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Kapila Gita

કિપલ ગીતા

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય ॥
૦૩૨૩૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૩૦૦૧૧ િપ યાં પ્ર સ્થતે સા વી પ ત મઙ્ ગતકાેિવદા
૦૩૨૩૦૦૧૨ િનતં્ય પયર્ચર પ્રીત્યા ભવાનીવ ભવં પ્રભુમ્
૦૩૨૩૦૦૨૧ િવશ્ર ભેણાત્મશાૈચને ગાૈરવેણ દમને ચ
૦૩૨૩૦૦૨૨ શશુ્રષૂયા સાૈહૃદેન વાચા મધુરયા ચ ભાેઃ
૦૩૨૩૦૦૩૧ િવ જ્ય કામં દ ભં ચ દ્વષંે લાેભમઘં મદમ્
૦૩૨૩૦૦૩૨ અપ્રમત્તાેદ્યતા િનતં્ય તે યાંસમતાષેયત્
૦૩૨૩૦૦૪૧ સ વૈ દેવ ષવયર્ તાં માનવી ં સમનવુ્રતામ્
૦૩૨૩૦૦૪૨ દૈવાદ્ગર યસઃ પત્યુરાશાસાનાં મહા શષઃ
૦૩૨૩૦૦૫૧ કાલને ભૂયસા ક્ષામાં ક શતાં વ્રતચયર્યા
૦૩૨૩૦૦૫૨ પ્રેમગદ્ગદયા વાચા પીિડતઃ કૃપયાબ્રવીત્
૦૩૨૩૦૦૬૦ કદર્મ ઉવાચ
૦૩૨૩૦૦૬૧ તુષ્ટાેઽહમદ્ય તવ માનિવ માનદાયાઃ
૦૩૨૩૦૦૬૨ શશુ્રષૂયા પરમયા પરયા ચ ભ યા
૦૩૨૩૦૦૬૩ યાે દેિહનામયમતીવ સહૃુ સ દેહાે
૦૩૨૩૦૦૬૪ નાવે ક્ષતઃ સમુ ચતઃ ક્ષિપતું મદથ
૦૩૨૩૦૦૭૧ યે મે વધમર્િનરતસ્ય તપઃસમાિધ
૦૩૨૩૦૦૭૨ િવદ્યાત્મયાેગિવ જતા ભગવ પ્રસાદાઃ
૦૩૨૩૦૦૭૩ તાનવે તે મદનુસવેનયાવ દ્ધાન્
૦૩૨૩૦૦૭૪ દૃ ષ્ટ પ્રપ ય િવતરા યભયાનશાેકાન્
૦૩૨૩૦૦૮૧ અ યે પનુભર્ગવતાે ભ્રવુ ઉ દ્વજૃ ભ
૦૩૨૩૦૦૮૨ િવભ્રં શતાથર્રચનાઃ િકમુ ક્રમસ્ય
૦૩૨૩૦૦૮૩ સદ્ધા સ ભુઙ્ વ િવભવાિન્નજધમર્દાેહાન્
૦૩૨૩૦૦૮૪ િદવ્યાન્નરૈદુર્રિધગા પિવિક્રયા ભઃ
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૦૩૨૩૦૦૯૧ અેવં બ્રવુાણમબલા ખલયાેગમાયા
૦૩૨૩૦૦૯૨ િવદ્યાિવચક્ષણમવેક્ષ્ય ગતાિધરાસીત્
૦૩૨૩૦૦૯૩ સ પ્રશ્રયપ્રણયિવહ્વલયા ગરેષદ્
૦૩૨૩૦૦૯૪ વ્રીડાવલાેકિવલસદ્ધ સતાનનાહ
૦૩૨૩૦૧૦૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૩૦૧૦૧ રાદં્ધ બત દ્વજ ષૈતદમાેઘયાેગ
૦૩૨૩૦૧૦૨ માયાિધપે વિય િવભાે તદવૈ મ ભતર્ઃ
૦૩૨૩૦૧૦૩ ય તેઽ યધાિય સમયઃ સકૃદઙ્ગસઙ્ગાે
૦૩૨૩૦૧૦૪ ભૂયાદ્ગર ય સ ગુણઃ પ્રસવઃ સતીનામ્
૦૩૨૩૦૧૧૧ તત્રે તકૃત્યમપુ શક્ષ યથાપેદેશં
૦૩૨૩૦૧૧૨ યનેષૈ મે ક શતાેઽ તિરરંસયાત્મા
૦૩૨૩૦૧૧૩ સદ્ યેત તે કૃતમનાેભવધ ષતાયા
૦૩૨૩૦૧૧૪ દ ન તદ શ ભવનં સદશૃં િવચ વ
૦૩૨૩૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૩૦૧૨૧ પ્રયાયાઃ પ્રયમ વચ્છ કદર્માે યાેગમા સ્થતઃ
૦૩૨૩૦૧૨૨ િવમાનં કામગં ક્ષત્ત તહ્યવાિવરચીકરત્
૦૩૨૩૦૧૩૧ સવર્કામદુઘં િદવ્યં સવર્રત્નસમ વતમ્
૦૩૨૩૦૧૩૨ સવર્દ્ર્ યપુચયાેદક મ ણ ત ભૈ પસૃ્કતમ્
૦૩૨૩૦૧૪૧ િદવ્યાપેકરણાપેેતં સવર્કાલસખુાવહમ્
૦૩૨૩૦૧૪૨ પિટ્ટકા ભઃ પતાકા ભિવ ચત્રા ભરલઙૃ્કતમ્
૦૩૨૩૦૧૫૧ સ્ર ગ્ભિવ ચત્રમાલ્યા ભમર્ જુ શ જ ષડઙ્ ઘ્ર ભઃ
૦૩૨૩૦૧૫૨ દુકૂલક્ષાૈમકાૈશયેનૈાર્નાવસૈ્ત્રિવરા જતમ્
૦૩૨૩૦૧૬૧ ઉપયુર્પિર િવ ય ત િનલયષેુ થક્ થક્
૦૩૨૩૦૧૬૨ ક્ષપ્તૈઃ ક શપુ ભઃ કા તં પયર્ઙ્કવ્યજનાસનૈઃ
૦૩૨૩૦૧૭૧ તત્ર તત્ર િવિન ક્ષપ્ત નાના શ પાપેશાે ભતમ્
૦૩૨૩૦૧૭૨ મહામરકતસ્થલ્યા જુષં્ટ િવદુ્રમવેિદ ભઃ
૦૩૨૩૦૧૮૧ દ્વાઃસુ િવદુ્રમદેહલ્યા ભાતં વજ્રકપાટવત્
૦૩૨૩૦૧૮૨ શખરે વ દ્રનીલષેુ હેમકુ ભૈરિધ શ્રતમ્
૦૩૨૩૦૧૯૧ ચ મ પદ્મરાગા યવૈર્જ્ર ભ ત્તષુ િન મતૈઃ
૦૩૨૩૦૧૯૨ જુષં્ટ િવ ચત્રવૈતાનૈમર્હાહહમતાેરણૈઃ
૦૩૨૩૦૨૦૧ હંસપારાવતવ્રાતૈ તત્ર તત્ર િનકૂ જતમ્
૦૩૨૩૦૨૦૨ કૃિત્રમાન્મ યમાનૈઃ વાનિધ હ્યાિધ હ્ય ચ
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૦૩૨૩૦૨૧૧ િવહારસ્થાનિવશ્રામ સવંેશપ્રાઙ્ગણા જરૈઃ
૦૩૨૩૦૨૧૨ યથાપે ષેં ર ચતૈિવ માપન મવાત્મનઃ
૦૩૨૩૦૨૨૧ ઈદગૃ્ગ્ હં ત પ ય તી ં ના તપ્રીતને ચેતસા
૦૩૨૩૦૨૨૨ સવર્ભૂતાશયા ભજ્ઞઃ પ્રાવાેચ કદર્મઃ વયમ્
૦૩૨૩૦૨૩૧ િનમ જ્યા મ હ્ર દે ભી િવમાન મદમા હ
૦૩૨૩૦૨૩૨ ઇદં શકુ્લકૃતં તીથર્મા શષાં યાપકં ણામ્
૦૩૨૩૦૨૪૧ સા તદ્ભતુર્ઃ સમાદાય વચઃ કુવલયેક્ષણા
૦૩૨૩૦૨૪૨ સરજં બભ્રતી વાસાે વેણીભૂતાંશ્ચ મૂધર્ ન્
૦૩૨૩૦૨૫૧ અઙ્ગં ચ મલપઙે્કન સ છન્નં શબલ તનમ્
૦૩૨૩૦૨૫૨ આિવવેશ સર વત્યાઃ સરઃ શવજલાશયમ્
૦૩૨૩૦૨૬૧ સા તઃ સર સ વે મસ્થાઃ શતાિન દશ ક યકાઃ
૦૩૨૩૦૨૬૨ સવાર્ઃ િકશાેરવયસાે દદશા પલગ ધયઃ
૦૩૨૩૦૨૭૧ તાં દૃ ટ્વા સહસાે થાય પ્રાેચુઃ પ્રા જલયઃ સ્ત્રયઃ
૦૩૨૩૦૨૭૨ વયં કમર્કર તુ યં શાિધ નઃ કરવામ િકમ્
૦૩૨૩૦૨૮૧ નાનને તાં મહાહણ નાપિય વા મન વનીમ્
૦૩૨૩૦૨૮૨ દુકૂલે િનમર્લે નૂત્ને દદુરસ્યૈ ચ માનદાઃ
૦૩૨૩૦૨૯૧ ભષૂણાિન પરા યાર્િન વર યાં સ દ્યુમ ત ચ
૦૩૨૩૦૨૯૨ અન્નં સવર્ગુણાપેેતં પાનં ચવૈા તાસવમ્
૦૩૨૩૦૩૦૧ અથાદશ વમાત્માનં સ્ર ગ્વણં િવર બરમ્
૦૩૨૩૦૩૦૨ િવરજં કૃત વ ત્યયનં ક યા ભબર્હુમાિનતમ્
૦૩૨૩૦૩૧૧ નાતં કૃત શરઃ નાનં સવાર્ભરણભૂ ષતમ્
૦૩૨૩૦૩૧૨ િન કગ્રીવં વલિયનં કૂજ કા ચનનપુૂરમ્
૦૩૨૩૦૩૨૧ શ્રાે યાેર ય તયા કા ચ્યા કા ચ યા બહુરત્નયા
૦૩૨૩૦૩૨૨ હારેણ ચ મહાહણ ચકેન ચ ભૂ ષતમ્
૦૩૨૩૦૩૩૧ સદુતા સભુ્રવુા શ્લ ણ નગ્ધાપાઙ્ગને ચ ષા
૦૩૨૩૦૩૩૨ પદ્મકાેશ ધા નીલૈરલકૈશ્ચ લસન્મખુમ્
૦૩૨૩૦૩૪૧ યદા સ માર ઋષભ ષીણાં દિયતં પ તમ્
૦૩૨૩૦૩૪૨ તત્ર ચા તે સહ સ્ત્રી ભયર્ત્રા તે સ પ્ર પ તઃ
૦૩૨૩૦૩૫૧ ભતુર્ઃ પુર તાદાત્માનં સ્ત્રીસહસ્ર તં તદા
૦૩૨૩૦૩૫૨ િનશા ય તદ્યાેગગ ત સશંયં પ્રત્યપદ્યત
૦૩૨૩૦૩૬૧ સ તાં કૃતમલ નાનાં િવભ્રાજ તીમપવૂર્વત્
૦૩૨૩૦૩૬૨ આત્મનાે બભ્રતી ં પં સવંીત ચર તનીમ્
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૦૩૨૩૦૩૭૧ િવદ્યાધર સહસ્રેણ સવે્યમાનાં સવુાસસમ્
૦૩૨૩૦૩૭૨ તભાવાે િવમાનં તદારાેહયદ મત્રહન્
૦૩૨૩૦૩૮૧ ત મન્નલુપ્તમિહમા પ્રયયાનુરક્તાે
૦૩૨૩૦૩૮૨ િવદ્યાધર ભ પચીણર્વપુિવમાને
૦૩૨૩૦૩૮૩ બભ્રાજ ઉ કચકુમુદ્ગણવાનપીચ્યસ્
૦૩૨૩૦૩૮૪ તારા ભરા ત ઇવાેડુપ તનર્ભઃસ્થઃ
૦૩૨૩૦૩૯૧ તનેાષ્ટલાેકપિવહારકુલાચલે દ્ર
૦૩૨૩૦૩૯૨ દ્રાેણી વનઙ્ગસખમા તસાૈભગાસુ
૦૩૨૩૦૩૯૩ સદ્ધનૈુર્તાે દ્યુધુિનપાત શવ વનાસુ
૦૩૨૩૦૩૯૪ રેમે ચરં ધનદવ લલનાવ થી
૦૩૨૩૦૪૦૧ વૈશ્ર ભકે સરુસને ન દને પુ પભદ્રકે
૦૩૨૩૦૪૦૨ માનસે ચતૈ્રર યે ચ સ રેમે રામયા રતઃ
૦૩૨૩૦૪૧૧ ભ્રા જ ના િવમાનને કામગને મહીયસા
૦૩૨૩૦૪૧૨ વૈમાિનકાનત્યશતે ચર લાેકા યથાિનલઃ
૦૩૨૩૦૪૨૧ િક દુરાપાદનં તષેાં પુંસામુદ્દામચેતસામ્
૦૩૨૩૦૪૨૨ યૈરા શ્રત તીથર્પદશ્ચરણાે વ્યસનાત્યયઃ
૦૩૨૩૦૪૩૧ પ્રેક્ષિય વા ભવુાે ગાેલં પ યૈ યાવા વસસં્થયા
૦૩૨૩૦૪૩૨ બહ્વાશ્ચય મહાયાેગી વાશ્રમાય યવતર્ત
૦૩૨૩૦૪૪૧ િવભજ્ય નવધાત્માનં માનવી ં સરુતાે સકુામ્
૦૩૨૩૦૪૪૨ રામાં િનરમયન્રેમે વષર્પૂગાન્મુહૂતર્વત્
૦૩૨૩૦૪૫૧ ત મ વમાન ઉ કૃષ્ટાં શ યાં ર તકર ં શ્રતા
૦૩૨૩૦૪૫૨ ન ચાબુ યત તં કાલં પત્યાપીચ્યને સઙ્ગતા
૦૩૨૩૦૪૬૧ અેવં યાેગાનુભાવને દ પત્યાે રમમાણયાેઃ
૦૩૨૩૦૪૬૨ શતં વ્યતીયુઃ શરદઃ કામલાલસયાેમર્નાક્
૦૩૨૩૦૪૭૧ તસ્યામાધત્ત રેત તાં ભાવયન્નાત્મનાત્મિવત્
૦૩૨૩૦૪૭૨ નાેધા િવધાય પં વં સવર્સઙ્ક પિવ દ્વભુઃ
૦૩૨૩૦૪૮૧ અતઃ સા સષુવુે સદ્યાે દેવહૂ તઃ સ્ત્રયઃ પ્ર ઃ
૦૩૨૩૦૪૮૨ સવાર્ તાશ્ચા સવાર્ઙ્ગ્યાે લાેિહતાે પલગ ધયઃ
૦૩૨૩૦૪૯૧ પ ત સા પ્રવ્ર જ ય તં તદાલક્ષ્યાેશતી બિહઃ
૦૩૨૩૦૪૯૨ મયમાના િવક્લવને હૃદયને િવદૂયતા
૦૩૨૩૦૫૦૧ લખ ત્યધાેમખુી ભૂ મ પદા નખમ ણ શ્રયા
૦૩૨૩૦૫૦૨ ઉવાચ લ લતાં વાચં િન યાશ્રુકલાં શનૈઃ
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૦૩૨૩૦૫૧૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૩૦૫૧૧ સવ તદ્ભગવાન્મહ્યમપુાવેાહ પ્ર તશ્રુતમ્
૦૩૨૩૦૫૧૨ અથાિપ મે પ્રપન્નાયા અભયં દાતુમહર્ સ
૦૩૨૩૦૫૨૧ બ્રહ્મ દુિહ ભ તુ યં િવ ગ્યાઃ પતયઃ સમાઃ
૦૩૨૩૦૫૨૨ ક શ્ચ સ્યાન્મે િવશાેકાય વિય પ્રવ્ર જતે વનમ્
૦૩૨૩૦૫૩૧ અેતાવતાલં કાલને વ્ય તક્રા તને મે પ્રભાે
૦૩૨૩૦૫૩૨ ઇ દ્રયાથર્પ્રસઙ્ગને પિરત્યક્તપરાત્મનઃ
૦૩૨૩૦૫૪૧ ઇ દ્રયાથષુ સ જ ત્યા પ્રસઙ્ગ વિય મે કૃતઃ
૦૩૨૩૦૫૪૨ અ ન ત્યા પરં ભાવં તથા ય વભયાય મે
૦૩૨૩૦૫૫૧ સઙ્ગાે યઃ સં તેહતુરસ સુ િવિહતાેઽિધયા
૦૩૨૩૦૫૫૨ સ અેવ સાધષુુ કૃતાે િનઃસઙ્ગ વાય ક પતે
૦૩૨૩૦૫૬૧ નેહ ય કમર્ ધમાર્ય ન િવરાગાય ક પતે
૦૩૨૩૦૫૬૨ ન તીથર્પદસવેાયૈ વન્નિપ તાે િહ સઃ
૦૩૨૩૦૫૭૧ સાહં ભગવતાે નનંૂ વ ચતા માયયા દૃઢમ્
૦૩૨૩૦૫૭૨ ય વાં િવમુ ક્તદં પ્રા ય ન મુમુક્ષેય બ ધનાત્

