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Amarakosha Thesaurus Chapter 2

અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૨

અમરકાેશે દ્વતીયં ભૂ યાિદકા ડમ્ ।

વગર્ભેદાઃ।

(૨.૦.૧) વગાર્ઃ વીપુર મા દ્વનાષૈિધ ગાિદ ભઃ
(૨.૦.૨) બ્રહ્મક્ષત્રિવટ્ શદૂ્રઃૈ સાઙ્ગાપેાઙ્ગૈિરહાેિદતાઃ

ભૂ મવગર્ઃ

(૨.૧.૩) ભૂભૂર્ મરચલાઽન તા રસા િવશ્વ ભરા સ્થતા
(૨.૧.૪) ધરા ધિરત્રી ધર ણઃ ક્ષાે ણજ્યાર્ કા યપી ક્ષ તઃ
(૨.૧.૫) સવસહા વસમુતી વસધુાવે વસુ ધરા
(૨.૧.૬) ગાતે્રા કુઃ થવી વી માઽવિનમિદની મહી
(૨.૧.૭) િવપુલા ગહ્વર ધાત્રી ગાૈિરલા કુ ભની ક્ષમા
(૨.૧.૮) ભૂતધાત્રી રત્નગભાર્ જગતી સાગરા બરા
(૨.૧.૯) ત્તકા પ્રશ તા તુ સા ના ચ ત્તકા
(૨.૧.૧૦) ઉવર્રા સવર્સસ્યાઢ ા સ્યાદૂષઃ ક્ષાર ત્તકા
(૨.૧.૧૧) ઊષવાનષૂરાે દ્વાવ ય ય લઙ્ગાૈ સ્થલં સ્થલી
(૨.૧.૧૨) સમાનાૈ મ ધ વાનાૈ દ્વે ખલાપ્રહતે સમે
(૨.૧.૧૩) િત્ર વથાે જગતી લાેકાે િવષ્ટપં ભવુનં જગત્
(૨.૧.૧૪) લાેકાેઽયં ભારતં વષર્મ્ શરાવત્યા તુ યાેઽવધેઃ
(૨.૧.૧૫) દેશઃ પ્રાગ્દ ક્ષણઃ પ્રાચ્ય ઉદ ચ્યઃ પ શ્ચમાેત્તરઃ
(૨.૧.૧૬) પ્રત્ય તાે લેચ્છદેશઃ સ્યાન્મ યદે્દશ તુ મ યમઃ
(૨.૧.૧૭) આયાર્વતર્ઃ પુ યભૂ મમર્ યં િવ યિહમાલયાેઃ
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(૨.૧.૧૮) ની જનપદાે દેશિવષયાૈ તૂઽપવતર્નમ્
(૨.૧.૧૯) િત્ર વાગાેષ્ઠાન્નડપ્રાયે નડ્વાન્નડ્વલ ઇત્યિપ
(૨.૧.૨૦) કુમુદ્વા કુમુદપ્રાયે વેત વા બહુવેતસે
(૨.૧.૨૧) શાદ્વલઃ શાદહિરતે સજ બાલે તુ પિઙ્કલઃ
(૨.૧.૨૨) જલપ્રાયમનપંૂ સ્યા પંુ સ કચ્છ તથાિવધઃ
(૨.૧.૨૩) સ્ત્રી શકર્રા શકર્િરલઃ શાકર્રઃ શકર્રાવ ત
(૨.૧.૨૪) દેશ અેવાિદમાવવેવમુન્નેયાઃ સકતાવ ત
(૨.૧.૨૫) દેશાે નદ્ય બુ ષ્ટ બુસપંન્નવ્રીિહપા લતઃ
(૨.૧.૨૬) સ્યાન્નદ મા કાે દેવમા કશ્ચ યથાક્રમમ્
(૨.૧.૨૭) સરુા જ્ઞ દેશે રાજ વા સ્યાત્તતાેઽ યત્ર રાજવાન્
(૨.૧.૨૮) ગાેષં્ઠ ગાેસ્થાનકં તત્તુ ગાૈષ્ઠ નં ભૂતપવૂર્કમ્
(૨.૧.૨૯) પયર્ તભૂઃ પિરસરઃ સતેુરાલાૈ સ્ત્રયાં પુમાન્
(૨.૧.૩૦) વામલૂરશ્ચ નાકુશ્ચ વ મીકં પુનંપુંસકમ્
(૨.૧.૩૧) અયનમ્ વત્મર્ માગાર્ વપ થાનઃ પદવી તઃ
(૨.૧.૩૨) સર ણઃ પદ્ધ તઃ પદ્યા વતર્ યેકપદ ત ચ
(૨.૧.૩૩) અ તપ થાઃ સપુ થાશ્ચ સ પથશ્ચા ચતેઽ વિન
(૨.૧.૩૪) વ્ય વાે દુર વાે િવપથઃ કદ વા કાપથઃ સમાઃ
(૨.૧.૩૫) અપ થા વપથં તુલ્યે શ ◌ૃઙ્ગાટકચતુ પથે
(૨.૧.૩૬) પ્રા તરં દૂરશૂ યાેઽ વા કા તારં વત્મર્ દુગર્મમ્
(૨.૧.૩૭) ગવ્યૂ તઃ સ્ત્રી ક્રાેશયુગં ન વઃ િક કુચતુઃશતમ્
(૨.૧.૩૮) ઘ ટાપથઃ સસંરણં ત પુરસ્યાપેિન કરમ્
(૨.૧.૩૯) દ્યાવા થવ્યાૈ રાેદસ્યાૈ દ્યાવાભૂમી ચ રાેદસી
(૨.૧.૪૦) િદવ થવ્યાૈ ગ તુ મા સ્યા લવણાકરઃ । ઇ ત ભૂ મવગર્ઃ

પુરવગર્ઃ।

(૨.૨.૪૧) પૂઃ સ્ત્રી પુર નગયા વા પત્તનં પુટભેદનમ્ । અથ પુરવગર્ઃ
(૨.૨.૪૨) સ્થાનીયં િનગમાેઽ યત્તુ યન્મૂલનગરા પુરમ્
(૨.૨.૪૩) તચ્છાખાનગરં વેશાે વે યાજનસમાશ્રયઃ
(૨.૨.૪૪) આપણ તુ િનષદ્યાયાં િવપ ણઃ પ યવી થકા
(૨.૨.૪૫) ર યા પ્રતાેલી િવ શખા સ્યાચ્ચયાે વપ્રમ સ્ત્રયામ્
(૨.૨.૪૬) પ્રાકારાે વરણઃ સાલઃ પ્રાચીનં પ્રાત તાે તઃ
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(૨.૨.૪૭) ભ ત્તઃ સ્ત્રી કુડ્યમેડૂકં યદ ત યર્ તક કસમ્
(૨.૨.૪૮) ગ્ હં ગેહાેદવ સતં વે મ સદ્મ િનકેતનમ્
(૨.૨.૪૯) િનશા તં પ ત્યસદનં ભવનાગારમ દરમ્
(૨.૨.૫૦) ગ્ હાઃ પું સ ચ ભૂ યવે િનકા યિનલયાલયાઃ
(૨.૨.૫૧) વાસઃ કુટ દ્વયાેઃ શાલા સભા સજંવનં વદમ્
(૨.૨.૫૨) ચતુઃશાલં મનુીનાં તુ પણર્શાલાેટ ેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૨.૫૩) ચૈત્યમાયતનં તુલ્યે વા જશાલા તુ મ દુરા
(૨.૨.૫૪) આવેશનં શ પશાલા પ્રપા પાનીયશા લકા
(૨.૨.૫૫) મઠ છાત્રાિદિનલયાે ગ તુ મિદરાગ્ હમ્
(૨.૨.૫૬) ગભાર્ગારં વાસગ્ હમિરષં્ટ સૂ તકાગ્ હમ્
(૨.૨.૫૭) કુિટ્ટમાેઽસ્ત્રી િનબદ્ધા ભૂશ્ચ દ્રશાલા શરાેગ્ હમ્
(૨.૨.૫૮) વાતાયનં ગવાક્ષાેઽથ મ ડપાેઽસ્ત્રી જનાશ્રયઃ
(૨.૨.૫૯) હ યાર્િદ ધિનનાં વાસઃ પ્રાસાદાે દેવભૂભુ મ્
(૨.૨.૬૦) સાૈધાેઽસ્ત્રી રાજસદનમપુકાયાપકાિરકા
(૨.૨.૬૧) વ તકઃ સવર્તાેભદ્રાે ન દ્યાવતાર્દયાેઽિપ ચ
(૨.૨.૬૨) િવચ્છ દકઃ પ્રભેદા િહ ભવ તીશ્વરસદ્મનામ્
(૨.૨.૬૩) યગારં ભૂભુ મ તઃપુરં સ્યાદવરાેધનમ્
(૨.૨.૬૪) શદુ્ધા તશ્ચાવરાેધશ્ચ સ્યાદટ્ટઃ ક્ષાૈમમ સ્ત્રયામ્
(૨.૨.૬૫) પ્રઘાણપ્રઘણા લ દા બિહદ્વાર્રપ્રકાેષ્ઠકે
(૨.૨.૬૬) ગ્ હાવગ્રહણી દેહલ્યઙ્ગણં ચ વરા જરે
(૨.૨.૬૭) અધ તાદ્દા ણ શલા નાસા દા પિર સ્થતમ્
(૨.૨.૬૮) પ્રચ્છન્નમ તદ્વાર્રં સ્યા પક્ષદ્વારં તુ પક્ષકમ્
(૨.૨.૬૯) વલીકનીધ્રે પટલપ્રા તેઽથ પટલં છિદઃ
(૨.૨.૭૦) ગાપેાનસી તુ વલભી છાદને વક્રદા ણ
(૨.૨.૭૧) કપાેતપા લકાયાં તુ િવટઙં્ક પુનંપુંસકમ્
(૨.૨.૭૨) સ્ત્રી દ્વાદ્વાર્રં પ્રતીહારઃ સ્યા દ્ધતિદ તુ વેિદકા
(૨.૨.૭૩) તાેરણાેઽસ્ત્રી બિહદ્વાર્રમ્ પુરદ્વારં તુ ગાપેુરમ્
(૨.૨.૭૪) કૂટં પૂદ્વાર્િર યદ્ધ તનખ ત મન્નથ િત્રષુ
(૨.૨.૭૫) કપાટમરરં તુલ્યે ત દ્વ ક ભાેઽગર્લં ન ના
(૨.૨.૭૬) આરાેહણં સ્યા સાપેાનં િનશ્રે ણ વિધરાેિહણી
(૨.૨.૭૭) સમંાજર્ની શાેધની સ્યા સકંરાેઽવકર તથા
(૨.૨.૭૮) ક્ષપ્તે મખંુ િનઃસરણં સિંનવેશાે િનકષર્ણમ્
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(૨.૨.૭૯) સમાૈ સવંસથગ્રામાૈ વે મભવૂાર્ તુર સ્ત્રયામ્
(૨.૨.૮૦) ગ્રામા ત ઉપશલં્ય સ્યા સીમસીમે સ્ત્રયામુભે
(૨.૨.૮૧) ઘાષે આભીરપ લી સ્યા પક્કણઃ શબરાલયઃ । ઇ ત પુરવગર્ઃ

શલૈવગર્ઃ।

(૨.૩.૮૨) મહીધ્રે શખિર મા દહાયર્ધરપવર્તાઃ । અથ શલૈવગર્ઃ
(૨.૩.૮૩) અિદ્રગાતે્ર ગિરગ્રાવાચલશલૈ શલાેચ્ચયાઃ
(૨.૩.૮૪) લાેકાલાેકશ્ચક્રવાલ સ્ત્રકૂટ સ્ત્રકકુ સમાૈ
(૨.૩.૮૫) અ ત તુ ચરમ મા દુદયઃ પવૂર્પવર્તઃ
(૨.૩.૮૬) િહમવાિન્નષધાે િવ યાે માલ્યવા પાિરયાિત્રકઃ
(૨.૩.૮૭) ગ ધમાદનમ યે ચ હેમકૂટાદયાે નગાઃ
(૨.૩.૮૮) પાષાણપ્ર તરગ્રાવાપેલા માનઃ શલા દષૃત્
(૨.૩.૮૯) કૂટાેઽસ્ત્રી શખરં શ ◌ૃઙ્ગં પ્રપાત વતટાે ગુઃ
(૨.૩.૯૦) કટકાેઽસ્ત્રી િનત બાેઽદ્રઃે નુઃ પ્રસ્થઃ સાનુર સ્ત્રયામ્
(૨.૩.૯૧) ઉ સઃ પ્રસ્રવણં વાિરપ્રવાહાે િનઝર્રાે ઝરઃ
(૨.૩.૯૨) દર તુ ક દરાે વા સ્ત્રી દેવખાત બલે ગુહા
(૨.૩.૯૩) ગહ્વરં ગ ડશલૈા તુ ચ્યુતાઃ સ્થૂલાપેલા ગરેઃ
(૨.૩.૯૪) દ તકા તુ બિહ તયર્ક્ પ્રદેશાિન્નગર્તા ગરેઃ
(૨.૩.૯૫) ખિનઃ સ્ત્રયામાકરઃ સ્યા પાદાઃ પ્રત્ય તપવર્તાઃ
(૨.૩.૯૬) ઉપત્યકાદ્રરેાસન્ના ભૂ મ વર્મિધત્યકા
(૨.૩.૯૭) ધાતુમર્નઃ શલાદ્યદ્રગેિરકં તુ િવશષેતઃ
(૨.૩.૯૮) િનકુ જકુ ૈ વા ક્લીબે લતાિદિપિહતાેદરે । ઇ ત શલૈવગર્ઃ

