
�ाकरणम्

स��ः

वृ��-स��ः ‘

वृ��रे�च-(1) अ या आ के बाद ए या ऐ हो तो दोन� के �ान पर ‘ऐ’ होगा।

(2) अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोन� के �ान पर ‘औ’ होगा।

यथा- (अ+ए= ऐ) अ�+एव = अ�ैव

(आ+ए= ऐ) तथा+एव = तथैव

(अ+ऐ =ऐ) जन+ऐ�यम् = जनै�यम्

(आ+ऐ =ऐ) महा+ ऐ�य�म् = महै�य�म्

(अ+ओ =औ) जल+ओघः = जलौघः, (जल क� धारा)।

(आ$ओ =औ) महा$ओष�धः = महौष�धः

(अ+औ =औ) जन+औ�सु��यम् = जनौ�सु�यम

(आ+औ=औ) महा+औ�सु�यम् = महौ�सु�यम्



यण्-स��ः

‘इको यण�च’ - इ या ई के बाद कोई �भ� �वर हो तो इ/ई के �ान म� य ्हो जाता है।

उ या ऊ के बाद कोई �भ� �वर हो तो उ/ऊ के �ान पर व् हो जाता है।

ऋ के बाद कोई �भ� �वर हो तो ऋ के �ान पर र् हो जाता है।

ल ृके बाद कोई �भ� �वर हो तो लृ के �ान पर ल् हो जाता है।

��त +एकम ्= ��येकम ्सु +आगतम् = �वागतम्

��त + अ�म् = ��य�म ्मधु +अ�रः = म�व�रः

प�र+ आवरणम ्= पया�वरणम् अनु + एषणम् = अ�वेषणम्

�पत ृ+ आदेशः = �प�ादेशः लृ +अकारः = लकारः

मात ृ+ ए = मा� ेलृ +आकृ�तः = लाकृ�तः

अया�द-स��ः

‘एचोऽयवायावः’- ए को अय्, ओ को अव्, ऐ को आय् औ को आव् हो जाता है, बाद म�
कोई �वर हो तो।

न े+ अनम् = नयनम् पो + अनः = पवनः

शेे े+ अनम् = शयनम ्भो + अनम ्= भवनम्

स�च े+अः = सचयः भो +अ�त = भव�त

च े+ अनम् = चयनम्



ग ै+ अकः = गायकः पौ + अकः = पावकः

न ै+ अकः = नायकः नौ + इकः = ना�वकः

भौ + उकः = भावुकः



 श�द�पा�ण

सं�ा-श�दाः

पुं��ल�म्

तकारा�तः पं◌ु��ल�ः ’महत’् श�दः

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा महान ्मह�तौ मह�तः

��तीया मह�तम ्मह�तौ महतः

तृतीया महता महद�्याम ्मह��ः

चतुथ� महते महद�्याम ्महद�्यः

प×चमी महतः महद�्याम् महद�्यः

ष�ी महतः महतोः महताम्

स�तमी मह�त महतोः मह�सु

स�बोधनम ्हे महन् हे मह�तौ हे मह�तः

तकारा�त नपुंसक�ल�म ्’भवत’्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्



�थमा भवत् भवती भव��त

��तीया भवत् भवती भव��त

तृतीया भवता भवद�्याम् भव��ः

चतुथ� भवते भवद�्याम ्भवद�्यः

प�चमी भवतः भवद�्याम् भवद�्यः

ष�ी भवतः भवतोः भवताम्

स�तमी भव�त भवतोः भव�सु

स�बोधनम ्हे भवत् हे भवती हे भव��त



सं�ा (इकारा�त-पुं��ल�-श�दः)

मु�न

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा मु�नः मुनी मुनयः

��तीया मु�नम ्मुनी मुनीन्

तृतीया मु�नना मु�न�याम् मु�न�भः

चतुथ� मुनये मु�न�याम ्मु�न�यः

प�चमी मुनेः मु�न�याम् मु�न�यः

ष�ी मुनेः मु�योः मुनीनाम्

स�तमी मुनौ मु�योः मु�नषु

स�बोधनम ्हे मुने ! हे मुनी! हे मुनयः!



