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मङ्गलश्लोकाीः  
येनाक्षरसमाम्नायमसिगम्य महेश्वरात् । 

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोकं्त तस्मै पासणनय ेनमीः ॥ 
 

वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जसलम् । 

पासणचन सूत्रकारं िं प्रणतोऽसस्म मुसनत्रयम् ॥ 
 

नत्स्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहम् । 

पासणनरयप्रवेशाय लघुससद्धान्तकौमुदरम् ॥ 
 

गुरुरेव गसतीः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहासस्म नमो गुरवे । 

न गुरोीः परमं सशशुरसस्म गुरोीः मसतरसस्त गुरौ मम पासह गुरो ॥ 
 

ओं नम: पासणसन-कात्स्यायन-पतञ्जसलभ्यीः शब्दसवद्यासम्प्रदायप्रवततकेभ्यीः 

मुसनभ्य:  नमो महद्भ्यीः नमो गुरुभ्यीः ॥ 
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* पदत्रयम् ।  

* ’एङीः पदान्ताद ्असत’ इसत अनुवततते । ’प्रकृत्स्यान्तीः पादमव्यपरे’ इत्स्यतीः 

’प्रकृत्स्या’ इसत िं अनुवततत े। 

* सवतत्र = लोके, वेद ेिं । 

* पदान्ताद ्एङीः गोीः – पञ्चमर = एङन्तात् गोशब्दात् पदान्तात ्

* असत – सप्तमर = ह्रस्व-अकारे परे 

* प्रकृत्स्या = प्रकृसतभावीः भवसत (ससन्िीः न भवसत) 

* वस्तुतीः सूत्रमेतत्  ‘एङ’ पदान्तादसत’ इसत सूत्रेण प्राप्तस्य  पूवतरूप – 

एकादशेस्य  सवकल्परूपेण अपवादीः असस्त ।  

* वैकसल्पकापवादत्स्वात् पदान्तस्य ओकारान्तस्य ‘गो’ इसत शब्दात् ह्रस्वे 

अकारे परे प्रकृसतरूपं कायं, पूवतरूपीः एकादशेीः इसत उभय ंकायं भवसत ।  

सवतत्र सवभाषा गोीः (६.१.१२२) 
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* वस्तुतीः प्रकृसतरूपाय तथ्यद्वयम् आवश्यकम् असस्त – 

  १. ‘गो’ इसत शब्दीः ओकारान्तीः स्यात् – यदद ‘गो’ इसत शब्दीः ओकारान्तीः न भवसत 

तर्हह सूत्रमेतत् प्रवृतं्त न भवसत । 

                           

   उदाहरणार्तम ्– सिंत्रगु – अग्रम्  इत्स्यत्र ‘गु’ इसत शब्दीः ‘गोसियोरुपसजतनस्य  इसत  

सूत्रेण  प्राप्तस्य इसत  सूत्रेण  प्राप्तस्य ‘गो’ इसत शब्दस्य ह्रस्वरूपीः असस्त । एतदनन्तरम् 

‘अग्रम्’ इसत शब्दीः ओकारान्तीः नासस्त । अतीः  प्रकृसतभावीः न स्यात् । फलतीः ‘इको 

यणसिं’ (६.१.७७) इसत सूत्रेण यणादशेो भूत्स्वा ‘सिंत्रग् व् अग्रम् – सिंत्रग्वग्रम्’ इसत रूपं 

सनष्पद्यते ।) 
 

    २. एषीः ओकारान्तीः ‘गो’ इसत शब्दीः पदान्ते स्यात् –   

 उदाहरणार्तम ्–  गो + अीः इत्स्यत्र यद्यसप ‘गो’ इसत शब्दीः ओकारान्तीः वततते दकन्तु 

शब्दोऽयं न पदान्तीः असस्त । अतीः अप्रकृसतभावत्स्वात् ‘ङससङसोश्च’ (६.१.११०) इसत 

सूत्रेण पूवतरूप – एकादशेे ससत ‘गोीः’ इसत रूपं सनष्पद्यते । 

 

