
वि�शेषणं वि�शेष्यम् 

"सुन्दरः बालकः गच्छति�" इति� �ाक्ये किंक पदं वि�शेषणं, विकञ्च वि�शेष्यम्  ? 

इति� चे�् , 'सुन्दरः' वि�शेषणं, 'बालकः' वि�शेष्यम्  इति� सामान्य�या �दामः | 

अधुना,  कश्चन घटः भू�ले अस्ति0�; �दर्थं3 "भू�लं घट��् " इति� उच्य�े | अत्र किंक पद ंवि�शेषणम्  ? सामान्य�या घट��्  वि�शेषणम्  इति� 
�दामः | �त्र वि�द्याधरी इति� ग्रन्रे्थं लिललि:�म्  अस्ति0� य�्  "भू�ले संयोगेन वि�द्यमानः घटः भू�ल0य वि�शेषणम् " (p. 34) | p. 34) | ) | �र्हिC किंक "भू�लं
घट��् " इति� �ाक्ये घट��्  अविप वि�शेषणं, घटः अविप वि�शेषणम्  ? 

अ0य समाधानार्थं3 �त्त्�म्  इति� वि�षये चचाE अपेतिF�ा | 

भू�लं, घटः, घटत्�म्  | भू�ले कश्चन घटः अस्ति0�; घटे घटत्�म्  अस्ति0� | ए�ञ्च 0�रत्रयं ��E�े—

घटत्�म् 
घटः 
भू�लम्  

स�Jपरिर�ने 0�र ेघटत्�म्  अस्ति0� | मध्यम0�र ेघटः अस्ति0� | अधोभागे भू�लम्  अस्ति0� | उपरिर गमनार्थं3 त्�-प्रत्ययं योजयामः; अधोभागे
गमनार्थं3 म�ुप्  (p. 34) | पुंसिस -�ान् , लिQयां -��ी, नपुंसके -��् ) इति� प्रत्ययं योजयामः | अ�ः घटत्�म्  इत्य0मा�्  घट0य विदशिश गन्�ुम्  
इच्छामश्चे�् , म�ुप्  योजयामः | म�ुप् -प्रत्यय0य योजनेन आश्रयत्�ं प्राप्य�े | घटत्�म्  + म�ुप्   घटत्���् → घटत्ववत् ; घट�ाचकपदम्  अ�ः पुसंिस
घटत्��ान्  | घटत्��ान्  घटः | घटा�्  भू�ल0य विदशिश गन्�ुम्  इच्छामश्चे�् , म�ुप्  योजयामः | घटः + म�ुप्   घट��् → घटत्ववत् ; भू�ल�ाचकपदम् 
अ�ः नपुंसके घट��्  ए� | घट��्  भू�लम्  | घट��्  इत्य0य भा�सिसद्ध्यर्थं3 त्�-प्रत्ययं योजयामः | घट��्  + त्�  घट�त्त्�म्  → घटत्ववत् | 
घट�त्त्�ं घट0य 0�र े��E�े; विनय�लिलङ्गत्�ा�्  नपुसंके घट�त्त्�म्  ए� | पुनः अधोभागे गमनार्थं3 म�ुप्  योजयामः | घट�त्त्�म्  + म�ुप्   → घटत्ववत्
घट�त्त्���्  | घट�त्त्���्  घट�त्त्�0य आश्रयः अविप च भू�ल�ाचकपदम् , अ�ः अधोभगे ��E�े | �र्हिC आCत्य परिरणामः ए�म् —

उपरिर0�र—े घटत्�म्

मध्यम0�र—े     घटत्��ान्    घटः  घट�त्त्�म्  

अधम0�र—े     घट��्  भू�लम्     घट�त्त्���् 

वि�शेषण0य काय3 विकम्    ?   

वि�शेषणं वि�शेष्यम्  अन्येभ्यः �0�ुभ्यः पृर्थंक्  करोति� | 

उन्न�ः �ृFः |

उन्न�-शब्दः वि�शेषणं वि�तिचन्त्य वि��तिF�ं �ृFम्  अन्येभ्यः �ृFेभ्यः पृर्थंक्  करोति�, इति� सामान्यम्  अ�गमनम्  |  

वि�शेषण  -  वि�शेष्ययोः अर्थंEः   

वि�शेषण-वि�शेष्यम्  इति� शब्दद्वयम्  अविप अर्थंE-सम्बद्धं, न �ु शब्द-सम्बद्धम्  | अयं सिसद्धान्�ः मुख्यः |  

वि�शेष्यः पदार्थंEः न �ु पदम् | �र्हिC पदं विकम्  ? वि�शेष्य�ाचकम्  | यर्थंा �ृFः इति� वि�शेष्यं कदाविप पद ंन भ�ति� | �ृFः वि�शेष्यः | �ृFः 
लोके जीवि��-�0�ु य�् , सः पदार्थंEः �ृFः | सः लोके यः प्राणी �ृFः, स ए� वि�शेष्यः | अ�ः '�ृF'-शब्दः वि�शेष्य-�ाचकः | न �ु 0�यं
वि�शेष्यम्  | 
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वि�शेष्य = वि� + शिशष्  + ण्य�्  |

शिशष्लृ वि�शेषणे, रुधाविदगणे | अनुबन्धरविC�धा�ुः, लोके शिशष्  | लविट शिशनविd | वि�-उपसगEप�ूEकः वि�शिशष् , लविट क�Eरिरप्रयोगे वि�शिशनविd | 
कमEशिणप्रयोगे वि�शिशष्य�े |

ऋCलोण्यE�्  (p. 34) | ३.१.१२४) = ऋ�णाEन्�ेभ्यः Cलन्�ेभ्यः च धा�ुभ्यः कमEण्यर्थंj ण्य�् -प्रत्ययो भ�ति� | णकार�कारयोः इ�् -संज्ञा, 'य' 
अ�शिशष्य�े | 

ण्य�्  शिण�्  | शिणत्त्�ा�्  दे्व कायj—

अचो स्तिlणति� (p. 34) | ७.२.११५) इत्यनेन अजन्�ाङ्ग0य अन्त्य�णE0य �ृतिद्धः सिoति� शिणति� प्रत्यये पर े| कृ + य  कायEम्  → घटत्ववत् | हृ  + य  CायEम् → घटत्ववत्
| धृ + य  धायEम्  → घटत्ववत् | 

अ� उपधायाः (p. 34) | ७.२.११६) इत्यनेन उपधायाम्  अ�ः �ृतिद्धः सिoति� शिणति� प्रत्यये पर े| �च्  + य  �ाक्यम्  → घटत्ववत् | पच्  + य  पाक्यम्  → घटत्ववत् | 

ण्य�्  आधEधा�ुक-प्रत्ययः | आधEधा�ुकत्�ा�्  एकं कायEम् —

पुगन्�लघूपध0य च (p. 34) | ७.३.८६) इत्यनेन लघूपध0य इकः गुणः भ�ति� सा�Eधा�ुके आधEधा�ुके च प्रत्यये पर े| शिछद्  + य  छेद्यम्  → घटत्ववत् | 
शिशष्  + य  शेष्यम्  → घटत्ववत् |

ण्य�् -प्रत्ययेन यः शब्दः विनष्पन्नः सः वि�शेष्यविनघ्नः अ�ः वित्रषु लिलङे्गषु भ�ति� | वि�शेष्यः, वि�शेष्या, वि�शेष्यम्  | 

