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shrImadbhAgavataM - dvitIyaskandhaH

ौीमागवतं - ितीयः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
ौीशकु उवाच
वरीयानषे त े ूः कृतो लोकिहतं नपृ ।
आिवतः प ुसंां ौोतािदष ु यः परः ॥ १॥
ौोतादीिन राजे नणृां सि सहॐशः ।
अपँयतामातं गहृषे ु गहृमिेधनाम ॥् २॥
िनिया ि॑यते नं वायने च वा वयः ।
िदवा चाथहया राजन कु्टुभरणने वा ॥ ३॥
दहेापकलऽािदासैेसिप ।
तषेां ूमो िनधनं पँयिप न पँयित ॥ ४॥
ताारत सवा ा भगवानीरो हिरः ।
ौोतः कीित त तेताभयम ॥् ५॥
एतावान स्ायोगाां धमपिरिनया ।
जलाभः परः प ुसंामे नारायणिृतः ॥ ६॥
ूायणे मनुयो राजन ि्नवृा िविधषधेतः ।
नगै ुया रमे  गणुानकुथन े हरःे ॥ ७॥
इदं भागवतं नाम परुाणं ॄसितम ।्
अधीतवान ्ापरादौ िपतुपायनादहम ॥् ८॥
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ौीमागवतं - ितीयः

पिरिनितोऽिप नगै ुय उमोकलीलया ।
गहृीतचतेा राजष आानं यदधीतवान ॥् ९॥
तदहं तऽेिभधाािम महापौिषको भवान ।्
य ौधतामाश ु ाकुुे मितः सती ॥ १०॥
एतििव मानानािमतामकुतोभयम ।्
योिगनां नपृ िनणतं हरनेा मानकुीत नम ॥् ११॥
िकं ूम बिभः परोहैा यनिैरह ।
वरं मुत िविदतं घटत े ौयेस े यतः ॥ १२॥
खाो नाम राजिष ा येािमहायषुः ।
मुता वमुृ गतवानभयं हिरम ॥् १३॥
तवातेिह कौर साहं जीिवताविधः ।
उपकय तव तावाराियकम ॥् १४॥
अकाले त ु पुष आगते गतसासः ।
िछादसशणे हृां दहेऽेन ु य े च तम ॥् १५॥
गहृाोिजतो धीरः पुयतीथ जलातुः ।
शचुौ िविव आसीनो िविधवितासन े ॥ १६॥
असेनसा शुं िऽवृारं परम ।्
मनो यिेतासो ॄबीजमिवरन ॥् १७॥
िनयिेषयेोऽान म्नसा बिुसारिथः ।
मनः कमिभरािं शभुाथ धारयिेया ॥ १८॥
तऽकैावयवं ायदेिुने चतेसा ।
मनो िनिव षयं युा ततः िकन न रते ।्
पदं तरमं िवोम नो यऽ ूसीदित ॥ १९॥
रजमोामािं िवमढंू मन आनः ।
येारणया धीरो हि या तृतं मलम ॥् २०॥
यां साय माणायां योिगनो भिलणः ।
आशु सते योग आौयं भिमीतः ॥ २१॥
राजोवाच
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ौीमागवतं - ितीयः

यथा साय त े ॄन ध्ारणा यऽ सता ।
याशी वा हरदेाश ु पुष मनोमलम ॥् २२॥
ौीशकु उवाच
िजतासनो िजतासो िजतसो िजतिेयः ।
लेू भगवतो प े मनः सारयिेया ॥ २३॥
िवशषे दहेोऽयं िव वीयसाम ।्
यऽदें ँयते िवं भतूं भं भव सत ॥् २४॥
आडकोशे शरीरऽेिन स्ावरणसयंतु े ।
वरैाजः पुषो योऽसौ भगवान ध्ारणाौयः ॥ २५॥
पातालमते िह पादमलंू
पठि पािू पदे रसातलम ।्
महातलं िवसजृोऽथ गुौ
तलातलं व ै पुष जे ॥ २६॥
े जाननुी सतुलं िवमतू-
यं िवतलं चातलं च ।
महीतलं तघनं महीपत े
नभलं नािभसरो गणृि ॥ २७॥
उरःलं ोितरनीकम
मीवा महव दन ं व ै जनोऽ ।
तपो रराट िवरािदप ुसंः
सं त ु शीषा िण सहॐशीः ॥ २८॥
इादयो बाहव आॐाः
कण िदशः ौोऽममु शः ।
नासदॐौ परम नास े
याणोऽ गो मखुमििरः ॥ २९॥
ौरिणी चरुभूतः
पािण िवोरहनी उभ े च ।
तिूवजृः परमिेिध-

मापोऽ ता रस एव िजा ॥ ३०॥
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छांन िशरो गणृि
दंा यमः हेकला िजािन ।
हासो जनोादकरी च माया
रसग यदपामोः ॥ ३१॥
ोीडोरोोऽधर एव लोभो
धम ः नोऽधम पथोऽ पृम ।्
क महंे वषृणौ च िमऽौ
कुिः समिुा िगरयोऽिसाः ॥ ३२॥
नोऽ नाोऽथ तनूहािण
महीहा िवतनोनृ पे ।
अनवीय ः िसतं मातिरा
गितव यः कम  गणुूवाहः ॥ ३३॥
ईश केशान ि्वरवुाहान ्
वासु सां कुवय  भूः ।
अमादयं मन
सचमाः सव िवकारकोशः ॥ ३४॥
िवानशिं मिहमामनि
सवा नोऽःकरणं िगिरऽम ।्
अातय ुगजा नखािन
सव मगृाः पशवः ौोिणदशे े ॥ ३५॥
वयािंस ताकरणं िविचऽं
मनमु नीषा मनजुो िनवासः ।
गविवाधरचारणारः
रतृीरसरुानीकवीय ः ॥ ३६॥
ॄाऽऽननं ऽभजुो महाा
िवडूरििौतकृवणः ।
नानािभधाभीगणोपपो
िाकः कम िवतानयोगः ॥ ३७॥
इयानसावीरिवमह
यः सिवशेः किथतो मया त े ।
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साय तऽेिन व्पिुष िवे
मनः बुा न यतोऽि िकित ॥् ३८॥
स सवधीवृनभुतूसव 
आा यथा जनिेतकैः ।
तं समानिनिधं भजते
नाऽ सेत आपातः ॥ ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े हंां पारमहंां सिंहतायां
ितीये महापुषसंानवुण न े ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
एवं परुा धारणयाऽऽयोिन-
न ां िृतं ूव तुात ।्
तथा ससजदममोघि-
य थायाावसायबिुः ॥ १॥
शा िह ॄण एष पा
यामिभा यित धीरपाथः ।
पिरॅमंऽ न िवतऽेथा न ्
मायामय े वासनया शयानः ॥ २॥
अतः किवना मस ु यावदथ ः
ादूमो वसायबिुः ।
िसऽेथाथ न यतते तऽ
पिरौमं तऽ समीमाणः ॥ ३॥
सां ितौ िकं किशपोः ूयास-ै

बा हौ िसे पुबहणःै िकम ।्
सलौ िकं पुधापाा
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िदवलादौ सित िकं कूलःै ॥ ४॥
चीरािण िकं पिथ न सि िदशि िभां
नवैािपाः परभतृः सिरतोऽशुन ।्
ा गहुाः िकमिजतोऽवित नोपसान ्
काजि कवयो धनम दाान ॥् ५॥
एवं िचे त एव िस
आा िूयोऽथ भगवाननः ।
तं िनवृ तो िनयताथ भजते
ससंारहतेपूरम यऽ ॥ ६॥
कां ना परानिुचा-
मतृ े पशनूसत नाम युात ।्
पँयन ज्नं पिततं वतैरयां
कमजान प्िरतापाषुाणम ॥् ७॥
केिचदहेादयावकाशे
ूादशेमाऽं पुषं वसम ।्
चतभु ुजं करथाश-

