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Continuous issue-23 | April – May 2016 
 

વ્યાકરણ શાસ્ત્રનાાં ાઅધારસ્થાન તરીકે વેદ 

પ્રાચીન યમ્યા અનવુાય લેદને ફધા જ્ઞાન અને વલજ્ઞાનનો સ્ત્રોત ભાનલાભાાં આલે છે. લેદોભાાં ફધા 

ભૌલરક, તત્લોની ઉદ્ભાલના કયલાભાાં આલી છે.કરા અને વલજ્ઞાનની ફધી પ્રક્રિમાઓનુાં સતૂ્ર – રુભાાં લૈક્રદક 

વાક્રશત્મભાાં દળશન થામ છે. કેલ વ્માકયણ જ નશી, યન્ત ુ દળશન, વલજ્ઞાન, ગલણત, જ્મોવત, 

ધભશળાસ્ત્ર,આચાયળાસ્ત્ર, ભનોવલજ્ઞાન, આયલેુદ લગેયેનુાં જે – તે સ્થાને વલસ્તતૃ વલલયણ ભે છે. ભશવિ દમાનન્દે 

ણ આ પ્રાચીન ઋવ વમ્ભત વ્મલસ્થાનો ઉલ્રેખ આમશવભાજના તતૃીમ વનમભભાાં કમો છે કે “લેદ ફધી 

વત્મવલદ્યાઓનુાં સસુ્તક છે.” ભશવિ દમાનન્દના આ કથનની સષુ્ટિ વૌ પ્રથભ માસ્કના વનરુક્ત અને તાંજલર કૃત 

ભશાબાટમભાાં ભે છે. 

 વલશ પ્રથભ व्या + कृ નો વ્માકયણ, વલલેચન અથલા વલશ્રેણ અથશભાાં પ્રમોગ મજુલેદભાાં પ્રાપ્ત 

થામ છે. 

दृष्ट्वा – रुऩे व्याकरोत ्सत्यानतृे प्रजाऩतत् । 
अश्रद्धामनतृेड्दधाच्छ्रद्रव्याां सत्ये प्रजाऩतत् ।। 

અશીં પ્રથભ લૈમાકયણ પ્રજાવત અથાશત ્બ્રહ્માને (યભાત્ભાને) ભાનલાભાાં આવ્મા છે. તેણે જ વલશપ્રથભ વત્મ અન ે

અનતૃનુાં વ્માકયણ (વલલેચન, વલશ્રેણ) કયુું. 

 વ્માકયણ એ વલદ્યા છે જેના લડે કોઈ બાાના ળબ્દોના પ્રકાયો અને પ્રમોગના વનમભો લગેયેનુાં વનરુણ 

થામ છે. વ્માકયણના  મખુ્મતઃ ત્રણ વલબાગ છે. (૧) લણશવલબાગ (૨) ળબ્દ વલબાગ (૩)લાક્ય વલબાગ 

(૧) વણણવવભાગ ભાાં અક્ષયોના આકાયો અને ઉચ્ચાયણનુાં વલધાન છે. 

(૨) શબ્દ વવભાગથી ળબ્દોના બેદ રુ લગેયેનુાં જ્ઞાનથામ છે. 

(૩) વાક્યવવભાગભાાં લાક્યયચનાનુાં વલધાન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 
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 લાસ્તભાાં વળક્ષા, કલ્, વ્માકયણ, વનરૂક્ત, જ્મોવત અને છન્દ લેદના અંગો છે. અને ભાિે જ લેદાાંગ કશલેામ 

છે. લેદનુાં અધઘ્મમન અંગોાાંગ વાથે જ મોગ્મ યીતે થઈ ળકે, ભાિે ભશવિ તાંજલર ભશાબાટમભાાં સ્ટિ રખે છે,  

ब्राह्मणेन तनष्टकारणो षडांगो वेदोङध्येय ऻेयश्र्च । 

 આ લેદાાંગોભાાં વનરુક્ત અને વ્માકયણ લેદાથશના મખુ્મ વાધન છે. ભાિે જ માસ્ક મવુન વનરુક્ત ળાસ્ત્રના 

અધ્મનના પ્રમોજન ફતાલતા રખે છે. 

