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प्राक्तनभारतवषे संस्कृतेन लौकिकको व्यवहारः
भगवता पािणिनिनना साधुशब्दानां व्युत्पादनाथंर्थं शब्दानुशासननामकं शास्त्रं

भाषायां सदवसश्रुवः (अ॰ ३।२।१०८) इतित भाषायां सदािदधातुभ्यः स प्रत्य-

िवरिचितम् । तदुक्तं महाभाष्यपस्पशायाम् अथं शब्दानुशासनिमित शब्दा-

यो िवधीयते ।

नुशासनं नाम शास्त्रमिधकृतं वेदिदतव्यिमित । शब्दानुशासनिमित व्याकरणिन-

अस्या भाषाया संस्कृतिमित व्यपदेशः यथंा संस्कृतं नाम दैववी वागन्वाख्याता

स्यान्वथंा सञ्ज्ञा शब्द इतित चि साधुपयायः । तथंा शब्दानुशासनिमित साधु -

महिषिभः (काव्यादशे १।३३) इतित ।

शब्दानुशासनिमत्यनन्याथंर्थम् । शब्दा िह िद्विविवधाः साधवोऽसाधवश्चेतित ।
पािणिननीयव्याकरणिनेत साधवः शब्दा असाधुभ्यो िविवक्ताः प्रकृितप्रत्ययािदिवभागेन ज्ञाप्यन्ते । एषामिप शब्दानां द्विवैविवध्यं लौकिककवैविदकभेदेन । तथंोक्तं
केषां शब्दानाम् । लौकिककानां वैविदकानां चेतित (पस्पशािह्निके) ।
लौकिकका इतित लोके िविदताः (लोकसवर्थलोकाट्ठञ् [अ॰ ५।१।४४] इतित
ठञ्) । अत्र लोके यया वाण्या व्यविह्रियते सा भाषेतित व्यपिदश्यते । तद्यथंा
प्रथंमायाश्च िद्विववचिने भाषायााम् (अ॰ ७।२।८८) इतित भाषािवषये प्रथं-

लोकिवषयः पृथंुिविवधश्च । तत्र चि प्रदेशभेधेतन िविशष्टाः प्रयोगाः । तथंा
ह्यष्टाध्यायामुदगादीनां प्रयोगिवशेषा उदाहृताः । तद्यथंा
भाषायां प्रायेणिन मातािपतरािवत्युच्यते । अत्र चि पूर्वर्थपदस्यान्त्यवणिनर्थस्य
स्थंान अानङ्ङादेशः अानङ् ऋतो द्विवन्द्विवेत (अ॰ ६।३।२५) इतित सुत्रेतणिन । उदञस्तु मातरिपतरािवित प्रयुञ्जते । तदुक्तम् मातरिपतरावुदीचिाम् (अ॰ ६।३।
३२) इतित ।
उदीचिां भाषायां मेङ्धातोिविनमयेऽथंे वतर्थमानात् क्त्वा प्रत्ययो दृश्यते यथंा

माया िद्विववचिने युष्मदस्मदोरन्त्यस्याकारादेशो िवधीयते युवाम् अावाम् इतित ।

अपिमत्य याचिते इतित । अन्यत्र यािचित्वापमयते इतत्युच्यते । तथंा सूर्ित्रतम्

वेददेषु तु युवम् अावम् इतत्यिप प्रयोगः ।

उदीचिां माङो व्यतीहारे (अ॰ ३।४।१९) इतित ।

क्वसुश्च (अ॰ ३।२।१०७) इतित छन्दिस िवषये िलटः क्वस्वादेशं िवधाय

िनरुक्तकारोऽिप तत्तद्देतशिनयतप्रयोगाञ्जानाित । शवधातोिस्तङन्तरूपािणिन

कम्बोजेष्वेदव प्रयुज्यन्ते अायास्तु शविमित कृदन्तं भाषन्ते स्म । एवमेव लव-

तादृशः प्रयोगो लौकिकके व्यवहार एव िवद्यते । अत्र चि गच्छित काले

नाथंर्थकस्य दाधातोिस्तङन्तािन पदािन प्राच्येष्वेदव भाष्यन्ते अायेषु तु दात्रिमित

भाषायां िवपिरणिनामा उत्पद्यन्ते । केिचिच्छब्दा िनवतर्थन्ते अन्ये चि तेषां स्थंाने

