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आ�मनेपद સજં્ 
ડૉ .અ�તૃલ્લ વી .દ�સ્ઈ 

�યા�યાતા, 

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

ધા�થુી આવતા लकार ��યયકના �થાનમા ંથનારા �तप ्વગલર�ની �મ પર�મૈપદ્જંા થાય યલ; તલમ એ ે 

ल ાર ��યયકના �થાનમા ંથનારા અ�ય  �ટલા  ��યયાદ�શકની આ�મનલપદ્જંા થાય યલ. એ માટ�� ુ ં��ૂ યલ 

- तडानावा�मनेपदम ्। પા.1.4.99 
 
આ ��ૂ �ુે બ तङ એટલલ  � त, आताम,् झ, थास,् आथाम,् �वम,् इट, व�ह, म�हङ એ નવ ��યયકદ�શકની 

તથા आन  � � शानच,् कानच ्વગલર� ��યયકની અવિશ�ટાશં યલ; ની આ�મનલપદ ્જંા થાય યલ.  
 
અગાઉ ેણા��ુ ંતલમ પા�ણિનએ � ર�તલ િતઙ�ત ��યયા�ત �પકની ���યા િવચાર� યલ, તલ �ુે બ �થમ તક 

દર�  ધા�થુી િવિવધ ાળમા ંઅનલ િવિવધ અથરમા ંलकार ��યયક આવલ યલ. એ પય� આ लकार ના �થાનમા ં 

�तप,् तस ्વગલર� અઢાર ��યયાદ�શક થાય યલ. આ અઢાર ��યયાદ�શક પૈ � �થમ �तप,् तस ्વગલર� નવ 

��યયકની પર�મૈપદ ્જંા અનલ તલ પય�ના त, आताम, झ વગલર� નવ ��યયકની આ�મનલપદ ્જંા થાય યલ. 

વળ�, આ ઉપરાતં ‘आन’ એ ��યયની પણ આ�મનલપદ ્જંા થાય યલ.  
 
હવલ અ�ટા�યાયીમા ંપર�મૈપદ ્જંા અનલ આ�મનલપદ ્જંા�ુ ં� ર�તલ િવધાન યલ; તલ એ ર�તલ યલ  � �થમ लः 

पर�मैपदम ्। પા.1.4.98 એ ��ૂ �ારા ल ्ના �થાનમા ંથનારા આદ�શકની પર�મૈપદ ્જંા  ર� યલ; અનલ એ 

પય� तङानावा�मनेपदम ्। પા. 1.4.99 ��ૂ �ારા तङ ��યયકની આ�મનલપદ ્જંા  ર� યલ. આમ યતા ંઅહ� 

એ ્જંાિધ ાર હકવાથી �तङ મા ં્માવલશ પામલલા त, आताम,् વગલર�ની પર�મૈપદ્જંાન થન થતા ંયલવટ� 
તક આ�મનલપદ ્જંા ે થાય યલ, એ �યાત�ય યલ. 
 
�મ પર�મૈપદ્જંા વ તલ ેકજ ગયા તલમ આ આ�મનલપદ ્જંાનક �યકગ યાર� અનલ  �વી ર�તલ  રવક, એ 

બતાવવા માટ� પા�ણિનએ  �ટલા ં ��ૂ ર�યા ંયલ; � અ�ટા�યાયીના �થમ અ�યાયના �ી� પાદમા ંઆવલલા ં
યલ. એમા ં��ુય ��ૂક નીચલ �ુે બ યલ. 

1. अनुदात�डत आ�मनेपदम ्।  
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અથર્ અ�દુાાલ� ્અનલ �ઙ� ્ધા�થુી આ�મનલપદ થાય યલ. 

2. �व�रत�ञतः क�र् �भााे  �ाााले ।  

અથર્ �વ�રતલ� ્અનલ ��� ્ધા� ુુ થી ��યા�ુ ં ળ  યાર�  તારનલ મળ�ુ ંહકય �યાર�, આ�મનલપદ થાય યલ.  

આ પય� 3. शषेात ्कतर�र पर�मैपद ।। પા. ન.ં 1.3.78 
 
અથર્-પા. 1.3.12 થી લજ આ ��ૂ �વૂ� �ધુજ � િવિધ  �ક યલ, તલનાથી બા � રહ�લા તમામ ધા� ુુ નલ અહ� 

શલષ તર� � ુળ વાના યલ; આવા શલષ ધા� ુુ થી  તર�ર એ અથર  હ�વાની િવવવા હકય, �યાર� પર�મૈપદ 
થાય યલ.  
 
