
एकवचन द्वि�वचन बहुवचन . एकवचन द्वि�वचन बहुवचन
1 अकारान्तः person 1 Study पठ्यते
1 नरः नरौ नराः पठतित पठतः पठतिन्त
2 नरम् नरौ नरान् पठति� पठथः पठथ
3 नरेण नराभ्याम् नरैः पठातिम पठावः पठामः
4 नराय नराभ्याम् नरेभ्यः
5 नरात् नराभ्याम् नरेभ्यः 2 Do ति�यते
6 नरस्य नरयोः नराणाम् करोतित कुरुतः कुव�तिन्त
7 नरे नरयोः नरेषु करोतिष कुरुथः कुरुथ
�ं करोतिम कुव�ः कुम�ः

2 अकारान्तः book 3 Give दीयते
1 ग्रन्थः ग्रन्थौ ग्रन्थाः ददातित दत्तः ददतित
2 ग्रन्थम् ग्रन्थौ ग्रन्थान् ददाति� दत्थः दत्थ
3 ग्रन्थेन ग्रन्थाभ्याम् ग्रन्थैः ददातिम दद्वः दद्मः
4 ग्रन्थाय ग्रन्थाभ्याम् ग्रन्थेभ्यः
5 ग्रन्थात् ग्रन्थाभ्याम् ग्रन्थेभ्यः 4 Know ज्ञायते
6 ग्रन्थस्य ग्रन्थयोः ग्रन्थानाम् जानातित जानीतः जानतिन्त
7 ग्रन्थे ग्रन्थयोः ग्रन्थेषु जानाति� जानीथः जानीथ
�ं जानातिम जानीवः जानीमः

3 अकारान्तः boy,youth 5 To be भयूते
1 कुमारः कुमारौ कुमाराः अतिस्त स्तः �तिन्त
2 कुमारम् कुमारौ कुमारान् अति� स्थः स्थ
3 कुमारेण कुमाराभ्याम् कुमारैः अतिस्म स्वः स्मः
4 कुमाराय कुमाराभ्याम् कुमारेभ्यः
5 कुमारात् कुमाराभ्याम् कुमारेभ्यः 6 लट्
6 कुमारस्य कुमारयोः कुमाराणाम् पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते
7 कुमारे कुमारयोः कुमारेषु पठ्य�े पठ्येथे पठ्यध्वे
�ं पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे
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कम द्वि!- पठ्यते ति�यते दीयते ज्ञायते भयूत।े कृत-् पाठः करणम ्दानम ्ज्ञानम ्भवनम।्



नरः ग्रन्थम ्हस्तेन कुमाराय ग्रन्थालयात ्मिमत्रस्य ग्रामे ददामित।

॥संस्कृत-यन्त्राधारः॥
प्रथमा - (3 मूलम)् नरः पठतित। नरौ पठतः। नराः पठतिन्त।
ति�तीया - 1) नरः पठमित ग्रन्थम।्
तृतीया - 2) ग्रन्थः पठ्यते नरेण । (कम�मि� वाक्यम,् कता�=ततृीया)
तृतीया - 3) नरः मिलखमित कलमेन। (कर�म=्ततृीया)
चतुथ# - 4) नरः ददामित कुमाराय । (सम्प्रदानम=्चतथु$)
पञ्चमी - 5) नरः आददामित कुमारात।् (अपादानम=्पञ्चमी)
पञ्चमी -    ज्ञानात ्इच्छा जायते। (इच्छायाः हतेःु ज्ञानम)्(हतेःु=पञ्चमी)
षष्ठी - 6) नरः पाठम ्करोमित ग्रन्थस्य। (कारकम=्कृद्योग-षष्ठी)
सप्तमी - 7) नरः पठमित ग्रामे। (अमि2कर�म=्सप्तमी)
सर्व*तिर्वभक्तयः - 

चतुथ# - ग्रन्थस्य दानाय नरः गच्छमित गहृम।् (to give a book))

तुमुन ्- ग्रन्थम ्दातुम ्नरः गच्छमित गहृम।् (to give a book))

क्त्र्वा - गहृम ्गत्र्वा नरः ददामित ग्रन्थम।् (after going to home)

ल्यप ्- गहृम ्आगम्य नरः ददामित ग्रन्थम।् (after coming to home)

भार्वसप्तमी - जने ग्रन्थम ्दत्तर्वतित छात्रः ओदनम ्खादमित। (क्तवत)ु

भार्वसप्तमी - जनेन ग्रन्थे दते्त छात्रः ओदनम ्खादमित। (क्त)

