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વૈયાકરણ હ�મચ��ાચાય� તથા પા�ણિનના સ�ંા�કરણનો �લુના�મક અ�યાસ

સ�ં�ૃત �યાકરણની રચના બ�જુ �ાચીન સમયથી થતી આવી છે. સ�ં�ૃતના �કાડં �યાકરણ મહિષ� પા�ણિનના પહ�લાં પણ ક�ટલાય
�ભાવશાળ� વયૈાકરણાચાય� થઇ ગયા હતા. પરં� ુ �મ �યૂ�ની સામે ન��ો તેમ પા�ણિનના �ણૂ� તેમજ �ભાવશાળ� �યાકરણની સામે
તેમની �ભા િવલીન થઇ ગઇ અને �યાકરણ જગતમાં પા�ણનીનો �કાશ �સરાવા લા�યો. એટ�ુજં ન�હ પણ આ ચકાચ�ધ (ભા�વર)

�કાશની સામે પરવત� સમયમાં પણ કોઇ �િતભા પાગંર� શક� નહ�. િવ�મ સવંતની ૧ર મી શતા�દ�માં એક હ�મી (હ�મચ�ંાચાય�)
�િતભા જ આના અપવાદ �પમાં ��તૃ થઇ. આ �િતભા ફકત �કાશ જ લઇને ન�હ, પણ એ �કાશમાં રસમયી શીતળતાનો સમ�વય
લઇને આવી. હ�મચ��ાચાય� ને શ�દા�શુાસનની સાથે શ�દ �યોગા�મક �યા�ય કા�યની પણ રચના કર�.

આચાય� હ�મચ��એ પોતાના શ�દા�શુાસનને પા�ણિન �ૃત શ�દા�શુાસનની અપે�ાએ સરળ બનાવવાની સફળ ચે�ટા કર� છે. સાથે જ
પા�ણિન �ૃત અ�શુાસનની �લુનામાં અિવશ�ટ શ�દોની િસ��ધ પણ દ�ખાડ� છે. �ૂંકમાં કહ� શક�એ ક� શ�દા�શુાસન ���યામાં પા�ણિન
વયૈાકરણના બધાજ મ�� ત�કો વડ� � કામ ��ંુુ થ�ું છે, તે હ�મચ��ાચાય� એકલા હાથે કર� બતા��ું છે. હ�મચ��ાચાય�ની બરાબર� ન જ
કર� શક�. અમને એ�ું લાગે છે ક� હ�મચ��ાચાય� પોતાના સમયમાં �ા�ત કાત��, પા�ણનીય, સર�વતી કંઠાભરણ, �ને��, શાકટાયન
વગેર� બધા જ �યાકરણ �થંો�ું અવલોકન કર�ને સાર�હણ કય� છે અને તેને પોતાની અ��તૂ �િતભા �ારા િવ��તૃ અને ચમ��ૃત કય�
છે.

���તુ �કરણમાં શ�દા�શુાસનની બધીજ ���યાઓને �યાનમાં રાખીને હ�મચ��ાચાય�ની પા�ણિનની સાથે �લુના કર��ું અને એ
બતાવવાનો �યાસ રહ�શે ક� હ�મચ��ાચાય�માં પા�ણિનની અપે�ાએ કંઇ િવશષેતા અને મૌ�લકતા છે તથા શ�દા�શુાસનની ��� ટથી
હ�મચ��ાચાય�� ું િવધાન ક��ું અને ક�ટ�ું મૌ�લક તેમજ ઉપયોગી છે, તે જોઇ�ુ.ં

સ�ં�ૃત ભાષાના મોટ�ભાગે બધા જ �થંોમાં સવ��થમ પા�રભાિષક સ�ંાઓ�ું એક �કરણ આપવામાં આવે છે. આનાથી લાભ એ થાય ક�
આગળ સ�ંા શ�દો �ારા સ�ંેપમાં � કામ ચલાવવામાં આવે છે. �યાં તેમનો િવશષે અથ� સમજવામાં બ�ુજં સરળતા થઇ પડ� છે.

સ�ં�ૃતના �યાકરણ�થં પણ આના અપવાદ નથી.  વા�તમાં �યાકરણશા��માં આ બાબતની ઘણીજ વધાર� ઉપયોગીતા છે.  આથી
િવશાળ શ�દભડંારની ���ુપિ�ની િવશષેતા આના વગર સભંિવત નથી. એમાં ખાસ કર�ને સ�ં�ૃત �યાકરણમાં જયાં એક-એક શ�દના
માટ� બધંારણની જ�રત પડ� છે.

