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Amarakosha or Namalinganushasanam, Thesaurus Chapter 1

અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૧

શ્રીઃ॥

નામ લઙ્ગાનુશાસનં નામ અમરકાષેઃ ।

પ્રથમં કા ડમ્ ।

મઙ્ગલાચરણમ્ ।

(૧.૦.૧) યસ્ય જ્ઞાનદયા સધાેરગાધસ્યાનઘા ગુણાઃ mark મઙ્ગલાચરણમ્ ॥
(૧.૦.૨) સવે્યતામક્ષયાે ધીરાઃ સ શ્રયે ચા તાય ચ

પ્ર તાવના।

(૧.૦.૩) સમાહૃત્યા યત ત્રા ણ સં ક્ષપ્તૈઃ પ્ર તસસૃં્કતૈઃ mark ચક ષર્તપ્ર તજ્ઞા ।
(૧.૦.૪) સપંૂણર્મુચ્યતે વગનાર્મ લઙ્ગાનુશાસનમ્

પિરભાષા।

(૧.૦.૫) પ્રાયશાે પભેદેન સાહચયાર્ચ્ચ કુત્ર ચત્ mark પિરભાષા ।
(૧.૦.૬) સ્ત્રીપુનંપુંસકં જ્ઞેયં ત દ્વશષેિવધેઃ ક્વ ચત્
(૧.૦.૭) ભેદાખ્યાનાય ન દ્વ દ્વાે નૈકશષેાે ન સકંરઃ
(૧.૦.૮) કૃતાેઽત્ર ભન્ન લઙ્ગાનામનુક્તાનાં ક્રમાદતૃે
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(૧.૦.૯) િત્ર લઙ્ગ્યાં િત્ર વ ત પદં મથનુે તુ દ્વયાેિર ત
(૧.૦.૧૦) િન ષદ્ધ લઙ્ગં શષેાથ વ તાથાિદ ન પવૂર્ભાક્

વગર્વગર્ઃ।

Heaven 9

(૧.૧.૧૧) વરવ્યયં વગર્નાકિત્રિદવિત્રદશાલયાઃ mark અથ વગર્વગર્ઃ ।
(૧.૧.૧૨) સરુલાેકાે દ્યાેિદવાૈ દ્વે સ્ત્રયાં ક્લીબે િત્રિવષ્ટપમ્
Deities 26

(૧.૧.૧૩) અમરા િનજર્રા દેવા સ્ત્રદશા િવબુધાઃ સરુાઃ
(૧.૧.૧૪) સપુવાર્ણઃ સમુનસ સ્ત્રિદવેશા િદવાૈકસઃ
(૧.૧.૧૫) આિદતેયા િદિવષદાે લખેા અિદ તન દનાઃ
(૧.૧.૧૬) આિદત્યા ઋભવાેઽ વ ા અમત્યાર્ અ તા ધસઃ
(૧.૧.૧૭) બિહમુર્ખાઃ ક્રતુભુ ે ગીવાર્ણા દાનવારયઃ
(૧.૧.૧૮) દારકા દૈવતાિન પું સ વા દેવતાઃ સ્ત્રયામ્
Some clans of deities

(૧.૧.૧૯) આિદત્યિવશ્વવસવ તુ ષતાભા વરાિનલાઃ
(૧.૧.૨૦) મહારા જકસા યાશ્ચ દ્રાશ્ચ ગણદેવતાઃ
Some demigods

(૧.૧.૨૧) િવદ્યાધરા સરાેયક્ષરક્ષાેગ ધવર્િકનરાઃ
(૧.૧.૨૨) િપશાચાે ગુહ્યકઃ સદ્ધાે ભૂતાેઽમી દેવયાનેયઃ
Antigods or titans 10

(૧.૧.૨૩) અસરુા દૈત્યદૈતેયદનજેુ દ્રાિરદાનવાઃ
(૧.૧.૨૪) શકુ્ર શ યા િદ તસતુાઃ પવૂર્દેવાઃ સરુ દ્વષઃ
Jina or Buddha 18

(૧.૧.૨૫) સવર્જ્ઞઃ સગુતઃ બુદ્ધાે ધમર્રાજ તથાગતઃ
(૧.૧.૨૬) સમ તભદ્રાે ભગવાન્માર જ લાેક જ જનઃ
(૧.૧.૨૭) ષડ ભજ્ઞાે દશબલાેઽદ્વયવાદ િવનાયકઃ
(૧.૧.૨૮) મનુી દ્રઃ શ્રીઘનઃ શા તા મુિનઃ શાક્યમુિન તુ યઃ
Gautama Buddha 7
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(૧.૧.૨૯) સ શાક્ય સહઃ સવાર્થર્ સદ્ધઃ શાૈદ્ધાેદિનશ્ચ સઃ
(૧.૧.૩૦) ગાૈતમશ્ચાકર્બ ધુશ્ચ માયાદેવીસતુશ્ચ સઃ
Brahma 29

(૧.૧.૩૧) બ્રહ્માત્મભૂઃ સરુજે્યષ્ઠઃ પરમેષ્ઠ િપતામહઃ
(૧.૧.૩૨) િહર યગભા લાેકેશઃ વયંભૂશ્ચતુરાનનઃ
(૧.૧.૩૩) ધાતા જયાેિનદુ્રર્િહણાે િવિર ચઃ કમલાસનઃ
(૧.૧.૩૪) સ્રષ્ટા પ્ર પ તવધા િવધાતા િવશ્વ ગ્વિધઃ
(૧.૧.૩૫) ના ભજન્મા ડજઃ પવૂા િનધનઃ કમલાેદ્ભવઃ
(૧.૧.૩૬) સદાન દાે ર ેમૂ તઃ સત્યકાે હંસવાહનઃ
Vishnu 46

(૧.૧.૩૭) િવ નાર્રાયણઃ કૃ ણાે વૈકુ ઠાે િવષ્ટરશ્રવાઃ
(૧.૧.૩૮) દામાેદરાે હૃષીકેશઃ કેશવાે માધવઃ વભૂઃ
(૧.૧.૩૯) દૈત્યાિરઃ પુ ડર કાક્ષાે ગાેિવ દાે ગ ડ વજઃ
(૧.૧.૪૦) પીતા બરાેઽચ્યુતઃ શાઙ્ર્ગી િવ વક્સનેાે જનાદર્નઃ
(૧.૧.૪૧) ઉપે દ્ર ઇ દ્રાવરજશ્ચક્રપા ણશ્ચતુભુર્જઃ
(૧.૧.૪૨) પદ્મનાભાે મધુિરપવુાર્સદેુવ સ્ત્રિવક્રમઃ
(૧.૧.૪૩) દેવક ન દનઃ શાૈિરઃ શ્રીપ તઃ પુ ષાેત્તમઃ
(૧.૧.૪૪) વનમાલી બ લ વંસી કંસારા તરધાેક્ષજઃ
(૧.૧.૪૫) િવશ્વ ભરઃ કૈટભ જ દ્વધુઃ શ્રીવ સલા છનઃ
(૧.૧.૪૬) પુરાણપુ ષાે યજ્ઞપુ ષાે નરકા તકઃ
(૧.૧.૪૭) જલશાયી િવશ્વ પાે મુકુ દાે મુરમદર્નઃ
Vasudeva: Krishna’s Father 2

(૧.૧.૪૮) વસદેુવાેઽસ્ય જનકઃ સ અેવાનકદુ દુ ભઃ
Balarama 17

(૧.૧.૪૯) બલભદ્રઃ પ્રલ બઘ્નાે બલદેવાેઽચ્યુતાગ્રજઃ
(૧.૧.૫૦) રેવતીરમણાે રામઃ કામપાલાે હલાયુધઃ
(૧.૧.૫૧) નીલા બરાે રાૈિહણેય તાલાઙ્કાે મુસલી હલી
(૧.૧.૫૨) સકંષર્ણઃ સીરપા ણઃ કા લ દ ભેદનાે બલઃ
Kamadeva: Eros 19

(૧.૧.૫૩) મદનાે મન્મથાે મારઃ પ્રદ્યુ ાે મીનકેતનઃ
(૧.૧.૫૪) કંદપા દપર્કાેઽનઙ્ગઃ કામઃ પ ચશરઃ મરઃ
(૧.૧.૫૫) શ બરાિરમર્ન સજઃ કુસમુષેુરન યજઃ
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(૧.૧.૫૬) પુ પધ વા ર તપ તમર્કર વજઆત્મભૂઃ
Five floral Arrows of Kamadeva

(૧.૧.૫૭) અરિવ દમશાેકં ચ ચૂતં ચ નવમ લકા
(૧.૧.૫૮) નીલાે પલં ચ પ ચૈતે પ ચબાણસ્ય સાયકાઃ
Five physical arrows of Kamadeva

(૧.૧.૫૯) ઉન્માદન તાપનશ્ચ શાષેણઃ ત ભન તથા
(૧.૧.૬૦) સમંાેહનશ્ચ કામશ્ચ પ ચ બાણાઃ પ્રક તતાઃ
Son of kamadeva 4

(૧.૧.૬૧) બ્રહ્મસિૂવશ્વકેતુઃ સ્યાદિન દ્ધ ઉષાપ તઃ
Laxmi 14

(૧.૧.૬૨) લ મીઃ પદ્માલયા પદ્મા કમલા શ્રીહર્િર પ્રયા
(૧.૧.૬૩) ઇ દરા લાેકમાતા મા ક્ષીરાેદતનયા રમા
(૧.૧.૬૪) ભાગર્વી લાેકજનની ક્ષીરસાગરક યકા
Krishna’s equipment: conch, discus, mace, sword,jewel

(૧.૧.૬૫) શઙ્ખાે લ મીપતેઃ પા ચજ યશ્ચકં્ર સદુશર્નઃ
(૧.૧.૬૬) કાૈમાેદક ગદા ખડ્ગાે ન દકઃ કાૈ તુભાે મ ણઃ
Krishna’s bow, mark, horses(4)

(૧.૧.૬૭) ચાપઃ શાઙ્ગ મુરારે તુ શ્રીવ સાે લા છનં તમ્
(૧.૧.૬૮) અશ્વાશ્ચ શબૈ્યસગુ્રીવમેઘપુ પબલાહકાઃ
Krishna’s charioteer, minister, younger brother

(૧.૧.૬૯) સાર થદાર્ કાે મ ત્રી હ્યુદ્ધવશ્ચાનુ ે ગદઃ
Garuda: Krishna’s vehicle 9

(૧.૧.૭૦) ગ ત્મા ગ ડ તાક્ષ્યા વનૈતેયઃ ખગેશ્વરઃ
(૧.૧.૭૧) નાગા તકાે િવ રથઃ સપુણર્ઃ પન્નગાશનઃ
Shiva 52

(૧.૧.૭૨) શ ભુર શઃ પશપુ તઃ શવઃ શલૂી મહેશ્વરઃ
(૧.૧.૭૩) ઈશ્વરઃ શવર્ ઈશાનઃ શકંરશ્ચ દ્રશખેરઃ
(૧.૧.૭૪) ભૂતેશઃ ખ ડપરશુ ગર શાે ગિરશાે ડઃ
(૧.૧.૭૫) ત્યુ જયઃ કૃ ત્તવાસાઃ િપનાક પ્રમથાિધપઃ
(૧.૧.૭૬) ઉગ્રઃ કપદ શ્રીક ઠઃ શ તક ઠઃ કપાલ ત્
(૧.૧.૭૭) વામદેવાે મહાદેવાે િવ પાક્ષ સ્ત્રલાેચનઃ
(૧.૧.૭૮) કૃશાનુરેતાઃ સવર્જ્ઞાે ધજૂર્િટન લલાેિહતઃ
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(૧.૧.૭૯) હરઃ મરહરાે ભગર્ ય બક સ્ત્રપુરા તકઃ
(૧.૧.૮૦) ગઙ્ગાધરાેઽ ધકિરપુઃ ક્રતુ વંસી ષ વજઃ
(૧.૧.૮૧) વ્યાેમકેશાે ભવાે ભીમઃ સ્થાણૂ દ્ર ઉમાપ તઃ
(૧.૧.૮૨) અિહબુર્ યાેઽષ્ટમૂ તશ્ચ ગ િરશ્ચ મહાનટઃ
Shiva’s braided hair, bow, attendants, divine mothers

(૧.૧.૮૩) કપદાઽસ્ય જટાજૂટઃ િપનાકાેઽજગવં ધનુઃ
(૧.૧.૮૪) પ્રમથાઃ સ્યુઃ પાિરષદા બ્રાહ્મીત્યાદ્યા તુ માતરઃ
Shiva’s powers/glory 3

(૧.૧.૮૫) િવભૂ તભૂર્ તરૈશ્વયર્મ ણમાિદકમષ્ટધા
Eight Yogic achievements granted by Shiva

