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1. व्याकरणशास्त्रस्य परम्परा

2. वणाणः

3. अष्टाध्याययाः तवषयः

4. संज्ाः

5. अष्टाध्याययाः अवगमनम्

6. अच्सत्धः

7. हल्सत्धः

8. तवसगणसत्धः

9. सबु्िाः

10. संख्यावाचकाः

11. अव्ययातन

12. तवभक्त्यराणः

13. धािवः िेषाम् अराणश्च

14. सनादयः

15. कृ्र्ययाः

16. तिङ््पर्ययाः

17. ितििाः

18. तलङ््पगवचनतनणणयः

19. समासः



अच् हश्

अ

आ, इ/ई

उ/ऊ, ऋ/ॠ,ऌ

ए, ऐ, ओ, औ

रेफः

ह् य् व् ल्

कवगे - ग् घ् ङ््प

चवगे - ज् झ् ञ्

टवगे - ड् ढ् ण्

िवगे - द् ध् न्

पवगे - ब् भ् म्

अर् उ अर् उ उ

आर् आर् आर् आर् आर्

इर/्उर् इत्यादि,

स्वाभादवकः (अर्

इत्यादि)

- - आर/् ईर/् ऊर् -

अतच हतश च परे कायाणतण



खरर परे कायाणतण

खर्

क् ख् प् फ् च् ट् त्
छ् ठ् थ् श् ष् स्

अ

/ / स् /स्अ 

इच्-



स्िः+परीक्ष्य ____________________

कपपणरः+पावकस्पषृ्टः ____________________

अयोग्यः+परुुषः ____________________

यः+पश्यति ____________________

पयः+कणान् ____________________

योजकः+ित्र ____________________

मपढाः+िु ____________________

स्िोषः+तत्रषु ____________________

नष्टटः+िु ____________________

कालः+िस्य ____________________

मानसः+िस्य ____________________

साधोः+िु ____________________

यः+च ____________________

दासाः+िे ____________________

ििः+सखुम् ____________________



रु्वम्

रेफाि् पपवणस्य अननुातसकः पक्षे अनसु्वारः

ना्ि ंपदम् च,्ट्,ि् + अम्

र्

• पश्यन+्चालयति = पश्यर+्चालयति – पश्यँर+्चालयति/पश्यंर+्चालयति – पश्यँश्चालयति/पश्यंश्चालयति

• पठन+्टीकाम् = पठर+्टीकाम् – पठँर+्टीकाम/्पठंर+्टीकाम् – पठँष्टीकाम/्पठंष्टीकाम्

• गच्छन+्िरति = गच्छर+्िरति – गच्छँर+्िरति/गच्छंर+्िरति – गच्छँस्िरति/गच्छंस्िरति



अपवादद्वयम्

• सः एषः एताभयाां हल्वरे्ण परे दवसर्गस्य दित्यां लोपः भवदत।

िद्यरा – सः रामः = स रामः। एषः कृष्णः = एष कृष्णः

• दवसर्ागत् ‘क्ष’शब्िे परे दवसर्गस्य ि दकदचचत् पररवतगिां भवदत।

िद्यरा – रामः क्षतत्रयः। दोषः क्षीयि।े



सपत्रातण

सतू्रादर्ण अिुवदृतः अर्गः

अिः रोः उः अप्लिुाि् अप्लिुे (६/१/१११) अति अप्लिुाि् अिः परस्य रोः स्राने उः भवति अप्लिुे अति।

हतश च (६/१/११२) अिः रोः उः अप्लिुाि् अप्लिुाि् अिः परस्य रोः स्राने उः भवति हतश च।

ढ्रलोपे पपवणस्य दीघणः अणः (६/३/१११) ढकाररेफो लोपयति इति ढ्रलोपः (लोपतनतमत्तम)् लोपतनतमत्ते परे

पपवणस्य अणः स्राने दीघणः।

ससजषुो रुः (८/२/६६) पदस्य सकारा्िस्य सजषु्िस्य (अ््यस्य) च पदस्य रुः।

नः छतव अरशान् (८/३/७) अम्परे रु पदस्य नकारा्िस्य पदस्य (अ््यस्य) रुः भवति अम्परे छतव न िु

रशा्शब्दस्य

रो रर (८/३/१४) लोपः रः स्राने लोपः भवति रर परे।

खरवसानयोः तवसजणनीयः (८/३/१५) रः पदस्य रेफा्िस्य पदस्य (अ््यस्य) स्राने तवसजणनीयः भवति खरवसानयोः

परयोः।

भोभगोऽघोऽपपवणस्य योऽतश (८/३/१७) रोः पदस्य भोपपवणस्य भगोपपवणस्य अघोपपवणस्य रोः, अपपवणः यः रुः िद्िस्य च

पदस्य (अ््यस्य) यः भवति अतश परे।



• 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
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http://www.digitalsanskritguru.com/
http://www.vyomalabs.in/donate/
https://plus.google.com/u/0/112916412731327710781
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