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shrImadbhAgavatam - tRitIyaskandhaH

ौीमागवतम -् ततृीयः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
ौीशकु उवाच
एवमतेरुा पृो मऽैयेो भगवान ि्कल ।
ा वनं ूिवने ा गहृमिृमत ॥् १॥
या अयं मकृो भगवानिखलेरः ।
पौरवेगहंृ िहा ूिववशेासाृतम ॥् २॥
राजोवाच
कुऽ भु गवता मऽैयेणेास समः ।
कदा वा सह सवंाद एतण य नः ूभो ॥ ३॥
न ाथदय िवरामलानः ।
तिन व्रीयिस ूः साधवुादोपबृिंहतः ॥ ४॥
सतू उवाच
स एवमिृषवयऽयं पृो राा परीिता ।
ूाह तं सबुिवीताा ौयूतािमित ॥ ५॥
ौीशकु उवाच
यदा त ु राजा सतुानसाधनू ्
पुधमण िवनिः ।
ॅातयु िव सतुान ि्वबनू ्
ूवेँ य लााभवन े ददाह ॥ ६॥

2



ौीमागवतम -् ततृीयः

यदा सभायां कुदवेदेाः
केशािभमश सतुकम  ग म ।्
न वारयामास नपृः षुायाः
ाॐहैराः कुचकुमािन ॥ ७॥
तू े धमण िजत साधोः
सावल वनागत ।
न याचतोऽदामयने दायं
तमो जषुाणो यदजातशऽोः ॥ ८॥
यदा च पाथ ू िहतः सभायां
जगुया िन जगाद कृः ।
न तािन प ुसंाममतृायनािन
राजो मने े तपुयलेशः ॥ ९॥
यदोपतो भवनं ूिवो
माय पृः िकल पवू जने ।
अथाह तशां वरीयान ्
यिणो वैिरकं वदि ॥ १०॥
अजातशऽोः ूितय दायं
ितिततो िव षहं तवागः ।
सहानजुो यऽ वकृोदरािहः
सन ्षा यमलं िबभिेष ॥ ११॥
पाथा ु दवेो भगवाकुुो
गहृीतवान स्िितदवेदवेः ।
आे पयुा यदवेदवेो
िविनिज ताशषेनदृवेदवेः ॥ १२॥
स एष दोषः पुषिडाे
गहृान ्ू िवो यमपमा ।
पुािस कृािमखुो गतौीः
जाशवैं कुलकौशलाय ॥ १३॥
इिूचवांऽ सयुोधनने
ूवृकोपुिरताधरणे ।
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असृतः सहृणीयशीलः
ा सकणा नजुसौबलेन ॥ १४॥
क एनमऽोपजहुाव िजं
दााः सतुं यिलनवै पुः ।
तिन ्ू तीपः परकृ आे
िनवा तामाश ु परुासानः ॥ १५॥
स इमुणकणबाणःै
ॅातःु परुो मम स ु तािडतोऽिप ।
यं धनुा िर िनधाय मायां
गतथोऽयामानयानः ॥ १६॥
स िनग तः कौरवपुयलो
गजायाीथ पदः पदािन ।
अाबमुयिचकीष योा
िधितो यािन सहॐमिूत ः ॥ १७॥
परुषे ु पुयोपवनाििकु-े

पतोयषे ु सिररःस ु ।
अनिलःै समलतषे ु
चचार तीथा यतनेनः ॥ १८॥
गां पय टेिविवविृः
सदाऽऽतुोऽधःशयनोऽवधतूः ।
अलितः रैवधतूवषेो
ोतािन चरेे हिरतोषणािन ॥ १९॥
इं ोजारतमवे वष
कालेन यावतवाभासम ।्
तावशास िितमकेचबा-
मकेातपऽामिजतने पाथ ः ॥ २०॥
तऽाथ शौुाव सुिनिं
वन ं यथा वणेजुविसौंयम ।्
संध या दमथानशुोचन ्
सरत ूिगयाय तूीम ॥् २१॥
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तां िऽतोशनसो मनो
पथृोरथारेिसत वायोः ।
तीथ सदुास गवां गहु
यादवे स आिसषवे े ॥ २२॥
अािन चहे िजदवेदवेःै
कृतािन नानाऽऽयतनािन िवोः ।
ूमुाितमिरािण
यशनाृमनुरि ॥ २३॥
ततितो सरुामृं
सौवीरमान कु्जालां ।
कालेन तावमनुामपुे
तऽोवं भागवतं ददश ॥ २४॥
स वासदुवेानचुरं ूशां
बहृतःे ूानयं ूतीतम ।्
आिल गाढं ूणयने भिं
ानामपृगवजानाम ॥् २५॥
किरुाणौ पुषौ ना-

पाानवुृहे िकलावतीण ।
आसात उा ः कुशलं िवधाय
कृतणौ कुशलं शरूगहेे ॥ २६॥
किुणां परमः सुो
भामः स आे सखुम शौिरः ।
यो व ै सणॄां िपतवृदाित
वरान व्दाो वरतप णने ॥ २७॥
किथािधपितय नां
ूु आे सखुम वीरः ।
यं िणी भगवतोऽिभलेभ े
आरा िवूान ्रमािदसग ॥ २८॥
किखुं सातविृभोज-
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दाशाहकाणामिधपः स आे ।
यमिषतपऽनऽेो
नपृासनाशां पिर रात ॥् २९॥
किरःे सौ सतुः स
आऽेमणी रिथनां साध ु साः ।
असतू यं जावती ोताा
दवें गहंु यऽिबकया धतृोऽम े ॥ ३०॥
में स कियुधुान आे
यः फानुाधनरूहः ।
लेभऽेसाधोजसवेयवै
गितं तदीयां यितिभरापाम ॥् ३१॥
किधुः नमीव आे
फपऽुो भगवपः ।
यः कृपादाितमाग पासं-ु

चेत ूमेिविभधयै ः ॥ ३२॥
कििवं दवेकभोजपुा
िवुू जाया इव दवेमातःु ।
या व ै गभण दधार दवें
ऽयी यथा यिवतानमथ म ॥् ३३॥
अिपिदाे भगवाखुं वो
यः सातां कामघोऽिनः ।
यमामनि  ह शयोिन ं
मनोमयं सतरुीयतम ॥् ३४॥
अिपिदे च िनजादवै-
मनवृा समनोुता य े ।
दीकसाजचादे-

गदादयः ि चरि सौ ॥ ३५॥
अिप दोा िवजयातुाां
धमण धम ः पिरपाित सतेमु ।्
यधनोऽतत यभायां
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साॆाला िवजयानवुृा ॥ ३६॥
िकं वा कृताघेघममष
भीमोऽिहवीघ तमं मुत ।्
यािपातं रणभनू  सहेे
माग गदायारतो िविचऽम ॥् ३७॥
किशोधा रथयथूपानां
गाडीवधोपरतािरराे ।
अलितो यरकूटगढूो
मायािकरातो िगिरशतुोष ॥ ३८॥
यमावतुिनयौ पथृायाः
पाथवृ तौ पिभरिणीव ।
रमेात उाय मधृ े िरं
परापुणा िवव विळवात ॥् ३९॥
अहो पथृािप िीयतऽेभ काथ
राजिष वयण िवनािप तने ।
यकेवीरोऽिधरथो िविजय े
धनिुतीयः ककुभतॐः ॥ ४०॥
सौानशुोच े तमधःपतं
ॅाऽ े परतेाय िविुहे यः ।
िनया िपतो यने सुपयुा 
अहं पऽुामनोुतने ॥ ४१॥
सोऽहं हरमे  िवडनने
शो नणृां चालयतो िवधातःु ।
नाोपलः पदव ूसादा-
रािम पँयन ग्तिवयोऽऽ ॥ ४२॥
ननू ं नपृाणां िऽमदोथानां
मह मुालयतां चमिूभः ।
वधापाित िजहीष यशेो-
ऽपुैताघं भगवाुणाम ॥् ४३॥
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अज जोथनाशनाय
कमा यकत ुम हणाय प ुसंाम ।्
नथा कोऽहित दहेयोगं
परो गणुानामतु कम तम ॥् ४४॥
त ूपािखललोकपाना-
मवितानामनशुासन े े ।
अथा य जात यज
वाता सखे कीत य तीथ कीतः ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िवरोवसवंादे ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
इित भागवतः पृः ा वाता िूयाौयाम ।्
ूितवंु न चोहे औाािरतेरः ॥ १॥
यः पहायनो माऽा ूातराशाय यािचतः ।
तैिचय सपया बाललीलया ॥ २॥
स कथं सवेया त कालेन जरसं गतः ।
पृो वाता ूितॄयूात ुः पादावनुरन ॥् ३॥
स मुत मभूू कृािसधुया भशृम ।्
तीोणे भियोगने िनमः साध ु िनवृ तः ॥ ४॥
पलुकोिसवा ो मुीलशा शचुः ।
पणूा थ लितने हेूसरसतुः ॥ ५॥
शनकैभ गवोकालृोकं पनुरागतः ।
िवमृ नऽे े िवरं ूाहोव उयन ॥् ६॥
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उव उवाच
कृमुिणिनोच े गीणजगरणे ह ।
िकं न ु नः कुशलं ॄयूां गतौीष ु गहृेहम ॥् ७॥
भ गो बत लोकोऽयं यदवो िनतरामिप ।
य े सवंसो न िवहिरं मीना इवोडुपम ॥् ८॥
इिताः पुूौढा एकारामा साताः ।
सातामषृभं सव भतूावासममसंत ॥ ९॥
दवे मायया ृा य े चादसदािौताः ।
ॅाते धीन  तारैाुानो हरौ ॥ १०॥
ूदँया ततपसामिवतृशां नणृाम ।्
आदायारधाु िबं लोकलोचनम ॥् ११॥
यलीलौपियकं योग-

मायाबलं दशयता गहृीतम ।्
िवापनं  च सौभगः
परं पदं भषूणभषूणाम ॥् १२॥
यमसनूोब त राजसयू े
िनरी यनं िऽलोकः ।
कान चाहे गतं िवधात-ु
रवा तृौ कौशलिममत ॥ १३॥
यानरुागतुहासरास-

लीलावलोकूितलमानाः ।
ोजियो िरन ुू वृ-

िधयोऽवतःु िकल कृशषेाः ॥ १४॥
शापिेतरःै प-ै
रमानेनकुिताा ।
परावरशेो महदशंयुो
जोऽिप जातो भगवान य्थािः ॥ १५॥
मां खदेयतेदज ज
िवडनं यसदुवेगहेे ।
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ोजे च वासोऽिरभयािदव यं
परुावाीदनवीय ः ॥ १६॥
नोित चतेः रतो ममतै-
दाह पादाविभव िपऽोः ।
ताता कंसाशितानां
ूसीदतं नोऽकृतिनृतीनाम ॥् १७॥
को वा अमुािसरोजरणे ुं
िवत ुमीशीत पमुाििजयन ।्
यो िवुरिूवटपने भमू-े

भा रं कृताने ितरकार ॥ १८॥
ा भविन न ु राजसयू े
चै कृं िषतोऽिप िसिः ।
यां योिगनः संहृयि स-

योगने किरहं सहते ॥ १९॥
तथवै चाे नरलोकवीरा
य आहवे कृमखुारिवम ।्
नऽेःै िपबो नयनािभरामं
पाथा पतूाः पदमापरु ॥ २०॥
यं सााितशयधीशः
ारालाऽऽसमकामः ।
बिलं हरििरलोकपालःै
िकरीटकोिेडतपादपीठः ॥ २१॥
त कैय मलं भतृाो
िवलापय यमसनेम ।्
ितिषणं परमिेिधे
बोधयवे िनधारयिेत ॥ २२॥
अहो बकी यं नकालकूटं
िजघासंयापाययदसाी ।
लेभ े गितं धािुचतां ततोऽं
कं वा दयां शरणं ोजमे ॥ २३॥
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मऽेसरुाागवतांधीशे
सरंमागा िभिनिविचान ।्
य े सयंगुऽेचत तापऽु-
मसं े सनुाभायधुमापतम ॥् २४॥
वसदुवे दवेां जातो भोजेबन े ।
िचकीष ुभ गवानाः शमजनेािभयािचतः ॥ २५॥
ततो नोजिमतः िपऽा कंसाििबता ।
एकादशसमाऽ गढूािच ः सबलोऽवसत ॥् २६॥
परीतो वपवै ांारयहरिभःु ।
यमनुोपवन े कूजिजसिलतािप े ॥ २७॥
कौमार दशयंेां ूेणीयां ोजौकसाम ।्
दिव हसुबालिसहंावलोकनः ॥ २८॥
स एव गोधनं ला िनकेतं िसतगोवषृम ।्
चारयनगुाोपान र्णणेरुरीरमत ॥् २९॥
ूयुान भ्ोजराजने माियनः कामिपणः ।
लीलया नदुांान ब्ालः बीडनकािनव ॥ ३०॥
िवपािषपानने िनगृ भजुगािधपम ।्
उाापाययावोयं ूकृितितम ॥् ३१॥
अयाजयोसवने गोपराजं िजोमःै ।
िव चोभार िचकीष न स्यं िवभःु ॥ ३२॥
वष तीे ोजः कोपामानऽेितिवलः ।
गोऽलीलातपऽणे ऽातो भिानगुृता ॥ ३३॥
शरिशकरमैृ  ं मानयन र्जनीमखुम ।्
गायन क्लपदं रमे े ीणां मडलमडनः ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िवरोवसवंादे ितीयोऽायः ॥ २॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
उव उवाच
ततः स आग परंु िपऽो-
िकीष या शं बलदवेसयंतुः ।
िनपा तुाििपयुथूनाथं
हतं कष समुोजसोा म ॥् १॥
साीपनःे सकृों ॄाधी सिवरम ।्
तै ूादारं पऽुं मतृं पजनोदरात ॥् २॥
समाता भीककया य े
िौयः सवणन बभुषूयषैाम ।्
गाववृा िमषतां भागं
ज॑े पदं मिू  दधपुण ः ॥ ३॥
ककुतोऽिवनसो दिमा
यवंरे नािजतीमवुाह ।
तमानानिप गृतोऽान ्
जऽेतः शभतृः शःै ॥ ४॥
िूयं ूभमुा  इव िूयाया
िविधरुाद ्तुं यदथ ।
वािवं सगणो षाः
बीडामगृो ननूमयं वधनूाम ॥् ५॥
सतुं मधृ े खं वपषुा मसं
ा सनुाभोिथतं धिरा ।
आमितनयाय शषें
दा तदःपरुमािववशे ॥ ६॥
तऽाताा नरदवेकाः
कुजने ा हिरमात बमु ।्
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उाय सो जगृः ूहष -
ोीडानरुागूिहतावलोकैः ॥ ७॥
आसां मुत  एकिानागारषे ु योिषताम ।्
सिवधं जगहृे पाणीननुपः मायया ॥ ८॥
तापाजनयदातुािन सवतः ।
एकैकां दश दश ूकृतिेव बभुषूया ॥ ९॥
कालमागधशाादीननीकै तः परुम ।्
अजीघनयं िदं प ुसंां तजे आिदशत ॥् १०॥
शरं ििवदं बाणं मरंु बलमवे च ।
अां दवादीनवधीां घातयत ॥् ११॥
अथ ते ॅातपृऽुाणां पयोः पिततापृान ।्
चचाल भःू कुऽें यषेामापततां बलःै ॥ १२॥
सकणःशासनसौबलानां
कुमपाकेन हतिौयायषुम ।्
सयुोधनं सानचुरं शयान ं
भोमुा न नन पँयन ॥् १३॥
िकयावुोऽयं िपतोभारो
योणभीाज ुनभीममलूःै ।
अादशाौिहिणको मदशं-ै

राे बलं िव षहं यनाम ॥् १४॥
िमथो यदषैां भिवता िववादो
मामदाताॆिवलोचनानाम ।्
नषैां वधोपाय इयानतोऽो
मुतऽेदधत े यं  ॥ १५॥
एवं सि भगवाराे ा धमजम ।्
नयामास सुदः साधनूां व दशयन ॥् १६॥
उरायां धतृः परूोवशः सािभमनुा ।
स व ै िौयसिः पनुभ गवता धतृः ॥ १७॥
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अयाजयमसतुममधेिैिभिव भःु ।
सोऽिप ामनजु ै रन र्मे े कृमनोुतः ॥ १८॥
भगवानिप िवाा लोकवदेपथानगुः ।
कामान ि्सषवे े ाव ामसः सामाितः ॥ १९॥
िितावलोकेन वाचा पीयषूकया ।
चिरऽणेानवने ौीिनकेतने चाना ॥ २०॥
इमं लोकमम ुं चवै रमयन स्तुरां यन ।्
रमे े णदया दणीणसौदः ॥ २१॥
तवैं रममाण सवंरगणान ब्न ।्
गहृमधेषे ु योगषे ु िवरागः समजायत ॥ २२॥
दवैाधीनषे ु कामषे ु दवैाधीनः यं पमुान ।्
को िवौते योगने योगेरमनोुतः ॥ २३॥
पयुा कदािचीडिय भोजकुमारकैः ।
कोिपता मनुयः शपेभु गवतकोिवदाः ॥ २४॥
ततः कितपयमैा सवैृ िभोजाकादयः ।
ययःु ूभासं संा रथदैविवमोिहताः ॥ २५॥
तऽ ाा िपतनॄ द्वेान ऋ्षवै तदसा ।
तप ियाथ िवूेो गावो बगणुा दः ॥ २६॥
िहरयं रजतं शां वासांिजनकलान ।्
यान ं रथािनभाा धरां विृकरीमिप ॥ २७॥
अं चोरसं तेो दा भगवदप णम ।्
गोिवूाथा सवः शरूाः ूणमेभु ुिव मधू िभः ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीयिेवरोवसवंादे ततृीयोऽायः ॥ ३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
उव उवाच
अथ ते तदनुाता भुा पीा च वाणीम ।्
तया िवॅिंशताना ैम म  पशृःु ॥ १॥
तषेां मरैयेदोषणे िवषमीकृतचतेसाम ।्
िनोचित रवावासीणेनूािमव मदनम ॥् २॥
भगवान ्ामायाया गितं तामवलो सः ।
सरतीमपुृँ य वृमलूमपुािवशत ॥् ३॥
अहं चोो भगवता ूपाित हरणे ह ।
बदर ं ूयाहीित कुलं सिहीष ुणा ॥ ४॥
अथािप तदिभूतें जानहमिरम ।
पृतोऽगमं भत ुः पादिवषेणामः ॥ ५॥
अिामकेमासीन ं िविचन द्ियतं पितम ।्
ौीिनकेतं सरां कृतकेतमकेतनम ॥् ६॥
ँयामावदातं िवरजं ूशााणलोचनम ।्
दोिभ तिुभ िव िदतं पीतकौशारणे च ॥ ७॥
वाम ऊराविधिौ दिणािसरोहम ।्
अपािौताभ कामकृशं िपलम ॥् ८॥
तिहाभागवतो पैायनसुखा ।
लोकाननचुरन ि्स आससाद यया ॥ ९॥
तानरु मनुमे ुकुः
ूमोदभावानतकर ।
आश ृवतो मामनरुागहास-

समीया िवौमयवुाच ॥ १०॥
ौीभगवानवुाच
वदेाहममनसीितं त े
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ददािम यरुवापमःै ।
सऽे परुा िवसजृां वसनूां
मििकामने वसो येः ॥ ११॥
स एष साधो चरमो भवाना-
मासािदते मदनमुहो यत ।्
यां नलृोकान र्ह उजृं
िदा दान ि्वशदानवुृा ॥ १२॥
परुा मया ूोमजाय नाे
पे िनषणाय ममािदसग ।
ान ं परं मिहमावभासं
यरूयो भागवतं वदि ॥ १३॥
इातोः परम प ुसंः
ूितणानमुहभाजनोऽहम ।्
हेोरोमा िलतारं
मुचः ूािलराबभाष े ॥ १४॥
को ीश ते पादसरोजभाजां
सुलभोऽथष ु चतु पीह ।
तथािप नाहं ूवणृोिम भमून ्
भवदाोजिनषवेणोकुः ॥ १५॥
कमा यनीह भवोऽभव ते
गा ौयोऽथािरभयालायनम ।्
कालानो यमदायतुाौमः
ान र्तःे िखित धीिव दािमह ॥ १६॥
मषे ु मां वा उपय य-

मकुिठताखडसदाबोधः ।
पृःे ूभो मु इवाूमः
तो मनो मोहयतीव दवे ॥ १७॥
ानं परं ारहःूकाशं
ूोवाच कै भगवान स्ममम ।्
अिप मं नो महणाय भत ः
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वदासा यिृजनं तरमे ॥ १८॥
इाविेदतहादा य मं स भगवान प्रः ।
आिददशेारिवा आनः परमां िितम ॥् १९॥
स एवमारािधतपादतीथा -
दधीततािवबोधमाग ः ।
ूण पादौ पिरवृ दवे-
िमहागतोऽहं िवरहातरुाा ॥ २०॥
सोऽहं तशनाादिवयोगाित यतुः ूभो ।
गिमे दियतं त बदया ौममडलम ॥् २१॥
यऽ नारायणो दवेो नर भगवान ऋ्िषः ।
मृ तीों तपो दीघ तपेात े लोकभावनौ ॥ २२॥
ौीशकु उवाच
इुवापाकय  सुदां ःसहं वधम ।्
ाननेाशमया शोकमुिततं बधुः ॥ २३॥
स तं महाभागवतं ोजं कौरवष भः ।
िवौादधदें मुं कृपिरमहे ॥ २४॥
िवर उवाच
ान ं परं ारहःूकाशं
यदाह योगेर ईरे ।
वंु भवाोऽहित यि िवो-
भृ ाः भृाथ कृतरि ॥ २५॥
उव उवाच
नन ु त े तसरंा ऋिषः कौषारवोऽि मे ।
साागवताऽऽिदो म लोकं िजहासता ॥ २६॥
ौीशकु उवाच
इित सह िवरणे िवमतू-
ग ुणकथया सधुया ािवतोतापः ।
णिमव पिुलन े यमसुां
समिुषत औपगिविन शां ततोऽगात ॥् २७॥
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राजोवाच
िनधनमपुगतषे ु विृभोज-े

िधरथयथूपयथूपषे ु मुः ।
स त ु कथमविश उवो य-

िररिप तज आकृितं धीशः ॥ २८॥
ौीशकु उवाच
ॄशापापदशेने कालेनामोघवाितः ।
सं कुलं ननू ं न द्हेमिचयत ॥् २९॥
अाोकापरत े मिय ान ं मदाौयम ।्
अहुव एवाा सावतां वरः ॥ ३०॥
नोवोऽविप मनूो यणुनैा िदतः ूभःु ।
अतो मयनु ं लोकं माहयिह ितत ु ॥ ३१॥
एवं िऽलोकगुणा सिः शयोिनना ।
बदया ौममासा हिरमीज े समािधना ॥ ३२॥
िवरोऽुवाुा कृ परमानः ।
बीडयोपादहे कमा िण ािघतािन च ॥ ३३॥
दहेासं च तवैं धीराणां धयै वध नम ।्
अषेां रतरं पशनूां िववानाम ॥् ३४॥
आानं च कुौे कृने मनसिेतम ।्
ायन ग्त े भागवते रोद ूमेिवलः ॥ ३५॥
कािलाः कितिभः िस अहोिभभ रतष भ ।
ूापत ःसिरतं यऽ िमऽासतुो मिुनः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िवरोवसवंादे चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ पमोऽायः - ५ ॥
ौीशकु उवाच
ािर नुा ऋषभः कुणां
मऽैयेमासीनमगाधबोधम ।्
ोपसृातुभावशुः
पू सौशीगणुािभतृः ॥ १॥
िवर उवाच
सखुाय कमा िण करोित लोको
न तःै सखुं वापारमं वा ।
िवते भयूत एव ःखं
यदऽ यंु भगवान व्देः ॥ २॥
जन कृािमखु दवैा-
दधम शील सुःिखत ।
अनमुहायहे चरि ननू ं
भतूािन भािन जनाद न ॥ ३॥
ताधवुया िदश व शं नः
सरंािधतो भगवान य्ने प ुसंाम ।्
िद ितो यित भिपतू े
ान ं स तािधगमं परुाणम ॥् ४॥
करोित कमा िण कृतावतारो
याातो भगवांधीशः ।
यथा ससजा म इदं िनरीहः
संा विृं जगतो िवधे ॥ ५॥
यथा पनुः े ख इदं िनवेँ य
शते े गहुायां स िनवृविृः ।
योगेराधीर एक एत-
दन ुू िवो बधा यथाऽऽसीत ॥् ६॥
बीडिधे िजगोसरुाणां
मेाय कमा यवतारभदेःै ।
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मनो न तृिप श ृवतां नः
सुोकमौलेिरतामतृािन ॥ ७॥
यैभदेरैिधलोकनाथो
लोकानलोकान स्ह लोकपालान ।्
अचीृपऽ िह सवस-

िनकायभदेोऽिधकृतः ूतीतः ॥ ८॥
यने ूजानामतु आकम-
पािभधानां च िभदां ध ।
नारायणो िवसगृायोिन-
रते नो वण य िवूवय  ॥ ९॥
परावरषेां भगवतािन
ौतुािन मे ासमखुादभीम ।्
अतृमु ुसखुावहानां
तषेामतृ े कृकथामतृौघात ॥् १०॥
कृयुाीथ पदोऽिभधाना-
ऽषे ु वः सिूरिभरीमानात ।्
यः कण नाड पुष यातो
भवूदां गहेरितं िछनि ॥ ११॥
मिुनिव वभु गवणुानां
सखािप त े भारतमाह कृः ।
यिणृां मासखुानवुाद-ै
मितगृ हीता न ु हरःे कथायाम ॥् १२॥
सा ौधान िववध माना
िवरिमऽ करोित प ुसंः ।
हरःे पदानुिृतिनवृ त
समःखायमाश ु धे ॥ १३॥
ताोशोानिवदोऽनशुोच े
हरःे कथायां िवमखुानघने ।
िणोित दवेोऽिनिमषु यषेा-
मायवुृ था वादगिततृीनाम ॥् १४॥
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तद कौषारव शम दात-ु

