
शत्रन्ततानतानां ससुबन्तननरतार्माणरम 

एततावतता शत्रन्तपतानतपनदिकनां  कथनां ननष्पद्यतते इत्यस्रतानभभिः पररिशशीललितरम  | अस्य नवषयस्य पथरपताठते दृषनां यतम  पसुनांलस नपसुनांसकते  च शत्रन्तपतानतपनदिकनां  
सरतानरम  | यथता वदितम  इनत पतानतपनदिकनां  पसुनांलस नपसुनांसकते केऽनप | अनग्रिरतेषसु पताठतेषसु अवलिलोनकतनां यतम  शतत-पत्ययस्य कत्रर्माथर्माकत्वते सतावर्माधतातसुकत्वते च सनत 
नवकरिणपत्ययताभिः नवनहितताभिः; अनतेन कतारिणतेन धतातसुगणरम  अनसुसतत्य शत्रन्तपतानतपनदिकतानन नभध्यन्तते | तत्र गभशीरित्वतेन पररिशशीललितनां भ्वतानदिगणते, 
नदिवतानदिगणते, तसुदितानदिगणते च | अपरितेषतानां गणतानतानां रूपतानण यथता लिटम  -लिकतारिस्य पथरपसुरुषबहिहवचनतान्तरूपरम , तथथैव भवनन्त | यतलोनहि 'अनन्त' (लझ)
अजतानदिभिः अनपतम  सतावर्माधतातसुकपत्ययभिः, 'अतम ' (शतत) अनप तथता | अतभिः कनस्रनम  अनप गणते 'अनन्त' इनत भतागनां ननष्कतास्य 'अतम ' इनत भतागनां 
सनांयलोजयतारश्चतेतम , पसुनांलस नपसुनांसकते  च शत्रन्तपतानतपनदिकनां  लसद्धरम  | वतततान्तते— 

भ्वतादिद        वदिनन्त  वदिम   वदितम → →

नदिवतादिद       नतत्यनन्त  नतत्यम   नतत्यतम  → →

तसुदितादिद        ललिखनन्त  ललिखम   ललिखतम → →

चसुरितादिद        चलोरिय नन्त  चलोरियम   चलोरियतम → →

अदितादिद       सनन्त  सम   सतम → →

जसुहिलोत्यतादिद    दिदिनत  दिदिम   दिदितम → →

स्वतादिद        नचन्वनन्त  नचन्वम   नचन्वतम → →

रुधतादिद       रुन्धनन्त  रुन्धम   रुन्धतम → →

तनतादिद       तन्वनन्त  तन्वम   तन्वतम → →

करयतादिद       ककणनन्त  ककणम   ककणतम → →

शतासशीयपनकयता भ्वतादिद, नदिवतादिद, तसुदितादिद च सताकतातम  पदिनशर्मातरम ; अपरितेषतानां गणतानतानां शतासशीयपनकयता यथता लिटम  -लिकतारिस्य 
पथरपसुरुषबहिहवचनतान्तरूपनां ननष्पद्यतते तथथैव अनस्त | ततम  सवर नवस्तरितेण पदिनशर्मातनां सतावर्माधतातसुकपकरिणरम    (  अनदिन्तरम  अङ्गरम   ) इनत पताठते | सरयस्य
अभतावते पसुनभिः अत्र नलोपस्थतानपतरम  |   

अस्रताकनां  शत्रन्तरूपताणतानां पथरपताठते इदिरनप दृषनां यतम  पसुनांलस नपसुनांसकते  च यतम  पतानतपनदिकनां  ननष्पन्नरम , तस्य पतानतपनदिकस्य आधतारितेण अग्रिते 
सशीत्वनववकतायतानां ङशीपम -पत्ययभिः सनांयसुज्यतते पतानतपनदिक-स्तरिते एव | यतेषसु गणतेषसु अङ्गरम  अदिन्तरम , ततेषसु सशीललिङ्गस्य पतानतपनदिकते  नसुरम -आगरभिः भवनत 
| भ्वतादिद, नदिवतादिद, चसुरितादिद च नसुरम -आगरभिः ननत्यभिः; तसुदितादिद, अदितादिद (चतसुदिर्माशतानतानां आकतारितान्तधताततूनतानां कत तते) च नसुरम -आगरभिः वथैकनलपकभिः; 
अवनशषतेषसु षट्ससु गणतेषसु अङ्गरम  अनदिन्तरम  इनत कतारिणतेन नसुरम -आगरभिः न भवनत |   

नसुरम   -  आगरभिः ननत्यभिः 
भ्वतादिद भतू-धतातसुभिः— भवन्तशी, भवन्त्यद, भवन्त्यभिः 
नदिवतादिद नदिवम -धतातसुभिः— दिशीव्यन्तशी, दिशीव्यन्त्यद, दिशीव्यन्त्यभिः 
चसुरितानदिगणते चलोररि-धतातसुभिः— चलोरियन्तशी, चलोरियन्त्यद, चलोरियन्त्यभिः 

नसुरम   -  आगरभिः वथैकनलपकभिः
तसुदितादिद तसुदिम -धतातसुभिः— तसुदितशी, तसुदित्यद, तसुदित्यभिः 
                         तसुदिन्तशी, तसुदिन्त्यद, तसुदिन्त्यभिः
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अदितादिद यता -धतातसुभिः— यतातशी, यतात्यद, यतात्यभिः
                         यतान्तशी, यतान्त्यद, यतान्त्यभिः

नसुरम   -  आगरभिः न भवनत
अदितादिद असम -धतातसुभिः— सतशी, सत्यद, सत्यभिः
जसुहिलोत्यतादिद दिता-धतातसुभिः— दिदितशी, दिदित्यद, दिदित्यभिः 
स्वतादिद नच-धतातसुभिः— नचन्वतशी, नचन्वत्यद, नचन्वत्यभिः
तनतादिद तनम -धतातसुभिः— तन्वतशी, तन्वत्यद, तन्वत्यभिः
करयतादिद कक-धतातसुभिः— ककणतशी, ककणत्यद, ककणत्यभिः 
रुधतादिद रुधम -धतातसुभिः— रुन्धतशी, रुन्धत्यद, रुन्धत्यभिः

शत्रन्ततानतानां नसुरम   -  आगर  -  व्यवस्थता

शत्रन्ततानतानां कत तते षटम   नसुरम -नवधतायक-सतूत्रतानण—

उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) = सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञक-पत्ययते परिते धतातसुनभन्न-उनगतभिः नसुरतागरलो भवनत | अनसुवतलत-
सनहितसतूत्ररम — सवर्मानतारस्थतानते अधतातलोभिः उनगदिचतानां अङ्गतानतानां नसुरम  |

नपसुनांसकस्य झलिचभिः (७.१.७२) = नपसुनांसकललिङ्गते, सवर्मानतारस्थतानते परिते झलिन्तताङ्गस्य अजन्तताङ्गस्य च नसुरम -आगरलो भवनत | अनसुवतलत-सनहितनां 
सतूत्ररम — नपसुनांसकस्य झलिचभिः अङ्गस्य नसुरम  सवर्मानतारस्थतानते | 

नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) = अभ्यस्तसनांज्ञकतातम  शतत-पत्ययस्य नसुरम -आगरलो न भवनत | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — न अभ्यस्ततातम  
अङ्गतातम  शतसुभिः नसुरम  |

वता नपसुनांसकस्य (७.१.७९) = नपसुनांसकललिङ्गते  सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञकपत्ययते परिते, अभ्यस्तसनांज्ञकतातम शत्रन्तस्य नवकलपतेन नसुरम -आगरलो भवनत | 
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — अभ्यस्ततातम  शतसुभिः नपसुनांसकस्य अङ्गस्य वता नसुरम  सवर्मानतारस्थतानते |

आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) = शशी-पत्ययभिः वता नदिशी-पत्ययभिः परिते अनस्त चतेतम , अवणतार्मातम  अङ्गतातम  शत्रन्तताङ्गस्य नवकलपतेन नसुरम  आगरभिः भवनत |
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — आतम  अङ्गतातम  शतसुभिः वता नसुरम  शशीनद्यलोभिः |

शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  (७.१.८१) = शशी-पत्ययभिः वता नदिशी-पत्ययभिः परिते अनस्त चतेतम , शप्श्यनम -पत्यययलोभिः अवणतार्मातम  अङ्गतातम  शत्रन्तताङ्गस्य ननत्यनां 
नसुरम  आगरभिः भवनत | अनसुवतलत-सनहितनां सतूत्ररम — शप्श्यनलोभिः आतम  शतसुभिः अङ्गस्य ननत्यनां नसुरम  शशीनद्यलोभिः |

पसुनांललिङ्गते  
उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) = नवससु गणतेषसु नसुरम  भवनत
नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) = जसुहिलोत्यतादिद न भवनत 



ससुडनपसुनांसकस्य (१.१.४३) = ससुटम  -पत्यताहितारिते ससु-आदिशीनतानां पञतानतानां पत्ययतानतानां सवर्मानतारस्थतान-सनांज्ञता भवनत परिन्तसु नपसुनांसकललिङ्गते  न |

नपसुनांसकललिङ्गते  
शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  (७.१.८१) = नद्विवचनते भ्वतादिद, नदिवतादिद, चसुरितादिद नसुरम  ननत्यरम 
आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) = तसुदितानदिगणते नद्विवचनते नसुरम  वथैकनलपकरम  
नपसुनांसकस्य झलिचभिः (७.१.७२) = बहिहवचनते नवससु गणतेषसु नसुरम  ननत्यरम 
वता नपसुनांसकस्य (७.१.७९) = जसुहिलोत्यतानदिगणते बहिहवचनते नसुरम  वथैकनलपकरम 

नपसुनांसकताच्च (७.१.१९) = नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  औ-पत्ययस्य स्थतानते शशी-आदितेशलो भवनत |
जश्शसलोभिः नशभिः (७.१.२०) = नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  जसम , शसम  इत्यनयलोभिः स्थतानते नश-आदितेशलो भवनत | 
नश सवर्मानतारस्थतानरम  (१.१.४२) = नश इनत आदितेशस्य सवर्मानतारसनांज्ञता भवनत | 

सशीललिङ्गते  
शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  (७.१.८१) = भ्वतादिद, नदिवतादिद, चसुरितादिद च नसुरम  ननत्यरम 
आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) = तसुदितादिद नसुरम  वथैकनलपकरम  
अपरितेषसु गणतेषसु लसयतारम  अवणतार्माभतावतातम  नसुरम  नथैव भवनत | 

पसुनांललिङ्गते  शत्रन्ततानतानां ससुबन्तननरतार्माणरम 

ससुबन्ततानतानां शब्दितानतानां ननष्पतादिनताथर सवर्मात्र ससु, औ, जसम  इत्यतादिशीनतानां ससुपम -पत्ययतानतानां सनांयलोजनरम  | अत्र शत्रन्तपसङ्गते यथता तकतारितान्तशब्दितानतानां पनकयता
भवनत, तत्र सताम्यरम  अनस्त; नकन्तसु कश्चन अनतरहित्त्वपतूणर्मा-भतेदिभिः | शत्रन्तपसङ्गते नवभनक्तिकरते पथरपञससु रूपतेषसु—  नद्वितशीयनवभक्तिते भिः 
नद्विवचनतान्तरूपपयर्मान्तरम— नवससु गणतेषसु नसुरतागरलो भवनत | अनतेन कतारिणतेन शत्रन्तपतानतपनदिकनां  "तकतारितान्तशब्दिभिः" इनत तसु न वदितारभिः; 
शन्त्रन्तशब्दिभिः इत्यतेव वदितारभिः | पतानणनतेभिः यथता कतायतार्मानण भवनन्त, तदिनसुसतत्य नतारकरिणनां भवनत; उदिता० यदिता नताभ्यस्तताच्छतसुभिः [न अभ्यस्ततातम  
शतसुभिः] इव नवनशष-सतूत्रतानण सनन्त, तदिता ज्ञतेयनां यतम  शन्त्रन्ततानतानां पतथक्तियता शतेणशी भवतेतम  | शतासशीयकतायतार्मानसुसतारिनां शतेण्यभिः भवनन्त; कतायर पतथकम   चतेतम , 
शतेणशी पतथकम   इनत बलोध्यरम  |   

सवर्मानतारस्थतान  -  सनांज्ञता

ससुडनपसुनांसकस्य (१.१.४३) = ससुटम  -पत्यताहितारिते ससु-आदिशीनतानां पञतानतानां पत्ययतानतानां सवर्मानतारस्थतान-सनांज्ञता भवनत परिन्तसु नपसुनांसकललिङ्गते  न | ससुटम  -
पत्यताहितारिते ससु, औ, जसम , अरम , औटम    इतशीरते पत्ययताभिः अन्तभतूर्मातताभिः | न नपसुनांसकरम , अनपसुनांसकरम  नञ्तत्पसुरुषभिः, तस्य अनपसुनांसकस्य | ससुटम   
पथरतान्तरम , अनपसुनांसकस्य षष्ठ्यन्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | नश सवर्मानतारस्थतानरम  (१.१.४२) इत्यस्रतातम  सवर्मानतारस्थतानरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः |
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — ससुटम  सवर्मानतारस्थतानरम  अनपसुनांसकस्य |

उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) = सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञक-पत्ययते परिते धतातसुनभन्न-उनगतभिः नसुरतागरलो भवनत | यस्रतातम  अञसु-धतातलोभिः
नकतारिलिलोपभिः जतातभिः तस्य अचम -धतातलोभिः अनप नसुरतागरलो भवनत | उकम   इतम  यतेषतानां तते उनगतभिः, बहिहवशीनहिभिः | उनगतश्च अचम  च, ततेषतानरतरितेतरिद्विन्द्विभिः 
उनगदिचभिः, ततेषतानां उनगदिचतारम   | न धतातसुभिः अधतातसुभिः नञ्ततपसुरुषभिः, तस्य अधतातलोभिः | उनगदिचतानां षष्ठ्यन्तरम , सवर्मानतारस्थतानते सप्तम्यन्तरम , अधतातलोभिः 
षष्ठ्यन्तरम , नत्रपदिनरदिनां सतूत्ररम  | इनदितलो नसुरम  धतातलोभिः (७.१.५८) इत्यस्रतातम  नसुरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः |



अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — सवर्मानतारस्थतानते अधतातलोभिः उनगदिचतानां अङ्गतानतानां नसुरम  |

अनतेन नवससु गणतेषसु सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञकते षसु पत्ययतेषसु परितेषसु पसुनांललिङ्गते  नसुरतागरभिः भवनत—

भ्वतादिद—   भवनम         भवन्तद     भवन्तभिः     भवन्तरम       भवन्तद 
नदिवतादिद—  दिशीव्यनम       दिशीव्यन्तद    दिशीव्यन्तभिः   दिशीव्यन्तरम      दिशीव्यन्तद
तसुदितादिद—   तसुदिनम         तसुदिन्तद      तसुदिन्तभिः     तसुदिन्तरम       तसुदिन्तद 
चसुरितादिद—   चलोरियनम       चलोरियन्तद   चलोरियन्तभिः  चलोरियन्तरम    चलोरियन्तद
अदितादिद—  सनम           सन्तद        सन्तभिः      सन्तरम        सन्तद 
स्वतादिद—  नचन्वनम        नचन्वन्तद     नचन्वन्तभिः  नचन्वन्तरम   नचन्वन्तद
रुधतादिद—  रुन्धनम        रुन्धन्तद     रुन्धन्तभिः   रुन्धन्तरम    रुन्धन्तद 
तनतादिद—   कसु वर्मानम         कसु वर्मान्तद      कसु वर्मान्तभिः    कसु वर्मान्तरम      कसु वर्मान्तद
नकयतादिद—  ककणनम      ककणन्तद     ककणन्तभिः   ककणन्तरम     ककणन्तद

उदिताहिरिणरम— गरम   -  धतातलोभिः सप्तससु नवभनक्तिषसु  ,   नत्रषसु वचनतेषसु शत्रन्तस्य ससुबन्तननरतार्माणरम 

यदिता पतानतपनदिकनां  लसद्धरम , तदिता कतायर सवरषतानां गणतानतानां कत तते सरतानरम  | नवससु गणतेषसु नसुरतागरभिः सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञकते षसु पत्ययतेषसु; जसुहिलोत्यतानदिगणते 
नसुरतागरभिः न भवनत अभ्यस्तसनांज्ञकत्वतातम  | अनन्तरिनां ससुपम -पत्ययस्य सनांयलोजनरम  | अयनां ससुपम -पत्ययभिः अजतानदिभिः चतेतम, कते वलिनां वणर्मारतेलिनरम  | 
शत्रन्तपतानतपनदिकनां  हिलिन्तनां (तकतारितान्तरम ) अतभिः ससुपम -पत्ययभिः हिलितानदिभिः चतेतम  हिलिम -सनन्धभिः करिणशीयभिः यथतापसनक्ति |     

स्वदजसरदट्छषताभ्यतानम्भस्ङते भ्यताम्भ्यस्ङलसभ्यताम्भ्यस्ङसलोसताम्ङ्यलोस्ससुपम  (४.१.२) =
स्वद-जसरदटम -छषताभ्यतारम-नभसम-ङते-भ्यतारम-भ्यसम-ङलस-भ्यतारम-भ्यसम-ङसलोसतारम-ङ्यलोसम-ससुपम  

ससु     औ      जसम  
अरम    औटम      शसम  
टता     भ्यतारम    नभसम  
ङते      भ्यतारम    भ्यसम  
ङलस  भ्यतारम    भ्यसम  
ङसम    ओसम     आरम  
नङ    ओसम      ससुपम  

गच्छतम  + ससु  → उपदितेशतेकेऽजसुनतालसक इतम , तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  उ-लिलोपभिः  गच्छतम  → + सम   → उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः इत्यनतेन
नसुरम  आगरभिः, नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  स्वरितातम  परिते  गच्छनम तम  → + सम   → हिलङ्यताब्भ्यलो दिशीरतार्मातम  ससुनतस्यपतक्तिनां  हिलिम  इत्यनतेन 
अपतक्तिसनांज्ञक-सम -लिलोपभिः  गच्छनम तम   → → सनांयलोगतान्तस्य लिलोपभिः इत्यनतेन सनांयलोगतान्त-पदिस्य अनन्तरवणर्मास्य लिलोपभिः  गच्छनम  →

अपतक्ति एकतालिम  पत्ययभिः (१.२.४१) = यस्य पत्यस्य एकथै व अलिम , तस्य अपतक्ति-सनांज्ञता भवनत | एकश्चतासद अलिम  एकतालिम  करर्माधतारियभिः | अपतक्तिभिः 
पथरतान्तरम , एकतालिम  पथरतान्तनांरम , पत्ययभिः पथरतान्तरम , नत्रपदिनरदिनां सतूत्ररम  | सतूत्रनां स्वयनां सम्पतूणर्मारम— एकतालिम  पत्ययभिः अपतक्तिभिः |



हिलङ्यताब्भ्यलो दिशीरतार्मातम  ससुनतस्यपतक्तिनां  हिलिम  (६.१.६७) = हिलिन्ततातम , दिशीरर्माङ्यन्ततातम , दिशीरतार्माबन्ततातम  च ससु-नत-लस इत्यतेषतारम  अपतक्तिसनांज्ञकस्य 
हिलिभिः लिलोपभिः | अनतेन पथरतानवभक्तिद ससु इत्यस्य सम -लिलोपभिः, लिनङ पथरपसुरुषते तम -लिलोपभिः, रध्यरपसुरुषते सम -लिलोपश्च | हिलिम  च ङशी च आपम  च ततेषतारम  
इतरितेतरिद्विन्द्विभिः हिलङ्यतापभिः, ततेभ्यभिः हिलङ्यताब्भ्यभिः | ससुश्च, नतश्च, लसश्च ततेषतानां सरताहितारिद्विन्द्विभिः, ससुनतलस, ससुनतलसनभिः अपतक्तिनां  ससुनतस्यपतक्तिरम  | 
हिलङ्यताब्भ्यभिः पञम्यन्तनां, दिशीरतार्मातम  पञम्यन्तनां, ससुनतस्यपतक्तिनां  पथरतान्तनां, हिलिम  पथरतान्तरम , अनतेकपदिनरदिनां सतूत्ररम  | लिलोपलो व्यलोवर्मा ललि (६.१.६५) 
इत्यस्रतातम  लिलोपभिः इत्यस्य अनसुवतलतभिः; अत्र करर्मानण पयलोगते लिसुप्यतते इनत रूपनवकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — दिशीरतार्मातम  हिलङ्यताब्भ्यलो 
ससुनतलस अपतक्तिनां  हिलिम  लिसुप्यतते | 

