
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   

[Author: Dr. Amrutlal V. Desai] [Subject: Sanskrit]        
Vol. 5, Issue: 1, January: 2017 

 (IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 
 

34  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal                                    www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 
 
 

‘घ’ु સજં્ 
 

ડૉ .અ�તૃલ્લ વી .દ�સ્ઈ 

�યા�યાતા, 

મ�હલા આ�્ર્  કલલે, મકતી�રુા, �હ�મતનગર  
 

��ૂ ાર પા�ણિનએ પાચં ઉપદ�શક પૈ � ધા�પુાઠ નામના ઉપદ�શમા ંभ ू વગલર�  �ટલા  �વિનઓનક એમના 

અથરની ્ાથલ પાઠ  યય  લ અનલ આ  ધાનલ भवूादयो धातवः । પા. 1.3.1 એ ��ૂથી ‘ધા�’ુ એવી ્જંા આપી 

 લ. એટલલ પા�ણનીય અ�ટા�યાયીમા ં �યા ં �યા ં ધા� ુ શ�દ વપરાય, �યા ં �યા ંઆ ધા�પુાઠમા ં પ�ઠત भ ू
વગલર�નક  કધ થાય  લ. � આ ધા� ુ્ જંા પામલલક ્ દુાય  લ, તલમાનંા  �ટલા  ચક�્ ધા�ઓુ�ુ ંલાઘવ 

�ણૂરર�તલ  હણ  ર� શ ાય, એ માટ� ઉદા�, અ�દુા�, �વ�રત, �ઙ�,્ �ઞ�,્ અ�દુા�લ�,્ ઉદા�લ� ્�વા િવિશ�ટ 

િવભાગક પણ  ��યા  લ, અનલ એ �ારા એ  ા�ુ આ�મનલપદ – પર�મૈપદ �યવ�થા અનલ  ી�  ા�ુ 

��યયિવિધ એમ  લ  ાયય�ુ ંિવધાન  �ુ�  લ. આ ઉપરાતં ધા�પુાઠમા ંિવ�ભ� ત �લ ઉપદ�શ પામલલા  �ટલા ં 

�વ�પગત ઐ� ધરાવતા ધા�ઓુની ‘घु’ ્જંા પણ  ર�  લ; અનલ તલ �ારા અનલ   ાયય િ્� થઈ શ �, એ�ુ ં
ત�� ગકઠ��ુ ં લ. 
 
અ�ટા�યાયીના �થમ અ�યાયના �થમપાદમા ંમા� એ  ે ��ૂ �ારા ‘घु’ ્જંા�ુ ં િવધાન  રવામા ંઆ��ુ ં
 લ. આ ્જંાના � ્જંીઓ  લ, તલ ધા�ઓુ હકવાથી આ ્જંાનલ આપણલ ધા� ુ કધ   ્જંા  હ� શ �એ. આ 

્જંા�ુ ંિવધાય ��ૂ दाधा�वदाप ्। પા. 1.1.19  લ. આ ��ૂથી ્મ  ધા�મુાથંી ઉપલ�ધ दा �પવાળા અનલ 

धा �પવાળા ધા�ઓુની ‘घ’ु ્જંા  રવામા ંઆવી  લ, આથી તલ તલ  ાયયનક િવિધ  તાવતી વખતલ મા� એ  

નાન ડ� ‘�’ુ ્જંા ઉ ચારવાની રહ�  લ, અનલ એ ્જંાથી ્જંીઓનક  કધ થઈ ેતક હકવાથી લાઘવ�વૂર  
 ાયરિ્સ� �ચૂવી શ ાય  લ. 
 
પા�ણનીય ધા�પુાઠમા ંેકતા ંેણાય  લ  � दा એ�ુ ં�વ�પ ધરાવાત �ુલ   ધા�ઓુ  લ. �મ �,  
(1) डुदाञ ्दाने (जहुो�या�दगण) 
(2) दाण ्दाने (�वा�दगण) 
(3) दोडवख�डने (�दवा�दगण) 
(4) देङ  रणे (�वा�दगण) 
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(5) दाप ्लवने (अदा�दगण) 
(6) दैप ्शोधने (�वा�दगण) 
 
धा એ�ુ ં�વ�પ ધરાવતા ધા�ઓુની ્�ંયા મા�  લ ે  લ �મ �- 

(1) डुधाञ ्धा णपोषणयोः । (जहुो�या�दगण) 

(2) धेट पाने (�वा�दगण) । 
 
આમ, ્મ  ધા�પુાઠમા ંदा �વ�પવાળા   અ धा �વ�પવાળા  લ – એમ �ુલ આઠ ધા�ઓુ  લ. હવલ આ પૈ � 

