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सन्ेः नाम सूत्राणि अनुवृणतः

तुगागमः
छे च (६/१/७२) ह्रस्वस्य, िक्ु, संतहिायाम्

पदा्िाि ्वा (६/१/७५) दीर्ाणि,् छे, िक्ु, संतहिायाम्

कुत्वम् च ः कुः (८/२/३०) झतल, पदा्िे

षत्वम्

छशा ंषः (८/२/३६) झतल, पदा्िे 

आदशेर्ययय ः (८/३/५९) इणक ः, अपदा्िस्य सस्य, मधूण् यः

जश्तत्वम् झला ंजशः अ्िे (८/२/३९) पदस्य 

कत्वम् षढ ः कः तस (८/२/४१)

अनुस्वारः
मः अनसु्वारः (८/३/२३) पदस्य, हतल

नः च अपदा्िस्य झतल (८/३/२४) मः, अनसु्वारः

ङमुडागमः ङ्पमः ह्रस्वादतच ङ्पमट्ु तन्यम् (८/३/३२) पदाि्

हल्सत्धः



सन्ेः नाम सूत्राणि अनुवृणतः

शु्चत्वम् स्ि ः श्चनुा श्चःु (८/४/४०) -

षु्टत्वम् षु्टना षु्टः (८/४/४१) स्ि ः

अनुनाणसकः यरः अननुातसके अननुातसकः वा (८/४/४५) पदा्िस्य

चत्ववम्
खरर च (८/४/५५) झला,ं चर्

वावसाने (८/४/५६) झला,ं चर्

परसविवः

अनसु्वारस्य यतय परसवणणः (८/४/५८) -

वा पदा्िस्य (८/४/५९) अनसु्वारस्य, यतय, परसवणणः

ि ः तल (८/४/६०) परसवणणः

पूववसविवः झयः हः अ्यिरस्याम् (८/४/६२) पवूणसवणणः

हल्सत्धः



िगुागमः

तुगागमः
छे च (६/१/७२) ह्रस्वस्य, िक्ु, संतहिायाम्

पदा्िाि ्वा (६/१/७५) दीर्ाणि,् छे, िक्ु, संतहिायाम्

ह्रस्वः छ्

ि्

• गरुुकुल+छात्रः = गरुुकुल+ि+्छात्रः – गरुुकुलच्छात्रः

• काष्ठ+छत्रम् = काष्ठ+ि+्छत्रम् - काष्ठच्छत्रम्

त् द् ज् च्



िगुागमः

तुगागमः
छे च (६/१/७२) ह्रस्वस्य, िक्ु

पदा्िाि ्वा (६/१/७५) दीर्ाणि,् छे, िक्ु

• लक्ष्मी+छाया = लक्ष्मी+ि+्छाया/लक्ष्मीछाया - लक्ष्मीच्छाया/लक्ष्मीछाया

• गायत्री+छ्दः = गायत्री+ि+्छ्दः/गायत्रीछ्दः - गायत्रीच्छ्दः/गायत्रीछ्दः

दीर्णः पदा्िः छ्

ि(्वा)

त् द् ज् च्

5+7 = 5+6



िगुागमः

१) संस्कृि+छात्रः _____________

२) अक्षर+छ्दः _____________

३) शभु्र+छतवः _____________

४) मानव+छाया _____________

५) दीर्ण+छुररका _____________

६) स+छत्रः _____________

७) माि+ृछाया _____________

८) श्वेि+छत्रम् _____________

९) पदवी+छात्रः _____________

१०) मात्रा+छ्दः _____________

११) वकृ्ष+छेदनम् ____________

१२) निून+छत्रम् ____________

१३) व्याकरण+छात्रः _____________

१४) संस्कृि+छाया ______________

१५) काष्ठ+छेदनम_्____________

१६) वकृ्ष+छेदः_____________

१७) लर्+ुतछद्रम_्____________

१८) कृष्ण+छत्रम_्____________

१९) श्वेि+छागः_____________

२०) िरु+छाया_____________



कु्वम्

• पच+्िव्यम् = पक्+िव्यम् – पक्तव्यम।्

• मचु+््वा = मक्ु+्वा – मकु्त्वा।

कुत्वम् च ः कुः (८/२/३०) झतल, पदा्िे

चु ि,्र,्ध,्स्

कु



कु्वम्

१) १. पच+्िमु् _________________

२) २. पच+्िा __________________

३) ३. म च+्िव्यम_्_______________

४) ४. म च+्िा_________________

५) ५. मचु+्िवान_्_______________

६) ६. मचु+््वा_________________

७) ७. वच+्िव्यम_्______________

८) ८. वच+्िमु_्_______________

९) ९. वच+्िा_________________

१०) १०. उच+्िवान_्_________________

११) ११. उच+्िम_्__________________

१२) १२. उच+््वा___________________

१३) १३. उच+्िातन__________________
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