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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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* (दरूात् ५.१ हुते ७.१ िं – अ.) 

*दरूात ्सम्बोिने वाक्यस्य  टेीः प्लुतो वा स्यात् । 

 

*व्याख्या – एतदसप सवसिसूत्रमसस्त ।  

*असिकारसूत्रस्य  ‘वाक्यस्य टेीः प्लुतीः उदात्तीः’ (८.२.८२) इत्स्यस्य अनुवृसत्तीः 
भवसत । 

*हूते = ह्वेञ् स्पिातयां शब्द ेिं , सम्बोिनम् अर्तीः । 

*सूत्रस्र्स्य ‘दरूात्’ इसत पदस्य असभप्रायीः तस्मात् स्र्ानात ्असस्त यद ्
उच्यमान ंवाक्यं सम्बोध्यमानीः जनीः सािारणेन प्रयत्नने श्ोतुं  न शकु्नयात् 
ककन्तु सवशेषप्रयत्नेन श्ोतुं शकु्नयात ्।  

*सूत्रस्य भावार्तीः इत्स्र्मसस्त – दरूात ्सम्बोिने  प्रयुक्तस्य वाक्यस्य टेीः प्लुतीः 
उदात्तीः िं भवसत । 

 

प्रकृसतभावससन्िीः तत्स्सम्बद्ध – सतू्रासण िं 

दरूाद्ितू ेिं (८.२.८४) 
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* उदाहरणार्तम ्–  

*आगच्छ कृष्ण’  इत्स्येतस्य वाक्यस्य प्रयोगीः दरूात् कृष्णमाह्वातुं कियते ।  

*अतीः प्रकृतसूत्रेण एतस्य वाक्यस्य ‘टट’ णकाटरत्तरवती अकारीः प्लुतसञ्ज्ञकीः भवसत ।  

* एतस्य तथ्यस्य प्रकटनाया णकारोत्तरवर्ततनीः अकारस्य अनन्तरं ‘३’ इसत सिंह्नं प्रयुज्यते यर्ा – 

‘आगच्छ कृष्ण३’ । एतदत्र ध्येयमसस्त ।  

* यत् यसस्मन् वाक्ये सम्बोध्यमानो जनीः अन्ते स्यात् तस्य वाक्यस्यैव ‘टट’ प्लुटीः स्यात् । 

*  यकद सम्बोध्यमानीः जनीः वाक्यस्य अन्ते न स्यात् तर्तह वाक्यस्य  ‘टटीः’ प्लुतसञ्ज्ञकीः न स्यात् । यर्ा 

– कृष्णीः! आगच्छ’ ।  

*अत्र सम्बोध्यमानं पदं ‘कृष्ण’ इसत वाक्यान्ते नासस्त असपतु वाक्ये असस्त ।  

* एतस्मात् वाक्यस्य ‘टट’ छकारोत्तरवर्ततनीः अकारस्य प्लुतसञ्ज्ञा न भवसत ।  

* इत्स्र्ं वाक्यस्य ‘टट’ इत्स्यस्य कृते तथ्यद्वयमावश्यकम् असस्त –  

                                १. वाक्याप्रयोगीः दरूात् सम्बोिनाय स्यात् । 

                                २. सम्बोध्यमानश्च तस्य वाक्यस्य अन्ते स्यात् । 

प्रकृसतभावससन्िीः तत्स्सम्बद्ध – सतू्रासण िं 

दरूाद्ितू ेिं (८.२.८४) 
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* उदाहरणार्तम ्–  

प्लुतपक्षे  

एसह देवदत्त३  

सकू्तन् सपब देवदत्त३ 

प्लुताभावपक्षे 

एसह देवदत्त३  

सकू्तन् सपब देवदत्त३ 

 

 

 

प्रकृसतभावससन्िीः तत्स्सम्बद्ध – सतू्रासण िं 

दरूाद्ितू ेिं (८.२.८४) 
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* (प्लुत – प्रगृह्या  १.३ असिं ७. १ सनत्स्यम् – २.१) 

 
*एतऽेसिं प्रकृत्स्या स्युीः । आगच्छ कृष्ण३ अत्र  गौश्चरसत । 

 