વનાષૈિધવગર્ઃ।

(૨.૪.૯૯) અટવ્યર યં િવિપનં ગહનં કાનનં વનમ્ । અથ વનાષૈિધવગર્ઃ
(૨.૪.૧૦૦) મહાર યમર યાની ગ્ હારામા તુ િન કુટાઃ
(૨.૪.૧૦૧) આરામઃ સ્યાદુપવનં કૃિત્રમં વનમવે યત્
(૨.૪.૧૦૨) અમાત્યગ ણકાગેહાપેવને ક્ષવાિટકા
(૨.૪.૧૦૩) પુમાનાક્ર ડ ઉદ્યાનં રાજ્ઞઃ સાધારણં વનમ્
(૨.૪.૧૦૪) સ્યાદેતદેવ પ્રમદવનમ તઃપુરાે ચતમ્
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(૨.૪.૧૦૫) વી યા લરાવ લઃ પઙ્ ક્તઃ શ્રેણી લખેા તુ રાજયઃ
(૨.૪.૧૦૬) વ યા વનસમૂહે સ્યાદઙુ્કરાેઽ ભનવાેદ્ ભિદ
(૨.૪.૧૦૭) ક્ષાે મહી હઃ શાખી િવટપી પાદપ ત ઃ
(૨.૪.૧૦૮) અનાેકહઃ કુટઃ શાલઃ પલાશી દુ્રદુ્રમાગમાઃ
(૨.૪.૧૦૯) વાન પત્યઃ ફલૈઃ પુ પાત્તૈરપુ પાદ્વન પ તઃ
(૨.૪.૧૧૦) આેષ યઃ ફલપાકા તાઃ સ્યુરવ યહ્ ફલેગ્રિહઃ
(૨.૪.૧૧૧) વ યાેઽફલાેઽવકેશી ચ ફલવા ફ લનઃ ફલી
(૨.૪.૧૧૨) પ્રફુ લાે ફુ લસફું લવ્યાકાેશિવકચસુ્ફટાઃ
(૨.૪.૧૧૩) ફુ લશ્ચૈતે િવક સતે સ્યુરવ યાદય સ્ત્રષુ
(૨.૪.૧૧૪) સ્થા વાર્ ના ધ્રવુઃ શઙુ્કહ્ર ર્ વશાખા શફઃ પઃ
(૨.૪.૧૧૫) અપ્રકા ડે ત બગુ માૈ વ લી તુ વ્રત તલર્તા
(૨.૪.૧૧૬) લતા પ્રતાિનની વી દુ્ગ મ યુલપ ઇત્યિપ
(૨.૪.૧૧૭) નગાદ્યારાેહ ઉચ્છ્ર ાય ઉ સધેશ્ચાેચ્છ્ર યશ્ચ સઃ
(૨.૪.૧૧૮) અસ્ત્રી પ્રકા ડઃ સ્ક ધઃ સ્યાન્મૂલાચ્છાખાવિધ તરાેઃ
(૨.૪.૧૧૯) સમે શાખાલતે સ્ક ધશાખાશાલે શફાજટે
(૨.૪.૧૨૦) શાખા શફાવરાેહઃ સ્યાન્મૂલાચ્ચાગ્રં ગતા લતા
(૨.૪.૧૨૧) શરાેગ્રં શખરં વા ના મૂલં બુધ્નાેઽઙ્ ઘ્રનામકઃ
(૨.૪.૧૨૨) સારાે મ નિર વક્સ્ત્રી વલં્ક વલ્કલમ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૧૨૩) કાષં્ઠ દાિવ ધનં વેધ ઇ મમેધઃ સ મિ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૧૨૪) િન કુહઃ કાેટરં વા ના વ લિરમર્ જિરઃ સ્ત્રયાૈ
(૨.૪.૧૨૫) પતં્ર પલાશં છદનં દલં પણ છદઃ પુમાન્
(૨.૪.૧૨૬) પ લવાેઽસ્ત્રી િકસલયં િવ તારાે િવટપાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૧૨૭) ક્ષાદ નાં ફલં સસ્યં તં પ્રસવબ ધનમ્
(૨.૪.૧૨૮) આમે ફલે શલાટુઃ સ્યાચ્છુ કે વાનમુભે િત્રષુ
(૨.૪.૧૨૯) ક્ષારકાે લકં ક્લીબે ક લકા કાેરકઃ પુમાન્
(૨.૪.૧૩૦) સ્યાદુ્ગચ્છક તુ તબકઃ કુઙ્મલાે મુકુલાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૧૩૧) સ્ત્રયઃ સમુનસઃ પુ પં પ્રસનંૂ કુસમંુ સમુમ્
(૨.૪.૧૩૨) મકર દઃ પુ પરસઃ પરાગઃ સમુનાેરજઃ
(૨.૪.૧૩૩) દ્વહીનં પ્રસવે સવ હર તક્યાદયઃ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૧૩૪) આશ્વ થવૈણવ લાક્ષનૈયગ્રાેધૈઙ્ગુદમ્ ફલે
(૨.૪.૧૩૫) બાહર્તં ચ ફલે જ વા જ બૂઃ સ્ત્રી જ બુ બવમ્
(૨.૪.૧૩૬) પુ પે તીપ્ર તયઃ વ લઙ્ગાઃ વ્રીહયઃ ફલે
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(૨.૪.૧૩૭) િવદાયાર્દ્યા તુ મૂલેઽિપ પુ પે ક્લીબેઽિપ પાટલા
(૨.૪.૧૩૮) બાેિધદુ્રમશ્ચલદલઃ િપ પલઃ કુ જરાશનઃ
(૨.૪.૧૩૯) અશ્વ થેઽથ કિપ થે સ્યુદર્િધ થગ્રાિહમન્મથાઃ
(૨.૪.૧૪૦) ત મ દિધફલઃ પુ પફલદ તશઠાવિપ
(૨.૪.૧૪૧) ઉદુ બરાે જ તુફલાે યજ્ઞાઙ્ગાે હેમદુગ્ધકઃ
(૨.૪.૧૪૨) કાેિવદારે ચમિરકઃ કુદ્દાલાે યુગપત્રકઃ
(૨.૪.૧૪૩) સપ્તપણા િવશાલ વક્ શારદાે િવષમચ્છદઃ
(૨.૪.૧૪૪) આરગ્વધે રાજ ક્ષશ પાકચતુરઙ્ગુલાઃ
(૨.૪.૧૪૫) આરેવતવ્યાિધઘાતકૃતમાલસવુણર્કાઃ
(૨.૪.૧૪૬) સ્યજુર્ બીરે દ તશઠજ ભજ ભીરજ ભલાઃ
(૨.૪.૧૪૭) વ ણાે વરણઃ સતેુ તક્તશાકઃ કુમારકઃ
(૨.૪.૧૪૮) પુનંાગે પુ ષ તુઙ્ગઃ કેસરાે દેવવ લભઃ
(૨.૪.૧૪૯) પાિરભદ્રે િન બત મર્ દારઃ પાિર તકઃ
(૨.૪.૧૫૦) તિનશે સ્ય દનાે નેમી રથદુ્રર તમુક્તકઃ
(૨.૪.૧૫૧) વ જુલ શ્ચત્રકૃચ્ચાથ દ્વાૈ પીતનકપીતનાૈ
(૨.૪.૧૫૨) આમ્રાતકે મધૂકે તુ ગુડપુ પમધુદુ્રમાૈ
(૨.૪.૧૫૩) વાનપ્રસ્થમધુષ્ઠ લાૈ જલજેઽત્ર મધૂલકઃ
(૨.૪.૧૫૪) પીલાૈ ગુડફલઃ સ્રંસી ત મ તુ ગિરસ ભવે
(૨.૪.૧૫૫) અક્ષાેટક દરાલાૈ દ્વાવઙ્કાેટે તુ િનકાેચકઃ
(૨.૪.૧૫૬) પલાશે િકશકુઃ પણા વાતપાેતાેઽથ વેતસે
(૨.૪.૧૫૭) રથાભ્રપુ પિવદુરશીતવાનીરવ જુલાઃ
(૨.૪.૧૫૮) દ્વાૈ પિરવ્યાધિવદુલાૈ નાદેયી ચા બુવેતસે
(૨.૪.૧૫૯) શાેભા જને શગ્રુતી ણગ ધકાક્ષીવમાેચકાઃ
(૨.૪.૧૬૦) રક્તાેઽસાૈ મધુ શગ્રુઃ સ્યાદિરષ્ટઃ ફેિનલઃ સમાૈ
(૨.૪.૧૬૧) બ વે શા ડલ્યશલૈષૂાૈ માલૂરશ્રીફલાવિપ
(૨.૪.૧૬૨) લક્ષાે જટ પકર્ટ સ્યા યગ્રાેધાે બહુપાદ્વટઃ
(૨.૪.૧૬૩) ગાલવઃ શાબરાે લાેધ્ર તર ટ ત વમાજર્નાૈ
(૨.૪.૧૬૪) આમ્રશ્ચૂતાે રસાલાેઽસાૈ સહકારાેઽ તસાૈરભઃ
(૨.૪.૧૬૫) કુ ભાેલખૂલકં ક્લીબે કાૈ શકાે ગુગ્ગુલુઃ પુરઃ
(૨.૪.૧૬૬) શલેુઃ શ્લે માતકઃ શીત ઉદ્દાલાે બહુવારકઃ
(૨.૪.૧૬૭) રા દનં પ્રયાલઃ સ્યા સન્નકદુ્રધર્નઃુપટઃ
(૨.૪.૧૬૮) ગ ભાર સવર્તાેભદ્રા કા મર મધપુ ણકા
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(૨.૪.૧૬૯) શ્રીપણ ભદ્રપણ ચ કા મયર્શ્ચા યથ દ્વયાેઃ
(૨.૪.૧૭૦) કકર્ ધૂબર્દર કાે લઃ કાેલં કુવલફેિનલે
(૨.૪.૧૭૧) સાવૈીરં બદરં ઘાે ટા યથ સ્યા વાદુક ટકઃ
(૨.૪.૧૭૨) િવકઙ્કતઃ સવુા ક્ષાે ગ્ર થલાે વ્યાઘ્રપાદિપ
(૨.૪.૧૭૩) અૈરાવતાે નાગરઙ્ગાે નાદેયી ભૂ મજ બુકા
(૨.૪.૧૭૪) ત દુકઃ સૂ્ફજર્કઃ કાલસ્ક ધશ્ચ શ તસારકે
(૨.૪.૧૭૫) કાકે દુઃ કુલકઃ કાક ત દુકઃ કાકપીલુકે
(૨.૪.૧૭૬) ગાેલીઢાે ઝાટલાે ઘ ટાપાટ લમાક્ષમુ કકાૈ
(૨.૪.૧૭૭) તલકઃ રકઃ શ્રીમા સમાૈ િપચુલઝાવુકાૈ
(૨.૪.૧૭૮) શ્રીપ ણકા કુમુિદકા કુ ભી કૈટયર્કટ્ફલાૈ
(૨.૪.૧૭૯) ક્રમુકઃ પિટ્ટકાખ્યઃ સ્યા પટ્ટ લાક્ષાપ્રસાદનઃ
(૨.૪.૧૮૦) તૂદ તુ યપૂઃ ક્રમુકાે બ્રહ્મ યાે બ્રહ્મદા ચ
(૨.૪.૧૮૧) તૂલં ચ નીપ પ્રયકકદ બા તુ હિર પ્રયઃ
(૨.૪.૧૮૨) વીર ક્ષાેઽ કરાેઽ ગ્ મખુી ભ લાતક િત્રષુ
(૨.૪.૧૮૩) ગદર્ભા ડે ક દરાલકપીતનસપુાશ્વર્કાઃ
(૨.૪.૧૮૪) લક્ષશ્ચ ત તડી ચ ચા લકાથાે પીતસારકે
(૨.૪.૧૮૫) સજર્કાસનબ ધૂકપુ પ પ્રયક વકાઃ
(૨.૪.૧૮૬) સાલે તુ સજર્કા યાર્શ્વકણર્કાઃ સસ્યસ બરઃ
(૨.૪.૧૮૭) નદ સ વીરત િર દ્રદુ્રઃ કકુભાેઽજુર્નઃ
(૨.૪.૧૮૮) રા દનઃ ફલા યક્ષઃ ક્ષીિરકાયામથ દ્વયાેઃ
(૨.૪.૧૮૯) ઇઙ્ગુદ તાપસત ભૂર્જ ચ મ દુ વચાૈ
(૨.૪.૧૯૦) િપ ચ્છલા પૂરણી માેચા સ્થરાયુઃ શા મ લદ્વર્યાેઃ
(૨.૪.૧૯૧) િપચ્છા તુ શા મલીવેષ્ટે રાેચનઃ કૂટશા મ લઃ
(૨.૪.૧૯૨) ચર બ વાે નક્તમાલઃ કરજશ્ચ કર જકે
(૨.૪.૧૯૩) પ્રક યર્ઃ પૂ તકરજઃ પૂ તકઃ ક લમારકઃ
(૨.૪.૧૯૪) કર જભેદાઃ ષ્્ડગ્ર થાે મકર્ટ ઙ્ગારવ લર
(૨.૪.૧૯૫) રાેહી રાેિહતકઃ લીહશત્રુદાર્િડમપુ પકઃ
(૨.૪.૧૯૬) ગાયત્રી બાલતનયઃ ખિદરાે દ તધાવનઃ
(૨.૪.૧૯૭) અિરમેદાે િવટ્ખિદરે કદરઃ ખિદરે સતે
(૨.૪.૧૯૮) સાેમવલ્કાેઽ યથ વ્યાઘ્રપુચ્છગ ધવર્હ તકાૈ
(૨.૪.૧૯૯) અેર ડ ઉ બૂકશ્ચ ચક શ્ચત્રકશ્ચ સઃ
(૨.૪.૨૦૦) ચ ચુઃ પ ચાઙ્ગુલાે મ ડવધર્માનવ્યડ બકાઃ
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(૨.૪.૨૦૧) અ પા શમી શમીરઃ સ્યાચ્છમી સક્તુફલા શવા
(૨.૪.૨૦૨) િપ ડીતકાે મ બકઃ શ્વસનઃ કરહાટકઃ
(૨.૪.૨૦૩) શલ્યશ્ચ મદને શક્રપાદપઃ પાિરભદ્રકઃ
(૨.૪.૨૦૪) ભદ્રદા દુ્રિક લમં પીતદા ચ દા ચ
(૨.૪.૨૦૫) પૂ તકાષં્ઠ ચ સપ્ત સ્યુદવદા યથ દ્વયાેઃ
(૨.૪.૨૦૬) પાટ લઃ પાટલામાેઘા કાચસ્થાલી ફલે હા
(૨.૪.૨૦૭) કૃ ણ તા કુબેરાક્ષી યામા તુ મિહલાહ્વયા
(૨.૪.૨૦૮) લતા ગાવે દની ગુ દ્રા પ્રયઙ્ગુઃ ફ લની ફલી
(૨.૪.૨૦૯) િવ વક્સનેા ગ ધફલી કાર ભા પ્રયકશ્ચ સા
(૨.૪.૨૧૦) મ ડૂકપણર્પત્રાેણર્નટકટ્વઙ્ગટુ ટુકાઃ
(૨.૪.૨૧૧) સ્યાનેાકશકુનાસક્ષર્દ ઘર્ તકુટન્નટાઃ
(૨.૪.૨૧૨) અ તા ચ વયઃસ્થા ચ િત્ર લઙ્ગ તુ બભીતકઃ
(૨.૪.૨૧૩) નાક્ષ તષુઃ કષર્ફલાે ભૂતાવાસઃ ક લદુ્રમઃ
(૨.૪.૨૧૪) અભયા વવ્યથા પ યા કાયસ્થા પૂતના તા
(૨.૪.૨૧૫) કર તક હૈમવતી ચેતક શ્રેયસી શવા
(૨.૪.૨૧૬) પીતદુ્રઃ સરલઃ પૂ તકાષં્ઠ ચાથ દુ્રમાે પલઃ
(૨.૪.૨૧૭) ક ણકારઃ પિરવ્યાધાે લકુચાે લકુચાે ડહુઃ
(૨.૪.૨૧૮) પનસઃ ક ટિકફલાે િનચુલાે િહ જલાેઽ બુજઃ
(૨.૪.૨૧૯) કાકાેદુ બિરકા ફ ગુમર્લયજૂર્ઘનેફલા
(૨.૪.૨૨૦) અિરષ્ટઃ સવર્તાેભદ્રિહઙ્ગુિનયાર્સમાલકાઃ
(૨.૪.૨૨૧) િપચુમ દશ્ચ િન બેઽથ િપ ચ્છલાગુ શશપા
(૨.૪.૨૨૨) કિપલા ભ મગભાર્ સા શર ષ તુ કપીતનઃ
(૨.૪.૨૨૩) ભ ડલાેઽ યથ ચા પેયશ્ચ પકાે હેમપુ પકઃ
(૨.૪.૨૨૪) અેતસ્ય ક લકા ગ ધફલી સ્યાદથ કેસરે
(૨.૪.૨૨૫) બકુલાે વ જુલાેઽશાેકે સમાૈ કરકદાિડમાૈ
(૨.૪.૨૨૬) ચા પેયઃ કેસરાે નાગકેસરઃ કા ચનાહ્વયઃ
(૨.૪.૨૨૭) જયા જય તી તકાર્ર નાદેયી વજૈય તકા
(૨.૪.૨૨૮) શ્રીપણર્મ ગ્ મ થઃ સ્યા ક ણકા ગ ણકાિરકા
(૨.૪.૨૨૯) જયાેઽથ કુટજઃ શક્રાે વ સકાે ગિરમ લકા
(૨.૪.૨૩૦) અેતસ્યવૈ ક લઙ્ગે દ્રયવભદ્રયવં ફલે
(૨.૪.૨૩૧) કૃ ણપાકફલાિવગ્ સષુેણાઃ કરમદર્કે
(૨.૪.૨૩૨) કાલસ્ક ધ તમાલઃ સ્યાત્તાિપચ્છાેઽ યથ સ દુકે
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(૨.૪.૨૩૩) સ દુવારે દ્રસરુસાૈ િનગુર્ ડી દ્રા ણકેત્યિપ
(૨.૪.૨૩૪) વેણી ગરા ગર દેવતાડાે મૂત ઇત્યિપ
(૨.૪.૨૩૫) શ્રીહ તની તુ ભૂ ડી ણશૂ યં તુ મ લકા
(૨.૪.૨૩૬) ભપૂદ શીતભી શ્ચ સવૈાસ્ફાેટા વનાેદ્ભવા
(૨.૪.૨૩૭) શફેા લકા તુ સવુહા િનગુર્ ડી ની લકા ચ સા
(૨.૪.૨૩૮) સતાસાૈ શ્વેતસરુસા ભૂતવે યથ માગધી
(૨.૪.૨૩૯) ગ ણકા યૂ થકા બષ્ઠા સા પીતા હેમપુ પકા
(૨.૪.૨૪૦) અ તમુક્તઃ પુ ડ્રકઃ સ્યાદ્વાસ તી માધવી લતા
(૨.૪.૨૪૧) સમુના માલતી તઃ સપ્તલા નવમા લકા
(૨.૪.૨૪૨) મા યં કુ દં રક્તક તુ બ ધૂકાે બ ધુ વકઃ
(૨.૪.૨૪૩) સહા કુમાર તર ણર લાન તુ મહાસહા
(૨.૪.૨૪૪) તત્ર શાેણે કુરબક તત્ર પીતે કુરક ટકઃ
(૨.૪.૨૪૫) નીલી ઝ ટ દ્વયાેબાર્ણા દાસી ચાતર્ગલશ્ચ સા
(૨.૪.૨૪૬) સરેૈયક તુ ઝ ટ સ્યાત્ત મ કુરબકાેઽ ણે
(૨.૪.૨૪૭) પીતા કુર ટકાે ઝ ટ ત મ સહચર દ્વયાેઃ
(૨.૪.૨૪૮) આે ડ્રપુ પં જપાપુ પં વજ્રપુ પં તલસ્ય યત્
(૨.૪.૨૪૯) પ્ર તહાસશતપ્રાસચ ડાતહયમારકાઃ
(૨.૪.૨૫૦) કરવીરે કર રે તુ ક્રકરગ્ર થલાવુભાૈ
(૨.૪.૨૫૧) ઉન્મત્તઃ િકતવાે ધૂતા ધત્તૂરઃ કનકાહ્વયઃ
(૨.૪.૨૫૨) માતુલાે મદનશ્ચાસ્ય ફલે માતુલપતુ્રકઃ
(૨.૪.૨૫૩) ફલપૂરાે બીજપૂરાે ચકાે માતુલુઙ્ગકે
(૨.૪.૨૫૪) સમીરણાે મ બકઃ પ્રસ્થપુ પઃ ફ ણ જકઃ
(૨.૪.૨૫૫) જ બીરાેઽ યથ પણાર્સે કિઠ જરકુઠેરકાૈ
(૨.૪.૨૫૬) સતેઽજર્કાેઽત્ર પાઠ તુ ચત્રકાે વિહ્નસજં્ઞકઃ
(૨.૪.૨૫૭) અકાર્હ્વવસકુાસ્ફાેટગણ પિવક રણાઃ
(૨.૪.૨૫૮) મ દારશ્ચાકર્પણાઽત્ર શકુ્લેઽલકર્પ્રતાપસાૈ
(૨.૪.૨૫૯) શવમ લી પાશપુત અેકાષ્ઠ લાે બુકાે વસઃુ
(૨.૪.૨૬૦) વ દા ક્ષાદની ક્ષ હા વ તકેત્યિપ
(૨.૪.૨૬૧) વ સાદની છન્ન હા ગુડૂચી તિ ત્રકા તા
(૨.૪.૨૬૨) વ તકા સાેમવ લી િવશલ્યા મધપુ યર્િપ
(૨.૪.૨૬૩) મવૂાર્ દેવી મધુરસા માેરટા તજેની સ્રવા
(૨.૪.૨૬૪) મધૂ લકા મધુશ્રેણી ગાેકણ પીલપુ યર્િપ
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(૨.૪.૨૬૫) પાટા બષ્ટા િવદ્ધક ણ સ્થાપની શ્રેયસી રસા
(૨.૪.૨૬૬) અેકાષ્ટ લા પાપચેલી પ્રાચીના વન ત ક્તકા
(૨.૪.૨૬૭) કટુઃ કટ ભરાશાેકરાેિહણી કટુરાેિહણી
(૨.૪.૨૬૮) મ સ્યિપત્તા કૃ ણભેદ ચક્રાઙ્ગી શકુલાદની
(૨.૪.૨૬૯) આત્મગુપ્તાજહાવ્ય ડા ક ડૂરા પ્રા ષાયણી
(૨.૪.૨૭૦) ઋ યપ્રાેક્તા શકૂ શ બઃ કિપકચ્છુશ્ચ મકર્ટ
(૨.૪.૨૭૧) ચત્રાપે ચત્રા યગ્રાેધી દ્રવ તી શ બર શા
(૨.૪.૨૭૨) પ્રત્યક્ષ્રેણી સતુશ્રેણી ર ડા મૂ ષકપ યર્િપ
(૨.૪.૨૭૩) અપામાગર્ઃ શખૈિરકાે ધામાગર્વમયૂરકાૈ
(૨.૪.૨૭૪) પ્રત્યક્પણ કેશપણ િક ણહી ખરમ જર
(૨.૪.૨૭૫) હ જકા બ્રાહ્મણી પદ્મા ભગ બ્રાહ્મણય ષ્ટકા
(૨.૪.૨૭૬) અઙ્ગારવ લી બાલેયશાકબબર્રવધર્કાઃ
(૨.૪.૨૭૭) મ જષ્ટા િવકસા જઙ્ગી સમઙ્ગા કાલમે ષકા
(૨.૪.૨૭૮) મ ડૂકપણ મ ડીર ભ ડી યાજેનવ લ્યિપ
(૨.૪.૨૭૯) યાસાે યવાસાે દુઃ પશા ધ વયાસઃ કુનાશકઃ
(૨.૪.૨૮૦) રાેદની કચ્છુરાન તા સમુદ્રા તા દુરાલભા
(૨.૪.૨૮૧) શ્નપણ થક્પણ ચત્રપ યર્ઙ્ ઘ્રવ લકા
(૨.૪.૨૮૨) ક્રાેષુ્ટિવન્ના સહપુચ્છ કલશી ધાવની ગુહા
(૨.૪.૨૮૩) િનિદ ગ્ધકા શી વ્યાઘ્રી હતી ક ટકાિરકા
(૨.૪.૨૮૪) પ્રચાેદની કુલી દ્રા દુઃ પશાર્ રા ષ્ટ્ર કેત્યિપ
(૨.૪.૨૮૫) નીલી કાલા ક્લીતિકકા ગ્રામીણા મધપુ ણકા
(૨.૪.૨૮૬) ર જની શ્રીફલી તુ થા દ્રાેણી દાેલા ચ ની લની
(૨.૪.૨૮૭) અવ ગજુઃ સાેમરા સવુ લઃ સાેમવ લકા
(૨.૪.૨૮૮) કાલમષેી કૃ ણફલી બાકુચી પૂ તફલ્યિપ
(૨.૪.૨૮૯) કૃ ણાપેકુલ્યા વૈદેહી માગધી ચપલા કણા
(૨.૪.૨૯૦) ઉષણા િપ પલી શાૈ ડી કાેલાથ કિરિપ પલી
(૨.૪.૨૯૧) કિપવ લી કાેલવ લી શ્રેયસી વ શરઃ પુમાન્
(૨.૪.૨૯૨) ચવં્ય તુ ચિવકા કાક ચ ચીગુ જે તુ કૃ ણલા
(૨.૪.૨૯૩) પલંકષા વ ગ ધા શ્વદંષ્ટ્ર ા વાદુક ટકઃ
(૨.૪.૨૯૪) ગાેક ટકાે ગાે રકાે વનશ ◌ૃ ઙ્ગાટ ઇત્યિપ
(૨.૪.૨૯૫) િવશ્વા િવષા પ્ર તિવષા તિવષાપેિવષા ણા
(૨.૪.૨૯૬) શ ◌ૃ ગી મહાષૈધં ચાથ ક્ષીરાવી દુ ગ્ધકા સમે
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(૨.૪.૨૯૭) શતમૂલી બહુસતુાભી િર દ વર વર
(૨.૪.૨૯૮) ઋ યપ્રાેક્તાભી પત્રીનારાય યઃ શતાવર
(૨.૪.૨૯૯) અહે રથ પીતદુ્રકાલીયકહિરદ્રવઃ
(૨.૪.૩૦૦) દાવ પચંપચા દા હિરદ્રા પજર્નીત્યિપ
(૨.૪.૩૦૧) વચાેગ્રગ ધા ષડ્ગ્ર થા ગાેલાેમી શતપિવકા
(૨.૪.૩૦૨) શકુ્લા હૈમવતી વૈ યમા સહ્યાૈ તુ વા શકા
(૨.૪.૩૦૩) ષાેઽટ ષઃ સહાસ્યાે વાસકાે વા જદ તકઃ
(૨.૪.૩૦૪) આસ્ફાેટા ગિરકણ સ્યા દ્વ ક્રા તાપરા જતા
(૨.૪.૩૦૫) ઇ ગ ધા તુ કા ડે કાેિકલાકે્ષ ર રાઃ
(૨.૪.૩૦૬) શાલેયઃ સ્યાચ્છ ત શવ છત્રા મધુિરકા મ સઃ
(૨.૪.૩૦૭) મશ્રેયા યથ સીહુ ડાે વજ્રઃ નુક્સ્ત્રી નુહી ગુડા
(૨.૪.૩૦૮) સમ તદુગ્ધાથાે વે લમમાેઘા ચત્રત ડુલા
(૨.૪.૩૦૯) ત ડુલશ્ચ કૃ મઘ્નશ્ચ િવડઙ્ગં પુનંપુંસકમ્
(૨.૪.૩૧૦) બલા વાટ ાલકા ઘ ટારવા તુ શણપુ પકા
(૨.૪.૩૧૧) દ્વ કા ગાે તની દ્રાક્ષા વાદ્વ મધુરસે ત ચ
(૨.૪.૩૧૨) સવાર્નુભૂ તઃ સરલા િત્રપુટા િત્ર તા િત્ર ત્
(૨.૪.૩૧૩) િત્રભ ડી રાેચની યામાપા લ યાૈ તુ સષુે ણકા
(૨.૪.૩૧૪) કાલા મસરૂિવદલાધર્ચ દ્રા કાલમે ષકા
(૨.૪.૩૧૫) મધુકં ક્લીતકં ય ષ્ટમધુકં મધુય ષ્ટકા
(૨.૪.૩૧૬) િવદાર ક્ષીરશકુ્લે ગ ધા ક્રાેષ્ટ તુ યા સતા
(૨.૪.૩૧૭) અ યા ક્ષીરિવદાર સ્યાન્મહાશ્વેતક્ષર્ગ ધકા
(૨.૪.૩૧૮) લાઙ્ગલી શારદ તાેયિપ પલી શકુલાદની
(૨.૪.૩૧૯) ખરાશ્વા કારવી દ યાે મયૂરાે લાેચમ તકઃ
(૨.૪.૩૨૦) ગાપેી યામા શાિરવા સ્યાદન તાે પલશાિરવા
(૨.૪.૩૨૧) યાેગ્ય દ્ધઃ સ દ્ધલ યાૈ દ્ધરે યાહ્વયા ઇમે
(૨.૪.૩૨૨) કદલી વારણબુસા ર ભા માેચાંશમુ ફલા
(૨.૪.૩૨૩) કાષ્ઠ લા મુદ્ગપણ તુ કાકમુદ્ગા સહેત્યિપ
(૨.૪.૩૨૪) વાતાર્ક િહઙ્ગુલી સહી ભ ટાક દુ પ્રધ ષણી
(૨.૪.૩૨૫) નાકુલી સરુસા રા ના સગુ ધા ગ ધનાકુલી
(૨.૪.૩૨૬) નકુલેષ્ટા ભજંુગાક્ષી છત્રાક સવુહા ચ સા
(૨.૪.૩૨૭) િવદાિરગ ધાંશમુતી સાલપણ સ્થરા ધ્રવુા
(૨.૪.૩૨૮) તુ ડકેર સમુદ્રા તા કાપાર્સી બદરે ત ચ
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(૨.૪.૩૨૯) ભારદ્વા તુ સા વ યા શ ◌ૃઙ્ગી તુ ઋષભાે શઃ
(૨.૪.૩૩૦) ગાઙ્ગે ક નાગબલા ઝષા હ્ર વગવેધુકા
(૨.૪.૩૩૧) ધામાગર્વાે ઘાેશકઃ સ્યાન્મહા લી સ પીતકઃ ૮૮૩
(૨.૪.૩૩૨) જ્યાે ની પટાે લકા લી નાદેયી ભૂ મજ બુકા
(૨.૪.૩૩૩) સ્યા લાઙ્ગ લક્ય ગ્ શખા કાકાઙ્ગી કાકના સકા
(૨.૪.૩૩૪) ગાેધાપદ તુ સવુહા મુસલી તાલમૂ લકા
(૨.૪.૩૩૫) અજશ ◌ૃઙ્ગી િવષાણી સ્યાદ્ગાે જહ્વાદાિવકે સમે
(૨.૪.૩૩૬) તા બૂલવ લી ત બૂલી નાગવ લ્ય યથ દ્વ
(૨.૪.૩૩૭) હરેણૂ રે કા કાૈ તી કિપલા ભ મગ ધની
(૨.૪.૩૩૮) અેલાવાલુકમૈલેયં સગુ ધ હિરવાલુકમ્
(૨.૪.૩૩૯) વાલુકં ચાથ પાલઙ્ક્યાં મુકુ દઃ કુ દકુ દુ
(૨.૪.૩૪૦) બાલં હ્ર ીબેરબિહષ્ઠાેદ ચ્યં કેશા બુનામ ચ
(૨.૪.૩૪૧) કાલાનુસાયર્ દ્ધા મપુ પશીત શવાિન તુ
(૨.૪.૩૪૨) શલૈેયં તાલપણ તુ દૈત્યા ગ ધકુટ મુરા
(૨.૪.૩૪૩) ગ ધની ગજભક્ષ્યા તુ સવુહા સરુભી રસા
(૨.૪.૩૪૪) મહેરણા કુ દુ ક સ લક હ્લાિદની ત ચ
(૨.૪.૩૪૫) અ ગ્ વાલાસુ ભકે્ષ તુ ધાતક ધાતપુુ પકા
(૨.૪.૩૪૬) વીકા ચ દ્રવાલૈલા િન કુિટબર્િહલાથ સા
(૨.૪.૩૪૭) સૂ માપેકુ ચકા તુ થા કાેરઙ્ગી િત્રપુટા ત્રુિટઃ
(૨.૪.૩૪૮) વ્યાિધઃ કુષં્ટ પાિરભાવ્યં વા યં પાકલમુ પલમ્
(૨.૪.૩૪૯) શઙ્ ખની ચાેરપુ પી સ્યા કે શ યથ િવતુન્નકઃ
(૨.૪.૩૫૦) ઝટામલાજ્ઝટા તાલી શવા તામલક ત ચ
(૨.૪.૩૫૧) પ્રપાૈ ડર કં પાૈ ડયર્મથ તુન્નઃ કુબેરકઃ
(૨.૪.૩૫૨) કુ ણઃ કચ્છઃ કા તલકાે ન દ ક્ષાેઽથ રાક્ષસી
(૨.૪.૩૫૩) ચ ડા ધનહર ક્ષેમદુ પત્રગણહાસકાઃ
(૨.૪.૩૫૪) વ્યાડાયુધં વ્યાઘ્રનખં કરજં ચક્રકારકમ્
(૨.૪.૩૫૫) સુ ષરા િવદુ્રમલતા કપાેતાઙ્ ઘ્રનર્ટ નલી
(૨.૪.૩૫૬) ધમ ય જનકેશી ચ હનુહર્ટ્ટિવલા સની
(૨.૪.૩૫૭) શુ ક્તઃ શઙ્ખઃ ખુરઃ કાેલદલં નખમથાઢક
(૨.૪.૩૫૮) કાક્ષી ના તવુિરકા ત્તાલકસરુાષ્ટ્ર જે
(૨.૪.૩૫૯) કુટન્નટં દાશપુરં વાનેયં પિરપેલવમ્
(૨.૪.૩૬૦) લવગાપેુરગાનેદર્કૈવત મુ તકાિન ચ
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(૨.૪.૩૬૧) ગ્ર થપણ શકંુ બહ પુ પં સ્થાૈણેયકુકુ્કરે
(૨.૪.૩૬૨) મ ન્માલા તુ િપશનુા ક્કા દેવી લતા લઘુઃ
(૨.૪.૩૬૩) સમુદ્રા તા વધૂઃ કાેિટવષાર્ લઙ્કાેિપકેત્યિપ
(૨.૪.૩૬૪) તપ વની જટામાંસી જિટલા લાેમશા મષી
(૨.૪.૩૬૫) વક્પત્રમુ કટં ઙ્ગં વચં ચાેચં વરાઙ્ગકમ્
(૨.૪.૩૬૬) કચૂર્રકાે દ્રાિવડકઃ કા પકાે વેધમખુ્યકઃ
(૨.૪.૩૬૭) આેષ યાે તમાત્રે સ્યુર તાૈ સવર્માષૈધમ્
(૨.૪.૩૬૮) શાકાખ્યં પત્રપુ પાિદ ત ડુલીયાેઽ પમાિરષઃ
(૨.૪.૩૬૯) િવશલ્યા ગ્ શખાન તા ફ લની શક્રપુ પકા
(૨.૪.૩૭૦) સ્યાદ્દક્ષગ ધા છગલા ત્રયાવેગી દ્ધદારકઃ
(૨.૪.૩૭૧) જુઙ્ગાે બ્રહ્મી તુ મ સ્યાક્ષી વયઃસ્થા સાેમવ લર
(૨.૪.૩૭૨) પટુપણ હૈમવતી વણર્ક્ષીર િહમાવતી
(૨.૪.૩૭૩) હયપુચ્છ તુ કા બાે માષપણ મહાસહા
(૨.૪.૩૭૪) તુ ડકેર રક્તફલા બ બકા પીલપુ યર્િપ
(૨.૪.૩૭૫) બબર્રા કબર તુઙ્ગી ખરપુ પાજગ ધકા
(૨.૪.૩૭૬) અેલાપણ તુ સવુહા રા ના યુક્તરસા ચ સા
(૨.૪.૩૭૭) ચાઙ્ગેર ચુિક્રકા દ તશટા બષ્ઠા લલાે ણકા
(૨.૪.૩૭૮) સહસ્રવેધી ચુક્રાેઽ લવેતસઃ શતવે યિપ
(૨.૪.૩૭૯) નમસ્કાર ગ ડકાર સમઙ્ગા ખિદરેત્યિપ
(૨.૪.૩૮૦) વ તી વની વા વનીયા મધુસ્રવા
(૨.૪.૩૮૧) કૂચર્શીષા મધુરકઃ શ ◌ૃઙ્ગહ્ર વાઙ્ગ વકાઃ
(૨.૪.૩૮૨) િકરાત તક્તાે ભૂિન બાેઽનાયર્ તક્તાેઽથ સપ્તલા
(૨.૪.૩૮૩) િવમલા સાતલા ભૂિરફેના ચમર્કષેત્યિપ
(૨.૪.૩૮૪) વાયસાેલી વાદુરસા વયઃસ્થાથ મકૂલકઃ
(૨.૪.૩૮૫) િનકુ ભાે દ તકા પ્રત્યક્ષ્રે યુદુ બરપ યર્િપ
(૨.૪.૩૮૬) અજમાેદા તૂગ્રગ ધા બ્રહ્મદભાર્ યવાિનકા
(૨.૪.૩૮૭) મૂલે પુ કરકા મીરપદ્મપત્રા ણ પાૈ કરે
(૨.૪.૩૮૮) અવ્યથા તચરા પદ્મા ચારટ પદ્મચાિરણી
(૨.૪.૩૮૯) કા પલ્યઃ કકર્શશ્ચ દ્રાે રક્તાઙ્ગાે રાેચનીત્યિપ
(૨.૪.૩૯૦) પ્રપુન્નાડ વેડગ ે દદુ્રઘ્નશ્ચકમદર્કઃ
(૨.૪.૩૯૧) પદ્માટ ઉરણાખ્યશ્ચ પલા ડુ તુ સકુ દકઃ
(૨.૪.૩૯૨) લતાકર્દુદુ્રમાૈ તત્ર હિરતેઽથ મહાષૈધમ્
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(૨.૪.૩૯૩) લશનંુ ગ્ જનાિરષ્ટમહાક દરસાનેકાઃ
(૨.૪.૩૯૪) પનુનર્વા તુ શાેથઘ્ની િવતુન્નં સિુનષ ણકમ્
(૨.૪.૩૯૫) સ્યાદ્વાતકઃ શીતલાેઽપરા જતા શણપ યર્િપ
(૨.૪.૩૯૬) પારાવતાઙ્ ઘ્રઃ કટભી પ યા જ્યાે ત મતી લતા
(૨.૪.૩૯૭) વા ષકં ત્રાયમાણા સ્યા ત્રાય તી બલભિદ્રકા
(૨.૪.૩૯૮) િવ વક્સને પ્રયા ગ્ ષ્ટવાર્રાહી બદરેત્યિપ
(૨.૪.૩૯૯) માકર્વાે ઙ્ગરાજઃ સ્યા કાકમાચી તુ વાયસી
(૨.૪.૪૦૦) શતપુ પા સતચ્છત્રા તચ્છત્રા મધુરા મ સઃ
(૨.૪.૪૦૧) અવાક્પુ પી કારવી ચ સરણા તુ પ્રસાિરણી
(૨.૪.૪૦૨) તસ્યાં કટંભરા રાજબલા ભદ્રબલેત્યિપ
(૨.૪.૪૦૩) જની જતૂકા રજની જતુકૃચ્ચક્રવ તની
(૨.૪.૪૦૪) સં પશાર્થ શટ ગ ધમૂલી ષડ્ગ્ર થકેત્યિપ
(૨.૪.૪૦૫) કચૂર્રાેઽિપ પલાશાેઽથ કારવે લઃ કિઠ લકઃ
(૨.૪.૪૦૬) સષુવી ચાથ કુલકં પતાેલ તક્તકઃ પટુઃ
(૨.૪.૪૦૭) કૂ મા ડક તુ કકાર્ વાર્ ઃ કકર્ટ સ્ત્રયાૈ
(૨.૪.૪૦૮) ઇ વાકુઃ કટુતુ બી સ્યાત્તુ બ્યલાબૂ ભે સમે
(૨.૪.૪૦૯) ચત્રા ગવાક્ષી ગાેડુ બા િવશાલા વ દ્રવા ણી
(૨.૪.૪૧૦) અશાઘ્નઃ સરૂણઃ ક દાે ગ ડીર તુ સમ ષ્ઠલા
(૨.૪.૪૧૧) કલ બ્યપુાેિદકા સ્ત્રી તુ મૂલકં િહલમાે ચકા
(૨.૪.૪૧૨) વા તુકં શાકભેદાઃ સ્યુદૂર્વાર્ તુ શતપિવકા
(૨.૪.૪૧૩) સહસ્રવીયાર્ભાગર્વ્યાૈ હાન તાથ સા સતા
(૨.૪.૪૧૪) ગાેલાેમી શતવીયાર્ ચ ગ ડાલી શકુલાક્ષકા
(૨.૪.૪૧૫) કુ િવ દાે મેઘનામા મુ તા મુ તકમ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૪૧૬) સ્યાદ્ભદ્રમુ તકાે ગુ દ્રા ચૂડાલા ચક્રલાેચ્ચટા
(૨.૪.૪૧૭) વંશે વક્સારકમાર્ર વા ચસાર ણ વ ઃ
(૨.૪.૪૧૮) શતપવાર્ યવફલાે વે મસ્કરતજેનાઃ ૯૭૦
(૨.૪.૪૧૯) વેણવઃ ક ચકા તે સ્યુય વન ત્યિનલાેદ્ધતાઃ
(૨.૪.૪૨૦) ગ્ર થનાર્ પવર્પ શી ગુ દ્ર તજેનકઃ શરઃ
(૨.૪.૪૨૧) નડ તુ ધમનઃ પાેટકલાેઽથાે કાશમ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૪૨૨) ઇ ગ ધા પાેટગલઃ પું સ ભૂ તુ બ વ ઃ
(૨.૪.૪૨૩) રસાલ ઇ તદ્ભેદાઃ પુ ડ્રકા તારકાદયઃ
(૨.૪.૪૨૪) સ્યાદ્વ રણં વીરતરં મૂલેઽસ્યાેશીરમ સ્ત્રયામ્
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(૨.૪.૪૨૫) અભયં નલદં સવે્યમ ણાલં જલાશયમ્
(૨.૪.૪૨૬) લામ જકં લઘુલયમવદાહેષ્ટકાપથે
(૨.૪.૪૨૭) નડાદય ણં ગમુર્ચ્છ ામાકપ્રમખુા અિપ
(૨.૪.૪૨૮) અસ્ત્રી કુશં કુથાે દભર્ઃ પિવત્રમથ ક ણમ્ ૯૮૦
(૨.૪.૪૨૯) પાૈરસાૈગ ધક યામદેવજેગ્ધકરાૈિહષમ્
(૨.૪.૪૩૦) છત્રા તચ્છત્રપાલઘ્નાૈ માલા ણકભૂ ણે
(૨.૪.૪૩૧) શ પં બાલ ણમ્ ઘાસાે યવસં ણમજુર્નમ્
(૨.૪.૪૩૨) ણાનાં સહં ત યા નડ્યા તુ નડસહં તઃ
(૨.૪.૪૩૩) ણરા હ્વય તાલાે ના લકેર તુ લાઙ્ગલી
(૨.૪.૪૩૪) ઘાે ટા તુ પૂગઃ ક્રમુકાે ગવુાકઃ ખપુરાેઽસ્ય તુ
(૨.૪.૪૩૫) ફલમુદ્વગેમેતે ચ િહ તાલસિહતાસ્ત્રયઃ
(૨.૪.૪૩૬) ખજૂર્રઃ કેતક તાલી ખજુર્ર ચ ણદુ્રમાઃ ઇ ત વનાષૈિધવગર્ઃ

