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Kapila Gita

கபில கீ³தா

॥ ௐ நேமா ப⁴க³வேத வாஸுேத³வாய ॥
03230010ைமthேரய உவாச
03230011 பிth’ph◌⁴யாmh phரshதி²ேத ஸாth◌⁴வீ பதிŋhகி³தேகாவிதா³
03230012 நிthயmh பrhயசரthphthயா ப⁴வாநீவ ப⁴வmh phர⁴mh
03230021 விரmhேப⁴thமெஶௗேசந ெகௗ³ரேவண த³ேமந ச
03230022 ஶுஷயா ெஸௗ’ேத³ந வாசா ம⁴ரயா ச ேபா: ◌⁴
03230031 விsh’jhய காமmh த³mhப⁴mh ச th³ேவஷmh ேலாப⁴மக⁴mh மத³mh
03230032அphரமthேதாth³யதா நிthயmh ேதயாmhஸமேதாஷயth
03230041ஸ ைவ ேத³வrhவrhயshதாmh மாநவீmh ஸமiνvhரதாmh
03230042ைத³வாth³க³யஸ: பthராஶாஸாநாmh மஹாஶிஷ:

03230051 காேலந ⁴யஸா ாமாmh கrhஶிதாmh vhரதசrhயயா
03230052 phேரமக³th³க³த³யா வாசா பீ³த: kh’பயாph³ரவீth
03230060 கrhத³ம உவாச
03230061 Shேடாऽஹமth³ய தவ மாநவி மாநதா³யா:
03230062 ஶுஷயா பரமயா பரயா ச ப⁴khthயா
03230063 ேயா ேத³நாமயமதீவ ஸு’thஸ ேத³ேஹா
03230064 நாேவத:ஸiµசித:பிmh மத³rhேத²
03230071 ேய ேம shவத⁴rhமநிரதshய தப:ஸமாதி⁴
03230072 விth³யாthமேயாக³விதா ப⁴க³வthphரஸாதா:³
03230073 தாேநவ ேத மத³iνேஸவநயாவth³தா⁴nh
03230074 th³’Shmh phரபய விதராmhயப⁴யாநேஶாகாnh
03230081அnhேய நrhப⁴க³வேதா ph◌⁴வ உth³விjh’mhப⁴
03230082 விph◌⁴ரmhஶிதாrhத²ரசநா: கிiµkhரமshய
03230083th³தா⁴ ⁴ŋhவ விப⁴வாnhநிஜத⁴rhமேதா³ஹாnh
03230084 தி³vhயாnhநைரrh³ரதி⁴கா³nhnh’பவிkhயாபி: ◌⁴
03230091 ஏவmh ph³வாணமப³லாகி²லேயாக³மாயா
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03230092 விth³யாவிசணமேவய க³தாதி⁴ராth
03230093ஸmhphரரயphரணயவிவலயா கி³ேரஷth³
03230094 vhடா³வேலாகவிலஸth³த⁴தாநநாஹ
03230100 ேத³வஹூதிவாச
03230101 ராth³த⁴mh ப³த th³விஜvh’ைஷதத³ேமாக⁴ேயாக³
03230102 மாயாதி⁴ேப thவயி விேபா⁴ தத³ைவ ப⁴rhத:
03230103 யshேதऽph◌⁴யதா⁴யி ஸமய:ஸkh’த³ŋhக³ஸŋhேகா³
03230104 ⁴யாth³க³ய ³ண: phரஸவ:ஸதீநாmh
03230111 தthேரதிkh’thயiµபஶி யேதா²பேத³ஶmh
03230112 ேயைநஷ ேம கrhஶிேதாऽதிரmhஸயாthமா
03230113th³th◌⁴ேயத ேத kh’தமேநாப⁴வத⁴rhதாயா
03230114 தீ³நshததீ³ஶ ப⁴வநmh ஸth³’ஶmh விசவ
03230120ைமthேரய உவாச
03230121 phயாயா: phயமnhவிchச²nhகrhத³ேமா ேயாக³மாshதி²த:
03230122 விமாநmh காமக³mh thதshதrhேயவாவிரசீகரth
03230131ஸrhவகாம³க⁴mh தி³vhயmh ஸrhவரthநஸமnhவிதmh
03230132ஸrhவrhth³th◌⁴பசேயாத³rhகmh மணிshதmhைப⁴பshkh’தmh
03230141 தி³vhேயாபகரேேபதmh ஸrhவகாலஸுகா²வஹmh
03230142 பThகாபி: ◌⁴ பதாகாபி⁴rhவிசிthராபி⁴ரலŋhkh’தmh
03230151shரkh³பி⁴rhவிசிthரமாlhயாபி⁴rhமஜுஶிஜthஷட³ŋhkh◌⁴பி: ◌⁴
03230152 ³லௌமெகௗேஶையrhநாநாவshthைரrhவிராதmh
03230161 உபrhப விnhயshத நிலேயஷு ph’த²khph’த²kh
03230162phைத: கஶிபி: ◌⁴ காnhதmh பrhயŋhகvhயஜநாஸைந:
03230171 தthர தthர விநிphத நாநாஶிlhேபாபேஶாபி⁴தmh
03230172 மஹாமரகதshத²lhயா ஜுShடmh விth³மேவதி³பி: ◌⁴
03230181 th³வா:ஸு விth³மேத³ஹlhயா பா⁴தmh வjhரகபாடவth
03230182 ஶிக²ேரShவிnhth³ரநீேலஷு ேஹமmhைப⁴ரதி⁴தmh
03230191 சுShமthபth³மராகா³kh³rhையrhவjhரபி⁴thதிஷு நிrhைத:
03230192 ஜுShடmh விசிthரைவதாைநrhமஹாrhைஹrhேஹமேதாரண:

03230201ஹmhஸபாராவதvhராைதshதthர தthர நிதmh
03230202 kh’thமாnhமnhயமாைந:shவாநதி⁴யாதி⁴ய ச
03230211 விஹாரshதா²நவிராம ஸmhேவஶphராŋhக³ைர:
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03230212 யேதா²பேஜாஷmh ரசிைதrhவிshமாபநவாthமந:
03230221 ஈth³’kh³kh³’ஹmh தthபயnhதீmh நாதிphேதந ேசதஸா
03230222ஸrhவ⁴தாஶயாபி⁴jhஞ: phராேவாசthகrhத³ம:shவயmh
03230231 நிமjhjhயாshnhரேத³ பீ⁴ விமாநத³மாஹ
03230232இத³mh ஶுkhலkh’தmh தீrhத²மாஶிஷாmh யாபகmh nh’mh
03230241ஸா தth³ப⁴rh:ஸமாதா³ய வச:வலேய
03230242ஸரஜmh பி³ph◌⁴ரதீ வாேஸா ேவணீ⁴தாmhச rhத⁴ஜாnh
03230251அŋhக³mh ச மலபŋhேகந ஸச²nhநmh ஶப³லshதநmh
03230252ஆவிேவஶ ஸரshவthயா:ஸர: ஶிவஜலாஶயmh
03230261ஸாnhத:ஸர ேவமshதா:² ஶதாநி த³ஶ கnhயகா:
03230262ஸrhவா: கிேஶாரவயேஸா த³த³rhேஶாthபலக³nhத⁴ய:
03230271 தாmh th³’ShThவா ஸஹேஸாthதா²ய phேரா: phராஜலய:shthய:
03230272 வயmh கrhமகshph◌⁴யmh ஶாதி⁴ ந: கரவாம கிmh
03230281shநாேநந தாmh மஹாrhேஹண shநாபயிthவா மநshவிநீmh
03230282 ³ேல நிrhமேல thேந த³³ரshைய ச மாநதா:³
03230291 ⁴ஷநி பராrhth◌⁴யாநி வயாmh th³மnhதி ச
03230292அnhநmh ஸrhவ³ேேபதmh பாநmh ைசவாmh’தாஸவmh
03230301அதா²த³rhேஶ shவமாthமாநmh shரkh³விணmh விரஜாmhப³ரmh
03230302 விரஜmh kh’தshவshthயயநmh கnhயாபி⁴rhப³ஹுமாநிதmh
03230311shநாதmh kh’தஶிர:shநாநmh ஸrhவாப⁴ரண⁴தmh
03230312 நிShகkh³வmh வலயிநmh ஜthகாசநரmh
03230321 ேராNhேயாரth◌⁴யshதயா காchயா காசnhயா ப³ஹுரthநயா
03230322ஹாேரண ச மஹாrhேஹண சேகந ச ⁴தmh
03230331ஸுத³தா ஸுph◌⁴வா லண shநிkh³தா⁴பாŋhேக³ந சுஷா
03230332 பth³மேகாஶshph’தா⁴ நீலரலைகச லஸnhiµக²mh
03230341 யதா³ஸshமார ’ஷப⁴mh’mh த³யிதmh பதிmh
03230342 தthர சாshேத ஸஹ shthபி⁴rhயthராshேத ஸ phரஜாபதி:
03230351 ப⁴rh: ரshதாதா³thமாநmh shthஸஹshரvh’தmh ததா³
03230352 நிஶாmhய தth³ேயாக³க³திmh ஸmhஶயmh phரthயபth³யத
03230361ஸ தாmh kh’தமலshநாநாmh விph◌⁴ராஜnhதீமrhவவth
03230362ஆthமேநா பி³ph◌⁴ரதீmh பmh ஸmhவீதசிரshதநீmh
03230371 விth³யாத⁴ஸஹshேரண ேஸvhயமாநாmh ஸுவாஸஸmh
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03230372 ஜாதபா⁴ேவா விமாநmh ததா³ேராஹயத³thரஹnh
03230381 தshnhநphதமமா phயயாiνரkhேதா
03230382 விth³யாத⁴பி⁴பசீrhணவrhவிமாேந
03230383 ப³ph◌⁴ராஜ உthகசiµth³க³ணவாநபீchயsh
03230384 தாராபி⁴ராvh’த இேவா³பதிrhநப: ◌⁴shத:²
03230391 ேதநாShடேலாகபவிஹாரலாசேலnhth³ர
03230392 th³ேராணீShவநŋhக³ஸக²மாதெஸௗப⁴கா³ஸு
03230393th³ைத⁴rhiνேதா th³⁴நிபாதஶிவshவநாஸு
03230394 ேரேம சிரmh த⁴நத³வlhலலநாவதீ²
03230401ைவரmhப⁴ேக ஸுரஸேந நnhத³ேந Shபப⁴th³ரேக
03230402 மாநேஸ ைசthரரth²ேய ச ஸ ேரேம ராமயா ரத:
03230411 ph◌⁴ராShiΝநா விமாேநந காமேக³ந மயஸா
03230412ைவமாநிகாநthயேஶத சரlhேலாகாnhயதா²நில:

03230421 கிmh ³ராபாத³நmh ேதஷாmh mhஸாiµth³தா³மேசதஸாmh
03230422ையராதshதீrhத²பத³சரே vhயஸநாthயய:
03230431 phேரயிthவா ⁴ேவா ேகா³லmh பthnhைய யாவாnhshவஸmhshத²யா
03230432 ப³வாசrhயmh மஹாேயாகீ³shவாரமாய nhயவrhதத
03230441 விப⁴jhய நவதா⁴thமாநmh மாநவீmh ஸுரேதாthஸுகாmh
03230442 ராமாmh நிரமயnhேரேம வrhஷகா³nhiµஹூrhதவth
03230451 தshnhவிமாந உthkh’Shடாmh ஶyhயாmh ரதிகmh தா
03230452 ந சா³th◌⁴யத தmh காலmh பthயாபீchேயந ஸŋhக³தா
03230461 ஏவmh ேயாகா³iνபா⁴ேவந த³mhபthேயா ரமமாணேயா:
03230462 ஶதmh vhயதீ: ஶரத:³ காமலாலஸேயாrhமநாkh
03230471 தshயாமாத⁴thத ேரதshதாmh பா⁴வயnhநாthமநாthமவிth
03230472 ேநாதா⁴ விதா⁴ய பmh shவmh ஸrhவஸŋhகlhபவிth³வி: ◌⁴
03230481அத:ஸா ஸுஷுேவ ஸth³ேயா ேத³வஹூதி:shthய: phரஜா:
03230482ஸrhவாshதாசாஸrhவாŋhkh³ேயா ேலாேதாthபலக³nhத⁴ய:
03230491 பதிmh ஸா phரvhரShயnhதmh ததா³லேயாஶதீ ப³:

03230492shமயமாநா விkhலேவந ’த³ேயந வி³யதா
03230501க²nhthயேதா⁴iµகீ² ⁴mh பதா³ நக²மணியா
03230502 உவாச லதாmh வாசmh நிth◌⁴யாகலாmh ஶைந:
03230510 ேத³வஹூதிவாச
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03230511ஸrhவmh தth³ப⁴க³வாnhமயiµேபாவாஹ phரதிதmh
03230512அதா²பி ேம phரபnhநாயா அப⁴யmh தா³மrhஹ
03230521 ph³ரமnh³th’பி⁴shph◌⁴யmh விmh’kh³யா: பதய:ஸமா:
03230522 கசிthshயாnhேம விேஶாகாய thவயி phரvhரேத வநmh
03230531 ஏதாவதாலmh காேலந vhயதிkhராnhேதந ேம phரேபா⁴
03230532இnhth³யாrhத²phரஸŋhேக³ந பthயkhதபராthமந:
03230541இnhth³யாrhேத²ஷு ஸjhஜnhthயா phரஸŋhக³shthவயி ேம kh’த:
03230542அஜாநnhthயா பரmh பா⁴வmh ததா²phயshthவப⁴யாய ேம
03230551ஸŋhேகா³ ய:ஸmhsh’ேதrhேஹரஸthஸு விேதாऽதி⁴யா
03230552ஸ ஏவ ஸா⁴ஷு kh’ேதா நி:ஸŋhக³thவாய கlhபேத
03230561 ேநஹ யthகrhம த⁴rhமாய ந விராகா³ய கlhபேத
03230562 ந தீrhத²பத³ேஸவாைய வnhநபி mh’ேதா  ஸ:

03230571ஸாஹmh ப⁴க³வேதா நmh வசிதா மாயயா th³’ட⁴mh
03230572 யththவாmh விiµkhதித³mh phராphய ந iµiµேய ப³nhத⁴நாth

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

thரேயாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 23 ॥

03240010ைமthேரய உவாச
03240011 நிrhேவத³வாதி³நீேமவmh மேநாrh³தரmh iµநி:
03240012 த³யா: ஶாநீமாஹ ஶுkhலாபி⁴vhயா’தmh shமரnh
03240020 ’வாச
03240021 மா கி²ேதா³ ராஜththத²மாthமாநmh phரthயநிnhதி³ேத
03240022 ப⁴க³வாmhshேதऽேரா க³rhப⁴ம³ராthஸmhphரபthshயேத
03240031 th◌⁴’தvhரதா ப⁴th³ரmh ேத த³ேமந நியேமந ச
03240032 தேபாth³ரவிணதா³ைநச ரth³த⁴யா ேசவரmh ப⁴ஜ
03240041ஸ thவயாராதி⁴த: ஶுkhேலா விதnhவnhமாமகmh யஶ:

03240042 ேச²thதா ேத ’த³யkh³ரnhதி²ெமௗத³rhேயா ph³ரமபா⁴வந:
03240050ைமthேரய உவாச
03240051 ேத³வஹூthயபி ஸnhேத³ஶmh ெகௗ³ரேவண phரஜாபேத:
03240052ஸmhயரth³தா⁴ய ஷmh டshத²மப⁴ஜth³³mh

kapilagita.pdf 5



கபில கீ³தா

03240061 தshயாmh ப³ஹுதிேத² காேல ப⁴க³வாnhம⁴ஸூத³ந:
03240062 காrhத³மmh வீrhயமாபnhேநா ஜjhேஞऽkh³நிவ தா³ணி
03240071அவாத³யmhshததா³ vhேயாmhநி வாதி³thராணி க⁴நாக⁴நா:
03240072 கா³யnhதி தmh shம க³nhத⁴rhவா nh’thயnhthயphஸரேஸா iµதா³
03240081 ேப:ஸுமநேஸா தி³vhயா: ேக²சைரரபவrhதா:
03240082 phரேஸ³ச தி³ஶ:ஸrhவா அmhபா⁴mh ச மநாmh ச
03240091 தthகrhத³மாரமபத³mh ஸரshவthயா பதmh
03240092shவயmh: ◌⁴ ஸாகmh’பி⁴rhமchயாதி³பி⁴ரph◌⁴யயாth
03240101 ப⁴க³வnhதmh பரmh ph³ரம ஸththேவநாmhேஶந ஶthஹnh
03240102 தththவஸŋhkh²யாநவிjhஞphthைய ஜாதmh விth³வாநஜ:shவராTh
03240111ஸபா⁴ஜயnhவிஶுth³ேத⁴ந ேசதஸா தchசிகீrhதmh
03240112 phர’Shயமாணரஸுபி: ◌⁴ கrhத³மmh ேசத³மph◌⁴யதா⁴th
03240120 ph³ரேமாவாச
03240121 thவயா ேமऽபசிதிshதாத கlhபிதா நிrhvhயகத:
03240122 யnhேம ஸஜkh³’ேஹ வாkhயmh ப⁴வாnhமாநத³ மாநயnh
03240131 ஏதாவthேயவ ஶுஷா காrhயா பித thரைக:
03240132 பா³ட⁴thயiνமnhேயத ெகௗ³ரேவண ³ேராrhவச:
03240141இமா ³தர:ஸthயshதவ வthஸ ஸுமth◌⁴யமா:
03240142ஸrhக³ேமதmh phரபா⁴ைவ:shைவrhph³’mhஹயிShயnhthயேநகதா⁴
03240151அதshthவmh’iµkh²ேயph◌⁴ேயா யதா²ஶீலmh யதா²சி
03240152ஆthமஜா: பேத³யth³ய விshth’ணீ யேஶா ⁴வி
03240161 ேவதா³ஹமாth³யmh ஷமவதீrhணmh shவமாயயா
03240162 ⁴தாநாmh ேஶவதி⁴mh ேத³ஹmh பி³ph◌⁴ராணmh கபிலmh iµேந
03240171 jhஞாநவிjhஞாநேயாேக³ந கrhமiµth³த⁴ரnhஜடா:
03240172ரNhயேகஶ: பth³மா: பth³மiµth³ராபதா³mh³ஜ:
03240181 ஏஷ மாநவி ேத க³rhப⁴mh phரவிShட:ைகடபா⁴rhத³ந:
03240182அவிth³யாஸmhஶயkh³ரnhதி²mh சி²ththவா கா³mh விசShயதி
03240191அயmh th³த⁴க³தீ⁴ஶ:ஸாŋhkh²யாசாrhைய:ஸுஸmhமத:
03240192 ேலாேக கபில இthயாkh²யாmh க³nhதா ேத கீrhதிவrhத⁴ந:
03240200ைமthேரய உவாச
03240201 தாவாவாshய ஜக³thshரShடா மாைர:ஸஹநாரத:³
03240202ஹmhேஸா ஹmhேஸந யாேநந thதா⁴மபரமmh யெயௗ
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03240211 க³ேத ஶதth◌⁴’ெதௗ thத: கrhத³மshேதந ேசாதி³த:
03240212 யேதா²தி³தmh shவ³th: phராதா³th³விவsh’ஜாmh தத:
03240221 மசேய கலாmh phராதா³த³நஸூயாமதா²thரேய
03240222 ரth³தா⁴மŋhகி³ரேஸऽயchச²thலshthயாய ஹவிrh⁴வmh
03240231 லஹாய க³திmh khதாmh khரதேவ ச khயாmh ஸதீmh
03240232 kh²யாதிmh ச ph◌⁴’க³ேவऽயchச²th³வShடா²யாphயnhத⁴தீmh
03240241அத²rhவேணऽத³தா³chசா²nhதிmh யயா யjhேஞா விதnhயேத
03240242 விphரrhஷபா⁴nhkh’ேதாth³வாஹாnhஸதா³ராnhஸமலாலயth
03240251 ததshத ’ஷய:thத: kh’ததா³ரா நிமnhthrhய தmh
03240252 phராதிShட²nhநnhதி³மாபnhநா:shவmh shவமாரமமNhட³லmh
03240261ஸ சாவதீrhணmh thக³மாjhஞாய வி³த⁴rhஷப⁴mh
03240262 விவிkhத உபஸŋhக³mhய phரணmhய ஸமபா⁴ஷத
03240271அேஹா பாபchயமாநாநாmh நிரேய shைவரமŋhக³ள:

03240272 காேலந ⁴யஸா நmh phரத³nhதீஹ ேத³வதா:
03240281 ப³ஹுஜnhமவிபkhேவந ஸmhயkh³ேயாக³ஸமாதி⁴நா
03240282 th³ரShmh யதnhேத யதய: ஶூnhயாகா³ேரஷு யthபத³mh
03240291ஸ ஏவ ப⁴க³வாநth³ய ேஹலநmh ந க³ணyhய ந:
03240292 kh³’ேஹஷு ஜாேதா kh³ராmhயாmh ய:shவாநாmh பேபாஷண:

03240301shவீயmh வாkhயmh’தmh கrhமவதீrhேऽ ேம kh³’ேஹ
03240302 சிகீrhஷுrhப⁴க³வாnhjhஞாநmh ப⁴khதாநாmh மாநவrhத⁴ந:
03240311 தாnhேயவ ேதऽபி⁴பாணி பாணி ப⁴க³வmhshதவ
03240312 யாநி யாநி ச ேராசnhேத shவஜநாநாமபிண:

03240321thவாmhஸூபி⁴shதththவ³⁴thஸயாth³தா⁴ ஸதா³பி⁴வாதா³rhஹணபாத³பீட²mh
03240322 ஐவrhயைவராkh³யயேஶாऽவேபா³த⁴ வீrhயயா rhதமஹmh phரபth³ேய
03240331 பரmh phரதா⁴நmh ஷmh மஹாnhதmh காலmh கவிmh thvh’தmh ேலாகபாலmh
03240332ஆthமாiν⁴thயாiνக³தphரபசmh shவchச²nhத³ஶkhதிmh கபிலmh phரபth³ேய
03240341அshமாபி⁴ph’chேச²ऽth³ய பதிmh phரஜாநாmh thவயாவதீrhணrhண உதாphதகாம:
03240342பvhரஜthபத³வீமாshதி²ேதாऽஹmhசShேய thவாmh’தி³ஜnhவிேஶாக:
03240350ப⁴க³வாiνவாச
03240351 மயா phேராkhதmh  ேலாகshய phரமாணmh ஸthயெலௗகிேக
03240352அதா²ஜநி மயா ph◌⁴யmh யத³ேவாசmh’தmh iµேந
03240361 ஏதnhேம ஜnhம ேலாேகऽshnhiµiµூmh ³ராஶயாth
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03240362 phரஸŋhkh²யாநாய தththவாநாmh ஸmhமதாயாthமத³rhஶேந
03240371 ஏஷ ஆthமபேதா²ऽvhயkhேதா நShட: காேலந ⁴யஸா
03240372 தmh phரவrhதயிmh ேத³ஹமmh விth³தி⁴ மயா ph◌⁴’தmh
03240381 க³chச² காமmh மயாph’Shேடா மயி ஸnhnhயshதகrhம
03240382thவா ஸு³rhஜயmh mh’thமmh’தthவாய மாmh ப⁴ஜ
03240391 மாமாthமாநmh shவயjhேயாதி:ஸrhவ⁴த³ஹாஶயmh
03240392ஆthமnhேயவாthமநா வீய விேஶாேகாऽப⁴யmh’chச²
03240401 மாthர ஆth◌⁴யாthகீmh விth³யாmh ஶமநீmh ஸrhவகrhமmh
03240402 விதShேய யயா சாெஸௗ ப⁴யmh சாதிதShயதி
03240410ைமthேரய உவாச
03240411 ஏவmh ஸiµதி³தshேதந கபிேலந phரஜாபதி:
03240412 த³ணீkh’thய தmh phேதா வநேமவ ஜகா³ம ஹ
03240421 vhரதmh ஸ ஆshதி²ேதா ெமௗநமாthைமகஶரே iµநி:
03240422 நி:ஸŋhேகா³ vhயசரthோணீமநkh³நிரநிேகதந:
03240431 மேநா ph³ரமணி ஜாேநா யthதthஸத³ஸத: பரmh
03240432³வபா⁴ேஸ வி³ண ஏகப⁴khthயாiνபா⁴விேத
03240441 நிரஹŋhkh’திrhநிrhமமச நிrhth³வnhth³வ:ஸமth³’khshவth³’kh
03240442 phரthயkhphரஶாnhததீ⁴rhதீ⁴ர: phரஶாnhேதாrhேவாத³தி: ◌⁴
03240451 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ஸrhவjhேஞ phரthயகா³thமநி
03240452 பேரண ப⁴khதிபா⁴ேவந லph³தா⁴thமா iµkhதப³nhத⁴ந:
03240461ஆthமாநmh ஸrhவ⁴ேதஷு ப⁴க³வnhதமவshதி²தmh
03240462அபயthஸrhவ⁴தாநி ப⁴க³வthயபி சாthமநி
03240471இchசா²th³ேவஷவிேநந ஸrhவthர ஸமேசதஸா
03240472 ப⁴க³வth³ப⁴khதிkhேதந phராphதா பா⁴க³வதீ க³தி:

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேய

சrhவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 24 ॥

03250010 ெஶௗநக உவாச
03250011 கபிலshதththவஸŋhkh²யாதா ப⁴க³வாநாthமமாயயா
03250012 ஜாத:shவயமஜ:ஸாாதா³thமphரjhஞphதேய nh’mh
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03250021 ந யshய வrhShமண: mhஸாmh வmhண:ஸrhவேயாகி³நாmh
03250022 விெதௗ தேத³வshய ⁴ th’phயnhதி ேமऽஸவ:

03250031 யth³யth³வித⁴thேத ப⁴க³வாnhshவchச²nhதா³thமாthமமாயயா
03250032 தாநி ேம ரth³த³தா⁴நshய கீrhதnhயாnhயiνகீrhதய
03250040ஸூத உவாச
03250041 th³ைவபாயநஸக²shthேவவmh ைமthேரேயா ப⁴க³வாmhshததா²
03250042 phராேஹத³mh வி³ரmh phத ஆnhவீkhயாmh phரேசாதி³த:
03250050ைமthேரய உவாச
03250051 பித phரshதி²ேதऽரNhயmh மா: phயசிகீrhஷயா
03250052 தshnhபி³nh³ஸேரऽவாthth³ப⁴க³வாnhகபில: கில
03250061 தமாநமகrhமாணmh தththவமாrhகா³kh³ரத³rhஶநmh
03250062shவஸுதmh ேத³வஹூthயாஹ தா⁴:ஸmhshமரதீ வச:
03250070 ேத³வஹூதிவாச
03250071 நிrhவிNh நிதராmh ⁴மnhநஸதி³nhth³யதrhஷth
03250072 ேயந ஸmhபா⁴vhயமாேநந phரபnhநாnhத⁴mh தம: phரேபா⁴
03250081 தshய thவmh தமேஸாऽnhத⁴shய ³Shபாரshயாth³ய பாரக³mh
03250082ஸchசுrhஜnhமநாமnhேத லph³த⁴mh ேம thவத³iνkh³ரஹாth
03250091 ய ஆth³ேயா ப⁴க³வாnhmhஸாவேரா ைவ ப⁴வாnhகில
03250092 ேலாகshய தமஸாnhத⁴shய சு:ஸூrhய இேவாதி³த:
03250101அத² ேம ேத³வ ஸmhேமாஹமபாkhரShmh thவமrhஹ
03250102 ேயாऽவkh³ரேஹாऽஹmh மேமதீthேயதshnhேயாதshthவயா
03250111தmh thவா க³தாஹmhஶரணmhஶரNhயmhshவph◌⁴’thயஸmhஸாரதேரா:டா²ரmh
03250112 jhஞாஸயாஹmh phரkh’ேத: ஷshய நமா ஸth³த⁴rhமவிதா³mh
வShட²mh
03250120ைமthேரய உவாச
03250121இதி shவமாrhநிரவth³யphதmh நிஶmhய mhஸாமபவrhக³வrhத⁴நmh
03250122தி⁴யாபி⁴நnhth³யாthமவதாmh ஸதாmh க³திrhப³பா⁴ஷ ஈஷthshதேஶாபி⁴தாநந:
03250130ப⁴க³வாiνவாச
03250131 ேயாக³ஆth◌⁴யாthக: mhஸாmh மேதா நி:ேரயஸாய ேம
03250132அthயnhேதாபரதிrhயthர :³க²shய ச ஸுக²shய ச
03250141 தமmh ேத phரவயா யமேவாசmh ராநேக⁴
03250142 ’mh ேராகாமாநாmh ேயாக³mh ஸrhவாŋhக³ைநணmh
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03250151 ேசத: க²lhவshய ப³nhதா⁴ய iµkhதேய சாthமேநா மதmh
03250152³ேணஷு ஸkhதmh ப³nhதா⁴ய ரதmh வா mh iµkhதேய
03250161அஹmh மமாபி⁴மாேநாthைத:² காமேலாபா⁴தி³பி⁴rhமல:

03250162 வீதmh யதா³ மந: ஶுth³த⁴ம:³க²மஸுக²mh ஸமmh
03250171 ததா³ ஷ ஆthமாநmh ேகவலmh phரkh’ேத: பரmh
03250172 நிரnhதரmh shவயjhேயாதிரணிமாநமக²Nh³தmh
03250181 jhஞாநைவராkh³யkhேதந ப⁴khதிkhேதந சாthமநா
03250182 பபயthதா³நmh phரkh’திmh ச ஹெதௗஜஸmh
03250191 ந jhயமாநயா ப⁴khthயா ப⁴க³வthயகி²லாthமநி
03250192ஸth³’ேஶாऽshதி ஶிவ: பnhதா² ேயாகி³நாmh ph³ரமth³த⁴ேய
03250201 phரஸŋhக³மஜரmh பாஶமாthமந: கவேயா வி:³

03250202ஸ ஏவ ஸா⁴ஷு kh’ேதா ேமாth³வாரமபாvh’தmh
03250211 திதிவ: காணிகா:ஸு’த:³ஸrhவேத³நாmh
03250212அஜாதஶthரவ: ஶாnhதா:ஸாத⁴வ:ஸா⁴⁴ஷ:

03250221 மyhயநnhேயந பா⁴ேவந ப⁴khதிmh rhவnhதி ேய th³’டா⁴mh
03250222 மthkh’ேத thயkhதகrhமாணshthயkhதshவஜநபா³nhத⁴வா:
03250231 மதா³ரயா: கதா² mh’Shடா: ஶ ◌்’Nhவnhதி கத²யnhதி ச
03250232 தபnhதி விவிதா⁴shதாபா ைநதாnhமth³க³தேசதஸ:

