
shrImadbhAgavataM - saptamaskandhaH

ौीमागवतं - समः

Document Information

Text title : shrImadbhAgavatam - 07 - saptamaskandhaH

File name : bhagpur-07.itx

Category : purana, shrimadbhagavatam, vyAsa, krishna

Location : doc_purana

Proofread by : PSA Easwaran

Latest update : July 4, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

October 3, 2021

sanskritdocuments.org



shrImadbhAgavataM - saptamaskandhaH

ौीमागवतं - समः

1



shrImadbhAgavataM - saptamaskandhaH

ौीमागवतं - समः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
राजोवाच
समः िूयः सुन भ्तूानां भगवान ्यम ।्
इाथ कथं दैानवधीिषमो यथा ॥ १॥
न ाथ ः सरुगणःै साािःौयेसानः ।
नवैासरुेो िवषेो नोगेागणु िह ॥ २॥
इित नः समुहाभाग नारायणगणुान ्ू ित ।
सशंयः समुहान ज्ातवांँ छेमुहित ॥ ३॥
ौीशकु उवाच
साध ु पृ ं महाराज हरेिरतमतुम ।्
यागवतमाहां भगविवध नम ॥् ४॥
गीयते परमं पुयमिृषिभना रदािदिभः ।
ना कृाय मनुय े कथिये हरःे कथाम ॥् ५॥
िनग ुणोऽिप जोऽो भगवान ्ू कृतःे परः ।
मायागणुमािवँय बाबाधकतां गतः ॥ ६॥
सं रजम इित ूकृतनेा नो गणुाः ।
न तषेां यगुपिाजन ्॑ ास उास एव वा ॥ ७॥
जयकाले त ु स दवेषन र्जसोऽसरुान ।्
तमसो यरािंस तालानगुणुोऽभजत ॥् ८॥
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ोितरािदिरवाभाित साता िविवते ।
िवदाानमां मिथा कवयोऽतः ॥ ९॥
यदा िससृःु परु आनः परो
रजः सजृषे पथृक ् मायया ।
सं िविचऽास ु िररंसरुीरः
शियमाणम ईरयसौ ॥ १०॥
कालं चरं सजृतीश आौयं
ूधानपुां नरदवे सकृत ।्
य एष राजिप काल ईिशता
सं सरुानीकिमवधैयतः ।
तनीकानसरुान स्रुिूयो
रजमान ्ू िमणोुौवाः ॥ ११॥
अऽवैोदातः पवू िमितहासः सरुिष णा ।
ूीा महाबतौ राजन प्ृतऽेजातशऽवे ॥ १२॥
ा महातुं राजा राजसयू े महाबतौ ।
वासदुवे े भगवित सायुं चिेदभभूजुः ॥ १३॥
तऽासीन ं सरुऋिषं राजा पाडुसतुः बतौ ।
पू िवितमना मनुीनां श ृवतािमदम ॥् १४॥
यिुधिर उवाच
अहो अतुं तेलुभकैािनामिप ।
वासदुवे े परे ते ूािै िविषः ॥ १५॥
एतिेदतिुमामः सव एव वयं मनु े ।
भगविया वनेो िजैमिस पािततः ॥ १६॥
दमघोषसतुः पाप आर कलभाषणात ।्
समष गोिवे दव मितः ॥ १७॥
शपतोरसकृिुं य परमयम ।्
िऽो न जातो िजायां नां िविवशतुमः ॥ १८॥
कथं तिन भ्गवित रवमाहधामिन ।
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पँयतां सव लोकानां लयमीयतरुसा ॥ १९॥
एताित मे बिुदपािच िरव वायनुा ।
ॄूतेदतुतमं भगवांऽ कारणम ॥् २०॥
ौीशकु उवाच
राच आकय  नारदो भगवानिृषः ।
तुः ूाह तमाभा श ृवादः कथाः ॥ २१॥
नारद उवाच
िननवसाराराथ कलेवरम ।्
ूधानपरयो राजिववकेेन कितम ॥् २२॥
िहंसा तदिभमानने दडपायोय था ।
वषैिमह भतूानां ममाहिमित पािथ व ॥ २३॥
यिबोऽिभमानोऽयं तधाािणनां वधः ।
तथा न य कैवादिभमानोऽिखलानः ।
पर दमकत ुिह िहंसा केना कते ॥ २४॥
तारैानबुने िनवरणे भयने वा ।
हेाामने वा युाथिेत े पथृक ् ॥ २५॥
यथा वरैानबुने मयतािमयात ।्
न तथा भियोगने इित मे िनिता मितः ॥ २६॥
कीटः पशेृता ः कुायां तमनुरन ।्
सरंभययोगने िवते तपताम ॥् २७॥
एवं कृे भगवित मायामनजु ईरे ।
वरैणे पतूपाानमापरुनिुचया ॥ २८॥
कामाषेायाहेाथा भेरे मनः ।
आवेँ य तदघं िहा बहवितं गताः ॥ २९॥
गोः कामायांसो षेाैादयो नपृाः ।
साृयः हेायूं भा वयं िवभो ॥ ३०॥
कतमोऽिप न वनेः ाानां पुषं ूित ।
ताेनापुायने मनः कृे िनवशेयते ॥् ३१॥
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मातृसयेो वैो दव पाडव ।
पाष दूवरौ िवोिव ू शापादातुौ ॥ ३२॥
यिुधिर उवाच
कीशः क वा शापो हिरदासािभमशनः ।
अौये इवाभाित हररेकेािनां भवः ॥ ३३॥
दहेिेयासहुीनानां वकुैठपरुवािसनाम ।्
दहेससमतेदाातमुहिस ॥ ३४॥
नारद उवाच
एकदा ॄणः पऽुा िवोलकं यया ।
सननादयो जमुरो भवुनऽयम ॥् ३५॥
पषायनाभा भाः पवूषामिप पवू जाः ।
िदवाससः िशशनू म्ा ाःौ तान ्ू षधेताम ॥् ३६॥
अशपन कु्िपता एवं यवुां वासं न चाहथः ।
रजमोां रिहत े पादमलेू मधिुषः ।
पािपामासरु योिन ं बािलशौ यातमातः ॥ ३७॥
एवं शौ भवनातौ तःै कृपािभः ।
ूोौ पनुज िभवा िऽिभलकाय कताम ॥् ३८॥
जात े तौ िदतःे पऽुौ दैदानववितौ ।
िहरयकिशपुो िहरयाोऽनजुतः ॥ ३९॥
हतो िहरयकिशपहुिरणा िसहंिपणा ।
िहरयाो धरोारे िबॅता सौकरं वपःु ॥ ४०॥
िहरयकिशपःु पऽुं ूादं केशविूयम ।्
िजघासंरुकरोाना यातना मृहुतेव े ॥ ४१॥
सवभतूाभतूं तं ूशां समदशनम ।्
भगवजेसा ृं नाशोमुुमःै ॥ ४२॥
ततौ रासौ जातौ केिशां िवौवःसतुौ ।
रावणः कुकण सवलोकोपतापनौ ॥ ४३॥
तऽािप राघवो भूा हनापमुये ।
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रामवीय ौोिस ं माक डयेमखुाभो ॥ ४४॥
ताववे िऽयौ जातौ मातृॐाजौ तव ।
अधनुा शापिनम ुौ कृचबहताहंसौ ॥ ४५॥
वरैानबुतीोणे ाननेातुसाताम ।्
नीतौ पनुहरःे पा जमतिुव पुाष दौ ॥ ४६॥
यिुधिर उवाच
िवषेो दियत े पऽु े कथमासीहािन ।
ॄिूह मे भगवन य्ने ूादातुाता ॥ ४७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे ूादचिरतोपबमे ूथमोऽायः (१)

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
नारद उवाच
ॅातयवं िविनहत े हिरणा बोडमिूत ना ।
िहरयकिशपू राजन प्य तिुषा शचुा ॥ १॥
आह चदें षा घणू ः सदशनदः ।
कोपोलां चुा िनरीन ध्ूॆ मरम ॥् २॥
करालदंोमा ेॅकुुटीमखुः ।
शलूमु सदिस दानवािनदमॄवीत ॥् ३॥
भो भो दानवदतैयेा िमधू शर ।
शतबाहो हयमीव नमचु े पाक इल ॥ ४॥
िवूिचे मम वचः पलुोमन श्कुनादयः ।
श ृणतुानरं सव िबयतामाश ु मा िचरम ॥् ५॥
सपघैा िततः िुैॅ ा ता म े दियतः सुत ।्
पािमाहणे हिरणा समनेापुधावनःै ॥ ६॥
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त भाव घणृमेा यावनौकसः ।
भजं भजमान बालवेािरानः ॥ ७॥
मलिभमीव भिूरणा िधरणे व ै ।
िधरिूयं तप िये ॅातरं मे गतथः ॥ ८॥
तिन कू्टेऽिहत े न े कृमलेू वनतौ ।
िवटपा इव शुि िवुू ाणा िदवौकसः ॥ ९॥
तावात भवुं ययूं िवूऽसमिेधताम ।्
सदूयं तपोयाायोतदािननः ॥ १०॥
िविुजिबयामलूो यो धम मयः पमुान ।्
दवेिष िपतभृतूानां धम  च परायणम ॥् ११॥
यऽ यऽ िजा गावो वदेा वणा ौमाः िबयाः ।
तं तं जनपदं यात सीपयत वृत ॥ १२॥
इित त े भतृ िनदशमादाय िशरसाऽऽताः ।
तथा ूजानां कदनं िवदधःु कदनिूयाः ॥ १३॥
परुमामोजोानऽेारामाौमाकरान ।्
खटेखवटघोषां ददः पनािन च ॥ १४॥
केिचिनऽिैब िभः सते ुू ाकारगोपरुान ।्
आजीािंिवृ ान के्िचरशपुाणयः ।
ूादहन श्रणाकेे ूजानां िलतोकैुः ॥ १५॥
एवं िवूकृत े लोके दैेानचुरमै ुः ।
िदवं दवेाः पिर भिुव चेरलिताः ॥ १६॥
िहरयकिशप ुॅ ा तःु सरते ःिखतः ।
कृा कटोदकादीिन ॅातपृऽुानसायत ॥् १७॥
शकुिन ं शरं धृं भतूसापनं वकृम ।्
कालनाभं महानाभं हिरँमौमुथोचम ॥् १८॥
तातरं षाभान ुं िदितं च जनन िगरा ।
या दशेकाल इदमाह जनेर ॥ १९॥
िहरयकिशपुवाच
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अा हे वधःू पऽुा वीरं माहथ शोिचतमु ।्
िरपोरिभमखु े ाः शरूाणां वध ईितः ॥ २०॥
भतूानािमह सवंासः ूपायािमव सोुत े ।
दवैनेकैऽ नीतानामुीतानां कमिभः ॥ २१॥
िन आायः शुः सव गः सव िवरः ।
धऽेसावानो िलं मायया िवसजृन ग्णुान ॥् २२॥
यथासा ूचलता तरवोऽिप चला इव ।
चषुा ॅामाणने ँयते चलतीव भःू ॥ २३॥
एवं गणु ैॅ ा माणे मनिवकलः पमुान ।्
याित तातां भिे िलो िलवािनव ॥ २४॥
एष आिवपया सो िले िलभावना ।
एष िूयािूययैगो िवयोगः कम ससंिृतः ॥ २५॥
सव िवनाश शोक िविवधः तृः ।
अिववके िचा च िववकेािृतरवे च ॥ २६॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
यम ूतेबनूां सवंादं तं िनबोधत ॥ २७॥
उशीनरेभिूाजा सयु इित िवौतुः ।
सपिैन हतो युे ातयमपुासत ॥ २८॥
िवशीण रकवचं िवॅाभरणॐजम ।्
शरिनिभ दयं शयानमसगृािवलम ॥् २९॥
ूकीण केशं ां रभसा दददम ।्
रजःकुठमखुाोजं िछायधुभजुं मधृ े ॥ ३०॥
उशीनरंे िविधना तथा कृतं
पितं मिहः ूसमी ःिखताः ।
हताः  नाथिेत करैरो भशृं
ो मुदयोपापतन ॥् ३१॥
द उदै ियतािपजं
िस अॐःै कुचकुमाणःै ।
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िवॐकेशाभरणाः शचुं नणृां
सजृ आबनया िवलेिपरे ॥ ३२॥
अहो िवधाऽाकणने नः ूभो
भवान ्ू णीतो गगोचरां दशाम ।्
उशीनराणामिस विृदः परुा
कृतोऽधनुा यने शचुां िववध नः ॥ ३३॥
या कृतने वयं महीपत े
कथं िवना ाम सुमने त े ।
तऽानयुान ं तव वीर पादयोः
शौुषूतीनां िदश यऽ यािस ॥ ३४॥
एवं िवलपतीनां व ै पिरगृ मतृं पितम ।्
अिनतीनां िनहा रमकऽं सवत त ॥ ३५॥
तऽ ह ूतेबनूामाौु पिरदिेवतम ।्
आह तान ब्ालको भूा यमः यमपुागतः ॥ ३६॥
यम उवाच
अहो अमीषां वयसािधकानां
िवपँयतां लोकिविधं िवमोहः ।
यऽागतऽ गतं मनुं
यं सधमा  अिप शोचपाथ म ॥् ३७॥
अहो वयं धतमा यदऽ
ाः िपतृां न िविचयामः ।
अभमाणा अबला वकृािदिभः
स रिता रित यो िह गभ ॥ ३८॥
य इयशेः सजृतीदमयो
य एव रवते च यः ।
ताबलाः बीडनमारीिशत-ु
राचरं िनमहसहे ूभःु ॥ ३९॥
पिथ तुं ितित िदरितं
गहृे ितं तिहतं िवनँयित ।
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जीवनाथोऽिप तदीितो वन े
गहृऽेिभगुोऽ हतो न जीवित ॥ ४०॥
भतूािन तैिैन जयोिनकमिभ-

