
।।ॐ श्री�परमा	त्माने� नेमा।।

शब्दशब्द--धातुधातु--रूपावलिःरूपावलिः

रामकृष्ण-मठ-
लिववेकानन्द-वेद-लिवद्यायः

बेरु-मठ, हावडा - 711 202
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र	माकृ� ष्णमाठ-वि���कृ	नेन्द��दवि�द्या	लयस्य 
नेर�न्द्रने	थ-दत्त इत्यस्य

एकृ	दश/द्वा	दश-कृक्षा	य	 सं&स्कृ� तभा	षा	प्र��शवि�षाय�

ने	यकृशब्द	 - (Sample words for memorisation) Sample words for memorisation) ) 

रामो हरिरः करी भानमु#रुत् कता# च चन्द्रमाः। 
लिवद्वाँश्च भगवानात्मा दशैते पुसंि� नायकाः।।

रमा रुलिचन#दी धेनवुा#क् स्त्री श्रीग1व#धसु्तथा। 
क्षतु ्प्रावट्ृ च शरच्चैव द्वादश स्त्रीषु नायकाः।।

ज्ञानं दलिध पयो वम# धनवुा#रिर जगत ्तथा। 
मध ुनाम मनोहारिर दशैतालिन नपुं�के।।

(Sample words for memorisation) पुंलिङ्ग- राम हरिर भानु करिरन् मरुत ्आत्मन ्वेधस् कतृ# भगवत्)
(Sample words for memorisation) स्त्रीलिङ्ग- ता नदी मलित मात)ृ (Sample words for memorisation) नपुं-- वन वारिर मध)ु
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-- अने-क्रमाविणकृ	 --
शब्दरूप	विण

शब्द	 प�ष्ठसं&ख्य	
1) आत्मन् 11

2) आलिशस् 13

3) उभय 14

4) कतृ# 8

5) कम#न् 11

6) कलिव 6

7) लिगर् 13

8) गरुु 9

9) गो 8

10) जगत् 10

11) तलिस्थवस् 13

12) तादृश् 11

13) तदुत् 10

14) ददत् 10

15) दलिध 9

16) दातृ 8

17) लिद्वतीय 14

18) धेनु 7

19) नदी 7

20) नामन् 11

21) पचत् 10

22) पलिथन् 11

23) लिपतृ 8

24) पुंस् 12

25) फ 6

26) भगवत् 10

27) भास् 12

28) भू 7

29) मलित 7

30) मधु 9

31) मनस् 12

32) मरुत् 10

33) महत् 10

34) मातृ 8

35) राजन् 11

36) राम 6

37) ता 6

38) वलिणज् 11

39) वधू 7

40) वपसु् 13

41) वारिर 9

42) वार् 13

43) लिवद्वस् 13

44) वेधस् 12

45) शलुिच 9

46) श्री 8

47) श्रेयस् 12

48) साधु 7

49) सहुृद् 10

50) स्त्री 8

51) हलिवस् 12

52) हृद् 10

सं�2ने	मा	विने
शब्द	 प�ष्ठसं&ख्य	
1) अदस् 17

2) अष्टन् 18

3) अस्मद् 17

4) इदम् 17

5) एक 18

6) एतत् 15

7) कलित 18

8) लिकम् 15

9) चतरु् 18

10) तत् 16

11) लिG 18

12) लिद्व 18

13) पञ्चन् 18

14) यद् 16

15) यषु्मद् 17

16) षष् 18

17) सप्तन् 18

18) सव# 15
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धा	त�
धा	त- प�ष्ठसं&ख्य	
1) अद 21

2) अस् 22

3) कृ 32

4) क्री 33

5) ग्रह् 35

6) लिNद् 29

7) ज्ञा 34

8) तन् 31

9) तदु् 27

10) दा 23

11) लिदवु 25

12) दीपी 25

13) धा 24

14) पठ् 19

15) पजू् 36

16) भू 19

17) यजु् 30

18) रुध् 28

19) शीङ् 21

20) सु 26

21) सेव् 20

22) हु 22
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शब्दरूप	विण
23) राम-शब्दस्य अकारान्तस्य पुंलिङ्लिगनः रूपालिण

एकवचने सि�वचने बहुवचने
Sin) gular Dual Plural

प्रथमा रामः रामौ रामाः 
सि�तीया   कम#- Accusative रामम् रामौ रामान् (Sample words for memorisation) to)

तृतीया कता#/करणम/्हतेु- रामेण रामाभ्याम् रामैः (Sample words for memorisation) by, with, cause)

Nomin) ative/In) strumen) tal/Cause
चतुथ� सम्प्रदानम-् Dative रामाय रामाभ्याम् रामेभ्यः(Sample words for memorisation) for)

पञ्चमी अपादानम-् Ablative रामात् रामाभ्याम् रामेभ्यः(Sample words for memorisation) from, cause)

षष्ठी सम्बन्धः- Gen) itive रामस्य रामयोः रामाणाम ्(Sample words for memorisation) of)

�प्तमी अलिधकरणम-् Locative रामे रामयोः रामेष ु(Sample words for memorisation) on) , in) , at)

�म्बोधनम ् सम्बोधनम-् Vocative (Sample words for memorisation) ह)े राम रामौ रामाः
~ ~ ~

24) फल (अकारान्तः क्ीबलिङ्गी)
प्र./लिद्व.- फम् फे फालिन
शेषरूपालिण दवे-शब्दवत् बोध्यालिन

~ ~ ~
25) माला (आकारान्तः स्त्रीलिङ्गी)
माा माे मााः
मााम् माे मााः
मालया मााभ्याम् माालिभः
माायै मााभ्याम् मााभ्यः
माायाः मााभ्याम् मााभ्यः
माायाः मालयोः माानाम्
माायाम् मालयोः माासु
सम्बदु्धौ - (Sample words for memorisation) ह)े माे

~ ~ ~

26) कसिव (इकारान्तः पुंलिङ्गी)
कलिवः कवी कवयः
कलिवम् कवी कवीन्
कलिवना कलिवभ्याम् कलिवलिभः
कवये कलिवभ्याम् कलिवभ्यः
कवेः कलिवभ्याम् कलिवभ्यः
कवेः कव्योः कवीनाम्
कवौ कव्योः कलिवषु
(Sample words for memorisation) ह)े कवे

~ ~ ~
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27) मसित (इकारान्तः स्त्री.)
मलितः मती मतयः
मलितम् मती मतीः
मत्या मलितभ्याम् मलितलिभः
मतये/मत्यै मलितभ्याम् मलितभ्यः
मतेः/मत्याः मलितभ्याम् मलितभ्यः
मतेः/मत्याः मत्योः मतीनाम्
मतौ/मत्याम् मत्योः मलितषु
(Sample words for memorisation) ह)े मते

~ ~ ~
28) �ाधु (उकारान्तः पुंलिङ्गी)
साधःु साधू साधवः
साधमु् साधू साधनू्
साधनुा साधभु्याम् साधलुिभः
साधवे साधभु्याम् साधभु्यः
साधोः साधभु्याम् साधभु्यः
साधोः साध्वोः साधनूाम्
साधौ साध्वोः साधषुु
(Sample words for memorisation) ह)े साधो

~ ~ ~
29) धेनु (उकारान्तः स्त्री.)
धेनःु धेनू धेनवः
धेनमु् धेनू धेनःू
धेन्वा धेनभु्याम् धेनलुिभः
धेनवे/धन्वै धेनभु्याम् धेनभु्यः
धेनोः/धेन्वाः धेनभु्याम् धेनभु्यः
धेनोः/धेन्वाः धेन्वोः धेननूाम्
धेनौ/धेन्वाम् धेन्वोः धेनषुु
(Sample words for memorisation) ह)े धेनो

~ ~ ~

30) नदी (ईकारान्तः स्त्री.)
नदी नद्यौ नद्यः
नदीम् नद्यौ नदीः
नद्या नदीभ्याम् नदीलिभः
नदै्य नदीभ्याम् नदीभ्यः
नद्याः नदीभ्याम् नदीभ्यः
नद्याः नद्योः नदीनाम्
नद्याम् नद्योः नदीषु
(Sample words for memorisation) ह)े नलिद

~ ~ ~
31) वधू-शब्दस्य ऊकारन्तस्य लिस्त्रयां रूपालिण
वधःू वध्वौ वध्वः
वधमू् वध्वौ वधःू
वध्वा वधभू्याम् वधलूिभः
वध्वै वधभू्याम् वधभू्यः
वध्वाः वधभू्याम् वधभू्यः
वध्वाः वध्वोः वधनूाम्
वध्वाम् वध्वोः वधषूु
(Sample words for memorisation) ह)े वधु

~ ~ ~  
32) भू- (ऊकारान्तः स्त्री.)
भःू भवुौ भवुः
भवुम् भवुौ भवुः
भवुा भभू्याम् भलूिभः
भवेु/भुवै भभू्याम् भभू्यः
भवुः/भुवाः भभू्याम् भभू्यः
भवुः/भुवाः भवुोः भवुाम/्भूनाम्
भलुिव/भुवाम् भवुोः भषूु
(Sample words for memorisation) ह)े भःू

~ ~ ~  
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33) गो- (ओकारन्तः  पुं)
गौः गावौ गावः
गाम् गावौ गाः
गवा गोभ्याम् गोलिभः
गवे गोभ्याम् गोभ्यः
गोः गोभ्याम् गोभ्यः
गोः गवोः गवाम्
गलिव गवोः गोषु
सम्बदु्धौ - (Sample words for memorisation) ह)े गौः

~ ~ ~
34) श्री (ईकारन्तः स्त्री.)
श्रीः लिश्रयौ लिश्रयः
लिश्रयम् लिश्रयौ लिश्रयः
लिश्रया श्रीभ्याम् श्रीलिभः
लिश्रयै/सिश्रये श्रीभ्याम् श्रीभ्यः
लिश्रयाः/सिश्रयः श्रीभ्याम् श्रीभ्यः
लिश्रयाः/सिश्रयः लिश्रयोः श्रीणाम्/सिश्रयाम्
लिश्रयाम्/सिश्रसिय लिश्रयोः श्रीषु
(Sample words for memorisation) ह)े श्रीः
श्री इव- अवी, तन्Gी, तरी, क्ष्मी, ह्री, धी 

~ ~ ~
35) स्त्री (ईकारन्तः स्त्री.)
स्त्री लिस्त्रयौ लिस्त्रयः
लिस्त्रयम/्स्त्रीम् लिस्त्रयौ लिस्त्रयः/स्त्रीः
लिस्त्रया स्त्रीभ्याम् स्त्रीलिभः
लिस्त्रयै स्त्रीभ्याम् स्त्रीभ्यः
लिस्त्रयाः स्त्रीभ्याम् स्त्रीभ्यः
लिस्त्रयाः लिस्त्रयोः स्त्रीणाम्
लिस्त्रयाम् लिस्त्रयोः स्त्रीषु
(Sample words for memorisation) ह)े लिस्त्र

36) मातृ (ऋकारान्तः स्त्री.)
माता मातरौ मातरः
मातरम् मातरौ मातःॄ  
माGा मातभृ्याम् मातलृिभः
माGे मातभृ्याम् मातभृ्यः
मातःु मातभृ्याम् मातभृ्यः
मातःु माGोः मातणॄाम्
मातरिर माGोः मातषृु
(Sample words for memorisation) ह)े मातः

~ ~ ~
37) सिपतृ (ऋकारान्तः पुं)
लिपता लिपतरौ लिपतरः
लिपतरम् लिपतरौ लिपतनॄ्
शेषरूपालिण मात-ृशब्दवत्

~ ~ ~
38) कतृ/ (ऋकारान्तः पुं) 
कता# कता#रौ कता#रः
कता#रम् कता#रौ कतॄ#न्
शेषरूपालिण मत-ृशब्दवत ्

~ ~ ~
39) दातृ (ऋकारान्तः क्ी) 
दातृ दातणृी दातलॄिण
दातृ दातणृी दातलॄिण
दाGा/दातृणा दातभृ्याम् दातलृिभः
दाGे/दातणेृ दातभृ्याम् दातभृ्यः
दातःु/दातणृः दातभृ्याम् दातभृ्यः
दातःु/दातणृः दाGोः/दातणृोः  दातणॄाम्
दातरिर/दातृसिण दाGोः/दातणृोः दातषृु
(Sample words for memorisation) ह)े दातः/दातृ
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40) वारिर (इकारान्तः क्ी) 
वारिर वारिरणी वारीलिण
वारिर वारिरणी वारीलिण
वारिरणा वारिरभ्याम् वारिरलिभः
वारिरणे वारिरभ्याम् वारिरभ्यः
वारिरणः वारिरभ्याम् वारिरभ्यः
वारिरणः वारिरणोः वारीणाम्
वारिरलिण वारिरणोः वारिरषु
(Sample words for memorisation) ह)े वारिर/वारे

~ ~ ~
41) दसिध (इकारान्तः क्ी)
दलिध दलिधनी दधीलिन
दलिध दलिधनी दधीलिन
दध्ना दलिधभ्याम् दलिधलिभः
दध्ने दलिधभ्याम् दलिधभ्यः
दध्नः दलिधभ्याम् दलिधभ्यः
दध्नः दध्नोः दध्नाम्
दलिध्न/दसिधसिन दध्नोः दलिधषु
ह ेदधे/दलिध

~ ~ ~
42) शुसिच (लिवशेषणम)् (इकारान्तः क्ी) 
शलुिच शलुिचनी शचुीलिन
शलुिच शलुिचनी शचुीलिन
शलुिचना शलुिचभ्याम् शलुिचलिभः
शलुिचन/ेशुचये शलुिचभ्याम् शलुिचभ्यः
शलुिचनः/शुचेः शलुिचभ्याम् शलुिचभ्यः
शलुिचनः/शुचेः शलुिचनोः/शुच्योः शचुीनाम्
शलुिचलिन/शुचौ श-वि4ने5/शुच्योः शलुिचषु
(Sample words for memorisation) ह)े शलुिच/शचुे

~ ~ ~

43) मधु- (उकारान्तः क्ी)
मधु मधनुी मधलूिन
मधु मधनुी मधलूिन
मधनुा मधभु्याम् मधलुिभः
मधनुे मधभु्याम् मधभु्यः
मधनुः मधभु्याम् मधभु्यः
मधनुः मधनुोः मधनूाम्
मधलुिन मधनुोः मधषुु
(Sample words for memorisation) ह)े मध/ुमधो

