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खरर परे कायाणतण
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अ
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रु्वम्

रेफाि् पवूणस्य 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 क्षतियः। दोषः क्षीयि।े



सिूातण

सतू्रादर्ण अिुवदृतः अर्गः

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

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

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

पवूणस्य 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।

भोभगोऽघोऽपवूणस्य योऽतश (८/३/१७) रोः पदस्य भोपवूणस्य भगोपवूणस्य अघोपवूणस्य रोः, अपवूणः यः रुः िद्िस्य च

पदस्य (अ््यस्य) यः भवति अतश परे।
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सिूातण

सूत्रादर्ण अिुवृदतः अर्गः

लोपः शाकल्यस्य (८/३/१९) व्योः अपवूणस्य अतश पदस्य अपवूणः (यः) यकारः वकारः िद्िस्य पदस्य (अ््यस्य) लोपः

भवति अतश परे शाकल्पस्य मिने

हतल सवषेाम् (८/३/२२) यः भोभगोऽघोऽपवूणस्य पदस्य

लोपः

भोपवूणः भगोपवूणः अघोपवूणः यः यकारः, अपवूणः यः यकारः िद्िस्य

पदस्य (अ््यस्य) लोपः भवति हतल परे सवषेां मिने

तवसजणनीयस्य सः (८/३/३४) खरर तवसजणनीयस्य स्राने सः भवति खरर परे

शपणरे तवसजणनीयः (८/३/३५) तवसजणनीयस्य खरर तवसजणनीयस्य स्राने तवसजणनीयः शपणरे खरर

वा शरर (८/३/३६) तवसजणनीयस्य तवसजणनीयः तवसजणनीयस्य स्राने तवसजणनीयः वा भवति शरर परे

कुप्वोः ꭛क꭛पौ च (८/३/३७) तवसजणनीयः तवसजणनीयस्य तवसजणनीयस्य स्राने ꭛क꭛पौ तवसगणः च भवत्ि कुप्वोः परयोः



• 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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https://www.youtube.com/channel/UCp5mvCwXR-drTRyzNUUjdZg/playlists
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https://twitter.com/@Vyomalabs
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