(૧.૧.૮૬) અ ણમા મિહમા ચવૈ ગિરમા લ ઘમા તથા
(૧.૧.૮૭) પ્રા પ્તઃ પ્રાકા યમી શ વં વ શ વં ચાષ્ટ સદ્ધયઃ
Shiva’s wife Parvati 23

(૧.૧.૮૮) ઉમા કાત્યાયની ગાૈર કાલી હૈમવતીશ્વર
(૧.૧.૮૯) શવા ભવાની દ્રાણી શવાર્ણી સવર્મઙ્ગલા
(૧.૧.૯૦) અપણાર્ પાવર્તી દુગાર્ ડાની ચ ડકા બકા
(૧.૧.૯૧) આયાર્ દાક્ષાયણી ચવૈ ગિર મનેકાત્મ
(૧.૧.૯૨) કમર્માેટ તુ ચામુ ડા ચમર્મુ ડા તુ ચ ચકા
Shiva’s son Ganapati 8

(૧.૧.૯૩) િવનાયકાે િવઘ્નરાજદ્વમૈાતુરગણાિધપાઃ
(૧.૧.૯૪) અ યેકદ તહેર બલ બાેદરગ નનાઃ
Shiva’s son Kartikeya 17

(૧.૧.૯૫) કા તકેયાે મહાસનેઃ શરજન્મા ષડાનનઃ varકા ત્તકેયાે
(૧.૧.૯૬) પાવર્તીન દનઃ સ્ક દઃ સનેાનીર ગ્ ભૂગુર્હઃ
(૧.૧.૯૭) બાહુલેય તારક જ દ્વશાખઃ શ ખવાહનઃ
(૧.૧.૯૮) ષા માતુરઃ શ ક્તધરઃ કુમારઃ ક્રાૈ ચદારણઃ
Shiva’s vehicle: Nandi Bull 6

(૧.૧.૯૯) શ ◌ૃઙ્ગી ઙ્ગી િરિટ તુ ડી ન દકાે ન દકેશ્વરઃ
Indra 35

(૧.૧.૧૦૦) ઇ દ્રાે મ વાન્મઘવા બડાૈ ઃ પાકશાસનઃ
(૧.૧.૧૦૧) દ્ધશ્રવાઃ સનુાસીરઃ પુ હૂતઃ પુર દરઃ
(૧.૧.૧૦૨) જ લખષર્ભઃ શક્રઃ શતમ યુિદવ પ તઃ
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(૧.૧.૧૦૩) સતુ્રામા ગાતે્ર ભદ્વ વાસવાે ત્રહા ષા
(૧.૧.૧૦૪) વા તાે પ તઃ સરુપ તબર્લારા તઃ શચીપ તઃ
(૧.૧.૧૦૫) જ ભભેદ હિરહયઃ વારા નમુ ચસદૂનઃ
(૧.૧.૧૦૬) સકં્ર દનાે દુ યવન તુરાષા મેઘવાહનઃ
(૧.૧.૧૦૭) આખ ડલઃ સહસ્રાક્ષ ઋભુક્ષા તસ્ય તુ પ્રયા
Indra’s wife Shachi 3, city 1

(૧.૧.૧૦૮) પુલાેમ શચી દ્રાણી નગર વમરાવતી
Indra’s horse, charioteer, son, garden, palace, son(2)

(૧.૧.૧૦૯) હય ઉચ્ચૈઃશ્રવા સતૂાે માત લનર્ દનં વનમ્
(૧.૧.૧૧૦) સ્યા પ્રાસાદાે વજૈય તાે જય તઃ પાકશાસિનઃ
Indra’s vehicle: elephant (4), thunderbolt (10)

(૧.૧.૧૧૧) અૈરાવતાેઽભ્રમાતઙ્ગૈરાવણાઽભ્રમવુ લભાઃ
(૧.૧.૧૧૨) હ્ર ાિદની વજ્રમસ્ત્રી સ્યાત્ કુ લશં ભદુરં પિવઃ
(૧.૧.૧૧૩) શતકાેિટઃ વ ઃ શ બાે દ ભાે લરશિનદ્વર્યાેઃ
Airplane (2), divine sages, council (2), nectar (3)

(૧.૧.૧૧૪) વ્યાેમયાનં િવમાનાેઽસ્ત્રી નારદાદ્યાઃ સરુષર્યઃ
(૧.૧.૧૧૫) સ્યાત્ સધુમાર્ દેવસભા પીયષૂમ તં સધુા
Divine river: Milky way (4), Golden mountain Meru (5)

(૧.૧.૧૧૬) મ દાિકની િવયદ્ગઙ્ગા વણર્દ સરુદ ઘકા
(૧.૧.૧૧૭) મે ઃ સમુે હમાદ્ર રત્નસાનુઃ સરુાલયઃ
Five divine trees

(૧.૧.૧૧૮) પ ચૈતે દેવતરવાે મ દારઃ પાિર તકઃ
(૧.૧.૧૧૯) સ તાનઃ ક પ ક્ષશ્ચ પું સ વા હિરચ દનમ્
Sanatkumara (2), divine doctors: ashvins (6), nymphs (2)

(૧.૧.૧૨૦) સન કુમારાે વૈધાત્રઃ વવદ્યાવ શ્વનીસતુાૈ
(૧.૧.૧૨૧) નાસત્યાવ શ્વનાૈ દસ્રાવા શ્વનેયાૈ ચ તાવુભાૈ
(૧.૧.૧૨૨) સ્ત્રયાં બહુ વ સરસઃ વવ યા ઉવર્શીમખુાઃ
Divine musicians (2), Fire (34), Marine fire (3)

(૧.૧.૧૨૩) હાહા હૂહૂશ્ચવૈમાદ્યા ગ ધવાર્ સ્ત્રિદવાૈકસામ્
(૧.૧.૧૨૪) અ ગ્ વશ્વાનરાે વિહ્નવ તહાતે્રાે ધન જયઃ
(૧.૧.૧૨૫) કૃપીટયાેિન વર્લનાે તવેદા તનનૂપાત્
(૧.૧.૧૨૬) બિહઃ શુ મા કૃ ણવત્માર્ શાે ચ કેશ ઉષબુર્ધઃ
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(૧.૧.૧૨૭) આશ્રયાશાે હદ્ભાનુઃ કૃશાનુઃ પાવકાેઽનલઃ
(૧.૧.૧૨૮) રાેિહતાશ્વાે વાયુસખઃ શખાવાનાશશુકુ્ષ ણઃ
(૧.૧.૧૨૯) િહર યરેતા હુતભુગ્ દહનાે હવ્યવાહનઃ
(૧.૧.૧૩૦) સપ્તા ચદર્મનુાઃ શકુ્ર શ્ચત્રભાનુિવભાવસઃુ
(૧.૧.૧૩૧) શુ ચર પત્તમાવૈર્ તુ વાડવાે વડવાનલઃ
Flame (5), Spark (2), Burn (2)

(૧.૧.૧૩૨) વહે્નદ્વર્યાે વાર્લક લાવ ચહ તઃ શખા સ્ત્રયામ્
(૧.૧.૧૩૩) િત્રષુ સુ્ફ લઙ્ગાેઽ ગ્ કણઃ સતંાપઃ સં વરઃ સમાૈ
Meteor (1), Ash (5), Forest fire (3)

(૧.૧.૧૩૪) ઉલ્કા સ્યાન્ િનગર્ત વાલા ભૂ તભર્ સતભ મની
(૧.૧.૧૩૫) ક્ષારાે રક્ષા ચ દાવ તુ દવાે વનહુતાશનઃ
Yama: god of death (14)

(૧.૧.૧૩૬) ધમર્રાજઃ િપ પ તઃ સમવત પરેતરાટ્
(૧.૧.૧૩૭) કૃતા તાે યમનુાભ્રાતા શમનાે યમરાડ્ યમઃ
(૧.૧.૧૩૮) કાલાે દ ડધરઃ શ્રાદ્ધદેવાે વવૈ વતાેઽ તકઃ
(૧.૧.૧૩૯) રાક્ષસઃ કાેણપઃ ક્રવ્યાત્ ક્રવ્યાદાેઽસ્રપઆશરઃ
Giant, demon (15)

(૧.૧.૧૪૦) રાિત્ર ચરાે રાિત્રચરઃ કબુર્રાે િનકષાત્મજઃ
(૧.૧.૧૪૧) યાતુધાનઃ પુ યજનાે નૈરતૃાે યાતુરક્ષસી
Varuna: god of the sea (5)

(૧.૧.૧૪૨) પ્રચેતા વ ણઃ પાશી યાદસાંપ તર પ તઃ
Vayu: (god of the) wind (20)

(૧.૧.૧૪૩) શ્વસનઃ પશર્નાે વાયુમાર્તિરશ્વા સદાગ તઃ
(૧.૧.૧૪૪) ષદશ્વાે ગ ધવહાે ગ ધવાહાઽિનલાઽઽશગુાઃ
(૧.૧.૧૪૫) સમીરમા તમ જગ પ્રાણસમીરણાઃ
(૧.૧.૧૪૬) નભ વદ્વાતપવનપવમાનપ્રભ જનાઃ
Whirlwind, storm

(૧.૧.૧૪૭) પ્રક પનાે મહાવાતાે ઝ ઝાવાતઃ સ ષ્ટકઃ
Five bodily winds in Ayurvedic classification, speed (5)

(૧.૧.૧૪૮) પ્રાણાેઽપાનઃ સમાનશ્ચાેદાનવ્યાનાૈ ચ વાયવઃ
(૧.૧.૧૪૯) શર રસ્થા ઇમે રંહ તરસી તુ રયઃ સ્યદઃ
(૧.૧.૧૫૦) જવાેઽથ શીઘં્ર વિરતં લઘુ ક્ષપ્રમરં દુ્રતમ્
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Quickly (11)

(૧.૧.૧૫૧) સ વરં ચપલં તૂણર્મિવલ બતમાશુ ચ
Eternal (9), Excessive (14)

(૧.૧.૧૫૨) સતતેઽનારતાઽશ્રા તસતંતાિવરતાિનશમ્
(૧.૧.૧૫૩) િનત્યાઽનવરતાઽજસ્રમ યથાઽ તશયાે ભરઃ
(૧.૧.૧૫૪) અ તવેલ શાઽત્યથાર્ઽ તમાત્રાેદ્ગાઢિનભર્રમ્
(૧.૧.૧૫૫) તીવ્રૈકા તિનતા તાિન ગાઢબાઢદૃઢાિન ચ
(૧.૧.૧૫૬) ક્લીબે શીઘ્રાદ્યસ વે સ્યાત્ િત્ર વષેાં સ વગા મ યત્
Kubera: god of wealth (17)

(૧.૧.૧૫૭) કુબેર ય બકસખાે યક્ષરાડ્ ગુહ્યકેશ્વરઃ
(૧.૧.૧૫૮) મનુ યધમાર્ ધનદાે રાજરા ે ધનાિધપઃ
(૧.૧.૧૫૯) િકન્નરેશાે વૈશ્રવણઃ પાૈલ ત્યાે નરવાહનઃ
(૧.૧.૧૬૦) યક્ષૈકિપઙ્ગૈલિવલશ્રીદપુ યજનેશ્વરાઃ
Kubera’s garden, son, place, city, attendants (4)

(૧.૧.૧૬૧) અસ્યાેદ્યાનં ચતૈ્રરથં પતુ્ર તુ નલકૂબરઃ
(૧.૧.૧૬૨) કૈલાસઃ સ્થાનમલકા પૂિવમાનં તુ પુ પકમ્
(૧.૧.૧૬૩) સ્યાત્ િકન્નરઃ િક પુ ષ તુરઙ્ગવદનાે મયુઃ
Treasure (2), the list of nine treasures is below:

(૧.૧.૧૬૪) િનિધનાર્શવેિધભદાઃ પદ્મશઙ્ખાઽઽદયાે િનધેઃ mark ઇ ત વગર્વગર્ઃ ॥
(૧.૧.૧૬૫) મહાપદ્મશ્ચ પદ્મશ્ચ શઙ્ખાે મકરકચ્છપાૈ
(૧.૧.૧૬૬) મુકુ દકુ દનીલાશ્ચ ખવર્શ્ચ િનધયાે નવ

વ્યાેમવગર્ઃ।

Sky or atmosphere (26)

(૧.૨.૧૬૭) દ્યાેિદવાૈ દ્વે સ્ત્રયામભ્રં વ્યાેમ પુ કરમ બરમ્ mark અથ વ્યાેમવગર્ઃ ।
(૧.૨.૧૬૮) નભાેઽ તિરકં્ષ ગગનમન તં સરુવત્મર્ ખમ્
(૧.૨.૧૬૯) િવયદ્ િવ પદં વા તુ પુંસ્યાકાશિવહાયસી
(૧.૨.૧૭૦) િવહાસયાેઽિપ નાકાેઽિપ દ્યુરિપ સ્યાત્ તદવ્યયમ્
(૧.૨.૧૭૧) તારાપથાેઽ તિરકં્ષ ચ મેઘા વા ચ મહા બલમ્
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(૧.૨.૧૭૨) િવહાયાઃ શકુને પું સ ગગને પુનંપુંસકમ્ mark ઇ ત વ્યાેમવગર્ઃ ॥

