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पतलृ गतौ અકમ�ક ક� સકમ�ક ?

��તાવના :

         �ાિતશા�ય૧, િન�ુ�ત ૨ તથા મહાભા�યમા૩ં ચાર �કારના પદનો �વીકાર કરવામાં આ�યો છે. પરં� ુ વા�પદ�યની નીચેની
કા�રકામાં જણાવા�ું છે ક� ક�ટલાકં આચાય� નામ અને આ�યાત એ બેને જ પદ માને છે ક�ટલાકં નામ, આ�યાત, ઉપસગ� અને િનપાત
આ ચાર�યને પદ માને છે. તથા ક�ટલાકં ઉપરો�ત ચાર પદની સાથે પાચંમો �કાર કમ��વચનીયને પણ માને છે.

��वधा कै�शच�पदं �भ�नं चतधुा� प�चधाड�प वा।
        अपो�ृ�यवै वा�ये�यः �कृ�त��यया�दवत ् ।। वा. प.3/1

        �યાર� પા�ણિન �બુ�ત અને િતઙ�ત પદોને જ માને છે.૪ તથા િનપાત અને ઉપસગ��ું �યા�યાન અલગથી ક�ુ� છે. પરં� ુ એ પણ
�પ�ટ છે ક� “सिु�तङ�तं पदम”् થી ચાર�ય �કારનાં પદો�ું �હણ નથી થ� ુ.ં

        જો ક� ભાષામાં નામ અને આ�યાત અથા�� ્ �બુ�ત અને િતઙ�ત પદોનો-�યોગ થાય છે તેટલો ઉપસગ� અને િનપાતનો નથી
થતો કદાચ એ વાતને �યાનમાં રાખીને જ પા�ણિનએ सपु ् અને �त� ��યયોનો �યોગ થાય છે. ધા� ુ શ�દનાં અનેક અથ� છે. પરં� ુ
�યાકરણ સ�બ�ધી ધા� ુ શ�દનો �યોગ �ારથી થયો તે કહ�� ું ક�ઠન છે. તો પણ વૈ�દક સા�હ�યના ગોપથ �ા�ણમાં આ �માણે ધા� ુ
શ�દનો ઉ�લેખ મળે છે.

ओकंारं प�ृछामः, को धातःु, �कं �ा�तप�दकं, �कं नामा�यातं,
                 �कं �ल�गम,् �कं वचनं, का-�वभि�तः, कः ��ययः। (गोपथ �ा�मण 1/24)

ધા� ુ શ�દ�ું િનવ�ચન
“માધવીયા ધા��ુિૃ�” માં ધા�નુી ���ુપિત આ �માણે આપી છે.

        “दधा�त  = धारय�त ��या�पमध�म,्  �वा�दगणपाठमया�दां च,  दधा�त सव � नाम धातजुमाह इ�त �स�ा�तात ् �न�पादन�वारा
�ा�तप�दका�न प�ुणाती�त वा धातःु। તેમાં આગળ જણા��ું છે ક�  “श�दशा��डेि�मन ् सकेंतकरणात ् पा�रभाषकोडयं धातशु�दः माधवीय
धातवुिृ�त भ�ूमका 2-प-ृ25.

ऋ�वेद �ાિતશા�યમાં ધા��ુ ું લ�ણ આ �માણે આપવામાં આ��ું છે.

“तदा�यातं येन भावं स धातःु।”

અથા��્ � શ�દથી ભાવ અથવા ��યા કહ�વાય તેને ધા� ુ અથવા આ�યાત કહ�વાય છે.

ધા�નુાં બે �વ�પ સકમ�ક અને અકમ�ક :
સ�ં�ૃતભાષાના બધાં જ ��યાવાચક ધા�ઓુને સકમ�ક, અકમ�ક અને ��કમ�ક એવા �ણ ભાગમાં વહ�ચી શકાય છે.

સકમ�કની પર�ભાષા :-

� ધા�નુા ફળ અને �યાપાર એ બ�ે �શો �ભ�- �ભ� અિધકરણમાં રહ� તે ધા� ુ સકમ�ક કહ�વાય-અથા��્ ��યા કરનારો અને �ની ઉપર
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��યા થતી હોય તે બ�ે અલગ-અલગ હોય તેવા ધા�નુે સકમ�ક કહ�વામાં આવે છે.૫

દા.ત. ‘‘देवद�तः त�डुलान ् पच�त’’ અહ� पच ्(રાધં�ુ)ં ધા��ુ ું ફળ ત��ુલમા ં(ચોખા ઢ�લા થઈ ભાત બને છે તે ���યામા)ં અને �યાપાર
દ�વદ�મા ં(રાધંવાની ��યા કરનાર) આિ�ત હોવાથી पच ्ધા� ુ સકમ�ક છે.

