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Brahma-Sutra - adhikarana

બ્રહ્મસતૂ્રાિધકરણાિન

બ્રહ્મસતૂ્રાિધકરણાનાં અનુક્રમ ણકા અથવા બ્રહ્મસતૂ્રાિધકરણસૂ ચઃ
The text is based on Shankarabhashya

॥ બ્રહ્મ સતૂ્રા ણ॥
અ યાયાઃ ૪ ૧ સમ વય ૨ અિવરાેધ ૩ સાધન ૪ ફલ
પાદાઃ ૧૬ ૪ ૪ ૪ ૪
અિધકરણાિન ૧૯૧ ૩૯ ૪૭ ૬૭ ૩૮
સતૂ્રા ણ ૫૫૫ ૧૩૪ ૧૫૭ ૧૮૬ ૭૮

૧ સમ વય
અ યાયઃ । અિધકરણ ૩૯ સતૂ્રા ણ ૧૩૪

પાદ ૧ ૧-૧૧ ૧-૩૧
પાદ ૨ ૧૨-૧૮ ૩૨-૬૩
પાદ ૩ ૧૯-૩૧ ૬૪-૧૦૬
પાદ ૪ ૩૨-૩૯ ૧૦૭-૧૩૪

૨ અિવરાેધ
અ યાયઃ । અિધકરણ ૪૭ સતૂ્રા ણ ૧૫૭

પાદ ૧ ૪૦-૫૨ ૧૩૫-૧૭૧
પાદ ૨ ૫૩-૬૦ ૧૭૨-૨૧૬
પાદ ૩ ૬૧-૭૭ ૨૧૭-૨૬૯
પાદ ૪ ૭૮-૮૬ ૨૭૦-૨૯૧

૩ સાધન
અ યયઃ । અિધકરણ ૬૭ સતૂ્રા ણ ૧૮૬

પાદ ૧ ૮૭-૯૨ ૨૯૨-૩૧૮
પાદ ૨ ૯૩-૧૦૦ ૩૧૯-૩૫૯
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બ્રહ્મસતૂ્રાિધકરણાિન

પાદ ૩ ૧૦૧-૧૩૬ ૩૬૦-૪૨૫
પાદ ૪ ૧૩૭-૧૫૩ ૪૨૬-૪૭૭

૪ ફલ
અ યાયઃ । અિધકરણ ૩૮ સતૂ્રા ણ ૭૮

પાદ ૧ ૧૫૪-૧૬૭ ૪૭૮-૪૯૬
પાદ ૨ ૧૬૮- ૧૭૮ ૪૯૭-૫૧૭
પાદ ૩ ૧૭૯-૧૮૪ ૫૧૮-૫૩૩
પાદ ૪ ૧૮૫-૧૯૧ ૫૩૪-૫૫૫

અ યાયઃ ૧
પાદ ૧
અિધકરણ ૧-૧૧
સતૂ્રા ણ ૧-૩૧

૦૦૧ જજ્ઞાસાિધકરણમ્॥
૦૦૨ જન્માદ્યિધકરણમ્॥
૦૦૩ શાસ્ત્રયાેિન વાિધકરણમ્॥
૦૦૪ સમ વયાિધકરણમ્॥
૦૦૫ ઈક્ષત્યાદ્યિધકરણમ્॥
૦૦૬ આન દમયાિધકરણમ્॥
૦૦૭ અ તરાિધકરણમ્॥
૦૦૮ આકાશાિધકરણમ્॥
૦૦૯ પ્રાણાિધકરણમ્॥
૦૧૦જ્યાે તશ્ચરણાિધકરણમ્॥
૦૧૧ પ્રતદર્નાિધકરણમ્॥
પાદ ૨
અિધકરણ ૧૨-૧૮
સતૂ્ર ૩૨-૬૩

૦૧૨ સવર્ત્ર પ્ર સદ્ યિધકરણમ્॥
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૦૧૩ અત્તાિધકરણમ્॥
૦૧૪ ગુહાપ્રિવષ્ટાિધકરણમ્॥
૦૧૫ અ તરાિધકરણમ્॥
૦૧૬ અ તયાર્ યિધકરણમ્॥
૦૧૭ અદૃ ય વાિધકરણમ્॥
૦૧૮ વૈશ્વાનરાિધકરણમ્॥
પાદ ૩
અિધકરણ ૧૯-૩૧
સતૂ્ર ૬૪-૧૦૬

૦૧૯ દ્યુ વદ્યિધકરણમ્ :
૦૨૦ ભૂમાિધકરણમ્॥
૦૨૧ અક્ષરાિધકરણમ્॥
૦૨૨ ઈક્ષ તકમર્વ્યપદેશાિધકરણમ્॥
૦૨૩ દહરાિધકરણમ્॥
૦૨૪ અનુકૃત્યાિધકરણમ્॥
૦૨૫ પ્ર મતાિધકરણમ્॥
૦૨૬ દેવતાિધકરણમ્॥
૦૨૭ અપશદૂ્રાિધકરણમ્॥
૦૨૮ ક પનાિધકરણમ્॥
૦૨૯ જ્યાે તરાિધકરણમ્॥
૦૩૦ અથાર્ તર વિદવ્યાપદેશાિધકરણમ્॥
૦૩૧ સષુુ યુ ક્રા ત્યિધકરણમ્॥
પાદ ૪
અિધકરણ ૩૨-૩૯
સતૂ્ર ૧૦૭-૧૩૪
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૦૩૨ અનુમાિનકાિધકરણમ્॥
૦૩૩ ચમસાિધકરણમ્॥
૦૩૪ સઙ્ખ્યાપેસઙ્ગ્રહાિધકરણમ્॥
૦૩૫ કરણ વાિધકરણમ્॥
૦૩૬ બાલક્યિધકરણમ્॥
૦૩૭ વાક્યા વયાિધકરણમ્॥
૦૩૮ પ્રકૃત્યિધકરણમ્॥
૦૩૯ સવર્વ્યાખ્યાનાિધકરણમ્॥
૨ અિવરાેધ
અ યાયઃ । અિધકરણ ૪૭ સતૂ્રા ણ ૧૫૭

પાદ ૧ ૪૦-૫૨ ૧૩૫-૧૭૧
પાદ ૨ ૫૩-૬૦ ૧૭૨-૨૧૬
પાદ ૩ ૬૧-૭૭ ૨૧૭-૨૬૯
પાદ ૪ ૭૮-૮૬ ૨૭૦-૨૯૧

અિવરાેધ અ યાય ૨
પાદ ૧
અિધકરણ ૪૦-૫૨
સતૂ્ર ૧૩૫-૧૭૧

૦૪૦ ત્યિધકરણમ્॥
૦૪૧ યાેગપ્રત્યુ યિધકરણમ્॥
૦૪૨ ન િવલક્ષણ વાિધકરણમ્॥
૦૪૩ શષ્ટપિરગ્રહાિધકરણમ્॥
૦૪૪ ભાેક્ત્રપત્ત્યિધકરણમ્॥
૦૪૫આર ભનાિધકરણમ્॥
૦૪૬ ઇતરવ્યપદેશાિધકરણમ્॥
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૦૪૭ ઉપસહંારદશર્નાિધકરણમ્॥
૦૪૮ કૃ નપ્રસ યિધકરણમ્॥
૦૪૯ સવાપેતાિધકરણમ્॥
૦૫૦ પ્રયાજેન વાિધકરણમ્॥
૦૫૧ વષૈ યનૈઘ્ ર્ યાિધકરણમ્॥
૦૫૨ સવર્ધમાપપત્ત્યિધકરણમ્॥
પાદ ૨
અિધકરણ ૫૩-૬૦
સતૂ્ર ૧૭૨-૨૧૬

૦૫૩ રચનાનપુપત્ત્યિધકરણમ્॥
૦૫૪ મહદ્દ ઘાર્િધકરણમ્॥
૦૫૫ પરમા જગદકરણ વાિધકરણમ્॥
૦૫૬ સમુદયાિધકરણમ્॥
૦૫૭ નાભાવાિધકરણમ્॥
૦૫૮ અેક મન્નસ ભવાિધકરણમ્॥
૦૫૯ પત્યિધકરણમ્॥
૦૬૦ ઉ પત્ત્યસ ભવાિધકરણમ્॥
પાદ ૩
અિધકરણ ૬૧-૭૭
સતૂ્ર ૨૧૭-૨૬૯

૦૬૧ િવયદિધકરણમ્॥
૦૬૨ માતિરશ્વાિધકરણમ્॥
૦૬૩ અસ ભવાિધકરણમ્॥
૦૬૪ તે ેઽિધકરણમ્॥
૦૬૫આબિધકરણમ્॥

brahmasuutraadhikaraNa.pdf 5



બ્રહ્મસતૂ્રાિધકરણાિન

૦૬૬ થવ્યિધકરણમ્॥
૦૬૭ તદ ભ યાનાિધકરણમ્॥
૦૬૮ િવપયર્યાિધકરણમ્॥
૦૬૯ અ તરિવજ્ઞાનાિધકરણમ્॥
૦૭૦ ચરાચરવ્યપાશ્રયાિધકરણમ્॥
૦૭૧ આત્માિધકરણમ્॥
૦૭૨ જ્ઞાિધકરણમ્॥ )

૦૭૩ ઉ ક્રા તગત્યિધકરણમ્॥
૦૭૪ ક ર્-અિધકરણમ્॥
૦૭૫ તક્ષાિધકરણમ્॥
૦૭૬ પરયત્તાિધકરણમ્॥
૦૭૭ અંશાિધકરણમ્॥
પાદ ૪
અિધકરણ ૭૮-૮૬
સતૂ્ર ૨૭૦-૨૯૧

૦૭૮ પ્રાણાે પત્ત્યિધકરણમ્॥
૦૭૯ સપ્તગત્યિધકરણમ્॥
૦૮૦ પ્રાણા વાિધકરણમ્॥
૦૮૧ પ્રાણશ્રૈ ઠ્યાિધકરણમ્॥
૦૮૨ વાયુિક્રયાિધકરણમ્॥
૦૮૩ શ્રેષ્ઠા વાિધકરણમ્॥
૦૮૪ જ્યાે તરાદ્યાિધકરણમ્॥
૦૮૫ ઇ દ્રયાિધકરણમ્॥
૦૮૬ સજં્ઞામૂ તક્ યિધકરણમ્॥
૩ સાધન
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અ યયઃ । અિધકરણ ૬૭ સતૂ્રા ણ ૧૮૬