हरःे कथामवे कथास ु सारम ।्
उृ पुे इवात बो
िशवाय नः कीत य तीथ कीतः ॥ १५॥
स िवजिितसयंमाथ
कृतावतारः ूगहृीतशिः ।
चकार कमा यितपूषािण
यानीरः कीत य तािन मम ॥् १६॥
ौीशकु उवाच
स एवं भगवान प्ृः ा कौषारिवम ुिनः ।
प ुसंां िनःौयेसाथन तमाह बमानयन ॥् १७॥
मऽैये उवाच
साध ु पृ ं या साधो लोकान स्ानगुृता ।
कीित िवतता लोके आनोऽधोजानः ॥ १८॥
नतैिऽं िय बा दरायणवीय ज े ।
गहृीतोऽनभावने यया हिररीरः ॥ १९॥
माडशापागवान ्ू जासयंमनो यमः ।
ॅातःु ऽे े भिुजायां जातः सवतीसतुात ॥् २०॥
भवागवतो िनं सतः सानगु ह ।
य ानोपदशेाय माऽऽिदशगवान ो्जन ॥् २१॥
अथ ते भगवीलायोगमायोबृिंहताः ।
िविुवााथा  वण यानपुवू शः ॥ २२॥
भगवानके आसदेमम आाऽऽनां िवभःु ।
आेानगुतावाा नानामपुलणः ॥ २३॥
स वा एष तदा िा नापँय ँयमकेराट ्।
मनेऽेसिमवाानं सुशिरसुक ् ॥ २४॥
सा वा एत सःु शिः सदसदािका ।
माया नाम महाभाग ययदें िनम म े िवभःु ॥ २५॥
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कालवृा त ु मायायां गणुमामधोजः ।
पुषणेाभतूने वीय माध वीय वान ॥् २६॥
ततोऽभवहमाालचोिदतात ।्
िवानााऽऽदहें िवं ंमोनदुः ॥ २७॥
सोऽशंगणुकालाा भगव िगोचरः ।
आानं करोदाा िवा िससृया ॥ २८॥
महािकुवा णादहं जायत ।
काय कारणकऽा ा भतूिेयमनोमयः ॥ २९॥
वकैािरकजैस तामसेहं िऽधा ।
अहािकुवा णानो वकैािरकादभतू ।्
वकैािरका ये दवेा अथा िभनं यतः ॥ ३०॥
तजैसानीियायवे ानकममयािन च ।
तामसो भतूसूािदय तः खं िलमानः ॥ ३१॥
कालमायाशंयोगने भगवीितं नभः ।
नभसोऽनसुतृं श िवकुव िम मऽेिनलम ॥् ३२॥
अिनलोऽिप िवकुवा णो नभसोबलाितः ।
ससज  पताऽं ोितलक लोचनम ॥् ३३॥
अिनलेनाितं ोितिव कुव रवीितम ।्
आधाो रसमयं कालमायाशंयोगतः ॥ ३४॥
ोितषाोऽनसुसंृ ं िवकुव वीितम ।्
मह गगणुामाधाालमायाशंयोगतः ॥ ३५॥
भतूानां नभ आदीनां यावरावरम ।्
तषेां परानसुसंगा था सं गणुान ि्वः ॥ ३६॥
एते दवेाः कला िवोः कालमायाशंिलिनः ।
नानाािबयानीशाः ूोचःु ूालयो िवभमु ॥् ३७॥
दवेा ऊचःु
नमाम ते दवेपदारिवं
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ूपतापोपशमातपऽम ।्
यलूकेता यतयोऽसो-

ससंारःखं बिहिपि ॥ ३८॥
धातय दिन भ्व ईश जीवा-
ापऽयणेोपहता न शम ।
आन ल्भे भगवंवाि-
ायां सिवामत आौयमे ॥ ३९॥
माग ि ये मखुपनीड-ै

ँछःसपुणषयो िविवे ।
याघमषदसिररायाः
पदं पदं तीथ पदः ूपाः ॥ ४०॥
यया ौतुवा च भा
सृमान े दयऽेवधाय ।
ानने वरैायबलेन धीरा
ोजमे तऽेिसरोजपीठम ॥् ४१॥
िव जिितसयंमाथ
कृतावतार पदाजुं त े ।
ोजमे सव शरणं यदीश
तृं ूयभयं प ुसंाम ॥् ४२॥
यानबुऽेसित दहेगहेे
ममाहिमढूरामहाणाम ।्
प ुसंां सुरं वसतोऽिप पयुा
भजमे ते भगवन प्दाम ॥् ४३॥
ताै सिृिभरििभय
परातामनसः परशे ।
अथो न पँयुगाय ननू ं
य े त े पदासिवलासलाः ॥ ४४॥
पानने त े दवे कथासधुायाः
ूवृभा िवशदाशया य े ।
वरैायसारं ूितल बोधं
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यथासाीयरुकुठिधम ॥् ४५॥
तथापरे चासमािधयोग-

बलेन िजा ूकृितं बिलाम ।्
ामवे धीराः पुषं िवशि
तषेां ौमः ा त ु सवेया त े ॥ ४६॥
ते वयं लोकिससृया
यानसुृाििभरािभः  ।
सव िवयुाः िवहारतं
न शुमितहत व े त े ॥ ४७॥
याविलं तऽेज हराम काले
यथा वयं चामदाम यऽ ।
यथोभयषेां त इमे िह लोका
बिलं हरोऽमदनहूाः ॥ ४८॥
ं नः सरुाणामिस सायानां
कूट आः पुषः परुाणः ।
ं दवे शां गणुकम योनौ
रतेजायां किवमादधऽेजः ॥ ४९॥
ततो वयं समखुा यदथ
बभिूवमान क्रवाम िकं त े ।
ं नः चःु पिरदिेह शा
दवे िबयाथ यदनमुहाणाम ॥् ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िवरोवसवंादे पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ षोऽायः - ६ ॥
ऋिषवाच
इित तासां शीनां सतीनामसमे सः ।
ूसुलोकताणां िनशा गितमीरः ॥ १॥
कालसां तदा दवे िबॅिमुबमः ।
ऽयोिवशंित तानां गणं यगुपदािवशत ॥् २॥
सोऽन ुू िवो भगवांेापणे तं गणम ।्
िभं सयंोजयामास सुं कम  ूबोधयन ॥् ३॥
ूबुकमा  दवैने ऽयोिवशंितको गणः ।
ूिेरतोऽजनयािभमा ऽािभरिधपूषम ॥् ४॥
परणे िवशता िाऽया िवसृगणः ।
चुोभाोमासा यिन ल्ोकाराचराः ॥ ५॥
िहरमयः स पुषः सहॐपिरवरान ।्
आडकोश उवासाु सव सोपबृिंहतः ॥ ६॥
स व ै िवसजृां गभ दवेकमा शिमान ।्
िवबभाजानाऽऽानमकेधा दशधा िऽधा ॥ ७॥
एष शषेसानामााशंः परमानः ।
आोऽवतारो यऽासौ भतूमामो िवभाते ॥ ८॥
सााः सािधदवै सािधभतू इित िऽधा ।
िवराट ्ूाणो दशिवध एकधा दयने च ॥ ९॥
रिसजृामीशो िवािपतमधोजः ।
िवराजमतपने तजेसषैां िववृय े ॥ १०॥
अथ तािभत कित चायतनािन ह ।
िनरिभ दवेानां तािन मे गदतः श ृण ु ॥ ११॥
तािरां िनिभ ं लोकपालोऽिवशदम ।्
वाचा ाशंने वं ययासौ ूितपते ॥ १२॥
िनिभ ं ता वणो लोकपालोऽिवशरःे ।
िजयाशंने च रसं ययासौ ूितपते ॥ १३॥
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िनिभ  े अिनौ नास े िवोरािवशतां पदम ।्
याणनेाशंने ग ूितपिय तो भवते ॥् १४॥
िनिभ  े अिणी ा लोकपालोऽिवशिभोः ।
चषुाशंने पाणां ूितपिय तो भवते ॥् १५॥
िनिभ ा चमा िण लोकपालोऽिनलोऽिवशत ।्
ूाणनेाशंने संश यनेासौ ूितपते ॥ १६॥
कणा व िविनिभ ौ िधं ं िविवशिुदशः ।
ौोऽणेाशंने श िसिं यने ूपते ॥ १७॥
चम िविनिभ ां िविवशिुध मोषधीः ।
अशंने रोमिभः कडूं यरैसौ ूितपते ॥ १८॥
महंे त िविनिभ ं िधं क उपािवशत ।्
रतेसाशंने यनेासावानं ूितपते ॥ १९॥
गदुं प ुसंो िविनिभ ं िमऽो लोकेश आिवशत ।्
पायनुाशंने यनेासौ िवसग ूितपते ॥ २०॥
हाव िविनिभ ािवः प ितरािवशत ।्
वात याशंने पुषो यया विृं ूपते ॥ २१॥
पादाव िविनिभ ौ लोकेशो िवरुािवशत ।्
गा ाशंने पुषो यया ूां ूपते ॥ २२॥
बिुं चा िविनिभ ां वागीशो िधमािवशत ।्
बोधनेाशंने बोूितपिय तो भवते ॥् २३॥
दयं चा िनिभ ं चमा िधमािवशत ।्
मनसाशंने यनेासौ िविबयां ूितपते ॥ २४॥
आानं चा िनिभ मिभमानोऽिवशदम ।्
कम णाशंने यनेासौ कत ं ूितपते ॥ २५॥
सं चा िविनिभ ं महान ि्धमपुािवशत ।्
िचनेाशंने यनेासौ िवान ं ूितपते ॥ २६॥
शीऽ ौध रा पां खं नाभेदपत ।
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गणुानां वृयो यषे ु ूतीये सरुादयः ॥ २७॥
आिकेन सने िदवं दवेाः ूपिेदरे ।
धरां रजः भावने पणयो य े च तानन ु ॥ २८॥
तातयने भावने भगवािभमािौताः ।
उभयोररं ोम ये िपाष दां गणाः ॥ २९॥
मखुतोऽवत त ॄ पुष कुह ।
यूखुाणा नां मुोऽभूाणो गुः ॥ ३०॥
बाोऽवत त ऽं िऽयदनोुतः ।
यो जातायते वणा न प्ौषः कटकतात ॥् ३१॥
िवशोऽवत  तोवलकविृकरीिव भोः ।
व ैँ यवो वाता नणृां यः समवत यत ॥् ३२॥
पां भगवतो जे शौुषूा धम िसये ।
तां जातः परुा शिूो यृा तुत े हिरः ॥ ३३॥
एते वणा ः धमण यजि गंु हिरम ।्
ौयाऽऽिवशुथ याताः सह विृिभः ॥ ३४॥
एतभ गवतो दवैकमा िपणः ।
कः ौापाकत ु योगमायाबलोदयम ॥् ३५॥
अथािप कीत या यथामित यथाौतुम ।्
कीित हरःे ां सत ु िगरमािभधासतीम ॥् ३६॥
एकालाभं वचसो न ु प ुसंां
सुोकमौलेग ुणवादमाः ।
ौतुे िविपाकृतायां
कथा सधुायामपुसयोगम ॥् ३७॥
आनोऽविसतो व मिहमा किवनाऽऽिदना ।
सवंरसहॐाे िधया योगिवपया ॥ ३८॥
अतो भगवतो माया माियनामिप मोिहनी ।
ययं चावा ा न वदे िकमतुापरे ॥ ३९॥
यतोऽूा वत  वाच मनसा सह ।
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अहं चा इमे दवेाै भगवते नमः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
ौीशकु उवाच
एवं ॄवुाणं मऽैये ं पैायनसतुो बधुः ।
ूीणयिव भारा िवरः ूभाषत ॥ १॥
िवर उवाच
ॄन क्थं भगवतिाऽािवकािरणः ।
लीलया चािप युरेिग ुण गणुाः िबयाः ॥ २॥
बीडायामुमोऽभ  कामिबीिडषातः ।
तृ च कथं िनवृ सदातः ॥ ३॥
अॐाीगवािं गणुमाऽऽमायया ।
तया संापयतेूयः ूिपधाित ॥ ४॥
दशेतः कालतो योऽसाववातः तोऽतः ।
अिवावबोधाा स युतेाजया कथम ॥् ५॥
भगवानके एवषै सव ऽेेवितः ।
अमु भ गं वा ेशो वा कम िभः कुतः ॥ ६॥
एतिन म् े मनो िवितऽेानसटे ।
तः पराणदु िवभो कँमलं मानसं महत ॥् ७॥
ौीशकु उवाच
स इं चोिदतः ा तिजासनुा मिुनः ।
ूाह भगविः यिव गतयः ॥ ८॥
मऽैये उवाच
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सयें भगवतो माया ययने िवते ।
ईर िवमु काप यमतु बनम ॥् ९॥
यदथन िवनामु प ुसं आिवपय यः ।
ूतीयत उपिःु िशरँछदेनािदकः ॥ १०॥
यथा जले चमसः कािदृतो गणुः ।
ँयतऽेसिप िरुानोऽनानो गणुः ॥ ११॥
स व ै िनविृधमण वासदुवेानकुया ।
भगवियोगने ितरोधे शनिैरह ॥ १२॥
यदिेयोपरामोऽथ िािन परे हरौ ।
िवलीये तदा ेशाः ससंुवे कृशः ॥ १३॥
अशषेसेशशमं िवधे
गणुानवुादौवणं मरुारःे ।
कुतः पनुरणारिव-

परागसवेा रितराला ॥ १४॥
िवर उवाच
सिः सशंयो मं तव सूािसना िवभो ।
उभयऽािप भगवन म्नो मे सधावित ॥ १५॥
सातेातं िवामायायनं हरःे ।
आभापाथ िनमू लं िवमलंू न यिहः ॥ १६॥
य मढूतमो लोके य बुःे परं गतः ।
तावभुौ सखुमधेते े िँयिरतो जनः ॥ १७॥
अथा भावं िविनि ूतीतािप नानः ।
तां चािप युरणसवेयाहं पराणदु े ॥ १८॥
यवेया भगवतः कूट मधिुषः ।
रितरासो भवेीोः पादयो सनाद नः ॥ १९॥
रापा तपसः सवेा वकुैठवस ु ।
यऽोपगीयते िनं दवेदवेो जनाद नः ॥ २०॥
सृाम े महदादीिन सिवकारायनबुमात ।्
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तेो िवराजमृु तमन ु ूािवशिभःु ॥ २१॥
यमारां पुषं सहॐाूबाकम ।्
यऽ िव इमे लोकाः सिवकासं समासते ॥ २२॥
यिन द्शिवधः ूाणः सिेयाथियिवतृ ।्
यिेरतो यतो वणा िभतूीव द नः ॥ २३॥
यऽ पऽुै पौऽै निृभः सह गोऽजःै ।
ूजा िविचऽाकृतय आसन य्ािभिरदं ततम ॥् २४॥
ूजापतीनां स पितृप े कान ्ू जापतीन ।्
सगावैानसुगा मनूरािधपान ॥् २५॥
एतषेामिप वशंां वशंानचुिरतािन च ।
उपय ध ये लोका भमूिेम ऽाजासते ॥ २६॥
तषेां संां ूमाणं च भलूक च वणय ।
ितय ानषुदवेानां सरीसपृपतिणाम ।्
वद नः सग संहंू गाभ देिजोिदाम ॥् २७॥
गणुावतारिैव  सग ियाौयम ।्
सजृतः ौीिनवास ाचोदारिवबमम ॥् २८॥
वणा ौमिवभागां पशीलभावतः ।
ऋषीणां जकमा िद वदे च िवकष णम ॥् २९॥
य च िवतानािन योग च पथः ूभो ।
नै च सा तं वा भगवतृम ॥् ३०॥
पाखडपथवषैं ूितलोमिनवशेनम ।्
जीव गतयो या यावतीग ुणकम जाः ॥ ३१॥
धमा थ काममोाणां िनिमािवरोधतः ।
वाता या दडनीते ौतु च िविधं पथृक ् ॥ ३२॥
ौा च िविधं ॄन ि्पतणॄां सग मवे च ।
महनऽताराणां कालावयवसिंितम ॥् ३३॥
दान तपसो वािप येापतू योः फलम ।्
ूवास यो धम य प ुसं उतापिद ॥ ३४॥
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यने वा भगवांुेम योिनज नाद नः ।
ससीदित वा यषेामतेदाािह चानघ ॥ ३५॥
अनोुतानां िशाणां पऽुाणां च िजोम ।
अनापृमिप ॄयूगु ुरवो दीनवलाः ॥ ३६॥
तानां भगवंषेां कितधा ूितसमः ।
तऽमें क उपासीरन क् उ िदनशुरेत े ॥ ३७॥
पुष च संान ं पं वा पर च ।
ानं च नगैमं युिशूयोजनम ॥् ३८॥
िनिमािन च तहे ूोानघ सिूरिभः ।
तो ान ं कुतः प ुसंां भिवरायमवे वा ॥ ३९॥
एताे पृतः ूान ह्रःे कम िविवया ।
ॄिूह मऽे िमऽादजया नचषुः ॥ ४०॥
सव वदेा या तपो दानािन चानघ ।
जीवाभयूदान न कुवरन क्लामिप ॥ ४१॥
ौीशकु उवाच
स इमापृपरुाणकः
कुूधानने मिुनूधानः ।
ूवृहष भगवथायां
सोिदतं ूहसिवाह ॥ ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ अमोऽायः - ८ ॥
मऽैये उवाच
सवेनीयो बत पूवशंो
योकपालो भगवधानः ।
बभिूवथहेािजतकीित मालां
पदे पदे नतूनयभीम ॥् १॥
सोऽहं नणृां ुसखुाय ःखं
महतानां िवरमाय त ।
ूवत य े भागवतं परुाणं
यदाह साागवान ऋ्िषः ॥ २॥
आसीनमुा भगवमां
सष णं दवेमकुठसम ।्
िविववमतःपर
कुमारमुा मनुयोऽपृन ॥् ३॥
मवे िधं ब मानयं
यं वासदुवेािभधमामनि ।
ूधतृााजुकोशमीष-
ीलयं िवबधुोदयाय ॥ ४॥
धुदुािः जटाकलाप-ै
पशृरणोपधानम ।्
पं यदच िहराजकाः
सूमेनानाबिलिभव राथा ः ॥ ५॥
मुगृ णो वचसानरुाग-

लदनेा कृतािन ताः ।
िकरीटसाहॐमिणूवके-

ूोिततोामफणासहॐम ॥् ६॥
ूों िकलतैगवमने
िनविृधमा िभरताय तने ।
सनुमाराय स चाह पृः
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साायनाया धतृोताय ॥ ७॥
साायनः पारमहंमुो
िववमाणो भगविभतूीः ।
जगाद सोऽरुवऽेिताय
पराशरायाथ बहृते ॥ ८॥
ूोवाच मं स दयाो
मिुनः पलुने परुाणमाम ।्
सोऽहं तवतैथयािम व
ौालवे िनमनोुताय ॥ ९॥
उदातुं िविमदं तदासी-
िियाऽऽमीिलतङ् मीलयत ।्
अहीतऽेिधशयान एकः
कृतणः ारतौ िनरीहः ॥ १०॥
सोऽःशरीरऽेिप तभतूसूः
कालािकां शिमदुीरयाणः ।
उवास तिन स्िलले पदे े
यथानलो दािण वीय ः ॥ ११॥
चतयु ुगानां च सहॐमु
पन ्योदीिरतया शा ।
कालायाऽऽसािदतकम तो
लोकानपीतान द्शे दहेे ॥ १२॥
ताथ सूािभिनिव-े
रग तोऽथ रजसा तनीयान ।्
गणुने कालानगुतने िवः
सूंदािभत नािभदशेात ॥् १३॥
स पकोशः सहसोदित-
ालेन कमू ितबोधनने ।
रोिचषा तिललं िवशालं
िवोतयक इवायोिनः ॥ १४॥
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तोकपं स उ एव िवःु
ूावीिवशवगणुावभासम ।्
तिन ्यं वदेमयो िवधाता
यवुं यं  वदि सोऽभतू ॥् १५॥
तां स चाोहकिण काया-
मवितो लोकमपँयमानः ।
पिरबमन ्ोि िववृनऽे-
ािर लेभऽेनिुदशं मखुािन ॥ १६॥
तागुासनावघणू -
जलोिम चबािललािढम ।्
उपािौतः कम ु लोकतं
नाानमािवददािददवेः ॥ १७॥
क एष योऽसावहमपृ
एतुतो वामनदु ।
अि धािदह िकनतै-
दिधितं यऽ सता न ु भाम ॥् १८॥
स इमुी तदनाल-

नाडीिभरजलमािववशे ।
नावा गतरनालनाल-

नािभं िविचंदिवताजः ॥ १९॥
तमपारे िवरासग
िविचतोऽभूमुहािंणिेमः ।
यो दहेभाजां भयमीरयाणः
पिरिणोायरुज हिेतः ॥ २०॥
ततो िनवृोऽूितलकामः
िधमासा पनुः स दवेः ।
शनिैज तासिनवृिचो
षीददाढसमािधयोगः ॥ २१॥
कालेन सोऽजः पुषायषुािभ-

ूवृयोगने िवढबोधः ।
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यं तददयऽेवभात-
मपँयतापँयत य पवू म ॥् २२॥
मणृालगौरायतशषेभोग-

पय  एकं पुषं शयानम ।्
फणातपऽायतुमधू र-

िुभहतायगुातोय े ॥ २३॥
ूेां िपं हिरतोपलािेः
साॅनीवेमू ः ।
रोदधारौषिधसौमन-

वनॐजो वणेभुजुािपाेः ॥ २४॥
आयामतो िवरतः मान-
दहेने लोकऽयसहणे ।
िविचऽिदाभरणाशंकुानां
कृतिौयापािौतवषेदहेम ॥् २५॥
प ुसंां कामाय िविवमाग-
रचतां कामघािपम ।्
ूदशयं कृपया नखे-

मयखूिभािुलचापऽम ॥् २६॥
मखुने लोकाित हरितने
पिरुरुडलमिडतने ।
शोणाियतनेाधरिबभासा
ूहयं सनुसने सुा ॥ २७॥
कदिकिपशवाससा
लतं मखेलया िनते ।
हारणे चानधनने व
ौीववःलवभने ॥ २८॥
पराकेयरूमिणूवके-

पय दोद डसहॐशाखम ।्
अमलंू भवुनािपे-

महीभोगरैिधवीतवम ॥् २९॥
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चराचरौको भगवन म्हीी-

महीबुं सिललोपगढूम ।्
िकरीटसाहॐिहरयश ृ-

मािवभ वौभुरगभ म ॥् ३०॥
िनवीतमाायमधोुतिौया
कीित मा वनमालया हिरम ।्
सयूवागमं िऽधामिभः
पिरबमाधिनकै रासदम ॥् ३१॥
तव तािभसरःसरोज-

माानमः सनं िवय ।
ददश दवेो जगतो िवधाता
नातः परं लोकिवसग िः ॥ ३२॥
स कमबीजं रजसोपरः
ूजाः िससृियदवे ा ।
अौिसगा िभमखुमी-

मविभविेशताा ॥ ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये अमोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ॄोवाच
ातोऽिस मऽे सिुचरान ु दहेभाजां
न ायत े भगवतो गितिरवम ।्
नादि भगविप त शुं
मायागणुितकरािव भािस ॥ १॥
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पं यदतेदवबोधरसोदयने
शिवृतमसः सदनमुहाय ।
आदौ गहृीतमवतारशतकैबीजं
यािभपभवनादहमािवरासम ॥् २॥
नातःपरं परम यवतः प-
मानमाऽमिवकमिववच ः ।
पँयािम िवसजृमकेमिवमान ्
भतूिेयाकमद उपािौतोऽि ॥ ३॥
ता इदं भवुनमल मलाय
ान े  नो दिश तं त उपासकानाम ।्
तै नमो भगवतऽेनिुवधमे तुं
योऽनातो नरकभािरससःै ॥ ४॥
ये त ु दीयचरणाजुकोशगं
िजयि कणिववरःै ौिुतवातनीतम ।्
भा गहृीतचरणः परया च तषेां
नापिैष नाथ दयाुहाप ुसंाम ॥् ५॥
तावयं ििवणदहेसुििमं
शोकः हृा पिरभवो िवपलु लोभः ।
तावमेसदवमह आित मलंू
याव तऽेिमभयं ूवणृीत लोकः ॥ ६॥
दवैने त े हतिधयो भवतः ूसात ्
सवा शभुोपशमनािमखुिेया य े ।
कुव ि कामसखुलेशलवाय दीनाः
लोभािभभतूमनसोऽकुशलािन शत ॥् ७॥
ुटृ ् िऽधातिुभिरमा मुर मानाः
शीतोवातवरषिैरतरतेरा ।
कामािनातु षा च सुभ रणे
सँयतो मन उबम सीदत े म े ॥ ८॥
यावथृिमदमान इियाथ -
मायाबलं भगवतो जन ईश पँयते ।्
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ताव ससंिृतरसौ ूितसमते
था िप ःखिनवहं वहती िबयाथा  ॥ ९॥
अापतृात करणा िनिश िनःशयाना
नानामनोरथिधया णभिनिाः ।
दवैाहताथ रचना ऋषयोऽिप दवे
युसिवमखुा इह ससंरि ॥ १०॥
ं भावयोगपिरभािवतरोज
आे ौतुिेतपथो नन ु नाथ प ुसंाम ।्
यिया त उगाय िवभावयि
तपःु ूणयस े सदनमुहाय ॥ ११॥
नाितूसीदित तथोपिचतोपचार-ै
रारािधतः सरुगणैिद बकामःै ।
यवभतूदययासदलयकैो
नानाजनेविहतः सुदराा ॥ १२॥
प ुसंामतो िविवधकमिभरराःै
दानने चोमतपसा ोतचय या च ।
आराधनं भगवतव सियाथ
धमऽिप तः किहिचियते न यऽ ॥ १३॥
शपमहसवै िनपीतभदे-
मोहाय बोधिधषणाय नमः परै ।
िवोविितलयषे ु िनिमलीला-
रासाय त े नम इदं चकृमेराय ॥ १४॥
यावतारगणुकम िवडनािन
नामािन यऽेसिुवगमे िववशा गणृि ।
ते नकैजशमलं सहसवै िहा
सयंापावतृमतृं तमजं ूपे ॥ १५॥
यो वा अहं च िगिरश िवभःु यं च
िुवूलयहतेव आमलूम ।्
िभा िऽपावधृ एक उूरोह-
ै नमो भगवते भवुनिुमाय ॥ १६॥
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लोको िवकमिनरतः कुशले ूमः
कमययं िदत े भवदच न े े ।
यावद बलवािनह जीिवताशां
सिँछनिनिमषाय नमोऽु तै ॥ १७॥
यािभेहमिप िपराध िध-

मािसतः सकललोकनमृतं यत ।्
तपे े तपो बसवोऽवमान-
ै नमो भगवतऽेिधमखाय तुम ॥् १८॥
ितय नुिवबधुािदष ु जीवयोिन-
ाेयाऽऽकृतसतेपुरीया यः ।
रमे े िनररितरवदहे-
ै नमो भगवते पुषोमाय ॥ १९॥
योऽिवयानपुहतोऽिप दशाध वृा
िनिामवुाह जठरीकृतलोकयाऽः ।
अजलेऽिहकिशपुशा नकूुलां
भीमोिम मािलिन जन सखुं िववृवन ॥् २०॥
यािभपभवनादहमासमी
लोकऽयोपकरणो यदनमुहणे ।
तै नम उदरभवाय योग-

िनिावसानिवकसिलनेणाय ॥ २१॥
सोऽयं समजगतां सुदके आा
सने यडृयते भगवान भ्गने ।
तनेवै म े शमनुशृताथाहं
ॐािम पवू विददं ूणतिूयोऽसौ ॥ २२॥
एष ूपवरदो रमयाऽऽशा
यिरित गहृीतगणुावतारः ।
तिन ्िवबमिमदं सजृतोऽिप चतेो
युीत कम शमलं च यथा िवजाम ॥् २३॥
नािभ॑दािदह सतोऽिस य प ुसंो

bhagpur-03.pdf 39



ौीमागवतम -् ततृीयः

िवानशिरहमासमनशेः ।
पं िविचऽिमदम िववृवतो मे
मा रीिरषी िनगम िगरां िवसग ः ॥ २४॥
सोऽसावदॅकणो भगवान ि्ववृ-

