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પાણિનીય વ્યાકરિમાાં સાંજ્ઞાઓ અને તેમની ઉપયોણિતા 
ડૉ .અમતૃા વી .દેસાઈ 

 

વસં્કૃત બાાન  ંવભગ્ર વ્માકયણ અલા ભાટે અચામય ાણણનનએ “ષ્ટાધ્મામી” નાભનો ગ્રન્થ રખ્મો છે .

અ ગ્રન્થ વસં્કૃતભા ંછે ને સતૂ્રળૈરીથી રખામેરો છે .એક અંદાજ મ જફ એભના અ ગ્રન્થભાં  3996 સતૂ્રો છે.1 

જે ળૈરીએ અ ગ્રન્થ રખામેરો છે એ સતૂ્રળૈરીભા ંકેટરીક નલળેતાઓ યશરેી છે ,તે ફતાલતા ંજણાલાય  ંછે કે  –  

स्वल्ऩाऺरमसन्ददग्धं सारवद् ववश्वतोमुखम ्। 
अस्तोभमनवद्यश्च सूत्र ंसूत्रववदो ववदु्  ।। 

થાયત ્મ ક નલમન  ંપ્રનતાદન કયલા રખામેરા એ સતૂ્રો સ્લલ્ાક્ષય  ,વદંદગ્ધ  ,નલશ્વતોમ ખ  ,
સ્તોબ ને નલદ્ય શોમ છે  .અભ સતૂ્ર એ લ્ાક્ષય શોલાથી તે ળૈરીભા ંરખામેર ગ્રન્થભા ંરાઘલ 
અભેે વધામ છે .લૈમાકયણ ાણણનનને ણ રાઘલ નપ્રમ છે; ને એ ભાટે જ તેભણે વસં્કૃતન  ંવ્માકયણ 
રખલા ભાટે અ સતૂ્રળૈરી નાલી છે  .અ રાઘલ કયી અનાયી સતૂ્ર ળૈરીભા ંણ શજ  લધાયે રાઘલ 
વાધી ળકામ એ ભાટે એભણે ફીજી કેટરીક પ્રય ક્તતઓ ણ જભાલી છે .જેભકે ન વનૃિની પ્રય ક્તત , 
 

પ્રત્માશાયની પ્રય ક્તત; દયબાા સતૂ્રો; ગણાઠ લગેયે  .અ ફધાના ઉમોગથી ાણણનીમ વ્માકયણ ખફૂ 
જ ઓછા કદભા ંવભાપ્ત થય  ંછે .અ જ યંયાભા ંતેભણે નેક વજં્ઞીઓનો એક વાથે ફોધ કયાલી અે 
તેલી વજં્ઞાઓનો ણ ોતાના વભગ્ર વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંછૂટથી ઉમોગ કમો છે  .અલી વજં્ઞાઓ ૈકી 
નતઙન્તદની રૂનવદ્ધિ ભાટે ઉમોગી વજં્ઞાઓનો ભ્માવ કયલાનો શીં ઉક્રભ છે. 
 

જેનાથી કોઈ લસ્ત  ન  ંજ્ઞાન થામ તેને „વજં્ઞા‟  કશે  છે  .संऻायते अनया सा संऻा ।  વજં્ઞા ળબ્દના 
ઉચ્ચાયણથી ચાશરે વ્મક્તત કે લસ્ત  ની વાથેનો વ્મલશાય વયતાથી વંન્ન થઈ ળકે છે  .લી ,અલા 
વજં્ઞા ળબ્દના પ્રમોગથી વ્મલશાયભા ંરાઘલ ણ કશ ેછે  .અથી પ્રાચીન ગ્રન્થોભા ંણ રાઘલ અણલા 
ભાટે વજં્ઞાનો પ્રમોગ કયલા ઉય બાય મકૂામો છે  .માસ્કાચામે દચત ષ્ટમ=નાભ  ,અખ્માત  ,ઉવગય 
ને નનાતની ચચાયભા ંરખ્ય  છે કે “ળબ્દો વ્માક (નનત્મ )શોઈને ,રોકભા ંવ્મલશાયાથે ળબ્દોની „વજં્ઞા‟ 
કયલાભાં અલી  છે.”2 લી  ,ઘણા  જ  ટૂંકા  યસ્તે  યસ્યનો  વ્મલશાય  નવિ  થઈ  ળકે  ,એ  ભાટે  રોકભાં „વજં્ઞા‟ 
કયામ  છે  ,એભ  સચૂલતી  ऱध्वथ ंहह संऻाकरणम ्।  એલી ઉક્તત ા  .1-2-27 સતૂ્ર ઉયના બાષ્મભા ંણ 