પાદ ૧ ૮૭-૯૨ ૨૯૨-૩૧૮
પાદ ૨ ૯૩-૧૦૦ ૩૧૯-૩૫૯
પાદ ૩ ૧૦૧-૧૩૬ ૩૬૦-૪૨૬
પાદ ૪ ૧૩૭-૧૫૩ ૪૨૭-૪૭૭

સાધન અ યાય ૩
પાદ ૧
અિધકરણ ૮૭-૯૨
સતૂ્ર ૨૯૨-૩૧૮

૦૮૭ તદ તરપ્ર તપત્ત્યિધકરણમ્॥
૦૮૮ કૃતત્યયાિધકરણમ્॥
૦૮૯ અિનષ્ટાિદકાયાર્િધકરણમ્॥
૦૯૦ સભાવ્યપત્ત્યિધકરણમ્॥
૦૯૧ ના ત ચરાિધકરણમ્॥
૦૯૨ અ યિધ ષ્ઠતાિધકરણમ્॥
પાદ ૨
અિધકરણ ૯૩-૧૦૦
સતૂ્ર ૩૧૯-૩૫૯

૦૯૩ સ યિધકરણમ્॥
૦૯૪ તદભાવાિધકરણમ્॥
૦૯૫ કમાર્નુ તશ દિવ યિધકરણમ્॥
૦૯૬ મુગ્ધેઽધર્સ પત્ત્યિધકરણમ્॥
૦૯૭ ઉભય લઙ્ગાિધકરણમ્॥
૦૯૮ પ્રકૃતૈતવ વાિધકરણમ્॥
૦૯૯ પરાિધકરણમ્॥
૧૦૦ ફલાિધકરણમ્॥
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પાદ ૩
અિધકરણ ૧૦૧-૧૩૬
સતૂ્ર ૩૬૦-૪૨૫

૧૦૧ સવર્વેદા તપ્રત્યયાિધકરણમ્॥
૧૦૨ ઉપસહંારાિધકરણમ્॥
૧૦૩ અ યથ વાિધકરણમ્॥
૧૦૪ વ્ય યિધકરણમ્॥
૧૦૫ સવર્ભેદાિધકરણમ્॥
૧૦૬ આન દાદ્યિધકરણમ્॥
૧૦૭ અ યાનાયાિધકરણમ્॥
૧૦૮ આત્મગ્ હીત્યિધકરણમ્॥
૧૦૯ કાયાર્ખ્યાનાિધકરણમ્॥
૧૧૦ સમાનાિધકરણમ્॥
૧૧૧ સ બ ધાિધકરણમ્॥
૧૧૨ સ ત્યાિધકરણમ્॥
૧૧૩ પુ ષિવદ્યાિધકરણમ્॥
૧૧૪ વેધાદ્યિધકરણમ્॥
૧૧૫ હ યાિધકરણમ્॥
૧૧૬ સ પરાયાિધકરણમ્॥
૧૧૭ ગતેરથર્વ વાિધકરણમ્॥
૧૧૮ અિનયમાિધકરણમ્॥
૧૧૯ યાવદિધકારાિધકરણમ્॥
૧૨૦ અક્ષરિધયાિધકરણમ્॥
૧૨૧ ઇયદિધકરણમ્॥
૧૨૨ અ તર વાિધકરણમ્॥
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૧૨૩ વ્ય તહારાિધકરણમ્॥
૧૨૪ સત્યાદ્યાિધકરણમ્॥
૧૨૫ કામાદ્યિધકરણમ્॥
૧૨૬ આદરાિધકરણમ્॥
૧૨૭ તિન્નધાર્રણાિધકરણમ્॥
૧૨૮ પ્રદાનાિધકરણમ્॥
૧૨૯ લઙ્ગભૂય વાિધકરણમ્॥
૧૩૦ અૈકા યાિધકરણમ્॥
૧૩૧ અઙ્ગાવબદ્ધાિધકરણમ્॥
૧૩૨ ભૂમજ્યાય વાિધકરણમ્॥
૧૩૩ શ દાિદભેદાિધકરણમ્॥
૧૩૪ િવક પાિધકરણમ્॥
૧૩૫ કા યાિધકરણમ્॥
૧૩૬ યથાશ્રયભવાિધકરણમ્॥
પાદ ૪
અિધકરણ ૧૩૭-૧૫૩
સતૂ્ર ૪૨૬-૪૭૭

૧૩૭ પુ ષાથાર્િધકરણમ્॥
૧૩૮ પરામશાર્િધકરણમ્॥
૧૩૯ તુ તમાત્રાિધકરણમ્॥
૧૪૦ પિર લવાિધકરણમ્॥
૧૪૧ અગ્ ી ધનાદ્યાિધકરણમ્॥
૧૪૨ સવાર્પેક્ષાિધકરણમ્॥
૧૪૩ સવાર્ન્નાનુમત્યિધકરણમ્॥
૧૪૪ આશ્રમકમાર્િધકરણમ્॥
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૧૪૫ િવધુરાિધકરણમ્॥
૧૪૬ તદ્ભુઅતાિધકરણમ્॥
૧૪૭ અિધકારાિધકરણમ્॥
૧૪૮ બિહરાિધકરણમ્॥
૧૪૯ વા યિધકરણમ્॥
૧૫૦ સહકાયર્ તરિવ યિધકરણમ્॥
૧૫૧ અનાિવ કરાિધકરણમ્॥
૧૫૨ અૈિહકાિધકરણમ્॥
૧૫૩ મુ ક્તફલાિધકરણમ્॥
૪ ફલ
અ યાયઃ । અિધકરણ ૩૮ સતૂ્રા ણ ૭૮

પાદ ૧ ૧૫૪-૧૬૭ ૪૭૮-૪૯૬
પાદ ૨ ૧૬૮- ૧૭૮ ૪૯૭-૫૧૭
પાદ ૩ ૧૭૯-૧૮૪ ૫૧૮-૫૩૩
પાદ ૪ ૧૮૫-૧૯૧ ૫૩૪-૫૫૫

ફલ અ યય ૪
પાદ ૧
અિધકરણ ૧૫૪-૧૬૭
સતૂ્ર ૪૭૮-૪૯૬

૧૫૪ આ ત્ત્યિધકરણમ્॥
૧૫૫ આત્મ વાપેાસનાિધકરણમ્॥
૧૫૬ પ્ર તકાિધકરણમ્॥
૧૫૭ બ્રહ્મદષૃ્ટ િધકરણમ્॥
૧૫૮ આિદત્યાિદમતયાિધકરણમ્॥
૧૫૯ આસીનાિધકરણમ્॥
૧૬૦ અેકાગ્રતાિધકરણમ્॥
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૧૬૧ આપ્રાયણાિધકરણમ્॥
૧૬૨ તદિધગમાિધકરણમ્॥
૧૬૩ ઇતરસશં્લષેાિધકરણમ્॥
૧૬૪ અનાર ધાિધકરણમ્॥
૧૬૫ અ ગ્ હાતે્રાદ્યિધકરણમ્॥
૧૬૬ િવદ્યાજ્ઞાનસાધનાિધકરણમ્॥
૧૬૭ ઇતરક્ષપનાિધકરણમ્॥
પાદ ૨
અિધકરણ ૧૬૮-૧૭૮
સતૂ્ર ૪૯૭-૫૧૭

૧૬૮ વાગિધકરણમ્
૧૬૯ મનાેઽિધકરણમ્
૧૭૦ અ યક્ષાિધકરણમ્॥
૧૭૧ અ ત્યુપક્રમાિધકરણમ્
૧૭૨ સસંારવ્યપદેશાિધકરણમ્॥
૧૭૩ પ્ર તષેધાિધકરણમ્॥
૧૭૪ વાગાિદલયાિધકરણમ્॥
૧૭૫ અિવભાગાિધકરણમ્॥
૧૭૬ તદાેકાેઽિધકરણમ્॥
૧૭૭ ર યિધકરણમ્॥
૧૭૮ દ ક્ષણાયનાિધકરણમ્॥
પાદ ૩
અિધકરણ ૧૭૯-૧૮૪
સતૂ્ર ૫૧૮-૫૩૩

૧૭૯ અ ચરાદ્યિધકરણમ્॥
૧૮૦ વ વિધકરણમ્॥
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૧૮૧ તિદદિધકરણમ્॥
૧૮૨ અ તવાિહકાિધકરણમ્॥
૧૮૩ કાયાર્િધકરણમ્॥
૧૮૪ અપ્ર તકલ બનાિધકરણમ્॥
પાદ ૪
અિધકરણ ૧૮૫-૧૯૧
સતૂ્ર ૫૩૪-૫૫૫

૧૮૫ સ પદ્યાિવભાર્વાિધકરણમ્॥
૧૮૬ અિવભાગને દષૃ્ટ વાિધકરણમ્॥
૧૮૭ બ્રહ્માિધકરણમ્॥
૧૮૮ સઙ્ક પાિધકરણમ્॥
૧૮૯ અભાવાિધકરણમ્॥
૧૯૦ પ્રદ પાિધકરણમ્॥
૧૯૧ જગદ્વ્યાપારાિધકરણમ્॥
અ યાય ૧ સમ વય
પાદ ૧
અિધકરણ ૧-૧૧
સતૂ્ર ૧-૩૧

અિધકરણ ૦૦૧ જજ્ઞાસાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૦૧ અથાતાે બ્રહ્મ જજ્ઞાસા

અિધકરણ ૦૦૨ જન્માદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૦૨ જન્માદ્યસ્ય યતઃ ॥
અિધકરણ ૦૦૩ શાસ્ત્રયાેિન વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૦૩ શાસ્ત્રયાેિન વાત્॥
અિધકરણ ૦૦૪ સમ વયાિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૦૦૪ તત્તુ સમ વયાત્॥
અિધકરણ ૦૦૫ ઈક્ષત્યાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૦૫ ઈક્ષતનેાર્શ દમ્ ।

૦૦૬ ગાૈણશ્ચેન્નાત્મશ દાત્ ।
૦૦૭ તિન્નષ્ઠસ્ય માેક્ષાપેદેશાત્ ।
૦૦૮ હેય વાવચનાચ્ચ ।
૦૦૯ વા યયાત્ ।
૦૧૦ ગ તસામા યાત્ ।
૦૧૧ શ્રુત વાચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૦૬ આન દમયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૧૨ આન દમયાેઽ યાસાત્ ।

૦૧૩ િવકારશ દાન્ને ત ચેન્ન પ્રાચુયાર્ત્ ।
૦૧૪ તદ્ધતેવુ્યપદેશાચ્ચ ।
૦૧૫ મા ત્રવ ણકમવે ચ ગીયતે ।
૦૧૬ નેતરાેઽનપુપત્તેઃ ।
૦૧૭ ભેદવ્યપદેશાચ્ચ ।
૦૧૮ કામાચ્ચ નાનુમાનાપેક્ષા ।
૦૧૯ અ મન્નસ્ય ચ તદ્યાેગં શા ત॥

