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Numbers and a list of Sanskrit categories

સખં્યા વગર્વાર

૦
શૂ ય વ।

પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ત્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે ॥

૧
બ્રહ્મ, અેકાક્ષર, પુ ષ, પ્રકૃ ત, પરમાત્મા, અેક તી(શદૂ્ર)।
૨
પક્ષ- શકુ્લ(શદુ્ધ), કૃ ણ(વદ્ય)।
શર- પ્ર ત્ત, િન ત્ત।
૩
િત્રભવુન(્િત્રલાેક)- વગર્, ત્ય,ુ પાતાલ્।
િત્રમૂ ત- બ્રહ્મા, િવ , મહેશ।
િત્રવેણીસઙ્ગમ- (Confluence of)ગંગા, યમનુા, સર વતી।
િત્રસ્થલી- કાશી, પ્રયાગ્, ગયા।
િત્રકાલ- ભૂત, વતર્માન, ભિવ ય।
િત્રગુણ- સ વ, રજસ, તમસ।

Acccording to sA Nkhya

સપ્તક- મ દ્ર, મ ય, તાર।
ઈષણા- લાેકેષણા, િવત્તષેણા, દારેષણા।
પદે(શદુ્ધ-વૈિદક-માગર્) કમર્, ઉપાસના, જ્ઞાન।
જ્યાે તષસ્ક ધ- સદ્ધા ત, સિંહતા, હાેરા।
િત્રદ ડન્- વાચા, મન, કાયા।

વાક્દંડાેઽથ મનાેદંડઃ કાયદંડ તથવૈ ચ ।
યસ્યૈતે િનિહતા બુદ્ધાૈ િત્રદંડી ત સ ઉચ્યતે ॥

િત્રવગર્ઃ- ધમર્, અથર્, કામ।
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સખં્યા વગર્વાર

પ્રસ્થાનત્રયી- બ્રહ્મસતૂ્ર, ભગવદ્ગ તા, વેદાંત(ઉપિનષદ્)।
િત્રદાષે(આયવુિદક્)- કફ, વાત, િપત્ત।
દ્વ તઃ- બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય, વૈ ય।

જન્મના યતે શદૂ્રઃ સસં્કારૈ દ્વજ ઉચ્યતે ।
િત્રપુરસુ દર - જ્ઞાનશ ક્ત, િક્રયાશ ક્ત, ઇચ્છાિ ક્ત।
૩ ૧/૨ three and half

ૐકાર-માત્રા- અ, ઉ, મ, અધર્માત્રા અધર્ચ દ્ર બ દુ।
મુહૂતર્- વષર્પ્ર તપદા(ચતૈ્ર શ.ુ ૧),

િવજયાદશમી (અ શ્વન શ.ુ ૧૦),
બલીપ્ર તપદા(કા તક શ.ુ ૧),
અધર્ - અક્ષ ય તીયા(વૈશાખ શ.ુ ૩)

અથવા નાગપંચમી (શ્રાવણ શ.ુ ૫),
Alternative convention

વષર્પ્ર તપદા(ચતૈ્ર શ.ુ ૧),
િવજયાદશમી ( અ શ્વન શ.ુ ૧૦),
અક્ષ ય તીયા(વૈશાખ શ.ુ ૩)
અધર્ - બલીપ્ર તપદા(કા તક શ.ુ ૧),

૪
અવસ્થા- ગ્ તી, વ , સષુુ પ્ત, તુયાર્।
દેહાવસ્થા- બાલ્ય, કાૈમારં, યાવૈનં, વાધર્ક્યં।
આશ્રમ- બ્રહ્મચયર્, ગ્ હસ્થ, વાનપ્રસ્થ, સં યાસ।
પુ ષાથર્(શ ◌ૃ ગે)(વગર્)(ભદં્ર)- ધમર્, અથર્, કામ, માેક્ષ।
શર ર(િપ ડદેહ)- સ્થૂલ, સૂ મ( લગ), કારણ(પર), મહાકારણ।
યુગ- કૃત(૧૭૨૮૦૦૦), ત્રેતા(૧૨૯૬૦૦૦), દ્વાપર(૮૬૪૦૦૦), ક લ(૪૩૨૦૦૦)।
વણર્- બ્રાહ્મણ, ક્ષિત્રય, વૈ ય, શદૂ્ર।

બ્રાહ્મણક્ષિત્રયિવશાં શદૂ્રાણાં ચ પર તપ ।
કમાર્ ણ પ્રિવભક્તાિન વભાવપ્રભવૈગુર્ણૈઃ ॥ ગીતા ૧૮-૪૧॥

વાણી(વાચા)- પરા, પ ય ત, મ યમા, વખૈર ।
ઉપાય- સામ, દામ, દ ડ, ભેદ।
વેદ- ઋગ્વેદ, યજુવદ, સામવેદ, અથવર્ણવેદ।
મહાવાક્ય- પ્રજ્ઞાનં-બ્રહ્મ(ઋગ્વેદ), અહં-બ્રહ્મા મ(યજુવદ),
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ત વમ સ(સામવેદ), અયમાત્મા-બ્રહ્મ(અથવર્ણવેદ)।
મખુમુદ્રા- ખેચર , ભૂચર , ચાંચર , અગાેચર ।
ઉપાઙ્ગે- યાય, મીમાંસા, ધમર્, પુરાણ।
ભાગ્ય- ઉત્તમ, મ યમ, કિનષ્ઠ, અદષૃ્ટ(સપૂ્ત)।
દેવપ્રકાર- પ્ર તમા, અવતાર , સાક્ષી-અંતરાત્મા,

િનિવકાર-આત્મ વ પ।
ભ ક્(અેકદંિડન્)- કુટ ચક, બહૂદક, હંસ, પરહંસ।

કુટ ચકાે બહૂદકાે હંસશ્ચવૈ તીયકઃ ।
ચતુથર્ઃ પરહંસશ્ચ યાે યઃ પશ્ચાત્ સ ઉત્તમઃ ॥

ચતુરઙ્ગ- ગજ, રથ, અશ્વ, પાદ।
complete army including elephants, chariots, cavalry, infantry.

