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શુંસ્કૃત ીખો રમતા રમતા ભાગ-૨ 
 By-a.v.ahalgama 

 સ્ળ રરચય નો અભ્યાશ કયાા છી.. આગલ ળધતા ષેા શુંસ્કૃત ભાવાનુું 

શામાન્ય સ્ળરૂ શમજી ઇએ. 

 ૧) રક્રયા- 

 શુંસ્કૃતમાું એક્ળચન – બષુળચનની શાથે શાથે દ્વિળચનનો ણ પ્રયોગ અગ થાય 

છે. પ્રથમ ુરવ એકળચન – દ્વિળચન – બષુળચન,મધ્યમ ુરવ એકળચન – 

દ્વિળચન – બષુળચન તેમજ ઉત્તમ ુરવ એકળચન – દ્વિળચન – બષુળચન, આમ 

દરેક માટે અગ અગ રક્રયા ના રૂો નો પ્રયોગ થાય છે. 

 આજ ેળતામાનકાલની રક્રયાઓ જોઇએ. 

 वद् – બોળુું   

 ऩरुुषःएकवचन  द्विवचन  बहुवचन 

 प्रथमऩरुुषः  वदति वदिः  वदन्ति 

 मध्यमऩरुुषः  वदति वदथः  वदथ 

 उत्तमऩरुुषः  वदातम वदावः  वदामः 
 આમ પ્રથમ ુરવ એકળચન માટે ‚(अ)ति‛, દ્વિળચન માટે ‚(अ)िः‛ અને 

બષુળચન માટે ‚(अ)न्ति‛ પ્રત્યય ગાળી ને રક્રયાદ નો ઉયોગ કરીુ. 

 મધ્યમ ુરવ એકળચન માટે ‚(अ)ति‛, દ્વિળચન માટે ‚(अ)थः‛ અને બષુળચન 

માટે ‚(अ)थ‛ પ્રત્યય ગાળી ને રક્રયાદ નો ઉયોગ કરીુ. 

 તેમજ ઉત્તમ ુરવ એકળચન માટે ‚(आ)तम‛, દ્વિળચન માટે ‚(आ)वः‛ અને 

બષુળચન માટે ‚(आ)मः‛ પ્રત્યય ગાળી ને રક્રયાદ નો ઉયોગ કરીુ. 

 अतय धाि ु(द्विया) – 
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 गच्छ् -જળુું, 

 ऩठ्-ભણળુું, 

 ऩि-्ડળુું, 

 िीड्-રમળુું, 

 पऩब-्દ્વળુું, 

 तिख-्ખળુું, 

 नय-्ઇ જળુું, 

 ऩश्य ्– જોળુું, 

 ऩचृ्छ् – ુછળુું, 

 भव ्– થળુું , 

 खाद् – ખાળુું “ 

 अि ्– ષોળુું 

શુંસ્કૃત ના ભાગ-1 થી 6 ડાઉનોડ કરળા માટે નીચ ેઆે એદ્વલકેન ઇન્સ્ટો 

કરો. 

TET-2 ની રીક્ષા આતા તમામ દ્વમત્રો માટે ખૂબ ઉયોગી એદ્વલકેન જ ેતમને 

TET-2 માટે મોસ્ટ IMP મરટરરય અન ેમોડ ેર અમારી એદ્વલકેન ર 

ઉલ્બધ છે એદ્વલકેન ડાઉનોડ કરળા માટે નીચેની ના બટન ર દ્વક્ક કરો. 

         Kera news and gk 
 

 

 

 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kerasoft.edunewsandgk
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 प्रथमऩरुुषः अन्ति तिः िन्ति 

 मध्यमऩरुुषः अति तथः तथ 

 उत्तमऩरुुषः अन्तम तवः तमः 

 ૨) શુંજ્ઞા- 
 કોઇ ણ અકારાન્ત ‘અ’ થી અન્ત થતો બ્દ (बािक = ब+्आ+ि+्अ+क्+अ)) 

ऩनु््ििंग બ્દને એક ળચનમાું ‚बािकः‛ (अः શાથે), દ્વિળચન મા ‚बािकौ‛ (औ 

શાથે) અને બષુળચનમા ‚बािकाः‛ (आः શાથે) પ્રયોગ કરીુું. 

 કોઇ ણ આકારાન્ત ‘આ’ થી અન્ત થતો બ્દ (बातिका = 

ब+्आ+ि+्इ+क्+आ)) स्त्रीतििंग બ્દ  ને એક ળચનમાું ‚बातिका‛, દ્વિળચન મા 

‚बातिके‛ (ए શાથે) અને બષુળચનમા ‚बातिकाः‛ (आः શાથે) પ્રયોગ કરીુું. 