અકમ�કની પ�રભાષા :-
ફળ અને �યાપાર બ�ે� ું સમાનાિધકરણ હો�ું તે અકમ�ક�વ છે.૬

એટલે ક� � ધા�નુા ફળ અને �યાપાર એક જ અિધકરણમાં હોય તેને અકમ�ક કહ�વાય. દા.ત. देवदतःशेत।े)

અહ� શયન�ું ફળ અને શયન�પ �યાપાર બ�ે બ�ે દ�વદ� આિ�ત છે. માટ� આ ધા� ુ અકમ�ક કહ�વાશે.૭

સકમ�ક ધા� ુ �ા કારણોથી અકમ�ક બને?

ધા�ઓુના સકમ�ક�વ અને અકમ�ક�વના િવષયમાં આચાય�એ એ િવચાર પણ કય� છે ક� કોઈ ધા� ુ કોઈક અવ�થામાં સકમ�કમાથંી અકમ�ક
અથવા અકમ�કમાથંી સકમ�ક બની શક� છે.૮,૯ �માં સૌથી �પ�ટતા �વૂ�ક ભ� ૃ�હ�રએ વા�પદ�યમાં જણા��ું છે. �માં તેમણે ચાર ��ુય
હ�� ુ બતા�યા છે ક� �ના કારણે સકમ�ક ધા� ુ અકમ�ક બની �ય છે.

ધા� ુ તેના �િસ�� અથ�ને છોડ�ને અ�ય અથ�માં ���ુત થાય �યાર� દા.ત ‘‘नद� वह�त’’ આ �યોગમાં व� ધા� ુ તેના �િસ�� અથ�
‘લઈ જ�ુ’ં છોડ�ને વહ�� ું અથ�માં �યો�વાથી અકમ�ક થઈ ગયો છે.

1. 

ધા�નુા અથ�માં જ કમ�નો અ�તભા�વ થવાથી ધા� ુ અકમ�ક થઈ �ય છે. �મ ક� जीव�त વગેર� �યોગમાં અહ� जीव ધા�નુા અથ�માં
જ કમ� �ાણનો સમાવશે થવાથી जीव धातु અકમ�ક થયો છે.

2. 

�િસ��ને કારણે પણ સકમ�ક ધા� ુ અકમ�ક બની �ય છે. �મ ક� जलं वष ��त देवः। ના �થાને वष ��त (વરસે છે) એવો �યોગ
�િસ��ના કારણે અકમ�ક ધા�નુો �યોગ માનવામાં આવે છે.

3. 

કમ�ની �वव�ा ન હોવાથી પણ સકમ�ક ધા� ુ અકમ�ક બની �ય છે? �મ ક� “डुदा�दाने”૧૦ ધા� ુ સકમ�ક છે પણ “दा��तो न ददा�त,

न पच�त, न जहुो�त” (સ�ંયાસની દ��ા લીધેલ �ય��ત નથી આપતો, નથી રાધંતો ક� નથી હવન કરતો) અહ� આ �યોગમાં
આપ�ુ,ં રાધં�ુ,ં અને ય� કરવો આ ધા�ઓુ સકમ�ક હોવા છતાં પણ કમ�ની અિવવ�ાથી અકમ�ક છે.

4. 

ઉપરા�ત મહાભા�યકાર� ક�ું છે ક� “अकम�काः अ�प वै धातवः सोपसगा�ः सकम�का भ�व�त।”૧૧ દા.ત. √ भू स�तायाम ्ધા� ુ અકમ�ક છે.

પરં� ુ भू ધા�નુે अनु ઉપસગ� લાગીને अनु ઉપસગ� �વૂ�કનો भू ધા� ુ સકમ�ક બને છે.

નાગેશ ભ� ધા�નુા સકમ�ક�વ િવષયમાં જણાવે છે ક� व�ततु�तु श�दशा��ीय कम�स�ंकाथा��वयथ�क�वं सकम�क�वम।्૧૨ અથા��્
�યાકરણશા� અ�સુાર � ધા�નુો અથ� કમ� સ�ંક અથ�થી અ��વત થયેલો હોય તે સકમ�ક માનવો.

पत ्ધા� ુ સકમ�ક ક� અકમ�ક ?
पत૧्૩ ધા�  ુ (પડ�ુ)ં અથ�માં સકમ�ક અને અકમ�ક બ�ે છે. નાગેશ ભ�� િવ�ભ� �યોગોને આધાર� સકમ�ક અને અકમ�ક મા�યો છે.

સકમ�ક�ું ઉદાહરણ છે. नरकं प�ततः। (નરકમાં ગયો /પડ�ો) અહ� નરકની કમ� સ�ંા થવાથી पत ् ધા� ુ સકમ�ક કહ�વાશે. નાગેશ ભ��
પરમ લ�ુ મ�ૂંષામાં �પ�ટ કહ�ું ક� गम ्ધા�નુી �મ पत ्ધા� ુ પણ સકમ�ક છે.૧૪

नरकं प�ततः વગેર� �યોગો થવાથી नरकं प�ततः। માં ��તીયાત���ુુષ સમાસ થઈને �પ બનશે नरकप�ततः સમાસ ��ૂ છે.

