
व्याकरणस्य आनुषङ्गिकागन प्रयोजनागन उगलिख्य यथेच्छं गितयगिषये आिोच्यम ्।  

प्रयोजनमनदु्दिश्य न मन्दोऽद्दि प्रवर्तरे् इद्दर् वचनार् ् भाष्यिठनार् ् िवू ं भाष्यस्याद्दि प्रयोजनं द्दनगदनीयम ् । अर्ः 

भाष्यप्रयोजनकथनकाले द्दिद्दवधं प्रयोजनं भाष्यकारेण उद्दललद्दिर्म ् । र्योः मखु्यं प्रयोजनं र्था गौण ं प्रयोजनम ्

आनषुङ्द्दगकं प्रयोजनं वा । प्रसङ्ग ेआनुषङ्द्दककाद्दन प्रयोजनाद्दन एव आलोचनीद्दन  । काद्दन च आनषुङ्द्दगकाद्दन 

प्रयोजनाद्दन – रे्ऽसरुाः, दषु्टः शब्दः, यदधीर्म,् यस्र् ुप्रयुङ्ते, अद्दविांसः, द्दवभद्दतं कुवतद्दन्र्, यो वा इमाम,् चत्वारर 

शङ्ृगाः, उर् त्वः, सतुद्दमव, सारस्वर्ीम,् दशमयां ितु्रस्य, सदुवेो अद्दस वरुण इद्दर् ।  

रे्ऽसरुाः --- शास्त्रे साधुशब्दः र्था शब्दश्चेद्दर् समानाथतकौ । िरन्र् ुर्द्दिन्नः शब्द एव अिभ्रशंशब्दः इद्दर् कथ्यरे् । 

शास्त्रे साधशुब्दने लौद्दककानां वदै्ददकानाम ्उभयेषामवे शब्दानां ग्रहण ंकृर्म ्। साधशुब्दानां प्रयोगणे धमतः उत्िद्यरे् 

िरन्र् ुअसाधशुब्दानां प्रयोगणे अनथतः भवद्दर् इद्दर् कथनप्रसङ्ग ेएव भाष्यिस्िशाद्दिके उच्यरे्-  

तेऽसुरााः हेियो हेिय इगत कुिवन्ताः पराबभूिाुः । तस्माद् ब्राह्मणेन न म्िेगच्छतिै नापभागषतिै । म्िेच्छो ह 

िा एष यदपशब्दाः  । म्िेच्छो मा भूमेत्यध्येयं व्याकरणम ्। इगत ।  

हलेय हलेय इद्दर् र् ुअिशब्दः । असरुाः ह ेअरय इद्दर् न उक्तत्वा अिशब्दान ्प्रयतुवन्र्ः । र्स्मादवे कारणार् ् रे् 

दवेर्ाद्दभः िराद्दजर्ाः । अत्र र् ुअसरैुः वाक्तयप्रयोग ेप्रमाणत्रयं कृर्म ्। र्थाद्दह 1. प्लरु्प्रगहृ्या अद्दच द्दनत्यम ्इत्यनेन 

प्रकृद्दर्भाव े कर्तव्ये र्दकरण ं दोषः । िदस्य द्दिवतचने कर्तव्यं वाक्तयद्दिवतचनकारणमत्र प्रमादः । 3. रकारस्थान े

लकारोच्चारणममद्दि दोषः । अर् एर्द-्दोषरद्दहर्प्रयोगाथतमवश्यमवे िठनीयं व्याकरणम ् । वयं यथा 

असाधशुब्दप्रयोगणे मलेच्छा न भवमे इत्यर्ः व्याकरणमवश्यमवे अध्ययेम ्।  

द्दिर्ीयः –                                          दुष्टाः शब्दाः स्िरतो िणवतो िा 

गमथ्याप्रयुक्तो न तमथवमाह । 

स िाग्िज्रो यजमानं गहनगस्त 

यथेन्रशिुाः स्िरतोऽपराधात ्।। 

िरुा त्वषृ्टनामकस्य ऋषःे द्दवश्वरूिः असन्र्षु्टने इन्रणे द्दनहर्ः । ऋद्दषणा ितु्रहन्र्रुरन्रस्य बधाथं यज्ञमारब्धम ्। ऋद्दषणा 

आहुद्दर्प्रदानसमये स्वाहने्रशत्रुवतधतस्व इद्दर् आहुद्दर्वाक्तयम ्अनवधानर्या अन्र्ोदात्तत्वरूिेण अनकु्तत्वा 

