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मङ्गलश्लोकाः  
येनाक्षरसमाम्नायमिधगम्य महशे्वरात् । 

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोकं्त तस्मै पािणनये नमः ॥ 
 

वाक्यकारं वररुचच भाष्यकारं पतञ्जिलम् । 

पािणचन सूत्रकारं च प्रणतोऽिस्म मुिनत्रयम् ॥ 
 

नत्स्वा सरस्वतीं दवेीं शुद्धां गुणयां करोम्यहम् । 

पािणनीयप्रवेशाय लघुिसद्धान्तकौमुदीम् ॥ 
 

गुरुरेव गितः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहािस्म नमो गुरवे । 

न गुरोः परमं िशशुरिस्म गुरोः मितरिस्त गुरौ मम पािह गुरो ॥ 
 

ओं नम: पािणिन-कात्स्यायन-पतञ्जिलभ्यः शब्दिवद्यासम्प्रदायप्रवततकेभ्यः 

मुिनभ्य:  नमो महद्भ्यः नमो गुरुभ्यः ॥ 
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सम्पुङ्काना ंसो वक्तव्यः (वार्ततकम)् 

   
 (सम्पुङ्कानां ६३, सः ६.१ वक्तव्यः १.१) 

 

व्याख्या - 

एतद ्वार्ततकम् ऄिस्त ।  

ऄिस्मन् वार्ततके पदत्रयं वततते – सम्पुङ्कानां, सः, वक्तव्यः आित । 

 िवसगतस्य आित पदपं्रकरणलब्धम् ।  

समः िवसगतस्य, पुमः िवसगतस्य, ‘कान’् आत्स्यस्य च आत्स्यस्य च 

िवसगतस्य स्थाने सकारः अदशेः भावित आित वार्ततकाथतः । 



*सँर् + स्कतात 

*सँःः + स्कतात 

(खरवसानयोः  

 िवसजतनीयः) 

*सँस् + स्कतात (संपुंकानां 

सो   वक्तव्यः) 

*१. सँस्स्कतात 

*संर् + स्कतात  

*संःः स्कतात 

(खरवसानयोः  

 िवसजतनीयः) 

*संस्  स्कतात  (संपुंकानां 

सो   वक्तव्यः) 

*२. संस्स्कतात 
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ईदाहरणािन यथा – 

सँस्कर्त्ात–  

 ‘सम् + कतात’ आत्स्यत्र ‘सम्पररभ्यां करोतौ भूषणे’ आत्स्यनेन समः 

ईर्त्रस्य ‘कृ’ – धातोः ‘सुट्’ आित अगमे सित ऄनुबन्धलोपे च कृते 

‘सम् स् कतात’ आित िस्थतौ ‘समः सुरट’  आत्स्यनेन समः मकारस्य ‘रु’ 

– अदशेः, ऄनुबन्ध – लोपः, ‘ऄत्रानुनािसकः पूवतस्य तु वा’ 

आत्स्यनेन रोः पूवतवर्ततनः ऄकारस्य ऄनुनािसकः अदशेः च भूत्स्वा ‘सँ 

र् स् कतात’ आित िस्थितः भवित ।     
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ईदाहरणािन यथा – 

सँस्कर्त्ात–  

तत्र खरर परतः {सकारे परतः}  ‘खरवासनयोर्तवसजतनीयः’ आत्स्यनेन 

रेफस्थाने िवसगे अदशेे  सित  ‘सः + स्कतात’ आत्स्यत्र  ‘सम्पुङ्कानां 

सो वक्तव्यः’  आत्स्यनेन समः िवसगतस्य स्थाने सकारः अदशेः भूत्स्वा 

‘सँस्स्कतात’ आित प्रयोगः जायते ।   
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ईदाहरणािन यथा – 

संस्स्कतात–  

यदा ‘सम् स् कर्त्ात’ आत्स्यत्र ‘समः सुरट’ आत्स्यनेन समः सकारस्य 

स्थाने ‘रु’ आित अदशेे सित ‘स रु + स् कर्त्ात’ आित िस्थतौ 

‘ऄत्रानुनािसकः पूवतस्य  तु वा’ आत्स्यनेन रोः पूवतवर्ततनः वणतस्य 

ऄकारस्य वैकिल्पकः ऄनुनािसकः अदशेः न भवित तदा 

‘ऄनुनािसकात् परोऽनुस्वारः’ आत्स्यनेन रोः पूवतवर्ततनः वणतस्य 

पश्चात्  ऄनुस्वारः अगमः भूत्स्वा ऄन्यािन सवातिण  कायातिण  

प्राग्वद ् भूत्स्वा ‘संस्स्कतात’ आित प्रयोगः जायते । 
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पुमः खय्यम्परे (८.३.६)   