ूमेितने नयनाुहं िवजृन ।्
उाय िविवजयाय च नो िवषादं
माा िगरापनयताुषः परुाणः ॥ २५॥
मऽैये उवाच
सवं िनशावैं तपोिवासमािधिभः ।
यावनो वचः ुा िवरराम स िखवत ॥् २६॥
अथािभूतेमी ॄणो मधसुदूनः ।
िवषणचतेसं तने कितकरासा ॥ २७॥
लोकसंानिवान आनः पिरिखतः ।
तमाहागाधया वाचा कँमलं शमयिव ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
मा वदेगभ  गा सग  उममावह ।
तयाऽऽपािदतं म े यां ूाथ यत े भवान ॥् २९॥
भयूं तप आित िवां चवै मदाौयाम ।्
ताामिद ॄन ल्ोकान ि्पावतृान ॥् ३०॥
तत आिन लोके च भियुः समािहतः ।
िािस मां ततं ॄन म्िय लोकांमानः ॥ ३१॥
यदा त ु सव भतूषे ु दाििमव ितम ।्
ूितचीत मां लोको जाव कँमलम ॥् ३२॥
यदा रिहतमाानं भतूिेयगणुाशयःै ।
पणे मयोपतें पँयन ्ारामृित ॥ ३३॥
नानाकम िवतानने ूजा बीः िससृतः ।
नाावसीदिंे वषयादनमुहः ॥ ३४॥
ऋिषमां न बाित पापीयांां रजो गणुः ।
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यनो मिय िनब ं ूजाः ससंजृतोऽिप त े ॥ ३५॥
ातोऽहं भवता  िव येोऽिप दिेहनाम ।्
यां ं मसऽेयंु भतूिेयगणुािभः ॥ ३६॥
तुं मििचिकायामाा मे दिश तोऽबिहः ।
नालेन सिलले मलंू पुर िविचतः ॥ ३७॥
यकथा  मोऽं मथादुयाितम ।्
या तपिस ते िना स एष मदनमुहः ॥ ३८॥
ूीतोऽहमु भिं त े लोकानां िवजयेया ।
यदौषीग ुणमयं िनग ुणं मानवुण यन ॥् ३९॥
य एतने पमुािं ुा ोऽणे मां भजते ।्
ताश ु ससीदयें सव कामवरेरः ॥ ४०॥
पतून तपसा यदैा नयैगसमािधना ।
रां िनःौयेसं प ुसंां मीितिवतम ॥् ४१॥
अहमााऽऽनां धातः ूेः सन ्ू येसामिप ।
अतो मिय रितं कुया हेािदय ृत े िूयः ॥ ४२॥
सववदेमयनेदेमानाऽऽाऽऽयोिनना ।
ूजाः सजृ यथा पवू या मनशुरेत े ॥ ४३॥
मऽैये उवाच
ता एवं जगे ूधानपुषेरः ।
दें ने पणे कनाभिरोदध े ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ दशमोऽायः - १० ॥
िवर उवाच
अिहत े भगवित ॄा लोकिपतामहः ।
ूजाः ससज  कितधा दिैहकीमा नसीिव भःु ॥ १॥
ये च मे भगवन प्ृाथा  बिवम ।
तान व्दानपुूण िछि नः सवसशंयान ॥् २॥
सतू उवाच
एवं सोिदतने ा कौषारवो मिुनः ।
ूीतः ूाह तान ्ू ान ्िदानथ भाग व ॥ ३॥
मऽैये उवाच
िविरोऽिप तथा चबे िदं वष शतं तपः ।
आाानमावेँ य यदाह भगवानजः ॥ ४॥
तिलोासतूो वायनुा यदिधितः ।
पम तालकृतवीयण कितम ॥् ५॥
तपसा धेमानने िवया चासंया ।
िववृिवानबलो पााय ुं सहासा ॥ ६॥
तिलो िवयािप पुरं यदिधितम ।्
अनने लोकान ्ू ालीनान क्िताीिचयत ॥् ७॥
पकोशं तदाऽऽिवँय भगवमचोिदतः ।
एकं भाीधा िऽधा भां िसधा ॥ ८॥
एतावाीवलोक संाभदेः समातः ।
धम  िनिम िवपाकः परमेसौ ॥ ९॥
िवर उवाच
यदा बप हररेतुकम णः ।
कालां लणं ॄन य्था वण य नः ूभो ॥ १०॥
मऽैये उवाच
गणुितकराकारो िनिव शषेोऽूितितः ।
पुषपादानमाानं लीलयासजृत ॥् ११॥
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िवं व ै ॄ ताऽं सिंतं िवमुायया ।
ईरणे पिरिं कालेनामिूत ना ॥ १२॥
यथदेान तथाम े च पादतेदीशम ।्
सग नविवध ूाकृतो वकृैतु यः ॥ १३॥
कालिगणुरै िऽिवधः ूितसमः ।
आु महतः सग गणुवषैमानः ॥ १४॥
ितीयहमो यऽ िानिबयोदयः ।
भतूसग तृीयु ताऽो िशिमान ॥् १५॥
चतथु  ऐियः सग यु ानिबयाकः ।
वकैािरको दवेसग ः पमो ययं मनः ॥ १६॥
षु तमसः सग यबिुकृतः ूभो ।
षिडमे ूाकृताः सगा  वकृैतानिप मे श ृण ु ॥ १७॥
रजोभाजो भगवतो लीलेयं हिरमधेसः ।
समो मुसग  ु षिधषुां च यः ॥ १८॥
वनोषिधलता ारा वीधो िुमाः ।
उोतसमःूाया अःशा  िवशिेषणः ॥ १९॥
ितराममः सग ः सोऽािवशंिधो मतः ।
अिवदो भिूरतमसः याणा विेदनः ॥ २०॥
गौरजो मिहषः कृः सकूरो गवयो ः ।
िशफाः पशवमे े अिव सम ॥ २१॥
खरोऽोऽतरो गौरः शरभमरी तथा ।
एत े चकैशफाः ः श ृण ु पनखान प्शनू ॥् २२॥
ा सगृालो वकृो ायो माजा रः शशशकौ ।
िसहंः किपग जः कूम गोधा च मकरादयः ॥ २३॥
कगीृबकँयनेभासभूकबिहणः ।
हंससारसचबाकाकोकादयः खगाः ॥ २४॥
अवा ोतु नवमः रकेिवधो नणृाम ।्
रजोऽिधकाः कम परा ःख े च सखुमािननः ॥ २५॥
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वकृैताय एवतै े दवेसग  सम ।
वकैािरकु यः ूोः कौमारभूयाकः ॥ २६॥
दवेसग ािवधो िवबधुाः िपतरोऽसरुाः ।
गवा रसः िसा यरािंस चारणाः ॥ २७॥
भतूूतेिपशाचा िवाीाः िकरादयः ।
दशतै े िवरााताः सगा े िवसृृताः ॥ २८॥
अतः परं ूवािम वशंान म्रािण च ।
एवं रजःतुः ॐा कािदाभहूिरः ।
सजृमोघस आवैाानमाना ॥ २९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
मऽैये उवाच
चरमः सिशषेाणामनकेोऽसयंतुः सदा ।
परमाणःु स िवयेो नणृामैॅमो यतः ॥ १॥
सत एव पदाथ  पावित यत ।्
कैवं परममहानिवशषेो िनररः ॥ २॥
एवं कालोऽनिुमतः सौे ौे च सम ।
संानभुा भगवानो भिुवभःु ॥ ३॥
स कालः परमाणवु यो भेु परमाणतुाम ।्
सतोऽिवशषेभुयु स कालः परमो महान ॥् ४॥
अणु परमाणू ासरणेुयः तृः ।
जालाक रँवगतः खमवेानपुतगात ॥् ५॥
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ऽसरणेिुऽकं भेु यः कालः स ऽिुटः तृः ।
शतभागु वधेः ािैिभु लवः तृः ॥ ६॥
िनमषेिलवो ये आाते ऽयः णः ।
णान प् िवः काां लघ ु ता दश प च ॥ ७॥
लघिून व ै समााता दश प च नािडका ।
त े े मुत ः ूहरः षामः स वा नणृाम ॥् ८॥
ादशाध पलोानं चतिुभ तरुलुःै ।
णमाषःै कृतििं यावजलतुम ॥् ९॥
यामाारारो मा नामहनी उभ े ।
पः पदशाहािन शुः कृ मानद ॥ १०॥
तयोः समुयो मासः िपतणॄां तदहिन शम ।्
ौ तावतृःु षडयनं दिणं चोरं िदिव ॥ ११॥
अयन े चाहनी ूाव रो ादश तृः ।
सवंरशतं नणॄां परमायिुन िपतम ॥् १२॥
मह तारा चबः परमावािदना जगत ।्
सवंरावसानने पयिनिमषो िवभःु ॥ १३॥
सवंरः पिरवर इडावर एव च ।
अनवुरो वर िवरवैं ूभाते ॥ १४॥
यः सृशिमुधोसयन ्शा
प ुसंोऽॅमाय िदिव धावित भतूभदेः ।
कालाया गणुमयं बतिुभिव तन ्
तै बिलं हरत वरपकाय ॥ १५॥
िवर उवाच
िपतदृवेमनुाणामायःु परिमदं तृम ।्
परषेां गितमाच ये ःु कािहिव दः ॥ १६॥
भगवान व्दे काल गितं भगवतो नन ु ।
िवं िवचते धीरा योगराने चषुा ॥ १७॥
मऽैये उवाच

bhagpur-03.pdf 45



ौीमागवतम -् ततृीयः

कृतं ऽतेा ापरं च किलिेत चतयु ुगम ।्
िदैा दशिभव ष ः सावधान ं िनिपतम ॥् १८॥
चािर ऽीिण े चकंै कृतािदष ु यथाबमम ।्
सातािन सहॐािण िगणुािन शतािन च ॥ १९॥
साशंयोररणे यः कालः शतसयोः ।
तमवेाय ुग ं ता यऽ धम िवधीयते ॥ २०॥
धमतुानजुान कृ्त े समनवुत त े ।
स एवाेधमण िेत पादने वध ता ॥ २१॥
िऽलोा यगुसाहॐं बिहराॄणो िदनम ।्
ताववे िनशा तात यिमीलित िवसकृ ् ॥ २२॥
िनशावसान आरो लोककोऽनवुत त े ।
याविन ं भगवतो मननू भ्ुंतदु श ॥ २३॥
ं ं कालं मनभु ुे सािधकां केसितम ।्
मरषे ु मनवंँया ऋषयः सरुाः ।
भवि चवै यगुपरुशेाान ु य े च तान ॥् २४॥
एष दनैिनः सग ॄालैोवत नः ।
ितय ृिपतदृवेानां सवो यऽ कमिभः ॥ २५॥
मरषे ु भगवान ि्बॅं मिूत िभः ।
मािदिभिरदं िवमविुदतपौषः ॥ २६॥
तमोमाऽामपुादाय ूितसंिवबमः ।
कालेनानगुताशषे आे तू िदनाये ॥ २७॥
तमवेािपधीये लोका भरूादययः ।
िनशायामनवुृायां िनम ुशिशभारम ॥् २८॥
िऽलोां दमानायां शा सष णािना ।
याूणा महलकानं भृवादयोऽिदताः ॥ २९॥
ताविभवुनं सः कािैधतिसवः ।
ावयुटाटोपचडवातिेरतोम यः ॥ ३०॥
अः स तिन स्िलल आऽेनासनो हिरः ।
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योगिनिािनमीलाः यूमानो जनालयःै ॥ ३१॥
एवं िवधरैहोराऽःै कालगोपलितःै ।
अपितिमवाािप परमायवु यः शतम ॥् ३२॥
यदध मायषु पराध मिभधीयते ।
पवू ः पराधऽपबाो परोऽ ूवत त े ॥ ३३॥
पवू ादौ पराध  ॄाो नाम महानभतू ।्
को यऽाभवा शॄिेत यं िवः ॥ ३४॥
तवै चाे कोऽभूं पामिभचते ।
यरनेा िभसरस आसीोकसरोहम ॥् ३५॥
अयं त ु किथतः को ितीयािप भारत ।
वाराह इित िवातो यऽासीकूरो हिरः ॥ ३६॥
कालोऽयं िपराधा ो िनमषे उपचय त े ।
अाकृतान नादजे गदानः ॥ ३७॥
कालोऽयं परमावािदिपराधा  ईरः ।
नवैिेशत ुं ूभभुू  ईरो धाममािननाम ॥् ३८॥
िवकारःै सिहतो यैुिव शषेािदिभरावतृः ।
आडकोशो बिहरयं पाशोिट िवतृः ॥ ३९॥
दशोरािधकैय ऽ ूिवः परमाणवुत ।्
लतऽेग तााे कोिटशो डराशयः ॥ ४०॥
तदाररं ॄ सवकारणकारणम ।्
िवोधा म परं सााुष महानः ॥ ४१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीयीकादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ादशोऽायः - १२ ॥
मऽैये उवाच
इित त े विण तः ः कालाः परमानः ।
मिहमा वदेगभऽथ यथाॐाीिबोध मे ॥ १॥
ससजा मऽेतािमॐमथ तािमॐमािदकृत ।्
महामोहं च मोहं च तमाानवृयः ॥ २॥
ा पापीयस सिृं नाानं बमत ।
भगवानपतूने मनसाां ततोऽसजृत ॥् ३॥
सनकं च सनं च सनातनमथाभःू ।
सनुमारं च मनुीिियानू रतेसः ॥ ४॥
तान ब्भाष े भःू पऽुान ्ू जाः सजृत पऽुकाः ।
तैोधमा णो वासदुवेपरायणाः ॥ ५॥
सोऽवातः सतुरैवें ूाातानशुासनःै ।
बोधं िव षहं जातं िनयमुपुचबमे ॥ ६॥
िधया िनगृमाणोऽिप ॅवुोम ाजापतःे ।
सोऽजायत तःु कुमारो नीललोिहतः ॥ ७॥
स व ै रोद दवेानां पवू जो भगवान भ्वः ।
नामािन कु मे धातः ानािन च जगरुो ॥ ८॥
इित त वचः पाो भगवान प्िरपालयन ।्
अधािया वाचा मा रोदीरोिम त े ॥ ९॥
यदरोदीः सरुौे सोगे इव बालकः ।
ततामिभधाि नाा ि इित ूजाः ॥ १०॥
िदियायसुम वायरुिज लं मही ।
सयू पवै ानामे कृतािन मे ॥ ११॥
ममु नमु िहनसो महािव ऋतजः ।
उमरतेा भवः कालो वामदवेो धतृोतः ॥ १२॥
धीवृ िशनोमा च िनयुिप िरलािका ।
इरावती सधुा दीा िायो ि ते ियः ॥ १३॥
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गहृाणतैािन नामािन ानािन च सयोषणः ।
एिभः सजृ ूजा बीः ूजानामिस यितः ॥ १४॥
इािदः गुणा भगवाीललोिहतः ।
साकृितभावने ससजा समाः ूजाः ॥ १५॥
िाणां िसृानां समासतां जगत ।्
िनशाासशो यथूान ्ू जापितरशत ॥ १६॥
अलं ूजािभः सृािभरीशीिभः सरुोम ।
मया सह दहीिभिदशिुभ णःै ॥ १७॥
तप आित भिं त े सव भतूसखुावहम ।्
तपसवै यथा पवू ॐा िविमदं भवान ॥् १८॥
तपसवै परं ोितभ गवमधोजम ।्
सव भतूगहुावासमसा िवते पमुान ॥् १९॥
मऽैये उवाच
एवमाभवुाऽऽिदः पिरब िगरां पितम ।्
बाढिमममुाम िववशे तपस े वनम ॥् २०॥
अथािभायतः सग दशपऽुाः ूजिरे ।
भगवियु लोकसानहतेवः ॥ २१॥
मरीिचरिरसौ पलुः पलुहः बतःु ।
भगृवु िसो द दशमऽ नारदः ॥ २२॥
उाारदो जे दोऽुायवुः ।
ूाणािसः सातो भगृुिच करातःु ॥ २३॥
पलुहो नािभतो जे पलुः कणयोः ऋिषः ।
अिरा मखुतोऽोऽिऽम रीिचम नसोऽभवत ॥् २४॥
धमः नािणतो यऽ नारायणः यम ।्
अधमः पृतो याृलुकभयरः ॥ २५॥
िद कामो ॅवुः बोधो लोभाधरददात ।्
आाािवो महेािितः पायोरघाौयः ॥ २६॥
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छायायाः कदमो जे दवेाः पितः ूभःु ।
मनसो दहेतदें जे िवकृतो जगत ॥् २७॥
वाचं िहतरं त यहूरत मनः ।
अकामां चकमे ः सकाम इित नः ौतुम ॥् २८॥
तमधम कृतमितं िवलो िपतरं सतुाः ।
मरीिचमुा मनुयो िवौाबोधयन ॥् २९॥
नतैवूः कृतं  न किरि चापरे ।
यं िहतरं गरेिनगृाजं ूभःु ॥ ३०॥
तजेीयसामिप ते सुों जगरुो ।
यृमनिुतन व् ै लोकः मेाय कते ॥ ३१॥
तै नमो भगवते य इदं ने रोिचषा ।
आं यामास स धम पातमुहित ॥ ३२॥
स इं गणृतः पऽुान प्रुो ा ूजापतीन ।्
ूजापितपितं ताज ोीिडतदा ।
तां िदशो जगृघरां नीहारं यिमः ॥ ३३॥
कदािचायतः ॐवुदा आसंतमु ुखात ।्
कथं ॐाहं लोकान स्मवतेाथा परुा ॥ ३४॥
चातहुऽं कम तमपुवदेनयःै सह ।
धम  पादाारथवैाौमवृयः ॥ ३५॥
िवर उवाच
स व ै िवसजृामीशो वदेादीन म्खुतोऽसजृत ।्
यनेासजृवेे ॄिूह तपोधन ॥ ३६॥
मऽैये उवाच
ऋयजःुसामाथवा ान व्देान प्वूा िदिभम ुखःै ।
शािमां िुतोमं ूायिं धामात ॥् ३७॥
आयवुदं धनवुदं गाव वदेमानः ।
ापं चासजृदें बमावूा िदिभम ुखःै ॥ ३८॥
इितहासपरुाणािन पमं वदेमीरः ।
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सव एव वेः ससजृ े सव दश नः ॥ ३९॥
षोडँयुौ पवू वारुीितुावथ ।
आोया माितराऽौ च वाजपयें सगोसवम ॥् ४०॥
िवा दान ं तपः सं धम िेत पदािन च ।
आौमां यथासमसजृह विृिभः ॥ ४१॥
सािवऽं ूाजापं च ॄां चाथ बहृथा ।
वाता सयशालीनिशलो इित व ै गहृे ॥ ४२॥
वखैानसा वालिखौराः फेनपा वन े ।
ास े कुटीचकः पवू बोदो हंसिनियौ ॥ ४३॥
आीिकी ऽयी वाता  दडनीितथवै च ।
एवं ातयासन ्ू णवो  द॑तः ॥ ४४॥
तोिगासीोमो गायऽी च चो िवभोः ।
िऽुासंातुोऽनुुगः ूजापतःे ॥ ४५॥
मायाः पिा बहृती ूाणतोऽभवत ।्
शाभवीवः रो दहे उदातः ॥ ४६॥
ऊाणिमियायारःा बलमानः ।
राः सिवहारणे भवि  ूजापतःे ॥ ४७॥
शॄान ाानः परः ।
ॄावभाित िवततो नानाशपुबृिंहतः ॥ ४८॥
ततोऽपरामपुादाय स सगा य मनो दध े ।
ऋषीणां भिूरवीया णामिप सग मिवतृम ॥् ४९॥
ाा तृदय े भयूियामास कौरव ।
अहो अतुमतेे ापतृािप िनदा ॥ ५०॥
न धेे ूजा ननू ं दवैमऽ िवघातकम ।्
एवं युकृत दवैं चावेतदा ॥ ५१॥
क पमभूधेा यायमिभचते ।
ताां पिवभागाां िमथनु ं समपत ॥ ५२॥
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यु तऽ पमुान स्ोऽभूनःु ायवुः राट ्।
ी याऽऽसीतपाऽऽा मिह महानः ॥ ५३॥
तदा िमथनुधमण ूजा धेाभिूवरे ।
स चािप शतपायां पापाजीजनत ॥् ५४॥
िूयोतोानपादौ ितॐः का भारत ।
आकूितदवित ूसिूतिरित सम ॥ ५५॥
आकूितं चये ूादादमाय त ु ममाम ।्
दायादासिूतं च यत आपिूरतं जगत ॥् ५६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायातृीये ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
ौीशकु उवाच
िनश वाचं वदतो मनुःे पुयतमां नपृ ।
भयूः पू कौरो वासदुवेकथातः ॥ १॥
िवर उवाच
स व ै ायवुः सॆाट ् िूयः पऽुः यवुः ।
ूितल िूयां प िकं चकार ततो मनु े ॥ २॥
चिरतं त राजषरािदराज सम ।
ॄिूह मे ौधानाय िवनेाौयो सौ ॥ ३॥
ौतु प ुसंां सिुचरौम
नसा सिूरिभरीिडतोऽथ ः ।
यणुानौुवणं मकुु-

पादारिवं दयषे ु यषेाम ॥् ४॥
ौीशकु उवाच
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इित ॄवुाणं िवरं िवनीतं
सहॐशीरणोपधानम ।्
ूरोमा भगवथायां
ूणीयमानो मिुनरच ॥ ५॥
मऽैये उवाच
यदा भाय या साकं जातः ायवुो मनःु ।
ूािलः ूणतदें वदेगभ मभाषत ॥ ६॥
मकेः सवभतूानां जकृिृदः िपता ।
अथािप नः ूजानां त े शौुषूा केन वा भवते ॥् ७॥
तिधिेह नमुं कम ीाशिष ु ।
यृहे यशो िवगमऽु च भवेितः ॥ ८॥
ॄोवाच
ूीतुमहं तात ि ाां ितीर ।
यिलीकेन दा शािध मऽेानािप तम ॥् ९॥
एतावाजवैर काया  पिचितग ुरौ ।
शाूमगैृ ते सादरं गतमरःै ॥ १०॥
स मामपािन सशाानो गणुःै ।
उा शास धमण गां यःै पुषं यज ॥ ११॥
परं शौुषूणं मं ाजारया नपृ ।
भगवां े ूजाभत ुषीकेशोऽनतुुित ॥ १२॥
यषेां न तुो भगवान य्िलो जनाद नः ।
तषेां ौमो पाथा य यदाा नातः यम ॥् १३॥
मनुवाच
आदशेऽेहं भगवतो वतयामीवसदून ।
ानं िहानजुानीिह ूजानां मम च ूभो ॥ १४॥
यदोकः सवसानां मही मा महािस ।
अा उरणे यो दवे देा िवधीयताम ॥् १५॥
मऽैये उवाच
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परमेी पां मे तथा सामवे गाम ।्
कथमनेां समुे इित दौ िधया िचरम ॥् १६॥
सजृतो मे िितवा िभ ः ामाना रसां गता ।
अथाऽ िकमनुयेमािभः सग योिजतःै ।
याहं दयादासं स ईशो िवदधात ु म े ॥ १७॥
इिभायतो नासािववराहसानघ ।
वराहतोको िनरगादुपिरमाणकः ॥ १८॥
तािभपँयतः खः णने िकल भारत ।
गजमाऽः ूववधृ े तदतुमभूहत ॥् १९॥
मरीिचूमखुिैव ू ःै कुमारमै ननुा सह ।
ा तौकरं पं तकयामास िचऽधा ॥ २०॥
िकमतेौकराजं सं िदमवितम ।्
अहो बताय िमदं नासाया मे िविनःसतृम ॥् २१॥
ोऽुिशरोमाऽः णाडिशलासमः ।
अिप िगवानषे यो मे खदेयनः ॥ २२॥
इित मीमासंत ॄणः सह सनूिुभः ।
भगवान य्पुषो जगजा गेसिभः ॥ २३॥
ॄाणं हष यामास हिरां िजोमान ।्
गिज तने ककुभः ूितनयता िवभःु ॥ २४॥
िनश ते घघ िरतं खदे-
ियु मायामयसकूर ।
जनपःसिनवािसने
िऽिभः पिवऽमै ुनयोऽगणृन ् ॥ २५॥
तषेां सतां वदेिवतानमिूत ः
ॄावधाया गणुानवुादम ।्
िवन भयूो िवबधुोदयाय
गजेलीलो जलमािववशे ॥ २६॥
उिवालः खचरः कठोरः
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सटा िवधुन ख्ररोमशक् ।
खरुाहताॅः िसतदं ईा-
ोितब भास े भगवान म्हीीः ॥ २७॥
याणने पृाः पदव िविजयन ्
बोडापदशेः यमराः ।
करालदंोऽकराला-
मुी िवूान ग्णृतोऽिवशम ॥् २८॥
स वळकूटािनपातवगे-

िवशीण कुिः नयदुान ।्
उृदीघिम भजुिैरवात -
बुोश येर पािह मिेत ॥ २९॥
खरुःै रुूदै रयंदाप
उारपारं िऽप रसायाम ।्
ददश गां तऽ सषुुरुम े
यां जीवधान यमध ॥ ३०॥
(पातालमलेूरभोगसहंतौ
िव पादौ पिृथव च िबॅतः ।
योपमानो न बभवू सोऽतुो
ममा ु मािववृय े हिरः ॥)

दंयोृ मह िनमां
स उितः संचे रसायाः ।
तऽािप दैं गदयाऽऽपतं
सनुाभसीिपततीोमःु ॥ ३१॥
जघान ानमसिवबमं
स लीलयभें मगृरािडवािस ।
तिपाितगडतुडो
यथा गजेो जगत िविभन ॥् ३२॥
तमालनीलं िसतदकोा
ामिुपं गजलीलया ।
ूाय बालयोऽनवुाकैः
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िविरिमुा उपतरुीशम ॥् ३३॥
ऋषय ऊचःु
िजतं िजतं तऽेिजतयभावन
ऽय तन ुं ां पिरधुत े नमः ।
यिोमगतष ु िनिलरुरा-
ै नमः कारणसकूराय त े ॥ ३४॥
पं तवतैन ु ृतानां
द श न ं दवे यदराकम ।्
छािंस य िच बिहरोम-

ां िश िष ु चातहुऽम ॥् ३५॥
ॐुड आसीवु ईश नासयो-
िरडोदरचेमसाः कण रे ।
ूािशऽमाे मसन े महा ु त े
यवणं त े भगविहोऽम ॥् ३६॥
दीानजुोपसदः िशरोधरं
ं ूायणीयोदयनीयदंः ।
िजा ूवय व शीष कं बतोः
सावसं िचतयोऽसवो िह त े ॥ ३७॥
सोमु रतेः सवनाविितः
संा िवभदेाव दवे धातवः ।
सऽािण सवा िण शरीरसि-