कृदन्तं प्रिसिं द्धिं भजते । तदुक्तं यास्केन शवितगर्थितकमा कम्बोजेष्वेदव भाष्यते

तदथंर्थबोधनाय प्रयोगपथंमवतरिन्त । तद्यथंा वेददे ऊष चिक्र इतत्यादयः प्रयोगा

... िवकारमस्यायेषु भाषन्ते शव इतित दाितलर्थवनाथंे प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु

िवद्यन्ते । पािणिनिननािप परस्मैपदानां णिनलतुसुस्थंलथंुसणिनल्वमाः (अ॰ ३।४।

(िनरुक्ते २ये अध्याये २ये काण्डेत) इतित । शब्दप्रयोगिवषयस्य महत्त्वं तत्र चि

८२) इतित िलट्स्थंािनन्यास्थंिवभक्तेर् अ इतत्यादेशो िविहतः । अतो ज्ञायते

केषािञच्छब्दानां िनयतिवषयत्वं महाभाष्येऽप्युिदतम् — एतिस्मन्नितमहित

तत्काललौकिकक्यां भाषायामीदृशािन शब्दरूपाण्यासिन्नित । अवाक्तु तेषामथंे

शब्दस्य प्रयोगिवषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र िनयतिवषया दृश्यन्ते । तद्यथंा

उिषताः कृतवन्तः इततयादयो िनष्ठान्ताः प्रायुज्यन्त । तदाह वािककत्तककृ त् अप्र-

शवितगर्थितकमा कम्बोजेष्वेदव भािषतो भवित । िवकार एनमाया भाषन्ते शव

योगः प्रयोगान्यत्वात् (पस्पशायां वा॰ १५) इतित भाष्यकारश्च अप्रयोगः खल्वेद-

इतित । हम्मितः सुराष्ट्रेतसु रंहितः प्राच्यमध्येषु गिममेव त्वायाः प्रयुञ्जते ।

षां शब्दानां न्याय्यः । कुतः । प्रयोगान्यत्वात् । यदेतेषां शब्दानामथंे ऽन्याञ्श-

दाितलर्थवनाथंे प्राच्येषु दात्रमुदीच्येषु (पस्पशायाम्) इतित ।

ब्दान्प्रयुञ्जते । तद्यथंा ऊषेतत्यस्य शब्दस्याथंे क्व यूर्यमुिषताः तेरेत्यस्याथंे िक

