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Ishvarakrishna’s sAnkhyakArikA

ઈશ્વરકૃ ણસ્ય સાખં્યકાિરકા

સાઙ્ખ્ય કાિરકા - ઈશ્વરકૃ ણ
દુઃખત્રયા ભઘાતાજ્ જજ્ઞાસા તદપ૧ઘાતકે હેતાૈ ।
દષૃ્ટે સાપાથાર્ ચને્ નૈકા તાત્ય તતાેઽભાવાત્॥ ૧॥
1 અ ભM, G(A, D, G); અવ J, S

દષૃ્ટવદાનુશ્રિવકઃ સ હ્યિવશુ દ્ધ૧ ક્ષયા તશયયુક્તઃ ।
ત દ્વપર તઃ શ્રેયાન્ વ્યક્તાવ્યક્તજ્ઞિવજ્ઞાનાત્॥ ૨॥
1 અિવશદુ્ધઃM
મૂલપ્રકૃ તરિવકૃ તમર્હદાદ્યાઃ૧ પ્રકૃ તિવકૃતયઃ સપ્ત ।
ષાેડશક તુ િવકારાે ન પ્રકૃ તનર્ િવકૃ તઃ પુ ષઃ॥ ૩॥
1આદ્યા V1, V2
દષૃ્ટમનુમાનમાપ્તવચનં ચ૧ સવર્પ્રમાણ સદ્ધ વાત્ ।
િત્રિવધં પ્રમાણ મષં્ટ પ્રમેય સ દ્ધઃ પ્રમાણા દ્ધ॥ ૪॥
1આપં્ત વચનં V (editor’s emendation)

પ્ર તિવષયા યવસાયાે દષંૃ્ટ િત્ર૧િવધમનુમાનમાખ્યાતમ।્
ત લઙ્ગ લઙ્ ગ૨પવૂર્કમાપ્તશ્રુ તરાપ્તવચનં તુ૩॥ ૫॥
1 દ્વ V2 2 લઙ્ ગ- લઙ્ગ K 3 ચ V2, V1, J

સામા યત તુ દષૃ્ટાદતી દ્રયાણાં પ્રતી તર૧નુમાનાત્ ।
ત માદિપચા સદં્ધ પરાેઽક્ષમાપ્તાગમાત્ સદં્ધ૨॥ ૬॥
1 પ્ર સ દ્ધર્ V2, V1, G(D), Y 2 સા યમ્ Y, M
અ તદૂરાત્ સામી યાિદ દ્રયઘાતાન્ મનાેઽનવસ્થાનાત્ ।
સાૈ યાદ્ વ્યવધાનાદ ભભવાત્ સમાના ભહારચ્ચ॥ ૭॥
સાૈ યાત્ તદનપુલ ધનાર્ભાવાત્ કાયર્ત તદુપલ ધઃ ૧ ।
મહદાિદ તચ્ચ૨ કાય પ્રકૃ તિવ પં સ પં૩ ચ॥ ૮॥
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1 ઉપલ ધેઃ J, V, K 2 તચ્ચ મહદાિદ D
3 સ પં િવ પં J, V; િવ પં વ પં G (G)

અસદકરણાદુપાદાનગ્રહણાત્ સવર્સ ભવાભાવાત્ ।
શક્તસ્ય શક્યકરણાત્ કારણભાવાચ્ચ સ કાયર્મ્॥ ૯॥
હેતુમદિનત્યમવ્યાિપ સિક્રયમનેકમા શ્રતં લઙ્ગમ્ ।
સાવયવં પરત તં્ર વ્યક્તં િવપર તમવ્યક્તમ્॥ ૧૦॥
િત્રગુણમિવવેિક િવષયઃ સામા યમચેતનં પ્રસવધ મ ।
વ્યક્તં તથા પ્રધાનં ત દ્વપર ત તથા ચ પુમાન્॥ ૧૧॥
પ્રીત્યપ્રી તિવષાદાત્મકાઃ પ્રકાશપ્ર ત્ત૧િનયમાથાર્ઃ ।
અ યાેઽ યા ભભવાશ્રય જનન મથનુ ત્તયશ્ચ ગુણાઃ॥ ૧૨॥
1 પ્ર ત્તર્ K
સ વં લઘુ પ્રકાશક મષ્ટમપુષ્ટ ભકં ૧,૨ ચલં ચ રજઃ ।
ગુ વરણકમવે તમઃ પ્રદ પવચ્ચાથર્તાે ત્તઃ॥ ૧૩॥
1 પ્રકાશમ્ K 2ઉપ ત ભકં D
અિવવેક્યાિદ િહ સદં્ધ૧ ત્રૈગુ યાત્ ત દ્વપયર્યા૨ભાવાત્ ।
કારણગુણાત્મક વાત્ કાયર્સ્યાવ્યક્તમિપ સદ્ધમ્॥ ૧૪॥
1 [my emendation]; –આિદ સદ્ધઃ V1, V2;આિદઃ સદ્ધઃ G, J, Y, M;

