
प�र�श�म्      

�ाकरणम्

 स��ः,

पूव��पस�� �नयम- ‘एङः पदा�ताद�त’ - य�द �कसी पद (श�द�प या धातु�प) के अ�त
म� एङ् (ए अथवा ओ) आये और उसके बाद अ आये तो पूव� और पर के �ान म� �मशः
ए अथवा ओ हो जाता है और वहाँ पूव��प-सूचक अव�ह (ऽ) का �च� लग जाता है,
जैस-ेहरे +अव = हरेऽव, �व�णो + अव = �व�णोऽव, वने+ अ� = वनेऽ�, बालो+ अवदत्
= बालोऽवदत्, लभे + अहम् = लभेऽहम्।

एड्�पर�पम-्अकारा�त उपसग� के बाद एङा�द (ए, ओ आ�द) वाले धातु बाद म� हो तो
पर�प एकादेश होता है। जैसे-‘�ेजते-�+एजते’ यहाँ वृ�� को बाँधकर ‘एड्�पर�पम्’ सू�
स े � का अ, एजते के ए का �प बनकर �ेजते बनता है। इसी �कार ‘उप+ओष�त’
�मलकर ओष�त बनता है।

���वस�� �नयम- ‘�तोः ��ना ��ः’ - स ्तथा तवग� (त, थ, द, ध, न) के �ान म� श् तथा
चवग� (च, छ, ज झ, ´) हो जाता है, य�द उसका श् या चवग� के साथ योग हो, जैसे-बालस्
+ शेते = बाल�शेत,े गजस् + चल�त = गज�ल�त, सत ्+ �चत् = स��त्, शा�ङ्�गन्+
जयः = शाङ� �ग�यः । सद+् जनः = स�नः, कस् + �चत् = क��त्।



ज��वस�� �नयम- ‘झलां जशोऽ�त’े - पदा�त झल् (वग� का �थम, ��तीय, तृतीय तथा
चतुथ� अ�र तथा ऊ�म वण� (श, ष, स, ह) के �ान म� जश् (अपने वग� का तृतीय अ�र)
हो जाता है, जैसे-वाक् + ईशः = वागीशः, �चत् +आन�दः = �चदान�दः, षट् + एव =
षडेव, उत् + दे�यम ्= उ�े�यम्। सुप् + अ�तः = सुब�तः। सत् + आचारः = सदाचारः।

अनु�वार - ‘मोऽनु�वारः‘ - पदा�त ‘म्’ को अनु�वार हो जाता है, हल ्(�ञजन) वण� के परे
रहन ेपर, जैस-े ह�रम् + व�दे = ह�र� व�दे, काय�म् + कु� = काय� कु�, स�यम् + वद =
स�य ंवद।  



                                                                                                 
   श�द�पा�ण

सं�ा-श�दाः -   पुं��ल�म्

                                                                                आ�मन्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा आ�मा आ�मानौ आ�मानः

��तीया आ�मानम ्आ�मानौ आ�मनः

तृतीया आ�मना आ�म�याम् आ�म�भः

चतुथ� आ�मने आ�म�याम् आ�म�यः

प�चमी आ�मनः आ�म�याम् आ�म�यः

ष�ी आ�मनः आ�मनोः आ�मनाम्

स�तमी आ�म�न आ�मनोः आ�मसु

स�बोधनम ्हे आ�मन्! ह ेआ�मानौ! हे आ�मानः!

इसी �कार अ�मन ्(प�र), अ�वन् (माग�), ��न ्(��ा) इ�या�द के �प चलत ेह�।



राजन् (राजा)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा राजा राजानौ राजानः

��तीया राजानम ्राजानौ रा�ः

तृतीया रा�ा राज�याम ्राज�भः

चतुथ� रा�े राज�याम ्राज�यः

प�चमी रा�ः राज�याम् राज�यः

ष�ी रा�ः रा�ोः रा�ाम्

स�तमी रा��/राज�न रा�ोः राजसु

स�बोधनम ्हे राजन्! हे राजानौ! हे राजानः!



�व�स् (�व�ान)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �व�ान् �व�ांसौ �व�ांसः

��तीया �व�ांसम ्�व�ांसौ �व�षः

तृतीया �व�षा �व�द�्याम् �व���ः

चतुथ� �व�षे �व�द�्याम ्�व�द�्यः

प�चमी �व�षः �व�द�्याम् �व�द�्यः

ष�ी �व�षः �व�षोः �व�षाम्

स�तमी �व��ष �व�षोः �व��सु

स�बोधनम ्हे �व�न्! हे �व�ांसौ! हे �व�ांसः!