आद्यदुात्तत्वरूिेण उच्चाररर्म ्। इन्रशत्ररुरद्दर् िद ंषष्ठीसमासद्दनष्िन्नं र्था बहुव्रीद्दहसमासद्दनष्िन्नं भद्दवर्मुहतद्दर् । 

शत्रशुब्दोऽत्र घार्कवाची । इन्रस्य शत्ररुरद्दर् षष्ठीसमासे कृरे् इन्रशत्रुशब्दस्य समासस्य इद्दर् सतेू्रण अन्र्ोदात्तत्व ं

द्दसध्यद्दर् । इन्रः शत्रयुतस्य स इद्दर् द्दवग्रह ेद्दवद्दहरे् बहुव्रीद्दहसमासे बहुव्रीहौ प्रकृत्या िवूतिदम ्इद्दर् सतेू्रण िवूतिदस्य 

प्रकृद्दर्स्वरत्व ंच द्दसध्यद्दर् । द्दकञ्च इन्रशब्दस्य रण-्प्रत्ययान्र्त्वने द्दञ्णत्याद्ददद्दनतत्यम ्इत्यनेन आद्यदुात्तत्व ंबोध्यम ्। 

अत्र त्वषु्टः ऋषःे प्रयोगो दषु्टरूिेण िररगद्दणर्ः । त्वष्टा ईद्दप्सर्ाथतफलं न प्राप्नोद्दर् । अद्दि र् ुरे्न द्दविरीर्फलं लब्धम ्। 

आद्यदुात्तत्वने उच्चारणार् ्इन्रः शत्रुः घार्कः यस्य वदृ्दधं प्राप्नोर् ुइत्यथतः समायार्ः । अर्ः त्वषु्टः ितु्र इन्रस्य 

घार्को न भतू्वा स्वयमवेने्रणे द्दनहर्ः । र्दतंु यदथतप्रद्दर्िादनाय प्रयतुस्र्र्ोऽथातन्र्रं ……..द्दहदं्दसर्वान ्इत्यथतः ।  

 



र्रृ्ीयर्ः-                                         चत्िारर शृङ्िास्त्रयोऽस्य पादा 

दे्व शीषे सप्त हस्तासो अस्य । 

गिधा बद्धो िृषभो रोरिीगत 

महो देिा मत्याव ाँ आगििेश ।। इगत । 

मन्त्रोऽयम ्ऋक्तसंद्दहर्ायाम ्आमनार्ः । र्त्राद्दननदवेर्ायाः स्वरूिमद्दहमाप्रकषतप्रकाशाथं मन्त्रस्थिदाद्दन व्यवहृर्ाद्दन । 

िरन्र् ुमहाभाष्ये िर्ञ्जद्दलना मन्त्रोऽयं व्याकरणस्य स्वरूिबोधकत्वने र्था प्रशसंाबोदकेन कद्दथर्ः । मन्ते्रऽद्दस्मन ्

व्याकरणस्य स्वरूिभरू्ाद्दन सवातद्दण अङ्गाद्दण रूिकच्छलेन उद्दललद्दिर्ाद्दन सद्दन्र् । व्याकरणशास्त्रं र्था 

व्याकरणप्रद्दर्िाद्यशब्दः अत्र वषृभरूिेण उद्दललद्दिर्ः । वषृभोऽयं न साधारणः । अस्य चत्वारर शङ्ृगाद्दण सद्दन्र् । 

अत्र शङ्ृगशब्दने नामाख्यार्ोिसगतद्दनिार्ा इद्दर् चत्वारर िदाद्दन प्रद्दर्िाद्ददर्ाद्दन । द्दत्रद्दभश्चरणःै भरू्भद्दवष्यिर्तमानरूिं 

कालत्रयं द्दववद्दिर्म ्। िाभयां मस्र्काभयां शब्दस्य द्दनत्याद्दनत्यभदेने द्दिद्दवधत्व ंबोद्दधर्म ्। द्दत्रधा बध इत्यनेन शब्दः 

उरःकण्ठद्दशरोरूिस्थानत्रयेष ुद्दवशषेप्रयत्नेन अद्दभव्यतो भवर्ीद्दर् । रोरवीद्दर् इद्दर् द्दियािदने शब्दब्रह्मम 

शब्दद्दववर्तप्रिञ्चप्रसारण ंसाधयद्दर् इद्दर् अवगमयरे् । महो दवे इत्यनेन शब्दब्रह्मणा सह अस्माकं सामयं यथा 

स्यात्तदथं व्याकरण ंिठनीम ्इद्दर् शम ्।  

 

 

  