ચતુ પા ણઃ- શઙ્ખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ।
કમર્યાેગ-ચતુઃસતૂ્રી- કમાર્િધકાર્, ફલાિધકારિવરાેધ,

અસગંકમર્, અકમર્ણ-િવરાેધ।
કમર્ યવેાિધકાર તે મા ફલષેુ કદાચન ।
મા કમર્ફલહેતુભૂર્માર્ તે સઙ્ગાેઽ વકમર્ ણ ॥ ગીતા ૨-૪૭॥

ચતુ સાર- કા શવાસ, સ તસઙ્ગ, ગંગાજલ, શકંરસવેા।
અસારે ખલુ સસંારે સારમેતચ્ચતુષ્ટયમ્ ।
કા યાં વાસઃ સતાં સગંાે ગંગા ભઃ શભંુસવેનમ્ ॥ ધમર્િવવેક

૫
પ ચક યા- અહલ્યા, દ્રાપૈદ , સીતા, તારા, મ દાેદર ।
પ ચગંધ-
પ ચગવ્ય- ગાેમતુ્ર, ગાેમય, દુગ્ધ, દિધ, ઘ્ તં(આજં્ય)।
પ ચમહાભૂતમ્- વી, આપ, તજે, વાયૂ, આકાશ।
પ ચા ત- દુગ્ધ, દિધ, ઘ્ તં, મધ,ુ શકર્રા।

દુગ્ધં ચ શકર્રા ચવૈ ઘ્ તં દિધ તથા મધુ ।
પ ચાવયવ- પ્ર તજ્ઞા, હેતુ, ઉદાહરણ, ઉપનય, િનગમન।
પ ચાયતન(દેવતા)- શવ, દેવી, ગણેશ, િવ ણૂ, સયૂર્।
પ ચમાતા- વમાતા, પત્નીમાતા, ભ્રાતપુત્ની, ગુ પત્ની, રાજપત્ની।
પ ચમહાયજ્ઞ- દેવ, બ્રહ્મ, િપ , ભૂત, નર।

A japa of Gayatri mantra is considered a substitution of these
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daily duties

પ ચપ્રાણ(પ્રાણપ ચક)- પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન, સમાન।
પ ચાઙ્ગ- ત થ(૧૫+૧), વાર(૭), નક્ષત્ર(૨૭+૧), યાેગ(૨૭), કરણ(૭) (see elsewhere)।
અંગુલી- અઙ્ગુષ્ઠ, તજર્ની, મ યમા, અના મકા, કરાઙ્ગુલી।
જ્ઞાને દ્રય(બુ દ્ધ દ્રય)- શ્રાતે્ર, વચા, ચ , જહ્વા, ઘ્રાણ।

શ્રાતંે્ર વક્ચ ષી જહ્વા ના સકા ચવૈ પંચમી ।
િવષયપ ચક(તન્માત્ર)- શ દ, પશર્, પ, રસ, ગ ધ।
કમ દ્ર ય- વાચા, પાણી, પાદ, શ ન, ગુદ।

પાયપૂસં્થ હ તપાદં વાક્ ચવૈ દશમી તા ।
અંતઃકરણપ ચક- અંતઃકરણ, મન, બુ દ્ધ, ચત્ત, અહઙ્કાર।
કાષે- અન્નમય, પ્રાણમય, મનાેમય, િવજ્ઞાનમય, આન દમય।

koSha are related to sharIrai, the sUkShma having middle three

પ ચત વ(મકાર)- મદ્ય(fire), માંસ(air), મ સ્ય(water),

મુદ્રા(earth), મૈથનુ(ether)।
These are tAntric principles elaborated in kulArNava tantra

પા ડવ- યુિધ ષ્ઠર્(ધમર્રાજ્), અજુર્ન, ભીમ, નકુલ્, સહદેવ।
પ ચીકરણ- ઉભારણી, સહંારણી।??
પ ચલક્ષણં(પુરાણ)- સગર્, પ્ર તસગર્, વંશ, મ વંતર, ચિરત।

સગર્શ્ચ પ્ર તસગર્શ્ચ, વંશાે મ વ તરા ણ ચ ।
વંશાનુચિરતં ચવૈ પુરાણં પ ચલક્ષણમ્ ॥

પ ચલવણં- કાચક, સધૈવં, સામુદ્ર, બડ, સાવૈચર્લ।
પ ચા ગ્ - દ ક્ષણ, ગાહર્પત્ય, આહવનીય, સ ય, આવસ થ।
પ ચબાણ- અરિવદં, અશાેકં, ચૂતં, નવમ લકા, નીલાે પલં।

અરિવદમશાેકં ચ ચૂતં ચ નવમ લકા ।
નીલાે પલં ચ પંચૈતે પ ચબાણસ્ય સયકા ॥

પ ચકમર્(આયવુદ)- વમન, રેચન, નસ્ય, અનવુાસન, િન હ।
મહાપાતકં- બ્રહ્મહત્યા, સરુાપાનં, તેયં,

ગવુર્ઙ્ગનાગમઃ, સસંગર્।
બ્રહ્મહત્યા સરુાપાનં તેયં ગવુર્ઙ્ગનાગમઃ ।
મહાં ત પાતકા યાહુ ત સસંગર્શ્ચ પંચમમ્ ॥

પ ચવટ - અશ્વ થ, બ વ, વટ, ધાત્રી, અશાેક।
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પ ચવલ્કલં- યગ્રાેધ, ઉદંુબર, અશ્વ થ, લક્ષ, વેતસ।
પ ચસનૂાઃ- ચુ લી, પષે ણ, ઉપસ્કરઃ, કંડની, ઉદુકંુભશ્ચ।
પ ચાપેચાર- ગંધ, પુ પ, ધપૂ, દ પ, નવૈેદ્ય
પ ચકારણ- અિધષ્ઠાનં, કતાર્, કરણં, ચેષ્ટા, દૈવં।

અિધષ્ઠાનં તથા કતાર્ કરણં ચ થ ગ્વધમ્ ।
િવિવધાશ્ચ થક્ચેષ્ટા દૈવં ચવૈાત્ર પંચમમ્ ॥ ગીતા ૧૮-૧૪॥

૬
ષિડ્રપુ- કામ, ક્રાેધ, લાેભ, માેહ, મદ, મ સર।
ષડ્દશર્ન- સાઙ્ખ્ય, યાેગ, યાય, વૈશે ષક,

પવૂર્મીમાંસા, વેદા ત(ઉત્તરમીમાંસા)।
પદાથર્- દ્રવ્ય,

vaisheshikA refers to six predicables

રામાયણ-કા ડ-
બાલ્ય, અયાે યા, અર ય, િક કધા, સુ દર, યુદ્ધ।
ઋત-ુ વસ ત, ગ્રી મ, વષાર્, શરત,્ હેમ ત, શ શર।
વેદાઙ્ગ(ષડાંગ)- શક્ષા, ક પ, વ્યાકરણ, િન ક્ત,

છંદ, જ્યાે તષ।
ષટ્કમર્- અ યયન, અ યાપન, યજન, યાજન, દાન, પ્ર તગ્રહ।

અ યાપનમ યયનં યજનં યાજનં તથા ।
દાનં પ્ર તગ્રહશ્ચવૈ ષટ્કમાર્ યગ્રજન્મનઃ ॥
manusmiti

ષટ્કમર્(યાેગ)- ધાૈતી, વ તી, નેતી, નાૈ લક , ત્રાટક, કપાલભા ત।
ષડ્દુગ- ધ વ, મહી, ગિર, મનુ ય, ત,્ વન।

ધ વદુગ મહીદુગ ગિરદુગ તથવૈ ચ ।
મનુ યદુગ દ્દગુ વનદુગર્ મ ત ક્રમાત્ ॥

ષટ્પ્રજ્ઞઃ- ધમર્, અથર્, કામ, માેક્ષ, લાેકાથર્, ત વાથર્।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ લાેકત વાથર્યાેરિપ ।
ષ સુ પ્રજ્ઞા તુ યસ્યાસાૈ ષ પ્રજ્ઞઃ પિરક તતઃ ॥