दा �વ�પના दाप ्અનલ दैप ्એવા �  લ ધા�ઓુ  લ, તલમની ‘घ’ु ્જંા અભી�ટ ન હકવાથી, તલમનક ્માવલશ 

‘घ’ु ્જંામા ંન  રવક; એવા ઈરાદાથી ��ૂ ાર� ઉ�ત્જંા��ૂમા ંअदाप ् એ�ુ ંપદ  �ૂુ ં લ. આથી, હવલ �પ�ટ 

થાય  લ  � ધા�પુાઠમા ંઆવતા दा �પવાળા – ચાર અનલ धा �પવાળ  લ-એમ �ુલ   ધા�ઓુની ‘घ’ु ્જંા 
 રવા માટ� ઉ�ત ��ૂ રચવામા ંઆ��ુ ં લ. અહ� એ  હ�વાની ભા�યલ ે ે�ર  લ  � ‘�’ુ ્જંા માટ� ��ૂ ાર� 
 કઈ ચક�્ િનિમ�  � શરત દશારવી નથી. એથી ઉપ�ુર�ત   ધા�ઓુની દર�  �થળલ ‘�’ુ ્જંા  ાયમ રહ� 
 લ. આથી �પિ્સ� દર�યાન �યાર� �યાર� ‘�’ુ ્જંા�ુ ંંળ �ા�ત  રવાનક અવ્ર આવલ, �યાર� દર�  �થળલ 
‘�’ુ ્જંાનક લાભ લઈ શ ાશલ. 
 
��ૂ ાર� અહ� ્જંી તર� � ‘दाधा’ એ�ુ ં� પદ વાપ�ુ�  લ; તલ પદમા ં�कृ�त એવક એ  વધારાનક શ�દ ઉમલરવક 

ેકઈએ, એવી વાિત�  ાર  ા�યાયનલ ભલામણ  ર�  લ. એ ભલામણના અ�ુ્ ધંાનમા ં ભા�ય ાર પતંે �લ 

એના �ણુ-દકષની  �ટલી  ચચાર  ર�  લ. ભા�ય ાર ેમાવલ  લ તલમ आ�व પામલલા दा �પ અનલ धा �પની ્જંા 

 હ�  લ, એટલલ ધા�પુાઠમા ંપ�ઠત એવા ઉપરના આઠ ધા�ઓુ પૈ � दो �વા ધા�ઓુ �યાર� आ�व પામશલ, 

�યાર� ે घु ્જં   ની શ શલ. પર�� ુ�યાર� વ���ુ�થિત એ  લ  � ઘણા ં ધા ં ાયય એવા ં લ  � ‘�’ુ ્જંા થ � 

િ્�  રવામા ંઆ�યા ં લ; પર�� ુ�યા ંઉ�ત ધા�ઓુ दा – धा એવા આ�વ�તૂ �વ�પમા ંનથી. �મ �- ��णदयते ।  અહ� 

� + �न + दे + अ + ते એમ दे શ�દ�પ  લ  � �ની � ુ્જંા થાય, તલ અભી�ટ  લ;  તા ંતલ આ�વ�તૂ નથી. 

અથાર� ્અહ� ‘दे’ એ�ુ ં�પ  લ; ‘दा’ એ�ુ ં�પ નથી. 
 
આ ��થિતમા ંવાિત�  ાર �ચૂવલ  લ તલમ �कृ�त એ�ુ ંપદ ઉમલર�નલ ��ૂમા ંदाधा�कृतयः એમ રાખી�ુ.ં અનલ એનક 

અથર दा-धा ની ��ૃિતઓની � ુ્જંા થાય  લ, એમ લઈ�ુ,ં તક ઉપરની ્મ�યા રહ�શલ નહ�. પર�� ુઆ ર�તલ 

અથર  રવા ેતા ંએ  શ ંા એવી થાય  લ  � दा धा ��ૃિતમા ં મરધારય ્મા્ માનવક (એટલલ  � दाधाः चामू 

�कृतयः એમ  મરધારય ્માે  ુે  નક િવ હ  રવક અનલ તલ  ુે   અથર લલવક)  � ષ�ઠ� ત���ુુષ ્મા્ 

માનવક (એટલલ  � दाधा ं �कृतयः એમ ષ�ઠ� ત���ુુષ ્મા્  ુે  નક િવ હ  રવક અનલ તલ  ુે  નક અથર 
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લલવક ?) ેક  મરધારય ્મા્ લઈએ તક दाधा ��ૃિતઓ એવક અથર થતા ંઅના�વ�તૂ ‘दाधा’ ની ે �ુ્ જંા 

થઈ શ ાશલ, આ�વ�તૂની થશલ નહ�. 
 
