
प्रणिपत्य जगन्नाथं वनासुदेवं सननातनम ् 
गिनाणिप ंणगरनां देवी ंणिकनां वक््य े्यथनामणत  १
अथ वि्णसमनाम्ना्य उच्यत े्यनाजुषोऽत्र त ु 
आणदतो नवविना्णाः स्याुः समनाननाकरकना इह  २
ह्रसवदीर्घे सविघे सतो द्दे् ेन प्ुतपवू्णकम ् 
सवरनााःषोडि तस्यनादौ िषेो व्यञ्जनसंज्ञकनााः  ३ 
सपिना्णाः स्यवु्य्णञ्जनषेवनादनााः पञ्चणवंिणतरीणरतनााः   
परनाश्चतस्रसतवनतसथनााः षडूषमनािसतताः परे  ४
सपिना्णननामनानुपवू्यघेि वगना्णाः स्याुः पञ्चपञ्च च  
प्रथमनादनााः क्रमनातसंज्ञना उत्तमाः पञ्चमस्य त ु ५
णवसगगोषमणद्ती्यनााः स्यरुर्ोषनााः प्रथमना न हाः  
र्ोषवनान ्व्यञ्जनिषेाः प्यना्णन्यध्यणिणवप्रणत  ६
प्रनावोपते्यपुसगना्णाः स्याुः वि्णाः कनारोत्तरो िवेत ् 
विना्णख्यना तद् व्यञ्जननाननां स्यनादकनारव्यवेतकाः  ७
णवसज्णनी्यनानुसवनारोपधमनानी्यनाश्च ननात्र च  
णजह्नामू्ी्यननाणसक्यनाश्चचैवचैषनां रस्य रेफकाः   ८
विगोत्तरस्त्र्यनािनां स्यनाद्ध्रसवोऽकनारो ह्नां िवेत ् 
ऋकनारलकनारकौ ह्रसवनावनुसवनारोऽणददुत्तथना  ९
वगगोत्तरसत ुवगना्णख्यना प्रथमो िवतीत्यणप 

इणत पणरिनाषना 

अथ वक््य ेवि्णसनारितूवि्णक्रमस्य च  १०
िुद्धवि्णक्रमनादीननां चतिुना्णमणप ्किम ् 
तत्रनादौ वि्णसनारस्य प्रकनाराः सम्यगुच्यत े ११
धवणनाः सथनानं च करिं प्र्यत्ो देवतना तताः  
जनाणतरङं् वि्णसंज्ञना व्यञ्जननाननां णविी्यत े १२
अचनामवंे प्रोच्यमनानना धवन्यनादौ च ्यथनाक्रमम ् 
प्र्यत्देव्योम्णध्य ेमनात्रनाकना्ाः प्रकीणत्णताः  १३

पनाणर णिकना
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अचनां ह्नां केव्नाननामङं् न पणरकीत्ण्यते ् 
उदनात्तनाणदसवरनािनां त ुधवन्यनादीन ्पणरवज्ण्यते ् १४
तथनाणप देवतनाजनाणतगुिना रेखनाणददि्णनम ् 
अध्यते्रङ्नादवसथनां च षडजनाणदसवरकनारिम ् १५
सोतपणत्तसथनानकं चचैव सवसंज्ञनां चनानुपवू्य्णिाः  
्य ेिमना्णाः िुद्धविघे त ुिनास्त्रोक्ना इह तनानणप  १६
सं्योज्य तत्र तत्रचैव िणक्रङ्नाणदकनान ्वदेत ् 
व्यञ्जनस्यनाष्टिना िम्णाः सवरस्यचैव तथनाष्टिना  १७
नीचोच्नाणदसवरनािनां त ुदििमना्णाः प्रकीणत्णतनााः  
व्यञ्जनोच्नाणदसं्यकु्सवरस्यचैकस्य वचै पनुाः  १८
षणडवंिणतरीणरतना िमना्णाः क इत्यषे उदनाहृताः  
इमं बुिना वि्णसनारितूवि्णक्रमं णवदुाः  १९

