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shrImadbhAgavatamAhAtmyaM

ौीमागवतमाहां

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

कृं नारायणं वे कृं वे ोजिूयम ।्
कृं पैायनं वे कृं वे पथृासतुम ॥्

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
सिदानपाय िवोािदहतेवे ।
तापऽयिवनाशाय ौीकृाय वयं नमुः ॥ १॥
यं ूोजमनपतेमपतेकृं
पैायनो िवरहकातर आजहुाव ।
पऽुिेत तयतया तरवोऽिभनेः
तं सव भतूदयं मिुनमानतोऽि ॥ २॥
निैमष े सतूमासीनमिभवा महामितम ।्
कथामतृरसाादकुशलः शौनकोऽॄवीत ॥् ३॥
शौनक उवाच
अानािवसंकोिटसयू समूभ ।
सतूाािह कथासारं मम कणरसायनम ॥् ४॥
भिानिवरागाो िववकेो वध त े महान ।्
मायामोहिनरास वैवःै िबयते कथम ॥् ५॥
इह घोरे कलौ ूायो जीवासरुतां गतः ।
ेशाबा तवै शोधन े िकं परायणम ॥् ६॥
ौयेसां यवेेयः पावनानां च पावनम ।्
कृूािकरं शाधनं तदाधनुा ॥ ७॥
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ौीमागवतमाहां

िचामिणलकसखुं सरुिुः ग सदम ।्
ूयित गुः ूीतो वकुैठं योिगलभम ॥् ८॥
सतू उवाच
ूीितः शौनक िचे त े तो वि िवचाय  च ।
सविसािनं ससंारभयनाशनम ॥् ९॥
भोघवध न ं य कृसोषहतेकुम ।्
तदहं तऽेिभधाािम सावधानतया श ृण ु ॥ १०॥
कालालमखुमासऽासिनणा शहतेवे ।
ौीमागवतं शां कलौ कीरणे भािषतम ॥् ११॥
एतादपरं िकिनःशु ै न िवते ।
जारे भवेुयं तदा भागवतं लभते ॥् १२॥
परीित े कथां वंु सभायां सिंते शकेु ।
सधुाकुं गहृीवै दवेाऽ समागमन ॥् १३॥
शकंु नावदन स्व काय कुशलाः सरुाः ।
कथासधुां ूय गहृीवै सधुािममाम ॥् १४॥
एवं िविनमये जात े सधुा राा ूपीयताम ।्
ूपाामो वयं सव ौीमागवतामतृम ॥् १५॥
 सधुा  कथा लोके  काचः  मिणम हान ।्
ॄरातो िवचायवं तदा दवेान ज्हास ह ॥ १६॥
अभांां िवाय न ददौ स कथामतृम ।्
ौीमागवती वाता  सरुाणामिप लभा ॥ १७॥
राो मों तथा वी परुा धातािप िवितः ।
सलोके तलुां बातोलयाधनाजः ॥ १८॥
लघूािन जातािन गौरवणे इदं महत ।्
तदा ऋिषगणाः सव िवयं परमं ययःु ॥ १९॥
मिेनरे भगविूपं शां भागवतं कलौ ।
पठनावणाो वकुैठफलदायकम ॥् २०॥
साहने ौतुं चतैवथा मिुदायकम ।्
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सनकाःै परुा ूों नारदाय दयापरःै ॥ २१॥
यिप ॄसातुमतेरुिष णा ।
साहौवणिविधः कुमारै भािषतः ॥ २२॥
शौनक उवाच
लोकिवमहमु नारदािर च ।
िविधौवे कुतः ूीितः सयंोगः कुऽ तःै सह ॥ २३॥
सतू उवाच
अऽ ते कीत ियािम भियंु कथानकम ।्
शकेुन मम यों रहः िशं िवचाय  च ॥ २४॥
एकदा िह िवशालायां चार ऋषयोऽमलाः ।
साथ समायाता दशुऽ नारदम ॥् २५॥
कुमारा ऊचःु
कथं ॄन द्ीनमखुः कुतिातरुो भवान ।्
िरतं गते कुऽ कुतागमनं तव ॥ २६॥
इदान शूिचोऽिस गतिवो यथा जनः ।
तवदें मुस नोिचतं वद कारणम ॥् २७॥
नारद उवाच
अहं त ु पिृथव यातो ाा सवमािमित ।
पुरं च ूयागं च काश गोदावर तथा ॥ २८॥
हिरऽें कुऽें ौीरं सतेबुनम ।्
एवमािदष ु तीथष ु ॅममाण इततः ॥ २९॥
नापँयं कुऽिचम मनःसोषकारकम ।्
किलनाधम िमऽणे धरयें बािधताधनुा ॥ ३०॥
सं नाि तपः शौचं दया दान ं न िवते ।
उदरिरणो जीवा वराकाः कूटभािषणः ॥ ३१॥
माः समुमतयो मभाया पुिुताः ।
पाखडिनरताः सो िवराः सपिरमहाः ॥ ३२॥
तणीूभतुा गहेे ँयालको बिुदायकः ।
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कािवबियणो लोभातीनां च कनम ॥् ३३॥
आौमा यवन ै ाीथा िन सिरतथा ।
दवेतायतनाऽ नै ािन भिूरशः ॥ ३४॥
न योगी नवै िसो वा न ानी सियो नरः ।
किलदावानलेना साधनं भतां गतम ॥् ३५॥
अशलूा जनपदाः िशवशलूा िजातयः ।
कािमः केशशिूलः सवि कलािवह ॥ ३६॥
एवं पँयन क्लेदषान प्य टवनीमहम ।्
यामनु ं तटमापो यऽ लीला हररेभतू ॥् ३७॥
तऽाय मया ं ौयूतां तनुीराः ।
एका त ु तणी तऽ िनषणा िखमानसा ॥ ३८॥
वृौ ौ पिततौ पा िनःसावचतेनौ ।
शौुषूी ूबोधी दती च तयोः परुः ॥ ३९॥
दश िद ु िनरीी रितारं िनजं वपःु ।
वीमाना शतीिभबमाना मुम ुः ॥ ४०॥
ा रातः सोऽहं कौतकेुन तदिकम ।्
मां ा चोिता बाला िवला चाॄवीचः ॥ ४१॥
बालोवाच
भो भोः साधो णं ित मिामिप नाशय ।
दशन ं तव लोक सवथाघहरं परम ॥् ४२॥
बथा तव वाने ःखशािभ िवित ।
यदा भायं भवूेिर भवतो दशन ं तदा ॥ ४३॥
नारद उवाच
कािस ं कािवमौ चमेा नाय ः काः पलोचनाः ।
वद दिेव सिवारं  ःख कारणम ॥् ४४॥
बालोवाच
अहं भििरित ाता इमौ मे तनयौ मतौ ।
ानवरैायनामानौ कालयोगने जज रौ ॥ ४५॥
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गााः सिरतमेा मवेाथ समागताः ।
तथािप न च मे ौयेः सिेवतायाः सरुरैिप ॥ ४६॥
इदान श ृण ु माता सिचं तपोधन ।
वाता  म े िवतताि तां ौुा सखुमावह ॥ ४७॥
उा ििवडे साहं विृं कणा टके गता ।
िचिचहारा े गजु रे जीण तां गता ॥ ४८॥
तऽ घोरकलेयगााखडःै खिडताका ।
ब लाहं िचरं याता पऽुाां सह मताम ॥् ४९॥
वृावनं पनुः ूा नवीनवे सुिपणी ।
जाताहं यवुती सेपा त ु सातम ॥् ५०॥
इमौ त ु शियतावऽ सतुौ मे िँयतः ौमात ।्
इदं ानं पिर िवदशें गते मया ॥ ५१॥
जरठं समायातौ तने ःखने ःिखता ।
साहं त ु तणी कातुौ वृािवमौ कुतः ॥ ५२॥
ऽयाणां सहचािरापैरीं कुतः ितम ।्
घटते जरठा माता तणौ तनयािवित ॥ ५३॥
अतः शोचािम चाानं िवयािवमानसा ।
वद योगिनध े धीमन क्ारणं चाऽ िकं भवते ॥् ५४॥
नारद उवाच
ाननेािन पँयािम सवमतेवानघ े ।
न िवषादया काय हिरः शं त े किरित ॥ ५५॥
सतू उवाच
णमाऽणे ताा वामचू े मनुीरः ॥ ५६॥
नारद उवाच
श ृणुाविहता बाले यगुोऽयं दाणः किलः ।
तने ः सदाचारो योगमाग पािंस च ॥ ५७॥
जना अघासरुाये शामकािरणः ।
इह सो िवषीदि ूि साधवः ।
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धे धयै त ु यो धीमान स् धीरः पिडतोऽथवा ॥ ५८॥
अृँ यानवलोयें शषेभारकरी धरा ।
वष वष बमााता मलं नािप ँयते ॥ ५९॥
न ामिप सतुःै साकं कोऽिप पँयित सातम ।्
उपिेतानरुागाजै ज रने सिंता ॥ ६०॥
वृावन सयंोगानुं तणी नवा ।
धं वृावनं तने भिनृ ित यऽ च ॥ ६१॥
अऽमेौ माहकाभावा जरामिप मुतः ।
िकिदासखुनेहे ूसिुम तऽेनयोः ॥ ६२॥
भिवाच
कथं परीिता राा ािपतो शिुचः किलः ।