                                                 
1 त्रीणी सूत्रसहस्त्राणण तथा नवशतानन च । 
  षष्णवनति च सूत्राणां ऩाणणनन् कृतवादस्वयम ्।। (कस्यावऩ)  
2 अणीयस््वाच्च शब्देन संऻाकरणम,् व्यवहाराथ ंऱोके ।। -ननरुक्तम ्(दगुािचायिकृतीकासमेतम)्, 
  आनददाश्रमसंस्करण, ऩूना; (भा. 1) 
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પ્રનવદ્ધિ છે  .તજંણરએ „महाभाष्य‟ભા ંજણાવ્ય  ંછે તેભ વજં્ઞા એક શોમ છે ને તે નેક વજં્ઞાઓની 
પ્રતીનત કયાલે છે.3 અથ ણ સ્લાબાનલક યીતે જ વજં્ઞાઓના પ્રમોગથી રાઘલનવદ્ધિ થામ છે. 
 

વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંાણણનનએ જે ડ્નલધસતૂ્રો 4 યચ્મા ંછે  ,તેભા ંકેટરાક નલધાનો કયલાના ઈયાદાથી 
નલનધસતૂ્રો યચ્મા ંછે; તો લી ,કોઈક લાય વ્માકયણ ળાસ્ત્રની તાનંત્રક વ્મલસ્થા ગોઠલલાના ઈયાદે કેટરાક 
દયબાા સતૂ્રો યચ્મા ંછે; ત્મા ંજ ોતે લાયેરી વજં્ઞાઓની વભજ અલા તેઓએ વજં્ઞા સતૂ્રો ણ યચ્મા ં
છે .અ વજં્ઞાસતૂ્રોભા ંાણણનનએ ક્યાયેક લણો  ,ક્યાયેક પ્રત્મમો ને ક્યાયેક ળબ્દ સ્લરૂો ભાટે જ દી -જ દી 
વજં્ઞાઓ પ્રમોજી છે  .વાભાન્મ યીતે રોકવ્મલશાયભા ંણ દયેક દાથયને જે -તે વજં્ઞા અલાભા ંઅલતી 
શોમ છે .ને એના ઉચ્ચાયણ થકી તે દાથયને નલળે વ્મલશાય કયલાભા ંઅલતો શોમ છે .જેભકે ,वारर = 
व आ र ्इ – અ ધ્લનનઓથી ફનેર „वारर‟ વજં્ઞા કે નાભ ઉચ્ચાયલાથી અણી વભક્ષ નદી લગેયે સ્થે 
લશતેો પ્રાણીની તષૃ્ણા વતંોતો પ્રલાશી દાથય ઉક્સ્થત થામ છે  .એ વજં્ઞાના વ્મલશાયથી દાથયની 
અ-રે કયી ભાનલીમ વ્મલશાય વંન્ન કયલાભા ંઅલે છે  .એ જ યીતે  ,અ ાણણનીમ વ્માકયણળાસ્ત્રભા ં
ોતે સ્લીકાયેરી કેટરીક વજં્ઞાઓના ઉચ્ચાયણથી મ ક નનનિત વજં્ઞીઓની ઉક્સ્થનત થામ છે ને તેભને 
રગતો વ્માકયણળાસ્ત્રીમ વ્મલશાય વમં્ન્ન કયલાભા ંઅલે છે. 
 