દા.ત. ધા�પુાઠમા ં‘एध वदृधध’ એવક એ  ધા� ુપ�ઠત યલ. તલ ‘एध’માનંા અ��તમ अच ्એવા ‘अ’ની જ�્જંા 

થતા,ં (અનલ  �મ � તલ ‘अ’ અ�દુાા યલ, તલથી) આ एध ्અ�દુાાલ� ્બનલ યલ, અનલ તલથી अनुदा�0 । ��ૂ �ારા 

આ�મનલપદના �યકગની �ટ મળતા ંएध + ल ्એ ��થિતમા ંल ्ના �થાનલ त થજનલ �મશ્ एधते �પ બનલ યલ. 

તલ ે ર�તલ कृ ધા�થુી आन ��યય થજનલ कुवार्ः �પ બનલ યલ. 
 
આ�મનેપદસજં્ઞાંુ ં ુ 

પર�મૈપદ ્જંાની મા   આ આ�મનલપદ ્જંા�ુ ં  યા ં િવધાન  રવામા ંઆ��ુ ંયલ, �યા ં�થમ અ�યાયના 

�ી�પાદમા ંઆ ્જંાનક અિધ તમ ઉપયકગ  રવામા ંઆ�યક યલ; અનલ એ પય� બી�ં � ��ૂકમા ં આ 
આ�મનલપદ્જંાથી � િવિધ-િવધાનક  રવામા ંઆ�યા ંયલ, તલ ેકજએ, તક તલ આ �ુે બ  યલ. 

(i) િવ રણ ��યયમા ંવૈ ��પ  �યવ�થાની �ા��ત  
 
��ૃિતથી આવલલા �ળૂ ल ्��યયના �થાનમા ં� આ�મનલપદ ��યય આવલ યલ; તલ  યાર� પરમા ંહકય, �યાર� 

 �ટલા  િવ રણ ��યયક પણ થતા ંહકય યલ. �મ � ‘एध + त’े એ ��થિતમા ં‘त’े એ આ�મનલપદના ��યયનલ 

લીધલ ( �મ � એ  તારમા ંઆવલલક યલ અનલ ્ાવરધા� ુ ્જં  પણ યલ; એટલલ कतर�र शप ्। પા.3.1.68 થી)  शप ्

��યય થાય યલ. एध ्+ शप ्> अ + ते = एधत.े 
 
આ ે �માણલ लुङ लकार મા ંિવ રણ ��યય તર� � ‘्सच’् ��યય આવલ યલ. પા�ણિનએ આ ‘्सच’्�ુ ં� ર�તલ 

િવધાન  �ુ� યલ; તલ ર�તલ ેકતા ંि�ल लु�ङ । પા.3.1.43 ��ુથી �થમ તક लुङ  � ત��થાનીય ��યય પરમા ં

રહ�તા ંધા�થુી ि�ल ��યય થાય યલ. અનલ એ પય� તરત ે આ ि�लના �થાનમા ં�लेः ्सच ्। પા.3.1.44 

��ૂથી ‘्सच’् એવક ��યયાદ�શ થજ �ય યલ. આ ��યયાદ�શ  રના�ંુ ��ૂ �लेः ्सच ्। ઉ�્ગર યલ; એટલલ 
એ પય�  �ટલા ં ��ૂક એના અપવાદ તર� � આવલ યલ. આ અપવાદ ��ૂકમા ંઆ�મનલપદ ્જંાનલ લીધલ �  ળ 

મળલ યલ; તલ આ �ુે બ યલ્ 
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(क) ્ામા�યત્ ्लप,् �षच ्અનલ �वेञ ्ધા� ુુ થી આવલલા लुङ ��યયના પરમા ં રહ�તા ં ि�लના �થાનમા ં

થતા ં ्सचન्લ બાધીનલ अङ ��યય�ુ ં િવધાન યલ. (्ल�प्स�च�व�च । પા.3.1.53); પર�� ુઆ ે ધા� ુુ થી 

 યાર� આ�મનલપદના ��યયક પરમા ંહકય �યાર� अङની ્ાથલ ્ાથલ ्सचન्ી પણ એટલલ  � વૈ ��પ  �યવ�થા 

આપવામા ંઆવી યલ. આ માટ�� ુ ં��ૂ યલ - आ�मनेपदे�व�ात�ााम ्। પા.3.1.54 અથાર� ્ ्लप,् �षच ्અનલ 

�वेञ ्ધા�થુી આવલલા ि�लના �થાનમા ંિવ �પલ अङ આદ�શ થાય યલ. આથી પવમા ં्सच ्થતા ંअ्लपत અનલ 

अ्लस; अ्सचत અનલ अ्स�त, अ�वत ्અનલ अ�वा�त �વા ં�પક િ્� થાય યલ. 
 
