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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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िश तुक् (८.३.३१) 

 

 

 

 

 (िश ७.१, तुक् १.१) 

सञ्शम्भुीः,  सञ्छम्भुीः,  सञ्च्छम्भु,  सञ्च्शम्भुीः । 
 

 

व्याख्या 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  तुक् इित । 

पदस्य नीः – षष्ठी = पदान्तस्य नकारस्य 

िश – सप्तमी = शकारे परे 

तुक् – प्रथमा = तुगागमीः स्यात्  
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िश तुक् (८.३.३१) 

अत्र ह ेमपरे वा इित सूत्रात् वा इित अनुवततते ।  

नश्च इित सूत्रात् च नीः इित अनुवततते ।  

पदस्य इित अिधकारात् प्राप्यते ।  

पदान्तस्य नस्य शे परे तुग् वा स्यात् । 

ककत्त्वात् ’आद्यन्तौ टककतौ’ इित नकारात् परीः तुगागमीः । 
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िश तुक् (८.३.३१) 

सन् शम्भुीः 

सन् त् शम्भुीः (’िश तुक्’ – ८.३.३१) 

सन् च् शम्भुीः (’स्तोीः श्चुना श्चुीः’ – ८.४.४०) 

सञ् च् शम्भुीः (’स्तोीः श्चुना श्चुीः’ – ८.४.४०) 

सञ् च् छम्भुीः (’शश्छोऽटट’ – ८.४.६३) 

सञ्     छम्भुीः (’झरो झटर सवण’े – ८.४.६५) 
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िश तुक् (८.३.३१) 

यथा –  सञ्छम्भीुः –  

 ‘सन् + शम्भुीः’ इत्स्यत्र ‘सन्’ इत्स्यस्य  सुिप्तङन्तं पदम्’  इत्स्यनेन 

पदसंज्ञायां  सत्स्यां   ‘िश तुक्’ इत्स्यनेन शकारे परतीः पदान्त – 

नकारस्य ‘तुक्’ इित आगमीः जातीः ।  

स च ककत्त्वात् अन्तावयवीः सञ्जातीः ।    
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िश तुक् (८.३.३१) 

एवं ‘सन् + त् + शम्भुीः’ इित िस्थतौ  श्चुत्स्वेन तकारस्य चकारे, 

नकारस्य च ञकारे आदशेे सित 

  ‘स ञ् शम्भुीः’  इित िस्थतौ ‘शश्छोऽटट’ इत्स्यनेन शकारस्य 

िवकल्पेन छकारीः आदशेीः भूत्स्वा ‘झरो झटर सवणे’ इत्स्यनेन च 

िवकल्पने चकारलोपे सित ‘सञ्छम्भुीः’ इित प्रयोगीः जायते ।   
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१)सञ्छम्भुीः 

लोपाभाव,े 

१)सञ्च्छम्भुीः 

छत्स्वाभावे, 

१)सञ् च् शम्भुीः 

तुगभाव े

१)सञ् शम्भुीः 

 

  

िश तुक् (८.३.३१) 
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ञछौ ञचछा ञचशा ञशािवित चतुष्टयम् । 

रूपाणािमह तुक्छत्स्वचलोपानां िवकल्पनात् ॥ 

 

  

िश तुक् (८.३.३१) 
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ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम् (८.३.३२)  

 (ङमीः ५.१, ह्रस्वात् ५.१, अिच ७.१, ङमुट् १.१ िनत्स्यम् अ.) 

ह्रस्वात् परो यो ङम्, तदन्तं यत् पदम,् तस्मात्स्परस्य अचो िनत्स्यं 

ङमुट् । प्रत्स्यङ्ङात्स्मा । सुगणणीशीः । सन्नच्युतीः । 

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पञ्च पदािन वततन्ते – ङमीः, ह्रस्वात्, अिच, ङमुट्, 

िनत्स्यम् इित ।  
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ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम् (८.३.३२)  

 ’पदस्य’ इित अिधकियते । 

 ह्रस्वात् – पञ्चमी = ह्रस्वात् परस्य 

 ङमीः – पञ्चमी = ङमीः परस्य 

 अिच – सप्तमी – षष्या िवपटरणम्यते = अचीः 

 ङमुट् – प्रथमा = ङमुडागमीः स्यात् 

 िनत्स्यम् 
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ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम् (८.३.३२)  

