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मराठी तत्त्वज्ञान-महाकोश मंडळ 
 

णनवेदन 
 
 ‘मराठी तत्त्वज्ञान-महाकोश मंडळा’ने ित्रखंडात्मक ‘मराठी तत्त्वज्ञान-महाकोश’ प्रिसद्ध केल्यानंतर 
तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रातील आतर िवषयावंर पुस्तके तयार करवनू घेउन ती प्रिसद्ध करण्यासाठी ‘मराठी 
तत्त्वज्ञान-गं्रथमाला’ प्रकल्प तयार केला. या प्रकल्पात अमिे ‘पािणनीय व्याकरण अिण भाषा-तत्त्वज्ञान’ 
हे नवव ेपुष्ट्प प्रकािशत करण्यास मतम मंडळास ऄत्यतं अनंद वाटतो. 
 
 ‘पािणनीय व्याकरण अिण भाषा-तत्त्वज्ञान’ हे प्रस्तुत पसु्तक पुण्यािे व्याकरणशास्त्रािे एक व्यासंगी 
पंिडत व्याकरणरत्न वामनशास्त्री भागवत यानंी रििले अहे. व्याकरण हा िवषय अधीि क्ललष्ट व नीरस 
वाटणारा अहे, पण भाषेिी व्यवक्स्थत माडंणी होण्यासाठी व्याकरणािी िनतातं अवश्यकता ऄसते. 
व्याकरण हे केवळ शबदािंी व भाषेिी माडंणी कशी करावी यािे यािंत्रक िनयम सागंणारे शास्त्र नसते, तर ते, 
ज्ञान व्यक्त करण्यासाठी व त्यािे यशस्वीपणे संपे्रषण करण्यासाठी अपण िे शबद वापरतो ते कसे बनतात, 
शबदािंा ध्वनीशी कोणत्या प्रकारिा संबधं ऄसतो, शबद ऄसे ऄथथवाहक ऄसतात, शबदानंा ऄथथ कसे प्राप्त 
होतात, ऄथथ म्हणिे काय व तो शबदाशंी कसा िनगिडत होतो यािंाही मूलगामी िविार करते. हे ऄत्यतं 
महत्त्वािे प्रश्न प्रािीन भारतीय व्याकरणकारानंी खोलात िाउन िर्चिले अहेत. तसेि भाषेच्या मागे काही 
एक ताित्त्वक पार्श्थभमूी ऄसते, ककबहुना भाषेत िे व्यक्त करता येते त्यािेि िनकषण होउ शकते व िे भाषेत 
ककवा शबदातं व्यक्त होउ शकत नाही, त्याला वास्तव अक्स्तत्व नसते, ककवा काही शबद फक्त 
कपोलकक्ल्पत वस्तू सुििवतात, अिण म्हणून भाषा, ितिी ऄिभव्यक्ती, ितिी ईत्पत्ती, कायथ व ईपयोग यािंा 
ऄत्यंत िििकत्सक रीतीने ऄभ्यास करण्यािे नव ेतंत्र पाश्चात्त्य देशातं अधुिनक काळात िवकिसत झालेले 
अहे. त्याला ऄलीकडे भािषक तत्त्वज्ञान (Philosophy of Language) ककवा भाषाशास्त्र (Linguistics) 
म्हणतात. तत्त्वज्ञानातील िकत्येक गूढ व न सुटणारे प्रश्न हे भाषेच्या म्हणिे शबदाचं्या िकुीच्या वापरामुळे 
िनमाण होतात व ते कसे िनमाण होतात हे िर भाषेच्या व शबदांच्या वापरािे िवेषेण क दन दाखिवता 
अले तर िे स्पष्टीकरण केले िाते त्याने मुळात िो गढू व ऄवघड ताित्त्वक प्रश्न ककवा समस्या समिली 
िाते ती िशल्लक न राहता अपोअप िवरघळून िाते, ऄसे भािषक िवेेषणािे पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञ म्हणतात. 
 
 भाषेिवषयी प्रािीन भारतीय िविारवतंानंी िे कितन व िवेेषण केलेले अहे त्यािा सुबोध पिरिय 
पं. वामनशास्त्री भागवत यानंी या िवषयािा ऄभ्यास करणाऱयानंा या पुस्तकात क दन िदलेला अहे. या 
पुस्तकािे वैिशष्ट्य ऄसे अहे की यात भारतीय व्याकरणाच्या िनयमािंी तपशीलवार शुष्ट्क ििा व िििकत्सा 
न करता शबदस्व दप, शबद, वाणी, स्फोट, ज्ञानािी प्रमाणे, शबदाथथ, संबध आत्यादींिे सुगम रीतीने लेखकाने 
िवविेन केलेले अहे. 
 
 या िवषयािा स्थूल पिरिय क दन घेण्यासाठी हे पसु्तक या िवषयाच्या ऄभ्यासूंना व सवथसामान्य 
वािकानंा मागथदशथक व ईपयुक्त ठरेल ऄसा िवर्श्ास वाटतो. 
 
 व्याकरणासारख्या ऄवघड व गंभीर पण महत्त्वाच्या िवषयािे एक थोर व्यासंगी पंिडत व्याकरणरत्न 
वामनशास्त्री भागवत यानंी मतम मंडळािी िवनंती मान्य क दन या महत्त्वाच्या िवषयावर हे छोटेसे पण 
मूलगामी पुस्तक िलहून िदले याबद्दल मतम मंडळ त्यािें ऄत्यतं अभारी अहे. या िवषयावर आतलया सुबोध 
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रीतीने पंिडत वामनशास्त्री भागवताआंतका मातबर लेखक अमच्या मंडळािा िमळणे कठीण होते. त्यानंी 
मंडळासाठी हे मौल्यवान पुस्तक िलहून िदल्याबद्दल मतम मंडळ त्यािें ऊणी राहील. 
 
 या पसु्तकाच्या िनर्चमतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सािहत्य ससं्कृती मंडळाने अर्चथक साहाय्य केलेले 
अहे त्याबद्दल मतम मंडळ सािहत्य संस्कृती मंडळािे अभारी अहे. तसेि हे महत्त्वािे पसु्तक प्रिसद्ध 
करण्यािी िबाबदारी सािहत्य संस्कृती मंडळाने घेतल्याबद्दल मतम मंडळ त्यािें ऊणी अहे. 
 
 सािहत्य संस्कृती मंडळािे ऄध्यक्ष डॉ. सुरेन्द्र बारकलगे हे स्वतः तत्त्वज्ञानािे ज्येष्ठ प्राध्यापक व 
पंिडत अहेत. त्यानंी मतम मंडळाला हे पुस्तक व्याकरणरत्न पंिडत वामनशास्त्री भागवत याचं्यासारख्या या 
िवषयाच्या थोर व्यासंगी िवद्वानाकडून िलहवनू घेण्यास प्रोत्साहन िदले अिण त्यािबरोबर सािहत्य संस्कृती 
मंडळाच्या वतीने ते प्रिसद्ध करण्यािी िबाबदारीही स्वीकारली याबद्दल अम्ही त्यािें ऄत्यंत ऊणी अहोत. 
 
ओल्ड स्कॉलसस ब्लॉक,  
फर्गयुससन कॉलेज आवार, ग. ना. जोशी 
गं्रथालयामागे, पुणे–४११००४ संिालक, मतम मंडळ, पुणे ४ 
१ ऑगस्ट १९८५  
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णनवेदन 
 
 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळास “पाहणनीय व्याकरण आहण भाषा तत्त्वज्ञान” हा श्री. 
वामनशास्त्री भागवत याचंा गं्रथ प्रकाहशत करण्यास अत्यंत आनंद होत आहे. 

 
 मी जे थोडेसे भाषा-तत्त्वज्ञान हशकलो त्यावरुन आमच्याकडेही व्याकरण आहण भाषा यासबंंधी फार 
खोलवर असा हवचार झाला होता असे मला हदसून आले. २० व्या शतकात ज्या प्रकारच्या तत्त्वज्ञानाचा 
युरोप, अमेहरकेत खूप उहापोह झाला, तशाच प्रकारच्या तत्त्वज्ञानाचा आमच्याकडेही हवचार झाला होता. 
पण व्याकरणाच्या जाणकार माणसाकडून या हवषयावरील एखादे पसु्तक हलहून घेतले पाहहजे असे मला 
वाटत होते. त्यामुळे आदरणीय कै. दे. द. वाडेकर आहण माझे हमत्र डॉ. ग. ना. जोशी याचं्या जवळ मी हा 
हवषय काढला आहण वामनशास्त्री भागवत यानंा असे पसु्तक हलहहण्यास पाचारण कराव े असे मी त्यानंा 
सुचहवले. श्री. वाडेकर आहण जोशी या दोघानंाही माझे म्हणणे पटले आहण मतम मंडळातफे असे पुस्तक 
काढण्याचे हनहित करण्यात आले. असे पुस्तक हलहहले गेल्यास ते प्रकाशन करण्याची जबाबदारी 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य ससं्कृती मंडळ घेऊ शकेल असेही मी डॉ. जोशी यानंा साहंगतले होते. मतम 
मंडळाने माझे म्हणणे मान्य करुन साहहत्य संस्कृती मंडळास हे पुस्तक प्रकाहशत करण्यास परवानगी हदली 
त्याबद्दल त्याचें आभार. 
 
 श्री. वामनशास्त्री भागवत याचें हे पुस्तक प्रकाहशत केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती 
मंडळाच्या साहहत्य भाडंारात एका महत्त्वाच्या पसु्तकाची भर पडत आहे यात शकंा नाही. 
 
 
 
४२, यशोधन, सुरेंद्र बारकलगे 
मंुबइ - ४०० ०२०. ऄध्यक्ष, 
१ ऑगस्ट १९८५. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्तावना 
 
 शबद म्हणिे भाषा, हे ज्ञानािे म्हणिे ज्ञान िमळिवण्यािे व ज्ञापनािे म्हणिेि दुसऱयाला समिावनू 
देण्यािे ऄसे दुहेरी ज्ञानसाधन अहे. मला मराठी येते यािा ऄथथ मी मराठी माध्यमाने दुसऱया मराठी 
भािषकाकडून नवीन ज्ञान िमळव ू शकतो व माझे ज्ञान, माझे ऄनुभव दुसऱया मराठी िाणणाऱयास मराठी 
माध्यमाने समिावनू देउ शकतो. प्रत्यक्ष व ऄनुमान ही ज्ञानािी दोन साधने अहेत खरी, पण ती भाषेप्रमाणे 
दुहेरी नाहीत. केवळ ज्ञातृिनष्ठ ज्ञात्यालाि ईपयोगी पडणारी स्वाथी ऄप्पलपोटी अहेत. त्या साधनानंी 
िमळिवलेले ज्ञान भाषेच्या माध्यमािशवाय आतरािें कडे पोिणारि नाही, ते केवळ त्या त्या ज्ञात्यालाि 
ईपयोगी पडेल. 
 
 एखाद्या रम्य बागेत मी मनमुराद अनंद लुटला, वसंतऊतूच्या सुरुवातीला लाबंून येणाऱया 
मोहोराच्या सुगधंाने बेहद्द सुखावलो व ताडले की, िवळपास मोठी अमराइ ऄसावी खास व त्या 
अमराइतील अबंयािी झाडे मोहोराने ऄगदी फुलून िनघाली ऄसावी. हे दोन सुखद ऄनुभव-एक प्रत्यक्ष तर 
दुसरे ऄनुमान-मी घरी परतल्यावर भाषेच्या माध्यमाने आतरानंा पोिव ूशकेन व त्यानंाही माझ्या अनंदात 
सामील क दन घेउ शकेन. पण दुदैवाने मला बोलता येत नसेल ककवा माझी भाषा कोणालाि कळत नसेल 
तर ते माझे सुखद ऄनुभव केवळ माझ्याि िठकाणी िव दन िातील. 

 
 प्रमाणे म्हणिेि खऱया ज्ञानािी साधने िकती? ह्याबाबत प्रािीन शास्त्रकारानंी वगेवगेळी मते 
माडंलेली अहेत. प्रत्यक्ष, ऄनुमान, ईपमान, शबद, ऄथापत्ती, ऄनुपलबधी, सभंव, ऐितह्य, िेष्टा ऄशी, एकूण 
नउ प्रमाणे प्रािीन शास्त्रगं्रथात ईल्लखेलेली अढळतात१. प्रत्येक शास्त्राने प्रमाण िविार केलेला अहे. त्या 
त्या शास्त्र संप्रदायानुसार मान्य प्रमाणािंी संख्या ठरिवलेली अहे. बहुतेक शास्त्रकारानंी प्रत्यक्ष, ऄनुमान व 
शबद ही तीन प्रमाणे मान्य केलेली अहेत. त्यापकैी शबदप्रमाण म्हणिेि भाषा होय. 
 
 शबदािे अगळेपण सागंताना िनरुक्तकार यास्कािायथ म्हणतात२ की ‘शबद हे ज्ञानािे साधन व्यापक 
व छोटे सुटसुटीत ऄसे अहे’. ‘िगत् ’ ककवा िग ह्या ऄगदी मोिलया ध्विनसमहूाने बनलेल्या एका 
छोटेखानी शबदापासून ऄगदी थोड्या वळेात केवढ्या प्रिंड ऄथािी कल्पना श्रोत्याच्या मनःश्चक्षपूुढे ईभी 
करता येते. ‘अकाश’ शबद तर ऄनंत अकाशालाही गवसणी घालतो. शबद म्हणिे भाषाि नसती तर, 
प्रत्यक्ष ककवा ऄनुमान ह्या ऄगदी तोकड्या व मयािदत ज्ञानसाधनानंी, ती कल्पना िमळवनू देण्यास िकती 
काळ व अटािपटा करावा लागेल? ‘िे न पाही रवी, ते पाही कवी’ ऄशी मराठी म्हण अहे. प्रािीन 
वाङ मयातही कवीला क्रान्तदशी३ (पलीकडिे पहाणारा) ऄसे म्हटले अहे. पण कवीिे हे सवथ सामर्थयथ 
भाषेच्या माध्यमािेि फिलत अहे. व ते भाषेच्या माध्यमानेि सामान्यिनापंयंत पोिूं शकते. 
 
 ‘शबद’ शबदािे ऄनेक ऄथथ अहेत. ध्विन म्हणिे अवाि, वालयातील ऄथथबोधक स्वयंपूणथ घटक व 
भाषा हे तीन ऄथथ मुख्य म्हणिे वाच्य अहेत. तर होकार, कनदा, तक्रार (मी शबद िदला, कोणी शबद लाव ू
नये, शबद काढू नका) आत्यािद ऄथथ केवळ संदभाने समिून येणारे म्हणनू लाक्षिणक, दुय्यम, औपिािरक 
ऄसे अहेत. वदेामध्ये शबद हा शबद क्वििति वापरलेला अढळतो व बहुतेक िठकाणी त्यािा ऄथथ ध्विन-
अवाि-हाि अहे. यास्कािायांिे िनरुक्त, पािणनीय ऄष्टाध्यायी वगैरे वदेाङ गवाङ मयात व नंतरच्या 
वाङ मयात त्या शबदािे वरील तीन ऄथी वापर सरासपणे सु द झालेले अढळतात. 
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 वरील तीनपकैी ध्विन हा सूिक ऄसतो. झाडाचं्या पानातून झुळझुळ अवाि ऐकू येउ लागला की, 
मंद मंद वारा सु द झाला ऄसावा ऄसे, प्रत्यक्ष वाऱयािा स्पशथ न होताही समिून येते. कावकाव, ििवििव 
ह्या अवािाने, तसा अवाि करणारे पक्षी अले ऄसाव ेऄसे अंधळा माणूसही ताडतो. भोंग्यािा अवाि 
ऐकला की, सकाळिे दहा वािले ऄसे पुण्यािा नागिरक समिून िुकतो. घंटेच्या अवािाने त्या त्या 
साकेंितक घटनािंी िाण लहान मुलापासून म्हाताऱया पयंत, आतकेि काय कुत्री; मािंरे वगैरे प्राण्यानंाही 
येते. ऄशा प्रकारिी अवािापासून होणारी िविशष्ट व्यक्तीिी ककवा घटनेिी िाण ही केवळ माणसािंीि 
िमरासदारी नाही तर मानवतेरप्राणीसुद्धा ह्याबाबतीत माणसापेक्षाही ऄिधक ितखटकानी ऄसतात ऄसा 
ऄनुभव ऄनेकवळेा येतो. ह्या सवथ िठकाणी तो तो शबद केवळ सूिक ऄसतो, वािक नसतो, म्हणिेि तेथे 
पूवीच्या ऄनुभवावर अधारलेल्या ऄनुमानानेि िविशष्ट घटनेिे ककवा व्यक्तीिे ज्ञान होत ऄसते. 
 
 वालयातील ऄथथबोधक घटक व भाषा ह्या दोन ऄथी वापरला िाणरा शबद, ही मात्र माणसािीि 
िमरासदारी अहे, ककबहुना माणसािा आतर प्राण्यापासून वगेळेपणा ठरिवणारे ते व्यावतथक लक्षणि अहे, 
ऄसे म्हणणेि ऄिधक वास्तव ठरेल. शबद ह्या शबदािे वालयघटक व भाषा हे दोन ऄथथ शबदकोशात 
देण्यासाठी वगेळे ऄसले तरी, त्या दोनही ऄथांिा मूलाधार एकि म्हणिे वािकता हाि अहे. वालयातील 
घटक ककवा भाषा हे ध्वनीप्रमाणे केवळ सूिक नसून वािक अहेत व त्यापासून कळून येणारे ऄथथ वाच्य 
अहेत. सूिित नाहीत. ध्वनींिी सूिकता ऄगदी मयािदत ऄसते, कारण ज्या घटनेशी ऄगर व्यक्तीशी सागंड 
प्रत्यक्ष वगरेै प्रमाणानंी ऄगोदर समिून अली ऄसेल तेि ध्वनी त्या घटनेिी ऄगर व्यक्तीिी िाण देतील, 
सूिक होतील. शबदाच्या वािकतेला तशी मयादा मुळीि नाही. व्यक्त-ऄव्यक्त, दृष्ट-ऄदृष्ट, वास्तव-
काल्पिनक आतकेि काय सवथस्वी नसणाऱया४ ऄशा िविवध घटनािंी ऄगर ऄथांिी वािकता म्हणिे िाण 
क दन देण्यािे सामर्थयथ शबदामध्ये तसेि भाषेमध्ये ऄसते. 

 
 शबदाच्या ह्या, ज्ञान व ज्ञापन हा दुहेरी ईपयोग, सुटसुटीतपणा, ऄमयािदत बोधकता आत्यािद 
िवलक्षण सामर्थयाने प्रािीन भारतीय िविारवतंानंा ऄक्षरशः मोिहनी घातली. ते म्हणू लागले शबद हे ज्ञानािे 
केवळ साधनि नसून ते एक स्वयंप्रमाण-खऱया ज्ञानािे ऄन्य िनरपेक्ष साधन-अहे. ती एक स्वयंज्योत अहे. 
प्रकाश ज्याप्रमाणे स्वतः प्रकािशत होउन आतर पदाथांनाही प्रकािशत करतो, प्रकाशाला प्रकािशत 
करण्यासाठी दुसऱया प्रकाशािी ि दरी नसते. शबदािे ऄगदी तसेि अहे. मात्र तो शबद दोषरिहत ऄसावा, 
आतकेि. 
 
 स्वाथथ व प्रमाद म्हणिे भ्रम हे माणसािे दोन दोष अहेत. कोणताही माणूस खोटे ककवा िुकीिे का 
बोलतो? एकतर दुसऱयानंा फसवनू स्वाथथ साधावा म्हणनू तो खरी क्स्थती माहीत ऄसूनही िाणनू बुिून 
खोटे बोलतो ककवा त्याला वस्तुक्स्थतीिे ज्ञानि झालेले नसते व अपणाला वस्तुक्स्थतीिे ज्ञान नाही हेही 
त्या िबिाऱयाला माहीत नसते. म्हणिेि तो भ्रमाच्या िाळ्यात सापडलेला ऄसतो व तो ऄिाणतेपणे िकुीिे 
सागंतो. स्वाथथ व प्रमाद हे दोन दोष पुरुषािें म्हणिे माणसािें ठायी ऄसल्याने त्यानंी ईच्चारलेला म्हणिेि 
पौरुषेय शबद दोषरिहत ऄसण्यािी शलयता नसल्याने प्रमाण मानता येत नाही. 
 
 या ईलट वदे हे ऄपौरुषेय ऄसल्यािे ऄन्य प्रमाणानंी िसद्ध होत ऄसल्याने ते स्वाथथ व प्रमाद ह्या 
दोषानंी रिहत ऄथाति पूणथसत्य स्वतःप्रमाण ठरतात. दोषरिहततेमुळे त्यािें प्रामाण्य स्वयंिसद्ध अहे, ऄसे 
पूवथमीमासंाशास्त्रािे प्रितपादन अहे. ईत्तरमीमासंा म्हणिेि वदेान्तशास्त्रही ह्याि िसद्धान्तािी री ओढून 
वदेािें स्वतःप्रामाण्य गृहीत धरते. 
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 वैशिेषक व नैयाियक ह्या दोन दशथनािें मत वरील मतापेंक्षा थोडे वगेळे अहे. त्यािें म्हणणे वदे हे 
साक्षात्  इर्श्राने५ रिलेले अहेत. इर्श्राच्या िठकाणी सवथ प्रािणमात्राचं्या कल्याणािी तळमळ ऄसून तो सवथज्ञ 
अहे म्हणनू त्यािे िठकाणी स्वाथथ व प्रमाद हे दोष संभवति नाहीत. त्यामुळे वदे हे प्रमाण-सत्यज्ञानािे 
साधन-अहेत. साखं्य व योग ह्या दोन दशथनानंीही वदे प्रामाण्याच्या बािूनेि झुकते माप िदलेले अहे. 
 
 पूवथमीमासंक व वदेान्ती वदे हे स्वतःप्रमाण मानोत, ऄगर आतर दाशथिनक त्यानंा परतः प्रमाण 
मानोत, कसेही झाले तरी प्रािीन भारतीय सहाही दशथने वदेानंा प्रमाण मानतात. स्मृती ह्या श्रुतींिाि 
मागोवा६ घेणाऱया अहेत. तर आितहास-पुराणे म्हणिे वदेािंाि पसारा७ अहे. त्यामुळे श्रुितस्मृितपरुाणे हा 
सवथ शबदराशी प्रािीन भारतीय िविारवतंानंा पूणथप्रमाण होता. हा शबदप्रामाण्यािा वटवृक्ष क्रमाक्रमाने दाही 
िदशानंी फोफावला. त्यािी पाळेमुळे खोल खोलवर रुिली. केवळ धार्चमकि के्षत्रापरुते नाही तर 
सामाििक, नैितक, वैिािरक, शकै्षिणक, रािकीय, अर्चथक, सािहक्त्यक ह्या मानवी िीवनाच्या िविवध 
ऄंगानंा त्या प्रामाण्याने अपल्या सावलीत सामावनू घेतले. ‘िे८ शबद सागंतो ते अम्हाला प्रमाण’ काय 
कराव े व काय क द९ नये ही सवथ गोष्ट शबदावर ऄवलंबनू ऄसते. शबदप्रामाण्याच्या माडंीवर डोके ठेवनू 
खुशाल शातंपणे झोपा, ऄशी िेथे िविारवतंािंी ठाम श्रद्धा तेथे येरा गबाळ्यािंी काय कथा !  

 
 मोठ्या झाडाचं्या सावलीत काही झाडे खुरटतात. तर काही सावलीति तरारतात. 
शबदप्रामाण्याच्या ह्या प्रिंड सावलीत िविारशास्ािंी वाढ खुरटण्यािी शलयता ऄसली तरी शबदशास्त्राच्या 
ऄनेकागंानंा ऄपिरहायथपणे बहर अला. मानवी िीवनाच्या सवथ ऄंगामंध्ये शबदाला सवकंष, स्वयंभ,ू 
रािसत्ता िदल्यानंतर त्या शबदािी ईपासना िवद्वानामंध्ये िविवध ईपायानंी सु द व्हावी, हे ऄगदी ओघानेि 
अले. स्वतःप्रमाण ऄशा शबदािी प्रितष्ठा ऄनंत कालपयंत िशीच्या तशी िटकावी, त्यािे पािवत्र्य कायम 
रहाव,े त्यात खराबी ऄगर बदलािा िशरकाव न व्हावा, ईच्चारािा काटेकोरपणा, रेखीव; िनःसिंदग्ध 
ऄथथबोधकता ह्या सवांसाठी शलय ती खबरदारी घ्यावी म्हणून प्राितशाख्ये, िनरुक्त, व्याकरणसूते्र रिली 
गेली. त्यावर टीका, ईपटीका, िनबधं वगैरे स्व दपािे गं्रथ मािलका सु द झाली. ह्या सवथ प्रकारच्या 
वाङ मयाने प्रमाणभतू शबदािी सेवा मोठ्या श्रदे्धने, भिक्तभावाने व ऄगदी आमानेआतबारे केली. शबदाच्या 
ईच्चारातील सूक्ष्माितसूक्ष्म िवशषे व ऄथथछटा वगैरे िपढ्या्  िपढ्या िसेच्या तसे रहाव ेम्हणून िाणीवपूवथक 
प्रयत्न िवद्वानानंी केले. महाभाष्ट्यकार म्हणतात१० की, ‘ईदात्त ईच्चारण्याऐविी िो ऄनुदात्त ईच्चारतो 
त्याला गुरुिी िपराक देतात’. ‘शबदाच्या ईच्चारात थोडासा फरक झाला तरी ऄथथछटा बदलून, तारक 
शबदि वज्राप्रमाणे११ मारक बनतो’. 
 
 वणांिा काटेकोर ईच्चार, शबदव्युत्पत्ती, वालयरिना वगैरे भाषेच्या बिहरंगािा म्हणिेि व्यक्त 
स्व दपािा िविार करणारी प्राितशाख्य, िनरुक्त, व्याकरण वगरेै शासे्त्र ह्या शबदप्रामाण्य युगाच्या प्रारंभी 
मोठ्या िोराने तरारली खरी, पण व्यक्तातून ऄव्यक्ताकडे ओढ, ह्या िविारवतंाचं्या स्वाभािवक प्रवृत्तीनुसार 
शबदाच्या ऄंतरंगािा म्हणिेि ऄव्यक्तस्व दपािा िविारही वार्चतककारापासून व्याकरणशास्त्रात सु द झाला. 
व नंतरच्या टीकाकारानंी त्या िविाराला आतर दशथनातंील त्या सबंंधीच्या िविारािंा मागोवा घेउन 
ऄिधकािधक ताित्त्वक व काटेकोर स्व दप देण्यािा प्रयत्न केला, तेि शबदािे ककवा व्याकरणािे तत्त्वज्ञान 
होय. 
 
 पािणिनसूत्रावरील सध्या ईपलबध ऄसलेल्या टीकातंील पिहली टीका म्हणिे कात्यायनािी 
वार्चतके. त्यापासून ताित्त्वक िविाराला प्रारंभ झाला, तो सतराव्या शतकाऄखेरिा टीकाकार िो 



 अनुक्रमणणका 

नागोिीभट्ट, तो पयंत िालूि रािहला म्हणिेि शबदाच्या ऄंतरंगाच्या िविारािी परंपरा सुमारे दोन हिार 
वष े ऄखंड िालू अहे. प्रािीन िविारसरणीनुसार शबद, ऄथथ व संबधं हे भाषाव्यवहारातील मुख्य तीन 
घटक. त्यािंा वार्चतककारानंी पिहल्या वार्चतकातं ईल्लखे१२ केलेला अहे व ते िसद्ध म्हणिेि िनत्य ककवा 
व्याकरणशास्त्राने ईत्पन्न न केलेले, व्याकरणशास्त्रापूवीही ऄसलेले ऄसा मोलािा िसद्धान्त माडंलेला अहे. 
 
 प्रािीन व्याकरणाभ्यासकानंी भाषाव्यवहारातं महत्त्वािे मानलेले िे वरील तीन घटक, त्यािें 
िवविेन प्रािीन व्याकरणगं्रथकाराचं्या मागोव्याने या पुस्तकात केलेले अहे. वालय, समाि, कृदन्त, 
तिद्धत, कारक, िवभक्ती, ईपसगथ, शबदािे साधुत्व, ऄपभं्रश आत्यािद िवषयही भाषेशी संबंिधत व महत्त्वािे 
अहेत व त्यासबंंधीही ताित्त्वक ििा ऄनेक गं्रथात सिवस्तर केलेली अहे. तथािप पुस्तकाच्या पृष्ठमयादेमुळे 
ते िवषय या पुस्तकात घेता अले नाहीत. 
 
 व्याकरण, पूवथमीमासंा व न्याय ह्या तीन शास्ामंध्ये शबदाथथसंबंधािवषयी िवशषे ििा केलेली अहे. 
प्रत्येक शास्त्रािे त्यासंबधंीिे प्रितपादन, ईपपत्ती व िसद्धातं वगेवगेळे अहेत. त्यामुळे परस्पराचं्या 
प्रितपादनावर अके्षप, प्रत्याके्षप यािंी साखळी गं्रथोगं्रथी अढळते. काही अके्षप व त्यावरील ईत्तरे अिच्या 
सुिशिक्षत मनाला गरैलागू, व्यथथ कार्थयाकूट, िवतंडवादी, केवळ शाक्बदक कसरतीिी तर काही ऄगदीं 
पोरकटही वाटण्यािी शलयता अहे. त्या कालाच्या संदभांति त्यािें मूल्यमापन करणे योग्य ठरेल. 
 
 प्रत्येक िपढीपुढील समस्या वगेवगेळ्या ऄसतात व त्या सारख्या बदलतही ऄसतात. अि 
भाषेसंबधंी ज्या समस्या अपल्याला ज्वलंत वाटत अहेत, त्या काही काळानंतर सुटलेल्या ऄसतील ऄगर 
काही ऄन्य कारणानंी िव दनही िातील. केवळ भािषक बाबतीति नव्हे तर अर्चथक, सामाििक, शकै्षिणक, 
धार्चमक आ. िीवनाच्या सवथि बाबतीत कमी ऄिधक प्रमाणात ही सतत बदलािी प्रिीित येते. िनत्य बदल हा 
िीवनािा स्वभाव अहे. समस्या हाही िीवनािाि एक ऄपिरहायथ भाग ऄसल्याने त्या वरील स्वभावाला 
ऄपवाद नाहीत. तात्पयथ, िुन्या भािषक समस्या व त्यावरील ईत्तरे अि िाणवणार नाहीत तर क्विित 
प्रसंगी ईकलणारही नाहीत. 
 
 आ. स. पूवथ ३०० ते आ. स. १७०० हा सुमारे दोन हिार वषांिा कालखंड मुख्यतः शबदप्रामाण्याच्या 
िबरदस्त िोखडािा होता. त्यामुळे सूत्र, वार्चतक व भाष्ट्य ह्या पूणथ प्रमाण म्हणनू मान्य झालेल्या अकर 
गं्रथािें समथथन ही टीकाकारािंी ऄटळ ऄशी बािंधलकीि होती. शास्त्रिवधान व वस्तुक्स्थती ककवा व्यवहार 
यािंी सागंड घालण्यासाठी टीकाकारानंा िकत्येक बाबतीत दाडंगी कसरत करावी लागे. त्यात त्यािंी सवथ 
बुिद्धमत्ता, िातुयथ पणालाि लागे. वदेभाष्ट्यकार सायणािायथ म्हणतात१३, “वदेातील िवधान िवसंगत होत 
ऄसेल तर वदेाभ्यासी िवद्वान हताश होउन डोलयाला हात लावनू बसत नाही, तर कोणत्याना कोणत्या 
रीतीने ते सुसंगत करण्यािा मागथि तो शोधत राहतो.” हे वदेभाष्ट्यकारािें विन प्रािीन टीकाकारािंी, 
अिच्या पिरभाषेत सागंायिे तर, अिारसंिहताि होती. 
 
 ऄगदी लहानपणी मराठी शाळेत ऄसतानंा वािलेला ‘शुद्ध कसे बोलाव ेव शुद्ध कसे िलहावे? हे 
ज्याच्या ऄभ्यासाने समिते; ते व्याकरण’ हा मराठीव्याकरणकारानंी नमूद केलेला व्याकरणाच्या 
ऄभ्यासािा फायदा मला अठवतो. दोन हिार वषांपूवी व्याकरणमहाभाष्ट्यकार१४ प्रारंभीि 
व्याकरणाभ्यासािे मुख्य फायदे वदेरक्षण, उह म्हणिे मूळ मंत्रातील शबदात योग्य बदल, संके्षप, 
ऄथथिनश्चय, ऄसे सागंतात. मराठीव्याकरणकारानंी सािंगतलेल्या फायद्यािंा त्यात मागमूसही नाही, ऄथात 
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ह्याही बाबत सरावलेले (खरे तर खारावलेले) मुरबबी टीकाकार महाभाष्ट्यकाराचं्या ह्या िवधानातंही मराठी 
व्याकरणकारानंा आष्ट ऄसलेला फायदा ओढूनताणून दाटीवाटीने कोठेतरी बसवतील. सायणािायांच्या, वर 
ईल्लेिखलेल्या वदेाभ्यासकाप्रमाणेि तेही बहाद्दर अिच्या व्यवहाराशी प्रािीन िवधानािी सागंड 
घालण्याबाबत हताश होणार नाहीत, हे खरे; तथािप महाभाष्ट्यकाराचं्या वळेच्या भािषक समस्या व 
मराठीव्याकरणकाराचं्या समस्या त्या त्या कालानुसार वगेळ्या ऄसण्यािी शलयता व त्यानुसार त्यानंी 
माडंलेले व्याकरणाभ्यासािे फायदेही बदलण्यािी शलयता ऄसे मानणेि ऄिधक स्वाभािवक होइल. 
तात्पयथ, िनत्यबदल ह्या िनयितिनयमानुसार समस्या व सोडवणुकी बदलल्या तरी, त्याबद्दल कोणी कोणाला 
िहणव ू नये, कमी लेखू नये. कालािा संदभथ पक्का पकडून एकमेकाला समिून घेण्यािा प्रयत्न करावा, 
वायफळ टाकून द्याव ेव सार तेवढे घ्याव,े म्हणिे बस्स. 
 
 शबदाथथसंबधंाबाबतिे पािणनीय व्याकरणपरंपरेतील काही िविार व त्या बाबतिे अके्षप प्रत्याके्षप 
मराठीत माडंण्यािा प्रयत्न ह्या पुस्तकातं केलेला अहे. ते वािण्यापूवी ईत्तररामििरत नाटकातील 
सूत्रधाराप्रमाणे१५ त्या देशात व त्या कालात समरस होउन वावरण्यािी कला वािकानंी िमळवावी, म्हणिे 
िवषय ईमगण्यास सोपे होइल व वर सािंगतलेले, प्रािीन िसद्धान्त, अके्षप, प्रत्याके्षप वगैरेबाबतिे गरैलाग,ू 
पोरकट आत्यािद िवकल्प फारसे िाणवणार नाहीत. केवळ ह्याि ईदे्दशाने त्या काळातील काही वस्तुक्स्थती 
येथे माडंलेली अहे. 
 
 पािणनीय परंपरेप्रमाणेि संस्कृत व्याकरणाच्या कातन्त्र, मुग्धबोध, सारस्वत वगरेै आतरही परंपरा 
अहेत. तथािप माझा ऄभ्यास प्रािीन पाठशालीय पद्धतीनुसार पािणनीय परंपरेपरुता ऄगदी मयािदत ऄसा 
अहे. िशवाय आतर परंपरािंा िो ऄगदी वरपागंी पिरिय मला िमळवता अला त्याव दन ऄसे अढळले कीं, 
हा शबदाच्या ऄंतरंगासंबधीिा म्हणिेि भाषेच्या ताित्त्वक भिूमकेसंबधंीिा िविार आतर परंपरेत फारसा 
केलेला नाही. त्यामुळे भाषेिे तत्त्वज्ञान हा पािणनीय व्याकरणपरंपरेिाि अगळा िवशषे झालेला अहे. 
म्हणून ह्या पसु्तकात पािणनीय परंपरेिाि िविार माडंलेला अहे. तसेि आतर वैिदक दशथनािंी िवशषेक दन 
न्याय, पूवथमीमासंा यािंी मते पूवथपक्ष दपाति माडंलेला अहेत. त्यािें िसद्धान्त व त्यािें त्याचं्या भिूमकेने 
समथथन केलेले नाही. त्या दशथनािे काही दृिष्टकोण मला व्यिक्तशः पटत ऄसले तरी व्याकरणशास्त्राच्या 
भिूमकेने येथे त्यािें खंडनि केलेले अहे. 
 
 ‘नामूलं१६ णलख्यते णकञ् ित्  नानपेणितमुच्यते’ ‘पुराव्यािशवाय काहीही न िलिहणे व ऄनावश्यक 
िवस्तार टाळणे’, ह्या िलखाणासबंंधीच्या प्रािीन दोन लक्ष्मण रेषा. त्या पाळण्यािा कसोशीने प्रयत्न केलेला 
अहे. बहुतेक महत्त्वाच्या िवधानानंा प्रमाण म्हणनू प्रािीन गं्रथातील संदभथ िदले ऄसून त्यािंी सूिी पुस्तकािे 
शवेटी िदलेली अहे व त्यािें अकडे मुख्य िवविेनात त्या त्या शबदाच्या मार्थयावर िदले अहेत. तथािप काही 
अके्षप, प्रत्याके्षप, ईपपत्ती वगैरे परंपरेमध्ये केवळ मौिखक रुपाने तरंगत अलेल्या, ऄथात वदेाप्रमाणे 
ऄपौरुषेयि ऄसल्याने, त्यािें संदभथ देता अलेले नाहीत. मात्र ऄसे मौिखक परंपरेवर अधािरत िवविेन 
क्वििति केलेले अहे. 
 
 काही िवविेन ऄप्रस्तुत ऄगर पाल्हािळक ऄसे वाटण्यािी शलयता अहे. तथािप प्रािीन परंपरेतील 
तरंगत्या काही गोष्टी वािकानंा समिून याव्या, त्या िनिमत्ताने त्यािंी नोंद व्हावी म्हणून प्रसक्तानुप्रसक्त-
मुख्य िवषयाला िबलगून त्याचं्या मागोमाग अलेल्या-त्या िवविेनािा समावशे केलेला अहे. मुख्य िवषयािा 
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कठीणपणा,  दक्षता दूर होण्यासही ह्या हललया फुललया िवविेनािा काहीसा ईपयोग होइल, ऄसाही एक 
ईदे्दश ह्या िवविेनामागे अहे. 
 
 िवद्याभ्यास पूणथ क दन घरी परतणाऱया स्नातकानंा प्रािीन काळी अिायथ, ‘स्वाध्याय-प्रविनाभ्या ंन 
प्रमािदतव्यम् १७’ ऄसा ईपदेश करीत. प्रािीन परंपरेत मौिखक िवदे्यलाि महत्त्व, प्रितष्ठा. पुस्तकस्थ िवद्या हा 
ईपहासािाि िवषय. पािणनीय िशक्षा तर ‘िलिखतपाठक’ म्हणिेि पसु्तकाव दन म्हणणारा हा ऄधम 
म्हणिे िनकृष्ट ऄभ्यासू ऄसे स्पष्टपणे बिावते१८. तात्पयथ, लेखनाबाबत अिायांिा अदेश नाही, ईलट 
लेखनािे फिलत िे पसु्तक त्यािा वापर करणे म्हणिे ऄब्रह्मण्य. ऄशा प्रािीन परंपरेच्या वातावरणात 
लेखनाबद्दल ितटकारा िनदान ईदासीनपणा, अळस का न वाढावा? प्रािीन परंपरेतील ह्या दुगुथणावर काही 
िवशषे व्यक्तींनी मात केली अहे, हे खरे. पण सामान्य माणूस दुगुथणािंा पिहला बळी ऄसतो. लेखनाबद्दल 
माझी ऄवस्था तशीि अहे. प्रविन म्हणिे तोंडपाटीलकीसाठी केव्हाही तयारी. पण तेि पाढंऱयावर काळे 
करा, ऄसे कोणी सािंगतले की, ‘पृर्थवी िफरते’ ह्या शास्त्रज्ञाचं्या िवधानािा रोकडा साक्षात्कार झालाि. 
‘िसदं्ध१९ ह्यतेद्  वािि वीयं िद्विानाम् ’ ह्या ब्राह्मणी दुगुथणापरुतेि ब्राह्मण्य माझ्यात ऄद्याप तरी रेंगाळत 
रािहलेले अहे खरे. तथािप, मराठी तत्त्वज्ञान-महाकोश मंडळाने व िवशषेतः त्यािे संिालक डॉ. ग. ना. 
िोशी यानंी वरिेवर िाग अणून िदली, काहीसा अळस झटकून टाकायला भाग पाडले, त्यामुळे ठरलेल्या 
मुदतीपेक्षा बऱयाि कालावधीने का होइना, पण पुस्तक तयार झाले. 
 
 िवर्श्प्रिसद्ध प्राच्य िवद्याभ्यासक डॉ. रा. ना. दाडेंकर तसेि तत्त्वज्ञानािे गाढे ऄभ्यासक डॉ. सुरेंद्र 
बारकलगे या ईभयता िवद्वानािें बरोबर ह्या गं्रथाच्या माडंणी संबधंात वळेोवळेी ििा केली. त्या दोघानंी िे 
बहुमोल मागथदशथन केले त्याबद्दल त्या दोघािंा मी ऊणी अहे. 
 
 िलखाणाबाबत सवथस्वी नवख्या ऄशा माझ्यावर मराठी-तत्त्वज्ञान-महाकोश मंडळाने अत्मीयतेने 
िबाबदारी सोपिवली, तसेि डॉ. ग. ना. िोशी यानंी ऄगदी िनरलसपणे सतत प्रोत्साहन िदले व तड गाठून 
िलखाण प्रकाशात अणले, त्याबद्दल मतममंडळ व डॉ. ग. ना. िोशी यािंा मी ऄत्यतं अभारी अहे. 
 
 संदभासाठी िटळक महाराष्ट्र िवद्यापीठािे श्रीबालमुकुन्दसंस्कृतमहािवद्यालय, भाडंारकर 
प्राच्यिवद्यासंशोधनमंिदर व वैिदकसंशोधनमंडळ, ह्या ससं्थाचं्या गं्रथालयािंा मला फार ईपयोग झाला. ह्या 
संस्थािंा मी ऊणी अहे. 
 

 
लोकमान्य िटळक पुण्यितथी वा. बा. भागवत 
१ ऑगस्ट १९८५  
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१. उगम 
 
अणतप्रािीन उले्लख 
 
 ‘फार प्रािीन काळी ऄखंड, ऄिवभक्त, ऄव्यक्त ऄशी भाषा बोलत ऄसत. ती भाषा बोलणारे देव 
आन्द्राला म्हणाले, “ही अमिी भाषा ऄलग-िवभक्त कर.” आन्द्र म्हणाला, “त्या बदल्यातं माझे एक मागणे 
अहे. मला व वायलूा सोमरस एकाि वळेी द्या.” म्हणून आन्द्र व वायू यानंा सोमरस एकाि वळेी िदला िातो. 
आन्द्राने देवाचं्या वाणीला िवभक्त केली म्हणनू ही भाषा िवभक्त ऄशी बोलली िाते’. 
 
 तैित्तरीय१ सिंहतेमध्ये वरील कथा अहे. ‘ऄव्याकृत ,’ ‘व्याकृत’ ही वाणीिी दोन िवशषेणे व त्याि िव 
+ अ ह्या दोन ईपसगांनी युक्त कृ धातूिे ‘व्याकरोत् ’ हे िक्रयापद दप वरील कथासंदभात योिलेले अहे. 
ऄव्याकृत व व्याकृत हे िवशषेणशबद पुढील वाङ मयातं-िवशषे क दन दशथन गं्रथातं-ऄनेक-वळेा वापरलेले 
अढळतात२. व त्या शबदािें ऄथथ ऄनुक्रमे ऄव्यक्त व व्यक्त ऄसे संदभाव दन िनिश्चत झालेले अहेत. 
 
 ‘पूवी वाणी ऄव्याकृत होती’ ह्या िवधानातील ‘ऄव्याकृत’ ह्यािा ऄथथ काय ऄसावा? त्यावळेी 
देवलोकािें ईच्चार ऄस्पष्ट होते. ऱहस्व, दीघथ, श, ष, स, व, ब आत्यािद बऱयाि ऄंशी सारखेपणा ऄसलेले वणथ 
नीट ईच्चारले िात नसत. त्यािंा संकर होत ऄसे. त्यामुळे ऄथथबोध नीट होत नसे. त्या वणामध्ये फरक 
कोणता व तो बरोबर कसा व्यक्त करावा, हे आन्द्राने देवानंा समिावनू िदले. त्यासाठी प्रत्येक वणथ्  वणथ 
ऄलग क दन, त्या वणािा आतर वणाशी ऄसलेला भेद सािंगतला व त्याचं्या ईच्चारामध्ये व्यक्तता, स्पष्टता 
अणली, ऄसा ह्या कथेिा ऄिभप्राय ऄसावा का?ं 
 
 बोपदेवाने३ धातुपाठािे (किवकल्पदु्रम) अरंभी अठ पूवथवैयाकरणािंा नामोल्लेखपूवथक ियियकार 
केलेला अहे. त्या सवांमध्ये आन्द्राला त्याने प्रथमस्थान िदलेले अहे. त्याव दन व परंपरेतील प्रिसद्धीव दनही 
आन्द्र हा िुन्यातला िुना वैयाकरण ऄसावा, ऄसे िदसते. व्याकरणमहाभाष्ट्याच्या पिहल्या अििकातं 
बृहस्पती व आन्द्र यािंी कथा अलेली अहे.४ देवगु दबृहस्पतींनी आन्द्राला व्याकरण पढिवले, ऄसा तेथे 
ईल्लेख अहे. सवथ िवद्यािंा ईगम देवापासून झाला, ऄशा प्रकारिी वणथने प्रािीन वाङ मयातं अढळतात. 
 
 सध्याच्या बिुद्धप्रधान िवज्ञानयुगात त्या केवळ ईल्लेखानंा पूणथपणे प्रमाण मानणे शलय नसले तरी 
व्याकरणािी काहीशी ढोबळ कल्पना िवद्वानामंध्ये त्याकाळी ईत्पन्न झाली होती व त्या व्याकरणािे फायदे 
त्या काळच्या भािषक व्यवहारातही प्रिीतीला येउ लागले होते, एवढी वस्तुक्स्थती तैित्तरीय संिहतेतील 
वरील कथेव दन गृहीत धरण्यास व व्याकरणािा हा ईगम सध्या तरी मान्य करण्यास हरकत नसावी. 
 
व्याकरणािा णवषय  
 
 वणथ, पद अिण वालय ऄसे भाषेिे स्व दप. त्यापैकी पद हाि मुख्यत्वके दन व्याकरणािा िवषय५ 
अहे. वणासंबधंी िविार हा ‘िशक्षा’ ह्या वदेागंािाि िवषय. म्हणून ऄव्याकृत ककवा व्याकृत ह्या िवशषेणािंा 
पदाशीि सबंंध िोडणे ईिित. त्यामुळे आन्द्राने वणांिा स्पष्टोच्चार सागंणारे व्याकरण तयार केले व ते पढवनू 
भाषेमध्ये स्पष्टता अणली हे म्हणणे कसे योग्य ठरेल? 
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 वणथ, पद, वालय, हे तीन िवषय तीन वगेवगेळ्या शास्ािें व ह्या वगीकरणानुसार पद हाि 
व्याकरणािा िवषय, वणोच्चार हा िशक्षाशास्त्रािा िवषय, ऄसे हे शास्ािें व शास्ाचं्या िवषयािें वगेवगेळेपण 
बरेि ऄलीकडील अहे. प्रािीन काळी, सवथ शासे्त्र व त्यािें िवषय काहीसे एकवटलेले, ऄव्यक्त होते. 
‘ऄव्यक्तादीिन भतूािन’६ ही प्राथिमक ऄव्यक्त ऄवस्था सवथि बाबतीत लागू ऄसते. त्याप्रमाणे ती शास्ानंाही 
लागू पडते. ऄितप्रािीन काळी तर एकि एक शास्त्र म्हणिे वदेि होत. त्या वदेाति सवथ ज्ञानािा७ साठा 
अहे, ऄशी सवांिी पूणथ श्रद्धा होती. ब्रह्मसूत्रकारानंी शास्त्र शबद वदे ह्या ऄथीि वापरलेला अहे. त्या वदेात 
एकवटलेले ऄव्यक्त ऄसे ऄनेक िवषय पुढे िनरिनराळ्या शास्ानंी व्यक्त स्व दपातं माडंले व त्या त्या शास्ािंी 
िवषयमयादा क्रमाक्रमाने िनिश्चत होत गेली. वदेातील बीि दप विनाचं्या िवस्तारासाठी शास्ािंा पसारा 
पसरला गेला. त्यामुळे ऄगदी नाक्स्तक िावाकापासून ऄत्यंत अक्स्तक िविारसरणीच्या शास्त्रकारापंयंत 
सवांनीि वदेातील अधार िदलेले अढळतात.८ साराशं, पुढील काळात ऄक्स्तत्वात अलेल्या शास्ाचं्या 
िवषयमयादा वदेकाली नसल्याने वणथिविार हा िवषय व्याकरणाति समािवष्ट ऄसावा ऄसे आतर गं्रथातील 
ईल्लेखाव दन अढळून येते. 
 
 व्याकरणमहाभाष्ट्यकार त्याचं्या दृष्टीने प्रािीन काळातील व्याकरणासंबंधी मािहती देतानंा 
म्हणतात- ‘पूवीच्या कल्पामध्ये ऄशी पद्धत होती कीं, ईपनयन संस्कार झाल्याबरोबर िवद्याथी व्याकरणािा 
ऄभ्यास करीत ऄसत. व्याकरण शास्त्राच्या ऄभ्यासाने त्यानंा प्रत्येक वणाच्या ईच्चारािे स्थान, 
अभ्यतंरप्रयत्न, बाह्यप्रयत्न वगैरे; ईच्चारासाठी ि दर त्या बाबी कळून येत. नंतर त्यानंा वदेमंत्रािंा पाठ 
िदला िात ऄसे. अि तशी क्स्थती नाही. िवद्याथी प्रारंभीि वदेाध्ययन करतात व लगेि म्हणू लागतात की 
वदेाध्ययनाने अम्हालंा वदेातील शबद समिून अले व रोिच्या व्यवहाराने लोकातील शबदही समिले. 
त्यामुळे अता व्याकरणशास्त्राच्या ऄभ्यासापासून काहीि फायदा ९नाही.’ ह्या महाभाष्ट्यातील वणथनाव दन 
वणोच्चारािे शास्त्रशुद्ध ज्ञान हा व्याकरणाभ्यासािा फायदा ऄितप्रािीन काळी समिला िात होता, ऄसे स्पष्ट 
कळून येते. 
 
 तैित्तरीय संिहतेच्या भट्टभास्कर भाष्ट्यामध्ये प्रारंभी ईल्लिेखलेल्या पिरच्छेदातील ‘परािी’ ह्यािे 
िववरण ‘ऄिवभक्त दपा.... ध्विनमात्र मेवोदिरत् ’ ‘व्याकुरु’िे िववरण ‘िवभक्त दपा ं कुरु’ व ‘व्याकरोत् ’िे 
िववरण ‘व्यावृत्तामकरोत् ’ ऄसे िदलेले अहे. ऊग़्वदेाच्या सायणभाष्ट्यातं ‘ित्वािर१० वाक्  पिरिमता पदािन’ 
आत्यािद ऊिेच्या िववरणात तैित्तरीय सिंहतेतील वरील संदभथ देउन ‘ऄखण्डायाः कृत्स्नाया वािश्चतुधा 
व्याकृतत्वात् ’ ऄसे स्पष्टीकरण िदलेले अहे. 
 
 वरील टीकातंील िववरणावं दन आन्द्राने रिलेल्या ऄगदी पिहल्या व्याकरणात वणथ व पदे या दोन 
वालय-घटकािंा ऄगदी प्राथिमक िविार ऄसावा ऄसे म्हणता येइल. ऄखंड वालये ककवा ऄखंड पदे 
लोकाचं्या वापरात होती. आन्द्राने वालयातील पदे, तसेि पदातंील वणथ, स्वर, व्यिंने ऄसा िवभाग; ऄसे 
काही ढोबळ पृथक्करण केले. सायणािायांच्या िवविेनानुसार वालयातंील पदे व त्या पदािें नाम, िक्रयापद, 
ईपसगथ, ऄव्यय ऄसे वगीकरण आन्द्राने केले; ऄसा ह्या वदे पिरच्छेदािा ऄिभप्राय अहे. तात्पयथ, वाणीिे 
व्याकरण म्हणिे वालयपृथल करण तसेि त्या पृथल करणामुळे ऄथांिे पृथल करण या दोनही बाबींिा प्रारंभ 
वदेकाली झालेला ऄसून त्यासाठी िव + अ + कृ ह्या तीन घटकािंा प्रयोग संिहताभागातं अलेला अहे. 
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तीन शाखा 
 
 वालयािी घटक पदे व पदािें घटक वणथ ऄसे दोन प्रकारिे पृथक्करण ऄगदी प्रारंभी समिून अले 
ऄसले तरी, पदािें, एका भिूमकेने प्रकृित व प्रत्यय ऄसे िवभािनही संस्कृतसारख्या सप्रत्यय भाषेमध्ये 
थोड्या िविाराऄंती समिून अले ऄसाव े अिण त्यामुळे व्याकरणािे म्हणिेि भाषा-पृथल करणािे तीन 
वगेवगेळे िवषय व त्या त्या िवषयासंबधंी साकल्याने िविारकरणाऱया तीन शाखा, एकाि व्याकरणवृक्षाच्या 
फोफावल्या व पुढे पुढे त्या तीन शाखा परस्परपूरक ऄसल्या तरी स्वतंत्र ज्ञानशाखा म्हणून वाढीस 
लागल्या. त्या तीन शाखानंाि िशक्षा, िनरुक्त व व्याकरण ऄशी नाव े दढ झाली. 
 
पाणणनीय व्याकरणािा उपक्रम 
 
 वालयातील मूळ ऄिवभाज्य घटक िो वणथ त्यासंबधंी िविार िशक्षा-गं्रथामध्ये माडंलेले अहेत. शबद 
म्हणिे वालयातील ऄथथयुक्त घटक. संस्कृत व्याकरणात ह्या घटकाला११ प्राितपािदक हा शबद वापरलेला 
अहे. ह्या प्राितपिदकािे नाम, सवथनाम, िवशषेण व ऄव्यय ऄसे िार पोटभेद अहेत. प्राितपिदकानंा 
वालयातंील त्याचं्या कायानुसार योग्य तो िवभिक्तप्रत्यय िोडून पदे तयार होतात व त्यािंाि वालयात 
ईपयोग करता येतो. या िवभलत्यन्त पदानंाि पािणनीय व्याकरणातं सुबन्त१२ हा शबद वापरला िातो. 
वालयातील ऄत्यतं महत्त्वािा घटक म्हणिे िक्रयापद. त्या िक्रयापदािा मूळ घटक धातू. त्या धातूला काल, 
पुरुष, विन आ., ऄथानुसार योग्य ते प्रत्यय िोडून िक्रयापदे तयार होतात. ह्या िक्रयापदानाि प्रािीन 
वाङ मयात अख्यात१३ तर पािणनीय व्याकरणात ितङ न्त हे शबद वापरलेले अहेत. 
 
 वालयातंील ऄथथबोधक मूळ घटक िो प्राितपिदक, त्यािे तुकडे काय पडतात, त्यािें ऄथथ कोणते, 
प्रत्यक्ष व्यवहारात ऄसलेले ऄथथ व कक्ल्पलेल्या प्रकृितप्रत्ययिवभागाव दन समिून येणारे ऄथथ ह्यािंी संगती 
साधली तर ईत्तमि. पण ते न िमले तर काय कराव?े आत्यादी िविार िनरुक्तात केलेला अहे, ज्याला 
सध्या ‘व्युत्पत्ती’ हा शबद वापरला िातो. िनर ्+ ईक्त ऄसे दोन ऄवयव ‘िनरुक्त’ शबदािे पडतात. िनःशषे 
सािंगतलेले ऄसा ह्या दोन ऄवयवािंा ऄथथ अहे. व्याकरणामध्ये ज्या गोष्टी ऄपऱुया सािंगतलेल्या अहेत, 
ऄगर िवस्तारभयास्तव ककवा िववाद्य म्हणनू टाळल्या अहेत, त्या िनरुक्तात पूणथपणे सािंगतलेल्या अहेत. 
िनरुक्त हे व्याकरणाला पूणथता देणारे, त्यातंील ईणीवा भ दन काढणारे शास्त्र अहे, ऄसे यास्कािायांनी 
िनरुक्तात१४ म्हटलेले अहे. 
 
 ऄगदी प्रारंभी िरी हे तीनही िवषय व्याकरणािेि होते, पण त्यात िवभागणी होउन पदे म्हणिे 
सुबन्त व ितङ न्त व त्यावर अधारलेले समास, तिद्धत-सािधत-प्राितपिदके आत्यािद िवषय मुख्यत्वके दन 
व्याकरण शास्त्राकडे रािहले व आतर दोन िवषय वणथिविार व व्युत्पत्ती हे ऄनुक्रमे िशक्षा अिण िनरुक्त 
यािेंकडे गेले. तथािप हे िवषय-वगीकरण म्हणिे वायुबंद डबयासारखे पके्क नाही. त्यामुळे एकमेकािें िवषय 
िरुरीनुसार कमी ऄिधक प्रमाणात त्यानंी हाताळले अहेत. िशवाय हे तीनही िवद्यािवभाग भाषेसंबधंीि 
िविार करणारे अहेत; म्हणूनही काही मयादेपयंत आतर िवभागाचं्या िवषयािंी दखल घेणे, प्रत्येकाला 
ऄटळि होते. वणांच्या ईच्चारणासाठी अवश्यक काल, स्थान, प्रयत्न यािंा तपशील पािणनीच्या सूत्रात 
नाही, तरी त्याबद्दल काही गहृीतकृत्ये त्या१५ सूत्राव दन सूिित होतात व नंतरच्या सूत्रव्याख्याकारानंा िशक्षा 
गं्रथाचं्या अधाराने त्या सूिित िवषयािें तपशीलवार िवविेन करणे ऄत्यावश्यक झालेले अहे. 
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णवषय मयादा ढोबळ का? 
 
 प्राितपिदक म्हणिे मूळ शबद. त्यािंी व्युत्पित्त हा िनरुक्तािा मुख्य िवषय. पण ज्या प्राितपािदकािंी 
व्युत्पत्ती ऄगदी ऄसिंदग्ध, सोपी, स्वाभािवक ऄसते, ज्या शबदातील धातू, प्रत्यय आत्यािद िवभाग ऄगदी 
सामान्य िाणकारालाही िटकन ईमितो व ज्यािंा ऄथथही िवभागानुसार ऄगदी िुळता अहे, ऄशा शबदािंी 
व्युत्पत्ती देण्यािा मोह सूत्रकाराला१६ टाळता अला नाही. तर काही शबदािंी िवभिक्त दपे, तर काहींिी 
स्ीकलगी  दपे बनिवण्यासाठी त्यािंी व्युत्पत्ती सागंणे ककवा आतरानंी सािंगतलेली स्वीकारणे, तािंत्रक१७ दृष्टीने 
पािणनीला ककवा पािणनीय परंपरेला अवश्यक झाले; ऄशा ऄनेक कारणामुंळे सािंगतलेल्या शबदव्युत्पत्ती 
पािणनीय व्याकरणात िदलेल्या अढळतात. 
 
सूत्रकार पाणणनीिे धोरण 
 
 िक्रयापदामध्ये मूळ घटक धातू ऄसतो, तसेि काही शबद ऄसे ऄसतात की त्यातही मूळ घटक 
धातूि ऄसावा, ही कल्पना थोड्या ऄभ्यासाने िटकन ध्यानात येते. पण काही१८ शबद ऄसे  दढ झालेले 
ऄसतात की त्यािें वणथसमूह दप स्व दप व त्यापासून कळून येणारा ऄथथ ह्यापकैी कोणत्याही बािूने िविार 
केला तरी त्या शबदातील मळू धातू व प्रत्यय ऄसे िवभाग व त्यािें ऄथथ ह्या सवथ बाबींिी सागंड बसत नाही तर 
काहीमध्ये त्यासंबधंी पुसट कल्पनाही येणे शलय नसते. हे शबद कसे वापरात अले, त्यािें सध्या वापरात िे 
 दप व िो अकार अहे, तसेि पूवी होते का, का काही वगेळे होते. वापरातील  दपात ऄसा बदल का व 
केव्हा झाला, ऄथथ बदलला ऄसल्यास त्यािी कारणे काय ऄसावी? आत्यािद िवषय ईद् बोधक, तर काही 
शबदािें बाबतीत मनोरंिकही ऄसला तरी िततकाि तो िववाद्य ऄसणे शलय. व्यवहारात ऄसलेल्या भाषेिे 
स्व दप हाि ज्यािा मुख्य िवषय, त्या व्याकरणाने वरील िवषयात प्रवशे केला तर त्याला काहीि मयादा 
राहणार नाही व त्याला िनणायक स्व दपही येणार नाही व ह्यामुळे हुकमी िनणायक सूते्र रिणाऱया सूत्रकार 
पािणनीने तो िवषय टाळलेला अहे. काही बाबतीत तो ईदासीन तर काही बाबतीत दु दन१९ केवळ ईल्लेख 
तर काही  दपिसद्धीच्या आतरानंी स्वीकारलेल्या प्रणालीबद्दल सामान्य संमती ऄसे त्यािे शबदिसद्धीबाबतिे 
धोरण अहे. 
 
णनरुक्त व शाकटायन मत 
 
 प्रत्येक शबदाला काहीतरी व्युत्पत्ती ऄसणारि, त्यासाठी सतत ििकाटीने प्रयत्न करावा. ऄमुक 
शबदाला व्युत्पत्ती नाही ऄसे म्हणू२० नये. एखादा बािरक धागा िमळाला तरी तेवढ्याव दन काही ऄंदाि 
बाधंावा, तसा व्युत्पत्तीिा ऄदंाि बाधंताना ऄथाकडे कायम लक्ष द्यावे, ऄसे िनरुक्तकारानंी म्हटले२१ अहे. 
प्रत्येक शबद धातूपासूनि बनलेला ऄसतो, ऄसे शाकटायन२२ ह्या वैयाकरणािे अग्रही मत होते. ओढून 
ताणनू िदं्रबळ अणून यच्चयावत शबदाचं्या व्युत्पत्ती िमवणे हे मत पािणनीला मान्य नसून, ऄसे शबद 
ऄव्युत्पन्न समिाव ेऄसे पािणनीिे मत ऄसल्यािे महाभाष्ट्यािद२३ टीकाकार स्पष्ट म्हणतात. व शबदव्युत्पत्ती, 
शबदािा आितहास, हे व्याकरणशास्त्रािे मुख्य ईिद्दष्ट नाही, ऄसे सुििवतात. 
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प्रकरणािा उपसंहार 
 
 गोपथ ब्राह्मणात ओं ह्या शबदाच्या व्युत्पत्तीच्या संदभात धातू, प्रत्यय, प्रितपिदक िवभक्ती आत्यािद 
पािरभािषक संज्ञािंा ईल्लेख, तसेि शबदव्यत्पत्ती बाबत ऄथाला महत्त्व द्याव े हे धोरण स्पष्ट सािंगतलेले२४ 
अहे. मुण्डकोपिनषदात िशक्षा, िनरुक्त व व्याकरण ह्यािंा ‘ऄपरा िवद्या’ म्हणनू ईल्लेख२५ अहे. वदेाचं्या 
ऄभ्यासासाठी ऄत्यतं ईपयोगी म्हणून िी सहा ऄंगे प्रािीन काळी मानली िात, त्यातं ही तीन ऄंगे अहेत. 
ही तीन ऄंगे म्हणिे ऄितप्रािीन काळिे व्याकरणि. त्या दृष्टीने, प्रािीन परंपरेनुसार वदेाभ्यासािा ऄधा 
अधार व्याकरणि अहे. िशवाय नंतरच्या काळातं  दढ ऄथाने ज्या िवद्या-िवभागाला व्याकरणशास्त्र हा शबद 
वापरात अला ते व्याकरण सहा वदेागंातील प्रमुख म्हणनू ‘मुख’ ि अहे, ऄसे  दपकात्मक वणथन२६ ऄनेक 
िठकाणी अढळते. ऄशा प्रकारे सुमारे तीन हिार वषापूवीपासून ही व्याकरणसिरता कुठ ईतारामुळे वगेाने, 
तर कुठ सपाट प्रदेशामुळे सथं, तर कोठे आतर प्रवाहाशी एक दप झालेली, कोठे पवथत, टेकड्या, ईंिवटे 
यामुळे रुद्ध होउन वळणे घेणारी, तीरावरील सवथ झाडाझुडुपानंा पोसणारी व त्यािें प्रितकबब व्यक्त करणारी, 
ऄखंड प्रवाहाने वहात अहे.  
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२. व्याकरणशास्त्र ते व्याकरणदशसन 
 
भाषा एक सोय 
 
 रोिच्या व्यवहारामध्ये अपण ऄनेक सोयींिा ईपयोग करीत ऄसतो. तो का ंकरतो व कशासाठी 
करतो? ती सोय वापरावी ऄशी पे्ररणा अपणाला कोठून िमळते, व ती वापरली तर ऄमुक लाभ होइल ऄसे 
अपणास कसे कळते? ‘वडीलधाऱयाचं्या व्यवहाराव दन अिण अपल्या स्वतःच्या ऄनुभवाव दन,’ ऄसे 
वरील दोन्ही प्रश्नािें ईत्तर थोड्या िविाराऄन्ती कोणीही सुिाण माणूस देइल. माणसू सोयीसाठी कायम 
धडपड करीत ऄसतो. माणसािीि काय पण यच्चयावत प्रािणमात्रािंीि ती स्वाभािवक ऄन्तःपे्ररणा अहे. 
मनुष्ट्य त्या पे्ररणेमुळे प्रिंड प्रयत्न क दन िनसगावरही मात करतो. तशी शलयता आतर प्राण्याचं्या बाबतीत 
फारशी नसते, एवढाि दोहोत फरक. 
 
