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pANinIya shikShA

પા ણનીય શક્ષા

અથ શક્ષાં પ્રવક્ષ્યા મ પા ણનીયં મતં યથા ।
શાસ્ત્રાનપુવૂ ત દ્વદાદ્યથાેક્તં લાેકવેદયાેઃ॥ ૧॥
પ્ર સદ્ધમિપ શ દાથર્મિવજ્ઞાતમબુ દ્ધ ભઃ ।
પનુવ્યર્ક્તીકિર યા મ વાચ ઉચ્ચારણે િવિધમ્॥ ૨॥
િત્રષ ષ્ટશ્ચતઃુષિટવાર્ વણાર્ઃ શ ભુમતેમતાઃ ।
પ્રાકૃતે સસૃં્કતે ચાિપ વયં પ્રાેક્તાઃ વય ભવુા॥ ૩॥
વરા િવશ તરેકશ્ચ પશાર્નાં પ ચિવશ તઃ ।

યાદયશ્ચ તા હ્યષ્ટાૈ ચ વારશ્ચ યમાઃ તાઃ॥ ૪॥
અનુ વારાે િવસગર્શ્ચꣳક-પાૈ ચાિપ પરા શ્રતાૈ ।
દુઃ ષ્ટાે ચાિપ િવજ્ઞેયાે ૡકારાે લુત અેવ સઃ॥ ૫॥ ॥૧॥
આત્મા બુદ્ યા સમેત્યાથાર્ન્મનાે યુઙ્ક્તે િવવક્ષયા ।
મનઃ કાયા ગ્ માહ ત સઃ પ્રેરય ત મા તમ્॥ ૬॥
મા તૂર સચરન્મ દં્ર જનય ત વરમ્ ।
પ્રાતઃસવનયાેગં તં છ દાે ગાયત્રમા શ્રતમ્॥ ૭॥
ક ઠે મા ય દનયુગં મ યમં ત્રૈષુ્ટભાનુગમ્ ।
તારં તાત યસવનં શીષર્ યં ગતાનુગતમ્॥ ૮॥
સાેદ ણા મૂ યર્ ભહતાે વક્રમાપદ્ય મા તઃ ।
વણાર્ જનયતે તષેાં િવભાગઃ પ ચધા તઃ॥ ૯॥
વરતઃ કાલતઃ સ્થાના પ્રયત્નાદનપુ્રદાનતઃ ।

ઇ ત વણર્િવદઃ પ્રાહુિનપુણં તિન્નબાેધત॥ ૧૦॥ ॥૨॥
ઉદાતાનુદાત્તશ્ચ વિરતશ્ચ વરાસ્ત્રયઃ ।
હ્ર વાે દ ઘર્ઃ લુત ઇ ત કાલતાે િનયમા અ ચ॥ ૧૧॥
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ઉદાત્તે િનષાદગા ધારાવનુદાત્ત ઋષભધવૈતાૈ ।
વિર પ્રભવા હ્યેતે ષડ્જમ યમપ ચમાઃ॥ ૧૨॥

અષ્ટાૈ સ્થાનાિન વણાર્નામુર: ક ઠઃ શર તથા ।
જહ્વામૂલં ચ દ તાશ્ચ ના સકાેષ્ઠાૈ ચ તાલુ ચ॥ ૧૩॥
આેભાવશ્ચ િવ ત્તશ્ચ શષસા રેફ અેવ ચ ।
જહ્વામૂલમપુ મા ચ ગ તરષ્ટિવધાે મણઃ॥ ૧૪॥
યયાેભાવપ્રસમુકારાિદપરં પદમ્ ।
વરા તં તાદશૃં િવદ્યાદ યદ્વ્યક્તમૂ મણઃ॥ ૧૫॥ ॥૩॥