સ�ં�ૃતના શ�દા�ુશંાસકોએ િવ�ભ�ન�કાર� પોતાની સ�ંાઓના સાકં�િતક �પ આ�યા છે. કયાકં-કયાકં એકતા હોવા છતાં પણ અલગતા
(િવ�ભ�નતા) મોટા �માણમાં િવ�માન છે. આ જ તો કારણ છે ક� �ટલા િવિશ�ટ �યાકરણશા��ીઓ થયા તેમની રચનાઓ �ુદા-�ુદા
�યાકરણના �પમાં �ચ�લત થઇ. િવવચેન શલૈીની િવ�ભ�નતાના કારણે જ એક મા� સ�ં�ૃત ભાષામાં �યાકરણના અનેક ત��ો (શા��ો)
�િસ�ધ થયા.

િસ�ધહ�મશ�દા�શુાસનમાં ��થકાર� �ારંભમાં જ �થમ ��ૂ �ારા ��ૂ�પે અ�ટા�યાયીના િનિવ��ન સમાપન માટ� ’Aહ�m\ ’ એ�ું �થમ
��ૂ મગંલાચરણ �પે રચેલ છે. ’Aહ�m\ ’ શ�દ �ન પરંપરામાં અને બૌ�ધ પરંપરામાં પણ �િસ�ધ છે. ��ૂ, અથ�ના �ચૂક ’Aહ�\ ’
ધા� ુ �ારા ’Aહ�m\ ’ શ�દ બને છે. A¾"Rte-pUJyte [it Aહ�m અથા�ત � �જૂનીય છે, આદરણીય છે, સ�માનનીય છે તેને માટ�
’Aહ�’ શ�દનો �યોગ થયેલ છે.

એજ ર�તે પા�ણિનએ પણ ��થના આરંભે મગંલ�લોક �કૂવાને બદલે, ’��ૃ�ધ’ શ�દ વાપર�ને મગંલ ક�ુ� છે. પા�ણિનએ ��ૂમાં પહ�લાં
સ�ંીઓ (ઉ�ેશપદો) બતાવીને પછ� સ�ંા (િવધેય) બતાવવી જોઇએ. એટલે ક� AadEc\ vUî d:| એ�ું ��ૂ રચ�ું જોઇએ. પરં� ુ
ઉપર જણા��ું તેમ મગંલ કરવાની ઇ�છાથી તેમણે આ ��ૂ �રુ� ું સ�ંા (િવધેય) પદ પહ�લાં �કુ�લ છે.  તો હ�મચ��ાચાય� તેમજ
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પા�ણિનએ ��ૂ �ારા મગંલ ક�ુ� છે.

�વર તથા �યજંન સ�ંાઓના િવવચેનની ઉપરાતં િવભ��ત, પદ, નામ અને વા� સ�ંાઓ�ું ઘ�ુજં વ�ૈાિનક િવવચેન ���તુ ક�ુ� છે.

પા�ણિનના �યાકરણમાં આ �કારના િવવેચનનો એકા�� તક ભાવ છે. પા�ણિન તો પોતાના �થંમાં વા�ની પ�રભાષા આપવા� ું પણ
�લૂી ગયા છે. તેમના પછ�ના �યાકરણશા��ી કા�યાયને આ �િતથી બચવાનો �ય�ન જ�ર કય� છે. પરં� ુ તેમણે વા�ની � પ�રભાષા
'0kitZ vaKym\' આપી છે. તે પણ અ�રૂ�જ રહ� ગઇ છે. પા�ણિનના પાછળના શા��કારોએ તેને �યવ�� થત કરવાનો �ય�ન કય� છે,

પરં� ુ તેઓ પણ '0kitZ vaKym\'ની સીમાથી �ૂર જઇ શ�ા નથી, પ�રણામ �વ�પે તેમની વા� પ�રભાષા પોતા� ું �ળૂ �વ�પ
લઇને �ગટ થઇ શક� નથી અને તેમની અ�ણૂ�તા �મની તેમ બની રહ� છે. પરં� ુ હ�મચ��ાચાય� વા�ની બ�જુ �પ�ટ પ�રભાષા આપી
છે. 'sivxe8`maQyat. vaKym\\' ÉãÑãÊÎ|| અથા�ત �ળૂ ��ૂમાં સિવશષેણ આ�યાત વા�ની સ�ંા બતાવવામાં આવી છે.

