
 पदचछेदसमबिििियः सचूनाः

  पदचछेद चतुिििः - 

पथमः

Input      िंशानुचिितं चैि ििसतिेण महामुने ॥

Output  िंशानुचिितं च+     एि ििसतिेण महामुने ॥

   अत मूले ििकसथानाभािात् `+'        िचहमातं योिितम् । ििकसथानं न योिितम् ।

िितीयः

Input     शोतुिमचछामयहं तितो यथािदपसंहितम् ॥

Output  शोतुिमचछामयहं तितः+   यथािदपसंहितम् ॥

   अत मूले ििकसथानसदािात् `+'        िचहमातं योिितम् । ििकसथानं यथाित् ििितम् ।

तृतीयः

Input     शोतुिमचछामयहं तितो यथािदपसंहितम् ॥

Outputशोतुिमचछामयहम्+    तितो यथािदपसंहितम् ॥

   अत मूले अनुसिािः "म्+"     इतयेिं रपणे पििििततः ।

चतथुथः

Input    कलेससिरपं भगििििसतिािकुमहथिस ॥

Output  कलेससिरपं भगिन्+   ििसतिािकुमहथिस ॥

         चतथुथः िसतुतः न वाकिणसममतः सिििििचछेदः। पिितु पदििचछेद एि । तथािप 

 गणकीयसंसकिणाय (For  word  processing)       एिंिििः ििचछेदः अपेिितः। अत मूले ििकसथानाभािात् 

`+'        िचहमातं योिितम् । ििकसथानं न योिितम् ।

 ितरमल कुलकणी
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    छेदः कुत न किणीयः ? 

पदचछेद-      ििषये ििशेषरपणे धयातवं यत् अत "    पदसय छेदः पदचछेदः "     अत पदम् इतयत सुबितं ितङितं 

               पदम् इतयेि सिीिियते । यत िनतयरपेण सिििः भिित तत छेदः न किणीयः एिमेि यत ििििािीना सिििः 

        भिित ततैि छेदः किणीयः । पमाणमत एषा काििका : -

    सिंहतैकपदे िनतया िनतया िातूपसगथयोः ।

  िनतया समासे    िाकये तु सा ििििामपेित े।।

1. “ ”    एकपदे सिििः न छेदनीया ।
 यथा :- िामशशेते,  अत िामः+     शतेे इित छेदः किणीयः।

  अत िामः एकपदम्,       शतेे इित िितीयम् पदम् ।

िामः+    शेते इतयसय पनुः "िामि्+शेते"  अथिा "िामस्+शेते"    इित न किणीयम् ।

       शबदरपे िामः इित शबदः लभयते न तु िामि्.     अथिा िामस् इित िलखयते ।

     अतः एकपदे छेदः न किणीयः ।

2. “िातु- ”    उपसगथमधये सिििः न छेदनीया ।
 यथा :- “ ”  पापोित अत प+           आपोित इित न किणीयम् । िकञ अत िातूपसगथसय पसङः ।

          िातूपसगथपसङे सिंहता िनतया भिित । अतः िातूपसगथपसङे छेदः न किणीयः ।

3. “ ”    समासे सिििः न छेदनीया ।
 यथा :- “नीलोतपलम"्  इतयत "    नीलं च तत् उतपलम"्    इतयिसत समासचछेदः ।

  नीलोतपलम् इतयत "नील+उतपलम"्       इित छेदः न किणीयः । कािणम् समासे

        संिहता िनतया भिित। अतः समासे छेदः न किणीयः

  यािितकानुिाददषृटा ििशषेः

4. “िचत,् चन"   सिििः न छेदनीया
 यथा :- "िकिञत्"  "कथिञत्"  "कुतिित"्   अथिा "िकञन"  "कथञन"  "कुतिन" 

  “इतयािदषु सथलेषु िचत,्  ”       चन अनयोः शबदयोः पृथगथथः नािसत। अतः "िकम्+िचत"् 
 अथिा "िकम्+चन"     अनेन पकािेण छेदः न किणीयः।

5. “यदिप, तथािप, केऽिप, कािप"   सिििः न छेदनीया
 यथा :- "यदिप" “तथािप" "केऽिप" “कािप"    इतयािदषु सथलेषु "यिद,  तथा,  के,  का" 

     एतेषाम् सिातितेण अथथः िभनः पिितु "अिप"       इतयनेन सह अथथः िभनः अतः एतादशृेषु 
   सथलषेु छेदः न किणीयः।

_______________________

  देिानिद शुकल 08-04-09
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