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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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िवसजतनीयस्य  सीः  (८.३.३४) 

    (िवसजतनीयस्य ६.१, सीः १.१) 
खरर ऩरे विसजजनीयस्य स् स्यात ्। 
खरर । चक्रिंस्त्रायस्व, । अप्रशान् ककम् ? प्रशान्तनोित । 

पदान्तस्येित ककम् ? हिन्त । 

 

व्याख्या - 

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – िवसजतनीयस्य, सीः इित । 
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िवसजतनीयस्य  सीः  (८.३.३४) 

   

अत्र खरवसानयोीः िवसजतनीयीः इित सूत्रात् खरर इित 

अनुवततते ।   

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

वणेषु} परतीः िवसगतस्य स्थाने सकारीः आदशेीः भवित ।  
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िवसजतनीयस्य  सीः  (८.३.३४) 

   
 

चक्रिन ्  त्रायस्ि 

चक्रिर ् त्रायस्ि  (’नश्छव्यप्रशान’् – ८.३.७ – इतत रुत्िम)् 
चक्रििं र ्त्रायस्ि ((’अनुनाससकात ्ऩरोऽनुस्िार्’ अनुस्िारऩऺे  ) 
चक्रििं ः् त्रायस्ि (’खरिसानयो् विसजजनीय्’ – ८.३.१७ – इतत 
रेपस्य विसगाजदेश्) 
चक्रििं स्त्रायस्ि(’विसजजनीयस्य स्’ – ८.३.३४ – इतत सत्िम)् 
’अत्रानुनाससक् ऩूिजस्य तु िा’ – ८.३.२ )  
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िवसजतनीयस्य  सीः  (८.३.३४) 

   शार्ङजगगन ्  तछन्धध 

शार्ङजगगर ्  तछन्धध  (’नश्छव्यप्रशान’् – ८.३.७ – इतत रुत्िम)् 
शार्ङजगगिँर ्  तछन्धध (’अत्रानुनाससक् ऩूिजस्य तु िा’ – ८.३.२ ) 
शार्ङजगगिँः् तछन्धध (’खरिसानयो् विसजजनीय्’ – ८.३.१७ – इतत 
रेपस्य विसगाजदेश्) 
शार्ङजगगिँस ् तछन्धध (’विसजजनीयस्य स्’ – ८.३.३४ – इतत सत्िम)् 
शार्ङजगगिँश ् तछन्धध (’स्तो् श्चुना श्चु्’ – ८.४.४० – इतत श्चुत्िम)् 
१) शार्ङजगगिँन्श्छन्धध 

२) शार्ङजगगिंन्श्छन्धध (’अनुनाससकात ्ऩरोऽनुस्िार्’ – ८.३.४ – इतत 
अनुस्िारऩऺे) 
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यथा – 

चक्रिं  स्त्रायस्व  

‘चकिंन् + त्रायस्व’ इत्स्यत्र ‘चकिंन्’ इत्स्यस्य ‘सुििङन्तं पदम’् इत्स्यनेन 

पदसंज्ञायां सत्स्यां ‘नश्छव्यप्रशान’् इत्स्यनेन अम्परे छिव {रेफपरके 

तकारे} परे नकारान्तस्य पदस्य अन्त्स्यस्य अलीः नकारस्य स्थाने रु 

इित आदशेे सित ‘चकिं रु + त्रायस्व’ इित िस्थतौ  ‘अत्रानुनािसकीः 

पूवतस्य तु वा’ इत्स्यनेन  रोीः पूवतवर्ततनीः इकारस्य स्थाने अनुनािसक -   

िवसजतनीयस्य  सीः  (८.३.३४) 
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यथा – 

चक्रिं  स्त्रायस्व  

– आदशे,े अनुबन्ध – लोपे सित ‘खरवसानयोर्तवसजतनीयीः’ इत्स्यनेन 

खरर {तकारे} परतीः रेफस्य िवसगत – आदशेे सित ‘िवसजतनीयस्य सीः’ 