अस्य अथतीः भवित – ह्रस्वस्वरात् परीः यीः ङम् {‘ङम्’ – 

प्रत्स्याहारस्थाीः वणातीः ङ्, ण्, न् इित} तदन्तं यत् पदम,् तस्मात् 

पदात् उत्तरस्य अचीः िनत्स्यं ‘ङमुट्’ इित आगमीः भवित ।  

 ‘ङमुट्’ इत्स्यत्र ‘ङम्’ इित प्रत्स्याहारस्य ग्रहणम् ।  

तत्र ‘ङ्,ण्,न्’ इत्स्येषां वणातनां  ग्रहणं वततते इित कृत्स्वा सूत्रस्य 

आशयीः एवम् अवगन्तव्यीः – ङकारात् उत्तरस्य अचीः ‘ङुट्’, 

णकारात् उत्तरस्य ‘णुट्’, नकारात् च अचीः ‘नुट्’ इत्स्येते आगमाीः 

भविन्त । 
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प्रत्यङ् + आत्मा 
 प्रत्य ् अ ङ् आ त्मा 
  ह्रस्वः ङम ् अच ्
 प्रत्य ् अ ङ् ङ् आ त्मा 
   प्रत्यङ्ङात्मा 
सुगण ्+ ईशः = सुगण ्ण ्ईशः = सुगण्णीशः 
सन ्+ अच्युतः = सन ्न ्अच्युतः = सन्नच्युतः 
 

 

ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम ्(८.३.३२) 
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उदाहरणािन यथा – 

प्रत्स्यङ्ङात्स्मा–  

 ‘प्रत्स्यङ् + आत्स्मा’ इत्स्यत्र ह्रस्वात् अकारात् परीः यीः ‘ङ्’ इित वणतीः 

सीः पदान्तेऽिप अिस्त इित कृत्स्वा तस्मात् परस्य अचीः ‘ङमो 

ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम्’ इत्स्यनेन ‘ङुट्’ इित आगमीः भूत्स्वा 

अनुबन्धलोपे सित ‘प्रत्स्यङ्ङात्स्मा’ इित प्रयोगीः जायते ।   

  

ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम ्(८.३.३२) 
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उदाहरणािन यथा – 

सुगणणीशीः–  

 ‘सुगण् + ईशीः’ इत्स्यत्र ह्रस्वात् अकारात् परीः यीः ‘ङ्’ इित वणतीः सीः 

पदान्तेऽिप अिस्त इित कृत्स्वा तस्मात् पदान्तात् परस्य अचीः 

ईकारस्य ‘नुट्’ इित आगमीः ‘ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम्’ 

इत्स्यनेन भूत्स्वा अनुबन्ध – लोपे सित ‘सुगणणीशीः’ इित प्रयोगीः 

जायते ।   

ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम् (८.३.३२) 
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उदाहरणािन यथा – 

सन्नच्युतीः–  

 ‘सन् + अच्युतीः’ इत्स्यत्र ह्रस्वात् अकारात् परीः नकारीः पदान्ते 

वततते । अतीः तस्मात् परस्य अचीः अकारस्य ‘ङमो ह्रस्वादिच 

ङमुण् िनत्स्यम्’ इत्स्यनेन ‘नुट्’ इित आगमीः भूत्स्वा अनुबन्ध – 

लोपे सित ‘सन्नच्युतीः’  इित प्रयोगीः जायते । 

ङमो ह्रस्वादिच ङमुण् िनत्स्यम ्(८.३.३२) 
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समीः सुटट (८.३.५)  

  

 (समीः ६.१ सुटट ७.१)  

समो  रुीः  सुटट । 

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – समीः, सुटट इित । 
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पदद्वयम् । 

’मतुवसो रु सम्बुद्धौ छन्दिस’ (८.३.१) इत्स्यतीः ’रु’ इित अनुवततते । 

समीः – षष्ठी = सम-् इित उपसगतस्य स्थाने 

सुटट – सप्तमी = सुटट परे 

रुीः – प्रथमा = रुुँ  इत्स्यादशेीः स्यात् 

समो रुीः स्यात् सुटट । 

’अलोऽन्त्स्यस्य’ इित अन्तादशेीः । 

रुुँ  – ’उपदशेेऽजनुनािसक इत्’ इित उकारस्य इत्स्संज्ञा, तस्य लोपीः । 

समीः सुटट (८.३.५) 
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सम् + कतात 

