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अथ पाणिनीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम पाणिनीयां मतां यथा
िास्तानुपरू्य यं तणविद्ाद्थलोक्ां  ललोकवेदयलोः  

अण्तमः श्लोकः
णरिनयनमुखणनःसृताणममाां 

य इह पठेत्प्रयतः सदा णविजः
स भवणत पिुपरुिकीणततिमान ्

अतलुां च सुखां समशु्त ेणदणव णदवीणत



अथ सवरर्यञ्जन णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

रेफान्नललोप ेणनयत ेप्रणरिताकामयलोः क्रमे
रललोषमलोपणहतलोर्तिसवलो ङनवजयं पणरपन्नगे

अण्तमः श्लोकः
बृसयसय बृहत ्बृहसपणतः ककाराणदः 

पकाराणदश्चकाराणदश्च 
यलो भवणत अ्तसथा यरलवाः 

ककाराणद र्यांजनां वणहः



अथ िमान णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

णवसजतिनीय आकार पवूतिकलो घलोषवत्परः
र्यञ्जनसपक्ृ िसपरलो लुपयत ेसांणहतागमे

अण्तमः श्लोकः
णहमा हवमाना हूयमाना णह्वाना हयाति 
हुवाना हृ्ता हया हते्या वीरहर्याश्च 

हादीयद्रशमानलो णहरणयया णवहलोरिा णहता 
अणनङ्गया्तलो वृषिलो नमसा वाता 

पजति्यापरलो हसताः पञ्चदि



अथ अष्टणवकृणतणववृणतः
प्रथमः श्लोकः

जटामालादण्डरेखारथधवजणिखाघनाः
क्रममाणरित्य णनवृतित्ा णवकारा अष्ट णवरुिताः

अण्तमः श्लोकः
णिखामुकत्वा णवपयतिसय पनुणस्तपदमुच्चरेत ्

णिखाजटा घनः प्रलोक् इत्यष्टटौ णवकृतीः पठेत ्



अथ िणैिरीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

मुद्गललो गालवलो गा्गयतिः िाकलयः िणैिरसतथा
पञ्चतै ेिटौनकाः णिषयाः िाखाभदेप्रवततिकाः

अण्तमः श्लोकः
वेदलो णह वितिसांघातलो वेदलो ब्रह्णेत कीत्यतिते

तसमात्विदेवितिज्लो ब्रह्ललोके महीयते



अथ सवराङु्ि णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

उदात्ाणन्नहतः सवारः सवणरतात्प्रचयलो भवेत ्
उदात्ात्सवणरतात्पवूवो ना्यमापद्त ेसवरम्

अण्तमः श्लोकः
उदात्ाणन्नणहतः सवायतिः सवरलोदात्टौ न चते्परटौ
सवणरतलो यसतथाभतूलो ज्ेयः सप्ाकृतीणसत्वणत



अथ नारदीया णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथातः सवरिास्तािाां सववेषाां वेदणनश्चयम्
उच्चनीचणविषेाणधि सवरा्यत्वां प्रवत्तिते

अण्तमः श्लोकः
एवां विातिः प्रयलोक्र्या नार्यक्ा न च पीण्डताः

समयग ्वितिप्रयलोगने ब्रह्ललोके महीयते



अथ सामवेदीया ललोमिीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

ललोमिीयाां प्रवक्याणम गगातिचायवेि णचण्तताम्
साणभधानाां यथलोक्ाां त ुसवाचायतिवचनां तथा

अण्तमः श्लोकः
एकमारिलो भवेद्ध्रसवलो णविमारिलो दीघति उचयते
पलुतणस्तमारिलो णवज्ेयलो र्यञ्जनां चाधतिमाणरिकम ् 

णवश्वसय तलोदसय काकबलां सवतिमरि चतथुतिन्न वधिति्त 
एताणन वधिति्त ेयथा दश्चरणत रा्द्रणसव्द्रसच्ू