इणत णद्ती्योऽध्यना्याः

अथ िबदस्योद्भवो वना्यिुरीरसमीरिनात ् 
कण्ोरसोश्च सनिनान ेतस्योतपणत्ताः प्रकीणत्णतना  २०
प्रनाणतशु्तकनाणन तस्यनात्र िवत्यतेनाणन पञ्च च  
उराः कण्ाः िीष्णमुखं ननाणसकना्यना णब्द््यम ् २१
ननादस्य संवृत ेकण्े श्नाससत ुणववृत ेसणत  
हकनाराः णक्र्यत ेमध्य ेवि्णप्रकृत्यश्च तनााः  २२
अजर्ोषवतसु ननादोऽनुप्रदनानं िवतीत्यणप  
हकनारो हचतथुघेषु श्नासोऽर्ोषषुे चचैव णह  २३
सि्ूयनान ्प्रथमनान्यषुे ह्तेनानवे णवदुधव्णनीन ् 
ननाणतव्यसतमविघे हनवोषं् ननात्यपुसंहृतम ् २४
उपसंहरतीविघे तना्ौ णजह्नानतरं सणत  
कना्य्ण ओष्ोपसंहनार उविघेऽत्र णविषेकाः  २५
एकनानतरस्य कत्णव्याः प्रकृतनान्नाि्णमध्यकाः 
बसवघेषवनादौ त ुणजह्नाग्रमुपसंहरणत णत्रके  २६
हनूपसंहृततरे स्यनातनामोष्नावकनारवत ् 



[Pāri Śikṣā]
  

पनाणर णिकना
PĀRI ŚIKṢĀ

       

Maharishi University of ManageMent
vedic LiteratUre coLLection

ईषत ्प्रकृष्टनावोष्ौ सत अत्यपुसंहृत ेहनू  २७
जम्भ्यनान ्णजह्नानतरनानतना्भ्यनामुत्तरनान ्सपि्ण्यत्यणप  
एकनारे पवू्णवत ्तना्ौ णजह्नामध्यणमवि्णवत ् २८
ननाणतव्यसत ेहनू ओष्नावोकनारेऽत्यपुसंहृतौ  
करिं सथनानमदेेतो्य्णदचैदौतोाः क्रमिे तत ् २९
ऐकनारौकनार्योरनाणदरकनारनाि्णणमतीणरतम ् 
एकेषनां संवृततरकरिं िवणत सम तत ् ३०
इकनारोऽध्यि्णाः पवू्णस्य िषेाः स्यनादुत्तरस्य उत ् 
अनुननाणसकिमना्णाः स्यरुनुसवनारोनतमना अणप  ३१
अचनां ्यत्रोपसंहनाराः ततसथनानं णक्र्यतऽेत्र त ु 
सवरनािनां करिं णवदनादुपसंहरतीणत ्यत ् ३२
व्यञ्जननाननां त ुततसथनानं सपि्णनं णक्र्यत े्यदना  
करिं तद्ध्नां ज्ञे्ंय सपि्ण्यत्यत्र ्यने त ु ३३
हनूमू् ेकवगघे त ुणजह्नामू्ने वचै तथना  
सपि्ण्यत्यथ तना्ौ चवगघे णजह्नानतरेि त ु ३४
प्रणतवेष्टट्य टवगघे त ुणजह्नाग्रिेचैव मूि्णणन  
दनतमू्षेविोिनाग ेणजह्नाग्रिे तवग्णके  ३५
उत्तरोष्टऽेिरोष्ने पवगघे सपि्ण्यत्यथ  
तना्ौ ्यकनारे वचै णजह्नामध्यनानतना्भ्यनां तथचैव च  ३६
रेफे णजह्नाग्रमध्यने दनतमू्ोत्तरेषु ् े 
ओष्नानतना्भ्यनां वकनारे ततू्तरदनतनाग्रकेषु च  ३७
ऊषमनाि आनुपवू्यघेि सपि्णसथनानषुे पञ्च च  
तषेनां करिमध्ंय त ुणववृतं िवतीह तत ् ३८
कण्ं सथनानं स एवनात्र करिं हणवसग्ण्योाः  
उरस्यतवं हकनारे ततू्तमनानतसथनापरे सणत  ३९
ननाणसक्यना ननाणसकनासथनानना मुखननाणसक्यकनाश्च वना  
सथनान्योगो िवत्यत्र वग्णवच्णेत तषुे त ु ४०

इणत तृती्योऽध्यना्याः
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सवरोषमिनां स्यनाणद्वृताः प्र्यत्सतवकनारमनात्रस्य त ुसंहृततवम ्
त ेसपषृ्टजन्यनााः ख्ुकनाणदमनानतनासतस्यषेदनादनावथ चचे्तिुना्णम ् ४१
वग्णणद्ती्यश्चतरुी्यविगोऽणतसपषृ्टजाः पञ्चणविाः प्र्यत्ाः  
वनायवणनििचूनद्रणदवनाकरनाश्च वेदनाकरनािनामणिदेवतनााः स्याुः  ४२
अवि्णवगना्णणद्यषचैतसमीरना इदचैद् णद्ती्यनेद्रसवणनिसंज्ञनााः  
िौमना उविघेह् ओतृ्तती्यश्चनानद्रना ऋविगो व इ औच्तथु्णाः  ४३
सौ्यना्ण ऌकनारोत्तमिनासतथचैवं पञ्चनािदिना्ण ऋणषणिाः सुगीतनााः  
ब्नाह्नासत ुवग्णप्रथमनााः सवरनाश्च कनात्रनासतथना णद्णत्रतरुी्यविना्णाः  ४४
वचैश्यना ्यकनारनाणदचतसुतथोत्तमनााः िदू्रना अनुसवनारणवसग्ण ऊषमना  