અિધકરણ ૦૦૭ અ તરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૨૦ અ ત તદ્ધમાપદેશાત્ ।

૦૨૧ ભેદવ્યપદેશાચ્ચા યઃ॥
અિધકરણ ૦૦૮ આકાશાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૨૨ આકાશ ત લઙ્ગાત્॥
અિધકરણ ૦૦૯ પ્રાણાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૨૩ અત અેવ પ્રાણઃ॥
અિધકરણ ૦૧૦જ્યાે તશ્ચરણાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૨૪ જ્યાે તશ્ચરણા ભધાનાત્ ।

૦૨૫ છ દાેઽ ભધાનાન્ને ત ચેન્ન તથા
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ચેતાેઽપર્ણિનગદાત્તથા િહ દશર્નમ્ ।
૦૨૬ ભૂતાિદપાદવ્યપદેશાપેપત્તેશ્ચવૈમ્ ।
૦૨૭ ઉપદેશભેદાન્ને ત ચેન્નાેભય મન્ન યિવરાેધાત્॥

અિધકરણ ૦૧૧ પ્રતદર્નાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૨૮ પ્રાણ થાનુગમાત્ ।

૦૨૯ ન વક્તુરાત્માપેદેશાિદ ત
ચેદ યાત્મસ બ ધભૂમા હ્ય મન્ ।

૦૩૦ શાસ્ત્રદષૃ્ટ ા તપૂદેશાે વામદેવવત્
૦૩૧ વમખુ્યપ્રાણ લઙ્ગાન્ને ત

ચેન્નાપેાસાત્રૈિવદ્યાદા શ્રત વાિદહ તદ્યાેગાત્॥
અ યાય ૧
પાદ ૨
અિધકરણ ૧૨-૧૮
સતૂ્ર ૩૨-૬૩

અિધકરણ ૦૧૨ સવર્ત્ર પ્ર સદ્ યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૩૨ સવર્ત્ર પ્ર સદ્ધાપેદેશાત્ ।

૦૩૩ િવવ ક્ષતગુણાપેપત્તેશ્ચ ।
૦૩૪ અનપુપત્તે તુ ન શાર રઃ ।
૦૩૫ કમર્ક ર્વ્યપદેશાચ્ચ ।
૦૩૬ શ દિવશષેાત્ ।
૦૩૭ તેશ્ચ ।
૦૩૮ અભર્કાૈક વાત્તદ્વ્યપદેશાચ્ચ ને ત ચેન્ન
િનચા ય વાદેવં વ્યાેમવચ્ચ ।

૦૩૯ સ ભાેગપ્રા પ્તિર ત ચેન્ન વૈશે યાત્॥
અિધકરણ ૦૧૩ અત્તાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૪૦ અત્તા ચરાચરગ્રહણાત્ ।

૦૪૧ પ્રકરણાચ્ચ॥
અિધકરણ ૦૧૪ ગુહાપ્રિવષ્ટાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૪૨ ગુહાં પ્રિવષ્ટાવાત્માનાૈ િહ તદ્દશર્નાત્ ।
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૦૪૩ િવશષેણાચ્ચ ।
અિધકરણ ૦૧૫ અ તરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૪૪ અ તર ઉપપત્તેઃ ।

૦૪૫ સ્થાનાિદવ્યપદેશાચ્ચ ।
૦૪૬ સખુિવ શષ્ટા ભધાનાદેવ ચ ।
૦૪૭ શ્રુતાપેિનષ કગત્ય ભધાનાચ્ચ ।
૦૪૮ અનવ સ્થતેરસ ભવાચ્ચ નેતરઃ॥

અિધકરણ ૦૧૬ અ તયાર્ યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૪૯ અ તયાર્ યિધદૈવાિદષુ તદ્ધમર્વ્યપદેશાત્ ।

૦૫૦ ન ચ માતર્મતદ્ધમાર્ ભલાપાત્ ।
૦૫૧ શાર રશ્ચાેભયેઽિપ િહ ભેદેનનૈમધીયતે॥

અિધકરણ ૦૧૭ અદૃ ય વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૫૨ અદૃ ય વાિદગુણકાે ધમાક્તેઃ ।

૦૫૩ િવશષેણભેદવ્યપદેશા યાં ચ નેતરાૈ ।
૦૫૪ પાપે યાસાચ્ચ ।

અિધકરણ ૦૧૮ વૈશ્વાનરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૫૫ વૈશ્વાનરઃ સાધારણશ દિવશષેાત્ ।

૦૫૬ મયર્માણમનુમાનં સ્યાિદ ત ।
૦૫૭ શ દાિદ યાેઽ તઃપ્ર તષ્ઠાચ્ચ ને ત ચેન્ન તથા ।

દષૃ્ટ પુદેશાદસ ભવા પુ ષમિપ ચનૈમધીયતે ।
૦૫૮ અત અેવ ન દેવતા ભૂતં ચ ।
૦૫૯ સાક્ષાદ યિવરાેધં જૈ મિનઃ ।
૦૬૦ અ ભવ્યક્તેિરત્યા મર યઃ ।
૦૬૧ અનુ તેબાર્દિરઃ ।
૦૬૨ સ પત્તેિર ત જૈ મિન તથા િહ દશર્ય ત ।
૦૬૩ આમન ત ચનૈમ મન્॥

અ યાય ૧
પાદ ૩
અિધકરણ ૧૯-૩૧
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સતૂ્ર ૬૪-૧૦૬

અિધકરણ ૦૧૯ દ્યુ વાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૬૪ દ્યુ વાદ્યાયતનં વશ દાત્ ।

૦૬૫ મુક્તાપે યવ્યપદેશાત્ ।
૦૬૬ નાનુમાનમતચ્છ દાત્ ।
૦૬૭ પ્રાણ ચ્ચ ।
૦૬૮ ભેદવ્યપદેશાત્ ।
૦૬૯ પ્રકરણાત્ ।
૦૭૦ સ્થત્યદના યાં ચ ।

અિધકરણ ૦૨૦ ભાૈમાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૭૧ ભૂમા સ પ્રસાદાદ યપુદેશાત્ ।

૦૭૨ ધમાપપત્તેશ્ચ॥
અિધકરણ ૦૨૧ અક્ષરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૭૩ અક્ષરમ બરા ત તેઃ

૦૭૪ સા ચ પ્રશાસનાત્ ।
૦૭૫ અ યભાવવ્યા ત્તેશ્ચ॥

અિધકરણ ૦૨૨ ઈક્ષ તકમર્વ્યપદેશાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૭૬ ઈક્ષ તકમર્વ્યપદેશાત્ સઃ॥
અિધકરણ ૦૨૩ દહરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૭૭ દહર ઉત્તરે યઃ ।

૦૭૮ ગ તશ દા યાં તથા િહ દષંૃ્ટ લઙ્ગં ચ ।
૦૭૯ તેશ્ચ મિહ ાેઽસ્યા મન્નપુલ ધેઃ ।
૦૮૦ પ્ર સદ્ધશે્ચ ।
૦૮૧ ઇતરપરામશાર્ત્ સ ઇ ત ચેન્નાસ ભવાત્ ।
૦૮૨ ઉત્તરાચ્ચેદાિવભૂર્ત વ પ તુ ।
૦૮૩ અ યાથર્શ્ચ પરામશર્ઃ ।
૦૮૪ અ પશ્રુતેિર ત ચેત્તદુક્તમ્॥

અિધકરણ ૦૨૪ અનુકૃત્યિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૦૮૫ અનુકૃતે તસ્ય ચ ।
૦૮૬ અિપ ચ મયર્તે॥

અિધકરણ ૦૨૫ પ્ર મતાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૮૭ શ દાદેવ પ્ર મતઃ ।

૦૮૮ હૃદ્યપેક્ષયા તુ મનુ યાિધકાર વાત્॥
અિધકરણ ૦૨૬ દેવતાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૮૯ તદુપયર્િપ બાદરાયણઃ સ ભવાત્ ।

૦૯૦ િવરાેધઃ કમર્ણી ત ચેન્નાનેકપ્ર તપત્તેદર્શર્નાત્ ।
૦૯૧ શ દ ઇ ત ચેન્નાતઃ પ્રભવા પ્રત્યક્ષાનુમાના યામ્ ।
૦૯૨ અત અેવ ચ િનત્ય વમ્ ।
૦૯૩ સમાનનામ પ વાચ્ચા ત્તાવ યિવરાેધાે

દશર્ના તેશ્ચ ।
૦૯૪ મ વાિદ વસ ભવાદનિધકારં જૈ મિનઃ ।
૦૯૫જ્યાે ત ષ ભાવાચ્ચ ।
૦૯૬ ભાવં તુ બાદરાયણાેઽ ત િહ॥

અિધકરણ ૦૨૭ અપશદૂ્રાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૦૯૭ શગુસ્ય તદનાદરશ્રવણાત્તદાદ્રવણાત્ સચૂ્યતે િહ ।

૦૯૮ ક્ષિત્રય વગતેશ્ચાેત્તરત્ર ચતૈ્રરથને લઙ્ગાત્ ।
૦૯૯ સસં્કારપરામશાર્ત્તદભાવા ભલાપાચ્ચ ।
૧૦૦ તદભાવિનધાર્રણે ચ પ્ર ત્તેઃ ।
૧૦૧ શ્રવણા યયનાથર્પ્ર તષેધાત્ તેશ્ચ॥

અિધકરણ ૦૨૮ ક પનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૦૨ ક પનાત્॥
અિધકરણ ૦૨૯જ્યાે તરિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૦૩ જ્યાે તદર્શર્નાત્॥
અિધકરણ ૦૩૦ અથાર્ તર વાિદવ્યપદેસાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૦૪ આકાશાેઽથાર્ તર વાિદવ્યપદેશાત્॥
અિધકરણ ૦૩૧ સષુુ યુ ક્રા ત્યિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૧૦૫ સષુુ યુ ક્રા ત્યાેભદેન ।
૧૦૬ પત્યાિદશ દે યઃ॥

અ યાય ૧
પાદ ૪
અિધકરણ ૩૨-૩૯
સતૂ્ર ૧૦૭-૧૩૪

અિધકરણ ૦૩૨ અનુમાિનકાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૦૭આનુમાિનકમ યેકેષા મ ત ચેન્ન

