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प्रत्याहारसूत्राणाां विहङ्गिीक्षणम् 

ड ाँ: सन्तोष म झी  
व्य करणविभ गः,सह ध्य पकः, 

र ष्ट्रियसंस्कृतविद्य पीठम्, वतरुपवतः 

 
 

शोध लेखस र: - लघुना उपायने प्रकृविप्रत्ययविभागपूिवकं साधुशब्दज्ञानां व्याकरणाध्ययनस्य परमां प्रयोजनममवि सुविवदिां 

िेवदिव्यम्। स च उपायः पाणणनीयां व्याकरणम्। सूत्रात्मकः पाणणनेः अष्टाध्यायीग्रन्थः। सूत्रलक्षणमनिावहाय प्रत्याहाराः प्रमखुां स्थानां 

भजन्िे। अिः प्रबन्धेऽस्स्मन ्माहेश्वरसूत्राणाां प्रत्याहारप्रयोजकामन, िेषाां श्रुवित्िम्, िणोपदेशः, ित्र सक्रमिणोपदेशः, प्रत्याहारेस्वििाां 

न ग्रहणम् वकमथवम् इत्यावदविषयाः सुष्ठु उस्िखखिा ििवन्िे।  

मुख्यशब्द: -साधुशब्द:, व्याकरणम्, प्रत्याहाराः, सत्यत्िां, ब्रह्मत्िम्, सूत्रात्मकः| 

 

जगत्कारणस्यास्य सत्यत्िां, ब्रह्मत्िम्, आत्मत्िां च “सदेि सोम्येदमग्र आसीदेकमेि द्वितीयम्, ब्रह्मैिेदं सिवम्1, आत्मैिेद ं
सिवम्2”इत्यावदमभः श्रुविमभःप्रविपाद्यिे उपमनषत्स ुयथा िथैि शब्दित्त्िाख्यां ब्रह्म एि जगत्कारणममवि “ओममवत ब्रह्म3, ि गेि र्थं 
पश्यवत4, ि गेि र्थं ब्रिीवत5, ि गेि र्थं मिवहतं सन्तिोवत6” ि च्येि विश्वं बहुरूपं मिबद्धं तदेतदेकं प्रविभज्योपभुङ्क्ते7, इत्यावदमभः 

श्रुविमभः प्रविपाद्यिे। िने सकलजगत्कारणम् उत्पस्िविनाशरवहिां ब्रह्म शब्दित्त्िममवि विज्ञायिे। एिस्य शब्दित्त्िस्य ब्रह्मणः एि 

विििोऽयां सांसार इवि हररणा प्रोक्तम्। िद्यथा – 

अि वदमिधिं ब्रह्म शब्दतत्त्िं यदक्षरम्। 
वििर्त्वतेऽर्थवभ िेि प्रविय  जगतो यतः॥ 

                                                 

1. मणु्डकोपनिषद-्२/२/११ 
2. छान्दोग्योपनिषद-्७/२५/२ 
3. तनैिरीयोपनिषद(्निक्षावल्ली-८ अि)ु 
4. प्रश्नोपनिषद ्४.प्र.उ.म 
5. तारसारोपनिषत ् २.२  
6. तारसारोपनिषत ् २.१ 
7. िनृसिंहग्रन्थः-६.२ 
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वकञ्च अस्य सम्पूणवस्य जगिः मनबन्धनी िाच्यिाचकभािास्त्मका िा शक्क्तः शब्देवििे समाणश्रिा। यथोक्तां
8
 िाक्यपदीयकारेण – 

 

                      शब्देष्ििे श्रित  शष्ट्तविवश्वस्कय ऽस्कय मिबन्धिी॥इवि। 

 

सांसारेऽस्स्मन् िादृशां ज्ञानां न विद्यिे यि ्शब्दानुगमादृिे सम्भिेि्। अिः इयां िु मनक्िविः यि् सिेषामवप ज्ञानानाां मूलां 