 (पुमः ६.१, खिय ७.१, ऄम् – परे ७.१) 

ऄम्परे खिय पुमो रुः । पुँस्कोककलः, पुंस्कोककलः । 

 

व्याख्या - 

एतद ्िविधसूत्रम् ऄिस्त ।  

ऄिस्मन् सूत्रे पदत्रयं वततते – पुमः, खिय, ऄम् – परे आित ।  
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पुमः खय्यम्परे (८.३.६)    

ऄत्र मतुवसो रुः सम्बुद्धौ छन्दिस आित सूत्रात् रुः आित ऄनुवततते ।  

 पुमः – षष्ठी = पुम-्शब्दस्य स्थाने 
 अम्परे खयय – सप्तमी = अम-्परके खय-्वरे्ण परे 
 रुँ  – प्रथमा = रत्वं स्यात ्। 

एवं सित ‘ऄम्’ {ऄ, आ, ई, ऋ, लृ, ए, ओ, ऎ, औ, ह्, य्, व्, र्, ल्, 

ञ्, म्, ङ्, ण्, न्  आत्स्येतेषु  वणेषु किश्चदिप वणतः} परो यस्मात् 

एतादिृश खिय {ख्, फ्, छ्, ठ्, थ्, च्, ट्, त्, क्, प्  आत्स्येतेषु वणेषु} 

परतः पुमः मकारस्य स्थाने रु आित अदशेः भवित आित सूत्राथतः ।  
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यथा – 

पुँस्कोककलः–  

पुम् + कोककलः 

   पुम्    क्  ओ ककलः 

      खय्  ऄम् 

   पुर्    क्        ओ     ककलः 

पुँर्  कोककलः        (ऄत्रानुनािसकः…)               पुंर्    

कोककलः (ऄनुनािसकात्…) 

पुँःः कोककलः       (खरवसानयोः िवसजतनीयः)  पुंःः  कोककलः

  

 

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

पुँस्कोककलः–  

 ‘पुम् + कोककलः आत्स्यत्र ऄम्परे खिय {ओकारपरके ककारे} परतः 

पुमः मकारस्य स्थाने ‘रु’ आत्स्यादशेः प्रकृतसूत्रेण ‘पुमः खय्यम्परे’ 

आत्स्यनेन कृते सित ‘पु – रु + कोककलः’ आित िस्थतौ ऄनुबन्ध –  

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

पुँस्कोककलः–  

 लोपे, ‘ऄत्रानुनािसकः पूवतस्य तु वा’ आत्स्यनेन रोः पूवतवर्तततः 

वणतस्य  ईकारस्य स्थाने ऄनुनािसके ‘ईँ’ आत्स्यादशेे 

‘खरवसानयोर्तवसजतनीयः’ आत्स्यनेन खरर {काकारे} परतः रेफस्य 

िवसगत – अदशे,े ‘सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यः’ आत्स्यनेन च पुमः 

िवसगतस्य स्थाने सकारः आित अदशेः भूत्स्वा ‘पुँस्कोककलः’ आित 

प्रयोगः जायते ।   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

पुंस्कोककलः 

यदा प्राग्वत् ‘पु रु कोककलः’ आित िस्थतौ ‘ऄत्रानुनािसकः पूवतस्य तु 

वा’ आत्स्यनेन रोः पूवतवर्ततनः वणतस्य स्थाने वैकिल्पकः ऄनुनािसकः 

अदशेः न भवित तदा ‘ऄनुनािसकात् परोऽनुस्वारः’ आत्स्यनेन रोः 

पूवतवर्ततनः वणतस्य ईकारस्य पश्चात् ऄनुस्वारः आित अगमः भूत्स्वा 

ऄन्यािन सवातिण कायातिण प्राग्वत् च भूत्स्वा ‘पुंस्कोककलः’ आित 

प्रयोगः जायते ।   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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नश्छव्यप्रशान ्(८.३.७) 

