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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



पवूणसवणणः

पूववसविवः झयः हः अ्यिरस्याम ्(८/४/६२) पवूणस्य सवणणः

• जगद+्तहिम ्= जगद+्तधिम ्– जगतििम/्जगदत्हिम।् 

• षड्+हररणाः = षड्+ढररणाः – षड्ढररणाः/षड्हररणाः। 

झय् ह्

र्,्झ,्ढ्,ध,्भ् (वा)



पवूणसवणणः

१. वाग+्हीनः ___________________

२. षड्+हम्याणतण __________________

३. अब+्ह्रासः ___________________

४. राग+्हतस्वा _________________

५. जगद+्तहिम ्_________________

६. िद+्तह ____________________

७. िद+्हिेकुम ्_________________

८. िद+्तहिम_्__________________

९. महद+्हास्यम ्________________

१०. सम्राड्+हररद्राम ्________________

११. भवद+्तहिरक्षकः_______________

१२. सहुृद+्हृष्टः___________________

१३. भ्राजद+्तहरणयम_्_______________

१४. तवड्+हसति___________________

१५. पिद+्तहमम_्_________________

१६. उद+्हिः____________________
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• कुत्वम् – चत्ववम्

्यज+्िमु् – ्यग+्िमु् (कु्वम)् – ्यक्+िमु् (च्वणम)् = ्यकु्तम्

• कुत्वम् – षत्वम्

पच+्स्यति – पक्+स्यति (कु्वम)् – पक्+ष्यति (ष्वम् ८/३/५९) = पक्ष्यति

• कुत्वम् – षत्वम् – चत्ववम्

ययुजु+्स्यति – ययुगु+्स्यति (कु्वम)् – ययुगु+्ष्यति (ष्वम् ८/३/५९) – ययुक्ु+ष्यति (च्वणम)् = ययुकु्तक्ष्यति

• षत्वम् – षु्टत्वम्

द्रश+्िा – द्रष+्िा (ष्वम् ८/२/३६) – द्रष+्टा (षु्ट्वम)् = द्रष्टा

• जश्तत्वम् – शु्चत्वम्

उि+्जीवनम् – उद+्जीवनम् (जश्त्वम)् – उज+्जीवनम् (श्चु् वम)् = उज्जीवनम्

• शु्चत्वम् – चत्ववम्

िद+्चयनम् – िज+्चयनम् (श्चु् वम)् – िच+्चयनम् (च्वणम)् - िच्चयनम्

सत्धमाला



• जश्तत्वम् – शु्चत्वम् – चत्ववम्

रतिपि+्च्द्रः – रतिपद+्च्द्रः (जश्त्वम)् – रतिपज+्च्द्रः (श्चु् वम)् – रतिपच+्च्द्रः (च्वणम)् = रतिपच्च्द्रः

• जश्तत्वम् - षु्टत्वम्

िस्माि+्डमरः – िस्माद+्डमरः (जश्त्वम)् – िस्माड्+डमरः (षु्ट्वम)् - िस्माड्डमरः

• षु्टत्वम् -चत्ववम्

िद+्टीका – िड्+टीका (षु्ट्वम)् – िट्+टीका (च्वणम)् – िट्टीका

• जश्तत्वम् – षु्टत्वम् – चत्ववम्

स्याि+्टवगणः – स्याद+्टवगणः (जश्त्वम)् – स्याड्+टवगणः (षु्ट्वम)् – स्याट्+टवगणः (च्वणम)् – स्याट्टवगणः

• जश्तत्वम् - पूववसविवः

िस्माि+्तह – िस्माद+्तह (जश्त्वम)् – िस्माद+्तध (पवूणसवणणः) = िस्माति

• अनुस्वारः - परसविवः

शाम+्िः – शा+ंिः (अनसु्वारः) – शान+्िः (पवूणसवणणः) = शा्िः



• 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


© All the content in this presentation is the intellectual 
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Replication/reuse in any form without written permission 

from the organisation is prohibited.