િદગ્વગર્ઃ।

Directions or quarters (5), four directions or quarters,belonging to a direction

(૧.૩.૧૭૩) િદશ તુ કકુભઃ કાષ્ઠા આશાશ્ચ હિરતશ્ચ તાઃ mark અથ િદગ્વગર્ઃ ।
(૧.૩.૧૭૪) પ્રાચ્યવાચીપ્રતીચ્ય તાઃ પવૂર્દ ક્ષણપ શ્ચમાઃ
(૧.૩.૧૭૫) ઉત્તરાિદગુદ ચી સ્યાિદ્દ યં તુ િત્રષુ િદગ્ભવે
Belonging to respective direction or quarter

(૧.૩.૧૭૬) અવાગ્ભવમવાચીનમુદ ચીચીનમુદગ્ભવમ્
(૧.૩.૧૭૭) પ્રત્યગ્ભવં પ્રતીચીનં પ્રાચીનં પ્રાગ્ભવં િત્રષુ
Respective lords of the eight directions

(૧.૩.૧૭૮) ઇ દ્રાે વિહ્નઃ િપ પ તનરતૃાે વ ણાે મ ત્
(૧.૩.૧૭૯) કુબેર ઈશઃ પતયઃ પવૂાર્ઽઽદ નાં િદશાં ક્રમાત્
Respective planets associated to the eight directions

(૧.૩.૧૮૦) રિવઃ શકુ્રાે મહીસનૂુઃ વભાર્નુભાર્નુ ે િવધુઃ
(૧.૩.૧૮૧) બુધાે હ પ તશ્ચે ત િદશાં ચવૈ તથા ગ્રહાઃ
Respective elephants associated to the eight directions

(૧.૩.૧૮૨) અૈરાવતઃ પુ ડર કાે વામનઃ કુમુદાેઽ જનઃ
(૧.૩.૧૮૩) પુ પદ તઃ સાવર્ભાૈમઃ સપુ્રતીકશ્ચ િદગ્ગ ઃ
Respective wives of the elephants

(૧.૩.૧૮૪) કિર યાેઽભ્રમુકિપલાિપઙ્ગલાઽનપુમાઃ ક્રમાત્
(૧.૩.૧૮૫) તામ્રકણ શભુ્રદ તી ચાઽઙ્ગના ચાઽ જનાવતી
Sector between directions (2), Inner space (2), Horizon (2)

(૧.૩.૧૮૬) ક્લીબાઽવ્યયં વપિદશં િદશાેમર્ યે િવિદક્ સ્ત્રયામ્
(૧.૩.૧૮૭) અ ય તરં વ તરાલં ચક્રવાલં તુ મ ડલમ્
Cloud (15), line of clouds (2),Belonging to clouds

(૧.૩.૧૮૮) અભ્રં મેઘાે વાિરવાહઃ તનિયત્નુબર્લાહકઃ
(૧.૩.૧૮૯) ધારાધરાે જલધર તિડ વાન્ વાિરદાેઽ બુ ત્
(૧.૩.૧૯૦) ઘન મૂતમુિદરજલમુગ્ધૂમયાનેયઃ
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(૧.૩.૧૯૧) કાદ બની મેઘમાલા િત્રષુ મેઘભવેઽ ભ્રયમ્
Thundering (3), Lightening (10), Thunderclap (2), Lightening flash (2)

(૧.૩.૧૯૨) તિનતં ગ જતં મેઘિનઘાષે ર સતાઽિદ ચ
(૧.૩.૧૯૩) શ પા શતહ્ર દાહ્ર ાિદ યૈરાવત્યઃ ક્ષણપ્રભા
(૧.૩.૧૯૪) તિડ સાૈદામની િવદ્યુચ્ચ ચલા ચપલા અિપ varસાૈદા મની
(૧.૩.૧૯૫) સૂ્ફજર્થવુર્જ્રિનઘાષાે મેઘજ્યાે તિરરંમદઃ
Rainbow (3),

(૧.૩.૧૯૬) ઇ દ્રાયુધં શક્રધનુ તદેવ ઋજુરાેિહતમ્
Rain (2), Drought (2), Continuous rain (2), Droplets

(૧.૩.૧૯૭) ષ્ટવષ ત દ્વઘાતેઽવગ્રાહાઽવગ્રહાૈ સમાૈ
(૧.૩.૧૯૮) ધારાસ પાત આસારઃ શીકરાે બુકણાઃ તાઃ
Hail (2), Cloudy day

(૧.૩.૧૯૯) વષાપલ તુ કરકા મેઘચ્છન્નેઽિહ્ન દુિદનમ્
Covering (8)

(૧.૩.૨૦૦) અ તધાર્ વ્યવધા પું સ વ તિધરપવારણમ્
(૧.૩.૨૦૧) અિપધાન તરાેધાનિપધાનાઽઽચ્છાદનાિન ચ
Moon (20)

(૧.૩.૨૦૨) િહમાંશશુ્ચ દ્રમાશ્ચ દ્ર ઇ દુઃ કુમુદબા ધવઃ
(૧.૩.૨૦૩) િવધુઃ સધુાંશઃુ શભુ્રાંશરુાષેધીશાે િનશાપ તઃ
(૧.૩.૨૦૪) અ ે જૈવા કઃ સાેમાે ગ્લાૈ ર્ગાઙ્કઃ કલાિનિધઃ
(૧.૩.૨૦૫) દ્વજરાજઃ શશધરાે નક્ષત્રેશઃ ક્ષપાકરઃ
Moon’s sixteenth part, Full moon (2)

(૧.૩.૨૦૬) કલા તુ ષાેડશાે ભાગાે બ બાેઽસ્ત્રી મ ડલં િત્રષુ
Piece, part (4), Half

(૧.૩.૨૦૭) ભત્તં શકલખ ડે વા પુંસ્યધાઽધ સમશકે
Moonlight (3), Purity or brightness (2)

(૧.૩.૨૦૮) ચ દ્રકા કાૈમુદ જ્યાે ના પ્રસાદ તુ પ્રસન્નતા
Mark or spot (6)

(૧.૩.૨૦૯) કલઙ્કાઙ્કાૈ લા છનં ચ ચહં્ન લ મ ચ લક્ષણમ્
Exquisite beauty, Splendour (4)

(૧.૩.૨૧૦) સષુમા પરમા શાેભા શાેભા કા તદ્યુર્ ત છિવઃ
Snow or frost (7), Snowdrift, accumulated snow (2)
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(૧.૩.૨૧૧) અવ યાય તુ નીહાર તષુાર તુિહનં િહમમ્
(૧.૩.૨૧૨) પ્રાલેયં મિહકા ચાઽથ િહમાની િહમસહં તઃ
Coldness, Cold (7)

(૧.૩.૨૧૩) શીતં ગુણે તદ્વદથાર્ઃ સષુીમઃ શ શરાે જડઃ
(૧.૩.૨૧૪) તષુારઃ શીતલઃ શીતાે િહમઃ સપ્તાઽ ય લઙ્ગકાઃ
Dhruva (2), Agastya (3), Agastya’s wife (also star names)

(૧.૩.૨૧૫) ધ્રવુ આૈત્તાનપાિદઃ સ્યાત્ અગ ત્યઃ કુ ભસ ભવઃ
(૧.૩.૨૧૬) મતૈ્રાવ ણરસ્યવૈ લાપેામુદ્રા સધ મણી
Star or asterism (6), Names of the 27 constellations and their parts

(૧.૩.૨૧૭) નક્ષત્ર કં્ષ ભં તારા તારકાઽ યુડુ વા સ્ત્રયામ્
(૧.૩.૨૧૮) દાક્ષાિય યાેઽ શ્વનીત્યાિદતારા અશ્વયુગ શ્વની
(૧.૩.૨૧૯) રાધાિવશાખા પુ યે તુ સ ય ત યાૈ શ્રિવષ્ઠયા
(૧.૩.૨૨૦) સમા ધિનષ્ઠાઃ સ્યુઃ પ્રાેષ્ઠપદા ભાદ્રપદાઃ સ્ત્રયઃ
(૧.૩.૨૨૧) ગશીષ ગ શર ત મન્નવેાઽઽગ્રહાયણી
(૧.૩.૨૨૨) ઇ વલા ત ચ્છરાેદેશે તારકા િનવસ ત યાઃ
Planet Jupiter (9)

(૧.૩.૨૨૩) હ પ તઃ સરુાચાયા ગી પ તિધષણાે ગુ ઃ
(૧.૩.૨૨૪) વઆઙ્ ગરસાે વાચ પ ત શ્ચત્ર શખ ડજઃ
Planet Venus (6)

(૧.૩.૨૨૫) શકુ્રાે દૈત્યગુ ઃ કાવ્ય ઉશના ભાગર્વઃ કિવઃ
Planet Mars (5), Planet Mercury (3)

(૧.૩.૨૨૬) અઙ્ગારકઃ કુ ે ભાૈમાે લાેિહતાઙ્ગાે મહીસતુઃ
(૧.૩.૨૨૭) રાૈિહણેયાે બુધઃ સાૈ યઃ સમાૈ સાૈિરશનૈશ્ચરાૈ
Rahu or the ascending node (5)

(૧.૩.૨૨૮) તમ તુ રાહુઃ વભાર્નુઃ સિહકેયાે િવધુ તુદઃ
Ursa major

(૧.૩.૨૨૯) સપ્તષર્યાે મર ચ્યિત્રમખુા શ્ચત્ર શખ ડનઃ
Rising of the Zodiac signs(Lagna), The zodiac

(૧.૩.૨૩૦) રાશીનામુદયાે લગ્ ં તે તુ મષે ષાદયઃ
Sun (54)

(૧.૩.૨૩૧) સરૂસયૂાર્યર્માિદત્યદ્વાદશાત્મિદવાકરાઃ
(૧.૩.૨૩૨) ભાસ્કરાહસ્કરબ્રધ્નપ્રભાકરિવભાકરાઃ
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(૧.૩.૨૩૩) ભા વ દ્વવ વ સપ્તાશ્વહિરદશ્વાે ણર મયઃ
(૧.૩.૨૩૪) િવકતર્નાકર્માતર્ ડ મિહરા ણપષૂણઃ
(૧.૩.૨૩૫) દ્યુમ ણ તર ણ મત્ર શ્ચત્રભાનુિવરાેચનઃ
(૧.૩.૨૩૬) િવભાવસગુ્રર્હપ તિ વષાપં તરહપર્ તઃ
(૧.૩.૨૩૭) ભાનુહસઃ સહસ્રાંશુ તપનઃ સિવતા રિવઃ
(૧.૩.૨૩૮) પદ્માક્ષ તજેસાંરા શ છાયાનાથ ત મસ્રહા
(૧.૩.૨૩૯) કમર્સાક્ષી જગચ્ચ લાકબ ધુસ્ત્રયીતનુઃ
(૧.૩.૨૪૦) પ્રદ્યાેતનાે િદનમ ણઃ ખદ્યાેતાે લાેકબા ધવઃ
(૧.૩.૨૪૧) ઇનાે ભગાે ધામિનિધશ્ચાંઽશમુાલ્ય જનીપ તઃ
Sun’s three attendants, Sun’s son (5), Halo (4)

(૧.૩.૨૪૨) માઠરઃ િપઙ્ગલાે દ ડશ્ચ ડાંશાેઃ પાિરપાશ્વર્કાઃ
(૧.૩.૨૪૩) સરૂસતૂાેઽ ણાેઽનૂ ઃ કા યિપગર્ ડાગ્રજઃ
(૧.૩.૨૪૪) પિરવષે તપુિરિધ પસયૂર્કમ ડલે
Ray (11), Light or brightness (11), Sunlight (3)

(૧.૩.૨૪૫) િકરણાેસ્રમયખૂાંશગુભ તઘ્ ણર મયઃ
(૧.૩.૨૪૬) ભાનુઃ કરાે મર ચઃ સ્ત્રીપુંસયાેદ િધ તઃ સ્ત્રયામ્
(૧.૩.૨૪૭) સ્યુઃ પ્રભા ગ્રુ ચિ વડ્ભાભા છિવદ્યુ તદ પ્તયઃ
(૧.૩.૨૪૮) રાે ચઃ શાે ચ ભે ક્લીબે પ્રકાશાે દ્યાેત આતપઃ
Lukewarm (4), Very hot (4), Mirage (2)

(૧.૩.૨૪૯) કાે ણં કવાે ણં મ દાે ણં કદુ ણં િત્રષુ તદ્વ ત
(૧.૩.૨૫૦) તગ્મં તી ણં ખરં તદ્વ ગ ણા મર ચકા mark ઇ ત િદગ્વગર્ઃ ॥