�ક�વ્�દુઅિતદ�શનીુ�્��તુ 

ઉપર � ्सच ्િવ રણ ��યય િવશલ વાત  ર� યલ; તલ ्सच ्��યયનલ િનિમા માનીનલ �ણુ-��ૃ� વગલર�  ાય�ની 

�ા��ત પણ થતી રહ� યલ;  �મ � ्सच ्ની આધરધા� ુ ્જંા યલ; અનલ તલથી सावरधातुकाधरधातुकाकः। પા. 

7.2.84 અનલ पुग�तलधपूध�ा च । પા. 7.3.86 �વા ં��ૂકથી इग�त �ગનલ અથવા ઉપદામા ંलघ ुવણર 
હકય, તલવા �ગનલ �ણુ �ા�ત થાય યલ. પર�� ુ  �ટલા  �થળકમા ંઆ �ણુની આવ�ય તા દ� ાતી નથી; 
એટલલ  � ેક �ણુિવિધ  ર� લલવામા ં આવલ, તક તલથી અિન�ટ�પની �ા��ત થવા આવલ યલ. એટલલ આ 

�ણુ ાયરનલ રક વા અનલ અ�ય પણ  �ટલા ં ય� ્ાધી શ ાય એ માટ� ��ૂ ાર� આ ्सच ्��યયાદ�શનલ  क�वનક 
અિતદ�શ �ચૂ�યક યલ. આ �્ગંમા ંપણ આ�મનલપદ્જંાનલ લીધલ  �ટલા   ા્  ળ મળલ યલ; �મ �-  
 
(क) ्लङ्सचावा�मनेपदेषु । પા.1.2.11 ��ૂથી इक् ની ્મીપ આવલલા हल ्ની પરમા ંેક हला�द ्लङ અનલ 

्सच ्��યય આવલલા હકય, અનલ તલ આ�મનલપદના હકય, તક તલ  कत ्वत ्્મ�ય યલ. આ  क�व થતા ં�ણુ-

��ૃ� િનષલધનક લાભ થાય યલ. આથી ्��सी�ट, �ु�सी�ट, अ्�� �વા ં�પક બની શ � યલ. (ख) આ ્ાથલ ે 

उ�च । પા. 1.2.13 ��ૂથી ઋ વણાર�ત ધા�થુી પરમા ંઆવલલા આ�મનલપદના झला�द ्लङ અનલ ्सच ्

��યયક  कत ्वत ्થતા ં�યા ં�ણુ-��ૃ�  ાય�નક િનષલધ  ર� શ ાય યલ. આથી कृषी�ट અનલ अकृत એવા ં�પક 
બનલ યલ.  
 
તક વળ�, મા� ‘गम’्ધ ધા�ધુા� ુમાટ� वा गमः। પા.1.2.13 ��ૂથી  क�व ની વૈ ��પ  �યવ�થા અપાજ યલ. 

આથી संगसी�ट, संगसी�ट । समगत, समगं�त । �વા ંબલ-બલ �પક બનલ યલ. 
 
ધ્�વ્દ�શુિવિધુ 

આ�મનલપદ ્જં  ��યયકનલ િવષય બનાવીનલ  �ટલા  ધા� ુુ ના �થાનમા ં આદ�શ  હ�વામા ં આ�યા ં યલ. 

�મ �- 
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(क) आ�मनेपदे�व�ातर�ााम ् । પા.2.4.54 ��ૂથી આ�મનલપદના િવષયમા ં हन ् ધા�નુલ वध આદ�શ 

 હ�વામા ંઆ�યક યલ. આ આદ�શ વૈ ��પ  યલ, અનલ મા� लुङ ��યય પરમા ંરહ�તા ંથાય યલ. આથી आहत અનલ 

अव�ध�ट �વા ંવૈ ��પ  �પક �ા�ત થાય યલ. 
 