इसका ��ी�ल� �व�षी होता है, �जसका �प नद� के समान चलता है।



 ��ी�ल�म्

मातृ (माता)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा माता मातरौ मातरः

��तीया मातरम् मातरौ मात§

तृतीया मा�ा मातृ�याम ्मातृ�भः

चतुथ� मा�े मातृ�याम ्मातृ�यः

प�चमी मातुः मातृ�याम् मातृ�यः

ष�ी मातुः मा�ोः मातृणाम्

स�तमी मात�र मा�ोः मातृषु

स�बोधनम ्हे मातः! हे मातरौ! हे मातरः!

इसी �कार ��हत ृ(पु�ी), यातृ (देवरानी) आ�द का �प चलता है।



वाच् (वाणी )

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा वाक्/वाग ्वाचै वाचः

��तीया वाचम ्वाचै वाचः

तृतीया वाचा वा��याम ्वा��भः

चतुथ� वाचे वा��याम्◌ ्वा��यः

प�चमी वाचः वा��याम् वा��यः

ष�ी वाचः वाचोः वाचाम्

स�तमी वा�च वाचोः वा�ु

स�बोधनम ्हे वाक्/वाग्! हे वाचै! हे वाचः!

इसी �कार �वच,् शुच्, �च्, ऋच्, आ�द श�द� के �प चलते ह�।



स�रत् (नद�)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा स�रत ्स�रतौ स�रतः

��तीया स�रतम ्स�रतौ स�रतः

तृतीया स�रता स�रद�्याम् स�र��ः

चतुथ� स�रते स�रद�्याम ्स�रद�्यः

प�चमी स�रतः स�रद�्याम् स�रद�्यः

ष�ी स�रतः स�रतोः स�रताम्

स�तमी स�र�त स�रतोः स�र�सु

स�बोधनम ्हे स�रत्! हे स�रतौ! हे स�रतः!

इसी �कार �व�ुत ्यो�षत् (��ी) आ�द श�द� के �प चलते ह�।  



�दक् (�दशा)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �दक्/�दग ्�दशौ �दशः

��तीया �दशम ्�दशौ �दशः

तृतीया �दशा �द��याम ्�द��भः

चतुथ� �दशे �द��याम ्�द��यः

प�चमी �दशः �द��याम् �द��यः

ष�ी �दशः �दशोः �दशाम्

स�तमी �द�श �दशोः �द�ु

स�बोधनम ्हे �दक्/�दग्! हे �दशौ! हे �दशः!



 नपंुसक�ल�म्

जगत् (संसार),

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा जगत्/जगद ्जगती जग��त

��तीया जगत/्जगद ्जगती जग��त

तृतीया जगता जगद�्याम् जग��ः

चतुथ� जगते जगद�्याम ्जगद�्यः

प�चमी  जगतः जगद�्याम् जगद�्यः

ष�ी जगतः जगतोः जगताम्

स�तमी जग�त जगतोः जग�सु

स�बोधनम ्हे जगत्! हे जगती! हे जग��त!

इसी �कार तकारा�त नपुंसक�ल� श�द� के �प चलते ह�।



नामन् (नाम)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा नाम ना�नी/नामनी नामा�न

��तीया नाम ना�नी/नामनी नामा�न

तृतीया ना�ना नाम�याम् नाम�भः

चतुथ� ना�ने नाम�याम ्नाम�यः

प�चमी ना�नः नाम�याम् नाम�यः

ष�ी ना�नः ना�नोः ना�नाम्

स�तमी ना��न/नाम�न ना�नोः नामसु

स�बोधनम ्हे नाम/नामन!् हे ना�नी/नामनी! हे नामा�न! 



पयस ्(पानी, �ध)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा पयः पयसी पयां�स

��तीया पयः पयसी पयां�स

तृतीया पयसा पयो�याम् पयो�भः

चतुथ� पयसे पयो�याम ्पयो�यः

प�चमी पयसः पयो�याम् पयो�यः

ष�ी पयसः पयसोः पयसाम्

स�तमी पय�स पयसोः पय�सु/पयःसु

स�बोधनम ्हे पयः! हे पयसी! हे पयां�स!

इसी �कार उरस,् नभस्, अयस,् तमस्, वचस्, यशस,् तपस्, �शरस्, रजस्, आ�द
सकारा�त नपुुंसक�ल� श�द� के �प चलते ह�।



मनस् (मन)

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा मनः मनसी मनां�स

��तीया मनः मनसी मनां�स

तृतीया मनसा मनो�याम् मनो�भः

चतुथ� मनसे मनो�याम ्मनो�यः

प�चमी मनसः मनो�याम् मनो�यः

ष�ी मनसः मनसोः मनसाम्

स�तमी मन�स मनसोः मन�सु

स�बोधनम ्हे मनः! हे मनसी! हे मनां�स!