કાલવગર્ઃ।

Time (4), First (lunar calendar) day (2), Lunar day

(૧.૪.૨૫૧) કાલાે િદષ્ટાેઽ યનેહાિપ સમયાેઽ યથ પક્ષ તઃ mark અથ કાલવગર્ઃ
Day (5), Morning (9), Evening (4)

(૧.૪.૨૫૨) પ્ર તપદ્ દ્વે ઇમે સ્ત્રી વે તદાઽઽદ્યા તથયાે દ્વયાેઃ
(૧.૪.૨૫૩) ઘસ્રાે િદનાઽહની વા તુ ક્લીબે િદવસવાસરાૈ
(૧.૪.૨૫૪) પ્રત્યૂષાેઽહમુર્ખં કલ્યમષુઃપ્રત્યુષસી અિપ
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(૧.૪.૨૫૫) વ્યુષં્ટ િવભાતં દ્વે ક્લીબે પું સ ગાેસગર્ ઇ યતે
(૧.૪.૨૫૬) પ્રભાતં ચ િદના તે તુ સાયં સં યા િપ પ્રસઃૂ
Three parts of the day, Night (12)

(૧.૪.૨૫૭) પ્રાહ્ણાપરાહ્ણમ યાહ્ના સ્ત્રસં યમથ શવર્ર
(૧.૪.૨૫૮) િનશા િનશી થની રાિત્ર સ્ત્રયામા ક્ષણદા ક્ષપા
(૧.૪.૨૫૯) િવભાવર તમ વ યાૈ રજની યા મની તમી
Dark night, Moonlit night

(૧.૪.૨૬૦) ત મસ્રા તામસી રાિત્રજ્યા ની ચ દ્રકયાઽ વતા
Night together with adjoining days

(૧.૪.૨૬૧) આગા મવતર્માનાહર્યુક્તાયાં િન શ પ ક્ષણી
Collection of nights, Late evening (2)

(૧.૪.૨૬૨) ગણરાત્રં િનશા બહ્વ્યઃ પ્રદાષેાે રજનીમખુમ્
Midnight (2), A period of 3 hours (2)

(૧.૪.૨૬૩) અધર્રાત્રિનશીથાૈ દ્વાૈ દ્વાૈ યામપ્રહરાૈ સમાૈ
Join of fortnights, Last days of fortnights (20)

(૧.૪.૨૬૪) સ પવર્સિંધઃ પ્ર તપ પ ચદ યાેયર્દ તરમ્
Full moon day (2)

(૧.૪.૨૬૫) પક્ષા તાૈ પ ચદ યાૈ દ્વે પૂણર્માસી તુ પાૈ ણમા varપાૈ ણમાસી
Night of the almost full moon, Night of the really full moon

(૧.૪.૨૬૬) કલાહીને સાઽનુમ તઃ પૂણ રાકા િનશાકરે
New moon day (4)

(૧.૪.૨૬૭) અમાવાસ્યા વમાવસ્યા દશર્ઃ સયૂ દુસગંમઃ
Night mostly wihout moon, Night without any moon

(૧.૪.૨૬૮) સા દષૃ્ટે દુઃ સનીવાલી સા નષ્ટે દુકલા કુહૂઃ
Eclipse, Eclipsed Sun or Moon

(૧.૪.૨૬૯) ઉપરાગાે ગ્રહાે રાહુગ્ર તે વ દાૈ ચ પૂ ણ ચ
(૧.૪.૨૭૦) સાપે લવાપેરક્તાૈ દ્વાૈ અગ્ યુ પાત ઉપાિહતઃ
Sun and Moon

(૧.૪.૨૭૧) અેકયાે યા પુ પવ તાૈ િદવાકરિનશાકરાૈ
Nimesha: Time needed for flickering of an eye

18 Nimesha = Kashtha, 30 Kashtha = Kala

(૧.૪.૨૭૨) અષ્ટાદશ િનમષેા તુ કાષ્ઠા િત્રશત્ તુ તાઃ કલા
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30 Kala = Kshana, 12 Kshana = Muhurta

(૧.૪.૨૭૩) તા તુ િત્રશત્ ક્ષણ તે તુ મુહૂતા દ્વાદશાઽ સ્ત્રયામ્
30 Muhurta = (Full) day (24 Hours), 15 Days = PakSha (fortnight)

(૧.૪.૨૭૪) તે તુ િત્રશદહાેરાત્રઃ પક્ષ તે દશપ ચ ચ
First and second fortnight, 2 fortnights = (Lunar) Month

(૧.૪.૨૭૫) પક્ષાૈ પવૂાર્ઽપરાૈ શકુ્લકૃ ણાૈ માસ તુ તાવુભાૈ
Two months = Ritu (season), 3 Ritus = Ayana (Semester)

(૧.૪.૨૭૬) દ્વાૈ દ્વાૈ માગાર્િદમાસાૈ સ્યાદતૃુ તૈરયનં િત્ર ભઃ
2 Ayana = Year, Equinox

(૧.૪.૨૭૭) અયને દ્વે ગ ત દગ્દ ક્ષણાઽકર્સ્ય વ સરઃ
(૧.૪.૨૭૮) સમરાિત્રિદવે કાલે િવષવુ દ્વષવું ચ તત્
Constellation names determine names for Full moon days and their months

For example, Pushya constellation names Paushi full moon night and Pausha month.

(૧.૪.૨૭૯) પુ પયુક્તા પાૈણર્માસી પાષૈી માસે તુ યત્ર સા
(૧.૪.૨૮૦) ના ા સ પાષૈાે માઘાઽઽદ્યાશ્ચવૈમેકાદશાઽપરે
Margashirsha (9 th month) (4), Pausha (10 th) (3)

(૧.૪.૨૮૧) માગર્શીષ સહા માગર્ આગ્રહાય ણકશ્ચ સઃ
(૧.૪.૨૮૨) પાષૈે તષૈસહસ્યાૈ દ્વાૈ તપા માઘેઽથ ફા ગનુે
Magha (11 th) (2) Falguna (12 th) (3), Chaitra (1 st ) (3)

(૧.૪.૨૮૩) સ્યાત્તપસ્યઃ ફા ગુિનકઃ સ્યાચ્ચતૈ્રે ચૈિત્રકાે મધુઃ
Vaishakh (2 nd ) (3), Jyeshtha (3 rd ) (2)

(૧.૪.૨૮૪) વૈશાખે માધવાે રાધાે જ્યેષે્ઠ શકુ્રઃ શુ ચ વયમ્
Ashadha (4 th) (2), Shravana (5 th) (3)

(૧.૪.૨૮૫) આષાઢે શ્રાવણે તુ સ્યાન્નભાઃ શ્રાવ ણકશ્ચ સઃ
Bhadrapada (6 th) (4), Ashvin (7 th) (3)

(૧.૪.૨૮૬) સ્યનુર્ભસ્યપ્રાૈષ્ઠપદભાદ્રભાદ્રપદાઃ સમાઃ
(૧.૪.૨૮૭) સ્યાદા શ્વન ઇષાેઽ યાશ્વયુ ેઽિપ સ્યાત્તુ કા તકે varકા ત્તકે
Kartika (8 th) (4), Fall (Months 9-10), Winter (Months 11-12)

(૧.૪.૨૮૮) બાહુલાે કા તિકકાે હેમ તઃ શ શરાેઽ સ્ત્રયામ્
Spring (Months 1-2) (3), Summer (Months 3-4) (7)

(૧.૪.૨૮૯) વસ તે પુ પસમયઃ સરુ ભગ્ર મ ઊ મકઃ
(૧.૪.૨૯૦) િનદાઘ ઉ ણાપેગમ ઉ ણ ઊ માગમ તપઃ
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Monsoon (Months 5-6) (2), Autumn (Months 7-8)

(૧.૪.૨૯૧) સ્ત્રયાં પ્રા ટ્ સ્ત્રયાં ભૂ વષાર્ અથ શરિ સ્ત્રયામ્
Season, Year (6)

(૧.૪.૨૯૨) ષડમી ઋતવઃ પું સ માગાર્દ નાં યુગૈઃ ક્રમાત્
(૧.૪.૨૯૩) સવં સરાે વ સરાેઽ દાે હાયનાેઽસ્ત્રી શર સમાઃ
Human Month = Ancestral day, Human year = Divine day

(૧.૪.૨૯૪) માસને સ્યાદહાેરાત્રઃ પતૈ્રાે વષણ દૈવતઃ
Human Yuga quartet = Divine Yuga, Divine 2000 Yuga = Brahma’s day = Human kalpa

(૧.૪.૨૯૫) દૈવે યુગસહસ્રે દ્વે બ્રાહ્મઃ ક પાૈ તુ તાૈ ણામ્
Manvantara = 71 Divine yuga

(૧.૪.૨૯૬) મ વ તરં તુ િદવ્યાનાં યુગાનામેકસપ્ત તઃ
Destruction of world (between epochs) (5)

(૧.૪.૨૯૭) સવંતર્ઃ પ્રલયઃ ક પઃ ક્ષયઃ ક પા ત ઇત્યિપ
Sin (12), Virtue or merit (5)

(૧.૪.૨૯૮) અસ્ત્રી પઙં્ક પુમા પા મા પાપં િક બષક મષમ્
(૧.૪.૨૯૯) કલષું જનનૈાેઽઘમંહાે દુિરતદુ કૃતમ્
(૧.૪.૩૦૦) સ્યાદ્ધમર્મ સ્ત્રયાં પુ યશ્રેયસી સકૃુતં ષઃ
Joy or happiness (12), Prosperity, blessing (12)

(૧.૪.૩૦૧) મુ પ્રી તઃ પ્રમદાે હષર્ઃ પ્રમાેદાઽઽમાેદસ મદાઃ
(૧.૪.૩૦૨) સ્યાદાન દથુરાન દઃ શમર્શાતસખુાિન ચ
(૧.૪.૩૦૩) શ્વઃશ્રેયસં શવં ભદં્ર કલ્યાણં મઙ્ગલં શભુમ્
(૧.૪.૩૦૪) ભાવુકં ભિવકં ભવં્ય કુશલં ક્ષેમમ સ્ત્રયામ્
(૧.૪.૩૦૫) શ તં ચાઽથ િત્રષુ દ્રવ્યે પાપં પુ યં સખુાિદ ચ
Excellent! (5), Good luck

(૧.૪.૩૦૬) મત લકા મચ ચકા પ્રકા ડમુદ્ધત લ ૈ
(૧.૪.૩૦૭) પ્રશ તવાચકા યમૂ યયઃ શભુાઽઽવહાે િવિધઃ
Destiny or luck (6), Cause (3), Root cause

(૧.૪.૩૦૮) દૈવં િદષં્ટ ભાગધેયં ભાગ્યં સ્ત્રી િનય તિવિધઃ
(૧.૪.૩૦૯) હેતનુાર્ કારણં બીજં િનદાનં વાિદકારણમ્
Soul (3), State (of body etc.), Three Qualities (of all things)

(૧.૪.૩૧૦) ક્ષતે્રજ્ઞઆત્મા પુ ષઃ પ્રધાનં પ્રકૃ તઃ સ્ત્રયામ્
(૧.૪.૩૧૧) િવશષેઃ કા લકાેઽવસ્થા ગુણાઃ સ વં રજ તમઃ
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Birth (6), Living being (6)

(૧.૪.૩૧૨) જનજુર્નનજન્માિન જિન પ ત્ત દ્ભવઃ
(૧.૪.૩૧૩) પ્રાણી તુ ચેતનાે જન્મી જ તજુ યુશર િરણઃ
Kind or type (3), Individuality, Mind (7)

(૧.૪.૩૧૪) ત ર્તં ચ સામા યં વ્ય ક્ત તુ થગાત્મતા
(૧.૪.૩૧૫) ચત્તં તુ ચેતાે હૃદયં વા તં હૃન્માનસં મનઃ mark ઇ ત કાલવગર્ઃ ॥

ધીવગર્ઃ।

Comprehension, intellect (14)

(૧.૫.૩૧૬) બુ દ્ધમર્નીષા િધષણા ધીઃ પ્રજ્ઞા શમેષુી મ તઃ mark અથ ધીવગર્ઃ ।
(૧.૫.૩૧૭) પ્રેક્ષાપેલ ધ શ્ચ સિંવ પ્ર તપજ્જ્ઞ પ્તચેતનાઃ
Retentive intellect (1), Volition (1), Attention (3)

(૧.૫.૩૧૮) ધીધાર્રણાવતી મેધા સકં પઃ કમર્ માનસમ્
(૧.૫.૩૧૯) અવધાનં સમાધાનં પ્ર ણધાનં તથવૈ ચ
Awareness (2), Reflection (3), Reasoning (3), Doubt (4)

