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સ�ં�તૃ �યાકરણમાં �લ�ગિવચાર

��તાવના :-

આરંભમાં ભાષામાં �લ�ગ- િવકાસ લૌ�કક �લ�ગના આધાર� થયો હશ.ે  યૌન�ચ�ન �ી��ુુષના ભેદક છે. ક�ટલીક શાર��રક િવશષેતાઓને
કારણે પણ કોઈ �ય��તને �ી અથવા ��ુુષ કહ�એ છ�એ. આ િવશષેતાઓ ભાષામાં �લ�ગભેદને કારણે માનવામાં આવે છે. પયોધર, ક�શ
વગેર� �ી�વનાં �તીકો છે. આ બનંેના સા�ૃ�યનો અભાવ ન�ુસંક�વ�ું લ�ણ માનવામાં આવે છે. પરં� ુ �ી અને ��ુુષનાં િવશષે
શાર��રક �ચ�નોના આધાર� �લ�ગ�યવ�થાનો ભાષામાં �યોગ ક�ઠન છે. �कंूुस (�ીવષેધાર� નટ)માં �તન વગેર� જોવામાં આવે છે. આ
આધાર� તેમાં �ી�વ માનીને �ી�વ બોધક ��યય टाप ् વગેર� થવા જોઈએ. જોક� �कंूुसની સાથે �ી�વ �ચ�નનો િન�ય સબંધં નથી છતાં
પણ દશ�કોને તો સદાય દ�ખાય જ છે,  માટ� આ આભાસના કારણે તેમાં �ી�વ બોધક ��યયો થવા જોઈએ.  એ જ ર�તે खरकुट�
(નાિપત�હુ)માં લોમ સબંધંને કારણે �ુ�ં�વ બોધક ��યય થવો જોઈએ.