गदाधरं धारणया रि ॥ ८॥
ूसवं निलनायतेणं
कदिकिपशवाससम ।्
लसहारिहरमयादं
ुरहारिकरीटकुडलम ॥् ९॥
उििजकिण कालये
योगेराािपतपादपवम ।्
ौीलणं कौभुरकर-
मानला वनमालयाऽऽिचतम ॥् १०॥
िवभिूषतं मखेलयालुीयकै-

महाधननैू परुकणािदिभः ।
िधामलाकुितनीलकुल-ै

िव रोचमानाननहासपशेलम ॥् ११॥
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अदीनलीलाहिसतेणोस-

भूससंिूचतभयू नमुहम ।्
ईते िचामयमनेमीरं
यावनो धारणयावितत े ॥ १२॥
एकैकशोऽािन िधयानभुावयते ्-
पादािद याविसतं गदाभतृः ।
िजतं िजतं ानमपो धारयते ्
परं परं शुित धीय था यथा ॥ १३॥
याव जायते परावरऽेिन ्
िवेरे ििर भियोगः ।
ताववीयः पुष पं
िबयावसान े ूयतः रते ॥ १४॥
िरं सखुं चासनमाितो यित-
य दा िजहासिुरमम लोकम ।्
काले च दशे े च मनो न सयते ्
ूाणान ि्नयेनसा िजतासःु ॥ १५॥
मनः बुामलया िनय
ऽे एतां िननयेमािन ।
आानमाव धीरो
लोपशाििव रमते कृात ॥् १६॥
न यऽ कालोऽिनिमषां परः ूभःु
कुतो न ु दवेा जगतां य ईिशरे ।
न यऽ सं न रजम
न व ै िवकारो न महान ्ू धानम ॥् १७॥
परं पदं वैवमामनि तद-्
यिेत नतेीतिसृवः ।
िवसृ दौरामनसौदा
दोपगुाहपदं पदे पदे ॥ १८॥
इं मिुनपूरमेवितो
िवानवीय सरुिताशयः ।
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पािनाऽऽपी गदुं ततोऽिनलं
ानषे ु ष मयिेतमः ॥ १९॥
नाां ितं िधरोता-
दानगोरिस तं नयेिुनः ।
ततोऽनसुाय िधया मनी
तामलंू शनकैन यते ॥ २०॥
तावुोररमुयते
िनसायतनोऽनपेः ।
िा मुता ध मकुठि-
िन िभ  मधू न ि्वसजृेरं गतः ॥ २१॥
यिद ूयान न्पृ पारमें
वहैायसानामतु यिहारम ।्
अािधपं गणुसिवाय े
सहवै गेनसिेयै ॥ २२॥
योगेराणां गितमार-

ब िहिलोाः पवनारानाम ।्
न कमिभां गितमावुि
िवातपोयोगसमािधभाजाम ॥् २३॥
वैानरं याित िवहायसा गतः
सषुुया ॄपथने शोिचषा ।
िवधतूकोऽथ हरेदात ्
ूयाित चबं नपृ शशैमुारम ॥् २४॥
तिनािभं ितव  िवो-
रणीयसा िवरजनेानकैः ।
नमृतं ॄिवदामपुिैत
कायषुो यिबधुा रमे ॥ २५॥
अथो अन मखुानलेन
दमानं स िनरी िवम ।्
िनया ित िसेरयुिधं
यपैरा त पारमेम ॥् २६॥
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न यऽ शोको न जरा न मृ-ु

ना ित न चोगे ऋते कुतित ।्
यितोऽदः कृपयािनदिंवदां
रःखूभवानदुश नात ॥् २७॥
ततो िवशषें ूितप िनभ य-
नेानापोऽनलमिूत ररन ।्
ोितम यो वायमुपुे काले
वााना खं बहृदािलम ॥् २८॥
याणने गं रसनने व ै रसं
पं च ा सनं चवै ।
ौोऽणे चोपे नभोगणुं
ूाणने चाकूितमपुिैत योगी ॥ २९॥
स भतूसूिेयसिकष
मनोमयं दवेमयं िवकाय म ।्
ससंा गा सह तने याित
िवानतं गणुसिरोधम ॥् ३०॥
तनेानाऽऽानमपुिैत शा-

मानमानमयोऽवसान े ।
एतां गितं भागवत गतो यः
स व ै पनुनह िवषतऽे ॥ ३१॥
एते सतृी त े नपृ वदेगीत े
यािभपृ े ह सनातन े च ।
य े व ै परुा ॄण आह पृ
आरािधतो भगवान व्ासदुवेः ॥ ३२॥
न तोऽः िशवः पा िवशतः ससंतृािवह ।
वासदुवे े भगवित भियोगो यतो भवते ॥् ३३॥
भगवान ्ॄ  कान िऽरी मनीषया ।
तदवूटो रितरान य्तो भवते ॥् ३४॥
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भगवान स्व भतूषे ु लितः ाना हिरः ।
ँयबै ुािदिभिा लणरैनमुापकैः ॥ ३५॥
तावा ना राजन ह्िरः सव ऽ सव दा ।
ौोतः कीित त तो भगवान न्णृाम ॥् ३६॥
िपबि ये भगवत आनः सतां
कथामतृं ौवणपटेुष ु सतृम ।्
पनुि ते िवषयिविषताशयं
ोजि तरणसरोहािकम ॥् ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ितीये पुषसंावण न ं नाम ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
ौीशकु उवाच
एवमतेिगिदतं पृवान य्वान म्म ।
नणृां यियमाणानां मनुषे ु मनीिषणाम ॥् १॥
ॄवच सकामु यजते ॄणः पितम ।्
इिमियकामु ूजाकामः ूजापतीन ॥् २॥
दवे मायां त ु ौीकामजेामो िवभावसमु ।्
वसकुामो वसनू ्िान व्ीय कामोऽथ वीय वान ॥् ३॥
अाकामिदितं ग कामोऽिदतःे सतुान ।्
िवान द्वेान र्ाकामः साान स्संाधको िवशाम ॥् ४॥
आयुामोऽिनौ दवेौ पिुकाम इलां यजते ।्
ूिताकामः पुषो रोदसी लोकमातरौ ॥ ५॥
पािभकामो गवा न ्ीकामोऽर उवशीम ।्
आिधपकामः सवषां यजते परमिेनम ॥् ६॥
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यं यजेशामः कोशकामः ूचतेसम ।्
िवाकामु िगिरशं दााथ  उमां सतीम ॥् ७॥
धमा थ  उमोकं त ुं तन ि्पतनॄ य्जते ।्
राकामः पुयजनानोजामो मणान ॥् ८॥
राकामो मननू द्वेान ि्नितं िभचरन य्जते ।्
कामकामो यजेोममकामः पुषं परम ॥् ९॥
अकामः सवकामो वा मोकाम उदारधीः ।
तीोणे भियोगने यजते पुषं परम ॥् १०॥
एतावानवे यजतािमह िनःौयेसोदयः ।
भगवचलो भावो यागवतसतः ॥ ११॥
ानं यदा ूितिनवृगणुोिम चब-