अथाऩीदमन्तरेण मन्रेष्टवथथप्रत्यतो न ववधते । 

अथथमप्रततयतो नात्यन्तां स्वरसांस्कारोदेशस्स्तददां ववद्या स्थानां 
व्याकरणस्य कात्सथन्यां स्वाथथसाधकां  च ।। १ ।। 

अथाऩीदमन्तरेण ऩदववभागो न ववद्यते, अथावऩ याऻे – दैवतेन 
बहव् प्रदेशा भवस्न्त तदेतेनोऩेक्षऺतव्यम ्। 

अथावऩ ऻानप्रशांसा भवत्य ऻानतनन्दा च ।।२।। 

 અથાશત ્ (૧) આ વનરુક્તળાસ્ત્ર લગય અથશનુાં ક્રયજ્ઞાન થત ુાં નથી. જે અથશને નથી જાણતા તે સ્લય વાંસ્કાય 

અથાશત ્(પ્રકૃવિ - પ્રત્મમ રૃ) લગેયેનુાં મોગ્મ અલધાયણ કયી ળકતા નથી. ભાિે જ આ ળાસ્ત્ર અથશનુાં  અલફોધન 

કયાલનારુ વાધક શોલાથી વનલશચન વલદ્યાનુાં સ્થાન છે. તથા વ્માકયણ ળાસ્ત્રની સણૂશતા કયલાલાળાં અને ભન્ત્રાથશ 

ફોધનુાં વાધન છે. 

 (૨) વનરુક્ત લગય દ વમ્ફન્ધી જ્ઞાન થત ુનથી તથા મજ્ઞ કભોભાાં દેલતા દ્વાયા ઘણા વલવધવનદેળો કયલાભાાં 

આલે છે, તે દેલતા વમ્ફન્ધી જ્ઞાન આ વનરુક્ત ળાસ્ત્ર દ્વાયા જ જાણવુાં ડે. અને જે અથશને જાણે છે તેની જ વાંવાયભાાં 

પ્રળાંવા થામ છે. 

 આ ઉદ્ધલયણોથી સ્ટિ છે કે ભશામવુન માસ્કના ભતે વનરુક્ત અને વ્મકાયણ લેદાથશના મખુ્મ વાધન છે. 

લસ્તતુઃ વનરુક્ત અને વ્માકયણનો વભલામ વમ્ફન્ધ છે. વાથોવાથ વ્માકયણ એ લેદાાંગ છે તો વ્માકયણ વલદ્યાનો 

મરૂાધાય લેદ છે. આગ જણાવ્યુાં છે તેભ લેદ ફધી વત્મ વલદ્યાઓનો બાંડાય છે તો વ્માકયણ વલદ્યાનો મરૂાધાય લેદ 

કેભ ન શોમ ? 
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વૈદદક વ્યાકરણની વવશેષતાાઃ  

 લૈક્રદક વ્માકયણ લણશભારા, ધાતુાઠ, પ્રત્મમ, વનમભ, ત્રણલરિંગ, ત્રણલચન, આઠ વલબક્ક્ત, દળ રકાય, 

વક્ન્ધકૌળર અને સ્લયવલજ્ઞાનભાાં સણૂશ વભથશ છે. જ્માયે આ વભસ્ત પ્રત્માંગોનો લાક્યભાાં પ્રમોગ થામ છે, ત્માયે તે 

લાક્ય વનવિત અને અિર ફની જામ છે. તે લખતે એ લાક્યોભાાં જે કશલેાભાાં આલેલ ુતે જ સ્લરુભાાં ત ેઅન્મ ાવ ે

શોંચે છે. વશસ્ત્રો લો સધુી એ લાક્યનો એ જ અથશ થળે જે તેના  વનભાશણની વાથે વનવિત થમો શતો. તેનુાં કાયણ 

એ જ છે કે તે લાક્ય તેની લણશભારા, સ્લય, ધાત ુતથા વ્માકયણના અન્મ વનમભોભાાં ચોક્કવ યીતે ગ્રવથત છે. 

 લૈક્રદક વ્માકયણની આ વલળેતા વાંવાયના અન્મ કોઇ વ્માકયણભાાં નથી. લૈક્રદક વ્માકયણભાાં વાંક્ષેનો દો 

નથી. યન્ત ુ વલસ્તાયનો ગણુ છે. લૈક્રદક વ્માકયણ બાા વલસ્તાયભાાં વશામક છે, ફાધક નથી. વાથોવાથ લૈક્રદક 

વ્માકયણ બાાને એક વનવિત સ્લરુ પ્રદાન કયે છે. 