*  व्याख्या – एतद ् सवसिसूत्रम् असस्त ।  

*सूत्रार्तस्पष्टरकरणाय ‘प्रकृत्स्यान्तीः पादमव्यपरे’ (६. १.११५) इसत पदस्य अनुवृसत्तीः भवसत 

। प्लुताश्च प्रगृह्याश्च – प्लुतप्रगृह्या (इतरेतरद्वन्द्वीः समासीः) ।  

*सूत्रार्तीः इत्स्र्मसस्त असिं परे ससत  प्लुतप्रगृह्या प्रकृत्स्या सनत्स्यं  स्युीः ।  

* प्लुतीः – एसह कृष्ण(३), अत्र गौश्चरसत । 

*प्रगृह्यम् – हरर एतौ । 

*यकद प्लुतस्य  प्रगृह्यसंञकस्य वा अनन्तरं कश्चन् स्वरीः भवसत तर्तह परस्परं ससन्िकायं न 
भवसत । 

प्लतुप्रगृह्या असिं सनत्स्यम्  (६.१.१२५) 
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प्रकृततभावपके्ष प्रकृततभावाऽभाव े

आगच्छ कृष्ण३ अत्र  गौश्चरसत  । आगच्छ कृष्णात्र  गौश्चरसत  । 

 

आगच्छ हरे ३ अत्र िीडेम  

 

आगच्छ हरेऽत्र िीडेम  

 

आगच्छ  राम ३ अत्रासस्त सरता  आगच्छ  रामात्रासस्त सरता  

 

सकू्तन् सपब भरम३ अह ंआगच्छासम ।  

 

सकू्तन् सपब भरमाह ंआगच्छासम ।  

 

प्लतुप्रगृह्या असिं सनत्स्यम्  (६.१.१२५) 
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*उदाहरणार्तम ्–  

*आगच्छ  कृष्ण३ अत्र गौश्चरसत ।  

*असस्मन् वाक्ये णकारोत्तरवती  अकारीः  प्लुतीः  असस्त ।  

*तदनन्तरम् ‘अत्र’ इत्स्यस्य  अकारोसस्त । अतीः प्रकृतसूत्रेण ससन्िकायं  न भवसत । 

ससन्िकायतसनषेिात् ‘अकीः सवणे दरघतीः’ (६.१.१०१) इसत सूत्रेण । 

 

*प्राप्तीः दरघातदशेीः न भवसत तर्ा प्रकृतरूपञ्च ‘आगच्छ कृष्ण३ अत्र गौश्चरसत’ एव भवसत । 

इत्स्र्मेव प्रगृह्यस्य  उदाहणासन ‘हरर, एतौ, सवष्णू, गङ्गे अमू िं भवसन्त ।  

*अत्र ईददूदे ् सद्वविंनं  प्रगृह्यम्’  (१.१.११) इसत सूत्रेण ‘हरर’ इत्स्यस्य,  

* ‘ईकारस्य ‘सवष्णू’ इत्स्यस्य ऊकारस्य  ‘गङ्गे’ इत्स्यस्य एकारस्य प्रगृह्यसंञाकारणात्  

प्रकृसतभावीः भवसत ।  

*अतीः ‘इको यणसिं’ (६.१.७७) इसत सूत्रेण प्राप्तीः यणादशेीः न भवसत । 

*  ‘हटर एतौ, सवष्णु इमौ, गङ्गे अमू’ िंेसत उदाहरणासन  प्रकृतरूपेण तर्ैव सतष्ठसन्त । 

प्लतुप्रगृह्या असिं सनत्स्यम्  (६.१.१२५) 
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* (ईत् – ऊत् – एत् १.१ सद्वविंनं १.१ प्रगृह्यम् १.१) 

 

*ईददूदेन्त ं सद्वविंन ं प्रगहृ्यसञं  स्यात्  ( ईत ्ऊत ्एत ्– अन्तं सद्वविंनं 

प्रगृह्यसंञं स्यात् ) । हरर एतौ । सवष्ण ूइमौ । गङ्ग ेअम ू। 

 

*व्याख्या -  एतत् संञा – सूत्रम्  असस्त ।  

*ईददूदे ् इत्स्यत्र समाहारद्वन्द्वीः असस्त – ईच्च, ऊच्च, एच्च ईददूते्, ईददूते् इसत 