હકારં પ ચમૈયુર્ક્તમ સ્થા ભશ્ચ સયંુતમ્ ।
આૈરસ્યં તં િવ નીયા કઠ્યમાહુરસયંુતમ્॥ ૧૬॥
ક ઠ્યાવહાિવચુયશા તાલવ્યા આેષ્ઠ વપુૂ ।
સ્યુમૂર્ધર્ યા ઋટુરષા દ ત્યા સતુલસાઃ તાઃ॥ ૧૭॥
જહ્વામૂલે તુ કુઃ પ્રાેક્તાે દ ત્યાેષ્ઠાે વઃ તાે બુધૈઃ ।
અેઅૈ તુ ક ઠતાલવ્યા આેઆૈ તુ ક ઠાેષ્ઠ ૈ તાૈ॥ ૧૮॥
અધર્માત્રા તુ ક ઠ્યા સ્યાદેકારૈકારયાેભર્વેત્ ।
આેકારાૈકારયાેમાર્ત્રા તયાેિવ તસં તમ્॥ ૧૯॥
સં તં માિત્રકં જ્ઞેયં િવ તં તુ દ્વમાિત્રકમ્ ।
ઘાષેા વા સઋંતાઃ સવ અઘાષેા િવ તઃ તાઃ॥ ૨૦॥ ॥૪॥
વરાણામૂ મણાં ચવૈ િવ તં કરણં તમ્ ।

