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Brahmasutra

બ્રહ્મસતૂ્રા ણ

ૐ
॥ શ્રી ગુ યાે નમઃ હિરઃ ૐ॥
॥ શ્રી બાદરાયણા ભધેયશ્રીવેદવ્યાસમહ ષપ્રણીતાિન
શ્રી બ્રહ્મસતૂ્રા ણ॥

॥ અથ પ્રથમાેઽ યાયઃ॥
ૐઅથાતાે બ્રહ્મ જજ્ઞાસા ૐ॥ ૧.૧.૧॥
ૐજન્માદ્યસ્ય યતઃ ૐ॥ ૧.૧.૨॥
ૐશાસ્ત્રયાેિન વાત્ ૐ॥ ૧.૧.૩॥
ૐ તત્તુસમ વયાત્ ૐ॥ ૧.૧.૪॥
ૐ ઈક્ષતનેાર્શ દમ્ ૐ॥ ૧.૧.૫॥
ૐ ગાૈણશ્ચેન્નાત્મશ દાત્ ૐ॥ ૧.૧.૬॥
ૐ તિન્નષ્ઠસ્ય માેક્ષાપેદેશાત્ ૐ॥ ૧.૧.૭॥
ૐ હેય વાવચનાચ્ચ ૐ॥ ૧.૧.૮॥
ૐ વા યયાત્ ૐ॥ ૧.૧.૯॥
ૐ ગ તસામા યાત્ ૐ॥ ૧.૧.૧૦॥
ૐ શ્રુત વાચ્ચ ૐ॥ ૧.૧.૧૧॥
ૐઆન દમયાેઽ યાસાત્ ૐ॥ ૧.૧.૧૨॥
ૐ િવકારશ દાન્ને તચેન્ન પ્રાચુયાર્ત્ ૐ॥ ૧.૧.૧૩॥
ૐ તદ્ધતેવુ્યપદેશાચ્ચ ૐ॥ ૧.૧.૧૪॥
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બ્રહ્મસતૂ્રા ણ

ૐ મા ત્રવ ણકમવે ચ ગીયતે ૐ॥ ૧.૧.૧૫॥
ૐ નેતરાેઽનપુપત્તેઃ ૐ॥ ૧.૧.૧૬॥
ૐભેદવ્યપદેશાચ્ચ ૐ॥ ૧.૧.૧૭॥
ૐ કામાચ્ચ નાનુમાનાપેક્ષા ૐ॥ ૧.૧.૧૮॥
ૐઅ મન્નસ્ય ચ તદ્યાેગં શા ત ૐ॥ ૧.૧.૧૯॥
ૐઅ ત તદ્ધમાપદેશાત્ ૐ॥ ૧.૧.૨૦॥
ૐભેદવ્યપદેશાચ્ચા યઃ ૐ॥ ૧.૧.૨૧॥
ૐઆકાશ ત લઙ્ગાત્ ૐ॥ ૧.૧.૨૨॥
ૐઅત અેવ પ્રાણઃ ૐ॥ ૧.૧.૨૩॥
ૐજ્યાે તશ્ચરણા ભધાનાત્ ૐ॥ ૧.૧.૨૪॥
ૐછ દાેઽ ભધાનાન્ને તચેન્ન તથાચેતાેઽપર્ણિનગદાત્તથા

િહ દશર્નમ્ ૐ॥ ૧.૧.૨૫॥
ૐભૂતાિદપાદવ્યપદેશાપેપત્તેશ્ચવૈમ્ ૐ॥ ૧.૧.૨૬॥
ૐ ઉપદેશભેદાન્ને ત ચેન્નાેભય મન્ન યિવરાેધાત્ ૐ॥ ૧.૧.૨૭॥
ૐ પ્રાણ તથાનુગમાત્ ૐ॥ ૧.૧.૨૮॥
ૐ નવક્તુરાત્માપેદેશાિદ ત ચેદ યાત્મસબં ધભૂમા

હ્ય મન્ ૐ॥ ૧.૧.૨૯॥
ૐશાસ્ત્રદષૃ્ટ ા તપૂદેશાે વામદેવવત્ ૐ॥ ૧.૧.૩૦॥
ૐ વમખુ્યપ્રાણ લઙ્ગાન્ને ત ચેન્નાપેાસત્રૈિવદ્યાદા શ્રત વાિદહ
તદ્યાેગાત્ ૐ॥ ૧.૧.૩૧॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

પ્રથમા યાયસ્ય પ્રથમઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐસવર્ત્ર પ્ર સદ્ધાપેદેશાત્ ૐ॥ ૧.૨.૧॥
ૐ િવવ ક્ષતગુણાપેપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૨॥
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બ્રહ્મસતૂ્રા ણ

ૐઅનપુપત્તે તુ ન શાર રઃ ૐ॥ ૧.૨.૩॥
ૐ કમર્ક ર્વ્યપદેશાચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૪॥
ૐશ દિવશષેાત્ ૐ॥ ૧.૨.૫॥
ૐ તેશ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૬॥
ૐઅભર્કાૈક વાત્ તદ્વ્યપદેશાચ્ચ ને ત ચેન્ન િનચા ય વાદેવં

વ્યાેમવચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૭॥
ૐસભંાેગપ્રા પ્તિર ત ચેન્ન વૈશે યાત્ ૐ॥ ૧.૨.૮॥
ૐઅત્તા ચરાચરગ્રહણાત્ ૐ॥ ૧.૨.૯॥
ૐ પ્રકરણાચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૧૦॥
ૐ ગુહાં પ્રિવષ્ટાવાત્માનાૈ િહ તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૧.૨.૧૧॥
ૐ િવશષેણાચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૧૨॥
ૐઅ તર ઉપપત્તેઃ ૐ॥ ૧.૨.૧૩॥
ૐસ્થાનાિદવ્યપદેશાચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૧૪॥
ૐસખુિવ શષ્ટા ભધાનાદેવ ચ ૐ॥ ૧.૨.૧૫॥
ૐ શ્રુતાપેિનષ કગત્ય ભધાનાચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૧૬॥
ૐઅનવ સ્થતેરસભંવાચ્ચ નેતરઃ ૐ॥ ૧.૨.૧૭॥
ૐઅ તયાર્ યિધદૈવાિદષુ તદ્ધમર્વ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૧.૨.૧૮॥
ૐ ન ચ માત અતદ્ધમાર્ ભપાલાત્ ૐ॥ ૧.૨.૧૯॥
ૐશર રશ્ચાેભયેઽિપ િહ ભેદેનનૈમધીયતે ૐ॥ ૧.૨.૨૦॥
ૐઅદૃ ય વાિદગુણકાે ધમાક્તેઃ ૐ॥ ૧.૨.૨૧॥
ૐ િવશષેણભેદવ્યપદેશા યાં નેતરાૈ ૐ॥ ૧.૨.૨૨॥
ૐ પાપે યાસાચ્ચ ૐ॥ ૧.૨.૨૩॥
ૐ વૈશ્વાનરઃ સાધારણશ દિવશષેાત્ ૐ॥ ૧.૨.૨૪॥
ૐ મયર્માણમનુમાનં સ્યાિદ ત ૐ॥ ૧.૨.૨૫॥
ૐશ દાિદ યાેઽ તઃ પ્ર તષ્ઠાનાન્ને ત ચેન્ન તથા

brahma_suutra.pdf 3



બ્રહ્મસતૂ્રા ણ

(પાઠેભદ પ્ર તષ્ઠાનાચ્ચ ને ત ચેન્ન)
દષૃ્ટ પુદેશાદસભંવા પુ ષિવ મિપ ચનૈમધીયતે ૐ॥ ૧.૨.૨૬॥
ૐઅત અેવ ન દેવતા ભૂતં ચ ૐ॥ ૧.૨.૨૭॥
ૐસાક્ષાદ યિવરાેધં જૈ મિનઃ ૐ॥ ૧.૨.૨૮॥
ૐઅ ભવ્યક્તેિરત્યા મર યઃ ૐ॥ ૧.૨.૨૯॥
ૐઅનુ તેબાર્દિરઃ ૐ॥ ૧.૨.૩૦॥
ૐસ પત્તેિર ત જૈ મિનઃ તથા િહ દશર્ય ત ૐ॥ ૧.૨.૩૧॥
ૐઆમન ત ચનૈમ મન્ ૐ॥ ૧.૨.૩૨॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

