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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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डीः िस धुट् (८.३.२९) 

डात्  परस्य सस्य धुड्  वा । 

व्याख्या   

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त । अिस्मन् सूत्रे पदत्रयं वततते – 

डीः, िस, धुट्  इित ।  

अत्र ह ेमपरे वा इित सूत्रात् वा इित अनुवततते ।  

डीः – पञ्चमी = डकारात् परस्य ( तस्माददत्स्युत्तरस्य ) 

 िस – सप्तमी – तिस्मन् इित ……??? 
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डीः िस धुट् (८.३.२९) 

उभयिनदशेे पञ्चमीिनदशेो बलीयान’् ।  

िस – सप्तमी – षष्या िवपररणम्यते = सकारस्य 

अवयव:   (अवयव षष्ठी)  

धुट् – प्रथमा = धुडागमीः स्यात ्

एवं डकाराद ्उत्तरस्य सकारस्य अवयवस्य 

िवकल्पने ‘धुट्’ इित आगमीः भवित इित सूत्राथतीः  
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डीः िस धुट् (८.३.२९) 

षष् सन्तीः 

षड् सन्तीः (’झलां जशोऽन्त’े – ८.२.३९ जश्तत्स्वम् ) 

ध् – सकारस्य आद्यवयवो वा अन्तावयवीः वा ? 
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आद्यन्तौ  टदकतौ (१.१.४५) 
 
 (आदद – अन्तौ १.२,  टदकतौ  १.२) 

 रटित्स्कतौ यस्योक्तौ तस्य क्रमाद ्आद्यन्तावयवौ स्तीः। 

षट्तत्स्सन्तीः,षट्तसन्तीः । 

व्याख्या  

एतत् पररभाषासूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – आद्यन्तौ टदकतौ इित ।  

उभे पद ेसमस्तपद ेस्तीः ।  

आददश्च अन्तश्च  आद्यन्तौ । (इतरेतरद्वन्द्वीः) 

  टश्च क् च टकौ । (इतरेतरद्वन्द्वीः)  

टकौ इतौ ययोीः तौ टदकतौ (बहुव्रीिहीः) ।  
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आद्यन्तौ  टदकतौ (१.१.४५) 
 

 रटत् दकत् तौ आगमौ  यस्य (आगिमनीः) उक्तौ,  तत् रटत् – 

आगमीः  (आगिमनीः) आद्यवयवीः,  दकत् – आगमश्च  

अन्तावयवीः भवतीः इित सूत्राथतीः ।  

यथा – षट्तत्स्सन्तीः, षट्तसन्तीः ।  
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डीः िस धुट् (८.३.२९) 

षष् सन्तीः 

षड् सन्तीः (’झलां जशोऽन्ते’ – ८.२.३९ जश्तत्स्वम् ) 

ध् – सकारस्य आद्यवयव ( ध्  स )वा अन्तावयवीः 

वा ( स् ध्) ? 

षड् ध् सन्तीः (’डीः िस धुट्’ – ८.३.२९) 

षड् त् सन्तीः (’खरर च’ – ८.४.५५) 

षट् त् सन्तीः (’खरर च’ – ८.४.५५) 

धुडभाव,े 

षट् सन्तीः (’खरर च’ – ८.४.५५) 
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डीः िस धुट् (८.३.२९) 

यथा  

षट्तत्स्सन्तीः  

‘षड् + सन्तीः’  इत्स्यत्र ‘डीः िस धुट्’ इत्स्यनेन डकारात् उत्तरस्य सकारस्य िवकल्पेन 

‘धुट्’ इित आगमीः प्राप्तीः ।  

‘धुट्’ इित आगमस्य रटत्त्वात् ‘आद्यन्तौ टदकतौ’  इत्स्यनया पररभाषया ‘धुट्’ इित 

आगमीः सकारस्य आद्यवयवीः सञ्जातीः ।  

अनुबन्धलोपे  सित ‘षड् + ध् सन्तीः’  इत्स्यवस्थायां  ‘खरर च’ इत्स्यनेन धकारस्य 

तकारीः आदशेीः जायते ।  

तदनन्तरं डकारस्य च टकारीः आदशेीः भूत्स्वा ‘षट्तत्स्सन्तीः’ इित प्रयोगीः जायते  

षट्तसन्तीः –  

‘षड् + सन्तीः’  इत्स्यत्र यदा ‘डीः िस धुट्’  इत्स्यनेन वैकिल्पकीः ‘धुट्’ इित आगमीः न 

भवित तदा ‘खरर च’ इत्स्यनेन चत्स्वातदशेीः भूत्स्वा ‘षट्तसन्तीः’ इत्स्येव प्रयोगीः जायते  
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ङ्णोीः  कुक्टुक्  शरर (८.३.२८)  

 

 (ङ्णोीः ६.२, कुक् – टुक् १.१, शरर ७.१) 

वा स्तीः । प्राङ्ख् षष्ठीः, प्राङ् क्षष्ठीः, प्राङ्षष्ठीः । सुगणठ् षष्ठीः, 

सुगणट् षष्ठीः, सुगण् षष्ठीः ।  

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त ।  पदत्रयं वततते – ङ्णोीः, कुक्टुक्, शरर 