આ ઉપરાતં લૌ�કક �ી��ુુષગત િવશષે �ચ�નો આધાર પર �લ�ગ�યવ�થા માનવાથી અચેતન પદાથ�માં �લ�ગ�યવહારનો કોઈ ર�તો જ
ન બચે. ख�वाમાં કઈ �ીગત િવશષેતા છે ક� તેમાં �ી�વ માનવામાં આવે ?  તેમાં ઉપ�ુ��ત લૌ�કક પરંપરા �માણે તો અચેતન
પદાથ�માં �ી�વ �ુ�ં�વની અ�ભ�ય��તના કારણે ન�ુસંક�વ માન�ું ઉ�ચત થશ.ે ક�ટલાક લોકો માને છે ક� असत ् વ��મુાં �ાર�ક �ાર�ક
�તીિત ભાવના હોયછે. �ગૃ��ૃણામાં જળ નથી હો� ું તોપણ જળનો આભાસ થાય છે. એવી ર�તે ख�वा વગેર�માં �લ�ગ નથી પણ �લ�ગનો
આભાસ થાય છે. તારકા, ��ુય, ન�� �વા િવ�ભ��લ�ગી શ�દો એક જ વ�� ુ માટ� ���ુત થાય છે. તેમાં બા� �લ�ગ નથી પરં� ુ એમાં
� ર�તે �ગૃજળમાં જળ�ું અ��ત�વ ન હોવા છતાં જળનો અ�યાસ થઈ �ય છે એવી જ ર�તે અચેતન પદાથ�માં �લ�ગ�ચ�ન ન હોવા
છતાં પણ ચેતનગત �લ�ગનો અહ�સાસ થઈ �ય છે. અવ�ય જ �ગૃજળમાં સા�ૃ�યના આધાર પર જળનો આરોપ થાય છે. ख�वा, व�ृः
વગેર�માં �ી, ��ુુષગત �લ�ગ�ું કોઈ સા�ૃ�ય નથી. માટ� કયા આધાર� આરોપ સભંવ છે ? તેના જવાબમાં કહ�વામાં આવે છે ક� િવષય
સા�ૃ�યની ઉપે�ા કર�ને પણ અના�દ િમ�યાભાસ વાસના વશ �ા��તઓ જોવા મળે છે.  શ�દમાં યથાથ� અથવા િમ�યા �ાનની
અ�ભ�ય��તની �મતા સમાન છે. અથવા ख�वा, व�ृः વગેર� પદાથ�માં પણ �લ�ગ છે. પરં� ુ તે� ું �ાન એવી ર�તે નથી થ� ું �વી ર�તે
�યૂ�ની ગિત�ું અ��ત�વ હોવા છતાં �યૂ�ની ગિત�ું ભાન ન થ�ુ.ં અથવા તો �વી ર�તેવ�ા��ૃ વ���ુ ું �ાન નથી થ� ું તેવી ર�તે ख�वा
વગેર� અચેતન પદાથ�માં પણ �લ�ગ�ું �ાન ��ય� થ� ું નથી.[૧] પતજં�લએ અહ� �� કય� છે ક� વ� ઉપાડ� લેવાથી વ�થી આ��ૃ
વ���ુ ું ભાન થાય છે. પરં� ુ ख�वा व�ृः વગેર�માં આ ર�ત�ું કોઈ �ાન થ� ું નથી. આના ઉ�રમાં પતજં�લ�ું િનવદેન છે -  વ���ુ ું
અ��ત�વ હોવા છતાં પણ તેની અ�પુલ��ધ સભંવ છે. �ાયઃ ૬ કારણોથી વ��િુવશષે�ું અ��ત�વ હોવા છતાં પણ તેની ઉપલ��ધ થતી
નથી.
        (૧) અિતસિ�કષ�થીઃ �મ ક� પોતાની �ખ�ું કાજળ પોતાની �ખોથી દ�ખા� ું નથી.
        (૨) અિતિવ�કષ�થીઃ �મ ક� બ�ુ �ચાઈ પર ઊડતા પ�ી વગેર� દ�ખાતા નથી.
        (૩) ��ૂય��તર �યવધાનથીઃ �મ ક� વ�ચે દ�વાલ વગેર�ને કારણે સામેની વ�� ુ દ�ખાતી નથી.
        (૪) તમસા��ૃથીઃ �મ ક� �ધકારને કારણે ખાડા વગેર�� ું ભાન થ� ું નથી.
        (૫) ઇ���ય દૌબ��યથીઃ �ખની શ��ત �ીણ હોવાથી ઉપ��થત વ�� ુ દ�ખાતી નથી.
        (૬) અિત�માદથીઃ કોઈ િવષયા�તરમાં મ�ન �ય��તને સામે રહ�લા�ું �ાન થ� ું નથી.

અિતસમીપ, અિત�ૂર આ�દ અ�પુલ��ધનાં કારણો માનવામાં આવે છે. પણ અ�પુલ��ધનાં કારણો �માણિસ� વ��નુાં જ હોય છે. પરં� ુ
ख�वा વગેર�માં �લ�ગ �માણિસ� સ�ય�તૂ વ��ધુમ� છે. આ ઉપરાતં આ પ�માં ��ય� િવરોધ પણ થાય છે. કારણ ક� �ૃ�ય �વભાવ
વ���ુ ું �ાર�ય��ય� �હણ ન હો�ું તોપણ તે�ું અ��ત�વ �વીકાર�ું અવ�ય જ ��ય� િવરોધ છે. ક�ટલાક લોકો અ�મુાનના આધાર�
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ख�वा, व�ृ વગેર�માં �લ�ગ�ું અ��ત�વ માને છે. �મ �કાશ જોઈને આકાશમાં મેઘા�છા�દત �યોિતના અ��ત�વ� ું અ�મુાન કરવામાં
આવે છે. એવી જ ર�તે ख�वा, व�ृ વગેર�માં �ી�વ �ુ�ં�વ બોધક ��યયો જોઈને તેમાં �ી�વ �ુ�ં�વની ક�પના કરવામાં આવે છે. પરં� ુ
આ પ�માં અ�યો�યા�ય દોષ છે. �લ�ગ�ાન પછ� શ�દ�યોગ અને શ�દ�યોગ પછ� �લ�ગ� ું અવગમન એ અ�યો�યા�ય છે. �યોિત
અને �કાશમાં ��ય�તઃ કાય�કારણ �ાનના આધાર� કાય�થી કારણ�ું અ�મુાન સભંવ છે. ख�वा વગેર�માં તો �ાર�ય પણ ��ય�તઃ �લ�ગ
�ાન ન હોવાથી કાય�કારણ ભાવ સભંવ નથી, ફલતઃ અ�મુાન પણ સભંવ નથી. तटः, तट�, तटम ् �વા એક જ વ��મુાં બધા �લ�ગ
િવરોધને કારણે નથી થઈ શકતા, જો તટમાં �ી � ુ�ં�વહોય તો ન�ુસંક�વ નથી થઈ શક� ુ.ં તે તેના અભાવમાં જ થાય છે. લૌ�કક �લ�ગ
�યજંક �ચ�નોના આધાર� दारा कल� �વા શ�દોને ��ુલ�ગ અને ન�ુસંક�લ�ગમાં નથી રાખી શકાતા. માટ� વયૈાકરણ લૌ�કક �ી��ુુષગત
�લ�ગ બોધક �યજંનોના આધાર� શા�ીય �લ�ગની �યવ�થાનો �વીકાર નથી કરતા. જોક� થોડ�ક �શે તેને અપ�રહાય� માને છે. ફલતઃ
�લ�ગની તેમની પોતાની શા�ીયપ�રભાષા છે. અને તે છે-