ं सवयबतिुरिबनः ॥ ३८॥
नमो नमऽेिखलमदवेता-
िाय सवबतवे िबयान े ।
वरैायभाऽऽजयानभुािवत-
ानाय िवागरुवे नमो नमः ॥ ३९॥
दंामकोा भगवंया धतृा
िवराजते भधूर भःू सभधूरा ।
यथा वनािःसरतो दता धतृा
मतजे सपऽपिनी ॥ ४०॥
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ऽयीमयं पिमदं च सौकरं
भमूडलेनाथ दता धतृने त े ।
चकाि श ृोढघनने भयूसा
कुलाचले यथवै िवॅमः ॥ ४१॥
संापयनैां जगतां सतषुां
लोकाय पीमिस मातरं िपता ।
िवधमे चा ै नमसा सह या
यां तजेोऽििमवारणावधाः ॥ ४२॥
कः ौधीतातमव ूभो
रसां गताया भवु उिबहणम ।्
न िवयोऽसौ िय िविवये
यो माययदें ससजृऽेितिवयम ॥् ४३॥
िवधुता वदेमयं िनजं वपःु
जनपःसिनवािसनो वयम ।्
सटािशखोूतिशवािुबिभः
िवमृमाना भशृमीश पािवताः ॥ ४५॥
स व ै बत ॅमितवषै त े
यः कम णां पारमपारकम णः ।
योगमायागणुयोगमोिहतं
िवं समं भगवन ि्वधिेह शम ॥् ४५॥
मऽैये उवाच
इपुीयमानःै मिुनिभॄ वािदिभः ।
सिलले खरुाबा उपाधािवताविनम ॥् ४६॥
स इं भगवानवु िवनेः ूजापितः ।
रसाया लीलयोीतामु  ययौ हिरः ॥ ४७॥
य एवमतेां हिरमधेसो हरःे
कथां सभुिां कथनीयमाियनः ।
श ृवीत भा ौवयते वोशत
जनाद नोऽाश ु िद ूसीदित ॥ ४८॥
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तिन ्ू स े सकलािशषां ूभौ
िकं लभं तािभरलं लवािभः ।
अना भजतां गहुाशयः
यं िवधे गितं परः पराम ॥् ४९॥
को नाम लोके पुषाथ सारिवत ्
परुा कथानां भगवथासधुाम ।्
आपीय कणा िलिभभ वापहा-
महो िवरते िवना नरतेरम ॥् ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये वराहूाभा वानवुण न े ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
ौीशकु उवाच
िनश कौषारिवणोपविण तां
हरःे कथां कारणसकूरानः ।
पनुः स पू तमुतािल-

न चािततृो िवरो धतृोतः ॥ १॥
िवर उवाच
तनेवै त ु मिुनौे हिरणा यमिूत ना ।
आिददैो िहरयाो हत इनशुौुमु ॥ २॥
त चोरतः ोण दंामणे लीलया ।
दैराज च ॄन क्ातेोरभूधृः ॥ ३॥
(ौधानाय भाय ॄिूह त िवरम ।्
ऋष े न तृित मनः परं कौतहूलं िह मे ॥)

मऽैये उवाच
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साध ु वीर या पृमवतारकथां हरःे ।
यं पृिस मा नां मृपुाशिवशातनीम ॥् ४॥
ययोानपदः पऽुो मिुनना गीतयाभ कः ।
मृोः कृवै मू िमारोह हरःे पदम ॥् ५॥
अथाऽापीितहासोऽयं ौतुो म े विण तः परुा ।
ॄणा दवेदवेने दवेानामनपुृताम ॥् ६॥
िदितदा ायणी मा रीचं कँयपं पितम ।्
अपकामा चकमे सायां यािदता ॥ ७॥
इाििजं पयसा पुषं यजषुां पितम ।्
िनोचक आसीनमगारे समािहतम ॥् ८॥
िदितवाच
एष मां ृते िवन क्ाम आशरासनः ।
नोित दीनां िवब रािमव मतजः ॥ ९॥
तवान द्मानायां सपीनां समिृिभः ।
ूजावतीनां भिं त े मायुामनमुहम ॥् १०॥
भत या ोमानानां लोकानािवशते यशः ।
पितभ विधो यासां ूजया नन ु जायत े ॥ ११॥
परुा िपता नो भगवान द्ो िहतवृलः ।
कं वणृीत वरं वा इपृत नः पथृक ् ॥ १२॥
स िविदाऽऽजानां नो भावं सानभावनः ।
ऽयोदशाददाासां याे शीलमनोुताः ॥ १३॥
अथ मे कु काण कामं किवलोचन ।
आतपसप णं भमूमोघं िह महीयिस ॥ १४॥
इित तां वीर मारीचः कृपणां बभािषणीम ।्
ूाहाननुयन व्ाचा ूवृानकँमलाम ॥् १५॥
एष तऽेहं िवधाािम िूयं भी यिदिस ।
ताः कामं न कः कुया ििवैिग की यतः ॥ १६॥
सवा ौमानपुादाय ाौमणे कलऽवान ।्
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सनाण वमिेत जलयानयै थाण वम ॥् १७॥
यामारानो ध ौयेाम मािनिन ।
यां धरुम पमुांरित िवरः ॥ १८॥
यामािौिेयारातीन ्ज यािनतराौमःै ।
वयं जयमे हलेािभद नू ्ग पितय था ॥ १९॥
न वयं ूभवां ामनकुत ु गहृेिर ।
अायषुा वा कान ये चाे गणुगृवः ॥ २०॥
अथािप काममतें त े ूजा ै करवायलम ।्
यथा मां नाितरोचि मुत ूितपालय ॥ २१॥
एषा घोरतमा वलेा घोराणां घोरदशना ।
चरि यां भतूािन भतूशेानचुरािण ह ॥ २२॥
एतां साि सायां भगवान भ्तूभावनः ।
परीतो भतूपष िवृ षणेाटित भतूराट ्॥ २३॥
ँमशानचबािनलधिूलधूॆ -

िवकीण िवोतजटाकलापः ।
भावगुठामलदहेो
दवेििभः पँयित दवेरे ॥ २४॥
न य लोके जनः परो वा
नाातो नोत कििग ः ।
वयं ोतयै रणापिवा-
माशाहऽेजां बत भुभोगाम ॥् २५॥
यानवाचिरतं मनीिषणो
गणृिवापटलं िबिभवः ।
िनरसााितशयोऽिप ययं
िपशाचचया मचरितः सताम ॥् २६॥
हसि याचिरतं िह भ गाः
ान र्तािवषः समीिहतम ।्
यवै मााभरणानलेुपनःै
भोजनं ातयोपलािलतम ॥् २७॥
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ॄादयो यृतसतेपुाला
यारणं िविमदं च माया ।
आाकरी त िपशाचचया 
अहो िवभूिरतं िवडनम ॥् २८॥
मऽैये उवाच
सवैं सिंविदत े भऽा  मथोिथतिेया ।
जमाह वासो ॄषवृ षलीव गतऽपा ॥ २९॥
स िविदाथ भाया यां िनब ं िवकम िण ।
ना िदाय रहिस तयाथोपिववशे ह ॥ ३०॥
अथोपृँ य सिललं ूाणानाय वायतः ।
ायजाप िवरजं ॄोितः सनातनम ॥् ३१॥
िदितु ोीिडता तने कमा वने भारत ।
उपस िवूिष मधोमुभाषत ॥ ३२॥
िदितवाच
मा मे गभ िममं ॄन भ्तूानामषृभोऽवधीत ।्
िः पितिह भतूानां याकरवमहंसम ॥् ३३॥
नमो िाय महते दवेायोमाय मीढषु े ।
िशवाय दडाय धतृदडाय मवे ॥ ३४॥
स नः ूसीदतां भामो भगवानवु नमुहः ।
ाधानकुानां ीणां दवेः सतीपितः ॥ ३५॥
मऽैये उवाच
सग ािशषं लोामाशासानां ूवपेतीम ।्
िनवृसािनयमो भाया माह ूजापितः ॥ ३६॥
कँयप उवाच
अूायादाने दोषान म्ौित कात ।
मिदशेाितचारणे दवेानां चाितहलेनात ॥् ३७॥
भिवतवाभिावभिे जाठराधमौ ।
लोकान स्पालांिड मुराबियतः ॥ ३८॥

bhagpur-03.pdf 61



ौीमागवतम -् ततृीयः

ूािणनां हमानानां दीनानामकृतागसाम ।्
ीणां िनगृमाणानां कोिपतषे ु महास ु ॥ ३९॥
तदा िवेरः बुो भगवान ल्ोकभावनः ।
हिनवतीया सौ यथािीन श्तपव धकृ ् ॥ ४०॥
िदितवाच
वधं भगवता साानुाभोदारबाना ।
आशास े पऽुयोम ं मा बुााणािभो ॥ ४१॥
न ॄदडद न भतूभयद च ।
नारकाानगुृि यां यां योिनमसौ गतः ॥ ४२॥
कँयप उवाच
कृतशोकानतुापने सः ूवमशनात ।्
भगवुमाना भवे मिप चादरात ॥् ४३॥
पऽुवै त ु पऽुाणां भिवतकैः सतां मतः ।
गाि यशः शुं भगवशसा समम ॥् ४४॥
योगहैमवे व ण भावियि साधवः ।
िनवरािदिभराानं यीलमनवुित तमु ॥् ४५॥
यसादािददं िवं ूसीदित यदाकम ।्
स गवान य् तोतऽेनया शा ॥ ४६॥
स व ै महाभागवतो महाा
महानभुावो महतां मिहः ।
ूवृभा नभुािवताशये
िनवेँ य वकुैठिममं िवहाित ॥ ४७॥
अलटः शीलधरो गणुाकरो
ः परा  िथतो ःिखतषे ु ।
अभतूशऽजु गतः शोकहता 
नदैािघकं तापिमवोडुराजः ॥ ४८॥
अबिहामलमनऽें
पूषेानगुहृीतपम ।्
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पौऽव ौीललनाललामं
िा ुरुडलमिडताननम ॥् ४९॥
मऽैये उवाच
ौुा भागवतं पौऽममोदत िदितभृ शम ।्
पऽुयो वधं कृाििदाऽऽसीहामनाः ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िदितकँयपसवंादे चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः - १५ ॥
मऽैये उवाच
ूाजापं त ु तजेः परतजेोहन ं िदितः ।
दधार वषा िण शतं शमाना सरुाद नात ॥् १॥
लोके तने हतालोके लोकपाला हतौजसः ।
वदेयन ि्वसजृ े ाितकरं िदशाम ॥् २॥
दवेा ऊचःु
तम एतिभो वे सिंवा ययं भशृम ।्
न ं भगवतः कालेनाृवनः ॥ ३॥
दवेदवे जगातलकनाथिशखामणे ।
परषेामपरषेां ं भतूानामिस भाविवत ॥् ४॥
नमो िवानवीया य माययदेमपुयेषु े ।
गहृीतगणुभदेाय नमऽेयोनये ॥ ५॥
ये ानने भावने भावयाभावनम ।्
आिन ूोतभवुन ं परं सदसदाकम ॥् ६॥
तषेां सपुयोगानां िजतासिेयानाम ।्
लयुसादानां न कुतिराभवः ॥ ७॥
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य वाचा ूजाः सवा  गाववे यिताः ।
हरि बिलमायाै मुाय त े नमः ॥ ८॥
स ं िवध शं भमूंमसा कमणाम ।्
अदॅदयया ा आपानहसीितमु ॥् ९॥
एष दवे िदतगे भ  ओजः काँयपमिप तम ।्
िदशििमरयन स्वा  वध तऽेििरवधैिस ॥ १०॥
मऽैये उवाच
स ूह महाबाहो भगवान श्गोचरः ।
ूाचाभदूवान ्ू ीणन ्िचरया िगरा ॥ ११॥
ॄोवाच
मानसा मे सतुा युवू जाः सनकादयः ।
चेिव हायसा लोकाोकेष ु िवगतहृाः ॥ १२॥
त एकदा भगवतो वकुैठामलानः ।
ययवुकुठिनलयं सव लोकनमृतम ॥् १३॥
वसि यऽ पुषाः सव वकुैठमतू यः ।
यऽेिनिमिनिमने धमणाराधयन ह्िरम ॥् १४॥
यऽ चाः पमुानाे भगवान श्गोचरः ।
सं िव िवरजं ानां नो मडृयन व्षृः ॥ १५॥
यऽ नःैौयेसं नाम वनं कामघिुैमःै ।
सव त ुौीिभिव ॅ ाजैविमव मिूत मत ॥् १६॥
वमैािनकाः सललनािरतािन यऽ
गायि यऽ शमलपणािन भत ुः ।
अजलेऽनिुवकसधमुाधवीनां
गने खिडतिधयोऽिनलं िपः ॥ १७॥
पारावताभतृसारसचबवाक-

दाहूहंसशकुितििरबिहणां यः ।
कोलाहलो िवरमतऽेिचरमाऽमुःै
भृािधप े हिरकथािमव गायमान े ॥ १८॥
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मारकुकुरबोलचकाण -
पुागनागबकुलाजुपािरजाताः ।
गऽेिच त े तलुिसकाभरणने ता
यिंपः समुनसो ब मानयि ॥ १९॥
यलं हिरपदानितमाऽ-ै
वय मारकतहमेमयिैव मानःै ।
यषेां बहृिटतटाः ितशोिभमुः
कृानां न रज आदधुयाःै ॥ २०॥
ौी िपणी णयती चरणारिवं
लीलाजुने हिरसिन मुदोषा ।
सलंते िटककु उपतेहिे
साज तीव यदनमुहणऽेयः ॥ २१॥
वापीष ु िविुमतटामलामतृा ु
ूेािता िनजवन े तलुसीिभरीशम ।्
अचती लकमुसमी व-

मुिेषतं भगवतेमता यीः ॥ २२॥
य ोजघिभदो रचनानवुादात ्
श ृवि यऽेिवषयाः कुकथा मितीः ।
या ु ौतुा हतभगनैृ िभरासारा-
ांान ि्पशरणषे ु तमःस ु ह ॥ २३॥
यऽेिथ तामिप च नो नगृितं ूपाः
ान ं च तिवषयं सह धम  यऽ ।
नाराधनं भगवतो िवतरमु
सोिहता िवततया बत मायया त े ॥ २४॥
य ोजिनिमषामषृभानवुृा
रे यमा पुिर नः हृणीयशीलाः ।
भत ुिम थः सयुशसः कथनानरुाग-

वैबाकलया पलुकीकृतााः ॥ २५॥
तिगवु िधकृतं भवुनकैवं
िदं िविचऽिवबधुािवमानशोिचः ।
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आपःु परां मदुमपवू मपुे योग-

मायाबलेन मनुयदथो िवकुठम ॥् २६॥
तिती मनुयः षडसमानाः
काः समानवयसावथ समायाम ।्
दवेावचत गहृीतगदौ परा-
केयरूकुडलिकरीटिवटवषेौ ॥ २७॥
मिरफेवनमािलकया िनवीतौ
िवयािसतचतुयबामे ।
वं ॅवुा कुिटलया ुटिनग माां
रेणने च मनामभसं दधानौ ॥ २८॥
ायतयोिन िविवशिुम षतोरपृा
पवूा  यथा परुटवळकपािटका याः ।
सव ऽ तऽेिवषमया मनुयः ा
ये सरिवहता िवगतािभशाः ॥ २९॥
तान व्ी वातरशनांतरुः कुमारान ्
वृान द्शाध वयसो िविदतातान ।्
वऽेणे चालयतामतदहणांौ
तजेो िवह भगवितकूलशीलौ ॥ ३०॥
ताां िमषिनिमषषे ु िनिषमानाः
हमा िप हरःे ूितहारपााम ।्
ऊचुुमिदितभ ईषत ्
कामानजुने सहसा त उपतुााः ॥ ३१॥
मनुय ऊचःु
को वािमहै भगविरचय योःै
तिम णां िनवसतां िवषमः भावः ।
तिन ्ू शापुष े गतिवमहे वां
को वाऽऽवुहकयोः पिरशनीयः ॥ ३२॥
न रं भगवतीह समकुा-
वाानमािन नभो नभसीव धीराः ।
पँयि यऽ यवुयोः सरुिलिनोः िकं
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ुािदतं दुरभिेद भयं यतोऽ ॥ ३३॥
ताममु परम िवकुठ भत ुः
कत ु ूकृिमह धीमिह मधीाम ।्
लोकािनतो ोजतमरभावा
पापीयसय इमे िरपवोऽ यऽ ॥ ३४॥
तषेािमतीिरतमभुाववधाय  घोरं
तं ॄदडमिनवारणमपगूःै ।
सो हररेनचुरावुिबतत ्
पादमहावपततामितकातरणे ॥ ३५॥
भयूादघोिन भगविरकािर दडो
यो नौ हरते सरुहलेनमशषेम ।्
मा वोऽनतुापकलया भगविृतो
मोहो भविेदह त ु नौ ोजतोरधोऽधः ॥ ३६॥
एवं तदवै भगवानरिवनाभः
ानां िवबु सदितबममाय ः ।
तियौ परमहंसमहामनुीनां
अषेणीयचरणौ चलयन स्ह ौीः ॥ ३७॥
तं ागतं ूिततौपियकं पिुः
तऽेचतािवषयं समािधभायम ।्
हंसिौयो जनयोः िशववायलुोल-

ॅातपऽशिशकेसरशीकरामु ॥् ३८॥
कृूसादसमुखुं हृणीयधाम-

हेावलोककलया िद संशृम ।्
ँयामे पथृावरुिस शोिभतया िौया-

डूामिणं सभुगयिमवािधम ॥् ३९॥
पीताशंकेु पथृ ु िनतििन िवुरा
काािलिभिव तया वनमालया च ।
वुू कोवलयं िवनतासतुासं े
िवहिमतरणे धनुानमम ॥् ४०॥
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िविुपन म्करकुडलमडनाह-
गडलोसमखुं मिणमिरीटम ।्
दोद डषडिववरे हरता परा-
हारणे करगतने च कौभुने ॥ ४१॥
अऽोपसृिमित चोितिमिरायाः
ानां िधया िवरिचतं ब सौवाम ।्
मं भव भवतां च भजमं
नमेिुन री न िवतृशो मदुा कैः ॥ ४२॥
तारिवनयन पदारिव-

िकिमौतलुसीमकरवायःु ।
अगतः िववरणे चकार तषेां
सोभमरजषुामिप िचतोः ॥ ४३॥
ते वा अमु वदनािसतपकोश-

मुी सुरतराधरकुहासम ।्
लािशषः पनुरवे तदीयमि-
ं नखाणमिणौयणं िनदःु ॥ ४४॥
प ुसंां गितं मगृयतािमह योगमागः
ानादं ब मतं नयनािभरामम ।्
पं वपदु श यानमनिस-ै

रौिकैः समगणृन य्तुमभोगःै ॥ ४५॥
कुमारा ऊचःु
योऽिहतो िद गतोऽिप रानां ं
सोऽवै नो नयनमलूमन राः ।
यव कण िववरणे गहुां गतो नः
िपऽानवुिण तरहा भववने ॥ ४६॥
तं ां िवदाम भगवन प्रमातं
सने सित रितं रचयमषेाम ।्
तऽेनतुापिविदतैढभियोग-ै

यो िद िवम ुनयो िवरागाः ॥ ४७॥
नािकं िवगणयिप ते ूसादं
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िकदिप तभयं ॅवु उयैे ।
यऽे दिशरणा भवतः कथायाः
कीत तीथ यशसः कुशला रसाः ॥ ४८॥
कामं भवः विृजनिैन रयषे ु नः ा-
तेोऽिलविद न ु त े पदयो रमते ।
वाच नलुिसविद तऽेिशोभाः
पयूत त े गणुगणयै िद कण रः ॥ ४९॥
ूाकथ  यिददं पुत पं
तनेशे िनवृ ितमवापरुलं शो नः ।
ता इदं भगवते नम इिधमे
योऽनानां दयो भगवान ्ू तीतः ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये जयिवजययोः सनकािदशापो नाम
पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः - १६ ॥
ॄोवाच
इित तणृतां तषेां मनुीनां योगधिम णाम ।्
ूितन जगाददें िवकुठिनलयो िवभःु ॥ १॥
ौीभगवानवुाच
एतौ तौ पाष दौ मं जयो िवजय एव च ।
कदथकृ मां यो बबातामितबमम ॥् २॥
यतेयोधृ तो दडो भविमा मनोुतःै ।
स एवानमुतोऽािभम ुनयो दवेहलेनात ॥् ३॥
तः ूसादया ॄ दवैं परं िह मे ।
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तीाकृतं मे यपिुरसृताः ॥ ४॥
यामािन च गृाित लोको भृ े कृतागिस ।
सोऽसाधवुादीित हि चिमवामयः ॥ ५॥
यामतृामलयशः ौवणावगाहः
सः पनुाित जगदापचािकुठः ।
सोऽहं भव उपलसतुीथ कीित -
िँछां बामिप वः ूितकूलविृम ॥् ६॥
यवेया चरणपपिवऽरणे ुं
सः तािखलमलं ूितलशीलम ।्
न ौीिव रमिप मां िवजहाित याः
ूेालवाथ  इतरे िनयमान व्हि ॥ ७॥
नाहं तथाि यजमानहिविव तान े
ोततृतुमदन ्तभुखुने ।
याण मखुतरतोऽनघुासं
तु मविहतिैन जकमपाकैः ॥ ८॥
यषेां िबभहमखडिवकुठयोग-

मायािवभिूतरमलािरजःिकरीटैः ।
िवूां ु को न िवषहते यदहणाः
सः पनुाित सह चललाम लोकान ॥् ९॥
ये म े तनिूजवरान ्हतीम दीया
भतूालशरणािन च भदेबुा ।
िघतशो िहमवान ्
गीृा षा मम कुषिधदडनतेःु ॥ १०॥
ये ॄाणान म्िय िधया िपतोऽच यः
तुृदः ितसधुोितपवाः ।
वायानरुागकलयाऽऽजवणृः
सोधयहिमवाहमपुातःै ॥ ११॥
ते भत ुरवसायमलमाणौ
युितबमगितं ूितप सः ।
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भयूो ममािकिमतां तदनमुहो मे
यतामिचरतो भतृयोिव वासः ॥ १२॥
ॄोवाच
अथ तोशत दवेीमिृषकुां सरतीम ।्
नाा मदुानां तषेामाातृत ॥ १३॥
सत ादाय श ृवो ल गवु थ गराम ।्
िवगाागाधगीरां न िविकीिष तम ॥् १४॥
ते योगमाययाऽऽरपारमेमहोदयम ।्
ूोचःु ूालयो िवूाः ूाः िुभतचः ॥ १५॥
ऋषय ऊचःु
न वयं भगवन ि्वव दवे िचकीिष तम ।्
कृतो मऽेनमुहिेत यदः ूभाषस े ॥ १६॥
ॄय परं दवैं ॄाणाः िकल ते ूभो ।
िवूाणां दवेदवेानां भगवानादवैतम ॥् १७॥
ः सनातनो धम रते तनिुभव ।
धम परमो गुो िनिव कारो भवातः ॥ १८॥
तरि सा मृ ुं िनवृा यदनमुहात ।्
योिगनः स भवान ि्कं िदनगुृते यरःै ॥ १९॥
यं व ै िवभिूतपयानवुलेम-ै

रथा िथ िभः िशरसा धतृपादरणेःु ।
धािप ताितलुसी नवदामधाो
लोकं मधोुतपतिेरव कामयाना ॥ २०॥
यां िविवचिरतरैनवुत मानां
नाािियरमभागवतूसः ।
स ं िजानपुथपुयरजःपनुीतः
ौीवल िकमगा भगभाजनम ॥् २१॥
धम ते भगवतियगु िऽिभः ःै
पिराचरिमदं िजदवेताथ म ।्
ननू ं भतृं तदिभघाित रजम
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सने नो वरदया तनवुा िनर ॥ २२॥
न ं िजोमकुलं यिद हागोपं
गोा वषृः हणने स सनूतृने ।
तव नित िशवव दवे पा
लोकोऽमहीषभ िह तमाणम ॥् २३॥
तऽेनभीिमव सिनधिेव िधोः
में जनाय िनजशििभृतारःे ।
नतैावता िधपतबे त िवभत ुः
तजेः तं वनत स ते िवनोदः ॥ २४॥
यं वानयोद ममधीश भवान ि्वधे
विृं न ु वा तदनमुिह िन लीकम ।्
अास ु वा य उिचतो िीयतां स दडो
यनेागसौ वयमयुिह िकिषणे ॥ २५॥
ौीभगवानवुाच
एतौ सरुतेरगितं ूितप सः
सरंसतृसमानबुयोगौ ।
भयूः सकाशमपुयात आशु यो वः
शापो मयवै िनिमतदवतै िवूाः ॥ २६॥
ॄोवाच
अथ ते मनुयो ा नयनानभाजनम ।्
वकुैठं तदिधान ं िवकुठं च यभम ॥् २७॥
भगवं पिरब ूिणपानमुा च ।
ूितजमःु ूमिुदताः शसंो वैव िौयम ॥् २८॥
भगवाननगुावाह यातं मा भैमु शम ।्
ॄतजेः समथऽिप ह ुं नेे मतं त ु म े ॥ २९॥
एतरुवै िनिदं रमया बुया यदा ।
परुापवािरता ािर िवशी मपुारत े ॥ ३०॥
मिय सरंयोगने िनीय  ॄहलेनम ।्
ूेतं िनकाशं म े कालेनाीयसा पनुः ॥ ३१॥
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ाःावािदँय भगवान ि्वमानौिेणभषूणम ।्
सवा ितशयया ला जुं ं िधमािवशत ॥् ३२॥
तौ त ु गीवा णऋषभौ रािरलोकतः ।
हतिौयौ ॄशापादभतूां िवगतयौ ॥ ३३॥
तदा िवकुठिधषणायोिन पतमानयोः ।
हाहाकारो महानासीिमानाषे ु पऽुकाः ॥ ३४॥
ताववे धनुा ूाौ पाष दूवरौ हरःे ।
िदतजे ठरिनिव ं काँयपं तजे उणम ॥् ३५॥
तयोरसरुयोर तजेसा यमयोिह वः ।
आिं तजे एतिह भगवांििधित ॥ ३६॥
िव यः िितलयोवहतेरुाो
योगेररैिप रययोगमायः ।
में िवधाित स नो भगवांधीशः
तऽादीयिवमशृने िकयािनहाथ ः ॥ ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये षोडशोऽायः ॥ १६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७ ॥
मऽैये उवाच
िनशाभवुा गीतं कारणं शयोिताः ।
ततः सव वत  िऽिदवाय िदवौकसः ॥ १॥
िदितु भत ुरादशेादपपिरशिनी ।
पणू वष शत े साी पऽुौ ूसषुवु े यमौ ॥ २॥
उाता बहवऽ िनपतेजुा यमानयोः ।
िदिव भुिरे च लोकोभयावहाः ॥ ३॥

bhagpur-03.pdf 73



ौीमागवतम -् ततृीयः

सहाचला भवुेिदशः सवा ः ूजः ।
सोााशनयः पतेःु केतवाित हतेवः ॥ ४॥
ववौ वायःु सुःशः फूारानीरयन म्ुः ।
उलूयगपतीन व्ाानीको रजोजः ॥ ५॥
उसिडदोदघटया नभागणे ।
ोि ूिवतमसा न  ाँयते पदम ॥् ६॥
चबुोश िवमना वािध िम ः िुभतोदरः ।
सोदपाना सिरतुभुःु शुपजाः ॥ ७॥
मुः पिरधयोऽभवून स्राोः शिशसयू योः ।
िनघा ता रथिन॑ा दा िववरेः ूजिरे ॥ ८॥
अमा मषे ु मखुतो वमो विमुणम ।्
सगृालोकटारःै ूणेरिशवं िशवाः ॥ ९॥
सीतविोदनवम िशरोधराम ।्
मुन ि्विवधा वाचो मामिसहंाततः ॥ १०॥
खरा ककशःै ः खरुै ो धरातलम ।्
खाका ररभसा माः पय धावन व्थशः ॥ ११॥
दो रासभऽा नीडादपतन ख्गाः ।
घोषऽेरय े च पशवः शकृऽूमकुव त ॥ १२॥
गावोऽऽससृदोहाोयदाः पयूविष णः ।
दन द्वेिलािन िुमाः पतेिुव नािनलम ॥् १३॥
महान प्ुयतमाने भगणांािप दीिपताः ।
अितचेव बगा ययुधुु पररम ॥् १४॥
ाां महोातानतिवदः ूजाः ।
ॄपऽुान ऋ्त े भीता मिेनरे िवसवम ॥् १५॥
तावािददैौ सहसा मानापौषौ ।
ववधृातऽेँमसारणे कायनेाििपती इव ॥ १६॥
िदिवशृौ हमेिकरीटकोिटिभः
िनकाौ ुरददा भजुौ ।
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गां कयौ चरणःै पदे पदे
का सकुााकमती ततःु ॥ १७॥
ूजापितना म तयोरकाषद-्
यः ूाक ् दहेामयोरजायत ।
तं व ै िहरयकिशप ुं िवः ूजा
यं तं िहरयामसतू सामतः ॥ १८॥
चबे िहरयकिशपदुा ॄवरणे च ।
वशे सपालान ल्ोकांीनकुतोमृुतः ॥ १९॥
िहरयाोऽनजु िूयः ूीितकृदहम ।्
गदापािणिदवं यातो ययुुमुृ गयन र्णम ॥् २०॥
तं वी ःसहजवं रणाननपूरुम ।्
वजैया ॐजा जुमसंमहागदम ॥् २१॥
मनोवीय वरोिमसृयमकुतोभयम ।्
भीता िनिलिरे दवेााऽा इवाहयः ॥ २२॥
स व ै ितरोिहतान ्ा महसा ने दैराट ्।
सेान द्वेगणान ्ीबानपँयन ्नदृशम ॥् २३॥
ततो िनवृः बीिडन ग्ीरं भीमिनःनम ।्
िवजगाहे महासो वािध म इव िपः ॥ २४॥
तिन ्ू िव े वण सिैनका
यादोगणाः सिधयः ससासाः ।
अहमाना अिप त वच सा
ूधिष ता रतरं ूिुवःु ॥ २५॥
स वष पगूानदुधौ महाबल-

