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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



स्ितः (६) श्चनुा (३) श्चःु (१)

ििृीया तवभतिः

सतेू्रषु ििृीयया तनतदणष्टम् यि् िस्माि् परस्य ितस्मन् परे वा षष््ठय्िस्य स्राने कायं भवति।

श्चतः परस्य स्ितः स्राने श्चःु भवति।

स्ितः स्राने श्चौ परे श्चःु भवति।

स्ितः (६) षु्टना (३) षु्टः (१)



1. षष्ठी स्राने/अवयवः

2. ररमा भवति

3. सप्तमी परे

4. पञ्चमी परस्य

5. ििृीया परस्य/परे



षड्तवधसतू्रातण

संज्ासतू्रातण

पररभाषासतू्रातण

तवतधसतू्रातण

तनयमसतू्रातण

अतिदशेसतू्रातण

अतधकारसतू्रातण



वतृिः आ ऐ औ

(वदृ्धिरादैच ्१/१/१)

संज्ासतू्रम्

संज्ा संतज्

अष्टाध्याययाां ९१ सांज्ाः वर्तन्रे्।



राम+भ्यस्
बहुवचने झल्येि ्७/३/१०३

पररभाषासतू्रम्

अतनयमे तनयमकाररणी पररभाषा

राम+भ्यस्
अलतऽ््यस्य’ (१/१/५२) 

रामे+भ्यस्

रामभे्यः



राम+भ्यस्

बहुवचने झल्येि ्७/३/१०३

तवतधसतू्रम्

दीर्ाणतदतवधायकं सतू्रम्

रामे+भ्यस्

रामभे्यः



राज्स् संयतगा्िस्य लतपः ८/२/२३

तनयमसतू्रम्

तपिसु्ण

ऊक्ण

‘रा्सस्य’ ८/२/२४



क्रतषु्ट रृ्ज्वर्् क्रोष्टट ः ७/१/९५

अतिदशेसतू्रम्

क्रतषृ्ट

अ्यत्र तवद्यमानस्य धमणस्य अ्यत्र आरतपः अतिदशेः। 



‘संतहिायाम’् (६/१/७१) 

अतधकारसतू्रम्

यस्य सतू्रस्य अतिमेषु सतेू्रषु अनवुतृतः एव

रयतजनं िि् सतू्रम् अतधकारसतू्रम।्



अनवुतृतः

अनिुस्य अपेतििस्य पदस्य पवूणस्माि् सतू्राि् स्वीकारः अनवुतृतः।



सतू्रसंख्या

सतू्रम् अनवुतृतः

७१. संतहिायाम् १५४

७२. छे च छे ७५

७३. आङ्माङ्पतश्च

७४. दीर्ाणि् ७५

७५. पदा्िाद्वा

७६. इकत यणतच अतच १२३

७७. एचतऽयवायावः एचः ७९

अष्टाध्यायीपसु्िकेषु अनवुतृत-तनदशेः



अनवुतृतः

अनिुस्य अपेतििस्य पदस्य पवूणस्माि् सतू्राि् स्वीकारः अनवुतृतः।

सांद्धिर्ायाम् (६/१/७१)

इकः यण ्अद्धच (६/१/ ७७)

एचः अयवायावः (६/१/७७)

एकः पूवतपरयोः (६/१/८३)

आर्् गणुः (६/१/८६)

वतृिः एतच (६/१/८७)

अतधकारसतू्रम्

अतधकारसतू्रम्



अनवुतृतः

अनिुस्य अपेतििस्य पदस्य पवूणस्माि् सतू्राि् स्वीकारः अनवुतृतः।

सांद्धिर्ायाम् (६/१/७१)

इकः यण ्अद्धच (६/१/७७)

एचः अयवायावः (६/१/७७)

एकः पूवतपरयोः (६/१/८३)

आर्् गणुः (६/१/८६)

वतृिः एतच (६/१/८७)

सांद्धिर्ायाम्

सांद्धिर्ायाम्

अद्धच

अद्धच सांद्धिर्ायाम्

एकः पूवतपरयोः

सांद्धिर्ायाम् एकः पूवतपरयोः

आर््



अनवुतृतः



अनवुतृतः



• 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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