અથ સહાિદ વગર્ઃ
(૨.૪.૪૩૭) સહાે ગે દ્રઃ પ ચાસ્યાે હયર્ક્ષઃ કેસર હિરઃ
(૨.૪.૪૩૮) ક ટ રવાે ગાિરપુ ર્ગદૃ ષ્ટ ર્ગાશનઃ
(૨.૪.૪૩૯) પુ ડર કઃ પ ચનખ ચત્રકાય ગ દ્વષઃ
(૨.૪.૪૪૦) શાદૂર્લદ્વ િપનાૈ વ્યાઘે્ર તર તુ ગાદનઃ ૯૯૦
(૨.૪.૪૪૧) વરાહઃ સકૂરાે ઘ્ ષ્ટઃ કાેલઃ પાતે્રી િકિરઃ િકિટઃ
(૨.૪.૪૪૨) દંષ્ટ્ર ઘાેણી ત ધરાેમા ક્રાેડાે ભૂદાર ઇત્યિપ
(૨.૪.૪૪૩) કિપ લવંગ લવગશાખા ગવલીમખુાઃ
(૨.૪.૪૪૪) મકર્ટાે વાનરઃ ક શાે વનાૈકા અથ ભ લુકે
(૨.૪.૪૪૫) ઋક્ષાચ્છભ લભ લૂકા ગ ડકે ખડ્ગખડ્ ગનાૈ
(૨.૪.૪૪૬) લુલાયાે મિહષાે વાહા દ્વષ કાસરસિૈરભાઃ
(૨.૪.૪૪૭) સ્ત્રયાં શવા ભૂિરમાયગાેમાયુ ગધૂતર્કાઃ
(૨.૪.૪૪૮) શ ◌ૃગાલવ ચકક્રાેષુ્ટફે ફેરવજ બુકાઃ
(૨.૪.૪૪૯) આેતુ બડાલાે મા ર્રાે ષદંશક આખુભુક્
(૨.૪.૪૫૦) ત્રયાે ગાૈધેરગાૈધારગાૈધેયા ગાેિધકાત્મજે ૧૦૦૦
(૨.૪.૪૫૧) શ્વાિવત્તુ શલ્ય ત લાે શલલી શલલં શલમ્
(૨.૪.૪૫૨) વાતપ્રમીવાર્ત ગઃ કાેક વીહા ગાે કઃ
(૨.૪.૪૫૩) ગે કુરઙ્ગવાતાયુહિરણા જનયાનેયઃ
(૨.૪.૪૫૪) અૈણેયમે યાશ્ચમાર્ યમેણસ્યૈણમુભે િત્રષુ
(૨.૪.૪૫૫) કદલી ક દલી ચીનશ્ચમૂ પ્રયકાવિપ
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(૨.૪.૪૫૬) સમૂ શ્ચે ત હિરણા અમી અ જનયાનેયઃ
(૨.૪.૪૫૭) કૃ ણસાર યઙુ્કરઙુ્કશ બરરાૈિહષાઃ
(૨.૪.૪૫૮) ગાેકણર્ ષતૈણ યર્રાેિહતાશ્ચમરાે ગાઃ
(૨.૪.૪૫૯) ગ ધવર્ઃ શરભાે રામઃ મરાે ગવયઃ શશઃ
(૨.૪.૪૬૦) ઇત્યાદયાે ગે દ્રાદ્યા ગવાદ્યાઃ પશુ તયઃ ૧૦૧૦
(૨.૪.૪૬૧) અધાેગ તા તુ ખનકાે કઃ પું વજ ઉ દુરઃ
(૨.૪.૪૬૨) ઉ દુ મૂર્ષકાેઽ યાખુ ગિરકા બાલમૂ ષકા
(૨.૪.૪૬૩) ચુચુ દર ગ ધમષૂી દ ઘર્દેહી તુ મૂ ષકા
(૨.૪.૪૬૪) સરટઃ કૃકલાસઃ સ્યાન્મુસલી ગ્ હગાેિધકા
(૨.૪.૪૬૫) લૂતા સ્ત્રી ત તવુાયાેણર્નાભમકર્ટકાઃ સમાઃ
(૨.૪.૪૬૬) નીલઙ્ગુ તુ કૃ મઃ કણર્જલાૈકાઃ શતપદ્યુભે
(૨.૪.૪૬૭) શ્ચકઃ શકૂક ટઃ સ્યાદ લદુ્રણાૈ તુ શ્ચકે
(૨.૪.૪૬૮) પારાવતઃ કલરવઃ કપાેતાેઽથ શશાદનઃ
(૨.૪.૪૬૯) પત્રી યને ઉલૂક તુ વાયસારા તપેચકાૈ
(૨.૪.૪૭૦) િદવા ધઃ કાૈ શકાે ઘૂકાે િદવાભીતાે િનશાટનઃ
(૨.૪.૪૭૧) વ્યાઘ્રાટઃ સ્યાદ્ભરદ્વાજઃ ખ જર ટ તુ ખ જનઃ
(૨.૪.૪૭૨) લાેહ ષ્ઠ તુ કઙ્કઃ સ્યાદથ ચાષઃ િકક િદિવઃ
(૨.૪.૪૭૩) ક લઙ્ગ ઙ્ગધૂ યાટા અથ સ્યાચ્છતપત્રકઃ ૧૦૨૦
(૨.૪.૪૭૪) દાવાર્ઘાટાેઽથ સારઙ્ગઃ તાેકકશ્ચાતકઃ સમાઃ
(૨.૪.૪૭૫) કૃકવાકુ તામ્રચૂડઃ કુકુ્કટશ્ચરણાયુધઃ
(૨.૪.૪૭૬) ચટકઃ કલિવઙ્કઃ સ્યાત્તસ્યસ્ત્રી ચટકા તયાેઃ
(૨.૪.૪૭૭) પુમપત્યે ચાટકૈરઃ યપત્યે ચટકૈવ સા
(૨.૪.૪૭૮) કકર્રેટુઃ કરેટુઃ સ્યા કૃકણક્રકરાૈ સમાૈ
(૨.૪.૪૭૯) વન પ્રયઃ પર તઃ કાેિકલઃ િપક ઇત્યિપ
(૨.૪.૪૮૦) કાકે તુ કરટાિરષ્ટબ લપુષ્ટસકૃ પ્ર ઃ
(૨.૪.૪૮૧) વાઙ્ક્ષાત્મઘાષેપર દ્બ લભુગ્વાયસા અિપ
(૨.૪.૪૮૨) સ અેવ ચ ચર વી ચૈકદૃ ષ્ટશ્ચ માૈકુ લઃ
(૨.૪.૪૮૩) દ્રાેણકાક તુ કાકાેલાે દાત્યૂહઃ કાલક ઠકઃ
(૨.૪.૪૮૪) આતાિપ ચ લાૈ દાક્ષા યગ્ ધ્રાૈ ક રશકુાૈ સમાૈ ૧૦૩૦
(૨.૪.૪૮૫) કુ્રઙ્ક્રાૈ ચાેઽથ બકઃ કહ્વઃ પુ કરાહ્વ તુ સારસઃ
(૨.૪.૪૮૬) કાેકશ્ચક્રશ્ચક્રવાકાે રથાઙ્ગાહ્વયનામકઃ
(૨.૪.૪૮૭) કાદ બઃ કલહંસઃ સ્યાદુ ક્રાેશકુરરાૈ સમાૈ
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(૨.૪.૪૮૮) હંસા તુ શ્વેતગ તશ્ચક્રાઙ્ગા માનસાૈકસઃ
(૨.૪.૪૮૯) રાજહંસા તુ તે ચ ચુચરણૈલાિહતૈઃ સતાઃ
(૨.૪.૪૯૦) મ લનૈમર્ લકાક્ષા તે ધાતર્રાષ્ટ્ર ાઃ સતેતરૈઃ
(૨.૪.૪૯૧) શરાિરરાિટરાિડશ્ચ બલાકા બસક ઠકા
(૨.૪.૪૯૨) હંસસ્ય યાે ષદ્વરટા સારસસ્ય તુ લ મણા
(૨.૪.૪૯૩) જતુકા જનપત્રા સ્યા પરાે ણી તૈલપાિયકા
(૨.૪.૪૯૪) વવર્ણા મ ક્ષકા નીલા સરઘા મધુમ ક્ષકા ૧૦૪૦
(૨.૪.૪૯૫) પતઙ્ ગકા પુ ત્તકા સ્યાદં્દશ તુ વનમ ક્ષકા
(૨.૪.૪૯૬) દંશી ત તર પા સ્યાદ્ગ ધાેલી વરટા દ્વયાેઃ
(૨.૪.૪૯૭) ઙ્ગાર ઝ કા ચીર ઝ લકા ચ સમા ઇમાઃ
(૨.૪.૪૯૮) સમાૈ પતઙ્ગશલભાૈ ખ યાેતાે જ્યાે તિરઙ્ગણઃ
(૨.૪.૪૯૯) મધવુ્રતાે મધુકરાે મધુ લ મધપુા લનઃ
(૨.૪.૫૦૦) દ્વરેફપુ પ લડ્ ઙ્ગ ષટ્પદ ભ્રમરાલયઃ
(૨.૪.૫૦૧) મયૂરાે બિહણાે બહ નીલક ઠાે ભજંુગભુક્
(૨.૪.૫૦૨) શખાવલઃ શખી કેક મેઘનાદાનુલાસ્યિપ
(૨.૪.૫૦૩) કેકા વાણી મયૂરસ્ય સમાૈ ચ દ્રકમેચકાૈ
(૨.૪.૫૦૪) શખા ચૂડા શખ ડ તુ િપચ્છબહ નપુંસકે
(૨.૪.૫૦૫) ખગે િવહઙ્ગિવહગિવહઙ્ગમિવહાયસઃ
(૨.૪.૫૦૬) શકુ તપ ક્ષશકુિનશકુ તશકુન દ્વ ઃ
(૨.૪.૫૦૭) પતિત્રપિત્રપતગપત પત્રરથા ડ ઃ
(૨.૪.૫૦૮) નગાૈકાવેા જિવિકરિવિવ કરપતત્રયઃ
(૨.૪.૫૦૯) નીડાેદ્ભવાઃ ગ ત્મ તઃ િપ સ તાે નભસગંમાઃ
(૨.૪.૫૧૦) તષેાં િવશષેા હાર તાે મદુ્ગઃ કાર ડવઃ લવઃ
(૨.૪.૫૧૧) ત ત્તિરઃ કુકુ્કભાે લાવાે વ વશ્ચ કાેરકઃ
(૨.૪.૫૧૨) કાેય ષ્ટકષ્ િટિટ્ટભકાે વતર્કાે વ તકાદયઃ
(૨.૪.૫૧૩) ગ પક્ષચ્છદાઃ પતં્ર પતતં્ર ચ તનૂ હમ્
(૨.૪.૫૧૪) સ્ત્રી પક્ષ તઃ પક્ષમૂલં ચ ચુસ્ત્રાેિટ ભે સ્ત્રયાૈ
(૨.૪.૫૧૫) પ્રડીનાેડ્ડીનસઁડીના યેતાઃ ખગગ તિક્રયાઃ
(૨.૪.૫૧૬) પેશી કાેશાે દ્વહીનેઽ ડં કુલાયાે નીડમ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૫૧૭) પાેતઃ પાકાેઽભર્કાે િડ ભઃ થુકઃ શાવકઃ શશઃુ
(૨.૪.૫૧૮) સ્ત્રીપુંસાૈ મથનંુ દ્વ દં્વ યુગ્મં તુ યુગુલં યુગમ્
(૨.૪.૫૧૯) સમૂહે િનવહવ્યૂહસદંાેહિવસરવ્ર ઃ
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(૨.૪.૫૨૦) તાેમાૈઘિનકરત્રાતવારસઘંાતસચંયાઃ
(૨.૪.૫૨૧) સમુદાયઃ સમુદયઃ સમવાયશ્ચ યાે ગણઃ
(૨.૪.૫૨૨) સ્ત્રયાં તુ સહં ત ર્ દં િનકુર બં કદ બકમ્
(૨.૪.૫૨૩) દભેદાઃ સમવૈર્ગર્ઃ સઘંસાથા તુ જ તુ ભઃ
(૨.૪.૫૨૪) સ તીયૈઃ કુલં યૂથં તરશ્ચાં પુનંપુંસકમ્
(૨.૪.૫૨૫) પશનૂાં સમ ેઽ યષેાં સમા ેઽથ સધ મણામ્
(૨.૪.૫૨૬) સ્યાિન્નકાયઃ પુ જરાશી તૂ કરઃ કૂટમ સ્ત્રયામ્
(૨.૪.૫૨૭) કાપાેતશાૈકમાયૂરતૈ ત્તરાદ િન તદ્ગણે
(૨.૪.૫૨૮) ગ્ હાસક્તાઃ પ ક્ષ ગા છેકા તે ગ્ હ્યકાશ્ચ તે । ઇ ત સહાિદવગર્ઃ
(૨.૫.૫૨૯) મનુ યા માનષુા મત્યાર્ મનુ માનવા નરાઃ । અથ મનુ યવગર્ઃ
(૨.૫.૫૩૦) સ્યુઃ પુમાંસઃ પ ચજનાઃ પુ ષાઃ પૂ ષા નરઃ
(૨.૫.૫૩૧) સ્ત્રી યાે ષદબલા યાષેા નાર સીમ તની વધૂઃ
(૨.૫.૫૩૨) પ્રતીપદ શની વામા વિનતા મિહલા તથા
(૨.૫.૫૩૩) િવશષેા વઙ્ગના ભી ઃ કા મની વામલાેચના
(૨.૫.૫૩૪) પ્રમદા માિનની કા તા લલના ચ િનત બની
(૨.૫.૫૩૫) સુ દર રમણી રામા કાપેના સવૈ ભા મની
(૨.૫.૫૩૬) વરારાેહા મત્તકા શ યુત્તમા વરવ ણની
(૨.૫.૫૩૭) કૃતા ભષેકા મિહષી ભાે ગ યાેઽ યા પ સ્ત્રયઃ
(૨.૫.૫૩૮) પત્ની પા ણગ્ હીતી ચ દ્વતીયા સહધ મણી
(૨.૫.૫૩૯) ભાયાર્ યાથ પુંભૂ દારાઃ સ્યાત્તુ કુટુ બની
(૨.૫.૫૪૦) પુરંધ્રી સચુિરત્રા તુ સતી સા વી પ તવ્રતા
(૨.૫.૫૪૧) કૃતસાપ ત્નકા યૂઢાિધિવન્નાથ વયવંરા
(૨.૫.૫૪૨) પ તવરા ચ વયાર્થ કુલસ્ત્રી કુલપા લકા
(૨.૫.૫૪૩) ક યા કુમાર ગાૈર તુ ન ગ્ કાઽનાગતાતર્વા
(૨.૫.૫૪૪) સ્યાન્મ યમા દષૃ્ટર ત ણી યવુ તઃ સમે
(૨.૫.૫૪૫) સમાઃ નષુાજનીવ વ શ્ચિર ટ તુ સવુા સની
(૨.૫.૫૪૬) ઇચ્છાવતી કામુકા સ્યાદ્ ષસ્ય તી તુ કામુક
(૨.૫.૫૪૭) કા તા થની તુ યા યા ત સકેંતં સા ભસાિરકા
(૨.૫.૫૪૮) પુંશ્ચલી ધ ષણી બ ધક્યસતી કુલટે વર
(૨.૫.૫૪૯) વૈિરણી પાંસલુા ચ સ્યાદ શશ્વી શશનુા િવના
(૨.૫.૫૫૦) અવીરા િન પ તસતુા િવશ્વ તાિવધવે સમે
(૨.૫.૫૫૧) આ લઃ સખી વયસ્યાથ પ તવત્ની સભ ર્કા
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(૨.૫.૫૫૨) દ્ધા પ લક્ની પ્રાજ્ઞી તુ પ્રજ્ઞા પ્રાજ્ઞા તુ ધીમતી
(૨.૫.૫૫૩) શદૂ્ર શદૂ્રસ્ય ભાયાર્ સ્યાચ્છૂદ્રા ત તરેવ ચ
(૨.૫.૫૫૪) આભીર તુ મહાશદૂ્ર તપુંયાેગયાેઃ સમા
(૨.૫.૫૫૫) અયાર્ણી વયમયાર્ સ્યા ક્ષિત્રયા ક્ષિત્રયા યિપ
(૨.૫.૫૫૬) ઉપા યાયા યપુા યાયી સ્યાદાચાયાર્િપ ચ વતઃ
(૨.૫.૫૫૭) આચાયાર્ની તુ પુંયાેગે સ્યાદય ક્ષિત્રયી તથા
(૨.૫.૫૫૮) ઉપા યાયા યપુા યાયી પાેટા સ્ત્રીપુંસલક્ષણા
(૨.૫.૫૫૯) વીરપત્ની વીરભાયાર્ વીરમાતા તુ વીરસઃૂ
(૨.૫.૫૬૦) તાપત્યા પ્ર તા ચ પ્રસતૂા ચ પ્રસૂ તકા
(૨.૫.૫૬૧) સ્ત્રી ન ગ્ કા કાેટવી સ્યાદ્દતૂીસચંાિરકે સમે
(૨.૫.૫૬૨) કાત્યાય યધર્ દ્ધા યા કાષાયવસનાઽધવા
(૨.૫.૫૬૩) સરૈ ધ્રી પરવે મસ્થા વવશા શ પકાિરકા
(૨.૫.૫૬૪) અ સક્ની સ્યાદ દ્ધા યા પ્રે યાઽ તઃપુરચાિરણી
(૨.૫.૫૬૫) વારસ્ત્રી ગ ણકા વે યા પા વાથ સા જનૈઃ
(૨.૫.૫૬૬) સ કૃતા વારમખુ્યા સ્યા કુટ્ટની શ ભલી સમે
(૨.૫.૫૬૭) િવપ્ર શ્નકા વીક્ષ ણકા દૈવજ્ઞાથ રજ વલા
(૨.૫.૫૬૮) સ્ત્રીધ મ યિવરાત્રેયી મ લની પુ પવત્યિપ
(૨.૫.૫૬૯) ઋતુમત્ય યુદક્યાિપ સ્યાદ્રજઃ પુ પમાતર્વમ્
(૨.૫.૫૭૦) શ્રદ્ધાલુદાહદવતી િન કલા િવગતાતર્વા
(૨.૫.૫૭૧) આપન્નસ વા સ્યાદુ્ગિવ ય તવર્ત્ની ચ ગ ભણી
(૨.૫.૫૭૨) ગ ણકાદે તુ ગા ણક્યં ગા ભણં યાવૈતં ગણે
(૨.૫.૫૭૩) પનુભૂર્િદિધષૂ ઢા દ્વ તસ્યા િદિધષુઃ પ તઃ
(૨.૫.૫૭૪) સ તુ દ્વ ેઽગ્રેિદિધષૂઃ સવૈ યસ્ય કુટુ બની
(૨.૫.૫૭૫) કાનીનઃ ક યકા તઃ સતુાેઽથ સભુગાસતુઃ
(૨.૫.૫૭૬) સાૈભા ગનેયઃ સ્યા પારસૈ્ત્રણેય તુ પર સ્ત્રયાઃ
(૨.૫.૫૭૭) પૈ વસયેઃ સ્યા પૈ વસ્રીયશ્ચ િપ વસઃુ
(૨.૫.૫૭૮) સતુાે મા વસશુ્ચવંૈ વૈમાત્રેયાે િવમા જઃ
(૨.૫.૫૭૯) અથ બા ધિકનેયઃ સ્યાદ્બ ધુલશ્ચાસતીસતુઃ
(૨.૫.૫૮૦) કાૈલટેરઃ કાૈલતેયાે ભ ક તુ સતી યિદ
(૨.૫.૫૮૧) તદા કાૈલિટનેયાેઽસ્યાઃ કાૈલતેયાેઽિપ ચાત્મજઃ
(૨.૫.૫૮૨) આત્મજ તનયઃ સનૂુઃ સતુઃ પતુ્રઃ સ્ત્રયાં વમી
(૨.૫.૫૮૩) આહુદુર્િહતરં સવઽપતં્ય તાેકં તયાેઃ સમે
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(૨.૫.૫૮૪) વ તે વાૈરસાેરસ્યાૈ તાત તુ જનકઃ િપતા
(૨.૫.૫૮૫) જનિયત્રી પ્રસમૂાર્તા જનની ભ ગની વસા
(૨.૫.૫૮૬) નના દા તુ વસા પત્યુનર્ ત્રી પાતૈ્રી સતુાત્મ
(૨.૫.૫૮૭) ભાયાર્ તુ ભ્રા વગર્સ્ય યાતરઃ સ્યુઃ પર પરમ્
(૨.૫.૫૮૮) પ્ર વતી ભ્રા યા માતુલાની તુ માતુલી
(૨.૫.૫૮૯) પ તપ યાેઃ પ્રસઃૂ શ્વશ્રૂઃ શ્વશરુ તુ િપતા તયાેઃ
(૨.૫.૫૯૦) િપતુભ્રાર્તા િપ વ્યઃ સ્યાન્માતુભ્રાર્તા તુ માતુલઃ
(૨.૫.૫૯૧) યાલાઃ સ્યુભ્રાર્તરઃ પ યાઃ વા મનાે દે દેવરાૈ
(૨.૫.૫૯૨) વસ્રીયાે ભા ગનેયઃ સ્યા જમાતા દુિહતુઃ પ તઃ
(૨.૫.૫૯૩) િપતામહઃ િપ િપતા ત પતા પ્રિપતામહઃ
(૨.૫.૫૯૪) માતુમાર્તામહાદ્યવેં સિપ ડા તુ સનાભયઃ
(૨.૫.૫૯૫) સમાનાેદયર્સાેદયર્સગ યર્સહ ઃ સમાઃ
(૨.૫.૫૯૬) સગાતે્રબા ધવજ્ઞા તબ ધુ વ વજનાઃ સમાઃ
(૨.૫.૫૯૭) જ્ઞાતેયં બ ધુતા તષેાં ક્રમાદ્ભાવસમૂહયાેઃ
(૨.૫.૫૯૮) ધવઃ પ્રયઃ પ તભર્તાર્ ર તપૂપ તઃ સમાૈ
(૨.૫.૫૯૯) અ તે રજઃ કુ ડાે તે ભતર્િર ગાેલકઃ
(૨.૫.૬૦૦) ભ્રાત્રીયાે ભ્રા ે ભ્રા ભ ગ યાૈ ભ્રાતરાવુભાૈ
(૨.૫.૬૦૧) માતાિપતરાૈ િપતરાૈ માતરિપતરાૈ પ્રસજૂનિયતારાૈ
(૨.૫.૬૦૨) શ્વશ્રૂશ્વશરુાૈ શ્વશરુાૈ પતુ્રાૈ પતુ્રશ્ચ દુિહતા ચ
(૨.૫.૬૦૩) દંપતી જંપતી યાપતી ભાયાર્પતી ચ તાૈ
(૨.૫.૬૦૪) ગભાર્શયાે જરાયુઃ સ્યાદુ બં ચ કલલાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૬૦૫) સૂ તમાસાે વજૈનનાે ગભા ભ્રૂણ ઇમાૈ સમાૈ
(૨.૫.૬૦૬) તીયાપ્રકૃ તઃ શ ઢઃ ક્લીબઃ પ ડાે નપુંસકે
(૨.૫.૬૦૭) શશુ વં શશૈવં બાલ્યં તા યં યાવૈનં સમે
(૨.૫.૬૦૮) સ્યા સ્થાિવરં તુ દ્ધ વં દ્ધસઘંેઽિપ વાધર્કમ્
(૨.૫.૬૦૯) પ લતં જરસા શાૈક્લ્યં કેશાદાૈ િવસ્રસા જરા
(૨.૫.૬૧૦) સ્યાદુત્તાનશયા િડ ભા તનપા ચ તનંધયી
(૨.૫.૬૧૧) બાલ તુ સ્યાન્માણવકાે વયસ્થ ત ણાે યવુા
(૨.૫.૬૧૨) પ્રવયાઃ સ્થિવરાે દ્ધાે નાે ણા જરન્નિપ
(૨.૫.૬૧૩) વષ યા દશમી જ્યાયા પવૂર્જ વ ગ્રયાેઽગ્રજઃ
(૨.૫.૬૧૪) જઘ યજે સ્યુઃ કિનષ્ઠયવીયાેઽવર નુ ઃ
(૨.૫.૬૧૫) અમાંસાે દુબર્લ છાતાે બલવાન્માંસલાઽસલઃ
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(૨.૫.૬૧૬) તુ દલ તુ દભ તુ દ હ કુ ક્ષઃ િપચ ડલઃ
(૨.૫.૬૧૭) અવટ ટાેઽવનાટશ્ચાવભ્રટાે નતના સકે
(૨.૫.૬૧૮) કેશવઃ કે શકઃ કેશી વ લનાે વ લભઃ સમાૈ
(૨.૫.૬૧૯) િવકલાઙ્ગ વપાેગ ડઃ ખવા હ્ર વશ્ચ વામનઃ
(૨.૫.૬૨૦) ખરણાઃ સ્યા ખરણસાે િવગ્ર તુ ગતના સકઃ
(૨.૫.૬૨૧) ખુરણાઃ સ્યા ખુરણસઃ પ્રજ્ઞુઃ પ્રગત નુકઃ
(૨.૫.૬૨૨) ઊ વર્જ્ઞુ વર્ નુઃ સ્યા સજં્ઞુઃ સહંત નુકઃ
(૨.૫.૬૨૩) સ્યાદેડે બિધરઃ કુ જે ગડુલઃ કુકરે કુ ણઃ
(૨.૫.૬૨૪) શ્નર પતનાૈ શ્રાેણઃ પઙ્ગાૈ મુ ડ તુ મુ ડતે
(૨.૫.૬૨૫) વ લરઃ કેકરે ખાેડે ખ જ સ્ત્રષુ જરાવરાઃ
(૨.૫.૬૨૬) જડુલઃ કાલકઃ િપ લુ તલક તલકાલકઃ
(૨.૫.૬૨૭) અનામયં સ્યાદારાેગ્યં ચિક સા ક્પ્ર તિક્રયા
(૨.૫.૬૨૮) ભષે ષૈધભષૈજ્યા યગદાે યુિરત્યિપ