सम् + स ्कतात (’सम्पटरभ्यां करोतौ भूषणे’ – ६.१.१३७ – इित 

कृञ्-धातोीः    सुडागमीः) 

सर् + स् कतात (’समीः सुटट’ – ८.३.५ – इित रुत्स्वम्) 

 

समीः सुटट (८.३.५) 
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अत्रानुनािसकीः पूवतस्य  तु  वा (८.३.२) 

   
 (अत्र – अ., अनुनािसकीः १.१, पूवतस्य ६.१, तु – अ.,  वा – अ) 

 अत्र  रु – प्रकरणे  रोीः पूवतस्यानुनािसको  वा ।  

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पञ्च पदािन वततन्ते – अत्र, अनुनािसकीः, पूवतस्य, तु, 

वा इित । 
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अत्रानुनािसकीः पूवतस्य  तु  वा (८.३.२) 

   व्याख्या - 

अत्रत्स्यैीः रुप्रकरणस्य सूत्रैीः यत्र कुत्रािप ‘रु’ – िवधानं कियते तत्र  रोीः 

पूवतवर्ततनीः वणतस्य स्थाने िवकल्पेन अनुनािसकीः आदशेीः भवित इित 

सूत्राथतीः ।  

अत्र एतदवधेयं यत् – सूत्रे ‘अत्र’ इित अव्यय – शब्दने ‘रु’ – 

प्रकरणस्य सङ्केतीः कियते । 

अष्टाध्याययां ‘मतुवसो रुच्छन्दिस {८.३.१} इत्स्यतीः प्रारभ्य ‘ 

कानामे्रिडते ’ {८.३.११} इित सूत्रं यावत् ‘रु’ – प्रकरणम् इत्स्युच्यते ।  
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अत्रानुनािसकीः पूवतस्य  तु  वा (८.३.२) 

व्याख्या – 

 ‘समीः सुटट’  इित सूत्रस्य उदाहरणे अस्य सूत्रस्य कथं सङ्गितीः 

भवित इित शङ्कायाम् उच्यते – ‘स रु स् कतात’ इत्स्यत्र 

‘अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा’ इत्स्यनेन सूत्रेण, ‘समीः सुटट’ इित 

रुप्रकरणस्य सूत्रेण िविहतात् ‘रु’ इित आदशेात् पूवतवर्ततनीः 

सकारोत्तरवर्ततनीः अकारस्य िवकल्पेन अनुनािसकीः आदशेीः सञ्जातीः ।  

एवं च ‘सुँ रु स् कतात’ इित िस्थितीः लभ्यते ।  

ततीः अधोिलिित – सूत्रस्य प्रवृित्तीः भवित । 
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अत्रानुनािसकीः पूवतस्य  तु  वा (८.३.२) 

   

अत्र रुप्रकरणे रोः पूववस्य अनुनाससको वा स्यात ्। 
सर ्+ स ्कताव (’समः सुटि’  इतत रुत्वम)् 
सँर ्+ स ्कताव (’अत्रानुनाससकः पूववस्य तु वा’) 
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अनुनािसकात ् परोऽनसु्वारीः (८.३.४) 

    (अनुनािसकात् ५.१, परीः १.१ अनुस्वारीः १.१)  

 अनुनािसकं  िवहाय रोीः  पूवतस्मात ् परोऽनुस्वारागमीः । 

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदत्रयं वततते – अनुनािसकात,् परीः, अनुस्वारीः इित । 

अनुनािसकात् इत्स्यत्र – अनुनािसकं िवहाय इित ल्यब्लोपे पञ्चमी 
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अनुनािसकात ् परोऽनसु्वारीः (८.३.४) 

   
अत्र मतुवसो रुीः सम्बुद्धौ छन्दिस इित सूत्रात् िवभिक्तिवपटरणामेन  

रोीः इित अनुवततते ।  

एवमेव अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा इित सूत्रात्  िवभिक्तिवपटरणामेन 

पूवातत् इित अनुवततते । 

इत्स्थं सूत्राथतीः भवित – यत्र ‘अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा’ इत्स्यनेन रोीः 

पूवतवर्ततनीः वणतस्य वैकिल्पकीः आदशेीः न भवित तत्र रोीः पूवतवर्ततनीः 

वणातद ्अनन्तरं {उत्तरम्} अनुस्वारीः इित आगमीः भवित  इित सूत्राथतीः । 
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अनुनािसकात ् परोऽनसु्वारीः (८.३.४) 