ઈશ્વરગુણાઃ- સમગ્ર, અૈશ્વયર્(ઉ પ ત્ત સ્થ તલય), ધમર્,
યશ, શ્રી, જ્ઞાન, િવજ્ઞાન।
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૭
સપ્તાહઃ(વાસરાઃ)- સાેમ(ઇ દુ), મઙ્ગલ(ભાૈમ), બુધ(સાૈ ય),

ગુ ( હ પ ત), શકુ્ર, શિન, રિવ(ભાન)ુ।
વર- ષડ્જ, ઋષભ, ગ ધાર્, મ યમ, પ ચમ, ધવૈત, િનષાદ।

કરણ(પ ચાંગ)- બવ, બાલવ, કાૈલવ, તૈ તલ, ગર, વ ણજ, િવ ષ્ટ।
ચક્ર(મખુ્ય)- મુલાધાર, વાિધષ્ઠાન, મ ણપૂર, અનાહત,

િવશદુ્ધ, અજ્ઞા, સહસ્રાર।
There are said to be eighty-eight thousand chakra-s in the human

body . About thirty chakra-s are mentioned in texts . See 30

ભાવ- દાસ્ય, સખ્ય, વા સલ્ય, શા ત, કા ત, ર ત, દ્વે ય।
મહાકાવ્ય- રઘવુંશ(કા લદસ)્, કુમારસભંવ(કા લદસ),

િકરાટાજુર્નીય(ભારવી), ભિટ્ટકાવ્ય(ભ ર્હિર),
શશપુાલવધ(માઘ), નક હરણ(કુમારદાસ),
નૈશધચિરત(શ્રીહષર્)।

રસાતલ- અતલ, િવતલ, સતુલ, રસાતલ, મહાતલ, તલાતલ, પાતાલ।
વગર્- ભૂઃ, ભવુઃ, વઃ, મહઃ, જનઃ, તપઃ, સતં્ય।

સમુદ્ર(અણર્વ)- લવણા ધ(નમક્), ઇ સાગર(ઈખ), સરુાણર્વ(મદ્ય),
આજ્યસાગર(ઘ્ ત), દિધસમુદ્ર(દિધ), ક્ષીરસાગર(દુગ્ધ),
વાદુજલ(શદુ્ધ)।

કુલાચલ(mountains)- મહે દ્ર, મલય, સહ્યઃ, શુ ક્તમાન,્
ઋક્ષવાન્, િવ ય, પાિરયાત્ર।
મહે દ્રાે મલયઃ સહ્યઃ શુ ક્તમાન્ ઋક્ષવાનિપ ।
િવ યશ્ચ પાિરયાત્રશ્ચ સપ્તૈતે કુલપવર્તા ॥

સપ્ત ષ- કા યપ, અિત્ર, ભરદ્વાજ, િવશ્વા મત્ર, ગાૈતમ,
જમદ ગ્ , વ સષ્ઠ।
કા યપાેઽિત્રભર્રદ્વા ે િવશ્વા મત્રાેઽથ ગાૈતમઃ ।
જમદ ગ્ વર્ સષ્ઠશ્ચ સપ્તૈતે ઋષયઃ તાઃ ॥
Alternative is મર ચ, અિત્ર, અં ગરસ, પુલ ત્ય, પુલહ, ક્રતુ,
વ સષ્ઠ are attributed to the saptarShI constellations,

which is known as ursa-major . A small star near vasiShTha is

named after his wife arundhatI
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સપ્તદ્વ પ- જ બુ, લક્ષ, શા મલ, કુશ, ક્રાૈ ચ, શાક, પુ કર।
જ બુ લક્ષા ભધાનાૈ ચ શા મકશ્ચ કુશ તથા ।
ક્રાૈ ચશાકાૈ પુ કરશ્ચ તે સવ દેવભૂમયઃ ॥

સપ્તવન- દ ડકાર ય, ખ ડાર ય, ચ પકાર ય, વેદાર ય,
નૈ મષાર ય, બ્રહ્માર ય, ધમાર્ર ય।
mentioned in Ramayana

માેક્ષપુર - અયાે યા, મથુરા, માયા(હિરદ્વાર્), કાશી, કા ચ,
અવ તકા(ઉ જિયની), દ્વારાવતી(દ્વારકા)।

વ્યસન- દ્યૂત, વે યાગમન, ચાેર , ચહાડી, પરદારારમણ,

લઘપુક્ષીક્ર ડા, િકન્નર ગાયન।
સપ્તપદ (vedic marriage steps)

સપ્તપ્રકૃ તઃ(રાજ્ય)- વા મ, અમાત્ય, સહૃુત,્ કાેશ, રાષ્ટ્ર , દુગર્,
બલ।

વા યમાત્યસહૃુ કાેશરાષ્ટ્ર દુગર્બલાિન ચ ।
amarakoshasya

૮
અષ્ટવસ-ુ ધરાે(ધવ), વ, સાેમ, અહ(આપ), અિનલ,

અનલ, પ્રત્યૂષ, પ્ર હાસ।
ધરાે વશ્ચ સાેમશ્ચ અહશ્ચવૈાિનલાનેલઃ ।
પ્રત્યૂષશ્ચ પ્ર હાસશ્ચ વસવાેઽષ્ટાિવિનઃ તાઃ ॥

અષ્ટિવવાહ- બ્રાહ્મ, દૈવ, આષર્, પ્રા પત્ય, સરુ,
ગંધવર્, રાક્ષર, િપશાચ્ચ।
બ્રાહ્માે દૈવ તથવૈાષર્ઃ પ્રા પત્ય તથા સરુઃ ।
ગાંધવારાક્ષરશ્ચવૈ પૈશાચ ચાષ્ટમાેઽધમઃ ॥

િદક્પાલ- ઇંદ્ર(પવૂર્), અ ગ્ (આગ્ ેય), યમ(દ ક્ષણ),

િનઋ ત(નૈરતૃ્ય), વ ણ(પ શ્ચમ), વાયુ(વાયવ્ય), સાેમ(ઉત્તર),
ઈશ્વર(ઈશા ય)।
The Amara-kosha (6-4 or verse 149) has:

ઇ દ્રાે વિહ્નઃ િપ પ તનરતૃાે વ ણાે મ ત્ ।
કુબેર ઈશઃ પતયઃ પવૂાર્દ નાં િદશાં ક્ર મત્ ॥
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અષ્ટાંગયાેગ- યમ, િનયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર,
યાન, ધારણા, સમધી।

અષ્ટાંગ(નમસ્કાર)- નુ યાં, પદ્ યાં, પ ણ યાં, ઉર, શર।
નુ યાં ચ તથા પદ્ યાં પ ણ યામુરસા િધયા ।

શરસા વચસા દષૃ્ટ ા પ્રાણામાેઽષ્ટાંગ ઈિરતઃ ॥
ચરં વ- અશ્વ થામા, બ લઃ, વ્યાસ, હનૂમાન, બભીષણ,