माूसाद उत यऽ गणुेसः ।
कैवसतपथथ भियोगः
को िनवृ तो हिरकथास ु रितं न कुया त ॥् १२॥
शौनक उवाच
इिभातं राजा िनश भरतष भः ।
िकमृवान भ्यूो वयैासिकमिृषं किवम ॥् १३॥
एतौषूतां िवन स्तू नोऽहिस भािषतमु ।्
कथा हिरकथोदका ः सतां ःु सदिस ीवुम ॥् १४॥
स व ै भागवतो राजा पाडवयेो महारथः ।
बालबीडनकैः बीडन कृ्बीडां य आददे ॥ १५॥
वयैासिक भगवान व्ासदुवेपरायणः ।
उगायगणुोदाराः सतां िुह समागमे ॥ १६॥
आयहुरित व ै प ुसंामुं च यसौ ।
तत यणो नीत उमोकवात या ॥ १७॥
तरवः िकं न जीवि भाः िकं न सतु ।
न खादि न महेि िकं मामपशवोऽपरे ॥ १८॥
िवराहोखरःै संतुः पुषः पशःु ।
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न यणपथोपतेो जात ु नाम गदामजः ॥ १९॥
िबले बतोबमिवबमान य् े
न श ृवतः कण पटेु नर ।
िजासती दा िरकेव सतू
न चोपगायुगायगाथाः ॥ २०॥
भारः परं पिकरीटजु-
मुमां न नमेकुुम ।्
शावौ करौ नो कुतः सपया
हरलेसानकणौ वा ॥ २१॥
बहा ियत े त े नयन े नराणां
िलािन िवोन  िनरीतो य े ।
पादौ नणृां तौ िुमजभाजौ
ऽेािण नानोुजतो हरये ॥ २२॥
जीववो भागवतािरणे ुं
न जात ु मऽिभलभते यु ।
ौीिवपुा मनजुलुाः
सवो यु न वदे गम ॥् २३॥
तदँमसारं दयं बतदें
यृमाणहैिरनामधयेःै ।
न िविबयतेाथ यदा िवकारो
नऽे े जलं गाऽहषे ु हष ः ॥ २४॥
अथािभधे मनोऽनकूुलं
ूभाषस े भागवतूधानः ।
यदाह वयैासिकरािवा-
िवशारदो नपृितं साध ु पृः ॥ २५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ितीये ततृीयोऽायः ॥ ३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
सतू उवाच
वयैासकेिरित वचिनयमानः ।
उपधाय  मितं कृे औरयेः सत धात ॥् १॥
आजायासतुागारपशिुिवणबषु ु ।
राे चािवकले िनं िवढां ममतां जहौ ॥ २॥
पू चमेमवेाथ यां पृथ समाः ।
कृानभुावौवणे ौधानो महामनाः ॥ ३॥
संां िवाय स कम ऽवैिग कं च यत ।्
वासदुवे े भगवित आभावं ढं गतः ॥ ४॥
राजोवाच
समीचीन ं वचो ॄन स्व  तवानघ ।
तमो िवशीय त े मं हरःे कथयतः कथाम ॥् ५॥
भयू एव िविवािम भगवानामायया ।
यथदें सजृत े िवं िव भामधीरःै ॥ ६॥
यथा गोपायित िवभयु था सयंते पनुः ।
यां यां शिमपुािौ पुशिः परः पमुान ।्
आानं बीडयन ब्ीडन क्रोित िवकरोित च ॥ ७॥
ननू ं भगवतो ॄन ह्ररेतुकम णः ।
िव भािमवाभाित किविभािप चिेतम ॥् ८॥
यथा गणुां ु ूकृतये ुगपमशोऽिप वा ।
िबभित  भिूरशकेः कुव न क्मा िण जिभः ॥ ९॥
िविचिकितमतेे ॄवीत ु भगवान य्था ।
शाे ॄिण िनातः परिं भवान ख् ॥ १०॥
सतू उवाच
इपुामितो राा गणुानकुथन े हरःे ।
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षीकेशमनुृ ूितवंु ूचबमे ॥ ११॥
ौीशकु उवाच
नमः परै पुषाय भयूस े
सवानिनरोधलीलया ।
गहृीतशििऽतयाय दिेहना-
मभवायानपुलवन े ॥ १२॥
भयूो नमः सिृजनिदऽेसता-
मसवायािखलसमतू य े ।
प ुसंां पनुः पारमहं आौमे
वितानामनमुृयदाशषु े ॥ १३॥
नमो नमऽेषृभाय सातां
िवरकााय मुः कुयोिगनाम ।्
िनरसााितशयने राधसा
धामिन ॄिण रंते नमः ॥ १४॥
यीत न ं यरणं यदीणं
यनं यवणं यदहणम ।्
लोक सो िवधनुोित कषं
तै सभुिौवस े नमो नमः ॥ १५॥
िवचणा यरणोपसादनात ्
सं दुोभयतोऽरानः ।
िवि िह ॄगितं गतमा-
ै सभुिौवस े नमो नमः ॥ १६॥
तपिनो दानपरा यशिनो
मनिनो मिवदः समुलाः ।
में न िवि िवना यदप णं
त ै सभुिौवस े नमो नमः ॥ १७॥
िकरातणापिुलपुसा
आभीरका यवनाः खसादयः ।
यऽेे च पापा यदपाौयाौयाः
शुि तै ूभिववे नमः ॥ १८॥
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स एष आाऽऽवतामधीर-
यीमयो धम मयपोमयः ।
गतलीकैरजशरािदिभ-

िव तिलो भगवान ्ू सीदताम ॥् १९॥
िौयः पितय पितः ूजापित-
िध याितलकपितध रापितः ।
पितग िताकविृसातां
ूसीदतां म े भगवान स्तां पितः ॥ २०॥
यदिभानसमािधधौतया
िधयानपुँयि िह तमानः ।
वदि चतैवयो यथाचं
स मे मकुुो भगवान ्ू सीदताम ॥् २१॥
ूचोिदता यने परुा सरती
िवतताज सत िृतं िद ।
लणा ूारभिूलातः
स मे ऋषीणामषृभः ूसीदताम ॥् २२॥
भतूमै हिय  इमाः परुो िवभ-ु

िन मा य शते े यदमषू ु पूषः ।
भेु गणुान ष्ोडश षोडशाकः
सोऽलषी भगवान व्चािंस मे ॥ २३॥
नमै भगवते वासदुवेाय वधेस े ।
पपुा नमयं सौा यखुाुहासवम ॥् २४॥
एतदवेाभू राजन न्ारदाय िवपृते ।
वदेगभऽधााादाह हिररानः ॥ २५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ितीये चतथुऽायः ॥ ४॥