~ ~ ~  
44) गुरु (लिवशेषणम)् (उकारान्तः क्ी) 
गरुु गरुुणी गरुूलिण
गरुु गरुुणी गरुूलिण
गरुुणा गरुुभ्याम् गरुुलिभः
गरुुणे/गुरवे गरुुभ्याम् गरुुभ्यः
गरुुणः/गुरोः गरुुभ्याम् गरुुभ्यः
गरुुणः/गुरोः गरुुणोः/गुव6ः गरुूणाम्
गरुुलिण/गुरौ गरुुणोः/गुव6ः गरुुषु
(Sample words for memorisation) ह)े गुरु/गरुो। एवं - मदृ,ु स्वाद,ु पथृु, पटु, 

घ,ु साध,ु चारु, बहु
~ ~ ~  

45) गुसिणन ्(इन-्अन्तः पुं.)
गणुी गलुिणनौ गलुिणनः
गलुिणनम् गलुिणनौ गलुिणनः
गलुिणना गलुिणभ्याम् गलुिणलिभः
गलुिणने गलुिणभ्याम् गलुिणभ्यः
गलुिणनः गलुिणभ्याम् गलुिणभ्यः
गलुिणनः गलुिणनोः गसुिणनाम्
गलुिणलिन गलुिणनोः गलुिणषु
(Sample words for memorisation) ह)े गलुिणन् (Sample words for memorisation) एवं योलिगन ्रोलिगन् धलिनन ्स्वालिमन)्

~ ~ ~
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46) मरुत ्(तकारान्तः पुं.)
मरुत् मरुतौ मरुतः
मरुतम् मरुतौ मरुतः
मरुता मरुदभ््याम् मरुलि_ः
मरुते मरुदभ््याम् मरुदभ््यः
मरुतः मरुदभ््याम् मरुदभ््यः
मरुतः मरुतोः मरुताम्
मरुलित मरुतोः मरुत्सु
(Sample words for memorisation) ह)े मरुत ्

~ ~ ~
47) भगवत ्(वत-्अन्तः पुं.)
भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः
भगवन्तम् भगवन्तौ भगवतः
शेषरूपालिण मरुत-्शब्दवत् 
(Sample words for memorisation) ह)े भगवन्

~ ~ ~
48) महत ्(तकारान्तः पुं.)
महान् महान्तौ महान्तः
महान्तम् महान्तौ महतः
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत् 
(Sample words for memorisation) ह)े महन्

~ ~ ~
49) पचत ्(शत-ृप्रत्ययान्तः तकारान्तः पुं.)
पचन् पचन्तौ पचन्तः
पचन्तम् पचन्तौ पचतः
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत् 
(Sample words for memorisation) ह)े पचन्

~ ~ ~
50) पचत ्(शत-ृप्रत्ययान्तः तकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व.- पचत् पचन्ती पचनल्ित
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत् 

~ ~ ~

51) ददत ्(शत-ृप्रत्ययान्तः तकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - ददत् ददती ददलित, ददनल्ित
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत ्

~ ~ ~
52) तुदत ्(शत-ृप्रत्ययान्तः तकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - तदुत्   तदुती, तदुन्ती   तदुलिन्त
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत ्

~ ~ ~
53) जगत ्(तकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - जगत् जगती जगलिन्त
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत ्

~ ~ ~
54) महत ्(तकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - महत्  महती महालिन्त
शेषरूपालिण मरुत्-शब्दवत्

~ ~ ~
55) �ुहृद् (दकारान्तः पुं)
सहुृत् सहुृदौ सहुृदः
सहुृदम् सहुृदौ सहुृदः
सहुृदा सहुृदभ््याम् सहुृलि_ः
सहुृदे सहुृदभ््याम् सहुृदभ््यः
सहुृदः सहुृदभ््याम् सहृदभ््यः
सहुृदः सहुृदोः सहुृदाम्
सहुृलिद सहुृदोः सहुृत्सु
(Sample words for memorisation) ह)े सहुृद ्(Sample words for memorisation) एवं संपद ्(Sample words for memorisation) स्त्री))

~ ~ ~
56) हृद् (दकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - हृत् हृदी हृलिन्द
शेषरूपालिण सहुृद-्शब्दवत्

~ ~ ~ 
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57) आत्मन ्(नकारान्तः पुं)
आत्मा आत्मानौ आत्मानः
आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः
आत्मना आत्मभ्याम् आत्मलिभः
आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः
आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः
आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम्
आत्मलिन आत्मनोः आत्मसु
(Sample words for memorisation) ह)े आत्मन ् (Sample words for memorisation) एवंं ब्रह्मन ्यज्वन ्...)

~ ~ ~  
58) पसिथन ्(नकारन्तस्य पुं)
पन्थाः पन्थानौ पन्थानः
पन्थानम् पन्थानौ पथः
पथा पलिथभ्याम् पलिथलिभः
पथे पलिथभ्याम् पलिथभ्यः
पथः पलिथभ्याम् पलिथभ्यः
पथः पथोः पथाम्
पलिथ पथोः पलिथषु
(Sample words for memorisation) ह)े पन्थाः 

~ ~ ~
59) राजन ्(नकारान्तः पुं.)
राजा राजानौ राजानः
राजानम् राजानौ राज्ञः
राज्ञा राजभ्याम् राजलिभः
राज्ञे राजभ्याम् राजभ्यः
राज्ञः राजभ्याम् राजभ्यः
राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्
रालिज्ञ,राजसिन राज्ञोः राजसु
(Sample words for memorisation) ह)े राजन ्(Sample words for memorisation) एवं मलिहमन,् गरिरमन,् सनुामन.्..)

~ ~ ~

60) कम/न ्(नकारान्तः क्ी)
प्र/लिद्व - कम# कम#णी कमा#लिण
शेषरूपालिण आत्मन-्शब्दवत् (Sample words for memorisation) णत्वं काय#म)्

(Sample words for memorisation) ह)े कम#न् (Sample words for memorisation) एवं शम#न,् वम#न,् वत्म#न,् वेश्मन)्

~ ~ ~  
61) नामन ्(नकारान्तः क्ी)
नाम नामनी, नाम्नी नामालिन
नाम नामनी, नाम्नी नामालिन
नाम्ना नामभ्याम् नामलिभः
नाम्ने नामभ्याम् नामभ्यः
नाम्नः नामभ्याम् नामभ्यः
नाम्नः नाम्नोः नाम्नाम्
नालिम्न,नामसिन नाम्नोः नामसु
ह ेनामन,् नाम (Sample words for memorisation) एवं धामन्, व्योमन्, हमेन)्

~ ~ ~  

62) वसिणज ्(जकारान्तः पुं)
वलिणक् वलिणजौ वलिणजः
वलिणजम् वलिणजौ वलिणजः
वलिणजा वलिणग्भ्याम् वलिणलिग्भः
वलिणजे वलिणग्भ्याम् वलिणग्भ्यः
वलिणजः वलिणग्भ्याम् वलिणग्भ्यः
वलिणजः वलिणजोः वलिणजाम्
वलिणलिज वलिणजोः वलिणक्षु
(Sample words for memorisation) ह)े वलिणक्
63) तादृश ्(लिवशेष्यलिनघ्नः शान्तः, पुं)
तादृक् तादृशौ तादृशः
तादृशम् तादृशौ तादृशः
तादृशा तादृग्भ्याम् तादृलिग्भः
तादृशे तादृग्भ्याम् तादृग्भ्यः
तादृशः तादृग्भ्याम् तादृग्भ्यः
तादृशः तादृशोः तादृशाम्
तादृलिश तादृशोः तादृक्षु

10



~ ~ ~  

64) तादृश ्(लिवशेष्यलिनघ्नः शान्तः, क्ी)
प्र./लिद्व. - तादृक् तादृशी तादृलंिश
शेषं पुंवत्

~ ~ ~  
65) भा� ्(सकारान्तः स्त्री.) 
भाः भासौ भासः
भासम् भासौ भासः
भासा भाभ्याम् भालिभः
भासे भाभ्याम् भाभ्यः
भासः भाभ्याम् भाभ्यः
भासः भासोः भासाम्
भालिस भासोः भास्सु
(Sample words for memorisation) ह)े भाः

~ ~ ~  
66) वेध� ्(सकारान्तः पुंलिस)

वेधाः वेधसौ वेधसः
वेधसम् वेधसौ वेधसः
वेधसा वेधोभ्याम् वेधोलिभः
वेधसे वेधोभ्याम् वेधोभ्यः
वेधसः वेधोभ्याम् वेधोभ्यः
वेधसः वेधसोः वेधसाम्
वेधलिस वेधसोः वेधस्सु/वेधःसु
(Sample words for memorisation) ह)े वेधः (Sample words for memorisation) एवं चन्द्रमस ्...)

~ ~ ~  
67) शे्रय� ्(सकारान्तः पुं)
शे्रयान् शे्रयांसौ शे्रयांसः
शे्रयांसम् शे्रयांसौ शे्रयसः
शेषरूपालिण वेधस-्शब्दवत्
(Sample words for memorisation) ह)े शे्रयन ्(Sample words for memorisation) एवं गरीयस,् स्थवीयस्...)

~ ~ ~

68) शे्रय� ्(क्ी)
प्र./लिद्व. - शे्रयः शे्रयसी शे्रयांलिस
शेषरूपालिण वेधस्-शब्दवत्
(Sample words for memorisation) ह)े शे्रयः (Sample words for memorisation) एवं गरीयस,् स्थवीयस्...)

~ ~ ~
69) मन�-्(सकारान्तः क्ी)
प्र/लिद्व - मनः मनसी मनांलिस
शेषरूपालिण वेधस्-शब्दवत्

~ ~ ~

70) पंु� ्(सकारान्तः पुंलिस)

पमुान् पमांसौ पमुांसः
पमुांसम् पमुांसौ पुंसः
पुंसा पुंभ्याम् पुंलिभः
पुंसे पुंभ्याम् पुंभ्यः
पुंसः पुंभ्याम् पुंभ्यः
पुंसः पुंसोः पुंसाम्
पुंलिस पुंसोः पुंसु
(Sample words for memorisation) ह)े पमुन्

~ ~ ~  
71) हसिव� ्(सकारान्तः क्ी)
हलिवः हलिवषी हवींलिष
हलिवः हलिवषी हवींलिष
हलिवषा हलिवभ्या#म् हलिवलिभ#ः
हलिवषे हलिवभ्या#म् हलिवभ्य#ः
हलिवषः हलिवभ्या#म् हलिवभ्य#ः
हलिवषः हलिवषोः हलिवषाम्
हलिवलिष हलिवषोः हलिवष्ष/ुहसिवःषु
(Sample words for memorisation) ह)े हलिवः

~ ~ ~  
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72) वपु� ्(सकारान्तः क्ी)
वपःु वपषुी वपूंलिष
वपःु वपषुी वपूंलिष
वपषुा वपभु्या#म् वपलुिभ#ः
वपषेु वपभु्या#म् वपभु्य#ः
वपषुः वपभु्या#म् वपभु्य#ः
वपषुः वपषुोः वपषुाम्
वपलुिष वपषुोः वपषु्षु
(Sample words for memorisation) ह)े वपःु

~ ~ ~  
73) सिगर ्(रेफान्तः स्त्री)
गीः लिगरौ लिगरः
लिगरम् लिगरौ लिगरः
लिगरा गीभ्या#म् गीलिभ#ः
लिगरे गीभ्या#म् गीभ्य#ः
लिगरः गीभ्या#म् गीभ्य#ः
लिगरः लिगरोः लिगराम्
लिगरिर लिगरोः गीषु#
(Sample words for memorisation) ह)े गीः

~ ~ ~  
74) वार ्(रेफान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - वाः वारी वारिर
शेषं लिगर-्वत्
(Sample words for memorisation) ह)े वाः

~ ~ ~

75) आसिश� ्(सकारान्तः स्त्री) 
आशीः आलिशषौ आलिशषः
आलिशषम् आलिशषौ आलिशषः
आलिशषा आशीभ्या#म् आशीलिभ#ः
आलिशषे आशीभ्या#म् आशीभ्य#ः
आलिशषः आशीभ्या#म् आशीभ्य#ः
आलिशषः आलिशषोः आलिशषाम्
आलिशलिष आलिशषोः आलिशष्षु
(Sample words for memorisation) ह)े आशीः

~ ~ ~  
76) सिव�� ्(पुंलिस) (लिवद+्शत(ृवसु-आदशेः))
लिवद्वान् लिवद्वांसौ लिवद्वांसः
लिवद्वांसम् लिवद्वांसौ लिवदषुः
लिवदषुा लिवद्वदभ््याम् लिवद्वलि_ः
लिवदषेु लिवद्वदभ््याम् लिवद्वदभ््यः
लिवदषुः लिवद्वदभ््याम् लिवद्वदभ््यः
लिवदषुः लिवदषुोः लिवदषुाम्
लिवदलुिष लिवदषुोः लिवद्वत्सु
(Sample words for memorisation) ह)े लिवद्वन्

~ ~ ~  
77) तसि;थव� ्(सकारान्तः क्ी)
प्र./लिद्व. - तलिस्थवत्  तस्थषुी तलिस्थवांलिस
शेषं लिवद्वस-्वत् (Sample words for memorisation) that which has 

stood)
(Sample words for memorisation) ह)े तलिस्थवत् (Sample words for memorisation) एवं उलिचवस,् उपेलियवस्...)
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78) सि�तीय-शब्दः, पुंलिस
लिद्वतीयः लिद्वतीयौ लिद्वतीयाः
लिद्वतीयम् लिद्वतीयौ लिद्वतीयान्
लिद्वतीयेन लिद्वतीयाभ्याम् लिद्वतीयैः
लिद्वतीयस्मै/लिद्वतीयाय लिद्वतीयाभ्याम् लिद्वतीयेभ्यः
लिद्वतीयस्मात्/लिद्वतीयात् लिद्वतीयाभ्याम् लिद्वतीयेभ्यः
लिद्वतीयस्य लिद्वतीययोः लिद्वतीयानाम्
लिद्वतीयलिस्मन्/लिद्वतीये लिद्वतीययोः लिद्वतीयेषु

~ ~ ~  
79) सि�तीय-शब्दः, स्त्रीलिङ्गे
लिद्वतीया लिद्वतीये लिद्वतीयाः
लिद्वतीयाम् लिद्वतीये लिद्वतीयाः
लिद्वतीयया लिद्वतीयाभ्याम ् लिद्वतीयालिभः
लिद्वतीयस्यै/लिद्वतीयायै लिद्वतीयाभ्याम् लिद्वतीयाभ्यः
लिद्वतीयस्याः/लिद्वतीयायाः  लिद्वतीयाभ्याम् लिद्वतीयाभ्यः
लिद्वतीयस्याः/लिद्वतीयायाः  लिद्वतीययोः लिद्वतीयानाम्
लिद्वतीयस्याम्/लिद्वतीयायाम ् लिद्वतीययोः लिद्वतीयासु

