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	311-388 तृतीय उद्देशकः	131-149
	311-314 क्रोधश्चतुर्विधः, पुरुषचतुष्टयम्, आश्वासचतुष्टयम्	131-133
	315-319 चत्वारः पुरुषाः, युग्माः, शूराः, पुरुषाः, लेश्याः, पुरुषाः	133-137
	320-321 चतुर्विधाः आचार्याः, अन्तेवासिनः, निर्ग्रन्थाः, निर्ग्रन्थ्यः श्रमणोपासकाः, श्रमणोपासिकाश्च	138-139
	322 चतुर्विधाः श्रमणोपासकाः, तेषां स्थितिः	139
	323 धुनोत्पन्नदेवस्य इहानागमनागमनकाणानि	139
	324 लोकान्धकार-लोकोद्द्योत-देवेन्द्राद्यागमनकारणानि	141
	325-326 चतस्रो दुःखशय्याः सुखशय्याश्च, अवाचनीया वाचनीयाश्च	141-143
	327-331 पुरुषजाताः, समानप्रायाः, द्विशरीराः, पुरुषाः प्रतिमाः	143-147
	332-333 जीवस्पृष्टानि कर्मोन्मिश्राणि शरीराणि, अस्तिकायाः, बादरकायाः	147-148
	334 तुल्यप्रदेशाः, दुर्दर्शं शरीरम्, इन्द्रियार्थाः, लोकबहिरगमनहेतवः	148
	335-338 ज्ञाता-ऽऽहरणादिचातुर्विध्यम्, अन्धकारस्योद्द्योतस्य च हेतवः	148-149
	339-388 चतुर्थ उद्देशकः	149-172
	339-342 प्रसर्पकाः आहारः, आशीविषाः, व्याधयः, चिकित्साः, चिकित्सकाः	149-151
	343-347 पुरुषजाताः, वादिसमवसरणानि, पुरुषजाताः, मेघाः	151-155
	348-351 आचार्याः, भिक्षाकाः, पुरुषजाताः, चतुष्पदाः, पक्षिणः, क्षुद्रप्राणाः	155-157
	352-354 भिक्षाकाः पुरुषजाताः, संवासाः, अपध्वंसाः, तत्कारणानि	157-159
	355-362 चतुर्विधाः प्रव्रज्याः, संज्ञाः, कामाः, पुरुषजाताः, उपसर्गाः, कर्माणि	159-165
	363-367 चतुर्विधः सङ्गः, बुद्धिः मतिः, जीवाः, पुरुषजाताः, चतुर्गत्यागतिकाः	165-167
	368-370 चतुर्विधः यमः, असंयमः, क्रियाः, सतां, गुणानां नाश-दीपनहेतवः	167
	371-373 शरीरोत्पत्तिकारणानि, धर्मद्वाराणि, नारकादिगतिकारणानि	168
	374-375 वाद्य-नाट्य-गेय-माल्या-ऽलङ्कारा-ऽभिनयाः, विमानानि, शरीराणि	168-170
	376-380 उदकगर्भाः, मनुषीगर्भाः, उत्पादपूर्ववस्तूनि,  काव्यानि, समुद्घाताः	170
	381-385 चतुर्दशपूर्विसम्पद्, वादिसम्पद्, कल्पसंस्थानानि, समुद्राः, आवर्ताः	170-171
	386-388 चतुस्ताराणि नक्षत्राणि, कर्मचयादिकारणानि, चतुष्प्रदेशिकस्कन्धादयः	171-172
	389-474 पञ्चमध्ययनं ‘पञ्चमस्थानम्’ (त्रय उद्देशकाः)	173-203
	389-411 प्रथम उद्देशकः	173-185
	389-391 पञ्च महाव्रतानि, अणुव्रतानि, वर्णादयः, सद्गति-दुर्गतिकारणानि	173-174
	392-394 प्रतिमाः, स्थावरकायाः, तदधिपतयः, अवधिदर्शनक्षोभकारणानि	174-175