કૃપઃ, પરશરુામઃ, માકર્ ડયે।
અષ્ટમહા સ દ્ધ-
અષ્ટભાેગ(િત્રગુણાસિહતપ ચભાેગ)- અન્ન, ઉદક, તાંબૂલ, પુ પ,

ચદંન, વસન, શ યા, અલઙ્કાર।
અષ્ટધાપ્રકૃ ત(િત્રગુણાસહપ ચભૂતે)- સ વ, રજ, તમ,

વી, આપ, તજે, વાયૂ, આકાશ।
દેહાષ્ટકત વ- દેહ, અવસ્થા, અ ભમાન, સ્થાન, ભાેગ, માત્રા,

ગુણ, શ ક્ત।
અષ્ટમૈથનંુ- મરણ, ક તર્ન, કે લઃ, પ્રેક્ષણં, ગુહ્યભાષણમ્,

સઙ્ક પ, અ યવસાય, િક્રયાિન પ ત્ત।
મરણં ક તર્નં કે લઃ પ્રેક્ષણં ગુહ્યભાષણમ્ ।

સઙ્ક પાેઽ યવસાયશ્ચ િક્રયાિન પ ત્તરેવ ચ ॥
અષ્ટકમર્ન(્ગ તક)- આદાન,ે િવસગ, પ્રષૈિનષેધયાેઃ,

અથર્વચને વ્યવહારસ્ય ઇક્ષણે,
દંડશદ્ુ યાેઃ, રક્તઃ।
આદાને ચ િવસગ ચ તથા પ્રષૈિનષેધયાેઃ ।
પ ચમે ચાથર્વચને વ્યવહારસ્ય ચેક્ષણે ।
દંડશદ્ુ યાેઃ સદા રક્ત તનેાષ્ટગ તકાે પઃ ॥

અષ્ટગુણ(બ્રાહ્મણસ્ય-અપે ક્ષત)- દયા(સવર્ભૂતષે)ુ, ક્ષાં ત,
અનસયૂા, શાૈચ,ં અનાયાસ, મઙ્ગલ, અકાપર્ ય, અ હા।

અષ્ટગ ઃ- અૈરાવત, પુંડર ક, વામન, કુમુદ, અજન,
પુ પદ ત, સાવર્ભાૈમ, સપુ્રતીક।
અૈરાવતઃ પુંડર કાે વામનઃ કુમુદાેઽજનઃ ।
પુ પદ તઃ સાવર્ભાૈમઃ સપુ્રતીકશ્ચ િદગ્ગ ઃ ॥
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અષ્ટધાતુ- વણર્, ય, તામ્રં, રંગં યશદ,
શીસ, લાેહ, રસ।

વણ યં ચ તામ્રં ચ રંગં યશદમવેચ ।
શીસં લાેહં રસશ્ચે ત ધાતવાેઽષ્ટાૈ પ્રક તતાઃ ॥

અષ્ટમંગલં- ગરાજ, ષ, નાગ, કલશ, વં્યજન,
વજૈયંતી, ભેર , દ પ।

ગરા ે ષાે નાગઃ કલશાે વં્યજનં તથા ।
વજૈયંતી તથા ભેર દ પ ઇત્યષ્ટમંગલમ્ ॥

અષ્ટમૂ ત( શવ)- જલ, વિહ્ન, યષ્ટા, સયૂર્, ચદં્ર,
આકાશ, વાયુ, અવની।
જલં વિહ્ન તથા યષ્ટા સયૂાર્ચંદ્રમસાૈ તથા ।
આકાશં વાયુરવની મૂતર્યાેઽષ્ટાૈ િપનાિકનઃ ॥

અષ્ટલ મ- આિદ, સનાતન, ગજ, અૈશ્વયર્, ધન,
ધા ય, િવજય, વીર।

૯
નવગ્રહ- સયૂર્, ચ દ્ર, મઙ્ગલ, બુધ, ગુ , શકુ્ર, શિન, રાહૂ, કેતૂ।

નમઃ સયૂાર્ય ચ દ્રાય મઙ્ગલાય બુધાય ચ ।
ગુ શકુ્રશિન યશ્ચ રાહવે કેતવે નમઃ ॥
બ્રહ્મામુરાિર સ્ત્રપુરા તકાર

ભાનુઃ શહીભૂ મસતુાે બુધશ્ચ ।
ગુ શ્ચ શકુ્રશ્ચ શિનરાહુકેતવાઃ

કુવતુ સવ મમ સપુ્રભાતમ્ ॥
નવિવધાભ ક્ત- શ્રવણ, ક તર્ન, મરણ, પાદસવેન,

વ દન, દાસ્ય, આત્મિનવેદન।
શ્રવણં ક તર્નં િવ ણાેઃ મરણં પાદસવેનમ્ ।
અચર્નં વ દનં દાસ્યં સખ્યં આત્મિનવેદનમ્ ॥

નવદ્વાર- દ્વચ ઃ, દ્વકણર્, દ્વાૈઘ્રાણ છદ્ર, મખુ, ઉપસ્થ, ગુદ।
નવરસ- શ ◌ૃંગાર, હાસ્ય, ક ણ, રાૈદ્ર, વીર, ભયાનક,

બીભ સ, અદ્ભુત, શાંત।
શ ◌ૃંગારહાસ્યક ણાઃ રાૈદ્રવીરભયાનકાઃ ।
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બીભ સાદ્ભૂતશા તાશ્ચ રસાઃ પવૂ દાહૃતાઃ ॥
સ્થાયીભાવાઃ- ર ત, હાસ, શાેક, ક્રાેધ, ઉ સાહ, ભય, જુગુ સા,

િવ મય, શમાઃ(િનવદ)।
ર તહાર્સશ્ચ શાેકશ્ચ ક્રાેધાે સાહાૈ ભયં તથા ।
જુગુ સા િવ મયશમાઃ સ્થાયી ભાવા અમી ક્રમાત્ ॥

નવનાગ- અનંત, વાસિુક, શષે, પદ્મનાભ, કંબલ,
શઙ્ખપાલ, તરાષ્ટ્ર , કા લય, તક્ષક।

નવખ ડ- ઇલા ત્ત, ભદ્રાશ્વ, હિરવષર્, િકપુ ષ, કેતુમાલ,
ર યક, ભરતવષર્, િહર મય, ઉત્તરકુ ।

કાલગણના- બ્રાહ્મ, િદવ્ય, િપ ય, પ્રા પત્ય, બાહર્ પત્ય, સાૈર,
સાવન, ચદં્ર, આક્ષર્(નાક્ષત્ર)।
બ્રાહ્મં િદવ્યં તથા િપ યં પ્રા પતં્ય ગુરાે તથા ।
સાૈરં ચ સાવનં ચા દ્રમાક્ષ માનાિન વૈ નવ ।
ચતુ ભવ્યર્વહારાેઽત્ર સાૈરચાંદ્રક્ષર્સાવનૈઃ ॥
સાૈર, ચા દ્ર, નાક્ષત્ર, સાવન(sunrise to sunrise)
are commonly followed.