भवत् (आप)

 पुुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा भवान् भव�तौ भव�तः

��तीया भव�तम ्भव�तौ भवतः

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�स ु  



भवत

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा भवती भव�यौ भव�यः

��तीया भवतीम ्भव�यौ भवतीः

तृतीया भव�या भवती�याम् भवती�भः

चतुथ� भव�य ैभवती�याम् भवती�यः

प�चमी भव�याः भवती�याम् भवती�यः

ष�ी भव�याः भव�योः भवतीनाम्

स�तमी भव�याम् भव�योः भवतीषुु



                   सव�नामश�दाः

            अदस ्(यह ) पुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा असौ अमू अमी

��तीया अमुम ्अमू अमून्

तृतीया अमुना अमू�याम् अमी�भः

चतुथ� अमु�मै अमू�याम् अमी�यः

प�चमी अमु�मात ्अमू�याम् अमी�यः

ष�ी अमु�य अमुयोः अमीषाम्

स�तमी अमु��मन् अमुयोः अमीषु



अदस्

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा असौ अमू अमूः

��तीया अमुम ्अमू अमूः

तृतीया अमुया अमू�याम् अमू�भः

चतुथ� अमु�यै अमू�याम् अमू�यः

प�चमी अमु�याः अमू�याम ्अमू�यः

ष�ी अमु�याः अमुयोः अमूषाम्

स�तमी अमु�याम् अमुयोः अमूषु 



अदस् 

नपंसुक�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा अदः अमू अमू�न

��तीया अदः अमू अमू�न

तृतीया अमुना अमू�याम् अमी�भः

चतुथ� अमु�म ैअमू�याम् अमी�यः

प�चमी अमु�मात ्अमू�याम् अमी�यः

ष�ी अमु�य अमुयोः अमीषाम्

स�तमी अमु��मन् अमुयोः अमीषु



एतत् (यह)

  पुं��ल�म्

�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



एतत् (यह)

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एषा एत े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



एतत् (यह)

 नपंुसक�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा एतत ्एत ेएता�न

��तीया एतत्/एनत् एते एता�न

शेष �वभ��य� म� पुं��ल� के समान �प चलते ह�।  



 सं�याएँ

01 से 04 तक क� सं�या� के �प क�ा 7 म� बताय ेजा चुके ह�। यहाँ 05 से 10 तक
क� सं�या� के तीन� �ल�� म� �प �दये जा रहे ह�-

प�चन,् षष,् स�तन्, अ�न्, नवन्, दशन्

(पुं��ल�, ��ी�ल� तथा नपुंसक�ल� म�)

�वभ��ः

5,6,7

�थमा= प�च-  षट्/षड् -स�त

��तीया= प�च- षट्/षड् -स�त

तृतीया =प�च�भः -षड्�भः- स�त�भः

चतुथ� =प�च�यः -षड्�यः- स�त�यः

प�चमी =प�च�यः -षड्�यः- स�त�यः

ष�ी =प�चॉनाम ्-ष�णाम् -स�तानाम्

स�तमी= प�चस ु-षट्सु- स�तसु

8,9,10

�थमा =अ�ौ /अ�- नव- दश

��तीया =अ�ौ /अ�- नव- दश



तृतीया  =अ�ा�भः–नव�भः- दश�भः

चतुथ� = अ�ा�यः  -नव�यः -दश�यः

प�चमी=अ�ा�यः /अ���भः -नव�यः -दश�यः

ष�ी =अ�ानाम -नवानाम् -दशानाम्

स�तमी =अ�ास/ुअ�सु  -नवसु- दशसु

स�बोधन= हे अ�ौ/अ� - हे नव!- हे दश! 



