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Amarakosha Thesaurus Chapter 3

અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૩

તીયં સામા યકા ડમ્

। અથ િવશે યિનઘ્નવગર્ઃ ।
(૩.૦.૧) િવશે ય િનઘૈ્નઃ સકં ણનાર્નાઽથરવ્યયૈરિપ
(૩.૦.૨) લઙ્ગાઽઽિદ સગં્રહૈવર્ગાર્ઃ સામા યે વગર્સશં્રયાઃ

પિરભાષા ।

(૩.૦.૩) સ્ત્રીદારાઽઽદ્યૈયર્દ્ િવશે યં યાદશૃઃૈ પ્ર તુતં પદૈઃ
(૩.૦.૪) ગુણદ્રવ્યિક્રયાશ દા તથા સ્યુ તસ્ય ભેદકાઃ
(૩.૧.૫) િવશે યિનઘ્નવગર્ઃ
(૩.૧.૬) ક્ષેમઙ્કરાેઽિરષ્ટતા ત શવતા ત શવઙ્કરઃ
(૩.૧.૭) સકૃુતી પુ યવાન્ ધ યાે મહેચ્છ તુ મહાશયઃ
(૩.૧.૮) હૃદયાલુઃ સહૃુદયાે મહાે સાહાે મહાેદ્યમઃ
(૩.૧.૯) પ્રવીણે િનપુણાઽ ભજ્ઞિવજ્ઞિન ણાત શ ક્ષતાઃ
(૩.૧.૧૦) વૈજ્ઞાિનકઃ કૃતમખુઃ કૃતી કુશલ ઇત્યિપ
(૩.૧.૧૧) પજૂ્યઃ પ્રતીક્ષ્યઃ સાંશિયકઃ સશંયાપન્નમાનસઃ
(૩.૧.૧૨) દ ક્ષણીયાે દ ક્ષણાહર્ તત્ર દ ક્ષ ય ઇત્યિપ
(૩.૧.૧૩) સ્યવુર્દા યસ્થૂલલક્ષ્યદાનશાૈ ડા બહુપ્રદે
(૩.૧.૧૪) જૈવા કઃ સ્યાદાયુ માન તવાર્ ણ તુ શાસ્ત્રિવત્
(૩.૧.૧૫) પર ક્ષકઃ કાર ણકાે વરદ તુ સમદ્ધર્કઃ
(૩.૧.૧૬) હષર્માણાે િવકુવાર્ણઃ પ્રમના હૃષ્ટમાનસઃ
(૩.૧.૧૭) દુમર્ના િવમના અ તમર્નાઃ સ્યાદુ ક ઉન્મનાઃ
(૩.૧.૧૮) દ ક્ષણે સરલાેદારાૈ સકુલાે દા ભાેક્તિર
(૩.૧.૧૯) ત પરે પ્ર સતાઽઽસક્તાિવષ્ટાથાદ્યુક્ત ઉ સકુઃ
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(૩.૧.૨૦) પ્રતીતે પ્ર થતખ્યાતિવત્ત િવજ્ઞાતિવશ્રુતાઃ
(૩.૧.૨૧) ગુણૈઃ પ્રતીતે તુ કૃતલક્ષણાઽઽહતલક્ષણાૈ
(૩.૧.૨૨) ઇ ય આઢ ાે ધની વામી વીશ્વરઃ પ તર શતા
(૩.૧.૨૩) અિધભનૂાર્યકાે નેતા પ્રભુઃ પિર ઢાેઽિધપઃ
(૩.૧.૨૪) અિધકિધઃ સ દ્ધઃ સ્યાત્ કુટુ બવ્યા ત તુ યઃ
(૩.૧.૨૫) સ્યાદ યાગાિરક ત મન્નપુાિધશ્ચ પુમાનયમ્
(૩.૧.૨૬) વરાઙ્ગ પાપેેતાે ય સહંસહંનનાે િહ સઃ
(૩.૧.૨૭) િનવાર્યર્ઃ કાયર્કતાર્ યઃ સ પન્નઃ સ વસ પદા
(૩.૧.૨૮) અવા ચ મૂકાેઽથ મનાજેવસઃ િપ સિંનભઃ
(૩.૧.૨૯) સ કૃત્યાઽલઙૃ્કતાં ક યાં યાે દદા ત સ કૂકુદઃ
(૩.૧.૩૦) લ મીવાન્ લ મણઃ શ્રીલઃ શ્રીમાન્ નગ્ધ તુ વ સલઃ
(૩.૧.૩૧) સ્યાદ્ દયાલુઃ કા ણકઃ કૃપાલુઃ સરૂત સમાઃ
(૩.૧.૩૨) વત ત્રાેઽપા તઃ વૈર વચ્છ દાે િનરવગ્રહઃ
(૩.૧.૩૩) પરત ત્રઃ પરાધીનઃ પરવાન્ નાથવાનિપ
(૩.૧.૩૪) અધીનાે િનઘ્ન આયત્તાેઽ વચ્છ દાે ગ્ હ્યકાેઽ યસાૈ
(૩.૧.૩૫) ખલપૂઃ સ્યાદ્ બહુકરાે દ ઘર્સતૂ્ર શ્ચરિક્રયઃ
(૩.૧.૩૬) માેઽસમીક્ષ્યકાર સ્યાત્ કુ ઠાે મ દઃ િક્રયાસુ યઃ
(૩.૧.૩૭) કમર્ક્ષમાેઽલઙ્કમાર્ણઃ િક્રયાવાન્ કમર્સદૂ્યતઃ
(૩.૧.૩૮) સ કામર્ઃ કમર્શીલાે યઃ કમર્શરૂ તુ કમર્ઠઃ
(૩.૧.૩૯) ભર યભુક્ કમર્કરઃ કમર્કાર તુ તત્ િક્રયઃ
(૩.૧.૪૦) અપ નાતાે ત નાત આ મષશી તુ શાૈ કુલઃ
(૩.૧.૪૧) બુભુ ક્ષતઃ સ્યાત્ િધતાે જઘ સરુશનાિયતઃ
(૩.૧.૪૨) પરાન્નઃ પરિપ ડાદાે ભક્ષકાે ઘ મરાેઽદ્ભરઃ
(૩.૧.૪૩) આદ્યનૂઃ સ્યાદાૈદિરકાે િવ જગીષાિવવ જતે
(૩.૧.૪૪) ઉભાૈ વાત્મ ભિરઃ કુ ક્ષ ભિરઃ વાેદરપૂરકે
(૩.૧.૪૫) સવાર્ન્નીન તુ સવાર્ન્નભાે ગ્ ધ્નુ તુ ગધર્નઃ
(૩.૧.૪૬) લુ ધાેઽ ભલાપુક ણક્ સમાૈ લાેલપુલાેલુભાૈ
(૩.૧.૪૭) સાને્માદ તનૂ્મિદ ઃ સ્યાદિવનીતઃ સમુદ્ધતઃ
(૩.૧.૪૮) મત્તે શાૈ ડાે કટક્ષીબાઃ કામુકે ક મતાઽનુકઃ
(૩.૧.૪૯) કમ્રઃ કામિયતાઽભીકઃ કમનઃ કામનાેઽ ભકઃ
(૩.૧.૫૦) િવધેયાે િવનયગ્રાહી વચને સ્થત આશ્રવઃ
(૩.૧.૫૧) વ યઃ પ્રણેયાે િન તિવનીતપ્ર શ્રતાઃ સમાઃ
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(૩.૧.૫૨) ષ્ટે ણગ્ િવયાતશ્ચ પ્રગ ભઃ પ્ર તભા વતે
(૩.૧.૫૩) સ્યાદ ષે્ટ તુ શાલીનાે િવલક્ષાે િવ મયા વતે
(૩.૧.૫૪) અધીરે કાતરસ્ત્ર તે ભી ભી કભીલુકાઃ
(૩.૧.૫૫) આશસંરુાશં સતિર ગ્ હયાલુગ્રર્હીતિર
(૩.૧.૫૬) શ્રદ્ધાલુઃ શ્રદ્ધયા યુક્તે પતયાલુ તુ પાતુકે
(૩.૧.૫૭) લ શીલેઽપત્રિપ વર્ દા ર ભવાદકે
(૩.૧.૫૮) શરા ઘાર્તુકાે િહસ્રઃ સ્યાદ્ વ દ્ધ તુ વદ્ધર્નઃ
(૩.૧.૫૯) ઉ પ ત તૂ પ તતાઽલઙ્કિર તુ મ ડનઃ
(૩.૧.૬૦) ભૂ શ્વર્િવ ભર્િવતા વ ત વર્તર્નઃ સમાૈ
(૩.૧.૬૧) િનરાકિર ઃ ક્ષ ુઃ સ્યાત્ સા દ્ર નગ્ધ તુ મેદુરઃ
(૩.૧.૬૨) જ્ઞાતા તુ િવદુરાે િવ દુિવકાસી તુ િવક વરઃ
(૩.૧.૬૩) િવ વરાે િવ મરઃ પ્રસાર ચ િવસાિર ણ
(૩.૧.૬૪) સિહ ઃ સહનઃ ક્ષ તા ત ત ઃ ક્ષ મતા ક્ષમી
(૩.૧.૬૫) ક્રાેધનાેઽમષર્ણઃ કાપેી ચ ડ વત્ય તકાપેનઃ
(૩.૧.૬૬) ગ કાે ગિરતા ઘૂ ણતઃ પ્રચલાિયતઃ
(૩.૧.૬૭) વ ક્ શયાલુિનદ્રાલુિનદ્રાણશિયતાૈ સમાૈ
(૩.૧.૬૮) પરાઙ્મખુઃ પરાચીનઃ સ્યાદવાઙ્ યધાેમખુઃ
(૩.૧.૬૯) દેવાન ચ ત દેવદ્ર્યઙ્ િવશ્વદ્ર્યઙ્ િવશ્વગ ચ ત
(૩.૧.૭૦) ય સહા ચ ત સ યઙ્ સ સ તયર્ઙ્ ય તરાેઽ ચ ત
(૩.૧.૭૧) વદાે વદાવદાે વક્તા વાગીશાે વાક્પ ત સમાૈ
(૩.૧.૭૨) વાચાેયુ ક્તપટુવાર્ગ્મી વાવદૂકાેઽ તવક્તિર
(૩.૧.૭૩) સ્યાજ્ જ પાક તુ વાચાલાે વાચાટાે બહુગહ્યર્વાક્
(૩.૧.૭૪) દુમુર્ખે મખુરાઽબદ્ધમખુાૈ શક્લઃ પ્રય વદે
(૩.૧.૭૫) લાેહલઃ સ્યાદસુ્ફટવાગ્ ગહ્યર્વાદ તુ કદ્વદઃ
(૩.૧.૭૬) સમાૈ કુવાદકુચરાૈ સ્યાદસાૈ ય વરાેઽ વરઃ
(૩.૧.૭૭) રવણઃ શ દનાે ના દ વાદ ના દ કરઃ સમાૈ
(૩.૧.૭૮) જડાેઽજ્ઞ અેડમૂક તુ વક્તું શ્રાેતુમ શ ક્ષતે
(૩.૧.૭૯) તૂ ણીશંીલ તુ તૂ ણીકાે નગ્ ાેઽવાસા િદગ બરે
(૩.૧.૮૦) િન કા સતાેઽવકૃષ્ટઃ સ્યાદપ વ ત તુ િધકૃ્કતઃ
(૩.૧.૮૧) આત્તગવાઽ ભભૂતઃ સ્યાદ્ દાિપતઃ સાિધતઃ સમાૈ
(૩.૧.૮૨) પ્રત્યાિદષ્ટાે િનર તઃ સ્યાત્ પ્રત્યાખ્યાતાે િનરાકૃતઃ
(૩.૧.૮૩) િનકૃતઃ સ્યાદ્ િવપ્રકૃતાે િવપ્રલ ધ તુ વ ચતઃ