શર ર પકિવ ય તગ્ હીતેદર્શર્ય ત ચ ।
૧૦૮ સૂ મં તુ તદહર્ વાત્ ।
૧૦૯ તદધીન વાદથર્વત્ ।
૧૧૦ જ્ઞેય વાવચનાચ્ચ ।
૧૧૧ વદતી ત ચેન્ન પ્રાજ્ઞાે િહ પ્રકરણાત્ ।
૧૧૨ ત્રયાણામવે ચવૈમપુ યાસઃ પ્રશ્નશ્ચ ।
૧૧૩ મહદ્વચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૩૩ ચમસાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૧૪ ચમસવદિવશષેાત્ ।

૧૧૫ જ્યાે ત પક્રમા તુ તથા હ્યધીયત અેકે ।
૧૧૬ ક પનાપેદેશાચ્ચ મ વાિદવદિવરાેધઃ॥

અિધકરણ ૦૩૪ સઙ્ખ્યાપેસઙ્ગ્રહાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૧૭ ન સઙ્ખ્યાપેસઙ્ગ્રહાદિપ નાનાભાવાદ તરેકાચ્ચ ।

૧૧૮ પ્રાણાદયાે વાક્યશષેાત્ ।
૧૧૯ જ્યાે તષૈકેષામસત્યન્ને॥

અિધકરણ ૦૩૫ કારણ વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૨૦ કારણ વને ચાકાશાિદષુ યથાવ્યપિદષ્ટાેક્તેઃ ।

૧૨૧ સમાકષાર્ત્॥
અિધકરણ ૦૩૬ બાલક્યિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૧૨૨ જગદ્વા ચ વાત્ ।
૧૨૩ વમખુ્યપ્રાણ લઙ્ગાન્ને ત ચેત્તદ્વ્યાખ્યાતમ્ ।
૧૨૪ અ યાથ તુ જૈ મિનઃ પ્રશ્નવ્યાખ્યાના યામિપ ચવૈમેકે॥

અિધકરણ ૦૩૭ વાક્યા વયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૨૫ વાક્યા વયાત્ ।

૧૨૬ પ્ર તજ્ઞા સદ્ધે લઙ્ગમા મર યઃ ।
૧૨૭ ઉ ક્ર મ યત અેવ ભાવાિદત્યાૈડુલાે મઃ ।
૧૨૮ અવ સ્થતેિર ત કાશકૃ નઃ॥

અિધકરણ ૦૩૮ પ્રકૃત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૨૯ પ્રકૃ તશ્ચ પ્ર તજ્ઞાદષૃ્ટા તાનપુરાેધાત્ ।

૧૩૦ અ ભ યાપેદેશાચ્ચ ।
૧૩૧ સાક્ષાચ્ચાેભયા ાનાત્ ।
૧૩૨ આત્મકૃતેઃ પિરણામાત્ ।
૧૩૩ યાેિનશ્ચ િહ ગીયતે॥

અિધકરણ ૦૩૯ સવર્વ્યાખ્યાનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૩૪ અેતને સવ વ્યાખ્યાતા વ્યાખ્યાતાઃ॥
અ યાય ૨ અિવરાેધ
પાદ ૧
અિધકરણ ૪૦-૫૨
સતૂ્ર ૧૩૫-૧૭૧

અિધકરણ ૦૪૦ ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૩૫ ત્યનવકાશદાષેપ્રસઙ્ગ ઇ ત

ચેન્ના ય ત્યનવકાશદાષેપ્રસઙ્ગાત્ ।
૧૩૬ ઇતરેષાં ચાનપુલ ધેઃ॥

અિધકરણ ૦૪૧ યાેગપ્રત્યુ યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૩૭ અેતને યાેગઃ પ્રત્યુક્તઃ॥
અિધકરણ ૦૪૨ ન િવલક્ષણ વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૩૮ ન િવલક્ષણ વાદસ્ય તથા વં ચ શ દાત્ ।
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૧૩૯ અ ભમાિનવ્યપદેશ તુ િવશષેાનુગ ત યામ્ ।
૧૪૦ દૃ યતે તુ ।
૧૪૧ અસિદ ત ચેન્ન પ્ર તષેધમાત્ર વાત્ ।
૧૪૨ અપીતાૈ તદ્વ પ્રસઙ્ગાદસમ જસમ્ ।
૧૪૩ ન તુ દષૃ્ટા તભાવાત્ ।
૧૪૪ વપક્ષદાષેાચ્ચ ।
૧૪૫ તકાર્પ્ર તષ્ઠાનાદ ય યથાઽનુમેય મ ત

ચેદેવમ યિવમાેક્ષપ્રસઙ્ગઃ॥
અિધકરણ ૦૪૩ શષ્ટપિરગ્રહાિધકરણમ્॥।
સતૂ્ર ૧૪૬ અેતને શષ્ટાપિરગ્રહા અિપ વ્યાખ્યાતાઃ॥
અિધકરણ ૦૪૪ ભાેક્ત્રાપત્ત્યિધકરણમ્॥

૧૪૭ ભાેક્ત્રાપત્તેરિવભાગશ્ચેત્ સ્યા લાેકવત્॥
અિધકરણ ૦૪૫આર ભણાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૪૮ તદન ય વમાર ભણશ દાિદ યઃ ।

૧૪૯ ભાવે ચાપેલ ધેઃ ।
૧૫૦ સ વાચ્ચાવરસ્ય ।
૧૫૧ અસદ્વ્યપદેશાન્ને ત ચેન્ન ધમાર્ તરેણ વાક્યશષેાત્ ।
૧૫૨ યુક્તેઃ શ દા તરાચ્ચ ।
૧૫૩ પટવચ્ચ ।
૧૫૪ યથા ચ પ્રાણાિદ ।

અિધકરણ ૦૪૬ ઇતરવ્યપદેશાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૫૫ ઇતરવ્યપદેશા દ્ધતાકરણાિદદાષેપ્રસ ક્તઃ ।

૧૫૬ અિધકં તુ ભેદિનદશાત્ ।
૧૫૭ અ માિદવચ્ચ તદનપુપ ત્તઃ॥

અિધકરણ ૦૪૭ ઉપસહંારદશર્નાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૫૮ ઉપસહંારદશર્નાન્ને ત ચેન્ન ક્ષીરવ દ્ધ ।

૧૫૯ દેવાિદવદિપ લાેકે॥
અિધકરણ ૦૪૮ કૃ નપ્રસ યિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૧૬૦ કૃ નપ્રસ ક્તિનરવયવ વશ દકાપેાે વા ।
૧૬૧ શ્રુતે તુ શ દમૂલ વાત્ ।
૧૬૨ આત્મિન ચવૈં િવ ચત્રાશ્ચ િહ ।
૧૬૩ વપક્ષદાષેાચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૪૯ સવાપેતાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૬૪ સવાપેતા ચ તદ્દશર્નાત્ ।

૧૬૫ િવકરણ વાન્ને ત ચેત્તદુક્તમ્॥
અિધકરણ ૦૫૦ પ્રયાજેન વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૬૬ ન પ્રયાજેનવ વાત્ ।

૧૬૭ લાેકવત્તુ લીલાકૈવલ્યમ્॥
અિધકરણ ૦૫૧ વષૈ યનૈઘ્ ર્ યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૬૮ વષૈ યનૈઘ્ ર્ યે ન સાપેક્ષ વાત્ તથા િહ દશર્ય ત ।

૧૬૯ ન કમાર્િવભાગાિદ ત ચેન્નાનાિદ વાત્ ।
૧૭૦ ઉપપદ્યતે ચા યપુલ યતે ચ ।
૧૭૧ સવર્ધમાપપત્તેશ્ચ॥

અ યાય ૨ અિવરાેધ
પાદ ૨
અિધકરણ ૫૩-૬૦
સતૂ્ર ૧૭૨-૨૧૬

અિધકરણ ૦૫૩ રચનાઽનપુપત્ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૭૨ રચનાઽનપુપત્તેશ્ચ નાનુમાનમ્ ।

૧૭૩ પ્ર ત્તેશ્ચ ।
૧૭૪ પયાેઽ બુવચ્ચેત્ તત્રાિપ ।
૧૭૫ વ્ય તરેકાનવ સ્થતેશ્ચાનપેક્ષ વાત્ ।
૧૭૬ અ યત્રાભાવાચ્ચ ન ણાિદવત્ ।
૧૭૭ અ યપુગમેઽ યથાર્ભાવાત્ ।
૧૭૮ પુ ષા મવિદ ત ચેત્તથાઽિપ ।
૧૭૯ અઙ્ ગ વાનપુપત્તેશ્ચ ।
૧૮૦ અ યથાઽનુ મતાૈ ચ જ્ઞશ ક્તિવયાેગાત્ ।
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૧૮૧ િવપ્ર તષેધાચ્ચાસમ જસમ્॥
અિધકરણ ૦૫૪ મહદ્દ ઘાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૮૨ મહદ્દ ઘર્વદ્વા હ્ર વપિરમ ડલા યામ્॥
અિધકરણ ૦૫૫ પરમા જગદાકારણ વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૮૩ ઉભયથાઽિપ ન કમાર્ત તદભાવઃ ।

૧૮૪ સમવાયા યપુગમાચ્ચ સા યાદનવ સ્થતેઃ ।
૧૮૫ િનત્યમવે ચ ભાવાત્ ।
૧૮૬ પાિદમ વાચ્ચ િવપયર્યાે દશર્નાત્ ।
૧૮૭ ઉભયથા ચ દાષેાત્ ।
૧૮૮ અપિરગ્રહાચ્ચાત્ય તમનપેક્ષા॥

અિધકરણ ૦૫૬ સમુદાયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૮૯ સમુદાય ઉભયહેતુકેઽિપ તદપ્રા પ્તઃ ।

૧૯૦ ઇતરેતરપ્રત્યય વાિદ ત ચેન્નાે પ ત્તમાત્રિન મત્ત વાત્ ।
૧૯૧ ઉત્તરાે પાદે ચ પવૂર્િનરાેધાત્ ।
૧૯૨ અસ ત પ્ર તજ્ઞાપેરાેધાે યાૈગપદ્યમ યથા ।
૧૯૩ પ્ર તસઙ્ખ્યાઽપ્ર તસઙ્ખ્યાિનરાેધાપ્રા પ્તરિવચ્છેદાત્ ।
૧૯૪ ઉભયથા ચ દાષેાત્ ।
૧૯૫ આકાશે ચાિવશષેાત્ ।
૧૯૬ અનુ તેશ્ચ ।
૧૯૭ નાસતાેઽદષૃ્ટ વાત્ ।
૧૯૮ ઉદાસીનાનામિપ ચવૈં સ દ્ધઃ॥

