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पूर्वभूमिका

मानवकृताङ्कनसङ्ग्रहस्य सङ्गणकस्योपयोगेन भाषाविश्लेषणे महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। वस्तुतः एषः सङ्ग्रहः यन्त्रशिक्षणे एव न, अपि तु नियमाधारितयन्त्रनिर्माणे अपि सहायको भविष्यति। यन्त्रेण वाक्येषु पदानां परस्परसम्बन्धप्राप्तये तत्र स्थितानां विविधसम्बन्धानाम् अङ्कनम् अनिवार्यमस्ति। अङ्कनकाले एते त्रयः प्रश्नाः अस्माकं
सविधे उपस्थापिताः भवन्ति

1. आर्थिकस्तरे अङ्कनस्य अभिप्रेतः स्तरः कः?

2. कः सम्बन्धः अङ्कनीयः कः च न?
3. द्योतकशब्दानां प्रबन्धनं कथम्?

0.1

आर्थिकस्तरे अङ्कनस्य अभिप्रेतः स्तरः कः?

स्थाली पचति इत्यत्र ‘स्थाली’ एवञ्च ‘पचति’ अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः? किं ‘स्थाली’ इति ‘पचति’ इत्यस्य

अधिकरणम् उत कर्ता? वास्तविकरूपेण कोऽपि ‘स्थाली’ इत्यस्य अधिकरणम् इत्यपि अङ्कनं कुर्यात्। आ-

र्थिकस्तरे ‘स्थाली’ अधिकरणम् एवञ्च शाब्दिकस्तरे ‘स्थाली’ कर्ता। अत्र द्विधा अङ्कनं भवितुमर्हति। वस्तुतस्तु
अधिकरणम् इति अङ्कनं वास्तवजगतः प्रकृतं सम्बन्धं द्योतयेत्। किन्तु कर्ता इति अङ्कनं प्रयुक्तेषु पदेषु निहितानां तथ्यानां साक्षात् प्रकाशनं कुर्यात्।एवञ्च कर्ता इति अङ्कनं शब्दजगतः वास्तविकं स्वरूपं प्रदर्शयेत्।
तत्रापि कर्ता इति सम्बन्धस्याङ्कनं प्रत्ययं दृष्ट्वा कर्तुं शक्यते। परन्तु अधिकरणस्याङ्कने पदार्थज्ञानं व्यवहारज्ञानं
च आवश्यकम्।

0.2

कः सम्बन्धः अङ्कनीयः कः च न?

रामः दुग्धम् पीत्वा शालाम् गच्छति इत्यस्मिन् वाक्ये ‘रामः’ एवञ्च ‘पीत्वा’ अनयोः मध्ये सम्बन्धः स्पष्टतया

प्रत्ययेन न स्फुट्यते। तस्य अर्थः इत्थं ज्ञायते - गच्छति इति प्रयोगः कर्तरि अस्ति इति कृत्वा तिप्-प्रत्ययेन
कर्तुः अभिहितत्वात् अभिहिते प्रथमा इति नियमेन रामः इत्यत्र प्रथमा भवति। तन्नाम ‘रामः’, ‘गच्छति’ इत्यनयोः कर्ता इति सम्बन्धः साक्षाद् ज्ञायते। परन्तु ‘रामः’ एवञ्च ‘पीत्वा’ इत्यत्र प्रत्ययेन सम्बन्धः स्पष्टरूपेण

न द्योतितः। अपि तु तत्र ‘समानकर्तृकयोः पूर्वकाले’ (पा० 3.4.21) इति पाणिनीयसूत्रं वर्तते, येन ज्ञायते
यत् समानकर्तृकयोः क्रिययोः पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः क्त्वा-प्रत्ययः भवति। ‘गच्छति’ इत्यस्य पूर्वकालिकक्रिया ‘पीत्वा’ इति वर्तते, पूर्वकालिकक्रियायां ‘पीत्वा’ इत्यत्र समानकर्तृकत्वात् क्त्वा-प्रत्ययः आगतः।

अतः अत्र यः ‘गच्छति’ इत्यस्य कर्ता स एव ‘पीत्वा’ इत्यस्यापि कर्ता इति तु पार्श्विकबोधेन ज्ञायते, न तु
शब्दात्। अस्मिन् स्तरे वयम् एतादृशानां सम्बन्धानाम् अङ्कनं न कुर्मः। अत्र ‘पीत्वा’ एवं ‘गच्छति’ इत्यनयोः
मध्ये पूर्वकालसम्बन्धः एवञ्च ‘रामः’ एवं ‘गच्छति’ इत्यत्र कर्तृसम्बन्धः भवति। तस्मात् स्वाभाविकरूपेण ‘स-

मानकर्तृकयोः पूर्वकाले’ (पा० 3.4.21) इत्यनेन सूत्रेण गच्छति इति क्रियापदस्य समानकर्तृत्वेन ‘रामः’ इति
पदं ‘पीत्वा’ इत्यस्यापि कर्ता भवति।

अपरमेकम् उदाहरणं पश्यामः। बालकः हस्तेन कदलीफलम् छित्वा खादन्तम् वानरम् पश्यति। अत्र छिद्
इति क्रिया खाद् , दृश् इति क्रिययोः पूर्वकालिकी वर्तते। यावत्पर्यन्तमत्र पूर्वकालिकत्वं न ज्ञायते तावता छिद्

धातोः कर्ता न निश्चेतुं शक्यः। अन्यच्च अत्र खाद् धातोः अपेक्षया छिद् धातोः कर्ता वानरः पुनश्च दृश् धातोः

अपेक्षया छिद् धातोः कर्ता बालकः वर्तते। कर्तृभेदश्च अत्र अर्थाधारेण अवगम्यते न तु केवलं विभक्तिप्रत्ययेन।
अतः एतादृशेषु स्थलेषु कर्तृभेदस्य विश्लेषणस्य अङ्कनं न क्रियते।

0.3 द्योतकः वाचकः वा?
वयं द्वयोः पदयोः मध्ये सम्बन्धस्याङ्कनं कुर्मः। अत्र ‘पदम्’ नाम किम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते ‘सुप्तिङन्तम्
पदम्’ (1.4.14) सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञकं भवति। तत् पदम् वाचकम् अथवा द्योतकं वा भवितुमर्हति।

उदाहरणं पश्यामः - रामेण सह सीता वनं गच्छति। वाक्येऽस्मिन् ‘सह’ इति पदं ‘रामेण’ एवं ‘सीता’

इत्यनयोः सम्बन्धस्य अङ्कनं करोति। अत्र ‘सह’ इति पदं वाचकं नास्ति, अपि तु तत् द्योतकं वर्तते। किन्तु
व्याकरणदृष्ट्या ‘सह’ इति पदं वर्तते। अतः प्रथमं वयं ‘रामेण’ तथा ‘सह’ इत्यनयोः पदयोः एवञ्च ‘सीता’
तथा ‘सह’ इत्यनयोः मध्ये सम्बन्धस्य अङ्कनं कुर्मः। तदनन्तरं ‘रामः’ एवं ‘सीता’ इत्यननयोर्मध्ये सम्बन्धः
प्रतिपादयितुं शक्यते।

0.4

सम्बन्धानाम् अङ्कनस्य प्रतिज्ञा

सम्बन्धाङ्कनार्थं वयम् एकस्याः सरणेः उपयोगं कुर्मः। बाणसदृशेन चिह्नेन सम्बन्धं दर्शयामः। यथा रामः ओदनं

पचति इत्यत्र रामः ‘पचति’ इत्यस्य कर्ता, तथा ओदनं ‘पचति’ इत्यस्य कर्म। सम्बन्धानां नाम प्रथमान्ततया
लिख्यते।

एतादृशैः चित्रैः विभिन्नसम्प्रदायानां शाब्दबोधः अपि प्राप्तुं शक्यते। उदाहरणार्थं रामः इत्यतः आरभ्य सर्वान्

अंशान् स्पृष्ट्वा मूलक्रियायां समाप्य कश्चिद् वैयाकरणरीत्या ‘रामकर्तृक-ओदनकर्मक-पाकानुकूलव्यापारः’