पू�Jक्त-रीत्या, वि�शेष्यम्  अर्थंE-सम्बद्धं, न �ु शब्द-सम्बद्धम्  | अ�ः �ृFः पदं न अविप �ु प्राणी | �र्थं�ै �0य वि�शेषणं—येन सः प्राणी 
वि�शिशष्य�े, पृर्थंक्  विvय�े—��्  वि�शेषणम्  अविप पदं न कदाविप भ�ति� | प्राणी �ृFः 0�0य गणेुन वि�शिशष्य�े | अ�ः यः गणुः प्राशिणविन �ृFे 
अस्ति0�, सः गुणः ए� वि�शेषणम्  | "उन्न�ः �ृFे अस्ति0�" इति� �कंु्त शक्य�े �ा ? तिचन्�य�ु | �ृFः 0�यम्  उन्न�ः भ�ति� विकल | �ृFे उन्न�ः 
इति� �ु न�ै उच्य�े | �र्हिC उन्न��ृFे वि�द्यमानः गणुः कः ? औन्नत्यम्  | औन्नत्यं �ृFे अस्ति0� | औन्नत्य-गणेुन �ृFः वि�शिशष्य�े, शिभद्य�े, 
अ�ः औन्नत्यम्  इति� गणुः ए� वि�शेषणम्  | 

अगे्र | यर्थंा �ृFः इत्यकेु्त लोके यः प्राणी वि�शेष्यः, अविप च यर्थंा '�ृF'-शब्दः �0य वि�शेष्य-�ाचकः ; �र्थं�ै �स्ति0मन �ृFे यः गुणः 
औन्नत्यं, �0य वि�शेषण-�ाचकः उन्न�-शब्दः | इत्र्थंञ्च '�ृF'-शब्दः वि�शेष्य-�ाचकः; 'उन्न�'-शब्दः वि�शेषण-�ाचकः | 

आCत्य �ृFः य�्  �0�ु, ��्  वि�शेष्यम् ; '�ृF'-शब्दः �0य वि�शेष्य-�ाचकः (p. 34) | न �ु 0�यं वि�शेष्यम् ) | औन्नत्यं यः गुणः, सः वि�शेषणम् ; 
'उन्न�'-शब्दः �0य वि�शेषण-�ाचकः (p. 34) | न �ु 0�यं वि�शेषणम् ) |  

वि�शेषण-�ाचक-शब्दाः सामान्य�या गुण-वि�षये भ�स्तिन्�, अ�ः गुण-�ाचकाः इत्यविप उच्यन्�े | (p. 34) | अत्र न्यायशाQ0य २४ गुणाः इति� 
न; अत्र गुणः सामान्यार्थंj अस्ति0�, यर्थंा दघै्यEम् , वि�0�ारः, औन्नत्यम्  [length, width, height] |) length, width, height] |) यर्थंा, उन्न�-शब्दः इति� वि�शेषण-
�ाचक-शब्दः 'गणुं �दति�’, 'औन्नत्यं �दति�’, अ�ः गणु-�ाचकः इत्यविप उच्य�े | 

गणु  -  �ाचक  -  शब्दाः वित्रवि�धाः   (p. 34) | ये गणु-वि�षये �दस्तिन्�)

१) के�लं गुण-�ाचकाः | शविक्तः, श्रद्धा, बलं, धयै3, श्रमः, भयम्  | गुणम्  ए� �दस्तिन्� |
२) के�लं गुशिण-�ाचकाः | उन्न�ः, वि�शालः, उत्तमः, सुन्दरः | गणु�द्वाचकाः |  
३) गणु�ाचकाः अविप भ�स्तिन्�, गुशिण�ाचकाः अविप भ�स्तिन्� | शुक्लः, नीलः, रक्तः, मधुरः, आम्लः,  कटुः | 

१) के�लं गुण-�ाचकशब्दाः | एशिभः शब्दःै गुण-वि�षये ए� सूचना प्राप्य�े | गुण0य आश्रय0य वि�षये न काऽविप सूचना | 'शविक्तः'— 
अनेन शब्देन के�लं शविक्तः इति� गणुः उच्य�े | इयं शविक्तः कुत्र अस्ति0�, क0य अस्ति0�, कस्ति0मन्  अस्ति0�— शविक्त-शब्देन ए�ादृशी न 
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काऽविप सूचना लभ्य�े | 

२) के�लं गुशिण-�ाचकशब्दाः | एषां वि�षये बCूनां भ्रमो भ�ति� य�ोविC एकदृष्ट्या गुशिण�ाचकाः ए�; अपरया दृष्ट्या 'के�लं गुशिण�ाचकाः' 
इति� �कंु्त न शक्नुमः | 

यर्थंा उन्न�-शब्दः | उन्न�ः इत्यकु्तौ औन्नत्य-गणु-वि�शिशdः | औन्नत्य-गणुः यस्ति0मन्  अस्ति0�, �ादृशः कश्चन | सुन्दरः इत्यकु्तौ सौन्दय3 
यस्ति0मन्  अस्ति0�, �ादृशः कश्चन |

ए�े गुण-वि�शिशd-गुशिण�ाचकाः | नाम �ेन गुणेन यकंु्त गुशिणनं बोधयति� | 

उन्न�ः = औन्नत्यं यः गुणः, �ादृशगुणेन यकंु्त यं कमविप पदार्थं3, गुशिणनं बोधयति� | यर्थंा, उन्न�ः �ृFः इत्यकेु्त कश्चन �ृFः यः 
औन्नत्ययकु्तः अस्ति0� |

प्रश्नः— विद्व�ार ं�दन0य का आ�श्यक�ा ? "गणु-वि�शिशd-गुशिण�ाचकः" | गणुी इत्यकेु्त यस्ति0मन्  सः गणुः अस्ति0� ए�; �र्हिC पुनः 'गणु-
वि�शिशd' इत्यनेन को लाभः ? 

उत्तरम् — �0�ु�ः न अपेतिF�म्  | विकन्�ु 0पd�ार्थंEम्  उच्य�े, �ा�दे� | “गुणी" इत्यनेन 'गणु-वि�शिशd' इत्ये� अर्थंEः; “गणुः अस्ति0मन्  
अस्ति0�" इत्ये� गणुी | कश्चन गणुः अस्ति0�; �ादृशगुणेन वि�शिशdम्  एकं पदार्थं3 बोधयति� | �र्थंाविप भ्रम0य दरूीकरणे मCान्  लाभः | कर्थंम्  इति�
अगे्र �क्ष्य�े | 

३) गणु�ाचकाः अविप, गुशिण�ाचकाः अविप | ए�े शब्दाः गुण�ाचकत्�ेन अविप प्रयजु्यन्�े, गुशिण�ाचकत्�ेन अविप प्रयजु्यन्�े | यर्थंा शुक्लः, 
कृष्णः, नीलः इति� शब्दाः | 

शुक्लः गुण�ाचकः इत्यकेु्त "white color” इति� �क्तव्यं चे�् , 'शुक्लः' | अस्ति0मन्  अर्थंj पुलंिलङे्ग ए� प्रयोक्तव्यम्  | 

शुक्ल�णjन यकु्तः कश्चन इति� चे�्  गुशिण�ाचकः | अस्ति0मन्  अर्थंj वित्रषु लिलङे्गषु | श्क्लः घटः, शुक्ला शाविटका, श्कं्ल पुष्पम्  |  

रस�ाचकशब्दाः अविप �र्थंा | ल�णः, आम्लः, मधुरः, कटुः, ति�क्तः, कषायः | 
ए�े शब्दाः गुण�ाचकाः चे�्  विनय�लिलङ्गाः, पुंलिलङे्ग ए� भ�स्तिन्� | 
यर्थंा मधुरः गुण�ाचकः, 'sweet taste' इत्यर्थंEः |  पुंलिलङे्ग ए� |
मधुररस-यकु्तः इति� चे�्  गुशिण�ाचकः, वित्रषुलिलङे्गषु | मधुरः शाकः, मधुरा शकE रा, मधुरम्  ओदनम्  |  