અિધકરણ ૦૫૭ નાભાવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૧૯૯ નાભાવ ઉપલ ધેઃ ।

૨૦૦ વૈધ યાર્ચ્ચ ન વ ાિદવત્ ।
૨૦૧ ન ભાવાેઽનપુલ ધેઃ ।
૨૦૨ ક્ષ ણક વાચ્ચ ।
૨૦૩ સવર્થાઽનપુપત્તેશ્ચ॥

અિધકરણ ૦૫૮ અેક મન્નસ ભવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૦૪ નૈક મન્નસ ભવાત્ ।
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૨૦૫ અેવ ચાત્માઽકા યર્મ્ ।
૨૦૬ ન ચ પયાર્યાદ યિવરાેધાે િવકારાિદ યઃ ।
૨૦૭ અ ત્યાવ સ્થતેશ્ચાેભયિનત્ય વાદિવશષેઃ॥

અિધકરણ ૦૫૯ પત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૦૮ પત્યુરસામ જસ્યાત્ ।

૨૦૯ સ બ ધાનપુપત્તેશ્ચ ।
૨૧૦ અિધષ્ઠાનાનપુપત્તેશ્ચ ।
૨૧૧ કરણવચ્ચેન્ન ભાેગાિદ યઃ ।
૨૧૨ અ તવ વમસવર્જ્ઞતા વા॥

અિધકરણ ૦૬૦ ઉ પત્ત્યસ ભવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૧૩ ઉ પત્ત્યસ ભવાત્ ।

૨૧૪ ન ચ કતુર્ઃ કરણમ્॥
૨૧૫ િવજ્ઞાનાિદભાવે વા તદપ્ર તષેધઃ ।
૨૧૬ િવપ્ર તષેધાચ્ચ॥

અ યાય ૨
પાદ ૩
અિધકરણ ૬૧-૭૭
સતૂ્ર ૨૧૭-૨૬૯

અિધકરણ ૦૬૧ િવયદિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૧૭ ન િવયદશ્રુતેઃ ।

૨૧૮ અ ત તુ ।
૨૧૯ ગાૈ યસ ભવાત્ ।
૨૨૦ શ દાચ્ચ ।
૨૨૧ સ્યાચ્ચૈકસ્ય બ્રહ્મશ દવત્ ।
૨૨૨ પ્ર તજ્ઞાઽહાિનરવ્ય તરેકાચ્છ દે યઃ ।
૨૨૩ યાવ દ્વકારં તુ િવભાગાે લાેકવત્॥

અિધકરણ ૦૬૨ માતિરશ્વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૨૪ અેતને માતિરશ્વા વ્યાખ્યાતઃ॥

brahmasuutraadhikaraNa.pdf 23



બ્રહ્મસતૂ્રાિધકરણાિન

અિધકરણ ૦૬૩ અસ ભવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૨૫ અસ ભવ તુ સતાેઽનપુપત્તેઃ॥
અિધકરણ ૦૬૪ તે ેઽિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૨૬ તે ેઽત તથા હ્યાહ॥
અિધકરણ ૦૬૫આબિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૨૭ આપઃ॥
અિધકરણ ૦૬૬ થવ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૨૮ થવ્યિધકાર પશ દા તરે યઃ॥
અિધકરણ ૦૬૭ તદ ભ યાનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૨૯ તદ ભ યાનાદેવ તુ ત લઙ્ગા સઃ॥
અિધકરણ ૦૬૮ િવપયર્યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૩૦ િવપયર્યેણ તુ ક્રમાેઽત ઉપપદ્યતે ચ ।
અિધકરણ ૦૬૯ અ તરાિવજ્ઞાનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૩૧ અ તરા િવજ્ઞાનમનસી ક્રમેણ ત લઙ્ગાિદ ત ચેન્નાિવશષેાત્ ।
અિધકરણ ૦૭૦ ચરાચરવ્યપાશ્રયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૩૨ ચરાચરવ્યપાશ્રય તુ સ્યાત્તદ્વ્યપદેશાે

ભાક્ત તદ્ભાવભાિવ વાત્॥
અિધકરણ ૦૭૧ આત્માિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૩૩ નાત્માઽશ્રુતેિનત્ય વાચ્ચ તા યઃ॥
અિધકરણ ૦૭૨ જ્ઞિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૩૪ જ્ઞાેઽત અેવ॥
અિધકરણ ૦૭૩ ઉ ક્રા તગત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૩૫ ઉ ક્રા તગત્યાગતીનામ્ ।

૨૩૬ વાત્મના ચાેત્તરયાેઃ ।
૨૩૭ ના રતચ્છતેિર ત ચેન્નેતરાિધકારાત્ ।
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૨૩૮ વશ દાને્માના યાં ચ ।
૨૩૯ અિવરાેધશ્ચ દનવત્ ।
૨૪૦ અવ સ્થ તવૈશે યાિદ ત ચેન્ના યપુગમાદૃ્ધિદ િહ ।
૨૪૧ ગુણાદ્વા લાેકવત્ ।
૨૪૨ વ્ય તરેકાે ગ ધવત્ ।
૨૪૩ તથા ચ દશર્ય ત ।
૨૪૪ થગપુદેશાત્ ।
૨૪૫ તદુ્ગણસાર વાત્તુ તદ્વ્યપદેશઃ પ્રાજ્ઞવત્ ।
૨૪૬ યાવદાત્મભાિવ વાચ્ચ ન દાષે તદ્દશર્નાત્ ।
૨૪૭ પું વાિદવ વસ્ય સતાેઽ ભવ્ય ક્તયાેગાત્ ।
૨૪૮ િનત્યાપેલ યનપુલ ધપ્રસઙ્ગાેઽ યતરિનયમાે
વાઽ યથા॥

અિધકરણ ૦૭૪ કતાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૪૯ કતાર્ શાસ્ત્રાથર્વ વાત્ ।

૨૫૦ િવહારાપેદેશાત્ ।
૨૫૧ ઉપાદાનાત્ ।
૨૫૨ વ્યપદેશાચ્ચ િક્રયાયાં ન ચેિન્નદશિવપયર્યઃ ।
૨૫૩ ઉપલ ધવદિનયમઃ ।
૨૫૪ શ ક્તિવપયર્યાત્ ।
૨૫૫ સમા યભાવાચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૭૫ તક્ષાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૫૬ યથા ચ તક્ષાેભયથા॥
અિધકરણ ૦૭૬ પરાયત્તાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૫૭ પરાત્તુ તચ્છતેઃ ।

૨૫૮ કૃતપ્રયત્નાપેક્ષ તુ િવિહતપ્ર ત ષદ્ધાવૈય યાર્િદ યઃ॥
અિધકરણ ૦૭૭ અંશાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૫૯ અંશાે નાનાવ્યપદેશાદ યથા ચાિપ દાશિકતવાિદ વમધીયત અેકે ।

૨૬૦ મ ત્રવણાર્ચ્ચ ।
૨૬૧ અિપ ચ મયર્તે ।
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૨૬૨ પ્રકાશાિદવન્નવૈં પરઃ ।
૨૬૩ મર ત ચ ।
૨૬૪ અનુજ્ઞાપિરહારાૈ દેહસ બ ધા જ્યાે તરાિદવત્ ।
૨૬૫ અસ તતેશ્ચાવ્ય તકરઃ ।
૨૬૬ આભાસ અેવ ચ ।
૨૬૭ અદષૃ્ટાિનયમાત્ ।
૨૬૮ અ ભસ યાિદ વિપ ચવૈમ્ ।
૨૬૯ પ્રદેશાિદ ત ચેન્ના તભાર્વાત્॥

અ યાય ૨
પાદ ૪
અિધકરણ ૭૮-૮૬
સતૂ્ર ૨૭૦-૨૯૧

અિધકરણ ૦૭૮ પ્રાણાે પત્ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૭૦ તથા પ્રાણાઃ ।

૨૭૧ ગાૈ યસ ભવાત્ ।
૨૭૨ ત પ્રાક્શ્રુતેશ્ચ ।
૨૭૩ ત પૂવર્ક વાદ્વાચઃ॥

અિધકરણ ૦૭૯ સપ્તગત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૭૪ સપ્ત ગતેિવશે ષત વાચ્ચ ।

૨૭૫ હ તાદય તુ સ્થતેઽતાે નવૈમ્॥
અિધકરણ ૦૮૦ પ્રાણા વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૭૬ અણવશ્ચ ।
અિધકરણ ૦૮૧ પ્રાણશ્રૈ ઠ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૭૭ શ્રેષ્ઠશ્ચ॥
અિધકરણ ૦૮૨ વાયુિક્રયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૭૮ ન વાયુિક્રયે થગપુદેશાત્ ।

૨૭૯ ચ રાિદવત્તુ ત સહ શષ્ટ ાિદ યઃ ।
૨૮૦ અકરણ વાચ્ચ ન દાષે તથા િહ દશર્ય ત ।
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૨૮૧ પ ચ ત્તમર્નાવેદ્વ્યપિદ યતે॥
અિધકરણ ૦૮૩ શ્રેષ્ઠ વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૮૨ અ શ્ચ॥
અિધકરણ ૦૮૪ જ્યાે તરદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૮૩ જ્યાે તરાદ્યિધષ્ઠાનં તુ તદામનનાત્ ।

૨૮૪ પ્રાણવતા શ દાત્ ।
૨૮૫ તસ્ય ચ િનત્ય વાત્ ।

અિધકરણ ૦૮૫ ઇ દ્રયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૮૬ ત ઇ દ્રયા ણ તદ્વ્યપદેશાદ યત્ર શ્રેષ્ઠાત્ ।

૨૮૭ ભેદશ્રુતેઃ ।
૨૮૮ વૈલક્ષ યાચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૮૬ સ જ્ઞામુઅ તક્ યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૮૯ સજં્ઞામૂ તક્ પ્ત તુ િત્ર કુવર્ત ઉપદેશાત્ ।

૨૯૦ માંસાિદ ભાૈમં યથાશ દ મતરયાેશ્ચ ।
૨૯૧ વૈશે યાત્તુ તદ્વાદ તદ્વાદઃ॥

અ યયઃ ૩ સાધન
પાદ ૧
અિધકરણ ૮૭-૯૨
સતૂ્રા ણ ૨૯૨-૩૧૮

અિધકરણ ૦૮૭ તદ તરપ્ર તપત્ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૯૨ તદ તરપ્ર તપત્તાૈ રંહ ત સ પિર વક્તઃ