આદેઃ સ દ્ધઃ V, D, S;આિદિહ સદં્ધ K 2 િવપયર્યે V
ભેદાનાં પિરમાણાત્ સમ વયાચ્છ ક્તતઃ પ્ર ત્તેશ્ચ ।
કારણકાયર્િવભાગાદિવભાગાદ્ વૈશ્વ પસ્ય૧ ૧૫॥
1 યસ્ય J, Y, M, V, K

કારણમ ત્યવ્યક્તં પ્રવતર્તે િત્રગુણતઃ સમુદયાચ્ચ૧ ।
પિરણામતઃ૨ સ લલવત્ પ્ર તપ્ર ત૩ગુણાશ્રય૪િવશષેાત્॥ ૧૬॥
1 સમુદયાશ્ K 2 પિરમાણ V2

3 પ્ર તપ ત્ત V1 3 and 4 થક્ થગ્ ભાજન V2(comm)

સઙ્ઘાતપરાથર્ વાત્ િત્રગુણાિદિવપયર્યાદિધષ્ઠાનાત્ ।
પુ ષાેઽ ત ભાે ભાવાત્ કૈવલ્યાથ૧ પ્ર ત્તેશ્ચ॥ ૧૭॥
1 થર્ V1, M, K

જનન૧મરણકરણાનાં પ્ર તિનયમાદયુગપત્ પ્ર ત્તેશ્ચ ।
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પુ ષબહુ વં સદં્ધ ત્રૈગુ ય૨િવપયર્યાચ્ચવૈ॥ ૧૮॥
1 જન્મ V2, V1, G(B, D), M, V, K, D 2 િત્ર-ગુણાિદ V2, V1, Y
ત માચ્ચ િવપયાર્સાત્૧ સદં્ધ સા ક્ષ વમસ્ય પુ ષસ્ય ।
કૈવલ્યં મા ય યં દ્રષૃ્ટ વમક ર્ભાવશ્ચ ૨,૩॥ ૧૯॥
1 િવપયર્યાત્ V1 2 દ્ર ષ્ટ વમ્ V2; પ્ર ષ્ઠ વમ્ V1 3
ભાવાચ્ V2
ત માત્ ત સયંાેગાદચેતનં ચેતનાવિદવ લઙ્ગમ્ ।
ગુણ૧ક ર્ વે ચ૨ તથા કતવ ભવત્યુ૩દાસીનઃ૪॥ ૨૦॥
1 ગુણાઃ V2 2.અિપ J, M, V 3 ભવતીત્ય્ G (note) 4

ઉદાસીના V2
પુ ષસ્ય દશર્નાથ કૈવલ્યાથ૧ તથા પ્રધાનસ્ય ।
પઙ્ગ્વ ધવદુભયાેરિપ સયંાેગ ત કૃતઃ સગર્ઃ॥ ૨૧॥
1 દશર્નાથર્ઃ કૈવલ્યાથર્સ્ Y
પ્રકૃતેમર્હાં તતાેઽહઙ્કાર ત માદ્ ગણશ્ચ૧ ષાેડશકઃ ।
ત માદિપ ષાેડશકાત્ પ ચ યઃ પ ચ ભૂતાિન॥ ૨૨॥
1 તુ V1
અ યવસાયાે બુ દ્ધધર્મા જ્ઞાનં િવરાગાઇશ્વયર્મ્ ।
સા વકમેતદૂ્રપં તામસમ માદ્ િવપયર્ તમ્॥ ૨૩॥
અ ભમાનાેઽહઙ્કાર ત માદ્ દ્વિવધઃ પ્રવતર્તે સગર્ઃ ।
અેકાદશકશ્ચ ગણ ત૧ન્માત્રઃ૨ પ ચકશ્ચવૈ૩॥ ૨૪॥
1 અૈ દ્રયૈકાદશકઃ V1, G(B), Y, M
2 માત્ર J, M, V, K, S; માત્રકઃ V1 3 પ ચકઞ્ S
સા વકૈકાદશકઃ પ્રવતર્તે વૈકૃતાદહઙ્કારાત્ ।
ભૂતાદે તન્૧માત્રઃ સ તામસ તજૈસાદુભયમ્॥ ૨૫॥
1 તાન્ Y, M (var), V