ूवृ े त ु कलौ सव सारः कुऽ गतो महान ॥् ६३॥
कणापरणे हिरणाधमः कथमीते ।
इमं म े सशंयं िछि ाचा सिुखताहम ॥् ६४॥
नारद उवाच
यिद पृया बाले ूमेतः ौवणं कु ।
सव वािम त े भिे कँमलं त े गिमित ॥ ६५॥
यदा मकुुो भगवान ्ां ा पदं गतः ।
तिनािलरायातः सव साधनबाधकः ॥ ६६॥
ो िदिवजये राा दीनवरणं गतः ।
न मया मारणीयोऽयं सार इव सारभकु ् ॥ ६७॥
यलं नाि तपसा न योगने समािधना ।
तलं लभते सलौ केशवकीत नात ॥् ६८॥
एकाकारं किलं ा सारवारनीरसम ।्
िवरुातः ािपतवान क्िलजानां सखुाय च ॥ ६९॥
कुकमा चरणाारः सव तो िनग तोऽधनुा ।
पदाथा ः सिंता भमूौ बीजहीनाषुा यथा ॥ ७०॥
िवूभैा गवती वाता  गहेे गहेे जन े जन े ।
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कािरता कणलोभने कथासारतो गतः ॥ ७१॥
अमुभिूरकमा णो नािका रौरवा जनाः ।
तऽेिप िति तीथष ु तीथ सारतो गतः ॥ ७२॥
कामबोधमहालोभतृााकुलचतेसः ।
तऽेिप िति तपिस तपःसारतो गतः ॥ ७३॥
मनसाजयाोभाााखडसौंयात ।्
शाानसनावै ानयोगफलं गतम ॥् ७४॥
पिडता ु कलऽणे रमे मिहषा इव ।
पऽुोादन े दा अदा मिुसाधन े ॥ ७५॥
न िह वैवता कुऽ सदायपरुःसरा ।
एवं ूलयतां ूाो वसुारः ले ले ॥ ७६॥
अयं त ु यगुधम िह वत त े क षणम ।्
अतु पुडरीकाः सहते िनकटे ितः ॥ ७७॥
सतू उवाच
इित तचनं ौुा िवयं परमं गता ।
भिचे वचो भयूः ौयूतां त शौनक ॥ ७८॥
भिवाच
सरुष ं िह धोऽिस मायने समागतः ।
साधनूां दश न ं लोके सव िसिकरं परम ॥् ७९॥
जयित जगित मायां य कायाधवे
वचनरचनमकंे केवलं चाकल ।
ीवुपदमिप यातो यृपातो ीवुोऽयं
सकलकुशलपाऽं ॄपऽुं नताि ॥ ८०॥
इित ौीपपरुाण े उरखडे ौीमागवतमाहाे
भिनारदसमागमो नाम ूथमोऽायः ॥ १॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
नारद उवाच
वथृा खदेयस े बाले अहो िचाऽऽतरुा कथम ।्
ौीकृचरणाोजं र ःखं गिमित ॥ १॥
िौपदी च पिरऽाता यने कौरवकँमलात ।्
पािलता गोपसुय ः स कृः ािप नो गतः ॥ २॥
ं त ु भिः िूया त सततं ूाणतोऽिधका ।
याऽऽतु भगवान य्ाित नीचगहृेिप ॥ ३॥
सािदिऽयगु े बोधवरैायौ मिुसाधकौ ।
कलौ त ु केवला भिॄसायुकािरणी ॥ ४॥
इित िनि िचिूपः सिूपां ां ससज  ह ।
परमानिचिूत ः सुर कृवभाम ॥् ५॥
बािलं या पृं िकं करोमीित चकैदा ।
ां तदाऽऽापयृो मान प्ोषयिेत च ॥ ६॥
अीकृतं या तै ूसोऽभूिरदा ।
मिुं दास ददौ तुं ानवरैायकािवमौ ॥ ७॥
पोषणं ने पणे वकुैठे ं करोिष च ।
भमूौ भिवपोषाय छायापं या कृतम ॥् ८॥
मिुं ान ं िवरिं च सह कृा गता भिुव ।
कृतािदापरां महानने सिंता ॥ ९॥
कलौ मिुः यं ूाा पाखडामयपीिडता ।
दाया गता शीयं वकुैठं पनुरवे सा ॥ १०॥
तृा यािप चाऽवै मिुरायाित याित च ।
पऽुीकृ यमेौ च पा वै रितौ ॥ ११॥
उपेातः कलौ मौ वृौ जातौ सतुौ तव ।
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तथािप िचां मु मपुायं िचयाहम ॥् १२॥
किलना सशः कोऽिप यगुो नाि वरानन े ।
तिंां ापियािम गहेे गहेे जन े जन े ॥ १३॥
अधमािरृ परुृ महोवान ।्
तदा नाहं हरदेा सो लोके ां न ूवत य े ॥ १४॥
दिता ये जीवा भिवि कलािवह ।
पािपनोऽिप गिमि िनभ यं कृमिरम ॥् १५॥
यषेां िचे वसेिः सवदा ूमेिपणी ।
न ते पँयि कीनाशं ऽेमलमतू यः ॥ १६॥
न ूतेो न िपशाचो वा रासो वासरुोऽिप वा ।
भियुमनानां शन े न ूभभु वते ॥् १७॥
न तपोिभन  वदेै न ाननेािप कम णा ।
हिरिह साते भा ूमाणं तऽ गोिपकाः ॥ १८॥
नणृां जसहॐणे भौ ूीितिह जायत े ।
कलौ भिः कलौ भिभ ा कृः परुः ितः ॥ १९॥
भििोहकरा य े च त े सीदि जगये ।
वा सा ःखमापः परुा भिविनकः ॥ २०॥
अलं ोतरैलं तीथरलं योगरैलं मखःै ।
अलं ानकथालापभै िरकैेव मिुदा ॥ २१॥
सतू उवाच
इित नारदिनणतं माहां िनश सा ।
सवा पिुसयंुा नारदं वामॄवीत ॥् २२॥
भिवाच
अहो नारद धोऽिस ूीिते मिय िनला ।
न कदािचिमुािम िचे ाािम सवदा ॥ २३॥
कृपाना या साधो माधा िंसता णात ।्
पऽुयोतेना नाि ततो बोधय बोधय ॥ २४॥
सतू उवाच
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ता वचः समाकय  कायं नारदो गतः ।
तयोबधनमारभे े करामणे िवमदयन ॥् २५॥
मखुं सयंो कणा े शमुःै समुरन ।्
ान ूबुातां शीयं रे वरैाय ूबुाताम ॥् २६॥
वदेवदेाघोषै गीतापाठैम ुम ुः ।
बोमानौ तदा तने कथिोितौ बलात ॥् २७॥
नऽेरैनवलोकौ जृौ सालसावभुौ ।
बकविलतौ ूायः शुकासमाकौ ॥ २८॥
ुामौ तौ िनरीवै पनुः ापपरायणौ ।
ऋिषिापरो जातः िकं िवधयें मयिेत च ॥ २९॥
अहो िनिा कथं याित वृं च महरम ।्
िचयिित गोिवं ारयामास भाग व ॥ ३०॥
ोमवाणी तदवैाभूा ऋष े िखतािमित ।
उमः सफलऽेयं भिवित न सशंयः ॥ ३१॥
एतदथ त ु सम सरुष ं समाचर ।
ते कमा िभधाि साधवः साधभुषूणाः ॥ ३२॥
समिण कृत े तिन स्िनिा वृतानयोः ।
गिमित णािः सवतः ूसिरित ॥ ३३॥
इाकाशवचः ं तवरिप िवौतुम ।्
नारदो िवयं लेभ े नदें ातिमित ॄवुन ॥् ३४॥
नारद उवाच
अनयाऽऽकाशवायािप गोने िनिपतम ।्
िकं वा ताधनं काय यने काय भवेयोः ॥ ३५॥
 भिवि से कथं दाि साधनम ।्
मयाऽ िकं ूकत ं यं ोमभाषया ॥ ३६॥
सतू उवाच
तऽ ाविप संा िनग तो नारदो मिुनः ।
तीथ तीथ िविन पृाग मनुीरान ॥् ३७॥
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वृाः ौयूत े सवः िकििि नोते ।
असां केचन ूोचु यिमित चापरे ।
मकूीभतूाथाे त ु िकयु पलाियताः ॥ ३८॥
हाहाकारो महानासीलैोे िवयावहः ।
वदेवदेाघोषै गीतापाठैिव बोिधतम ॥् ३९॥
भिानिवरागाणां नोदितिकं यदा ।
उपायो नापरोऽीित कण कणऽजपनाः ॥ ४०॥
योिगना नारदनेािप यं न ायत े त ु यत ।्
तथं शते वुिमतरिैरह मानषुःै ॥ ४१॥
एवमिृषगणःै पृिैन णयों रासदम ॥् ४२॥
ततिातरुोऽथ बदरीवनमागतः ।
तपरािम चाऽिेत तदथ कृतिनयः ॥ ४३॥
तावदश परुतः सनकादीनुीरान ।्
कोिटसयू समाभासानवुाच मिुनसमः ॥ ४४॥
नारद उवाच
इदान भिूरभायने भविः समोऽभवत ।्
कुमारा ॄयूतां शीयं कृपां कृा ममोपिर ॥ ४५॥
भवो योिगनः सव बिुमो बौतुाः ।
पहायनसयंुाः पवूषामिप पवू जाः ॥ ४६॥
सदा वकुैठिनलया हिरकीत नतराः ।
लीलामतृरसोाः कथामाऽकैजीिवनः ॥ ४७॥
हिरः शरणमवें िह िनं यषेां मखु े वचः ।
अतः कालसमािदा जरा युा बाधत े ॥ ४८॥
यषेां ॅभूमाऽणे ारपालौ हरःे परुा ।