इति शाब्दबोधं प्राप्नुयात्। वैपरीत्येन दृष्टं चेत् ओदनम् इत्यतः आरभ्य रामः इत्यत्र समाप्यमाने ‘ओदन-

कर्मक-पाकानुकूल-कृतिमान् रामः’ इति नैय्यायिकरीत्या शाब्दबोधोऽपि प्राप्तुं शक्यते। यद्यपि शाब्दबोधः
विविधरीत्या जन्येत, चित्रे तु एकः प्रधानो बिन्दुः भवति। सः मुख्यविशेष्यं द्योतयति। वयं वैयाकरणरीत्या शा-

ब्दबोधम् अनुसरामः। तस्माद् मूलबिन्दुः मुख्यक्रिया एव भवति। यतो हि क्रियैव वैयाकरणैः मुख्यविशेष्यत्वेन

अङ्गीक्रियते। वाक्यस्य अङ्कने वयं वैयाकरणानां शाब्दबोधप्रक्रियामनुसरामः इत्यतः “एकतिङ् वाक्यम्” इति

नियमाद् वाक्ये एकं तिङन्तम् अवश्यमेव भवेत्। यदि नास्ति तर्हि ‘अस्ति/भवति’ अनयोः एकम् अध्याहार्यम्। पतञ्जलेरप्ययम् अभिप्रायः “अस्तिभवन्तीपरः प्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति” (महाभाष्यम् 2/3/1)
सङ्गणकम् अभिलक्ष्य अङ्कनार्थम् उट्टङ्कित-सञ्चिका (text file) एव अपेक्षिता, चित्रस्य अपेक्षा नास्ति।

अङ्कनस्य प्रक्रिया एवं भवेत् - वाक्यस्य प्रत्येकः शब्दः प्रत्येकस्यां पङ्क्तौ भवेत्। प्रत्येकस्य शब्दस्य क्रमं तत्
शब्दस्य क्रमसङ्ख्या दर्शयति। शब्दस्य यः सम्बन्धः अन्येन शब्देन सह वर्तते तस्य सम्बन्धस्य नाम एवञ्च

येन सह सम्बन्धः तस्य शब्दस्य क्रमसङ्ख्या तत्र लेखनीया। शब्द-सङ्ख्ययोः मध्ये सङ्ख्यामेव वयं अङ्कनार्थं
चिनुमः। यतः एकस्मिन् वाक्ये एक एव शब्दः असकृत् प्रयुज्येत, तेन कारणेन सः शब्दः संशयं जनयेत्।
सङ्ख्याप्रदानेन प्रत्येकस्य शब्दस्य एका सङ्ख्या निर्धारिता भवति येन शब्दस्य निर्णये संशयो न जायते।
एवञ्च वाक्ये यद् मुख्यं विशेष्यं तस्य पार्श्वे कश्चन सम्बन्धः न अङ्क्यते।
अनया रीत्या ‘रामः ओदनं पचति’ इत्यत्र अङ्कनम् एवं भवति—

1 रामः कर्ता 3

2 ओदनं कर्म 3
3 पचति

0.5 स्थूलसूक्ष्मविचारः
प्रो. के . वी. रामकृष्णमाचार्येण (2009) प्रस्तुतसम्बन्धानां सूची परिशिष्टे संयोजिता अस्ति। तत्र प्रत्येकस्य
कारकस्य कृते विशिष्टरूपेण सम्बन्धाः श्रेण्यामुपश्रेण्यां च प्रतिपादिताः। कारकविश्लेषणं गभीरार्थविश्लेष-

णार्थम् आवश्यकम् एवञ्च भाषाव्यत्यासानां समाधानार्थं सहायकं वर्तते। एतदर्थम् अङ्कनकर्तारः वैयाकरणाः
भवेयुः। त्रिधाङ्कनं करणीयम् इति प्रस्तावः

• प्रथमस्तरः : अस्मिन् पत्रे यथा सूचितं तदनुसारेण स्थूलसूचनाङ्कनं करणीयम् इति प्रस्तावः।
• द्वितीयस्तरः : सम्बन्धानां संविभागः सूक्ष्माङ्कनञ्च (एतत् यन्त्रेण कर्तुं शक्यते।)
• तृतीयस्तरः : आर्थिकस्तरे अङ्कनम्।
प्रथमस्तरः

रामः दुग्धम् पीत्वा शालाम् गच्छति इति वाक्ये - प्रथमस्तरे ‘राम:’ इत्यस्य अङ्कनं ‘गच्छति’

इत्यस्य कर्ता इति करणीयम्। द्वितीयस्तरे ‘पीत्वा’ एवं ‘रामः’ इत्यनयोः मध्ये कर्ता इति सम्बन्धं तु यन्त्रं
स्वयमेव कर्तुं शक्नोति।

द्वितीयस्तरः घटः नश्यति इत्यत्र नश्यति इति क्रियायाः कर्ता घटः इति अङ्कनं करणीयम्। द्वितीयस्तरे
क्रियां दृष्ट्वा ‘घटः’ इति अनुभवी कर्ता इत्यङ्कनं यन्त्रेण स्वयं कर्तुं शक्यते।

तृतीयस्तरः स्थाली पचति इत्यत्र पुनः पचति इति क्रियापदस्य स्थाली इति शब्देन ‘कर्ता’ इति अङ्कनं
करणीयम्। तृतीयस्तरे स्थाली इत्यस्य ‘अधिकरणम्’ इत्यङ्कनं भवितुमर्हति।
सम्प्रति तु प्रथमस्तरे एव अङ्कनं कथं करणीयमिति विचार्यते।

0.6 अङ्कने लघिष्ठः अंशः
अङ्कनस्य विषये चर्चाया आरम्भात् प्राक् अङ्कने लघिष्ठम् अंशं निश्चिनुमः। वयं पदानां सम्बन्धस्य विषये चर्चामहे

इत्यस्मादेव सिद्धं यद् वाक्यमेव लघिष्ठः अंशः भवति। स्वभावतः अयं प्रश्नः समुदेति यत् वाक्यं नाम किम्?

सङ्गणकीयदृष्ट्या वाक्यं नाम पूर्णविरामचिह्नेन प्रश्नचिह्नेन वा समाप्यमानः पदसमूहः। वाक्यानाम् उदाहरणानि
यथा -

• रामः वनं गच्छति।

• रामः प्रतिदिनं शालां गच्छति।
• भवान् कुत्र गच्छति?

• रामः खादति पिबति च।

• यदि त्वम् इच्छसि तर्हि अहं भवतः गृहम् आगमिष्यामि।
• यत्र नार्यः तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

एषु आदितः त्रिषु वाक्येषु एकमेव तिङन्तं पदं वर्तते। अपरेषु तु एकाधिकानि तिङन्तानि वर्तन्ते।

0.7 संस्कृते प्रस्तावितः कारकाङ्कनसमूहः
1. वाक्यीयसम्बन्धाः

प्रत्येकस्य तिङन्तपदस्य स्वकीया आकाङ्क्षाः भविष्यन्ति। तिङन्तस्य अधीनानां पदानां पदान्तरैः सम्बन्धः वाक्यीयसम्बन्धः इति निर्दिश्यते।

2. आन्तर्वाक्यसम्बन्धाः

येन तिङन्तद्वयस्य अथवा एकस्य तिङन्तस्य अधीनस्य कस्यचित् पदस्य अपरतिङन्ताधीनपदेन सम्बन्धः क्रियते तस्य सम्बन्धस्य आन्तर्वाक्यसम्बन्ध इति निर्देशः।

उभयमपि पुनः शब्दानाम् अर्थवैविध्येन तथा सम्बन्धानां वैचित्र्येण विभाजयितुं शक्यते।

1. वाक्यीयसम्बन्धाः

(a) कारक-सम्बन्धाः

(b) कारकेतर-सम्बन्धाः
(c) उपपदसम्बन्धाः

(d) कर्मप्रवचनीयसम्बन्धाः 1

2. आन्तर्वाक्यसम्बन्धाः

(a) वाक्ययोजकानि अव्ययानि

(b) सापेक्षसर्वनामानि

वाक्याभ्यन्तरः

1
1.1

कारकसम्बन्धाः
कर्ता

को नाम कर्ता? ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ (1/4/54) क्रियायां स्वातन्त्र्येण विवक्षितार्थः कर्ता इति। कर्ता इत्यत्र