amarfin3.pdf 3



અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૩

(૩.૧.૮૪) મનાેહતઃ પ્ર તહતઃ પ્ર તબદ્ધાે હતશ્ચ સઃ
(૩.૧.૮૫) અિધ ક્ષપ્તઃ પ્ર ત ક્ષપ્તાે બદ્ધે ક લતસયંતાૈ
(૩.૧.૮૬) આપન્ન આપ પ્રાપ્તઃ સ્યાત્ કા દશીકાે ભયદુ્રતઃ
(૩.૧.૮૭) આક્ષાિરતઃ ક્ષાિરતાેઽ ભશ તે સકંસકુાેઽ સ્થરે
(૩.૧.૮૮) વ્યસનાતાપરક્તાૈ દ્વાૈ િવહ તવ્યાકુલાૈ સમાૈ
(૩.૧.૮૯) િવક્લવાે િવહ્વલઃ સ્યાત્ તુ િવવશાેઽિરષ્ટદુષ્ટધીઃ
(૩.૧.૯૦) ક યઃ ક યાહ સન્નદ્ધે વાતતાયી વધાેદ્યતે
(૩.૧.૯૧) દ્વે યે વ ક્ષગતાે વ યઃ શીષર્ચ્છેદ્ય ઇમાૈ સમાૈ
(૩.૧.૯૨) િવ યાે િવષેણ યાે વ યાે મુસલ્યાે મુસલને યઃ
(૩.૧.૯૩) શ શ્વદાનાેઽકૃ ણકમાર્ ચપલ શ્ચકુરઃ સમાૈ
(૩.૧.૯૪) દાષેૈકદક્ૃ પુરાેભાગી િનકૃત વ જુઃ શઠઃ
(૩.૧.૯૫) કણજપઃ સચૂકઃ સ્યાત્ િપશનુાે દુજર્નઃ ખલઃ
(૩.૧.૯૬) શસંાે ઘાતુકઃ કૂ્રરઃ પાપાે ધૂતર્ તુ વ ચકઃ
(૩.૧.૯૭) અજ્ઞે મૂઢયથા તમખૂર્વૈધેયબા લશાઃ
(૩.૧.૯૮) કદય કૃપણ દ્રિક પચાન મત પચાઃ
(૩.૧.૯૯) િનઃ વ તુ દુિવધાે દ નાે દિરદ્રાે દુગર્તાેઽિપ સઃ
(૩.૧.૧૦૦) વનીયકાે યાચનકાે માગર્ણાે યાચકાઽ થનાૈ
(૩.૧.૧૦૧) અહઙ્કારવાનહંયુઃ શભંુયુ તુ શભુા વતઃ
(૩.૧.૧૦૨) િદવ્યાપેપાદુકા દેવા ગવાઽઽદ્યા જરાયુ ઃ
(૩.૧.૧૦૩) વેદ ઃ કૃ મદંશાઽઽદ્યાઃ પ ક્ષસપાર્ઽઽદયાેઽ ડ ઃ ।
ઇ ત પ્રા ણવગર્ઃ અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૫૦ ॥
(૩.૧.૧૦૪) ઉદ્ ભદ ત ગુ માઽઽદ્યા ઉદ્ ભદુદ્ ભ જમુદ્ ભદમ્
(૩.૧.૧૦૫) સુ દરં ચરં ચા સષુમં સાધુ શાેભનમ્
(૩.૧.૧૦૬) કા તં મનાેરમં ચ્યં મનાેજં્ઞ મ જુ મ જુલમ્
(૩.૧.૧૦૭) ર યં મનાેહરં સાૈ યં ભદ્રકં રમણીયકમ્
(૩.૧.૧૦૮) તદાસચેનકં પ્તનેાર્ ત્ય તાે યસ્ય દશર્નાત્
(૩.૧.૧૦૯) અભીષ્ટેઽભી સતં હૃદ્યં દિયતં વ લભં પ્રયમ્
(૩.૧.૧૧૦) િનકૃષ્ટપ્ર તકૃષ્ટાઽવર્રેફયા યાઽવમાઽધમાઃ
(૩.૧.૧૧૧) કુપૂયકુ સતાઽવદ્યખેટગહ્યાર્ઽણકાઃ સમાઃ
(૩.૧.૧૧૨) મલીમસં તુ મ લનં કચ્ચરં મલદૂ ષતમ્
(૩.૧.૧૧૩) પૂતં પિવતં્ર મે યં ચ વીધ્રં તુ િવમલાઽથર્કમ્
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(૩.૧.૧૧૪) િન ણક્તં શાેિધતં ષં્ટ િનઃશાે યમનવસ્કરમ્
(૩.૧.૧૧૫) અસારં ફ ગુ શૂ યં તુ વ શકં તુચ્છિરક્તકે
(૩.૧.૧૧૬) ક્લીબે પ્રધાનં પ્રમખુપ્રવેકાઽનુત્તમાેત્તમાઃ
(૩.૧.૧૧૭) મખુ્યવયર્વરે યાશ્ચ પ્રવહાઽનવરા યર્વત્
(૩.૧.૧૧૮) પરા યાર્ઽગ્રપ્રાગ્રહરપ્રાગ્રયાઽગ્રયાઽગ્રીયમ ગ્રયમ્
(૩.૧.૧૧૯) શ્રેયાન્ શ્રેષ્ઠઃ પુ કલઃ સ્યાત્ સત્તમશ્ચાઽ તશાેભને
(૩.૧.૧૨૦) સ્યુ ત્તરપદે વ્યાઘ્રપુઙ્ગવષર્ભકુ જરાઃ
(૩.૧.૧૨૧) સહશાદૂર્લનાગાઽઽદ્યાઃ પું સ શ્રેષ્ઠાઽથર્ગાેચરાઃ
(૩.૧.૧૨૨) અપ્રાગ્રયં દ્વયહીને દ્વે અપ્રધાનાપેસજર્ને
(૩.૧.૧૨૩) િવશકંટં થુ હદ્ િવશાલં થુલં મહત્
(૩.૧.૧૨૪) વડ્રાે િવપુલં પીનપી ી તુ સ્થૂલપીવરે
(૩.૧.૧૨૫) તાેકાઽ પ લકાઃ સૂ મં શ્લ ણં દભં્ર કૃશં તનુ
(૩.૧.૧૨૬) સ્ત્રયાં માત્રા ત્રુિટઃ પું સ લવલેશકણાઽણવઃ
(૩.૧.૧૨૭) અત્ય પેઽ પષ્ઠમ પીયઃ કનીયાેઽણીય ઇત્યિપ
(૩.૧.૧૨૮) પ્રભૂતં પ્રચુરં પ્રાજ્યમદભં્ર બહુલં બહુ
(૩.૧.૧૨૯) પુ હૂઃ પુ ભૂિયષં્ઠ સ્ફારં ભૂયશ ચ ભૂિર ચ
(૩.૧.૧૩૦) પરઃ શતાઽઽદ્યા તે યષેાં પરા સખં્યા શતાઽઽિદકાત્
(૩.૧.૧૩૧) ગણનીયે તુ ગણેયં સખં્યાતે ગ ણતમથ સમં સવર્મ્
(૩.૧.૧૩૨) િવશ્વમશષંે કૃ નં સમ તિન ખલાઽ ખલાિન િનઃશષેમ્
(૩.૧.૧૩૩) સમગં્ર સકલં પૂણર્મખ ડં સ્યાદનનૂકે
(૩.૧.૧૩૪) ઘનં િનર તરં સા દં્ર પેલવં િવરલં તનુ
(૩.૧.૧૩૫) સમીપે િનકટાઽઽસન્નસિંનકૃષ્ટસનીડવત્
(૩.૧.૧૩૬) સદેશાઽ યાશસિવધસમયાર્દસવેશવત્
(૩.૧.૧૩૭) ઉપક ઠાઽ તકાઽ યણાર્ઽ યગ્રા અ ય ભતાેઽવ્યયમ્
(૩.૧.૧૩૮) સસંક્તે વવ્યવિહતમપદા તર મત્યિપ
(૩.૧.૧૩૯) નેિદષ્ઠમ તકતમં સ્યાદ્ દૂરં િવપ્રકૃષ્ટકમ્
(૩.૧.૧૪૦) દવીયશ્ચ દિવષં્ઠ ચ સદૂુરં દ ઘર્માયતમ્
(૩.૧.૧૪૧) વતુર્લં િન તલં તં્ત બ ધુરં તૂન્નતાનતમ્
(૩.૧.૧૪૨) ઉચ્ચપ્રાંશનૂ્નતાેદગ્રાે ચ્છ્ર તા તુઙ્ગેઽથ વામને
(૩.૧.૧૪૩) યઙ્નીચખવર્હ્ર વાઃ સ્યુરવાગ્રેઽવનતાઽઽનતમ્
(૩.૧.૧૪૪) અરાલં જનં જહ્મમૂ મમત્ કુ ચતં નતમ્
(૩.૧.૧૪૫) આિવદં્ધ કુિટલં ભુગ્ ં વે લતં વક્ર મત્યિપ
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(૩.૧.૧૪૬) ઋ વ જહ્મપ્રગુણાૈ વ્ય તે વપ્રગુણાઽઽકુલાૈ
(૩.૧.૧૪૭) શાશ્વત તુ ધ્રવુાે િનત્યસદાતનસનાતનાઃ
(૩.૧.૧૪૮) સ્થા નુઃ સ્થરતરઃ સ્થેયાનેક પતયા તુ યઃ
(૩.૧.૧૪૯) કાલવ્યાપી સ કૂટસ્થઃ સ્થાવરાે જઙ્ગમેતરઃ
(૩.૧.૧૫૦) ચિર જઙ્ગમચરં ત્રસ મઙ્ગં ચરાચરમ્
(૩.૧.૧૫૧) ચલનં ક પનં ક પ્રં ચલમ્ લાેલં ચલાચલમ્
(૩.૧.૧૫૨) ચ ચલં તરલં ચવૈ પાિર લવપિર લવે
(૩.૧.૧૫૩) અ તિરક્તઃ સમિધકાે ઢસિંધ તુ સહંતઃ
(૩.૧.૧૫૪) ખક્ખટં કિઠનં કૂ્રરં કઠાેરં િનષુ્ઠરં ઢમ્
(૩.૧.૧૫૫) જરઠં મૂ તમન્ મૂત પ્ર દં્ધ પ્રાૈઢમેિધતમ્
(૩.૧.૧૫૬) પુરાણે પ્રતનપ્રત્નપુરાતન ચર તનાઃ
(૩.૧.૧૫૭) પ્રત્યગ્રાેઽ ભનવાે નવ્યાે નવીનાે નૂતનાે નવઃ
(૩.૧.૧૫૮) નૂત્નશ્ચ સકુુમારં તુ કાેમલં દુલમ્ દુ
(૩.૧.૧૫૯) અ વગ વક્ષમનુગેઽનપુદં ક્લીબમવ્યયમ્
(૩.૧.૧૬૦) પ્રત્યકં્ષ સ્યાદૈ દ્રયકમપ્રત્યક્ષમતી દ્રયમ્
(૩.૧.૧૬૧) અેકતાનાેઽન ય ત્તરૈકાગ્રૈકાયનાવિપ
(૩.૧.૧૬૨) અ યેકસગર્ અેકા યાેઽ યેકાયનગતાેઽિપ સઃ
(૩.૧.૧૬૩) પુંસ્યાિદઃ પવૂર્પાૈર ત્યપ્રથમાઽઽદ્યા અથાઽ સ્ત્રયામ્
(૩.૧.૧૬૪) અ તાે જઘ યં ચરમમ ત્યપાશ્ચાત્યપ શ્ચમાઃ
(૩.૧.૧૬૫) માેઘં િનરથર્કં પષં્ટ સુ્ફટં પ્રવ્યક્તમુ બણમ્
(૩.૧.૧૬૬) સાધારણં તુ સામા યમેકાક વેક અેકકઃ
(૩.૧.૧૬૭) ભન્નાઽથર્કા અ યતર અેકં વાેઽ યેતરાવિપ
(૩.૧.૧૬૮) ઉચ્ચાવચં નૈકભેદમુચ્ચ ડમિવલ બતમ્
(૩.૧.૧૬૯) અ તુદ તુ મમર્ ગબાધં તુ િનરગર્લમ્
(૩.૧.૧૭૦) પ્રસવં્ય પ્ર તકૂલં સ્યાદપસવ્યમપષુ્ઠ ચ
(૩.૧.૧૭૧) વામં શર રે સવં્ય સ્યાદપસવં્ય તુ દ ક્ષણમ્
(૩.૧.૧૭૨) સઙ્કટમ્ ના તુ સબંાધઃ ક લલં ગહનં સમે
(૩.૧.૧૭૩) સકં ણ સકુંલાઽઽક ણ મુ ડતં પિરવાિપતમ્
(૩.૧.૧૭૪) ગ્ર થતં સિંદતં દૃ ધં િવ તં િવ તં તતમ્
(૩.૧.૧૭૫) અ તગર્તં િવ તં સ્યાત્ પ્રાપ્તપ્ર ણિહતે સમે
(૩.૧.૧૭૬) વે લતપે્રઙ્ ખતાઽઽધૂતચ લતાઽઽક પતા ધુતે
(૩.૧.૧૭૭) નુત્તનુન્નાઽ તિનષ્ઠયૂતાઽઽિવદ્ધ ક્ષપ્તેિરતાઃ સમાઃ
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(૩.૧.૧૭૮) પિર ક્ષપ્તં તુ િન ત્તં મૂ ષતં મુ ષતાઽથર્કમ્
(૩.૧.૧૭૯) પ્ર દ્ધપ્ર તે ય તિન ષ્ટે ગુ ણતાઽઽહતે
(૩.૧.૧૮૦) િનિદગ્ધાપે ચતે ગૂઢગુપ્તે ગુ ઠત ષતે
(૩.૧.૧૮૧) દુ્રતાઽવદ ણ ઉદૂ્ગણાદ્યતે કા ચત શ ક્યતે
(૩.૧.૧૮૨) ઘ્રાણઘ્રાતે િદગ્ધ લપ્તે સમુદક્તાેદૃ્ધતે સમે
(૩.૧.૧૮૩) વે ષ્ટતં સ્યાદ્ વલિયતં સવંીતં દ્ધમા તમ્
(૩.૧.૧૮૪) ગ્ણં ભુગ્ ેઽથ િન શત તશાતાિનતે જતે
(૩.૧.૧૮૫) સ્યાદ્ િવનાશાને્મખું પક્વં હ્ર ીણહ્ર ીતાૈ તુ લ જતે
(૩.૧.૧૮૬) ત્તે તુ તવ્યા ત્તાૈ સયંાે જત ઉપાિહતઃ
(૩.૧.૧૮૭) પ્રા યં ગ યં સમાસાદં્ય સ્યન્નં ર ણં નુતં સ્રુતમ્
(૩.૧.૧૮૮) સગંૂઢઃ સ્યાત્ સકં લતાેઽવગીતઃ ખ્યાતગહર્ણઃ
(૩.૧.૧૮૯) િવિવધઃ સ્યાદ્ બહુિવધાે નાના પઃ થ ગ્વધઃ
(૩.૧.૧૯૦) અવર ણાે િધકૃ્કતશ્ચા યવ વ તાેઽવચૂ ણતઃ
(૩.૧.૧૯૧) અનાયાસકૃતં ફા ટં વિનતં વિનતમ્ સમે
(૩.૧.૧૯૨) બદ્ધે સદંાિનતં મૂતમુિદ્દતં સિંદતં સતમ્
(૩.૧.૧૯૩) િન પક્વે ક્વ થતં પાકે ક્ષીરાઽઽજ્ય હિવષાં શ ◌ૃતમ્
(૩.૧.૧૯૪) િનવાર્ણાે મુિનવહ્ યાઽઽદાૈ િનવાર્ત તુ ગતેઽિનલે
(૩.૧.૧૯૫) પક્વમ્ પિરણતે ગનંૂ હન્ને મીઢં તુ મૂિત્રતે
(૩.૧.૧૯૬) પુષ્ટે તુ પુ ષતં સાેઢે ક્ષા તમુદ્વા તમુદ્ગતે
(૩.૧.૧૯૭) દા ત તુ દ મતે શા તઃ શ મતે પ્રા થતેઽિદતઃ
(૩.૧.૧૯૮) જ્ઞપ્ત તુ ગ◌़◌્યિપતે છન્ન છાિદતે પૂ જતેઽ ચતઃ
(૩.૧.૧૯૯) પૂણર્ તુ પૂિરતે ક્લષ્ટઃ ક્લ શતેઽવ સતે સતઃ
(૩.૧.૨૦૦) પ્રુષ્ટ લુષ્ટાે ષતા દગ્ધે તષ્ટ વષ્ટાૈ તનૂકૃતે
(૩.૧.૨૦૧) વેિધત ચ્છિદ્રતાૈ િવદ્ધે િવન્નિવત્તાૈ િવચાિરતે
(૩.૧.૨૦૨) િન પ્રભે િવગતાઽરાેકાૈ િવલીને િવદુ્રતદુ્રતાૈ
(૩.૧.૨૦૩) સદ્ધે િન ર્ત્તિન પન્નાૈ દાિરતે ભન્નભેિદતાૈ
(૩.૧.૨૦૪) ઊતં સ્યૂતમુતં ચે ત િત્રતયં ત તુ સ તતે
(૩.૧.૨૦૫) સ્યાદિહતે નમ સ્યતનમ સતમપચાિયતાઽ ચતાઽપ ચતમ્
(૩.૧.૨૦૬) વિરવ સતે વિરવ સ્યતમપુા સતં ચાપેચિરતં ચ
(૩.૧.૨૦૭) સતંાિપતસતંપ્તાૈ ધૂિપત ધપૂાિયતાૈ ચ દૂનશ્ચ
(૩.૧.૨૦૮) હૃષ્ટાે મત્ત પ્તઃ પ્રહ્લન્નઃ પ્રમુિદતઃ પ્રીતઃ
(૩.૧.૨૦૯) છન્નં છાતં લનંૂ કૃત્તં દાતં િદતં છતં ક્ણમ્
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(૩.૧.૨૧૦) સ્ર તં વ તં ભ્રષં્ટ સ્કનં્ન પનં્ન ચ્યુતં ગ લતમ્
(૩.૧.૨૧૧) લ ધં પ્રાપ્તં િવન્નં ભાિવતમાસાિદતં ચ ભૂતમ્ ચ
(૩.૧.૨૧૨) અ વે ષતં ગવે ષતમ વષં્ટ મા ગતં ગતમ્
(૩.૧.૨૧૩) આદ્ર સાદ્ર ક્લન્નં ત મતં મ તતં સમુન્નમુતં્ત ચ
(૩.૧.૨૧૪) ત્રાતં ત્રાણં ર ક્ષતમિવતં ગાપેાિયતં ચ ગુપ્તં ચ
(૩.૧.૨૧૫) અવગ ણતમવમતાઽવજ્ઞાતે અવમાિનતં ચ પિરભૂતે
(૩.૧.૨૧૬) ત્યક્તં હીનં િવધુતં સમુ જ્ઝતં ધૂતમુ ષ્ટે
(૩.૧.૨૧૭) ઉક્તં ભા ષતમુિદતં જ પતમાખ્યાતમ ભિહતં લિપતમ્
(૩.૧.૨૧૮) બુદં્ધ બુિધતં મિનતં િવિદતં પ્ર તપન્નમવ સતાઽવગતે
(૩.૧.૨૧૯) ઉર કૃતમુરર કૃતમઙ્ગીકૃતમાશ્રુતં પ્ર તજ્ઞાતમ્
(૩.૧.૨૨૦) સગંીણર્િવિદતસશં્રુતસમાિહતાપેશ્રુતાપેગતમ્
(૩.૧.૨૨૧) ઈ લતશ તપણાિયતપનાિયતપ્ર તપ ણતપિનતાિન
(૩.૧.૨૨૨) અિપ ગીણર્વ ણતાઽ ભષુ્ટતેિડતાિન તુતાઽથાર્િન
(૩.૧.૨૨૩) ભ ક્ષતચિવત લપ્તપ્રત્યવ સત ગ લતખાિદત સાતમ્
(૩.૧.૨૨૪) અ યવહૃતાઽન્નજગ્ધગ્ર તગ્લ તાઽ શતં ભુક્તે
(૩.૧.૨૨૫) ક્ષેિપષ્ઠક્ષાેિદષ્ઠપ્રેષ્ઠવિરષ્ઠસ્થિવષ્ઠબંિહષ્ઠાઃ
(૩.૧.૨૨૬) ક્ષપ્ર દ્રાઽભી સત થપુીવરબહુલપ્રકષાર્ઽથાર્ઃ
(૩.૧.૨૨૭) સાિધષ્ઠદ્રા ઘષ્ઠસે્ફષ્ઠગિરષ્ઠહ્ર સષ્ઠ દષ્ઠાઃ
(૩.૧.૨૨૮) બાઢવ્યાયતબહુગુ વામન દારકાઽ તશયે