(1) ાણણનન પ્રય તત વજં્ઞાઓઃ 
ાણણનનએ „ષ્ટાધ્મામી‟ભાં  જે  કેટરીક  વજં્ઞાઓ  પ્રમોજી  છે; તેભની વખં્મા ફાફતે અધ નનક નલદ્વાનોભા ં
નલનલધ ભતો પ્રલતે છે .કેટરાક નલદ્વાનોના ભતે અલી વજં્ઞાઓ વો થી લધ  છે  .તો ફીજા કેટરાક નલદ્વાનો 
વો થી ઓછી વજં્ઞાઓ ભાને છે. પ્રો. કે .લી. ભ્મકંયના ભતે ષ્ટાધ્મામીભા ંવો વજં્ઞાઓ પ્રમોજાઈ છે  .અ 
એક વો વજં્ઞાઓને તેભણે ાચં નલબાગભા ંલશેંચી છે.5 જેભકે- 
(૨) વ્માખ્માત વજં્ઞાઓઃ  -થાયત ્જેભની વ્માખ્મા ાણણનનએ અી નથી  ,યંત   વીધો જ તેભનો 
પ્રમોગ કમો છે  .દા.ત  .પ્રથભા  ,દ્ધદ્વતીમા લગેયે  .અલી વ્માખ્માત વજં્ઞાઓ લૂાયચામોના ગ્રથંભાથંી 
રેલાભા ંઅલી શળ;ે એભ ભનામ છે. 
(૩) વગં્રાશક વજં્ઞાઓઃ થાયત ્જે મ ક ધ્લનનશે્રણીઓનો વગં્રશ સચૂલનાયી છે .દા.ત .તદ્ધિત ,કૃત ્લગેયે .
અલી વજં્ઞાઓ ોતાનાભા ંનેક ળબ્દોને (=ધ્લનનશ્રેણીઓન ે)વભાલી યાખે છે . 
(૪) થયવજં્ઞાઓઃ થાયત ્વજં્ઞા ળબ્દના ોતાના મૌણગક થય લડે વજં્ઞાઓનો ફોધ કયાલી અે એલી .અ 

વજં્ઞાઓભા ંકભયપ્રલચનીમ ,વલયનાભ લગેયેનો વભાલેળ થામ છે .અલી વજં્ઞાઓ તે વજં્ઞાઓના ોતાના ળબ્દાથય 

                                                 
3 तेन मदयामहे – यया प्र्याय्यदते सा संऻा, ये प्रतीयदते ते संज्ञऻन इनत ।। - महाभाष्यम,् सं. आचायि मधुसूदन प्रसाद, प्रका.  
 चौखम्बा ववद्याभवन, वाराणसी, सन ्1978, संस्करण द्ववतीय;ऩ.ृ 213. 
4 संऻा च ऩररभाषा च ववधधननियम एव च । 
 अइनतदेशोडधधकारश्च षड्ववधं सूत्रमुच्यते ।। - (ऩरम्ऩराम्प्रससद्धधरस््यस्य श्ऱोकस्य)  
5 व्याकरण महाभाष्यम ्(मराठी अनुवाद) (प्रस्तावना खण्ड) भाग-7; सं. ऩं. काशीनाथ वासुदेव शास्त्री अभ्यंकर, देक्कन कोऱेज,  

 ऩूना् सन ्1954 ऩ.ृ 163-164. 
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મ જફની  નનધાયદયત  કયી  અલાની  ણ  મોગ્મતા  ધયાલતી  શોમ  છે  .જેભકે „કભયપ્રલચનીમ‟6  એ  વજં્ઞા  કભયને  
કશનેાયા એલા  વજં્ઞીઓનો=प्रनत, अनु  લગેયેનો ,ફોધ કયાલે છે  .જો કે અ નલધાનને ચોક્કવ યીતે લગી 
યશી ળકામ એભ નથી  .શીં કેટરીક છૂટછાટો ણ રેલાઈ છે  ).પ્રત્મમ કે ળબ્દાળંાદદની વજં્ઞાઓઃ અલી 
વજં્ઞાઓ ળબ્દ કે પ્રત્મમોના અંળની ઓક ભાટેની વજં્ઞાઓ શોમ છે  .દા.ત  .વાલયધાત  ક  ,અધયધાત  ક 
લગેયે; ને છેલ્રે 