भमूौ िनपिततौ सो यृपातः परंु गतौ ॥ ४९॥
अहो भाय योगने दशन ं भवतािमह
अनमुहु कत ो मिय दीन े दयापरःै ॥ ५०॥
अशरीरिगरों यिं साधनमुतां

12 sanskritdocuments.org



ौीमागवतमाहां

अनुयें कथं तावॄवु ु सिवरम ॥् ५१॥
भिानिवरागाणां सखुमुते कथम ।्
ापनं सव वणष ु ूमेपवू ूयतः ॥ ५२॥
कुमारा ऊचःु
मा िचां कु दवेष हष िचे समावह ।
उपायः सखुसाोऽऽ वत त े पवू  एव िह ॥ ५३॥
अहो नारद धोऽिस िवरानां िशरोमिणः
सदा ौीकृदासानाममणीयगभारः ॥ ५४॥
िय िचऽं न मं भथ मनवुित िन ।
घटते कृदास भेः संापना सदा ॥ ५५॥
ऋिषिभब हवो लोके पानः ूकटीकृताः ।
ौमसाा ते सव ूायः ग फलूदाः ॥ ५६॥
वकुैठसाधकः पा स त ु गोो िह वत त े ।
तोपदेा पुषः ूायो भायने लते ॥ ५७॥
सम तव िनिदं ोमवाचा त ु यरुा ।
तते श ृणुा िरिचः ूसधीः ॥ ५८॥
ियापोया योगयाथापरे ।
ाायानया ते त ु कम िवसचूकाः ॥ ५९॥
समसचूको ननू ं ानयः तृो बधुःै ।
ौीमागवतालापः स त ु गीतः शकुािदिभः ॥ ६०॥
भिानिवरागाणां तोषणे बलं महत ।्
ोिजित योः कं सखुं भेभ िवित ॥ ६१॥
ूलयं िह गिमि ौीमागवतनःे ।
कलेदषा इमे सव िसहंशाकृा इव ॥ ६२॥
ानवरैायसयंुा भिः ूमेरसावहा ।
ूितगहंे ूितजनं ततः बीडां किरित ॥ ६३॥
नारद उवाच
वदेवदेाघोषै गीतापाठैः ूबोिधतम ।्
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भिानिवरागाणां नोदितिकं यदा ॥ ६४॥
ौीमागवतालापाथं बोधमेित ।
तथास ु त ु वदेाथ ः ोके ोके पदे पदे ॥ ६५॥
िछु सशंयं ने ं भवोऽमोघदशनाः ।
िवलो नाऽ कत ः शरणागतवलाः ॥ ६६॥
कुमारा ऊचःु
वदेोपिनषदां सारााता भागवती कथा ।
अुमा ततो भाित पथृतूा फलाकृितः ॥ ६७॥
आमलूामं रसिाे न ाते यथा ।
स भयूः सथृतूः फले िवमनोहरः ॥ ६८॥
यथा ध े ितं सिप न  ादायोपकते ।
पथृतूं िह तं दवेानां रसवध नम ॥् ६९॥
इणूामािदमां शक रा ा ितित ।
पथृतूा च सा िमा तथा भागवती कथा ॥ ७०॥
इदं भागवतं नाम परुाणं ॄसितम ।्
भिानिवरागाणां ापनाय ूकािशतम ॥् ७१॥
वदेावदेसुात े गीताया अिप कत िर ।
पिरतापवती ास े मुानसागरे ॥ ७२॥
तदा या परुा ूों चतःुोकसमितम ।्
तदीयौवणाो िनबा धो बादरायणः ॥ ७३॥
तऽ ते िवयः केन यतः ूकरो भवान ।्
ौीमागवतं ौां शोकःखिवनाशनम ॥् ७४॥
नारद उवाच
यशन ं च िविनहशभुािन सः
ौयेनोित भवःखदवािदतानाम ।्
िनःशषेशषेमखुगीतकथकैपानाः
ूमेूकाशकृतये शरणं गातोऽि ॥ ७५॥
भायोदयने बजसमािज तने
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समं च लभते पुषो यदा व ै ।
अानहतेकृुतमोहमदाकार-
नाशिंवधाय िह तदोदयते िववकेः ॥ ७६॥
इित ौीपपरुाण े उरखडे ौीमागवतमाहाे
कुमारनारदसवंादो नाम ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
नारद उवाच
ानयं किरािम शकुशाकथोलम ।्
भिानिवरागाणां ापनाथ ूयतः ॥ १॥
कुऽ काय मया यः लं तातािमह ।
मिहमा शकुशा वो वदेपारगःै ॥ २॥
िकयििदवसःै ौाा ौीमागवती कथा ।
को िविधऽ कत ो ममदें ॄवुतािमतः ॥ ३॥
कुमारा ऊचःु
श ृण ु नारद वामो िवनॆाय िवविेकन े ।
गाारसमीप े त ु तटमाननामकम ॥् ४॥
नानाऋिषगणजै ु ं दवेिसिनषिेवतम ।्
नानातलताऽऽकीण नवकोमलवाकम ॥् ५॥
रमकेादशें हमेपससुौरभम ।्
यमीपजीवानां वरंै चतेिस न ितम ॥् ६॥
ानयया तऽ कत ो ूयतः ।
अपवू रसपा च कथा तऽ भिवित ॥ ७॥
परुःं िनब लं चवै जराजीण कलेवरम ।्
तयं च परुृ भिऽागिमित ॥ ८॥
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यऽ भागवती वाता  तऽ भािदकं ोजते ।्
कथाशं समाकय  तिकं तणायते ॥ ९॥
सतू उवाच
एवमुा कुमाराे नारदने समं ततः ।
गातटं समाजमःु कथापानाय सराः ॥ १०॥
यदा याताटं त े त ु तदा कोलाहलोऽभतू ्
भलूके दवेलोके च ॄलोके तथवै च ॥ ११॥
ौीमागवतपीयषूपानाय रसलटाः ।
धावोऽाययःु सव ूथमं य े च वैवाः ॥ १२॥
भगृवु िसवन गौतमो
मधेाितिथदवलदवेरातौ ।
रामथा गािधसतु शाकलो
मकृडुपऽुािऽजिपलादाः ॥ १३॥
योगेरौ ासपराशरौ च
छायाशकुो जाजिलजुमुाः ।
सवऽमी मिुनगणाः सहपऽुिशाः
ीिभराययरुितूणयने युाः ॥ १४॥
वदेाािन च वदेा मााः समतू यः ।
दशसपरुाणािन षाािण तथाऽऽययःु ॥ १५॥
गााः सिरतऽ पुरािदसरािंस च ।
ऽेािण च िदशः सवा  दडकािदवनािन च ॥ १६॥
नगादयो ययुऽ दवेगवदानवाः ।
गुाऽ नायातान भ्गृःु सो चानयत ॥् १७॥
दीिता नारदनेाथ दमासनमुमम ।्
कुमारा विता सविन षेः कृतराः ॥ १८॥
वैवा िवरा ािसनो ॄचािरणः ।
मखुभाग े िताे च तदम े नारदः ितः ॥ १९॥
एकभाग े ऋिषगणादऽ िदवौकसः ।
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वदेोपिनषदोऽऽ तीथा ऽऽ ियोऽतः ॥ २०॥
जयशो नमःशः शशथवै च ।
चणू लाजा ूसनूानां िनपेः समुहानभतू ॥् २१॥
िवमानािन समा िकयो दवेनायकाः ।
कवृूसनूैान स्वाऽ समािकरन ॥् २२॥
सतू उवाच
एवं तेकेिचषे ु ौीमागवत च ।
माहामिूचरे ं नारदाय महान े ॥ २३॥
कुमारा ऊचःु
अथ ते वय तऽेािभम िहमा शकुशाजः ।
य ौवणमाऽणे मिुः करतले िता ॥ २४॥
सदा सेा सदा सेा ौीमागवती कथा ।
याः ौवणमाऽणे हिरिं समाौयते ॥् २५॥
मोऽादशसाहॐो ादशसितः ।
परीिकसवंादः श ृण ु भागवतं च यत ॥् २६॥
तावसंारचबेऽिन ्ॅ मतऽेानतः पमुान ।्
यावणगता नाि शकुशाकथा णम ॥् २७॥
िकं ौतुबै िभः शाःै परुाणै ॅमावहःै ।
एकं भागवतं शां मिुदानने गज ित ॥ २८॥
कथा भागवतािप िनं भवित यहृे ।
तहंृ तीथ पं िह वसतां पापनाशनम ॥् २९॥
अमधेसहॐािण वाजपयेशतािन च ।
शकुशाकथाया कलां नाहि षोडशीम ॥् ३०॥
तावापािन दहेऽेििवसि तपोधनाः ।
याव ौयूत े सक् ौीमागवतं नरःै ॥ ३१॥
न गा न गया काशी पुरं न ूयागकम ।्
शकुशाकथाया फलेन समतां नयते ॥् ३२॥
ोकाध ोकपादं वा िनं भागवतोवम ।्
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पठ मखुनेवै यदीिस परां गितम ॥् ३३॥
वदेािदवदमाता च पौषं सूमवे च ।
ऽयी भागवतं चवै ादशार एव च ॥ ३४॥
ादशाा ूयाग कालः सवंराकः ।
ॄाणाािहोऽं च सरुिभा दशी तथा ॥ ३५॥
तलुसी च वस पुषोम एव च ।
एतषेां ततः ूानै  पथृाव इते ॥ ३६॥
य भागवतं शां वाचयदेथ तोऽिनशम ।्
जकोिटकृतं पाप ं नँयते नाऽ सशंयः ॥ ३७॥
ोकाध ोकपादं वा पठेागवतं च यः ।
िनं पुयमवाोित राजसयूामधेयोः ॥ ३८॥
उं भागवतं िनं कृतं च हिरिचनम ।्