 वडीलधाऱयानंी िदलेल्या सोयी-सुिवधािंा ईपयोग करणे अिण त्यातील ईणीवा दूर करणे अिण 
नवनवीन सोयी ईपलबध करणे ही प्रिक्रया ऄगदी अिदमानवाच्या िन्मापासून अितागायत ऄव्याहत 
िालूि अहे व ती पुढेही ऄशीि ऄखंड व ऄिधक वगेाने िालूि राहणार अहे. कारण ही प्रिक्रया हेि मानवी 
िीवन ऄसून िक्षितिाप्रमाणेि त्याला ऄंत नाही. 
 
 वाक् , शबद ककवा भाषा ही सुद्धा ऄशीि एक सोय ऄनािदकालापासून प्रवासी ऄसलेल्या 
मानविातीने केव्हातरी िमळिवली व िपढ्या्  िपढ्या ितन क दन, वाढवनू, ऄिधकािधक संपन्न केली अिण 
पुढील िपढीच्या हाती िदली. भाषा ही सोयही मुख्यत्वके दन मागील िपढीच्या व्यवहारानेि पुढील िपढीला 
िमळत ऄसते. व्यवहार१ हेि भाषा िमळिवण्यािे ऄत्यंत नैसर्चगक व सरळ, सोपे, सवांना सुलभ व सवथमान्य 
साधन अहे. कोश,२ व्याकरण, गं्रथ आत्यािद साधने भाषेच्या िमळकतीिी अहेत, पण ती कृित्रम, दुय्यम व 
अयाससाध्यि अहेत. मात्र भाषा ही सोय आतर सोयींपेक्षा काही ऄंशी अगळी अहे. आतर बहुतेक सोयी ह्या 
काल ऄगर परवा कोणीतरी प्रयत्नपूवथक घडिवलेल्या म्हणिेि कृित्रम अहेत, ह्यािी अपणास िाण ऄसते 
अिण त्यामुळे त्या सोयीबाबत वारसाहक्कािी ऄगर आतर स्व दपाच्या खास स्वत्वािी िाणीव ऄसते. त्या 
स्वत्वाच्या िाणीवलेा काही कायद्यािे संरक्षणही प्रस्थािपत राज्यव्यवस्थेकडून ककवा समािाकडून िमळू 
शकते. 
 
 एका खेडेगावंात दोन स्नेही गोडीने, शिेारधमाने रहात होते. एका शिेाऱयािे परडे मोठे होते. ‘तेथे 
पाणी लागेल,’ ऄसे पाणाड्याने सािंगतले. लाबंनू नदीव दन रोि पाणी अणण्यािी दगदग वािेल म्हणून 
िवहीर खोदली. देवाच्या दयेने भरपूर व गोड पाणी लागले. एका कुटुम्बाला पाणी ते िकतीसे लागणार 
म्हणून व ईभयतामंध्ये गोडी ऄसल्याने शिेाऱयालाही त्यानंी िविहरीिे पाणी वापरावयास िदले. ऄसा 
गोडीिा व्यवहार ऄनेक वष े िालू होता. पुढे िपढी बदलली व काही कारणाने गोडीही गेली, औदायथही 
संपले. शिेाऱयाला पाणी नेण्यास ऄटकाव झाला; पण ऄनेक वषांिी विहवाट म्हणून तो त्यािा हक्क ठरला. 
िी गत पाण्याच्या िविहरीिी तीि रहाण्याच्या िागेिी व आतर वस्तंूिीही. छोया घड्यापासून मोठ्या 
वाड्यापयंत एकि रीत. प्रत्येक सोयीच्या िारी िदशानंा विहवाट, स्वत्व, ऄिभमान, हक्क ह्या दंडुकेवाल्यािंा 
कडवा पहारा कायम िागता ऄसतो. त्यामुळे औदायावर अपोअप बंधन पडते. 
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भाषा दैवी देणगी 
 
 भाषेच्या बाबतीत हक्कािी, ऄिभमानािी िाणीव ऄसते पण त्या िाणीवमुेळे ितच्या बाबतीतील 
औदायावर बंधन येत नाही. मराठी प्रदेशात आतर प्रदेशातील लोक स्थाियक झाले, ऄगर एका देशात 
दुसऱया देशातील नागिरक रिहवाशी म्हणून राहू लागले तर प्रदेशािभमानी ऄगर देशािभमानी कुरकु द 
लागतील, त्यानंा हुसकून काढण्यािा प्रयत्न करतील. पण मराठी भाषेिा ऄभ्यास त्यानंी सु द केला, तसेि 
ऄनेक प्रातातं ऄगर ऄनेक देशात िालू झाला, मराठीिे खास वाङ मय, ऄन्यभािषक ऄगदी अत्मीयतेने 
ऄभ्यासू लागले तर कोणाही भाषािभमानी माणसाला ती ऄिभमानािीि बाब वाटेल. औदायािी साित्त्वक 
भावना, हल क, स्वत्व आ. तामस भावनावंर िविय िमळवनू िाइल. भाषा ह्या सोयीवर कोणािाि खास हक्क 
ऄगर विहवाट नसते. ह्या अगळेपणामुळे ितला सोय म्हणणे व मानविनर्चमत म्हणणे म्हणिे देवाला दगड 
म्हणण्यासारखे व देव माणसाने िनमाण केला ऄसे म्हणण्यासारखे शुद्ध पाखंडी नाक्स्तकपणाि होय. कारण 
भाषा ही कोणीि ईत्पन्न केलेली नाही व ती घड्यावाड्यासारखी कृित्रम नर्श्र सोयही नाही. तर ती एक 
दैवी३ देणगी अहे, िसे काही माणसािे ितैन्यि, ऄशी प्रािीन भारतीय दशथनािंी श्रद्धा अहे, ठाम िसद्धातं 
अहे. भाषेच्या स्व दपाबाबत प्रािीन शास्त्राशास्ातं काही घरगुती मतभेद अहेत हे खरे, पण ते ऄगदी 
िकरकोळ, नगण्यि. समुद्रावर वाऱयाच्या झुळुकीने तरंग, लाटा, बुडबुडे खुशाल येवोत, पाणी मात्र सवथत्र 
एकि. 
 
 सूयथ, िंद्र, तारका, ढग, समुद्र, नद्या, पवथत, वारा, ऄक्ग्न, पाणी अिण धरती ह्या सवांिा मानवी 
िीवनाला िकती ईपयोग अहे! त्यािें िशवाय मानवी िीवन ऄशलयि. म्हणून काय त्यानंा सोयी म्हणावयािे 
काय? अिण मानवानेि स्वतःच्या सुखासाठी त्या ईत्पन्न केल्या ऄसे कोणीतरी म्हणेल काय? त्या 
सूयथिदं्रादींच्या प्रमाणेि भाषा ही दैवी कृपा अहे. सूयथिदं्रावर कोण वारसा सागेंल? ऄगर कोणािा हल क 
नाकारेल? त्यािप्रमाणे ढगानंा कोणी विहवाटीने अडव ू शकेल काय? ह्या धरणीिा गोल कोणा४ 
कारागीराने घडिवला अहे? भाषाही ऄगदी तशीि. भाषाि काय पण भाषेतील प्रत्येक घटक म्हणिे वणथ हा 
अििा कालिा नाही तर ती वणथमाला म्हणिे ‘ऄक्षरािंा प्रत्यक्ष वदेि; ऄथाति ऄपौरुषेय, सवथ वणांिा 
ईत्तम संग्रह फुलानंी बहरलेला व फळानंी भारावलेला ऄसा हा, िंद्र व तारकापं्रमाणे सुशोिभत, िैतन्यािा 
ककवा ज्ञानािा खििनाि अहे. केवळ ह्या वणथमालेच्या ज्ञानाने सवथ वदेाचं्या ऄध्ययनािे पुण्य िमळते. ितच्या 
ऄभ्यासकािें पूवथि स्वगामध्ये अनंदाने मान्यता िमळिवतात’ ऄसे महाभाष्ट्यकार५ पतत्र्िली म्हणतात. ह्या 
महाभाष्ट्यािे िववरण करतानंा महोपाध्याय भतृथहिर६ िलिहतात ‘ऄनािदकालापासून िंद्र-तारका आत्यािद 
िनसगथ िसा ऄखंडपणे अहे तसा त्याप्रमाणेि ह्या वणथमालेिा व शबदव्यवहारािा कोणीि कता नाही. हा 
ऄसाच्या ऄसा परंपरेत स्मरणाने कायम िटकिवलेला अहे’ ऊक् तन्त्र व्याकरणात शाकटायनऊषी७ ऄसे 
म्हणतात की ‘हा वणथवदे अिायानी सािंगतला, त्यानुसार ब्रह्मदेवाने बृहस्पतीला, बृहस्पतीने आदं्राला, 
आंद्राने भरद्वािाला, भरद्वािाने ऊषींना, ऊषींनी ब्राह्मणानंा सािंगतला. खरोखर ह्याला ऄक्षरवदे ऄसे 
म्हणतात. हा ब्रह्मराशी िेवण केल्यानंतर तसेि रात्री म्हणू नये.’ न्यायसूत्रभाष्ट्यातं वािस्पतींनी८ म्हटले 
अहे कीं, ‘सृष्टीच्या अरंभी परमेर्श्राने महषी व देवता यानंा त्या त्या शबदािें ऄथथ प्रत्यक्ष सािंगतले. त्याचं्या 
बोलण्याव दन आतरानंाही ते समिले व अितागायत ऄशीि व्यवहारपरंपरा िालू अहे.’ 
 
 प्रािीन वैिदक परंपरा ऄसे पके्क समिते कीं, भाषा म्हणिे वाक्  वाणी ही डोळे, कान, बुद्धी 
वगैरेप्रमाणे माणसाला िमळालेली दैवी शिक्त अहे. वदेही वाणीस्व दपि ऄसल्याने ती वाणीही वदेाप्रमाणेि 
ऄपौरुषेय अहे. ‘ती एक साधीसुधी सोय अहे. माणसाने अपल्या सुखासाठी ती ईत्पन्न केली अहे,’ हे 
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म्हणणे त्या परंपरेला िबलकुल मंिूर नाही. त्या भाषेिे पािवत्र्य राखण्यासाठी पािणनी वगरेै ऊषींनी 
व्याकरण-शास्त्र तयार केले. त्या पािणनीय व्याकरणावरील ऄनेक टीकाकारानंी भाषेच्या स्व दपासबंंधी 
प्रािीन मतािें ऄनेक युिक्त, ईपपित्त देउन समथथन केले अहे. भाषेसबंंधीिे ते तत्त्वज्ञान म्हणिेि 
व्याकरणदशथन होय. 
 
दोन कानी व्याकरण 
 
 माणसाला दोन कान अहेत व त्याच्या दोन कानानंी त्याला शबदािे ज्ञान होते. व्याकरणशास्त्रालाही 
दोन कान अहेत. व त्या दोन कानानंीि त्याला शबदािें ज्ञान होते. शबद हा तर व्याकरणशास्त्रािा मुख्य 
िवषय. मात्र माणसाच्या कानातं व व्याकरणशास्त्राच्या ह्या केवळ कक्ल्पत कानात फरक करावा लागेल. 
माणसाला दोनही कानानंी एकि एक शबद ऐकू येतो. दोन डोळ्यानंी िशी कोणतीही वस्तू एकि िदसते, 
दोन वगेळ्या वस्तु िदसत नाहीत, तसेि माणसाच्या कानािेंही अहे. व्याकरणशास्त्राला मात्र एका कानाने 
ऐकू येणाऱया शबदापेक्षा दुसऱया कानाने कळून येणारा शबद ऄगदी वगेळा ऄसतो, ऄसे व्याकरणाच्या दोन 
कानािें अगळेपण अहे. एका कानाने त्याला शबदािें बाह्य स्व दप म्हणिे शरीर कळते तर दुसऱया कानाने 
शबदािें ऄतंरंग म्हणिेि अत्मा कळतो. माणूस म्हणिे केवळ शरीर नव्हे ककवा केवळ अत्माही नव्हे. शरीर 
व अत्मा हे दोन िमळून एकि माणूस, माणसासंबंधी िविार करणाऱयाला ह्या दोनही बाबींिा िविार 
अवश्यक. तसेि शबदासबंंधी िविार करणाऱया शास्त्रालाही त्याच्या दोन्ही बाबींिा िविार ऄटळि. दोन्ही 
बाबींिा िविार केला तरि तो िविार पिरपूणथ होइल, नाहीतर एकागंीि ठरेल. 
 
शब्दािा आत्मा 
 
 माणसाला अत्मा ऄसतो ही गोष्ट िववादातीत सवथमान्य अहे. कारण व्यक्तीला स्वतःिा अत्मा 
स्वयंिाणीवनेे, मानसप्रत्यक्षाने नेहमीि कळतो; तर दुसऱयािा अत्मा ऄनुमानाने समिून येतो. शबदाचं्या 
बाबतीत बाह्य शरीर व ऄंतरात्मा ही ऄशी िोडी कधीि कळून येत नाही. शबदािा अत्मा हे िवधानि ऄगदी 
बािलशपणािे अहे. 

 
 ऄगदी वरपागंी पािहल्यास, हे म्हणणे बरोबर अहे पण थोडा िविार केल्यास शबदाच्या 
अत्मस्व दपािी ऄंधुकशी कल्पना कोणालाही येइल व तीि िविारधारा सतत िालू ठेवली, दीघथकाळ 
ऄभ्यािसली तर शबदाच्या त्या अत्मतत्त्वािी ऄगदी पूणथ स्वच्छ प्रिीती येइल व त्या शबद-प्रिीतीिा अनंद 
अनंदवल्लीमध्ये९ सािंगतलेल्या ऄकामहत श्रोित्रयाच्या (िनिरच्छ िवद्वानाच्या) अनंदापेक्षा वगेळा ऄगर कमी 
दिािा खासि ऄसणार नाही, ऄसा व्याकरणदशथनािा रोखठोक िसद्धांत अहे. 

 
 एखादा माणूस पािहला की लगेि त्या माणसािे  दप, ईंिी, काही ऄवयवािंी ठेवण आत्यािद बाह्य 
गोष्टी प्रत्यक्ष डोळ्यानेि स्पष्ट समिून येतात. पण त्यािी भाषा, स्वभाव, सवयी, अवडिनवड, शहाणपण 
आत्यादी बाबी काही िदवसाचं्या पिरियाने क्रमाक्रमानेि कळून येतात. काही गोष्टी ऄनेक वषांच्या 
पिरियानेही कळून येत नाहीत. त्यािे मनािे व्यापार काही त्याच्या बोलण्याव दन अपण ताडतो. पण सवथि 
माणसे ‘मनी ते वदनी’ ह्या सदरातं पडत नसल्याने काही मनोव्यापार ऄज्ञाति राहतात. मनुष्ट्यािे 
बाह्यस्व दप व अतंरस्व दप ही दोन्ही  दपे एकदम कळत नाहीत. त्यािप्रमाणे शबदािेंही अहे. शबदािे बाह्य 
ककवा स्थूल स्व दप कानाने कोणालाही कळून येते. पण त्यािे ऄंतरंग ऄगर अत्मा सवांनाि लगेि समिून 
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येइल, ऄसे म्हणता येत नाही. ईपिनषदे म्हणिे ससं्कृतमधील ईत्तमोत्तम वाङ मयसार. ज्ञानेर्श्री म्हणिे 
ऄमृतातेही पैिा किकणारे मराठीतील दैवी लेणे. पण ज्याला संस्कृतभाषा कळत नाही ऄगर ज्याला 
मराठीिा गधंही नाही ऄशा श्रोत्याने ते ऐकले तर त्याला ते िनरथथक ध्वनींिे केवळ बुडबुडेि. त्या त्या 
भाषेमध्ये िे ईत्तमोत्तम वाङ मय अहे ते ती भाषा िाणणाऱया श्रोत्यानाि काहीतरी सागंून िाइल. आतकेि 
काय त्या त्या भाषेच्या िाणकारामंध्येही काही स्तर ऄसताति, त्या त्या स्तराप्रमाणे ते वाङ मय कोणाच्या 
फल त  कानावंरि अदळते, कोणाच्या फक्त बाह्य मनापयंति पोहोिते तर कोणाच्या ऄंतमथनािा ठाव घेते 
तर कोणाच्या बुद्धीिी पल की पकड घेते. 

 
 श्रोत्यावंर िविवध तऱहेिा पिरणाम करण्यािा शबदािंा स्वभाव पािहला म्हणिे तो केवळ ध्विनस्व दप 
अहे, ‘ध्वनी’ पलीकडे त्यािे काही अगळे स्व दपि नाही, हे म्हणणे पटत नाही; कारण कानाने ध्विन 
सवाना सारखाि कळून येतो. हा शबदािंा िविवध तऱहेिा पिरणाम ऄगदी िुन्यात िुन्या िमान्यापासून 
अितागायत ऄव्याहत िालू ऄसल्यािी नोंद सगळीकडे सापडते. एका वैिदक१० ऊिेमध्ये भािषक 
िाणकारािें तीन स्तर सािंगतले अहेत. ‘काही लोकानंा भाषा कळते पण वळत नाही. दुसरे कोणी ऐकूनही 
न ऐकल्यासारखेि ऄसतात. पण कोणी एक भाषेिा खरा िाणकार ऄसतो, त्याला भाषा अपले सवथस्व 
बहाल करते, ज्याप्रमाणे समागमासाठी असुसलेली पे्रयसी ईत्तमोत्तम वस्ानंी िप्रयकराला अकृष्ट क दन 
नंतर अपले सवथस्व त्याच्यासाठी खुले करते, ऄगदी त्यािप्रमाणे’. 
 
शब्दांिे शरीर-शब्दप्रणक्रया 
 
 कानानंी कळून येणारे ऄसे शबदािे िे स्थूल स्व दप, ज्याला शबदशरीर ऄसे वर ईल्लेिखले अहे, 
त्यािा िविार कोणत्याही व्याकरणात अरंभी करावाि लागतो. संस्कृत भाषेिी िी ऄनेक व्याकरणे अहेत, 
त्या सवथ व्याकरणामंध्ये तो िविार िवस्ताराने केलेला अहे. ईत्तम कपिारी ज्याप्रमाणे कापूस कपिून कपिून 
ऄगदी धागा्  धागा ऄलग करतो, त्याप्रमाणे प्रत्येक वालयातील पदे, प्रत्येक पदातील मूळ धातू ऄगर शबद 
म्हणिे प्रकृित, प्रत्यय, तसेि अदेश, अगम, संिध, समास, नाम, सवथनाम, िवशषेण, ऄव्यय आत्यादी ऄनेक 
तऱहेिे वगीकरण क दन भाषेतील सवथ शबदाचं्या िसद्धीिा खंबीर पाया ऄनेक भाषाभ्यासकानंी हिारो 
वषापूवीि घातला अहे. शकेडो लेखकानंी टीका, ईपटीका, िनबधं वगैरे स्व दपातं गं्रथरिना क दन ऄनेक 
दालनानंी तो प्रासाद सुसपंन्न केलेला अहे. हा सवथ शास्त्रपसारा शबदाच्या बाह्य स्व दपािवषयीिा म्हणिेि 
कानानंी ऐकू येणाऱया ध्विन दप शबदशरीरासंबधंीिाि अहे. ह्या व्याकरणिवभागाला िनरुिक्त, िनवथिन, 
शबदप्रिक्रया, शबदिसिद्ध, व्युत्पित्त हे शबद टीकाकारानंी वापरलेले अहेत. बहुताशं व्याकरणगं्रथ ह्या शबद-
प्रिक्रयात्मक व्याकरणािाि िविार करणारे अहेत. वदेामध्ये व्याकरणासंबधंी काही स्पष्ट ईल्लखे 
सापडतात.११ ते सवथ ह्या शबदिसिद्ध-िवभागासंबधंीिेि अहेत. खुद्द सूत्रकार पािणनीनेही मुख्यत्वके दन 
शबदिसद्धीि सूत्रानंी सािंगतलेली अहे. व्याकरणशास्त्राच्या एका कानाने कळून येणारा हा शबदािंा स्थूल 
म्हणून सवांनाि थोड्याशा पिरश्रमाने समिून येणारा िवभाग कालदृष्ट्या फार प्रािीन, गं्रथसंभाराने दाडंगा, 
सवथप्रिसद्ध, सवथमान्य ऄसा अहे. म्हणून ‘व्याकरण’ शबद ईच्चारल्याबरोबर सवांना प्रथम त्यािाि बोध होणे 
हे ऄगदी स्वाभािवक होय. 
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अथसप्रणक्रया 
 
 व्याकरणशास्त्राच्या दुसऱया कानाने कळून येणारा शबद हा ह्या स्थूल शबदापिलकडील, त्या शबदािे 
कारण दप-सूक्ष्म ऄसा अहे. वदे-वाङ मय, िनरुक्त ककवा पािणनीिी सूते्र ह्यामध्ये ह्यािा स्पष्ट ईल्लेख नाही, 
हे खरे; पण ह्या सूक्ष्म शबदस्व दपासंबधंी काही सूिक ईल्लेख, ऄस्पष्ट गमके१२ ह्या सवथ वाङ मयात ल विित 
सापडतात. वार्चतककार कात्यायनऊषीपासून पढुील बहुतेक लेखक स्पष्टपणे ह्या दुसऱया प्रकारच्या 
शबदाबद्दल बोलू लागलेले अहेत.१३ 
 
 ह्या दुसऱया प्रकारच्या शबदासंबंधी िविार करणारा िो व्याकरणशास्त्रािा िवभाग त्याला ऄथथप्रिक्रया 
ऄसा शबद  दढ झाला अहे.  दढ म्हणण्यािे कारण ऄसे कीं, ऄथथ म्हणिे शबदापासून कळून येणारी वस्तु, 
कल्पना. ह्या िवभागात केवळ शबदापासून कळून येणाऱया ऄथासबंंधीिाि िविार नसून व्याकरणशास्त्रातील 
शबद-प्रिक्रया म्हणिे स्थूल शबदिसद्धीबाबतिा िो िविार, तो वगळून, ज्या ज्या िवषयाशी प्रत्यक्ष ऄगर 
ऄप्रत्यक्षपणे ह्या शास्त्रािा संबधं येतो त्या सवथ िवषयािंा िविार म्हणिे ऄथथप्रिक्रया-िवभाग होय. 
 
‘रिणत रिणत डुकृञ्  करणे’ 
 
 शबदािें स्थूल व सूक्ष्म स्व दप, त्यािंा परस्परसंबंध, शबदापासून कळून येणाऱया ऄथािे स्व दप, 
शबद व ऄथथ याचं्या सबंंधािे स्व दप, वालयस्व दप, वालयाथथ, समासाथथ, धात्वथथ, ईपसगथ, िनपाताथथ, 
शबदसाधुत्व,-ऄसाधुत्व, शक्ल त, लक्षणा, व्यञ् िना, द्योतना, तात्पयथ, प्रमाणिविार आत्यादी ऄनेक 
िवषयासंबधंी व्याकरणशास्त्रािे िसद्धान्त ईपपत्तीसह ह्या िवभागात माडंलेले अहेत. आतकेि काय, काही 
गं्रथकारानंी ऄगदी मोक्षाशीही ह्या शास्त्रािी िनकटिी िवळीक साधण्यािा प्रयत्न मोठ्या िहरीरीने क दन 
‘व्याकरणशास्त्रािा ऄभ्यास, ईंबरठ्यावर अलेल्या मृत्यूपासून कधीि रक्षण करणार नाही’ ह्या प्रिसद्ध 
अके्षपािा१४ िबरदस्त प्रितवादही केला अहे. 
 
मयादा अणतक्रम 
 
 ऄथथप्रिक्रयात्मक िवभागािा पसारा मोठा अहे. तसाि तो पूवथमीमासंा, वदेान्त, न्याय आत्यादी 
शास्ानंी िवविेिलेल्या िवषयाशी संबंिधत ऄसल्याने ऄनेक बाबतीत िववाद्यही झालेला अहे. शबदिसद्धी हेि 
एकमेव व्याकरणशास्त्रािे प्रयोिन, ह्या खेरीि आतर िवषयात व्याकरणशास्त्रािी लुडबुड म्हणिे मयादेिा 
ऄितक्रमि होय, ऄसे आतर शास्त्रकारानंा वाटेल त्यात नवल ते काय? खुद्द व्याकरणशास्त्रातील प्रिसद्ध 
गं्रथकारानंाही ह्या मयादेच्या ईल्लंघनािी िाणीव झाली व त्यानी त्या वस्तुक्स्थतीिे समथथनही१५ 
अपापल्यापरीने केलेले अढळते. 
 
शास्ांच्या णवषय मयादा 
 
 िुन्या परंपरेमध्ये फार मोठ्या िवद्वानानंा ककवा शकंरािायांसारख्या ऄिधकारी व्यक्तींना ‘पदवालय-
प्रमाण-पारावारीण’ ऄसे िबरुद वापरण्यािी पद्धत अहे. पदशास्त्र, वालयशास्त्र व प्रमाणशास्त्र ह्या तीनही 
शास्त्रामध्ये पारावारीण म्हणिे ऐलतीरापासून पैलतीरापयंत पोहोिलेले, पारंगत, ऄसा त्या िबरुदािा ऄथथ 
अहे. ह्याव दन प्रािीन शास्ाचं्या िवषयमयादा ढोबळपणे कळून येतात. 
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 ह्या िबरुदातील पद हा शबद व्याकरणशास्त्र या ऄथी वापरलेला अहे. पद म्हणिे ऄथथबोधक पण 
परावलंबी ऄसा वालयातंील घटक. त्या पद दप वालयघटकासंबधंी िविार हाि व्याकरणशास्त्रािा िवषय. 
ऄनेक पदानंी वालय बनते, त्या वात्यासंबधंी िविार, वालयघटक पदािें परस्परसबंंध कोणते? वालयािा ऄथथ 
म्हणिे काय? वालयाथाबाबत काही संशय ऄसेल तर ऄगर संपूणथ वालयि ऄबोधक ऄसेल तर, तसेि त्यािे 
गं्रथकाराच्या ऄन्य िठकाणी केलेल्या िवधानाशी ऄगर प्रत्यक्षािद प्रमाणाशी िवतुष्ट अले तर, ऄशाि 
प्रकारच्या ऄनेक ऄडथळ्यामुळे काही िनणथय घेणे ऄशलय झाले तर काय कराव?े हा सवथ िवषय पूवथमीमासंा 
म्हणिेि वालयशास्त्रािा अहे. प्रमाणे म्हणिे खऱया ज्ञानािी साधने. प्रत्यक्ष, ऄनुमान, शबद आत्यािद 
साधनािें द्वारा अपणास ज्ञान होते. पण काही वळेेला ही प्रमाणे लबाड िाकराप्रमाणे त्याचं्या मालकालाि 
िकवतात. ऄसते खरी दोरी पण अपलेि डोळे त्या दोरीला सापाच्या  दपात हिर करतात. सोन्यािी हाव 
ऄसलेला िपतळि सोने समिून हुरळून िातो पण नंतर िे िे िपवळे ते सगळेि सोने नव्हे ऄसे त्याला 
कळून येते. ऄसे ऄनेक फसव ेप्रसंग माणसापढेु त्यािी स्वतःिी आिंद्रयेि हिर करीत ऄसतात. कधी कधी 
त्या प्रमाणामध्येि भाडंणे लागतात. हातातील कोलीत ककवा ईदबत्ती िोराने गोलाकार िफरवली कीं, 
पहाणाऱयाच्या डोळ्यानंा िदसते प्रकाशिक्र, पण त्यािेि मन सागंत ऄसते.-‘ऄरे वडे्या िदसते तसे नसते’. 
िंद्र, सूयथ लहान, वरखाली िाणारे ऄसे प्रत्यक्ष िदसतात. ऄनुमान त्यािें वगेळेि स्व दप ठरवते. बरे ही 
आंिद्रये वगैरे प्रमाणे कायमि फसवी ऄसतील तर कानफाया माणसाप्रमाणे माणसाने त्यानंा िबलकुल थारा 
िदला नसता, पण ही प्रमाणें बऱयाि वळेा आमानी िाकराप्रमाणे खरे ज्ञानही क दन देतात. कोणत्या कोणत्या 
प्रमाणापासून खरे ज्ञान होते व कोणती केव्हा ंफसवी ऄसतात ह्या संबधंी िविार ज्या शास्त्रात केलेला अहे ते 
प्रमाणशास्त्र म्हणिेि न्यायशास्त्र. 
 
व्याकरणशास्त्र हा पाया 
 
 ही तीन साधन दप शासे्त्र ऄसून प्रमेय म्हणिे प्रमाणानंी कळून येणाऱया सत्यज्ञानािा िो िवषय 
त्यासंबधंी िविार करणारे ते वदेान्तशास्त्र हे साध्यशास्त्र अहे. ऄशा रीतीने पद, वालय, प्रमाण व प्रमेयशास्त्र 
या िार प्रकारच्या शास्ाचं्या मािलकेत पदशास्त्र म्हणिे व्याकरणशास्त्र हा पाया अहे व प्रमेय म्हणिे 
वदेान्तशास्त्र हा कळस अहे. पाया हा आमारतीच्या िटकाउपणासाठी ऄत्यंत महत्त्वािा, ऄत्यावश्यक अहे हे 
िरी खरे ऄसले तरी पायाने अपले स्थान, स्व दप वगरेै मयादा ओळखून पायाति तळाशी ऄसाव ेहे योग्य. 
पायाला का कोणी कळसािे स्थान, सौंदयथ, सिावट,  दप, रंग देइल. तो ओबडधोबड ऄसला तरी िालेल 
पण पक्का मात्र ऄसावा खास. तेव्हा ंपदशास्त्राने-व्याकरणशास्त्राने-मोक्षापयंत धाव घेणे म्हणिे पायरी सोडून 
वागणेि झाले. 
 
 प्रािीन शास्ािें िार प्रकार व त्याच्या लक्ष्मणरेषाही अपण पािहल्या. तथािप ती शासे्त्र म्हणिे 
परस्पराशंी कसलाि संबधं नसलेली ऄगदी स्वतंत्र ऄशी नाहीत, एकाि ज्ञानमिंदरािे ते मिले अहेत; 
एकाि ऄखंड साखळीिे ते दुव े अहेत. तो दुवा िसा एकि एक वगेळा करता येणार नाही, एकािी 
हालिाल दुसऱयावर काहीतरी पिरणाम घडिवणारि, तशीि ह्या िारही प्रकारच्या शास्ािंी क्स्थती अहे. 
एकमेकाचं्या िवषयािंा िविार केल्यािशवाय ते ते शास्त्र पिरपूणथ होणारि नाही. पाया, आमारत व कळस हे 
मंिदरािे िवभाग वगेळे वगेळे खरे, पण ते एकमेकाशंी सुसंवादीि ऄसाव े लागतात. पाया घालतानंाि 
आमारतीिी दालने, मिले, कळसािी ईंिी, एकूण ओझे वगैरे गोष्टींिा िविार करणे ऄगत्यािे; नाहीतर 
आमारत पत्त्यािे बंगल्याप्रमाणे छोयाशा वाऱयानेही िमीनदोस्त होण्यास वळे लागणार नाही. 
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मयादा-णवस्तारािी कारणे 
 
 पदशास्त्र म्हणिे व्याकरणशास्त्र. ह्या शास्त्राने पदासबंंधी िविार करावा, पदे िसद्ध क दन द्यावी, 
त्यािें साधुत्व व ऄसाधुत्व ठरवावे, हीि त्या शास्त्रािी मयादा, हे खरे, पण पदािें साधुत्व ठरिवतानंा 
िकत्येक वळेेला ऄथािा व वालयातील त्याच्या स्थानािा म्हणिेि संबंधािा िविार करणे ऄटळि ऄसते. 
‘ऄस्व’ शबद संस्कृत व्याकरणानुसार बरोबर का िूक? ह्या प्रश्नािे ईत्तर भगवा्  पािणनीही तडकाफडकी 
देउ शकणार नाही. त्यासाठी ऄगोदर कोणत्या ऄथी हा शबद वापरायिा अहे, यािा खुलासा क दन घ्यावा 
लागेल. ‘घोडा’ या ऄथी तो शबद ऄसाधू-िुकीिा, तर स्वकीय नसलेला, धनहीन आत्यादी ऄथी तो बरोबर 
ऄसे म्हणाव े लागेल. तसेि ‘ेोकः’ हे  दप बरोबर म्हणून कोणी मराठीभािषक मराठीप्रमाणे- ‘मुलगा 
ेोक म्हणतो’ या ऄथी ‘बालः ेोकः पठित’ ऄशी वालयरिना करील तर ती वालयरिना िकूि ठरेल. ह्या 
ईलट ससं्कृत व्याकरणानुसार िनखालस िकुीिा ऄसलेला ‘हिरस्य’ शबदसुद्धा ं “गोिवन्दः ‘हिरस्य’ आित 
अह” “गोिवन्दाने ‘हिर’ शबदाच्या षष्ठीिे  दप ‘हिरस्य’ ऄसे ईच्चारले.” ह्या वालयात तो शबद िुकीिा नाही, 
ही गोष्ट सवथमान्य अहे. कारण ऄनुकरणात१६ कोणताि दोष संभवत नाही. तात्पयथ, शबदािे साधुत्व ककवा 
ऄसाधुत्व केवळ शबदाच्या स्व दपावर ऄवलंबनू नसून, त्यािा ऄथथ, वालयातील संदभथ आत्यादींवर ऄवलंबून 
ऄसते. त्यामुळे पदशास्त्र ऄसलेल्या व्याकरणाला ऄथथ अिण वालयाथथ ह्या गोष्टीबद्दल िविार करणे 
ऄत्यावश्यक ठरते. 
 
 सूत्रकारानंी ऄनेक िठकाणी ऄथांिे ईल्लखे केलेले अहेत. सूत्रकारानंा लाघवािा ओढा िबरदस्त 
ऄसल्याने शबदिसद्धी ऄसो ऄगर ऄथथिविार ऄसो कोठेही ते ििा करीत नाहीत. त्यािें सवथ बोलणे 
प्रभसुंिमत म्हणिे केवळ हुकमीि ऄसते. त्यासंबंधी ििा ल विित्  िठकाणीि वार्चतककार करतात; तर 
भाष्ट्यकार पतंञ् िली व त्यानंतरिे टीकाकार मात्र िवस्ताराने ‘भवित न भवित’ करताना अढळतात. 
ऄशारीतीने ऄथाच्या दालनात िशरकाव िमळालेले टीकाकार ककवा गं्रथकार प्रसंगा प्रसंगाने, ओघाओघाने 
अलेला म्हणून कोणताि िवषय वज्यथ मानीत नाहीत. ही ‘हातपायपसरी’ वृित्त केवळ पायास्व दप ऄसलेल्या 
व्याकरणाति अहे ऄसेही नाही. तर प्रािीन सवथि दशथनािंी िणु ती वशंपरंपरा िमरासदारीि झालेली अहे. 
 
 दुसऱयाही एका कारणाने व्याकरणशास्त्राच्या गं्रथात आतर शास्ािें िवषय सागंोपागं िर्चिले िातात. 
पूवीिे सूत्र, वार्चतक, महाभाष्ट्यािद अकर-गं्रथकार ईदाहरण म्हणून ऄगर काही ऄन्य कारणाने आतर 
शास्ाशंी संबिंधत िवषयािंा ईल्लेख करतात. नंतरच्या टीकाकारानंा त्यािी युक्तायुक्तता िविारात घेणे 
ि दरीिे वाटते. ऄशा रीतीने त्या िवषयावर टीकावर टीका िलिहल्या िातात व व्याकरणशास्त्रािा त्या 
िवषयासंबधंी काही िनणथय अकारास येतो. हा िनणथय व त्याच्या ईपपित्त कदािित आतर शास्त्राशी िुळत्या 
ऄसतील ऄगर काहीशा वगेळ्याही ऄसण्यािा संभव ऄसेल. ईदा., सूत्रकार पािणनी एका सूत्रात१७ ऄसे 
िवधान करतात की कोणताही शबद िाितबोधक म्हणून वापरला ऄसेल तर तो एकविनाऐविी िवकल्पाने 
बहुविनी वापरावा. ह्या िवधानात कोणत्याही शबदािा ऄथथ िाित व व्यिक्त ह्या दोहोंपकैी कोणताही एक ऄसू 
शकतो, ऄसा सूत्रकारािंा ऄिभप्राय सूिित होतो. आतर काही शास्त्रकार शबदािंा ऄथथ केवळ िाित दपि तर 
काही व्यिक्त दपि ऄसे मानतात व त्यािे समथथनही करतात. सूत्रकारािंी ही दोनही डगरीवर हात 
ठेवण्यािी पद्धत सवथसमावशेक व समन्वयवादी म्हणनू प्रशसंनीय ऄसली तरी ितच्यावर मध्यस्थाप्रमाणे 
दोनही बािूने हल्ला होणे ऄटळ अहे. पािणनीच्या ऄनुयायी टीकाकारानंा ते मोठेि अव्हान ठरले व ते 
टीकाकारानंी मोठ्या धैयाने स्वीका दन धडाडीने व समथथपणे तो हल्ला त्यानंी परतिवला. दुसरे एक 
महाभाष्ट्यातील ह्याि िाित दप ऄगर व्यिक्त दप ऄथाच्या संदभातील ईदाहरण-शबदािा ऄथथ िनत्य की 
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ऄिनत्य ह्यािवषयीच्या ििेमध्ये महाभाष्ट्यकार अकृित१८ िनत्य, द्रव्य ऄिनत्य ऄसा पक्ष माडंतात तर थोड्याि 
वळेाने द्रव्य िनत्य व अकृती ऄिनत्य ऄसा पिहल्या िसद्धातंाच्या ऄगदी िवरुद्ध पक्ष माडंतात. टीकाकारानंा 
त्या िवधानािंी ईपपत्ती लावण्यासाठी दोन शास्ािंा१९ अधार घ्यावा लागला अहे. ऄसाि अकर गं्रथात 
कोठे धमथशास्त्रािा संदभथ येतो तर कोठे वैिदक कमथकाडंािा ईल्लेख येतो. तेथे टीकाकार तो िवषय सिवस्तर 
माडंतात. एखादे िठकाणी त्या िवषयासंबधंी स्वतःिे मत मूळशास्त्राशी िवरुद्ध ऄसले तर ते माडूंन त्यािे 
समथथन व मूळ शास्त्रािे खंडनही करतात२० व त्यामुळे मूळच्या शास्त्र-िवषय-मयादा िवस्तारल्या िातात. 
 
 शास्त्राच्या िवषय मयादा िवस्तारण्यािे अणखी एक संभाव्य कारण. व्यवहारात अपण नेहमी ऄसे 
पाहतो की, ऄिधकार, संपत्ती, िवद्वत्ता आत्यादी कारणानंी िवशषे प्रिसद्ध, सवथमान्य ऄशा व्यक्तीशी अपली 
ऄिधकािधक िवळीक ऄसावी, ितच्याशी अपला ऄगदी िनकटिा संबधं यावा ऄसे बहुतेक सवांनाि वाटत 
ऄसते व प्रत्येक माणूस त्यासाठी धडपडही करत ऄसतो. मग ती प्रिसद्ध व्यक्ती िुन्या िमान्यातील रािा, 
ऄमात्य वगैरे ऄसो ऄगर नवीन िमान्यातील मंत्री, कोणी बडा ऄिधकारी, खासदार, अमदार ऄसो. 
िालत्या नाण्याकडे सवांिी ओढ ऄसणे हे मनुष्ट्य-स्वभावानुसार वािवीि म्हणाव ेलागेल. 
 
 प्रािीन भारतात एक कालखंड ऄसा होता कीं, त्यावळेी यज्ञयागादी कमथकाडंािी िलती ऄिधक 
प्रमाणात होती. त्यावळेिे सवथ वाङ मय ऄगदी ऄहमहिमकेने कमथकाडंाशी आमानदारी राखून त्याच्याशी 
िवळीक साधण्यािा प्रयत्न करीत होते. ‘वदे२१ खरे तर यज्ञासाठीि अहेत’ ऄशी स्वयंप्रमाण व सवथज्ञानमय 
वदेािंी िेथे कमथकाडंाशी आमानदारी सु द झाली तेथे बापुड्या वदेाङ गािी ऄगर वदेामागोमाग िाणाऱया 
स्मृित-पुराणािंी काय कथा वणावी? पण हे कमथकाडंािे प्राबल्य, िाकाच्या धावपे्रमाणे२२ प्रत्येकािी दशा 
कधी खाली तर कधी वर िाते ह्या सावकािलक िनसगथयोिनेनुसार ढासळू लागले. हे यज्ञ दपी पडाव 
ऄगदीि नािुक फुटके अहेत२३, ‘ज्याप्रमाणे२४ कमाने िमळवलेली ह्या िगातील सुखे संपतात तशीि 
स्वगातील सुखेही संपतात. पुण्य२५ सपंले कीं, परत मतृ्युलोकािी फेरी.’ ऄसे िविारी लोक िनभथयपणे बोलू 
लागले व ज्ञानमागािी सद्दी सु द झाली. धमथऄथथकाममोक्ष ह्या मानवी िीवनाच्या िार साध्यापैकी पिहले 
प्रमुख िो धमथ तो म्हणिे वदेात सािंगतलेले यज्ञयागािद२६ कमथकाण्डि, ही पूवथमीमासंकािंी शतकानुशतके 
िालत अलेली पक्की िशकवण काहींशी िशिथल झाली. दयादािक्षण्यािद नैितक मूल्यािंी िोपासना, 
वासनािंा िनग्रह, ऄध्ययन-ऄध्यापन, अिन्म इर्श्रिनष्ठा हाि खरा धमथ ऄसे िविार समािात िवशषेक दन 
िवद्वानामंध्ये मूळ ध ंद लागले, प्रािीन कमथकाण्डापेक्षा वैिािरक वातावरण वाढीला लागले व त्यामुळे ऄनेक 
दशथने िविारवतंाचं्या िविारातून अकार घेउ लागली. या वैिािरक वातावरणािा पिरणाम ऄसा झाला कीं, 
केवळ दशथनेि नव्हे तर ज्यािंा ईपयोग ऄगदी ‘यािि देही यािि डोळा’ ऄशा पूणथपणे ऐिहक ज्ञानाच्या, 
िवज्ञानाच्या ऄगर कलाचं्या शाखातंही मोक्षापयंत धावण्यािी शयथत सु द झाली.२७ मग पाया ऄसलेल्या 
खंबीर पदशास्त्रानेि काय पातक केले म्हणून त्याने त्या शयथतीत सामील न व्हावे. अकाशातून पडलेला 
पाण्यािा थेंब न थेंब िसा समुद्राकडेि िातो ऄगर सवथ रस्ते िसे रोम नगराकडेि िातात, तसेि 
यच्चयावत्  वाङ मय मोक्षाकडेि धाव ू लागले. ककबहुना मोक्षाकडे धाव हा वाङ मयाच्या ग्राह्यतेिा िनकषि 
ठ दन गेला. यच्चयावत्  वाङ मयािी मोक्षाशी आमानदारी ही गेल्या सुमारे पंधराश ेवषातील वारसदारी म्हणता 
येइल व त्यामुळे ही शास्ािंी िवषय-मयादा िवस्ता द लागली व त्यामुळेि कोणत्याही एका दशथनाच्या 
ऄभ्यासासाठी आतर दशथनािंी माडंणी व िसद्धान्त, िनदान सामान्य स्व दपात, समिून घेणे अवश्यक झाले. 
 
 वार्चतककार कात्यायन (आ. स. पू. ३००) व महाभाष्ट्यकार पतज्जली (आ. स. पू. १५०) ह्यानंी िरी 
शबदिसद्धीच्या प्रिक्रयेिशवाय आतरही िवषयािें-शबदािें िद्विवध स्व दप२८ कायथ व िनत्य, ऄथािे स्व दप, त्या 
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दोहोमधील संबधंािे स्व दप, वालयाथथ, समासाथथ आत्यािद ऄथथप्रिक्रयात्मक िविार माडंले ऄसले, तसेि 
कमथकाण्डात्मक धमानुष्ठानाशी व्याकरणािा िनकटिा२९ संबंध िोडण्यािा प्रयत्न केला ऄसला तरी 
व्याकरण-शास्त्रािा आतर परुुषाथाशी िवशषे क दन मोक्षाशी संबधं िोडण्यािा प्रयत्न सूिक  दपानेही 
केलेला अढळत नाही. पािव्या शतकात होउन गेलेल्या भतृथहरीने३० मात्र हा प्रयत्न िोरदारपणे केला. 
नंतरच्या ऄनेक गं्रथकारानंी त्याला िागंलीि साथ िदली व ऄथथप्रिक्रयेिे हे दालन ह्या मोक्षिविाराने सपंन्न 
केले. 

 
नामांतर 
 
 तात्पयथ, प्रािीन शास्ाचं्या िवषय-मयादा सामान्यपणे ठरलेल्या ऄसल्या तरी काही िवषय ऄनेक 
शास्ाशंी संबिंधत ऄसल्याने त्या त्या िवषयाचं्या संदभात ह्या मयादा ऄगदी काटेकोरपणे पाळणे, मयादा 
पाळणाऱया टीकाकारानंाही शलय झालेले नाही. त्यामुळे त्या मयादा ढोबळ होण्यास सुरुवात झाली. 
सरहद्दीच्या ह्या ढोबळपणािा ऄवास्तव लाभ ईठवणारेही काही टीकाकार ऄगर गं्रथकार प्रत्येक शास्ातं 
ऄसताति. ऄशा ऄनेक कारणानंी पदशास्त्र, शबदशास्त्र ककवा शबदानुशासन३१ म्हणून प्रिसद्ध ऄसलेले 
व्याकरणशास्त्र प्रमेयशास्त्राच्या म्हणिे वदेान्ताच्याही िवषयात सहिपणे संिार क द लागले व त्यािे पदशास्त्र 
हे पिहले साथथ नावं िाउन ‘व्याकरणदशथन’ हे नामातंर त्याला प्राप्त झाले. 
 
 भतृथहरीने शबदिववतथवाद३२, शबदब्रह्मवाद म्हणिेि शबदादै्वतवाद प्रथम माडंला व िोराने त्यािे 
समथथनही केले. आतर शास्त्रकारानंी त्यावर वळेोवळेी अके्षप घेतले. तर व्याकरणप्रणालीतील ऄनेक 
ऄभ्यासू, िवद्वान गं्रथकारानंी त्या अके्षपािे िनराकरण केले व ह्या व्याकरणशास्त्राला साध्य ऄशा ऄदै्वत 
दशथनाच्या िवळिी प्रितष्ठा िमळवनू िदली. 
 
दशसन म्हणून अणधकृत मान्यता 
 
 आ. स. च्या पधंराव्या शतकात माधवािायांनी ‘सवथदशथनसंग्रह’ हा गं्रथ िलिहलेला अहे. त्यामध्ये 
िीव, िगत् , इर्श्र, मोक्ष, आत्यादीिवषयी िविार करणाऱया सोळा भारतीय दशथनाचं्या िविारसरणींिा संग्रह 
केलेला अहे. ह्या गं्रथात सोळा दशथनािंा क्रम काही धोरणाने योिलेला अहे. नाक्स्तक-दशथने, तार्चकक 
दशथने, श्रौतदशथने ऄसे काहीसे ढोबळ वगीकरण व त्यानुसार दशथनािंा क्रम ठरिवलेला अहे. प्रत्यक्ष व 
ऄनुमान ह्या प्रमाणानंा सवथथा ऄगम्य ऄशा पाप पुण्य, धमथ, ऄधमथ, इर्श्र, अत्मा, अत्म्यािी गती, पुनिथन्म, 
स्वगथ-नरक, मोक्ष आत्यािद िवषयात वदेानंा म्हणिे श्रुतींनाि पूणथ स्वयंप्रमाण मानून त्यानुसार त्या 
िवषयाबाबत िसद्धान्त प्रस्थािपत करणारी िी दशथने ती श्रौतदशथने होत. त्या श्रौतदशथनातं अद्य 
शकंरािायांच्या ऄदै्वतदशथनाला त्यानंी सवथश्रेष्ठ स्थान िदलेले अहे. पािणिनदशथनाला त्या श्रौतदशथनात 
शकंरािायांच्या ऄदै्वतदशथनाच्या पुष्ट्कळि नििक स्थान त्यानंी िदलेले अहे.  
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३. शब्दस्वरूप 
 
दोन डोळे 
 
 भाषेिा ईपयोग मानवी िीवनात फार प्रािीन काळापासून सु द अहे. अिपावतेो हळूहळू तो आतका 
ऄमाप व ऄटळ झाला अहे की, स्वप्नातही माणूस भाषेला सोडू ककवा िवस द शकत नाही. पण भाषा म्हणिे 
काय? माणसाला कानानंी कळते तेवढेि भाषेिे स्व दप, का खरे स्व दप काही वगेळेि अहे, ती कोणी 
घडिवली, ितिी क्स्थत्यंतरे िकती व का झाली, ह्या संबधंी काही िविार करायिी िरुरी सामान्य माणसाला 
वाटत नाही. आतर सोयींप्रमाणेि ऄगदी ऄिाणतेपणे तो ही सोय िमळवतो अिण मुक्त हस्ते खरे तर मुक्तकंठें 
-वापरतो. 
 
 भाषेच्या ऄभ्यासकानंा मात्र हा िविार करणे अवश्यक वाटते. कारण कोणत्याही गोष्टीच्या 
ईपयोगापेक्षा ितिे खरे स्व दप, ितिे मूळ, शोधण्याति ऄभ्यासकानंा ऄिधक गोडी ऄसते व तोि त्याचं्या 
ऄभ्यासािा पाया ऄसतो. म्हणून भाषेच्या प्रािीन ऄभ्यासकानंी म्हणिेि वैयाकरणानंी भाषेिे स्व दप व 
ितिी कारणे शोधण्यािा प्रयत्न केलेला अहे. 
 
 कोणत्याही वस्तूच्या स्व दपािी िनिश्चती, लक्षण व प्रमाण१ ह्या दोन डोळ्यानंी होते, ऄसे प्रािीन 
शास्त्रकार मानतात. लक्षण म्हणिे व्याख्या, ऄसाधारण धमथ ककवा पिरिय क दन देणारी खूण व प्रमाण 
म्हणिे खऱया ज्ञानािे साधन. 
 
लिणांिे दोन प्रकार 
 
 स्व दपलक्षण व तटस्थलक्षण ऄसे लक्षणािे दोन भेद अहेत. स्व दपलक्षण म्हणिे वस्तूिा खास 
धमथ सागंणारी व्याख्या. िो धमथ त्या ककवा त्याप्रकारच्या ऄन्य वस्तूवर िनिश्चत ऄसतो व त्या ककवा त्या 
प्रकारच्या वस्तूपेक्षा आतर वस्तूवर कधीही ऄसत नाही, ऄसा स्व दपभतू धमथ सागंणारी व्याख्या. 
तटस्थलक्षण म्हणिे त्या वस्तूिा फक्त पिरिय, ऄन्य-बाहेरील-खाणाखुणानंी क दन देणारी व्याख्या. 
 
 ऄदै्वत-वदेान्तमतानुसार सिच्चदानंद हे ब्रह्मािे स्व दपलक्षण तर ज्यापासून हे िग ईत्पन्न 
झाल्याप्रमाणे भासते, ज्याच्यामुळे िगािे ऄक्स्तत्व कळते व ज्याच्या िठकाणी हे िग लय पावते ते ब्रह्म 
आत्यािद ब्रह्मािी२ तटस्थ लक्षणे होतील. िनमुळत्या बुडािे, मध्यभागी मोठा घेर ऄसलेले, ऄरंुद तोंडािे 
मातीिे भाडें म्हणिे घडा हे घड्यािे स्व दपलक्षण होइल; तर मािघरातं कोपऱयात पाणी भ दन ठेवलेले 
भाडें हे घड्यािे तटस्थलक्षण होइल. थंड प्रकाश देणारा, मध्यभागी काळे डाग ऄसलेला, अकाशातील 
प्रकाशगोल म्हणिे िदं्र हे िंद्रािे स्व दपलक्षण तर अत्ता झाडाच्या फादंीवर िदसतो तो िदं्र हे िंद्रािे 
तटस्थलक्षण ठरेल. तटस्थलक्षणे देशकालपिरक्स्थतीनुसार ऄनेक होतात. 
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भाषा व शब्द 
 
 भाषा अिण शबद ह्या दोन शबदािें व्यवहारातील ऄथथ वगेवगेळे अहेत. भाषेतील एक घटक म्हणिे 
शबद. ऄनेक शबदानंी बनणारे वालय हाही भाषेिा एक घटकि होय. शबद, वालय, पिरच्छेद, गं्रथ वगैरे सवथ 
िमळून भाषा बनते. बोलण्यातील भाषा म्हणिेही वालय ककवा वालयसमूहि ऄसते. वदेवाङ मयात 
िवशषेक दन मन्त्रभागात भाषा ह्या ऄथी वाक् शबद अिण शबद ह्या ऄथी पद शबद वापरलेला अहे. भाषा 
ककवा शबद हे शबद, त्यामानाने ऄलीकडेि अहेत. वाक्  व पद तसेि भाषा व शबद याचं्या ऄथामध्ये वर 
दाखिवल्याप्रमाणे फरक अहे. तथािप पदशास्त्र, शबदानुशासन आत्यािद व्याकरणशास्त्र ह्या ऄथाने वापरल्या 
िाणाऱया शबदातील पद, शबद आत्यािद शबदािें ऄथथ काहीसे िवस्तारलेले अहेत. शबदानुशासन ककवा 
शबदशास्त्र म्हणिे भाषेसंबधंी िविार करणारे शास्त्र ऄसाि ह्या शबदािा ऄथथ शास्त्रकारानंा ऄिभपे्रत अहे. 
‘शबद’ शबदािा हा िवस्तारलेला ऄथथ शबदप्रमाण ककवा शाबदबोध ह्या  दढ शबदामध्ये स्पष्टपणे समिून येतो. 
कारण ह्या दोन  दढ शबदातील शबदशबदािा ऄथथ वालयघटक ऄसा नसून पूणथ िवधान करणारा शबद-समहू 
ऄसाि अहे. पद ह्या शबदािा मात्र ह्या िवस्तािरत ऄथी प्रयोग ‘पदशास्त्र’ ह्या खेरीि फारसा अढळत नाही. 
शबद हा शबद वालयािा एक घटक ककवा पदसमूह ह्या दोनही ऄथी मुक्तहस्ते वापरला िात ऄसल्याने 
सन्दभानुसार त्यािे ऄथथ िनिश्चत कराव े लागतात. ईदा., ‘शबद३ म्हणिे वदे िे सागंतो ते सवथ अम्हाला 
प्रमाण अहे. शबद तर शुद्ध, योग्य शबदज्ञानापासून धमथ, पुण्य िमळते ऄसे सागंतो.’ ह्या 
महाभाष्ट्यपिरच्छेदातील शबद यािा ऄथथ िवधायक िवधान करणारे वालय ऄसाि होइल, तर व्याकरण४ ह्या 
शबदािा ऄथथ काय? ह्या महाभाष्ट्य-वालयातील शबद ह्या शबदािा ऄथथ ‘वालयातील ऄथथबोधक एक घटक’ 
ऄसा होइल. 
 
णलपीरूप शब्द 
 
 शबद मग तो वालय दप ऄसो ककवा वालयघटक पद दप ऄसो तो कानानीि समिून येतो, म्हणून तो  
ध्विनसमूह दपि ऄसतो, हे ऄनुभवाशी तंतोतंत िुळणारे अहे, हे खरे. पण अपण ‘ऄमुक शबद िलही’, 
‘ऄमुक वालय िलहा’, ‘ऄमुक शबद वािला’, तमुक वालय वािले’, ऄसाही व्यवहार ऄनेकवळेा करतो व हा 
व्यवहार िुकीिा अहे, ऄसे कोणीि म्हणत नाही ककवा तो तसा व्यवहार िकुीिा अहे, ऄसा खास 
ऄनुभवही कोणालाि नाही व ऄबािधत प्रतीती (कधीही िुकीिा न ठरणारा ऄनुभव) ही प्रािीन 
शास्त्रकाराचं्या मतानुसार प्रमाण मानणेि योग्य ऄसल्याने५ कानाने कळणाऱया ध्विन दप शबदाप्रमाणेि 
डोळ्याने कळणाऱया िलपी दप शबदालाही आतकेि काय स्पशाने कळणाऱया बे्रलिलपीच्या िििानंाही शबद 
ककवा भाषा म्हणण्यास काय ऄडिण? त्यानंाही अपण शबद, वालय आत्यादीं व्यवहार ऄगदी िबनधोकपणे 
करीति ऄसतो. मग ऄथथबोधक शबद हा तीन प्रकारिा ऄसतो-श्रोत्रग्राह्य ध्विन दप, नेत्रग्राह्य िलिप दप व 
स्पशथग्राह्य ईच्चावि दप ऄसे का ंम्हणत नाही? 
 
णलपी शब्द नव्हे 
 
 प्रािीन शास्त्रकारािें ह्याबाबत म्हणणे ऄसे कीं, वाक् , वाणी, शबद, भाषा, आत्यादी शबदािें यौिगक 
(व्युत्पत्तीने िमळणारे) व रुढ ऄथथ पािहल्यास ‘ऄथथबोधक ध्विनसमूह’ हाि ऄथथ त्या शबदािंा घेणे सवथस्वी 
योग्य होइल. िलपी ही त्या ध्वनींिी िििे अहेत. त्या िििामुंळे ध्वनींिे स्मरण६ होते ककवा धुरामुळे िसे 
ऄग्नीिे ऄनुमान होते, तसेि िलपीमुळे ध्वनींिे ऄनुमान होते. त्यामुळे िलपी ही शबदानुभावािा हेतु अहे, तर 
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शबद हा िलपी दप हेतूने समजून येणारे साध्य अहे.  त्या दोहोंमध्ये धूर व ऄग्नीप्रमाणे बोध्यबोधक ककवा 
ज्ञाप्यज्ञापक संबधं अहे. पण पुष्ट्कळवळेी व्यवहारामध्ये कायथकारण, बोध्यबोधक ह्यािें ऐलय कल्पून 
सरिमसळ प्रयोग होत ऄसतो. ईदा-तूप हेि अरोग़्य,७ पैसा हेि सुख, दािरद्रय हेि दुःख, शरीर म्हणिे 
मातीि. ऄशा प्रकारिे शबदप्रयोग हे दुय्यम दिािे ऄसतात. त्यािंा ऄिभप्राय खोटा नसतो. पणे ते पूणथपणे 
शबदशः प्रमाणही मानता येत नाहीत. शास्त्रात ऄशा प्रकारच्या शबदवापराला लाक्षिणक, गौण ककवा 
औपिािरक प्रयोग ऄसे म्हणतात. साराशं, िलपीमुळे शबदािें स्मरण ककवा ऄनुमान होत ऄसले तरी खुद्द 
िलपी ही शबद नव्हे. घड्यािे ककवा वाड्यािे िित्र घड्यािी ककवा वाड्यािी अठवण अणनू देण्यास 
ईपयोगी ऄसले तरी त्यािंा ईपयोग घड्या-वाड्याप्रमाणे होत नाहीि. काही ऄनुमाने सततच्या सरावामुळे 
आतकी िलद व बदु्धीवर कसलाही ताण न पडता होत ऄसतात की, ती अपणाला प्रत्यक्षापेक्षा वगेळी 
वाटति नाहीत. प्रितिक्षप्त िक्रया िशा ऄिाणतेपणी होतात तशीि ही ऄनुमाने ऄसतात. रोिच्या व्यवहारात 
यािा अपणाला ऄनेकदा पडताळा येत ऄसतो. िलपी दप िििामुंळे शबदािे ऄनुमान हे त्यािप्रकारिे म्हणिे 
प्रत्यक्षायमाण ऄगदी प्रत्यक्षासारखेि अहे. 
 
वेद, णनरुक्त, पाणणणन व वार्ततककार यांिे मौन 
 
 वदेामध्ये८ भाषेिे फायदे ऄनेक िठकाणी वर्चणलेले अहेत, तसेि ितिा मिहमाही गायलेला अहे. 
वदेाङ गिनरुक्तातही९ भाषेिे म्हणिे शबदािे काही िवशषे गुण सािंगतलेले अहेत. पण शबदाच्या 
स्व दपासंबधंी िवशषे ििा केलेली नाही. सूत्रकार पािणनींिा ओढा लाघवाकडे ऄिधक ऄसल्याने ििा हा 
प्रकार त्याचं्या सूत्ररिनेत येणेि शलय नाही. लोकप्रिसद्ध ऄनेक गोष्टी त्यानंी िशाच्या तशा स्वीका दन 
हुकमी सूत्ररिना केलेली अहे. वार्चतककारानंाही हा शबदस्व दपािा िवषय सूत्रकारानंी कोठेि ईल्लेिखला 
नसल्याने मुद्दाम ईपक्स्थत क दन काही ििा करावी ऄसे वाटले नसावे. शबद ककवा भाषा ही गोष्ट ऄत्यंत 
लोकप्रिसद्ध ऄसल्याने लोकाचं्या समिुतीत ऄसलेले भाषेिे स्व दप सवथमान्य ऄिववाद्य ऄसे गृहीत ध दन, 
त्यानंी व्याकरणसूत्रावरील िवविेन सु द केले. वार्चतककारािें िवविेन िटप्पणीसारखेि संिक्षप्त ऄसल्याने 
त्यात शबदस्व दपाच्या ििेला ऄवसर िमळाला नसावा. महाभाष्ट्य ही टीका िवस्तृत िवविेन करणारी 
ऄसल्याने त्यात व्याकरणशास्त्रािा िवषय िो शबद त्यािे स्व दपासंबधंी ििा प्रारंभी व नंतरही प्रसंगानुसार 
िागोिागी१० केलेली अहे. 
 
महाभाष्ट्यात शब्दस्वरूपििािा प्रारंभ 
 
 महाभाष्ट्यकारानंी ह्या ििेला अरंभ त्याचं्या नेहमीच्या शलैीनुसार प्रश्नाने केलेला अहे. गाय (गौः) 
ह्यामध्ये शबद कोणता म्हणिेि ह्या शबदािे खरे स्व दप काय? खरे तर हा प्रश्नि ऄयोग्य वाटेल. कारण 
ईच् िारलेला (गौः) गाय हाि शबद अहे. त्यात क्रमाने ईच् िारलेले िार - ग् , अ, य्  अिण ऄ हे ध्विन अहेत 
व क्रमाने ईच् िारलेले िार ध्विन म्हणिेि तो शबद ऄसे ऄगदी स्पष्ट ऄसता महाभाष्ट्यकार हा प्रश्न 
कशासाठी िविारतात? कारण काही संशय, गोंधळ ऄसेल तरि हा प्रश्न योग्य ठरेल. 
 
 कोणताही ऄथथबोधक शबद ऐकल्याबरोबर तो शबद, त्या शबदािा ऄथथ व त्यापासून काही एक ज्ञान 
ह्या तीन गोष्टी एकाि वळेी हिर होतात. त्यामुळे शबद, ऄथथ व ज्ञान ह्या तीन बाबी एकमेकात आतलया 
एक दप११ झालेल्या कळून येतात की, त्यािंा वगेवगेळेपणा, िविार केल्यािशवाय लक्षाति येत नाही. 
भाष्ट्यकाराचं्या प्रश्नािा ऄिभप्राय ऄसा की गाय शबद ईच्चारल्याबरोबर एकदम व एक दपाने कळून येणाऱया 
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ह्या तीन गोष्टींपैकी शबदािे सोलीव स्व दप कोणते? शबदामुळे कळून येणाऱया वस्तू ऄगर वस्तूिे गुणधमथही 
िरी शबदाशी एक दप भासत ऄसले तरी शबदाच्या िनखालस सोलीव स्व दपात त्यांिा ऄंतभाव होत नाही, 
ऄसे सागंनू नंतर भाष्ट्यकारानंी शबदािे प्रथम तटस्थलक्षण व नंतर स्व दपलक्षण सािंगतले अहे. 
 
