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પા�ણનીય �યાકરણમાં पवू ��ा�स�म।्8-2-1 ��ૂની ��િૃ�

પા�ણિનએ વદેની અને લોકની સ�ં�ૃત ભાષાઓ�ું �યાકરણ ર�ૂ કરવા માટ� ��ૂોની રચના કર� છે. � આઠ અ�યાયમાં િવભ�ત છે. માટ�
તેને “અ�ટા�યાયી” �યાકરણ કહ�વામાં આવે છે. તેમાં છ �કારના ��ૂો છે.[1]

વળ� અહ� ��યેક અ�યાયને ચાર-ચાર પાદમાં િવભ�ત કરવામાં આ�યા છે. એમ �ુલ 32 પાદ આવલેા છે, અને તે દર�ક પાદમાં વ�ી
ઓછ� સ�ંયામાં ��ૂો આવલેા છે. �મની �ુલ સ�ંયા 3983 છે. આ ��ૂોની ગોઠવણી કરતી વખતે ક�ું ��ૂ પહ�લા ���ૃ થ�ું જ�ર� છે
અને ક�ું ��ૂ પછ�થી ���ૃ થ�ું જોઈએ? અથવા ક�ું ��ૂ કોના કરતાં વ�ુ બળવાન છે? એ બધાનો ��ૂમ �ૃ��ટએ િવચાર કરવામાં
આ�યો છે. �મ ક� “અ�ટા�યાયી” માથંી પહ�લા સાત અ�યાય �રૂા અને આઠમા અ�યાયનો પહ�લો પાદ = �ુલ સવા સાત અ�યાય તેને
સપાદ સ�તા�યાયી(પાદ સ�હતની સ�તાધયાયી) કહ�વામાં આવે છે, અને બાક�ના એટલે ક� આઠમા અ�યાયના છે�લા �ણ પાદને
િ�પાદ� કહ�વામાં આવે છે.

આમ પા�ણિનએ પહ�લે તબ�ે પોતાની અ�ટા�યાયીને બે ભાગમાં િવભ�ત કર� છે. (1) સપાદ સ�તા�યાયી (2) િ�પાદ�. િ�પાદ�ના
આરંભે જ �થમ ��ૂ पवू ��ा�स�म।्8-2-1[2] આવે�ું છે. તેના ઉપર �િૃ� આપતાં ભ�ો�જદ���ત વયૈાકરણિસ�ા�તકૌ�દુ�માં લખે છે
ક�... આ ��ૂ અિધકાર[3] �કાર�ું છે. સપાદસ�તા�યાયીની �ૃ��ટએ િ�પાદ� અિસ� છે, િ�પાદ�માં આવલેા ��ૂોમાં પણ �વૂ� �વૂ�
��ૂની �ૃ��ટએ પર પર ��ૂ અિસ� થાય છે. આમ આ ��ૂથી બે �કારની �યવ�થા �ચૂવાય છે.

સપાદ સ�તા�યાયીની �ૃ��ટએ િ�પાદ� અિસ� (= ન હોવા બરાબર) છે. આથી િ�પાદ�માં આવલેાં ��ૂોએ જો કોઇ �પા�યાનમાં
�યાકરણની ���યામાં ભાગ ભજ�યો હોય તો સપાદ સ�તા�યાયી� ું ��ૂ તેને તે ��ૂના કાય�ને �યાનમાં લે� ું નથી.
વળ� पवू ��ा�स�म।् ��ૂ અિધકાર �કાર�ું છે. એટલે 8-2-1 થી શ� કર� अ अ।8-4-68 �ધુીના તમામ ��ૂોમાં અ�ટા�યાયીના
અ�ત �ધુી આ पवू ��ा�स�म।् 8-2-1 ���ૃ થાય છે. પ�રણામે િ�પાદ�માં આવલેા ��ૂોમાં પણ �વૂ� ��ૂની �ૃ��ટએ પર પર ��ૂ
અિસ� થાય છે.