इणत चतथुगोऽध्यना्याः

्यद्ट्यञ्जनं तद्भजत ेसवरनाङं् तदङ्ितंू त ुपरसवरनाङ्म ् ४५
पवू्णसवरनाङं् तववसनानवणत्ण िवेतपरना्यकु्मसंन्यतुो नाः  
्योगनादनुसवनारणवसग्णिक््यो रेफसतवृकनारे परतसतथना स्यनात ् ४६
पवू्णसवरनाङं् न िवेद ऊषमिाः सपिगो ्यणद स्यनाणद्कृणतसतथनाणप  
िणक्ाः परनाङं् प्रच्यनातपरना स्यनात ्तथना िृत ेसत्ृयपरे च रेफाः  ४७
्यत्रनासविणं त ुपरसवरस्यनानतसथोद्ंय व्यञ्जनमङ्मवे  
परे सणत ह्षूमणि वचै परनाङे् सपिगो ्यमनाश्चचैव परसवरनाङ्म ् ४८

इणत पञ्चमोऽध्यना्याः

अचाः सवरनााः सपि्णह्नावर्ोषनानतसथोषमर्ोषव्यञ्जनमुत्तमनादनााः  
तथचैव वग्णप्रथमनाणद ह्रसवदीर््णप्ुतनादना इणत वि्णसंज्ञनााः  ४९

इणत षष्ोऽध्यना्याः

ह्रसवश्च ्यनावणद्णपन ेसविनावनात ्णककीदवी रौणत स एकमनात्राः  
कनाकोऽब्वीत ्तद्णद्गुिं त ुकना्ं णद्मनात्रकाः स्यनातु्त स एव दीर््णाः  
णिखी णत्रमनातं्र वदणत प्ुताः स्यनाद्ध्रसवनाि्णकना्ं नकु्ोऽि्णमनात्रम ् 
उच्स्य िणूमणन्णहतस्य चनाणनिाः सवनारस्य चनद्राः प्रच्यस्य चनाक्ण ाः ५१
नीचो णवरनाडब्नाह्िजनाणतरुच्ाः सवनारसत ुवचैश्याः प्रच्यश्च िदू्राः  
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इणत सप्तमोऽध्यना्याः

सवनारोच्कौ रनाजससनाणतवकौ सताः िृतनानुदनात्तनावणप तनामसौ सताः  
५२

इत्यष्टमोऽध्यना्याः

णवणनणद्णिते्तज्णणनमध्यपव्णण्यचंु् च नीचं त ुकणनणष्कनादौ  
अननाणमकनानत्य ेसवणरतं च णनणद्णिते ्तं मध्यमना्यनााः प्रच्ंय च 
मध्यम े ५३
िके्ि्णवेदत ्सवर उच्यत ेपथृक् तदङु््ीसथनानमुदनात्तकनाणदाः  
सवनारं ्यणद ह्चु्णमवोधव्णकं च ह्ननाणमकनामध्यमकनानत्य्योश्च  ५४
तौ सवनारकमप ेसवणरतनानुदनात्तनावननाणमकनानत्यणदमरेख्योश्च  
उदनात्तनीचौ क्रमिाः प्रदेणिनीमध्यनाद्योणन्णणद्णिदुच्कमप े ५५
तद् व्यञ्जनस्यचैव णवरनामकना् ेन स्यनात ्पथृकसथनानमुप चैणत पवू्णम ् 
गोिनुेकिना्णकृणतदकहसत ेह्ङु्ष्कनाग्रिे णवदि्ण्यजेज्ञाः  ५६
सवरेषु हसत ेच मनश्च दृणषं्ट क्रमनाणन्वेश्यनात्र णन्योज्यते्तत ् 
हसतने वेदं ्य इमं तविीत ेवि्णसवरनाथना्णननुणचनत्यन ्सन ् ५७
स ऋग्यजुाःसनामणिरेव पतूाः तद्ब्ह््ोके सततं मही्यत े 
्यद्नात्रदचैर््य णं दृढतना च ्यना धवनाेः तथनािुतना कण्णब्स्य ्यना च  
एतनाणन कुव्णणनत च िबदमुच्चै्य्णद्ध्रसवतना सना मृदुतना सवरस्य  
्यना णवसतृतना कण्णब्स्य चचैतनााः करनाणि िबदं णनहतं च णनत्यम ् 
५९