तलुसीपोषणं चवै धनेनूां सवेन ं समम ॥् ३९॥
अकाले त ु यनेवै ौयूत े शकुशावाक ् ।
ूीा तवै वकुैठं गोिवोऽिप ूयित ॥ ४०॥
हमेिसहंयतुं चतैैवाय ददाित यः ।
कृने सह सायुं स पमुाँभते ीवुम ॥् ४१॥
आजमाऽमिप यने शठेन िकित ्
िचं िवधाय शकुशाकथा न पीता ।
चाडालव खरवत तने नीतं
िमा ज जननीजिनःखभाजा ॥ ४२॥
जीववो िनगिदतः स त ु पापकमा 
यने ौतुं शकुकथावचनं न िकित ।्
िधक ् तं नरं पशसुमं भिुव भारपं
एवं वदि िदिव दवेसमाजमुाः ॥ ४३॥
लभवै कथा लोके ौीमागवतोवा ।
कोिटजसमुने पुयनेवै त ु लते ॥ ४४॥
तने योगिनध े धीमन ौ्ोता सा ूयतः ।
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िदनानां िनयमो नाि सवदा ौवणं मतम ॥् ४५॥
सने ॄचयण सवदा ौवणं मतम ।्
अशालौ बोो िवशषेोऽऽ शकुाया ॥ ४६॥
मनोविृजयवै िनयमाचरणं तथा ।
दीां कत ुमशााहौवणं मतम ॥् ४७॥
ौातः ौवणे िनं माघ े तावि यलम ।्
तलं शकुदवेने साहौवणे कृतम ॥् ४८॥
मनसाजयािोगा ुसंां चवैायषुः यात ।्
कलेदषबा साहौवणं मतम ॥् ४९॥
यलं नाि तपसा न योगने समािधना ।
अनायासने तव साहौवणे लभते ॥् ५०॥
याज ित साहः साहो गज ित ोतात ।्
तपसो गज ित ूोैीथा िं िह गज ित ॥ ५१॥
योगाज ित साहो ानााना गज ित ।
िकं ॄमूो गज न ं त रे रे गज ित गज ित ॥ ५२॥
शौनक उवाच
साय मतेिथतं कथानकं
ानािदधमा न ि्वगण सातम ।्
िनःौयेस े भागवतं परुाणं
जातं कुतो योगिवदािदसचूकम ॥् ५३॥
सतू उवाच
यदा कृो धरां ा पदं गमुुतः ।
एकादशं पिरौुाुवो वामॄवीत ॥् ५४॥
उव उवाच
ं त ु यािस गोिव भकाय िवधाय च ।
मिे महती िचा तां ौुा सखुमावह ॥ ५५॥
आगतोऽयं किलघरो भिवि पनुः खलाः ।
सेनवै सोऽिप गिममुतां यदा ॥ ५६॥
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तदा भारवती भिूमगपयें कमाौयते ।्
अो न ँयते ऽाता ः कमललोचन ॥ ५७॥
अतः सु दयां कृा भवल मा ोज ।
भाथ सगणुो जातो िनराकारोऽिप िचयः ॥ ५८॥
ियोगने त े भाः कथं ाि भतूले ।
िनग ुणोपासन े कमतः िकििचारय ॥ ५९॥
इुववचः ौुा ूभासऽेिचयिरः ।
भावलनाथा य िकं िवधयें मयिेत च ॥ ६०॥
कीयं यवेजे भागवतऽेदधात ।्
ितरोधाय ूिवोऽयं ौीमागवताण वम ॥् ६१॥
तनेयें वायी मिूत ः ूा वत त े हरःे ।
सवेनावणााठाशनाापनािशनी ॥ ६२॥
साहौवणं तने सवोऽिधकं कृतम ।्
साधनािन ितरृ कलौ धमऽयमीिरतः ॥ ६३॥
ःखदािरदौभा यपापूालनाय च ।
कामबोधजयाथ िह कलौ धमऽयमीिरतः ॥ ६४॥
अथा वैवी माया दवेरैिप सुजा ।
कथं ाा भवेिुः साहोऽतः ूकीित तः ॥ ६५॥
सतू उवाच
एवं नगाहौवणोधम
ूकाँयमान े ऋिषिभः सभायाम ।्
आय मकंे समभूदान
तते सशं ृण ु शौनक म ॥् ६६॥
भिः सतुौ तौ तणौ गहृीा
ूमेकैपा सहसाऽऽिवरासीत ।्
ौीकृ गोिव हरे मरुारे
नाथिेत नामािन मुव दी ॥ ६७॥
तां चागतां भागवताथ भषूां
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सचुावषेां दशःु सदाः ।
कथं ूिवा कथमागतयें
मे मनुीनािमित तकयः ॥ ६८॥
ऊचःु कुमारा वचनं तदान
कथाथ तो िनितताधनुयेम ।्
एवं िगरः सा ससतुा िनश
सनुमारं िनजगाद नॆा ॥ ६९॥
भिवाच
भविरवै कृताि पुा
किलूणािप कथारसने ।
ाहं त ु िताधनुा ॄवु ु
ॄाा इदं तां िगरमिूचरे त े ॥ ७०॥
भेष ु गोिवसपकऽ
ूमेकैधऽ भवरोगही ।
सा ं च ित सधुयै सौंया
िनररं वैवमानसािन ॥ ७१॥
ततोऽिप दोषाः किलजा इमे ां
िु ं न शाः ूभवोऽिप लोके ।
एवं तदाावसरऽेिप भिः
तदा िनषणा हिरदासिचे ॥ ७२॥
सकलभवुनमे िनध नाऽेिप धाः
िनवसित िद यषेां ौीहरभे िरकेा ।
हिररिप िनजलोकं सव थातो िवहाय
ूिवशित िद तषेां भिसऽूोपनः ॥ ७३॥
ॄमूोऽ ते िकमिधकं मिहमानमवें
ॄाक भिुव भागवतािभत ।
यौंयािगिदत े लभते सवुा
ौोतािप कृसमतामलमधमः ॥ ७४॥
इित ौीपपरुाण े उरखडे ौीमागवतमाहाे
भिकिनवत न ं नाम ततृीयोऽायः ॥ ३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
सतू उवाच
अथ वैविचषे ु ा भिमलौिककीम ।्
िनजलोकं पिर भगवान भ्वलः ॥ १॥
वनमाली घनँयामः पीतवासा मनोहरः ।
काीकलापिचरो लसकुुटकुडलः ॥ २॥
िऽभलिलताकौभुने िवरािजतः ।
कोिटमथलावयो हिरचनचिच तः ॥ ३॥
परमानिचिूत म धरुो मरुलीधरः ।
आिववशे भानां दयामलािन च ॥ ४॥
वकुैठवािसनो य े च वैवा उवादयः ।
तथाौवणाथ त े गढूपणे सिंताः ॥ ५॥
तदा जयजयारावो रसपिुरलौिककी ।
चणू ू सनूविृ मुः शरवोऽभतू ॥् ६॥
तभासिंतानां च दहेगहेािविृतः ।
ा च तयावां नारदो वामॄवीत ॥् ७॥
अलौिककोऽयं मिहमा मनुीराः
साहजोऽ िवलोिकतो मया ।
मढूाः शठा य े पशपुिणोऽऽ
सवऽिप िनापतमा भवि ॥ ८॥
अतो नलृोके नन ु नाि िकित ्
िच शोधाय कलौ पिवऽम ।्
अघौघिवसंकरं तथवै
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कथासमान ं भिुव नाि चात ॥् ९॥
के के िवशुि वदु मं
साहयने कथामयने ।
कृपािभलकिहतं िवचाय 
ूकािशतः कोऽिप नवीनमाग ः ॥ १०॥
कुमारा ऊचःु
य े मानवाः पापकृतु सव दा
सदा राचाररता िवमाग गाः ।
बोधािदधाः कुिटला कािमनः
साहयने कलौ पनुि ते ॥ ११॥
सने हीनाः िपतमृातृषका-
ृाकुलााौमधमविज ताः ।
य े दािकाः मिरणोऽिप िहंसकाः
साहयने कलौ पनुि ते ॥ १२॥
पोमपापाँछलछकािरणः
बूराः िपशाचा इव िनद या ये ।
ॄपुा िभचारकािरणः
साहयने कलौ पनुि ते ॥ १३॥
कायने वाचा मनसािप पातकं
िनं ूकुव ि शठा हठेन य े ।
परपुा मिलना राशयाः
साहयने कलौ पनुि ते ॥ १४॥
अऽ ते कीत ियाम इितहासं परुातनम ।्
य ौवणमाऽणे पापहािनः ूजायते ॥ १५॥
तुभिातटे पवू मभूनमुमम ।्
यऽ वणा ः धमण ससमतराः ॥ १६॥
आदवेः परुे तिन स्व वदेिवशारदः ।
ौौतातष ु िनातो ितीय इव भारः ॥ १७॥
िभकुो िववाँोके तिया धुलुी तृा ।
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वाािपका िनं सुरी सकुुलोवा ॥ १८॥
लोकवाता रता बूरा ूायशो बजिका ।
शरूा च गहृकृषे ु कृपणा कलहिूया ॥ १९॥
एवं िनवसतोः ूेा दो रममाणयोः ।
अथा ः कामायोरास सखुाय गहृािदकम ॥् २०॥
पामा ः समारााां सानहतेवे ।
गोभिूहरयवासािंस दीनेो यतदा ॥ २१॥
धनाध धम मागण ताां नीतं तथािप च ।
न पऽुो नािप वा पऽुी ततिातरुो भशृम ॥् २२॥
एकदा स िजो ःखाहंृ ा वनं गतः ।
माे तिृषतो जातडागं समपुिेयवान ॥् २३॥
पीा जलं िनषणु ूजाःखने किश तः ।