इत्स्यनेन च खरर तकारे परतीः िवसजतनीयस्य स्थाने सकारीः आदशेीः 

भूत्स्वा ‘चक्रिंस्त्रायस्व’ इित प्रयोगीः जायते ।   
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यथा – 

चक्रिंस्त्रायस्व 

‘चकिं रु त्रायस्व’ इत्स्यत्र ‘नश्छव्यप्रशान’्  इत्स्यनेन ‘रु’ आदशेे सित 

‘अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा’ इत्स्यनेन  वैकिल्पकस्य 

अनुनािसकादशेस्य अभावपक्षे ‘अनुनािसकात् परोऽनुस्वारीः’ इत्स्यनेन 

रोीः पूवतवर्ततनीः वणतस्य इकारस्य पश्चात् अनुस्वारागमीः भूत्स्वा 

खरवसानयोर्तवसजतनीयीः इत्स्यनेन रेफस्य िवसगातदशेीः, ‘िवसजतनीयस्य 

सीः’ इत्स्यनेन च खरर {तकारे} परतीः िवसगतस्य स्थाने सकारादशेीः 

भूत्स्वा ‘चक्रिंस्त्रायस्व इित प्रयोगीः जायते ।   
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’पदस्य’ ककम?् हिन्त । 

हन् + त् इ 

 छव ् अम् 

 

’अप्रशान’् ककम?् प्रशान्तनोित । 

 प्रशान्  त् अ नोित 

नकारान्तं पदम् छव ् अम् 
 

।   
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यथा – 

अप्रशान् ककम् ? 

अप्रशान् इत्स्यस्य क्रक प्रयोजनम् इित शंकायाम् उच्चते – ‘प्रशान् 

तनोित’ इत्स्यत्र ‘प्रशान्’ इत्स्यस्य पदसंज्ञायां सत्स्यां ‘नश्छिव’ 

इत्स्येतावन्मात्रमुच्यमाने ‘प्रशान’्  इत्स्यस्य नकारस्यािप ‘रु’ इित 

आदशेीः स्याद ्यत् न ईष्यते ।  

अत एव सूत्रे ‘अप्रशान’् इत्स्यस्य प्रयोगीः कृतीः पािणिनना ।   
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यथा – 

पदस्येित ककम् ? 

 ‘नश्छव्यप्रशान’् इित सूत्रे ‘पदस्य’ इत्स्यस्य अनुवृत्ेीः क्रक प्रयोजनम् 

इित शंकायाम् उच्यते – ‘हन् + ित’ इत्स्यत्र पदस्य अनुवृतेीः अभावे 

अम्परे छिव {इकारपेर तकार} परतीः ‘हन’् – धातोीः अपदान्त – 

नकारस्य अिप ‘रु’ इित आदशेीः स्याद ्।  

तत् च अत्र मा भूत् इत्स्येतदथतम् एव ‘पदस्य’ इत्स्यनुवततते ।   
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नृन्पे (८.३.१०)   
 (नॄन् – लुिष्यन्तम्, पे ७.१) 

नृिनत्स्यस्य  रुवात  पे । 
 

व्याख्या - 

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – नृन्, पे इित ।  

अत्र मतुवसो रुीः सम्बुद्धौ छन्दिस इित सूत्रात् रुीः इित अनुवततते । 

ऩे – सप्तमी = ऩकारे ऩरे 

रु – प्रथमा = रुत्ििं स्यात ् 
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नृन्पे (८.३.१०)   

एवं सित सूत्राथतीः भवित – पकारे परतीः ‘नृन’्  इत्स्यस्य  

अन्त्स्यस्य अलीः {नकारस्य} स्थाने िवकल्पेन ‘रु’ – आदशेीः 

भवित । 
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नृन्पे (८.३.१०)   

नॄन् – ऋकारान्तीः, पुुँिल्लङ्गीः ’नृ’ शब्दीः, िद्वतीयािवभिक्तीः, 

बहुवचनम् । 

 

नॄन् + पािह 

नॄर्  पािह 

नॄुँर् पािह  (अत्रानुनािसकीः...)  /    नॄंर् पािह (अनुनािसकात.्..) 