    (नः ६.१, छिव ७.१, ऄ-प्रशान् १.१) 

ऄम्परे छिव नान्तस्य पदस्य रुः, न  प्रशान् शब्दस्य । 

 

व्याख्या - 

एतद ् िविधसूत्रम् ऄिस्त ।  

ऄिस्मन् सूत्रे पदत्रयं वततते – नः, छिव, ऄ – प्रशान् आित ।  
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नश्छव्यप्रशान ्(८.३.७) 

   
 

ऄत्र पुमः खय्यम्परे आित सूत्रात् ऄम्परे आित ऄनुवततते ।  

पदस्य आित च ऄिधकारात् लभ्यते ।  

 नः पदस्य – षष्ठी = नकारान्तस्य पदस्य 

 अम्परे छवव – सप्तमी = अम-्परके छव-्वरे्ण परे 

 रः – प्रथमा = रत्वं स्यात ् 

 अप्रशान ्– प्रशान ्शब्दस्य न भवयत 
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नश्छव्यप्रशान ्(८.३.७) 

   

एवम् ऄस्य  सूत्रस्य ऄथतः भवित – ऄम् {ऄ, आ, ई, ॠ, लृ, ए, ओ, 

ऎ, औ, ह्, य्, व्, र्, ल्, ञ्, म्, ङ्, ण्, न्} परो यस्मात् एतादिृश 

छिव {छ्, ठ्, थ्, च्, ट्, त् आत्स्येतेषु वणेषु} परतः नकारान्तस्य 

पदस्य ऄन्त्स्यस्य ऄलः {नकारस्य} स्थाने ‘रु’ आित अदशेः भावित 

‘प्रशान’् आित शब्द ंवजतियत्स्वा ।  
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िवसजतनीयस्य  सः  (८.३.३४) 

    (िवसजतनीयस्य ६.१, सः १.१) 
खरर परे ववसजजनीयस्य सः स्यात ्। 
खरर । चक्रिंस्त्रायस्व, । ऄप्रशान् ककम् ? प्रशान्तनोित । 

पदान्तस्येित ककम् ? हिन्त । 

 

व्याख्या - 

एतद ् िविधसूत्रम् ऄिस्त ।  

ऄिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – िवसजतनीयस्य, सः आित । 
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िवसजतनीयस्य  सः  (८.३.३४) 

   

ऄत्र खरवसानयोः िवसजतनीयः आित सूत्रात् खरर आित 

ऄनुवततते ।   

खरर  {ख्, फ्, छ्, ठ्, थ,् च्, ट्, त्, क्, प्, श्, ष्, स्  आत्स्येतेषु 

वणेषु} परतः िवसगतस्य स्थाने सकारः अदशेः भवित ।  
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िवसजतनीयस्य  सः  (८.३.३४) 

   

 

 

 

 

 

चक्रिन ्  त्रायस्व 

चक्रिर ् त्रायस्व  (’नश्छव्यप्रशान’् – ८.३.७ – इयत रत्वम)् 
चक्रिंर ्त्रायस्व ((’अनुनाससकात ्परोऽनुस्वारः’ अनुस्वारपऺे  ) 
चक्रिंःः त्रायस्व (’खरवसानयोः ववसजजनीयः’ – ८.३.१७ – इयत 
रेफस्य ववसगाजदेशः) 
चक्रिंस्त्रायस्व(’ववसजजनीयस्य सः’ – ८.३.३४ – इयत सत्वम)् 
’अत्रानुनाससकः पूवजस्य तु वा’ – ८.३.२ )  
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यथा – 

चक्रिं  स्त्रायस्व  

‘चकिंन् + त्रायस्व’ आत्स्यत्र ‘चकिंन्’ आत्स्यस्य ‘सुििङन्तं पदम’् आत्स्यनेन 

पदसंज्ञायां सत्स्यां ‘नश्छव्यप्रशान’् आत्स्यनेन ऄम्परे छिव {रेफपरके 

तकारे} परे नकारान्तस्य पदस्य ऄन्त्स्यस्य ऄलः नकारस्य स्थाने रु 

आित अदशेे सित ‘चकिं रु + त्रायस्व’ आित िस्थतौ  ‘ऄत्रानुनािसकः 

पूवतस्य तु वा’ आत्स्यनेन  रोः पूवतवर्ततनः आकारस्य स्थाने ऄनुनािसक -   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