देशे देशे प्रयुज्यमानानां भाषािवशेषाणिनामौकदीच्या वाणिनी श्रेतष्ठत्वेदन प्रिसद्धिंा ।
तदुक्तमृग्वेददब्राह्मणिनेत तस्मादुदीच्यां िदिश प्रज्ञाततरा वागुच्यते । उदञ उ एव
यिन्त वाचिं िशिक्षितुम् । यो वा तत अा गच्छित तस्य वा शुश्रूर्षन्त इतित स्माह
(कौकशीतकीब्राह्मणिनेत ७।७।३६–३९, शाङ्खायनब्रह्मणिनेत ७।६) इतित । सुिविदतं
चिैवव भगवान् पािणिनिनः शालातुरीय इतित ।
अन्यच्चि ।अष्टाध्याय्यां पािणिननेः काले प्रदेशे चि ये साधुवक्तारस्ते साक्षिादपेक्ष्यन्ते । अत्र िह अन्येभ्यो ऽिप दृश्यते (अ॰ ३।२।७५) अन्येष्विप दृश्यते
(अ॰ ३।२।१०१) अन्येषामिप दृष्यते (अ॰ ६।३।१३७) इतत्यािदसूर्त्रेतषु दृश्यते
दृश्यन्त इतित अन्येभ्य इतत्यािद चिोक्त्वािनधािरतिवषयािणिन कायािणिन िवधीयन्ते । निह सूर्त्रत एव ज्ञायते एभ्योऽन्येभ्यो धातुभ्यो िवज्मिनन्क्विनब्विनपः
प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते एष्वन्येषूर्पपदेषु जनेडो भवित एषां वान्येषां पदानां दीघ-र्थ त्विमित । तत्तु प्रयोक्तॄणिनां प्रयोगादेव शक्यं ज्ञातम् । तदुक्तं वृित्तकारेणिन
दृिशग्रहणिनं प्रयोगानुसरणिनाथंर्थम् (कािशका ३।२।७५) इतित अन्येषामिप दीघ-ो
दृश्यते स िशष्टप्रयोगादनुगन्तव्यः (कािशका ६।३।१३७) इतित चि ।

यूर्यं तीणिनाः चिक्रेत्यस्याथंे िक यूर्यं कृतवन्तः पेचेतत्यस्याथंे िक यूर्यं पक्ववन्त इतित
(तत्र भाष्ये) इतित ।
ये वक्तार अष्टाध्यायाीमनधीत्यािप तत्रानुिशष्टाञ्शब्दाञ्जानन्त्यन्याँश्च
शब्दाञ्जानिन्त तान् पतञ्जिलः िशष्टािनित व्यपिदशित । पृषोदरादीिन
यथंोपिदष्टम् (अ॰ ६।३।१०९) इतित सूर्त्रेतणिन पृषोदरप्रकारािणिन शब्दरूपािणिन येन
प्रकारेणिनोच्चिािरतािन तादृशािन साधूर्नीित प्रितपाद्यते । तत्र सूर्त्रेत भाष्ये यथंा
िशष्टैवरुच्चिािरतानीत्युक्तम् । िशष्टाश्चायावतर्थवािसनो िविशष्टा ब्राह्मणिनाः । तदुक्तं तत्रैवव एतिस्मन्नायर्थिनवास ये ब्राह्मणिनाः कुम्भीधान्या अलोलुपा अग्रह्यमाणिनकारणिनाः िकिञदन्तरेणिन कस्यािश्चिद्विवद्यायाः पारगास्तत्रभवन्तः िशष्टा
इतित । अष्टाध्यायीमधीयानोऽन्यं पश्यत्यनधीयानं येऽत्र िविहताः शब्दास्तान्प्रयु ञ्जानम् । स पश्यित नूर्नमस्य दैववानुग्रहः स्वभावो वा योऽयं नाष्टाध्यायीमधीते ये चिास्यां िविहताः शब्दास्ताँश्च प्रयुङ्क्ते । नूर्नमन्यानिप जानातीित
चेतित ।
पुरातणिनेत भारतवषे न केवलं अायर्थभाषायाः साधुशब्दानां प्रयोक्तार एव

िनवसिन्त स्म । अन्येऽिप तत्र तत्र वास्तव्या अासन् ये साधुशब्दैवनर्थ व्यवाहरन् ।

३) इतित सूर्त्रेत भाष्ये यिस्मन्दश सहस्रािणिन पुत्रेत जाते गवां ददौक । ब्राह्मणिनेतभ्यः

तेऽसाधुशब्दान् (अपशब्दान्) प्रायुञ्जत । तैवश्च सह ब्राह्मणिनानामन्येषाञ

िप्रयाख्येभ्यः सोऽयमुञ्छेन जीवित ॥ इतित काव्यमुद्धिंृतं यत्र अातोऽनुपसगे कः

व्यवाहरेणिन भिवतव्यम् स चि व्यवहारो न शब्दैवरेव समभवत् । अत एवोक्तं

(अ॰ ३।२।३) इतित शास्त्रिवरुद्धिंः कप्रत्ययान्तः िप्रयाख्यशब्दः प्रयुक्तः । तस्य

भाष्यकारेणिन यो िह शब्दाञ्जानात्यपशब्दानप्यसौक जानाित (पस्पशायाम्)