भ वि काले न भवि सवशः ।
न तऽ हाा ूकृताविप ित-
ा गणुरैतमो िनबते ॥ ४१॥
इदं शरीरं पुष मोहजं
यथा पथृौितकमीयते गहृम ।्
यथौदकैः पािथ वतजैसजै नः
कालेन जातो िवकृतो िवनँयित ॥ ४२॥
यथानलो दाष ु िभ ईयते
यथािनलो दहेगतः पथृक ् ितः ।
यथा नभः सवगतं न सते
तथा पमुान स्व गणुाौयः परः ॥ ४३॥
सयुो नयं शते े मढूा यमनशुोचथ ।
यः ौोता योऽनवुेह स न ँयते किहिचत ॥् ४४॥
न ौोता नानवुायं मुोऽऽ महानसःु ।
यिहिेयवानाा स चाः ूाणदहेयोः ॥ ४५॥
भतूिेयमनोिलान द्हेानुावचान ि्वभःु ।
भजुजृित ािप ने तजेसा ॥ ४६॥
याविाितो ाा तावम िनबनम ।्
ततो िवपय यः ेशो मायायोगोऽनवुत त े ॥ ४७॥
िवतथािभिनवशेोऽयं यणुेथ वचः ।
यथा मनोरथः ः सवमिैयकं मषृा ॥ ४८॥
अथ िनमिनं वा नहे शोचि तिदः ।
नाथा शते कत ु भावः शोचतािमित ॥ ४९॥
को िविपन े कििणां िनिम तोऽकः ।
िवत जालं िवदध े तऽ तऽ ूलोभयन ॥् ५०॥

10 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - समः

कुिलिमथनु ं तऽ िवचरमँयत ।
तयोः कुिली सहसा केन ूलोिभता ॥ ५१॥
सासत िसचां मिहषी कालयिता ।
कुिलां तथाऽऽपां िनरी भशृःिखतः ।
हेादकः कृपणः कृपणां पय दवेयत ॥् ५२॥
अहो अकणो दवेः ियाकणया िवभःु ।
कृपणं मानशुोचा दीनया िकं किरित ॥ ५३॥
कामं नयत ु मां दवेः िकमधनानो िह मे ।
दीनने जीवता ःखमनने िवधरुायषुा ॥ ५४॥
कथं जातपांान म्ातहृीनान ि्बभहम ।्
मभायाः ूतीे नीडे म े मातरं ूजाः ॥ ५५॥
एवं कुिलं िवलपमारा-
ियािवयोगातरुमौकुठम ।्
स एव तं शाकुिनकः शरणे
िवाध कालूिहतो िवलीनः ॥ ५६॥
एवं ययूमपँय आापायमबुयः ।
ननै ं ूाथ शोचः पितं वष शतरैिप ॥ ५७॥
िहरयकिशपुवाच
बाल एवं ूवदित सव िवितचतेसः ।
ातयो मिेनरे सव मिनमयथोितम ॥् ५८॥
यम एतपााय तऽवैारधीयत ।
ातयोऽिप सयु चबुय ाराियकम ॥् ५९॥
ततः शोचत मा ययूं परं चाानमवे च ।
क आा कः परो वाऽ ीयः पार एव वा ।
परािभिनवशेने िवनाानने दिेहनाम ॥् ६०॥
ौीनारद उवाच
इित दैपतवेा ं िदितराकय  सषुा ।
पऽुशोकं णाा ते िचमधारयत ॥् ६१॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे िदितशोकापनयनं नाम ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
नारद उवाच
िहरयकिशपू राजजयेमजरामरम ।्
आानमूितमकेराजं िधत ॥ १॥
स तपे े मरिोयां तपः परमदाणम ।्
ऊबान भोिः पादाुािौताविनः ॥ २॥
जटादीिधितभी रजे े सवंता क इवाशंिुभः ।
तिंपमान े दवेाः ानािन भिेजरे ॥ ३॥
त मू ः समूुतः सधमूोऽिपोमयः ।
तीय गू मधो लोकानतपिगीिरतः ॥ ४॥
चुभुनु दुः सीपाििचाल भःू ।
िनपतेःु समहाारा ज िदशो दश ॥ ५॥
तने ता िदवं ा ॄलोकं ययःु सरुाः ।
धाऽ े िवापयामासदुवदवे जगते ॥ ६॥
दैेतपसा ता िदिव ात ुं न शुमः ।
त चोपशमं भमून ि्वधिेह यिद मसे ।
लोका न यावि बिलहारावािभभःू ॥ ७॥
तायं िकल सरतो रं तपः ।
ौयूतां िकं न िविदतवाथािप िनविेदतः ॥ ८॥
सृा चराचरिमदं तपोयोगसमािधना ।
अाे सव िधेः परमेी िनजासनम ॥् ९॥
तदहं वध मानने तपोयोगसमािधना ।
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कालानो िनााधिये तथाऽऽनः ॥ १०॥
अथदें िवधाऽेहमयथापवू मोजसा ।
िकमःै कालिनधू तःै काे वैवािदिभः ॥ ११॥
इित शौुमु िनब ं तपः परममाितः ।
िवधानरं यंु यं िऽभवुनेर ॥ १२॥
तवासनं िजगवां पारमें जगते ।
भवाय ौयेस े भू ै मेाय िवजयाय च ॥ १३॥
इित िवािपतो दवेभै गवानाभनूृ प ।
परीतो भगृदुायै यौ दैेराौमम ॥् १४॥
न ददश ूितं वीकतणृकीचकैः ।
िपपीिलकािभराचीण मदेासंशोिणतम ॥् १५॥
तपं तपसा लोकान य्थाॅािपिहतं रिवम ।्
िवल िवितः ूाह ूहसन हं्सवाहनः ॥ १६॥
ॄोवाच
उिोि भिं त े तपःिसोऽिस काँयप ।
वरदोऽहमन ुू ाो िोयतामीितो वरः ॥ १७॥
अिामहमतेे ारं महदतुम ।्
दशंभितदहे ूाणा िष ु शरेत े ॥ १८॥
नतैवू ष यबुन  किरि चापरे ।
िनरधुा रयेाणान क्ो व ै िदसमाः शतम ॥् १९॥
वसायने तऽेनने रणे मनिनाम ।्
तपोिनने भवता िजतोऽहं िदितनन ॥ २०॥
तत आिशषः सवा  ददासरुपुव ।
म ते अम दशन ं नाफलं मम ॥ २१॥
नारद उवाच
इुाऽऽिदभवो दवेो भितां िपपीिलकैः ।
कमडजलेनौिनेामोघराधसा ॥ २२॥
स तीचकवीकाहओजोबलाितः ।
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सवा वयवसो वळसहंननो यवुा ।
उितहमेाभो िवभावसिुरवधैसः ॥ २३॥
स िनरीारे दवें हंसवाहमवितम ।्
ननाम िशरसा भमूौ तशनमहोवः ॥ २४॥
उाय ूािलः ू ईमाणो शा िवभमु ।्
हषा ौपुलुकोदेो िगरा गदयागणृात ॥् २५॥
िहरयकिशपुवाच
काे कालसृने योऽने तमसाऽऽवतृम ।्
अिभनजगिददं योितः रोिचषा ॥ २६॥
आना िऽवतृा चदें सजृवित ित ।
रजःसतमोधाे पराय महते नमः ॥ २७॥
नम आाय बीजाय ानिवानमतू य े ।
ूाणिेयमनोबिुिवकारै िमीयषु े ॥ २८॥
मीिशष े जगतषु
ूाणने मुने पितः ूजानाम ।्
िच िचमे न ऐियाणां
पितम हान भ्तूगणुाशयशेः ॥ २९॥
ं सतनू ि्वतनोिष ता
ऽा चातहुऽकिवया च ।
मके आाऽऽवतामनािद-
रनपारः किवरराा ॥ ३०॥
मवे कालोऽिनिमषो जनाना-
मायलुवाावयवःै िणोिष ।
कूट आा परमेजो महा-ं
ं जीवलोक च जीव आा ॥ ३१॥
ः परं नापरमनजे-

दजे िकिितिरमि ।
िवाः कलाे तनव सवा 
िहरयगभऽिस बहृिपृः ॥ ३२॥
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ं िवभो लूिमदं शरीरं
यनेिेयूाणमनोगणुांम ।्
भेु ितो धामिन पारमे े
अ आा पुषः परुाणः ॥ ३३॥
अनापणे यनेदेमिखलं ततम ।्
िचदिचियुाय तै भगवते नमः ॥ ३४॥
यिद दािभमतान व्रान म् े वरदोम ।
भतूेिसृेो मृमुा  भूम ूभो ॥ ३५॥
नाब िहिदवा नमादिप चायधुःै ।
न भमूौ नारे मृनु  नरनै  मगृरैिप ॥ ३६॥
सिुभवा समुिवा  सरुासरुमहोरगःै ।
अूिततां युे ऐकपं च दिेहनाम ॥् ३७॥
सवषां लोकपालानां मिहमान ं यथाऽऽनः ।
तपोयोगूभावाणां य िरित किहिचत ॥् ३८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे िहरयकिशपवुरयाचनं नाम ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
नारद उवाच
एवं वतृः शतधिृतिहरयकिशपोरथ ।
ूादापसा ूीतो वरां सुलभान ॥् १॥
ॄोवाच
तातमे े लभाः प ुसंां यान व्णृीष े वरान म्म ।
तथािप िवतरा वरान य्दिप लभान ॥् २॥
ततो जगाम भगवानमोघानमुहो िवभःु ।
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पिूजतोऽसरुवयण यूमानः ूजेरःै ॥ ३॥
एवं लवरो दैो िबॅमेमयं वपःु ।
भगवकरोषे ं ॅातवु धमनुरन ॥् ४॥
स िविज िदशः सवा  लोकां ऽीन म्हासरुः ।
दवेासरुमनुेान ग्वगडोरगान ॥् ५॥
िसचारणिवाीानषृीन ि्पतपृतीन म्ननू ।्
यरःिपशाचशेान ्ू तेभतूपतीनथ ॥ ६॥
सवसपतीन ि्जा वशमानीय िविजत ।्
जहार लोकपालानां ानािन सह तजेसा ॥ ७॥
दवेोानिौया जुमाे  िऽिवपम ।्
महेभवनं सााििम तं िवकमणा ।
ऽलैोलायतनमवुासािखलिमत ॥् ८॥
यऽ िविुमसोपाना महामारकता भवुः ।
यऽ ािटककुािन वैय पयः ॥ ९॥
यऽ िचऽिवतानािन परागासनािन च ।
पयःफेनिनभाः शा मुादामपिरदाः ॥ १०॥
कूजिनू परुदैः शय इततः ।
रलीष ु पँयि सदुतीः सुरं मखुम ॥् ११॥
तिन म्हेभवन े महाबलो
महामना िनिज तलोक एकराट ्।
रमेऽेिभवाियगुः सरुािदिभः
ूतािपतैिज तचडशासनः ॥ १२॥
तम मं मधनुोगिना
िववृताॆामशषेिधपाः ।
उपासतोपायनपािणिभिव ना
िऽिभपोयोगबलौजसां पदम ॥् १३॥
जगमु हेासनमोजसा ितं
िवावसुुुरदादयः ।
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गविसा ऋषयोऽवुन म्ु-
िव ाधराारस पाडव ॥ १४॥
स एव वणा ौिमिभः बतिुभभू िरदिणःै ।
इमानो हिवभा गानमहीने तजेसा ॥ १५॥
अकृपा तासीीपवती मही ।
तथा कामघा ौ ु नानाय पदं नभः ॥ १६॥
राकरा रौघांोिम िभः ।
ारसीधघुतृौिदिधीरामतृोदकाः ॥ १७॥
शलैा िोणीिभराबीडं सव त ुष ु गणुान िु्माः ।
दधार लोकपालानामके एव पथृगणुान ॥् १८॥
स इं िनिज तककुबकेराड ्िवषयान ि्ूयान ।्
यथोपजोषं भुानो नातृदिजतिेयः ॥ १९॥
एवमैय म ोावित नः ।
कालो महान ्तीयाय ॄशापमपुयेषुः ॥ २०॥
तोमदडसिंवाः सव लोकाः सपालकाः ।
अऽालशरणाः शरणं ययरुतुम ॥् २१॥
तै नमोऽु कााय ै यऽाा हिररीरः ।
या न िनवत े शााः सािसनोऽमलाः ॥ २२॥
इित त े सयंताानः समािहतिधयोऽमलाः ।
उपतुषीकेशं िविनिा वायभुोजनाः ॥ २३॥
तषेामािवरभूाणी अपा मघेिनःना ।
सादयी ककुभः साधनूामभयरी ॥ २४॥
मा भै िवबधुौेाः सवषां भिमु वः ।
मशन ं िह भतूानां सव ौयेोपपये ॥ २५॥
ातमते दौरां दतैयेापसद च ।
त शािं किरािम कालं तावतीत ॥ २६॥
यदा दवेषे ु वदेषे ु गोष ु िवूषे ु साधषु ु ।
धम मिय च िवषेः स वा आशु िवनँयित ॥ २७॥
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िनवराय ूशााय सतुाय महान े ।
ूादाय यदा िुेिनऽेिप वरोिज तम ॥् २८॥
नारद उवाच
इुा लोकगुणा तं ूण िदवौकसः ।
वत  गतोगेा मिेनरे चासरंु हतम ॥् २९॥
त दैपतःे पऽुाारः परमातुाः ।
ूादोऽभूहांषेां गणुमै हपासकः ॥ ३०॥
ॄयः शीलसः ससो िजतिेयः ।
आववभतूानामकेः िूयसुमः ॥ ३१॥
दासवताया िः िपतवृीनवलः ।
ॅातवृशे िधो गुीरभावनः ।
िवाथ पजाो मानिवविज तः ॥ ३२॥
नोििचो सनषे ु िनःहृः
ौतुषे ु षे ु गणुेवुक ् ।
दािेयूाणशरीरधीः सदा
ूशाकामो रिहतासरुोऽसरुः ॥ ३३॥
यिन म्हणुा राजन ग्ृे किविभम ुः ।
न तऽेधनुािपधीये यथा भगवतीरे ॥ ३४॥
यं साधगुाथासदिस िरपवोऽिप सरुा नपृ ।
ूितमान ं ूकुव ि िकमतुाे भवाशाः ॥ ३५॥
गणुरैलमसयेमैा हां त सूते ।
वासदुवे े भगवित य नसैिग की रितः ॥ ३६॥
बीडनको बालो जडवनया ।
कृमहगहृीताा न वदे जगदीशम ॥् ३७॥
आसीनः पय टन श्यानः ूिपबन ्ॄ वुन ।्
नानसु एतािन गोिवपिररितः ॥ ३८॥
िचिुदित वकुैठिचाशबलचतेनः ।
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िचसित तिााद उायित िचत ॥् ३९॥
नदित िचठो िवलो नृित िचत ।्
िचावनायुयोऽनचुकार ह ॥ ४०॥
िचलुकूीमाे संशिनवृ तः ।
अूणयानसिललामीिलतेणः ॥ ४१॥
स उमोकपदारिवयो-
िन षवेयािकनसलया ।
तन प्रां िनवृ ितमानो मु-
ःसदीनामनःशमं धात ॥् ४२॥
तिन म्हाभागवते महाभाग े महािन ।
िहरयकिशपू राजकरोदघमाजे ॥ ४३॥
यिुधिर उवाच
दवेष  एतिदामो विेदत ुं तव सोुत ।
यदाजाय शुाय िपतादााधवे घम ॥् ४४॥
पऽुान ि्वूितकूलान ्ान ि्पतरः पऽुवलाः ।
उपालभे िशाथ नवैाघमपरो यथा ॥ ४५॥
िकमतुानवुशान स्ाधूंाशान ग्ुदवेतान ।्
एतौतहूलं ॄाकं िवधम ूभो ।
िपतःु पऽुाय यषेो मरणाय ूयोिजतः ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे ूादचिरत े चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
नारद उवाच
पौरोिहाय भगवान व्तृः काः िकलासरुःै ।
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षडामक सतुौ त दैराजगहृािके ॥ १॥
तौ राा ूािपतं बालं ूादं नयकोिवदम ।्
पाठयामासतःु पाानांासरुबालकान ॥् २॥
यऽ गुणा ूों शौुवुऽेनपुपाठ च ।
न साध ु मनसा मने े परासहाौयम ॥् ३॥
एकदासरुराट ्पऽुममारो पाडव ।
पू कतां व मते साध ु यवान ॥् ४॥
ूाद उवाच
ताध ु मऽेसरुवय  दिेहनां
सदा समिुिधयामसहात ।्
िहाऽऽपातं गहृमकूपं
वन ं गतो यिरमाौयते ॥ ५॥
नारद उवाच
ौुा पऽुिगरो दैः परपसमािहताः ।
जहास बिुबा लानां िभते परबिुिभः ॥ ६॥
सिवधाय तां बालो गुगहेे िजाितिभः ।
िवपुःै ूितनै  िभतेा धीय था ॥ ७॥
गहृमानीतमाय ूादं दैयाजकाः ।
ूश या वाचा समपृ सामिभः ॥ ८॥
व ूाद भिं त े सं कथय मा मषृा ।
बालानित कुतुमषे बिुिवपय यः ॥ ९॥
बिुभदेः परकृत उताहो त े तोऽभवत ।्
भयतां ौोतकुामानां गुणां कुलनन ॥ १०॥
ूाद उवाच
ः परेसाहः प ुसंां यायया कृतः ।
िवमोिहतिधयां ै भगवते नमः ॥ ११॥
स यदानोुतः प ुसंां पशबुिुिव िभते ।
अ एष तथाोऽहिमित भदेगतासती ॥ १२॥
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स एष आा परेबिुिभ-