બુદ્ધ દ્રયા ણ ચ ઃ૧ શ્રાતે્રઘ્રાણરસન૨ વગાખ્યાિન૩ ।
વાક્પા ણપાદપાયપૂસ્થાન્૪ કમ દ્રયા યાહુઃ॥ ૨૬॥
1 શ્રાતે્ર V1, M; કણર્ Y, M (var)

2 + 3 વક્ ચક્ષૂ રસન ના સકાખ્યાિન V1, Y, M
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3 પશર્નાિન V2; પશર્નકાિન G 4 પસ્થાઃ V2, Y;
પસં્થ K

ઉભયાત્મકમત્ર મનઃ સઙ્ક પક મ દ્રયં ચ સાધ યાર્ત્ ।
ગુણપિરણામિવશષેાન્ નાના વં બાહ્ય૨ભેદાચ્ચ૩,૧॥ ૨૭॥
1 in V2 and Y સઙ્ક પકમત્ર મનઃ તચ્ ચે દ્રયમુભયથા
સમાખ્યાતમ ત સ્ત્રકાલ િવષયં ત માદુભય પ્રચારં તત્
V2, Y

2 ગ્રાહ્યM 3 ભેદાશ્G(A, E, F), J, V, S, D
શ દાિદષુ૧ પ ચાનામાલાેચનમાત્ર મ યતે ત્તઃ ।
વચનાદાનિવહરણાે સગાર્ન દાશ્ચ૨ પ ચાનામ્॥ ૨૮॥
1 પાિદષુ V2, V1, G(B, D) Y, V 2 -s tu V2, V1, M

વાલક્ષ યં૧ ત્તસ્ત્રયસ્ય સષૈા ભવત્યસામા યા ।
સામા યકરણ ત્તઃ પ્રાણાદ્યા વાયવઃ પ ચ॥ ૨૯॥
1 લક્ષ યા V1, M
યુગપચ્ચતુષ્ટયસ્ય તુ૧ ત્તઃ ક્રમશશ્ચ તસ્ય િનિદષ્ટા ।
દષૃ્ટે તથા યદષૃ્ટે ત્રયસ્ય ત પૂિવકા ત્તઃ॥ ૩૦॥
1 િહM

વાં વાં પ્ર તપદ્ય તે પર પરાકૂતહેતુકાં૧ ત્તમ્ ।
પુ ષાથવ હેતનુર્ કેન ચત્ કાયર્તે કરણમ્॥ ૩૧॥
1 હૈતુક M K, J; હેતુક ંV1(comm); હેતુક Y

કરણં ત્રયાેદશિવધં તદાહરણ૧ધારણપ્રકાશકરમ્ ।
કાય ચ તસ્ય દશધાહાય ધાય પ્રકા યં ચ॥ ૩૨॥
1આગ્રહણ V1,

