
 

 
Page URL: http://www.sahityasetu.co.in/issue43/hardik.html                                                                Page 1 of 4 

Included in the UGC Approved List of Journals  

SAHITYASETU 
ISSN: 2249-2372 
A Peer-Reviewed Literary e-journal 

 
Website: http://www.sahityasetu.co.in 

 

 
Year-8, Issue-1, Continuous Issue-43, January - February 2018 

 
 

।। शब्दशक्तयः ।। 

 
अस्ति शब्दषेु शस्क्तः । िया शक्त्यैव शब्दः तवाभीष्टमर्थं द्योियस्ि । यदद शब्दषेु शस्क्तर्न तयाि् िर्हन 

कृिेऽस्ि घोरे प्रयत्नेऽर्थनबोधो र् तयाि् । अिएव भिृनहररणा प्रोच्यिे – 

स्वषय्वमर्ािन्ैः शब्दरै्ानर्थनः प्रकाश्यि े। 

र् सत्तयवै िऽेर्थानर्ामगहृीिाः प्रकाशकाः ।।i 

 स्वषय्वं प्राप्ता एव शब्दा अर्थनबोघर्क्षमाः । एिदवे महाभाष्येस्र्र्दनश्यिे – 

शब्द उिलब्धोऽर्थन प्र्याययस्ि र् सत्तामा्णे ।ii 

 शब्दशस्क्तप्रकास्शकायां जगदीशः प्रस्ििादयस्ि – 

वाक्तयभावमर्ाप्ततय सार्थनकतयावबोधिः । 

सम्िद्यि ेशाब्दबोधो र् िन्मा्तय बोधिः ।। 

का र्ाम शस्क्तररस्ि स्जज्ञासायां र्ागेशेर्ोच्यि े– 

शब्दार्थनयोतिादा्म्यमवे शस्क्तः ।iii 

वाक्तयिदीयेऽर्थानस्भव्यक्तौ प्राणतय बुद्धशे्च महत्त्वं प्रस्ििाद्यिे यद ्द्वयोः साहाय्येर् शब्दशस्क्तर्वनविनिे । 

सा च भेद ंप्राप्नोस्ि – 

ितय प्राण ेच या शस्क्तयान च बदु्धौ व्यवस्तर्थिा । 

स्वविनमार्ा तर्थार्षे ुसषैा भदे ंप्रिद्यि े।।iv 

शब्दः प्राणास्धष्ठार्ो बुद्धयस्धष्ठार्श्च । द्वाभयां प्राणबुस्द्धशस्क्तभयाम् अस्भव्यक्तोऽर्थं प्र्याययस्ि ।v 

गदाधारभट्टो व्यु्िस्त्तवाद ेगङ्गेशश्च ित्त्वस्चन्िामणौ शब्दखण्ड ेशक्कं्त स्वतिरेण स्ववेचयिः । वृत्तेः 

शके्तवान लक्षणं ि् दियिे –इद ंिदस्मममर्थं बोधयिे,् अतमाि ्शब्दादयमर्थो बोद्धव्यः, एवं प्रकारः संकेिः शस्क्तः 

। र्ागेशः िदिदार्थनयोः संबन्धस्वशेषं शक्कं्त मर्ुिे । सा च वाच्य-वाचकरुिा शस्क्तः । िद-िदार्थनयोरभेदज्ञार्ेर् 

शस्क्तग्रहः । िदगिशक्कं्त संकेिो बोधयस्ि । अिः संकेिः शस्क्तमनन्यिे । शस्क्तरेवार्थनबोधर्सास्धका । शस्क्तग्रहश्च 

वाक्तयेर् भवस्ि । वाक्तयलक्षणं स्वश्वर्ार्थरे्ोच्यिे – 

वाक्तय ंतयाद ्योग्यिाकाकं्षासस्क्तयकु्तः िदोच्चयः ।vi 

1. योग्यिा, िरतिरसंबन्धक्षमिारूिा, 2. आकाकं्षा, श्रोिरु्जनज्ञासारूिा, 3. आसस्त्तः बुद्धरेस्वच्छेदः, 

एिद्गुण्ययुक्तः िदसमूहो वाक्तयम् । एवं योग्यिाकांक्षासस्ियुक्तार्ां िदार्ां समूहो वाक्तयम् । िद ंच िेर् 