रयानबुमणो िनते ।
मुि यिन वदेवािदनो
ॄादयो षे िभनि मे मितम ॥् १३॥
यथा ॅायो ॄन ्यमाकष सिधौ ।
तथा मे िभते चतेबपाणये या ॥ १४॥
नारद उवाच
एतावाणायोा िवरराम महामितः ।
तं िनभ ा थ कुिपतः सदुीनो राजसवेकः ॥ १५॥
आनीयतामरे वऽेमाकमयशरः ।
कुलाार ब ुेतथुऽोिदतो दमः ॥ १६॥
दतैयेचनवन े जातोऽयं कटकिुमः ।
यलूोलूपरशोिव ोना लाियतोऽभ कः ॥ १७॥
इित तं िविवधोपायभैषयंज नािदिभः ।
ूादं माहयामास िऽवग ोपपादनम ॥् १८॥
तत एनं गुा ा ातयेचतुयम ।्
दैंे दशयामास मातमृृमलतम ॥् १९॥
पादयोः पिततं बालं ूितनािशषासरुः ।
पिर िचरं दोा परमामाप िनवृ ितम ॥् २०॥
आरोामवयाय मधू ौकुलािुभः ।
आिसन ि्वकसिमदमाह यिुधिर ॥ २१॥
िहरयकिशपुवाच
ूादानूतां तात धीतं िकिमम ।्
कालेनतैावताऽऽयुन य्दिशरुोभ वान ॥् २२॥
ूाद उवाच
ौवणं कीत न ं िवोः रणं पादसवेनम ।्
अच न ं वनं दां समािनवदेनम ॥् २३॥
इित प ुसंािप ता िवौ भिेवलणा ।
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िबयते भगवा तऽेधीतमुमम ॥् २४॥
िनशतैतुवचो िहरयकिशपुदा ।
गुपऽुमवुाचदें षा ूुिरताधरः ॥ २५॥
ॄबो िकमते े िवपं ौयतासता ।
असारं मािहतो बालो मामना मत े ॥ २६॥
सि साधवो लोके मऽाँछविेषणः ।
तषेामदुेघं काले रोगः पातिकनािमव ॥ २७॥
गुपऽु उवाच
न मणीतं न परूणीतं
सतुो वदषे तवेशऽो ।
नसैिग कीयं मितर राजन ्
िनय मुं कददाः  मा नः ॥ २८॥
नारद उवाच
गुणवैं ूितूोो भयू आहासरुः सतुम ।्
न चेुमखुीयं त े कुतोऽभिासती मितः ॥ २९॥
ूाद उवाच
मितन  कृे परतः तो वा
िमथोऽिभपते गहृोतानाम ।्
अदागोिभिव शतां तिमॐं
पनुः पनुिव तचव णानाम ॥् ३०॥
न ते िवः ाथ गितं िह िवुं
राशया य े बिहरथ मािननः ।
अा यथाैपनीयमाना
वाचीशतामुदाि बाः ॥ ३१॥
नषैां मितावबमािं
शृनथा पगमो यदथ ः ।
महीयसां पादरजोऽिभषकंे
िनिनानां न वणृीत यावत ॥् ३२॥
इुोपरतं पऽुं िहरयकिशपू षा ।
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अीकृताा ोािरत महीतले ॥ ३३॥
आहामष षाऽऽिवः कषायीभतूलोचनः ।
वतामायं वो िनःसारयत नैताः ॥ ३४॥
अयं म े ॅातहृा सोऽयं िहा ान स्ुदोऽधमः ।
िपतृहयु ः पादौ िवोदा सवदच ित ॥ ३५॥
िवोवा  सासौ िकं न ु किरसमसः ।
सौदं जं िपऽोरहाः पहायनः ॥ ३६॥
परोऽपं िहतकृथौषधं
दहेजोऽामयवतुोऽिहतः ।
िछादं यतानोऽिहतं
शषे ं सखुं जीवित यिवज नात ॥् ३७॥
सवपायहैः सोजशयनासनःै ।
सुिधरः शऽमु ुने िमविेयम ॥् ३८॥
नैताे समािदा भऽा  व ै शलूपाणयः ।
ितमदंकरालाााॆँमौिुशरोहाः ॥ ३९॥
नदो भरैवाादान ि्छि िभीित वािदनः ।
आसीनं चाहनन श्लूःै ूादं सव मम स ु ॥ ४०॥
परे ॄयिनदँ य े भगविखलािन ।
युाफला आसपुयवे सियाः ॥ ४१॥
ूयासऽेपहत े तिन द्ैेः पिरशितः ।
चकार तधोपायान ि्नब ने यिुधिर ॥ ४२॥
िदगजदै शकैू अिभचारावपातनःै ।
मायािभः सिरोधै गरदानरैभोजनःै ॥ ४३॥
िहमवािसिललःै पव ताबमणरैिप ।
न शशाक यदा हमुपापमसरुः सतुम ।्
िचां दीघ तमां ूातु नापत ॥ ४४॥
एष मे बसाधूो वधोपाया िनिम ताः ।
तैिैहरैसमम ुः नेवै तजेसा ॥ ४५॥
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वत मानोऽिवरे व ै बालोऽजडधीरयम ।्
न िवरित मऽेनाय शनुःशपे इव ूभःु ॥ ४६॥
अूमयेानभुावोऽयमकुतियोऽमरः ।
ननूमतेिरोधने मृमु भिवता न वा ॥ ४७॥
इित तिया िकिानिौयमधोमखुम ।्
शडामका वौशनसौ िविव इित होचतःु ॥ ४८॥
िजतं यकेैन जगयं ॅवुो-
िव जृणऽसमिधपम ।्
न त िचं तव नाथ चहे
न व ै िशशनूां गणुदोषयोः पदम ॥् ४९॥
इमं त ु पाशवै ण बा
िनधिेह भीतो न पलायते यथा ।
बिु प ुसंो वयसाऽऽय सवेया
यावुभा ग व आगिमित ॥ ५०॥
तथिेत गुपऽुोमनुायदेमॄवीत ।्
धमा  ोपदेा राां यो गहृमिेधनाम ॥् ५१॥
धममथ च कामं च िनतरां चानपुवू शः ।
ूादायोचतू राजन ्ू िौतावनताय च ॥ ५२॥
यथा िऽवग गुिभरान े उपिशितम ।्
न साध ु मने े तिां ारामोपविण ताम ॥् ५३॥
यदाऽऽचाय ः परावृो गहृमधेीयकमस ु ।
वयबैा लकैऽ सोपतः कृतणःै ॥ ५४॥
अथ तान ्या वाचा ूाय महाबधुः ।
उवाच िवांिां कृपया ूहसिव ॥ ५५॥
ते त ु तौरवाव बीडापिरदाः ।
बाला न िषतिधयो ारामिेरतिेहतःै ॥ ५६॥
पय ुपासत राजे तदयेणाः ।
तानाह कणो मऽैो महाभागवतोऽसरुः ॥ ५७॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे ूादचिरत े पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ूाद उवाच
कौमार आचरेाो धमा न भ्ागवतािनह ।
लभं मानषु ं ज तदीवुमथ दम ॥् १॥
यथा िह पुषहे िवोः पादोपसप णम ।्
यदषे सव भतूानां िूय आेरः सुत ॥् २॥
सखुमिैयकं दैा दहेयोगने दिेहनाम ।्
सव ऽ लते दवैाथा ःखमयतः ॥ ३॥
तयासो न कत ो यत आयु यः परम ।्
न तथा िवते में मकुुचरणाजुम ॥् ४॥
ततो यतते कुशलः मेाय भयमािौतः ।
शरीरं पौषं याव िवपते पुलम ॥् ५॥
प ुसंो वष शतं ायुदध चािजतानः ।
िनलं यदसौ राां शतेऽें ूािपतमः ॥ ६॥
मुध बाे कौमारे बीडतो याित िवशंितः ।
जरया मदहे याक िवशंितः ॥ ७॥
रापरूणे कामने मोहने च बलीयसा ।
शषें गहृषे ु स ूमापयाित िह ॥ ८॥
को गहृषे ु पमुान स्माानमिजतिेयः ।
हेपाशैढबै मुहते िवमोिचतमु ॥् ९॥
को थ तृां िवसजृेाणेोऽिप य ईितः ।
यं बीणासिुभः ूेैरः सवेको विणक ् ॥ १०॥
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कथं िूयाया अनकुितायाः
सं रहं िचरां मान ।्
सुु तहेिसतः िशशनूां
कलाराणामनरुिचः ॥ ११॥
पऽुान ्रंा िहतॄदा
ॅातनॄ ्सवॄा  िपतरौ च दीनौ ।
गहृान म्नोोपिरदां
वृी कुाः पशभुृवगा न ॥् १२॥
जते कोशृिदवहेमानः
कमा िण लोभादिवतृकामः ।
औपजैं ब ममानः
कथं िवरते रमोहः ॥ १३॥
कुटुपोषाय िवयिजाय-ु
न  बुतऽेथ िवहतं ूमः ।
सवऽ तापऽयःिखताा
िनिव त े न कुटुरामः ॥ १४॥
िवषे ु िनािभिनिवचतेा
िवां दोषं परिवहत ुः ।
ूेहे चाथािजतिेय-

दशाकामो हरत े कुटुी ॥ १५॥
िवानपीं दनजुाः कुटुं
पुन ्लोकाय न कते व ै ।
यः ीयपारिविभभाव-
मः ूपते यथा िवमढूः ॥ १६॥
यतो न कि च कुऽिचा
दीनः माानमलं समथ ः ।
िवमोिचत ुं कामशां िवहार-
बीडामगृो यिगडो िवसग ः ॥ १७॥
ततो िवरािर दैा
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दैषे ु सं िवषयाकेष ु ।
उपते नारायणमािददवें
स मुसिैरिषतोऽपवग ः ॥ १८॥
न तुं ूीणयतो बायासोऽसरुाजाः ।
आावभतूानां िसािदह सवतः ॥ १९॥
परावरषे ु भतूषे ु ॄाावरािदष ु ।
भौितकेष ु िवकारषे ु भतूेथ महु च ॥ २०॥
गणुषे ु गणुसाे च गणुितकरे तथा ।
एक एव परो ाा भगवानीरोऽयः ॥ २१॥
ूगापणे ँयपणे च यम ।्
ाापकिनदँ यो िनदँ योऽिवकितः ॥ २२॥
केवलानभुवानपः परमेरः ।
माययािहतैय  ईयत े गणुसग या ॥ २३॥
तावष ु भतूषे ु दयां कुत सौदम ।्
आसरंु भावमुु यया तुधोजः ॥ २४॥
तु े च तऽ िकमलमन आे
िकं तगै ुणितकरािदह य े िसाः ।
धमा दयः िकमगणुने च काितने
सारषुां चरणयोपगायतां नः ॥ २५॥
धमा थ काम इित योऽिभिहतिवग 
ईा ऽयी नयदमौ िविवधा च वाता  ।
मे तदतेदिखलं िनगम सं
ााप णं सुदः परम प ुसंः ॥ २६॥
ानं तदतेदमलं रवापमाह
नारायणो नरसखः िकल नारदाय ।
एकािनां भगवतदिकनानां
पादारिवरजसाऽऽतुदिेहनां ात ॥् २७॥
ौतुमतेया पवू ान ं िवानसयंतुम ।्
धम भागवतं शुं नारदावेदशनात ॥् २८॥
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दैपऽुा ऊचःु
ूाद ं वयं चािप नतं िवहे गुम ।्
एताां गुपऽुाां बालानामिप हीरौ ॥ २९॥
बालाःपरु महो रयः ।
िछि नः सशंयं सौ ािेौकारणम ॥् ३०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां समे ूादचिरत े षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
नारद उवाच
एवं दैसतुःै पृो महाभागवतोऽसरुः ।
उवाच यमानान ्रन म्दनभुािषतम ॥् १॥
ूाद उवाच
िपतिर ूितऽेाकं तपस े मराचलम ।्
युोमं परं चबुिव बधुा दानवान ्ू ित ॥ २॥
िपपीिलकैरिहिरव िदा लोकोपतापनः ।
पापने पापोऽभीित वािदनो वासवादयः ॥ ३॥
तषेामितबलोोगं िनशासरुयथूपाः ।
वमानाः सरुभैता िुवःु सव तो िदशम ॥् ४॥
कलऽपऽुिमऽाान ग्हृान प्शपुिरदान ।्
नावेमाणािरताः सव ूाणपरीवः ॥ ५॥
न र्ाजिशिबरममरा जयकािणः ।
इु राजमिहष मातरं मम चामहीत ॥् ६॥
नीयमानां भयोिां दत कुररीिमव ।
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ययाऽऽगतऽ दवेिष द शे पिथ ॥ ७॥
ूाह मनैां सरुपत े नतेमुहनागसम ।्
मु मु महाभाग सत परपिरमहम ॥् ८॥
इ उवाच
आऽेा जठरे वीय मिवषं सरुिषः ।
आतां यावसवं मोऽेथ पदव गतः ॥ ९॥
नारद उवाच
अयं िनििषः सााहाभागवतो महान ।्
या न ूाते संामनानचुरो बली ॥ १०॥
इुां िवहायेो दवेषमा नयन व्चः ।
अनिूयभनैां पिरब िदवं ययौ ॥ ११॥
ततो नो मातरमिृषः समानीय िनजाौमम ।्
आाहेोतां वे यावे भत ुरागमः ॥ १२॥
तथेवाीवेषरि साकुतोभया ।
यावैपितघरापसो न वत त ॥ १३॥
ऋिषं पय चरऽ भा परमया सती ।
अव गभ  मेायेाूसतूय े ॥ १४॥
ऋिषः कािणकाः ूादाभयमीरः ।
धम  तं ान ं च मामिुँय िनम लम ॥् १५॥
त ु काल दीघ ाीाातिुरोदध े ।
ऋिषणानगुहृीतं मां नाधनुाजहािृतः ॥ १६॥
भवतामिप भयूाे यिद ौधते वचः ।
वशैारदी धीः ौातः ीबालानां च मे यथा ॥ १७॥
जााः षिडमे भावा ा दहे नानः ।
फलानािमव वृ कालेनेरमिूत ना ॥ १८॥
आा िनोऽयः शु एकः ऽे आौयः ।
अिविबयः ग ह्तेुा पकोऽसनावतृः ॥ १९॥
एतैा दशिभिव ानानो लणःै परःै ।

