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मङ्गलश्लोकाीः  
येनाक्षरसमाम्नायमिधगम्य महशे्वरात् । 

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोकं्त तस्मै पािणनये नमीः ॥ 

 

वाक्यकारं वररुचच भाष्यकारं पतञ्जिलम् । 

पािणचन सूत्रकारं च प्रणतोऽिस्म मुिनत्रयम् ॥ 

 

नत्स्वा सरस्वतीं दवेीं शुद्धां गुणयां करोम्यहम् । 

पािणनीयप्रवेशाय लघुिसद्धान्तकौमुदीम् ॥ 

 

गुरुरेव गितीः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहािस्म नमो गुरवे । 

न गुरोीः परमं िशशुरिस्म गुरोीः मितरिस्त गुरौ मम पािह गुरो ॥ 

 

ओं नम: पािणिन-कात्स्यायन-पतञ्जिलभ्यीः शब्दिवद्यासम्प्रदायप्रवततकेभ्यीः 

मुिनभ्य:  नमो महद्भ्यीः नमो गुरुभ्यीः ॥ 
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*पदद्वयम् । ङेीः, यीः । 

*’अतो िभस ऐस्’ (७.१.९) इत्स्यतीः ’अतीः’ इत्स्यनुवततते । ’अङ्गस्य’ (६.४.१) 

इत्स्यिधक्रियते । 

*अतोऽङ्गात्स्परस्य ङेयातदशेीः । 

*राम ङे (चतुथीिवभक्त्स्यकेवचन ेिवविक्षते ’स्वौजसम.्..’ इित ङेप्रत्स्ययीः) 

*राम ए (’लशक्वतिद्धत’े – १.३.८ – इित ङकारस्य इत्स्संज्ञा, ’तस्य लोपीः’) 

*राम य (’ङेयतीः’ – ७.१.१३ – इित ङेीः यादशेीः) 

*रामाय(’सुिप च’ – ७.३.१०२ – इित दीघतीः) 

*इह स्थािनवद्भावेन यादशेस्य सुप्त्वात ्’सुिप च’ इित दीघतीः । 
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स्थािनवदादशेोऽनिलवधौ (१.१.५६) – त्रीिण पदािन । 

 स्थािनवद१्।१, आदशेीः१।१, अनिलवधौ ७।१। 

अितदशेसूत्रम् । 

आदशेीः स्थािनवत्स्स्यात्, न तु स्थान्यलाश्यिवधौ । 

स्थािनना तुलयम् इित स्थािनवत् ,  

न अिलविध: = अनिलविधीः, तिस्मन् 

अिलविधीः इत्स्यत्र अला िविधीः, अलीः (परस्य) िविधीः, अलीः ( स्थान)े िविधीः, 

अिल परे िविधीः इित चतुधात समासीः । 

अत्र अल् स्थानी वा स्थान्यवयवीः एव गृह्यते ।  
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*राम ङे 

*राम य  (’ङेयतीः’ इित सूत्रेण य-आदशेीः) 

* ’सुिप च’ इित दीघतीः कततव्यीः ।  

*यञादौ सुिप परे अतोऽङ्गस्य दीघतीः स्यात्  इित सुिप च सूत्रस्याथतीः  

* क्रकन्तु ’य’ इत्स्यस्य सुप्त्वं नािस्त । 

*तदा आदशेीः = यादशेीः, स्थािनवत=्ङेवत ्स्यात् इत्स्यनने तस्यािप 

सुप्त्वे 

*रामाय । 

 



व्योमससं्कृतपाठशाला - लघसुसद्धान्तकौमदुी  6 

• क्रदव् स् 

• क्रद औ स् (’क्रदव औत्’ इित सूत्रेण औकारादशेीः) 

 

• औकारस्य स्थािनवद्भावेन वकारत्स्वे ’हल्-ङ्याब्भ्यो दीघातत् सुितस्यपृकं्त हल्’ 
इित सूते्रण सुप्रत्स्ययस्य लोपीः प्राप्नोित । 

 

•  अत एव ’स्थािनवदादशेीः अनिलवधौ’ इत्स्युक्तम् । यत्र स्थानी ’अल्’ (=एकीः 
वणतीः) भवित, तमािश्त्स्य च कायं कततव्यम्, तत्र स्थािनवद्भावो न । 

 

• अत्र स्थानी=वकारीः, स च अल्, तं वकारमािश्त्स्य सुलोपीः करणीयीः । 
तस्मादत्र स्थािनवद्भावो नािस्त । सुलोपो न भवित । 
 