સકં ણર્વગર્ઃ ।

(૩.૨.૨૨૯) પ્રકૃ તપ્રત્યયાઽથાર્ઽઽદૈ્યઃ સકં ણ લઙ્ગમુન્નયેત્
। અથ સકં ણર્વગર્ઃ
(૩.૨.૨૩૦) કમર્ િક્રયા ત સાતત્યે ગ યે સ્યુરપર પરાઃ
(૩.૨.૨૩૧) સાકલ્યાઽઽસગંવચને પારાયણપરાયણે
(૩.૨.૨૩૨) યદચૃ્છા વૈિરતા હેતુશૂ યા વાસ્થા િવલક્ષણમ્
(૩.૨.૨૩૩) શમથ તુ શમઃ શા તદાર્ ત તુ દમથાે દમઃ
(૩.૨.૨૩૪) અવદાનં કમર્ તં્ત કા યદાનં પ્રવારણમ્
(૩.૨.૨૩૫) વશિક્રયા સવંનનં મૂલકમર્ તુ કામર્ણમ્
(૩.૨.૨૩૬) િવધનૂનં િવધવુનં તપર્ણં પ્રીણનાઽવનમ્
(૩.૨.૨૩૭) પયાર્ પ્તઃ સ્યાત્ પિરત્રાણં હ તધારણ મત્યિપ
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(૩.૨.૨૩૮) સવેનં સીવનં સ્યૂ તિવદરઃ સુ્ફટનં ભદા
(૩.૨.૨૩૯) આક્રાેશનમભીષઙ્ગઃ સવંેદાે વેદના ન ના
(૩.૨.૨૪૦) સમંૂચ્છર્નમ ભવ્યા પ્તયાર્ ચા ભક્ષાઽથર્નાઽદર્ના
(૩.૨.૨૪૧) વધર્નં છેદનેઽથ દ્વે આન દનસભાજને
(૩.૨.૨૪૨) આપ્રચ્છન્નમથાઽઽ ાયઃ સ પ્રદાયઃ ક્ષયે ક્ષયા
(૩.૨.૨૪૩) ગ્રહે ગ્રાહાે વશઃ કા તાૈ ર ણસ્ત્રાણે રણઃ કણે
(૩.૨.૨૪૪) વ્યધાે વેધે પચા પાકે હવાે હૂતાૈ વરાે ત્તાૈ
(૩.૨.૨૪૫) આેષઃ લાષેે નયાે નાયે જ્યાિન ર્ ણા ભ્રમાે ભ્રમાૈ
(૩.૨.૨૪૬) સ્ફા ત ર્દ્ધાૈ પ્રથા ખ્યાતાૈ ષ્ટઃ ક્તાૈ નવઃ સ્રવે
(૩.૨.૨૪૭) અેધા સ દ્ધાૈ સુ્ફરણે સુ્ફરણા પ્ર મતાૈ પ્રમા
(૩.૨.૨૪૮) પ્રસૂ તઃ પ્રસવે યાેતે પ્રાધારઃ ક્લમથઃ ક્લમે
(૩.૨.૨૪૯) ઉ કષાઽ તશયે સિંધઃ શ્લષેે િવષય આશ્રયે
(૩.૨.૨૫૦) ક્ષપાયાં ક્ષપેણં ગી ણ ગરાૈ ગુરણમુદ્યમે
(૩.૨.૨૫૧) ઉન્નાય ઉન્નયે શ્રાયઃ શ્રયણે જયને જયઃ
(૩.૨.૨૫૨) િનગાદાે િનગદે માદાે મદ ઉદ્વગે ઉદ્ભ્રમે
(૩.૨.૨૫૩) િવમદર્નં પિરમલાેઽ યપુપ ત્તરનુગ્રહઃ
(૩.૨.૨૫૪) િનગ્રહ ત દ્વ દ્ધઃ સ્યાદ ભયાેગ વ ભગ્રહઃ
(૩.૨.૨૫૫) મુ ષ્ટબ ધ તુ સગં્રાહાે િડ બે ડમરિવ લવાૈ
(૩.૨.૨૫૬) બ ધનં પ્ર સ તશ્ચારઃ પશર્ઃ પ્રષ્ટાપેતપ્તિર
(૩.૨.૨૫૭) િનકારાે િવપ્રકારઃ સ્યાદાકારિ વઙ્ગ ઇઙ્ ગતમ્
(૩.૨.૨૫૮) પિરણામાે િવકારે દ્વે સમે િવકૃ તિવિક્રયે
(૩.૨.૨૫૯) અપહાર વપચયઃ સમાહારઃ સમુચ્ચયઃ
(૩.૨.૨૬૦) પ્રત્યાહાર ઉપાદાનં િવહાર તુ પિરક્રમઃ
(૩.૨.૨૬૧) અ ભહારાેઽ ભગ્રહણં િનહારાેઽ યવકષર્ણમ્
(૩.૨.૨૬૨) અનુહારાેઽનુકારઃ સ્યાદથર્સ્યાઽપગમે વ્યયઃ
(૩.૨.૨૬૩) પ્રવાહ તુ પ્ર ત્તઃ સ્યાત્ પ્રવહાે ગમનં બિહઃ
(૩.૨.૨૬૪) િવયામાે િવયમાે યામાે યમઃ સયંામસયંમાૈ
(૩.૨.૨૬૫) િહ સાકમાર્ઽ ભચારઃ સ્યાજ્ ગયાર્ ં ગરા દ્વયાેઃ
(૩.૨.૨૬૬) િવઘ્નાેઽ તરાયઃ પ્રત્યૂહઃ સ્યાદુપઘ્નાેઽ તકાશ્રયે
(૩.૨.૨૬૭) િનવશ ઉપભાેગઃ સ્યાત્ પિરસપર્ઃ પિરિક્રયા
(૩.૨.૨૬૮) િવધુરં તુ પ્રિવશ્લષેેઽ ભપ્રાય છ દ આશયઃ
(૩.૨.૨૬૯) સકં્ષપેણં સમસનં પયર્વસ્થા િવરાેધનમ્
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(૩.૨.૨૭૦) પિરસયાર્ પર સારઃ સ્યાદાસ્યા વાસના સ્થ તઃ
(૩.૨.૨૭૧) િવ તારાે િવગ્રહાે વ્યાસઃ સ ચ શ દસ્ય િવ તરઃ
(૩.૨.૨૭૨) સવંાહનં મદર્નં સ્યાદ્ િવનાશઃ સ્યાદદશર્નમ્
(૩.૨.૨૭૩) સં તવઃ સ્યાત્ પિરચયઃ પ્રસર તુ િવસપર્ણમ્
(૩.૨.૨૭૪) નીવાક તુ પ્રયામઃ સ્યાત્ સિંનિધઃ સિંનકષર્ણમ્
(૩.૨.૨૭૫) લવાેઽ ભલાષાે લવને િન પાવઃ પવને પવઃ
(૩.૨.૨૭૬) પ્ર તાવઃ સ્યાદપસરસ્ત્રસરઃ સતૂ્રવેષ્ટનમ્
(૩.૨.૨૭૭) પ્રજનઃ સ્યાદુપસરઃ પ્રશ્રયપ્રણયાૈ સમાૈ
(૩.૨.૨૭૮) ધીશ ક્તિન ક્રમાેઽસ્ત્રી તુ સકં્રમાે દુગર્સચંરઃ
(૩.૨.૨૭૯) પ્રત્યુ ક્રમઃ પ્રયાેગાઽથર્ઃ પ્રક્રમઃ સ્યાદુપક્રમઃ
(૩.૨.૨૮૦) સ્યાદ યાદાનમુદ્ધાત આર ભઃ સભં્રમ વરા
(૩.૨.૨૮૧) પ્ર તબ ધઃ પ્રિવષ્ટ ભાેઽવનાય તુ િનપાતનમ્
(૩.૨.૨૮૨) ઉપલ ભ વનુભવઃ સમાલ ભાે િવલપેનમ્
(૩.૨.૨૮૩) િવપ્રલ ભાે િવપ્રયાેગાે િવલ ભ વ તસજર્નમ્
(૩.૨.૨૮૪) િવશ્રાવ તુ પ્ર તખ્યા તરવેક્ષા પ્ર ત ગરઃ
(૩.૨.૨૮૫) િનપાઠિનપઠાૈ પાઠે તેમ તેમાૈ સમુ દને
(૩.૨.૨૮૬) આદ નવાઽઽસ્રવાૈ ક્લેશે મેલકે સગંસગંમાૈ
(૩.૨.૨૮૭) સવંીક્ષનં િવચયનં માગર્ણં ગણા ગઃ
(૩.૨.૨૮૮) પિરર ભઃ પિર વઙ્ગઃ સશં્લષે ઉપગૂહનમ્
(૩.૨.૨૮૯) િનવર્ણર્નં તુ િન યાનં દશર્નાઽઽલાેકનેક્ષણમ્
(૩.૨.૨૯૦) પ્રત્યાખ્યાનં િનરસનં પ્રત્યાદેશાે િનરાકૃ તઃ
(૩.૨.૨૯૧) ઉપશાયાે િવશાયશ્ચ પયાર્યશયનાઽથર્કાૈ
(૩.૨.૨૯૨) અતર્નં ચ ઋતીયા ચ હૃણીયા ચ ઘ્ ણાઽથર્કાઃ
(૩.૨.૨૯૩) સ્યાદ્ વ્યત્યાસાે િવપયાર્સાે વ્યત્યયશ્ચ િવપયર્યે
(૩.૨.૨૯૪) પયર્યાેઽ તક્રમ ત મન્ન તપાત ઉપાત્યયઃ
(૩.૨.૨૯૫) પ્રષેણં યત્ સમાહૂય તત્ર સ્યાત્ પ્ર તશાસનમ્
(૩.૨.૨૯૬) સ સં તાવઃ ક્રતષુુ યા તુ તભૂ મ દ્વજન્મનામ્
(૩.૨.૨૯૭) િનધાય તક્ષ્યતે યત્ર કાષે્ઠ કાષં્ઠ સ ઉદ્ધનઃ
(૩.૨.૨૯૮) ત બઘ્ન તુ ત બઘનઃ ત બાે યને િનહ યતે
(૩.૨.૨૯૯) આિવધાે િવ યતે યને તત્ર િવ વક્સમે િનઘઃ
(૩.૨.૩૦૦) ઉ ખ◌़◌ારશ્ચ િનકારશ્ચ દ્વાૈ ધા યાે ક્ષપેણાઽથર્કાૈ
(૩.૨.૩૦૧) િનગારાેદ્ગારિવક્ષાવાેદ્ગ્રાહા તુ ગરણાઽઽિદષુ
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(૩.૨.૩૦૨) આરત્યવર તિવરતય ઉપરામેઽથાઽ સ્ત્રયાં તુ િનષે્ઠવઃ
(૩.૨.૩૦૩) િનષ્ઠયૂ તિનષે્ઠવનિનષ્ઠ વન મત્ય ભન્નાિન
(૩.૨.૩૦૪) જવને જૂ તઃ સા ત વવસાને સ્યાદથ વરે જૂ તઃ
(૩.૨.૩૦૫) ઉદજ તુ પશુ પ્રેરણમકર ણિરત્યાઽઽદયઃ શાપે
(૩.૨.૩૦૬) ગાતે્રાઽ તે ય તસ્ય દ મત્યાપૈગવકાઽઽિદકમ્
(૩.૨.૩૦૭) આપૂિપકં શા કુ લકમવેમાદ્યમચેતસામ્
(૩.૨.૩૦૮) માણવાનાં તુ માણવ્યં સહાયાનાં સહાયતા
(૩.૨.૩૦૯) હલ્યા હલાનાં બ્રાહ્મ યવાડવ્યે તુ દ્વજન્મનામ્
(૩.૨.૩૧૦) દ્વે પશુર્કાનાં ષ્ઠાનાં પાશ્વ ઠ્યમનુક્રમાત્
(૩.૨.૩૧૧) ખલાનાં ખ લની ખલ્યાઽ યથ માનુ યકં ણામ્
(૩.૨.૩૧૨) ગ્રામતા જનતા ધૂ યા પા યા ગલ્યા થક્ થક્
(૩.૨.૩૧૩) અિપ સાહસ્રકાર ષવામર્ણાઽઽથવર્ણાઽઽિદકમ્ ।
ઇ ત સકં ણર્વગર્ઃ ૨ અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૪૨