આથી અ�ટા�યાયીના (1) િ�પાદ� િવભાગ કરતાં સપાદ સ�તા�યાયીવાળો િવભાગ વ� ુ બળવાન છે. અને (2) િ�પાદ�માં પણ ઉ�ર
ઉ�ર ��ૂ કરતાં �વૂ� �વૂ� ��ૂ વ�ુ બળવાન છે. આ બ�ે �યવ�થાને ઉદાહરણથી સમ�એ.

(1) एचोऽयवायावः।6-1-78[4] ��ૂથી ए ના �થાનમાં अय ्આદ�શ થશે  अच ्
પરમાં રહ�તાં

(2) अ�झीनं परेण सयंो�यम।् પ�રભાષાથી ર�ફને પાછળના अ  સાથે જોડ�
દઈ�ુ.ં

(3) અહ� लोपः शाक�य�य।8-3-19[5] થી अ વણ� છે �વૂ�માં �ની  એવા
પદની અ�તે આવેલા �્ �્ નો લોપ િવક�પે થાય છે. अश ्પરમાં હોય તો �ણુ�પ
ए ની�ા��ત (हरेह ની�ા��ત) आ� गुणः।6-1-87[6]

�યાં લોપ થયો છે �યાં हर માનંા अ �વરની પાછળ બીજો इ �વર આવલેો છે. તેથી आ� गुणः।6-1-87 થી अ અને इ ના �થાનમાં
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�ણુસ�ંક ए એવો આદ�શ થવો જોઇએ એટલે हरेह એવી સ��ધ થવી જોઇએ પણ એમ થ� ું નથી કારણ ક�...

हरय+्इह એવી �વૂ� ��થિતમાં �ણે પદા�તે આવલેા य ् નો લોપ કય� છે તે लोपः शाक�य�य। ��ૂ 8-3-19 નબંર�ું છે. એટલે એ ��ૂ
િ�પાદ��ું છે. આથી �યાર� य ् લોપ થયા પછ� हर+इह એ ��થિતમાં आ� गुणः।6-1-87 એવા સપાદ સ�તા�યાયીના ��ૂથી �ણુ (ए)

થવા આવે છે �યાર� 6-1-87 �ું ��ૂ િ�પાદ�ના 8-3-19 એ ��ૂે કર�લા य ् લોપ�પી કાય�ને મા�ય રાખ� ું નથી. એટલે ક� 6-1-87

��ૂની �ૃ��ટએ 8-3-19 એ કર��ું કાય� અિસ�=ન થવા બરાબર છે. આથી हर+इह ની ��થિતમાં य ्�ું �યવધાન ચા�ું છે, એટલે ક� હ�
य ् લોપ થયો નથી એમ જોઇને आ� गुणः।6-1-87 ��ૂ કોઇ �ણુ �પી કાય� કરશે નહ�.  આથી लोपः शाक�य�य।8-3-19 થી
हर0+इह થયા પછ� સ��ધકાય� અટક� જશ.ે એજ �માણે...

�व�णो+इह > �व�णअ्व+्इह > �व�ण इह , �व�ण�वह
हरे+ए�ह > हर ् अय+्ए�ह > हर ए�ह , हरये�ह
��य+ैउ�यत > ��य ् आय+्उ�यत > ��या उ�यत , ��याय�ुयत
गुरौ+उ�कः > गुर ् आव ्+उ�कः > गुरा उ�कः , गुराव�ुकः

लोपः शाक�य�य। ��ૂમાં � લોપિવિધ દશા�વી છે તે વકૈ��પક છે. કારણક� ��ૂકાર પા�ણિનએ પોતાના �રુોગામી એક વયૈાકરણ શાક�ય
�િુન�ું નામ ઉ�લેખીને ક�ું છે ક� શાક�યના મતે લોપ થાય છે. પર�� ુ પોતાના=પા�ણિનના મતે લોપ થતો નથી.. �યાં �યાં પા�ણિનએ
અ�ય આચાય�ના મતનો ઉ�લેખ કય� છે �યાં તેમણે િવક�પ�પથી �હણ ક�ુ� છે