शब्द एि। िथा चणसद्धान्िोऽयां िैयाकरणानाां यि् – तद्वव्य करणम गम्य पर ं ब्रह्म मधगम्यते9” इवि। एिादृशस्य शब्दब्रह्मणः 

प्रास्िस्िु शब्दसांस्कारज्ञानादिे।शब्दसांस्कारे व्याकरणां हेिुः। िेन शब्दसांस्कारज्ञानसम्पादन े साधनमवप व्याकरणममवि 

साममग्रकणसद्धान्िः। साध्िसाधशुब्दानाां वििेकस्िु शब्दसांस्कारानन्िरमेि जायिे। शब्दब्रह्मणः णसद्धध्युपायः अवप िदेि। अि एि 

भगििा भावयकृिा भणणिम् – एकश्शब्दः सम्यग्ज्ञ तः सुष्ठु प्रयुतः स्किगे लोके च क मधुग्ज्भिवत  इवि। िथा च हररणाऽवप 

प्रपक्ञ्चिां यि् – स धतु्िञ िविषय  सैष  व्य करणस्कमृवतः। साधुशब्दग्रहाथवम् अपभ्रांशमनिारणाथवञ्च णसद्धममदां शब्दशास्त्रम्। अस्यैि 

शब्दशास्त्रस्य िेदरक्षकत्िने अथवित्िां प्रविपावदिां भावयकारैः “रक्षोहागमलघ्िसन्देहाः प्रयोजनम्"  इवि।लघुना उपायने 

प्रकृविप्रत्ययविभागपूिवकं साधुशब्दज्ञानां व्याकरणाध्ययनस्य परमां प्रयोजनममवि सुविवदिां िेवदिव्यम्। स च उपायः पाणणनीयां 

व्याकरणम्। सूत्रात्मकः पाणणनःे अष्टाध्यायीग्रन्थः। 

 

अल्प क्षरमसद्वन्दग्ज्धं स रिद्विश्वतोमुखम्। 
अस्कतोभमििद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विद ः।। 

 
अलपैः शब्दैः अनलपः शब्दराणशः व्याकरणाध्येिृमभः प्राप्यि।े सूत्रलक्षणमनिावहाय प्रत्याहाराः प्रमखुां स्थानां भजन्िे।  

 

“आवदरन्त्येि सहेत ”(1-1-71) – अन्त्यने इिा सवहि आवदः मध्यगानाां स्िस्य च सांज्ञा स्याि ्इवि िदथवः। अनने सूत्रणे कृिाः 

सांज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यिवियन्िे। प्रत्याहारप्रयोजकामन चिुदवशमाहशे्ररसूत्राणण स्ििीय े प्रत्याहाराक्िके वििेमचिामन। िणावनाां 

क्रमसस्ििेशः अनुबन्धसांयोजनां, सूत्रान्िगवििििणावनाां प्रयोजनामन च विशषेरूपेण भावये प्रस्िुिामन।िस्स्मन् विषये .यथा  

 

प्रत्य ह रप्रयोजक मि म हेश्वरसूत्र श्रण 

येि क्षरसम म्ि यममधगम्य महेश्वर त्। 
ृत्स्किं व्य करणं प्रोतं तस्कमै प श्रणिये िमः।। 

                                                 

8. वा.प.ब्रह्म-११८ 
9. वा. प. ब्रह्म.-२२ 
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कोऽयां प्रत्याहारः? इवि प्रश्न ेउच्यिे - प्रत्यावियन्ि ेअथावि् सांस्क्षप्यन्ि ेिणावः अस्स्मस्िवि प्रत्याहारः। अत्र ि ुआवदरन्त्येि 
सहेत  इवि पाणणनीयां सूत्रां प्रमाणम्। िेन सूत्रणे कृिाः सांज्ञाः प्रत्याहारशब्दने व्यिवियन्िे। िाि सांज्ञाः अण् अच् हल् इत्यादयः। 

लघुना उपायेन साधुशब्दज्ञानाय व्याकरणम् अध्येिव्यम्। िदथवमेि पाणणमनना अष्टाध्यायी विरमचिा। प्रत्याहारान् आणश्रत्य इयां 