 કોઇ ણ અકારાન્ત ‘અ’ થી અન્ત થતો બ્દ (ऩतुिक = 

ऩ+्उ+ि+्ि+्अ+क्+अ)) नऩुिंिकतििंग બ્દ  ને એક ળચનમાું ‚ऩतुिकम‛् (म ्

શાથે), દ્વિળચન મા ‚ऩतुिके‛ (ए શાથે)  અને બષુળચનમા ‚ऩतुिकातन‛ (आतन 

શાથે) પ્રયોગ કરીુું. 

 ષળે તેના ઉદાષરણ જોઈએ, 

 મૂલબ્દ એક્ળચન દ્વિળચન બષુનચન 

 बािक  बािकः बािकौ बािकाः 
 बातिका बातिका बातिके बातिकाः 
 ऩतुिक ऩतुिकम ् ऩतुिके ऩतुिकातन 

 ૩) શળાનામ- 

 દરેક દ્વુંગ અને ળચન માટે ઉયોગમા આળતા શળાનામો ને ણ જોઇ ઇએ. 

 प्रथमऩरुुष 

 एकवचन       द्विवचन            बहुवचन 
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 ऩनु््ििंग –      िः – ત,ે      िौ – તે બ,ે         िे – તે શષુ 

 एषः – આ,   एिौ – આ બ,ે     एिे – આ શષુ 

 स्त्रीतििंग –      िा – ત,ે       िे – તે બ,ે          िाः – તે શષુ 

 एषा– આ,     एिे – આ બ,ે      एिाः – આ શષુ 

 नऩुिंिकतििंग –  िि ्– ત,ે       िे – તે બ,ે           िातन- તે શષુ 

 एिि ्– આ,     एिे – આ બ,ે          एिातन – આ શષુ 

 मध्यमऩरुुष 

 त्वम ्– તુું,    यवुाम ्– તમે બ,ે     ययूम ्– તમે શષુ 

 उत्तमऩरुुष 

 अहम ् – ષુું,    आवाम ्– અમે બ,ે    वयम ्– અમે શષુ 

 આમ દરેક દ્વુંગ અને ળચન માટે શુંજ્ઞા-શળાનામ તેમજ રક્રયા નો અગ અગ 

પ્રયોગ થાય છે.\ 

 ળાક્ય પ્રયોગ મા માધ્યમથી શમજીએ“.. 

 िः बािकः वदति । (ત ેબાલક બોે છે.) 

 एषः बािकः वदति । (આ બાલક બોે છે.) 

 ऩनु््ििंग एकवचन ની શુંજ્ઞા માટે ऩनु््ििंग एकवचन નુું જ શળાનામ અને ऩनु््ििंग 

एकवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िौ बािकौ वदिः । (ત ેબન્ને બાલકો બોે છે.) 

 एिौ बािकौ वदिः । (આ બન્ને બાલકો બોે છે.) 

 ऩनु््ििंग द्विवचन ની શુંજ્ઞા માટે ऩनु््ििंग द्विवचन નુું જ શળાનામ અને ऩनु््ििंग 

द्विवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िे बािकाः वदन्ति । (તે બાલકો બોે છે.) 

 एिे बािकाः वदन्ति । (આ બાલકો બોે છે.) 
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 ऩनु््ििंग बहुवचन ની શુંજ્ઞા માટે ऩनु््ििंग बहुवचन નુું જ શળાનામ અને ऩनु््ििंग 

बहुवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िा बातिका वदति । (ત ેછોકરી બોે છે.) 

 एषा बातिका वदति । (આ છોકરી બોે છે.) 

 स्त्रीतििंग एकवचन ની શુંજ્ઞા માટે स्त्रीतििंग एकवचन નુું જ શળાનામ અને स्त्रीतििंग 

एकवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िे बातिके वदिः । (તે બે છોકરીઓ બોે છે.) 

 एिे बातिके वदिः । (આ બે છોકરીઓ બોે છે.) 

 स्त्रीतििंग द्विवचन ની શુંજ્ઞા માટે स्त्रीतििंग द्विवचन નુું જ શળાનામ અને स्त्रीतििंग 

द्विवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िाः बातिकाः वदन्ति । (તે છોકરીઓ બોે છે.) 

 एिाः बातिकाः वदन्ति । (આ છોકરીઓ બોે છે.) 

 स्त्रीतििंग बहुवचन ની શુંજ્ઞા માટે स्त्रीतििंग बहुवचन નુું જ શળાનામ અને स्त्रीतििंग 

बहुवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िि ्ऩतुिकम ्अन्ति । (તે ુસ્તક છે.) 

 एिि ्ऩतुिकम ्अन्ति । (આ ુસ્તક છે.) 