આચાય� શાક�યે ઋ�વદેનો પદપાઠ કય� છે. ��ાડં�રુાણમાં તેમને શાખા �વત�ક ક�ા છે.[7]

लोपः शाक�य�य। નાં �્ કાર, �્ કારના લોપવાળાં ઉદાહરણ વદેમાં જોવા મળે છે. ઉદા. �ભ�ુ ��ૂત (10-117-3)

સ�ંહતા :- स इ�ोजो यो गहृवे ददा�य�नकामाय चरते कृषाय ।
अरम�मै भव�त यामहूता उतापर�षु कृणतुे सखायम ् ।।3।।[8]

પદપાઠ:- स। इत।् भोजः। यः। गहृवे। ददा�त। अ�नऽकामाय। चरत।े कृषाय।
अरम।् अ�म।ै भव�त। यामऽहूतौ। उत। अपर�ष।ु कृणतु।े सखायम।्।3।।

[2] पवू ��ा�स�म।्8-2-1 ��ૂનો બીજો ફ�લતાથ� િ�પાદ�માં �વૂ���ૂની �ૃ��ટએ પર��ૂ અિસ� થાય છે. અથા�� ્ ઉ�ર��ૂ કરતાં �વૂ���ૂ
બળવાન છે. ઉદા..
तत+्�लोकेन આ સ��ધકાય�માં િ�પાદ�ના એકસાથે ચાર ��ૂ ���ૃ થાય છે. � નીચે �જુબ છે.

झलां जशोऽ�त।े8-2-39[9] પદના અ�તે આવલેા झल ्ના �થાનમાં जश ्આદ�શ तत+्�लोकेन > त�+ �लोकेन
�तोः �चनुा �चःु।8-4-40[10] �્ કાર અને તવગ�ના �થાનમાં અ��ુમે �્ કાર અને ચવગ�ના વણ� આદ�શ�પે ���ૃ થાય છે, જો
તેમને આગળ ક� પાછળ �્ કાર ક� ચવગ�ના વણ�નો યોગ હોય તો. तत+् �लोकेन > तच ्+ �लोकेन
ख�र च।8-4-55[11] खर् પરમાં આવલેો હોય તો झल ् ના �થાનમાં चर् આદ�શ�પે ���ૃ થાય છે. तत+् �लोकेन > तत+्

�लोकेन
श�छोऽ�ट।8-4-63[12] झय ् ની પાછળ આવલેા �્ કારના �થાનમાં િવક�પે �્ આદ�શ �પે ���ૃ થાય છે જો अ� પરમાં હોય તો.
अम ्પરમાં હોય તો પણ[13] तत+् �लोकेन > तच+्�लोकेन

હવે આ ચાર ��ૂોમાથંી �ા ��ૂને �થમ ���ૃ કર�ુ ં? આ ચાર�ય ��ૂો િ�પાદ�નાં છે. આથી અહ� पवू ��ा�स�म।् ��ૂની �ચૂના �જુબ
�વૂ���ૂ બળવાન છે, તેથી �વૂ���ૂ �થમ ���ૃ થશ.ે એટલે �મ �જુબ નીચે �માણે ��િૃ� થશે.

तत+् �लोकेन
त�+ �लोकेन झलां जशोऽ�त।े8-2-39 થી त ्> �
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तज+् �लोकेन �तोः �चनुा �चःु।8-4-40 श ्ના યોગમાં � નો ज ्
तच+् �लोकेन ख�र च। 8-4-55 થી ज ्ના �થાનમાં च�व �
तच+्�लोकेन , तच+् �लोकेन श�छोऽ�ट। 8-4-63 થી श ्> �
આવી જ ર�તે तत+्�शवः , �शवत+्छाया વગેર� ઉદા. િસ� થશે.