अर्थंE0य परिर��Eनार्थंEम् 

१) के�लं गुण�ाचक-शब्दः  म�ुबर्थंEक→ घटत्ववत् -प्रत्यय0य संयोजनेन  गुशिण�ाचक→ घटत्ववत् -शब्दः विनष्पन्नः |
यर्थंा—
श्रद्धा   श्रद्धा�ान्  → घटत्ववत्
बलम्   बल�ान् → घटत्ववत् /बली
धयैEम्   धयैE�ान्  → घटत्ववत्
संयमः  संयमी→ घटत्ववत्
उत्साCः  उत्साCी→ घटत्ववत्

२) के�लं गुशिण�ाचक-शब्दः  भा�ार्थंEक→ घटत्ववत् -प्रत्यय0य (p. 34) | त्�, �ल् , ष्यo्  इत्य0य) संयोजनेन   गुण�ाचक→ घटत्ववत् -शब्दः विनष्पन्नः |
यर्थंा—
उत्तमः  उत्तमत्�म् → घटत्ववत् , उत्तम�ा, औन्नत्यम् 
वि�शालः  वि�शालत्�म् → घटत्ववत् , वि�शाल�ा, �ैशाल्यम् 
सुन्दरः  सुन्दरत्�म् → घटत्ववत् , सुन्दर�ा, सौन्दयEम्  
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३) यः गुण�ाचकः अविप, गुशिण�ाचकः अविप, �0य अन्�यः उभयत्र अ�ः कोऽविप प्रत्ययः नापेतिF�ः | विकन्�ु म�ुबर्थं�याः/भा�ार्थं�याः 
प्रयोकंु्त शक्याः | 

पी�ः, पी�त्�ं च इत्ये�ौ द्वौ गुण�ाचकशब्दौ समानौ | 

पी�ः इति� गणुः पी�त्�म्  इति� गुणः
�Qम् पी�ं �Qम्   पी�म्  इति� गुशिण�ाचकशब्दा�्  त्�प्रत्यय0य संयोजनेन गुण�ाचकशब्दः विनष्पन्नः  पी�त्�म् → घटत्ववत् → घटत्ववत् �Qम् 

अनेन पी�ः, पी�त्�ं च इत्ये�ौ द्वौ गुण�ाचकशब्दौ समानौ |

�र्थं�ै पी�ं �Qं, पी���्  �Qं | पी�ं, पी���्  च इत्ये�ौ द्वौ गुशिण�ाचकशब्दौ समानौ | 

पी�ः इति� गणुः पी�ः इति� गुणः  �0मा�्  गुण�ाचकशब्दा�्  म�ुप् → घटत्ववत् -प्रत्यय0य संयोजनेन गुशिण�ाचकशब्दः विनष्पन्नः  पी���् → घटत्ववत् पी�ः इति� गणुः

पी�ं �Qम्   पी���्  �Qम् 

अनेन पी�ं, पी���्  च इत्ये�ौ द्वौ गुशिण�ाचकशब्दौ समानौ | 

पुन00मरणम्  

उन्न�ः �ृFः | उन्न�ः गुशिणनं (p. 34) | �ृFं) बोधयति�— �ृF�ाचकशब्दः | �र्हिC वि�शेषणं विकम्  ? 

वि�शेष्यः पदार्थंEः न �ु पदम् इति� 0म�Eव्यम्  | �र्हिC पदं विकम्  ? वि�शेष्य�ाचकम्  | �र्थं�ै उन्न�ः �0�ु�ः वि�शेषण�ाचकः | वि�शेषणम् 
औन्नत्यम्  | औन्नत्यम्  इत्यनेन �ृFः वि�शिशष्य�े, पृर्थंक्  विvय�े | अन्येभ्यः �ृFेभ्यः पृर्थंक्  कुमEः अनेन औन्नत्य-गुणेन | “येन 
वि�शिशष्य�े"— उन्न�ः �र्थंा नास्ति0� | विकन्�ु औन्नत्यं �र्थंा अस्ति0�, अ�ः �दे� वि�शेषणम् | 

समानातिधकरणम्  असमानातिधकरणं च 

वि�शेषण-वि�शेष्ययोः समानातिधकरणं न 0या�्  | यर्थंा अत्र उन्न�ः �ृFः | उन्न�ः गुशिण�ाचक-शब्दः अ�ः �ृFमे� बोधयति� | द्वयोः पदयोः
समानवि�भविक्तकत्�म् , एकार्थंEबोधकत्�ं च | अनेन समानातिधकरणम्  | �0मा�्  उन्न�ः इत्यकेु्त �ृF ए� अ�ः उन्न�-शब्दः �ृFं वि�शेषतिय�ंु 
न शक्नोति� | उन्न�ः, �ृFः च समान�0�ु | करं्थं �ा उन्न�-शब्देन �ृFः शिभदे्य� ? विकन्�ु औन्नत्यं शिभन्न�0�ु | औन्नत्य-�ृFयोः 
एकार्थंEबोधकत्�ं नास्ति0�, समानातिधकरणं नास्ति0� | औन्नत्यं शिभन्नं, �ृFः शिभन्नः, अ�ः औन्नत्ये �ृF0य वि�शेषतिय�ंु सामर्थ्ययEम्  अस्ति0� |     

 �ृF0य वि�शेषणद्वयम् 

१) औन्नत्यम्  इति� गणुः, �ृF0य एकं वि�शेषणम्  | �0य कायEम्  = औन्नत्यम्  इति� गुणः अस्ति0मन्  �ृFे अस्ति0�, अपरषेु �ृFेषु नास्ति0� अ�ः 
इमं �ृFम्  अन्येभ्यः �ृFेभ्यः पृर्थंक्  करोति� |  
२) �ृFत्�म्  इति� जाति�ः, �ृF0य विद्व�ीयं वि�शेषणम्  | �0य कायEम्  = स�jषु �ृFेषु वि�द्यमानं �ृFत्�म्  इति� वि�शेषणं वि�जा�ीयेभ्यः स�ाEन्  
�ृFान्  पृर्थंक्  करोति� | �ृFः गृCा�्  शिभन्नः, याना�्  शिभन्नः, मनुष्या�्  शिभन्नः इति� कर्थंम्  ? �ृFे �ृFत्�म्  अस्ति0�; गृCे, याने, मनुष्ये च �ृFत्�ं
नास्ति0� | अ�ः �ृFत्�म्  इति� जात्या �ृFः शिभद्य�े; �ृFत्�म्  इति� जाति�ः �ृFम्  अन्येभ्यः द्रव्येभ्यः पृर्थंक्  करोति� |  

�र्हिC वि�शेषणद्वयम्  अस्ति0�— गणुः, जाति�ः च | �0�ु�ः ��ः अतिधकवि�ध-वि�शेषणाविन अविप सम्भ�स्तिन्� | 

अतिधकवि�ध  -  वि�शेषणाविन  
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वि�शेषणम्  इत्यकेु्त येन वि�शिशष्य�े | अ�ः येन केनाविप एकं �0�ु अन्येभ्यः �0�ुभ्यः वि�शिशष्य�े, ��्  वि�शेषणम् 

भू�ले नीलः इति� गुणः, भू�लत्�म्  इति� जाति�ः, घटः इति� द्रव्यम्  | वित्रशिभः भू�लं वि�शिशष्य�े, ��ः अत्र वि�शेषणत्रयम्  अस्ति0� | 