bhagpur-07.pdf 29



ौीमागवतं - समः

अहं ममेसावं दहेादौ मोहजं जते ॥् २०॥
ण यथा मावस ु हमेकारः
ऽेषे ु योगैदिभ आयुात ।्
ऽेषे ु दहेषे ु तथायोग-ै

रािवगितं लभते ॥ २१॥
अौ ूकृतयः ूोाय एव िह तणुाः ।
िवकाराः षोडशाचायः पमुानकेः समयात ॥् २२॥
दहेु सव सातो जगिुरित िधा ।
अऽवै मृयः पुषो निेत नतेीतजन ॥् २३॥
अयितरकेेण िववकेेनोशताना ।
सग ानसमाायिैव मशृिरसरःै ॥ २४॥
बुजेा गरणं ः सषुिुिरित वृयः ।
ता यनेवैानभुयूे सोऽः पुषः परः ॥ २५॥
एिभिवणः पय बै ुिभदेःै िबयोवःै ।
पमानो बुेवैा यिुमवायात ॥् २६॥
एतारो िह ससंारो गणुकम िनबनः ।
अानमलूोऽपाथऽिप प ुसंः  इवेत े ॥ २७॥
ताविः कत ं कम णां िऽगणुानाम ।्
बीजिनहरणं योगः ूवाहोपरमो िधयः ॥ २८॥
तऽोपायसहॐाणामयं भगवतोिदतः ।
यदीरे भगवित यथा यरैसा रितः ॥ २९॥
गुशौुषूया भा सवलाप णने च ।
सेन साधभुानामीराराधनने च ॥ ३०॥
ौया तथायां च कीत नगै ुणकम णाम ।्
तादाुहानािेाहणािदिभः ॥ ३१॥
हिरः सवष ु भतूषे ु भगवाना ईरः ।
इित भतूािन मनसा कामैःै साध ु मानयते ॥् ३२॥
एवं िनिज तषगः िबयते भिरीरे ।
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वासदुवे े भगवित यया सलंभते रितम ॥् ३३॥
िनश कमा िण गणुानतुान ्
वीया िण लीलातनिुभः कृतािन ।
यदाितहषलुकाौगुदं
ूोठ उायित रौित नृित ॥ ३४॥
यदा महम इव िचस-

ाबते ायित वते जनम ।्
मुः सन व्ि हरे जगते
नारायणेामितग तऽपः ॥ ३५॥
तदा पमुान म्ुसमबन-
ावभावानकृुताशयाकृितः ।
िनद धबीजानशुयो महीयसा
भिूयोगणे समेधोजम ॥् ३६॥
अधोजालिमहाशभुानः
शरीिरणः ससंिृतचबशातनम ।्
तिनवा णसखुं िवब ुधा-
तो भजं दये दीरम ॥् ३७॥
कोऽितूयासोऽसरुबालका हर-े
पासन े े िद िछिवतः ।
ानः सरुशषेदिेहनां
सामातः िकं िवषयोपपादनःै ॥ ३८॥
रायः कलऽं पशवः सतुादयो
गहृा मही कुरकोशभतूयः ।
सवऽथ कामाः णभरुायषुः
कुव ि म िकयियं चलाः ॥ ३९॥
एवं िह लोकाः बतिुभः कृता अमी
ियवः साितशया न िनम लाः ।
तादौतुषणं परं
भकैयशें भजतालये ॥ ४०॥
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यदह कमा िण िवासकृरः ।
करोतो िवपया सममोघं िवते फलम ॥् ४१॥
सखुाय ःखमोाय स इह किम णः ।
सदाऽऽोतीहया ःखमनीहायाः सखुावतृः ॥ ४२॥
कामान क्ामयते कायै दथ िमह पूषः ।
स व ै दहे ु पारो भरुो यापुिैत च ॥ ४३॥
िकम ु विहतापदारागारधनादयः ।
रां कोशगजामाभृाा ममतादाः ॥ ४४॥
िकमतेरैानुःै सह दहेने नरःै ।
अनथरथ साशिैन ानमहोदधःे ॥ ४५॥
िनतािमह ाथ ः िकयान द्हेभतृोऽसरुाः ।
िनषकेािदवास ु िँयमान कमिभः ॥ ४६॥
कमा यारभते दहेी दहेनेाानवुित ना ।
कम िभनतु े दहेमभुयं िववकेतः ॥ ४७॥
तादथा  कामा धमा  यदपाौयाः ।
भजतानीहयाऽऽानमनीहं हिरमीरम ॥् ४८॥
सवषामिप भतूानां हिरराेरः िूयः ।
भतूमै हिः कृतःै कृतानां जीवसिंतः ॥ ४९॥
दवेोऽसरुो मनुो वा यो गव एव च ।
भजन म्कुुचरणं िमान ्ाथा वयम ॥् ५०॥
नालं िजं दवेमिृषं वासरुाजाः ।
ूीणनाय मकुु न वृं न बता ॥ ५१॥
न दान ं न तपो नेा न शौचं न ोतािन च ।
ूीयतऽेमलया भा हिररिडनम ॥् ५२॥
ततो हरौ भगवित भिं कुत दानवाः ।
आौपने सवऽ सव भतूानीरे ॥ ५३॥
दतैयेा यरािंस ियः शिूा ोजौकसः ।
खगा मगृाः पापजीवाः सि तुतां गताः ॥ ५४॥
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एतावानवे लोकेऽिन प् ुसंः ाथ ः परः तृः ।
एकाभिगिवे यवऽ तदीणम ॥् ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां समे
ूादानचुिरत े दैपऽुानशुासनं नाम समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
नारद उवाच
अथ दैसतुाः सव ौुा तदनवुिण तम ।्
जगृिन रवावै गवु निुशितम ॥् १॥
अथाचाय सतुषेां बिुमकेासिंताम ।्
आल भीतिरतो रा आवदेयथा ॥ २॥
ौुा तदिूयं दैो ःसहं तनयानयम ।्
कोपावशेचलाऽः पऽुं ह ुं मनो दध े ॥ ३॥
िा पषया वाचा ूादमतदहणम ।्
आहेमाणः पापने ितरीनने चषुा ॥ ४॥
ूौयावनतं दां बािलमवितम ।्
सप ः पदाहत इव सन ्ू कृितदाणः ॥ ५॥
हे िव नीत मान कु्लभदेकराधम ।
ं मासनोूतं ने े ा यमयम ॥् ६॥
बु य के ऽयो लोकाः सहेराः ।
त मऽेभीतवढू शासनं िकं बलोऽगाः ॥ ७॥
ूाद उवाच
न केवलं मे भवत राजन ्
स व ै बलं बिलनां चापरषेाम ।्
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परऽेवरऽेमी िरजमा य े
ॄादयो यने वशं ूणीताः ॥ ८॥
स ईरः काल उबमोऽसा-
वोजःसहःसबलेियाा ।
स एव िवं परमः शििभः
सजृवि गणुऽयशेः ॥ ९॥
जासरंु भाविममं मानः
समं मनो ध न सि िविषः ।
ऋतऽेिजतादान उथिता-
ि न महमहणम ॥् १०॥
दनू प्रुा षण न् िविज तो
म एके िजता िदशो दश ।
िजतानो  सम दिेहनां
साधोः मोहूभवाः कुतः परे ॥ ११॥
िहरयकिशपुवाच
ं ं मत ुकामोऽिस योऽितमाऽं िवकसे ।
ममुषू ू णां िह मान न्न ु िुव वा िगरः ॥ १२॥
यया मभायोो मदो जगदीरः ।
ासौ यिद स सवऽ काे न ँयते ॥ १३॥
सोऽहं िवकमान िशरः कायारािम त े ।
गोपायते हिरा ये शरणमीितम ॥् १४॥
एवं ैम ुरद यन ्षा
सतुं महाभागवतं महासरुः ।
खं ूगृोिततो वरासना-
ं तताडाितबलः मिुना ॥ १५॥
तदवै तििनदोऽितभीषणो
बभवू यनेाडकटाहमुटत ।्
यं व ै िधोपगतं जादयः
ौुा धामायम मिेनरे ॥ १६॥
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स िवबमन प्ऽुवधेरुोजसा
िनश िन॑ा दमपवू मतुम ।्
अःसभायां न ददश तदं
िवतऽसयुन सरुािरयथूपाः ॥ १७॥
सं िवधात ुं िनजभृभािषतं
ािं च भतूेिखलेष ु चानः ।
अँयतातुपमुहन ्
े सभायां न मगृं न मानषुम ॥् १८॥
स समनें पिरतोऽिप पँयन ्
 मादन ु िनिज हानम ।्
नायं मगृो नािप नरो िविचऽ-
महो िकमतेमृगृेपम ॥् १९॥
मीमासंमान समिुतोऽमतो
निृसहंपदलं भयानकम ।्
ूतचामीकरचडलोचनं
ुरटाकेसरजिृताननम ॥् २०॥
करालदं ं करवालचल-

रुािजं ॅकुुटीमखुोणम ।्
ोकण िगिरकरातु-
ाानासं हनभुदेभीषणम ॥् २१॥
िदिवशृायमदीघ पीवर-
मीवोवःलमममम ।्
चाशंगुौरैँ िरतं तनूह-ै
िव जुानीकशतं नखायधुम ॥् २२॥
रासदं सव िनजतेरायधु-

ूवकेिविािवतदैदानवम ।्
ूायणे मऽेयं हिरणोमाियना
वधः तृोऽनने समुतने िकम ॥् २३॥
एवं ॄवुंपतदायधुो
नदन न्िृसहंं ूित दैकुरः ।
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अलितोऽौ पिततः पतमो
यथा निृसहंौजिस सोऽसरुदा ॥ २४॥
न तििचऽं ख सधामिन
तजेसा यो न ु परुािपबमः ।
ततोऽिभपाहनहासरुो
षा निृसहंं गदयोवगेया ॥ २५॥
तं िवबमं सगदं गदाधरो
महोरगं ता सतुो यथामहीत ।्
स त होिलतदासरुो
िवबीडतो यदिहग तः ॥ २६॥
असाम तौकसोऽमरा
घनदा भारत सविधपाः ।
तं ममानो िनजवीय शितं
यमुो नहृिरं महासरुः ।
पनुमासत खचमणी
ूगृ वगेने िजतौमो मधृ े ॥ २७॥
तं ँयनेवगें शतचविभ-

रमििमपुय धो हिरः ।
कृाहासं खरमुनोणं
िनमीिलतां जगहृे महाजवः ॥ २८॥
िवुरं महणातरंु हिर-
ालो यथाऽऽख ुं कुिलशातचम ।्
ायू र आपा ददार लीलया
नखयै थािहं गडो महािवषम ॥् २९॥
सरंेकराललोचनो
ााननां िविलहन ्िजया ।
असृलवााणकेसराननो
यथामाली िपहया हिरः ॥ ३०॥
नखारोािटतरोहं
िवसृ तानचुरानदुायधुान ।्
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अहन स्माखशपाििभ-

दद डयथूोऽनपुथान स्हॐशः ॥ ३१॥
सटावधतूा जलदाः परापतन ्
महा तििवमुरोिचषः ।
अोधयः ासहता िवचुभु-ु