(૧.૫.૩૨૦) ચત્તાભાેગાે મનસ્કારશ્ચચાર્ સખં્યા િવચારણા
(૧.૫.૩૨૧) િવમશા ભાવના ચવૈ વાસના ચ િનગદ્યતે
(૧.૫.૩૨૨) અ યાહાર તકર્ ઊહાે િવ ચિક સા તુ સશંયઃ
(૧.૫.૩૨૩) સદેંહદ્વાપરાૈ ચાથ સમાૈ િનણર્યિનશ્ચયાૈ
Heresy or atheism (2), Malice (2), Conclusion or theorem (2), Delusion (3)

(૧.૫.૩૨૪) મ યાદૃ ષ્ટનાર્ તકતા વ્યાપાદાે દ્રાેહ ચ તનમ્
(૧.૫.૩૨૫) સમાૈ સદ્ધા તરાદ્ધા તાૈ ભ્રા ત મ યામ તભ્રર્મઃ
Agreement (10)

(૧.૫.૩૨૬) સિંવદાગૂઃ પ્ર તજ્ઞાનં િનયમાશ્રવસશં્રવાઃ
(૧.૫.૩૨૭) અઙ્ગીકારા યપુગમપ્ર તશ્રવસમાધયઃ
Spiritual knowledge (1), Worldly or profane knowledge (1)

(૧.૫.૩૨૮) માેક્ષે ધીજ્ઞાર્નમ યત્ર િવજ્ઞાનં શ પશાસ્ત્રયાેઃ
Salvation or liberation (8), Spiritual ignorance (4)

(૧.૫.૩૨૯) મુ ક્તઃ કૈવલ્યિનવાર્ણશ્રેયાેિનઃશ્રેયસા તમ્
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(૧.૫.૩૩૦) માેક્ષાેઽપવગાઽથાજ્ઞાનમિવદ્યાઽહંમ તઃ સ્ત્રયામ્
(Listed) five sense objects (3), Sense organs (3), Intellectual organ (1)

(૧.૫.૩૩૧) પં શ દાે ગ ધરસ પશાર્શ્ચ િવષયા અમી
(૧.૫.૩૩૨) ગાેચરા ઇ દ્રયાથાર્શ્ચ હૃષીકં િવષયી દ્રયમ્
(૧.૫.૩૩૩) કમ દ્રયં તુ પા વાિદ મનાનેતે્રાિદ ધી દ્રયમ્
Astringent (2), Sweet (1), Salty (1)

(૧.૫.૩૩૪) તવુર તુ કષાયાેઽસ્ત્રી મધુરાે લવણઃ કટુઃ
Pungent (hot) (1), Sour (1), Tastes (all six) (1)

(૧.૫.૩૩૫) તક્તાેઽ લશ્ચ રસાઃ પું સ તદ્વ સુ ષડમી િત્રષુ
Aroma (1), Extremely pleasant smell (1), Permeating smell (2)

(૧.૫.૩૩૬) િવમદા થે પિરમલાે ગ ધે જનમનાેહરે
(૧.૫.૩૩૭) આમાેદઃ સાેઽ તિનહાર્ર વાચ્ય લઙ્ગ વમાગુણાત્
(૧.૫.૩૩૮) સમાકષ તુ િનહાર્ર સરુ ભઘ્રાર્ણતપર્ણઃ
Aromatics (4), Breath-freshner (2), Foul smelling (2), Rotten (1)

(૧.૫.૩૩૯) ઇષ્ટગ ધઃ સગુ ધઃ સ્યાદામાેદ મખુવાસનઃ
(૧.૫.૩૪૦) પૂ તગ ધ તુ દુગર્ ધાે િવસ્રં સ્યાદામગ ધ યત્
White (16), Grey (off-white) (2), Black or dark blue (7)

(૧.૫.૩૪૧) શકુ્લશભુ્રશુ ચશ્વેતિવશદ યેતપા ડરાઃ
(૧.૫.૩૪૨) અવદાતઃ સતાે ગાૈરાેઽવલક્ષાે ધવલાેઽજુર્નઃ
(૧.૫.૩૪૩) હિરણઃ પા ડુરઃ પા ડુર ષ પા ડુ તુ ધૂસરઃ
(૧.૫.૩૪૪) કૃ ણે નીલા સત યામકાલ યામલમેચકાઃ
Yellow (3), Green (3), Red (2), Crimson (1)

(૧.૫.૩૪૫) પીતાે ગાૈરાે હિરદ્રાભઃ પલાશાે હિરતાે હિરત્
(૧.૫.૩૪૬) લાેિહતાે રાેિહતાે રક્તઃ શાેણઃ કાેકનદચ્છિવઃ
Light pink (1), Dark pink (1), Brown (2), Purple (3)

(૧.૫.૩૪૭) અવ્યક્તરાગ વ ણઃ શ્વેતરક્ત તુ પાટલઃ
(૧.૫.૩૪૮) યાવઃ સ્યા કિપશાે ધૂમ્રધૂમલાૈ કૃ ણલાેિહતે
Tawny (6), variegated (6)

(૧.૫.૩૪૯) કડારઃ કિપલઃ િપઙ્ગિપશઙ્ગાૈ કદુ્રિપઙ્ગલાૈ
(૧.૫.૩૫૦) ચતં્ર િકમ રક માષશબલૈતાશ્ચ કબુર્રે
Colors as words are masculine, as adjectives follow nouns

(૧.૫.૩૫૧) ગુણે શકુ્લાદયઃ પું સ ગુ ણ લઙ્ગા તુ તદ્વ ત mark ઇ ત ધીવગર્ઃ ॥
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શ દવગર્ઃ।

Talk or speech or language (13)

(૧.૬.૩૫૨) બ્રાહ્મી તુ ભારતી ભાષા ગીવાર્ગ્વાણી સર વતી mark અથ શ દાિદવગર્ઃ ।
(૧.૬.૩૫૩) વ્યાહાર ઉ ક્તલર્િપતં ભા ષતં વચનં વચઃ
Corrupted (or changed) speech (2), word (1), Sentence (1)

(૧.૬.૩૫૪) અપભ્રંશાેઽપશ દઃ સ્યાચ્છાસે્ત્ર શ દ તુ વાચકઃ
(૧.૬.૩૫૫) તઙ્ સબુ તચયાે વાક્યં િક્રયા વા કારકા વતા
Vedas (scriptures) (4), Prescribed way of life (dharme) (1)

(૧.૬.૩૫૬) શ્રુ તઃ સ્ત્રી વેદ આ ાયસ્ત્રયી ધમર્ તુ ત દ્વિધઃ
Three vedas (listed) (1), Subsidiary vedas (vedanga) (1), OM (2)

(૧.૬.૩૫૭) સ્ત્રયા ક્ સામયજુષી ઇ ત વેદાસ્ત્રયસ્ત્રયી
(૧.૬.૩૫૮) શક્ષેત્યાિદ શ્રુતેરઙ્ગમાેઙ્કારપ્રણવાૈ સમાૈ
History (2), Vedic accents (1), Logic (1), Ethics (1)

(૧.૬.૩૫૯) ઇ તહાસઃ પુરા ત્તમુદાત્તાદ્યાસ્ત્રયઃ વરાઃ
(૧.૬.૩૬૦) આ વી ક્ષક દ ડની ત તકર્િવદ્યાઽથર્શાસ્ત્રયાેઃ
Tale (1), Epic story (1), Story (2), Riddle (2)

(૧.૬.૩૬૧) આખ્યાિયકાપેલ ધાથાર્ પુરાણં પ ચલક્ષણમ્
(૧.૬.૩૬૨) પ્રબ ધક પના કથા પ્રવિહ્લકા પ્રહે લકા
Social code (Dharma) (1), Compendium (2)

(૧.૬.૩૬૩) ત તુ ધમર્સિંહતા સમાહૃ ત તુ સગં્રહઃ
Poetic challenge line for completion (1), Rumor (2)

(૧.૬.૩૬૪) સમસ્યા તુ સમાસાથાર્ િકવદ તી જનશ્રુ તઃ
News (4), Name (6), Call or summons (3), Collective call (1)

(૧.૬.૩૬૫) વાતાર્ પ્ર ત્ત ર્ત્તા ત ઉદ તઃ સ્યાદથાઽહ્વયઃ
(૧.૬.૩૬૬) આખ્યાહે્વ અ ભધાનં ચ નામધેયં ચ નામ ચ
(૧.૬.૩૬૭) હૂ તરાકારણાઽઽહ્વાનં સહૂં તબર્હુ ભઃ કૃતા
Dispute or debate (2), Preface or introduction (2)

(૧.૬.૩૬૮) િવવાદાે વ્યવહારઃ સ્યાદુપ યાસ તુ વાઙ્મખુમ્
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Illustration or example (2), Oath (2), Question (3), Answer (2)

(૧.૬.૩૬૯) ઉપાેદ્ધાત ઉદાહારઃ શપનં શપથઃ પુમાન્
(૧.૬.૩૭૦) પ્રશ્નાેઽનુયાેગઃ ચ્છા ચ પ્ર તવાક્યાેત્તરે સમે
Groundless demand (2), False accusation (2), Rapture or roar (1)

(૧.૬.૩૭૧) મ યા ભયાેગાેઽ યાખ્યાનમથ મ યા ભશસંનમ્
(૧.૬.૩૭૨) અ ભશાપઃ પ્રણાદ તુ શ દઃ સ્યાદનુરાગજઃ
Fame (3), Praise (4), Repetition (1), Shouting (2)

(૧.૬.૩૭૩) યશઃ ક તઃ સમજ્ઞા ચ તવઃ તાતંે્ર તુ તનુર્ તઃ
(૧.૬.૩૭૪) આમ્રેિડતં દ્વ સ્ત્ર ક્તમુચ્ચૈઘુર્ષં્ટ તુ ઘાષેણા
Trembling (of speech in stress) (1), Censure, blame or contempt (10)

(૧.૬.૩૭૫) કાકુઃ સ્ત્રયાં િવકારાે યઃ શાેકભીત્યાિદ ભ વર્નેઃ
(૧.૬.૩૭૬) અવણાર્ઽક્ષપેિનવાર્દપર વાદાપવાદવત્।
(૧.૬.૩૭૭) ઉપક્રાેશાે જુગુ સા ચ કુ સા િન દા ચ ગહર્ણે
Harsh speech (2), Reproach (1), Admonition or gossip (1)

(૧.૬.૩૭૮) પા યમ તવાદઃ સ્યાદ્ ભ સર્નં વપકારગીઃ
(૧.૬.૩૭૯) યઃ સિન દ ઉપાલ ભ તત્ર સ્યા પિરભાષણમ્
Accusation (of adultery) (1), Conversation (2), Rambling (speech) (1)

(૧.૬.૩૮૦) તત્ર વાક્ષારણા યઃ સ્યાદાક્રાેશાે મૈથનંુ પ્ર ત
(૧.૬.૩૮૧) સ્યાદાભાષણમાલાપઃ પ્રલાપાેઽનથર્કં વચઃ
repetitious speech (2), Lamentation (2)

(૧.૬.૩૮૨) અનુલાપાે મુહુભાર્ષા િવલાપઃ પિરદેવનમ્
Quarrel (2), Familiar or confidential conversation (1)

(૧.૬.૩૮૩) િવપ્રલાપાે િવરાેધાે ક્તઃ સલંાપાે ભાષણં મથઃ
Good speech (2), Denial or excuse (2), Objection (3), Cursing (3)

(૧.૬.૩૮૪) સપુ્રલાપઃ સવુચનમપલાપ તુ િનહ્નવઃ
(૧.૬.૩૮૫) ચાેદ્યમાક્ષપેાઽ ભયાેગાૈ શાપાઽક્રાેશાૈ દુરેષણા
Sweet-talk (3), Message (2)

(૧.૬.૩૮૬) અસ્ત્રી ચાટુ ચટુ શ્લાઘા પ્રે ણા મ યાિવક થનમ્
(૧.૬.૩૮૭) સદેંશવાગ્વા ચકં સ્યાદ્વાગ્ભેદા તુ િત્રષૂત્તરે
Following adjectives of speech take appropriate genders

Inauspicious (1), Auspicious (1), Very sweet (1), Proper or coherent (2)

(૧.૬.૩૮૮) શતી વાગકલ્યાણી સ્યા કલ્યા તુ શભુા ત્મકા
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(૧.૬.૩૮૯) અત્યથર્મધુરં સા વં સગંતં હૃદયઙ્ગમમ્
Harsh (2), Obscene or crude (2), Pleasing and true (1), Contradictory (2)

(૧.૬.૩૯૦) િનષુ્ઠરં પ ષં ગ્રા યમશ્લીલં સૂ તં પ્રયે
(૧.૬.૩૯૧) સત્યેઽથ સકુંલ ક્લષ્ટે પર પરપરાહતે
Slurred (1), Fast (1), Sputtered (1), Meaningless (1)