एक से पचास तक क� सं�याए ँ

एक=एकम ्    

दो= �े           

तीन  =�ी�ण     

चार =च�वा�र       

पाँच= प�च         

छह =षट्        

सात=स�त       

आठ= अ� 

नौ = नव छ�बीस 

दस == दश

�यारह= एकादश 

बारह= �ादश 

तेरह= �योदश 

चैदह= चतुद�श 

प��ह=प�चदश 

सोलह= षोडश 



स�ह= स�तदश   

अ�ारह= अ�ादश

उ�ीस =एकोन�व�श�तः

बीस= �व�श�तः  

इ�क�स= एक�व�श�तः  

बाईस= �ा�व�श�तः 

   तेईस= �यो�व�श�तः

चौबीस= चतु�व�श�तः

प�ीस =प�च�व�श�तः

छ�बीस =षड्�व�श�तः

स��ाईस = स�त�व�श�तः

अ�ाईस= अ�ा�व�श�तः

उ�तीस =नव�व�श�तः

तीस= ���शत्

इकतीस= एक���शत्

ब�ीस= �ा���शत्

त�तीस= �य����शत्



च�तीस = चतु����शत्

प�तीस= प�च���शत ्   

छ�ीस= षट्���शत ्

स�तीस= स�त���शत्

अड़तीस= अ�ा���शत्

उ�तालीस=नव���शत्/ऊनच�वा�र�शत ्

चालीस = च�वा�र�शत ्

एकतालीस= एकच�वा�र�शत्

बयालीस = �ाच�वा�र�शत्/��च�वा�र�शत्

त�तालीस= �य��वा�र�शंत्/��च�वा�र�शंत्  

चवालीस = चतु��वा�र�शत्

 प�तालीस= प�चच�वा�र�शत्

 �छयालीस =षट्च�वा�र�शत्

स�तालीस =स�तच�वा�र�शत्

अड़तालीस= अ�ाच�वा�र�शत्

 उनचास= नवच�वा�र�शत/ऊनप�चाशत्

 पचास= प�चाशत्





 �वशेषण

�वशाल

 पुुं��ल�म्

�थमा �वशालः �वशालौ �वशालाः

��तीया �वशालम ्�वशालौ �वशालान्

तृतीया �वशालेन �वशाला�याम् �वशालैः

चतुथ� �वशालाय �वशाला�याम् �वशाले�यः

प�चमी �वशालात ्�वशाला�याम् �वशाले�यः

ष�ी �वशाल�य �वशालयोः �वशालानाम्

स�तमी �वशाले �वशालयोः �वशालेषु

स�बोधनम ्हे �वशाल! हे �वशालौ! हे �वशालाः!



�वशाल 

 ��ी�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �वशाला �वशाले �वशालाः

��तीया �वशालाम ्�वशाले �वशालाः

तृतीया �वशालया �वशाला�याम् �वशाला�भः

चतुथ� �वशालाय ै�वशाला�याम् �वशाला�यः

प�चमी �वशालायाः �वशाला�याम् �वशाला�यः

ष�ी �वशालायाः �वशालयोः �वशालानाम्

स�तमी �वशालायाम् �वशालयोः �वशालासु

स�बोधनम ्हे �वशाले! हे �वशाले! हे �वशालाः! 



                                                                     �वशाल 

नपु�सक�ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा �वशालम् �वशाले �वशाला�न

��तीया �वशालम ्�वशाले �वशाला�न

तृतीया �वशालेन �वशाला�याम् �वशालैः

चतुथ� �वशालाय �वशाला�याम् �वशाले�यः

प�चमी �वशालात ्�वशाला�याम् �वशाले�यः

ष�ी �वशाल�य �वशालयोः �वशालानाम्

स�तमी �वशाले �वशालयोः �वशालेषु

स�बोधनम ्हे �वशाल! हे �वशालौ! हे �वशालाः!



द�घ�

 पुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा द�घ�ः द�घ� द�घा�ः

��तीया द�घ�म् द�घ� द�घा�न्

तृतीया द�घ�ण द�घा��याम ्द�घ�ः

चतुथ� द�घा�य द�घा��याम् द�घ��यः

प�चमी द�घा�त ्द�घा��याम् द�घ��यः

ष�ी द�घ��य द�घ�योः द�घा�णाम्

स�तमी द�घ� द�घ�योः द�घ�षु

स�बोधनम ्हे द�घ�! हे द�घ�! हे द�घा�ः!



द�घ� 

 ��ी�ल�म्

�थमा द�घा� द�घ� द�घा�ः

��तीया द�घा�म ्द�घ� द�घा�ः

तृतीया द�घ�या द�घा��याम् द�घा��भः

चतुथ� द�घा�यै द�घा��याम् द�घा��यः

प�चमी द�घा�याः द�घा��याम् द�घा��यः

ष�ी द�घा�याः द�घ�योः द�घा�णाम्

स�तमी द�घा�याम् द�घ�योः द�घा�सु

स�बोधनम ्हे द�घ�! हे द�घ�! हे द�घा�ः! 



                                                                       द�घ� 

 नपंुसक�ल�म्

�थमा द�घ�म् द�घ� द�घा��ण

��तीया द�घ�म ्द�घ� द�घा��ण

तृतीया द�घ�ण द�घा��याम ्द�घ�ः

चतुथ� द�घा�य द�घा��याम् द�घ��यः

प�चमी द�घा�त ्द�घा��याम् द�घ��यः

ष�ी द�घ��य द�घ�योः द�घा�णाम्

स�तमी द�घ� द�घ�योः द�घ�षु

स�बोधनम ्हे द�घ�! हे द�घ�! हे द�घा�ः!



शोभन

 पुं��ल�म्

�थमा शोभनः शोभनौ शोभनाः

��तीया शोभनम् शोभनौ शोभनान्

तृतीया शोभनेन शोभना�याम् शोभनैः

चतुथ� शोभनाय शोभना�याम् शोभने�यः

प�चमी शोभनात ्शोभना�याम् शोभने�यः

ष�ी शोभन�य शोभनयोः शोभनानाम्

स�तमी शोभने शोभनयोः शोभनेषु

स�बोधन हे शोभन! हे शोभनौ! हे शोभनाः!