 લૈક્રદકવ્માકયણભાાં વૌથી ભશત્લની લાત સ્લયવલજ્ઞાનની છે, જે વલશ્વની અન્મ કોઈ બાાભાાં નથી. લેદ-બાા 

સ્લયો દ્વાયા અથશને વનવિત કયે છે. ભાિે લેદ અત્મન્ત પ્રાચીન શોલા છતાાં પ્રકે્ષ યક્રશત છે. ક્રયલતશન યક્રશત અને 

સણૂશલણશભાાયકુ્ત બાાની યચના યભેશ્વયની પ્રયેણા લગય ળક્ય નથી 

 લૈક્રદકબાા અૌરુેમ શોલાથી તેની લણશભાા ણ અૌરુેમ ભાનલી ડે ભાિે જ તેની લણશભાા નો 

પ્રત્મેક લણશ વાથશક છે. અથાશત ્લણશ અને ળબ્દની લચ્ચે તથા ળબ્દ અને લાક્યની લચ્ચે લૈજ્ઞાવનક વમ્ફન્ધ છે. જે 

અથશ ધ્લવનની વાથે કામશકાયણ બાલ ફતાલે છે. ળબ્દરુી અંગ એલી યીતે સગુ્રવથત છે કે જેલી યીતે ધડની વાથે 

જોડામેર અંગઉાાંગો. જે બાાઓ અકસ્ભાત ઉદ્ભૂત થામ છે. તેભાાં કાયણ – કામશની વલળેતા નથી શોતી. યન્ત ુ

લેદનો પ્રત્મેક ળબ્દ લણાશનવુાય અથશ આે છે. અને લણશ તેની ફનાલિથી અથશ સલૂચત કયે છે. 

વૈદદક વ્યાકરણન ાં ાક્ષર વવજ્ઞાનાઃ 

 લૈક્રદક વ્માકયણભાાં કુર ૬૪ લણશ (અક્ષય) છે. તેના ફે બેદો છે (૧) સ્લય (૨) વ્માંજન 

સ્વરાઃ સ્લય એ લણોને કશલેામ છે જેનુાં ઉચ્ચાયણ વશજ અને સ્લતાંત્ર યીતે થઈ ળકે. અને જે વ્માંજનોના 

ઉચ્ચાયણભાાં વશામક શોમ. 

વ્યાંજનાઃ જે લણોના ઉચ્ચાયણભાાં સ્થાન અને પ્રમત્ન ફાંનેની આલશ્મકતા ડે અને જે સ્લયની વશામકતા લગય 

ફોરી ન ળકામ. 
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 લાસ્તલભાાં લૈક્રદક વ્માકયણભાાં મખુ્મતઃ ૧૭ અક્ષય છે. આ ૧૭ અક્ષયોભાાં अ, इ, उ, ऋ, અને र ृાાંચ સ્લય 

છે. क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, ऩ,  અને व દવ વ્માંજન છે. તથા ȫ(T) અનસુ્લાય અન ે(:) વલવગશ ફે ભધ્મસ્થ 

છે. આ ૧૭ અક્ષયોના યસ્ય વભશ્રણ અને વાંમોગથી ૬૪ અક્ષય થામ છે. (अ+अ)= ભલાથી आ, (आ+आ)=आ 

અને (आ + अ) = आ  પ્લતુ ફને છે.  

 આ જ યીતે इ, उ, ऋ, અને र ृનો ણ વલસ્તાય થામ છે. અને એ યીતે હ્રસ્લ, દીઘશ, અને પ્લતુ બેદથી ત્રણ 

– ત્રણ રુ ફને છે. આ યીતે अ થી र ृસધુીના સ્લયના બેદો ૧૫ છે. 

ए, ए, ऐ પ્લતુ, ऐ, ऐ પ્લતુ, ओ, ओ પ્લતુ, ओ, औ પ્લતુ, 

પયી તથા अ,ं अ् આ ૧૦ સ્લય ફીજા છે. આ યીતે ફધા ભીને કુર ફધા સ્લયો ૨૫ થામ છે. 