सवतत्र सवभाषा गोीः (६.१.१२२) 
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 गो + अग्रम् 

 ग्  ओ  अ ग्रम् 

 एङन्तीः गोशब्दीः, पदान्तम ्  अत ्

  गो  अग्रम् (प्रकृसतभावीः) 

      गोऽग्रम् (पूवतरूपम्) 
 

सवतत्र सवभाषा गोीः (६.१.१२२) 
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*(अनेक – अल् १.१ सशत् १.१ सवतस्य ६.१) 

 

* एतत् पररभाषासूत्रम् असस्त । 

* श इत् यस्य सीः सशत,् बहुसिसहसमासीः । वस्ततुीः सूत्रमेतत ्‘षष्ठरस्र्ान े

योगा’ (१.४.४९) इत्स्यस्य प्रसङ्गे उद्िृतम् असस्त । 

 

* सूत्रस्य भावार्तीः इत्स्र्म् असस्त – षष्ठरस्र्ाने आदशेीः यदद अनेकाल् सशत् वा 

स्यात् तर्हह सीः आदशेीः सम्पूणे षष्ठर – सनर्ददष्टीः – स्र्ाने स्यात् ।  

*तात्स्पयातम् एतदसस्त यत् यसस्मन् आदशेे एकासिकीः वणतीः स्यात् स आदशेीः 

सशत् वा स्यात ्तर्ा सीः आदशेीः सम्पूणे षष्यन्त ेपद ेस्यात् । 

 
 

अनेकल् सशत् सवतस्य (१.१.५५) 
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*उदाहरणार्तम ्–  

*राम – सभस् इत्स्यत्र ‘अतो सभस् ऎस्’ (७.१.९) इसत सूते्रण ‘सभस्’ इसत स्र्ान े‘ऎस्’ 
इसत आदशेीः सवसहतीः असस्त ।  

*एतसस्मन् आदशेे वणतद्वयम ्असस्त । अतीः अनेकाल्त्स्वात ्अयमादशेीः सम्पूणतस्य 
‘सभस्’ इत्स्यस्य स्र्ाने स्यात् । रूपञ्च भवसत – राम – ऎस् – रामैीः। 

 

* इत्स्र्मेव ज्ञान - जस् इत्स्यत्र ‘जश्शसोीः सशीः’ (७.१.२०) इसत सूते्रण जस् इसत 
स्र्ान े‘सश’ इसत आदशेीः भवसत ।  

*अत्र ‘सश’ इत्स्यस्य शकारीः इत्स्संज्ञकीः असस्त ।  

*अतीः सशत्त्वात् प्रकृतसूते्रण अयमादेशीः सम्पूणतस्य ‘जस्’ इत्स्यस्य स्र्ाने भवसत । 
रूपञ्च सनष्पद्यत े– ज्ञान – इ – ज्ञानासन । 

 

*अत्र एतद ्अविेयमसस्त यत् सूत्रमेतत् ‘अलोऽन्त्स्यस्य’ (१.१.५२) इसत सूत्रस्य 
अपवादीः असस्त । 

 

अनेकल् सशत् सवतस्य (१.१.५५) 
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* (सङत् १.१ िं – इसत  अव्ययम्) 

*सङदनकेालप्यन्त्स्यस्यवै स्यात ् 

*व्याख्या – एतदसप  पररभाषा – सूत्रम् असस्त ।  

*सङत् इत्स्यस्यार्ोऽसस्त – ङ् (ङकारीः)  इत्  यस्य  स  सङत,् बहुिरसह – 

समासीः । 

 ‘िं’ इत्स्यव्ययने ज्ञायते यत् सतू्रमेतदपूणतमसस्त । एतस्य  सतू्रस्य  

अर्तस्पष्टरकरणाय ‘अलोऽन्त्स्यस्य (१.१.५२) इसत सूत्रस्य अनुवृसत्तीः भवसत । 
 

सङच्च (१,१,५३) 
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*इत्स्र्ं सूत्रस्य भावार्तीः असस्त –  