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને

ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૩ ॥

૦૩૨૪૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૦૧૧ િનવદવાિદનીમવેં મનાેદુર્િહતરં મુિનઃ
૦૩૨૪૦૦૧૨ દયાલુઃ શા લનીમાહ શકુ્લા ભવ્યાહૃતં મરન્
૦૩૨૪૦૦૨૦ ઋ ષ વાચ
૦૩૨૪૦૦૨૧ મા ખદાે રાજપતુ્રી થમાત્માનં પ્રત્યિન દતે
૦૩૨૪૦૦૨૨ ભગવાં તેઽક્ષરાે ગભર્મદૂરા સ પ્રપ સ્યતે
૦૩૨૪૦૦૩૧ તવ્રતા સ ભદં્ર તે દમને િનયમને ચ
૦૩૨૪૦૦૩૨ તપાેદ્રિવણદાનૈશ્ચ શ્રદ્ધયા ચેશ્વરં ભજ
૦૩૨૪૦૦૪૧ સ વયારાિધતઃ શકુ્લાે િવત વન્મામકં યશઃ
૦૩૨૪૦૦૪૨ છેત્તા તે હૃદયગ્ર થમાૈદયા બ્રહ્મભાવનઃ
૦૩૨૪૦૦૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૦૫૧ દેવહૂત્યિપ સ દેશં ગાૈરવેણ પ્ર પતેઃ
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૦૩૨૪૦૦૫૨ સ યક્ષ્રદ્ધાય પુ ષં કૂટસ્થમભજદુ્ગ મ્
૦૩૨૪૦૦૬૧ તસ્યાં બહુ તથે કાલે ભગવાન્મધુસદૂનઃ
૦૩૨૪૦૦૬૨ કાદર્મં વીયર્માપન્નાે જજ્ઞેઽ ગ્ િરવ દા ણ
૦૩૨૪૦૦૭૧ અવાદયં તદા વ્યાે વાિદત્રા ણ ઘનાઘનાઃ
૦૩૨૪૦૦૭૨ ગાય ત તં મ ગ ધવાર્ ત્ય ત્ય સરસાે મુદા
૦૩૨૪૦૦૮૧ પેતુઃ સમુનસાે િદવ્યાઃ ખેચરૈરપવ જતાઃ
૦૩૨૪૦૦૮૨ પ્રસદુેશ્ચ િદશઃ સવાર્ અ ભાં સ ચ મનાં સ ચ
૦૩૨૪૦૦૯૧ ત કદર્માશ્રમપદં સર વત્યા પિર શ્રતમ્
૦૩૨૪૦૦૯૨ વય ભૂઃ સાક ષ ભમર્ર ચ્યાિદ ભર યયાત્
૦૩૨૪૦૧૦૧ ભગવ તં પરં બ્રહ્મ સ વનેાંશને શત્રુહન્
૦૩૨૪૦૧૦૨ ત વસઙ્ખ્યાનિવજ્ઞ યૈ તં િવદ્વાનજઃ વરાટ્
૦૩૨૪૦૧૧૧ સભાજય વશદુ્ધને ચેતસા ત ચ્ચક ષતમ્
૦૩૨૪૦૧૧૨ પ્રહૃ યમાણૈરસુ ભઃ કદર્મં ચેદમ યધાત્
૦૩૨૪૦૧૨૦ બ્રહ્માવેાચ
૦૩૨૪૦૧૨૧ વયા મેઽપ ચ ત તાત ક પતા િનવ્યર્લીકતઃ
૦૩૨૪૦૧૨૨ યન્મે સ જગ્ હે વાક્યં ભવાન્માનદ માનયન્
૦૩૨૪૦૧૩૧ અેતાવત્યેવ શશુ્રષૂા કાયાર્ િપતિર પતુ્રકૈઃ
૦૩૨૪૦૧૩૨ બાઢ મત્યનુમ યેત ગાૈરવેણ ગુરાવેર્ચઃ
૦૩૨૪૦૧૪૧ ઇમા દુિહતરઃ સત્ય તવ વ સ સમુ યમાઃ
૦૩૨૪૦૧૪૨ સગર્મેતં પ્રભાવૈઃ વૈ હિય ય ત્યનેકધા
૦૩૨૪૦૧૫૧ અત વ ષમખુ્યે યાે યથાશીલં યથા ચ
૦૩૨૪૦૧૫૨ આત્મ ઃ પિરદેહ્યદ્ય િવ ણીિહ યશાે ભુિવ
૦૩૨૪૦૧૬૧ વેદાહમાદ્યં પુ ષમવતીણ વમાયયા
૦૩૨૪૦૧૬૨ ભૂતાનાં શવેિધ દેહં બભ્રાણં કિપલં મનુે
૦૩૨૪૦૧૭૧ જ્ઞાનિવજ્ઞાનયાેગને કમર્ણામુદ્ધર જટાઃ
૦૩૨૪૦૧૭૨ િહર યકેશઃ પદ્માક્ષઃ પદ્મમુદ્રાપદા બુજઃ
૦૩૨૪૦૧૮૧ અેષ માનિવ તે ગભ પ્રિવષ્ટઃ કૈટભાદર્નઃ
૦૩૨૪૦૧૮૨ અિવદ્યાસશંયગ્ર થ છ વા ગાં િવચિર ય ત
૦૩૨૪૦૧૯૧ અયં સદ્ધગણાધીશઃ સાઙ્ખ્યાચાયઃ સસુ મતઃ
૦૩૨૪૦૧૯૨ લાેકે કિપલ ઇત્યાખ્યાં ગ તા તે ક તવધર્નઃ
૦૩૨૪૦૨૦૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૨૦૧ તાવાશ્વાસ્ય જગ સ્રષ્ટા કુમારૈઃ સહનારદઃ
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૦૩૨૪૦૨૦૨ હંસાે હંસને યાનને િત્રધામપરમં યયાૈ
૦૩૨૪૦૨૧૧ ગતે શત તાૈ ક્ષત્તઃ કદર્મ તને ચાેિદતઃ
૦૩૨૪૦૨૧૨ યથાેિદતં વદુિહત્ઃ પ્રાદા દ્વશ્વ ં તતઃ
૦૩૨૪૦૨૨૧ મર ચયે કલાં પ્રાદાદનસયૂામથાત્રયે
૦૩૨૪૦૨૨૨ શ્રદ્ધામઙ્ ગરસઽેયચ્છ પુલ ત્યાય હિવભુર્વમ્
૦૩૨૪૦૨૩૧ પુલહાય ગ ત યુક્તાં ક્રતવે ચ િક્રયાં સતીમ્
૦૩૨૪૦૨૩૨ ખ્યા ત ચ ગવેઽયચ્છદ્વ સષ્ઠાયા ય ધતીમ્
૦૩૨૪૦૨૪૧ અથવર્ણેઽદદાચ્છા ત યયા યજ્ઞાે િવત યતે
૦૩૨૪૦૨૪૨ િવપ્રષર્ભા કૃતાેદ્વાહા સદારા સમલાલયત્
૦૩૨૪૦૨૫૧ તત ત ઋષયઃ ક્ષત્તઃ કૃતદારા િનમ ય તમ્
૦૩૨૪૦૨૫૨ પ્રા તષ્ઠન્ન દમાપન્નાઃ વં વમાશ્રમમ ડલમ્
૦૩૨૪૦૨૬૧ સ ચાવતીણ િત્રયુગમાજ્ઞાય િવબુધષર્ભમ્
૦૩૨૪૦૨૬૨ િવિવક્ત ઉપસઙ્ગ ય પ્રણ ય સમભાષત
૦૩૨૪૦૨૭૧ અહાે પાપચ્યમાનાનાં િનરયે વૈરમઙ્ગલૈઃ
૦૩૨૪૦૨૭૨ કાલને ભૂયસા નનંૂ પ્રસીદ તીહ દેવતાઃ
૦૩૨૪૦૨૮૧ બહુજન્મિવપક્વને સ યગ્યાેગસમાિધના
૦૩૨૪૦૨૮૨ દ્રષંુ્ટ યત તે યતયઃ શૂ યાગારેષુ ય પદમ્
૦૩૨૪૦૨૯૧ સ અેવ ભગવાનદ્ય હેલનં ન ગણ ય નઃ
૦૩૨૪૦૨૯૨ ગ્ હેષુ તાે ગ્રા યાણાં યઃ વાનાં પક્ષપાષેણઃ
૦૩૨૪૦૩૦૧ વીયં વાક્ય તં કતુર્મવતીણાઽ સ મે ગ્ હે
૦૩૨૪૦૩૦૨ ચક ષુર્ભર્ગવા જ્ઞાનં ભક્તાનાં માનવધર્નઃ
૦૩૨૪૦૩૧૧ તા યવે તેઽ ભ પા ણ પા ણ ભગવં તવ
૦૩૨૪૦૩૧૨ યાિન યાિન ચ રાેચ તે વજનાનામ િપણઃ
૦૩૨૪૦૩૨૧ વાં સિૂર ભ ત વબુભુ સયાદ્ધા સદા ભવાદાહર્ણપાદપીઠમ્
૦૩૨૪૦૩૨૨ અૈશ્વયર્વૈરાગ્યયશાેઽવબાેધ વીયર્ શ્રયા પૂતર્મહં પ્રપદે્ય
૦૩૨૪૦૩૩૧ પરં પ્રધાનં પુ ષં મહા તં કાલં કિવ િત્ર તં લાેકપાલમ્
૦૩૨૪૦૩૩૨ આત્માનુભૂત્યાનુગતપ્રપ ચં વચ્છ દશ ક્ત કિપલં પ્રપદે્ય
૦૩૨૪૦૩૪૧ અ મા ભ ચ્છેઽદ્ય પ ત પ્ર નાં વયાવતીણર્ણર્ ઉતાપ્તકામઃ
૦૩૨૪૦૩૪૨ પિરવ્રજ પદવીમા સ્થતાેઽહં ચિર યે વાં હૃિદ યુ જ વશાેકઃ
૦૩૨૪૦૩૫૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૪૦૩૫૧ મયા પ્રાેક્તં િહ લાેકસ્ય પ્રમાણં સત્યલાૈિકકે
૦૩૨૪૦૩૫૨ અથાજિન મયા તુ યં યદવાેચ તં મનુે
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૦૩૨૪૦૩૬૧ અેતન્મે જન્મ લાેકેઽ મન્મુમુક્ષણૂાં દુરાશયાત્
૦૩૨૪૦૩૬૨ પ્રસઙ્ખ્યાનાય ત વાનાં સ મતાયાત્મદશર્ને
૦૩૨૪૦૩૭૧ અેષ આત્મપથાેઽવ્યક્તાે નષ્ટઃ કાલને ભૂયસા
૦૩૨૪૦૩૭૨ તં પ્રવતર્િયતું દેહ મમં િવ દ્ધ મયા તમ્
૦૩૨૪૦૩૮૧ ગચ્છ કામં મયા ષ્ટાે મિય સ ય તકમર્ણા
૦૩૨૪૦૩૮૨ જ વા સદુુજર્યં ત્યુમ ત વાય માં ભજ
૦૩૨૪૦૩૯૧ મામાત્માનં વયજં્યાે તઃ સવર્ભૂતગુહાશયમ્
૦૩૨૪૦૩૯૨ આત્મ યવેાત્મના વીક્ષ્ય િવશાેકાેઽભય ચ્છ સ
૦૩૨૪૦૪૦૧ માત્ર આ યા ત્મક ં િવદ્યાં શમની ં સવર્કમર્ણામ્
૦૩૨૪૦૪૦૨ િવતિર યે યયા ચાસાૈ ભયં ચા તતિર ય ત
૦૩૨૪૦૪૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૪૦૪૧૧ અેવં સમુિદત તને કિપલને પ્ર પ તઃ
૦૩૨૪૦૪૧૨ દ ક્ષણીકૃત્ય તં પ્રીતાે વનમવે જગામ હ
૦૩૨૪૦૪૨૧ વ્રતં સઆ સ્થતાે માનૈમાત્મૈકશરણાે મુિનઃ
૦૩૨૪૦૪૨૨ િનઃસઙ્ગાે વ્યચર ક્ષાેણીમન ગ્ રિનકેતનઃ
૦૩૨૪૦૪૩૧ મનાે બ્રહ્મ ણ યુ નાે યત્ત સદસતઃ પરમ્
૦૩૨૪૦૪૩૨ ગુણાવભાસે િવગુણ અેકભ યાનુભાિવતે
૦૩૨૪૦૪૪૧ િનરહઙૃ્ક તિનમર્મશ્ચ િનદ્વર્ દ્વઃ સમદૃ વદક્ૃ
૦૩૨૪૦૪૪૨ પ્રત્યક્પ્રશા તધીધ રઃ પ્રશા તાે મિરવાેદિધઃ
૦૩૨૪૦૪૫૧ વાસદેુવે ભગવ ત સવર્જ્ઞે પ્રત્યગાત્મિન
૦૩૨૪૦૪૫૨ પરેણ ભ ક્તભાવને લ ધાત્મા મુક્તબ ધનઃ
૦૩૨૪૦૪૬૧ આત્માનં સવર્ભૂતષેુ ભગવ તમવ સ્થતમ્
૦૩૨૪૦૪૬૨ અપ ય સવર્ભૂતાિન ભગવત્યિપ ચાત્મિન
૦૩૨૪૦૪૭૧ ઇચ્છાદ્વષેિવહીનને સવર્ત્ર સમચેતસા
૦૩૨૪૦૪૭૨ ભગવદ્ભ ક્તયુક્તને પ્રાપ્તા ભાગવતી ગ તઃ

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયે

ચતુિવશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૪ ॥

૦૩૨૫૦૦૧૦ શાનૈક ઉવાચ
૦૩૨૫૦૦૧૧ કિપલ ત વસઙ્ખ્યાતા ભગવાનાત્મમાયયા
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૦૩૨૫૦૦૧૨ તઃ વયમજઃ સાક્ષાદાત્મપ્રજ્ઞપ્તયે ણામ્
૦૩૨૫૦૦૨૧ ન હ્યસ્ય વ મર્ણઃ પુંસાં વિર ણઃ સવર્યાે ગનામ્
૦૩૨૫૦૦૨૨ િવશ્રુતાૈ શ્રુતદેવસ્ય ભૂિર ય ત મેઽસવઃ
૦૩૨૫૦૦૩૧ યદ્ય દ્વધત્તે ભગવા વચ્છ દાત્માત્મમાયયા
૦૩૨૫૦૦૩૨ તાિન મે શ્રદ્દધાનસ્ય ક તર્ યા યનુક તર્ય
૦૩૨૫૦૦૪૦ સતૂ ઉવાચ
૦૩૨૫૦૦૪૧ દ્વપૈાયનસખ વવેં મતૈ્રેયાે ભગવાં તથા
૦૩૨૫૦૦૪૨ પ્રાહેદં િવદુરં પ્રીત આ વી ક્ષક્યાં પ્રચાેિદતઃ
૦૩૨૫૦૦૫૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૫૦૦૫૧ િપતિર પ્ર સ્થતેઽર યં માતુઃ પ્રય ચક ષર્યા
૦૩૨૫૦૦૫૨ ત મ બ દુસરેઽવા સીદ્ભગવા કિપલઃ િકલ
૦૩૨૫૦૦૬૧ તમાસીનમકમાર્ણં ત વમાગાર્ગ્રદશર્નમ્
૦૩૨૫૦૦૬૨ વસતંુ દેવહૂત્યાહ ધાતુઃ સં મરતી વચઃ
૦૩૨૫૦૦૭૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૫૦૦૭૧ િનિવ ણા િનતરાં ભૂમન્નસિદ દ્રયતષર્ણાત્
૦૩૨૫૦૦૭૨ યને સ ભાવ્યમાનને પ્રપન્ના ધં તમઃ પ્રભાે
૦૩૨૫૦૦૮૧ તસ્ય વં તમસાેઽ ધસ્ય દુ પારસ્યાદ્ય પારગમ્
૦૩૨૫૦૦૮૨ સચ્ચ જર્ન્મનામ તે લ ધં મે વદનુગ્રહાત્
૦૩૨૫૦૦૯૧ ય આદ્યાે ભગવા પુંસામીશ્વરાે વૈ ભવા કલ
૦૩૨૫૦૦૯૨ લાેકસ્ય તમસા ધસ્ય ચ ઃ સયૂર્ ઇવાેિદતઃ
૦૩૨૫૦૧૦૧ અથ મે દેવ સ માેહમપાક્રષંુ્ટ વમહર્ સ
૦૩૨૫૦૧૦૨ યાેઽવગ્રહાેઽહં મમેતીત્યેત મ યાે જત વયા
૦૩૨૫૦૧૧૧ તં વા ગતાહં શરણં શર યં વ ત્યસસંારતરાેઃ કુઠારમ્
૦૩૨૫૦૧૧૨ જજ્ઞાસયાહં પ્રકૃતેઃ પૂ ષસ્ય નમા મ સદ્ધમર્િવદાં વિરષ્ઠમ્
૦૩૨૫૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૫૦૧૨૧ ઇ ત વમાતુિનરવદ્યમી સતં િનશ ય પુંસામપવગર્વધર્નમ્
૦૩૨૫૦૧૨૨ િધયા ભન દ્યાત્મવતાં સતાં ગ તબર્ભાષ ઈષિ મતશાે ભતાનનઃ
૦૩૨૫૦૧૩૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૫૦૧૩૧ યાેગ આ યા ત્મકઃ પુંસાં મતાે િનઃશ્રેયસાય મે
૦૩૨૫૦૧૩૨ અત્ય તાપેર તયર્ત્ર દુઃખસ્ય ચ સખુસ્ય ચ
૦૩૨૫૦૧૪૧ ત મમં તે પ્રવક્ષ્યા મ યમવાેચં પુરાનઘે
૦૩૨૫૦૧૪૨ ઋષીણાં શ્રાેતુકામાનાં યાેગં સવાર્ઙ્ગનપૈુણમ્
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૦૩૨૫૦૧૫૧ ચેતઃ ખ વસ્ય બ ધાય મુક્તયે ચાત્મનાે મતમ્
૦૩૨૫૦૧૫૨ ગુણષેુ સક્તં બ ધાય રતં વા પું સ મુક્તયે
૦૩૨૫૦૧૬૧ અહં મમા ભમાનાે થૈઃ કામલાેભાિદ ભમર્લૈઃ
૦૩૨૫૦૧૬૨ વીતં યદા મનઃ શદુ્ધમદુઃખમસખંુ સમમ્
૦૩૨૫૦૧૭૧ તદા પુ ષ આત્માનં કેવલં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૦૩૨૫૦૧૭૨ િનર તરં વયજં્યાે તર ણમાનમખ ડતમ્
૦૩૨૫૦૧૮૧ જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તને ભ ક્તયુક્તને ચાત્મના
૦૩૨૫૦૧૮૨ પિરપ યત્યુદાસીનં પ્રકૃ ત ચ હતાજૈસમ્
૦૩૨૫૦૧૯૧ ન યજુ્યમાનયા ભ યા ભગવત્ય ખલાત્મિન
૦૩૨૫૦૧૯૨ સદશૃાેઽ ત શવઃ પ થા યાે ગનાં બ્રહ્મ સદ્ધયે
૦૩૨૫૦૨૦૧ પ્રસઙ્ગમજરં પાશમાત્મનઃ કવયાે િવદુઃ
૦૩૨૫૦૨૦૨ સ અેવ સાધષુુ કૃતાે માેક્ષદ્વારમપા તમ્
૦૩૨૫૦૨૧૧ ત તક્ષવઃ કા ણકાઃ સહૃુદઃ સવર્દેિહનામ્
૦૩૨૫૦૨૧૨ અ તશત્રવઃ શા તાઃ સાધવઃ સાધુભષૂણાઃ
૦૩૨૫૦૨૨૧ મ યન યને ભાવને ભ ક્ત કુવર્ ત યે દૃઢામ્
૦૩૨૫૦૨૨૨ મ કૃતે ત્યક્તકમાર્ણ ત્યક્ત વજનબા ધવાઃ
૦૩૨૫૦૨૩૧ મદાશ્રયાઃ કથા ષ્ટાઃ શ ◌ૃ વ ત કથય ત ચ
૦૩૨૫૦૨૩૨ તપ ત િવિવધા તાપા નૈતાન્મદ્ગતચેતસઃ
૦૩૨૫૦૨૪૧ ત અેતે સાધવઃ સા વ સવર્સઙ્ગિવવ જતાઃ
૦૩૨૫૦૨૪૨ સઙ્ગ તે વથ તે પ્રા યર્ઃ સઙ્ગદાષેહરા િહ તે
૦૩૨૫૦૨૫૧ સતાં પ્રસઙ્ગાન્મમ વીયર્સિંવદાે ભવ ત હૃ કણર્રસાયનાઃ કથાઃ
૦૩૨૫૦૨૫૨ ત ષેણાદાશ્વપવગર્વત્મર્િન શ્રદ્ધા ર તભર્ ક્તરનુક્ર મ ય ત
૦૩૨૫૦૨૬૧ ભ યા પુમા તિવરાગ અૈ દ્રયાદ્દષૃ્ટશ્રુતાન્મદ્રચનાનુ ચ તયા
૦૩૨૫૦૨૬૨ ચત્તસ્ય યત્તાે ગ્રહણે યાેગયુક્તાે ય ત યતે ઋજુ ભયાગમાગઃ
૦૩૨૫૦૨૭૧ અસવેયાયં પ્રકૃતેગુર્ણાનાં જ્ઞાનને વૈરાગ્યિવજૃ ભતને
૦૩૨૫૦૨૭૨ યાેગને મ યિપતયા ચ ભ યા માં પ્રત્યગાત્માન મહાવ ધે
૦૩૨૫૦૨૮૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૫૦૨૮૧ કા ચ વ યુ ચતા ભ ક્તઃ ક દશૃી મમ ગાેચરા
૦૩૨૫૦૨૮૨ યયા પદં તે િનવાર્ણમ જસા વાશ્નવા અહમ્
૦૩૨૫૦૨૯૧ યાે યાેગાે ભગવદ્બાણાે િનવાર્ણાત્મં વયાેિદતઃ
૦૩૨૫૦૨૯૨ ક દશૃઃ ક ત ચાઙ્ગાિન યત ત વાવબાેધનમ્
૦૩૨૫૦૩૦૧ તદેતન્મે િવ નીિહ યથાહં મ દધીહર્રે
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૦૩૨૫૦૩૦૨ સખંુ બુદ્ યેય દુબાધં યાષેા ભવદનુગ્રહાત્
૦૩૨૫૦૩૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૫૦૩૧૧ િવિદ વાથ કિપલાે માતુિર થં ત નેહાે યત્ર ત વા ભ તઃ
૦૩૨૫૦૩૧૨ ત વા ાયં ય પ્રવદ ત સાઙ્ખ્યં પ્રાવેાચ વૈ ભ ક્તિવતાનયાેગમ્
૦૩૨૫૦૩૨૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૫૦૩૨૧ દેવાનાં ગુણ લઙ્ગાનામાનુશ્રિવકકમર્ણામ્
૦૩૨૫૦૩૨૨ સ વ અેવૈકમનસાે ત્તઃ વાભાિવક તુ યા
૦૩૨૫૦૩૪૧ અિન મત્તા ભાગવતી ભ ક્તઃ સદ્ધગેર્ર યસી
૦૩૨૫૦૩૪૨ જરયત્યાશુ યા કાેશં િનગીણર્મનલાે યથા
૦૩૨૫૦૩૫૧ નૈકાત્મતાં મે હય ત કે ચન્મ પાદસવેા ભરતા મદ હાઃ
૦૩૨૫૦૩૫૨ યેઽ યાે યતાે ભાગવતાઃ પ્રસજ્ય સભાજય તે મમ પાૈ ષા ણ
૦૩૨૫૦૩૬૧ પ ય ત તે મે ચરા ય બ સ તઃ પ્રસન્નવક્ત્રા ણલાેચનાિન
૦૩૨૫૦૩૬૨ પા ણ િદવ્યાિન વરપ્રદાિન સાકં વાચં હણીયાં વદ ત
૦૩૨૫૦૩૭૧ તૈદર્શર્નીયાવયવૈ દાર િવલાસહાસે ક્ષતવામસકૂ્તૈઃ
૦૩૨૫૦૩૭૨ હૃતાત્મનાે હૃતપ્રાણાંશ્ચ ભ ક્તરિનચ્છતાે મે ગ તમ વી ં પ્રયુઙ્ક્તે
૦૩૨૫૦૩૮૧ અથાે િવભૂ ત મમ માયાિવન તામૈશ્વયર્મષ્ટાઙ્ગમનપુ્ર ત્તમ્
૦૩૨૫૦૩૮૨ શ્રયં ભાગવતી ં વા હય ત ભદ્રાં પરસ્ય મે તેઽશ્નવુતે તુ લાેકે
૦૩૨૫૦૩૯૧ ન કિહ ચન્મ પરાઃ શા ત પે નઙ્ક્ષ્ય ત નાે મેઽિન મષાે લેિઢ હે તઃ
૦૩૨૫૦૩૯૨ યષેામહં પ્રય આત્મા સતુશ્ચ સખા ગુ ઃ સહૃુદાે દૈવ મષ્ટમ્
૦૩૨૫૦૪૦૧ ઇમં લાેકં તથવૈામુમાત્માનમુભયાિયનમ્
૦૩૨૫૦૪૦૨ આત્માનમનુ યે ચેહ યે રાયઃ પશવાે ગ્ હાઃ
૦૩૨૫૦૪૧૧ િવ જ્ય સવાર્ન યાંશ્ચ મામવેં િવશ્વતાેમખુમ્
૦૩૨૫૦૪૧૨ ભજ ત્યન યયા ભ યા તા ત્યાેર તપારયે
૦૩૨૫૦૪૨૧ ના યત્ર મદ્ભગવતઃ પ્રધાનપુ ષેશ્વરાત્
૦૩૨૫૦૪૨૨ આત્મનઃ સવર્ભૂતાનાં ભયં તીવં્ર િનવતર્તે
૦૩૨૫૦૪૩૧ મદ્ભયાદ્વા ત વાતાેઽયં સયૂર્ તપ ત મદ્ભયાત્
૦૩૨૫૦૪૩૨ વષર્તી દ્રાે દહત્ય ગ્ ર્ત્યુશ્ચર ત મદ્ભયાત્
૦૩૨૫૦૪૪૧ જ્ઞાનવૈરાગ્યયુક્તને ભ ક્તયાેગને યાે ગનઃ
૦૩૨૫૦૪૪૨ ક્ષેમાય પાદમૂલં મે પ્રિવશ ત્યકુતાેભયમ્
૦૩૨૫૦૪૫૧ અેતાવાનવે લાેકેઽ મ પુંસાં િનઃશ્રેયસાેદયઃ
૦૩૨૫૦૪૫૨ તીવ્રેણ ભ ક્તયાેગને મનાે મ યિપતં સ્થરમ્
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પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને
પ ચિવશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૫ ॥