शोभन 

 ��ी�ल�म्

�थमा शोभना शोभने शोभनाः

��तीया शोभनाम ्शोभने शोभनाः

तृतीया शोभनया शोभना�याम् शोभना�भः

चतृथ� शोभनाय ैशोभना�याम् 

प�चमी शोभनायाः शोभना�याम् शोभना�यः

ष�ी शोभनायाः शोभनयोः शोभनानाम्

स�तमी शोभनायाम् शोभनयोः शोभनासु

स�बोधनम ्हे शोभने! हे शोभने! हे शोभनाः! 



शोभन 

                                                                        नपुंसक�ल�म्

�थमा शोभनम् शोभने शोभना�न

��तीया शोभनम ्शोभने शोभना�न

तृतीया शोभनेन शोभना�याम् शोभनैः

चतुथ� शोभनाय शोभना�याम् शोभने�यः

प�चमी शोभनात ्शोभना�याम् शोभने�यः

ष�ी शोभन�य शोभनयोः शोभनानाम्

स�तमी शोभने शोभनयोः शोभनेषु

स�बोधनम ्हे शोभन! हे शोभनौ! हे शोभनाः!



लघु (छोटा)

 पुं��ल�म्

�वभ��ः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमा लघुः लघू लघवः

��तीया लघुम ्लघू लघून्

तृतीया लघुना लघु�याम् लघु�भः

चतुथ� लघवे लघु�याम ्लघु�यः

प�चमी लघोः लघु�याम् लघु�यः

ष�ी लघोः ल�वोः लघूनाम्

स�तमी लघौ ल�वोः लघुषु

स�बोधनम ्हे लघो! हे लघू! हे लघवः! 



लघ ु

��ी�ल�म्

�थमा लघुः/ल�वी- लघू/ल��ौ -लघवः/ल��ः

��तीया लघुम्/ल�वीम् -लधू/ल��ौ -लघूः/ ल�वीः

तृतीया ल�वा/ल��ा- लघु�याम्/ल�वी�याम्- लधु�भः/ल�वी�भः

चतुथ� ल�वै/लघव/ेल��ै -लघु�याम्/ल�वी�याम् -लघु�यः/ल�वी�यः

प�चमी ल�वाः/लघोः/ल��ै -लघु�याम्/ल�वी�याम् -लघु�यः/ल�वी�यः

ष�ी ल�वाः/लघोः/ल��ः -ल�वोः/ल��ोः- लघूनाम्/ल�वीनाम्

स�तमी ल�वाम्/लघौ/ल��ाम्- ल�वोः/ल��ोः- लघुषु/ल�वीषु

स�बोधनम ्हे लघो/हे ल��व!- हे लघू/हे ल��ौ!- हे लघवः/ल��ः!



लघु 

 नपंुसक�ल�म्

�थमा लघु लघुनी लघू�न

��तीया लघु लघुनी लघू�न

तृतीया लघुना लघु�याम् लघु�भः

चतुथ� लघुने लघु�याम ्लघु�यः

प�चमी लघुनः लघु�याम् लघु�यः

ष�ी लघुनः लघुनोः लघूनाम्

स�तमी लघु�न लघुनोः लघुषु

स�बोधनम ्हे लघो/लघ!ु हे लघुनी! हे लघू�न!



 कारक

कारक� का सामा�य प�रचय उनके �च�� के साथ �पछली क�ा म� �दया जा चुका है। कुछ
�वशेष �नयम नीच े�दये जा रहे ह�-

तृतीया

सहयु�ेऽ�धान े- सहाथ�क श�द� (सह, साकम् साध�म् और समम्) के योग म� अ�धान
कता� म� तृतीया �वभ�� होती है, जैसे- �श�यः गु�णा सह �व�ालयं ग��त।रामः सीतया
साकं वनम ्अग�त्। हनुमान् वानरैः साकं सीताम् अ�वैषयत्।

येना��वकारः - �जस अ� से अ�� म� �वकार ल��त होता है, उस अ�वाचक श�द म�
तृतीया �वभ�� होती है, यथा- देवद�ः ने�ेण काणः अ��त। मोहनः कण�न ब�धरः अ��त।
रामनाथः �शरसा ख�वाटः अ��त। शकु�नः पादेन ख×जः अ��त।

चतुथ�

��यथा�नां �ीयमाणः - �च् तथा �च् के अथ� वाली धातुओ� के योग मे� �स� होने वाले क�
स�दान सं�ा होती है। अतः उसम ेचतुथ� �वभ�� होती है, जैसे-�शशवे ��डनकं रोचते।
म� ंमोदकं रोचते। छा�ाय अ�ययनं रोचते।