‘कर्तृकरणयोस्तृतीया’ (2/3/18) इत्यनेन सूत्रेण अनभिहिते कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति। अभिहिते तु
प्रातिपदिकार्थमात्रे कर्तरि प्रथमा विभक्तिर्भवति। यदि कर्तुः योगः कृदन्तेन भवति तर्हि ‘कर्तृकर्मणोः कृति’

(2/3/65) इत्यनेन कर्तरि षष्ठीविभक्तिर्विधीयते। यदा क्रिया भावलक्षणसप्तम्यन्ता भवति तदा कर्ता सप्तम्यां
वा भवेत्।

रामः पचति।

1 रामः कर्ता 2
2 पचति

उदाहरणेऽस्मिन् ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इत्यनेन रामः कर्ता भवति, तत्र अभिहितत्वात् प्रथमाविभक्तिः।
रामेण गम्यते।

1 रामेण कर्ता 2
2 गम्यते

उदाहरणेऽस्मिन् तु ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इत्यनेन रामः कर्ता भवति, ‘कर्तृकरणयोस्तृतीया’ इत्यनेन रामेण इत्यत्र
कर्तुः अनभिहितत्वात् तृतीयाविभक्तिः।
1

साम्प्रतम् पत्रेऽस्मिन् न चर्च्यते

रामस्य गमनं भवति।

1 रामस्य कर्ता 2
2 गमनं कर्ता 3
3 भवति

उदाहरणेऽस्मिन् ‘राम’ इत्यस्य गमनक्रियायां स्वातन्त्र्यम् अस्ति अतः ‘स्वतन्त्रः कर्ता’ इत्यनेन स कर्ता भवति,
गमनम् इति कृदन्तं पदं वर्तते अतः ‘कर्तृकर्मणोः कृति’ इत्यनेन राम इत्यत्र कृद्योगे षष्ठीविभक्तिः।
रामे वनं गच्छति सीता अनुसरति।

1 रामे कर्ता 3
2 वनं कर्म 3

3 गच्छति भावलक्षणसप्तमी_समानकालः 5

4 सीता कर्ता 5
5 अनुसरति
1.1.1

प्रयोजककर्ता

देवदत्तः विश्वामित्रेण ओदनं पाचयति।

1 देवदत्तः प्रयोजककर्ता 4

2 विश्वामित्रेण प्रयोज्यकर्ता 4
3 ओदनं कर्म 4
4 पाचयति
1.1.2

प्रयोज्यकर्ता

सामान्येन प्रयोज्यकर्तरि तृतीयाविभक्तिर्भवति।
यदि अत्र क्रियाः गत्यर्थ-बुद्ध्यर्थ-प्रत्यवसानार्थ-शब्दकर्मक-अकर्मकाः सन्ति तर्हि ‘गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ’ (1/4/52) इत्यनेन सूत्रेण प्रयोज्यकर्तरि द्वितीयाविभक्तिः भवति।
देवदत्तः विश्वामित्रेण पाचयति।

1 देवदत्तः प्रयोजककर्ता 3

2 विश्वामित्रेण प्रयोज्यकर्ता 3
3 पाचयति

माता बालं क्षीरं पाययति।

1 माता प्रयोजककर्ता 4

2 बालम् प्रयोज्यकर्ता 4
3 क्षीरम् कर्म 4
4 पाययति
1.1.3

मध्यस्थकर्ता

प्रयोज्यकर्ता एवं प्रयोजकर्ता इत्यनयोः मध्ये एकः मध्यस्थकर्ता अपि भवितुमर्हति। यथा अस्मिन् वाक्ये
माता धात्र्या बालं दुग्धं पाययति।

1 माता कर्ता 5

2 धात्र्या मध्यस्थकर्ता2 5
3 बालं प्रयोज्यकर्ता 5
4 दुग्धं कर्म 5
5 पाययति

1.2

कर्म

‘कर्तुरीप्सिततमं कर्म’ (1/4/49) कर्तुः क्रियया आप्तुमिष्टतमं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। यदि कर्म अभिहितं

तर्हि तत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमाविभक्तिर्भवति। यदि अनभिहितं कर्म वर्तते तर्हि कर्मणि द्वितीया(2/3/2)
इत्यनेन अनभिहिते कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति। यदि कर्मणः योगः कृदन्तेन सह वर्तते तर्हि ‘कर्तृकर्मणोः
कृति’ (2/3/65) इत्यनेन सूत्रेण तत्र कृद्योगे कर्मणि षष्ठीविभक्तिः विधीयते।
रामेण ग्रामः गम्यते।

1 रामेण कर्ता 3
2 ग्रामः कर्म 3
3 गम्यते

शत्रून् जयति।

1 शत्रून् कर्म 2
2 जयति
2

इदानीं यान्त्रिकवाक्यविश्लेणे तावदयं सम्बन्धो न विनियोजिता।

रामेण प्रजानाम् शासनं क्रियते।

1 रामेण कर्ता 4

2 प्रजानाम् कर्म 3
3 शासनम् कर्म 4
4 क्रियते

इष् धातोः कर्म तुमुन्नन्तं पदम्
बालकः पठितुम् इच्छति।

1 बालकः कर्ता 3
2 पठितुम् कर्म 3
3 इच्छति

कर्मसंज्ञा चात्र ‘धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायाम् वा’ (3/1/7) इति सन्-विधायकसूत्राधारेणावगम्यते।

1.2.1

गौणकर्म एवं मुख्यकर्म

द्विकर्मकधातूनां विषये एषा कारिका प्रसिद्धा
दुह्याच्पच्दण्ड्रुधिप्रच्छिचिब्रूशासुजिमन्थ्मुषाम्।

कर्मयुक् स्यादकथितं तथा स्यान्नीहृकृष्वहाम् ॥3
अत्र ये धातवः सन्ति तेषां प्रयोगे अकथितं यत् कारकं तस्य कर्मसंज्ञा भवति। सा कर्मसंज्ञा गौणी भवति

अतः ‘गौणकर्म’ इति उच्यते। यत् कर्म कर्तुरीप्सिततमत्वेन भवति तत् ‘मुख्यकर्म’ भवति। गौणमुख्यकर्मणः
अङ्कनस्य मुख्योद्देश्यः अग्रिमस्तरे यन्त्रस्य शिक्षणे तस्य उपयोगः। पुनश्च कर्मणिप्रयोगे तस्य अपेक्षा विशेषतया
भवति।

गोपालः गां दुग्धं दोग्धि।

1 गोपालः कर्ता 4
2 गां गौणकर्म 4

3 दुग्धं मुख्यकर्म 4
4 दोग्धि
3

सिद्धान्तकौमुदी, अकथितं च (1/4/51) इति सूत्रव्याख्याने

गोपालेन गौः दुग्धम् दुह्यते।

1 गोपालेन कर्ता 4
2 गौः गौणकर्म 4

3 दुग्धं मुख्यकर्म 4
4 दुह्यते

तेन अजा ग्रामं नीयते।

1 तेन कर्ता 4

2 अजा मुख्यकर्म 4
3 ग्रामं गौणकर्म 4
4 नीयते
1.2.2

गतिकर्म

रामः ग्रामाय गच्छति।

1 रामः कर्ता 3

2 ग्रामाय गतिकर्म 3
3 गच्छति
1.2.3

वाक्यकर्म

अहं गृहं गमिष्यामि इति सः अवदत्।

1 अहं कर्ता 3
2 गृहं कर्म 3

3 गमिष्यामि प्रतियोगी 4
4 इति वाक्यकर्म 6
5 सः कर्ता 6
6 अवदत्

1.3

करणम्

बालः कुञ्चिकया तालम् उद्धाटयति।

1 बालः कर्ता 4

2 कुञ्चिकया करणम् 4
3 तालम् कर्म 4
4 उद्घाटयति

1.4

सम्प्रदानम्

देवदत्तः ब्राह्मणाय गां ददाति।

1. देवदत्तः कर्ता 4

2. ब्राह्मणाय सम्प्रदानम् 4
3. गाम् कर्म 4
4. ददाति

खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति।

1 खण्डिकोपाध्यायः कर्ता 4
2 शिष्याय सम्प्रदानम् 4
3 चपेटां कर्म 4
4 ददाति

1.5

अपादानम्

वृक्षात् पर्णं पतति।

1. वृक्षात् अपादानम् 3
2. पर्णम् कर्ता 3
3. पतति

1.6

अधिकरणम्

‘आधारोऽधिकरणम्’ (1/4/45) कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्ठक्रियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्। अस्मिन्

