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अतस्मन् रकरणे ज्ेयाः तवषयाः –

1. तवभतिम् अवलम््य सतू्राणाम् अवगमनम्

2. सतू्ररकाराः

3. अनवुतृतः

4. तवशेषणं िद्िस्य
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अष्टाध्याययाः अवगमनम्



अ््यादशेः

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

अद्िस्य अङ््पगस्य स्राने दीर्णः भवति यिादौ सावणधािकेु

भव+तम

षष््ठया निनदिष्टः यः तस्य अन्त्यस्य स्थािे एव आदेशः भवनत।

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)

• अज्िस्य अज-्रूपस्य च अङ््पगस्य, अ््यस्य वतृिः भवति तणणति परे।

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

• अज्िस्य अज-्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।



सवाणदशेः

अस्िेः भःू (२/१/५२) आधणधािकेु

अस्िेः स्राने भःू भवति आधणधािकेु परे

अस+्ि

आदेशे एकानिकवरािः (अिेकाल)् सनन्तत तनहि सः आदेशः सम्पूरिस्य स्थािे भवनत। यथा भ+्ऊ = भू

भ+ूि

बु्रवः वन ः (२/४/५३) आधणधािकेु

ब्रू - वच्



सवाणदशेः

• ब्रवुः(६) वतचः(१) आधणधािकेु(७)

• ब्रवुः सवणस्य स्राने वतचः भवति आधणधािकेु परे।

• अदः(६) जत्धः(१) ति(७) तकति(७)

• अदः सवणस्य स्राने जत्धः भवति िकारादौ तकति परे।

• वेिः(६) वतयः(१) तलति(७) अ्यिरस्याम्

• वेिः सवणस्य स्राने वतयः भवति तलति परे तवकल्पेन।

• चतिङ्पः(६) ख्याि(्१) आधणधािकेु(७)

• चतिङ्पः सवणस्य स्राने ख्याि् भवति आधणधािकेु परे।



तिि् तकि् तमि्

‘आधणधािकुस्य (६) इि् (१) वलादःे (६)’ (७/२/३५)

वलादःे आधणधािकुस्य इि् भवति

ये नितः नकतः नितः   ते आगिाः भवनन्तत ि आदेशाः। 

षष््ठयन्ततस्य अवयवाः भवनन्तत

वलादःे आधणधािकुस्य अवयवः इि् भवति

त

इत



तिि्

यः नित ्सः षष््ठयन्ततस्य आदौ (आद्यवयवः) भवनत।

त

इत

‘आधणधािकुस्य (६) इि् (१) वलादःे (६)’ (७/२/३५)

वलादःे आधणधािकुस्य आद्यवयवः इि् भवति



तकि्

ह्रस्वस्य िक्ु ‘छे च’ (६/१/७२)

ह्रस्वस्य अ्िावयवः िक्ु भवति छे परे

यः नकत ्सः षष््ठयन्ततस्य अन्तते (अन्ततावयवः) भवनत।

ग-छनत

गत-्छनत

गच्छनत



तमि्

यः नित ्सः अ ाां िध्ये यः अनन्ततिः अ ,् तस्िात ्परः भवनत।

नवद्वस्

नवद्वि-्स्

नवद्वाि्



तिि् तकि् तमि्

एते आगिाः इनत प्रनसद्ाः।

इि् – इडागिः

तुक् – तुगागिः

िुि् - िुिागिः



तिि् तकि् तमि्

• आमः(६) नि्ु।

• आम्→ न् आम् → नाम्

• धाि ः(६) नमु।्  

• वद्→ वन् द् → व्द्

• धाि ः(६) अि्। 

• पठ्→ अ पठ् → अपठ्

• अद्िस्य(६) अङ््पगस्य(६) मक्ु। 

• पच+आन→ पचम् आन→ पचमान

• रधातदभ्यः श्नम।् 

• यजु् → यनुज्
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• 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?
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sanskritfromhome@vyomalabs.in
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