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पु�रा� �क्षतिःशला� ना�म का�तिः��� सर्व�काला�श�ला� आस���। �त्र महा�ना� आ��यं� उपुर्वर्षः� तिःशष्यं�ना� अध्यं�पुयंना� आस���। 
तिःशष्यं%ष्र्वन्यं�म दा�क्ष�पु�त्र पु�तिः'तिःना।

പണ്ട് തക്ഷശില എന്നു പേപരുളള ഒരു സര്വ്വകലാശാല ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ� മഹാനായ ആചാര്യന്
ഉപവര്ഷന് ശിഷ്യന്മാടെര പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു.ശിഷ്യരില് ഒരാളായിരുന്നു ദാക്ഷീപുത്രനായ പാണിനി.



  

सर्व( स��र्थ्याःयं* "म,ढधीः� पु�तिः'तिःना, म,ढधीः� पु�तिः'तिःना "इत्यं%र्व� पुरा�म2श्यं पु�तिः'तिःना� 
पुतिःराहासतिःन्� स्म।

എല്ലാ സഹപാഠികളും" മന്ദബുദ്ധിയായ പാണിനി , മന്ദബുദ്ധി
യായ പാണിനി" എന്നിപ്രകാരം പരാമര്ശിച്്ച പാണിനിടെയ 

പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

           अ��र्व दा�तिः5� स एर्वमतिः�न्�यं�� -"का� � तिःकामतिःपु ना�र्वगच्छा�तिःम ?
बहा� प्रयंत्नं� का2 त्र्व�तिःपु तिःकामतिःपु  फला� ना लाब्धीःम�। 

അത്യധികം ദുഃഖിതനായ അവന് ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു- 
എന്തുകകാണ്ടാണ് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തത്  വളകര
യധികം പ്രയത്നിച്ചിട്ടും ഒരു ഫലവും ലഭിക്കുന്നില്ല.



  

         
           अहामतिःपु दा,रा�दा� अन्यं इर्व पुठना�र्थ�म� ए��� ��र्थ�म�ग�
तिःस्म। इ�रा% 

           ��  पु�तिःठ��तिःना का�यं*ण्यंर्वगच्छातिःन्� प्रश्ना�ना�म�त्तरा�तिः' दादातिः� �। तिःकामहा� 
             म,ढस्स्यं�म� ? तिःका�  का��व्यंम� ?का
ऽतिःपु म�गG ना दा2श्यं�% ? ग2हा� प्रतिः�गच्छा�तिःम "एर्व�

तिःर्वतिः�न्त्यं स कामतिःपु तिःकामतिःपु ना
क्त्र्व� �� ग2हामगच्छा��।
      ഞാനാകടെ7 ദൂടെര നിന്നും മറ്റുളളവടെരപേപ്പാടെല പഠിക്കുന്നതിനായി 

ഈ പുണ്യസ്ഥലത്്ത (ഗുരുകുലത്തില്)എത്തിയിരിക്കുന്നു.മറ്റുളളവരാകടെ7 
      പഠിക്കുകയും കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുകയും പേചാദ്യങ്ങള്ക്്ക
     ഉത്തരം നല്കുകയും ടെചയ്യുന്നു.ഞാടെനാരു വിഢ്ഢിയാപേണാ ?

എന്തുടെചയ്യും ? ഒരു മാര്ഗ്ഗവുംകാണുന്നില്ല?വീ7ിപേലക്്ക 
തിരിച്ചുപേപാകാം" ഇപ്രകാരം 

ചിന്തിച്ചി7്  അവന് ആപേരാടും ഒന്നും പറയാടെത 
അവിടെ�നിന്ന് വീ7ിപേലക്കു തിരിച്ചുപേപായി. 



  

पुदाच्छा%दापुदाच्छा%दा
                               तिःशष्यं%ष्र्वन्यं�म    =    तिःशष्यं%र्षः�  + अन्यं�म
                                       इत्यं%र्वम�     =     इतिः�  +  एर्वम�
                                एर्वमतिः�न्�यं��    =    एर्वम�  +  अतिः�न्�यं��
                                  ना�र्वगच्छा�तिःम    =     ना  +  अर्वगच्छा�तिःम
                                       का2 त्र्व�तिःपु     =    का2 त्र्व�  +  अतिःपु
                                       अहामतिःपु     =    अहाम�  +  अतिःपु
                             ��र्थ�म�ग�
ऽतिःस्म    =    ��र्थ�म�   +  आग� + अतिःस्म
                           का�यं*ण्यंर्वगच्छातिःन्�    =    का�यं*तिः'    +  अर्वगच्छातिःन्�
                                    म,ढस्स्यं�म�     =     म,ढ  +   स्यं�म�
                                          का
ऽतिःपु     =    का  +   अतिःपु
                                         म�गG ना     =    म�ग�  +  ना
                                         ना
क्त्र्व�     =    ना  +   उक्त्र्व� ।