छान्दसत्वेदन साधुत्वमुपन्यस्तं प्रत्याख्यातं चि भाष्यकारेणिन — छन्दोवत्कवयः

इतित । एवं सत्यथंर्थबोधनाय शब्दस्यापशब्दस्य चि प्रयोगः प्रसक्तः । तत्र

कुवर्थिन्त । न ह्येतषेतिष्टिरित । तत्र चि कैयटः न ह्येतषेतित असाधव एवैववमादयः

चिायमेव िवशेषः शब्दप्रयोगे पुण्यिमित । तदुक्तं समानायामथंर्थगतौक शब्देन

(नदीसूर्त्रेत प्रदीपे) इतित । िकञ ऋिषकल्पा अिप लौकिकके व्यवहारेऽपशब्दान्प्र-

चिापशब्देन चि धमर्थिनयमः िक्रयते शब्देनैववाथंोऽिभधेतयो नापशब्देनेित । एवं

युञ्जते स्म । श्रूर्यते िह । केिचिदृषयो बभूर्वुये यद्विवा नस्तद्विवा न इतित वक्तव्ये

िक्रयमाणिनमभ्युदयकािर भवतीित (पस्पशायाम्) इतित । अन्यच्चि ने केवलं

यवाणिनस्तवाणिन इतित वदिन्त । याज्ञेत तु कमर्थिणिन नापभाषन्ते । तदुक्तं पस्पशायाम्

साधुशब्दानां ज्ञाने प्रयोग एव वा धमर्थः अिप तु शास्त्रपूर्वर्थके प्रयोगे । तदुक्तं

एवं िह श्रूर्यते । यवाणिनस्तवाणिनो नाम ऋषयो बभूर्वुः प्रत्यक्षिधमाणिनः परापरज्ञा

शास्त्रपूर्वर्थके प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तुल्यं वेददशब्देन (पस्पशायां वा॰ ११) इतित । तथंा

िविदतवेदिदतव्या अिधगतयाथंतथ्याः । ते तत्रभवन्तो यद्विवा नस्तद्विवान इतित प्रयो-

िह ये शब्दान्प्रयुञ्जते तेषां चि साधुत्वं व्याकरणिनव्युत्पािदतत्वेदन जानिन्त तेऽ

क्तव्ये यवाणिनस्तवाणिन इतित प्रयुञ्जते । याज्ञेत पुनः कमर्थिणिन नापभाषन्त इतित ।

भ्युदयेन युज्यन्ते । तदाह एकः पूर्वर्थपरयोः (अ॰ ६।१।८४) इतित सूर्त्रेत भाष्यकार
एकः शब्दः सम्यग्ज्ञातः शास्त्रािन्वतः सुप्रयुक्तः स्वगो लोके कामधुग्भवतीित ।

एवमेतिद्विवज्ञेतयम् — पुराणिनेत भारतवषेऽकृित्रमा भाषा संस्कृतं नामान्योन्यव्यवहारे प्रायुज्यत ब्राह्मणिनैवरन्यैवश्च येऽपशब्दाञ्शब्दाँश्चाजानन्प्रायुञ्जत चेतित ।

