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1. व्याकरणशास्त्रस्य परम्परा

2. वणाणः

3. अष्टाध्याययाः तवषयः

4. संज्ाः

5. अष्टाध्याययाः अवगमनम्

6. अच्सत्धः
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8. तवसगणसत्धः

9. सबु्िाः

10. संख्यावाचकाः

11. अव्ययातन

12. तवभक्त्यराणः

13. धािवः िेषाम् अराणश्च

14. सनादयः

15. कृ्र्ययाः

16. तिङ््पर्ययाः

17. ितििाः
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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



अव्ययातन - 156,

ररमा - 1574,        

तििीया - 34,

ििृीया - 115,       

चिरुी - 3,       

पञ्चमी - 1308,        

षष्ठी - 1005,        

सप्तमी - 1349,

अष्टाध्यायीसतू्रेषु पदातन



1. षष्ठी ररमा सप्तमी

2. पञ्चमी षष्ठी ररमा

3. पञ्चमी सप्तमी ररमा

4. षष्ठी ििृीया ररमा

तवभतिम् अवलम््य सतू्राणाम् अवगमनम्



षष्ठी

सम्ब्धे स्राने

बालकस्य हस्िे लेखनी अतस्ि।

अवयव-अवयतव-भावः

सतेू्र यदा षष््ठया अवयव-अवयतव-भाव-सम्ब्धः

ज्ायिे ितहण स्राने इ्यरणः नातस्ि।



षष्ठी तवभतिः

गोहः (गह्ु-धािोः,६) उपधायाः (६) ऊि् (१)

गहु् – ग+्उ+ह्

गह्ु-धािोः अवयवः यः उपधा, िस्याः स्राने ऊि् भवति।



इकः (६) यण् (१) अतच (७)६/१/७६

इकः स्राने यण् भवति अतच परे।

सप्तमी तवभतिः

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

झलां (६) जश् (१) पदस्य अ्िे (७) ८/२/३९

झलां स्राने जश् भवति पदा्िे (तवद्यमानानाम)्।



नः (५) सस्य (६) धि्ु (१)

पञ्चमी तवभतिः

सतेू्रषु पञ्चम्या तनतदणष्टम् यि् िस्माि् परस्य कायं (आदशेः आगमः वा) भवति।

नः परस्य सस्य धि्ु भवति।

पञ्चमी षष्ठी ररमा



झयः(५) हः(६) पवूणसवणणः(१) अ्यिरस्याम्

झयः परस्य हस्य स्राने पवूणसवणणः अ्यिरस्याम्

अिः(५) रोः(६) उः(१) हतश(७)

अिः परस्य रोः स्राने उः भवति हतश परे

हलः(५) यमां(६) यतम(७) लोपः(१)

हलः परेषां यमां स्राने लोपः भवति यतम परे

अभ्यासः



डः (५) तस (७) धि्ु

पञ्चमी सप्तमी ररमा

डः परस्य तस परे धि्ु भवति।

५-७

५-६
डः (५) तस (६) धि्ु

डः परस्य सस्य धि्ु भवति।



• 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/
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