रहोमसनिेरतान म्ुः ।
मौा िभजे गदया िवभावरी-
मासिेदवांात परु ूचतेसः ॥ २६॥
तऽोपलासरुलोकपालकं
यादोगणानामषृभं ूचतेसम ।्
यन ्ू ल ुं ूिणप नीचव-
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गादमे देिधराज सयंगुम ॥् २७॥
ं लोकपालोऽिधपितबृ हवा
वीया पहो म दवीरमािननाम ।्
िविज लोकेऽिखलदैदानवान ्
यिाजसयूने परुायजभो ॥ २८॥
स एवमिुमदने िविषा
ढं ूलो भगवानपाितः ।
रोषं समुं शमयन ्या िधया
वोचदोपशमं गता वयम ॥् २९॥
पँयािम नां पुषारुातनात ्
यः सयंगु े ां रणमाग कोिवदम ।्
आराधियसरुष भिेह तं
मनिनो यं गणृत े भवाशाः ॥ ३०॥
तं वीरमारादिभप िवयः
शियसे वीरशये िभवृ तः ।
यिधानामसतां ूशाये
पािण धे सदनमुहेया ॥ ३१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िहरयािदिवजये सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः - १८ ॥
मऽैये उवाच
तदवेमाकय  जलेशभािषतं
महामनािगण मदः ।
हरिेव िदा गितम नारदा-
िसातलं िनिव िवशे राितः ॥ १॥

76 sanskritdocuments.org



ौीमागवतम -् ततृीयः

ददश तऽािभिजतं धराधरं
ूोीयमानाविनममदंया ।
मुमा चोऽणिौया
जहास चाहो वनगोचरो मगृः ॥ २॥
आहनैमे मह िवमु नो
रसौकसां िवसजृयेमिप ता ।
न ि यानया ममेतः
सरुाधमासािदतसकूराकृत े ॥ ३॥
ं नः सपरैभवाय िकं भतृो
यो मायया हसरुान प्रोिजत ।्
ां योगमायाबलमपौषं
संा मढू ूमजृ े सुचः ॥ ४॥
िय सिंते गदया शीण शीष -
यजुतुया य े च तुम ।्
बिलं हरषृयो य े च दवेाः
यं सव न भिवमलूाः ॥ ५॥
स तुमानोऽिरतोमर-ै
दामगां गामपुल भीताम ।्
तोदं मषृन ि्नरगादमुा-
ाहाहतः स करणेयु थभेः ॥ ६॥
तं िनःसरं सिललादनिुुतो
िहरयकेशो िरदं यथा झषः ।
करालदंोऽशिनिननोऽॄवी-
ति॑यां िकं सतां िवगिहतम ॥् ७॥
स गामदुािलल गोचरे
िव तामदधासम ।्
अिभतुो िवसजृा ूसनू-ै
रापयू माणो िवबधुःै पँयतोऽरःे ॥ ८॥
परानषुं तपनीयोपकं
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महागदं कानिचऽदशंम ।्
ममा यभीं ूतदुं ैः
ूचडमःु ूहसंं बभाष े ॥ ९॥
ौीभगवानवुाच
सं वयं भो वनगोचरा मगृा
युिधान म्गृय े मामिसहंान ।्
न मृपुाशःै ूितमु वीरा
िवकनं तव गृभि ॥ १०॥
एते वयं ासहरा रसौकसां
गति॑यो गदया िािवताे ।
ितामहऽेथािप कथिदाजौ
यें  यामो बिलनोा वरैम ॥् ११॥
ं पिथानां िकल यथूपािधपो
घट नोऽय आनहूः ।
संा चाान ्ू मजृाौ ु कानां
यः ां ूितां नाितिपप सः ॥ १२॥
मऽैये उवाच
सोऽिधिो भगवता ूल षा भशृम ।्
आजहारोणं बोधं बीमानोऽिहरािडव ॥ १३॥
सजृमिष तः ासान म् ुू चिलतिेयः ।
आसा तरसा दैो गदयाहनिरम ॥् १४॥
भगवां ु गदावगें िवसृं िरपणुोरिस ।
अवयिरीनो योगाढ इवाकम ॥् १५॥
पनुग दां ामादाय ॅामयमभीशः ।
अधाविरः बुः सरंाददम ॥् १६॥
तत गदयाराितं दिणां ॅिुव ूभःु ।
आजे स त ु तां सौ गदया कोिवदोऽहनत ॥् १७॥
एवं गदाां गवुां हय ो हिररवे च ।
िजगीषया ससुरंावोमिभजतःु ॥ १८॥
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तयोः धृोिमगदाहतायोः
ताॐवयाणिववृमोः ।
िविचऽमागारतोिज गीषया
भािदलायािमव शिुणोमृ धः ॥ १९॥
दै यावयव माया-
गहृीतवाराहतनोम हानः ।
कौर मां िषतोिव मद न ं
िदरुागािषिभवृ तः राट ्॥ २०॥
आसशौडीरमपतेसासं
कृतूतीकारमहाय िवबमम ।्
िवल दैं भगवान स्हॐणी-
जगाद नारायणमािदसकूरम ॥् २१॥
ॄोवाच
एष ते दवे दवेानामिमलूमपुयेषुाम ।्
िवूाणां सौरभयेीणां भतूानामनागसाम ॥् २२॥
आगृयकृृुदिावरोऽसरुः ।
अषेूितरथो लोकानटित कटकः ॥ २३॥
मनै ं मायािवन ं ं िनरशमसमम ।्
आबीड बालववे यथाशीिवषमिुतम ॥् २४॥
न यावदषे वधत ां वलेां ूा दाणः ।
ां दवे मायामााय तावघमतु ॥ २५॥
एषा घोरतमा सा लोकरी ूभो ।
उपसप ित सवा न स्रुाणां जयमावह ॥ २६॥
अधनुषैोऽिभिजाम योगो मौित को गात ।्
िशवाय नं सुदामाश ु िनर रम ॥् २७॥
िदा ां िविहतं मृमुयमासािदतः यम ।्
िवबनैं मधृ े हा लोकानाधिेह शमिण ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िहरयावध े अादशोऽायः ॥ १८॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः - १९ ॥
मऽैये उवाच
अवधाय  िविर िनलीकामतृं वचः ।
ूह ूमेगभण तदपाेन सोऽमहीत ॥् १॥
ततः सपं मखुतरमकुतोभयम ।्
जघानो गदया हनावसरुमजः ॥ २॥
सा हता तने गदया िवहता भगवरात ।्
िवघिूण तापतिेज े तदतुिमवाभवत ॥् ३॥
स तदा लतीथऽिप न बबाध े िनरायधुम ।्
मानयन स् मधृ े धम िवनें ूकोपयन ॥् ४॥
गदायामपिवायां हाहाकारे िविनग त े ।
मानयामास तम सनुाभं चारिभःु ॥ ५॥
तं मचबं िदितपऽुाधमने
पाष दमुने िवषमानम ।्
िचऽा वाचोऽतिदां खचेराणां
तऽ ासन ्ि तऽेम ुं जहीित ॥ ६॥
स तं िनशाारथाममतो
वितं पपलाशलोचनम ।्
िवलो चामष पिरतुिेयो
षा ददमादशसन ॥् ७॥
करालदंुा साणो दहिव ।
अिभु गदया हतोऽसीाहनिरम ॥् ८॥
पदा सने तां साधो भगवान य्सकूरः ।
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लीलया िमषतः शऽोः ूाहरातरंहसम ॥् ९॥
आह चायधुमाध घट ं िजगीषिस ।
इुः स तदा भयूाडयन ्नदृशम ॥् १०॥
तां स आपतत वी भगवान स्मवितः ।
जमाह लीलया ूाां गािनव पगीम ॥् ११॥
पौष े ूितहत े हतमानो महासरुः ।
नैदां दीयमानां हिरणा िवगतूभः ॥ १२॥
जमाह िऽिशखं शलंू ललनलोपम ।्
याय धतृपाय िवूायािभचरन य्था ॥ १३॥
तदोजसा दैमहाभटािप तं
चकासदःख उदीण दीिधित ।
-चबेण िचदे िनशातनिेमना
हिरय था तापतऽमिुतम ॥् १४॥
वृे शलेू बधािरणा हरःे
ूे िवीण मरुो िवभिूतमत ।्
ूवृरोषः स कठोरमिुना
नदन ्ू ारधीयतासरुः ॥ १५॥
तनेेमाहतः भ गवानािदसकूरः ।
नाकत मनाक ् ािप ॐजा हत इव िपः ॥ १६॥
अथोधाऽसजृायां योगमायेरे हरौ ।
यां िवलो ूजाा मिेनरऽेोपसयंमम ॥् १७॥
ूवववुा यवडामः पासंवमरैयन ।्
िदो िनपतेमुा वाणः पेणःै ूिहता इव ॥ १८॥
ौन भगणाॅौघःै सिवुनियिुभः ।
वष िः पयूकेशासिृवमऽूाीिन चासकृत ॥् १९॥
िगरयः ूँय नानायधुमचुोऽनघ ।
िदवाससो यातधुाः शिूलो मुमधू जाः ॥ २०॥
बिभय रोिभः परथकुरःै ।
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आतताियिभृा िहंॐा वाचोऽितवशैसाः ॥ २१॥
ूाृतानां मायानामासरुीणां िवनाशयत ।्
सदुश नां भगवान ्ू ायु दियतं िऽपात ॥् २२॥
तदा िदतःे समभवहसा िद वपेथःु ।
रा भत ुरादशें नाासकृ ् ूसॐुवु े ॥ २३॥
िवनास ु मायास ु भयूाो केशवम ।्
षोपगहूमानोऽम ुं दशऽेवितं बिहः ॥ २४॥
तं मिुिभिव िनं वळसाररैधोजः ।
करणे कण मलेूऽहन य्था ां मितः ॥ २५॥
स आहतो िविजता वया
पिरॅमाऽ उदलोचनः ।
िवशीण बाििशरोहोऽपत-
था नगेो िलतो नभता ॥ २६॥
ितौ शयान ं तमकुठवच सं
करालदं ं पिरदददम ।्
अजादयो वी शशसंरुागता
अहो इमं को न ु लभते सिंितम ॥् २७॥
यं योिगनो योगसमािधना रहो
ायि िलादसतो ममुुया ।
तषै दैऋषभः पदाहतो
मखुं ूपँयंनमुुसज  ह ॥ २८॥
एतौ तौ पाष दाव शापाातावसितम ।्
पनुः कितपयःै ानं ूपतेे ह जिभः ॥ २९॥
दवेा ऊचःु
नमो नमऽेिखलयतवे
ितौ गहृीतामलसमतू य े ।
िदा हतोऽयं जगतामदुः
ादभा वयमीश िनवृ ताः ॥ ३०॥
मऽैये उवाच
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एवं िहरयामसिवबमं
स सादिया हिररािदसकूरः ।
जगाम लोकं मखिडतोवं
समीिडतः पुरिवरािदिभः ॥ ३१॥
मया यथानूमवािद त े हरःे
कृतावतार सिुमऽचिेतम ।्
यथा िहरया उदारिवबमो
महामधृ े बीडनविराकृतः ॥ ३२॥
सतू उवाच
इित कौषारवाातामाौु भगवथाम ।्
ाऽऽनं परं लेभ े महाभागवतो िज ॥ ३३॥
अषेां पुयोकानामुामयशसां सताम ।्
उपौु भवेोदः ौीवा िकं पनुः ॥ ३४॥
यो गजंे झषमं ायं चरणाजुम ।्
बोशीनां करणेनूां कृतोऽमोचय तम ॥् ३५॥
तं सखुारामजृिुभरनशरणनैृ िभः ।
कृतः को न सवेते रारामसाधिुभः ॥ ३६॥
यो व ै िहरयावधं महातुं
िवबीिडतं कारणसकूरानः ।
श ृणोित गायनमुोदतऽेसा
िवमुते ॄवधादिप िजाः ॥ ३७॥
एतहापुयमलं पिवऽं
धं यशं पदमायरुािशषाम ।्
ूाणिेयाणां यिुध शौय वध न ं
नारायणोऽे गितर श ृवताम ॥् ३८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये िहरयावधो नामकैोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

bhagpur-03.pdf 83



ौीमागवतम -् ततृीयः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िवशंोऽायः - २० ॥
शौनक उवाच
मह ूिताम सौते ायवुो मनःु ।
काितारािण मागा यावरजनाम ॥् १॥
ा महाभागवतः कृकैािकः सुत ।्
याजामजं कृे सापमघवािनित ॥ २॥
पैायनादनवरो मिहे त दहेजः ।
सवा ना िौतः कृं तरांानोुतः ॥ ३॥
िकमपृऽैयें िवरजाीथ सवेया ।
उपग कुशावत  आसीनं तिवमम ॥् ४॥
तयोः सवंदतोः सतू ूवृा मलाः कथाः ।
आपो गाा इवाघीहरःे पादाजुाौयाः ॥ ५॥
ता नः कीत य भिं त े कीत ोदारकम णः ।
रसः को न ु तृते हिरलीलामतृं िपबन ॥् ६॥
एवममुौवाः पृः ऋिषिभन िमषायनःै ।
भगविप तााानाह ौयूतािमित ॥ ७॥
सतू उवाच
हरधेृ तबोडतनोः मायया
िनश गोरणं रसातलात ।्
लीलां िहरयामवया हतं
सातहष मिुनमाह भारतः ॥ ८॥
िवर उवाच
ूजापितपितः सृा ूजासग ूजापतीन ।्
िकमारभत मे ॄन ्ू ॄूमाग िवत ॥् ९॥
ये मरीादयो िवूा यु ायवुो मनःु ।
त े व ै ॄण आदशेाथमतेदभावयन ॥् १०॥
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सितीयाः िकमसजृन ्ता उत कमस ु ।
आहोिहंताः सव  इदं  समकयन ॥् ११॥
मऽैये उवाच
दवैने िव तण परणेािनिमषणे च ।
जातोभागवतो महानासीणुऽयात ॥् १२॥
रजःूधानान म्हतििलो दवैचोिदतात ।्
जातः ससज  भतूािदिव यदादीिन पशः ॥ १३॥
तािन चकैैकशः ॐमुसमथा िन भौितकम ।्
सहं दवैयोगने हमैमडमवासजृन ॥् १४॥
सोऽशियािसिलले आडकोशो िनराकः ।
सामं व ै वष साहॐमवाीमीरः ॥ १५॥
त नाभरेभूं सहॐाकदीिधित ।
सवजीविनकायौको यऽ यमभूराट ्॥ १६॥
सोऽनिुवो भगवता यः शते े सिललाशये ।
लोकसंां यथापवू िनम म े संया या ॥ १७॥
ससज ायया िवां प पवा णममतः ।
तािमॐमतािमॐं तमो मोहो महातमः ॥ १८॥
िवससजा नः कायं नािभनंमोमयम ।्
जगृय रािंस रािऽं ुृमुवाम ॥् १९॥
ुृामपुसृाे तं जधमुिभिुवःु ।
मा रतनै ं जिमचूःु ुडृिदताः ॥ २०॥
दवेानाह सिंवो मा मां जत रत ।
अहो मे यरािंस ूजा ययूं बभिूवथ ॥ २१॥
दवेताः ूभया या या दीन ्ू मखुतोऽसजृत ।्
त े अहाष ुदवयो िवसृां तां ूभामहः ॥ २२॥
दवेोऽदवेाघनतः सजृित ाितलोपान ।्
त एनं लोपतया मथैनुायािभपिेदरे ॥ २३॥
ततो हसन स् भगवानसरुिैन रपऽपःै ।
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अीयमानरसा बुो भीतः परापतत ॥् २४॥
स उपो वरदं ूपाित हरं हिरम ।्
अनमुहाय भानामनुपादशनम ॥् २५॥
पािह मां परमांे ूषेणनेासजृं ूजाः ।
ता इमा यिभत ुं पापा उपाबामि मां ूभो ॥ २६॥
मकेः िकल लोकानां िानां ेशनाशनः ।
मकेः ेशदषेामनासपदां तव ॥ २७॥
सोऽवधाया  काप यं िविवाादशनः ।
िवमुातन ुं घोरािमुो िवममुोच ह ॥ २८॥
तां णरणाोजां मदिवललोचनाम ।्
काीकलापिवलसकूुलरोधसम ॥् २९॥
अोषेयोुिनररपयोधराम ।्
सनुासां सिुजां िहासलीलावलोकनाम ॥् ३०॥
गहू ोीडयाऽऽानं नीलालकविथनीम ।्
उपलासरुा धम  सव समुुः ियम ॥् ३१॥
अहो पमहो धयै महो अा नवं वयः ।
मे कामयमानानामकामवे िवसप ित ॥ ३२॥
िवतकयो बधा तां सां ूमदाकृितम ।्
अिभसा िवौायपृन कु्मधेसः ॥ ३३॥
कािस कािस रो को वाथ ऽेऽ भािमिन ।
पििवणपयने भ गाो िवबाधस े ॥ ३४॥
या वा कािचमबले िदा सशन ं तव ।
उनुोषीमाणानां ककबीडया मनः ॥ ३५॥
नकैऽ ते जयित शािलिन पादपं
ा मुः करतलेन पततम ।्
मं िवषीदित बहृनभारभीतं
शावे िरमला सिुशखासमहूः ॥ ३६॥
इित सायन सामसरुाः ूमदायतीम ।्
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ूलोभय जगृम ा मढूिधयः ियम ॥् ३७॥
ूह भावगीरं िजयाानमाना ।
काा ससज  भगवान ग्वा रसां गणान ॥् ३८॥
िवससज  तन ुं तां व ै ोां कािमत िूयाम ।्
त एव चादः ूीा िवावसपुरुोगमाः ॥ ३९॥
सृा भतूिपशाचां भगवानातिणा ।
िदवाससो मुकेशान व्ी चामीलयशौ ॥ ४०॥
जगृिसृां तां जृणाां तन ुं ूभोः ।
िनिािमियिवेदो यया भतूषे ु ँयते ।
यनेोिान ध्ष यि तमुादं ूचते ॥ ४१॥
ऊजं ममान आानं भगवानजः ।
साान ग्णान ि्पतगृणान प्रोणेासजृभःु ॥ ४२॥
त आसग तं कायं िपतरः ूितपिेदरे ।
साे िपतृ कवयो यितते ॥ ४३॥
िसान ि्वाधरांवै ितरोधानने सोऽसजृत ।्
तेोऽददामाानमधा नामतुम ॥् ४४॥
स िकरान ि्कुषान ्ू ानेासजृभःु ।
मानयानाऽऽानमााभासं िवलोकयन ॥् ४५॥
ते त ु तगृ पं ं यरमिेना ।
िमथनुीभयू गायमवेोषिस कमिभः ॥ ४६॥
दहेने व ै भोगवता शयानो बिचया ।
सगऽनपुिचते बोधासज ह तपःु ॥ ४७॥
यऽेहीयामतुः केशा अहयऽे जिरे ।
सपा ः ूसप तः बूरा नागा भोगोकराः ॥ ४८॥
स आानं ममानः कृतकृिमवाभःू ।
तदा मननू स्सजा े मनसा लोकभावनान ॥् ४९॥
तेः सोऽसजृीयं परंु पुषमावान ।्
तान ्ा य े परुा सृाः ूशशसंःु ूजापितम ॥् ५०॥
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अहो एतगः सकृुतं बत त े कृतम ।्
ूितिताः िबया यिन स्ाकममदामहे ॥ ५१॥
तपसा िवया युो योगने ससुमािधना ।
ऋषीन ऋ्िषषीकेशः ससजा िभमताः ूजाः ॥ ५२॥
तेकैैकशः  दहेाशंमदादजः ।
यमािधयोगितपोिवािवरिमत ॥् ५३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये िवशंोऽायः ॥ २०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिवशंोऽायः - २१ ॥
िवर उवाच
ायवु च मनोवशः परमसतः ।
कतां भगवन य्ऽ मथैनुनेिैधरे ूजाः ॥ १॥
िूयोतोानपादौ सतुौ ायवु वै ।
यथाधम जगुपुतःु सीपवत महीम ॥् २॥
त वै िहता ॄन द्वेतीित िवौतुा ।
पी ूजापतेा कदम यानघ ॥ ३॥
तां स व ै महायोगी युायां योगलणःै ।
ससज  कितधा वीय ते शौुषूवे वद ॥ ४॥
िचय भगवान ्ॄ न द्ो वा ॄणः सतुः ।
यथा ससज  भतूािन ला भाया च मानवीम ॥् ५॥
मऽैये उवाच
ूजाः सजृिेत भगवान क्द मो ॄणोिदतः ।
सरां तपपे े सहॐाणां समा दश ॥ ६॥
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ततः समािधयेुन िबयायोगने कदमः ।
सपदेे हिरं भा ूपवरदाशषुम ॥् ७॥
तावसो भगवान प्ुराः कृत े यगु े ।
दशयामास तं ः शां ॄ दधपःु ॥ ८॥
स तं िवरजमका भं िसतपोलॐजम ।्
िनीलालकोातवां िवरजोऽरम ॥् ९॥
िकरीिटनं कुडिलनं शचबगदाधरम ।्
तेोलबीडनकं मनःशितेणम ॥् १०॥
िवचरणाोजमसंदशे े गतः ।
ा खऽेवितं वःिौयं कौभुकरम ॥् ११॥
जातहषऽपतूा  ितौ लमनोरथः ।
गीिभ गणृाीितभावाा कृतािलः ॥ १२॥
ऋिषवाच
जुं बताािखलसराशःे
सािंसमोव दशनाः ।
यशन ं जिभरी सि-

राशासते योिगनो ढयोगाः ॥ १३॥
ये मायया त े हतमधेस-

ादारिवं भविसपुोतम ।्
उपासते कामलवाय तषेां
रासीश कामािरयऽेिप य े ःु ॥ १४॥
तथा स चाहं पिरवोढकुामः
समानशीलां गहृमधेधनेमु ।्
उपिेयवान म्लूमशषेमलंू
राशयः कामघािप ॥ १५॥
ूजापते े वचसाधीश ता
लोकः िकलायं कामहतोऽनबुः ।
अहं च लोकानगुतो वहािम
बिलं च शुािनिमषाय तुम ॥् १६॥
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लोकां लोकानगुतान प्शूं
िहा िौताे चरणातपऽम ।्
पररं णुवादसीध-ु

पीयषूिनया िपतदहेधमा ः ॥ १७॥
न तऽेजराॅिमरायरुषेां
ऽयोदशारं िऽशतं षिपव  ।
षनेनिद यिणािभ-

करालॐोतो जगदाि धावत ॥् १८॥
एकः यं सन ज्गतः िससृया
ितीययाऽऽिधयोगमायया ।
सजृदः पािस पनुम िससे
यथोण नािभभ गवन ्शििभः ॥ १९॥
नतैताधीश पदं तविेतं
यायया ननषु े भतूसूम ।्
अनमुहायािप यिह मायया
लसलुा तनवुा िवलितः ॥ २०॥
तं ानभुूोपरतिबयाथ
मायया वित तलोकतम ।्
नमाभीं नमनीयपाद-
सरोजमीयिस कामवष म ॥् २१॥
ऋिषवाच
इलीकं ूणतुोऽनाभ-

माबभाष े वचसामतृने ।
सपुण पोपिर रोचमानः
ूमेितोीणिवॅमःू ॥ २२॥
ौीभगवानवुाच
िविदा तव चैं म े परुवै समयोिज तत ।्
यदथ मािनयमैयवैाहं समिच तः ॥ २३॥
न व ै जात ु मषृवै ाजा मदहणम ।्
भविधेिततरां मिय सिृभतानाम ॥् २४॥
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ूजापितसतुः सॆामनिुव ातमलः ।
ॄावत योऽिधवसन श्ाि साण वां महीम ॥् २५॥
स चहे िवू राजिष म िहा शतपया ।
आयाित िदुां परो धम कोिवदः ॥ २६॥
आजामिसतापा वयःशीलगणुािताम ।्
मगृय पितं दानुपाय त े ूभो ॥ २७॥
समािहतं त े दयं यऽमेान प्िरवरान ।्
सा ां ॄन न्पृवधःू काममाश ु भिजित ॥ २८॥
या त आभतृं वीय नवधा ूसिवित ।
वीय दीय े ऋषय आधासाऽऽनः ॥ २९॥
ं च सगनुाय िनदशें म उशमः ।
मिय तीथकृताशषेिबयाथ मां ूपसे ॥ ३०॥
कृा दयां च जीवषे ु दा चाभयमावान ।्
माानं सह जगािन चािप माम ॥् ३१॥
सहाहं ाशंकलया ीयण महामनु े ।
तव ऽे े दवेां ूणे े तसिंहताम ॥् ३२॥
मऽैये उवाच
एवं तमनभुााथ भगवान ्ू गजः ।
जगाम िबसरसः सरा पिरिौतात ॥् ३३॥
िनरीत ययावशषे-
िसेरािभतुिसमाग ः ।
आकणयन प्ऽरथेप-ै