નાનાથર્વગર્ઃ

(૩.૩.૩૧૪) નાનાઽથાર્ઃ કેઽિપ કા તાઽઽિદ વગ વવેાઽત્ર ક તતાઃ
। અથ નાનાથર્વગર્ઃ
(૩.૩.૩૧૫) ભૂિરપ્રયાેગા યે યષેુ પયાર્યે વિપ તષેુ તે
(૩.૩.૩૧૬) આકાશે િત્રિદવે નાકાે લાેક તુ ભવુને જને
(૩.૩.૩૧૭) પદે્ય યશ સ ચ શ્લાેકઃ શરે ખડ્ગે ચ સાયકઃ
(૩.૩.૩૧૮) જ બુકાૈ ક્રાેષુ્ટવ ણાૈ થુકાૈ ચિપટાઽભર્કાૈ
(૩.૩.૩૧૯) આલાેકાૈ દશર્નદ્યાેતાૈ ભેર પટકમાનકાૈ
(૩.૩.૩૨૦) ઉ સઙ્ગ ચહ્નયાેરઙ્કઃ કલઙ્કાેઽઙ્કાઽપવાદયાેઃ
(૩.૩.૩૨૧) તક્ષકાે નાગવદ્ધર્ક્યાેરકર્ ઃ સ્ફિટકસયૂર્યાેઃ
(૩.૩.૩૨૨) મ તે વેધ સ બ્રઘે્ન પું સ કઃ કં શરાેઽ બુનાેઃ
(૩.૩.૩૨૩) સ્યાત્ પુલાક તુચ્છધા યે સકં્ષપેે ભક્ત સક્થકે
(૩.૩.૩૨૪) ઉલૂકે કિરણઃ પુચ્છમૂલાપેા તે ચ પેચકઃ
(૩.૩.૩૨૫) કમ ડલાૈ ચ કરકઃ સગુતે ચ િવનાયકઃ
(૩.૩.૩૨૬) િક કુહર્ તે િવત તાૈ ચ શકૂક ટે ચ શ્ચકઃ
(૩.૩.૩૨૭) પ્ર તકૂલે પ્રતીક સ્ત્ર વેકદેશે તુ પુંસ્યયમ્
(૩.૩.૩૨૮) સ્યાદ્ ભૂ તકં તુ ભૂિન બે ક ણે ભૂ ણેઽિપ ચ
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(૩.૩.૩૨૯) જ્યાેિ નકાયાં ચ ઘાષેે ચ કાેશાતક્યથ કટ્ફલે
(૩.૩.૩૩૦) સતે ચ ખિદરે સાેમવલ્કઃ સ્યાદથ સહ્વકે
(૩.૩.૩૩૧) તલકલે્ક ચ િપ યાકાે બાહ્લ કં રામઠેઽિપ ચ
(૩.૩.૩૩૨) મહે દ્ર ગુગ્ગુલૂલૂકવ્યાલગ્રાિહષુ કાૈ શકઃ
(૩.૩.૩૩૩) ક્તાપશઙ્કા વાતઙ્કઃ વ પેઽિપ લક સ્ત્રષુ
(૩.૩.૩૩૪) જૈવા કઃ શશાઙે્કઽિપ ખુરેઽ યશ્વસ્ય વતર્કઃ
(૩.૩.૩૩૫) વ્યાઘે્રઽિપ પુ ડર કાે ના યવા યામિપ દ પકઃ
(૩.૩.૩૩૬) શાલા કાઃ કિપક્રાેષુ્ટશ્વાનઃ વણઽિપ ગૈિરકમ્
(૩.૩.૩૩૭) પીડાઽથઽિપ વ્યલીકં સ્યાદલીકં વ પ્રયેઽ તે
(૩.૩.૩૩૮) શીલાઽ વયાવનૂકે દ્વે શલે્ક શકલવલ્કલે
(૩.૩.૩૩૯) સાઽષ્ટે શતે સવુણાર્નાં હે યુરાેભષૂણે પલે
(૩.૩.૩૪૦) દ નારેઽિપ ચ િન કાેઽસ્ત્રી કલ્કાેઽસ્ત્રી શમલનૈસાેઃ
(૩.૩.૩૪૧) દ ભેઽ યથ િપનાકાેઽસ્ત્રી શલૂશઙ્કરધ વનાેઃ
(૩.૩.૩૪૨) ધનેુકા તુ કરે વાં ચ મેઘ લે ચ કા લકા
(૩.૩.૩૪૩) કાિરકા યાતના ત્ત્યાેઃ ક ણકા કણર્ભષૂણે
(૩.૩.૩૪૪) કિરહ તેઽઙ્ગુલાૈ પદ્મબીજકાે યાં િત્રષૂત્તરે
(૩.૩.૩૪૫) દારકાૈ િપમખુ્યાવેકે મખુ્યાઽ યકેવલાઃ
(૩.૩.૩૪૬) સ્યાદ્ દા ભકઃ કાૈકુ્કિટકાે યશ્ચાઽદૂરેિરતેક્ષણઃ
(૩.૩.૩૪૭) લલાિટકઃ પ્રભાેભાર્લદશ કાયાર્ઽક્ષમશ્
(૩.૩.૩૪૮) ચ યઃ
(૩.૩.૩૪૯) ભૂ િન્નત બવલયચકે્રષુ કટકાેઽ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૩૫૦) સચૂ્યગ્રે દ્રશત્રાૈ ચ રાેમહષ ચ ક ટકઃ
(૩.૩.૩૫૧) પાકાૈ પ ક્ત શશૂ મ યરત્ને નેતિર નાયકઃ
(૩.૩.૩૫૨) પયર્ઙ્કઃ સ્યાત્ પિરકરે સ્યાદ્ વ્યાગ્રેઽિપ ચ લુ ધકઃ
(૩.૩.૩૫૩) પેટક સ્ત્રષુ દેઽિપ ગુરાૈ દે યે ચ દે શકઃ
(૩.૩.૩૫૪) ખેટકાૈ ગ્રામફલકાૈ ધીવરેઽિપચ લકઃ
(૩.૩.૩૫૫) પુ પરેણાૈ ચ િક જલ્કઃ શલુ્કાેઽસ્ત્રી સ્ત્રીધનેઽિપ ચ
(૩.૩.૩૫૬) સ્યાત્ ક લાેલેઽ યુ ક લકા વાધર્કં ભાવ દયાેઃ
(૩.૩.૩૫૭) કિર યાં ચાિપ ગ ણકા દારકાૈ બાલભેદકાૈ
(૩.૩.૩૫૮) અ ધેઽ યનેડમૂકઃ સ્યાત્ ટઙ્કાૈ દપાર્ઽ મદારણાૈ
(૩.૩.૩૫૯) દ્ભા ડઽે યુ ષ્ટ્રકા મ થે ખજકં રસદવર્કે
(૩.૩.૩૬૦) ઇ ત કા તાઃ
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(૩.૩.૩૬૧) મયખૂિ વટ્કર વાલા વ લબાણાૈ શલીમખુાૈ
(૩.૩.૩૬૨) શઙ્ખાે િનધાૈ લલટાઽિ નક બાૈ ન સ્ત્રી દ્રયેઽિપ ખમ્
(૩.૩.૩૬૩) ણ વાલે અિપ શખે શલૈ ક્ષાૈ નગાવગાૈ
(૩.૩.૩૬૪) ઇ ત ખા તાઃ
(૩.૩.૩૬૫) આશગુાૈ વાયુિવ શખાૈ શરાઽકર્િવહગાઃ ખગાઃ
(૩.૩.૩૬૬) પતઙ્ગાૈ પ ક્ષસયૂા ચ પૂગઃ ક્રમુક દયાેઃ
(૩.૩.૩૬૭) પશવાેઽિપ ગા વેગઃ પ્રવાહજવયાેરિપ
(૩.૩.૩૬૮) પરાગઃ કાૈસમુે રેણાૈ નાનીયાદાૈ રજસ્યિપ
(૩.૩.૩૬૯) ગજેઽિપ નાગમાતઙ્ગાવપાઙ્ગ તલકેઽિપ ચ
(૩.૩.૩૭૦) સગર્ઃ વભાવિનમાક્ષિનશ્ચયાઽ યાય ષ્ટષુ
(૩.૩.૩૭૧) યાેગઃ સનંહનાપેાય યાનસગં તયુ ક્તષુ
(૩.૩.૩૭૨) ભાેગઃ સખુે યાિદ તાવહેશ્ચ ફણકાયયાેઃ
(૩.૩.૩૭૩) ચાતકે હિરણે પું સ સારઙ્ગઃ શવલે િત્રષુ
(૩.૩.૩૭૪) કપાૈ ચ લવગઃ શાપે વ ભષઙ્ગઃ પરાભવે
(૩.૩.૩૭૫) યાનાઽઽદ્યઙ્ગે યુગઃ પું સ યુગં યુગ્મે કૃતાઽઽિદષુ
(૩.૩.૩૭૬) વગષપુશવુાગ્વજ્ર િદઙ્નતે્ર ણભજૂલે
(૩.૩.૩૭૭) લક્ષ્યદષૃ્ટ ા સ્ત્રયાં પું સ ગાૈ લઙ્ગં ચહ્ન શફેસાેઃ
(૩.૩.૩૭૮) શ ◌ૃઙ્ગં પ્રાધા યસા વાેશ્ચ વરાઙ્ગં મૂધર્ગુહ્યયાેઃ
(૩.૩.૩૭૯) ભગં શ્રીકામમાહા યવીયર્યત્નાઽકર્ક તષુ
(૩.૩.૩૮૦) ઇ ત ગા તાઃ
(૩.૩.૩૮૧) પિરઘઃ પિરઘાતેઽસે્ત્રઽ યાેઘાે દેઽ ભસાં રયે
(૩.૩.૩૮૨) મૂલ્યે પૂ િવધાવઘાઽહાેદુઃખવ્યસને વઘમ્
(૩.૩.૩૮૩) િત્ર વષ્ટેઽ પે લઘુઃ કાચાઃ શક્ય દ્ભેદદગૃ્રજુઃ
(૩.૩.૩૮૪) ઇ ત ઘા તાઃ
(૩.૩.૩૮૫) િવપયાર્સે િવ તરે ચ પ્રપ ચઃ પાવકે શુ ચઃ
(૩.૩.૩૮૬) માસ્યમાત્યે ચા યપુધે પું સ મે યે સતે િત્રષુ
(૩.૩.૩૮૭) અ ભ વઙ્ગે હાયાં ચ ગભ તાૈ ચ ચઃ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૩૮૮) ઇ ત ચા તાઃ
(૩.૩.૩૮૯) પ્રસન્ને ભ લુકેઽ યચ્છાે ગુચ્છઃ તબક હારયાેઃ
(૩.૩.૩૯૦) પિરધાનાઽ ચલે કચ્છાે જલપ્રા તે િત્ર લઙ્ગકઃ
(૩.૩.૩૯૧) ઇ ત ક્ષપેકચ્છા તાઃ
(૩.૩.૩૯૨) કેિક તાક્ષ્યાર્વિહભુ ૈ દ તિવપ્રાઽ ડ દ્વ ઃ
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(૩.૩.૩૯૩) અ િવ હરચ્છાગા ગાેષ્ઠાઽ વિનવહા વ્ર ઃ
(૩.૩.૩૯૪) ધમર્રા ૈ જનયમાૈ કુ ે દ તેઽિપ ન સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૩૯૫) વલજે ક્ષતે્રપૂદ્વાર્રે વલ વ ગુદશર્ના
(૩.૩.૩૯૬) સમે માઽંશે રણેઽ યા જઃ પ્ર સ્યાત્ સતંતાૈ જને
(૩.૩.૩૯૭) અ ૈ શઙ્ખશશાઙ્કાૈ ચ વકે િનત્યે િનજં િત્રષુ
(૩.૩.૩૯૮) ઇ ત તાઃ
(૩.૩.૩૯૯) પુંસ્યાત્મિન પ્રવીણેચ ક્ષતે્રજ્ઞાે વાચ્ય લઙ્ગકઃ
(૩.૩.૪૦૦) સજં્ઞા સ્યાચ્ ચેતના નામ હ તાઽઽદ્યૈશ્ચાથર્સચૂના
(૩.૩.૪૦૧) દાષેજ્ઞાૈ વૈદ્યિવદ્વાંસાૈ જ્ઞાે િવદ્વાન્ સાેમ ેઽિપ ચ
(૩.૩.૪૦૨) ઇ ત ઞા તાઃ
(૩.૩.૪૦૩) કાકેભગ ડાૈ કરટાૈ ગજગ ડકટ કટાૈ
(૩.૩.૪૦૪) શિપિવષ્ટ તુ ખલતાૈ દુશ્ચમર્ ણ મહેશ્વરે
(૩.૩.૪૦૫) દેવ શ પ યિપ વષ્ટા િદષં્ટ દૈવેઽિપ ન દ્વયાેઃ
(૩.૩.૪૦૬) રસે કટુઃ કટ્વકાય િત્રષુ મ સરતી ણયાેઃ
(૩.૩.૪૦૭) િરષં્ટ ક્ષેમાઽશભુાઽભાવે વિરષ્ટે તુ શભુાઽશભુે
(૩.૩.૪૦૮) માયાિનશ્ચલય ત્રષેુ કૈતવાઽ તરા શષુ
(૩.૩.૪૦૯) અયાેઘને શલૈશ ◌ૃઙ્ગે સીરાઙ્ગે કૂટમ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૪૧૦) સૂ મૈલાયાં ત્રુિટઃ સ્ત્રી સ્યાત્ કાલેઽ પે સશંયેઽિપ સા
(૩.૩.૪૧૧) અત્યુ કષાર્ઽશ્રયઃ કાેટ ાે મૂલે લગ્ કચે જટા
(૩.૩.૪૧૨) વ્યુ ષ્ટઃ ફલે સ દ્ધાૈ ચ દૃ ષ્ટજ્ઞાર્નેઽિ ણ દશર્ને
(૩.૩.૪૧૩) ઇ ષ્ટયાગેચ્છયાેઃ ષં્ટ િન શ્ચતે બહુિન િત્રષુ (’બહૂિન’?)
(૩.૩.૪૧૪) કષ્ટે તુ કૃચ્છ્ર ગહને દક્ષાઽમ દાઽગદેષુ તુ
(૩.૩.૪૧૫) પટુદ્વા વાચ્ય લઙ્ગાૈ ચ નીલક ઠઃ શવેઽિપ ચ
(૩.૩.૪૧૬) પાેટા દાસી દ્વ લગા ચ ઘ્ ષ્ટ ઘષર્ણસકૂરાૈ
(૩.૩.૪૧૭) ઘટા ઘાે ઠ્યાં હ તપઙ્ક્તાૈ કૃપીટમુદરે જલે
(૩.૩.૪૧૮) ઇ ત ટા તાઃ
(૩.૩.૪૧૯) પું સ કાેષ્ઠાેઽ તજર્ઠરં કુસલૂાેઽ તગ્ ર્હં તથા
(૩.૩.૪૨૦) િનષ્ઠા િન પ ત્તનાશાઽ તાઃ કાષ્ઠાે કષ સ્થતાૈ િદ શ
(૩.૩.૪૨૧) િત્રષુ જ્યેષ્ઠાેઽ તશ તેઽિપ કિનષ્ઠાેઽ તયવુાઽ પયાેઃ
(૩.૩.૪૨૨) ઇ ત ઠા તાઃ
(૩.૩.૪૨૩) દ ડાેઽસ્ત્રી લગુડઽેિપ સ્યાદ્ ગુડાે ગાેલે પાકયાેઃ
(૩.૩.૪૨૪) સપર્ માંસા પશૂ વ્યાડાૈ ગાેભવૂાચિ વડા ઇલાઃ
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(૩.૩.૪૨૫) વેડવંશશલાકાઽિપ નાડી કાલેઽિપ ષટ્ક્ષણે
(૩.૩.૪૨૬) કા ડાેઽસ્ત્રી દ ડબાણાઽવર્વગાર્ઽવસરવાિરષુ
(૩.૩.૪૨૭) સ્યાદ્ ભા ડમશ્વાઽઽભરણેઽમત્રે મૂલવ ણગ્ધને
(૩.૩.૪૨૮) ઇ ત ડા તાઃ
(૩.૩.૪૨૯) શપ્ર તજ્ઞયાેબાર્ઢં પ્રગાઢં શકૃચ્છ્ર યાેઃ
(૩.૩.૪૩૦) સઘંાતગ્રાસયાેઃ િપ ડી દ્વયાેઃ પું સ કલવેરે
(૩.૩.૪૩૧) ગ ડાૈ કપાેલિવસ્ફાેટાૈ મુ ડક સ્ત્રષુ મુ ડતે
(૩.૩.૪૩૨) ઇ ભેદેઽિપ ખ ડાેઽસ્ત્રી શખ ડાે બહર્ચૂડયાેઃ
(૩.૩.૪૩૩) શક્તસ્થૂલાૈ િત્રષુ દૃઢાૈ વ્યૂઢાૈ િવ ય તસહંતાૈ
(૩.૩.૪૩૪) ઇ ત ઢા તાઃ
(૩.૩.૪૩૫) ભ્રૂણાેઽભર્કે સૈ્ત્રણગભ બાણાે બ લસતુે શરે
(૩.૩.૪૩૬) કણાેઽ તસૂ મે ધા યાઽંશે સઘંાતે પ્રમથે ગણઃ
(૩.૩.૪૩૭) પણાે દ્યૂતાઽઽિદષૂ ષ્ટે તાૈ મૂલ્યે ધનેઽિપ ચ
(૩.૩.૪૩૮) માવૈ્યા દ્રવ્યાઽઽ શ્રતે સ વશાૈયર્સં યાઽઽિદકે ગુણઃ
(૩.૩.૪૩૯) િનવ્યાર્પાર સ્થતાૈ કાલિવશષેાે સવયાેઃ ક્ષણઃ
(૩.૩.૪૪૦) વણા દ્વ ઽઽદાૈ શકુ્લાઽઽદાૈ તુતાૈ વણ તુ વાઽક્ષરે
(૩.૩.૪૪૧) અ ણાે ભાસ્કરેઽિપ સ્યાદ્ વણર્ભેદેઽિપ ચ િત્રષુ
(૩.૩.૪૪૨) સ્થા ઃ શવાઽ યથ દ્રાેણઃ કાકેઽ યા ૈ રવે રણઃ
(૩.૩.૪૪૩) ગ્રામણીનાર્િપતે પું સ શ્રેષે્ઠ ગ્રામાઽિધપે િત્રષુ
(૩.૩.૪૪૪) ઊણાર્ મષેાઽઽિદલાે સ્યાદાવત ચા તરા ભ્રવુાેઃ
(૩.૩.૪૪૫) હિરણી સ્યાન્ ગી હેમપ્ર તમા હિરતા ચ યા
(૩.૩.૪૪૬) િત્રષુ પા ડાૈ ચ હિરણઃ સ્થૂણા ત ભેઽિપ વે મનઃ
(૩.૩.૪૪૭) િત્ર ણે હાિપપાસે દ્વે જુગુ સાક ણે ઘ્ ણે
(૩.૩.૪૪૮) વ ણક્પથે ચ િવપ ણઃ સરુા પ્રત્યક્ ચ વા ણી
(૩.૩.૪૪૯) કરે િર યાં સ્ત્રી નેભે દ્રિવણં તુ બલં ધનમ્
(૩.૩.૪૫૦) શરણં ગ્ હર ક્ષત્રાેઃ શ્રીપણ કમલેઽિપ ચ
(૩.૩.૪૫૧) િવષાઽ ભમરલાેહેષુ તી ણં ક્લીબે ખરે િત્રષુ
(૩.૩.૪૫૨) પ્રમાણં હેતુમયાર્દાશાસે્ત્રયત્તાપ્રમા ષુ
(૩.૩.૪૫૩) કરણં સાધકતમં ક્ષતે્રગાત્રે દ્રયે વિપ
(૩.૩.૪૫૪) પ્રા યુ પાદે સસંરણમસબંાધચમૂગતાૈ
(૩.૩.૪૫૫) ઘ ટાપથેઽથ વા તાઽન્ને સમુિદ્ગરણમુન્નયે
(૩.૩.૪૫૬) અત સ્ત્રષુ િવષાણં સ્યાત્ પશશુ ◌ૃઙ્ગેભદ તયાેઃ
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(૩.૩.૪૫૭) પ્રવણે ક્રમિન ાવે્યા પ્રહે્વ ના તુ ચતુ પથે
(૩.૩.૪૫૮) સકં ણા િન ચતાઽશદુ્ધા િવિરણં શૂ યમષૂરમ્
(૩.૩.૪૫૯) સતેાૈ ચ ચરણાે વેણી નદ ભેદે કચાેચ્ચયે
(૩.૩.૪૬૦) ઇ ત ણા તાઃ
(૩.૩.૪૬૧) દેવસયૂા િવવ વ તાૈ સર વ તાનૈદાઽણર્વાૈ
(૩.૩.૪૬૨) પ ક્ષતાક્ષ્યા ગ ત્મ તાૈ શકુ તાૈ ભાસપ ક્ષણાૈ
(૩.૩.૪૬૩) અગ્ યુ પાતાૈ ધૂમકેતૂ મૂતાૈ મેઘપવર્તાૈ
(૩.૩.૪૬૪) હ તાૈ તુ પા ણનક્ષત્રે મ તાૈ પવનાઽમરાૈ
(૩.૩.૪૬૫) ય તા હ તપકે સતૂે ભતાર્ ધાતિર પાેષ્ટિર
(૩.૩.૪૬૬) યાનપાત્રે શશાૈ પાેતઃ પ્રેતઃ પ્રા ય તરે તે
(૩.૩.૪૬૭) ગ્રહભેદે વજે કેતુઃ પા થવે તનયે સતુઃ
(૩.૩.૪૬૮) સ્થપ તઃ કા ભેદેઽિપ ભૂ દ્ ભૂ મધરે પે
(૩.૩.૪૬૯) મૂધાર્ ભ ષક્તાે ભપૂેઽિપ ઋતુઃ સ્ત્રી કુસમુેઽિપ ચ
(૩.૩.૪૭૦) િવ ણાવ ય જતાઽવ્યક્તાૈ સતૂ વષ્ટિર સારથાૈ
(૩.૩.૪૭૧) વ્યક્તઃ પ્રાજ્ઞેઽિપ દષૃ્ટા તાવુભાૈ શાસ્ત્રિનદશર્ને
(૩.૩.૪૭૨) ક્ષત્તા સ્યાત્ સારથાૈ દ્વાઃસ્થે ક્ષિત્રયાયાં ચ શદૂ્રજે
(૩.૩.૪૭૩) ત્તા તઃ સ્યાત્ પ્રકરણે પ્રકારે કા યર્વાતર્યાેઃ
(૩.૩.૪૭૪) આનતર્ઃ સમરે ત્યસ્થાન ની દ્વશષેયાેઃ
(૩.૩.૪૭૫) કૃતા તાે યમ સદ્ધા ત દૈવાઽકુશલકમર્સુ
(૩.૩.૪૭૬) શ્લે માઽઽિદ રસ રક્તાઽઽિદ મહા ભૂતાિન તદ્ ગુણાઃ
(૩.૩.૪૭૭) ઇ દ્રયા ય મ િવકૃ તઃ શ દયાેિનશ્ચ ધાતવઃ
(૩.૩.૪૭૮) કક્ષા તરેઽિપ શદુ્ધા તાે ભપૂસ્યાઽસવર્ ગાેચરે
(૩.૩.૪૭૯) કાસૂ સામ યર્યાેઃ શ ક્તમૂર્ તઃ કાિઠ યકાયયાેઃ ॥
(૩.૩.૪૮૦) િવ તાર વ લયાવે્રર્ત તવર્સતી રાિત્રવે મનાેઃ
(૩.૩.૪૮૧) ક્ષયાઽચર્યાેરપ ચ તઃ સા તદાર્નાઽવસાનયાેઃ ॥
(૩.૩.૪૮૨) આ તઃ પીડા ધનુ કાેટ ાે ર્ તઃ સામા યજન્મનાેઃ
(૩.૩.૪૮૩) પ્રચાર સ્ય દયાે ર તર તિડ બ પ્રવાસયાેઃ
(૩.૩.૪૮૪) ઉદયેઽિધગમે પ્રા પ્તસે્ત્રતા વ ગ્ ત્રયે યુગે
(૩.૩.૪૮૫) વીણાભેદેઽિપ મહતી ભૂ તભર્ મિન સ પિદ
(૩.૩.૪૮૬) નદ નગયાનાર્ગાનાં ભાેગવત્યથ સગંરે
(૩.૩.૪૮૭) સગંે સભાયાં સ મ તઃ ક્ષયવાસાવિપ ક્ષતી
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(૩.૩.૪૮૮) રવેર ચશ્ચ શસં્ત્ર ચ વિહ્ન વાલા ચ હેતયઃ
(૩.૩.૪૮૯) જગતી જગ ત છ દાેિવશષેાેઽિપ ક્ષતાવિપ
(૩.૩.૪૯૦) પઙ્ ક્ત છ દાેઽિપ દશમં સ્યાત્ પ્રભાવેઽિપ ચાઽઽય તઃ
(૩.૩.૪૯૧) પ ત્તગર્તાૈ ચ મૂલે તુ પક્ષ તઃ પક્ષભેદયાેઃ
(૩.૩.૪૯૨) પ્રકૃ તયાિન લઙ્ગે ચ કૈ શક્યાઽઽદ્યાશ્ચ ત્તયઃ
(૩.૩.૪૯૩) સકતાઃ સ્યવુાર્લુકાઽિપ વેદે શ્રવ સ ચ શ્રુ તઃ
(૩.૩.૪૯૪) વિનતા જિનતાઽત્યથાર્ઽનુરાગાયાં ચ યાે ષ ત
(૩.૩.૪૯૫) ગુ પ્તઃ ક્ષ તવ્યુદાસઽેિપ તધાર્રણધૈયર્યાેઃ
(૩.૩.૪૯૬) હતી દ્ર વાતાર્ક છ દાેભેદે મહત્યિપ
(૩.૩.૪૯૭) વા સતા સ્ત્રી કિર યાેશ્ચ વાતાર્ ત્તાૈ જનશ્રુતાૈ
(૩.૩.૪૯૮) વાત ફ ગુ યરાેગે ચ િત્ર વ સુ ચ ઘ્ તાઽ તે
(૩.૩.૪૯૯) કલધાૈતં યહે ાેિન મત્તમ્ હેતુલ મણાેઃ
(૩.૩.૫૦૦) શ્રુતં શાસ્ત્રાઽવ તયાેયુર્ગપયાર્પ્તયાેઃ કૃતમ્
(૩.૩.૫૦૧) અત્યાિહતં મહાભી તઃ કમર્ વાઽનપે ક્ષ ચ
(૩.૩.૫૦૨) યુક્તે માઽઽદા તે ભૂતં પ્રા યતીતે સમે િત્રષુ
(૩.૩.૫૦૩) તં્ત પદે્ય ચિરત્રે િત્ર વતીતે દૃઢિન તલે
(૩.૩.૫૦૪) મહદ્ રાજં્ય ચાઽવગીતં જ યે સ્યાદ્ ગિહતે િત્રષુ
(૩.૩.૫૦૫) શ્વેતં યેઽિપ રજતં હે યે સતે િત્રષુ
(૩.૩.૫૦૬) િત્ર વતાે જગિદઙ્ગેઽિપ રકં્ત નીલ્યાઽઽિદ રા ગ ચ
(૩.૩.૫૦૭) અવદાતઃ સતે પીતે શદુ્ધે બદ્ધાઽજુર્નાૈ સતાૈ
(૩.૩.૫૦૮) યુક્તેઽ ત સસૃં્કતેઽમ ષ ય ભનીતાેઽથ સસૃં્કતમ્
(૩.૩.૫૦૯) કૃિત્રમે લક્ષણાપેેતેઽ યન તાેઽનવધાવિપ
(૩.૩.૫૧૦) ખ્યાતે હૃષ્ટે પ્રતીતાેઽ ભ ત તુ કુલજે બુધે
(૩.૩.૫૧૧) િવિવક્તાૈ પૂતિવજનાૈ મૂ છતાૈ મૂઢસાેચ્છ્ર યાૈ
(૩.૩.૫૧૨) દ્વાૈ ચા લ પ ષાૈ શકુ્તાૈ શતી ધવલમેચકાૈ