प्रकरणे अधिकरणं त्रिविधम् - देशाधिकरणम्, कालाधिकरणम् एवं विषयाधिकरणम्। यत्पदंं देशं बोधयति

तत्पदं यदि अधिकरणे प्रयुज्यते तर्हि तस्य ‘देशाधिकरणम्’ इति अङ्कनं करणीयम्। यत्पदंं कालं बोधयति
तत्पदं यदि अधिकरणे प्रयुज्यते तर्हि तस्य ‘कालाधिकरणम्’ इति अङ्कनं करणीयम्। यत्पदंं विषयं बोधयति

तत्पदं यदि अधिकरणे प्रयुज्यते तर्हि तस्य ‘विषयाधिकरणम्’ इति अङ्कनं करणीयम्। एतेषु यदि किमपि पदम्
अन्तर्भावितं न भवति तर्हि तत् पदं सामान्यतया ‘अधिकरणम्’ इति ज्ञातव्यम्, तदनुगुणम् अङ्कनं करणीयम्।
वानरः वृक्षे वसति।

1 वानरः कर्ता 3

2 वृक्षे अधिकरणम् 3
3 वसति
1.6.1

कालाधिकरणम्

त्रेतायुगे रामः आसीत्।

1 त्रेतायुगे कालाधिकरणम् 3
2 रामः कर्ता 3
3 आसीत्
1.6.2

देशाधिकरणम्

रामः अयोध्यायाम् आसीत्।

1. रामः कर्ता 3

2. अयोध्यायाम् देशाधिकरणम् 3
3. आसीत्
1.6.3

विषयाधिकरणम्

मोक्षे इच्छा अस्ति।

1. मोक्षे विषयाधिकरणम् 3
2. इच्छा कर्ता 3
3. अस्ति

2 कारकेतरसम्बन्धाः
क्रियाक्रियासम्बन्धाः

2.1

भावलक्षणसप्तमी_अनन्तरकालः

लृटः स्थाने यौ शतृ-शानचौ तदन्तः शब्दः यदि सप्तम्यां भवति, तर्हि तस्य ‘भावलक्षणसप्तमी_अनन्तरकालः’
इति अङ्कनं करणीयम्। यथा -

गोषु धोक्ष्यमाणासु रामः गतः।

1 गोषु कर्म 2

2 धोक्ष्यमाणासु भावलक्षणसप्तमी_अनन्तरकालः 4

3 रामः कर्ता 4
4 गतः

2.2 भावलक्षणसप्तमी_पूर्वकालः
सप्तम्यन्त-क्तप्रत्ययान्तपदेन मूलक्रियायाः पूर्ववर्तिनी क्रिया उच्यते। यथा - रामे वनं गते सति दशरथः
खिन्नः अभवत्। अत्र गते_सति इत्यस्य अभवत् इत्यनेन सह ‘भावलक्षणसप्तमी_पूर्वकालः’ इति अङ्कनं
क्रियते।

रामे वनं गते सति दशरथः खिन्नः अभवत्।

1 रामे कर्ता 3
2 वनं कर्म 3
3

गते_सति

प्तमी_पूर्वकालः 6

भावलक्षणस-

4 दशरथः कर्ता 6

5 खिन्नः कर्तृसमानाधिकरणम् 6
6 अभवत्

कदाचित् अत्र सति इति न प्रयुज्येत अपि। यथा -

रामे वनं गते दशरथः खिन्नः अभवत्।

2.3 भावलक्षणसप्तमी_समानकालः
शतृशानच्-प्रत्ययान्तधातुवाच्यक्रिया यदा क्रियान्तरेण सम्बध्यते तदा क्रियाद्वयस्य समानकालिकत्वं ज्ञायते।
अतः अयं सम्बन्धः अत्र ‘भावलक्षणसप्तमी_समानकालः’ इति नाम्ना अभिधीयते।
रामे वनं गच्छति सीता अनुसरति।

1 रामे कर्ता 3
2 वनं कर्म 3
3

गच्छति

भावलक्षणस-

प्तमी_समानकालः 5

4 सीता कर्ता 5
5 अनुसरति

2.4 पूर्वकालः
क्त्वाप्रत्ययान्तधातुवाच्यक्रिया अपरक्रियापेक्षया पूर्वकालिकी भवति। ईदृशसम्बन्धः ‘पूर्वकालः’ इति नाम्ना
अभिधीयते।

रामः दुग्धं पीत्वा शालां गच्छति

1 रामः कर्ता 5

2 दुग्धम् कर्म 3

3 पीत्वा पूर्वकालः 5
4 शालाम् कर्म 5
5 गच्छति

2.5 वर्तमानसमानकालः
शतृशानच्-प्रत्ययान्तधातुवाच्यक्रिया यदा क्रियान्तरेण सम्बध्यते तदा क्रियाद्वयस्य समानकालिकत्वं ज्ञायते।
अतः अयं सम्बन्धः अत्र ‘वर्तमानसमानकालः’ इति नाम्ना अभिधीयते।

बालकः जलं पिबन् गच्छति

1 बालकः कर्ता 4
2 जलम् कर्म 3

3 पिबन् वर्तमानसमानकालः 4
4 गच्छति

बालकः शयानः हसति

1 बालकः कर्ता 3

2 शयानः वर्तमानसमानकालः 3
3 हसति

2.6 भविष्यत्समानकालः
लृट् -स्थानक-शतृशानच्-प्रत्ययान्तधातुवाच्यक्रिया (लृटः स्थाने यौ शतृशानचौ विधीयेते तदन्तधातुवाच्यक्रिया) अपरक्रियाया अनन्तरं भविष्यति। तस्माद् अस्य सम्बन्धस्य नाम ‘भविष्यत्समानकालः’ इति स्थिरीकृतम्। यथा -

बालकः जलं पास्यन् भविष्यति।

1 बालकः कर्ता 4
2 जलम् कर्म 3

3 पास्यन् भविष्यत्समानकालः 4
4 भविष्यति

बालकः ग्रन्थम् अधीष्यमाणः भविष्यति।

1 बालकः कर्ता 4
2 ग्रन्थं कर्म 3

3 अधीष्यमाणः भविष्यत्समानकालः 4

4 भविष्यति

2.7

सहायकक्रिया

सः गन्तुं शक्नोति

1. सः कर्ता 2

2. गन्तुं सहायकक्रिया 3
4. शक्नोति

क्रियासम्बन्धाः

2.8 सम्बोध्यः, सम्बोधनसूचकम्
सम्बुद्धौ यत् पदं तस्य अङ्कनं ‘सम्बोध्यः’ इति करणीयम्। सम्बोधनार्थं भो, अयि, हे, अरे इत्यादयः शब्दाः
प्रयुज्यन्ते। तेषाम् अङ्कनं ‘सम्बोधनसूचकम्’ इति करणीयम्।
भो राम माम् उद्धर।

1. भो सम्बोधनसूचकम् 2
2. राम सम्बोध्यः 4
3. माम् कर्म 4
4. उद्धर

2.9 हेतुः
द्रव्यादिव्यापारसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम्। हेतौ द्योत्ये तृतीयापञ्चमीविभक्ती भवतः। तत्र ‘हेतुः’
इति अङ्कनीयम्।

विद्यार्थी अध्ययनेन विद्यालये वसति।

1 विद्यार्थी कर्ता 4

2 अध्ययनेन हेतुः 4

3 विद्यालये अधिकरणम् 4
4 वसति

जाड्यात् मूर्खः बद्धः।

1 जाड्यात् हेतुः 3
2 मूर्खः कर्ता 3
3 बद्धः

अस्त्यर्थकधातौ विद्यमाने सति सुबन्तस्य सुबन्तेन सह ‘हेतुः’ इति सम्बन्धः भवति।
दण्डेन घटः अस्ति।