પ્રશ્નિન પણા યામ્ ।
૨૯૩ યાત્મક વાત્તુ ભૂય વાત્ ।
૨૯૪ પ્રાણગતેશ્ચ ।
૨૯૫ અગ્ યાિદગ તશ્રુતેિર ત ચેન્ન ભાક્ત વાત્ ।
૨૯૬ પ્રથમેઽશ્રવણાિદ ત ચેન્ન તા અેવ હ્યપુપત્તેઃ ।
૨૯૭ અશ્રુત વાિદ ત ચેન્નેષ્ટાિદકાિરણાં પ્રતીતેઃ ।
૨૯૮ ભાક્તં વાઽનાત્મિવ વાત્તથા િહ દશર્ય ત॥
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અિધકરણ ૦૮૮ કૃતત્યયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૨૯૯ કૃતાત્યયેઽનુશયવાન્ દષૃ્ટ ત યાં યથેતમનવંે ચ ।

૩૦૦ ચરણાિદ ત ચેન્નાપેલક્ષણાથ ત કા ણાર્ જિનઃ ।
૩૦૧ આનથર્ક્ય મ ત ચેન્ન તદપેક્ષ વાત્ ।
૩૦૨ સકૃુતદુ કૃતે અેવે ત તુ બાદિરઃ॥

અિધકરણ ૦૮૯ અિનષ્ટિદકાયાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૦૩ અિનષ્ટાિદકાિરણામિપ ચ શ્રુતમ્ ।

૩૦૪ સયંમને વનુભૂયેતરેષામારાેહાવરાેહાૈ તદ્ગ તદશર્નાત્
૩૦૫ મર ત ચ ।

૩૦૬ અિપ ચ સપ્ત ।
૩૦૭ તત્રાિપ ચ તદ્વ્યાપારાદિવરાેધઃ ।
૩૦૮ િવદ્યાકમર્ણાેિર ત તુ પ્રકૃત વાત્ ।
૩૦૯ ન તીયે તથાપેલ ધઃ ।
૩૧૦ મયર્તેઽિપ ચ લાેકે ।
૩૧૧ દશર્નાચ્ચ ।
૩૧૨ તીયશ દાવરાેધઃ સશંાેકજસ્ય॥

અિધકરણ ૦૯૦ સાભાવ્યાપત્ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૧૩ સાભાવ્યાપ ત્ત પપત્તેઃ॥
અિધકરણ ૦૯૧ ના ત ચરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૧૪ ના ત ચરેણ િવશષેાત્॥
અિધકરણ ૦૯૨ અ યાિધ ષ્ઠતાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૧૫ અ યાિધષ્ઠતષેુ પવૂર્વદ ભલાપાત્ ।

૩૧૬ અશદુ્ધ મ ત ચેન્ન શ દાત્ ।
૩૧૭ રેતઃ સગ્યાેગાેઽથ ।
૩૧૮ યાનેેઃ શર રમ્॥

અ યયઃ ૩ સાધન
પાદ ૨
અિધકરણ ૯૩-૧૦૦
સતૂ્રા ણ ૩૧૯-૩૫૯
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અિધકરણ ૦૯૩ સ યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૧૯ સ યે ષ્ટરાહ િહ ।

૩૨૦ િનમાર્તારં ચૈકે પતુ્રાદયશ્ચ ।
૩૨૧ માયામાતં્ર તુ કા યાર્ન ભવ્યક્ત વ પ વાત્ ।
૩૨૨ સચૂકશ્ચ િહ શ્રુતેરાચક્ષતે ચ ત દ્વદઃ ।
૩૨૩ પરા ભ યાનાત્તુ તરાેિહતં તતાે હ્યસ્ય બ ધિવપયર્યાૈ ।
૩૨૪ દેહયાેગાદ્વા સાેઽિપ॥

અિધકરણ ૦૯૪ તદભાવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૨૫ તદભાવાે નાડીષુ તચ્છતેરાત્મિન હ ।

૩૨૬ અતઃ પ્રબાેધાેઽ માત્॥
અિધકરણ ૦૯૫ કમાર્નુ તશ દિવ યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૨૭ સ અેવ ચ કમાર્નુ તશ દિવિધ યઃ॥
અિધકરણ ૦૯૬ મુગ્ધેઽધર્સ પત્ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૨૮ મુગ્ધેઽધર્સ પ ત્તઃ પિરશષેાત્॥
અિધકરણ ૦૯૭ ઉભય લઙ્ગાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૨૯ ન સ્થાનતાેઽિપ પરસ્યાેભય લઙ્ગં સવર્ત્ર િહ ।

૩૩૦ ન ભેદાિદ ત ચેન્ન પ્રત્યેકમતદ્વચનાત્ ।
૩૩૧ અિપ ચવૈમેકે ।
૩૩૨ અ પવદેવ િહ ત પ્રધાન વાત્ ।
૩૩૩ પ્રકાશવચ્ચાવૈય યાર્ત્ ।
૩૩૪ આહ ચ તન્માત્રમ્ ।
૩૩૫ દશર્ય ત ચાથાે અિપ મયર્તે ।
૩૩૬ અત અેવ ચાપેમા સયૂર્કાિદવત્ ।
૩૩૭ અ બુવદગ્રહણાત્તુ ન તથા વમ્ ।
૩૩૮ દ્ધહ્ર ાસભા વમ તભાર્વાદુભયસામ જસ્યાદેવમ્ ।
૩૩૯ દશર્નાચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૯૮ પ્રકૃતૈતાવ વાિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૩૪૦ પ્રકૃતૈતાવ વં િહ પ્ર તષેધ ત તતાે બ્રવી ત ચ ભૂયઃ ।
૩૪૧ તદવ્યક્તમાહ િહ ।
૩૪૨ અિપ સરંાધને પ્રત્યક્ષાનુમાના યામ્ ।
૩૪૩ પ્રકાશાિદવચ્ચાવૈશે યં પ્રકાશશ્ચ કમર્ ય યાસાત્ ।
૩૪૪ અતાેઽન તને તથા િહ લઙ્ગમ્ ।
૩૪૫ ઉભયવ્યપદેશા વિહકુ ડલવત્ ।
૩૪૬ પ્રકાશાશ્રયવદ્વા તજે વાત્ ।
૩૪૭ પવૂર્વદ્વા ।
૩૪૮ પ્ર તષેધાચ્ચ॥

અિધકરણ ૦૯૯ પરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૪૯ પરમતઃ સતેનૂ્માનસ બ ધભેદવ્યપદેશે યઃ ।

૩૫૦ સામા યાત્તુ ।
૩૫૧ બુદ્ યથર્ઃ પાદવત્ ।
૩૫૨ સ્થાનિવશષેાત્ પ્રકાશાિદવત્ ।
૩૫૩ ઉપપત્તેશ્ચ ।
૩૫૪ તથાઽ યપ્ર તષેધાત્ ।
૩૫૫ અનને સવર્ગત વમાયામશ દાિદ યઃ॥

અિધકરણ ૧૦૦ ફલાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૫૬ ફલમત ઉપપત્તેઃ ।

૩૫૭ શ્રુત વાચ્ચ ।
૩૫૮ ધમ જૈ મિનરત અેવ ।
૩૫૯ પવૂ તુ બાદરાયણાે હેતવુ્યપદેશાત્॥

અ યાય ૩
પાદ ૩
અિધકરણ ૧૦૧-૧૩૬
સતૂ્ર ૩૬૦-૪૨૦

અિધકરણ ૧૦૧ સવર્વેદા તપ્રત્યયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૬૦ સવર્વેદા તપ્રત્યયં ચાેદનાદ્યિવશષેાત્ ।

૩૬૧ ભેદાન્ને ત ચેન્નૈકસ્યામિપ ।
૩૬૨ વા યાયસ્ય તથા વને િહ સમાચારેઽિધકારાચ્ચ
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સવવચ્ચ તિન્નયમઃ ।
૩૬૩ દશર્ય ત ચ॥

અિધકરણ ૧૦૨ ઉપસહંારાિધકરણમ્
।સતૂ્ર ૩૬૪ ઉપસહંારાેઽથાર્ભેદા દ્વિધશષેવત્ સમાને ચ॥
અિધકરણ ૧૦૩ અ યથા વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૬૫ અ યથા વં શ દાિદ ત ચેન્નાિવશષેાત્ ।

૩૬૬ ન વા પ્રકરણભેદાત્ પરાવેર ય વાિદવત્ ।
૩૬૭ સજં્ઞાતશ્ચેત્તદુક્તમ ત તુ તદિપ॥

અિધકરણ ૧૦૪ વ્યા યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૬૮ વ્યાપ્તેશ્ચ સમ જસમ્॥
અિધકરણ ૧૦૫ સવર્ભેદાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૬૯ સવાર્ભેદાદ યત્રેમે॥
અિધકરણ ૧૦૬ આન દાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૭૦આન દાદયઃ પ્રધાનસ્ય ।

૩૭૧ પ્રય શર વાદ્યપ્રા પ્ત પચયાપચયાૈ િહ ભેદે ।
૩૭૨ ઇતરે વથર્સામા યાત્॥

અિધકરણ ૧૦૭આ યાનાિધકરણમ્
।સતૂ્ર ૩૭૩ આ યાનાય પ્રયાજેનાભાવાત્

૩૭૪ આત્મશ દાચ્ચ॥
અિધકરણ ૧૦૮ આત્મગ્ િહત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૭૫આત્મગ્ હી તિરતરવદુત્તરાત્ ।

૩૭૬ અ વયાિદ ત ચે સ્યાદવધારણાત્॥
અિધકરણ ૧૦૯ કાયાર્ખ્યાનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૭૭ કાયાર્ખ્યાનાદપવૂર્મ્॥
અિધકરણ ૧૧૦ સમાનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૭૮ સમાન અેવં ચાભેદાત્॥
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અિધકરણ ૧૧૧ સ બ ધાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૭૯ સ બ ધાદેવમ યત્રાિપ ।

૩૮૦ ન વા િવશષેાત્ ।
૩૮૧ દશર્ય ત ચ॥

અિધકરણ ૧૧૨ સ ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૮૨ સ તદ્યવુ્યા યિપ ચાતઃ॥
અિધકરણ ૧૧૩ પુ ષિવદ્યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૮૩ પુ ષિવદ્યાયા મવ ચેતરેષામના ાનાત્॥
અિધકરણ ૧૧૪ વેધાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૮૪ વેધાદ્યથર્ભેદાત્ ।
અિધકરણ ૧૧૫ હા યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૮૫ હાનાૈ તપૂાયનશ દશષે વાત્