80) सि�तीय-शब्दः क्ीबे
प्र./लिद्व. - लिद्वतीयम् लिद्वतीये लिद्वतीयालिन
शेषं पुंवत्

~ ~ ~  
81) उभयशब्दस्य रूपालिण (लिGष ुलिङ्गेष ुएकवचने बहुवचने च) भवलिन्त लिकन्तु तस्य लिद्ववचनं कुGालिप 

नालिस्त। तथालिप लिद्ववचने उभ इलित शब्दस्य ग्राह्यालिण। 
पुंसि� पुंसि� क्लीबे क्लीबे सिस्त्रयाम् सिस्त्रयाम्
एकवचने बहुवचने एकवचने बहुवचने एकवचने बहुवचने
उभयः उभये उभयम् उभयालिन उभयी उभय्यः
उभयम् उभयान् उभयम् उभयालिन उभयीम् उभयीः
उभयेन उभयैः उभयेन उभयैः उभय्या उभयीलिभः
उभयस्मै उभयेभ्यः उभयस्मै उभयेभ्यः उभय्यै उभयीभ्यः
उभयस्मात् उभयेभ्यः उभयस्मात् उभयेभ्यः उभय्याः उभयीभ्यः
उभयस्य उभयेषाम् उभयस्य उभयेषाम् उभय्याः उभयीनाम्
उभयलिस्मन् उभयेषु उभयलिस्मन् उभयेषु उभय्याम् उभयीषु
(Sample words for memorisation) ह)ेउभय (Sample words for memorisation) ह)ेउभये (Sample words for memorisation) ह)ेउभय (Sample words for memorisation) ह)ेउभये (Sample words for memorisation) ह)ेउभलिय (Sample words for memorisation) ह)ेउभय्यः
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82) सिकम-्सव#नाम पुंलिस
कः कौ के
कम् कौ कान्
केन काभ्याम् कैः
कस्मै काभ्याम् केभ्यः
कस्मात् काभ्याम् केभ्यः
कस्य कयोः केषाम्
कलिस्मन् कयोः केषु

~ ~ ~  
83) सिकम-्सव#नाम क्ीब)े 

प्र/लिद्व - लिकम् के कालिन
शेषं पुंवत्

~ ~ ~  
84) सिकम-्सव#नाम स्त्रीलिङ्गे
का के काः
काम् के काः
कया काभ्याम् कालिभः
कस्यै काभ्याम् काभ्यः
कस्याः काभ्याम् काभ्यः
कस्याः कयोः कासाम्
कस्याम् कयोः कासु

~ ~ ~  
85) एतत-्सव#नाम पुंलिस
एषः एतौ एते
एतम/्एनम् एतौ/एनौ एतान/्एनान्
एतेन/एनेन एताभ्याम् एतैः
एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः
एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः
एतस्य एतयोः/एनयोः एतेषाम्
एतलिस्मन् एतयोः/एनयोः एतेषु

86) �व/-सव#नाम पुंलिस
सव#ः सव1 सवi
सव#म् सव1 सवा#न्
सवiण सवा#भ्याम् सवjः
सव#स्मै सवा#भ्याम् सवiभ्यः
सव#स्मात् सवा#भ्याम् सवiभ्यः
सव#स्य सव#योः सवiषाम्
सव#लिस्मन् सव#योः सवiषु

~ ~ ~  
87) �व/-सव#नाम क्ीबे) 
प्र/लिद्व - सव#म् सवi सवा#लिण
शेषं पुंवत्

~ ~ ~  
88) �व/-सव#नाम स्त्रीलिङ्गे 
सवा# सवi सवा#ः
सवा#म् सवi सवा#ः
सव#या सवा#भ्याम् सवा#लिभः
सव#स्यै सवा#भ्याम् सवा#भ्यः
सव#स्याः सवा#भ्याम् सवा#भ्यः
सव#स्याः सव#योः सवा#साम्
सव#स्याम् सव#योः सवा#सु

~ ~ ~  
89) एतत-्सव#नाम स्त्रीलिङ्गे
एषा एते एताः
एताम/्एनाम् एते/एने एताः/एनाः
एतया/एनया एताभ्याम् एतालिभः
एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः
एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः
एतस्याः एतयोः/एनयोः    एतासाम्
एतस्याम् एतयोः/एनयोः    एतासु
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90) यद्-सव#नाम पुंलिस
यः यौ ये
यम् यौ यान्
येन याभ्याम् यैः
यस्मै याभ्याम् येभ्यः
यस्मात् याभ्याम् येभ्यः
यस्य ययोः येषाम्
यलिस्मन् ययोः येषु

~ ~ ~  
91) यद्-सव#नाम क्ीबे
प्र/लिद्व - यद् ये यालिन
शेषं पुंवत्

~ ~ ~
92) यद्-सव#नाम स्त्रीलिङ्गे
या ये याः
याम् ये याः
यया याभ्याम् यालिभः
यस्यै याभ्याम् याभ्यः
यस्याः याभ्याम् याभ्यः
यस्याः ययोः यासाम्
यस्याम् ययोः यासु

~ ~ ~
93) एतत-्सव#नाम क्ीबे
प्र.-  एतत् एते एतालिन
लिद्व.- एतत/्एनत ् एते/एने एतालिन/एनालिन
शेषं पुंवत्

94) तत-्सव#नाम पुंलिस 
सः तौ ते
तम् तौ तान्
तने ताभ्याम् तैः
तस्मै ताभ्याम् तभे्यः
तस्मात् ताभ्याम् तभे्यः
तस्य तयोः तषेाम्
तलिस्मन् तयोः तषेु

~ ~ ~  
95) तत-्सव#नाम क्ीबे
प्र/लिद्व - तत् ते तालिन
शेषं पुंवत्

~ ~ ~
96) तत-्सव#नाम स्त्रीलिङ्गे
सा ते ताः
ताम् ते ताः
तया ताभ्याम् तालिभः
तस्यै ताभ्याम् ताभ्यः
तस्याः ताभ्याम् ताभ्यः
तस्याः तयोः तासाम्
तस्याम् तयोः तासु

* __/\__ * __/\__ * __/\__ *
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97) इदम-्सव#नाम पुंलिङ्गे
अयम् इमौ इमे
इमम/्एनम् इमौ/एनौ इमान्/एनान्
अनेन/एनेन आभ्याम् एलिभः
अस्मै आभ्याम् एभ्यः
अस्मात् आभ्याम् एभ्यः
अस्य अनयोः/एनयोः एषाम्
अलिस्मन् अनयोः/एनयोः एषु

~ ~ ~  
98) इदम-्सव#नाम क्ीबलिङ्गे
प्र. - इदम् इमे इमालिन
लिद्व. - इदम,् एनत् इमे, एने इमालिन, एनालिन
शेषं पुंवत्

~ ~ ~  
99) इदम-्सव#नाम स्त्रीलिङ्गे
इयम् इमे इमाः
इमाम् इमे इमाः
अनया आभ्याम् आलिभः
अस्यै आभ्याम् आभ्यः
अस्याः आभ्याम् आभ्यः
अस्याः अनयोः आसाम्
अस्याम् अनयोः आसु

~ ~ ~  
100) अ;मद्-सव#नाम
अहम ् आवाम् वयम्
माम,् मा आवाम,् नौ अस्मान्, नः
मया आवाभ्याम् अस्मालिभः
मह्यम,् मे      आवाभ्याम,् नौ अस्मभ्यम्, नः
मत् आवाभ्याम् अस्मत्
मम, मे आवयोः, नौ अस्माकम्, नः
मलिय आवयोः अस्मासु

101) अद�-्सव#नाम पुंलिस
असौ अमू अमी
अममु् अमू अमनू्
अमनुा अमभू्याम् अमीलिभः
अमषु्मै अमभू्याम् अमीभ्यः
अमषु्मात् अमभू्याम् अमीभ्यः
अमषु्य अमयुोः अमीषाम्
अमलुिष्मन् अमयुोः अमीषु

~ ~ ~  
102) अद�-्सव#नाम क्ीबलिङ्गे
प्र/लिद्व - अदः अमू अमलूिन
शेषं पुंवत्

~ ~ ~  

103) अद�-्सव#नाम स्त्रीलिङ्गे
असौ अमू अमःू
अममु् अमू अमःू
अमयुा अमभू्याम् अमलूिभः
अमषु्यै अमभू्याम् अमभू्यः
अमषु्याः अमभू्याम् अमभू्यः
अमषु्याः अमयुोः अमषूाम्
अमषु्याम् अमयुोः अमषूु

~ ~ ~  
104) युष्मद्-सव#नाम
त्वम् यवुाम् ययूम्
त्वाम,् त्वा यवुाम,् वाम् यषु्मान्, वः
त्वया यवुाभ्याम् यषु्मालिभः
तभु्यम,् ते   यवुाभ्याम्, वाम् यषु्मभ्यम,् वः
त्वत् यवुाभ्याम् यषु्मत्
तव, ते यवुयोः, वाम् यषु्माकम,् वः
त्वलिय यवुयोः यषु्मासु
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105) एक (लिGष ुलिङ्गेष ुएकवचनान्तश्च)

पुंलिस क्ीबे लिस्त्रयाम्
एकः एकम् एका
एकम् एकम् एकाम्
एकेन एकेन एकया
एकस्मै एकस्मै एकस्यै
एकस्मात् एकस्मात् एकस्याः
एकस्य एकस्य एकस्याः
एकलिस्मन् एकलिस्मन् एकस्याम्

~ ~ ~  
106) सि� (लिGष ुलिङ्गेष ुलिद्ववचनान्तश्च)

पुंलिस क्ीबे/लिस्त्रयाम्
द्वौ द्वे
द्वौ द्वे
द्वाभ्याम् द्वाभ्याम्
द्वाभ्याम् द्वाभ्याम्
द्वाभ्याम् द्वाभ्याम्
द्वयोः द्वयोः
द्वयोः द्वयोः

107) सिA (लिGष ुलिङ्गेष ुबहुवचनान्तश्च)

पुंलिस क्ीबे लिस्त्रयाम्
Gयः Gीलिण लितस्रः
Gीन् Gीलिण लितस्रः
लिGलिभः लिGलिभः लितसलृिभः
लिGभ्यः लिGभ्यः लितसभृ्यः
लिGभ्यः लिGभ्यः लितसभृ्यः
Gयाणाम् Gयाणाम् लितसणृाम्
लिGषु लिGषु लितसषृु

~ ~ ~  
108) चतुर ्(लिGष ुलिङ्गेष ुबहुवचनान्तश्च)

पुंलिस क्ीबे लिस्त्रयाम्
चत्वारः चत्वारिर चतस्रः
चतरुः चत्वारिर चतस्रः
चतलुिभ#ः चतलुिभ#ः चतसलृिभः
चतभु्य#ः चतभु्य#ः चतसभृ्यः
चतभु्य#ः चतभु्य#ः चतसभृ्यः
चतणुा#म् चतणुा#म् चतसणृाम्
चतषुु# चतषुु# चतसषृु

109) पञ्चन,् षष,् �प्तन,् अष्टन,् कसित इत्यादयः शब्दाः लिनत्यबहुवचनान्ताः, उभशब्दो 
लिद्ववचनान्तः।

पञ्चन ् षष ् �प्तन ् अष्टन् अष्टन्  कसित उभ(Sample words for memorisation) पुं)      उभ(Sample words for memorisation) स्त्री/क्ीबे)

पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्टौ कलित उभौ उभे
पञ्च षट् सप्त अष्ट अष्टौ कलित उभौ उभे
पञ्चलिभः षड्लिभः सप्तलिभः अष्टलिभः अष्टालिभः कलितलिभः उभाभ्याम् उभाभ्याम्
पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः कलितभ्यः उभाभ्याम् उभाभ्याम्
पञ्चभ्यः षड्भ्यः सप्तभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः कलितभ्यः उभाभ्याम् उभाभ्याम्
पञ्चानाम् षण्णाम् सप्तानाम् अष्टानाम् अष्टानाम् कतीनाम ् उभयोः उभयोः
पञ्चसु षट्सु सप्तसु अष्टसु अष्टासु कलितष ु उभयोः उभयोः
(Sample words for memorisation) नवन,् दशन,् एकादशन.्.. नवदशन-्पय#न्ताः पञ्च-वत,् यलित, तलित - कलित-वत् बोद्धव्याः।)
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धा	त-रूप	विण
110) पठ्-धातोः परस्मैपलिदनः रूपालिण (1 प.)