इणत नवमोऽध्यना्याः

गनानिनारको मध्यम उच्जनाताः षडजष्णिौ द्ौ णनहतोद्भवौ सताः  
स पञ्चमो िचैवतको णनषनादाः त्र्याःसवरनाश्च सवणरतनात ्त ुजनातनााः  
तत्रनाणप णनत्यो णनहतश्च तऽेत्र कचैप्रो णनपनादसवरहतेवाः स्याुः  
प्रणलिष्टकप्रनाणतहतनाणििनानौ स्यनातनां तथना पञ्चमकनारि ेतौ  ६१
तथनाणनतमसवनारकपनादवृत्तौ स्यनातनां तथना िचैवतहतेिुतूौ  
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गनानिनारकस्यनाप्यथ मध्यकस्य क्रमनादुदनात्तप्रच्यनावणप क्रमनात ् ६२
अथनानुदनात्तौ ्यणद दीर््णह्रसवौ हते ूच षडजष्णि्योाः क्रमिे  ६३
उरश्च कण्ं दिननांश्च तना्ु णजह्नां च ननासनां ्यगुपच् संसपिृन ् 
त्ेभ्यो णह ्यसमनात ्सवर एष जना्यत ेषड्भ्यसतताः षडज इतीह 
चोच्यत े ६४
ननािाेः सकनािनाल्रु्वनात उणतथताः कण्ोत्तमनाङे्न समनाहताः सन ् 
्यसमनान्दत्यनाष्णिवतसनीचसवरेि तसमनादृषिाः समृताः स्यनात ् ६५
गौरुच्वनान ्िनार्यतीणत तनां वचै गनिते्यजना सणेत च रौणत वना स्यनात ् 
गनानिनार एवोपणरिनागजनातप्र्यत्कोच्नाणरतिम्ण्यकु्ाः  ६६
मध्यणसथततवनादणप ततसवरनािनां स मध्यमाः सवनारकनीच्योश्च  
नना्भ्यणुतथतो वना्यरुुराःप्रदेिहृतकण्मूि्णशु्णतमू्केषु  ६७
पञ्चप्रतीकेषु चरंश्च कण्नादुणत्तष्त ेपञ्चम इत्यताः स्यनात ् 
षडजनाणदसप्तसवणप मध्यमतवनात ्कना् ेणपकचै ाः पञच्यत इत्यतो वना  
्यसमनात ्सवरनानतने णविषेतोऽणिसनिी्यत ेसव्य्णत एष िचैवताः  
तनानप्रिनानतवब्नाल््नाटप्रनानत ेस पश्चनाद्ट्यवणतष्तीणत  ६९
अणसमणन्षीदनत्यच इत्यनने णनषनाद इत्यकु्मताः स पश्चनात ् 
व्यनाप्यनावणतष्त्यणख्ं च सणनिप्रदेिमचैिधवणनतलु्यरूपाः  ७०
प्रथममुणदतिबदाः शू््यत ेह्रसवमनात्राः शु्णतणरणत णवदुरेनं सना 
सवरनाङ्प्रिनानना  
णवणवििरतणवणद्भाः प्रोच्यत ेततसवरनािनां सणरगमपिनीणत ह्त्र 
संज्ञना मुनीनद्रचैाः  ७१

इणत दिमोऽध्यना्याः

ज्ञे्योऽनुदनात्तो हृणद मूर््यु्णदनात्ताः स्यनातकि्णमू् ेसवणरतं त ुणवदनात ् 
सव्णप्रतीके प्रच्याः समृताः स्यनात ्सथनानं सवरनािनाणमदमवे ननान्यत ् 
सवनाराः समनाहनार उदनात्त उच्चैाः िवेणद्ध नीचचैरनुदनात्त एव  
त ेसंणहतना्यनां सवणरतनातपरे स्यरेुकोऽथवना द्ौ बहवोऽनुदनात्तनााः  ७३
पदणसथतना ्य ेप्रच्यसवरनातमकं गुिं िजनत्यत्र स उच्कशु्णताः