िन ॑ ा दभीता िदिगभा िवचबुुशःु ॥ ३२॥
ौटोििवमानसला
ूोप त ा च पदािभपीिडता ।
शलैाः समुतेरुमु रंहसा
तजेसा खं ककुभो न रिेजरे ॥ ३३॥
ततः सभायामपुिवमुमे
नपृासन े सतृतजेसं िवभमु ।्
अलितरैथममष णं
ूचडवं न बभाज कन ॥ ३४॥
िनशा लोकऽयमकरं
तमािददैं हिरणा हतं मधृ े ।
ूहष वगेोिलतानना मुः
ूसनूवषव वषृःु सरुियः ॥ ३५॥
तदा िवमानाविलिभन भलं
िदतां सलमास नािकनाम ।्
सरुानका भयोऽथ जिरे
गवमुा ननतृजु गःु ियः ॥ ३६॥
तऽोपो िवबधुा ॄेिगिरशादयः ।
ऋषयः िपतरः िसा िवाधरमहोरगाः ॥ ३७॥
मनवः ूजानां पतयो गवा रचारणाः ।
याः िकुषाात वतेालाः िसिकराः ॥ ३८॥
ते िवपुाष दाः सव सनुकुमदुादयः ।
मिू  बािलपटुा आसीनं तीोतजेसम ।्
ईिडरे नरशालं नाितरचराः पथृक ् ॥ ३९॥
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ॄोवाच
नतोऽनाय रशये
िविचऽवीया य पिवऽकमण े ।
िव सग िितसयंमान ग्णुःै
लीलया सधतऽेयान े ॥ ४०॥
ौीि उवाच
कोपकालो यगुाे हतोऽयमसरुोऽकः ।
ततुं पापुसतृं भं त े भवल ॥ ४१॥
इ उवाच
ूानीताः परम भवता ऽायता नः भागा
दैाबां दयकमलं हंृ ूबोिध ।
कालमं िकयिददमहो नाथ शौुषूतां त े
मिुषेां न िह बमता नारिसहंापरःै िकम ॥् ४२॥
ऋषय ऊचःु
ं नपः परममा यदातजेो
यनेदेमािदपुषागतं ससज  ।
तिूममनुा शरयपाल
रागहृीतवपषुा पनुरमंाः ॥ ४३॥
िपतर ऊचःु
ौाािन नोऽिधबभुजु े ूसभं तनजू-ै

दािन तीथ समयऽेिपबिला ु ।
तोदराखिवदीण वपा आ-
ै नमो नहृरयऽेिखलधमगो े ॥ ४४॥
िसा ऊचःु
यो नो गितं योगिसामसाध-ु

रहाषोगतपोबलेन ।
नानादप तं नखिैन द दार
तै तुं ूणताः ो निृसहं ॥ ४५॥
िवाधरा ऊचःु
िवां पथृधारणयानरुाां
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षधेदो बलवीय ः ।
स यने से पशवुतं
मायानिृसहंं ूणताः  िनम ॥् ४६॥
नागा ऊचःु
यने पापने रािन ीरािन तािन नः ।
तःपाटननेासां दान नमोऽु त े ॥ ४७॥
मनव ऊचःु
मनवो वयं तव िनदशेकािरणो
िदितजने दवे पिरभतूसतेवः ।
भवता खलः स उपसंतः ूभो
करवाम ते िकमनशुािध िकरान ॥् ४८॥
ूजापतय ऊचःु
ूजशेा वयं त े परशेािभसृा
न यने ूजा व ै सजृामो िनिषाः ।
स एष या िभवा न ु शते े
जगलं समतूऽवतारः ॥ ४९॥
गवा  ऊचःु
वयं िवभो त े नटनागायका
यनेासाीय बलौजसा कृताः ।
स एष नीतो भवता दशािममां
िकमुथः कुशलाय कते ॥ ५०॥
चारणा ऊचःु
हरे तवािपजं भवापवग मािौताः ।
यदषे साधुययासरुः समािपतः ॥ ५१॥
या ऊचःु
वयमनचुरमुाः कम िभे मनो-ै

 इह िदितसतुने ूािपता वाहकम ।्
स त ु जनपिरतापं तृतं जानता त े
नरहर उपनीतः पतां पिवशं ॥ ५२॥
िकुषा ऊचःु
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वयं िकुषां त ु महापुष ईरः ।
अयं कुपुषो नो िधृतः साधिुभय दा ॥ ५३॥
वतैािलका ऊचःु
सभास ु सऽषे ु तवामलं यशो
गीा सपया महत लभामहे ।
यां नषैीृशमषे ज नो
िदा हते भगवन य्थाऽऽमयः ॥ ५४॥
िकरा ऊचःु
वयमीश िकरगणावानगुा
िदितजने िविममनुानकुािरताः ।
भवता हरे स विृजनोऽवसािदतो
नरिसहं नाथ िवभवाय नो भव ॥ ५५॥
िवपुाष दा ऊचःु
अतैिरनरपमतुं त े
ं नः शरणद सवलोकशम ।
सोऽयं त े िविधकर ईश िवूश-
दें िनधनमनमुहाय िवः ॥ ५६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां समे
ूादानचुिरत े दैराजवध े नरिसहंवो नामामोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
नारद उवाच
एवं सरुादयः सव ॄिपरुःसराः ।
नोपतैमुशकन म्सुरंं सुरासदम ॥् १॥
सााीः ूिेषता दवेैा तहदतुम ।्
अाौतुपवू ाा नोपयेाय शिता ॥ २॥
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ूादं ूषेयामास ॄावितमिके ।
तात ूशमयोपिेह िपऽे कुिपतं ूभमु ॥् ३॥
तथिेत शनकै राजन म्हाभागवतोऽभ कः ।
उपे भिुव कायने ननाम िवधतृािलः ॥ ४॥
पादमलेू पिततं तमभ कं
िवलो दवेः कृपया पिरतुः ।
उा तीदधाराजुं
कालािहिवऽिधयां कृताभयम ॥् ५॥
स तरशधतुािखलाशभुः
सपिभपरादशनः ।
तादपं िद िनवृ तो दधौ
नःु िदौलुोचनः ॥ ६॥
अौषीिरमकेाममनसा ससुमािहतः ।
ूमेगदया वाचा तदयेणः ॥ ७॥
ूाद उवाच
ॄादयः सरुगणा मनुयोऽथ िसाः
सकैतानमतयो वचसां ूवाहःै ।
नारािधत ुं पुगणुरैधनुािप िपूःु
िकं तोमुहित स मे हिरमजातःे ॥ ८॥
मे धनािभजनपतपःौतुौजः
तजेःूभावबलपौषबिुयोगाः ।
नाराधनाय िह भवि पर प ुसंो
भा ततुोष भगवान ग्जयथूपाय ॥ ९॥
िवूािषणुयतुादरिवनाभ-

पादारिविवमखुापचं विरम ।्
मे तदिप तमनोवचनिेहताथ -
ूाणं पनुाित स कुलं न त ु भिूरमानः ॥ १०॥
नवैानः ूभरुयं िनजलाभपणू
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मान ं जनादिवषः कणो वणृीत े ।
यनो भगवते िवदधीत मान ं
तान े ूितमखु यथा मखुौीः ॥ ११॥
तादहं िवगतिवव ईर
सवा ना मिह गणृािम यथा मनीषम ।्
नीचोऽजया गणुिवसग मन ुू िवः
पयूते यने िह पमुाननवुिण तने ॥ १२॥
सव मी िविधकराव सधाो
ॄादयो वयिमवशे न चोिजः ।
मेाय भतूय उतासखुाय चा
िवबीिडतं भगवतो िचरावतारःै ॥ १३॥
त ममुसरु हतया
मोदते साधरुिप विृकसप हा ।
लोका िनवृ ितिमताः ूितयि सव
पं निृसहं िवभयाय जनाः रि ॥ १४॥
नाहं िबभेिजत तऽेितभयानका-

िजाकनऽेॅकुुटीरभसोमदंात ।्
आॐजःतजकेसरशकणा -
ि॑ा दभीतिदिगभादिरिभखामात ॥् १५॥
ऽोऽहं कृपणवल ःसहोम-

ससंारचबकदनासतां ूणीतः ।
बः कमिभशम तऽेिमलंू
ूीतोपवग शरणं यस े कदा न ु ॥ १६॥
याियािूयिवयोगसयोगज-

शोकािना सकलयोिनष ु दमानः ।
ःखौषधं तदिप ःखमतियाहं
भमून ्ॅ मािम वद मे तव दायोगम ॥् १७॥
सोऽहं िूय सुदः परदवेताया
लीलाकथाव निृसहं िविरगीताः ।
अितनगुणृन ग्णुिवूमुो
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गा िण त े पदयगुालयहंससः ॥ १८॥
बाल नहे शरणं िपतरौ निृसहं
नात  चागदमदुित मतो नौः ।
त तितिविधय  इहासे-
ाविभो तनभुतृां पिेतानाम ॥् १९॥
यिन य्तो यिह यने च य या-
ै यथा यत यपरः परो वा ।
भावः करोित िवकरोित पथृभावः
सोिदतदिखलं भवतः पम ॥् २०॥
माया मनः सजृित कममयं बलीयः
कालेन चोिदतगणुानमुतने प ुसंः ।
छोमयं यदजयािप तषोडशारं
ससंारचबमज कोऽिततरेदः ॥ २१॥
स ं िह िनिविजतागणुः धाा
कालो वशीकृतिवसृिवसग शिः ।
चबे िवसृमजयेर षोडशारे
िनीमानमपुकष  िवभो ूपम ॥् २२॥
ा मया िदिव िवभोऽिखलिधपाना-
मायःु िौयो िवभव इित यान ज्नोऽयम ।्
यऽेितःु कुिपतहासिवजिृतॅ-ू

िवूिज तने िलताः स त ु त े िनरः ॥ २३॥
तादमूनभुतृामहमािशषो 
आयःु िौयं िवभवमिैयमािविरात ।्
नेािम त े िविलतानुिवबमणे
कालानोपनय मां िनजभृपा म ॥् २४॥
कुऽािशषः ौिुतसखुा मगृतिृपाः
ेदं कलेवरमशषेजां िवरोहः ।
िनिव त े न त ु जनो यदपीित िवान ्
कामानलं मधलुवःै शमयन ्रापःै ॥ २५॥
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ाहं रजःूभव ईश तमोऽिधकेऽिन ्
जातः सरुतेरकुले  तवानकुा ।
न ॄणो न त ु भव न व ै रमाया
यऽेिप तः िशरिस पकरः ूसादः ॥ २६॥
नषैा परावरमितभ वतो नन ु ा-
ोय थाऽऽसुदो जगतथािप ।
ससंवेया सरुतरोिरव त े ूसादः
सवेानुपमदुयो न परावरम ॥् २७॥
एवं जनं िनपिततं ूभवािहकूप े
कामािभकाममन ु यः ूपतन ्ू सात ।्
कृाऽऽसारुिष णा भगवन ग्हृीतः
सोऽहं कथं न ु िवसजृ े तव भृसवेाम ॥् २८॥
माणरणमन िपतवु ध
मे भृऋिषवामतृं िवधातमु ।्
खं ूगृ यदवोचदसििध-ु

ामीरो मदपरोऽवत ु कं हरािम ॥ २९॥
एकमवे जगदतेममु य-

मायोः पथृगविस मत ।
सृा गणुितकरं िनजमाययदें
नानवे तरैविसतदन ुू िवः ॥ ३०॥
ं वा इदं सदसदीश भवांतोऽो
माया यदापरबिुिरयं पाथा  ।
य ज िनधनं िितरीणं च
तै तदवे वसकुालवदितवः ॥ ३१॥
देमािन जगिलयामुे
शषेऽेऽना िनजसखुानभुवो िनरीहः ।
योगने मीिलतगािनपीतिनि-
यु ितो न त ु तमो न गणुां येु ॥ ३२॥
तवै ते वपिुरदं िनजकालशा
सोिदतूकृितधम ण आगढूम ।्
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अनशयनािरममाध-े

ना भरेभूकिणकावटवहाम ॥् ३३॥
तवः किवरतोऽदपँयमान-
ां बीजमािन ततं बिहिव िच ।
नािवदशतमु िनममानो
जातऽेरे कथम ु होपलभते बीजम ॥् ३४॥
स ायोिनरितिवित आिौतोऽं
कालेन तीोतपसा पिरशुभावः ।
ामानीश भिुव गिमवाितसूं
भतूिेयाशयमये िवततं ददश ॥ ३५॥
एवं सहॐवदनाििशरःकरो-
नासाकणनयनाभरणायधुां
मायामयं सपलितसिवशें
ा महापुषमाप मदुं िविरः ॥ ३६॥
तै भवान ह्यिशरनवुं िह िबॅद-्
वदेिुहावितबलौ मधकैुटभाौ ।
हाऽऽनयिुतगणां ु रजम
सं तव िूयतमां तनमुामनि ॥ ३७॥
इं निृतय गिृषदवेझषावतार-ै
लकान ि्वभावयिस हंिस जगतीपान ।्
धम महापुष पािस यगुानवुृ ं
छः कलौ यदभवियगुोऽथ स म ॥् ३८॥
नतैनव कथास ु िवकुठनाथ
सीयते िरतमसाध ु तीोम ।्
कामातरंु हष शोकभयषैणात
तिन क्थं तव गितं िवमशृािम दीनः ॥ ३९॥
िजकैतोऽतु िवकष ित मािवतृा
िशोऽतगदुरं ौवणं कुतित ।्
याणोऽतपलक ्  च कमशि-