1 दण्डेन हेतुः 2
2 घटः कर्ता 3
3 अस्ति

2.10

प्रयोजनम्

तुमुन्नन्तपदानां मुख्यक्रियया सह ‘प्रयोजनम्’ इति अङ्कनं करणीयम्। कदाचित् भावार्थकप्रत्ययेन चतुर्थीविभक्तेः अथवा अर्थशब्दस्य प्रयोगः भवति। तत्रापि ‘प्रयोजनम्’ इत्येव अङ्कनं करणीयम्।
अहं योगशास्त्रं पठितुम् विद्यालयं गच्छामि

1 अहम् कर्ता 5

2 योगशास्त्रम् कर्म 3

3 पठितुम् प्रयोजनम् 5
4 विद्यालयम् कर्म 5
5 गच्छामि

अहं भवन्तं मम गृहे भोक्तुम् आह्वयामि

1 अहम् कर्ता 6

2 भवन्तम् कर्म 6
3 मम शेषषष्ठी 4

4 गृहे अधिकरणम् 6

5 भोक्तुम् प्रयोजनम् 6
6 अाह्वयामि

छात्रः अध्ययनाय विद्यालये वसति।

1 छात्रः कर्ता 4

2 अध्ययनाय प्रयोजनम् 4

3 विद्यालये अधिकरणम् 4
4 वसति

छात्रः अध्ययनार्थं विद्यालये वसति।

1 छात्रः कर्ता 4

2 अध्ययनार्थं प्रयोजनम् 4
3 विद्यालये अधिकरणम् 4
4 वसति

सा क्रयणाय आपणम् गच्छति।

1 सा कर्ता 4

2 क्रयणाय प्रयोजनम् 4
3 आपणम् कर्म 4
4 गच्छति

कदाचिद् एकस्याः क्रियायाः प्रयोजनवाचिका अपरा क्रिया अप्रयुक्ता भवति। तस्याः अप्रयुज्यमानायाः कर्मणि

‘क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः’ (2/3/14) इति सूत्रेण चतुर्थी भवति। तत्र चतुर्थ्यन्तपदस्य मूलक्रियया
सह ‘प्रयोजनम्’ इति सम्बन्धेन अङ्कनं कुर्मः। यथा फलेभ्यः याति।

1 फलेभ्यः प्रयोजनम् 2
2 याति

युद्धाय गच्छति।

1 युद्धाय प्रयोजनम् 2
2 गच्छति

2.11

कर्तृसमानाधिकरणम्

विशेषणम् द्विधा भवति। प्रथमं उद्देश्यविशेषणम्,अपरं विधेयविशेषणम् इति। विधेयविशेषणस्य अत्र ‘कर्तृसमानाधिकरणम्’ इति अङ्कनं कुर्मः।
देवदत्तः अध्यापकः अस्ति।

1 देवदत्तः कर्ता 3

2 अध्यापकः कर्तृसमानाधिकरणम् 3
3 अस्ति

बालः शयानः अस्ति।

1 बालः कर्ता 3

2 शयानः कर्तृसमानाधिकरणम् 3
3 अस्ति

2.12

कर्मसमानाधिकरणम्

अत्रापि विधेयविशेषणस्य कर्मणः ‘कर्मसमानाधिकरणम्’ इति अङ्कनं करणीयम्।
अहं त्वां शुनं मन्ये।

1 अहं कर्ता 4
2 त्वां कर्म 4

3 शुनं कर्मसमानाधिकरणम् 4
4 मन्ये

बालं शयानं पश्य।

1 बालं कर्म 3

2 शयानं कर्मसमानाधिकरणम् 3
3 पश्य

2.13

क्रियाविशेषणम्

यदा कोऽपि शब्दः क्रियायाः विशेषतां वक्ति तस्य शब्दस्य ‘क्रियाविशेषणम्’ इति अङ्कनं करणीयम्।
हस्ती मार्गे मन्दं गच्छति।

1 हस्ती कर्ता 4

2 मार्गे अधिकरणम् 4

3 मन्दम् क्रियाविशेषणम् 4
4 गच्छति

मृगः वेगेन धावति।

1 मृगः कर्ता 3

2 वेगेन क्रियाविशेषणम् 3
3 धावति

ब्राह्मणवत् रामः अधीते।

1 ब्राह्मणवत् क्रियाविशेषणम् 3
2 रामः कर्ता 3
3 अधीते

2.14 प्रतिषेधः
यदा क्रियायाः निषेधः क्रियते तदा न इति पदस्य क्रियया सह ‘प्रतिषेधः’ इति अङ्कनीयम्।
घटः न अस्ति।

1 घटः कर्ता 3

2 न प्रतिषेधः 3
3 अस्ति

नामपदसम्बन्धाः

2.15

षष्ठीसम्बन्धः

यः षष्ठीविभक्त्यन्तः शब्दः यत्र कारकं न बोधयति तत्र ‘षष्ठीसम्बन्धः’ इति अङ्कनं करणीयम्।
अध्यापकस्य पुस्तकं छात्राः पठन्ति।

1 अध्यापकस्य षष्ठीसम्बन्धः 2
2 पुस्तकम् कर्म 4
3 छात्राः कर्ता 4
4 पठन्ति

2.16 अङ्गविकारः
बालः अक्ष्णा काणः वर्तते।

1 बालः कर्ता 4

2 अक्ष्णा अङ्गविकारः 3

3 काणः कर्तृसमानाधिकरणम् 4
4 वर्तते

2.17

वीप्सा

यत्र वीप्सा भवति तत्र द्वौ शब्दौ भवतः, तत्र प्रथमशब्दे ‘वीप्सा’ इति अङ्कनं करणीयम्। एवञ्च द्वितीयशब्दे यः
सम्बन्धः (कारक/कारकेतरसम्बन्धः) सः अङ्कनीयः। यथा रामः कस्मै कस्मै ददाति।

1 रामः कर्ता 4

2 कस्मै वीप्सा 3

3 कस्मै सम्प्रदानम् 4
4 ददाति

रामः किं किं ददाति।

1 रामः कर्ता 4

2 किं वीप्सा 3
3 किं कर्म 4
4 ददाति

हस्ती मन्दं मन्दं चलति।

1 हस्ती कर्ता 4

2 मन्दं वीप्सा 3

3 मन्दं क्रियाविशेषणम् 4
4 चलति

2.18

विशेषणम्

विशेषणं द्विविधं भवति, उद्देश्यं विधेयञ्च। यानि उद्देश्यं विशेषयन्ति तानि ‘विशेषणम्’ इति नाम्ना अभिधीय-

न्तेऽत्र। यानि च विधेयत्वेन प्रयुज्यन्ते तानि ‘कर्तृसमानाधिकरणम्’ अथवा ‘कर्मसमानाधिकरणम्’ इति नाम्ना
अभिधीयन्ते। (यदा तत् कर्तुः विशेषणं भवति तदा कर्तृसमानाधिकरणम्, यदा च कर्मणः विशेषणं भवति
तदा कर्मसमानाधिकरणम् इति उच्यते। यथा दाशरथिः रामः वनं गच्छति।

1 दाशरथिः विशेषणम् 2
2 रामः कर्ता 4
3 वनं कर्म 4
4 गच्छति

शयानं बालं पश्य।

1 शयानं विशेषणम् 2
2 बालं कर्म 3
3 पश्य

बालकः शयानः हसति। इत्यनेन [2.5] तुलनां कुरुत .