૦૩૨૬૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૬૦૦૧૧ અથ તે સ પ્રવક્ષ્યા મ ત વાનાં લક્ષણં થક્
૦૩૨૬૦૦૧૨ ય દ્વિદ વા િવમુચ્યેત પુ ષઃ પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ
૦૩૨૬૦૦૨૧ જ્ઞાનં િનઃશ્રેયસાથાર્ય પુ ષસ્યાત્મદશર્નમ્
૦૩૨૬૦૦૨૨ યદાહુવર્ણર્યે તત્તે હૃદયગ્ર થભેદનમ્
૦૩૨૬૦૦૩૧ અનાિદરાત્મા પુ ષાે િનગુર્ણઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ
૦૩૨૬૦૦૩૨ પ્રત્યગ્ધામા વયજં્યાે તિવશ્વં યને સમ વતમ્
૦૩૨૬૦૦૪૧ સ અેષ પ્રકૃ ત સૂ માં દૈવી ં ગુણમયી ં િવભુઃ
૦૩૨૬૦૦૪૨ યદચૃ્છયવૈાપેગતામ યપદ્યત લીલયા
૦૩૨૬૦૦૫૧ ગુણૈિવ ચત્રાઃ જતી ં સ પાઃ પ્રકૃ ત પ્ર ઃ
૦૩૨૬૦૦૫૨ િવલાેક્ય મુમુહે સદ્યઃ સ ઇહ જ્ઞાનગૂહયા
૦૩૨૬૦૦૬૧ અેવં પરા ભ યાનને ક ર્ વં પ્રકૃતેઃ પુમાન્
૦૩૨૬૦૦૬૨ કમર્સુ િક્રયમાણષેુ ગુણૈરાત્મિન મ યતે
૦૩૨૬૦૦૭૧ તદસ્ય સં તબર્ ધઃ પારત યં ચ ત કૃતમ્
૦૩૨૬૦૦૭૨ ભવત્યકતુર્ર શસ્ય સા ક્ષણાે િન ર્તાત્મનઃ
૦૩૨૬૦૦૮૧ કાયર્કારણક ર્ વે કારણં પ્રકૃ ત િવદુઃ
૦૩૨૬૦૦૮૨ ભાે વે સખુદુઃખાનાં પુ ષં પ્રકૃતેઃ પરમ્
૦૩૨૬૦૦૯૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૬૦૦૯૧ પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્યાિપ લક્ષણં પુ ષાેત્તમ
૦૩૨૬૦૦૯૨ બ્રૂિહ કારણયાેરસ્ય સદસચ્ચ યદાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૧૦૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૬૦૧૦૧ યત્તિ ત્રગુણમવ્યક્તં િનતં્ય સદસદાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૧૦૨ પ્રધાનં પ્રકૃ ત પ્રાહુરિવશષેં િવશષેવત્
૦૩૨૬૦૧૧૧ પ ચ ભઃ પ ચ ભબ્રર્હ્મ ચતુ ભદર્શ ભ તથા
૦૩૨૬૦૧૧૨ અેતચ્ચતુિવશ તકં ગણં પ્રાધાિનકં િવદુઃ
૦૩૨૬૦૧૨૧ મહાભૂતાિન પ ચવૈ ભૂરાપાેઽ ગ્ મર્ ન્નભઃ
૦૩૨૬૦૧૨૨ તન્માત્રા ણ ચ તાવ ત ગ ધાદ િન મતાિન મે
૦૩૨૬૦૧૩૧ ઇ દ્રયા ણ દશ શ્રાતંે્ર વગ્દગૃ્રસનના સકાઃ
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૦૩૨૬૦૧૩૨ વાક્કરાૈ ચરણાૈ મેઢ્રં પાયુદર્શમ ઉચ્યતે
૦૩૨૬૦૧૪૧ મનાે બુ દ્ધરહઙ્કાર શ્ચત્ત મત્ય તરાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૧૪૨ ચતુધાર્ લક્ષ્યતે ભેદાે ત્ત્યા લક્ષણ પયા
૦૩૨૬૦૧૫૧ અેતાવાનવે સઙ્ખ્યાતાે બ્રહ્મણઃ સગુણસ્ય હ
૦૩૨૬૦૧૫૨ સિન્નવેશાે મયા પ્રાેક્તાે યઃ કાલઃ પ ચિવશકઃ
૦૩૨૬૦૧૬૧ પ્રભાવં પાૈ ષં પ્રાહુઃ કાલમેકે યતાે ભયમ્
૦૩૨૬૦૧૬૨ અહઙ્કારિવમૂઢસ્ય કતુર્ઃ પ્રકૃ તમીયષુઃ
૦૩૨૬૦૧૭૧ પ્રકૃતેગુર્ણસા યસ્ય િનિવશષેસ્ય માનિવ
૦૩૨૬૦૧૭૨ ચેષ્ટા યતઃ સ ભગવા કાલ ઇત્યુપલ ક્ષતઃ
૦૩૨૬૦૧૮૧ અ તઃ પુ ષ પેણ કાલ પેણ યાે બિહઃ
૦૩૨૬૦૧૮૨ સમ વેત્યેષ સ વાનાં ભગવાનાત્મમાયયા
૦૩૨૬૦૧૯૧ દૈવા ભતધ મ યાં વસ્યાં યાનેાૈ પરઃ પુમાન્
૦૩૨૬૦૧૯૨ આધત્ત વીય સાસતૂ મહત્ત વં િહર મયમ્
૦૩૨૬૦૨૦૧ િવશ્વમાત્મગતં વ્ય જકૂટસ્થાે જગદઙુ્કરઃ
૦૩૨૬૦૨૦૨ વતજેસાિપબત્તીવ્રમાત્મપ્ર વાપનં તમઃ
૦૩૨૬૦૨૧૧ યત્ત સ વગુણં વચ્છં શા તં ભગવતઃ પદમ્
૦૩૨૬૦૨૧૨ યદાહુવાર્સદેુવાખ્યં ચત્તં તન્મહદાત્મકમ્
૦૩૨૬૦૨૨૧ વચ્છ વમિવકાિર વં શા ત વ મ ત ચેતસઃ
૦૩૨૬૦૨૨૨ ત્ત ભલર્ક્ષણં પ્રાેક્તં યથાપાં પ્રકૃ તઃ પરા
૦૩૨૬૦૨૩૧ મહત્ત વા દ્વકુવાર્ણાદ્ભગવદ્વ યર્સ ભવાત્
૦૩૨૬૦૨૩૨ િક્રયાશ ક્તરહઙ્કાર સ્ત્રિવધઃ સમપદ્યત
૦૩૨૬૦૨૪૧ વૈકાિરક તજૈસશ્ચ તામસશ્ચ યતાે ભવઃ
૦૩૨૬૦૨૪૨ મનસશ્ચે દ્રયાણાં ચ ભૂતાનાં મહતામિપ
૦૩૨૬૦૨૫૧ સહસ્ર શરસં સાક્ષાદ્યમન તં પ્રચક્ષતે
૦૩૨૬૦૨૫૨ સઙ્કષર્ણાખ્યં પુ ષં ભૂતે દ્રયમનાેમયમ્
૦૩૨૬૦૨૬૧ ક ર્ વં કરણ વં ચ કાયર્ વં ચે ત લક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૨૬૨ શા તઘાેરિવમૂઢ વ મ ત વા સ્યાદહઙૃ્કતેઃ
૦૩૨૬૦૨૭૧ વૈકાિરકા દ્વકુવાર્ણાન્મન ત વમ યત
૦૩૨૬૦૨૭૨ ય સઙ્ક પિવક પા યાં વતર્તે કામસ ભવઃ
૦૩૨૬૦૨૮૧ ય દ્વદુહ્યર્િન દ્ધાખ્યં હૃષીકાણામધીશ્વરમ્
૦૩૨૬૦૨૮૨ શારદે દ વર યામં સરંા યં યાે ગ ભઃ શનૈઃ
૦૩૨૬૦૨૯૧ તજૈસાત્તુ િવકુવાર્ણાદુ્બ દ્ધત વમભૂ સ ત
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૦૩૨૬૦૨૯૨ દ્રવ્યસુ્ફરણિવજ્ઞાન મ દ્રયાણામનુગ્રહઃ
૦૩૨૬૦૩૦૧ સશંયાેઽથ િવપયાર્સાે િનશ્ચયઃ તરેવ ચ
૦૩૨૬૦૩૦૨ વાપ ઇત્યુચ્યતે બુદ્ધલેર્ક્ષણં ત્તતઃ થક્
૦૩૨૬૦૩૧૧ તજૈસાની દ્રયા યવે િક્રયાજ્ઞાનિવભાગશઃ
૦૩૨૬૦૩૧૨ પ્રાણસ્ય િહ િક્રયાશ ક્તબુર્દ્ધિેવજ્ઞાનશ ક્તતા
૦૩૨૬૦૩૨૧ તામસાચ્ચ િવકુવાર્ણાદ્ભગવદ્વ યર્ચાેિદતાત્
૦૩૨૬૦૩૨૨ શ દમાત્રમભૂત્ત માન્નભઃ શ્રાતંે્ર તુ શ દગમ્
૦૩૨૬૦૩૩૧ અથાર્શ્રય વં શ દસ્ય દ્રષુ્ટ લઙ્ગ વમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૩૨ તન્માત્ર વં ચ નભસાે લક્ષણં કવયાે િવદુઃ
૦૩૨૬૦૩૪૧ ભૂતાનાં છદ્રદા વં બિહર તરમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૪૨ પ્રાણે દ્રયાત્મિધ ય વં નભસાે ત્તલક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૩૫૧ નભસઃ શ દતન્માત્રા કાલગત્યા િવકુવર્તઃ
૦૩૨૬૦૩૫૨ પશાઽભવત્તતાે વાયુ વ પશર્સ્ય ચ સઙ્ગ્રહઃ
૦૩૨૬૦૩૬૧ દુ વં કિઠન વં ચ શતૈ્યમુ ણ વમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૬૨ અેત પશર્સ્ય પશર્ વં તન્માત્ર વં નભ વતઃ
૦૩૨૬૦૩૭૧ ચાલનં વ્યૂહનં પ્રા પ્તન વં દ્રવ્યશ દયાેઃ
૦૩૨૬૦૩૭૨ સવ દ્રયાણામાત્મ વં વાયાેઃ કમાર્ ભલક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૩૮૧ વાયાેશ્ચ પશર્તન્માત્રાદૂ્રપં દૈવેિરતાદભૂત્
૦૩૨૬૦૩૮૨ સમુ થતં તત તજેશ્ચક્ષૂ પાપેલ ભનમ્
૦૩૨૬૦૩૯૧ દ્રવ્યાકૃ ત વં ગુણતા વ્ય ક્તસસં્થા વમવે ચ
૦૩૨૬૦૩૯૨ તજે વં તજેસઃ સા વ પમાત્રસ્ય ત્તયઃ
૦૩૨૬૦૪૦૧ દ્યાેતનં પચનં પાનમદનં િહમમદર્નમ્
૦૩૨૬૦૪૦૨ તજેસાે ત્તય વેતાઃ શાષેણં ડવે ચ
૦૩૨૬૦૪૧૧ પમાત્રા દ્વકુવાર્ણાત્તજેસાે દૈવચાેિદતાત્
૦૩૨૬૦૪૧૨ રસમાત્રમભૂત્ત માદ ભાે જહ્વા રસગ્રહઃ
૦૩૨૬૦૪૨૧ કષાયાે મધુર તક્તઃ કટ્વ લ ઇ ત નૈકધા
૦૩૨૬૦૪૨૨ ભાૈ તકાનાં િવકારેણ રસ અેકાે િવ ભદ્યતે
૦૩૨૬૦૪૩૧ ક્લેદનં િપ ડનં પ્તઃ પ્રાણના યાયનાે દનમ્
૦૩૨૬૦૪૩૨ તાપાપનાેદાે ભૂય વમ ભસાે ત્તયિ વમાઃ
૦૩૨૬૦૪૪૧ રસમાત્રા દ્વકુવાર્ણાદ ભસાે દૈવચાેિદતાત્
૦૩૨૬૦૪૪૨ ગ ધમાત્રમભૂત્ત મા વી ઘ્રાણ તુ ગ ધગઃ
૦૩૨૬૦૪૫૧ કર ભપૂ તસાૈર ય શા તાેગ્રા લાિદ ભઃ થક્
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૦૩૨૬૦૪૫૨ દ્રવ્યાવયવવષૈ યાદ્ગ ધ અેકાે િવ ભદ્યતે
૦૩૨૬૦૪૬૧ ભાવનં બ્રહ્મણઃ સ્થાનં ધારણં સ દ્વશષેણમ્
૦૩૨૬૦૪૬૨ સવર્સ વગુણાેદ્ભેદઃ થવી ત્તલક્ષણમ્
૦૩૨૬૦૪૭૧ નભાેગુણિવશષેાેઽથા યસ્ય તચ્છ્ર ાતે્રમુચ્યતે
૦૩૨૬૦૪૭૨ વાયાેગુર્ણિવશષેાેઽથા યસ્ય ત પશર્નં િવદુઃ
૦૩૨૬૦૪૮૧ તે ેગુણિવશષેાેઽથા યસ્ય તચ્ચ ચ્યતે
૦૩૨૬૦૪૮૨ અ ભાેગુણિવશષેાેઽથા યસ્ય તદ્રસનં િવદુઃ
૦૩૨૬૦૪૮૩ ભૂમેગુર્ણિવશષેાેઽથા યસ્ય સ ઘ્રાણ ઉચ્યતે
૦૩૨૬૦૪૯૧ પરસ્ય દૃ યતે ધમા હ્યપર મ સમ વયાત્
૦૩૨૬૦૪૯૨ અતાે િવશષેાે ભાવાનાં ભૂમાવવેાપેલક્ષ્યતે
૦૩૨૬૦૫૦૧ અેતા યસહંત્ય યદા મહદાદ િન સપ્ત વૈ
૦૩૨૬૦૫૦૨ કાલકમર્ગુણાપેેતાે જગદાિદ પાિવશત્
૦૩૨૬૦૫૧૧ તત તનેાનુિવદ્ધે યાે યુક્તે યાેઽ ડમચેતનમ્
૦૩૨૬૦૫૧૨ ઉ થતં પુ ષાે ય માદુદ તષ્ઠદસાૈ િવરાટ્
૦૩૨૬૦૫૨૧ અેતદ ડં િવશષેાખ્યં ક્રમ દ્ધદૈર્શાેત્તરૈઃ
૦૩૨૬૦૫૨૨ તાેયાિદ ભઃ પિર તં પ્રધાનનેા તૈબર્િહઃ
૦૩૨૬૦૫૨૩ યત્ર લાેકિવતાનાેઽયં પં ભગવતાે હરેઃ
૦૩૨૬૦૫૩૧ િહર મયાદ ડકાેશાદુ થાય સ લલે શયાત્
૦૩૨૬૦૫૩૨ તમાિવ ય મહાદેવાે બહુધા િન બભેદ ખમ્
૦૩૨૬૦૫૪૧ િનર ભદ્યતાસ્ય પ્રથમં મખંુ વાણી તતાેઽભવત્
૦૩૨૬૦૫૪૨ વા યા વિહ્નરથાે નાસે પ્રાણાેતાે ઘ્રાણ અેતયાેઃ
૦૩૨૬૦૫૫૧ ઘ્રાણાદ્વાયુર ભદ્યેતામ ક્ષણી ચ રેતયાેઃ
૦૩૨૬૦૫૫૨ ત મા સયૂા ય ભદ્યેતાં કણા શ્રાતંે્ર તતાે િદશઃ
૦૩૨૬૦૫૬૧ િન બભેદ િવરાજ વગ્ રાેમ મ વાદય તતઃ
૦૩૨૬૦૫૬૨ તતઆેષધયશ્ચાસ શશં્ન િન બ ભદે તતઃ
૦૩૨૬૦૫૭૧ રેત ત માદાપ આસિન્નર ભદ્યત વૈ ગુદમ્
૦૩૨૬૦૫૭૨ ગુદાદપાનાેઽપાનાચ્ચ ત્યુલાકભયઙ્કરઃ
૦૩૨૬૦૫૮૧ હ તાૈ ચ િનર ભદે્યતાં બલં તા યાં તતઃ વરાટ્
૦૩૨૬૦૫૮૨ પાદાૈ ચ િનર ભદે્યતાં ગ ત તા યાં તતાે હિરઃ
૦૩૨૬૦૫૯૧ નાડ્યાેઽસ્ય િનર ભદ્ય ત તા યાે લાેિહતમા તમ્
૦૩૨૬૦૫૯૨ નદ્ય તતઃ સમભવન્નુદરં િનર ભદ્યત
૦૩૨૬૦૬૦૧ પપાસે તતઃ સ્યાતાં સમુદ્ર વેતયાેરભૂત્
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૦૩૨૬૦૬૦૨ અથાસ્ય હૃદયં ભન્નં હૃદયાન્મન ઉ થતમ્
૦૩૨૬૦૬૧૧ મનસશ્ચ દ્રમા તાે બુ દ્ધબુર્દ્ધે ગરાં પ તઃ
૦૩૨૬૦૬૧૨ અહઙ્કાર તતાે દ્ર શ્ચતં્ત ચૈત્ય તતાેઽભવત્
૦૩૨૬૦૬૨૧ અેતે હ્ય યુ થતા દેવા નવૈાસ્યાે થાપનેઽશકન્
૦૩૨૬૦૬૨૨ પનુરાિવિવશઃુ ખાિન તમુ થાપિયતું ક્રમાત્
૦૩૨૬૦૬૩૧ વિહ્નવાર્ચા મખંુ ભજેે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૩૨ ઘ્રાણને ના સકે વાયનુાદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૪૧ અ ક્ષણી ચ ષાિદત્યાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૪૨ શ્રાતે્રેણ કણા ચ િદશાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૫૧ વચં રાેમ ભરાષે યાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૫૨ રેતસા શશ્નમાપ તુ નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૬૧ ગુદં ત્યુરપાનને નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૬૨ હ તાિવ દ્રાે બલનેવૈ નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૭૧ િવ ગર્ત્યૈવ ચરણાૈ નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૭૨ નાડીનર્દ્યાે લાેિહતને નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૮૧ ડ્ યામુદરં સ ધનુાદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૮૨ હૃદયં મનસા ચ દ્રાે નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૯૧ બુદ્ યા બ્રહ્માિપ હૃદયં નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૬૯૨ દ્રાેઽ ભમત્યા હૃદયં નાેદ તષ્ઠત્તદા િવરાટ્
૦૩૨૬૦૭૦૧ ચત્તને હૃદયં ચૈત્યઃ ક્ષતે્રજ્ઞઃ પ્રાિવશદ્યદા
૦૩૨૬૦૭૦૨ િવરાટ્તદૈવ પુ ષઃ સ લલાદુદ તષ્ઠત
૦૩૨૬૦૭૧૧ યથા પ્રસપંુ્ત પુ ષં પ્રાણે દ્રયમનાેિધયઃ
૦૩૨૬૦૭૧૨ પ્રભવ ત િવના યને નાે થાપિયતુમાજેસા
૦૩૨૬૦૭૨૧ તમ મ પ્રત્યગાત્માનં િધયા યાેગપ્ર ત્તયા
૦૩૨૬૦૭૨૨ ભ યા િવર યા જ્ઞાનને િવિવચ્યાત્મિન ચ તયેત્