*सङदादशेीः अन्त्स्यस्य  अलीः ‘वणतस्य’ स्र्ाने भवसत ।  

*फलतीः एतेन वकंु्त शक्यते यद ्यदद आदशेीः  सङत्स्सञ्ज्ज्ञकीः स्यात् तर्हह 

अनेकाल्त्स्वात ् असप  सीः षष्यन्तपदस्य  असन्तमे वणे एव भवेत् न तु  

सम्पूणतस्य  पदस्य स्र्ान े। 

*उदाहरणार्तम ्– ससि – सु इत्स्यत्र ‘अनङ् सौ (७.१.९३) इसत सूत्रेण ‘ससि’  

इसत  स्र्ाने  अनङ् इसत आदशेीः भवसत ।  

*‘अनङ्’  इत्स्यत्र एकासिकीः वणतीः असस्त । 

* अत एव अनेकाल् इसत आदशेोऽसस्त ।  

*दकन्तु ‘अनङ् इत्स्यस्य ङकारीः’ इत्स्सञ्ज्ज्ञकीः असस्त । अतीः अनकेाल्त्स्वादसप  

प्रकृतसूत्रेण  आदशेीः ‘ससि’ इत्स्यस्य असन्तमस्र्स्य वणतस्य  इकारस्य  स्र्ाने 

भवसत । रूपञ्च सनष्पद्यते – सि् ऊन् स ु– सिा । 

 

 

सङच्च (१.१.५३) 
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* (अवङ् १.१ स्फोटायनस्य ६.१) 

 

*पदान्त ेएङन्तस्य  गोरवङ्वाऽसिं (पदान्त ेएङन्तस्य गोीः अवङ् वा असिं) । 

गवाग्रम,् गोऽग्रम ्। पदान्त ेदकम ्– गसव । 

 

* व्याख्या –  एतद ् सवसिसूत्रम् असस्त । 

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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*  स्फोटायनस्य मतेन अवङादशेीः भवसत ।  

*अतीः  सूत्रस्य  अर्तस्पष्टरकरणाय ‘एङीः पदान्तादसत’ (६.१.१०९)  इसत  सूत्रात् ‘एङीः’ 

‘पदान्तात्’ िंेसत  पदयोीः, ‘सवतत्र सवभाषा गोीः’ (६.१.१२२) इसत सूत्रात् ‘सवभाषा’  गोीः  

िंेसत  पदयोीः  इको  यणसिं (६.१.७७) इसत सूत्रात् ‘असिं’  िंेसत  पदस्य  िं अनुवृसत्तीः 

भवसत ।  

* ‘एङीः’ ‘पदान्तात्’ िंेसत उभे असप पद ेगोररत्स्यस्य  सवशेषणे स्तीः । 

*  अतीः षष्यन्ते सवपररणते भवतीः । सूत्रे स्फोटायनस्य  आिंायतस्य ग्रहणमादरार्तम् असस्त ।   

*इत्स्र्ं सूत्रस्य भावार्ोऽसस्त असिं परे ससत एङन्तस्य पदान्तस्य गोररत्स्यस्य स्र्ाने सवकल्पेन 

अवङादशेीः भवसत ।  

 

*  तात्स्पयतमेतद ्वततते यत् ओकारान्तस्य  पदान्तस्य  गोररत्स्यस्य  पदस्यानन्तरं  यदद  कश्चन 

स्वरवणतीः स्यात्  तर्हह  गोररत्स्यस्य  स्र्ाने  सवकल्पेन ‘अवङादशेीः भवेत्’ । अवङीः’ इत्स्यस्य 

ङकारीः इत्स्सञ्ज्ज्ञकीः असस्त । अतीः सित्त्वात् ‘सिच्च’ (१.१.५३) इसत सूत्रसाहाय्येन स्र्ाने एव 