सनांयलोगतान्तस्य लिलोपभिः (८.२.२३) = यस्य पदिस्य अन्तते सनांयलोगलोकेऽनस्त, तस्य पदिस्य अनन्तरवणर्मास्य लिलोपलो भवनत | सनांयलोगभिः अन्तते अनस्त यस्य
ततम  सनांयलोगतान्तनां, बहिहवशीनहिभिः, तस्य सनांयलोगतान्तस्य | सनांयलोगतान्तस्य षष्ठ्यन्तनां, लिलोपभिः पथरतान्तनां, नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | पदिस्य (८.१.१६) इत्यस्य 
अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — सनांयलोगतान्तस्य पदिस्य लिलोपभिः | अलिलोकेऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनतेन अनन्तरवणर्मास्य एव लिलोपभिः न तसु 
पतूणर्मापदिस्य |

गच्छतम  + औ  → उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः इत्यनतेन नसुरम  आगरभिः, नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  स्वरितातम  परिते  गच्छनम तम →

+ औ  वणर्मारतेलिनते  गच्छन्तद → →

गच्छतम  + जसम   → चसुटतू , तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतानां जम -लिलोपभिः  गच्छतम  → + असम   → उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः इत्यनतेन नसुरम  आगरभिः, 
नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  स्वरितातम  परिते  गच्छनम तम  → + असम   वणर्मारतेलिनते  गच्छनम तसम   → → → ससजसुषलो रुभिः इत्यनतेन रुत्वरम   →
गच्छनम तरु  → उपदितेशतेकेऽजसुनतालसक इतम  गच्छनम तरिम   → → नवरितारलोकेऽवसतानरम , खरिवसतानयलोनवर्मासजर्मानशीयभिः इत्यताभ्यरम , अवसतानतावस्थतायतानां रितेफ-
स्थतानते नवसगतार्मादितेशभिः  गच्छन्तभिः →

ससजसुषलो रुभिः (८.२.६६) = पदितान्तते सकतारिस्य च सजसुषम -शब्दिस्य षकतारिस्य च स्थतानते रु-आदितेशलो भवनत | सश्च सजसुश्च ससजसुषद, 
इतरितेतरिद्विन्द्विभिः, तयलोभिः ससजसुषलोभिः | ससजसुषलोभिः षष्ठ्यन्तरम , रुभिः पथरतान्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | पदिस्य (८.१.१६) इत्यस्य अलधकतारिभिः | 
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — ससजसुषलोभिः पदिस्य रुभिः | अलिलोकेऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनतेन पदितान्तस्य वणर्मास्य स्थतानते रु-आदितेशभिः |   

नवरितारलोकेऽवसतानरम  (१.४.११०) = वणतार्मानतारम  अभतावभिः अवसतानसनांज्ञकभिः | नवरितारभिः पथरतान्तरम , अवसताननां पथरतान्तनां, नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | सतूत्रनां स्वयनां
सम्पतूणर— नवरितारभिः अवसतानरम  | 

खरिवसतानयलोनवर्मासजर्मानशीयभिः (८.३.१५) = पदितान्तस्य रितेफस्य स्थतानते नवसगर्गो भवनत खररि परिते अथवता अवसतानतावस्थतायतारम  | खरिम  च अवसताननां च 
(तयलोररितरितेतरियलोगद्विन्द्विभिः), खरिवसतानते, तयलोभिः खरिवसतानयलोभिः | खरिवसतानयलोभिः सप्तम्यन्तनां, नवसजर्मानशीयभिः पथरतान्तनां, नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | रिलो ररि 
(८.३.१४) इत्यस्रतातम रिलोभिः इत्यस्य अनसुवतलतभिः | पदिस्य (८.१.१६) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अलिलोकेऽन्त्यस्य (१.१.५२) इत्यनतेन 
रितेफतान्तपदिस्य न अनप तसु पदितान्तस्य रितेफस्य स्थतानते नवसगतार्मादितेशलो भवनत | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — खरिवतासनयलोभिः पदिस्य रिभिः नवसजर्मानशीयभिः 
सनांनहिततायतारम  इनत | 

गच्छतम  + अरम   → हिलिन्त्यरम  इत्यनतेन रम -लिलोपस्य पसनक्तिभिः, तदिता न नवभक्तिद तसुस्रताभिः (१.३.४) इत्यनतेन लिलोपलो बतालधतभिः   गच्छतम  → + अरम  
 → उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः इत्यनतेन नसुरम  आगरभिः, नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  स्वरितातम  परिते  गच्छनम तम  → + अरम   →

वणर्मारतेलिनते  गच्छन्तरम →



गच्छतम  + औटम    → हिलिन्त्यरम , तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  टम  -लिलोपभिः  गच्छतम  → + औ  → उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः इत्यनतेन नसुरम  
आगरभिः, नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  स्वरितातम  परिते  गच्छनम तम  → + औ  वणर्मारतेलिनते  गच्छन्तद → →

इतभिः अग्रिते नसुरतागरलो न भवनत, अतभिः कते वलिनां सनन्धकतायर यथतासङ्गरम  |

गच्छतम  + शसम   → लिशकवतनद्धतते, तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  अनसुबन्धलिलोपभिः  गच्छतम  → + असम   वणर्मारतेलिनते  गच्छतसम    → → → ससजसुषलो रुभिः 
इत्यनतेन रुत्वरम   गच्छतरु  → → उपदितेशतेकेऽजसुनतालसक इतम  गच्छतरिम   → → नवरितारलोकेऽवसतानरम , खरिवसतानयलोनवर्मासजर्मानशीयभिः इत्यनतेन रितेफ-स्थतानते 
नवसगतार्मादितेशभिः  गच्छतभिः →

गच्छतम  + टता  → चसुटतू , तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  टम  -लिलोपभिः  गच्छतम  → + आ  वणर्मारतेलिनते  गच्छतता→ →

गच्छतम  + भ्यतारम   → स्वतानदिष्वसवर्मानतारस्थतानते इत्यनतेन गच्छतम  इत्यस्य पदिसनांज्ञता  → झलितानां जशलोकेऽन्तते (८.२.३९) इत्यनतेन सनांनहिततायतानां 
तकतारिस्य जश्त्वरम   गच्छदभ्यतारम →

स्वतानदिष्वसवर्मानतारस्थतानते (१.४.१७) = सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञक-पत्ययतानम  अनतररिच्य ससु-पत्ययतातम  आरिभ्य कपम -पत्ययपयर्मान्तरम , एषसु कश्चन 
परिते अनस्त चतेतम  पतूवर्मातन-शब्दिस्वरूपस्य पदि-सनांज्ञता भवनत | स्वदजसरदटम  (४.१.२) इत्यस्रतातम  आरिभ्य उरिभिः पभतनतभ्यभिः कपम  (५.४.१५१)
पयर्मान्तरम  इरते सवर पत्ययताभिः 'स्वतादियभिः' इत्यसुच्यन्तते | न सवर्मानतारस्थतानरम , असवर्मानतारस्थतानरम, नञ्तत्पसुरुषभिः, तनस्रनम  असवर्मानतारस्थतानते | स्वतानदिषसु 
सप्तम्यन्तरम , असवर्मानतारस्थतानते सप्तम्यन्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | ससुनप्तङन्तनां पदिरम  (१.४.१४) इत्यस्रतातम  पदिरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अनसुवतलत-
सनहितसतूत्ररम — स्वतानदिषसु असवर्मानतारस्थतानते पदिरम  | यनच भरम  (१.४.१८) इत्यनतेन अजतानदि-पत्ययताभिः यकतारितानदि-पत्ययताभिः भसनांज्ञकताभिः, अतभिः 
फललितताथर यतानदि-नभन्न-हिलितानदि-पत्ययताभिः पदि-सनांज्ञकताभिः | इयनां पदिसनांज्ञता कते वलिनां व्यताकरिणकतेत्रते न तसु लिलोकते  | 