  

M�്
कातिः�पुयंतिःदाना�नान्�रा� स म�त्र� दा�क्ष्यं� स�का�  जलाम�हा��M नादा�मगच्छा��।

 दाNतिःनाकाक्रम इर्व म��� का� म्भे% जला� पु,रातिःयंत्र्व� �टग�% तिःशला��ला% न्यंस्यंतिः� स्म। स� पु�त्रम%र्वम� अर्वदा��।
കുറച്ചുദിവസങ്ങള്ക്കുപേശഷം അവന് അമ്മയായ ദാക്ഷിപേയാടെ�ാപ്പം ജലടെമടുക്കുന്നതിന് നദിയിപേലക്ക് 
പേപായി.ദിവസവുടെമന്നപേപ്പാടെല മാതാവ് കു�ത്തില് ജലം നിറച്്ച തീരത്തുളള ശിലയില് ടെവച്ചു.അവള്

 പുത്രപേനാ�് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു.



  



  

पुदाच्छा%दापुदाच्छा%दा
    जलाम�हा���म�   =   जलाम� +  आहा���म�
   नादा�मगच्छा��  =   नादा�म�  +  अगच्छा��
 दाNतिःनाकाक्रम इर्व  =  दाNतिःनाकाक्रम +  इर्व
        पु�त्रम%र्वम�  =   पु�त्रम�   +  एर्वम�
    तिःशला�यं�मतिःपु  =  तिःशला�यं�म�   +  अतिःपु
पुतिःरा'�म
 भेर्वतिः�  =  पुतिःरा'�म  +  भेर्वतिः�
        काष्टे%यंम�  =  काष्टे�  +   इयंम�
        प्रश्ना
ऽयंम�  =  प्रश्ना  +  अयंम�
     �पुश्चतिःरा��म�   =  �पु  +  �तिःरा��म� ।



  

�दा�क्�� नातिःन्दाका% श्वरा%' स्र्वका�यंका�तिःराका�यं�म� -
"ना2त्त�र्वस�ना% नाटरा�जरा�ज
 नाना�दा ढक्कांW नार्वपुञ्�र्व�राम�।

उद्ध���का�म सनाका�तिःदातिःसद्ध�ना%�तिःZमश( तिःशर्वस,त्रज�लाम�।।"

നന്ദികേകശ്വരനാല്  സ്വന്തം കാരികയില്  ഇപ്രകാരം 
പറയക3ടുന്നു. -

"സനകാദിസിദ്ധന്മാകര ഉയര്ത്തികക്കാണ്ടുവരാന് 
ആഗ്രഹിച്ച് ശിവന് നൃത്തത്തികന്റ അവസാനം 

ഢക്കകകാണ്ട് പതിന്നാലു പ്രാവശ്യം 
ശബ്ദമുണ്ടാക്കി. ഇപ്രകാരം ശിവസൂത്രജാലത്തില് 

വിമര്ശിച്ചിരിക്കുന്നു.”
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एर्व� पु�तिः'तिःना स�स्का2 �व्यं�कारा'श�स्त्र% ना,�नाW प्र'�ला�म�पुस्र्थ�पुयं��। स�घतिःट�स्यं�स्यं स�स्का2 �व्यं�कारा'स्यं 
म,लाभे,��तिःना भेर्वतिःन्� ए��तिःना म�हा%श्वरास,त्र�तिः'। पु�तिः'तिःना स�स्का2 �व्यं�कारा'स्यं म�ख्यं���यं�श्च�भे,��। व्यं�तिःक्रयंन्�% 

अना%ना शब्दा� इतिः� व्यं�कारा'म�। व्यं�कारा'म%र्व शब्दा�ना�श�सनाम�। र्वNतिःदाकास�स्का2 �स्यं �र्थ� लाeतिःकाकास�स्का2 �स्यं � व्यं�कारा'स्यं 
एकात्र सतिःfर्व%श��� पु�तिः'ना�यं� महात्तरामभे,��। अष्टे�ना�म� अध्यं�यं�नाW सम�हा�रा�दास्यं ग्रन्र्थस्यं ना�म अष्टे�ध्यं�यं�तिः� � तिःसद्धम�।