નવરત્ન(િવક્રમાિદત્ય)- ધ વંતિર, ક્ષપણક, અમર સહ, શકું,
વેતાલભટ્ટ, ઘટકપર્ર, કા લદાસ, વરાહ મિહર,
વર ચ(કાત્યાયન)।
ધ વંતિરક્ષપણકામર સહશઙુ્ક-

વેતાલભટ્ટઘટકપર્રકા લદાસઃ ।
ખ્યાતાે વરાહ મિહરાે પતેઃ સભાયાં

રત્નાિન વૈ વર ચનર્વ િવક્રમસ્થ ॥
નવિનિધ(કુબેર)- મહાપદ્મ, પદ્મ, શખં, મકર, કચ્છ,

મુકંુદ, કંુદ, નીલ, ખવર્।
મહાપદ્મશ્ચ પદ્મશ્ચ શખંાે મકરકચ્છપાૈ ।
મુકંુદકંુદનીલાશ્ચ ખવર્શ્ચ િનધયાે નવ ॥

૧૦
દશાવતાર્- મ સ્ય, કૂમર્, વરાહ, નર સહ, વામન,

પ શરુામ, રામ, કૃ ણ, બુદ્ધ, કલ્ક ।
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મ સ્યઃ કૂમા વરાહશ્ચ નર સહાેથ વામનઃ ।
રામાે રામશ્ચ કૃ ણશ્ચ બુદ્ધઃ કલ્ક ચ તે દશ ॥

થાટ- બલાવલ્, ખમાજ, કલ્યાણ, કાફ , મારવા, પવૂ ,

આસાવર , ભૈરવ, તાેડી, ભૈરવી।
દશિદશા- પવૂાર્(પ્રાચી), પ શ્ચમા(પ્રતીચી), ઉત્તરા(ઉદ ચી),

દ ક્ષણા(અવાચી),
આગ્ ેયી, નૈરતૃા, વાયવ્યા, અૈશાની, અધ, ઊ વર્।

૧૧
દ્ર- રૈવત, અજ, ભીમ, ભવ, વામ, ષાકિપ, અજૈકપાદ, ઉગ્ર,

અિહબુર્ ય, બહુ પ, મહાન।
૧૨
રા શ- મષે, ષભ, મથનૂ,્ કકર્, સહ, ક યા, તૂળ,

શ્ચક્, ધન,ુ મકર, કંુભ, મીન।
માસ- ચતૈ્ર, વૈશાખ, જ્યેષ્ઠ, આષાઢ, શ્રાવણ, ભાદ્રપદ,

આ શ્વન,્ માગર્શીષર્, પાષૈ, માઘ, ફા ગનુ।
Months- January, February, March, April, May, June, July, August,

September, October, November, December।
આિદત્ય- ધાત,ુ મત્ર, અયર્મા, દ્ર, વ ણ, સયૂર્, ભગ, િવવ વત્,

પષૂન,્ સિવ , વષ્ટા, િવ ।
દ્વાદશ-જ્યાે ત લઙ્ગ-
૧૪
ભવુન- સપ્તરસાતલ, સપ્ત વગર્ (see above).
માયા- ચૈત ય, ગુણસા ય, અધર્નાર નટેશ્વર, ષડ્ગુણેશ્વર,

પ્રકૃ તપુ ષ, શવશ ક્ત, શદુ્ધસ વ, ગુણક્ષાે ભણી, સ વ,
રજ, તમ, મન, માયા, અંતરાત્મા।

િવદ્યા- ઋગ્વેદ, યજુવદ, સામવેદ, અથવર્ણવેદ(વેદ),
શક્ષા, ક પ, વ્યાકરણ, િન ક્ત, છંદ, જ્યાે તષ(વેદાઙ્ગે),
યાય, મીમાંસા, ધમર્, પુરાણ(ઉપાઙ્ગે)।
ષડંગ મ શ્રતા વેદા ધમર્શાસં્ત્ર પુરાણકં ।
મીમાંસા તકર્મિપ ચ અેતા િવદ્યાશ્ચતુદર્શ ॥

મન-ુ વાયંભુ વ, વારાે ચષ, ઉત્તમ, તામસ, રૈવત, ચા ષ,
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વવૈ વત, સાવ ણ, દક્ષસાવ ણ, બ્રહ્મસાવ ણ, ધમર્સાવ ણ,

દ્રસાવ ણ, ચ(દેવસાવ ણ), ભૂ ત(ઇંદ્રસાવ ણ)।
વયંભૂઃ વરાે ચમર્નુશ્ચાેત્તમાખ્ય તત તામસાે
રવતશ્ચા ષશ્ચ ।

સવવૈ વતઃ પ ચસાવ ણરેવં ચ ભૂ ત ક્તા
ઇમે દૈવિવદ્ ભઃ ॥

રત્નાિન- લ મી, કાૈ તુભ, પાિર તક, સરુા, ધ વંતિર,
ચદં્ર, ગાવઃ(કામધને)ુ, ગજ(સરેુશ્વર), રંભાિદદેવાઙ્ગના,
અશ્વઃ(સપ્તમખુઃ), િવષં, શઙ્કરધનુઃ, શઙ્ખ, અ ત।
લ મીઃ કાૈ તુભપાિર તકસરુા ધ વંતિરશં્ચદ્રમા ।
ગાવઃ કામદુધાઃ સરેુશ્વરગ ે ર ભાિદદેવાઙ્ગનાઃ ॥
અશ્વઃ સપ્તમખુાે િવષં હિરધનુઃ શઙ્ખાેઽ તં ચાંબુધે ।
રત્નાનીહ ચતુદર્શં પ્ર તિદનં કુયાર્ સદા મઙ્ગલમ્ ॥

વર vowels- અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, ૠ, અે, અૈ, આ,ે આ,ૈ અ,ં અઃ।
૧૫
ત થ- પ્ર તપદા, દ્વતીયા, તીયા, ચતુથ , પ ચમી, ષષ્ઠ ,

સપ્તમી, અષ્ટમી, નવમી, દશમી, અેકાદશી, દ્વાદશી,
ત્રયાેદશી, ચતુદર્શી, પાૈ ણમા, (અમાવસ્યા)।

૧૬
શાેડષસસં્કાર- ગભાર્ધાન, પુંસવન, અનવલાેભન,

સીમંતાેન્નયન, તકમર્, નામકમર્, િન ક્રમણ, અન્નપ્રાશન,
ચાૈલ, ઉપનયન, મહાના ીવ્રત, મહાવ્રત, ઉપિનષદ્વ્રત,
ગાેદાનવ્રત(ચતવુદવ્રત), સમાવતર્ન, િવવાહ।

શાેડષ-પ્રમેય(૧૬)-
nyAya philosophy mentions 16 topics of discussion

ષાેડશાપેચાર(દેવાથર્)- આસન, વાગત, પાદં્ય, અઘ્ય, આચમન,
મધપુ, અકાર્ચ, નાનં, વસન, આભરણ,