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયે ત વસમા ાયે

ષિડ્વશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૬ ॥

૦૩૨૭૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૭૦૦૧૧ પ્રકૃ તસ્થાેઽિપ પુ ષાે નાજ્યતે પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ
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૦૩૨૭૦૦૧૨ અિવકારાદક ર્ વાિન્નગુર્ણ વા જલાકર્વત્
૦૩૨૭૦૦૨૧ સ અેષ યિહ પ્રકૃતેગુર્ણે વ ભિવષ જતે
૦૩૨૭૦૦૨૨ અહઙ્િક્રયાિવમૂઢાત્મા કતાર્ મીત્ય ભમ યતે
૦૩૨૭૦૦૩૧ તને સસંારપદવીમવશાેઽ યેત્યિન ર્તઃ
૦૩૨૭૦૦૩૨ પ્રાસઙ્ ગકૈઃ કમર્દાષેૈઃ સદસ ન્મશ્રયાેિનષુ
૦૩૨૭૦૦૪૧ અથહ્યિવદ્યમાનેઽિપ સં તનર્ િનવતર્તે
૦૩૨૭૦૦૪૨ યાયતાે િવષયાનસ્ય વ ેઽનથાર્ગમાે યથા
૦૩૨૭૦૦૫૧ અત અેવ શનૈ શ્ચતં્ત પ્રસક્તમસતાં પ થ
૦૩૨૭૦૦૫૨ ભ ક્તયાેગને તીવ્રેણ િવર યા ચ નયેદ્વશમ્
૦૩૨૭૦૦૬૧ યમાિદ ભયાગપથૈર યસ શ્રદ્ધયા વતઃ
૦૩૨૭૦૦૬૨ મિય ભાવને સત્યેન મ કથાશ્રવણને ચ
૦૩૨૭૦૦૭૧ સવર્ભૂતસમ વને િનવરેણાપ્રસઙ્ગતઃ
૦૩૨૭૦૦૭૨ બ્રહ્મચયણ માનૈને વધમણ બલીયસા
૦૩૨૭૦૦૮૧ યદચૃ્છયાપેલ ધને સ તુષ્ટાે મતભુઙ્મુિનઃ
૦૩૨૭૦૦૮૨ િવિવક્તશરણઃ શા તાે મતૈ્રઃ ક ણઆત્મવાન્
૦૩૨૭૦૦૯૧ સાનુબ ધે ચ દેહેઽ મન્નકુવર્ન્નસદાગ્રહમ્
૦૩૨૭૦૦૯૨ જ્ઞાનને દષૃ્ટત વને પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ
૦૩૨૭૦૧૦૧ િન ત્તબુદ્ યવસ્થાનાે દૂર ભૂતા યદશર્નઃ
૦૩૨૭૦૧૦૨ ઉપલ યાત્મનાત્માનં ચ ષવેાકર્માત્મદક્ૃ
૦૩૨૭૦૧૧૧ મુક્ત લઙ્ગં સદાભાસમસ ત પ્ર તપદ્યતે
૦૩૨૭૦૧૧૨ સતાે બ ધુમસચ્ચ ઃ સવાર્નુસ્યૂતમદ્વયમ્
૦૩૨૭૦૧૨૧ યથા જલસ્થઆભાસઃ સ્થલસ્થનેાવદૃ યતે
૦૩૨૭૦૧૨૨ વાભાસને તથા સયૂા જલસ્થને િદિવ સ્થતઃ
૦૩૨૭૦૧૩૧ અેવં િત્ર દહઙ્કારાે ભૂતે દ્રયમનાેમયૈઃ
૦૩૨૭૦૧૩૨ વાભાસલૈર્ ક્ષતાેઽનને સદાભાસને સત્યદક્ૃ
૦૩૨૭૦૧૪૧ ભૂતસૂ મે દ્રયમનાે બુદ્ યાિદ વહ િનદ્રયા
૦૩૨૭૦૧૪૨ લીને વસ ત ય તત્ર િવિનદ્રાે િનરહઙ્િક્રયઃ
૦૩૨૭૦૧૫૧ મ યમાન તદાત્માનમનષ્ટાે નષ્ટવ ષા
૦૩૨૭૦૧૫૨ નષ્ટેઽહઙ્કરણે દ્રષ્ટા નષ્ટિવત્ત ઇવાતુરઃ
૦૩૨૭૦૧૬૧ અેવં પ્રત્યવ યાસાવાત્માનં પ્ર તપદ્યતે
૦૩૨૭૦૧૬૨ સાહઙ્કારસ્ય દ્રવ્યસ્ય યાેઽવસ્થાનમનુગ્રહઃ
૦૩૨૭૦૧૭૦ દેવહૂ ત વાચ
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૦૩૨૭૦૧૭૧ પુ ષં પ્રકૃ તબ્રર્હ્મન્ન િવમુ ચ ત કિહ ચત્
૦૩૨૭૦૧૭૨ અ યાે યાપાશ્રય વાચ્ચ િનત્ય વાદનયાેઃ પ્રભાે
૦૩૨૭૦૧૮૧ યથા ગ ધસ્ય ભૂમેશ્ચ ન ભાવાે વ્ય તરેકતઃ
૦૩૨૭૦૧૮૨ અપાં રસસ્ય ચ યથા તથા બુદ્ધઃે પરસ્ય ચ
૦૩૨૭૦૧૯૧ અકતુર્ઃ કમર્બ ધાેઽયં પુ ષસ્ય યદાશ્રયઃ
૦૩૨૭૦૧૯૨ ગુણષેુ સ સુ પ્રકૃતેઃ કૈવલ્યં તે વતઃ કથમ્
૦૩૨૭૦૨૦૧ ક્વ ચત્ત વાવમશન િન ત્તં ભયમુ બણમ્
૦૩૨૭૦૨૦૨ અિન ત્તિન મત્ત વા પુનઃ પ્રત્યવ તષ્ઠતે
૦૩૨૭૦૨૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૭૦૨૧૧ અિન મત્તિન મત્તને વધમણામલાત્મના
૦૩૨૭૦૨૧૨ તીવ્રયા મિય ભ યા ચ શ્રુતસ તયા ચરમ્
૦૩૨૭૦૨૨૧ જ્ઞાનને દષૃ્ટત વને વૈરાગ્યેણ બલીયસા
૦૩૨૭૦૨૨૨ તપાેયુક્તને યાેગને તીવ્રેણાત્મસમાિધના
૦૩૨૭૦૨૩૧ પ્રકૃ તઃ પુ ષસ્યેહ દહ્યમાના વહિનશમ્
૦૩૨૭૦૨૩૨ તરાેભિવત્રી શનકૈરગ્ ેયાિનિરવાર ણઃ
૦૩૨૭૦૨૪૧ ભુક્તભાેગા પિરત્યક્તા દષૃ્ટદાષેા ચ િનત્યશઃ
૦૩૨૭૦૨૪૨ નેશ્વરસ્યાશભું ધત્તે વે મિહ સ્થતસ્ય ચ
૦૩૨૭૦૨૫૧ યથા હ્યપ્ર તબુદ્ધસ્ય પ્ર વાપાે બહ્વનથર્ ત્
૦૩૨૭૦૨૫૨ સ અેવ પ્ર તબુદ્ધસ્ય ન વૈ માેહાય ક પતે
૦૩૨૭૦૨૬૧ અેવં િવિદતત વસ્ય પ્રકૃ તમર્િય માનસમ્
૦૩૨૭૦૨૬૨ યુ જતાે નાપકુ ત આત્મારામસ્ય કિહ ચત્
૦૩૨૭૦૨૭૧ યદૈવમ યાત્મરતઃ કાલને બહુજન્મના
૦૩૨૭૦૨૭૨ સવર્ત્ર તવૈરાગ્ય આબ્રહ્મભવુનાન્મુિનઃ
૦૩૨૭૦૨૮૧ મદ્ભક્તઃ પ્ર તબુદ્ધાથા મ પ્રસાદેન ભૂયસા
૦૩૨૭૦૨૮૨ િનઃશ્રેયસં વસસં્થાનં કૈવલ્યાખ્યં મદાશ્રયમ્
૦૩૨૭૦૨૯૧ પ્રા ાેતીહા જસા ધીરઃ વદશૃા ચ્છન્નસશંયઃ
૦૩૨૭૦૨૯૨ યદ્ગ વા ન િનવતત યાેગી લઙ્ગા દ્વિનગર્મે
૦૩૨૭૦૩૦૧ યદા ન યાેગાપે ચતાસુ ચેતાે માયાસુ સદ્ધસ્ય િવષ જતેઽઙ્ગ
૦૩૨૭૦૩૦૨ અન યહેતુ વથ મે ગ તઃ સ્યાદાત્ય તક યત્ર ન ત્યુહાસઃ