તે યાેઽિપ િવ તાવેઙાૈ તા યામૈચાે તથવૈ ચ॥ ૨૧॥
અનુ વાર યમાનાં ચ ના સકા સ્થાનમુચ્યતે ।
અયાેગવાહા િવજ્ઞેયા આશ્રયસ્થાનભા ગનઃ॥ ૨૨॥
અલાબુવીણાિનઘાષાે દ તમૂલ્ય વરાનનુ ।
અનુ વાર તુ કતર્વ્યાે િનત્યમ્ હાેઃ શષસષેુ ચ॥ ૨૩॥
અનુ વારે િવ ત્યાં તુ િવરામે ચાક્ષરદ્વયે ।
દ્વરાે ઠ્યાૈ તુ િવગ્ હ્ણ યાદ્યત્રાેકારવકારયાેઃ॥ ૨૪॥
વ્યાઘ્રી યથા હરે પુત્રા દ તા યાં ન તુ પીડયેત્ ।
ભીતા પતનભેદા યાં તદ્વદ્વણાર્ પ્રયાજેયેત્॥ ૨૫॥ ॥૫॥
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યથા સાૈરા ષ્ટ્રકા નાર તક્રꣳ ઇત્ય ભભાષતે ।
અેવમ્ રઙ્ગાઃ પ્રયાેક્તવ્યાઃ ખે અરાꣳ ઇવ ખેદયા॥ ૨૬॥
રઙ્ગવણ પ્રયુ રન્નાે ગ્રસે પૂવર્મક્ષરમ્ ।
દ ઘર્ વરં પ્રયુ યા પશ્ચાન્ના સક્યમાચરેત્॥ ૨૭॥
હૃદયે ચૈકમાત્ર વધર્માત્ર તુ મૂધર્િન ।
ના સકાયાં તથાધ ચ રઙ્ગસ્યવૈં દ્વમાત્રતા॥ ૨૮॥
હૃદયાદુ કરે તષ્ઠ કાંસ્યને સમનુ વરમ્ ।
માદર્વં ચ દ્વમાત્રં ચ જઘ વાꣳ ઇ ત િનદશર્નમ્॥ ૨૯॥
મ યે તુ ક પયે ક પમુભાૈ પાશ્વા સમાૈ ભવેત્ ।
સરઙ્ગં ક પયે ક પં રથીવે ત િનદશર્નમ્॥ ૩૦॥
અેવં વણાર્ઃ પ્રયાેક્તવ્યા નાવ્યક્તા ન ચ પીિડતાઃ ।
સ યગ્વણર્પ્રયાેગને બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૩૧॥ ॥૬॥
ગીતી શીઘ્રી શરઃક પી તથા લ ખતપાથકઃ ।
અનથર્જ્ઞાેઽ પક ઠશ્ચ ષડતેે પાઠકાધમાઃ॥ ૩૨॥
માધુયર્મક્ષરવ્ય ક્તઃ પદચ્છેદ તુ સુ વરઃ ।
ધૈય લયસમથ ચ ષડતેે પાઠકા ગુણાઃ॥ ૩૩॥
શિઙ્કતં ભીતમુ કૃષ્ટમવ્યક્તમનનુા સકમ્ ।
કાક વરં શર સ ગતં તથ સ્થાનિવવ જતમ્॥ ૩૪॥
ઉપાંશુ દષં્ટ વિરતં િનર તં િવલ બતં ગદ્ગિદતં પ્રગીતમ્ ।
િન પીિડતં ગ્ર તપદાક્ષરં ચ વદેન્ન ન દ નં ન તુ સાનનુાસ્યમ્॥ ૩૫॥
પ્રાતઃ પઠેિન્નત્યમુરઃ સ્થતને વરેણ શાદૂર્લ તાપેમને ।
મ ય દને ક ઠગતને ચવૈ ચક્રાહ્વસઙૂ્ક જતસિન્નભને॥ ૩૬॥
તારં તુ િવદ્યા સવનં તીયં શરાેગતં તચ્ચ સદા પ્રયાજે્યમ્ ।
મયૂરહંસા ય ત વરાણાં તુલ્યને નાદેન શરઃ સ્થતને॥ ૩૭॥ ॥૭॥
અચાેઽ ષ્ટા ગણ વીષન્નમ ષ્ટા શલઃ તાઃ ।
શષેાઃ ષ્ટા હલઃ પ્રાેક્તાિનબાેચાનપુ્રદાનતઃ॥ ૩૮॥
ઞમાનેનુા સકા નહ્ર ાે નાિદનાે હઝષઃ તાઃ ।
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ઈષન્નાદા યણાે જશ્ચ શ્વા સન તુ ખફાદયઃ॥ ૩૯॥
ઈષ છ્વાસાંશ્ચરાે િવદ્યાદ્ગાેધાર્મૈત પ્રચક્ષતે ।
દાક્ષીપતુ્રઃ પા ણિનના યનેેદં વ્યાિપતં ભવુઃ॥ ૪૦॥
છ દઃ પાદાૈ તુ વેદસ્ય હ તઃ ક પાેઽથ પઠ્યતે ।
જ્યાે તષામયનં ચ િન ક્તં શ્રાતે્રમુચ્યતે॥ ૪૧॥
શક્ષા પ્રાણં તુ વેદસ્ય મખંુ વ્યાકરણં તમ્ ।
ત મા સાઙ્ગમધીત્યેવ બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૪૨॥ ॥૮॥
ઉદાત્તમાખ્યા ત ષાેઽઙ્ગુલીનાં પ્રદે શનીમૂલિનિવષ્ટમૂધાર્ ।
ઉપા તમ યે વિરતં તં ચ કિન ષ્ઠકાયામનુદાત્તમવે ।૪૩॥
ઉદાત્તં પ્રદે શની ં િવદ્યા પ્રચયાે મ યતાેઙ્ગુલીમ્ ।
િનહતં તુ કિન ષ્ઠક્યાં વિરતાપેકિન ષ્ઠકામ્॥ ૪૪॥
અ તાેદાત્તમાદ્યુદત્તમુદાત્તમનુદાતં નીચ વિરતમ્ ।
મ યાેદાત્તં વિરતં દ્વ્યુદાત્તં યુદાત્ત મ ત નવપદશ યા॥ ૪૫॥
અ ગ્ ઃ બાેમઃ પ્રવાે વીય હિવષં વ ર્હ પ તિર દ્રા હ પતી ।
અ ગ્ િરત્ય તાેદાત્તં સાેમ ઇત્યાદ્યુદતં્ત પ્રેત્યુદાતં્ત દ ઘ નીચ વિરતમ્॥ ૪૬॥
હિવષાં મ યાેદાત્તં વિર ત વિરતં હ પ તિર ત ।
દ્વ્યુદાત્ત મ દ્રા હ પતી ઇ ત ત્રુદાત્તમ્॥ ૪૭॥
અનુદાત્તાે હૃિદ જ્ઞેયાે મૂ યુર્દાત્ત ઉદાહૃતઃ ।
વિરતઃ કણર્મૂલીયઃ સવાર્સ્યે પ્રચયઃ તઃ॥ ૪૮॥ ॥૯॥