ગ ધ, પુ પ, ધપૂ, દ પ, નવૈેદ્ય, વંદનં।
આસનં વાગતં પાદ્યમઘ્યર્માચમનીયકમ્ ।
મધપુકાર્ચમ નાનં વસનાભરણાિન ચ ।
ગ ધપુ પે ધપૂદ પાૈ નવૈેદં્ય વંદનં તથા ।

12 sanskritdocuments.org



સખં્યા વગર્વાર

ષાેડશાપેચાર્(૨)- આવાહન, આસન, પાદ્ય, અઘ્યર્, આચમન, નાન,
વસ્ત્ર, ઉપવીત, ગંધ, પુ પ, ધપૂ, દ પ, નવૈેદ્ય,
પ્રદ ક્ષણા, નમસ્કાર, િવસજર્નં।
આવાહનાસનપેાદ્યમઘ્યર્માચમનીયકમ્ ।
નાનવંસ્ત્રાપેવીતે ચ ગંધં પુ પેચ ધપૂકમ્ ।

દ પરાન્ન નમસ્કારઃ પ્રદ ક્ષણા િવસજર્ને ॥
this is an alternative

ષાેડશકલાઃ(ચદં્રસ્ય)- અ તા, માનદા, પષૂા, તુ ષ્ટઃ,
પુષ્ટ , ર તઃ, તઃ, શ શની, ચિંદ્રકા, કાં ત,
જ્યાે ના, શ્રીઃ, પ્રી તઃ, અંગદા, પૂણાર્, તા।
અ તા માનદા પષૂા તુ ષ્ટઃ પુષ્ટ ર ત ર્ તઃ ।
શ શની ચિંદ્રકા કાં તજ્યાે ના શ્રીઃ પ્રી તરેવ ચ ।
અંગદા ચ તથા પૂણાર્ તા ષાેડશ વૈ કલાઃ ॥

ષાેડશમા કા(મા દેવી)- ગાૈર , પદ્મા, શચી, મેધા,
સાિવત્રી, િવજયા, જયા, દેવસનેા, વધા, વાહા, શાં તઃ,
પુ ષ્ટઃ, તઃ, તુ ષ્ટઃ, કુલદેવતા, આત્મદેવતાઃ।
ગાૈર પદ્મા શચી મેધા સાિવત્રી િવજયા જયા ।
દેવસનેા વધા વાહા માતરાે લાેકમાતરઃ ।
શાં તઃ પુ ષ્ટ ર્ ત તુ ષ્ટઃ કુલદેવાત્મદેવતાઃ ॥

ષાેડષવગર્-જ્યાે તષ(ભાગ)- રા શ(૧), હાેર(૨),
દ્રે કાણ(૩), ચતુથાશ(૪), િત્રશાંશ(૫), સપ્તમાંશ(૭),
નાિડ-અંશ(નવાંશ)(૯), દશાંશ(૧૦), દ્વાદશાંશ(૧૨),
ષાેડશાંશ(૧૬), િવશાંશ(૨૦), સદ્ધાંશ(૨૪),
ભાંશ(૨૭), ચ વાિરશશં(૪૦),
અક્ષવેદાંશ(૪૫), ષ ઠ્યાંશ(૬૦)।

૧૮
ભગવદ્ગ તાઽ યાયાઃ(યાેગ)- Available

in Devanagari and text, and meanings at

http://chandra.cis.brown.edu/isongs/sindextml, OR

http://rbhatnagar.csm.uc.edu:8080/hindu_universetml.

અજુર્નિવષાદ, સાઙ્ખ્ય, કમર્,
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જ્ઞાનકમર્સં યાસ, સં યાસ, આત્મસયંમ, જ્ઞાનિવજ્ઞાન,
અક્ષરબ્રહ્મ, રાજિવદ્યારાજગુહ્ય, િવભૂ ત, િવશ્વ પદશર્ન,
ભ ક્ત, ક્ષતે્રકે્ષત્રજ્ઞિવભાગ, ગુણત્રયિવભાગ, પુ ષાેત્તમ,
દૈવાસરુસ પ દ્વભાગ, શ્રદ્ધાત્રયિવભાગ, માેક્ષસં યાસ।

મહાભારત-પવર્-
Available in Devanagari and text at

http://rbhatnagar.csm.uc.edu:8080/hindu_universetml.

આિદ, સભા, વન, િવરાટ,
ઉદ્યાેગ, ભી મ, દ્રાેણ, કણર્,
શલ્ય, સાૈ પ્તક, સ્ત્રી, શાં ત,
અનુશાસન, અશ્વમેિધક, આશ્રમવા સક,
માૈસલ, મહાપ્રસ્થાિનક, વગાર્રાેહણપવ।

પુરાણ- બ્રહ્મ, પદ્મ, િવ , શવ, ભાગવત,
નારદ, માકડયે, અ ગ્ , ભિવ ય, બ્રહ્મવવૈતર્, લગ,
વારાહ, સ્કાંદ, વામન, કુમર્, મ સ્ય, ગ ડ, બ્રહ્મા ડ।
બ્રાહ્મં પાદં્મ વૈ ણવં ચ શવૈં ભાગવતં તથા ।
તથા યનારદ યં ચ માકડયેં ચ સપ્તમમ્ ॥
આગ્ ેયમષ્ટકં પ્રાેક્તં ભિવ યન્નવમં તથા ।
દશમં બ્રહ્મવવૈતર્ લગમેકાદશં તથા ॥
વારાહં દ્વાદશં પ્રાેક્તં સ્કાંદં ચાત્ર ત્રયાેદશમ્ ।
ચતુદર્શં વામનં ચવૈ કાૈમ પંચદશં તથા ॥
મા સ્યં ચ ગાિરડં ચવૈ બ્રાહ્મા ડાષ્ટાદશં તથા ॥

ઉપપુરાણ- સન કુમાર, નર સહ, નારદ, શવધમર્,
આશ્ચયર્, મન, કિપલ, માનવ, શનસિેરત, બ્રહ્મા ડ, વ ણ,

કા લકા, મહેશ્વર, શાંબ, સાૈર, પ્રવર, ભાગવત, ભાગવત।
અષ્ટા યપુપુરાણાિન મુિન ભઃ ક થતાિન તુ ।
આદં્ય સન કુમારાેક્તં નાર સહમતઃ પરં ।
તીય નારદં પ્રાેક્તં કુમારેણ તુ ભા ષતં ।

ચતુથ શવધમાર્ખ્યં સાક્ષાન્નંદ શભા ષતમ્ ।
દુવાર્સસાેક્તમાશ્ચય નારદાેક્તમનઃ પરમ્ ।
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કાિપલં માનવં ચવૈ તથવૈાેશનસિેરતમ્ ।
બ્રહ્માંડં વા ણં ચાથ કા લકાહ્વયમવે ચ ।
માહેશ્વરં તથા શાંબં સાૈરં સવાર્થર્સચંયમ્ ।
પરાશરાેક્તં પ્રવરં તથા ભાગવતદ્વયમ્ ।
ઇદમષ્ટાદશં પ્રાેક્તં પુરાણં કાૈમર્સ જ્ઞતમ્ ।
ચતુધાર્ સં સ્થતં પુ યં સિંહતાનાં પ્રભેદતઃ ॥