પ્રથમા યાયસ્ય દ્વતીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐ દ્યુ વાદ્યાયતનં વશ દાત્ ૐ॥ ૧.૩.૧॥
ૐ મુક્તાપે યવ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૧.૩.૨॥
ૐ નાનુમાનમતચ્છ દાત્ ૐ॥ ૧.૩.૩॥
ૐ પ્રાણ ચ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૪॥
ૐભેદવ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૧.૩.૫॥
ૐ પ્રકરણાત્ ૐ॥ ૧.૩.૬॥
ૐ સ્થત્યદના યાં ચ ૐ॥ ૧.૩.૭॥
ૐભૂમા સ પ્રસાદાદ યપુદેશાત્ ૐ॥ ૧.૩.૮॥
ૐ ધમાપપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૯॥
ૐઅક્ષરમ બરા ત તેઃ ૐ॥ ૧.૩.૧૦॥
ૐસા ચ પ્રશાસનાત્ ૐ॥ ૧.૩.૧૧॥
ૐઅ યભાવવ્યા ત્તેશ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૧૨॥
ૐ ઈક્ષ તકમર્વ્યપદેશાત્ સઃ ૐ॥ ૧.૩.૧૩॥
ૐ દહર ઉત્તરે યઃ ૐ॥ ૧.૩.૧૪॥
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ૐ ગ તશ દા યાં તથા િહ દષંૃ્ટ લઙ્ગં ચ ૐ॥ ૧.૩.૧૫॥
ૐ તેશ્ચ મિહ ાેઽસ્યા મન્નપુલ ધેઃ ૐ॥ ૧.૩.૧૬॥
ૐ પ્ર સદ્ધશે્ચ ૐ॥ ૧.૩.૧૭॥
ૐ ઇતરપરામશાર્ત્ સ ઇ ત ચેન્નાસ ભવાત્ ૐ॥ ૧.૩.૧૮॥
ૐ ઉત્તરાચ્ચેદાિવભૂર્ત વ પ તુ ૐ॥ ૧.૩.૧૯॥
ૐઅ યાથર્શ્ચ પરામશર્ઃ ૐ॥ ૧.૩.૨૦॥
ૐઅ પશ્રુતેિર ત ચેત્તદુક્તમ્ ૐ॥ ૧.૩.૨૧॥
ૐઅનુકૃતે તસ્ય ચૐ॥ ૧.૩.૨૨॥
ૐઅિપ મયર્તે ૐ॥ ૧.૩.૨૩॥ પાઠભેદ અિપ ચ મયર્તે
ૐ શ દાદેવ પ્ર મતઃ ૐ॥ ૧.૩.૨૪॥
ૐ હૃદ્યપેક્ષયા તુ મનુ યાિધકાર વાત્ ૐ॥ ૧.૩.૨૫॥
ૐ તદુપયર્િપ બાદરાયણઃ સભંવાત્ ૐ॥ ૧.૩.૨૬॥
ૐ િવરાેધઃ કમર્ણી ત ચેન્નાનેકપ્ર તપત્તેદર્શર્નાત્ ૐ॥ ૧.૩.૨૭॥
ૐશ દ ઇ તચેન્નાતઃ પ્રભવા પ્રત્યક્ષાનુમાના યામ્ ૐ॥ ૧.૩.૨૮॥
ૐઅત અેવ ચ િનત્ય વમ્ ૐ॥ ૧.૩.૨૯॥
ૐસમાનનામ પ વાચ્ચા ત્તાવ યિવરાેધાે

દશર્ના તેશ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૩૦॥
ૐ મ વાિદ વસભંવાદનિધકારં જૈ મિનઃ ૐ॥ ૧.૩.૩૧॥
ૐજ્યાે ત ષ ભાવાચ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૩૨॥
ૐભાવં તુ બાદરાયણાેઽ ત િહ ૐ॥ ૧.૩.૩૩॥
ૐશગુસ્ય તદનાદરશ્રવણાત્તદાદ્રવણા સચૂ્યતે િહ ૐ॥ ૧.૩.૩૪॥
ૐક્ષિત્રય વાગતેશ્ચાેત્તરત્ર ચતૈ્રરથને લઙ્ગાત્ ૐ॥ ૧.૩.૩૫॥
ૐસસં્કારપરામશાર્ત્તદભાવા ભલાપાચ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૩૬॥
ૐ તદભાવિનધાર્રણે ચ પ્ર ત્તેઃ ૐ॥ ૧.૩.૩૭॥
ૐ શ્રવણા યયનાથર્પ્ર તષેધાત્ તેશ્ચ ૐ॥ ૧.૩.૩૮॥
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ૐ ક પનાત્ ૐ॥ ૧.૩.૩૯॥
ૐજ્યાે તદર્શર્નાત્ ૐ॥ ૧.૩.૪૦॥
ૐઆકાશાેઽથાર્ તર વાિદવ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૧.૩.૪૧॥
ૐસષુુ યુ ક્રા ત્યાેભદેન ૐ॥ ૧.૩.૪૨॥
ૐ પત્યાિદશ દે યઃ ૐ॥ ૧.૩.૪૩॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

પ્રથમા યાયસ્ય તીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐઆનુમાિનકમ યેકેષા મ ત ચેન્ન શર ર પકિવ ય તગ્ હીતેદર્શર્ય ત
ચ ૐ॥ ૧.૪.૧॥
ૐસૂ મં તુ તદહર્ વાત્ ૐ॥ ૧.૪.૨॥
ૐ તદધીન વાદથર્વત્ ૐ॥ ૧.૪.૩॥
ૐજ્ઞેય વાવચનાચ્ચ ૐ॥ ૧.૪.૪॥
ૐ વદતી ત ચેન્ન પ્રાજ્ઞાે િહ ૐ॥ ૧.૪.૫॥

પાઠભેદ 1.4.5 and 6 combined

ૐ પ્રકરણાત્ ૐ॥ ૧.૪.૬॥
ૐ ત્રયાણામવે ચવૈમપુ યાસઃ પ્રશ્નશ્ચ ૐ॥ ૧.૪.૭॥
ૐ મહદ્વચ્ચ ૐ॥ ૧.૪.૮॥
ૐ ચમસવદિવશષેાત્ ૐ॥ ૧.૪.૯॥
ૐજ્યાે ત પક્રમા તુ તથા હ્યધીયત અેકે ૐ॥ ૧.૪.૧૦॥ (જ્યાે ત પક્રમાત્તુ)

ૐ ક પનાપેદેશાચ્ચ મ વાિદવદિવરાેધઃ ૐ॥ ૧.૪.૧૧॥
ૐ ન સઙ્ખ્યાપેસઙ્ગ્રહાદિપ નાનાભાવાદ તરેકાચ્ચ ૐ॥ ૧.૪.૧૨॥
ૐ પ્રાણાદયાે વાક્યશષેાત્ ૐ॥ ૧.૪.૧૩॥
ૐજ્યાે તષૈકેષામસત્યન્ને ૐ॥ ૧.૪.૧૪॥
ૐ કારણ વને ચાકાશાિદષુ યથાવ્યપિદષ્ટાેક્તેઃ ૐ॥ ૧.૪.૧૫॥
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ૐ સમાકષાર્ત્ ૐ॥ ૧.૪.૧૬॥
ૐજગદ્વા ચ વાત્ ૐ॥ ૧.૪.૧૭॥
ૐ વમખુ્યપ્રાણ લઙ્ગાન્ને ત ચેત્ તદ્વ્યાખ્યાતમ્ ૐ॥ ૧.૪.૧૮॥ ( વમખુ્યપ્રાણ લઙ્ગાિદ ત)

ૐઅ યાથ તુ જૈ મિનઃ પ્રશ્નવ્યાખ્યાના યામિપ ચવૈમેકે ૐ॥ ૧.૪.૧૯॥
ૐ વાક્યા વયાત્ ૐ॥ ૧.૪.૨૦॥
ૐ પ્ર તજ્ઞા સદ્ધે લઙ્ગમા મર યઃ ૐ॥ ૧.૪.૨૧॥
ૐ ઉ ક્ર મ યત અેવં ભાવાિદત્યાૈડુલાે મઃ ૐ॥ ૧.૪.૨૨॥
ૐઅવ સ્થતેિર ત કાશકૃ નઃ ૐ॥ ૧.૪.૨૩॥
ૐ પ્રકૃ તશ્ચ પ્ર તજ્ઞાદષૃ્ટા તાનપુરાેધાત્ ૐ॥ ૧.૪.૨૪॥
ૐઅ ભ યાપેદેશાચ્ચ ૐ॥ ૧.૪.૨૫॥
ૐસાક્ષાચ્ચાેભયા ાનાત્ ૐ॥ ૧.૪.૨૬॥
ૐઆત્મકૃતેઃ પિરણામાત્ ૐ॥ ૧.૪.૨૭॥
ૐ યાેિનશ્ચ િહ ગીયતે ૐ॥ ૧.૪.૨૮॥
ૐઅેતને સવવ્યાખ્યાતાવ્યાખ્યાતાઃ ૐ॥ ૧.૪.૨૯॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ
પ્રથમા યાયસ્ય ચતુથર્ઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
॥ ઇ ત પ્રથમાેઽ યાયઃ॥

॥ અથ દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
ૐ ત્યનવકાશદાષેપ્રસઙ્ગ ઇ ત