અ�હ�યા આ�યાતના િવશષેણનો અથ� છે. અ�યય, કારક, કારકિવશષેણ અને ��યાિવશષેણો� ું એક બી� સાથે જોડાયે� ું રહ�� ુ.ં આગળ
આપેલા ��ૂાથ�થી �પ�ટ છે ક� િવશષેણ ક� ��યાપદ આ બેમાથી ગમેતે કોઇ એક સા�ા�્ શ�દ વડ� �ચૂવાયે�ું હો� ું જોઇએ. કોઇ ઠ�કાણે
એક�ું ��યાપદ જ સા�ા�્ હોય, કોઇ ઠ�કાણે એક�ું િવશષેણ જ સા�ા�્ હોય અથવા કોઇઠ�કાણ ��યાપદ અને િવશષેણ બ�ને સા�ા�્
હોય એ ગમે તે ર�તે હોય, �યાર� આ�યાતની ક� િવશષેણની ’વા�’ સ�ંાના થાય છે. ઉદાહરણ તર�ક� 2mR: v: r(atu - ધમ� તમાર�
ર�ા કરો આ શ�દ સ�હૂમા ંr(at ��યાપદ છે અને તેના બે િવશષેણો 2mR: તથા v: પદો છે. આ �થળે ��યાપદ સા�ા� ્ છે અને તેના
િવશષેણો પણ સા�ા�્ છે. અહ� સિવશષેણ આ�યાત હોવાથી આ શ�દસ�હૂની વા� સ�ંા થાય છે. અ�હયાં િવશષેણ શ�દ �ારા ફકત
સ�ંા િવશષેણને જ ન�હ� પરં� ુ સામા�ય ર�તે ગૌણ અથ� પણ લેવામાં આ�યો છે અને આ�યાતને �ધાનતા આપવામાં આવી છે.

વયૈાકરણોના આ િસ�ધાતં પણ છે ક� વા�માં આ�યાતનો અથ� જ ��ુય હોય છે. તા�પય� એ છે ક� હ�મચ��ાચાય�ની વા�ની પ�રભાષા
સવા�ગ સ�ંણૂ� છે. તેઓએ આ પ�રભાષાનો સબંધં વા��દ�શ "pda´uuuiGvwKTyEkvaKye vs\ nsaE bhuTve ÊãÉãÊÑ||"

��ૂથી પણ જોડ�ો છે. આ ��ૂનો અથ� એ થાય ક� બી� કોઇ પણ પદ પછ� આવલેા અને બેક� સ�ંયાની બ�વુચનની િવભ��ત સ�હતના
yu*md\ ને બદલે vs\ બોલ�ું તથા બી� કોઇ પણ પદ પછ� આવેલા અને બેક� સ�ંયાની બ�વુચનની િવભ��ત સ�હતના ASmd ને
બદલે ns\ બોલવો, પણ � પદ પછ� yu*md\ અને ASmd એ બ�ને એક જ વા�માં આવલેા હોય અથા�� ્ તે બ�ને વ�ચે અથ�નો
સબંધં હોય તો જ આ િવધાન સમજ�ુ.ં પા�ણિન ક� અ�ય પા�ણનીય ત�ંકારો વા� પ�રભાષાનો હ�મચ��ાચાય�ની �મ સવા�ગીણ બનાવી
શકયા નથી. આમતો '0kitZ vaKym\'થી કામચલાઉ અથ� નીકળે છે અને ગમે તે ર�તે પણ વા�ની પ�રભાષા બની �ય છે. પરં� ુ
યો�ય અને �પ�ટ �પમાં વા�ની પ�રભાષા બની શકતી નથી. આથી હ�મચ��ાચાય�એ વાકયની પ�રભાષાને બ�ું જ �પ�ટ �પમાં ર�ૂ
કર� છે.

પા�ણિન�ું સવણ� સ�ંા િવધેયક  "tuLyaSyp/yTn.  sv`Rm\\|"  ÉãÉãÑ||  ��ૂ છે.  જયાર� હ�મચ��ાચાય� એ સ�ંાના માટ�
"tuLyS4anaSyp/yTn: Sv:| ÉãÉãÉÏ|| ��ૂ લ��ું છે. એ સ�ંાના કથનમાં હ�મચ��ાચાય�ની કોઇ િવશેષતા નથી પરં� ુ પા�ણિન�ું
અ�કુરણ જ મા�મૂ પડ� છે. હા, સવણ� સ�ંાના �થાને હ�મચ��ાચાય�એ �વ સ�ંા નામ કરણ કર� દ�� ું છે. બનંે જ શ�દા�શુાસકોનો ભાવ
એક સરખો જ છે.