*पदत्रयम् । बहुवचने, झिल, एत् । 

*’अतो दीघो यिञ’ (७.३.१०१) इत्स्यतीः ’अतीः’ इित, ’सुिप च’ (७.३.१०२) इत्स्यतीः 

’सुिप’ इित च अनुवततते । 

*झलादौ बहुवचन ेसुिप परे अतोऽङ्गस्य एकारीः स्यात् । 

*राम भ्यस् (चतुथीिवभक्तौ बहुवचन ेिवविक्षत े’स्वौजसम.्..’ इित भ्यस् प्रत्स्ययीः) 

*रामे भ्यस् (’बहुवचन ेझलयेत्’ – ७.३.१०३ – इित एत्स्वम्) 

*रामेभ्यर् (’ससजुषो रुीः’ – ८.२.६६ – इित रुत्स्वम्) 

*रामेभ्यीः (’खरवसानयोर्ववसजतनीयीः’ – ८.३.१४ – इित िवसगतीः) 
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*बह वचने ककम?् 
*राम् (राम स ्– झऱादद् स प्प्प्रत्यय्, न त  बह वचनम)् 
*रामस्य (राम स्य - झऱादद् स प्प्प्रत्यय्, न त  बह वचनम)् 
*झलऱ ककम?् 
*रामाणाम ्(राम नाम ्– बह वचनं, स प्प्प्रत्यय्, न त  झऱादद्) 
*स पऩ ककम?् 
*ऩचध्वम ्(ऩच ध्वम ्– बह वचनं, झऱाददप्रत्यय्, न त  स ऩ)् 
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*राम ङसस (पञ्चमीिवभक्तावकेवचने िवविक्षते ’स्वौजसम.्..’ इित ङिसप्रत्स्ययीः) 

*राम अस् (’लशक्वतिद्धत’े – १.३.८ – इित ङकारस्य, ’उपदशेेऽजनुनािसक इत्’ – 

 १.३.३ – इित इकारस्य च इत्स्संज्ञा, ’तस्य लोपीः’ – १.३.९) 

*राम आत् (’टाङिसङसािमनात्स्स्याीः’-  ७.१.१२ – इित आत् आदशेीः) 

*रामात ्(’अकीः सवणे दीघतीः’ – ६.१.१०२) 

*रामाद ्(’झला ंजशोऽन्ते’ – ८.२.३९ – इित जश्तत्स्वम्) 
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*पदद्वयम् । वा, अवसाने । 

*’अभ्यासे चचत’ (८.४.५४) इत्स्यतीः ’चर्’ इित अनुवततते । 

*अवसाने झलां चरीः वा । 

*रामात् / रामाद ्। 

*िद्वत्स्वे रूपचतुष्टयम् । 

*रामात्त् / रामाद्द ्(’अनिच च’ – ८.४.४७ – इित िद्वत्स्वम्) 
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*राम ङस् (षष्ठीएकवचने िवविक्षत े’स्वौजसम.्..’ इित ङस्प्रत्स्ययीः) 

*राम अस् (’लशक्वतिद्धत’े-१.३.८- इित ङकारस्य इत्स्संज्ञा, ’तस्य लोपीः’) 

*राम स्य (’टाङिसङसािमनात्स्स्याीः’ – ७.१.१२ – इित ङसीः स्यादशेीः) 

*रामस्य  
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*पदद्वयम् । 

*’अतो दीघो यिञ’ (७.३.१०२) इत्स्यतीः ’अतीः’ इित, ’बहुवचन ेझलयेत्’ 

(७.३.१०३) इत्स्यतीः ’एत्’ इित च अनुवततत े। ’अङ्गस्य’ (६.४.१) इित 

अिधक्रियत े। 

*ओिस परे अतोऽङ्गस्य एकारीः स्यात् । 

*राम ओस् (षष्ठीिद्ववचने िवविक्षते ’स्वौजसम.्..’ इित ओस् प्रत्स्ययीः) 

*रामे ओस् (’ओिस च’-७.३.१०४ – इित एत्स्वम्) 

*रामयोस् (’एचोऽयवायावीः’ – ६.१.७८ – इित अयादशेीः) 

*रामयोर् (’ससजुषो रुीः’ – ८.२.६६ – इित रुत्स्वम्) 

*रामयोीः (’खरवसानयोर्ववसजतनीयीः’ – ८.३.१४ – इित िवसगतीः) 
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*पदद्वयम् । ह्रस्व-नदी-आपीः नुट् । 

*’आिम सवतनाम्नीः सुट्’ (७.१.५३) इत्स्यतीः ’आिम’ इित अनुवततते । 

अङ्गािधकारीः । 

*ह्रस्वान्तात्, नद्यन्ताद,् आबन्ताच्च अङ्गात ्परस्य आमीः नुडागमीः स्यात् । 

*राम आम् (षष्ठीबहुवचन ेिवविक्षत े’स्वौजसम.्..’ इित आम् प्रत्स्ययीः) 