16 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - ितीयः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
नारद उवाच
दवेदवे नमऽेु भतूभावन पवू ज ।
तिजानीिह यानमातिनदशनम ॥् १॥
यिूपं यदिधान ं यतः सृिमदं ूभो ।
यंं यरं य तं वद ततः ॥ २॥
सव तेवान व्दे भतूभभवभःु ।
करामलकविं िवानाविसतं तव ॥ ३॥
यिानो यदाधारो यरं यदाकः ।
एकः सजृिस भतूािन भतूरैवेामायया ॥ ४॥
आन भ्ावयस े तािन न पराभावयन ्यम ।्
आशिमव ऊणनािभिरवामः ॥ ५॥
नाहं वदे परं िन न्ापरं न समं िवभो ।
मपगणुभैा ं सदसििदतः ॥ ६॥
स भवानचरोरं यपः ससुमािहतः ।
तने खदेयस े नं पराशां ूयिस ॥ ७॥
एते पृतः सव सव  सकलेर ।
िवजानीिह यथवैदेमहं बुऽेनशुािसतः ॥ ८॥
ॄोवाच
सािणकदें व ते िविचिकितम ।्
यदहं चोिदतः सौ भगवीय दश न े ॥ ९॥
नानतृं तव तािप यथा मां ूॄवीिष भोः ।
अिवाय परं म एतावं यतो िह मे ॥ १०॥
यने रोिचषा िवं रोिचतं रोचयाहम ।्
यथाकऽिय था सोमो यथ महतारकाः ॥ ११॥
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तै नमो भगवते वासदुवेाय धीमिह ।
यायया ज यया मां ॄवुि जगुम ॥् १२॥
िवलमानया य ातमुीापथऽेमयुा ।
िवमोिहता िवके ममाहिमित िध यः ॥ १३॥
िं कम  च काल भावो जीव एव च ।
वासदुवेारो ॄन न् चाोऽथऽि ततः ॥ १४॥
नारायणपरा वदेा दवेा नारायणाजाः ।
नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥ १५॥
नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः ।
नारायणपरं ान ं नारायणपरा गितः ॥ १६॥
तािप िरुीश कूटािखलानः ।
सृं सजृािम सृोऽहमीयवैािभचोिदतः ॥ १७॥
सं रजम इित िनग ुण गणुायः ।
िितसग िनरोधषे ु गहृीता मायया िवभोः ॥ १८॥
काय कारणकतृ े िानिबयाौयाः ।
बि िनदा मंु माियनं पुषं गणुाः ॥ १९॥
स एष भगवािंिैिभरिेभरधोजः ।
लितगितॄ न स्वषां मम चेरः ॥ २०॥
कालं कम  भावं च मायशेो मायया या ।
आन य्या ूां िवबभुषूुपाददे ॥ २१॥
कालाणुितकरः पिरणामः भावतः ।
कमणो ज महतः पुषािधितादभतू ॥् २२॥
महतु िवकुवा णािजःसोपबृिंहतात ।्
तमःूधानभवानिबयाकः ॥ २३॥
सोऽहार इित ूोो िवकुव न स्मभिूधा ।
वकैािरकजैस तामसिेत यिदा ।
िशिः िबयाशिा नशििरित ूभो ॥ २४॥
तामसादिप भतूादिेव कुवा णादभूभः ।
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त माऽा गणुः शो िलं यृँययोः ॥ २५॥
नभसोऽथ िवकुवा णादभूशगणुोऽिनलः ।
परायावां ूाण ओजः सहो बलम ॥् २६॥
वायोरिप िवकुवा णाालकमभावतः ।
उदपत तजेो व ै पवशशवत ॥् २७॥
तजेसु िवकुवा णादासीदो रसाकम ।्
पवशवाो घोषव परायात ॥् २८॥
िवशषेु िवकुवा णादसो गवानभतू ।्
परायािसशशपगणुाितः ॥ २९॥
वकैािरकानो जे दवेा वकैािरका दश ।
िदवाताकूचतेोऽिवीोपेिमऽकाः ॥ ३०॥
तजैसा ु िवकुवा णािदियािण दशाभवन ।्
ानशिः िबयाशिब ुिः ूाण तजैसौ ।
ौोऽं याणिजा वादोमहािपायवः ॥ ३१॥
यदतैऽेसता भावा भतूिेयमनोगणुाः ।
यदायतनिनमा ण े न शकुेॄ िवम ॥ ३२॥
तदा सहं चाों भगविचोिदताः ।
सदसमपुादाय चोभयं ससजृु दः ॥ ३३॥
वष पगूसहॐाे तदडमदुकेशयम ।्
कालकमभावो जीवोऽजीवमजीवयत ॥् ३४॥
स एव पुषादडं िनिभ  िनग तः ।
सहॐोव िबाः सहॐाननशीष वान ॥् ३५॥
यहेावयवलैकान क्यि मनीिषणः ।
कािदिभरधः स सो जघनािदिभः ॥ ३६॥
पुष मखुं ॄ ऽमते बाहवः ।
ऊववँ यो भगवतः पां शिूो जायत ॥ ३७॥
भलूकः कितः पां भवुलकोऽ नािभतः ।
दा लक उरसा महलको महानः ॥ ३८॥
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मीवायां जनलोक तपोलोकः नयात ।्
मधू िभः सलोकु ॄलोकः सनातनः ॥ ३९॥
तां चातलं मूां िवतलं िवभोः ।
जानुां सतुलं शुं जाां त ु तलातलम ॥् ४०॥
महातलं त ु गुाां ूपदाां रसातलम ।्
पातालं पादतलत इित लोकमयः पमुान ॥् ४१॥
भलूकः कितः पां भवुलकोऽ नािभतः ।
लकः कितो मूा  इित वा लोककना ॥ ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ितीये पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ॄोवाच
वाचां वमे ुखं ऽें छसां स धातवः ।
हकामतृाानां िजा सव रस च ॥ १॥
सवा सनूां च वायो तास े परमायन े ।
अिनोरोषधीनां च याणो मोदूमोदयोः ॥ २॥
पाणां तजेसां चिुदवः सयू  चािणी ।
कण िदशां च तीथा नां ौोऽमाकाशशयोः ।
ताऽं वसुाराणां सौभग च भाजनम ॥् ३॥
ग शवायो सवमधे चवै िह ।
रोमायिुजातीनां यवैा  यु सतृः ॥ ४॥
केशँमौनुखा िशलालोहाॅिवतुाम ।्
बाहवो लोकपालानां ूायशः मेकम णाम ॥् ५॥
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िवबमो भभू ुवः  मे शरण च ।
सवकामवरािप हरेरण आदम ॥् ६॥
अपां वीय  सग  पज  ूजापतःे ।
प ुसंः िश उपु ूजाानिनवृ तःे ॥ ७॥
पाययु म िमऽ पिरमो नारद ।
िहंसाया िनतमेृ ोिन रय गदुं तृः ॥ ८॥
पराभतूरेधम  तमसािप पिमः ।
नाो नदनदीनां त ु गोऽाणामिसहंितः ॥ ९॥
अरसिसनूां भतूानां िनधन च ।
उदरं िविदतं प ुसंो दयं मनसः पदम ॥् १०॥
धम मम तुं च कुमाराणां भव च ।
िवान च स पराा परायणम ॥् ११॥
अहं भवान भ्ववै त इमे मनुयोऽमजाः ।
सरुासरुनरा नागाः खगा मगृसरीसपृाः ॥ १२॥
गवा रसो या रोभतूगणोरगाः ।
पशवः िपतरः िसा िवाीाारणा िुमाः ॥ १३॥
अे च िविवधा जीवा जललनभौकसः ।
मह केतवारािडतः नियवः ॥ १४॥
सव पुष एवदें भतूं भं भव यत ।्
तनेदेमावतृं िवं िवतिमिधितित ॥ १५॥
िधं ूतपन ्ू ाणो बिह ूतपसौ ।
एवं िवराजं ूतपंपबिहः पमुान ॥् १६॥
सोऽमतृाभयशेो म मं यदगात ।्
मिहमषै ततो ॄन प्ुष रयः ॥ १७॥
पादषे ु सव भतूािन प ुसंः िितपदो िवः ।
अमतृं मेमभयं िऽमूऽधािय मधू स ु ॥ १८॥
पादायो बिहासूजानां य आौमाः ।
अिलोापरो गहृमधेोऽबहृतः ॥ १९॥

bhagpur-02.pdf 21



ौीमागवतं - ितीयः

सतृी िवचबमे िवङ् साशनानशन े उभ े ।
यदिवा च िवा च पुषभूयाौयः ॥ २०॥
यादडं िवरा े भतूिेयगणुाकः ।
तमगािं गोिभः सयू  इवातपन ॥् २१॥
यदा नाािलनादहमासं महानः ।
नािवदं यसारान प्ुषावयवात े ॥ २२॥
तषे ु य पशवः सवनतयः कुशाः ।
इदं च दवेयजनं कालोगणुाितः ॥ २३॥
वूोषधयः हेा रसलोहमदृो जलम ।्
ऋचो यजूिंष सामािन चातहुऽं च सम ॥ २४॥
नामधयेािन मा दिणा ोतािन च ।
दवेतानबुमः कः समवे च ॥ २५॥
गतयो मतयः ौा ूायिं समप णम ।्
पुषावयवरैते े साराः सतृा मया ॥ २६॥
इित सतृसारः पुषावयवरैहम ।्
तमवे पुषं यं तनेवैायजमीरम ॥् २७॥
तते ॅातर इमे ूजानां पतयो नव ।
अयजन ्मं पुषं ससुमािहताः ॥ २८॥
तत मनवः काले ईिजरे ऋषयोऽपरे ।
िपतरो िवबधुा दैा मनुाः बतिुभिव भमु ॥् २९॥
नारायणे भगवित तिददं िवमािहतम ।्
गहृीतमायोगणुः सगा दावगणुः तः ॥ ३०॥
सजृािम तियुोऽहं हरो हरित तशः ।
िवं पुषपणे पिरपाित िऽशिधकृ ् ॥ ३१॥
इित तऽेिभिहतं तात यथदेमनपुृिस ।
नागवतः िकिां सदसदाकम ॥् ३२॥
न भारती मऽे मषृोपलते
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न व ै िचे मनसो मषृा गितः ।
न मे षीकािण पतसथे
ये दौवता धतृो हिरः ॥ ३३॥
सोऽहं समाायमयपोमयः
ूजापतीनामिभवितः पितः ।
आाय योगं िनपणुं समािहतः
तं नागं यत आसवः ॥ ३४॥
नतोऽहं तरणं समीयषुां
भविदं यनं समुलम ।्
यो ामायािवभवं  पय गात ्
यथा नभः ामथापरे कुतः ॥ ३५॥
नाहं न ययूं यतां गितं िव-
न  वामदवेः िकमतुापरे सरुाः ।
तायया मोिहतबुयिदं
िविनिम तं चासमं िवचहे ॥ ३६॥
यावतारकमा िण गायि दादयः ।
न यं िवदि तने तै भगवते नमः ॥ ३७॥
स एष आः पुषः के के सजृजः ।
आाऽऽानाऽऽानं सयंित च पाित च ॥ ३८॥
िवशुं केवलं ान ं ूक ् सगवितम ।्
सं पणू मनां िनग ुणं िनमयम ॥् ३९॥
ऋषे िवदि मनुयः ूशाािेयाशयाः ।
यदा तदवेासक िरोधीयते िवतुम ॥् ४०॥
आोऽवतारः पुषः पर
कालः भावः सदसन ।
िं िवकारो गणु इियािण
िवराट ्राट ्ा ु चिरु भूः ॥ ४१॥
अहं भवो य इमे ूजशेा
दादयो य े भवदादय ।
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लकपालाः खगलोकपाला
नलृोकपालाललोकपालाः ॥ ४२॥
गविवाधरचारणशेा
य े यरोरगनागनाथाः ।
य े वा ऋषीणामषृभाः िपतणॄां
दैेिसेरदानवेाः ।
अे च ये ूतेिपशाचभतू-
कूाडयादोमगृपधीशाः ॥ ४३॥
यि लोके भगवन म्ह-