ब ः सप इव गहेपितं नि ॥ ४०॥
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एवं कमपिततं भववतैरया-
मोजमरणाशनभीतभीतम ।्
पँयन ज्नं परिवमहवरैमऽैं
हिेत पारचर पीपिृह मढूम ॥ ४१॥
को ऽ तऽेिखलगरुो भगवन ्ू यास
उारणऽे भवसवलोपहतेोः ।
मढूषे ु व ै महदनमुह आतबो
िकं तने त े िूयजनाननसुवेतां नः ॥ ४२॥
नवैोिज े पर रयवतैरया-
ीय गायनमहामतृमिचः ।
शोच े ततो िवमखुचतेस इियाथ -
मायासखुाय भरमुहतो िवमढूान ॥् ४३॥
ूायणे दवे मनुयः िवमिुकामाः
मौन ं चरि िवजन े न पराथ िनाः ।
नतैािहाय कृपणािममुु एको
नां द शरणं ॅमतोऽनपुँय े ॥ ४४॥
यथैनुािदगहृमिेधसखुं िह तंु
कडूयनने करयोिरव ःखःखम ।्
तृि नहे कृपणा बःखभाजः
कडूितवनिसजं िवषहते धीरः ॥ ४५॥
मौनोतौतुतपोऽयनधम-
ाारहोजपसमाधय आपवया ः ।
ूायः परं पुष त े िजतिेयाणां
वाता  भवतु न वाऽ त ु दािकानाम ॥् ४६॥
प े इमे सदसती तव वदेसृ े
बीजारािवव न चादपक ।
युाः सममभुयऽ िविचते ां
योगने वििमव दाष ु नातः ात ॥् ४७॥
ं वायरुिरविनिव यदमुाऽाः
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ूाणिेयािण दयं िचदनमुह ।
सव मवे सगणुो िवगणु भमून ्
नादिप मनोवचसा िनम ॥् ४८॥
नतै े गणुा न गिुणनो महदादयो य े
सव मनः ूभतृयः सहदवेमा ः ।
आव उगाय िवदि िह ा-
मवें िवमृँ य सिुधयो िवरमि शात ॥् ४९॥
तहेम नमः िुतकमपजूाः
कम  िृतरणयोः ौवणं कथायाम ।्
ससंवेया िय िवनिेत षडया िकं
भिं जनः परमहंसगतौ लभते ॥ ५०॥
नारद उवाच
एताविण तगणुो भा भेन िनग ुणः ।
ूादं ूणतं ूीतो यतमरुभाषत ॥ ५१॥
ौीभगवानवुाच
ूाद भि भिं त े ूीतोऽहं तऽेसरुोम ।
वरं वणृीािभमतं कामपरूोऽहं नणृाम ॥् ५२॥
मामूीणत आयुन द्श न ं लभं िह मे ।
ा मां न पनुज रुाानं तमुहित ॥ ५३॥
ूीणि थ मां धीराः सव भावने साधवः ।
ौयेामा महाभाग सवा सामािशषां पितम ॥् ५४॥
एवं ूलोमानोऽिप वरलैकूलोभनःै ।
एकािागवित नैानसरुोमः ॥ ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे ूादचिरत े भगववो नाम नवमोऽायः ॥ ९॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
नारद उवाच
भियोग तवमरायतयाभ कः ।
ममानो षीकेशं यमान उवाच ह ॥ १॥
ूाद उवाच
मा मां ूलोभयोाऽऽसामषे ु तवै रःै ।
तभीतो िनिव णो ममुुुामपुािौतः ॥ २॥
भृलणिजासभु ं कामेचोदयत ।्
भवान स्संारबीजषे ु दयमिष ु ूभो ॥ ३॥
नाथा तऽेिखलगरुो घटेत कणानः ।
य आिशष आशाे न स भृः स व ै विणक ् ॥ ४॥
आशासानो न व ै भृः ािमािशष आनः ।
न ामी भृतः ािमन य्ो राित चािशषः ॥ ५॥
अहं कामं च ानपाौयः ।
नाथहेावयोरथ राजसवेकयोिरव ॥ ६॥
यिद रासीश मे कामान व्रांं वरदष भ ।
कामानां सरंोहं भवतु वणृ े वरम ॥् ७॥
इियािण मनः ूाण आा धम धिृतम ितः ।
॑ीः ौीजेः िृतः सं य नँयि जना ॥ ८॥
िवमुित यदा कामान म्ानवो मनिस ितान ।्
तव पुडरीका भगवाय कते ॥ ९॥
ओ ं नमो भगवते तुं पुषाय महान े ।
हरयऽेतुिसहंाय ॄणे परमान े ॥ १०॥
निृसहं उवाच
नकैािनो मे मिय जािहािशष
आशासतऽेमऽु च ये भविधाः ।
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अथािप मरमतेदऽ
दैेराणामनभुु भोगान ॥् ११॥
कथा मदीया जषुमाणः िूया-

मावेँ य मामािन समकेम ।्
सवष ु भतूेिधयमीशं
यज योगने च कम िहन ॥् १२॥
भोगने पुयं कुशलेन पापं
कलेवरं कालजवने िहा ।
कीित िवशुां सरुलोकगीतां
िवताय मामेिस मुबः ॥ १३॥
य एतीत यें या गीतिमदं नरः ।
ां च मां च रन क्ाले कम बामुते ॥ १४॥
ूाद उवाच
वरं वरय एते वरदशेाहेर ।
यदिनिता मे ामिवांजे ऐरम ॥् १५॥
िवामषा शयः साावलोकगंु ूभमु ।्
ॅातहृिेत मषृािे मिय चाघवान ॥् १६॥
तािता मे पयूते राुरादघात ।्
पतूऽेपासदा कृपणवल ॥ १७॥
ौीभगवानवुाच
िऽःसिभः िपता पतूः िपतिृभः सह तऽेनघ ।
याधोऽ गहृे जातो भवान व् ै कुलपावनः ॥ १८॥
यऽ यऽ च माः ूशााः समदिश नः ।
साधवः समदुाचाराे पयूिप कीकटाः ॥ १९॥
सवा ना न िहंसि भतूमामषे ु िकन ।
उावचषे ु दैे मावने गतहृाः ॥ २०॥
भवि पुषा लोके माामनोुताः ।
भवान म् े ख भानां सवषां ूितपधकृ ् ॥ २१॥
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कु ं ूतेकृािन िपतःु पतू सवशः ।
मदशननेा लोकान य्ाित स ुू जाः ॥ २२॥
िपं च ानमाित यथों ॄवािदिभः ।
मावेँ य मनात कु कमा िण मरः ॥ २३॥
नारद उवाच
ूादोऽिप तथा चबे िपतयु ाराियकम ।्
यथाऽऽह भगवान र्ाजिभिषो िजोमःै ॥ २४॥
ूसादसमुखुं ा ॄा नरहिरं हिरम ।्
ुा वािः पिवऽािभः ूाह दवेािदिभवृ तः ॥ २५॥
ॄोवाच
दवेदवेािखला भतूभावन पवू ज ।
िदा त े िनहतः पापो लोकसापनोऽसरुः ॥ २६॥
योऽसौ लवरो मो न वो मम सिृिभः ।
तपोयोगबलोः समिनगमानहन ॥् २७॥
िदा तनयः साधमु हाभागवतोऽभ कः ।
या िवमोिचतो मृोिदा ां सिमतोऽधनुा ॥ २८॥
एतपु े भगवन ्ायतः ूयतानः ।
सवतो गोृ सासाृोरिप िजघासंतः ॥ २९॥
निृसहं उवाच
मवैं वरोऽसरुाणां त े ूदयेः पसव ।
वरः बूरिनसगा णामहीनाममतृं यथा ॥ ३०॥
नारद उवाच
इुा भगवान र्ाजंऽवैादध े हिरः ।
अँयः सवभतूानां पिूजतः परमिेना ॥ ३१॥
ततः सू िशरसा ववे परमिेनम ।्
भवं ूजापतीन द्वेान ्ू ादो भगवलाः ॥ ३२॥
ततः काािदिभः साध मिुनिभः कमलासनः ।
दैानां दानवानां च ूादमकरोितम ॥् ३३॥