चक्रिं  स्त्रायस्व  

– अदशे,े ऄनुबन्ध – लोपे सित ‘खरवसानयोर्तवसजतनीयः’ आत्स्यनेन 

खरर {तकारे} परतः रेफस्य िवसगत – अदशेे सित ‘िवसजतनीयस्य सः’ 

आत्स्यनेन च खरर तकारे परतः िवसजतनीयस्य स्थाने सकारः अदशेः 

भूत्स्वा ‘चक्रिंस्त्रायस्व’ आित प्रयोगः जायते ।   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

चक्रिंस्त्रायस्व 

‘चकिं रु त्रायस्व’ आत्स्यत्र ‘नश्छव्यप्रशान’्  आत्स्यनेन ‘रु’ अदशेे सित 

‘ऄत्रानुनािसकः पूवतस्य तु वा’ आत्स्यनेन  वैकिल्पकस्य 

ऄनुनािसकादशेस्य ऄभावपक्षे ‘ऄनुनािसकात् परोऽनुस्वारः’ आत्स्यनेन 

रोः पूवतवर्ततनः वणतस्य आकारस्य पश्चात् ऄनुस्वारागमः भूत्स्वा 

खरवसानयोर्तवसजतनीयः आत्स्यनेन रेफस्य िवसगातदशेः, ‘िवसजतनीयस्य 

सः’ आत्स्यनेन च खरर {तकारे} परतः िवसगतस्य स्थाने सकारादशेः 

भूत्स्वा ‘चक्रिंस्त्रायस्व आित प्रयोगः जायते ।   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

ऄप्रशान् ककम् ? 

ननु ऄत्र सूत्रे ऄप्रशान् आत्स्यस्य क्रक प्रयोजनम् आित शंकायाम् 

ईच्चते – ‘प्रशान् तनोित’ आत्स्यत्र ‘प्रशान्’ आत्स्यस्य पदसंज्ञायां सत्स्यां 

‘नश्छिव’ आत्स्येतावन्मात्रमुच्यमाने ‘प्रशान’्  आत्स्यस्य नकारस्यािप 

‘रु’ आित अदशेः स्याद ्यत् न इष्यते ।  

ऄत एव सूत्रे ‘ऄप्रशान’् आत्स्यस्य प्रयोगः कृतः पािणिनना ।   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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यथा – 

पदस्येित ककम् ? 

 ‘नश्छव्यप्रशान’् आित सूत्रे ‘पदस्य’ आत्स्यस्य ऄनुवृर्त्ेः क्रक प्रयोजनम् 

आित शंकायाम् ईच्यते – ‘हन् + ित’ आत्स्यत्र पदस्य ऄनुवृतेः ऄभावे 

ऄम्परे छिव {आकारपेर तकार} परतः ‘हन’् – धातोः ऄपदान्त – 

नकारस्य ऄिप ‘रु’ आित अदशेः स्याद ्।  

तत् च ऄत्र मा भूत् आत्स्येतदथतम् एव ‘पदस्य’ आत्स्यनुवततते ।   

पुमः खय्यम्परे (८.३.६) 
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धन्यवादाः 
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श्चुत्स्वसिन्धः  

  सत् + िचत् 

 स त् च् आत् 

 स द ् च् आत् (झलां जशोऽन्ते – ८.२.३९) 

 स ज् च् आत् (स्तोः श्चुना श्चुः -  ८.४.४०) 

 स च् च् आत् (खरर च – ८.४.५५) 

  सिच्चत् 

शार्तङ्गन् + जय = शार्तङ्गञ्जय 

 



27 व्योमससं्कृतपाठशाला - लघसुसद्धान्तकौमदुी  

पुंस ्– उर्णाददप्रत्ययान्तः । उर्णादीयन व्युत्पन्नायन इयत पऺे, 
पायत इयत पुमान ्।  

पा डुसंनु ् (’पातेडुुंसुुँन’् इयत सतू्रेर्ण डुसंनु-्प्रत्ययः) 
पा उंस ्  (’चुटू’ इयत डकारस्य, ’उपदेशेऽजनुनाससक इत’् इयत 
सकारोत्तर-उकारस्य, ’हऱन्त्यम’् इयत नकारस्य च इत्सऻंा, 
तस्य ऱोपः) 
प ्  उंस ् (’टेः’ इयत दटऱोपः) 
पुंस ्

 