प�त

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा प�तः पती पतयः

��तीया प�तम ्पती पतीन्

तृतीया प�या प�त�याम ्प�त�भः

चतुथ� प�ये प�त�याम ्प�त�यः

प�चमी प�युः प�त�याम् प�त�यः

ष�ी प�युः प�योः पतीनाम्

स�तमी प�यौ प�योः प�तषु

स�बोधनम ्हे पते! हे पती! हे पतयः!

’ प�तश�दः मु�नश�दात् �क�×च���ः अ��त।

मु�नश�दानुसारेण क�व-ह�र-क�प-य�त-�व�ध-�न�ध-व��-�ा�ध-भूप�त-

सेनापती�याद�नाम ्इकारा�त-पुं��ल�श�दानां �पा�ण भव��त।



उकारा�त-पं◌ु��ल�-श�दः

भान ु(सूय�)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा भानुः भानू भानवः

��तीया भानुम ्भानू भानून्

तृतीया भानुना भानु�याम् भानु�भः

चतुथ� भानवे भानु�याम् भानु�यः

प�चमी भानोः भानु�याम् भानु�यः

ष�ी भानोः भा�वोः भानूनाम्

स�तमी भानौ भा�वोः भानुषु

स�बोधनम ्हे भानो! हे भानू! हे भानवः!

एवमेव �वधु-�व�णु-�शशु-वायु-मृ�यु-बा�-इ�याद�नाम् उकारा�त-पुं��ल�श�दाना ं �पा�ण
भव��त।



गु�

�वभ�� एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा गु�ः गु� गुरवः

��तीया गु�म् गु� गु�न्

तृतीया गु�णा गु��याम ्गु��भः

चतुथ� गुरवे गु��याम ्गु��यः

प�चमी गुरोः गु��याम् गु��यः

ष�ी गुरोः गुव�ः गु�णाम्

स�तमी गुरौ गुव�ः गु�षु

स�बोधनम ्हे गुरो! हे गु�! हे गुरवः!

येष ुश�देष ुऋ-र-ष-परतः नकारः ��यते त� ‘न’ �ाने ‘ण’ भव�त।



ऋकारा�त-पुं��ल�-श�दः

�पतृ

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा �पता �पतरौ �पतरः

��तीया �पतरम ्�पतरौ �पत¤न्

तृतीया �प�ा �पतृ�याम ्�पतृ�भः

चतुथ� �प�े �पतृ�याम ्�पतृ�यः

प�चमी �पतुः �पतृ�याम् �पतृ�यः

ष�ी �पतुः �प�ोः �पत¤णाम्

स�तमी �पत�र �प�ोः �पतृषु

स�बोधनम ्हे �पतः! हे �पतरौ! हे �पतरः!

एवमेव, भात-ृजामातृ-देवृ-(देवर)-इ�याद�नाम् ऋकारा�त-पंु��ल� श�दाना ं �पा�ण
भव��त।



इकारा�त-��ी�ल�-श�दः

म�त

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा म�तः मती मतयः

��तीया म�तम ्मती मतीः

तृतीया म�या म�त�याम ्म�त�भः

चतुथ� म�यै/मतय ेम�त�याम् म�त�यः

प�चमी म�याः/मतेः म�त�याम् म�त�यः

ष�ी म�याः/मतेः म�योः मतीनाम्

स�तमी म�याम्/मतौ म�योः म�तषु

स�बोधनम ्हे मते! हे मती! हे मतयः!

एवमेव ग�त-भ��-��च-शा��त-नी�त-जा�त-इ�याद�नाम ्इकारा�त��ी�ल�श�दानां �पा�ण
भव��त।



ईकारा�त-��ी�ल�-श�दः

नद�

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा नद� न�ौ न�ः

��तीया नद�म ्न�ौ नद�ः

तृतीया न�ा नद��याम ्नद��भः

चतुथ� न�ै नद��याम ्नद��यः

प�चमी न�ाः नद��याम् नद��यः

ष�ी न�ाः न�ोः नद�नाम्

स�तमी न�ाम् न�ोः नद�षु

स�बोधनम ्हे न�द! हे न�ौ! हे न�ः!