सम्पूणाव अष्टाध्यायी प्रिृिा। प्रत्याहारप्रयोजकामन अइउण् इत्यादीमन चिुदवशसूत्राणण। िामन सूत्राणण कामन? इवि चेि् उच्यिे – 

अइउण्, ऋलृक, एओङ् ऐऔच् हयिरट् लण् ञमङणनम् झभञ् घढधष् जबगडदश् खफछठथचटिि् कपय् शषसर् हल्। 

 
चतुदवशसूत्र ण ं िुवतत्िम् 

महेश्वरप्रसादलब्धामन एिामन सूत्राणण, अि एि माहशे्वरसूत्राणीवि िेषाां व्यिहारः। यिः इमामन सूत्राणण महेश्वराि् 

आगिामन अि एि िेषाां श्रवुिरूपत्िेन चिुदवशसूत्रयाः अक्षरसमाम्नाय इवि व्यिहारः। भावयकारैः अयां व्यिहारः कृिः। 

यथासोऽयमक्षरसमाम्नायः पुस्वपिः फणलिः चन्रिारकिि् प्रविमस्डडिो ब्रह्मराणशः इवि। एिामन महेश्वरप्रसादलब्धानीत्यत्र स्कं 

िचनां प्रमाणममवि सांशय उदवेि। नस्न्दकेश्वरकृिकाणशकायाां चिुदवशसूत्रव्याख्यानसन्दभे अइउण् इत्यादीमन महेश्वरप्रसादलब्धानीवि 

स्पष्टमुक्तम्। यथा –  

िृर्त् िस िे िटर जर जो िि द ढक् ं ििपञ्चि रम्। 
उद्धतुवक मः सिक वदश्रसद्ध ि् एतद्विमशे श्रशिसूत्रज लम्॥इवि। 

 

श्लोकस्कय स्कय शयस्कत िद्– परमेश्वरकृिढक्कानादिः ये चिुदवशध्िनयः ि एि चिुदवशसूत्रत्िेन पाणणमनना प्रािाः। अि एि 

महेश्वरप्रसादप्राित्िाि् एिेषाां श्रुवित्िेन, अक्षरसमाम्नायत्िने च व्यिहारः। अि एि भट्टोणजदीस्क्षिनेोक्तम् – म हेिरसूत्र श्रण 
अण वदसंञ र्थ वमि इवि। भिृवहररणा उक्तम् – अस्कय अक्षरसम म्ि यस्कय ि कष्ट्ित् आधुमिकः कत वऽद्वस्कत, एिमेि िेदप रम्पयेण 
स्कमयवम णः इवि। िेदसांबस्न्धनी या परम्परा अध्यापकाध्यिेारः िैः अध्याप्यमाणत्िाि् अधीयमाणत्िाच्चास्यावप िेदत्िममवि िदाशयः। 

अनेन चिुदवशसूत्राणामनावदत्िमपौरुषेयत्िञ्च णसद्धम्। अत्र किन विशषेो ििविे। एिेषु सूत्रषेु  अन्त्यिणावन् अथावि् ण् क् ङ् च् ट् 

ण् म् ञ् ष् श् ि् य् र् ल् इत्यिेान ्विहाय अन्य ेिणावः परमशे्वरानुग्रहप्रािाः। अन्त्यिणावः परमेश्वरेण पाणणनये उपवदष्टाः। उक्तां 

नस्न्दकेश्वरकृिकाणशकायाम ्–  

 

अत्र सिवत्र सूत्रेषु अन्त्यं िणवचतुदवशम्। 
ध त्िर्थं समुप वदरं प श्रणन्य वदरश्रसद्धये॥ इवत। 

• िणोपदेशः –  

सिं नाम धािुजमाहेत्युक्तःे धािुमूलकशब्दशास्त्रप्रिृत्त्यथवमन्त्यां िणवचिुदवशां परमेश्वरेण उपावदष्टम।् 

