

िेषाम् उिीाः  िमेण सूत्र-वातितक-भाष्यरूपााः  पररशील्य इयां कृतिाः  मया (भट्टोजीदीतििेन) 

तवरच्यिे=ग्रथ्यिे इति श्लोकाथताः  । नाम्नाः  औतचत्यतवचारे िु एवां धीयिे । येषाां व्याकरणशासे्त्र 

तवतशष्टां ज्ञानां, तवशेषाः  अतभतनवेशाः , पररश्रमाः  च विेिे, ये च अन्तिन् शासे्त्र अथवा शास्त्रस्य 

तवतवधप्रतिया तवतवच्य ग्रन्ान् ग्रतथिवन्ताः  िे वैयाकरणााः  । िादृशवैयाकरणानाां ये इदतमथ्थम् 

इति तसद्धान्तााः  सन्तन्त िे एव कौमुदी(चन्तन्द्रका) इव इति वैय्याकरणतसद्धान्तकौमुदी । कौमुदी 

यथा िमतस तवहारशीलानाां मनसाः  आह्लादां  जनयति, चरिाां पथभ्रमां तनराकरोति िथा इयमतप 

ग्रन्रूपा कौमुदी व्याकरणप्रकृतिप्रत्ययोद्याने तवतजहीषूतणाां मानसे आह्लादम् िनोति, 

अज्ञानरूपम् अन्धकारां  तनस्सारयति च इति मतथिाथताः  । 



अयां महामहोपाध्याय इति तिरुदातििाः  भट्टोजीदीतििाः  नामा महावैयाकरणाः  महाराष्टर े जतनम् 

अलभि । लक्ष्मीधरदीतििाः  अस्य तपिा । ति.श. षोडशिमे शिमाने पूवातधे तविमनाम्नाः  

राज्ञाः  आश्रये आसीि् । अस्य वांशे सवेऽतप पाररवाररकााः  तवतवधेषु तवषयेषु पन्तििा एव आसन् 

। एवम् आपरम्पराम् एष तवद्वद्वांशे समजतन । 

    सत्स्वतप अनेकेषु व्याकरणतशिाग्रने्षु पुनरस्य तनमातणे को हेिुाः ? । इतु्यिे, पूवतन्तिन् 

काले पातणतनमुनेाः  आष्टाध्यातयसूत्रानुसारां  पाठिमाः  आसीि् । ििाः  िमेण ित्र छातै्राः  

अनुभूयमानां कष्टां पररहापतयिुां कात्यायनाः  सूत्राणाां व्या्ारूपेण वातितकातन तवरतचिवान् । 

ििाः  कालेन ित्रातप कातठन्यम् अनुभूयमानम् तनवारतयिुम्, पातणनीया तशिापद्धतिरेव 

समीचीना सुदृढा सरला चेति प्रतिपादयिा भगविा पिञ्जतलना सतवसृ्तिां महाभाष्यां 

तवरतचिम् । िते्रदमतभतहिम्- 

"अनभु्यपाय एष शब्दानाां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठाः  । एवां तह शू्रयिे, िृहस्पतिररन्द्राय 

तदव्यां वषतसहस्रां प्रतिपदोिानाां शब्दानाां शब्दपारायणां प्रोवाच । नान्तां जगाम । 

िृहस्पतिश्च प्रविा इन्द्रश्चाधे्यिा तदव्यां वषतसहस्रमध्ययनकालाः  न चान्तां जगाम । तकां  

पुनरद्यते्व ? । याः  सवतदा तचरां  जीवति, वषतशिां जीवति, चिुतभतश्च प्रकारैाः  तवद्योपयुिा 

भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेनेति । ित्र 

चाऽध्ययनकालेनैवायुाः  कृत्स्ां पयुतपयुिां स्याि् । ििादनभु्यपायाः  शब्दानाां प्रतिपत्तौ 

प्रतिपदपाठाः "। इति । 

अिश्च सांसृ्किशब्दानाां प्रते्यकिया अथं िोधां िोधां या सांसृ्किपाठनपद्धतिाः  

प्रचतलिाऽऽसीि्, सा जले तवलेखनतमव तनरुपयुिा इत्यवधायैव काले काले नूिनााः  



पाठनपद्धियाः  प्रादुरभूवन् । पूवं अष्टाध्यातयसूत्राणाां वृत्तयाः  तनमीयने्त ि अध्यापकैरथवा 

छातै्ररेव । तकनु्त तसद्धान्तकौमुद्याां एषा समस्या तनवाररिान्तस्त । सूत्राध्ययनिमेण स्वयां 

वृतत्ततनमातणके्लशाः  एिेन अपवातहिा अभवि् । 

अन्तिन् ग्रने् सरलिया पातणनीयव्याकरणां अतधतजगतमषूणाां कृिे उपयुिरीत्या 

प्रकरणानुगुणां सूत्राणाां तवभागाः  कृिो दृश्यिे । प्रकरणातन च १)सांज्ञाप्रकरणम् 

२)पररभाषाप्रकरणम् इत्यादीतन प्रकरणातन भवन्तन्त । सांज्ञाप्रकरणे अच्, हल्, इि्, 

िाल्वादीनाां वणोद्गमस्थानानाां िाह्याभ्यन्तरप्रयत्नानाां पदातदसांज्ञानाां सूत्रातण िद्वृत्तयश्च तवद्यने्त 

। प्रतिसूत्राणाां प्रते्यका वृत्तयाः  तनरूतपिााः , यथा- 

अदेङ्् गुणाः  /१/१/२.इदां ह्रस्वस्य अकारस्य एकार-ऒकारयोश्च गुणसांज्ञातवधायकां  

सूत्रम् । अस्य सूत्रस्य वृतत्ताः  एवमन्तस्त, अदेङ्् च गुणसांज्ञाः  स्याि् । 

 

 

 

 

 
























































































































































































