03250241 த ஏேத ஸாத⁴வ:ஸாth◌⁴வி ஸrhவஸŋhக³விவrhதா:
03250242ஸŋhக³shேதShவத² ேத phராrhth²ய:ஸŋhக³ேதா³ஷஹரா  ேத
03250251 ஸதாmh phரஸŋhகா³nhமம வீrhயஸmhவிேதா³ ப⁴வnhதி ’thகrhணரஸாயநா:
கதா:²
03250252 தjhேஜாஷதா³வபவrhக³வrhthமநி ரth³தா⁴ ரதிrhப⁴khதிரiνkhரShயதி
03250261ப⁴khthயா மாnhஜாதவிராக³ஐnhth³யாth³th³’Shடதாnhமth³ரசநாiνசிnhதயா
03250262சிthதshய யthேதா kh³ரஹேண ேயாக³khேதா யதிShயேத ’ஜுபி⁴rhேயாக³மாrhைக:³
03250271அேஸவயாயmh phரkh’ேதrh³நாmh jhஞாேநந ைவராkh³யவிjh’mhபி⁴ேதந
03250272 ேயாேக³ந மyhயrhபிதயா ச ப⁴khthயா மாmh phரthயகா³thமாநஹாவnhேத⁴
03250280 ேத³வஹூதிவாச
03250281 காசிththவyhசிதா ப⁴khதி: கீth³’ஶீ மம ேகா³சரா
03250282 யயா பத³mh ேத நிrhவாணமஜஸாnhவாநவா அஹmh
03250291 ேயா ேயாேகா³ ப⁴க³வth³பா³ே நிrhவாthமmhshthவேயாதி³த:
03250292 கீth³’ஶ: கதி சாŋhகா³நி யதshதththவாவேபா³த⁴நmh
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03250301 தேத³தnhேம விஜாநீ யதா²ஹmh மnhத³தீ⁴rhஹேர
03250302ஸுக²mh ³th³th◌⁴ேயய ³rhேபா³த⁴mh ேயாஷா ப⁴வத³iνkh³ரஹாth
03250310ைமthேரய உவாச
03250311 விதி³thவாrhத²mh கபிேலா மாthத²mh ஜாதshேநேஹா யthர தnhவாபி⁴ஜாத:
03250312தththவாmhநாயmh யthphரவத³nhதி ஸாŋhkh²யmh phேராவாச ைவ ப⁴khதிவிதாநேயாக³mh
03250320ப⁴க³வாiνவாச
03250321 ேத³வாநாmh ³ணŋhகா³நாமாiνரவிககrhமmh
03250322ஸththவ ஏைவகமநேஸா vh’thதி:shவாபா⁴விகீ  யா
03250341அநிthதா பா⁴க³வதீ ப⁴khதி:th³ேத⁴rhக³ய
03250342 ஜரயthயாஶு யா ேகாஶmh நிகீ³rhணமநேலா யதா²
03250351ைநகாthமதாmh ேம shph’ஹயnhதி ேகசிnhமthபாத³ேஸவாபி⁴ரதா மதீ³ஹா:
03250352 ேயऽnhேயாnhயேதா பா⁴க³வதா: phரஸjhய ஸபா⁴ஜயnhேத மம ெபௗஷாணி
03250361 பயnhதி ேத ேம சிராNhயmhப³ஸnhத: phரஸnhநவkhthராணேலாசநாநி
03250362பாணி தி³vhயாநி வரphரதா³நி ஸாகmh வாசmh shph’ஹணீயாmh வத³nhதி
03250371ைதrhத³rhஶநீயாவயைவதா³ர விலாஸஹாேஸதவாமஸூkhைத:
03250372 ’தாthமேநா ’தphராmhச ப⁴khதிரநிchச²ேதா ேம க³திமNhவீmh
phரŋhkhேத
03250381அேதா²வி⁴திmh மம மாயாவிநshதாைமவrhயமShடாŋhக³மiνphரvh’thதmh
03250382யmh பா⁴க³வதீmh வாshph’ஹயnhதி ப⁴th³ராmh பரshய ேம ேதऽiνவேத 
ேலாேக
03250391 ந கrhசிnhமthபரா: ஶாnhதேப நŋhயnhதி ேநா ேமऽநிேஷா ேல⁴
ேஹதி:
03250392 ேயஷாமஹmh phய ஆthமா ஸுதச ஸகா² ³: ஸு’ேதா³
ைத³வShடmh
03250401இமmh ேலாகmh தைத²வாiµமாthமாநiµப⁴யாயிநmh
03250402ஆthமாநமiν ேய ேசஹ ேய ராய: பஶேவா kh³’ஹா:
03250411 விsh’jhய ஸrhவாநnhயாmhச மாேமவmh விவேதாiµக²mh
03250412 ப⁴ஜnhthயநnhயயா ப⁴khthயா தாnhmh’thேயாரதிபாரேய
03250421 நாnhயthர மth³ப⁴க³வத: phரதா⁴நேஷவராth
03250422ஆthமந:ஸrhவ⁴தாநாmh ப⁴யmh தீvhரmh நிவrhதேத
03250431 மth³ப⁴யாth³வாதி வாேதாऽயmh ஸூrhயshதபதி மth³ப⁴யாth
03250432 வrhஷதீnhth³ேரா த³ஹthயkh³நிrhmh’thசரதி மth³ப⁴யாth
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03250441 jhஞாநைவராkh³யkhேதந ப⁴khதிேயாேக³ந ேயாகி³ந:
03250442 ேமாய பாத³லmh ேம phரவிஶnhthயேதாப⁴யmh
03250451 ஏதாவாேநவ ேலாேகऽshnhmhஸாmh நி:ேரயேஸாத³ய:
03250452 தீvhேரண ப⁴khதிேயாேக³ந மேநா மyhயrhபிதmh shதி²ரmh

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

பசவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 25 ॥

03260010ப⁴க³வாiνவாச
03260011அத² ேத ஸmhphரவயா தththவாநாmh லணmh ph’த²kh
03260012 யth³விதி³thவா விiµchேயத ஷ: phராkh’ைதrh³ண:

03260021 jhஞாநmh நி:ேரயஸாrhதா²ய ஷshயாthமத³rhஶநmh
03260022 யதா³ஹுrhவrhணேய தthேத ’த³யkh³ரnhதி²ேப⁴த³நmh
03260031அநாதி³ராthமா ேஷா நிrh³ண: phரkh’ேத: பர:
03260032 phரthயkh³தா⁴மா shவயjhேயாதிrhவிவmh ேயந ஸமnhவிதmh
03260041ஸ ஏஷ phரkh’திmh ஸூமாmh ைத³வீmh ³ணமயீmh வி: ◌⁴
03260042 யth³’chச²ையேவாபக³தாமph◌⁴யபth³யத லயா
03260051³ணrhவிசிthரா:sh’ஜதீmh ஸபா: phரkh’திmh phரஜா:
03260052 விேலாkhய iµiµேஹ ஸth³ய:ஸ இஹ jhஞாந³ஹயா
03260061 ஏவmh பராபி⁴th◌⁴யாேநந கrhth’thவmh phரkh’ேத: மாnh
03260062 கrhமஸு khயமாேணஷு ³ணராthமநி மnhயேத
03260071 தத³shய ஸmhsh’திrhப³nhத: ◌⁴ பாரதnhthrhயmh ச தthkh’தmh
03260072 ப⁴வthயகrhஶshய ஸாே நிrhvh’தாthமந:
03260081 காrhயகாரணகrhth’thேவ காரணmh phரkh’திmh வி:³

03260082 ேபா⁴khth’thேவ ஸுக²:³கா²நாmh ஷmh phரkh’ேத: பரmh
03260090 ேத³வஹூதிவாச
03260091 phரkh’ேத: ஷshயாபி லணmh ேஷாthதம
03260092 ph³ காரணேயாரshய ஸத³ஸchச யதா³thமகmh
03260100ப⁴க³வாiνவாச
03260101 யthதthth³ணமvhயkhதmh நிthயmh ஸத³ஸதா³thமகmh
03260102 phரதா⁴நmh phரkh’திmh phராஹுரவிேஶஷmh விேஶஷவth
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03260111 பசபி: ◌⁴ பசபி⁴rhph³ரம சrhபி⁴rhத³ஶபி⁴shததா²
03260112 ஏதchசrhவிmhஶதிகmh க³ணmh phராதா⁴நிகmh வி:³

03260121 மஹா⁴தாநி பைசவ ⁴ராேபாऽkh³நிrhமnhநப: ◌⁴
03260122 தnhமாthராணி ச தாவnhதி க³nhதா⁴தீ³நி மதாநி ேம
03260131இnhth³யாணி த³ஶ ேராthரmh thவkh³th³’kh³ரஸநநாகா:
03260132 வாkhகெரௗ சரெணௗ ேமTh◌⁴ரmh பாrhத³ஶம உchயேத
03260141 மேநா ³th³தி⁴ரஹŋhகாரசிthதthயnhதராthமகmh
03260142 சrhதா⁴ லயேத ேப⁴ேதா³ vh’ththயா லணபயா
03260151 ஏதாவாேநவ ஸŋhkh²யாேதா ph³ரமண:ஸ³ணshய ஹ
03260152ஸnhநிேவேஶா மயா phேராkhேதா ய: கால: பசவிmhஶக:
03260161 phரபா⁴வmh ெபௗஷmh phராஹு: காலேமேக யேதா ப⁴யmh
03260162அஹŋhகாரவிட⁴shய கrh: phரkh’திஷ:

03260171 phரkh’ேதrh³ணஸாmhயshய நிrhவிேஶஷshய மாநவி
03260172 ேசShடா யத:ஸ ப⁴க³வாnhகால இthபலத:
03260181அnhத: ஷேபண காலேபண ேயா ப³:

03260182ஸமnhேவthேயஷ ஸththவாநாmh ப⁴க³வாநாthமமாயயா
03260191ைத³வாthுபி⁴தத⁴rhNhயாmh shவshயாmh ேயாெநௗ பர: மாnh
03260192ஆத⁴thத வீrhயmh ஸாஸூத மஹthதththவmh ரNhமயmh
03260201 விவமாthமக³தmh vhயஜnhடshேதா² ஜக³த³ŋhர:
03260202shவேதஜஸாபிப³thதீvhரமாthமphரshவாபநmh தம:
03260211 யthதthஸththவ³ணmh shவchச²mh ஶாnhதmh ப⁴க³வத: பத³mh
03260212 யதா³ஹுrhவாஸுேத³வாkh²யmh சிthதmh தnhமஹதா³thமகmh
03260221shவchச²thவமவிகாthவmh ஶாnhதthவதி ேசதஸ:

03260222 vh’thதிபி⁴rhலணmh phேராkhதmh யதா²பாmh phரkh’தி: பரா
03260231 மஹthதththவாth³விrhவாth³ப⁴க³வth³வீrhயஸmhப⁴வாth
03260232 khயாஶkhதிரஹŋhகாரshthவித:◌⁴ ஸமபth³யத
03260241ைவகாகshைதஜஸச தாமஸச யேதா ப⁴வ:

03260242 மநஸேசnhth³யாmh ச ⁴தாநாmh மஹதாமபி
03260251ஸஹshரஶிரஸmh ஸாாth³யமநnhதmh phரசேத
03260252ஸŋhகrhஷkh²யmh ஷmh ⁴ேதnhth³யமேநாமயmh
03260261 கrhth’thவmh கரணthவmh ச காrhயthவmh ேசதி லணmh
03260262 ஶாnhதேகா⁴ரவிட⁴thவதி வா shயாத³ஹŋhkh’ேத:
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03260271ைவகாகாth³விrhவாnhமநshதththவமஜாயத
03260272 யthஸŋhகlhபவிகlhபாph◌⁴யாmh வrhதேத காமஸmhப⁴வ:

03260281 யth³வி³rhயநிth³தா⁴kh²யmh ’காமதீ⁴வரmh
03260282 ஶாரேத³nhதீ³வரயாமmh ஸmhராth◌⁴யmh ேயாகி³பி: ◌⁴ ஶைந:
03260291ைதஜஸாth விrhவாth³³th³தி⁴தththவம⁴thஸதி
03260292 th³ரvhயsh²ரணவிjhஞாநnhth³யாமiνkh³ரஹ:

03260301ஸmhஶேயாऽத² விபrhயாேஸா நிசய:shmh’திேரவ ச
03260302shவாப இthchயேத ³th³ேத⁴rhலணmh vh’thதித: ph’த²kh
03260311ைதஜஸாநீnhth³யாNhேயவ khயாjhஞாநவிபா⁴க³ஶ:

03260312 phராணshய  khயாஶkhதிrh³th³ேத⁴rhவிjhஞாநஶkhதிதா
03260321 தாமஸாchச விrhவாth³ப⁴க³வth³வீrhயேசாதி³தாth
03260322 ஶph³த³மாthரம⁴thதshமாnhநப: ◌⁴ ேராthரmh  ஶph³த³க³mh
03260331அrhதா²ரயthவmh ஶph³த³shய th³ரShrhŋhக³thவேமவ ச
03260332 தnhமாthரthவmh ச நப⁴ேஸா லணmh கவேயா வி:³

03260341 ⁴தாநாmh சி²th³ரதா³th’thவmh ப³ரnhதரேமவ ச
03260342 phராேணnhth³யாthமதி⁴ShNhயthவmh நப⁴ேஸா vh’thதிலணmh
03260351 நப⁴ஸ: ஶph³த³தnhமாthராthகாலக³thயா விrhவத:
03260352shபrhேஶாऽப⁴வthதேதா வாshthவkhshபrhஶshய ச ஸŋhkh³ரஹ:

03260361 mh’³thவmh க²நthவmh ச ைஶthயiµShணthவேமவ ச
03260362 ஏதthshபrhஶshய shபrhஶthவmh தnhமாthரthவmh நப⁴shவத:
03260371 சாலநmh vhஹநmh phராphதிrhேநth’thவmh th³ரvhயஶph³த³ேயா:
03260372ஸrhேவnhth³யாமாthமthவmh வாேயா: கrhமாபி⁴லணmh
03260381 வாேயாச shபrhஶதnhமாthராth³பmh ைத³ேவதாத³⁴th
03260382ஸiµthதி²தmh ததshேதஜசூ ேபாபலmhப⁴நmh
03260391 th³ரvhயாkh’திthவmh ³ணதா vhயkhதிஸmhshதா²thவேமவ ச
03260392 ேதஜshthவmh ேதஜஸ:ஸாth◌⁴வி பமாthரshய vh’thதய:
03260401 th³ேயாதநmh பசநmh பாநமத³நmh மமrhத³நmh
03260402 ேதஜேஸா vh’thதயshthேவதா: ேஶாஷணmh ுthth’ேட³வ ச
03260411பமாthராth³விrhவாthேதஜேஸா ைத³வேசாதி³தாth
03260412 ரஸமாthரம⁴thதshமாத³mhேபா⁴ வா ரஸkh³ரஹ:

03260421 கஷாேயா ம⁴ரshதிkhத: கThவmhல இதி ைநகதா⁴
03260422 ெபௗ⁴திகாநாmh விகாேரண ரஸ ஏேகா விபி⁴th³யேத
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03260431 khேலத³நmh பிNhட³நmh th’phதி: phராணநாphயாயேநாnhத³நmh
03260432 தாபாபேநாேதா³ ⁴யshthவமmhப⁴ேஸா vh’thதயshthவிமா:
03260441 ரஸமாthராth³விrhவாத³mhப⁴ேஸா ைத³வேசாதி³தாth
03260442 க³nhத⁴மாthரம⁴thதshமாthph’th²வீ kh◌⁴ராணsh க³nhத⁴க:³
03260451 கரmhப⁴திெஸௗரph◌⁴ய ஶாnhேதாkh³ராmhலாதி³பி:◌⁴ ph’த²kh
03260452 th³ரvhயாவயவைவஷmhயாth³க³nhத⁴ ஏேகா விபி⁴th³யேத
03260461 பா⁴வநmh ph³ரமண:shதா²நmh தா⁴ரணmh ஸth³விேஶஷணmh
03260462ஸrhவஸththவ³ேth³ேப⁴த:³ ph’தி²வீvh’thதிலணmh
03260471 நேபா⁴³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தchch²ேராthரiµchயேத
03260472 வாேயாrh³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தthshபrhஶநmh வி:³

03260481 ேதேஜா³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தchசுchயேத
03260482அmhேபா⁴³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய தth³ரஸநmh வி:³

03260483 ⁴ேமrh³ணவிேஶேஷாऽrhேதா² யshய ஸ kh◌⁴ராண உchயேத
03260491 பரshய th³’யேத த⁴rhேமா யபரshnhஸமnhவயாth
03260492அேதா விேஶேஷா பா⁴வாநாmh ⁴மாேவேவாபலயேத
03260501 ஏதாnhயஸmhஹthய யதா³ மஹதா³தீ³நி ஸphத ைவ
03260502 காலகrhம³ேேபேதா ஜக³தா³தி³பாவிஶth
03260511 ததshேதநாiνவிth³ேத⁴ph◌⁴ேயா khேதph◌⁴ேயாऽNhட³மேசதநmh
03260512 உthதி²தmh ேஷா யshமா³த³திShட²த³ெஸௗ விராTh
03260521 ஏதத³Nhட³mh விேஶஷாkh²யmh khரமvh’th³ைத⁴rhத³ேஶாthதைர:
03260522 ேதாயாதி³பி: ◌⁴ பvh’தmh phரதா⁴ேநநாvh’ைதrhப³:

03260523 யthர ேலாகவிதாேநாऽயmh பmh ப⁴க³வேதா ஹேர:
03260531ரNhமயாத³Nhட³ேகாஶா³thதா²ய ஸேல ஶயாth
03260532 தமாவிய மஹாேத³ேவா ப³ஹுதா⁴ நிrhபி³ேப⁴த³ க²mh
03260541 நிரபி⁴th³யதாshய phரத²மmh iµக²mh வாணீ தேதாऽப⁴வth
03260542 வாNhயா வநிரேதா² நாேஸ phராேேதா kh◌⁴ராண ஏதேயா:
03260551 kh◌⁴ராth³வாரபி⁴th³ேயதாமணீ சுேரதேயா:
03260552 தshமாthஸூrhேயா nhயபி⁴th³ேயதாmh கrhெணௗ ேராthரmh தேதா தி³ஶ:

03260561 நிrhபி³ேப⁴த³ விராஜshthவkh³ ேராமமrhவாத³யshதத:
03260562 தத ஓஷத⁴யசாஸnhஶிநmh நிrhபி³பி⁴ேத³ தத:
03260571 ேரதshதshமாதா³ப ஆஸnhநிரபி⁴th³யத ைவ ³த³mh
03260572³தா³த³பாேநாऽபாநாchச mh’thrhேலாகப⁴யŋhகர:
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03260581ஹshெதௗ ச நிரபி⁴th³ேயதாmh ப³லmh தாph◌⁴யாmh தத:shவராTh
03260582 பாெதௗ³ ச நிரபி⁴th³ேயதாmh க³திshதாph◌⁴யாmh தேதா ஹ:
03260591 நாTh³ேயாऽshய நிரபி⁴th³யnhத தாph◌⁴ேயா ேலாதமாph◌⁴’தmh
03260592 நth³யshதத:ஸமப⁴வnhiνத³ரmh நிரபி⁴th³யத
03260601ுthபிபாேஸ தத:shயாதாmh ஸiµth³ரshthேவதேயார⁴th
03260602அதா²shய ’த³யmh பி⁴nhநmh ’த³யாnhமந உthதி²தmh
03260611 மநஸசnhth³ரமா ஜாேதா ³th³தி⁴rh³th³ேத⁴rhகி³ராmh பதி:
03260612அஹŋhகாரshதேதா th³ரசிthதmh ைசthயshதேதாऽப⁴வth
03260621 ஏேத யph◌⁴thதி²தா ேத³வா ைநவாshேயாthதா²பேநऽஶகnh
03260622 நராவிவிஶு: கா²நி தiµthதா²பயிmh khரமாth
03260631 வநிrhவாசா iµக²mh ேப⁴ேஜ ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260632 kh◌⁴ராேணந நாேக வாrhேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260641அணீ சுஷாதி³thேயா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260642 ேராthேரண கrhெணௗ ச தி³ேஶா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260651 thவசmh ேராமபி⁴ேராஷth◌⁴ேயா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260652 ேரதஸா ஶிநமாபsh ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260661³த³mh mh’thரபாேநந ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260662ஹshதாவிnhth³ேரா ப³ேலைநவ ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260671 விShiΝrhக³thையவ சரெணௗ ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260672 நா³rhநth³ேயா ேலாேதந ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260681ுthth’Th³ph◌⁴யாiµத³ரmh nh⁴rhேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260682’த³யmh மநஸா சnhth³ேரா ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260691 ³th³th◌⁴யா ph³ரமாபி ’த³யmh ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260692 th³ேராऽபி⁴மthயா ’த³யmh ேநாத³திShட²thததா³ விராTh
03260701 சிthேதந ’த³யmh ைசthய: ேthரjhஞ: phராவிஶth³யதா³
03260702 விராThதைத³வ ஷ:ஸலா³த³திShட²த
03260711 யதா² phரஸுphதmh ஷmh phராேணnhth³யமேநாதி⁴ய:
03260712 phரப⁴வnhதி விநா ேயந ேநாthதா²பயிேமாஜஸா
03260721 தமshnhphரthயகா³thமாநmh தி⁴யா ேயாக³phரvh’thதயா
03260722 ப⁴khthயா விரkhthயா jhஞாேநந விவிchயாthமநி சிnhதேயth

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேய தththவஸமாmhநாேய

16 sanskritdocuments.org



கபில கீ³தா

ஷTh³விmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 26 ॥

03270010ப⁴க³வாiνவாச
03270011 phரkh’திshேதா²ऽபி ேஷா நாjhயேத phராkh’ைதrh³ண:

03270012அவிகாராத³கrhth’thவாnhநிrh³ணthவாjhஜலாrhகவth
03270021ஸ ஏஷ யrh phரkh’ேதrh³ேணShவபி⁴விஷjhஜேத
03270022அஹŋhkhயாவிடா⁴thமா கrhதாshthயபி⁴மnhயேத
03270031 ேதந ஸmhஸாரபத³வீமவேஶாऽph◌⁴ேயthயநிrhvh’த:
03270032 phராஸŋhகி³ைக: கrhமேதா³ைஷ:ஸத³ஸnhரேயாநிஷு
03270041அrhேத²யவிth³யமாேநऽபி ஸmhsh’திrhந நிவrhதேத
03270042 th◌⁴யாயேதா விஷயாநshய shவphேநऽநrhதா²க³ேமா யதா²
03270051அத ஏவ ஶைநசிthதmh phரஸkhதமஸதாmh பதி²
03270052 ப⁴khதிேயாேக³ந தீvhேரண விரkhthயா ச நேயth³வஶmh
03270061 யமாதி³பி⁴rhேயாக³பைத²ரph◌⁴யஸரth³த⁴யாnhவித:
03270062 மயி பா⁴ேவந ஸthேயந மthகதா²ரவேணந ச
03270071ஸrhவ⁴தஸமthேவந நிrhைவேரphரஸŋhக³த:
03270072 ph³ரமசrhேயண ெமௗேநந shவத⁴rhேமண ப³யஸா
03270081 யth³’chச²ேயாபலph³ேத⁴ந ஸnhShேடா த⁴ŋhiµநி:
03270082 விவிkhதஶரண: ஶாnhேதா ைமthர: கண ஆthமவாnh
03270091ஸாiνப³nhேத⁴ ச ேத³ேஹऽshnhநrhவnhநஸதா³kh³ரஹmh
03270092 jhஞாேநந th³’Shடதththேவந phரkh’ேத: ஷshய ச
03270101 நிvh’thத³th³th◌⁴யவshதா²ேநா ³⁴தாnhயத³rhஶந:
03270102 உபலph◌⁴யாthமநாthமாநmh சுேஷவாrhகமாthமth³’kh
03270111iµkhதŋhக³mh ஸதா³பா⁴ஸமஸதி phரதிபth³யேத
03270112ஸேதா ப³nh⁴மஸchசு:ஸrhவாiνshதமth³வயmh
03270121 யதா² ஜலshத²ஆபா⁴ஸ:shத²லshேத²நாவth³’யேத
03270122shவாபா⁴ேஸந ததா²ஸூrhேயா ஜலshேத²ந தி³வி shதி²த:
03270131 ஏவmh thvh’த³ஹŋhகாேரா ⁴ேதnhth³யமேநாமைய:
03270132shவாபா⁴ைஸrhலேதாऽேநந ஸதா³பா⁴ேஸந ஸthயth³’kh
03270141 ⁴தஸூேமnhth³யமேநா ³th³th◌⁴யாதி³Shவிஹ நிth³ரயா
03270142ேநShவஸதி யshதthர விநிth³ேரா நிரஹŋhkhய:
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03270151 மnhயமாநshததா³thமாநமநShேடா நShடவnhmh’ஷா
03270152 நShேடऽஹŋhகரேண th³ரShடா நShடவிthத இவார:
03270161 ஏவmh phரthயவmh’யாஸாவாthமாநmh phரதிபth³யேத
03270162ஸாஹŋhகாரshய th³ரvhயshய ேயாऽவshதா²நமiνkh³ரஹ:

03270170 ேத³வஹூதிவாச
03270171 ஷmh phரkh’திrhph³ரமnhந விiµசதி கrhசிth
03270172அnhேயாnhயாபாரயthவாchச நிthயthவாத³நேயா: phரேபா⁴
03270181 யதா² க³nhத⁴shய ⁴ேமச ந பா⁴ேவா vhயதிேரகத:
03270182அபாmh ரஸshய ச யதா² ததா² ³th³ேத: ◌⁴ பரshய ச
03270191அகrh: கrhமப³nhேதா⁴ऽயmh ஷshய யதா³ரய:
03270192³ேணஷு ஸthஸு phரkh’ேத:ைகவlhயmh ேதShவத: கத²mh
03270201 khவசிthதththவாவமrhேஶந நிvh’thதmh ப⁴யiµlhப³ணmh
03270202அநிvh’thதநிthதthவாthந: phரthயவதிShட²ேத
03270210ப⁴க³வாiνவாச
03270211அநிthதநிthேதந shவத⁴rhேமமலாthமநா
03270212 தீvhரயா மயி ப⁴khthயா ச தஸmhph◌⁴’தயா சிரmh
03270221 jhஞாேநந th³’Shடதththேவந ைவராkh³ேயண ப³யஸா
03270222 தேபாkhேதந ேயாேக³ந தீvhேரthமஸமாதி⁴நா
03270231 phரkh’தி: ஷshேயஹ த³யமாநா thவஹrhநிஶmh
03270232 திேராப⁴விth ஶநைகரkh³ேநrhேயாநிவாரணி:
03270241 ⁴khதேபா⁴கா³ பthயkhதா th³’Shடேதா³ஷா ச நிthயஶ:

03270242 ேநவரshயாஶுப⁴mh த⁴thேத shேவ மmhநி shதி²தshய ச
03270251 யதா²யphரதி³th³த⁴shய phரshவாேபா ப³வநrhத²ph◌⁴’th
03270252ஸ ஏவ phரதி³th³த⁴shய ந ைவ ேமாஹாய கlhபேத
03270261 ஏவmh விதி³ததththவshய phரkh’திrhமயி மாநஸmh
03270262 ஜேதா நாபத ஆthமாராமshய கrhசிth
03270271 யைத³வமth◌⁴யாthமரத: காேலந ப³ஹுஜnhமநா
03270272ஸrhவthர ஜாதைவராkh³ய ஆph³ரம⁴வநாnhiµநி:
03270281 மth³ப⁴khத: phரதி³th³தா⁴rhேதா² மthphரஸாேத³ந ⁴யஸா
03270282 நி:ேரயஸmh shவஸmhshதா²நmh ைகவlhயாkh²யmh மதா³ரயmh
03270291 phராphேநாதீஹாஜஸா தீ⁴ர:shவth³’ஶா chசி²nhநஸmhஶய:
03270292 யth³க³thவா ந நிவrhேதத ேயாகீ³ŋhகா³th³விநிrhக³ேம
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03270301யதா³ந ேயாேகா³பசிதாஸு ேசேதா மாயாஸுth³த⁴shயவிஷjhஜேதऽŋhக³
03270302அநnhயேஹShவத² ேம க³தி:shயாதா³thயnhதிகீ யthர ந mh’thஹாஸ:

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

ஸphதவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 27 ॥

03280010ப⁴க³வாiνவாச
03280011 ேயாக³shய லணmh வேய ஸபீ³ஜshய nh’பாthமேஜ
03280012 மேநா ேயைநவ விதி⁴நா phரஸnhநmh யாதி ஸthபத²mh
03280021shவத⁴rhமாசரணmh ஶkhthயா வித⁴rhமாchச நிவrhதநmh
03280022ைத³வாlhலph³ேத⁴ந ஸnhேதாஷ ஆthமவிchசரrhசநmh
03280031 kh³ராmhயத⁴rhமநிvh’thதிச ேமாத⁴rhமரதிshததா²
03280032தேமth◌⁴யாத³நmh ஶவth³விவிkhதேமேஸவநmh
03280041அmhஸா ஸthயமshேதயmh யாவத³rhத²பkh³ரஹ:

03280042 ph³ரமசrhயmh தப: ெஶௗசmh shவாth◌⁴யாய: ஷாrhசநmh
03280051 ெமௗநmh ஸதா³ஸநஜய:shைத²rhயmh phராணஜய: ஶைந:
03280052 phரthயாஹாரேசnhth³யாmh விஷயாnhமநஸா ’தி³
03280061shவதி⁴ShNhயாநாேமகேத³ேஶ மநஸா phராணதா⁴ரணmh
03280062ைவNhட²லாபி⁴th◌⁴யாநmh ஸமாதா⁴நmh ததா²thமந:
03280071 ஏைதரnhையச பதி²பி⁴rhமேநா ³Shடமஸthபத²mh
03280072 ³th³th◌⁴யா த ஶநைகrhதphராே யதnhth³த:
03280081 ஶுெசௗ ேத³ேஶ phரதிShடா²phய விதாஸந ஆஸநmh
03280082 தshnhshவshதி ஸமாந ’ஜுகாய:ஸமph◌⁴யேஸth
03280091 phராணshய ேஶாத⁴ேயnhமாrhக³mh ரmhப⁴கேரசைக:
03280092 phரதிேலந வா சிthதmh யதா²shதி²ரமசசலmh
03280101 மேநாऽசிராthshயாth³விரஜmh தவாஸshய ேயாகி³ந:
03280102 வாyhவkh³நிph◌⁴யாmh யதா² ேலாஹmh th◌⁴மாதmh thயஜதி ைவ மலmh
03280111 phராயாைமrhத³ேஹth³ேதா³ஷாnhதா⁴ரபி⁴ச கிlhபி³ஷாnh
03280112 phரthயாஹாேரண ஸmhஸrhகா³nhth◌⁴யாேநநாநீவராnh³nh
03280121 யதா³ மந:shவmh விரஜmh ேயாேக³ந ஸுஸமாதmh
03280122 காShடா²mh ப⁴க³வேதா th◌⁴யாேயthshவநாஸாkh³ராவேலாகந:
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03280131 phரஸnhநவத³நாmhேபா⁴ஜmh பth³மக³rhபா⁴ேணணmh
03280132 நீேலாthபலத³லயாமmh ஶŋhக²சkhரக³தா³த⁴ரmh
03280141லஸthபŋhகஜகிஜlhக பீதெகௗேஶயவாஸஸmh
03280142வthஸவஸmh ph◌⁴ராஜthெகௗshபா⁴iµkhதகnhத⁴ரmh
03280151 மthதth³விேரப²கலயா பதmh வநமாலயா
03280152 பராrhth◌⁴யஹாரவலய கிடாŋhக³த³ரmh
03280161 காசீ³ேlhலஸchch²ேராணிmh ’த³யாmhேபா⁴ஜவிShடரmh
03280162 த³rhஶநீயதமmh ஶாnhதmh மேநாநயநவrhத⁴நmh
03280171அபீchயத³rhஶநmh ஶவthஸrhவேலாகநமshkh’தmh
03280172ஸnhதmh வய ைகேஶாேர ph◌⁴’thயாiνkh³ரஹகாதரmh
03280181 கீrhதnhயதீrhத²யஶஸmh Nhயேலாகயஶshகரmh
03280182 th◌⁴யாேயth³ேத³வmh ஸமkh³ராŋhக³mh யாவnhந chயவேத மந:
03280191shதி²தmh vhரஜnhதமாநmh ஶயாநmh வா ³ஹாஶயmh
03280192 phேரணீேயதmh th◌⁴யாேயch²th³த⁴பா⁴ேவந ேசதஸா
03280201 தshnhலph³த⁴பத³mh சிthதmh ஸrhவாவயவஸmhshதி²தmh
03280202 விலையகthர ஸmhjhயாத³ŋhேக³ ப⁴க³வேதா iµநி:
03280211ஸசிnhதேயth³ப⁴க³வதசரரவிnhத³mh
03280212 வjhராŋhஶth◌⁴வஜஸேராஹலாச²நாTh◌⁴யmh
03280213 உthŋhக³ரkhதவிலஸnhநக²சkhரவால
03280214 jhேயாthshநாபி⁴ராஹதமஹth³th◌⁴’த³யாnhத⁴காரmh
03280221 யchெசௗ²சநி:sh’தஸthphரவேராத³ேகந
03280222 தீrhேத²ந rhth◌⁴nhயதி⁴kh’ேதந ஶிவ: ஶிேவாऽ⁴th
03280223 th◌⁴யாrhமந:ஶமலைஶலநிsh’Shடவjhரmh
03280224 th◌⁴யாேயchசிரmh ப⁴க³வதசரரவிnhத³mh
03280231 ஜாiνth³வயmh ஜலஜேலாசநயா ஜநnhயா
03280232லmhயாகி²லshய ஸுரவnhதி³தயா விதா⁴:

03280233ஊrhேவாrhநிதா⁴ய கரபlhலவேராசிஷா யth
03280234ஸmhலாதmh ’தி³ விேபா⁴ரப⁴வshய rhயாth
03280241ஊ ஸுபrhண⁴ஜேயாரதி⁴ ேஶாப⁴மாநாvh
03280242 ஓேஜாநிதீ⁴ அதகாஸுமாவபா⁴ெஸௗ
03280243 vhயாலmhபி³பீதவரவாஸ வrhதமாந
03280244 காசீகலாபபரmhபி⁴ நிதmhப³பி³mhப³mh
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03280251 நாபி⁴ரத³mh ⁴வநேகாஶ³ேஹாத³ரshத²mh
03280252 யthராthமேயாநிதி⁴ஷகி²லேலாகபth³மmh
03280253 vhட⁴mh ஹnhமணிvh’ஷshதநேயாரiµShய
03280254 th◌⁴யாேயth³th³வயmh விஶத³ஹாரமக²ெகௗ³ரmh
03280261 வோऽதி⁴வாஸmh’ஷப⁴shய மஹாவி⁴ேத:
03280262 mhஸாmh மேநாநயநநிrhvh’திமாத³தா⁴நmh
03280263 கNhட²mh ச ெகௗshப⁴மேணரதி⁴⁴ஷrhத²mh
03280264rhயாnhமநshயகி²லேலாகநமshkh’தshய
03280271 பா³ஹூmhச மnhத³ரகி³ேர: பவrhதேநந
03280272 நிrhணிkhதபா³ஹுவலயாநதி⁴ேலாகபாலாnh
03280273ஸசிnhதேயth³த³ஶஶதாரமஸயேதஜ:
03280274 ஶŋhக²mh ச தthகரஸேராஹராஜஹmhஸmh
03280281 ெகௗேமாத³கீmh ப⁴க³வேதா த³யிதாmh shமேரத
03280282 தி³kh³தா⁴மராதிப⁴டேஶாணிதகrhத³ேமந
03280283 மாலாmh ம⁴vhரதவத²கி³ேராப⁴Shடாmh
03280284ைசthயshய தththவமமலmh மணிமshய கNhேட²

03280291 ph◌⁴’thயாiνகmhபிததி⁴ேயஹ kh³’தrhேத:
03280292ஸசிnhதேயth³ப⁴க³வேதா வத³நாரவிnhத³mh
03280293 யth³விsh²ரnhமகரNhட³லவlhகி³ேதந
03280294 விth³ேயாதிதாமலகேபாலiµதா³ரநாஸmh
03280301 யchch²நிேகதமபி:◌⁴ பேஸvhயமாநmh
03280302 ⁴thயா shவயா லnhதலvh’nhத³ஜுShடmh
03280303 நth³வயாரயமதி⁴பத³ph³ஜேநthரmh
03280304 th◌⁴யாேயnhமேநாமயமதnhth³த உlhலஸth³ph◌⁴
03280311 தshயாவேலாகமதி⁴கmh kh’பயாதிேகா⁴ர
03280312 தாபthரேயாபஶமநாய நிsh’Shடமே:

03280313shநிkh³த⁴shதாiν³ணிதmh விலphரஸாத³mh
03280314 th◌⁴யாேயchசிரmh விலபா⁴வநயா ³ஹாயாmh
03280321ஹாஸmh ஹேரரவநதாகி²லேலாகதீvhர
03280322 ேஶாகாஸாக³ரவிேஶாஷணமthதா³ரmh
03280323ஸmhேமாஹநாய ரசிதmh நிஜமாயயாshய
03280324 ph◌⁴மNhட³லmh iµநிkh’ேத மகரth◌⁴வஜshய
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03280331 th◌⁴யாநாயநmh phரஹதmh ப³ஹுலாத⁴ேராShட²
03280332 பா⁴ஸாயிததiνth³விஜnhத³பŋhkhதி
03280333 th◌⁴யாேயthshவேத³ஹஹேரऽவதshய விShேrh
03280334 ப⁴khthயாrhth³ரயாrhபிதமநா ந ph’த²kh³தி³th³’ேth
03280341 ஏவmh ஹெரௗ ப⁴க³வதி phரதிலph³த⁴பா⁴ேவா
03280342 ப⁴khthயா th³ரவth³th◌⁴’த³ய உthலக: phரேமாதா³th
03280343ஔthகNhTh²யபா³Shபகலயா iµஹுரrhth³யமாநsh
03280344 தchசாபி சிthதப³³ஶmh ஶநைகrhவிŋhkhேத
03280351iµkhதாரயmh யrh நிrhவிஷயmh விரkhதmh
03280352 நிrhவாணmh’chச²தி மந:ஸஹஸா யதா²rhசி:
03280353ஆthமாநமthர ேஷாऽvhயவதா⁴நேமகmh
03280354அnhவீேத phரதிநிvh’thத³ணphரவாஹ:

03280361 ேஸாऽphேயதயா சரமயா மநேஸா நிvh’ththயா
03280362 தshnhமmhnhயவத:ஸுக²:³க²பா³ேய
03280363 ேஹthவமphயஸதி கrhத :³க²ேயாrhயth
03280364shவாthமnhவித⁴thத உபலph³த⁴பராthமகாShட:²
03280371 ேத³ஹmh ச தmh ந சரம:shதி²தiµthதி²தmh வா
03280372th³ேதா⁴ விபயதி யேதாऽth◌⁴யக³மthshவபmh
03280373ைத³வா³ேபதமத²ைத³வவஶாத³ேபதmh
03280374 வாேஸா யதா² பkh’தmh மதி³ராமதா³nhத: ◌⁴
03280381 ேத³ேஹாऽபி ைத³வவஶக:³ க² கrhம யாவth
03280382shவாரmhப⁴கmh phரதிஸத ஏவ ஸாஸு:
03280383 தmh ஸphரபசமதி⁴ட⁴ஸமாதி⁴ேயாக:³
03280384shவாphநmh நrhந ப⁴ஜேத phரதி³th³த⁴வsh:

03280391 யதா² thராchச விthதாchச ph’த²ŋhமrhthய: phரதீயேத
03280392அphயாthமthேவநாபி⁴மதாth³ேத³ஹாேத:³ ஷshததா²
03280401 யேதா²lhiµகாth³விsh²ŋhகா³th³⁴மாth³வாபி shவஸmhப⁴வாth
03280402அphயாthமthேவநாபி⁴மதாth³யதா²kh³நி: ph’த²³lhiµகாth
03280411 ⁴ேதnhth³யாnhத:கரthphரதா⁴நாjhவஸmhjhஞிதாth
03280412ஆthமா ததா² ph’த²kh³th³ரShடா ப⁴க³வாnhph³ரமஸmhjhஞித:
03280421ஸrhவ⁴ேதஷு சாthமாநmh ஸrhவ⁴தாநி சாthமநி
03280422 ஈேதாநnhயபா⁴ேவந ⁴ேதShவிவ ததா³thமதாmh
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03280431shவேயாநிஷு யதா² jhேயாதிேரகmh நாநா phரதீயேத
03280432 ேயாநீநாmh ³ணைவஷmhயாthததா²thமா phரkh’ெதௗ shதி²த:
03280441 தshமாதி³மாmh shவாmh phரkh’திmh ைத³வீmh ஸத³ஸதா³thகாmh
03280442 ³rhவிபா⁴vhயாmh பராபா⁴vhய shவேபவதிShட²ேத

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேய

ஸாத⁴நாiνShடா²நmh
நாமாShடாவிmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 28 ॥

03290010 ேத³வஹூதிவாச
03290011லணmh மஹதா³தீ³நாmh phரkh’ேத: ஷshய ச
03290012shவபmh லயேதऽஷாmh ேயந தthபாரமாrhதி²கmh
03290021 யதா²ஸாŋhkh²ேயஷு கதி²தmh யnhலmh தthphரசேத
03290022 ப⁴khதிேயாக³shய ேம மாrhக³mh ph³ விshதரஶ: phரேபா⁴
03290031 விராேகா³ ேயந ேஷா ப⁴க³வnhஸrhவேதா ப⁴ேவth
03290032ஆசவ வேலாகshய விவிதா⁴ மம ஸmhsh’தீ:
03290041 காலshேயவரபshய பேரஷாmh ச பரshய ேத
03290042shவபmh ப³த rhவnhதி யth³ேத⁴ேதா:ஶலmh ஜநா:
03290051 ேலாகshய th²யாபி⁴மேதரசுஷசிரmh phரஸுphதshய தமshயநாரேய
03290052 ராnhதshய கrhமshவiνவிth³த⁴யா தி⁴யா thவமாவிரா: கில
ேயாக³பா⁴shகர:
03290060ைமthேரய உவாச
03290061இதி மாrhவச: லணmh phரதிநnhth³ய மஹாiµநி:
03290062ஆப³பா⁴ேஷ ேரShட² phதshதாmh கrhதி³த:
03290070ப⁴க³வாiνவாச
03290071 ப⁴khதிேயாேகா³ ப³ஹுவிேதா⁴ மாrhைக³rhபா⁴நி பா⁴vhயேத
03290072shவபா⁴வ³ணமாrhேக³ண mhஸாmh பா⁴ேவா விபி⁴th³யேத
03290081அபி⁴ஸnhதா⁴ய ேயா mhஸாmh த³mhப⁴mh மாthஸrhயேமவ வா
03290082ஸmhரmhபீ⁴ பி⁴nhநth³’kh³பா⁴வmh மயி rhயாthஸ தாமஸ:

03290091 விஷயாநபி⁴ஸnhதா⁴ய யஶ ஐவrhயேமவ வா
03290092அrhசாதா³வrhசேயth³ேயா மாmh ph’த²kh³பா⁴வ:ஸ ராஜஸ:

03290101 கrhமநிrhஹாரiµth³தி³ய பரshnhவா தத³rhபணmh
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03290102 யேஜth³யShடvhயதி வா ph’த²kh³பா⁴வ:ஸ ஸாththவிக:
03290111 மth³³ணதிமாthேரண மயி ஸrhவ³ஹாஶேய
03290112 மேநாக³திரவிchசி²nhநா யதா² க³ŋhகா³mhப⁴ேஸாऽmh³ெதௗ⁴
03290121லணmh ப⁴khதிேயாக³shய நிrh³ணshய தா³’தmh
03290122அைஹkhயvhயவதா யா ப⁴khதி: ேஷாthதேம
03290131ஸாேலாkhயஸாrhShஸாphய ஸாphையகthவமphத
03290132 தீ³யமாநmh ந kh³’ணnhதி விநா மthேஸவநmh ஜநா:
03290141ஸ ஏவ ப⁴khதிேயாகா³kh²ய ஆthயnhதிக உதா³’த:
03290142 ேயநாதிvhரjhய th³ணmh மth³பா⁴வாேயாபபth³யேத
03290151 நிேஷவிேதநாநிthேதந shவத⁴rhேமண மயஸா
03290152 khயாேயாேக³ந ஶshேதந நாதிmhshேரண நிthயஶ:

03290161 மth³தி⁴ShNhயத³rhஶநshபrhஶ ஜாshthயபி⁴வnhத³ைந:
03290162 ⁴ேதஷு மth³பா⁴வநயா ஸththேவநாஸŋhக³ேமந ச
03290171 மஹதாmh ப³ஹுமாேநந தீ³நாநாமiνகmhபயா
03290172ைமthrhயா ைசவாthமlhேயஷு யேமந நியேமந ச
03290181ஆth◌⁴யாthகாiνரவnhநாமஸŋhகீrhதநாchச ேம
03290182ஆrhஜேவநாrhயஸŋhேக³ந நிரஹŋhkhயயா ததா²
03290191 மth³த⁴rhமே ³ணேரைத: பஸmhஶுth³த⁴ ஆஶய:
03290192 ஷshயாஜஸாph◌⁴ேயதி தமாthர³ணmh  மாmh
03290201 யதா² வாதரேதா² kh◌⁴ராணமாvh’ŋhkhேத க³nhத⁴ ஆஶயாth
03290202 ஏவmh ேயாக³ரதmh ேசத ஆthமாநமவிகா யth
03290211அஹmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ⁴தாthமாவshதி²த:ஸதா³
03290212 தமவjhஞாய மாmh மrhthய:ேதऽrhசாவிட³mhப³நmh
03290221 ேயா மாmh ஸrhேவஷு ⁴ேதஷு ஸnhதமாthமாநவரmh
03290222thவாrhசாmh ப⁴ஜேத ெமௗTh◌⁴யாth³ப⁴shமnhேயவ ஜுேஹாதி ஸ:

03290231 th³விஷத: பரகாேய மாmh மாநிேநா பி⁴nhநத³rhஶிந:
03290232 ⁴ேதஷு ப³th³த⁴ைவரshய ந மந: ஶாnhதிmh’chச²தி
03290241அஹiµchசாவைசrhth³ரvhைய: khயேயாthபnhநயாநேக⁴
03290242ைநவ Shேயऽrhசிேதாऽrhசாயாmh ⁴தkh³ராமாவமாநிந:
03290251அrhசாதா³வrhசேயthதாவதீ³வரmh மாmh shவகrhமkh’th
03290252 யாவnhந ேவத³shவ’தி³ஸrhவ⁴ேதShவவshதி²தmh
03290261ஆthமநச பரshயாபி ய: கேராthயnhதேராத³ரmh
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03290262 தshய பி⁴nhநth³’ேஶா mh’thrhவித³ேத⁴ ப⁴யiµlhப³ணmh
03290271அத² மாmh ஸrhவ⁴ேதஷு ⁴தாthமாநmh kh’தாலயmh
03290272அrhஹேயth³தா³நமாநாph◌⁴யாmh ைமthrhயாபி⁴nhேநந சுஷா
03290281 வா: ேரShடா²யவாநாmh தத: phராணph◌⁴’த: ஶுேப⁴
03290282 தத:ஸசிthதா: phரவராshததேசnhth³யvh’thதய:
03290291 தthராபி shபrhஶேவதி³ph◌⁴ய: phரவரா ரஸேவதி³ந:
03290292 ேதph◌⁴ேயா க³nhத⁴வித:³ ேரShடா²shதத: ஶph³த³விேதா³ வரா:
03290301பேப⁴த³வித³shதthர ததேசாப⁴யேதாத³த:
03290302 ேதஷாmh ப³ஹுபதா:³ ேரShடா²சShபாத³shதேதா th³விபாth
03290311 தேதா வrhச சthவாரshேதஷாmh ph³ராமண உthதம:
03290312 ph³ராமேணShவபி ேவத³jhேஞா யrhத²jhேஞாऽph◌⁴யதி⁴கshதத:
03290321அrhத²jhஞாthஸmhஶயchேச²thதா தத: ேரயாnhshவகrhமkh’th
03290322iµkhதஸŋhக³shதேதா ⁴யாநேதா³kh³தா⁴ த⁴rhமமாthமந:
03290331 தshமாnhமyhயrhபிதாேஶஷ khயாrhதா²thமா நிரnhதர:
03290332 மyhயrhபிதாthமந: mhேஸா மயி ஸnhnhயshதகrhமண:

03290333 ந பயா பரmh ⁴தமகrh:ஸமத³rhஶநாth
03290341 மநைஸதாநி ⁴தாநி phரணேமth³ப³ஹுமாநயnh
03290342 ஈவேரா வகலயா phரவிShேடா ப⁴க³வாநிதி
03290351 ப⁴khதிேயாக³ச ேயாக³ச மயா மாநvhதீ³த:
03290352 யேயாேரகதேரணவ ஷ: ஷmh vhரேஜth
03290361 ஏதth³ப⁴க³வேதா பmh ph³ரமண: பரமாthமந:
03290362 பரmh phரதா⁴நmh ஷmh ைத³வmh கrhமவிேசShதmh
03290371பேப⁴தா³shபத³mh தி³vhயmh கால இthயபி⁴தீ⁴யேத
03290372 ⁴தாநாmh மஹதா³தீ³நாmh யேதா பி⁴nhநth³’ஶாmh ப⁴யmh
03290381 ேயாऽnhத: phரவிய ⁴தாநி ⁴ைதரththயகி²லாரய:
03290382ஸ விShNhவாkh²ேயாऽதி⁴யjhேஞாऽெஸௗ கால: கலயதாmh phர: ◌⁴
03290391 ந சாshய கசிth³த³யிேதா ந th³ேவShேயா ந ச பா³nhத⁴வ:

03290392ஆவிஶthயphரமthேதாऽெஸௗ phரமthதmh ஜநமnhதkh’th
03290401 யth³ப⁴யாth³வாதி வாேதாऽயmh ஸூrhயshதபதி யth³ப⁴யாth
03290402 யth³ப⁴யாth³வrhஷேத ேத³ேவா ப⁴க³ே பா⁴தி யth³ப⁴யாth
03290411 யth³வநshபதேயா பீ⁴தா லதாெசௗஷதி⁴பி:◌⁴ ஸஹ
03290412shேவ shேவ காேலऽபி⁴kh³’ணnhதி Shபாணி ச ப²லாநி ச
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03290421shரவnhதி ஸேதா பீ⁴தா ேநாthஸrhபthத³தி⁴rhயத:
03290422அkh³நிnhேத⁴ ஸகி³பி⁴rh⁴rhந மjhஜதி யth³ப⁴யாth
03290431 நேபா⁴ த³தா³தி வஸதாmh பத³mh யnhநியமாத³த:³
03290432 ேலாகmh shவேத³ஹmh தiνேத மஹாnhஸphதபி⁴ராvh’தmh
03290441³பி⁴மாநிேநா ேத³வா:ஸrhகா³தி³Shவshய யth³ப⁴யாth
03290442 வrhதnhேதऽiνக³mh ேயஷாmh வஶ ஏதchசராசரmh
03290451 ேஸாऽநnhேதாऽnhதகர: காேலாऽநாதி³ராதி³kh’த³vhயய:
03290452 ஜநmh ஜேநந ஜநயnhமாரயnhmh’thநாnhதகmh

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

ஏேகாநthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 29 ॥

03300010 கபில உவாச
03300011 தshையதshய ஜேநா நmh நாயmh ேவேதா³விkhரமmh
03300012 காlhயமாேநாऽபி ப³ேநா வாேயாவ க⁴நாவ:

03300021 யmh யமrhத²iµபாத³thேத :³ேக²ந ஸுக²ேஹதேவ
03300022 தmh தmh ⁴ேநாதி ப⁴க³வாnhமாேசா²சதி யthkh’ேத
03300031 யத³th◌⁴வshய ேத³ஹshய ஸாiνப³nhத⁴shய ³rhமதி:
03300032 th◌⁴வாணி மnhயேத ேமாஹாth³kh³’ஹேthரவஸூநி ச
03300041 ஜnhrhைவ ப⁴வ ஏதshnhயாmh யாmh ேயாநிமiνvhரேஜth
03300042 தshயாmh தshயாmh ஸ லப⁴ேத நிrhvh’திmh ந விரjhயேத
03300051 நரகshேதா²ऽபி ேத³ஹmh ைவ ந மாmhshthயkhchச²தி
03300052 நாரkhயாmh நிrhvh’ெதௗ ஸthயாmh ேத³வமாயாவிேமாத:
03300061ஆthமஜாயாஸுதாகா³ர பஶுth³ரவிணப³nh⁴ஷு
03300062 நிட⁴ல’த³ய ஆthமாநmh ப³ஹு மnhயேத
03300071ஸnhத³யமாநஸrhவாŋhக³ ஏஷாiµth³வஹநாதி⁴நா
03300072 கேராthயவிரதmh ேடா⁴ ³தாநி ³ராஶய:
03300081ஆphதாthேமnhth³ய:shthமஸதீநாmh ச மாயயா
03300082 ரேஹா ரசிதயாலாைப: ஶிஶூநாmh கலபா⁴mh
03300091 kh³’ேஹஷு டத⁴rhேமஷு :³க²தnhthேரShவதnhth³த:
03300092rhவnh:³க²phரதீகாரmh ஸுக²வnhமnhயேத kh³’
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03300101அrhைத²ராபாதி³ைதrh³rhvhயா mhஸேயதshததச தாnh
03300102 Shதி ேயஷாmh ேபாேஷண ேஶஷ⁴kh³யாthயத: ◌⁴ shவயmh
03300111 வாrhதாயாmh phயமாநாயாமாரph³தா⁴யாmh ந: ந:
03300112 ேலாபா⁴பி⁴⁴ேதா நி:ஸththவ: பராrhேத²ேத shph’ஹாmh
03300121mhப³ப⁴ரகlhேபா மnhத³பா⁴kh³ேயா vh’ேதா²th³யம:
03300122 யா விந: kh’பே th◌⁴யாயch²வதி ட⁴தீ: ◌⁴
03300131 ஏவmh shவப⁴ரகlhபmh தthகலthராத³யshததா²
03300132 நாth³யnhேத யதா² rhவmh கீநாஶா இவ ேகா³ஜரmh
03300141 தthராphயஜாதநிrhேவேதா³ ph◌⁴யமாண:shவயmhph◌⁴’ைத:
03300142 ஜரேயாபாthதைவphேயா மரபி⁴iµேகா² kh³’ேஹ
03300151ஆshேதऽவமthேயாபnhயshதmh kh³’ஹபால இவாஹரnh
03300152ஆமயாvhயphரதீ³phதாkh³நிரlhபாஹாேராऽlhபேசShத:
03300161 வாேநாthkhரமேதாthதார: கப²ஸmhth³த⁴நா³க:
03300162 காஸவாஸkh’தாயாஸ: கNhேட²⁴ர⁴ராயேத
03300171 ஶயாந: பேஶாசth³பி:◌⁴ பவீத:shவப³nh⁴பி: ◌⁴
03300172 வாchயமாேநாऽபி ந ph³ேத காலபாஶவஶmh க³த:
03300181 ஏவmh mhப³ப⁴ரேண vhயாph’தாthமாேதnhth³ய:
03300182 mhயேத த³தாmh shவாநாiµேவத³நயாshததீ: ◌⁴
03300191 யம³ெதௗ ததா³ phராphெதௗ பீ⁴ெமௗ ஸரப⁴ேஸெணௗ
03300192ஸ th³’ShThவா thரshத’த³ய: ஶkh’nhthரmh விiµசதி
03300201 யாதநாேத³ஹ ஆvh’thய பாைஶrhப³th³th◌⁴வா க³ேல ப³லாth
03300202 நயேதா தீ³rhக⁴மth◌⁴வாநmh த³NhTh³யmh ராஜப⁴டா யதா²
03300211 தேயாrhநிrhபி⁴nhந’த³யshதrhஜைநrhஜாதேவப:²

03300212 பதி² வபி⁴rhப⁴யமாண ஆrhேதாऽக⁴mh shவமiνshமரnh
03300221ுthth’Thபேதாऽrhகத³வாநலாநில:ஸnhதphயமாந: பதி² தphதவாேக
03300222 kh’chch²ேரண ph’Shேட² கஶயா ச தா³தசலthயஶkhேதாऽபி
நிராரேமாத³ேக
03300231 தthர தthர பதnhch²ராnhேதா rhchசி²த: நthதி²த:
03300232 பதா² பாபீயஸா நீதshதரஸா யமஸாத³நmh
03300241 ேயாஜநாநாmh ஸஹshராணி நவதிmh நவ சாth◌⁴வந:
03300242 thபி⁴rhiµஹூrhைதrhth³வாph◌⁴யாmh வா நீத: phராphேநாதி யாதநா:
03300251ஆதீ³பநmh shவகா³thராmh ேவShடயிthேவாlhiµகாதி³பி: ◌⁴
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03300252ஆthமமாmhஸாத³நmh khவாபி shவkh’thதmh பரேதாऽபி வா
03300261 வதசாnhthராph◌⁴th³தா⁴ர: வkh³’th◌⁴ைரrhயமஸாத³ேந
03300262ஸrhபvh’சிகத³mhஶாth³ையrhத³ஶth³பி⁴சாthமைவஶஸmh
03300271 kh’nhதநmh சாவயவேஶா க³ஜாதி³ph◌⁴ேயா பி⁴தா³பநmh
03300272 பாதநmh கி³ஶ ◌்’ŋhேக³ph◌⁴ேயா ேராத⁴நmh சாmh³க³rhதேயா:
03300281 யாshதாshராnhத⁴தாshரா ெரௗரவாth³யாச யாதநா:
03300282 ⁴ŋhkhேத நேரா வா நா வா த:²ஸŋhேக³ந நிrhதா:
03300291அthைரவ நரக:shவrhக³இதி மாத: phரசேத
03300292 யா யாதநா ைவ நாரkhயshதா இஹாphபலதா:
03300301 ஏவmh mhப³mh பி³ph◌⁴ராண உத³ரmhப⁴ர ஏவ வா
03300302 விsh’jhேயேஹாப⁴யmh phேரthய ⁴ŋhkhேத தthப²லth³’ஶmh
03300311 ஏக: phரபth³யேத th◌⁴வாnhதmh thேவத³mh shவகேலவரmh
03300312ஶேலதரபாேத²ேயா ⁴தth³ேராேஹண யth³ph◌⁴’தmh
03300321ைத³ேவநாஸாதி³தmh தshய ஶமலmh நிரேய மாnh
03300322 ⁴ŋhkhேத mhப³ேபாஷshய ’தவிthத இவார:
03300331 ேகவேலந யத⁴rhேமண mhப³ப⁴ரேthஸுக:
03300332 யாதி ேவாऽnhத⁴தாshரmh சரமmh தமஸ: பத³mh
03300341அத⁴shதாnhநரேலாகshய யாவதீrhயாதநாத³ய:
03300342 khரமஶ:ஸமiνkhரmhய நரthராvhரேஜch²சி:

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

கrhமவிபாேகாநாம thmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 30 ॥

03300010ப⁴க³வாiνவாச
03310011 கrhம ைத³வேநthேரண ஜnhrhேத³ேஹாபபthதேய
03310012shthயா: phரவிShட உத³ரmh mhேஸா ேரத:கரய:
03310021 கலலmh thேவகராthேரண பசராthேரண ³th³³த³mh
03310022 த³ஶாேஹந  கrhகnh: ◌⁴ ேபயNhட³mh வா தத: பரmh
03310031 மாேஸந  ஶிேரா th³வாph◌⁴யாmh பா³வŋhkh◌⁴rhயாth³யŋhக³விkh³ரஹ:

03310032 நக²ேலாமாshதி²சrhமாணி ŋhக³chசி²th³ேராth³ப⁴வshthபி: ◌⁴
03310041 சrhபி⁴rhதா⁴தவ:ஸphத பசபி: ◌⁴ ுthth’³th³ப⁴வ:
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03310042ஷTh³பி⁴rhஜரா வீத:ௌ ph◌⁴ராmhயதி த³ேண
03310051 மாrhஜkh³தா⁴nhநபாநாth³ையேரத⁴th³தா⁴ரஸmhமேத
03310052 ேஶேத விNhthரேயாrhக³rhேத ஸ ஜnhrhஜnhஸmhப⁴ேவ
03310061 kh’பி: ◌⁴ தஸrhவாŋhக:³ ெஸௗமாrhயாthphரதிணmh
03310062rhchசா²மாphேநாthkhேலஶshதthரthைய:ுதி⁴ைதrhiµஹு:
03310071 கதீேShணலவண ாmhலாதி³பி⁴lhப³ண:

03310072 மாth’⁴khைதபshph’Shட:ஸrhவாŋhேகா³thதி²தேவத³ந:
03310081 உlhேப³ந ஸmhvh’தshதshnhநnhthைரச ப³ராvh’த:
03310082ஆshேத kh’thவா ஶிர:ௌ ⁴kh³நph’Shட²ஶிேராத⁴ர:
03310091அகlhப:shவாŋhக³ேசShடாயாmh ஶnhத இவ பஜேர
03310092 தthர லph³த⁴shmh’திrhைத³வாthகrhம ஜnhமஶேதாth³ப⁴வmh
03310093shமரnhதீ³rhக⁴மiνchch²வாஸmh ஶrhம கிmh நாம விnhத³ேத
03310101ஆரph◌⁴ய ஸphதமாnhமாஸாlhலph³த⁴ேபா³ேதா⁴ऽபி ேவபித:
03310102ைநகthராshேத ஸூதிவாைதrhவிShடா²⁴வ ேஸாத³ர:
03310111 நாத²மாந ’rhபீ⁴த:ஸphதவth◌⁴: kh’தாஜ:

03310112shவீத தmh விkhலவயா வாசா ேயேநாத³ேரऽrhபித:
03310120 ஜnhவாச
03310121 தshேயாபஸnhநமவிmh ஜக³தி³chச²யாthத
03310122 நாநாதேநாrh⁴வி சலchசரரவிnhத³mh
03310123 ேஸாऽஹmh vhரஜா ஶரணmh யேதாப⁴யmh ேம
03310124 ேயேநth³’ஶீ க³திரத³rhயஸேதாऽiνபா
03310131 யshthவthர ப³th³த⁴ இவ கrhமபி⁴ராvh’தாthமா
03310132 ⁴ேதnhth³யாஶயமயீமவலmhph³ய மாயாmh
03310133ஆshேத விஶுth³த⁴மவிகாரமக²Nhட³ேபா³த⁴mh
03310134ஆதphயமாந’த³ேயऽவதmh நமா
03310141 ய: பச⁴தரசிேத ரத: ஶேர
03310142 chச²nhேநாऽயேத²nhth³ய³rhத²சிதா³thமேகாऽஹmh
03310143 ேதநாவிNhட²மமாநmh’mh தேமநmh
03310144 வnhேத³ பரmh phரkh’திஷேயா: மாmhஸmh
03310151 யnhமாயேயா³ணகrhமநிப³nhத⁴ேநऽshnh
03310152ஸாmhஸாேக பதி² சரmhshதத³பி⁴ரேமண
03310153 நShடshmh’தி: நரயmh phரvh’ணீத ேலாகmh
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03310154 khthயா கயா மஹத³iνkh³ரஹமnhதேரண
03310161 jhஞாநmh யேத³தத³த³தா⁴thகதம:ஸ ேத³வsh
03310162 thைரகாகmh shதி²ரசேரShவiνவrhதிதாmhஶ:

03310163 தmh வகrhமபத³வீமiνவrhதமாநாsh
03310164 தாபthரேயாபஶமநாய வயmh ப⁴ேஜம
03310171 ேத³யnhயேத³ஹவிவேர ஜட²ராkh³நிநாsh’kh³
03310172 விNhthரபபதிேதா ph◌⁴’ஶதphதேத³ஹ:

03310173இchச²nhநிேதா விவmh க³ணயnhshவமாஸாnh
03310174 நிrhவாshயேத kh’பணதீ⁴rhப⁴க³வnhகதா³ iν
03310181 ேயேநth³’ஶீmh க³திமெஸௗ த³ஶமாshய ஈஶ
03310182ஸŋhkh³ராத: த³ேயந ப⁴வாth³’ேஶந
03310183shேவைநவ Shய kh’ேதந ஸ தீ³நநாத:²
03310184 ேகா நாம தthphரதி விநாஜமshய rhயாth
03310191 பயthயயmh தி⁴ஷணயா நiν ஸphதவth◌⁴:
03310192 ஶாரேக த³மஶrhயபர:shவேத³ேஹ
03310193 யthsh’Shடயாஸmh தமஹmh ஷmh ராணmh
03310194 பேய ப³rh’தி³ ச ைசthயவ phரதீதmh
03310201 ேஸாऽஹmh வஸnhநபி விேபா⁴ ப³ஹு:³க²வாஸmh
03310202 க³rhபா⁴nhந நிrhக³ேஷ ப³ரnhத⁴ேப
03310203 யthேராபயாதiµபஸrhபதி ேத³வமாயா
03310204th²யா மதிrhயத³iν ஸmhsh’திசkhரேமதth
03310211 தshமாத³ஹmh விக³தவிkhலவ உth³த⁴Shய
03310212ஆthமாநமாஶு தமஸ:ஸு’தா³thமைநவ
03310213 ⁴ேயா யதா² vhயஸநேமதத³ேநகரnhth◌⁴ரmh
03310214 மா ேம ப⁴விShய³பஸாதி³தவிShiΝபாத:³

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

வக³திrhநாைமகthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 31 ॥

03320220 கபில உவாச
03320221 ஏவmh kh’தமதிrhக³rhேப⁴ த³ஶமாshய:shவnhnh’:
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03320222ஸth³ய:பthயவாசீநmh phரஸூthைய ஸூதிமாத:
03320231 ேதநாவsh’Shட:ஸஹஸா kh’thவாவார ஆர:
03320232 விநிShkhராமதி kh’chch²ேரண நிchch²வாேஸா ஹதshmh’தி:
03320241 பதிேதா ⁴vhயsh’ŋhர: விShடா²⁴வ ேசShடேத
03320242 ேராயதி க³ேத jhஞாேந விபதாmh க³திmh க³த:
03320251 பரchச²nhத³mh ந வி³ஷா Shயமாே ஜேநந ஸ:

03320252அநபி⁴phேரதமாபnhந: phரthயாkh²யாமநீவர:
03320261 ஶாயிேதாऽஶுசிபrhயŋhேக ஜnh:shேவத³ஜ³ேத
03320262 ேநஶ: கNh³யேநऽŋhகா³நாமாஸேநாthதா²நேசShடேந
03320271 த³nhthயாமthவசmh த³mhஶா மஶகா மthத³ய:
03320272 த³nhதmh விக³தjhஞாநmh kh’மய: kh’கmh யதா²
03320281இthேயவmh ைஶஶவmh ⁴khthவா :³க²mh ெபௗக³Nhட³ேமவ ச
03320282அலph³தா⁴பீ⁴phேதாऽjhஞாநாதி³th³த⁴மnh: ஶுசாrhபித:
03320291ஸஹ ேத³ேஹந மாேநந வrhத⁴மாேநந மnhநா
03320292 கேராதி விkh³ரஹmh கா காShவnhதாய சாthமந:
03320301 ⁴ைத: பசபி⁴ராரph³ேத⁴ ேத³ேஹ ேத³ய³ேதா⁴ऽஸkh’th
03320302அஹmh மேமthயஸth³kh³ராஹ: கேராதி மதிrhமதிmh
03320311 தத³rhத²mh ேத கrhம யth³ப³th³ேதா⁴ யாதி ஸmhsh’திmh
03320312 ேயாऽiνயாதி த³த³thkhேலஶமவிth³யாகrhமப³nhத⁴ந:
03320321 யth³யஸth³பி: ◌⁴ பதி² ந: ஶிேநாத³ரkh’ேதாth³யைம:
03320322ஆshதி²ேதா ரமேத ஜnhshதேமா விஶதி rhவவth
03320331ஸthயmh ெஶௗசmh த³யா ெமௗநmh ³th³தி: ◌⁴ rhrhயஶ:மா
03320332 ஶேமா த³ேமா ப⁴க³ேசதி யthஸŋhகா³th³யாதி ஸŋhயmh
03320341 ேதShவஶாnhேதஷு ேட⁴ஷு க²Nh³தாthமshவஸா⁴ஷு
03320342ஸŋhக³mh ந rhயாchேசா²chேயஷு ேயாthkhடா³mh’ேக³ஷு ச
03320351 ந ததா²shய ப⁴ேவnhேமாேஹா ப³nhத⁴சாnhயphரஸŋhக³த:
03320352 ேயாthஸŋhகா³th³யதா² mhேஸா யதா² தthஸŋhகி³ஸŋhக³த:
03320361 phரஜாபதி:shவாmh ³தரmh th³’ShThவா தth³பத⁴rhத:
03320362 ேராth³⁴தாmh ேஸாऽnhவதா⁴வth³’பீ ஹதthரப:
03320371 தthsh’Shடsh’Shடsh’Shேடஷு ேகா nhவக²Nh³ததீ: ◌⁴ மாnh
03320372 ’mh நாராயணmh’ேத ேயாnhமyhேயஹ மாயயா
03320381 ப³லmh ேம பய மாயாயா:shthமyhயா ஜயிேநா தி³ஶாmh
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03320382 யா கேராதி பதா³khராnhதாnhph◌⁴விjh’mhேப⁴ண ேகவலmh
03320391ஸŋhக³mh ந rhயாthphரமதா³ஸு ஜா ேயாக³shய பாரmh பரமாு:
03320392 மthேஸவயா phரதிலph³தா⁴thமலாேபா⁴ வத³nhதி யா நிரயth³வாரமshய
03320401 ேயாபயாதி ஶைநrhமாயா ேயாth³ேத³வவிநிrhதா
03320402 தாேதாthமேநா mh’thmh th’ண:பவாvh’தmh
03320411 யாmh மnhயேத பதிmh ேமாஹாnhமnhமாயாmh’ஷபா⁴யதீmh
03320412shththவmh shthஸŋhக³த: phராphேதா விthதாபthயkh³’ஹphரத³mh
03320421 தாமாthமேநா விஜாநீயாthபthயபthயkh³’ஹாthமகmh
03320422ைத³ேவாபஸாதி³தmh mh’thmh mh’க³ேயாrhகா³யநmh யதா²
03320431 ேத³ேஹந வ⁴ேதந ேலாகாlhேலாகமiνvhரஜnh
03320432 ⁴ஜாந ஏவ கrhமாணி கேராthயவிரதmh மாnh
03320441 ேவா யshயாiνேகா³ ேத³ேஹா ⁴ேதnhth³யமேநாமய:
03320442 தnhநிேராேதா⁴ऽshய மரணமாவிrhபா⁴வsh ஸmhப⁴வ:

03320451 th³ரvhேயாபலph³தி⁴shதா²நshய th³ரvhேயாேயாkh³யதா யதா³
03320452 தthபசthவமஹmhமாநா³thபthதிrhth³ரvhயத³rhஶநmh
03320461 யதா²ேrhth³ரvhயாவயவ த³rhஶநாேயாkh³யதா யதா³
03320462 தைத³வ சுேஷா th³ரShrhth³ரShTh’thவாேயாkh³யதாநேயா:
03320471 தshமாnhந காrhய:ஸnhthராேஸா ந காrhபNhயmh ந ஸmhph◌⁴ரம:
03320472 ³th³th◌⁴வா வக³திmh தீ⁴ேரா iµkhதஸŋhக³சேரதி³ஹ
03320481ஸmhயkh³த³rhஶநயா ³th³th◌⁴யா ேயாக³ைவராkh³யkhதயா
03320482 மாயாவிரசிேத ேலாேக சேரnhnhயshய கேலவரmh
03320010 கபில உவாச
03320011அத² ேயா kh³’ஹேமதீ⁴யாnhத⁴rhமாேநவாவஸnhkh³’ேஹ
03320012 காமமrhத²mh ச த⁴rhமாnhshவாnhேதா³kh³தி⁴ ⁴ய: பிபrhதி தாnh
03320021ஸ சாபி ப⁴க³வth³த⁴rhமாthகாமட: ◌⁴ பராŋhiµக:²
03320022 யஜேத khரபி⁴rhேத³வாnhபிthmhச ரth³த⁴யாnhவித:
03320031 தchch²ரth³த⁴யாkhராnhதமதி: பிth’ேத³வvhரத: மாnh
03320032 க³thவா சாnhth³ரமஸmh ேலாகmh ேஸாமபா: நேரShயதி
03320041 யதா³ சாnhth³ரஶyhயாயாmh ேஶேதऽநnhதாஸேநா ஹ:
03320042 ததா³ ேலாகா லயmh யாnhதி த ஏேத kh³’ஹேமதி⁴நாmh
03320051 ேய shவத⁴rhமாnhந ³யnhதி தீ⁴ரா: காமாrhத²ேஹதேவ
03320052 நி:ஸŋhகா³ nhயshதகrhமாண: phரஶாnhதா: ஶுth³த⁴ேசதஸ:
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03320061 நிvh’thதித⁴rhமநிரதா நிrhமமா நிரஹŋhkh’தா:
03320062shவத⁴rhமாphேதந ஸththேவந பஶுth³ேத⁴ந ேசதஸா
03320071ஸூrhயth³வாேரண ேத யாnhதி ஷmh விவேதாiµக²mh
03320072 பராவேரஶmh phரkh’திமshேயாthபththயnhதபா⁴வநmh
03320081 th³விபராrhதா⁴வஸாேந ய: phரலேயா ph³ரமணsh ேத
03320082 தாவத³th◌⁴யாஸேத ேலாகmh பரshய பரசிnhதகா:
03320091மாmhேபா⁴ऽநலாநிலவியnhமைநnhth³யாrhத²
03320092 ⁴தாதி³பி: ◌⁴ பvh’தmh phரதிஸrhஷு:
03320093அvhயாkh’தmh விஶதி யrh ³ணthரயாthமாகாலmh
03320094 பராkh²யமiν⁴ய பர:shவயmh: ◌⁴
03320101 ஏவmh பேரthய ப⁴க³வnhதமiνphரவிShடாேய
03320102 ேயாகி³ேநா தமnhமநேஸா விராகா:³
03320103 ேதைநவ ஸாகமmh’தmh ஷmh ராணmh
03320104 ph³ரம phரதா⁴நiµபயாnhthயக³தாபி⁴மாநா:
03320111அத² தmh ஸrhவ⁴தாநாmh ’thபth³ேமஷு kh’தாலயmh
03320112 தாiνபா⁴வmh ஶரணmh vhரஜ பா⁴ேவந பா⁴நி
03320121ஆth³ய:shதி²ரசராmh ேயா ேவத³க³rhப:◌⁴ ஸஹrhபி:◌⁴
03320122 ேயாேக³வைர:மாராth³ைய:th³ைத⁴rhேயாக³phரவrhதைக:
03320131 ேப⁴த³th³’ShThயாபி⁴மாேநந நி:ஸŋhேக³நாபி கrhம
03320132 கrhth’thவாthஸ³ணmh ph³ரம ஷmh ஷrhஷப⁴mh
03320141ஸ ஸmhsh’thய ந: காேல காேலேநவரrhதிநா
03320142 ஜாேத ³ணvhயதிகேர யதா²rhவmh phரஜாயேத
03320151 ஐவrhயmh பாரேமShTh²யmh ச ேதऽபி த⁴rhமவிநிrhதmh
03320152 நிேஷvhய நராயாnhதி ³ணvhயதிகேர ஸதி
03320161 ேய thவிஹாஸkhதமநஸ: கrhமஸு ரth³த⁴யாnhவிதா:
03320162rhவnhthயphரதிth³தா⁴நி நிthயாnhயபி ச kh’thshநஶ:

03320171 ரஜஸா Nhட²மநஸ: காமாthமாேநாऽேதnhth³யா:
03320172 பிthnhயஜnhthயiνதி³நmh kh³’ேஹShவபி⁴ரதாஶயா:
03320181 thைரவrhகி³காshேத ஷா விiµகா²ஹேமத⁴ஸ:

03320182 கதா²யாmh கத²நீேயா விkhரமshய ம⁴th³விஷ:

03320191நmh ைத³ேவந விஹதா ேய சாchதகதா²ஸுதா⁴mh
03320192thவா ஶ ◌்’Nhவnhthயஸth³கா³தா:² ஷவ விTh³⁴ஜ:
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03320201 த³ேணந பதா²rhயmhண: பிth’ேலாகmh vhரஜnhதி ேத
03320202 phரஜாமiν phரஜாயnhேத மஶாநாnhதkhயாkh’த:
03320211 ததshேத ணஸுkh’தா: நrhேலாகமmh ஸதி
03320211 பதnhதி விவஶா ேத³ைவ:ஸth³ேயா விph◌⁴ரmhஶிேதாத³யா:
03320221 தshமாththவmh ஸrhவபா⁴ேவந ப⁴ஜshவ பரேமSh²நmh
03320222 தth³³ரயயா ப⁴khthயா ப⁴ஜநீயபதா³mh³ஜmh
03320231 வாஸுேத³ேவ ப⁴க³வதி ப⁴khதிேயாக:³ phரேயாத:
03320232 ஜநயthயாஶு ைவராkh³யmh jhஞாநmh யth³ph³ரமத³rhஶநmh
03320241 யதா³shய சிthதமrhேத²ஷு ஸேமShவிnhth³யvh’thதிபி: ◌⁴
03320242 ந விkh³’தி ைவஷmhயmh phயமphயthத
03320251ஸ தைத³வாthமநாthமாநmh நி:ஸŋhக³mh ஸமத³rhஶநmh
03320252 ேஹேயாபாேத³யரதமாட⁴mh பத³ேத
03320261 jhஞாநமாthரmh பரmh ph³ரம பரமாthேமவர: மாnh
03320262 th³’யாதி³பி:◌⁴ ph’த²kh³பா⁴ைவrhப⁴க³வாேநக ஈயேத
03320271 ஏதாவாேநவ ேயாேக³ந ஸமkh³ேரேணஹ ேயாகி³ந:
03320272 jhயேதऽபி⁴மேதா யrhேதா² யத³ஸŋhக³sh kh’thshநஶ:

03320281 jhஞாநேமகmh பராசீைநnhth³ையrhph³ரம நிrh³ணmh
03320282அவபா⁴thயrhத²ேபண ph◌⁴ராnhthயா ஶph³தா³தி³த⁴rh
03320291 யதா² மஹாநஹmhபshthvh’thபசவித: ◌⁴ shவராTh
03320292 ஏகாத³ஶவித⁴shதshய வரNhட³mh ஜக³th³யத:
03320301 ஏதth³ைவ ரth³த⁴யா ப⁴khthயா ேயாகா³ph◌⁴யாேஸந நிthயஶ:

03320302ஸமாதாthமா நி:ஸŋhேகா³ விரkhthயா பபயதி
03320311இthேயதthகதி²தmh ³rhவி jhஞாநmh தth³ph³ரமத³rhஶநmh
03320312 ேயநாiν³th³th◌⁴யேத தththவmh phரkh’ேத: ஷshய ச
03320321 jhஞாநேயாக³ச மnhநிShேடா²ைநrh³Nhேயா ப⁴khதிலண:

03320322 th³வேயாரphேயக ஏவாrhேதா² ப⁴க³வchச²ph³த³லண:

03320331 யேத²nhth³ைய: ph’த²kh³th³வாைரரrhேதா² ப³ஹு³ரய:
03320332 ஏேகா நாேநயேத தth³வth³ப⁴க³வாnhஶாshthரவrhthமபி: ◌⁴
03320341 khயயா khரபி⁴rhதா³ைநshதப:shவாth◌⁴யாயமrhஶைந:
03320342ஆthேமnhth³யஜேயநாபி ஸnhnhயாேஸந ச கrhமmh
03320351 ேயாேக³ந விவிதா⁴ŋhேக³ந ப⁴khதிேயாேக³ந ைசவ 
03320352 த⁴rhேமேப⁴யசிேநந ய: phரvh’thதிநிvh’thதிமாnh
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03320361ஆthமதththவாவேபா³ேத⁴ந ைவராkh³ேயண th³’ேட⁴ந ச
03320362 ஈயேத ப⁴க³வாேநபி:◌⁴ ஸ³ே நிrh³ண:shவth³’kh
03320371 phராேவாசmh ப⁴khதிேயாக³shய shவபmh ேத சrhவித⁴mh
03320372 காலshய சாvhயkhதக³ேதrhேயாऽnhதrhதா⁴வதி ஜnhஷு
03320381 வshய ஸmhsh’தீrhப³வீரவிth³யாகrhமநிrhதா:
03320382 யாshவŋhக³ phரவிஶnhநாthமா ந ேவத³ க³திமாthமந:
03320391ைநதthக²லாேயாபதி³ேஶnhநாவிநீதாய கrhசிth
03320392 ந shதph³தா⁴ய ந பி⁴nhநாய ைநவ த⁴rhமth◌⁴வஜாய ச
03320401 ந ேலாபாேயாபதி³ேஶnhந kh³’ஹாட⁴ேசதேஸ
03320402 நாப⁴khதாய ச ேம ஜா ந மth³ப⁴khதth³விஷாமபி
03320411 ரth³த³தா⁴நாய ப⁴khதாய விநீதாயாநஸூயேவ
03320412 ⁴ேதஷு kh’தைமthராய ஶுஷாபி⁴ரதாய ச
03320421 ப³rhஜாதவிராகா³ய ஶாnhதசிthதாய தீ³யதாmh
03320422 நிrhமthஸராய ஶுசேய யshயாஹmh phேரயஸாmh phய:
03320431 ய இத³mh ஶ ◌்’iΝயாத³mhப³ ரth³த⁴யா ஷ:ஸkh’th
03320432 ேயா வாபி⁴த⁴thேத மchசிthத:ஸ ேயதி பத³வீmh ச ேம

இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேய

th³வாthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 32 ॥

03330010ைமthேரய உவாச
03330011 ஏவmh நிஶmhய கபிலshய வேசா ஜநிthஸா கrhத³மshய த³யிதா கில
ேத³வஹூதி:
03330012விshரshதேமாஹபடலா தமபி⁴phரணmhயShடாவ தththவவிஷயாŋhகிதth³தி⁴⁴mh
03330020 ேத³வஹூதிவாச
03330021அதா²phயேஜாऽnhத:ஸேல ஶயாநmh ⁴ேதnhth³யாrhதா²thமமயmh வshேத
03330022³ணphரவாஹmh ஸத³ேஶஷபீ³ஜmh த³th◌⁴ெயௗ shவயmh யjhஜட²ராph³ஜஜாத:
03330031ஸ ஏவ விவshய ப⁴வாnhவித⁴thேத ³ணphரவாேஹண விப⁴khதவீrhய:
03330032ஸrhகா³th³யநீேஹாऽவிததா²பி⁴ஸnhதி⁴ராthேமவேராऽதrhkhயஸஹshரஶkhதி:
03330041ஸ thவmh ph◌⁴’ேதா ேம ஜட²ேரண நாத² கத²mh iν யshேயாத³ர ஏததா³th
03330042 விவmh கா³nhேத வடபthர ஏக: ேஶேத shம மாயாஶிஶுரŋhkh◌⁴பாந:
03330051thவmh ேத³ஹதnhthர: phரஶமாய பாphமநாmh நிேத³ஶபா⁴ஜாmh ச விேபா⁴ வி⁴தேய
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03330052 யதா²வதாராshதவ ஸூகராத³யshததா²யமphயாthமபேதா²பலph³த⁴ேய
03330061 யnhநாமேத⁴யரவiνகீrhதநாth³யthphரவth³யthshமரத³பி khவசிth
03330062வாேதா³ऽபி ஸth³ய:ஸவநாய கlhபேத த: நshேத ப⁴க³வnhiν த³rhஶநாth
03330071அேஹா ப³த வபேசாऽேதா க³யாnhயjhவாkh³ேர வrhதேத நாம ph◌⁴யmh
03330072 ேதshதபshேத ஜுஹு:ஸshiνராrhயா ph³ரமாrhநாம kh³’ணnhதி ேய
ேத
03330081 தmh thவாமஹmh ph³ரம பரmh மாmhஸmh phரthயkhshேராதshயாthமநி
ஸmhவிபா⁴vhயmh
03330082 shவேதஜஸா th◌⁴வshத³ணphரவாஹmh வnhேத³ விShiΝmh கபிலmh
ேவத³க³rhப⁴mh
03330090ைமthேரய உவாச
03330091 ஈ³ேதா ப⁴க³வாேநவmh கபிலாkh²ய: பர: மாnh
03330092 வாசாவிkhலவேயthயாஹ மாதரmh மாth’வthஸல:

03330100 கபில உவாச
03330101 மாrhேக³ேநந மாதshேத ஸுேஸvhேயேநாதி³ேதந ேம
03330102ஆshதி²ேதந பராmh காShடா²மசிராத³வேராthshய
03330111 ரth³த⁴thshைவதnhமதmh மயmh ஜுShடmh யth³ph³ரமவாதி³பி: ◌⁴
03330112 ேயந மாமப⁴யmh யாயா mh’thmh’chச²nhthயதth³வித:³
03330120ைமthேரய உவாச
03330121இதி phரத³rhய ப⁴க³வாnhஸதீmh தாமாthமேநா க³திmh
03330122shவமாthரா ph³ரமவாதி³nhயா கபிேலாऽiνமேதா யெயௗ
03330131ஸா சாபி தநேயாkhேதந ேயாகா³ேத³ேஶந ேயாக³kh
03330132 தshnhநாரம ஆபீேட³ஸரshவthயா:ஸமாதா
03330141அபீ⁴வகா³ஹகபிஶாnhஜலாnhலாலகாnh
03330142ஆthமாநmh ேசாkh³ரதபஸா பி³ph◌⁴ரதீ சீணmh kh’ஶmh
03330151 phரஜாபேத: கrhத³மshய தேபாேயாக³விjh’mhபி⁴தmh
03330152shவகா³rhஹshth²யமெநௗபmhயmh phராrhth²யmh ைவமாநிைகரபி
03330161 பய:ேப²நநிபா: ◌⁴ ஶyhயா தா³nhதா khமபchச²தா:³
03330162ஆஸநாநி ச ைஹமாநி ஸுshபrhஶாshதரநி ச
03330171shவchச²shப²கTh³ேயஷு மஹாமாரகேதஷு ச
03330172 ரthநphரதீ³பா ஆபா⁴nhதி லலநா ரthநஸmhதா:
03330181 kh³’ேஹாth³யாநmh ஸுைத ரmhயmh ப³வமரth³ைம:
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03330182ஜth³விஹŋhக³²நmh கா³யnhமthதம⁴vhரதmh
03330191 யthர phரவிShடமாthமாநmh வி³தா⁴iνசரா ஜ:³

03330192 வாphயாiµthபலக³nhதி⁴nhயாmh கrhத³ேமேநாபலாதmh
03330201thவா ததீ³phததமமphயாக²Nhட³லேயாதாmh
03330202 கிசிchசகார வத³நmh thரவிேலஷரா
03330211 வநmh phரvhரேத பthயாவபthயவிரஹாரா
03330212 jhஞாததththவாphய⁴nhநShேட வthேஸ ெகௗ³வ வthஸலா
03330221 தேமவ th◌⁴யாயதீ ேத³வமபthயmh கபிலmh ஹmh
03330222 ப³⁴வாசிரேதா வthஸ நி:shph’ஹா தாth³’ேஶ kh³’ேஹ
03330231 th◌⁴யாயதீ ப⁴க³வth³பmh யதா³ஹ th◌⁴யாநேகா³சரmh
03330232ஸுத: phரஸnhநவத³நmh ஸமshதvhயshதசிnhதயா
03330241 ப⁴khதிphரவாஹேயாேக³ந ைவராkh³ேயண ப³யஸா
03330242 khதாiνShடா²நஜாேதந jhஞாேநந ph³ரமேஹநா
03330251 விஶுth³ேத⁴ந ததா³thமாநமாthமநா விவேதாiµக²mh
03330252shவாiν⁴thயா திேரா⁴த மாயா³ணவிேஶஷணmh
03330261 ph³ரமNhயவshதி²தமதிrhப⁴க³வthயாthமஸmhரேய
03330262 நிvh’thதவாபthதிthவாthணkhேலஶாphதநிrhvh’தி:
03330271 நிthயாட⁴ஸமாதி⁴thவாthபராvh’thத³ணph◌⁴ரமா
03330272 ந ஸshமார ததா³thமாநmh shவphேந th³’Shடேவாthதி²த:
03330281 தth³ேத³ஹ: பரத: ேபாேஷாऽphயkh’ஶசாth◌⁴யஸmhப⁴வாth
03330282 ப³ெபௗ⁴ மலரவchச²nhந:ஸ⁴ம இவ பாவக:
03330291shவாŋhக³mh தேபாேயாக³மயmh iµkhதேகஶmh க³தாmhப³ரmh
03330292ைத³வ³phதmh ந ³³ேத⁴ வாஸுேத³வphரவிShடதீ: ◌⁴
03330301 ஏவmh ஸா கபிேலாkhேதந மாrhேக³சிரத: பரmh
03330302ஆthமாநmh ph³ரமநிrhவாணmh ப⁴க³வnhதமவாப ஹ
03330311 தth³வீராthNhயதமmh ேthரmh thைரேலாkhயவிதmh
03330312 நாmhநா th³த⁴பத³mh யthர ஸா ஸmhth³தி⁴iµேப
03330321 தshயாshதth³ேயாக³வி⁴த மாrhthயmh மrhthயம⁴thஸth
03330322shேராதஸாmh phரவரா ெஸௗmhய th³தி⁴தா³th³த⁴ேஸவிதா
03330331 கபிேலாऽபி மஹாேயாகீ³ ப⁴க³வாnhபிராரமாth
03330332 மாதரmh ஸமiνjhஞாphய phரா³தீ³சீmh தி³ஶmh யெயௗ
03330341th³த⁴சாரணக³nhத⁴rhைவrhiµநிபி⁴சாphஸேராக³ண:
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03330342shயமாந:ஸiµth³ேரண த³thதாrhஹணநிேகதந:
03330351ஆshேத ேயாக³mh ஸமாshதா²ய ஸாŋhkh²யாசாrhையரபி⁴Shத:
03330352 thரயாமபி ேலாகாநாiµபஶாnhthைய ஸமாத:
03330361 ஏதnhநிக³தி³தmh தாத யthph’Shேடாऽஹmh தவாநக⁴
03330362 கபிலshய ச ஸmhவாேதா³ ேத³வஹூthயாச பாவந:
03330371ய இத³மiνஶ ◌்’ேதி ேயாऽபி⁴த⁴thேத கபிலiµேநrhமதமாthமேயாக³³யmh
03330372 ப⁴க³வதி kh’ததீ:◌⁴ ஸுபrhணேகதாபலப⁴ேத ப⁴க³வthபதா³ரவிnhத³mh
இதி மth³பா⁴க³வேத மஹாராேண ைவயாkhயாமShடாத³ஶஸாஹshrhயாmh
பாரமஹmhshயாmh ஸmhதாயாmh th’தீயshகnhேத⁴ காபிேலேயாபாkh²யாேந

thரயshthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 33 ॥
॥ th’தீய:shகnhத: ◌⁴ ஸமாphத: ॥

Available from Bhagvat Purana (Skandha 3, adhyAya 23-33.
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