
 हलनतशबदाना  पुंिलङरपािि  

 जकारानतः (वििज्)
एक. िि. बहु.

प. वििक्-ग् वििजौ वििजः

ििती. वििजम् वििजौ वििजः

तृ. वििजा वििगभयाम् विििगिः

च. वििजे वििगभयाम् वििगभयः

प. वििजः वििगभयाम् वििगभयः

ष. वििजः वििजोः वििजाम्

स. विििज वििजोः वििकु

समबो. वििक्-  ग् !  वििजौ !  वििजः !

 दकारानतः (सुहदृ ्)
एक. िि. बहु.

प. सुहदृ ्-त् सुहदृौ सुहदृः

ििती. सुहदृम् सुहदृौ सुहदृः

तृ. सुहदृा सुहदृभयाम् सुहिृिः

च. सुहदेृ सुहदृभयाम् सुहदृभयः

प. सुहदृः सुहदृभयाम् सुहदृभयः

ष. सुहदृः सुहदृोः सुहदृाम्

स. सुहिृद सुहदृोः सुहतृसु

समबो. सुहदृ ्-  त् !  सुहदृौ !  सुहदृः !

 तकारानतः (मरत्)
एक. िि. बहु.

प. मरत् मरतौ मरतः

ििती. मरतम् मरतौ मरतः

तृ. मरता मरदभयाम् मरििः

च. मरते मरदभयाम् मरदभयः

प. मरतः मरदभयाम् मरदभयः

ष. मरतः मरतोः मरताम्

स. मरित मरतोः मरतसु

समबो. मरत्-  द् !  मरतौ !  मरतः !

 तकारानतः (िवत्)
एक. िि. बहु.

प. िवान् िवनतौ िवनतः

ििती. िवनतम् िवनतौ िवतः

तृ. िवता िवदभयाम् िवििः

च. िवते िवदभयाम् िवदभयः

प. िवतः िवदभयाम् िवदभयः

ष. िवतः िवतोः िवताम्

स. िवित िवतोः िवतसु

समबो.

 नकारानतः (आतमन्)
एक. िि. बहु.

प. आतमा आतमानौ आतमानः

ििती. आतमानम् आतमानौ आतमनः

तृ. आतमना आतमभयाम् आतमििः

च. आतमने आतमभयाम् आतमभयः

प. आतमनः आतमभयाम् आतमभयः

ष. आतमनः आतमनोः आतमनाम्

स. आतमिन आतमनोः आतमसु

समबो.  आतमन् !  आतमानौ !  आतमानः !

 नकारानतः (राजन्)
एक. िि. बहु.

प. राजा राजानौ राजानः

ििती. राजानम् राजानौ राजः

तृ. राजा राजभयाम् राजििः

च. राजे राजभयाम् राजभयः

प. राजः राजभयाम् राजभयः

ष. राजः राजोः राजाम्

स. रािज/राजिन राजोः राजसु

समबो.  राजन् !  राजानौ !  राजानः !



 नकारानतः (गुििन्)
एक. िि. बहु.

प. गुिी गिुिनौ गिुिनः

ििती. गिुिनम् गिुिनौ गिुिनः

तृ. गिुिना गिुिभयाम् गिुिििः

च. गिुिने गिुिभयाम् गिुिभयः

प. गिुिनः गिुिभयाम् गिुिभयः

ष. गिुिनः गिुिनोः गिुिनाम्

स. गिुििन गिुिनोः गिुिषु

समबो.  गिुिन् !  गिुिनौ !  गिुिनः !

 सकारानतः (िविस्)
एक. िि. बहु.

प. िविान् िविासौ िविासः

ििती. िविासम् िविासौ िवदषुः

तृ. िवदषुा िविदभयाम् िविििः

च. िवदषुे िविदभयाम् िविदभयः

प. िवदषुः िविदभयाम् िविदभयः

ष. िवदषुः िवदषुोः िवदषुाम्

स. िवदिुष िवदषुोः िवितसु

समबो.  िविन् !  िविासौ !  िविासः !

 हलनतशबदाना सतीिलङरपािि

 चकारानतः (वाच्)
एक. िि. बहु.

प. वाक्-ग् वाचौ वाचः

ििती. वाचम् वाचौ वाचः

तृ. वाचा वागभयाम् वािगिः

च.  वाचे वागभयाम् वागभयः

प. वाचः वागभयाम् वागभयः

ष. वाचः वाचोः वाचाम्

स. वािच वाचोः वाकु

समबो. वाक्-  ग् !  वाचौ !  वाचः !