(૨.૫.૬૨૯) સ્ત્રી ગ્રુ ચાપેતાપરાેગવ્યાિધગદામયાઃ
(૨.૫.૬૩૦) ક્ષયઃ શાષેશ્ચ ય મા ચ પ્ર ત યાય તુ પીનસઃ
(૨.૫.૬૩૧) સ્ત્રી તં ક્ષવઃ પું સ કાસ તુ ક્ષવથુઃ પુમાન્
(૨.૫.૬૩૨) શાેફ તુ શ્વયથુઃ શાેથઃ પાદસ્ફાેટાે િવપાિદકા
(૨.૫.૬૩૩) િકલાસ સ મે કચ્છ્વાં તુ પામ પામા િવચ ચકા
(૨.૫.૬૩૪) ક ડૂઃ ખજૂર્શ્ચ ક ડૂયા િવસ્ફાેટઃ િપટકઃ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૬૩૫) વ્રણાેઽ સ્ત્રયામીમર્મ ઃ ક્લીબે નાડીવ્રણઃ પુમાન્
(૨.૫.૬૩૬) કાેઠાે મ ડલકં કુ ઠ શ્વત્રે દુનાર્મકાશર્સી
(૨.૫.૬૩૭) આનાહ તુ િનબ ધઃ સ્યાદ્ગ્રહણી ક્પ્રવાિહકા
(૨.૫.૬૩૮) પ્રચ્છિદકા વ મશ્ચ સ્ત્રી પુમાં તુ વમથુઃ સમાઃ
(૨.૫.૬૩૯) વ્યાિધભેદા િવદ્રિધઃ સ્ત્રી વરમેહભગંદરાઃ
(૨.૫.૬૪૦) શ્લીપદં પાદવ મીકં કેશઘ્નિ વ દ્રલુપ્તકઃ
(૨.૫.૬૪૧) અ મર મતૂ્રકૃચ્છ્ર મ્ સ્યા પૂવ શકુ્રાવધે સ્ત્રષુ
(૨.૫.૬૪૨) રાેગહાયર્ગદંકારાે ભષગ્વૈદ્યાૈ ચિક સકે
(૨.૫.૬૪૩) વાતા િનરામયઃ કલ્ય ઉ લાઘાે િનગર્તાે ગદાત્
(૨.૫.૬૪૪) ગ્લાનગ્લા નૂ આમયાવી િવકૃતાે વ્યાિધતાેઽપટુઃ
(૨.૫.૬૪૫) આતુરાેઽ ય મતાેઽ યા તઃ સમાૈ પામનકચ્છુરાૈ
(૨.૫.૬૪૬) દદુ્રણાે દદુ્રરાેગી સ્યાદશારાેગયુતાેઽશર્સઃ
(૨.૫.૬૪૭) વાતક વાતરાેગી સ્યા સા તસારાેઽ તસારક
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(૨.૫.૬૪૮) સ્યુઃ ક્લન્નાક્ષે ચુ લ ચ લિપ લાઃ ક્લન્નેઽિ ણ ચા યમી
(૨.૫.૬૪૯) ઉન્મત્ત ઉન્માદવ ત શ્લે મલઃ શ્લે મણઃ કફ
(૨.૫.૬૫૦) યુ ે ભુગ્ ે દ્ધનાભાૈ તુ દલતુ દભાૈ
(૨.૫.૬૫૧) િવલાસી સ મલાેઽ ધાેઽદઙૃ્મૂચ્છાર્લે મૂતર્મૂ ચ્છતાૈ
(૨.૫.૬૫૨) શકંુ્ર તે ેરેતસી ચ બીજવીય દ્રયા ણ ચ
(૨.૫.૬૫૩) માયુઃ િપતં્ત કફઃ શ્લે મા સ્ત્રયાં તુ વગ ગ્ધરા
(૨.૫.૬૫૪) િપ શતં તરસં માંસં પલલં વ્યમા મષમ્
(૨.૫.૬૫૫) ઉત્તતપં્ત શુ કમાંસં સ્યાત્તદ્વ લૂરં િત્ર લઙ્ગકમ્
(૨.૫.૬૫૬) િધરેઽ ગ્લાેિહતાસ્રરક્તક્ષતજશાે ણતમ્
(૨.૫.૬૫૭) બુક્કાગ્રમાંસં હૃદયં હૃન્મેદ તુ વપા વસા
(૨.૫.૬૫૮) પશ્ચાદ્ગ્રીવા શરા મ યા નાડી તુ ધમિનઃ શરા
(૨.૫.૬૫૯) તલકં ક્લાેમ મ ત કં ગાેદ િકટં્ટ મલાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૬૬૦) અ તં્ર પુર તગુ મ તુ લીહા પુંસ્યથ વ નસા
(૨.૫.૬૬૧) નાયુઃ સ્ત્રયાં કાલખ ડયકૃતી તુ સમે ઇમે
(૨.૫.૬૬૨) ણકા સ્ય દની લાલા દૂ ષકા નતે્રયાેમર્લમ્
(૨.૫.૬૬૩) નાસામલં તુ સઘાણં િપ જૂષં કણર્યાેમર્લમ્
(૨.૫.૬૬૪) મતંૂ્ર પ્રસ્રાવ ઉચ્ચારાવસ્કરાૈ શમલં શકૃત્
(૨.૫.૬૬૫) પુર ષં ગૂથવચર્સ્કમસ્ત્રી િવષ્ઠાિવશાૈ સ્ત્રયાૈ
(૨.૫.૬૬૬) સ્યા કપર્રઃ કપાલાેઽસ્ત્રી ક કસં કુલ્યમ સ્થ ચ
(૨.૫.૬૬૭) સ્યાચ્છર રાિ ન કંકાલઃ ષ્ઠાિ ન તુ કશે કા
(૨.૫.૬૬૮) શરાેસ્થિન કરાેિટઃ સ્ત્રી પાશ્વાર્સ્થિન તુ પશુર્કા
(૨.૫.૬૬૯) અઙ્ગં પ્રતીકાેઽવયવાેઽપઘનાેઽથ કલવેરમ્
(૨.૫.૬૭૦) ગાત્રં વપુઃ સહંનનં શર રં વ મર્ િવગ્રહઃ
(૨.૫.૬૭૧) કાયાે દેહઃ ક્લીબપુંસાેઃ સ્ત્રયાં મૂ ત તનુ તનૂઃ
(૨.૫.૬૭૨) પાદાગ્રં પ્રપદં પાદઃ પદઙ્ ઘ્રશ્ચરણાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૬૭૩) તદ્ ગ્ર થી ઘુિટકે ગુ ફાૈ પુમા પા ણર્ તયાેરધઃ
(૨.૫.૬૭૪) જઙ્ઘા તુ પ્ર તા નૂ પવાર્ષ્ઠ વદ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૬૭૫) સ ક્થ ક્લીબે પુમાનૂ ત સિંધઃ પું સ વઙ્ક્ષણઃ
(૨.૫.૬૭૬) ગુદં વપાનં પાયનુાર્ બ તનાર્ભેરધાે દ્વયાેઃ
(૨.૫.૬૭૭) કટાે ના શ્રાે ણફલકં કિટઃ શ્રાે ણઃ કકુદ્મતી
(૨.૫.૬૭૮) પશ્ચાિન્નત બઃ સ્ત્રીકટ ાઃ ક્લીબે તુ જઘનં પુરઃ
(૨.૫.૬૭૯) કૂપકાૈ તુ િનત બસ્થાૈ દ્વયહીને કકુ દરે
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(૨.૫.૬૮૦) સ્ત્રયામ્ સ્ફચાૈ કિટપ્રાેથાવપુસ્થાે વક્ષ્યમાણયાેઃ
(૨.૫.૬૮૧) ભગં યાેિનદ્વર્યાેઃ શશ્નાે મેઢ્ર ાે મેહનશફેસી
(૨.૫.૬૮૨) મુ કાેઽ ડકાેશાે ષણઃ ષ્ઠવંશાધરે િત્રકમ્
(૨.૫.૬૮૩) િપચ ડકુક્ષી જઠરાેદરં તુ દં તનાૈ કુચાૈ
(૨.૫.૬૮૪) ચૂચુકં તુ કુચાગ્રં સ્યાન્ન ના ક્રાેડં ભુ તરમ્
(૨.૫.૬૮૫) ઉરાે વ સં ચ વક્ષશ્ચ ષં્ઠ તુ ચરમં તનાેઃ
(૨.૫.૬૮૬) સ્ક ધાે ભજુ શરાસાેઽસ્ત્રી સધંી તસ્યવૈ જત્રુણી
(૨.૫.૬૮૭) બાહુમૂલે ઉભે કક્ષાૈ પાશ્વર્મસ્ત્રી તયાેરધઃ
(૨.૫.૬૮૮) મ યમં ચાવલગ્ ં ચ મ યાેઽસ્ત્રી દ્વાૈ પરાૈ દ્વયાેઃ
(૨.૫.૬૮૯) ભજુબાહૂ પ્રવેષ્ટાે દાેઃ સ્યા કફાે ણ તુ કૂપર્રઃ
(૨.૫.૬૯૦) અસ્યાપેિર પ્રગ ડઃ સ્યા પ્રકાેષ્ઠ તસ્ય ચા યધઃ
(૨.૫.૬૯૧) મણીબ ધાદાકિનષં્ઠ કરસ્ય કરભાે બિહઃ
(૨.૫.૬૯૨) પ ચશાખઃ શયઃ પા ણ તજર્ની સ્યા પ્રદે શની
(૨.૫.૬૯૩) અઙ્ગુલ્યઃ કરશાખાઃ સ્યુઃ પુંસ્યઙ્ગુષ્ઠઃ પ્રદે શની
(૨.૫.૬૯૪) મ યમાઽના મકા ચાિપ કિનષ્ઠા ચે ત તાઃ ક્રમાત્
(૨.૫.૬૯૫) પનુભર્વઃ કર હાે નખાેઽસ્ત્રી નખરાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૬૯૬) પ્રાદેશતાલગાેકણાર્ તજર્ યાિદયુતે તતે
(૨.૫.૬૯૭) અઙ્ગુષે્ઠ સકિનષે્ઠ સ્યા દ્વત તદ્વાર્દશાઙ્ગુલઃ
(૨.૫.૬૯૮) પાણાૈ ચપેટપ્રતલપ્રહ તા િવ તાઙ્ગુલાૈ
(૨.૫.૬૯૯) દ્વાૈ સહંતાૈ સહંતતલપ્રતલાૈ વામદ ક્ષણાૈ
(૨.૫.૭૦૦) પા ણિનકુ જઃ પ્ર ત તાૈ યુતાવ જ લઃ પુમાન્
(૨.૫.૭૦૧) પ્રકાેષે્ઠ િવ તકરે હ તાે મુષ્ટ ા તુ બદ્ધયા
(૨.૫.૭૦૨) સ ર ત્નઃ સ્યાદર ત્ન તુ િન કિનષે્ઠન મુ ષ્ટના
(૨.૫.૭૦૩) વ્યામાે બાહ્વાેઃ સકરયાે તતયાે તયર્ગન તરમ્
(૨.૫.૭૦૪) ઊ વર્િવ તદાેઃ પા ણ માને પાૈ ષં િત્રષુ
(૨.૫.૭૦૫) ક ઠાે ગલાેઽથ ગ્રીવાયાં શરાેિધઃ ક ધરેત્યિપ
(૨.૫.૭૦૬) ક બુગ્રીવા િત્રરેખા સાઽવટુઘાર્ટા કૃકાિટકા
(૨.૫.૭૦૭) વક્ત્રાસ્યે વદનં તુ ડમાનનં લપનં મખુમ્
(૨.૫.૭૦૮) ક્લીબે ઘ્રાણં ગ ધવહા ઘાેણા નાસા ચ ના સકા
(૨.૫.૭૦૯) આેષ્ઠાધરાૈ તુ રદનચ્છદાૈ દશનવાસસી
(૨.૫.૭૧૦) અધ તા ચ્ચબુકં ગ ડાૈ કપાેલાૈ ત પરા હનુઃ
(૨.૫.૭૧૧) રદના દશના દ તા રદા તાલુ તુ કાકુદમ્
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(૨.૫.૭૧૨) રસજ્ઞા રસના જહ્વા પ્રા તાવાેષ્ઠસ્ય ક્કણી
(૨.૫.૭૧૩) લલાટમ લકં ગાેિધ વ દગૃ્ યાં ભ્રવુાૈ સ્ત્રયાૈ
(૨.૫.૭૧૪) કૂચર્મસ્ત્રી ભ્રવુાેમર્ યં તારકા ણઃ કનીિનકા
(૨.૫.૭૧૫) લાેચનં નયનં નતે્રમીક્ષણં ચ ર ક્ષણી
(૨.૫.૭૧૬) દગૃ્દષૃ્ટ ચાસ્રુ નતે્રા બુ રાેદનં ચાસ્રમશ્રુ ચ
(૨.૫.૭૧૭) અપાઙ્ગાૈ નતે્રયાેર તાૈ કટાક્ષાેઽપાઙ્ગદશર્ને
(૨.૫.૭૧૮) કણર્શ દગ્રહાૈ શ્રાતંે્ર શ્રુ તઃ સ્ત્રી શ્રવણં શ્રવઃ
(૨.૫.૭૧૯) ઉત્તમાઙ્ગં શરઃ શીષ મૂધાર્ ના મ તકાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૭૨૦) ચકુરઃ કુ તલાે વાલઃ કચઃ કેશઃ શરાે હઃ
(૨.૫.૭૨૧) તદ્વ ૃ દે કૈ શકં કૈ યમલકાશ્ચૂણર્કુ તલાઃ
(૨.૫.૭૨૨) તે લલાટે ભ્રમરકાઃ કાકપક્ષઃ શખ ડકઃ
(૨.૫.૭૨૩) કબર કેશવેશાેઽથ ધ મ લઃ સયંતાઃ કચાઃ
(૨.૫.૭૨૪) શખા ચૂડા કેશપાશી વ્ર તન તુ સટા જટા
(૨.૫.૭૨૫) વેણી પ્રવેણી શીષર્ ય શરસ્યાૈ િવશદે કચે
(૨.૫.૭૨૬) પાશઃ પક્ષશ્ચ હ તશ્ચ કલાપાથાર્ઃ કચા પરે
(૨.૫.૭૨૭) તનૂ હં રાેમ લાેમ તદ્વદૃ્ધાૈ મશ્રુ પુ મખુે
(૨.૫.૭૨૮) આક પવષેાૈ નપે યં પ્ર તકમર્ પ્રસાધનમ્
(૨.૫.૭૨૯) દશતૈે િત્ર વલંકતાર્ઽલંકિર શ્ચ મ ડતઃ
(૨.૫.૭૩૦) પ્રસાિધતાેઽલંકૃતશ્ચ ભૂ ષતશ્ચ પિર કૃતઃ
(૨.૫.૭૩૧) િવભ્રાડ્ભ્રા જ રાે ચ ણૂ ભષૂણં સ્યાદલંિક્રયા
(૨.૫.૭૩૨) અલંકાર વાભરણં પિર કારાે િવભષૂણમ્
(૨.૫.૭૩૩) મ ડનં ચાથ મુકુટં િકર ટં પુનંપુંસકમ્
(૨.૫.૭૩૪) ચૂદામ ણઃ શરાેરત્નં તરલાે હારમ યગઃ
(૨.૫.૭૩૫) વાલપા યા પાિરત યા પત્રપા યા લલાિટકા
(૨.૫.૭૩૬) ક ણકા તાલપતં્ર સ્યા કુ ડલં કણર્વેષ્ટનમ્
(૨.૫.૭૩૭) ગ્રવૈેયકં ક ઠભષૂા લ બનં સ્યા લલ તકા
(૨.૫.૭૩૮) વણઃ પ્રાલ બકાઽથાેરઃસિૂત્રકા માૈ ક્તકૈઃ કૃતા
(૨.૫.૭૩૯) હારાે મુક્તાવલી દેવચ્છ દાેઽસાૈ શતય ષ્ટકા
(૨.૫.૭૪૦) હારભેદા ય ષ્ટભેદાદુ્ગચ્છગુચ્છાધર્ગાે તનાઃ
(૨.૫.૭૪૧) અધર્હારાે માણવક અેકાવલ્યેકય ષ્ટકા
(૨.૫.૭૪૨) સવૈ નક્ષત્રમાલા સ્યા સપ્તિવશ તમાૈ ક્તકૈઃ
(૨.૫.૭૪૩) આવાપકઃ પાિરહાયર્ઃ કટકાે વલયાેઽ સ્ત્રયામ્
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(૨.૫.૭૪૪) કેયૂરમઙ્ગદં તુલ્યે અઙ્ગુલીયકમૂ મકા
(૨.૫.૭૪૫) સાક્ષરાઙ્ગુ લમુદ્રા સ્યા કઙ્કણં કરભષૂણમ્
(૨.૫.૭૪૬) સ્ત્રીકટ ાં મખેલા કા ચી સપ્તક રશના તથા
(૨.૫.૭૪૭) ક્લીબે સારસનં ચાથ પુંસ્કટ ાં શ ◌ૃઙ્ખલં િત્રષુ
(૨.૫.૭૪૮) પાદાઙ્ગદં તુલાકાેિટમર્ રાે નપૂુરાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૭૪૯) હંસકઃ પાદકટકઃ િકિઙ્કણી દ્રઘ ટકા
(૨.૫.૭૫૦) વક્ફલકૃ મરાેમા ણ વસ્ત્રયાેિનદર્શ િત્રષુ
(૨.૫.૭૫૧) વાલં્ક ક્ષાૈમાિદ ફાલં તુ કાપાર્સં બાદરં ચ તત્
(૨.૫.૭૫૨) કાૈશયેં કૃ મકાેશાે થં રાઙ્કવં ગરાેમજમ્
(૨.૫.૭૫૩) અનાહતં િન પ્રવા ણ ત ત્રકં ચ નવા બરે
(૨.૫.૭૫૪) તસ્યાદુદ્ગમનીયં યદ્ધાૈતયાવેર્સ્ત્રયાેયુર્ગમ્
(૨.૫.૭૫૫) પત્રાેણ ધાૈતકાૈશયેં બહુમૂલ્યં મહાધનમ્
(૨.૫.૭૫૬) ક્ષાૈમં દુકૂલં સ્યાદ્દવ્ે તુ િનવીતં પ્રા તં િત્રષુ
(૨.૫.૭૫૭) સ્ત્રયાં બહુ વે વસ્ત્રસ્ય દશાઃ સ્યવુર્ તયાેદ્વર્યાેઃ
(૨.૫.૭૫૮) દૈઘ્યર્માયામ આરાેહઃ પિરણાહાે િવશાલતા
(૨.૫.૭૫૯) પટચ્ચરં ણર્વસં્ત્ર સમાૈ નક્તકકપર્ટાૈ
(૨.૫.૭૬૦) વસ્ત્રમાચ્છાદનં વાસશ્ચૈલં વસનમંશકુમ્
(૨.૫.૭૬૧) સચુેલકઃ પટાેઽસ્ત્રી સ્યાદ્વરા શઃ સ્થૂલશાટકઃ
(૨.૫.૭૬૨) િનચાેલઃ પ્રચ્છદપટઃ સમાૈ ર લકક બલાૈ
(૨.૫.૭૬૩) અ તર યાપેસવં્યાનપિરધાના યધાશકેુ
(૨.૫.૭૬૪) દ્વાૈ પ્રાવારાેત્તરાસઙ્ગાૈ સમાૈ હ તકા તથા
(૨.૫.૭૬૫) સવં્યાનમુત્તર યં ચ ચાેલઃ કૂપાર્સકાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૭૬૬) નીશારઃ સ્યા પ્રાવરણે િહમાઽિનલિનવારણે
(૨.૫.૭૬૭) અધા કં વરસ્ત્રીણાં સ્યાચ્છ ડાતકમ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૭૬૮) સ્યાત્ િત્ર વાપ્રપદ નં ત પ્રા ાેત્યાપ્રપદં િહ યત્
(૨.૫.૭૬૯) અસ્ત્રી િવતાનમુ લાેચાે દૂ યાદ્યં વસ્ત્રવે મિન
(૨.૫.૭૭૦) પ્ર તસીરા જવિનકા સ્યા ત્તરસ્કિરણી ચ સા
(૨.૫.૭૭૧) પિરકમાર્ઙ્ગસસં્કારઃ સ્યાન્મા ષ્ટમાર્જર્ના
(૨.૫.૭૭૨) ઉદ્વતર્નાે સાદને દ્વે સમે આ લાવ આ લવઃ
(૨.૫.૭૭૩) નાનં ચચાર્ તુ ચા ચક્યં સ્થાસકાેઽથ પ્રબાેધનમ્
(૨.૫.૭૭૪) અનુબાેધઃ પત્રલખેા પત્રાઙ્ગુ લિરમે સમે
(૨.૫.૭૭૫) તમાલપત્ર તલક ચત્રકા ણ િવશષેકમ્
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(૨.૫.૭૭૬) દ્વતીયં ચ તુર યં ચ ન સ્ત્રયામથ કુઙુ્કમમ્
(૨.૫.૭૭૭) કા મીરજન્મા ગ્ શખં વરં બાહ્લ કપીતને
(૨.૫.૭૭૮) રક્તસકંાેચિપશનું ધીરં લાેિહતચ દનમ્
(૨.૫.૭૭૯) લાક્ષા રાક્ષા જતુ ક્લીબે યાવાેઽલક્તાે દુ્રમામયઃ
(૨.૫.૭૮૦) લવઙ્ગં દેવકુસમંુ શ્રીસજં્ઞમથ યકમ્
(૨.૫.૭૮૧) કાલીયકં ચ કાલાનુસાય ચાથ સમાથર્કમ્
(૨.૫.૭૮૨) વં શકાગુ રા હર્લાેહકૃ મજ ેઙ્ગકમ્
(૨.૫.૭૮૩) કાલાગવુર્ગુ સ્યાત્તુ મઙ્ગલ્યા મ લગ ધ યત્
(૨.૫.૭૮૪) યક્ષધપૂઃ સજર્રસાે રાલસવર્રસાવિપ
(૨.૫.૭૮૫) બહુ પાેઽ યથ કધપૂકૃિત્રમધપૂકાૈ
(૨.૫.૭૮૬) તુ કઃ િપ ડકઃ સહ્લાે યાવનાેઽ યથ પાયસઃ
(૨.૫.૭૮૭) શ્રીવાસાે કધપૂાેઽિપ શ્રીવેષ્ટસરલદ્રવાૈ
(૨.૫.૭૮૮) ગના ભ ર્ગમદઃ ક તૂર ચાથ કાેલકમ્
(૨.૫.૭૮૯) કઙ્કાેલકં કાેશફલમથ કપૂર્રમ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૭૯૦) તૈલપ ણકગાેશીષ હિરચ દનમ સ્ત્રયામ્
(૨.૫.૭૯૧) તલપણ તુ પત્રાઙ્ગં ર જનં રક્તચ દનમ્
(૨.૫.૭૯૨) કુચ દનં ચાથ તીકાેશ તીફલે સમે
(૨.૫.૭૯૩) કપૂર્રાગુ ક તૂર કક્કાેલૈયર્ક્ષકદર્મઃ
(૨.૫.૭૯૪) ગાત્રાનુલપેની વ તવર્ણર્કં સ્યા દ્વલપેનમ્
(૨.૫.૭૯૫) ચૂણાર્િન વાસયાેગાઃ સ્યુભાર્િવતં વા સતં િત્રષુ
(૨.૫.૭૯૬) સસં્કારાે ગ ધમાલ્યાદ્યૈયર્ઃ સ્યાત્તદિધવાસનમ્
(૨.૫.૭૯૭) માલ્યં માલાસ્ર ૈ મૂિધ્ન કેશમ યે તુ ગભર્કઃ
(૨.૫.૭૯૮) પ્રભ્ર તકં શખાલ બ પુરાે ય તં લલામકમ્
(૨.૫.૭૯૯) પ્રાલ બ જુલ બ સ્યા ક ઠાદ્વકૈ ક્ષકં તુ તત્
(૨.૫.૮૦૦) ય ત્તયર્ક્ ક્ષપ્તમુર સ શખા વાપીડશખેરાૈ
(૨.૫.૮૦૧) રચના સ્યા પિરસ્ય દઆભાેગઃ પિરપૂણર્તા
(૨.૫.૮૦૨) ઉપધાનં તપૂબહર્ઃ શ યાયાં શયનીયવત્
(૨.૫.૮૦૩) શયનં મ ચપયર્ઙ્કપલ્યઙ્કાઃ ખટ્વ્યા સમાઃ
(૨.૫.૮૦૪) ગે દુકઃ ક દુકાે દ પઃ પ્રદ પઃ પીઠમાસનમ્
(૨.૫.૮૦૫) સમુદ્ગકઃ સપંુટકઃ પ્ર તગ્રાહઃ પતદ્ગ્રહઃ
(૨.૫.૮૦૬) પ્રસાધની કઙ્ક તકા િપષ્ટાતઃ પટવાસકઃ
(૨.૫.૮૦૭) દપર્ણે મુકુરાદશા વ્યજનં તાલ તકમ્ । ઇ ત મનુ યવગર્ઃ