लक्ष्यिे – 

वणानः िद ंप्रयोगाहानर्स्न्विकैार्थनबोधकाः ।vii 

शब्दार्थनयोः तवरुिं स्ववेचयिा मम्मटेर् प्रस्ििाद्यि ेयि ्शब्दः स््स्वधः – वाच्यो लक्ष्यो व्यङ्ग्यशे्चस्ि । 

शब्दतय स्िस्रः शक्तयः – अस्भधा, लक्षणा, व्यञ्जर्ा चेस्ि । वाचकेर् शब्दरे् वाच्योऽर्थोऽस्भधाशक्त्या 

बोध्यिे । लक्षकेर् शब्दरे् लक्ष्योऽर्थो लक्षणाशक्त्या बोध्यिे । व्यञ्जकेर् शब्दरे् व्यङ्ग्योऽर्थो व्यञ्जर्ाशक्त्या 

व्यज्यिे । एवं काव्यशास्त्रज्ञैः स्िस्रः शक्तयो मन्यन्िे । 
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वाच्योऽर्थोऽस्भधया बोध्यो लक्षणया मिः । 

व्यङ्ग्यो व्यञ्जर्या िाः तयसु्तिस्रः शब्दतय शक्तयः ।।viii 

अस्भधा – अस्भधाशस्क्तः साक्षाि् संकेस्ििमर्थं बोधयस्ि । स च संकेिः जािौ गुणे दियायां 

यद्दचृ्छाशब्दषेु च गृह्यिे । उकं्त च महाभाष्ये – 

चिषु्टयी शब्दार्ा ंप्रवसृ्त्तः, जास्िशब्दा गुणशब्दाः दियाशब्दा यद्दचृ्छा शब्दाशे्चस्ि ।ix 

अस्भधाशस्क्तरस्ि स््स्वधा – रुदिः, यौस्गको योगरूदिश्च । केचर् शब्दा रुिाः, केचर् यौस्गकाः, केचर् 

योगरुिाः । 

शस्क्तस्स्त्रधा – रुदियोगो योगरूदिश्च । 

लक्षणा –लक्षणाशके्तलनक्षणमुच्यिे स्वश्वर्ार्थरे् – 

मखु्यार्थनबाध ेिद्यकु्तो ययाऽन्योऽर्थनः प्रिीयि े। 

रुिेः प्रयोजर्ाद ्वासौ लक्षणा शस्क्तरर्िनिा ।।x 

लक्षणायां ित्त्व्यम् आवश्यकम् – 1. मुख्यार्थनतय बाधः तयाि्, 2. मुख्यार्थनसंबद्धोऽर्थनः तवीदियेि, 3. 

रुदिः प्रयोजर्स्वशेषो वा ि् कारणं तयाि् । यर्था – कमनस्ण कुशलः, कस्लङ्गः साहस्सको वा रुिेरुदाहरणम् । 

अ् कुशलशब्दो दक्षे, कस्लङ्गशब्दश्च कस्लङ्गदशेजे रुिः । गङ्गायां घोषः इ्य् प्रयोजर्विी लक्षणा । अ् 

गङ्गाशब्दः तवार्थं जलप्रवाहरुिम् अिं िरर्यज्य गङ्गािीरं बोघयस्ि । 

सा च लक्षणा स्द्वस्वधा – अजह्तवार्थान, लक्षण जह्तवार्थान च । य् तवार्थनस्सद्धये िराक्षेिो भवस्ि, 

आ्मर्श्चास्ि उिादार्ं भवस्ि, ि्ोिादार्लक्षणा । इयमेव अजह्तवार्थान इ्यस्ि उच्यि े। रुिौ उिादार्लक्षणा 

यर्था – श्वेिो धावस्ि । अ् श्वेिशब्दः श्वेिगुण्वस्वस्शष्टम् अश्वं बोधयस्ि । अ् रुदिः कारणम् । प्रयोजर्विी 

उिादार्लक्षणा यर्था – कुन्िाः प्रस्वशस्न्ि, यष्टयः प्रस्वशस्न्ि । 

अ् कुन्िाददशब्दरे् कुन्िाददधाररणः िुरुषा लक्ष्यन्िे । अ् तवार्थनग्रहणाद ् उिादार्लक्षणा । 