	395-398 शरीराणि, जिनानाश्रित्य वस्तृतत्त्वस्य दुराख्येयत्वादि, प्रशस्ता-प्रशस्तानि स्थानानि, महानिर्जराकारणानि, विसंभोगिकादिकारणानि	175-178
	399-403 गणविग्रहा-ऽविग्रहाकारणानि, निषद्याः, आर्जवस्थानानि, ज्योतिष्काः, देवाः, परिचारणाः, चमर-बल्योरग्रमहिष्यः	178-179
	404-405 इन्द्राणां सांग्रामिकाण्यनीकानि तदधिपतयश्च, देव-देवीस्थितिः	179-181
	406-409 प्रतिघाताः, आजीवाः, राजचिहनानि, परीषहसहनकारणानि	182-183
	410-411 हेतवोऽहेतवश्च, केवलिनः पञ्चानुत्तराः, तीर्थकृतां नक्षत्राणि	183-185
	412-440 द्वितीय उद्देशकः	185-194
	412-413 नद्युत्तारे प्रथमप्रावृडादौ विहारकरणे च कारणानि	185
	414-415 अनुदघातिकाः, श्रमणस्य राजान्तःपुरप्रवेशे कारणानि	186
	416 पुरुषेण सहासंवासेऽपि स्त्रिया गर्भधारणे कारणानि, एवं पुरुषेण सह संवासेऽपि स्त्रिया गर्भाधारणे कारणानि	186-187
	418-419 आस्रवस्य संवरस्य च द्वाराणि, दण्डाः, क्रियाः, परिज्ञाः	188-189
	420-423 पञ्चविधो व्यवहारः, पञ्च जागराः सुप्ताश्च, कर्मादान-वमनहेतवः	189-190
	424-426 दत्तयः, उपघातः, विशोधिः, दुर्लभ-सुलभबोधित्वकारणानि	190
	427-430 प्रतिसंलीनाः, अप्रतिसंलीनाः, संवरासंवरौ, संयमासंयमौ	190-191
	431-433 तृणवनस्पतिकायिकाः, आचारः, आचारप्रकल्पः, आरोपणाः	191-192
	434 जम्बूद्वीपादौ विद्यमानाः पञ्च पञ्च पदार्थाः	192-193
	435-436 ऋषभस्वाम्यादेः पञ्चवनुःशतोच्चत्वम्, सुप्तविबोधकारणानि	193
	437-438 निर्ग्रन्थीग्रहणकारणानि, आचार्योपाध्याययोरतिशयाः	194
	439-440 आचार्योपाध्याययोर्गणापक्रमणकारणानि, ऋद्धिमन्तो मनुष्याः	194
	441 तृतीय उद्देशकः	195-203
	441-445 अस्तिकायाः, गतयः, इन्द्रियार्थाः, मुण्डाः, बादराः, निर्ग्रन्थाः	195-197
	446-449 वस्त्राणि, रजोहणानि, निश्रास्थानानि, निधयः, शौचानि	197
	450-451 छद्मस्थाज्ञेयाः केवलिज्ञेयाः पदार्थाः, महातिमहान्तः पदार्थाः	197-198
	452-455 पुरुषजाताः, वनीपकाः, आलक्यस्य पञ्चभिः कारणैः प्रशस्तत्वम्	198
	456-458 उत्कलाः, समितयः, जीवाः, पञ्चगत्यागतिकाः, सर्वजीवाः	198-199
	459-463 योनिस्थितिः संवत्सर-निर्याणमार्ग-छेदना-ऽऽनन्तर्या-ऽनन्तकानि	199-201
	464-466 ज्ञानानि ज्ञानावरणीयकर्माणि स्वाध्यायः प्रत्याख्यानं प्रतिक्रमणम्	201
	467-469 सूत्रवाचन-शिक्षणकारणानि, विमानानि, शरीराणि, जम्बूद्वीपनद्यः	202
	470-473 तीर्थंकराः, सभाः, पञ्चताराणि नक्षत्राणि, कर्मचयादिकारणानि	202-203