26 sanskritdocuments.org



અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૨

(૨.૬.૮૦૮) સતં તગાત્રજનનકુલા ય ભજના વયાૈ । અથ બ્રહ્મવગર્ઃ
(૨.૬.૮૦૯) વંશાેઽ વવાયઃ સતંાનાે વણાર્ઃ સ્યુબ્રાર્હ્મણાદયઃ
(૨.૬.૮૧૦) િવપ્રક્ષિત્રયિવટ્ શદૂ્રાશ્ચાતવુર્ યર્ મ ત તમ્
(૨.૬.૮૧૧) રાજબી રાજવં યાે બીજ્ય તુ કુલસભંવઃ
(૨.૬.૮૧૨) મહાકુલકુલીનાયર્સ યસ જનસાધવઃ
(૨.૬.૮૧૩) બ્રહ્મચાર ગ્ હી વાનપ્રસ્થાે ભ શ્ચતુષ્ટયે
(૨.૬.૮૧૪) આશ્રમાેઽસ્ત્રી દ્વ ત્યગ્રજન્મભૂદેવવાડવાઃ
(૨.૬.૮૧૫) િવપ્રશ્ચ બ્રાહ્મણાેઽસાૈ ષટ્કમાર્ યાગાિદ ભ ર્તઃ
(૨.૬.૮૧૬) િવદ્વા વપ શ્ચદ્દાષેજ્ઞઃ સ સધુીઃ કાેિવદાે બુધઃ
(૨.૬.૮૧૭) ધીરાે મનીષી જ્ઞઃ પ્રાજ્ઞઃ સખં્યાવા પ ડતઃ કિવઃ
(૨.૬.૮૧૮) ધીમા સિૂરઃ કૃતી કૃ ષ્ટલર્ ધવણા િવચક્ષણઃ
(૨.૬.૮૧૯) દૂરદશ દ ઘર્દશ શ્રાેિત્રયચ્છા દસાૈ સમાૈ
(૨.૬.૮૨૦) મીમાંસકાે જૈ મનીયે વેદા તી બ્રહ્મવાિદિન
(૨.૬.૮૨૧) વૈશે ષકે સ્યાદાૈલૂક્યઃ સાૈગતઃ શૂ યવાિદિન
(૨.૬.૮૨૨) નૈયાિયક વક્ષપાદઃ સ્યા સ્યાદ્વાિદક આહર્કઃ
(૨.૬.૮૨૩) ચાવાર્કલાૈકાય તકાૈ સ કાય સાખં્યકાિપલાૈ
(૨.૬.૮૨૪) ઉપા યાયાેઽ યાપકાેઽથ સ્યાિન્નષેકાિદકૃદુ્ગ ઃ
(૨.૬.૮૨૫) મ ત્રવ્યાખ્યાકૃદાચાયર્ આદેષ્ટા વ વરે વ્રતી
(૨.૬.૮૨૬) યષ્ટા ચ યજમાનશ્ચ સ સાેમવ ત દ ક્ષતઃ
(૨.૬.૮૨૭) ઇજ્યાશીલાે યાયજૂકાે ય વા તુ િવિધનેષ્ટવાન્
(૨.૬.૮૨૮) સ ગીપર્તીષ્ટયા સ્થપ તઃ સાેમપીથી તુ સાેમપાઃ
(૨.૬.૮૨૯) સવર્વેદાઃ સ યનેેષ્ટાે યાગઃ સવર્ વદ ક્ષણઃ
(૨.૬.૮૩૦) અનૂચાનઃ પ્રવચને સાઙ્ગેઽધીતી ગુરાે તુ યઃ
(૨.૬.૮૩૧) લ ધાનુજ્ઞઃ સમા ત્તઃ સુ વા વ ભષવે કૃતે
(૨.૬.૮૩૨) છાત્રા તવેા સનાૈ શ યે શકૈ્ષાઃ પ્રાથમક પકાઃ
(૨.૬.૮૩૩) અેકબ્રહ્મવ્રતાચારા મથઃ સબ્રહ્મચાિરણઃ
(૨.૬.૮૩૪) સતી યાર્ વેકગુરવ શ્ચતવાન ગ્ મ ગ્ ચત્
(૨.૬.૮૩૫) પાર પયાપદેશે સ્યાદૈ તહ્ય મ તહાવ્યયમ્
(૨.૬.૮૩૬) ઉપજ્ઞા જ્ઞાનમાદં્ય સ્યાજ્જ્ઞા વાર ભ ઉપક્રમઃ
(૨.૬.૮૩૭) યજ્ઞઃ સવાેઽ વરાે યાગઃ સપ્તત તુમર્ખઃ ક્રતુઃ
(૨.૬.૮૩૮) પાઠાે હાેમશ્ચા તથીનાં સપયાર્ તપર્ણં બ લઃ
(૨.૬.૮૩૯) અેતે પ ચમહાયજ્ઞા બ્રહ્મયજ્ઞાિદનામકાઃ
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(૨.૬.૮૪૦) સમજ્યા પિરષદ્ગાેષ્ઠ સભાસ મ તસસંદઃ
(૨.૬.૮૪૧) આસ્થાની ક્લીબમાસ્થાનં સ્ત્રીનપુંસકયાેઃ સદઃ
(૨.૬.૮૪૨) પ્રાગ્વંશઃ પ્રાગ્ હિવગહા સદસ્યા િવિધદ શનઃ
(૨.૬.૮૪૩) સભાસદઃ સભા તારાઃ સ યાઃ સામા જકાશ્ચ તે
(૨.૬.૮૪૪) અ વયૂર્દ્ગા હાેતારાે યજુઃસામ ગ્વદઃ ક્રમાત્
(૨.૬.૮૪૫) આગ્ ીગ્રાદ્યા ધનવૈાર્યાર્ ઋ વ ે યાજકાશ્ચ તે
(૨.૬.૮૪૬) વેિદઃ પિર કૃતા ભુ મઃ સમે સ્થ ડલચ વરે
(૨.૬.૮૪૭) ચષાલાે યપૂકટકઃ કુ બા સગુહના તઃ
(૨.૬.૮૪૮) યપૂાગં્ર તમર્ િનમર્ યદા ણ વર ણદ્વર્યાેઃ
(૨.૬.૮૪૯) દ ક્ષણા ગ્ ગાર્હર્પત્યાહવનીયાૈ ત્રયાેઽગ્ યઃ
(૨.૬.૮૫૦) અ ગ્ ત્રય મદં ત્રેતા પ્રણીતઃ સસૃં્કતાેઽનલઃ
(૨.૬.૮૫૧) સમૂહ્યઃ પિરચા યાપેચા યાવગ્ ાૈ પ્રયાે ગણઃ
(૨.૬.૮૫૨) યાે ગાહર્પત્યાદાનીય દ ક્ષણા ગ્ ઃ પ્રણીયતે
(૨.૬.૮૫૩) ત મન્નાના યાેઽથાગ્ ાયી વાહા ચ હુતભુિક્પ્રયા
(૨.૬.૮૫૪) ઋક્સા મધનેી ધા યા ચ યા સ્યાદ ગ્ સ મ ધને
(૨.૬.૮૫૫) ગાયત્રીપ્રમખંુ છ દાે હવ્યપાકે ચ ઃ પુમાન્
(૨.૬.૮૫૬) આ મક્ષા સા શ ◌ૃતાે ણે યા ક્ષીરે સ્યાદ્દિધયાેગતઃ
(૨.૬.૮૫૭) ધિવતં્ર વ્યજનં તદ્યદ્ર ચતં ગચમર્ણા
(૨.૬.૮૫૮) ષદાજ્યં સદ યાજ્યે પરમાનં્ન તુ પાયસમ્
(૨.૬.૮૫૯) હવ્યકવ્યે દૈવિપ યે અન્ને પાતં્ર સ્રવુાિદકમ્
(૨.૬.૮૬૦) ધ્રવુાપે જુહૂનાર્ તુ સ્રવુાે ભેદાઃ સ્રુચઃ સ્ત્રયઃ
(૨.૬.૮૬૧) ઉપાકૃતઃ પશરુસાૈ યાેઽ ભમ ય ક્રતાૈ હતઃ
(૨.૬.૮૬૨) પર પરાકમ્ શમનં પ્રાેક્ષણં ચ વધાથર્કમ્
(૨.૬.૮૬૩) વાચ્ય લઙ્ગાઃ પ્રમીતાપેસપંન્નપ્રાે ક્ષતા હતે
(૨.૬.૮૬૪) સાનંા યં હિવરગ્ ાૈ તુ હુતં િત્રષુ વષટ્ કૃતમ્
(૨.૬.૮૬૫) દ ક્ષા તાેઽવ તાે યજ્ઞે ત કમાર્હ તુ ય જ્ઞયમ્
(૨.૬.૮૬૬) િત્ર વથ ક્રતુકમષં્ટ પૂત ખાતાિદ કમર્ યત્
(૨.૬.૮૬૭) અ તં િવઘસાે યજ્ઞશષેભાજેનશષેયાેઃ
(૨.૬.૮૬૮) ત્યાગાે િવહાિપતં દાનમુ સજર્નિવસજર્ને
(૨.૬.૮૬૯) િવશ્રાણનં િવતરણં પશર્નં પ્ર તપાદનમ્
(૨.૬.૮૭૦) પ્રાદેશનં િનવર્પણમપવજર્નમંહ તઃ
(૨.૬.૮૭૧) તાથ તદહે દાનં િત્રષુ સ્યાદાૈ વર્દેિહકમ્
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(૨.૬.૮૭૨) િપ દાનં િનવાપઃ સ્યાચ્છ્ર ાદં્ધ ત કમર્ શસ્ત્રતઃ
(૨.૬.૮૭૩) અ વાહાય મા સકઽશાેઽષ્ટમાેઽહ્નઃ કુતપાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૬.૮૭૪) પયષણા પર ષ્ટશ્ચા વષેણા ચ ગવષેણા
(૨.૬.૮૭૫) સિન વ યષેણા યા ચાઽ ભશ તયાર્ચનાથર્ના
(૨.૬.૮૭૬) ષટ્તુ િત્ર વઘ્યર્મઘાર્થ પાદં્ય પાદાય વાિર ણ
(૨.૬.૮૭૭) ક્રમાદા ત યા તથેયે અ ત યથઽત્ર સાધુિન
(૨.૬.૮૭૮) સ્યુરાવે શક આગ તુર ત થનાર્ ગ્ હાગતે
(૨.૬.૮૭૯) પ્રાઘૂ ણકઃ પ્રાઘૂણકશ્ચા યુ થાનં તુ ગાૈરવમ્
(૨.૬.૮૮૦) પૂ નમસ્યાપ ચ તઃ સપયાર્ચાર્હર્ણાઃ સમાઃ
(૨.૬.૮૮૧) વિરવસ્યા તુ શશુ્રષૂા પિરચયાર્ યપુાસના
(૨.૬.૮૮૨) વ્રજ્યાટાટ ા પયર્ટનં ચયાર્ વીયાર્પથે સ્થ તઃ
(૨.૬.૮૮૩) ઉપ પશર્ વાચમનમથ માનૈમભાષણમ્
(૨.૬.૮૮૪) પ્રાચેતસશ્ચાિદકિવઃ સ્યાન્મતૈ્રાવ ણશ્ચ સઃ
(૨.૬.૮૮૫) વા મીકશ્ચાથ ગાધેયાે િવશ્વા મત્રશ્ચ કાૈ શકઃ
(૨.૬.૮૮૬) વ્યાસાે દ્વપૈાયનઃ પારાશયર્ઃ સત્યવતીસતુઃ
(૨.૬.૮૮૭) આનપુવૂ સ્ત્રયાં વા પિરપાઠ અનુક્રમઃ
(૨.૬.૮૮૮) પયાર્યશ્ચા તપાત તુ સ્યા પયર્ય ઉપાત્યયઃ
(૨.૬.૮૮૯) િનયમાે વ્રતમસ્ત્રી તચ્ચાપેવાસાિદ પુ યકમ્
(૨.૬.૮૯૦) આૈપવ તં તપૂવાસઃ િવવેકઃ થગાત્મતા
(૨.૬.૮૯૧) સ્યાદ્બ્રહ્મવચર્સં ત્તા યયન દ્ધરથા જ લઃ
(૨.૬.૮૯૨) પાઠે બ્રહ્મા જ લઃ પાઠે િવપ્રષુાે બ્રહ્મ બ દવઃ
(૨.૬.૮૯૩) યાનયાેગાસને બ્રહ્માસનં ક પે િવિધક્રમાૈ
(૨.૬.૮૯૪) મખુ્યઃ સ્યા પ્રથમઃ ક પાેઽનુક પ તુ તતાેઽધમઃ
(૨.૬.૮૯૫) સસં્કારપવૂ ગ્રહણં સ્યાદુપાકરણં શ્રુતેઃ
(૨.૬.૮૯૬) સમે તુ પાદગ્રહણમ ભવાદન મત્યુભે
(૨.૬.૮૯૭) ભ ઃ પિરવ્રાટ્ કમર્ દ પારાશયર્િપ મસ્કર
(૨.૬.૮૯૮) તપ વી તાપસઃ પાિરકાઙ્ક્ષ વાચયંમાે મુિનઃ
(૨.૬.૮૯૯) તપઃક્લેશસહાે દા તાે વ ણનાે બ્રહ્મચાિરણઃ
(૨.૬.૯૦૦) ઋષયઃ સત્યવચસઃ નાતક વા લુતાે વ્રતી
(૨.૬.૯૦૧) યે િન જતે દ્રયગ્રામા ય તનાે યતયશ્ચ તે
(૨.૬.૯૦૨) યઃ સ્થ ડલે વ્રતવશાચ્છેતે સ્થ ડલશા યસાૈ
(૨.૬.૯૦૩) સ્થા ડલશ્ચાથ િવરજ તમસઃ સ્યુદ્વર્યા તગાઃ
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(૨.૬.૯૦૪) પિવત્રઃ પ્રયતઃ પૂતઃ પાષ ડાઃ સવર્ લઙ્ ગનઃ
(૨.૬.૯૦૫) પાલાશાે દ ડ આષાઢાે વ્રતે રા ભ તુ વૈણવઃ
(૨.૬.૯૦૬) અસ્ત્રી કમ ડલુઃ કુ ડી વ્ર તનામાસનં ષી
(૨.૬.૯૦૭) અ જનં ચમર્ કૃ ત્તઃ સ્ત્રી ભૈકં્ષ ભક્ષાકદ બકમ્
(૨.૬.૯૦૮) વા યાયઃ સ્યા જપઃ સતુ્યા ભષવઃ સવનં ચ સા
(૨.૬.૯૦૯) સવનસામપ વં સ જ યં િત્ર વઘમષર્ણમ્
(૨.૬.૯૧૦) દશર્શ્ચ પાૈણર્માસશ્ચ યાગાૈ પક્ષા તયાેઃ થક્
(૨.૬.૯૧૧) શર રસાધનાપેકં્ષ િનતં્ય ય કમર્ તદ્યમઃ
(૨.૬.૯૧૨) િનયમ તુ સ ય કમર્ િનત્યમાગ તુસાધનમ્
(૨.૬.૯૧૩) ક્ષાૈરમ્ તુ ભદ્રાકરણં મુ ડનં વપનં િત્રષુ
(૨.૬.૯૧૪) કક્ષાપટ ચ કાપૈીનં શાટ ચ સ્ત્રી ત લક્ષ્યતઃ
(૨.૬.૯૧૫) ઉપવીતં બ્રહ્મસતંૂ્ર પ્રાેદૃ્ધતે દ ક્ષણે કરે
(૨.૬.૯૧૬) પ્રાચીનાવીતમ ય મિન્નવીતં ક ઠલ બતમ્
(૨.૬.૯૧૭) અઙ્ગુલ્યગ્રે તીથ દૈવં વ પાઙ્ગુલ્યાેમૂર્લે કાયમ્
(૨.૬.૯૧૮) મ યેઽઙ્ગુષ્ઠાઙ્ગુલ્યાેઃ િપ યં મૂલે વઙ્ગુષ્ઠસ્ય બ્રાહ્મમ્
(૨.૬.૯૧૯) સ્યાદ્બ્રહ્મભૂયં બ્રહ્મ વં બ્રહ્મસાયજુ્ય મત્યિપ
(૨.૬.૯૨૦) દેવભૂયાિદકં તદ્વ ક્◌ૅહ્છં સા તપનાિદકમ્
(૨.૬.૯૨૧) સં યાસવત્યનશને પુમા પ્રાયાેઽથ વીરહા
(૨.૬.૯૨૨) નષ્ટા ગ્ ઃ કુહના લાેભા ન્મ યેયાર્પથક પના
(૨.૬.૯૨૩) વ્રાત્યઃ સસં્કારહીનઃ સ્યાદ વા યાયાે િનરાકૃ તઃ
(૨.૬.૯૨૪) ધમર્ વ લઙ્ગ ત્તરવક ણ ક્ષતવ્રતઃ
(૨.૬.૯૨૫) સપુ્તે ય મન્ન તમે ત સપુ્તે ય મન્નુદે ત ચ
(૨.૬.૯૨૬) અંશમુાન ભિનમુર્ક્તા યુિદતાૈ ચ યથાક્રમમ્
(૨.૬.૯૨૭) પિરવેત્તાનુ ેઽનૂઢે જ્યેષે્ઠ દારપિરગ્રહાત્
(૨.૬.૯૨૮) પિરિવ ત્ત તુ ત યા વવાહાપેયમાૈ સમાૈ
(૨.૬.૯૨૯) તથા પિરણયાેદ્વાહાપેયામાઃ પા ણપીડનમ્
(૨.૬.૯૩૦) વ્યવાયાે ગ્રા યધમા મૈથનંુ િનધવુનં રતમ્
(૨.૬.૯૩૧) િત્રવગાધમર્કામાથશ્ચતવુર્ગર્ઃ સમાેક્ષકૈઃ
(૨.૬.૯૩૨) સબલૈ તૈશ્ચતુભર્દં્ર જ યાઃ નગ્ધાઃ વરસ્ય યે । ઇ ત બ્રહ્મવગર્ઃ
(૨.૭.૯૩૩) મૂધાર્ ભ ષક્તાે રાજ યાે બાહુજઃ ક્ષિત્રયાે િવરાટ્ । અથ ક્ષિત્રયવગર્ઃ
(૨.૭.૯૩૪) રા રાટ્ પા થવ મા પભપૂમહી ક્ષતઃ
(૨.૭.૯૩૫) રા તુ પ્રણતાશષસામ તઃ સ્યાદધીશ્વરઃ
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(૨.૭.૯૩૬) ચક્રવત સાવર્ભાૈમાે પાેઽ યાે મ ડલેશ્વરઃ
(૨.૭.૯૩૭) યનેેષં્ટ રાજસયૂને મ ડલસ્યેશ્વરશ્ચ યઃ
(૨.૭.૯૩૮) શા ત યશ્ચાજ્ઞયા રાજ્ઞઃ સ સમ્રાડથ રાજકમ્
(૨.૭.૯૩૯) રાજ યકં ચ પ તક્ષિત્રયાણાં ગણે ક્રમાત્
(૨.૭.૯૪૦) મ ત્રી ધીસ ચવાેઽમાત્યાેઽ યે કમર્સ ચવા તતઃ
(૨.૭.૯૪૧) મહામાત્રા પ્રધાનાિન પુરાેધા તુ પુરાેિહતઃ
(૨.૭.૯૪૨) દ્રષ્ટિર વ્યવહારાણાં પ્રાિડ્વવાકાક્ષદશર્કાૈ
(૨.૭.૯૪૩) પ્રતીહારાે દ્વારપાલદ્વાસ્થદ્વા સ્થતદશર્કાઃ
(૨.૭.૯૪૪) ર ક્ષવગર્ વનીકસ્થાેઽથા યક્ષાિધકૃતાૈ સમાૈ
(૨.૭.૯૪૫) સ્થાયુકાેઽિધકૃતાે ગ્રામે ગાપેાે ગ્રામષેુ ભૂિરષુ
(૨.૭.૯૪૬) ભાૈિરકઃ કનકા યક્ષાે યા યક્ષ તુ નૈ કકઃ
(૨.૭.૯૪૭) અ તઃપુરે વિધકૃતઃ સ્યાદ તવ શકાે જનઃ
(૨.૭.૯૪૮) સાૈિવદ લાઃ ક ચુિકનઃ સ્થાપત્યાઃ સાૈિવદાશ્ચ તે
(૨.૭.૯૪૯) શ ઢાે વષર્વર તુલ્યાૈ સવેકા યર્નુ િવનઃ
(૨.૭.૯૫૦) િવષયાન તરાે રા શત્રુ મત્રમતઃ પરમ્
(૨.૭.૯૫૧) ઉદાસીનઃ પરતરઃ પા ણર્ગ્રાહ તુ ષ્ઠતઃ
(૨.૭.૯૫૨) િરપાૈ વૈિરસપત્નાિર દ્વષદ્દવ્ષેણદુહૃર્દઃ
(૨.૭.૯૫૩) દ્વડ્ િવપક્ષાિહતા મત્રદસ્યુશાત્રવશત્રવઃ
(૨.૭.૯૫૪) અ ભઘા તપરારા તપ્રત્ય થપિરપ થનઃ
(૨.૭.૯૫૫) વયસ્યઃ નગ્ધઃ સવયા અથ મતં્ર સખા સહૃુત્
(૨.૭.૯૫૬) સખ્યં સાપ્તપદ નં સ્યાદનુરાેધાેઽનવુતર્નમ્
(૨.૭.૯૫૭) યથાહર્વણર્ઃ પ્ર ણિધરપસપર્શ્ચરઃ પશઃ
(૨.૭.૯૫૮) ચારશ્ચ ગૂઢપુ ષશ્ચાપ્તપ્રત્યિયતાૈ સમાૈ
(૨.૭.૯૫૯) સાવં સરાે જ્યાૈ ત ષકાે દૈવજ્ઞગણકાવિપ
(૨.૭.૯૬૦) સ્યુમાહૂ તકમાૈહૂતર્જ્ઞાિનકાતાર્ તકા અિપ
(૨.૭.૯૬૧) તાિ ત્રકાે જ્ઞાત સદ્ધા તઃ સત્રી ગ્ હપ તઃ સમાૈ
(૨.૭.૯૬૨) લિપકારાેઽક્ષરચરણાેઽક્ષરચુ ચુશ્ચ લખેકે
(૨.૭.૯૬૩) લ ખતાક્ષરિવ યાસે (સસં્થાન)ે લિપ લબ્(ભ)્ઇ ભે સ્ત્રયાૈ
(૨.૭.૯૬૪) સ્યા સદેંશહરાે દૂતાે દૂત્યં તદ્ભાવકમર્ણી
(૨.૭.૯૬૫) અ વનીનાેઽ વગાેઽ વ યઃ પા થઃ પ થક ઇત્યિપ
(૨.૭.૯૬૬) વા યમાત્યસહૃુ કાેશરાષ્ટ્ર દુગર્બલાિન ચ
(૨.૭.૯૬૭) રાજ્યાઙ્ગાિન પ્રકૃતયઃ પાૈરાણાં શ્રનેયાેઽિપ ચ
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(૨.૭.૯૬૮) સિંધનાર્ િવગ્રહાે યાનમાસનં દ્વધૈમાશ્રયઃ
(૨.૭.૯૬૯) ષડ્ગુણા: શક્તય તસ્રઃ પ્રભાવાે સાહમ ત્ર ઃ
(૨.૭.૯૭૦) ક્ષયઃ સ્થાનં ચ દ્ધશ્ચ િત્રવગા ની તવેિદનામ્
(૨.૭.૯૭૧) સ પ્રતાપઃ પ્રભાવશ્ચ યત્તજેઃ કાેશદ ડજમ્
(૨.૭.૯૭૨) ભેદાે દ ડઃ સામ દાન મત્યુપાયચતુષ્ટયમ્
(૨.૭.૯૭૩) સાહસં તુ સમાે (દમા)ે દ ડઃ સામ સા વમથાે સમાૈ
(૨.૭.૯૭૪) ભેદાપે પાવપુધા ધમાર્દૈ્યયર્ પર ક્ષણમ્
(૨.૭.૯૭૫) પ ચ િત્ર વષડક્ષીણાે ય તીયાદ્યગાેચરઃ
(૨.૭.૯૭૬) િવિવક્તિવજનચ્છન્નિનઃશલાકા તથા રહઃ
(૨.૭.૯૭૭) રહશ્ચાપેાંશુ ચા લઙ્ગે રહસ્યં તદ્ભવે િત્રષુ
(૨.૭.૯૭૮) સમાૈ િવસ્ર ભિવશ્વાસાૈ ભ્રષેાે ભ્રંશાે યથાે ચતાત્
(૨.૭.૯૭૯) અભ્રષેા યાયક પા તુ દેશ પં સમ જસમ્
(૨.૭.૯૮૦) યુક્તમાપૈિયકં લ યં ભજમાના ભનીતવત્
(૨.૭.૯૮૧) યા યં ચ િત્રષુ ષટ્ સપં્રધારણા તુ સમથર્નમ્
(૨.૭.૯૮૨) અવવાદ તુ િનદશાે િનદેશઃ શાસનં ચ સઃ
(૨.૭.૯૮૩) શ ષ્ટશ્ચાજ્ઞા ચ સસં્થા તુ મયાર્દા ધારણા સ્થ તઃ
(૨.૭.૯૮૪) સધુરણા સધુારા સ્ત્રી સુ સ્થ તઃ સદુશાેન્ન તઃ
(૨.૭.૯૮૫) આગાેઽપરાધાે મ તુશ્ચ સમે તૂદ્દાનબ ધને
(૨.૭.૯૮૬) દ્વપાદ્યાે દ્વગુણાે દ ડાે ભાગધેયઃ કરાે બ લઃ
(૨.૭.૯૮૭) ઘટ્ટાિદદેયં શલુ્કાેઽસ્ત્રી પ્રા તં તુ પ્રદેશનમ્
(૨.૭.૯૮૮) ઉપાયનમપુગ્રાહ્યમપુહાર તથાપેદા
(૨.૭.૯૮૯) યાૈતકાિદ તુ યદે્દયં સદુાયાે હરણં ચ તત્
(૨.૭.૯૯૦) ત કાલ તુ તદા વં સ્યાદુત્તરઃ કાલ આય તઃ
(૨.૭.૯૯૧) સાંદૃ ષ્ટકં ફલં સદ્યઃ ઉદકર્ઃ ફલમુત્તરમ્
(૨.૭.૯૯૨) અદષંૃ્ટ વિહ્નતાેયાિદ દષંૃ્ટ વપરચક્રજમ્
(૨.૭.૯૯૩) મહીભુ મિહભયં વપક્ષપ્રભવં ભયમ્
(૨.૭.૯૯૪) પ્રિક્રયા વિધકારઃ સ્યાચ્ચામરં તુ પ્રક ણર્કમ્
