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धातवः द्विद्ववधाः

1. पातणतनना साक्षाि् उपतदष्टाः धािवः

औपदेद्वशकाः। िे धािपुाठपसु्िकेषु उपलभ्य्ि।े

2. ये केषातचचि् र्ययानां योजनेन तसदध््यत्ि िे

आद्वतदेद्वशकाः धािवः।



1. सनादिप्रत्ययााः - 12
2. विकरणप्रत्ययााः - 20
3. कृत्प्रत्ययााः - 124
4. तिङ्प्रत्ययााः - 18
5. सुप्प्प्रत्ययााः - 21
6. स्त्रीप्रत्ययााः - 10
7. िद्धििप्रत्ययााः - 275
संहतिाः - 480

सप्तविधप्रत्ययााः



सनादयः प्रत्ययाः

सनातदर्ययाः

सन्

क्तयच्

काम्यच्

क्तयङ््प

क्तयष्

तक्तवप्

तणच्

यङ््प

यक्

आय

ईयङ््प

तणङ््प

• सनादयः द्वादश विण् ि।े

• सनातदर्यया्िाः धािवः

• सनातदर्यया्िाःआतिदतेशकधािवः

(सनाद्य्िाः धािवः ३/१/३२)



उदाहरणम्

‘बालकः गतणिं तजज्ासिे’ (ज्ािमु् इच्छति)

तजज्ास आतिदतेशकधािःु

ज्ा+सऔपदतेशकधािःु



द्वतङ््पप्रत्ययाः

• तिङ््पर्ययाः १८ विण्िे।

• िे च – तिप,् िस,् ति, तसप,् रस,् र, तमप,् वस,् मस,् ि, आिाम,् ि, रास,् आराम,् ध्वम,् इट्, वतह, मतहङ््प

• तिङ््पर्ययाः धािभु्यः भवत्ि।



द्वतङ््पप्रत्ययाः

तद्वतवधाः

परस्मैपदातन आ्मनेपदातन



परस्मैपदाद्वन आत्मनेपदाद्वन

एकवचनम् तद्ववचनम् बहुवचनम् एकवचनम् तद्ववचनम् बहुवचनम्

ररमपरुुषः तिप् िस् ति ि आिाम् ि

मध्यमपरुुषः तसप् रस् र रास् आराम् ध्वम्

उत्तमपरुुषः तमप् वस् मस् इट् वतह मतहङ््प

द्वतङ््पप्रत्ययाः

• तद्व्वं बोधतयिुं तद्ववचनर्ययः । बालकौ पठिः।

• बहु्वं बोधतयिुं बहुवचनर्ययः । बालकाः पठत्ि।

• अ्यत्र एकवचनर्ययः। बालकः पठति।



• येभ्यः धािभु्यः परस्मैपदर्ययः केवलं भवति िे परस्मैपद्वदनः। िद्यरा भू भवति।

• येभ्यः आ्मनेपदर्ययः केवलं िे आत्मनेपद्वदनः। िद्यरा एध एधिे।

• येभ्यः उभयतवधर्ययाः अतप भवत्ि िे धािवः उभयपद्वदनः। िद्यरा तच तचनोति/तचनिेु।

परस्मैपद्वदनः-आत्मनेपद्वदनः-उभयपद्वदनः



द्ववकरणप्रत्ययाः

• रायः धािोः तिङ््पर्यये परे ये र्ययाः तवधीय्िे िे तवकरणर्ययाः।

पठ्

पठ् + ति

पठ्+ शप् + ति



द्ववकरणप्रत्ययाः

तवकरणर्ययाः २० विण्िे। िे च –

१) शप ्२) श्यन ्३) श्न ु४) श ५) श्नम ्६) उ ७) श्ना ८) स्य ९) िास ्१०) तसप ्

११) आम ्१२) तच्ल १३) तसच ्१४) क्तस १५) चङ््प १६) अङ््प १७) तचण ्१८) यक् १९) शानच ्२०) शायच्



कृत्प्रत्ययाः

1. कृ्र्ययाः शिातधकाः विण्िे।

2. एिेऽतप धािभु्यः भवत्ि।

दा+ िव्य

दािव्य



कृत्प्रत्ययाः

केचन रतसिाः कृ्र्ययाः इ्रं विण् िे –

१) ण्वलु् २) ल्यट्ु ३) अनीयर् ४) क्त ५) क्तविु ६) िव्यि् ७) िमुनु् ८) िचृ् ९) क्त्वा १०) णमलु्

११) ल्यप् १२) यि् १३) ण्यि् १४) क्तयप् १५) घञ् १६) अच् १७) अप् १८) तक्तन् १९) अ २०) यचु्

२१) उ २२) शिृ २३) शानच् २४) अण् २५) क २६) तणतन २७) तक्तवप्



सुप्प्प्रत्ययाः

सपु्प्र्ययाः २१ विण्िे। 

िे च –

स,ु औ, जस,् अम,् औट्, शस,् टा, भ्याम,् तभस,् ङे्प, भ्याम,् भ्यस,् ङ्पतस, भ्याम,् भ्यस,् ङ्पस,् ओस,् आम,् तङ्प, 