ચેન્ના ય ત્યનવકાશદાષેપ્રસઙ્ગાત્ ૐ॥ ૨.૧.૧॥
ૐ ઇતરેષાં ચાનપુલ ધેઃ ૐ॥ ૨.૧.૨॥
ૐઅેતને યાેગઃ પ્રત્યુક્તઃ ૐ॥ ૨.૧.૩॥
ૐ ન િવલક્ષણ વાદસ્ય તથા વં ચ શ દાત્ ૐ॥ ૨.૧.૪॥
ૐ દૃ યતે તુ ૐ॥ ૨.૧.૫॥
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ૐઅ ભમાિનવ્યપદેશ તુ િવશષેાનુગ ત યામ્ ૐ॥ ૨.૧.૬॥
ૐ દૃ યતે ચ ૐ॥ ૨.૧.૭॥ પાઠભેદ દૃ યતે તુ
ૐ અસિદ ત ચેન્ન પ્ર તષેધમાત્ર વાત્ ૐ॥ ૨.૧.૮॥
ૐઅપીતાૈ તદ્વ પ્રસઙ્ગાદસમ જસમ્ ૐ॥ ૨.૧.૯॥
ૐ ન તુ દષૃ્ટા તભાવાત્ ૐ॥ ૨.૧.૧૦॥
ૐ વપક્ષદાષેાચ્ચ ૐ॥ ૨.૧.૧૧॥
ૐ તકાર્પ્ર તષ્ઠાનાદિપ અ યથાનુમેય મ ત

ચેદેવમ યિનમાક્ષપ્રસઙ્ગઃ ૐ॥ ૨.૧.૧૨॥
ૐઅેતને શષ્ટાપિરગ્રહાઽિપ વ્યાખ્યાતાઃ ૐ॥ ૨.૧.૧૩॥
ૐભાેક્ત્રાપત્તેરિવભાગશ્ચે સ્યા લાેકવત્ ૐ॥ ૨.૧.૧૪॥
ૐ તદન ય વમાર ભણશ દાિદ યઃ ૐ॥ ૨.૧.૧૫॥
ૐભાવે ચાપેલ ધેઃ ૐ॥ ૨.૧.૧૬॥
ૐસ વાચ્ચાવરસ્યૐ॥ ૨.૧.૧૭॥
ૐઅસદ્વ્યપદેશાન્ને ત ચેન્ન ધમાર્ તરેણ વાક્યશષેાત્ ૐ॥ ૨.૧.૧૮॥
ૐ યુક્તેઃ શ દા તરાચ્ચ ૐ॥ ૨.૧.૧૯॥
ૐ પટવચ્ચ ૐ॥ ૨.૧.૨૦॥
ૐ યથા પ્રાણાિદઃ ૐ॥ ૨.૧.૨૧॥
ૐ ઇતરવ્યપદેશા દ્ધતાકરણાિદદાષેપ્રસ ક્તઃ ૐ॥ ૨.૧.૨૨॥
ૐઅિધકં તુ ભેદિનદશાત્ ૐ॥ ૨.૧.૨૩॥
ૐઅ માિદવચ્ચ તદનપુપ ત્તઃ ૐ॥ ૨.૧.૨૪॥
ૐ ઉપસહંારદશર્નાન્ને ત ચેન્ન ક્ષીરવ દ્ધ ૐ॥ ૨.૧.૨૫॥
ૐ દેવાિદવદિપ લાેકે ૐ॥ ૨.૧.૨૬॥
ૐ કૃ નપ્રસ ક્તિનરવયવ વશ દકાપેાે વા ૐ॥ ૨.૧.૨૭॥
ૐ શ્રુતે તુ શ દમૂલ વાત્ ૐ॥ ૨.૧.૨૮॥
ૐઆત્મિન ચવૈં િવ ચત્રાશ્ચ િહ ૐ॥ ૨.૧.૨૯॥
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ૐ વપક્ષદાષેાચ્ચ ૐ॥ ૨.૧.૩૦॥
ૐસવાપેતા ચ તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૨.૧.૩૧॥
ૐ િવકરણ વાન્ને તચેત્તદુક્તમ્ ૐ॥ ૨.૧.૩૨॥
ૐ ન પ્રયાજેન વાત્ ૐ॥ ૨.૧.૩૩॥
ૐ લાેકવત્તુ લીલાકૈવલ્યમ્ ૐ॥ ૨.૧.૩૪॥
ૐ વૈ ય યનૈઘ્ ર્ યે ન સાપેક્ષ વાત્તથા િહ દશર્ય ત ૐ॥ ૨.૧.૩૫॥
ૐ કમાર્િવભાગાિદ ત ચેન્નાનાિદ વાત્ ૐ॥ ૨.૧.૩૬॥
ૐ ઉપપદ્યતે ચા યપુલ યતે ચ ૐ॥ ૨.૧.૩૭॥
ૐસવર્ધમાપપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૧.૩૮॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

દ્વતીયા યાયસ્ય પ્રથમઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐ રચનાનપુપત્તેશ્ચ નાનુમાનમ્ ૐ॥ ૨.૨.૧॥
ૐ પ્ર ત્તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૨॥
ૐ પયાેઽ બુવચ્ચેત્તત્રાિપ ૐ॥ ૨.૨.૩॥
ૐવ્ય તરેકાનવ સ્થતેશ્ચાનપેક્ષ વાત્ ૐ॥ ૨.૨.૪॥
ૐઅ યત્રાભાવાચ્ચ ન ણાિદવત્ ૐ॥ ૨.૨.૫॥
ૐઅ યપુગમેઽ યથાર્ભાવાત્ ૐ॥ ૨.૨.૬॥
ૐ પુ ષા મવિદ તચેત્તથાિપ ૐ॥ ૨.૨.૭॥
ૐઅઙ્ ગ વાનપુપત્તેઃ ૐ॥ ૨.૨.૮॥
ૐઅ યથાનુ મતાૈ ચ જ્ઞશ ક્તિવયાેગાત્ ૐ॥ ૨.૨.૯॥
ૐ િવપ્ર તષેધાચ્ચાસમ જસમ્ ૐ॥ ૨.૨.૧૦॥
ૐ મહદ્દ ઘર્વદ્ધા હ્ર વપિરમ ડલા યામ્ ૐ॥ ૨.૨.૧૧॥
ૐ ઉભયથાિપ ન કમાર્ત તદભાવઃ ૐ॥ ૨.૨.૧૨॥
ૐસમવાયા યપુગમાચ્ચ સા યાદનવ સ્થતેઃ ૐ॥ ૨.૨.૧૩॥
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ૐ િનત્યમવે ચ ભાવાત્ ૐ॥ ૨.૨.૧૪॥
ૐ પાિદમ વાચ્ચ િવપયર્યાે દશર્નાત્ ૐ॥ ૨.૨.૧૫॥
ૐ ઉભયથા ચ દાષેાત્ ૐ॥ ૨.૨.૧૬॥
ૐઅપિરગ્રહાચ્ચાત્ય તમનપેક્ષા ૐ॥ ૨.૨.૧૭॥
ૐસમુદાયાેભયહેતુકેઽિપ તદપ્રા પ્તઃ ૐ॥ ૨.૨.૧૮॥
ૐ ઇતરેતરપ્રત્યય વાિદ ત ચેન્નાૈ પ ત્તમાત્રિન મત્ત વાત્ ૐ॥ ૨.૨.૧૯॥
ૐ ઉત્તરાે પાદે ચ પવૂર્િનરાેધાત્ ૐ॥ ૨.૨.૨૦॥
ૐઅસ ત પ્ર તજ્ઞાપેરાેધાે યાૈગપદ્યમ યથા ૐ॥ ૨.૨.૨૧॥
ૐ પ્ર તસઙ્ખ્યાપ્ર તસઙ્ખ્યાિનરાેધાપ્રા પ્તઃ અિવચ્છેદાત્ ૐ॥ ૨.૨.૨૨॥
ૐ ઉભયથા ચ દાષેાત્ ૐ॥ ૨.૨.૨૩॥
ૐઆકાશે ચાિવશષેાત્ ૐ॥ ૨.૨.૨૪॥
ૐઅનુ તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૨૫॥
ૐ નાસતાેઽદષૃ્ટ વાત્ ૐ॥ ૨.૨.૨૬॥
ૐ ઉદાસીનાનામિપ ચવૈં સ દ્ધઃ ૐ॥ ૨.૨.૨૭॥
ૐ નાભાવ ઉપલ ધેઃ ૐ॥ ૨.૨.૨૮॥
ૐ વૈધ યાર્ચ્ચ ન વ ાિદવત્ ૐ॥ ૨.૨.૨૯॥
ૐ ન ભાવાેઽનપુલ ધેઃ ૐ॥ ૨.૨.૩૦॥
ૐક્ષ ણક વાચ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૩૧॥
ૐસવર્થાનપુપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૩૨॥
ૐ નૈક મન્નસ ભવાત્ ૐ॥ ૨.૨.૩૩॥
ૐઅેવં ચાત્માકા યર્મ્ ૐ॥ ૨.૨.૩૪॥
ૐ ન ચ પયાર્યાદ યિવરાેધઃ િવકારાિદ યઃ ૐ॥ ૨.૨.૩૫॥
ૐઅ ત્યાવ સ્થતેશ્ચાેભયિનત્ય વાદિવશષેત્ ૐ॥ ૨.૨.૩૬॥
ૐ પત્યુરસામ જસ્યાત્ ૐ॥ ૨.૨.૩૭॥
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ૐ સબં ધાનપુપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૩૮॥
ૐઅિધષ્ઠાનાનપુપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૩૯॥
ૐ કરણવચ્ચેન્ન ભાેગાિદ યઃ ૐ॥ ૨.૨.૪૦॥
ૐઅ તવ વમસવર્જ્ઞતા વા ૐ॥ ૨.૨.૪૧॥
ૐ ઉ પત્ત્યસ ભવાત્ ૐ॥ ૨.૨.૪૨॥
ૐ ન ચ કતુર્ઃ કરણમ્ ૐ॥ ૨.૨.૪૩॥
ૐ િવજ્ઞાનાિદભાવે વા તદપ્ર તષેધઃ ૐ॥ ૨.૨.૪૪॥
ૐ િવપ્ર તષેધાચ્ચ ૐ॥ ૨.૨.૪૫॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