अवङादशेीः भवेत् । 

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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  गो + अग्रम ्

 ग ् ओ  अ ग्रम् 

  पदान्तम ् अिं् 

 ग ् अव(ङ्)  अ ग्रम् (अवङ् स्फोटायनस्य) 

 गव् अ  अ ग्रम ्

 गव्  आ  ग्रम् (अकीः सवणे दरघतीः) 

   गवाग्रम् 

गो + अग्रम ्= गोऽग्रम ्/ गवाग्रम् / गो अग्रम ्

 

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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*उदाहरणार्तम ्– गो – अग्रम ्इत्स्यत्र गो इसत पद ंपदान्तम् ओकारन्तञ्च  असस्त । 

तदनन्तरं स्वरवणतीः  अकारोऽसप वततते ।  

*अतीः प्रकृतसूते्रण ‘गो’ इत्स्यस्य अन्त्स्यस्य वणतस्य ओकारस्य  स्र्ान े‘अवङ्’ अव  

आदेशो  भूत्स्वा ‘ग ्अव  अग्रम्’  - गव  अग्रम् इसत  रूपं भवसत ।  

* अत्र  ‘अकीः  सवणे दरघतीः (६.१.१०१) इसत  सूते्रण  दरघातदशेे ससत  

*गव् आ ग्रम् – गवाग्रम् इसत रूप ंसनष्पद्यत े।  

*‘अवङ्’ इत्स्यस्याभावपक्षे ‘एङीः पदान्तादसत’ (६.१.१०९) इसत सूते्रण ‘ग्रोऽग्रम’् 

‘सवतत्र सवभाषा गोीः (६.१.१२२) िेंसत सूते्रण ‘गो अग्रम’् इसत रूपे सनष्पदे्यते । 

 

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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*अत्र एतद ् ध्येय ंवततते  यद ् ‘अवङ’ इत्स्यस्य  आदशेाय ‘सवतत्र सवभाषा गोीः’ 

(६.१.१२२) इसत सूत्रवत्  तथ्यद्वयमावश्यकमसस्त । 

  

* १. ‘गो’ इसत पद ंपदान्ते स्यात् ।  

*उदाहरणार्तम् ‘गो – इ’ इत्स्यत्र गो इसत पद ंपदान्ते  नासस्त, यतोसह 

तदनन्तरं ‘इ’ (सप्तम्यन्त – एकविंनान्तीः ‘सङ’ इसत प्रत्स्ययीः) असस्त ।  

*अतीः अिं् – अन्तगतते इकारे परे सत्स्यासप अवङादशेीः न भवसत ।  

*एिंोयवायावीः (६.१.७८) इसत सूत्रेण ‘अव’् इत्स्यादशेीः भवसत । इत्स्र्ं रूपञ्च 

भावसत – ग् अव् इ = गसव इसत । 

*               

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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*२. ‘गो’ इसत  पदमोकारान्तं  स्यात् ।  

*उदाहरणार्तम्  ‘सिंत्रगु – अग्रम्’  इत्स्यत्र  ‘गु’  इसत  उकारान्तमसस्त न तु 

ओकारान्तम् ।  

*अतीः अच्यन्तगतते अकारे  परेऽसप अवङादशेो न भवसत ।  

*‘इको यणासिं’ (६.१.७७) इसत सूत्रेण यणान्तगततीः वकारोदशेो भवसत – 

सिंत्रग् व् अग्रम् – सिंत्रग्वग्रम् इसत रूपं सनष्पद्यते । 

. 

