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1. व्याकरणशास्त्रस्य परम्परा

2. वणाणः

3. अष्टाध्याययाः तवषयः

4. संज्ाः

5. अष्टाध्याययाः अवगमनम्

6. अच्सत्धः
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9. सबु्िाः

10. संख्यावाचकाः

11. अव्ययातन
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14. सनादयः
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अतस्मन् रकरणे ज्ेयाः तवषयाः –

1. तवभतिम् अवलम््य सतू्राणाम् अवगमनम्

2. सतू्ररकाराः

3. अनवुतृतः

4. तवशेषणं िद्िस्य

5. सवाणदशेः-अ््यदशेः

6. तिि-्तकि-्तमि् (आगमः)

7. अतसिव्यवस्रा

8. वणाणनां तनदशेः

अष्टाध्याययाः अवगमनम्



तवशेषणं िद्िस्य

र्ययः (१) (३/१/१)

परश्च (१) (३/१/२)

धाि ः (५) (३/१/९१)

एः (५) अच् (१) (३/१/८३)

एः(५) धाि ः(५) परः अच-्र्ययः भवति।



तवशषेणं िद्िस्य

एः(५) धाि ः(५) परः अच-्र्ययः भवति।

इकारा्िाि् इकाररूपाि् च धाि ः परः अच-्र्ययः भवति।

तच, ति इ + अच्

तवशषेणम् - तवशषे्यम्

िद्िं स्वं च



तवशषेणं िद्िस्य

मः(६, तवशषेणम)् पदस्य(६, तवशषे्यम)् अनुस्वारः(१) हलि(७)

मकारा्िस्य मकाररूपस्य च पदस्य अनसु्वारः भवति हतल परे

रामम् वदति

रामं वदति



तवशषेणं िद्िस्य

• नः(६, तवशेषणम)् पदस्य(६, तवशेष्यम)् छतव(७) रः(१)

• नकारा्िस्य नकाररूपस्य पदस्य रः भवति छतव परे।

• इकः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् गणुः(१) सावणधािकुाधणधािकुय ः(७)

• इग्िस्य इग-्रूपस्य च अङ््पगस्य गणुः भवति सावणधािकुाधणधािकुय ः परय ः।

• अचः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् वतृिः(१) तणणति(७)

• अि्िस्य अि-्रूपस्य च अङ््पगस्य वतृिः भवति तणणति परे।

• अचः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् दीर्णः(१) च्वौ(७)

• अि्िस्य अि-्रूपस्य च अङ््पगस्य दीर्णः भवति च्वौ परे।

• ऋिः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् दीर्णः(१) च्वौ(७)

• ऋद्िस्य ऋद-्रूपस्य च अङ््पगस्य दीर्णः भवति च्वौ परे।



िद्ितवधेः अपवादः

यतद सप्तम्य्िं वणणब धकं पद ंतवशेषणं ितहण िि् िद्िं न 

ब धयति तक्ि ुिदादःे ब धकं भवति।

अिः(६) अङ््पगस्य(६) दीर्णः(१) यति(७) सावणधािकेु(७)

अद्िस्य अङ््पगस्य दीर्णः भवति यिादौ सावणधािकेु।

तवशषेणम् (७)  - तवशषे्यम् (७)

िदादःे



िद्ितवधेः अपवादः

• अिः(६) अङ््पगस्य(६) दीर्णः(१) यति(७) सतुप(७) च

• अद्िस्य अङ््पगस्य दीर्णः भवति यिादौ सतुप च।

• वा्िः(१), तय(७) र्यय(े७)

• वा्िः भवति यकारादौ र्यये परे।

• अदः(६) ित्धः(१) ति(७) तकति(७)

• अदः स्राने ित्धः भवति िकारादौ तकति परे



अ््यादशेः

मः(६, तवशषेणम)् पदस्य(६, तवशषे्यम)् अनुस्वारः(१) हलि(७)

मकारा्िस्य मकाररूपस्य च पदस्य अनसु्वारः भवति हतल परे

रामम् वदति

रामं वदति

षष््ठया लनलदिष्टः यः तस्य अन्त्यस्य स्थाने एव आदेशः भवलत।



अ््यादशेः

अिः (६) अङ््पगस्य (६) दीर्णः यति(७) सावणधािकेु(७)

अद्िस्य अङ््पगस्य स्राने दीर्णः भवति यिादौ सावणधािकेु

भव+तम

षष््ठया लनलदिष्टः यः तस्य अन्त्यस्य स्थाने एव आदेशः भवलत।

भवा+तम



अ््यादशेः

• नः(६, तवशेषणम)् पदस्य(६, तवशेष्यम)् छतव(७) रः(१)

• नकारा्िस्य नकाररूपस्य पदस्य, अ््यस्य रः भवति छतव परे।

• इकः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् गणुः(१) सावणधािकुाधणधािकुय ः(७)

• इग्िस्य इग-्रूपस्य च अङ््पगस्य, अ््यस्य गणुः भवति सावणधािकुाधणधािकुय ः परय ः।

• अचः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् वतृिः(१) तणणति(७)

• अि्िस्य अि-्रूपस्य च अङ््पगस्य, अ््यस्य वतृिः भवति तणणति परे।

• अचः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् दीर्णः(१) च्वौ(७)

• अि्िस्य अि-्रूपस्य च अङ््पगस्य, अ््यस्य दीर्णः भवति च्वौ परे।

• ऋिः(६, तवशेषणम)् अङ््पगस्य(६, तवशेष्यम)् दीर्णः(१) च्वौ(७)

• ऋद्िस्य ऋद-्रूपस्य च अङ््पगस्य, अ््यस्य दीर्णः भवति च्वौ परे।



• 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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