                         गुणः           जाति�ः          द्रव्यम् 
वि�शेषणाविन            नीलः         भू�लत्�म्          घटः 
                                         भू�लम् 

बालके औन्नत्यम्  इति� गणुः, बालकत्�म्  इति� जाति�ः, धनम्  इति� द्रव्यं, ले:न-विvया इति� कमE, घटाभा�ः इति� अभा�ः | पञ्चशिभः 
बालकः वि�शिशष्य�े अ�ः वि�शेषणपञ्चकम्  अस्ति0� | सम�ाय-वि�षये वि�शेष-वि�षये च अ0य करपत्र0य अन्�े परिरशिशdं द्रdव्यम्  | 

वि�शेषणानां वि�शेषण�ाचकपदाविन  

बालके वि�द्यमान-औन्नत्य0य वि�शेषण�ाचकपदं उन्न�ः | बालके वि�द्यमान-धन0य वि�शेषण�ाचकपदं धन�ान्  | बालके वि�द्यमान-
ले:न-विvयायाः वि�शेषण�ाचकपदं ले:नविvया�ान्  | बालके वि�द्यमान-घटाभा�0य वि�शेषण�ाचकपदं घटाभा��ान्  | बालके वि�द्यमान-
बालकत्�0य वि�शेषण�ाचकपद ंबालकः ए� |  

एक ए� वि�शेषणम्  

यदा कोऽविप के�लं "बालकः" �दति�, �दा वि�शेषणं के�लं बालकत्�म्  ए� | �र्थंा च �त्र बालके वि�द्यमान-बालकत्�0य वि�शेषण�ाचकपदं
बालकः ए� | 

अ�ः बालकः पू�Jक्तरीत्या वि�शेष्य�ाचकशब्दः, नव्योक्तरीत्या वि�शेषण�ाचकशब्दः; इद ंभूविमकाद्वयम्  अस्ति0� सदा वि�शेष्य�ाचकशब्द0य |

उन्न�ः   "  के�लं गुशिण�ाचकः  " |   �र्हिC करं्थं वि�शेषण�ाचकः   ?  

उन्न�ः वि�शेषण�ाचक-शब्दः इति� अधुना उक्तम्  | 
उन्न�ः के�लं गुशिण�ाचक-शब्दः इति� �ु आरम्भ�ः ए� उच्यमानम्  | 

द्वयमविप कर्थंम्  ?

“गुण-वि�शिशdं गशुिणनम् " इत्य0य �ात्पय3 �दे� | उन्न�ः = औन्नत्य-रूप-गणुवि�शिशdः पदार्थंEः | इत्यकेु्त अनेन उन्न�-शब्देन गणुी अविप 
सूतिच�ः, गणुः अविप सूतिच�ः | “उन्न�ः �ृFः" इति� �ाक्ये औन्नत्यम्  इति� गुणः सूतिच�ः अस्ति0� विकल; नाम �ेन �ाक्येन अ�गम्य�े य�्  
औन्नत्यम्  इति� गणुः �ृFे अस्ति0� | केन शब्देन इदम्  अ�गम्य�े ? उन्न�-शब्देन | ए�दर्थंEम्  उच्य�े य�्  गुशिण�ाचकाः शब्दाः ये ये सस्तिन्�, 
�े शब्दाः गुण-वि�शिशd-गुशिण�ाचकाः | अ�ः उन्न�-शब्द0य यः अर्थंEः, �स्ति0मन्  अर्थंj गुणः अविप अन्�भूE�ः | नाम औन्नत्य-यकु्त-�ृFः | 
उन्न�-शब्द0य यः समग्र-अर्थंEः, �स्ति0मन्  समगे्र अर्थंj औन्नत्यम्  इत्य0य एकदेश-�ृलित्तः, इत्यकेु्त एकः भागः | 

के�लं गुणः �क्तव्यः चे�्, औन्नत्यम्  | गणु-वि�शिशd-गणुी यदा �क्तव्यः, �दा उन्न�ः इति� ए� प्रयोक्तव्यः | �दा औन्नत्यम्  इति� गणुः, 
उन्न�ः इति� शब्देन बोतिध�ः | विकन्�ु के�लं गुणः इति� न; औन्नत्य-यकु्त-�ृFः बोतिध�ः | नाम औन्नत्यम्  अविप बोतिध�ं, �दु्यक्तः �ृFः अविप
बोतिध�ः | अ�ः उन्न�ः वि�शेषण�ाचकः इति� �दामः | 0�यं वि�शेषणं न, परन्�ु वि�शेषण0य अर्थंEः अस्ति0मन्  गुशिण�ाचकशब्दे अन्�भूE�ः |    

�र्हिC विनष्कषEः ए�म् — यद्यविप उन्न�-शब्दः के�लं गुशिण�ाचकः, विकन्�ु अस्ति0मन्  कायj गणु0य सङे्क�ः अविप अन्�भूE�ः |

उन्न�  -  शब्द0य सीमा का   ?  

�र्हिC उन्न�ः �ृFः इत्यत्र, उन्न�-शब्दः वि�शेषण�ाचकः | �त्र उन्न�ः इति� शब्देन उन्न�त्�म्  इति� गुणः, �ादृशगुणेन यकु्तः इति� ए�ा��्  
ए� ज्ञाय�े | न �ु �ृFः इति� | �ृFः इति� ज्ञा�व्यं चे�् , अगे्र �ृFः इति� शब्दः प्रयोक्तव्यः | 'उन्न�ः' इत्ये� �दामश्चे�् , कः उन्न�ः इति� न 
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ज्ञाय�े; कश्चन उन्न�ः इत्ये�ा��्  ए� ज्ञाय�े | इत्यकेु्त �ृFः, �ृFः इति� शब्देन ए� बोध्य�े, न �ु उन्न�ः इति� शब्देन | �र्हिC उन्न�शब्देन 
�0�ु�ः किंक बोध्य�े इत्यकेु्त औन्नत्य-यकु्तः कश्चन पदार्थंEः इति� ए�ा��्  ए� | 

�दर्थंEम्  ए� उच्य�े औन्नत्य-रूप-गणेुन यकु्तम्  इति� अ:ण्डं य�्  अस्ति0�, �स्ति0मन्  अ:ण्डे अर्थंj एकदेशरूपेण औन्नत्यम्  इति� गुणः �त्र 
भ�ति� | एकदेशः इत्यकु्तौ एकः भागः | अत्र उन्न�शब्द0य अर्थंEः औन्नत्ययकु्तपदार्थंEः | अ�ः �0�ु�ः, उन्न�ः इति� कर्थंनेन �ृF0य भानं न
भ�ति�, �ृF0य बोधः न भ�ति� | �ृF0य बोधः अपेतिF�ः चे�्, �ृFः इति� ए� शब्दः प्रयोक्तव्यः | उन्न�ः इति� शब्देन औन्नत्यरूप-गणेुन 
यकु्तः कश्चन पदार्थंEः इत्ये� बोधः अ0माकं भ�ति� | न �ु �ृF0य बोधः | 

�र्हिC अगे्र उन्न�ः इति� शब्दः धर्हिम�ाचकः विकमर्थंEम्  इति� चे�् , "औन्नत्यरूप-गणेुन यकु्तः कश्चन पदार्थंEः" इत्यकु्तम् ; �ादृशः वि�द्यमानधमEः 
�ृFे अ�ः �ृFः धम�, उन्न�ः च �0य सूचकः धर्हिम�ाचकः | विकन्�ु �0�ु�ः सः धम� कः इति� उन्न�-शब्देन न ज्ञाय�े; �दर्थं3 �ृFः 
�क्तव्यः | इति� उन्न�-�ृFयोः भेदः | 