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને

સપ્તિવશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૭ ॥
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૦૩૨૮૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૮૦૦૧૧ યાેગસ્ય લક્ષણં વકે્ષ્ય સબીજસ્ય પાત્મજે
૦૩૨૮૦૦૧૨ મનાે યનેવૈ િવિધના પ્રસનં્ન યા ત સ પથમ્
૦૩૨૮૦૦૨૧ વધમાર્ચરણં શ યા િવધમાર્ચ્ચ િનવતર્નમ્
૦૩૨૮૦૦૨૨ દૈવા લ ધને સ તાષે આત્મિવચ્ચરણાચર્નમ્
૦૩૨૮૦૦૩૧ ગ્રા યધમર્િન ત્તશ્ચ માેક્ષધમર્ર ત તથા
૦૩૨૮૦૦૩૨ મતમે યાદનં શશ્વ દ્વિવક્તક્ષેમસવેનમ્
૦૩૨૮૦૦૪૧ અિહસા સત્યમ તેયં યાવદથર્પિરગ્રહઃ
૦૩૨૮૦૦૪૨ બ્રહ્મચય તપઃ શાૈચં વા યાયઃ પુ ષાચર્નમ્
૦૩૨૮૦૦૫૧ માનંૈ સદાસનજયઃ સ્થૈય પ્રાણજયઃ શનૈઃ
૦૩૨૮૦૦૫૨ પ્રત્યાહારશ્ચે દ્રયાણાં િવષયાન્મનસા હૃિદ
૦૩૨૮૦૦૬૧ વિધ યાનામેકદેશે મનસા પ્રાણધારણમ્
૦૩૨૮૦૦૬૨ વૈકુ ઠલીલા ભ યાનં સમાધાનં તથાત્મનઃ
૦૩૨૮૦૦૭૧ અેતૈર યૈશ્ચ પ થ ભમર્નાે દુષ્ટમસ પથમ્
૦૩૨૮૦૦૭૨ બુદ્ યા યુ ત શનકૈ જતપ્રાણાે હ્યત દ્રતઃ
૦૩૨૮૦૦૮૧ શચુાૈ દેશે પ્ર તષ્ઠા ય િવ જતાસન આસનમ્
૦૩૨૮૦૦૮૨ ત મ વ ત સમાસીન ઋજુકાયઃ સમ યસતે્
૦૩૨૮૦૦૯૧ પ્રાણસ્ય શાેધયને્માગ પૂરકુ ભકરેચકૈઃ
૦૩૨૮૦૦૯૨ પ્ર તકૂલને વા ચત્તં યથા સ્થરમચ ચલમ્
૦૩૨૮૦૧૦૧ મનાેઽ ચરા સ્યા દ્વરજં જતશ્વાસસ્ય યાે ગનઃ
૦૩૨૮૦૧૦૨ વા વ ગ્ યાં યથા લાેહં માતં ત્યજ ત વૈ મલમ્
૦૩૨૮૦૧૧૧ પ્રાણાયામૈદર્હેદ્દાષેા ધારણા ભશ્ચ િક બષાન્
૦૩૨૮૦૧૧૨ પ્રત્યાહારેણ સસંગાર્ યાનનેાનીશ્વરા ગુણાન્
૦૩૨૮૦૧૨૧ યદા મનઃ વં િવરજં યાેગને સસુમાિહતમ્
૦૩૨૮૦૧૨૨ કાષ્ઠાં ભગવતાે યાયે વનાસાગ્રાવલાેકનઃ
૦૩૨૮૦૧૩૧ પ્રસન્નવદના ભાજંે પદ્મગભાર્ ણેક્ષણમ્
૦૩૨૮૦૧૩૨ નીલાે પલદલ યામં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્
૦૩૨૮૦૧૪૧ લસ પઙ્કજિક જલ્ક પીતકાૈશયેવાસસમ્
૦૩૨૮૦૧૪૨ શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભામુક્તક ધરમ્
૦૩૨૮૦૧૫૧ મત્ત દ્વરેફકલયા પર તં વનમાલયા
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૦૩૨૮૦૧૫૨ પરા યર્હારવલય િકર ટાઙ્ગદનપૂુરમ્
૦૩૨૮૦૧૬૧ કા ચીગુણાે લસચ્છ્ર ાે ણ હૃદયા ભાજેિવષ્ટરમ્
૦૩૨૮૦૧૬૨ દશર્નીયતમં શા તં મનાનેયનવધર્નમ્
૦૩૨૮૦૧૭૧ અપીચ્યદશર્નં શશ્વ સવર્લાેકનમસૃ્કતમ્
૦૩૨૮૦૧૭૨ સ તં વય સ કૈશાેરે ત્યાનુગ્રહકાતરમ્
૦૩૨૮૦૧૮૧ ક તર્ યતીથર્યશસં પુ યશ્લાેકયશસ્કરમ્
૦૩૨૮૦૧૮૨ યાયેદે્દવં સમગ્રાઙ્ગં યાવન્ન ચ્યવતે મનઃ
૦૩૨૮૦૧૯૧ સ્થતં વ્રજ તમાસીનં શયાનં વા ગુહાશયમ્
૦૩૨૮૦૧૯૨ પ્રેક્ષણીયેિહતં યાયેચ્છુદ્ધભાવને ચેતસા
૦૩૨૮૦૨૦૧ ત મ લ ધપદં ચત્તં સવાર્વયવસં સ્થતમ્
૦૩૨૮૦૨૦૨ િવલકૈ્ષ્યકત્ર સયંજુ્યાદઙ્ગે ભગવતાે મુિનઃ
૦૩૨૮૦૨૧૧ સ ચ તયેદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દં
૦૩૨૮૦૨૧૨ વ ઙુ્કશ વજસરાે હલા છનાઢ મ્
૦૩૨૮૦૨૧૩ ઉત્તુઙ્ગરક્તિવલસન્નખચક્રવાલ
૦૩૨૮૦૨૧૪ જ્યાે ના ભરાહતમહદૃ્ધદયા ધકારમ્
૦૩૨૮૦૨૨૧ યચ્છાૈચિનઃ તસિર પ્રવરાેદકેન
૦૩૨૮૦૨૨૨ તીથન મૂ યર્િધકૃતને શવઃ શવાેઽભૂત્
૦૩૨૮૦૨૨૩ યાતુમર્નઃશમલશલૈિન ષ્ટવજં્ર
૦૩૨૮૦૨૨૪ યાયે ચ્ચરં ભગવતશ્ચરણારિવ દમ્
૦૩૨૮૦૨૩૧ નુદ્વયં જલજલાેચનયા જન યા
૦૩૨૮૦૨૩૨ લ યા ખલસ્ય સરુવ દતયા િવધાતુઃ
૦૩૨૮૦૨૩૩ ઊવાિનધાય કરપ લવરાે ચષા યત્
૦૩૨૮૦૨૩૪ સલંા લતં હૃિદ િવભાેરભવસ્ય કુયાર્ત્
૦૩૨૮૦૨૪૧ ઊ સપુણર્ભજુયાેરિધ શાેભમાનાવ્
૦૩૨૮૦૨૪૨ આે ેિનધી અત સકાકુસમુાવભાસાૈ
૦૩૨૮૦૨૪૩ વ્યાલ બપીતવરવાસ સ વતર્માન
૦૩૨૮૦૨૪૪ કા ચીકલાપપિરર ભ િનત બ બ બમ્
૦૩૨૮૦૨૫૧ ના ભહ્ર દં ભવુનકાેશગુહાેદરસ્થં
૦૩૨૮૦૨૫૨ યત્રાત્મયાેિનિધષણા ખલલાેકપદ્મમ્
૦૩૨૮૦૨૫૩ વ્યૂઢં હિરન્મ ણ ષ તનયાેરમુ ય
૦૩૨૮૦૨૫૪ યાયેદ્દવ્યં િવશદહારમયખૂગાૈરમ્
૦૩૨૮૦૨૬૧ વક્ષાેઽિધવાસ ષભસ્ય મહાિવભૂતેઃ
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૦૩૨૮૦૨૬૨ પુંસાં મનાનેયનિન ર્ તમાદધાનમ્
૦૩૨૮૦૨૬૩ ક ઠં ચ કાૈ તુભમણેરિધભષૂણાથ
૦૩૨૮૦૨૬૪ કુયાર્ન્મનસ્ય ખલલાેકનમસૃ્કતસ્ય
૦૩૨૮૦૨૭૧ બાહંૂશ્ચ મ દર ગરેઃ પિરવતર્નને
૦૩૨૮૦૨૭૨ િન ણક્તબાહુવલયાનિધલાેકપાલાન્
૦૩૨૮૦૨૭૩ સ ચ તયેદ્દશશતારમસહ્યતજેઃ
૦૩૨૮૦૨૭૪ શઙ્ખં ચ ત કરસરાે હરાજહંસમ્
૦૩૨૮૦૨૮૧ કાૈમાેદક ં ભગવતાે દિયતાં મરેત
૦૩૨૮૦૨૮૨ િદગ્ધામરા તભટશાે ણતકદર્મને
૦૩૨૮૦૨૮૩ માલાં મધવુ્રતવ થ ગરાપેઘુષ્ટાં
૦૩૨૮૦૨૮૪ ચૈત્યસ્ય ત વમમલં મ ણમસ્ય ક ઠે
૦૩૨૮૦૨૯૧ ત્યાનુક પતિધયેહ ગ્ હીતમૂતઃ
૦૩૨૮૦૨૯૨ સ ચ તયેદ્ભગવતાે વદનારિવ દમ્
૦૩૨૮૦૨૯૩ ય દ્વસુ્ફરન્મકરકુ ડલવ ગતને
૦૩૨૮૦૨૯૪ િવદ્યાે તતામલકપાેલમુદારનાસમ્
૦૩૨૮૦૩૦૧ યચ્છ્ર િનકેતમ લ ભઃ પિરસવે્યમાનં
૦૩૨૮૦૩૦૨ ભૂત્યા વયા કુિટલકુ તલ દજુષ્ટમ્
૦૩૨૮૦૩૦૩ મીનદ્વયાશ્રયમિધ ક્ષપદ જનતે્રં
૦૩૨૮૦૩૦૪ યાયને્મનાેમયમત દ્રત ઉ લસદ્ભ્રુ
૦૩૨૮૦૩૧૧ તસ્યાવલાેકમિધકં કૃપયા તઘાેર
૦૩૨૮૦૩૧૨ તાપત્રયાપેશમનાય િન ષ્ટમ ણાેઃ
૦૩૨૮૦૩૧૩ નગ્ધ મતાનુગુ ણતં િવપુલપ્રસાદં
૦૩૨૮૦૩૧૪ યાયે ચ્ચરં િવપુલભાવનયા ગુહાયામ્
૦૩૨૮૦૩૨૧ હાસં હરેરવનતા ખલલાેકતીવ્ર
૦૩૨૮૦૩૨૨ શાેકાશ્રુસાગરિવશાષેણમત્યુદારમ્
૦૩૨૮૦૩૨૩ સ માેહનાય ર ચતં િનજમાયયાસ્ય
૦૩૨૮૦૩૨૪ ભ્રૂમ ડલં મુિનકૃતે મકર વજસ્ય
૦૩૨૮૦૩૩૧ યાનાયનં પ્રહ સતં બહુલાધરાેષ્ઠ
૦૩૨૮૦૩૩૨ ભાસા ણાિયતતનુ દ્વજકુ દપઙ્ ક્ત
૦૩૨૮૦૩૩૩ યાયે વદેહકુહરેઽવ સતસ્ય િવ ણાેર્
૦૩૨૮૦૩૩૪ ભ યાદ્રર્યાિપતમના ન થ ગ્દદકૃ્ષેત્
૦૩૨૮૦૩૪૧ અેવં હરાૈ ભગવ ત પ્ર તલ ધભાવાે
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૦૩૨૮૦૩૪૨ ભ યા દ્રવદૃ્ધદય ઉ પુલકઃ પ્રમાેદાત્
૦૩૨૮૦૩૪૩ આૈ ક ઠ્યબા પકલયા મુહુરદ્યર્માનસ્
૦૩૨૮૦૩૪૪ તચ્ચાિપ ચત્તબિડશં શનકૈિવયુઙ્ક્તે
૦૩૨૮૦૩૫૧ મુક્તાશ્રયં યિહ િનિવષયં િવરક્તં
૦૩૨૮૦૩૫૨ િનવાર્ણ ચ્છ ત મનઃ સહસા યથા ચઃ
૦૩૨૮૦૩૫૩ આત્માનમત્ર પુ ષાેઽવ્યવધાનમેકમ્
૦૩૨૮૦૩૫૪ અ વીક્ષતે પ્ર તિન ત્તગુણપ્રવાહઃ
૦૩૨૮૦૩૬૧ સાેઽ યેતયા ચરમયા મનસાે િન ત્ત્યા
૦૩૨૮૦૩૬૨ ત મન્મિહ યવ સતઃ સખુદુઃખબાહ્યે
૦૩૨૮૦૩૬૩ હેતુ વમ યસ ત કતર્િર દુઃખયાેયર્ત્
૦૩૨૮૦૩૬૪ વાત્મ વધત્ત ઉપલ ધપરાત્મકાષ્ઠઃ
૦૩૨૮૦૩૭૧ દેહં ચ તં ન ચરમઃ સ્થતમુ થતં વા
૦૩૨૮૦૩૭૨ સદ્ધાે િવપ ય ત યતાેઽ યગમ વ પમ્
૦૩૨૮૦૩૭૩ દૈવાદુપેતમથ દૈવવશાદપેતં
૦૩૨૮૦૩૭૪ વાસાે યથા પિરકૃતં મિદરામદા ધઃ
૦૩૨૮૦૩૮૧ દેહાેઽિપ દૈવવશગઃ ખલુ કમર્ યાવત્
૦૩૨૮૦૩૮૨ વાર ભકં પ્ર તસમીક્ષત અેવ સાસઃુ
૦૩૨૮૦૩૮૩ તં સપ્રપ ચમિધ ઢસમાિધયાેગઃ
૦૩૨૮૦૩૮૪ વા ં પનુનર્ ભજતે પ્ર તબુદ્ધવ તુઃ
૦૩૨૮૦૩૯૧ યથા પતુ્રાચ્ચ િવત્તાચ્ચ થઙ્મત્યર્ઃ પ્રતીયતે
૦૩૨૮૦૩૯૨ અ યાત્મ વનેા ભમતાદે્દહાદેઃ પુ ષ તથા
૦૩૨૮૦૪૦૧ યથાે મુકા દ્વસુ્ફ લઙ્ગાદૂ્ધમાદ્વાિપ વસ ભવાત્
૦૩૨૮૦૪૦૨ અ યાત્મ વનેા ભમતાદ્યથા ગ્ ઃ થગુ મુકાત્
૦૩૨૮૦૪૧૧ ભૂતે દ્રયા તઃકરણા પ્રધાના વસં જ્ઞતાત્
૦૩૨૮૦૪૧૨ આત્મા તથા થગ્દ્રષ્ટા ભગવા બ્રહ્મસં જ્ઞતઃ
૦૩૨૮૦૪૨૧ સવર્ભૂતષેુ ચાત્માનં સવર્ભૂતાિન ચાત્મિન
૦૩૨૮૦૪૨૨ ઈક્ષેતાન યભાવને ભૂતે વવ તદાત્મતામ્
૦૩૨૮૦૪૩૧ વયાેિનષુ યથા જ્યાે તરેકં નાના પ્રતીયતે
૦૩૨૮૦૪૩૨ યાનેીનાં ગુણવષૈ યાત્તથાત્મા પ્રકૃતાૈ સ્થતઃ
૦૩૨૮૦૪૪૧ ત માિદમાં વાં પ્રકૃ ત દૈવી ં સદસદા ત્મકામ્
૦૩૨૮૦૪૪૨ દુિવભાવ્યાં પરાભાવ્ય વ પેણાવ તષ્ઠતે

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે

22 sanskritdocuments.org



કિપલ ગીતા

પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયે સાધનાનુષ્ઠાનં
નામાષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૮ ॥

