
Číslovky 
 
I. Číslovky základní 
- jména označující počet 
- ve větě zastávají stejné funkce jako pravá jména 
- číslovky 1-19 fungují zpravidla jako shodné přívlastky substantiva označujícího počítaný    
  předmět 
- vyšší číslovky (20- ) fungují jako shodné přívlastky nebo (méně často) jako řídící členy  
  atributivního syntagmatu (substantivum označující počítaný předmět je pak v G. pl.) 
 
1 eka- (zájmenné adjektivum) 11 ekādaśa- 21  ekavifśati-  

2  dva- 12 dvādaśa- 22 dvāvifśati- 

3 tri- 13 trayodaśa- 23 trayovifśati- 

4  catur- 14 caturdaśa- atd., vždy nejdříve jednotky, 

5  pa”ca- 15 pa”cadaśa- pak desítky 

6 [a[- 16 [oTaśa- 

7 sapta- 17 saptadaśa- 
8  a[sa- 18 a[sādaśa- 

9  nava- 19 navadaša/ūnavifśati- 29 navavifśati/ūnatrifśat- 

10  daśa- 20  vifśati- 30 trifśat- 

 
40  catvārifát- 

50 pa”cāśat- 

60 [a[ti- 

70 saptati- 
80 aśīti- 
90 navati- 
100 śata- 
1 000 sahasra- 
100 000 lak[a- 

10 000 000 kosi- 

 
- připojování jednotek k desítkám má různé varianty: 
  32 dvātrifśat-  x  82 dvyaśīti- 

  33 trayastrifśat-  x  83 tryaśīti- 

- někdy dochází k sandhiovým změnám: 
  16 [oTaśa- 

  26 [aTvifśati- 

  36 [astrifśat- 

  96 [azzavati- 

- u číslovek končících na devítku se odčítá od následující desítky pomocí slůvka ūna-/ekona- 
  59 ekona[a[ti- 
  99 ūnaśata- 
- číslovky nad sto mají také varianty: 
  800 a[sāśatam 



  105 pa”cādhikaf śatam (tj. adhikam „více/navíc“) 

  107 saptottaraf tatam (tj. uttaram „více, výše“) 

 
Deklinace základních číslovek 

- vykazuje některé nepravidelnosti 
- rod rozlišují pouze číslovky 1-4 
- eka-: pronominální deklinace jako sarva-; plurálu se užívá ve smyslu „jedni“/“někteří“; 
  podobně někdy i v sg.: ekasmin dine „jednoho dne“; duál neexistuje 
- dva-: má jen duál; skloňuje se pravidelně 
  N.-AK. dvau, dvā (m.)    dve (f., n.) 
  G.-L.  dvayo 

  D.-ABL.-I.  dvābhyām 
- tri-: v maskulinu a neutru se s výjimkou G. přidržuje deklinace i-kmenů;  
  femininum má vlastní kmen tis3- a s výjimkou AK. a G. se skloňuje podle 3-kmenů 

                m.   n.      f.  
  N.  traya trīzi   tisra 

  AK. trīn  -||-     -||- 
  I.   tribhi    tis3bhi 

  D., ABL.  tribhya    tis3bhya 

  G.   tryāzām    tis3zām 

  L.   tri[u    tis3[u 

- catur-: má silné a slabé tvary; pro feminina má zvláštní kmen catas3-: 

                   m.      n.        f. 
  N.  catvāra catvāri catasra  

  AK. catura    -||-      -||- 

  I.   caturbhi    catas3bhi 

  D., ABL. caturbhya   catas3bhya 

  G.  caturzām    catas3zām 

  L.  catur[u    catas3[u 

- číslovky 5-19 nerozlišují rod; skloňují se s jistými nepravidelnostmi jen v plurálu;  
  v N./AK. mají jen holý kmen: 
               pět  šest   osm 
N., AK. pa”ca  [as   a[sau/a[sa  

I.  pa”cabhi [aTbhi a[sābhi/a[sabhi 

D., ABL. pa”cabhya [aTbhya a[sābhya/a[sabhya 

G.  pa”cānām [azzām a[sānām  

L.  pa”casu [asasu  a[sāsu/a[sasu 

- číslovky sapta-, nava-, daśa- se skloňují stejně jako pa”ca- 

- desítky (vifśati-, trifśat- atd.) a jejich složeniny s jednotkami se skloňují pravidelně podle  

  příslušných deklinací feminin, a to ve všech číslech 
- śata- a sahasra- se skloňují jako neutra a-kmenů (vz. phala-) ve všech číslech 
 
 
 



Pádové konstrukce 
- číslovky 1-19 se chovají většinou jako adjektiva a shodují se v pádě a rodu (rozlišují-li ho)  
  se jménem, jež určují 
- číslovky 20-99 a též śata- a sahasra- se užívají jako substantiva a jméno, které určují, je buď  
  ve stejném pádě, nebo v G. pl.: 
  [a[syāf śaratsu „v šedesáti podzimech/letech“ 

  śataf narā i śataf narāzām „sto mužů“ 

  sahasreza dāsīnām/dāsībhi „s tisícovkou otrokyň“ 

 
 
II. Číslovky řadové 
- adjektiva označující pořadí 
- tvoří se od číslovek základních derivačními sufixy: -a/-ā, -ta/-tā, -ma/-mā, -tama/-tamā aj. 
 
1. prathama; f. -ā  11. ekādaśa 

2. dvitīya; f. -ā  12. dvādaśa 

3. t3tīya; f. -ā  13. trayodaśa 

4. caturtha; f. -ī; turīya; f. -ā 14. caturdaśa 

5. pa”cama; f. -ī  15. pa”cadaśa 

6. [a[sha  16. [oTaśa 

7. saptama  17. saptadaśa 

8. a[sama  18. a[sādaśa 

9. navama  19. navadaśa/ūnavifśa 

10. daśama  20. vifśatitama/vifśa 

 
30. trifśattama/trifśa 

40. catvārifśa/catvārifśattama 

50. pa”cāśa/pa”cāśattama 

60. [a[sitama  61. eka[a[sa 

70. saptatitama  71. ekasaptatitama/ekasaptata 

80. aśītitama 

90. navatitama 

100. śatatama 

1 000. sahasratama 

- 5. a vyšší: feminina se tvoří pomocí sufixu -ī 
- 20. a vyšší: číslovky se tvoří buď podle číslovek základních + sufix -tama-, nebo zkrácený  
  tvar základní číslovky 
 
 
 
 
 
 
 



III. Číslovky násobné 
- vyjadřují počet opakování děje, násobenost 
1x sak3t 

2x dvi 

3x tri 

4x catu 

5x pa”cak3tva/pa”cavāram 

- další násobné číslovky se tvoří stejně jako 5x = z číslovky základní pomocí sufixu -k3tva   

  nebo -vāram 
 
 
IV. Číslovky podílné 
- vyjadřují podílnost (dělení celku na díly) 
- tvoří se pomocí sufixu -śa: 

po jednom ekaśa 

po dvou dviśa 

atd. 
 
 
V. Číselná adverbia 
- tvoří se pomocí sufixu -dhā: 
jedním způsobem ekadhā 
dvěma způsoby dvidhā 
třemi způsoby/na tři díly tridhā 
 
 
VI. Číslovky druhové 
- vyjadřují číselné označení počtu druhů 
- fungují jako adjektiva i jako substantiva 
dvaya-, adj. „dvojí“, „dvojice“, „pár“ 
traya-, adj. „trojí“ 
traya-, n./trayī-, f. „trojice“, „triáda“ 
catu[saya-, adj. „čtverý“, „čtveřice“ 

atd. 