दोजःसहलवमावत ।्
ौी॑ीिवभूावदतुाण
तं परं पवदपम ॥् ४४॥
ूाधातो यान ऋ्ष आमनि
लीलावतारान प्ुष भूः ।
आपीयतां कण कषायशोषा-
ननबुिमे त इमान स्पुशेान ॥् ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ितीये षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
ॄोवाच
यऽोतः ििततलोरणाय िबॅत ्-
बौड तन ुं सकलयमयीमनः ।
अमहाण व उपागतमािददैं
तं दंयािििमव वळधरो ददार ॥ १॥
जातो चरेजनययुमान स्यु
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आकूितसनूरुमरानथ दिणायाम ।्
लोकऽय महतीमहरदाित
ायवुने मननुा हिरिरनूः ॥ २॥
जे च कदमगहृे िज दवेां
ीिभः समं नविभरागितं माऽे ।
ऊचे ययाऽऽशमलं गणुसप-

मििधयू किपल गितं ूपदे े ॥ ३॥
अऽरेपमिभकात आह तुो
दो मयाहिमित यगवान स् दः ।
यादपजपरागपिवऽदहेा
योगिमापुभय यहहैयााः ॥ ४॥
तं तपो िविवधलोकिससृया मे
आदौ सनातपसः स चतःुसनोऽभतू ।्
ूासविवनिमहातं
सजगाद मनुयो यदचतान ॥् ५॥
धम दिहतय जिन मूा
नारायणो नर इित तपःूभावः ।
ाऽऽनो भगवतो िनयमावलोपं
देनपतृना घिटत ुं न शकुेः ॥ ६॥
कामं दहि कृितनो नन ु रोषा
रोषं दहमतु त े न दहसम ।्
सोऽयं यदरमलं ूिवशन ि्बभिेत
कामः कथं न ु पनुर मनः ौयते ॥ ७॥
िवः सपिुदतपिऽिभरि राो
बालोऽिप सपुगतपस े वनािन ।
ता अदावुगितं गणृत े ूसो
िदाः वुि मनुयो यपय धात ॥् ८॥
यनेमुथगतं िजवावळ-

िवुपौषभगं िनरय े पतम ।्
ऽाािथ तो जगित पऽुपदं च लेभ े
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धा वसिून वसधुा सकलािन यने ॥ ९॥
नाभरेसावषृभ आस सदुिेवसनूःु
यो व ै चचार समजडयोगचया म ।्
यारमहंमषृयः पदमामनि
ः ूशाकरणः पिरमुसः ॥ १०॥
सऽे ममास भगवान ह्यशीरषाथो
साा यपुषपनीयवण ः ।
छोमयो मखमयोऽिखलदवेताऽऽा
वाचो बभवूुशतीः सतोऽ नः ॥ ११॥
मो यगुासमये मननुोपलः
ोणीमयो िनिखलजीविनकायकेतः ।
िवॐिंसतानुभये सिलले मखुाे
आदाय तऽ िवजहार ह वदेमागा न ॥् १२॥
ीरोदधावमरदानवयथूपाना-
मुताममतृलय आिददवेः ।
पृने कपवपिुव दधार गोऽं
िनिाणोऽििपिरवत कषाणकडूः ॥ १३॥
ऽिैवपोभयहा स निृसहंपं
कृा ॅमकुुिटदंकरालवम ।्
दैेमाश ु गदयािभपतमारा-
रौ िनपा िवददार नखःै ुरम ॥् १४॥
अःसरुबलेन पदे गहृीतो
माहणे यथूपितरजुह आतः ।
आहदेमािदपुषािखललोकनाथ
तीथ ौवः ौवणमलनामधये ॥ १५॥
ौुा हिरमरणािथ नमूमये-
बायधुः पतगराजभजुािधढः ।
चबेण नबवदनं िविनपा ता-
े ूगृ भगवान कृ्पयोहार ॥ १६॥
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ायान ग्णुरैवरजोऽिदतःे सतुानां
लोकान ि्वचबम इमान य्दथािधयः ।
ां वामनने जगहृे िऽपदलेन
याामतृ े पिथ चरन ्ू भिुभन  चाः ॥ १७॥
नाथ बलेरयमुबमपादशौच-

मापः िशखाधतृवतो िवबधुािधपम ।्
यो व ै ूितौतुमतृ े न िचकीष द-

दाानम स िशरसा हरयऽेिभमने े ॥ १८॥
तुं च नारद भशृं भगवान ि्ववृ-

भावने साध ु पिरतु उवाच योगम ।्
ान ं च भागवतमासतदीपं
यासदुवेशरणा िवरसवै ॥ १९॥
चबं च िदिवहतं दशस ु तजेो
मरषे ु मनवुशंधरो िबभित  ।
षे ु राजस ु दमं दधाकीित
से िऽपृ उशत ूथयंिरऽःै ॥ २०॥
धिर भगवान ्यमवे कीित -
ना ा नणृां पुजां ज आशु हि ।
ये च भागममतृायरुवाव
आयुवदेमनशुावतीय  लोके ॥ २१॥
ऽं याय िविधनोपभतृं महाा
ॄीगुिुतपथं नरकाित िलु ।
उसावविनकटकममुवीय ः
िऽःसकृ उधारपरधने ॥ २२॥
असादसमुखुः कलया कलेश
इाकुवशं अवतीय  गरुोिन दशे े ।
ितन व्न ं सदियतानजु आिववशे
यिन ि्व दशकर आित मात ॥् २३॥
या अदादिधढभयावपेो
माग सपिरपरंु हरविधोः ।
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रे सुिथतरोषसशुोणा
तातमानमकरोरगनबचबः ॥ २४॥
वःलशणमहेवाह-
दिैव डितककुषु ऊढहासम ।्
सोऽसिुभः सह िवनेित दारहत ुः
िवूिज तधै नषु उरतोऽिधसैे ॥ २५॥
भमूःे सरुतेरवथिवमिदतायाः
ेशयाय कलया िसतकृकेशः ।
जातः किरित जनानपुलमाग ः
कमा िण चामिहमोपिनबनािन ॥ २६॥
तोकेन जीवहरणं यिककायाः
ऽमैािसक च पदा शकटोऽपवृः ।
यिितारगतने िदिवशृोवा 
उलूनं ितरथाज ुनयोन  भाम ॥् २७॥
यै ोज े ोजपशनू ि्वषतोयपीतान ्
पालांजीवयदनमुहिवृा ।
तयऽेितिवषवीय िवलोलिज-
मुाटियरगं िवहरन ्॑ िदाम ॥् २८॥
तम िदिमव यििश िनःशयानं
दावािना शिुचवन े पिरदमान े ।
उेित ोजमतोऽविसताकालं
नऽे े िपधा सबलोऽनिधगवीय ः ॥ २९॥
गृीत यपबममु माता
शुं सतु न त ु तदमु माित ।
यृतोऽ वदन े भवुनािन गोपी
सवंी शितमनाः ूितबोिधताऽऽसीत ॥् ३०॥
नं च मोित भयाण पाशा-
ोपान ि्बलेष ु िपिहतान म्यसनूनुा च ।
अापतृं िनिश शयानमितौमणे
लोकं िवकुठमपुनेित गोकुलं  ॥ ३१॥
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गोपमै ख े ूितहत े ोजिववाय
दवेऽेिभवष ित पशनू कृ्पया िररःु ।
धतिलीिमव सिदनािन स-
वष महीीमनघकैकरे सलीलम ॥् ३२॥
बीडन व्न े िनिश िनशाकररिँमगौया
रासोखुः कलपदायतमिूतने ।
उीिपतरजां ोजभृधनूां
हत ुहिरित िशरो धनदानगु ॥ ३३॥
ये च ूलखरदरकेँयिर-
मेभकंसयवनाः कुजपौसकााः ।
अे च शाकिपबलदव-