૦૩૨૯૦૦૧૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૨૯૦૦૧૧ લક્ષણં મહદાદ નાં પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ
૦૩૨૯૦૦૧૨ વ પં લક્ષ્યતેઽમીષાં યને ત પારમા થકમ્
૦૩૨૯૦૦૨૧ યથા સાઙ્ખ્યષેુ ક થતં યન્મૂલં ત પ્રચક્ષતે
૦૩૨૯૦૦૨૨ ભ ક્તયાેગસ્ય મે માગ બ્રૂિહ િવ તરશઃ પ્રભાે
૦૩૨૯૦૦૩૧ િવરાગાે યને પુ ષાે ભગવ સવર્તાે ભવેત્
૦૩૨૯૦૦૩૨ આચ વ વલાેકસ્ય િવિવધા મમ સં તીઃ
૦૩૨૯૦૦૪૧ કાલસ્યેશ્વર પસ્ય પરેષાં ચ પરસ્ય તે
૦૩૨૯૦૦૪૨ વ પં બત કુવર્ ત યદ્ધતેાેઃ કુશલં જનાઃ
૦૩૨૯૦૦૫૧ લાેકસ્ય મ યા ભમતેરચ ષ શ્ચરં પ્રસપુ્તસ્ય તમસ્યનાશ્રયે
૦૩૨૯૦૦૫૨ શ્રા તસ્ય કમર્ વનુિવદ્ધયા િધયા વમાિવરાસીઃ િકલ યાેગભાસ્કરઃ
૦૩૨૯૦૦૬૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૨૯૦૦૬૧ ઇ ત માતવુર્ચઃ શ્લ ણં પ્ર તન દ્ય મહામુિનઃ
૦૩૨૯૦૦૬૨ આબભાષે કુ શ્રેષ્ઠ પ્રીત તાં ક ણાિદતઃ
૦૩૨૯૦૦૭૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૨૯૦૦૭૧ ભ ક્તયાેગાે બહુિવધાે માગભાર્ મિન ભાવ્યતે
૦૩૨૯૦૦૭૨ વભાવગુણમાગણ પુંસાં ભાવાે િવ ભદ્યતે
૦૩૨૯૦૦૮૧ અ ભસ ધાય યાે િહસાં દ ભં મા સયર્મવે વા
૦૩૨૯૦૦૮૨ સરં ભી ભન્નદગૃ્ભાવં મિય કુયાર્ સ તામસઃ
૦૩૨૯૦૦૯૧ િવષયાન ભસ ધાય યશ અૈશ્વયર્મવે વા
૦૩૨૯૦૦૯૨ અચાર્દાવચર્યેદ્યાે માં થગ્ભાવઃ સ રાજસઃ
૦૩૨૯૦૧૦૧ કમર્િનહાર્રમુિદ્દ ય પર મ વા તદપર્ણમ્
૦૩૨૯૦૧૦૨ યજેદ્યષ્ટવ્ય મ ત વા થગ્ભાવઃ સ સા વકઃ
૦૩૨૯૦૧૧૧ મદુ્ગણશ્રુ તમાત્રેણ મિય સવર્ગુહાશયે
૦૩૨૯૦૧૧૨ મનાેગ તરિવ ચ્છન્ના યથા ગઙ્ગા ભસાેઽ બુધાૈ
૦૩૨૯૦૧૨૧ લક્ષણં ભ ક્તયાેગસ્ય િનગુર્ણસ્ય હ્યુદાહૃતમ્
૦૩૨૯૦૧૨૨ અહૈતુક્યવ્યવિહતા યા ભ ક્તઃ પુ ષાેત્તમે
૦૩૨૯૦૧૩૧ સાલાેક્યસા ષ્ટસામી ય સા યૈક વમ યુત
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૦૩૨૯૦૧૩૨ દ યમાનં ન ગ્ હ્ણ ત િવના મ સવેનં જનાઃ
૦૩૨૯૦૧૪૧ સ અેવ ભ ક્તયાેગાખ્ય આત્ય તક ઉદાહૃતઃ
૦૩૨૯૦૧૪૨ યનેા તવ્રજ્ય િત્રગુણં મદ્ભાવાયાપેપદ્યતે
૦૩૨૯૦૧૫૧ િનષેિવતનેાિન મત્તને વધમણ મહીયસા
૦૩૨૯૦૧૫૨ િક્રયાયાેગને શ તને ના તિહસ્રેણ િનત્યશઃ
૦૩૨૯૦૧૬૧ મ દ્ધ યદશર્ન પશર્ પૂ તુત્ય ભવ દનૈઃ
૦૩૨૯૦૧૬૨ ભૂતષેુ મદ્ભાવનયા સ વનેાસઙ્ગમને ચ
૦૩૨૯૦૧૭૧ મહતાં બહુમાનને દ નાનામનુક પયા
૦૩૨૯૦૧૭૨ મૈ યા ચવૈાત્મતુલ્યષેુ યમને િનયમને ચ
૦૩૨૯૦૧૮૧ આ યા ત્મકાનુશ્રવણાન્નામસઙ્ક તર્નાચ્ચ મે
૦૩૨૯૦૧૮૨ આજર્વનેાયર્સઙ્ગને િનરહઙ્િક્રયયા તથા
૦૩૨૯૦૧૯૧ મદ્ધમર્ણાે ગુણૈરેતૈઃ પિરસશંદુ્ધ આશયઃ
૦૩૨૯૦૧૯૨ પુ ષસ્યા જસા યે ત શ્રુતમાત્રગુણં િહ મામ્
૦૩૨૯૦૨૦૧ યથા વાતરથાે ઘ્રાણમા ઙ્ક્તે ગ ધઆશયાત્
૦૩૨૯૦૨૦૨ અેવં યાેગરતં ચેત આત્માનમિવકાિર યત્
૦૩૨૯૦૨૧૧ અહં સવષુ ભૂતષેુ ભૂતાત્માવ સ્થતઃ સદા
૦૩૨૯૦૨૧૨ તમવજ્ઞાય માં મત્યર્ઃ કુ તેઽચાર્િવડ બનમ્
૦૩૨૯૦૨૨૧ યાે માં સવષુ ભૂતષેુ સ તમાત્માનમીશ્વરમ્
૦૩૨૯૦૨૨૨ િહ વાચા ભજતે માૈઢ ાદ્ભ મ યવે જુહાે ત સઃ
૦૩૨૯૦૨૩૧ દ્વષતઃ પરકાયે માં માિનનાે ભન્નદ શનઃ
૦૩૨૯૦૨૩૨ ભૂતષેુ બદ્ધવૈરસ્ય ન મનઃ શા ત ચ્છ ત
૦૩૨૯૦૨૪૧ અહમુચ્ચાવચૈદ્રર્વ્યૈઃ િક્રયયાે પન્નયાનઘે
૦૩૨૯૦૨૪૨ નવૈ તુ યેઽ ચતાેઽચાર્યાં ભૂતગ્રામાવમાિનનઃ
૦૩૨૯૦૨૫૧ અચાર્દાવચર્યેત્તાવદ શ્વરં માં વકમર્કૃત્
૦૩૨૯૦૨૫૨ યાવન્ન વેદ વહૃિદ સવર્ભૂતે વવ સ્થતમ્
૦૩૨૯૦૨૬૧ આત્મનશ્ચ પરસ્યાિપ યઃ કરાેત્ય તરાેદરમ્
૦૩૨૯૦૨૬૨ તસ્ય ભન્નદશૃાે ત્યુિવદધે ભયમુ બણમ્
૦૩૨૯૦૨૭૧ અથ માં સવર્ભૂતષેુ ભૂતાત્માનં કૃતાલયમ્
૦૩૨૯૦૨૭૨ અહર્યેદ્દાનમાના યાં મૈ યા ભન્નને ચ ષા
૦૩૨૯૦૨૮૧ વાઃ શ્રેષ્ઠા હ્ય વાનાં તતઃ પ્રાણ તઃ શભુે
૦૩૨૯૦૨૮૨ તતઃ સ ચત્તાઃ પ્રવરા તતશ્ચે દ્રય ત્તયઃ
૦૩૨૯૦૨૯૧ તત્રાિપ પશર્વેિદ યઃ પ્રવરા રસવેિદનઃ
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૦૩૨૯૦૨૯૨ તે યાે ગ ધિવદઃ શ્રેષ્ઠા તતઃ શ દિવદાે વરાઃ
૦૩૨૯૦૩૦૧ પભેદિવદ તત્ર તતશ્ચાેભયતાેદતઃ
૦૩૨૯૦૩૦૨ તષેાં બહુપદાઃ શ્રેષ્ઠાશ્ચતુ પાદ તતાે દ્વપાત્
૦૩૨૯૦૩૧૧ તતાે વણાર્શ્ચ ચ વાર તષેાં બ્રાહ્મણ ઉત્તમઃ
૦૩૨૯૦૩૧૨ બ્રાહ્મણે વિપ વેદજ્ઞાે હ્યથર્જ્ઞાેઽ યિધક તતઃ
૦૩૨૯૦૩૨૧ અથર્જ્ઞા સશંયચ્છેત્તા તતઃ શ્રેયા વકમર્કૃત્
૦૩૨૯૦૩૨૨ મુક્તસઙ્ગ તતાે ભૂયાનદાેગ્ધા ધમર્માત્મનઃ
૦૩૨૯૦૩૩૧ ત માન્મ યિપતાશષે િક્રયાથાર્ત્મા િનર તરઃ
૦૩૨૯૦૩૩૨ મ યિપતાત્મનઃ પુંસાે મિય સ ય તકમર્ણઃ
૦૩૨૯૦૩૩૩ ન પ યા મ પરં ભૂતમકતુર્ઃ સમદશર્નાત્
૦૩૨૯૦૩૪૧ મનસતૈાિન ભૂતાિન પ્રણમેદ્બહુમાનયન્
૦૩૨૯૦૩૪૨ ઈશ્વરાે વકલયા પ્રિવષ્ટાે ભગવાિન ત
૦૩૨૯૦૩૫૧ ભ ક્તયાેગશ્ચ યાેગશ્ચ મયા માનવ્યુદ િરતઃ
૦૩૨૯૦૩૫૨ યયાેરેકતરેણવૈ પુ ષઃ પુ ષં વ્રજેત્
૦૩૨૯૦૩૬૧ અેતદ્ભગવતાે પં બ્રહ્મણઃ પરમાત્મનઃ
૦૩૨૯૦૩૬૨ પરં પ્રધાનં પુ ષં દૈવં કમર્િવચે ષ્ટતમ્
૦૩૨૯૦૩૭૧ પભેદા પદં િદવ્યં કાલ ઇત્ય ભધીયતે
૦૩૨૯૦૩૭૨ ભૂતાનાં મહદાદ નાં યતાે ભન્નદશૃાં ભયમ્
૦૩૨૯૦૩૮૧ યાેઽ તઃ પ્રિવ ય ભૂતાિન ભૂતૈરત્ત્ય ખલાશ્રયઃ
૦૩૨૯૦૩૮૨ સ િવ વાખ્યાેઽિધયજ્ઞાેઽસાૈ કાલઃ કલયતાં પ્રભુઃ
૦૩૨૯૦૩૯૧ ન ચાસ્ય ક શ્ચદ્દિયતાે ન દ્વે યાે ન ચ બા ધવઃ
૦૩૨૯૦૩૯૨ આિવશત્યપ્રમત્તાેઽસાૈ પ્રમતં્ત જનમ તકૃત્
૦૩૨૯૦૪૦૧ યદ્ભયાદ્વા ત વાતાેઽયં સયૂર્ તપ ત યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૦૨ યદ્ભયાદ્વષર્તે દેવાે ભગણાે ભા ત યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૧૧ યદ્વન પતયાે ભીતા લતાશ્ચાષૈિધ ભઃ સહ
૦૩૨૯૦૪૧૨ વે વે કાલેઽ ભગ્ હ્ણ ત પુ પા ણ ચ ફલાિન ચ
૦૩૨૯૦૪૨૧ સ્રવ ત સિરતાે ભીતા નાે સપર્ત્યુદિધયર્તઃ
૦૩૨૯૦૪૨૨ અ ગ્ િર ધે સ ગિર ભભૂર્નર્ મ જ ત યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૩૧ નભાે દદા ત શ્વસતાં પદં યિન્નયમાદદઃ
૦૩૨૯૦૪૩૨ લાેકં વદેહં તનુતે મહા સપ્ત ભરા તમ્
૦૩૨૯૦૪૪૧ ગુણા ભમાિનનાે દેવાઃ સગાર્િદ વસ્ય યદ્ભયાત્
૦૩૨૯૦૪૪૨ વતર્ તેઽનુયુગં યષેાં વશ અેતચ્ચરાચરમ્
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૦૩૨૯૦૪૫૧ સાેઽન તાેઽ તકરઃ કાલાેઽનાિદરાિદકૃદવ્યયઃ
૦૩૨૯૦૪૫૨ જનં જનને જનયન્મારય ત્યુના તકમ્

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને

અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ ॥ ૨૯ ॥

૦૩૩૦૦૦૧૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૦૦૦૧૧ તસ્યૈતસ્ય જનાે નનંૂ નાયં વેદાે િવક્રમમ્
૦૩૩૦૦૦૧૨ કાલ્યમાનાેઽિપ બ લનાે વાયાેિરવ ઘનાવ લઃ
૦૩૩૦૦૦૨૧ યં યમથર્મપુાદત્તે દુઃખને સખુહેતવે
૦૩૩૦૦૦૨૨ તં તં ધનુાે ત ભગવા પુમા છાેચ ત ય કૃતે
૦૩૩૦૦૦૩૧ યદધ્રવુસ્ય દેહસ્ય સાનુબ ધસ્ય દુમર્ તઃ
૦૩૩૦૦૦૩૨ ધ્રવુા ણ મ યતે માેહાદ્ગહૃક્ષતે્રવસિૂન ચ
૦૩૩૦૦૦૪૧ જ તવુ ભવ અેત મ યાં યાં યાેિનમનવુ્રજેત્
૦૩૩૦૦૦૪૨ તસ્યાં તસ્યાં સ લભતે િન ર્ ત ન િવરજ્યતે
૦૩૩૦૦૦૫૧ નરકસ્થાેઽિપ દેહં વૈ ન પુમાં ત્યક્તુ મચ્છ ત
૦૩૩૦૦૦૫૨ નારક્યાં િન ર્તાૈ સત્યાં દેવમાયાિવમાેિહતઃ
૦૩૩૦૦૦૬૧ આત્મ યાસતુાગાર પશદુ્રિવણબ ધષુુ
૦૩૩૦૦૦૬૨ િન ઢમૂલહૃદય આત્માનં બહુ મ યતે
૦૩૩૦૦૦૭૧ સ દહ્યમાનસવાર્ઙ્ગ અેષામુદ્વહનાિધના
૦૩૩૦૦૦૭૨ કરાેત્યિવરતં મૂઢાે દુિરતાિન દુરાશયઃ
૦૩૩૦૦૦૮૧ આ ક્ષપ્તાત્મે દ્રયઃ સ્ત્રીણામસતીનાં ચ માયયા
૦૩૩૦૦૦૮૨ રહાે ર ચતયાલાપૈઃ શશનૂાં કલભા ષણામ્
૦૩૩૦૦૦૯૧ ગ્ હેષુ કૂટધમષુ દુઃખત ત્રે વત દ્રતઃ
૦૩૩૦૦૦૯૨ કુવર્ દુઃખપ્રતીકારં સખુવન્મ યતે ગ્ હી
૦૩૩૦૦૧૦૧ અથરાપાિદતૈગુર્વ્યાર્ િહસયેત તતશ્ચ તાન્
૦૩૩૦૦૧૦૨ પુ ણા ત યષેાં પાષેેણ શષેભુગ્યાત્યધઃ વયમ્
૦૩૩૦૦૧૧૧ વાતાર્યાં લુ યમાનાયામાર ધાયાં પનુઃ પનુઃ
૦૩૩૦૦૧૧૨ લાેભા ભભૂતાે િનઃસ વઃ પરાથ કુ તે હામ્
૦૩૩૦૦૧૨૧ કુટુ બભરણાક પાે મ દભાગ્યાે થાેદ્યમઃ
૦૩૩૦૦૧૨૨ શ્રયા િવહીનઃ કૃપણાે યાય છ્વ સ ત મૂઢધીઃ
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૦૩૩૦૦૧૩૧ અેવં વભરણાક પં ત કલત્રાદય તથા
૦૩૩૦૦૧૩૨ નાિદ્રય તે યથા પવૂ ક નાશા ઇવ ગાજેરમ્
૦૩૩૦૦૧૪૧ તત્રા ય તિનવદાે ભ્રયમાણઃ વય તૈઃ
૦૩૩૦૦૧૪૨ જરયાપેાત્તવૈ યાે મરણા ભમખુાે ગ્ હે
૦૩૩૦૦૧૫૧ આ તેઽવમત્યાપે ય તં ગ્ હપાલ ઇવાહરન્
૦૩૩૦૦૧૫૨ આમયાવ્યપ્રદ પ્તા ગ્ ર પાહારાેઽ પચે ષ્ટતઃ
૦૩૩૦૦૧૬૧ વાયનુાે ક્રમતાેત્તારઃ કફસં દ્ધનાિડકઃ
૦૩૩૦૦૧૬૨ કાસશ્વાસકૃતાયાસઃ ક ઠે ઘુરઘુરાયતે
૦૩૩૦૦૧૭૧ શયાનઃ પિરશાેચદ્ ભઃ પિરવીતઃ વબ ધુ ભઃ
૦૩૩૦૦૧૭૨ વાચ્યમાનાેઽિપ ન બ્રૂતે કાલપાશવશં ગતઃ
૦૩૩૦૦૧૮૧ અેવં કુટુ બભરણે વ્યા તાત્મા જતે દ્રયઃ
૦૩૩૦૦૧૮૨ મ્રયતે દતાં વાનામુ વેદનયા તધીઃ
૦૩૩૦૦૧૯૧ યમદૂતાૈ તદા પ્રાપ્તાૈ ભીમાૈ સરભસકે્ષણાૈ
૦૩૩૦૦૧૯૨ સ દૃ ટ્વા ત્ર તહૃદયઃ શકૃન્મતંૂ્ર િવમુ ચ ત
૦૩૩૦૦૨૦૧ યાતનાદેહ આ ત્ય પાશબૈર્દ્ વા ગલે બલાત્
૦૩૩૦૦૨૦૨ નયતાે દ ઘર્મ વાનં દ ડં્ય રાજભટા યથા
૦૩૩૦૦૨૧૧ તયાેિન ભન્નહૃદય તજર્નૈ ર્તવપેથુઃ
૦૩૩૦૦૨૧૨ પ થ શ્વ ભભર્ક્ષ્યમાણઆતાઽઘં વમનુ મરન્
૦૩૩૦૦૨૨૧ ટ્પર તાેઽકર્દવાનલાિનલૈઃ સ ત યમાનઃ પ થ તપ્તવાલુકે
૦૩૩૦૦૨૨૨ કૃચ્છ્ર ેણ ષે્ઠ કશયા ચ તાિડતશ્ચલત્યશક્તાેઽિપ િનરાશ્રમાેદકે
૦૩૩૦૦૨૩૧ તત્ર તત્ર પત છ્ર ા તાે મૂ ચ્છતઃ પનુ થતઃ
૦૩૩૦૦૨૩૨ પથા પાપીયસા નીત તરસા યમસાદનમ્
૦૩૩૦૦૨૪૧ યાજેનાનાં સહસ્રા ણ નવ ત નવ ચા વનઃ
૦૩૩૦૦૨૪૨ િત્ર ભમુર્હૂતદ્વાર્ યાં વા નીતઃ પ્રા ાે ત યાતનાઃ
૦૩૩૦૦૨૫૧ આદ પનં વગાત્રાણાં વેષ્ટિય વાે મુકાિદ ભઃ
૦૩૩૦૦૨૫૨ આત્મમાંસાદનં ક્વાિપ વકૃતં્ત પરતાેઽિપ વા
૦૩૩૦૦૨૬૧ વતશ્ચા ત્રા યુદ્ધારઃ શ્વગ્ ધ્રૈયર્મસાદને
૦૩૩૦૦૨૬૨ સપર્ શ્ચકદંશાદૈ્યદર્શદ્ ભશ્ચાત્મવૈશસમ્
૦૩૩૦૦૨૭૧ કૃ તનં ચાવયવશાે ગ િદ યાે ભદાપનમ્
૦૩૩૦૦૨૭૨ પાતનં ગિરશ ◌ૃઙ્ગે યાે રાેધનં ચા બુગતર્યાેઃ
૦૩૩૦૦૨૮૧ યા તા મસ્રા ધતા મસ્રા રાૈરવાદ્યાશ્ચ યાતનાઃ
૦૩૩૦૦૨૮૨ ભુઙ્ક્તે નરાે વા નાર વા મથઃ સઙ્ગને િન મતાઃ

kapilagita.pdf 27



કિપલ ગીતા

૦૩૩૦૦૨૯૧ અત્રવૈ નરકઃ વગર્ ઇ ત માતઃ પ્રચક્ષતે
૦૩૩૦૦૨૯૨ યા યાતના વૈ નારક્ય તા ઇહા યપુલ ક્ષતાઃ
૦૩૩૦૦૩૦૧ અેવં કુટુ બં બભ્રાણ ઉદર ભર અેવ વા
૦૩૩૦૦૩૦૨ િવ જ્યેહાેભયં પ્રેત્ય ભુઙ્ક્તે ત ફલમીદશૃમ્
૦૩૩૦૦૩૧૧ અેકઃ પ્રપદ્યતે વા તં િહ વેદં વકલવેરમ્
૦૩૩૦૦૩૧૨ કુશલેતરપાથેયાે ભૂતદ્રાેહેણ યદ્ તમ્
૦૩૩૦૦૩૨૧ દૈવનેાસાિદતં તસ્ય શમલં િનરયે પુમાન્
૦૩૩૦૦૩૨૨ ભુઙ્ક્તે કુટુ બપાષેસ્ય હૃતિવત્ત ઇવાતુરઃ
૦૩૩૦૦૩૩૧ કેવલને હ્યધમણ કુટુ બભરણાે સકુઃ
૦૩૩૦૦૩૩૨ યા ત વાેઽ ધતા મસ્રં ચરમં તમસઃ પદમ્
૦૩૩૦૦૩૪૧ અધ તાન્નરલાેકસ્ય યાવતીયાર્તનાદયઃ
૦૩૩૦૦૩૪૨ ક્રમશઃ સમનુક્ર ય પનુરત્રાવ્રજેચ્છુ ચઃ