अतपसात्वासूगलोलारात्पत्तीच रहसय े
बणहतिषयातिदीनामपरसवारलो र्यञ्जनललोपलो र्यञ्जनललोपः



अथ सामवेदीया गटौतमीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ रियणस्तांिविव्यञ्जनाणन भवण्त
सपिाति्तसथलोषमािश्चणेत

तरि ककारादयलो मकारा्ताः सपिातिः 
पञ्चणवांिणतश्चत्वारलोऽ्तसथासत े
यरलवाश्चत्वारश्चलोषमािसत े
हिषसाश्चते्यनकेां  र्यञ्जनां 

यरिलोपयुतिपणर सांयकु्ां  तत्सांयलोगसांज्ां भवणत  ।  
इत्यसवरां च पवूतिमक्रम्



अथ णरिणवधः सांयलोगणपण्डलो भवत्ययणसपण्डलो 
दारुणपण्डसतथलोिातिणपण्डश्चणेत 

यमसणहतमयणसपण्डम ्
दारुणपण्डम्तसथयैुतिक्म ्

यमा्तसथवजति्तिूातिणपण्डम्
इत्य्तसथयमसांयलोग ेणविषेलो नलोपलभयत 

इत्यिरीरां यमां णवद्ाद्तसथः णपण्डनायकः



अण्तमः श्लोकः
अथ सप्ाक्रमकेमुदाहृतां मङे् प्राणतिाखय ेणह न णह न 

घुञुघुञ्क्ुङक्क्वाणवणत ङङकषकषवाः
गटौतमनेलोक्ां  न सप्ाक्रात्परः सांयलोगलो भवणत  ।  

एषा सहस्रवत्मातित्मा नानावणततिणवभणूषता 
सांयलोगशृङ्खला नाम सामवेदणनब्धनात ्



अथ भारविाज णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

वृजन ेज उदात्श्चदेकारेि सहलोचयते
सततुां पदां त ुवाकया्त ेप्रचयां पणरकीणततितम्

अण्तमः श्लोकः
यलो जानाणत भारविाजणिक्ामथतिसमण्वताम्
स ब्रह्ललोकमाप्लोणत गृहमधेी गृहां यथा



अथ र्यास णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथसवराणदसांज्ाश्च तत्प्रयलोजनमवे णह
तत्फलञ्च प्रवक्याणम णवदुषाां प्रमुदे यथा

अण्तमः श्लोकः
रिीमत्परब्रह्सुपिूतिणचत्रिीर्यासकणठप्रसृताञ्च णिक्ाम्
एतामणभज्ः प्रयतः पठेद्ससवातिनभीष्टाांश्च समशु्त ेवै



अथ िमभ ुणिक्ा
प्रथमः श्लोकः

काण्डलोऽणनिसांज्लो णवज्ेयश्चतथुतिसतणैत्रीयके
ग्रह इत्याददे प्रश्ः सजलोषा्तलो णवधीयते

अण्तमः श्लोकः
प्रथमसय णवितीयत्वां पवूयं कुववीत पणण्डतः

धूङक्िा दङक्िव इत्यरिापयनुसवारलो णवधीयते



अथ कटौहलीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम कटौहलीयमतानुगाम्
सवराणदणनितियसतरि णक्रयत ेतणन्नबलोधत

अण्तमः श्लोकः
णिक्ाणममाां त ुयलोऽधीत ेवेदतत्वप्रकाणिकाम्

अतलुामशु्त ेकीणत् यं परे ब्रह्णि लीयते



अथ वाणसष्ठ णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

सवरां सवराच्चानुसवाराविव्यञ्जनां र्यञ्जन ेपरे
णविरूपणमषयत ेरेफात ्सवरपवूातित्परञ्च तत ्

अण्तमः श्लोकः
पदमधयानुनाणसकय ेसपिातित्पवूवे तदुत्मः

अ्तसथाभयः परा तच्चते्सवैा्तसथणेत णनितियः



अथ सवतिसांमत णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

सवराद्णवित्वमवाप्लोणत र्यञ्जनां र्यञ्जन ेपरे
सपिवो लकारपवूवो यलो व पवूतिश्च णविरुचयते

