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संसृ्कतभाषायां बहूनि पदानि प्रत्ययान्तानि।

संसृ्कतभाषायां सर्ाानि पदानि धातभ्यः

उत्पन्नानि। धातूिां नर्नभन्नार्ाक प्रत्ययािां

मेलिेि नर्नर्धपदानि उत्पद्यने्त।

సంసక ృత భాషా పదాలు

ప్పతయ యాన్తాలుగా ఉంటాయి. 
సంసక ృతభాషలోని పదాలన్నీ

ధాతువులనండి ఏర్ప డా్డయి. 
ధాతువులకు విభిన్ీ ములైన్

అన్ ల లలో ప్పతయ యాలు చేర్డం

వలన్ వివిధ పదాలు ఏర్ప డతాయి



धात ोः अने्त भूतकालिक असापक लियाय 

कृत्या प्रत्ययोः आगच्छलत । क्त्वा प्रत्ययस्य

मेिनेन वाक्यर्थोः समू्पर्ाथ न भवलत ।

प्रत्ययमनुसृत्य अन्या लिया प्रवतथते ।

ధాతువుకుచివరభూతకాలానికి చెందిన

అసమాపక క్రకియలో “క్తకావ ా ” అనే క్రపతయ యెం

వస్వెంది. “క్తకావ ా ” క్రపతయ యెంచేరడెం వలన

వాకాయ ర థెంపూర్త వకాదు. క్రపతయ యానిి

అనుసర్తెంచి వేరొక క్రకియ క్రపవర్త వెంచాలి.



सं

ख्य

धातुोः क्त्वा प्रत्ययान्तोः पदस्य अर्थम्

1 भभज् भभक्त्वा భుజెంచి
2 दा दत्वा ఇచిి
3 ज्ञा ज्ञात्वा తెలుస్కొ

ని
4 स्र्ा स्स्र्त्वा నిలబడి
5 नज नजत्वा జయెంచి
6 धृ धृत्वा ధర్తెంచి
7 िी िीत्वा తీస్కువె

ళి్ళ
8 दृनिर् दृष्ट्वा చూచి



उपसर्ासनितािां धातूिां ऊरी, उररी इनत पद ये च
ल्यप् प्रत्यययः नर्धीयते । एतदनत भूतकानलक
असमापक नियारे् धातभनभयः उपसर्ामेलिेि
अर्ापररिामयः सम्भर्नत । प्र, परा, सम्, अिभ इत्यादययः
उपसर्ाायः। ल्यप प्रते्य य एर्ार्निष्यते ।

ఉపసర్గతో కూడిన్ ధాతువులకు, 'ఉరీ' 
'’ఉర్రీ’ పదాలతో కూడిన్ కృధాతువుకు
భూతకాలికమైన్ అసమాపకప్ియ
అర్లంలో 'లయ ప్' అనే ప్పతయ యం వసా్ంది. 
ధాతువులకు ఉపసర్గలు చేర్టం వలన్
అర్లంలో మార్పప సంభవిసా్ంది. ప్ప, పా, 
సమ్, అన మొదలైన్వి ఉపసర్గలు, 
‘లయ ప్' అనే ప్పతయ యంలో మిగిలేది 'య' 
మాప్తమే. 



संख्य धातुोः ल्यप् प्रत्ययान्तोः पदस्य अर्थम्

1 नी आनीय తెచిి
2 शु्र संशु्रत्य అెంగీకర్తెం

చీ
3 रूह आरुह्य ఎకిి
4 लिती लवलिंत्य ఆలోచిెంచి
5 भू अनुभूय అనుభవెం

చి
6 लवश् प्रलवश्य క్రపవేశెంచి
7 नम् प्रर्म्य నమసి

ర్తెంచి
8 लि लवलित्य జయెంచి



प्रधानलियायाोः प्रय िनं

ज्ञापलयतंु धात ोः 'तुमुोः। प्रत्ययोः

लवधीयते ।।

క్రపధానక్రకియయొకి

క్రపయోజనెం తెలుపుటకు

ధాతువుకు ’తుమున్' అనే

క్రపతయ యెం వస్వెంది.



संख्य धातुोः तुमुन् प्रत्ययान्तोः पदस्य अर्थम्

1 गम् गनु्तम् వెళ్ళి టకు

2 नी नेतुम् తీస్కువెళ్ళి

టకు
3 भुि् भ कु्तम् తినుటకు

4 कृ कतुथम् చేయుటకు

5 दा दातुम् ఇచ్చి టకు

6 पठ् पलठतुम् చదువుటకు

7 वि् वकु्तम् పలుకుటకు

8 िुर् ि रलयतुम् దెంగిిెంచ్చ

టకు
9 सु्त स्त तुम् క్తస్వతిెంచ్చట

కు



लवलधं य ग्यतां ि ब धलयतंु

धात ोः तव्य प्रत्ययोः ।

వధి, యోగ్య త అనే

అర్థథ ిి తెలుపుటకు

ధాతువుకు ‘తవయ ' అనే

క్రపతయ యెం చేరుతుెంది. 



संख्य धातुोः पंुलिङ्गोः स्त्रीलिङ्गोः न.पंु.लिङ्गोः पदस्य अर्थोः

1 लि िेतव्योः िेतव्या िेतव्यम् జయించదగిన్

వాడు

జయించదగిన్

ది

2 नी नेतव्योः नेतव्या नेतव्यम् తీస్కువెళ్ళ ద

గిన్వాడు

తీస్కువెళ్ళ ద

గిన్ది

3 ह्य हतथव्योः हतथव्या हतथव्यम् హరంచదగిన్

వాడు

హరంచదగిన్ది

4 वि् वक्तव्योः वक्तव्या वक्तव्यम् చెపప దగిన్వా

డు

చెపప దగిన్ది

5 दा दातव्योः दातव्या दातव्यम् ఇవవ దగిన్వా

డు

ఇవవ దగిన్ది

6 स्र्ा स्र्ातव्योः स्र्ातव्या स्र्ातव्यम् ఉండదగిన్వా

డు



वसे्त्रर् वपुषा वािा लवद्यया लवनयेन ि

वकार ोः पञ्चलभहीनोः नर नायालत

गौरवम् ।


