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सतू्रातण

सतू्राणि अनुवणृतः अर्थः

अिः र ः उः अप्लिुाि् अप्लिुे (६/१/१११) अति, उि् अप्लिुाि् अिः परस्य र ः स्राने उः भवति अप्लिुे अति।

हतश च (६/१/११२) अिः र ः उि् अप्लिुाि् अप्लिुाि् अिः परस्य र ः स्राने उः भवति हतश च।

ढ्रल पे पवूणस्य दीर्णः अणः (६/३/१११) ढकाररेफ ल पयति इति ढ्रल पः (ल पतनतमत्तम)् ल पतनतमत्ते परे

पवूणस्य अणः स्राने दीर्णः।

ससजषु रः (८/२/६६) पदस्य सकारा्िस्य सजषु्िस्य (अ््यस्य) च पदस्य रः।

नः छतव अरशान् (८/३/७) अम्परे र पदस्य नकारा्िस्य पदस्य (अ््यस्य) रः भवति अम्परे छतव न िु

रशा्शब्दस्य

र रर (८/३/१४) ल पः रः स्राने ल पः भवति रर परे।

खरवसानय ः तवसजणनीयः (८/३/१५) रः पदस्य रेफा्िस्य पदस्य (अ््यस्य) स्राने तवसजणनीयः भवति खरवसानय ः

परय ः।

भ भग ऽर् ऽपवूणस्य य ऽतश (८/३/१७) र ः पदस्य भ पवूणस्य भग पवूणस्य अर् पवूणस्य र ः, अपवूणः यः रः िद्िस्य च

पदस्य (अ््यस्य) यः भवति अतश परे।
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