अण्तमः श्लोकः
पदक्रमणविषेज्लो वितिक्रमणवचक्िः

सवरमारिाणदभागज्लो गच्देाचायतिसांसदम्



अथ आरणय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

आद्दुात्ाणन  वाकयाणन चकैणवित्याणदसांखयया
णवणवधाणन त ुवृ्दाणन णवसपष्टा्यरि कृत्स्निः

अण्तमः श्लोकः
इत्थां ्यरूणप सकलां सवरवितिजालां 
सवाधयायपञ्चसुमुदे णनगम ेपटूिाम्
आरणयके यणदह णकां चन न ्यरूणप
तदु्णधिमणभिरणखलां सवयमूहनीयम्



अथ णसधिा्त णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

पवूतिणिक्ाः परामृशय प्राणतिाखयां च सवतििः
णसधिा्तणिक्ाां वक्याणम वेदभाषयानुसाणरिीम्

अण्तमः श्लोकः
हीण्डत ेमणहसाांहीणत ण्नाः केचन सांियाः

अन्तसांियाञ््तुे्मन्तः परमशे्वरः



अथ चारायिीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

चारायिीां महाणिक्ाां प्रवक्यामयनुपवूतििः
णनबलोधत बुधजुैतिष्टाां णनत्यां वाङ्मलिा्तये

अण्तमः श्लोकः
य इदां पठत ेणनत्यां यश्चापयाद्ापयदे्णविजम्

असयाथ यं बुधिव्यत ेयलो व ैब्रह्ललोकां  स गच्णत



अथ षलो्डिश्लोकी णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम वाच उच्चारि ेणवणधम्
यथा सांर्यवहारेषु सवयां प्रलोक्ा सवयमभवुा

अण्तमः श्लोकः
णिवा सयाणन्नःसृताां णिक्ाां प्रयतलो यः पठेणदह

परुिकीणततिधनायषुमा्त्सवगवेऽणतसुखमशु्ते



अथ आणपिणल णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

आकािवायपु्रभवः िरीरात ्समुच्चरन ्वकरिमुपणैत नादः
सथाना्तरेषु प्रणवभजयमानलो वितित्वमागच्णत यः स िबदः

अण्तमः श्लोकः
बाह्लो णववारसांवारटौ श्वासनादावघलोषता

घलोषलोऽलपप्रािका चवै महाप्रािः सवरास्तयः
बाह्ां करिमाहुसतान ्विातिनाां वितिवेणदनः



अथ कालणनितिय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

प्राणतिाखयाणदिास्ताणि मया वीक्य यथामणत
वेदतत्वावबलोधाथतिणमह काललो णनरूपयते

अण्तमः श्लोकः
यलो यलो णवरामकालः प्रागृगादटौ समुदीणरतः
अङ्ीकृतसयाधतिमारिां त ुन सलोऽणधक इषयते



अथ पाणर णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथवितिसमाम्ाय उचयत ेयाजुषलोऽरि तु
सवराः सपिातिसतथा्तसथा ऊषमािश्चाथ दणितिताः

णवसगातिनुसवारळाश्चानुनाणसकयाः पञ्चलोणदताः
अण्तमः श्लोकः

यदुक्ां  केवल ेविवे िास्ताद्णवित्वागमाणदकम्
तत्सवतिमङ्विवोक्टौ प्रयञु्जीयाद्थाणवणध



अथ लक्मीका्त णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अचपवूयं हणल हणलविरुक्मणप च सपिवो लवलोधवतिसवराद्
ऊधवातिधातिद् धणल वाणच वा हलणप वानुसवारयकु्ाणदमटौ

विाव्यलो्यसहायतलो्तगनङटौ र्सवात ्परावचपरटौ
विवेिसेतलोऽणप च पवूतिमागमणमतसतयुतिणवितीयटौहलटौ