यनच भरम  (१.४.१८) = सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञक-पत्ययतानम  अनतररिच्य ससु-पत्ययतातम  आरिभ्य कपम -पत्ययपयर्मान्तरम  यते पत्ययताभिः यकतारितादियभिः 
अजतादियश्च, एषसु कश्चन परिते अनस्त चतेतम  पतूवर्मातन-शब्दिस्वरूपस्य भ-सनांज्ञता भवनत | यम  च, अचम  च यचम  सरताहितारिद्विन्द्विभिः, तनस्रनम  यनच | यनच 
सप्तम्यन्तनां, भरम  पथरतान्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | स्वतानदिष्वसवर्मानतारस्थतानते (१.४.१७) इत्यस्य पतूणर्मातयता अनसुवतनतभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — 
स्वतानदिषसु असवर्मानतारस्थतानते यनच भरम  |

आ कडतारितादितेकता सनांज्ञता (१.४.१) = अस्रतात सतूत्रतातम  आरिभ्य कडतारिता करर्माधतारियते (२.२.३८) पयर्मान्तरम  एकस्य रूपस्य एकता एव सनांज्ञता अहितार्मा |
तत्र सवर्मात्र परिस्य सनांज्ञतासतूत्रस्य बलिरम , नवपनतषतेधते परिनां कतायर्मारम  (१.४.२) इत्यनतेन अथवता अपवतादिभतूतत्वतातम  | 

गच्छतम  + नभसम   → स्वतानदिष्वसवर्मानतारस्थतानते इत्यनतेन गच्छतम  इत्यस्य पदिसनांज्ञता  → झलितानां जशलोकेऽन्तते (८.२.३९) इत्यनतेन सनांनहिततायतानां तकतारिस्य
जश्त्वरम   गच्छनदसम   रुत्वनवसगर  गच्छनदभिः → → →

गच्छतम  + ङते   → लिशकवतनद्धतते, तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  अनसुबन्धलिलोपभिः  गच्छतम  → + ए  वणर्मारतेलिनते  गच्छतते → →

गच्छतम  + भ्यसम   → स्वतानदिष्वसवर्मानतारस्थतानते इत्यनतेन गच्छतम  इत्यस्य पदिसनांज्ञता  → झलितानां जशलोकेऽन्तते (८.२.३९) इत्यनतेन सनांनहिततायतानां तकतारिस्य
जश्त्वरम   गच्छदभ्यसम   रुत्वनवसगर  गच्छदभ्यभिः → → →



गच्छतम  + ङलस  → लिशकवतनद्धतते, उपदितेशतेकेऽजसुनतालसक इतम , तस्य लिलोपभिः इत्यतेनभभिः अनसुबन्धलिलोपभिः  गच्छतम  → + असम   वणर्मारतेलिनते  → →

गच्छतसम   रुत्वनवसगर  गच्छतभिः → →

गच्छतम  + ङसम   → लिशकवतनद्धतते, तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  अनसुबन्धलिलोपभिः  गच्छतम  → + असम   वणर्मारतेलिनते  गच्छतसम   रुत्वनवसगर  → → → →

गच्छतभिः 

गच्छतम  + ओसम   वणर्मारतेलिनते  गच्छतलोसम   रुत्वनवसगर  गच्छतलोभिः → → → →

गच्छतम  + आरम   → हिलिन्त्यरम  इत्यनतेन रम -लिलोपस्य पसनक्तिभिः, तदिता न नवभक्तिद तसुस्रताभिः (१.३.४) इत्यनतेन लिलोपलो बतालधतभिः  वणर्मारतेलिनते  → →

गच्छततारम 

गच्छतम  + नङ  → हिलिन्त्यरम , तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  ङम  -लिलोपभिः  गच्छतम  → + इ  वणर्मारतेलिनते  गच्छनत→ →

गच्छतम  + ससुपम   → हिलिन्त्यरम , तस्य लिलोपभिः इत्यताभ्यतारम  पम -लिलोपभिः  गच्छतम  → + ससु  → खररि च (८.४.५५) इत्यनतेन चत्वर्मारम , यथतावतम  नतष्ठनत
 वणर्मारतेलिनते  गच्छत्ससु → →

अभ्यस्तसनांज्ञक  -  ससुबन्तरूपतानण— जसुहिलोत्यतादिद अदितादिद च 
 
जसुहिलोत्यतानदिगणभिः 

शतत-पसङ्गते  पसुनांललिङ्गते, जसुहिलोत्यतानदिगणते नसुरतागरलो न भवनत | 

नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) = अभ्यस्तसनांज्ञकतातम  शतत-पत्ययस्य नसुरम -आगरलो न भवनत | उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) 
इत्यस्य ननषतेधकनां  सतूत्ररम  | न अव्ययपदिरम , अभ्यस्ततातम  पञम्यन्तरम , शतसुभिः षष्ठ्यन्तरम , नत्रपदिनरदिनां सतूत्ररम  | इनदितलो नसुरम  धतातलोभिः (७.१.५८) 
इत्यस्रतातम  नसुरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — न अभ्यस्ततातम  अङतातम  शतसुभिः नसुरम  |

उभते अभ्यस्तरम (६.१.५) = नद्वित्वस्यतानन्तरिरम , द्वियलोभिः भतागयलोभिः सरसुदितायभिः अभ्यस्तसनांज्ञकभिः भवनत | उभते पथरतान्तरम , अभ्यस्तनां पथरतान्तरम , 
नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | एकताचलो द्विते पथरस्य इत्यस्रतातम  द्विते इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — उभते द्विते अभ्यस्तरम | 

दिदितम /दिदिदिम *    दिदितद   दिदितभिः  दिदितरम    दिदितद   दिदितभिः 
जसुह्वतम /जसुह्वदिम *  जसुह्वतद  जसुह्वतभिः  जसुह्वतरम   जसुह्वतद  जसुह्वतभिः

*झलितानां जशलोकेऽन्तते (८.२.३९) इत्यनतेन पदितान्तते तकतारिस्य जश्त्वरम  |

*वताकेऽवसतानते (८.४.५६) = अवसतानते झलिभिः नवकलपतेन चरिम -आदितेशलो भवनत | अनतेन अवसतानतावस्थतायतानां नवकलपतेन जश्त्वनां चत्वर वता | वता 
अव्ययपदिरम , अवसतानते सप्तम्यन्तनां, नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | झलितानां जशम  झनश (८.४.५३) इत्यस्रतातम  झलितानां इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अभ्यतासते चचर्मा  



(८.४.५४) इत्यस्रतातम  चरिम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | तयलोरवतार्मावनच सनांनहिततायतारम  (८.२.१०८) इत्यस्रतातम सनांनहिततायतारम  इत्यस्य अलधकतारिभिः | 
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — अवसतानते झलितानां चरिलो वता सनांनहिततायतारम  | 