महाभाष्ट्यातील दोन लिणे 
 
 ‘िो ईच्चारला ऄसता ठरािवक ऄथािे ज्ञान होते तो शबद’, ऄसे शबदािे तटस्थलक्षण प्रथम सागंून 
नंतर ‘ककवा ज्याच्यापासून ऄथथज्ञान होते ऄशा ध्वनीला लोकामध्ये शबद ऄसे म्हणतात’. ऄसे शबदािे 
स्व दपलक्षण१२ महाभाष्ट्यकारानंी सािंगतले’ अहे. ह्या दोन लक्षणापंैकी पिहले लक्षण शास्त्रीय तर दुसरे 
लोकप्रिसद्ध अहे. हे दुसऱया लक्षणात ‘लोकामध्ये’ हा शबद भाष्ट्यकारानंीि वापरलेला ऄसल्याने कळून 
येते. 
 
महाभाष्ट्य लिणातील णवसंगती 
 
 वरवर पहाता ही दोन्ही लक्षणे एकाि प्रकारिी म्हणिे लौिकक व स्व दपलक्षणेि वाटतात. कारण 
पिहल्या लक्षणात ‘िो ईच्चारल्याने’ ऄसे शबद अहेत व ईच्चारण हे फक्त ध्वनींिेि  शलय ऄसते. म्हणिेि 
िो ईच्चारल्याने ऄथथज्ञान होते तो (ध्विन) म्हणिे शबद ऄसे ऄथथबोधक ध्वनींनाि शबद ऄसे म्हटलेले अहे. 
फक्त  दुसऱया लक्षणात ‘ध्विन’ शबद प्रत्यक्ष योिलेला अहे, तर पिहल्या लक्षणात ‘ईच्चारलेल्या’ ह्या 
िवशषेणामुळे तो सुििवलेला अहे. कारण ईच्चारण ही िक्रया ध्वनीिशवाय ऄन्य कोणािीि शलय नसल्याने 
त्या िवशषेणािे िवशषे्ट्य ध्विन हेि घ्याव ेलागेल, ऄशारीतीने दोनही लक्षणे ‘ऄथथबोधक ध्विन म्हणिे शबद’ 
ऄसे एकि एक िवधान करीत ऄसल्याने, ही दोनही लक्षणे स्व दपलक्षणे व लौिककि ठरतात. खुद्द 
महाभाष्ट्यकार तर ‘ऄथवा’ म्हणून दुसरे लक्षण देतात व ह्या लक्षणात ‘लोकामंध्ये’ हा शबद वापरतात, 
त्याव दन पिहले लक्षण शास्त्रीय ऄसाव ेव दुसरे लौिकक ऄसाव.े तसेि ह्या दोनही लक्षणात मुळाति फरक 
ऄसावा. त्यािें तात्पयथ वगेळे ऄसाव ेऄसे मूळ गं्रथकारािे मत स्पष्ट िदसते, पण वर खुलासा केल्याप्रमाणे 
त्या लक्षणातं शबदािंा फरक ऄसला तरी तात्पयथ तर एकि िदसते मग भाष्ट्यकार ‘ऄथवा’ शबद कशासाठी 
योितात? ही ईघड ईघड पुनरुक्ती खरे म्हणिे िवसंगतीि वाटते. 
 
 िवसंगती ही िविारािंी कीडि होय. िनदान एकाि गं्रथात ती नसावी, महाभाष्ट्यकारािंा ऄिभप्राय 
काही वगेळा ऄसावा. काही वळेेला बोलण्याच्या ओघात िनत्य वापरातले शबद वापरले िातात पण त्यािें 
ऄथथ वापरणाऱयाच्या मनात काहीसे वगेळे ऄसतात. ऐकणारा सामान्य माणूस प्रिसद्ध ऄथथ घेउन 
िवसंगतीच्या भोवऱयात सापडतो, गटागंळ्या खातो. पण िविारी ऄभ्यासक वरवर भासणारी िवसंगती दूर 
करण्यात यशस्वी होतो. महाभाष्ट्यातील िवसंगती ही ऄशी वरपागंी अहे. िविारान्ती ती सहि दूर होते. 
कसे ते अता पाहूया. 
 
णवसंगतीिा पणरहार 
 
 गं्रथकार महत्त्वाच्या िवषयासबंंधीिी अपली मते ऄगर िसद्धातं ऄनेक िठकाणी माडंत ऄसतो. त्या 
सवांिा साकल्याने िविार क दनि त्यािे त्यासंबधंीिे म्हणणे ठरवावयािे ऄसते. शबद स्व दपासंबधंी 
िवविेन महाभाष्ट्यकारानंी ऄनेक िठकाणी केलेले अहे, ते सवथ िविारात घेतले तर शबदस्व दपासंबधंी त्यािंा 
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िसद्धान्त पुढीलप्रमाणे कळून येतो. शबद हा दोन तऱहेिा अहे. एक िनत्य१३ व दुसरा ऄिनत्य. िनत्य शबद हा 
बुद्धीनेि समितो. कानाने कळणारा ध्विन दप शबद हा ऄिनत्य ऄसतो. माणसाच्या तोंडातील ठरािवक 
हालिालीमुळे तेथील वायूवर अघात होउन तो ईत्पन्न होतो म्हणिेि ईच्चारला िातो. त्या ध्विन दप 
शबदािा अकाश हा देश अहे. ईत्पन्न होणाऱया ध्विन दप शबदाने बिुद्धस्थ िनत्यशबद ऄिभव्यक्त होतो. ‘ऄमुक 
शबदापासून ऄथथ समिला, ऄमुक शबदािा हा ऄथथ’ आत्यािद प्रयोगामध्ये बिुद्धस्थ िनत्यशबद ऄिभपे्रत ऄसतो, 
तर ह्या शबदात आतके वणथ अहेत, हा शबद ऐकला, हा शबद ईच्चारला, हे वालय त्या वालयापेक्षा मोठे अहे आ. 
प्रयोगामंध्ये, ईत्पन्न होणारा ध्विन दप शबद ऄिभपे्रत ऄसतो. 
 
 ईत्पन्न होणाऱया ऄथथबोधक शबदाला ‘ध्विन’ हा शबद महाभाष्ट्यकारानंी व त्याचं्या टीकाकारानंी 
वापरलेला अहे तर त्या ध्विन दप शबदानंी ऄिभव्यक्त होणाऱया ऄथथबोधक िनत्य शबदाला स्फोट हा शबद 
व्याकरणशास्त्रात  दढ झालेला अहे. शबदस्व दपासबंंधी महाभाष्ट्यकारानंी ऄन्यत्र केलेले िवविेन िविारात 
घेउन त्यािें त्याबाबतिे मत वरीलप्रमाणे िनिश्चत करता येते. ते मत िविारात घेतले तर महाभाष्ट्यात अरंभी 
िदलेली दोन शबदलक्षणे ह्या दोन प्रकारच्या शबदािंी अहेत. पिहले स्फोट दप शबदािे तटस्थलक्षण अहे, 
तर दुसरे ध्विन दप शबदािे स्व दपलक्षण अहे ऄसे म्हणता येइल व पनुरुक्तीिा व िवसंगतीिा दोष 
घालिवता येइल. पण ऄसे मानण्यातही एक ऄडिण येते, ती ऄशी कीं, महाभाष्ट्यकारानंी पिहल्या लक्षणात 
‘ईच्चारलेल्या’ हा शबद योिलेला अहे. महाभाष्ट्यकाराचं्या व व्याकरणशास्त्राच्या िसद्धान्ताप्रमाणे स्फोट दप 
शबद कधीि ईच्चारला िात नाही. ईच्चारल्या िाणाऱया ध्विन दप शबदानंी तो स्फोट दप शबद ऄिभव्यक्त 
होतो. ही ऄडिण टाळण्यासाठी ह्या पिहल्या लक्षणातील ‘ईच्चारलेल्या’ ह्या शबदािा ऄथथ ‘ऄिभव्यक्त 
झालेल्या’ ऄसा करावा, ऄसे टीकाकारानंी१४ म्हटले अहे. भाष्ट्यकारानंी आतर िठकाणी माडंलेले मत 
िविारात घेतल्यास तसा ऄथथ घेणे ि दर अहे. काही वळेेस शबदािंा वापर ऄगदी काटेकोर होत नाही, तेथे 
आतर संदभानेि ऄथथ िनिश्चत करणे भाग पडते. 
 
 बोलणारा, भाषेमध्ये पूवी ऄसलेलेि शबद बोलत ऄसतो व पूवी वापरात ऄसलेल्या शबदापासूनि 
श्रोत्यालाही ऄथथज्ञान होत ऄसते. भाष्ट्यकारािें म्हणणे ऄसे की, वलत्याच्या व श्रोत्याच्या बदु्धीमध्ये ते शबद 
(स्फोट दप) ऄसताति. ठरािवक ध्विन ऐकले की, ते शबद ऄिभव्यक्त होतात. बुद्धीत नसलेला शबद,  
बोलणारा वापरणारि नाही व तशा शबदापासून ऐकणाऱयालाही केवळ ध्विनज्ञानि होइल, ऄथािे ज्ञान 
होणारि नाही. 
 
शब्दणनत्यत्व वार्ततकमत 
 
 राम हा शबद रम्  धातूला घञ् १५ प्रत्यय िोडून िसद्ध म्हणिेि तयार होतो, ऄसे सूत्रकार म्हणतात. 
ऄशा रीतीने साधु शबद तयार करण्यािे काम व्याकरणशास्त्र करीत ऄसल्यािे सवथिण मान्य करतात.१६ पण 
शबद िर िनत्यि ऄसतील तर व्याकरणशास्त्रािे कामि काय? ह्या प्रश्नािे ईत्तर वार्चतककारानंी संके्षपाने 
सुििवलेले अहे की-व्याकरणशास्त्र हे प्रािीन काळापासून वापरात ऄसलेल्या शबदािे शास्त्र अहे. ऄनािद 
काळापासून ऄथथबोधनासाठी लोकामध्ये शबदािा वापर िालूि अहे. त्या वापरात ऄसलेल्या शबदापैकी 
साधु (शुद्ध, योग्य) कोणते व ऄसाधु (ऄशुद्ध, ऄयोग्य) कोणते, हे वगीकरण क दन त्यापैकी साधु 
शबदािंाि वापर धार्चमक ऄनष्ठानात करावा,१७ तरि त्या ऄनुष्ठानापासून पणु्य िमळते, हे सागंण्यासाठी 
व्याकरणशास्त्रािी ि दरी अहे. 
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वरील णवधानावर आिेप- 
 
 पूवीपासूनि वापरात ऄसलेल्या शबदािें वगीकरण करणे, एवढेि व्याकरणशास्त्रािे काम ऄसेल तर 
केवळ साधु शबदािंा एकत्र संग्रह म्हणिे कोश करावा ऄशा शबदसंग्रहाला महाभाष्ट्यकारानंी प्रितपदपाठ१८ 
हा शबद वापरलेला अहे व ह्या कोशामध्ये ऄसलेले शबद साधु अहेत ऄशी ििट ठी त्यावर ििकटवनू द्यावी 
म्हणिे बस्स. कामि झाले. धातु, प्राितपिदक, प्रत्यय, अगम, अदेश आत्यादी व्यवहारात कधीि नसणाऱया 
केवळ ईपद्रवी ऄडगळींिी भानगड पािहिेि कशाला? हा सवथ शास्त्रािा पसाराि व्यथथ अहे. 
 
प्रणतपदपाठ अशक्य 
 
 कोश हे भाषेतील योग्य शबद समिून घेण्यािे एक साधन अहे, हे खरे. पण भाषेत वापरात 
ऄसलेल्या एकूण एक शबदािंा कोश कोणीि तयार क द शकणार नाही. महाभाष्ट्यकारानंी एक कक्ल्पत 
कथा सागंून ह्या अके्षपाला ईत्तर िदले अहे. महाभाष्ट्यकार म्हणतात, ‘ऄसं ऐिकवात अहे कीं, देवगु द 
बृहस्पतीने आदं्राला एक एक शबद ईच्चा दन शबदसंग्रह सागंण्यास प्रारंभ केला. देवािंी एक हिार१९ वष े
लोटली, तरी तो शवेटाला पोिला नाही. बृहस्पती सारखा ईत्तम प्रविनकार ऄध्यापक, आंद्रासारखा 
बुिद्धमान, सवथगुणसंपन्न ऄध्ययन करणारा व देवािंी हिार वष े ऄध्ययनकाल! तरी शबद संपले नाहीत. 
सध्या तर सवथ रीतीने िनरोगी राहून कोणी िगलाि तर फारतर शभंर वषे िगतो. िशवाय िवदे्यिा पूणथ 
ईपयोग व्हावा तर पुढील िार गोष्टी तरी व्हायलाि पािहिेत-गु दपासून िवद्या िमळिवणे, नंतर स्वतः 
ऄभ्यास करणे, नंतर िशष्ट्यानंा पढिवणे व ितिा व्यवहारात ईपयोग करणे. गु दमुखातून एक एक शबद ऐकून 
व्याकरणिवद्या िमळिवण्याति सवथ अयुष्ट्य खिी पडेल व ते ऄध्ययनही पूणथ होणार नाही म्हणून एक एक 
शबद सागंणे हा काही साधु शबद िाणण्यािा योग्य२० मागथ नाही. 
 
 कोशात सवथ मूळ धातू ककवा मूळ शबद फारतर देणे शलय अहे, पण त्यािंी प्रत्यक्ष वालयात वापरली 
गेलेली, वापरात ऄसणारी व पुढे वापरली िाणारी ऄसंख्य िक्रयापदे, धातुसािधते, िवभलत्यन्त आत्यािद  दपे 
कोशात देणे, सवथस्वी ऄशलय अहे. कारण ससं्कृत भाषेपुरते बोलायिे तर ससं्कृतमध्ये सुमारे दोन हिार 
धातंूिी ऄनेक  दपे कमीऄिधक प्रमाणात वापरात अहेत. प्रत्येक धातूिे िार ऄथथ, सहा काल, तीन पुरुष व 
तीन विने ऄशा रीतीने होणारी िक्रयापदे, ऄनेक धातुसािधते, ऄसंख्य नामे, सवथनामे, त्यािंी िवभलत्यन्त 
 दपे, ऄिनयिमत  दपे हा सवथ पसारा कोशामध्ये ऄनावरि होइल. वरीलपैकी कोणते  दप कोठे वापरले 
ऄसेल ककवा कुठे वापरात येइल. ते कोणी बृहस्पतीही सागंू शकणार नाही. 
 
शब्दरूपांिा अणनयणमतपणा 
 
 कोशात सवथ ऄिनयिमत  दपािंा संग्रह ही मोठीि डोकेदुखी ठरेल. ऄिनयिमत  दपे हा प्रकार सवथि 
भाषामंध्ये कमी ऄिधक प्रमाणात अढळतो. संस्कृतमध्ये तो ऄिधक िाणवतो हे खरे. पण त्याबद्दल कोणी 
कोणाला िहणव ू नये. िेवढे ईपपादन करता येइल तेवढे करण्यािा प्रयत्न करावा व नंतर ‘हा भाषेिा 
स्वभाव अहे, त्याबाबतीत अम्ही काय करावे२१, ऄसेि नम्रपणे म्हणाव.े 
 
  दपाचं्या ऄिनयिमतपणाच्या संदभात प्रािीन परंपरेत दोन दंतकथा प्रिसद्ध अहेत, त्याही ह्या 
संदभात रोिक व बोधक अहेत. 
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पत जली-शेषािा अवतार 
 
 त्या दोन दंतकथापंैकी एक खुद्द महाभाष्ट्यकाराचं्या संदभातील अहे. एकदा भगवा्  िवष्ट्णु शषेावर 
अ दढ होउन भगवा्  शकंरािे ताडंवनृत्य पहाण्यात आतके तल्लीन झाले की त्या एकाग्र ध्यानामुळे त्यािंा 
भार शषेाला ऄसह्य झाला. ध्यान सपंल्यावर शषेाने भगवा्  श्रीिवष्ट्णूंना त्यािे कारण िविारले. तेव्हा 
भगवा्  िवष्ट्णूंच्या सागंण्याव दन भगवा्  शकंराच्या नृत्यािे वणथन व ते पहाण्यासाठी भगवा्  िवष्ट्णूंिी एकाग्र 
ध्यानावस्था त्याला समिली. नंतर शषेाने ते ताडंवनृत्य अपल्यालाही पाहण्यास िमळावे, ऄशी आच्छा व्यक्त 
केली. पृर्थवीवर पतञ् िली दपाने तुझा ऄवतार झाला म्हणिे तुझी आच्छा पूणथ होइल ऄसे अर्श्ासन 
श्रीिवष्ट्णूंनी शषेाला िदले. 
 
 काही काळानंतर ििदंबर गावािवळच्या तपोवनात पुत्र प्राप्तीसाठी तपश्चया करणाऱया गोिणका 
नावाच्या, तापसीच्या ओंिळीतून शषे खाली पडला व त्याने लगेि बालमुनीिे  दप धारण केले. त्या 
गोिणकेने पुत्रप्राप्तीसाठी केलेली तपश्चया सफल झाली, ऄसे समिून त्या बालकािा पे्रमाने साभंाळ केला. 
तो ितच्या ओिंळीतून पडला, म्हणून त्यािे नावं पतञ् िली ऄसे ठेवले. काही िदवसानंी पतंिली 
तपश्चयेसाठी समुद्रतीरी गेला. तेथे व्याघ्रभिूत नावाच्या वैयाकरणाबरोबर त्याने िदव्य दृष्टीने शकंरािे ताडंव 
नृत्य पािहले. नृत्यािे शवेटी भगवा्  शकंरानी पतंिली मुनींना पािणिनसूत्रावंर िवस्तृत िववरण करणारे 
महाभाष्ट्य िलिहण्यािी अज्ञा केली. त्या अजे्ञनुसार पतंिलीमुनीनी महाभाष्ट्यरिनेस व ते िशष्ट्यानंा 
पढिवण्यास सुरुवात केली. अपल्या सहस् फणानंी िशष्ट्य िभउन िाउ नयेत व अपल्या प्रिंड तेिाने िदपून 
िाउ नयेत म्हणून पडद्याअड बसून त्यानंी महाभाष्ट्य पढिवण्यािे काम िालू ठेवले. िशष्ट्याचं्या वगेवगेळ्या 
शकंािें िनवारण एकदम ऄनेक मुखानंी ते करीत, त्यामुळे त्यानंा पहाण्यासाठी िशष्ट्य फार ईत्कंिठत झाले व 
त्यानंी एकदा पडदा दूर केला पण ते सवथ िशष्ट्य पतंिलीच्या तेिाने भस्म झाले. कमथधमथसयंोगाने त्यावळेी 
एक िशष्ट्य दूर गेला होता. तो तेवढा वािला. तो परत अल्यावर त्याला पतंिलीनी सवथ महाभाष्ट्य पढिवले 
पण त्याने योग्य पािवत्र्य न राखल्याने त्यानंी त्याला ‘राक्षस होशील’ ऄसा शाप िदला. शापापासून सुटका 
करण्यासाठी त्या िशष्ट्याने फार िवनवणी केली तेव्हा तुझ्याकडे ऄध्ययनासाठी िे कोणी येतील त्यानंा ‘पच् ’ 
धातूिे िनष्ठान्त (कमथिण भतूकालवािक िवशषेण) काय होते ते िविार. िो योग्य ईत्तर देइल त्याला 
महाभाष्ट्य पढव. नंतर तुझी राक्षसयोनीतून मुक्तता होइल ऄसा ईश्शाप िदला. त्याच्याकडे ऄनेक िशष्ट्य 
अले पण पच्  धातूिे िनष्ठान्त दप कोणी पक्त, पष्ट, कोणी पलण, तर कोणी पिित ऄसे सागंत. बरोबर  दप 
कोणीि सागंत नव्हते. त्यामुळे त्यािी शकेडो वष े झाली तरी राक्षसयोनीतून सुटका होइना. म्हणून 
िशष्ट्यवात्सल्याने स्वतः पतंिलीनीि ब्राम्हण कुळातं िन्म घेतला. त्या िन्मात त्यािें नाव िदं्रगुप्त ऄसे होते, 
त्या िंद्रगुप्ताने त्या ब्रह्मराक्षसाला महाभाष्ट्य पढिवण्यािी िवनंती केली. गु दच्या अजे्ञप्रमाणे त्या ब्रह्मराक्षसाने 
पच्  िे िनष्ठान्त  दप िविारले. िंद्रगुप्ताने पल व ऄसे योग्य  दप सािंगतले. नंतर ब्रह्मराक्षसाने िदं्रगुप्ताला 
संपूणथ महाभाष्ट्य पढिवले व तो शापमुक्त झाला. त्या िदं्रगुप्तािा मुलगा भतृथहरी याने महाभाष्ट्य िशकून त्यावर 
ऄनेक गं्रथ िलहून परंपरा वाढिवली. 
 
 िनष्ठा प्रत्ययान्त दपे धातंूना बहुतेक त, न, ट, ण ककवा आत हे प्रत्यय िोडून२२ बनतात. त्या धोरणाने 
व्याकरणाभ्यासू िशष्ट्यानंी ब्रह्मराक्षसाला ईत्तरे िदली. पण दोन हिार धातंूमध्ये पच्  हा एकटाि धातू ऄसा 
अहे की, त्याच्या पुढे िनष्ठा प्रत्यय ‘व’ िोडला िातो. पािणनी ऊषीना त्या एका  दपासाठी स्वतंत्र सूत्र२३ 
कराव ेलागले. ह्या ऄिनयिमतपणाला कारण काय देणार? भाषेिा स्वभाव! भाषा म्हणिे गिणती व्यवहार 
नाही. हेि दंतकथेतील ब्रह्मराक्षसाला घातलेल्या ऄटीने महाभाष्ट्यकारानंी सुििवलेले अहे. 
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वैयाकरण व नैयाणयक संघषस 
 
 संस्कृत भाषेतील  दपाचं्या ऄिनयिमतपणासंबधंी वस्तुक्स्थती व तक्रार नोंदणारी दुसरी दंतकथा 
रािदरवारातील अहे. एका रािाच्या पदरी ऄनेक शास्त्रातील िवद्वान होते धार्चमक ऄनुष्ठानात मात्र 
वैयाकरण-िवद्वानालाि ऄग्रमान िमळत ऄसे. कारण ईघड अहे. धार्चमक ऄनुष्ठानातं शुद्ध शबद वापरले 
तरि ते यथासागं होउन त्या कमािी फळे यिमानाच्या पदरी पडतात, ऄसा धमथशास्त्रािा खासा कायदा२४ 
व शुद्ध शबद वापरण्यािी िबाबदारी व्याकरण पंिडति पार पाडू शकतो. म्हणून तेथे वैयाकरणािी वणी 
लागे तेही योग्यि. ऄग्रमानाबरोबर दिक्षणेतही वैयाकरणि ऄगे्रसर. त्यामुळे आतर िवशषेतः न्यायपिंडत 
दे्वषाने ऄस्वस्थ झाले. त्यानंी अपली नारािी प्रधानिींच्यामाफथ त रािेसाहेबािें कानी घातली. रािाने 
सािंगतले मला सवथ पिंडत समान. धार्चमक ऄनुष्ठान यथासागं व्हाव,े ऄशुद्ध शबद-वापरामुळे नासू नये म्हणिे 
झाले. न्यायपिंडतानंी ती ििम्मेदारी स्वीकारली. थोड्याि िदवसात रािेसाहेबािंी साठ वषे पूणथ होत 
ऄसल्याने साठी-शातंीिे धार्चमक ऄनुष्ठान सु द झाले. साठीशातंीच्या ऄनुष्ठानात सवथ प्रथम सात ििरंिीवी 
मानलेल्यािंी पूिा ऄसे. ते सात ििरंिीवी म्हणिे२५ ऄर्श्त्थामा, बिल, व्यास, हनुमान, िबभीषण, कृप व 
परशुराम हे अहेत. 
 
 पूिा म्हणिे प्रारंभी अवाहन (बोलावणे) व शवेटी िवसिथन (िनरोप देणे) व मध्यंतरी स्नान, गंध, 
ऄक्षता, फुले, नैवदे्य वगैरे मंत्र म्हणून ते ते ईपिार करणे. एकूण सोळा ईपिार करावयािे ऄसतात. हे 
ईपिार करीत ऄसता त्या त्या देवतेच्या नावािी वगेवगेळ्या िवभक्तींिी  दपे व्याकरणिनयमानुसार योिावी 
लागतात. मूळ गं्रथात फक्त ऄमुक देवतेिी पूिा करावी, एवढेि िवधान ऄसते. प्रत्यक्ष ऄनुष्ठानामध्ये त्या त्या 
देवतेसाठी योग्य शबद योग्य िवभक्तीमध्ये परुोिहतानीि िविारपूवथक म्हणावयािा ऄसतो. ह्या योग्य शबद-
वापराला कमथकाडंात ‘उह२६’ ऄसे म्हणतात. ऄशा प्रकारिे उह म्हणिे योग्य शबदािा वापर करता येणे हा 
व्याकरणाभ्यासािा एक खास फायदा अहे, ऄसे महाभाष्ट्यकारानंी पिहल्या प्रथम व्याकरणाभ्यासािे फायदे 
सागंतानंा ऄगदी स्वतंत्रपणे नमूद केलेले अहे.२७ धार्चमक ऄनुष्ठानात ऄग्रमान िमळिवण्यासाठी 
व्याकरणाभ्यासािी ऄत्यंत िरुरी अहे, ही गोष्ट फार प्रािीन काळापासून मान्य झालेली होती, हे 
महाभाष्ट्यातील वरील नोंदीव दन स्पष्ट होते. 
 
 न्यायशास्त्र गिणताप्रमाणे ऄत्यंत रेखीव व बिुद्धप्रधान ऄसे िविारशास्त्र ऄसल्याने ऄत्यंत मोिलया 
शबदातं त्यािा सवथ प्रपंि सामावलेला ऄसतो. तेथे शबदापेक्षा िविारालाि महत्त्व. िशवाय गिणतासारख्या 
रेखीव व मयािदत शबदािंा वापर करणाऱया शास्त्राच्या ऄभ्यासकािे भाषेकडे दुलथक्ष होणे स्वाभािवक व 
क्षम्यही. त्यािें शबद ककवा वालयरिना व्याकरण-िनयमानुसार ऄसतील तर दुधात साखर, नाहीतर दुधािे 
मोल कोण िहरावनू घेइल? ऄथथ हा भाषेिा गाभा, तो घ्यावा; फोलकटासारखे शबद सोडून द्याव.े त्यानंा 
काय महत्त्व? ऄसेि कोणीही (ऄथात्  वैयाकरणाखेरीि) म्हणेल. नैयाियकािंा भाषेबाबतिा हा िढलेपणा 
प्रािीन प्रणालीत महशरू अहे. ‘ऄस्माकूणा ंनैयाियकेषाम्  ऄथथिर तात्पयथ न शबदिर’ हे काहीशा ऄितशयोक्तीने 
त्यािंा भाषेबद्दलिा िढलेपणा, पण िततकीि तत्त्विविाराबद्दलिी ओढ दाखिवणारे वालय प्रािीन प्रणालीत 
िणू श्रिुतप्रमाणे ऄपौरुषेय ऄसे प्रिसद्ध अहे. अता आकडे रािदरबारी पौरोिहत्यािी ििम्मेदारी घेतलेल्या 
नैयाियकािें काय झाले ते पाहू या. 
 
 रािाच्या साठीशातंीच्या वळेी नैयाियकाला सरळ शरणागती पत्करावी लागली. नमस्कार 
करण्यािे वळेी ‘नमः’ ऄव्यय वापरल्यास ज्याला नमस्कार त्यािी ितुथी व्याकरण-िनयमानुसार२८ वापरावी 



 अनुक्रमणणका 

लागते. अवाहनािे वळेी िद्वतीया वापरावी लागते. िवभक्तीच्या  दपातं नैयाियक गोंधळणार यािी 
वैयाकरणाला मनोमन खात्री. रािािे ऄनुष्ठान तर सवथ यथासागं व्हाव ेऄसे सवाप्रमाणे त्यालाही वाटत होते. 
म्हणून तो नैयाियकाच्या पाठोपाठ बसला. नैयाियक पिहला ििरंिीव िो ऄर्श्त्थामा त्या शबदािी ितुथी 
िणु तो देव म्हणून देवाप्रमाणे वापरणार तोि वैयाकरणाने ‘ऄर्श्त्थाम्ने’ ऄसे योग्य  दप सुििवले. अता 
नैयाियकािा दुसरा बळी बलीिा. त्यािी ितुथी ‘बिलम्ने’ ऄशी ‘ऄर्श्त्थाम्ने’ बरहुकुम त्याने वापरली. 
‘बलये’ हे शुद्ध  दप ऄशी शुद्धी वैयाकरणाने केली. अता अली व्यासािी पाळी. मागच्या प्रमाणेि पुढिा ह्या 
न्यायाने ‘व्यासये’ ऄसे ितुथी  दप पुढे अले. वैयाकरणाने ‘व्यासाय’ ऄशी शुद्धी िोडली. त्या पाठोपाठ 
‘हनुमानाय’ ह्यािी हिेरी लागली. त्यािी दुरुस्ती ‘हनूमते’ ऄशी झाली. त्यानुसार ‘िबभीषणते’ ऄसे 
िबभीषण शबदािे ितुर्थयथन्त  दप नैयाियकाने मनाने ठरिवले पण बिुद्ध साथ देइना, तो गोंधळला व 
पौरािहत्याच्या ऄग्रमानािी सुपारी वैयाकरणासि लखलाभ होवो, तोि ती सभाळू िाणे, ऄशी सपशले 
शरणागती पत्क दन त्याने पूिा मंडपातून काढता पाय घेतला. कक्ल्पत कथेिे तात्पयथ की भाषा ही गिणत 
नाही, त्यामुळे शबद दपाचं्या ऄिनयिमत, ईच्छंृखलपणाबद्दल ‘ऄसे का?ं’ ऄसे िविा दन ईपयोग काय? ती 
िशीच्या तशी मान्य क दन वापरणे एवढेि अपले काम. 
 
 धातंूिी व मूळ प्राितपािदकािंी (शबद)  दपे िशी िभन्न-काही ऄकारान्त, तर काही ईकारान्त; काही 
स्वरान्त तर काही व्यिंनान्त-तशीि त्यािंी पिरिनिष्ठत म्हणिे वालयात वापरण्यास योग्य ऄशी 
िक्रयापद दपे व िवभलत्यन्त  दपे ही वगेवगेळी. त्यातही िकत्येक ऄिनयिमत दपे. ह्या सवांिा एकत्र संग्रह 
करणे म्हणिे िणु अकाशालाि गवसणी, सवथस्वी ऄशलय. िशवाय ऄशा सवथ रुपािंा संग्रह कदािित्  करता 
अला तरी तेवढ्याने व्याकरणािे काम थोडेि भागणार? कारण अपण बोलतानंा, वालयािा ईपयोग करीत 
ऄसतो. म्हणून सवथ वालयािंा संग्रह करावा लागेल. कारण केवळ प्रत्येक शबद शुद्ध अहे, एवढ्याव दन 
वालय शुद्ध होणार नाही. वालयात शबद त्याच्या कायानुसार वापरावा लागतो. नाहीतर ‘बालः ेोकः पठित’ 
हे वालय शुद्ध म्हणाव े लागेल, हे अपण पूवीच्या प्रकरणात (पृ. २०) पािहले अहे. तात्पयथ, केवळ 
कोशासारख्या शबद-संग्रहाने व्याकरणािे काम होणार नाही. सामान्य२९ िनयम व सामान्य िनयमािे ऄपवाद 
ऄसे िवशषे िनयम, हीि व्याकरणशास्त्रािी योग्य व सुटसुटीत माडंणी होइल. 
 
शब्दणनत्यत्वावर दुसरा आिेप 
 
 व्याकरणशास्त्र, वापरात ऄसलेल्या म्हणिेि पूवथिसद्ध शबदािें फक्त शुद्ध, ऄशुद्ध ऄसे वगीकरण 
सागंते ह्या िवधानावरील दुसरा अके्षप. ‘ऄमुक शबद ह्या सूत्राने िसद्ध होतो’, ‘हे  दप ह्या प्रत्ययाने बनले’ 
ऄसे सवथ टीकाकार व गं्रथकार सरास म्हणतात. महाभाष्ट्यकारही, ‘व्याकरणाव दन३० अम्हाला शबद 
िमळतात’ ऄसे म्हणतात, हे कसे? 
 
दुसऱ्या आिेपािे णनरसन 
 
 िसद्ध शबदािें साधुत्व सागंणे, हे व्याकरणशास्त्रािे मुख्य ईिद्दष्ट अहे हे खरे, तथािप ते सागंण्यासाठी 
िो सुटसुटीत व िवळिा ऄसा सामान्यिवशषेिनयम दप ईपाय व्याकरणाने स्वीकारलेला अहे, त्यामुळे 
िसद्ध शबदािेंि प्रकृित प्रत्यय आत्यािद केवळ कक्ल्पत भाग पाडले व त्या कक्ल्पत भागानंाही व्यवहारातील 
शबदाचं्या ऄथाशी सुसंगत ऄसे ऄथथ कल्पून तसेि िरुरीप्रमाणे अदेश, अगम, लोप आत्यािद ईपायानंी ते ते 
शबद व्याकरणाने िसद्ध क दन दाखिवले. 
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 प्रकृित, प्रत्यय व त्यािें ऄथथ हे सवथ कक्ल्पत अहेत. कारण केवळ प्रकृतीिा ऄगर केवळ प्रत्ययािा 
व्याकरण शास्त्रात सािंगतलेल्या ऄथी व्यवहारात ईपयोग३१ कधीि नसतो. ईदा., ‘पाित’ ह्या िक्रयापदातील 
‘पा’ ह्या प्रकृतीिा म्हणिे धातूिा ऄथथ रक्षण व ‘ित’ ह्या प्रत्ययािा ऄथथ ‘कता’ ऄसे व्याकरणशास्त्र३२ सागंते. 
पण त्या केवळ धातूिा व केवळ प्रत्ययािा ऄनुक्रमे रक्षण व कता ह्या ऄथी ईपयोग व्यवहारात केला िात 
नाही. पूवथिसद्ध वस्तूला िादा िोड म्हणिे अगम व एकाला हाकलून त्या िागी दुसऱयाला अणून बसिवणे 
म्हणिे अदेश. काही प्रत्ययानंा आ अगम होतो, तर भतूकाळी  दपामध्ये धातूच्या पूवी ऄ अगम होतो. 
त्यामुळे भिवष्ट्यित व ऄभवत्  आ.  दपे होतात. पण अगम रिहत ‘भोष्ट्यित’ व ‘भवत् ’ ऄशी  दपे तर कोठेि 
वापरात नाहीत. स्था धातूला ितष्ठ ३३ अदेश होतो. व ितष्ठित हे  दप बनते. पण स्थाित ऄसे  दप वापरात 
अहे व  त्यातील ‘स्था’ ला हाकलून त्या िागी ितष्ठ ऄसा अदेश झाला ऄसे म्हणता येणार नाही. तसेि पूवी 
ऄसलेल्यािी पूणथ हकालपट्टी म्हणिे लोप ककवा ऄदशथन. नदी शबदाच्या प्रथमा एकविन प्रत्ययािा, तसेि 
मधु शबदाच्या प्रथमा िद्वतीया एकविन प्रत्ययािंा लोप३४ होतो ऄसे व्याकरणशास्त्र सागंते. पण त्यािें पुढे त्या 
 दपात ते प्रत्यय कोठे िदसति नाहीत तर त्यािंी हकालपट्टी झाली ऄसे कसे म्हणता येइल? त्यामुळे 
व्याकरणशास्त्रातील  दपिसद्धी हा केवळ कल्पनेिा खेळ अहे. प्रत्यक्ष व्यवहारातं ईपयोगात ऄसलेले िसद्ध 
 दप हेि पूणथ वास्तव म्हणिे खरे. ते  दप व्याकरणशास्त्राच्या िन्मापूवी होते व नंतरही तेि वापरावयािे. 
त्यात काहीि बदल व्याकरणशास्त्रामुळे होणार नाही. व्याकरणशास्त्राने भाषाभ्यासकाचं्या बुद्धीत बदल 
घडवनू अणला व तोही केवळ काल्पिनक. 
 
रेखागवयन्याय 
 
 ह्या काल्पिनक शबदिसद्धीच्या संबंधात टीकाकारानंी३५ ऄनेक िठकाणी ‘रेखागवय’ न्यायािा ईल्लखे 
केला अहे. त्या न्यायाच्या म्हणिे संकेत दप दृष्टान्ताच्या मदतीने ही गोष्ट ऄिधक स्पष्ट होइल. गवय म्हणिे 
रानगाय. ती रानगाय ज्याने ऄनेकदा पािहली अहे त्या ऄ व्यक्तीला ज्याने रानगाय पूवी पािहली नाही ऄशा 
ब माणसाने िविारले, ‘रानगाय कशी ऄसते? त्यावर ऄ गावगाइिे साधे रेखािित्र काढतो. ते पाहून ब 
म्हणतो, ‘ही तर गावगाय !’ नंतर ऄ त्या गाइिे रेखाशपूेट कात दन ऄगदी अखुड करतो व ही रानगाय 
ऄसे ‘ब’ ला समिावनू सागंतो. ब ला समिून येते कीं, ‘फक्त अखुड शपेटी, आतर सवथ गावगायीप्रमाणे ती 
रानगाय.’ अता ऄ ने पिरिय क दन देतानंा प्रथम गावगाय काढली व नंतर ितिे रेखाशपूेट कातरले तरी 
प्रत्यक्षात ‘गावगायीिे शपूेट कातरावयािे म्हणिे झाली रानगाय.’ ऄसा त्यािा ऄिभप्राय नाही व तो तसे 
समितही नाही. हा केवळ समिुतीसाठी स्वीकारलेला ईपाय. रेखागवयन्यायािी दुसरी ईपपत्ती ही 
सागंतात-ऄ ने गवयािेि रेखािित्र काढले. ते काढतानंा प्रथम तोंड नंतर पाय नंतर भेली ऄसा क्रम 
लावला ऄसेल ऄगर दुसरा काही क्रम ऄवयव रेखाटावयास घेतला ऄसेल. तोि क्रम गाय पहातानाही 
ऄसेल ककवा ऄगदी िित्राबरहुकुम रेखा, ईंिी, िाडी ऄसेल ऄसे समिू नये. िित्र हे केवळ ढोबळ कल्पना 
देणारेि ऄसेल, ते रेखािित्र िनखळ काल्पिनक ऄसेि अहे हे सवथिण समिून ऄसतात. प्रकृित, प्रत्यय, 
अगम, अदेश, लोप आत्यािद सवथ शास्त्रीय माडंणी व्यवहारात ऄसलेल्या पूवथिसद्ध शबदािी कल्पना देणारी 
ऄसते. रेखामुंळे िसा गवय ईत्पन्न होत नाही ककवा रेखाशपेटी कातरल्याने त्यािी खरी शपूेटही गळून पडत 
नाही, तो रानातं खुशाल िसाच्या तसा ऄसतो, तसाि शबदही व्यवहारात ऄसतो. 
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केवळ बुद्धीमध्ये बदल 
 
 व्याकरणाने सािंगतलेल्या शबदिसद्धीच्या प्रिक्रयेमुळे फक्त ऄभ्यासकािे बदु्धीमध्ये क्रमाक्रमाने बदल 
होत िातो. मुख्य शबदामध्ये काहीि बदल नाही ह्या वस्तुक्स्थतीिी समिूत पटावी म्हणनू 
महाभाष्ट्यकारानंी३६ झाडािंा दाखला िदलेला अहे, तो ऄसा-कोणी एक (ऄ) दुसऱयाला (ब) सागंतो कीं, 
‘गावाच्या पूवेकडे अंबयािी झाडे अहेत.’ ऐकणाऱयािी, पूवथ बािूिी सवथ झाडे अबंयािी ऄशी समिूत होते. 
नंतर ऄ सागंतो, ‘पण ज्या झाडानंा िीक अहे व ज्यानंा खाली पारंबया फुटलेल्या अहेत अिण ज्यािंी पाने 
मोठी अहेत ती मात्र वडािी अहेत.’ ह्या दुसऱया वालयामुळे सवथ झाडे अंबयािी ऄशी ब िी झालेली समिूत 
फक्त बदलते. पिहल्या वालयाने पूवेकडील सवथ झाडे अंबयािी होत नाहीत की दुसऱया वालयाने काही 
अंबयाच्या झाडािें वडाच्या झाडात  दपातंरही होत नाही. वस्तुक्स्थतीत ऄसलेली अबंयािी व वडािी झाडे 
िशीच्या तशीि ऄसतात. त्यािप्रमाणे ह्या व्याकरणशास्त्राने शबदाबद्दलिी कल्पना फक्त बदलत िाते. खुद्द 
वापरातला शबद ऄगदी वदेान्त्याचं्या ब्रह्माप्रमाणे िसाच्या तसाि ऄिवकृति राहतो. 
 
 साराशं, राम हा शबद रम्  धातूला घञ्  प्रत्यय िोडून ऄमुक सूत्रानंी तयार होतो. ‘व्याकरणाव दन 
अम्हाला शबद िमळतात’ वगैरे बोलणे, ‘कंुभाराने घडा तयार केला’, ‘कंुभाराकडून अम्ही घडा िमळवला’ 
ह्या बोलण्याप्रमाणे ऄगदी शबदशः घ्यावयािे नाही. कारण अपल्याला घड्यािी ि दरी ऄसेल तर अपण 
कंुभारवाड्यात३७ िाउन सागंतो की ऄसा ऄसा घडा तयार कर. मला त्यािी ि दरी अहे. तसे शबदािा 
ईपयोग करावयािा ऄसेल तर अपण वैयाकरणाच्या बखळीत िाउन, ‘शबद तयार करा, मला त्यािा 
ईपयोग करावयािा अहे,’ ऄसे कधीि सागंत नाही. लोकामंध्ये वापरात ऄसलेलेि शबद मनाने ईिलून 
अपण प्रयोग क दन मोकळे होतो. 
 
 केवळ शबदकोशाने व्याकरणािे काम भागणार नाही. प्रकृित, प्रत्यय, अगम, अदेश आत्यािद 
काल्पिनक िवभागाने युक्त ऄशी व्याकरणशास्त्ररिना हाि शबद समिून देण्यािा सोपा व सुटसुटीत ईपाय 
अहे व िसद्ध शबदािें त्या ईपायाने ऄन्वाख्यान हे व्याकरणािे कायथ, ह्या िवषयािे िवविेन येथपयंत झाले. 
 
णसद्ध म्हणजे णनत्य 
 
 अता शबद िसद्ध म्हणिे िनत्य कसा ह्यासंबधंी िविार करावयािा अहे. वार्चतककारानंी, ‘शबद हा 
व्याकरणशास्त्रापूवीही िसद्ध म्हणिे ऄक्स्तत्वात अलेला ऄसतो. व्याकरणशास्त्राने तो नव्यानेि तयार होत 
नाही.’ ऄसे िवधान३८ केले अहे खरे, पण िसद्ध हा शबद िनत्य व ऄिनत्य ऄशा दोनही३९ वस्तंूिे िवशषेण 
म्हणून वापरला िातो. मग वार्चतकातील िसद्ध शबदािा ऄथथ िनत्य ऄसाि वार्चतककारानंा ऄिभपे्रत अहे, 
ऄसे कसे म्हणता येइल? ‘शबद दोन प्रकारिा-एक िनत्य व दुसरा ऄिनत्य’ ऄसे महाभाष्ट्यकार म्हणोत व 
पुढील टीकाकार त्यािे समथथनही खुशाल करोत. पण सूत्रकार पािणनी त्या संबधंात काहीि बोलत नाहीत, 
तर वार्चतककार संशियत िवधान करतात. ऄशा पिरक्स्थतीत महाभाष्ट्यकारानंी स्पष्टपणे माडंलेली शबद-
िनत्यत्वािी कल्पना त्यािंी स्वतःिीि ऄगदी नवी अहे म्हणणेि वस्तुक्स्थतीला ध दन होणार नाही का?ं 
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नवीन म्हणजे णनमूसल, पोरकट 
 
 प्रािीन शस्-प्रणालीिी ऄशी पल की श्रद्धा अहे कीं, कोणताही नवीन िविार हा िनमूथल म्हणून 
पोरकटि होय. िविाराला पोक्तपणा, भारदस्तपणा येण्यासाठी प्रािीन परंपरेिा भक्कम अधार ऄितशय 
अवश्यक अहे. नाहीतर केवळ कक्ल्पत म्हणिे िनराधार,४० ऄप्रमाणि समिणे योग्य. या दृढ श्रदे्धपायी 
प्रत्येक गं्रथकार अपल्या िविारानंा पोक्तपणा यावा, पोरकट, िनमूथल म्हणून तो त्याज्य ठ ंद नये यासाठी 
पूवथसूरींिा अधार ि दर दाखवीत ऄसतो, ककबहुना त्याच्या प्रामाण्यासाठी त्या पूवथ अधारािी िनतातं 
िनकडि ऄसते. महाभाष्ट्यकाराचं्या पूवीिे व्याकरणशास्त्रातील प्रमाणभतू पूवथसूरी दोन. पिहले सूत्रकार व 
दुसरे वार्चतककार. पैकी सूत्रकारािंी सवथि रिना अजे्ञसारखी ऄसल्याने ऄितसंिक्षप्त अहे. 
शबदस्व दपाबद्दल ते मौन ध दन अहेत. त्यामुळे ‘मौन हे संमती दाखिवणारे ऄसते.’४१ ह्या संकेताने त्यािी 
संमती गृहीत धरणे शलय. वार्चतककार शबद-स्व दपासबंंधी संशियत ईल्लखे करतात. महाभाष्ट्यकारादी 
प्रािीन टीकाकारािंा त्याबाबत ऄिभप्राय ऄसा कीं, गं्रथातील कोणताही ईल्लखे वािकाला ककवा श्रोत्याला 
संशियत वाटत ऄसला तरी गं्रथकाराच्या मनातं एकि एक िनिश्चत ऄथथ ऄसतो व तो िनिश्चत ऄथथ आतर 
संदभाव दनि ठरवावा लागतो. 
 
 वार्चतककारािें पूवी व्याकरणशास्त्रात ‘सगं्रह’ नावािा गं्रथ प्रिसद्ध होता. त्या गं्रथात शबद४२ िनत्य 
अहे का कायथ? ऄसे दोन पक्ष िविारासाठी माडंलेले अहेत. तेथे कायथ म्हणिे ईत्पन्न होणारा ह्याच्या िवरुद्ध 
ऄथी िसद्ध शबद योिलेला अहे. त्यामुळे त्या ‘िसद्ध’ शबदािा ऄथथ िनत्य हाि िनिश्चत अहे. ह्या वार्चतकातही 
तोि िवषय माडंलेला अहे. हेही व्याकरणशास्त्रि अहे. तो संग्रह गं्रथ, तो िवषय व तो िसद्धान्त ही 
वार्चतककाराचं्या मनात ऄसणे ऄगदी शलय. ही सवथ पिरक्स्थती लक्षात घेता वार्चतकातील िसद्ध शबदािा 
िनत्य हाि ऄथथ वार्चतककारानंा ऄिभपे्रत ऄसावा. िसद्ध शबदाच्या ऄथथिनिश्चतीसाठी अणखी काही कारणे 
महाभाष्ट्यकारानंी िदलेली अहेत. संग्रहकार हेही व्याकरणशास्त्रातील पूवथसूरी. त्यािंी प्रत्यक्ष संमती 
अपल्या िविाराला अहे, अपला शबदिनत्यत्वासंबधंीिा िविार ऄगदीि नवा, अिकालिा, पोरकट नाही. 
तर तो दीघथ परंपरेच्या भक्कम अधाराने प्रौढ, पोक्त ऄसा अहे, हेि संग्रहाच्या ईल्लखेाने महाभाष्ट्यकारानंा 
येथे िाणीवपूवथक सुिवायिे ऄसाव.े ‘िुने तेि सोने’ हे त्यावळेिे प्रमाणसूत्र होते ही वस्तुक्स्थती ह्या 
संग्रहाच्या ईल्लखेाव दन िदसून येते. महाभाष्ट्यकारानंी केलेल्या समथथनाप्रमाणे खरोखरि वार्चतककारानंा 
त्या वार्चतकातील िसद्ध शबदािा ऄथथ िनत्य हाि ऄिभपे्रत ऄसता तर त्यानंी वार्चतकात ईघडपणे िनत्य शबदि 
घातला ऄसता. संशियत ऄथािा शबद घातलाि नसता, ऄसे कोणाही िविारी माणसाला वाटेल. 
महाभाष्ट्यकारानंी हाि प्रश्न िविा दन िनत्य शबद वापरल्यानेही ऄथािा संशय टाळता येत नाही, ऄसे 
ईदाहरणाने िसद्ध केलेले अहे. िशवाय िसद्ध हा शबद मंगलसूिक४३ ऄसल्याने ऄभ्यासकािें मंगल व्हाव ेव 
शास्त्रािी भरभराट व्हावी ह्या ईदे्दशाने वार्चतककारानंी पिहल्या वार्चतकात प्रारंभी हा शबद वापरला अहे ऄसे 
िसद्ध शबदाच्या वापरािे समथथन महाभाष्ट्यकारानंी केलेले अहे. 
 
 सूत्रकारानंी व वार्चतककारानंी िसद्ध शबद ऄनेक िठकाणी वापरलेला अहे. त्या सवथ िठकाणी त्यािा 
ऄथथ पूवी समिून अलेला, पूवी माहीत; ऄक्स्तत्वात ऄसलेला, पूवी ईत्पन्न झालेला ऄसाि अहे व 
वाङ मयात त्या शबदािा प्रयोगही त्याि ऄथी ऄनेक िठकाणी अढळतो. खुद्द महाभाष्ट्यकारानंीही िसद्ध 
शबदािे वरील ऄथथ गृहीत ध दन आतर४४ िठकाणी िववरण केलेले अहे. व त्यानंी स्वतःही िसद्ध शबद वरील 
प्रिसद्ध ऄथीि ऄनेक िठकाणी वापरलेला अहे. ह्या प्रस्तुत पिहल्या वार्चतकातं वरील प्रिसद्ध ऄथापैकी 
कोणताही ऄथथ घेतला तरी तो संदभाला ऄगदी योग्य ठरत अहे. कारण महाभाष्ट्यकारानंी ह्या वार्चतकाला 
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ऄवतरण म्हणनू ऄसा प्रश्न िविारला अहे कीं, भगवा्  पािणनींिे हे व्याकरणशास्त्र शबदाचं्या बाबतीत कशा 
प्रकारे लागू झाले? त्या प्रश्नािा ऄिभप्राय टीकाकारानंी स्पष्ट केला अहे. पािणनीनीि शबद नवीन तयार 
क दन त्या शबदािंा त्या त्या ऄथाशी सबंंधही ईत्पन्न केला, का ंव्यवहारातं पूवी ऄसलेल्याि शबद, ऄथथ व 
संबंध यािंी फक्त अठवण क दन िदली? ह्या प्रश्नािे ईत्तर म्हणून हे वार्चतक िदले अहे. व्यवहारात शबद, 
ऄथथ व संबधं (िसद्ध) पूवी ऄसतानंाि हे व्याकरणशास्त्र त्यािें स्मरण क दन देणारे अहे, ऄसे या प्रश्नािे 
ईत्तर वार्चतकामध्ये अहे. शबदािे िनत्यत्व-ऄिनत्यत्व हा िवषय ह्या वार्चतकाच्या संदभात महाभाष्ट्यकारानंी 
काहीशा ओढाताणीने ऄप्रस्तुतपणे ईपक्स्थत केला व त्यासाठी िसद्ध शबदािा ‘िनत्य’ ऄसा काहीसा ऄप्रिसद्ध 
ऄथथ घेउन स्वतःिी शबद-िनत्यत्वािी कल्पना वार्चतकातून काढण्यािा व त्या कल्पनेला परंपरेिा अधार 
िमळिवण्यािा प्रयत्न केला ऄसावा. कारण पूवथसूरींच्या अधारािशवाय ऄसलेली केवळ कल्पना, िनमूथल 
म्हणून िवद्वानानंा सवथस्वी ऄग्राह्य म्हणिेि ऄप्रमाण, ही त्या काळिी श्रद्धा. 
 
 शबद-िनत्यत्वािा िसद्धान्त प्रथम कोणी माडंला? वार्चतककारानंी की महाभाष्ट्यकारानंी? 
सूत्रकारािंी त्या िसद्धान्ताला खरोखरि मूकसंमती ऄसेल का?ं आत्यािद िविार; कालक्रम, िविारक्रम, 
नवीन िविारािंी भर आत्यादीबद्दल ज्यादा िोखंदळ ऄशा नवीन ऄभ्यासप्रणालीला िरी फार महत्त्वािे 
वाटत ऄसले तरी प्रािीन प्रणालीला त्यात मुळीि रस नाही. अििा सवथ िवस्तार ककवा पसारा मूळ 
वाङ मयात बीि दपाने होताि. नवीन ऄसे काहीि नाही. वार्चतकात व टीकामंध्ये िे अहे ते सवथ 
सूत्रातीलि.४५ ऄज्ञानी माणसाला ते सवथ नवीन अहे ऄसे वाटते. त्यामुळे व्याकरणशास्त्राने मान्य केलेला 
शबद-िनत्यत्व हा िसद्धान्त कोणी प्रथम माडंला, याला प्रािीन परंपरेत फारसे महत्त्व नाही. तो प्रमाण मानून 
त्यािे समथथन करणे हेि ऄनुयायी टीकाकारािें, ऄभ्यासकािें एकमेव कतथव्य. अता त्यानंी ते कसे बिावले 
अहे, ते पाहू या. 
 
‘शब्द णनत्य ’ह्याबदल ल उपपत्ती 
 
 महाभाष्ट्यकारानंी शबदािी स्व दपे दोन-एक िनत्य व दुसरे कायथ-ऄसे िवधान केले अहे. तसेि 
पिहल्या वार्चतकातील िसद्ध शबदािा ऄथथ िनत्य हाि वार्चतककरानंा ऄिभपे्रत अहे व त्यामुळे शबदािे िनत्यत्व 
वार्चतककारानंीि मान्य केलेले अहे, ऄसे िसद्ध केले. पण केवळ ठाम िवधानाने कोणतीही गोष्ट िसद्ध होत 
नाही.४६ त्यासाठी काही ईपपत्ती द्यावी लागते. शबदािे िनत्यत्व पूवथ ऊषींनीि सािंगतले ऄसल्याने ते 
अप् तोपदेश म्हणिेि पूणथप्रमाण. खरे तर प्रािीन परंपरेप्रमाणे त्याबाबत ईपपत्ती देण्यािी िरुरीि नाही. 
तथािप महाभाष्ट्यकारानंीि त्याबाबत ईपपत्ती देण्यािा काही प्रयत्न केलेला अहे. ती ऄशी-ज्या वस्तू४७ 
ईत्पन्न होणाऱया ऄसतात त्याचं्या ईत्पत्तीकिरता प्रयत्न करावा लागतो. शबदाचं्या ईत्पत्तीसाठी कोणी प्रयत्न 
करीत नाही. ऄथथ मनात अला कीं अपण शबदािंा वापर करतो. शबद हा बोलणाऱयाच्या व ऐकणाऱयाच्या 
बुद्धीत कायम ऄसतोि. ईत्पन्न होणाऱया ध्वनींनी तो व्यक्त होतो. ईत्पन्न होत नाही. अिण ईत्पन्न न होणारा 
भाव दप पदाथथ प्रािीन शास्त्र-िसद्धान्तानुसार िनत्यि ठरतो.४८ 
 
णनत्य कोणास म्हणाव?े 
 
 यास्कािायांनी िनरुक्तामध्ये पदाथांिे सहा िवकार सािंगतले४९ अहेत. ते ऄसे-िन्माला येणे, 
ऄसणे, बदलणे, वाढ होणे, कमी होणे व नष्ट होणे. महाभाष्ट्यकारानंी ह्या िनरुक्तािा एके िठकाणी ईल्लेख५० 
केलेला अहे. हे सहा भाविवकार म्हणून प्रािीन गं्रथात ऄनेक िठकाणी ईल्लेिखले अहेत. हे भाविवकार 
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ज्याला लागू होत नाहीत तो पदाथथ िनत्य होय. ऄशा ऄिभप्रायािे िनत्यत्वािे लक्षण महाभाष्ट्यकारानंी प्रथम५१ 
सािंगतले. महाभाष्ट्यकारानंी मानलेला िनत्यशबद म्हणिेि ऄथथबोधक स्फोट दप शबद. त्याला हे सहा 
भाविवकार लागू होत नाहीत म्हणून तो तर िनत्य ठरतोि, िशवाय महाभाष्ट्यकारानंी िनत्यत्वािे दुसरे लक्षण 
पिहल्या लक्षणानंतर िदलेले अहे. त्या लक्षणानुसार शबद, कायथ मानला तरी िनत्य ठरतो. कारण 
महाभाष्ट्यकारािें हे दुसरे५२ लक्षण ऄसे अहे कीं, िो पदाथथ नष्ट झाला तरी त्या प्रकारिा दुसरा पदाथथ कोठे 
तरी ऄसतो तोही िनत्यि समिावा. एकदा ईच्चारलेला शबद नष्ट झाला तरी तो शबद कोठेतरी कोणीतरी 
वापरत ऄसतोि. ह्या दुसऱया व्याख्येप्रमाणे ध्विन दप कायथ शबदही िनत्य ठरतो. ह्या िनत्य प्रकाराला पुढील 
टीकाकारानंी५३ व्यवस्था िनत्यता, प्रवृित्त िनत्यता, प्रवाहिनत्यता, व्यवहारिनत्यता ऄसे शबद वापरलेले 
अहेत. मात्र ही िनत्यता दुय्यम दिािी, व्यवहारापरुती मयािदति समिावी. खरी िनत्यता म्हणिे 
महाभाष्ट्यकारानंी प्रथम व्याख्या केलेली व ती वदेान्त्यािें मते ब्रह्माला व वैयाकरणािें मते स्फोटालाि लाग ू
पडते. 
 
भतृसहरीिे मत 
 
 महाभाष्ट्यकारानंतर शबदाच्या िनत्यत्वािे िवशषे समथथन भतृथहरीने वालयपदीयाच्या पिहल्या काडंात 
केलेले अढळते. महाभाष्ट्यकारापं्रमाणे भतृथहरीनेही दोन प्रकारिे शबद मानलेले अहेत. एक िनत्य 
कारणस्व दप स्फोट, तर दुसरा ऄिनत्य कायथस्व दप ध्विन. ह्या दोन प्रकारच्या शबदामध्ये कायथकारणसंबधं 
ऄसतो व ते दोन शबद ऄगदी वगेळे ऄसतात. 
 
 कायथ व कारण यामध्ये काही शास्त्रकार ऄत्यंत भेद मानतात. कारण वगेळे व त्यापासून बनणारे 
कायथ वगेळे, घडा ककवा कपडा पहाणाऱया कोणासि मी माती पहातो अहे, धागे पहातो अहे, ऄसे वाटत 
नाही. तसेि पाणी अणणे व थंडी-वाऱयापासून िनवारा देणे ही घडा ककवा कपड्यािी कामे माती ऄगर धागे 
क द शकत नाहीत. तसेि बोलणारा सूज्ञ माणूस घरासाठी माती ककवा मातीसाठी घट आत्यािद शबद 
वापरीत नाहीत ककवा ‘कपडा अण’ ऄसे सािंगतल्यावर कोणी धाग्यािा गट ठा अणील तर ती हुकुमािी 
ऄंमलबिावणी बरहुकुम झाली ऄसे कोणीि म्हणणार नाही. तात्पयथ (१) ज्ञानभेद, (२) कायथभेद, (३) 
शबदभेद आत्यादीमुळे कायथ-कारण ह्यामध्ये पूणथपणे भेदि ऄसतो ऄसे भेदवाद्यािें म्हणणे अहे. 
 
 वदेान्ती, साखं्य व वैयाकरण हे कायथकारणािंा ऄभेद मानतात. त्यािें मते कारणि कायथ दपाने 
भासत ऄसते. वास्तिवक पहाता कायथकारणािंा वगेळेपणा नाही. सोनेि कंुडलादी दािगन्याचं्या  दपाने 
िदसते. मातीि घटािे  दप घेते. सोने व दािगने माती व घट ह्याचं्यामध्ये तत्त्वतः काहीि फरक नसतो, 
बुद्धीिाि फक्त फरक, माती हेि५४ खरे. भेदवाद्यानंी ज्ञानभेद, कायथभेद, शबदभेद आत्यािद िदलेली कारणे 
वास्तवभेद िसद्ध क द शकत नाहीत. कंुडले म्हणिे सोने नाही, घट म्हणिे माती नव्हे ऄसे कोणताि 
िविारी मनुष्ट्य म्हणणार नाही. व्यवहारातही कंुडलािंी ककमत सोने समिूनि केली िाते. नाहीतर सोन्यािे 
भाडें, मातीिे भाडें, िादंीिे भाडें, िपतळेिे भाडें ही सवथ भाडंीि. त्याचं्या ककमतीत फरक पडण्यािे कारण 
काय? भाडें ह्या कायथ दपात ती सवथ सारखीि अहेत. ऄशारीतीने व्यवहारातही कायथकारणािंा अत्यंितक 
वास्तवभेद मानला िाति नाही. भेद केवळ बुिद्धभेदामुळेि ऄसतो. त्यािप्रमाणे कारणशबद व कायथशबद हे 
दोन्हीही वस्तुतः एकि. म्हणनूि तर त्या दोहोंना ‘शबद’ हा एकि शबद वापरला िातो. 
 



 अनुक्रमणणका 

 शबदि शबदािे कारण कसा ककवा शबदि शबदािे कायथ कसा? तीि वस्तू त्याि वस्तूिी कारण 
ककवा कायथ ऄसू शकत नाही. घडाि घड्यािे कायथ, कपडाि कपड्यािे कारण ऄसे कधी झाले अहे कां? 
तसे बोलणे म्हणिे नाथाचं्या घरिे गूढ भा दडि होइल. वास्तवात तसे बोलणे पूणथ िवसंगत ठरेल. भतृथहरीने 
ऄरणीिा५५ दृष्टान्त देउन ही िवसंगती घालिवली अहे. ऄरणीमधील ऄव्यक्त ऄग्नीि व्यक्त ऄग्नीिे कारण 
ऄसतो. ऄरणीवर दुसरी ऄरणी िोराने घासली म्हणिे अपोअप ऄग्नी ईत्पन्न होतो. तेथे िुनी िकमक ही 
नसते ककवा नव्या िमान्यातील लायटरही नसतो. तर लाकडामध्ये ऄसलेला ऄव्यक्त ऄग्नीि व्यक्त ऄग्नीिे 
िनिमत्त होतो. त्यािप्रमाणे ऄव्यक्त शबद व्यक्त शबदािे कारण होउ शकतो. ऄग्नीच्या दाखल्याव दन शबदि 
शबदािे कारण ह्या म्हणण्यात काही िवसंगती नाही हे िसद्ध करण्यािा भतृथहरीने प्रयत्न केलेला अहे. 
 
 वलत्याच्या बदु्धीमध्ये शबद ऄव्यक्त स्व दपात ऄसतो. बोलण्याच्या आच्छेमुळे वलत्याच्या बुद्धीमध्ये तो 
शबद स्फुरतो. हाि बौद्ध कारण दप ऄव्यक्त शबद स्फोट होय. हा बदु्धीमध्ये कायमि ऄसल्याने ईत्पन्न होत 
नाही. काही िविशष्ट पिरक्स्थतीमुळे तो व्यक्त होतो, तोि त्या बोलणाऱयाच्या बदु्धीमध्ये व्यक्त झालेला 
ऄथथबोधक शबद श्रोत्याच्याही बुद्धीमध्ये ऄिभव्यक्त व्हावा ह्या ईदे्दशाने वक्ता ठरािवक प्रयत्नाने काही ध्विन 
ईच्चारतो. ते ध्विन श्रोत्याच्या कानावर पडतात व त्याच्या बुद्धीतही पूवीि ऄसलेला तो शबद त्या ध्वनीनी 
व्यक्त होतो. व श्रोत्याला ऄथथबोध होतो. वलत्यािा ऄिभप्राय समिून येतो. ऄसा हा ध्विन व स्फोट यािंा 
परस्परसंबंध ऄसतो. वलत्याच्या बदु्धीतील ऄव्यक्त शबद त्याच्या व्यक्त ध्विन दप शबदािें िनिमत्त ऄसतो, तर 
वलत्यािे ते व्यक्त ध्विन श्रोत्याच्या बदु्धीतील ऄव्यक्त शबदािे ऄिभव्यंिक होतात. दोघाचं्याही बदु्धीमध्ये तो 
ऄथथबोधक स्फोट दप शबद बोलण्यापूवी व ऐकण्यापूवी ऄसतोि. त्यामुळे बोलणारा बोलतो व ऐकणाऱयाला 
ऄथथबोध होतो. ते शबद पूवी त्याचं्या बदु्धीमध्ये नसतील तर हा व्यवहार होणारि नाही. 
 
