
तिङन्तप्रतियोपयकु्ताः सजं्ताः 
ि.स ं सजं्त सतू्रम ् सतंज् 
१ वतृधाः वतृधरतदचै ् (१.१.१) आ,ऐ,औ 
२ गणुाः अदङे ्गणुाः (१.१.२) अ,ए,ओ 
३ सयंोगाः हलोऽनन्तरताः सयंोगाः 

(१.१.७) 
अत्भाः अव्यवतहिताः हलाः 

४ अननुततसकाः मखुनततसकतवचनोऽननुततसकाः 
(१.१.८) 

अ,ँ आ,ँ इ ँ…. 
य ्,ँ व ्,ँ ल ्ँ, ङ,् ञ ्, ण ्, न ्, म ् 

५ सम्प्रसतरणम ् इग्यणाः सम्प्रसतरणम ् 
(१.१.४५) 

यण-्स्थतन ेइक ्

६ लोपाः अदर्शन ंलोपाः (१.१.६०) अदर्शनम ् 
७ लुक ् प्रत्ययस्य लुक-्श्ल-ुलुपाः 

(१.१.६१) 
प्रत्ययस्य अदर्शनम ् 

८ श्ल ु प्रत्ययस्य लुक-्श्ल-ुलुपाः 
(१.१.६१) 

प्रत्ययस्य अदर्शनम ् 

९ लुप ् प्रत्ययस्य लुक-्श्ल-ुलुपाः 
(१.१.६१) 

प्रत्ययस्य अदर्शनम ् 

१० ति अचोऽन्त्यततद ति (१.१.६४) अतन्तमाः अच ्, िस्मति ् परततण 
व्यञ्जनततन 

११ उपधत अलोऽन्त्यतत्पवू श उपधत 
(१.१.६५) 

उपततन्तमाः वणशाः 



ि.स ं सजं्त सतू्रम ् सतंज् 
१२ प्रत्यतहतराः (अण ्, 

अच ्, ...) 
आतदरन्त्यने सहिेत (१.१.७१) आतदाः, मध्यगताः वणत शाः 

१३ ह्रस्वाः ऊकतलोऽ्रस्वदीर् शप्लिुाः 
(१.२.२७) 

उ-कतलाः अच ् 

१४ दीर् शाः ऊकतलोऽ्रस्वदीर् शप्लिुाः 
(१.२.२७) 

ऊ-कतलाः अच ् 

१५ प्लिुाः ऊकतलोऽ्रस्वदीर् शप्लिुाः 
(१.२.२७) 

उ(३)-कतलाः अच ् 

१६ उदतत्ताः उच्चरैुदतत्ताः (१.२.२८) ऊर्ध्शभतग ेतनष्पन्नाः अच ् 
१७ अनदुतत्ताः नीचरैनदुतत्ताः (१.२.२९) अधोभतग ेतनष्पन्नाः अच ् 
१८ स्वतरिाः समतहतराः स्वतरिाः (१.२.३०) उदतत्तत्व-अनदुतत्तत्व-

समतहतरयिुाः अच ् 
१९ अपकृ्ाः अपकृ् एकतल्प्प्रत्ययाः 

(१.२.४१) 
एकतल ्प्रत्ययाः 

२० लर् ु ह्रस्व ंलर् ु(१.४.९) ह्रस्वस्वराः 
२१ गरुु सयंोग ेगरुु (१.४.१०), दीर् ं

च (१.४.११) 
सयंोगपरकाः ह्रस्वस्वराः, 
दीर् शस्वराः 

२२ अङ्गम ् यस्मति ् प्रत्ययतवतधस्तदततद 
प्रत्ययऽेङ्गम ् (१.४.१३) 

यस्मति ् प्रत्ययतवतधाः िदततद 

२३ पदम ् सतुिङन्त ंपदम ् (१.४.१४) सबुन्त ंतिङन्त ंच । 



ि.स ं सजं्त सतू्रम ् सतंज् 
२४ उपसग शाः उपसगत शाः तियतयोग े

(१.४.५९) 
तियतयोग ेप्रतदयाः 

२५ गतिाः गतिश्च (१.४.६०) तियतयोग ेप्रतदयाः 
२६ सवणशम ् िलु्यतस्यप्रयत्न ंसवणशम ् 

(१.१.९), ऋऌवणशयोतम शथाः 
सतवर्ण्य ंवतच्यम ् (वत) 

समतन-स्थतन-आभ्यन्तरप्रयत्नौ 
वणौ, ऋ-ऌ 

२७ इि ् 

उपदरे्ऽेजननुततसक इि ् 
(१.३.२) 

उपदरे् ेअननुततसकाः अच ् 

हलन्त्यम ् (१.२.३) – न 
तवभक्ौ िसु्मताः (१.३.४) 

उपदरे् ेअन्त्य ंहल ्
(तवभतक्प्रत्ययषे ुि-्स-्म-्
तभन्नम)् 

आतदतञ शिुडवाः (१.३.५) आदौ तवद्यमतनाः तञ-िु-डु इति 
वण शसमदुतयाः 

षाः प्रत्ययस्य (१.३.६) प्रत्ययस्य आतदाः षाः 
चिूु (१.३.७) प्रत्ययस्य आदी चवग श-िवगौ 
लर्क्वितधि े(१.३.८) ितधितभन्नस्य प्रत्ययस्य आदौ 

ल-्र्-्कवगत शाः 
    
    

 