અશીં अ, इ, उ, ऋ અન ેर,ृ સ્લતાંત્ર સ્લયો છે. જ્માયે ए, ऐ, ओ, औ, अ,ं अ् વભવશ્રત છે. ञ,ण, न, ड, भ १७ 

અને U અને ઁ  એ વભસ્ત વાનનુાવવક લણશ અનસુ્લાયથી તથા ह, स, श, ष, લગેયે વલવગોથી ફન્મા છે. વલવગોભાાં 

अ ભેલલાથી ह ફને છે. ह એિરે કે વલવગોભાાંથી 

*अ + इ = ए, आ + इ = ऍ, 

* अ + उ = ओ તથા आ + उ = औ બને છે. 

* अ + अां = अां તથા अ + (:) + अ् બને છે. 

 

 ज નો स ફને છે. અને આ જ  स ट લગશનો શોલાથી ष તથા च લગશની વાથે આલતા श ફની જામ છે. 

क, ग, च, ज, ट, ड, न, द, ऩ અને फ ભાાં ह ભેલલાથી િભળઃ ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, प અન ેब ફન ે

છે. (इ + अ) ભીને „म‟ (ऋ + अ) ભીને य ભીને ‘य’ (र ृ+ अ) અને ‘र’ ભીને (उ + अ) ફન્મા છે. 

આ જ યીત ે(क + ष) ભીને ऺ (त + य) ભીને  त्र અને  (ज + ञ) ભીને ऻ ફન્મો છે. આ યીત ે૨૫ 

સ્લયના  क લગેયે ાાંચ લગો અને म, य, र, व, श, ष, स, ह, ऺ, त्र, લણો ભીને ६३ અક્ષય થામ છે.તેભાાં એક જ 

અધશચાંન્ર ભેલલાથી કુર કુર ૬૪ અક્ષય ફને છે. 

મજુલેદના ९।३१-६४ ભાાં આ જ ૧૭ મરૂાક્ષયોનો સ્ટિ વનદેળ છે. 
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ભશવિ ાલણવનએ ણ રખ્યુાં છે કે, “त्रत्रषुष्टं चतु् षष्टववा वणवा शम्बुभते भतव्” મજુલેદના ભતે જે 

ભન્ત્રોનો ઉય વનદેળ કમો છે તેભાાં ભાત્ર ૧૭ મૂાક્ષયો જ નશીં યન્ત ુપ્રમખુ સ્લયો અને ળે વ્માંજનોનો ણ 

વભાલેળ થઈ જામ છે. આ પ્રભાણે ફધા જ લેદોભાાં લૈક્રદક વ્માકયણની સટુક વાભગ્રી આક્રદથી અન્ત સધુી 

દૃષ્ટિગોચય થામ છે. 

(१) अस्ननरेकाऺरेण.....................................अस्ववनौ द्वयऺरेण । 
ववष्टणुस्रयऺरेण.............................सोमवचतुरऺरेण ।। 

(२) ऩूषा ऩञ्वाऺरेण................................सववता षडऺरेण । 
मरुत् सप्ताऺरेण...........................बहृस्ऩततरष्टटाऺरेण ।। 

(३) ममरो नवाऺरेण............................वरुणोदशाऺरेण । 
ईन्द्रो एकादशाऺरेण........................ववववे देवा  द्वादशाऺरेण ।। 

(४) वसवस्रयोदशाऺरेण..............................रुद्रवचतुदथशाऺरेण... आददत्य् ऩञ्चदशाऺरेण । 
अददतत् षोडशाऺरेण...................................प्रजाऩतत् सप्तदशाऺरेण ।। (यजु ९।३१...३४) 
ઉદાશયણ તયીકે ઋગ્લેદ ભાંડ૧ના પ્રથભ ભન્ત્ર“अषननभीड े ऩुयोहहत” એ ભન્ત્રભાાં જ ૮સ્લય તથા 

૧૭વ્માંજન છે. 
વૈદદક વ્યાકરણ ધાત   વવજ્ઞાનાઃ 

 લૈક્રદક વ્માકયણભાાં એક જ અક્ષ્રય પ્રત્મમ, અવ્મમ, વાંજ્ઞા, અથલા ધાતનુા રુભાાં વ્મવશૃત થલાથી 

અનેકાથશલાચી ફને છે. પ્રાચીન લૈક્રદક ઋવ અક્ષયાથશનુાં જ્ઞાન ધયાલતા તથા સ્લયોની ળૈરીથી જ 

ભન્ત્રાથશ કયતા. 