અ તઃકરણં િત્રિવધં દશધા બાહ્યં ત્રયસ્ય િવષયાખ્યમ્ ।
સા પ્રતકાલં બાહ્યં િત્રકાલમા ય૧ તરં કરણમ્॥ ૩૩॥
1 અ ય્ V2, D
બુદ્ધ દ્રયા ણ તષેાં પ ચ િવશષેાિવશષેિવષયા ણ૧ ।
વાગ્ભવ ત શ દિવષયા શષેા ણ તુ૨ પ ચિવષયા ણ૧॥ ૩૪॥
1 િવષયી ણ V1, J 2 શષેા યિપ V2, V1, Y, M
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સા તઃકરણા બુ દ્ધઃ સવ િવષયમવગાહતે ય માત્ ।
ત માત્ િત્રિવધં કરણં દ્વાિર દ્વારા ણ શષેા ણ॥ ૩૫॥
અેતે પ્રદ પક પાઃ પર પરિવલક્ષણા ગુણિવશષેાઃ ।
કૃ નં પુ ષસ્યાથ પ્રકા ય બુદ્ધાૈ પ્રયચ્છ ત॥ ૩૬॥
સવ પ્રત્યુપભાેગં ય માત્ પુ ષસ્ય સાધય ત બુ દ્ધઃ ।
સવૈ ચ િવ શન ષ્ટ પનુઃ૧ પ્રધાનપુ ષા તરં સૂ મમ્॥ ૩૭॥
1 તતઃM
તન્માત્રા યિવશષેા તે યાે ભૂતાિન પ ચ પ ચ યઃ ।
અેતે તા િવશષેાઃ શા તા ઘાેરાશ્ચ મૂઢાશ્ચ૧॥ ૩૮॥
1 સ તાે શા તાે ? ઘાેરશ્ચ મૂઢશ્ચ V1

સૂ મા માતાિપ ઃ સહ પ્રભૂતૈ સ્ત્રધા િવશષેાઃ સ્યુઃ ।
સૂ મા તષેાં િનયતા માતાિપ િનવતર્ તે॥ ૩૯॥
પવૂા પન્નમસકં્ત િનયતં મહદાિદસૂ મપયર્ તમ્ ।
સસંર ત િન પભાેગં૧ ભાવૈરિધ૨વા સતં લઙ્ગમ્॥ ૪૦॥
1 િન પ-ભાેગં G 2 અ ત V2

ચતં્ર યથાશ્રય તે સ્થા વા૧િદ યાે િવના યથા૨ છાયા ।
તદ્વદ્ િવના િવશષેનૈર્ તષ્ઠ ત૩ િનરાશ્રયં લઙ્ગમ્॥ ૪૧॥
1 ત વ્ K 2 યથા િવના G, D 3 સ્ તષ્ઠ ત નM

પુ ષાથર્હેતુક મદં િન મત્તનૈ મ ત્તકપ્રસઙ્ગને ।
પ્રકૃતેિવભુ વયાેગાન્ નટવદ્ વ્યવ તષ્ઠતે૧ લઙ્ગમ્॥ ૪૨॥
1વ્યા તષ્ઠતે T
સાં સ દ્ધકાશ્ચ ભાવાઃ પ્રાકૃ તકા વૈકૃતાશ્ચ ધમાર્દ્યાઃ ।
દષૃ્ટાઃ કરણાશ્રિયણઃ કાયાર્શ્રિયણશ્ચ કલલાદ્યાઃ॥ ૪૩॥
ધમણ ગમનમૂ વ ગમનમધ તાદ્ ભવત્યધમણ ।
જ્ઞાનને ચાપવગા િવપયર્યાિદ યતે બ ધઃ॥ ૪૪॥
વૈરાગ્યાત્ પ્રકૃ તલયઃ સસંારાે ભવ ત રાજસાદ્૧ રાગાત્ ।
અૈશ્વયાર્દિવઘાતાે િવપયર્યાત્ ત દ્વપયાર્સઃ॥ ૪૫॥
1 રાજસાદ્ ભવ ત V1(comm), M
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અેષ પ્રત્યયસગા િવપયર્યાશ ક્તતુ ષ્ટ સદ્ યાખ્યઃ ।
ગુણવષૈ ય૧િવમદાર્ત્૨ તસ્ય ચ૩ ભેદા તુ પ ચાશત્॥ ૪૬॥
1 વૈશ ય K 2 િવમશાર્ત્ T, K; િવમદન V2,

V1(comm), J, M; િવમદ V1
3 missing V2, V1, J, M

પ ચ િવપયર્યભેદા ભવ ત્યશક્તેશ્ચ૧ કરણવૈકલ્યાત્ ।
અષ્ટાિવશ તભેદા તુ૨ ષ્ટનર્વધાષ્ટધા સ દ્ધઃ॥ ૪૭॥
1 અશ ક્તશ્ V1, G (except for D), J, Y, V, K 2 ભેદા V1,
J, Y, M, V, K