नॄुँःीः पािह    (खरवसानयोीः...)   नॄंःीः पािह  
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कुपवोीः  कपौ  च (८.३.३७)   

 (कुपवोीः ७.२,  कपौ १.२,  च अ)  

 ऩदत्रयम ्। कुप्िो्, lकlऩौ, च ।  
’विसजजनीयस्य स्’ इत्यत् ’विसजजनीयस्य’ इतत 
अनुितजते ।  

विसजजनीयस्य – षष्ठी = विसगजस्य स्थाने 

कुप्िो् – सप्तमी = किगे ऩिगे च ऩरे  

lकlऩौ – प्रथमा = न्जह्िामूऱीय-उऩध्मानीयौ भित् 
च = विसगज्  च 

किगे ऩिगे च ऩरे विसजजनीयस्य िमात ्
न्जह्िामूऱीय-उऩध्मानीयौ स्त् । चाद्विसगज्  । 
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कुपवोीः  कपौ  च (८.३.३७)   

 नॄन ्+ ऩाहह 

 नॄर ् ऩाहह 

 नॄिँर ्ऩाहह  (अत्रानुनाससक्...)  /    नॄिंर ्ऩाहह 
(अनुनाससकात.्..) 

 नॄिँः् ऩाहह    (खरिसानयो्...)   नॄिंः् ऩाहह  

 १. नॄिँlऩाहह     (कुप्िो lकlऩौ च)     २. नॄिंlऩाहह 

 ३. नॄिँः् ऩाहह   (कुप्िो lकlऩौ च)        ४. नॄिंः् ऩाहह  

 रुत्िाभािे, 
 ५. नॄन ्ऩाहह 
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तस्य परमाम्रिेडतम ्(८.१.२) 

 (तस्य ६.१, परम् १.१ आम्रोिडतम् १.१)  

 िद्वरुक्तस्य  परमाम्रेिडतम्   स्यात् । 

 

व्याख्या – 

एतद ् संज्ञासूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदत्रयं वततते – तस्य, परम,् आम्रेिडतम् इित 
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तस्य परमोम्रोिडतम ्(८.१.२) 

व्याख्या – 

यस्य शब्दस्य ‘सवतस्य द्व’े इत्स्यनेन सूत्रेण िद्वत्स्वम् भवित तत्र यीः 

परवती शब्दरूपीः तस्य ‘आम्रोिडत’ – संज्ञा भवित इित 

सूत्राथतीः ।  

अत्र एतदवधेयमिस्त यत् अिस्मन् सूत्रे परठतीः ‘तस्य’ इित 

शव्दीः पूवतवर्ततिन सूत्रे किथतस्य ‘द्व’े इत्स्यस्य परामशं करोित ।  

यथा –‘कान् –कान’् इत्स्यत्र परवर्ततनीः ‘कान’् शब्दस्य 

‘आम्रोिडत’ –संज्ञा भवित । 
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कानाम्रिडत े(८. ३. १२) 

 (कान् – लुिषष्यन्तीः, आम्रोिडते ७.१) 

कान्नकारस्य  रुीः स्याद ्आम्रोिडते । काुँस्कान्,  कांस्कान् । 

व्याख्या – 

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – कान,् आिम्डते इित ।  

अत्र मतुवसो रुीः सम्बुद्धौ छन्दिस इित सूत्रात् रुीः इित अनुवततते ।  

एवं सित आम्रोिडतसंज्ञकशब्द ेपरतीः ‘कान’् इत्स्यस्य शब्दस्य 

नकारस्य स्थाने ‘रु’ – आदशेीः भवित इित सूत्राथतीः । 
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यथा – काुँस्कान् 