एवमेव पाव�ती-गौरी-देवी-��लोक�-कौमुद�-इ�याद�नाम् ईकारा�त ��ी�ल�श�दाना ं�पा�ण
भव��त।



उकारा�त-��ी�ल�-श�दः

धेन ु(गाय)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम् ब�वचनम्

�थमा धेनुः धेन ूधेनवः

��तीया धेनुम् धेनू धेनूः

तृतीया धे�वा धेनु�याम ्धेनु�भः

चतुथ� धेनवे/धे�व ैधेनु�याम् धेनु�यः

प�चमी धेनोः/धे�वोः धेनु�याम् धेनु�यः

ष�ी धेनोः/धे�वोः धे�वोः धेनूनाम्

स�तमी धेनौ/धे�वाम ्धे�वोः धेनुषु

स�बोधनम ्हे धेनो/ हे धेनू! हे धेनवः!

एवमेव तन-ुर�ु-रेणु-च×चु (च�च) इ�याद�नाम ्उकारा�त-��ी�ल�श�दानां �पा�ण भव��त



इकारा�त-नपुंसक�ल�-श�दः

वा�र

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा वा�र वा�रणी वारी�ण

��तीया वा�र वा�रणी वारी�ण

तृतीया वा�रणा वा�र�याम् वा�र�भः

चतुथ� वा�रणे वा�र�याम् वा�र�यः

प×चमी वा�रणः वा�र�याम् वा�र�यः

ष�ी वा�रणः वा�रणोः वारीणाम्

स�तमी वा�र�ण वा�रणोः वा�रषु

स�बोधनम ्हे वा�र/वारे! हे वा�रणी! हे वारी�ण!

एवमेव अ��-स��थ-द�ध-अ��-इ�याद�नाम् इकारा�त-नपुंसक�ल�श�दानां �पा�ण
भव��त।



उकारा�त-नपुंसक�ल�श�दः

मधु

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा मधु मधुनी मधू�न

��तीया मधु मधुनी मधू�न

तृतीया मधुना मधु�याम् मधु�भः

चतुथ� मधुने मधु�याम ्मधु�यः

प�चमी मधुनः मधु�याम् मधु�यः

ष�ी मधुनः मधुनोः मधूनाम्

स�तमी मधु�न मधुनोः मधुषु

स�बोधनम हे मधु/मधो! हे मधुनी! हे मधू�न!

एवमेव व�त-ुतालु-जानु (घुटना)-दा� (लकड़ी) इ�याद�नाम् उकारा�त-नपंुसक�ल�श�दानां
�पा�ण भव��त।



सव�नामश�दाः

 पुं��ल�म्

एतत ्(यह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा एषः एतौ एते

��तीया एतम्/एनम् एतौ/एनौ एतान्/एनान्

तृतीया एतेन/एनेन एता�याम् एतैः

चतुथ� एत�मै एता�याम् एते�यः

प�चमी एत�मात ्एता�याम् एते�यः

ष�ी एत�य एतयोः/एनयोः एतेषाम्

स�तमी एत��मन् एतयोः/एनयोः एतेषु



��ी�ल�म्

एतत ्(यह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा एषा एते एताः

��तीया एताम ्एते एताः

तृतीया एतया एता�याम् एता�भः

चतुथ� एत�यै एता�याम् एता�यः

प�चमी एत�याः एता�याम् एता�यः

ष�ी एत�याः एतयोः एतासाम्

स�तमी एत�याम् एतयोः एतासु



नपुंसक�ल�म्

एतत ्(यह)