उन्न�-शब्दः गुशिण�ाचकः ए� न �ु गुण�ाचकः इति� सत्यं; �र्थंाविप उन्न�-शब्देन गणुी कः इति� उन्न�शब्देन न ज्ञाय�े | पदार्थंEः �ृFः �ा,
परुुषः �ा, बालकः �ा, कुकु्करः �ा, इति� या��्  वि�शेष्य�ाचकशब्दः न उच्चायE�े, �ा��्  न बोध्य�े | 

वि�शेष्यभू�ः यः �ृFः, सः �ृF-शब्देन बोध्य�े | औन्नत्यरूपः यः गणुः, सः उन्न�शब्देन बोध्य�े | उन्न�शब्दः �0�ु�ः गुण�ाचकः न | 
विकन्�ु उन्न�शब्द0य यः अर्थंEः "गणु-वि�शिशd यः गुणी”, �0य एकदेशरूपेण औन्नत्यरूपगणुः �त्र बोध्य�े | अ�ः ए� �दामः उन्न�-
शब्दः वि�शेषण�ाचकः | 

लोके प्रयोगः शिभन्नः

लोके प्रयोगः शिभन्नः विकमर्थंEम्  इति� चे�् , �त्र उन्न�-शब्देन, क0य बोधः इत्यकेु्त औन्नत्यरूपगणु0य बोधः भ�ति� इत्य�ः लोके उन्न�-
शब्दः वि�शेषणम्  इति� ए� �त्र प्रयोगः भ�ति� | विकन्�ु प्रयोगसमये �0�ुस्ति0र्थंति�ः बुतिद्धम�ा अ�गम्ये� य�्  उन्न�शब्दः वि�शेषण�ाचकः न �ु 
वि�शेषणम्  |

औन्नत्यम्  = वि�शेषणम् 
उन्न�ः = वि�शेषण�ाचकः
�ृFः = वि�शेष्य�ाचकः  

यसि¢ङं्ग यद्वचनं या च वि�भविक्तर्हि�शेष्य0य 
�सि¢ङं्ग �द्वचनं सा च वि�भविक्तर्हि�शेषण0याविप |

अनेन 'वि�शेष्य�ाचक0य' ... 'वि�शेषण�ाचक0याविप' इति� येषां भाषा विकसिञ्च�्  प्रग�ा, �ःै अ�गम्ये� | सौकयाEर्थं3 प्रारस्तिम्भक0�रीय�गjषु 
अ0य श्लोक0य पाठनेन न दोषः | विकन्�ु ये इ�ो ऽविप अधी��न्�ः, �रैविप �र्थंा बुध्य�े चे�्  , दोष ए� | श्लोक0य उच्चारणसमये, 
ज�विनकायाः पषृ्ठ�ः �0�ुस्ति0र्थंति�ः का इति� अ0माशिभः अ�श्यं जे्ञयम्  | 

�द्वाचकः शब्दः

"उन्न�ः �ृFः" इति� �ाक्ये �ृF0य वि�शेषणद्वयम्  इत्यकु्तम्  | औन्नत्यम्  इति� एकं वि�शेषणं, �ृFत्�म्  इति� अपर ंवि�शेषणम्  | औन्नत्यम्  इति� 
वि�शेषणं केन पदेन बोध्य�े ? �द्वाचकः शब्दः कः ? �द्वाचकः शब्दः उन्न�ः इति� ए� | उन्न�-पदेन ए� औन्नत्यं बोध्य�े | �र्हिC �ृFत्�म् 
इति� य�्  वि�शेषणं, �द्वाचकः शब्दः कः ?  �द्वाचकः शब्दः �ृFः इति� शब्दः ए� | ��्  कर्थंम्  इति� चे�् , �ृFः इति� शब्देन पदार्थंEत्रयं 
बोध्य�े | प्रर्थंमः �ृFः इति� जी�ः | विद्व�ीयः �ृFत्�म्  इति� �ृFे वि�द्यमाना जाति�ः | (p. 34) | कुत्रतिच�् 'धमEः' इति� ए� �क्तव्यं भ�ति�; अत्र स च 
धमEः जाति�ः ए� |) �ृ�ीयः �ृF-�ृFत्�योः मध्ये वि�द्यमानः सम्बन्धः | अत्र सम�ायसम्बन्धः | इति� ए�े त्रयः अंशाः �ृFशब्देन बोध्यन्�े 
| 

ए�ं स�¦ः अविप पदःै ए�े त्रयः अर्थंाEः बोध्यन्�े | यर्थंा अत्र �ृF-शब्देन "�ृFत्�-वि�शिशd-�ृFः" इति� अर्थंEः | नाम �ृFत्�-सम्बन्धः यत्र 
अस्ति0�, �ादृशः पदार्थंEः | इत्यकु्तौ �ृFत्�,ं �ृFः, �योमEध्ये वि�द्यमानः सम्बन्धः | ए�े त्रयः पदार्थंाEः ज्ञायन्�े | 

6



अ�ः उन्न��ृFः इति� कर्थंनेन �ृF0य इदानीं वि�शेषणद्वयं भ�ति�— उन्न�त्�ं, �ृFत्�ं च | उन्न�त्��ाचकशब्दः उन्न�ः इति� शब्दः | 
�ृFत्��ाचकशब्दः �ृFः इत्ये� शब्दः | एषा व्य�0र्थंा भ�ति� | 

धनं  ,   धन�त्त्�ं च  

अधुना धन�त्त्�,ं धनम्  | धन�ान्  इति� शब्दः अस्ति0� | यर्थंा �ृF-शब्द0य वि�शेषणं विकम्  ? �ृFत्�म्  | �ृF-शब्द0य �दनेन �ृFपदार्थंEः, 
�ृFत्�ं, �योः सम्बन्धः च ए��्  स�3 पदार्थंEत्रयं ज्ञाय�े | अधुना धन�ान्  इति� शब्दः अस्ति0� इति� तिचन्�य�ु | धनम्  इति� शब्देन धन�ान्  
इति� शब्दः विनष्पन्नः; धनम्  अस्ति0मन्  अस्ति0� धन�ान्  इति� | धन�ान्  कः ? कश्चन परुुषः | धन�ान्  इति� शब्देन अविप पदार्थंEत्रयं बोध्य�े | 
विकम्  इति� चे�् , प्रर्थंमः पदार्थंEः धन�ान्  ए�, नाम धनं य0य/यस्ति0मन्  अस्ति0� सः | �स्ति0मन्  पुरुषे वि�शेषणत्�ेन य�् अस्ति0�, सोऽविप पदार्थंEः
बोध्य�े; सः पदार्थंEः कः ? धनम्  ए� | �ृFवि�षये अ0माशिभः वि�शेषणं �ृFत्�म्  इति� 0�ीकृ�म्  | अत्र धन�ान्  यः अस्ति0�, �स्ति0मन्  
वि�द्यमानः धमEः कः इत्यकेु्त, अन्य�्  विकमविप अ0माशिभः 0�ीकरणीयं नास्ति0� | धन�ान्  यः अस्ति0�, �स्ति0मन्  वि�द्यमानं वि�शेषणं धनम्  ए� | 
धन�ति� वि�द्यमानः धमEः इत्यकु्तौ धनम्  ए� | कर्थंन0य आशयः ए�ं य�्  धनम्  अविप कश्चन 'धमEः' भ�ति� | �र्हिC धन�ान्  इति� शब्देन के 
त्रयः पदार्थंाEः बोध्यन्�े इत्यकेु्त धनं, धनं यस्ति0मन्  अस्ति0� �ादृशपुरुषः, �योमEध्ये वि�द्यमानः संयोगसम्बन्धः | ए�े त्रयः अंशाः ज्ञायन्�े | 