ओस,् सपु ्।

एिे र्ययाः ‘द्ववभद्वतः’ इति पदनेातप व्यवतिय्ि।े



सुप्प्प्रत्ययाः

सुप्प्प्रत्ययाः

एकवचनम् तद्ववचनम् बहुवचनम्

ररमा तवभतक्तः सु औ जस्

तद्विीया तवभतक्तः अम् औट् शस्

ििृीया तवभतक्तः टा भ्याम् तभस्

चिरुी तवभतक्तः ङे्प भ्याम् भ्यस्

पचचमी तवभतक्तः ङ्पतस भ्याम् भ्यस्

षष्ठी तवभतक्तः ङ्पस् ओस् आम्

सप्तमी तवभतक्तः तङ्प ओस् सपु्

सपु्प्र्ययानां सप्त तवभागाः विण् ि।े िद्यरा -



सुप्प्प्रत्ययाः

• कृ्र्यये ितििर्यये स्त्रीर्यये वा योतजिे यि ्ूपपं भवति िि् रायः रातिपतदकम।्

• रातिपतदकाि् सपु्प्र्ययाः भवत्ि।

दा+ िव्य

दािव्य

दािव्य+अम्

दािव्यम्



स्त्रीप्रत्ययाः

• स्त्री्वं बोधतयिमु ्तियमाणाः र्ययाः स्त्रीप्रत्ययाः। 

• एिे दश सत्ि। िे च – टाप,् डाप,् चाप,् ङ्पीप,् ङ्पीष,् ङ्पीन,् ऊङ््प, ति, ष्यङ््प, ष्फ इति। 

• एिे अतप रातिपतदकाि् एव भवत्ि।

बालक + आ (टाप)्

बातलका



तद्वितप्रत्ययाः

• ये र्ययाः रयोगे लघु् वं सम्पादयत्ि िे तद्वितप्रत्ययाः। (िस्मै तहिम् - ितििम।् िस्मै रयोगाय तहिम)्

• िद्यरा ‘दशररस्य पतु्रः’ इति करनापेक्षया ‘दाशरतरः’ इति करने लाघवम ्अतस्ि। दाशरतरः इ्यस्यातप

‘दशररस्य पतु्रः’ इ्येव अरणः।

• ितििर्ययाः सबु्िाि् भवत्ि।
दशररस्य+ इ

दाशरतर



धातुः

(कृ)

प्राद्वतपद्वदकम्

(किृण)

द्वतङ्पन्तम् (पदम)्

(करोति)

धातुः

(तचकीषण)

तिङ््पर्ययाः

(कत्रीम)्

सुबन्तम् (पदम)्

(किाण)

सपु्प्र्ययाः

प्राद्वतपद्वदकम्

(कत्री)
धातुः

धातुः

(वसदुवेीय)

सनातदर्ययाः



प्रकृतिाः

पिम्

िाक्यम्

धािुाः
प्रातिपदिकम्
सुबन्िम्

प्रत्ययाः

पिम्

िाक्यम्

सनादिाः
विकरणाः
कृि्, तिङ्
सुप्, स्त्री
िद्धििाः



1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

अष्टाध्याययााः संरचनक्रमाः

प्रकृतिाः

पिम्
िाक्यम्

धािुाः
प्रातिपदिकम्/सुबन्िम्

सुबन्िम् 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

सनन्धाः/स्िराः/अङ्प्गकाययम्
अङ्प्गकाययम्

सनन्धाः



प्रथमोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः चतुथोऽध्यायः पञ्चमोऽध्यायः षष्ठोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः

संज्ाः

पररभाषाः

समासः

द्ववभक्तत्यथथः (कारकम)्

कृत्प्रत्ययाः

द्ववकरणप्रत्ययाः

द्वतङ््पप्रत्ययाः

सनाद्वदप्रत्ययाः

सुप्प्प्रत्ययाः

स्त्रीप्रत्ययाः

तद्वितप्रत्ययाः

सद्वन्धः

समाससम्बिाद्वन कायाथद्वण

प्रत्ययाद्विताद्वन कायाथद्वण

अष्टाध्याययाः अध्यायानुसारेण द्ववषयाः
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सजं्ाः

1. अङ््पगम्

2. अवसानम्

3. आदशेः

4. आगमः

5. लोपः

6. इि्

7. र्याहारः

8. उपधा

9. उपसगणः

10.गणुः

11.तट

12.संयोगः

13.लघु

14.गरुु

15.वतृिः

16.सम्रसारणम्

17.संतहिा

अष्टाध्याययां ९१ संज्ाः वतथन्ते।



संज्ा

• यया संके्षपेण ज्ायिे सा संज्ा।

• संज्या व्यवहारः सलुभिया शीघ्रिया च भवति।

• संज्या यि् तनतदणश्यिे िि् संतज्।

आम्रम् संज्ा

संतज्



• 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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