मुता दिप तऽवै सासी किदागतः ॥ २४॥
ा पीतजलं तं त ु िवूो यातदिकम ।्
ना च पादयो िनःसन स्िंतः परुः ॥ २५॥
यितवाच
कथं रोिदिष िवू ं का त े िचा बलीयसी ।
वद ं सरं मं  ःख कारणम ॥् २६॥
ॄाण उवाच
िकं ॄवीिम ऋष े ःखं पवू पापने सितम ।्
मदीयाः पवू जाोयं कवोमपुभुत े ॥ २७॥
मं नवै गृि ूीा दवेा िजादयः ।
ूजाःखने शूोऽहं ूाणांुिमहागतः ॥ २८॥
िधजीिवतं ूजाहीन ं िधगहंृ च ूजां िवना ।
िधधनं चानप िधुलं सितं िवना ॥ २९॥
पाते या मया धनेःु सा वा सवथा भवते ।्
यो मया रोिपतो वृः सोऽिप वमाौयते ॥् ३०॥
यलं महृायातं त शीयं िवनँयित ।
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िनभा यानप िकमतो जीिवतने मे ॥ ३१॥
इुा स रोदोैा ःखपीिडतः ।
तदा त यतिेे कणाभूरीयसी ॥ ३२॥
तालारमालां च वाचयामास योगवान ।्
सव ाा यितः पािूमचू े सिवरम ॥् ३३॥
यितवाच
मुाान ं ूजापं बिला कम णो गितः ।
िववकंे त ु समासा ज ससंारवासनाम ॥् ३४॥
श ृण ु िवू मया तऽे ूारं त ु िवलोिकतम ।्
सजाविध तव पऽुो नवै च नवै च ॥ ३५॥
सतःे सगरो ःखमवापाः परुा तथा ।
रे मुा कुटुाशां सास े सव था सखुम ॥् ३६॥
ॄाण उवाच
िववकेेन भवते ि्कं म े पऽुं दिेह बलादिप ।
नो चेजाहं ूाणांदम े शोकमिूतः ॥ ३७॥
पऽुािदसखुहीनोऽयं सासः शु एव िह ।
गहृः सरसो लोके पऽुपौऽसमितः ॥ ३८॥
इित िवूामहं ा ूाॄवी तपोधनः ।
िचऽकेतगु तः कं िविधलेखिवमाज नात ॥् ३९॥
न यािस सखुं पऽुाथा दवैहतोमः ।
अतो हठेन युोऽिस िथ न ं िकं वदाहम ॥् ४०॥
तामहं समालो फलमकंे स दवान ।्
इदं भय पा ं ततः पऽुो भिवित ॥ ४१॥
सं शौचं दया दानमकेभं त ु भोजनम ।्
वषा विध िया काय तने पऽुोऽितिनम लः ॥ ४२॥
एवमुा ययौ योगी िवूु गहृमागतः ।
पाः पाणौ फलं दा यं यातु कुऽिचत ॥् ४३॥
तणी कुिटला त समे च रोद ह ।
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अहो िचा ममो फलं चाहं न भये ॥ ४४॥
फलभणे गभ ः ाभणोदरविृता ।
भं ततोऽशिगृ हकाय कथं भवते ॥् ४५॥
दवैाािट ोजेामे पलायेिभ णी कथम ।्
शकुविवसेभ ं कुःे कथमुजृते ॥् ४६॥
ितय ेदागतो गभ दा मे मरणं भवते ।्
ूसतूौ दाणं ःखं सकुुमारी कथं सहे ॥ ४७॥
मायां मिय सवं ननाा सहंरेदा ।
सशौचािदिनयमो राराः स ँयते ॥ ४८॥
लालन े पालन े ःखं ूसतूाया वत त े ।
वा वा िवधवा नारी सिुखनी चिेत मे मितः ॥ ४९॥
एवं कुतकयोगने तलं नवै भितम ।्
पा पृं फलं भंु भंु चिेत तयिेरतम ॥् ५०॥
एकदा भिगनी ताहंृ ेयाऽऽगता ।
तदम े किथतं सव िचयें महती िह मे ॥ ५१॥
ब ला तने ःखने नजु े करवािण िकम ।्
साॄवीम गभऽि तं दाािम ूसिूततः ॥ ५२॥
तावालं सगभव गुा ित गहृे सखुम ।्
िवं ं मतये  स ते दाित बालकम ॥् ५३॥
षामािसको मतृो बाल इित लोको विदित ।
तं बालं पोषियािम िनमाग ते गहृे ॥ ५४॥
फलमप य धे ै ं परीाथ त ु सातम ।्
तदाचिरतं सव तथवै ीभावतः ॥ ५५॥
अथ कालेन सा नारी ूसतूा बालकं तदा ।
आनीय जनको बालं रहे धुलु ददौ ॥ ५६॥
तया च किथतं भऽ ूसतूः सखुमभ कः ।
लोक सखुमुमादवेूजोदयात ॥् ५७॥
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ददौ दान ं िजाितो जातकम िवधाय च ।
गीतवािदऽघोषोऽभूारे मलं ब ॥ ५८॥
भत ुरमऽेॄवीां ं नाि कुचे मम ।
अने िनधा कथं पुािम बालकम ॥् ५९॥
मसु ूसतूायाः मतृो बालु वत त े ।
तामाकाय  गहृे र सा तऽेभ पोषियित ॥ ६०॥
पितना तृतं सव पऽुरणहतेवे ।
पऽु धुकुारीित नाम माऽा ूितितम ॥् ६१॥
िऽमास े िनग त े चाथ सा धनेःु सषुवुऽेभ कम ।्
सवा सुरं िदं िनम लं कनकूभम ॥् ६२॥
ा ूसो िवूु संारान ्यमादध े ।
माऽऽय जनाः सव िदाथ समागताः ॥ ६३॥
भायोदयोऽधनुा जात आदवे पँयत ।
धेा बालः ूसतूु दवेपीित कौतकुम ॥् ६४॥
न ातं तिहं त ु केनािप िविधयोगतः ।
गोकण त ु सतुं ा गोकण नाम चाकरोत ॥् ६५॥
िकयालेन तौ जातौ तणौ तनयावभुौ ।
गोकण ः पिडतो ानी धुकुारी महाखलः ॥ ६६॥
ानशौचिबयाहीनो भ ी बोधविध तः ।
िरमहकता  च शवहने भोजनम ॥् ६७॥
चौरः सव जनषेी परवेँ मूदीपकः ।
लालनायाभ कान ध्ृा सः कूप े पातयत ॥् ६८॥
िहंसकः शधारी च दीनाानां ूपीडकः ।
चाडालािभरतो िनं पाशहः सतः ॥ ६९॥
तने वेँ याकुसेन िपं िवं त ु नािशतम ।्
एकदा िपतरौ ता पाऽािण यमाहरत ॥् ७०॥
तिता कृपणः ूोधै नहीनो रोद ह ।
वं त ु समीचीन ं कुपऽुो ःखदायकः ॥ ७१॥
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 ितािम  गािम को मे ःखं पोहयते ।्
ूाणांजािम ःखने हा कं मम सिंतम ॥् ७२॥
तदान त ु समाग गोकण ानसयंतुः ।
बोधयामास जनकं वरैायं पिरदशयन ॥् ७३॥
असारः ख ससंारो ःखपी िवमोहकः ।
सतुः क धनं क हेवान ्लतऽेिनशम ॥् ७४॥
न चे सखुं िकि सखुं चबवित नः ।
सखुमि िवर मनुरेकेाजीिवनः ॥ ७५॥
मुाान ं ूजापं मोहतो नरके गितः ।
िनपितित दहेोऽयं सव ा वनं ोज ॥ ७६॥
तां त ु समाकय  गकुामः िपताॄवीत ।्
िकं कत ं वन े तात तं वद सिवरम ॥् ७७॥
अकूप े हेपाशे बः परहं शठः ।
कमणा पिततो ननू ं मामुर दयािनध े ॥ ७८॥
गोकण  उवाच
दहेऽेिमासंिधरऽेिभमितं ज ं
जायासतुािदष ु सदा ममतां िवमु
पँयािनशं जगिददं णभिनं
वरैायरागरिसको भव भििनः ॥ ७९॥
धम भज सततं ज लोकधमा न ्
सवे साधपुुषान ज्िह कामतृाम ।्
अ दोषगणुिचनमाश ु मुा
सवेाकथारसमहो िनतरां िपब म ॥् ८०॥
एवं सतुोिवशतोऽिप गहंृ िवहाय
यातो वनं िरमितग तषिवष ः ।
युो हररेनिुदन ं पिरचय यासौ
ौीकृमाप िनयतं दशम पाठात ॥् ८१॥
इित ौीपपरुाण े उरखडे ौीमागवतमाहाे
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िवूमोो नाम चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
सतू उवाच
िपतय ुपरत े तने जननी तािडता भशृम ।्
 िवं ितित ॄिूह हिने लया न चते ॥् १॥
इित तासासाना पऽुःखतः ।
कूप े पातःकृतो राऽौ तने सा िनधनं गता ॥ २॥
गोकण ीथ याऽाथ िनग तो योगसिंतः ।
न ःखं न सखुं त न वरैी नािप बावः ॥ ३॥
धुकुारी गहृऽेितत प्पयवधवूतृः ।
अमुकमकता  च तोषणिवमढूधीः ॥ ४॥
एकदा कुलटााु भषूणािभिलवः ।
तदथ िनग तो गहेात क्ामाो मृमुरन ॥् ५॥
यतत सं िवं व ेँ म पनुग तः ।
ताोऽयत स्वुािण भषूणािन िकयि च ॥ ६॥
बिवचयं ा राऽौ नाय चारयन ।्