अन्त्यिणावनामनबुन्धत्िेन व्यिहारः। वकमथ ं िणोपदेश इवि प्रश्नस्य समाधानां भावयकाररैुक्तम्। यथा – अनुबन्धकरणाथवि 
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िणावनामपुदेशः इवि। केन अनुबन्धाः कृिाः इवि चिे् येन िणावः उपवदष्टाः िेनिैेवि व्याख्यािृमभः स्पष्टीकृिम्। ऋक्तन्त्रव्याकरण े

शाकटायनने एिमुक्तम् –  

 

इदमक्षरच्छन्दः िणवशः समनुक्रान्िां यथा आचायावः ऊचुः ब्रह्मा बृहस्पिये प्रोिाच, बृहस्पविररन्राय, इन्रो भरिाजाय, भरिाज 

ऋवषभ्यः, ऋषयो ब्राह्मणभे्यः, िां खलु इममक्षरसमाम्नायममत्याचक्षिे, न भुक्त्िा न नक्तां प्रब्रूयाि् ब्रह्मराणशः इवि। अक्षरसमाम्नायस्य 

ब्रह्मराणशत्िने व्यिहारः कृिः शाकटायनने। ब्रह्मराणशररत्यस्य ब्रह्मप्रविपादको िणवराणशररत्यथवः। 

 

अक रो ब्रह्मरूपः स्कय द्विगुवणः सिविस्कतुषु। 
मचत्कल ममं सम श्रित्य जगद्रूप उणीश्वरः॥ 

 
अः परमेश्वरः इां मायामाणश्रत्य उः व्यापकः सगुणः सन् ण् आसीि्। 

 

• िण वि ं िमसद्वििेशः –  

 

अत्र िणावनाां क्रमसस्ििेशः सम्पूणावमष्टाध्यायीं मनणस मनधाय कृिः। यथाकथक्ञ्चि् िस्य पररििवनां किुं न शक्यिे। िस्िषये 

भावयकारः िदवि – िृस्िसमिायाथवः िणावनामुपदशेः किवव्यः इवि। समिायो नाम िणावनाां क्रमेण सस्ििशेः। अणावदप्रत्याहारेेण 

शास्त्रप्रिृस्िः िणावनाां क्रमेण सस्ििेशस्य फलम्। पश्यन्ि ु– अच्प्रत्याहारान्िगविाः कविचन िणावः िणवसमाम्नाय ेअ इ उ ऋ लृ इवि 

क्रमेण सस्िविष्टाः एओङ् ऐऔच् इत्यत्र िु क्रमः विपयवस्िः। हलप्रत्याहार ेयिरलिणावन् विहाय अन्य ेसि ेहलः लौवककक्रमाद् 

मभिाः। वकमत्र कारणम्? का िा युक्क्तररवि शङ्का जायिे। रक्षावदषु व्याकरणाध्ययनप्रयोजनेषु लाघिमेकं प्रयोजनम्। लघुनोपायने 

सिे शब्दाः ज्ञािव्याः। िदथवमिे शास्त्रां प्रिृिम्। 

 

 िेदाि ्नः िैवदकाः शब्दाः णसद्धाः लोकाच्च लौवककाः। अिः अनथवकममदां व्याकरणममवि िदन्िः ये विप्रविपिबुद्धयः 

िेभ्यः अध्यिेृभ्यः सुहृद्भूत्िा आचायवः इदां शास्त्रम् अन्िाचष्ट े इत्युक्तां भावयकृिा। िच्च शास्त्रां पाणणनेः सूत्रात्मकः 

अष्टाध्यायीग्रन्थः। सूत्रञ्च बह्वथवप्रविपादकं सांग्रहेण भाव्यम्।सूत्र इवि धािुिः अच्प्रत्ययने मनवपिोऽय़ां सूत्रम् इवि शब्दः। सः 

नपुांसकणलङ्गी भिवि। सूत्राणण नरर िन्ििः इवि अमरकोशाि् यद्यवप लोके सूत्रम् इवि पदेन िन्िुः गुणः इत्यथावः स्िीवक्रयन्िे 