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને

કમર્િવપાકાનેામ િત્રશાેઽ યાયઃ ॥ ૩૦ ॥

૦૩૩૦૦૦૧૦ શ્રીભગવાનવુાચ
૦૩૩૧૦૦૧૧ કમર્ણા દૈવનતે્રેણ જ તુદહાપેપત્તયે
૦૩૩૧૦૦૧૨ સ્ત્રયાઃ પ્રિવષ્ટ ઉદરં પુંસાે રેતઃકણાશ્રયઃ
૦૩૩૧૦૦૨૧ કલલં વેકરાત્રેણ પ ચરાત્રેણ બુદુ્બદમ્
૦૩૩૧૦૦૨૨ દશાહેન તુ કકર્ ધૂઃ પે ય ડં વા તતઃ પરમ્
૦૩૩૧૦૦૩૧ માસને તુ શરાે દ્વા યાં બાહ્વઙ્ યાદ્યઙ્ગિવગ્રહઃ
૦૩૩૧૦૦૩૨ નખલાેમા સ્થચમાર્ ણ લઙ્ગ ચ્છદ્રાેદ્ભવ સ્ત્ર ભઃ
૦૩૩૧૦૦૪૧ ચતુ ભધાર્તવઃ સપ્ત પ ચ ભઃ ડુદ્ભવઃ
૦૩૩૧૦૦૪૨ ષડ્ ભજર્રાયુણા વીતઃ કુક્ષાૈ ભ્રા ય ત દ ક્ષણે
૦૩૩૧૦૦૫૧ માતજુર્ગ્ધાન્નપાનાદૈ્યરેધદ્ધાતુરસ મતે
૦૩૩૧૦૦૫૨ શતેે િવ મતૂ્રયાેગર્ત સ જ તજુર્ તુસ ભવે
૦૩૩૧૦૦૬૧ કૃ મ ભઃ ક્ષતસવાર્ઙ્ગઃ સાૈકુમાયાર્ પ્ર તક્ષણમ્
૦૩૩૧૦૦૬૨ મૂચ્છાર્મા ાેત્યુ ક્લેશ તત્રત્યૈઃ િધતૈમુર્હુઃ
૦૩૩૧૦૦૭૧ કટુતી ણાે ણલવણ ક્ષા લાિદ ભ બણૈઃ
૦૩૩૧૦૦૭૨ મા ભુક્તૈ પ ષ્ટઃ સવાર્ઙ્ગાે થતવેદનઃ
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૦૩૩૧૦૦૮૧ ઉ બેન સં ત ત મન્ન ત્રૈશ્ચ બિહરા તઃ
૦૩૩૧૦૦૮૨ આ તે કૃ વા શરઃ કુક્ષાૈ ભુગ્ ષ્ઠ શરાેધરઃ
૦૩૩૧૦૦૯૧ અક પઃ વાઙ્ગચેષ્ટાયાં શકુ ત ઇવ પ જરે
૦૩૩૧૦૦૯૨ તત્ર લ ધ તદવા કમર્ જન્મશતાેદ્ભવમ્
૦૩૩૧૦૦૯૩ મર દ ઘર્મનુચ્છ્વાસં શમર્ િક નામ િવ દતે
૦૩૩૧૦૧૦૧ આર ય સપ્તમાન્માસા લ ધબાેધાેઽિપ વેિપતઃ
૦૩૩૧૦૧૦૨ નૈકત્રા તે સૂ તવાતૈિવષ્ઠાભૂિરવ સાેદરઃ
૦૩૩૧૦૧૧૧ નાથમાન ઋ ષભ તઃ સપ્તવિધ્રઃ કૃતા જ લઃ
૦૩૩૧૦૧૧૨ તવુીત તં િવક્લવયા વાચા યનેાેદરેઽિપતઃ
૦૩૩૧૦૧૨૦ જ તુ વાચ
૦૩૩૧૦૧૨૧ તસ્યાપેસન્નમિવતું જગિદચ્છયાત્ત
૦૩૩૧૦૧૨૨ નાનાતનાેભુર્િવ ચલચ્ચરણારિવ દમ્
૦૩૩૧૦૧૨૩ સાેઽહં વ્ર મ શરણં હ્યકુતાેભયં મે
૦૩૩૧૦૧૨૪ યનેેદશૃી ગ તરદ યર્સતાેઽનુ પા
૦૩૩૧૦૧૩૧ ય વત્ર બદ્ધ ઇવ કમર્ ભરા તાત્મા
૦૩૩૧૦૧૩૨ ભૂતે દ્રયાશયમયીમવલ બ્ય માયામ્
૦૩૩૧૦૧૩૩ આ તે િવશદુ્ધમિવકારમખ ડબાેધમ્
૦૩૩૧૦૧૩૪ આત યમાનહૃદયેઽવ સતં નમા મ
૦૩૩૧૦૧૪૧ યઃ પ ચભૂતર ચતે રિહતઃ શર રે
૦૩૩૧૦૧૪૨ ચ્છન્નાેઽયથે દ્રયગુણાથર્ ચદાત્મકાેઽહમ્
૦૩૩૧૦૧૪૩ તનેાિવકુ ઠમિહમાન ષ તમનંે
૦૩૩૧૦૧૪૪ વ દે પરં પ્રકૃ તપૂ ષયાેઃ પુમાંસમ્
૦૩૩૧૦૧૫૧ યન્માયયાે ગુણકમર્િનબ ધનેઽ મન્
૦૩૩૧૦૧૫૨ સાંસાિરકે પ થ ચરં તદ ભશ્રમેણ
૦૩૩૧૦૧૫૩ નષ્ટ તઃ પનુરયં પ્ર ણીત લાેકં
૦૩૩૧૦૧૫૪ યુ યા કયા મહદનુગ્રહમ તરેણ
૦૩૩૧૦૧૬૧ જ્ઞાનં યદેતદદધા કતમઃ સ દેવસ્
૦૩૩૧૦૧૬૨ ત્રૈકા લકં સ્થરચરે વનવુ તતાંશઃ
૦૩૩૧૦૧૬૩ તં વકમર્પદવીમનવુતર્માનાસ્
૦૩૩૧૦૧૬૪ તાપત્રયાપેશમનાય વયં ભજેમ
૦૩૩૧૦૧૭૧ દેહ્ય યદેહિવવરે જઠરા ગ્ ના ગ્
૦૩૩૧૦૧૭૨ િવ મતૂ્રકૂપપ તતાે શતપ્તદેહઃ
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૦૩૩૧૦૧૭૩ ઇચ્છિન્નતાે િવવ સતું ગણય વમાસાન્
૦૩૩૧૦૧૭૪ િનવાર્સ્યતે કૃપણધીભર્ગવ કદા નુ
૦૩૩૧૦૧૮૧ યનેેદશૃી ં ગ તમસાૈ દશમાસ્ય ઈશ
૦૩૩૧૦૧૮૨ સઙ્ગ્રાિહતઃ પુ દયને ભવાદશૃને
૦૩૩૧૦૧૮૩ વનેવૈ તુ યતુ કૃતને સ દ નનાથઃ
૦૩૩૧૦૧૮૪ કાે નામ ત પ્ર ત િવના જ લમસ્ય કુયાર્ત્
૦૩૩૧૦૧૯૧ પ યત્યયં િધષણયા નનુ સપ્તવિધ્રઃ
૦૩૩૧૦૧૯૨ શાર રકે દમશર યર્પરઃ વદેહે
૦૩૩૧૦૧૯૩ ય ષ્ટયાસં તમહં પુ ષં પુરાણં
૦૩૩૧૦૧૯૪ પ યે બિહહૃર્િદ ચ ચૈત્ય મવ પ્રતીતમ્
૦૩૩૧૦૨૦૧ સાેઽહં વસન્નિપ િવભાે બહુદુઃખવાસં
૦૩૩૧૦૨૦૨ ગભાર્ન્ન િન જગ મષે બિહર ધકૂપે
૦૩૩૧૦૨૦૩ યત્રાપેયાતમપુસપર્ ત દેવમાયા
૦૩૩૧૦૨૦૪ મ યા મ તયર્દનુ સં તચક્રમેતત્
૦૩૩૧૦૨૧૧ ત માદહં િવગતિવક્લવ ઉદ્ધિર ય
૦૩૩૧૦૨૧૨ આત્માનમાશુ તમસઃ સહૃુદાત્મનવૈ
૦૩૩૧૦૨૧૩ ભૂયાે યથા વ્યસનમેતદનેકર ધં્ર
૦૩૩૧૦૨૧૪ મા મે ભિવ યદુપસાિદતિવ પાદઃ

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને

વગ તનાર્મૈકિત્રશાેઽ યાયઃ ॥ ૩૧ ॥

૦૩૩૨૦૨૨૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૨૦૨૨૧ અેવં કૃતમ તગર્ભ દશમાસ્યઃ તવુ ષઃ
૦૩૩૨૦૨૨૨ સદ્યઃ ક્ષપત્યવાચીનં પ્રસતૂ્યૈ સૂ તમા તઃ
૦૩૩૨૦૨૩૧ તનેાવ ષ્ટઃ સહસા કૃ વાવા ક્ષર આતુરઃ
૦૩૩૨૦૨૩૨ િવિન ક્રામ ત કૃચ્છ્ર ેણ િન ચ્છ્વાસાે હત તઃ
૦૩૩૨૦૨૪૧ પ તતાે ભવુ્ય ઙ્મશ્રઃ િવષ્ઠાભૂિરવ ચેષ્ટતે
૦૩૩૨૦૨૪૨ રાે ય ત ગતે જ્ઞાને િવપર તાં ગ ત ગતઃ
૦૩૩૨૦૨૫૧ પરચ્છ દં ન િવદુષા પુ યમાણાે જનને સઃ
૦૩૩૨૦૨૫૨ અન ભપ્રેતમાપન્નઃ પ્રત્યાખ્યાતુમનીશ્વરઃ
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૦૩૩૨૦૨૬૧ શાિયતાેઽશુ ચપયર્ઙે્ક જ તુઃ વેદજદૂ ષતે
૦૩૩૨૦૨૬૨ નેશઃ ક ડૂયનેઽઙ્ગાનામાસનાે થાનચેષ્ટને
૦૩૩૨૦૨૭૧ તુદ ત્યામ વચં દંશા મશકા મ કુણાદયઃ
૦૩૩૨૦૨૭૨ દ તં િવગતજ્ઞાનં કૃમયઃ કૃ મકં યથા
૦૩૩૨૦૨૮૧ ઇત્યેવં શશૈવં ભુ વા દુઃખં પાૈગ ડમવે ચ
૦૩૩૨૦૨૮૨ અલ ધાભી સતાેઽજ્ઞાનાિદદ્ધમ યુઃ શચુાિપતઃ
૦૩૩૨૦૨૯૧ સહ દેહેન માનને વધર્માનને મ યનુા
૦૩૩૨૦૨૯૨ કરાે ત િવગ્રહં કામી કા મ વ તાય ચાત્મનઃ
૦૩૩૨૦૩૦૧ ભૂતૈઃ પ ચ ભરાર ધે દેહે દેહ્યબુધાેઽસકૃત્
૦૩૩૨૦૩૦૨ અહં મમેત્યસદ્ગ્રાહઃ કરાે ત કુમ તમર્ તમ્
૦૩૩૨૦૩૧૧ તદથ કુ તે કમર્ યદ્બદ્ધાે યા ત સં તમ્
૦૩૩૨૦૩૧૨ યાેઽનુયા ત દદ ક્લેશમિવદ્યાકમર્બ ધનઃ
૦૩૩૨૦૩૨૧ યદ્યસદ્ ભઃ પ થ પનુઃ શશ્નાેદરકૃતાેદ્યમૈઃ
૦૩૩૨૦૩૨૨ આ સ્થતાે રમતે જ તુ તમાે િવશ ત પવૂર્વત્
૦૩૩૨૦૩૩૧ સતં્ય શાૈચં દયા માનંૈ બુ દ્ધઃ શ્રીહ્ર યર્શઃ ક્ષમા
૦૩૩૨૦૩૩૨ શમાે દમાે ભગશ્ચે ત ય સઙ્ગાદ્યા ત સઙ્ક્ષયમ્
૦૩૩૨૦૩૪૧ તે વશા તષેુ મૂઢેષુ ખ ડતાત્મ વસાધષુુ
૦૩૩૨૦૩૪૨ સઙ્ગં ન કુયાર્ચ્છાેચ્યષેુ યાે ષ ક્ર ડા ગષેુ ચ
૦૩૩૨૦૩૫૧ ન તથાસ્ય ભવને્માેહાે બ ધશ્ચા યપ્રસઙ્ગતઃ
૦૩૩૨૦૩૫૨ યાે ષ સઙ્ગાદ્યથા પુંસાે યથા ત સઙ્ ગસઙ્ગતઃ
૦૩૩૨૦૩૬૧ પ્ર પ તઃ વાં દુિહતરં દૃ ટ્વા તદૂ્રપધ ષતઃ
૦૩૩૨૦૩૬૨ રાેિહદ્ભૂતાં સાેઽ વધાવદકૃ્ષ પી હતત્રપઃ
૦૩૩૨૦૩૭૧ ત ષ્ટ ષ્ટ ષ્ટેષુ કાે વખ ડતધીઃ પુમાન્
૦૩૩૨૦૩૭૨ ઋ ષ નારાયણ તે યાે ષન્મ યેહ માયયા
૦૩૩૨૦૩૮૧ બલં મે પ ય માયાયાઃ સ્ત્રીમ યા જિયનાે િદશામ્
૦૩૩૨૦૩૮૨ યા કરાે ત પદાક્રા તા ભ્રૂિવજૃ ભેણ કેવલમ્
૦૩૩૨૦૩૯૧ સઙ્ગં ન કુયાર્ પ્રમદાસુ તુ યાેગસ્ય પારં પરમા ઃ
૦૩૩૨૦૩૯૨ મ સવેયા પ્ર તલ ધાત્મલાભાે વદ ત યા િનરયદ્વારમસ્ય
૦૩૩૨૦૪૦૧ યાપેયા ત શનૈમાર્યા યાે ષદે્દવિવિન મતા
૦૩૩૨૦૪૦૨ તામીક્ષેતાત્મનાે ત્યું ણૈઃ કૂપ મવા તમ્
૦૩૩૨૦૪૧૧ યાં મ યતે પ ત માેહાન્મન્માયા ષભાયતીમ્
૦૩૩૨૦૪૧૨ સ્ત્રી વં સ્ત્રીસઙ્ગતઃ પ્રાપ્તાે િવત્તાપત્યગ્ હપ્રદમ્
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૦૩૩૨૦૪૨૧ તામાત્મનાે િવ નીયા પત્યપત્યગ્ હાત્મકમ્
૦૩૩૨૦૪૨૨ દૈવાપેસાિદતં ત્યું ગયાેગાર્યનં યથા
૦૩૩૨૦૪૩૧ દેહેન વભૂતને લાેકા લાેકમનવુ્રજન્
૦૩૩૨૦૪૩૨ ભુ ન અેવ કમાર્ ણ કરાેત્યિવરતં પુમાન્
૦૩૩૨૦૪૪૧ વાે હ્યસ્યાનુગાે દેહાે ભૂતે દ્રયમનાેમયઃ
૦૩૩૨૦૪૪૨ તિન્નરાેધાેઽસ્ય મરણમાિવભાર્વ તુ સ ભવઃ
૦૩૩૨૦૪૫૧ દ્રવ્યાપેલ ધસ્થાનસ્ય દ્રવ્યેક્ષાયાેગ્યતા યદા
૦૩૩૨૦૪૫૨ ત પ ચ વમહંમાનાદુ પ ત્તદ્રર્વ્યદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૪૬૧ યથા ણાેદ્રર્વ્યાવયવ દશર્નાયાેગ્યતા યદા
૦૩૩૨૦૪૬૨ તદૈવ ચ ષાે દ્રષુ્ટદ્રર્ષૃ્ટ વાયાેગ્યતાનયાેઃ
૦૩૩૨૦૪૭૧ ત માન્ન કાયર્ઃ સ ત્રાસાે ન કાપર્ યં ન સ ભ્રમઃ
૦૩૩૨૦૪૭૨ બુદ્ વા વગ ત ધીરાે મુક્તસઙ્ગશ્ચરેિદહ
૦૩૩૨૦૪૮૧ સ યગ્દશર્નયા બુદ્ યા યાેગવૈરાગ્યયુક્તયા
૦૩૩૨૦૪૮૨ માયાિવર ચતે લાેકે ચરે યસ્ય કલવેરમ્
૦૩૩૨૦૦૧૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૨૦૦૧૧ અથ યાે ગ્ હમેધીયા ધમાર્નવેાવસ ગ્ હે
૦૩૩૨૦૦૧૨ કામમથ ચ ધમાર્ વા દાે ગ્ધ ભૂયઃ િપપ ત તાન્
૦૩૩૨૦૦૨૧ સ ચાિપ ભગવદ્ધમાર્ કામમૂઢઃ પરાઙ્મખુઃ
૦૩૩૨૦૦૨૨ યજતે ક્રતુ ભદવા પત્ંશ્ચ શ્રદ્ધયા વતઃ
૦૩૩૨૦૦૩૧ તચ્છ્ર દ્ધયાક્રા તમ તઃ િપ દેવવ્રતઃ પુમાન્
૦૩૩૨૦૦૩૨ ગ વા ચા દ્રમસં લાેકં સાેમપાઃ પનુરે ય ત
૦૩૩૨૦૦૪૧ યદા ચાહી દ્રશ યાયાં શતેેઽન તાસનાે હિરઃ
૦૩૩૨૦૦૪૨ તદા લાેકા લયં યા ત ત અેતે ગ્ હમેિધનામ્
૦૩૩૨૦૦૫૧ યે વધમાર્ન્ન દુહ્ય ત ધીરાઃ કામાથર્હેતવે
૦૩૩૨૦૦૫૨ િનઃસઙ્ગા ય તકમાર્ણઃ પ્રશા તાઃ શદુ્ધચેતસઃ
૦૩૩૨૦૦૬૧ િન ત્તધમર્િનરતા િનમર્મા િનરહઙૃ્કતાઃ
૦૩૩૨૦૦૬૨ વધમાર્પ્તને સ વને પિરશદુ્ધને ચેતસા
૦૩૩૨૦૦૭૧ સયૂર્દ્વારેણ તે યા ત પુ ષં િવશ્વતાેમખુમ્
૦૩૩૨૦૦૭૨ પરાવરેશં પ્રકૃ તમસ્યાે પત્ત્ય તભાવનમ્
૦૩૩૨૦૦૮૧ દ્વપરાધાર્વસાને યઃ પ્રલયાે બ્રહ્મણ તુ તે
૦૩૩૨૦૦૮૨ તાવદ યાસતે લાેકં પરસ્ય પર ચ તકાઃ
૦૩૩૨૦૦૯૧ મા ભાેઽનલાિનલિવયન્મનૈ દ્રયાથર્
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૦૩૩૨૦૦૯૨ ભૂતાિદ ભઃ પિર તં પ્ર તસ જહીષુર્ઃ
૦૩૩૨૦૦૯૩ અવ્યાકૃતં િવશ ત યિહ ગુણત્રયાત્માકાલં
૦૩૩૨૦૦૯૪ પરાખ્યમનુભૂય પરઃ વય ભૂઃ
૦૩૩૨૦૧૦૧ અેવં પરેત્ય ભગવ તમનપુ્રિવષ્ટાયે
૦૩૩૨૦૧૦૨ યાે ગનાે જતમ ન્મનસાે િવરાગાઃ
૦૩૩૨૦૧૦૩ તનેવૈ સાકમ તં પુ ષં પુરાણં
૦૩૩૨૦૧૦૪ બ્રહ્મ પ્રધાનમપુયા ત્યગતા ભમાનાઃ
૦૩૩૨૦૧૧૧ અથ તં સવર્ભૂતાનાં હૃ પદે્મષુ કૃતાલયમ્
૦૩૩૨૦૧૧૨ શ્રુતાનુભાવં શરણં વ્રજ ભાવને ભા મિન
૦૩૩૨૦૧૨૧ આદ્યઃ સ્થરચરાણાં યાે વેદગભર્ઃ સહ ષ ભઃ
૦૩૩૨૦૧૨૨ યાેગેશ્વરૈઃ કુમારાદ્યૈઃ સદ્ધયૈાગપ્રવતર્કૈઃ
૦૩૩૨૦૧૩૧ ભેદદષૃ્ટ ા ભમાનને િનઃસઙ્ગનેાિપ કમર્ણા
૦૩૩૨૦૧૩૨ ક ર્ વા સગુણં બ્રહ્મ પુ ષં પુ ષષર્ભમ્
૦૩૩૨૦૧૪૧ સ સં ત્ય પનુઃ કાલે કાલનેેશ્વરમૂ તના
૦૩૩૨૦૧૪૨ તે ગુણવ્ય તકરે યથાપવૂ પ્ર યતે
૦૩૩૨૦૧૫૧ અૈશ્વય પારમે ઠં્ય ચ તેઽિપ ધમર્િવિન મતમ્
૦૩૩૨૦૧૫૨ િનષવે્ય પનુરાયા ત ગુણવ્ય તકરે સ ત
૦૩૩૨૦૧૬૧ યે વહાસક્તમનસઃ કમર્સુ શ્રદ્ધયા વતાઃ
૦૩૩૨૦૧૬૨ કુવર્ ત્યપ્ર ત ષદ્ધાિન િનત્યા યિપ ચ કૃ નશઃ
૦૩૩૨૦૧૭૧ રજસા કુ ઠમનસઃ કામાત્માનાેઽ જતે દ્રયાઃ
૦૩૩૨૦૧૭૨ િપ યજ ત્યનુિદનં ગ્ હે વ ભરતાશયાઃ
૦૩૩૨૦૧૮૧ ત્રવૈ ગકા તે પુ ષા િવમખુા હિરમેધસઃ
૦૩૩૨૦૧૮૨ કથાયાં કથનીયાે િવક્રમસ્ય મધુ દ્વષઃ
૦૩૩૨૦૧૯૧ નનંૂ દૈવને િવહતા યે ચાચ્યુતકથાસધુામ્
૦૩૩૨૦૧૯૨ િહ વા શ ◌ૃ વ ત્યસદ્ગાથાઃ પુર ષ મવ િવડ્ભજુઃ
૦૩૩૨૦૨૦૧ દ ક્ષણને પથાયર્ ણઃ િપ લાેકં વ્રજ ત તે
૦૩૩૨૦૨૦૨ પ્ર મનુ પ્ર ય તે મશાના તિક્રયાકૃતઃ
૦૩૩૨૦૨૧૧ તત તે ક્ષીણસકૃુતાઃ પનુલાક મમં સ ત
૦૩૩૨૦૨૧૧ પત ત િવવશા દેવૈઃ સદ્યાે િવભ્રં શતાેદયાઃ
૦૩૩૨૦૨૨૧ ત મા વં સવર્ભાવને ભજ વ પરમે ષ્ઠનમ્
૦૩૩૨૦૨૨૨ તદુ્ગણાશ્રયયા ભ યા ભજનીયપદા બુજમ્
૦૩૩૨૦૨૩૧ વાસદેુવે ભગવ ત ભ ક્તયાેગઃ પ્રયાે જતઃ
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૦૩૩૨૦૨૩૨ જનયત્યાશુ વૈરાગ્યં જ્ઞાનં યદ્બ્રહ્મદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૨૪૧ યદાસ્ય ચત્તમથષુ સમે વ દ્રય ત્ત ભઃ
૦૩૩૨૦૨૪૨ ન િવગ્ હ્ણા ત વષૈ યં પ્રયમ પ્રય મત્યુત
૦૩૩૨૦૨૫૧ સ તદૈવાત્મનાત્માનં િનઃસઙ્ગં સમદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૨૫૨ હેયાપેાદેયરિહતમા ઢં પદમીક્ષતે
૦૩૩૨૦૨૬૧ જ્ઞાનમાતં્ર પરં બ્રહ્મ પરમાત્મેશ્વરઃ પુમાન્
૦૩૩૨૦૨૬૨ દૃ યાિદ ભઃ થગ્ભાવૈભર્ગવાનેક ઈયતે
૦૩૩૨૦૨૭૧ અેતાવાનવે યાેગને સમગ્રેણેહ યાે ગનઃ
૦૩૩૨૦૨૭૨ યજુ્યતેઽ ભમતાે હ્યથા યદસઙ્ગ તુ કૃ નશઃ
૦૩૩૨૦૨૮૧ જ્ઞાનમેકં પરાચીનૈિર દ્રયૈબ્રર્હ્મ િનગુર્ણમ્
૦૩૩૨૦૨૮૨ અવભાત્યથર્ પેણ ભ્રા ત્યા શ દાિદધ મણા
૦૩૩૨૦૨૯૧ યથા મહાનહં પ સ્ત્ર પ ચિવધઃ વરાટ્
૦૩૩૨૦૨૯૨ અેકાદશિવધ તસ્ય વપુર ડં જગદ્યતઃ
૦૩૩૨૦૩૦૧ અેતદ્વૈ શ્રદ્ધયા ભ યા યાેગા યાસને િનત્યશઃ
૦૩૩૨૦૩૦૨ સમાિહતાત્મા િનઃસઙ્ગાે િવર યા પિરપ ય ત
૦૩૩૨૦૩૧૧ ઇત્યેત ક થતં ગુિવ જ્ઞાનં તદ્બ્રહ્મદશર્નમ્
૦૩૩૨૦૩૧૨ યનેાનુબુદ્ યતે ત વં પ્રકૃતેઃ પુ ષસ્ય ચ
૦૩૩૨૦૩૨૧ જ્ઞાનયાેગશ્ચ મિન્નષ્ઠાે નૈગુર્ યાે ભ ક્તલક્ષણઃ
૦૩૩૨૦૩૨૨ દ્વયાેર યેક અેવાથા ભગવચ્છ દલક્ષણઃ
૦૩૩૨૦૩૩૧ યથે દ્રયૈઃ થગ્દ્વારૈરથા બહુગુણાશ્રયઃ
૦૩૩૨૦૩૩૨ અેકાે નાનેયતે તદ્વદ્ભગવા શાસ્ત્રવત્મર્ ભઃ
૦૩૩૨૦૩૪૧ િક્રયયા ક્રતુ ભદાર્નૈ તપઃ વા યાયમશર્નૈઃ
૦૩૩૨૦૩૪૨ આત્મે દ્રયજયનેાિપ સ યાસને ચ કમર્ણામ્
૦૩૩૨૦૩૫૧ યાેગને િવિવધાઙ્ગને ભ ક્તયાેગને ચવૈ િહ
૦૩૩૨૦૩૫૨ ધમણાેભય ચહે્નન યઃ પ્ર ત્તિન ત્તમાન્
૦૩૩૨૦૩૬૧ આત્મત વાવબાેધને વૈરાગ્યેણ દૃઢેન ચ
૦૩૩૨૦૩૬૨ ઈયતે ભગવાને ભઃ સગુણાે િનગુર્ણઃ વદક્ૃ
૦૩૩૨૦૩૭૧ પ્રાવાેચં ભ ક્તયાેગસ્ય વ પં તે ચતુિવધમ્
૦૩૩૨૦૩૭૨ કાલસ્ય ચાવ્યક્તગતેયાઽ તધાર્વ ત જ તષુુ
૦૩૩૨૦૩૮૧ વસ્ય સં તીબર્હ્વ રિવદ્યાકમર્િન મતાઃ
૦૩૩૨૦૩૮૨ યા વઙ્ગ પ્રિવશન્નાત્મા ન વેદ ગ તમાત્મનઃ
૦૩૩૨૦૩૯૧ નૈત ખલાયાપેિદશને્નાિવનીતાય કિહ ચત્
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૦૩૩૨૦૩૯૨ ન ત ધાય ન ભન્નાય નવૈ ધમર્ વ ય ચ
૦૩૩૨૦૪૦૧ ન લાેલપુાયાપેિદશને્ન ગ્ હા ઢચેતસે
૦૩૩૨૦૪૦૨ નાભક્તાય ચ મે તુ ન મદ્ભક્ત દ્વષામિપ
૦૩૩૨૦૪૧૧ શ્રદ્દધાનાય ભક્તાય િવનીતાયાનસયૂવે
૦૩૩૨૦૪૧૨ ભૂતષેુ કૃતમતૈ્રાય શશુ્રષૂા ભરતાય ચ
૦૩૩૨૦૪૨૧ બિહ ર્તિવરાગાય શા ત ચત્તાય દ યતામ્
૦૩૩૨૦૪૨૨ િનમર્ સરાય શચુયે યસ્યાહં પ્રેયસાં પ્રયઃ
૦૩૩૨૦૪૩૧ ય ઇદં શ ◌ૃ યાદ બ શ્રદ્ધયા પુ ષઃ સકૃત્
૦૩૩૨૦૪૩૨ યાે વા ભધત્તે મ ચ્ચત્તઃ સ હ્યે ત પદવી ં ચ મે