(5 )  રાઘલ ણૂય વજં્ઞાઓઃ – અ વજં્ઞાઓ ટૂંક  ળયીય ધયાલનાયી શોમ છે  .દા.ત .हि, धु, धध, भ  લગેયે .અ 

એકાક્ષયી વજં્ઞાઓ છે; ને એભના ઉચ્ચાય થકી નેક વજં્ઞીઓનો ફોધ કયી ળકામ છે. 
અ ઉયાન્ત ાણણનીમ વ્માકયણભા ંજે વજં્ઞાઓનો પ્રમોગ થમો છે ; તે ફધી વજં્ઞાઓને એક ન્મ યીતે 
ણ નલબાજજત કયલાભા ંઅલે છે  .જેભકે કૃનત્રભ ને કૃનત્રભ  .એટરે કે જે ાણણનીમ વ્માકયણ ભાટે જ 
ફનાલલાભા ંઅલી છે ને ત્મા ંજ લયામ છે  ,તેલી કૃનત્રભ વજં્ઞાઓ ને કૃનત્રભ થાયત ્જે 
રોકવ્મલશાયભા ંણ વજં્ઞા તયીકે પ્રમોજામ છે ,તે. 
 

ઉય જોય  ંતેભ રોકવ્મલશાયને ભાટે લૈનશ્વક દાથોની ણ વજં્ઞાઓ યાખલાભા ંઅલી છે  .અ યીતના 
વજં્ઞા ળબ્દો= નાભ ળબ્દોના ઉચ્ચાયણથી ભાનલ વ્મલશાય ચારે છે  .જેભકે अन्ग्न એભ કશતેા ંતે વજં્ઞા 
ળબ્દ કે નાભ ળબ્દથી ઉષ્ણત્લનલનળષ્ટ  ,યવોડાભા ંદ્દષ્ષ્ટગોચય થતો  ,કલલા ભાટે ઉમોગી એલો દાથય 
સણૂચત ફને છે; ને તેના વદંબયભા ંવ્મલશાય કયામ છે. 
 

ાણણનીમ વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંએક ફાજ  રોકપ્રનવિ અલા વજં્ઞા ળબ્દો =નાભળબ્દોનો મત્ર તત્ર પ્રમોગ થમો 
છે ,તો ફીજી ફાજ  વ્માકયણળાસ્ત્ર ેોતે ોતાના જરૂયી એલા ંકેટરાકં કામોની નવદ્ધિ ભાટે કેટરીક વજં્ઞાઓ 
ફનાલી છે; ને એ વજં્ઞાનો ણ મત્ર તત્ર પ્રમોગ કયલાભા ંઅવ્મો છે  .અભ જેભ રોકભા ંકેટરાક વજં્ઞા 
ળબ્દો પ્રચણરત છે ,તેભ ાણણનીમ વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંણ કેટરાક વજં્ઞા ળબ્દો પ્રચણરત છે  .યંત   રોકભા ં
ને વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંપયક એ છે કે રોકભા ંજમા ં „अन्ग्न‟ એભ  કશતેાં अ, ग,् न,् इ જેલો  ધ્લનન  ભાત્ર  

સણૂચત  થામ  છે( .એટરે  કે  ાણણનીમ  વ્માકયણભાં જમાયે  એભ  કશલેામ કેઃ „अग्ने् ढक् । ‟ ત્માયે વાબંનાયી 
વ્મક્તત अ, ग,् न,् इ = अन्ग्न એવ  ંધ્લન્માત્ભક રૂ રઈને તેનાથી ढक् પ્રત્મમ કયે છેઃ अन्ग्न + ढक् એભ.     
 