(૧.૬.૩૯૨) લુપ્તવણર્પદં ગ્ર તં િનર તં વિરતાેિદતમ્
(૧.૬.૩૯૩) અ બૂકૃતં સિનષ્ઠ વમબદં્ધ સ્યાદનથર્કમ્
Inappropriate (2), Oxymoron (1), Sarcastic (2), Loving (1)

(૧.૬.૩૯૪) અનક્ષરમવાચ્યં સ્યાદાહતં તુ ષાથર્કમ્
(૧.૬.૩૯૫) સાે લુ ઠનં તુ સાે પ્રાસં મ ણતં ર તકૂ જતમ્
Plain, pleasant, clear (5), Unclear or garbled (2), False (1)

(૧.૬.૩૯૬) શ્રાવં્ય હૃદ્યં મનાેહાિર િવ પષં્ટ પ્રકટાેિદતમ્
(૧.૬.૩૯૭) અથ લષ્ટમિવ પષં્ટ િવતથં વ તં વચઃ
True (4)

(૧.૬.૩૯૮) સતં્ય ત ય તં સ યગમૂિન િત્રષુ તદ્વ ત
Sound (17), (Sound of) clothes or leaves (1)

(૧.૬.૩૯૯) શ દે િનનાદિનનદ વિન વાનરવ વનાઃ
(૧.૬.૪૦૦) વાનિનઘાષિનહ્ર ાર્દનાદિન વાનિન વનાઃ
(૧.૬.૪૦૧) આરવાઽઽરાવસરંાવિવરાવા અથ મમર્રઃ
(Sound of) ornaments (1), (sound of) string instruments (5), Same but louder (2)

(૧.૬.૪૦૨) વિનતે વસ્ત્રપણાર્નાં ભષૂણાનાં તુ શ જતમ્
(૧.૬.૪૦૩) િનક્વાણાે િનક્વણઃ ક્વાણઃ ક્વણઃ ક્વણન મત્યિપ
(૧.૬.૪૦૪) વીણાયાઃ ક્વ ણતે પ્રાદેઃ પ્રક્વાણપ્રક્વણાદયઃ
Uproar (2), Uproar by birds (1), Echo (2), Singing (2)

(૧.૬.૪૦૫) કાેલાહલઃ કલકલ તરશ્ચાં વા શતં તમ્
(૧.૬.૪૦૬) સ્ત્રી પ્ર તશ્રુ પ્ર ત વાને ગીતં ગાન મમે સમે mark ઇ ત શ દાિદ વગર્ઃ ॥

નાટ વગર્ઃ।

The seven notes. These are respectively natural sounds of:
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Elephants, Cows, Goats, Peacocks, Curlews (krauncha), Horses, Cuckoos

In usual notation, these are: BDECFAG

Minute tone (1), Pleasing soft tone (1), Medium pitch (1), High pitch (1)

(૧.૭.૪૦૭) િનષાદષર્ભગા ધારષડ્જમ યમધવૈતાઃ mark અથ નાટ વગર્ઃ ।
(૧.૭.૪૦૮) પ ચમશ્ચેત્યમી સપ્ત ત ત્રીક ઠાે થતાઃ વરાઃ
(૧.૭.૪૦૯) કાકલી તુ કલે સૂ મે વનાૈ તુ મધુરાઽસુ્ફટે
(૧.૭.૪૧૦) કલાે મ દ્ર તુ ગ ભીરે તારાેઽત્યુચ્ચૈસ્ત્રય સ્ત્રષુ
In the stomach form 22 low tones (Shruti). They become medium or high pitched if made

in throat or head.

(૧.૭.૪૧૧) ણામુર સ મ યસ્થાે દ્વાિવશ તિવધાે વિનઃ
(૧.૭.૪૧૨) સ મ દ્રઃ ક ઠમ યસ્થ તારઃ શર સ ગીયતે
Harmony (1), Lute (veena) (3), Seven stringed lute (1)

(૧.૭.૪૧૩) સમ વતલય વેકતાલાે વીણા તુ વ લક
(૧.૭.૪૧૪) િવપ ચી સા તુ ત ત્રી ભઃ સપ્ત ભઃ પિરવાિદની
String instrument (1), Drum instrument (1), Wind instrument (1), Bell or gong (1)

(૧.૭.૪૧૫) તતં વીણાઽઽિદકં વાદ્યમાનદં્ધ મુર ઽઽિદકમ્
(૧.૭.૪૧૬) વંશાઽઽિદકં તુ સુ ષરં કાંસ્યતાલાઽઽિદકં ઘનમ્
Any of these four instruments (2), Twofaced drum (2), Its three types

(૧.૭.૪૧૭) ચતુિવધ મદં વાદ્યં વાિદત્રાઽઽતાેદ્યનામકમ્
(૧.૭.૪૧૮) દઙ્ગા મુર ભેદા વઙ્ક્યાઽઽ લઙ્ગ્યાે વર્કાસ્ત્રયઃ
Large drum (2), Kettle drum (2), Large kettle drum (2), Bow (for playing

string instrument) (1)

(૧.૭.૪૧૯) સ્યાદ્ યશઃપટહાે ઢક્કા ભેર સ્ત્રી દુ દુ ભઃ પુમાન્
(૧.૭.૪૨૦) આનકઃ પટહાેઽસ્ત્રી સ્યાત્ કાેણાે વીણાઽઽિદવાદનમ્
Parts of the lute: Neck (1), The bowl (2)

(૧.૭.૪૨૧) વીણાદ ડઃ પ્રવાલઃ સ્યાત્ કકુભ તુ પ્રસવેકઃ
The body (1), String attachment (1)

(૧.૭.૪૨૨) કાેલ બક તુ કાયાેઽસ્યા ઉપનાહાે િનબ ધનમ્
Six names of other special drums, (Female) dancer (2)

(૧.૭.૪૨૩) વાદ્યપ્રભેદા ડમ મડુ્ડિડ ડમઝઝર્રાઃ
(૧.૭.૪૨૪) મદર્લઃ પણવાેઽ યે ચ નતર્ક લા સકે સમે
Dancing speeds low, medium, high, Beating time(1), Musical pause or rest (1)
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(૧.૭.૪૨૫) િવલ બતં દુ્રતં મ યં ત વમાેઘાે ઘનં ક્રમાત્
(૧.૭.૪૨૬) તાલઃ કાલિક્રયામાનં લયઃ સા યમથાઽ સ્ત્રયામ્
Dance (6), The musical arts (dance, song, instrument) (1)

(૧.૭.૪૨૭) તા ડવં નટનં નાટ ં લાસ્યં તં્ય ચ નતર્ને
(૧.૭.૪૨૮) તાૈયર્િત્રકં ત્યગીતવાદં્ય નાટ મદં ત્રયમ્
Female impersonator dancer in drama (3), Courtesan (1)

(૧.૭.૪૨૯) ભ્રકંુસશ્ચ ભ્રુકંુસશ્ચ ભ્રૂકંુસશ્ચે ત નતર્કઃ
(૧.૭.૪૩૦) સ્ત્રીવષેધાર પુ ષાે નાટ ાેક્તાૈ ગ ણકા જુકા
Husband of sister (1), Learned man (1), Father (1), Prince (2)

(૧.૭.૪૩૧) ભ ગનીપ તરાવુત્તાે ભાવાે િવદ્વાનથાઽઽવુકઃ
(૧.૭.૪૩૨) જનકાે યવુરાજ તુ કુમારાે ભ ર્દારકઃ
King (2), Princess (1), Queen (1), Other wives of a king (1)

(૧.૭.૪૩૩) રા ભટ્ટારકાે દેવ ત સતુા ભ ર્દાિરકા
(૧.૭.૪૩૪) દેવી કૃતા ભષેકાયા મતરાસુ તુ ભિટ્ટની
Interjection for a forbidden act (1), King’s brother-in-law (1)

(૧.૭.૪૩૫) અબ્રહ્મ યમવ યાેક્તાૈ રાજ યાલ તુ રા ષ્ટ્રયઃ
Mother (1), Young lass (2), Venerable man (1), Catastrophe or end of drama (2)

(૧.૭.૪૩૬) અ બા માતાઽથ બાલા સ્યાદ્વાસરૂાયર્ તુ માિરષઃ
(૧.૭.૪૩૭) અ ત્તકા ભ ગની જ્યેષ્ઠા િનષ્ઠાિનવર્હણે સમે
Vocatives for different female servants (1) each, Gesture (2), Expressive gesture (2)

(૧.૭.૪૩૮) હ ડે હ જે હલાઽઽહ્વાને નીચાં ચેટ ં સખી ં પ્ર ત
(૧.૭.૪૩૯) અઙ્ગહારાેઽઙ્ગિવક્ષપેાે વ્ય જકાઽ ભનયાૈ સમાૈ
Acting by body or expression (1), Eight types of emotions (rasa) listed

(૧.૭.૪૪૦) િન ર્ત્તે વઙ્ગસ વા યાં દ્વે િત્ર વાઙ્ ગકસા વકે
(૧.૭.૪૪૧) શ ◌ૃઙ્ગારવીરક ણાઽદ્ભુતહાસ્યભયાનકાઃ
Love emotion (3), Heroism (2), Tenderness (7), Merriment (3), Disgust(2)

(૧.૭.૪૪૨) બીભ સરાૈદ્રાૈ ચ રસાઃ શ ◌ૃઙ્ગારઃ શુ ચ વલઃ
(૧.૭.૪૪૩) ઉ સાહવધર્નાે વીરઃ કા યં ક ણા ઘ્ ણા
(૧.૭.૪૪૪) કૃપા દયાઽનુક પા સ્યાદનુક્રાેશાેઽ યથાે હસઃ
(૧.૭.૪૪૫) હાસાે હાસ્યં ચ બીભ સં િવકૃતં િત્ર વદં દ્વયમ્
Wonderment (4), Terror (9), Anger or horror (2), Fear (6)

(૧.૭.૪૪૬) િવ મયાેઽદ્ભુતમાશ્ચય ચત્રમ યથ ભૈરવમ્
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(૧.૭.૪૪૭) દા ણં ભીષણં ભી મં ઘાેરં ભીમં ભયાનકમ્
(૧.૭.૪૪૮) ભયઙ્કરં પ્ર તભયં રાૈદં્ર તૂગ્રમમી િત્રષુ
(૧.૭.૪૪૯) ચતુદર્શ દરસ્ત્રાસાે ભી તભ ઃ સા વસં ભયમ્
Mental sentiment or attitude (1), Expression of it (1)

(૧.૭.૪૫૦) િવકારાે માનસાે ભાવાેઽનુભાવાે ભાવબાેધકઃ
Pride (5), Arrogance (6), Disrespect (9)

(૧.૭.૪૫૧) ગવાઽ ભમાનાેઽહઙ્કારાે માન શ્ચત્તસમુન્ન તઃ
(૧.૭.૪૫૨) દપાઽવલાેકાેઽવષ્ટ ભ શ્ચત્તાેદ્રકેઃ મયાે મદઃ
(૧.૭.૪૫૩) અનાદરઃ પિરભવઃ પર ભાવ તર સ્ક્રયા
(૧.૭.૪૫૪) ર ઢાઽવમાનનાઽવજ્ઞાઽવહેલનમસકૂ્ષર્ણમ્
Modesty or shame (5), Bashfulness (1)

(૧.૭.૪૫૫) મ દાકં્ષ હ્ર ીસ્ત્રપા વ્રીડા લ સાઽપત્રપાઽ યતઃ
Patience, tolerance (2), Greed (for other’s property) (1)

(૧.૭.૪૫૬) ક્ષા ત ત તક્ષાઽ ભ યા તુ પરસ્ય િવષયે હા
Jealousy or envy (2), Nitpicking (1), Enmity (3), Grief (3)

(૧.૭.૪૫૭) અક્ષા તર યાર્ઽસયૂા તુ દાષેાઽઽરાપેાે ગુણે વિપ
(૧.૭.૪૫૮) વૈરં િવરાેધાે િવદ્વષેાે મ યુશાેકાૈ તુ શક્ુ સ્ત્રયામ્
Repentance (3), Wrath or rage (7)

(૧.૭.૪૫૯) પશ્ચાત્તાપાેઽનુતાપશ્ચ િવપ્રતીસાર ઇત્યિપ
(૧.૭.૪૬૦) કાપેક્રાેધાઽમષર્રાષેપ્ર તઘા ટ્કુ્રધાૈ સ્ત્રયાૈ
Character or good conduct (1), Insanity (2)

(૧.૭.૪૬૧) શચુાૈ તુ ચિરતે શીલમનુ્માદ શ્ચત્તિવભ્રમઃ
Affection or kindness (3), Desire or wish (12), Lust (1)