ए�दविप �क्तव्यम्  अस्ति0�, धन�ान्  इति� शब्दः गशुिण�ाचकः उन्न�-शब्दः इ� | अ�ः यर्थंा उन्न�ः इत्य0य कर्थंनेन �ृFः इत्य0य साFा�्  
बोधः न भ�ति� | नाम कस्ति0मन्  उन्न�त्�म्  अस्ति0� इति� न ज्ञाय�े या��्  �ृFः इति� शब्दः न उच्ये�; �ा��्  ए� ज्ञाय�े य�्  कश्चन अस्ति0� 
यस्ति0मन्  उन्न�त्�म्  इति� गुणः वि�द्यमानः | धन�ान्  अविप �र्थंा— धनं कस्ति0मन्  अस्ति0�, पुरुषे, बालके, राd्रप�ौ, अशिभयन्�रिर, �न्न ज्ञाय�े 
| के�लं धनयकु्तः कश्चन अस्ति0�, इत्ये�ा�दे� ज्ञाय�े | सः कः इति� �क्तव्यं चे�् , अगे्र अन्य�्  पदं प्रयोक्तव्यम्  | “धन�ान्  बालकः" इति� 
�क्तव्यम्  | 

विकन्�ु धन�ान्  इति� शब्देन धनम्  अस्ति0� इति� ज्ञाय�े, धनयुक्तः कश्चन अस्ति0� इत्यविप ज्ञाय�े, �योमEध्ये संयोगसम्बन्धः अस्ति0� इत्यविप 
ज्ञाय�े | धन�ान्  इति� शब्देन ए�े त्रयः पदार्थंाEः ज्ञायन्�े |

धन�त्त्�म्  | अत्र करं्थं व्य�0र्थंा इति� उच्य�े | धन�ान्  इति� शब्दा�्  त्�-प्रत्ययः संयोसिज�ः, �ेन धन�त्त्�म्  इति� पद ंसञ्जा�म्  | त्�-
प्रत्ययः भा�प्रत्ययः; भा�ार्थंj वि�द्यमानः प्रत्ययः | �0�ु�ः भा�ः इत्य0य अर्थंEः कः इति� चे�् , “�स्ति0मन्  वि�द्यमानः धमEः" | इदानीं �ृFः 
इति� शब्दः अस्ति0� | �ृF0य भा�ः �ृFत्�म्  | '�ृF0य भा�ः' इत्य0य अर्थंEः कः ? इति� चे�् , "�ृFे वि�द्यमानः कश्चन धमEः" | अ�ः त्�प्रत्ययं
योजयामश्चे�्  �ृF-शब्दा�् , �ेन किंक भ�ति� ? �ृFे वि�द्यमानः धमEः बोध्य�े | �त्र एक ए� धमEः, �ृFत्�म्  | ए�मे�, यः कोऽविप शब्दः भ��ु
— शुक्लः इति� अस्ति0� | शुक्लः इति� गणु�ाचकशब्दः इति� 0�ीविvय�ाम्  | �त्र शुक्लत्�म्  इति� धमEः अस्ति0�, आङ्ग्लाभाषायां 'whiteness' |
�र्हिC शुक्ल-शब्दा�्  भा�ार्थंj त्�-प्रत्ययं योजयामः चे�् , �0य अर्थंEः कः भ�ति� ? “शुक्लः इति� गुणः, �स्ति0मन्  वि�द्यमानः धमEः" इति� | �र्हिC 
शुक्लत्�म्  इत्यकेु्त “शुके्ल वि�द्यमानः धमEः" | मनुष्ये वि�द्यमानः धमEः मनुष्यत्�म्  | 

इदानीं धन�त्त्�म्  | धन�ान्  इति� शब्दा�्  त्�-प्रत्ययं संयोजयामः | पू�3 यत्र यत्र उदाCरणं दर्शिश�ं, �त्र यर्थंा विनयमः, �र्थं�ै विनयमः अत्राविप
0�ीक�Eव्यः | धन�ान्  + त्�  धन�त्त्�म्  → घटत्ववत् | अनेन धन�त्त्�म्  इत्य0य कः अर्थंEः ? धन�ान्  यः अस्ति0�, �स्ति0मन्  वि�द्यमानः धमEः | सः 
धमEः कः इत्यकेु्त धनम्  ए� | �दे� अ0माशिभः पू�3 0�ीकृ�म्  | धन�ति� वि�शेषणरूपेण वि�द्यमानः धमEः, अत्र धनमे� | अ�ः अत्र विनष्कषEः 
कः इति� चे�् , धन�त्त्�म्  इत्यकु्तौ धनम्  इति� सिसद्धम्  | 

अत्र धने धन�त्त्�0य पयE�सानं कृ�म्  | नाम धन�त्त्�-शब्द0य उच्चारणेन �कE 0य पस्तिङ्क्तः धनम्  ए� अतिधगच्छति� | पयE�सानं नाम 
�त्0�रूपम्  | धनं पार्शिर्थं�द्रव्यं य0य 0पशJ भ�ति�; धन�त्त्�म्  अविप �र्थंा | धने धन�त्त्�0य पयE�सानं, �त्0�रूपं कृ�म्  इत्यकु्तौ धन�त्त्�म् 
अन्यत्र कुत्राविप न भवि��ुम्  अCEति�; धन�त्त्�म्  इति� धनम्  ए� |

अधुना ए��्  स�Eम्  उकं्त; �0�ु�ः न्यायशाQे अत्र पFद्वयम्  अस्ति0� | द्वाभ्याम्  अविप पFाभ्याम्  अ0माकं लFणकाय3 सिसध्यति� | एकस्ति0मन्  
पFे धन�त्त्�म्  इत्यकु्तौ धनमे� | अपरस्ति0मन्  पFे धन�त्त्�म्  इत्यकेु्त धनातिधकरणत्�म्  | धन0य अतिधकरणं, �स्ति0मन्  अतिधकरणे वि�द्यमानः 
धमEः धनातिधकरणत्�म्  | धन�त्त्�ं धनमे� इति� चे�् , धन�त्त्�ं संयोगसम्बन्धेन धन�ति� अस्ति0� | धन�त्त्�ं धनातिधकरणत्�म्  इति� चे�् , 
0�रूपसम्बन्धेन धन�ति� अस्ति0� | 

�र्थं�ै गन्धः गन्ध�त्त्�ं च | गन्ध�त्त्�ं गन्धः ए� इति� चे�् , सम�ायसम्बन्धेन पृशिर्थंव्याम्  अस्ति0� | गन्ध�त्त्�ं गन्धातिधकरणत्�म्  इति� चे�् , 
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0�रूपसम्बन्धेन पृशिर्थंव्याम्  अस्ति0� | उभयत्र गन्ध�त्त्�ं पृशिर्थंव्याः लFणम्  | गन्ध-विनष्ठ-आधेय�ा-विनरूविप�-अतिधकरण�ाश्रयः पृशिर्थं�ी | 
अनेन आधाराधेयभा�ः प्रदर्शिश�ः; गन्ध�त्त्�ं, गन्धातिधकरणत्�म्  इति� पृशिर्थंव्याः लFणम्  | गन्ध�त्त्�ं गन्धः ए� इति� चेदविप, गन्ध�त्त्�ं 
पृशिर्थंव्याः लFणम्  |