(૩.૩.૫૧૩) સત્યે સાધાૈ િવદ્યમાને પ્રશ તેઽ યિહતે ચ સત્
(૩.૩.૫૧૪) પુરસૃ્કતઃ પૂ જતેઽરાત્ય ભયુક્તેઽગ્રતઃ કૃતે
(૩.૩.૫૧૫) િનવાતાવાશ્રયાઽવાતાૈ શસ્ત્રાઽભેદં્ય ચ વમર્ યત્
(૩.૩.૫૧૬) તાેન્નદ્ધપ્ર દ્ધાઃ સ્યુ ચ્છ્ર તા ઉ થતા વમી
(૩.૩.૫૧૭) દ્ધમત્ પ્રાેદ્યતાે પન્ના આદતૃાૈ સાદરાઽ ચતાૈ
(૩.૩.૫૧૮) સમૂહાે પન્નયાે ર્તમિહ જચ્ છ્ર પતી દ્રયાેઃ
(૩.૩.૫૧૯) સાૈ પ્તકેઽિપ પ્રપાતાેઽથાવપાતાવતટાવટાૈ
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(૩.૩.૫૨૦) સ મત્ સઙ્ગે રણેઽિપ સ્ત્રી વ્યવસ્થાયામિપ સ્થ તઃ
(૩.૩.૫૨૧) અથાઽ ભધેય રૈ વ તુ પ્રયાજેન િન ત્તષુ
(૩.૩.૫૨૨) િનપાનાઽઽગમયાે તીથર્ ષ જુષ્ટે જલે ગુરાૈ
(૩.૩.૫૨૩) સમથર્ સ્ત્રષુ શ ક્તસ્થે સબંદ્ધાઽથ િહતેઽિપ ચ
(૩.૩.૫૨૪) દશમીસ્થાૈ ક્ષીણરાગ દ્ધાૈ વીથી પદવ્યિપ
(૩.૩.૫૨૫) આસ્થાની યત્નયાેરાસ્થા પ્રસ્થાેઽસ્ત્રી સાનુ માનયાેઃ
(૩.૩.૫૨૬) શાસ્ત્ર દ્રિવણયાેગ્રર્ થઃ સસં્થાઽઽધારે સ્થતાૈ તાૈ
(૩.૩.૫૨૭) ઇ ત થા તાઃ
(૩.૩.૫૨૮) અ ભપ્રાય વશાૈ છ દાવ દાૈ મૂત વ સરાૈ
(૩.૩.૫૨૯) અપવાદાૈ તુ િન દાઽઽજ્ઞે દાયાદાૈ સતુ બા ધવાૈ
(૩.૩.૫૩૦) પાદા ર યઙ્ ઘ્ર તુયાશાશ્ચ દ્રાઽગ્ યકાર્ તમાનેુદઃ
(૩.૩.૫૩૧) િનવાર્દાે જનવાદેઽિપ શાદાે જ બાલ શ પયાેઃ
(૩.૩.૫૩૨) આરાવે િદતે ત્રાતયાર્ક્ર દાે દા ણે રણે
(૩.૩.૫૩૩) સ્યાત્ પ્રસાદાેઽનુરગેઽિપ સદૂઃ સ્યાદ્ વ્ય જનેઽિપ ચ
(૩.૩.૫૩૪) ગાેષ્ઠાઽ યક્ષેઽિપ ગાેિવ દાે હષઽ યામાેદવન્ મદઃ
(૩.૩.૫૩૫) પ્રાધા યે રાજ લઙ્ગે ચ ષાઙ્ગે કકુદાેઽ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૫૩૬) સ્ત્રી સિંવજ્જ્ઞાન સભંાષા િક્રયાકારાઽઽ જ નામસુ
(૩.૩.૫૩૭) ધમ રહસ્યપુિનષત્ સ્યાદતૃાૈ વ સરે શરત્
(૩.૩.૫૩૮) પદં વ્યવ સ ત ત્રાણ સ્થાન લ માઙ્ ઘ્ર વ તષુુ
(૩.૩.૫૩૯) ગાે પદં સિેવતે માને પ્ર તષ્ઠા કૃત્યમા પદમ્
(૩.૩.૫૪૦) િત્ર વષ્ટ મધુરાૈ વાદૂ દૂ ચાતી ણ કાેમલાૈ
(૩.૩.૫૪૧) મૂઢાઽ પાઽપટુ િનભાર્ગ્યા મ દાઃ સ્યુદ્વા તુ શારદાૈ
(૩.૩.૫૪૨) પ્રત્યગ્રાઽપ્ર તભાૈ િવદ્વત્ સપુ્રગ ભાૈ િવશારદાૈ
(૩.૩.૫૪૩) ઇ ત દા તાઃ
(૩.૩.૫૪૪) વ્યામાે વટશ્ચ યગ્રાેધાવુ સધેઃ કાય ઉન્ન તઃ
(૩.૩.૫૪૫) પયાર્હારશ્ચ માગર્શ,્હ્ ચ િવવધાૈ વીવધાૈ ચ તાૈ
(૩.૩.૫૪૬) પિરિધયર્ જ્ઞય તરાેઃ શાખાયામપુસયૂર્કે
(૩.૩.૫૪૭) બ ધકં વ્યસનં ચેતઃ પીડાઽિધષ્ઠાનમાધયઃ
(૩.૩.૫૪૮) સ્યુઃ સમથર્ન નીવાક િનયમાશ્ચ સમાધયઃ
(૩.૩.૫૪૯) દાષેાે પાદેઽનુબ ધઃ સ્યાત્ પ્રકૃતસ્યાઽિદ િવનશ્વરે
(૩.૩.૫૫૦) મખુ્યાઽનુયાિયિન શશાૈ પ્રકૃત્યાઽનવુતર્ને
(૩.૩.૫૫૧) િવધુિવ ણાૈ ચ દ્રમ સ પિરચ્છેદે બલેઽવિધઃ
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(૩.૩.૫૫૨) િવિધિવધાને દૈવેઽિપ પ્ર ણિધઃ પ્રાથર્ને ચરે
(૩.૩.૫૫૩) બુધ દ્ધાૈ પ ડતેઽિપ સ્ક ધઃ સમુદયેઽિપ ચ
(૩.૩.૫૫૪) દેશે નદ િવશષેેઽ ધાૈ સ ધનુાર્ સિર ત સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૫૫૫) િવધા િવધાૈ પ્રકારે ચ સાધૂ ર યેઽિપ ચ િત્રષુ
(૩.૩.૫૫૬) વધૂ ર્યા નષુા સ્ત્રી ચ સધુા લપેાેઽ તં નુહી
(૩.૩.૫૫૭) સધંા પ્ર તજ્ઞા મયાર્દા શ્રદ્ધા સ પ્રત્યયઃ હા
(૩.૩.૫૫૮) મધુ મદે્ય પુ પરસે ક્ષાૈદ્રઽે ય ધં તમસ્યિપ
(૩.૩.૫૫૯) અત સ્ત્રષુ સમુન્નદ્ધાૈ પ ડતંમ ય ગિવતાૈ
(૩.૩.૫૬૦) બ્રહ્મબ ધુરિધક્ષપેે િનદશઽેથાઽવલ બતઃ
(૩.૩.૫૬૧) અિવદૂરાેઽ યવષ્ટ ધઃ પ્ર સદ્ધાૈ ખ્યાત ભૂ ષતાૈ
(૩.૩.૫૬૨) લેશઽેિપ ગ ધઃ સબંાધાે ગુહ્યસકુંલયાેરિપ
(૩.૩.૫૬૩) બાધા િનષેધે દુઃખે ચ જ્ઞા ચા દ્રસરુા બુધાઃ
। ઇ ત ધા તાઃ
(૩.૩.૫૬૪) સયૂર્ વહ્ન ચત્રભાનૂ ભાનૂ ર મ િદવાકરાૈ
(૩.૩.૫૬૫) ભૂતાત્માનાૈ ધા દેહાૈ મખૂર્ નીચાૈ થગ્જનાૈ
(૩.૩.૫૬૬) ગ્રાવાણાૈ શલૈપાષાણાૈ પિત્રણાૈ શરપ ક્ષણાૈ
(૩.૩.૫૬૭) ત શલૈાૈ શખિરણાૈ શ ખનાૈ વિહ્ન બિહણાૈ
(૩.૩.૫૬૮) પ્ર તયત્નાવુભાૈ લ સાપેગ્રહાવથ સાિદનાૈ
(૩.૩.૫૬૯) દ્વાૈ સાર થ હયારાેહાૈ વા જનાેઽશ્વષેુ પ ક્ષણઃ
(૩.૩.૫૭૦) કુલેઽ ય ભજનાે જન્મ ભૂ યામ યથ હાયનાઃ
(૩.૩.૫૭૧) વષાર્ ચવ્ર િહભેદાશ્ચ ચ દ્રાગ્ યકાર્ િવરાેચનાઃ
(૩.૩.૫૭૨) કેશઽેિપ જનાે િવશ્વકમાર્ઽકર્ સરુ શ પનાેઃ
(૩.૩.૫૭૩) આત્મા યત્નાે તબુર્ દ્ધઃ વભાવાે બ્રહ્મ વ મર્ ચ
(૩.૩.૫૭૪) શક્રાે ઘાતુક મત્તેભાે વષુર્કાઽ દાે ઘનાઘનઃ
(૩.૩.૫૭૫) અ ભમાનાેઽથાર્ઽઽિદ દપ જ્ઞાને પ્રણય િહસયાેઃ
(૩.૩.૫૭૬) ઘનાે મેઘે મૂ તગુણે િત્રષુ મૂત િનર તરે
(૩.૩.૫૭૭) ઇનઃ સયૂ પ્રભાૈ રા ગાઙે્ક ક્ષિત્રયે પે
(૩.૩.૫૭૮) વા ણ યાૈ નતર્ક દૂત્યાૈ સ્રવ ત્યામિપ વાિહની
(૩.૩.૫૭૯) હ્લાિદ યાૈ વજ્રતિડતાૈ વ દાયામિપ કા મની
(૩.૩.૫૮૦) વગ્ દેહયાેરિપ તનુઃ સનૂાઽધાે જિહ્વકાઽિપ ચ
(૩.૩.૫૮૧) ક્રતુ િવ તારયાેરસ્ત્રી િવતાનં િત્રષુ તુચ્છકે
(૩.૩.૫૮૨) મ દેઽથ કેતનં કૃત્યે કેતાવપુિનમ ત્રણે
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(૩.૩.૫૮૩) વેદ ત વં તપાે બ્રહ્મ બ્રહ્મા િવપ્રઃ પ્ર પ તઃ
(૩.૩.૫૮૪) ઉ સાહને ચ િહસાયાં સચૂને ચાઽિપ ગ ધનમ્
(૩.૩.૫૮૫) આત ચનં પ્રતીવાપ જવનાઽઽ યાયનાઽથર્કમ્
(૩.૩.૫૮૬) વ્ય જનં લા છનં મશ્રુ િનષ્ઠાનાઽવયવે વિપ
(૩.૩.૫૮૭) સ્યાત્ કાૈલીનં લાેકવાદે યુદ્ધે પશ્વિહ પ ક્ષણામ્
(૩.૩.૫૮૮) સ્યાદુદ્યાનં િનઃસરણે વનભેદે પ્રયાજેને
(૩.૩.૫૮૯) અવકાશે સ્થતાૈ સ્થાનં ક્ર ડાઽઽદાવિપ દેવનમ્
(૩.૩.૫૯૦) વ્યુ થાનં પ્ર તરાેધે ચ િવરાેધાઽઽચરણેઽિપ ચ
(૩.૩.૫૯૧) ઉ થાનં પાૈ ષે ત ત્રે સિંનિવષ્ટાેદ્ગમેઽિપ ચ
(૩.૩.૫૯૨) મારણે તસસં્કારે ગતાૈ દ્રવ્યેઽથર્ દાપને
(૩.૩.૫૯૩) િનવર્તર્નાપેકરણાઽનવુ્રજ્યાસુ ચ સાધનમ્
(૩.૩.૫૯૪) િનયાર્તનં વૈર શદુ્ધાૈ દાને યાસાઽપર્ણેઽિપ ચ
(૩.૩.૫૯૫) વ્યસનં િવપિદ ભ્રંશે દાષેે કામજકાપેજે
(૩.૩.૫૯૬) પ માઽ ક્ષલાે િક જલે્ક ત વાઽઽદ્ય શઽે યણીય સ
(૩.૩.૫૯૭) ત થભેદે ક્ષણે પવર્ વત્મર્ નતે્રચ્છદેઽ વિન
(૩.૩.૫૯૮) અકાયર્ગુહ્યે કાપૈીનં મૈથનંુ સગંતાૈ રતે
(૩.૩.૫૯૯) પ્રધાનં પરમાઽઽત્મા ધીઃ પ્રજ્ઞાનં બુ દ્ધ ચહ્નયાેઃ
(૩.૩.૬૦૦) પ્રસનંૂ પુ પફલયાેિનધનં કુલનાશયાેઃ
(૩.૩.૬૦૧) ક્ર દને રાેદનાઽઽહ્વાને વ મર્ દેહપ્રમાણયાેઃ
(૩.૩.૬૦૨) ગ્ હદેહ વટ્પ્રભાવા ધામા યથ ચતુ પથે
(૩.૩.૬૦૩) સિંનવેશે ચ સસં્થાનં લ મ ચહ્નપ્રધાનયાેઃ
(૩.૩.૬૦૪) આચ્છાદને સિંવધાનમપવારણ મત્યુભે
(૩.૩.૬૦૫) આરાધનં સાધને સ્યાદવાપ્તાૈ તાષેણેઽિપ ચ
(૩.૩.૬૦૬) અિધષ્ઠાનં ચક્રપુરપ્રભાવાઽ યાસને વિપ
(૩.૩.૬૦૭) રત્નં વ તશ્રેષે્ઠઽિપ વને સ લલકાનને
(૩.૩.૬૦૮) ત લનં િવરલે તાેકે વાચ્ય લઙ્ગં તથાેત્તરે
(૩.૩.૬૦૯) સમાનાઃ સ સમૈકે સ્યુઃ િપશનુાૈ ખલસચૂકાૈ
(૩.૩.૬૧૦) હીન યનૂાવનૂગહ્યા વે ગશરૂાૈ તર વનાૈ
(૩.૩.૬૧૧) અ ભપન્નાેઽપરાદ્ધાેઽ ભગ્ર તવ્યાપદ્ગતાવિપ
। ઇ ત ના તાઃ
(૩.૩.૬૧૨) કલાપાે ભષૂણે બહ તૂણીરે સહંતાવિપ
(૩.૩.૬૧૩) પિરચ્છદે પર વાપઃ પયુર્પ્તાૈ સ લલ સ્થતાૈ
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(૩.૩.૬૧૪) ગાેધુગ્ગાેષ્ઠપતી ગાપેાૈ હરિવ ણૂ ષાકપી
(૩.૩.૬૧૫) બા પમૂ માશ્રુ ક શપુ વન્નમાચ્છાદનં દ્વયમ્
(૩.૩.૬૧૬) ત પં શ યાઽટ્ટદારેષુ ત બેઽિપ િવટપાેઽ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૬૧૭) પ્રાપ્ત પ વ પાઽ ભ પા બુધમનાેજ્ઞયાેઃ
(૩.૩.૬૧૮) ભેદ્ય લઙ્ગા અમી કૂમ વીણાભેદશ્ચ કચ્છપી
(૩.૩.૬૧૯) કુતપાે ગરાેમાે થપટે ચાહ્નાે।ષ્ટમઽશકે
। ઇ ત પા તાઃ
(૩.૩.૬૨૦) શફા શખાયાં સિર ત માં સકાયાં ચ માતિર
(૩.૩.૬૨૧) શફં મૂલે ત ણાં સ્યાદ્ગવાદ નાં ખુરેઽિપ ચ
(૩.૩.૬૨૨) ગુ ફઃ સ્યાદંુ્ગફને બાહાેરલંકારે ચ ક તતઃ
(૩.૩.૬૨૩) રવણ પું સ રેફઃ સ્યા કુ સતે વાચ્ય લઙ્ગકઃ
। ઇ ત ફા તાઃ
(૩.૩.૬૨૪) અ તરાભવસ વેઽશ્વે ગ ધવા િદવ્યગાયને
(૩.૩.૬૨૫) ક બુનાર્ વલયે શઙ્ખે દ્વ જહ્વાૈ સપર્સચૂકાૈ
(૩.૩.૬૨૬) પવૂાઽ ય લઙ્ગઃ પ્રાગાહ પુમૂબહુ વેઽિપ પવૂર્ ન્
(૩.૩.૬૨૭) ચત્રપુઙ્ખેઽિપ કાદ બાે િનત બાેઽિદ્રતટે કટાૈ
(૩.૩.૬૨૮) દવ ફણાઽિપ બ બાેઽસ્ત્રી મ ડલેઽિપ ચ
। ઇ ત બા તાઃ
(૩.૩.૬૨૯) કુ ભાૈ ઘટેભમૂધાશાૈ િડ ભાૈ તુ શશબુા લશાૈ
(૩.૩.૬૩૦) ત ભાૈ સ્થૂણાજડીભાવાૈ શ ભૂ બ્રહ્મિત્રલાેચનાૈ
(૩.૩.૬૩૧) કુ ક્ષભ્રૂણાઽભર્કા ગભાર્ િવસ્ર ભઃ પ્રણયેઽિપ ચ
(૩.૩.૬૩૨) સ્યાદ્ભેયા દુ દુ ભઃ પું સ સ્યાદક્ષે દુ દુ ભઃ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૬૩૩) સ્યાન્મહારજતે ક્લીબં કુસુ ભં કરકે પુમાન્
(૩.૩.૬૩૪) ક્ષિત્રયેઽિપ ચ ના ભનાર્ સરુ ભગર્િવ ચ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૬૩૫) સભા સસંિદ સ યે ચ િત્ર વ યક્ષેઽિપ વ લભઃ
। ઇ ત ભા તાઃ
(૩.૩.૬૩૬) િકરણ પ્રગ્રહાૈ ર મી કિપભેકાૈ લવઙ્ગમાૈ
(૩.૩.૬૩૭) ઇચ્છામનાેભવાૈ કામાૈ શ યુદ્યાેગાૈ પરાક્રમાૈ
(૩.૩.૬૩૮) ધમાર્ઃ પુ યયમ યાય વભાવાઽઽચારસાેમપાઃ
(૩.૩.૬૩૯) ઉપાયપવૂર્ આર ભ ઉપધા ચા યપુક્રમઃ
(૩.૩.૬૪૦) વ ણક્પથઃ પુરં વેદાે િનગમા નાગરાે વ ણક્
(૩.૩.૬૪૧) નૈગમાૈ દ્વાૈ બલે રામાે નીલચા સતે િત્રષુ
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(૩.૩.૬૪૨) શ દાઽઽિદપવૂા દેઽિપ ગ્રામઃ ક્રા તાૈ ચ િવક્રમઃ
(૩.૩.૬૪૩) તાેમઃ તાતે્રેઽ વરે દે જહ્વા તુ કુ તલેઽલસે
(૩.૩.૬૪૪) ઉ ણેઽિપ ઘમર્શ્ચેષ્ટાઽલઙ્કારે ભ્રા તાૈ ચ િવભ્રમઃ
(૩.૩.૬૪૫) ગુ મા ત બસનેાશ્ચ મઃ વ કુલ સ્ત્રયાેઃ
(૩.૩.૬૪૬) ક્ષ તક્ષા ત્યાેઃ ક્ષમા યુક્તે ક્ષમં શક્તે િહતે િત્રષુ
(૩.૩.૬૪૭) િત્રષુ યામાૈ હિર કૃ ણાૈ યામા સ્યાચ્છાિરવા િનશા
(૩.૩.૬૪૮) લલામં પુચ્છપુ ડ્રાઽશ્વભષૂાપ્રાધા યકેતષુુ
(૩.૩.૬૪૯) સૂ મમ યાત્મમ યાદ્યે પ્રધાને પ્રથમ સ્ત્રષુ
(૩.૩.૬૫૦) વામાૈ વ ગપુ્રતીપાૈ દ્વાવધમાૈ યનૂકુ સતાૈ
(૩.૩.૬૫૧) ણ ચ પિરભુક્તં ચ યાતયામ મદં દ્વયમ્
। ઇ ત ગા તાઃ
(૩.૩.૬૫૨) તુરઙ્ગગ ડાૈ તાક્ષ્યા િનલયાઽપચયાૈ ક્ષયાૈ
(૩.૩.૬૫૩) શ્વશયુા દેવર યાલાૈ ભ્રા વ્યાૈ ભ્રા જ દ્વષાૈ
(૩.૩.૬૫૪) પજર્ યાૈ રસદ દે દ્રાૈ સ્યાદયર્ઃ વા મવૈ યયાેઃ
(૩.૩.૬૫૫) ત યઃ પુ યે ક લયુગે પયાર્યાેઽવસરે ક્રમે
(૩.૩.૬૫૬) પ્રત્યયાેઽધીન શપથજ્ઞાનિવશ્વાસહેતષુુ
(૩.૩.૬૫૭) ર ધ્રે શ દેઽથાનુશયાે દ ઘર્દ્વષેાઽનુતાપયાેઃ
(૩.૩.૬૫૮) સ્થૂલાેચ્ચય વસાકલ્યે નાગાનાં મ યમે ગતે
(૩.૩.૬૫૯) સમયાઃ શપથાઽઽચારકાલ સદ્ધા તસિંવદઃ
(૩.૩.૬૬૦) વ્યસના યશભંુ દૈવં િવપિદત્યનયાસ્ત્રયઃ
(૩.૩.૬૬૧) અત્યયાેઽ તક્રમે કૃચ્છ્ર ે દાષેે દ ડઽે યથાઽઽપિદ
(૩.૩.૬૬૨) યુદ્ધાયત્યાેઃ સ પરાયઃ પજૂ્ય તુ શ્વશરેુઽિપ ચ
(૩.૩.૬૬૩) પ ચાદવસ્થાિય બલં સમવાયશ્ચ સન્નયાૈ
(૩.૩.૬૬૪) સઘંાતે સિંનવેશે ચ સં ત્યાયઃ પ્રણયા વમી
(૩.૩.૬૬૫) િવસ્ર ભયા ચાપ્રેમાણાે િવરાેધેઽિપ સમુચ્છ્ર યઃ
(૩.૩.૬૬૬) િવષયાે યસ્ય યાે જ્ઞાત તત્ર શ દાઽઽિદકે વિપ
(૩.૩.૬૬૭) િનયાર્સઽેિપ કષાયાે સ્ત્રી સભાયાં ચ પ્ર તશ્રયઃ
(૩.૩.૬૬૮) પ્રાયાે ભૂ ય તગમને મ યુદ યે ક્રતાૈ કુ્રિધ
(૩.૩.૬૬૯) રહસ્યાપેસ્થયાેગુર્હ્યં સતં્ય શપથત યયાેઃ
(૩.૩.૬૭૦) વીય બલે પ્રભાવે ચ દ્રવં્ય ભવ્યે ગુણાઽઽશ્રયે
(૩.૩.૬૭૧) િધ યં સ્થાને ગ્ હે ભેઽગ્ ાૈ ભાગ્યં કમર્ શભુાઽશભુમ્
(૩.૩.૬૭૨) કશે હે ાેગાર્ઙ્ગેયં િવશલ્યા દ તકાઽિપ ચ
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(૩.૩.૬૭૩) ષાકપાયી શ્રીગાૈયાર ભજ્ઞા નામશાેભયાેઃ
(૩.૩.૬૭૪) આર ભાે િન કૃ તઃ શક્ષા પજૂનં સ પ્રધારણમ્
(૩.૩.૬૭૫) ઉપાયઃ કમર્ ચેષ્ટા ચ ચિક સા ચ નવ િક્રયાઃ
(૩.૩.૬૭૬) છાયા સયૂર્ પ્રયા કા તઃ પ્ર ત બ બમનાતપઃ
(૩.૩.૬૭૭) કક્ષ્યા પ્રકાેષે્ઠ હ યાર્ઽઽદેઃ કા ચ્યાં મ યેભબ ધને
(૩.૩.૬૭૮) કૃત્યા િક્રયાદેવતયાે સ્ત્રષુ ભેદે્ય ધનાઽઽિદ ભઃ
(૩.૩.૬૭૯) જ યઃ સ્યા જનવાદેઽિપ જઘ યાેઽ ત્યેઽધમેઽિપ ચ
(૩.૩.૬૮૦) ગહ્યાર્ઽધીનાૈ ચ વક્તવ્યાૈ કલ્યાૈ સ જિનરામયાૈ
(૩.૩.૬૮૧) આત્મવાનનપેતાેઽથાર્દ યા પુ યં તુ ચાવર્િપ
(૩.૩.૬૮૨) યં પ્રશ ત પેઽિપ વદા યાે વ ગવુાગિપ
(૩.૩.૬૮૩) યા યેઽિપ મ યં સાૈ યં તુ સુ દરે સાેમદૈવતે
। ઇ ત યા તાઃ
(૩.૩.૬૮૪) િનવહાઽવસરાૈ વારાૈ સં તરાૈ પ્ર તરાઽ વરાૈ
(૩.૩.૬૮૫) ગુ ગાે પ તિપત્રાદ્યાૈ દ્વાપરાૈ યુગસશંયાૈ
(૩.૩.૬૮૬) પ્રકારાૈ ભેદસાદૃ યે આકારાિવઙ્ ગતાઽઽકૃતી
(૩.૩.૬૮૭) િકશા ધા યશકેૂષુ મ ધ વધરાધરાૈ
(૩.૩.૬૮૮) અદ્રયાે દુ્રમશલૈાઽકાર્ઃ સ્ત્રી તનાઽ દાૈ પયાેધરાૈ
(૩.૩.૬૮૯) વા તાઽિરદાનવા ત્રા બ લહ તાઽંશવઃ કરાઃ
(૩.૩.૬૯૦) પ્રદરા ભઙ્ગનાર ક્બાણા અસ્રાઃ કચા અિપ
(૩.૩.૬૯૧) અ તશ ◌ૃઙ્ગાે ગાૈઃ કાલેઽ ય મશ્રનુાર્ ચ તૂબરાૈ
(૩.૩.૬૯૨) વણઽિપ રાઃ પિરકરઃ પયર્ઙ્કપિરવારયાેઃ
(૩.૩.૬૯૩) મુક્તાશદુ્ધાૈ ચ તારઃ સ્યાચ્છારાે વાયાૈ સ તુ િત્રષુ
(૩.૩.૬૯૪) કબુર્રેઽથ પ્ર તજ્ઞાઽઽ જસિંવદાપ સુ સગંરઃ
(૩.૩.૬૯૫) વેદભેદે ગુપ્તવાદે મ ત્રાે મત્રાે રવાવિપ
(૩.૩.૬૯૬) મખષેુ યપૂખ ડઽેિપ વ ગુર્હ્યેઽ યવસ્કરઃ
(૩.૩.૬૯૭) આડ બર તૂયર્રવે ગજે દ્રાણાં ચ ગ જતે
(૩.૩.૬૯૮) અ ભહારાેઽ ભયાેગે ચ ચાૈય સનંહનેઽિપ ચ
(૩.૩.૬૯૯) સ્યા જઙ્ગમે પર વારઃ ખડ્ગકાેશે પિરચ્છદે
(૩.૩.૭૦૦) િવષ્ટરાે િવટપી દભર્મુ ષ્ટઃ પીઠાઽઽદ્યમાસનમ્
(૩.૩.૭૦૧) દ્વાિર દ્વાઃ સ્થે પ્રતીહારઃ પ્રતીહાયર્ યન તરે
(૩.૩.૭૦૨) િવપુલે નકુલે િવ ણાૈ બભ્રનુાર્ િપઙ્ગલે િત્રષુ
(૩.૩.૭૦૩) સારાે બલે સ્થરાઽંશે ચ યા યે ક્લીબં વરે િત્રષુ