  लट् एकवचने सि�वचने बहुवचने
प्रथमपुरुषे -  पठलित पठतः पठलिन्त
मध्यमपरुुषे - पठलिस पठथः पठथ
उत्तमपुरुषे -  पठालिम पठावः पठामः

लोट्
पठतु पठताम् पठन्तु
पठ पठतम् पठत
पठालिन पठाव पठाम

लङ्
अपठत् अपठताम् अपठन्
अपठः अपठतम् अपठत
अपठम् अपठाव अपठाम

सिवसिधसिलङ्
पठेत् पठेताम् पठेयःु
पठेः पठेतम् पठेत
पठेयम् पठेव पठेम

लृट्
पलिठष्यलित पलिठष्यतः पलिठष्यलिन्त
पलिठष्यलिस पलिठष्यथः पलिठष्यथ
पलिठष्यालिम पलिठष्यावः पलिठष्यामः

सिलट्
पपाठ पेठतःु पेठुः
पेलिठथ पेठथःु पेठ
पपाठ पेलिठव पेलिठम

लुङ्
अपाठीत् अपालिठष्टाम् अपालिठषःु
अपाठीः अपालिठष्टम् अपालिठष्ट
अपालिठषम् अपालिठष्व अपालिठष्म

111) भू - �त्तायाम् (1 प) 

लट्
भवलित भवतः भवलिन्त
भवलिस भवथः भवथ
भवालिम भवावः भवामः

लोट्
भवतु भवताम् भवन्तु
भव भवतम् भवत
भवालिन भवाव भवाम

लङ्
अभवत् अभवताम् अभवन्
अभवः अभवतम् अभवत
अभवम् अभवाव अभवाम

सिवसिधसिलङ्
भवेत् भवेताम् भवेयःु
भवेः भवेतम् भवेत
भवेयम् भवेव भवेम

ऌट्
भलिवष्यलित भलिवष्यतः भलिवष्यलिन्त
भलिवष्यलिस भलिवष्यथः भलिवष्यथ
भलिवष्यालिम भलिवष्यावः भलिवष्यामः

सिलट्
बभवू बभवूतःु बभवूःु
बभलूिवथ बभवूथःु बभवू
बभवू बभलूिवव बभलूिवम

लुङ्
अभतू् अभतूाम् अभवून्
अभःू अभतूम् अभतू
अभवूम् अभवू अभमू
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112) �ेव ्(षेवृ)- सेवने (1 आ)

लट्
सेवते सेवेते सेवन्ते
सेवसे सेवेथे सेवध्वे
सेवे सेवावहे सेवामहे

लोट्
सेवताम् सेवेताम् सेवन्ताम्
सेवस्व सेवेथाम् सेवध्वम्
सेवै सेवावहै सेवामहै

लङ्
असेवत असेवेताम् असेवन्त
असेवथाः असेवेथाम् असेवध्वम्
असेवे असेवावलिह असेवामलिह

सिवसिधसिलङ्
सेवेत सेवेयाताम् सेवेरन्
सेवेथाः सेवेयाथाम् सेवेध्वम्
सेवेय सेवेवलिह सेवेमलिह

लृट्
सेलिवष्यते सेलिवष्येते सेलिवष्यन्ते
सेलिवष्यसे सेलिवष्येथे सेलिवष्यध्वे
सेलिवष्ये सेलिवष्यावहे सेलिवष्यामहे

सिलट्
लिसषेवे लिसषेवाते लिसषेलिवरे
लिसषेलिवषे लिसषेवाथे लिसषेलिवध्वे
लिसषेवे लिसषेलिववहे लिसषेलिवमहे

लुङ्
असेलिवष्ट असेलिवषाताम् असेलिवषत
असेलिवष्ठाः असेलिवषाथाम् असेलिवड्ढ्वम्
असेलिवलिष असेलिवष्वलिह असेलिवष्मलिह

~ ~ ~

113) �ेव ्- सेवने (1 आ) (कम/सिण रूपासिण)

लट्
सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते
सेव्यसे सेव्येथे सेव्यध्वे
सेव्ये सेव्याव्यहे सेव्यामहे

लोट्
सेव्यताम् सेव्येताम् सेव्यन्ताम्
सेव्यस्व सेव्येथाम् सेव्यध्वम्
सेव्यै सेव्यावहै सेव्यामहै

लङ्
असेव्यत असेव्येताम् असेव्यन्त
असेव्यथाः असेव्येथाम् असेव्यध्वम्
असेव्ये असेव्यावलिह असेव्यामलिह

सिवसिधसिलङ्
सेव्येत सेव्येयाताम् सेव्येरन्
सेव्येथाः सेव्येयाथाम् सेव्येध्वम्
सेव्येय सेव्येवलिह सेव्येमलिह

लृट्
सेलिवष्यते सेलिवष्येते सेलिवष्यन्ते
सेलिवष्यसे सेलिवष्येथे सेलिवष्यध्वे
सेलिवष्ये सेलिवष्याव्यहे सेलिवष्यामहे

सिलट्
लिसषेवे लिसषेवाते लिसषेलिवरे
लिसषेलिवषे लिसषेवाथे लिसषेलिवध्वे
लिसषेवे लिसषेलिववहे लिसषेलिवमहे

लुङ्
असेलिव असेलिवषाताम् असेलिवषत
असेलिवष्ठाः असेलिवषाथाम् असेलिवड्ढ्वम्
असेलिवलिष असेलिवष्वलिह असेलिवष्मलिह

~ ~ ~
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114) अद भक्षणे (2 प)

लट्
अलिo अoः अदलिन्त
अलित्स अत्थः अत्थ
अलिp अद्वः अpः

लोट्
अoु अoाम् अदन्तु
अलिद्ध अoम् अo
अदालिन अदाव अदाम

लङ्
आदत् आoाम् आदन्
आदः आoम् आo
आदम् आद्व आp

सिवसिधसिलङ् 
अद्यात् अद्याताम् अद्यःु
अद्याः अद्यातम् अद्यात
अद्याम् अद्याव अद्याम

लृट् 
अत्स्यलित अत्स्यतः अत्स्यलिन्त
अत्स्यलिस अत्स्यथः अत्स्यथ
अत्स्यालिम अत्स्यावः अत्स्यामः

सिलट्
आद आदतःु आदःु
आलिदथ आदथःु आद
आद आलिदव आलिदम

लुङ्
अघसत् अघसताम् अघसन्
अघसः अघसतम् अघसत
अघसम् अघसाव अघसाम

~ ~ ~

115) शीङ् (शी) ;वप्ने (2 आ)

लट्
शेते शयाते शेरते
शेषे शयाथे शेध्वे
शये शेवहे शेमहे

लोट्
शेताम् शयाताम् शेरताम्
शेष्व शयाथाम् शेध्वम्
शयै शयावहै शयामहै

लङ्
अशेत अशेयाताम् अशेरत
अशेथाः अशेयाथाम् अशेध्वम्
अशेलिय अशेवलिह अशेमलिह

सिवसिधसिलङ्
शयीत शयीयाताम् शयीरन्
शयीथाः शयीयाथाम् शयीध्वम्
शयीय शयीवलिह शयीमलिह

लृट्
शलियष्यते शलियष्येते शलियष्यन्ते
शलियष्यसे शलियष्येथे शलियष्यध्वे
शलियष्ये शलियष्यावहे शलियष्यामहे

सिलट्
लिशश्ये लिशश्याते लिशलिश्यरे
लिशलिश्यषे लिशश्याथे लिशलिश्यध्वे
लिशश्ये लिशलिश्यवहे लिशलिश्यमहे

लुङ्
अशलियष्ट अशलियषाताम् अशलियषत
अशलियष्ठाः अशलियषाथाम् अशलियध्वम्
अशलियलिष अशलियष्वलिह अशलियष्मलिह

~ ~ ~
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116) अ�-् भलुिव (2 प)

लट्
अलिस्त स्तः सलिन्त
अलिस स्थः स्थ
अलिस्म स्वः स्मः

लोट्
अस्तु स्ताम् सन्तु
एलिध स्तम् स्त
असालिन असाव असाम

लङ्
आसीत् आस्ताम् आसन्
आसीः आस्तम् आस्त
आसम् आस्व आस्म

सिवसिधसिलङ्
स्यात् स्याताम् स्यःु
स्याः स्यातम् स्यात
स्याम ् स्याव स्याम
शेषरूपालिण भधूातवुत्
अस-्धातोः भावे भयूते इलित रूपम।्

~ ~ ~
रुदालिदभ्यः साव#धातकेु - रुद ्स्वप् श्वस ्अन ्
जक्ष् एभ्यो वादःे साव#धातकुस्य इट् स्यात।्
रोलिदलित रुलिदतः रुदलिन्त
स्वलिपलित स्वलिपतः स्वपलिन्त(Sample words for memorisation) सपु्यते)
श्वलिसलित श्वलिसतः श्वसलिन्त
अलिनलित अलिनतः अनलिन्त
जलिक्षलित जलिक्षतः जक्षलित

दरिरद्रालित दरिरलिद्रतः दरिरद्रलित (Sample words for memorisation) दगु#तौ)
जागलित# जागतृः जाग्रलित

117) हु - दानादयोः (3 प) - पर;मैपदेषु
लट्

जहुोलित जहुुतः जहु्वलित
जहुोलिष जहुुथः जहुुथ
जहुोलिम जहुुवः जहुुमः

लोट्
जहुोतु जहुुताम् जहु्वतु
जहुुलिध जहुुतम् जहुुत
जहुवालिन जहुवाव जहुवाम

लङ्
अजहुोत् अजहुुताम् अजहुवःु
अजहुोः अजहुुतम् अजहुुत
अजहुवम् अजहुुव अजहुुम

सिवसिधसिलङ्
जहुुयात् जहुुयाताम् जहुुयःु
जहुुयाः जहुुयातम् जहुुयात
जहुुयाम् जहुुयाव जहुुयाम

ऌट्
होष्यलित होष्यतः होष्यलिन्त
होष्यलिस होष्यथः होष्यथ
होष्यालिम होष्यावः होष्यामः

सिलट्
जहुाव जहुुवतःु जहुुवःु
जहुोथ जहुुवथःु जहुुव
जहुाव जहुुलिवव जहुुलिवम

लुङ्
अहौषीत् अहौष्टाम् अहौषःु
अहौषीः अहौष्टम् अहौष्ट
अहौषम् अहौष्व अहौष्म

~ ~ ~
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118) दा (डुदाञ)्- दाने (3 उ) पर;मैपदे
लट्

ददालित दoः ददलित
ददालिस दत्थः दत्थ
ददालिम दद्वः दpः

लोट्
ददातु दoाम् ददतु
दलेिह दoम् दo
ददालिन ददाव ददाम

लङ्
अददात् अदoाम् अददःु
अददाः अदoम् अदo
अददाम् अदद्व अदp

सिवसिधसिलङ्
दद्यात् दद्याताम् दद्यःु
दद्याः दद्यातम् दद्यात
दद्याम् दद्याव दद्याम

ऌट्
दास्यलित दास्यतः दास्यलिन्त
दास्यलिस दास्यथः दास्यथ
दास्यालिम दास्यावः दास्यामः

सिलट्
ददौ ददतःु ददःु
दलिदथ ददथःु दद
ददौ दलिदव दलिदम

लुङ्
अदात् अदाताम् अदःु
अदाः अदातम् अदात
अदाम् अदाव अदाम

~ ~ ~  

119) दा (डुदाञ)्- दाने (3 उ) आत्मनेपदे
लट्

दoे ददाते ददते
दत्से ददाथे ददध््वे
ददे दद्वहे दpहे

लोट्
दoाम् ददाताम् ददताम्
दत्स्व ददाथाम् ददध््वम्
ददै ददावहै ददामहै

लङ्
अदo अददाताम् अददत
अदत्थाः अददाथाम् अददध््वम्
अदलिद अदद्वलिह अदpलिह

सिवसिधसिलङ्
ददीत ददीयाताम् ददीरन्
ददीथाः ददीयाथाम् ददीध्वम्
ददीय ददीवलिह ददीमलिह

ऌट्
दास्यते दास्येते दास्यन्ते
दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे
दास्ये दास्यावहे दास्यामहे

सिलट्
ददे ददाते दलिदरे
दलिदषे ददाथे दलिदध्वे
ददे दलिदवहे दलिदमहे

लुङ्
अलिदत अलिदषाताम् अलिदषत
अलिदथाः अलिदषाथाम् अलिदध्वम्
अलिदलिष अलिदष्वलिह अलिदष्मलिह

~ ~ ~  
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120) धा (डुधाञ्) धारणपोषणयोः (3 उ) 

पर;मैपदे लट्
दधालित धoः दधलित
दधालिस धत्थः धत्थ
दधालिम दध्वः दध्मः

लोट्
दधातु धoाम् दधतु
धेेलिह धoम् धo
दधालिन दधाव दधाम

लङ्
अदधात् अधoाम् अदधःु
अदधाः अधoम् अधo
अदधाम् अदध्व अदध्म

सिवसिधसिलङ्
दध्यात् दध्याताम् दध्यःु
दध्याः दध्यातम् दध्यात
दध्याम् दध्याव दध्याम

ऌट्
धास्यलित धास्यतः धास्यलिन्त
धास्यलिस धास्यथः धास्यथ
धास्यालिम धास्यावः धास्यामः

सिलट्
दधौ दधतःु दधःु
दलिधथ दधथःु दध
दधौ दलिधव दलिधम

लुङ्
अधात् अधाताम् अधःु
अधाः अधातम् अधात
अधाम् अधाव अधाम

~ ~ ~ 

121) धा (डुधाञ्) धारणपोषणयोः (3 उ) 

आत्मनेपदे लट्
धoे दधाते दधते
धत्से दधाथे धदध््वे
दधे दध्वहे दध्महे

लोट्
धoाम् दधाताम् दधताम्
धत्स्व दधाथाम् धदध््वम्
दधै दधावहै दधामहै

लङ्
अधo अदधाताम् अदधत
अधत्थाः अदधाथाम् अददध््वम्
अदलिध अदध्वलिह अदध्मलिह

सिवसिधसिलङ्
दधीत दधीयाताम् दधीरन्
दधीथाः दधीयाथाम् दधीध्वम्
दधीय दधीवलिह दधीमलिह

ऌट्
धास्यते धास्येते धास्यन्ते
धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे
धास्ये धास्यावहे धास्यामहे

सिलट्
दधे दधाते दलिधरे
दलिधषे दधाथे दलिधध्वे
दधे दलिधवहे दलिधमहे

लुङ्
अलिधत अलिधषाताम् अलिधषत
अलिधथाः अलिधषाथाम् अलिधड्ढ्वम्
अलिधलिष अलिधष्वलिह अलिधष्मलिह

~ ~ ~ 
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122) सिदवु (4 प) क्रीडालिवलिजगीषाव्यवहार- 

द्यलुितस्तलुितमोदमदस्वप्नकालिन्तगलितषु
लट्

दीव्यलित दीव्यतः दीव्यलिन्त
दीव्यलिस दीव्यथः दीव्यथ
दीव्यालिम दीव्यावः दीव्यामः

लोट्
दीव्यतु दीव्यताम् दीव्यन्तु
दीव्य दीव्यतम् दीव्यत
दीव्यालिन दीव्याव दीव्याम

लङ्
अदीव्यत् अदीव्यताम् अदीव्यन्
अदीव्यः अदीव्यतम् अदीव्यत
अदीव्यम् अदीव्याव अदीव्याम

सिवसिधसिलङ्
दीव्येत् दीव्येताम् दीव्येयःु
दीव्येः दीव्येतम् दीव्येत
दीव्येयम् दीव्येव दीव्येम

लृट्
दलेिवष्यलित दलेिवष्यतः दलेिवष्यलिन्त
दलेिवष्यलिस दलेिवष्यथः दलेिवष्यथ
दलेिवष्यालिम दलेिवष्यावः दलेिवष्यामः

सिलट्
लिददवे लिदलिदवतुः लिदलिदवःु
लिददलेिवथ लिदलिदवथःु लिदलिदव
लिददवे लिदलिदलिवव लिदलिदलिवम

लुङ्
अदवेीत् अदलेिवष्टाम् अदलेिवषःु
अदवेीः अदलेिवष्टम् अदलेिवष्ट
अदलेिवषम् अदलेिवष्व अदलेिवष्म

123) दीपी (दीप)् - दीप्तौ (4 आ)

लट्
दीप्यते दीप्येते दीप्यन्ते
दीप्यसे दीप्येथे दीप्यध्वे
दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे

लोट्
दीप्यताम् दीप्येताम् दीप्यन्ताम्
दीप्यस्व दीप्येथाम् दीप्यध्वम्
दीप्यै दीप्यावहै दीप्यामहै

लङ्
अदीप्यत अदीप्येताम् अदीप्यन्त
अदीप्यथाः अदीप्येथाम् अदीप्यध्वम्
अदीप्ये अदीप्यावलिह अदीप्यामलिह

सिवसिधसिलङ्
दीप्येत दीप्येयाताम् दीप्येरन्
दीप्येथाः दीप्येयाथाम् दीप्येध्वम्
दीप्येय दीप्येवलिह दीप्येमलिह

लृट्
दीलिपष्यते दीलिपष्येते दीलिपष्यन्ते
दीलिपष्यसे दीलिपष्येथे दीलिपष्यध्वे
दीलिपष्ये दीलिपष्यावहे दीलिपष्यामहे

सिलट्
लिददीपे लिददीपाते लिददीलिपरे
लिददीलिपषे लिददीपाथे लिददीपीध्वे
लिददीपे लिददीलिपवहे लिददीलिपमहे

लुङ्
अदीलिपष्ट अदीलिपषाताम् अदीलिपषत
अदीलिपष्ठाः अदीलिपषाथाम् अदीलिपढ्वम्
अदीलिपलिष अदीलिपष्वलिह अदीलिपष्मलिह

~ ~ ~  
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124) �ु(षुञ)्-अलिभषवे(5 उ) 

पर;मैपदे लट्
सनुोलित सनुतुः सनु्वलिन्त
सनुोलिष सनुथुः सनुथु
सनुोलिम सनुवुः/सनु्वः सनुमुः/सनु्मः

लोट्
सनुोतु सनुतुाम् सनु्वन्तु
सनुु सनुतुम् सनुतु
सनुवालिन सनुवाव सनुवाम

लङ्
असनुोत् असनुतुाम् असनु्वन्
असनुोः असनुतुम् असनुतु
असनुवम् असनुवु असनुमु

सिवसिधसिलङ्
सनुयुात् सनुयुाताम् सनुयुःु
सनुयुाः सनुयुातम् सनुयुात
सनुयुाम् सनुयुाव सनुयुाम

ऌट्
सोष्यलित सोष्यतः सोष्यलिन्त
सोष्यलिस सोष्यथः सोष्यथ
सोष्यालिम सोष्यावः सोष्यामः

सिलट्
सषुाव सषुवुतःु सषुवुःु
सषुलिवथ सषुवुथःु सषुवु
सषुाव सषुलुिवव सषुलुिवम

लुङ्
असावीत् असालिवष्टाम् असालिवषःु
असावीः असालिवष्टम् असालिवष्ट
असालिवषम् असालिवष्व असालिवष्म

~ ~ ~  

125) �ु(षुञ)्-अलिभषव(े5 उ)

आत्मनेपदे लट्
सनुतुे सनु्वाते सनु्वते
सनुषेु सनु्वाथे सनुधु्वे
सनु्वे सनुवुह/ेसनु्वहे सनुमुह/ेसनु्महे

लोट्
सनुतुाम् सनु्वाताम् सनु्वताम्
सनुषु्व सनु्वाथाम् सनुधु्वम्
सनुवै सनुवावहै सनुवामहै

लङ्
असनुतु असनु्वाताम् असनु्वत
असनुथुाः असनु्वाथाम् असनुधु्वम्
असलुिन्व असनुवुलिह असनुमुलिह

सिवसिधसिलङ्
सनु्वीत सनु्वीयाताम् सनु्वीरन्
सनु्वीथाः सनु्वीयाथाम् सनु्वीध्वम्
सनु्वीय सनु्वीवलिह सनु्वीमलिह

ऌट्
सोष्यते सोष्येते सोष्यन्ते
सोष्यसे सोष्येथे सोष्यध्वे
सोष्ये सोष्यावहे सोष्यामहे

सिलट्
सषुवेु सषुवुाते सषुलुिवरे
सषुलुिवषे सषुवुाथे सषुलुिवध्वे
सषुवेु सषुलुिववहे सषुलुिवमहे

लुङ्
असोष्ट असोषाताम् असोषत
असोष्ठाः असोषाथाम् असोढ्वम्
असोलिष असोष्वलिह असोष्मलिह

~ ~ ~  
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126) तुद् (व्यथने) (6 उ)

पर;मैपदे लट्
तदुलित तदुतः तदुलिन्त
तदुलिस तदुथः तदुथ
तदुालिम तदुावः तदुामः

लोट्
तदुतु तदुताम् तदुन्तु
तदु तदुतम् तदुत
तदुालिन तदुाव तदुाम

लङ्
अतदुत् अतदुताम् अतदुन्
अतदुः अतदुतम् अतदुत
अतदुम् अतदुाव अतदुाम

सिवसिधसिलङ्
तदुते् तदुतेाम् तदुयेःु
तदुःे तदुतेम् तदुते
तदुयेम् तदुवे तदुमे

लृट्
तोत्स्यलित तोत्स्यतः तोत्स्यलिन्त
तोत्स्यलिस तोत्स्यथः तोत्स्यथ
तोत्स्यालिम तोत्स्यावः तोत्स्यामः

सिलट्
ततुोद ततुदुतःु ततुदुःु
ततुोलिदथ ततुदुथःु ततुदु
ततुोद ततुलुिदव ततुलुिदम

लुङ्
अतौत्सीत् अतौoाम् अतौत्सःु
अतौत्सीः अतौoम् अतौo
अतौत्सम् अतौत्स्व अतौत्स्म

~ ~ ~  

127) तुद् (व्यथने) (6 उ) 

आत्मनेपदे लट्
तदुते तदुतेे तदुन्ते
तदुसे तदुथेे तदुध्वे
तदुे तदुावहे तदुामहे

लोट्
तदुताम् तदुतेाम् तदुन्ताम्
तदुस्व तदुथेाम् तदुध्वम्
तदुै तदुावहै तदुामहै

लङ्
अतदुत अतदुतेाम् अतदुन्त
अतदुथाः अतदुथेाम् अतदुध्वम्
अतदुे अतदुावलिह अतदुामलिह

सिवसिधसिलङ्
तदुते तदुयेाताम् तदुरेन्
तदुथेाः तदुयेाथाम् तदुधे्वम्
तदुये तदुवेलिह तदुमेलिह

लृट्
तोत्स्यते तोत्स्येते तोत्स्यन्ते
तोत्स्यसे तोत्स्येथे तोत्स्यध्वे
तोत्स्ये तोत्स्यावहे तोत्स्यामहे

सिलट्
ततुदुे ततुदुाते ततुलुिदरे
ततुलुिदषे ततुदुाथे ततुलुिदध्वे
ततुदुे ततुलुिदवहे ततुलुिदमहे

लुङ्
अतoु अततु्साताम् अततु्सत
अततु्थाः अततु्साथाम् अततु्ध्वम्
अतलुित्स अततु्स्वलिह अततु्स्मलिह

~ ~ ~
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128) रुध ्(रुसिधर)् आवरणे(7 उ)

पर;मैपदे (Sample words for memorisation) रुध)् लट्
रुणलिद्ध रुन्धः/रुन्द्धः रुन्धलिन्त
रुणलित्स रुन्धः/रुन्द्धः रुन्ध/रुन्द्ध
रुणलिध्म रुन्ध्वः रुन्ध्मः

लोट्
रुणदु्ध रुन्द्धाम् रुन्धन्तु
रुलिन्ध रुन्द्धम् रुन्द्ध
रुणधालिन रुणधाव रुणधाम

लङ्
अरुणत् अरुन्द्धाम् अरुन्धन्
अरुणः अरुन्द्धम् अरुन्द्ध
अरुणधम् अरुन्ध्व अरुन्ध्म

सिवसिधसिलङ्
रुन्ध्यात् रुन्ध्याताम् रुन्ध्यःु
रुन्ध्याः रुन्ध्यातम् रुन्ध्यात
रुन्ध्याम् रुन्ध्याव रुन्ध्याम

ऌट्
रोत्स्यलित रोत्स्यतः रोत्स्यलिन्त
रोत्स्यलिस रोत्स्यथः रोत्स्यथ
रोत्स्यालिम रोत्स्यावः रोत्स्यामः

सिलट्
रुरोध रुरुधतःु रुरुधःु
रुरोलिधथ रुरुधथःु रुरुध
रुरोध रुरुलिधव रुरुलिधम

लुङ्
अरुधत् अरुधताम् अरुधन्
अरुधः अरुधतम् अरुधत
अरुधम् अरुधाव अरुधाम

~ ~ ~  

129) रुध ्आवरणे(7 उ) 

आत्मनेपदे (Sample words for memorisation) रुध)् लट्
रुन्धे/रुन्दे्ध रुन्धाते रुन्धते
रुन्त्से रुन्धाथे रुन्ध्वे/रुन्दध््वे
रुन्धे रुन्ध्वहे रुन्ध्महे

लोट्
रुन्धाम् रुन्धाताम् रुन्धताम्
रुन्त्स्व रुन्धाथाम् रुन्ध्वम्
रुणधै रुणधावहै रुणधामहै

लङ्
अरुन्द्ध अरुन्धाताम् अरुन्धत
अरुन्द्धाः अरुन्धाथाम् अरुन्ध्वम्
अरुलिन्ध अरुन्ध्वलिह अरुन्ध्मलिह

सिवसिधसिलङ्
रुन्धीत रुन्धीयाताम् रुन्धीरन्
रुन्धीथाः रुन्धीयाथाम् रुन्धीध्वम्
रुन्धीय रुन्धीवलिह रुन्धीमलिह

ऌट्
रोत्स्यते रोत्स्येते रोत्स्यन्ते
रोत्स्यसे रोत्स्येथे रोत्स्यध्वे
रोत्स्ये रोत्स्यावहे रूत्स्यामहे

सिलट्
रुरुधे रुरुधाते रुरुलिधरे
रुरुलिधषे रुरुधाथे रुरुलिधध्वे
रुरुधे रुरुलिधवहे रुरुलिधमहे

लुङ्
अरुद्ध अरुत्साताम् अरुत्सत
अरुद्धाः अरुत्साथाम् अरुदध््वम्
अरुलित्स अरुत्स्वलिह अरुत्स्मलिह

~ ~ ~  
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130) सिNद् (लिNलिदर)् द्वधैीकरणे (7 उ)

पर;मैपदम् लट्
लिNनलिo लिNन्तः लिNन्दलिन्त
लिNनलित्स लिNन्थः लिNन्थ
लिNनलिp लिNन्द्वः लिNन्pः

लोट्
लिNनoु लिNन्ताम् लिNन्दन्तु
लिNलिन्ध लिNन्तम् लिNन्त
लिNनदालिन लिNनदाव लिNनदाम

लङ्
अलिच्Nनद् अलिच्Nन्ताम् अलिच्Nन्दन्
अलिच्Nनः/अलिच्Nनत ्अलिच्Nन्तम् अलिच्Nन्त
अलिच्Nनदम् अलिच्Nन्द्व अलिच्Nन्p

सिवसिधसिलङ्
लिNन्द्यात् लिNन्द्याताम् लिNन्द्यःु
लिNन्द्याः लिNन्द्यातम् लिNन्द्यात
लिNन्द्याम् लिNन्द्याव लिNन्द्याम

लृट्
Nेत्स्यलित Nेत्स्यतः Nेत्स्यलिन्त
Nेत्स्यलिस Nेत्स्यथः Nेत्स्यथ
Nेत्स्यालिम Nेत्स्यावः Nेत्स्यामः

सिलट्
लिचच्Nेद लिचलिच्Nदतःु लिचलिच्Nदःु
लिचच्Nेलिदथ लिचलिच्Nदथःु लिचलिच्Nद
लिचच्Nेद लिचलिच्Nलिदव लिचलिच्Nलिदम

लुङ्
अलिच्Nदत् अलिच्Nदताम् अलिच्Nदन्
अलिच्Nदः अलिच्Nदतम् अलिच्Nदत
अलिच्Nदम् अलिच्Nदाव अलिच्Nदाम

131) सिNद् - द्वधैीकरणे (7 उ)

आत्मनेपदम् लट्
लिNन्ते लिNन्दाते लिNन्दते
लिNन्त्से लिNन्दाथे लिNन्ध्वे
लिNन्दे लिNन्द्वहे लिNन्pहे

लोट्
लिNन्ताम् लिNन्दाताम् लिNन्दताम्
लिNन्त्स्व लिNन्दाथाम् लिNन्ध्वम्
लिNनदै लिNनदावहै लिNनदामहै

लङ्
अलिच्Nन्त अलिच्Nन्दाताम् अलिच्Nन्दत
अलिच्Nन्थाः अलिच्Nन्दाथाम् अलिच्Nन्ध्वम्
अलिच्Nलिन्द अलिच्Nन्द्वलिह अलिच्Nन्pलिह

सिवसिधसिलङ्
लिNन्दीत लिNन्दीयाताम् लिNन्दीरन्
लिNन्दीथाः लिNन्दीयाथाम् लिNन्दीध्वम्
लिNन्दीय लिNन्दीवलिह लिNन्दीमलिह

लृट्
Nेत्स्यते Nेत्स्येते Nेत्स्यन्ते
Nेत्स्यसे Nेत्स्येथे Nेत्स्यध्वे
Nेत्स्ये Nेत्स्यावहे Nेत्स्यामहे

सिलट्
लिचलिच्Nदे लिचलिच्Nदाते लिचलिच्Nलिदरे
लिचलिच्Nलिदषे लिचलिच्Nदाथे लिचलिच्Nलिदध्वे
लिचलिच्Nदे लिचलिच्Nलिदवहे लिचलिच्Nलिदमहे

लुङ्
अलिच्No अलिच्Nत्साताम्अलिच्Nत्सत
अलिच्Nत्थाः अलिच्Nत्साथाम्अलिच्Nदध््वम्
अलिच्Nलित्स अलिच्Nत्स्वलिह अलिच्Nत्स्मलिह
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132) युज ्(यलुिजर)् योगे (7 उ) 

पर;मैपदम् लट्
यनुलिu यङ्ुuः यञु्जलिन्त
यनुलिक्ष यङ्ुक्थः यङ्ुक्थ
यनुलिज्म यञु्ज्वः यञु्ज्मः