व्याख्या – 

अनुनाससकं ववहाय रोः पूववस्मात ्परः अनुस्वारागमः 
स्यात ्। 
सर ्+ स ्कताव 
संर ्+ स ्कताव 
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अनुनािसकात ् परोऽनसु्वारीः (८.३.४) 

व्याख्या – 

एवं ‘स  र् + स् कत्तात’ इत्स्यत्र यदा ‘अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा’ 

इत्स्यनेन रोीः पूवतस्य तु वा’  इत्स्यनेन रोीः पूवतवर्ततनीः वणतस्य 

सकारोत्तरवर्ततनीः अकारस्य अनुनािसकीः िवकल्पेन न भवित तदा 

‘अनुनािसकात् परोऽनुस्वारीः’ इत्स्यनेन रोीः  पूवतवर्ततनीः वणातद ्

सकारोत्तरवर्ततनीः अकाराद ् अनन्तरम् {उत्तरम्} अनुस्वारागमीः 

भूत्स्वा  ‘सं र् स् कतात’ इित िस्थितीः भवित । 
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िरवसानयोर्तवसजतनीयीः (८.३.१५) 

   
 (िर् – अवसानयोीः ७.२, िवसजतनीयीः १.१)  

 िटर अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य िवसगतीः । सुँस्स्कतात,  संस्स्कतात । 

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – िर् – अवसानयोीः, िवसजतनीयीः इित । 
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िरवसानयोर्तवसजतनीयीः (८.३.१५) 

   
अत्र रो टर इित सूत्रात् रीः इित अनुवततते ।  

पदस्य इित च अिधकारात् प्राप्यते ।  

एवम् अस्य सूत्रस्य अथतीः भवित – िटर {ि्, फ्, छ्, ठ्, थ्, च्, ट्, 

त्, क्, प्, श्, ष्, स्’  इत्स्येतेषु िर् – प्रत्स्याहारे समािवष्टषेु  

वणेष}ु परतीः पदान्तस्य रेफस्य स्थाने, अवसाने च पदान्तस्य 

रेफस्य स्थाने िवसगतीः आदशेीः भवित । 
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िरवसानयोर्तवसजतनीयीः (८.३.१५) 

   
अत्र रो टर इित सूत्रात् रीः इित अनुवततते ।  

पदस्य इित च अिधकारात् प्राप्यते ।  

एवम् अस्य सूत्रस्य अथतीः भवित – िटर {ि्, फ्, छ्, ठ्, थ्, च्, ट्, 

त्, क्, प्, श्, ष्, स्’  इत्स्येतेषु िर् – प्रत्स्याहारे समािवष्टषेु  

वणेष}ु परतीः पदान्तस्य रेफस्य स्थाने, अवसाने च पदान्तस्य 

रेफस्य स्थाने िवसगतीः आदशेीः भवित । 
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सम्पुङ्काना ंसो वक्तव्यीः (वार्ततकम)् 

   
 (सम्पुङ्कानां ६३, सीः ६.१ वक्तव्यीः १.१) 

 

व्याख्या - 

एतद ्वार्ततकम् अिस्त ।  

अिस्मन् वार्ततके पदत्रयं वततते – सम्पुङ्कानां, सीः, वक्तव्यीः इित । 

 िवसगतस्य इित पदपं्रकरणलब्धम् ।  

समीः िवसगतस्य, पुमीः िवसगतस्य, ‘कान’् इत्स्यस्य च इत्स्यस्य च 

िवसगतस्य स्थाने सकारीः आदशेीः भावित इित वार्ततकाथतीः । 



*सुँर् + स्कतात 

*सुँःीः + स्कतात 

(िरवसानयोीः  

 िवसजतनीयीः) 

*सुँस् + स्कतात (संपुंकानां 

सो   वक्तव्यीः) 

*१. सुँस्स्कतात 

*संर् + स्कतात  

*संःीः स्कतात 

(िरवसानयोीः  

 िवसजतनीयीः) 

*संस्  स्कतात  (संपुंकानां 

सो   वक्तव्यीः) 

*२. संस्स्कतात 
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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 (िटर च – ८.४.५५) 

  सिित् 

शार्तङ्गन् + जय = शार्तङ्गञ्जय 

 


