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pANinIya shikShA

पाणनीय शा

अथ शां वयाम पाणनीयं मतं यथा ।
शाानुपूव तदाथाें लाेकवेदयाेः ॥ १॥
समप शदाथमवातमबुभः ।
पुनयकरयाम वाच उारणे वधम् ॥ २॥
िषतःषटवा वणाः शुमतेमताः ।
ाकृते संकृते चाप वयं ाेाः वयुवा ॥ ३॥
वरा वंशितरेक पशानां पवंशितः ।
यादय ृता ाै चवार यमाः ृताः ॥ ४॥
अनुवाराे वसगꣳक-पाै चाप पराताै ।
दःुपृाे चाप वेयाे ॡकाराे ुत एव सः ॥ ५॥ ॥१॥
अाा बुा समेयाथानाे युे ववया ।
मनः कायामाहत सः ेरयित मातम् ॥ ६॥
मातूरसचरं जनयित वरम् ।
ातःसवनयाेगं तं छदाे गायमातम् ॥ ७॥
कठे मायदनयुगं मयमं ैुभानुगम् ।
तारं तातीयसवनं शीषयं जागतानुगतम् ॥ ८॥
साेदणाे मूयभहताे वमाप मातः ।
वणानयते तेषां वभागः पधा ृतः ॥ ९॥
वरतः कालतः थानायादनुदानतः ।
इित वणवदः ािनपुणं तबाेधत ॥ १०॥ ॥२॥
उदातानुदा वरत वरायः ।
वाे दघः ुत इित कालताे िनयमा अच ॥ ११॥
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उदाे िनषादगाधारावनुदा ऋषभधैवताै ।
वरभवा ेते षमयमपमाः ॥ १२॥
अाै थानािन वणानामुर:कठः शरतथा ।
जामूलं च दता नासकाेाै च ताल च ॥ १३॥
अाेभाव ववृ शषसा रेफ एव च ।
जामूलमुपा च गितरवधाेणः ॥ १४॥
ययाेभावसमुकारादपरं पदम् ।
वरातं ताशं वादयमूणः ॥ १५॥ ॥३॥
हकारं पमैयुमथाभ संयुतम् ।
अाैरयं तं वजानीयाकठ मारसंयुतम् ॥ १६॥
कठ ावहावचुयशातालया अाेजावुपू ।
युमूधया ऋटरषा दया सतलसाः ृताः ॥ १७॥
जामूले त कुः ाेाे दयाेाे वः ृताे बुधैः ।
एएे त कठतालया अाेअाै त कठाेजाै ृताै ॥ १८॥
अधमाा त कठ ा यादेकारैकारयाेभवेत् ।
अाेकाराैकारयाेमाा तयाेववृतसंवृतम् ॥ १९॥
संवृतं मािकं ेयं ववृतं त मािकम् ।
घाेषा वा संऋताः सवे अघाेषा ववृतः ृताः ॥ २०॥ ॥४॥
वराणामूणां चैव ववृतं करणं ृतम् ।
तेयाेऽप ववृतावेङाै तायामैचाे तथैव च ॥ २१॥
अनुवार यमानां च नासका थानमुयते ।
अयाेगवाहा वेया अायथानभागनः ॥ २२॥
अलाबुवीणािनघाेषाे दतमूयवराननु ।
अनुवारत कतयाे िनयम् हाेः शषसेषु च ॥ २३॥
अनुवारे ववृयां त वरामे चारये ।
राेाै त वगृयााेकारवकारयाेः ॥ २४॥
याी यथा हरेपुादतायां न त पीडयेत् ।
भीता पतनभेदायां तणायाेजयेत् ॥ २५॥ ॥५॥
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यथा साैराका नार तꣳ इयभभाषते ।
एवम् राः याेयाः खे अराꣳ इव खेदया ॥ २६॥
रवण युीराे सेपूवमरम् ।
दघवरं युीयापाासमाचरेत् ॥ २७॥
दये चैकमावधमात मूधिन ।
नासकायां तथाध च रयैवं माता ॥ २८॥
दयादुकरे ितकांयेन समनुवरम् ।
मादवं च मां च जघवाꣳ इित िनदशनम् ॥ २९॥
मये त कपयेकपमुभाै पााै समाै भवेत् ।
सरं कपयेकपं रथीवेित िनदशनम् ॥ ३०॥
एवं वणाः याेया नाया न च पीडताः ।
सयवणयाेगेन लाेके महीयते ॥ ३१॥ ॥६॥
गीती शीी शरःकपी तथा लखतपाथकः ।