ઉય જે ६४ અક્ષયોનુાં લણશન કયુું તેભાાંથી જ ધાતઓુ ફન્મા છે અને એ જ ધાતઓુભાાંથી ળબ્દ તથા 

તે જ ળબ્દભાાંથી લાક્ય અથાશત ્લેદભન્ત્રો ઉદ્ભવ્મા છે. 

કેલી યીતે એક એક અક્ષયલૈજ્ઞાવનકઅથશ ધયાલે છે તથા કેલી યીતે તે ોતાની ફનાલિ, ધ્લવન, 

પ્રબાલ અને લરવથી લૈજ્ઞાવનક વવદ્ધ થામ છે તે વલસ્તાય બમને કાયણે ભાત્ર ટૂાંકભાાં વભજીએ. 

अ  - ऩूणा, व्मवऩक, अव्मम, एक, अखण्ड, अबवव, शून्म | 

इ  - ગવત, નજીક 

ए  - ગવતક્રશન, વનિર, સયૂણ, અવ્મમ. 

उ, ऊ - ઉય, દૂય, તે તથા લગેય. 

आ  - ચાયે ફાજુથી  
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ओ  - અન્મ નશીં, તે જ, ફીજુ નશી 

ऋ  - વત્મ, ગવત, ફશાય 

र ृ  - વત્મ, ગવત, બીતય (અંદય) 

क  - ફાાંધવુાં, ફલાન, ભોટુાં, પ્રબાલળાી, સખુ 

ख  - આકાળ, અલકાળ, વછર 

ग  - ગભન, સ્થાન છોડવુાં, જુદા ડવુાં 

च  - પયી, સનુઃ, અન્મ, લબન્નલગેયે 

द  - ગવત આલી, ઓછુ કયવુાં 

न  - ના 

ऩ  - યક્ષા કયલી 

ब  - પ્રગિ, ફશાય, પ્રકાળ 

भ  - નશીં 

य  - આવુાં, યભણ કયવુાં 

र  - રેવુાં, યભણ કયવુાં 

ह  - વનિમ, અન્ત, અબાલ, વાંકોચ, વનેધ 

 

લાસ્લભાાં અક્ષયાથશભાાં જ અનેક અથોનો બાલ વ્માંજજત થઈ જામ છે. યન્ત ુજ્માયે કોઈ અક્ષય એક 

ફીજાભાાં ભીને ધાત ુરુ ધાયણ કયે છે તો એ વભશ્રણથી ફીજા  ણ અનેક દાથો ઉત્ન્ન થામ છે. 

ભાિે જ તાંજલર મવુનએ ભશાબાટમભાાં જણાવ્યુાં છે કે “फह्वथवापऩ धवतवो बवषन्त।” અથાશત ્ધાત ુઘણા 

અથશલાા શોમ છે. 
 

અશીં કેિરાાંક ધાતઓુનાાં લણશનુાં વલશ્રેણ કયીને એ ફતાલલાનો પ્રમત્ન કમો છે કેલી યીતે તે 

અક્ષયાથશને અનકુૂ છે. 

बग ् = ब – પ્રકાળ, ગવત અથાશત ્ગવતભાન પ્રકાળ = ઐિમશ. 

आऩ ् = आ – ચાયેફાજુથી, ऩ = યક્ષા કયલી અથાશત ્ચાયે ફાજુએથી યક્ષા કયનાય. 

अद्  = अ = નક્રશ द = આવુાં – નક્રશ આવુાં = રઈ રેવ ુ

ब ू  = ब = પ્રકાળ, ऊ = દૂય સધુી અથાશત ્દૂય સધુી પ્રકાળ 
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आप्र ृ =  आ = ફધી ફાજુથી, ब = યક્ષા કયલી, र ृ= અંદય અથાશત ્ફધી    ફાજુથી 

અંદય યક્ષા કયલી. 