कवयोऽिप कदािचिदपशब्दान्प्रयुञ्जते । तद्यथंा यूर् स्त्रयाख्यौक नदी (अ॰ १।४।

____________

जोर्जर्ज्् कार्दोनार्

वृद्धिंास्ते िह िवचिारणिनीयचििरताः
मधुकर जोशी इतित नामपिट्टिकां िबभ्राणिनः जोशीिनवासः । अत्र मधुतातः तस्य
पुत्रः राघ-वः स्नुषा वैवदेही पौकत्रश्च श्रीकरः इतत्येते चित्वारः िनवसिन्त । मधुतातः
वयसः अशीित प्राप्तः जराजजर्थरतनुः । गृहात् बिहः न गच्छित । प्रातः उत्थंाय
सवे स्वं स्वं कमर्थ अनुष्ठातुं िनष्क्रामिन्त सायं चि प्रितिनवतर्थन्ते । मधुतातः एकाकी एव गृहे यथंाकथंिञत् आत्मानं िवनोदयित । कदािचित् इतदम् एकािकत्वम्
असोढं भवित । सः केनिचित् सम्भािषतुम् इतच्छित । एकदा सायं राघ-वः वैवदे ही श्रीकरश्च गृहं प्रत्यागच्छिन्त भोजनं समाप्य दूरदशर्थनम् अवलोकयन्तश्च
अभ्यागतकक्षिेत उपिवशिन्त । तत्र उपस्थंाय मधुतातः सवान् उिद्दश्य भणिनित,

“अिय भोः सकलं िदनम् अहं मूर्कः एव गृहे ितष्ठािम । सायं प्रत्यागताः यूर्यं कु तो न मया सम्भाषध्वेद? जानाम्यहं त्रयोऽिप यूर्यं श्रान्ताः क्लान्ताश्च प्रत्यागच्छत
इतित । परं केवल पञ िनमेषान् कुतो न मया सह संवदध्वेद?” “पञ िनमेषाः?
तात, िनमेषमात्रमिप न लभामहे ।” वदित श्रीकरः । राघ-वः भणिन-ित, “तात,
Please try to understand, सवेऽिप वयं घ-टीयन्त्रेतणिन यिन्त्रताः । गृहमागताः
िवश्रिमतुम् इतच्छामः । अवकाशः एव नािस्त तात, समयो ना-िस्त । हां, यिद
भवान् िकमिप इतच्छित, अवश्यम् अस्मान् वदतु । परं प्रितिदनं भवता सम्भा-

िषतुं मा िनबर्थध्नातु ।’’ वैवदेही भाषते, “तात, ननु भवत्समीपे जपमाला वतर्थते ।

अन्तं द्रष्टुम् इतच्छित । अतः तथंैववोपिवश्य मािलकाम् अवलोकयित । रात्रौक

कुतो न ताम् उच्चिैवः जपन्तः आवतर्थयिन्त । तेन समयोऽिप गच्छित, ईशिचिन्त-

तस्य कक्षिं गत्वा राघ-वः तं िनन्दमानः वदित, “कुतो न शृणिनोित भवान् यन्मया

नमिप भवित ।’’ “तदिप करोिम, वत्स, परं जपमालावतर्थनं मम सम्भाषणिनस्य

उच्यते । आसीनेषु अितिथंषु िकम् उिचितं दूरदशर्थनावलोकनम् ? मधुतातः “क्षि-

तृष्णिनां कथंम् उपशामयेत् । आस्तां तावद् ।” इतत्युक्त्वा मधुतातः स्वकक्षिं िनव-

म्यताम्” इतित उत्तरं ददाित । रिववासरे प्रातः यदा सवे गाढं प्रसुप्ताः तदा

तर्थते ।

उत्थंाय मधुतातः पाकशालां गत्वा िकमिप पात्रं ग्रहीतुम् इतच्छित । तत्तस्य

अन्येद्युः आरभ्य सः िभित्तलग्नं िदवंगतभायायाः छायािचित्रं प्रित मनोगतान्
िवचिारान् प्रकटयन् सम्भाषणिनेतच्छाम् अंशतः पूर्रयित । तम् एकािकनं सम्भाषमाणिनं दृष्ट्वा श्रीकरः िपतरौक वदित, “अहो, िकम् उन्मत्तो तातः? एकाकी एव