अण्तमः श्लोकः
ङलोन्तादधयलोः क्रमिे परतससयाताां कगावागमटौ

ङात ्कसयाट्टनतसत ुतश्च सषयलोः सपिातिदनूषमात्मनः
ऊधवतिसथषेवणप चलोत्मषुे च यमानाहुसतथानुत्मान्
नाणसकयां निमयैुतिताद्जुणष हाङ्सयाच्पवूतिसय कः



अथ आरिये णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अचः सवरा इणत प्रलोक्ा र्यञ्जनाणन हलः समृताः
र्सवदीघतिपलुताविवे विवो विाति ऋ ॠ ऌ च

अण्तमः श्लोकः
वेदरूपणवलसत्परात्परां य ेपठण्त णवणधना णविजलोत्माः
त ेणरिवगतिणमह चानुभयू तच्ाश्वतां पदमवापु्यःु परम ् 



अथ आरिये णिक्ा णवितीयलो भागः
प्रथमः श्लोकः

आरियेलोके्षु सूरिषुे णसथतानीङ्गयपदा्यहम्
श्लोकरूपिे वक्याणम सटौकयातिय सुपाणठनाम्

अण्तमः श्लोकः
प्रािाय नलो णवश्वतीना चयमाना अयसमयी
वकैङ्ती सणदतिगृणदमािुमाचणव ह्तवै



अथ आरिये णिक्ा तृतीयलो भागः
प्रथमः श्लोकः

अथ क्रमर्यतु्क्रमिलोत्क्रमाद्तलो जटा भवेदाषतिजसांणधजसवरात ्
णवललोकय णिक्ाणदकमादरात्तःप्रकाशयत ेसा णवदुषाां मुदे मया

अण्तमः श्लोकः
प्रथमसय णवितीयत्वां पवूयं कुववीत पणण्डतः

धूविक्िटौ वि्विक्िषणमत्यरि अनुसवारलो णवधमतितः



अथ यजुणवतिधान णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथातलो म्रिािामनुष्ठानकलपनां 
वणसष्ठाणदणभब्रतिह्णषतिणभरनुणष्ठतमनुर्याखयासयामः

अण्तमः श्लोकः
सवाहा प्रािभेयऽ इणत महार्याहृणतवृत्कमति 

तां ग्राम ेकुयाति्मनसः कामणमणत 
रिीनाम्ा सवातिभयदुयणसणधिः फलणत



अथ कटौणण्ड्य णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अधीत्यसांणहताां पवूयं पदक्रमजटाघनान्
णिक्ाणदिास्ताधययनां कुयातित ्कटौमारसांयतुम ्

अण्तमः श्लोकः
आचायवोपासनाद्लोगात्पसः प्राज्सवेनात ्

णवणवचय कथनात्कालात ्षण्भणवतिद्ाां  प्रपद्ते



अथ कटौणण्ड्य णिक्ा णवितीयलो भागः
प्रथमः श्लोकः

एकरुिणतां कवणचद् णव्द्ात ्कवणचच्च णवणहतां सवरम्
सवरभणक्ः सवत्रिा च र्यञ्जनसयाङ्म्यथा

अण्तमः श्लोकः
णनत्यसवाधयायिीलत्वां दया सत्यां च सांयमः

तने िुणधिमवाप्लोणत देवत्वां चाणधगच्णत



अथ याज्वलकय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथातस्तसैवयतिलक्िां र्याखयासयामः
उदात्श्चानुदात्श्च सवणरतश्च तथवै च

लक्िां वितिणयषयाणम दवैतां सथानमवे च
अण्तमः श्लोकः

यणुक्यकु्ां  वचलो ग्राह्ां न ग्राह्ां गुरुगटौरवात ्
सवतििास्तरहसयां तद्ाज्वलकयने भाणषतम्



अथ वाणसष्ठी णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम वाणसष्ठसय मतां यथा
सवातिनुक्रममुधिृत्य ऋ्गयजुषलोसत ुलक्िम्

अण्तमः श्लोकः
एवां सवातिणि यजूांणष रामाणश्ववसुय्ुगमकाः
अथवा पञ्चणभ्यूतिनाः सांणहतायाां णवभागतः