દ્વતીયા યાયસ્ય દ્વતીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐ ન િવયદશ્રુતેઃ ૐ॥ ૨.૩.૧॥
ૐઅ ત તુ ૐ॥ ૨.૩.૨॥
ૐ ગાૈ યસ ભવાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩॥
ૐશ દાચ્ચ ૐ॥ ૨.૩.૪॥
ૐસ્યાચ્ચૈકસ્ય બ્રહ્મશ દવત્ ૐ॥ ૨.૩.૫॥
ૐ પ્ર તજ્ઞાહાિનરવ્ય તરેકાચ્છ દે યઃ ૐ॥ ૨.૩.૬॥
ૐ યાવ દ્વકારં તુ િવભાગાે લાેકવત્ ૐ॥ ૨.૩.૭॥
ૐઅેતને માતિરશ્વા વ્યાખ્યાતઃ ૐ॥ ૨.૩.૮॥
ૐઅસ ભવ તુ સતાેઽનપુપત્તેઃ ૐ॥ ૨.૩.૯॥
ૐ તે ેઽત તથા હ્યાહ ૐ॥ ૨.૩.૧૦॥
ૐઆપઃ ૐ॥ ૨.૩.૧૧॥
ૐ થવ્યિધકાર પશ દા તરાિદ યઃ ૐ॥ ૨.૩.૧૨॥
ૐ તદ ભ યાનાદેવ તુ ત લઙ્ગાત્ સઃ ૐ॥ ૨.૩.૧૩॥
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ૐ િવપયર્યેણ તુ ક્રમાેઽત ઉપપદ્યતે ચ ૐ॥ ૨.૩.૧૪॥
ૐઅ તરા િવજ્ઞાનમનસી ક્રમેણ ત લઙ્ગાિદ ત
ચેન્નાિવશષેાત્ ૐ॥ ૨.૩.૧૫॥
ૐ ચરાચરવ્યપાશ્રય તુ સ્યાત્ તદ્વ્યપદેશાે ભાક્તઃ
તદ્ભાવભાિવ વાત્ ૐ॥ ૨.૩.૧૬॥

ૐ નાત્મા અશ્રુતેિનત્ય વાચ્ચ તા યઃ ૐ॥ ૨.૩.૧૭॥
ૐજ્ઞાેઽત અેવ ૐ॥ ૨.૩.૧૮॥
ૐ યુક્તેશ્ચ ૐ॥ ૨.૩.૧૯॥
ૐ ઉ ક્રા તગત્યાગતીનામ્ ૐ॥ ૨.૩.૨૦॥
ૐ વાત્મના ચાેત્તરયાેઃ ૐ॥ ૨.૩.૨૧॥
ૐ ના રતત્ શ્રુતેિર ત ચેન્ન ઇતરાિધકારાત્ ૐ॥ ૨.૩.૨૨॥
ૐ વશ દાને્માના યાં ચ ૐ॥ ૨.૩.૨૩॥
ૐઅિવરાેધશ્ચ દનવત્ ૐ॥ ૨.૩.૨૪॥
ૐઅવ સ્થ તવૈશે યાિદ ત ચેન્ના યપુગમાદૃ્ધ દ્ધ િહ ૐ॥ ૨.૩.૨૫॥
ૐ ગુણાદ્વાઽઽલાેકવત્ ૐ॥ ૨.૩.૨૬॥
ૐવ્ય તરેકાે ગ ધવત્ તથા ચ દશર્ય ત ૐ॥ ૨.૩.૨૭॥
ૐ થગપુદેશાત્ ૐ॥ ૨.૩.૨૮॥
ૐ તદુ્ગણસાર વાત્તુ તદ્વ્યપદેશઃ પ્રાજ્ઞવત્ ૐ॥ ૨.૩.૨૯॥
ૐ યાવદાત્મભાિવ વાચ્ચ ન દાષે તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩૦॥
ૐ પું વાિદવ વસ્ય સતાેઽ ભવ્ય ક્તયાેગાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩૧॥
ૐ િનત્યાપેલ યનપુલ ધપ્રસઙ્ગાેઽ યતરિનયમાે
વાઽ યથા ૐ॥ ૨.૩.૩૨॥
ૐ કતાર્ શાસ્ત્રાથર્વ વાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩૩॥
ૐ િવહારાપેદેશાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩૪॥
ૐ ઉપાદાનાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩૫॥
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ૐવ્યપદેશાચ્ચ િક્રયાયાં ન ચેિન્નદશિવપયર્યઃ ૐ॥ ૨.૩.૩૬॥
ૐ ઉપલ ધવદિનયમઃ ૐ॥ ૨.૩.૩૭॥
ૐશક્તિવપયર્યાત્ ૐ॥ ૨.૩.૩૮॥
ૐસમા યભાવાછ ૐ॥ ૨.૩.૩૯॥
ૐ યથા ચ તક્ષાેભયથા ૐ॥ ૨.૩.૪૦॥
ૐ પરાત્તુ તચ્છતેઃ ૐ॥ ૨.૩.૪૧॥
ૐ કૃતપ્રયત્નાપેેક્ષ તુ િવિહતપ્ર ત ષદ્ધાવૈય યાર્િદ યઃ ૐ॥ ૨.૩.૪૨॥
ૐઅંશાે નાનાવ્યપદેશાદ યથા ચાિપ
દાશિકતવાિદ વમધીયત અેકે ૐ॥ ૨.૩.૪૩॥
ૐ મ ત્રવણાર્ત્ ૐ॥ ૨.૩.૪૪॥
ૐઅિપ મયર્તે ૐ॥ ૨.૩.૪૫॥ પાઠભેદ અિપ ચ મયર્તે
ૐ પ્રકાશાિદવન્નવૈં પરઃ ૐ॥ ૨.૩.૪૬॥
ૐ મર ત ચ ૐ॥ ૨.૩.૪૭॥
ૐઅનુજ્ઞાપિરહારાૈ દેહસ બ ધા જ્યાે તરાિદવત્ ૐ॥ ૨.૩.૪૮॥
ૐઅસ તતેશ્ચાવ્ય તકરઃ ૐ॥ ૨.૩.૪૯॥
ૐઆભાસ અેવ ચ ૐ॥ ૨.૩.૫૦॥
ૐઅદષૃ્ટાિનયમાત્ ૐ॥ ૨.૩.૫૧॥
ૐઅ ભસ યાિદ વિપ ચવૈમ્ ૐ॥ ૨.૩.૫૨॥
ૐ પ્રદેશાિદ ત ચેન્ના તભાર્વાત્ ૐ॥ ૨.૩.૫૩॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