प�चमी

भी�ाथा�ना ंभयहेतुः - भयाथ�क तथा र�ाथ�क धातु� के साथ भय के कारण म� प�चमी
�वभ�� होती है, जैसे - बालकः सपा�द ् �बभे�त। अस�नात् क�य भयं न जायते।
स�नः ��ाद ्�बभे�त। �ायते महतो भयात्।



समास

समास श�द का अथ� है- सं�ेप। जब दो या दो से अ�धक पद� को �मलाकर एक पद
बनाया जाता है, तो वह समास कहलाता है। दो पदां◌े के बीच समास म� �थम पद को
पूव�पद एव ं��तीय पद को उ�र पद कहते ह�। जब समास को तोड़कर पूव� ���त म� ला
देत ेह�, तो उसे �व�ह कहते ह�। समास छह �कार से होते ह�।

1. अ�यीभाव 2.त�पु�ष 3.कम�धारय 4.��गु 5. ब��ी�ह 6.���

त�पु�ष - त�पु�ष समास म� उ�र पद के अथ� क� �धानता होती है, जैसे- कृ�णं ��तः
= कृ�ण��तः, ह�रणा �ातः = ह�र�ातः, लोकाय �हतम् = लोक�हतम्, घटाय मृ��का =
घटमृ��का, चोराद ्भयम ् = चोरभयम्, रा�ः पु�षः = राजपु�षः, सभायां प��डतः =
सभाप��डतः, कूपे प�ततः = कूपप�ततः।

कम�धारय  - जब एक पद �वशेषण होता है तो वह कम�धारय समास कहलाता है, जैस े-

नीलमु�पलम=्नीलो�पलम्। घन इव �यामः=घन�यामः। मुख ंकमल�मव=मुखकमलम्।

��� - जहाँ दो पद� को जोड़ने वाले च (और) श�द को हटाकर एक पद बनाया जाता
ह,ै वहाँ ��� समास होता है। यह दो �कार का होता है-

इतरेतर���  - इसम� दोन� पद� क� �धानता होती है, जैसे राम� ल�मण�=रामल�मणौ।

ह�र� हर�=ह�रहरौ।

समाहार��� - �जस ��द समास मं◌ ेदोन� पदो� के समूह क� �धानता होती है, वह
समाहार-��� कहलाता है, जैसे- पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः=पा�णपादम्, अ�ह�
नकुल�= अ�हनकुलम्।

(समाहार-��� हमेशा नपुंसक�ल�, एकवचन म� होता है)



 उपसग�

�नर्  - �नर्+असनम ्= �नरसनम,् �नर् + देशः=�नदे�शः, �नर् + गतम् = �नग�तम,् �नर् +
ई�णम=् �नरी�णम,् �नर्+ नयः=�नण�यः।

उप  - उप+नयनम ् = उपनयनम ् (य�ोपवीतसं�कार), उप+ चारः=उपचारः, उप +
वेशनम=्उपवेशनम,् उप+��तम्=उप��तम,् उप+वासः=उपवासः, उप+ई�ा=उपे�ा।
अ�भ - अ�भ+नयः=अ�भनयः, अ�भ+भवम्=अ�भभवम,् अ�भ+सारम्=अ�भसारम,्
अ�भ+म��णा=अ�भम��णा, अ�भ+धानम्=अ�भधानम,् अ�भ+अथ�ना=अ�यथ�ना।अ�त -
अ�त+�मणम्=अ�त�मणम,् अ�त+देशः=अ�तदेशः,
अ�त+चरः=अ�तचरः,अ�त+शयम=्अ�तशयम।्

प�र - प�र+नयः=प�रणयः, प�र+धानम्=प�रधानम्, प�र+चरः=प�रचरः,
प�र+वादः=प�रवादः,प�र+वत�नम्=

प�रवत�नम,् प�र+हारः=प�रहारः।

�र् - ���+वहारः=��यवहारः, �र्+आचारः=�राचारः, �ग�=मः=�ग�मः।

�स्  - ��सा+हसः=��साहसः, ��च+�र�ः=���र�ः।



 ��यय

शत ृ (अत् ) और शानच ् (आन) - ��या म� वत�मानका�लक सात�य (�नर�तरता) �ो�तत
करन े के �लए दो ��यय लगाये जाते ह�-शतृ (अत्) एवं शानच् (आन)। शतृ-��यय
पर�मैपद� धातु� से तथा शानच ्��यय आ�मनेपद� धातु� से लगाया जाता है। ��यय
लगन ेके बाद जो पद बनते ह�, उनका �प �वशे�य के अनुसार तीन� �ल�� म� चलता है,
जैस-े