स�ं�यान �सवौ �ल�गमा�थेयौ �वकृता�ततः ।
स�ं�याने ��यायत�े� ��ी सतूःे सप ् �सवे पमुान ् ।

એક ર�તે આ કા�રકામાં �ી અને ��ુુષ શ�દની ���ુપિ� બતાવવામાં આવી છે. સ�ં�યાનના અથ�માં ��यै ધા�થુી ड� ��યયથી �ી શ�દ
િન�પ� થાય છે. �સવ અથ�માં ष�ू ધા�થુી स કારના �થાને प કાર કર�ને पमुान ् શ�દ બને છે. ��િૂત અથ�માં पा ધા�થુી �ુમ ��ુ્
��યય �ારા पमुान ् શ�દની િન�પિ� પણ �િસ� છે. ક�ટલાક આચાય� पञुથ्ી �મુા�ન્ી િસ�� બતાવે છે. જોક� ભ�ો�જ દ���ત આ મતના
િવરોધી છે.  ("सङूो डुमसिु�न�त माधवः । य�चउ�जवलद�तने पातदे�मसिु�न�य�ुतम ् य�च पुंसोऽस�ु  (1-1-87)  इ�त स�ूे
�यासर��ता�यां "पनुातमे �कसनु ् ��व�च" इ�त स�ू ं प�ठतुं तदभुयम�प भा�याननगुुणम"् - श�द कौ�तभु 1-2-64) પરં� ુ ભા�યકાર અને
એમના અ�યુાયી ભ� ૃ�હ�ર વગેર�એ આ કા�રકાઓના આધાર� એક દાશ�િનક વાદ ઊભો કય� છે. �ની ચચા� અહ� અ�થાને છે. સવ�� બધા
શ�દોમાં �ણે �લ�ગો�ું અ��ત�વ હોવા છતાં પણ કોઈ િવશેષ શ�દથી કોઈ િવશષે �લ�ગની અ�ભ�ય��ત િશ�ટમા�ય છે.  આને
‘લોક�યવહારા�વુા�દની િવવ�ા’ કહ� શકાય છે � લૌ�કક �વ�ેછા�પી િવવ�ાથી �ભ� છે.