	474 पञ्चप्रदेशिकस्कन्धादयः	203
	475-540 षष्ठमध्ययनं ‘षट्स्थानम्’	204-218
	475-477 गणधारणाद्युपयोगीनि षट् स्थानानि	204
	478-479 षट् छद्मस्थो न जानाति, जिनस्तु जानाति, जीवशक्त्यभावः	204-205
	480-484 षड् जीवनिकायाः, तारकाकारग्राः, जीवानामनेकधा षड्विधत्वम्	205-206
	485-495 षण्णामसुलभत्वम्, इन्द्रियार्थ-संवरादयः षट् षट् पदार्थाः	206-208
	496 अनात्मभवतोऽहितकराणि आत्मवतो हितकराणि च पर्यायादीनि	208
	497-499 जात्यार्य-कुलार्य-लोकस्थिति-दिगादयः	208-209
	500-501 षड् आहारग्रहणाग्रहणहेतवः, उन्मादहेतवश्च	209
	502-509 प्रमाद-प्रमादप्रतिलेखना-लेश्याः, इन्द्राग्रमहिष्यादि	210-211
	510-513 अवग्रहेहापायधारणाः, बाह्याभ्यानत्रतपः, विवादः, प्राणाः	211-222
	514-519 गोचरचर्या, महानिरय-विमानप्रस्तटादि, अभिचन्द्रः, भरतचक्री	212-213
	518-521 पार्श्वादितीर्थकृतां वक्तव्यता, संयमासंयमौ	213
	522-524 जम्बूद्वीपादिसम्बद्धाः पदार्थाः, ऋतवः, अवमरात्रातिरात्रौ	215
	525-530 अर्थावग्रहाः, अवधिज्ञानानि, अवचनानि, कल्पप्रस्तारादि	215-216
	531-535 भगवतो महावीरस्य वक्तव्यता, विमानादि, विरहमानम्	216-217
	536-539 आयुर्बन्धः, भावाः, प्रतिक्रमणानि, षट्ताराणि नक्षत्राणि	217-218
	540 कर्मचयादि, षट्प्रदेशिकस्कन्धादि	218
	541-593 सप्तममध्ययनं ‘सप्तस्थानम्’	219-242
	541-543 सप्त गणापक्रमणकारणानि, विभङ्गज्ञानानि, योनिसंग्रहाः	219-222
	544-546 सप्त गणए संग्रहा-ऽसंग्रहस्थानानि, पिण्डैषणादयः, पृथिव्यादयः	222-223
	547-550 बादरवायुकायिक-संस्थान-भयस्थान-छद्मस्थत्वकेवलित्वज्ञानोपायाः	224
	551-552 सप्त मूलगोत्राणि, नयाश्च	224-225
	553-554 विस्तरेण स्वरमण्डलम्, सप्तविधः कायक्लेशः	225-230
	555 जम्बूद्वीपादिस्म्बद्धा वर्ष-वर्षधर-नद्यः	230-231
	556 जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रेऽतीतानागतवर्तमानकालीनकुलाकरादि	231-232
	557-559 दण्डनीति-चक्रवर्तिरत्न-दुःसमा-सुषमाज्ञानोपायाः	233
	560-564 जीवाः, ब्रह्मदत्तवक्तव्यता, मल्लिजिनेन सह दीक्षाग्राहिणः	233
	565-567 दर्शनानि, कर्मप्रकृतयः, छद्मस्थेन अज्ञेया जिनेन ज्ञेयाः पदार्थाः	233-234
	568-570 भगवतो महावीरस्योच्चत्वम्, विकथाः, आचार्योपाध्यायतिशयाः	234
	571-573 संयमासंयमौ, आरम्भादयः, धान्ययोन्यादिस्थितिः,	234-236
	574-579 लोकपालाग्रमहिष्यः, देव-देवीस्थिति-लौकान्तिकसंख्यादि	236-237