‘कान् + कान’् इत्स्यत्र ‘तस्य  परमाम्रोिडतम’् इत्स्यनेन परवर्ततनीः ‘कान’् 

इत्स्यस्य आम्रोिडतसंज्ञायां सत्स्यां ‘कानाम्रोिडतसंज्ञके परतीः ‘कान’् 

इत्स्यस्य नकारस्य स्थाने ‘रु’ आदशेे सित ‘का – रु + कान’् इत्स्यत्र 

‘अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा’ इत्स्यनेन रोीः पूवतवर्ततनीः वणतस्य आकारस्य 

अनुनािसकादशे,े  अनुबन्ध – लोपे च सित ‘काुँ र् + कान’् इित िस्थतौ 

‘खरवसानयोर्तवसजतनीयीः’  इत्स्यनेन रेफस्य स्थाने िवसगे आदशेे कृते 

सित ‘काीः + कान’् इत्स्यत्र ‘सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यीः’ इत्स्यनेन कानीः 

िवसगतस्य स्थाने सकारादशेीः भूत्स्वा ‘काुँस्कान’् इित प्रयोगीः जायते । 

कानाम्रोिडत े(८. ३. १२) 
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यथा – कांस्कान्  

‘कान् + कान’् इत्स्यत्र ‘तस्य परम्रोिडमतम्’ इत्स्यनेन आम्रोिडतसंज्ञायां  

सत्स्यां ‘कानाम्रोिडते’ इत्स्यनेन नकारस्य ‘रु’ – आदशेे सित ‘का 

रु+कान’् इत्स्यत्र ‘अत्रानुनािसकीः पूवतस्य तु वा’ इत्स्यनेन यदा आकारस्य 

अनुनािसकीः आदशेीः {वैकिल्पकीः} न भवित तदा ‘अनुनािसकात् 

परोऽनुस्वारीः’ इत्स्यनेन रोीः पूवतवर्ततनीः वणतस्य आकारस्य 

अनुस्वारागमे सित ‘कां र्+कान’् इह ‘खरवसानयोर्तवसजतनीयीः’ 

इत्स्यनेन रेफस्य िवसगातदशेीः, ‘सम्पुङ्कानां सो वक्तव्यीः’ इत्स्यनेन च 

िवसगतस्य सकारादशेीः भूत्स्वा ‘कांस्कान’् इित प्रयोगीः जायते । 

कानाम्रोिडत े(८. ३. १२) 



23 व्योमससं्कृतपाठशाला - लघसुसद्धान्तकौमदुी  

तुगागमसिन्धीः - छे  च (६.१.७१) 

  (छे ७.१ च – अ.) 

ह्रस्वस्य  छे  तुक् । िशवच्छाया । 

व्याख्या – 

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – छे, च इित ।  

अत्र ह्रस्वस्य िपित कृित तुक् इित सूत्रात् तुक् इित अनुवततते । 

छे – सप्तमी = छ्कारे ऩरे 

तुक् – प्रथमा = तुगागम् स्यात ्

सिंहहतायाम ्
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तुगागमसिन्धीः - छे  च (६.१.७१) 

 

एवं सित छकारे परतीः ह्रस्वस्व तुक् इित आगमीः भवित इित सूत्राथतीः ।  

 ‘आद्यन्तौ टककतौ’ इित पररभाषया ककत्त्वात् ‘तुक्’ इित आगमीः 

ह्रस्वस्य अन्तावयवीः भवित । 
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यथा – 

िशवच्छाया 

‘िशव + छाया’  इत्स्यत्र ‘छे च’ इत्स्यनेन छकारे परतीः ह्रस्वस्य अकारस्य 

‘तुक्’ इित आगमीः भूत्स्वा अनुबन्धलोपे सित ‘िशव त् + छाया’ 

इत्स्यवस्थायां ‘झलां जशोऽन्ते’ इत्स्यनेन पदान्ते झलीः {तकारस्य} जश् 

{दकारीः} आदशेीः, तदनन्तरं ‘स्तोीः श्चुना श्चुीः’ इत्स्यनेन श्चुत्स्वे दकारस्य 

जकारीः आदशेीः, ‘खरर च’ इत्स्यनेन खरर छकारे परतीः चत्स्वे जकारस्य 

चकारीः आदशेीः च भूत्स्वा ‘िशवच्छाया’ इित प्रयोगीः जायते । 

छे  च (६.१.७१) 
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पदान्ताद्वा (६. १. ७४) 