ચાષ તુ વદતે મારાં દ્વમાત્રાે ચવૈ વાયસઃ ।
શખી રાૈ ત િત્રમાત્ર તુ નકુલ વધર્માત્રકઃ॥ ૪૯॥
કુતીથાર્દાગતં દગ્ધમપવણ ચ ભ ક્ષતમ્ ।
ન તસ્ય પઠે માેક્ષાેઽ ત પાપાહર્િરવ િક બષાત્॥ ૫૦॥
સુ તથર્દાગતં વ્યક્તં વા ા યં સવુ્યવ સ્થતમ્ ।
સુ વરેણ સવુકે્રણ પ્રયુક્તં બ્રહ્મ રાજતે॥ ૫૧॥
મ ત્રાે હીનઃ વરતાે વણર્તાે વા મ યાપ્રયુક્તાે ન તદથર્માહ ।
સ વગ્વ ે યજમાનં િહન ત યથે દ્રશત્રુઃ વરતાેઽપરાધાત્॥ ૫૨॥
અનક્ષરં હતાયુ યં િવ વરં વ્યાિધપીિડતમ્ ।
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અક્ષતા શસ્ત્ર પેણ વજં્ર પત ત મ તકે॥ ૫૩॥
હ તહીનં તુ યાેઽધીતે વરવણર્િવવ જતમ્ ।
ઋગ્યજુઃસામ ભદર્ગ્ધાે િવયાેિનમિધગચ્છ ત॥ ૫૪॥
હ તને વેદં યાેઽધીતે વરવણાર્થસયંુતમ્ ।
ઋગ્યજુઃસામ ભઃ પૂતાે બ્રહ્મલાેકે મહીયતે॥ ૫૫॥ ॥૧૦॥
શઙ્કરઃ શઙ્કર ં પ્રાદાદ્દાક્ષીપતુ્રાયધીમતે ।
વાઙ્મયે યઃ સમાહૃત્ય દેવી ં વાચ મ ત સ્થ તઃ॥ ૫૬॥
યનેાક્ષરસમા ાયમિધગ ય મહેશ્વરાત્ ।
કૃ નં વ્યાકરણં પ્રાેક્તં ત મૈ પા ણનયે નમઃ॥ ૫૭॥
યને ધાૈતા ગરઃ પુંસાં િવમલૈઃ શ દવાિર ભઃ ।
તમશ્ચાજ્ઞાનજં ભન્નં ત મૈ પા ણનયે નમઃ॥ ૫૮॥
અજ્ઞાના ધસ્ય લાેકસ્ય જ્ઞાના જનશલાકયા ।
ચ ન્મી લતં યને ત મૈ પા ણનયે નમઃ॥ ૫૯॥
િત્રનયનમ ભમખુિનઃ તા મમાં

ય ઇહ પઠે પ્રયતશ્ચ સદા દ્વજઃ ।
સ ભવ ત ધનધા યપશપુતુ્રક તમા-

નતુલં ચ સખંુ સમશ્નુતે િદવી ત િદવી ત॥ ૬૦॥ ॥ ૧૧॥
અથ શક્ષામાત્માેદાત્તશ્ચ હકારં વરાણાં યથા
ગીત્યચાેઽ ષ્ટાેદાત્તં ચાષ તુ શઙ્કર અેકાદશ॥
॥ ઇ ત વેદાઙ્ગના સકા અથવા પા ણનીય શક્ષા સમાપ્તા॥
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