દ્વતીયા યાયસ્ય તીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐ તથા પ્રાણાઃ ૐ॥ ૨.૪.૧॥
ૐ ગાૈ યસ ભવાત્ ૐ॥ ૨.૪.૨॥
ૐ પ્ર તજ્ઞાનપુરાેધાચ્ચ ૐ॥ ૨.૪.૩॥ પાઠભેદ sUtra absent
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ૐ ત પ્રાક્શ્રુતેશ્ચ ૐ॥ ૨.૪.૪॥
ૐ ત પૂવર્ક વાદ્વાચઃ ૐ॥ ૨.૪.૫॥
ૐસપ્ત ગતેિવશે ષત વાચ્ચ ૐ॥ ૨.૪.૬॥
ૐ હ તાદય તુ સ્થતેઽતાે નવૈમ્ ૐ॥ ૨.૪.૭॥
ૐઅણવશ્ચૐ॥ ૨.૪.૮॥
ૐ શ્રેષ્ઠશ્ચ ૐ॥ ૨.૪.૯॥
ૐ ન વાયુિક્રયે થગપુદેશાત્ ૐ॥ ૨.૪.૧૦॥
ૐ ચ રાિદવત્તુ ત સહ શષ્ટ ાિદ યઃ ૐ॥ ૨.૪.૧૧॥
ૐઅકરણ વાચ્ચ ન દાષે તથા િહ દશર્ય ત ૐ॥ ૨.૪.૧૨॥
ૐ પ ચ ત્તમર્નાવેદ્વ્યપિદ યતે ૐ॥ ૨.૪.૧૩॥
ૐઅ શ્ચૐ॥ ૨.૪.૧૪॥
ૐજ્યાે તરાદ્યિધષ્ઠાનં તુ તદામનનાત્ ૐ॥ ૨.૪.૧૫॥
ૐ પ્રાણવતા શ દાત્ ૐ॥ ૨.૪.૧૬॥
ૐ તસ્ય ચ િનતય વાત્ ૐ॥ ૨.૪.૧૭॥
ૐ ત ઇ દ્રયા ણ તદ્વ્યપદેશાદ યત્ર શ્રેષ્ઠાત્ ૐ॥ ૨.૪.૧૮॥
ૐભેદશ્રુતેઃ ૐ॥ ૨.૪.૧૯॥
ૐ વૈલક્ષ યાચ્ચ ૐ॥ ૨.૪.૨૦॥
ૐસજં્ઞામૂ તક્ પ્ત તુ િત્ર કુવર્ત ઉપદેશાત્ ૐ॥ ૨.૪.૨૧॥
ૐ માંસાિદ ભાૈમં યથાશ દ મતરયાેશ્ચ ૐ॥ ૨.૪.૨૨॥
ૐ વૈશે યાત્તુ તદ્વાદ તદ્વાદઃ ૐ॥ ૨.૪.૨૩॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ
દ્વતીયા યાયસ્ય ચતુથર્ઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
॥ ઇ ત દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥
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॥ અથ તીયાેઽ યાયઃ॥
ૐ તદ તરપ્ર તપત્તાૈ રંહ ત સ પિર વક્તઃ
પ્રશ્નિન પણા યામ્ ૐ॥ ૩.૧.૧॥
ૐ યાત્મક વાત્તુ ભૂય વાત્ ૐ॥ ૩.૧.૨॥
ૐ પ્રાણગતેશ્ચ ૐ॥ ૩.૧.૩॥
ૐઅગ્ યાિદગ તશ્રુતેિર ત ચેન્ન ભાક્ત વાત્ ૐ॥ ૩.૧.૪॥
ૐ પ્રથમેઽશ્રવણાિદ ત ચેન્ન તા અેવ હ્યપુપત્તેઃ ૐ॥ ૩.૧.૫॥
ૐઅશ્રુત વાિદ ત ચેન્નેષ્ટાિદકાિરણાં પ્રતીતેઃ ૐ॥ ૩.૧.૬॥
ૐભાક્તં વાઽનાત્મિવ વાત્ તથા િહ દશર્ય ત ૐ॥ ૩.૧.૭॥
ૐ કૃતાત્યયેઽનુશયવાન્ દષૃ્ટ ત યામ્ ૐ॥ ૩.૧.૮॥

પાઠભેદ 3.1.8 and 9 combined

ૐ યથેતમનવંે ચ ૐ॥ ૩.૧.૯॥
ૐ ચરણાિદ ત ચેન્નાપેલક્ષણાથ ત કા ણાર્જિનઃ ૐ॥ ૩.૧.૧૦॥
ૐઆનથર્ક્ય મ ત ચેન્ન તદપેક્ષ વાત્ ૐ॥ ૩.૧.૧૧॥
ૐસકૃુતદુ કૃતે અેવે ત તુ બાદિરઃ ૐ॥ ૩.૧.૧૨॥
ૐઅિનષ્ટાિદકાિરણામિપ ચ શ્રુતમ્ ૐ॥ ૩.૧.૧૩॥
ૐસયંમને વનુભૂયેતરેષામારાેહાવરાેહાૈ
તદ્ગ તદશર્નાત્ ૐ॥ ૩.૧.૧૪॥
ૐ મર ત ચ ૐ॥ ૩.૧.૧૫॥
ૐઅિપ સપ્ત ૐ॥ ૩.૧.૧૬॥
ૐ તત્રાિપ ચ તદ્વ્યાપારાદિવરાેધઃ ૐ॥ ૩.૧.૧૭॥
ૐ િવદ્યાકમર્ણાેિર ત તુ પ્રકૃત વાત્ ૐ॥ ૩.૧.૧૮॥
ૐ ન તીયે તથાપેલ ધેઃ ૐ॥ ૩.૧.૧૯॥
ૐ મયર્તેઽિપ ચ લાેકે ૐ॥ ૩.૧.૨૦॥
ૐ દશર્નાચ્ચ ૐ॥ ૩.૧.૨૧॥
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ૐ તીયે શ દાવરાેધઃ સશંાેકજસ્યૐ॥ ૩.૧.૨૨॥
ૐ મરણાચ્ચ ૐ॥ ૩.૧.૨૩॥
ૐ ત વાભાવ્યાપ ત્ત પપત્તેઃ ૐ॥ ૩.૧.૨૪॥
ૐ ના ત ચરેણ િવશષેાત્ ૐ॥ ૩.૧.૨૫॥
ૐઅ યાિધ ષ્ઠતે પવૂર્વદ ભલાપાત્ ૐ॥ ૩.૧.૨૬॥
ૐઅશદુ્ધ મ ત ચેન્ન શ દાત્ ૐ॥ ૩.૧.૨૭॥
ૐ રેતઃ સગ્યાેગાેઽથ ૐ॥ ૩.૧.૨૮॥
ૐ યાનેેઃ શર રમ્ ૐ॥ ૩.૧.૨૯॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

તીયા યાયસ્ય પ્રથમઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐસ યે ષ્ટરાહ િહ ૐ॥ ૩.૨.૧॥
ૐ િનમાર્તારં ચૈકે પતુ્રાદયશ્ચ ૐ॥ ૩.૨.૨॥
ૐ માયામાતં્ર તુ કા યનાન ભવ્યક્ત વ પ વાત્ ૐ॥ ૩.૨.૩॥
ૐસચૂકશ્ચ િહ શ્રુતેઃ આચક્ષતે ચ ત દ્વદઃ ૐ॥ ૩.૨.૪॥
ૐ પરા ભ યાનાત્તુ તરાેિહતં તતાે હ્યસ્ય બ ધિવપયર્યાૈ ૐ॥ ૩.૨.૫॥
ૐ દેહયાેગાદ્વાસાેઽિપ ૐ॥ ૩.૨.૬॥
ૐ તદભાવાે નાડીષુ તચ્છતેઃ આત્મિન ચ ૐ॥ ૩.૨.૭॥
ૐઅતઃ પ્રબાેધાેઽ માત્ ૐ॥ ૩.૨.૮॥
ૐસઅેવ તુ કમાર્નુ તશ દિવિધ યઃ ૐ॥ ૩.૨.૯॥
ૐ મુગ્ધેઽથર્સ પ ત્તપર્િરશષેાત્ ૐ॥ ૩.૨.૧૦॥
ૐ નસ્થાનતાેઽિપ પરસ્યાેભય લઙ્ગં સવર્ત્ર િહ ૐ॥ ૩.૨.૧૧॥
ૐ ન ભેદાિદ ત ચેન્ન પ્રત્યેકમતદ્વચનાત્ ૐ॥ ૩.૨.૧૨॥
ૐઅિપ ચવૈમેકે ૐ॥ ૩.૨.૧૩॥
ૐઅ પવદેવ િહ ત પ્રધાન વાત્ ૐ॥ ૩.૨.૧૪॥
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ૐ પ્રકાશવચ્ચાવૈય યર્મ્ ૐ॥ ૩.૨.૧૫॥
ૐઆહ ચ તન્માત્રમ્ ૐ॥ ૩.૨.૧૬॥
ૐ દશર્ય ત ચાથાેઽિપ મયર્તે ૐ॥ ૩.૨.૧૭॥
ૐઅત અેવ ચાપેમા સયૂર્કાિદવત્ ૐ॥ ૩.૨.૧૮॥
ૐઅ બુવદગ્રહણાત્તુ ન તથા વમ્ ૐ॥ ૩.૨.૧૯॥
ૐ દ્ધહ્ર ાસભા વમ તભાર્વાત્
ઉભયસામ જસ્યાદેવમ્ ૐ॥ ૩.૨.૨૦॥
ૐ દશર્નાચ્ચ ૐ॥ ૩.૨.૨૧॥
ૐ પ્રકૃતૈતાવ વં િહ પ્ર તષેધ ત તતાે બ્રવી ત
ચ ભૂયઃ ૐ॥ ૩.૨.૨૨॥
ૐ તદવ્યક્તમાહ િહ ૐ॥ ૩.૨.૨૩॥
ૐઅિપ સરંાધને પ્રત્યક્ષાનુમાના યામ્ ૐ॥ ૩.૨.૨૪॥
ૐ પ્રકાશવચ્ચાવૈશે યં ૐ॥ ૩.૨.૨૫॥