કુશાચ્છ દ તુત્યુપગાનવત્તદુક્તમ્॥
અિધકરણ ૧૧૬ સા પરાયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૮૬ સા પરાયે તતર્વ્યાભાવાત્તથા હ્ય યે ।

૩૮૭ છ દત ઉભયાિવરાેધાત્॥
અિધકરણ ૧૧૭ ગતેરથર્વ વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૮૮ ગતેરથર્વ વમુભયથાઽ યથા િહ િવરાેધઃ ।

૩૮૯ ઉપપન્ન ત લક્ષણાથાપલ ધેલાકવત્॥
અિધકરણ ૧૧૮ અિનયમાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૦ અિનયમઃ સવાર્સામિવરાેધઃ શ દાનુમાના યામ્॥
અિધકરણ ૧૧૯ યાવદિધકારાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૧ યાવદિધકારમવ સ્થ તરાિધકાિરકાણામ્॥
અિધકરણ ૧૨૦ અક્ષરિધયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૨ અક્ષરિધયાં વવરાેધઃ

સામા યતદ્ભાવા યામાપૈસદવત્તદુક્તમ્॥
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અિધકરણ ૧૨૧ ઇયદિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૩ ઇયદામનનાત્॥
અિધકરણ ૧૨૨ અ તર વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૪ અ તરા ભૂતગ્રામવ વાત્મનઃ
। ૩૯૫ અ યથા ભેદાનપુપ ત્તિર ત ચેન્નાપેદેશા તરવત્॥
અિધકરણ ૧૨૩ વ્ય તહારાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૬ વ્ય તહારાે િવ શષ ત હીતરવત્॥
અિધકરણ ૧૨૪ સત્યાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૭ સવૈ િહ સત્યાદયઃ॥
અિધકરણ ૧૨૫ કામાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૮ કામાદ તરત્ર તત્ર ચાયતનાિદ યઃ॥
અિધકરણ ૧૨૬ આદરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૩૯૯ આદરાદલાપેઃ ।

૪૦૦ ઉપ સ્થતેઽ તદ્વચનાત્॥
અિધકરણ ૧૨૭ તિન્નધાર્રણાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૦૧ તિન્નધાર્રણાિનયમ તદ્દષૃ્ટેઃ

થગ્ યપ્ર તબ ધઃ ફલમ્॥
અિધકરણ ૧૨૮ પ્રદાનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૦૨ પ્રદાનવદેવ તદુક્તમ્॥
અિધકરણ ૧૨૯ લઙ્ગભુય વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૦૩ લઙ્ગભૂય વાત્ ત દ્ધ બલીય તદિપ ।

૪૦૪ પવૂર્િવક પઃ પ્રકરણાત્ સ્યાત્ િક્રયામાનસવત્ ।
૪૦૫ અ તદેશાચ્ચ ।
૪૦૬ િવદ્યવૈ તુ િનધાર્રણાત્ ।
૪૦૭ દશર્નાચ્ચ ।
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૪૦૮ શ્રુત્યાિદબલીય વાચ્ચ ન બાધઃ ।
૪૦૯ અનુબ ધાિદ યઃ
પ્રજ્ઞા તર થ વવદ્દષૃ્ટશ્ચ તદુક્તમ્ ।
૪૧૦ ન સામા યાદ યપુલ ધે ર્ત્યુવન્ન િહ લાેકાપ ત્તઃ ।
૪૧૧ પરેણ ચ શ દસ્ય તા દ્વ યં ભૂય વા વનુબ ધઃ॥

અિધકરણ ૧૩૦ અૈકા યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૧૨ અેક આત્મનઃ શર રે ભાવાત્ ।

૪૧૩ વ્ય તરેક તદ્ભાવાભાિવ વાન્ન તપૂલ ધવત્॥
અિધકરણ ૧૩૧ અઙ્ગાવબદ્ધાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૧૪ અઙ્ગાવબદ્ધા તુ ન શાખાસુ િહ પ્ર તવેદમ્ ।

૪૧૫ મ ત્રાિદવદ્વાઽિવરાેધઃ॥
અિધકરણ ૧૩૨ ભૂમજ્યય વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૧૬ ભૂ ઃ ક્રતવુ જ્યાય વં તથા ચ દશર્ય ત॥
અિધકરણ ૧૩૩ શ દાિદભેદાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૧૭ નાના શ દાિદભેદાત્॥
અિધકરણ ૧૩૪ િવક પાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૧૮ િવક પાેઽિવ શષ્ટફલ વાત્॥
અિધકરણ ૧૩૫ કા યાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૧૯ કા યા તુ યથાકામં સમુચ્ચીયેરન્ન વા પવૂર્હે વભાવાત્॥
અિધકરણ ૧૩૬ યથાશ્રયભાવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૨૦ અઙ્ગષેુ યથાશ્રયભાવઃ ।

૪૨૧ શષ્ટેશ્ચ ।
૪૨૨ સમાહારાત્ ।
૪૨૩ ગુણસાધાર યશ્રુતેશ્ચ ।
૪૨૪ ન વા ત સહભાવાશ્રુતેઃ ।
૪૨૫ દશર્નાચ્ચ॥

અ યાય ૩
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પાદ ૪
અિધકરણ ૧૩૭-૧૫૩
સતૂ્ર ૪૨૬-૪૭૭

અિધકરણ ૧૩૭ પુ ષાથાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૨૬ પુ ષાથાઽતઃ શ દાિદ ત બાદરાયણઃ ।

૪૨૭ શષે વાત્ પુ ષાથર્વાદાે યથાઽ યે વ ત જૈ મિનઃ ।
૪૨૮ આચારદશર્નાત્ ।
૪૨૯ ત શ્રુતેઃ ।
૪૩૦ સમ વાર ભણાત્ ।
૪૩૧ તદ્વતાે િવધાનાત્ ।
૪૩૨ િનયમાચ્ચ ।
૪૩૩ અિધકાપેદેશાત્તુ બાદરાયણસ્યવૈં તદ્દશર્નાત્ ।
૪૩૪ તુલં્ય તુ દશર્નમ્ ।
૪૩૫ અસાવર્ ક ।
૪૩૬ િવભાગઃ શતવત્ ।
૪૩૭ અ યયનમાત્રવતઃ

૪૩૮ નાિવશષેાત્ ।
૪૩૯ તુતયેઽનુમ તવાર્ ।
૪૪૦ કામકારેણ ચૈકે ।
૪૪૧ ઉપમદ ચ ।
૪૪૨ ઊ વર્રેતઃસુ ચ શ દે િહ॥

અિધકરણ ૧૩૮ પરામશાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૪૩ પરામશ જૈ મિનરચાેદના ચાપવિદ ત િહ ।

૪૪૪ અનુષે્ઠયં બાદરાયણઃ સા યશ્રુતેઃ ।
૪૪૫ િવિધવાર્ ધારણવત્॥

અિધકરણ ૧૩૯ તુ તમાત્રાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૪૬ તુ તમાત્રમપુાદાનાિદ ત ચેન્નાપવૂર્ વાત્ ।

૪૪૭ ભાવશ દાચ્ચ॥
અિધકરણ ૧૪૦ પિર લવાિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૪૪૮ પાિર લવાથાર્ ઇ ત ચેન્ન િવશે ષત વાત્ ।
૪૪૯ તથા ચૈકવાક્યતાપેબ ધાત્॥

અિધકરણ ૧૪૧ અગ્ ી ધનાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૫૦ અત અેવ ચાગ્ ી ધનાદ્યનપેક્ષા॥
અિધકરણ ૧૪૨ સવાર્પેક્ષાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૫૧ સવાર્પેક્ષા ચ યજ્ઞાિદશ્રુતેરશ્વવત્ ।

૪૫૨ શમદમાદ્યપેુતઃ સ્યાત્તથાઽિપ તુ
ત દ્વધે તદઙ્ગતયા ।

તષેામવ યાનુષે્ઠય વાત્॥
અિધકરણ ૧૪૩ સવાર્ન્નનુમત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૫૩ સવાર્ન્નાનુમ તશ્ચ પ્રાણાત્યયે તદ્દશર્નાત્ ।

૪૫૪ અબાધાચ્ચ ।
૪૫૫ અિપ ચ મયર્તે ।
૪૫૬ શ દશ્ચાતાેઽકામકારે॥

અિધકરણ ૧૪૪ આશ્રમકમાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૫૭ િવિહત વાચ્ચાઽશ્રમકમાર્િપ ।

૪૫૮ સહકાઋ વને ચ ।
૪૫૯ સવર્થાઽિપ તુ ત અેવાેભય લઙ્ગાત્ ।
૪૬૦ અન ભભવં ચ દશર્ય ત॥

અિધકરણ ૧૪૫ િવધુરાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૬૧ અ તરા ચાિપ તુ ત દષૃ્ટેઃ ।

૪૬૨ અિપ ચ મયર્તે ।
૪૬૩ િવશષેાનુગ્રહશ્ચ ।
૪૬૪ અતિ વતર જ્યાયાે લઙ્ગાચ્ચ॥

અિધકરણ ૧૪૬ તદ્ભુતાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૬૫ તદ્ભૂતસ્ય તુ નાતદ્ભાવાે જૈ મનેરિપ િનયમાતદૂ્રપાભાવે યઃ॥
અિધકરણ ૧૪૭ અિધકારિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૪૬૬ ન ચાિધકાિરકમિપ પતનાનુમાનાત્તદયાેગાત્ ।
૪૬૭ ઉપપવૂર્મિપ વેકે ભાવમશનવત્તદુક્તમ્॥

અિધકરણ ૧૪૮ બિહરિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૬૮ બિહ તૂભયથાઽિપ તેરાચારાચ્ચ॥
અિધકરણ ૧૪૯ વા યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૬૯ વા મનઃ ફલશ્રુતેિરત્યાત્રેયઃ ।

૪૭૦આ વજ્ય મત્યાૈડુલાે મ ત મૈ િહ પિરક્ર યતે ।
૪૭૧ શ્રુતેશ્ચ॥

અિધકરણ ૧૫૦ સહકાયર્ તરિવ યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૭૨ સહકાયર્ તરિવિધઃ પક્ષેણ તીયં તદ્વતાે િવદ્યાિદવત્ ।