कुन्िाददशब्दभैनयजर्क्वाददकं प्रयोजर्म्, िरे् प्रयोजर्विी । 

य् तवकीयोऽर्थनः सवनर्था ्यज्यिे, ि् लक्षणलक्षणा । 

अिनण ंतवतय वाक्तयार्थ ेिरतयान्वयस्सद्धय े। 

उिलक्षणहिेु् वादषेा लक्षणलक्षणा ।।xi 

इयमेव जह्तवार्थानऽप्युच्यिे । यर्था – 

उिकृि ंबहु ि् दकमचु्यि ेसजुर्िा प्रस्र्थिा भविा िरम ्। 

स्वदधदीदशृमवे सदा सख ेससु्खिमातव ििः शरदा ंशिम ्।। 

अिकाररणं प्रस्ि उिकारददप्रस्ििादर्ाि् मुख्यार्थनबाधः, अिकारस्िशयाददरुिो स्विरीिोऽर्थोऽ् गृह्यिे 

। 

एवं चिुर्वनधलक्षणाया अस्ि द्वौ भेदौ – सारोिा, साध्यवसार्ा च । य् स्वषयोऽस्र्गीणोऽन्येर् सह 

िादा्म्यं तर्थाियस्ि, ि् सारोिा लक्षणा । य् च स्वषयो स्र्गीणनः िादा्म्यरुिो वा स्वषस्यणा भवस्ि ि् 

साध्यवसार्ा लक्षणा । यर्था – गौवानहीकः । अ् वाहीकदशेतर्थिुरुषे गो्वं िशु्वं मूखन्वं वा लक्ष्यिे । अ् िुरुषे 

गो्वारोिाि् सारोिा लक्षणा । इयमेव रुिकालंकारतय बीजम् । 

य् स्वषयो स्वषस्यणा स्र्गीयनि ेएका्मिा ंवा गच्छस्ि, ि् साध्यवसार्ा लक्षणा । यर्था – गौरयम,् 

गौजनल्िस्ि वा । अ् गोशब्दरे् वाहीकदशेतर्थः िुरुषो लक्ष्यिे । ितय अर्ुल्लेखाि् साध्यवसार्ा लक्षणा । 

एवम् अष्टभेदाया लक्षणायाः िुर्द्वौ भेदौ – शुद्धा, गौणी च । य् सादशृ्यस्भन्कारणेर् लक्षणा, सा 

शुद्धा । या च सादशृ्यमूलाः सा गौणी । यर्था –आयुघुनिम्, श्विेो धावस्ि, कमनस्ण कुशलः, कुन्िाः प्रस्वशस्न्ि, 

इ्य् सादशृ्येिरसबन्धमूला लक्षणा, अिः शुद्धा । य् च सादशृ्यमूला सा गौणी । यर्था – िुरुषः, क्संहः, 

गौवानहीकः, जौजनल्िस्ि, िौलास्र् हमेन्िे सुखास्र्, राजा गौडने्र ंकण्टकं शोधयस्ि, अ् सादशृ्यमूल्वाद ्गौणी 

लक्षणा । एिासा ंस्वतिरेण स्वश्वर्ार्थरे् लक्षणाया अशीस्िभदेाः प्रस्ििाददिाः – 

िदवे ंलक्षणाभदेाश्च्वाररंशन्मिा बधुःै । 
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िदवाक्तयगि्वरे् प्र्यकंे िा अस्ि स्द्वधा ।।xii 

व्यञ्जर्ा– अस्भधालक्षणाशक्त्योः कायेऽवस्सिे, यया अन्योऽर्थो बोध्यिे सा वृस्त्तव्यनञ्जर्ा र्ाम । व्यञ्जर्ा 

स्र्गूिमर्थं बोधयस्ि । यर्था – गङ्गायां घोषः, इ्य् लक्षणया गङ्गािीरबोधः, शीि्विावर््वददरुिोऽर्थो 

र्ास्भधया र् च लक्षणाऽवगन्िुं िायनिे । ि ंगूिमर्थं व्यञ्जर्ाशस्क्तरेव बोधयस्ि । 

व्यञ्जर्ाशस्क्तर्द्वनस्वधा – अस्भधामूला, लक्षणामूला च । य्ार्ेकार्थनः शब्दः संयोगस्वयोगाददकारणेर् 

एक्ार्थे स्र्यस्न््िे सस्ि अन्यमर्थं बोधयस्ि सा अस्भधामूला व्यञ्जर्ा । यर्था – 

 भरा्मर्ो दरुस्धरोहिर्ोर्वनशाल 

वंशोन्िःे कृिस्शलीमखुसगं्रहतय । 

  यतयार्िुप्लिुगिःे िरवारणतय 

वार्ाम्बसुकेसभुगः सििं करोऽभिू ्।। 

 अ् शे्लषाश्रयेण राज-तिुस्िरूिार्थे बोस्धिे हस्तिरुिोऽन्योऽर्थोऽस्ि व्यञ्जर्या बोध्यिे । 