આ ર�તે अ अ। 8-4-68[14] ��ૂ િ�પાદ�માં સૌથી છે�લે આવ�ે ું છે. િ�પાદ�માં આવ�ેું કોઇપણ ��ૂ વહ��ું ���ૃ થઇ શક� ું નથી.
વળ� �યાકરણની ��કયામાં એકવાર સપાદસ�તા�યાયીનાં ��ૂો લાગી ગયા પછ� �યાર� િ�પાદ�માં આવલેાં ��ૂો લાગવાનાં શ� થશે
�યાર� પણ अ अ।  8-4-68  એ�ું સૌથી પાછળ આવ�ેું ��ૂ �વૂ� �વૂ�  (8-4-67  વગેર�) ��ૂોની �ૃ��ટએ અિસ� છે.  આથી अ
अ।8-4-68 ��ૂ તો બધી જ ���યા �રૂ� થઇ જશે પછ� જ લાગી શક�, વ�ચે �ાયં લાગશે નહ�. આમ �યાકરણશા�ની ���યામાં
રહ�લા િવ�તૃ ��વ अ કારને �યોગમાં સ�ંતૃ બનાવવા માટ� પા�ણિનએ જ अ अ। 8-4-68 ��ૂ ર��ું છે. તેથી पवू ��ा�स�म।् 8-2-1

થી अ अ। 8-4-68 ��ૂને બી�ં બધાં જ ��ૂોની �ૃ��ટએ અિસ� બનાવવામાં આ��ું હોઇને તે ���યા દરિમયાન વ�ચે ���ૃ થઇને
પણ િવ�તૃ अ ને સ�ંતૃ બનાવી શક� ું નથી. આથી ��વ अ ���યા દશામાં િવ�તૃ અને �યોગાવ�થામાં સ�ંતૃ �ય�નવાળો થાય છે.

હવે સપાદ સ�તા�યાયીમાનંા બે ��ૂો વ�ચે સઘંષ� ઊભો થાય અને તેમની વ�ચે બળાબળ ભાવ ન�� કરવાનો �� ઊભો થાય �યાર�
�યવ�થા કરવા માટ� પા�ણિનએ �व��तषधेे परं काय �म।्1-4-2[15] એ�ું ��ૂ બના��ું છે.  આ ��ૂ કહ� છે ક�  -  ��ુયબળવાળાં બે
��ૂોમાથંી �માકંની �ૃ��ટએ � પર��ૂ =પાછળ આવ�ેું હોય તે વ�ુ બળવાન ગણાય છે અને તેની જ ��િૃ� કરવી. દા. ત.

दै�य+अ�र आ� गुणः।6-1-87 થી अ વણ�થી પરમાં अच ् રહ�તાં �ણુ�પી એકાદ�શ થાય છે. અને
दै�य+अ�र अकः सवण� द�घ �ः। 6-1-101[16] થી अक् થી સવણ� अच ्પરમાં હોય તો દ�ઘ��પી એકાદ�શ થાય છે.

અહ� आ� गुणः।6-1-87  અને अकः सवण� द�घ �ः।  6-1-101  બ�ે ��ૂ એકસાથે ���ૃ થવા આવે છે �યાર� �व��तषधेे परं
काय �म।्1-4-2 થી � પર ��ૂ છે તે अकः सवण� द�घ �ः। 6-1-101 ���ૃ થાય છે અને दै�य+अ�र > दै�या�र બને છે.

�व��तषधेे परं काय �म।्1-4-2 થી પર��ૂને બળવાન ગણીને � કાય� કરવામાં આવે છે તે કાય� થઇ ગયા પછ� (એક વાર બાિઘત
થયેલા) �વૂ���ૂની પણ �નુઃ �ા��ત થાય તો તેની પાછળથીય ��િૃ� કર� શકાતી નથી. અહ� એકવાર બાિધત થયે� ું ��ૂ કાયમ માટ�
બાિધત થયે�ું ગણાય છે.