amarfin3.pdf 23



અમરકાેશ અથવા નામ લઙ્ગાઽનુશાસનં કા ડ ૩

(૩.૩.૭૦૪) દુરાેદરાે દ્યૂતકારે પણે દ્યૂતે દુરાેદરમ્
(૩.૩.૭૦૫) મહાઽર યે દુગર્પથે કા તારં પુન્નપુંસકમ્
(૩.૩.૭૦૬) મ સરાેઽ યશભુદ્વષેે તદ્વ કૃપણયાે સ્ત્રષુ
(૩.૩.૭૦૭) દેવાદ્વતૃે વરઃ શ્રેષે્ઠ િત્રષુ ક્લીબં મનાિક્પ્રયે
(૩.૩.૭૦૮) વંશાઙુ્કરે કર રાેઽસ્ત્રી ત ભેદે ઘટે ચ ના
(૩.૩.૭૦૯) ના ચમજૂઘને હ તસતૂ્રે પ્ર તસરાેઽ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૭૧૦) યમાઽિનલે દ્રચ દ્રાકર્િવ સહાઽંશવુા જષુ
(૩.૩.૭૧૧) શકુાઽિહકિપભેકેષુ હિરનાર્ કિપલે િત્રષુ
(૩.૩.૭૧૨) શકર્રા કપર્રાઽંશઽેિપ યાત્રા સ્યાદ્યાપને ગતાૈ
(૩.૩.૭૧૩) ઇરા ભવૂાક્સુરાઽ સસુ્યાત્ ત દ્ર િનદ્રાપ્રમીલયાેઃ
(૩.૩.૭૧૪) ધાત્રી સ્યાદુપમાતાઽિપ ક્ષ તર યામલક્યિપ
(૩.૩.૭૧૫) દ્રા વ્યઙ્ગા નટ વે યા સરઘા ક ટકાિરકા
(૩.૩.૭૧૬) િત્રષુ કૂ્રરેઽધમેઽ પેઽિપ દં્ર માત્રા પિરચ્છદે
(૩.૩.૭૧૭) અ પે ચ પિરમાણે સા માતં્ર કા યઽવધારણે
(૩.૩.૭૧૮) આલખે્યાઽઽશ્ચયર્યાે શ્ચતં્ર કલતં્ર શ્રાે ણભાયર્યાેઃ
(૩.૩.૭૧૯) યાેગ્યભાજનયાેઃ પાતં્ર પતં્ર વાહનપક્ષયાેઃ
(૩.૩.૭૨૦) િનદેશગ્ર થયાેઃ શાસં્ત્ર શસ્ત્રમાયુધલાેહયાેઃ
(૩.૩.૭૨૧) સ્યા જટાઽંશકુયાનેતં્ર ક્ષતંે્ર પત્નીશર રયાેઃ
(૩.૩.૭૨૨) મખુાગ્રે ક્રાેડહલયાેઃ પાતંે્ર ગાતંે્ર તુ ના ચ
(૩.૩.૭૨૩) સત્રમાચ્છાદને યજ્ઞે સદાદાને વનેઽિપ ચ
(૩.૩.૭૨૪) અ જરં િવષયે કાયેઽ યંબરં વ્યાે વાસ સ
(૩.૩.૭૨૫) ચકં્ર રાષ્ટ્ર ેઽ યક્ષરં તુ માેક્ષેઽિપ ક્ષીરમ સુ ચ
(૩.૩.૭૨૬) વણઽિપ ભૂિરચ દ્રાૈ દ્વાૈ દ્વારમાત્રેઽિપ ગાપેુરમ્
(૩.૩.૭૨૭) ગુહાદ ભાૈ ગહ્વરે દ્વે રહાેઽ તકમપુહ્વરે
(૩.૩.૭૨૮) પુરાેઽિધકમપુયર્ગ્રા યગારે નગરે પુરમ્
(૩.૩.૭૨૯) મ દરં ચાથ રાષ્ટ્ર ાેઽસ્ત્રી િવષયે સ્યાદુપદ્રવે
(૩.૩.૭૩૦) દરાેઽ સ્ત્રયાં ભયે શ્વભ્રે વ ેઽસ્ત્રી હીરકે પવાૈ
(૩.૩.૭૩૧) ત તં્ર પ્રધાને સદ્ધા તે સતૂ્રવાયે પિરચ્છદે
(૩.૩.૭૩૨) આૈશીરશ્ચામરે દ ડઽે યાૈશીરં શયનાઽઽસને
(૩.૩.૭૩૩) પુ કરં કિરહ તાઽગ્રે વાદ્યભા ડમખુે જલે
(૩.૩.૭૩૪) વ્યાે ખડ્ગફલે પદ્મે તીથાષિધિવશષેયાેઃ
(૩.૩.૭૩૫) અ તરમવકાશાઽવિધપિરધાના તિધભેદતાદ ય
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(૩.૩.૭૩૬) છદ્રાઽઽત્મીયિવનાબિહરવસરમ યેઽ તરાત્મિન ચ
(૩.૩.૭૩૭) મુ તેઽિપ િપઠરં રાજકશે યિપ નાગરમ્
(૩.૩.૭૩૮) શાવર્રં વ ધતમસે ઘાતુકે ભેદ્ય લઙ્ગકમ્
(૩.૩.૭૩૯) ગાૈરાેઽ ણે સતે પીતે વ્રણકાયર્ ય કરઃ
(૩.૩.૭૪૦) જઠરઃ કિઠનેઽિપ સ્યાદધ તાદિપ ચાઽધરઃ
(૩.૩.૭૪૧) અનાકુલેઽિપ ચૈકાગ્રાે વ્યગ્રાે વ્યાસક્ત આકુલે
(૩.૩.૭૪૨) ઉપ દ ચ્યશ્રેષે્ઠ વ યુત્તરઃ સ્યાદનુત્તરઃ
(૩.૩.૭૪૩) અેષાં િવપયર્યે શ્રેષે્ઠ દૂરાઽનાત્માેત્તમાઃ પરાઃ
(૩.૩.૭૪૪) વાદુ પ્રયાૈ ચ મધુરાૈ કૂ્રરાૈ કિઠનિનદર્યાૈ
(૩.૩.૭૪૫) ઉદારાૈ દા મહતાેિરતર વ યનીચયાેઃ
(૩.૩.૭૪૬) મ દ વચ્છ દયાેઃ વૈરઃ શભુ્રમુદ્દ પ્તશકુ્લયાેઃ
(૩.૩.૭૪૭) આસારાે વેગવદ્વષ સૈ યપ્રસરણં તથા
(૩.૩.૭૪૮) ધારા બુપાતે ચાે કષઽસ્ત્રાૈ કટાહે તુ કપર્રઃ
(૩.૩.૭૪૯) બ ધુરં સુ દરે નમ્રે ગિરગ દુકશલૈયાેઃ
(૩.૩.૭૫૦) ચ ઃ સ્થાલ્યાં હિવઃ પક્તાઽવધીરઃ કાતરે ચલે
। ઇ ત રા તાઃ
(૩.૩.૭૫૧) ચૂડા િકર ટમ્ કેશાશ્ચ સયંતા માૈલયસ્ત્રયઃ
(૩.૩.૭૫૨) દુ્રમપ્રભેદમાતઙ્ગકા ડપુ પા ણ પીલવઃ
(૩.૩.૭૫૩) કૃતા તાઽનેહસાેઃ કાલશ્ચતુથઽિપ યુગે ક લઃ
(૩.૩.૭૫૪) સ્યા કુરઙ્ગેઽિપ કમલઃ પ્રાવારેઽિપ ચ ક બલઃ
(૩.૩.૭૫૫) કરાપેહારયાેઃ પું સ બ લઃ પ્રા યઙ્ગજે સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૭૫૬) સ્થાૈલ્યસામ યર્સૈ યષેુ બલં ના કાકસીિરણાેઃ
(૩.૩.૭૫૭) વાતૂલઃ પું સ વાત્યાયામિપ વાતાઽસહે િત્રષુ
(૩.૩.૭૫૮) ભેદ્ય લઙ્ગઃ શઠે વ્યાલઃ પું સ શ્વાપદસપર્યાેઃ
(૩.૩.૭૫૯) મલાેઽસ્ત્રી પાપિવટ્િકટ્ટા યસ્ત્રી શલંૂ ગાયુધમ્
(૩.૩.૭૬૦) શઙ્કાવિપ દ્વયાેઃ ક લઃ પા લઃ ય યઙ્કપઙ્ ક્તષુ
(૩.૩.૭૬૧) કલા શ પે કાલભેદે ચાઽઽલી સખ્યાવલી અિપ
(૩.૩.૭૬૨) અ ય બુિવકૃતાૈ વેલા કાલમયાર્દયાેરિપ
(૩.૩.૭૬૩) બહુલાઃ કૃ ત્તકા ગાવાે બહુલાેઽગ્ ાૈ શતાૈ િત્રષુ
(૩.૩.૭૬૪) લીલા િવલાસિક્રયયાે પલા શકર્રાઽિપ ચ
(૩.૩.૭૬૫) શાે ણતેઽ ભ સ ક લાલં મૂલમાદે્ય શફાભયાેઃ
(૩.૩.૭૬૬) લં સમૂહ આનાયગવાક્ષક્ષારકે વિપ
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(૩.૩.૭૬૭) શીલં વભાવે સદ્વતૃ્તે સસ્યે હેતુકૃતે ફલમ્
(૩.૩.૭૬૮) છિદનત્ર ેઃ ક્લીબં સમૂહે પટલં ન ના
(૩.૩.૭૬૯) અધ વ પયાેરસ્ત્રી તલં સ્યાચ્ચા મષે પલમ્
(૩.૩.૭૭૦) આૈવાર્ઽનલેઽિપ પાતાલં ચૈલં વસે્ત્રઽધમે િત્રષુ
(૩.૩.૭૭૧) કુકૂલં શઙુ્ક ભઃ ક ણ શ્વભ્રે ના તુ તષુાઽનલે
(૩.૩.૭૭૨) િનણ તે કેવલ મ ત િત્ર લઙ્ગં વેકકૃ નયાેઃ
(૩.૩.૭૭૩) પયાર્ પ્તક્ષેમપુ યષેુ કુશલં શ ક્ષતે િત્રષુ
(૩.૩.૭૭૪) પ્રવાલમઙુ્કરેઽ યસ્ત્રી િત્રષુ સ્થૂલં જડઽેિપ ચ
(૩.૩.૭૭૫) કરાલાે દ તુરે તુઙ્ગે ચારાૈ દક્ષે ચ પેશલઃ
(૩.૩.૭૭૬) મખૂઽભર્કેઽિપ બાલઃ સ્યા લાેલશ્ચલસ ણયાેઃ
(૩.૩.૭૭૭) કુલં ગ્ હેઽિપ તાલાઙે્ક કુબેરે ચૈકકુ ડલઃ
(૩.૩.૭૭૮) સ્ત્રીભાવાવજ્ઞયાેહલા હે લઃ સયૂ રણે િહ લઃ
(૩.૩.૭૭૯) હાલઃ સ્યા પતાૈ મદે્ય શકલચ્છદયાેદર્લમ્
(૩.૩.૭૮૦) તૂ લ શ્ચત્રાપેકરણશલાકાતૂલશ યયાેઃ
(૩.૩.૭૮૧) તુમુલં વ્યાકુલે શ દે શ કુલી કણર્પાલ્યિપ