(૨.૭.૯૯૫) પાસનં યત્તદ્ભદ્રાસનં સહાસનં તુ તત્
(૨.૭.૯૯૬) હૈમં છતં્ર વાતપતં્ર રાજ્ઞ તુ પલ મ તત્
(૨.૭.૯૯૭) ભદ્રકુ ભઃ પૂણર્કુ ભાે ઙ્ગારઃ કનકાલુકા
(૨.૭.૯૯૮) િનવેશઃ શ બરં ષ ઢે સ જનં તપૂરક્ષણમ્
(૨.૭.૯૯૯) હ ત્યશ્વરથપાદાતં સનેાઙ્ગં સ્યાચ્ચતુષ્ટયમ્
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(૨.૭.૧૦૦૦) દ તી દ તાવલાે હ તી દ્વરદાેઽનેકપાે દ્વપઃ
(૨.૭.૧૦૦૧) મતઙ્ગ ે ગ ે નાગઃ કુ જરાે વારણઃ કર
(૨.૭.૧૦૦૨) ઇભઃ ત બેરભઃ પદ્મી યૂથનાથ તુ યૂથપઃ
(૨.૭.૧૦૦૩) મદાે કટાે મદકલઃ કલભઃ કિરશાવકઃ
(૨.૭.૧૦૦૪) પ્ર ભન્નાે ગ જતાે મત્તઃ સમાવુદ્વા તિનમર્દાૈ
(૨.૭.૧૦૦૫) હા તકં ગજતા દે કિરણી ધનેુકા વશા
(૨.૭.૧૦૦૬) ગ ડઃ કટાે મદાે દાનં વમથુઃ કરશીકરઃ
(૨.૭.૧૦૦૭) કુ ભાૈ તુ િપ ડાૈ શરસ તયાેમર્ યે િવદુઃ પુમાન્
(૨.૭.૧૦૦૮) અવગ્રહાે લલાટં સ્યાદ ષકા વ ક્ષકૂટકમ્
(૨.૭.૧૦૦૯) અપાઙ્ગદેશાે િનયાર્ણં કણર્મૂલં તુ ચૂ લકા
(૨.૭.૧૦૧૦) અધઃ કુ ભસ્ય વાિહ થં પ્ર તમાનમધાેઽસ્ય યત્
(૨.૭.૧૦૧૧) આસનં સ્ક ધદેશઃ સ્યા પદ્મકં બ દુ લકમ્
(૨.૭.૧૦૧૨) પાશ્વર્ભાગઃ પક્ષભાગાે દ તભાગ તુ યાેઽગ્રતઃ
(૨.૭.૧૦૧૩) દ્વાૈ પવૂર્પશ્ચા જઙ્ઘાિદદેશાૈ ગાત્રાવરે ક્રમાત્
(૨.૭.૧૦૧૪) તાતંે્ર વે કમાલાનં બ ધ ત ભેઽથ શ ◌ૃઙ્ખલે
(૨.૭.૧૦૧૫) અ દુકાે િનગડાેઽસ્ત્રી સ્યાદઙુ્કશાેઽસ્ત્રી ણઃ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૦૧૬) દૂ યા (ચષૂા) કક્ષ્યા વરત્રા સ્યા ક પના સ જના સમે
(૨.૭.૧૦૧૭) પ્રવે યા તરણં વણર્ઃ પિર તાેમઃ કુથાે દ્વયાેઃ
(૨.૭.૧૦૧૮) વીતં વસારં હ ત્યશ્વં વાર તુ ગજબ ધની
(૨.૭.૧૦૧૯) ઘાેટકે વી ત (પી ત)તુરગતુરઙ્ગાશ્વતુરઙ્ગમાઃ
(૨.૭.૧૦૨૦) વા જવાહાવર્ગ ધવર્હયસૈ ધવસપ્તયઃ
(૨.૭.૧૦૨૧) આ નેયાઃ કુલીનાઃ સ્યુિવનીતાઃ સાધવુાિહનઃ
(૨.૭.૧૦૨૨) વનાયુ ઃ પારસીકાઃ કા બાે ઃ બાિહ્લકા હયાઃ
(૨.૭.૧૦૨૩) યયુરશ્વાેઽશ્વમેધીયાે જવન તુ જવાિધકઃ
(૨.૭.૧૦૨૪) ઠ્યઃ સ્થાૈર સતઃ કકા ર યાે વાેઢા રથસ્ય યઃ
(૨.૭.૧૦૨૫) બાલઃ િકશાેરાે વા યશ્વા વડવા વાડવં ગણે
(૨.૭.૧૦૨૬) િત્ર વાશ્વીનં યદશ્વને િદનનેૈકેન ગ યતે
(૨.૭.૧૦૨૭) ક યં તુ મ યમશ્વાનાં હેષા હ્ર ેષા ચ િન વનઃ
(૨.૭.૧૦૨૮) િનગાલ તુ ગલાેદે્દશાે દે વશ્વીયમાશ્વવત્
(૨.૭.૧૦૨૯) આસ્ક દતં ધાૈિરતકં રે ચતમ્ વ ગતં લુતમ્
(૨.૭.૧૦૩૦) ગતયાેઽમૂઃ પ ચ ધારા ઘાેણા તુ પ્રાેથમ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૦૩૧) કિવકા તુ ખલીનાેઽસ્ત્રી શફં ક્લીબે ખુરઃ પુમાન્
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(૨.૭.૧૦૩૨) પુચ્છાેઽસ્ત્રી લૂમલાઙ્ગૂલે વાલહ તશ્ચ વાલિધઃ
(૨.૭.૧૦૩૩) િત્રષપૂા ત્તલુિઠતાૈ પરા ત્તે મુહુભુર્િવ
(૨.૭.૧૦૩૪) યાને ચિક્ર ણ યુદ્ધાથ શતાઙ્ગઃ સ્ય દનાે રથઃ
(૨.૭.૧૦૩૫) અસાૈ પુ પરથશ્ચક્રયાનં ન સમરાય યત્
(૨.૭.૧૦૩૬) કણ રથઃ પ્રવહણં ડયનં ચ સમં ત્રયમ્
(૨.૭.૧૦૩૭) ક્લીબેઽનઃ શકટાેઽસ્ત્રી સ્યાદ્ગ ત્રી ક બ લવાહ્યકમ્
(૨.૭.૧૦૩૮) શ બકા યા યયાનં સ્યાદ્દાેલા પ્રેઙ્ખાિદકાઃ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૦૩૯) ઉભાૈ તુ દ્વપૈવૈયાઘ્રાૈ દ્વ િપચમાર્ તે રથે
(૨.૭.૧૦૪૦) પા ડુક બલસવંીતઃ સ્ય દનઃ પા ડુક બલી
(૨.૭.૧૦૪૧) રથે કા બલવાસ્ત્રાદ્યાઃ ક બલાિદ ભરા તે
(૨.૭.૧૦૪૨) િત્રષુ દ્વપૈાદયાે ર યા રથકડ્યા રથવ્રજે
(૨.૭.૧૦૪૩) ધૂઃ સ્ત્રી ક્લીબે યાનમખંુ સ્યાદ્રથાઙ્ગમપસ્કરઃ
(૨.૭.૧૦૪૪) ચકં્ર રથાઙ્ગં તસ્યા તે ને મઃ સ્ત્રી સ્યા પ્રિધઃ પુમાન્
(૨.૭.૧૦૪૫) િપ ડકા ના ભરક્ષાગ્રક લકે તુ દ્વયાેર ણઃ
(૨.૭.૧૦૪૬) રથગુ પ્તવર્ થાે ના કૂબર તુ યુગંધરઃ
(૨.૭.૧૦૪૭) અનુકષ દાવર્ધઃસ્થં પ્રાસઙ્ગાે ના યુગાદ્યુગઃ
(૨.૭.૧૦૪૮) સવ સ્યાદ્વાહનં યાનં યુગ્યં પતં્ર ચ ધાેરણમ્
(૨.૭.૧૦૪૯) પર પરાવાહનં યત્તદ્વનૈીતકમ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૦૫૦) આધાેરણા હ તપકા હ ત્યારાેહા િનષાિદનઃ
(૨.૭.૧૦૫૧) િનય તા પ્રા જતા ય તા સતૂઃ ક્ષત્તા ચ સાર થઃ
(૨.૭.૧૦૫૨) સવ્યેષ્ઠદ ક્ષણસ્થાૈ ચ સજં્ઞા રથકુટુ બનઃ
(૨.૭.૧૦૫૩) ર થનઃ સ્ય દનારાેહા અશ્વારાેહા તુ સાિદનઃ
(૨.૭.૧૦૫૪) ભટા યાેધાશ્ચ યાેદ્ધારઃ સનેારક્ષા તુ સિૈનકાઃ
(૨.૭.૧૦૫૫) સનેાયાં સમવેતા યે સૈ યા તે સિૈનકાશ્ચ તે
(૨.૭.૧૦૫૬) બ લનાે યે સહસ્રેણ સાહસ્રા તે સહ સ્રણઃ
(૨.૭.૧૦૫૭) પિરિધસ્થઃ પિરચરઃ સનેાનીવાર્િહનીપ તઃ
(૨.૭.૧૦૫૮) ક ચુકાે વારબાણાેઽસ્ત્રી યત્તુ મ યે સક ચુકાઃ
(૨.૭.૧૦૫૯) બધ્ન ત ત સારસનમિધકાઙ્ગાેઽથ શીષર્કમ્
(૨.૭.૧૦૬૦) શીષર્ યં ચ શરસે્ત્રઽથ તનતંુ્ર વમર્ દંશનમ્
(૨.૭.૧૦૬૧) ઉર છદઃ કઙ્કટકાે ગરઃ કવચાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૦૬૨) આમુક્તઃ પ્ર તમુક્તશ્ચ િપનદ્ધશ્ચાિપનદ્ધવત્
(૨.૭.૧૦૬૩) સનંદ્ધાે વ મતઃ સ ે દં શતાે વ્યુઢકઙ્કટઃ
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(૨.૭.૧૦૬૪) િત્ર વામુક્તાદયાે વમર્ તાં કાવ ચકં ગણે
(૨.૭.૧૦૬૫) પદા તપ ત્તપદગપાદા તકપદાતયઃ
(૨.૭.૧૦૬૬) પદ્ગશ્ચ પિદકશ્ચાથ પાદાતં પ ત્તસહં તઃ
(૨.૭.૧૦૬૭) શસ્ત્રા વે કા ડ ષ્ઠાયુધીયાયુિધકાઃ સમાઃ
(૨.૭.૧૦૬૮) કૃતહ તઃ સપુ્રયાેગિવ શખઃ કૃતપુઙ્ખવત્
(૨.૭.૧૦૬૯) અપરાદ્ધ ષ કાેઽસાૈ લક્ષ્યાદ્ય યુતસાયકઃ
(૨.૭.૧૦૭૦) ધ વી ધનુ મા ધાનુ કાે િનષઙ્ગ્યસ્ત્રી ધનુધર્રઃ
(૨.૭.૧૦૭૧) સ્યા કા ડવાં તુ કા ડીરઃ શાક્તીકઃ શ ક્તહે તકઃ
(૨.૭.૧૦૭૨) યાષ્ટ કપારશ્વ થકાૈ ય ષ્ટપશ્વર્થહે તકાૈ
(૨.૭.૧૦૭૩) નૈ સ્ત્ર શકાેઽ સહે તઃ સ્યા સમાૈ પ્રા સકકાૈ તકાૈ
(૨.૭.૧૦૭૪) ચમ ફલકપા ણઃ સ્યા પતાક વજૈય તકઃ
(૨.૭.૧૦૭૫) અનુ લવઃ સહાયશ્ચાઽનુચરાેઽનુચરાેઽ ભચરઃ સમાઃ
(૨.૭.૧૦૭૬) પુરાેગાઽગ્રેસરપ્રષ્ઠાઽગ્રતઃસરપુરઃસરાઃ
(૨.૭.૧૦૭૭) પુરાેગમઃ પુરાેગામી મ દગામી તુ મ થરઃ
(૨.૭.૧૦૭૮) જઙ્ઘાલાેઽ તજવ તુલ્યાૈ જઙ્ઘાકિરક ઙ્ ઘકાૈ
(૨.૭.૧૦૭૯) તર વી વિરતાે વેગી પ્રજ વી જવનાે જવઃ
(૨.૭.૧૦૮૦) જ યાે યઃ શક્યતે જેતું જેયાે જેતવ્યમાત્રકે
(૨.૭.૧૦૮૧) જૈત્ર તુ જેતા યાે ગચ્છત્યલં િવ દ્વષતઃ પ્ર ત
(૨.૭.૧૦૮૨) સાેઽ ય મત્રાેઽ ય મત્રીયાેઽ ય ય મત્રીણ ઇત્યિપ
(૨.૭.૧૦૮૩) ઊજર્ વલઃ સ્યાદૂજર્ વી ય ઊ ઽ તશયા વતઃ
(૨.૭.૧૦૮૪) વાદુર વાનુર સલાે ર થકાે ર થરાે રથી
(૨.૭.૧૦૮૫) કામગા યનુકામીનાે હ્યત્ય તીન તથા શમ્
(૨.૭.૧૦૮૬) શરૂાે વીરશ્ચ િવક્રા તાે જેતા જ શ્ચ જ વરઃ
(૨.૭.૧૦૮૭) સાંયુગીનાે રણે સાધુઃ શસ્ત્ર વાઽઽદય સ્ત્રષુ
(૨.૭.૧૦૮૮) વ જની વાિહની સનેા તનાઽનીિકની ચમૂઃ
(૨.૭.૧૦૮૯) વ થની બલં સૈ યં ચકં્ર ચાઽનીકમ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૦૯૦) વ્યૂહ તુ બલિવ યાસાે ભેદાદ ડાઽઽદયાે યુિધ
(૨.૭.૧૦૯૧) પ્રત્યાસારાે વ્યૂહપા ણર્ઃ સૈ ય ષે્ઠ પ્ર તગ્રહઃ
(૨.૭.૧૦૯૨) અેકેભૈકરથા યશ્વા પ ત્તઃ પ ચપદા તકા
(૨.૭.૧૦૯૩) પત્ત્યઙ્ગૈ સ્ત્રગુણૈઃ સવઃ ક્રમાદાખ્યા યથાેત્તરમ્
(૨.૭.૧૦૯૪) સનેામખંુ ગુ મગણાૈ વાિહની તના ચમૂઃ
(૨.૭.૧૦૯૫) અનીિકની દશાઽનીિક યક્ષાૈિહ યથ સપંિદ
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(૨.૭.૧૦૯૬) સપં ત્તઃ શ્રીશ્ચ લ મીશ્ચ િવપત્ત્યાં િવપદાપદાૈ
(૨.૭.૧૦૯૭) આયુધં તુ પ્રહરણં શસ્ત્રમસ્ત્રમથાઽ સ્ત્રયાૈ
(૨.૭.૧૦૯૮) ધનુશ્ચાપાૈ ધ વશરાસનકાેદ ડકામુર્કમ્
(૨.૭.૧૦૯૯) ઇ વાસાેઽ યથ કણર્સ્ય કાલ ષં્ઠ શરાસનમ્
(૨.૭.૧૧૦૦) કિપ વજસ્ય ગા ડીવગા ડવાૈ પુનંપુંસકાૈ
(૨.૭.૧૧૦૧) કાેિટરસ્યાઽટની ગાેધાતલે જ્યાઘાતવારણે
(૨.૭.૧૧૦૨) લ તક તુ ધનુમર્ યં માવે જ્યા શ જની ગુણઃ
(૨.૭.૧૧૦૩) સ્યા પ્રત્યાલીઢમાલીઢ મત્યાિદ સ્થાનપ ચકમ્
(૨.૭.૧૧૦૪) લકં્ષ્ય લકં્ષ શરવં્ય ચ શરા યાસ ઉપાસનમ્
(૨.૭.૧૧૦૫) ષ કબાણિવ શખા અ જહ્મગખગાઽઽશગુાઃ
(૨.૭.૧૧૦૬) કલ બમાગર્ણશરાઃ પત્રી રાપે ઇષુદ્વર્યાેઃ
(૨.૭.૧૧૦૭) પ્ર વેડના તુ નારાચાઃ પક્ષાે વાજ સ્ત્રષૂત્તરે
(૨.૭.૧૧૦૮) િનર તઃ પ્રિહતે બાણે િવષાઽક્તે િદગ્ધ લપ્તકાૈ
(૨.૭.૧૧૦૯) તૂણાપેાસઙ્ગતૂણીરિનષઙ્ગા ઇષુિધદ્વર્યાેઃ
(૨.૭.૧૧૧૦) તૂ યાં ખદ્ગે તુ િન સ્ત્રશચ દ્રહાસાઽ સિરષ્ટયઃ
(૨.૭.૧૧૧૧) કાૈક્ષેયકાે મ ડલાગ્રઃ કરવાલઃ કૃપાણવત્
(૨.૭.૧૧૧૨) સ ઃ ખડ્ગાિદમુષ્ટાૈ સ્યાન્મખેલા તિન્નબ ધનમ્
(૨.૭.૧૧૧૩) ફલકાેઽસ્ત્રી ફલં ચમર્ સગં્રાહાે મુ ષ્ટરસ્ય યઃ
(૨.૭.૧૧૧૪) દુ્રઘણાે મુદ્ગરઘનાૈ સ્યાદ લી કરવા લકા
(૨.૭.૧૧૧૫) ભ દપાલઃ ગ તુલ્યાૈ પિરઘઃ પિરઘા તનઃ
(૨.૭.૧૧૧૬) દ્વયાેઃ કુઠારઃ વિધ તઃ પરશશુ્ચ પરશ્વધઃ
(૨.૭.૧૧૧૭) સ્યાચ્છ્સ્ત્રી ચાઽ સપતુ્રી ચ છુિરકા ચાઽ સધનેુકા
(૨.૭.૧૧૧૮) વા પું સ શલ્યં શઙુ્કનાર્ સવર્લા તાેમરાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૧૧૯) પ્રાસ તુ કુ તઃ કાેણ તુ સ્ત્રયઃ પાલ્ય શ્રકાેટયઃ
(૨.૭.૧૧૨૦) સવાર્ ભસારઃ સવાઘઃ સવર્સન્નહનાથર્કઃ
(૨.૭.૧૧૨૧) લાેહા ભસારાેઽસ્ત્ર તાં રાજ્ઞાનાં નીરાજનાિવિધઃ
(૨.૭.૧૧૨૨) ય સનેયાઽ ભગમનમરાૈ તદ ભષેણનમ્
(૨.૭.૧૧૨૩) યાત્રા વ્રજ્યાઽ ભિનયાર્ણં પ્રસ્થાનં ગમનં ગમઃ
(૨.૭.૧૧૨૪) સ્યાદાસારઃ પ્રસરણં પ્રચકં્ર ચ લતાથર્કમ્
(૨.૭.૧૧૨૫) અિહતા પ્રત્યભીતસ્ય રણે યાનમ ભક્રમઃ
(૨.૭.૧૧૨૬) વૈતા લકા બાેધકરાશ્ચાિક્રકા ઘા ટકાથર્કાઃ
(૨.૭.૧૧૨૭) સ્યુમાર્ગધા તુ મગધા બ દનઃ તુ તપાઠકાઃ
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(૨.૭.૧૧૨૮) સશંપ્તકા તુ સમયાત્ સગં્રામાદિનવ તનઃ
(૨.૭.૧૧૨૯) રે દ્વર્યાેઃ સ્ત્રયાં ધૂ લઃ પાંસનુાર્ ન દ્વયાે રજઃ
(૨.૭.૧૧૩૦) ચૂણ ક્ષાેદઃ સમુ પ જિપ જલાૈ શમાકુલે
(૨.૭.૧૧૩૧) પતાકા વજૈય તી સ્યા કેતનં વજમ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૧૩૨) સા વીરાશસંનં યુદ્ધભૂ મયાર્ઽ તભયપ્રદા
(૨.૭.૧૧૩૩) અહં પવૂર્મહં પવૂર્ મત્યહંપૂિવકા સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૧૩૪) આહાપેુ ષકા દપાર્દ્યા સ્યા સભંાવનાઽઽત્મિન
(૨.૭.૧૧૩૫) અહમહ મકા તુ સા સ્યાત્ પર પરં યાે ભવત્યહઙ્કારઃ
(૨.૭.૧૧૩૬) દ્રિવણં તરઃ સહાેબલશાૈયાર્ ણ સ્થામ શુ મં ચ
(૨.૭.૧૧૩૭) શ ક્તઃ પરાક્રમ્ઃ પ્રાણાે િવક્રમ વ તશ ક્તતા
(૨.૭.૧૧૩૮) વીરપાણં તુ ય પાનં ત્તે ભાિવિન વા રણે
(૨.૭.૧૧૩૯) યુદ્ધમાયાેધનં જ યં પ્રઘનં પ્રિવદારણમ્
(૨.૭.૧૧૪૦) ધમાસ્ક દનં સખં્યં સમીકં સાપંરાિયકમ્
(૨.૭.૧૧૪૧) અ સ્ત્રયાં સમરાઽનીકરણાઃ કલહિવગ્રહાૈ
(૨.૭.૧૧૪૨) સપં્રહારાઽ ભસપંાત ક લસસં્ફાેટ સયંુગાઃ
(૨.૭.૧૧૪૩) અ યામદર્ સમાઘાત સગં્રામાઽ યાગમાઽઽહવાઃ
(૨.૭.૧૧૪૪) સમુદાયઃ સ્ત્રયઃ સયં સ મત્યાઽઽ જસ મદ્યુધઃ
(૨.૭.૧૧૪૫) િનયુદં્ધ બાહુયુદ્ધઽેથ તુમુલં રણસકુંલે
(૨.૭.૧૧૪૬) વેદા તુ સહનાદઃ સ્યાત્ કિરણાં ઘટના ઘટા
(૨.૭.૧૧૪૭) કં્રદનં યાેધસરંાવાે િંહતં કિરગ જઋતમ્
(૨.૭.૧૧૪૮) િવસ્ફારાે ધનષુઃ વાનઃ પતાહાઽઽદ બરઆે સમાૈ
(૨.૭.૧૧૪૯) પ્રસભં તુ બલા કારાે હઠાેઽથ ખ લતં છલમ્
(૨.૭.૧૧૫૦) અજ યં ક્લીબમુ પાત ઉપસગઋઃ સમં ત્રયમ્
(૨.૭.૧૧૫૧) મૂછાઋ તુ ક મલં માેહાે।આ યવમદઋ તુ પીદનમ્
(૨.૭.૧૧૫૨) અ યવસ્ક દનં વ યાસાદનં િવજયાે જયઃ
(૨.૭.૧૧૫૩) વૈરશુ દ્ધઃ પ્રતીકારાે વૈરિનયઋઆતનં ચ સા
(૨.૭.૧૧૫૪) પ્રદ્રાવાેદ્દ્રાવસદં્રાવ સદંાવા િવદ્રવાે દ્રવઃ
(૨.૭.૧૧૫૫) અપક્રમાેઽપયાનં ચ રણે ભંગઃ પરાજયઃ
(૨.૭.૧૧૫૬) પરા જતપરાભૂતાૈ િત્રષુ નષ્ટ તરાેિહતાૈ
(૨.૭.૧૧૫૭) પ્રમાપણં િનબહઋણં િનકારણં િવશારણમ્
(૨.૭.૧૧૫૮) પ્રવાસનં પરાસનં િનષૂદનં િનિહસનમ્
(૨.૭.૧૧૫૯) િનવાઋસનં સજં્ઞપનં િનગઋ થનમપાસનમ્
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(૨.૭.૧૧૬૦) િન તહઋણં િનહનનં ક્ષણનં પિરવજઋનમ્
(૨.૭.૧૧૬૧) િનવાઋપણં િવશસનં મારણં પ્ર તઘાતનમ્
(૨.૭.૧૧૬૨) ઉદ્વાસન પ્રમથન ક્રથનાે સનાિન ચ
(૨.૭.૧૧૬૩) આલ ભિપ જિવશરઘાતાને્માથવધા અિપ
(૨.૭.૧૧૬૪) સ્યાત્ પ ચતા કાલધમા િદષ્ટા તઃ પ્રલયાેઽત્યયઃ
(૨.૭.૧૧૬૫) અ તાે નાશાે દ્વયાે ર્ત્યુમર્રણં િનધનાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૧૬૬) પરાસપુ્રાપ્તપંચ વપરેતપ્રેતસં સ્થતાઃ
(૨.૭.૧૧૬૭) તપ્રમીતાૈ િત્ર વેતે, ચતા ચત્યા ચ તઃ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૧૬૮) કબંધાેઽસ્ત્રી િક્રયા યુક્તમપમૂધર્કલવેરમ્
(૨.૭.૧૧૬૯) મશાનં સ્યાત્ િપ વનં કુણપઃ શવમ સ્ત્રયામ્
(૨.૭.૧૧૭૦) પ્રગ્રહાપેગ્રહાૈ બંદ્યાં, કારા સ્યાત્ બંધનાલયે
(૨.૭.૧૧૭૧) પૂં સ ભૂગ્ યસવઃ પ્રાણાશ્ચવૈં, વાેઽસધુારણમ્
(૨.૭.૧૧૭૨) આયુ ર્ િવતકાલાે, ના વતુ ર્ વનાષૈધમ્ । ઇ ત ક્ષિત્રયવગર્ઃ