िथावप व्याकरणशास्त्र ेअल्प क्षरत्ियुतमसद्वन्दग्ज्धं स रगभवमर्थवगौरियुतं िृद्वर्त्गवतकमुच्च रण वदसौकयेण मित न्तं सुबद्धयतुं 
श स्त्रं सूत्रम् इवि व्यिहारो भिवि। सूत्रलक्षणां यथा –  

अल्प क्षरमसद्वन्दग्ज्धं स रिद्विश्वतोमुखम्। 
अस्कतोभमििद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विद ः॥इवत। 
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इदां लक्षणां पाणणनीयसूत्रषेु पररपूणविया घटिे। सूत्रस्यालपाक्षरत्िे प्रत्याहारः मुख्यां स्थानां भजिे। िदनन्िरमनिुृत्त्यावदकम्। 

 

यथा इको यणचद्व  (6.1.77)इवि सूत्रम्। ित्र इकः यण् अमच इवि पदत्रयां ििविे। त्रयः अवप प्रत्याहाराः। पाणणमनना 

आवदरन्त्येि सहेत  इवि सूत्रणे प्रत्याहारसांज्ञा उक्ता। यवद प्रत्याहारसांज्ञा न स्याि् िवहव िस्य स्थान े इक्पदने चत्िारः, यडपदने 

चत्िारः, अच्पदेन नि, आहत्य सिदशिणावः प्रयोक्तव्याः स्युः। अष्टाध्याययाां ममणलत्िा 3978 सूत्राणण सस्न्ि। प्रत्याहाराभािे 

वकयत्पररमाणकः अष्टाध्यायीग्रन्थः स्याि्। महत्पररमाणके ग्रन्थे पवठिॄणाां दुलवभस्स्याि्। अि एि प्रत्याहाराः पाणणनीय ेमहत्त्िपूणं 

स्थानां भजन्िे। येन क्रमेण िणवः सस्ििेशः प्रत्याहारिारा लक्षसम्पादकशास्त्रमनिावहकः भिवि िादृशानुपूिीविणशष्टः िणवसमाम्नायः 

परमेश्वरानुग्रहाि् पाणणमनना प्रािः। ित्रत्यः आनुपूिीसस्ििेशः यर्थ संख्यमिुदेशः सम ि म् इत्यावदशास्त्रमनिावहकः भिवि। 

समसांख्यकं काय ंयथासांख्यां प्रििविे। यथा इको यणचीवि इकः स्थाने यण् विधीयिे। इकः चत्िारः, यणोऽवप आदेशाः चत्िारः। 

स्थामननामादशेानाञ्च समसांख्यकत्िेन यथासांख्यां कायवप्रिृत्त्या इकारस्यैि यकारादेशः। न त्िन्येषाम्। यवद िणावनुपूव्यां व्युत्क्रमः स्याि् 

िवहव प्रवक्रयाव्यिस्था सिाव अवप भज्येि। अिः माहशे्वरसूत्रषेु िणावनुपूव्यावेः महि ्प्राधान्यां ििविे। इत्थां िणवसमाम्नायस्य प्रत्याहारिारा 

लाघिेन शास्त्रप्रिृस्िः परमां प्रयोजनममवि णसद्धम्। 

 

• प्रत्य ह रेषु अिुबन्ध ि ं ि ग्रहणम् –  

हलन्त्यम् (1-3-3)इवि सूत्रस्य अथवस्िािद् उपदेशऽेन्त्यां हणलत्स्याि्।उपदेशेऽजिुि श्रसक इत् (1-3-2)इत्यस्य उपदशेे 

अनुनाणसकोऽणजत्सांज्ञः स्याि् इवि।उपदेशः नाम वकम्? "उपदेशः आद्योच्चारणम्"। अथावि ्आवदऋवषमभः (पाणणमन-कात्यायन-

पिञ्जणलमभः) यस्य उच्चारणां कृिेां सः उपदेशः। िने च प्रत्याहाराणाम्, प्रत्ययानाम्, आदेशानाम्, आगमानाम्, धािनूाम्, 