अथ कात्यायन णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

यदुदात्ात्परां नीचां सवाय यं तत्परतलो न चते ्
उदात्ात्सवणरतां वा सयाद्रि सयात्सवणरतां वदेत ्

अण्तमः श्लोकः
यन्नीचां पदकाल ेतत्सांणहतायाां तथवै च
उक्ां  वा नीचहीनां चणेत्पतृरिविां तभिवेत ्



अथ कात्यायन णिक्ा णवितीयलो भागः
प्रथमः श्लोकः

अथ मासनिबदेभयलो वकारलो णविणवतिभाषया
वलोवाां वावी सांणहतायाां लघुः सयाद् णविः पदेषु वै

अण्तमः श्लोकः
लुप् ेनकारे चाणदरङ्ां  नलोणलणप् त ुणवितीयकम्

रङ्ः सवै णवजानीयान्नकारलो यरि लुपयते
सवरेऽणप परतश्चवै र्यञ्जनऽेत्वनुनाणसकम्



अथ पारािरीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम पारािरमतां यथा
यथा देवेषु णवश्वात्मा यथा तीथवेषु पषुकरम्
तथा पारािरी णिक्ा सवतििास्तषुे गीयते

प्रिवां त ुप्रवक्याणम णतस्रलो मारिाणस्तदवैतम्
अण्तमः श्लोकः

इणत पारािरेिलोक्ां  णवप्रािाां णहतकामयया
णिषयािामुपकाराय परललोकणहताय च



अथ माण्डर्य णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथातः सांप्रवक्याणम णिषयािाां णहतकामयया
माण्डर्यने यथा प्रलोक्ा ओष्ठव्यसांखया समाहृता

अण्तमः श्लोकः
सवाहा प्रािभेयलो बृहसपणतबबतिलने 

ब्रह्ि ेब्रह्हत्याय ैचत्वाणर
ईिा र्वासयां णकलब एकः



अथ अमलोघानण्दनी णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम ह्मलोघान्दकाणरिीम्
यसयाः रिविमारििे सवतिरि णवजयी भवेत ्

अण्तमः श्लोकः
देवमबणहतिरयतिदापलोऽणसत त्वामद्सवणसत नसतथा
मानलो णमरिलो णह र्वक्य्ती क्कारा ययतुासतथा



अथ अमलोघानण्दनी णिक्ा णवितीयलो भागः
प्रथमः श्लोकः

यथाबुधिव्या यजुववेदे सलोमशे्वरप्रसादतः
माधयण्दनसय िाखायामुदाहरिसांयतुा

अण्तमः श्लोकः
लक्यानुसाणरिी ह्षेा कृता वाजसनणेयनाम्

अमलोघान्दसांज्ेयां पजूनीया मनीणषणभः



अथ माधयण्दनीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

म्रिलो हीनःसवरतलो वितितलो वा णमथया प्रयकु्लो न तमथतिमाह
स वा्गवज्लो यजमानां णहनणसत यथे् द्रिरिःु सवरतलोऽपराधात ्

अण्तमः श्लोकः
ईिार्वासयणमत्यरिा्ध्तमलोऽ्यदेवा-
समभणूतणमणलतास्तयलोऽनि ेनय रियलोदि

एवां चतषुषष्टवु्यत्रितां ललोपाः  ।  
एकादिलोत्रमष्टादिितःै सहणेत  



अथ वितिरत्नदीणपका णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

उत्पन्नलो यः सततु ेवांि ेबुणधिमा्कृतणनश्चयः
अमरेि इणत खयातलो भारविाजकुललोविहः

सलोऽहां णिक्ाां प्रवक्याणम प्राणतिाखयानुसाणरिीम्
बालानाां पाठिुधिव्यथयं वितिज्ानाणदहतेवे

अण्तमः श्लोकः
अमरेिकृतामतेाां णिक्ाां यलो धारयते्सुधीः
णवविज्जनसभामधय ेजयां स लभत ेधु्रवम्