�वभ�� एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एतत् एते एता�न

��तीया एतत्/एनत् एते एता�न

शेष�वभ��ष ुपुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।

�वशेषः- सव�नामश�दानां स�बोधने �पा�ण न भव��त।



सव�नाम-श�दः

पुं��ल�म्

तत ्(वह)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा सः तौ ते

��तीया तम् तौ तान्

तृतीया तेन ता�याम ्तैः

चतुथ� त�मै ता�याम ्ते�यः

प�चमी त�मात ्ता�याम् ते�यः

ष�ी त�य तयोः तेषाम्

स�तमी त��मन् तयोः तेषु



��ी�ल�म्

तत ्(वह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा सा ते ताः

��तीया ताम् ते ताः

तृतीया तया ता�याम ्ता�भः

चतुथ� त�यै ता�याम ्ता�यः

प�चमी त�याः ता�याम् ता�यः

ष�ी त�याः तयोः तासाम्

स�तमी त�याम् तयोः तासु



नपुंसक�ल�म्

तत ्(वह)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा तत् ते ता�न

��तीया तत् ते ता�न

शेष�वभ��ष ुपुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।



सव�नाम-श�दः

पुं��ल�म्

यत ्(जो)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा यः यौ ये

��तीया यम् यौ यान्

तृतीया येन या�याम ्यैः

चतुथ� य�मै या�याम ्ये�यः

प�चमी य�मात ्या�याम् ये�यः

ष�ी य�य ययोः येषाम्

स�तमी य��मन् ययोः येषु



��ी�ल�म्

यत ्(जो)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा या ये याः

��तीया याम् ये याः

तृतीया यया या�याम ्या�भः

चतुथ� य�यै या�याम ्या�यः

प�चमी य�याः या�याम् या�यः

ष�ी य�याः ययोः यासाम्

स�तमी य�याम् ययोः यासु



नपुंसक�ल�म्

यत ्(जो)

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा यत् ये या�न

��तीया यत् य ेया�न

शेष�वभ��ष ुपुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।



�वशेषण-श�दः

पुं��ल�म्

महत्

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा महान् महा�तौ महा�तः

��तीया महा�तम ्महा�तौ महतः

तृतीया महता महद�्याम ्मह��ः

चतुथ� महते महद�्याम ्महद�्यः

प�चमी महतः महद�्याम् महद�्यः

ष�ी महतः महतोः महताम्

स�तमी मह�त महतोः मह�सु

स�बोधन हे महन!् हे महा�तौ! हे महा�तः!



��ी�ल�म्

महत्

मह��द�य ��ी�ल�े ‘महती’ �पं भव�त, महतीश�द�य �पं नद�श�दवद ्भव�त।

नपुंसक�ल�म्

महत्

�वभ��ः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमा महत् महती महा��त

��तीया महत् महती महा��त

शेष�वभ��ष ुपुं��ल�वद ्�पा�ण भव��त।



सं�याः

एक

�वभ��ः पुं��ल�म ्��ी�ल�म ्नपुंसक�ल�म्

�थमा एकः एका एकम्

��तीया एकम ्एकाम् एकम्

तृतीया एकेन एकया एकेन

चतुथ� एक�मै एक�य ैएक�मै

प�चमी एक�मात ्एक�याः एक�मात्

ष�ी एक�य एक�याः एक�य

स�तमी एक��मन् एक�याम् एक��मन्

एकश�द�य �पं ��षु �ल�ेषु एकवचने एव भव�त।



��

�वभ��ः पुं��ल�म ्��ी�ल�म ्नपुंसक�ल�म्

�थमा �ौ �े �े

��तीया �ौ �े �े

तृतीया �ा�याम् �ा�याम् �ा�याम्

चतुथ� �ा�याम् �ा�याम् �ा�याम्

प�चमी �ा�याम ्�ा�याम् �ा�याम्

ष�ी �योः �योः �योः

स�तमी �योः �योः �योः

��श�द�य �पं ��षु �ल�ेषु ��वचने एव भव�त। ��ी�ल��य तथा नपुंसक�ल��य �पा�ण
समाना�न भव��त। ��-चतुर्-श�दयोः �पा�ण ��षु �ल�ेष ुकेवलं ब�वचने भव��त।