इत्यकेनादिोऽध्यना्याः 
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 इवि्णकोतो्य्णवकनारिनावे ्याः सव्य्णत ेकचैप्र उदनात्त्योाः स्यनात ् ७४
णसथत ेपदे ्यत्र त ुनीचपवूघेऽप्यपवू्णके वना ्यवपवू्णमकरम ् 
्यतसव्य्णत ेततसवणरतं त ुणनत्य एवेणत णवदनान् ्यथनाक्रमोऽत्र  ७५
ननाननापदसथऽेणप च सनांणहतने ्याः सव्य्णत ेप्रनाणतहताः स उच्चैाः  
्ुप्त ेपथृगितूपदणसथतोच्नात ्परेऽनुदनात्त े्यणद तह््णकनारे  ७६
पवूगोच्कोऽ्ंय सवणरतसवराः स्यनान्नाम्ना िवेतसोऽणिहतश्च पश्चनात ् 
उच्नादुकनारनादनुदनात्तिम्ण उकनार ऊधवघे सणत सणनितोऽत्र  ७७
ऊिनाव एष सवणरतश्च तत्र प्रणलिष्ट इत्यचु्यत एव सणद्भाः  
्यना स्यनातसमनान ेत ुपदे णववृणत्तसतस्यनााः परे ्याः सवणरतश्च ्बिाः  
स पनादवृत्तनाह््य एव ननान्याः एतणद्वृत्तरेणप चनाि्णमनात्राः  
पदे समनान े्य उदनात्तपवू्णसतचैरो अिो व्यञ्जन उत्तराः साः   ७९ 
केप्र ेच णनत्यऽेणतदृढाः प्र्यत्ो दृढोऽणतपवूगोऽणिहत ेप्र्यत्ाः  
प्रणलिष्टके प्रनाणतहत ेच कना्य्णाः सवनारे तथचैवनाणतमृदुाः प्र्यत्ाः  ८०
स्यनातपनादवृत्त ेख्ु सपमृ ेच सवनारे िवेदलपतराः प्र्यत्ाः 

इणत द्नादिोऽध्यना्याः
 

प्रणलिष्टणनत्यनाणिहतनाश्च ्यत्र कचैप्रसतथोच्सवणरतोद्यनााः स्याुः  ८१
तत्र प्रकमप्यनत इम ेणह सनिौ पवू्णसवरनानत ेणनहतं च कु्यना्णत ् 
स कमप एवनात्र ्यथना णह दीर्णं तथोच्रेद्ध्रसवमणप प्रकमप े ८२
कमपो णद्िना सवनार उदनात्तकश्च सवनारनाख्यकमपनाणसतवह संणहतना्यनाम ् 
िनाखनानतरेषवेव उदनात्तकमपनााः पनुणद््णिना तौ ख्ु ह्रसवदीर्घौ  ८३
तस्यनाणदताः स त््यिुमनात्रकना्सवनारसतदनत्य ेणनहतऽेिुमनात्राः  
उच्सतथना स त््यिुमनात्र आदौ तस्यनानत्यिनागऽेप्यिुमनात्रनीचाः  ८४
संमे् न ेचचैव त्योणद््णमनात्राः स एव कमपाः सवणरतोच््योश्च  
कचैप्रस्य कमपसत ुचतणुि्णरनादूदेदचैणद्भरेङोऽणिहतस्य कमपाः  ८५
प्रणलिष्ट ऊतवनातकणथतोऽत्र णनत्याः आतोच्यतऽेसौ कवणचदेङ ओङाः  
एङ्रूपणनत्यौ सत उदनात्तकमपनाणवतथं कृताः कमपणवणनि्ण्यश्च  ८६

इणत कमपणवणनि्ण्यो ननाम त्र्योदिोऽध्यना्याः
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सवरोत्तरोषमण्यणप पवू्णरेफ्कनार्योश्च सवरिणक्संज्ञना  
स्यनादि्णमनात्रना र््योसतदनादनावनत ेसवरनांिनाविुमनात्र्यकु्ौ  ८७
र्ौ त ु्यसमनातसवरपनाद्यकु्ौ तसमनात्त्योश्च सवरिणक्संज्ञना  
पवूनाणंिपनादद््य्यगुर््नतना स्यनातसंवृतनाख्यना हपरे त ुिणक्ाः  ८८
परनांि्यकु्ना िषसषुे िणक्ाः परेषवजनतना णववृतनाणििनानना  
पवू्णसवरनालपतवकणमतवमुतवं त्र्ंय णवसृज्यचैव वदेणद्ध िणक्म ् ८९
करेिुसंज्ञना रह्योश्च ्योग ेसना कणव्णिी स्यनाल्हकनार्योग े 
्योगषे्ण्योह णंसपदेणत णवदनाद्रफेे सणत स्यनाद्धणरिी िसोद््णधवे  ९०
िणक्सत ु्यना रेफसकनार्योग ेतनां हणसतनीणत प्रवदणनत केणचत ् 
स्य िूष्णणमत्यत्र त ु्यना च िणक्ाः स्ंेय सवतनत्रना सवरिणक्रुक्ना  ९१
सना हनाणरतना स्यनाल्ि्योसतथचैव क्रमिे सप्तसवरिक््यसतनााः