 य् लक्ष्यार्थनमादाय िदन्यि् दकस्िद ्बोध्यि ेसा लक्षणामूला व्यञ्जर्ा । यर्था गङ्गायां घोषः, इ्य् 

लक्ष्यार्थानस्िररक्तः शीि्विावर््वास्िशयाददरर्थो बोध्यिे । 

 य् लक्ष्यार्थनमादाय िदन्यि् दकस्िद ्बोध्यि ेसा लक्षणामूला व्यञ्जर्ा । यर्था गङ्गायां घोषः, इ्य् 

लक्ष्यार्थानस्िररक्तः शीि्विावर््वास्िशयाददरर्थो बोध्यिे । 

 अस्भधामूलाव्यञ्जर्ा स्द्वस्वधा – शाब्दी आर्थी च । य् शब्दमूला सा शाब्दी, य्ार्थनमूला सा आर्थी । 

शाब्द्या व्यञ्जर्ाया उदाहरणम् – गङ्गायां घोषः । आर्थी च वकृ्तबोद्धव्यादीर्ां वैस्शष्येर् अन्यमर्थं बोधयस्ि । 

यर्था – 

  कालो मधःु कुस्िि एष च िषु्िधन्वा 

   धीरा वहस्न्ि रस्िखदेहराः समीराः । 

  केलीवर्ीयमस्ि वञ्जलुकुञ्जमञ्ज-ु 

   दूनरे िस्िः कर्थय ककं करणीयमद्य ।। 

 अ् दरेू िस्िः. इ्याददर्ा प्रच्छन्कामुकत्वया पे्रष्यिास्मस्ि सखीं प्रस्ि कयास्चद ्व्यज्यिे ।  

  स्र्ःशषेच्यिुचन्दर् ंतिर्िटं स्र्मृनष्टरागोऽधरो 

   र्े्  ेदरूमर्ञ्जर् ेिलुदकिा िन्वी िवये ंिर्ःु । 

  स्मथ्यावाददस्र् दसू्ि बान्धवजर्तयाज्ञाििीडागमे 

   वािीं स्नामसु्मिो गिास्स र् िरु्तितयाधमतयास्न्िकम ्।। 

 इ्य् वािीं स्नािमु.् इ्याददर्ा िदस्न्िकमेव रन्िु ंगिासीस्ि स्विरीिलक्षणया व्यज्यि े। 

 मम्मटो व्यङ्ग्यमूलां व्यञ्जर्ामस्ि तवीकरोस्ि । 

  सवषेा ंप्रायशोऽर्थानर्ा ंव्यञ्जक्वमिीष्यि े।।xiii 

 व्यङ्ग्यमूला व्यञ्जर्ा यर्था – 

  िश्य स्र्श्चलस्र्ष्िन्दा स्बस्सर्ीि् ेराजि ेबलाका । 

  स्र्मनलमरकिभाजर्-िररस्तर्थिा शखंशसु्क्तररव ।। 

 स्र्जनर््वाद ्एिद ्संकेितर्थार्स्मस्ि कयास्चि् कंस्चि ्प्रस्ि उच्यिे । एवं शब्दशस्क्तवनिस्श्चस्भः साधु 

स्र्रुप्यिे । 

 

हार्दनकः जी. जोषी, अध्यािर्म् (सास्ह्यशास्त्रम्), श्रीमारुस्िकुररयर, जे.के. कोम्िलेक्ष, एस.बी.आई. मागन, 

िोस्लतटेशर् समीिम्, िा. राजुला, जर्िदम्. अमरेली, 9924345007, hard.g2ma@gmai.com 

iवाक्तयिदीयम् - 1-56। 

iiमहाभाष्यम ्- 1-1-68 । 
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iiiमहाभाष्यम ्- 1 । 

ivवाक्तयिदीयम ्- 1-118 । 

vवाक्तयिदीयम ्- 1-118 । 

viसास्ह्यदिनणम-् 2-1 । 

viiसास्ह्यदिनणम-् 2-2 । 

viiiसास्ह्यदिनणम-् 2-3 । 

ixमहाभाष्यम ्- 2 । 

xसास्ह्यदिनणम-् 2-5 । 

xiसास्ह्यदिनणम् - 2-7 । 

xiiसास्ह्यदिनणम् - 2-11,12 । 

xiiiकाव्यमीमांसा - 2-7 । 
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