વૈ યવગર્ઃ।

(૨.૮.૧૧૭૩) ઊરવ્ય ઊ જ અયાર્ વૈ યા ભૂ મ શાે િવશઃ । અથ વૈ યવગર્ઃ
(૨.૮.૧૧૭૪) આ વાે િવકા વાતાઋ ત્તવર્તઋન વને
(૨.૮.૧૧૭૫) સ્ત્રયાં કૃ ષઃ પાશપુાલં્ય વા ણજ્યં ચે ત ત્તયઃ
(૨.૮.૧૧૭૬) સવેા શ્વ ત્તર તં કૃ શ છ શલં તમ્
(૨.૮.૧૧૭૭) દ્વે યા ચતાઽયા ચતયાેયર્થાસખં્ય્ં તાઽ તે
(૨.૮.૧૧૭૮) સત્યા તં વ ણગ્ભાવઃ,સ્યાદણૃં પયુઋદ ચનમ્
(૨.૮.૧૧૭૯) ઉદ્ધારાેઽથઋપ્રયાેગ તુ કુસીદં દ્ધ િવકા
(૨.૮.૧૧૮૦) યા ચયાઽઽપ્તં યા ચતકં િનમયાદાપ મત્યકમ્
(૨.૮.૧૧૮૧) ઉત્તમણાઋઽધમણાૈઋ દ્વાૈ પ્રયાે ગ્રાહકાૈ ક્રમાત્
(૨.૮.૧૧૮૨) કુસીિદકાે વાધુઋ ષકાે દ્ યા વશ્ચ વાધુર્ ષઃ
(૨.૮.૧૧૮૩) ક્ષતે્રા વઃ કષઋકશ્ચ કૃ ષકશ્ચ કૃષીવલઃ
(૨.૮.૧૧૮૪) ક્ષતંે્ર વ્રૈહેયશાલેયં વ્રીિહશાલ્યુદ્ભવાે ચતમ્
(૨.૮.૧૧૮૫) યવં્ય યવક્યં ય ષ્ટક્યં યવાઽઽિદભવનં િહ યત્
(૨.૮.૧૧૮૬) તલ્યતૈલીનવન્ માષાેમાઽ ભઙ્ગા દ્વ પતા
(૨.૮.૧૧૮૭) માૈદ્ગ નકાૈદ્રવીણાઽઽિદ શષેધા યાેદ્ભવક્ષમમ્
(૨.૮.૧૧૮૮) શાકક્ષતે્રાઽઽિદકે શાકશાકતં શાકશાિકનમ્
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(૨.૮.૧૧૮૯) બી કૃતં તપૂ્રકૃષ્ટે સીતં્ય કૃષં્ટ ચ હલ્યવત્
(૨.૮.૧૧૯૦) િત્રગુણાકૃતં તીયાકૃતં િત્રહલ્યં િત્રસીત્યમિપ ત મન્
(૨.૮.૧૧૯૧) દ્વગુણાકૃતે તુ સવઋં પવૂઋં શ બાકૃતમપીહ
(૨.૮.૧૧૯૨) દ્રાેણાઽઽઢકાઽઽિદ વાપાઽઽદાૈ દ્રાૈ ણકાઽઽઢિકકાઽઽદયઃ
(૨.૮.૧૧૯૩) ખ◌़◌્હર વાપ તુ ખાર ક ઉ મણાઋઽઽદય સ્ત્રષુ
(૨.૮.૧૧૯૪) પુન્નપુંસકયાવેર્પ્રઃ કેદારઃ ક્ષતે્રમસ્ય તુ
(૨.૮.૧૧૯૫) કૈદારકં સ્યાત્ કૈદાયઋં ક્ષતંે્ર કૈદાિરકં ગણે
(૨.૮.૧૧૯૬) લાેષ્ટાિન લેષ્ટવઃ પું સ કાેિટશાે લાેષ્ટભેદનઃ
(૨.૮.૧૧૯૭) પ્રાજનં તાેદનં તાતંે્ર ખિનત્રમવદારણે
(૨.૮.૧૧૯૮) દાતં્ર લિવત્રમાબ ધાે યાતંે્ર યાેક્ત્રમથાે ફલમ્
(૨.૮.૧૧૯૯) િનર ષં કુટકં ફાલઃ કૃષકાે લાંગલં હલમ્
(૨.૮.૧૨૦૦) ગાેદારણં ચ સીરાેઽથ શ યા સ્ત્રી યુગક લકઃ
(૨.૮.૧૨૦૧) ઈષ લાંગલદઁડઃ સ્યાત્ સીત લાઙ્ગલપદ્ધ તઃ
(૨.૮.૧૨૦૨) પું સ મેિધઃ ખલે દા ય તં યત્ પશબુ ધને
(૨.૮.૧૨૦૩) આશવુ્ર િહઃ પાટલઃ સ્યા ચ્છતશકૂયવાૈ સમાૈ
(૨.૮.૧૨૦૪) તાેક્મ તુ તત્ર હિરતે કલાય તુ સતીનકઃ
(૨.૮.૧૨૦૫) હરે રે કાૈ ચાઽ મન્ કાેરદૂષ તુ કાેદ્રવઃ
(૨.૮.૧૨૦૬) મંગલ્યકાે મસરૂાેઽથ મકુષ્ઠક મયુષ્ઠકાૈ
(૨.૮.૧૨૦૭) વનમુદ્ગે સષઋપે તુ દ્વાૈ તંતુભકદ બકાૈ
(૨.૮.૧૨૦૮) સદ્ધાથર્ વષે ધવલાે ગાેધૂમઃ સમુનઃ સમાૈ
(૨.૮.૧૨૦૯) સ્યાદ્ યાવક તુ કુ માષશ્ચણકાે હિરમ થકઃ
(૨.૮.૧૨૧૦) દ્વાૈ તલે તલપજેશ્ચ તલિપ જશ્ચ િન ફલે
(૨.૮.૧૨૧૧) ક્ષવઃ તા ભજનનાે રા જકા કૃ ણકાઽઽસરુ
(૨.૮.૧૨૧૨) સ્ત્રયાૈ કઙ્ગુ પ્રયઙ્ગૂ દ્વે અતસી સ્યાદુમા મા
(૨.૮.૧૨૧૩) માતુલાની તુ ભઙ્ગાયાં વ્રીિહ ભેદ વ ઃ પુમાન્
(૨.૮.૧૨૧૪) િકશા ઃ સસ્યશકંૂ સ્યાત્ ક ણશં સસ્યમ જર
(૨.૮.૧૨૧૫) ધા યં વ્રીિહઃ ત બકિરઃ ત બાે ગુચ્છ ણાિદનઃ
(૨.૮.૧૨૧૬) નાડી નાલં ચ કા ડાેઽસ્ય પલાલાેસ્ત્રી સ િન ફલઃ
(૨.૮.૧૨૧૭) કડઙ્ગરાે બુસં ક્લીબે ધા ય વ ચ તષુઃ પુમાન્
(૨.૮.૧૨૧૮) શકૂાેઽસ્ત્રી શ્લ ણતી ણાઽગ્રે શમી શ બા િત્રષૂત્તરે
(૨.૮.૧૨૧૯) ઋદ્ધમાવ સતં ધા યં પૂતં તુ બહુલીકૃતમ્
(૨.૮.૧૨૨૦) માષાઽઽદયઃ શમીધા યે શકૂધા યે યવાઽઽદયઃ
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(૨.૮.૧૨૨૧) શાલયઃ કલમાદ્યાશ્ચ ષ ષ્ટકાદ્યાશ્ચ પુંસ્યમી
(૨.૮.૧૨૨૨) ણધા યાિન નીવારાઃ સ્ત્રી ગવેધુગર્વેધુકા
(૨.૮.૧૨૨૩) અયાેગ્રં મુસલાેઽસ્ત્રી સ્યાદુદૂખલમુલખૂલમ્
(૨.૮.૧૨૨૪) પ્રસ્ફાેટનં શપૂઋમસ્ત્રી ચાલની તતઉઃ પુમાન્
(૨.૮.૧૨૨૫) સ્યૂતપ્રસવેાૈ ક ડાેલિપટાૈ કટિક લ જકાૈ
(૨.૮.૧૨૨૬) સમાનાૈ રસવત્યાં તુ પાકસ્થાનમહાનસે
(૨.૮.૧૨૨૭) પાૈરાેગવ તદ યક્ષઃ સપૂકારા તુ બ લવાઃ
(૨.૮.૧૨૨૮) આરા લકા આ ધ સકાઃ સદૂા આૈદિનકા ગુણાઃ
(૨.૮.૧૨૨૯) આપૂિપકઃ કા દિવકાે ભક્ષ્યકાર ઇમે િત્રષુ
(૨.૮.૧૨૩૦) અ મ તમુદ્ધાનમિધશ્રયણી ચુ લર તકા
(૨.૮.૧૨૩૧) અઙ્ગારધાિનક।આગંારશકટ િપ હસ ત્યિપ
(૨.૮.૧૨૩૨) હસ ય યથ ન સ્ત્રી સ્યાદઙ્ગારાેઽલાતમુ મુકમ્
(૨.૮.૧૨૩૩) ક્લીબેઽ બર પં ભ્રાષ્ટ્ર ાે ના ક દુવાર્ વેદની સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૨૩૪) અ લ જરઃ સ્યાન્મ ણકં કકઋ યઋલુગર્લ તકા
(૨.૮.૧૨૩૫) િપઠરઃ સ્થાલ્યખુા કુ ડં કલશ તુ િત્રષુ દ્વયાેઃ
(૨.૮.૧૨૩૬) ઘટઃ કુટિનપાવસ્ત્રી શરાવાે વધઋમાનકઃ
(૨.૮.૧૨૩૭) ઋ ષં િપષ્ટપચનં કંસાેઽસ્ત્રી પાનભાજનમ્
(૨.૮.૧૨૩૮) કુતૂઃ કૃત્તેઃ નેહપાતં્ર સવૈાઽ પા કુતપુઃ પુમાન્
(૨.૮.૧૨૩૯) સવઋમાવપનં ભા ડં પાત્રામત્રે ચ ભાજનમ્
(૨.૮.૧૨૪૦) દિવઋઃ ક બઃ ખ કા ચ સ્યાત્ તદ્દદૂાર્ હ તકઃ
(૨.૮.૧૨૪૧) અસ્ત્રી શાકં હિરતકં શગ્રુરસ્ય તુ નાિડકા
(૨.૮.૧૨૪૨) કલ બશ્ચ કદ બશ્ચ વષેવાર ઉપસ્કરઃ
(૨.૮.૧૨૪૩) ત તડીકં ચ ચુકં્ર ચ ક્ષા લમથ વે લજમ્
(૨.૮.૧૨૪૪) મર ચં કાેલકં કૃ ણભષૂણં ધમઋપત્તનમ્
(૨.૮.૧૨૪૫) રકાે જરણાેઽ જ કણાઃ કૃ ણે તુ રકે
(૨.૮.૧૨૪૬) સષુવી કારવી વી થુઃ કાલાપેકુ જકા
(૨.૮.૧૨૪૭) આદ્રર્કં શ ◌ૃઙ્ગબેરં સ્યાદથ છત્રા િવતુન્નકમ્
(૨.૮.૧૨૪૮) કુ તુ બ ચ ધા યાકમથ શુ ઠ મહાષૈધમ્
(૨.૮.૧૨૪૯) સ્ત્રીનપુંસકયાેિવશ્વં નાગરં િવશ્વભષેજમ્
(૨.૮.૧૨૫૦) આરનાલકસાવૈીરકુ માષઽ ભશતુાિન ચ
(૨.૮.૧૨૫૧) અવ તસાેમધા યા લકુ જલાિન ચ કા જકે
(૨.૮.૧૨૫૨) સહસ્રવેિધ જતુકં બ હીકં િહઙ્ગુ રામઠમ્
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(૨.૮.૧૨૫૩) ત પત્રી કારવી વી બા પકા કબર થુઃ
(૨.૮.૧૨૫૪) િનશાઽઽખ્યા કા ચની પીતા હિરદ્રા વરવ ણઋની
(૨.૮.૧૨૫૫) સામુદં્ર યત્ તુ લવણમક્ષીવં વ શરં ચ તત્
(૨.૮.૧૨૫૬) સૈ ધવાેઽસ્ત્રી શીત શવં મા ણમ થં ચ સ ધજેુ
(૨.૮.૧૨૫૭) રાૈમકં વસકંુ પાક્યં બડં ચ કૃતકે દ્વયમ્
(૨.૮.૧૨૫૮) સાવૈચર્લેઽક્ષ ચકે તલકં તત્ર મેચકે
(૨.૮.૧૨૫૯) મ સ્ય ડી ફા ણતં ખ ડિવકારે શકર્રા સતા
(૨.૮.૧૨૬૦) કૂ ચકા ક્ષીરિવકૃ તઃ સ્યાદ્રસાલા તુ મા જતા
(૨.૮.૧૨૬૧) સ્યાત્તેમનં તુ િનષ્ઠાનં િત્ર લઙ્ગા વા સતાઽવધેઃ
(૨.૮.૧૨૬૨) શલૂાકૃતં ભિટતં્ર ચ શલૂ્યમખુ્યં તુ પૈઠરમ્
(૨.૮.૧૨૬૩) પ્રણીતમપુસ પનં્ન પ્રય તં સ્યા સસુસૃં્કતમ્
(૨.૮.૧૨૬૪) સ્યા પ ચ્છલં તુ િવ જલં સં ષં્ટ શાેિધતં સમે
(૨.૮.૧૨૬૫) ચક્કણં મ ણં નગ્ધં તુલ્યે ભાિવતવા સતે
(૨.૮.૧૨૬૬) આપકં્ક પાૈ લર યષૂાે લા ઃ પુંભૂ ચાઽક્ષતાઃ
(૨.૮.૧૨૬૭) થકઃ સ્યા ચ્ચિપટકાે ધાના ષ્ટયવે સ્ત્રયઃ
(૨.૮.૧૨૬૮) પપૂાેઽપપૂઃ િપષ્ટકઃ સ્યા કર ભાે દિધસક્તવઃ
(૨.૮.૧૨૬૯) ભ સા સ્ત્રી ભક્તમ ધાેઽન્નમાેદનાેઽસ્ત્રી સ દ િદિવઃ
(૨.૮.૧૨૭૦) ભ સટા દ ગ્ધકા સવર્રસાઽગ્રે મ ડમ સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૨૭૧) માસરાઽઽચામિનસ્રાવા મ ડે ભક્તસમુદ્ભવે
(૨.૮.૧૨૭૨) યવાગૂ ણકા શ્રાણા િવલપેી તરલા ચ સા
(૨.૮.૧૨૭૩) મ્રક્ષણાઽ ય જને તૈલં કૃસર તુ તલાૈદનઃ
(૨.૮.૧૨૭૪) ગવ્યં િત્રષુ ગવાં સવ ગાેિવડ્ગાેમય સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૨૭૫) તત્તુ શુ કં કર ષાેઽસ્ત્રી દુગ્ધં ક્ષીરં પય સમમ્
(૨.૮.૧૨૭૬) પયસ્યમાજ્યદ યાઽઽિદ ત્ર સં્ય દિધ ધનેતરત્
(૨.૮.૧૨૭૭) ઘ્ તમાજં્ય હિવઃ સિપનર્વનીતં નવાેદ્ઘતૃમ્
(૨.૮.૧૨૭૮) તત્તુ હૈયઙ્ગવીનં યત્ હ્યાેઘાેદાેહાેદ્ભવં ગ્ તમ્
(૨.૮.૧૨૭૯) દ ડાહતં કાલશયેમિરષ્ટમિપ ગાેરસઃ
(૨.૮.૧૨૮૦) તકં્ર હ્યુદ શ્વન્ મ થતં પાદા વધાર્ બુ િનજર્લમ્
(૨.૮.૧૨૮૧) મ ડમ્ દિધભવં મ તુ પીયષૂાેઽ ભનવં પયઃ
(૨.૮.૧૨૮૨) અશનાયા બુભુક્ષા દ્ ગ્રાસ તુ કવલઃ પુમાન્
(૨.૮.૧૨૮૩) સપી તઃ સ્ત્રી તુલ્યપાનં સ ગ્ધઃ સ્ત્રી સહભાજેનમ્
(૨.૮.૧૨૮૪) ઉદ યા તુ િપપાસા ટ્ તપા જ ગ્ધ તુ ભાજેનમ્
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(૨.૮.૧૨૮૫) જેમનં લેહ આહારાે િનઘાસાે યાદ ઇત્યિપ
(૨.૮.૧૨૮૬) સાૈિહત્યં તપર્ણં પ્તઃ ફેલા ભુક્તસમુ જ્ઝતમ્
(૨.૮.૧૨૮૭) કામં પ્રકામં પયાર્પં્ત િનકામેષં્ટ યથે સતમ્
(૨.૮.૧૨૮૮) ગાપેે ગાપેાલ ગાેસખં્ય ગાેધુગાભીર વ લવાઃ
(૨.૮.૧૨૮૯) ગાેમિહ યાઽઽિદકં પાદબ ધનં દ્વાૈ ગવીશ્વરે
(૨.૮.૧૨૯૦) ગાેમાન્ ગાેમી ગાેકુલં તુ ગાેધનં સ્યા ગવાં વ્રજે
(૨.૮.૧૨૯૧) િત્ર વા શતંગવીનં તદ્ગાવાે યત્રાઽ શતાઃ પુરા
(૨.૮.૧૨૯૨) ઉક્ષા ભદ્રાે બલીવદર્ ઋષભાે ષભાે ષઃ
(૨.૮.૧૨૯૩) અનડ્વાન્ સાૈરભેયાે ગાૈ ણાં સહં તરાૈક્ષકમ્
(૨.૮.૧૨૯૪) ગવ્યા ગાતે્રા ગવાં વ સધે વાવેાર્ સકધનૈુકે
(૨.૮.૧૨૯૫) ઉક્ષા મહાન્ મહાેક્ષઃ સ્યાદ્વદૃ્ધાેક્ષ તુ જરદ્ગવઃ
(૨.૮.૧૨૯૬) ઉ પન્ન ઉક્ષા તાેક્ષઃ સદ્યાે ત તુ તણર્કઃ
(૨.૮.૧૨૯૭) શકૃ કિર તુ વ સસ્યાદ્ દ યવ સતરાૈ સમાૈ
(૨.૮.૧૨૯૮) આષર્ યઃ ષ ડતાયાેગ્યઃ ષ ડાે ગાપે તિરટ્ચરઃ
(૨.૮.૧૨૯૯) સ્ક ધદેશે વસ્ય વહઃ સા ના તુ ગલક બલઃ
(૨.૮.૧૩૦૦) સ્યાન્ન તત તુ નસ્યાેતઃ પ્રષ્ઠવાડ્ યુગપાશ્વર્ગઃ
(૨.૮.૧૩૦૧) યુગાઽઽદ નાં તુ વાેઢારાે યુગ્યપ્રાસગં્યશાકટાઃ
(૨.૮.૧૩૦૨) ખન ત તને તદ્વાેઢાઽસ્યેદં હા લકસિૈરકાૈ
(૨.૮.૧૩૦૩) ધવુર્હે ધુયર્ ધાૈરેય ધુર ણાઃ સધુર ધરાઃ
(૨.૮.૧૩૦૪) ઉભાવેકધુર ણૈકધુરાવેકધુરાવહે
(૨.૮.૧૩૦૫) સ તુ સવર્ધુર ણઃ સ્યાદ્યાે વૈ સવર્ધુરાઽઽવહઃ
(૨.૮.૧૩૦૬) માહેયી સાૈરભેયી ગાૈ સ્રા માતા ચ શ ◌ૃઙ્ ગણી
(૨.૮.૧૩૦૭) અજુર્ ય યા રાેિહણી સ્યાદુત્તમા ગાષેુ નાૈ ચક
(૨.૮.૧૩૦૮) વણાર્ઽઽિદભેદા સજં્ઞાઃ સ્યુઃ શબલીધવલાઽઽદયઃ
(૨.૮.૧૩૦૯) દ્વહાયની દ્વવષાર્ ગાૈરેકાઽ દા વેકહાયની
(૨.૮.૧૩૧૦) ચતુર દા ચતુહાર્ યવેં ય દા િત્રહાયણી
(૨.૮.૧૩૧૧) વશા વ યાઽવતાેકા તુ સ્રવદ્ગભાર્ઽથ સિંધની
(૨.૮.૧૩૧૨) આક્રા તા ષભેણાથ વેહદ્ ગભાપઘા તની
(૨.૮.૧૩૧૩) કાલ્યાપેસયાર્ પ્રજને પ્રષ્ઠાૈહી બાલગ ભણી
(૨.૮.૧૩૧૪) સ્યાદચ ડી તુ સકુરા બહુસૂ તઃ પરેષુ્ટકા
(૨.૮.૧૩૧૫) ચરપ્રસતૂા બ કયણી ધનેુઃ સ્યાત્નવસૂ તકા
(૨.૮.૧૩૧૬) સવુ્રતા સખુસદંાેહ્યા પીનાેધ્ની પીવર તની