��યય્શંમ્ંુ પ�રવતરનન્ંુ ક્યય 

આ�મનલપદ્જં  ��યયક હ � તમા ં તક ल ्ના �થાનમા ં થતા આદ�શક યલ. આવા त વગલર� આદ�શક �ના 

�થાનમા ંથાય યલ, તલ ल ्– लट, ्लट, लुट વગલર� દશ �પમા ંયલ. આ દશ ��યયક लट વગલર� �टत ्અનલ लङ 

વગલર� �ङ त ्એમ બલ ભાગમા ં �પી લજ, એ ��યયકના �શમા ંપ�રવતરનની �યવ�થા આપવામા ંઆવી યલ. 

આવી �યવ�થા આપતા ��ૂકમા ં �टत आ�मनेपदानां टेरेः। પા. 3.4.79 �� ુ ��ૂ યલ. આ ��ૂથી �टतक 

्ल�ाा�मनेपदानां टेरे�वं �ाात ्। અથાર� ્ �टत ्લ ારકના આ�મનલપદના ��યયકના �ट ભાગનલ ए થાય યલ. 

આથી ल ्ના �થાનમા ંથયલલક ‘त’ એ�વ પામીનલ ‘त’ेએ �પમા ં�િુતગકચર થાય યલ. એ ે ર�તલ आताम ् – 

आते – झ े– झ े> અ�તલ જ�યા�દ ્વર ��યયકમા ંદ� ાય યલ. ઉ.દા. 

ल� ्+ ल ्> त 

ल� ्+ अ + त > ते = ल�ते ઇ�યા�દ  
 
(ख) આ ઉપરાતં �થમ ��ુુષ બ�ુવચનમા ં�  �ટલા ં પ�રવતરનક થાય યલ; તલ પણ ઉ�લલ નીય યલ. �મ  

आ�मनेपदे�वनतः । પા. 7.1.5 થી અન ારા�ત �ગથી પરમા ંઆવલલા આ�મનલપદના झ ्નલ अत ्આદ�શ 

થાય યલ. (अनतः = अनकारा�त = � અ ારા�ત નથી તલ. આથી ��વ अનલ આ ��ૂ લા� ુન પડ�) �મ �, �च 

+ लट > झ > अत > अते = �च�वते । �પ બનલ યલ. લક ની મા   ય�દમા ંપણ આ�મનલપદનલ લીધલ � 

પ�રવતરન થાય યલ; તલ ેણાવતા ંलकप�त आ�मनेपदेषु । પા.7-1-41 ��ૂ ર��ુ ં યલ. આથી આ�મનલપદના ં

ત ારનક ય�દકિવષયમા ંલકપ થાય યલ. અનલ देवा अद�ु । ग�धवार्सरसक अद�ु । �વા ં�પક બનલ યલ. 

इटागमની �ા��ત 
 
આધરધા� ુ ��યયકના િવિશ�ટ  ળ તર� � � इट આગમ �િ્� યલ; તલ�ુ ં િવધાન  રનારા ં ��ૂકમા ં
આ�મનલપદના ્જં  ��યયક માટ�  �ટલી   ા્ �યવ�થાુ યલ. આ પણ આ�મનલપદ ્જં  ��યયકનલ લા� ૂ

પડતી હકવાથી, આ�મનલપદ ્જંાના ં ળ તર� � ુળ ાવી શ ાય. �મ � –  
 
्लङ्सचकरा�मनेपदेषु । પા.7.2.42 તથા ऋत�च संाकगादेः । પા.7.2.43 ��ૂક �ુે બ આ�મનલપદપર  ्लङ 

તથા ्सच ्પરમા ંરહ�તા ંव,ृ वङृ તથા ઋ ારા�ત ધા� ુુ નલ િવ �પલ इडागम થાય યલ. આથી वषृी�ट व�रषी�ट। 
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भावषृी�ट । भाव�रषी�ट । लङ ्सच ्�वषृी�ट । �व�रषी�ट । �मषृी�ट । �म�रषी�ट । �વા ં�પક િ્� થાય 
યલ. 

આમ, પર�મૈપદની �મ આ આ�મનલપદ પણ ��યયકની ્જંા યલ. આ ્જંાની િવશલષતા એ યલ  � આ ल ्ના 

�થાનમા ંથતા ંतङ ��યયક ઉપરાતં आन ની પણ ્જંા યલ. આથી, આ�મનલપદ એ ્જંાના ઉ�ચારણથી �तङ 

વગલર� નવ ��યયક અનલ आन એ ્વર ��યયક�ુ ં હણ થજ �ય યલ, અનલ તલથી तङ ્ાથલ आन ��યયનલ 
પણ આ�મનલપદ્જંાના ં ળક �ા�ત થતા ંરહ� યલ.  
 
 
 
  

 
  