  ङ्णोः – षष्ठी = ङकार-्कारयणोः  
शरर – सप्तमी = शर-्व्े परे  
 कुक्टुक् – प्रथमा = कुक्-टुक् इतत आगमौ स्तोः  
वा = ववकल्पेन 
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ङ्णोीः  कुक्टुक्  शरर (८.३.२८) 

 

अत्रािप ह ेमपरे वा इित सूत्रात् वा इित अनुवततते ।  

ङकार-्कारयणोः कुक्-टुकौ आगमौ वा स्तोः शरर । 

अत्रािप ह ेमपरे वा इित सूत्रात् वा इित अनुवततते ।  

एवं शरर {श्, ष्, स्  इत्स्येतेषु वणेष}ु  परतीः ङकास्य ‘कुक्’  इित  

आगमीः,  णकारस्य च ‘टुक्’ इित आगमीः िवकल्पेन भवतीः इित 

सूत्राथतीः ।  
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ङ्णोीः  कुक्टुक्  शरर (८.३.२८) 

 

यथासंख्यत्स्वात् ङकारस्य कुक्, णकारस्य टुक् 

 कुक् = ’क्’ आगमीः (’हलन्त्स्यम’् इित अन्त्स्यककारस्य, 

’उपदशेेऽजनुनािसक इत्’ इित उकारस्य च इत्स्संज्ञा । ’तस्य 

लोपीः’ ) 

 टुक् = ’ट्’ आगमीः 

उभाविप दकतौ । 

 ’आद्यन्तौ टदकतौ’ इित पररभाषया ङकार-णकाराभ्यां परतीः 

आगमौ । 
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ङ्णोीः  कुक्टुक्  शरर (८.३.२८) 

 

प्राङ् + षष्ठीः –  

प्राङ् क् षष्ठीः 

सुगण् + षष्ठीः –  

सुगण् ट् षष्ठीः 

कुक्-टुकोीः अिसद्धत्स्वात् जश्तत्स्वं न । (’झलां जशोऽन्ते – 

८.२.३९) 
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चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम ्{वार्ततकम}् 

(चयीः ६.१ िद्वतीयाीः १.३ शरर ७.१ पौष्करस – आदीेः ६.१ इित – अ. 

वाच्यम् १.१) 

 

व्याख्या  

एतद ् वार्ततकम् अिस्त ।  

अिस्मन् वार्ततके षट् पदािन वततन्ते – चयीः, िद्वतीयाीः, शरर, पौष्करस – 

आदीेः, इित, वाच्यम् इित ।  

पौष्करसाददराचायतीः । तन्मते शरर परे चय-्वणातनां स्थाने वगत-िद्वतीयाीः 

आदशेाीः भवेयुीः । 
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चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम ्{वार्ततकम}् 

अस्य अथतीः भवित – पौष्करसादीनाम्  आचायातणां मते 

शरर परतीः चयीः {च,् ट्, त्, क्, प् इत्स्येतेषां वणातनाम}् 

स्थाने तत्तद्वगातणां द्वतीयवणातीः {घ,् ठ्, थ्, ख,् फ् इत्स्येते  

वणातीः} आदशेाीः भविन्त ।  

 

एते आदशेाीः अन्येषाम् आचायातणां मते न भविन्त इित 

कृत्स्वा िवकल्पेन भवन्तीित  प्रकृत – वार्ततकस्य आशयीः 

। 
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चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम ्{वार्ततकम}् 

प्राङ् क् षष्ठीः 

प्राङ् ख् षष्ठीः 

सुगण् ट् षष्ठीः  

सुगण् ठ् षष्ठीः 

प्राङ् ख् षष्ठीः / प्राङ् क् षष्ठीः / प्राङ् षष्ठीः 

सुगण् ठ् षष्ठीः / सुगण् ट् षष्ठीः / सुगण् षष्ठीः 
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चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम् {वार्ततकम्} 

उदाहरणािन यथा – 

प्राङ्ख षष्ठीः –  

• ‘प्राङ् + षष्ठीः’  इत्स्यत्र  शरर {षकारे} परतीः ङकारस्य ‘कुक्’  इित आगमीः ‘ङ्णोीः  कुक्  टुक्  

शरर’ इित सूते्रण  सञ्जातीः ।  

• अनुबन्धलोपे  सित ‘प्राङ्क् + षष्ठीः’ इित िस्थतौ ‘चयो िद्वतीयाीः  शरर पौष्करसादरेरित  

वाच्यम् इत्स्यनेन ककारस्य स्थाने कवगतस्य िद्वतीयवणतीः खकारीः िवकल्पेन भूत्स्वा ‘प्राङ् ख् 

षष्ठीः’  इित प्रयोगीः जायते । 

  

प्राङ्क्षष्ठीः –  

• यदा ‘प्राङ् क् + षष्ठीः’  इित  िस्थतौ ‘चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित  वाच्यम्’ 

इत्स्यनेन ककारस्य स्थाने  कवगतस्य िद्वतीयीः वणतीः खकारीः आदशेीः {वैकिल्पकीः} न भवित 