આ ��થિતમા ંભા�ય ાર �ચૂવલ  લ તલમ અહ�  મરધારય  � ષ�ઠ� ત���ુુષ એ �યનક �યકગ ન માનીનલ, �कृ�त 

એવા શ�દનક �વત�ં પાઠ  ર��ુ ંઅનલ दा-धाની � ુ્જંા થાય  લ તલમે તલમની ��ૃિતઓની પણ � ુ્જંા 

થાય  લ, એવક અથર  ર��ુ.ં આમ ��ૃિત  હણ  રવાથી ે�ર� એવી  ધી �પ�ટતાઓ થઈ �ય  લ.  
 
વાિત�  ાર� �ચૂવલલા ��ૃિત હણના ��તાવનક �વી ાર ન  રતા ં ભા�ય ાર એ  અ�ય ઉપાય તરં પણ 

આપ�ુ ં�યાન દકર�  લ. તલ એ  � અહ� �कृ�त એવા શ�દ�ુ ં હણ  ર�ુ ંે�ર� નથી.  �મ � ईदतूौ च स�त�यथ� । 

પા. 1.1.18 ��ૂમાથંી अथर એવા પદની અહ� અ��ુિૃ� થાય  લ. તલથી એવક ��ૂાથર લઈ�ુ ં � दा અનલ धा ના 

અથરવાચ  શ�દ�પકની ‘घ’ु ્જંા થાય  લ; પર�� ુઆમ  રવા ેતા ં ा,  ास,् दास ्વગલર� ધા��ુપક  � � दा – धा 

ના અથર �વક ે અથર ધરાવલ  લ- ની પણ � ુ્જંા થવા આવલ,  � � ઈ�ટ નથી; એમ અિત�યા��ત દકષ 

ેકઈનલ ંર� પા� ં��ૃિત શ�દ�ુ ં હણ  ર�ુ ંેકઈએ, એવા િનણરય ઉપર પહહચલ  લ. 
 
અનલ  લ�લલ ભા�ય ાર ��ૂ ારની રચનાનલ અખડં રાખવાનલ માટ� ��ૃિત હણની આવ�ય તા ન ાર�  ાઢ�  લ. 

ભા�ય ાર ેણાવલ  લ તલમ ��ૃિત શ�દ�ુ ં હણ  રવાની ે�ર એટલા માટ� નથી  � અહ� ��ૃિત એ શ�દ�ુ ં

 હણ  ર�નલ � અના�વ�તૂકમા ં= શીદથરમા ં��ૃિત હણ થ � ‘�’ુ ્જંા િ્�  રવામા ંઆવલ  લ, એમ  હક 

 ક; તલ �યાે ી નથી. હ � તમા ંતક हा, भा વગલર� ધા�ઓુ�ુ ં હણ થાય એટલા માટ� અહ�  ર�ુ ંહકય, તક 

�कृ�त શ�દ�ુ ં હણ  ર�ુ ંેકઈએ; એમ  હ� �થમ તક ભા�ય ાર� ��ૃિત  હણ�ુ ં�યકેન ે  દલી ના��ુ ં

 લ. અનલ એ ર�તલ થકડ�વાર માટ� આ આખીય ચચારમા ં��णमयते �વા �યકગકની િ્સ� માટ� ��ૃિત  હણની 

આવ�ય તા  લ; એ�ુ ં �રુવાર  રવા �ય�ન  યય  લ. પર�� ુઆમ  રવા ેતા ં��त�मनो�त �વામા ંપણ 
ન�વની �ા��ત થાય  લ- એમ  હ� ��ૃિત�ુ ં હણ  રવાની આખી વાત પડતી   ૂ� ��ૂ ાર� �  �ુ ં લ; તલ ે 

 રા ર  લ; એ�ુ ં્માધાન આ��ુ ં લ. 
 
પા�ણનીય અ�ટા�યાયીમા ં ‘घु’ ્જંાથી �  �ટલા ં ંળક �ચૂવાયા ં લ, તલમનલ �ણ � ારમા ંવહ�ચી શ ાય 
એમ  લ. �મ �- 

(1) વણરિવ ાર/વણરપ�રવતરન્ ‘ध’ु ્જંાનક િનદનશ  ર�નલ ધા�નુી �વૂર આવતા ઉપ્ગરમા ં વણરિવ ાર  � 

વણરપ�રવતરનનક િવિધ ��ૂ ાર� આ�યક  લ. �મ �, नेगरदनदपतपदधुमााय�त...�चनो�तदेि�धषु च । પા. 8-4-