	580-583 नन्दीश्वरं यावद् द्वीप-समुद्राः, श्रेण्यः, इन्द्रानीकादि, कक्षाः	237-239
	585-587 सप्त वचनविकल्पाः, विनयभेदाः, समुद्घाताः, निह्नवाः	240-241
	588-589 साता-ऽसातानुभावाः, सप्तसारं नक्षत्रम्, पूर्वदिद्वाराणि नक्षत्राणि	241-242
	591-593 कूटाः, जातिकुलकोट्यः, कर्मचयादि, सप्तप्रदेशिकस्कन्धादि	242
	594-660 अष्टममध्ययनम् ‘अष्टस्थानम्’	243-266
	595-597 एकाकिविहारप्रतिमाधिकारिणः, योनिसंग्रहादयः	243
	597-599 अनालोचना-ऽऽलोचनकारण-फलादि, संवरा-ऽसंवर-स्पर्शाः	248
	600-603 लोकस्थितिः, गणिसम्पद्, निविप्रतिष्ठानादि, समितयः	248-249
	604-607 आलोचनाधिकारिणः, प्रायश्चित्तानि, मदस्थानानि, अक्रियावादिनः	249
	608-610 महानिमित्तानि, वचनविभक्तिः, छद्मस्थेनाज्ञेयाः जिनेन ज्ञेया भावाः	250-251
	611-614 अष्टविध आयुर्वेदः, इन्द्राद्यग्रमहिष्यः, महाग्रहाः, वनस्पतयः	251-252
	615-618 संयमासंयमौ, सूक्ष्माः, भरतचक्रिवंशे सिद्धाः, प्रभुपार्श्वगणधराः	252-253
	619-621 दर्शनानि, अद्धौपमिकाः, अऱ्हतोऽरिष्टनेमेर्युगान्तकृद्भूभिः	253
	622-623 भगवता महावीरेण प्रव्राजिता राजानः, आहारः	253-254
	624-625 अष्टौ कृष्णराजयः, तदन्तर्गता अष्टविधा लौकान्तिकदेवाः	254-255
	626-627 धर्मास्तिकायादिमध्यप्रदेशाः, अर्हता महापद्मेन प्रव्राजिष्यमाणा राजानः	255
	628-632 कृष्णाग्रमहिष्यः, वीर्यप्रवादवस्तूनि, गतयः, द्वीप-समुद्रविष्कम्भः	255-256
	633-636 काकणिरत्नम्, मागधयोजनमानम्, जम्बूवृक्षादि मानम्	256
	637-642 जम्बूद्वीपादिस्थितपर्वतादिनाम-मानादि	257-259
	643-645 कूट-दिक्कुमारीनामानि, कल्प-कल्पेन्द्र-विमानानि, प्रतिमाः	259-262
	646-648 जीवाः, संयमः, पृथिव्यः, ईषत्प्राग्भारामान-नामानि	262-263
	649-651 प्रराक्रमस्थानानि, विमानमानम्, अर्हदरिष्टनेमिवादिसम्पत्	263-264
	652 केवलिसमुद्घातसमयाः	264
	653 भगवतो महावीरस्य अनुत्तरौपपातिकशिष्याः	264
	654-655 वानमन्तरदेवाः, तेषां चैत्यवृक्षाः, सूर्यविमानस्थानम्	264-265
	656-658 प्रमर्दयोगीनि नक्षत्राणि, द्वीप-समुद्रद्वारमानम्, कर्मबन्धस्थितिः	265
	659-660 जातिकुलकोटयः, कर्मचयादि, अष्टप्रदेशिककर्मबन्धादि	265-266
	661-703 नवममध्ययनं ‘नवस्थानम्’	267-289
	661-662 विसंभोगिककारणानि, आचाराङ्गप्रथमश्रुतस्कन्धाध्ययनानि	267
	663-664 ब्रह्मचर्यस्य गुप्तयः, अगुप्तयः, अभिनन्दन-सुमत्योरन्तरम्	268
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