અ  યીતે  સ્ષ્ટ  થય  ંકે  વ્માકયણળાસ્ત્રભાં ળબ્દના  ઉચ્ચાયણથી  ળબ્દન  ંોતાન  ંસ્લરૂ  ગશૃીત  થામ  છે; જગત ્
ભા ંયશરેો કોઈ દાથય નલળે ગશૃીત થતો નથી  .રફિ  ,અ ક્સ્થનત ાણણનીમ વ્માકયણળાસ્ત્રભા ં
લયામેરા ંફધા ળબ્દોને ભાટે નથી  .સતૂ્રકાયે स्वं रूऩं शब्दस्याशब्दसंऻा ।  ા  .1.1.67 સતૂ્રથી અ અંગે 

ભાગયદળયન રૂ ં  ાડ્  ંછે .અ સતૂ્રભા ંજણાવ્મા પ્રભાણે ાણણનીમ વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંળબ્દન  ંોતાન  ંરૂ એટરે 
કે તે ળબ્દભા ંચોક્કવ ક્રભે લયામેરા લણોને વજં્ઞી તયીકે રેલાના છે ને ળબ્દ ોતે વજં્ઞા છે એભ વભજલાન  ં
                                                 
6  कमपं्रवचनीया्  । ऩा.सू.1-4-83 ઉયના ંબાષ્મભા ંઅ વજં્ઞાને ન્લથય જાશયે કયી છે. દ્રષ્ટવ્મ – “ककमथ ंमहती संऻा कियते ?” 

अदवथिसंऻा यथा ववऻायेत – महाभाष्यम ् –सं. ऩंडडत वेदव्रत, प्रका. हरयाणा संस्थान, भज्जर (रोहतक) सन ् – 1963, द्ववतीय  

भाग; ऩ.ृ 456 
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છે .અથી „अन्ग्न‟ એભ કશતેા ંअ, ग,् न,् इ એલી લણોની ન લૂી વજં્ઞી તયીકે ઉક્સ્થત યશળેે ને અ 
વજં્ઞી ઉય કામય થળે  .યન્ત   અ સતૂ્રભા ંઅલતા ં शब्दसंऻा દથી એભ સ્ષ્ટ કય ું છે કે અ 
વ્માકયણળાસ્ત્રભા ંલયામેરી गुण, वदृ्धध, िी, धु, भ લગેયે વજં્ઞાઓ ભાટે ળબ્દન  ંોતાન  ંરૂ વજં્ઞી તયીકે 
રેલાત   ંનથી .યન્ત   વ્માયણળાસ્ત્ર ેોતે गुण લગેયે વજં્ઞાઓની (તે તે વજં્ઞાસતૂ્રભાં )જે વજં્ઞીઓ જાશયે કયી 
યશી છે  ,તે રેલામ છે  .જેભકે  ,वदृ्धधयिस्याचामाहदरतद् वदृ्धम ्। ા  .1-1-71 સતૂ્રભા ં „वदृ्धध‟ એ 
વજં્ઞાલાચક દ છે  .અથી શીં वदृ्धध એભ  કશતેાં  व ्ऋ द् ध ्इ એલી  લણાયન  લૂીથી  નલનળષ્ટ  ળબ્દ  

સ્લરૂન  ંકે લધલા રૂ કોઈ દક્રમા કે ઘટનાન  ંગ્રશણ થત  ંનથી .ફલ્કે ાણણનન એ वदृ्धधरादैच ्। ા  .1-1-1 એ 

વજં્ઞાસતૂ્રભા ંજેભની વદૃ્ધિ વજં્ઞા કયી છે ,તેલા आ, ऐ, औ એ ત્રણ વજં્ઞીઓન  ંગ્રશણ કયલાન  ંયશ ેછે. 
 

અભ ,રોકવ્મલશાયભા ંજે તે દાથય ભાટે લયાતા ંળબ્દો ભાટે ને ાણણનીમ વ્માકયણ ળાસ્ત્ર ેોતાની 
માનંત્રક વ્મલસ્થાને ચરાલલા વાર  સચૂલેરા વજં્ઞા ળબ્દો ભાટે ફે જ દી જ દી વ્મલસ્થાઓ છે ; એ ધ્માન 
યાખવ  ંજોઈએ. 
 