अथ केिवीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

पदादटौ परू्वातिहलर्वलोणवितिर्यवोच्चारटौ समपरू्वतियलोश््दणस
अण्तमः श्लोकः

र्सवलोदात्ाणदणभभवेदःै सहसतसवरलक्िम्
णिक्ाणदणभः ष्डङै्श्च णवज्ेयां वेदपाठकैः



अथ मललिमति णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ साधारिणनयमः 
तथा प्राणतिाखय ेमनुः

ब्रह्िः प्रिवां कुयातिदादाव्त ेच सवतिदा
स्रवत्यनलोङृ्तां पवूयं परसताच्च णविीयतिते

अण्तमः श्लोकः
यससुबलोधामपठेणन्नत्यणममाां च सवरप्रणक्रयाम्
हसतपवूायं त ुतसयवै समय्गवेदे गणतभतिवेत ्



अथ सवरभणक्लक्िपणरणिष्ट णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथातः समप्रवक्याणम सवतिलक्िलणक्ताम्
णिक्ाां समासतसतरि सवराांसत्वष्टटौ प्रकीणत्तिताः

अण्तमः श्लोकः
ज्ात्वतै्मानुजलो याणत ब्रह्ललोकां  सनातनम्
इणत कात्यायननेवै पणरणिष्टां कृतां मुदा



अथ मनःसवार णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

मनः सवारां प्रवक्याणम ब्रह्िा णनणमतितां परुा
भगवद्ाज्वलकयने भाणषतांलललोकहतेवे

अण्तमः श्लोकः
अथ चतरुवसान ेह्ाद्नुदात्ाः



अथ अवसानणनितिय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अवसानां त ुवक्याणम यथावदनुपवूतििः
अण्तमः श्लोकः
अथ मरयातिदा



अथ केिवी पद्ाणत्मका णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अनुदात्ादुदात्श्चते्सवणरतलोत्र एव च
हृणच्रःकितिमूलषुे ्यसधेिसतमसांियम ् 

अण्तमः श्लोकः
वाचलो णवरामः कत्तिर्यसतरिषेच्रुणतचलोदनात ्
सांयकु्सय पदाद्सय चाकारसय प्रतीयते
ईषद्ीघतितयलोच्चारः कात्यायनमुनणेगतिरा

आणसतकसय मुनवेयंि ेजातलो दवैज्गलोकुलः
तत्सुतने केिवेन कृता समयक् िुभाणप्नाम्
प्रीत्यथयं सुणधयाां काणरकावली णनममतिला िुभा



अथ लघवमलोघानण्दनी णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

पादादटौ च पदादटौ च सांरयलोगावग्रहषुे च
जः िबद इणत णवज्ेयलो यलोऽ्त्यः स य इणत समृतः

अण्तमः श्लोकः
ज्ात्वा वेदणवनािां त ुसमय्गब्रूयान्न व ैबुधः
आहूय तां णवणवके् व ैतसय धमवो न हीयते



अथ लघुमाधयण्दनीय णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ णिक्ाां प्रवक्याणम माधयण्दनमतांरयथा
षकारसय खकारः सयाटु्टकयलोग ेत ुनलो भवेत ्

अण्तमः श्लोकः
ऋकारः खलु सवतिरि ह्केारसदृिलो भवेत ्
हृदे मृगसतृतीया च ऋचां र्वाचमथापरम्



अथ माण्ूडकी णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

णतस्रलो वृत्यलोऽनुक्रा्ता द्रुतमधयमणवलणमबताः
यथानुपवूयं प्रथमा दु्रता वृणत्ः प्रिसयते

अण्तमः श्लोकः
मण्ूडकेन कृताां णिक्ाां णवदुषाां बुणधिदीणपनीम्
यलो णह तत्वेन जानाणत ब्रह्ललोकां  स गच्णत