 
 (पदान्तात् ५.१,  वा – अ) 

दीघातत्स्पदान्ताच्छे तुग् वा । यथा लक्ष्मीच्छाया, लक्ष्मीछाया । 

 

व्याख्या – 

एतद ् िविधसूत्रम् अिस्त ।  

अिस्मन् सूत्रे पदद्वयं वततते – पदान्ताद ्वा इित । 
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पदान्ताद्वा (६. १. ७४) 

 
व्याख्या – 

अत्रािप ‘ह्रस्वस्य िपित कृित तुक्’ इित सूत्रात् ‘तुक्’ इित 

अनुवततते तथा दीघातत् इित सूत्रात् दीघातत् इित अनुवततते ।  

एवं सित छकारे परतीः पदान्त – दीघतस्य िवकल्पेन तुक् इित 

आगमीः भवित इित सूत्राथतीः ।  

आद्यन्तौ टककतौ इित ररभाषया ‘तुक्’ इित आगमीः ककत्त्वात् 

अन्तावयवीः भवित । 
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  यथा – लक्ष्मीच्छाया 

‘लक्ष्मी + छाया’ इत्स्यत्र ‘सुििङन्तं पदम’् इत्स्यनेन ‘लक्ष्मी’ इत्स्यस्य 

पदसंज्ञायां सत्स्यां ‘पदान्ताद्वा’  इत्स्यनेन छकारे परतीः पदान्ते दीघतस्य 

िवकल्पेन ‘तुक्’ इित आगमे सित अनुबन्ध – लोपे कृते ‘लक्ष्मी त् + छाया’ 

इित िस्थतौ’ झलां जशोऽन्ते’ इत्स्यनेन पदान्ते झलीः {तकारस्य} स्थाने जश् 

{दकारीः} आदशेीः, तदनन्तरं ‘स्तोीः श्चुना श्चुीः’ इत्स्यनेन श्चुत्स्वे छकारेण योगे 

दकारस्य जकारीः आदशेीः भूत्स्वा ‘लक्ष्मी – ज् + छाया’ इित प्रािे ‘खरर च’ 

इत्स्यनेन खरर {छकारे} परतीः पूवतवर्ततनीः झलीः {जकारस्य} चत्स्वे चकारीः 

आदशेीः भूत्स्वा ‘लक्ष्मीच्छाया’ इित प्रयोगीः जायते । 

पदान्ताद्वा (६. १. ७४) 
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यथा –  

लक्ष्मीछाया 

‘लक्ष्मी + छाया’ इत्स्यत्र यदा ‘पदान्ताद्वा’ इत्स्यनेन पदान्ते दीघातत् 

छकारे परतीः दीघतस्य वैकिल्पकीः ‘तुक्’ इित आगमीः न भवित तदा 

‘लक्ष्मीछाया’ इत्स्येव प्रयोगीः जायते । 

पदान्ताद्वा (६. १. ७४) 
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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) 

  सिच्चत् 

शार्तङ्गन् + जय = शार्तङ्गञ्जय 
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ऩुिंस ्– उणाहदप्रत्ययाधत् । उणादीतन व्युत्ऩधनातन इतत ऩऺे, 
ऩातत इतत ऩुमान ्।  

ऩा डुिंसनु ् (’ऩातेडुुंसुिँन’् इतत सतू्रेण डुिंसनु-्प्रत्यय्) 
ऩा उिंस ्  (’चुटू’ इतत डकारस्य, ’उऩदेशेऽजनुनाससक इत’् इतत 
सकारोत्तर-उकारस्य, ’हऱधत्यम’् इतत नकारस्य च इत्सिंऻा, 
तस्य ऱोऩ्) 
ऩ ्  उिंस ् (’टे्’ इतत हटऱोऩ्) 
ऩुिंस ्

 