 ध्वनीमुळे स्फोट ऄिभव्यक्त होतो. ईत्पन्न होत नाही. शबद ध्वनींच्या ईत्पत्तीपूवी बदु्धीत ऄसतोि 
कारण तो स्फोट ध्विन दप शबदािे िनिमत्त ऄसतो. िनिमत्त म्हणिेि कारण हे कायाच्या पूवी ऄसाव ेलागते, 
ऄसा शास्त्रिसद्धान्त ऄसून तो व्यवहारातही ऄनुभवास येतो. 
 
 पूवी ऄसलेलाि घडा प्रकाशाने ऄिभव्यक्त होतो. प्रकाश घड्याला ईत्पन्न करीत नसतो. येथे 
ऄिभव्यक्त घडा ऄिनत्य नाशवतं अहे. त्यामुळे िे िे ऄिभव्यङ ग्य ते ते नाशवतं ठरेल, ह्या अके्षपाला 
भतृथहरीने िदलेले ईत्तर प्रकाशाने५६ ऄिभव्यङ ग्य घडा वगरेै नाशवतं ऄसतात हे खरे, पण तेवढ्याव दन िो 
िो ऄिभव्यङ ग्य तो सवथ नाशवतं ऄसे म्हणता योणार नाही. कारण व्यक्तीमुळे त्या व्यक्तीवर राहणारी िाती 
ऄिभव्यक्त होते ऄसे शास्त्रकार मानतात. पण ती िाती िनत्य ऄसते. 
 
 स्फोट व ध्विन याचं्यामध्ये व्यङ ग्य-व्यंिक-भाव हा संबंध वैयाकरणानंी मानलेला अहे. त्या 
संबंधीिे ऄनेक अके्षप भतृथहरीने िनरिनराळे दाखले देउन खोडून काढले अहेंत. व वैयाकरणानंी मानलेला 
हा संबधं व शबदािे िनत्यत्व हा िसद्धान्त, हालवनू खंुटा घट्ट करावा, त्याप्रमाणे पक्का केला५७ अहे. 
 
स्फोटवादावर आिेप 
 
 प्रत्यक्ष कानाने ऐकू येणारा वणथ म्हणिेि ध्वनी. त्यािंा समूह हाि शबद. त्यापेक्षा वगेळा, त्या 
ध्वनींनी ऄिभव्यक्त होणारा तो शबद, हे म्हणण्याला काही प्रमाण नाही व तसा वगेळा शबद मानण्यािी काही 
िरुरीही नाही. ध्विनसमूह म्हणिेि पद व पदसमूह म्हणिे वालय. हेि खरे भाषेिे स्व दप. स्फोट म्हणिे 
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वधं्यापुत्र, शशशृगं, कासंिवणीिे दूध वगैरे शबदाप्रमाणे केवळ कल्पनाि. िगातील काल्पिनक पदाथामध्ये 
नसती भरीस भर ऄडगळ. तशा िवलक्षण स्फोटाला ना लक्षण ना प्रमाण. अिण शास्त्रिवर्श्ात 
लक्षणप्रमाणािशवाय कोणताि पदाथथ मान्य करता येत नाही. काल्पनािवर्श्ात स्वप्ननगरीप्रमाणें खुशाल 
कोणीही काहीही बरळावे. 
 
 यावर स्फोटवाद्यािें म्हणणे ऄसे कीं, वणथसमूह म्हणिे पद व पदसमूह म्हणिे वालय, वणथ, पदे व 
वालये ही कानानी ऐकू येतात व त्यापासूनि ऄथथज्ञान होते. हे म्हणणे थोडा िविार केल्यास िुकीिे ठरते. 
समूह म्हणिे एकाि काळी एकाि स्थळी समान वस्तंूिे ऄक्स्तत्व. समूहािे हे स्व दप सवथमान्य ऄसे अहे. 
वणािा म्हणिेि ध्वनींिा समूह कधीही शलय होणार नाही. कारण ऄनेक वणांिा एकदम ईच्चार करणे 
कधीही शलय नसते. बोलणारा तोंडाने शबद ईच्चारत ऄसतो. बोलणारािे तोंड एकि ऄसते. ऄथात्  
ब्रह्मदेव, दत्तात्रय, रावण ऄशा काल्पिनक काही व्यिक्त वगळून. त्यामुळे एकाि तोंडाने ऄनेक वणथ एकाि 
वळेी ईच् िारणे शलयि नाही. त्यामुळे वणथसमूह म्हणिे पद व पदसमूह म्हणिे वालय हे म्हणणे 
वस्तुक्स्थतीशी िुळणारे नाही. वणांिा समूह शलय नाही ही वस्तुक्स्थती महाभाष्ट्यकारापंासून५८ सवथ 
टीकाकारानंी स्पष्ट माडंलेली अहे. फुटकळ एकेका वणांपासून ऄथथज्ञान तर कधीि होत नाही. शबदापासून 
ऄथथज्ञान होते, ऄसाि सवांिा ऄगदी िबनिूक ऄनुभव अहे. वणथसमूहापासून ऄथथज्ञान होते ऄसे कोणालाि 
वाटत नाही, त्यामुळे बिुद्धस्थ स्फोट दप शबद स्वीकारणेि ऄत्यावश्यक अहे ऄसा व्याकरणािा िसद्धान्त 
अहे. 
 
 वणथसमूह व पदसमूह शलय नाही हे िरी खरे तथािप त्या क्रमाने ईत्पन्न होणाऱया ध्विन दप वणांनी 
स्फोट दप शबद ऄिभव्यक्त होतो ऄसे मानण्यातही ऄनेक अपत्ती ओढवतात, ऄसा ध्विनसमूहवाद्यािंा अके्षप 
अहे. कसे ते पहा- ह्या ऄनेक वणांनी स्फोट दप शबद व्यक्त होतो. तो एकदम की क्रमाक्रमाने? एकदम 
ऄिभव्यक्त होतो ऄसे म्हणाल तर पिहला वणथ ईच्चारल्यावर का दुसरा वगैरे? का शवेटिा? कोणत्याही 
एकाि वणाने तो ऄिभव्यक्त  होत ऄसेल तर आतर वणांिी तेथे काय ि दरी? सवथ पूवथ वणांिे संस्कार व ऄन्त्य 
वणािे प्रत्यक्ष ऄशा वणथसमूहज्ञानाने तो स्फोट ऄिभव्यक्त होतो, ऄसे म्हणाल तर तुम्हीही वणथसमूह हा त्या 
ज्ञानािा िवषय म्हणून तरी मान्यि केला. शबदापासून ऄथथज्ञान तर सवांनाि होते. त्या ऄथथज्ञानाला रास्त 
कारण ऄसाव े म्हणून स्वप्नातही नसलेल्या स्फोटािी दलाली नाआलािाने स्वीकारावी लागली. पण त्या 
स्फोटासाठीही वणथसमूहािी कुबडी घ्यावीि लागेल. एकंदरीत लसूण५९ खाउनही अिार हटत नाही; 
ऄशीि अपत्ती ओढवली की; ऄशा रीतीने अपत्तीिी खाण ऄसलेल्या, सवथस्वी ऄसंभव ऄशा ह्या स्फोटािी 
ऄडगळ पािहिेि कशाला? त्यापेक्षा वणथसमूहापासूनि कोणाही दलालाच्या मध्यस्थीिशवाय ऄथथज्ञान होते, 
ऄसे मानणेि रास्त. 
 
 ह्यावर स्फोटवाद्यािें म्हणणे ऄसे की, वणथसमूह व वणथसमूहज्ञान ह्या दोन वस्तू ऄलग अहेत. 
वणथसमूह दपी पद कानाने कळते व त्यापासूनि ऄथथज्ञान होते ऄसे म्हणणाऱयानंा त्या वणथसमूहािे रोखठोक 
ऄक्स्तत्व िसद्ध करणे ि दर. पण ते तर शलय नाही. प्रत्यक्ष वणथसमूह नसला तरी त्यािे ज्ञान शलय अहे. 
रघुवशं, कुरुवशं म्हटल्याबरोबर त्या वशंात क्रमाक्रमाने िन्माला अलेल्या ऄनेक व्यक्तींिी मािलका एकाि 
वळेी कळून येते. वणथसमूह दपी पद ऄसे म्हटल्यास ते पद ककवा वालय कानाने कळणारेि ऄसणार. तसे ते 
शलय नाही. पण समूहज्ञान मात्र वशं, कुल वगैरे प्रमाणें बुिद्धग्राह्य शलय अहे व त्या वणथसमूहज्ञानाने 
स्फोटािी ऄिभव्यक्ती होते ऄसे स्वीकारण्यात काय ऄडिण?  
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 ह्यावर स्फोट न मानणाऱयािंा अके्षप-वणथसमूह व वणथसमूहज्ञान यात फरक अहे खास, पण तुमिे 
हे वणथसमूहज्ञान भ्रम की प्रमा? म्हणिेि कशपला पहातानंा तेथे नसलेल्या रुप्यािे ज्ञान होते, त्याप्रमाणे 
वणथसमूह वस्तुतः नसूनि तसे ज्ञान होते ऄसा तो भ्रम अहे, का रुपे पहातानंा हे रुपे ऄसे ज्ञान व्हाव ेतसे 
वणथसमूह ऄसून तेथे वणथसमहूािे ज्ञान होते ऄसे ते ज्ञान प्रमा अहे. ह्यापैकी वणथसमूहज्ञान हे भ्रम दप अहे 
ऄसे म्हणाल तर भ्रमावर ईभारलेले हे स्फोटमंिदरही भ्रमि म्हणाव ेलागेल. त्यामुळे हा सवथि शबदव्यवहार 
एका प्रिंड भ्रमािा भोपळाि ठरेल व शबदप्रमाण म्हणिे खऱया ज्ञानािे साधन ऄसे म्हणताि येणार नाही. 
कारण त्यािी ईभारणीि भ्रमावर होणार. वणथसमूहज्ञान प्रमा अहे ऄसे वैयाकरणानंा तरी म्हणता येणार 
नाही कारण वणथसमूह ही वस्तु वन्ध्यापतु्र, शशशृगं आत्यादी वस्तूप्रमाणे सवथथा ऄसंभवनीय अहे ऄसे 
महाभाष्ट्यकारापंासून सवथ छोटे मोठे वैयाकरण कायम सागंत अले अहेत. िशवाय ध्वनीमुळे स्फोट दपी शबद 
ऄिभव्यक्त होतो, ऄशी वैयाकरणािंी खास प्रितज्ञा. ध्विनसमूहज्ञानाने ऄस म्हटल्यास प्रितज्ञाभगंािा दोष 
येतो. तसेि ध्विन, ध्विनसमूहज्ञान, नंतर स्फोट व नंतर ऄथथज्ञान ऄशी मधल्या ऄनुत्पादक दलालािंी 
परंपरा ईगाि वाढत गेल्याने िगऱहाआकाला म्हणिेि श्रोत्याला ऄथथज्ञान भलतेि महाग पडणार. 
 
 अता ध्विनसमूहािी अपत्ती टाळण्यासाठी क्रमाक्रमाने ईत्पन्न होणाऱया ध्वनीमुळे स्फोट क्रमाक्रमाने 
ऄिभव्यक्त होतो, ऄसा दुसरा पक्ष घेतला तर, म्हणिे ‘गाय’ ह्या शबदातील िार वणांपकैी ग्  ह्या वणाने काही 
स्फोट व्यक्त होतो नंतर अ ह्या वणाने, ह्या रीतीने सवथवणथ संपेपयंत स्फोट क्रमाक्रमाने ऄिभव्यक्त होतो, ऄसे 
मानल्यास स्फोटही सक्रम व सावयव म्हणिे भागयुक्त ठरेल व कोणतीही सावयव वस्तू नर्श्रि ऄसते ऄसा 
सावथित्रक ऄनुभव व शास्त्रमान्य िसद्धान्त ऄसल्याने स्फोट ऄिनत्य होइल. वैयाकरणािंा स्फोट तर िनत्य व 
ऄक्रम अहे. िशवाय संस्कृत कूप व सूप ककवा मराठी गाव व गाय ह्या दोन शबदात िार पैकी तीन वणथ समान 
ऄसल्याने त्या दोहोंपासून ऄिभव्यक्त होणारा स्फोट तीन ितुथांश समान म्हणून ऄथथही त्या प्रमाणात 
समान६० मानावा लागेल. तसेि वन-भवन, ऊक्ष-वृक्ष आत्यादी शबदात एकेका ऄक्षरािी वाढ ऄसल्याने मूळ 
वन, ऊक्ष ह्या शबदाचं्या ऄथात थोडी भर पडून त्यािें ऄथथ कळून येतील. पण वणांच्या समानतेवर ककवा 
कमी ऄिधक प्रमाणावर ऄथािी समानता ऄगर कमी ऄिधकपणा व्यवहारात कोठेि अढळत नाही. ते ककवा 
तशा प्रकारिे शबद सवथस्वी वगेळे६१ व त्यािें ऄथथही ऄगदी वगेळे ऄशीि वस्तुक्स्थती व सवांिा ऄनुभव अहे. 
 
 तात्पयथ, ध्वनीमुळे स्फोट एकदम ऄिभव्यक्त होतो ककवा ध्वनीप्रमाणेि क्रमाक्रमाने ऄिभव्यक्त होतो 
ह्या दोहोंपैकी कोणताि पक्ष िमत नसल्याने व या दोनपेक्षा ितसरा पक्षि संभवत६२ नसल्याने ध्वनीमुळे 
‘स्फोटािी ऄिभव्यक्ती’ हा िसद्धान्त िवसंगत म्हणनूि ऄग्राह्य अहे. 
 
 क्रमाने ईत्पन्न होणारे म्हणनूि सक्रम ध्विन, क्रमरिहत-ऄक्रम स्फोटािे ऄिभव्यिंक कसे? ह्या 
संबंधात िे अके्षप व िवकल्प वर माडंले अहेत, त्यािंा वालयपदीयात भतृथहरीने प्रत्यक्ष ईल्लखे केलेला 
नाही. तरीपण ह्या सवथ अके्षपािें िनराकरण करण्यासाठी त्याने काही दाखले िदलेले अहेत. त्याव दन हे 
अके्षप त्याने मनात गृहीत धरले ऄसाव.े वालयपदीयटीकाकारानंी त्याच्या कािरकानंा तशी अके्षप दप 
ऄवतरणे देउन त्या अके्षपाचं्या िनवारणासाठी वालयपदीयकार पुढील कािरका सागंत अहे, ऄसे म्हटले 
अहे. तसेि नंतरच्या गं्रथकारानंीही ते स्पष्टपणे माडंलेले अहेत. 
 
 ह्या सवथ अके्षपावंर भतृथहरीिे ईत्तर ऄसे कीं, ध्वनी सक्रम अहेत व स्फोट ऄक्रम अहे तथािप सक्रम 
ध्वनीनी ऄक्रम स्फोटािी ऄिभव्यक्ती होते ऄसे म्हणण्यात काही िवसंगती नाही. एखादा६३ गं्रथािा भाग ककवा 
ेोक पाठ करण्यासाठी काही िदवस रोि तो क्रमाने ऄनेकदा म्हणावा लागतो. पाठ करणाऱयाच्या 
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बुद्धीनुसार अठ दहा िदवसात तो पाठ होतो. प्रत्येक अवृत्तीच्यावळेी ेोक तोि ऄसतो. प्रत्येकवळेी तो 
पाठ होतो ऄसेही नाही ककवा तो भागाभागाने पाठ होतो ऄसेही नाही. तसेि दरवळेी ेोक नवीनही होत 
नाही. प्रत्येक अवृत्तीिे वळेी ऄजे्ञय ऄसे काही संस्कार (बुद्धीवर ठसे) ईमटतात. ि दर त्या ठशानंतर 
ेोक पाठ होतो. त्या प्रमाणेि क्रमाक्रमाने ईत्पन्न होणारे ध्वनी बदु्धीवर ठसे ईमटिवतात व पदातील 
शवेटच्या वणानंतर स्फोट ऄिभव्यक्त होतो. 
 
 तीन,६४ िार, दहा, शभंर आत्यादी संख्याचं्या ज्ञानासाठी पूवथ संख्यािें ज्ञान ईपयोगी ऄसते, तथािप 
पुढील संख्याज्ञान सखंड तुकड्यातुकड्यानंी होते ऄसे म्हणता येणार नाही. ते ऄखंड, एक दपि ऄसते. 
 
 दूरपणामुळे६५ ककवा ऄधुंक प्रकाशामुळे एखादी वस्तु एकदम स्पष्ट कळून येत नाही. िवळ गेल्यास 
िनरखून पािहल्यावर तीि वस्तु क्रमाक्रमाने स्पष्ट ऄिधक स्पष्ट, पूणथपणे समिून येते. वस्तू नवनवीन ईत्पन्न 
होत नाही ककवा भागाभागाने कळत नाही तर स्पष्ट, स्पष्टतर स्पष्टतम ऄशा प्रकारे समिून येते. ऄक्रम६६ 
स्फोटाबाबत भासणारा क्रम हा ध्वनींिाि ऄसतो. त्यािा स्वतःिा नसतो. कारण प्रितकबबािी हालिाल,६७ 
ककवा ितिे ईभट, सुंदर अकार मूळ कबबािे कधीि ऄसत नाहीत. तसा भासल्यास हा केवळ अभास, भ्रम 
ककवा ऄध्यास होय, ऄसेि म्हणणे-समिणे योग्य. व्यवहारात अपण ऄनेकदा एकािे धमथ दुसऱयावर 
लादतो ककवा तसे लादलेले भासतात पण ती वस्तुक्स्थती नव्हे. 
 
कैयटोपाध्याय मत  
 
 भतृथहरीनंतर कैयटाने महाभाष्ट्यावर िलिहलेल्या ‘प्रदीप’ टीकेत स्फोटािे संके्षपाने ईपपादन केले 
अहे व िवशषे िविारासाठी भतृथहरीच्या वालयपदीयािाि हवाला िदलेला अहे. त्याने एक नवीन मुद्दा 
माडंलेला अहे तो ऄसावणांिी ईत्पत्ती६८ माना ऄगर ऄिभव्यक्ती माना. ती क्रमाक्रमाने होत ऄसते. त्यामुळे 
वणांिा समूह कधीही शलय नाही. तरी त्या ईच्चारलेल्या सवथ वणांिे स्मरण एकाि वळेी शलय अहे. त्यामुळे 
स्मृितिवषय ऄसा िो वणथसमूह तोि शबद. त्यापासून ऄथथज्ञान होते ऄसे मानण्यात काय ऄडिण? ह्या 
अके्षपावर त्याने ऄसे ईत्तर िदले अहे की, वणथसमूहािी स्मृित शलय अहे. पण ‘नदीः’, ‘दीनः’, ‘सरः’, 
‘रसः’ आत्यािद शबदाचं्या िोड्यामंध्ये वणथसमूह एकि ऄसल्याने स्मरणािा िवषयही तोि वणथसमूह ऄसणार. 
त्यामुळे एकि ऄथथ समिून येइल. वगेळा ऄथथ कळणार नाही. पण ऄनुभव तर वगेवगेळे ऄथथ कळतात ऄसा 
अहे. स्मरणामध्ये क्रम िसाच्यातसा समिून येतोि ऄसे अढळत नाही. त्यामुळे वणांच्या क्रमभेदामुळे 
ऄथथभेद ऄसे म्हणता येणार नाही. 
 
नागोजीभट्ांिे समथसन 
 
 सतराव्या शतकात नागोिीभट्ट हे पािणनीय व्याकरणशास्त्रािे मोठे समथथक प्रकाडं िवद्वान होउन 
गेले. त्यानंी महाभाष्ट्यावर व कैयटाच्या ‘प्रदीपा’ वर ‘ईद्योत’ नावािी िवस्तृत टीका िलिहलेली अहे. 
व्याकरण व आतर शास्त्रातील ऄनेक गं्रथावर टीका व स्वतंत्रगं्रथ त्यानंी िलिहलेले अहेत. महाभाष्ट्य, 
वालयपदीय, प्रदीप ह्या टीकागं्रथात माडंलेले, त्यािप्रमाणे व्याकरणशास्त्रातील त्यानंतरच्या गं्रथकारानंी 
स्पष्ट केलेले शबदासबंंधीिे िविार व त्यावर आतर शास्ाचं्या ऄभ्यासकानंी घेतलेले अके्षप ह्या सवांिा 
परामशथ घेउन नागोिीभट्टानंी पुढीलप्रमाणे शबद-स्व दपासंबंधी िवविेन केलेले अहे. 
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 ‘ऄथथज्ञान क दन देण्यािे सामर्थयथ-ज्या सामर्थयाला प्रािीन शास्त्रात ‘शिक्त’ हा शबद  दढ केलेला 
अहे-ते ज्यावर ऄसते, त्या शबदािे स्व दप काय’-ऄसा सरळ प्रश्न त्यानंी अरंभी िविारलेला अहे. 
त्यासंबधंी प्रािीन ऄनुकूल प्रितकूल मते, अके्षप यािें िनराकरण व वैयाकरणािंा िसद्धान्त ऄशी सवथ 
पूवथसूरींच्या िविारािा संग्रह ऄसलेली सुसूत्र माडंणी ‘वैयाकरण िसद्धातं लघुमंञ् िुषा’ ह्या गं्रथातंील एका 
प्रकरणात त्यानंी केलेली अहे. 
 
 ‘गाय’ हा एक शबद. ‘गाय अणा’ हे एक वालय. त्या एका पदािा हा ऄथथ. ह्या एका वालयािा हा 
ऄथथ. ऄसे अपण नेहेमी म्हणतो, ते म्हणणे बरोबर नाही, ऄसे कधीि व कोणालाि वाटत नाही. ’ऄबािधत 
प्रतीित’ म्हणिे कधीिह बािधत-िुकींिा न ठरणारा ऄनुभव हे त्या त्या वस्तूिे स्व दप िनिश्चत ठरिवताना 
हमखास ईपयोगी पडणारे ऄसे सवथमान्य प्रमाण अहे. ह्या प्रमाणाने शबदािे ककवा वालयािे एकपण 
ऄखंडपण िनिश्चत होते. कारण वणथसमूह शलय नाही. वणथ क्रमाक्रमानेि ईच्चारले िाणार. त्यामुळे 
वणथसमूहािे एकपण ऄसे म्हणता येत नाही. म्हणून पद व वालय हे एक स्वतंत्र व ऄखंड मानल्यािशवाय 
वरील ऄनुभव ईपपन्न होत नाही. 
 
एकपणा लादलेला 
 
 ‘गाय’ हा एक शबद, ‘गाय अण’ हे एक वालय, वगैरे ईदाहरणातील एकत्व हे ध्विनसमूह दप 
शबदािे नाही तर ते ऄथािे. शबदावर लादलेले म्हणिेि गौण, औपिािरक अहे. खरे म्हणिे शबद एक 
यािा ऄथथ एकाथथबोधक ऄसाि वलत्याला ऄिभपे्रत ऄसतो. शबद हे कारण ऄसून ऄथथज्ञान हे त्यािे कायथ 
अहे. व्यवहारात ऄनेकदा कायथधमथ कारणावर लादले िातात. दहीिमिश्रत६९ िसताफळ म्हणिे साक्षात्  
ज्वरि, ऄसे वैद्य म्हणतात. येथे दहीिमिश्रत िसताफळ ह्या कारणालाि ज्वर ह्या कायाशी एक दप क दन 
टाकले अहे. त्यािप्रमाणे गाय हा एक शबद आत्यादी प्रयोग कायािे एकत्व कारणावर लादणारे म्हणून 
औपिािरकि समिाव ेऄसे ध्विनसमूहवाद्यािें म्हणणे. 
 
 ‘दहीिमिश्रत िसताफळ म्हणिे खुद्द ज्वरि’ हे म्हणणे औपिािरक अहे, ह्यािी वलत्याला व 
श्रोत्याला पूणथ िाणीव ऄसते. म्हणून दहीिमिश्रत िसताफळ खाल्ले तर हमखास ज्वर हा अिार होतो ऄसाही 
प्रयोग करता येतो. पण ज्यािंा समूह वस्तुतः कधीही शलय नाही, तसेि ज्यािंा परस्पर काहीही संबधं 
नाही, ऄशा वणांिा केवळ कक्ल्पलेला समूह म्हणिे पद व तशा वणथसमूहापासून मला ऄथथज्ञान झाले ऄसे 
कोणालाि वाटत नाही अिण तसे कोणी म्हणतही नाही. म्हणून एक पद, एक वालय हा प्रयोग औपिािरक 
म्हणणे योग्य नाही. 
 
 वशं, कुल वगैरे शबदापासून ऄनेक शकेडो वषांच्या कालातील एकाि वळेी नसलेल्या, िभन्न काळात 
होउन गेलेल्या व्यक्तींिा केवळ काल्पिनक समूह कळून येतो व त्यामुळे एक रघुवशं, एक कुरुवशं ऄसे 
एकत्वािे ज्ञान केवळ कक्ल्पत समूहाबद्दल होत ऄसते. तसेि िभन्नकालीन वणांिा कक्ल्पत समूह म्हणिेि 
पद ऄसे म्हणाव,े कक्ल्पत वणथसमूहापेक्षा वगेळे पद ककवा वालय मानण्यािी काय िरुरी अहे? 
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प्रणतबंदी उत्तर 
 
 ह्या अके्षपाला नागोिीभट्टािें प्रितबंदी ईत्तर ऄसे कीं, वणथसमूहा व्यितिरक्त पद नाही ऄसे म्हणत 
ऄसाल तर तन्तुसमूहाितिरक्त पट, पृर्थवीपरमाणसुमूहाितिरक्त घट, हे वस्तुभतू स्वतंत्र व त्या पदाथावरील 
पटत्व-घटत्व आत्यादी िाित व त्यािंा संबधं हा तरी व्यथथ पसारा कशाला मानता? अता तंतू व पट, तसेि 
परमाणू व घट याचं्यातील कायथभेद, प्रतीितभेद आत्यादीमुळे तो पदाथथ स्वतंत्र मानणे अवश्यक ऄसे म्हणाल 
तर, ऄगदी तीि क्स्थती कक्ल्पत वणथसमूह व पद अिण वालय यािें बाबतही अहे. 
 
 हे येथे िदलेले ईत्तर प्रितबदंी म्हणिे ऄडवणुकीिे अहे. मराठीत-नाक दाबनू तोंड ईघडायला 
लावणे-ऄसा वाक् प्रिार अहे तशा ईत्तराला ऄगर ऄडवणुकीला प्रितबंदी ऄसे म्हणतात. अम्ही िी गोष्ट 
मान्य केली अहे, ती गोष्ट तुम्ही मान्य करीत नाही, पण त्याि प्रकारिी दुसरी गोष्ट तुम्ही मान्य केलेली 
अहे. तेव्हा ंसमान न्यायाने ती तुम्ही मान्य केलेली गोष्ट तरी िुकीिी म्हणा ऄगर अमिे म्हणणे तरी मान्य 
करा. घट-पटािद ऄनेक-ऄवयवयुक्त पदाथथ ऄवयव-समूहापेक्षा वगेळे स्वतंत्र ऄक्स्तत्वात ऄसलेले ऄसे 
आतर शास्त्रकार मानतात. त्यािप्रमाणे वणथसमूहापेक्षा वगेळे स्वतंत्र ऄसे पद व पदसमूहापेक्षा वगेळे स्वतंत्र 
ऄसे वालय, प्रतीितभेद, कायथभेद आत्यादी कारणानंी मानणे हे समानन्यायािे होइल. नाहीतर वैषम्य हा दोष 
तुमच्या माथी बसेल. 
 
प्रत्यणभजे्ञमुळे एकपणा 
 
 प्रत्यिभज्ञा हेही कोणत्याही वस्तूिे एकत्व ठरिवण्यास ईपयोगी पडणारे प्रमाण प्रािीन दशथनकारानंी 
मान्य केलेले अहे. काही काळापूवी पािहलेली तीि ही व्यक्ती ककवा वस्तू ऄसे िे ज्ञान त्या ज्ञानाला 
प्रयिभज्ञा म्हणतात. ह्या ज्ञानामध्ये काही स्मृती तर काही प्रत्यक्ष ज्ञान ऄसते. हे प्रत्यिभज्ञा दप ज्ञान िर 
बािधत झाले नाही तर त्या व्यक्तीिे हे एकपण खरे ऄसे मानणेि योग्य. ऊग्वदेाच्या ऄगदी पिहल्या 
ऊिेमध्ये वापरलेला ऄक्ग्नशबद सध्याही वापरात अहे. तोि हा ऄक्ग्न शबद ऄशी प्रत्यिभज्ञा, ‘तोि हा’ ऄसे 
ज्ञान. शबदािे िनत्यत्व, एकत्व व ध्वनीपेक्षा वगेळेपणाि िसद्ध करीत अहे. 
 
प्रत्यणभजे्ञमुळे एकजातीयता  
 
 मी तोि ऄक्ग्नशबद वापरला, गोकवदाने िो ेोक म्हटला, तोि ेोक सुभाषनेही म्हटला. 
ऄशाप्रकारे कालभेद, देशभेद, व्यिक्तभेद ऄसूनही ‘तोि हा शबद’ ऄशी प्रत्यिभज्ञा सवांनाि िाणवते हे खरे 
अहे. त्या प्रत्यिभजे्ञमध्ये शबदािे एकत्व ऄिभपे्रत नाही. तर एकिातीयत्व म्हणिेि एक प्रकार ऄिभपे्रत 
अहे. प्रत्यिभज्ञा एकिातीयत्व दाखिवणारीही ऄसते. ईदा.-सध्या अम्ही७० तेि तादूंळ खात अहे िे पूवी 
मगध देशात खाल्ले होते; तोि हा तुझा रुपाया, िो मथुरेत घेतला होता. वरील ईदाहरणात ‘तोि हा’ ऄशी 
प्रत्यिभज्ञा अहे, पण ह्या प्रत्यिभजे्ञने त्या पदाथािे एकत्व िसद्ध होत नाही व ते बोलणाऱयाला ऄिभपे्रतही 
नाही. कारण हे ईघड अहे कीं, िे पूवी मगध देशात खाल्ले ते त्यािवळेी खलास झाले. सध्या तेि खात 
अहें, ऄसे म्हणणाऱयािा ऄिभप्राय त्या प्रकारिे, त्या िातीिे ऄसाि म्हणावा लागेल, नाहीतर हे िवधानि 
िवसंगत ठरेल. एकदा खाल्ललेे तादूंळ, ऄनेक वषानंतर पनु्हा खाणे कसे शलय होइल? तीि गोष्ट रुपायािी. 
मथुरेत काही खरेदीसाठी ईसना घेतलेला रुपाया तेथेि खिथ झाला. अता परत देत अहे तो 
त्याच्यासारखा-त्याि ककमतीिा. तात्पयथ, प्रत्यिभजे्ञमुळे सवथत्र वस्तूिे एकत्वि िसद्ध होते ऄसे म्हणता येणार 
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नाही. पण एक िातीयत्व िसद्ध होउ शकेल. तसेि, ‘तोि हा शबद’, ‘तेि हे वालय’ आत्यािद प्रत्यिभज्ञानंी 
त्या िभन्न िभन्न शबदािें ककवा वालयािें एकिातीयत्व गृहीत ऄसते, एकत्व ऄिभपे्रत नसते. कारण शबद ईत्पन्न 
झाला. शबद नष्ट झाला ह्या ऄबािधत प्रत्यक्षाने एकत्व िवसंगति ठरते. 
 
 शबद एकि ऄसतो, ह्या वैयाकरणानंी स्वीकारलेल्या िसद्धातंासंबधंी वरील अके्षपाला 
नागोिीभट्टािे ईत्तर ऄसे-प्रत्यिभजे्ञमुळे वस्तूिे एकत्व ककवा एकिातीयत्व ही िसद्ध होते हे खरे. परंतु 
एकिातीयत्वि िसद्ध होत ऄसेल, तसेि तेि ऄिभपे्रत ऄसेल तर त्याऐविी ‘त्याप्रकारिे,’ ‘तसले’ ऄसाही 
प्रयोग अपण क द शकतो व तसा प्रयोग केला तर काही िूक झाली ऄसे वलत्याला व श्रोत्यालाही िाणवत 
नाही. ईदा-वरील एकिातीयत्व दाखिवणाऱया प्रत्यिभज्ञा वालयाऐविी ‘त्याप्रकारिे तादूंळ’, ‘ऄगदी तसाि 
रुपाया’ आत्यादी प्रयोग होतात. पण शबदािे बाबतीत ‘तसाि शबद,’ ‘तसाि ेोक,’ ‘तसेि वालय’ ऄसा 
प्रयोग कधीि होत नाही, तर ‘तोि शबद’, ‘तोि ेोक’, ‘तेि वालय’ ऄसाि प्रयोग हमखास होत ऄसतो. 
त्यामुळे शबदासंबधंीिी प्रत्यिभज्ञा एकत्वि िसद्ध करीत अहे. तेथे एकिातीयत्व ऄिभपे्रत नाही. 
 
 ऄशारीतीने ऄबािधतप्रतीित व प्रत्यिभज्ञा ह्या प्रमाणानंी शबदािे एकत्व िसद्ध झाल्यावर ओघानेि 
त्यािे िनत्यत्व, ऄखंडत्व ही िसद्ध होते, ऄसे नागोिीभट्टािें प्रितपादन अहे. ऄनािदकालापासून अिपयंत 
तो तो शबद एकि एक ऄगदी ऄबािधत अहे. त्यािी ऄिभव्यक्ती िविशष्ट ध्वनीने वळेोवळेी भले होत ऄसो. 
ईत्पत्ती अिण नाश, हे नर्श्र भाव-पदाथांिे अिद ऄतं, शबदाबाबत लागिू नाहीत. त्यामुळे अिपयंत७१ 
िसाच्या तसा ऄसलेला तो तो शबद त्यािा भिवष्ट्यकाळी नाश तरी कोण क द शकणार? 
 
शब्दस्वरूपासंबंधी णसद्धांत 
 
 क्रमाक्रमाने ईत्पन्न होणाऱया ध्वनीमुळे ऄिभव्यक्त होणारा, वलत्याच्या व श्रोत्याच्या बदु्धीमध्ये पूवीि 
ऄसलेला, ऄनािदकाळापासून लोकव्यवहारात गंगाप्रवाहाप्रमाणे प्रवाहिनत्य ऄसलेला तो शबद, ऄसे 
शबदािे स्व दपलक्षण महाभाष्ट्यकारापंासून नागोिीभट्टापयंत ऄनेक वैयाकरणानंी िनिश्चत केलेले अहे. 
ऄिभव्यिंक ध्विनसमूहालाही शबद ऄसा व्यवहार औपिािरकपणे केला िातो. पण ऄथथबोधक शबद हा 
ईच्चारलेल्या ध्वनींनी ऄिभव्यक्त होणारा स्फोट हाि होय व त्या स्फोटालाि शबद हा व्यवहार खऱया ऄथाने 
योग्य होय, ऄसा वैयाकरणािंा िसद्धातं अहे.  
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४. शब्द, वाणी व स्फोट 
 
वाणीिे िार प्रकार 
 
 शबद िनत्य व कायथ ऄशा दोन प्रकारिा अहे, ऄसे महाभाष्ट्यकार१ म्हणतात तर भतृथहरीने२ पश्यन्ती, 
मध्यगा व वैखरी ऄसे वाणीिे तीन भेद सािंगतलेले अहेत. नंतरच्या वैयाकरणानंी३ ‘परा’ ही वरील तीन 
पेक्षा ऄत्यंत सूक्ष्म वाणी ऄिधक मानलेली अहे. ऄशा रीतीने शबदािे म्हणिेि वाणीिे दोन, तीन, िार ऄसे 
प्रकार क्रमाने वाढत गेलेले अहेत. महाभाष्ट्यकारानंी शबदस्व दपे दोन ऄसे म्हटले अहे. ती दोन कोणती? 
व्याकरणशास्त्राच्या प्रिक्रयेनुसार मूळ धातूपासून ऄगर शबदापासून िनरिनराळे प्रत्यय िोडून, अदेश, 
अगम, आत्यादी काये क दन क्रमाक्रमाने तयार होत िाणारा, केवळ शास्त्रप्रिक्रयेपरुता गृहीत धरलेला ऄसा 
शबद कायथ; अिण व्यवहारात व्याकरणशास्त्राच्या िन्मापूवीपासूनि ऄसलेला व ज्याला वार्चतककारानंी िसद्ध 
ऄसा शबद वापरलेला अहे, तो शबद िनत्य, ऄसा शुद्ध वास्तववादी ऄथथ गृहीत धरल्यास, भतृथहरी वगरेैनी 
सािंगतलेली िी ित्रिवध ऄगर ितुर्चवध वाणी, ह्या वाणीपेक्षा तो महाभाष्ट्यकारानंा ऄिभपे्रत ‘शबद’ ऄगदीि 
वगेळा ठरेल. कारण ित्रिवध ऄगर ितुर्चवध वाणी ह्या िवभािनात बरािसा सापं्रदाियक तत्त्वज्ञानात्मक गूढ 
ऄिभप्राय गृहीत धरलेला अहे. त्यामुळे महाभाष्ट्यकारानंी माडंलेले शबदािे दोन प्रकार व नंतरच्या 
टीकाकारानंी सािंगतलेले वाणीिे वरील तीन ऄगर िार प्रकार ह्यामध्ये िविारािा संदभथि बदलतो. 
म्हणूनि मतभेद ककवा प्रकारािंी वाढ का?ं ऄसा काहीि प्रश्न ईपक्स्थत होत नाही. पण महाभाष्ट्यकारािंा 
‘शबद’ व नंतरच्या टीकाकारािंी ‘वाणी’ ह्या दोनही शबदािंा ऄथथ सवांना एकि ऄिभपे्रत होता, ऄसे गृहीत 
धरले तर मतभेदािा प्रश्न ईपक्स्थत होइल. तथािप तो केवळ तपिशलातील फरक ऄसल्याने नंतरच्या 
टीकाकारानंी ईपपत्ती देउन मान्य केलेल्या िसद्धान्ताला बाधक ठरणार नाही. िनत्य-ऄिनत्य ककवा व्यक्त-
ऄव्यक्त, ऄसे वाणीिे मुख्य दोन प्रकार. त्यात ऄव्यक्त वाणीिा एकि प्रकार भाष्ट्यकारानंी सािंगतला. 
भतृथहरी, ऄव्यक्त वाणी दोन प्रकारिी, तर नागोिी भट्ट तीन प्रकारिी सागंतात. व त्याबद्दल काही ऄनुभव 
तर काही पारंपािरक ईपपत्ती देतात.४ योगािद ऄन्य शासे्त्र व शवैादी अगमाचं्या िविारसरणीिा काही 
पिरणाम ह्या वाणीच्या िवभागाबाबत झाला ऄसावा ऄशी शलयता अहे. 
 
मतभेद नाहीि 
 
 सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर. सूक्ष्म व व्यक्त ऄशी िार प्रकारिी वाणी अहे. त्यानंा ऄनुक्रमे परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा व वैखरी ऄशी नावं ेप्रािीन शास्त्रकारानंी िदलेली अहेत. पैकी परावाणी नादब्रह्मस्व दप ऄसून सवथ 
शबद दप प्रपंिािे िनिमत्तकारण व ईपादानकारण ऄसते. हा साराि शबद दप प्रपंि म्हणिे िववतथ-केवळ 
अभासि ऄसल्याने हे नादब्रह्म ईपादान कारण ऄसूनही कायम ऄिवकृति राहते. त्याच्यामध्ये कसलाि 
पिरणाम ककवा बदल होत नाही. ते शबदतत्त्व; ऄक्षर, ऄनािद, ऄनन्त, िनष्ट्पंद, कूटस्थ, 
षट भाविवकाररिहत५ ऄसते, म्हणून ते कोणत्याही तऱहेने व्याकरणािा िवषय होउ शकत नाही. 
वालयपदीयाच्या पिहल्या काडंातील पिहल्या ेोकात६ भतृथहरीने ह्याि शबदतत्त्वािे वणथन व त्या 
शबदतत्त्वािा वस्तुिनदेश व तदू्रपमंगलही केलेले अहे, ऄसे टीकाकारािें प्रितपादन अहे. ह्याि काण्डात 
पुढे एका कािरकेत७ व्याकरणशास्त्रािा िवषय ऄसलेले ऄसे वाणीिे तीन प्रकार–पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी 
ऄसे–सािंगतले अहेत. ह्या कािरकेत व्याकरणशास्त्रािा िवषय ऄशा वाणीिाि ईल्लेख करावयािा ऄसल्याने 
व परा वाणी व्याकरण-िवषय नसल्याने भतृथहरीने ितिा नामिनदेश केलेला नाही, पण पिहल्या ेोकात त्या 



 अनुक्रमणणका 

वाणीिा ऄन्य शबदात ईल्लखे केला अहे. त्यामुळे वाणीच्या प्रकाराबाबत कसलेही मतभेद नाहीत, ऄसे 
प्रािीन पारंपािरक टीकाकारािें म्हणणे अहे. 
 
प्रािीन आधार देण्यािा प्रयत्न 
 
 मात्र ह्या िार वाणींिी ऄंधुकशीही कल्पना महाभाष्ट्यकारानंा ऄसावी, ऄसे वाटत नाही. 
महाभाष्ट्याच्या पिहल्या अििकामध्ये महाभाष्ट्यकारानंी व्याकरणाभ्यासािे फायदे पटवनू देण्यासाठी 
वदेातील काही मतं्र देउन त्या मंत्रािें िववरण केलेले अहे. त्यातील एका मतं्रात८ वाणीिे तीन भाग गुहेत 
गुप्त ऄसून माणसे फक्त िवथाि भाग बोलतात आत्यािद वणथन अहे. खरे तर, िर महाभाष्ट्यकारानंा नवीन 
टीकाकारानंी सािंगतलेल्या वाणीच्या िार प्रकारािंी ऄगदी ऄंधुक िाणीव ऄसती तरी त्यानंी तो मंत्र त्या 
िार प्रकारािें वणथन करणारा अहे ऄसे िववरण ि दर केले ऄसते. त्यानंा ते सहि शलय झाले ऄसते. 
कारण आतर९ वदेभाष्ट्यामध्ये तसेि िववरण सदर मंत्रािे केलेले अहे. पण महाभाष्ट्यकार तेथे, तीन िहस्से, 
िवथा िहस्सा ऄसा नुसता शबदशः ऄथथ देतात. स्वतः नागोिीभट्ट१० मात्र त्या महाभाष्ट्यावरील प्रदीपात 
‘ककवा येथे मंत्रात परा वगैरे वाणीिाही संदभथ समिावा’ ऄसे म्हणतात. तात्पयथ, हे वाणीिे िार प्रकार नवीन 
टीकाकारानंी ऄन्य शास्ाचं्या ससं्कारानेि नव्याने व्याकरण शास्त्रात माडंलेले ऄसाव.े भतृथहरीने 
वालयपदीयात पश्यान्ती, मध्यमा अिण वैखरी ह्या तीन भेदािंाि ईल्लखे केला अहे. िशवाय मध्यमा ह्या 
शबदािा प्रिसद्ध ऄथथ पािहल्यास व तो शबद वाणीच्या मध्यमा प्रकाराला ऄन्वथथ म्हणनू िदला ऄसण्यािीि 
ऄिधक शलयता गृहीत धरल्यास, त्यालाही ‘परा’ ह्या वाणीच्या प्रकारािी कल्पना नसावी ऄसे वाटते. िार 
प्रकार मानणाऱया टीकाकारानंी व ऄवािीन गं्रथकारानंी मात्र अपले वाणीिे िवभािन नव े नाही, प्रािीन 
परंपरेिा त्याला भक्कम अधार अहे ऄसे दाखिवण्यािा प्रयत्न केलेला अहे. नव्या कल्पनानंा ऄसा िुन्या 
परंपरेिा अधार िमळवण्यािा प्रयत्न प्रािीन वाङ मयातं सवथत्र अढळते. व त्या प्रवृत्तीसंबधंी काही िविार 
पूवी प.ृ ४४, ४५ माडंलेले अहेत, ते येथेही लागू पडतील. 
 
िार वाणींिी स्वरूपे 
 
 िार-वाणींसंबधंी िवविेन नागोिी भट्टानंी िवस्तृत केलेले अहे. प्रपंिसार, संगीतरत्नाकार, 
महाभारत, योगशास्त्र, अगमगं्रथ आत्यादींिा अधार घेउन त्यानंी ते िवविेन केलेले ऄसावे. ते ऄसे- 
 
 परा - मूलाधारिक्रामध्ये ऄसलेल्या वायूवर ससं्कार करणारी व मूलाधाराति ऄसणारी ही वाणी; 
िनश्चल, ऄत्यतं सूक्ष्म, कबदु दप ऄसते. योगी लोकाचं्या समािध ऄवस्थेत िनर्चवकल्पक ज्ञानािा ही वाणी 
िवषय ऄसते. 
 
 पश्यन्ती - मूलाधारातील परा वाणीने पे्ररणा िदलेला वायू नािभकमलापयंत येतो. त्या वायनेू 
नािभिक्रात ऄसणारी वाणी ऄिभव्यक्त होते. केवळ मनानेि ितिे ज्ञान होते. तीि पश्यन्ती वाणी होय. 
पश्यन्ती वाणीसुद्धा ब्रह्म दप ऄसून ती फक्त योगी लोकानंाि समािध ऄवस्थेति सिवकल्पक ज्ञानाने समिून 
येते. 
 
 मध्यमा - त्यानंतर तोि वायू हृदयापयंत येतो व तेथील वाणीला तो ऄिभव्यक्त करतो. तीि मध्यमा 
वाणी होय. ही सूक्ष्म ऄसते म्हणून दुसऱयाला ऐकू येत नाही. पण बोलू आक्च्छणाऱया वलत्यािे मनात ते ते 
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‘गाय अण’ आत्यादी िवशषे शबद ह्या वाणीने ऄिभव्यक्त होउन फक्त वलत्यालाि कळतात. िप करताना 
ऄगर मनातल्या मनात वािताना ही वाणी फक्त ज्यािी त्याला मनानेि कळते. ही वाणी म्हणिेि 
वैयाकरणािंा स्फोट दप शबद होय. 
 
 वैखरी - त्यानंतर तो वायू मुखापयंत येतो. टाळ्याला थडकून वणोच् िाराच्या कंठतालु आत्यादी 
िठकाणी परतून ते ते वणथ व्यक्त करतो. ते वणथ दुसऱयाला ऐकू येतात. 
 
कितनशील णजज्ञासंूिा मागस  
 
 वरील िार वाणींिे वणथन बरेिसे सापं्रदाियक व साकेंितक ऄसे वाटण्यािी शलयता अहे. शवेटच्या 
दोन म्हणिे मध्यमा व वैखरी यािें वणथन सवांच्या रोिच्या ऄनुभवाला येणारे अहे. पण त्या पूवीच्या दोन 
वाणींिे ऄक्स्तत्व व स्व दप अपल्या दैनंिदन ऄनुभवात कधीि येत नाही, म्हणून नाकारणे ककवा त्याबाबत 
अपली ऄपात्रता व्यक्त क दन प्रािीन परंपरा िशीच्या तशी मान्य करणे, ह्या दोन मागांपकैी कोणता तरी 
एक मागथ बहुतेक लोक ऄनुसरतात. पण हे दोन्ही मागथ ऄगदी टोकािे ऄसल्याने समतोल िविारसरणीला 
पसंत पडत नाहीत, कारण वरील दोन मागांपेक्षा ितसराही एक मध्यम मागथ अहे. िो कितनशील पण 
िोखंदळ ििज्ञासू ऄनुसरतात. तो म्हणिे नवीन िवज्ञान. व सध्याच्या िवज्ञानयुगात ह्यासंबंधी पुष्ट्कळि 
ऄनुकूलताही अहे. कदािित त्या दृष्टीने कोणी ऄभ्यासूनी प्रयत्न क दन काही िनणथयही िमळिवले ऄसतील 
ऄगर प्रयोग िालू ऄसतील. (लेखकाच्या अवालयाबाहेरील ती िवषय ऄसल्याने त्या बाबत येथे फक्त दु दन 
ईल्लेख केलेला अहे. कारण ‘िवभषूण मौनमपक्ण्डतानाम् ’) 
 
स्फोट-व्याकरणशास्त्रािा खास णवशेष 
 
 वाणीिे भेद या िवषयािे िवविेन येथपयंत झाले. अता मध्यमा वाणी ििला ऄथथबोधक शबद दप 
स्फोट ऄसे वैयाकरणानंी नाव िदले अहे व िो स्फोट हा पािणनीय व्याकरणशास्त्रािा खासा िवषय मानला 
गेलेला अहे, त्यािे प्रकार व त्यािंी स्व दपे यासबंंधी िविार करावयािा अहे. 
 
‘स्फोट’ शब्दािी व्युत्पत्ती 
 
 स्फोट शबदािी व्युत्पत्ती सवथदशथनसंग्रहात११ िदलेली अढळते. तेथे तो शबद दोन प्रकारे िसद्ध 
केलेला अहे – (१) ‘स्फुयते व्यज्यते वणःै आित स्फोटः’ िो ध्वनींनी व्यक्त होतो तो स्फोट. 
 
 (२) ‘स्फुटित ऄस्मादथथः आित स्फोटः’ ज्याच्यामुळे ऄथथ कळून येतो तो स्फोट. पिहल्या व्युत्पत्तीमध्ये 
त्याच्या ऄिभव्यक्तीिे कारण ध्वनी ऄध्याहृत अहेत व तो स्फुट  धातूला कमथ या ऄथी ऄच्  प्रत्यय िोडून 
बनवलेला अहे, तर दुसऱया व्युत्पत्तीमध्ये त्यािे प्रयोिन फल-ऄथाज्ञान-हे ऄध्याहृत अहे व तो ऄपादान 
या ऄथी ऄच्  प्रत्यय िोडून बनवलेला अहे. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणणका 

प्रािीन उले्लख- 
 
 स्फोट शबदािा सध्या ईपलबध िुन्यात िुना ईल्लखे पािणनीच्या सूत्रात१२ अढळतो. मात्र तो तेथे 
स्फोटायन या ऊिषनामातील पूवथभागाच्या स्व दपात अहे. गवाग्रम्  आत्यादी  दपाचं्या संदभात त्या सूत्रात 
त्यािा ईल्लेख केलेला अहे. स्फोटायन शबदामध्ये स्फोट व ऄयन ककवा अयन ऄसे दोन िवभाग अहेत. ह्या 
सूत्रात ऄसलेले न्या ऊषींिे हे नाव बारशािे म्हणिे अइविडलानंी ठेवलेले ऄसे अहे का स्फोट िसद्धातंािा 
तो अद्य प्रणेता म्हणनू नंतर टोपणनावासारखे वापरलेले अहे, ऄगर स्फोट नावाच्या कोणा माणसाच्या 
कुळात िन्मलेला म्हणनू गोत्रापत्य१३ ह्या ऄथी स्फौटायन हे नाव मुळिे ऄसून ईच्चार सौकयासाठी ऄनेक 
िपढ्यानंतर स्फोटायन ऄसे थोडेसे बदलले गेले, ह्याबद्दल िनणायक परुावा ईपलबध नाही. बाराव्या 
शतकात म्हणिे पािणनीनंतर सुमारे सतराश े वषांनी हरदत्ताने िलिहलेली (कािशका ह्या 
पािणनीसूत्रवृत्तीवरील) पदमंिरीनामक टीका म्हणते१४ की, स्फोट ह्या िसद्धातंािा अद्य प्रणेता म्हणनू ह्या 
ऊषीला स्फोटायन ऄसे नाव पडले होते. तसेि सतराव्या शतकातील महावैयाकरण नागोिीभट्ट, 
‘स्फोटवाद’ ह्या गं्रथाच्या शवेटी ‘स्फोटायनऊषींिे१५ मत मी ह्या गं्रथात माडंलेले अहे.,’ ऄसे म्हणतात. हे 
दोनही ईल्लखे ऄनेक शतकाचं्या नंतरिे अहेत. तसेि त्या पूवीच्या कोणत्याही स्वतंत्र ककवा टीकागं्रथात 
त्याबाबत काहीि ईल्लखे नाहीत. त्यामुळे नंतरच्या वैयाकरणानंी िवशषे शास्त्रीय ऄथी  दढ केलेल्या ‘स्फोट’ 
ह्या शबदाशी पूवथभाग तंतोतंत सारखा अढळून अल्याने व कोणत्याही नवीन कल्पनेला ऄिधकािधक 
िुन्यािा अधार दाखिवण्यािी व त्यायोगे अपली कल्पना केवळ स्वकक्ल्पत नाही, शकेडो वष े ऄभ्यासू 
िवद्वानाचं्या अके्षप-प्रत्याके्षपाचं्या ऄक्ग्निदव्यातून िटकलेली ऄशी अहे, हे दाखिवण्यािी मध्ययुगातील 
गं्रथकारािंी स्वाभािवक प्रवृित्त ऄसल्याने ह्या मध्ययुगीन स्फोट कल्पनेिे ऄितप्रािीन-पािणनीपूवथ 
स्फोटायन-ऊषींशी नाते दाखिवण्यािा खास प्रयत्न केला ऄसावा, ऄसेही ह्याबाबत म्हणता येइल. 
 
महाभाष्ट्यातील उले्लख 
 
 वार्चतककार कात्यायन ऊषींनी स्फोट ह्या शबदािा ईल्लखे कोठेि केलेला नाही. महाभाष्ट्यकारानंी 
दोन१६ सूत्राचं्या िवविेनात स्फोट शबद ऄनेक वळेा वापरलेला अहे. पण तेथे ध्वनीपेक्षा वगेळे, वणािे 
िनखळ स्व दप, हाि स्फोटशबदािा ऄथथ संदभानुसार त्यानंा ऄिभपे्रत ऄसावा ऄसे संदभथ व टीकाकारािें 
िवविेनाव दन िदसून येते. ‘ऄथथबोधक बिुद्धस्थ शबद म्हणिे स्फोट’ हा नवीन टीकाकारानंी स्वीकारलेला 
ऄथथ तेथे ऄिभपे्रत नाही. िशवाय स्फोट ह्या शबदािा ‘ऄथथबोधक िनत्य शबद’ हा ऄथथ महाभाष्ट्यकारानंा माहीत 
ऄसता ऄगर त्या ऄथी तो शबद  दढ करण्यास योग्य त्यानंा वाटता तर शबदस्व दप-िवविेनात-िे त्यानंी 
ऄनेक१७ िठकाणी केले अहे तेथे -हा रेखीव व ऄिभपे्रत ऄथथ देणारा शबद ऄवश्यि वापरला ऄसता. मात्र 
महाभाष्ट्यकारानंा स्फोट हा शबद नवीन टीकारानंी  दढ केलेल्या ऄथी माहीत नसला तरी त्या ऄथािी 
कल्पना पूणथ मान्य होती व ती प्राथिमक ऄथात् , काहीशा ढोबळ स्व दपात, त्यानंी दुसऱया शबदानंी 
माडंलेलीही अहे. तीि नंतरच्या टीकारानंी, महाभाष्ट्यकारानंी ऄन्य ऄथी वापरलेल्या स्फोट शबदाशी 
िोडून देउन ह्या स्फोट-िसद्धान्ताला, शबद व ऄथथ ह्या दोनही बािंूनीं, महाभाष्ट्यकारािंा भल कम पाकठबा 
िमळिवण्यािा प्रयत्न केलेला अहे ऄसे िदसते. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणणका 

वाक्यपदीय उल् लेख 
 
 भतृथहरीने स्फोट शबद ऄनेंक१८ िठकाणी वापरलेला अहे. पण ते सवथ संदभथ पािहले तर तेथेही 
बहुतेक िठकाणी स्फोट शबदािा महाभाष्ट्यकारानंा ऄिभपे्रत-सोलीव, िनखळ वणथ हा-ऄथथि सुसंगत वाटतो. 
काही िठकाणी स्फोट शबदािा मूळ गं्रथकाराला ऄिभपे्रत ऄथथ काय ऄसावा, ऄथथबोधक िनत्य शबदस्व दप का ं
महाभाष्ट्यकारानंा ऄिभपे्रत सोलीव वणथस्व दप? ऄसा संदेह अहे. ऄथथबोधक वणथव्यंग्य, िनत्य शबद हा ऄथथ 
िेथे िनिश्चतपणे त्याला ऄिभपे्रत अहे ऄसे पूवापार संदभाव दन खात्रीनें म्हणता येते तेथे भतृथहरी शबद हा 
शबदि१९ योितो. त्यामुळे स्फोट शबदािा कैयट वगरेै नवीन वैयाकरणानंा ऄिभपे्रत अिण ‘स्फोट िसद्धान्त’ 
ह्या व्याकरणशास्त्रािे वैिशष्ट्य दाखिवणाऱया शबदानें व्यक्त होणारा-ऄथथबोधक िनत्य शबद हा-ऄथथ 
भतृथहरीला तरी त्या शबदापासून ऄिभपे्रत होता का नाही, हे िनश्चयानें सागंता येत नाही. 
 
इतर उले्लख 
 
 महाभाष्ट्यावर प्रदीप नावािी कैयट या महावैयाकरणाने ऄकराव्या शतकात िलिहलेली टीका 
प्रिसद्ध अहे. तो मात्र वणापेक्षा वगेळा, वणांनी ऄिभव्यक्त होणारा स्फोट हाि शबद व तोि ऄथथबोधक ऄसा 
वैयाकरणािंा िसद्धातं अहे व वालयपदीयात त्यािे िवस्तारानें समथथन केले अहे ऄसे स्पष्ट म्हणतो२० तसेि 
श्रीमदाद्यशकंरािायानी शारीरक-भाष्ट्यातं२१, कुमािरलभट्टानी ेोक वार्चतकात२२ त्यािप्रमाणे आतरही ऄनेक 
गं्रथकारानंी स्फोट शबदािा ईल्लेख व्याकरणशास्त्रीय  दढ ऄथी िनिश्चतपणे केलेला अहे. त्यामुळे भतृथहरी 
नंतर हा शबद त्या िवशषे ऄथी  दढ झाला ऄसावा व त्या एकाि ऄथी तो नंतर वापरात रािहला ऄसावा व 
महाभाष्ट्यकारािंा ऄिभपे्रत ऄथथ पूणथपणे बािूला पडला ऄसावा ऄसा स्फोट शबदाच्या ईपयोगासबंंधी व 
िवशषेऄथासबंंधी अढावा सागंता येइल. 
 
अन्य अथस 
 
 वैद्यक२३, महाभारत२४ वगैरे वाङ मयात, स्फोट शबदािा फोड (त्विेिा एक दोष), व्यक्तपणा, 
अिवभाव आत्यादी ऄथीही वापर अढळतो. व तो स्फुट  धातूच्या ऄथाशी िुळणाराही अहे. पण 
संस्कृतमधील शास्त्रीय वाङ मयातं मात्र गेली सुमारे बाराश ेवष ेत्यािा  दढ ऄथथ ‘िनत्यशबद’ हा एकि अहे. 
 
स्फोटािे भेद 
 
 वैयाकरणानंी स्फोटािे अठ भेद मानलेले अहेत. ते पुढीलप्रमाणे- (१) वणथस्फोट (२) पदस्फोट 
(३) वालयस्फोट (४) ऄखंड पदस्फोट (५) ऄखंड वालयस्फोट (६) वणथिाितस्फोट (७) पदिाितस्फोट व 
(८) वालयिाितस्फोट. ह्या प्रकारािंी ईपपत्ती पढुीलप्रमाणे- 
 
वणसस्फोट 
 
 व्याकरण शास्त्रामध्ये एकवणथ दप ऄनेक प्रकृित, प्रत्यय सािंगतले ऄसून शास्त्रप्रिक्रयेपुरता त्या त्या 
वणांना कक्ल्पत ऄथथ ऄसतो, ऄसा शास्त्रप्रिक्रयेपुरता ईपयोगी वणथस्फोट मानलेला अहे. व्यवहारात काही 
एकवणथ दप शबदही ऄथथबोधक ऄसतात, त्या िठकाणीही हा पक्ष संभवतो. 
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पदस्फोट 
 
 प्रकृितप्रत्ययािें ऄथथबोधकत्व शास्त्रात केवळ प्रिक्रयेस ईपयोगी म्हणून कक्ल्पति ऄसते. प्रत्यक्ष 
व्यवहारात ‘घटेन’ हे सपूंणथ पदि ऄथथबोधक समिून येते. व्यवहारात प्रकृितप्रत्ययिवभागािंी कल्पना 
नसते. व ती करणेही शलय नाही. कारण ‘घटे’ ही प्रकृित व ‘न’ हा प्रत्यय ककवा ‘घट ’ ही प्रकृित व ‘एन’ हा 
प्रत्यय ऄशासारखी कोणतीही कल्पना केल्यास ती शास्त्राशी ककवा व्यवहाराशीही िमणार नाही. संपूणथ 
‘घटेन’ ह्या पदातील प्रकृितभाग केवढा ह्याबाबत ऄनेक िवकल्प शलय अहेत. त्यापैकी कोणता िवकल्प 
प्रमाण व कोणता िवकल्प ऄप्रमाण हे ठरिवण्यास काहीि िविनगमक नसल्याने अिण िनरिनराळ्या२५ 
व्याकरणकारानंीही ऄनेक शबदात प्रकृितप्रत्ययिवभाग िभन्न िभन्न मानलेले ऄसल्याने त्यात एक दपता येणे 
शलय नाही. िशवाय ऄगदी मोिलया व्याकरणाभ्यासकापेक्षा हिारो पटींनी ऄसलेल्या तमाम लोकानंा 
प्रकृितप्रत्यय आत्यािद कल्पना स्वप्नातही शलय नाही. पण त्यानंा त्या त्या पदापासून एकि एक ऄथथ समिून 
येतो व त्यािंा भाषाव्यवहार कुठेि ऄडखळत नाही ककवा ऄडतही नाही. त्यामुळे एक एक पद म्हणिे काही 
िविशष्ट क्रमाने ईच्चारल्या िाणाऱया ऄनेक वणांपासून व्यक्त होणारा शबद, तोि ऄथथबोधक पद दप स्फोट 
होय. 
 
वाक्यस्फोट 
 
 व्याकरणशास्त्रातील प्रकृितप्रत्ययिवभाग हा रेखागवयन्यायाप्रमाणे केवळ समिुतीसाठीि ऄसतो. 
व्यवहारात त्याला काहीि महत्त्व नाही व व्यवहार हाि भाषेिा एकमेव िनकष म्हणून पदस्फोट-पक्षािे 
समथथन केल्यास त्याि अधारावर म्हणिे व्यवहार ह्या िनकषावर पदस्फोट पक्षाच्या पायाखालील वाळूही 
िनघून िाते व तो पक्षही गडगडतो. कारण व्यवहार, वालयानंीि िालू ऄसतो. कोशाप्रमाणे केवळ शबद-
संग्रह म्हणिे व्यवहार नाही. वाङ मयातंही वालय हाि भाषेिा मुख्य घटक ऄसतो. म्हणिेि व्यवहारात व 
वाङ मयात वालयि ऄथथबोधक म्हणून सवथमान्य ऄसते. िशवाय काही वालये ऄशी ऄसतात की त्यामध्येही 
पदिवभाग कळति नाही. ज्या व्याकरणाने पदिवभागािी कल्पना अपण करणार, त्या व्याकरणामध्येसुद्धा 
त्याबाबत एक दपता नसते. ईदा. ‘हरेऽव’, ‘िवष्ट्णोऽव’, ‘सोऽक्स्त’, ‘दधीदम् ’ आत्यादी संस्कृत वालयामध्ये 
ईच्चाराचं्या ओघात संिधिनयमानुसार मूळ पदे बदलतात. काही वणांिा लोप होतो. संस्कृतप्रमाणे आतरही 
भाषामंधून वालयामध्ये ऄसे पदािें बदल, िवकार झालेले अढळतात. ऄशा वालयामध्ये पदिवभागािें ज्ञान व 
त्यापासून पदािे ऄथथज्ञान व नंतर वालयाथथज्ञान हे शलय नसते. िशवाय वक्ता िलदीने बोलत ऄसतो व 
श्रोत्याला लगेि वालयािा ऄथथ ऄलग पदज्ञानािशवाय समिून येतो. परभाषािशक्षणाच्या ऄगदी प्राथिमक 
ऄवस्थेत िरी पदभेद, पदाथथज्ञान ऄशा कृित्रम रीतीने क्रमाक्रमाने वालयाथांिे ज्ञान होत ऄसले, तरी 
रोिच्या सरावाने त्या सवथ गोष्टी आतलया िलदीने होतात की, िविेिे बटण दाबले, िदव्यािा प्रकाश पडला, 
ऄंधार नाहीसा झाला व सवथ वस्तु िदसल्या, ह्या सवथ गोष्टींप्रमाणे त्यात क्रमािी िाणीवही होत नाही. त्यामुळे 
संपूणथ वालयि ऄथांत् , वालयस्फोटि ऄथथबोधक. पद व पदस्फोट दोनही काल्पिनकि. 
 