भार्वसप्तमी - जने ग्रन्थम ्ददतित छात्रः ओदनम ्खादमित। (शत)ृ

भार्वसप्तमी - जनेन ग्रन्थे दीयमाने छात्रः ओदनम ्खादमित। (कम�मि� शानच)्

तिनधा*रणम ्- छात्रः शास्त्राणाम/्शासे्त्रषु रे्वदान्तम ्पठमित। 
तिनधा*रणम ्- अध्यात्ममिवद्या तिर्वद्यानाम।् र्वृष्णीनां वासदुवेोऽमिस्म।

ति�कम*कधातुः - छात्रः जनम ्ग्रन्थम ्याचते। (कत�रिर)
ति�कम*कधातुः - छात्रे� जनः ग्रन्थम ्याच्यते। (कम�मि�)

तिणजन्तम ्- जनः छात्रम ्ग्रन्थम ्पाठयमित। (कत�रिर)
तिणजन्तम ्- जनेन छात्रः ग्रन्थम ्पाठ्यते। (कम�मि�)



अनु शब्द कर्ता	
 क्रि�य	 कर्म
 करण सम्प्रद	न अप	द	न अक्रि�करण पद अर्थ

1 नर ग्रन्थ कलम कुमार कुमार ग्राम कलत्र पत्नी
2 मिमत्र वाक्य मखु कलत्र कलत्र ममिन्�र वामि�का उद्यानम्
3 �रु्गाा� कमिवता भजुा अम्बा अम्बा वामि�का मिर्गारिर पव�तः
4 ममुिन मितमिथ पामि# कमिव कमिव मिर्गारिर पामि#
5 यवुमित स्तमुित मिलमिप ममूित� ममूित� भमूिम अ�वी वनम्
6 भमिर्गानी वा#ी भारती जननी जननी अ�वी �ारु
7 साधु मेरु सेतु मि**ु मि**ु ऋतु वास्तु
8 �ारु वस्तु वसु वास्तु वास्तु वास्तु कोमिव�् मिवद्वान्

12 कोमिव�् सहुृ�् सहुृ�् समिमध् यज्ञाय काष्ठम्
13 र्गामुि#न् स्वामिमन् करिरन् स्वामिमन् स्वामिमन् मिव�मिपन् सरिरत् न�ी
14 आत्मन् ममि3मन् आत्मन् ब्रह्मन् ब्रह्मन् अध्वन् करिरन् र्गाजः
15 ब्रह्मन् धामन् वत्म�न् धामन् धामन् व्योमन् मिव�मिपन् वकृ्षः
16 भर्गावत ् र्गा#ुवत् भाग्यवत् भाग्यवत् इरावत् अध्वन् मार्गा�ः
17 वेधस् चन्द्रमस् वदृ्धश्रवस् वदृ्धश्रवस् वत्म�न् मार्गा�ः
18 रक्षस् �वुा�सस् वचस् �वुा�सस् �वुा�सस् म3स् धामन्
19 अस्र्मद् अस्म�् यषु्म�् यषु्म�् यषु्म�् मिवश्वमिसमिम व्योमन् आका*म्
20 युष्र्मद् यषु्म�् अस्म�् अस्म�् अस्म�् मिवश्वमिसमिB इरावत् समदु्रः

वेधस् समृिCकता�

अ-पंु मिलखमित-मिलख्यते-लेखनम्
अ-नपंु व�मित-उद्यते-व�नम्
आ-स्त्री मिलखमित-मिलख्यते-लेखनम्
इ-पंु मिलखमित-मिलख्यते-लेखनम् कर, 3ट्ट
इ-स्त्री मिलखमित-मिलख्यते-लेखनम्
ई-स्त्री भाBते-भाष्यते-भाB#म् काष्ठ, �ान*ील, 

उ-पंु यामित-यायते-यानम् र्गा3ृ, मिनवास
उ-नपंु प#ते-पण्यते-प#नम्
र्ता,्द्,�् नयमित-नीयते-नयनम् समिमध(्स्त्री) सरिरत(्स्त्री) परिरB�(्स्त्री)
इन-्पंु र्गाच्छमित-र्गाम्यते-र्गामनम्
अन-्पंु बोधमित-बधु्यते-बोधः
अन-्नपंु र्गाच्छमित-र्गाम्यते-र्गामनम्
वर्ता-्पंु रक्षमित-रक्ष्यते-रक्ष#म्
स-्पंु सजृमित-सजृ्यते-सजृनम् मनस(्नपंु) उBस(्स्त्री)
स-्नपंु व�मित-उद्यते-व�नम् स्थान, र्गा3ृ

पश्यामिम-दृश्यते-�*�नम्
पश्यामिम-दृश्यते-�*�नम्

प#ते-क्री#ामित। ब्रह्मन(्नपुं) मिनर्गाु�#, (पुं) सर्गा#ु। वसु- धनम।् म3स-् उत्सवः| रक्षस-् राक्षसः