પાઠભેદ 3.2.25 and 26 combined

ૐ પ્રકાશશ્ચ કમર્ ય યાસાત્ ૐ॥ ૩.૨.૨૬॥
ૐઅતાેઽન તને તથા િહ લઙ્ગમ્ ૐ॥ ૩.૨.૨૭॥
ૐ ઉભયવ્યપદેશાત્તુ અિહકુ ડલવત્ ૐ॥ ૩.૨.૨૮॥
ૐ પ્રકાશાશ્રયવદ્વા તજે વાત્ ૐ॥ ૩.૨.૨૯॥
ૐ પવૂર્વદ્વા ૐ॥ ૩.૨.૩૦॥
ૐ પ્ર તષેધાચ્ચ ૐ॥ ૩.૨.૩૧॥
ૐ પરમત સતેનૂ્માનસબં ધભેદવ્યપદેશે યઃ ૐ॥ ૩.૨.૩૨॥
ૐ દશર્નાત્ ૐ॥ ૩.૨.૩૩॥
ૐ બુદ્ યથર્ઃ પાદવત્ ૐ॥ ૩.૨.૩૪॥
ૐસ્થાનિવશષેા પ્રકાશાિદવત્ ૐ॥ ૩.૨.૩૫॥
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ૐ ઉપપત્તેશ્ચ ૐ॥ ૩.૨.૩૬॥
ૐ તથાઽ યપ્ર તષેધાત્ ૐ॥ ૩.૨.૩૭॥
ૐઅનને સવર્ગત વમાયામયશ દાિદ યઃ ૐ॥ ૩.૨.૩૮॥
ૐ ફલમત ઉપપત્તેઃ ૐ॥ ૩.૨.૩૯॥
ૐ શ્રુત વાચ્ચ ૐ॥ ૩.૨.૪૦॥
ૐ ધમ જૈ મિનઃ અત અેવ ૐ॥ ૩.૨.૪૧॥
ૐ પવૂ તુ બાદરાયણાે હેતવુ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૩.૨.૪૨॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

તીયા યાયસ્ય દ્વતીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐસવર્વેદા તપ્રત્યયં ચાેદનાદ્યિવશષેાત્ ૐ॥ ૩.૩.૧॥
ૐભેદાન્ને ત ચેદેકસ્યામિપ ૐ॥ ૩.૩.૨॥
ૐ વા યાયસ્ય તથા વને િહ સમાચારેઽિધકારાચ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૩॥

પાઠભેદ + સમાચારેઽિધકારાચ્ચ સવવચ્ચ તિન્નયમઃ
ૐ સ લલવચ્ચ તિન્નયમઃ ૐ॥ ૩.૩.૪॥
ૐ દશર્ય ત ચ ૐ॥ ૩.૩.૫॥
ૐ ઉપસહંારાેઽથાર્ભેદા દ્વિધશષેવ સમાને ચ ૐ॥ ૩.૩.૬॥
ૐઅ યથા વં ચ શ દાિદ ત ચેન્નાિવશષેાત્ ૐ॥ ૩.૩.૭॥
ૐ ન વા પ્રકરણભેદા પરાવેર ય વાિદવત્ ૐ॥ ૩.૩.૮॥
ૐસજં્ઞાતશ્ચેત્તદુક્તમ ત તુ તદિપ ૐ॥ ૩.૩.૯॥
ૐ પ્રાપ્તેશ્ચ સમ જસમ્ ૐ॥ ૩.૩.૧૦॥
ૐસવાર્ભેદાદ યત્રેમે ૐ॥ ૩.૩.૧૧॥
ૐઆન દાદયઃ પ્રધાનસ્યૐ॥ ૩.૩.૧૨॥
ૐ પ્રય શર વાદ્યપ્રા પ્ત પચયાપચયાૈ િહ ભેદે ૐ॥ ૩.૩.૧૩॥
ૐ ઇતરે વથર્સામા યાત્ ૐ॥ ૩.૩.૧૪॥
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ૐઆ યાનાય પ્રયાજેનાભાવાત્ ૐ॥ ૩.૩.૧૫॥
ૐઆત્મશ દાચ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૧૬॥
ૐઆત્મગ્ હી તિરતરવદુત્તરાત્ ૐ॥ ૩.૩.૧૭॥
ૐઅ વયાિદ ત ચે સ્યાદવધારણાત્ ૐ॥ ૩.૩.૧૮॥
ૐ કાયાર્ખ્યાનાદપવૂર્મ્ ૐ॥ ૩.૩.૧૯॥
ૐસમાન અેવ ચાભેદાત્ ૐ॥ ૩.૩.૨૦॥
ૐસબં ધાદેવમ યત્રાિપ ૐ॥ ૩.૩.૨૧॥
ૐ ન વા િવશષેાત્ ૐ॥ ૩.૩.૨૨॥
ૐ દશર્ય ત ચ ૐ॥ ૩.૩.૨૩॥
ૐસ તદ્યવુ્યા યિપ ચાતઃ ૐ॥ ૩.૩.૨૪॥
ૐ પુ ષિવદ્યાયા મવ ચેતરેષામના ાનાત્ ૐ॥ ૩.૩.૨૫॥
ૐ વેધાદ્યથર્ભેદાત્ ૐ॥ ૩.૩.૨૬॥
ૐ હાનાૈ તપૂાયનશ દશષેાત્ કુશાચ્છ દ તુત્યુપગાનવત્
તદુક્તમ્ ૐ॥ ૩.૩.૨૭॥
ૐસા પરાયે તતર્વ્યાભાવાત્ તથા હ્ય યે ૐ॥ ૩.૩.૨૮॥
ૐછ દત ઉભયાિવરાેધાત્ ૐ॥ ૩.૩.૨૯॥
ૐ ગતેરથર્વ વમુભયથાઽ યથા િહ િવરાેધઃ ૐ॥ ૩.૩.૩૦॥
ૐ ઉપપન્ન ત લક્ષણાથાપલ ધેઃ લાેકવત્ ૐ॥ ૩.૩.૩૧॥
ૐઅિનયમઃ સવષામિવરાેધ શ દાનુમાના યામ્ ૐ॥ ૩.૩.૩૨॥
ૐ યાવદિધકારમવ સ્થ તરાિધકાિરકાણામ્ ૐ॥ ૩.૩.૩૩॥
ૐઅક્ષરિધયાં વિવરાેધઃ
સામા યતદ્ભાવા યામાપૈસદવત્તદુક્તમ્ ૐ॥ ૩.૩.૩૪॥
ૐ ઇયદામનનાત્ ૐ॥ ૩.૩.૩૫॥
ૐઅ તરા ભૂતગ્રામવિદ ત ચેત્ તદુક્તમ્ ૐ॥ ૩.૩.૩૬॥
ૐઅ યથા ભેદાનપુપ ત્તિર તચેન્નાપેદેશવત્ ૐ॥ ૩.૩.૩૭॥
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ૐવ્ય તહારાે િવ શષ ત હીતરવ્રત્ ૐ॥ ૩.૩.૩૮॥
ૐસવૈ િહ સત્યાદયઃ ૐ॥ ૩.૩.૩૯॥
ૐ કામાિદતરત્ર તત્ર ચઆયતનાિદ યઃ ૐ॥ ૩.૩.૪૦॥
ૐઆદારાદલાપેઃ ૐ॥ ૩.૩.૪૧॥
ૐ ઉપ સ્થતે તદ્વચનાત્ ૐ॥ ૩.૩.૪૨॥
ૐ તિન્નધાર્રણાથર્િનયમ તદ્દષૃ્ટે ર્થગ્ યપ્ર તબ ધઃ

ફલમ્ ૐ॥ ૩.૩.૪૩॥
ૐ પ્રદાનવદેવ િહ તદુક્તમ્ ૐ॥ ૩.૩.૪૪॥
ૐ લઙ્ગભૂય વાત્ત દ્ધ બલીય તદિપ ૐ॥ ૩.૩.૪૫॥
ૐ પવૂર્િવક પઃ પ્રકરણા સ્યા ક્રયામાનસવત્ ૐ॥ ૩.૩.૪૬॥
ૐઅ તદેશાચ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૪૭॥
ૐ િવદ્યવૈ તુ િનધાર્રણાત્ ૐ॥ ૩.૩.૪૮॥
ૐ દશર્નાચ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૪૯॥
ૐ શ્રુત્યાિદબલીય વાચ્ચ ન બાધઃ ૐ॥ ૩.૩.૫૦॥
ૐઅનુબ ધાિદ યઃ ૐ॥ ૩.૩.૫૧॥
ૐ પ્રજ્ઞા તર થ વવદ્દ ૃષ્ટશ્ચ તદુક્તમ્ ૐ॥ ૩.૩.૫૨॥
ૐ ન સામા યાદ યપુલ ધે ર્ત્યુવન્નિહ લાેકાપ ત્તઃ ૐ॥ ૩.૩.૫૩॥
ૐ પરેણ ચ શ દસ્ય તા દ્વ યં ભૂય વા વનુબ ધઃ ૐ॥ ૩.૩.૫૪॥
ૐઅેક આત્મનઃ શર રે ભાવાત્ ૐ॥ ૩.૩.૫૫॥
ૐવ્ય તરેક તદ્ભાવભાિવ વાન્ન તપૂલ ધવત્ ૐ॥ ૩.૩.૫૬॥
ૐઅઙ્ગાવબદ્ધા તુ ન શાખાસુ િહ પ્ર તવેદમ્ ૐ॥ ૩.૩.૫૭॥
ૐ મ ત્રાિદવદ્વાઽિવરાેધઃ ૐ॥ ૩.૩.૫૮॥
ૐભૂ ઃ ક્રતવુ જ્યાય વં તથા ચ દશર્ય ત ૐ॥ ૩.૩.૫૯॥
ૐ નાનાશ દાિદભેદાત્ ૐ॥ ૩.૩.૬૦॥
ૐ િવક પાે િવ શષ્ટફલ વાત્ ૐ॥ ૩.૩.૬૧॥
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ૐ કા યા તુ યથાકામં સમુચ્ચીયેરન્ન વા પવૂર્હે વભાવાત્ ૐ॥ ૩.૩.૬૨॥
ૐઅઙ્ગષેુ યથાશ્રયભાવઃ ૐ॥ ૩.૩.૬૩॥
ૐ શષ્ટેશ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૬૪॥
ૐસમાહારાત્ ૐ॥ ૩.૩.૬૫॥
ૐ ગુણસાધાર યશ્રુતેશ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૬૬॥
ૐ ન વા ત સહભાવશ્રુતેઃ ૐ॥ ૩.૩.૬૭॥
ૐ દશર્નાચ્ચ ૐ॥ ૩.૩.૬૮॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

