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कर्क
ृ त ारक
कृ धातु (डुकृञ ् करणे, तनादी उभयऩदी) થી કર્લ
ૃ ત ાચક तच
ृ ् પ્રત્મમ રાગીને કતાૃ ળબ્દ નનષ્ન્ન થામ છે .
કર્ળ
ૃ ત બ્દ કાયક ળબ્દન એ દતષ્ષ્િએ માૃ મ છે કે ફંનેભાં વભાનસ ૂત્ર (वल्
ૃ ત ાચક પ્રત્મમ
ृ तच
ृ ौ-३-१-१३७) થી જ કર્લ
થામ છે . તથા ફંનેન અથૃ થામ છે . (ક્રિમા) કયનાય.

કર્કતૃ ારકન ું પાણિનિ સમ્મત ક્ષિ
ાણણનનએ કર્ક
ૃ ત ાયકન ં રક્ષણ स्वतन्त्र्कताा

1

એ આપય ં છે . એ સ ૂત્ર અનવાય જે કઇ ક્રિમા નનષ્નિભાં

સ્લતન્ત્ત્ર શમ છે તેને કતાૃ કશેલાભાં આલે છે . દા.ત. राम् गच्छतत । रामेण गम्यते । આ ફન્ને ઉદાશયણભાં ગભન
ક્રિમાની નવદ્ધિભાં યાભની સ્લતંત્ર રે પ્રવ તનિ દે ખામ છે . પ્રથભ ઉદાશયણભાં કતાૃ અણબક્રશત છે , ફીજાભાં અનણબક્રશત.
તંજણરએ સ ૂત્રભાં ક્રિત ‘સ્લતન્ત્ત્ર’ દન અથૃ પ્રધાન2 એલ કમો છે . અથાૃર્ ૌ કતાૃ પ્રધાન કાયક શમ છે .
કાયણ કે કતાૃ અન્ત્મ કાયકને ‘ક્રિમા’ ની નવદ્ધિભાં પ્રવ તિ કયે છે . દા.ત. दे वदत् कुठारे ण काष्ठं तछनतत। લાક્યભાં
દે લદિ જ કશાડી (કયણકાયક) ને ‘છે દન’ ક્રિમાભાં પ્રવ તિ કયાલે છે . ભાિે દે લદિ ને જ કતાૃ કાયક કશેલાળે.
જ કે લૈમાકયણ અનવાય નલલક્ષાલળ૩ કઈણ કાયકને સ્લતન્ત્ત્ર ભાની ળકામ છે . કાયણ કે કાયકન
પ્રમગ નલલક્ષાનવાય જ કયલાભાં આલે છે . લક્તા જ ચાશે ત તે કયણ, અનધકયણ લગેયેને ણ ક્રિમા પ્રનત
સ્લતન્ત્ત્ર ભાનીને કર્ક
ૃ ત ાયકના રભાં પ્રમગ કયી ળકે છે . જેભ કે स्थाऱी ऩचतत તથા काष्ठं ऩचतत । આ લાક્યભાં
स्थाऱी (અનધકયણ) તથા काष्ठं (કયણ) ને લક્તા ‘ાક’ ક્રિમાભાં સ્લતંત્ર ભાની રે છે . એિરે અશીં स्थाऱी અને
काष्ठ ને कतक
ाृ ारकના રભાં મ ૂકલાભાં આવ્મા છે .
બર્શ
ૃ ત ક્રયએ ણ વાધન વમદે ળની ફીજી જ કાક્રયકાભાં નલલક્ષાની ળક્ક્તન ં નલલેચન કયું છે .
शक्ततमार समूहस्य ववश्वस्यानेकधमाण् ।
सवादा सवाथा भावात ् तवचचत ् ककक्चचद् वववक्ष्यते ।। वा.ऩ. ३ - ७.२
Page 1

KCG- Portal of Journals

અથાૃર્ ૌ અનેક ધભોથી યક્ત ળક્ક્તઓના વમદામ ર નલશ્વની દયે ક વભમે ફધાં પ્રકાયે વિા છે . યન્ત્ર્ એક
વભમે એક જ ધભૃ તથા ળક્ક્ત નલલણક્ષત થામ છે . એિરે જ એક જ દ્રવ્મભાં કારબેદથી ણબન્ન-ણબન્ન ળક્ક્તઓની
નલલક્ષા થઇ ળકે છે .
તેઓ પયી જણાલે છે કે કાયક4 ન વ્મલશાય બદ્ધિની અલસ્થા ય આધાક્રયત છે . જ્માયે બદ્ધિ કઇ લસ્ર્ન ં
નનરણ કયી રે છે ત્માયે તે લસ્ર્ ળબ્દન નલમ ફને છે બદ્ધિ તેને જે રભાં નનરનત કયળે, તેન ં એ જ સ્લર
ળબ્દભાં પ્રકિ થળે.
‘स्थाल्यां ऩचतत’ ભાં તેરી અનધકયણ છે . યન્ત્ર્ ાતા તણમા લાી તેરીભાં ઝડથી યં ધાર્ ં શમ ત
આણે તેરીને કતાૃ ભાનીને તેરી યાંધે છે . स्थाऱी ऩचतत એભ કશીશ.ં
ટૂંકભાં લક્તાની જે કાયકભાં ક્રિમાની નનષ્નત ભાિે ની ‘સ્લાતન્ત્ત્રમ’ ની નલલક્ષા શળે તેની કર્વ
ૃ ત જ્ઞ
ં ા5 થળે.