अथ गलदृक् णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

इषते्वाऽशश्वसतपूरः सणमधिलोऽअञ्ज्त्सहस्रिीषाति 
परुुषसतदेव सवाहा 

प्रािभेयश्चते्यतेषेवधयायषुे न गणलता ऋचः
अण्तमः श्लोकः

एवां चतषुषषष्टवु्यत्रितमृचलो णवलुप्ा 
एकादिलोत्र िताणन ऋचलोऽणधकाश्च  ।  

एवां कृत ेधृणतिता्यणपसङ्खव्यकाश्च 
प्रलोक्ाः समारय्यः खलु कणण्डकाश्च



अथ क्रमकाणरका णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

सवति्गयातिजुषम्रिािाां  वेदे वाजसनयेके
क्रमावसानणवषयाां काणरकामारभामहे

अण्तमः श्लोकः
आयामाय यगुकैत्वां यमायते्य्तवेष्टनः

ईिावासयणमदां सर्वयं णविवेष्टव्यां सवतिसममतम्



अथ क्रमस्धान णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

यथा समाम्ातङक्रमावसानां सङक्रमषुे
क्रमिास्तानुसारेि स्धानां प्रलोचयत ेमया

णवशश्वधाः परमिे
अण्तमः श्लोकः

अणवद्ााँणर्वधिव्यायाम्
ओां ३ क्रतलो ।  समर णकलब े।  णकलब ेकृतम ् 



अथ प्राणतिाखयप्रदीप णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अथ वेदाधययनप्रकारः
तरि याज्वलकयः

प्रिवां प्राकप्रयञु्जीत र्याहृतीसतदन्तरम्
आसाणवरिीां चानुपरू्यवेि ततलो वेदा्समारभते ्

अण्तमः श्लोकः
इत इत्ययां णवसगति पवूतिवितिसणहत ओकारमापद्ते

णसञ्चतटौ परे परश्च मूधिति्यम्
परीतलो णषञ्चता सुतम्

इणत णवसगतिसण्धकायतिम्



अथ णवसगातिङु्णलप्रदितिनप्रकारः
प्रथमः श्लोकः

हकारलो नवै म्तर्य इणत िास्तर्यवणसथणतः
इणत वचनात्त्सवराग्र ेतादृिसवरानुकूललो 

णवसगति उच्चारिीयलो न हकारसदृि इत्यचु्चारिकतृतििासनाद् 
र्यवसथा बलोधया त आघादना्डमबरात ्

अण्तमः श्लोकः
णिखाां पवूवोक्ामुच्चारयते ्णवपयातिसने ताणन 

पदा्यचु्चायति पनुः क्रमिे ताणन पदा्यचु्चारयते ्
अयां घन इत्यृणषणभः प्रलोक्ः दस्रा यवुाकवलो दस्रा 
यवुाकवः सुताःइत्याणदिषेां जयलोत्स्ना णविुजज्ेयम्



अथ सवराष्टक णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

अऽ इऽ उऽ ऋऽ ऌऽ एऽ ऐऽ ओऽ औऽ इत्यष्टटौ सवराः
पदा्तपदाद्लोः सण्धः  ।  

पदा्तपदाद्टौरयतिऽएकः प्राियलोगः स सण्धसञ्ज्ः 
सयात ् ।  न परकालः पवूतिकाल े ।  

पनुः पवूतिकालसण्धणवतिधान ेपरकालसण्धां 
न प्राप्लोणत ।  एकम्



अण्तमः श्लोकः
ललोपङ्खपपतिरे िणर  ।  अ्धः सथ  ।  
अ्ध सत्थ  ।  इणत णवसगतिसण्धः  

अ इ उि् । ऋ ऌ क्  ।  ए ओ ङ्  ।  ऐ औ च ् ।  
ह य व र ट्  । लि् । ञ म ङ ि न म ् ।  झ भ ञ ् ।  

घ ढ ध ष ् ।  ज ब ग द ि ् ।
ख फ ् ठ थ च ट त व ् ।  

क प य ् ।  ि ष स र ् ।  ह ल्
अजझीनां परेि सांयलोजयम्



अथ कटौणिकी णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

विधै ेचवै समुत्पन्न ेलक्िाणन्नितियलो भवेत ्
लक्िां न णवनाणि सयात ्सांप्रदायलो णवनािवान्