पद ंसद्वविंनस्य सवशेषणमसस्त ।  

*सूत्रस्य तात्स्पयतसमत्स्र्मसस्त – ईकारान्तम्, ऊकारान्तमेकारान्तञ्च सद्वविंनं 

पद ंप्रगृह्यसंञकं भवसत ।  

*इयं प्रगृह्यसंञा अन्त्स्यस्य ईकारस्य, ऊकारस्य, एकारस्य िं भवसत । 

ईददूदे ् सद्वविंन ं प्रगहृ्यम् (१.१.११) 
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*उदाहरणार्तम ्–  

*‘हरर’ इसत पद ं‘हरर’ इत्स्यस्य शब्दस्य सद्वविंनम् ईकारान्तमसप असस्त । 

अतीः प्रकृतसूत्रेण अन्त्स्यस्य ईकारस्य  प्रगृह्यसंञा स्यात ्।  

*इत्स्र्मेव ‘सवष्णू’ इसत पद ं‘सवष्णुीः’ इत्स्येतस्य ऊकारान्त – शब्दस्य 

सद्वविंनान्तं रूपम् ।  

*एवमेव गङ्गे इसत पद ं‘गङ्गा’ इत्स्यस्य एकारान्तस्य सद्वविंनान्त ंिं रूपम् । 

अतीः प्रगृह्यसंञकम् असस्त । 

* अत्र एतद ्ध्येयमसस्त  यद ् एतेषां  प्रगृह्यसंञकानाम्  ईकाराणाम्,  

ऊकाराणाम,् एकाराणां वा अनन्तरं कचस्मसश्चत ् स्वरे  ससत  प्लुतप्रगृह्या 

असिं सनत्स्यम्’ (६.१.१२५) इसत सूत्रेण ससन्िकाय ंन भवसत । 

* यर्ा – हरर एतौ, सवष्णू इमौ, गङ्गे अमू िंेसत । 

ईददूदे ् सद्वविंन ं प्रगहृ्यम् (१.१.११) 
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* (अदसीः ६.१ मात् ५.१) 

 

*अस्मात ्परावरदतूौ प्रगहृ्यौ प्रगहृ्यौ स्तीः । (अस्मात् परौ  ईत् – ऊतौ प्रगृह्यौ 

स्तीः) अमर ईशाीः , रामकृष्णावमू आसाते । मात ्ककम् – अमुकेऽत्र । 

*व्याख्या – एतदसप संञासूत्रम् असस्त ।  

*अर्तस्पष्टरकरणाय ईददूदे ्सद्वविंनं प्रगृह्यम्’ (१.१.११) इसत सूत्रात ्‘ईदतू्’ 

‘प्रगृह्यम्’ िंेसत पदयोरनुवृसत्तीः भवसत ।  

*सूत्रार्तीः इत्स्र्म् असस्त ‘अदस्’ इसत शब्दस्य अवयवात् मकारात ्परौ ईकार 

– ऊकारौ प्रगृह्यसंञकौ भवतीः । 

 

अदसो मात्  (१.१.१२) 
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*‘अदस्’  इसत पदं सवतनाम असस्त ।  

*एतस्मात् मकारात् परयोीः ईकार- उकारयोीः उदाहरणासन  पुंसललङ्गस्य  
प्रर्माबहुविंन े ‘अमर’ इसत पदं , प्रर्मासद्वतरययोीः सद्वविंने ‘अमू’ इसत पद,ं  

*स्त्ररसलङ्गनपुंसकसलङ्गयोीः सद्वविंने िं ‘अम’ू इसत पदं प्राप्यते ।  

*एषु उदाहरणेष ुस्त्ररसलङ्ग – नपुसंकसलङ्गयोीः उदाहरणासन ‘ईददूेद ्सद्वविंनं 
प्रगृह्यम ्(१.१.११) इसत सूते्रण प्रगृह्यसंञकासन भवसन्त ।  

*अतीः प्रकृतसूते्रण केवलं पुंसललङ्ग ‘अम,ू अमर’ इसत रूपद्वयस्य ईकारस्य ऊकारस्य 
िं प्रगृह्यसंञा भवसत ।  