૪૭૩ કૃ નભાવાત્તુ ગ્ િહણાપેસહંારઃ ।
૪૭૪ માનૈવિદતરેષામ યપુદેશાત્॥

અિધકરણ ૧૫૧ અનાિવ કરાિધકનર્મ્ ।
સતૂ્ર ૪૭૫ અનાિવ કુવર્ન્ન વયાત્॥
અિધકરણ ૧૫૨ અૈિહકાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૭૬ અૈિહકમ યપ્ર તુતપ્ર તબ ધે તદ્દશર્નાત્॥
અિધકરણ ૧૫૩ મુ ક્તફલાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૭૭ અેવં મુ ક્તફલાિનયમ તદવસ્થાવ તે તદવસ્થાવ તેઃ॥
અ યાયઃ ૪ ફલ અિધકરણ ૩૮ સતૂ્રા ણ ૭૮
પાદ ૧
અિધકરણ ૧૫૪-૧૬૭
સતૂ્ર ૪૭૮-૪૯૬

અિધકરણ ૧૫૪ આ ત્ત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૭૮ આ ત્તરસકૃદુપદેશાત્ ।

૪૭૯ લઙ્ગાચ્ચ॥
અિધકરણ ૧૫૫આત્મ વાપેસનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૦ આત્મે ત તપૂગચ્છ ત ગ્રાહય ત ચ॥
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અિધકરણ ૧૫૬ પ્ર તકિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૧ ન પ્રતીકે ન િહ સઃ॥
અિધકરણ ૧૫૭ બ્રહ્મદષૃ્ટ િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૨ બ્રહ્મદૃ ષ્ટ કષાર્ત્॥
અિધકરણ ૧૫૮ આિદત્યાિદમત્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૩ આિદત્યાિદમતયશ્ચાઙ્ગ ઉપપત્તેઃ॥
અિધકરણ ૧૫૯આસીનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૪ આસીનઃ સ ભવાત્ ।

૪૮૫ યાનાચ્ચ ।
૪૮૬ અચલ વં ચાપેક્ષ્ય ।
૪૮૭ મર ત ચ॥

અિધકરણ ૧૬૦ અેકાગ્રતાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૮ યત્રૈકાગ્રતા તત્રાિવશષેાત્॥
અિધકરણ ૧૬૧ આપ્રાયણાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૮૯ આપ્રાયાણાત્તત્રાિપ િહ દષૃ્ટમ્॥
અિધકરણ ૧૬૨ તદિધગમાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૦ તદિધગમ ઉત્તરપવૂાર્ઘયાેરશ્લષેિવનાશાૈ

તદ્વ્યપદેશાત્॥
અિધકરણ ૧૬૩ ઇતરસશં્લષેાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૧ ઇતરસ્યા યવેમસશં્લષેઃ પાતે તુ॥
અિધકરણ ૧૬૪ અનાર ધાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૨ અનાર ધકાય અેવ તુ પવૂ તદવધેઃ॥
અિધકરણ ૧૬૫ અ ગ્ હાતે્રાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૩ અ ગ્ હાતે્રાિદ તુ ત કાયાર્યવૈ તદ્દશર્નાત્ ।

૪૯૪ અતાેઽ યાિપ હ્યેકેશામુભયાેઃ॥
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અિધકરણ ૧૬૬ િવદ્યાજ્ઞાનસાધનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૫ યદેવ િવદ્યયે ત િહ॥
અિધકરણ ૧૬૭ ઇતરક્ષપણાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૬ ભાેગને વતરે ક્ષપિય વા સ પદ્યતે॥
અ યાય ૪
પાદ ૨
અિધકરણ ૧૬૮-૧૭૮
સતૂ્ર ૪૯૭-૫૧૭

અિધકરણ ૧૬૮ વાગિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૪૯૭ વાઙ્મન સ દશર્નાચ્છ દાચ્ચ ।

૪૯૮ અત અેવ ચ સવાર્ યનુ॥
અિધકરણ ૧૬૯ મનાેઽિધકરણમ્ ।
સતૂ્ર ૪૯૯ તન્મનઃ પ્રાણ ઉત્તરાત્॥
અિધકરણ ૧૭૦ અ યક્ષાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૦૦ સાેઽ યક્ષે તદુપગમાિદ યઃ ।

૫૦૧ ભૂતષેુ ત શ્રુતેઃ ।
૫૦૨ નૈક મન્ દશર્યતાે િહ॥

અિધકરણ ૧૭૧ અ ત્યુપક્રમાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૦૩ સમાના ચા ત્યુપક્રમાદ ત વં ચાનપુાે ય॥
અિધકરણ ૧૭૨ સસંારવ્યપદેશાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૦૪ તદાપીતેઃ સસંારવ્યપદેશાત્ ।

૫૦૫ સૂ મં પ્રમાણતશ્ચ તથાપેલ ધેઃ ।
૫૦૬ નાપેમદનાતઃ ।
૫૦૭ અસ્યવૈ ચાપેપત્તેરેષ ઊ મા॥

અિધકરણ ૧૭૩ પ્ર તષેધાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૦૮ પ્ર તષેધાિદ ત ચેન્ન શાર રાત્ ।
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૫૦૯ પષ્ટાે હ્યેકેષામ્ ।
૫૧૦ મયર્તે ચ॥

અિધકરણ ૧૭૪ વાગાિદલયાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૧ તાિન પરે તથા હ્યાહ॥
અિધકરણ ૧૭૫ અિવભાગાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૨ અિવભાગાે વચનાત્॥
અિધકરણ ૧૭૬ તદાેકાેઽિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૩ તદાેકાેઽગ્ર વલનં ત પ્રકા શતદ્વારાે િવદ્યાસામ યાર્ત્ ।

તચ્છેષગત્યનુ તયાેગાચ્ચ
હાદાર્નુગ્ હીતઃ શતાિધકયા॥

અિધકરણ ૧૭૭ ર યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૪ ર યનુસાર ।

૫૧૫ િન શ ને ત ચેન્ન સ બ ધસ્ય
યાવદે્દહભાિવ વાત્ દશર્ય ત ચ॥

અિધકરણ ૧૭૮ દ ક્ષણયનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૬ અતશ્ચાયનેઽિપ દ ક્ષણે ।

૫૧૭ યાે ગનઃ પ્ર ત ચ મયર્તે માત ચૈતે॥
અ યાય ૪
પાદ ૩
અિધકરણ ૧૭૯-૧૮૪
સતૂ્ર ૫૧૮-૫૩૩

અિધકરણ ૧૭૯ અ ચરાદ્યિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૮ અ ચરાિદના ત પ્ર થતેઃ॥
અિધકરણ ૧૮૦ વા વિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૧૯ વાયુમ દાદિવશષેિવશષેા યામ્॥
અિધકરણ ૧૮૧ તિડદિધકરણમ્॥
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સતૂ્ર ૫૨૦ તિડતાેઽિધ વ ણઃ સ બ ધાત્॥
અિધકરણ ૧૮૨ આ તવાિહકાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૨૧ આ તવાિહકા ત લઙ્ગાત્ ।

૫૨૨ ઉભયવ્યામાેહાત્ત સદ્ધઃે ।
૫૨૩ વૈદ્યુતનેવૈ તત ત શ્રુતેઃ॥

અિધકરણ ૧૮૩ કાયાર્િધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૨૪ કાય બાદિરરસ્ય ગત્યુપપત્તેઃ ।

૫૨૫ િવશે ષત વાચ્ચ ।
૫૨૬ સામી યાત્તુ તદ્વ્યપદેશઃ ।
૫૨૭ કાયાર્ત્યયે તદ યક્ષેણ સહાતઃ પરમ ભધાનાત્ ।
૫૨૮ તેશ્ચ ।
૫૨૯ પરં જૈ મિનમુર્ખ્ય વાત્ ।
૫૩૦ દશર્નાચ્ચ ।
૫૩૧ ન ચ કાય પ્ર તપત્ત્ય ભસ ધઃ॥

અિધકરણ ૧૮૪ પ્ર તકાલ બનાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૩૨ અપ્રતીકાલ બનાન્નયતી ત બાદરાયણ

ઉભયથાઽદાષેાત્ત ક્રતુશ્ચ ।
૫૩૩ િવશષેં ચ દશર્ય ત॥

અ યાય ૪
પાદ ૪
અિધકરણ ૧૮૫-૧૯૧
સતૂ્ર ૫૩૪-૫૫૫

અિધકરણ ૧૮૫ સ પદ્યાિવભાર્વાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૩૪ સ પદ્યાિવભાર્વઃ વનેશ દાત્ ।

૫૩૫ મુક્તઃ પ્ર તજ્ઞાનાત્ ।
૫૩૬ આત્મા પ્રકરણાત્॥

અિધકરણ ૧૮૬ અિવભાગને દષૃ્ટ વિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૩૭ અિવભાગને દષૃ્ટ વાત્॥
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અિધકરણ ૧૮૭ બ્રહ્માિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૩૮ બ્રાહ્મણે જૈ મિન પ યાસાિદ યઃ ।

૫૩૯ ચ ત તન્માત્રેણ તદાત્મક વાિદત્યાૈડુલાે મઃ ।
૫૪૦ અેવમ યપુ યાસાત્ પવૂર્ભાવાદિવરાેધં બાદરાયણઃ॥

અિધકરણ ૧૮૮ સઙ્ક પાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૪૧ સઙ્ક પાદેવ તુ ત શ્રુતેઃ ।

૫૪૨ અત અેવ ચાન યાિધપ તઃ॥
અિધકરણ ૧૮૯ અભાવાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૪૩ અભાવં બાદિરરાહ હ્યવેમ્ ।

૫૪૪ ભાવં જૈ મિનિવક પામનનાત્ ।
૫૪૫ દ્વાદશાહવદુભયિવધં બાદરાયણાેઽતઃ ।
૫૪૬ ત વભાવે સ યવદુપપત્તેઃ ।
૫૪૭ ભાવે ગ્રદ્વત્॥

અિધકરણ ૧૯૦ પ્રદ પાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૪૮ પ્રદ પવદાવેશ તથા િહ દશર્ય ત ।

૫૪૯ વા યયસ પત્ત્યાેર યતરાપેક્ષમાિવ કૃતં િહ॥
અિધકરણ ૧૯૧ જગદ્વ્યાપારાિધકરણમ્॥
સતૂ્ર ૫૫૦ જગદ્વ્યાપારવજ પ્રકરણાદસિન્નિહત વાચ્ચ ।

૫૫૧ પ્રત્યક્ષાપેદેશાિદ ત ચેન્નાિધકાિરકમ ડલસ્થાેક્તેઃ ।
૫૫૨ િવકારાવ ત ચ તથા િહ સ્થ તમાહ ।
૫૫૩ દશર્યતશ્ચવંૈ પ્રત્યક્ષાનુમાને ।
૫૫૪ ભાેગમાત્રસા ય લઙ્ગાચ્ચ ।
૫૫૫ અના ત્તઃ શ દાદના ત્તઃ શ દાત્॥
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