2.19 विभक्तम्
माथुराः पाटलीपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः सन्ति।

1 माथुराः कर्ता 4
2

पाटलीपुत्रकेभ्यः

विभक्तम् 3

3 आढ्यतराः कर्तृसमानाधिकरणम् 4

4 सन्ति

2.20

अभेदः

अभेदः इति कश्चन विशिष्टः विशेषणसम्बन्धः। सर्वाण्यपि उपाधिसम्बन्धवाचकपदानि यथा आचार्य, पुत्र, पिता
आदीनि ‘अभेदः’ इति सम्बन्धेन अङ्कनीयानि।
दशरथस्य पुत्रः रामः अस्ति

1 दशरथस्य षष्ठीसम्बन्धः 2

2 पुत्रः अभेदः 3
3 रामः कर्ता 4
4 अस्ति

2.21

ल्यप्कर्माधिकरणम्

प्रासादात् प्रेक्षते।

or
आसनात् प्रेक्षते।
अत्र प्रासादात् अथवा आसनात् इति पदस्य प्रेक्षते इति क्रियापदेन साक्षात् सम्बन्धः नास्ति। अतः शाब्दबोधार्थं
तावदत्र अप्रयुक्तस्य आरुह्य अथवा उपविश्य इति क्रियापदस्य अध्याहारः क्रियते। क्रियापदाध्याहारे सति

वाक्यं पुनः प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते अथवा आसने उपविश्य प्रेक्षते इति परिवर्तितं भवति। तदा प्रासादम्
इति पदस्य आरुह्य इति ल्यबन्तेन पदेन ‘कर्म’ इति सम्बन्धः भवति। एवमेव आसने इति पदस्य उपविश्य

इति ल्यबन्तेन पदेन ‘अधिकरणम्’ इति सम्बन्धः भवति। यदा ल्यबन्तस्य पदस्य प्रयोगो न भवति तदा ‘

ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च’ इति वार्तिकेन कर्मणि अथवा अधिकरणे पञ्चमीविभक्तिः भवतीति पञ्चम्यन्तेन
पदेन क्रियापदस्यात्र ‘ल्यप्कर्माधिकरणम्’ इति सम्बन्धाङ्कनं क्रियते।
रामः आसनात् प्रेक्षते

1 रामः कर्ता 3

2 आसनात् ल्यप्कर्माधिकरणम् 3
3 प्रेक्षते

2.22 निर्धारणम्
रामः क्षत्रियेषु शूरः अस्ति।

1 क्षत्रियेषु निर्धारणम् 2

2 शूरः कर्तृसमानाधिकरणम् 3
3 रामः कर्ता 4
4 अस्ति

2.23 अत्यन्तसंयोगः
यदा कालवाचिनः अथवा अध्ववाचिनः प्रातिपदिकात् द्वितीयाविभक्तिः भवति। तस्याश्च द्वितीयाविभक्तेः क्रियापदेन अत्यन्तसंयोगः इति सम्बन्धेनाङ्कनं भवति।
रामः मासम् अधीते।

1 राम कर्ता 3

2 मासम् अत्यन्तसंयोगः 3
3 अधीते

2.24 अपवर्ग_सम्बन्धः
यदा कालवाचिनः अथवा अध्ववाचिनः प्रातिपदिकात् तृतीयाविभक्तिः भवति। तस्याश्च तृतीयाविभक्तेः क्रियापदेन अपवर्गः इति सम्बन्धेनाङ्कनं भवति।
रामः मासेन अधीते।

1 राम कर्ता 3

2 मासेन अपवर्गः 3
3 अधीते

2.25 सम्बन्धः
न, इव, एव, इति - एतादृशाः केचन शब्दाः सन्ति येषाम् अर्थाः तेषां सम्बन्धान् निर्धारयन्ति। यथा ‘न’
इति निषेधं द्योतयति, स्म इति भूतकालम्, इव इति सादृश्यं द्योतयति। किन्तु ‘इति’, ‘एव’ इत्यादयः केचन
शब्दाः विविधान् सम्बन्धान् द्योतयन्ति। यथा ‘इति’ शब्दः कदाचित् शब्दस्वरूपं सूचयति, कदाचित् समाप्तिं
सूचयति, कदाचित् ‘इति’ शब्देन कर्म द्योत्यते। ‘एव’ शब्दः कदाचित् बलाधानं द्योतयति, कदाचिच्च अवधारणं

द्योतयति। यदा एते शब्दाः शब्दद्वयेन सम्बध्यन्ते, तत्र च एकः सम्बन्धः केनचित् कारकसम्बन्धेन अथवा
कारकेतरसम्बन्धेन, अपरः सम्बन्धः केवलं ‘सम्बन्धः’ इति नाम्ना अभिधीयते। यदा तु शब्दद्वयम् एकेन शब्देन
सह सम्बध्यते तदा वयं प्रतियोगी एवम् अनुयोगी इति सम्बन्धौ अभिधास्यामः। अत्र सम्बन्धः इत्यस्य यत् पदं

तद्योग्यसम्बन्धः इत्यर्थः। तन्नाम, ‘एव’ इत्यनेन सम्बन्धः अस्ति चेत्, ‘सम्बन्धः’ इत्यस्यैव योग्यसम्बन्धः अर्थः।

2.25.1

स्म

कृष्णः मथुरायां वसति स्म।

1 कृष्णः कर्ता 3

2 मथुरायाम् अधिकरणम् 3
3 वसति

4 स्म 3 सम्बन्धः

2.25.2 इव
चन्द्रः इव मुखं पश्य।

1 चन्द्रः कर्ता 4

2 इव सम्बन्धः 1
3 मुखं कर्म 4
4 पश्य

2.25.3 एव
रामः एव सुन्दरः अस्ति।

1 रामः कर्ता 4

2 एव सम्बन्धः 1

3 सुन्दरः कर्म कर्तृसमानाधिकरणम्

4 अस्ति
रामः सुन्दरः भवति एव।

1 रामः कर्ता 3

2 सुन्दरः कर्तृसमानाधिकरणम् 3
3 भवति

4 एव सम्बन्धः 3
रामः सुन्दरः एव भवति।

1 रामः कर्ता 4

2 सुन्दरः कर्तृसमानाधिकरणम् 4
3 एव सम्बन्धः 2
4 भवति

2.25.4 अपि
सीता अपि वनं गच्छति।

1 सीता कर्ता 4

2 अपि सम्बन्ध: 1
3 वनं कर्म 4
4 गच्छति

2.26 वाक्यकर्मद्योतकः
अहं गृहं गमिष्यामि इति सः अवदत्।

1 अहं कर्ता 3
2 गृहं कर्म 3

3 गमिष्यामि वाक्यकर्म 4

4 इति वाक्यकर्मद्योतकः 6
5 सः कर्ता 6
6 अवदत्

3 उपपदसम्बन्धाः
उपपदानि पुनः क्रियापदेन अथवा नामपदेन कारकसम्बन्धेन अथवा विशेषणसम्बन्धेन युक्तानि भवन्ति। सर्वेषामपि उपपदानां कस्याश्चन विभक्तेः आकाङ्क्षा भवति। सा च पुनः समीपस्थेन पदेन पूर्यते। अतः उपपदस्य

समीपपदस्य च मध्ये कश्चन सम्बन्धः अङ्क्यते। सम्बन्धानाम् अनुशीलनं कुर्मः चेत् एते सम्बन्धाः विभक्त्याधारित-अर्थाधारितभेदेन द्विधा विभज्यन्ते।

3.1 विभक्त्याधारित-उपपदविभागः
विभक्त्याधारेण तावत् षोढा विभागः भवति। उपपदद्वितीया, उपपदतृतीया, इत्यादयः।

3.2 अर्थाधारित-उपपदविभागः
‘ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति’ इत्यत्र सन्ति इति क्रियायाः ‘परितः’ इति पदम् अधिकरणं भवति। ग्रामम् इति
द्वितीयान्तं पदं तु परितः इत्यधिकरणस्य सन्दर्भं सूचयति। अतः ‘सन्दर्भबिन्दुः’ इति नाम्ना अस्य अङ्कनं
क्रियते।

3.2.1 सन्दर्भबिन्दुः
ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति।

1 ग्रामं सन्दर्भबिन्दुः 2

2 परितः अधिकरणम् 4
3 वृक्षाः कर्ता 4
4 सन्ति

3.2.2 तुलनाबिन्दुः
तुल्यादीनां पदानां प्रयोगे तुलना तृतीयान्तेन पदेन अथवा षष्ठ्यन्तेन पदेन क्रियते। अतः तृतीयान्तं पदम्
अथवा षष्ठ्यन्तं पदम् अत्र ‘तुलनाबिन्दुः’ इति सम्बन्धेन अङ्क्यते।
श्यामेन तुल्यः रामः अस्ति।