। ઇ ત લા તાઃ
(૩.૩.૭૮૨) દવદાવાૈ વનાઽર યવહ્ન જન્મહરાૈ ભવાૈ
(૩.૩.૭૮૩) મ ત્રી સહાયઃ સ ચવાૈ પ તશા ખનરા ધવાઃ
(૩.૩.૭૮૪) અવયઃ શલૈમષેાઽકાર્ આજ્ઞાઽઽહ્વાના વરા હવાઃ
(૩.૩.૭૮૫) ભાવઃ સત્તા વભાવાઽ ભપ્રાયચેષ્ટાઽઽત્મજન્મસુ
(૩.૩.૭૮૬) સ્યાદુ પાદે ફલે પુ પે પ્રસવાે ગભર્માેચને
(૩.૩.૭૮૭) અિવશ્વાસઽેપહ્નવેઽિપ િનકૃતાવિપ િનહ્નવઃ
(૩.૩.૭૮૮) ઉ સકેાઽમષર્યાેિરચ્છાપ્રસરે મહ ઉ સવઃ
(૩.૩.૭૮૯) અનુભાવઃ પ્રભાવે ચ સતાં ચ મ તિનશ્ચયે
(૩.૩.૭૯૦) સ્યા જન્મહેતુઃ પ્રભવઃ સ્થાનં ચાઽઽદ્યાપેલ ધયે
(૩.૩.૭૯૧) શદૂ્રાયાં િવપ્રતનયે શસે્ત્ર પારશવાે મતઃ
(૩.૩.૭૯૨) ધ્રવુાે ભભેદે ક્લીબે તુ િન શ્ચતે શાશ્વતે િત્રષુ
(૩.૩.૭૯૩) વાે જ્ઞાતાવાત્મિન વં િત્ર વાત્મીયે વાેઽ સ્ત્રયાં ધને
(૩.૩.૭૯૪) સ્ત્રીકટ વસ્ત્રબ ધેઽિપ નીવી પિરપણેઽિપ ચ
(૩.૩.૭૯૫) શવા ગાૈર ફેરવયાેદ્વર્ દં્વ કલહયુગ્મયાેઃ
(૩.૩.૭૯૬) દ્રવ્યાઽસુ વ્યવસાયેઽિપ સ વમસ્ત્રી તુ જ તષુુ
(૩.૩.૭૯૭) ક્લીબં નપુંસકં ષ ડે વાચ્ય લઙ્ગમિવક્રમે
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। ઇ ત વા તાઃ
(૩.૩.૭૯૮) દ્વાૈ િવશાૈ વૈ યમનુ ૈ દ્વાૈ ચારા ભમરાૈ પશાૈ
(૩.૩.૭૯૯) દ્વાૈ રાશી પુ જમષેાઽઽદ્યાૈ દ્વાૈ વંશાૈ કુલમસ્કરાૈ
(૩.૩.૮૦૦) રહઃ પ્રકાશાૈ વીકાશાૈ િનવશાે તભાેગયાેઃ
(૩.૩.૮૦૧) કૃતા તે પું સ ક નાશઃ દ્રકષર્કયાે સ્ત્રષુ
(૩.૩.૮૦૨) પદે લકે્ષ્ય િન મત્તેઽપદેશઃ સ્યા કુશમ સુ ચ
(૩.૩.૮૦૩) દશાઽવસ્થાઽનેકિવધાઽ યાશા ણાઽિપ ચાઽયતા
(૩.૩.૮૦૪) વશા સ્ત્રી કિરણી ચ સ્યાત્ દગૃ્જ્ઞાને જ્ઞાતિર િત્રષુ
(૩.૩.૮૦૫) સ્યા કકર્શઃ સાહ સકઃ કઠાેરાઽમ ણાવિપ
(૩.૩.૮૦૬) પ્રકાશાેઽ તપ્ર સદ્ધઽેિપ શશાવજ્ઞે ચ બા લશઃ
(૩.૩.૮૦૭) નાશઃ ક્ષયે તરાેધાને િવતેશઃ પ્રયે યમે
(૩.૩.૮૦૮) શસંખડ્ગાૈ િન સ્ત્રશાવંશઃુ સયૂઽંશવઃ કરાઃ
(૩.૩.૮૦૯) આશ્વાખ્યા શા લશીઘ્રાથ પાશાે બ ધનશસ્ત્રયાેઃ
। ઇ ત શા તાઃ
(૩.૩.૮૧૦) સરુમ સ્યાવિન મષાૈ પુ ષાવાત્મમાનવાૈ
(૩.૩.૮૧૧) કાકમ સ્યા ખગાૈ વાઙ્ક્ષાૈ કક્ષાૈ ચ ણવી ધાૈ
(૩.૩.૮૧૨) અભીપુઃ પ્રગ્રહે ર માૈ પ્રષૈઃ પ્રષેણમદર્ને
(૩.૩.૮૧૩) પક્ષઃ સહાયેઽ યુ ણીષઃ શરાવેેષ્ટિકર ટયાેઃ
(૩.૩.૮૧૪) શકુ્રલે મૂ ષકે શ્રેષે્ઠ સકૃુતે ષભે ષઃ
(૩.૩.૮૧૫) કાષેાેઽસ્ત્રી કુડ્મલે ખડ્ગિપધાનેઽથાઘિદવ્યયાેઃ
(૩.૩.૮૧૬) દ્યૂતેઽક્ષે શાિરફલકેઽ યાકષાઽથાઽક્ષ મ દ્રયે
(૩.૩.૮૧૭) ના દ્યૂતાઙ્ગે કષર્ચકે્ર વ્યવહારે ક લદુ્રમે
(૩.૩.૮૧૮) કષૂર્વાર્ત્તાર્ કર ષાઽ ગ્ ઃ કષર્ઃ કુલ્યાઽ ભધાિયની
(૩.૩.૮૧૯) પુ ભાવે ત ક્રયાયાં ચ પાૈ ષં િવષમ સુ ચ
(૩.૩.૮૨૦) ઉપાદાનેઽ યા મષં સ્યાદપરાધેઽિપ િક બષમ્
(૩.૩.૮૨૧) સ્યાદ્વષૃ્ટાૈ લાેકધા વંશે વ સરે વષર્મ સ્ત્રયામ્
(૩.૩.૮૨૨) પ્રેક્ષા ત્તેક્ષણં પ્રજ્ઞા ભક્ષા સવેાઽથર્ના તઃ
(૩.૩.૮૨૩) વટ્ શાેભાઽિપ િત્રષુ પરે યકં્ષ કા યર્િનકૃષ્ટયાેઃ
(૩.૩.૮૨૪) પ્રત્યક્ષેઽિધકૃતેઽ યક્ષાે ક્ષ વપે્ર ય ચક્કણે
(૩.૩.૮૨૫) વ્યાજસખં્યાશરવ્યષેુ લકં્ષ ઘાષેાૈ રવવ્ર ૈ
(૩.૩.૮૨૬) કિપશીષ ભ ત્તશ ◌ૃઙ્ગેઽનુતષર્શ્ચષકઃ સરુા
(૩.૩.૮૨૭) દાષેાે વાતાિદકે દાષેા રાત્રાૈ દક્ષાેઽિપ કુકુ્કટે
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(૩.૩.૮૨૮) શુ ડાગ્રભાગે ગ ડૂષાે દ્વયાેશ્ચ મખુપૂરણે
। ઇ ત ષા તાઃ
(૩.૩.૮૨૯) રિવશ્વેતચ્છદાૈ હંસાૈ સયૂર્વહ્ન િવભાવસૂ
(૩.૩.૮૩૦) વ સાૈ તણર્કવષા દ્વાૈ સારઙ્ગાશ્ચ િદવાૈકસઃ
(૩.૩.૮૩૧) શ ◌ૃઙ્ગારાઽઽદાૈ િવષે વીય ગુણે રાગે દ્રવે રસઃ
(૩.૩.૮૩૨) પુંસ્યુતં્તસાવતંસાૈ દ્વાૈ કણર્પૂરેઽિપ શખેરે
(૩.૩.૮૩૩) દેવભેદેઽનલે ર માૈ વસૂ રત્ને ધને વસુ
(૩.૩.૮૩૪) િવ ણાૈ ચ વેધાઃ સ્ત્રી વાશીિહતાઽઽશસંાઽિહદંષ્ટ્રયાેઃ
(૩.૩.૮૩૫) લાલસે પ્રાથર્નાૈ સકુ્યે િહસા ચાૈયાર્ઽઽિદકમર્ ચ
(૩.૩.૮૩૬) પ્રસરૂશ્વાઽિપ ભૂદ્યાવાૈ રાેદસ્યાૈ રાેદસી ચ તે
(૩.૩.૮૩૭) વાલાભાસાૈ ન પુંસ્ય ચજ્યા તભર્દ્યાેતદૃ ષ્ટષુ
(૩.૩.૮૩૮) પાપાઽપરાધયાેરાગઃ ખગબાલ્યાઽઽિદનાવેર્યઃ
(૩.૩.૮૩૯) તજેઃ પુર ષયાવેર્ચા મહશ્ચાે સવતજેસાેઃ
(૩.૩.૮૪૦) ર ે ગુણે ચ સ્ત્રીપુ પે રાહાૈ વા તે ગુણે તમઃ
(૩.૩.૮૪૧) છ દઃ પદે્યઽ ભલાષે ચ તપઃ કૃચ્છ્ર ાઽઽિદકમર્ ચ
(૩.૩.૮૪૨) સહાે બલં સહા માગા નભઃ ખં શ્રાવણાે નભાઃ
(૩.૩.૮૪૩) આેકઃ સદ્માઽઽશ્રયશ્ચાૈકાઃ પય: ક્ષીરં પયાેઽંબુ ચ
(૩.૩.૮૪૪) આે ે દ પ્તાૈ બલે સ્રાેત ઇ દ્રયે િન ગારયે
(૩.૩.૮૪૫) તજેઃ પ્રભાવે દ પ્તાૈ ચ બલે શકેુ્રઽ યત સ્ત્રષુ
(૩.૩.૮૪૬) િવદ્વાન્ િવદંશ્ચ બીભ સાે િહસ્રાેઽ ય તશયે વમી
(૩.૩.૮૪૭) દ્ધપ્રશસંયાજે્યાર્યાન્ કનીયાં તુ યવુાઽ પયાેઃ
(૩.૩.૮૪૮) વર યાં તૂ વરયાેઃ સાધીયાન્ સાધુબાઢયાેઃ
। ઇ ત સા તાઃ
(૩.૩.૮૪૯) દલેઽિપ બહ િનબર્ ધાપેરાગાઽકાર્ઽઽદયાે ગ્રહાઃ
(૩.૩.૮૫૦) દ્વાયાર્પીડે ક્વાથરસે િનયૂર્હાે નાગદ તકે
(૩.૩.૮૫૧) તુલાસતૂ્રેઽશ્વાઽઽિદર માૈ પ્રગ્રાહઃ પ્રગ્રહાેઽિપ ચ
(૩.૩.૮૫૨) પત્નીપિરજનાઽઽદાનમૂલશાપાઃ પિરગ્રહાઃ
(૩.૩.૮૫૩) દારેષુ ચ ગ્ હાઃ શ્રાે યામ યારાેહાે વર સ્ત્રયાઃ
(૩.૩.૮૫૪) વ્યૂહાે દેઽ યિહ ર્ત્રેઽ યગ્ ી દ્વકાર્ તમાપેહાઃ
(૩.૩.૮૫૫) પિરચ્છદે પાહઽથ પિરબહાઽવ્યયાઃ પરે
। ઇ ત હા તાઃ
(૩.૩.૮૫૬) આઙ ષદથઽ ભવ્યાપ્તાૈ સીમાથ ધાતુયાેગજે
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(૩.૩.૮૫૭) આપ્રગ્ હ્ય તાૈ વાક્યેઽ યા તુ સ્યા કાપેપીડયાેઃ
(૩.૩.૮૫૮) પાપકુ સષેદથ કુ િધઙ્ િનભર્ સર્નિન દયાેઃ
(૩.૩.૮૫૯) ચાઽ વાચયસમાહારેતરેતરસમુચ્ચયે
(૩.૩.૮૬૦) વ ત્યાશીઃ ક્ષેમપુ યાઽઽદાૈ પ્રકષ લઙ્ઘનેઽ ય ત
(૩.૩.૮૬૧) વ પ્રશ્ને ચ િવતક ચ તુ સ્યાદ્ભેદેઽવધારણે
(૩.૩.૮૬૨) સકૃત્ સહૈકવારે ચા યારાદ્દરૂસમીપયાેઃ
(૩.૩.૮૬૩) પ્રતીચ્યાં ચરમે પશ્ચાદુતાઽ યથર્િવક પયાેઃ
(૩.૩.૮૬૪) પનુ સહાઽથર્યાેઃ શશ્વત્ સાક્ષા પ્રત્યક્ષતુલ્યયાેઃ
(૩.૩.૮૬૫) ખેદાઽનુક પાસતંાષેિવ મયાઽઽમ ત્રણે બત
(૩.૩.૮૬૬) હ ત હષઽઽનુક પાયાં વાક્યાઽઽર ભિવષાદયાેઃ
(૩.૩.૮૬૭) પ્ર ત પ્ર તિનધાૈ વી સાલક્ષણાઽઽદાૈ પ્રયાેગતઃ
(૩.૩.૮૬૮) ઇ ત હેતપુ્રકરણપ્રકષાર્ઽઽિદસમા પ્તષુ
(૩.૩.૮૬૯) પ્રાચ્યાં પુર તા પ્રથમે પુરાઽથઽગ્રત ઇત્યિપ
(૩.૩.૮૭૦) યાવત્તાવચ્ચ સાકલ્યેઽવધાૈ માનેઽવધારણે
(૩.૩.૮૭૧) મઙ્ગલાઽન તરાર ભપ્રશ્નકા ય વથાે અથ
(૩.૩.૮૭૨) થા િનરથર્કાઽિવ યાનેાર્નાઽનેકાેભયાઽથર્યાેઃ
(૩.૩.૮૭૩) નુ ચ્છાયાં િવક પે ચ પશ્ચા સાદૃ યયાેરનુ
(૩.૩.૮૭૪) પ્રશ્નાઽવધારણાઽનુજ્ઞાઽનનુયાઽઽમ ત્રણે નનુ
(૩.૩.૮૭૫) ગહાર્સમુચ્ચયપ્રશ્નશઙ્કાસભંાવના વિપ
(૩.૩.૮૭૬) ઉપમાયાં િવક પે વા સા મ વધ જુગુ સતે
(૩.૩.૮૭૭) અમા સહ સમીપે ચ કં વાિર ણ ચ મૂધર્િન
(૩.૩.૮૭૮) ઇવે થમથર્યાેરેવં નનંૂ તકઽથર્િનશ્ચયે
(૩.૩.૮૭૯) તૂ ણીમથ સખુે ષેં િક ચ્છાયાં જુગુ સને
(૩.૩.૮૮૦) નામ પ્રાકા યસભંાવ્યક્રાેધાપેગમકુ સને
(૩.૩.૮૮૧) અલં ભષૂણપયાર્ પ્તશ ક્તવારણવાચકમ્
(૩.૩.૮૮૨) હંુ િવતક પિરપ્રશ્ને સમયાઽ તકમ યયાેઃ
(૩.૩.૮૮૩) પનુરપ્રથમે ભેદે િનિનશ્ચયિનષેધયાેઃ
(૩.૩.૮૮૪) સ્યા પ્રબ ધે ચરાઽતીતે િનકટાઽઽગા મકે પુરા
(૩.૩.૮૮૫) ઊરયૂર્ર ચાેરર ચ િવ તારેઽઙ્ગીકૃતાૈ ત્રયમ્
(૩.૩.૮૮૬) વગ પરે ચ લાેકે વવાર્તાર્સભંાવ્યયાેઃ િકલ
(૩.૩.૮૮૭) િનષેધવાક્યાઽલઙ્કાર જજ્ઞાસાઽનનુયે ખલુ
(૩.૩.૮૮૮) સમીપાેભયત શીઘ્રસાકલ્યાઽ ભમખુેઽ ભતઃ
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(૩.૩.૮૮૯) નામપ્રાકા યયાેઃ પ્રદુ મથાેઽ યાે યં રહસ્યિપ
(૩.૩.૮૯૦) તરાેઽ તધા તયર્ગથ હા િવષાદશગુ તષુ
(૩.૩.૮૯૧) અહહેત્યદ્ભુતે ખેદે િહ હેતાવવધારણે
। ઇ ત નાનાઽથર્વગર્ઃ ૩, અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૨૫૬॥ ક્ષે।શ્લાે। ૨૪ ॥

અવ્યયવગર્ઃ।

(૩.૪.૮૯૨) ચરાય ચરરાત્રાય ચરસ્યાઽઽદ્યા શ્ચરાઽથર્કાઃ
(૩.૪.૮૯૩) મુહુઃ પનુઃ પનુઃ શશ્વદભી ણમસકૃત્ સમાઃ
(૩.૪.૮૯૪) સ્રાગ્ ઝિટત્ય જસાઽહ્નાય દ્રાઙ્ મઙ્ક્ષુ સપિદ દુ્રતે
(૩.૪.૮૯૫) બલવ સષુુ્ઠ િકમુત વત્યતીવ ચ િનભર્રે
(૩.૪.૮૯૬) થગ્ િવનાઽ તરેણત િહ ઙ્ નાના ચ વજર્ને
(૩.૪.૮૯૭) યત્ તદ્ યત તતાે હેતાવસાકલ્યે તુ ચચ્ ચન
(૩.૪.૮૯૮) કદા ચ તુ સાધ તુ સાકં સત્રા સમં સહ
(૩.૪.૮૯૯) આનુકૂલ્યાઽથર્કં પ્રા વં વ્યથર્કે તુ થા મુધા
(૩.૪.૯૦૦) આહાે ઉતાહાે િકમુત િવક પે િક િકમૂત ચ
(૩.૪.૯૦૧) તુ િહ ચ મ હ વૈ પાદપૂરણે પજૂને વ ત
(૩.૪.૯૦૨) િદવાઽહ્ન ત્યથ દાષેા ચ નક્તં ચ રજનાિવ ત
(૩.૪.૯૦૩) તયર્ગથ સા ચ તરાેઽ યથ સબંાેધનાઽથર્કાઃ
(૩.૪.૯૦૪) સ્યુઃ યાટ્ પાડઙ્ગ હે હૈ ભાેઃ સમયા િનકષા િહ ક્
(૩.૪.૯૦૫) અતિકતે તુ સહસા સ્યાત્ પુરઃ પુરતાેઽગ્રતઃ
(૩.૪.૯૦૬) વાહા દેવહિવદાર્ને શ્રાષૈટ્ વાષૈટ્ વષટ્ વધા
(૩.૪.૯૦૭) િક ચદ ષન્ મનાગ પે પ્રેત્યાઽમતુ્ર ભવાઽ તરે
(૩.૪.૯૦૮) વ વા યથા તથવેવૈં સા યેઽહાે હી ત િવ મયે
(૩.૪.૯૦૯) માનૈે તુ તૂ ણી ં તૂ ણીકાં સદ્યઃ સપિદ ત ક્ષણે
(૩.૪.૯૧૦) િદષ્ટ ા સમપુ ષંે ચેત્યાન દેઽથાઽ તરેઽ તરા
(૩.૪.૯૧૧) અ તરેણ ચ મ યે સ્યુઃ પ્રસહ્ય તુ હઠાથર્કમ્
(૩.૪.૯૧૨) યુક્તે દ્વે સાપં્રતં સ્થાનેઽભી ણં શશ્વદનારતે
(૩.૪.૯૧૩) અભાવે નહ્ય નાે નાઽિપ મા મ માઽલં ચ વારણે
(૩.૪.૯૧૪) પક્ષાઽ તરે ચેદ્યિદ ચ ત વે વદ્ધાઽ જસા દ્વયમ્
(૩.૪.૯૧૫) પ્રાકા યે પ્રાદુરાિવઃ સ્યાદાેમવેં પરમં મતે
(૩.૪.૯૧૬) સમ તત તુ પિરતઃ સવર્તાે િવ વ ગત્યિપ
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(૩.૪.૯૧૭) અકામાઽનુમતાૈ કામમસયૂાપેગમે તુ ચ
(૩.૪.૯૧૮) નનુ ચ સ્યા દ્વરાેધાેક્તાૈ ક શ્ચત્ કામપ્રવેદને
(૩.૪.૯૧૯) િન ષમં દુ ષમં ગહ્ય યથા વં તુ યથાયથમ્
(૩.૪.૯૨૦) ષા મ યા ચ િવતથે યથાથ તુ યથાતથમ્
(૩.૪.૯૨૧) સ્યુરેવં તુ પનુવ વેત્યવધારણવાચકાઃ
(૩.૪.૯૨૨) પ્રાગતીતાઽથર્કં નનૂમવ યં િનશ્ચયે દ્વયમ્
(૩.૪.૯૨૩) સવંદ્ વષઽવરે વવાર્ગામવેં વયમાત્મના
(૩.૪.૯૨૪) અ પે નીચૈમર્હત્યુચ્ચૈઃ પ્રાયાે ભૂ યદુ્રતે શનૈઃ
(૩.૪.૯૨૫) સના િનત્યે બિહબાર્હ્યે માઽતીતેઽ તમદશર્ને
(૩.૪.૯૨૬) અ ત સ વે ષાેક્તાવુ ઊં પ્રશ્નેઽનનુયે વિય
(૩.૪.૯૨૭) હંુ તક સ્યાદુષા રાત્રેરવસાનનેમાે નતાૈ
(૩.૪.૯૨૮) પનુરથઽઙ્ગ િન દાયાં દુષુ્ઠ સષુુ્ઠ પ્રશસંને
(૩.૪.૯૨૯) સાયં સાયે પ્રગે પ્રાતઃ પ્રભાતે િનકષાઽ તકે
(૩.૪.૯૩૦) અમાઽનુગુ યે મરણે હંુ ફડ્ િવઘ્નિનરાકૃતાૈ
(૩.૪.૯૩૧) અઙ્ગીકૃતાૈ સ્યાદથ હંૂ હીનસબંાેધતે વરે
(૩.૪.૯૩૨) પ ત્ પરાથષમાેઽ દે પવૂ પવૂર્તરે ય ત
(૩.૪.૯૩૩) અદ્યઽત્રાઽહ્ યથ પવૂઽહ્ન ત્યાદાૈ પવૂાત્તરાઽપરાત્
(૩.૪.૯૩૪) તથાઽધરાઽ યાઽ યતરેતરા પૂવદ્યુરાઽઽદયઃ
(૩.૪.૯૩૫) ઉભયદ્યુશ્ચાેભયેદ્યુઃ પરે વિહ્ન પરેદ્યિવ
(૩.૪.૯૩૬) હ્યાે ગતેઽનાગતેઽિહ્ન શ્વઃ પરશ્વ તુ પરેઽહિન
(૩.૪.૯૩૭) તદા તદાની ં યુગપદેકદા સવર્દા સદા
(૩.૪.૯૩૮) અેતિહ સ પ્રતીઽદાનીમધનુા સા પ્રતં તથા
(૩.૪.૯૩૯) િદગ્દેશકાલે પવૂાર્ઽઽદાૈ પ્રાગુદક્પ્રત્યગાઽઽદયઃ