चौय करोसौ िनमतो राजा महीित ॥ ७॥
िवं ा पनुनै ं मारियित िनितम ।्
अतोऽथ गुय े गढूमािभः िकं न हते ॥ ८॥
िनहनैं गहृीाथ याामो यऽ कुऽिचत ।्
इित ता िनयं कृा सुं स रिँमिभः ॥ ९॥
पाशं कठे िनधाया तृमुपचबमःु ।
िरतं न ममारासौ िचायुादाभवन ॥् १०॥
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ताारसमहूां तखु े िह िविचिपःु ।
अिालाितःखने ाकुलो िनधनं गतः ॥ ११॥
तं दहंे ममुचुगु त ूायः साहिसकाः ियः ।
न ातं तिहं त ु केनापीदं तथवै च ॥ १२॥
लोकैः पृा वदि  रं यातः िूयो िह नः ।
आगिमित वषऽिन ि्वलोभिवकिष तः ॥ १३॥
ीणां नवै त ु िवासं ानां कारयेधुः ।
िवास े यः ितो मढूः स ःखःै पिरभयूत े ॥ १४॥
सधुामयं वचो यासां कािमनां रसवध नम ।्
दयं रुधाराभं िूयः को नाम योिषताम ॥् १५॥
सं िवं ता याताः कुलटा बभतृ काः ।
धुकुारी बभवूाथ महान ्ू तेः कुकम तः ॥ १६॥
वाापधरो िनं धावन द्शिदशोऽरम ।्
शीतातपपिरिो िनराहारः िपपािसतः ॥ १७॥
न लेभ े शरणं ािप हा दवैिेत मुव दन ।्
िकयालेन गोकण मतृं लोकादबुत ॥ १८॥
अनाथं तं िविदवै गयाौामचीकरत ।्
यिंीथ त ु सयंाित तऽ ौामवत यत ॥् १९॥
एवं ॅमन स् गोकण ः परंु समपुिेयवान ।्
राऽौ गहृाणे मुागतोऽलितः परःै ॥ २०॥
तऽ सुं स िवाय धुकुारी बावम ।्
िनशीथ े दश यामास महारौितरं वपःु ॥ २१॥
सकृषेः सकृी सकृ मिहषोऽभवत ।्
सकृिदः सकृािः पनु पुषोऽभवत ॥् २२॥
वपैरीिमदं ा गोकण धयै सयंतुः ।
अयं ग ितकः कोऽिप िनिाथ तमॄवीत ॥् २३॥
गोकण  उवाच
कममुतरो राऽौ कुतो यातो दशािममाम ।्
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िकं वा ूतेः िपशाचो वा रासोऽसीित शसं नः ॥ २४॥
सतू उवाच
एवं पृदा तने रोदोःै पनुः पनुः ।
अशो वचनोारे संामाऽं चकार ह ॥ २५॥
ततोऽलौ जलं कृा गोकण मदुीरयत ।्
तकेातपापोऽसौ ूवुमपुचबमे ॥ २६॥
ूते उवाच
अहं ॅाता दीयोऽि धुकुारीित नामतः ।
कीयनेवै दोषणे ॄं नािशतं मया ॥ २७॥
कमणो नाि सा मे महाान े िववित नः ।
लोकानां िहंसकः सोऽहं ीिभःखने मािरतः ॥ २८॥
अतः ूतेमापो द शां च वहाहम ।्
वाताहारणे जीवािम दवैाधीनफलोदयात ॥् २९॥
अहो बो कृपािसो ॅातमा माश ु मोचय ।
गोकण वचनं ौुा तै वामथाॄवीत ॥् ३०॥
गोकण  उवाच
दथ त ु गयािपडो मया दो िवधानतः ।
तथं नवै मुोऽिस ममाय िमदं महत ॥् ३१॥
गयाौाा मिुेपायो नापरिह ।
िकं िवधयें मया ूते तं वद सिवरम ॥् ३२॥
ूते उवाच
गयाौाशतनेािप मिुम न भिवित ।
उपायमपरं किं िवचारय सातम ॥् ३३॥
इित तामाकय  गोकण िवयं गतः ।
शतौानै  मिुदेसां मोचनं तव ॥ ३४॥
इदान त ु िनजं ानमाित ूते िनभ यः ।
िुसाधकं िकिदाचिरे िवचाय  च ॥ ३५॥
धुकुारी िनजानं तनेािदतो गतः ।
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गोकण ियामास तां रािऽं न तदगात ॥् ३६॥
ूातमागतं ा लोकाः ूीा समागताः ।
तव किथतं तने यातं च यथा िनिश ॥ ३७॥
िवासंो योगिना ािननो ॄवािदनः ।
तिुं नवै तऽेपँयन प्ँयः शासयान ॥् ३८॥
ततः सवः सयू वां तुौ ािपतं परम ।्
गोकण ः नं चबे सयू वगे व ै तदा ॥ ३९॥
तुं नमो जगािन ्ॄ िूह मे मिुहतेकुम ।्
तुा रतः सयू ः ुटिमभाषत ॥ ४०॥
ौीमागवतािुः साहं वाचनं कु ।
इित सयू वचः सवध म पं त ु िवौतुम ॥् ४१॥
सवऽॄवुन ्ू यने कत ं सकुरं िदम ।्
गोकण िनयं कृा वाचनाथ ूवित तः ॥ ४२॥
तऽ सौंवणाथा य दशेमामाना ययुःु ।
पवृमा तऽेिप पापयाय व ै ॥ ४३॥
समाजु महाातो दवेिवयकारकः ।
यदवैासनमााय गोकणऽकथयत क्थाम ॥् ४४॥
स ूतेोऽिप तदा यातः ानं पँयिततः ।
समियतुं तऽापँयीचकमिुतम ॥् ४५॥
तलूििमािवँय ौवणाथ ितो सौ ।
वातपी िितं कत ुमशो वशंमािवशत ॥् ४६॥
वैवं ॄाणं मुं ौोतारं पिरक सः ।
ूथमतः माानं धनेजुोऽकरोत ॥् ४७॥
िदनाे रिता गाथा तदा िचऽं बभवू ह ।
वशंकैमिभदेोऽभतू स्शं पँयतां सताम ॥् ४८॥
ितीयऽेि तथा सायं ितीयमिभदेनम ।्
ततृीयऽेि तथा सायं ततृीयमिभदेनम ॥् ४९॥
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एवं सिदनैवै समििवभदेनम ।्
कृा स ादशौवणात ्ू तेतां जहौ ॥ ५०॥
िदपधरो जातलुसीदाममिडतः ।
पीतवासा घनँयामो मकुुटी कुडलाितः ॥ ५१॥
ननाम ॅातरं सो गोकण िमित चाॄवीत ।्
याहं मोिचतो बो कृपया ूतेकँमलात ॥् ५२॥
धा भागवती वाता  ूतेपीडािवनािशनी ।
साहोऽिप तथा धः कृलोकफलूदः ॥ ५३॥
के सव पापािन साहौवणे िते ।
अाकं ूलयं सः कथा चयें किरित ॥ ५४॥
आि शंु लघ ु लंू वानःकमिभः कृतम ।्
ौवणं िवदहेापं पावकः सिमधो यथा ॥ ५५॥
अिन व् ै भारत े वष सिूरिभवदससंिद ।
अकथाौािवणां प ुसंां िनलं ज कीित तम ॥् ५६॥
िकं मोहतो रितने सपुुने बलीयसा ।
अीवुणे शरीरणे शकुशाकथां िवना ॥ ५७॥
अिं ायबुं मासंशोिणतलेिपतम ।्
चमा वनं ग ं पाऽं मऽूपरुीषयोः ॥ ५८॥
जराशोकिवपाकात रोगमिरमातरुम ।्
रंू ध रं ं सदोषं णभरुम ॥् ५९॥
कृिमिवसंां शरीरिमित विण तम ।्
अिरणे िरं कम कुतोऽयं साधये िह ॥ ६०॥
यत ्ू ातः सृंतं चां सायं त िवनँयित ।
तदीयरससु े काय े का नाम िनता ॥ ६१॥
साहौवणाोके ूाते िनकटे हिरः ।
अतो दोषिनवृथ मतेदवे िह साधनम ॥् ६२॥
बुदुा इव तोयषे ु मशका इव जषु ु ।
जाये मरणायवै कथाौवणविज ताः ॥ ६३॥
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जड शुवशं यऽ मििवभदेनम ।्
िचऽं िकम ु तदा िचमिभदेः कथाौवात ॥् ६४॥
िभते दयमििँछे सव शशंयाः ।
ीये चा कमा िण साहौवणे कृत े ॥ ६५॥
ससंारकदमालेपूालनपटीयिस ।
कथातीथ िते िचे मिुरवे बधुःै तृा ॥ ६६॥
एवं ॄवुित व ै तिन ि्वमानमागमदा ।
वकुैठवािसिभय ुं ूुरीिमडलम ॥् ६७॥
सवषां पँयतां भजे े िवमान ं धुलुीसतुः ।
िवमान े वैवान व्ी गोकण वामॄवीत ॥् ६८॥
गोकण  उवाच
अऽवै बहवः सि ौोतारो मम िनम लाः ।
आनीतािन िवमनािन न तषेां यगुपुतः ॥ ६९॥
ौवणं समभागने सवषािमह ँयते ।
फलभदेः कुतो जातः ूॄवु ु हिरिूयाः ॥ ७०॥
हिरदासा ऊचःु
ौवण िवभदेने फलभदेोऽऽ सिंतः ।
ौवणं त ु कृतं सवन  तथा मननं कृतम ॥् ७१॥
फलभदेतो जातो भजनादिप मानद ।
सराऽमपुोवै ूतेने ौवणं कृतम ॥् ७२॥
मननािद तथा तने िरिचे कृतं भशृम ।्
अढं च हतं ान ं ूमादने हतं ौतुम ॥् ७३॥
सिधो िह हतो मो मिचो हतो जपः ।