50 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - समः

ूितन ततो दवेाः ूयु परमािशषः ।
धामािन ययू राजन ्ॄ ााः ूितपिूजताः ॥ ३४॥
एवं तौ पाष दौ िवोः पऽुं ूािपतौ िदतःे ।
िद ितने हिरणा वरैभावने तौ हतौ ॥ ३५॥
पनु िवूशापने रासौ तौ बभवूतःु ।
कुकणदशमीवौ हतौ तौ रामिवबमःै ॥ ३६॥
शयानौ यिुध िनिभ दयौ रामसायकैः ।
तिौ जहतदुहं यथा ूानजिन ॥ ३७॥
तािवहाथ पनुजा तौ िशशपुालकषजौ ।
हरौ वरैानबुने पँयते समीयतःु ॥ ३८॥
एनः पवू कृतं यिाजानः कृविैरणः ।
जे तदाानः कीटः पशेृतो यथा ॥ ३९॥
यथा यथा भगवतो भा परमयािभदा ।
नपृाैादयः सां हरेिया ययःु ॥ ४०॥
आातं सव मते े यां ं पिरपृवान ।्
दमघोषसतुादीनां हरःे सामिप िषाम ॥् ४१॥
एषा ॄयदवे कृ च महानः ।
अवतारकथा पुया वधो यऽािददैयोः ॥ ४२॥
ूादानचुिरतं महाभागवत च ।
भिा न ं िवरि याथां चा वै हरःे ॥ ४३॥
सग ियशे गणुकमा नवुण नम ।्
परावरषेां ानानां कालेन यो महान ॥् ४४॥
धम भागवतानां च भगवान य्ने गते ।
आानऽेिन स्माातमाािकमशषेतः ॥ ४५॥
य एतुयमाानं िवोवयपबृिंहतम ।्
कीत येया ौुा कम पाशिैव मुत े ॥ ४६॥
एत आिदपुष मगृेलीलां
दैेयथूपवधं ूयतः पठेत ।
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दैाज च सतां ूवर पुयं
ौुानभुावमकुतोभयमिेत लोकम ॥् ४७॥
ययूं नलृोके बत भिूरभागा
लोकं पनुाना मनुयोऽिभयि ।
यषेां गहृानावसतीित साा-
ढंू परं ॄ मनुिलम ॥् ४८॥
स वा अयं ॄ महिमृय-
कैविनवा णसखुानभुिूतः ।
िूयः सुः ख मातलेुय
आाहणीयो िविधकृु ॥ ४९॥
न य साावपजािदभी
पं िधया वतुयोपविण तम ।्
मौनने भोपशमने पिूजतः
ूसीदतामषे स सातां पितः ॥ ५०॥
स एष भगवान र्ाजन ्तनोिहतं यशः ।
परुा ि दवे मयनेानमाियना ॥ ५१॥
राजोवाच
किन क्म िण दवे मयोऽहन ज्गदीिशतःु ।
यथा चोपिचता कीित ः कृनेानने कताम ॥् ५२॥
नारद उवाच
िनिज ता असरुा दवेयै ुननेोपबृिंहतःै ।
माियनां परमाचाय मयं शरणमाययःु ॥ ५३॥
स िनमा य परुिॐो हमैीरौायसीिव भःु ।
लापायसयंोगा िव तपिरदाः ॥ ५४॥
तािभऽेसरुसनेाो लोकांीन स्ेरापृ ।
रो नाशयाबुः पवू वरैमलिताः ॥ ५५॥
तते सेरा लोका उपासाेरं िवभो ।
ऽािह नावकान द्वे िवनािंपरुालयःै ॥ ५६॥
अथानगुृ भगवाा भैिेत सरुान ि्वभःु ।
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शरं धनिुष साय परुें मुत ॥ ५७॥
ततोऽिवणा  इषव उतेःु सयू मडलात ।्
यथा मयखूसोहा नाँय परुो यतः ॥ ५८॥
तःै ृा सवः सव िनपतेःु  परुौकसः ।
तानानीय महायोगी मयः कूपरसऽेिपत ॥् ५९॥
िसामतृरसृा वळसारा महौजसः ।
उमुघदलना वैतुा इव वयः ॥ ६०॥
िवलो भसं िवमनं वषृजम ।्
तदायं भगवान ि्वुऽोपायमकयत ॥् ६१॥
व आसीदा ॄा यं िवरुयं िह गौः ।
ूिवँय िऽपरंु काले रसकूपामतृं पपौ ॥ ६२॥
तऽेसरुा िप पँयो न षधेन ि्वमोिहताः ।
तिाय महायोगी रसपालािनदं जगौ ॥ ६३॥
यं िवशोकः शोकाता न ्रन द्वैगितं च ताम ।्
दवेोऽसरुो नरोऽो वा नेरोऽीह कन ॥ ६४॥
आनोऽ वा िदं दवैनेापोिहत ुं योः ।
अथासौ शििभः ािभः शोः ूाधिनकं धात ॥् ६५॥
धमानिवरिृतपोिवािबयािदिभः ।
रथं सतूं जं वाहान ध्नवु म शरािद यत ॥् ६६॥
सो रथमााय शरं धनुपाददे ।
शरं धनिुष साय मुतऽिभिजतीरः ॥ ६७॥
ददाह तने भा हरोऽथ िऽपरुो नपृ ।
िदिव भयो नेिव मानशतसलाः ॥ ६८॥
दवेिष िपतिृसशेा जयिेत कुसमुोरःै ।
अवािकरन ज्गुा ननतृुारोगणाः ॥ ६९॥
एवं दा परुिॐो भगवान प्रुहा नपृ ।
ॄािदिभः यूमानः धाम ूपत ॥ ७०॥
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एवं िवधा हरःे मायया
िवडमान नलृोकमानः ।
वीया िण गीतािृषिभज गरुो-
लकान प्नुानापरं वदािम िकम ॥् ७१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे यिुधिरनारदसवंादे िऽपरुिवजयो नाम
दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
ौीशकु उवाच
ौुिेहतं साधसुभासभािजतं
महमामय उबमानः ।
यिुधिरो दैपतमे ुदा यतुः
पू भयूनयं यवुः ॥ १॥
यिुधिर उवाच
भगवन ौ्ोतिुमािम नणृां धम सनातनम ।्
वणा ौमाचारयतुं यमुान ि्वते परम ॥् २॥
भवान ्ू जापतःे साादाजः परमिेनः ।
सतुानां सतो ॄंपोयोगसमािधिभः ॥ ३॥
नारायणपरा िवूा धम  गु ं परं िवः ।
कणाः साधवः शाािधा न तथापरे ॥ ४॥
नारद उवाच
ना भगवतऽेजाय लोकानां धम हतेवे ।
वे सनातनं धम नारायणमखुातुम ॥् ५॥
योऽवतीया नऽशने दााययां त ु धम तः ।
लोकानां यऽेाे तपो बदिरकाौमे ॥ ६॥
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धममलंू िह भगवान स्व वदेमयो हिरः ।
तृं च तिदां राजन य्ने चाा ूसीदित ॥ ७॥
सं दया तपः शौचं ितितेा शमो दमः ।
अिहंसा ॄचय च ागः ााय आजवम ॥् ८॥
सोषः समवेा माहेोपरमः शनःै ।
नणृां िवपय यहेेा मौनमािवमशनम ॥् ९॥
अाादःे सिंवभागो भतूे यथाहतः ।
तेादवेताबिुः सतुरां नषृ ु पाडव ॥ १०॥
ौवणं कीत न ं चा रणं महतां गतःे ।
सवेेावनितदा ं समासमप णम ॥् ११॥
नणृामयं परो धम ः सवषां समदुातः ।
िऽशंणवान र्ाजन स्वा ा यने तुित ॥ १२॥
संारा यदिविाः स िजोऽजो जगाद यम ।्
इायनदानािन िविहतािन िजनाम ।्
जकमा वदातानां िबयााौमचोिदताः ॥ १३॥
िवूायनादीिन षडाूितमहः ।
राो विृः ूजागोरुिवूाा करािदिभः ॥ १४॥
व ैँ यु वाता विृ िनं ॄकुलानगुः ।
शिू िजशौुषूा विृ ािमनो भवते ॥् १५॥
वाता  िविचऽा शालीनयायावरिशलोनम ।्
िवूविृतधुयं ौयेसी चोरोरा ॥ १६॥
जघो नोमां विृमनापिद भजेरः ।
ऋते राजमापु सवषामिप सवशः ॥ १७॥
ऋतामतृाां जीवते मतृने ूमतृने वा ।
सानतृाां जीवते न वृा कथन ॥ १८॥
ऋतमुिशलं ूोममतृं यदयािचतम ।्
मतृं त ु िनयाा ामतृं कष णं तृम ॥् १९॥
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सानतृं च वािणं विृनचसवेनम ।्
वज येां सदा िवूो राज जगुिुताम ।्
सव वदेमयो िवूः सव दवेमयो नपृः ॥ २०॥
शमो दमपः शौचं सोषः ािराज वम ।्
ान ं दयातुां सं च ॄलणम ॥् २१॥
शौय वीय धिृतजेाग आजयः मा ।
ॄयता ूसाद रा च ऽलणम ॥् २२॥
दवेगवु तु े भििवग पिरपोषणम ।्
आिमुमो िनं नपैुयं व ैँ यलणम ॥् २३॥
शिू सितः शौचं सवेा ािममायया ।
अमयो यें सं गोिवूरणम ॥् २४॥
ीणां च पितदवेानां तौषूानकूुलता ।
तुनवुिृ िनं ततधारणम ॥् २५॥
साज नोपलेपाां गहृमडलवत नःै ।
यं च मिडता िनं पिरमृपिरदा ॥ २६॥
कामैावचःै साी ूौयणे दमने च ।
वाःै सःै िूयःै ूेा काले काले भजेितम ॥् २७॥
सुालोपा दा धम ा िूयसवाक ् ।
अूमा शिुचः िधा पितं पिततं भजते ॥् २८॥
या पितं हिरभावने भजेीिरव तरा ।
हया ना हरलेके पा ौीिरव मोदत े ॥ २९॥
विृः सरजातीनां तुलकृता भवते ।्
अचौराणामपापानामजावेसाियनाम ॥् ३०॥
ूायः भाविविहतो नणृां धम यगु े यगु े ।
वदेिः तृो राजन ्ू े चहे च शमकृत ॥् ३१॥
वृा भावकृतया वत मानः कमकृत ।्
िहा भावजं कम  शनिैन ग ुणतािमयात ॥् ३२॥
उमानं मुः ऽें यं िनवय तािमयात ।्
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न कते पनुः सू ै उं बीजं च नँयित ॥ ३३॥
एवं कामाशयं िचं कामानामितसवेया ।
िवरते यथा राजािवामिबिभः ॥ ३४॥
य यणं ूों प ुसंो वणा िभकम ।्
यदऽािप ँयते तनेवै िविनिदशते ॥् ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां समे
यिुधिरनारदसवंादे सदाचारिनण यो नामकैादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२ ॥
नारद उवाच
ॄचारी गुकुले वसन द्ाो गरुोिहतम ।्
आचरन द्ासवीचो गरुौ सुढसौदः ॥ १॥
सायं ूातपासीत गवु कसरुोमान ।्
उभ े से च यतवाजपन ्ॄ  समािहतः ॥ २॥
छांधीयीत गरुोरातेयुितः ।
उपबमऽेवसान े च चरणौ िशरसा नमते ॥् ३॥
मखेलािजनवासािंस जटादडकमडन ।्
िबभयृापवीतं च दभ पािणय थोिदतम ॥् ४॥
सायं ूातरेैं गरुव े तिवदेयते ।्
भुीत यनुातो नो चेपवसेिचत ॥् ५॥
सशुीलो िमतभुदः ौधानो िजतिेयः ।
यावदथ वहरेीष ु ीिनिज तषे ु च ॥ ६॥
वज येमदागाथामगहृो बहृतः ।
इियािण ूमाथीिन हरिप यतमे नः ॥ ७॥
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केशूसाधनोदपनानािदकम ।्
गुीिभय ुवितिभः कारयेानो यवुा ॥ ८॥
निः ूमदा नाम घतृकुसमः पमुान ।्
सतुामिप रहो जाददा यावदथ कृत ॥् ९॥
कियाऽऽना यावदाभासिमदमीरः ।
तैं ताव िवरमेतो  िवपय यः ॥ १०॥
एतव गहृ समाातं यतरेिप ।
गुविृिव कने गहृतुगािमनः ॥ ११॥
अनानोदवलेखािमषं मध ु ।
ॐगलेपालारांजयेयु धतृोताः ॥ १२॥
उिषवैं गुकुले िजोऽधीावबु च ।
ऽय साोपिनषदं यावदथ यथाबलम ॥् १३॥
दा वरमनुातो गरुोः कामं यदीरः ।
गहंृ वनं वा ूिवशेोजेऽ वा वसते ॥् १४॥
अौ गरुावािन च सवभतूेधोजम ।्
भतूःै धामिभः पँयदेूिवं ूिववत ॥् १५॥
एवं िवधो ॄचारी वानूो यितगृ ही ।
चरन ि्विदतिवानः परं ॄािधगित ॥ १६॥
वानू वािम िनयमान म्िुनसतान ।्
यानाितन म्िुनग ेिषलोकिमहासा ॥ १७॥
न कृपमीयादकृं चाकालतः ।
अिपमथामं वा अकपमतुाहरते ॥् १८॥
वैपरुोडाशान ि्नव पेालचोिदतान ।्
ले नवे नवऽेा े परुाणं त ु पिरजते ॥् १९॥
अथमवे शरणमटुजं वाििकराम ।्
ौयते िहमवािवषा का तपषाट ्यम ॥् २०॥
केशरोमनखँमौमुलािन जिटलो दधत ।्
कमडिजन े दडवलािपिरदान ॥् २१॥
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चरेन े ादशाानौ वा चतरुो मिुनः ।
ावकंे वा यथा बिुन  िवपते कृतः ॥ २२॥
यदाकः िबयायां ािधिभज रयाथवा ।
आीिां वा िवायां कुया दनशनािदकम ॥् २३॥
आीन स्मारो साहमाताम ।्
कारणषे ु सेक् सातं त ु यथाहतः ॥ २४॥
खे खािन वायौ िनासांजेूाणमावान ।्
असृेपयूािन ितौ शषें यथोवम ॥् २५॥
वाचमौ सवािमे िशं कराविप ।
पदािन गा वयिस रोपं ूजापतौ ॥ २६॥
मृौ पाय ुं िवसग च यथाानं िविनिदशते ।्
िद ु ौोऽं सनादने शमािन चम ॥् २७॥
पािण चषुा राजन ्ोितिभिनवशेयते ।्
अु ूचतेसा िजां ययेयैा णं ितौ सते ॥् २८॥
मनो मनोरथैे बिुं बोःै कवौ परे ।
कमा याना िे यदहमतािबया ।
सने िचं ऽे े गणुवैकािरकं परे ॥ २९॥
अु िितमपो ोितदो वायौ नभममु ।्
कूटे त महित तदेऽरे च तत ॥् ३०॥
इरतयाऽऽानं िचाऽमवशिेषतम ।्
ाायोऽथ िवरमेधयोिनिरवानलः ॥ ३१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां समे
यिुधिरसवंादे सदाचारिनण यो नाम ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
नारद उवाच
कवें पिरो दहेमाऽावशिेषतः ।
मामकैराऽिविधना िनरपेरेहीम ॥् १॥
िबभयृासौ वासः कौपीनाादनं परम ।्
ं न दडिलादरेििदनापिद ॥ २॥
एक एव चरिेरुाारामोऽनपाौयः ।
सवभतूसुाो नारायणपरायणः ॥ ३॥
पँयदेादो िवं परे सदसतोऽये ।
आानं च परं ॄ सवऽ सदसये ॥ ४॥
सिुूबोधयोः सावानो गितमाक ् ।
पँयन ब्ं च मों च मायामाऽं न वतुः ॥ ५॥
नािभनेवुं मृमुीवुं वा जीिवतम ।्
कालं परं ूतीते भतूानां ूभवायम ॥् ६॥
नासाषे ु सते नोपजीवते जीिवकाम ।्
वादवादांजेका न प्ं कं च न सौंयते ॥् ७॥
न िशाननबुीत मान न्वैासेन ।्
न ाामपुयुीत नारानारभेिचत ॥् ८॥
न यतरेाौमः ूायो धम हतेमु हानः ।
शा समिच िबभयृात वा जते ॥् ९॥
अिलो ाथ मनीुबालवत ।्
किवमू कवदाानं स ा दशयेणृाम ॥् १०॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
ूाद च सवंादं मनुरेाजगर च ॥ ११॥
तं शयान ं धरोपे कावयेा ससानिुन ।
रजलैनदूशेिैन गढूामलतजेसम ॥् १२॥
ददश लोकान ि्वचरन ल्ोकतिविवया ।
वतृोऽमाःै कितपयःै ूादो भगवियः ॥ १३॥
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कमणाऽऽकृितिभवा चा िलवै णा ौमािदिभः ।
न िवदि जना यं व ै सोऽसािवित न विेत च ॥ १४॥
तं ना िविधवादयोः िशरसा शृन ।्
िविविुरदमूाीहाभागवतोऽसरुः ॥ १५॥
िबभिष  कायं पीवान ं सोमो भोगवान य्था ।
िवं चवैोमवतां भोगो िववतािमह ।
भोिगनां ख दहेोऽयं पीवा भवित नाथा ॥ १६॥
न ते शयान िनम
ॄन न् ु हाथ यत एव भोगः ।
अभोिगनोऽयं तव िवू दहेः
पीवा यतद नः मं चते ॥् १७॥
किवः को िनपणुक ् िचऽिूयकथः समः ।
लोक कुवतः कम  शषे े तीितािप वा ॥ १८॥
नारद उवाच
स इं दैपितना पिरपृो महामिुनः ।
यमानमाह तागमतृयितः ॥ १९॥
ॄाण उवाच
वदेदेमसरुौे भवान न्ाय सतः ।
ईहोपरमयोनॄ णां पदााचषुा ॥ २०॥
य नारायणो दवेो भगवान ्तः सदा ।
भा केवलयाान ं धनुोित ामकवत ॥् २१॥
अथािप ॄमूहे ूांव राजन य्थाौतुम ।्
सावनीयो िह भवानानः शिुिमताम ॥् २२॥
तृया भववािहा योयःै कामरैपरूया ।
कमा िण काय माणोऽहं नानायोिनष ु योिजतः ॥ २३॥
यया लोकिममं ूािपतः कम िभॅ मन ।्
गा पवग योा रं ितरां पनुर च ॥ २४॥
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अऽािप दतीनां च सखुायाापनुय े ।
कमा िण कुव तां ा िनवृोऽि िवपय यम ॥् २५॥
सखुमानो पं सवहोपरितनःु ।
मनःसंशजान ्ा भोगान ्ािम सिंवशन ॥् २६॥
इतेदानः ाथ सं िवृ व ै पमुान ।्
िविचऽामसित तै े घोरामाोित ससंिृतम ॥् २७॥
जलं तव ैँ छं िहाो जलकाया ।
मगृतृामपुाधावेथाऽाथ क ् तः ॥ २८॥
दहेािदिभदवतरैानः सखुमीहतः ।
ःखायं चानीश िबया मोघाः कृताः कृताः ॥ २९॥
आािकािदिभःखरैिवमु किहिचत ।्
म  कृोपनतरैथः कामःै िबयते िकम ॥् ३०॥
पँयािम धिननां ेशं ानामिजतानाम ।्
भयादलिनिाणां सव तोऽिभिवशिनाम ॥् ३१॥
राजतौरतः शऽोः जनाशपुितः ।
अिथ ः कालतः ािं ूाणाथ वयम ॥् ३२॥
शोकमोहभयबोधरागैौमादयः ।
यलूाः नुृ णां जाहृां ूाणाथ योब ुधः ॥ ३३॥
मधकुारमहासप लोकेऽिन न्ो गुमौ ।
वरैायं पिरतोषं च ूाा यिया वयम ॥् ३४॥
िवरागः सव कामेः िशितो मे मधोुतात ।्
कृां मधवुिं हाो हरेितम ॥् ३५॥
अनीहः पिरतुाा योपनतादहम ।्
नो चेये बहािन महािहिरव सवान ॥् ३६॥
िचदं िचूिर भुऽें ाा वा ।
िचूिर गणुोपतें गणुहीनमतु िचत ॥् ३७॥
ौयोपतं ािप कदािचानविज तम ।्
भु े भुाथ कििंिवा नं यया ॥ ३८॥
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ौमं कूलमिजनं चीरं वलमवे वा ।
वसऽेदिप सां िदभकु ् तुधीरहम ॥् ३९॥
िचये धरोपे तणृपणा ँ मभस ु ।
िचासादपय े किशपौ वा परेया ॥ ४०॥
िचातोऽनिुलाः सवुासाः ॐलतः ।
रथभेाैरे ािप िदवासा महविभो ॥ ४१॥
नाहं िने न च ौिम भाविवषमं जनम ।्
एतषेां ौये आशास े उतकैां महािन ॥ ४२॥
िवकं जुयािौ तां मनथ िवॅमे ।
मनो वकैािरके ा तायायां जहुोन ु ॥ ४३॥
आानभुतूौ तां मायां जुयािुनः ।
ततो िनरीहो िवरमेानभुूाऽऽिन ितः ॥ ४४॥
ावृं मयें त े सगुुमिप विण तम ।्
पतें लोकशााां भवान ि्ह भगवरः ॥ ४५॥
नारद उवाच
धम पारमहंं व ै मनुःे ौुासरुेरः ।
पजूिया ततः ूीत आम ूययौ गहृम ॥् ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां समे
यिुधिरनारदसवंादे यितधम नाम ऽयोदशाायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
यिुधिर उवाच
गहृ एतां पदव िविधना यने चासा ।
याित दवेऋष े ॄिूह माशो गहृमढूधीः ॥ १॥
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नारद उवाच
गहृेवितो राजन ि्बयाः कुव न ग्हृोिचताः ।
वासदुवेाप णं साापासीत महामनुीन ॥् २॥
श ृवन भ्गवतोऽभीमवतारकथामतृम ।्
ौधानो यथाकालमपुशाजनावतृः ॥ ३॥
सानकैः समाजायाजािदष ु ।
िवमुेुमानषे ु यं वितः ॥ ४॥
यावदथ मपुासीनो दहेे गहेे च पिडतः ।
िवरो रवऽ नलृोके नरतां सते ॥् ५॥
ातयः िपतरौ पऽुा ॅातरः सुदोऽपरे ।
यदि यिदि चानमुोदते िनम मः ॥ ६॥
िदं भौमं चारीं िवमतुिनिम तम ।्
तवमपुयुान एतुया तो बधुः ॥ ७॥
यावियते जठरं तावं िह दिेहनाम ।्
अिधकं योऽिभमते स नेो दडमहित ॥ ८॥
मगृोखरमका खसुरीसृगमिकाः ।
आनः पऽुवँयेरैषेामरं िकयत ॥् ९॥
िऽवग नाितकृेण भजते गहृमेिप ।
यथादशें यथाकालं याववैोपपािदतम ॥् १०॥
आाघाऽेवसाियः कामान स्िंवभजेथा ।
अकेामानो दारां नणृां महो यतः ॥ ११॥
जादथ ूाणान ह्ाा िपतरं गुम ।्
तां ं ियां जाने िजतो िजतः ॥ १२॥
कृिमिविनां ेदं तंु कलेवरम ।्
 तदीयरितभा या  ायमाा नभँछिदः ॥ १३॥
िसयै ाविशाथः कयेिृमानः ।
शषे े ं जन ्ू ाः पदव महतािमयात ॥् १४॥
दवेान ऋ्षीन न्भृतूािन िपतनॄाानमहम ।्
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वृागतिवने यजते पुषं पथृक ् ॥ १५॥
या नोऽिधकारााः सवा ः यु सदः ।
वतैािनकेन िविधना अिहोऽािदना यजते ॥् १६॥
न िमखुतोयं व ै भगवान स्व यभकु ् ।
इते हिवषा राजन य्था िवूमखु े तःै ॥ १७॥
तााणदवेषे ु मा िदष ु यथाहतः ।
तैःै कामयै जनै ं ऽें ॄाणानन ु ॥ १८॥
कुया दापरपीयं मािस ूौपदे िजः ।
ौां िपऽोय थािवं तनूां च िववान ॥् १९॥
अयन े िवषवु े कुया तीपात े िदनये ।
चािदोपराग े च ादशीौवणषे ु च ॥ २०॥
ततृीयायां शुपे नवामथ काित के ।
चतसृकास ु हमेे िशिशरे तथा ॥ २१॥
माघ े च िसतसां मघाराकासमागमे ।
राकया चानमुा वा मासा िण यतुािप ॥ २२॥
ादँयामनरुाधा ावणिॐ उराः ।
ितसृकेादशी वाऽऽस ु जौोणयोगयकु ् ॥ २३॥
त एते ौयेसः काला नणृां ौयेोिववध नाः ।
कुया वा नतैषे ु ौयेोऽमोघं तदायषुः ॥ २४॥
एष ु ान ं जपो होमो ोतं दवेिजाच नम ।्
िपतदृवेनभृतूेो यं तनरम ॥् २५॥
संारकालो जायाया अपानथा ।
ूतेसंा मतृाह कमयदुये नपृ ॥ २६॥
अथ दशेान ्ू वािम धमा िदौये आवहन ।्
स व ै पुयतमो दशेः साऽं यऽ लते ॥ २७॥
िबं भगवतो यऽ सवमतेराचरम ।्
यऽ ह ॄाणकुलं तपोिवादयाितम ॥् २८॥
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यऽ यऽ हररेचा  स दशेः ौयेसां पदम ।्
यऽ गादयो नः परुाणषे ु च िवौतुाः ॥ २९॥
सरािंस पुरादीिन ऽेायहा िौतातु ।
कुऽें गयिशरः ूयागः पलुहाौमः ॥ ३०॥
निैमषं फानुं सतेःु ूभासोऽथ कुशली ।
वाराणसी मधपुरुी पा िबसरथा ॥ ३१॥
नारायणाौमो ना सीतारामाौमादयः ।
सव कुलाचला राजन म्हेमलयादयः ॥ ३२॥
एते पुयतमा दशेा हररेचा िौता ये ।
एतान द्शेान ि्नषवेते ौयेामो भीशः ।
धम ऽिेहतः प ुसंां सहॐािधफलोदयः ॥ ३३॥
पाऽं ऽ िनं व ै किविभः पाऽिवमःै ।
हिररवेकै उवश ययं व ै चराचरम ॥् ३४॥
दवेह ु व ै सु तऽ ॄाजािदष ु ।
राजन य्दमपजूायां मतः पाऽतयातुः ॥ ३५॥
जीवरािशिभराकीण  आडकोशािपो महान ।्
तलूादतुेा सव जीवातप णम ॥् ३६॥
परुायनने सृािन निृतय गिृषदवेताः ।
शते े जीवने पणे परुषे ु पुषो सौ ॥ ३७॥
तेषे ु भगवान र्ाजंारतने वत त े ।
तााऽं िह पुषो यावानाा यथयेत े ॥ ३८॥
ा तषेां िमथो नणृामवानातां नपृ ।
ऽतेािदष ु हररेचा  िबयाय ै किविभः कृता ॥ ३९॥
ततोऽचा यां हिरं केिचौंाय सपय या ।
उपासत उपाािप नाथ दा पुषिषाम ॥् ४०॥
पुषेिप राजे सपुाऽं ॄाणं िवः ।
तपसा िवया तुा धे वदें हरेनमु ॥् ४१॥
न ॄाणा राजन कृ् जगदानः ।
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पनुः पादरजसा िऽलोक दवैतं महत ॥् ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
समे सदाचारिनण यो नाम चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः - १५ ॥
नारद उवाच
कमिना िजाः केिचपोिना नपृापरे ।
ाायऽेे ूवचन े य े केिचानयोगयोः ॥ १॥
ानिनाय दयेािन काानिमता ।
दवै े च तदभावे ािदतरेो यथाहतः ॥ २॥
ौ दवै े िपतकृाय ऽीनकैेकमभुयऽ वा ।
भोजयेसुमृोऽिप ौाे कुया  िवरम ॥् ३॥
दशेकालोिचतौा िपाऽाहणािन च ।
सवि नतैािन िवराजनाप णात ॥् ४॥
दशेे काले च सा े मुं हिरदवैतम ।्
ौया िविधवाऽे ं कामधगुयम ॥् ५॥
दवेिष िपतभृतूे आने जनाय च ।
अं सिंवभजन प्ँयेव तुषाकम ॥् ६॥
न दादािमषं ौाे न चााम तिवत ।्
मुःै ारा ूीितय था न पशिुहंसया ॥ ७॥
नतैाशः परो धम नणृां सम िमताम ।्
ासो दड भतूषे ु मनोवाायज यः ॥ ८॥
एके कममयान य्ान ्ािननो यिवमाः ।
आसयंमनऽेनीहा जुित ानदीिपत े ॥ ९॥
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िययै माणं ा भतूािन िबित ।
एष माकणो हादतो सतुपृ ी्वुम ॥् १०॥
तावैोपपने मुनेािप धम िवत ।्
सुोऽहरहः कुया िनिैमिकीः िबयाः ॥ ११॥
िवधम ः परधम  आभास उपमा छलः ।
अधमशाखाः पमेा धम ोऽधम वजते ॥् १२॥
धमबाधो िवधम ः ारधमऽचोिदतः ।
उपधम  ु पाखडो दो वा शिभलः ॥ १३॥
यिया कृतः पिुराभासो ाौमाथृक ् ।
भाविविहतो धम ः क नेः ूशाये ॥ १४॥
धमा थ मिप नहेते याऽाथ वाधनो धनम ।्
अनीहानीहमान महाहिेरव विृदा ॥ १५॥
सु िनरीह ााराम यखुम ।्
कुतामलोभने धावतोऽथहया िदशः ॥ १६॥
सदा सुमनसः सवा ः सखुमया िदशः ।
शक राकटकािदो यथोपानदः िशवम ॥् १७॥
सुः केन वा राज वततािप वािरणा ।
औपजैकाप याहृपालायत े जनः ॥ १८॥
असु िवू तजेो िवा तपो यशः ।
ॐवीियलौने ान ं चवैावकीय त े ॥ १९॥
कामां च ुृां बोधतैलोदयात ।्
जनो याित न लोभ िजा भुा िदशो भवुः ॥ २०॥
पिडता बहवो राजन ब्ाः सशंयिदः ।
सदसतयोऽकेे असोषातधः ॥ २१॥
असायेामं बोधं कामिववज नात ।्
अथा नथया लोभं भयं तावमशनात ॥् २२॥
आीिा शोकमोहौ दं महपासया ।
योगारायान म्ौनने िहंसां कायानीहया ॥ २३॥
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कृपया भतूजं ःखं दवैं जामािधना ।
आजं योगवीयण िनिां सिनषवेया ॥ २४॥
रजम सने सं चोपशमने च ।
एतव गरुौ भा पुषो सा जयते ॥् २५॥
य साागवित ानदीपूदे गरुौ ।
मा सीः ौतुं त सव कुरशौचवत ॥् २६॥
एष व ै भगवान स्ााधानपुषेरः ।
योगेरिैव मृयािलको यं मते नरम ॥् २७॥
षग सयंमकैााः सवा  िनयमचोदनाः ।
तदा यिद नो योगानावहयेःु ौमावहाः ॥ २८॥
यथा वाता दयो था  योगाथ न िबॅित ।
अनथा य भवयेु े पतू िमं तथासतः ॥ २९॥
यििवजये यः ािःसोऽपिरमहः ।
एको िविवशरणो िभिुभ ािमताशनः ॥ ३०॥
दशेे शचुौ समे राजन स्ंाासनमानः ।
िरं समं सखुं तिासीत ओिमित ॥ ३१॥
ूाणापानौ सिारूकुकरचेकैः ।
यावनजेामान ्नासामिनरीणः ॥ ३२॥
यतो यतो िनःसरित मनः कामहतं ॅमत ।्
ततत उपा िद ानबै ुधः ॥ ३३॥
एवमतिं कालेनाीयसा यतःे ।
अिनशं त िनवा णं यािननविवत ॥् ३४॥
कामािदिभरनािवं ूशाािखलविृ यत ।्
िचं ॄसखुृं नवैोिते किहिचत ॥् ३५॥
यः ूो गहृावू िऽवगा वपनानुः ।
यिद सवेते तान ि्भःु स व ै वााँयपऽपः ॥ ३६॥
यःै दहेः तृो नाा म िव िमभसात ।्