अण्तमः श्लोकः
करेि ताण्डतसयाङ्ां  तवित्कालषुे रङ्यलोः

अहीनप्रहारलोज्लो यथा आ ई ऊ इणत णनदितिनम्



अथ पदकाणरकारत्नमाला
प्रथमः श्लोकः

रिीका्तां णसतरुणचराणजतलोत्माङ्ां  गटौरीिां गुरुपदममबुजालयां च
सन्नत्वा सुलणलतलक्िां पदानाम्
आचाय्यः प्रकणटतमवे वाचयामः

अण्तमः श्लोकः
अ्तसव सणवतः पनुयतित ्णरिरेफां  परलो भवेत ्
णवसजतिनीयमवे सयादभावे वेष्टनां भवेत ्

इयां वेणदश्च वाजाय सवाहा विटौ च णवहाय च
अभावलो वेष्टनसतरि त्व्यथा वेष्टनां भवेत ्

तथा चा्तः पराधतिश्च वजतिणयत्वा्यथाचवृत ्



अथ पलुत णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

बृहसपणतसुतसयाणनिहलोरिां जुहलोणत सांरिवा 
वि ेवि ेणमरिलोऽणस सप् प्रथमसत्वष्टा

ब्रह्वाणदनलोऽणभिमतिनुरेकमकेां  यदेकेन 
यजुषा वा्गव ैब्रह्वाणदनलो णवणचत्यः 

पयतिणनिविवे वि ेपिुमालभय
एवां चत्वाणरांित्सांखयाः पलुताः  ।  सांणहतायाां 

पलुताः षण्तरिांित ् ।  रङ्पलुताश्चत्वारः  ।  परायात े
एकम ् ।  एवां णमणलत्वा एकचत्वाणरांित ् ।  

अथ पलुतलोदाहरिवाकयाणन श्लोकरूपिे सपष्टीकरलोणत



अण्तमः श्लोकः
हटौषाां पवूयं मकारसत ुसहस्राां पवूतितसतनीम्

यणविकिवी यणविकिवी चत्वाणरांित ्पलुताः समृताः
इणत पलुतणवचारः

करलोत ुतामभीमाां च इ्द्रसय तनुवां णप्रयम्
मणय दक्क्रत ूणसवन्नस्नात्वी न पलुतसांणज्काः



अथ यलोणहप्राणप् णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

तसमाच्चत्वाणरपरश्चदे् आहरच्चाद्दुात्वान्
प्रायच्त ्णरियतिवां तसमात ्तसम ैत्वेषपरसत्वसे

अण्तमः श्लोकः
याां त ेगच्त ्त ुयसतसया यत ्तद्षेाां णह चातणहति

यलो यक्य ेयसयवैां यत ्तां यावानवे य इत्यणप



अथ िटौनक णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

वेदसय लक्िां समयग ्बालानाां बुणधिवधतिनम्
यथलोक्ां  पवूतििास्तषुे तथा सांणक्प्मथतिवत ्

अण्तमः श्लोकः
एतत्पणुयां पापहरां मनलोवाचा णविलोधनम्

भक्व्या ज्ात्वा च सांगृह् ब्रह्ललोकां  स गच्णत
अनने णवणधना वेदां यलोऽधीत ेरिधियाण्वतः

सवतिपापणैवतिमुक्ः स ब्रह्ललोके महीयते



अथ सवर णिक्ा
प्रथमः श्लोकः

प्रिमय वेदपरुुषां वक्याणम सवरसांग्रहम्
उदात्श्चानुदात्श्च सवणरतः प्रचयः सवराः

अण्तमः श्लोकः
हसतने वेदां यलोऽधीत ेसवरविातिथतिसांयतुम्
ऋ्गयजुःसामणभः पतूलो ब्रह्ललोके महीयते