હ�મચ��ાચાય� અને પા�ણિનની સ�ંાઓમાં મૌ�લક �તર એ છે ક� હ�મચ��ાચાય� ��યાહારની માથા�ટૂમાં પડ�ા નથી. તેમની સ�ંાઓમાં
��યાહારોનો �બલ�ુલ અભાવ છે. વણ�માલના વણ�ને લઇને જ હ�મચ��ાચાય� સ�ંા િવધાન ર�ૂ ક�ુ� છે. �ના થી ��યાહાર �મને યાદ
કયા� વગર સ�ંાઓનો અથ� બોધ થઇ શકતો નથી. આથી હ�મચ��ાચાય�ના સ�ંાિવધાનમાં સરળતા પર �રૂ���ંુુ �યાન રાખવામાં આ��ું
છે.

પા�ણિનએ અ��ુવાર, િવસગ�, �જ�ા�લૂીય તથા ઉપદમાનીયને �યજંન િવકાર ક�ા છે. વા�તવમાં તો એ અ��ુવાર, મકાર ક� નકાર
ઉ�પ�ન કરવાવાળા છે. િવસગ�, સકાર ક� કયાકં ર�ફ જ�ય છે. �જ�ા�લૂીય અને ઉપદમાનીય બ�ને �મશઃ k, q તથા p અને f ના
આગળ રહ�લાં િવસગ�ના િવ�ૃત �પ છે. પા�ણિનએ કહ�લા અ��ુવાર વગેર�ને પોતાના ��યાહાર ��ૂોમા-ંવણ�માલામાં �વત�ં�પમાં કોઇ
�થાન આપવામાં આવલે નથી. પા�ણિન પછ�ના વયૈાકરણોએ એની બ�ું જ �પ�ટ ચચા� કર� છે ક� આ વણ�ને �વરોમાં માનવામાં આવે ક�
�યજંનોમાં ?  પા�ણનીય શા��ના ઉ�ભ� િવ�ાન કા�યાયને આનો િનણ�ય એ કય� ક� તેમની ગણના બ�નેમાં કરવી યો�ય ગણાશે.
પા�ણનીય ત�વવ�ેા પતજં�લએ પણ આ બાબત�ું �ણૂ� સમપ�ણ ક�ુ� છે.  હ�મચ��ાચાય� અ��ુવાર,  િવસગ�,  �જ�ા�લૂીય અને
ઉપદમાનીયને "A.-A:ÀkÀp x8a: ix3\"|| ÉãÉãÉÎ|| ��ૂ �ારા ix3\ સ�ંક મા�યા છે. એટલે ક� આનાથી એ વાત �પ�ટ છે ક�
હ�મચ��ાચાય�એ પોતાના શ�દા�ુશંાસનમાં િવસગ�,  અ��ુવાર,  �જ�ા�લૂીય અને ઉપદમાનીયને �યજંનોમાં �થાન આ��ું છે.

હ�મચ��ાચાય�ની ix3\ સ�ંા �યજંન વણ�ની છે તથા �યજંન વણ�ની સ�ંાઓમાં હ�મચ��ાચાય�એ ઉપરના િવસગ� વગેર�ને �થાન આ��ું
છે. શાકટાયન �યાકરણમાં પણ િવસગ�, અ��ુવાર, �જ�ા�લૂીય અને ઉપદમાનીયને �યજંનો મા�યા છે. એ�ું લાગે છે ક� હ�મચ��ાચાય�
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આ જ�યાએ પા�ણિનની અપે�ાએ શાકટાયનથી વધાર� �ભાિવત છે.  હ�મચ��ાચાય�� ું િવસગ�,  અ��ુવાર વગેર�ને �યજંનોમાં �થાન
આપ�ું વધાર� તક�સગંત લાગે છે.

ઉપરના િવવચેનના આધાર� આપણે �ૂંકમાં એટ�ું જ કહ� શક�એ ક� હ�મચ��ાચાય�એ પોતાની આવ�યકતા અ�સુાર સ�ંાઓ�ું િવધાન
ક�ુ� છે. એક તરફ �યાં પા�ણિનના િન�પણમાં ��લ�ટતા (જ�ટલતા) છે, �યાં બી� તરફ હ�મચ��ાચાય�ના િન�પણમાં સરળતા અને
�યવહાર�કતા છે. હ�મચ��ાચાય�એ એક તરફ જયાં પોતાની મૌ�લક ઉ�ભવનાઓ ���તુ કર� છે, �યાં બી� બા�ુ તેઓએ પા�ણિનમાથંી
ઘ�ું બ�ું �હણ ક�ુ� છે. અનેક િનયમન �થાનોમાં તેમની ઉપર પા�ણિન�ું ઋણ લદાયે�ું છે.
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