ािरतं ोममदुीण साम ॥ ३४॥
अथ सिते शेु कदमो भगवान ऋ्िषः ।
आे  िबसरिस तं कालं ूितपालयन ॥् ३५॥
मनःु नमााय शातकौपिरदम ।्
आरो ां िहतरं सभाय ः पय टन म्हीम ॥् ३६॥
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तिन स्धुहिन भगवान य्मािदशत ।्
उपायादाौमपदं मनुःे शाोत तत ॥् ३७॥
यिन भ्गवतो नऽेापतौिुबवः ।
कृपया सरीत ूपऽेिप तया भशृम ॥् ३८॥
तै िबसरो नाम सरा पिरतुम ।्
पुयं िशवामतृजलं महिष गणसिेवतम ॥् ३९॥
पुयिुमलताजालःै कूजुयमगृिजःै ।
सवत ुफलपुां वनरािजिौयाितम ॥् ४०॥
मिजगणघै ु ं मॅमरिवॅमम ।्
मबिहनटाटोपमायन म्कोिकलम ॥् ४१॥
कदचकाशोककरबकुलासनःै ।
कुमारकुटजैतूपोतरैलतम ॥् ४२॥
कारडवःै वहैसःै कुररजै लकुुटैः ।
सारसैबवाकै चकोरवै  ु कूिजतम ॥् ४३॥
तथवै हिरणःै बोडःै ािववयकुरःै ।
गोपुहैिरिभम क न कुलनैा िभिभवृ तम ॥् ४४॥
ूिवँय तीथ वरमािदराजः सहाजः ।
ददश मिुनमासीन ं तिन ्तताशनम ॥् ४५॥
िवोतमान ं वपषुा तपमुयजुा िचरम ।्
नाितामं भगवतः िधापाावलोकनात ।्
तातामतृकलापीयषूौवणने च ॥ ४६॥
ूाशं ुं पपलाशां जिटलं चीरवाससम ।्
उपसिंौ मिलनं यथाहणमसृंतम ॥् ४७॥
अथोटजमपुायातं नदृवें ूणतं परुः ।
सपय या पय गृाितनानुपया ॥ ४८॥
गहृीताहणमासीन ं सयंतं ूीणयन म्िुनः ।
रन भ्गवदादशेिमाह या िगरा ॥ ४९॥
ननू ं चमणं दवे सतां सरंणाय ते ।
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वधाय चासतां यं हरःे शििह पािलनी ॥ ५०॥
योऽक ीवायनूां यमधम ू चतेसाम ।्
पािण ान आधे तै शुाय त े नमः ॥ ५१॥
न यदा रथमााय जऽैं मिणगणािप तम ।्
िवूज डकोदडो रथने ऽासयघान ॥् ५२॥
सैचरणुणं वपेयन म्डलं भवुः ।
िवकष न ब्हृत सनेां पय टशंमुािनव ॥ ५३॥
तदवै सतेवः सव वणा ौमिनबनाः ।
भगवििचता राजन ि्भरेन ब्त दिुभः ॥ ५४॥
अधम समधेते लोपै शनैृ िभः ।
शयान े िय लोकोऽयं दमुो िवनित ॥ ५५॥
अथािप पृे ां वीर यदथ िमहागतः ।
तयं िन लीकेन ूितपामहे दा ॥ ५६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये एकिवशंोऽायः ॥ २१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ािवशंोऽायः - २२ ॥
मऽैये उवाच
एवमािवृताशषेगणुकमदयो मिुनम ।्
सोीड इव तं सॆाडुपारतमवुाच ह ॥ १॥
मनुवाच
ॄासजृमखुतो युानापरीया ।
छोमयपोिवायोगयुानलटान ॥् २॥
ताणायासजृाान द्ोःसहॐाहॐपात ।्
दयं त िह ॄ ऽमं ूचते ॥ ३॥
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अतो ोमाानं ॄ ऽं च रतः ।
रित ायो दवेः स यः सदसदाकः ॥ ४॥
तव सशनादवे िा मे सव सशंयाः ।
ययं भगवान ्ू ीा धम माह िररिषोः ॥ ५॥
िदा मे भगवान ्ो द श योऽकृतानाम ।्
िदा पादरजः ृं शीा  म े भवतः िशवम ॥् ६॥
िदा यानिुशोऽहं कृतानमुहो महान ।्
अपावतृःै कण रजै ुा िदोशतीिग रः ॥ ७॥
स भवान ्िहतृहेपिरिानो मम ।
ौोतमुहिस दीन ौािवतं कृपया मनु े ॥ ८॥
िूयोतोानपदोः सयें िहता मम ।
अिित पितं यंु वयःशीलगणुािदिभः ॥ ९॥
यदा त ु भवतः शीलौतुपवयोगणुान ।्
अश ृणोारदादषेा ासीृतिनया ॥ १०॥
तती िजामेां ौयोपतां मया ।
सवा नानुपां त े गहृमिेधष ु कम स ु ॥ ११॥
उत िह काम ूितवादो न शते ।
अिप िनम ुस कामर िकं पनुः ॥ १२॥
य उतमना कीनाशमिभयाचते ।
ीयत े तशः ीतं मानावया हतः ॥ १३॥
अहं ाश ृणवं िवन ि्ववाहाथ समुतम ।्
अतमपुकुवा णः ूां ूितगहृाण मे ॥ १४॥
ऋिषवाच
बाढमुोढकुामोऽहमूा च तवाजा ।
आवयोरनुपोऽसावाो ववैािहको िविधः ॥ १५॥
कामः स भयूारदवे तऽेाः
पुाः समाायिवधौ ूतीतः ।
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क एव ते तनयां नािियते
यवै काा िपतीिमव िौयम ॥् १६॥
यां ह पृ े णदिशोभां
िवबीडत ककिवलाीम ।्
िवावसु पतािमाना-
िलो सोहिवमढूचतेाः ॥ १७॥
तां ूाथ य ललनाललाम-

मसिेवतौीचरणरैाम ।्
वां मनोपदः सारं
को नानमुते बधुोऽिभयाताम ॥् १८॥
अतो भिजे समयने सा
यावजेो िबभयृादानो मे ।
अतो धमा न प्ारमहंमुान ्
शुूोान ब् मऽेिविहंॐान ॥् १९॥
यतोऽभवििमदं िविचऽं
संाते यऽ च वावितते ।
ूजापतीनां पितरषे मं
परं ूमाणं भगवाननः ॥ २०॥
मऽैये उवाच
स उमधियदवेाबभाष े
आसी तूीमरिवनाभम ।्
िधयोपगृन ि्तशोिभतने
मखुने चतेो भे दवेाः ॥ २१॥
सोऽनुाा विसतं मिहा िहतःु ुटम ।्
तै गणुगणााय ददौ तुां ूहिष तः ॥ २२॥
शतपा महाराी पािरबहा न म्हाधनान ।्
दोः पय दाीा भषूावासः पिरदान ॥् २३॥
ूां िहतरं सॆाट ्साय गतथः ।
उपगु च बाामौोिथताशयः ॥ २४॥

bhagpur-03.pdf 95



ौीमागवतम -् ततृीयः

अशुवंिरहं मुन ब्ाकलां मुः ।
आिसद विेत नऽेोदै िहतःु िशखाः ॥ २५॥
आम तं मिुनवरमनुातः सहानगुः ।
ूते रथमा सभाय ः परंु नपृः ॥ २६॥
उभयोः ऋिषकुायाः सराः सरुोधसोः ।
ऋषीणामपुशाानां पँयाौमसदः ॥ २७॥
तमायामिभूे ॄावता जाः पितम ।्
गीतसंिुतवािदऽःै ूदुीयःु ूहिष ताः ॥ २८॥
बिहती नाम परुी सव समिता ।
पतन य्ऽ रोमािण यां िवधुतः ॥ २९॥
कुशाः काशा एवासन श्िरतवच सः ।
ऋषयो यःै पराभा यामीिजरे ॥ ३०॥
कुशकाशमयं बिहराीय  भगवान म्नःु ।
अयजपुषं ला ानं यतो भवुम ॥् ३१॥
बिहत नाम िवभयुा िनिव ँ य समावसत ।्
तां ूिवो भवनं तापऽयिवनाशनम ॥् ३२॥
सभाय ः सूजः कामान ब्भुजुऽेािवरोधतः ।
सीयमानसीित ः सीिभः सरुगायकैः ।
ूषूेनबुने दा श ृवन ह्रःे कथाः ॥ ३३॥
िनातं योगमायास ु मिुन ं ायवुं मनमु ।्
यदा ॅशंियत ुं भोगा न शकुेभ गवरम ॥् ३४॥
अयातयामाासन य्ामाः ारयापनाः ।
श ृवतो ायतो िवोः कुव तो ॄवुतः कथाः ॥ ३५॥
स एवं ारं िने यगुानामकेसितम ।्
वासदुवेूसेन पिरभतूगितऽयः ॥ ३६॥
शारीरा मानसा िदा वयैास े य े च मानषुाः ।
भौितका कथं ेशा बाधे हिरसौंयम ॥् ३७॥
यः पृो मिुनिभः ूाह धमा ानािवधान श्भुान ।्
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नणृां वणा ौमाणां च सवभतूिहतः सदा ॥ ३८॥
एत आिदराज मनोिरतमतुम ।्
विण तं वण नीय तदपोदयं श ृण ु ॥ ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ततृीये ािवशंोऽायः ॥ २२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोिवशंोऽायः - २३ ॥
मऽैये उवाच
िपतृां ूिते साी पितिमितकोिवदा ।
िनं पय चरीा भवानीव भवं ूभमु ॥् १॥
िवौणेाशौचने गौरवणे दमने च ।
शौुषूया सौदने वाचा मधरुया च भोः ॥ २॥
िवसृ कामं दं च षे ं लोभमघं मदम ।्
अूमोता िनं तजेीयासंमतोषयत ॥् ३॥
स व ै दवेिष वय ां मानव समनोुताम ।्
दवैारीयसः परुाशासानां महािशषः ॥ ४॥
कालेन भयूसा ामां किश तां ोतचय या ।
ूमेगदया वाचा पीिडतः कृपयाॄवीत ॥् ५॥
कदम उवाच
तुोऽहम तव मानिव मानदायाः
शौुषूया परमया परया च भा ।
यो दिेहनामयमतीव सुदहेो
नाविेतः समिुचतः िपत ुं मदथ ॥ ६॥
ये म े धमिनरत तपः समािध-

िवाऽऽयोगिविजता भगवसादाः ।
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तानवे त े मदनसुवेनयावान ्
िं ूपँय िवतराभयानशोकान ॥् ७॥
अे पनुभ गवतो ॅवु उिजृ-

िवॅिंशताथ रचनाः िकमुबम ।
िसािस भु िवभवान ि्नजधमदोहान ्
िदारै रिधगापृिविबयािभः ॥ ८॥
एवं ॄवुाणमबलािखलयोगमाया-
िवािवचणमवे गतािधरासीत ।्
सौयूणयिवलया िगरषेद-्
ोीडावलोकिवलसिसताननाऽऽह ॥ ९॥
दवेितवाच
रां बत िजवषृतैदमोघयोग-

मायािधप े िय िवभो तदविैम भत ः ।
यऽेधािय समयः सकृदसो
भयूारीयिस गणुः ूसवः सतीनाम ॥् १०॥
तऽिेतकृमपुिश यथोपदशें
यनेषै म े किश तोऽितिररंसयाऽऽा ।
िसते त े कृतमनोभवधिष ताया
दीनदीश भवनं सशं िवच ॥ ११॥
मऽैये उवाच
िूयायाः िूयमिन क्दमो योगमाितः ।
िवमान ं कामगं वािवरचीकरत ॥् १२॥
सवकामघं िदं सव रसमितम ।्
सव  ुपचयोदक मिणैपृतम ॥् १३॥
िदोपकरणोपतें सव कालसखुावहम ।्
पिकािभः पताकािभिव िचऽािभरलतम ॥् १४॥
ॐििव िचऽमाािभम िुशडििभः ।
कूलौमकौशयेनैा नाविैव रािजतम ॥् १५॥
उपय ुपिर िविनलयषे ु पथृथृक ् ।
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िःै किशपिुभः कां पय जनासनःै ॥ १६॥
तऽ तऽ िविनिनानािशोपशोिभतम ।्
महामरकताा जुं िविुमविेदिभः ॥ १७॥
ाःस ु िविुमदहेा भातं वळकपाटवत ।्
िशखरिेनीलेष ु हमेकुरैिधिौतम ॥् १८॥
चुरागावै ळिभिष ु िनिम तःै ।
जुं िविचऽवतैानमै हाहहमतोरणःै ॥ १९॥
हंसपारावतोातैऽ तऽ िनकूिजतम ।्
कृिऽमान म्मानःै ानिधािध च ॥ २०॥
िवहारानिवौामसवंशेूाणािजरःै ।
यथोपजोषं रिचतिैव ापनिमवानः ॥ २१॥
ईगहंृ तँय नाितूीतने चतेसा ।
सवभतूाशयािभः ूावोचदमः यम ॥् २२॥
िनमािन ्॑ दे भी िवमानिमदमाह ।
इदं शुकृतं तीथ मािशषां यापकं नणृाम ॥् २३॥
सा तत ुः समादाय वचः कुवलयेणा ।
सरजं िबॅती वासो वणेीभतूां मधू जान ॥् २४॥
अं च मलपेन सं शबलनम ।्
आिववशे सराः सरः िशवजलाशयम ॥् २५॥
साःसरिस वेँ माः शतािन दश ककाः ।
सवा ः िकशोरवयसो ददशलगयः ॥ २६॥
तां ा सहसोाय ूोचःु ूालयः ियः ।
वयं कम करीुं शािध नः करवाम िकम ॥् २७॥
ानने तां महाहण ापिया मनिनीम ।्
कूले िनम ले नू े दर ै च मानदाः ॥ २८॥
भषूणािन पराा िन वरीयािंस मुि च ।
अं सव गणुोपतें पान ं चवैामतृासवम ॥् २९॥
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अथादश माानं ॐिवणं िवरजारम ।्
िवरजं कृतयनं कािभब मािनतम ॥् ३०॥
ातं कृतिशरःान ं सवा भरणभिूषतम ।्
िनमीवं वलियनं कूजाननपूरुम ॥् ३१॥
ौोयोरया काा काा बरया ।
हारणे च महाहण चकेन च भिूषतम ॥् ३२॥
सदुता स ुॅ वुा िधापाेन चषुा ।
पकोशधृा नीलरैलकै लसखुम ॥् ३३॥
यदा सार ऋषभमषृीणां दियतं पितम ।्
तऽ चाे सह ीिभय ऽाे स ूजापितः ॥ ३४॥
भत ुः परुादाानं ीसहॐवतृं तदा ।
िनशा तोगगितं सशंयं ूपत ॥ ३५॥
स तां कृतमलानां िवॅाजीमपवू वत ।्
आनो िबॅत पं सवंीतिचरनीम ॥् ३६॥
िवाधरीसहॐणे सेमानां सवुाससम ।्
जातभावो िवमान ं तदारोहयदिमऽहन ॥् ३७॥
तिमिहमा िूययानरुो
िवाधरीिभपचीण वपिुव मान े ।
बॅाज उचकुमुणवानपीः
तारािभरावतृ इवोडुपितन भःः ॥ ३८॥
तनेालोकपिवहारकुलाचले-

िोणीनसखमातसौभगास ु ।
िसनै ुतो धुिुनपातिशवनास ु
रमे े िचरं धनदवलना वथी ॥ ३९॥
वौैके सरुसन े नन े पुभिके ।
मानस े चऽैरे च स रमे े रामया रतः ॥ ४०॥
ॅािजनुा िवमानने कामगने महीयसा ।
वमैािनकानशते चरंोकान य्थािनलः ॥ ४१॥
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िकं रापादन ं तषेां प ुसंामुामचतेसाम ।्
यरैािौतीथ पदरणो सनायः ॥ ४२॥
ूेिया भवुो गोलं प ै यावान ्संया ।
बाय महायोगी ाौमाय वत त ॥ ४३॥
िवभ नवधाऽऽानं मानव सरुतोकुाम ।्
रामां िनरमयन र्मे े वष पगूान म्ुत वत ॥् ४४॥
तिन ि्वमान उृां शां रितकर िौता ।
न चाबुत तं कालं पापीने सता ॥ ४५॥
एवं योगानभुावने दो रममाणयोः ।
शतं तीयःु शरदः कामलालसयोम नाक ् ॥ ४६॥
तामाध रतेां भावयानाऽऽिवत ।्
नोधा िवधाय पं ं सव सिविभःु ॥ ४७॥
अतः सा सषुवु े सो दवेितः ियः ूजाः ।
सवा ाासवा ो लोिहतोलगयः ॥ ४८॥
पितं सा ूोिजं तदाऽऽलोशती सती ।
यमाना िववने दयने िवयता ॥ ४९॥
िलखधोमखुी भिूमं पदा नखमिणिौया ।
उवाच लिलतां वाचं िनाौकुलां शनःै ॥ ५०॥
दवेितवाच
सव तगवान म्मपुोवाह ूितौतुम ।्
अथािप मे ूपाया अभयं दातमुहिस ॥ ५१॥
ॄन ्िहतिृभुं िवमृयाः पतयः समाः ।
किाे िवशोकाय िय ूोिजते वनम ॥् ५२॥
एतावतालं कालेन ितबाने मे ूभो ।
इियाथ ू सेन पिरपरानः ॥ ५३॥
इियाथष ु सा ूसिय मे कृतः ।
अजाना परं भावं तथाभयाय मे ॥ ५४॥
सो यः ससंतृहेतरुसु िविहतोऽिधया ।
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स एव साधषु ु कृतो िनःसाय कते ॥ ५५॥
नहे यम धमा य न िवरागाय कते ।
न तीथ पदसवेाय ै जीविप मतृो िह सः ॥ ५६॥
साहं भगवतो ननू ं विता मायया ढम ।्
यां िवमिुदं ूा न ममुुये बनात ॥् ५७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेयोपाान े ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुवशोऽायः - २४ ॥
मऽैये उवाच
िनवदवािदनीमवें मनो िहतरं मिुनः ।
दयाः शािलनीमाह शुािभातं रन ॥् १॥
ऋिषवाच
मा िखदो राजपऽुीमाानं ूिनिते ।
भगवांऽेरो गभ मरापते ॥ २॥
धतृोतािस भिं त े दमने िनयमने च ।
तपोििवणदानै ौया चेरं भज ॥ ३॥
स याऽऽरािधतः शुो िवतन म्ामकं यशः ।
छेा त े दयमिमौदय ॄभावनः ॥ ४॥
मऽैये उवाच
दवेिप सशें गौरवणे ूजापतःे ।
सक् ौाय पुषं कूटमभजुम ॥् ५॥
तां बितथ े काले भगवान म्धसुदूनः ।
काद मं वीय मापो जऽेििरव दािण ॥ ६॥
अवादयंदा ोि वािदऽािण घनाघनाः ।
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गायि तं  गवा  नृरसो मदुा ॥ ७॥
पतेःु समुनसो िदाः खचेररैपविज ताः ।
ूसे िदशः सवा  अािंस च मनािंस च ॥ ८॥
तदमाौमपदं सरा पिरिौतम ।्
यःू साकमिृषिभम रीािदिभरयात ॥् ९॥
भगवं परं ॄ सनेाशंने शऽहुन ।्
तसानिव ै जातं िवानजः राट ्॥ १०॥
सभाजयन ि्वशुने चतेसा तिकीिष तम ।्
ूमाणरैसिुभः कदमं चदेमधात ॥् ११॥
ॄोवाच
या मऽेपिचितात किता िन लीकतः ।
ये सगहृे वां भवान म्ानद मानयन ॥् १२॥
एताववे शौुषूा काया  िपतिर पऽुकैः ।
बाढिमनमुते गौरवणे गरुोव चः ॥ १३॥
इमा िहतरः स तव व समुमाः ।
सग मतें ूभावःै बैृ हियनकेधा ॥ १४॥
अतमिृषमुेो यथाशीलं यथािच ।
आजाः पिरदे िवणृीिह यशो भिुव ॥ १५॥
वदेाहमां पुषमवतीण मायया ।
भतूानां शवेिधं दहंे िबॅाणं किपलं मनु े ॥ १६॥
ानिवानयोगने कम णामुरन ज्टाः ।
िहरयकेशः पाः पमिुापदाजुः ॥ १७॥
एष मानिव त े गभ ूिवः कैटभाद नः ।
अिवासशंयमिं िछा गां िवचिरित ॥ १८॥
अयं िसगणाधीशः सााचायः ससुतः ।
लोके किपल इाां गा त े कीित वध नः ॥ १९॥
मऽैये उवाच
तावाा जगा कुमारःै सह नारदः ।
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हंसो हंसने यानने िऽधाम परमं ययौ ॥ २०॥
गते शतधतृौ ः कदमने चोिदतः ।
यथोिदतं िहतःॄ ूादािसजृां ततः ॥ २१॥
मरीचये कलां ूादादनसयूामथाऽये ।
ौामिरसऽेयलुाय हिवभ ुवम ॥् २२॥
पलुहाय गितं युां बतवे च िबयां सतीम ।्
ाितं च भगृवऽेयिसायातीम ॥् २३॥
अथवणऽेददाािं यया यो िवतते ।
िवूष भान कृ्तोाहान स्दारान स्मलालयत ॥् २४॥
तत ऋषयः ः कृतदारा िनम तम ।्
ूाितन न्िमापाः ं माौममडलम ॥् २५॥
स चावतीण िऽयगुमााय िवबधुष भम ।्
िविव उपस ूण समभाषत ॥ २६॥
अहो पापमानानां िनरय े रैमलःै ।
कालेन भयूसा ननू ं ूसीदीह दवेताः ॥ २७॥
बजिवपेन सयोगसमािधना ।
िु ं यते यतयः शूागारषे ु यदम ॥् २८॥
स एव भगवान हलेनं नगण नः ।
गहृषे ु जातो मााणां यः ानां पपोषणः ॥ २९॥
ीयं वां ऋतं कत ुमवतीणऽिस मे गहृे ।
िचकीष ुभ गवान ्ान ं भानां मानवध नः ॥ ३०॥
तावे तऽेिभपािण पािण भगवंव ।
यािन यािन च रोचे जनानामिपणः ॥ ३१॥
ां सिूरिभबभुुयाा
सदािभवादाहणपादपीठम ।्
ऐय वरैाययशोऽवबोध-

वीय िौया पतू महं ूपे ॥ ३२॥
परं ूधान ं पुषं महां
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कालं किवं िऽवतृं लोकपालम ।्
आानभुूानगुतूपं
शिं किपलं ूपे ॥ ३३॥
आ ािभपृऽे पितं ूजानां
यावतीणा ण  उताकामः ।
पिरोजदवीमाितोऽहं
चिरे ां िद युन ि्वशोकः ॥ ३४॥
ौीभगवानवुाच
मया ूों िह लोक ूमाणं सलौिकके ।
अथाजिन मया तुं यदवोचमतृं मनु े ॥ ३५॥
एते ज लोकेऽिन म्मुुणूां राशयात ।्
ूसानाय तानां सतायादशन े ॥ ३६॥
एष आपथोऽो नः कालेन भयूसा ।
तं ूवत ियत ुं दहेिममं िवि मया भतृम ॥् ३७॥
ग कामं मया पृो मिय सकमणा ।
िजा सुज यं मृमुमतृाय मां भज ॥ ३८॥
मामाानं योितः सव भतूगहुाशयम ।्
आवेाना वी िवशोकोऽभयमृिस ॥ ३९॥
माऽ आािक िवां शमन सव कम णाम ।्
िवतिरे यया चासौ भयं चािततिरित ॥ ४०॥
मऽैये उवाच
एवं समिुदतने किपलेन ूजापितः ।
दिणीकृ तं ूीतो वनमवे जगाम ह ॥ ४१॥
ोतं स आितो मौनमाकैशरणो मिुनः ।
िनःसो चरोणीमनिरिनकेतनः ॥ ४२॥
मनो ॄिण युानो यदसतः परम ।्
गणुावभास े िवगणु एकभानभुािवत े ॥ ४३॥
िनरह ितिन म म िनः समक ् क ् ।
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ूशाधीधरः ूशाोिम िरवोदिधः ॥ ४४॥
वासदुवे े भगवित सव े ूगािन ।
परणे भिभावने लाा मुबनः ॥ ४५॥
आानं सव भतूषे ु भगवमवितम ।्
अपँयवभतूािन भगविप चािन ॥ ४६॥
इाषेिवहीनने सव ऽ समचतेसा ।
भगवियेुन ूाा भागवती गितः ॥ ४७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेय े चतिुवशोऽायः ॥ २४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पिवशंोऽायः - २५ ॥
शौनक उवाच
किपलसाता भगवानामायया ।
जातः यमजः साादाूये नणृाम ॥् १॥
न  वणः प ुसंां विरः सवयोिगनाम ।्
िवौतुौ ौतुदवे भिूर तृि मऽेसवः ॥ २॥
यिधे भगवान ्ााऽऽमायया ।
तािन मे ौधान कीत ानकुीत य ॥ ३॥
सतू उवाच
पैायनसखवें मऽैयेो भगवांथा ।
ूाहदें िवरं ूीत आीिां ूचोिदतः ॥ ४॥
मऽैये उवाच
िपतिर ूितऽेरयं मातःु िूयिचकीष या ।
तिन ि्बसरऽेवाीगवान क्िपलः िकल ॥ ५॥
तमासीनमकमा णं तमागा मदशनम ।्
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सतुं दवेाह धातःु संरती वचः ॥ ६॥
दवेितवाच
िनिव णा िनतरां भमूसिदियतष णात ।्
यने सामानने ूपां तमः ूभो ॥ ७॥
त ं तमसोऽ ारा पारगम ।्
सजु नामे लं मे दनमुहात ॥् ८॥
य आो भगवान प् ुसंामीरो व ै भवान ि्कल ।
लोक तमसा चःु सयू  इवोिदतः ॥ ९॥
अथ मे दवे सोहमपाबु ं महिस ।
योऽवमहोऽहमतेीतेिन य्ोिजतया ॥ १०॥
तं ा गताहं शरणं शरयं
भृससंारतरोः कुठारम ।्
िजासयाहं ूकृतःे पूष
नमािम समिवदां विरम ॥् ११॥
मऽैये उवाच
इित मातिुन रवमीितं
िनश प ुसंामपवग वध नम ।्
िधयािभनावतां सतां गित-
ब भाष ईषितशोिभताननः ॥ १२॥
ौीभगवानवुाच
योग आािकः प ुसंां मतो िनःौयेसाय मे ।
अोपरितय ऽ ःख च सखु च ॥ १३॥
तिममं त े ूवािम यमवोचं परुानघ े ।
ऋषीणां ौोतकुामानां योगं सवा नपैणुम ॥् १४॥
चतेः ख बाय मुये चानो मतम ।्
गणुषे ु सं बाय रतं वा प ुिंस मुय े ॥ १५॥
अहमािभमानोःै कामलोभािदिभम लःै ।
वीतं यदा मनः शुमःखमसखुं समम ॥् १६॥
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तदा पुष आानं केवलं ूकृतःे परम ।्
िनररं योितरिणमानमखिडतम ॥् १७॥
ानवरैाययेुन भियेुन चाना ।
पिरपँयदुासीन ं ूकृितं च हतौजसम ॥् १८॥
न युमानया भा भगविखलािन ।
सशोऽि िशवः पा योिगनां ॄिसये ॥ १९॥
ूसमजरं पाशमानः कवयो िवः ।
स एव साधषु ु कृतो मोारमपावतृम ॥् २०॥
ितितवः कािणकाः सुदः सव दिेहनाम ।्
अजातशऽवः शााः साधवः साधभुषूणाः ॥ २१॥
मनने भावने भिं कुव ि ये ढाम ।्
मृते कमा णजनबावाः ॥ २२॥
मदाौयाः कथामृाः श ृवि कथयि च ।
तपि िविवधाापा नतैातचतेसः ॥ २३॥
त एते साधवः साि सवसिवविज ताः ।
सेथ ते ूाः सदोषहरा िह त े ॥ २४॥
सतां ूसाम वीय सिंवदो
भवि णरसायनाः कथाः ।
तोषणादापवग विन
ौा रितभ िरनबुिमित ॥ २५॥
भा पमुान ज्ातिवराग ऐिया-
ौतुान म्िचनानिुचया ।
िच यो महणे योगयुो
यितते ऋजिुभयगमागः ॥ २६॥
असवेयायं ूकृतगे ुणानां
ानने वरैायिवजिृतने ।
योगने मिप तया च भा
मां ूगाानिमहावे ॥ २७॥
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दवेितवाच
कािचिुचता भिः कीशी मम गोचरा ।
यया पदं त े िनवा णमसाावा अहम ॥् २८॥
यो योगो भगवाणो िनवा णांयोिदतः ।
कीशः कित चाािन यतावबोधनम ॥् २९॥
तदतेे िवजानीिह यथाहं मधीहरे ।
सखुं बुये बधं योषा भवदनमुहात ॥् ३०॥
मऽैये उवाच
िविदाथ किपलो मातिुरं
जातहेो यऽ तािभजातः ।
ताायं यवदि सां
ूोवाच व ै भििवतानयोगम ॥् ३१॥
ौीभगवानवुाच
दवेानां गणुिलानामानौुिवककमणाम ।्
स एवकैमनसो विृः ाभािवकी त ु या ॥ ३२॥
अिनिमा भागवती भिः िसगे रीयसी ।
जरयाश ु या कोशं िनगीण मनलो यथा ॥ ३३॥
नकैातां म े हृयि केिच-