��

�वभ��ः पुं��ल�म ्��ी�ल�म ्नपुंसक�ल�म्

�थमा �यः �त�ः �ी�ण

��तीया �ीन् �त�ः �ी�ण

तृतीया ���भः �तसृ�भः ���भः

चतुथ� ���यः �तसृ�यः ���यः

प�चमी ���यः �तसृ�यः ���यः

ष�ी �याणाम ्�तसृृणाम् �याणाम्

स�तमी ��षु �तसृष ु��षु



चतुर्

�वभ��ः पुं��ल�म ्��ी�ल�म ्नपुंसक�ल�म्

�थमा च�वारः चत�ः च�वा�र

��तीया चतुरः चत�ः च�वा�र

तृतीया चतु�भ�ः चतसृ�भः (शेष�पा�ण

चतुथ� चतु�यः चतसृ�यः पुं��ल�वद्

प�चमी चतु�यः चतसृ�यः भव��त।

ष�ी चतुणा�म्/चतु�णाम् चतस¤णाम्

स�तमी चतुषु� चतसृषु



कारक तथा �वभ��-

��या�व�य�व ंकारक�वम-् �जन पद� का ��या के साथ सीधा स�ब� होता है, उ�ह� हम
कारक कहत ेह�। वह छः �कार के होते ह�-

कता� कम� च करण ंस�दानं तथैव च।

अपादाना�धकरण ेइ�या�ः कारका�ण षट्।।

कारक �वभ�� �वभ��-�च�

कता� �थमा ने

कम� ��तीया को

करण तृतीया से, �ारा

स�दान चतुथ� के �लये

अपादान प�चमी से (अलग होना)

स�ब� ष�ी का, के, क�

अ�धकरण स�तमी म�, पै, पर

स�बोधन �थमा हे ! अरे ! भो !



�वशेष- कारक� म� स�ब� (ष�ी �वभ��) और स�बोधन (�थमा �वभ�� क�) क� गणना
नह� क� जाती है।

कम� कारक

कतु�ः ई��सततमं कम�-कता� अपनी ��या �ारा �जससे स�ब� करना चाहता है अथा�त्
�जसको सबसे अ�धक चाहता है, उस कारक क� कम� सं�ा होती है, जैसे- ‘बालकः �ामं
ग��त’

इस वा�य म� कता� बालक अपनी गमन ��या �ारा गाँव से स�ब� करना चाहता है। अतः
गाँव क� कम�सं�ा और ��तीया �वभ�� हो गयी है। इसी तरह राजीवः पु�तकं पठ�त,
अ�भलाषा �च�ं प�य�त।

कम��ण ��तीया- कम� को बताने के �लये ��तीया �वभ�� होती है, जैसे-

बालकः रसं �पब�त।

कुछ ��कम�क (दो कम�वाली) धातु� के साथ अपादान आ�द के �ान पर ��तीया
�वभ�� होती ह,ै वे धातुए ं�न�न�ल�खत ह�-

�ह-्याच्-पच्-द�ड्-��ध-���-�च-�ू-शासु-�ज-मथ्-मुषाम्।

कम�युक् �याद ्अक�थतं तथा �यान्-नी-�-कृष् वहाम्।।

यथा- ऽद�पकः गां ��धं दो��ध। (द�पक गाय से �ध �हता है)-�ह्

ऽवामनः ब�ल� वसुधां याचते। (वामन ब�ल से भू�म माँगता है)-याच्

ऽमाता त�डुलान् ओदनं पच�त। (माता चावल से भात बनाती है)-पच्

ऽ�यायाधीशःअपरा�धन ंल�ं द�डय�त। (जज अपराधी को एक लाख का द�ड देता है।)-
द�ड्



ऽ�यामः गां �जम ्अव�ण��। (�याम गाय को �ज म� रोकता है)-�ध्

ऽअ�यापकः छा�ं ��ं पृ��त। (अ�यापक छा� से �� पूछता है) ��्

ऽकृषकः वृ�ं फला�न अव�चनो�त। (�कसान वृ� से फल चुनता है) �चऽगु�ः �श�यं उपदेशं
�ूते। (गु� �श�य को उपदेश देता है) -�,ू

ऽगु�ः �श�य ंधम� शा��त। (गु� �श�य को धम� का अनुशासन करता है) - शास्ऽरा�लः
रो�हत ं शतं जय�त। (रा�ल रो�हत से सौ �पये जीतता है)-मुष्ऽदेवः �ीर�न�ध� सुधां
म�ना�त। (देवता समु� को अमृत के �लए मथते ह�)- मथ्ऽराकेशः हरेशं शतं मु�णा�त।
(राकेश हरेश के सौ �पये चुराता है)-मुष्ऽचारकः अजां �ामं नय�त, हर�त, कष��त, वह�त
वा। (चराने वाला बकरी को गाँव ले जाता है, हरता है, खीचता है, ढोता है।)-नी-�, कृष्,
वह्।