કતાૃિી સ્વતુંત્રતા અંગે ભર્હતૃ રરિા નવચાર
બર્શ
ૃ ત ક્રયએ કતાૃ ભાં સ્લાતન્ત્ત્રમ કમા કાયણથી શમ છે તે આ કાક્રયકાઓ દ્વાયા વભજાવ્ય ં છે .
प्रागन्त्यत् शक्ततऱाभान्त्न्त्यग्भावाऩादनादवऩ
तदधीनप्रवक्ृ तततवातप्रवतृ तानां तनवतानात ् ।।
अदृष्टतवात ् प्रतततनधे् प्रवववेके च दशानात ् ।
आराद््यऩ
ु कावरतवे स्वातन्त््यं कतवा ृ रष्यते ।।
૧.

કતાૃભાં ક્રિમા પ્રનત પ્રવ તનિ અન્ત્મ કાયકની અેક્ષાએ શેરાં થામ છે .

૨.

કતાૃ વભક્ષ અન્ત્મ કાયક ગોણ શમ છે .

૩.

અન્ત્મ કાયકની તતાના વ્માાયભાં થતી પ્રવ તનિ અથલા નનવ તનિ કતાૃ ને અધીન શમ છે .

૪.

કતાૃ કઇણ ક્રિમાભાં પ્રવ તિ અથલા નનવ તિ સ્લમં જ થામ છે .

૫.

કતાૃન કઇ અન્ત્મ કાયક પ્રનતનનનધ નથી શત.

૬.

ફીજા કાયકના અબાલભાં ણ કતાૃ ન ં અક્સ્તત્લ શમ છે .

૭.

કતાૃ લગય ક્રિમા વમ્ન્ન થઇ ળકતી નથી, લી, કતાૃ ક્રિમાની નનષ્નિભાં ફીજા કાયકન વશામક જ
શમ છે .
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બર્શ
ૃ ત ક્રયએ કતાૃ વમ્ફન્ત્ધી નલચાય પ્રસ્ર્ત કમાૃ છે
(૧)

કતાૃ ફીજા કાયકની શેરા, ક્રિમાને નવિ કયી ળકલાની ળક્ક્ત પ્રાપત કયી રે છે .

(૨)

ફીજા કાયકને કતાૃ તાને આધીન યાખે છે

(૩)

કભાૃક્રદ કાયકની તતાનાં વ્માાયભાં પ્રવ તનિ કતાૃને રીધે થતી શમ છે .

(૪)

ક્રિમાની નવદ્ધિ ભાિે પ્રવ તિ થમેરાં અન્ત્મ કાયકને કતાૃ અિકાલી ળકે છે .

(૫)

લાક્યભાં કતાૃન ફીજ કઇ પ્રનતનનનધ ભત નથી.

(૬)

કર્ક
ૃ ત ાયક એકલ ં ણ ક્રિમાની નવદ્ધિ ભાિે પ્રવ તનિ કયી ળકલાન ં વાભર્થમૃ ધયાલે છે .

શેરાયાજ
(૧)

કયણ લગેયે કાયકની પ્રવ તનિ થામ, તે શેરા જ કતાૃ કઇક અન્ત્મ નનનભિથી ક્રિમા નવદ્ધિ

ભાિેન ં વાભર્થમૃ પ્રાપત કયી રે છે . અથાૃર્ ૌ કતાૃ ને ફીજા વશકાયી કાયક ાવેથી ક્રિમાનવદ્ધિ
ભાિેન ં વાભર્થમૃ પ્રાપત કયલાન ં શર્ ં નથી.
(૨)

ક્રિમાના પની ઇચ્છા ધયાલત કતાૃ , કયણ લગેયે કાયકને વનન્નક્રશત કયે છે .