અષ્ટાદશિવદ્યા- ચતુદર્શિવદ્યા, આયવુદ, ધનવુદ, ગાંધવર્,
અથર્શાસં્ત્ર।
see above for fourteen(chaturdasha) vidyA

૨૧
વગર્- જ્યાે ત, સત, િવમલ, અ ભઆગત, પ્રકાશ, ર ય, સહજ, સદ્ધ,

નાદ, િદવ્ય, અકાંત, સ્થર, પ્ત, િનમર્લ, પ્રેમલ, િનજ,
લય, અનંત, િનત્ય, અતીત, સ ચ્ચદાન દ।

૨૪
ચતુિવશ તગુણ(૨૪)-

there are 24 according to vaisheshikA system

ચતુિવશ ત સ દ્ધ(૨૪)-
aShTamahAsiddhi are more known

૨૫
સૂ મદેહત વ- અંતઃકરણપ ચક, પ્રાણપ ચક,

િવષયપ ચક, પ ચકમ દ્રય, પ ચજ્ઞાને દ્રય।
thatness specified in sA Nkhya philosophy

૨૭
નક્ષત્ર- અ શ્વની, ભરણી, કૃ ત્તકા, રાેિહણી, ગ, આદ્રાર્,

પનુવર્સ,ૂ પુ ય, અશ્લષેા, મઘા, પવૂાર્-ફા ગનુી,
ઉત્તરા-ફા ગનુી, હ ત, ચત્રા,
વાતી, િવશાખા, અનુરાધા, જ્યેષ્ઠા, મૂળ, પવૂાર્ષાઢા,

ઉત્તરાષાઢા, શ્રવણ, ધિનષ્ઠા, શતતારકા,
પવૂાર્ભાદ્રપદા, ઉત્તરાભાદ્રપદા, રેવતી।
Last 1/4th of uttarAShADhA and 1/15th of shravaNa is treated

અસ્ અ ભ જત્ નક્ષત્ર અ દ્ ઇસ્ ઉસદ્ે ફ◌़◌ાેર્ મુહુતર્
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યાેગ(પ ચાંગ)- િવ ક ભ, પ્રી ત, આયુ માન, સાૈભાગ્ય,
શાેભન, અ તગ ડ, સકુમાર્, ત, શલૂ, ગ ડ, દ્ધ,
ધ્રવુ, વ્યાઘાત, હષર્ણ, વજ્ર, સ દ્ધ, વ્ય તપાત, વર યાન,
પિરઘ, શવ, સદ્ધ, સા ય, શભુ, શકુ્લ, બ્રહ્મા, યદ્ર,
વૈ ત।
િવ ક ભઃ પ્રી તરાયુ માન્ સાૈભાગ્યઃ શાેભન તથા ।
અ તગ ડઃ સકુમાર્ ચ તઃ શલૂ તથવૈ ચ ॥
ગ ડાે િવ દ્ધધ્રુર્વશ્ચવૈ વ્યાઘાતાે હષર્ણ તથા ।
વજં્ર સ દ્ધવ્યર્તીપાતાે વર યન્ પિરઘઃ શવઃ ।
સદ્ધઃ સા યઃ શભુઃ શકુ્લાે બ્રહ્મૈ દ્રાે વૈ ત તથા ॥

૨૮
અષ્ટિવશ ત-આગમા-

according to shaivite tradition there

are 28 AgamA-s and 108 upAgamA-s

૩૩
િત્રદશ-દેવાઃ(૩૩)-

Rigveda refers thirty three symbolic gods, eleven deities

presiding over three spheres . Shatapatha brAhmaNa relates

them to be eight vasus, eleven rudra, twelve Aditya, dyaus the

the sky god and pRithvI the earth goddess

The mystic number 33 appears in relation to number of gods

સવં સર- પ્રભવ, િવભવ, શકુ્લ, પ્રમાેદ, પ્ર પ ત,
અઙ્ ગરા, શ્રીમખુ, ભાવ, યવુ, ધા ,

ઈશ્વર, બહુધા ય, પ્રમાથી, િવક્રમ, ષ,
ચત્રભાનુ, સભુાન,ુ તારણ, પા થવ, વ્યય,
સવર્ જત્, સવર્ધાર , િવરાેધી, િવકૃ ત, ખર,
ન દન, િવજય, જય, મન્મથ, દુમુર્ખ,

હેમલંબી, િવલંબી, િવકાર , શાવર્ર , લવ,
શભુકૃત,્ શાેભનઃ, ક્રાેધી, િવશ્વાવસ,ુ પરાભવ,
લવઙ્ગ, ક લક, સાૈ ય, સાધારણ, િવરાેધકૃત્,
પિરધાવી, પ્રમાદ , આન દ, રાક્ષસ, અનલ,
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િપઙ્ગલ, કાલયુક્ત, સદ્ધાથ , રાૈદ્ર, દુમર્તી,
દુ દુ ભ, િધરાેદ્ગાર , રક્તાક્ષી, ક્રાેધન, ક્ષય।
પ્રભવાે િવભવઃ શકુ્લઃ પ્રમાેદાેઽથ પ્ર પ તઃ ।
અઙ્ ગરાઃ શ્રીમખુાે ભાવાે યવુા ધાતા તથવૈ ચ ॥
ઈશ્વરાે બહુધા યશ્ચ પ્રમાથી િવક્રમાે ષઃ ।
ચત્રભાનુઃ સભુાનુશ્ચ તારણઃ પા થવાે વ્યયઃ ॥
સવર્ જ સવર્ધાર ચ િવરાેધી િવકૃ તઃ ખરઃ ।
ન દનાે િવજયશ્ચવૈ જયાે મન્મથદુમુર્ખાૈ ॥
હેમલંબી િવલંબી ચ િવકાર શાવર્ર લવઃ ।
શભુકૃચ્છાેભનઃ ક્રાેધી િવશ્વાવસપુરાભવાૈ ॥
લવઙ્ગઃ ક લકઃ સાૈ યઃ સાધારણિવરાેધકૃત્ ।
પિરધાવી પ્રમાદ ચ આન દાે રાક્ષસાેઽનલઃ ॥
િપઙ્ગલઃ કાલયુક્તશ્ચ સદ્ધાથ રાૈદ્રદુમર્તી ।
દુ દુભી િધરાેદ્ગાર રક્તાક્ષી ક્રાેધનઃ ક્ષયઃ ॥

૩૫
વ્ય જન consonents- ક, ખ, ગ, ઘ, ઙ્, ચ, છ, જ, ઝ, ઞ,્

ટ, ઠ, ડ, ઢ, ણ, ત, થ, દ, ધ, ન, પ, ફ, બ, ભ, મ,
ય, ર, લ, વ, શ, ષ, સ, હ, ક્ષ, જ્ઞ (૩૬ મરાઠ ળ)।