अदितानदिगणस्य सप्त धतातवभिः

अदितादिद सप्त अभ्यस्तसनांज्ञकधतातवभिः सनन्त, अतभिः ततेषतारनप नसुरतागरभिः नननषद्धभिः नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) इनत सतूत्रतेण |

जनकत्यतादियभिः षटम   (६.१.६) = जतागत-आदियभिः षटम   धतातवभिः, सप्तरश्च जकम  इत्यतेषतारम  अभ्यस्त-सनांज्ञता भवनत | अदितानदिगणते एकभिः अन्तगर्माणभिः 
वतर्मातते यनस्रनम  सप्त धतातवभिः सनन्त— जकम , जतागत, दिररिदता, चकतासम , शतासम , दिशीधशीङम  , वतेवशीङम   | अनतेन सतूत्रतेण एषतानां धताततूनतारम  अभ्यस्तसनांज्ञता भवनत | 
षडम  धतातवलोकेऽन्यते जनकनतश्च सप्तर एतते अभ्यस्तसनांज्ञताभिः स्यसुभिः | इनत आनदिभिः यतेषतानां तते इत्यतादियभिः | इनतशब्दितेन जकम -परितारशर्माभिः | जकम  पथरतान्तरम , 
इत्यतादियभिः पथरतान्तरम , षटम   पथरतान्तरम , नत्रपदिनरदिनां सतूत्ररम  | उभते अभ्यस्तरम  (६.१.५) इत्यस्रतातम  अभ्यस्तरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अनसुवतलत-
सनहितसतूत्ररम — जनकत्यतादियभिः षटम   अभ्यस्तरम  | 

जताग्रितम /जताग्रिदिम     जताग्रितद   जताग्रितभिः  जताग्रितरम    जताग्रितद   जताग्रितभिः 
जकतम /जकदिम      जकतद   जकतभिः   जकतरम    जकतद    जकतभिः  
दिररिदतम /दिररिददिम   दिररिदतद  दिररिदतभिः  दिररिदतरम   दिररिदतद   दिररिदतभिः 

नपसुनांसकललिङ्गते  शत्रन्ततानतानां ससुबन्तननरतार्माणरम 

. a भ्वतानदिगणभिः  ,   नदिवतानदिगणभिः  ,   चसुरितानदिगणभिः

पचतम  + ससु  → स्वरलोनर्मापसुनांसकतातम  (७.१.२३) इत्यनतेन नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  ससु-लिलोपभिः  पचतम   → → झलितानां जशलोकेऽन्तते (८.२.३९) इत्यनतेन 
पदितान्तते तकतारिस्य जश्त्वरम   पचदिम   → → वताकेऽवसतानते (८.४.५६) इत्यनतेन अवसतानते झलिभिः नवकलपतेन चरिम -आदितेशलो भवनत  पचदिम → /पचतम  

पचतम  + औ  → नपसुनांसकताच्च (७.१.१९) इत्यनतेन औ स्थतानते शशी  पचतम  → + शशी  → लिशकवतनद्धतते इत्यनतेन अनसुबन्धलिलोपभिः  पचतम  → + ई 
 → अन्ततानदिवच्च (६.१.८५) इत्यनतेन पच अङ्गरम  अनस्त  → शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  (७.१.८१) इत्यनतेन शशी-पत्ययभिः परिते अनस्त चतेतम , शप्श्यनम -

पत्यययलोभिः अवणतार्मातम  अङ्गतातम  शत्रन्तताङ्गस्य ननत्यनां नसुरम  आगरभिः, नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः (१.१.४७) इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  स्वरितातम  परिते  पचनम तम  →

+ ई  → नश्चतापदितान्तस्य झललि (८.३.२४) इत्यनतेन झललि अपदितान्तस्य नकतारिस्य रकतारिस्य च स्थतानते अनसुस्वतारितादितेशभिः, अनसुस्वतारिस्य यनय 
परिसवणर्मा भिः (८.४.५८) इत्यनतेन यनय अनसुस्वतारिस्य स्थतानते परिसवणतार्मादितेशभिः  पचन्तम  → + ई  वणर्मारतेलिनते  पचन्तशी→ →

पचतम  + जसम   → जश्शसलोभिः नशभिः (७.१.२०) इत्यनतेन नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  जसम -स्थतानते नश-आदितेशभिः  पचतम  → + नश  → लिशकवतनद्धतते 
इत्यनतेन अनसुबन्धलिलोपभिः  पचतम  → + इ  → नश सवर्मानतारस्थतानरम  (१.१.४२) इत्यनतेन नश इनत आदितेशस्य सवर्मानतारसनांज्ञता, नपसुनांसकस्य झलिचभिः 
(७.१.७२) इत्यनतेन नपसुनांसकललिङ्गते, सवर्मानतारस्थतानते परिते झलिन्तताङ्गस्य नसुरम -आगरभिः, नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः (१.१.४७) इत्यनतेन नसुरम  अन्त्यतातम  
स्वरितातम  परिते  पचनम तम  → + इ  → नश्चतापदितान्तस्य झललि (८.३.२४) इत्यनतेन झललि अपदितान्तस्य नकतारिस्य रकतारिस्य च स्थतानते 
अनसुस्वतारितादितेशभिः, अनसुस्वतारिस्य यनय परिसवणर्मा भिः (८.४.५८) इत्यनतेन यनय अनसुस्वतारिस्य स्थतानते परिसवणतार्मादितेशभिः  पचन्तम  → + इ  वणर्मारतेलिनते → →

पचनन्त



धतेयनां यतम  अत्र उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) इनत सतूत्रस्य पतानप्तरिनप अनस्त परिन्तसु नपसुनांसकस्य झलिचभिः (७.१.७२) इत्यस्य 
बलिनां परित्वतातम  | 

पथरता, नद्वितशीयता     
पचतम /पचदिम  नरत्ररम    पचन्तशी नरत्रते   पचनन्त नरत्रतानण
पचतम /पचदिम  नरत्ररम    पचन्तशी नरत्रते   पचनन्त नरत्रतानण

भ्वतादिद     पचतम        पचन्तशी     पचनन्त      पथरता, नद्वितशीयता 
नदिवतादिद    दिशीव्यतम      दिशीव्यन्तशी   दिशीव्यनन्त     पथरता, नद्वितशीयता 
चसुरितादिद     चलोरियतम     चलोरियन्तशी   चलोरियनन्त    पथरता, नद्वितशीयता 

तततशीयनवभनक्तिभिः इत्यस्रतातम  सप्तरशीनवभनक्ति-पयर्मान्तनां पसुनांललिङ्गशब्दिवतम  |

स्वरलोनर्मापसुनांसकतातम  (७.१.२३) = नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  ससु, अरम -इत्यनयलोभिः लिसुकम    (लिलोपभिः) | ससुश्च अरम  तयलोररितरितेतरिद्विन्द्विभिः स्वरद, तयलोभिः स्वरलोभिः 
| स्वरलोभिः षष्ठ्यन्तरम , नपसुनांसकतातम  पञम्यन्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | षड्भ्यलो लिलोउकम   (७,१,२२) इत्यस्रतातम  लिसुकम   इत्यस्य अनसुवतलतभिः | 
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम —  नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  स्वरलोभिः लिसुकम  |