हस्तात् पतित महान्तं चि शब्दं कुरोित । सवे उत्थंाय ससम्भ्रमं पाकशालां धाविन्त पश्यिन्त चि मधुतातं पात्राणिनां मध्ये ितष्ठन्तम् । सवे आक्रोशन्ते “तात,
िकिमदं प्रचिलित? । कुतो लुडबुडायते भवान् पाकशालायाम् ? । सप्ताहे एक-

सम्भाषते ।” तौक अिप तथंा शङ्केते । एकदा अपराह्णिनेत मधुतातः कायालये

वारमेव प्रातः िनद्रां लब्धुकामाः । तदिप न अनुमन्यते भवान् । वधर्थते भवतां

कायर्थव्यापृताय राघ-वाय दूरध्विन करोित तस्य शब्दं श्रोतुकामः । राघ-वः न

संरम्भः।” एतदाकण्यर्थ कम्पमानः मधुतातः यथंाकथंिञत् आत्मानम् आसन्दे

प्रितवदित सायं गृहमागतः मधुतातं भत्सर्थयन् वदित , “कथंं न जानाित भवान्

िस्थंरीकृत्य वदित ,“अरे, अरे सत्यम् उद्विवेतजयािम युष्मान् सवान् । प्रमादो मे

कायर्थव्यापृतोऽहं दूरध्विन न स्वीकरोिम इतित । Please don’t disturb me

यदहं प्रातः पाकशालां प्रिवश्य युष्माकं िनद्राभङ्गं कृतवान् । परं िक करो-

like this.” अरे, “sorry, sorry, sorry” वदित मधुतातः । सायं पठनाथंर्थं वृत्तपत्रम् अिन्वष्यन्ती वैवदेही तत् यदा मधुतातस्य कक्षिेत लभते तदा क्रोधािवष्टा
भणिनित, “क्षिीणिनेत नेत्रेत तथंािप लोभः वृत्तपत्रपठने । पिठत्वा पुनः कुतो न स्वस्थंाने स्थंािपतम्?” अपरेद्युः सायं मधुतातः अभ्यागतकक्षिेत उपिवश्य दूरदशर्थनम्
अवलोकयित । राघ-वः आगच्छित कैिश्चत् अभ्यागतैवः सह । मधुतातं वदित,
“तात, इतदानीमहम् एतैवः सह अत्रोपिवश्य वातालापं कतुर्थम् इतच्छािम । अलं
दूरदशर्थनावलोकनेन ।” मधुतातः तस्य ईिप्सततमायाः दूदर्थशर्थनमािलकायाः

िम ? एकिस्मन्नेव गृहे िनवसतां युष्माकं दशर्थनमिप दुलर्थभं कुतः श्रवणिनम् ? कामं
यूर्यं मया सह वातालापं कतुर्थं समयं न लभध्वेद । परं प्रमाद्यन्तम् उद्विवेतजयन्तं मां
भत्सर्थियतुं मुखम् उद्घ-ाटयत । यिद माम् अिधक्षिेतप्तुं िनिन्दतुं भवतां समीपे पञ
िनमेषाः िवद्यन्ते तिह कुतो वातालापाथंर्थं न िवद्यन्ते? कामं भत्सर्थयत माम्, ताडयत माम् अपशब्दैवः । पारं गतोऽहम् मानापमानाभ्याम् । अतः अपशब्दानिप
सहे । परम् अिय भोः, वदत, यित्कमिप सम्भाषध्वं येन सुसह्यं भवेदत् इतदम्
एकािकत्वम्” इतत्युक्त्वा आसन्दात् उत्थंाय मधुतातः शनैवः शनैवः स्वकक्षिं िनवतर्थते ।

______________
िवद्युद्दूतस्य अष्टमाङ्कः समाप्तः
______________

इतित सरोर्जार् भार्ट-िलिखताः चििरताः