 भाषेच्या ज्ञानािा मुख्य, सरळ सोपा, स्वाभािवक ईपाय म्हणिे व्यवहार. व्यवहारामध्ये वालयािंाि 
ईपयोग म्हणून बोधकता वालयालाि ऄसावी, हे िरी खरे ऄसले तरी भाषा-िशक्षणािा, व्यवहार हा एकमेव 
ईपाय नाही, तर व्याकरण, कोश, अप्त माणसािे सागंणे आत्यादी दुय्यम ईपायही त्यासाठी िुन्या 
िमान्यापासून अितागायत िालूि अहेत, ककवा त्या दुय्यम ईपायािंीि िलती व महती िदवसेंिदवस 
वाढत अहे व नवीन िवज्ञानाच्या बळावर ती ऄिधकािधक वाढति राहणार हेही खरे अहे. ह्या दुय्यम 
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ईपायामध्ये वालयाप्रमाणेि पदालाही िवशषे स्थान अहे. त्यामुळे भाषेिा मूळ व मुख्य घटक वालय की पद व 
ऄथथबोधकत्वही वालयाला का पदाला? 
 
 ‘पद-प्रकृितः संिहता’ ऄसे संिहतेिे म्हणिे ऄखंड वालयािे वणथन ककवा लक्षण िनरुक्तकारानंी२६ 
केलेले अहे. पदप्रकृित ह्या संिहतावणथन करणाऱया सामािसक पदािे िवग्रह व ऄथथ दोन संभवतात. ‘पदािन 
प्रकृितः यस्याः सा पदप्रकृितः’ ऄसा बहुव्रीिह समास. पदे ही ज्यािी मूळ ऄवस्था अहे ते ऄखंड ईच्चारलेले 
वालय म्हणिे सिंहता. ‘पदाना ंप्रकृितः पदप्रकृितः’ ऄसा षष्ठी तत्पुरुष समास. पदािी मूळ ऄवस्था म्हणिे 
ऄखंड वालय, तीि सिंहता. बहुव्रीही समास गृहीत धरल्यास भाषेिी मूळ क्स्थती म्हणिे पदे ऄसा ऄथथ होतो. 
तर तत्पुरुष समास गृहीत धरल्यास ऄखंड वालय ही मूळ ऄवस्था व पद हा नंतर कल्पनेने केलेला िवभाग 
ऄसा ऄथथ होतो. ऄथात्  ऄखंड वालय हे मूळ स्व दप ठरते. टीकाकारानंी दोन्ही ऄथथ िदलेले ऄसून 
िनरुक्तकारानंा भाषेच्या दोनही प्रकारच्या मूळ स्व दपाला मान्यता द्यावयािी होती ऄसे सुििवलेले अहे. 
 
 िनरुक्तकारानंा भाषेिे मुख्य स्व दप कोणते मान्य होते हा िवषय येथे फारसा महत्त्वािा नाही. 
टीकाकारानंी िी दोन स्व दपे ह्या वणथनातून स्पष्ट केली व त्या समन्वयी ईभय-संग्राहक भाषास्व दपानंा 
िुन्या टीकाकाराचं्या शलैीनुसार प्रािीन गं्रथकारािंी मान्यता िमळिवण्यािा यशस्वी प्रयत्न केला अहे, ती 
दोनही पद दप व वालय दप ऄशी स्व दपे भाषेिी ऄसतात हे म्हणणे पूणथपणे वस्तुक्स्थतीस ध दन अहे. अता 
वालयि मूळ व त्याला ऄथथबोधकत्व ऄसे वैयाकरण मानतात, तथािप ते कक्ल्पत पदे व त्यानंा कक्ल्पत 
ऄथथही ऄसतो, ऄसे मान्य करताति. ककबहुना त्याचं्या शास्त्रीय व्यवस्थेसाठी त्यानंा तसे मानणे 
ऄत्यावश्यकि अहे. नाहीतर शबदिसद्धीिी प्रिक्रया सागंणारे सवथ व्याकरणशास्त्रि िबनबुडािे ठरेल. फक्त ते 
सवथ कक्ल्पत अहे ऄसा त्यािंा िसद्धातं अहे. 
 
अखंड पद-स्फोट व अखंड वाक्य-स्फोट 
 
 ही प्रकृित, हा प्रत्यय, प्रत्ययािा ऄमुक ऄथथ, ऄशा व्याकरणशास्त्रातील िवधानानुंसार ज्यानंा 
शबदापासून ऄथथ कळून येतो, म्हणिेि व्याकरण, कोश आत्यादी दुय्यम ईपायानंी ज्यानंी भाषेिा ऄभ्यास 
केलेला अहे, ऄशा पिढक िवद्वानानंा पद व वालय याचं्या ऄवातंर िवभागािंी-प्रकृित, प्रत्यय, पदे 
आत्यादींिी-िाणीव रहाणारि. शास्त्राभ्यासाच्या निरेतून भाषाव्यवहाराकडे पहाणाऱयािंी निर, सामान्य 
माणसाच्या निरेप्रमाणे कोरी ऄसण्यािी शलयता कमीि. कोणत्या तरी प्रणालीिा, परंपरेिा िष्ट्मा त्याने 
घातलेला ऄसल्याने त्या त्या िष्ट्म्यािा रंग त्याला भाषेमध्ये भासणे ऄटळ. म्हणून खऱया ऄथथबोधक शबदािे 
म्हणिेि स्फोटािे स्व दप ठरिवतानंा शास्त्राभ्यासी िवद्वानापेक्षा पूवथग्रहरिहत सामान्य माणसािी कोरी स्वच्छ 
निर हेि महत्त्वािे प्रमाण स्वीकारणे ईिित. कारण त्यानंा कृित्रम व केवळ शास्त्रकक्ल्पत ऄशा िवभागािंी 
िाणि नसते. ऄशा ऄसंख्य लोकानंा, ‘हा एक शबद, हे एक वालय’ एवढीि साधी िाणीव ऄसते व त्या एका 
शबदापासून, वालयापासून ऄसे कळाले एवढेि ते म्हणतात. म्हणिेि तमाम सामान्यानंा ऄखंड पदापासून 
ककवा ऄखंड वालयापासूनि ऄथथबोध होत ऄसतो. त्यािंा भाषा-व्यवहार कोणत्याही पूवथग्रहावर ऄगर गृहीत 
कल्पनेवर अधारलेला नसतो, तो िनखळ भाषा-व्यवहार ऄसतो. म्हणून तोि प्रमाण समिून ऄखंड 
पदस्फोट ऄगर ऄखंड वालयस्फोट हे मत िसद्ध होते. 
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जाणतरूप णवशेषधमस 
 
 ‘ऄ’ वणथ एक की ऄनेक, गाय हे पद एक की ऄनेक, कोणतेही वालय एक की ऄनेक? देशभेद, 
कालभेद, ऄवस्थाभेद, संख्याभेद आत्यादी कारणानंी कोणत्याही वस्तंूिे बहुत्व ठरिवता येते. घडा ही वस्तु 
एक का ऄनेक, अकाश, िंद्र, सूयथ एक का ऄनेक? व्हराडं्यात एक घडा अहे. पलीकडील व्हराडं्यातं दोन 
घडे अहेत. कालिा घडा, गेल्या सालिा घडा, शभंर वषापूवीिा घडा, मोठा घडा, लहान घडा, ताबंडा 
घडा, काळा घडा, िुना घडा, नवा घडा, कच्चा घडा, पक्का घडा, ही घड्यािंी वणथने प्रत्यक्षाशी िुळती 
अहेत. त्या वणथनात कोठे स्थळे िभन्न, कोठे काळ िभन्न, तर कोठे ऄवस्था व संख्याभेद अहे. ह्याव दन घडा 
ही वस्तू एक नसून त्या प्रकारच्या ऄनेक वस्तू अहेत हे िसद्ध होते. घड्याच्या बाबत िसे वर ऄनेक रीतीने 
भेद दाखिवले तसे अकाश, िंद्र, सूयथ आत्यादीबद्दल दाखिवता येणार नाहीत, म्हणून ते पदाथथ प्रत्येकी एकि 
होत. वरील कारणानंी घड्यामध्ये व्यिक्तभेद िसद्ध अहे. त्या व्यक्ती ऄनेक वगेळ्या ऄसे प्रत्यक्ष ज्ञान 
सवांनाि होते व ते ज्ञान ऄबािधत ऄसते. ऄशा रीतीने व्यिक्तभेद ऄसूनही ‘घडा’ ऄसा एकि शबद सवथ 
घड्याना वापरला िातो. सवथ घडे एकाि प्रकारात ऄसल्यािी प्रिीती सवांना येते. ह्या एक दप शबदवापरास 
ऄनुगत - व्यवहार व एक दप - प्रिीतीला ऄनुगताकारप्रतीती ऄसे शबद प्रािीन शास्त्रकारानंी वापरलेले 
अहेत. हा ऄनुगत व्यवहार व ऄनुगताकारप्रतीती कधीि बािधत होत नाही म्हणून प्रमाण मानणेि योग्य. 
मग त्या व्यवहारािे अिण प्रिीतीिे कारण काय? घट व्यक्ती तर ऄनेक ऄसे ऄगदी रोकडे प्रत्यक्ष अहे. त्या 
सवथ ऄनेक घट व्यक्तींना एकत्र अणणारा घटत्व-घटपणा-हा िाित दप िवशषेधमथ सवथ घटावर ऄसावा, 
अिण घटाखेरीि आतर पदाथावर नसावा, ज्यामुळे वरील व्यवहार व प्रिीती िुळेल. 
 
 िाित हा पदाथथ न मानल्यास ऄनेक घटानंा एकत्र कोण बाधूं शकेल? व घड्यापासून कपड्यािा 
भेद तरी कसा कळून येइल? धन्याने ‘घडा अण’ ऄसे सािंगतले व िाकराने कपडा अणला तर त्या 
िाकराला दोषी ठरिवता येणार नाही. साराशं, ऄनुगतव्यवहार व ऄनुगतप्रतीतीव दन एकाि प्रकारच्या 
ऄनेक पदाथांना, एका गटात अणणारा व आतर वस्तूपासून त्या प्रकारच्या वस्तंूना ऄलग करणारा ‘िाित’ 
हा पदाथथ िसद्ध होतो. 
 
 एकाि प्रकारच्या वस्तु ऄनेक ऄसतील तर त्या सवथ वस्तंूना एकाि राशीत अणणारी िाती 
स्वीकारणे ि दर ऄसते. मात्र वस्तू एकि एक ऄसेल तर िातीिी ि दरी नाही. िसे अकाश, सूयथ, िदं्र 
आत्यादींिे बाबतीत अकाशत्व, सूयथत्व, िंद्रत्व वगैरे िाित मानण्यािी ि दरीि नाही. त्यािप्रमाणे ‘ऄ’ वणथ 
‘आ’ वणथ, ‘गाय’ हा शबद, ‘गाय अण’ हे वालय सवथ एकि एक ऄसतील तर ऄत्व, आत्व, गायशबदत्व, वगैरे 
िाती मानण्यािी ि दरीि पडणार नाही. ऄनेक ऄसतील तर मात्र तशा िाित मानणे ि दरीिे ठरेल. 
वस्तुभेदािी देश, काल, ऄवस्था, संख्या वगैरेंिा फरक ही वर िदलेली कारणे वणथ, पद, वालयािें बाबत 
लागू पडतात का?ं देवदत्तािा कालिा ऄ वणथ, िवष्ट्णुिमत्रािा अििा आ वणथ, वदेातील ऄक्ग्नशबद, 
महाभाष्ट्यातील ते वालय, मधु शबदात एक ऄ व एक ई अहे, देव शबदात दोन ऄ अहेत, ऱहस्व, दीघथ, प्लुत, 
ईदात्त, ऄनुदात्त आत्यादी वणातील भेद हे सवथ व्यवहार सवथमान्य व ऄबाधीत अहेत. त्यामुळे वणथ, पदे व 
वालये ऄनेक प्रकारिी; ऄनेक अहेत ऄसे िसद्ध होइल व त्या त्या ऄनेक वणथ, पद, वालयानंा एकत्र 
बाधंणाऱया ऄत्व, गोशबदत्व वगैरे िाती मानाव्या लागतील. 
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वणसपदवाक्य एक का अनेक 
 
 वणथ-पद-वालयािें बाबतीत नेहमी तोि हा ऄ, तोि हा ऄक्ग्नशबद, तेि हे वालय, तोि हा ेोक 
ऄशी प्रत्यिभज्ञा िाणवते. ती प्रत्यिभज्ञा प्रमाण मानल्यास वणथ, पदे, वालये एकि ठरतील व अकाशत्व, 
सूयथत्व आ. प्रमाणे ऄवणथत्व, ऄक्ग्नशबदत्व वगरेै िाित मानण्यािे कारण पडणार नाही. भेद, िनिश्चत 
ठरिवणारी वर िदलेली कारणे ऄवणादींिे ऄनेकत्व िसद्ध करतात तर प्रत्यिभज्ञा एकत्व सागंते. 
वार्चतककारानंी ह्यािवषयी िविार करतानंा प्रथम ऄकार एकि अहे ऄसे सागंनू२७ भेदािी कारणे ऄिधक 
प्रबळ ऄसल्याने ऄनेक ऄकार मानणेि योग्य व त्या सवथ ऄकारानंा एकत्र गंुफणारी ऄत्व िाती मानावी ऄसा 
िसद्धातं माडंलेला अहे. तोि हा ऄ वगैरे प्रत्यिभज्ञा, त्या िातीिा ह्या ऄथी समिावी. ऄशाप्रकारे 
सारखेपणामुळे प्रत्यिभज्ञा व्यवहारात अढळतात ऄसे महाभाष्ट्यकारानंी२८ ऄन्य िठकाणी म्हटले अहे. 
त्यानुसार तोि हा ‘ऄ’ वणथ, तोि हा ऄक्ग्नशबद, तेि हे वालय आत्यादी प्रत्यिभज्ञा ही त्या िातीिा ह्या ऄथी 
समिाव्या. 
 
वणसपदवाक्यजाती 
 
 देश, काल, ऄवस्थािदभेदाने वगेवगेळ्या ऄसलेल्या ऄनेक घटावर िशी घटत्व ही िाती ऄसते, 
तशीि देशकालािदभेदाने िभन्न ऄसलेल्या ऄनेक ऄकार, आकार, ऄक्ग्नशबद आत्यादीवरही ऄत्व वगरेै िाती 
मानणे व त्यामुळे ते सवथ एका प्रकारात समािवष्ट करणे हेि समान न्यायािे होइल, ऄसे वैयाकरणािें मत 
अहे. 
 
 घडा, वाडा, कपडा आत्यादी पदाथथ प्रत्येकी ऄसखं्य ऄसतात. व्यवहारात त्यािें ईपयोग ठरलेले 
अहेत. पाणी अणण्यासाठी घड्यािा ईपयोग, तर िनवासासाठी वाड्यािा ईपयोग, थंडी िनवारण, 
लज्जारक्षण, सौंदयथ आत्यादी कपड्यािे फायदे. हे ईपयोग त्या त्या प्रकारच्या प्रत्येक वस्तूपासून होत 
ऄसतात ही िाणीव सवांना स्वाभािवकि ऄसते. म्हणून एक घडा िनकामी झाला तर अपण दुसरा अणतो, 
पाणी अणण्यािे कामी ईपयोगी पडणे हा फायदा केवळ एका घड्यािा नसतो तर त्या प्रकारच्या-
िातीच्या-सवथि वस्तंूिा ऄसतो, ऄशी अपली खात्री ऄसते, म्हणून तर अपण त्याि िातीिी दुसरी वस्तु 
अणतो. म्हणिे िविशष्ट कामी ईपयोगी पडणे हा फायदा िरी प्रत्येकवळेी कोणत्या तरी एका व्यक्तीकडून 
होत ऄसला तरी केवळ एका व्यक्तीशी मयािदत नसून त्या प्रकारच्या सवथ व्यक्तीशीि संबिंधत अहे, 
म्हणिेि त्या िलानयन कायािी, फायद्यािी, ईपयोगािी ऄवच्छेदक म्हणिेि ऄगदी काटेकोर 
प्रयोिककारण व्यक्ती नसून िाती अहे, ऄसेि म्हणाव ेलागेल. प्रािीन शास्त्रीय पिरभाषेत थोडलयात ऄसे 
म्हणता येइल की िलानयन दप कायािे कारण िरी व्यिक्तशः तो तो घट ऄसला तरी त्या कायािी 
कारणता, घटत्वाने ऄवक्च्छन्न (काटेकोरपणे मयािदत) अहे. त्यामुळे घटत्व-धमथयुक्त कोणतीही व्यक्ती ते 
कायथ क द शकेल. समान न्यायाने म्हणिे ऄगदी याबरहुकूम, शबदािें बाबतीतही ऄसे म्हणता येइल कीं, 
‘घडा’ हा शबद एकि एक नाही. देश, काल, व्यक्ती आत्यादींच्या फरकामुळे ते बहुत अहेत. पण त्या 
सवांपासून समान ऄथथबोध मात्र सवांनाि होत ऄसतो. तेव्हा ऄथथबोधािे प्रयोिक कोणतातरी एकि एक 
‘घडा’ शबद नसून ‘घडा’ शबदावर राहणारी ‘घडा’ शबदत्व ही िाती अहे, हे म्हणणे व्यवहाराशी सुसंगत व 
सुटसुटीत२९ पणािे ठरेल. 
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 ‘घडा’ शबदत्व ही िाती का मानावी लागते ह्यासबंंधी िवविेन वर केलेले अहे. अता ती िातीि 
ऄथथबोधािे खरे कारण ऄसा वैयाकरणािंा िसद्धातं व्यवहाराशी सुसंगत व लाघवािा अहे ह्या वरील 
िवधानािे िवविेन येणेप्रमाणे- 
 
 घडा पाणी अणण्यासाठी, पाणी भ दन ठेवण्यासाठी ईपयोगी पडतो, ऄसे िेव्हा अपण म्हणतो, 
तेव्हा त्या वालयातील घडा शबदािा ऄथथ कोणतातरी एक घडा ऄसा नसतो तर यच्चयावत्  सवथ घडे म्हणिेि 
‘घडापण’ ऄसणाऱया सवथ वस्तू हा त्या शबदािा ऄथथ ऄसतो; तर ‘मािघरातील घडा घेउन ये’ ह्या 
वालयातील ‘घडा’ शबद एका ठरािवक घडा-व्यक्तीिाि बोधक ऄसतो. शास्त्रीय भाषेत ऄसे म्हणता येइल 
की, पिहल्या वालयातील ‘घडा’ शबद िाितवािक तर दुसऱया वालयातील घडा शबद व्यितवािक अहे. 
बोलणाऱयािा हा एकाि शबदापासून वगेवगेळा ऄिभप्राय संदभानुसार िाणकार श्रोत्याला साहििकपणे 
कळून येतो. अता पिहल्या वालयातील घडा शबद िाितवािक नसून दुसऱया वालयातील ‘घडा’ शबदाप्रमाणे 
रामा कंुभाराने घडवलेल्या कोणत्यातरी एकाि घड्यािा वािक अहे, ऄसे समिल्यास, रामकंुभाराने 
घडिवलेले आतर घडे, तसेि गोराकंुभार, गोंदाकंुभार वगैरेनी घडिवलेले ऄसंख्य घडेही पाणी 
अणण्यासाठी व साठिवण्यासाठी ईपयोगी पडतात, ही कल्पना त्या वालयाने येणारि नाही. त्यामुळे हा 
घडा ईपयोगी  पडतो, हा घडा ईपयोगी पडतो ऄसे शृगंग्रािहकया प्रत्येक घड्यािी ईपयुक्तता प्रत्येक वळेी 
सागंावी लागेल, व ते सागंणे हे काम, घडे व्यक्ती, भतू-वतथमानभिवष्ट्यकालीन ऄसंख्य ऄसल्याने 
व्याकरणाच्या प्रित-पदपाठाप्रमाणे एका संपूणथ अयुष्ट्यातही पुरे होणार नाही. पण तोि शबद िाितवािक 
घेतला तर ऄगदी सुटसुटीतपणे यच्चयावत घड्यािंा ईपयोग, एका वालयात सहि सागंता येइल. सवथ 
समावशेक िवधानाच्या ह्या सुटसुटीतपणालाि शास्त्रकारानंी लाघव ऄसा शबद वापरलेला अहे. साराशं, 
संदभानुसार ऄनेक वालयातील घडा शबद िाितबोधक ऄसल्यािे समिते व तसे समिणे हे लाघवही अहे, 
हे ऄथाबाबतच्या वरील िवविेनाव दन समिून येइल. 
 
 हेि धोरण शबदाबाबतही लागू पडते. घडा हा शबद, बुडाला िनमुळते, मध्यभागी पसरट तर ऄरंुद 
तोंडािे भाडें ह्या ऄथािा (वस्तूिा) बोधक ऄसे, व्यवहार, कोश वाङ मय आत्यादी मागाने अपणाला समिून 
येते. घडा हा शबद एकि नसून, काल, देश, व्यिक्त आत्यादी भेदामुळे ते ऄनन्त अहेत हे अपण वर 
पािहलेलेि अहे. अता िविशष्ट काळातील, िविशष्ट देशातील व एकाि व्यक्तीने ईच्चारलेला, एखादाि 
‘घडा’ शबद वर िदलेल्या ऄथािा बोधक ऄसे िर अपण समिून िाललो तर प्रत्येक घडा शबदासाठी 
ऄथथबोधन सामर्थयािी नवी नवी कल्पना करणे ककवा तसा अप्तोपदेश िमळवणे ि दर पडेल. व गोकवदाने 
काल ईच्चारलेला ‘घडा’ शबद िविशष्ट ऄथािा बोधक. तमलयाने तमलयावळेी ईच्चारलेला ‘घडा’ शबद िविशष्ट 
ऄथािा बोधक ऄशा ऄसंख्य कल्पनािंी ऄगर ऄसंख्य अप्तोपदेशािंी ि दरी भासेल. नाहीतर एका 
शबदापासून ऄथथबोध होइल, पण दुसऱयापासून तसा ऄथथबोध होणारि नाही. ऄशारीतीने व्यथथ बोिडपणा 
येइल. त्या ऐविी ‘घडा’ ह्या िातीिे सवथ शबद िविशष्ट ऄथािे बोधक, ऄसे अपण समिून िाललो तर 
केवळ एका वालयाने ककवा एका शबद-समिुतीने सवथ ‘घडा’ शबदािें िविशष्ट ऄथथबोधकत्व समिून येइल व 
िाणकार व्यक्तीस तसे समिून येतेही. तात्पयथ, घडा-शबदिाितयुक्त यच्चयावत ‘घडा’ शबद, िविशष्ट ऄथािे 
बोधक ऄसतात, ऄसे मानणे लाघव व व्यवहारातील समिुतीशी सुसंगत अहे. 
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जाणतस्फोट 
 
 िी क्स्थती ‘घडा’ शबदािी, तीि शास्त्रकारानंी कक्ल्पलेल्या एकाक्षरी प्रत्यय, धातू वगरेै या सवांिी. 
तसेि रोिच्या व्यवहारात वापरात ऄसलेल्या पदािंी व वालयािंी. कारण ‘घडा’ शबदाप्रमाणेि ते सवथ 
प्रत्येकी ऄसखं्य अहेत. म्हणून त्यािें बाबतही व्यक्तीला बोधकता देण्यापेक्षा त्या सवावर राहणारी, ऄत्व, 
ऄक्ग्नशबदत्व, तद्वालयत्व आत्यादी दप िी िाती ितलाि बोधकता देणे, व्यवहाराशी सुसंगत व 
सुटसुटीतपणािे होइल. तात्पयथ, वणथिाित, ऄखंडपदिाित व ऄखंडवालयिाित यानंाि ऄथथबोधकता व 
तेि स्फोट ऄसा िसद्धान्त वैयाकरणानंी स्वीकारलेला ऄसून वालयिाितस्फोट हाि त्यािंा ऄंितम परम 
िसद्धान्त अहे. 
 
 िर ऄिंतम परम िसद्धान्त वालयिाितस्फोटि अिण वणथस्फोट वगैरे ऄन्य सात स्फोट म्हणिे 
केवळ अभासि, तर तो अभास मानायिा तरी कशाला व त्यािा एवढा व्यथथ पसारा व बडेिाव शास्त्रात 
कशाला माडंलेला अहे? कारण व्याकरणशास्त्रािे तर प्रकृित, प्रत्यय, अगम, अदेश, पदे, वालये ह्या 
िशवाय पाउलही हालत नाही. ह्या अके्षपाला वैयाकरणािें ईत्तर ऄसे कीं, वालयिाितस्फोट हा परम-
िसद्धान्त खरा पण त्यािे ज्ञान, िहमालयािे ऄत्युच्च िशखर एकदम गाठंण्यासारखे दुःसाध्य अहे. ते िशखर 
ज्याप्रमाणे पायऱया पायऱयानंी क्रमाक्रमाने गाठणे शलय, त्याप्रमाणे वणथस्फोट वगैरे सवथ पायऱयानंी ऄंितम 
साध्य-वालयस्फोट-गाठावयािा अहे. साध्याच्या दृष्टीने साधन दप मागथ िरी खोटे ऄसले, तरी ते प्रथम 
ऄटळि ऄसतात.३० साधन व साध्य यािंा स्व दपभेद तसाि स्तरभेदही ऄसतो. स्तरभेदामुळेि एक परम 
सत्य, तर दुसरे व्यावहािरक सत्य, म्हणिेि परमाथथ  दपाने ऄसत्य ऄसते. पण वर िढण्यासाठी 
िशडीप्रमाणे ते त्यावळेेपरुते ईपयोगी ऄसते. 
 
 भगुृवल्लीमध्ये३१ भगूृने अपल्या वरुण िपत्याला ब्रह्मािे स्व दप िविारले. त्याने क्रमाक्रमाने 
ऄन्नमयािद पाि कोश सागंनू त्या द्वारा अनंदमय ब्रह्मािे ज्ञान क दन िदले. त्या पंिकोशाप्रमाणेि 
वणथस्फोटादींिी कल्पना शास्त्रकारानंी३२ केवळ पायऱया, ईपाय म्हणनू स्वीकारलेली अहे. त्यायोगे 
वालयस्फोटािे ज्ञानि ऄंितम३३ साध्य अहे, ऄसा प्रािीन व्याकरणशास्त्रािा िसद्धान्त अहे.  
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५. प्रमाण 
 
 लक्षण१ व प्रमाण ह्या दोन डोळ्यानंी कोणत्याही वस्तूिी िनिश्चती होते. पैकी लक्षण म्हणिे स्व दप. 
आतरापेंक्षा अगळेपण ठरिवणारा खासा धमथ. मागील प्रकरणात शबदस्व दपाबाबत ऄनेक शतकातील 
वाटिाल, अके्षप िनराकरण िसद्धान्त यािें िवविेन झाले. अता ऄशा ध्वनीपेक्षा वगेळ्या पण ध्वनींनी 
ऄिभव्यंग्य शबदािे प्रमाण म्हणिे ज्ञानािे साधन कोणते? शबद. ध्विन दपि ऄसतो, ऄसे मानणाऱयानंा त्या 
शबदािे प्रमाण माणसािे कान म्हणिे श्रवणेक्न्द्रय ऄसे झटकन ईत्तर देता येते. पण वैयाकरणािंा शबद 
ध्वनींनी व्यंग्य, ध्वनीपेक्षा वगेळा ऄसल्याने तेथे कान हे ज्ञानािे साधन िनकामीि अहे. 
 
महाभाष्ट्यािे कैयटकृत णववरण 
 
 महाभाष्ट्यकारानंी२ शबद दोन प्रकारिा. एक िनत्य तर दुसरा कायथ ऄसे एके िठकाणी म्हटले अहे, 
तर दुसऱया िठकाणी शबद हा कानानंी कळून येणारा, अकाशातं ऄसणारा, ध्वनींनी ऄिभव्यक्त झालेला, 
बुद्धीने िाणण्यास योग्य, ऄसे त्यािे वणथन केले अहे. ह्या शबदवणथनातील, कानानंी कळून येणारा व 
अकाशात ऄसणारा ही दोन िवशषेणे ध्विन दप शबदाच्या स्व दपाशी िुळणारी, तर ध्वनींनी ऄिभव्यक्त 
झालेला, बुद्धीने समिण्यास योग्य ही दोन िवशषेणे स्फोट दप ऄथथबोधक शबदाच्या स्व दपाशी िमणारी 
अहेत. स्फोटाच्या ह्या दोन िवशषेणापंैकी ‘प्रयोगेणािभज्विलतः’ हे िवशषेण स्फोटािे तटस्थ लक्षणे सुिवीत 
अहे. तर ‘बिुद्धिनगाह्यः’ हे िवशषेण त्यािे प्रमाण सुिवीत अहे. ऄशा रीतीने लक्षण व प्रमाण हे 
पदाथथिसद्धीिे िणु दोन डोळेि महाभाष्ट्यकारानंी येथे थोडलयांत सािंगतले अहेत. त्यापैकी ‘बिुद्धिनगाह्य’ 
ह्या िवशषेणािा ऄथथ बुद्धीने म्हणिे ज्ञानाने समिून येणारा ऄसा होइल. पण सवथि वस्तु ज्ञानानेि समिून 
येतात, म्हणिे हे िवशषेण ऄितव्याप्ति होइल. िशवाय बुिद्धिनगाह्य ह्या शबदािा ऄगदी काटेकोरपणे ऄथथ 
केला तर ‘ज्ञानाने ज्यािे िनिश्चत ज्ञान होते’ ऄसा होइल व त्यामुळे ऄिधकि गोंधळ वाढेल. हा गोंधळ 
टळावा ह्यासाठी कैयटाने महाभाष्ट्याच्या३ प्रदीप टीकेमध्ये शबदातील ऄगर वालयातील क्रमाक्रमाने 
ऐकलेल्या ऄनेक वणांच्या संस्कारासिहत त्या शबदाच्या ऄगर वालयाच्या शवेटच्या वणािे िे ज्ञान, त्या 
ज्ञानाने समिून येणारा म्हणिेि ऄन्त्यवणथ-ज्ञानाने ज्यािे ज्ञान होते ऄसा (स्फोट) शबद ऄसे त्या 
महाभाष्ट्यािे स्पष्टीकरण केलेले अहे. वणांिे म्हणिेि ध्वनींिे ज्ञान हे ऄखंड स्फोट दप शबदािे ऄिभव्यिंक 
कारण ऄसते, ऄसा वैयाकरणािंा िसद्धान्त अहे. कैयटाने िदलेला ऄथथ स्वीकारला तर ऄितव्याप्ती हा दोष 
ककवा गोंधळ टळेल हे खरे, पण ‘प्रयोगेणािभज्विलतः’ ह्या िवशषेणाने स्फोट दप शबदािा िो िवशषे गुण 
(तटस्थ-लक्षण) माडंला तोि ह्याही िवशषेणाने माडंला िात ऄसल्याने पुनरुिक्त हा दोष येत अहे. िशवाय 
बुिद्ध शबदािा ऄथथ, काही कारण नसता, ‘ऄन्त्यवणथज्ञान’ ऄसा सकुंिित करावा लागत अहे अिण सवात 
महत्त्वािी ईणीव ककवा दोष म्हणिे कैयटाने माडंलेल्या ह्या ऄथी स्फोट दप शबदािे प्रमाण कोणते? ह्या 
बाबीिा ईलगडा महाभाष्ट्यात सापडत नाही. 
 
कैयटणववरणावर आिेप 
 
 ह्या िवविेनावर पढुील अके्षप शलय अहे. लक्षण व प्रमाण ह्या दोन साधनानंी कोणत्याही वस्तूिी 
िनिश्चती होते ही िविारसरणी बरीि ऄवािीन अहे. महाभाष्ट्यकाराचं्या वर ती लादणे व त्या धोरणाने 
भाष्ट्यपकं्तीिे िववरण करणे हे योग्य नाही. त्यामुळे महाभाष्ट्यकारानंी शबदािे सामान्य पिरिायक वणथन येथे 
केले अहे. त्यातील ऄमुक िवशषेणे ध्विन दप शबदािी, ऄमुक िवशषेणे स्फोट दप शबदािी, तसेि ऄमुक 
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िवशषेण लक्षणबोधक, तर ऄमुक प्रमाणबोधक ऄसे वगीकरण करणे, तसेि ऄसा ऄथथ केला तर प्रमाणसूिन 
होत नाही ही ईणीव राहते ऄसे म्हणणे म्हणिे हिारो वषानंतर  दढ झालेली िविारप्रणाली व माडंणी 
त्याचं्यावर लादल्यासारखे होइल. 
 
आिेप णनरसन 
 
 ह्या अके्षपािा पाया िो िविारािंा व माडंणीिा कालक्रम तो मान्य क दनही ऄसे म्हणावसेे वाटते 
की लक्षण व प्रमाण ह्या साधनानंी वस्तुिसद्धी होते. हा िनयम ऄगदी ह्या स्व दपात भाष्ट्यकाराचं्या वळेी 
नसेलही कदािित, पण तेवढ्याव दन शास्त्रीय िविारात लक्षण व प्रमाण त्यािंी महती त्यानंा ऄगर त्याचं्या 
पूवथवती िविारवतंानंा सवथस्वी ऄज्ञाति होती ऄसे म्हणणे धाडसािे होइल. कारण त्या कल्पना िवखुरलेल्या 
स्व दपात खुद्द महाभाष्ट्यात, कदािित ऄन्य शबदानंी माडंलेल्या४ अढळतात. पुनरुक्तता, व्यथथता आत्यािद 
दोष तर सूत्रािंी कठोरपणे छाननी करतानंा त्यानंी स्वतःि ऄनेक िठकाणी माडंलेले अहेत. प्रमाण व 
लक्षण ह्यािंाही ईल्लेख ऄनेक िठकाणी त्यानंी केलेला अहे. तसेि शबद िनत्य व कायथ ऄसा दोन प्रकारिा 
ऄसतो ऄसे िवधान त्यानंीि दुसरीकडे केलेले अहे. हे वणथन फक्त कायथ ऄशा ध्विनस्व दप शबदािेि अहे, 
ऄसे म्हटले तर ‘प्रयोगेण ऄिभज्विलतः’ व ‘बुिद्धिनग्राह्यः’ ही िवशषेणे िवसंगत होतात. ‘श्रोत्रोपलक्बध’ हे 
म्हटल्यानंतर ‘बिुद्धिनग्राह्य’ हे िवशषेण पुनरुक्त होते, ही शकंा ईद्योत५ टीकेत नागोिीभट्टानंी माडंलेलीही 
अहे. ऄशा क्स्थतीत दुसऱया िठकाणी भाष्ट्यकारानंी सािंगतलेले शबदािे दोन प्रकार िविारात घेउन त्याच्या 
अधाराने हे भाष्ट्य सुसंगत करणेि योग्य ठरेल. 
 
महाभाष्ट्यावर दुसरा आिेप 
 
 अता महाभाष्ट्यकार वस्तुिसद्धीसाठी प्रमाण व लक्षण ह्यािंी अवश्यकता पूणथपणे िाणून होते व 
प्रस्तुत शबद-वणथन दोन प्रकारच्या शबदािे अहे ऄसे गृहीत धरले तरी बिुद्धिनग्राह्य हे िवशषेण सवथि 
पदाथांना लागू होत ऄसल्याने ते िनरथथक तर ठरतेि, खेरीि स्फोट दप शबदािें खास प्रमाण कोणते 
त्यािाही काहीि ईलगडा होत नाही. श्रोत्रोपलक्बध ह्या िवशषेणाने ध्विनस्व दप शबदािे प्रमाण याि िठकाणी 
त्यानंी िदलेले अहे. तसेि बिुद्धिनग्राह्य ह्या शबदाने त्यानंी स्फोटािे प्रमाणही सािंगतले ऄसाव ेऄसे मानणेि 
सुसंगत होइल. येथील बिुद्ध शबदािा ऄथथ ऄंतःकरण घ्यावा, ऄसे नागोिीभट्टानंी सुििवले अहे. अता 
बुिद्धिनग्राह्य यािा ऄथथ मनोिनग्राह्य ऄसा घेतला तरी अपत्ती टळत नाहीि. कारण कोणतेही ज्ञान 
आंिद्रयादींिे द्वारा मनाकडेि िाते. मग ते डोळ्यानंी होणारे ऄसो, ऄगर कानानंी होणारे ऄसो, ऄगर 
सुखदुःखािद मानसप्रत्यक्ष ऄसो. मग मनोिनग्राह्य म्हणण्यात मतलब तरी काय? ऄशारीतीने बिुद्ध शबदािा 
ऄथथ बदलूनही ऄडिण िशीच्या तशीि राहते. 
 
आिेप णनरसन 
 
 सुखदुःखािद मनोग्राह्य व शबदस्पशािद कान, त्विा आत्यादींनी ग्राह्य ऄसे म्हणतात त्यािा तरी ऄथथ 
काय? तर सुखदुःखादींिे ज्ञान बाह्येंिद्रयाच्या मध्यस्थीिशवाय केवळ मनानेि होते, कारण बाह्येंिद्रयानंी ज्ञान 
त्याि पदाथांिे होते िे  दपरसािद गुणानंी युक्त ऄसतात. सुखदुःखादींना तर ना  दप ना रस, तसेि शबद 
कानानंी कळतो ह्यािा ऄथथ त्या ज्ञानासाठी मनािी ि दरी नाही ऄसा नसून कानाच्या माध्यमानेि ते 
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मनापयंत पोिते. कान नसेल तर केवळ मनाने ते शलय नाही, तर सुखदुःखािद मनोग्राह्य ह्या िवधानािा ऄथथ 
आतकाि की ती फक्त मनानेि बाह्येंिद्रयाच्या मदतीिशवाय समितात. 
 
 संदभानुसार कोणत्याही६ वालयात िनयम (ऄवधारण) गृहीत धरता येतो. ‘मी शिनवारी दुपारी 
िेवतो.’ ‘खरे बोलतो,’ ‘डॉलटरानंी अिाऱयाला िहा घेत िा’ ऄसे सािंगतले, तर त्या वालयािंा 
संदभानुसार ऄनुक्रमे ‘दुपारीि िेवतो, रात्री िेवत नाही,’ खरेि बोलतो, खोटे बोलत नाही,’ ‘िहाि घ्या, 
आतर पदाथथ घेउ नका’ ऄसा िनयमपर ऄथथ होतो. त्यािप्रमाणे येथील बिुद्धिनग्राह्य या िवशषेणािा ऄथथ ऄसा 
कीं स्फोट दप शबद हा केवळ मनानेि समितो. बाह्य-कणथ वगैरे-आंिद्रयाचं्या मध्यस्थीिी तेथे ि दरी नाही. 
तात्पयथ, सुखदुःखादींिे प्रमाण िसे मानवी मन हेि एकमेव अहे. त्यािप्रमाणे स्फोट दप शबदािे प्रत्यक्ष 
मनानेि होते, ऄसा महाभाष्ट्यकारािंा ऄिभप्राय अहे. नागोिी भट्टानंी ह्य महाभाष्ट्यावरील ईद्योत७ टीकेमध्ये 
स्फोट दप पदािे प्रत्यक्ष होते, ऄसे महाभाष्ट्यािे तात्पयथ स्पष्ट केले अहे. 
 
ध्वणनव्यङ र्गय अथसबोधक शब्द 
 
 वैयाकरणानंी मानलेला िो स्फोट यािे स्व दप खुद्द महाभाष्ट्यामध्ये ऄस्पष्ट ऄसले तरी 
भतृथहरीपासून नागोिीभट्टापयंतच्या ऄनेक िवद्वानानंी सुमारे िौदाश े वषात त्यािे िवस्तृत िवविेन ऄनेक 
ईपपत्ती व दृष्टातं देउन केलेले अहे. नागोिीभट्टानंी तर स्फोटवाद हा स्वतंत्र गं्रथि िलिहलेला अहे. पण 
प्रािीन प्रणालीतील वस्तु-िनिश्चतीिा दुसरा डोळा िो प्रमाण त्यािा स्फोटाच्या सबंंधात स्वतंत्र िविार 
कोठेि केलेला नाही. वालयपदीयाच्या स्वोपज्ञटीकेत८ शबदाच्या ज्ञानािा हेतु प्राकृत ध्विन ऄसतो ऄसे 
िवधान अहे. पण तेथे हेतु शबदािा ऄथथ ऄिभव्यंिक म्हणिेि प्रकाशाप्रमाणे सहकारी कारण ऄसाि 
संदभानुसार अहे.  
 
 नागोिीभट्टानंी महाभाष्ट्यात अरंभीि९ िदलेल्या स्फोट दप शबद-लक्षणािे िववरण करतानंा 
स्फोट दप शबदािे मनाने ज्ञान होत ऄसे म्हटले१० अहे. तसेि बिुद्धिनग्राह्य ह्या िवशषेणािे िववरण 
करतानाही ऄन्तःकरणसंयुक्त कानानंी स्फोट दप पदािे प्रत्यक्ष ज्ञान होते ऄसे म्हटले अहे. पण त्यािी 
ईपपत्ती िदलेली नाही. 
 
 सवथदशथनसंग्रहामध्ये ‘पािणनीय दशथन’ प्रकरणात स्फोटाच्या प्रमाणासबंंधी थोडे िवविेन केले अहे, 
ते ऄसे-तुम्ही वैयाकरण ‘स्फोट दप११ िनत्यशबद’ ऄसा िसद्धान्त पुन्हा पनु्हा सागंता पण ते पटत नाही; 
कारण तशा स्फोट दप ऄथाच्या सत्य ज्ञानािे प्रमाणि काही नाही ऄसे म्हणाल तर त्या स्फोटाच्या ज्ञानािे 
प्रमाण प्रत्यक्ष हेि अहे. गाय हे एक पद अहे, ऄसा सवांिाि प्रत्यक्ष ऄनुभव अहे. सवांच्या प्रत्यक्ष 
ऄनुभवात ऄसलेले पद वणथसमूहापेक्षा वगेळे अहे. ‘एक पद’ ह्या प्रत्यक्ष ऄनुभवाला बाधक काहीि 
नसल्याने तो ऄनुभव खरा नाही, ऄसेही म्हणणे योग्य ठरणार नाही. िशवाय स्फोट दप एक पद न 
मानल्यास ऄथथज्ञानािी ईपपत्ती लागणार नाही म्हणूनही स्फोटािे ऄक्स्तत्व मान्य करणे ि दर अहे.  
 
 सवथदशथनसंग्रहाच्या ह्या िवविेनात स्फोटािी प्रत्यक्ष व ऄथापत्ती ही दोन प्रमाणे सािंगतलेली अहेत. 
त्यासंबधंी काही िविार करणे ि दर अहे. 
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स्फोटािे प्रत्यित्व 
 
 प्रकाशामुळे घटपटािद ऄथथ िदसतात. प्रकाश व त्या प्रकाशाने प्रकाश्य घटपटािद यािें ज्ञान 
एकदमि व एकाि प्रमाणाने होते. िाती व व्यक्ती ह्या दोहोमध्येही ऄिभव्यङ ग्य व ऄिभव्यंिक संबधं ऄसतो 
व त्या दोनही वस्तंूिे ज्ञान एकाि प्रमाणाने होते ऄसे शास्त्रकार मानतात. त्यािप्रमाणे ऄिभव्यंग्य स्फोट व 
ऄिभव्यिंक ध्विन ह्या दोहोंिेही ज्ञान एकाि प्रत्यक्ष प्रमाणाने होते ऄसे मानता येइल. हे एक पद, हे एक 
वालय ऄसे अपण सवथिण म्हणतो. ‘हे’ हे सवथनाम प्रत्यक्ष वस्तुसाठीि वापरले िाते. पद, वालय वगैरेंिे 
स्व दप वणथसमूह दप नाही, तर त्या वणथसमूहानंी ऄिभव्यंग्य होणारे ऄसे वगेळेि ते पदाथथ अहेत ही 
वैयाकरणािंी भिूमका शबद-स्व दप-िनणथयािे प्रकरणात स्पष्ट केलेलीि अहे. सवथदशथनसंग्रहात व ईद्योत 
टीकेत स्फोट प्रत्यक्ष प्रमाणाने कळतो ऄसे िवधान अहे. त्यािी ईपपत्ती वरीलप्रमाणे त्यानंा ऄिभपे्रत 
ऄसावी. 
 
 स्फोट-प्रत्यक्षाच्या वर िदलेल्या ईपपत्तीशी िुळते िवधान वालयपदीयात केलेले अहे. स्फोट व 
ध्विन यािें ज्ञान एक दप एकदमि होते ऄसे एकमत तेथे माडंलेले अहे. तसेि व्यक्ती व िाती ह्या दोन 
पदाथाप्रमाणेि ध्विन व स्फोट यािंा संबधं एका कािरकेत माडंलेला अहे. स्फिटक व िास्वदंीिे फूल, 
अरसा व त्यात पडलेले प्रितकबब ह्यािें ज्ञान िसे एकाि प्रमाणाने व एकाि वळेी होते ऄसे दाखले१२ स्वोपज्ञ 
टीकेमध्ये िदलेले अहेत. ऄशा रीतीने स्फोटािे, ध्वनीप्रमाणे प्रत्यक्ष ज्ञान ऄनेक दृष्टातंानंी िसद्ध करता येते. 
 
 स्फोटािे मानसप्रत्यक्ष होते ऄसे िवधान महाभाष्ट्यकारानंी केलेले अहे. वालयपदीयात स्फोट दप 
शबद शवेटच्या ध्वनीसह बदु्धीमध्ये िनिश्चत ठरतो ऄसे म्हटले अहे. नागोिी भट्टानंीही ईद्योतामध्ये तो 
स्फोट दप शबद क्स्थर ऄसून मनाने त्यािे ज्ञान होते ऄसे िवधान केलेले अहे. ह्या सवथ िवधानावं दन१३ 
सुखदुःखािदप्रमाणे स्फोट मानस-प्रत्यक्षाने समिून येतो. म्हणिेि मानस प्रत्यक्ष हे स्फोटािे प्रमाण अहे 
ऄसा त्यािंा ऄिभप्राय िदसतो. 
 
अथापणत्तप्रमाण 
 
 क्रमाक्रमाने ऄनेक वणथ ईच्चारले म्हणिे श्रोत्याला काही ऄथथज्ञान होते व तो म्हणतो ह्या एका 
पदापासून, ह्या एका वालयापासून मला ऄसे ज्ञान झाले. क्रमाक्रमाने ईच्चारल्या िाणाऱया ध्वनींच्या समूहािी 
शलयता मुळीि नाही. श्रोत्यािीि काय सवांिीि एक पद, एक वालय ही खात्री व त्यापासूनि ज्ञान झाले 
ऄसा रोकडा ऄनुभव. त्या खात्रीिे ऄगर त्या रोकड्या ऄनुभवािे खोटेपण ही कोणालाि व कधीही 
प्रिीतीला अलेले नसते ऄशा क्स्थतीत ती ऄबािधत प्रतीती प्रमाण मानणेि भाग. त्या प्रतीतीिे कारण तरी 
काय ऄसाव े कारण ती प्रतीती पूवी नव्हती, ऄथात नव्यानेि ईत्पन्न झालेली म्हणिेि कृित्रम अहे. 
कोणतीही कृित्रम गोष्ट योग्य कारणािशवाय घडणे, ईत्पन्न होणे सवथथा ऄसंभवनीय. हा कायथकारणभाव 
मान्य न केल्यास केव्हाही कोणतेही कायथ, कारणािशवायि ईत्पन्न होते ऄशी अपित्त ओढवले व ही अपत्ती 
लोकव्यवहार व शास्त्र ह्या दोहोंनाही सवथस्वी टाळावीि लागेल. ह्या एकत्वप्रतीती व ऄथथबोध दप कायाव दन 
त्या कायाला ईत्पन्न क द शकेल ऄशी, क्रमाने ईत्पन्न होणाऱया ऄनेक वणथपकं्तीपेक्षा वगेळी कारण दप वस्तू 
मानणे भागि अहे. त्या वस्तूलाि वैयाकरण स्फोट ऄसे म्हणतात. ज्ञात पिरणामाव दन त्या पिरणामाच्या 
ऄज्ञात कारणािे ऄक्स्तत्व ज्यामुळे ठरिवले िाते त्याला ऄथापित्त१४ प्रमाण ऄसे नाव प्रािीन शास्त्रकारानंी 
िदलेले अहे. त्या ऄथापत्ती प्रमाणाने स्फोटािे ऄक्स्तत्व कळते, ऄसे सवथदशथनकारानंी सुििवलेले अहे. 
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 ऄथापित्त हे प्रमाण पूवथमीमासंा, वदेान्त व व्याकरण ह्या शास्ानंी मान्य केलेले अहे. त्यािे प्रिसद्ध 
ईदाहरण ऄसे - ‘धष्टपुष्ट देवदत्त िदवसा िेवत नाही’ ऄसे कोणी सािंगतले ऄगर प्रत्यक्ष िदसून अले तर 
तो, रात्री िेवणावर भरपूर ताव मारीत ऄसावा, ऄशी कल्पना केल्यािशवाय गत्यंतरि नसते. कारण 
धष्टपुष्टपणा भरपूर अहारानेि येतो. ऄशा क्स्थतीत िदवसा िेवण नसून धष्टपुष्टपणा या कायाव दन िसे 
रात्रीभोिन मान्य करणे गळीि पडते. ऄगदी तसेि, ऄथथबोध दपी कायाव दन स्फोट दप पदाथथ स्वीकारणेि 
भाग पडते. कारण ऄथथबोध दपकायथ तर सवांना प्रत्यक्ष अहे. त्या कायािे कारण वणथसमूह शलय नाही. 
त्यामुळे ऄखंडपद, ऄखंडवालय दप स्फोट मानल्यािशवाय गत्यतंरि नाही. ऄसे हे ऄथापत्ती प्रमाण 
स्फोटािे बाबत आतरही प्रािीन गं्रथकारानंी सुििवलेले अहे. ऄशारीतीने प्रािीन गं्रथात स्फोटाच्या ज्ञानािी 
साधने श्रावणप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष व ऄथापत्ती ऄशी तीन, कोणी स्पष्टपणे माडंलेली अहेत तर कोणी 
अडवळणाने सुििवलेली अहेत. 
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६. शब्दाथस 
 
संशय व प्रयोजन 
 
 घर, िवहीर, व झाड आत्यािद शबदापासून मराठीभािषक माणसाला काही ऄथथ समिून येतो. तसेि 
आतर भाषातील शबदापासून त्या त्या भािषकानंा काही ऄथथ समिून येतो. तसेि ‘त्या घरात एक कुटंुब रहात 
होते,’ ‘त्या िविहरीच्या मावळतीला एक अंबयािे झाड अहे,’ आत्यादी वालयापंासूनही काही िवशषे ऄथथ 
समिून येतो. ह्या शबदापासून तसेि वालयापासून समिून येणाऱया ऄथाच्या स्व दपासंबधंी अपल्याला 
अता िविार करावयािा अहे. 
 
 शबद-स्व दपासंबधंी ‘काही िविार करण्यािी ि दरी सामान्यमाणसाला वाटत नाही’, ऄसे ितसऱया 
प्रकरणातं म्हटले अहे. ऄगदी तशीि क्स्थती शबदाथाबाबत अहे. शबदाथथही सूयथप्रकाशाआतका स्पष्ट, ऄगदी 
रोिच्या व्यवहारातला. सवांना िवनायास समिून येणारा, ऄशी सवथसामान्य माणसािी पक्की समिूत. ती 
िुकीिी अहे, ऄसे कोणालाही कधीि वाटत नाही. हिारो वष ेत्या समिुतीनुसार सवथ व्यवहार सुरिळतपणे 
िालू अहेत. साराशं, शबदाथाबद्दल कोणाच्याि मनात कसलाि संशय, भ्रम, गोंधळ नाही व काही संशय 
ऄसेल, तरि िविारािंी ि दरी. 
 
 सवथसामान्य माणसाचं्या सवथि गोष्टीबाबतच्या समजुती िमणिमणत्या मेणबत्तीप्रमाणे व्यवहारापरुत्या, 
कामिलाउ ऄसतात. ऄगदी छोटी वाऱयािी झुळुक अली तरी मेणबत्तीिी ज्योत िशी थरकाप पावते, 
त्याप्रमाणेि सामान्य माणसाच्या समिुतीसुद्धा ऄगदी साध्यासुध्या अके्षपापुढेही डळमळू लागतात. म्हणून 
िवशषे ऄभ्यासकानंा कोणत्याही समिुतीिा खंुटा हालवनू घट्ट करावा लागतो. म्हणूनि सामान्य माणसाला 
यक्त्कक्ञ् ित संशय नसताहंी शबद-स्व दपािा िविार वैयाकरणानंा करावाि लागतो. तशीि गोष्ट शबदापासून 
समिून येणाऱया ऄथािी ऄसल्याने तो िविार ह्या प्रकरणात माडंावयािा अहे. प्रािीन शास्त्रीय पिरभाषेत 
ऄसे म्हणता येइल कीं, अता शबदाथथ-स्व दपािधकरण सु द होत अहे. 
 
अणधकरण म्हणजे काय? 
 
 कोणत्याही गोष्टीबाबत संशय ऄसेल तसेि त्या गोष्टीच्या िनणथयाने काही फायदा ऄसेल तरि त्या 
बाबत िविार करणे योग्य ठरते. म्हणिेि संशय हा िविारािंा अरंभ-पे्ररक तर प्रयोिन-फायदा-हा शवेट 
अहे. संशय अहे पण फायदा नाही, ऄशा क्स्थतीत कोणीही शहाणा मनुष्ट्य डोलयाला व्यथथ शीण देणार 
नाही. रामाकंुभाराच्या गाढवाच्या ऄंगावर िकती केस अहेत? पारावरील कपपळाला िकती पाने अहेत? 
समोरच्या घरावर बसलेल्या कावळ्याला िकती दात अहेत? ह्या प्रश्नािंी ईत्तरे िनश्चयपूवथक कोणीि देउ 
शकणार नाहीत हे खरे. म्हणिे त्या गोष्टीबद्दल संशय अहे खास. पण ह्या संशयाच्या िनराकरणाने फायदा 
काय? काहीि नाही. म्हणून हे ऄगदी वडेपटपणािे प्रश्न१ अहेत. केवळ संशय अहे एवढ्याव दन कोणी 
शहाणा माणसू, ‘गदथभरोमसखं्यािधकरण,’ ‘िपप्पलपणथसखं्यािधकरण’ ककवा ‘काकदन्तगणनािधकरण’ ऄशी 
ऄिधकरणे रिणार नाही. तीि क्स्थती प्रयोिन म्हणिे फायदा अहे पण संशय नाही ऄशा नेहमी वापरातील 
कपडे, अहार वगैरे बाबतीत ऄसते. तेथे कोणीि िविार व शक्ती वाया दवडणार नाही. तात्पयथ, ज्याबाबत 
संशय व प्रयोिन अहे, तो त्या ऄिधकारणािा िवषय म्हणिे पिहले ऄंग ऄसते. नंतर त्याबाबत ऄसलेल्या 
संशयािी माडंणी हे दुसरे ऄंग. संशय म्हणिे एकाि वस्तूबद्दल ऄनेक िवरोधी कल्पना, त्या ऄनेक 
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कल्पनापंैकी एका कल्पनेिे समथथन ह्याला पूवथपक्ष म्हणतात; तर त्यावर दोष दाखवनू त्यािरीतीने दुसऱया, 
ऄसल्यास ितसऱया िवर्थया कल्पनािें समथथन व दोषदशथन ह्याला ईत्तरपक्ष म्हणतात. ऄशा सवथ कल्पनाचं्या 
समथथनािंा साकल्याने िविार क दन िो िनणथय घेतला िातो तो िसद्धान्त. ऄशा रीतीने कोणत्याही 
ऄिधकरणािे म्हणिेि िविारमाडंणीिे िवषय, संशय, पूवथपक्ष, ईत्तरपक्ष व िसद्धान्त ऄसे पाि२ िवभाग ककवा 
ऄंगे ऄसतात. प्रयोिन म्हणिे फायदा ही कोणत्याही िविारािी फलश्रतुी ऄसली, तरी ती ऄिधकरणािे 
ऄंग होत नाही. कारण ते सवांशी व्यिक्तसापेक्ष ऄसते. एखाद्याला कपपळाला पाने िकती ऄगर कावळ्यािे 
दात िकती हे िाणणे हेि ईद्दीष्ट ऄसेल ऄगर त्यापासून ऄन्य काही साधायिे ऄसेल तर तेथेही िविार शलय 
अहे म्हणून प्रयोिन हे वस्तुस्व दपिनणथयासाठी िो िविार त्यािे ऄंग म्हणता येत नाही, तर काही िवद्वा् , 
प्रयोिन हेही शवेटिे ऄंग मानतात.३ 
 
प्रस्तुत णवषयाशी जुळणी 
 
 अता ह्या पाि ऄंगािी िुळणी प्रस्तुत िवषयाशी कशी होते हे पाहू. ‘शबदाथथस्व दप’ हा िविारािा 
िवषय अहे. शबदाने कळून येणारी वस्तु व प्रत्यक्ष प्रमाणाने कळून येणारी वस्तु ह्या दोहोंिे स्व दप एकि 
ऄसते का त्या वस्तूिे स्व दप वगेवगेळे ऄसते, ऄसा सशंय अहे. तसेि शबदापासून कळून येणाऱया वस्तूिे 
स्व दप नीट समिले तर अपला सवथ शबद-व्यवहार सुरिळत िालेल अिण ते स्व दप िनिश्चत ठरिवणे हे 
व्याकरणशास्त्रािे एक ईिद्दष्ट अहे. त्यामुळे हा िविार सप्रयोिन ठरतो. ऄशारीतीने िविाराला ऄत्यावश्यक 
ज्या दोन गोष्टी संशय व प्रयोिन त्या प्रस्तुत िवषयाबाबत ऄसल्याने हा िविार करण्यासाठी हे ऄिधकरण 
सु द केलेले अहे, ऄसे म्हणता येइल. 
 
आता पूवसपि 
 
 प्रत्यक्ष प्रमाणाने घर, िवहीर, झाड आत्यािद वस्तंूिे ज्ञान होते, ऄगदी तसेि त्या वस्तंूिे ज्ञान 
शबदापासूनही होते. कारण अपण ज्यावळेी घर प्रत्यक्ष पहातो, त्यावळेी ठरािवक बाधंणी ऄसलेला िनवारा, 
अपणाला िदसतो. घर ह्या शबदापासूनही तसेि ज्ञान होते. ऄगदी ऄडाणी माणसापासून पिंडतापयंत तसेि 
लहान मुलापासून िख्खड म्हाताऱयापयंत सवांना, ‘घरी या’ ऄसे सािंगतल्यावर, ते सवथ िविशष्ट बाधंणीच्या 
िनवाऱयालाि िातात. प्रत्यक्ष डोळ्यानंी गाय, घोडा, माणसू आत्यािद प्राणी अपण पहातो. तीि कल्पना त्या 
त्या शबदापासून सवांना खात्रीने येते. ‘माणूस’ या शबदापासून दोन पाय, दोन हात ऄसणारा ऄसा ठरािवक 
प्राणीि ऐकणाऱयाला कळून येइल. ‘गोद्वादशीला सवत्स गायीिी पूिा करावी’ ऄसे पुरोिहतबुवानंी 
सािंगतले तर कोणती कहदु स्त्री कुबड्या ईंिटणीिे पाय धरील? तेव्हा शबदापासून कळून येणारा ऄथथ, 
प्रत्यक्षप्रमाणाने कळून येणाराि ऄसतो, वगेळा कधीि नसतो. तसा वगेळा ऄसेल तर व्यवहारि िालणार 
नाही. सवथि गोंधळ मािून िाइल. शबदापासून वगेळाि ऄथथ समिला, ऄसे कोणी म्हणेल, तर तो 
वडेािपसाि ऄसला पािहिे खास. कारण शहाण्याचं्या व्यवहारातं ऄसे कधी झाले नाही. व कदािप होणेही 
शलय नाही. साराशं, शबदाथथ-स्व दपाबद्दल कसलाि सशंय नसल्याने ह्या ऄिधकारणािी ईभारणीि शलय 
नाही. कारण येथे संशयि नाही अिण संशय तर कोणत्याही िविारािा ऄथात्  ऄिधकारणािा अरंभकबदू 
म्हणिे पायाि. पायाि नाही तर मोठ्या ऄनेक मिली आमारतीिी ईभारणी म्हणिे केवळ गंधवथनगरीि. 
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उत्तरपि 
 
 ऄसे समिा कीं, प्रत्यक्ष तुम्ही एखादे घर पािहले. एखादा माणूस पािहला. नंतर तुम्हाला, तुम्ही िे 
घर पािहले त्यािा दरवािा, अतील दालने, मिले, रंग वगैरेबद्दल िविारले तर तुम्ही सागंता, ‘दरवािा 
ऄसा अहे, दालने आतकी, मिले आतके, रंग ऄसा’ वगरेै. तसेि पािहलेल्या माणसाच्या-सावळा, काळा, 
गोरा, ईंि, बुटका, ितरळा, म्हातारा, पोक्त, लट ठ, लुकडा आत्यािद-सवथ बाबी तुम्हाला समिून येतात. 
अता ‘घर’ ऄगर ‘माणसू’ ह्या शबदापासून िी वस्तू ऄगर व्यिक्त तुम्हाला समिून येते, त्याबद्दल िर 
तुम्हाला वरीलप्रमाणे प्रश्न िविारले तर, तुम्ही तुमच्या शातं स्वभावानुसार शातंपणाने म्हणाल की, ‘ऄहो 
घर या शबदापासून मला ऄगदी सामान्य घरािे ज्ञान झाले. सामान्य माणसू समिून अला.’ पण एखादा 
तापट माणूस ऄसेल तर, तो लगेि म्हणेल, ऄसे काय महामखूासारखे प्रश्न िविा दन मला िनष्ट्कारण 
सतावता? मी काय डोळ्याने प्रत्यक्ष घर पािहले अहे काय? ककवा कोणा व्यक्तीिी व माझी प्रत्यक्ष दृष्टादृष्ट 
झाली अहे का?ं तसे झाले ऄसते तर मी तुमच्या सवथ प्रश्नािंी ईत्तरे तुमच्या तोंडावर फेकून िदली ऄसती. 
अता वरील दोन व्यक्तीपकैी दुसरी व्यक्ती स्वभावाने तापट पण बोलण्यात परखड, स्पष्ट ऄसल्याने 
शबदापासून कळून येणारा ऄथथ व प्रत्यक्ष कळून येणारा ऄथथ ह्यामध्ये फरक अहे, हे कबूलि करते. पण 
पिहली व्यिक्त शातं स्वभावािी, सभ्य ऄसल्याने, ती सत्यक्स्थती सोन्याच्या४ झाकणाने म्हणिेि िशष्ट, 
सुसंस्कृत शबदानंी झाकून धड ना खरे ना खोटे ऄसे ितुराइिे ईत्तर मोठ्या दक्षतेने देते. तेव्हा ते सोनेरी 
झाकण बािूला सा दन खरी क्स्थती अपण ईघड केली पािहिे. ती व्यक्ती म्हणते की, शबदापासून मला 
सामान्य माणसू समिून अला, सामान्य घर समिून अले, अता सामान्य माणसू, ऄगर सामान्य घर ही 
काय िीि अहे? व्यवहारात ती कोठे अढळते का? ज्याला काही  दप नाही, म्हणिे िो ना गोरा, ना 
काळा, ना सावळा, कृश नाही, लट ठ नाही, ईंि नाही, मध्यम नाही, बुटकाही नाही ऄसा माणसू. अपण 
दैनंिदन व्यवहारात ऄनेक माणसे पहातो. प्रत्येक माणसू कोणत्या तरी िवशषेानंी युक्ति ऄसतो. म्हणिेि तो 
काळा ऄसेल, सावळा ऄसेल, गहूवणी ऄसेल, कोणता तरी िवशषे वणथ खासि ऄसणार. तीि गोष्ट ईंिी, 
िाडी, वगैरे बाबत. कारण िवशषेािशवाय, केवळ सोलीव सामान्य ही ऄवस्था रोिच्या व्यवहारात सवथस्वी 
ऄशलय,५ म्हणिेि व्यवहारात कोठेि नसणारा सोलीव सामान्य दप ऄथथ शबदापासून कळून येतो, ऄसेि 
म्हणणे सवांच्या ऄनुभवाशी सुसंगत होइल. 
 