(૧.૭.૪૬૨) પ્રેમા ના પ્રયતા હાદ પ્રેમ નેહાેઽથ દાેહદમ્
(૧.૭.૪૬૩) ઇચ્છા કાઙ્ક્ષા હેહા ડ્ વા છા લ સા મનાેરથઃ
(૧.૭.૪૬૪) કામાેઽ ભલાષ તષર્શ્ચ સાેઽત્યથ લાલસા દ્વયાેઃ
Moral reflection (1), Mental decease (1) Recollection (3) Anxiety (2)

(૧.૭.૪૬૫) ઉપાિધનાર્ ધમર્ ચ તા પુંસ્યાિધમાર્નસી વ્યથા
(૧.૭.૪૬૬) સ્યા ચ્ચ તા તરા યાનમુ ક ઠાે ક લકે સમે
Perseverance or enthusiasm (2), Fortitude (1)

(૧.૭.૪૬૭) ઉ સાહાેઽ યવસાયઃ સ્યાત્ સ વીયર્મ તશ ક્તભાક્
Fraud or deceit (9), Carelessness or error (2)
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(૧.૭.૪૬૮) કપટાેઽસ્ત્રી વ્યાજદ ભાપેધય છદ્મકૈતવે
(૧.૭.૪૬૯) કુ તિનકૃ તઃ શાઠં્ય પ્રમાદાેઽનવધાનતા
Eagerness or curiosity (4), Women’s affectionate actions (six listed) (1)

(૧.૭.૪૭૦) કાૈતૂહલં કાૈતુકં ચ કુતુકં ચ કુતૂહલમ્
(૧.૭.૪૭૧) સ્ત્રીણાં િવલાસ બ બાેકિવભ્રમા લ લતં તથા
(૧.૭.૪૭૨) હેલા લીલેત્યમી હાવાઃ િક્રયાઃ શ ◌ૃઙ્ગારભાવ ઃ
Sport or amusement (6), Concealment or disguise (3)

(૧.૭.૪૭૩) દ્રવકે લપર હાસાઃ ક્ર ડા લીલા ચ નમર્ ચ
(૧.૭.૪૭૪) વ્યા ેઽપદેશાે લકં્ષ્ય ચ ક્ર ડા ખેલા ચ કૂદર્નમ્
Sweat (3), Unconsciousness (2), camouflage (2), Excitement or hurry (2)

(૧.૭.૪૭૫) ઘમા િનદાઘઃ વેદઃ સ્યા પ્રલયાે નષ્ટચેષ્ટતા
(૧.૭.૪૭૬) અવિહ થાકારગુ પ્તઃ સમાૈ સવંેગસભં્રમાૈ
Three laughs: loud articulated (1), smile (1), laugh (1), Thrill (goosepimples) (2)

(૧.૭.૪૭૭) સ્યાદાચ્છુિરતકં હાસઃ સાે પ્રાસઃ સ મનાક્ મતમ્
(૧.૭.૪૭૮) મ યમઃ સ્યા દ્વહ સતં રાેમા ચાે રાેમહષર્ણમ્
Weeping (3), Yawning (2), Dishonest talk (2), Deviation or failure (2)

(૧.૭.૪૭૯) ક્ર દતં િદતં કુ્રષં્ટ જૃ ભ તુ િત્રષુ જૃ ભણમ્
(૧.૭.૪૮૦) િવપ્રલ ભાે િવસવંાદાે િરઙ્ગણં ખલનં સમે
Sleep (5), Sleepiness or lassitude (2), Frown (3)

(૧.૭.૪૮૧) સ્યાિન્નદ્રા શયનં વાપઃ વ ઃ સવંેશ ઇત્યિપ
(૧.૭.૪૮૨) ત દ્ર પ્રમીલા ભ્રકુિટભ્રુર્કુિટભ્રૂર્કુિટઃ સ્ત્રયામ્
(Angry) staring (1), Natural state or nature (5), trembling (2), Elation or festival (5)

(૧.૭.૪૮૩) અદૃ ષ્ટઃ સ્યાદસાૈ યેઽિ ણ સં સ દ્ધપ્રકૃતી વમે
(૧.૭.૪૮૪) વ પં ચ વભાવશ્ચ િનસગર્શ્ચાથ વપેથુઃ
(૧.૭.૪૮૫) ક પાેઽથ ક્ષણ ઉદ્ધષા મહ ઉદ્ધવ ઉ સવઃ mark ઇ ત નાટ વગર્ઃ

પાતાલભાે ગવગર્ઃ

Nether world (5), Hole or empty space (11)

The word સુ ષરં has a variant શુ ષરં. Similar for સુ ષઃ also
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(૧.૮.૪૮૬) અધાેભવુનપાતાલં બ લસદ્મ રસાતલમ્ mark અથ પાતાલભાે ગવગર્ઃ
(૧.૮.૪૮૭) નાગલાેકાેઽથ કુહરં સુ ષરં િવવરં બલમ્
(૧.૮.૪૮૮) છદં્ર િનવ્યર્થનં રાેકં ર ધ્રં શ્વભ્રં વપા સુ ષઃ
Hole in the ground (2), Darkness (5), Complete darkness (1), Partial darkness (1)

(૧.૮.૪૮૯) ગતાર્ઽવટાૈ ભુિવ શ્વભ્રે સર ધ્રે સુ ષરં િત્રષુ
(૧.૮.૪૯૦) અ ધકારાેઽ સ્ત્રયાં વા તં ત મસ્રં ત મરં તમઃ
(૧.૮.૪૯૧) વા તે ગાઢેઽ ધતમસં ક્ષીણેઽવતમસં તમઃ
Universal darkness (1), Snake (2), King of snakes (2), A type of snake (2), Python or large

snake (3)

(૧.૮.૪૯૨) િવ વક્સંતમસં નાગાઃ કાદ્રવેયા તદ શ્વરઃ
(૧.૮.૪૯૩) શષેાેઽન તાે વાસિુક તુ સપર્રા ેઽથ ગાનેસે
(૧.૮.૪૯૪) ત લ સઃ સ્યાદજગરે શયવુાર્હસ ઇત્યુભાૈ
Water snake (2), A type of nonpoisonous snake (2), A variegated snake (2), Shedded snake

(2)

(૧.૮.૪૯૫) અલગદા જલવ્યાલઃ સમાૈ રા જલડુ ડુભાૈ
(૧.૮.૪૯૬) માલુધાનાે માતુલાિહિનમુર્ક્તાે મુક્તક ચુકઃ
Snake or serpent (33)

(૧.૮.૪૯૭) સપર્ઃ દાકુભુર્જગાે ભજુઙ્ગાેઽિહભુર્જઙ્ગમઃ
(૧.૮.૪૯૮) આશીિવષાે િવષધરશ્ચક્ર વ્યાલઃ સર પઃ
(૧.૮.૪૯૯) કુ ડલી ગૂઢપાચ્ચ ઃશ્રવાઃ કાકાેદરઃ ફણી
(૧.૮.૫૦૦) દવ કરાે દ ઘર્ ષ્ઠાે દ દશકૂાે બલેશયઃ
(૧.૮.૫૦૧) ઉરગઃ પન્નગાે ભાેગી જહ્મગઃ પવનાશનઃ
(૧.૮.૫૦૨) લે લહાનાે દ્વરસનાે ગાેકણર્ઃ ક ચુક તથા
(૧.૮.૫૦૩) કુ ભીનસઃ ફણધરાે હિરભાગધર તથા
Body of a snake (1), Fang (2), Pertaining to a snake (1), Hood of a snake(2)

(૧.૮.૫૦૪) અહેઃ શર રં ભાેગઃ સ્યાદાશીર યિહદં ષ્ટ્રકા
(૧.૮.૫૦૫) િત્ર વાહેયં િવષાઽ યાિદ સ્ફટાયાં તુ ફણા દ્વયાેઃ
Snake’s venom (3), List of nine specific venoms

(૧.૮.૫૦૬) સમાૈ ક ચુકિનમાકાૈ વેડ તુ ગરલં િવષમ્
(૧.૮.૫૦૭) પું સ ક્લીબે ચ કાકાેલકાલકૂટહલાહલાઃ
(૧.૮.૫૦૮) સાૈરા ષ્ટ્રકઃ શાૈ ક્લકેયાે બ્રહ્મપતુ્રઃ પ્રદ પનઃ
(૧.૮.૫૦૯) દારદાે વ સનાભશ્ચ િવષભેદા અમી નવ
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Poison expert (2), Snake catcher (2)

(૧.૮.૫૧૦) િવષવૈદ્યાે ઙ્ગુ લકાે વ્યાલગ્રાહ્યિહતુ ડકઃ mark ઇ ત પાતાલભાે ગવગર્ઃ

નરકવગર્ઃ

Hell (4), Six specific hells listed, (Hell-bound) souls (1), River in hell (1), Misery (in hell)

(1)

(૧.૯.૫૧૧) સ્યાન્નારક તુ નરકાે િનરયાે દુગર્ તઃ સ્ત્રયામ્ mark અથ નરકવગર્ઃ
(૧.૯.૫૧૨) તદ્ભેદા તપનાઽવી ચમહારાૈરવરાૈરવાઃ
(૧.૯.૫૧૩) સઘંાતઃ કાલસતંૂ્ર ચેત્યાદ્યાઃ સ વા તુ નારકાઃ
(૧.૯.૫૧૪) પ્રેતા વૈતરણી સ ધુઃ સ્યાદલ મી તુ િનરૃ તઃ
Condemnation (to hell) (2), Agony (3)

(૧.૯.૫૧૫) િવ ષ્ટરાજૂઃ કારણા તુ યાતના તીવ્રવેદના
Pain or suffering of various types (9)

(૧.૯.૫૧૬) પીડા બાધા વ્યથા દુઃખમામનસં્ય પ્રસૂ તજમ્
(૧.૯.૫૧૭) સ્યા કષં્ટ કૃચ્છ્ર માભીલં િત્ર વષેાં ભેદ્યગા મ યત્ mark ઇ ત નરકવગર્ઃ

વાિરવગર્ઃ

Sea or ocean (15), Specific oceans (two listed)

(૧.૧૦.૫૧૮) સમુદ્રાેઽ ધરકૂપારઃ પારાવારઃ સિર પ તઃ mark અથ વાિરવગર્ઃ
(૧.૧૦.૫૧૯) ઉદ વાનુદિધઃ સ ધુઃ સર વા સાગરાેઽણર્વઃ
(૧.૧૦.૫૨૦) રત્નાકરાે જલિનિધયાર્દઃપ તરપા પ તઃ
(૧.૧૦.૫૨૧) તસ્ય પ્રભેદાઃ ક્ષીરાેદાે લવણાેદ તથાઽપરે
Water (27), watery (2)

(૧.૧૦.૫૨૨) આપઃ સ્ત્રી ભૂ વાવાર્િર સ લલં કમલં જલમ્
(૧.૧૦.૫૨૩) પયઃ ક લાલમ તં વનં ભવુનં વનમ્
(૧.૧૦.૫૨૪) કબ ધમુદકં પાથઃ પુ કરં સવર્તાેમખુમ્
(૧.૧૦.૫૨૫) અ ભાેઽણર્ તાેયપાનીયનીરક્ષીરા બુશ બરમ્
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(૧.૧૦.૫૨૬) મેઘપુ પં ઘનરસ સ્ત્રષુ દ્વે આ યમ મયમ્
Wave (4), Big wave (2), Whirlpool (1), Droplet (4)

(૧.૧૦.૫૨૭) ભઙ્ગ તરઙ્ગ ઊ મવાર્ સ્ત્રયાં વી ચરથાે મષુ
(૧.૧૦.૫૨૮) મહ સૂ લાેલક લાેલાૈ સ્યાદાવતાઽ ભસાં ભ્રમઃ
(૧.૧૦.૫૨૯) ષ ત બ દુ ષતાઃ પુમાંસાે િવપ્રષુઃ સ્ત્રયામ્
Circular motion in a water drain (4), Bank or shore (5)

(૧.૧૦.૫૩૦) ચક્રા ણ પુટભેદાઃ સ્યુભ્રર્માશ્ચ જલિનગર્માઃ
(૧.૧૦.૫૩૧) કૂલં રાેધશ્ચ તીરં ચ પ્રતીરં ચ તટં િત્રષુ
Two banks listed, The channel or bed of a river (1)

(૧.૧૦.૫૩૨) પારાવારે પરાવાર્ચી તીરે પાતં્ર તદ તરમ્
Island (2), Islet in the river bank (1), Sandy beach (2)

(૧.૧૦.૫૩૩) દ્વ પાેઽ સ્ત્રયામ તર પં યદ તવાર્િરણ તટમ્
(૧.૧૦.૫૩૪) તાેયાે થતં ત પુ લનં સકૈતં સકતામયમ્
Mud or clay (5), Overflow (2), Ditches (for water) made in dry beds (2)

(૧.૧૦.૫૩૫) િનષદ્વર તુ જ બાલઃ પઙ્કાેઽસ્ત્રી શાદકદર્માૈ
(૧.૧૦.૫૩૬) જલાેચ્છ્વાસાઃ પર વાહાઃ કૂપકા તુ િવદારકાઃ
Navigable (1), Boat (3), Raft or small boat (3), Stream of water (1)