अवैवो हतो दशेो हतं ौामपाऽकम ॥् ७४॥
हतमौोिऽय े दानमनाचारहतं कुलम ।्
िवासो गुवाषे ु िन द्ीनभावना ॥ ७५॥
मनोदोषजयवै कथायां िनला मितः ।
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एवमािद कृतं चेादा व ै ौवणे फलम ॥् ७६॥
पनुःौवाे सवषां वकुैठे वसिती ुवं
गोकण  तव गोिवो गोलोकं दाित यम ॥् ७७॥
एवमुा ययःु सव वकुैठं हिरकीत नाः ।
ौावणे मािस गोकण ः कथामचू े तथा पनुः ॥ ७८॥
सराऽवत भयूः ौवणं तःै कृतं पनुः ।
कथासमाौ यातं ौयूतां त नारद ॥ ७९॥
िवमानःै सह भै हिररािवब भवू ह ।
जयशा नमःशाऽासन ब्हवदा ॥ ८०॥
पाजिनं चबे हषा ऽ यं हिरः ।
गोकण त ु समािलाकरोत ्सशं हिरः ॥ ८१॥
ौोतनॄान घ्नँयामान प्ीतकौशयेवाससः ।
िकरीिटनः कुडिलनथा चबे हिरः णात ॥् ८२॥
तामे य े िता जीवा आचाडालजातयः ।
िवमान े ािपताऽेिप गोकण कृपया तदा ॥ ८३॥
ूिेषता हिरलोके त े यऽ गि योिगनः ।
गोकणन स गोपालो गोलोकं गोपवभम ॥् ८४॥
कथाौवणतः ूीतो िनय यौ भवलः ।
अयोावािसनः पवू यथा रामणे सताः ॥ ८५॥
तथा कृने त े नीता गोलोकं योिगलभम ।्
यऽ सयू  सोम िसानां न गितः कदा ।
तं लोकं िह गताे त ु ौीमागवतौवात ॥् ८६॥
ॄमूोऽ ते िकं फलवृमुलं
साहयने कथास ु सितम ।्
कणन गोकण कथारे यःै
पीत ते गभ गता न भयूः ॥ ८७॥
वातापुणा शनदहेशोषण-ै

पोिभमिैरकालसितःै ।
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योगै सयंाि न तां गितं व ै
साहगाथाौवणने याि याम ॥् ८८॥
इितहासिममं पुयं शािडोऽिप मनुीरः ।
पठते िचऽकूटो ॄानपिरतुः ॥ ८९॥
आानमतेरमं पिवऽं
ौतुं सकृै िवदहदेघौघम ।्
ौाे ूयंु िपततृिृमावह-े
िं सपुाठादपनुभ वं च ॥ ९०॥
इित ौीपपरुाण े उरखडे ौीमागवतमाहाे
गोकण मोवण न ं नाम पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
कुमारा ऊचःु
अथ ते सवामः साहौवणे िविधम ।्
सहायवै सिुभवै ूायः साो िविधः तृः ॥ १॥
दवैं त ु समाय मुत पृ यतः ।
िववाहे याशं िवं ताशं पिरकयते ॥् २॥
नभ आिनोज च माग शीष ः शिुचन भाः ।
एत े मासाः कथारे ौोतणॄां मोसचूकाः ॥ ३॥
मासानां िवू हयेािन तािन ाािन सवथा ।
सहायातेरे चाऽ कत ाः सोमा ये ॥ ४॥
दशेे दशे े तथा सयें वाता  ूेा ूयतः ।
भिवित कथा चाऽ आगं कुटुििभः ॥ ५॥
रे हिरकथाः केिचरूे चातुकीत नाः ।
ियः शिूादयो य े च तषेां बोधो यतो भवते ॥् ६॥
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दशे े दशे े िवरा य े वैवाः कीत नोकुाः ।
तेवे पऽं ूें च तेखनिमतीिरतम ॥् ७॥
सतां समाजो भिवता सराऽं सुलभः ।
अपवू रसपवै कथा चाऽ भिवित ॥ ८॥
ौीमागवतपीयषुपानाय रसलटाः ।
भव तथा शीयमायात ूमेतराः ॥ ९॥
नावकाशः कदािचिेनमाऽं तथािप त ु ।
सव थाऽऽगमनं काय णोऽऽवै सुलभः ॥ १०॥
एवमाकारणं तषेां कत ं िवनयने च ।
आगकुानां सवषां वासानािन कयते ॥् ११॥
तीथ वािप वन े वािप गहृे वा ौवणं मतम ।्
िवशाला वसधुा यऽ कत ं तथालम ॥् १२॥
शोधनं माज न ं भमूलेपन ं धातमुडनम ।्
गहृोपरमृु गहृकोणे िनवशेयते ॥् १३॥
अवा क ् पाहतो यादाीणा िन ूमलेयते ।्
कत ो मडपः ूोःै कदलीखडमिडतः ॥ १४॥
फलपुदलिैव िवतानने िवरािजतः ।
चतिुद ु जारोपो बसिरािजतः ॥ १५॥
ऊ सवै लोका कनीयाः सिवरम ।्
तषे ु िवूा िवरा ापनीयाः ूबो च ॥ १६॥
पवू तषेामासनािन कत ािन यथोरम ।्
वुािप तदा िदमासनं पिरकयते ॥् १७॥
उदखुो भवेा ौोता व ै ूाखुदा ।
ूाखुेवेा ौोता चोदखुदा ॥ १८॥
अथवा पवू िदयेा पूपजूकमतः ।
ौोतणॄामागमे ूोा दशेकालािदकोिवदःै ॥ १९॥
िवरो वैवो िवूो वदेशािवशिुकृत ।्
ाकुशलो धीरो वा कायऽितिनहृः ॥ २०॥
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अनकेधम िवॅााः णैाः पाखडवािदनः ।
शकुशाकथोारे ााे यिद पिडताः ॥ २१॥
वुः पा सहायाथ मः ाथािवधः ।
पिडतः सशंयेा लोकबोधनतरः ॥ २२॥
वा ौरं ूकत ं िदनादवा ोताय े ।
अणोदयऽेसौ िनव   शौचं ान ं समाचरते ॥् २३॥
िनं सेपतः कृा सां ं ूयतः ।
कथािविवघाताय गणनाथं ूपजूयते ॥् २४॥
िपतनॄ स् शुथ ूायिं समाचरते ।्
मडलं च ूकत ं तऽ ाो हिरथा ॥ २५॥
कृमिुँय मणे चरेजूािविधं बमात ।्
ूदिणनमारान प्जूाे िुतमाचरते ॥् २६॥
ससंारसागरे मं दीन ं मां कणािनध े ।
कम मोह(माह)गहृीतां मामुर भवाण वात ॥् २७॥
ौीमागवतािप ततः पजूा ूयतः ।
कत ा िविधना ूीा धपूदीपसमिता ॥ २८॥
ततु ौीफलं धृा नमारं समाचरते ।्
िुतः ूसिचने कत ा केवलं तदा ॥ २९॥
ौीमागवताोऽयं ूः कृ एव िह ।
ीकृतोऽिस मया नाथ मुथ भवसागरे ॥ ३०॥
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सवथा या ।
िनिव नेवै कत ो दासोऽहं तव केशव ॥ ३१॥
एवं दीनवचः ूो वारं चाथ पजूयते ।्
सू वभषूािभः पजूाे तं च संवते ॥् ३२॥
शकुप ूबोध सवशािवशारद ।
एतथाूकाशने मदान ं िवनाशय ॥ ३३॥
तदम े िनयमः पातः ौयेस े मदुा ।
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सराऽं यथाशा धारणीयः स एव िह ॥ ३४॥
वरणं पिवूाणां कथाभिनवृय े ।
कत ं तहैरजेा ं ादशारिवया ॥ ३५॥
ॄाणान व्ैवांाान त्था कीत नकािरणः ।
ना सू दााः यमासनमािवशते ॥् ३६॥
लोकिवधनागारपऽुिचां दु च ।
कथािचः शुमितः स लभते फ्लमुमम ॥् ३७॥
आसयूदयमार साध िऽूहराकम ।्
वाचनीया कथा सधीरकठं सधुीमता ॥ ३८॥
कथािवरामः कत ो माे घिटकायम ।्
तथामन ु काय व ै कीत न ं वैवैदा ॥ ३९॥
मलमऽूजयाथ िह लाहारः सखुावहः ।
हिवाने कत ो केवारं कथािथ ना ॥ ४०॥
उपो सराऽं व ै शिेणयुात त्दा ।
घतृपान ं पयःपान ं कृा व ै श ृणयुात स्खुम ॥् ४१॥
फलाहारणे वा ौामकेभेन वा पनुः ।
सखुसां भवे ु कत ं ौवणाय तत ॥् ४२॥
भोजनं त ु वरं मे कथाौवणकारकम ।्
नोपवासो वरः ूोः कथािवकरो यिद ॥ ४३॥
साहोितनां प ुसंां िनयमाणु नारद
िवदुीािवहीनानां नािधकारः कथाौवे ॥ ४४॥
ॄचय मधःसिुः पऽावां च भोजनं
कथासमाौ भिुं च कुया िं कथाोती ॥ ४५॥
िदलं मध ु तलंै च गिरां तथवै च ।
भावं पय ुिषतं जािं कथाोती ॥ ४६॥
कामं बोधं मदं मान ं मरं लोभमवे च ।
दं मोहं तथा षे ं रये कथाोती ॥ ४७॥
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वदेवैविवूाणां गुगोोितनां तथा ।