बौद्ध अथस 
 
 प्रत्यक्ष व्यवहारातील प्रत्येक वस्तू कोणत्या ना कोणत्या तरी िवशषेाने युक्त ऄशीि ऄसते. शबदाने 
कळून येणारी वस्तू मात्र केवळ सामान्यस्व दपि ऄसते. मग ही केवळ सामान्य स्व दप वस्तू ऄसते तरी 
कोठे? वैयाकरणािें म्हणणे ऄसे कीं, ही वस्तू कल्पनेत, बुद्धीत ऄसते. अिण म्हणूनि शबदापासून कळून 
येणारा ऄथथ हा बौद्ध (काल्पिनक) ऄसतो, ऄसा वैयाकरणािंा िसद्धान्त अहे. ऄशा रीतीने व्यावहािरक 
ऄथाच्या स्व दपापेक्षा शबदाने कळून येणाऱया ऄथािे स्व दप ऄगदी वगेळे-केवळ काल्पिनक-अहे. म्हणून 
प्रत्यक्षाने कळून येणारे व शबदाने कळून येणारे ऄशी ती ऄथथ दपे वगेळीि अहेत. 
 
पणरणाम, भेद 
 
 शबदापासून कळून येणारा िो बौद्धऄथथ अिण प्रत्यक्षप्रमाणाने कळून येणारा व्यावहािरक वास्तव 
ऄथथ ह्याचं्या पिरणामामध्येही फरक सवांच्या पिरियािा अहे, ऄनुभवािा अहे. प्रत्यक्ष ऄग्नी दाहक ऄसतो. 
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ऄक्ग्नशबदाने कळून येणारा ऄग् नी दाहक६ कधीि नसतो. ऄसे नसते तर थंडीच्या िदवसात ऄग्नीच्या 
नावािा िप क दनही थंडी दूर होती, लाकडे अणनू पेटिवण्यािी दगदग कोणीि करता ना. ‘बोलािाि 
भात बोलािीि कढी’ ही म्हण मराठीत  दढि झाली नसती. तेव्हा पिरणाम-भेदाव दनही व्यावहािरक ऄथथ व 
शबदबोध्य ऄथथ ह्याचं्या स्व दपामध्ये भेद िसद्ध होतो. 
 
बौद्धअथािे काही पुराव े
 
 भाषेमध्ये काही शबद ऄसे ऄसतात की त्यािें ऄथथ प्रत्यक्ष व्यवहारात कधीि ऄक्स्तत्वात नसतात, 
तर काही शबद ऄसे ऄसतात कीं, त्यािें ऄथथ वास्तव स्व दपात अहेत ऄसे काही मानतात तर काही मानत 
नाहीत. वरील दोनही प्रकारच्या शबदाचं्याबाबत बौद्ध ऄथथ मानल्या िशवाय गत्यंतरि नाही, ऄसे 
वैयाकरणािें म्हणणे अहे. 
 
णवकल्परूप अथस 
 
 मृगिळ, शशशृगं, गंधवथनगर, अकाशपुष्ट्प, वधं्यापुत्र, िौकोनी वतुथळ, गोड कारले, कडू साखर 
आत्यािद शबदसमूहापासून काही ऄथािी कल्पना ि दर येते. ऄगदी ऄथथरिहत ‘कटपि’ वगैरे केवळ 
वणथसमूहाप्रमाणे वरील शबदसमूह ऄगदी िनरथथक नाहीत. िौकोनी वतुथळ, कडू साखर आत्यादीपासून कळून 
येणारे ऄथथ वास्तव व्यवहारात शलय नाहीत. पण काल्पिनक म्हणिेि बौद्ध ि दर अहेत. म्हणूनि कटपि 
ह्या ऄक्षरसमूहापासून कसल्याि ऄथािी कल्पना येत नाही, म्हणून ते शबदि नाहीत. तर िौकोनी वतुथळ, 
वास्तवात शलयि नाही, एवढेि अपण म्हणतो. ऄशा ऄथासाठी योगसूत्रकार पतंिलीनी ‘िवकल्प७’ ऄसा 
एक पािरभािषक शबद वापरलेला अहे, व केवळ शबदापासून ज्ञात होणारा पण वास्तवात कधीि शलय 
नसलेला ऄथथ ऄसे त्यािे लक्षण केलेले अहे. पतंिलीनी ज्याला िवकल्प म्हटले तो ऄथथ वैयाकरणाचं्या 
बौद्ध ऄथथ ह्या िसद्धान्तानेि ईपपन्न होतो. 
 
 मृगिल, शशशृगं आत्यािद शबद हे सामािसक िोड-शबद अहेत. त्या िोड-शबदातील प्रत्येक 
घटकाला काही वास्तव ऄथथ अहे. फक्त त्या दोन ऄथांिा सबंंध काल्पिनक अहे. त्यामुळे त्या शबदानंा 
काही िवलक्षण ऄथथ ऄसून तो वास्तवाति नाही म्हणून बौद्ध ऄथथ मानल्यािशवाय गत्यतंर नाही ऄसे म्हणता 
येत नाही. िशवाय हे शबद भ्रम ककवा नकार, ऄभाव ह्या ऄथीि  दढ झालेले अहेत व ते नकार, ऄभाव हे 
ऄथथ व्यवहारात वास्तवात अहेति, ऄसा अके्षप कोणी घेतील; त्यावर वैयाकरणािें ईत्तर दोन प्रकारिे 
अहे. पैकी एक त्याचं्या तािंत्रक व्यवस्थेवर अधारलेले अहे. ते पुढीलप्रमाणे- 
 
 वैयाकरणाचं्या मते कोणताही सामािसक शबद हा एक ऄखंड, िनरवयव ऄसाि ऄसतो. व त्यािा 
ऄथथही तसाि-त्या सपूंणथ ऄखंड, िनरवयव शबदापासून कळून येणारा ऄसा-ऄखंडि ऄसतो. या समासात हे 
दोन शबदघटक अहेत. त्यािंा ऄसा िवग्रह. घटकािें हे ऄथथ. ह्या सवथ समिुतीसाठी घेतलेल्या साधन दप 
कुबड्या. ह्या िसद्धान्तानुसार, िोड शबद, िोड ऄथथ व त्यािें सबंंध ही केवळ कल्पनाि. त्यामुळे त्या केवळ 
कल्पनेवर अधारलेला अके्षपही काल्पिनक म्हणनू ईपेक्षणीयि. समासािद सखंड वाटणाऱया शबदािें 
ऄखंडत्व महाभाष्ट्य, वालयपदीय आत्यािद गं्रथकारानंी८ ऄनेक युक्तींनी िसद्ध केलेले अहे. त्यािा येथे केवळ 
िसद्धान्त दप ईल्लखे प्रकृतोपयोगी म्हणून केलेला अहे. 
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 अता आतर शास्त्रकाराचं्या मतानुसार समास सखंड मानला तरी, त्या दोन ऄथांिा सबंंध काल्पिनक 
म्हणिेि वास्तवात नसलेला, गृहीत धरावा लागतोि. संबंध हाही एक ऄथथि अहे. तो वास्तवात नसता, 
ह्या सामािसक शबदापासून कळून येतो ऄसे म्हणणे म्हणिे वास्तव नसलेल्या म्हणिेि बौद्ध ऄशा संबधं दप 
ऄथािे ज्ञान शबदापासून होते ऄसे मानणेि होय. मग तो बौद्ध ऄथथ वस्तु दप ऄसो ऄगर सबंंध दप ऄसो बौद्ध 
ऄथथ गळी पडलाि. हे शबद भ्रम, नकार ह्या ऄथी  दढ अहेत हे म्हणणेही वास्तावाशी सुसंवादी नाही. ह्या 
शबदािें काही भाव दप ऄथथ प्रथम कळून येतात व नंतरि ते शबद संदभानुसार भ्रम, नकार वगैरे ऄथािे 
सूिक होतात. म्हणिे भ्रम वगैरे ऄथथ त्या शबदािें गौण, औपिािरक, लाक्षिणकि म्हणाव े लागतील. ते 
त्यािें मूळ वाच्य ऄथथ कधीि नसतात. 
 
 अता कोणी अडमुठेपणाने ऄसेही म्हणेल की शशशृगं ह्या िोडशबदापासून ससा व कशग ह्या दोन 
स्वतंत्र वस्तू व त्याचं्या संबधंािा सवथस्वी ऄभाव हाि ऄथथ कळून येतो. त्यात काल्पिनक ऄथात्  बौद्ध ऄथािा 
संबंधि काय? तर अत्मा, इर्श्र, स्वगथ आत्यादी िठकाणी िोड ऄथािी मुळीि शलयता नाही. त्याकिरता 
बौद्ध ऄथथ मान्य करणे ऄटळि. व त्याि बौद्ध ऄथथ-िसद्धातंाने हे िोड शबदही सुसगंत होतील. म्हणून हे 
शबद त्या िसद्धान्ताबाबत केवळ एक ईपोद्नलक परुावा समिावा. तो िविार पुढील पिरच्छेदात माडंलेला 
अहे. 
 
 अत्मा, इर्श्र, स्वगथ, नरक, पुनिथन्म, समवाय, स्फोट आत्यादी शबद ऄसे अहेत की, त्याचं्या 
ऄथाच्या वास्तव ऄक्स्तत्वाबद्दल िववाद अहे. नाक्स्तक माणूस अत्मा, इर्श्र, स्वगथ, नरक, पुनिथन्म मानीत 
नाहीत. तर नैयाियकानंी मानलेला समवाय व वैयाकरणानंी मानलेला स्फोट आतर शास्त्रकार मानीत 
नाहीत. अता नाक्स्तकाचं्या मते इर्श्र ह्या शबदाला काही ऄथथि नसेल व ‘कटप’ ह्या ध्विनसमूहाप्रमाणेि तो 
पूणथपणे िनरथथकि ऄसेल, तर ‘इर्श्र नाही’ ऄसे िवधानाि नाक्स्तक माणसाला करता येणार नाही. पण 
शबदािा बौद्ध ऄथथ मानला तर इर्श्र ह्या शबदापासून िी कल्पना इर्श्रवाद्याचं्या बुद्धीमध्ये ऄसते, ती 
वास्तवात नाही, ऄसे िवधान नाक्स्तक क द शकेल व ‘इर्श्र नाही’ ऄसे म्हणण्यात त्यािा तोि ऄिभप्राय 
ऄसतो. नाहीतर खुद्द इर्श्राप्रमाणे ‘इर्श्र’ ह्या शबदािेही त्याला सवथस्वी वावडे ठरेल. त्याला तसे वालयही 
ईच्चारता येणार नाही व ‘मूले कुठार’ होउन वादिववादि थाबंेल. तेव्हा ंसवथस्वी ऄमान्य ऄसलेले ऄथथही, 
िनदान वादिववादासाठी तरी, शबदाथथ म्हणनू ऄथात काल्पिनक स्व दपात सवांनाि स्वीकारावे लागतात, 
तेव्हाि वादिववाद सु द होतो. ऄशा रीतीनेही बौद्ध ऄथथ हा वैयाकरणािंा िसद्धान्त सवांनाि मान्य करावा 
लागतो. 
 
जुन्या व कञ्ल्पत गोष्टीतील अथस 
 
 ब्रह्मारण्यात कपूथरितलक नावािा हत्ती होता. पूवी िनषध देशात नल नावािा रािा होता, ऄसे 
गोष्टी-वले्हाळ सागंतात व बाळगोपाळ ऐकतात. आतरानंाही त्या वालयापासून काही ऄथथ समिून येतो. पण 
तो ऄथथ पूवी कधी वास्तवात होता का?ं बहुतेकानंा हा सशंयि येत नाही व ज्यानंा सशंय येतो त्यानंाही काही 
कल्पना, योगसूत्रकार पतत्र्िलीनी िवकल्प म्हणून सािंगतलेली, खासि येते. शबदापासून बौद्ध ऄथथ कळून 
येतो हा िसद्धान्त स्वीकारल्यािशवाय ऄशा ऄथथज्ञानािी ईपपित्त लागणारि नाही. 
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 तात्पयथ, शबदापासून िनखळ, सामान्य स्व दप ऄसा बौद्ध ऄथथि समिून येतो. प्रत्यक्ष प्रमाणाने 
कळून येणाऱया ऄथापेक्षा त्यािे स्व दप काही वगेळे ऄसते. हा वैयाकरणािंा शबदाथथ स्व दपासंबधंीिा 
िसद्धान्त त्यानंी ऄनेक परुाव्यानंी िसद्ध केलेला अहे. 
 
बौद्धअथासंबंधी मागोवा 
 
 अता ह्या िसद्धान्तासबंंधी थोडी प्रािीन परंपरा अपण पाहू. नागोिी भट्टानंी लघुमञ् िुषेमध्ये हा 
िवषय िवस्ताराने व ऄगदी स्पष्टपणे माडंलेला अहे. बौद्ध ऄथथ हा खास शबद िरी त्यानंीि ह्या सबंंधात प्रथम 
वापरलेला ऄसला तरी बौद्ध ऄथािी कल्पना महाभाष्ट्यकार९ पतञ् िली, भतृथहरी, कैयट, आत्यादी 
व्याकरणशास्त्रातील पूवथ िवद्वानानंी तसेि न्यायसूत्रकार गौतम, योगसूत्रकार पतंिली, िनरुक्तभाष्ट्यकार 
वािस्पित िमश्र, आत्यादी आतर शास्त्रातील िवद्वानानंीही ऄनेक िठकाणी माडंलेली व मान्य केलेली अहे, ऄसे 
त्यानंी ‘बौद्धाथथिन दपण’ ह्या प्रकरणात१० ऄनेक संदभथ देउन दाखिवलेले अहे. शबदस्व दप स्फोट हा 
वैयाकरणािंा िसद्धान्त महाभाष्ट्यािद प्रािीन गं्रथापासून पुढील गं्रथात क्रमाक्रमाने स्पष्ट झालेला अहे. पूवथ 
गं्रथातील सूिक ईल्लेख घेउन पुढील टीकाकारानंी व स्वतंत्र गं्रथकारानंी ऄनेकानेक ईपपत्ती, पुराव े व 
प्रितबंदी वगैरे देउन तो पक्का क्स्थर केलेला अहे. बौद्ध ऄथथ ह्या िसद्धान्तािीही बह्वशंी तशीि क्स्थती अहे. 
बह्वशंी म्हणण्यािे कारण एवढेि कीं, कैयट व त्यानंतरिे सवथ गं्रथकार खुद्द स्फोट हा शबद व त्यासबंंधी 
वैयाकरणािंा िसद्धान्त ह्या दोनही गोष्टी ऄगदी िनःसंिदग्धपणे माडंतात, व िबरदस्त समथथनही करतात. 
त्यामध्ये केवळ सूिकता ककवा अखडता हात मुळीि अढळत नाही. बौद्धाथािी बाब मात्र तशी नाही. केवळ 
नागोिीभट्टानंीि बौद्ध ऄथथ हा शबद व त्या संबधंीिा वैयाकरणािंा िसद्धान्त प्रथम स्पष्टपणे माडंलेला अहे. 
आतर काही गं्रथामध्ये त्या बौद्ध ऄथाबद्दल सूिक ईल्लखे ऄसले तरी वरेि गं्रथकार त्या सबंंधात मूकि 
अहेत. तर सूिक म्हणून त्यानंी िदलेले काही ईल्लखे काहीशी ओढाताण क दनि बौद्धाथािे सूिक 
समिाव ेलागतात. ऄसा शबदाथािे अगळे स्व दप सागंणारा वैयाकरणािंा िसद्धान्त एकखाबंी तंबसूारखा 
बहुताशं वैयाकरण नागोिी भट्टाचं्या अधारानेि क्स्थर ईभा अहे, ऄसे म्हणाव ेलागते. 
 
 आतर गं्रथकारानंी ऄथथस्व दपासंबधंी िविार का टाळला ऄसेल? िरी ह्या प्रकरणाच्या अरंभी 
सािंगतल्याप्रमाणे त्यासंबधंी संशय ऄगर मतभेद अहेत हे खरे, तरी शबदस्व दप हा मुख्य िवषय ऄसलेल्या 
व्याकरणशास्त्राच्या दृष्टीने तो िविार प्रयोिनरिहत ठरतो. ऄथासंबधंी िविार करणाऱया पूवथमीमासंा, तकथ , 
आत्यादी शास्ानंी त्याबाबत ि दर तर िविार करावा. ऄसेही आतर गं्रथकारािें ह्या टाळाटाळीमागे कारण 
ऄसणे शलय अहे. 
 
शब्दाथस जाती का व्यक्ती  
 
 शबदापासून कळून येणारा ऄथथ प्रत्यक्ष प्रमाणाने समिून येणाऱया ऄथासारखा ऄसो ऄगर त्यापेक्षा 
वगेळाि बौद्ध ऄसो. पण तो ऄथथ िाित दप की व्यक्त दप हा िवषयमात्र व्याकरण, न्याय, मीमासंा आत्यादी 
शास्ाचं्या ऄनेक गं्रथामध्ये िर्चिलेला अहे. 
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सूत्रकारािे मत 
 
 व्याकरणसूत्रकारानंी शबदािी िाितवािकता११ मान्य केली ऄसली तरी ह्या संबधंी स्पष्ट िवधान 
केलेले नाही, ककवा शबदािे योग्यायोग़्यत्व ठरिवणे हा व्याकरणशास्त्रािा मुख्य िवषय, त्याखेरीि िे काही 
संबंिधत िवषय ऄसतील ते व्यवहारात ककवा त्यासंबधंी िविार करणाऱया आतर शास्त्रात िसे मान्य ऄगर 
िनणीत ऄसतील तसे स्वीका दन अपले काम भागवावे, ऄसे धोरण सूत्रकारानंी स्वीकारले ऄसावे. कारण 
लाघव (संके्षप) हाि सूत्रािा स्थायीभाव. त्यामुळे ििा, व ओघाओघाने िवषयािी लाबंड (प्रसक्तानुप्रसक्त) 
तेथे सवथथा वज्यथि. 
 
वार्ततककार व महाभाष्ट्यकार यांिी मते 
 
 वार्चतककारानंी शबदािा िाित हा ऄथथ मानणाऱया ‘वािप्यायन’१२ ऊषीिा तसेि व्यक्तीवादी ‘व्याडी’ 
१३िा नावाने ईल्लेख क दन दोनही मताचं्या गुणदोषािंी ििा संके्षपाने केलेली अहे. हा िवषय 
महाभाष्ट्यकारानंी ऄनेक िठकाणी िर्चिलेला अहे. व सूत्रकाराला प्रमाण मानून त्याच्या सूिक िवधानाव दन 
िाती व द्रव (व्यक्ती) हे दोनही१४ शबदाथथ ऄसा व्याकरणशास्त्रािा िसद्धान्त माडंलेला अहे. व नंतरच्या 
वैयाकरणानंी त्याि िसद्धान्तािे समथथन केलेले अहे. 
 
 महाभाष्ट्यकारानंी सूत्रकाराचं्या सूिक ईल्लेखानंा प्रमाण मानून िाती व व्यक्ती हे दोनही शबदािें ऄथथ 
ऄसा वैयाकरणािंा िसद्धान्त सािंगतला व ह्या ऄत्यतं िववाद्य िवषयात तडिोडीिा मागथ काढला तरी 
व्याकरणशास्त्रातील नंतरच्या गं्रथकारानंी तेवढ्यावर समाधान मानले नाही. मुळात हा िवषय सवथि 
शास्त्रामध्ये िववाद्य म्हणून गािलेला. िशवाय पािणनीसूत्रानंा प्रािीन परंपरेत स्मृती म्हणून स्थान िमळालेले 
अहे. त्या परंपरेत स्मृती ह्या काही वदेाप्रमाणे स्वयंप्रमाण नाहीत. वदेातील प्रत्यक्ष ऄगर सूिक िवधानावर 
अधािरत म्हणूनि स्मिृत प्रमाण१५ होत, ऄसाि प्रािीन परंपरेिा िसद्धान्त व श्रद्धा. वदेामध्ये ज्यािंा प्रत्यक्ष 
ऄगर ऄप्रत्यक्ष ईल्लेख नाही, ऄशा स्मिृतिवधानािें प्रामाण्य; िशष्टािार, िशष्टानुभव, तकथ , युक्ती, आत्यािद 
लौिकक ऄन्य मागांनीि ठरवाव े लागते. शबदाथथ हा िवषयही ऄशाि िशष्टानुभव व युक्ती आत्यादीव दन 
ठरिवणे योग्य, ऄशी भिूमका पुढील टीकाकारानंी घेतलेली ऄसावी. त्याचं्या ह्यासंबधंीच्या िवविेनािा संग्रह 
पुढीलप्रमाणे अहे. 
 
जाती व व्यक्ती यांिा वेगळेपणा 
 
 िाती हा ऄथथ व्यक्तीला आतर प्रकारच्या व्यक्तीपासून ऄलग करीत ऄसतो. ‘िनळे कमळ’ ऄसे अपण 
म्हणतो, त्यावळेी िनळे हे िवशषेण, िवविक्षत प्रस्तुत कमळाला आतर ताबंड्या, पाढंऱया वगैरे प्रकारच्या 
कमळापासून ऄलग करीत ऄसते. त्यािप्रमाणे ‘गाय’ ह्या िविशष्ट प्राण्याच्या िठकाणी ऄसलेला िो गायपणा 
(गोत्व), तो गायीला आतर प्राण्यापंासून अगळेपणा देणारा ऄसा गाइिा ऄसाधारण धमथ ऄसतो. तो 
गायपणा प्रत्येक गायीिे िठकाणी हमखास ऄसतो. व गायीपेक्षा आतर प्राणी ककवा पदाथथ ह्यामध्ये कधीही 
नसतो. म्हणूनि तो गायीिा ऄसाधारण (खास िवशषे) धमथ समिला िातो. 
 
 गोत्व िाती व गोव्यक्ती ह्या दोन वस्तु कधीि ऄलग ऄसणार नाहीत. तथािप त्या दोन वस्तंूिे 
वगेळेपण शबदाच्या माध्यमाने िसद्ध व स्पष्ट करता येइल. धमथ व धमी, गुण व गुणी, िक्रया व िक्रयावा्  ह्या 
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ऄथाच्या िोड्या ऄलग करता येणे शलय नाही. ‘िनळे कमळ’ ह्या िोडीतील िनळेपणा हा कमळापेक्षा वगेळा 
करणे शलय नाही, हे खरे. पण पाढंरे कमळ व िनळे पाणी ऄशा िोड्या दाखवनू त्यािंा ऄलगपणा िसद्ध 
करता येतो. त्यािप्रमाणे गोत्व व गोव्यक्ती यािंा वगेळेपणा शबदाने स्पष्ट करता येतो. गाय, घोडा, माणूस, 
ह्या सवथ व्यक्ती म्हणून एक ऄसल्या तरी त्याचं्या वगेळेपणाला कारणीभतू ऄसा िवशषे धमथ त्या त्या 
व्यक्तीमध्ये ऄसलेला िाणवतो. म्हणूनि गाय व्यक्तीच्या शोधात ऄसलेला माणसू घोडा ही व्यक्ती िमळाली 
तरी थाबंत नाही. कारण त्याला गायपणा (गोत्व) ऄसलेली व्यक्ती पािहिे ऄसते. 
 
जाती व आकृती 
 
 गोत्व ही वस्तू काय अहे? ती कशी समिून येते. ऄवयवािंी िवशषे ऄशी ठेवण 
(ऄवयवसंस्थानिवशषे) हे गोत्वािे स्व दप अहे व ते डोळसाला डोळ्यानंी व अधंळ्याला स्पशाने समिून 
येते. ऄवयवसंस्थानिवशषे ह्या ऄथी अकृित हा शबद प्रािीन शास्त्रकारानंी ऄनेक िठकाणी योिलेल्या अहे. 
महाभाष्ट्यकारानंीही ऄवयवसंस्थानिवशषे ह्याऄथी हा शबद वापरलेला अहे. व तशा अकृतीव दन१६ िाती 
समिून येते, ऄसेही म्हटले अहे. म्हणिे त्यािें मते अकृित व िाती ह्याचं्यामध्ये वस्तुतः भेद ऄसून 
त्यामध्ये व्यंग्यव्यिंकभाव ऄसा संबधं अहे. तर काही िठकाणी िाती ह्या ऄथीही अकृित हा शबद 
वापरलेला१७ अहे. साकार वस्तूमध्येि अकृित शलय ऄसल्याने ती अकृित (ठेवण, बाधंा) िाणनूि त्या त्या 
िातीिे ज्ञान होते म्हणनू अकृित ही व्यंिक व िाित हे व्यंग्य ऄसते ककवा तशा साकार वस्तूमध्ये अकृित 
हेि िातीिे स्व दप ऄसते. ह्या वस्तुक्स्थतीिे वरील दोनही प्रकारिे महाभाष्ट्यकारािें ईल्लेख ईपपन्न होतात. 
पण िाती हा धमथ अकाररिहत पदाथामध्येही ऄशू शकतो. गुण व िक्रया या वस्तू िनराकार अहेत. पण 
त्यावर िाती ऄसते, ऄसे शास्त्रकार मानतात व व्यवहारातही ऄनुगतप्रतीतीव दन त्या िाित दप धमािी 
िाण सवांना ऄसते. मागील प्रकरणात शबदावर िाित ऄसते व व्यिक्त दप शबद ऄथािा वािक नसून 
िाित दप शबदि ऄथथवािक ऄसतो ऄसा वैयाकरणािंा िसद्धान्त माडंलेला अहे. शबदाला ऄवयव नाहीत, 
ऄसा तर वैयाकरणािंा खास िसद्धान्त अहे. त्यामुळे ऄवयवसंस्थानिवशषे शबदाबाबत शलयि नाही. त्यामुळे 
शबदावरील िाती अकृतीने कळून येणारी ऄगर अकृती स्व दप ऄसते ऄसे म्हणता येणार नाही. केवळ 
ऄनुगतप्रतीतीमुळेि ती िसद्ध होते. साकार पदाथामध्ये अकृतीव दन िाती कळून येवो ऄगर अकृित हेि 
िातीिे स्व दप ऄसो तथािप िनराकार पदाथामध्ये अकृती नसते पण िाित ऄसते म्हणून काही िठकाणी 
िाती व अकृित यािंा ईल्लेख िभन्न ऄथी स्वतंत्रपणे केलेले१८ अढळतो. 
 
एका-द्रव्यावरील धमस ही जातीि 
 
 अकृती केवळ साकार वस्तूति संभवते, तर िाती साकार व िनराकार पदाथातही ऄसते, कारण 
िेथे िेथे ऄनुगतप्रतीती होत ऄसते. तेथे त्या ज्ञानाला िवषय होणारी वस्तू मानणे भागि अहे. मग त्या 
वस्तूला वगेवगेळ्या शास्ाचं्या पिरभाषेनुसार िाती म्हणणे शलय नसेल तर ते शास्त्रकार िाती ऐविी काही 
वगेळा शबद वापरतील. नैयाियकाचं्या मताप्रमाणे द्रव्य, गुण व कमथ ह्या तीन प्रकारच्या पदाथावरि िाती हा 
धमथ ऄसू शकतो. िशवाय त्यानंी मान्य केलेल्या िाितलक्षणानुसार ऄनेक व्यक्तीवर रहाणारा धमथ म्हणिे 
िाती. एकाि व्यक्तीवर रहाणाऱया धमाला त्याचं्या पिरभाषेप्रमाणे िाती म्हणता येणार नाही पण तसा धमथ 
ऄनुभवानुसार मानणे भाग ऄसते. ईदा., सूयथ, िंद्र, अकाश, देवदत्त वगैरे एकेकि पदाथथ, पण वषानुवषथ 
वगेवगेळ्या ऄवस्थेतही तोि हा, तोि हा ऄशी ऄनुगतप्रतीती सवांना येते व ती खरीही ऄसते. कधीि बािधत 
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(िुकीिी) होत नाही. त्या ऄबािधत ऄनुगतप्रतीतीमुळेि सूयथत्व, िंद्रत्व, अकाशत्व, देवदत्तत्व आ. िातीि 
होत, ऄसे वैयाकरणािें१९ म्हणणे अहे. 
 
 ऄनेक व्यक्तींवर ऄगर िभन्न िभन्न ऄवस्थेत व काळात ऄसणाऱया एकाि व्यक्तीवर राहणारा धमथ 
म्हणिे िाती व हा धमथ व्यक्तीपेक्षा वगेळा ऄसतो. ह्या धमािी िाण ऄगदी लहानापासून म्हाताऱयापयंत 
सवांनाि ऄसते. म्हणून अपले व्यवहार सूरिळत िालतात. नाहीतर एका वस्तूला अपण ‘घडा’ शबद 
वापरला व त्यापासून पाणी अणणे वगरेै काम साधले, तरी दुसऱया तशाि व्यक्तीला तोि शबद वापरणार 
नाही व त्यािा ईपयोगही तसा करणार नाही. व्यक्ती िततलया प्रकृती ऄसे म्हणून अपण प्रत्येकाला वगेळाि 
शबद व वगेळ्याि कामिगरीला लाव.ू कारण प्रत्यक्ष व्यवहारात प्रत्येक मानव व्यक्तीिे नाव स्वतंत्र व 
कामिगरी स्वतंत्र ऄसलेली अपण पहातो. 
 
िार णवकल्प 
 
 िाती व व्यक्ती हे दोन ऄथथ ऄलग करता येत नसले तरी वगेळे अहेत ही बाब येथपयंत अपण 
पािहली. अता ‘गाय’ ह्या शबदापासून (१) गोत्व ह्या िातीिे ज्ञान होते का ं(२) व्यक्तीिेि ज्ञान होते; का 
(३) कधी िातीिे तर कधी व्यक्तीिे ज्ञान होते; का (४) त्या िातीने युक्त व्यक्तीिे, म्हणिेि दोनही ऄथांिे 
ज्ञान होते; ऄसे िार िवकल्प ह्याबाबत ऄसून त्याबाबत युक्ती व ऄनुभव ह्या दोन डोळ्यानंी िनणथय घ्यावयािा 
अहे. 
 
 खरे तर भाट्ट२० मीमासंकानंी शबदापासून समिून येणाऱया ऄथािे संबधंात अठ िवकल्प माडंलेले 
अहेत ते. ऄसे – (१) केवळ िाती, (२) केवळ व्यक्ती, (३) िाती ककवा व्यक्ती, (४) िाितसिहत व्यक्ती 
(५) िाती अिण व्यक्ती, (६) िाितव्यक्तींिा संबधं, (७) िाितिविशष्ट व्यक्ती, (८) व्यिक्तिविशष्ट िाती. 
तथािप ह्या अठापकैी पिहले िारि मुख्य व आतरािेंही समावशेक अहेत. आतर िार िरी गिणती 
अकडेमोडीने केवळ शलय ऄसले तरी, युक्ती व ऄनुभवाच्या कसोटीला िटकू शकत नाहीत, म्हणून वरील 
िार िवकल्पाबाबति िविार क दन िनणथय घ्यावयािा अहे. 
 
मीमासकांिे मत 
 
 िाती म्हणिे व्यक्तीिा धमथ. व्यक्ती त्या धमाने युक्त ऄसते. िनळ्या रंगाने युक्त ऄसे कमळ. ह्या 
िठकाणी िनळा रंग व कमळ ह्या दोन पदाथांमध्ये रंग हे िवशषेण तर कमळ हे िवशषे्ट्य. त्यािप्रमाणे 
गोत्वयुक्त गोव्यक्ती, ह्या िठकाणीही गोत्व हे िवशषेण व गोव्यक्ती हे िवशषे्ट्य. िाित-व्यक्ती ऄथात्  िवशषेण-
िवशषे्ट्य याचं्या ज्ञानामध्ये क्रमािा िविार केला तर िातीिे म्हणिे िवशषेणािे ज्ञान प्रथम होते व नंतर 
व्यक्तीिे म्हणिेि िवशषे्ट्यािे ज्ञान होते, ऄसे युक्तीच्या अधारे ठरते. कारण िवशषेणािे ज्ञान नसेल तर, 
िवशषे्ट्य ही कल्पनाि सवथस्वी ऄसंभवी. ऄशा क्स्थतीत मीमासंकािें म्हणणे ऄसे की, ईच्चारलेला कोणताही 
शबद एकाि ऄथािे ज्ञान क दन देउन, िणु कृतकृत्य झाल्यामुळे िनवृत्ति होतो. तोि शबद पुन्हा दुसऱया 
वस्तूच्या ज्ञानाला ईपयोगी पडत नाही. शबद२१, ज्ञान व कमथ यािंा ऄसा स्वभावि अहे की, अपापले काम 
झाल्यावर ते िेंगट माणसाप्रमाणे ईगीि रेंगाळत रहात नाहीत. म्हणून शबदापासून प्रथम िाित दपि ऄथथ 
समिून येतो व लगेि तो शबद िनवृत्ति होतो. व्यक्तीिे ज्ञान होण्यासाठी थाबंत नाही ऄसेि मानणे सयुिक्तक 
ठरते. 
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जाणतवादावर आिेप 
 
 शबदापासून केवळ िाित दप ऄथथ समित ऄसतो ऄसे मानल्यास मोठीि ऄडिण येइल, कारण 
व्यवहारि िमणार नाही. ‘पाढंरी गाय अण’ ऄसे सािंगतल्यावर गोत्व िातीला कसे अणता येणार व 
िातीला रंग तरी कसा ऄसणार? कारण िाती ही वस्तू िनगुथण व िनक्ष्ट्क्रय ऄसते. व्यवहार तर सवथ व्यक्तीवर 
िालत ऄसतो. गोव्यक्तीि अणली िाते. गोव्यक्तीलाि  दपरंग ऄसतात व व्यक्तीकडूनि ऄपेिक्षत कामे 
क दन घेणे शलय ऄसते. त्यामुळे शबद, िातीिाि बोधक ऄसे मानल्यास सवथि व्यवहार थंडावले. ककवा 
शबदाशी िवसंगत होइल. कारण शबदाने िाती अणायला सािंगतली पण प्रत्यक्ष तर व्यक्ती हिर केली. 
 
आिेपाला उत्तर 
 
 ह्या अके्षपाला िाितवाद्यािें ईत्तर ऄसे कीं, शबदाच्या स्वभावानुसार कोणत्यातरी एकाि ऄथािा तो 
बोधक ठरतो, व िाती व्यक्ती ह्या दोन ऄथापैकी िाती हा ऄथथ, शबद ऐकल्याबरोबर प्रथम कळतो, हेही वर 
िसद्ध केले अहे. म्हणून शबदािा ऄथथ िाती हाि होय. हे ऄग्रक्रमानेि िसद्ध होते. अता गुण-िक्रयािद 
व्यवहार िातीवर संभवत नाहीत. व्यक्तीिे बाबति संभवतात हे खरे; त्यासाठी काही ऄन्य ईपपत्ती शोधून 
काढणेि योग्य. शबदस्वभाव व क्रम ह्या दोन न्याय्य व्यवस्था टाळणे केव्हाही योग्य नाही. 
 
 ऄसे समिा की, ईन्हातून एखादा थकलेला पाहुणा तुमच्या घरी अला अहे. त्याच्या 
अितर्थयासाठी तुम्ही िहा ककवा काही ईपाहार त्याच्यापुढे ठेवलात. तो ‘पाणी’ ऄसा एकि शबद ईच्चारतो. 
तुम्ही समिता ‘पाणी पािहिे.’ व पाणी अणनू देता. किेरीत पंखा िोरात िालू अहे. टेबलावरील कागद 
ईडू लागले. टेबलिवळील खुिीवरिा लेखिनक िशपायाला नुसते ‘पंखा’ ऄसे म्हणतो. ‘पंखा बंद कर’ 
ऄसा ऄिभप्राय समिून िशपाइ पंखा बंद करतो. ऄसह्य ईकाडा अहे. पंखा बंद अहे. लेखिनक ईकाड्यािी 
ऄसह्यता भासवनू ‘पखंा’ ऄसे म्हणतो. त्यािा ऄथथ ‘पंखा सु द कर’ ऄसा समिून िशपाइ पखंा िालू करतो. 
व्यवहारामध्ये ऄसे ऄनेक प्रसंग येतात की, प्रत्यक्ष शबदाने कळून येणाऱया ऄथापेक्षा िकतीतरी ऄथथ गृहीत 
धराव ेलागतात. त्यासाठी कोश ईपयोगी पडत नाही. ककवा कोठे तसे स्वतंत्र ऄभ्यासक्रमही नाहीत. केवळ 
पिरक्स्थतीच्या साध्या िाणीवनेे ह्या सवथ गोष्टी ऄगदी सामान्य बदु्धीच्या माणसालाही समितात. तात्पयथ, 
प्रत्यक्ष ईच्चारलेल्या शबदाने कळून येणारा ऄथथ ऄितशय तोकडा ऄसतो. त्यात व्यवहाराच्या िुळणीसाठी 
पुष्ट्कळि ऄवातंर ऄथािी भर घालूनि तो तो शबद ि दर त्या ऄथािा बोलका करावा लागतो. ह्या 
प्रिक्रयेलाि कोणी ‘ऄध्याहार’ तर कोणी ‘लक्षणा’, कोणी ‘अके्षप’ म्हणतात. बस्स ह्या अके्षपाच्या प्रिक्रयेने 
व्यक्तीिे ज्ञान सहि शलय अहे. व सवथ व्यवहारािी सागंडही िमत अहे. तात्पयथ, शबदािा िनखळ ऄथथ 
िाती, पण िातीशी व्यवहार िमत नसल्याने, त्या वाच्य िाित दप ऄथाशी िनत्य सबंद्ध व्यक्तीिा अके्षप. 
ऄशारीतीने वर सािंगतलेला शबदािा स्वभाव, ऄग्रक्रम व प्रत्यक्ष व्यवहार ह्या सवथ गोष्टी ऄगदी सुरळीतपणे 
िमल्या. शबदावर ऄथािे ज्यादा ओझे नको, ऄग्रक्रमाला िनष्ट्कारण डावलायला नको कीं, व्यवहाराशीही 
फारकत नको. 
 
व्यणक्तवादी मत 
 
 शबद केवळ िातीिाि बोध क दन देतो. नंतर त्या िातीपासून व्यक्तीिा अके्षप होतो व व्यवहार 
सुसंगत होतो, ऄसे मानणे म्हणिे द्रािवडी प्राणायामि नव्हे कां? त्यापेक्षा शबदापासून एकदम केवळ 
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व्यक्तीि समिून येते, ऄसे मानणे सरळ सोपे व पटणारे अहे. अके्षप ककवा लक्षणा ह्या मधल्या ऄडथळ्यािंी 
ककवा दलालािंी ि दरीि काय? 
 
व्यणक्तवादावर दोष 
 
 व्यिक्तवाद्याचं्या ह्या िवधानावर िाितवाद्यािंा अके्षप ऄसा - शबदापासून केवळ व्यक्तीि समिते, 
िातीिा मागमूसही नसतो, ऄसे मानल्यास ऄग्रक्रम व शबदस्वभाव - एकािेि ज्ञान क दन िनवृत्त होणे - ह्या 
दोन सवथमान्य व न्याय्य व्यवस्थेला काहंी बाधं येत नाही, हे खरे, पण केवळ व्यिक्तवािकत्व ह्या पक्षी पढुील 
अपत्ती ऄटळपणे कोसळेल, ती ऄशी-ह्या मती सारे शबद िवशषेनामाप्रमाणे एक व्यिक्तवािकि होतील. 
राम, कृष्ट्ण, गोकवद, देवदत्त आत्यािद िवशषेनामे िशी केवळ एकेका व्यक्तीिीि बोधक ऄसतात, ऄन्य 
कोणाही व्यक्तीिा बोध क दन देण्यासाठी ती िवशषेनामे वापरता येत नाहीत व त्यापासून ऄन्य व्यक्तींिा 
बोधही होत नाही, ऄगदी त्यािप्रमाणे घडा, वाडा, कपडा, घोडा, रेडा, कोंबडा हे सारे शबद. कोणत्या तरी 
एकाि व्यक्तीिा बोध क दन देतील. आतर व्यक्तींसाठी वापरता येणार नाहीत. प्रत्येक घड्याला िसे अगळे 
 दप तसेि वगेळाि शबद वापरावा लागेल. िशवाय या पक्षी शबदापासून वलत्याच्या मनात एक व्यक्ती तर 
श्रोत्यानंा त्याचं्या समिुतीनुसार वगेवगेळ्या व्यक्ती समिून येतील. कसलाि धरबंध राहणार नाही. 
 
आिेप णनरसन 
 
 िाितवाद्याचं्या ह्या ऄडिणीवर व्यिक्तवादी पुढील ईपाय सुििवतात. शबदािा िाती हाि एकमेव 
ऄथथ व व्यवहार िुळावा म्हणून िातीशी िनत्यसंबद्ध व्यक्ती अके्षपाने समिून येते ऄसे तुम्हा िाितवाद्यानंा 
मानाविे लागते ना ! मग त्यािप्रमाणे शबदािा व्यक्ती हा ऄथथ मानून, नंतर ि दरीनुसार त्या व्यक्तीच्या सवथ 
िातभाइिें ज्ञान होते ऄसे अम्ही मानू. मुख्य ऄथथ एक मानून नंतर संबधंी आतर ऄथांिी हिेरी अम्हाला 
मानावी लागते, तशीि तुम्हालंाही. ऄथान्तरािा बोिा हा दोष दोघाचं्याही माथी समानि अहे. त्यामुळे 
त्याबाबत एकाने दुसऱयाला वडेावण्यात काय२२ ऄथथ? ऄशारीतीने व्यिक्तवािक शबद िातीच्या माध्यमाने 
ऄन्य व्यिक्तवािक होउ शकतो, ऄसे मानणेि व्यवहाराशी ऄिधक िुळते नाही का?ं 
 
दोषांिे छोटेमोठेपण 
 
 शबदाच्या मुख्य वाच्य ऄथापेक्षा ऄथान्तरािा बोिा हा दोष िरी दोनही पक्षाचं्या माथी सारखाि 
ऄसला, तरी मुख्य ऄथथ व नंतर स्वीकारावा लागणारा दुसरा ऄथथ यािंा संबंध कोणािा सख्खा तर कोणािा 
सावत्र ऄगर िुलत अहे हे पाहूनि त्या दोषािंा छोटेमोठेपणा िोखता येइल अिण मगि ह्या दोन पक्षापंकैी 
एकािी ग्राह्याग्राह्यता ठरवावी लागेल. 
 
जाणत-व्यक्तींिे संबंध 
 
 िातीिा व्यक्तींशी स्वाश्रयत्व हा सबंंध ऄसतो. कारण प्रत्येक व्यक्तीवर ती ती िाित समवायसंबधंाने 
रहाते. म्हणिेि िातीिा व्यक्ती हा अश्रय व िाित ही अिश्रत. ऄशारीतीने िातीिा व्यक्तीशी स्वाश्रयत्व 
(स्व = िाित, ितिा अश्रय = व्यक्ती) संबंध ठरतो. व्यक्तीिा त्याि िातीच्या दुसऱया व्यक्तीशी 
स्वािश्रताश्रयत्व ऄसा संबंध ऄसतो. कारण व्यक्तीिा त्याि िातीच्या दुसऱया व्यक्तीशी शबदाथाच्या संदभात 
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साक्षात्  संबंध शलय नाही. तर तो िातीच्या माध्यमानेि ऄसणार. स्वतःवर म्हणिेि व्यक्तीवर अिश्रत 
ऄसणारी िी िाती त्या िातीिा दुसरी व्यक्तीही अश्रय ऄसते. कारण िाती ही त्या िातीच्या प्रत्येक 
व्यक्तीवर समवाय-संबंधाने हमखास ऄसतेि. ऄशा रीतीने व्यक्तीिा त्या िातीच्या दुसऱया व्यक्तीशी 
स्वािश्रताश्रयत्व हा सबंंध ठरतो. (स्व = व्यिक्त, अिश्रत = िाित, अश्रय = व्यक्ती );  
 
 िाित हा मुख्य ऄथथ व व्यक्ती  अके्षपाने ह्या पक्षी स्वाश्रयत्व संबंध, तर एक व्यक्ती हा मुख्याथथ व आतर 
व्यक्ती अके्षपाने ककवा लक्षणेने ह्या पक्षी स्वािश्रताश्रयत्व हा संबंध ऄसे ह्या दोन पक्षी मुख्य व नंतर कळून 
येणाऱया ऄथामध्ये संबधं ठरतात. ह्यापैकी स्वाश्रयत्व हा संबधं स्वािश्रताश्रयत्व ह्या संबधंाच्या मानाने 
िवळिा (सख्खा) तर दुसरा म्हणिे स्वािश्रताश्रयत्व हा संबधं स्वाश्रयत्व ह्या सबंधाच्या मानाने दूरिा 
(िुलत) ठरतो. 
 
 कोणतेही महत्त्वािे काम अपल्या एकयाने होणार नसेल तर अपण सहकारी म्हणनू अप् तेष्टानंा 
बोलावतो. ते करताना अपण सख्खा, िुलत, ऄगदी िवळिा, िवळिा, दूरिा आत्यादी िविार क दनि 
सहकारी ठरिवतो. शास्त्रीय िविारसरणीतही हा ऄंतरंग-बिहरंग-भाव ऄनेक िठकाणी शास्त्रकारानंी 
िविारातं घेतला अहे. ऄशाबाबतीत ते ऄत्यंत सूक्ष्मपणे िविार करतात. िाणवलेल्या बारकाव्यािंीही योग्य 
दखल घेउन मगि िनणथय२३ करावा ऄसे शास्त्रकार बिावतात. 
 
 शास्त्रमान्य दृष्टीने िविार केला तर िाितवाद्यानंा मानावा लागणारा संबंध िवळिा म्हणून तोि पक्ष 
स्वीकाराहथ ठरतो. ऄशारीतीने युक्ती व ऄनुभव ह्या दोन डोळ्यापैकी युक्ती ह्या डोळ्याने शबदापासून िाती 
हाि ऄथथ समिून येतो हा मीमासंकािंा पक्ष, म्हणिेि िाितवाद िसद्धाक्न्तत ठरतो. 
 
व्यणक्तवादी मत 
 
 प्रस्तुत वादात युक्तीिा अश्रय घेउन मीमासंकानंी बािी मारली तरी ह्याबाबत सवांिा ऄनुभव 
िविारात घेउन मगि िनणथय करणे योग्य होइल. शबदाथथव्यवहार हा प्रत्येकाच्या रोिच्या रोकड्या 
ऄनुभवातील बाब अहे. तेथे प्रत्यक्ष ऄनुभवािेि काम. दूरिी युक्ती कशाला? हातच्या काकणाला अरसा तो 
कशाला? ऄमुक शबदािा ऄमुक ऄथथ हे कसे समिते? त्यासाठी प्रत्यक्ष व्यवहार, व्याकरण कोश, 
अप्तोपदेश, सािंनध्य आत्यािद ऄनेक ईपाय२४ अहेत. त्या सवथ ईपायापंकैी प्रत्यक्ष व्यवहार हा रािमागथ अहे. 
ह्या रािमागाने गेल्यास शबदािा ऄथथ व्यक्ती ऄसेि अढळून येइल. सवथि व्यवहार व्यक्त ऄशा व्यक्तीवरि 
िालतो. ऄव्यक्त, िनगुथण, िनक्ष्ट्क्रय िातीवर कधीि िालत नाही. ‘कसहाने गाइवर झडप घेउन ितला 
मारले’ ह्या वालयात कसह व गाय ह्या शबदापंासून कोणालाही व्यक्तीि समिून येते. कारण व्यक्तीि झडप 
घेउन मा द शकते व व्यक्तीि मारली िाते. िाती हा ऄथथ वदेान्त्यानी मान्य केलेल्या अत्म्याप्रमाणें ‘नाय ं
हक्न्त न हन्यते’२५  ऄसा ऄसल्याने त्यािा येथे काय ईपयोग? 
 
 युक्ती व प्रत्यक्ष ऄनुभव यािंा िवरोध अल्यास प्रत्यक्ष ऄनुभवालाि महत्त्व देणे योग्य. कारण युक्ती 
म्हणिे तकथ  व ऄनुभव म्हणिे येथे प्रत्यक्षि. प्रत्यक्ष िवरुद्ध ऄनुमान हे बािधति होते. कारण एखादा तार्चकक 
‘ऄक्ग्नः ऄनुष्ट्णः प्रमेयत्वात् ’ ऄशा ऄनुमानाने ऄग़्नी शीतल अहे ऄसे िसद्ध करण्यासाठी प्रयत्न क द लागेल 
तर काही न बोलता ऄग्नीिा प्रत्यक्ष िटका त्याला द्यावा, म्हणिे परेु. तो अपोअप समिून घेइल की, 
अपले ऄनुमान िुकीिे अहे, कारण प्रत्यक्ष ऄनुभव अपण माडंलेल्या ऄनुमानाच्या िवरुद्ध अहे. 
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 व्यक्तीवाद्यानंा ‘िाती’ ही खरे बोलायिे तर नावडतीि. पण सोडली तर पळते अिण धरली तर 
िावते ऄशी काहीशी िमत्कािरक ऄडिणीिी अहे. शबदािा ऄथथ म्हणनू ती कवटाळावी तर ती लाडलया 
व्यक्तीला शबदाथथ म्हणनू िवळ िफरकूही देत नाही. बरें, ितला िझडकारावी तर घडा, वाडा, कोंबडा, रेडा, 
आत्यािद शबद्  शबद िवशषेनामाप्रमाणे एकाि व्यक्तीिे बोधक ठरतात. त्याि िातीच्या आतर व्यक्तीसाठी तो 
वापरता येणार नाही, ककवा त्यापासून सवथ व्यक्तींिा बोधही होणार नाही. व्यवहारात तर ते शबद त्या 
िातीच्या सवथ व्यक्तींिे बोधक ऄसतात. ही ऄडिण व व्यवहाराशी अलेला िवरोध दूर करण्यासाठी 
व्यक्तीवाद्यानंी पढुील ईपाय सुििवलेला अहे. 
 
जाती हे उपलिण 
 
 िाती हे व्यक्तींिे िवशषेण ऄसते व िाितिविशष्ट व्यक्तीिे ज्ञान होण्यासाठी िवशषेण दप िातीिे ज्ञान 
प्रथम होणे ऄत्यतं अवश्यक. ऄशा रीतीने शबदापासून ऄग्रक्रमाने िातीिा बोध झाल्यावर िणू कृतकृत्य 
म्हणून िनवृत्त झालेला शबद व्यक्तीिे ककवा आतर कोणािेही ज्ञान क दन देउ शकत नाही, म्हणून ऄग्रक्रम व 
कृतकृत्यता ह्या युिक्त संमत िनयमामुळे शबद फक्त िातीिाि बोधक समिणे योग्य, ऄसे िाितवाद्यािें 
प्रितपादन अहे. 
 
 िाितवाद्यानंी िातीला िवशषेण म्हणून ऄग्रक्रम िदला अहे. त्यामुळेि िणु पट्टराणीिे स्थान 
िमळाल्याप्रमाणे शफेा दन ती व्यक्तीशी सवतीमत्सराने वागते, व ितला ऄगदीि थारा देत नाही. त्या ऐविी 
िाती ही िवशषेण नसून केवळ ईपलक्षण म्हणिे खूण अहे. ती शबदािा (वाच्य ) ऄथथ म्हणून मानण्यािे 
काहीि कारण नाही. कारण ईपलक्षण म्हणिे खूण, ही तटस्थ लक्षणाप्रमाणे वस्तुस्व दपात ऄंतभूथत 
नसूनही ऄगदी दूर राहून ककवा नष्ट झाली तरी मुख्य वस्तंूिे ज्ञान क दन देत ऄसते ऄसा ऄनुभव अहे. 
 
णवशेषण व उपलिण यातील फरक 
 
 ‘िनळे कमळ अणा’ ऄसे सािंगतले तर िनळेपणा त्या कमळाशी एक दप झाला ऄसल्याने त्याला 
वगळून केवळ कमळ अणता येणार नाही. पण ज्यावर भुगंा िघरया घालतो अहे ककवा पानाखाली 
दडलेले कमळ अण ऄसे सािंगतले तर भुगंा ककवा पान ही कमळािी ईपलक्षणे (खुणा) ऄसून त्यानंा 
वगळून केवळ कमळ अणणे शलय ऄसते. व सागंणाऱयािा ऄिभप्रायही तेवढाि ऄसतो. 
 
 दोघे िमत्र िफरायला िनघालेले ऄसता ते वाटेत एका घरावर कावळा बसलेला ऄसल्यािे पहातात. 
नंतर दुसरे िदवशी एक िमत्र दुसऱयाला िविारतो, ‘मला देवदत्ताच्या घरी िायिे अहे. त्यािे घर कोणते 
रे?’ दुसरा म्हणतो, ‘ऄरे अपण िफरायला गेलो होतो त्यावळेी ज्या घरावर कावळा२६ बसलेला अपण 
पािहला, तेि देवदत्तािे घर.’ अता तो कावळा त्यािवळेी ईडून गेला ऄसणार, ह्या एका िमत्राला देवदत्तािे 
घर समिाव ेम्हणून ऄन्तज्ञानाने तो थोडाि घरावर बसून राहतो अहे. पण त्या िमत्राला सध्या नसलेल्या 
पण पूवी त्या िठकाणी ऄसलेल्या कावळ्याच्या खुणेने देवदत्तािे घर आतराचं्या घरापेक्षा ऄलग समिून येते. 
ह्या ईदाहरणात ‘कावळा’ हे देवदत्ताच्या घरािे िवशषेण नसून ईपलक्षण (खूण) अहे. 
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 पण त्या िमत्राने िहरव्या रंगािे, दुमिली, गलॅरी ऄसलेले, पूवािभमुख ऄसे काही देवदत्ताच्या 
घरािे वणथन केले ऄसते तर, ही सवथ त्या घरािी ऄगंभतू ऄसल्याने िवशषेणे ठरतील व त्याव दनही 
आतराचं्या घरापेक्षा ते वगेळेपणाने कळून येइल. 
 
 साराशं, िो धमथ स्वतः ऄसेल तरि वस्तूिा पिरिय क दन देउन आतरापंासून वगेवळेेपणा िसद्ध 
करतो ते िवशषेण२७ व िो धमथ स्वतः नष्ट झाला तरी वस्तूिा पिरिय क दन देउन वगेळेपणा िसद्ध करतो ते 
ईपलक्षण२८ ऄसे िवशषेण व ईपलक्षण यािें स्व दप अहे. िाितवादी, िाती हे िवशषेण मानतात, त्यामुळे 
त्या ऄथाला शबदवाच्यता देणे अवश्यक ठरते. तर व्यिक्तवादी त्या प्रकारच्या सवथ वस्तंूिा बोध व्हावा व 
आतर प्रकारच्या वस्तंूिा बोध न व्हावा म्हणनू िाित ही, ईपलक्षण दूर राहून कायथ करणारी मानतात. 
ऄशाप्रकारे२९ व्यिक्तवाद्यानंी िाती ही ईपलक्षण मानून सवथ व्यक्तींिा संग्रह क दन व्यवहार िमवला अहे. 
त्यामुळे ऄध्याहार, अके्षप, लक्षणा ऄशा दुय्यम ईपायािंी कुबडीही त्यानंा घ्यावी लागत नाही. 
 
व्यणक्तवादपिी अनुकूल पुरावे 
 
 ऄग्रक्रम व कृतकृत्यता ह्या न्याय्य व्यवस्थेनुसार शबदापासून िाती हा ऄथथ समिल्यानंतर लक्षणेने 
व्यक्तीिा बोध होतो व व्यवहारािी सागंड िमते, ऄसे िातीवाद्यािें प्रितपादन. व्यिक्तवाद्यािें यावर म्हणणे 
ऄसे कीं, ऄन्वयानुपपत्ती म्हणिे वालयातंील शबदाथांिा संबंध न िमणे हे लक्षणेिे कारण व ते दूर करणे 
म्हणिेि त्यािंा सबंंध िमवणे हे साध्य. ‘गंगेवर गौळवाडा’ हे लक्षणेिे सवथप्रिसद्ध मधूािभिषक्त ईदाहरण. 
गंगा म्हणिे पाण्यािा प्रवाह. पाण्यावर गौळवाडा कसा ऄसणार? ऄशारीतीने गंगा व गवळवाडा यािंा 
वरील वालयात सािंगतलेला अधार-अधेय संबधं िमत नाही म्हणून गंगा शबदािा ऄथथ गंगेिे तीर घ्यावा व 
तो संबधं िमवावा. त्यािप्रमाणे गाय िाते, गाय अण. गाइिी धार काढ, काळी गाय म्हातारी झाली, 
आत्यादी वालयात गाय शबदािा िाती हा ऄथथ िाणे, अणणे काळा रंग, म्हातारपण, आत्यादी ऄथाशी िुळता 
होणार नाही, कारण िातीला ना िक्रया, ना रंग, ना वय. ऄशी त्या वालयाचं्याबाबत ऄन्वयानुपपत्ती अहे. 
ती, गाय व्यक्ती हा ऄथथ घेतला तरि, दूर होइल. म्हणून येथे लक्षणेने गाय व्यक्ती हा ऄथथ घ्यावा ऄसे 
िाितवाद्यािें म्हणणे ठीक अहे. पण ‘गाय अहे’ ह्या वालयात िाती हा मुख्य ऄथथ घेतला तरी ऄन्वयानुपपत्ती 
नाही. कारण िातीिा नेणे, अणणे, ईत्पन्न होणे, नष्ट होणे आत्यादी िक्रयाशंी िवरोध ऄसला तरी ‘ऄक्स्त’ 
िक्रयेशी म्हणिेि सते्तशी िवरोध नाही. त्यामुळे ‘गाय अहे’ ह्या वालयातील ‘गाय’ शबदािा ऄथथ ‘गायपणा’ 
ऄसाि होइल. पण व्यवहारात ऄशी वालये व्यक्तीिे ऄक्स्तत्व सागंण्यासाठीि वापरातं अहेत. िातीिे 
ऄक्स्तत्व सागंण्यासाठी ‘गायपणा अहे’ ‘गोत्वम्  ऄक्स्त’ ऄशीि वालये वापरली िातात. ऄशा रीतीने 
िाितवाद्यानंा ‘गाय अहे’ ऄशा प्रकारिी केवळ ऄक्स्तत्व सागंणारी वालये, लक्षणेिे िनिमत्ति नसल्याने, 
केवळ िातीिे ऄक्स्तत्व सागंणारी मानावी लागतील व व्यवहाराशी िवरोध ऄटळ होइल. 
 
 अता ह्या अके्षपावर िातीवाद्यािें ईत्तर ऄसे कीं, लक्षणेिे कारण ऄन्वयानुपपत्ती हे नसून 
तात्पयानुपपत्ती (तात्पयथ = वलत्यािा ऄिभप्राय, ऄनुपपत्ती = न िमणे) हेि अहे. केवळ ऄन्वयानुपपत्ती हे 
लक्षणेिे कारण मानल्यास, ‘गंगाया ंघोषः’ ह्या प्रिसद्ध ईदाहरणात ‘घोष’ शबदािा ऄथथ ‘अवाि करणारी 
मोठी नाव’ ककवा ‘अवाि करणारा मोठा मासा’ ऄसा घेतला तरी संबधं िमतो, पण वलत्यािा ऄिभप्राय 
िविारात घेउन गंगा शबदािा तीर हा ऄथथ लक्षणेने घेतला िातो. त्यािप्रमाणे ‘गाय अहे’ आत्यादी व्यक्तीिे 
ऄक्स्तत्व सागंणाऱया वालयातील ‘गाय’ आत्यािद शबदािें ऄथथ िाित दप घेतल्यास वलत्यािा ऄिभप्राय िमत 
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नाही. म्हणिेि तेथे तात्पयानुपपत्ती ऄसल्याने ती दूर करण्यासाठी लक्षणेने गोव्यक्ती ऄसाि ऄथथ घेणे योग्य 
ठरते. 
 
जाणतवाद-पिी अनेक अडिणी 
 
 ऄशारीतीने तात्पयानुपपत्ती हे लक्षणेिे कारण, व ती दूर करणे, हे फल ऄसल्याने ‘गाय अहे’ 
आत्यादी िवधानािंी ईपपत्ती लागली तरी िाितवादपक्षी पुढील ऄनेक ऄडिणी संभवतात. शबदािा िाती 
हाि मुख्य ऄथथ स्वीकारल्यास गायपणा ह्या ऄथी गोशबद वापरण्यास काहीि ऄडिण येणार नाही. त्यामुळे 
‘गायपणा अहे’ ह्या ऄिभप्रायाने ‘गाय अहे’ ऄसे म्हणता येइल. कारण लक्षणा ही दुय्यम सोय (सवलत) 
ऄसल्याने ती घेतलीि पािहिे ऄसा िनबधं घालता येणार नाही. तसेि ‘गाय िनत्य अहे, गायीला  दप, रंग, 
अकार, हालिाल, काही नाही’ ही वालये वाच्य ऄथाने पूणथपणे खरी ऄथात्  िवद्वन्मान्य ठरावीत, पण प्रत्यक्ष 
व्यवहारात तर ती वालये बोलणारा वडेािपसा समिला िातो. पणा (त्व) हा प्रत्यय िोडला तरि िाती ह्या 
ऄथािा बोध होत ऄसतो. िाितवाद-पक्षी ‘गायपणा’ शबदातील ‘पणा’ िनरथथकि ठरेल. ऄशारीतीने प्रत्यक्ष 
व्यवहाराशी म्हणिेि ऄनुभवाशी िाितवाद-पक्ष िवसंगत ठरतो. 
 
दोनही पिांिा जमाखिस 
 
 येथपयंत शबदािा ऄथथ िाती का व्यिक्त ह्याबाबतिी शास्त्रीय शाक्बदक झुंि काहीशा िवस्ताराने 
अपण पािहली. िाती हा ऄथथ मानल्यास ऄग्रक्रम, कृताथथता, सवथसंग्रह हे िमेच्या बािूिे गुण तर 
व्यवहारिवरोध, लक्षणा व पणा (त्व) प्रत्ययािी िनरथथकता हे दोष. व्यिक्त हा ऄथथ मानल्यास व्यवहारसंगित 
हा गुण तर सवथसगं्रहासाठी िातीला ईपलक्षण म्हणून स्वीका दन गौणत्व. कारण ह्या मती िाती ही शबद 
बोध्य म्हणिेि शबदािा ऄथथ नाही. व्यक्तीव दन िाित व त्या िातीद्वारा आतर सवथ व्यक्तींिा सगं्रह ऄसा दूरिा 
संबंध हा दोष. ऄसा ह्या दोनही पक्षािंा एकूण िमाखिथ अहे. 
 
वैय्याकरणांिा णसद्धान्त 
 
 प्रथम व्यवहाराव दनि शबदािंा ऄथथ समिून येतो. कोश, व्याकरण आत्यादी ईपाय दुय्यम, कृित्रम 
व मयािदत अहेत. व्यवहार व्यक्तीवरि िालतो. त्यामुळे शबदािा ऄथथ व्यक्ती ऄसाि ऄगदी पिहला समि 
होतो. तो समि कधीही बािधत होत नाही. त्यामुळे व्यिक्त हा ऄथथ मनात पल का ठसून ऄसतो. िाती ही 
कल्पनाि ऄगदी प्रथम येणे शलय नाही. एका ईदाहरणाने हा िवषय स्पष्ट होइल. 
 
भाषाज्ञानािी प्रणक्रया 
 
 घरात सुमारे दोन वषांिा मुलगा बाळ्या खेळत अहे. त्यािे वडील सायंकाळिे सुमारास 
अरामखुिीत काही वािीत बसलेले अहेत. त्या मुलािी थोरली बहीण ताइ सुमारे ७-८ वषांिी, िवळि 
ऄभ्यास करीत अहे. ऄंधार हळूहळू पृर्थवीिा कबिा घेउ लागला अहे. वडील मुलीला सागंतात, ‘तायडे 
िदवा लाव’. ताइ बटण दाबते. एकदम लख्ख प्रकाश पडतो. कोऱया पाटीप्रमाणे स्वच्छ ऄशा बालमनावर 
‘िदवा लाव’ हा ध्विनसमूह कानातून अत िाउन काही ठसा ईमटवतो. हा ध्विनसमूह व ताइने लगेि 
केलेली हालिाल ह्या सवांिी िौकस बालमन िागंली नोंद घेते व ह्या ध्विनसमूहािा ह्या हालिालीशी 
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काही संबधं ऄसावा ऄसा ऄदंाि बाधंते. नंतर ऄशाि प्रसंगाप्रसंगाने ‘िदवा बंद कर’, ‘यूब लाव’, ‘रेिडओ 
लाव’, ‘रेिडओ बंद कर’, ‘टी. व्ही. लाव’, ‘टी. व्ही. बंद कर’. आत्यािद ध्विनसमहू व त्यानंतर होणाऱया 
ताइच्या हालिाली त्याला कळून येतात. ध्विनसमूहातील बदल व ताइच्या हालिालीत होणारे फरकही 
त्याला कळून येतात व धोरणाने तो िदवा, रेिडओ, टी. व्ही. ह्या शबदािें, तसेि लाव, बंद कर ह्या 
िक्रयापदािें ऄथथ ध्विनसमूहाचं्या काढघालीने िनिश्चत करतो. ऄशा ऄनेक प्रसंगानंी, वालय, वालयातील 
पोटपदे, त्यािें ऄथथ ह्यािी िाण बालकाला क्रमाक्रमाने येते व तो स्वतःही ऄनुकरणशील ऄसल्याने 
बोबडेपण मधुर बोल बोलूही लागतो. प्रत्यक्ष व्यवहाराने शबदािा ऄथाशी ऄसलेला सबंधं म्हणिे शक्ती-ितिे 
ज्ञान होते, ऄसे शास्त्रकार म्हणतात. त्यािा क्रम ऄसा अहे व तो सवथमान्य अहे. प्रािीन शास्त्रकारानंी 
त्यासाठी भाषेच्या रंगमंिावर ईत्तमवृद्ध (वडील), मध्यमवृद्ध (ताइ) व बाल (बाळ्या) ऄशी तीनपाते्र व 
अवापोद्वाप (काढघाल) ऄसे शबद वाप दन त्या नायाच्या द्वारा तो क्रम ऄनेक िठकाणी प्रयोग क दन 
ऄभ्यासकापंुढे माडंलेला अहे. 
 