લઙ્ગાઽઽિદસગં્રહવગર્ઃ।

। અથ લઙ્ગાઽઽિદસગં્રહવગર્ઃ ૫
(૩.૫.૯૪૦) સ લઙ્ગશાસૈ્ત્રઃ સન્નાઽઽિદ કૃત્ ત દ્ધત સમાસજૈઃ
(૩.૫.૯૪૧) અનુક્તૈઃ સગં્રહે લઙ્ગં સકં ણર્વિદહાેન્નયેત્
(૩.૫.૯૪૨) લઙ્ગશષેિવિધવ્યાર્પી િવશષેૈયર્દ્યબાિધતઃ
(૩.૫.૯૪૩) સ્ત્રયામીદૂ દ્વરામૈકાઽચ્ સયાેિનપ્રા ણનામ ચ
(૩.૫.૯૪૪) નામ િવદ્યુિન્નશાવ લીવીણાિદગ્ભનૂદ િહ્રયામ્
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(૩.૫.૯૪૫) અદ તૈ દ્વગુરેકાઽથા ન સ પાત્રયુગાઽઽિદ ભઃ
(૩.૫.૯૪૬) ત દે યેિનકટ ત્રા વૈરમૈથુિનકાઽઽિદવનુ્
(૩.૫.૯૪૭) સ્ત્રીભાવાઽઽદાવિન ક્તણ્ વુલ્ ણચ્ વુચ્ ક્યબ્ યુ જ ઙ્ િન શાઃ
(૩.૫.૯૪૮) ઉણાઽઽિદષુ િન ર શ્ચ ઙ્યાષૂડ તં ચલં સ્થરમ્
(૩.૫.૯૪૯) ત ક્ર ડાયાં પ્રહરણં ચને્ માૈષ્ટા પા લવા ણ િદક્
(૩.૫.૯૫૦) ઘઞાે ઞઃ સા િક્રયાઽસ્યાં ચેદ્ દા ડપાતા િહ ફા ગનુી
(૩.૫.૯૫૧) યનૈ પાતા ચ ગયા તૈલ પાતા વધે ત િદક્
(૩.૫.૯૫૨) સ્ત્રી સ્યા કા ચન્ ણાલ્યાઽઽિદિવવક્ષાઽપચયે યિદ
(૩.૫.૯૫૩) લઙ્કા શફેા લકા ટ કા ધાતક પ ચકાઽઽઢક
(૩.૫.૯૫૪) સધ્રકા સાિરકા િહક્કા પ્રા ચકાેલ્કા િપપી લકા
(૩.૫.૯૫૫) ત દુક ક ણકા ભઙ્ ગઃ સરુઙ્ગાસૂ ચમાઢયઃ
(૩.૫.૯૫૬) િપચ્છા િવત ડા કાિક યશ્ચૂ ણઃ શાણી દુ્રણી દરત્
(૩.૫.૯૫૭) સા તઃ ક થા તથાઽઽસ દ નાભી રાજસભાઽિપ ચ
(૩.૫.૯૫૮) ઝ લર ચચર્ર પાર હાેરા લટ્વા ચ સ મલા
(૩.૫.૯૫૯) લાક્ષા લક્ષા ચ ગ ડૂષા ગ્ ધ્રસી ચમસી મસી
। ઇ ત સ્ત્રી લઙ્ગ સગં્રહઃ
(૩.૫.૯૬૦) પું વે સભેદાઽનુચરાઃ સપયાર્યાઃ સરુાઽસરુાઃ
(૩.૫.૯૬૧) વગર્યાગાઽિદ્રમેઘાઽ ધ દુ્ર કાલાઽ સશરાઽરયઃ
(૩.૫.૯૬૨) કરગ ડાેષ્ઠદાેદર્ તક ઠકેશનખ તનાઃ
(૩.૫.૯૬૩) અહ્નાઽહાઽ તાઃ વેડભેદા રાત્રાઽ તાઃ પ્રાગસખં્યકાઃ
(૩.૫.૯૬૪) શ્રીવેષ્ટાદ્યાશ્ચ િનયાર્સા અસન્ન તા અબાિધતાઃ
(૩.૫.૯૬૫) કશે જતવુ તૂિન િહ વા તુ િવરામકાઃ
(૩.૫.૯૬૬) કષણભમરાપેા તા યદ્યદ તા અમી અથ
(૩.૫.૯૬૭) પથનયસટાપેા તા ગાતે્રાખ્યાશ્ચરણાઽઽહ્વયાઃ
(૩.૫.૯૬૮) ના યકતર્િર ભાવે ચ ઘઞ્ જબ્ નઙ્ ણ ઘાઽથુચઃ
(૩.૫.૯૬૯) લ્યુઃ કતર્ર મિનચ્ ભાવે કાે ઘાેઃ િકઃ પ્રાઽઽિદતાે યતઃ
(૩.૫.૯૭૦) દ્વ દ્વઽેશ્વવડવાવશ્વવડવા ન સમાહૃતે
(૩.૫.૯૭૧) કા તઃ સયૂ દુપયાર્યપવૂાઽયઃ પવૂર્કાે।િપ ચ
(૩.૫.૯૭૨) વટકશ્ચાઽનવુાકશ્ચ ર લકશ્ચ કુડઙ્ગકઃ
(૩.૫.૯૭૩) પુઙ્ખાે યૂઙ્ખઃ સમુદ્રશ્ચ િવટપટ્ટધટાઃ ખટાઃ
(૩.૫.૯૭૪) કાેટ્ટારઘટ્ટહટ્ટાશ્ચ િપ ડગાે ડિપચ ડવત્
(૩.૫.૯૭૫) ગડુઃ કર ડાે લગુડાે કર ડશ્ચ િકણાે ઘુણઃ
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(૩.૫.૯૭૬) દૃ તસીમ તહિરતાે રાેમ થાેદ્ગ થબુદુ્બદાઃ
(૩.૫.૯૭૭) કાસમદાઽબુર્દઃ કુ દઃ ફેન તપૂાૈ સયપૂકાૈ
(૩.૫.૯૭૮) આતપઃ ક્ષિત્રયે ના ભઃ કુણપ રકેદરાઃ
(૩.૫.૯૭૯) પૂર રપ્રચુક્રાશ્ચ ગાેલિહઙ્ગુલપુદ્ગલાઃ
(૩.૫.૯૮૦) વેતાલભ લમ લાશ્ચ પુરાડાશાેઽિપ પિટ્ટશઃ
(૩.૫.૯૮૧) કુ માષાે રભસશ્ચવૈ સકટાહઃ પતદ્રહઃ
। ઇ ત પું લઙ્ગશષેસગં્રહઃ
(૩.૫.૯૮૨) દ્વહીનેઽ યચ્ચ ખાઽર યપણર્શ્વભ્રિહમાેદકમ્
(૩.૫.૯૮૩) શીતાે ણમાંસ િધરમખુાઽ ક્ષદ્રિવણં બલમ્
(૩.૫.૯૮૪) ફલહેમશુ બલાેહસખુદુહ્ખશભુાઽશભુમ્
(૩.૫.૯૮૫) જલપુ પા ણ લવણં વ્ય જના યનુલપેનમ્
(૩.૫.૯૮૬) કાેટ ાઃ શતાઽઽિદસખં્યાઽ યા વા લક્ષા િનયુતં ચ તત્
(૩.૫.૯૮૭) દ્વય કમ સસસુન્ન તં યદનાઽ તમકતર્િર
(૩.૫.૯૮૮) ત્રા તં સલાપેધં શષં્ટ રાતં્ર પ્રાક્સખં્યયાઽ વતમ્
(૩.૫.૯૮૯) પાત્રાઽઽદ્યદ તૈરેકાઽથા દ્વગુલર્ક્ષ્યાઽનુસારતઃ
(૩.૫.૯૯૦) દ્વ દ્વૈ વાઽઽવ્યયીભાવાૈ પથઃ સખં્યાઽવ્યયા પરઃ
(૩.૫.૯૯૧) શડ્યા છાયા બહૂનાં ચે દ્વચ્છાયં સહંતાૈ સભા
(૩.૫.૯૯૨) શાલાઽથાર્ઽિપ પરા રા ઽમનુ યાઽથાર્દરાજકાત્
(૩.૫.૯૯૩) દાસીસભં પસભં રક્ષ સભ મમા િદશઃ
(૩.૫.૯૯૪) ઉપજ્ઞાપેક્રમાઽ તશ્ચ તદાઽઽિદ વપ્રકાશને
(૩.૫.૯૯૫) કાપેજ્ઞકાપેક્રમાઽઽિદ ક થાેશીનરનામસુ
(૩.૫.૯૯૬) ભાવે ન ણક ચદ્ યાેઽ યે સમૂહે ભાવકમર્ણાેઃ
(૩.૫.૯૯૭) અદ તપ્રત્યયાઃ પુ યસિુદના યાં વહઃ પરઃ
(૩.૫.૯૯૮) િક્રયાઽવ્યયાનાં ભેદકા યેક વેઽ યુક્થતાેટકે
(૩.૫.૯૯૯) ચાેચં િપચ્છં ગ્ હસ્થૂણં તર ટં મમર્ યાજેનમ્
(૩.૫.૧૦૦૦) રાજસયંૂ વાજપેયં ગદ્યપદે્ય કૃતાૈ કવેઃ
(૩.૫.૧૦૦૧) મા ણક્યભા ય સ દૂરચીરચીવરિપ જરમ્
(૩.૫.૧૦૦૨) લાેકાયતં હિરતાલં િવદલસ્થાલબાિહ્લકમ્
। ઇ ત નપુંસકશષેસગં્રહઃ
(૩.૫.૧૦૦૩) પુન્નપુંસકયાેઃ શષેાેઽધર્ચર્િપ યાકક ટકાઃ
(૩.૫.૧૦૦૪) માેદક ત ડકષ્ટઙ્કઃ શાટકઃ કપર્ટાેઽબુર્દઃ
(૩.૫.૧૦૦૫) પાતકાેદ્યાેગચરકતમાલામલકા નડઃ
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(૩.૫.૧૦૦૬) કુષં્ઠ મુ ડં શીધુ બુ તં વેિડતં ક્ષેમકુિટ્ટમમ્
(૩.૫.૧૦૦૭) સગંમં શતમાનાઽમર્શ બલાઽવ્યયતા ડવમ્
(૩.૫.૧૦૦૮) કિવયં ક દકાપાર્સં પારાવારં યુગ ધરમ્
(૩.૫.૧૦૦૯) યપંૂ પ્રગ્રીવપાત્રીવે યષૂં ચમસ ચક્કસાૈ
(૩.૫.૧૦૧૦) અધર્ચાર્ઽઽદાૈ ઘ્ તાઽઽદ નાં પું વાઽઽદ્યં વૈિદકં ધ્રવુમ્
(૩.૫.૧૦૧૧) તન્ નાેક્ત મહ લાેકેઽિપ તચ્ ચેદ ત્ય તુ શષેવત્
। ઇ ત પુન્નપુંસકશષેસગં્રહઃ
(૩.૫.૧૦૧૨) સ્ત્રીપુંસયાેરપત્યાઽ તા દ્વચતુ ષટ્પદાેરગાઃ
(૩.૫.૧૦૧૩) તભેદાઃ પુમાખ્યાશ્ચ સ્ત્રીયાેગૈઃ સહ મ લકઃ
(૩.૫.૧૦૧૪) ઊ મવર્રાટકઃ વા તવર્ણર્કાે ઝાટ લમર્નુઃ
(૩.૫.૧૦૧૫) મષૂા પાટ કકર્ ધૂયર્ ષ્ટઃ શાટ કટ કુટ
। ઇ ત સ્ત્રીપુંસશષેસગં્રહઃ
(૩.૫.૧૦૧૬) સ્ત્રીનપુંસકયાેભાર્વિક્રયયાેઃ વ્યઞ્ ક્વ ચચ્ચ વુઞ્
(૩.૫.૧૦૧૭) આૈ ચત્યમાૈ ચતી મતૈ્રી મૈ યં વુઞ્ પ્રાગુદાહૃતઃ
(૩.૫.૧૦૧૮) ષ ઠ્ય તપ્રાક્પદાઃ સનેાછાયાશાલાસરુાિનશાઃ
(૩.૫.૧૦૧૯) સ્યાદ્વા સનંે શ્વિનશં ગાેશાલ મતરે ચ િદક્
(૩.૫.૧૦૨૦) આબન્ન તાેત્તરપદાે દ્વગુશ્ચાઽપું સ નશ્ચ લપુ્
(૩.૫.૧૦૨૧) િત્રખટં્વ ચ િત્રખટ્વ ચ િત્રતકં્ષ ચ િત્રતક્ષ્યિપ
। ઇ ત સ્ત્રીનપુંસકશષેસગં્રહઃ
(૩.૫.૧૦૨૨) િત્રષુ પાત્રી પુટ વાટ પેટ કુવલદાિડમાૈ
(૩.૫.૧૦૨૩) ઇ ત િત્ર લઙ્ગશષેસગં્રહઃ
(૩.૫.૧૦૨૪) પરં લઙ્ગં વપ્રધાને દ્વ દ્વે ત પુ ષેઽિપ તત્
(૩.૫.૧૦૨૫) અથાર્ઽ તાઃ પ્રાદ્યલ પ્રાપ્તાઽઽપન્નપૂવાર્ઃ પરાપેગાઃ
(૩.૫.૧૦૨૬) ત દ્ધતાઽથા દ્વગુઃ સખં્યાસવર્નામતદ તકાઃ
(૩.૫.૧૦૨૭) બહુવ્ર િહરિદઙ્ના ામુન્નેયં તદુદાહૃતમ્
(૩.૫.૧૦૨૮) ગુણદ્રવ્યિક્રયાયાેગાપેાધયઃ પરગા મનઃ
(૩.૫.૧૦૨૯) કૃતહ્કતર્યર્સજં્ઞાયાં કૃત્યાઃ કતર્િર કમર્ ણ
(૩.૫.૧૦૩૦) અણાદ્ય તા તને રક્તાદ્યથ નાનાઽથર્ભેદકાઃ
(૩.૫.૧૦૩૧) ષટ્સજં્ઞકા સ્ત્રષુ સમા યુ મદ મ ત્તઙ્વ્યયમ્
(૩.૫.૧૦૩૨) પરં િવરાેધે શષંે તુ જ્ઞેયં શષ્ટપ્રયાેગતઃ
ઇ ત લઙ્ગાઽિદસગં્રહવગર્ઃ: ૫, અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ ૪૬
ઇત્યમર સહકૃતાૈ નામ લઙ્ગાઽનુશાસને
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સામા યકા ડ તીયઃ સાઽઙ્ગ અેવ સમ થતઃ
ઇ ત તીયઃ સામા યકા ડઃ સમાપ્તઃ
ઇત્યમર સહકૃતં નામ લઙ્ગાઽનુશાસનમ્
કા ડત્રયાઽઽત્મકં સાઙ્ગાપેાઙ્ગં સ પૂણર્તામગાત્ ।

અત્ર મૂલશ્લાેકાઃ: ૪૮૦, ક્ષે। શ્લાેકાઃ:૨૫ સવ ચ મ લ વા:૫૧૩
અમરકાેશસ્થશ્લાેકાનાં કાેષ્ટકમ્
પ્ર. કા ડે મ.ૂ શ્લાે. ૨૮૧, ક્ષે. શ્લાે. ૧૮, સવ ચ મ લ વા ૨૯૯
દ્વ. કા ડે મ.ૂ શ્લાે. ૭૩૫, ક્ષે. શ્લાે. ૧૪, સવ ચ મ લ વા ૭૫૦
િત્ર. કા ડે મ.ૂ શ્લાે. ૪૮૦, ક્ષે. શ્લાે. ૨૫, સવ ચ મ લ વા ૫૧૩
અેવં સવષાં કા ડાનાં યાેગઃ મ.ૂ શ્લાે. ૧૪૯૭, ક્ષે.શ્લાે. ૫૮, સવ ચ
મ લ વા ૧૫૬૩
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