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सन्ेः नाम सूत्राणि अनुवृणतः

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

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

कुत्वम् च ः कुः (८/२/३०) झतल, पदा्िे

षत्वम्

छशा ंषः (८/२/३६) झतल 

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



जश्त्वम्

• वाक्+ईशः = वाग+्ईशः – वागीशः।

• िि+्यरा = िद+्यरा – िद्यरा।

• षष+्आननः = षड्+आननः – षडाननः।

• तिषु्टप् = तिषु्टब्

• वाक् = वाग्

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

पदा्िे झल्

ज,्ब,्ग,्ड्,द्



जश्त्वम्

१. उि+्गमः __________________

२. सि+्गणुः__________________

३. स्वगाणि+्अतप________________

४. षष+्दशणनातन________________

५. जगि+्गरुः__________________

६. राक्+एव__________________

७. सपु+्तवभततः_______________

८. अच+्वणणः__________________

९. महि+्यशः__________________

१०. िि+्यरा__________________

११. तकयि+्धनम_्_______________

१२. िि+्अि__________________

१३. शकुवि+्भाषणम_्_____________

१४. आपि+्गिः__________________

१५. धनाि+्धमणः__________________



अनसु्वारः

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

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

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

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



अनसु्वारः

• हररम् व्दे – हररं व्द।े

• गहृम् गच्छति – गहृं गच्छति।

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

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

न,्म् झल्

ंं

• यशान+्तस = यशांतस।

• आक्रम+्स्यिे = आकं्रस्यिे।  



अनसु्वारः

पादम ्स्पशृति________________

जलम ्अि________________

नम+्स्यति ________________

तननम+्सत्ि_________________

अनम+्स्यि_्________________

अनम+्सीि_्__________________

िपान+्तस___________________

मनान+्तस__________________

श्रयेान+्तस____________________



• 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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