नपसुनांसकताच्च (७.१.१९) = नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  औ-पत्ययस्य स्थतानते शशी-आदितेशलो भवनत | नपसुनांसकतातम  पञम्यन्तरम , च अव्ययपदिरम , 
नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | औङ आपभिः (७.१.१८) इत्यस्रतातम  औङभिः इत्यस्य अनसुवतलतभिः; जशभिः शशी (७.१.१७) इत्यस्रतातम  शशी इत्यस्य अन्वतलतभिः | 
अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितनां सतूत्ररम —  नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  औङभिः शशी | 

अन्ततानदिवच्च (६.१.८५) = पतूवर्मापरियलोभिः यभिः एकतादितेशलो भवनत, सभिः पतूवर्मावनतर्मा-वणर्मासरसुदितायस्य अन्त्यभतागभिः, अनप च परिवनतर्मा-वणर्मासरसुदितायस्य 
आनदिरभतागभिः | अन्तश्च आनदिश्च अन्ततादिशी इतरितेतरिद्विन्द्विभिः, अन्ततानदिभ्यतानां तसुलयरम  अन्ततानदिवतम  | अन्ततानदिवतम  अव्ययपदिरम , च अव्ययपदिरम , 
नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | एकभिः पतूवर्मा परियलोभिः (६.१.८३) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — एकभिः पतूवर्मापरियलोभिः अन्ततानदिवच्च | 

शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  (७.१.८१) = शशी-पत्ययभिः वता नदिशी-पत्ययभिः परिते अनस्त चतेतम , शप्श्यनम -पत्यययलोभिः अवणतार्मातम  अङ्गतातम  शत्रन्तताङ्गस्य ननत्यनां 
नसुरम  आगरभिः भवनत | श्यपम  च श्यनम  च तयलोररितरितेतरिद्विन्द्विभिः शप्श्यनद, तयलोभिः शप्शनलोभिः | शप्श्यनलोभिः षष्ठ्यन्तनां, ननत्यनां नकयतानवशतेषणनां नद्वितशीयतान्तरम  | 
आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) इत्यस्रतातम  आतम , शशीनद्यलोभिः, नसुरम ; नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) इत्यस्रतातम  शतसुभिः इत्यतेषतारम  अनसुवतलतभिः | 
अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितनां सतूत्ररम — शप्श्यनलोभिः आतम  शतसुभिः अङ्गस्य ननत्यनां नसुरम  शशीनद्यलोभिः | नदिशी-सनांज्ञता नतार
ङशीपम , ङशीषम , ङशीनम  एतते सशी-पत्ययताभिः |

जश्शसलोभिः नशभिः (७.१.२०) = नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  जसम , शसम  इत्यनयलोभिः स्थतानते नश-आदितेशलो भवनत | जश्च शश्च तयलोररितरितेतरिद्विन्द्विभिः जश्श्सद, 
तयलोभिः जश्शसलोभिः | जश्शसलोभिः षष्ठ्यन्तरम , नशभिः पथरतान्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितनां सतूत्ररम 
—  नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  जश्शसलोभिः नशभिः | 

नश सवर्मानतारस्थतानरम  (१.१.४२) = नश इनत आदितेशस्य सवर्मानतारसनांज्ञता भवनत | नश लिसुप्तपथरतान्तरम , सवर्मानतारस्थतानरम  पथरतान्तरम , नद्विपदिनरदिनां 
सतूत्ररम  | सतूत्रनां स्वयनां सम्पतूरिणरम— नश सवर्मानतारस्थतानरम  |



नपसुनांसकस्य झलिचभिः (७.१.७२) = नपसुनांसकललिङ्गते, सवर्मानतारस्थतानते परिते झलिन्तताङ्गस्य अजन्तताङ्गस्य च नसुरम -आगरलो भवनत | झलिम  च अचम  च 
तयलोभिः सरताहितारिद्विन्द्विभिः झलिचम , तस्य झलिचभिः | नपसुनांसकस्य षष्ठ्यन्तरम , झलिचभिः षष्ठ्यन्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | इनदितलो नसुरम  धतातलोभिः (७.१.५८) 
इत्यस्रतातम  नसुरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) इत्यस्रतातम  सवर्मानतारस्थतानते इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अङ्गस्य 
(६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितनां सतूत्ररम — नपसुनांसकस्य झलिचभिः अङ्गस्य नसुरम  सवर्मानतारस्थतानते | 

. b तसुदितानदिगणभिः  ,   अदितानदिगणस्य चतसुदिर्माश आकतारितान्तधतातवभिः 

तसुदितम  + ससु  भ्वतानदिगणते यथतावतम   तसुदिदिम → → /तसुदितम 

तसुदितम  + औ  तसुदितम  → + शशी  तसुदितम  → + ई  →आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) इत्यनतेन शशी-पत्ययभिः परिते चतेतम , अवणतार्मातम  अङ्गतातम  शत्रन्तताङ्गस्य 
नवकलपतेन नसुरम  आगरभिः  नसुरम → -आगरते सनत नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः (१.१.४७), नश्चतापदितान्तस्य झललि (८.३.२४), अनसुस्वतारिस्य यनय 
परिसवणर्मा भिः (८.४.५८)  → तसुदिन्तम  + ई  वणर्मारतेलिनते  तसुदिन्तशी→ → , नसुरम -आभतावते तसुदितशी 

तसुदितम  + जसम   भ्वतानदिगणते यथतावतम   तसुदिनन्त → →

पथरता    तसुदितम     तसुदितशी/तसुदिन्तशी   तसुदिनन्त 
नद्वितशीयता   तसुदितम     तसुदितशी/तसुदिन्तशी   तसुदिनन्त 

तततशीयनवभनक्तिभिः इत्यस्रतातम  सप्तरशीनवभनक्ति-पयर्मान्तनां पसुनांललिङ्गशब्दिवतम  |

आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) = शशी-पत्ययभिः वता नदिशी-पत्ययभिः परिते अनस्त चतेतम ,  अवणतार्मातम  अङ्गतातम  शत्रन्तताङ्गस्य नवकलपतेन नसुरम  आगरभिः भवनत 
| शशी च नदिशी च शशीनद्यद, तयलोभिः शशीनद्यलोभिः | आतम  पञम्यन्तनां, शशीनद्यलोभिः सप्तम्यन्तनां, नसुरम  पथरतान्तनां, नत्रपदिनरदिनां सतूत्ररम  | नताभ्यस्तताच्छतसुभिः 
(७.१.७८) इत्यस्रतातम  शतसुभिः, अनप च वता नपसुनांसकस्य (७.१.७१) इत्यस्रतातम  वता इत्यनयलोभिः अनसुवतलतभिः | अङ्गस्य इत्यस्य अलधकतारिभिः | 
अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — आतम  अङ्गतातम  शतसुभिः वता नसुरम  शशीनद्यलोभिः |