 

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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 सवशेषरूपेण अत्र ध्येयमेतद ्वततते यत ्गो – अग्रम् इसत सस्र्तौ सत्रसभीः सूत्रैीः 

त्ररसण रूपासण सनष्पद्यन्ते –  

              १. गो अग्रम् – सवतत्र सवभाषा गोीः इसत सूत्रेण 

              २. गावाग्रम् – अवङ् स्फोटायनस्य 

               ३. ग्रोऽग्रम् – एङीः पदान्तादसत 

अवङ्स्फोटायनस्य (६.१.१२३) 
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* (इन्र े७.१. िं – अव्ययम्) 

*गोरवङ् स्याद ्इन्र े। गवेन्रीः । 

*व्याख्या – एतद ्सवसिसूत्रम् असस्त । 

*सूत्रार्तस्य स्पष्टरकरणाय ‘एङीः’ पदान्तादसत’ (६.१.१०९) इसत सूत्रात् 

‘एङीः’ इसत पदस्य, सवतत्र सवभाषा गोीः (६.१.१२२) इसत सूत्रात् ‘गोीः’ इसत 

पदस्य, अवङ्  स्फोटायनस्य’ (६.१.१२३) इसत सूत्रात ्िं ‘अवङ्’ इसत 

पदस्यानुवृसत्तीः भवसत ।  

*एङीः’ इसत पद ंषष्यन्ते सवपररणते भूत्स्वा ‘गो’ इत्स्यस्य सवशेषणं भवसत ।  

*इत्स्र्ं सूत्रस्य भावार्ोऽसस्त इन्र ेपरे ससत ओकारान्तस्य गो इत्स्यस्य  पदस्य 

स्र्ान ेअवङ् अव आदशेीः  भवसत । आरम्भसामर्ातत् सनत्स्योऽयमादशेो 

भवसत । 

इन्र ेिं (६.१.१२४) 
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*उदाहरणार्तम ्–  

*गो + इन्द्रः =  

*गव + इन्द्रः = गवेन्द्रः  

 

 

*गो – इन्रीः इत्स्यत्र गो इसत पदस्य  अनन्तरम् ‘इन्रीः’ इसत पदमसस्त । अतीः 
प्रकृतसूते्रण अत्र ‘गो’ इत्स्यस्य स्र्ाने ‘अवङ्’ इत्स्यादेशीः भवसत ।  

*‘सङच्च (१.१.५३) इसत पररभाषा – सूते्रण अयम् ‘अवङ्’ अव इत्स्यादेशीः गो इत्स्यस्य 
अन्त्स्यवणे ओकारस्र्ान ेभवसत । इत्स्र्ञ्च रूप ंसनष्पद्यते – ग् अव इन्रीः’ ।  

*अत्र ‘आद्गुणीः’ (६.१.८७) इसत सूते्रण गणुीः एकादेशो भूत्स्वा ‘गव एन्र – गवेन्रीः’  
इसत  रूपं सनष्पद्यत े। 

 

*ध्येयमेतद ्वततते यद ्‘गो’ इसत पदमोकारान्तं न स्यात ्। तर्हह इन्रे परे सत्स्यासप 
‘अवङ्’ इत्स्यादेशीः न भवेत ्। 

 

इन्र ेिं (६.१.१२४) 
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*उदाहरणार्तम ्– सिंत्रगु + अग्रम् इत्स्यत्र ‘गु’ इसत पदमोकारान्त ंनासस्त । 

अतीः प्रकृत – सूते्रण ‘अवङादशेो न भवसत । तदनन्तरम् ‘इको यणसिं’ 

(६.१.७७) इसत सूत्रेण यणान्तगततीः वकारीः आदशेो भवसत । रूपञ्च 

सनष्पद्यत े– सिंत्रग् व् अग्रम् – सिंत्रग्वग्रम् इसत । 

 

*                                   अत्र एतद ्अविेयं वततत ेयत् सूत्रमेतद ्‘अवङ्’ 

स्फोटायनस्य (६.१.१२) इसत सूत्रस्य अपवादीः असस्त । तेन सूत्रेण अत्र 

सवकल्पेन ‘अवङ्’ इसत प्रप्तम् असस्त । अनने सूत्रेण तसित्स्यम्भवसत । 

 

इन्र ेिं (६.१.१२४) 

 



20 व्योमसंस्कृतपाठशाला - लघुससद्धान्तकौमुदी  