ભેદ તમસાેઽષ્ટિવધાે માેહસ્ય ચ દશિવધાે મહામાેહઃ ।
૧તા મસ્રાેઽષ્ટા૨દશધા તથા ભવત્ય ધતા મસ્રઃ૧॥ ૪૮॥
1 તા મશ્રાે, અઃ D 2 ઽષ્ટ G;. ઽષ્ટાે K
અેકાદશે દ્રયવધાઃ૧ સહ બુ દ્ધવધૈરશ ક્ત િદ્દષ્ટા૨ ।
સપ્તદશ વધા૩ બુદ્ધિેવ૪પયર્યાત્૫ તુ ષ્ટ સદ્ધ નામ્॥ ૪૯॥
1 વધા G 2 ઉપિદષ્ટા J, K 3 સપ્તદશધા G; .
ચ J, K; । તુ D
૪ બુ દ્ધઃ Y 5 િવપયર્યાઃ J; િવપયર્યા K
આ યા ત્મકાશ્ચતસ્રઃ૧ પ્રકૃત્યુપાદાનકાલભાગ્યા૨ખ્યાઃ ।
બાહ્યા િવષયાપેરમાચ્ચ પ ચ૩ નવ૪ તુષ્ટયાેઽ ભમતાઃ ૫॥ ૫૦॥
1આ યા ત્મક્યશ્G(E), Y, M; અ યા ત્મકાશ્ K 2 ભાગ
V1, G(F), D

3 રમાત્ પ ચ ચ Y, V, K; રમાત્ પ ચ J, M, B, S;

રમાશ્ચ પ ચ V1, G(D); રમાઃ પ ચ D

4 નવ ચM 5 િહતાઃ G(D, F), Y, M, D

ઊહઃ શ દાેઽ યયનં દુઃખિવઘાતાસ્ત્રયઃ૧ સહૃુ પ્રા પ્તઃ ।
દાનં ચ સદ્ધયાેઽષ્ટાૈ૨ સદ્ધઃે૩ પવૂાઽઙુ્કશ સ્ત્રિવધઃ॥ ૫૧॥
1 િવઘાત-ત્રયં V1, M 2 સદ્ધ-યાેગાે K 3 સ દ્ધ V2;

સદ્ધે V1
ન િવના ભાવૈ લઙ્ગં ન િવના લઙ્ગને ભાવ૧િન ર્ ત્તઃ૨ ।
લઙ્ગાખ્યાે ભાવાખ્ય ત માદ્ દ્વિવધાઃ પ્રવતર્તે૩ સગર્ઃ॥ ૫૨॥
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var લઙ્ગાખ્યાે ભાવાખ્ય ત માદ્ ભવ ત દ્વિવધા સગર્ઃ॥ ૫૨॥
1 ભાવને લઙ્ગ V1

2 િવિન ત્તઃ V1; સં સ દ્ધઃ Y, M(var.); િન પ ત્તઃ J, M(var)

3 ભવ ત દ્વધાM
અષ્ટિવક પાે દૈવ ત૧ઇયર્ગ્યાનેશ્ચ૨-૩ પ ચધા ભવ ત ।
માનુ ય૪શ્ચૈક૫િવધઃ સમાસતાે ભાૈ તકઃ૬ સગર્ઃ॥ ૫૩॥
G(D) [uses neuter in the first three half-lines:

અં instead ofઆ,ે અસ,્ અશ,્ અશ્
1 દેવસ્ V1 2 તયર્ગ્યાેિનશ્ V1; તૈયર્ગ્યાે યશ્ J 3
[missing] G(D)

4 માનુશકશ્ V (var) 5 વેક G(D) 6ઽયં િત્રધા G(D)
ઊ વ સ વિવશાલ તમાેિવશાલશ્ચ૧ મૂલતઃ સગર્ઃ ।
મ યે ર ેિવશાલાે બ્રહ્માિદ૨ ત બપયર્ તઃ૩॥ ૫૪॥
1 અ તુ V1, Y, M(var) 2 ઇઃ D 3 અં G (comm અઃ)
તત્ર૧ જરામરણકૃતં૨ દુઃખં પ્રા ાે ત ચેતનઃ પુ ષઃ ।
લઙ્ગસ્યાિવ૩િન ત્તે ત માદ્ દુઃખં વભાવને૪॥ ૫૫॥
1 અત્ર V1, Y, M; અત્ર જન્મ Y(comm. to verse 1)