धात ुपुं��ल� ��ी�ल�ग  नपुंसक�ल�

भ ूभवन ्भव�ती भवत्

अस ्सन ्सती सत्

� ु�ृ�वन ्�ृ�वती �ृ�वत्

�श ्प�यन ्प�य�ती प�यत्

नी नयन ्नय�ती नयत्

�� ��णन ्��णती ��णत्

कथ ्कथयन ्कथय�ती कथयत्

गम ्ग�न ्ग��ती ग�त्

तुमुन ्(तुम्) - �जस ��या के �लए कोई ��या क� जाती है, उस धातु म� तुमुन् (तुम्) ��यय
लगात े ह�। �धान-��या तथा तुमुन-्��यया�त ��या का कता� समान (एक ही) होना
चा�हए, जैसे-छा�ः प�ठतुं �व�ालयं ग��त। सः �नातुं नद� ग��त। अहं भो�ंु गृहं
ग�ा�म। वानरः फलं �हीतुं �यतते। छा�ः काश� ग�तुम् इ��त। सः कथां �ोतु ंम��दरं
या�त।



��वा (�वा) और �यप् (य) - समानकता� वाली दो ��या� मं◌े पहले होने वाली ��या
पूण�का�लक ��या कहलाती है। लेकर, जाकर, खाकर आ�द अथ� बतान ेके �लए धातु म�
 ��वा (�वा) ��यय लगता है, जैसे-मोहनः भु��वा �व�ालयं ग��त। यहाँ जाने तथा खाने
का काम एक ही कता� मोहन करता है। इन दोन� म� खाने क� ��या पहले होती है, अतः
भुज ् + ��वा (�वा)= भु��वा �प बना। इसी �कार-प�ठ�वा, ग�वा, नी�वा, आ�द �प
बनत ेह�।

इसी अथ� म� य�द धातु के पूव� कोई उपसग� लगा हो या ��वा ��यया�त श�द समास म�
�यु� हो रहे ह� तो ��वा के �ान पर �यप् (य) ��यय लगता है, जैस-े
आ+नी+�यप(्य)=आनीय। �+दा+�यप् (य)= �दाय आ�द।



  

 अ�य तथा इनका वा�य म� �योग

अ�य अथ� वा�य �योग

स��त (इस समय) - स��त �श�ायाः दशा शोचनीया जाताऽ��त। स��त कलहो न
काय�ः।

सा�तम ्(अब/उ�चत) - सा�तं सायंवेला जाता। स��त ��डनं न सा�तम्।

अहो (स�बोधन) - अहो ! मधुरं गीतमासां बा�लकानाम्। अहो ! मह�क�ं समाप�ततम्।

हा (शोक, �वषाद, - हा ! मृतोऽसौ मृगः। हा ! कथं स मे �ाता। हा ! अकाले

आ�य�, �व�मय) जलदागमः।

��त (ओर, तरफ) - सः �व�ालयं ��त ग��त। द�नं ��त दया काया�।

�दवा (�दन म�) - �दवा न शयनीयम्।

शी�म ्(ज�द) - शी�माग� औषधमानेत�म��त।

सहसा (एकदम, अचानक) - सहसा �वदधीत न ��याम्।

ब�धा (�ायः अनेक �कार से) - ब�धा �ुटयो भव��त। एकं स���ाः ब�धा वद��त।

अधुना (इस समय) - अधुना ते पु�तकं पठ��त।

सव�दा (हमेशा) - सः सव�दा स�यं वद�त।

यथा (जैसा) - यथा भवान् इ��त। 



 

 वा�य-प�रवत�न

सं�कृत म� वा�य क� ��याए ँ तीन वा�य� म�  होत� ह� - कतृ�वा�य, कम�वा�य और
भाववा�य। सकम�क धातु� क� ��या दो वा�य� म� - कतृ�वा�य एवं कम�वा�य म� होती ह�।

1. कतृ�वा�य -इसम� कता� म� �थमा तथा कम� म� ��तीया-�वभ�� होती है, जैस े- देवद�ः
�ाम ंग��त। रमा ��ं पठ�त।

2. कम�वा�य - इसम� कम� मं◌ े�थमा तथा कता� मं◌े तृतीया-�वभ�� होती है। इन दोन�
वा�यां◌ ेम� ��या �थमा�त पद के अनुसार होती है, जैसे - देवद�ेन �ामः ग�यते। रमया
��ाः प��ते।

3. भाववा�य - इसम� कता� म� तृतीया �वभ�� होती है तथा ��या आ�मनेपद� �थम पु�ष
एक वचन क� ही होती है,

जैस े- देवद�ेन ह�यते। �शशुना ��ते।

कतृ�वा�य से कम�वा�य म� बदलते समय �थमा�त कता� म� तृतीया-�वभ�� लगाना चा�हए
तथा ��तीया�त कम� म� �थमा-�वभ�� होती है, जैसे 

देवद�ः �ाम ंग��त � देवद�ेन �ामः ग�यते।

सीता �� ंपठ�त � सीतया ��ः प�ते।

कतृ�वा�य से भाववा�य म� बदलने के �लए �थमा�त कता� म� तृतीया-�वभ�� और ��या
आ�मनेपद� लगाना चा�हए,