તીયા યાયસ્ય તીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐ પુ ષાથાઽતઃ શ દાિદ ત બાદરાયણઃ ૐ॥ ૩.૪.૧॥
ૐશષે વા પુ ષાથર્વાદાે યથાઽ યે વ ત જૈ મિનઃ ૐ॥ ૩.૪.૨॥
ૐઆચારદશર્નાત્ ૐ॥ ૩.૪.૩॥
ૐ તચ્છતેઃ ૐ॥ ૩.૪.૪॥
ૐસમ વાર ભણાત્ ૐ॥ ૩.૪.૫॥
ૐ તદ્વતાે િવધાનાત્ ૐ॥ ૩.૪.૬॥
ૐ િનયમાચ્ચ ૐ॥ ૩.૪.૭॥
ૐઅિધકાપેદેશાત્તુ બાદરાયણસ્યવૈં તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૩.૪.૮॥
ૐ તુલ્યં તુ દશર્નમ્ ૐ॥ ૩.૪.૯॥
ૐઅસાવર્િત્રક ૐ॥ ૩.૪.૧૦॥
ૐ િવભાગઃ શતવત્ ૐ॥ ૩.૪.૧૧॥
ૐઅ યયનમાત્રવતઃ ૐ॥ ૩.૪.૧૨॥
ૐ નાિવશષેાત્ ૐ॥ ૩.૪.૧૩॥
ૐ તુતયેઽનુમ તવાર્ ૐ॥ ૩.૪.૧૪॥
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ૐ કામકારેણ ચૈકે ૐ॥ ૩.૪.૧૫॥
ૐ ઉપમદ ચ ૐ॥ ૩.૪.૧૬॥
ૐઊ વર્રેત સુ ચ શ દે િહ ૐ॥ ૩.૪.૧૭॥
ૐ પરામશ જૈ મિનરચાેદના ચાપવિદ ત િહ ૐ॥ ૩.૪.૧૮॥
ૐઅનુષે્ઠયં બાદરાયણઃ સા યશ્રુતેઃ ૐ॥ ૩.૪.૧૯॥
ૐ િવિધવાર્ ધારણવત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૦॥
ૐ તુ તમાત્રમપુાદાનાિદ ત ચેન્નાપવૂર્ વાત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૧॥
ૐભાવશ દાચ્ચ ૐ॥ ૩.૪.૨૨॥
ૐ પાિર લવાથાર્ ઇ ત ચેન્ન િવશે ષત વાત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૩॥
ૐ તથા ચૈકવાક્યાપેબ ધાત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૪॥
ૐઅત અેવ ચાગ્ ી ધનાદ્યનપેક્ષા ૐ॥ ૩.૪.૨૫॥
ૐસવાર્પેક્ષા ચ યજ્ઞાિદશ્રુતેઃ અશ્વવત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૬॥
ૐશમદમાદ્યપેુતઃ સ્યાત્તથાઽિપ તુ ત દ્વધે તદઙ્ગતયા
તષેામવ યાનુષે્ઠય વાત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૭॥

ૐસવાર્ન્નાનુમ તશ્ચ પ્રાણાત્યયે તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૩.૪.૨૮॥
ૐઅબાધાચ્ચ ૐ॥ ૩.૪.૨૯॥
ૐઅિપ મયર્તે ૐ॥ ૩.૪.૩૦॥
ૐશ દશ્ચાતાેઽકામચારે ૐ॥ ૩.૪.૩૧॥
ૐ િવિહત વાચ્ચાશ્રમકમાર્િપ ૐ॥ ૩.૪.૩૨॥
ૐસહકાિર વને ચ ૐ॥ ૩.૪.૩૩॥
ૐસવર્થાિપ તુ ત અેવાેભય લઙ્ગાત્ ૐ॥ ૩.૪.૩૪॥
ૐઅન ભભવં ચ દશર્ય ત ૐ॥ ૩.૪.૩૫॥
ૐઅ તરા ચાિપ તુ તદ્દષૃ્ટેઃ ૐ॥ ૩.૪.૩૬॥
ૐઅિપ મયર્તે ૐ॥ ૩.૪.૩૭॥
ૐ િવશષેણાનુગ્રહં ચ ૐ॥ ૩.૪.૩૮॥
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ૐઅતિ વતર જ્યાયાે લઙ્ગાચ્ચ ૐ॥ ૩.૪.૩૯॥
ૐ તદ્ભૂતસ્ય તુ તદ્ભાવાે જૈ મનેરિપ

િનયમાતદૂ્રપાઽભાવે યઃ ૐ॥ ૩.૪.૪૦॥
ૐ ન ચાિધકાિરકમિપ પતનાનુમાનાત્તદયાેગાત્ ૐ॥ ૩.૪.૪૧॥
ૐ ઉપપવૂર્મપીત્યેકે ભાવશમનવત્તદુક્તમ્ ૐ॥ ૩.૪.૪૨॥
ૐબિહ તૂભયથાિપ તેરાચારાચ્ચ ૐ॥ ૩.૪.૪૩॥
ૐ વા મનઃ શ્રુતેિરત્યાત્રેયઃ ૐ॥ ૩.૪.૪૪॥
ૐઆ વજ્ય મત્યાૈડુલાે મઃ ત મૈ િહ પિરિક્રયતે ૐ॥ ૩.૪.૪૫॥
ૐસહકાયર્ તરિવિધઃ પક્ષેણ તીયં તદ્વતાે
િવદ્યાિદવત્ ૐ॥ ૩.૪.૪૬॥

પાઠભેદ શ્રુતેશ્ચ added to 3.4.46

ૐ કૃ નભાવાત્તુ ગ્ િહણાપેસહંારઃ ૐ॥ ૩.૪.૪૭॥
ૐ માનૈવિદતરેષામ યપુદેશાત્ ૐ॥ ૩.૪.૪૮॥
ૐઅનાિવ કુવર્ન્ન વયાત્ ૐ॥ ૩.૪.૪૯॥
ૐઅૈિહકમપ્ર તુતપ્ર તબ ધે તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૩.૪.૫૦॥
ૐઅેવં મુ ક્તફલાિનયમ તદવસ્થાવ તે તદવસ્થાવ તેઃ ૐ॥ ૩.૪.૫૧॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ
તીયા યાયસ્ય ચતુથર્ઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
॥ ઇ ત તીયાેઽ યાયઃ॥

॥ અથ ચતુથાઽ યાયઃ॥
ૐઆ ત્તઃ અસકૃદુપદેશાત્ ૐ॥ ૪.૧.૧॥
ૐ લઙ્ગાચ્ચ ૐ॥ ૪.૧.૨॥
ૐઆત્મે ત તપૂગચ્છ ત ગ્રાહય ત ચ ૐ॥ ૪.૧.૩॥
ૐ ન પ્રતીકે ન િહ સઃ ૐ॥ ૪.૧.૪॥
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ૐ બ્રહ્મદૃ ષ્ટ કષાર્ત્ ૐ॥ ૪.૧.૫॥
ૐઆિદત્યાિદમતયશ્ચાઙ્ગ ઉપપત્તેઃ ૐ॥ ૪.૧.૬॥
ૐઆસીન સ ભવાત્ ૐ॥ ૪.૧.૭॥
ૐ યાનાચ્ચ ૐ॥ ૪.૧.૮॥
ૐઅચલ વં ચાપેક્ષ્ય ૐ॥ ૪.૧.૯॥
ૐ મર ત ચ ૐ॥ ૪.૧.૧૦॥
ૐ યત્રૈકાગ્રતા તત્રાિવશષેાત્ ૐ॥ ૪.૧.૧૧॥
ૐઆ પ્રાયણાત્તત્રાિપ િહ દષૃ્ટમ્ ૐ॥ ૪.૧.૧૨॥
ૐ તદિધગમ ઉત્તરપવૂાર્ઘયાેરશ્લષેિવનાશાૈ