चय  = च = લાયાંલાય, य = ફશાયની તયપની ગવત અથાશત ્લાયાંલાય ગવત કયલી ચારવુાં. 

भय  = भ = નશી य = ક્રિમા નક્રશ – અક્સ્તત્લ નશી – (મતૃ્ય ુાભવુાં) 

भख ्  = भ = નકાય નશી ख = અથાશત ્વછર અથલા તો ત્રકુ્રિ યક્રશત કભશ = શ્રેટઠતભ કભશ મજ્ઞ  

हन  = ह – વનિમ न – નકાય – વનિમસલૂશક નશીં. અથાશત ્લફરકુર અબાલ 

સન્ધધ વવજ્ઞાન 

લૈક્રદક વ્માકયણભાાં વક્ન્ધ વલજ્ઞાનની યચના ણ બદુ્ધદ્ધ સલૂશક કયલાભાાં આલી છે. વક્ન્ધ વલજ્ઞાન ફે 

લાતો ય આધાય યાખે છે. એક તો લણશભૈત્રી ય અને ફીજુ સખુોચ્ચાયણ ય લણશ ભૈત્રીનો વવદ્ધાાંત ઘણુાં 

કયીને એકજ સ્થાનથી ઉચ્ચાક્રયત થલા લાા લણોભાાં જોલા ભે છે. યાંત ુ સખુોચ્ચાયણયો વવદ્ધાન્ત 

વયતા ય અલરમ્મ્ફત છે. 

વણણ મૈત્રીન વસદ્ધાધતાઃ 

ट કાયની જ્માયે स કાય વાથે વક્ન્ધ થામ છે. ત્માયે स કાયનુાં રુ ष થઈ જામ છે. એ જ યીત ેઋ ની 

વાથે જ્માયે स આલે તો ત્માાં ણ ‘’ થઈજામ છે જેભ કે क्ट, रु्ट, ऩु्ट, वषवा લગેયે. 

આનુાં કાયણ એ છે કે ऋ, कृ અને ष નુાં ઉચ્ચાયણસ્થાન એક જ છે. 

એ જ  યીતે च અને श નુાં ઉચ્ચાયણસ્થાન ણ વભાન છે. આ જ યીતે પ્રત્મેક લગશના પ્રત્મેક લણશ ોતાના 

જ લગશના અનનુાવવક વાથે જોડામ છે. ફીજાની વાથે નક્રશ જેભકે गङ्गव,  चञ्वर, ऩषण्डत લગેયે યન્ત ુજે 

લણોની ાવે કોઈ ોતાનો આનનુાવવક નથી ત્માાં અનસુ્લાયનો પ્રમોગ થામ છે. જેભકે   संसवय, वंश, हंस, 

લગેયે. 

સ ખચ્ચારણન વસદ્ધાાંધતાઃ 

सत ्અન ે चरयत्र ફને્ન ળબ્દો એક વાથે ફોરલાભાાં મશુ્કેરી ડે છે, કાયણ કે त દન્ત્મ છે. તેનુાં ઉચ્ચાયણ 

દાાંતની ાવેથી, તથા च તારવ્મ છે. તેનુાં ઉચ્ચાયણ તાલાભાાંથી (તાલસુ્થાન) થામ છે. આ મશુ્કેરીને દૂય 
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કયી વય ઉચ્ચાયણ કયલા ભાિે त કાયનો ણ च કાય કયી सत ्+ चरयत्र – सच्चवरयत्र ફન્યુાં. એજ યીતે  

फहृत + जवतक – फहृज्जवतक અને  सत+्इच्छव  -सहदच्छव લગેયે પ્રમોગો કયલાભાાં આલે છે. 

એ જ પ્રકાયે લણશલગશનો તતૃીમ અક્ષય ‘શ’ ની વાથે આલલાથી ચતથુશ ફની જામ છે. જેભકે 

फहृद् + हवन =फहृद्धवन। 
 

આ બાાની યચના ણ ઉયુશક્ત વવદ્ધાન્ત ય જ થઈછે.કાયણ કે લણાશથશ ધયાલતી બાા જો વક્ન્ધભાાં 
સખુદ અને સ્લાબાવલક લણશવલમશમની ળક્યતા ધયાલનાયી ન શોમ તો બાાની દુરુશતા લધી જામ. બાાન ે
અવલચર અને વાથશક યાખલા ભાિે જ આિરા કૌળરની વાથે અક્ષયવલજ્ઞાન, ધાતવુલજ્ઞાન અને 
વક્ન્ધવલજ્ઞાનનુાં આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં છે. ભાિે જ લૈળેવક દળશનશાય ઋવ કણાદે કહ્ુાં છે, 