“��वतीया��तातीतप�ततगता�य�त�ा�ताप�नःै” (पा. ૨/૧૨૪)

એજ ર�તે पंचमीत�प�ुष સમાસમાં पत ् ધા�નુા �યોગમાં पत ् ધા� ુ અકમ�ક પણ માની શકાય છે? �મ ક� “�वगा��प�ततः” �વગ�માથંી
પડયો. સમાસ િવધાયક ��ૂ છે.

अपेतापोढम�ुतप�तताप��तरै�पशः। (पा. ૨/૧/3૮)
પરં� ુ આ પચંમી ત���ુુષ �ાકં �ાક નથી પણ થતો એ�ું કાિશકાકાર� ક�ં છે-

प�चमी सम�यते न सवा� �ासादा�प�ततः। (का. ૨/૧/૩૮)
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पत ्ધા� ુ �ાર� અકમ�ક બને?

पत ् ધા�નુા સકમ�ક�વની વાત કયા� પછ� નાગેશભ� જણાવે છે ક� સકમ�ક�વની �મ આ ધા��ુ ું અકમ�ક�વ પણ જોવા મળે છે. તેઓ
જણાવે છે ક� િવભાગથી ઉ�પ� સયંોગમા� અથ� માનવાથી આ ધા� ુ‘‘અકમ�ક’’ બને છે. �મ ક� “व�ृात ् पण � भमूौ पत�त।” (��ૃ પરથી
પાદં�ુ �િૂમ ઉપર પડ� છે.) આ �યોગમાં ��ૃથી ��ુ પડ�ુ ં(િવભાગ) અને ��ૃવી સાથે સયંોગ મા�નો �યાપાર માનવાથી �લાશં નો
અભાવ થવાથી તેના આ�ય કમ�નો પણ અભાવ થઈ જશ.ે એ ર�તે કમ�સ�ંક પદાથ�ની સાથે અ��વત ન હોવાથી पत ् ધા�નુે અકમ�ક
માની શકાશે.૧૫

આમ, નાગેશ ભ�� સકમ�ક અને અકમ�કને સાથ�ક મા�યા છે. તેમના અ�સુાર �યાકરણા�માં ઉ�ત કમ�-સ�ંાથી �ુ�્ત ધા� ુ સકમ�ક છે અને
તેનાથી ર�હત અકમ�ક છે. વ��તુઃ સકમ�ક અકમ�ક સાપે� શ�દ છે. અને એક બી��ું �વ�પ ધારણ કરતાં રહ� છે.

સ�દભ� ��થ ��ૂચ.

अ�रसमदुायः पदम ्अ�रं वा त�चत�ुधा
नामो�यातोपसग��नपाताः। वा.�ा.शा. 8/50-53

1. 

त�या�येता�न च�वा�र पदजाता�न नामा�याते
चोपसग��नपात�च तानीमा�न भवि�त। �न��त 1/1/1

2. 

च�वा�र पदजाता�न नामा�यातोपसग� �नपाता�च। महा. भा.१ प�पशा��नक3. 

सिु�त��तं पदम ् । पा. 1/4/14.4. 

�वाथ �फल �य�धकरण �यापारवा�च�वम,् �वाथ ��यापार-�य�धकरण
फलवाचक�वं वा सकम�क�वम।् (व.ैभ.ूसा. प-ृ87)

5. 

फलसमाना�धकरण�यापारवाचक�वमकम�क�वम ्(प.ल.म.प.ृ42.)6. 

��કમ�ક ધા�ઓુ अक�थत�च |1-4-56 |પા.��ૂ| �તગ�ત ૧૬ માનવામાં આ�યા છે. પરં� ુ અહ� િવ�તાર ભયના કારણે ચચા�
કર� નથી.

7. 

મહાભા�ચકાર� ૩/૧/૮ માં આ િવશે િવ�તાર �વૂ�ક ક�ું છે8. 

નાગેશભ�� महा.भा.� 9/3/27માં આ િવશે વાત કર� છે9. 

ધા�પુાઠ �ુહો�યા�દગણ.10. 

महाभा�य 3/1/107.11. 
પરમલ�ુ મ�ૂંષા – �.ૃ૪૨12. 

प�लृ गतौ धातपुाठ �वा�दगण13. 

प�तग��मव�सकम�कः। नरकं प�ततः इ�या�द �योगात)्14. 

तदन�यथ�क�वमकम�क�वम।् (प.ल.म – प-ृ44)15. 

अ�टा�यायीस�ूपाठ ले. पा�ण�न स.ं ��मद�तिज�ास,ु �का. रामलालकपरू ��ट, बहालगठ (1985.)16. 

का�शका – वामनजया�द�य, स.ंशो�भत�म�, चौख�बा स�ंकृत प�ुतकालय – बनारस (1952)17. 

गोपथ�ा�मणम ्मलूमा�म ्स-ं�वजयपाल, सा�व�ीदेवी बागडीया ��ट- कलकता 198018. 
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वा�यपद�यम.्25. 
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�ા.ડા�. �ક�ર� ડ�. પચંોલી
આિસ. �ોફ�સર – સ�ં�ૃત
સરકાર� િવનયન કોલેજ – મ�ણનગર,
અમદાવાદ.
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