 काढघाल ककवा अवापोद्वाप ही कोणत्याही प्रयोगासाठी ऄवश्य ऄशी प्रिक्रया अहे. भाषेच्या 
बाबतीत ती अपण िशी वापरतो तशीि िनत्य व्यवहारात आतरही बाबतीत ती वापरावी लागते. प्रत्येक 
माणसाला ही अवापोद्वापािी शक्ती कमीऄिधक प्रमाणात िनसगथतः िमळालेली ऄसते. प्रािीन दशथनकार ही 
शिक्त म्हणिेि पूवथ िन्मातंील संस्कारािंा पिरणाम ऄसल्याने लहान मुलालाही िन्मतःि िमळते, ऄसे 
मानतात३०, व त्या शक्तीच्या िोरावरि तो भाषाज्ञान िमळवतो, कारण त्या ऄवस्थेत ही शक्ती िमळण्याला 
ऄन्य मागथ नसतो. पण तशा अवापोद्वापाने भाषाज्ञान तो िमळवतो व भाषेिा ईपयोग स्वतःही क द लागतो. 
 
 अवापोद्वाप ही शक्ती स्वाभािवक ऄसो, दैवी ऄसो, ऄगर पूवथिन्मसंस्काराने िमळणारी ऄसो ितिी 
भाषेसाठी ऄत्यतं ि दरी ऄसते व ितच्या साह्याने वर दाखिवल्याप्रमाणे व्यवहारद्वारा लहान मुलगा तसेि 
प्रौढ माणसेही िनरिनराळ्या शबदािें ते ते ऄथथ समिून घेतात.  
 
व्यवहाराने व्यणक्तवादणसद्धी 
 
 प्रस्तुत िवषय ऄसा की, व्यवहाराने िे शबदािे ऄथथ समिून येतात, ते पूणथपणे व्यिक्त दपि ऄसतात. 
मुलाला ‘िदवा लाव’ हे ध्विन ऐकू अल्यावर एक िदवा प्रकािशत झालेला िदसतो व त्यासाठी त्याच्या ताइिी 
हालिाल ही सुद्धा एक िक्रया दप व्यक्तीि प्रत्यक्ष िदसून येते. तसे ऄनेक िदव ेपािहल्यावरि त्या प्रकारच्या 
ऄनेक वस्तंूवर ऄसणारा िदवपेणा ह्या धमािीं कल्पना येणे शलय. तसेि तशा प्रकारच्या ऄनेक िक्रया 
पािहल्यानंतर त्या सवथ िक्रयावरही राहणारी िाती (सामान्यधमथ) त्याला समिून येइल. पण शबदापासून 
प्रथम ज्ञान होइल ते िनखळ व्यक्तीिेि. 
 
जाणतव्यणक्तज्ञानािा क्रम 
 
 िाती हा व्यक्तीवर राहणारा ऄसाधारण धमथ ऄसून व्यक्तीच्या ज्ञानानंतरि तो कळून येतो. व्यिक्त  
ही िातीिी ऄिभव्यंिक अहे, ऄथात्  व्यक्ती ऄिभव्यिंक तर िाती ही ऄिभव्यंज्य. ऄसा त्या दोन पदाथांिा 
संबंध अहे. िसे प्रकाश हा ऄिभव्यिंक व घट हा ऄिभव्यंग्य. ध्विन हा ऄिभव्यिंक तर शबद (स्फोट) हा 
ऄिभव्यंग्य. त्याचं्या ज्ञानािा क्रम प्रथम ऄिभव्यंिकज्ञान नंतर ऄिभव्यंग्यज्ञान ऄसाि ऄसणार. प्रथम 
प्रकाशज्ञान नंतर घटज्ञान, प्रथम ध्विनज्ञान नंतर स्फोटज्ञान, तसेि प्रथम व्यिक्तज्ञान नंतर िाितज्ञान. 
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ऄशारीतीने व्यिक्तज्ञानालाि ऄग्रक्रम ऄसून प्रत्यक्ष व्यवहारात शबदापासून होणाऱया ऄथथज्ञानातही तसाि 
क्रम स्वीकारणे योग्य. तात्पयथ, प्रत्यक्ष व्यवहाराव दन व्यिक्त हाि शबदािा ऄथथ हीि गोष्ट िसद्ध होते. 
 
व्यवहारातही जाणतवािकता 
 
 वडील मुलाला म्हणाले, ‘पुस्तक नीट वापराव’े, ‘डॉलटर अिाऱयाना म्हणाले, ‘अंबा खाउ नका’, 
िगऱहाइक वाण्याला म्हणते, ‘हा गहू िकडलेला िदसतो’ ह्या वालयातंील पुस्तक, अंबा, गहू ह्या शबदािें ऄथथ 
व्यिक्तवादाच्या िसद्धान्तानुसार एक व्यक्ती ऄसे घेतले व मुलाने एक पसु्तक नीट वाप दन आतर पुस्तके 
किध्या क दन टाकली तर, विडलािंी अज्ञा पाळली ऄसे होइल का?ं अिाऱयाने एक अंबा न खाउन 
दुसरा, ितसरा खाल्ला तर पर्थय पाळले ऄसे होइल कां? त्याच्या प्रकृतीला ऄपाय होणार नाही का?ं वाणी 
म्हणेल, ‘एक िकडका गहू काढून टाका, बाकीिे घ्या’. िगऱहाइकाला िालेल का?ं ते व्यवहाराला ध दन 
होइल का?ं 
 
 वरील वालयातील पुस्तक वगैरे शबद िाितवािकि अहेत. व्यवहारसुद्धा तसाि अहे. ‘िदवा लाव’ 
ताइने िदवा लावला, तेल संपल्याने िदवा िवझला. आत्यादी वालयात िदवा शबद व्यिक्तवािकि अहे तर 
िदवसा िदव्यािा काय ईपयोग? िदव्यािा धमथ प्रकाश देणे, तेल हेि िदव्यािे रक्त तर वात ही रक्तवािहनी. 
िदव्याने िदवा लावावा, आत्यािद वालयातंील िदवा, वात, रक्त आत्यािद शबद िाितवािक अहेत. ऄशा रीतीने 
व्यवहारात शबद काही िठकाणी िाितवािक तर काही िठकाणी व्यिक्तवािक अढळतात. संदभानुसार कोठे 
िाितवािक व कोठे व्यिक्तवािक हा िनणथय िाणकारानंा समिून येतो. म्हणून शबदािा एकि ऄथथ ऄसे 
म्हणणे व्यवहाराशी िवसगत ऄसल्याने िाती व व्यिक्त हे दोनही प्रत्येक शबदािे ऄथथ स्वीकारावे, ऄसा 
वैयाकरणािंा िसद्धान्त अहे.  
 
 पण वैयाकरणाचं्या िसद्धान्तानुसार प्रत्येक शबदाला दोन ऄथथ म्हणिे प्रत्येक शबद द्वव्यथी म्हणिेि 
ऄनेकाथथक समिायिा का?ं िसे ‘कर’ शबदािे हात, िकरण हे दोन ऄथथ; ‘पयस् ’ शबदािे पाणी व दूध हे 
दोन ऄथथ, त्याप्रमाणे मुळीि नाही. कर शबदाच्या हात व िकरण ह्या दोन ऄथांिा तसेि पयस्  शबदाच्या दूध 
व पाणी ह्या दोन ऄथांिा परस्पर काहीि संबधं नाही. त्यापैकी एकावळेी कोणता तरी एकि ऄथथ घेतला 
िाइल. पण िाितव्यक्ती ह्या दोन ऄथांिा परस्पराशंी ऄतूट, िनत्य सबंंध अहे. दोनही ऄथथ प्रत्येकवळेी 
कळून येतील. फरक एवढाि कीं, काही िठकाणी िाती गौण व व्यक्ती प्रधान, तर काही िठकाणी व्यिक्त 
गौण व िाित प्रधान ऄसा ऄथथ समिून येइल. 
 
 प्रत्येक शबदािे िाित व व्यिक्त हे दोन ऄथथ म्हणिे िनष्ट्कारणि बोिडपणा (गौरव). िशवाय या दोन 
ऄथांिे ऄवच्छेदक धमथ-मयािदत करणारे बाधंवगेवगेळे मानाव े लागतील. तसेि प्रत्येक शबदावर कायम 
दोन ऄथांिे ओझे व त्यापकैी मुख्य कोणता व गौण कोणता हे िनिश्चत करण्यासाठी प्रत्येक िठकाणी 
संदभाकडे धाव म्हणिेि दुसऱयाच्या तोंडाकडे बघण्यािी ि दरी. ऄथात िनणथयाबाबत परावलंबीपणा, ऄसे 
ऄनेक अके्षप वैयाकरणाचं्या ह्या िसद्धान्तावर शलय अहेत. पण त्यावर वैयाकरणािें ईत्तर ऄसे कीं, 
ह्याबाबत व्यवहार हाि मुख्य अरसा, तो िे दाखिवतो तेि शबदाथाबाबत मान्य करणे हाि मुख्य िसद्धान्त. 
िादा ओझे, बोिडपणा, कृतकृत्यता, ऄग्रक्रम वगैरे बाबीना वैिािरक संदभात काही मयािदत महत्त्व ऄसले 
तरी शबद-व्यवहारात त्यानंा महत्त्व देण्यािे काहीि कारण नाही. शबदाला ऄथािे ओझे, ही केवळ 
किवकल्पना म्हणून शलय ऄसली तरी वास्तवात तशी क्स्थती नाही. फुलाला का कधी सुगंधािे ओझे 
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होइल? िग, पवथत, मण, टन आत्यािद शबद ऄथाच्या ओझ्याने गुदम दन गेले तर ऄण,ु सूक्ष्म, कापूस, गवत 
आत्यािद शबद, ऄथथ ऄगदी हलके फुलके ऄसल्याने वाऱयावर वरातीला गेले ऄसे कधीि होत नाही. 
वैयाकरणाचं्या मते शबदाथथ हा केवळ बौद्ध ऄसल्याने ज्ञानाप्रमाणेि त्यािे ओझे कधीि होणार नाही. 
व्यवहाराशी सुसंगता हाि शबदाथािा महत्त्वािा िनकष. त्याच्यापढेु आतर गौरव वगैरे दोष दुय्यम. म्हणून वर 
िदलेले भाषेतील प्रयोग व व्यवहारात त्यापासून कळून येणारे ऄथथ, ह्यािंा िविार क दन ‘िाती व व्यक्ती ‘ हे 
दोनही शबदािे ऄथथ. संदभानुसार कोठे िातीला प्राधान्य तर कोठे व्यक्तीला, हाि वैयाकरणािंा िसद्धान्त. 
 
शब्द हाही शब्दािा अथस 
 
 िाती व व्यक्तीप्रमाणेि शबदािा तोि शबद म्हणिे त्या क्रमाने ऄसलेले वणथ हाही एक ितसरा ऄथथ 
ऄसतो ऄसा ऄगदी अगळा िसद्धान्त वैयाकरणानंी माडंलेला अहे. ‘अयुष्ट्यािा नाश होतो’ “ राम ” कारे 
म्हणाना’, ह्या वालयातील राम शबदािा ऄथथ दशरथपुत्र, रामायणािा अधार, मयादापु दषोत्तम हा नसून 
केवळ र + अ + म्  + ऄ ऄशा क्रमाने ऄसलेले िार वणथ ऄसाि अहे. कारण म्हणणे म्हणिे ईच्चारणे ही 
िक्रया फक्त वणांच्या बाबति शलय अहे. ‘प्रभाते मनी राम कितीत िावा’ ‘राम तो अठवावा’ आत्यािद 
वालयात राम शबदािा ऄथथ एक िविशष्ट गुणसंपन्न व्यक्ती ऄसा अहे. तशी क्स्थती ‘राम कारे म्हणाना’ येथे 
नाही. ‘रािा हिरश् िन्द्रािा मुलगा रोिहत ऄरण्यात पळून गेला’ ह्या वालयात ‘हिरश् िन्द्रािा’ ह्यािा ऄथथ 
हिरश्चिन्द्र नावािा तसेि ‘रोिहत’ ह्यािा ऄथथ रोिहत ह्या नावािा ऄसे लहान मुलालाही ऄगदी िबनिदक्कत 
समिून येते. शबदािा ‘शबद’ हाही एक ऄथथ ऄसतो. तोही िाित-व्यिक्त ह्या ऄथाप्रमाणेि कधी मुख्य म्हणनू 
तर कधी गौण म्हणनू कळून येतो. ऄसे वरील दोन प्रकारच्या व्यवहाराव दनि मान्य कराव ेलागते ऄसे, 
वैयाकरणािें म्हणणे अहे. 
 
 सूत्रकारानंी ह्या व्याकरणशास्त्रात शबदािा ऄथथ शबदि-िविशष्ट क्रमाने ईच् िारलेले वणथ-समिावा 
ऄसे िवधान३१ केलेले अहे. भाष्ट्यकारादी िववरणकारानंी त्या िवधानािा ऄिभप्राय ऄसा स्पष्ट केलेला अहे 
की, शबदापासून खुद्द तो शबद व ऄथथ ह्या दोनही वस्तंूिे ज्ञान होते. म्हणिेि शबदािे शबद व ऄथथ हे दोनही 
बोध्य म्हणिेि वाच्य ऄथथ अहेत. व्यवहारामध्ये शबद गौण व ऄथथ मुख्य तर व्याकरणशास्त्रात ककवा ‘राम 
कारे म्हणाना’ आत्यािद व्यावहािरक प्रयोगातही ऄथथ गौण तर शबद मुख्य ऄसा त्या दोन ऄथामध्ये गौण-
मुख्यभाव वगेवगेळ्या प्रयोगात अढळून येतो. 
 
 ज्याप्रमाणे ईिेड हा स्वतःिे ज्ञान क दन देउन घडा वगैरे वस्तंूिेही ज्ञान क दन देतो, म्हणिेि 
ईिेड हा ‘ग्राह्य’ समिून येणाराही अहे, अिण घडा वगैरेंिा ‘ग्राहक’ ज्ञान क दन देणाराही अहे, 
त्यािप्रमाणे शबद३२ स्वतःिे ज्ञान क दन देउन ऄथािेही ज्ञान क दन देतो. व्यवहारात बहुतेक िठकाणी शबद 
गौण व ऄथथ मुख्य ऄशी क्स्थती ऄसते. ‘पाणी अण’ म्हटल्यानंतर पाणी ह्या शबदाने कळून येणारी द्रव दप 
वस्तूि अणली िाते. शबदािा अणणे वगैरे िक्रयेशी, त्या शबदाने कळून येणाऱया िातीप्रमाणेि कसलाि 
संबंध नसतो हे खरे, तरी पण पाणी ह्या शबदाने कळून येणाऱया ऄथािा एक संबधंी म्हणून तो शबदापासून 
समिून येत ऄसतो. बऱयाि िठकाणी त्यािा हा गुणीभाव-दुय्यमपणा-ऄत्यतं ऄव्यक्त मुख्य ऄथाखाली 
दबलेला, ऄस्पष्ट, पुसट ऄसतो तर काही िठकाणी त्यािा हा गुणीभाव स्पष्टपणे कळून येतो. 
 
 ऄशारीतीने व्याकरणशास्त्र िसद्धान्तानुसार शबदािे ऄथथ तीन-शबद, िाती व व्यक्ती. 
व्याकरणशास्त्रातील िवधानामध्ये शबद हा ऄथथ मुख्य व आतर दोन ऄथथ त्यािें गुणीभतू. िसे ‘ऄक्ग्न३३’ व दन 
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देवता या ऄथी ढक्  प्रत्यय करावा. ह्या िवधानामध्ये ‘ऄक्ग्न’ ह्यािा मुख्य ऄथथ ‘ऄक्ग्न’ शबद. त्या िवधानािा 
िनष्ट्कृष्ट, पिरपूणथ, िसद्धाक्न्तत ऄथथ पुढीलप्रमाणे होइल. ‘दाहकता वगरेै ऄग्नीपणा ऄसलेल्या ऄक्ग्न ह्या 
ऄथािा बोधक िो ऄक्ग्न शबद, त्या शबदापुढे तो ज्यािी देवता ह्या ऄथी ढक्  प्रत्यय होतो’. ह्या िसद्धाक्न्तत 
ऄथामध्ये शबद मुख्य ऄसल्यामुळे खुद्द प्रत्यय शबदापढेुि होइल. मात्र तो शबद व्यवहारप्रिसद्ध ऄथािा बोधक 
ऄसला पािहिे. ह्या तीनही ऄथांिीं ऄशी सागंड घातल्यामुळे ऄथथरिहत ऄगर ऄप्रिसद्ध ऄथािा बोधक ऄशा 
ऄक्ग्न-शबदापुढे सदर प्रत्यय िोडता येणार नाही. हा ह्या िसद्धाक्न्तत ऄथािा फायदा. व्याकरणशास्त्रातील 
िवधानािा ऄथथ सवथ िठकाणी वरील प्रमाणेि होत ऄसतो.  
 
 ‘राम कारे म्हणाना’ ऄशा सारख्या प्रयोगामध्ये राम आत्यािद शबदािें ऄथथ पुढीलप्रमाणे ऄसतात – 
“मयादापुरुषोत्तम, सवथगुणसपंन्न ऄशा एका िवशषे व्यक्तीिा, वािक र् अ म् ऄ ह्या क्रमाने ऄसलेल्या िार 
ऄक्षरानीं युक्त, ‘राम’ हा शबद” ऄसा अहे व ह्या ऄथामध्ये ती व्यक्ती व ितिे िवशषे गुणधमथ गुणीभतू व ती 
संज्ञा-शबद-हा मुख्य ऄथथ. कारण वालयातंील िक्रया ‘म्हणणे’, त्या िक्रयेिे कमथ शबदि शलय. ‘ती व्यक्ती ‘ हा 
ऄथथ ‘म्हणणे’ ह्या िक्रयेिे कमथ ऄसणे सवथस्वी ऄशलय. 
 
 लहान मुलाला घरातील माणसे ‘अइ म्हण, बाबा म्हण, ताइ म्हण’ ऄसे पढिवतात. ऄशा सवथ 
प्रयोगामध्ये अइ, बाबा, ताइ आत्यादी शबदािें ऄथामध्ये शबदि मुख्य ऄसतो. त्या शबदाने समिून येणाऱया 
व्यक्ती ह्या त्या शबदाच्या गुणीभतू ऄसतात. राम, अइ, बाबा, ताइ आत्यािद शबद व्यवहारामध्ये िवशषे ऄथािे 
वािक म्हणून वापरले िातात. ते ऄथथ िरी म्हणणे ह्या िक्रयेशी संबंिधत नसले व त्यासाठी त्या शबदािंा 
ऄशा िवशषे प्रयोगात शबद हाि ऄथथ घेणे अवश्यक ऄसले तरी व्यवहारात समिून येणारे ऄथथ सवथस्वी 
डावलणे योग्य नसल्याने व शबदाशी गुणीभतू म्हणनू रहाण्यास गुण्यागोकवदाने, ते रािी ऄसल्याने त्यािी 
वरीलप्रमाणे व्यवस्था लावावी व वरील प्रकारिे प्रयोग िमवावे, ऄसे वैयाकरणािें मत अहे. शास्त्रीय 
पािरभाषेत ऄसे म्हणता येइल कीं ह्या िवशषे वालयातील शबदापासून शबदिवशषे्ट्यक व ऄथथप्रकारक बोध 
होतो. ‘हिरश् िन्द्र रािािा मुलगा रोिहत ऄरण्यात पळून गेला’ ह्या वालयात हिरश् िन्द्र व रोिहत ह्या शबदािें 
ऄथथ ऄनुक्रमे ‘हिरश् िन्द्र हे ज्यािे नाव अहे’, ‘रोिहत हे ज्यािे नाव अहे’ ऄशी व्यक्ती, ऄसे समिून येतात. 
म्हणिेि ह्या िठकाणी ते शबद त्या त्या व्यक्तीिे िवशषेण म्हणिेि गुणीभतू ऄसल्यािे स्पष्टपणे कळून येते. 
या ईदाहरणात शबद सवथस्वी दडपला गेलेला नाही. संज्ञा ही संज्ञीिा म्हणिेि त्या नावाच्या व्यक्तीिा बोध 
क दन देणारी, सवथथा पराथथि ऄसते. त्यामुळे ती संज्ञीिी गुणीभतूि ऄसते. 
 
 ‘सूयथ ईदयाच्या वळेी लाल ऄसतो व ऄस्ताच्यावळेी लालि ऄसतो. भरभराटीच्या काळात तसेि 
हलाखीच्या काळात-पिरक्स्थतीत-मोठ्या लोकािंी वृत्ती सारखीि ऄसते३४’. ह्या िवधानात ‘लाल’ हा शबद 
केवळ एका रंगािा बोध क दन देउन, स्वतः कृतकृत्य म्हणून पूणथपणे िनवृत्त होतो ऄसे नाही, तर तो 
ऄथाशीही आतर शबदापेंक्षा काहीशी िास्त लगट करतो. कारण वरील वणथनात दोन लाल शबदापैकी एके 
िठकाणी त्याि वणािा वािक ‘ताबंडा’ शबद वाप दन ऄिभपे्रत ऄथथ-िवशषे िततलया समपथकपणे व्यक्त होणार 
नाही. दोनही िठकाणी लाल-शबद वापरल्याने केवळ ऄथािेि नाहीतर शबदािेंही सारखेपण व्यक्त 
करण्यािा कवीिा आरादा झटक्  स्पष्ट होतो. व तो आरादा लाल ह्या शबदाने केवळ िविशष्ट रंग एवढाि ऄथथ 
व्यक्त क दन व त्या ऄथापासून दूर रहाण्याने व्यक्त होणार नाही. वालयाथामध्ये त्या शबदािेसुद्धा ऄनुरणन 
ऄगर प्रितध्वनीि ते सौंदयथ व्यक्त क द शकतील. वरील प्रकारच्या ईदाहरणापासून शबदप्रकारक 
ऄथथिवशषे्ट्यक बोध होतो ऄसे शास्त्रीय पिरभाषेत म्हणता३५ येइल. 
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‘शब्द’ ही अथस ह्यावर आिेप 
 
 शबद मुख्य व ऄथथ गौण तसेि ऄथथ मुख्य व शबद गौण ऄसे दोन प्रकारिे प्रयोग अपण पािहले. पण 
वरील दोन प्रकारिे प्रयोग हे दैनंिदन व्यवहारात ऄगदीि तुरळक ऄसतात. शबदप्रयोगािा दाडंग्यातला 
दाडंगा िवभाग ऄसा ऄसतो की, तेथे केवळ ऄथािीि मदार. शबद म्हणिे केवळ फोलकटे. ती टाकून फक्त  
दाणे खाव े त्याप्रमाणे शबद टाकून ऄथथि घ्यावा. फोलपटे का कोणी खातात? ऄगदी त्याप्रमाणे शबदािंा 
पुसटही संबधं वालयाथामध्ये िाणवत नाही. ऄगदी तुरळक प्रयोगाचं्या ईपपत्तीसाठी यच्चयावत्  साऱया प्रिंड 
शबदसमूहावर शबद दप ह्या ितसऱया ऄथािे ओझे लादणे ही लाडलया ऄल्पसंख्याकािंी बहुसंख्याकंावर 
ऄन्याय कारक कुरघोडीि म्हणावी लागेल. शबद हा व्याकरणशास्त्रािा साध्य म्हणनूि िरी लाडका ऄसला 
तरी व्यवहारात ते एक साधनि अहे. त्याला शबदबोध्य, ऄथात्  वाच्य म्हणून ऄगदी राखीव पदोन्नती 
कशासाठी? 
 
आिेपाला उत्तर 
 
 वैयाकरणािें ह्या अके्षपावर ईत्तर ऄसे की, शबदािा शबद हा ऄथथ ऄगदी तुरळक प्रयोगाति ऄसतो 
का ऄिधक प्रयोगात ऄसतो, हा मुद्दा ऄगदी गैरलागू अहे. त्या प्रयोगािंी ईपपत्ती लावणे ि दर अहे. 
भाषेमध्ये एखाद्या शबदािे ऄगर धातूिे ऄनेक ऄथथ ऄसतात. कोणता ऄथथ िकती टललयाने िकती प्रयोगात 
ऄशा टके्कवारीिा िविार क दन त्यािंा दिा ठरिवला िात नाही. ते सवथ ऄथथ त्या शबदािें वाच्यि समिले 
िातात. ईदा., संस्कृतमध्ये ‘कर’ ह्या शबदािे हात, िकरण, सोंड, वसूल, करणारा आत्यािद ऄनेक ऄथथ 
अहेत. त्यापैकी सोंड हा ऄथथ ऄगदी तुरळक प्रयोगात अहे. म्हणून बहुसंख्याकाचं्या दडपणाने तो नाकारणे 
कधीही योग्य होणार नाही. फारतर आतर ऄथांच्या मानाने तो कमी वापरात अहे, ऄसे म्हणणे 
वस्तुक्स्थतीला सािेसे होइल. 
 
 ऄनेक िदवसाचं्या प्रवासाला िनघालेला व्यवक्स्थत माणसू; कायम ईपयोगािे कपडे, िष्ट्मा वगैरे 
सामान िसे बरोबर घेतो, त्यािप्रमाणे िदवसातून एखादेवळेीि लागणारे दाढीिे सामान, टूथब्रश, टूथपेस्ट 
ह्या वस्तूही ऄगदी न िवसरता बरोबर घेतो. थोड्याि वळेासाठी लागणारे हे ओझे कशाला ऄसे म्हणत 
नाही. ककवा ते बरोबर घेतले अहे, म्हणून त्यािा वरिेवर वापरही करीत नाही. ककवा त्यािे सारखे 
प्रदशथनही माडंत नाही. शबदाथासबंंधी क्स्थती ऄगदी त्याबरहुकूम अहे. शबदाला ऄनेक ऄथथ ऄसले तरी ते 
काही वळेेस मुख्य म्हणून स्पष्टपणे कळतात, काही वळेेस गौण म्हणनू कळून येतात तर काही वळेेस प्रवासी 
माणसाच्या दाढीच्या सामानाप्रमाणे झाकलेले (दबलेले) ऄसतात. श्रीमंत माणूस अपले वैभव िोवीस तास 
िव्हायावर माडूंन थोडाि३६ बसतो. 
 
 मी गाय अणली. पाणी थंड अहे. मुलगा धावत अला. आत्यादी व्यवहारात िाती हा ऄथथ िसा 
व्यल तीअड दडलेला ऄसतो, तसाि शबद हा ऄथथसुद्धा दबलेला ऄव्यक्त ऄसतो. म्हणून तो नसतोि हे 
म्हणणे बरोबर नाही. कारण काही िठकाणी ि दरीनुसार तो व्यक्त होतो. ‘शबदािा शबद हाही वाच्य ऄथथ’ न 
मानल्यास त्यािी सागंड घालता येणार नाही. 
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दुसरी उपपत्ती 
 
 काही शास्त्रकारािें म्हणणे ऄसे कीं, ऄगदी तुरळक िठकाणी शबदापासून शबदि मुख्य म्हणून तर 
काही िठकाणी गौणस्व दपात कळून येतो. तर तेथे लक्षणा मानावी व सवथ िठकाणिे ओझे कमी करावे. ह्या 
व्यवस्थेवर वैयाकरणािें ईत्तर ऄसे अहे कीं, लक्षणा ही शक्ती पेक्षा काहीशी दुय्यम वृत्ती मानावी हेि 
अम्हाला मान्य नाही. ती शक्तीि अहे. फक्त त्या शक्तीने कळून येणारा ऄथथ काहीसा ऄप्रिसद्ध ऄसतो 
आतकेि. लक्षणा ही स्वतंत्र वृत्ती मानली तर प्रथम शलय ऄथथ (शक्तीने कळून येणारा), नंतर 
तात्पयानुपपत्ती, नंतर शलयाथािा संबंधी ऄसा लक्ष्य ऄथथ व त्या ऄथािा ऄवच्छेदक धमथ ही सवथ प्रिक्रयेिी 
लाबंड व्यथथ गळी पडले. त्यापेक्षा शबदािे प्रिसद्ध ऄथथ व ऄप्रिसद्ध ऄथथ ही कल्पना सोपी, छोटी व 
व्यवहाराशी सुसंगत ठरेल. ऄशारीतीने लक्षणावृत्तीि नसल्याने ितिा अश्रय घेउन हे प्रयोग िमवता येणार 
नाहीत. 
 
लिणामतावर दोष 
 
 िशवाय मुख्य वृत्ती िी शक्ती ितने िमळालेला ऄथथ सुसंगत होत नसेल तरि लक्षणा ही वृत्ती ईपयोगी 
पडते. ऄसा लक्षणा स्वीकारणाऱया शास्त्रकारािंा कडिडम. ‘क म्हण’, ‘प म्हण’, ‘त्याने अि ष नीट ईच्चारला 
नाही’, ह्या वालयातं क, प, ष आत्यादींना शलय ऄथथ काहीि नाहीत. ऄशा रीतीने येथे शक्तीि नसल्याने 
शक्तीच्याि मागोभाग येणारी लक्षणाही शलय नाही, यासारखे प्रयोग व्यवहारात होतात व त्यािंा ऄथथही 
समितो. त्या ऄथािी सागंड लक्षणावादी कशी घालणार? शबदािा ‘शबद’ हाि ऄथथ ह्या प्रयोगात तरी 
त्याना घ्यावाि लागेल. मग हाि मागथ ‘राम कारे म्हणाना’ आत्यादी प्रयोगातही घेणे योग्य नाही का? 
लक्षणेिी लाबं प्रिक्रया तरी टळेल. 
 
 प्रत्यक्ष व्यवहाराव दन िाती, व्यक्ती व शबद हे तीनही ऄथथ शबदापासून कळून येतात. शबदाला 
ऄथािे ओझे कधीि वाटत नाही, म्हणून वरील तीनही शबदािें ऄथथ. संदभानुसार त्यातील एक मुख्य व 
आतर दुय्यम ऄसतात, तर काही िठकाणी आतर ऄथथ पूणथपणे दबलेले ऄसतात व हे सवथ ऄथथ बौद्धस्व दप 
ऄसतात. हा वैयाकरणािंा शबदाथासंबंधीिा िसद्धान्त.  
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७. सबंंध 
 
 शबद व ऄथथ ह्या िोडीसबंंधी काही सामान्यज्ञान व्यवहाराव दन िमळते. व्याकरणशास्त्रािी 
त्याबाबतिी िविारधारा ह्यापूवीच्या प्रकरणात माडंलेली अहे. त्या ईभयताचं्या सबंंधाबाबत िविार ह्या 
प्रकरणात करावयािा अहे’  
 
 घडा हा शबद ऐकल्यावर ठरािवक अकारािे भाडें समिून येते. तर वाडा हा शबद ऐकल्यावर एक 
ठरािवक िनवारा मनात ईभा राहतो. ‘पाणी अण’ ऄसे विडलािें शबद ऐकल्यावर बाळ्या ‘पाणी’ ही वस्तू 
घेउन येतो. साराशं, ऐकतो शबद१ पण कळतो ऄगर अणतो वस्तू. ऄसा एका दृष्टीने ऄनागोंदी व्यवहार 
सतत िालू अहे. आतकेि काय ह्या सवथ ऄनागोंदीपणाला ऄनागोंदी म्हणणे हाि गुन्हा ककवा वडेेपणा 
ठरण्यािी शलयता अहे. कारण हिारो वष े खरे म्हणिे प्रािीन शास्त्रीय िसद्धान्तानुसार ऄगदी ऄनादी 
काळापासून ऄगर ऄगदी िगाच्या प्रारंभापासून पृर्थवीच्या पाठीवर सगळीकडे हा ऄनागोंदी शबदाथथव्यवहार 
िालूि अहे. कोणालाि त्याबाबत शकंा येत नाही, िवसंगती वाटत नाही. 
 
 केवळ शतकानुशतके सगळीकडे िालू अहे म्हणनू कोणतीही बाब बरोबर ठरणार नाही. कारण 
एकामागोमाग२ दुसरा ऄशी सवांिीि िाल. वस्तुक्स्थतीकडे लक्ष कोण देतो व तेवढा वळे तरी अहे 
कोणाला? ऄगदी अंधळ्या मागोमाग धावणारी अधंळ्यािंी मािलकाि. त्यामुळे ऄसेि सतत ऄखंड िालू 
अहे, एवढ्याने कोणािे समाधान होणार नाही. काही ईपपत्ती सागंा ऄगर हा सवथ व्यवहार ऄनागोंदी 
िवसंगत अहे, हे तरी मान्य करा. 
 
 कोणी ऄसे म्हणेल की, शबद व ऄथथ ह्या वस्तू स्वतंत्र वगेळ्या नाहीति. िसे घडा म्हणिे त्यािे 
 दप, रंग, अकार, तेि त्यािे स्व दप. घड्यािा अकार,  दप रंग ऄसा दोघामंध्ये फरक दाखिवणारा षष्ठीिा 
प्रयोग अपण करतो. पण त्या सवथ बाबी घड्याच्या स्व दपाति ऄतंभूथत ऄसतात, त्यापेक्षा वगेळा घडा म्हणून 
पदाथथ नसतोि. त्यामुळे घडा ऄसे ऐकल्याबरोबर अपणाला  दप, रंग, अकारासह तो पदाथथ कळून येतो. 
तीि बाब शबद व ऄथथ यािंीही अहे. 
 
 हे म्हणणे बरोबर नाही. शबद व ऄथथ यािंा वगेळेपणा स्व दप, प्रमाण व पिरणाम म्हणिे ईपयोग व 
भािषक व्यवहार ह्या िार रीतीने िसद्ध होतो. ते कसे ते पाहू. शबदािें स्व दप, ध्विनसमूह ककवा वैयाकरणािें 
िसद्धान्तानुसार स्फोट दप. घडा ह्या ऄथािे स्व दप ईंिी, िाडी, रंग, विन, अकार आत्यादींनी युक्त 
ऄसते. शबद कानाने ऄगर मानसप्रत्यक्षाने समिून येतो, तर घडा हा डोळे, स्पशथ ह्या बाह्यप्रत्यक्षाने समिून 
येतो. घडा हा शबद ऐकणाऱया िाणकाराला फक्त त्या वस्तूिे ज्ञान क दन देतो, तर घडा ही वस्तू पाणी 
अणणे, धान्य ठेवणे, आत्यादीसाठी ईपयोगी पडते. घडा ह्या शबदािा ऄथथ व ह्या ऄथािा हा शबद ऄसा 
शबदाथामध्ये भेद दाखिवणाऱया षष्ठी िवभक्तीने व्यवहार होत ऄसतो व तो कधीि बािधत (खोटा) नसतो. 
घडा व घड्यािे  दप, रंग, अकार आत्यादीबाबत हे तीन भेद नाहीत. म्हणून त्यामध्ये वास्तवात वगेळेपणा 
नाही. केवळ शबद व्यवहाराति अहे. म्हणिे तो काल्पिनकि. पण शबद व ऄथथ ह्याबाबत वरील िार 
कारणानंी वगेळेपणा िसद्ध होतो. तर मग शबदापेक्षा ऄगदी वगेळ्या ऄशा ऄथािे ज्ञान शबद ऐकल्यावर का ं
व्हाव?े  
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 ऄहो पण, व्यवहारामध्ये ऄनेकदा ऄसे िदसते कीं, अपण प्रत्यक्ष एक वस्तू पहात ऄसतो तर 
त्यािवळेी दुसऱयाही वस्तंूिे ज्ञान अपणाला सहिासहिी होते. नैयाियक पवथतावर धूर पहातो व त्याला 
ऄग्नीिे ज्ञान हमखास होते. अपण बाहे दन घरी येत ऄसता अपल्या दारात िमत्रािें सायकल, स्कूटर वगैरे 
वाहन दृष्टीला पडले तर त्यािवळेी घरी िमत्र अला ऄसावा ऄशी िाण अपल्याला येते. देवळाबाहेर 
ईघड्यावर नंदी पािहल्यावर लगेि कोणताही िशवभक्त शकंरािे मंिदर समिून धाव घेती. एका३ संबधंीिे 
ज्ञान दुसऱया संबधंीिी अठवण क दन देत ऄसते, ऄसा िसद्धान्त व्यवहारातील वरील प्रकारच्या िनत्य 
ऄनुभवाव दन सवथ शास्त्रकारानंी पूणथपणे मान्य केलेला अहे. मग शबदाच्या ज्ञानाने ऄथािी हमखास िाण 
यावी ऄगर ऄथाशीि व्यवहार व्हावा ह्यात िवसंगती ती कसली? ही िवसंगती ऄसेल तर वरील सवथ व्यवहार 
व त्या व्यवहाराव दन सवथ मान्य ऄसलेला िसद्धान्त ही एक िवसंगतीि म्हणावी लागेल. 
 
 धूर पािहल्यावर ऄग्नीिे ज्ञान होते, वाहन पािहल्यावर त्या वाहनाच्या मालकािे ज्ञान होते ह्या 
िठकाणी त्या दोन वस्तंूिा काही खासा संबधं ऄसतो. धूर व ऄग्नी ह्यािंा कायथकारणसबंंध अहे तर शकंर व 
नंदी ह्यािंा वाह्य-वाहक ऄसा संबधं अहे. त्या संबधंािे ते दोन धूर-ऄग्नी, शकंर-नंदी वगैरे संबंधी अहेत. 
त्यामुळे ह्यापैकी एका संबधंीिे ज्ञान झाल्यावर दुसऱया सबंधीिे स्मरण होते, हे ऄनुभवाव दन मान्य झालेल्या 
वरील िसद्धान्ताशी सुसंगति अहे. त्यात कसलीि िवसगंती नाही. कायथ-कारण, वाह्य-वाहक, स्व-स्वामी 
(मालकी) आत्यादी ऄनेक संबंध व्यवहारामध्ये व शास्त्रामध्ये अढळतात व त्यासाठी एका सबंंधीकडून 
दुसऱया संबधंीच्या ज्ञानािी देवाण सतत िालू ऄसते. पण शबदापासून४ ऄथािे ज्ञान होण्यामध्ये कोणता 
संबंध ईपयोगी पडणार? व्यवहारात पदोपदी अढळणाऱया वरील प्रकारच्या शकेडो संबंधापैकी शबद व ऄथथ 
ह्यामध्ये कोणता संबधं संभवनीय अहे? 
 
कायसकारणभाव 
 
 शबदापासून ऄथथ ईत्पन्न होतो का ऄथापासून शबद ईत्पन्न होतो? शबदापासून ऄथथ ईत्पन्न होतो 
म्हणिेि शबद कारण व ऄथथ कायथ ऄसा त्या दोहोंिा कायथकारणसबंंध वास्तवात अल्यास िकती बहार 
होइल नाही? त्याने पृर्थवी ऄसे म्हटल्याबरोबर पृर्थवी ईत्पन्न झाली,५ ऄसे सवथ शिक्तमान परमेर्श्रािे वणथन 
वदेात अहे. तसेि परमेर्श्राने प्रकाश ऄसे म्हटल्याबरोबर तेथे प्रकाश ईत्पन्न झाला ऄसे वणथन बायबलात६ 
अहे. त्याप्रमाणेि केवळ शबदाने कोणीही कोणतीही वस्तू ईत्पन्न क द शकेल. केवळ परमेर्श्रािे सामर्थयथ 
वणथन म्हणून ते वदेविन श्रदे्धने खरे मानाव े हे खरे, पण त्यात माणसािे दृष्टीने िविार करता वास्तवता 
नाही, यािा ऄनुभव अपल्याला पदोपदी येत ऄसतो. योग्य पिरश्रमािशवाय कोणतीि वस्तू ईत्पन्न होणे 
शलय नाही. 
 
 ऄथथकारण व शबदकायथ ऄसाही कायथकारणभाव शबदाथामध्ये नाही. तर ऄथथ हा स्वतंत्रपणे अपल्या 
िठकाणी ऄसतो व बोलणारा माणसूि िविशष्ट प्रयत्नाने त्या त्या शबदाना िन्म देतो. नंतर तो शबद 
ऐकणाऱयाला कानाने समजून येतो. ऄशी रीतीने ऄथथ बाह्य िगात व शबद तोंडात ककवा कानात ह्यािंा सबंंध 
तो काय ऄसणार? व त्यािंा संबंधि नसेल तर शबदाने ऄथािे ज्ञान व शबद ऐकून ऄथाशी व्यवहार ही 
िवसंगती ऄसे म्हटल्यास िकू ती कोणती? 
 
 शबदापासून ऄथािे ज्ञान होते व त्यात काहीतरी ऄनागोंदी, िवसंगती अहे ऄसे कोणासि वाटत 
नाही. तसेि घडा या शबदािा हा ऄमुक ऄथथ, तमुक ऄथािा तमुक शबद ऄसेही अपण नेहमी म्हणतो व 
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ऐकतो. शबदािा ऄथथ व ऄथािा शबद येथे षष्ठी िवभक्ती वापरली िाते व षष्ठी िवभक्ती दोन वस्तूतील सबंंध 
दाखवीत ऄसते. वरील बोलणे ऄगदी ऄडाण्यापासून महापंिडतापयंत सवांिेि अहे. ऄशा क्स्थतीत 
शबदािंा ऄथाशी व ऄथांिा शबदाशी संबधं अहे हे मान्यि केले पािहिे. शबदाथांिा तो संबधं वर 
दाखिवलेल्या कायथकारण वगैरे संबंधात भले न बसो. पण ह्या ऄनािद व्यवहारािी ईपपत्ती लागावी म्हणून 
तो काहीसा अगळा संबधं कबूल केल्यािशवाय सुटकाि नाही. ऄशारीतीने ऄगदी गळी पडलेल्या ह्या शबद 
व ऄथथ ह्याचं्या सबंंधाबाबत प्रािीन शास्त्रामध्ये मुख्य तीन मते अहेत. 
 
नैयाणयकांिे मत 
 
 ऄसे अहे की, शबद व ऄथथ ह्याचं्यामध्ये ऄसलेला संबंध हा संकेतस्व दप अहे. कोणत्याही 
शबदापासून कोणत्याही ऄथािे ज्ञान होत नाही, तर ठरािवक शबदापासून ठरािवक ऄथािेि ज्ञान होते. ऄसा 
सवांिा ऄनुभव अहे. त्याव दन त्या त्या शबदापासून त्या त्या ऄथािा बोध व्हावा ऄशी आच्छा कोणीतरी  
अरंभी बाळगली ऄसावी व त्या आच्छेनुसार त्याने ते ते शबद त्या त्या ऄथी वापरले ऄसावे. हा आच्छा दप 
संकेत ऄनािदसंकेत व अधुिनकसंकेत ऄसा दोन प्रकारिा अहे. ऄमुक ऄमुक शबदािें तमुक तमुक ऄथथ 
ऄशी इर्श्रािी आच्छा हा ऄनािदसकेंत होय. िगाच्या७ प्रारंभी महर्चष देवता आत्यादींना इर्श्राने प्रत्यक्ष त्या 
संकेतािा ईपदेश केला व त्यानुसार महषी देवतानंी भाषाव्यवहार सु द केला. त्याचं्या भाषा-व्यवहाराव दन 
त्या काळच्या आतरानंा तो इर्श्रेच्छा दप संकेत समिून अला व नंतर मागील िपढीकडून पुढील िपढ्यानंाही 
समिला. िे नवनवीन ऄथथ व त्यासाठी नवनवीन शबद नव्याने वापरात अले. येत अहेत व पुढेही येतील. 
त्याबाबत त्या त्या िवशषे व्यक्तीिी आच्छा हीि संकेत होय. व हाि अधुिनक संकेत. ह्यापैकी इर्श्रेच्छा दप 
संकेत िनत्य तर अधुिनक संकेत कृित्रम ऄथात्  ऄिनत्य अहे. अधुिनक संकेत त्या त्या व्यक्तीच्या ‘मी ह्या 
वस्तूसाठी हा शबद वापरला अहे. ह्यािे हे नाव अहे’ ऄशा प्रत्यक्ष ईपदेशाने ऄगर त्याच्या व्यवहाराव दन 
अपल्याला समिून येतो. 
 
मीमांसकांिे मत 
 
 शबद अिण ऄथथ याचं्यामध्ये ‘वाच्यवािकभाव’ हा संबंध अहे. िो आतर कोणत्याही वस्तूमध्ये नाही. 
हा संबंध कोणीही नव्याने (मीमासंकािें मताने नसलेल्या इर्श्रानेही) ईत्पन्न केलेला नाही. तो कायमि८ 
अहे. िग हे ऄनािद अहे व भाषाव्यवहार ऄमुक एका तारखेपासून सु द झाला ऄसे म्हणण्याला, पूणथ तसे 
प्रमाण ऄसा काहीि परुावा नाही. व नुसत्या म्हणण्याने म्हणिे केवळ प्रितज्ञा क दन कोणतीि गोष्ट िसद्ध 
होत९ नाही. म्हणून भाषाव्यवहारही ऄगदी िगाबरहुकूम ऄनादीि अहे. हा वाच्यवािकभाव दप संबधं सवथ 
शबदािंा सवथ ऄथाशी नसतो तर त्या त्या शबदािा त्या त्या ऄथाशीि ऄसतो. त्यामुळे कोणत्याही शबदापासून 
कोणत्याही ऄथािा बोध व्हावा, ही अपत्ती टळते. हा वाच्यवािकाभाव दप सबंंध िनत्य ऄसला तरी 
लोकव्यवहारादी ईपायानंीि समिून येतो व समिून अलेला सबंंधि ऄथािे ज्ञान क दन देउ शकतो. 
 
वैयाकरणांिे मत 
 
 शबद व ऄथथ यािंा संबधं तादात्म्य दप अहे. तादात्म्य म्हणिे दोन वस्तंूिा भेद व ऄभेद. भेद व 
ऄभेद ह्या ऄवस्था ऄत्यतं िवरुद्ध ऄसल्याने त्यापकैी एक वास्तव तर एक काल्पिनकि ऄसते. शबद व ऄथथ 
याचं्यामध्ये वास्तिवक भेद ऄसतो तर ऄभेद काल्पिनक ऄसतो. शबदाथामधील भेद, ऄनेक कारणानंी वर 



 अनुक्रमणणका 

(पृ. १२७) िसद्ध केलेला अहे. शबदाथामध्ये तादात्म्य म्हणिे मानीव एक दपता ऄसल्याने हा घोडा, हा 
राम, ऄशाप्रकारे त्यािंा सामानािधकरण्याने (एका पातळीवर) व्यवहार केला िातो, कारण िनळे कमळ, 
धावणाऱया घोड्यावरुन (धावतः ऄर्श्ात् ) आत्यादी प्रयोगात िेथे िेथे एका पातळीवर केलेले प्रयोग अपण 
पहातो तेथे तेथे हे तादात्म्यही ऄसते. ‘ेोक ऐकला, अता ऄथथ ऐक.’ ‘ेोक सािंगतला अता ऄथथ 
सागंतो.’ हे प्रयोग शबदाथांिे तादात्म्य मानले तरि सुसंगत ठरतात. वरील प्रकारिे प्रयोग सरास केले 
िातात व त्यात काही घोटाळा अहे, ऄसे कोणालाि वाटत नाही. त्यामुळे ते प्रयोग पुरावा म्हणून मानणेि 
योग्य. त्या परुाव्यावरुन हा तादात्म्य संबधंि िसद्ध होतो. 
 
 शबदाथांिे मानीव तादात्म्य शबदाथांच्या परस्पर ऄध्यासा१० मुळे होते. िसे शरीर व िीव यािें 
तादात्म्य ऄध्यासामुळे होते. व त्यामुळे मी लट ठ, मी काळा, मी गोरा, मी ईंि, तो अधंळा, सुखी देह, 
दुखरा हात, आत्यादी प्रयोग ऄगदी िबनिदल कत होतात. ऄगदी तीि क्स्थती शबदाथामध्ये अहे. ह्या 
तादात्म्यामुळे शबदाच्या िठकाणी ऄसलेली ऄथथबोधन शक्ती समिून येते. 
 
 शरीर व िीव ह्या िोडीप्रमाणेि स्व दपाने ऄगदी वगेळे ऄसलेले शबद व ऄथथ ह्यािंा शरीर व िीव 
ह्याचं्याप्रमाणेि ऄध्यास-एकमेकाचं्या धमांिा ककवा स्व दपािा एकमेकावर अरोप-व त्यामुळे त्या दोहोंिे 
तादात्म्य समिून अल्यावर शक्तीिे ज्ञान होते. ऄध्यास, ऄध्यासमूलक तादात्म्य व तादात्म्याने समिून 
येणारी शक्ती ह्या तीन वस्तू ऄलग अहेत. मानवी िीवनात ह्या तीन वस्तू ििरकाल सतत कितनाने स्पष्टपणे 
कळून येतात. व त्यािंा परस्पर कायथकारणभाव ईलगडतो. िड व िेतन ककवा देह व िीव ह्याचं्या परस्पर 
ऄध्यासािशवाय िीवनाला दुसरे स्व दपि नाही, ही वस्तुक्स्थती सवथ दाशथिनकानंी-ऄगदी िावाकापासून 
ऄदै्वतवाद्यापंयंत-गृहीत११ धरलेली अहे. ह्या ऄध्यासािे िवषय व तो दूर करण्यािे ईपाय त्या त्या 
िविारसरणीनुसार वगेवगेळे ऄसतील. पण ऄध्यास अहे खास. ऄगदी तीि क्स्थती शबदाथांिे बाबत अहे, 
ऄसे वैयाकरणािें मत अहे. 
 
नसता घोटाळा 
 
 ऄगदी सरळ सोप्या िवषयात नसते घोटाळे ईत्पन्न क दन तो िवषय ििटल करणे म्हणिे िवद्वत्ता, 
म्हणिेि शास्त्र ऄसे िवद्वते्तिे ककवा शास्त्रािे लक्षण काही लोक करतात. वरील िवविेन वािल्यावर 
वािकाचं्या मनातही तीि प्रितिक्रया ईमटेल. शबद ऐकला, वालय ऐकले. ऄथथ समिून अला. बस्स. ऄगदी 
सोपी साधी, सरळ घटना. हिारो वष ेसवथ दूर िबना िदल कत िालू अहे. त्यात संबधं तो कशाला? व तो 
संबंध मानता मानता तत्त्वज्ञानाच्या गहन ऄरण्यात िश दन ऄध्यास, तादात्म्य, शक्ती ह्या व्यथथ शबद 
िंिाळाने काय साधणार? सरळ िालू व्यवहारात नुसता अिण नसता घोटाळाि. 
 
उपपत्तीसाठी प्रयत्न 
 
 िालू व्यवहारािी ईपपत्ती लावणे हे शास्त्रािे व िवद्वानािें काम. त्यात घोटाळा ईत्पन्न क दन खीळ 
पाडणे, हे नाही. पण व्यवहार वरपागंी िदसतात सोपे, सरळ. मात्र ईपपत्ती लावताना व्यवहारापलीकडे 
िाणे ि दरि पडते. मी गोरा, सुखी संसार, दुखरा हात, अधंळा माणूस, हे व्यवहार वरपागंी सरळ 
वाटतात. पण त्यािंी ईपपत्ती लावतानंा स्वप्नात सुद्धा ऄकक्ल्पत ऄशा गोष्टी वस्तुक्स्थती म्हणून मान्य 
कराव्या लागतात. पण त्या कक्ल्पतानंा घाबरण्यािे ककवा त्यामुळे दैनंिदन व्यवहार गडगडण्यािे ऄगर 
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त्यात खीळ पडण्यािे मुळीि कारण नाही कारण, व्यवहाराच्या ईपपत्तीसाठीि तर हा सवथ शास्ािंा पसारा. 
आतकेि काय ! पण शास्त्रज्ञािेंही मी गोरा, मी सुखी, तो अधंळा, दुखरा हात आत्यादी व्यवहार ऄगदी 
सामान्य ऄडाण्याप्रमाणेि िालू ऄसतात. फरक एवढाि की, त्या व्यवहारािी वरपागंी व अतंिरक स्व दपे, 
त्यािें संबधं, कारणे, ते समिून ऄसतात. व तसे ते वागतात. सामान्य माणसाला ती समि नसते. तो केवळ 
वरपागंी स्व दप खरे समिून वागत ऄसतो. खोलात िाण्यािी, कारणे, ईपपत्ती शोधण्यािी त्याना ि दरी 
नसते. कारण त्याच्यापढेु त्यासंबंधी प्रश्नाि ईपक्स्थत नसतात. 
 
 शबदाथथ व्यवहारािेही तसेि ऄसते. केवळ ईपपत्तीसाठी गृहीत धराव्या लागलेल्या शबदाथांिा 
ऄध्यास, तादात्म्य, शक्ती ह्या िवषयािंी स्पष्ट िाण शास्त्राभ्यासी िवद्वानाला ऄसेल तर सामान्य माणसाला 
त्यािंी त्या स्व दपात स्पष्ट िाण ऄसणार नाही. कारण माणसाच्या ऄंतमथनातील काही सुप् त शक्ती व्यक्त 
िािणविेशवायि कायथ करीत ऄसतात, ऄसे ऄनेकवळेा प्रतीिीला येते. मात्र पिरणाम ककवा कायथ ह्याव दन 
त्यािे ऄक्स्तत्व गृहीत धरणे भाग ऄसते. 
 
 शबद व ऄथथ ह्या वस्तू परस्परापासून ऄगदी वगेळ्या अहेत. तरी पण शबद कळल्याने ऄथािे व 
क्विित िठकाणी ऄथाने शबदािेही ज्ञान होते काही तरी संबधं त्या दोहोंमध्ये ऄसल्यािशवाय हे शलय व 
सुसंगतही नाही. मग त्या दोहोंमध्ये कोणता सबंंध ऄसेल? तो संबधं ऄसण्यािे ऄगर ईत्पन्न होण्यािे कारण 
काय? तो समिून कसा येतो? त्यािे स्व दप काय? आत्यािद प्रश्नािंी ईत्तरे बदु्धीला पटतील ऄशी िमळेपयंत 
शासे्त्र व शास्त्रकार सतत प्रयत्न करीति रहाणार. ह्या प्रयत्नात िनरिनराळ्या िवद्वानानंा त्याचं्या त्याचं्या पूवथ 
समिुती व आतर पिरक्स्थतीमुळे वगेवगेळी ईत्तरे ऄगर ईपपत्ती सापडतील. त्यापैकी ऄिधक सुसंगत कोणती 
हा िविार नंतरच्या शास्त्राभ्यासकानंी ऄगदी कोऱया बदु्धीने करावयािा व शलयतर त्यात भरही घालावयािी 
ऄसते. सामान्य माणसाच्या दैनंिदन व्यवहारासाठी ह्यापैकी कसल्याि िविारािंी ि दरी नसते. त्यामुळे 
त्यािें सारे व्यवहार ऄगदी अहेत तसेि सुरळीत िालू राहतील. शास्त्रीय ईपपत्तीच्या नादी लागल्याने ते 
व्यवहार गोंधळतील, ऄशी भीती धरली व ऄशा खोया भीतीपोटी शास्ानंी ऄगर िवद्वानानंी िविारि 
थाबंवला तर, ऄरे ऄरे ऄज्ञानाने ज्ञानावर, ऄंधाराने तेिावर, मात केली ऄसेि म्हणाव े लागेल. मग 
अमिे१२ ऄध्ययन तेिस्वी ऄसो, ऄसे अत्मिवर्श्ासाने िनभथयपणें कोण म्हणणार? 
 
 शबद व ऄथथ याचं्या ऄध्यासािी कल्पना पातंिलयोगसूत्रात१३ स्पष्ट माडंलेली अहे. वालयपदीयात 
शबदाथांिा संबधं मानणें ि दर ऄसून तो भेदाभेद  दप ककवा त्याहीपेक्षा अगळा ऄशी कल्पना माडंलेली१४ 
अहे. ह्यानंतरच्या वैयाकरणानंीही यासंबंधाबाबत िवविेन केले अहे. शवेटी नागोिीभट्टानंी 
परमलघुमञ् िुषा वगैरे गं्रथात त्या सवांिा अढावा घेउन त्याबाबतिा वैयाकरणािंा िसद्धान्त रेखीव व 
िनिश्चत स्व दपात माडंलेला अहे व आतर शास्त्रकारानंी स्वीकारलेल्या िसद्धान्तातील दोष दाखवनू िदले 
अहेत. 
 
वागथाणवव संपृक्तौ 
 
 महाकवी कािलदासाने रघुवशंािे प्रारंभी वाक्  (शबद) अिण ऄथथ ह्या िोडीप्रमाणे ऄगदी एक दप 
ऄशा पावथती व परमेर्श्र ऄथात्  भवानी-शकंर यानंा वाक्  अिण ऄथथ याचं्या ज्ञानासाठी वदंन केलेले अहे. 
वाक्  व ऄथथ यािंी एक दपता ही ईपमान म्हणिे ऄत्यतं प्रिसद्ध, स्वयंिसद्ध अहे. त्या एक- दपतेिा दाखला 
अिदशक्ती व परमेर्श्र याचं्या एक दपतेला िदलेला अहे. कवींच्या वाङ मयसृष्टीत वागथांच्या एक दपतेला, 
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सवथमान्य स्वयिंसद्ध म्हणनू ईपमानािे स्थान, तर लौिकक सृष्टीतील शक्ती  व इर्श्र याचं्या एक दपतेला 
ईपमेयता. ऄशा रीतीने शबदाथांच्या एक दपतेिे महत्त्व त्याला सुिवावयािे ऄसावे. ती शबदाथांिी 
एक दपता म्हणिेि त्या दोहोंिा तादात्म्य संबधं. 
 
इतर मतावरील दोषदशसन 
 
 नैयाियकानंी आच्छा दप सबंंध मानलेला अहे व त्यालाि शक्ती ऄसे म्हटलेले अहे. ते म्हणणे बरोबर 
नाही. ऄनािद-शबदाबाबत इर्श्रािी आच्छा हािसंबंध, ऄथात शक्ती ऄसे ते म्हणतात. पण इर्श्र न मानणाऱया 
पूवथमीमासंक, िावाक आत्यादीनाही ऄनादी शबदापासून ऄथथबोध आतराप्रमाणेि ऄगदी रोखठोक होत 
ऄसतो.१५ िशवाय माणसाच्या ह्या हरघडीच्या शबदव्यवहारात इर्श्राला िामीनासारखे वठेीला धरणे प्रत्यक्ष 
इर्श्राला तरी पसंत पडेल का? त्याला सृष्टीतील आतर कामे-सज्जनािें१६ सरंक्षण, दुिथनािंा नायनाट, 
धमथसंस्थापन वगरेै-काय कमी अहेत? म्हणून भरीसभर हेही त्याच्या वर लादाव.े  
 
 िशवाय आच्छा हा सिेतनािा धमथ अहे. त्यामुळे कदािित प्रािीन शबदाचं्या संबधात इर्श्र िकवा 
अधुिनक संकेताबाबत िुन्या१७ शबदानंा नव ेअिण नवीन शबदानंा नवीन ऄथथ देणारे पािणिन वगैरे आच्छावा्  
होउ शकतील. शबद ऄिेतन ऄसल्याने तो आच्छावा्  म्हणिे शिक्तमान होणे शलय नाही. व्यवहार तर हे पद 
ह्या ऄथी शक्त म्हणिे शिक्तयुक्त अहे, हा शबद शिक्तमा्  अहे ऄसा ऄसतो. आच्छा हीि शक्ती व तोि सबंंध 
मानल्यास पद ककवा शबदि शिक्तयुक्त म्हणिेि आच्छायुक्त ऄसे म्हणाव ेलागेल. तसा व्यवहार व प्रिीतीही 
नाही. 
 
 िशवाय कोणताही संबधं हा दोन पदाथांवर रहाणारा, त्या दोन पदाथांपेक्षा वगेळा व त्या दोन 
पदाथांना िोडणारा ऄसतो, ऄसा सवांिा ऄनुभव अहे. ‘िमीनीवर घडा अहे’ ह्या िठकाणी िमीन व घडा 
यािंा सयंोग दप संबधं समिून येतो. तो संयोग िसा िमीनीवर तसाि घड्यावरही अहे. आच्छा ज्या 
माणसाच्या िठकाणी ऄसेल तोि फक्त आच्छावा्  ऄसू शकतो. ज्या िवषयी ती आच्छा ऄसते तो िवषय 
आच्छावा्  ऄसत नाही, व तसा व्यवहारही नसतो. ईदाहरणाथथ-तहानलेल्या माणसाला पाण्यािी आच्छा 
ऄसते, ह्या िठकाणी माणूस आच्छावा्  आच्छा ऄसणारा ऄसतो; पण पाणी आच्छावा्  अहे ऄसे म्हणता येत 
नाही. तात्पयथ, आच्छाही फक्त एकाि पदाथावर (व्यक्तीवर) राहणारी ऄसल्याने ितला संबधं मानणे, 
संबंधाच्या सवथमान्य स्व दपाशी सुसंगत नाही. ऄशारीतीने शबदाथामध्ये संकेत दप म्हणिेि आच्छा दप संबधं 
ऄसतो, हे मत बरोबर नाही. 
 
मीमांसकमती दोष 
 
 शबद व ऄथथ याचं्यामध्ये वाच्यवािकभाव हा सबंंध ऄसे मीमासंकािें मत. पण वाच्यवािकभाव हा 
शबद वाच्यवािक ह्या दोन शबदािंा प्रथम द्वदं्वसमास अिण त्या द्वदं्व समासािा भाव ह्या शबदाशी षष्ठी 
तत्पुरुष ऄशा िोडणीने बनलेला अहे. द्वदं्वसमासािे शवेटी१८ म्हणिे नंतर िोडलेले पद प्रत्येकाशी सबंंध 
पावते ऄसा भाषेच्या वापराव दन मान्य झालेला दंडक अहे. त्यानुसार ‘वाच्यभाव’ व ‘वािकभाव’ ऄसा ह्या 
शबदािा ऄथथ होतो. अता वाच्यभाव म्हणिे केवळ वाच्यावर म्हणिेि शबदापासून कळून येणाऱया ऄथावर 
राहणारा धमथ, तर वािकभाव म्हणिे ऄथािा वािक िो शबद, त्यावरि राहणारा धमथ. त्यामुळे 
‘वाच्यवािकभाव’ हा संबधंि ठरत नाही. कारण तो दोन वस्तूवर रहाति नाही. ते स्वतंत्र दोन धमथ 



 अनुक्रमणणका 

वगेवगेळ्या वस्तूवर रहाणारे फक्त एका दं्वद्व समासात गोवल्यामुळे एकत्र अलेले अहेत आतकेि. संबधंािे 
सवथमान्य स्व दप वर िदलेले अहे, त्यामध्ये हे दोन धमथ ककवा दोनपकैी कोणताही एक धमथ बसति नाही, 
म्हणून हा सबंंधि नाही. 
 
 वाच्यवािकभाव ह्या शबदाच्या सामािसक िोडणीनुसार िरी ते दोन ऄलग धमथ ठरतात, म्हणूनि 
संबंध म्हणता येत नाहीत हे खरे, तथािप ह्या संदभात तो शबद, शबदशः व्युत्पत्तीच्या धोरणाने वापरलेला 
नाही. तर शबद व ऄथथ ह्या दोहोंवरही रहाणारा एक अगळा संबंध ह्या ऄथी  दढ म्हणनू वापरलेला अहे, तो 
संबंध ऄसा तुकडेविा नाही तर दोहोंवरही रहाणारा अहे. केवळ वाच्यवािकभाव हे त्या संबधंािे 
व्यावहािरक रोकडे फळ ऄसल्याने ते नावं त्या सबंंधाला िदले अहे. प्रािीन शास्त्रीय पिरभाषेत ऄसे म्हणता 
येइल कीं, वाच्यवािकभाव हा एक ऄखण्डोपािध१९ म्हणिे ज्यािे तुकडे करता येणार नाहीत, तसेि ज्यािे 
स्व दप शबदानंी पृथल करण क दन सागंता येणार नाही ऄसा एक अगळा धमथ अहे, व तोि शबदाथांिा संबधं 
होय. 
 