ादसवेािभरता मदीहाः ।
यऽेोतो भागवताः ूस
सभाजये मम पौषािण ॥ ३४॥
पँयि ते म े िचराय सः
ूसवाणलोचनािन ।
पािण िदािन वरूदािन
साकं वाचं हृणीयां वदि ॥ ३५॥
तदै श नीयावयवैदार-
िवलासहासिेतवामसैूः ।
तानो तूाणां भि-

रिनतो मे गितमव ूयेु ॥ ३६॥
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अथो िवभिूतं मम मायािवना-
मैय मामन ुू वृम ।्
िौयं भागवत वा हृयि भिां
पर मे तऽेवुत े त ु लोके ॥ ३७॥
न किहिचराः शाप े
नि नो मऽेिनिमषो लेिढ हिेतः ।
यषेामहं िूय आा सतु
सखा गुः सुदो दवैिमम ॥् ३८॥
इमं लोकं तथवैाममुाानमभुयाियनम ।्
आानमन ु य े चहे य े रायः पशवो गहृाः ॥ ३९॥
िवसृ सवा नां मामवें िवतोमखुम ।्
भजनया भा तान म्ृोरितपारय े ॥ ४०॥
नाऽ मगवतः ूधानपुषेरात ।्
आनः सवभतूानां भयं तीों िनवत त े ॥ ४१॥
मयााित वातोयं सयू पित मयात ।्
वष तीो दहिमृ ुरित मयात ॥् ४२॥
ानवरैाययेुन भियोगने योिगनः ।
मेाय पादमलंू मे ूिवशकुतोभयम ॥् ४३॥
एतावानवे लोकेऽिन प् ुसंां िनःौयेसोदयः ।
तीोणे भियोगने मनो मिप तं िरम ॥् ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेयोपाान े पिवशंोऽायः ॥ २५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ षिशंोऽायः २६ ॥
ौीभगवानवुाच
अथ ते सवािम तानां लणं पथृक ् ।
यििदा िवमुते पुषः ूाकृतगै ुणःै ॥ १॥
ानं िनःौयेसाथा य पुषादशनम ।्
यदाव ण य े त े दयमिभदेनम ॥् २॥
अनािदराा पुषो िनग ुणः ूकृतःे परः ।
ूधामा योितिव ं यने समितम ॥् ३॥
स एष ूकृितं सूां दवै गणुमय िवभःु ।
ययवैोपगतामपत लीलया ॥ ४॥
गणुिैव िचऽाः सजृत सपाः ूकृितं ूजाः ।
िवलो ममुहुे सः स इह ानगहूया ॥ ५॥
एवं परािभानने कतृ ं ूकृतःे पमुान ।्
कम स ु िबयमाणषे ु गणुरैािन मते ॥ ६॥
तद ससंिृतब ः पारतं च तृतम ।्
भवकत ुरीश सािणो िनवृ तानः ॥ ७॥
काय कारणकतृ े कारणं ूकृितं िवः ।
भोृे सखुःखानां पुषं ूकृतःे परम ॥् ८॥
दवेितवाच
ूकृतःे पुषािप लणं पुषोम ।
ॄिूह कारणयोर सदस यदाकम ॥् ९॥
ौीभगवानवुाच
यिगणुमं िनं सदसदाकम ।्
ूधान ं ूकृितं ूारिवशषें िवशषेवत ॥् १०॥
पिभः पिभॄ  चतिुभ द शिभथा ।
एततिुवशितकं गणं ूाधािनकं िवः ॥ ११॥
महाभतूािन पवै भरूापोऽिम भः ।
ताऽािण च तावि गादीिन मतािन मे ॥ १२॥
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इियािण दश ौोऽं ग ्मसननािसकाः ।
वारौ चरणौ महंे पायदु शम उते ॥ १३॥
मनो बिुरहारििमराकम ।्
चतधुा  लते भदेो वृा लणपया ॥ १४॥
एतावानवे सातो ॄणः सगणु ह ।
सिवशेो मया ूोो यः कालः पिवशंकः ॥ १५॥
ूभावं पौषं ूाः कालमकेे यतो भयम ।्
अहारिवमढू कत ुः ूकृितमीयषुः ॥ १६॥
ूकृतगे ुणसा िनिव शषे मानिव ।
चेा यतः स भगवान क्ाल इपुलितः ॥ १७॥
अः पुषपणे कालपणे यो बिहः ।
समेषे सानां भगवानामायया ॥ १८॥
दवैािुभतधिम यां ां योनौ परः पमुान ्
आध वीय सासतू महं िहरमयम ॥् १९॥
िवमागतं न कू्टो जगदरः ।
तजेसािपबीोमाूापनं तमः ॥ २०॥
यगणुं ं शां भगवतः पदम ।्
यदावा सदुवेां िचं तहदाकम ॥् २१॥
मिवकािरं शािमित चतेसः ।
विृिभलणं ूों यथापां ूकृितः परा ॥ २२॥
महािकुवा णागवीय सवात ।्
िबयाशिरहारििवधः समपत ॥ २३॥
वकैािरकजैस तामस यतो भवः ।
मनसिेयाणां च भतूानां महतामिप ॥ २४॥
सहॐिशरसं साामनं ूचते ।
सष णां पुषं भतूिेयमनोमयम ॥् २५॥
कतृ ं करणं च काय ं चिेत लणम ।्
शाघोरिवमढूिमित वा ादहतःे ॥ २६॥
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वकैािरकािकुवा णानमजायत ।
यिवकाां वत त े कामसवः ॥ २७॥
यि िनां षीकाणामधीरम ।्
शारदेीवरँयामं सरंां योिगिभः शनःै ॥ २८॥
तजैसा ु िवकुवा णािुतमभूित ।
िुरणिवानिमियाणामनमुहः ॥ २९॥
सशंयोऽथ िवपया सो िनयः िृतरवे च ।
ाप इुते बुलेणं विृतः पथृक ् ॥ ३०॥
तजैसानीियायवे िबयाानिवभागशः ।
ूाण िह िबयाशिब ुिेव ानशिता ॥ ३१॥
तामसा िवकुवा णागवीय चोिदतात ।्
शमाऽमभूाभः ौोऽं त ु शगम ॥् ३२॥
अथा ौयं श ििुलमवे च ।
ताऽं च नभसो लणं कवयो िवः ॥ ३३॥
भतूानां िछिदातृं बिहररमवे च ।
ूाणिेयािधं नभसो विृलणम ॥् ३४॥
नभसः शताऽाालगा िवकुव तः ।
शऽभवतो वायुश च सहः ॥ ३५॥
मृं किठनं च शैमुमवे च ।
एतश शं ताऽं नभतः ॥ ३६॥
चालनं हून ं ूािनतृं िशयोः ।
सवियाणामां वायोः कमा िभलणम ॥् ३७॥
वायो शताऽािूपं दवैिेरतादभतू ।्
समिुतं ततजेू पोपलनम ॥् ३८॥
िाकृितं गणुता िसंामवे च ।
तजें तजेसः साि पमाऽ वृयः ॥ ३९॥
ोतनं पचनं पानमदनं िहममदनम ।्
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तजेसो वृयतेाः शोषणं ुडृवे च ॥ ४०॥
पमाऽािकुवा णाजेसो दवैचोिदतात ।्
रसमाऽमभूादो िजा रसमहः ॥ ४१॥
कषायो मधरुिः क इित नकैधा ।
भौितकानां िवकारणे रस एको िविभते ॥ ४२॥
ेदनं िपडनं तिृः ूाणनाायनोनम ।्
तापापनोदो भयूमसो वृयिमाः ॥ ४३॥
रसमाऽािकुवा णादसो दवैचोिदतात ।्
गमाऽमभूाृी याणु गगः ॥ ४४॥
करपिूतसौरशाोमाािदिभः पथृक ् ।
िावयववषैा एको िविभते ॥ ४५॥
भावनं ॄणः ानं धारणं सिशषेणम ।्
सव सगणुोदेः पिृथवीविृलणम ॥् ४६॥
नभोगणुिवशषेोऽथ य तोऽमुते ।
वायोग ुणिवशषेोऽथ य तशन ं िवः ॥ ४७॥
तजेोगणुिवशषेोऽथ य तुते ।
अोगणुिवशषेोऽथ य तिसनं िवः ।
भमूगे ुणिवशषेोऽथ य स याण उते ॥ ४८॥
पर ँयते धम परिन स्मयात ।्
अतो िवशषेो भावानां भमूाववेोपलते ॥ ४९॥
एतासहं यदा महदादीिन स व ै ।
कालकमगणुोपतेो जगदािदपािवशत ॥् ५०॥
ततनेानिुवेो येुोऽडमचतेनम ।्
उितं पुषो यादितदसौ िवराट ्॥ ५१॥
एतदडं िवशषेां बमवृदै शोरःै ।
तोयािदिभः पिरवतृं ूधाननेावतृबै िहः ।
यऽ लोकिवतानोऽयं पं भगवतो हरःे ॥ ५२॥
िहरमयादडकोशााय सिललेशयात ।्
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तमािवँय महादवेो बधा िनिब भदे खम ॥् ५३॥
िनरिभता ूथमं मखुं वाणी ततोऽभवत ।्
वाया विरथो नास े ूाणोऽतो याण एतयोः ॥ ५४॥
याणाायरुिभतेामिणी चरुतेयोः ।
तायू िभतेां कण ौोऽं ततो िदशः ॥ ५५॥
िनिब भदे िवराजमोमँमादयतः ।
तत ओषधयासन ि्शं िनिब िभदे ततः ॥ ५६॥
रतेादाप आसन ि्नरिभत व ै गदुम ।्
गदुादपानोऽपाना मृलुकभयरः ॥ ५७॥
हौ च िनरिभतेां बलं ताां ततः राट ्।
पादौ च िनरिभतेां गिताां ततो हिरः ॥ ५८॥
नाोऽ िनरिभ ताो लोिहतमाभतृम ।्
नतः समभवदुरं िनरिभत ॥ ५९॥
िुपास े ततः ातां समिुतेयोरभतू ।्
अथा दयं िभं दयान उितम ॥् ६०॥
मनसमा जातो बिुब ुिेग रां पितः ।
अहारतो ििं चैतोऽभवत ॥् ६१॥
एते िुता दवेा नवैाोापनऽेशकन ।्
पनुरािविवशःु खािन तमुापियत ुं बमात ॥् ६२॥
विवा चा मखुं भजे े नोदितदा िवराट ्।
याणने नािसके वायनुदितदा िवराट ्॥ ६३॥
अिणी चषुाऽऽिदो नोदितदा िवराट ्।
ौोऽणे कण च िदशो नोदितदा िवराट ्॥ ६४॥
चं रोमिभरोषो नोदितदा िवराट ्।
रतेसा िशमापु नोदितदा िवराट ्॥ ६५॥
गदुं मृरुपानने नोदितदा िवराट ्।
हािवो बलेनवै नोदितदा िवराट ्॥ ६६॥
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िवगु वै चरणौ नोदितदा िवराट ्।
नाडीन ो लोिहतने नोदितदा िवराट ्॥ ६७॥
ुृामदुरं िसनुदितदा िवराट ्।
दयं मनसा चो नोदितदा िवराट ्॥ ६८॥
बुा ॄािप दयं नोदितदा िवराट ्।
िोऽिभमा दयं नोदितदा िवराट ्॥ ६९॥
िचने दयं चैः ऽेः ूािवशदा ।
िवराट ्तदवै पुषः सिललादितत ॥ ७०॥
यथा ूसुं पुषं ूाणिेयमनोिधयः ।
ूभवि िवना यने नोापियतमुोजसा ॥ ७१॥
तमिन ्ू गाानं िधया योगूवृया ।
भा िवरा ानने िविवािन िचयते ॥् ७२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेय े तसमााय े षिशंोऽायः ॥ २६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सिवशंोऽायः - २७ ॥
ौीभगवानवुाच
ूकृितोऽिप पुषो नाते ूाकृतगै ुणःै ।
अिवकारादकतृ ािग ुणालाकवत ॥् १॥
स एष यिह ूकृतगे ुणेिभिवषते ।
अहियािवमढूाा कता ीिभमते ॥ २॥
तने ससंारपदवीमवशोऽेिनवृ तः ।
ूासिकैः कम दोषःै सदसिौयोिनष ु ॥ ३॥
अथ िवमानऽेिप ससंिृतन  िनवत त े ।
ायतो िवषयान ऽेनथा गमो यथा ॥ ४॥
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अत एव शनिैं ूसमसतां पिथ ।
भियोगने तीोणे िवरा च नयेशम ॥् ५॥
यमािदिभयगपथरैसन ौ्याितः ।
मिय भावने सने मथाौवणने च ॥ ६॥
सवभतूसमने िनवरणेाूसतः ।
ॄचयण मौनने धमण बलीयसा ॥ ७॥
ययोपलने सुो िमतभुिुनः ।
िविवशरणः शाो मऽैः कण आवान ॥् ८॥
सानबुे च दहेऽेिकुव सदामहम ।्
ानने तने ूकृतःे पुष च ॥ ९॥
िनवृबुवानो रीभतूादशनः ।
उपलानाऽऽानं चषुवेाकमाक ् ॥ १०॥
मुिलं सदाभासमसित ूितपते ।
सतो बमुसःु सवा नुतूमयम ॥् ११॥
यथा जल आभासः लनेावँयते ।
ाभासने तथा सयू जलने िदिवितः ॥ १२॥
एवं िऽवदृहारो भतूिेयमनोमयःै ।
ाभासलैितोऽनने सदाभासने सक ् ॥ १३॥
भतूसूिेयमनोबुािदिह िनिया ।
लीनेसित यऽ िविनिो िनरहियः ॥ १४॥
ममानदाऽऽानमनो नवषृा ।
नऽेहरणे िा निव इवातरुः ॥ १५॥
एवं ूवमृँ यासावाानं ूितपते ।
साहार ि योऽवानमनमुहः ॥ १६॥
दवेितवाच
पुषं ूकृितॄ न न् िवमुित किहिचत ।्
अोापाौया िनादनयोः ूभो ॥ १७॥
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यथा ग भमूे न भावो ितरकेतः ।
अपां रस च यथा तथा बुःे पर च ॥ १८॥
अकत ुः कम बोऽयं पुष यदाौयः ।
गणुषे ु सु ूकृतःे कैवं तेतः कथम ॥् १९॥
िचावमशन िनवृं भयमुणम ।्
अिनवृिनिमानुः ूवितते ॥ २०॥
ौीभगवानवुाच
अिनिमिनिमने धमणामलाना ।
तीोया मिय भा च ौतुसतृया िचरम ॥् २१॥
ानने तने वरैायणे बलीयसा ।
तपोयेुन योगने तीोणेासमािधना ॥ २२॥
ूकृितः पुषहे दमाना हिन शम ।्
ितरोभिवऽी शनकैरयेिनिरवारिणः ॥ २३॥
भुभोगा पिरा दोषा च िनशः ।
नेराशभुं ध े े मिहि ित च ॥ २४॥
यथा ूितबु ूापो बनथ भतृ ।्
स एव ूितबु न व ै मोहाय कते ॥ २५॥
एवं िविदतत ूकृितम िय मानसम ।्
युतो नापकुत आाराम किहिचत ॥् २६॥
यदवैमारतः कालेन बजना ।
सवऽ जातवरैाय आॄभवुनािुनः ॥ २७॥
मः ूितबुाथ मसादने भयूसा ।
िनःौयेसं संान ं कैवां मदाौयम ॥् २८॥
ूाोतीहासा धीरः शािसशंयः ।
या न िनवतत योगी िलाििनग म े ॥ २९॥
यदा न योगोपिचतास ु चतेो
मायास ु िस िवषतऽे ।
अनहतेुथ मे गितः ा-

118 sanskritdocuments.org



ौीमागवतम -् ततृीयः

दािकी यऽ न मृहुासः ॥ ३०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेयोपाान े सिवशंोऽायः ॥ २७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अािवशंोऽायः २८ ॥
ौीभगवानवुाच
योग लणं वे सबीज नपृाजे ।
मनो यनेवै िविधना ूसं याित सथम ॥् १॥
धमा चरणं शा िवधमा  िनवत नम ।्
दवैाने सोष आिवरणाच नम ॥् २॥
माधमिनविृ मोधमरितथा ।
िमतमेादनं शििवमेसवेनम ॥् ३॥
अिहंसा समयें यावदथ पिरमहः ।
ॄचय तपः शौचं ाायः पुषाच नम ॥् ४॥
मौन ं सदासनजयः यै ूाणजयः शनःै ।
ूाहारिेयाणां िवषयानसा िद ॥ ५॥
िधानामकेदशे े मनसा ूाणधारणम ।्
वकुैठलीलािभानं समाधान ं तथाऽऽनः ॥ ६॥
एतरैै पिथिभम नो मसथम ।्
बुा युीत शनकैिज तूाणो तितः ॥ ७॥
शचुौ दशे े ूिता िविजतासन आसनम ।्
तिन ्ि समासीन ऋजकुायः समसते ॥् ८॥
ूाण शोधयेाग परूकुकरचेकैः ।
ूितकूलेन वा िचं यथा िरमचलम ॥् ९॥
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मनोऽिचराािरजं िजतास योिगनः ।
वािां यथा लोहं ातं जित व ै मलम ॥् १०॥
ूाणायामदै हेोषान ध्ारणािभ िकिषान ।्
ूाहारणे ससंगा न ्ाननेानीरान ग्णुान ॥् ११॥
यदा मनः ं िवरजं योगने ससुमािहतम ।्
काां भगवतो ायेनासामावलोकनः ॥ १२॥
ूसवदनाोजं पगभा णेणम ।्
नीलोलदलँयामं शचबगदाधरम ॥् १३॥
लसजिकपीतकौशयेवाससम ।्
ौीववसं ॅाजौभुामुकरम ॥् १४॥
मिरफेकलया परीतं वनमालया ।
पराहारवलयिकरीटादनपूरुम ॥् १५॥
काीगणुोसोिणं दयाोजिवरम ।्
दशनीयतमं शां मनोनयनवध नम ॥् १६॥
अपीदशन ं शवलोकनमृतम ।्
सं वयिस कैशोरे भृानमुहकातरम ॥् १७॥
कीत तीथ यशसं पुयोकयशरम ।्
ायेवें सममां याव वते मनः ॥ १८॥
ितं ोजमासीन ं शयान ं वा गहुाशयम ।्
ूेणीयिेहतं ायेभावने चतेसा ॥ १९॥
तिन ल्पदं िचं सवा वयवसिंतम ।्
िवलकैऽ सयंुादे भगवतो मिुनः ॥ २०॥
सियेगवतरणारिवं
वळाशजसरोहलानाम ।्
उुरिवलसखचबवाल-

ोािभराहतमहृदयाकारम ॥् २१॥
यौचिनःसतृसिरवरोदकेन
तीथन मू िधकृतने िशवः िशवोऽभतू ।्
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ातमु नःशमलशलैिनसृवळं
ायिेरं भगवतरणारिवम ॥् २२॥
जानुयं जलजलोचनया जना
लािखल सरुवितया िवधातःु ।
ऊविन धाय करपवरोिचषा यत ्
सलंािलतं िद िवभोरभव कुया त ॥् २३॥
ऊ सपुण भजुयोरिधशोभमाना-
वोजोिनधी अतिसकाकुसमुावभासौ ।
ालि पीतवरवासिस वत मान-
काीकलापपिररििनतिबम ॥् २४॥
नािभ॑दं भवुनकोशगहुोदरं
यऽायोिनिधषणािखललोकपम ।्
ढंू हिरमिणवषृनयोरमु
ायेयं िवशदहारमयखूगौरम ॥् २५॥
वोऽिधवासमषृभ महािवभतूःे
प ुसंां मनोनयनिनवृ ितमादधानम ।्
कठं च कौभुमणरेिधभषूणाथ
कुया निखललोकनमृत ॥ २६॥
बां मरिगरःे पिरवत नने
िनिण बावलयानिधलोकपालान ।्
सियेशशतारमसतजेः
शं च तरसरोहराजहंसम ॥् २७॥
कौमोदक भगवतो दियतां रते
िदधामराितभटशोिणतकदमने ।
मालां मधोुतवथिगरोपघुां
चै तममलं मिणम कठे ॥ २८॥
भृानकुितिधयहे गहृीतमतूः
सियेगवतो वदनारिवम ।्
यिुरकरकुडलवितने
िवोिततामलकपोलमदुारनासम ॥् २९॥
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यीिनकेतमिलिभः पिरसेमान ं
भूा या कुिटलकुलवृजुम ।्
मीनयाौयमिधिपदनऽें
ायेनोमयमतित उसु ॥ ३०॥
तावलोकमिधकं कृपयाितघोर-
तापऽयोपशमनाय िनसृमोः ।
िितानगुिुणतं िवपलुूसादं
ायिेरं िवपलुभावनया गहुायाम ॥् ३१॥
हासं हररेवनतािखललोकतीो-

शोकाौसुागरिवशोषणमदुारम ।्
सोहनाय रिचतं िनजमायया
ॅमूडलं मिुनकृत े मकरज ॥ ३२॥
ानायनं ूहिसतं बलाधरो-
भासाणाियततनिुजकुपि ।
ायेदहेकुहरऽेविसत िवोः
भाऽऽियािप तमना न पथृिदते ॥् ३३॥
एवं हरौ भगवित ूितलभावो
भा िवृदय उलुकः ूमोदात ।्
औबाकलया मुर मान-
ािप िचबिडशं शनकैिव येु ॥ ३४॥
मुाौयं यिह िनिव षयं िवरं
िनवा णमृित मनः सहसा यथािच ः ।
आानमऽ पुषोऽवधानमके-

मीते ूितिनवृगणुूवाहः ॥ ३५॥
सोऽतेया चरमया मनसो िनवृा
तििहविसतः सखुःखबा े ।
हतेुमसित कत िर ःखयोय त ्
ान ि्वध उपलपराकाः ॥ ३६॥
दहंे च तं न चरमः ितमिुतं वा