धतेयनां यतम  आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) इनत सतारतान्यशतासरम , शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  (७.१.८१) इनत नवशतेषशतासरम  | आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  इत्यनतेन 
शत्रन्तताङ्गस्य अवणतार्मातम  अङ्गतातम  नवकलपतेन नसुरम  आगरभिः भवनत | भ्वतानदिगणते, नदिवतानदिगणते, चसुरितानदिगणते च शत्रन्तताङ्गस्य अवणतार्मान्तरम  अङ्गनां भवनत 
(भव, दिशीव्य, चलोरिय) | अतभिः आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  इत्यनतेन एषसु नत्रषसु गणतेषसु अनप नसुरम  आगरभिः वथैकनलपकभिः भवनत स्र | नतार एषसु नत्रषसु गणतेष्वनप 
आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  इत्यस्य पसनक्तिरिनस्त | तदिता शपम श्यनलोननर्मा त्यरम  आगत्य वदिनत यतम  "न— एषसु गणतेषसु शपम -श्यनम  इनत नवकरिणपत्ययद भवतभिः, 
अतभिः अत्र नसुरम -आगरभिः ननत्यभिः न तसु वथैकनलपकभिः | 

अदितानदिगणते चतसुदिर्माश आकतारितान्त-धतातवभिः सनन्त | आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  इत्यस्य सतूत्रस्य पसनक्तिभिः ततेषतानां कत तते अनप अनस्त | नतार तत्रतानप शत्रन्त-
पसङ्गते नपनांसकललिङ्गते  नसुरम -आगरभिः नवकलपतेन भवनत | कतारिणरम  इदिनां यतम  एषतानां धताततूनतारम  अवणतार्मान्तरम अङ्गरम  अनस्त, परिन्तसु इदिरम  अङ्गनां शबन्तरम  
श्यनन्तनां वता नतानस्त | धतातवभिः एतते— यता, वता, भता, ष्णता, शता, दता, प्सता, पता, रिता, लिता, दिता, ख्यता, पता, रता |

अदितादिद यता -धतातसुभिः— यतातम     यतातशी/यतान्तशी   यतानन्त  पथरता 



                         यतातम     यतातशी/यतान्तशी   यतानन्त  नद्वितशीयता 

. c अभ्यस्तसनांज्ञकताभिः (जसुहिलोत्यतानदिगणभिः)

दिदितम   + ससु  → स्वरलोनर्मापसुनांसकतातम  (७.१.२३) इत्यनतेन नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  ससु इत्यस्य लिसुकम    दिदितम   → → झलितानां जशलोकेऽन्तते (८.२.३९) इत्यनतेन
पदितान्तते तकतारिस्य जश्त्वरम   दिदिदिम   → → वताकेऽवसतानते (८.४.५६) इत्यनतेन अवसतानते झलिभिः नवकलपतेन चरिम -आदितेशलो भवनत  दिदिदिम → /दिदितम  

दिदितम  + औ  → नपसुनांसकताच्च (७.१.१९) इत्यनतेन नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  औ-पत्ययस्य स्थतानते शशी-आदितेशभिः  दिदितम  → + शशी   लिशकवतनद्धतते →

इत्यनतेन शम -लिलोपभिः  दिदितम  → + ई  वणर्मारतेलिनते  दिदितशी→ →

दिदितम  + जसम   → जश्शसलोभिः नशभिः (७.१.२०) इत्यनतेन नपसुनांसकतातम  अङ्गतातम  जसम  इत्यस्य स्थतानते नश-आदितेशभिः  दिदितम  → + नश  → नश 
सवर्मानतारस्थतानरम  (१.१.४२) इत्यनतेन नश इनत आदितेशस्य सवर्मानतारसनांज्ञता  दिदितम  → + इ  → नपसुनांसकस्य झलिचभिः (७.१.७२) इत्यनतेन 
सवर्मानतारस्थतानते परिते नसुरम -आगरभिः  → नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) इत्यनतेन अभ्यस्तसनांज्ञकतातम  शतत-पत्ययस्य नसुरम -आगरलो न भवनत   → वता 
नपसुनांसकस्य (७.१.७९) इत्यनतेन नपसुनांसकललिङ्गते  सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञकपत्ययते परिते, अभ्यस्तसनांज्ञकतातम शत्रन्तस्य नवकलपतेन नसुरम -आगरलो भवनत →
नसुरम -आगरते सनत नरदिचलोकेऽन्त्यतात्परिभिः (१.१.४७), नश्चतापदितान्तस्य झललि (८.३.२४), अनसुस्वतारिस्य यनय परिसवणर्मा भिः (८.४.५८)  →

दिदिन्तम  + इ  वणर्मारतेलिनते  दिदिनन्त→ → , नसुरम -आभतावते दिदिनत 

वता नपसुनांसकस्य (७.१.७९) = नपसुनांसकललिङ्गते  सवर्मानतारस्थतानसनांज्ञकपत्ययते परिते, अभ्यस्तसनांज्ञकतातम शत्रन्तस्य नवकलपतेन नसुरम -आगरलो भवनत | वता
अव्ययपदिरम , नपसुनांसकस्य षष्ठ्यन्तरम , नद्विपदिनरदिनां सतूत्ररम  | नताभ्यस्तताच्छतसुभिः (७.१.७८) इत्यस्रतातम  अभ्यस्ततातम , शतसुभिः इत्यनयलोभिः अनसुवतलतभिः | 
इनदितलो नसुरम  धतातलोभिः (७.१.५८) इत्यस्रतातम  नसुरम  इत्यस्य अनसुवतलतभिः | उनगदिचतानां सवर्मानतारस्थतानतेकेऽधतातलोभिः (७.१.७०) इत्यस्रतातम  
सवर्मानतारस्थतानते इत्यस्य अनसुवतलतभिः | अङ्गस्य (६.४.१) इत्यस्य अलधकतारिभिः | अनसुवतलत-सनहितसतूत्ररम — अभ्यस्ततातम  शतसुभिः नपसुनांसकस्य 
अङ्गस्य वता नसुरम  सवर्मानतारस्थतानते |

पथरता    दिदितम     दिदितशी   दिदिनन्त/दिदिनत 
नद्वितशीयता   दिदितम     दिदितशी   दिदिनन्त/दिदिनत

. d अन्यते गणताभिः

अत्र अवणतार्माभतावतातम  पथरतानद्वितशीयतानद्विवचनते शशी-पत्ययते परिते आच्छशीनद्यलोनसुर्मा रम  (७.१.८०) इत्यनतेन नसुरम -आगरभिः न भवनत | 
पथरतानद्वितशीयताबहिहवचनते नश-पत्ययते परिते नपसुनांसकस्य झलिचभिः (७.१.७२) इत्यनतेन ननत्यभिः नसुरम -आगरभिः | 

अदितादिद    सतम         सतशी        सनन्त
स्वतादिद     नचन्वतम     नचन्वतशी    नचन्वनन्त 
रुधतादिद    रुन्धतम      रुन्धतशी    रुन्धन्तशी
तनतादिद    तन्वतम      तन्वतशी     तन्वनन्त
करयतादिद    ककणतम      ककणतशी    ककणनन्त
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