 जकारानतः (सज्)
एक. िि. बहु.

प. सक्-ग् सजौ सजः

ििती. सजम् सजौ सजः

तृ. सजा सगभयाम् सिगिः

च. सजे सगभयाम् सगभयः

प. सजः सगभयाम् सगभयः

ष. सजः सजोः सजाम्

स. सिज सजोः सकु

समबो. सक्-  ग् !  सजौ !  सजः !

 तकारानतः (सिरत्)
एक. िि. बहु.

प. सिरत् सिरतौ सिरतः

ििती. सिरतम् सिरतौ सिरतः

तृ. सिरता सिरदभयाम् सिरििः

च. सिरते सिरदभयाम् सिरदभयः

प. सिरतः सिरदभयाम् सिरदभयः

ष. सिरतः सिरतोः सिरताम्

स. सिरित सिरतोः सिरतसु

समबो.  सिरत् !  सिरतौ !  सिरतः !

 शकारानतः (िदश्)
एक. िि. बहु.

प. िदक्-ग् िदशौ िदशः

ििती. िदशम् िदशौ िदशः

तृ. िदशा िदगभयाम् िदिगिः

च. िदशे िदगभयाम् िदगभयः

प. िदशः िदगभयाम् िदगभयः

ष. िदशः िदशोः िदशाम्

स. िदिश िदशोः िदकु

समबो. िदक्-  ग् !  िदशौ !  िदशः !



 षकारानतः (आिशष्)
एक. िि. बहु.

प. आशीः आिशषौ आिशषः

ििती. आिशषम् आिशषौ आिशषः

तृ. आिशषा आशीभयाम् आशीिििः

च. आिशषे आशीभयाम् आशीभयिः

प. आिशषः आशीभयाम् आशीभयिः

ष. आिशषः आिशषोः आिशषाम्

स. आिशिष आिशषोः आिशषषु/आशीःषु

समबो.  आशीः !  आिशषौ !  आिशषः !

 सकारानतः (अपसरस्)
एक. िि. बहु.

प. अपसराः अपसरसौ अपसरसः

ििती. अपसरसम् अपसरसौ अपसरसः

तृ. अपसरसा अपसरोभयाम् अपसरोििः

च. अपसरसे अपसरोभयाम् अपसरोभयः

प. अपसरसः अपसरोभयाम् अपसरोभयः

ष. अपसरसः अपसरसोः अपसरसाम्

स. अपसरिस अपसरसोः अपसरःसु

समबो.  अपसराः !  अपसरसौ !  अपसरसः !

 हलनतशबदाना नपुंसकिलङरपािि

 तकारानतः (जगत्)
एक. िि. बहु.

प. जगत् जगती जगिनत

ििती. जगत् जगती जगिनत

तृ. जगता जगदभयाम् जगििः

च. जगते जगदभयाम् जगदभयः

प. जगतः जगदभयाम् जगदभयः

ष. जगतः जगतोः जगताम्

स. जगित जगतोः जगतसु

समबो.  जगत् !  जगती !  जगिनत !

 नकारानतः (कमिन्)
एक. िि. बहु.

प. कमि कमििी कमािि

ििती. कमि कमििी कमािि

तृ. कमििा कमिभयाम् कमिििः

च. कमििे कमिभयाम् कमिभयः

प. कमििः कमिभयाम् कमिभयः

ष. कमििः कमििोः कमििाम्

स. कमििि कमििोः कमिसु

समबो.  कमिन् !  कमििी !  कमािि !

 षकारानतः (धनुष्)
एक. िि. बहु.

प. धनःु धनुषी धनूंिष

ििती. धनःु धनुषी धनूंिष

तृ. धनुषा धनुभयाम् धनिुििः

च. धनुषे धनुभयाम् धनुभयिः

प. धनुषः धनुभयाम् धनुभयिः

ष. धनुषः धनुषोः धनुषाम्

स. धनिुष धनुषोः धनुषषु/धनुःषु

समबो.  धनःु !  धनुषी !  धनूंिष !

 सकारानतः (मनस्)
एक. िि. बहु.

प. मनः मनसी मनािस

ििती. मनः मनसी मनािस

तृ. मनसा मनोभयाम् मनोििः

च. मनसे मनोभयाम् मनोभयः

प. मनसः मनोभयाम् मनोभयः

ष. मनसः मनसोः मनसाम्

स. मनिस मनसोः मनससु

समबो.  मनः !  मनसी !  मनािस !
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