અથ�ભેદથી થતો �લ�ગભેદઃ::

અથ�ભેદથી પણ એક જ શ�દમાં �લ�ગભેદ થતો જોવા મળે છે. �વી ર�તે �વરભેદથી એક જ શ�દ� ું િવષયા�તર થઈ શક� છે તેવી જ
ર�તે �લ�ગભેદથી પણ એક જ શ�દ િવ�ભ� અથ�માં ���ુત થઈ શક� છે. अ� શ�દ देवना� અને शकटा� બનંેનો બોધક છે. પરં� ુ �યાર�
તે અ�તોદા� હોય છે �યાર� देवना�નો બોધક બને છે. આ�દુા� અવ�થામાં शकटा�નો બોધક બને છે. अध� શ�દ सम��वभाग એ
અથ�માં ન�ુસંક�લ�ગ છે અને એકદ�શમા�ના અથ�માં ��ુ�લ�ગ છે. ક�ટલાક લોકો માને છે ક� એકાથ� શ�દના ભેદથી �લ�ગભેદમાં પણ કોઈ
િવશષે વાત ��ૂચત થતી હોય છે. �મ ક� कुट� અને कुट�र એ બે શ�દોમાં ક�વળ �લ�ગભેદ જ નથી, અથ�ભેદ પણ છે. નાની �પંડ�ને
कुट�र કહ� છે. अर�य અને अर�यानीમાં પણ આ જ ભેદ છે. માટ� अर�यानीમાં �ી�વ અર�યના એક િવશષે અથ�, એક િવશષે �ણુનો
બોધક બની �ય છે. એવી ર�તે સવ�� કોઈક ને કોઈક �ણુિવિશ�ટને કારણે એકાથ�ક શ�દોમાં �લ�ગભેદની �યવ�થા કરવી જોઈએ.

શ�દની િનયત �લ�ગતા પણ કોઈ િવશષે કારણથી જ લોકમાં જોવા મળે છે. त�क (�થુાર) કાપ�ુ,ં છોલ�ું વગેર� અનેક ��યાઓ કર� છે.

એમાથંી એક त�ण ��યાના આધાર� તેને त�क કહ� છે. એવી જ ર�તે શ�દ પણ �वभावतः અથવા અ�ભધાન વૈ�ચ�યના કારણે કોઈ
િવશષે �લ�ગથી અ�ભ�હત કરવામાં આવે છે.  આ અ�ભધાન વૈ�ચ�યને ભ� ૃ�હ�રએ ઉપાદાન ક�ું છે અને તેના આધાર� �લ�ગના પણ
િન�ન�લ�ખત સાત ભેદ પાડ�ા છે-

        (૧) ક�ટલાક શ�દો ક�વળ ��ુલ�ગ છે - �મ ક� ��ૃ વગેર�
        (૨) ક�ટલાક શ�દો ક�વળ �ી�લ�ગ છે - �મ ક� ख�वा વગેર�
        (૩) ક�ટલાક શ�દો ન�ુસંક�લ�ગમાં જ િનયત છે द�ध વગેર�
        (૪) ક�ટલાક શ�દો ��ુલ�ગ અને ન�ુસંક�લ�ગવાળા છે - �મ ક� शंखः-शंखम,् प�ः-प�म ्
        (૫) ક�ટલાક શ�દો �ી�લ�ગ અને ન�ુસંક�લ�ગવાળા િનયત છે - �મ ક� भागधेयी-भागधेयम ्
        (૬) ક�ટલાક શ�દો �ી�લ�ગ અને ��ુલ�ગમાં સાધારણ છે - �મ ક� व�सा, व�सः વગેર�..

ભો� શ�દસ�ંકાર હ���ુપ �લ�ગના ૬ ભેદ મા�યા છે - ��ુા, િમ�, સકં�ણ�, ઉપસ�ન, આિવ�ટ અને અ�ય�ત.

         * �માં એક સ�ંકાર અપે��ત હોય તે ��ુ�લ�ગ છે, �મ ક� ख�वा, व�ृः, कु�डम,् ��ी, पमुान,् नपुंसकम ् ।
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         * �માં બે સ�ંકાર હોય છે તે િમ� છે, �મ ક� मर��चः, उ�म �ः, अच�ः, छद�ः, कषायः ।
         * �માં �ણ સ�ંકાર હોય તે સ�ં�ણ હોય છે, �મ ક� तट�, तटः, तटम,् शृंखला, शृंखलः, शृंखलम ्
         * � િવશ�ેયગત �લ�ગથી �ભાિવત િવશષેણ �વ�પ �લ�ગ ઉપસ�ન છે, �મ ક�, श�ुला, श�ुलः, श�ुलम ् ।
         * િવશષેણ હોવા છતાં િનયત શ�દ સ�ંકારાહ� �લ�ગ આિવ�ટ છે, �મ ક� �कृ�तः, �वषयः, �धानम ्
         * �માં �લ�ગ િનિમ� શ�દ સ�ંકાર ન હોય તે અ�ય�ત છે, �મ ક� पंच, ष�. क�त, अचःै વગેર�...