सोशरिवरथिमुाः ॥ ३४॥
ये वा मधृ े सिमितशािलन आचापाः
काोजमकुसृयकैकयााः ।
यादशनमलं बलपाथ भीम-

ाजायने हिरणा िनलयं तदीयम ॥् ३५॥
कालेन मीिलतिधयामवमृँ य नणॄां
ोकायषुां िनगमो बत रपारः ।
आिविहतनयुगुं स िह सवां
वदेिुमं िवटपशो िवभिजित  ॥ ३६॥
दवेिषां िनगमविन िनितानां
पिूभ म यने िविहतािभरँयतिूभ ः ।
लोकान ्तां मितिवमोहमितूलोभं
वषे ं िवधाय ब भात औपधम ॥् ३७॥
या लयेिप सतां न हरःे कथाः ःु
पाखिडनो िजजना वषृला नदृवेाः ।
ाहा धा वषिडित  िगरो न यऽ
शाा भिवित कलेभ गवान य्गुाे ॥ ३८॥
सग तपोऽहमषृयो नव ये ूजशेाः
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ान े च धम मखममरावनीशाः ।
अे धमहरमवुशासरुाा
मायािवभतूय इमाः पुशिभाजः ॥ ३९॥
िवोन ु वीय गणनां कतमोऽहतीह
यः पािथ वािप किविव ममे रजािंस ।
च यः रहसालता िऽपृं
यािसासदनाकयानम ॥् ४०॥
नां िवदाहममी मनुयोऽमजाे
मायाबल पुष कुतोऽपरे य े ।
गायन ग्णुान द्शशतानन आिददवेः
शषेोऽधनुािप समवित ना पारम ॥् ४१॥
यषेां स एव भगवान द्ययदेनः
सवा नाऽऽिौतपदो यिद िन लीकम ।्
त े रामिततरि च दवेमायां
नषैां ममाहिमित धीः श ृगालभे ॥ ४२॥
वदेाहम परम िह योगमायां
ययूं भव भगवानथ दैवय ः ।
पी मनोः स च मनु तदाजा
ूाचीनबिहभरु उत ीवु ॥ ४३॥
इाकुरलैमचुकुुिवदहेगािध-

ररीषसगरा गयनाषााः ।
मााऽलकशतधनरुिदवेा
दवेोतो बिलरमू रयो िदलीपः ॥ ४४॥
सौभय ुतिशिबदवेलिपलाद-
सारतोवपराशरभिूरषणेाः ।
यऽेे िवभीषणहनमूपेद-

पाथा िषणेिवरौतुदवेवया ः ॥ ४५॥
ते व ै िवदिततरि च दवेमायां
ीशिूणशबरा अिप पापजीवाः ।
यतुबमपरायणशीलिशा-
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ियजना अिप िकम ु ौतुधारणा य े ॥ ४६॥
शशामभयं ूितबोधमाऽं
शुं समं सदसतः परमातम ।्
शो न यऽ पुकारकवान ि्बयाथ
माया परैिभमखु े च िवलमाना ॥ ४७॥
तै पदं भगवतः परम प ुसंो
ॄिेत यिरजॐसखुं िवशोकम ।्
सङ् िनय यतयो यमकत हिेतं
जःु रािडव िनपानखिनऽिमः ॥ ४८॥
स ौयेसामिप िवभभु गवान य्तोऽ
भावभाविविहत सतः ूिसिः ।
दहेे धातिुवगमऽेनिुवशीय माण े
ोमवे तऽ पुषो न िवशीय तऽेजः ॥ ४९॥
सोऽयं तऽेिभिहतात भगवान ि्वभावनः ।
समासने हरनेा दादस यत ॥् ५०॥
इदं भागवतं नाम ये भगवतोिदतम ।्
सहोऽयं िवभतूीनां मतेिपलुीकु ॥ ५१॥
यथा हरौ भगवित नणृां भिभ िवित ।
सवा िखलाधारे इित स वणय ॥ ५२॥
मायां वण यतोऽमु ईरानमुोदतः ।
श ृवतः ौया िनं माययाऽऽा न मुित ॥ ५३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ितीये ॄनारदसवंादे समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ अमोऽायः - ८ ॥
राजोवाच
ॄणा चोिदतो ॄन ग्णुाानऽेगणु च ।
यै यै यथा ूाह नारदो दवेदशनः ॥ १॥
एतिेदतिुमािम तं वदेिवदां वर ।
हररेतुवीय  कथा लोकसमुलाः ॥ २॥
कथय महाभाग यथाहमिखलािन ।
कृे िनवेँ य िनःसं मने कलेवरम ॥् ३॥
श ृवतः ौया िनं गणृत चिेतम ।्
कालेन नाितदीघण भगवान ि्वशते िद ॥ ४॥
ूिवः कण रणे ानां भावसरोहम ।्
धनुोित शमलं कृः सिलल यथा शरत ॥् ५॥
धौताा पुषः कृपादमलंू न मुित ।
मुसवपिरेशः पाः शरणं यथा ॥ ६॥
यदधातमुतो ॄन द्हेारोऽ धातिुभः ।
यया हतेनुा वा भवो जानत े यथा ॥ ७॥
आसीदरां लोकसंानलणम ।्
यावानयं व ै पुष इयावयवःै पथृक ् ।
तावानसािवित ूोः संावयववािनव ॥ ८॥
अजः सजृित भतूािन भतूाा यदनमुहात ।्
दशे यने तिूपं नािभपसमुवः ॥ ९॥
स चािप यऽ पुषो िविुवायः ।
मुाऽऽमायां मायशेः शते े सव गहुाशयः ॥ १०॥
पुषावयवलैकाः सपालाः पवू किताः ।
लोकैरमुावयवाः सपालिैरित शौुमु ॥ ११॥
यावान क्ो िवको वा यथा कालोऽनमुीयत े ।
भतूभभव आयमुा न ं च यतः ॥ १२॥
कालानगुितया  त ु लतऽेवी बहृिप ।
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यावः कमगतयो याशीिजसम ॥ १३॥
यिन क्म समावायो यथा यनेोपगृत े ।
गणुानां गिुणनां चवै पिरणाममभीताम ॥् १४॥
भपूातालककुोम महनऽभभूतृाम ।्
सिरमिुीपानां सवतैदोकसाम ॥् १५॥
ूमाणमडकोश बाारभदेतः ।
महतां चानचुिरतं वणा ौमिविनयः ॥ १६॥
यगुािन यगुमान ं च धम य यगु े यगु े ।
अवतारानचुिरतं यदाय तमं हरःे ॥ १७॥
नणृां साधारणो धम ः सिवशषे याशः ।
ौणेीनां राजषणां च धम ः कृेष ु जीवताम ॥् १८॥
तानां पिरसानं लणं हतेलुणम ।्
पुषाराधनिविधयगाािक च ॥ १९॥
योगेरैय गितिलभु योिगनाम ।्
वदेोपवदेधमा णािमितहासपरुाणयोः ॥ २०॥
सवः सवभतूानां िवबमः ूितसमः ।
इापतू  काानां िऽवग  च यो िविधः ॥ २१॥
यानशुाियनां सग ः पाखड च सवः ।
आनो बमोौ च वानं पतः ॥ २२॥
यथाऽऽतो भगवान ि्वबीडामायया ।
िवसृ वा यथा मायामदुाे सािविभःु ॥ २३॥
सवमते भगवन प्ृत े मऽेनपुवू शः ।
ततोऽहदुाहत ु ूपाय महामनु े ॥ २४॥
अऽ ूमाणं िह भवान प्रमेी यथाऽऽभःू ।
परे चहेानिुति पवूषां पवू जःै कृतम ॥् २५॥
न मऽेसवः परायि ॄनशनादमी ।
िपबतोऽतुपीयषूमऽ कुिपतािजात ॥् २६॥
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सतू उवाच
स उपामितो राा कथायािमित सतःे ।
ॄरातो भशृं ूीतो िवरुातने ससंिद ॥ २७॥
ूाह भागवतं नाम परुाणं ॄसितम ।्
ॄणे भगवों ॄक उपागते ॥ २८॥
यरीिषभः पाडूनामनपुृित ।
आनपुूण तवमाातमुपुचबमे ॥ २९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ितीये ूिविधना मामोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ौीशकु उवाच
आमायामतृ े राजन प्रानभुवानः ।
न घटेताथ सः ििुरवासा ॥ १॥
बप इवाभाित मायया बपया ।
रममाणो गणुेा ममाहिमित मते ॥ २॥
यिह वाव मिहि े परिन क्ालमाययोः ।
रमते गतसोहोदाे तदोभयम ॥् ३॥
आतिवशुथ यदाह भगवान ऋ्तम ।्
ॄणे दश यन ्पमलीकोतातः ॥ ४॥
स आिददवेो जगतां परो गुः
िधमााय िससृयैत ।
तां नागशमऽ सतां
ूपिनमा णिविधय या भवते ॥् ५॥
स िचयन ्रमकेदािस