लोट्
यनुuु यङ्ुuाम् यञु्जन्तु
यङ्ुलिग्ध यङ्ुuम् यङ्ुu
यनुजालिन यनुजाव यनुजाम

लङ्
अयनुक् अयङ्ुuाम् अयञु्जन्
अयनुक् अयङ्ुuम् अयङ्ुu
अयनुजम् अयञु्ज्व अयञु्ज्म

सिवसिधसिलङ्
यञु्ज्यात् यञु्ज्याताम् यञु्ज्यःु
यञु्ज्याः यञु्ज्यातम् यञु्ज्यात
यञु्ज्याम् यञु्ज्याव यञु्ज्याम

लृट्
योक्ष्यलित योक्ष्यतः योक्ष्यलिन्त
योक्ष्यलिस योक्ष्यथः योक्ष्यथ
योक्ष्यालिम योक्ष्यावः योक्ष्यामः

सिलट्
ययुोज ययुजुतःु ययुजुःु
ययुोलिजथ ययुजुथःु ययुजु
ययुोज ययुलुिजव ययुलुिजम

लुङ्
अयजुत् अयजुताम् अयजुन्
अयजुः अयजुतम् अयजुत
अयजुम् अयजुाव अयजुाम

133) युज ्(यलुिजर)् योगे (7 उ) 

आत्मनेपदम् लट्
यङ्ुuे यञु्जाते यञु्जते
यङ्ुके्ष यञु्जाथे यङ्ुग्ध्वे
यञु्जे यञु्ज्वहे यञु्ज्महे

लोट्
यङ्ुuाम् यञु्जाताम् यञु्जताम्
यङ्ुक्ष्व यञु्जाथाम् यङ्ुग्ध्वम्
यनुजै यनुजावहै यनुजामहै

लङ्
अयङ्ुu अयञु्जाताम् अयञु्जत
अयङ्ुक्थाः अयञु्जाथाम् अयङ्ुग्ध्वम्
अयलुिञ्ज अयञु्ज्वलिह अयञु्ज्मलिह

सिवसिधसिलङ्
यञु्जीत यञु्जीयाताम् यञु्जीरन्
यञु्जीथाः यञु्जीयाथाम् यञु्जीध्वम्
यञु्जीय यञु्जीवलिह यञु्जीमलिह

लृट्
योक्ष्यते योक्ष्येते योक्ष्यन्ते
योक्ष्यसे योक्ष्येथे योक्ष्यध्वे
योक्ष्ये योक्ष्यावहे योक्ष्यामहे

सिलट्
ययुजेु ययुजुाते ययुलुिजरे
ययुलुिजषे ययुजुाथे ययुलुिजध्वे
ययुजेु ययुलुिजवहे ययुलुिजमहे

लुङ्
अयuु अयकु्षाताम् अयकु्षत
अयकु्थाः अयकु्षाथाम् अयगु्ध्वम्
अयलुिक्ष अयकु्ष्वलिह अयकु्ष्मलिह
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134) तन ्(तनु) - लिवस्तारे (8 उ) - 

पर;मैपदे लट्
तनोलित तनतुः तन्वलिन्त
तनोलिष तनथुः तनथु
तनोलिम तनवुः/तन्वः तनमुः/तन्मः

लोट्
तनोतु तनतुाम् तन्वन्तु
तनु तनतुम् तनतु
तनवलिन तनवाव तनवाम

लङ्
अतनोत् अतनतुाम् अतन्वन्
अतनोः अतनतुम् अतनतु
अतनवम् अतनवु अतनमु

सिवसिधसिलङ्
तनयुात् तनयुाताम् तनयुःु
तनयुाः तनयुातम् तनयुात
तनयुाम् तनयुाव तनयुाम

ऌट्
तलिनष्यलित तलिनष्यतः तलिनष्यलिन्त
तलिनष्यलिस तलिनष्यथः तलिनष्यथ
तलिनष्यालिम तलिनष्यावः तलिनष्यामः

सिलट्
ततान तेनतःु तेनःु
तेलिनथ तेनथःु तेन
ततान तेलिनव तेलिनम

लुङ्
अतानीत् अतालिनष्टाम् अतालिनषःु
अतानीः अतालिनष्टम् अतालिनष्ट
अतालिनषम् अतालिनष्व अतालिनष्म

~ ~ ~  

135) तन ्- लिवस्तारे (8 उ) 

आत्मनेपदे लट्
तनतुे तन्वाते तन्वते
तनषेु तन्वाथे तनधु्वे
तन्वे तन्वह/ेतनवुहे तन्मह/ेतनमुहे

लोट्
तनतुाम् तन्वाताम् तन्वताम्
तनषु्व तन्वाथस्व तनधु्वम्
तनवै तनवावहै तन्वामहै

लङ्
अतनतु अतन्वाताम् अतन्वत
अतनथुाः अतन्वाथाम् अतनधु्वम्
अतलिन्व अतनवुलिह अतनमुलिह

सिवसिधसिलङ्
तन्वीत तन्वीयाताम् तन्वीरन्
तन्वीथः तन्वीयाथाम् तन्वीध्वम्
तन्वीय तन्वीवलिह तन्वीमलिह

ऌट्
तलिनष्यते तलिनष्येते तलिनष्यन्ते
तलिनष्यसे तलिनष्येथे तलिनष्यध्वे
तलिनष्ये तलिनष्यावहे तलिनष्यामहे

सिलट्
तनेे तनेाते तेलिनरे
तेलिनषे तनेाथे तेलिनध्वे
तनेे तेलिनवहे तेलिनमहे

लुङ्
अतत अतलिनषाताम् अतलिनषत
अतथाः अतलिनषाथाम् अतलिनढ्वम्
अतलिनलिष अतलिनष्वलिह अतलिनष्मलिह

~ ~ ~  

30



136) कृ(डुकृञ)् - करणे (8 उ) 

पर;मैपदे लट्
करोलित कुरुतः कुव#लिन्त
करोलिष कुरुथः कुरुथ
करोलिम कुव#ः कुम#ः

लोट्
करोतु कुरुताम् कुव#न्तु
कुरु कुरुतम् कुरुत
करवालिण करवाव करवाम

लङ्
अकरोत् अकुरुताम् अकुव#न्
अकरोः अकुरुतम् अकुरुत
अकरवम् अकुव# अकुम#

सिवसिधसिलङ्
कुया#त् कुया#ताम् कुयु#ः
कुया#ः कुया#तम् कुया#त
कुया#म् कुया#व कुया#म

लृट्
करिरष्यलित करिरष्यतः करिरष्यलिन्त
करिरष्यलिस करिरष्यथः करिरष्यथ
करिरष्यालिम करिरष्यावः करिरष्यामः

सिलट्
चकार चक्रतःु चकु्रः
चकथ# चक्रथःु चक्र
चकार/चकर चकृव चकृम

लुङ्
अकाषvत् अकाष्टा#म् अकाषु#ः
अकाषvः अकाष्ट#म् अकाष्ट#
अकाष#म् अकाष्व# अकाष्म#

~ ~ ~  

137) कृ(डुकृञ)् - करणे (8 उ) 

आत्मनेपदम् लट्
कुरुते कुवा#ते कुव#ते
कुरुषे कुवा#थे कुरुध्वे
कुवi कुव#हे कुम#हे

लोट्
कुरुताम् कुवा#ताम् कुव#ताम्
कुरुष्व कुवा#थाम् कुरुध्वम्
करवै करवावहै करवामहै

लङ्
अकुरुत अकुवा#ताम् अकुव#त
अकुरुथाः अकुवा#थाम् अकुरुध्वम्
अकुलिव# अकुव#लिह अकुम#लिह

सिवसिधसिलङ्
कुवvत कुवvयाताम् कुवvरन्
कुवvथाः कुवvयाथाम् कुवvध्वम्
कुवvय कुवvवलिह कुवvमलिह

लृट्
करिरष्यते करिरष्येते करिरष्यन्ते
करिरष्यसे करिरष्येथे करिरष्यध्वे
करिरष्ये करिरष्यावहे करिरष्यामहे

सिलट्
चके्र चक्राते चलिक्ररे
चकृषे चक्राथे चकृढ्वे
चके्र चकृवहे चकृमहे

लुङ्
अकृत अकृषाताम् अकृषत
अकृथाः अकृषाथाम् अकृढ्वम्
अकृलिष अकृष्वलिह अकृष्मलिह

~ ~ ~  
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138) क्री(डुक्रीञ)् द्रव्यलिवलिनमये(9 उ)

पर;मैपदे लट्
क्रीणालित क्रीणीतः क्रीणलिन्त
क्रीणालिस क्रीणीथः क्रीणीथ
क्रीणालिम क्रीणीवः क्रीणीमः

लोट्
क्रीणातु क्रीणीताम् क्रीणन्तु
क्रीणीलिह क्रीणीतम् क्रीणीत
क्रीणालिन क्रीणाव क्रीणाम

लङ्
अक्रीणात् अक्रीणीताम् अक्रीणन्
अक्रीणाः अक्रीणीतम् अक्रीणीत
अक्रीणाम् अक्रीणीव अक्रीणीम

सिवसिधसिलङ्
क्रीणीयात् क्रीणीयाताम् क्रीणीयःु
क्रीणीयाः क्रीणीयातम् क्रीणीयात
क्रीणीयाम् क्रीणीयाव क्रीणीयाम

ऌट्
के्रष्यलित के्रष्यतः के्रष्यलिन्त
के्रष्यलिस के्रष्यथः के्रष्यथ
के्रष्यालिम के्रष्यावः के्रष्यामः

सिलट्
लिचक्राय लिचलिक्रयतःु लिचलिक्रयःु
लिचलिक्रलियथ लिचलिक्रयथःु लिचलिक्रय
लिचक्राय लिचलिक्रलियव लिचलिक्रलियम

लुङ्
अकै्रषीत् अकै्रष्टाम् अकै्रषःु
अकै्रषीः अकै्रष्टम् अकै्रष्ट
अकै्रषम् अकै्रष्व अकै्रष्म

~ ~ ~  

139) क्री(डुक्रीञ)् द्रव्यलिवलिनमये(9 उ)

आत्मनेपदे लट्
क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते
क्रीणीषे क्रीणाथे क्रीणीध्वे
क्रीणे क्रीणीवहे क्रीणीमहे

लोट्
क्रीणीताम् क्रीणाताम् क्रीणताम्
क्रीणीष्व क्रीणाथाम् क्रीणीध्वम्
क्रीणै क्रीणावहै क्रीणामहै

लङ्
अक्रीणीत अक्रीणाताम् अक्रीणत
अक्रीणीथाः अक्रीणाथाम् अक्रीणीध्वम्
अक्रीलिण अक्रीणीवलिह अक्रीणीमलिह

सिवसिधसिलङ्
क्रीणीत क्रीणीयाताम् क्रीणीरन्
क्रीणीथाः क्रीणीयाथाम् क्रीणीध्वम्
क्रीणीय क्रीणीवलिह क्रीणीमलिह

ऌट्
के्रष्यते के्रष्येते के्रष्यन्ते
के्रष्यसे के्रष्येथे के्रष्यध्वे
के्रष्ये के्रष्यावहे के्रष्यामहे

सिलट्
लिचलिक्रये लिचलिक्रयाते लिचलिक्रलियरे
लिचलिक्रलियषे लिचलिक्रयाथे लिचलिक्रलियध्वे
लिचलिक्रये लिचलिक्रलियवहे लिचलिक्रलियमहे

लुङ्
अके्रष्ट अके्रषाताम् अके्रषत
अके्रष्ठाः अके्रषाथाम् अके्रढ्वम्
अके्रलिष अके्रष्वलिह अके्रष्मलिह

~ ~ ~  
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140) ज्ञा-अवबोधने (9 प)

पर;मैपदे लट्
जानालित जानीतः जानलिन्त
जानालिस जानीथः जानीथ
जानालिम जानीवः जानीमः

लोट्
जानातु जानीताम् जानन्तु
जानीलिह जानीतम् जानीत
जानालिन जानाव जानाम

लङ्
अजानात् अजानीताम् अजानन्
अजानाः अजानीतम् अजानीत
अजानाम् अजानीव अजानीम

सिवसिधसिलङ्
जानीयात् जानीयाताम् जानीयःु
जानीयाः जानीयातम् जानीयात
जानीयाम् जानीयाव जानीयाम

ऌट्
ज्ञास्यलित ज्ञास्यतः ज्ञास्यलिन्त
ज्ञास्यलिस ज्ञास्यथः ज्ञास्यथ
ज्ञास्यालिम ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः

सिलट्
जज्ञौ जज्ञतःु जज्ञःु
जलिज्ञथ जज्ञथःु जज्ञ
जज्ञौ जलिज्ञव जलिज्ञम

लुङ्
अज्ञासीत् अज्ञालिसष्टाम् अज्ञालिसषःु
अज्ञासीः अज्ञालिसष्टम् अज्ञालिसष्ट
अज्ञालिसषम् अज्ञालिसष्व अज्ञालिसष्म

141) ज्ञा-अनवबोधने (9 आ.प)

आत्मनेपदे लट्
जानीते जानाते जानते
जानीषे जानाथे जानीध्वे
जाने जानीवहे जानीमहे

लोट्
जानीताम् जानाताम् जानताम्
जानीष्व जानाथाम् जानीध्वम्
जानै जानावह ै जानामहै

लङ्
अजानीत अजानाताम् अजानत
अजानीथाः अजानाथाम् अजानीध्वम्
अजालिन अजानीवलिह अजानीमलिह

सिवसिधसिलङ्
जानीत जानीयाताम् जानीरन्
जानीथाः जानीयाथाम् जानीध्वम्
जानीय जानीवलिह जानीमलिह

ऌट्
ज्ञास्यते ज्ञास्येते ज्ञास्यन्ते
ज्ञास्यसे ज्ञास्येथे ज्ञास्यथ
ज्ञास्यालिम ज्ञास्यावः ज्ञास्यामः

सिलट्
जज्ञे जज्ञाते जलिज्ञरे
जलिज्ञषे जज्ञाथे जलिज्ञध्वे
जज्ञे जलिज्ञवहे जलिज्ञमहे

लुङ्
अज्ञास्त अज्ञासाताम् अज्ञासत
अज्ञास्थाः अज्ञासाथाम् अज्ञाध्वम्
अज्ञालिष अज्ञास्वलिह अज्ञास्मलिह
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142) ग्रह ्उपादाने (9 उ)

पर;मैपदे लट्
गहृ्णालित गहृ्णीतः गहृ्णलिन्त
गहृ्णालिस गहृ्णीथः गहृ्णीथ
गहृ्णालिम गहृ्णीवः गहृ्णीमः

लोट्
गहृ्णातु गहृ्णीताम् गहृ्णन्तु
गहृाण गहृ्णीतम् गहृ्णीत
गहृ्णालिन गहृ्णाव गहृ्णाम