વશૈિેષકો �લ�ગને �િત�પ માને છે. ક�ટલાક �લ�ગને ક�વળ શ�દસ�ંકાર માને છે. ભા�યકાર �લ�ગને સ��વ (��ય)નો �ણુ માને છે.[૨]
ભા�યકાર� એક મૌ�લક �ચૂન પણ ક�ુ� છે. પા�ણિનના पुंयोगादा�यायाम ् ��ૂના િવવચેનમાં ભા�યકાર� ક�ું છે ક� ��ુુષ માટ� �ી�લ�ગ
અથવા તો �ી માટ� ��ુ�લ�ગનો �યોગ સભંવ છે. એ�ું કારણ એ છે ક� ��ુુષમાં �ી�વનાં થોડાં લ�ણો મળ� શક� છે. લ�ણો ન મળે
તોપણ એકના ધમ� બી� પર આરોપ અથવા અ�યાસ અથવા તો પર�પર તાદા��ય �ારા સભંવ છે. આ �ૃ��ટએ दाराः (��ુ�લ�ગ), ��ी
(�ી�લ�ગ) અને कल�म ्(ન�ુસંક�લ�ગ) શ�દ �ીના �મશઃ �રુ��વ, �ી�વ અને ન�ુસંક�વ �વ�પના�ોતક છે दारा શ�દ િવનાશક ��ુુષ
અથ�ને �ય�ત કર� છે. � ��ુુષના લ�ણ સાથે મેળ ખાય છે. (दायि�त इ�त दाराः ।) અથવા (द�य �ते तै दा�रा) कल� શ�દ [3] �ીના
અિન�િત અથવા રહ�યમય �વ�પનો �ોતક છે. માટ� ન�ુસંક�લ�ગમાં �ય�ત કરવામાં આ�યો છે. � વ��ઓુના �ણુ �ણૂ� ર�તે �ાત ન
હોય અથવા સ�ંદ�ધ હોય, તેને ન�ુસંક�લ�ગ �ારા �ય�ત કરવામાં આવે છે. [૪] અથા�� ્ ��યેક વ��નુાં િવ�ભ� �પો હોય છે. �લ�ગ તેનાં
િવ�ભ� �પો�ું ��યાયક છે. આ વાતને હ�લારા� નીચે �માણે �પ�ટ કર� છે-

श�दै�यो व��वथा� एक�वभावा अ�प �व�तारं भ�नत,े त�ेयो नाना�पाणां �काशनात ् । तथा च दारश�दःि��यं पुं��व�वषषेणमाच�टे,
भाया�श�दः ि���व�व�श�टाम ् । (वा�यपद�य, विृ�तसमदेुश - 197)

િવ�ના કોઈ વા�મયમાં �લ�ગ પર �ાચીનકાળમાં આટલા ��ૂમ િવચારો ર�ૂ કરવામાં આ�યા નહ� હોય તેમાયં �લોકવાિત�કકાર
કા�યાયને આપે�ું વ�ત�ય ન�ધપા� છે-

�तनकेशवती ��ी �या�लोमशः परुषः �मतृः ।
उभयोर�तरं य�च तदभावे नपुंसकम ् ।। [5]

છતાયં સ�ં�ૃત વયૈાકરણોનો અ�ભુવ છે ક� �લ�ગના િનયમો �યાકરણ �ારા સવ�થા િનયિં�ત કર� શકાતા નથી અને માટ� જ શા�ોપદ�શ
અિનવાય� નથી. છતાં પણ પા�ણિન વગેર�એ �લ�ગના િવષયમાં અનેક િનયમોનો ઉ�લેખ કય� છે, � અ�યાસયો�ય છે.
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