1 श्यामेन तुलनाबिन्दुः 2

2 तुल्यः कर्तृसमानाधिकरणम् 4
3 रामः कर्ता 4
4 अस्ति

3.2.3 विषयाधिकरणम्
सः केशेषु प्रसितः अस्ति ।

1 सः कर्ता 4

2 केशेषु विषयाधिकरणम् 3

3 प्रसितः कर्तृसमानाधिकरणम् 4
4 अस्ति

3.2.4 निर्धारणम्
जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकस्य पृथक्करणं निर्धारणं भवति। अत्र प्रसूतात्वेन काचन गौः अन्याभ्यः पृथक्क्रियते। अतोऽस्य ‘निर्धारणम्’ इति अङ्कनं करणीयम्।
कपिला गवां प्रसूता अस्ति ।

1 कपिला कर्ता 4

1 गवां निर्धारणम् 3

2 प्रसूता कर्तृसमानाधिकरणम् 4
3 अस्ति

3.2.5 प्रयोजनम्
रामाय कुशलं भूयात् ।

1 रामाय प्रयोजनम् 2
2 कुशलं कर्ता 3
3 भूयात्

3.2.6 उद्गारवाचकः
दुर्जनं धिक् भवतु ।

1 दुर्जनम् उद्गारवाचकः 2

2 धिक् क्रियाविशेषणम् 3
3 भवतु

3.2.7 सहार्थः
सहादीनां प्रयोगे तृतीयान्तं पदं सहकारकं भवति। तस्य च प्रधानकारकपदेन सह सम्बन्धः भवति। यदि

प्रधानकारकपदं कर्ता चेत् तेन सह ‘सहकर्ता’ इति सम्बन्धः अङ्कनीयः। यदि च प्रधानकारकपदं कर्म चेत् तेन
सह ‘सहकर्म’ इति सम्बन्धः अङ्कनीयः।
रामेण सह सीता वनं गच्छति ।

1 रामेण_सह सहकर्ता 2
2 सीता कर्ता 4
3 वनं कर्म 4
4 गच्छति

रामः अन्नेन सह फलं खादति ।

1 रामः कर्ता 4

2 अन्नेन_सह कर्म 3
3 फलं कर्म 4
4 खादति

3.2.8 विनार्थः
रामं पृथक् श्यामः वर्तते ।

1 रामं _पृथक् विनार्थः 2
2 श्यामः कर्ता 3
3 वर्तते

3.2.9 स्वामी
स्वामी, ईश्वर इत्यादीनां प्रयोगे षष्ठ्यन्तं वा सप्तम्यन्तं वा पदं स्वत्ववाचकं भवति। ईश्वरादीनि पदानि पुनः
स्वामिवाचकानि। एतादृशेषु पदेषु स्व-स्वामी सम्बन्धज्ञानार्थं वयम् अत्र ‘स्वामी’ इति सबन्धाङ्कनं कुर्मः।
सीता गोषु स्वामिनी अस्ति ।

1 सीता कर्ता 4

2 गोषु स्वामी 3

3 स्वामिनी कर्तृसमानाधिकरणम् 4
4 अस्ति

3.2.10 स्रोतः
प्रभृति, आरभ्य इत्यादीनां प्रयोगे पञ्चम्यन्तस्य पदस्य ’स्रोतः’ इति सम्बन्धः अङ्कनीयः।
हिमालयात् प्रभृति गङ्गा प्रभवति।

1 हिमालयात्_प्रभृति स्रोतः 3
2 गङ्गा कर्ता 3
3 प्रभवति

+

4 वाक्येतरसम्बन्धाः
यदा वाक्ये तिङन्ताः एकाधिकाः सन्ति, तदा तिङन्तघटितानि अनेकानि वाक्यानि त्रिभिः प्रकारैः परस्परं
सम्बध्येरन्।

1. किन्तु, परन्तु इत्यादिभिः योजकैः

2. यदि-तर्हि इत्येवं युगलरूपेण प्रयुज्यमानयोजकैः
3. वाक्ययोजकं वाक्यकर्मार्थकम् ‘इति’ इत्यव्ययेन

4.1

वाक्ययोजकानि किन्तु, परन्तु, आदीनि

किन्तु, परन्तु इत्यादीनि योजकानि परस्परनिरपेक्षं सम्पूर्णं (निराकाङ्क्षम्) वाक्यं योजयन्ति। अतः प्रथमवाक्यस्य

समाप्तौ पूर्णविरामः दीयते। अपरं वाक्यं किन्तु इत्यनेन अथवा परन्तु इत्यनेन आरभ्यते। अतोऽत्र वयं किन्तु
इति पदस्य प्रथमवाक्यस्थक्रियापदेन ‘प्रतियोगी’ इति अपरवाक्यस्थक्रियापदेन ‘अनुयोगी’ इति सम्बन्धाभ्यां
अङ्कनं कुर्मः।

गजेन्द्रः तीव्रप्रयत्नम् अकरोत् किन्तु नक्रग्रहात् न मुक्तः।

1 गजेन्द्रः कर्ता 3

2 तीव्रप्रयत्नम् कर्म 3
3 अकरोत्

4 किन्तु प्रतियोगी 3

5 नक्रग्रहात् अपादानम् 7

6 न प्रतिषेधः 7

7 मुक्तः अनुयोगी 4

4.2 युगलरूपेण प्रयुज्यमानवाक्ययोजकपदानि
1. यदि तर्हि

2. यद्यपि तथापि

3. यतः ततः/अतः

4. यावत् तावत्

कानिचन योजकानि युगलरूपेण प्रयुज्यन्ते, यथा यदि-तर्हि, यद्यपि-तथापि, यतः-ततः/अतः , यावत्-

तावत्। अत्र वाक्यद्वये सम्बन्धाः पार्थक्येन निर्णीयन्ते। ततः वाक्यद्वयगतयोः मुख्यक्रिययोः यदि-तर्हि इत्या-

भ्यां यथाक्रमं प्रतियोगी अनुयोगी इति सम्बन्धाभ्यां सम्बन्धं कुर्मः। यदि-तर्हि इत्येतौ परस्परं ‘नित्यसम्बन्धः’
इति सम्बन्धेन सम्बध्येते।

यदि त्वम् इच्छसि तर्हि अहं भवतः गृहम् आगमिष्यामि।

1 यदि नित्यसम्बन्धः 4
2 त्वं कर्ता 3

3 इच्छसि प्रतियोगी 1

4 तर्हि नित्यसम्बन्धः 1
5 अहं कर्ता 8

6 भवतः षष्ठीसम्बन्धः 7
7 गृहम् कर्म 8

8 आगमिष्यामि अनुयोगी 4

अत्र वाक्ये आगमिष्यामि इति पदं मुख्यविशेष्यं भवति।
यद्यपि अयं बहु प्रयासं कृतवान् तथापि परीक्षायाम् उत्तीर्णः न अभवत्

1 यद्यपि नित्यसम्बन्धः 6
2 अयं कर्ता 5

3 बहु क्रियाविशेषणम् 4
4 प्रयासं कर्म 5

5 कृतवान् प्रतियोगी 1
6 तथापि

7 परीक्षायाम् अधिकरणम्
10

8 उत्तीर्णः कर्ता 10
9 न प्रतिषेधः 10

10 अभवत् अनुयोगी6

नित्यसम्बन्धः 1

यतः समये न आगतः आसीत् ततः परीक्षायां न अनुमतः अस्ति।

1 यतः नित्यसम्बन्धः 6

2 समये अधिकरणम् 4
3 न प्रतिषेधः 4

4 आगतः कर्ता 5

5 आसीत् प्रतियोगी 1
6 ततः अनुयोगी 10

7 परीक्षायाम् अधिकरणम् 9
8 न प्रतिषेधः 9

9 अनुमतः कर्ता 10
10 अस्ति

बहुधा युगलयोः एकस्यैव प्रयोगः एकस्मिन् वाक्ये दृश्यते, तदा वाक्यस्य विश्लेषणसमये वयम् नित्यसम्बन्धं
विहाय प्रतियोगी अनुयोगी इति सम्बन्धाभ्यामेव सम्बन्धाङ्कनं कुर्मः।
त्वम् इच्छसि तर्हि अहं भवतः गृहम् आगमिष्यामि