૬૪
ચતષુ ષ્ટ-કલાઃ(૬૪)-

64 forms of arts

આકર-જ્ઞાનમ્
આકષર્ણ-ક્ર ડા
આલખે્યમ્
અ ભધાન-કાષે-છ દા-ેજ્ઞાનમ્
અક્ષર-મુ ષ્ટકા-કથનમ્
બાલક-ક્ર ડનકાિન
ભષૂણ-યાજેનમ્
ચ લતકયાેગાઃ
ચત્રા યાેગાઃ
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ચત્રશાકાપપૂ-ભક્ષ્ય-િવકાર-િક્રયા
દશન-વસનાઙ્ગરાગાઃ
દેશ-ભાષા-જ્ઞાનમ્
ધારણ-મા કા
ધાત-ુવાદઃ
દુવર્ચકયાેગાઃ
દ્યૂત-િવશષેઃ
ગ ધ-યુ ક્તઃ
ગીતમ્
હ ત-લાઘવમ્
ઇ દ્ર લમ્
કાવ્ય-સમસ્યા-પૂરણમ્
કણર્-પ ત્ર-ભઙ્ગાઃ
કાૈચુમાર-યાેગાઃ
કેશ-માજર્ન-કાૈશલમ્
કેશ-શખેરાપીડયાજેનમ્
િક્રયા-િવક પાઃ
માલ્ય-ગ્ર થન-િવક પાઃ
માનસી-કાવ્ય-િક્રયા
મ ણ-ભૂ મકા-કમર્
મ ણ-રાગ-જ્ઞાનમ્
મષે-કુકુ્કટ-લાવક-યુદ્ધ-િવિધઃ
લે છતક-િવક પાઃ
નાટકાખ્યાિયકા-દશર્નમ્
નાટ મ્
નપે ય-યાેગાઃ
ત્યમ્

પાનક-રસરાગાસવ-યાજેનમ્
પિટ્ટકા-વતે્રબાણ-િવક પાઃ
પ્રહે લકા
પ્ર તમા
પુ પ-શકિટકા-િન મત્ત-જ્ઞાનમ્
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પુ પા તરણમ્
પુ તક-વાચનમ્

ય-રત્ન-પર ક્ષા
સ પાટ મ્
શયન-રચનમ્
શકુ-સાિરકા-પ્રલાપનમ્
સચૂીવાપ-કમર્
તક્ષણમ્
ત ડુલ-કુસમુ-બ લિવકારાઃ
તકૂર્-કમાર્ ણ
ઉદક-ઘાતઃ
ઉદક-વાદ્યમ્
ઉ સાદનમ્
વાદ્યમ્
વા તુ-િવદ્યા
વજૈિયક નાં િવદ્યાનાં જ્ઞાનમ્
વનૈાિયક નાં િવદ્યાનાં જ્ઞાનમ્
વસ્ત્ર-ગાપેનાિન
વીણા-ડમ- ક-સતૂ્ર-ક્ર ડા
િવશષેક-છેદ્યમ્
ક્ષાયવુદ-યાેગાઃ

ય ત્ર-મા કા
[કલાિનિધ]
૧૦૦
કાૈરવ- દુયાધન, દુઃશાસન, દુમુર્ખ, દુઃશલ, સબુાહુ, યુયુ સ।ુ
૧૦૮
ઉપિનષદ્-
ઈશ, કેન, કઠ, પ્રશ્ન, મુ ડક, મા ડુક્ય, તૈ ત્તર ય, અૈતરેય,
છા દાેગ્ય, હદાર યક (૧૦), બ્રહ્મ, કૈવલ્ય, બાલ(અથવર્વેદ),
શ્વેતાશ્વતર, હંસ, આ ણેય, ગભર્, નારાયણ, પરમહંસ,
અ ત- બ દુ (૨૦), અ ત-નાદ, અથવર્- શર, અથવર્- શખ,

મતૈ્રાય ણ, કાષૈીતાિક, હ બાલ, સહતાપની,
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કાલા ગ્ દ્ર, મતૈ્રેિય, સબુાલ (૩૦), િરક, મિ ત્રક, સવર્-સાર,
િનરાલ બ, શકુ-રહસ્ય, વજ્ર-સૂ ચક, તે -ે બ દુ, નાદ- બ દુ,
યાન બ દુ, બ્રહ્મિવદ્યા (૪૦), યાેગત વ, આત્મબાેધ, પિરવ્રાત્
(નારદપિરવ્રાજક), િત્ર- ષ ખ, સીતાપેિનષદ્(સીત અથવા સીતા),
યાેગચૂડામ ણ, િનવાર્ણ, મ ડલબ્રાહ્મણ, દ ક્ષણામૂ ત, શરભ (૫૦),
સ્ક દ, (િત્રપાિડ્વભૂિટ)-મહાનારાયણ, અદ્વયતારક, રામરહસ્ય,

રામતાપ ણ, વાસદેુવ, મુદ્ગલ, શા ડલ્ય, પગલ, ભ (૬૦),
મહત-્શાર રક, યાેગ શખા, તુર યાતીત, સં યાસ,
પરમહંસ-પિરવ્રાજક, અક્ષમા લક, અવ્યક્ત, અેકાક્ષર,
અન્નપૂણર્ (૭૦), સયૂર્, અ ક્ષ, અ યાત્મા, કુ ડકાપેિનષદ્, સાિવિત્ર,
આત્મા, પાશપુત, પરબ્રહ્મ, અવધૂત, િત્રપુરાતપનાપેિનષદ્ (૮૦),
દેિવ, િત્રપુર, કર, ભાવન, દ્ર-હૃદય, યાેગ-કુ ડ લિન,
ભ માપેિનષદ્, દ્રાક્ષ, ગણપ ત, દશર્ન (૯૦), તારસાર,
મહાવાક્ય, પ ચ-બ્રહ્મ, પ્રાણા ગ્ -હાતે્ર, ગાપેાલ-તપ ણ,

કૃ ણ, યાજ્ઞવ ક્ય, વરાહ, શાત્યાયિન, હયગ્રીવ (૧૦૦),
દત્તાત્રેય, ગા ડ, ક લ-સ ટારણ, બાલ(સામવેદ), સાૈભાગ્ય,
સર વતી-રહસ્ય, બહ્વચૃ, મુ ક્તક।
શવનામ-
ગણેશનામ-
દુગાર્નામ- Available as a separate file(Devanagari and text).

લ મીનામ- Work in progress . Will be available in nAmAvalI

form.

રામનામ-
િવ નામ-
૧૦૦૦
શવસહસ્રનામ- Available as a separate file(Devanagari and text).

ગણેશસહસ્રનામ- Work in progress . Will be available

as a separate file(Devanagari and text).

લ લતાસહસ્રનામ- Work in progress . Will be available

as a separate file(Devanagari and text).

િવ સહસ્રનામ-
Available as a separate file(Devanagari and text) both shloka-s and nAmAvalI.
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infinity

પૂણર્ વ, અનંત।
પૂણર્મદઃ પૂણર્ મદં પૂણાર્ત્ પૂણર્મુદચ્યતે ।
પૂણર્સ્ય પૂણર્માદાય પૂણર્મવેાવ શ યતે ॥

ૐ શા તઃ શા તઃ શા તઃ ।
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