*प्रगृह्य – संञाकरणात् अस्मात् परेषु स्वरेष ुसत्स्सु ‘प्लुतप्रगृह्या असिं सनत्स्यम’् 
(६.१.१२५) इसत सूते्रण प्रकृसतभावीः भवसत । 

अदसो मात्  (१.१.१२) 
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*उदाहरणार्तम ्–  ‘अमर ईशाीः’ इसत प्रयोगे ईकारात ्परे ईकारे ससत ‘अकीः’ सवणे 
दरघतीः’ (६.१.१०१) इसत सूते्रण दरघातदेशीः प्राप्तोऽसस्त ।  

*ककन्तु अत्र ‘अमर’ इत्स्यस्य  ईकारीः प्रगृह्यसंञकीः असस्त ।  

*अतीः ‘प्लुतप्रगृह्या असिं  सनत्स्यम्’ (६.१.१२५) इसत सूते्रण प्रकृसतभावात् 
ससन्िकायतसनषेिीः भवसत ।  

*प्रकृतरूपम्  ‘अमर ईशाीः’ इसत रूपं  सनष्पन्नं भवसत ।  

*इत्स्र्मेव  ‘अमू  आसते’ इत्स्यत्रासप  ‘अमू’ इत्स्यस्य प्रगृह्य संञाकरणात् प्रकृसतभावीः 
भवसत ।  

*प्रकृसतभावत्स्वात् ‘इको यणसिं’ (६.१.७७) इसत सूते्रण प्राप्तीः यणादेशो न भवसत । 
एवम् ‘अमू आसाते’ इसत रूप ं सनष्पन्न ंभवसत । 

 

अदसो मात्  (१.१.१२) 

 



14 व्योमसंस्कृतपाठशाला - लघुससद्धान्तकौमुदी  

* (िं – आदयीः १.३ अ – सत्स्वे ७.१) 

 

*अद्रव्यार्ातश्चादयो सनपाताीः स्युीः  

 

* व्याख्या – एतद ्असप संञासतू्रम् असस्त ।  

*अतीः सूत्रार्तस्य स्पष्टरकरणाय ‘प्राग्ररश्वरासन्नपाताीः (१.४.५६)  इसत  

असिकारसूत्रात्  ‘सनपाताीः’ इसत पदस्य अनुवृसत्तीः भवसत ।  

*िं शब्दीः आकदीः येषान्त ेिंादयीः (बहुब्ररसहसमासीः ) ।  

*न सत्त्वम् – असत्त्वम्, तसस्मन् असत्त्वे (नञ् – तत्स्पुरुषीः) ।  

िंादयोऽसत्स्वे (१.४.५७) 
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* िंाकद इसत यीः गणीः असस्त तत्र  ‘िं’ पशुीः ‘षट्  इत्स्यादरनां शब्दानां  ग्रहण ंभवसत 
।  

*द्रव्यम् इसत  पदार्तस्य  पयातयीः असस्त । 

* यत्र  सलङ्गसंख्ययोीः  अन्वयीः भवसत । तद ् द्रव्यसमसत नाम्ना ञायते । 

  

* इत्स्र्ं सूत्रस्य  भावार्तीः असस्त – यकद द्रव्यम् अर्तीः न स्यात् तर्तह िंाकदगणे पटठताीः 
शब्दाीः सनपातसंञकाीः भवसन्त । 

 

* उदाहरणार्तम ्– “लोिं नयसन्त पशुं मन्यमानाीः’ इत्स्यत्र ‘पशु’ शब्दस्य  अर्ोऽसस्त  
‘सम्यक् इसत ।  

*अतीः  अद्रव्यवासिंत्स्वात् अयं शब्दीः सनपात – संञकीः स्यात् ।  

*ककन्तु यकद ‘पशु’ शब्दस्य अर्तीः ‘प्राणर’ इसत स्यात् तर्तह द्रव्यवासिंत्स्वात् सीः 
सनपातसंञकीः न भवेत् । यर्ा ‘पशुं नयसन्त’ । 

 

िंादयोऽसत्स्वे (१.४.५७) 

 