*राम न् आम् (’ह्रस्वनद्यापो नुट्’ इित नुडागमीः । ’आद्यन्तौ टक्रकतौ’ - 

  १.१.४६- इित आद्यवयवीः ) 
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*एकपदात्स्मकं सूत्रम् । 

*’ढ्रलोपे पूवतस्य दीघोऽणीः’ (६.४.१११) इत्स्यतीः ’दीघतीः’ इत्स्यनुवततत े। ’अङ्गस्य’ 

(६.४.१) इत्स्यिधक्रियत े। ’अचश्च’ (१.२.२८) इित पररभाषया ’अचीः’ इित लभ्यते 

। तच्च अङ्गस्य िवशेषणम ्। ’येन िविधस्तदन्तस्य’ (१.१.७२) इित तदन्तिविधना 

’अजन्तस्य अङ्गस्य’ इित लभ्यते । 

*नािम परे अजन्ताङ्गस्य दीघतीः स्यात् । 

*राम नाम् 

*रामा नाम् (’नािम’ – ६.४.३ – इित दीघतीः), अलो अन्त्स्यस्य 

*रामाणाम ्(’अट्कुप्वाङ्नमु्व्यवायेऽिप’ – ८.४.२ – इित णत्स्वम्) 
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*राम ङि (सप्प्तम्येकवचने पववक्षऺते ’स्वौजसम.्..’ इतत ङिप्रत्यय्) 
*राम इ (’ऱशक्वतपिते’-१.३.८- इतत िकारस्य इत्संऻा, ’तस्य ऱोऩ्’) 
*रामे (’आद्ग ण्’ – ६.१.८७ – इतत ग ण्) 
 
*रामयो् (’ओलस च’ – ७.३.१०४) 
 
*राम स ऩ ्(सप्प्तमीबह वचने पववक्षऺते ’स्वौजसम.्..’ इतत स ऩ ्प्रत्यय्) 
*राम स  (’हऱन्त्यम’् – १.३.३ – इतत ऩकारस्य इत्संऻा, ’तस्य ऱोऩ्’) 
*रामे स  (’बह वचने झलयेत’् – ७.३.१०३ – इतत एत्वम)् 
*स पऩ एत्वे कृते, 
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*राम सुप् (सप्तमीबहुवचन ेिवविक्षत े’स्वौजसम.्..’ इित सुप् प्रत्स्ययीः) 

*राम सु (’हलन्त्स्यम’् – १.३.३ – इित पकारस्य इत्स्संज्ञा, ’तस्य लोपीः’) 

*रामे सु (’बहुवचन ेझलयेत्’ – ७.३.१०३ – इित एत्स्वम्) 

*सुिप एत्स्वे कृते, 
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*आऩादऩररसमाप्प्तेरधधकारोऽयम ्। 
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*इत्यधधकृत्य । 
*अयमप्प्यधधकार् आऩादऩररसमाप्प्ते् । 
*इण्कवगााभयां ऩरस्य इत्यथा्  । 
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*एकपदात्स्मकं सूत्रम् । 

*’सहीेः साडीः सीः’ (८.३.५६) इित सूत्रात् ’सीः’ इित षष्यन्तम् अनुवततते । 

*इण-्कुभ्यां परस्य, अपदान्तस्य, आदशेीः प्रत्स्ययावयवश्च यीः सकारीः तस्य 

मूधतन्यादशेीः स्यात् । 

*ईषिद्ववृतस्य सस्य तादषृ एव षीः । 

*आदशेस्य सकार: - आदशेरूपीः यीः सकारीः  

*प्रत्स्ययस्य सकारीः – प्रत्स्ययस्य अवयव रूपीः यीः  सकारीः  

*रामेषु । 
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*इणकोीः क्रकम्? 

*रामस्य (अपदान्तीः, प्रत्स्ययावयवीः, क्रकन्तु इणकवगातभ्या ंपरो न) 

*आदशेप्रत्स्यययोीः क्रकम्? 

*सुपीीः, सुिपसौ, सुिपसीः (अपदान्तीः, इणीः परीः, क्रकन्तु आदशेोऽिप न, 

प्रत्स्ययावयवोऽिप न । प्राितपक्रदकस्य अयं सकारीः) 

*अपदान्तस्य क्रकम्? 

*हररस्तत्र (इणीः परीः, आदशेीः, क्रकन्तु पदान्ते िवद्यते) 

 

*एवं कृष्णमुकुन्दादयीः । 

 

व्योमससं्कृतपाठशाला - लघसुसद्धान्तकौमदुी  

*अकारान्तीः पुुँिललङ्गीः रामशब्दीः(S७.३)
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