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पदान्ते च तथा कम्पाः अन्ततो निहताणुकाः
शेषस्योदात्तता वा स्यात्स्वरिता वा व्यवस्थया २०
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वर्धन्ते प्रोच्यमानास्ते क्षिप्रयन्त्रेऽपि वक्तरि २३
स्वरितग्राह्यनुस्वारः तथा धरलवा अपि
परस्वरेण युक्तश्चेत्स्वरितग्राहिणो मतः २४
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पपूर्वं स्वर्यते ह्रस्वा दीर्त्यां
घं शे तदु त्तरौ
नादानुस्वारकावेव स्वर्यते पूर्व मुच्चवत ् २५
सं योगवर्जिते यत्र स पूर्वं स्वर्यते बुधैः
सं योगे परभूत े च दीर्घांत्य स्वरितो भवेत ् २६
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मात्रमेकं तु तत्कालं मात्राधिक्यं तु वा भवेत ् २७
पुनः सुवरकर्होतरं तं चर्पितश्चकः
अजीगरिति रेफेण सहावर्त्या पदावलि २८
ह्वारभारादि सूत्रमुपयोगम ्
दीर्घत्परो न कारादि पादमध्ये तु रेफभाक्
अतः परश्चेल्लोपं तु नान्यत्रैतद्वयं भवेत ् २९
अन्वित्यत्र ह्यकारस्य व्यञ्जने तं निमित्तके
जटायां नैव लोपः स्याद्यथा सं हितमन्तरा ३०
विधेर्मध्यस्थनासिक्यो न विरोधी भवेत्स्मृतः
तस्मात्कुर्वन्तु कार्याणी वर्णानां धर्मवे दिनः ३१
सं हितायां प्रकृत्या स्युर्न धामोक्तपदानि वै
जटायां सं धिवत्कार्यं सं हितायां न सं धिवत ् ३२
ृ स्याप्युकारस्य भवेतां दीर्घमागमौ
अपक्त
तत्तस्मादनयोर्दीर्घः भवेदन्यत्र वागमः ३३
सं हितायां तु यो दीर्घः व्यञ्जनेषु परेषु च
तद्ध्रस्वं पदकाले स्याज्जटायामपि तत्तथा ३४
उपसर्गादिति धातौ ।
वासुप्यापिशलेः । यथा सं हितमन्तरा ।
यथा सं हितं विना इत्यर्थः ।
पूर्वोच्चारणे अन्वित्यत्राकारस्य जटायांतो पो न स्यात ् ।
कार्यभाजः पदस्यैव तुरीयत्वं विधीयते ब्राह्मणेषु द्वितीयत्वं
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पुनरुक्तः स्थलेन तु ३५
ू म्
इति जटालक्षणं सं पर्ण
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