सं�याए ं(मूल�प)

1. एक - एक       
2. दो - ��        
3. तीन - ��      
4. चार - चतुर्     
5. पाँच - प�चन ्
6. छह - षट् 
7. सात - स�तन ्
8. आठ - अ�न् 
9. नौ 9-नवन्

10. दस 1- दशन् 
11. �यारह -एकादशः 
12. बारह - �ादशन ्
13. तेरह - �योदशन ्
14. चौदह - चतुद�शन् 
15. प��ह -प�चदशन
16.  सोलह - षोडश
17. स�ह - स�तदशन
18.  अ�ारह - अ�ादशन्
19. उ�ीस - नवदशन्,एकोन�व�श�त, ऊन�व�श�त
20. बीस - �व�श�त
21. इ�क�स - एक�व�शत
22.  बाईस - �ा�व�श�त
23.  तेईस - �यो�व�श�त
24.  चौबीस - चतु�व�ंश�त
25. प�ीस - प�च�व�श�त
26.  छ�बीस - षड्�व�श�त



27. स�ाईस - स�त�व�श�त
28. अटठाईस - अ�ा�व�श�त
29. उ�तीस - नव�व�श�तः, एकोन���शत,्उन���शत्
30.  तीस - ���शत्



 अ�यम्

अधः (नीचे) वृ�ात् प�ं अधः पत�त।

उप�र (ऊपर) �वमानः घनानाम् उप�र गतः।

�रतः (�र स)े कुमाग� �रतः �यजेत्।

यतः (जहा� से) यत��वया �ानम् अशेषमा�तम्।

एक��मन ्(एक समय म�) एक��मन ्वन े�स�हः �नवस�त �म।

स��त (इसी समय, अब) स��त गृह�य उप�र मेघः अ��त।

पुरा (पहले, �ाचीन काल म�) पुरा काले एकः नृपः आसीत्।

नाना (�व�वध �कार स)े - नाना फलैःफल�त क�पलतेव भू�मः।

खल ु(�न�य ही) - माग� पदा�न खलु ते �वषमी भव��त।

�क��चत (कुछ) �क��चत् अ�पाहारं ददातु।

समम ्(के साथ, �मलकर) - यथा सवा��ण भूता�न धरा धारयते समम्।

नन ु(स�देहसूचक ��सूचक, - नन ुभवान् अ�तो मे वत�ते। नन ुसमा�तः पाठः तव?

सचमुच, अव�य ही इ�या�द)



उपसग�

उपसगा�ः ��यायोगे-

��या के योग म� � आ�द को उपसग� कहते ह�, जैसे - �हार, �ग�त, �कृ�त, �चार, �देश,
�वाह, �भाव आ�द � उपसग� के योग से बने हं◌ै। इसी �कार-

सम ्- संहार, संग�त, सं�कृ�त, स�देश, स�ान, संवाद।

अन ु- अनुहार, अनुगमन, अनुकरण, अनु�ह, अनुचर अनुभू�त, अनुवाद।

�व - �वहार, �वकृ�त, �वदेश, �वधान, �वभू�त, �वराम, �ववाद।

अ�ध - अ�धह�र, अ�धकरणम्, अ�ध�ाता, अ�यारोपः।

उपसग� से धात ुके अथ� बदल जाते ह�।

उपसग�ण धा�वथ� बलाद�य� नीयते।

�हाराहारसंहार �वहारप�रहारवत्।।



��यय

त�त ्(त�) अनीयर् (अनीय)

य ेदोन� ��यय सकम�क धातु� से कम� अथ� म� तथा अकम�क धातु� से भाव अथ� म� होते
ह�। इनस ेबने श�द� का �योग ��या तथा �वशेषण के �प म� होता है।

उदाहरण - गम् +त�त् (त�)