लङ्
अगहृ्णात् अगहृ्णीताम् अगहृ्णन्
अगहृ्णाः अगहृ्णीतम् अगहृ्णीत
अगहृ्णाम् अगहृ्णीव अगहृ्णीम

सिवसिधसिलङ्
गहृ्णीयात् गहृ्णीयाताम् गहृ्णीयःु
गहृ्णीयाः गहृ्णीयातम् गहृ्णीयात
गहृ्णीयाम् गहृ्णीयाव गहृ्णीयाम

लृट्
ग्रहीष्यलित ग्रहीष्यतः ग्रहीष्यलिन्त
ग्रहीष्यलिस ग्रहीष्यथः ग्रहीष्यथ
ग्रहीष्यालिम ग्रहीष्यावः ग्रहीष्यामः

सिलट्
जग्राह जगहृतःु जगहृुः
जग्रलिहथ जगहृथःु जगहृ
जग्रह/जग्राह जगलृिहव जगलृिहम

लुङ्
अग्रहीत् अग्रहीष्टाम् अग्रहीषःु
अग्रहीः अग्रहीष्टम् अग्रहीष्ट
अग्रहीषम् अग्रहीष्व अग्रहीष्म

~ ~ ~

143) ग्रह् उपादाने (9 उ)

आत्मनेपदे लट्
गहृ्णीते गहृ्णाते गहृ्णते
गहृ्णीषे गहृ्णाथे गहृ्णीध्वे
गहेृ्ण गहृ्णीवहे गहृ्णीमहे

लोट्
गहृ्णीताम् गहृ्णाताम् गहृ्णताम्
गहृ्णीष्व गहृ्णाथाम् गहृ्णीध्वम्
गहैृ्ण गहृ्णावहै गहृ्णामहै

लङ्
अगहृ्णीत अगहृ्णाताम् अगहृ्णत
अगहृ्णीथाः अगहृ्णाथाम् अगहृ्णीध्वम्
अगलृिह्ण अगहृ्णीवलिह अगहृ्णीमलिह

सिवसिधसिलङ्
गहृ्णीत गहृ्णीयाताम् गहृ्णीरन्
गहृ्णीथाः गहृ्णीयाथाम् गहृ्णीध्वम्
गहृ्णीय गहृ्णीवलिह गहृ्णीमलिह

लृट्
ग्रहीष्यते ग्रहीष्येते ग्रहीष्यन्ते
ग्रहीष्यसे ग्रहीष्येथे ग्रहीष्यध्वे
ग्रहीष्ये ग्रहीष्यावहे ग्रहीष्यामहे

सिलट्
जगहृे जगहृाते जगलृिहरे
जगलृिहषे जगहृाथे जगलृिहध्वे/ढ्वे
जगहृे जगलृिहवहे जगलृिहमहे

लुङ्
अग्रहीष्ट अग्रहीषाताम् अग्रहीषत
अग्रहीष्ठाः अग्रहीषाथाम् अग्रहीध्वम्
अग्रहीलिष अग्रहीष्वलिह अग्रहीष्मलिह

~ ~ ~
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144) पूज-् पजूायाम ्(10 उ)

पर;मैपदे लट्
पजूयलित पजूयतः पजूयलिन्त
पजूयलिस पजूयथः पजूयथ
पजूयालिम पजूयावः पजूयामः

लोट्
पजूयतु पजूयताम् पजूयन्तु
पजूय पजूयतम् पजूयत
पजूयालिन पजूयाव पजूयाम

लङ्
अपजूयत् अपजूयताम् अपजूयन्
अपजूयः अपजूयतम् अपजूयत
अपजूयम् अपजूयाव अपजूयाम

सिवसिधसिलङ्
पजूयेत् पजूयेताम् पजूयेयःु
पजूयेः पजूयेतम् पजूयेत
पजूयेयम् पजूयेव पजूयेम

लृट्
पजूलियष्यलित पजूलियष्यतः पजूलियष्यलिन्त
पजूलियष्यलिस पजूलियष्यथः पजूलियष्यथ
पजूलियष्यालिम पजूलियष्यावः पजूलियष्यामः

सिलट्
पजूयाञ्चकार पजूयाञ्चक्रतःु पजूयाञ्चकु्रः
पजूयाञ्चकथ# पजूयाञ्चक्रथःुपजूयाञ्चक्र
पजूयाञ्चकार पजूयाञ्चकृव पजूयाञ्चकृम

लुङ्
अपपूजुत् अपपूजुताम् अपपूजुन्
अपपूजुः अपपूजुतम् अपपूजुत
अपपूजुम् अपपूजुाव अपपूजुाम

~ ~ ~  

145) पूज-्पजूायाम ्(10 उ)

आत्मनेपदे लट्
पजूयते पजूयेते पजूयन्ते
पजूयसे पजूयेथे पजूयध्वे
पजूये पजूयावहे पजूयामहे

लोट्
पजूयताम् पजूयेताम् पजूयन्ताम्
पजूयस्व पजूयेथाम् पजूयध्वम्
पजूयै पजूयावहै पजूयामहै

लङ्
अपजूयत अपजूयेताम् अपजूयन्त
अपजूयथाः अपजूयेथाम् अपजूयध्वम्
अपजूये अपजूयावलिह अपजूयामलिह

सिवसिधसिलङ्
पजूयेत पजूयेयाताम् पजूयेरन्
पजूयेथाः पजूयेयाथाम् पजूयेध्वम्
पजूयेय पजूयेवलिह पजूयेमलिह

लृट्
पजूलियष्यते पजूलियष्येते पजूलियष्यन्ते
पजूलियष्यसे पजूलियष्येथे पजूलियष्यध्वे
पजूलियष्ये पजूलियष्यावहे पजूलियष्यामहे

सिलट्
पजूयाञ्चके्र   पजूयाञ्चक्राते पजूयाञ्चलिक्ररे
पजूयाञ्चकृषे पजूयाञ्चक्राथे पजूयाञ्चकृढ्वे
पजूयाञ्चके्र   पजूयाञ्चकृवह ेपजूयाञ्चकृमहे

लुङ्
अपपूजुत अपपूजेुताम् अपपूजुन्त
अपपूजुथाः अपपूजेुथाम् अपपूजुध्वम्
अपपूजेु अपपूजुावलिह अपपूजुामलिह

~ ~ ~
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146) सिवद् - ज्ञाने (2 प)

लट्
वेलिo/वेद लिवoः/लिवदतःु लिवदलिन्त/लिवदःु
वेलित्स/वेत्थ लिवत्थः/लिवदथःु लिवत्थ/लिवद
वेलिp/वेद लिवद्वः/लिवद्व लिवpः/लिवp

लोट्
वेoु लिवoाम् लिवदन्तु
लिवलिद्ध लिवoम् लिवo
वेदालिन वेदाव वेदाम

लोट्
लिवदाङ्करोतु लिवदाङ्कुरुताम् लिवदाङ्कुव#न्तु
लिवदाङ्कुरु लिवदाङ्कुरुतम् लिवदाङ्कुरुत
लिवदाङ्करवालिण लिवदाङ्करवाव लिवदाङ्करवाम

लृट्
वेलिदष्यलित वेलिदष्यतः वेलिदष्यलिन्त
वेलिदष्यलिस वेलिदष्यथः वेलिदष्यथ
वेलिदष्यालिम वेलिदष्यावः वेलिदष्यामः

लङ्
अवेद् अलिवoाम् अलिवदःु
अवेः/अवेद् अलिवoम् अलिवo
अवेदम् अलिवद्व अलिवp

सिवसिधसिलङ्
लिवद्यात् लिवद्याताम् लिवद्यःु
लिवद्याः लिवद्यातम् लिवद्यात
लिवद्याम् लिवद्याव लिवद्याम

लुङ्
अवेदीत् अवेलिदष्टाम् अवेलिदषःु
अवेदीः अवेलिदष्टम् अवेलिदष्ट
अवेलिदषम् अवेलिदष्व अवेलिदष्म

~ ~ ~

147) सिवद् - सoायाम ्(4 आ)

लट्
लिवद्यते लिवदे्यते लिवद्यन्ते
लिवद्यसे लिवदे्यथे लिवद्यध्वे
लिवदे्य लिवद्यावहे लिवद्यामहे

लोट्
लिवद्यताम् लिवदे्यताम् लिवद्यन्ताम्
लिवद्यस्व लिवदे्यथाम् लिवद्यध्वम्
लिवदै्य लिवद्यावहै लिवद्यामहै

लङ्
अलिवद्यत अलिवदे्यताम् अलिवद्यन्त
अलिवद्यथाः अलिवदे्यथाम् अलिवद्यध्वम्
अलिवदे्य अलिवद्यावलिह अलिवद्यामलिह

सिवसिधसिलङ्
लिवदे्यत लिवदे्ययाताम् लिवदे्यरन्
लिवदे्यथाः लिवदे्ययाथाम् लिवदे्यध्वम्
लिवदे्यय लिवदे्यवलिह लिवदे्यमलिह

लृट्
वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते
वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे
वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे

सिलट्
लिवलिवदे लिवलिवदाते लिवलिवलिदरे
लिवलिवलिदषे लिवलिवदाथे लिवलिवलिदध्वे
लिवलिवदे लिवलिवदवहे लिवलिवलिदमहे

लुङ्
अलिवo अलिवत्साताम् अलिवत्सत
अलिवत्थाः अलिवत्साथाम् अलिवदध््वम्
अलिवलित्स अलिवत्स्वलिह अलिवत्स्मलिह

~ ~ ~
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148) सिवद् (सिवदॢ) - ाभे (6 उ)

पर;मैपदम् लट्
लिवन्दलित लिवन्दतः लिवन्दलिन्त
लिवन्दलिस लिवन्दथः लिवन्दथ
लिवन्दालिम लिवन्दावः लिवन्दामः

लोट्
लिवन्दतु लिवन्दताम् लिवन्दन्तु
लिवन्द लिवन्दत लिवन्दतम्
लिवन्दालिन लिवन्दाव लिवन्दाम

लङ्
अलिवन्दत् अलिवन्दताम् अलिवन्दन्
अलिवन्दः अलिवन्दतम् अलिवन्दत
अलिवन्दम् अलिवन्दाव अलिवन्दाम

सिवसिधसिलङ्
लिवन्दते् लिवन्दतेाम् लिवन्दयेःु
लिवन्दःे लिवन्दतेम् लिवन्दते
लिवन्दयेम् लिवन्दवे लिवन्दमे

लृट्
वेत्स्यलित वेत्स्यतः वेत्स्यलिन्त
वेलिदष्यलित इत्यादीलिन अलिप 9 रूपालिण भवलिन्त।
वेत्स्यलिस वेत्स्यथः वेत्स्यथ
वेत्स्यालिम वेत्स्यावः वेत्स्यामः

सिलट्
लिववेद लिवलिवदतुः लिवलिवदःु
लिववेलिदथ लिवलिवदथःु लिवलिवद
लिववेद लिवलिवलिदव लिवलिवलिदम

लुङ्
अलिवदत् अलिवदताम् अलिवदन्
अलिवदः अलिवदतम् अलिवदत
अलिवदम् अलिवदाव अलिवदाम

149) सिवद् (सिवदॢ) - ाभे (6 उ)

आत्मनेपदम् लट्
लिवन्दते लिवन्दतेे लिवन्दन्ते
लिवन्दसे लिवन्दथेे लिवन्दध्वे
लिवन्दे लिवन्दावहे लिवन्दामहे

लोट्
लिवन्दताम् लिवन्दतेाम् लिवन्दन्ताम्
लिवन्दस्व लिवन्दथेाम् लिवन्दध्वम्
लिवन्दै लिवन्दावहै लिवन्दामहै

लङ्
अलिवन्दत अलिवन्दतेाम् अलिवन्दन्त
अलिवन्दथाः अलिवन्दथेाम् अलिवन्दध्वम्
अलिवन्दे अलिवन्दावलिह अलिवन्दामलिह

सिवसिधसिलङ्
लिवन्दते लिवन्दयेाताम् लिवन्दरेन्
लिवन्दथेाः लिवन्दयेाथाम् लिवन्दधे्वम्
लिवन्दये लिवन्दवेलिह लिवन्दमेलिह

लृट्
वेत्स्यते वेत्स्येते वेत्स्यन्ते
वेलिदष्यते इत्यादीलिन अलिप 9 रूपालिण भवलिन्त।
वेत्स्यसे वेत्स्येथे वेत्स्यध्वे
वेत्स्ये वेत्स्यावहे वेत्स्यामहे

सिलट्
लिवलिवदे लिवलिवदाते लिवलिवलिदरे
लिवलिवलिदषे लिवलिवदाथे लिवलिवलिदध्वे
लिवलिवदे लिवलिवलिदवहे लिवलिवलिदमहे

लुङ्
अवेलिदष्ट अवेलिदषाताम् अवेलिदषत
अवेलिदष्ठाः अवेलिदषाथाम् अवेलिदध्वम्
अवेलिदलिष अवेलिदष्वलिह अवेलिदष्मलिह
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~ ~ ~
150) सिवद् - चेतनाख्यानलिनवासेष ु(10 आ)

लट्
वेदयते वेदयेते वेदयन्ते
वेदयसे वेदयेथे वेदयध्वे
वेदये वेदयावहे वेदयामहे

लोट्
वेदयताम् वेदयेताम् वेदयन्ताम्
वेदयस्व वेदयेथाम् वेदयध्वम्
वेदयै वेदयावहै वेदयामहै

लङ्
अवेदयत अवेदयेताम् अवेदयन्त
अवेदयथाः अवेदयेथाम् अवेदयध्वम्
अवेदये अवेदयावलिह अवेदयामलिह

सिवसिधसिलङ्
वेदयेत वेदयेयाताम् वेदयेरन्
वेदयेथाः वेदयेयाथाम् वेदयेध्वम्
वेदयेय वेदयेवलिह वेदयेमलिह

लृट्
वेदलियष्यते वेदलियष्येते वेदलियष्यन्ते
वेदलियष्यसे वेदलियष्येथे वेदलियष्यध्वे
वेदलियष्ये वेदलियष्यावहे वेदलियष्यामहे

सिलट्
वेदयामास वेदयामासतःु वेदयामासःु
वेदयामालिसथ वेदयामासथुः वेदयामास
वेदयामास वेदयामालिसव वेदयामालिसम

लुङ्
अवीलिवदत अवीलिवदतेाम् अवीलिवदन्त
अवीलिवदथाः अवीलिवदथेाम् अवीलिवदध्वम्
अवीलिवदे अवीलिवदावलिह अवीलिवदामलिह