 “फुपद्धऩूववा ववक्म कुततवेदे” અથાશત ્લેદલાણીની યચના યભેશ્વયની બદુ્ધદ્ધસલૂશકની યચના છે. 
અન્તભાાં એિલુાં જ કશલેાનુાં કે અૌરુેમ (ઈશ્વયકૃત) છે. જેભકે ઋગ્લેદભાાં ણ કશલેાય ુ છે- „देवी 
ववचभजमन्त्देवव्‟ અથાશત ્ લેદોની બાા દેલબાા છે અને વલશ્વની વભસ્ત બાાઓની જનની છે. માસ્કે 
જણાવ્યુાં છે કે આ જ્ઞાન પ્રલયોએ અલયોએ આપ્યુાં.યન્ત ુઈશ્વયથી સલૂશ ગરુુ નશોતા. તે જ આક્રદ ગરુુ છે.. 
ભશવિ તાંજલરએ એ ણ આલો જ ભત વ્મક્ત કમો છે. 

 

વનઘણ્ટુભાાં લૈક્રદક ળબ્દોનો વાંગ્રશ છે. ભાિે તે લૈક્રદક ળબ્દકો કશી ળકામ તેભ છે. વનઘણ્ટુની વ્માખ્મા વનરુક્ત 
છે. વનરુક્તકાય માસ્કે વનઘણ્ટુના પ્રત્મેક ળબ્દની વલદ્ધિાસણૂશ વ્યતુ્વત કયી છે. માસ્કની સલૂે ણ ઘણા 
લૈમાકયણો થમા કાયણકે માસ્કે તેભના ગ્રાંથભાાં અનેક સલૂશલતી આચામોનો ઉલ્રેખ કમો છે. માસ્ક છી 
ાલણવનની સલેૂ ણ અનેક લૈમાકયણો થમા શળે કાયણકે ાલણવનએ ઉણાક્રદકોભાાં કેિરાક પ્રાચીન 
લૈમાકયણનો ણ ઉલ્રેખ કમો છે. ાલણવનની  ‘અટિાધ્મામી’ વ્માકયણળાસ્ત્રનો એક વલોત્કૃટઠ ગ્રાંન્થ છે. 
બાા વમ્ફન્ધી આ આવલટકાય બાયતલશભાાં આજથી શજાયો લો શરેા થઈ ચકૂ્યો છે. જેનુાં મૂ 
આધાયસ્થાન તો લેદ જ છે. 

 

 

 

 

 

 



KCG-Portal of Journals 

Page  9  

 

 

સધદભણગ્રધથ 
(૧)  आमासभवज के दस तनमभो की व्मवख्मव, सत्मवनन्द – आमासभवज हहण्डौन વી.િી. 
(૨) વનરુક્ત, વાંમ્ાદકઃ લી.એભ.બટ્ટ, વયસ્લતી સસુ્તક બાંડાય, અભદાલાદ. 
(૩) વનરુક્ત - લેદાથશદીકબાટમ, ાં.ચન્રભલણ વલદ્યારાંકાય, આશકન્મા ગરુુકુર નયેરા - ક્રદલ્શી 
(૪) મજુલેદ બાટમમ ્- સ્લાભી દમાનન્દ વયસ્લતી, લૈક્રદક મન્ત્રારમ – અજભેય 

(૫) લેદાથશ ભવૂભકા – સ્લાવભ વલદ્યાનન્દ વયસ્લતી, ઈન્િયનેળનર આમશન મમુ્ફઈ. 
(૬) વત્માથશપ્રકાળ, પ્રકાળન આમશલન વલકાવ પાભશ ટ્રસ્િ, યોજડ. 

 
******************************************************************** 

ડૉ. વવષ્ણ  પ રદહત  
ાધ્યક્ષ – સાંસ્કૃત વવભાગ, 
સરકારી વવનયન કૉેજ, ગાાંધીનગર 
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