તદ્વ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૪.૧.૧૩॥
ૐ ઇતરસ્યા યવેમસશં્લષેઃ પાતે તુ ૐ॥ ૪.૧.૧૪॥
ૐઅનાર ધકાય અેવ તુ પવૂ તદવધેઃ ૐ॥ ૪.૧.૧૫॥
ૐઅ ગ્ હાતે્રાિદ તુ ત કાયાર્યવૈ તદ્દશર્નાત્ ૐ॥ ૪.૧.૧૬॥
ૐઅતાેઽ યદપીત્યેકેષામુભયાેઃ ૐ॥ ૪.૧.૧૭॥
ૐ યદેવ િવદ્યયે ત િહ ૐ॥ ૪.૧.૧૮॥
ૐભાગને વતરે ક્ષપિય વા સ પ સ્યતે ૐ॥ ૪.૧.૧૯॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

ચતુથાર્ યાયસ્ય પ્રથમઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐ વાઙ્ગ્મન સ દશર્નાચ્છ દાચ્ચ ૐ॥ ૪.૨.૧॥
ૐઅત અેવ ચ સવાર્ યનુ ૐ॥ ૪.૨.૨॥
ૐ તન્મનઃ પ્રાણ ઉત્તરાત્ ૐ॥ ૪.૨.૩॥
ૐસાેઽ યક્ષે તદુપગમાિદ યઃ ૐ॥ ૪.૨.૪॥
ૐભૂતષેુ તચ્છતેઃ ૐ॥ ૪.૨.૫॥
ૐ નૈક મન્ દશર્યતાે િહ ૐ॥ ૪.૨.૬॥
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ૐ સમાના ચા ત્યુપક્રમાદ ત વં ચાનપુાે ય ૐ॥ ૪.૨.૭॥
ૐ તદપીતેઃ સસંારવ્યપદેશાત્ ૐ॥ ૪.૨.૮॥
ૐસૂ મં પ્રમાણતશ્ચ તથાપેલ ધેઃ ૐ॥ ૪.૨.૯॥
ૐ નાપેમદનાતઃ ૐ॥ ૪.૨.૧૦॥
ૐઅસ્યવૈ ચાપેપત્તે મા ૐ॥ ૪.૨.૧૧॥
ૐ પ્ર તષેધાિદ ત ચેન્ન શાર રાત્ ૐ॥ ૪.૨.૧૨॥
ૐ પષ્ટાે હ્યેકેષામ્ ૐ॥ ૪.૨.૧૩॥
ૐ મયર્તે ચ ૐ॥ ૪.૨.૧૪॥
ૐ તાિન પરે તથા હ્યાહ ૐ॥ ૪.૨.૧૫॥
ૐઅિવભાગાે વચનાત્ ૐ॥ ૪.૨.૧૬॥
ૐ તદાેકાેઽગ્ર વલનં ત પ્રકા શતદ્વારાે

િવદ્યાસામ યાર્ત્તચ્છેષગત્યનુ તયાેગાચ્ચ હાદાર્નુગ્ હીતાઃ
શતાિધકયા ૐ॥ ૪.૨.૧૭॥

ૐ ર યનુસાર ૐ॥ ૪.૨.૧૮॥
ૐ િન શ ને ત ચેન્ન સભં ધાત્ ૐ॥ ૪.૨.૧૯॥

પાઠભેદ 4.2.19 and 20 combined

ૐ યાવદે્દહભાિવ વાદ્દશર્ય ત ચ ૐ॥ ૪.૨.૨૦॥
ૐઅતશ્ચાયનેઽિપ દ ક્ષણે ૐ॥ ૪.૨.૨૧॥
ૐ યાે ગનઃ પ્ર ત મયર્તે માત ચૈતે ૐ॥ ૪.૨.૨૨॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

ચતુથાર્ યાયસ્ય દ્વતીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐઅ ચરાિદના ત પ્ર થતેઃ ૐ॥ ૪.૩.૧॥
ૐ વાયુશ દાદિવશષેિવશષેા યામ્ ૐ॥ ૪.૩.૨॥
ૐ તિટતાેઽિધ વ ણઃ સબં ધાત્ ૐ॥ ૪.૩.૩॥
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ૐઆ તવાિહક ત લઙ્ગાત્ ૐ॥ ૪.૩.૪॥
ૐ ઉભયવ્યામાેહાત્ત સદ્ધઃે ૐ॥ ૪.૩.૫॥
ૐ વૈદ્યુતનેવૈ તત તચ્છતેઃ ૐ॥ ૪.૩.૬॥
ૐ કાય બાદિરરસ્ય ગત્યુપપત્તેઃ ૐ॥ ૪.૩.૭॥
ૐ િવશે ષત વાચ્ચ ૐ॥ ૪.૩.૮॥
ૐસામી યાત્તુ તદ્વ્યપદેશઃ ૐ॥ ૪.૩.૯॥
ૐ કાયાર્ત્યયે તદ યક્ષેણ સહાતઃ પરમ ભધાનાત્ ૐ॥ ૪.૩.૧૦॥
ૐ તેશ્ચ ૐ॥ ૪.૩.૧૧॥
ૐ પરં જૈ મિનમુર્ખ્ય વાત્ ૐ॥ ૪.૩.૧૨॥
ૐ દશર્નાચ્ચ ૐ॥ ૪.૩.૧૩॥
ૐ ન ચ કાય પ્ર તપત્ત્ય ભસ ધઃ ૐ॥ ૪.૩.૧૪॥
ૐઅપ્રતીકાલ બનાન્નયતી ત બાદરાયણ ભયથા ચ

દાષેાત્ ત ક્રતુશ્ચ ૐ॥ ૪.૩.૧૫॥
ૐ િવશષેં ચ દશર્ય ત ૐ॥ ૪.૩.૧૬॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ

ચતુથાર્ યાયસ્ય તીયઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
ૐસ પદ્યાિવહાય વનેશ દાત્ ૐ॥ ૪.૪.૧॥
ૐ મુક્તઃ પ્ર તજ્ઞાનાત્ ૐ॥ ૪.૪.૨॥
ૐઆત્મા પ્રકરણાત્ ૐ॥ ૪.૪.૩॥
ૐઅિવભાગને દષૃ્ટ વાત્ ૐ॥ ૪.૪.૪॥
ૐબ્રાહ્મણે જૈ મિન પ યાસાિદ યઃ ૐ॥ ૪.૪.૫॥
ૐ ચ તમાત્રેણ તદાત્મક વાિદત્યાૈડુલાે મઃ ૐ॥ ૪.૪.૬॥
ૐઅેવમ યપુ યાસા પવૂર્ભાવાદિવરાેધં બાદરાયણઃ ૐ॥ ૪.૪.૭॥
ૐસઙ્ક પાદેવ ચ તચ્છતેઃ ૐ॥ ૪.૪.૮॥
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ૐઅત અેવ ચાન યાિધપ તઃ ૐ॥ ૪.૪.૯॥
ૐઅભાવં બાદિરરાહ હ્યવેમ્ ૐ॥ ૪.૪.૧૦॥
ૐભાવં જૈ મિનિવક પા ાનાત્ ૐ॥ ૪.૪.૧૧॥
ૐ દ્વાદશાહવદુભયિવધં બાદરાયણાેઽતઃ ૐ॥ ૪.૪.૧૨॥
ૐ ત વભાવે સ યવદુપપત્તેઃ ૐ॥ ૪.૪.૧૩॥
ૐભાવે ગ્રદ્વત્ ૐ॥ ૪.૪.૧૪॥
ૐ પ્રદ પવદાવેશઃ તથા િહ દશર્ય ત ૐ॥ ૪.૪.૧૫॥
ૐ વા યયસ પત્ત્યાેર યતરાપેક્ષમાિવ કૃતં િહ ૐ॥ ૪.૪.૧૬॥
ૐજગદ્વ્યાપારવજર્મ્ ૐ॥ ૪.૪.૧૭॥
પાઠભેદ 4.4.17 and 18 combined

ૐ પ્રકરણાદસિન્નિહત વાચ્ચ ૐ॥ ૪.૪.૧૮॥
ૐ પ્રત્યક્ષાપેદેશાિદ ત ચેન્નાિધકાિરકમ ડલસ્થાેક્તેઃ ૐ॥ ૪.૪.૧૯॥
ૐ િવકારાવ ત ચ તથા િહ દશર્ય ત ૐ॥ ૪.૪.૨૦॥
ૐ સ્થ તમાહ દશર્યતશ્ચવંૈ પ્રત્યક્ષાનુમાને ૐ॥ ૪.૪.૨૧॥
ૐભાેગમાત્રસા ય લઙ્ગાચ્ચ ૐ॥ ૪.૪.૨૨॥
ૐઅના ત્તઃ શ દાદના ત્તઃ શ દાત્ ૐ॥ ૪.૪.૨૩॥

ઇ ત શ્રીમ કૃ ણદ્વપૈાયનકૃતબ્રહ્મસતૂ્રષેુ
ચતુથાર્ યાયસ્ય ચતુથર્ઃ પાદઃ સમાપ્તઃ
॥ ઇ ત ચતુથાઽ યાયઃ॥
ભારતીરમણમખુ્યપ્રાણા તગર્ત શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ
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