�वशेषण �प म� -

ग�त�ः �ामः।

ग�त�ा नगरी।

ग�त� ं�ानम्।

अ�य उदाहरण-

पठ् +��वा = प�ठ�वा

पा +��वा = पी�वा

कृ + ��वा = कृ�वा

�श ्+ ��वा = ��्वा

अ�य उदाहरण- पठ् + त�त् = प�ठत�म्

नी+त�त्= नेत�म्

भुज+् त�त् = भो��म्



दा +त�त ्= दात�म्

कृ + त�त् = कत��म्

भ ू+ त��� भ�वत�म्

अनीयर् (अनीय) - गम् +अनीयर् = गमनीयम्

�वशेषण �प म� = गमनीयः �ामः

= गमनीया नगरी

= गमनीय ंवनम्

अ�य उदाहरण- पठ्+अनीयर् = पठनीयम्

नी + अनीयर् = नयनीयम्

भुज ्+ अनीयर् = भोजनीयम्

दा+ अनीयर् = दानीयम्

कृ + अनीयर् = करणीयम्

� (त) - इस ��यय का �योग भूतकाल के अथ� मं◌े �कया जाता है, इस ��यय से बने
श�द� का �योग ��या तथा �वशेषण के �प म� होता है।

��या �प� मे ◌ंपठ् + � = प�ठतम्

�वशेषण �प मे ◌ं- प�ठतः ��ः, प�ठता प��का, प�ठत ंपु�तकम्।

अ�य उदाहरण - हस् +� = ह�सतम्

गम ्+� = गतम्



नी+ � = नीतम्

भुज+् � = भु�म्

दा + � = द�म्

कृ +� = कृतम्

भ ू+ � त्= भूतम्

��् +� = पृ�म्

�ह + � = गृहीतम्



धातु�पा�ण

वद(्बोलना)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमपु�षः वद�त वदतः वद��त

म�यमपु�षः वद�स वदथः वदथ

उ�मपु�षः वदा�म वदावः वदामः



लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमपु�षः वदत/ुवदतात् वदताम् वद�तु

म�यमपु�षः वद/वदतात ्वदतम् वदत

उ�मपु�षः वदा�न वदाव वदाम

लङ्लकारः(भूतकाल)

�थमपु�षः अवदत ्अवदताम् अवदन्

म�यमपु�षः अवदः अवदतम ्अवदत

उ�मपु�षः अवदम ्अवदाव अवदाम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः वदेत ्वदेताम् वदेयुः

म�यमपु�षः वदेः वदेतम ्वदेत

उ�मपु�षः वदेयम ्वदेव वदेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः व�द�य�त व�द�यतः व�द�य��त

म�यमपु�षः व�द�य�स व�द�यथः व�द�यथ

उ�मपु�षः व�द�या�म व�द�यावः व�द�यामः



एवमेव खेल-्खाद-्धाव्-रस्-पूज्-कूद�-हस्-पत्-�म्- �लख्-गम् (ग�), चर्-पठ्-��ड्-
इ�याद�नां धातूनां �पा�ण भव��त।



वस ्(रहना/ठहरना)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमपु�षः वस�त वसतः वस��त

म�यमपु�षः वस�स वसथः वसथ

उ�मपु�षः वसा�म वसावः वसामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः वसत/ुवसतात् वसताम् वस�तु

म�यमपु�षः वस/वसतात ्वसतम् वसत

उ�मपु�षः वसा�न वसाव वसाम

लड्.लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अवसत ्अवसताम् अवसन्

म�यमपु�षः अवसः अवसतम ्अवसत

उ�मपु�षः अवसम ्अवसाव अवसाम



�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः वसेत ्वसेताम् वसेयुः

म�यमपु�षः वसेः वसेतम ्वसेत

उ�मपु�षः वसेयम ्वसेव वसेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः व��य�त व��यतः व��य��त

म�यमपु�षः व��य�स व��यथः व��यथ

उ�मपु�षः व��या�म व��यावः व��यामः



दा (देना)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमपु�षः ददा�त द�ः दद�त