Swarup – November 2015

- - - - - - - 

परिरशिशdम् 

अस्ति0मन्  पाठे अ0माशिभः उकं्त य�्  पञ्चानां पदार्थंाEनां वि�शेषणत्�ं भ�ति�; अ�शिशdयोः द्वयोः पदार्थंEयोः का गति�ः ? सम�ायः वि�शेषश्च, 
�योः वि�शेषणत्�ं सम्भ�ति� विकम्  ? अत्र लघु उत्तरम्  अस्ति0�, आं सम्भ�ति� | विकन्�ु पृर्थंक्तया उच्य�े य�ोविC �योः वि�शेषणार्थं3 विनकषः 
इ�ोऽविप विनयविम�ः | 

प्रर्थंम�या सामान्यविनयमः उच्चारणीयः, वि�शेषणत्�ं कुत्र, क0यां दशायां सम्भ�ति� | वि�शेषण-वि�शेष्य-भा�ः ज्ञानसम्बद्धः; यत्र ज्ञा�ा 
अस्ति0�, क0यतिच�्  ज्ञानम्  अस्ति0�, �त्र ज्ञान0य वि�षयः भ�ति� | यदा विकञ्चन �0�ु ज्ञान0य वि�षयः भ�ति�, �दा प्रर्थंमविनकषः सम्पणूEः—
इद ं�0�ु वि�शेषणं भवि��ुम्  अCEति� | यत्र ज्ञानं नास्ति0�, �ने उन्न��ृFः अस्ति0� | �स्ति0मन्  �ृFे औन्नत्यम्  इति� गुणः ��E�े | या��्  कोऽविप 
ज्ञा�ा नास्ति0�, या��्  औन्नत्य-�ृFौ ज्ञान0य वि�षयः न भ��ः, �ा��्  औन्नत्यसय वि�शेषणत्�ं न सम्भ�ति� | विकन्�ु �स्ति0मन्  �ने ज्ञा�ा-
रूपेण कोऽविप मनुष्यः नास्ति0� चेदविप गणु-गुशिण-सम्बन्धः भ�ति� | अत्र भेदः अस्ति0� य�ोविC वि�शेषण-वि�शेष्य-भा�ः ज्ञानसम्बद्धः, गणु-
गुशिणनोः सम्बन्धः पदार्थंE-सम्बद्धः | 

आधार-आधेय-भा�ः अविप पदार्थंE-सम्बद्धः न �ु ज्ञानसम्बद्धः | अ�ः घटः भू�ले अस्ति0� इति� स्ति0र्थं�ौ, घटः आधेयः, भू�लम्  आधारः
| ज्ञान0य वि�षयः नास्ति0� चेदविप, ज्ञा�ा कोऽविप नास्ति0� चेदविप, �त्र आधार-आधेय-भा�ः य�ोविC अयं भा�ः पदार्थंEसम्बद्धः | अ�ः 
आधाराधेयभा�ः गुणगुशिणभा�ः चेत्यनयोः कृ�े ज्ञा�ा नापेतिF�ः | विकन्�ु वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः ज्ञानसम्बद्धः अ�ः �त्र ज्ञा�ा �त्र विन�राम्  
अपेतिF�ः | इति� सा�Eत्रकविनयमः | बालके बालकत्�म्  इति� जाति�ः अस्ति0� | �त्र जाति�व्यक्त्योः सम्बन्धः अस्ति0� ए�, विकन्�ु सा च जाति�ः 
�दानीं वि�शेषणम्  इति� �दामः यदा �ादृशं ज्ञानं क0यतिच�्  मनसिस अस्ति0� | 

आCत्य बालके औन्नत्यम्  इति� गणुः, बालकत्�म्  इति� जाति�ः, धनम्  इति� द्रव्यं, ले:न-विvया इति� कमE, घटाभा�ः इति� अभा�ः— ए�े
स�j वि�शेषणं भ�स्तिन्� यदा ज्ञान0य वि�षयः सस्तिन्�; नो चे�्  ना | इति� सामान्यविनयमः | 

इ�ः अगे्र, एषु पञ्चसु आधाराधेयभा�ः अ0त्ये� | औन्नत्यं, बालकत्�,ं धनं, ले:न-विvया, घटाभा�ः, ए�े स�j आधेयाः, बालकः च 
�ेषाम्  आधारः | अ�ः प्रश्नः उदेति�, यत्र यत्र वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः �त्र �त्र वि�शेषणम्  आधेयम्  इति� �ा ?

अत्र उदाहृय�े य�् एकस्ति0मन्  प्रकोष्ठे केचन बालकाः सस्तिन्�, �ेषु अन्य�मः रामबालकः; स च ले:नीम्  इच्छति� | राम0य परु�ः च�स्रः 
ले:न्यः सस्तिन्�, विकन्�ु �ाः ले:न्यः न इच्छति� सः | �0य विमतं्र �ं पृच्छति� "का ले:नी इष्य�े भ��ा ?” प्रकोष्ठे अन्यबालकः श्यामः 
लिल:ति�, C0�े अस्ति0� ले:नी | रामः �दति� "श्याम0य C0�े या ले:नी अस्ति0�, �ाम्  इच्छाविम" | अत्र ले:नी वि�शेष्या, श्यामः वि�शेषणं 
ले:न्याः | विकन्�ु ले:नी वि�शेष्या सत्यविप आधेया न �ु आधारः | श्यामः वि�शेषणं सत्यविप आधारः न �ु आधेयः | अ�ः यत्र 
आधाराधेयभा�ः अस्ति0�, �त्र वि�शेषणम्  आधेयम्  अविप भवि��ुम्  अCEति�, आधारः अविप भवि��ुम्  अCEति� |    

अगे्र प्रश्नः उदेति�, यत्र यत्र वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः �त्र �त्र आधाराधेयभा�ः इति� �ा ? इत्यकु्तौ वि�शेषणं सदा आधेयम्  अर्थं�ा आधारः, 
द्वयोमEध्ये एकः भ�ति� ए� इति� �ा ?  कुत्रतिच�्  यत्र आधाराधेयभा�ः नास्ति0�, �त्राविप वि�शेषणत्�म्  अCEति� �ा ?

उत्तरत्�ेन चैत्रः इति� पुरुष0य विकसिञ्च�्  धनम्  अस्ति0�; विकन्�ु पार्श्वेj नास्ति0� अविप�ु वि�त्तकोश0य पेविटकायाम्  | अत्र धनं पेविटकायां न �ु 
चैत्र0य सवि�धे, अ�ः आधाराधेयभा�ः नस्ति0� | विकन्�ु 0�त्�-0�ाविमत्�-भा�ः अस्ति0� अ�ः म�ुप् -प्रत्यय0य प्रयोगः योग्यः— "चैत्रः 
धन�ान् " | वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः अस्ति0� विकन्�ु आधाराधेयभा�ः नास्ति0� य�ोविC चैत्रः अत्र, धनम्  अन्यत्र | शारीरिरकरूपेण यदा धनं पार्श्वेj 
नास्ति0�, �दा आधाराधेयभा�ः नास्ति0�; विकन्�ु धनं चैत्र0य �ु अस्ति0� | आधाराधेयभा�ः धनपेविटकयोः “धनं पेविटकायां,” �दाधारणे 
क0यतिच�्  �ादृशं ज्ञानम्  अस्ति0� चे�्  वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः अविप अस्ति0� | 0�त्�-0�ाविमत्�-भा�ः धनचैत्रयोः, अ�ः �दाधारणे क0यतिच�्  
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�ादृशं ज्ञानम्  अस्ति0� चे�्  वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः अविप अस्ति0�— "चैत्रः धन�ान् " | 