इणत चतदु्णिोऽध्यना्याः

उदनाहणरष्य ेसवरिक््यसतनााः क्रमनातकरेणवनाणद च हनाणरतनानतम ् ९२
बणह्ण्य्णजत्यह्णणत गनाह्णपत्ंय करेिुमलहना इणत कणव्णिी स्यनात ् 
सहष्णिना हंसपदना सुवष्ण दि्णश्च पिु्णह्णणरिी च बस्णम ् ९३
तद्बस्णणमत्यतु्तरत्र त ुहणसतनी वना ऋतस्य िूषघेणत तथना सवतनत्रना  
सहस्रवलिनााः ितवलि हनाणरतना एवं च सप्तसवरिक्ट्युदनाहृतनााः  

इणत पञ्चदिोऽध्यना्याः

दीर्ना्णच् ह्रसवनातसवणरतनादननत्यनात ्पथृगिवेद्भणक्रसनांणहतना च  
पथृकसवरं ्यो िजतीह वि्णाः पथृक् च िणक्णन्णहत ेन होधवघे  ९५

इणत षोडिोऽध्यना्याः

अत्रो ि्योश्च सवर्योरसणनिाः णववृणत्तणरत्यचु्यत एव तजज्ञचैाः  
क्रमिे वतसनानुसृणतश्च वतसनानुसनाणरिी पनाकवती णपपीण्कना  ९६
वचैिणेषकना चोि्यदीणर््णकना च स्यनानमध्यमना चचैव सवि्णतना च  
इत्यवेमष्टौ णह णववृणत्तसंज्ञनासतनासनां सवरूप ंख्ु वक््यतऽेत्र  ९७
्यना ह्रसवपवूगोत्तर दीणर््णकना स्यनात ्सना तणह्ण वतसनानुसृणताः समनात्रना  
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ह्रसवोत्तरना ्यत्र त ुदीर््णपवूना्ण वतसनानुसनाणरण्यणप सचैकमनात्रना  ९८
्यस्यना णववृत्तरेुि्यत्र ह्रसवाः पनादोनमनात्रना ख्ु पनाकवत्यना   
क्रमिे पवूगोत्तर्योश्च दीर्घौ सत उच्नीचौ पदकना् एव  ९९
णवसज्णनी्यश्च न ्यत्र दृश्यत े्यस्यनां च सनिौ सवणरतं च ््भ्यत े 
सवि्णितूनावणप तौ िवेतनां सना पनादमनात्रना च णपपीण्कना स्यनात ् 
स्यनातनां णववृत्तरेणप ्यत्र ्यस्यनााः आदनत्योश्चनाप्यसवि्णदीर्घौ  
मध्य ेणवसगगो ्यणद वनाणप मना वना वचैिणेषकना मनाणत्रककना््यकु्ना  
आदनत्योश्चचैव सवि्णदीर्घौ सवरो न सनिनानपदे णवसग्णाः  
एवंगुिना ्यत्र िवणनत ्यस्यनााः  स्यनादेकमनात्रोि्यदीणर््णकना सना १०२ 
सवि्णदीर्ना्णवुि्यत्र ्यस्यना उदनात्तनीचौ िवताः क्रमिे  
्यदणसत चते्तत्र णवसज्णनी्याः सवनारोऽणप सनिौ च समनात्रमध्यमना  
आदौ तथनानत ेच सवि्णदीर्घौ णविज्यमनान ेसणवसज्णनी्याः  
न तत्र जनात ुसवणरतश्च तस्यना वृणत्ताः समनात्रना णह सवि्णदीर्घौ  १०४
्यद्नाणक्मध्य ेतवनुननाणसकाः स्यनात ्तत्रनानुननास्यसत ुसपनादमनात्राः   
सना व्यणक्रप्यत्र सपनादमनात्रना पवूगोक्मवेनात्र च ननाम तस्यनााः  १०५

इणत सप्तदिोऽध्यना्याः

उदनाहणरष्यत्यिुनना णववृत्त्यो वतसनानुसृत्यनाणद सवि्णतनानतम ्  
त आ वहणनत प्रतरनां न आ्याुः स आ्य ुवतसनानुसृणतसत एनम ्१०६
त ेअस्य ्यो वना अ्यथना च वतसनानुसनाणरिी वना इ्यमग्र आसीत ् 
स इज्जनने प्रऽउगं न इनद्रना्यनांहोमुच ेपनाकवती म इनद्राः  १०७ 
वना आणद वना आणह्र्यमनािरि् च ेत ेएनम्भ्यत्र णपपीण्कना स्यनात ्  
१०८
तना एव सो एव तथना च ककीवनां औणि वचैिणेषकसंणज्ञकनााः स्याुः  
वना आप त ेएव तथचैव तस्यना आवृश््यथो ओि्यदीणर््णकना स्यनात ् 
१०९  
िवणनत वना आग्र्यिनाग्रवेदना आदंश्च ्यना आणवणव मध्यमनााः स्याुः   
वना आितना आस च आणप्रणदव्यना आपसत ुतना आहु सवि्णदीर्घीं  

