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प्रकृत ः

तवकृत ः



प्रकृत िः +प्रत्यययिः

पदम्
(असमस् पदम्/समस् पदम्)

वाक्यम्

गृह िः कायाालयं गच्छत 

गृह िः कायाालयं गच्छत 

गृह  िः कायाालय अम् गम(्गच्छ्) त 

ग्रह् कृ ली गम्



धात ुः
(२०००)

१,००,०००

१,००,०००

१,००,०००

१,००,०००

२०००*१,००,००० = २०,००,००,०००

४००० सतू्राति

प्रायः सवषेाां पदानाां प्रकृतिः धाि ः



1. सनाददप्रत्यययािः - 12
2. ववकरणप्रत्यययािः - 20
3. कृत्यप्रत्यययािः - 124
4. त ङ्प्रत्यययािः - 18
5. सुप्प्प्रत्यययािः - 21
6. स्त्रीप्रत्यययािः - 10
7.  द्धि प्रत्यययािः - 275
संहत िः - 480

सप्तववधप्रत्यययािः



2000 480

> 20,00,00,000

पदाति

धािवः प्रत्यययाः

< 4,000 Rules



 द्धि ािः

केचन
सनादयिः

सुप्

स्त्रीप्रत्यययािः

द्धणच्, क्विप्
(सनाददिः)

कृ ्

त ङ्प्रत्यययािः

ववकरणािः

केचन
सनादयिः

धा िुः सुबन ािः

धा ािेः ववधीयमानािः प्रत्यययािः प्रात पददका ् ववधीयमानािः प्रत्यययािः सुबन ा ् ववधीयमानािः प्रत्यययािः

तिववधा प्रकृत िः

प्रात पददकम्



सबुन्तःप्रातिपतिकम्  

तिववधा प्रकृत िः

धािःु

यस्माि् प्रत्यययः तियिे सा प्रकृतिः



वाक्यम्

पदम् पदम् पदम् पदम्

बालकः यानने शालाां गच्छति

बालकः यानने शालाां गच्छति

स ब्िम् तिङ्िम्

धाि ः

अ्ये प्रत्यययाः



1धाि ः (सन,् तिच,् सन+्तिच,् तिच+्सन)् = 5 धाि ः

5 धाि ः × लकाराः – 5 × 90 = 450

5 धाि ः × 12 कृत्यप्रत्यययाः – 60 × 21 (स प)् = 1260

5 धाि ः × 2 (त्यवा, ि म)् = 10

60 कृत्यप्रत्ययया्िाः × 5 (क्यच,् काम्यच,् तक्वप,् तिच,् क्यङ्) 

= 300 धािवः। 300 × 90 = 27,000

300 नामधािवः × 12 कृत्यप्रत्यययाः × 21 स प् = 75,600

अव्ययकृि् – 300 × 2 = 600

धा  ः

1,04,9201 धा  ः
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प स्त के प्रकरणाति

1. व्याकरिशास्त्रस्य परम्परा

2. विाणः

3. अष्टाध्याययाः तवषयः

4. सांज्ाः

5. अष्टाध्याययाः अवगमनम्

6. अच्सत्धः

7. हल्सत्धः

8. तवसगणसत्धः

9. स ब्िाः

10. सांख्यावाचकाः

11. अव्ययातन

12. तवभक्त्ययराणः

13. धािवः िेषाम् अराणश्च

14. सनादयः

15. कृत्यप्रत्यययाः

16. तिङ्प्रत्यययाः

17. ितििाः

18. तलङ्गवचनतनिणयः

19. समासः



• 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
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