 नऩुिंिकतििंग एकवचन ની શુંજ્ઞા માટે नऩुिंिकतििंग एकवचन નુું જ શળાનામ અને 

नऩुिंिकतििंग एकवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िे ऩतुिके तिः । (ત ેબ ેુસ્તકો છે.) 

 एिे ऩतुिके तिः । (આ બે ુસ્તકો છે.) 

 नऩुिंिकतििंग द्विवचन ની શુંજ્ઞા માટે नऩुिंिकतििंग द्विवचन નુું જ શળાનામ અને 

नऩुिंिकतििंग द्विवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 िातन ऩतुिकतन िन्ति । (ત ેુસ્તકો છે.) 
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 एिातन ऩतुिकतन िन्ति । (આ ુસ્તકો છે.) 

 नऩुिंिकतििंग बहुवचन ની શુંજ્ઞા માટે नऩुिंिकतििंग बहुवचन નુું જ શળાનામ અને 

नऩुिंिकतििंग बहुवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 त्विं वदति । (તુું બોે છે.) 

 त्विं बािकः अति । (તુું બાલક છે.) 

 मध्यमऩरुुष एकवचन ની શુંજ્ઞા માટે मध्यमऩरुुष एकवचन નુું જ શળાનામ અને 

मध्यमऩरुुष एकवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 यवुािं वदथः । (તમે બ ેબોો છો.) 

 यवुािं बािकौ तथः । (તમે બે બાલકો છો.) 

 मध्यमऩरुुष द्विवचन ની શુંજ્ઞા માટે मध्यमऩरुुष द्विवचन નુું જ શળાનામ અને 

मध्यमऩरुुष द्विवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 ययूिं वदथ । (તમે બોો છો.) 

 ययूिं बािकाः तथ । (તમે બાલકો છો.) 

 

 मध्यमऩरुुष बहुवचन ની શુંજ્ઞા માટે मध्यमऩरुुष बहुवचन નુું જ શળાનામ અને 

मध्यमऩरुुष बहुवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 अहिं वदातम । (ષુું  બોુું છુું .) 

 अहिं बािकः अन्तम । (ષુું  બાલક છુું .) 

 उत्तमऩरुुष एकवचन ની શુંજ્ઞા માટે उत्तमऩरुुष एकवचन નુું જ શળાનામ અને 

उत्तमऩरुुष एकवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 आवािं वदावः । (અમે બ ેબોીએ છીએ.) 

 आवािं बािकौ तवः ।(અમે બે બાલકો છીએ.) 
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TET ની તૈયારી કરતા ભાઈઓ તેમજ બષેનો માટે ખુ ખબર TET ની તૈયારી અને તે ણ અભ્યાશ ક્રમ 
મુજબ તમારા મોબાઈ ર  તો આજજે તમારા મોબાઈ ર થી તમારું  નામ ખી 7622041484 

આેા WHATSAPP નુંબર ર  SMS મોકો.TET મ ાં 100% પ સ થવ ની ચ વી અટલે 

www.allexamimpgk.com નોધ:- ભાઈ કે બષેન તે સ્ષ્ટ જણાળળુું જથેી અગ ગ્રુ બનાળી કીએ 
  

 उत्तमऩरुुष द्विवचन ની શુંજ્ઞા માટે उत्तमऩरुुष द्विवचन નુું જ શળાનામ અને उत्तमऩरुुष 

द्विवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 वयिं वदामः । (અમ ેબોીએ છીએ.) 

 वयिं बािकाः तमः । (અમે બાલકો છીએ.) 

 उत्तमऩरुुष बहुवचन ની શુંજ્ઞા માટે उत्तमऩरुुष बहुवचन નુું જ શળાનામ અને 

उत्तमऩरुुष बहुवचन ની જ રક્રયા ળરાય છે. 

 આમ આણે આજ ેળતામાનકાલની રક્રયાઓ માટેનુું પ્રથમ, દ્વિદ્વતય તથા તદૃ્વતય 

ુરવ માટે એકળચન, દ્વિળચન અને બષુળચનના રૂોનુું કોષ્ટક જોયુું. તેને કુંઠ:સ્થ 

કરી ેળુું આળશ્યક છે જથેી આગલ ત ેઉયોગી થઈ રષે.ે ઉરાુંત આજ ેશુંજ્ઞા અને 

શળાનામ દ્વળે ણ પ્રાથદ્વમક રરચય મેલવ્યો. શાથે પ્રસ્તુત કરાયેા ઉદાષરણોનો 

અભ્યાશ આ દ્વળવયને શરલતાથી શમજળામાું મદદ કરે, આને આ પ્રકરણમાું 

કોઇ ણ દ્વળગત શમજળામાું મુશ્કે ાગે તો તે દ્વળે પ્રદ્વતભાળમાું જણાળી કો છો. 

 