जैस े- कतृ�वा�य कम�वा�य

देवद�ः हस�त � देवद�ेन ह�यते।



�शशुः रो�द�त � �शशुना ��ते।  



धातु�पा�ण

 �श् (प�य) पर�मैपद�

लट्लकारः (वत�मानकाल)

�थमपु�षः प�य�त प�यतः प�य��त

म�यमपु�षः प�य�स प�यथः प�यथ

उ�मपु�षः प�या�म प�यावः प�यामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः प�यत/ुप�यतात् प�यताम् प�य�तु

म�यमपु�षः प�य/प�यतात ्प�यतम् प�यत

उ�मपु�षः प�या�न प�याव प�याम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अप�यत ्अप�यताम् अप�यन्

म�यमपु�षः अप�यः अप�यतम ्अप�यत

उ�मपु�षः अप�यम ्अप�याव अप�याम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/संभावना)

�थमपु�षः प�येत ्प�येताम् प�येयुः

म�यमपु�षः प�येः प�येतम ्प�येत



उ�मपु�षः प�येयम ्प�येव प�येम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः ��य�त ��यतः ��य��त

म�यमपु�षः ��य�स ��यथः ��यथ

उ�मपु�षः ��या�म ��यावः ��यामः 



 नी (ल ेजाना) पर�मैपद�

   लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः नय�त नयतः नय��त

म�यमपु�षः नय�स नयथः नयथ

उ�मपु�षः नया�म नयावः नयामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः नयत/ुनयतात् नयताम् नय�तु

म�यमपु�षः नय/नयतात ्नयतम् नयत

उ�मपु�षः नया�न नयाव नयाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अनयत ्अनयताम् अनयन्

म�यमपु�षः अनयः अनयतम् अनयत

उ�मपु�षः अनयम ्अनयाव अनयाम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः नयेत ्नयेताम् नयेयुः

म�यमपु�षः नयेः नयेतम ्नयेत



उ�मपु�षः नयेयम ्नयेव नयेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः ने�य�त ने�यतः ने�य��त

म�यमपु�षः ने�य�स ने�यथः ने�यथ

उ�मपु�षः ने�या�म ने�यावः ने�यामः 



 याच् - माँगना (आ�मनेपद�)

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः याचत ेयाचेते याच�ते

म�यमपु�षः याचसे याचेथे याच�वे

उ�मपु�षः याच ेयाचावहे याचामहे

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः याचताम ्याचेताम् याच�ताम्

म�यमपु�षः याच�व याचेथाम ्याच�वम्

उ�मपु�षः याच ैयाचावहै याचामहै

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अयाचत अयाचेताम् अयाच�त

म�यमपु�षः अयाचथाः अयाचेथाम् अयाच�वम्

उ�मपु�षः अयाच ेअयाचाव�ह अयाचाम�ह

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः याचेत याचेयाताम् याचेरन्

म�यमपु�षः याचेथाः याचेयाथाम् याचे�वम्



उ�मपु�षः याचेय याचेव�ह याचेम�ह

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः या�च�यत ेया�च�येते या�च�य�ते

म�यमपु�षः या�च�यसे या�च�येथे या�च�य�वे

उ�मपु�षः या�च�य ेया�च�यावहे या�च�यामह े



�ा (�त�्) आ�मनेपद�

लट्लकारः (वत�मानकाल)

पु�षः एकवचनम् ��वचनम् ब�वचनम्

�थमपु�षः �त��त �त�तः �त���त

म�यमपु�षः �त��स �त�थः �त�थ

उ�मपु�षः �त�ा�म �त�ावः �त�ामः

लोट्लकारः (आ�ा/�ाथ�ना)

�थमपु�षः �त�त ु�त�ताम् �त��तु

म�यमपु�षः �त� �त�तम ्�त�त

उ�मपु�षः �त�ा�न �त�ाव �त�ाम

लङ्लकारः (भूतकाल)

�थमपु�षः अ�त�त ्अ�त�ताम् अ�त�न्

म�यमपु�षः अ�त�ः अ�त�तम् अ�त�त

उ�मपु�षः अ�त�म ्अ�त�ाव अ�त�ाम

�व�ध�लङ्लकारः (�व�ध/स�ावना)

�थमपु�षः �त�ेत ्�त�ेताम् �त�ेयुः

म�यमपु�षः �त�ेः �त�ेतम ्�त�ेत



उ�मपु�षः �त�ेयम ्�त�ेव �त�ेम

लृट्लकारः (भ�व�य�काल)

�थमपु�षः �ा�य�त �ा�यतः �ा�य��त

म�यमपु�षः �ा�य�स �ा�यथः �ा�यथ

उ�मपु�षः �ा�या�म �ा�यावः �ा�यामः
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