 हे म्हणणे बरोबर नाही. कारण ह्या मती  दढ ऄथथ व ऄखण्डोपािध ह्या अडवळणी मागांिा ऄवलंब 
करावा लागत अहे. ऄन्य ईपपत्ती नसेल तर ऄगदी ऄगितक क्स्थतीत ते मागथ घ्याव ेलागतात हे खरे, पण 
येथे तशी क्स्थती नाही. िशवाय िर तो संबधं काही अगळा अहे, तर गोंधळात टाकणारा वाच्यवािकभाव 
हा काहीसा वगेळ्या ऄथािा शबद त्यासाठी वापराि कशाला? योग्य शबदािी वाण का पडली अहे? खरे 
म्हणिे वाच्यवािकभाव म्हणनू िो अगळा संबधं तुम्ही म्हणता तो तादात्म्यि अहे. फक्त शबदािाि फरक. 
ऄथथस्व दपात काहीि फरक नाही. भाषेतील ऄनेक प्रयोगाव दन तो तादात्म्य सबंंध स्पष्ट कळून येतो, हे वर 
दाखिवलेि अहे. िशवाय सबंंधाच्या सवथमान्य स्व दपात तो ऄगदी िपखलपणे बसत अहे. कारण दोन 
वस्तंूपैकी प्रत्येक वस्तू, दुसऱया वस्तूशी तादात्म्ययुक्त, एक दप अहे, ऄसा व्यवहार होत ऄसतो. 
 
तादात्म्यसंबंधावर आिेप 
 
 शबदाथांिे तादात्म्य, ह्या वैयाकरणानंी स्वीकारलेल्या िसद्धान्तावर तार्चककानंी पढुील अके्षप 
घेतला अहे. शबदाथांिे तादात्म्य मानल्यास सुरी शबद ईच्  िारल्यास तोंडाला िखम होइल व तो शबद 
ऐकणाराही कानफाया बनेल. ह्याच्या ईलट मोदक शबद ईच्  िारल्याबरोबर तोंड मोदकाने भ दन िाइल 
व कानातही मोदकािंी दडी बसेल, ऄशारीतीने ऄथािी पिरणामकािरता शबदापासूनही होइल. 
 
 हा अके्षप बरोबर नाही. कारण तादात्म्य म्हणिे भेदसिहत ऄभेद, केवळ ऄभेद नव्हे, ऄसे 
तादात्म्यािे स्व दप वर स्पष्ट केले अहे. त्यातही भेद हा वास्तव म्हणिे खरा व ऄभेद हा काल्पिनक ऄगर 
ऄध्यस्त अहे. वास्तवभेदामुळे वरील अके्षप अपोअप गळून पडतो. िशवाय ऄगदी क्विित िठकाणी शबद, 
त्यापासून कळून येणाऱया ऄथाप्रमाणे पिरणामकारीही होत ऄसतो, ऄसेही प्रिीतीस येते. किि शबद 
ऐकल्याबरोबर अंबटशौकी मराठी माणसाच्या तोंडाला पाणी सुटते, तर भतू शबद नुसता कानावर अला 
तरी िभत्र्याभागुबाइिी घाबरगंुडी ईडते तर कोणािी बोबडी वळते. गनीमािें नुसते नाव ंऐकल्यावर कोणािी 
तळपायािी अग मस्तकाला िाते. अइ ही दोन ऄक्षरे म्हणिे मरू्चतमतं वात्सल्य, ऄसे मातृभक्ताला 
िाणवते. ह्या सवथ घटना शबदाथांच्या तादात्म्यसंबंधानेि िमतात. ऄन्य संबधंाने िमणार नाहीत. 
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तादात्म्यसंबंधावर दुसरा आिेप 
 
 िर शबदाथांिे तादात्म्य ऄसेल तर, शबद ऐकल्यावर िसे ऄथािे ज्ञान िाणत्याला हमखास होते, 
तसेि कोणतीही वस्तू पािहल्यावर त्या वस्तूिा वािक शबदही ि दर समिून यावा, पण ऄसा ऄनुभव नाही. 
 
 शबद व ऄथथ या दोहोंिा सबंंध मुख्यत्व े क दन व्यवहार व दुय्यम ईपाय म्हणून कोश, व्याकरण 
आत्यािदद्वारा कळून येतो. ज्याला हा संबधं पूवी ज्या शबदािा ज्या ऄथाशी ऄसलेला समिला व स्मरणात 
रािहला, त्यालाि तो शबद ऐकल्यानंतर त्या संबधंािी अठवण होउन त्या ऄथािे ज्ञान होते. शबदाथांिे 
संबंध ज्ञान, व्यवहारादी ईपायानंी ज्यावळेी होत ऄसते, त्यािवळेी शबद हा ऄधथबोधासाठी वापरला िात 
ऄसतो, ही पल की खूणगाठ त्याच्या मनाने घेतलेली ऄसते व बोलणारा ककवा िलिहणाराही मी योिलेल्या 
ह्या शबदापासून ह्या ऄथािे ज्ञान श्रोत्याला ऄगर वािकाला व्हाव,े ऄशा ऄिभप्रायानेि शबदािंा वापर करीत 
ऄसतो. ऄशारीतीने शबदािे पारार्थयथ-केवळ दुसऱयासाठी ऄसणे-मनावर कायमिे कबबले ऄसल्याने शबदािा 
ऄथाशी व ऄथािा शबदाशी तादात्म्यसंबधं सारखाि ऄसला तरी, शबदापासूनि ऄथथबोध होतो, ऄथापासून 
शबदािे ज्ञान बहुधा होत नाही. कारण शबद हा ऄथथबोधासाठीि ऄसतो तसा ऄथथ म्हणिे घडा, कपडा, वाडा 
आत्यादी पदाथथ शबदासाठी कधीि नसतात. तर त्यािंा पाणी अणणे वगैरे ईपयोग ऄसतो. 
 
 शबदापासून ऄथािे ज्ञान होते व त्या ऄथथज्ञानाला दुसरे काही प्रयोिन फायदा ऄसतो. एखाद्या 
वालयातील सवथ शबदािें ज्ञानानंतर, त्या त्या शबदाचं्या ऄथािे ज्ञान व नंतर त्यािंा त्याि वालयातील 
िक्रयापदािद बोधक पदापासून कळणाऱया िक्रयागुणािद ऄथाशी संबधं व नंतर संपूणथ वालयाथथ ज्ञान व 
त्यानंतर ऄथासबंंधी प्रवृित्त-िनवृित्त ककवा ईपेक्षा ऄशा भावना ऐकणाऱयाच्या मनात ईत्पन्न होतात व 
त्यानुसार तो वागू लागतो. ऄशारीतीने शबदापासून होणारे ऄथथज्ञान हे माणसाच्या प्रवृित्त, िनवृत्ती व 
ईपेक्षा दप दैनंिदन व्यवहाराला ईपयोगी, म्हणिेि सफल ठरते. 
 
 ‘नदीला पिहलाि पूर काय भयानक अला अहे’! ह्या वालयातील शबदािें ऄथथ व त्यािंा 
परस्परसंबंध दप वालयाथथ समिल्यावर ऄत्यंत ईत्साही िलतरणपटू पोहण्यासाठी धाव घेतील. बघे लोक 
पूर बघण्यासाठी पळत सुटतील. म्हातारे पोहायला िनघालेल्याचं्या ऄत्युत्साहाला थोडा अवर घालतील, 
तर प्रिंड पूर पाहतानंा ज्यािें डोळे िफ द लागतात ऄसे िभते्र लोक घरीि बसतील अिण घरकामात गकथ  
झालेल्या बायकामुली ‘अम्हास काय त्यािे?’ म्हणून ईपेक्षा करतील. ऄशारीतीने कोणािी प्रवृत्ती, कोणािी 
िनवृत्ती, तर कोणािी ईपेक्षा ही व्यावहािरक ते्रधा हे शबदापासून ऄथथज्ञानािे फल सवथत्र अढळते. 
 
 ह्याच्या ईलट ऄथापासून शबदज्ञान झाल्यास पढेु काय? त्या शबदज्ञानािा व्यावहािरक फायदा 
काय? कोणत्याही ज्ञानािा व्यवहारात काही ना काही ठसा ईमटला तरि ते ईपयोगी.२० ऄशारीतीने 
शबदापासून ऄथािे ज्ञान हे व्यवहारोपयोगी, म्हणिेि प्रवृित्त, िनवृत्ती व ईपेक्षावृत्तीसाठी म्हणिे साथथ ऄसते, 
तर ऄथापासून शबदज्ञान झाले तर ते व्यथथ ठरेल. 
 
 मात्र यािा ऄथथ ऄसा नाही कीं, शबदापासून ऄथथज्ञान िाणत्याला हमखास होते तर ऄथापासून 
शबदज्ञान कधीि होत नाही. ईलट, सफळपणाच्या वरील कसोटीनुसार िर ऄथथज्ञानानंतर त्यापासून 
होणाऱया शबदज्ञानामुळे काही फायदा ऄसेल तर प्रत्यक्षप्रमाणाने िदसलेला ऄथथही शबदािे स्मरण ि दर 
क दन देतो. एखाद्या पिरिित व्यक्तीला अपण पािहले व त्यानंा हाक मारायिी ऄसेल तर अपल्याला त्यािे 
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नाव अठवते व त्या नावाने अपण त्याला हाकही मारतो ककवा एखाद्या दुसऱया माणसाला त्यािा पिरिय 
क दन देतानंा त्यािे नावं सागंून पिरिय सु द करतो. 
 
 रोिच्या व्यवहारात अपण प्रत्यक्ष घोडा, गाय वगैरे ऄथथ पाहतो. एखादेवळेी िवळ ऄसलेल्या 
लहान मुलाला हा पहा घोडा, ही पहा गाय, ऄशा शबदाने त्या ऄथािा बोधक शबद अपण सागंतो. हा शबद 
तो तो ऄथथ प्रत्यक्ष२१ पािहल्यामुळेि अपल्याला अठवतो. साराशं, काही फायदा ऄसेल तर ऄथापासूनही 
शबदािे स्मरण दप ज्ञान व्यवहारामध्ये होत ऄसते. 
 
 ऄशारीतीने शबद व ऄथथ ह्या दोन ऄगदी स्वतंत्र वस्तू ऄसूनही, त्या एकमेकाचं्या बोधक होतात 
त्याव दन त्यािंा काही संबधं ऄसणे, िनदान मानणे, ि दर अहे. ऄन्य कोणताही सबंंध िमत नाही. 
तादात्म्यसंबधं मानल्यास सवथ प्रकारिे व्यवहार सुसंगत होतात, म्हणून वैयाकरणानंी शबदाथांिा तादात्म्य 
हा संबधं मानलेला अहे. 
 
 शबदाथांिा हा संबधं िसद्ध२२ अहे, ऄसे िवधान वार्चतककारानंी पिहल्या वार्चतकात केलेले अहे. 
पािणनीने ऄगर कोणाही व्याकरणकाराने हा संबधं नव्याने ईत्पन्न केला नसून व्याकरणशास्त्ररिनेपूवीि 
व्यवहारामध्ये (िसद्ध) ऄसलेला तो संबधं गृहीत ध दन व्याकरणशास्त्र रिले अहे, ऄसा त्या वार्चतकािा 
वास्तव भिूमकेने ऄथथ करता येइल. पण तसा ऄथथ घेतला तर पािणनीच्या पूवी केव्हातरी तसा शबदाथािा 
संबंध कोणीतरी नव्याने मानून भाषा व्यवहार सु द केला, म्हणिेि तो संबंध कृित्रम अहे ऄथात ऄिनत्य 
अहे ऄसेही कोणी म्हणू शकेल. टीकाकारानंा हा संबधं कृित्रम म्हणिेि ऄिनत्य ही िविारधारा िबलकुल 
मान्य नाही. म्हणून ते, हा सबंंध िसद्ध म्हणिे िनत्य ऄथाति कोणीही व केव्हाही ईत्पन्न न केलेला ऄसा त्या 
वार्चतकािा ऄथथ करतात. ऄनािदकालापासून भाषाव्यवहार िालूि अहे ऄथात संबधंही अहेि अहे, ऄसे 
टीकाकारािें त्याबाबतिे समथथन अहे. 
 
 वैयाकरणािंा ह्या संबधंाबाबत दुसरा काहीसा िवलक्षण िसद्धान्त ऄसा अहे कीं, कोणत्याही 
शबदािा कोणत्याही ऄथाशी संबंध ऄसतो, म्हणिेि कोणताही शबद कोणत्याही ऄथािा बोधक ऄसतो.२३ 
 
 शबदाथथसंबधं िनत्य व सावथित्रक मानल्यास पुढील अके्षप येतात. िर हा संबधं िनत्य अहे तर 
पाण्यािा थंडपणा, ऄग्नीिी दाहकता वगैरे कोणालाही नेहमीि िाणवते त्या प्रमाणे शबद ऐकल्याक्षणीि तो 
संबंध का न समिावा? व ऄथथज्ञान का न व्हाव?े व्यवहारादी मागांिी त्या संबंधज्ञानासाठी अवश्यकताि 
का भासावी? तसेि कोणताही शबद कोणत्याही ऄथािा बोधक ऄसेल तर सवथि घोटाळा मािेल. 
बोलणाऱयाने, एक द्रव थंड पदाथथ, ह्या ऄथी पाणी शबद ईच्चारावा तर ऐकणाऱयाने दाह करणारी एक वस्तू 
ऄसा त्यािा ऄथथ घ्यावा. शबद व्यवहाराला काहीि धरबधं राहणार नाही. सवथि भाषाव्यवहार कोलमडून 
पडेल. ऄसे कोणालाही न पटणारे िगावगेळे मत घेण्यात ईदे्दश तरी काय? 
 
ह्या आिेपांना वैयाकरणांिे उत्तर 
 
 शबद व ऄथथ यािंा सबंंध िनत्य अहे. तो कायम ऄसतोि. तो संबधंि शबदापासून ऄथािे तसेि 
काही िठकाणी ऄथापासून शबदािेही ज्ञान क दन देतो. तो सबंंध िर िनत्य तर त्यािे ज्ञानही सवांना 
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कायमि व्हाव,े पण तसे होत नाही. ज्याला मराठी भाषा येते त्यालाि ‘घडा’ शबदापासून ‘िविशष्ट अकारािे 
भाडें’ ऄसे ज्ञान होते. आतरानंा होत नाही, हे कसे? 
 
 ह्या बाबतीत ज्ञानाच्या कारणािें दोन प्रकार लक्षात घेणे ि दर अहे. ज्ञानािी काही कारणे, ती 
ऄसली म्हणिे ज्ञान क दन देतात. त्यानंा’ सत्तया कारणम् ’ ऄसे म्हणतात. तर काही कारणे केवळ ऄसून 
भागत नाहीत. तर प्रथम त्यािंी िाण ऄसली तरि ज्ञान ईत्पन्न क दन देतात. ती कारणे ‘ज्ञाततया 
कारणम् ’ ह्या दुसऱया प्रकारात पडतात. 
 
 डोळा, कान वगैरे प्रत्यक्ष ज्ञानािी साधने ती केवळ ऄसली की त्या त्या िवषयािें ज्ञान होते. मला 
डोळा अहे व त्या डोळ्याला  दप अकार वगैरे पहाण्यािी शक्ती अहे. ऄसे समिण्यािी अवश्यकता नसते. 
त्यामुळे डोळा, कान वगरेै आक्न्द्रये प्रत्यक्ष ज्ञानािी ‘सत्तया कारण’ ऄसतात. मी डोळस अहे, मी ितखट 
कानािा अहे, वगैरे म्हणिे, डोळा, कान वगैरे प्रत्यक्षज्ञानािे आंिद्रय ऄसल्यािे ज्ञान,  दप-रंग-अवािािें 
प्रत्यक्ष ज्ञान झाल्यानंतर ऄनुमानानेि होते. डोळा आतरानंा पहातो, पण डोळ्याला कोण२४ पहाणार?  
 
 धूर तसेि धूर व ऄग्नी या ईभयतािंा हमखास संबधं (व्याप्ती) ही ऄनुमानाने होणाऱया ऄक्ग्नज्ञानािी 
साधने. पण ती नुसती ऄसून ऄग्नीिे ज्ञान होणार नाही, तर त्यािें ज्ञान झाले तरि ऄग्नीिे ज्ञान होइल. 
एखाद्या िठकाणी धूर अहे, पण तो पिहलाि नाही, तसेि धूर व ऄग्नी यािंा संबधंही ऄगदी िनत्यि अहे, 
पण तो ज्याला माहीत नाही, त्याला धुरापासून ऄग्नीिे ऄनुमान ज्ञान होणार नाही. म्हणिेि धूर तसेि धूर 
व ऄग्नी यािंा संबंध ह्यािें ज्ञान ऄग्नीच्या ज्ञानासाठी ऄत्यावश्यक ऄसल्याने ती केवळ ‘सत्तया कारण’ 
म्हणता येणार नाहीत, तर ज्ञाततया कारण-िाणीवनेे कारण होणारी अहेत. 
 
 ऄनुमानामध्ये हेतु व व्याप्ती ही कारणे ‘ज्ञाततया कारणे’ ऄसतात, केवळ ‘सत्तया कारण’ होउ 
शकत नाहीत. ऄगदी तीि क्स्थती शबदापासून ऄथाच्या ज्ञानाबाबत शबद व शबदाथथसबंंध ह्यािंी ऄसते. शबद 
व शबदाथथसंबधं केवळ अहेत एवढ्याने ऄथथज्ञान होणार नाही, तर तो शबद व त्या शबदािा िविशष्ट ऄथाशी 
ऄसलेला संबधं ही दोनही कारणे समिली तरि ऄथथज्ञान होइल. पैकी शबदज्ञान हे कानाने अिण 
मानसप्रत्यक्षाने होते, तर सबंंधज्ञान; व्यवहार, व्याकरण, कोश आत्यादी ईपायानंी होत ऄसते. ऄशा रीतीने 
शबदािा ऄथाशी संबधं िनत्य ऄसला तरी केवळ शबद कानी पडल्यावर कोणालाही ऄथथबोध होत नाही, तर 
ज्यानंा त्या दोहोमधील संबंधािे ज्ञान अहे, त्यालाि होतो. 
 
 शबदाथथसंबधं िर िनत्य अहे, तर केवळ शबद ऐकल्यावर ऄगर ऄथथ पािहल्याबरोबर त्यासंबधंािे 
ज्ञान का न व्हाव,े ऄसे कोणी म्हणेल तर ह्या अके्षपाला ईत्तर ऄसे की, कोणतीही वस्तू पािहली ककवा 
समिली की, लगेि त्या वस्तूशी िनत्य संबधं ऄसणाऱया सवथि बाबी कळतात ऄसे अढळत नाही. पाणी 
ऄगर ऄग्नी पािहल्याबरोबर त्यािंा थंडपणा ऄगर दाह िाणवले ऄसे नाही. एखादी साकार वस्तू 
पािहल्यावर लगेि ितिे विन समिणार नाही. थंडपणा, दाह, विन आत्यादी गोष्टी त्या त्या वस्तूिे 
कायमिे धमथ ऄसले तरी ते योग्य त्या ऄन्य साधनानंीि समितात. 
 
 ऄग्नी व धूर याचं्यातील व्याप्तीसबंंधही िनत्यि अहे. पण त्यापंैकी एखादी वस्तू पािहल्यावर लगेि 
ती समिेलि ऄसे नाही. ऄनेकवळेा पािहल्यावर व त्याचं्यातील कायथकारणभाव समिून अल्यानंतरि तो 
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समिून येइल. त्यािप्रमाणे शबदाथथसंबध हा िनत्य ऄसला तरी तो समिून येण्यास व्यवहारादी मागांिी 
ि दरी ऄसते. 
 
 कोणत्याही शबदापासून कोणताही ऄथथ का न समिावा? ऄसा दुसरा अके्षप वैयाकरणाचं्या मतावर 
घेतलेला अहे. हाही बरोबर नाही. शबद व ऄथथ यािंा भेद वास्तव अहे तर ऄभेद मानीव अहे. ज्या दोन 
शबदाथामध्ये हा ऄभेद मानलेला अहे ऄगर गृहीत धरलेला अहे, तेि एकमेकाशंी तादात्म्य पावलेले 
म्हणूनि एकमेकािें बोधक होतात. हा मानीव ऄभेद व्यवहारादी मागांनी समिून येतो. मात्र हा ऄभेद केवळ 
मानीव ऄसल्याने माणसाच्या आच्छेनुसार कोणत्याही शबदािे कोणत्याही ऄथाशी तादात्म्य शलय अहे. 
 
 अपण ऄसे पाहतो की, एका भाषेत२५ एखादा शबद ज्या ऄथािा बोधक ऄसतो, तर तोि शबद 
दुसऱया भाषेत दुसऱयाि ऄथािा, आतकेि काय ऄगदी िव दद्ध ऄथािाही बोधक ऄसतो. ऄथािी म्हणिेि 
व्यावहािरक वस्तंूिी कायथकािरता, पिरणाम िनसगाने िनयिमत अहे. पाण्याने तहान भागेल, दुसऱया वस्तूत 
ओलेपणा येइल. ते कायथ ऄग्नीने शलय नाही. तसे पाणी व ऄग्नी ह्या शबदािें नाही. कोणी पाणी हा शबद 
दाहक वस्तू ह्या ऄथी वापरायिे ठरिवले व त्या वापराला लोकािंी मान्यताही िमळाली तर त्यात काहीि 
बाधा येणार नाही. खुशाल ‘पाण्याने सारे रान िळून गेले,’ ऄसे म्हणाव.े 
 
 ह्या संबंधात दोन संस्कृत सुभािषते ऄगदी िपखल पुरावा म्हणून ईपयोगी पडतील. एक 
सुभािषतकार पािणनीिा शबदवापरासंबधंी बेछूटपणा सागंताना म्हणतो की, कोणीही२६ व्यक्ती एकदा का 
एखाद्या के्षत्रात ऄिधकारसपंन्न झाली की, ितने मन मानेल तसे खुशाल वागाव.े पािणनीिेि पहाना ! तो 
ऄगदी सवथलोक प्रिसद्ध गंगा, यमुना यानंा नदी म्हणायला तयार नाही. तर ‘स्थली’ (ऄगदी कोरडे नैसर्चगक 
माळरान) त्याच्या मते नदी२७ होय. 
 
 दुसरा सुभािषतकार तर ऄगदी वैतागनू पािणनीच्या िवरुद्ध तक्रार करतो की, पािणनीने२८ अमिा 
सवथस्वी घात केला, कारण ‘मन हे नपुंसक’ ह्या त्याच्या सागंण्यावर िवर्श्ास ठेवनू अम्ही ते पे्रयसीकडे 
पाठिवले. पण ते तर बेटे ितच्याकडेि कायम रमून गेले. ितच्याकडून परतायला मुळी तयारि नाही. 
 
 ऄथािा व्यवहारात ईपयोग, त्याच्या वस्तुगत गुणधमावर, कायथकािरतेवर ऄवलंबून अहे व ती 
कायथकािरता म्हणिेि पिरणाम िनसगाने बाधंलेले अहेत. तशी क्स्थती शबदािी नाही. शबदािी कायथकािरता 
त्याच्या स्वरुपावर, कलगावर ककवा शबदिसद्धीच्या प्रिक्रयेवर ऄवलंबून नाही. तर ती कायथकािरता म्हणिेि 
बोधकता, ही केवळ वापर व सामाििकमान्यतेवर ऄवलंबून ऄसते. त्यामुळे कोणताही शबद कोणत्याही 
ऄथािा बोधक होणे शलय अहे. ही शबदप्रयोगाबाबतिी िनखळ वस्तुक्स्थतीि वैयाकरणाचं्या ‘सवथ शबद सवथ 
ऄथािे बोधक’ ह्या िसद्धान्ताने स्पष्ट केलेली अहे. कोणताही शबद कोणत्याही ऄथािा बोध क दन देण्यास 
योग्य अहे, पण तशा वापरास सामाििक मान्यता ऄसेल तर, आतकाि त्या िसद्धान्तािा ऄिभप्राय, त्यामुळे 
िालू भाषाव्यवहार गडगडण्यािे भयि नको. 
 
 धुरामुळे ऄग्नीिे ऄनुमानज्ञान होते, कारण धूर कायथ व ऄग्नी कारण ऄसा त्या दोहोंमध्ये वास्तव 
कायथकारणभावसंबधं अहे. शबद व ऄथथ याचं्यामध्ये तसा वस्तुगत संबधं नाही, तर मानीव संबधं अहे. 
हिारो वष े ऄव्याहतपणे िालू ऄसलेला भाषाव्यवहार व शबदाथांिे सामानािधकरण्य,तर ऄगदी क्विित 
िठकाणी सारखे पिरणाम िविारात घेउन त्यािंा तादात्म्यसंबधंि स्वीकारणे सुसंगत ठरेल. व त्या 
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तादात्म्यसंबधंामुळेि शबद ऄथािा बोधक, तर क्विित िठकाणी ऄथथही शबदािा बोधक होतो. म्हणिेि त्या 
तादात्म्यामुळे तशी शक्ती शबदािी व ऄथािीही ऄसते, ऄसा शबदाथथसंबंधाबाबत वैयाकरणािंा िसद्धान्त 
ऄनेक शतकाचं्या वाटिालीनंतर क्स्थरावलेला अहे. 
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८ सगंम 
 
 भाषा हे एक ज्ञानािे साधन म्हणिेि प्रमाण अहे. त्या भाषेिे, त्यापासून कळून येणाऱया ऄथािे 
तसेि शबदाथथसबंंधािे स्व दप, ह्याबाबत व्याकरणशास्त्रािे म्हणणे अपण पािहले. बहुतेक शास्त्रकारानंी मान्य 
केलेल्या प्रत्यक्ष व ऄनुमान ह्या दोन प्रमाणापेंक्षा शबदािे सामर्थयथ ऄफाट अहे. ती दोन प्रमाणे िशी पूणथपणे 
वतथमानकालाशी िखडलेली अहेत, तशीि ती व्यिक्तिनष्ठही अहेत. शबदािशवाय ऄनुभवािंा परस्परसंवाद 
दुघथट. हिारो वषापूवीिे तसेि हिारो मलैावरिे ऄनुभव भाषेच्या माध्यमानेि िाणणे ऄगदी सोपे झाले 
अहे. ते माध्यम नसते तर मी अिण माझा ििमुकला ऄनुभव, बस ! एवढाि ज्ञानािा व्याप. ऄगदी 
पशुिीवनि ते. म्हणून एक कवी म्हणतो, “ शबद१ हा एक िवलक्षण ऄसा प्रकाश अहे. तो नसता तर सारंच्या 
सारं िग म्हणिे फक्त घनदाट ऄधंारि ऄंधार.” 
 
 ऄशा ह्या अगळ्या ज्ञानसाधनाला ऊषींनी भावुकतेने दैवी देणगी म्हटले अहे, ते ठीकि अहे. पण 
तकथ ककथ श तारि्ककािंीही मती त्याबाबत गंुग होउन गेली. भाषेिे िपतृत्व कोणाकडे? ऄसा प्रश्न पडल्यावर 
इर्श्राकडे बोट दाखवनू त्यानंी ईत्तरािी िबाबदारी पार पाडली खरी, पण खऱया ऄथाने टाळलीि. मग 
खरे काय? 
 
 ध्विन हा िेतन व िड ह्या दोनही प्रकारच्या सृष्टीतील ऄगदी ऄकृित्रम अिवष्ट्कार. ऄगदी मंद वारा 
वहात ऄसला तरी झाडाच्या पानातून झुळझुळ अवाि कानी येतो. वहात्या पाण्यािा झुळझुळ अवाि तर 
प्रिंड लाटािंा खळखळाट, झाडाव दन पडत्या फळािा पत्  ऄसा अवाि तर मोडून पडणाऱया फादंीिा 
मोठा कडकडाट. प्राण्यािें िविवध प्रकारिे अवाि माणसािे खोकणे, कशकणे, ओरडणें, िाभंइ देणें ऄसे 
काही नैसर्चगक तर काही कृित्रम अवाि. ही सारी ध्विनसषृ्टी ज्याने घडिवली तोि नाही का भाषेिाही कता, 
अिण करिवता? कारण भाषा म्हणिे िनखळ ध्विनसमहू. कोणत्याही शबदात, वालयात ध्विनसमूहापेक्षा 
दुसरे ऄसते तरी काय? काहीि नसते. 
 
 ध्विनसमूह हेि भाषेिे वस्तुगत स्व दप ऄसले तरी केवळ तेवढ्याव दन ध्विनकता तोि भाषेिाही 
िनक हे म्हणणे योग्य होणार नाही. ऄलंकार म्हणिे सोन्याव्यितिरक्त काय? कापड म्हणिे तंतुसमूहापेक्षा 
अगळे ते काय? ऄसे म्हणून सोनार व िवणकर ह्यािंी करामत कधीतरी नाकारता येइल काय? ध्वनींना 
ऄगर ध्विनसमूहाला श्रवणज्ञानािा िवषय होण्यापिलकडे ज्ञानाच्या राज्यात स्वतःिे ऄसे स्वतंत्र स्थान 
काहीि नाही. ईत्पन्न झालेला ध्विन ऄगर ध्विनसमूह कानानंी ऐकला; बस, त्यािी करामत संपली. त्या 
ध्विनसमूहाच्या त्याच्याशी कसलाि सबंंध नसलेल्या त्या त्या ऄथािा बोधक म्हणनू वापर करावा, ऄशी 
कल्पना कोणाला प्रथम अली त्याला तसे कक्ल्पत सामर्थयथ ऄथात्  शक्ती कोणी िदली? ह्यािे ईत्तर िर 
िमळवता अले तर तोि भाषेिा ऄथात्  भाषा ह्या सामान्य संकल्पनेिा िनक ऄसे िनवेधपणे समिाव.े 
 
 प्रािीन भारतीय शास्त्रकारानंा त्याचं्या प्रमाणाचं्या िौकटीत वरील प्रश्नािे ईत्तर सापडले नाही. 
प्रािीन शास्ािें ऄनादीवादी व ईत्पित्तवादी ऄसे मुख्य दोन गट पडतात. ज्याच्या ईत्पत्तीिवषयी सुसंगत 
पपत्ती िमळत नाही त्याबाबत ऄनादी ऄसा िशक्का मा दन पिहल्या गटातील शास्त्रकार ईत्तर िदल्यािे 
समाधानात राहतात. तर दुसऱया गटातील शास्त्रकार त्या पदाथाच्या ईत्पत्तीिी िबाबदारीं इर्श्राकडे 
सोपवनू मोकळे होतात. भाषेच्या बाबतीत वरील मागथि दोनही गटातील शास्त्रकारानंी ऄनुसरलेला अहे. 
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 वरील दोन गटाखेरीि ितसराही एक गट प्रािीन वाङ मयात िवशषेक दन ऄितप्रािीन वाङ मयात 
अढळतो. तो म्हणिे सौंदयथवादी ईपयोगप्रधान कवींिा. कोणत्याही पदाथािे मूळ शोधण्यासाठी त्यािी 
ििरफाड कराि कशाला? त्यापेक्षा ती अहे तशी घ्या. ितिा हळुवारपणे ईपयोग करा. ितिी प्रशसंा करा. 
ितिा िवकास करा. मूळ शोधण्यासाठी ितिा व अपल्या ऄमोल अयुष्ट्यािा सत्यानाश कशाला करता? ह्या 
सौंदयथवाद्यानंी ितला देवता, माता तर क्विित्  पे्रयसीिे२ ही  दप िदले. ितला ऄलंकारानंी सििवले. प्रशसंा 
सूक्तानंी प्रसन्न केले. िवकिसत केले. ते म्हणू लागले, िाळणीने३ पीठ िाळून िसा कोंडा बािूला करतात व 
धान्यातील पोषक सत्त्वाशं घेतात, त्याप्रमाणे भाषेतील ईत्तमोत्तम शबद बुद्धीने विेून िे ितिा ईत्तम वापर 
करतात त्याचं्या वाणीत एक अगळीि िादू भरलेली ऄसते, व त्या िादूमुळे शत्रूसुद्धा मतै्रीिी अण घेतात. 
 
 कवींच्या वणथनात वास्तवतेबरोबरि ऄद् भतु कल्पनािंी तर काही िठकाणी ऄितशयोक्तीिी झालर 
ऄसल्यािशवाय रंगत िढत नाही. िकत्येक वणथनात वास्तव व ऄद् भतु हे आतके बेमालून िमसळून िातात 
कीं, भोळ्याभाबड्या मनाला त्यािी वगथवारी करणे िमति नाही. ते मन ते सवथि वणथन ऄगदी ऄक्षर्  ऄक्षर 
खरे समिून िालते. शास्त्रकारानंी ऄशा ऄितशयोक्त ककवा ऄद् भतु वणथनािंा ऄथथवाद४ ऄसा ऄत स्वतंत्र 
िवभाग कल्पून त्यानंा शबदशः प्रमाण मानू नये, तर त्यापासून फक्त योग्य ती सूिना ककवा बोध घ्यावा ऄसे 
स्पष्टपणे सािंगतले. तथािप शास्त्रकारािंा ऄथथवादाबाबतिा सावत्रभाव शास्त्राति रािहला व प्रत्यक्ष 
व्यवहारात मात्र भोळी भावुकताि वाढीला लागली, व ऄद् भतु ऄितशयोक्त वणथनािें ऄगदी शबदशः 
प्रामाण्यही समािमनात खोलवर रुिले. भाषेबाबत कवीमनाने केलेली वणथने, प्रशसंा, कल्पना खऱया खुऱया 
समिून काही बोलू लागले. त्याने५ भ ू ऄसे म्हटले मात्र, लगेि भ ू ला ईत्पन्न केले. शबदापासूनि सवथ 
िगािी ईत्पत्ती झाली. ते ब्रह्म म्हणाले, मी ह्या६ सृष्टीला प्रथम शबद नंतर अकार ऄशा क्रमाने व्यक्त करतो. 
प्रथम शबद नंतर सवथ अभास. ह्या िविारसरणीलाि नंतर शबदादै्वत ककवा शबदिववतथ ऄसे शास्त्रीय रेखीव 
नाव व स्वतंत्र दशथन म्हणनू प्रितष्ठाही िमळाली, पण ही सवथ किववणथनािी ऄथात्  ऄथथवादािीि फलश्रुती. 
 
 िनत्यािनत्यिववके हा भारतीय तत्त्वज्ञानातील एक ऄत्यतं अवश्यक घटक समिला गेला अहे. 
सृष्टीत िनत्य वस्तू कोणती, ऄिनत्य कोणती, कोणती ईत्पन्न होणारी, कोणती ऄनादी, कोणती बदलणारी? 
काहींिा तर िविाराला प्रारंभि येथून होतो. पूवथसंस्कार, पिरक्स्थती, कितनािी वैयिक्तक कुवत आत्यादींच्या 
वगेळेपणामुळे वरील प्रश्नािंी ईत्तरे मात्र वगेवगेळी हाती अलेली अढळतात. त्यामुळे सृष्टीमध्ये सतत 
बदल ही एकि एक गोष्ट िनत्य म्हणिे कायमिी अहे, ऄसा िनवाळाही कितनाने कोणीतरी िमळिवलेला 
ऄसणे ऄगदी शलय अहे. िनत्यत्वासाठी असुसलेल्या मानवी मनाला हा िनवाळा म्हणिे िविारािंी भीषण 
शोकाक्न्तकाि वाटेल. पण ती वस्तुक्स्थतीि ऄसेल तर त्यापासून िभण्यात ऄगर भीतीपोटी ती नाकारण्यात 
तरी काय हशील अहे? ईपिनषदामध्ये७ वस्तुक्स्थतीला िभकणाऱयािंा ‘िनभथय िठकाणीही िभते्रपणा करणारे’ 
ऄसा ईपहास केलेला अहे. 
 
 वरील िविार भाषेच्या बाबतीतही लागू अहेत. मग भले ती ऄनादी माना ऄगर इर्श्राच्या खास 
घडणीतील समिा. िनरुक्तकारानंी सहा८ भाविवकार म्हणिे सृष्टीतील यच् ियावत्  पदाथांच्या ऄटळ 
ऄवस्था सािंगतल्या अहेत. भाषा तरी त्याला ऄपवाद कशी ठरेल? एवढे मात्र खरे कीं, भाषेिा बदल 
हरघडी ईपयोगी पडणाऱया सटरफटर वस्तूप्रमाणे तडकाफडकी होत नाही. कदािित झालाि तरी ऄगदी 
एखाद्या व्यक्तीिा ऄपवाद वगळता बहुतेकानंा त्या बदलािी िाणि येत नाही. िविारवतं ऄभ्यासकानंा 
काही कालातंराने िाण येते व त्याव दन ते भाषेच्या मूळ स्व दपािे व बदलािे काही ऄडाखे बाधूं लागतात. 
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 प्रािीन भारतीय दशथनानंी भाषेला ऄगदी इर्श्रकृत म्हणून गौरिवले, ितला दैवी ठरिवले, तरी 
सृष्टीच्या बदलाच्या तडाख्यातून ती सुटली नाही. कंठीकरण-परंपरेने ऄगर ऄन्य मागांनी वाङ मय ितन 
क दन पढुच्या िपढीच्या हवाली करण्यािी कला िसिशी माणसाने िमळिवली, तसतसा प्रािीन भाषा व 
िालू िमान्यातील भाषा यातंील फरक ऄिधकािधक िाणव ूलागला. कारणपरत्व ेएका समािािा दुसऱया 
समािाशी, एका देशािा दुसऱया देशाशी संपकथ  वाढू लागला. त्यामुळेही भाषेभाषेतील वगेळेपणािी 
वस्तुक्स्थती कळून अली. िेत्यािंी भाषा, िितािंी भाषा, वरच्या थरातंील भाषा, दासािंी भाषा, आत्यादी 
भेद व त्यामुळे भाषेतील ईत्तमपणा, िनकृष्टपणा ऄसे भािषकस्तर मानवस्वभावानुसार सु द झाले. साधु-
ऄसाधु, शबद-ऄपशबद (ऄपभ् रंश), ऄनािद-सािद, पािणनीय-ऄपािणनीय, शुद्ध-ऄशुद्ध, ह्या िोड्या व 
त्यापैकी एका प्रकाराला िशष्टमान्यता, ऄनािदता, ऄथथबोधकता, पुण्यिनकता आत्यािद गुण ििकटवले गेले, 
तर दुसऱया प्रकाराला ते गुण नाकारले गेले. मात्र ह्या भाषाबदलाच्या िाणीवमुेळे भाषेमध्ये माणसािेही 
काही कतृथत्व अहे, िनदान तो, ऄनािद ऄगर इर्श्री भाषेमध्ये खराबी िवकार ईत्पन्न करण्याआतपत तरी 
ि दर िबाबदार धरला पािहिे ही गोष्ट मान्य झाली९. 
 
 कालान्तराने दुसऱया प्रकारच्या शबदाबाबतिा बिहष्ट्कार, ितटकारा कमी कमी होत गेला. त्यानंाही 
व्यावहािरक-स्तरापरुता सारखेपणा१० िमळाला, आतकेि काय पण िशष्टानंी नव्यानेि वापरात अणलेल्या 
शबदानंा साधुत्वािा िशक्  काही िमळू लागला व भाषेबाबत माणसािे कतृथत्व, खराबीपुरतेि मयािदत नसून 
तो भाषेमध्ये िागंली वाढ, ससं्कार क द शकतो ऄशी मान्यताही िमळाली. 
 
 देश, काल, समाि वगैरेंच्या भेदामुळे भाषेिा वरिेवर होणारा बदल टाळावा, िवस्तृत देशात व 
हिारो वषांच्या कालखंडात ऄनेक समािानंा समिून येइल ऄशी ितिी सवथमान्य एक दपताही रहावी 
म्हणून प्रयत्न सु द झाले. या प्रयत्नातूनि व्याकरणािा िन्म झाला. व्याकरणातूनि पढेु िशक्षा व िनरुक्त ह्या 
दोन त्याच्या ऄंगभतू शाखािंाही स्वतंत्र शासे्त्र म्हणून िवकास झाला. हा िवषय पिहल्या प्रकरणामध्ये अपण 
पािहलेला अहे. 
 
 ऄगदी प्रारंभी ह्या व्याकरणशास्त्राला तत्त्वज्ञानािा गंधही नसावा. व्यवहारात प्रत्यक्षपणे कळून 
येणारे भाषेिे स्व दप, िसेच्या तसे वास्तव म्हणून स्वीका दन वरील पिरच्छेदात िदलेला रोखठोक फायदा 
मनाशी बाळगनू शास्त्रकारानंी-मुख्यत्व े क दन सूत्रकारानंी-शास्त्रािी ईभारणी केली ऄसावी ऄसे म्हणणे 
ईिित ठरेल. तसे म्हणण्यात त्याचं्यावर काही ऄन्याय केला, त्याचं्या िवशाल कामिगरीला मयािदत केले व 
त्या कामिगरीिे रास्त श्रये त्यानंा िदले गेले नाही, ऄसे होणार नाही. कारण पािणनीिी सूते्र, िनरुक्त, िशक्षा 
हे गं्रथ, टीकाकारानंी वाढवलेला-खरे म्हणायिे तर स्वतःच्या कल्पनेतीलि िविारािंा त्यावर लादलेला-
पसारा बािूस सा दन, ऄभ्यािसले तर वरील िवधान पूणथपणे सुसंगत, वास्तव अहे ऄसेि अढळून येइल. 
 
 सूत्रकारानंतर वार्चतककरानंी काही मलूभतू ताित्त्वक िविार माडंलेले अहेत, पण ते भाषेच्या 
संदभापरुते ऄगदी मयािदत अहेत. शबदािे स्व दप, शबदापासून कळून येणाऱया ऄथािे स्व दप, व्याकरणािे 
ईिद्दष्ट, ह्या भाषेशी संबद्ध िवषयासबंंधी िविार ऄगदी सकें्षपाने त्यानंी काही िठकाणी माडंलेले अहेत. शबद 
हा िनत्य म्हणिे पूवथिसद्ध हा िसद्धान्त ऄसला तरी व्याकरणातील शबदिसद्धीिी प्रिक्रया िवसंगत नाही, ऄसे 
िविार माडंताना काहीसा तत्त्वज्ञानािा स्पशथ होतो, तथािप त्यािंा मूळ पाया शबद हाि अहे. न्याय-
मीमासंा-वदेान्तािद दशथनानंी िवविेिलेल्या िवषयािंा साधा वाससुद्धा तेथे नाही. 
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 महाभाष्ट्यकारानंी ताित्त्वक ििा ऄिधक प्रमाणात ऄनेक िठकाणी केलेली अहे. पण त्या ििेिा 
संदभथ शबदस्व दप, ऄथथस्व दप व शबदिसद्धीिी प्रिक्रया हाि अहे. शबदाच्या कलगासबंंधी िविार करतानंा 
महाभाष्ट्यकारानंी साखं्यािंी प्रणाली घेतलेली अहे, ऄसे टीकाकार म्हणतात व एकूण प्रितपादन पािहल्यास 
टीकाकारािें हे म्हणणे योग्य वाटते. तरीपण तेथेही शबदाच्या संदभाति ते िवविेन अहे. एकूण सृष्टीच्या 
संदभात नाही. त्यामुळे सवथ सृष्टीच्या व्यापक स्व दपासंबधंी, िनत्यािनत्यत्वासबंधंी िविार करणाऱया 
औपिनषद-तत्त्वज्ञानािा ऄगर आतर दशथनािंा काही िविार महाभाष्ट्यकाराचं्या मनात ऄसावा, ऄसे म्हणता 
येत नाही. 
 
 ऄशारीतीने वैिदक वाङ मयात ऄत्यंत तुरळक िठकाणी ऊषींनी काव्य दपाने व्यक्त केलेला 
‘शबदपूवथसृष्टी’ वाद व्याकरणशास्त्राच्या अकर गं्रथामध्ये अढळत नाही. व्याकरणशास्त्रावर संग्रह नावािा गं्रथ 
होता. त्यामध्ये शबदािे िनत्यत्व िनःसंिदग्धपणे माडंलेले होते ऄसे महाभाष्ट्यकार म्हणतात. हा गं्रथ व्याडी 
नामक ऊषींनी िलिहलेला एक लक्ष ेोकािंा होता, ऄसेही टीकाकार म्हणतात पण त्या गं्रथात 
तत्त्वज्ञानासंबधंी ििा िकती प्रमाणात होती ही झाकली मूठ सव्वालाखािी. िनणायक काही सागंता येणें 
ऄशलय. 
 
 आसवी सनाच्या पािव्या शतकात ऄसलेल्या भतृथहरी ह्या व्याकरणमहाभ्यासाने मात्र 
व्याकरणशास्त्रािा औपिनषद तत्त्वज्ञानाशी ऄगदी िनकटिा संबधं िोडण्यािा प्रिंड प्रयत्न केलेला अहे 
वैिदक ऊषींनी गायलेला शबदसृिष्टवाद, ईपिनषदातील ऄदै्वतवाद, महाभाष्ट्यकारािंा शबदिनत्यत्ववाद ह्या 
सवथ िसद्धान्तानंा एकत्र गंुफून त्याने शबदादै्वतवाद ऄथात्  शबदिववतथवाद ककवा शबदब्रह्मवाद 
वालयपदीयगं्रथात िवस्ताराने माडंलेला अहे. त्यासाठी प्रमाण, दृष्टान्त, प्रयोिन ह्या सवथ बाबतीत 
ऄदै्वतवाद्यािेंि ऄनुकरण केलेले वालयपदीयात अढळते. 
 
 वैिदक काळापासून सु द झालेल्या ह्या शबदादै्वतवादाला भतृथहरीने महाभाष्ट्यादींच्या अधारे व 
ऄदै्वतवादािीि साधने वाप दन प्रितष्िठत स्व दप िदले. तथािप आतर दाशथिनकानंी त्यािी फारशी दखल 
घेतली नाही. एखाददुसऱया सूत्रात ककवा ऄिधकरणात त्यािा फोलपणा दाखिवलेला अहे. ब्रह्मसूते्र व 
त्यावरील प्रिसद्ध भाष्ट्यात थोडलयात त्या शबदादै्वतवादािे खंडन केलेले अहे. काहींनी तर हा िवषय 
ईपहासपूवथक ऄगदी तुच्छतेने हातावगेळा केलेला अहे. भतृथहरीनंतरच्या व्याकरणशास्त्रातील ऄभ्यासकानंी 
तीि तीि िुनी प्रमाणविने अिण तेि तेि दृष्टान्त देउन त्यािे समथथन करण्यािा तोटका प्रयत्नही 
ऄधूनमधून केलेला अढळतो. पण ते करीत ऄसता, अपण अपला िवषय सोडून नसत्या िवषयात िात 
अहोत ऄशी खंतही त्यानंा बोित ऄसलेली िदसते, पण ह्या सततच्या छोया मोठ्या प्रयत्नामुळे 
व्याकरणशास्त्राला आतर दशथनामंध्ये स्थान, त्याने स्वीकारलेल्या काही ताित्त्वक िसद्धान्ताचं्या खंडनासाठी 
का होइना, पण ऄिनच्छेने द्यावते लागले. ह्या खंडनमंडनाच्या शतकानुशतके िाललेल्या प्रिक्रयेमुळे काही 
समन्वयवादी दृष्टी ईदयास अली व तीि दृष्टी महावैयाकरण नागोिीभट्ट यानंी ऄठराव्या शतकाच्या प्रारंभी 
माडंलेली अढळते, त्यािें म्हणणे ऄसे- 
 
 ईपिनषदामध्ये ब्रह्मादै्वतदशथन हाि िसद्धान्त सािंगतलेला अहे. आतर सवथ दशथने त्या त्या पातळीने 
ककवा त्या त्या ऄिधकारी व्यक्तीिे दृष्टीने माडंलेली अहेत. त्या त्या व्यक्तीिी कुवत, ऄिधकार, पात्रता पाहून 
ऊषींनी ऄनेक मागथ सािंगतलेले अहेत. सामान्य ऄिधकारी व्यक्तीिी त्याच्या त्याच्या मागावरील श्रद्धा ऄकंप 
राहावी ह्या एकाि ईदे्दशाने प्रसंगिवशषेी आतर मागांिे खंडन, लटकी कनदा, खरे म्हणिे कनदेिा ऄिभनय 
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कणादादी११ ऊषींनी केलेला अहे. खरे तर त्यानंाही ‘ब्रह्मादै्वतवाद’ हेि परमसत्य पटलेले अहे. तेथेि 
सवांना न्यायिे ककवा िायिे अहे, पण एकदम सवांना शलय नाही. सवांिी कुवत सारखी कशी ऄसणार? 
कोणी ‘यािि१२ देही यािि डोळा’ तर कोणी ऄनेक िन्मात१३ तयारी क दन. कोणी सद्योमुक्तीिा ऄिधकारी 
तर कोणी क्रिमक मुक्तीिा, कोणी देवयान१४ मागाने िाइल तर दुसरे िपतृयानमागाने१५, शबदादै्वतवाद हाही 
त्या ऄनेक मागांपैकी एक मागथि. म्हणून कोणी शबदािा िनष्ठावा्  ऄभ्यासक कैवल्यािा ध्यास घेइल तर ह्या 
मागानेही ऄगदी सरळ सरळ तो िसद्धी िमळव ूशकेल. 
 
 त्यानंी माडंलेल्या ह्या िसद्धान्तमतानुसार शबदादै्वतवाद व ब्रह्मादै्वतवाद ह्या दोन वादामध्ये येणारे 
िवरोध परम ताित्त्वक भिूमकेवर अपोअप गळून पडतात. शबदिनत्यत्व व ब्रह्मिनत्यत्व ह्या दोन िठकाणच्या 
िनत्यत्वािी कल्पना वगेवगेळी अहे. शबदिनत्यत्व हे सापेक्ष व साविधक१६ अहे. सषृ्टीच्या अिवभावापासून 
ितरोभावापयंतच्या कालाति शबद हा प्रवाहिनत्य अहे. ब्रह्मिनत्यत्व हे िनरविधक अहे. ब्रह्मादै्वतवादाशी 
येणारे सवथ िवरोध ककवा िवसंगती, काही सापेक्ष ऄथात्  नरमाइिी वृत्ती स्वीका दन त्यानंी दूर केलेल्या 
अहेत. 
 
 व्याकरणशास्त्रातील तत्त्विविारामध्ये, वैिदककवींिा शबदसृिष्टवाद, वार्चतककारमहाभाष्ट्यकारािंा 
शबदिनत्यत्ववाद, भतृथहरीिा शबदादै्वतवाद बौद्धाथथवाद, तादात्म्यसबंंधवाद व ह्या सवांिा व त्यावरील ऄन्य 
शास्त्रकारानंी घेतलेल्या अके्षपािंा परामशथ घेउन नागोिीभट्टानंी माडंलेला समन्वयवाद आतलया वादािंा 
म्हणिे िविारधारािंा सुंदर संगम झालेला अहे. ऄशारीतीने ह्या व्याकरणसिरतेिा ईगम वैिदककवींच्या 
क्रातंदृष्टीत झालेला अहे, तर संगम औपिनषद-ऄदै्वत-सागरात झालेला अहे. त्या व्याकरणसिरतेच्या 
ईगमापासून संगमापयंतिी धावती तीरयात्रा येथे संपूणथ होत अहे. 
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१५ शबदकौस्तुभपस्पशा ईपक्रम ‘तथा िाथान्तरता’ । 
१६ ‘यदा त्वनुकायं प्रत्याययित तदा साधुरेव’ । मभा १·२०·२५ वरील प्रदीप. ‘ऄनुकारे ि सवेषा ं

दोषाणा ंनैव संभवः’ । सािहत्यदपथण ७·३१. 
१७ पा १·२·५८. 
१८ मभापस्पशा १·७·९-१७. 
१९ वरील महाभाष्ट्यावरील प्रदीप. 
२० यागीया कहसा कहसा एव । मभा १·११·८ वरील ईद्योत. 
२१ वदेा िह यज्ञाथथमिभप्रवृत्ताः । वदेागंज्योितष ३. 
२२ िक्रारपङ िक्तिरव गच्छित भाग्यपङ िक्तः । स्वप्नवासवदत्तम्  १·४. नीिैगथच्छत्युपिर ि दशा   

िक्रनेिमक्रमेण । मेघदूतम्  १०६. 
२३ प्लवा ह्यते ऄदृढा यज्ञ दपाः । मंुई. १·२·७. 
२४ यथेह कमथिितो लोकः क्षीयते । छान्दोग्यई ८·१·६. 
२५ क्षीणे पणु्ये मत्यथलोकं िवशक्न्त । भगी ९·२१. 
२६ िोदनालक्षणोऽथो धमथः । िैिमिनसूत्र १·१·२. 

२७ सद्यःपरिनवृथतये । काव्यप्रकाश प्रारंभ. 
२८ ‘द्वौ शबदात्मानौ, िनत्यः कायथश्च’ । मभापस्पशा १·३·१८. 
२९ पस्पशा वार्चतक ७-९ व त्यावरील महाभाष्ट्य १·१०·१० ते २४. 
३० वाप १·११-२२. 
३१ मभा प्रारंभ. १·१·१. 
३२ वाप १·१. 

 

 



 अनुक्रमणणका 

३ शब्दस्वरूप 

१ लक्षणप्रमाणाभ्या ंवस्तुिसिद्धः । ऊग्वदेसायणभाष्ट्य प्रस्तावना प.ृ ३. 
२ सवथदशथनसंग्रह १६. ९०३ ते ९०८. 
३ महाभाष्ट्य १·११·१. 
४ महाभाष्ट्य १·११·१५. 
५ सवथदशथनसंग्रह १३·१२९, लघुमञ् िूषा १८७, पलम ं९. 
६ वालयपदीय १·२०. 
७ महाभाष्ट्य १·१५६·९. 
८ वागम्भणृीयसूक्त, ऊग्वदे १०·१२५. 
९ िनरुक्त १·२ (व्यािप्तमत्त्व, ऄणीयस्त्व). 

१० महाभाष्ट्य १·१·६; १·३·१८; १·१८·२०. 
११ योगसूत्र ३·१७. 
१२ महाभाष्ट्य १·१·१२.  
१३ महाभाष्ट्य १·३·१८. 
१४ महाभाष्ट्य १·१·६ वरील प्रदीप व ईद्योत. 
१५ पा ३·३·१२१. 
१६ महाभाष्ट्य १·११·२०. 
१७ महाभाष्ट्य १·८·३, १·११·११. 
१८ महाभाष्ट्य १·५·२३. 
१९ मनुष्ट्यािें एक वषथ म्हणिे देवािंा एक िदवस, या िहशबेाने ३६० X १००० = ३६०००० 

माणसािंी वष.े प्रस्तुत महाभाष्ट्यावरील गुरुप्रसादिलिखत रािलक्ष्मी टीका. 
२० महाभाष्ट्य १·६·२. 
२१ महाभाष्ट्य २·३५६·१; १·३१·२५; १·९५·५; १·४१०·१५; १·४३०·११. 
२२ कृत, लून, िपष्ट, पूणथ, पिठत. 
२३ पा ८·२·५२. 
२४ महाभाष्ट्य १·१०·१०, १·८·२२. 
२५ ऄर्श्त्थामा बिलव्यासो हनूमाँश्च िबभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्ततेै ििरिीिवनः ॥ वािस्पत्य 

शबदकल्पदु्रम. 
२६ उहः । िैिमिनसूत्र ९·१·३६–४४. 
२७ महाभाष्ट्य १·१·१६. 
२८ पा २·३·१६. 
२९ महाभाष्ट्य १·६·३. 
३० महाभाष्ट्य १·११·२०. 
३१ महाभाष्ट्य १·२३४·१५. 
३२ धातुपाठ-१०५६ पा रक्षणे, पा ३·४·६९. 
३३ पा ७·२·३५, ६·४·७१, ७·३·७८. 
३४ पा ६·१·६७, ७·१·२३. 
३५ रेखागवयन्याय, मभा १·११३·१४ वरील प्रदीप; ब्रह्मिसिद्ध १·१४·१. 



 अनुक्रमणणका 

३६ मभा १·१३७·१९. 
३७ मभा १·७·२८. 
३८ वार्चतक १ मभा १·६·१६. 
३९ मभा १·६·१८, १·६·२०. 
४० मभा २·१९८·१५; मभा १·३३५·१० वरील प्रदीप. 
४१ मौनं संमितदशथकम्  । 
४२ मभा १·६·२१. 
४३ मभा १·६.२८. 
४४ मभा १·५.९; १·६·२०; १·१७·८. 
४५ सूते्रष्ट्ववे िह तत्सव ं... । तन्त्रवार्चतक २·३·१६. 
४६ सदसं २·२९. 
४७ मभा १·७·२७. 
४८ यथा अकाशः, अत्मा । ‘ऄनािदभावस्य नाशासंभवात्  िनत्यत्वम् ’। िसद्धान्तमुक्तावली कािरका 

४८. 
४९ िनरुक्त १·२. षड्  भाविवकाराः । 
५० मभा १·२५८·१३. 
५१ मभा १·६·१८. 
५२ मभा १·७·२२. 
५३ वाप १·२८, मभा १·६·१७ वरील प्रदीप; मभा. १·७.२२ वरील ईद्योत. 
५४ मृित्तकेत्येव सत्यम्  । छाईं. ६·१·४. 
५५ वाप १·४६. 
५६ वाप १·९५. 
५७ वाप १·९५-१००. 
५८ महा १·३५६·५-९. 
५९ भकेु्तऽिप लशुने व्यािधनथ शान्तः । 
६० मभा १·३२·४, वाप २·१६९. 
६१ मभा १·३२·७. 
६२ न्यायकुसुमाञ्जिल ३·८. 
६३ वाप १·८२. 
६४ वाप १·८७. 
६५ वाप १·८९. 
६६ वाप १·४८. 
६७ वाप १·४९. 
६८ मभा १·१·१० ‘येनोच्चािरतेन ...’ वरील प्रदीप. 
६९ मभा १·१५६.८. 
७० मभा १·१९·६. 
७१ तावत्कालं क्स्थरं िनंै पश्चात्को नाशियष्ट्यित । लमं १८०. 

 

 



 अनुक्रमणणका 

४ शब्द, वाणी व स्फोट 
 

१ मभा १·३·१८. 
२ वाप १·१४३. 
३ पलमं स्फोटिन दपणम्  । पृ. २०. 
४ पलम.ं प.ृ २०, २१. 
५ िनरुक्त षड्भाविवकार, १·२. 
६ वाप १·१. 
७ वाप १·१४३. 
८ ऊग्वदे १·१६४·४५, मभा १·३·२४. 
९ सायणभाष्ट्य ऊग्वदे १·१६४·४५. 

१० मभा १·३·२७ वरील ईद्योत. 
११ सदसं १३·१३७. 
१२ पा ६·१·१२३. 
१३ पा ४·१·११०. 
१४ पदमंिरी ६·१·१२३. 
१५ स्फोटवाद समािप्तेोक, नागोिीभट्ट. 
१६ मभा १·२६·१; १·१८१·१९, २१, २३. 
१७ मभा १·१·६-१३, १·३·१८, १·१८·१९. 
१८ वाप १·४९, ७५, ८१, ९३, ९७, १०२, १०३, १०६. 
१९ वाप १·१, १२०, १३१. 
२० मभा १·१·१० वरील प्रदीप. 
२१ शारीरकभाष्ट्य १·३·२८. 
२२ ेोकवार्चतक स्फोटवाद ९१, ९२, १२७, १३१, १३३. 
२३ वैद्यक-सुश्रतु १·१२·१९, २·५·१४, िरक १·१३·३५, ६·७·२५. 
२४ महाभारत १·१६५, १–२, रामायण १·१२१·४. 
२५ मभा १·२८०·२३ ‘ऄक्स्तं सकारमाितष्ठते’ । 
२६ ‘पदप्रकृितः सिंहता’ । िनरुक्त १·१७. 
२७ वार्चतक ५. मभा १·१६·२३. 
२८ मभा १·१९·६. 
२९ शलयत्व आव शक्तत्त्व े... । वैभसूा ७०. 
३० वाप २·२३८. 
३१ तैई भगुृवल्ली ३·१–६. 
३२ पञ्चकोशािदवत्  तस्मात्  . . . । वैभसूा ६८. 
३३ वालयस्फोटोऽितिनष्ट्कष े. . . । वैभसूा ६०. 

 

 

 



 अनुक्रमणणका 

५ प्रमाण 
 

१ लक्षणप्रमाणाभ्या ंवस्तुिसिद्धः । ऊग्वदे सायणभाष्ट्य प्रस्तावना प.ृ ३. 
२ मभा १·३·१८, १·१८·१९. 
३ मभा १·१८·१९ वरील प्रदीप. 
४ मभा १·१·६-१३, १·१८·१९-२०. 
५ मभा १·१८·१९ वरील ईद्योत. 
६ मभा १·६·२३. 
७ मभा १·१८.१९ वरील ईद्योत. 
८ वाप १·७६ वरील स्वोपज्ञटीका. 
९ मभा १·१·१०. 

१० मभा १·१·१० वरील ईद्योत. 
११ सदसं १३·१२७. 
१२ वाप १·८१ स्वोपज्ञटीका. 
१३ ‘बुिद्धिनग्राह्यः ...’ मभा १·१८·१९, वाप. १·८४, ‘स ि क्स्थरः, तस्य ि मनसा ग्रहणम् ’ मभा 

१·१·१० वरील ईद्योत. 
१४ ऄथापित्तलक्षणम्, गौतमसूत्र २·२·१ वात्स्यायनभाष्ट्यिवर्श्नाथवृित्त. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 अनुक्रमणणका 

६ शब्दाथस 
 

१ काकस्य कित वा दन्ताः कित रोमािण गदथभे । 
िपप्पले कित पणािन मूखथस्यषैा िविारणा ॥ 

२ िवषयो िवशयशै्चव पूवथपक्षस्तथोत्तरम्  । 
िनणथयश्चिेत पञ्चाङ गं शासे्त्रऽिधकरणं िवदुः ॥ सदसं, दशथनाङ कुर प.ृ २६१. 

३ प्रयोिनं ि पञ्िाङ गं ”     ” ॥ मीमासंाकोश. 
४ िहरण्मयेन पाते्रण सत्यस्यािपिहतं मुखम्  । इशोपिनषद्  १५. 
५ िनर्चवशषंे न सामान्यम् । कुवलयानन्द ऄथान्तरन्यास ऄलंकार. 
६ वाप २·४१९, मभा १·७·२४ वरील प्रदीप, पलमं ७. 
७ योगसूत्र १·९. 
८ मभा १·३६५.७; वाप ३·१४·४४, ५३. 
९ मभा १·२५९·२२; २·३६·१७. वाप १·१३०. मभा १·७·२४ व १·२५९·२२ वरील प्रदीप. 

१० लघुमञ्जषूा २०३-२१०. 
११ पा १·२·५८. 
१२ पा १·२·६४ वार्चतक ३५. 
१३ पा १·२·६४ वार्चतक ४५. 
१४ मभा १·२६४·१५. 
१५ वाप १·७. 
१६ मभा २·२२५·१४. 

१७ मभा १·१·१०; १·६·८. 
१८ व्यलत्याकृितिातयस्तु पदाथथः । न्यायदशथन २·२·६८. 
१९ लमं ७७, ४५२. 
२० िनयोगेन िवकल्पेन ... । तन्त्रवार्चतक १·३·२६. 
२१ शबदबुिद्धकमथणा ंिवरम्य व्यापाराभावः । 
२२ यश्चोभयोः समो दोषः ... । सदसं १३·१६७. 
२३ ऄणुरिप िवशषेोऽध्यवसायकरः । 
२४ परमलघुमञ्जषूा ९७. 
२५ श्रीमद्भगवद्गीता २·१९. 
२६ मभा १·८४·२२. 
२७ िवद्यमानं सत्  व्यावतथकम्  । न्यायकोश. 
२८ ऄिवद्यमानं सत्  व्यावतथकम्  । न्यायकोश. 
२९ तन्त्रवार्चतक ३·१·१२. 
३० वाप १·१२१. 
३१ पा १·१·६८. 
३२ वाप १·५५. 
३३ पा ४·२·३३. 
३४ ‘ईदये सिवता ताम्रः ...’। लघुमंिूषा ३६६. 
३५ लघुमञ् िूषा ३६६. 



 अनुक्रमणणका 

३६ ‘यस्याक्स्त िवत्त,ं स कक क्रोडे कृत्वा दशथयित’ । मृच्छकिटक २·१२. 
  



 अनुक्रमणणका 

७ संबंध 
 

१ गौिरतीमं शबदमुच्चारयित, सास्नािदमन्तमथथमवबुध्यते । शाबरभाष्ट्य १·१·५. 
२ गतानुगितको लोकः ... । 
३ एकसंबक्न्धज्ञानादपरसंबक्न्धस्मरणिवधया । लमं ४०५. 
४ वाप ३·३·१७. 
५ सभिूरित व्याहरत् , भवुमसृित्  । तैब्रा. २·२·४. २-३. 
६ बायबल िुनाकरार १·३. 
७ न्यायवार्चतकतात्पयथटीका २·१·५५. 
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