34 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - ितीयः

उपाश ृणोिग िदतं वचो िवभःु ।
शष ु योडशमकेिवशंं
िनिनानां नपृ यनं िवः ॥ ६॥
िनश तृिदया िदशो
िवलो तऽादपँयमानः ।
िधमााय िवमृँ य तितं
तपपुािद इवादध े मनः ॥ ७॥
िदं सहॐाममोघदशनो
िजतािनलाा िविजतोभयिेयः ।
अतत ािखललोकतापनं
तपपीयांपतां समािहतः ॥ ८॥
तै लोकं भगवान स्भािजतः
सशयामास परं न यरम ।्
पतेसेशिवमोहसासं
विः पुषरैिभतुम ॥् ९॥
ूवत त े यऽ रजमयोः
सं च िमौं न च कालिवबमः ।
न यऽ माया िकमतुापरे हर-े
रनोुता यऽ सरुासरुािच ताः ॥ १०॥
ँयामावदाताः शतपऽलोचनाः
िपशवाः सुचः सपुशेसः ।
सव चतबुा हव उिषिण-

ूवकेिनाभरणाः सवुच सः ।
ूवालवैय मणृालवच सः
पिरुरुडलमौिलमािलनः ॥ ११॥
ॅािजिुभय ः पिरतो िवराजते
लसिमानाविलिभम हानाम ।्
िवोतमानः ूमदोमािुभः
सिवदुॅाविलिभय था नभः ॥ १२॥
ौीय ऽ िपयुगायपादयोः
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करोित मान ं बधा िवभिूतिभः ।
ूंे िौता या कुसमुाकरानगुःै
िवगीयमाना िूयकम गायती ॥ १३॥
ददश तऽािखलसातां पितं
िौयः पितं यपितं जगितम ।्
सनुनूबलाहणािदिभः
पाष दमुःै पिरसिेवतं िवभमु ॥् १४॥
भृूसादािभमखुं गासवं
ूसहासाणलोचनाननम ।्
िकरीिटन ं कुडिलनं चतभु ुजं
पीतारं विस लितं िौया ॥ १५॥
अहणीयासनमाितं परं
वतृं चतःुषोडशपशििभः ।
यंु भगःै िैरतरऽ चाीवुःै
 एव धामन र्ममाणमीरम ॥् १६॥
तशनाादपिरतुारो
नःु ूमेभराौलुोचनः ।
ननाम पादाजुम िवसगृ ्-
यारमहंने पथािधगते ॥ १७॥
तं ूीयमाणं समपुितं तदा
ूजािवसग िनजशासनाहणम ।्
बभाष ईषितशोिचषा िगरा
िूयः िूयं ूीतमनाः करे शृन ॥् १८॥
ौीभगवानवुाच
याहं तोिषतः सवदेगभ  िससृया ।
िचरं भतृने तपसा ोषः कूटयोिगनाम ॥् १९॥
वरं वरय भिं त े वरशें मािभवाितम ।्
ॄेयःपिरौामः प ुसंो मशनाविधः ॥ २०॥
मनीिषतानभुावोऽयं मम लोकावलोकनम ।्

36 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - ितीयः

यपौु रहिस चकथ  परमं तपः ॥ २१॥
ूािदं मया तऽ िय कमिवमोिहत े ।
तपो मे दयं साादााहं तपसोऽनघ ॥ २२॥
सजृािम तपसवैदें मसािम तपसा पनुः ।
िबभिम  तपसा िवं वीय म े रं तपः ॥ २३॥
ॄोवाच
भगवन स्व भतूानामोऽवितो गहुाम ।्
वदे ूितने ूानने िचकीिष तम ॥् २४॥
तथािप नाथमान नाथ नाथय नािथतम ।्
परावरे यथा प े जानीयां त े िपणः ॥ २५॥
यथाऽऽमायायोगने नानाशपुबृिंहतम ।्
िवन ि्वसजृन ग्ृन ि्बॅदाानमाना ॥ २६॥
बीडमोघस ऊणनािभय थोण ुत े ।
तथा तिषयां धिेह मनीषां मिय माधव ॥ २७॥
भगविितमहं करवािण तितः ।
नहेमानः ूजासग बयें यदनमुहात ॥् २८॥
यावखा सिुरवशे त े कृतः
ूजािवसग िवभजािम भो जनम ।्
अिववे पिरकम िण ितो
मा मे समुमदोऽजमािननः ॥ २९॥
ौीभगवानवुाच
ान ं परमगुं म े यिानसमितम ।्
सरहं तदं च गहृाण गिदतं मया ॥ ३०॥
यावानहं यथाभावो यिूपगणुकम कः ।
तथवै तिवानमु त े मदनमुहात ॥् ३१॥
अहमवेासमवेाम े नादसरम ।्
पादहं यदते योऽविशते सोऽहम ॥् ३२॥
ऋतऽेथ यतीयते न ूतीयते चािन ।
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तिादानो मायां यथाभासो यथा तमः ॥ ३३॥
यथा महाि भतूािन भतूषेूावचेन ु ।
ूिवाूिवािन तथा तषे ु न तेहम ॥् ३४॥
एतावदवे िजां तिजासनुाऽऽनः ।
अयितरकेाां यावऽ सवदा ॥ ३५॥
एततं समाित परमणे समािधना ।
भवान क्िवकषे ु न िवमुित किहिचत ॥् ३६॥
ौीशकु उवाच
सिदँयवैमजनो जनानां परमिेनम ।्
पँयत तिूपमानो णिरः ॥ ३७॥
अिहतिेयाथा य हरय े िविहतािलः ।
सवभतूमयो िवं ससजदं स पवू वत ॥् ३८॥
ूजापितध म पितरकेदा िनयमान य्मान ।्
भिं ूजानामिािताथ काया ॥ ३९॥
तं नारदः िूयतमो िरादानामनोुतः ।
शौुषूमाणः शीलेन ूौयणे दमने च ॥ ४०॥
मायां िविविदषन ि्वोमा यशे महामिुनः ।
महाभागवतो राजन ि्पतरं पय तोषयत ॥् ४१॥
तुं िनशा िपतरं लोकानां ूिपतामहम ।्
दवेिष ः पिरपू भवान य्ानपुृित ॥ ४२॥
ता इदं भागवतं परुाणं दशलणम ।्
ूों भगवता ूाह ूीतः पऽुाय भतूकृत ॥् ४३॥
नारदः ूाह मनुय े सराटे नपृ ।
ायते ॄ परमं ासायािमततजेस े ॥ ४४॥
यताहं या पृो वरैाजाुषािददम ।्
यथाऽऽसीपााे ूानां कृशः ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ितीये नवमोऽायः ॥ ९॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
ौीशकु उवाच
अऽ सग िवसग  ानं पोषणमतूयः ।
मरशेानकुथा िनरोधो मिुराौयः ॥ १॥
दशम िवशुथ नवानािमह लणम ।्
वण यि महाानः ौतुनेाथन चासा ॥ २॥
भतूमाऽिेयिधयां ज सग  उदातः ।
ॄणो गणुवषैािसग ः पौषः तृः ॥ ३॥
िितवकुठिवजयः पोषणं तदनमुहः ।
मरािण सम ऊतयः कमवासनाः ॥ ४॥
अवतारानचुिरतं हरेाानवुित नाम ।्
सतामीशकथाः ूोा नानाऽऽानोपबृिंहताः ॥ ५॥
िनरोधोऽानशुयनमानः सह शििभः ।
मिुिहाथा पं पणे विितः ॥ ६॥
आभास िनरोध यतावसीयते ।
स आौयः परं ॄ परमािेत शते ॥ ७॥
योऽािकोऽयं पुषः सोऽसाववेािधदिैवकः ।
यऽोभयिवदेः पुषो ािधभौितकः ॥ ८॥
एकमकेतराभावे यदा नोपलभामहे ।
िऽतयं तऽ यो वदे स आा ाौयाौयः ॥ ९॥
पुषोऽडं िविनिभ  यदासौ स िविनग तः ।
आनोऽयनमिपोऽॐाीिचः शचुीः ॥ १०॥
तावाीसृास ु सहॐपिरवरान ।्