इत्यष्टनादिोऽध्यना्याः
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्यिो ममना चचैव सुमङ््नासु लिोकोपहूतना च तथचैव ्यद्घ्नात ् 
एत ेणह रङ्नााः ख्ु पञ्च तषेनां वक््यनाणम वि्णक्रम्किं तत ् १११ 
रङे् मुख ेव्यनाघ्रुतोपमं स्यनात ्मनात्रनाद््ंय हृज्जणनतं तवननास्यम ् 
अथचैकमनात्रणसतवह कनांस्यर्णटनाननादाः सकमपाः स त ुमूि्णजनाताः
ननाणसक्यरनध्रद््यणनस्रुतोऽनत्य ेस्यनादेकमनात्राः स त ुकनाक्ी स्यनात ् 
सौरनाण्रिकनागोपविूाः सुकण्सवरेि तक्रना३ इणत िनाषत े्यथना ११३ 
तथना समुच्ना्य्ण वदेतसवकना्नाद्रङ्श्च कमपाः ख्ु वि्णत ेसाः

इत्यकेोनणवंिोऽध्यना्याः  

देवना उ तना इम्यमृवना अव सवनां अहं क्े स्याुः ख्ु रङ्दीर्ना्णाः  
एत ेणद्मनात्रनाश्च सपनादमनात्रननाणसक्य्यकु्नाश्च णववृणत्तपवूना्णत ् 
सपनादमनात्रणत्रत्य ेहणद स्यनादेकसततो मूि्णणन चनाि्णमनात्राः  ११५
िवेणद्िषेो मुखननाणसके च व्यके्श्च तस्यना अणप सनािुमनात्राः  

इणत णवंिोऽध्यना्याः

अचपवू्णकं व्यञ्जनमणेत हलपरे सपिगो णद्वि णं ्वकनारपवू्णाः  ११६
परं च हल्यतसवरपवू्णरेफनाद् णद्तवं परे ततसणत वि्णमनात्र े 
णद्वि्णमनाप्ोणत पदनानतवतती ङो नाः सवरोधवगोऽणप च ह्रसवपवू्णाः
्यजुष्यनुसवनार इहनाणप ्यत्र िवेत्तदनादि्णगनाकनार्यकु्ाः  
सरूपिनाणनताःिपरो ्यणद स्यनात ्न स्यनाद्कनारस्य त ुकेव्नाख्याः  
११८
ह्रसवनादनुसवनार इ्यनाद्णद्वि णं ्योग ेपरे तस्य च मनाणत्रकाः स्यनात ् 
्योगनाणदरप्यत्र तथना णद्रुच्यतऽेनुसवनारपवूगोऽप्यथ चनागमाः स्यनात ् 