42 sanskritdocuments.org



અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૨

(૨.૮.૧૩૧૭) દ્રાેણક્ષીરા દ્રાેણદુગ્ધા ધનેુ યા બ ધકે સ્થતા
(૨.૮.૧૩૧૮) સમાંસમીના સા યવૈ પ્ર તવષર્પ્રસતૂયે
(૨.૮.૧૩૧૯) ઊધ તુ ક્લીબમાપીનં સમાૈ શવકક લકાૈ
(૨.૮.૧૩૨૦) ન પુ સ દામ સદંાનં પશરુ જુ તુ દામની
(૨.૮.૧૩૨૧) વૈશાખમ થમ થાન મ થાનાે મ થદ ડકે
(૨.૮.૧૩૨૨) કુઠરાે દ ડિવ ક ભાે મ થની ગગર્ર સમે
(૨.૮.૧૩૨૩) ઉષ્ટ્ર ે ક્રમેલકમયમહાઙ્ગાઃ કરભઃ શશઃુ
(૨.૮.૧૩૨૪) કરભાઃ સ્યુઃ શ ◌ૃઙ્ખલકા દારવૈઃ પાદબ ધનૈઃ
(૨.૮.૧૩૨૫) અ ચ્છાગી શભુચ્છાગબ તચ્છગલકા અજે
(૨.૮.૧૩૨૬) મેઢ્ર ાેરભ્રાેરણાેણાર્યુ મષે ણય અેડકે
(૨.૮.૧૩૨૭) ઉષ્ટ્ર ાેરભ્રાઽજ દે સ્યાદાૈષ્ટ્રકાૈરભ્રકાઽઽજકમ્
(૨.૮.૧૩૨૮) ચક્ર વ ત તુ વાલેયા રાસભા ગદર્ભાઃ ખરાઃ
(૨.૮.૧૩૨૯) વૈદેહકઃ સાથર્વાહાે નૈગમાે વા ણ ે વ ણક્
(૨.૮.૧૩૩૦) પ યા વાે હ્યાપ ણકઃ ક્રયિવક્રિયકશ્ચ સઃ
(૨.૮.૧૩૩૧) િવકે્રતા સ્યા દ્વક્રિયકઃ ક્રાિયકક્રિયકાૈ સમાૈ
(૨.૮.૧૩૩૨) વા ણજ્યં તુ વ ણજ્યા સ્યાન્ મૂલં્ય વ નાેઽ યવક્રયઃ
(૨.૮.૧૩૩૩) નીવી પિરપણાે મૂલધનં લાભાેઽિધકં ફલમ્
(૨.૮.૧૩૩૪) પિરદાનં પર વતા નૈમેયિનયમાવિપ
(૨.૮.૧૩૩૫) પુમાનપુિનિધ યાર્સઃ પ્ર તદાનં તદપર્ણમ્
(૨.૮.૧૩૩૬) ક્રયે પ્રસાિરતં ક્ર યં કે્રયં કે્રતવ્યમાત્રકે
(૨.૮.૧૩૩૭) િવકે્રયં પ ણતવં્ય ચ પ યં ક્ર યાઽઽદય સ્ત્રષુ
(૨.૮.૧૩૩૮) ક્લીબે સત્યાપનં સત્યઙ્કારઃ સત્યાકૃ તઃ સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૩૩૯) િવપણાે િવક્રયઃ સખં્યાઃ સખં્યયેે હ્યાદશ િત્રષુ
(૨.૮.૧૩૪૦) િવશત્યાઽઽદ્યાઃ સદૈક વે સવાર્ઃ સખં્યયેસખં્યયાેઃ
(૨.૮.૧૩૪૧) સખં્યાઽથ દ્વબહુ વે ત તાસુ ચાઽઽનવતેઃ સ્ત્રયઃ
(૨.૮.૧૩૪૨) પઙ્ક્તેઃ શતસહસ્રાઽઽિદ ક્રમાદ્દશગુણાેત્તરમ્
(૨.૮.૧૩૪૩) યાૈતવં દુ્રવયં પા ય મ ત માનાઽથર્કં ત્રયમ્
(૨.૮.૧૩૪૪) માનં તુલાઙ્ગુ લપ્રસ્થૈગુર્ ઃ પ ઽઽદ્યમાષકઃ
(૨.૮.૧૩૪૫) તે ષાેડશાઽક્ષઃ કષાઽસ્ત્રી પલં કષર્ચતુષ્ટયમ્
(૨.૮.૧૩૪૬) સવુણર્ બ તાૈ હે ાેઽક્ષે કુ બ ત તુ ત પલે
(૨.૮.૧૩૪૭) તુલા સ્ત્રયાં પલશતં ભારઃ સ્યા દ્વશ ત તુલાઃ
(૨.૮.૧૩૪૮) આ ચતાે દશ ભારાઃ સ્યુઃ શાકટાે ભાર આ ચતઃ
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(૨.૮.૧૩૪૯) કાષાર્પણઃ કા ષકઃ સ્યાત્ કા ષકે તા મ્રકે પણઃ
(૨.૮.૧૩૫૦) અ સ્ત્રયામાઢકદ્રાેણાૈ ખાર વાહાે િનકુ ચકઃ
(૨.૮.૧૩૫૧) કુડવઃ પ્રસ્થ ઇત્યાઽઽદ્યાઃ પિરમાણાઽથર્કાઃ થક્
(૨.૮.૧૩૫૨) પાદ તુર યાે ભાગઃ સ્યાદંશભાગાૈ તુ વ ટકે
(૨.૮.૧૩૫૩) દ્રવં્ય િવત્તં વાપતેયં િરક્થ ક્થં ધનં વસુ
(૨.૮.૧૩૫૪) િહર યં દ્રિવણં દ્યુ મથર્રૈિવભવા અિપ
(૨.૮.૧૩૫૫) સ્યા કાેશશ્ચ િહર યં ચ હેમ યે કૃતાઽકૃતે
(૨.૮.૧૩૫૬) તા યાં યદ યત્ ત કુ યં યં તદ્ દ્વયમાહતમ્
(૨.૮.૧૩૫૭) ગા ત્મતં મરકતમ મગભા હિરન્મ ણઃ
(૨.૮.૧૩૫૮) શાેણરત્નં લાેિહતકઃ પદ્મરાગાેઽથ માૈ ક્તકમ્
(૨.૮.૧૩૫૯) મુક્તાઽથ િવદુ્રમઃ પું સ પ્રવાલં પુન્નપુંસકમ્
(૨.૮.૧૩૬૦) રત્નં મ ણદ્વર્યાેર મ તાૈ મુક્તાઽઽિદકેઽિપ ચ
(૨.૮.૧૩૬૧) વણ સવુણ કનકં િહર યં હેમકાટકમ્
(૨.૮.૧૩૬૨) તપનીયં શાતકુ ભં ગાઙ્ગેયં ભમર્ કવુર્રમ્
(૨.૮.૧૩૬૩) ચામીકરં ત પં મહારજતકા ચને
(૨.૮.૧૩૬૪) ક્મં કાતર્ વરં બૂનદમષ્ટાપદાેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૩૬૫) અલઙ્કારસવુણ યચ્છૃઙ્ગીકનક મત્યદઃ
(૨.૮.૧૩૬૬) દુવર્ણ રજતં યં ખજૂર્રં શ્વેત મત્યિપ
(૨.૮.૧૩૬૭) ર તઃ સ્ત્રયામારકૂટાે ન સ્ત્રયામથ તામ્રકમ્
(૨.૮.૧૩૬૮) શુ બં લેચ્છમખંુ દ્વ્યષ્ટવિરષ્ટાેદુ બરા ણ ચ
(૨.૮.૧૩૬૯) લાેહાેઽસ્ત્રી શસ્ત્રકં તી ણં િપ ડં કાલાયસાઽયસી
(૨.૮.૧૩૭૦) અ મસારાેઽથ મ ડૂરં સહાણમિપ તન્મલે
(૨.૮.૧૩૭૧) સવ ચ તજૈસં લાૈહં િવકાર વયસઃ કુશી
(૨.૮.૧૩૭૨) ક્ષારઃ કાચાેઽથ ચપલાે રસઃ સતૂશ્ચ પારદે
(૨.૮.૧૩૭૩) ગવલં માિહષં શ ◌ૃઙ્ગમભ્રકં ગિર ઽમલે
(૨.૮.૧૩૭૪) સ્રાેતાે જનં તુ માવૈીરં કાપાેતા જનયામનુે
(૨.૮.૧૩૭૫) તુ થા જનં શ ખગ્રીવં િવતુન્નકમયૂરકે
(૨.૮.૧૩૭૬) કપર્ર દાિવકાક્કાતાેદ્ભવં તુ થં રસા જનમ્
(૨.૮.૧૩૭૭) રસગભ તાક્ષ્યર્શલંૈ ગ ધા મિન તુ ગ ધકઃ
(૨.૮.૧૩૭૮) સાૈગ ધકશ્ચ ચ યાકુલાલ્યાૈ તુ કુલ થકા
(૨.૮.૧૩૭૯) ર તપુ પં પુ પકે તુ પુ પકં કુસમુા જનમ્
(૨.૮.૧૩૮૦) િપ જરં પીતનં તાલમાલં ચ હિરતાલકે
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(૨.૮.૧૩૮૧) ગૈરેયમ ય ગિરજમ મજં ચ શલાજતુ
(૨.૮.૧૩૮૨) વાેલગ ધરસપ્રાણિપ ડગાપેરસાઃ સમાઃ
(૨.૮.૧૩૮૩) િડ ડીરાેઽ ધકફઃ ફેનઃ સ દૂરં નાગસભંવમ્
(૨.૮.૧૩૮૪) નાગસીસકયાેગેષ્ટવપ્રા ણ િત્રષુ િપ ચટમ્
(૨.૮.૧૩૮૫) રઙ્ગવઙ્ગે અથ િપચુ તૂલાેઽથ કમલાેત્તરમ્
(૨.૮.૧૩૮૬) સ્યા કુસુ ભં વિહ્ન શખં મહારજન મત્યિપ
(૨.૮.૧૩૮૭) મષેક બલ ઊણાર્યુઃ શશાેણ શશલાેમિન
(૨.૮.૧૩૮૮) મધુ ક્ષાૈદં્ર મા ક્ષકાઽઽિદ મધૂ ચ્છષં્ટ તુ સક્થકમ્
(૨.૮.૧૩૮૯) મનઃ શલા મનાેગુપ્તા મનાેહ્વા નાગ જિહ્વકા
(૨.૮.૧૩૯૦) નપૈાલી કુનટ ગાેલા યવક્ષારાે યવાગ્રજઃ
(૨.૮.૧૩૯૧) પાક્યાેઽથ સ જકાક્ષારઃ કાપાેતઃ સખુવચર્કઃ
(૨.૮.૧૩૯૨) સાવૈચર્લં સ્યાદુ્રચકં વક્ક્ષીર વંશરાેચના
(૨.૮.૧૩૯૩) શગ્રજંુ શ્વેતમાિરચં માેરટં મૂલમૈક્ષવમ્
(૨.૮.૧૩૯૪) ગ્ર થકં િપ પલીમૂલં ચિટકા શર ઇત્યિપ
(૨.૮.૧૩૯૫) ગાેલાેમી ભૂતકેશાે ના પત્રાઙ્ગં રક્તચ દનમ્
(૨.૮.૧૩૯૬) િત્રકટુ યપૂણં વ્યાપંે િત્રફલા તુ ફલિત્રકમ્
। ઇ ત વૈ યવગર્ઃ ૯, અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૧૧૧

શદૂ્રવગર્ઃ।

(૨.૮.૧૩૯૭) શદૂ્રાશ્ચાઽવરવણાર્શ્ચ ષલાશ્ચ જઘ ય ઃ । અથ શદૂ્રવગર્ઃ
(૨.૮.૧૩૯૮) આચ ડાલાત્ તુ સકં ણાર્ અ બષ્ઠકરણાઽદયઃ
(૨.૮.૧૩૯૯) શદૂ્રાિવશાે તુ કરણાેઽ બષ્ઠાે વૈ યા દ્વજન્મનાેઃ
(૨.૮.૧૪૦૦) શદૂ્રાક્ષિત્રયયાે ગ્રાે માગધઃક્ષિત્રયાિવશાેઃ
(૨.૮.૧૪૦૧) માિહષાેઽયાર્ક્ષિત્રયયાેઃ ક્ષત્તાઽયાર્શદૂ્રયાેઃ સતુઃ
(૨.૮.૧૪૦૨) બ્રાહ્મ યાં ક્ષિત્રયાત્ સતૂ તસ્યાં વૈદેહકાે િવશઃ
(૨.૮.૧૪૦૩) રથકાર તુ માિહ યાત્ કર યાં યસ્ય સભંવઃ
(૨.૮.૧૪૦૪) સ્યાચ્ ચ ડાલ તુ જિનતાે બ્રાહ્મ યાં ષલને યઃ
(૨.૮.૧૪૦૫) કા ઃ શ પી સહંતૈ તૈદ્વર્યાેઃ શ્રે ણઃ સ ત ભઃ
(૨.૮.૧૪૦૬) કુલકઃ સ્યાત્ કુલશ્રેષ્ઠ માલાકાર તુ મા લકઃ
(૨.૮.૧૪૦૭) કુ ભકારઃ કુલાલઃ સ્યાત્ પલગ ડ તુ લપેકઃ
(૨.૮.૧૪૦૮) ત તવુાયઃ કુિવ દઃ સ્યાત્ તુન્નવાય તુ સાૈ ચકઃ
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(૨.૮.૧૪૦૯) રઙ્ગા વ શ્ચત્રકરઃ શસ્ત્રમા ઽ સ ધાવકઃ
(૨.૮.૧૪૧૦) પાદકૃચ્ ચમર્કારઃ સ્યાદ્ વ્યાેકારાે લાેહકારકઃ
(૨.૮.૧૪૧૧) નાિડ ધમઃ વણર્કારઃ કલાદાે ક્મકારકઃ
(૨.૮.૧૪૧૨) સ્યાચ્છાઙ્ ખકઃ કા બિવકઃ શાૈ બક તામ્રકુટ્ટકઃ
(૨.૮.૧૪૧૩) તક્ષા તુ વધર્િક વષ્ટા રથકારશ્ચ કાષ્ઠતટ્
(૨.૮.૧૪૧૪) ગ્રામાઽધીનાે ગ્રામતક્ષઃ કાૈટતક્ષાેઽનધીનકઃ
(૨.૮.૧૪૧૫) ર મુ ડી િદવાક તનાિપતાઽ તાવસાિયનઃ
(૨.૮.૧૪૧૬) િનણજકઃ સ્યાદ્ રજકઃ શાૈ ડકાે મ ડહારકઃ
(૨.૮.૧૪૧૭) બાલઃ સ્યાદ વાે દેવા વ તુ દેવલઃ
(૨.૮.૧૪૧૮) સ્યાન્ માયા શા બર માયાકાર તુ પ્ર તહારકઃ
(૨.૮.૧૪૧૯) શલૈા લન તુ શલૈષૂા યા વાઃ કૃશા શ્વનઃ
(૨.૮.૧૪૨૦) ભરતા ઇત્યિપ નટાશ્ચારણા તુ કુશીલવાઃ
(૨.૮.૧૪૨૧) માદર્ઙ્ ગકા માૈર જકાઃ પા ણવાદા તુ પા ણઘાઃ
(૨.૮.૧૪૨૨) વે માઃ સ્યવુણિવકા વીણાવાદા તુ વૈ ણકાઃ
(૨.૮.૧૪૨૩) વા તકઃ શાકુિનકાે દ્વાૈ વાગુિરક લકાૈ
(૨.૮.૧૪૨૪) વૈતં સકઃ કાૈિટકશ્ચ માં સકશ્ચ સમં ત્રયમ્
(૨.૮.૧૪૨૫) તકાે તભુક્ કમર્કરાે વૈતિનકાેઽિપ સઃ
(૨.૮.૧૪૨૬) વાતાર્વહાે વવૈિધકાે ભારવાહ તુ ભાિરકઃ
(૨.૮.૧૪૨૭) િવવણર્ઃ પામરાે નીચઃ પ્રાકૃતશ્ચ થગ્જનઃ
(૨.૮.૧૪૨૮) િનહીનાેઽપસદાે મઃ લકશ્ચેતરશ્ચ સઃ
(૨.૮.૧૪૨૯) ત્યે દાસરેદાસયેદાસગાે યકચેટકાઃ
(૨.૮.૧૪૩૦) િનયાજે્યિકઙ્કરપ્રૈ યભુ જ યપિરચારકાઃ
(૨.૮.૧૪૩૧) પરા ચતપિરસ્ક દપર તપરૈિધતાઃ
(૨.૮.૧૪૩૨) મા દ તુ દપિર જઆલસ્યઃ શીતકાેઽલસાેઽનુ ણઃ
(૨.૮.૧૪૩૩) દક્ષે તુ ચતુરપેશલપટવઃ સૂ થાન ઉ ણશ્ચ
(૨.૮.૧૪૩૪) ચ ડાલ લવમાતઙ્ગિદવાક તજનઙ્ગમાઃ
(૨.૮.૧૪૩૫) િનપાદશ્વપચાવ તવેા સચા ડાલપુક્કસાઃ
(૨.૮.૧૪૩૬) ભેદાઃ । િકરાતશબરપુ લ દા લેચ્છ તયઃ
(૨.૮.૧૪૩૭) વ્યાધાે ગવધા વાે ગયુલુર્ ધકાેઽિપ સઃ
(૨.૮.૧૪૩૮) કાૈલેયકઃ સારમેયઃ કુકુ્કરાે ગદંશકઃ
(૨.૮.૧૪૩૯) શનુકાે ભપકઃ શ્વા સ્યાદલકર્ તુ સ યાે ગતઃ
(૨.૮.૧૪૪૦) શ્વા િવશ્વકદુ્ર ર્ગયાકુશલઃ સરમા શનુી
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(૨.૮.૧૪૪૧) િવટ્ચરઃ સકૂરાે ગ્રા યાે વકર્ર ત ણઃ પશઃુ
(૨.૮.૧૪૪૨) આચ્છાેદનં ગવં્ય સ્યાદાખેટાે ગયા સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૪૪૩) દ ક્ષણાઽ લુર્ ધયાેગાદ્ દ ક્ષણેમાર્ કુરઙ્ગકઃ
(૨.૮.૧૪૪૪) ચાૈરૈકાગાિરક તનેદસ્યુતસ્કરમાપેકાઃ
(૨.૮.૧૪૪૫) પ્ર તરાેિધપરાસ્ક દપાટચ્ચરમ લ લુચાઃ
(૨.૮.૧૪૪૬) ચાૈિરકા તૈ યચાૈય ચ તેયં લાે ત્રં તુ તદ્ધને
(૨.૮.૧૪૪૭) વીતંસ તપૂકરણં બ ધને ગપ ક્ષણામ્
(૨.૮.૧૪૪૮) ઉન્માથઃ કૂટય તં્ર સ્યાદ્ વાગુરા ગબ ધની
(૨.૮.૧૪૪૯) શુ બં વરાટકં સ્ત્રી તુ ર જુ સ્ત્રષુ વટ ગુણઃ
(૨.૮.૧૪૫૦) ઉદ્ઘાટનં ઘટ ય તં્ર સ લલાેદ્વાહનં પ્રહેઃ
(૨.૮.૧૪૫૧) પું સ વેમા વાયદ ડઃ સતૂ્રા ણ નિર ત તવઃ
(૨.૮.૧૪૫૨) વા ણવ્યૂર્ તઃ સ્ત્રયાૈ તુલ્યે પુ તં લે યાઽઽિદકમર્ ણ
(૨.૮.૧૪૫૩) પા ચા લકા પુિ ત્રકા સ્યાદ્ વસ્ત્રદ તાઽઽિદ ભઃ કૃતા
(૨.૮.૧૪૫૪) જતતુ્રપુિવકારે તુ તપંુ ત્રાપષંુ િત્રષુ
(૨.૮.૧૪૫૫) િપટકઃ પેટકઃ પેટામ જૂષાઽથ િવહઙ્ ગકા
(૨.૮.૧૪૫૬) ભારય ષ્ટ તદાઽઽલ બ શક્યં કાચાેઽથ પાદુકા
(૨.૮.૧૪૫૭) પાદૂ પાનત્ સ્ત્રી સવૈાઽનપુદ ના પદાઽઽયતા
(૨.૮.૧૪૫૮) નદ્ધ્ની વધ્ન વરત્રા સ્યાદશ્વાઽઽદે તાડની કશા
(૨.૮.૧૪૫૯) ચા ડા લકા તુ ક ડાેલ વીણા ચ ડાલવ લક
(૨.૮.૧૪૬૦) નારાચી સ્યાદેષ ણકા શાણ તુ િનકષઃ કષઃ
(૨.૮.૧૪૬૧) વ્રશ્ચનઃપત્રપરશરુ િપકા તૂ લકા સમે
(૨.૮.૧૪૬૨) તજૈસાવતર્ની મષૂા ભસ્ત્રા ચમર્પ્રસિેવકા
(૨.૮.૧૪૬૩) આસ્ફાેટની વેધિનકા કૃપાણી કતર્ર સમે
(૨.૮.૧૪૬૪) ક્ષાદની ક્ષભેદ ટઙ્કઃ પાષાણદારણઃ
(૨.૮.૧૪૬૫) ક્રકચાેઽસ્ત્રી કરપત્રમારા ચમર્પ્રભેિધકા
(૨.૮.૧૪૬૬) સમૂ સ્થૂણાઽયઃપ્ર તમા શ પં કમર્ કલાઽઽિદકમ્
(૨.૮.૧૪૬૭) પ્ર તમાનં પ્ર ત બ બં પ્ર તમા પ્ર તયાતના પ્ર તચ્છાયા
(૨.૮.૧૪૬૮) પ્ર તકૃ તરચાર્ પું સ પ્ર તિનિધ પમાપેમાનં સ્યાત્
(૨.૮.૧૪૬૯) વાચ્ય લઙ્ગાઃ સમ તુલ્યઃ સદકૃ્ષઃ સદશૃઃ સદક્ૃ
(૨.૮.૧૪૭૦) સાધારણઃ સમાનશ્ચ સ્યુ ત્તરપદે વમી
(૨.૮.૧૪૭૧) િનભસકંાશનીકાશપ્રતીકાશાપેમાઽઽદયઃ
(૨.૮.૧૪૭૨) કમર્ યા તુ િવધા ત્યા તયાે ભમર્ વેતનમ્

amarfin2.pdf 47



અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૨

(૨.૮.૧૪૭૩) ભર યં ભરણં મૂલં્ય િનવશઃ પણ ઇત્યિપ
(૨.૮.૧૪૭૪) સરુા હ લ પ્રયા હાલા પિરસ્રુદ્ વ ણાત્મ
(૨.૮.૧૪૭૫) ગ ધાેત્તમાપ્રસન્નેરાકાદ બયર્ઃ પિરસ્રુતા
(૨.૮.૧૪૭૬) મિદરા ક યમદે્ય ચા યવદંશ તુ ભક્ષણમ્
(૨.૮.૧૪૭૭) શુ ડાપાનં મદસ્થાનં મધવુારા મધુક્રમાઃ
(૨.૮.૧૪૭૮) મ વાસવાે માધવકાે મધુ મા વીકમદ્વયાેઃ
(૨.૮.૧૪૭૯) મૈરેયમાસવઃ સીધુમર્ દકાે જગલઃ સમાૈ
(૨.૮.૧૪૮૦) સધંાનં સ્યાદ ભષવઃ િક વં પું સ તુ નગ્ હૂઃ
(૨.૮.૧૪૮૧) કારાેત્તરઃ સરુામ ડ આપાનં પાનઘાે ષ્ઠકા
(૨.૮.૧૪૮૨) ચપકાેઽસ્ત્રી પાનપાતં્ર સરકાેઽ યનુતષર્ણમ્
(૨.૮.૧૪૮૩) ધૂતાઽક્ષદેવી િકતવાેઽક્ષધૂતા દ્યૂતકૃત્ સમાઃ
(૨.૮.૧૪૮૪) સ્યુલર્ગ્ કાઃ પ્ર તભવુઃ સ ભકા દ્યૂતકારકાઃ
(૨.૮.૧૪૮૫) દ્યૂતાેઽ સ્ત્રયામક્ષવતી કૈતવં પણ ઇત્યિપ
(૨.૮.૧૪૮૬) પણાેઽક્ષષેુ ગ્લહાેઽક્ષા તુ દેવનાઃ પાશકાશ્ચ તે
(૨.૮.૧૪૮૭) પિરણાય તુ શાર ણાં સમ તાત્ નયનેઽ સ્ત્રયામ્
(૨.૮.૧૪૮૮) અષ્ટાપદં શાિરફલં પ્રા ણ ત્તં સમાહ્વયઃ
(૨.૮.૧૪૮૯) ઉક્તા ભૂિરપ્રયાેગ વાદેક મન્ યેઽત્ર યાૈ ગકાઃ
(૨.૮.૧૪૯૦) તાદ્ધ યાર્દ યતાે ત્તાવૂ દ્યા લઙ્ગાઽ તરેઽિપ તે
। ઇ ત શદૂ્રવગર્ઃ ૧૦ અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૪૬ ॥ ક્ષે ॥
(૨.૮.૧૪૯૧) ઇત્યમર સહકૃતાૈ નામ લઙ્ગાનુશાસને દ્વતીયઃ કા ડાે
(૨.૮.૧૪૯૨) ભૂ યાઽઽિદઃસાઽઙ્ગ અેવ સમ થતઃ । અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૭૩૫
(૨.૮.૧૪૯૩) સવ ચ મ લ વા ૭૫૦ પ્ર કા મૂ શ્લાે ૨૮૧ । ક્ષે શ્લાે ૧૮ સવ મ ૨૯૯ ।
(૨.૮.૧૪૯૪) અેવં મૂ શ્લાે ૧૦૧૭ ક્ષે શ્લાે ૩૨ સવ મ ૧૦૪૯

Encoded and proofread by Avinash Sathaye sohum at ms.uky.edu

Wed Aug 21 16:17:39 EDT 1996

Assisted by Pramod, SVGanesan

Avinash : Original 1940 edition by Panshikar,

except it was Nirnayasagar Press not Chaukhamba.
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