122 sanskritdocuments.org



ौीमागवतम -् ततृीयः

िसो िवपँयित यतोऽगमपम ।्
दवैापतेमथ दवैवशादपतें
वासो यथा पिरकृतं मिदरामदाः ॥ ३७॥
दहेोऽिप दवैवशगः ख कम यावत ्
ारकं ूितसमीत एव सासःु ।
तं स ूपमिधढसमािधयोगः
ां पनुन  भजते ूितबुवःु ॥ ३८॥
यथा पऽुा िवा पथृः ूतीयत े ।
अानेािभमताहेादःे पुषथा ॥ ३९॥
यथोकुािुिलाूमाािप सवात ।्
अानेािभमताथािः पथृगुकुात ॥् ४०॥
भतूिेयाःकरणाधानाीवसिंतात ।्
आा तथा पथृग ि्ा भगवान ्ॄ सिंतः ॥ ४१॥
सवभतूषे ु चाानं सव भतूािन चािन ।
ईतेानभावने भतूिेव तदाताम ॥् ४२॥
योिनष ु यथा ोितरकंे नाना ूतीयत े ।
योनीनां गणुवषैाथाऽऽा ूकृतौ ितः ॥ ४३॥
तािदमां ां ूकृितं दवै सदसदािकाम ।्
िव भाां पराभा पणेावितत े ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेय े साधनानुान ं नामाािवशंोऽायः ॥ २८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिऽशंोऽायः - २९ ॥
दवेितवाच
लणं महदादीनां ूकृतःे पुष च ।
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पं लतऽेमीषां यने तारमािथ कम ॥् १॥
यथा साषे ु किथतं यलंू तचते ।
भियोग मे माग ॄिूह िवरशः ूभो ॥ २॥
िवरागो यने पुषो भगवन स्व तो भवते ।्
आच जीवलोक िविवधा मम ससंतृीः ॥ ३॥
कालेरप परषेां च पर ते ।
पं बत कुव ि यतेोः कुशलं जनाः ॥ ४॥
लोक िमािभमतरेचषु-
िरं ूसु तमनाौये ।
ौा कमनिुवया िधया
मािवरासीः िकल योगभारः ॥ ५॥
मऽैये उवाच
इित मातवु चः ं ूितन महामिुनः ।
आबभाष े कुौे ूीतां कणािदतः ॥ ६॥
ौीभगवानवुाच
भियोगो बिवधो मागभा िमिन भाते ।
भावगणुमागण प ुसंां भावो िविभते ॥ ७॥
अिभसाय यो िहंसां दं माय मवे वा ।
सरंी िभावं मिय कुया  तामसः ॥ ८॥
िवषयानिभसाय यश ऐय मवे वा ।
अचा दावच येो मां पथृावः स राजसः ॥ ९॥
कमिनहा रमिुँय परिन व्ा तदप णम ।्
यजेिमित वा पथृावः स सािकः ॥ १०॥
मणुौिुतमाऽणे मिय सवगहुाशये ।
मनोगितरिविा यथा गासोऽधुौ ॥ ११॥
लणं भियोग िनग ुण दुातम ।्
अहतैुविहता या भिः पुषोमे ॥ १२॥
सालोसािसामीसाकैमतु ।
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दीयमान ं न गृि िवना मवेनं जनाः ॥ १३॥
स एव भियोगा आिक उदातः ।
यनेाितो िऽगणुं मावायोपपते ॥ १४॥
िनषिेवतनेािनिमने धमण महीयसा ।
िबयायोगने शने नाितिहंॐणे िनशः ॥ १५॥
मिदशनशपजूाुिभवनःै ।
भतूषे ु मावनया सनेासमने च ॥ १६॥
महतां बमानने दीनानामनकुया ।
मैा चवैातुषे ु यमने िनयमने च ॥ १७॥
आािकानौुवणाामसीत ना मे ।
आजवनेाय सेन िनरहियया तथा ॥ १८॥
ममणो गणुरैतेःै पिरसशंु आशयः ।
पुषासािेत ौतुमाऽगणुं िह माम ॥् १९॥
यथा वातरथो याणमावेृ ग आशयात ।्
एवं योगरतं चते आानमिवकािर यत ॥् २०॥
अहं सवष ु भतूषे ु भतूाावितः सदा ।
तमवाय मां म ः कुतऽेचा िवडनम ॥् २१॥
यो मां सवष ु भतूषे ु समाानमीरम ।्
िहाचा भजते मौावे जहुोित सः ॥ २२॥
िषतः परकाय े मां मािननो िभदिश नः ।
भतूषे ु बवरै न मनःशािमृित ॥ २३॥
अहमुावचिैःै िबययोयानघे ।
नवै तुऽेिच तोऽचा यां भतूमामावमािननः ॥ २४॥
अचा दावच येावदीरं मां कमकृत ।्
याव वदे िद सवभतूेवितम ॥् २५॥
आन परािप यः करोरोदरम ।्
त िभशो मृिुव दध े भयमुणम ॥् २६॥
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अथ मां सव भतूषे ु भतूाानं कृतालयम ।्
अहयेानमानाां मैािभने चषुा ॥ २७॥
जीवाः ौेा जीवानां ततः ूाणभतृः शभु े ।
ततः सिचाः ूवरातिेयवृयः ॥ २८॥
तऽािप शविेदः ूवरा रसविेदनः ।
तेो गिवदः ौेातः शिवदो वराः ॥ २९॥
पभदेिवदऽ ततोभयतो दतः ।
तषेां बपदाः ौेातुादतो िपात ॥् ३०॥
ततो वणा  चारषेां ॄाण उमः ।
ॄाणेिप वदेो थ ोऽिधकतः ॥ ३१॥
अथ ाशंयेा ततः ौयेान ्कमकृत ।्
मुसतो भयूानदोधा धम मानः ॥ ३२॥
तािप ताशषेिबयाथा ा िनररः ।
मिप तानः प ुसंो मिय सकमणः ।
न पँयािम परं भतूमकत ुः समदशनात ॥् ३३॥
मनसतैािन भतूािन ूणमेमानयन ।्
ईरो जीवकलया ूिवो भगवािनित ॥ ३४॥
भियोग योग मया मानदुीिरतः ।
ययोरकेतरणेवै पुषः पुषं ोजते ॥् ३५॥
एतगवतो पं ॄणः परमानः ।
परं ूधान ं पुषं दवैं कम िवचिेतम ॥् ३६॥
पभदेादं िदं काल इिभधीयते ।
भतूानां महदादीनां यतो िभशां भयम ॥् ३७॥
योऽःूिवँय भतूािन भतूरैिखलाौयः ।
स िवाोऽिधयोऽसौ कालः कलयतां ूभःु ॥ ३८॥
न चा किियतो न ेो न च बावः ।
आिवशूमोऽसौ ूमं जनमकृत ॥् ३९॥
ययााित वातोऽयं सयू पित ययात ।्
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ययाष त े दवेो भगणो भाित ययात ॥् ४०॥
यनतयो भीता लताौषिधिभः सह ।
े े कालेऽिभगृि पुािण च फलािन च ॥ ४१॥
ॐवि सिरतो भीता नोप दुिधय तः ।
अििरे सिगिरिभभू न  मित ययात ॥् ४२॥
नभो ददाित सतां पदं यियमाददः ।
लोकं दहंे तनतु े महािभरावतृम ॥् ४३॥
गणुािभमािननो दवेाः सगा िद ययात ।्
वत ऽेनयुगु ं यषेां वश एतराचरम ॥् ४४॥
सोऽनोऽकरः कालोऽनािदरािदकृदयः ।
जनं जनने जनयन म्ारयन म्ृनुाकम ॥् ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेयोपाान े एकोनिऽशंोऽायः ॥ २९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽशंोऽायः - ३० ॥
किपल उवाच
ततै जनो ननू ं नायं वदेोिवबमम ।्
कामानोऽिप बिलनो वायोिरव घनाविलः ॥ १॥
यं यमथ मपुाद े ःखने सखुहतेवे ।
तं तं धनुोित भगवान प्मुान श्ोचित यृते ॥ २॥
यदीवु दहे सानबु मितः ।
ीवुािण मते मोहाहृऽेवसिून च ॥ ३॥
जवु भव एतिन य्ां यां योिनमनोुजते ।्
तां तां स लभते िनवृ ितं न िवरते ॥ ४॥
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नरकोऽिप दहंे व ै न पमुांुिमित ।
नारां िनवृ तौ सां दवेमायािवमोिहतः ॥ ५॥
आजायासतुागारपशिुिवणबषु ु ।
िनढमलूदय आानं ब मते ॥ ६॥
समानसवा  एषामुहनािधना ।
करोिवरतं मढूो िरतािन राशयः ॥ ७॥
आिािेयः ीणामसतीनां च मायया ।
रहो रिचतयाऽऽलापःै िशशनूां कलभािषणाम ॥् ८॥
गहृषे ु कूटधमष ु ःखतेतितः ।
कुव न ्ःखूतीकारं सखुवते गहृी ॥ ९॥
अथरापािदतगै ुा  िहंसयतेत तान ।्
पुाित यषेां पोषणे शषेभुयाधः यम ॥् १०॥
वाता यां मानायामारायां पनुः पनुः ।
लोभािभभतूो िनःसः पराथ कुत े हृाम ॥् ११॥
कुटुभरणाको मभायो वथृोमः ।
िौया िवहीनः कृपणो ायन ्िसित मढूधीः ॥ १२॥
एवं भरणाकं तलऽादयथा ।
नाििये यथापवू कीनाशा इव गोजरम ॥् १३॥
तऽाजातिनवदो िॅयमाणः यतृःै ।
जरयोपावैो मरणािभमखुो गहृे ॥ १४॥
आऽेवमोपं गहृपाल इवाहरन ।्
आमयाूदीािराहारोऽचिेतः ॥ १५॥
वायनुोमतोारः कफसंनािडकः ।
कासासकृतायासः कठे घरुघरुायत े ॥ १६॥
शयानः पिरशोचिः पिरवीतः बिुभः ।
वामानोऽिप न ॄतू े कालपाशवशं गतः ॥ १७॥
एवं कुटुभरणे ापतृाािजतिेयः ।
िॆयते दतां ानामुवदेनयाधीः ॥ १८॥
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यमतौ तदा ूाौ भीमौ सरभसेणौ ।
स ा ऽदयः शकृऽूं िवमुित ॥ १९॥
यातनादहे आवृ पाशबै ा गले बलात ।्
नयतो दीघ मानं दं राजभटा यथा ॥ २०॥
तयोिन िभ दयजनजैा तवपेथःु ।
पिथ िभभ माण आतऽघं मनुरन ॥् २१॥
ुटृ ्परीतोऽकदवानलािनलःै
समानः पिथ तवाके ।
कृेण पृे कशया च तािडतः
चलशोऽिप िनराौमोदके ॥ २२॥
तऽ तऽ पतन ौ्ाो मिूतः पनुितः ।
पथा पापीयसा नीतरसा यमसादनम ॥् २३॥
योजनानां सहॐािण नवितं नव चानः ।
िऽिभम ुता ां वा नीतः ूाोित यातनाः ॥ २४॥
आदीपनं गाऽाणां वेियोकुािदिभः ।
आमासंादन ं ािप कृं परतोऽिप वा ॥ २५॥
जीवतााुारः गीृयै मसादन े ।
सप विृकदशंादै शिावशैसम ॥् २६॥
कृनं चावयवशो गजािदो िभदापनम ।्
पातनं िगिरश ृेो रोधनं चागुत योः ॥ २७॥
याािमॐातािमॐा रौरवाा यातनाः ।
भेु नरो वा नारी वा िमथः सेन िनिम ताः ॥ २८॥
अऽवै नरकः ग  इित मातः ूचते ।
या यातना व ै नारा इहापुलिताः ॥ २९॥
एवं कुटुं िबॅाण उदरर एव वा ।
िवसृहेोभयं ूे भेु तलमीशम ॥् ३०॥
एकः ूपते ां िहदें कलेवरम ।्

bhagpur-03.pdf 129



ौीमागवतम -् ततृीयः

कुशलेतरपाथयेो भतूिोहणे यृतम ॥् ३१॥
दवैनेासािदतं त शमलं िनरय े पमुान ।्
भेु कुटुपोष तिव इवातरुः ॥ ३२॥
केवलेन धमण कुटुभरणोकुः ।
याित जीवोऽतािमॐं चरमं तमसः पदम ॥् ३३॥
अधारलोक यावतीया तनादयः ।
बमशः समनबु पनुरऽाोजेिचः ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेयोपाान े कम िवपाको नम
िऽशंोऽायः ॥ ३०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिऽशंोऽायः - ३१ ॥
ौीभगवानवुाच
कमणा दवैनऽेणे जदुहोपपये ।
ियाः ूिव उदरं प ुसंो रतेः कणाौयः ॥ १॥
कललं केराऽणे पराऽणे बुदुम ।्
दशाहने त ु ककःू प ेँ यडं वा ततः परम ॥् २॥
मासने त ु िशरो ाां बाािवमहः ।
नखलोमािचमा िण िलििोवििभः ॥ ३॥
चतिुभ धा तवः स पिभः ुडुृवः ।
षिज रायणुा वीतः कुौ ॅाित दिणे ॥ ४॥
मातजु धापानारैधेातरुसते ।
शते े िवमऽूयोग त स जजु सुवे ॥ ५॥
कृिमिभः तसवा ः सौकुमाया ितणम ।्
मूा माोुेशऽःै िुधतमै ुः ॥ ६॥
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कटुतीोलवणाािदिभणःै ।
मातभृैुपृः सवा ोितवदेनः ॥ ७॥
उने सवंतृिै बिहरावतृः ।
आे कृा िशरः कुौ भुपृिशरोधरः ॥ ८॥
अकः ाचेायां शकु इव परे ।
तऽ लिृतदवामजशतोवम ।्
रन द्ीघ मनुासं शम  िकं नाम िवते ॥ ९॥
आर समाासाबोधोऽिप विेपतः ।
नकैऽाे सिूतवातिैव ाभिूरव सोदरः ॥ १०॥
नाथमान ऋिषभतः सविीः कृतािलः ।
वुीत तं िववया वाचा यनेोदरऽेिप तः ॥ ११॥
जुवाच
तोपसमिवत ुं जगिदया-

नानातनोभ ुिव चलरणारिवम ।्
सोऽहं ोजािम शरणं कुतोभयं म े
यनेेशी गितरदँय सतोऽनुपा ॥ १२॥
यऽ ब इव कमिभरावतृाा
भतूिेयाशयमयीमवल मायाम ।्
आे िवशुमिवकारमखडबोध-

मातमानदयऽेविसतं नमािम ॥ १३॥
यः पभतूरिचते रिहतः शरीरे
छो यथिेयगणुाथ िचदाकोऽहम ।्
तनेािवकुठमिहमानमिृषं तमने ं
वे परं ूकृितपूषयोः पमुासंम ॥् १४॥
याययोगणुकम िनबनऽेिन ्
सासंािरके पिथ चरंदिभौमणे ।
निृतः पनुरयं ूवणृीत लोकं
युा कया महदनमुहमरणे ॥ १५॥
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ानं यदतेददधातमः स दवेः
ऽकैािलकं िरचरेनवुित ताशंः ।
तं जीवकमपदवीमनवुत माना-
ापऽयोपशमनाय वयं भजमे ॥ १६॥
देदहेिववरे जठरािनासगृ ्-
िवमऽूकूपपिततो भशृतदहेः ।
इितो िवविसत ुं गणयन ्मासान ्
िनवा ते कृपणधीभ गवन क्दा न ु ॥ १७॥
यनेेश गितमसौ दशमा ईश
सािहतः पुदयने भवाशने ।
नेवै तुत ु कृतने स दीननाथः
को नाम तित िवनािलम कुया त ॥् १८॥
पँययं िधषणया नन ु सविीः
शारीरके दमशरीय परः दहेे ।
यृयाऽऽसं तमहं पुषं परुाणं
पँय े बिहिद च चैिमव ूतीतम ॥् १९॥
सोऽहं वसिप िवभो बःखवासं
गभा  िनिज गिमष े बिहरकूप े ।
यऽोपयातमपुसप ित दवेमाया
िमामितय दन ु ससंिृतचबमतेत ॥् २०॥
तादहं िवगतिवव उिर
आानमाश ु तमसः सुदानवै ।
भयूो यथा सनमतेदनकेरं
मा मे भिवपसािदतिवपुादः ॥ २१॥
किपल उवाच
एवं कृतमितग भ दशमाः वुन ऋ्िषः ।
सः िपवाचीन ं ूसू ै सिूतमातः ॥ २२॥
तनेावसृः सहसा कृावािर आतरुः ।
िविनामित कृेण िनासो हतिृतः ॥ २३॥
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पिततो भुसृऽू े िवाभिूरव चेत े ।
रोयित गते ान े िवपरीतां गितं गतः ॥ २४॥
परं न िवषा पुमाणो जनने सः ।
अनिभूतेमापः ूाातमुनीरः ॥ २५॥
शाियतोऽशिुचपय े जःु देजिषत े ।
नशेः कडूयनऽेानामासनोानचेन े ॥ २६॥
तदुामचं दशंा मशका मुणादयः ।
दं िवगतान ं कृमयः कृिमकं यथा ॥ २७॥
इवें शशैवं भुा ःखं पौगडमवे च ।
अलाभीितोऽानािदमःु शचुािप तः ॥ २८॥
सह दहेने मानने वध मानने मनुा ।
करोित िवमहं कामी कािमाय चानः ॥ २९॥
भतूःै पिभरार े दहेे देबधुोऽसकृत ।्
अहं ममेसाहः करोित कुमितम ितम ॥् ३०॥
तदथ कुत े कम  यो याित ससंिृतम ।्
योऽनयुाित ददेशमिवाकम बनः ॥ ३१॥
यसिः पिथ पनुः िशोदरकृतोमःै ।
आितो रमते जुमो िवशित पवू वत ॥् ३२॥
सं शौचं दया मौन ं बिुः ौी॑य शः मा ।
शमो दमो भगिेत यााित सयम ॥् ३३॥
तेशाषे ु मढूषे ु खिडतासाधषु ु ।
सं न कुया ोषे ु योिषीडामगृषे ु च ॥ ३४॥
न तथा भवेोहो बाूसतः ।
योिषाथा प ुसंो यथा तिसतः ॥ ३५॥
ूजापितः ां िहतरं ा तिूपधिष तः ।
रोिहूतां सोऽधावपी हतऽपः ॥ ३६॥
तृसृसृषे ु को खिडतधीः पमुान ।्
ऋिषं नारायणमतृ े योिषहे मायया ॥ ३७॥
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बलं मे पँय मायायाः ीमा जियनो िदशाम ।्
या करोित पदाबाान ्ॅ िूवजृणे केवलम ॥् ३८॥
सं न कुया मदास ु जात ु
योग पारं परमाःु ।
मवेया ूितलालाभो
वदि या िनरयारम ॥ ३९॥
योपयाित शनमैा या योिषवेिविनिम ता ।
तामीतेानो मृ ुं तणृःै कूपिमवावतृम ॥् ४०॥
यां मते पितं मोहाायामषृभायतीम ।्
ीं ीसतः ूाो िवापगहृूदम ॥् ४१॥
तामानो िवजानीयापगहृाकम ।्
दवैोपसािदतं मृ ुं मगृयोगा यन ं यथा ॥ ४२॥
दहेने जीवभतूने लोकाोकमनोुजन ।्
भुान एव कमा िण करोिवरतं पमुान ॥् ४३॥
जीवो ानगुो दहेो भतूिेयमनोमयः ।
तिरोधोऽ मरणमािवभा व ु सवः ॥ ४४॥
िोपलिान िेायोयता यदा ।
तमहानाििदशनम ॥् ४५॥
यथाोिावयवदशनायोयता यदा ।
तदवै चषुो ििुृायोयतानयोः ॥ ४६॥
ता काय ः सासो न काप यं न समः ।
बुा जीवगितं धीरो मुसरिेदह ॥ ४७॥
सदशनया बुा योगवरैाययुया ।
मायािवरिचते लोके चरे कलेवरम ॥् ४८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ततृीये कािपलेयोपाान े जीवगितना म
एकिऽशंोऽायः ॥ ३१॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ािऽशंोऽायः - ३२ ॥
किपल उवाच
अथ यो गहृमधेीयान ध्मा नवेावसन ग्हृे ।
काममथ च धमा न ्ान द्ोिध भयूः िपपित  तान ॥् १॥
स चािप भगवमा ाममढूः पराखुः ।
यजते बतिुभदवान ि्पतॄं ौयाितः ॥ २॥
तयाऽऽबामितः िपतदृवेोतः पमुान ।्
गा चामसं लोकं सोमपाः पनुरेित ॥ ३॥
यदा चाहीशायां शतेऽेनासनो हिरः ।
तदा लोका लयं याि त एते गहृमिेधनाम ॥् ४॥
ये धमा न न् ि धीराः कामाथ हतेवे ।
िनःसा कमा णः ूशााः शुचतेसः ॥ ५॥
िनविृधमिनरता िनम मा िनरहताः ।
धमा ने सने पिरशुने चतेसा ॥ ६॥
सयू ारणे त े याि पुषं िवतोमखुम ।्
परावरशें ूकृितमोभावनम ॥् ७॥
िपराधा वसान े यः ूलयो ॄणु त े ।
तावदासते लोकं पर परिचकाः ॥ ८॥
ाोऽनलाऽिनलिवयन इियाथ -
भतूािदिभः पिरवतृं ूितसिहीष ुः ।
अाकृतं िवशित यिह गणुऽयाा
कालं परामनभुयू परः यःू ॥ ९॥
एवं परे भगवमन ुू िवा
य े योिगनो िजतमनसो िवरागाः ।
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तनेवै साकममतृं पुषं परुाणं
ॄ ूधानमपुयागतािभमानाः ॥ १०॥
अथ तं सव भतूानां षे ु कृतालयम ।्
ौतुानभुावं शरणं ोज भावने भािमिन ॥ ११॥
आः िरचराणां यो वदेगभ ः सहिष िभः ।
योगेरःै कुमाराःै िसयैगूवत कैः ॥ १२॥
भदेािभमानने िनःसेनािप कम णा ।
कतृ ागणुं ॄ पुषं पुषष भम ॥् १३॥
स ससंृ पनुः काले कालेनेरमिूत ना ।
जात े गणुितकरे यथापवू ूजायत े ॥ १४॥
ऐय पारमें च तऽेिप धम िविनिम तम ।्
िनषे पनुरायाि गणुितकरे सित ॥ १५॥
ये िहासमनसः कमस ु ौयािताः ।
कुव ूितिषािन िनािप च कृशः ॥ १६॥
रजसा कुठमनसः कामाानोऽिजतिेयाः ।
िपतनॄ य्जनिुदनं गहृेिभरताशयाः ॥ १७॥
ऽवैिग काे पुषा िवमखुा हिरमधेसः ।
कथायां कथनीयोिवबम मधिुषः ॥ १८॥
ननू ं दवैने िवहता य े चातुकथासधुाम ।्
िहा श ृवसाथाः परुीषिमव िव जः ॥ १९॥
दिणने पथाय ः िपतलृोकं ोजि ते ।
ूजामन ु ूजाये ँमशानािबयाकृतः ॥ २०॥
तते ीणसकृुताः पनुलकिममं सित ।
पति िववशा दवेःै सो िवॅिंशतोदयाः ॥ २१॥
तां सव भावने भज परमिेनम ।्
तणुाौयया भा भजनीयपदाबजुम ॥् २२॥
वासदुवे े भगवित भियोगः ूयोिजतः ।
जनयाश ु वरैायं ान ं यदशनम ॥् २३॥
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यदा िचमथष ु समिेियविृिभः ।
न िवगृाित वषैं िूयमिूयिमतु ॥ २४॥
स तदवैानाऽऽानं िनःसं समदशनम ।्
हयेोपादयेरिहतमाढं पदमीते ॥ २५॥
ानमाऽं परं ॄ परमाेरः पमुान ।्
ँयािदिभः पथृावभै गवानके ईयते ॥ २६॥
एतावानवे योगने सममणेहे योिगनः ।
युतऽेिभमतो थ यदसु कृशः ॥ २७॥
ानमकंे पराचीनिैरिय ैॄ  िनग ुणम ।्
अवभाथ पणे ॅाा शािदधिम णा ॥ २८॥
यथा महानहं पिवृिवधः राट ्।
एकादशिवध वपरुडं जगतः ॥ २९॥
एतै ौया भा योगाासने िनशः ।
समािहताा िनःसो िवरा पिरपँयित ॥ ३०॥
इतेिथतं गिुव  ान ं तदशनम ।्
यनेावबुत े तं ूकृतःे पुष च ॥ ३१॥
ानयोग मिो नगै ुयो भिलणः ।
योरके एवाथ भगवलणः ॥ ३२॥
यथिेयःै पथृाररैथ बगणुाौयः ।
एको नानयेत े तगवान श्ाविभः ॥ ३३॥
िबयया बतिुभदा नैपःाायमशनःै ।
आिेयजयनेािप सासने च कमणाम ॥् ३४॥
योगने िविवधाेन भियोगने चवै िह ।
धमणोभयिचने यः ूविृिनविृमान ॥् ३५॥
आतावबोधने वरैायणे ढने च ।
ईयते भगवानिेभः सगणुो िनग ुणः क ् ॥ ३६॥
ूावोचं भियोग पं त े चतिुव धम ।्
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काल चागतयेऽधा वित जषु ु ॥ ३७॥
जीव ससंतृीब ीरिवाकमिनिम ताः ।
या ूिवशाा न वदे गितमानः ॥ ३८॥
नतैलायोपिदशेािवनीताय किहिचत ।्
न ाय न िभाय नवै धम जाय च ॥ ३९॥
न लोपायोपिदशे गहृाढचतेस े ।
नाभाय च मे जात ु न मिषामिप ॥ ४०॥
ौधानाय भाय िवनीतायानसयूवे ।
भतूषे ु कृतमऽैाय शौुषूािभरताय च ॥ ४१॥
बिहजा तिवरागाय शािचाय दीयताम ।्
िनम राय शचुय े याहं ूयेसां िूयः ॥ ४२॥
य इदं श ृणयुाद ौया पुषः सकृत ।्
यो वािभधे मिः स िेत पदव च मे ॥ ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंासंिंहतायां
ततृीये कािपलेय े ािऽशंोऽायः ॥ ३२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयिशंोऽायः - ३३ ॥
मऽैये उवाच
एवं िनश किपल वचो जिनऽी
सा कदम दियता िकल दवेितः ।
िवॐमोहपटला तमिभूण
तुाव तिवषयाितिसिभिूमम ॥् १॥
दवेितवाच
अथाजोऽःसिलले शयान ं
भतूिेयाथा मयं वपु े ।
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गणुूवाहं सदशषेबीजं
दौ यं यठराजातः ॥ २॥
स एव िव भवान ि्वधे
गणुूवाहणे िवभवीय ः ।
सगा नीहोऽिवतथािभसि-

राेरोऽतसहॐशिः ॥ ३॥
स ं भतृो म े जठरणे नाथ
कथं न ु योदर एतदासीत ।्
िवं यगुाे वटपऽ एकः
शते े  मायािशशरुिपानः ॥ ४॥
ं दहेतः ूशमाय पानां
िनदशेभाजां च िवभो िवभतूय े ।
यथावताराव सकूरादय-

थायमापथोपलये ॥ ५॥
यामधयेौवणानकुीत ना-
णारणादिप िचत ।्
ादोऽिप सः सवनाय कते
कुतः पनुे भगवन न् ु दश नात ॥् ६॥
अहो बत पचोऽतो गरीयान ्
यिाम े वत त े नाम तुम ।्
तपेुपे जुवःु सरुाया 
ॄानचूनुा म गणृि ये त े ॥ ७॥
तं ामहं ॄ परं पमुासं ं
ूोतािन सिंवभाम ।्
तजेसा गणुूवाहं
वे िवुं किपलं वदेगभ म ॥् ८॥
मऽैये उवाच
ईिडतो भगवानवें किपलाः परः पमुान ।्
वाचा िववयेाह मातरं मातवृलः ॥ ९॥
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किपल उवाच
मागणानने माते ससुेनेोिदतने मे ।
आितने परां काामिचरादवरोिस ॥ १०॥
ौतैतं मं जुं यवािदिभः ।
यने मामभवं याया मृमुृतिदः ॥ ११॥
मऽैये उवाच
इित ूदँय  भगवान स्त तामानो गितम ।्
माऽा ॄवािदा किपलोऽनमुतो ययौ ॥ १२॥
सा चािप तनयोेन योगादशेने योगयकु ् ।
तिाौम आपीडे सराः समािहता ॥ १३॥
अभीावगाहकिपशान ज्िटलान कु्िटलालकान ।्
आानं चोमतपसा िबॅती चीिरणं कृशम ॥् १४॥
ूजापतःे कदम तपोयोगिवजिृतम ।्
गाहमनौपं ूा वमैािनकैरिप ॥ १५॥
पयःफेनिनभाः शा दाा पिरदाः ।
आसनािन च हमैािन सुशा रणािन च ॥ १६॥
िटककुषे ु महामारकतषे ु च ।
रूदीपा आभाि ललनारसयंतुाः ॥ १७॥
गहृोान ं कुसिुमत ै रं बमरिुमःै ।
कूजिहिमथनु ं गायन म्मधोुतम ॥् १८॥
यऽ ूिवमाानं िवबधुानचुरा जगःु ।
वाामुलगिां कद मनेोपलािलतम ॥् १९॥
िहा तदीिततममाखडलयोिषताम ।्
िकिकार वदनं पऽुिवषेणातरुा ॥ २०॥
वनं ूोिजते पावपिवरहातरुा ।
ातताभू े वे गौिरव वला ॥ २१॥
तमवे ायती दवेमपं किपलं हिरम ।्
बभवूािचरतो व िनःहृा ताशे गहृे ॥ २२॥
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ायती भगविूपं यदाह ानगोचरम ।्
सतुः ूसवदनं समिचया ॥ २३॥
भिूवाहयोगने वरैायणे बलीयसा ।
युानुानजातने ानने ॄहतेनुा ॥ २४॥
िवशुने तदाऽऽानमाना िवतोमखुम ।्
ानभुूा ितरोभतूमायागणुिवशषेणम ॥् २५॥
ॄयवितमितभ गवासौंये ।
िनवृजीवापिाीणेशािनवृ ितः ॥ २६॥
िनाढसमािधारावृगणुॅमा ।
न सार तदाऽऽानं  े िमवोितः ॥ २७॥
तहेः परतः पोषोऽकृशासवात ।्
बभौ मलरैवः सधमू इव पावकः ॥ २८॥
ां तपोयोगमयं मुकेशं गतारम ।्
दवैगु ं न बबुधु े वासदुवेूिवधीः ॥ २९॥
एवं सा किपलोेन मागणािचरतः परम ।्
आानं ॄिनवा णं भगवमवाप ह ॥ ३०॥
तीरासीुयतमं ऽें ऽलैोिवौतुम ।्
नाा िसपदं यऽ सा सिंसिमपुयेषुी ॥ ३१॥
ताोगिवधतुमा म मभूिरत ।्
ॐोतसां ूवरा सौ िसिदा िससिेवता ॥ ३२॥
किपलोऽिप महायोगी भगवान ि्पतरुाौमात ।्
मातरं समनुा ूागदुीच िदशं ययौ ॥ ३३॥
िसचारणगवम ुिनिभारोगणःै ।
यूमानः समिेुण दाहणिनकेतनः ॥ ३४॥
आे योगं समााय सााचायरिभतुः ।
ऽयाणामिप लोकानामपुशाै समािहतः ॥ ३५॥
एतिगिदतं तात यृोऽहं तवानघ ।
किपल च सवंादो दवेा पावनः ॥ ३६॥
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