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયે

દ્વાિત્રશાેઽ યાયઃ ॥ ૩૨ ॥

૦૩૩૩૦૦૧૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૩૩૦૦૧૧ અેવં િનશ ય કિપલસ્ય વચાે જિનત્રીસા કદર્મસ્ય દિયતા િકલ દેવહૂ તઃ
૦૩૩૩૦૦૧૨ િવસ્ર તમાેહપટલા તમ ભપ્રણ યતુષ્ટાવ ત વિવષયાિઙ્કત સ દ્ધભૂ મમ્
૦૩૩૩૦૦૨૦ દેવહૂ ત વાચ
૦૩૩૩૦૦૨૧ અથા ય ેઽ તઃસ લલે શયાનં ભૂતે દ્રયાથાર્ત્મમયં વપુ તે
૦૩૩૩૦૦૨૨ ગુણપ્રવાહં સદશષેબીજં દ યાૈ વયં ય જઠરા જ તઃ
૦૩૩૩૦૦૩૧ સ અેવ િવશ્વસ્ય ભવા વધત્તે ગુણપ્રવાહેણ િવભક્તવીયર્ઃ
૦૩૩૩૦૦૩૨ સગાર્દ્યનીહાેઽિવતથા ભસ ધરાત્મેશ્વરાેઽતક્યર્સહસ્રશ ક્તઃ
૦૩૩૩૦૦૪૧ સ વં તાે મે જઠરેણ નાથ કથં નુ યસ્યાેદર અેતદાસીત્
૦૩૩૩૦૦૪૨ િવશ્વં યુગા તે વટપત્ર અેકઃ શતેે મ માયા શશરુઙ્ ઘ્રપાનઃ
૦૩૩૩૦૦૫૧ વં દેહત ત્રઃ પ્રશમાય પા મનાં િનદેશભા ં ચ િવભાે િવભૂતયે
૦૩૩૩૦૦૫૨ યથાવતારા તવ સકૂરાદય તથાયમ યાત્મપથાપેલ ધયે
૦૩૩૩૦૦૬૧ યન્નામધેયશ્રવણાનુક તર્નાદ્ય પ્રહ્વણાદ્ય મરણાદિપ ક્વ ચત્
૦૩૩૩૦૦૬૨ શ્વાદાેઽિપ સદ્યઃ સવનાય ક પતે કુતઃ પનુ તે ભગવન્નુ દશર્નાત્
૦૩૩૩૦૦૭૧ અહાે બત શ્વપચાેઽતાે ગર યા ય જહ્વાગ્રે વતર્તે નામ તુ યમ્
૦૩૩૩૦૦૭૨ તપેુ તપ તે જુહુવુઃ સ નુરાયાર્ બ્રહ્માનૂચનુાર્મ ગ્ ણ ત યે તે
૦૩૩૩૦૦૮૧ તં વામહં બ્રહ્મ પરં પુમાંસં પ્રત્યક્સ્રાેતસ્યાત્મિન સિંવભાવ્યમ્
૦૩૩૩૦૦૮૨ વતજેસા વ તગુણપ્રવાહં વ દે િવ ં કિપલં વેદગભર્મ્
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૦૩૩૩૦૦૯૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૩૩૦૦૯૧ ઈિડતાે ભગવાનવેં કિપલાખ્યઃ પરઃ પુમાન્
૦૩૩૩૦૦૯૨ વાચાિવક્લવયેત્યાહ માતરં મા વ સલઃ
૦૩૩૩૦૧૦૦ કિપલ ઉવાચ
૦૩૩૩૦૧૦૧ માગણાનને માત તે સસુવે્યનેાેિદતને મે
૦૩૩૩૦૧૦૨ આ સ્થતને પરાં કાષ્ઠામ ચરાદવરાે સ્ય સ
૦૩૩૩૦૧૧૧ શ્રદ્ધ વૈતન્મતં મહં્ય જુષં્ટ યદ્બ્રહ્મવાિદ ભઃ
૦૩૩૩૦૧૧૨ યને મામભયં યાયા ત્યુ ચ્છ ત્યત દ્વદઃ
૦૩૩૩૦૧૨૦ મતૈ્રેય ઉવાચ
૦૩૩૩૦૧૨૧ ઇ ત પ્રદ યર્ ભગવા સતી ં તામાત્મનાે ગ તમ્
૦૩૩૩૦૧૨૨ વમાત્રા બ્રહ્મવાિદ યા કિપલાેઽનુમતાે યયાૈ
૦૩૩૩૦૧૩૧ સા ચાિપ તનયાેક્તને યાેગાદેશને યાેગયુક્
૦૩૩૩૦૧૩૨ ત મન્નાશ્રમઆપીડે સર વત્યાઃ સમાિહતા
૦૩૩૩૦૧૪૧ અભી ણાવગાહકિપશા જિટલા કુિટલાલકાન્
૦૩૩૩૦૧૪૨ આત્માનં ચાેગ્રતપસા બભ્રતી ચીિરણં કૃશમ્
૦૩૩૩૦૧૫૧ પ્ર પતેઃ કદર્મસ્ય તપાેયાેગિવજૃ ભતમ્
૦૩૩૩૦૧૫૨ વગાહર્ યમનાપૈ યં પ્રા ય વૈમાિનકૈરિપ
૦૩૩૩૦૧૬૧ પયઃફેનિનભાઃ શ યા દા તા ક્મપિરચ્છદાઃ
૦૩૩૩૦૧૬૨ આસનાિન ચ હૈમાિન સુ પશાર્ તરણાિન ચ
૦૩૩૩૦૧૭૧ વચ્છસ્ફિટકકુડ્યષેુ મહામારકતષેુ ચ
૦૩૩૩૦૧૭૨ રત્નપ્રદ પા આભા ત લલના રત્નસયંુતાઃ
૦૩૩૩૦૧૮૧ ગ્ હાેદ્યાનં કુસુ મતૈ ર યં બહ્વમરદુ્રમૈઃ
૦૩૩૩૦૧૮૨ કૂજ દ્વહઙ્ગ મથનું ગાયન્મત્તમધવુ્રતમ્
૦૩૩૩૦૧૯૧ યત્ર પ્રિવષ્ટમાત્માનં િવબુધાનુચરા જગુઃ
૦૩૩૩૦૧૯૨ વા યામુ પલગ ધ યાં કદર્મનેાપેલા લતમ્
૦૩૩૩૦૨૦૧ િહ વા તદ સતતમમ યાખ ડલયાે ષતામ્
૦૩૩૩૦૨૦૨ િક ચચ્ચકાર વદનં પતુ્રિવશ્લષેણાતુરા
૦૩૩૩૦૨૧૧ વનં પ્રવ્ર જતે પત્યાવપત્યિવરહાતુરા
૦૩૩૩૦૨૧૨ જ્ઞાતત વા યભૂન્નષ્ટે વ સે ગાૈિરવ વ સલા
૦૩૩૩૦૨૨૧ તમવે યાયતી દેવમપતં્ય કિપલં હિરમ્
૦૩૩૩૦૨૨૨ બભવૂા ચરતાે વ સ િનઃ હા તાદશૃે ગ્ હે
૦૩૩૩૦૨૩૧ યાયતી ભગવદૂ્રપં યદાહ યાનગાેચરમ્
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૦૩૩૩૦૨૩૨ સતુઃ પ્રસન્નવદનં સમ તવ્ય ત ચ તયા
૦૩૩૩૦૨૪૧ ભ ક્તપ્રવાહયાેગને વૈરાગ્યેણ બલીયસા
૦૩૩૩૦૨૪૨ યુક્તાનુષ્ઠાન તને જ્ઞાનને બ્રહ્મહેતનુા
૦૩૩૩૦૨૫૧ િવશદુ્ધને તદાત્માનમાત્મના િવશ્વતાેમખુમ્
૦૩૩૩૦૨૫૨ વાનુભૂત્યા તરાેભૂત માયાગુણિવશષેણમ્
૦૩૩૩૦૨૬૧ બ્રહ્મ યવ સ્થતમ તભર્ગવત્યાત્મસશં્રયે
૦૩૩૩૦૨૬૨ િન ત્ત વાપ ત્ત વા ક્ષીણક્લેશાપ્તિન ર્ તઃ
૦૩૩૩૦૨૭૧ િનત્યા ઢસમાિધ વા પરા ત્તગુણભ્રમા
૦૩૩૩૦૨૭૨ ન સ માર તદાત્માનં વ ે દષૃ્ટ મવાે થતઃ
૦૩૩૩૦૨૮૧ તદે્દહઃ પરતઃ પાષેાેઽ યકૃશશ્ચા યસ ભવાત્
૦૩૩૩૦૨૮૨ બભાૈ મલૈરવચ્છન્નઃ સધૂમ ઇવ પાવકઃ
૦૩૩૩૦૨૯૧ વાઙ્ગં તપાેયાેગમયં મુક્તકેશં ગતા બરમ્
૦૩૩૩૦૨૯૨ દૈવગુપ્તં ન બુબુધે વાસદેુવપ્રિવષ્ટધીઃ
૦૩૩૩૦૩૦૧ અેવં સા કિપલાેક્તને માગણા ચરતઃ પરમ્
૦૩૩૩૦૩૦૨ આત્માનં બ્રહ્મિનવાર્ણં ભગવ તમવાપ હ
૦૩૩૩૦૩૧૧ તદ્વ રાસી પુ યતમં ક્ષતંે્ર ત્રૈલાેક્યિવશ્રુતમ્
૦૩૩૩૦૩૧૨ ના ા સદ્ધપદં યત્ર સા સં સ દ્ધમપુેયષુી
૦૩૩૩૦૩૨૧ તસ્યા તદ્યાેગિવધુત માત્ય મત્યર્મભૂ સિરત્
૦૩૩૩૦૩૨૨ સ્રાેતસાં પ્રવરા સાૈ ય સ દ્ધદા સદ્ધસિેવતા
૦૩૩૩૦૩૩૧ કિપલાેઽિપ મહાયાેગી ભગવા પતુરાશ્રમાત્
૦૩૩૩૦૩૩૨ માતરં સમનુજ્ઞા ય પ્રાગુદ ચી ં િદશં યયાૈ
૦૩૩૩૦૩૪૧ સદ્ધચારણગ ધવમુર્િન ભશ્ચા સરાેગણૈઃ
૦૩૩૩૦૩૪૨ તૂયમાનઃ સમુદ્રણે દત્તાહર્ણિનકેતનઃ
૦૩૩૩૦૩૫૧ આ તે યાેગં સમાસ્થાય સાઙ્ખ્યાચાયર ભષુ્ટતઃ
૦૩૩૩૦૩૫૨ ત્રયાણામિપ લાેકાનામપુશા ત્યૈ સમાિહતઃ
૦૩૩૩૦૩૬૧ અેતિન્નગિદતં તાત ય ષ્ટાેઽહં તવાનઘ
૦૩૩૩૦૩૬૨ કિપલસ્ય ચ સવંાદાે દેવહૂત્યાશ્ચ પાવનઃ
૦૩૩૩૦૩૭૧ ય ઇદમનુશ ◌ૃણાે ત યાેઽ ભધત્તે કિપલમનુેમર્તમાત્મયાેગગુહ્યમ્
૦૩૩૩૦૩૭૨ ભગવ ત કૃતધીઃ સપુણર્કેતાવપુલભતે ભગવ પદારિવ દમ્
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયા સક્યામષ્ટાદશસાહ યાં
પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં તીયસ્ક ધે કાિપલેયાપેાખ્યાને

ત્રય સ્ત્રશાેઽ યાયઃ ॥ ૩૩ ॥
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॥ તીયઃ સ્ક ધઃ સમાપ્તઃ ॥
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