ीराजमहतां िनां वज येः कथाोती ॥ ४८॥
रजलाजेपिततोाकैथा ।
िजिदेबाै न वदेः कथाोती ॥ ४९॥
सं शौचं दयां मौनमाज वं िवनयं तथा ।
उदारमानसं तदवें कुया त क्थाोती ॥ ५०॥
दिरि यी रोगी िनभा यः पापकमवान ।्
अनपो मोकामः श ृणयुा कथािममाम ॥् ५१॥
अपुा काकवा च वा या च मतृाभ का ।
ॐवभा  च या नारी तया ौाः ूयतः ॥ ५२॥
एतषे ु िविधना ौावे तदयतरं भवते ।्
अुमा कथा िदा कोिटयफलूदा ॥ ५३॥
एवं कृा ोतिविधमुापनमथाचरते ।्
जामीोतिमव कत ं फलकाििभः ॥ ५४॥
अिकनषे ु भेष ु ूायो नोापनामहः ।
ौवणनेवै पतूाे िनामा वैवा यतः ॥ ५५॥
एवं नगाहयऽेिन स्मा े ौोतिृभदा ।
पुक च वु पजूा काया ितभितः ॥ ५६॥
ूसादतलुसीमालाः ौोतृाथ दीयताम ।्
मदृताललिलतं कत ं कीत न ं ततः ॥ ५७॥
जयशं नमःशं शशं च कारयते ।्
िवूेो याचके िवमं च दीयताम ॥् ५८॥
िवरेवेोता गीता वाा परऽेहिन
गहृेदा होमः कत ः कमशाये ॥ ५९॥
ूितोकं च जुयाििधना दशम च ।
पायसं मध ु सिप  ितलाािदकसयंतुम ॥् ६०॥
अथवा हवनं कुया ाया ससुमािहतः ।
तयात प्रुाण परम च ततः ॥ ६१॥
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होमाशौ बधुो हौं दालिसये ।
नानािििनरोधाथ नूतािधकतानयोः ॥ ६२॥
दोषयोः ूशमाथ च पठेामसहॐकम ।्
तने ालं सव नाादिधकं यतः ॥ ६३॥
ादश ॄाणान प्ाोजयेधपुायसःै ।
दावुण धने ुं च ोतपणू हतेवे ॥ ६४॥
शौ फलऽयिमतं णिसहंं िवधाय च ।
तऽा पुकं ां िलिखतं लिलतारम ॥् ६५॥
सूावाहनाैपचारःै सदिणम ।्
वभषूणगाःै पिूजताय यतान े ॥ ६६॥
आचाया य सधुीद ा मुः ावबनःै ।
एवं कृत े िवधान े च सवपापिनवारणे ॥ ६७॥
फलदं ारुाणं त ु ौीमागवतं शभुम ।्
धम कामाथ मोाणां साधनं ा सशंयः ॥ ६८॥
कुमारा ऊचःु
इित त े किथतं सव िकं भयूः ौोतिुमिस ।
ौीमागवतनेवै भिुमुी करे िते ॥ ६९॥
सतू उवाच
इुा त े महाानः ूोचभुा गवत कथाम ।्
सव पापहरां पुयां भिुमिुूदाियनीम ॥् ७०॥
श ृवतां सव भतूानां साहं िनयतानाम ।्
यथािविध ततो दवें तुवुःु पुषोमम ॥् ७१॥
तदे ानवरैायभीनां पुता परा ।
तायं परमं चाभतू स्व भतूमनोहरम ॥् ७२॥
नारद कृताथऽभतू ि्से ीय े मनोरथ े ।
पलुकीकृतसवा ः परमानसतृः ॥ ७३॥
एवं कथां समाकय  नारदो भगवियः ।
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ूमेगदया वाचा तानवुाच कृतािलः ॥ ७४॥
नारद उवाच
धोऽनगुहृीतोऽि भविः कणापरःै ।
अ मे भगवाँः सवपापहरो हिरः ॥ ७५॥
ौवणं सव धमो वरं मे तपोधनाः ।
वकुैठो यतः कृः ौवणा लते ॥ ७६॥
सतू उवाच
एवं ॄवुित व ै तऽ नारदे वैवोमे ।
पिरॅमन स्मायातः शकुो योगेरदा ॥ ७७॥
तऽाययौ षोडशवािष कदा
ासाजो ानमहािचमाः ।
कथावसान े िनजलाभपणू ः
ूेा पठन भ्ागवतं शनःै शनःै ॥ ७८॥
ा सदाः परमोतजेसं
सः समुाय दम हासनम ।्
ूीा सरुिष मपजूयत स्खुं
ितोऽवदत स्शं ृणतुामलां िगरम ॥् ७९॥
ौीशकु उवाच
िनगमकतरोग िलतं फलं
शकुमखुादमतृिवसयंतुम ।्
िपबत भागवतं रसमालयं
मुरहो रिसका भिुव भावकुा ॥ ८०॥
धमः ूोितकैतवोऽऽ परमो िनम राणां सतां
वें वावमऽ वु िशवदं तापऽयोलूनम ।्
ौीमागवते महामिुनकृत े िकं वा पररैीरः
सो वतऽेऽ कृितिभः शौुषूिुभणात ॥् ८१॥
ौीमागवतं परुाणितलकं यैवानां धन ं
यिन प्ारमहंमवेममलं ान ं परं गीयत े ।
यऽ ानिवरागभिसिहतं नै मािवृतं
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तवन ्ू पठन ि्वचारणपरो भा िवमुेरः ॥ ८२॥
ग से च कैलास े वकुैठे नायं रसः ।
अतः िपब ु सा मा मा मुत किहिचत ॥् ८३॥
सतू उवाच
एवं ॄवुाण े सित बादरायणौ
मे सभायां हिररािवरासीत ।्
ूादबुवफानुािदिभः
वतृः सरुिष मपजूय तान ॥् ८४॥
ा ूसं महदासन े हिरं
त े चिबरे कीत नममतदा ।
भवो भवाा कमलासनु
तऽागमन क्ीत नदशनाय ॥ ८५॥
ूादालधारी तरलगिततया चोवः कांधारी
वीणाधारी सरुिष ः रकुशलतया रागकता ज ुनोऽभतू ।्
इोऽवादीदृं जयजयसकुराः कीत न ं त े कुमारा
यऽाम े भाववा सरसरचनया ासपऽुो बभवू ॥ ८६॥
ननत  मे िऽकमवे तऽ
भािदकानां नटवतुजेसाम ।्
अलौिककं कीत नमतेदी
हिरः ूसोऽिप वचोऽॄवीत ॥् ८७॥
मो वरं भागवता वणृुं
ूीतः कथाकीत नतोऽि सातम ।्
ौुिेत तामितूसाः
ूमेाििचा हिरमिूचरे त े ॥ ८८॥
नगाहगाथास ु च सवभै-

रिेभया भािमित ूयात ।्
मनोरथोऽयं पिरपरूणीय-
थिेत चोारधीयतातुः ॥ ८९॥
ततोऽनमरणषे ु नारद-
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था शकुादीनिप तापसां ।
अथ ूाः पिरनमोहाः
सव ययःु पीतकथामतृाे ॥ ९०॥
भिः सतुाां सह रिता सा
शा े कीयऽेिप तदा शकेुन ।
अतो हिरभा गवत सवेना-
िं समायाित िह वैवानाम ॥् ९१॥
दािरःखरदािहतानां
मायािपशाचीपिरमिदतानाम ।्
ससंारिसौ पिरपािततानां
मेाय व ै भागवतं ूगज ित ॥ ९२॥
शौनक उवाच
शकेुनों कदा रा े गोकणन कदा पनुः ।
सरुष य े कदा ॄािैँछि मे सशंयं िमम ॥् ९३॥
सतू उवाच
आकृिनग मात ि्ऽशंषा िधकगते कलौ ।
नवमीतो नभे च कथारं शकुोऽकरोत ॥् ९४॥
परीिवणाे च कलौ वष शतये ।
शुे शचुौ नवां च धनेजुोऽकथयथाम ॥् ९५॥
तादिप कलौ ूा े िऽशंष गत े सित ।
ऊचुज िसत े प े नवां ॄणः सतुाः ॥ ९६॥
इतेे समाातं यृोऽहं यानघ ।
कलौ भागवती वाता  भवरोगिवनािशनी ॥ ९७॥
कृिूयं सकलकषनाशनं च
मुकैहतेिुमह भििवलासकािर ।
सः कथानकिमदं िपबतादरणे
लोके िहताथ पिरशीलनसवेया िकम ॥् ९८॥
पुषमिप वी पाशहं
वदित यमः िकल त कणमलेू ।
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पिरहर भगवथास ु मान ्
ूभरुहमनणृां न वैवानाम ॥् ९९॥
असारे ससंारे िवषयिवषसाकुलिधयः
णाध मेाथ िपबत शकुगाथातलुसधुाम ।्
िकमथ थ भो ोजत कुपथ े कुितकथे
परीिाी यवणगतमुिुकथन े ॥ १००॥
रसूवाहसंने ौीशकेुनिेरता कथा ।
कठे सते यने स वकुैठूभभु वते ॥् १०१॥
इित च परमगुं सव िसािसं
सपिद िनगिदतं त े शापुं िवलो ।
जगित शकुकथातो िनम लं नाि िकित ्
िपब परसखुहतेोा दशसारम ॥् १०२॥
एतां यो िनयततया श ृणोित भा
यनैां कथयित शुवैवाम े ।
तौ सिविधकरणात फ्लं लभते े
याथाा  िह भवुन े िकमसाम ॥् १०३॥
इित ौीपपरुाण े उरखडे ौीमागवतमाहाे
ौवणिविधकथनं नाम षोऽायः ॥ ६॥

॥ समािमदं ौीमागवतमाहां ॥

॥ ॐ ताप णमु ॥
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