bhagpur-02.pdf 39



ौीमागवतं - ितीयः

तने नारायणो नाम यदापः पुषोवाः ॥ ११॥
िं कम  च काल भावो जीव एव च ।
यदनमुहतः सि न सि यपेया ॥ १२॥
एको नानामिन य्ोगतामिुतः ।
वीय िहरमयं दवेो मायया सजृिधा ॥ १३॥
अिधदवैमथाामिधभतूिमित ूभःु ।
यथकंै पौषं वीय िऽधािभत तणु ॥ १४॥
अःशरीर आकाशाुष िवचेतः ।
ओजः सहो बलं जे ततः ूाणो महानसःु ॥ १५॥
अन ुू ाणि यं ूाणाः ूाणं सव जषु ु ।
अपानमपानि नरदवेिमवानगुाः ॥ १६॥
ूाणने िपता ुडृरा जायत े ूभोः ।
िपपासतो जत ूाखुं िनरिभत ॥ १७॥
मखुता िनिभ ं िजा तऽोपजायते ।
ततो नानारसो जे िजया योऽिधगते ॥ १८॥
िववोम ुखतो भूो विवा ातं तयोः ।
जले चतै सिुचरं िनरोधः समजायत ॥ १९॥
नािसके िनरिभतेां दोधयूित नभित ।
तऽ वायगु वहो याणो निस िजघृतः ॥ २०॥
यदािन िनरालोकमाानं च िदतः ।
िनिभ  े िणी त ोितगु ुणमहः ॥ २१॥
बोमान ऋिषिभरानिघृतः ।
कण च िनरिभतेां िदशः ौोऽं गणुमहः ॥ २२॥
वनुो मृकािठलघगुवुशीतताम ।्
िजघृतङ् िनिभ ा तां रोममहीहाः ।
तऽ चाब िहवा तचा लगणुो वतृः ॥ २३॥
हौ हतु नानाकम िचकीष या ।
तयो ु बलिम आदानमभुयाौयम ॥् २४॥
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गितं िजगीषतः पादौ हातऽेिभकािमकाम ।्
पां यः यं हं कम िभः िबयते निृभः ॥ २५॥
िनरिभत िशो व ै ूजानामतृािथ नः ।
उप आसीामानां िूयं तभयाौयम ॥् २६॥
उिसृोधा तमुलं िनरिभत व ै गदुम ।्
ततः पायुतो िमऽ उग उभयाौयः ॥ २७॥
आिससृोः परुः पयुा  नािभारमपानतः ।
तऽापानतो मृःु पथृमभुयाौयम ॥् २८॥
आिदोरपानानामासन कु्नाडयः ।
नः समिुा तयोिुः पिुदाौये ॥ २९॥
िनिदासोरामायां दयं िनरिभत ।
ततो मनतः सः काम एव च ॥ ३०॥
ममासंिधरमदेोमािधातवः ।
भूजेोमयाः स ूाणो ोमावुायिुभः ॥ ३१॥
गणुाकानीियािण भतूािदूभवा गणुाः ।
मनः सविवकाराा बिुिव ानिपणी ॥ ३२॥
एतगवतो पं लंू त े ातं मया ।
मािदिभावरणरैिभब िहरावतृम ॥् ३३॥
अतः परं सूतममं िनिव शषेणम ।्
अनािदमिनधनं िनं वानसः परम ॥् ३४॥
अमनुी भगविूप े मया त े अनवुिण त े ।
उभ े अिप न गृि मायासृ े िवपितः ॥ ३५॥
स वावाचकतया भगवान ्ॄ पधकृ ् ।
नामपिबया धे सकमा कम कः परः ॥ ३६॥
ूजापतीन म्ननू द्वेान ऋ्षीन ि्पतगृणान प्थृक ् ।
िसचारणगवा न ि्वाीासरुगुकान ॥् ३७॥
िकरारसो नागान स्पा न ि्कुषोरगान ।्
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मातरॄःिपशाचां ूतेभतूिवनायकान ॥् ३८॥
कूाडोादवतेालान य्ातधुानान म्हानिप ।
खगान म्गृान प्शनू व्ृान ि्गरीन न्पृ सरीसपृान ॥् ३९॥
ििवधातिुव धा यऽेे जललनभौकसः ।
कुशलाकुशला िमौाः कम णां गतयिमाः ॥ ४०॥
सं रजम इित ितॐः सरुननृारकाः ।
तऽाकैेकशो राजन ि्भे गतयिधा ।
यदकैैकतरोऽाां भाव उपहते ॥ ४१॥
स एवदें जगाता भगवान ध्म पधकृ ् ।
पुाित ापयन ि्वं ितय ङ् नरसरुािदिभः ॥ ४२॥
ततः कालाििाा यृिमदमानः ।
सियित कालेन घनानीकिमवािनलः ॥ ४३॥
इावने किथतो भगवान भ्गवमः ।
नेावने िह परं िमुहि सरूयः ॥ ४४॥
ना कमिण जादौ परानिुवधीयते ।
कतृ ूितषधेाथ माययाऽऽरोिपतं िह तत ॥् ४५॥
अयं त ु ॄणः कः सिवक उदातः ।
िविधः साधारणो यऽ सगा ः ूाकृतवकृैताः ॥ ४६॥
पिरमाणं च काल कलणिवमहम ।्
यथा परुाााे पां कमथो श ृण ु ॥ ४७॥
शौनक उवाच
यदाह नो भवान स्तू ा भागवतोमः ।
चचार तीथा िन भवुा बनू स्ुजान ॥् ४८॥
कुऽ कौषारवे सवंादोऽासिंौतः ।
या स भगवांै पृमवुाच ह ॥ ४९॥
ॄिूह निददं सौ िवर िवचिेतम ।्
बुागिनिमं च तथवैागतवान प्नुः ॥ ५०॥
सतू उवाच

42 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - ितीयः

राा परीिता पृो यदवोचहामिुनः ।
तोऽिभधाे श ृणतु राः ूानसुारतः ॥ ५१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां पारमहंां
सिंहतायां ितीये पुषसंानवुण न ं नाम दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ इित ितीयः समाः ॥

॥ ॐ तत ॥्
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