इत्यकेणवंिोऽध्यना्याः

्यद्ट्यञ्जनं ्यने णनणमत्तकेन णद्वि्णमनाप्ोत्यिुनचैव तने  
पवूना्णगमो ह्त्र िवेद्णद्ती्यचतथु्ण्योश्चचैव ्यथनाक्रमिे  १२०
िनामनाणतितूपेरमोपसग्णपनाथ एषआत्यधूव्णगतनाश्छखीबिजुनााः  
एत ेत्र्यसतत ्प्रथमं तृती्ंय पवूना्णगमं प्रनापु््यरेुव िनाम  १२१
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कवणचतसमनान ेसवर्योसत ुमध्य े्क््यनानुसनारणद्त्ंय ह्ाः स्यनात ् 
पदे णद्ती्यस्य तरुी्यकस्य पवूना्णगमाः स्यनाणद्ध तथचैव ्क््यनात ्१२२
िनात ्तचैणत्तरी्य ेख्ु नस्य ञाः स्यनादनादेि एवनात्र न कना्के ञाः   
हनान्योषमिाः सपि्णपरनातपरसततसपि्णस्य संसथनान इहनागमाः स्यनात ् 
सकृच् वग्णप्रथमाः स चनाणिणनिी्यतऽेत्रनाणिणनिनान उच्यत े 
ङनानत ेपरे सणत तह््णननतनात ्कगौ द्नावणप चनागमौ सताः  १२४
सपिना्णददोषमनाणवकृतरेनुत्तमनात ्स्यनादुत्तमोधवघे सणत चनानुपवू्यना्णत ् 
ननाणसक्यसंज्ञना इह चनागमनााः स्याुः एतनान ््यमनानवे वदणनत केणचत ् 
पदनानतगो व्यनाप्य पदनानतवणत्णणद्ती्यवि णं प्रथमोऽशु्त ेसम  
सषौ परौ चदेपदनानतवणत्णनौ णद्ती्यकतवं प्रथमस्य पिौ  १२६
ह्रसवनातपरो ननाद इह णद्रूपो वि्णक्रम ेतं सकृदुच्रेजज्ञाः  
णद्तवं णनवतघेत ्यदना प्रसक्ौ पवूना्णगमो वनाणप तदुच्यतऽेत्र  १२७
ईदचैद्यो ्यश्च णवसग्णरेफनावूषमना सवरे वना प्रथमोत्तरे च  
सपिघे परे वश्च ्कनार ऊषमसपिगोत्तरसथने िजदे्णद्रूपम ् १२८
परे सवगती्य अनुत्तम ेह् ्णद्तवं सविगोत्तर एव न्ेयनात ् 
सपिगोत्तरश्चदेव्ोत्तरो मसतस्यणेत तषेनामनुननाणसकं च  १२९
दीर्ना्णत ्परोऽनतगो नो वे वना ्यह्योसतथचैव च  
िषसषेवचपरेषवत्र णवसगगो ्यत्र दृश्यत े १३०
वचैकृततं प्रनाकृततवं क्रमनात ्स्यनाणच््ष्ट एव णह  
हकनारनान्िमना ्यत्र दृश्यनत ेपरतसतदना  १३१
ननाणसक्यतवमुरस्यतवं हस्य तत्र णद्रुच्यत े 
णववृणत्तमध्य े्यत्र स्यनाणद्सग्णाः सोऽि्णमनाणत्रकाः  १३२
णवरनामश्चचैकमनात्राः स्यनात्तस्य संज्ञना ्यथनाणवणि  
प्रनाग्यदर्ोषविना्ण्भ्यनां णवसग्णाः कपवग्ण्योाः  १३३
क्रमनातस णजह्नामू्ी्य उपधमनानी्य उच्यत े 
वि्णस्य सवरहीनस्य वनाचकं ननाम उच्यत े १३४
वि्णक्रमस्यनाध्य्यन ेन वदेदन्यसंणज्ञकम ् 

इणत द्नाणवंिोऽध्यना्याः
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िुद्धविघे तवचनामनादौ ्यदचु्नाणदाः प्र्यजु्यत े १३५ 
संणवदनातसवरवि णं तदेतदेवनास्य ्किम ् 
विघे च सवरमनात्रनाङ्वि्णसनारेषु णनत्यिाः  १३६
कनारोत्तरसवरे्भ्योऽवना्णङ् न च संणिाः कदनाचन  
उदनात्तनाणदसवरनात ्पवूणं सवरविघे च मनातृकना  १३७
्यणद ्यजु्यते ननाम्नासौ मनातृकना वि्ण उच्यत े 
तणसमंसत ुमनातृकनात ्पवू्णमचनां संज्ञोच्यत े्यणद  १३८
ह्नामनादनावङ्संज्ञना ननामनान्यस्यनाङ्वि्णकाः  

इणत त्र्योणवंिोऽध्यना्याः

्यत्र ्यत्र व्यञ्जननाननां पौवना्णप्य्णणविनानताः  १३९
्यथनाङ््किं प्रोक्मङ्विघे तथना वदेत ् 
व्यञ्जननाननामङ्विघे तवङं् ितूोत्तरं वदेत ् १४०
हलसंणज्ञकेणत कण्ोक्ट्यना वदेत ्तन्नाम वचै तताः  
आदौ सवरनािनामचसंज्ञना तत्तनमनात्रना वदेत ्तताः  १४१
अथ सवरनानुदनात्तनादीन ्तन्नाम च वदेत ्क्रमनात ् 
व्यञ्जनं ्यदवणसतं तस्य मनात्रना णविी्यत े १४२
्यत्रनानवणसतं तत ्स्यनात ्तनमनात्रना तत्र नषे्यत े 
अनकेवि्णसं्योगो ्यत्रचैकव्यञ्जननातमकाः  १४३
स्यनातपवूना्णङ्ो िवेत ्तत्र पवूना्णङ्नाणद सकृद् वदेत ् 
एकव्यञ्जनसं्योग उि्यनाङ्ो िवेदणद  १४४
पथृगङं् प्र्यञु्जी्यनात ्पौवना्णप्य्णक्रमनात ्तदना  
्यदुकं् केव् ेविघे िनास्त्रनाद् णद्तवनागमनाणदकम ् १४५
तत ्सव्णमङ्विगोक्ौ प्र्यञु्जी्यनादथनाणवणि  १४६

इणत चतणुवणंिोऽध्यना्याः
पनाणर णिकना समनाप्तना 
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