ഇപ്രകാരം പാണിനി സംസ്കൃത വ്യാകരണശാസ്ത്രGത്തില് നൂതന സംരംഭം ഉണ്ടാക്കി. 
സുഘടിതമായ സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തികന്റ മൂലകാരണങ്ങളാണ് ഈ 
മാകേഹശ്വരസൂത്രങ്ങള്. പാണിനി സംസ്കൃതവ്യാകരണത്തികന്റ മുഖ്യാചാര്യനായി 
ഭവിക്കുന്നു. ഇതിനാല് ശബ്ദങ്ങള് സൂക്ഷ്മാംശത്തില് കീറിമുറിച്ച് പരികേശാധിക്കക3ടുന്ന 
ശബ്ദമാണ് വ്യാകരണം. വ്യാകരണം തകന്നയാണ് ശബ്ദാനുശാസനം( അപശബ്ദങ്ങളില് 
നിന്നു ശബ്ദകത്ത കേവര്തിരിച്ചറിയുക). വൈവദികസംസ്കൃതത്തികന്റയും അതുകേപാകല 
ലൗകികസംസ്കൃതത്തികന്റയും വ്യാകരണം ഒരുമിച്ച് സന്നികേവശി3ിച്ചതിലൂകട 
പാണിനീയം മഹത്തരമാകുന്നു. എട്ട് അധ്യായങ്ങള് കൂടികേച്ചർന്നതുകകാണ്ട് ഈ 
ഗ്രന്ഥത്തിന് അഷ്ടാധ്യായി എന്ന നാമം സിദ്ധിച്ചു



  

म�हा%श्वरास,त्र�ण्यं�पुयं�ज्यं पु�तिः'तिःनाना� प्रत्यं�हा�रा� तिःनातिःम���। ए��ना�पुयं�ज्यं स,त्ररूपु%' तिःनायंम� �%ना तिःनाबद्ध�।
३९९५स,त्र�तिः' �त्र र्व��न्�%। ला
का%  सर्व�त्र तिःर्वतिःर्वधीःN भे�र्षः�श�स्त्रज्ञैःN अत्यं�दारापु,र्व�म%र्व पु�तिः'ना�यंप्रर्व2तिःत्त

पुरा�म2श्यं�%। अद्य तिःर्वद्यम�ना%र्षः� सम्पु,'M व्यं�कारा'� भेर्वतिः� पु�तिः'ना�यंम�। एर्व� शब्दा�ह्वयं� ज्यं
तिः� प्रस�यं� पु�तिः'तिःना
भे�र्वना�लाग�मन्धीःका�रामपु�कारा
��।

മാകേഹശ്വരസൂത്രങ്ങള് ഉപകേയാഗിച്ച് പാണിനിയാല് പ്രത്യാഹാരങ്ങള് 
നിർമ്മിക്കക3ട്ടു.ഇവയുപകേയാഗിച്ച് സൂത്രരൂപത്തില് നിയമങ്ങള് ഉണ്ടാക്കി.3995 
സൂത്രങ്ങള് ഇതിലുണ്ട്. കേലാകത്തില് എല്ലായിടത്തും പലതരത്തിലുളള 
ഭാഷാശാസ്ത്രGജ്ഞർ വളകരയധികം ആദരകേവാകടയാണ് പാണിനീയപ്രവൃത്തികയ 
പരാമർശിച്ചത്.ഇന്നുളളതായ ശബ്ദശാസ്ത്രGങ്ങളില്കവച്ച് ഒരു സമ്പൂർണ്ണമായ 
വ്യാകരണമാണ് പാണിനീയം. ഇപ്രകാരം ശബ്ദം എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ കേജ്യാതിസ്സികന 
പ്രസരി3ിച്ചുകകാണ്ട് പാണിനി ഈ ഭൂമുയികല മുഴുവന് അന്ധകാരകത്തയും 
ഇല്ലാതാക്കി. 



  

                                      पुदाच्छा%दा             पुदाच्छा%दा             
                                                                                                                                                                                                                                                    

          
              प्र'�ला�म�पुस्र्थ�पुयं��    =    प्र'�ला�म�   +  उपुस्र्थ�पुयं��

                 म�ख्यं���यं�श्च�भे,��    =    म�ख्यं���यं�  +   �   +  अभे,��

                       महात्तरामभे,��    =    महात्तराम�  +   अभे,��

                     सम�हा�रा�दास्यं    =    सम�हा�रा���  +  अस्यं

                    अष्टे�ध्यं�यं�तिः�    =   अष्टे�ध्यं�यं�  +  इतिः�

                     स,त्र�ण्यं�पुयं�ज्यं   =   स,त्र�तिः'  +  उपुयं�ज्यं

                         ए��ना�पुयं�ज्यं  =   ए��ना�   +   उपुयं�ज्यं

भे�र्वना�लाग�मन्धीःका�रामपु�कारा
��  =    भे�र्वना�लाग�म�   +  अन्धीःका�राम�   +   अपु�कारा
�� 
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