म�यमपु�षः ददा�स द�ः द�

उ�मपु�षः ददा�म द�ः द�ः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः ददात/ुद�ात् द�ाम् ददतु

म�यमपु�षः दे�ह/द�ात ्द�म् द�

उ�मपु�षः ददा�न ददाव ददाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अददात ्अद�ाम् अद�ः

म�यमपु�षः अददाः अद�म् अद�

उ�मपु�षः अददाम ्अद� अद�



�व�ध�लङ् (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः द�ात ्द�ाताम् द�ुः

म�यमपु�षः द�ाः द�ातम ्द�ात

उ�मपु�षः द�ाम ्द�ाव �याम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः दा�य�त दा�यतः दा�य��त

म�यमपु�षः दा�य�स दा�यथः दा�यथ

उ�मपु�षः दा�या�म दा�यावः दा�यामः



कथ ्(कहना)

लट्लकारः (वत�मानकालं)

पु�षः एकवचनम ्��वचनम ्ब�वचनम्

�थमपु�षः कथय�त कथयतः कथय��त

म�यमपु�षः कथय�स कथयथः कथयथ

उ�मपु�षः कथया�म कथयावः कथयामः

लोट् लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः कथयत/ुकथयतात् कथयताम् कथय�तु

म�यमपु�षः कथय/कथयतात् कथयतम् कथयत

उ�मपु�षः कथया�न कथयाव कथयाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अकथयत ्अकथयताम् अकथयन्

म�यमपु�षः अकथयः अकथयतम ्अकथयत

उ�मपु�षः अकथयम् अकथयाव अकथयाम



�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः कथयेत ्कथयेताम् कथयेयुः

म�यमपु�षः कथयेः कथयेतम ्कथयेत

उ�मपु�षः कथयेयम ्कथयेव कथयेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः कथ�य�य�त कथ�य�यतः कथ�य�य��त

म�यमपु�षः कथ�य�य�स कथ�य�यथः कथ�य�यथ

उ�मपु�षः कथ�य�या�म कथ�य�यावः कथ�य�याम



�नद�शन –

�ी संजय �स�हा, �नदेशक, रा�य शै��क अनुस�ान एवं ��श�ण प�रषद ्,उ.�. 
�ी अजय कुमार �स�ह ,संयु� �नदेशक, रा�य शै��क अनुस�ान एवं ��श�ण
प�रषद ्,उ.�. 

e-book �वकास ---

अ�पा  �नगम(�.अ.) ,�ाथ�मक �व�ालय �तलौली, गोरखपुर 
 अ�मत शमा�(स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय महतवानी, उ�ाव 
अनीता �व�कमा�(स.अ), �ाथ�मक �व�ालय सैदपुर पीलीभीत 
अनुभव यादव(स.अ), �ाथ�मक �व�ालय गुल�रया उ�ाव 
अनुपम चौधरी (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय नौरंगाबाद बदायूं 
आशुतोष आनंद (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय �मयाँगंज बाराबंक� 
द�पक कुशवाहा (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय गज�फरनगर, उ�ाव 
�फरोज खान (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय �चड़ावक, बुलंदशहर 
गौरव �स�ह (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय फतेहपुर म�ठया, फतेहपुर 
��तक वमा� (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय सं�ाम खेड़ा ,उ�ाव 
�न�तन कुमार पा�डेय (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय म�यनगर ,�ाव�ती 
मनीष �ताप �स�ह (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय �ेम नगर, फतेहपुर 
�ाणेश भूषण �म� (स.अ),पूव� मा�य�मक �व�ालय पठा, ल�लतपुर 
�शांत चौधरी (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय रवाना, �बजनौर 
राजीव कुमार सा� (स.अ),उ� �ाथ�मक �व�ालय ,सराय गोकुल सु�तानपुर 
श�श कुमार(स.अ), �ाथ�मक �व�ालय खेड़ा, ल��खेड़ा,अकोहरी उ�ाव 
�शवाली गु�ता (स.अ),पूव� मा�य�मक �व�ालय धौलरी,मेरठ 
व�णेश �म�ा (स.अ),�ाथ�मक �व�ालय मदनपुर प�नयार ,सु�तानपुर