2 [missing] V2 3 િપ V1 4 સમાસને V1, Y, M

ઇત્યેષ પ્રકૃ તકૃતાે૧ મહદાિદિવશષે૨ભૂતપયર્ તઃ૩ ।
પ્ર તપુ ષિવમાેક્ષાથ વાથવ પરાથાર્૪ર ભઃ॥ ૫૬॥
1 કૄતાૈ G(D); કૄતઃ Y; િવકૄઇતઃ V1 2 િવષયM

3 પ્રવતર્તે ત વ ભૂત ભાવાખ્યઃ Y, M(var.);

પ્રવતર્તે વૈકૄતઃ પ્ર સગર્ઃ V1
4 થર્મ્ V1
વ સિવ દ્ધિન મત્તં ક્ષીરસ્ય યથા પ્ર ત્તરજ્ઞસ્ય ।
પુ ષિવમાેક્ષિન મત્તં તથા પ્ર ત્તઃ પ્રધાનસ્ય॥ ૫૭॥
આૈ સકુ્યિન ત્ત્યથ યથા િક્રયાસુ પ્રવતર્તે લાેકઃ ।
પુ ષસ્ય િવમાેક્ષાથ૧ પ્રવતર્તે તદ્વદવ્યક્તમ્॥ ૫૮॥
1 પુ ષ િવમાેક્ષ િન મતં્ત V1

રઙ્ગસ્ય દશર્િય વા િનવતર્તે નતર્ક યથા ત્યાત્ ।
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પુ ષસ્ય તથાત્માનં પ્રકા ય િવિનવતર્તે૧ પ્રકૃ તઃ॥ ૫૯॥
1 િનવતર્તે G
નાનાિવધૈ પાયૈ ૧પકાિર યનપુકાિરણઃ પુંસઃ ।
ગુણવત્યગુણસ્ય સત તસ્યાથર્મપાથર્કં ચર ત૨॥ ૬૦॥
1 નાના િવધાપેકારૈઃ D 2 કુ તે G(D)
પ્રકૃતેઃ સકુુમારતરં ન િક ચદ તી ત મે મ તભર્વ ત ।
યા દષૃ્ટા મી ત પનુનર્ દશર્નમપૈુ ત પુ ષસ્ય॥ ૬૧॥
ત માન્ ન ૧બ યતેઽદ્ધા ન૨ મુચ્યતે૩ નાિપ સસંર ત ક શ્ચત્૪ ।
સસંર ત બ યતે મુચ્યતે ચ નાનાશ્રયા પ્રકૃ તઃ॥ ૬૨॥
1 મુચ્યતે G(C), D 2 ના િપ G, M, K, D; ન V1; [missing] V2

3 બ યતે G(C), D; [missing] V2 4 પુ ષઃ B, D, S ;

િક ચત્ V2
પૈઃ સપ્ત ભરેવ તુ૧ બધ્નાત્યાત્માનમાત્મના પ્રકૃ તઃ ।
સવૈ ચ પુ ષાથ પ્ર ત૨ િવમાેચયત્યેક પેણ॥ ૬૩॥
1 અેવં V1, M; અેવ V2, G

2 પુ ષસ્યાથ પ્ર તM; પુ ષસ્યાથ V2, D

[This verse is missing in paramArtha’s Chinese version (T)]

અેવં ત વા યાસાન્ ના મ ન મે નાહ મત્યપિરશષેમ્ ।
અિવપયર્યાદ્ િવશદંુ્ધ કેવલમુ પદ્યતે જ્ઞાનમ્॥ ૬૪॥
તને િન ત્તપ્રસવામથર્વશાત્ સપ્ત પિવિન ત્તામ્૧ ।
પ્રકૃ ત પ ય ત પુ ષઃ પ્રેક્ષકવદવ સ્થતઃ સસુ્થઃ૨॥ ૬૫॥
1 િવિન ત્તઃ V2, V1 2 વ સ્થઃ V2, V1, J, M, V;