(૩)

કયણ લગેયે કાયક તાના વ્માાયભાં ત્માયે જ જડામ છે . કે જ્માયે કતાૃ તેભને તે ભાિે નનયક્ત

કયે આ નવલામ કયણ લગેયેના રભાં આલતાં દાથો સ્લમં તાના વ્માાયભાં જડલાન ં વાભર્થમૃ ધયાલતાં નથી
આની નલરતધ્ધ કતાૃ ક્રિમાના પની ઇચ્છા ધયાલત સ્લમં વ્માાયલાન ફનત શમ છે . એ ત સ્ષ્િ છે .
(૪) ક્રિમાનવદ્ધિભાં કયણ લગેયેની ઉમણગતા જમાયે વભાપત થામ ત્માયે તેભને સ્લવ્માાયભાંથી નનવ તનિ
આનાય કતાૃ છે .
કતાૃના પ્રકાય
શિકતાૃાઃ ક્રિમાનવદ્ધિભાં સ્લાતન્ત્ત્રમ બગલત દાથૃ
શેર્કતાૃાઃ ક્રિમાનવદ્ધિભાં સ્લાતન્ત્ત્રમ બગલતાં દાથૃન જે પ્રમજક શમ.
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કમૃકતાૃાઃ અણ્યન્તાવસ્થાિ જે કતાૃ અણ્યન્તાવસ્થામાું કમૃ બિે છે . વૈયાકરિભ ૂષિસારમાું કોણ્ડભટ્ટે આ જ ત્રણ
પ્રકાયન નનદે ળ કમો છે . અને ઉદાશયણ આ પ્રભાણે આપમા છે .
(१) मया हवर् सेव्यते
(२) कायाते हवरणा ।
(३) गमयतत कृष्णं गोकुऱम ्
લાયરચવંગ્રશ જેલા ાણણનીતય વંપ્રદામના કેિરાક ગ્રંન્ત્થભાં કર્ક
ૃ ત ાયકના ાંચ બેદન ઉલ્રેખ જલા ભે
છે .
સ્લતન્ત્ત્ર

શેર્

(૧) અણબક્રશત

(૧) ચેતનનલમક - दे वदतत् ऩचतत ।

(૨) અનણબક્રશત

(૨) અચેતનનલમક - नदी वहतत ।

(૩) કભૃ - भभधते कुसुम् स्वयमेव ।
કતાૃના વલૃત્ર ત્રણ બેદ કયલાભાં આવ્મા છે .
શિકતાૃ
શેર્કતાૃ (પ્રમજક) તથા
કભૃકતાૃ
(૧) શિકતાૃ ાઃ ‘स्वतन्त्र् कताा’

એ સ ૂત્ર દ્વાયા શિકતાૃન ં નલધાન કયલાભાં આવ્ય ં છે . અન્ત્મ કાયકન ં

નનમભન કયનાય આ પ્રધાન કતાૃ છે . અણબક્રશત અથલા અનણબક્રશત શલાથી આને િભળાઃ પ્રથભા કે ર્ તતીમા નલબક્ક્ત
રાગે છે . रामोगच्छतत । रामेण गम्यते ।
(૨) શેર્કતાૃ (પ્રમજક) ततप्रयोजको हे तश्ु च (१-४-५५) દ્વાયા શેર્કતાૃન ં નલધાન થય ં છે .
ણણજથૃભ ૂત પ્રેયણા વ્માાયન આશ્રમ શેર્ કતાૃ કશેલામ છે . આ ણ અણબક્રશત શમ ત પ્રથભા નલબક્ક્ત
ગ્રશણ કયે છે . જેભ કે राम् ऩाचयतत
અનાણબક્રશત શલાથી અશીં ણ ર્ તતીમા નલબક્ક્ત થામ છે ऩाच्यते दे वदतेन । कायाते हवरणा ।
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(૩) કભૃકતાૃાઃ પ્રેયક લાક્ય યચના ન શમ તેલા કતાૃની (णणजन्त्त) પ્રેયક લાક્ય યચનાભાં કભૃ વંજ્ઞા થામ છે .
એિરે કે વાદી કતૃક્રય લાક્ય યચનાન જે કતાૃ શમ તે પ્રેયક લાક્ય યચનાભાં કભૃ ફને છે .
દા.ત.

गमयतत

कृष्णं

गोकुऱं

गोऩ्

અશીં કતષ્ણ કભૃકતાૃ છે . આભ ત આ ાણણનન ના સ ૂત્ર

गततबवु िप्रतयवसान ન ં ઉદાશયણ છે .
દગૃનવિંશે કાતન્ત્ત્રવ તનિભાં કભૃકતાૃ ન ં રક્ષણ આપય ં છે .
कियमाणं तु यतकमा स्वयमेव प्रभसियतत
सुकरै ् स्वैगुणै् कता ृ कमाकतेतत तद् ववद्ु ।।
કયલાભાં આલેલ ં કભૃ જ્માયે જાતે જ વમ્ન્ન થર્ ં શમ તથા સકયતાના કાયણે કતાૃ ના ગણને તાનાભાં
ધાયણ કયે ત્માયે તેને કભૃ કતાૃ કશેલામ છે .
દા.ત. ऩच्यते ओदन् स्वयमेव । भभधते काष्ठं स्वयमेव ।