�યાર� િ�પાદ�માં પર��ૂનો બાધ કર�ને પહ�લાં �વૂ���ૂની ��િૃ� કર� લીધા પછ� પર��ૂને પણ લાગવા માટ�� ું િનિમ� ચા�ુ રહ�� ું હોય
તો , પાછળથી પર��ૂ લાગી શક� છે. અથા��્ િ�પાદ�માં પર��ૂનો કાયમ બાઘ થાય છે એમ માનવા�ું નથી. �યાં તો ફ�ત �ગુપ�્
�ા�ત થયેલાં બે ��ૂોની ��િૃ� કયા �મે કરવી ? એટ�ું જ ન�� કર� આપવામાં આવે છે. �મ ક� �વૂ���ૂની પહ�લાં ��િૃ� કરવી અને
પછ�થી જો પર��ૂ ય લાગી શક� એમ હોય તો તેને પણ પાછળથી લગાડ�ુ.ં

સદંભ� : :

1. स��ा च प�रभाषा च �व�घ�न �यम एव च।
अ�तदेशोऽ�धकार�च षड�वधं स�ूम�ुयते ।।
2(.विृ�त:) अ�धकारोऽयम।् तने सपादस�ता�यायीं ��त ��पाद� अ�स�ा, ��पा�याम ्अ�प पवू � ��त परं शा�म ्अ�स�म।्
वयैाकरण�स�ा�तकौमदु� बालमनोरमास�हता �या�या, �ी गोपालद�त पा�डये:, चौख�बा सरुभारती �काशनम,् वाराणसी, ततृीय स�ंकरण
1994, प.ृ 31-32

3. उ�तरो�तरं �वाथ �समप �कं स�ूम ्= अ�धकारस�ूम ् ।
4. (विृ�त:) एचः �मादय-्अव-्आय-्आव ् एते �यःु अ�च। त�वै प.ृ 90-91

5. (विृ�त:) अवण�पवू �यो: पदा�तयोय �वयोवा� लोपोऽ�श परे । त�वै प.ृ 97-98

6. अवणा�द�च परे पवू �परयोरेको गुण आदेश: �यास�ंहतायाम ् । त�वै प.ृ 100

7. शाक�यः �थम�तषेां त�माद�यो रथीतरः।
बा�क�ल�च भर�वाज इ�त शाखा�वत �काः ।। -��ાડં �રુાણ �વૂ�ભાગ ��તીયપાદ અ�યાય – 34

8. ઋ�વદે (મડંળ-10) સ.ં વસ�ત ભ�, સર�વતી �.ુ ભડંાર, અ’વાદ. �.ૃ 608
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9. पदा�ते झलां जशः �यःु। पट�पट�द�त । त�वै प.ृ 119

10. सकार-तवग�योः शकार-च वगा��यां योगे शकार-चवग� �तः। त�वै प.ृ 143

11. ख�र परे झलां चरः �यःु। त�वै प.ृ 152

12. पदा�ताजझयः पर�य श�य छो वा �याद�ट। त�वै प.ृ 151 - 152

13. ‘छ�वममी�त वा�यम’् (वा.5025) । त�वै प.ृ 152

14. �ववतृमन�ूय सवंतृोऽनेन �वधीयते ।अ�य च चा�टा�यायीं स�पणूा� ��य�स��वा�छा����टया �ववतृ�वम�येव । त�वै प.ृ 30-31

15. त�ुय बल �वरोधे स�त परं काय � �यात ् । त�वै प.ृ 200

16. अक: सवण�ऽ�च परे द�घ �: एकादेश: �यात ् । त�वै प.ृ 119-120

સદંભ� : :

(1) સ��ા �કરણ, સ-ં વસ�ત ભ�, સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ
(2) લ�ુ િસ�ા�ત કૌ�દુ�, સ-ં વસ�ત ભ�, સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ
(૩) वयैाकरण �स�ा�तकौमदु� –�या. गोपालद�त पा�डये, चौख�बा �काशन वाराणसी ।
(4) ऋ�वेदः – (दशमं म�डलम)्, સ-ં વસ�ત ભ�, સર�વતી ��ુતક ભડંાર, અમદાવાદ
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�ા. નર��� બી. રાવલ
અ�ય�, સ�ં�તૃ િવભાગ,

સરકાર� િવનયન કૉલેજ, અમીરગઢ
તા. અમીરગઢ, �જ. બનાસકાઠંા.
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