(૧.૧૦.૫૩૭) નાવ્યં િત્ર લઙ્ગં નાૈતાય સ્ત્રયાં નાૈ તર ણ તિરઃ
(૧.૧૦.૫૩૮) ઉડુપં તુ લવઃ કાેલઃ સ્રાેતાેઽ બુસરણં વતઃ
Toll (for crossing river) (2), Wooden water carrier (1), Merchants on waterways (2),

Helmsman (2)

(૧.૧૦.૫૩૯) આતર તરપ યં સ્યાદ્ દ્રાેણી કાષ્ઠા બુવાિહની
(૧.૧૦.૫૪૦) સાંયાિત્રકઃ પાેતવ ણક્ કણર્ધાર તુ નાિવકઃ
Steersman or rower (2), Mast (2), Oar (2), Rudder (2)

(૧.૧૦.૫૪૧) િનયામકાઃ પાેતવાહાઃ કૂપકાે ગુણ ક્ષકઃ
(૧.૧૦.૫૪૨) નાૈકાદ ડઃ ક્ષપેણી સ્યાદિરત્રં કેિનપાતકઃ
Scraper or shovel (2), Bucket (2), Half of a boat (1), Alit (1)

(૧.૧૦.૫૪૩) અ ભ્રઃ સ્ત્રી કાષ્ઠકુદ્દાલઃ સકેપાતં્ર તુ સચેનમ્
(૧.૧૦.૫૪૪) ક્લીબેઽધર્નાવં નાવાેઽધઽતીતનાૈકેઽ તનુ િત્રષુ
Clear or transparent (2), Turbid (3), Deep (3), Shallow (1)

(૧.૧૦.૫૪૫) િત્ર વાગાધા પ્રસન્નાેઽચ્છઃ કલષુાેઽનચ્છઆિવલઃ
(૧.૧૦.૫૪૬) િન ં ગભીરં ગ ભીરમુત્તાનં ત દ્વપયર્યે
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Bottomless or very deep (2), Fisherman (3), (Fishing) net (2), (Hemp) rope (2)

(૧.૧૦.૫૪૭) અગાધમતલ પશ કૈવત દાશધીવરાૈ
(૧.૧૦.૫૪૮) આનાયઃ પું સ લં સ્યાચ્છણસતૂ્રં પિવત્રકમ્
Fish storage (2), Fishing (2), Fish (8), Specific (flat) fish (2)

(૧.૧૦.૫૪૯) મ સ્યાધાની કુવેણી સ્યાદ્ બિડશં મ સ્યવેધનમ્
(૧.૧૦.૫૫૦) થુરાેમા ઝષાે મ સ્યાે મીનાે વૈસાિરણાેઽ ડજઃ
(૧.૧૦.૫૫૧) િવસારઃ શકુલી ચાથ ગડકઃ શકુલાભર્કઃ
Porpoise (2), Specific small fish (2), Type of carp (2), Type of white fish (2)

(૧.૧૦.૫૫૨) સહસ્રદંષ્ટ્ર ઃ પાઠ ન ઉલપૂી શશકુઃ સમાૈ
(૧.૧૦.૫૫૩) નલમીન શ્ચ લ ચમઃ પ્રાેષ્ઠ તુ શફર દ્વયાેઃ
Tiny fish (1), List of specific seven fishes, Aquatic creatures (2)

(૧.૧૦.૫૫૪) દ્રા ડમ સ્યસઘંાતઃ પાેતાધાનમથાે ઝષાઃ
(૧.૧૦.૫૫૫) રાેિહતાે મદુ્ગરઃ શાલાે રા વઃ શકુલ ત મઃ
(૧.૧૦.૫૫૬) ત મઙ્ ગલાદયશ્ચાથ યાદાં સ જલજ તવઃ
List of four aquatic creatures, Crab (2), Turtle or tortoise (3)

(૧.૧૦.૫૫૭) તદ્ભેદાઃ શશમુારાેદ્રશઙ્કવાે મકરાદયઃ
(૧.૧૦.૫૫૮) સ્યા કુલીરઃ કકર્ટકઃ કૂમ કમઠકચ્છપાૈ
Shark (2), Crocodile (2), Worm (3), Crocodile in Ganges (2)

(૧.૧૦.૫૫૯) ગ્રાહાેઽવહારાે નક્ર તુ કુ ભીરાેઽથ મહીલતા
(૧.૧૦.૫૬૦) ગ ડૂપદઃ િક ચુલકાે િનહાકા ગાેિધકા સમે
Leech (3), Pearl oyster (2), Conch (2)

(૧.૧૦.૫૬૧) રક્તપા તુ જલાૈકાયાં સ્ત્રયાં ભૂ જલાૈકસઃ
(૧.૧૦.૫૬૨) મુક્તાસ્ફાેટઃ સ્ત્રયાં શુ ક્તઃ શઙ્ખઃ સ્યા ક બુર સ્ત્રયાૈ
Small shell (2), Bivalve shell (2), Frog (6)

(૧.૧૦.૫૬૩) દ્રશઙ્ખાઃ શઙ્ખનખાઃ શ બૂકા જલશકુ્તયઃ
(૧.૧૦.૫૬૪) ભેકે મ ડૂકવષાર્ભૂશાલૂર લવદદુર્રાઃ
Small worm (2), Female frog (2), Female turtle (2)

(૧.૧૦.૫૬૫) શલી ગ ડૂપદ ભેક વષાર્ વી કમઠ ડુ લઃ
Female sheat fish (1), Cocle (2), Lake or pond (2), Deep lake (1)

(૧.૧૦.૫૬૬) મદુ્ગરસ્ય પ્રયા શ ◌ૃઙ્ગી દુનાર્મા દ ઘર્કાે શકા
(૧.૧૦.૫૬૭) જલાશયા જલાધારા તત્રાગાધજલાે હ્ર દઃ
Trough near a well (2), Well (4)
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(૧.૧૦.૫૬૮) આહાવ તુ િનપાનં સ્યાદુપકૂપજલાશયે
(૧.૧૦.૫૬૯) પુંસ્યવેાઽ ધુઃ પ્રિહઃ કૂપ ઉદપાનં તુ પું સ વા
Wooden contraption for extracting water from well (1), Facing of well

(૧.૧૦.૫૭૦) ને મ સ્ત્રકાસ્ય વીનાહાે મખુબ ધનમસ્ય યત્
Square or large pond (2), Natural pond (2)

(૧.૧૦.૫૭૧) પુ કિર યાં તુ ખાતં સ્યાદખાતં દેવખાતકમ્
Deep pond or tank (5), Basin (2), Large circular reservoir (2)

(૧.૧૦.૫૭૨) પદ્માકર તડાગાેઽસ્ત્રી કાસારઃ સરસી સરઃ
(૧.૧૦.૫૭૩) વેશ તઃ પ વલં ચા પસરાે વાપી તુ દ ઘકા
Moat or ditch (2), Dike or dam (1), Watering basin around a tree (3), River (16)

(૧.૧૦.૫૭૪) ખેયં તુ પિરખાધાર વ ભસાં યત્ર ધારણમ્
(૧.૧૦.૫૭૫) સ્યાદાલવાલમાવાલમાવાપાેઽથ નદ સિરત્
(૧.૧૦.૫૭૬) તરઙ્ ગણી શવૈ લની તિટની હ્ર ાિદની ધનુી
(૧.૧૦.૫૭૭) સ્રાેત વની દ્વ પવતી સ્રવ તી િન ગાઽપગા
(૧.૧૦.૫૭૮) કૂલઙ્કષા િનઝર્િરણી રાેધાવેક્રા સર વતી
River Ganges (8)

(૧.૧૦.૫૭૯) ગઙ્ગા િવ પદ જહ્નતુનયા સરુિન ગા
(૧.૧૦.૫૮૦) ભાગીરથી િત્રપથગા િત્રસ્રાેતા ભી મસરૂિપ
River Yamuna (4), River Narmada (4)

(૧.૧૦.૫૮૧) કા લ દ સયૂર્તનયા યમનુા શમન વસા
(૧.૧૦.૫૮૨) રેવા તુ નમર્દા સાેમાેદ્ભવા મેકલક યકા
River created at the time of Gauri’s marriage (2), River brought down by કાતર્વીયાર્જુર્ન(2)
(૧.૧૦.૫૮૩) કરતાેયા સદાનીરા બાહુદા સતૈવાિહની
River Shatardu (2), River Vipasha (2), River Shona (2), Canal (1)

(૧.૧૦.૫૮૪) શતદુ્ર તુ શતુુિદ્રઃ સ્યા દ્વપાશા તુ િવપાટ્ સ્ત્રયામ્
(૧.૧૦.૫૮૫) શાેણાે િહર યવાહઃ સ્યા કુલ્યાઽ પા કૃિત્રમા સિરત્
List of five rivers, additional list includes: કાૈ શક , ગ ડક , ચમર્ વતી,ગાેદા, વેણી etc.
Mouth of a river (1), Channel or water-course (1)

(૧.૧૦.૫૮૬) શરાવતી વતે્રવતી ચ દ્રભાગા સર વતી
(૧.૧૦.૫૮૭) કાવેર સિરતાેઽ યાશ્ચ સ ભેદઃ સ ધુસઙ્ગમઃ
(૧.૧૦.૫૮૮) દ્વયાેઃ પ્રણાલી પયસઃ પદવ્યાં િત્રષુ તૂત્તરાૈ
Things born in a river દેિવકા or સરય:ૂ sample construction
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(૧.૧૦.૫૮૯) દેિવકાયાં સર વાં ચ ભવે દાિવકસારવાૈ
Night-blooming lotus: White (2), Red (2)

(૧.૧૦.૫૯૦) સાૈગ ધકં તુ કહ્લારં હ લકં રક્તસં યકમ્
Water lily (2), Blue (2), White (2), Root (of) lily (1), Pistia Stratiotes (2)

(૧.૧૦.૫૯૧) સ્યાદુ પલં કુવલયમથ નીલા બુજન્મ ચ
(૧.૧૦.૫૯૨) ઇ દ વરં ચ નીલેઽ મ સતે કુમુદકૈરવે
(૧.૧૦.૫૯૩) શાલૂકમષેાં ક દઃ સ્યાદ્વાિરપણ તુ કુ ભકા
Aquatic plant, moss (3), Full of lilies (2), Full of lotuses (3)

(૧.૧૦.૫૯૪) જલનીલી તુ શવૈાલં શવૈલાેઽથ કુમુદ્વતી
(૧.૧૦.૫૯૫) કુમુિદ યાં ન લ યાં તુ બ સનીપ દ્મનીમખુાઃ
Lotus (16)

(૧.૧૦.૫૯૬) વા પું સ પદં્મ ન લનમરિવ દં મહાે પલમ્
(૧.૧૦.૫૯૭) સહસ્રપતં્ર કમલં શતપતં્ર કુશશેયમ્
(૧.૧૦.૫૯૮) પઙે્ક હં તામરસં સારસં સરસી હમ્
(૧.૧૦.૫૯૯) બસપ્રસનૂરા વપુ કરાઽ ભાે હા ણ ચ
Lotus: white (2), red (3), Stalk of water lily (3)

(૧.૧૦.૬૦૦) પુ ડર કં સતા ભાજેમથ રક્તસરાે હે
(૧.૧૦.૬૦૧) રક્તાે પલં કાેકનદં નાલાે નાલમથાઽ સ્ત્રયામ્
Lotus fibre (2), Collection of water lilies (1)

The words ખ ડા or ષ ડ mean an assemblage in general.
(૧.૧૦.૬૦૨) ણાલં બસમ િદકદ બે ખ ડમ સ્ત્રયામ્
Parts of water lily: root (2), filament (2), new leaf (2), Lotus seed (2)

(૧.૧૦.૬૦૩) કરહાટઃ શફાક દઃ િક જલ્કઃ કેસરાેઽ સ્ત્રયામ્
(૧.૧૦.૬૦૪) સવં તકા નવદલં બીજકાેશાે વરાટકઃ mark ઇ ત વાિરવગર્ઃ
ઇ ત

કા ડસમા પ્તઃ।

All the 10 chapters of the first part with main and related words are thus finished.

(૧.૧૧.૬૦૫) ઉક્તં વવ્યામિદક્કાલધીશ દાિદ સનાટ કમ્
(૧.૧૧.૬૦૬) પાતાલભાે ગનરકં વાિર ચષૈાં ચ સઙ્ગતમ્
(૧.૧૧.૬૦૭) ઇત્યમર સહકૃતાૈ નામ લઙ્ગાનુશાસને
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(૧.૧૧.૬૦૮) વરાિદકા ડઃ પ્રથમઃ સાઙ્ગ અેવ સમ થતઃ
ઇ ત
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