બર્શ
ૃ ત ક્રયએ અચેતન દાથોના કર્ત્ૃ ત લની પષ્ષ્િ કયી છે .
બજના ‘શ્ગાય
ંત
પ્રકાળ’ ભાં ત કર્ક
ૃ ત ાયકના જ પ્રકાયન નનદે ળ ભી આલે છે .
વાયસ્લત વંપ્રદામભાં કર્ક
ૃ ત ાયકના ત્રણ બેદ સ્લીકાયામા છે .
ત ’’ અને વંણક્ષપતવાય વ્માકયણભાં ત કર્ક
અલાૃચીન ગણાતા ‘‘શક્રયનાભામત
ૃ ત ાયકના સ્લતંત્ર અને પ્રમજક શેર્
એલા ફે જ બેદન સ્લીકાય થમ છે . 6
આભ, કર્ક
ૃ ત ાયકના પ્રકાયની ફાફતભાં વભગ્ર વ્માકયણ વંપ્રદામભાં ચાય ભત છે . તેભાં ાણણનીમ
યમ્યાના કોણ્ડ જેલા આચામો તથા વાયસ્લત વંપ્રદામના રકળંકય જેલા આચામો કર્ક
ૃ ત ાયકના ત્રણ પ્રકાય ભાને
છે . ત લાયરચવંગ્રશકાય અને િીકાકાય અઢાય બેદન નનદે ળ કમો છે .
ત અને વંણક્ષપતવાય જેલાભાં ત કર્ક
આ છી શક્રયનાભામત
ૃ ત ાયકના ફે જ પ્રકાય દતષ્ષ્િગચય થામ છે .
પાદટીપ
(1)

અષ્િાધ્મામી - ૧-૪-૫૪
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(2)

तघ् प्राधान्त्ये वताते तन्त्रशब्दस्तस्येदंग्रहणम ् - महाभाष्य भाग-१, ऩ ृ २७७ (मोतीऱाऱ बनारसीदास-ददल्ऱी)

(3)

वततुम ् इच्छा वववऺा ।

(4)

साधनं व्यवहारश्च बि
ु यवस्थातनबन्त्धन् ।
सन्त्नसन्त्वाथारूऩेषु भेदो बुिया प्रकल््यते । वा.ऩ. ३-७.३

(5)

कियायां स्वातन्त्रयेण वववक्षऺतोडथाा कताा स्यात ् । (भस.कौ.भाग-१,ऩ-ृ ४२१)

(6)

ાણીનીમ વ્માકયણ યમ્યાભાં કાયક-ભીભાંવા - ડૉ. કભરેળકભાય ચકવી

સન્દભૃગ્રન્થ
(1)

કાયકપ્રકયણ - વં.ડ.લવન્ત્તકભાય ભ. બટ્ટ વયસ્લતી પસ્તક બંડાય, ૧૯૯૧

(2)

ાણણનનમ વ્માકયણ યમ્યાભાં કાયક ભીભાંવા - ડૉ. કભરેળકભાય ચકવી

(3)

નવિાન્ત્તકોમદી તત્લફનધની િીકા વક્રશતા

(4)

संस्कृत व्याकरण में कारकततवानुशीऱन - प्रा उमाशंकर शमाा ऋवष - चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

(5)

भवानन्त्दकृत कारक चि एक अध्यन (व्याकरणशास्र एवं नव्यन्त्याय के आऱोक में ) - डॉ. अरववन्त्दकुमार

-

तनमाऱ बक
ु एजन्त्सी - कुरुऺेर

(6)

भतह
ाृ वर - के.ए. सुब्रह्य अय्यर. अनु डॉ. रामचन्त्र दद्ववेदी राजस्थान दहन्त्दी ग्रन्त्थ अकादमी (जयऩुर)

(7)

લાક્યદીમ - ડૉ. જે. એભ. શકર - એર.ડી.ઇન્ત્ડરજી અભદાલાદ - ૯

(8)

ऩाणणनीय अष्टाध्यायी सूरऩाठ् - सं.श्री.ऩं.ब्रह्मदतत क्जऻासु रामऱाऱ कऩूर ट्रस्ट प्रेस - बहाऱगढ

(9)

महाभाष्यम ्

(10)

લૈમકયણ નવિાન્ત્ત કોમદી बाऱमनोरमाख्यया व्याख्यया सदहता चन्त्रशेखरशास्री ददल्ही
********************************************************************

ડૉ. રકન્નરી પુંચી
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