ए�ा��ा सारांशः य�्  वि�शेषणवि�शेष्यभा�ार्थं3 ज्ञान0य वि�षयः भ�े�् ; आधाराधेयभा�ः अस्ति0� चे�्  वि�शेषणम्  आधेयं भवि��ुम्  अCEति�, 
आधारः भवि��ुम्  अCEति� | विकन्�ु वि�शेषणत्�ार्थंEम्  आधाराधेयभा�0य आ�श्यक�ा नास्ति0�; कुत्रतिच�्  वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः भ�ति� यत्र 
आधाराधेयभा�ः ना0त्ये� |  

अधुना सम�ायसम्बन्धः वि�शेषणं भवि��ुम्  अCEति� �ा, इति� प्रश्नः | उदाCरणार्थंEम्  अभा�वि�षये | �ायौ रूपं नास्ति0� | अत्र यविद रूपं �ायौ 
अभवि�ष्य�् , �र्हिC सम�ायसम्बन्धेन अभवि�ष्य�्  | अ�ः �ायौ रूपं नास्ति0� सम�ायसम्बन्धेन | �त्र रूपाभा�0य प्रति�योविग�ा रूपे | इयं 
प्रति�योविग�ा सम�ायसम्बन्धा�स्तिच्छन्ना | सम�ायसम्बन्धः अ0याः प्रति�योविग�ायाः अ�च्छेदकसम्बन्धः | अ�ः इयं प्रति�योविग�ा शिभद्य�े 
सम�ायसम्बन्धेन | क0याः प्रति�योविग�ायाः शिभद्य�े इति� चे�् —इयं सम�ायसम्बन्धा�स्तिच्छन्ना प्रति�योविग�ा क0याः शिभन्ना इति� चे�् — 
कालिलकसम्बन्धेन रूपं �ायौ अस्ति0�, रूपाभा�ः नास्ति0� | कालिलकसम्बन्धेन �ायःु अविप अस्ति0�, रूपम्  अविप अस्ति0� | अ�ः यत्र 
कालिलकसम्बन्धः अ�च्छेदकः भ�ति�, �त्र रूपाभा�ः नास्ति0� | यत्र सम�ायसम्बन्ध0य अ�च्छेदकत्�म्  अस्ति0�, �त्र प्रति�योविग�ा शिभन्ना, 
इयं च कालिलकसम्बन्धा�स्तिच्छन्ना प्रति�योविग�ा शिभन्ना | 

अधुना 0मयE�े यत्र घटः भू�ले अस्ति0�, �त्र आधाराधेयभा�ः अस्ति0�; क0यतिच�्  ज्ञान0य वि�षयः नास्ति0� चेदविप आधाराधेयभा�ः अस्ति0� 
य�ोविC आधाराधेयभा�ः पदार्थंEसम्बद्धः न�ु ज्ञानसम्बद्धः | अ�च्छेदका�च्छेद्यभा�ः अविप �र्थंा— ज्ञा�ा नास्ति0� चेदविप ए�ादृशभा�ः 
भ�ति� | विकन्�ु वि�शेषणत्�ं �दा भ�ति� यदा क0यतिच�्  ज्ञान0य वि�षयो भ�ति� | अ�ः ज्ञा�ा नास्ति0� चे�् , अ�च्छेदका�च्छेद्यभा�ः अस्ति0� 
विकन्�ु वि�शेषणवि�शेष्यभा�ः नास्ति0� | के�लं �दामः य�्  प्रति�योविग�ा शिभद्य�े सम�ायसम्बन्ध0य अ�च्छेदक्त्�ेन, ��्  �ु वि�शेषणार्थं3 पयाEपं्त
नास्ति0� | सम�ायसम्बन्ध0य ज्ञानाभा�े अ�च्छेदकत्�ं भ�ति� विकन्�ु वि�शेषणत्�ं नास्ति0�; ज्ञानम्  अस्ति0� चे�् , अ�च्छेदकत्�म्  अविप अस्ति0�,
वि�शेषणत्�म्  अविप अस्ति0� | 

अगे्र, कुत्रतिच�्  सम�ायसम्बन्धः अ�च्छेदेकः, अन्यत्र संयोगसम्बन्धः अ�च्छेदः, �त्र सम्बन्ध0य प्रकारभेदा�्  शिभद्य�े | यर्थंा गन्धः 
सम�ायसम्बन्धेन पृशिर्थंव्याम् , अविप च घटः संयोगसम्बन्धेन भू�ले | अत्र पृशिर्थं�ी शिभद्य�े भू�ला�्  न के�लं गन्धघटभेदा�्  अविप �ु 
सम�ायसम्बन्ध-संयोगसम्बन्धभेदा�्  | सम�ायसम्बन्धः अस्ति0� पृशिर्थंव्यां, संयोगसम्बन्धः अस्ति0� भू�ले; सम�ायसम्बन्ध0य 
प्रकारभेदा�्  वि�शेषणत्�ं अस्ति0� |  

विकन्�ु अगे्र, गन्धः सम�ायसम्बन्धेन पृशिर्थंव्यां, शतै्यं सम�ायसम्बन्धेन जले | उभयत्र सम�ायसम्बन्धः; अविप च �कE सङ्ग्रCग्रन्रे्थं उच्य�े 
य�्  सम�ायः इति� पदार्थंEः एक ए� | एक ए� इति� चे�् , गन्धः शतै्यं च यद्यविप शिभन्नं, विकन्�ु गन्धः च शतै्यं च समानसम�ायसम्बन्धेन 
0�0य आधार ेयकु्तम्  | अत्र सम0या व्यतु्पन्ना | सम�ायसम्बन्धः स�Eत्र समानः इति� चे�् , यत्र दे्व �0�ू सम�ायसम्बन्धेन यकेु्त, करं्थं �ा 
सम्बन्धभेदा�्  शिभदे्य� ? अत्र प्राचीननयैातियकैः उच्य�े य�्  यर्थंा अकाशः एक ए�, �र्थंाविप उपातिधभेदा�्  नाम देशभेदा�्  शिभन्नः 
(p. 34) | उत्तर0यां विदशिश, दतिFण0यां विदशिश), �र्थं�ै अत्र गन्धयकु्तसम�ायः, शतै्ययकु्तसम�ायः इत्यनेन भेदः साध्य�े | विकन्�ु अन्�े �ा��्  
सन्�ोषजनकं नासी�्  इति� भाति� य�ोविC नव्यनयैातियकैः सम�ायः एक ए� इति� सिसद्धान्�ः त्यक्तः | 

अगे्र वि�शेषः | वि�शेषः वि�शेषणं भ�ति� �ा ? भ�ति� आं, विकन्�ु के�लं परमाणोः, अविप च के�लं ज्ञानसन्दभj | को विप न जानाति� चे�्  
वि�शेषणत्�ं नास्ति0�, अविप च परमाणुः इति� वि�षयो नासिस� चे�्, वि�शेष0य प्रसङ्गः नास्ति0� | 

ए�दर्थं3 स�3 वि�तिचन्त्य, अस्ति0मन्  करपते्र बालक0य दृdान्�ा�सर,े पञ्च वि�शेषणाविन दत्ताविन | बालके औन्नत्यम्  इति� गणुः, बालकत्�म्  इति� 
जाति�ः, धनम्  इति� द्रव्यं, ले:न-विvया इति� कमE, घटाभा�ः इति� अभा�ः | पञ्चशिभः बालकः वि�शिशष्य�े अ�ः वि�शेषणपञ्चकम्  अस्ति0� | 
सम�ाय0य च वि�शेष0य च कुत्रतिच�्  वि�शेषणत्�ं वि�द्य�े; अत्र पृर्थंक्तया प्रति�पाविद�ं य�ोविC �योः वि�शेषणार्थं3 विनकषः इ�ोऽविप विनयविम�ः |  
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