अनथाेऽपकठ षडेते पाठकाधमाः ॥ ३२॥
माधुयमरयः पदछेदत सवरः ।
धैय लयसमथ च षडेते पाठका गुणाः ॥ ३३॥
शतं भीतमुकृमयमनुनासकम् ।
काकवरं शरस गतं तथ थानववजतम् ॥ ३४॥
उपांश दं वरतं िनरतं वलबतं गदतं गीतम् ।
िनपीडतं तपदारं च वदे न दनं न त सानुनायम् ॥ ३५॥
ातः पठेयमुरःथतेन वरेण शादूलताेपमेन ।
मयदने कठगतेन चैव चासू जतसभेन ॥ ३६॥
तारं त वासवनं तृतीयं शराेगतं त सदा याेयम् ।
मयूरहंसायमृतवराणां तयेन नादेन शरःथतेन ॥ ३७॥ ॥७॥
अचाेऽपृा गणवीषमपृा शलः ृताः ।
शेषाः पृा हलः ाेािनबाेचानुदानतः ॥ ३८॥
ञमाेनुनासका नाे नादनाे हझषः ृताः ।
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ईषादा यणाे ज ासनत खफादयः ॥ ३९॥
ईषासांराे वााेधामैतचते ।
दाीपुः पाणिनना येनेदं यापतं भुवः ॥ ४०॥
छदः पादाै त वेदय हतः कपाेऽथ पठ ते ।
याेितषामयनं चिनं ाेमुयते ॥ ४१॥
शा ाणं त वेदय मुखं याकरणं ृतम् ।
तासामधीयेव लाेके महीयते ॥ ४२॥ ॥८॥
उदामायाित वृषाेऽुलनां देशनीमूलिनवमूधा ।
उपातमये वरतं धृतं च किनकायामनुदामेव ।४३॥
उदां देशनीं वाचयाे मयताेुलम् ।
िनहतं त किनां वरताेपकिनकाम् ॥ ४४॥
अताेदामाुदमुदामनुदातं नीचवरतम् ।
मयाेदां वरतं ुदां युदामित नवपदशया ॥ ४५॥
अः बाेमः वाे वीय हवषं वबृहपितराबृहपती ।
अरयताेदां साेम इयाुदं ेयुदां दघ नीचवरतम् ॥ ४६॥
हवषां मयाेदांवरित वरतं बृहपितरित ।
ुदामाबृहपती इित ुदाम् ॥ ४७॥
अनुदााे द ेयाे मूयुदा उदातः ।
वरतः कणमूलयः सवाये चयः ृतः ॥ ४८॥ ॥९॥
चाषत वदते मारां मााे चैव वायसः ।
शखी राैित िमात नकुलवधमाकः ॥ ४९॥
कुतीथादागतं दधमपवण च भतम् ।
न तय पठे माेाेऽत पापाहरव कबषात् ॥ ५०॥
सितथदागतं यं वाायं सयवथतम् ।
सवरेण सवेण युं  राजते ॥ ५१॥
माे हीनः वरताे वणताे वा मयायुाे न तदथमाह ।
स ववाे यजमानं हनत यथेशुः वरताेऽपराधात् ॥ ५२॥
अनरं हतायुयं ववरं याधपीडतम् ।
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अता शपेण वं पतित मतके ॥ ५३॥
हतहीनं त याेऽधीते वरवणववजतम् ।
ऋयजुःसामभदधाे वयाेिनमधगछित ॥ ५४॥
हतेन वेदं याेऽधीते वरवणाथसंयुतम् ।
ऋयजुःसामभः पूताे लाेके महीयते ॥ ५५॥ ॥१०॥
शरः शरं ादााीपुायधीमते ।
वायेयः समाय देवीं वाचमित थितः ॥ ५६॥
येनारसमाायमधगय महेरात् ।
कृं याकरणं ाें तै पाणनये नमः ॥ ५७॥
येन धाैता गरः पुंसां वमलैः शदवारभः ।
तमाानजं भं तै पाणनये नमः ॥ ५८॥
अानाधय लाेकय ानानशलाकया ।
चीलतं येन तै पाणनये नमः ॥ ५९॥
िनयनमभमुखिनःसृताममां

य इह पठेयत सदा जः ।
स भवित धनधायपशपुकितमा-

नतलं च सखं समते दवीित दवीित ॥ ६०॥ ॥ ११॥
अथ शामााेदा हकारं वराणां यथा
गीयचाेऽपृाेदां चाषत शर एकादश ॥
॥ इित वेदानासका अथवा पाणनीयशा समाा ॥
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