प्राविपवदकानाम्, मनपािानाम ् – इत्यादीनाेां ग्रहणां भिवि। एिि् सिवम् उच्चारणेां धािुपाठे, सूत्रपाठ,े गणपाठे, उणावदपाठे, 

णलङ्गानुशासने च कृिम् अस्स्ि। अिः एिे सि ेग्रन्थाः, िेषु उच्चाररिाः प्रत्याहार-प्रत्यय-आदेश-आगम-धाििि ऋवषमभः 

यस्याम् अिस्थायाम् मूलरूपेण उच्चाररिाः, िस्याम् स्स्थिौ उपदेशसांज्ञकाः भिस्न्ि । 

 

 चिुदवशसु सूत्रषेु अन्त्यिणावः सिेऽवप हलः अनुबन्धाः परमेश्वरेण पाणणनये उपवदष्टाः। अिः िे अनुबन्धाः अवप उपदेशत्िेन 

गृह्यन्िे। ििि उपदशेे अन्त्यहलाम् इत्स्याि् इत्यथवकेनहलन्त्यम् इविसूत्रणे माहशे्वरसूत्रषेु अन्त्यिणावनाममत्सांज्ञा भिवि। िदन्िरम् 

इत्सांज्ञकिणणः आवदरन्त्येि सहते  इवि सूत्रणे अणादयः प्रत्याहाराः मनवपद्यन्िे। प्रत्याहारग्रहण ेअस्न्िम-इि् िणवस्य ग्रहणां न वक्रयिे 

। िथा च, मध्ये विद्यमानानाम् इि्-िणावनाम् अवप ग्रहणां न भिवि । यवद एिां इि्-िणावनाम् ग्रहणम् अभविवयि्, िवहव "अच्" 

इत्यनेन "ऋऌक्" इत्यस्य ककारस्य अवप ग्रहणम् अभविवयि् । एिम् अभविवयि् चिे् "अच्" प्रत्याहार ेककारस्य अवप समािेशः 

अभविवयि् । अनने "इ + क्" इत्यत्र , िथा च "उ + क्" इत्यत्रावप इको यणमच (6|1|77) इत्यनेन यण्-सस्न्धः अवप 

अभविवयि्। प्रत्याहारेषु अन्त्यिणावनाम ्अनुबन्धानाां ग्रहणां कुिो न भििीवि शङ्का आच र त् अप्रध ित्ि त् लोपि बलिर्त्रः इवि 

वत्रमभः हेिुमभः भावयकारैः समावहिा। आचारो पाणणनेः सौत्रव्यिहारः। एकमुदाहरणम् - मुखि श्रसक िचिोऽिुि श्रसकः (1-1-8) 
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इवि सूत्र ेअनुनाणसक इवि मनदशेः कृिः। अनुबन्धानाां प्रत्याहारेषु यवद ग्रहणां स्यािवहव ककारादीनाम् अच्प्रत्याहारान्िगवििया िेषामवप 

अच्त्िाि् अनुनाणसक इत्यत्र इकारस्य ककारात्मकाच्परत्िने इको यणमच इवि सूत्रणे यणादेशः किवव्यः आसीि्। िेन अनुनास्कः 

इवि स्याद्। िदकरणने ज्ञायिे अनुबन्धानाां प्रत्याहारेषु ग्रहणां न भििीवि। िथा च णशक्षा", "मुक्क्त" एिादृशेषु शब्देषु सांवहिायाम् 

सत्याम् अवप सस्न्धः न भिवि । अिः एिे शब्दाः एि अस्य प्रमाणामन सस्न्ि, यि् प्रत्याहारग्रहण ेइि्-िणावनाम् ग्रहणम् न भिवि 

। 

 इत्थां माहशे्वरसूत्राणाां प्रत्याहारप्रयोजकामन, िेषाां श्रुवित्िम्, िणोपदेशः, ित्र सक्रमिणोपदेशः, प्रत्याहारेस्वििाां न ग्रहणम् 

इत्यावदविषयाः अत्र अस्याेां लेखायाेां सुष्ठु उस्िखखिा ििवन्ि।े 
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