~ ~ ~

151) गम ्(गमॢ) - गतौ (1 प)

लट्
गच्Nलित गच्Nतः गच्Nलिन्त
गच्Nलिस गच्Nथः गच्Nथ
गच्Nालिम गच्Nावः गच्Nामः

लोट्
गच्Nतु गच्Nताम ् गच्Nन्तु
गच्N गच्Nतम ् गच्Nत
गच्Nालिन गच्Nाव गच्Nाम

लङ्
अगच्Nत् अगच्Nताम् अगच्Nन्
अगच्Nः अगच्Nतम ् अगच्Nत
अगच्Nम ् अगच्Nाव अगच्Nाम

सिवसिधसिलङ्
गच्Nेत ् गच्Nेताम ् गच्Nेयःु
गच्Nेः गच्Nेतम ् गच्Nेत
गच्Nेयम ् गच्Nेव गच्Nेम

लृट्
गलिमष्यलित गलिमष्यतः गलिमष्यलिन्त
गलिमष्यलिस गलिमष्यथः गलिमष्यथ
गलिमष्यालिम गलिमष्यावः गलिमष्यामः

सिलट्
जगाम जग्मतःु जग्मःु
जगलिमथ जग्मथःु जग्म
जगम / जगाम जलिग्मव जलिग्मम

लुङ्
अगमत ् अगमताम् अगमन्
अगमः अगमतम ् अगमत
अगमम ् अगमाव अगमाम

आशीसिल/ङ्
गम्यात् गम्यास्ताम ् गम्यासःु
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गम्याः गम्यास्तम ् गम्यास्त
गम्यासम ् गम्यास्व गम्यास्म

लुट्
गन्ता गन्तारौ गन्तारः
गन्तालिस गन्तास्थः गन्तास्थ
गन्तालिस्म गन्तास्वः गन्तास्मः

लृङ्
अगलिमष्यत् अगलिमष्यताम् अगलिमष्यन्
अगलिमष्यः अगलिमष्यतम ् अगलिमष्यत
अगलिमष्यम ् अगलिमष्याव अगलिमष्याम

कम/सिण लट्
गम्यते गम्येते गम्यन्ते
गम्यसे गम्येथे गम्यध्वे
गम्ये गम्यावह े गम्यामहे

~ ~ ~

सिणच-् गमयलित। �न-् लिजगलिमषलित/लिजगांसते। 
गत, गन्तव्य-गमनीय-गम्य, गमन, गलित, गम, 

गन्त,ृ 

असित- दरू जाना, बीत जाना। असिध- अलिभग्रहण 
करना, अवाप्त करना, े ेना। लिनष्पन्न करना, 
सरुलिक्षत करना, परूा करना। समीप जाना, की 
ओर जाना, पहुचँना, पैठ रखना। जानना, 
सीखना, अध्ययन करना, समझना। लिववाह 
करना, (Sample words for memorisation) पलित के रूप में) ग्रहण करना। 
असिध+आ- प्राप्त करना, होना, घलिटत होना। 
अनु- लिमना-जुना, पीNे चना, साथ 
चना। नक करना, समरूप होना, उoर दनेा। 
अन्तर-् बीच में जाना, सलिम्मलित होना, 
अन्तलिह#त होना। अप- दरू चे जाना, जदुा हो 
जाना, (Sample words for memorisation) समय आलिद की भांलित) बीत जाना। 
ओझ होना, अन्तधा#न होना, से चे जाना। 
असिभ- लिनकट जाना, समीप होना, दश#न करना। 

लिमना, (Sample words for memorisation) अकस्मात ्या संयोग से) घलिटत होना। 
सहवास करना, मैथनु करना। असिभ+आ- 

समीप आना, पहुचँना, लिनकट आना। प्राप्त 
करना, हालिस करना। असिभ+उद्- उठना, 
ऊपर जाना। की ओर जाना, लिमने के लिए 
आगे बढ़ना। असिभ+उप- सहमत होना, 
स्वीकार करना, लिजम्मेवारी नेा, मानना, मंजरू 
करना, अपनाना। अव-जानना, सीखना, लिवचार 
करना, समझना, लिवश्वास करना। अव+गम+् 

सिणच-् वहन करना, प्रकट करना, संकेत करना, 
जालिहर करना, कहना। आ- आना, पहुचँना। आ 
जाना, प्राप्त करना। आ+गम+्सिणच-् े जाना, 
ाना, वहन करना। सीखना, अध्ययन करना। 
उद्- उठना, ऊपर जाना। अंकुर फूटना, लिदखाई 
दनेा। उदय होना, लिनकना, पैदा होना, जन्म 
नेा। प्रलिसद्ध या लिवख्यात होना। उप- जाना, 
लिनकट जाना, प्राप्त करना, पहुचँना। पैठना, 
अन्दर घसुना। अनभुव करना, भगुतना। अवस्था 
को प्राप्त होना, प्राप्त करना, अलिभग्रहण करना। 
मान ेना, स्वीकृलित दनेा, सहमत होना। सम्भोग 
के लिए स्त्री के लिनकट जाना। उप+आ- आ 
जाना, पहुचँना (Sample words for memorisation) स्थान पर या व्यलिu के पास)। 
पहुचँ जाना, अवस्था को चे जाना, प्राप्त 
करना। ेना, प्राप्त करना। सिन- पहुचँ जाना, प्राप्त 
करना, अलिभग्रहण करना, हालिस करना। ज्ञान 
प्राप्त करना, सीखना। सिन�(्Sample words for memorisation) सिनर्)- बाहर जाना, 
जदुा होना। हटाना। परा- वालिपस आना। घेरना, 
पेटना, व्याप्त करना। परिर- जाना, चक्कर 
गाना। घेरना। सव#G फैाना, सब लिदशाओ ंमें 
व्याप्त होना। प्राप्त करना। जानना, समझना, 
सीखना। मरना, (Sample words for memorisation) संसार से) चे जाना। प्रभालिवत 
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करना, ग्रस्त करना। परिर+आ- लिनकट जाना, 
की ओर जाना। परूा करना, समाप्त करना।

~ ~ ~
152) शु्र श्रवणे (1 प)

लट्
शणृोलित शणृतुः शणृ्वलिन्त
शणृोलिष शणृथुः शणृथु
शणृोलिम     शणृ्वः/शणृवुः शणृ्मः/शणृमुः

लोट्
शणृोत/ुशणृतुात ् शणृतुाम ् शणृ्वन्तु
शणृ/ुशणृतुात ् शणृतुम ् शणृतु
शणृवालिन शणृवाव शणृवाम

लङ्
अशणृोत् अशणृतुाम ् अशणृ्वन्
अशणृोः अशणृतुम ् अशणृतु
अशणृवम ्  अशणृवु/अशणृ्व अशणृ्म/अशणृमु

सिवसिधसिलङ्
शणृयुात ् शणृयुाताम ् शणृयुःु
शणृयुाः शणृयुातम ् शणृयुात
शणृयुाम ् शणृयुाव शणृयुाम

लृट्
श्रोष्यलित श्रोष्यतः श्रोष्यलिन्त
श्रोष्यलिस श्रोष्यथः श्रोष्यथ
श्रोष्यालिम श्रोष्यावः श्रोष्यामः

सिलट्
शशु्राव शशु्रवुतःु शशु्रवुःु
शशु्रोथ शशु्रवुथःु शशु्रवु
शशु्रव/शशु्राव शशु्रवु शशु्रमु

लुङ्
अश्रौषीत् अश्रौष्टाम ् अश्रौषःु
अश्रौषीः अश्रौष्टम ् अश्रौष्ट
अश्रौषम ् अश्रौष्व अश्रौष्म

आशीसिल/ङ्
श्रयूात ् श्रयूास्ताम ् श्रयूासःु
श्रयूाः श्रयूास्तम ् श्रयूास्त
श्रयूासम ् श्रयूास्व श्रयूास्म

लुट्
श्रोता श्रोतारौ श्रोतारः
श्रोतालिस श्रोतास्थः श्रोतास्थ
श्रोतालिस्म श्रोतास्वः श्रोतास्मः

लृङ्
अश्रोष्यत ् अश्रोष्यताम ् अश्रोष्यन्
अश्रोष्यः अश्रोष्यतम ् अश्रोष्यत
अश्रोष्यम ् अश्रोष्याव अश्रोष्याम

~ ~ ~
153) बू्र (ब्रञू्) व्यuायां वालिच (2 उ)

पर;मैपदम् लट्  

ब्रवीलित/आह ब्रतूः/आहतःु ब्रवुलिन्त/आहुः
ब्रवीलिष/आत्थ ब्रथूः/आहथःु ब्रथू
ब्रवीलिम ब्रवूः ब्रमूः

लोट् 
ब्रवीत ु/ब्रतूात् ब्रतूाम ् ब्रवुन्तु
ब्रलूिह /ब्रतूात् ब्रतूम ् ब्रतू
ब्रवालिण ब्रवाव ब्रवाम

लङ् 
अब्रवीत् अब्रतूाम ् अब्रवुन्
अब्रवीः अब्रतूम ् अब्रतू
अब्रवम ् अब्रवू अब्रमू

आशीसिल/ङ् 
उच्यात ् उच्यास्ताम ् उच्यासःु
उच्याः उच्यास्तम ् उच्यास्त
उच्यासम ् उच्यास्व उच्यास्म
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सिवसिधसिलङ् 
ब्रयूात् ब्रयूाताम ् ब्रयूःु
ब्रयूाः ब्रयूातम ् ब्रयूात
ब्रयूाम ् ब्रयूाव ब्रयूाम

लृट् 
वक्ष्यलित वक्ष्यतः वक्ष्यलिन्त
वक्ष्यलिस वक्ष्यथः वक्ष्यथ
वक्ष्यालिम वक्ष्यावः वक्ष्यामः

सिलट् 
उवाच ऊचतःु ऊचःु
उवलिचथ/उवक्थ ऊचथःु ऊच
उवच/उवाच ऊलिचव ऊलिचम

लुङ् 
अवोचत् अवोचताम ् अवोचन्
अवोचः अवोचतम ् अवोचत
अवोचम ् अवोचाव अवोचाम

लुट् 
वuा वuारौ वuारः
वuालिस वuास्थः वuास्थ
वuालिस्म वuास्वः वuास्मः

लृङ् 
अवक्ष्यत् अवक्ष्यताम ् अवक्ष्यन्
अवक्ष्यः अवक्ष्यतम ् अवक्ष्यत
अवक्ष्यम ् अवक्ष्याव अवक्ष्याम

~ ~ ~
154) बू्र (ब्रञू)् व्यuायां वालिच (2 उ)

आत्मनेपदम् लट्  

ब्रतूे ब्रवुाते ब्रवुते
ब्रषेू ब्रवुाथे ब्रधू्वे
ब्रवुे ब्रवूह े ब्रमूहे

लोट् 
ब्रतूाम ् ब्रवुाताम् ब्रवुताम्
ब्रषू्व ब्रवुाथाम् ब्रधू्वम्
ब्रवै ब्रवावह ै ब्रवामहै

लङ् 
अब्रतू अब्रवुाताम् अब्रवुत
अब्रथूाः अब्रवुाथाम् अब्रधू्वम्
अब्रलुिव अब्रवूलिह अब्रमूलिह

सिवसिधसिलङ्
ब्रवुीत ब्रवुीयाताम् ब्रवुीरन्
ब्रवुीथाः ब्रवुीयाथाम् ब्रवुीध्वम्
ब्रवुीय ब्रवुीवलिह ब्रवुीमलिह

लृट् 
वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते
वक्ष्यसे वक्ष्येथे वक्ष्यध्वे
वक्ष्ये वक्ष्यावह े वक्ष्यामहे

सिलट् 
ऊचे ऊचाते ऊलिचरे
ऊलिचषे ऊचाथे ऊलिचध्वे
ऊचे ऊलिचवह े ऊलिचमहे

लुङ् 
अवोचत अवोचेताम् अवोचन्त
अवोचथाः अवोचेथाम् अवोचध्वम्
अवोचे अवोचावलिह अवोचामलिह

आशीसिल/ङ् 
वक्षीष्ट वक्षीयास्ताम ् वक्षीरन्
वक्षीष्ठाः वक्षीयास्थाम् वक्षीध्वम्
वक्षीय वक्षीवलिह वक्षीमलिह

लुट् 
वuा वuारौ वuारः
वuासे वuासाथे वuाध्वे
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वuाह े वuास्वह े वuास्महे
लृङ् 

अवक्ष्यत अवक्ष्येताम ् अवक्ष्यन्त

अवक्ष्यथाः अवक्ष्येथाम् अवक्ष्यध्वम्
अवक्ष्ये अवक्ष्यावलिह अवक्ष्यामलिह

Some in) sights for memorizin) g the words
1) All the n) euter gen) der words have same forms for प्रथमा an) d 

लिद्वतीया. Eg वन, वारिर, जगत,् मनस् 
2) All the n) euter gen) der words exceptin) g those en) din) g in)  इ उ ऋ 

have the similar forms to their masculin) e coun) terparts from 
3rd case en) din) g on) wards. Eg वन राम, जगत ्मरुत ्

3) All the femin) in) e words en) din) g in)  con) son) an) ts have the similar 
forms to their masculin) e coun) terparts. Eg सरिरत ्(Sample words for memorisation) f) मरुत् (Sample words for memorisation) m)

4) masculin) e an) d femin) in) e words en) din) g in)  इ or उ have the similar 

forms exceptin) g 2/3 an) d 3/1. 
कलिव (Sample words for memorisation) m) मलित (Sample words for memorisation) f) (Sample words for memorisation) 2/3-कवीन ्मतीः, 3/1-कलिवना मत्या), साध ुधने ु(Sample words for memorisation) 2/3-साधनू् 
धेनःू, 3/1-साधनुा धेन्वा)

5) All the pron) oun) s for masculin) e gen) der will differ in)  their forms 
at 1/2, 4/1, 5/1, 6/3, 7/1 to their word coun) terparts.

6) All the pron) oun) s for femin) e gen) der will differ in)  their forms at 
4/1, 5/1, 6/1, 6/3, 7/1 to their word coun) terparts.

‘Actor/agen) t’ ‘acts’ ‘at some place/time’ ‘on)  some object’ ‘by some 
in) strumen) t’ ‘for some purpose/objective’.
Actor/agen) t, doer of an)  action) : – कता#
Action) /activity – लिक्रया
on)  some object – कम#
by some in) strumen) t – करणम्
for some purpose/objective – सम्प्रदानम्
at some place/time – अलिधकरणम्
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