तदा’  प्राङ्क्षष्ठीः’ इित प्रयोगीः जायते । 
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चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम् {वार्ततकम्} 

उदाहरणािन यथा – 

प्राङ्षष्ठीः –  

 ‘प्राङ् + षष्ठीः’ इत्स्यत्र  यदा  ‘ङ्णोीः  कुक्  टुक्  शरर’ इत्स्यनेन ङकारस्य  वैकिल्पकीः 

‘कुक्’ आगमीः न भवित तदा ‘प्राङ् षष्ठीः’ इत्स्येव प्रयोगीः जायते । 
 

सुगणठ्  षष्ठीः –  

 ‘सुगण् + षष्ठीः’ इत्स्यत्र ‘ङ्णोीः कुक् ट्तक् शरर’  इत्स्यनेन शरर {षकारे} परतीः णकारस्य 

‘टुक्’ आगमीः िवकल्पेन प्राप्तीः ।  

 ‘टुक्’ आगमस्य दकत्त्वात् ‘आद्यन्तौ टदकतौ’ इित पररभाषायाीः सहाय्येन णकारस्य 

अन्तावयवीः सञ्जातीः ।  

 अनुबन्ध – लोपे सित ‘सुगण् ट् षष्ठीः’ इित िस्थतौ ‘चयो िद्वतीयाीः शरर 

पौष्करसादरेरित  वाच्यम्’ इत्स्यनेन वार्ततकेन टकारस्य स्थाने  िवकल्पेन टवगतस्य 

िद्वतीयीः वणतीः ठकारीः आदशेीः भूत्स्वा ‘सुगण् ठ् षष्ठीः’ इित प्रयोगीः जायते । 
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चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम् {वार्ततकम्} 

उदाहरणािन यथा – 

 सुगणट्तषष्ठीः –  

 ‘सुगणट् + षष्ठीः’ इत्स्यत्र यदा ‘चयो िद्वतीयाीः शरर पौष्करसादरेरित वाच्यम्’ इित 

वार्ततकेन टकारस्य वैकिल्पकीः ठकारादशेीः न भवित तदा ‘सुगणट्तषष्ठीः’ इित प्रयोगीः 

जायते । 
  

सुगणषष्ठीः –  

 ‘सुगण् + षष्ठीः’ इत्स्यत्र यदा ‘ङ्णोीः कुक् टुक् शरर’ इत्स्यनेन वैकिल्पकीः ‘टुक्’ आगमीः न 

भवित तदा ‘सुगणषष्ठीः’ इित प्रयोगीः सञ्जायते । 
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नश्च (८.३.३०) 

(नीः ५.१, च अ.) 

नातान्त्  परस्य  सस्य  धुड्  वा । सन्त्स्सीः,  सन्सीः । 

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – नीः च इित ।  

अत्रािप ह ेमपरे वा इित सूत्रात् वा इित अनुवततते ।  
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नश्च (८.३.३०) 

अपरं च डीः िस धुट् इित सूत्रात् धुट् इित अनुवततते ।  

एवं नकारान्तात् उत्तरस्य सकारस्य िवकल्पेन ‘धुट्’  आगमीः 

भवित  इित  सूत्राथतीः। 

 रटत्त्वात् ‘धुट्’  आगमीः  सकारस्य आद्यवयवीः भवित । 
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नश्च (८.३.३०) 

सन् सीः 

सन् ध् सीः (’नश्च’ – ८.३.३०) 

सन् त् सीः (’खरर च’ – ८.४.५५) 

सन्त्स्सीः 

धुडभावे, 

सन् सीः 
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नश्च (८.३.३०) 

उदाहरणािन यथा – 

 सन्त्स्सीः –  

 ‘सन् + सीः’  इत्स्यत्र  ‘नश्च’  इत्स्यनेन  नकारान्तात्  

उत्तरस्य सकारस्य  ‘धुट्’  आगमीः जातीः । स च ‘धुट्’ 

आगमीः रटत्त्वात् सकारस्य आद्यवयवीः सञ्जातीः ।  

ततीः अनुबन्ध – लोपे सित  ‘सन् + ध् सीः’  इित  िस्थतौ 

‘खरर च’ इत्स्यनेन  धकारस्य तकारादशेीः भूत्स्वा ‘सन्त्स्सीः’  

इित प्रयोगीः जायते ।   
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नश्च (८.३.३०) 

सन्सीः –  

‘सन् + सीः’  इत्स्यत्र यदा ‘नश्च’ इित सूत्रेण 

वैकिल्पकीः ‘धुट्’  आगमीः न भवित तदा ‘सन्सीः’ 

इत्स्येव प्रयोगीः जायते । 
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धन्यवादाीः 
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श्चुत्स्वसिन्धीः  

  सत् + िचत् 

 स त् च् इत् 

 स द ् च् इत् (झलां जशोऽन्ते – ८.२.३९) 

 स ज् च् इत् (स्तोीः श्चुना श्चुीः -  ८.४.४०) 

 स च् च् इत् (खरर च – ८.४.५५) 

  सिित् 

शार्तङ्गन् + जय = शार्तङ्गञ्जय 

 


