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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



अननुातसकः

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

• मद+्तनवासः = मन+्तनवासः – मत्नवासः/मतिवासः। 

• वाग+्तनयमः = वाङ््प+तनयमः – वाङ््पतनयमः/वातननयमः। 

• षड्+मखुः = षण+्मखुः – षणमखुः/ षड्मखुः। 

(पदा्िः) ज,्ब,्ग,्ड्,द् ञ,्म,्ङ््प,ण,्न्

ञ,्म,्ङ््प,ण,्न् (वा)



अननुातसकः

१. वाग+्तनयमः _________________

२. िद+्मङ््पगलम ्_________________

३. िस्माद+्मम _________________

४. मद+्नगरी _________________

५. िस्माद+्नागररकाः _____________

६. ्वग+्म चनम ्________________

७. सम्राड्+मनतस ________________

८. तवद्यदु+्नगरी _________________

९. जगद+्नारः _________________

१०. षड्+मखुः __________________

११. िद+्नयनम_्________________

१२. यद+्मणडलम_्_______________

१३. सकृद+्नष्टम_्________________

१४. जगद+्तनयामकः_________________

१५. मधतुलड्+नमति_________________

१६. तदग+्मध्ये___________________



च्वणम्

चत्ववम्
खरर च (८/४/५५) झलां, चरः

वावसाने (८/४/५६) झलां, चरः

• अस्मद+्पतु्रः = अस्म्पतु्रः। 

• षड्+खाद्यातन = षट्खाद्यातन। 

ज,्ब,्ग,्ड्,द्
क्, प,् च,् ट्, ि,्

ख,् फ्, छ्,ठ्, र ्

श,्ष,्स्
क्,च,्ट्,ि,्प्



च्वणम्

१. उद+्पिति __________________

२. िादृग+्कमण__________________

३. एिद+्पार्श्णम_्________________

४. िद+्िरति__________________

५. एिद+्करय_________________

६. िद+्ि_े___________________

७. एिद+्ि_ु__________________

८. तकयद+्िम_्________________

९. िावद+्कायणम_्_______________

१०. यगुपद+्कर ति_______________

११. वेद+्िव्यम_्________________

१२. वेद+्िा___________________

१३. एिद+्िस्य___________________

१४. िद+्िस्माि_्__________________

१५. महद+्कायणम_्_________________

१६. आपद+्कालः__________________

१७. उद+्खननम_्_________________

१८. िस्माद+्कर ति_________________



च्वणम्

चत्ववम्
खरर च (८/४/५५) झलां, चरः

वावसाने (८/४/५६) झलां, चरः

• वाग ्= वाक्/वाग्

• रामाद् = रामाि/्रामाद्

(अवसाने ) ज,्ब,्ग,्ड्,द्

च,्प,्क्,ट्,ि् (वा)



च्वणम्

१. षड् ___________________

२. राग ्___________________

३. िद ्___________________

४. एिद ्___________________

५. गणुवद ्___________________

६. सम्राड् ___________________

७. महद ्___________________

८. तकयद ्___________________

९. िावद ्___________________

१०. एिावद ्___________________

११. वाग ्___________________

१२. राड् ___________________

१३. जग्सड्ृ _________________

१४. ्वग ्___________________

१५. गहृाद ्___________________

१६. आकाशाद ्________________



सन्ेः नाम सूत्राणि अनुवृणतः
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छशा ंषः (८/२/३६) झतल 

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

जश्तत्वम् झला ंजशः अ्िे (८/२/३९) पदस्य 
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ङमुडागमः ङ्पमः ह्रस्वादतच ङ्पमट्ु तन्यम् (८/३/३२) पदाि्

हल्सत्धः



सन्ेः नाम सूत्राणि अनुवृणतः

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

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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Replication/reuse in any form without written permission 
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