1 त्वम् कर्ता 2

2 इच्छसि प्रतियोगी 3
3 तर्हि अनुयोगी 7
4 अहं कर्ता 7

5 भवतः षष्ठीसम्बन्धः 6
6 गृहम् कर्म 7

7 आगमिष्यामि
त्वम् इच्छसि चेत् अहं भवतः गृहम् आगमिष्यामि।

1 त्वम् कर्ता 2

2 इच्छसि प्रतियोगी 3
3 चेत् अनुयोगी 7
4 अहं कर्ता 7

5 भवतः षष्ठीसम्बन्धः 6
6 गृहम् कर्म 7

7 आगमिष्यामि

यदि त्वम् इच्छसि अहं भवतः गृहम् आगमिष्यामि।

1 यदि अनुयोगी 7
2 त्वम् कर्ता 2

3 इच्छसि प्रतियोगी 1
4 अहं कर्ता 7

5 भवतः षष्ठीसम्बन्धः 6
6 गृहम् कर्म 7

7 आगमिष्यामि
अयं बहु प्रयासं कृतवान् तथापि परीक्षायाम् उत्तीर्णः न अभवत्।

1 अयं कर्ता 4

2 बहु क्रियाविशेषणम् 3
3 प्रयासं कर्म 4

4 कृतवान् प्रतियोगी 5
5 तथापि अनुयोगी 9

6 परीक्षायाम् अधिकरणम्
9

7 उत्तीर्णः कर्ता 9
8 न प्रतिषेधः 9
9 अभवत्

4.3 समुच्चितः/सुप्_समुच्चितः
रामः सीता च वनम् गच्छतः

इत्युदाहरणवाक्ये गम् धातोः रामः पुनः सीता इत्युभयमपि कर्तृपदं , वनं च कर्मपदम्। अतः सम्बन्धाङ्कनम्
एवं भवितुमर्हति। -

परन्तु कर्तृत्वम् अत्र ‘रामः’ पुनः ‘सीता’ इति पदयोः पृथक् रूपेण नावतिष्ठते। अपि तु समुदितयोरुभययोः
रामसीतयोः तिष्ठति। एतदेवात्र चशब्देन समुच्चयार्थः द्योत्यते।

यतो हि च इति पदं समुच्चयार्थद्योतकं वर्तते। अतः क्रियापदेन अस्य साक्षात् सम्बन्धो न भवति। चशब्दसान्निध्यादेव पुनः समुच्चीयमानपदयोः क्रियापदेन सम्बन्धप्रस्थापने सूचना प्राप्यते। क्रियान्वयविषये सम्बन्धाङ्कनं
तु द्विधा भवति।

1. अन्त्येन चशब्दसमुच्चितेन पदेन क्रियान्वयः

2. समुच्चयानुरूपः क्रियान्वयः

यदा अन्त्येन चशब्दसमुच्चितेन पदेन क्रियान्वयः भवति तदा सम्बन्धाङ्कनम् एवं क्रियतेरामः सीता च वनं गच्छति।

1 राम सुप्_समुच्चितः 2
2 सीता कर्ता 5

3 च समुच्चयद्योतकः 2
4 वनं कर्म 5
5 गच्छति

अत्र ‘च’ शब्दस्य सीता इति शब्देन सह ‘समुच्चयद्योतकः’ इति सम्बन्धः, रामः पुनः सीता इति पदयोः

‘सुप्_समुच्चितः’ इति सम्बन्धः अङ्क्यते।

यदा ‘च’ शब्दः द्वितीयसमुच्चितपदेन संयुनक्ति तदा चित्रात्मकप्रस्तुतिरेवं भवति।
रामः सीता च वनं गच्छति।

1 राम सुप्_समुच्चितः 2
2 सीता_च कर्ता 4
3 वनं कर्म 4
4 गच्छति

रामः च त्वं च ग्रामं गच्छसि

1 राम सुप्_समुच्चितः 3
2 च समुच्चयद्योतकः 3
3 त्वं कर्ता 6

4 च समुच्चयद्योतकः 3
5 ग्रामं कर्म 6
6 गच्छसि

रामः च अहं च ग्रामं गच्छामि

1 राम सुप्_समुच्चितः 3
2 च समुच्चयद्योतकः 3
3 अहं कर्ता 6

4 च समुच्चयद्योतकः 3
5 ग्रामं कर्म 6
6 गच्छामि

यदा पुनः कर्तृत्वादि कारकत्वधर्म समुच्चये (समूहे) वर्तते न तु प्रत्येकस्मिन् पदे। तदा चशब्देन समुच्चितसमूहस्यैव क्रियया सह सम्बन्धो भवति। अत्र सम्बन्धाङ्कनम् एवं विधीयते।रामः सीता लक्ष्मणः च वनं गच्छन्ति।

1 राम सुप्_समुच्चितः 3

2 सीता सुप्_समुच्चितः 3
3 लक्ष्मणः_च कर्ता 5
4 वनं कर्म 5
5 गच्छन्ति

5

इतिहासः

कारकाणां निश्चयार्थम् ईदृशी योजना प्रथमं के . वि. रामकृष्णमाचार्यैः प्रस्ताविता। इदञ्च तृतीयसंस्कृतसङ्गणकभाषाविज्ञानसङ्गोष्ठ्यां हैदराबादविश्वविद्यालये 2009 वर्षस्य जनवरीमासे शोधपत्ररूपेण प्रस्तुतम्।

अस्य च अङ्कनसमूहस्य हिन्दीभाषायाम् अधुना विद्यमानेन अङ्कनसमूहेन सह तुलना कृता तथा सङ्क्षेपरामायणस्य
सुन्दरकाण्डस्य पञ्चदश-षोडशसर्गयोः शतस्य वाक्यानां कारकनिश्चयः अपि कृतः।

अत्र कृतानां कार्याणां समीक्षणाय 2010 वर्षस्य जुलाई-मासस्य 24-26 दिनाङ्केषु, पुनः अक्टूबर-मासस्य

21-22 दिनाङ्कयोः विद्वांसः चर्चाम् अपि कृतवन्तः।

प्रचलितशोधकार्यस्य आधारेण पुनः अम्बा कुलकर्णीवर्याणां मार्गदर्शने 2019 वर्षस्य जूलै मासे अग्रिमपरिष्कृतिः कृता।

वयं प्रो० के . वि. रामकृष्णमाचार्यमहोदयेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामः। ते विविधस्तरेषु अस्य विवर्धनाय बहून्
विषयान् योजितवन्तः।

एवमेव पुनः वयं कारकविषयकाधिवेशने सोत्साहं भागं गृहीत्वा प्रश्नोत्तरपुरस्सरं बहुमूल्यं योगदानं दत्तवद्भ्यः
सर्वेभ्योऽपि धन्यवादान् समर्पयामः।

एते सर्वे विशेषज्ञाः कारकविषयकाधिवेशने भागं गृहीतवन्तः
प्रो. रामकृष्णमाचार्यः

प्रो. वीरनारायण पाण्डुरङ्गी

प्रो. श्रीनिवास वरखेडी

प्रो. राजधर मिश्र

प्रो. सत्यनारायण मूर्ति
प्रो. दीप्ति मिश्रा शर्मा

Prof. Gérard Huet
डा. अम्बा कुलकर्णी
आचार्य रामचन्द्र
माधवाचार्य

श्री पवन कुमार
सुश्री शिवजा

श्रीमती प्रीति शुक्ला
सुश्री गायत्री

श्री माधव गोपाल
श्री जगदीश

प्रो. तिरुमल कुलकर्णी
प्रो. गिरीश नाथ झा
डा. वरलक्ष्मी

डा. देवानन्द शुक्ल
डा. शीतल पोकार

डा. आर. चन्द्रशेखर
श्री अनिल कुमार

डा. विभूति नाथ झा
श्रीमती मोनाली
आचार्य दीपक

श्री नृपेन्द्र पाठक
श्री ललित

वयं पुनः प्रो. राजीव सङ्घल एवं प्रो. विनीत चैतन्य महाभागेभ्यः च बहुमूल्यपरामर्शार्थं धन्यवादान् समर्पयामः।

