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1. व्याकरणशास्त्रस्य परम्परा

2. वणाणः

3. अष्टाध्याययाः तवषयः

4. संज्ाः

5. अष्टाध्याययाः अवगमनम्

6. अच्सत्धः

7. हल्सत्धः

8. तवसगणसत्धः

9. सबु्िाः

10. संख्यावाचकाः

11. अव्ययातन

12. तवभक्त्यराणः

13. धािवः िेषाम् अराणश्च

14. सनादयः

15. कृ्र्ययाः

16. तिङ््पर्ययाः

17. ितििाः

18. तलङ््पगवचनतनणणयः

19. समासः



अतस्मन् रकरणे ज्ेयाः तवषयाः –

1. तवभतिम् अवलम््य सतू्राणाम् अवगमनम्

2. सतू्ररकाराः

3. तवशेषणं िद्िस्य

4. सवाणदशेः-अ््यदशेः

5. तिि-्तकि-्तमि् (आगमः)

6. अतसिव्यवस्रा

7. वणाणनां तनदशेः

अष्टाध्याययाः अवगमनम्



सूत्रम् -

सतू्रस्य लक्षणम् एवमिुम् –

1. अक्षराणाम् अल्पिा,

2. स्दहेरातह्यम,्

3. सारभिू्वम,्

4. विव्यानां सवेषां तवषयाणां तनरूपणम,्

5. अरणरतहिानाम् अक्षराणाम् अभावः,

6. दोषरतहि्वम् - एिे अंशाः यत्र भवत्ि िि् सतू्रम्

अल्पाक्षरम् असत्दग्धं सारवि् तवश्विोमखुम् अस्िोभम् अनवद्यं च सतंू्र सतू्रतवदो तवदःु।



1. षष्ठी ररमा सप्तमी

2. पञ्चमी षष्ठी ररमा

3. पञ्चमी सप्तमी ररमा

4. षष्ठी ििृीया ररमा

तवभतिम् अवलम््य सतू्राणाम् अवगमनम्



इकः (६) यण् (१) अतच (७)६/१/७६

षष्ठी तवभतिः

सतेू्रषु षष््ठया रायः स्रातन बोध्यिे।

इति+अत्र

इ

य्

इ्यत्र

स्रा

तिष्ठ (तिष्ठति)

आदेशः

स्थानि

इक् - इकः

यस्य स्राने आदशेः भवति िि् स्रातन



इकः (६) यण् (१) अतच (७)६/१/७६

ररमा तवभतिः

सतेू्रषु ररमया तनतदणष्टः आदशेः आगमः वा भवति।
इति+अत्र

इ

य्

इ्यत्र

स्रा

तिष्ठ (तिष्ठति)

आदेशः

स्थानि

इकः स्राने यण् भवति…………।



इकः (६) यण् (१) अतच (७)६/१/७६

सप्तमी तवभतिः

सतेू्रषु सप्तम्या तनतदणष्टम् यि् ितस्मन् परे पवूणस्य कायणम् (आदशेः आगमः वा) भवति।

इकः स्राने यण् भवति अतच परे।



इकः (६) यण् (१) अतच (७)

षष्ठी ररमा सप्तमी

इकः स्राने यण् भवति अतच परे।

इ, उ, ऋ, ऌ स्राने य व र ल भवत्ि अतच (स्वरे) परे

इति+अत्र

इ

य्

इ्यत्र



1. एचः (६) अय-्अव-्आय-्आवः (१) अतच (७)

एचः स्राने अय-्अव-्आय-्आवः भवत्ि अतच परे।

2. चोः (६) कुः (१) झतल (७)

चोः स्राने कुः भवति झतल परे।

3. षढोः (६) कः (१) तस (७)

षढोः स्राने कः भवति तस परे।

षष्ठी (स्राने) ररमा (भवति) सप्तमी (परे)



एचः(६) अय-्अव-्आय-्आवः(१) अतच(७) 

एचः स्राने अय-्अव-्आय-्आवः भवत्ि अतच परे

षढोः(६, तिवचनम)् कः(१) तस(७)

षढोः स्राने कः भवति तस परे

झलां(६) जश(्१) झतश(७)

झलां स्राने जश् भवति झतश परे

झलां(६) चर(्१) खरर(७)

झलां स्राने चर् भवरर खरर परे

झलां(६) चर(्१) अवसान(े७) वा

झलां स्राने चर् भवति अवसाने परे तवकल्पेन

अनसु्वारस्य(६) यतय(७) परसवणणः(१)

अनसु्वारस्य स्राने परसवणणः भवति यतय परे

िोः(६, िवगणस्य इ्यरणः) तल(७, लकारे) परसवणणः(१)

िोः स्राने परसवणणः भवति तल परे

रः(६) रर(७) लोपः(१)

रः स्राने लोपः भवति रर परे

रः(६) खरवसानयोः(७) तवसजणनीयः(१) 

रः स्राने तवसजणनीयः भवति खरवसानयोः परयोः

तवसजणनीयस्य(६) सः(१) खरर(७)

तवसजणनीयस्य स्राने सः भवति खरर परे

तवसजणनीयस्य(६) सः(१) शरर(७) वा 

तवसजणनीयस्य स्राने सः भवति शरर परे तवकल्पेन

हः(६) ढः(१) झतल(७)

हः स्राने ढः भवति झतल परे

अभ्यासः



षष्ठी

सम्ब्धे स्राने

बालकस्य हस्िे लेखनी अतस्ि।

अवयव-अवयतव-भावः

सतेू्र यदा षष््ठया अवयव-अवयतव-भाव-सम्ब्धः

ज्ायिे ितहण स्राने इ्यरणः नातस्ि।



• For downloading course-materials, login @ 
www.sanskritfromhome.in

• Subscribe to our youtube channel @      

vyoma-samskrta-pathasala

• Buy our Samskrita-learning products @
www.digitalsanskritguru.com

• Support our cause for Samskrita-Samskriti @

www.vyomalabs.in

QUESTIONS/DOUBTS?

Email us @ 

sanskritfromhome@vyomalabs.in

http://www.sanskritfromhome.in/
https://www.youtube.com/channel/UCp5mvCwXR-drTRyzNUUjdZg/playlists
http://www.digitalsanskritguru.com/
http://www.vyomalabs.in/donate/
https://plus.google.com/u/0/112916412731327710781
https://twitter.com/@Vyomalabs
https://www.youtube.com/channel/UCp5mvCwXR-drTRyzNUUjdZg/playlists
https://www.facebook.com/Vyomalabs
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