17 અથાર� ્ઉપ્ગરમા ં��થત એવા  કઈ િનિમ� (એટલલ  �   ् � ष)् થી પરમા ંઆવલલા ‘�न’ ના ન ારનલ ‘ण’ 
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 ાર આદ�શ થાય  લ; ેક આ �न (=ઉપ્ગર) नद, नट, पत, पद, घ ु્જં  ધા�ઓુની �વૂરમા ંઆવલલ હકય 

તક. આથી, � + �न + ददा�त �વા ં�થળકમા ંઉપ્ગર�થ न નલ ण થતા ં��णददा�त �વા �યકગક થાય  લ. 
(2) ��ગ   ાયય્- 

( ) ‘घु’ ્જંાનક િનદનશ  ર�નલ તલ �ારા � અનલ  ��ગ   ાયય ્પં� થાય  લ તલમા,ં  

(1) ‘�’ુ ્જં  કગમા ં �ાર�  ‘ई’ તક �ાર�  ‘ए’ વણરનક આદ�શ �ચૂ�યક  લ. �મ � આદ�શ�ુ ં ��ૂ  લ્ 

घुमााथागापाजहा�तसां ह�ल । પા. 6.4.66 
 
આ ��ૂથી હલા�દ �कत,् �ङत ्આધરધા� ુ ��યય પરમા ંહકય તક તલ ‘घु’ ્જં  કગનલ ‘ई’ આદ�શ થાય  લ. 

આથી, હવલ दा + यक् + ते �વા ં�થળકમા ંदा કગનલ ई થતા ંद�यते એ�ુ ં�પ િ્� થાય  લ. એ ે ર�તલ एि�लर�ङ । 

પા. 6.4.67 ��ૂ �ારા एका  આદ�શ  હ�વામા ંઆ�યક  . આ ��ૂ �ારા �लङ ��યય  � � આધરધા� ુ અનલ 

�कत,् �ङत ्હકય, તક તલ પરમા ંરહ�તા ં‘दा’ કગનલ ए�व થાય  લ. આથી, दा + लङ > त,् दा + यासुट > यास ्सूट > स ्

+ त ्એ ��થિતમા ં‘दा’ કગનલ ए�व થતા ંदेयात ्�વા ં�પકની િ્સ� થાય  લ.  
 
(ખ) આ પ � घु ્જં  ધા�ઓુના એવા કગનલ  � �ની અ�યા્ ્જંા પણ હકય, �યા ંએ  ્ાથલ ए�व અનલ 

अ�यासलोप એમ  લ િવિધ  હ�વામા ંઆ�યા  લ. �મ � �वसो ेदधाव�यासलोपपच । પા. 6.4.119 અથાર� ્�ह અનલ �ङत ्

્ાવરધા� ુ પરમા ંહકય, �યાર� घ ु્જં  ધા�ઓુના અ�યા્નક લકપ અનલ  ા � રહ�લા કશમા ંए�व થાય  લ. 

આથી दा + लोट, दा दा + �ह; - �વા �થળકમા ંए�व અ�યા્ લકપ થતા ંदे�ह, धे�ह �વા ં�પક િ્� થાય  લ.  

આમ �ુ્ જંાના િનદનશ �ારા  લ ��ગ   ાયય �ચૂવાયા ં લ. 
 
(3) � ુસજં્ઞી ી પ્ ંં ુ ંં્કા 

આ પ �  ી� એ  �થળલ અ�ય  �ટલા  ધા�ઓુની ્ાથલ ‘घ’ु ્જં  ધા�ઓુથી આવલલા ં ‘�सच’् ��યયના લકપ�ુ ં

િવધાન પણ  રવામા ંઆ��ુ ં લ. �મ � – गाताथाधपुाभू�यः �सचः प ामैपदेषु । પા. 2-4-77 અથાર� ્गा, ाथा, घु 

્જં  ધા�,ુ पा અનલ भ ूધા�ઓુથી પરમા ંઆવલલા �सच ्નક लुक् થાય  લ, પર�મૈપદમા.ં આથી હવલ अट दा + �सच ्+ त ्

�વા ં�થળકમા ં�सच ्નક લકપ થતા ંअदात ्એ�ુ ં�પ  નલ  લ. 
 
આમ, અ�ટા�યાયીમા ં दा �પવાળા અનલ धा �પવાળા ધા�ઓુની � ‘ध’ु ્જંાના ઉ ચારણથી   ધા�ઓુના 

્ દુાય �પી ્જંી ઉપ��થત થાય  લ, અનલ એ ર�તલ લાઘવ ્ધાય  લ.  

 
  
  