વચ્ચઃ V(var), K
દષૃ્ટા મયેત્યુ૧પેક્ષકૈકાે દષૃ્ટાહ મત્યુપરતા યા૩ ।
સ ત સયંાેગેઽિપ તયાેઃ પ્રયાજેનં ના ત સગર્સ્ય॥ ૬૬॥
1 રઙ્ગ-સ્થ ઇ ત G(D) 2 ઉપેક્ષત K

3 ઉપરતૈકા V2(?),V1, G(D); ઉપરમત્ય યા G(var),
J(var), V, K, S

સ યગ્જ્ઞાનાિધગમાદ્ ધમાર્દ નામકારણપ્રાપ્તાૈ ।
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તષ્ઠ ત સસં્કારવશાચ્ચક્રભ્રમવદ્૧ તશર રઃ॥ ૬૭॥
1 ભ્ર મવદ્ V, K
પ્રાપ્તે શર રભેદે ચિરતાથર્ વાત્ પ્રધાનિવિન ત્તાૈ ।
અૈકા તકમાત્ય તકમુભયં કૈવલ્યમા ાે ત॥ ૬૮॥
૧પુ ષાથર્૨જ્ઞાન મ૩દં ગુહ્યં પરમ ષણા સમાખ્યાતમ્ ।
સ્થત્યુ પ ત્તપ્રલયા૪ શ્ચ ત્ય તે૫ યત્ર ભૂતાનામ્॥ ૬૯॥
1 પરમા K 2 થ V1, D; થાર્ Y 3 થર્મ્ Y
4 પ્રલયાચ્ K 5 ચ ત્યતે V1, K; ચ ત્ય તે ચ Y

અેતત્ પિવત્રમ યં મુિનરાસરુયેઽનુક પયા પ્રદદાૈ ।
આસિુરરિપ પ ચ શખાય તને૧ બહુધા૨કૃતં ત ત્રમ્॥ ૭૦॥
1 તને ચ G, Y, M 2 બહુલીM
[This verse is not commented on by G]

શ ય૧પર પરયાગતમીશ્વરકૃ ણને ચૈતદાયાર્ ભઃ ।
સિઙ્ક્ષપ્તમાયર્મ તના સ ય ગ્વજ્ઞાય સદ્ધા તમ્॥ ૭૧॥
1 શષ્ટ K [This verse is not commented on by G]

સપ્તત્યાં િકલ૧ યેઽથાર્ તેઽથાર્ઃ કૃ નસ્ય ષ્ટત ત્રસ્ય ।
આખ્યાિયકા૨િવરિહતાઃ પરવાદિવવ જતાશ્ચાઽિપ॥ ૭૨॥
1 ખલુ K 2વ્યાખ્યાિયકા V1 3 ચે તM, V

[This verse is not commented on by G;

paramArtha (T) remarks that it is not original]

ત માત્ સમાસદષંૃ્ટ શાસ્ત્ર મદં નાથર્તશ્ચ પિરહીણમ્ ।
ત ત્રસ્ય૧ હન્મૂતદર્પર્ણસઙ્ક્રા ત મવ બ બમ્॥ ૭૩॥
1 ચM

[This verse appears only in V1 and M, after the word સમાપ્તમ્ ]
The words of the સાઙ્ખ્યકાિરકા
(variant readings are not given)

અ
અકરણ ૯
અક ર્ ૧૯
અકારણ ૬૭
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અક્ષ ૬
અગુણ ૬૦
અ ય ૭૦
અઙુ્કશ ૫૧
અચેતન ૧૧, ૨૦
અજ્ઞ ૫૭
અ તદૂર ૭
અ તશય ૨
અતી દ્રય ૬
અત્ય ત ૧
અત્ર ૨૭
અદષૃ્ટ ૩૦
અદ્ધા ૬૨
અધમર્ ૪૪
અધ તાત્ ૪૪
અિધગમ ૬૭
અિધવા સત ૪૦
અિધષ્ઠાન ૧૭
અ યયન ૫૧
અ યવસાય ૫, ૨૩
અનવસ્થાન ૭
અિનત્ય ૧૦
અનુક પા ૭૦
અનપુકાિરન્ ૬૦
અનપુલ ધ ૮
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દષૃ્ટ ૧, ૪૬, ૩૦, ૪૩, ૬૧, ૬૬
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િન પભાેગ ૪૦
િનિદષ્ટ ૩૦
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