bhagpur-07.pdf 69



ौीमागवतं - समः

त एनमासाृा ाघयि समाः ॥ ३७॥
गहृ िबयाागो ोतागो वटोरिप ।
तपिनो मामसवेा िभोिरियलोलता ॥ ३८॥
आौमापसदा ते े खाौमिवडकाः ।
दवेमायािवमढूांानपुेतेानकुया ॥ ३९॥
आानं चिेजानीयारं ानधतुाशयः ।
िकिमन क् वा हतेोदहं पुाित लटः ॥ ४०॥
आः शरीरं रथिमियािण
हयानभीषनू म्न इियशेम ।्
वा िन माऽा िधषणां च सतूं
सं बहृरुमीशसृम ॥् ४१॥
अं दशूाणमधमधम
चबेऽिभमान ं रिथनं च जीवम ।्
धनिुह त ूणवं पठि
शरं त ु जीवं परमवे लम ॥् ४२॥
रागो षे लोभ शोकमोहौ भयं मदः ।
मानोऽवमानोऽसयूा च माया िहंसा च मरः ॥ ४३॥
रजः ूमादः िुिा शऽववेमादयः ।
रजमःूकृतयः सूकृतयः िचत ॥् ४४॥
यावकृायरथमावशोपकं
धे गिरचरणाच नया िनशातम ्,
ानािसमतुबलो दधदशऽःु
ारातु उपशा इदं िवजात ।् ४५॥
नोचेममसिदियवािजसतूा
नीोथं िवषयदषु ु िनिपि,

ते दवः सहयसतूमम ुं तमोऽे
ससंारकूप उमृभुय े िपि ॥ ४६॥
ूवृं च िनवृं च ििवधं कम  विैदकम ।्
आवत त े ूवृने िनवृनेातुऽेमतृम ॥् ४७॥
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िहंॐं िमयं कामिहोऽाशािदम ।्
दश पणू मास चातमुा ं पशःु सतुः ॥ ४८॥
एतिदं ूवृां तं ूतमवे च ।
पतू सरुालयारामकूपाजीािदलणम ॥् ४९॥
िसूिवपाक धमूो रािऽरपयः ।
अयनं दिणं सोमो दश ओषिधवीधः ॥ ५०॥
अं रते इित शे िपतयृान ं पनुभ वः ।
एकैकँयनेानपुवू भूा भूहे जायत े । ५१॥
िनषकेािदँमशानाःै संारःै सृंतो िजः ।
इियषे ु िबयायान ्ानदीपषे ु जुित ॥ ५२॥
इियािण मनमू वािच वकैािरकं मनः ।
वाचं वण समााय े तमोारे रे सते ।्
ओारं िबौ नादे तं तं त ु ूाण े महममु ॥् ५३॥
अिः सयू िदवा ूाः शुो राकोरं राट ्।
िव तजैसः ूायु  आा समयात ॥् ५४॥
दवेयानिमदं ूाभू ा भूानपुवू शः ।
आयापुशााा ाो न िनवत त े ॥ ५५॥
य एते िपतदृवेानामयन े वदेिनिम त े ।
शाणे चषुा वदे जनोऽिप न मुित ॥ ५६॥
आदावे जनानां सिहरः परावरम ।्
ान ं यें वचो वां तमो ोितयं यम ॥् ५७॥
आबािधतोऽिप ाभासो यथा वतुया तृः ।
घ टादिैयकं तदथ िवकितम ॥् ५८॥
िादीनािमहाथा नां छाया न कतमािप िह ।
न सातो िवकारोऽिप न पथृङ् नाितो मषृा ॥ ५९॥
धातवोऽवयिवा ताऽावयविैव ना ।
न ु सवयिवसवयवोऽतः ॥ ६०॥
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ााँयॅमाविके सित वनुः ।
जामापौ यथा े तथा िविधिनषधेता ॥ ६१॥
भावातैं िबयातैं िातैं तथाऽऽनः ।
वत यन ्ानभुूहे ऽीन ्ान ध्नुतु े मिुनः ॥ ६२॥
काय कारणवैमशन ं पटतवुत ।्
अवुािक भावातैं तते ॥ ६३॥
यिण परे साावकम समप णम ।्
मनोवानिुभः पाथ  िबयातैं तते ॥ ६४॥
आजायासतुादीनामषेां सव दिेहनाम ।्
याथ कामयोरैं िातैं तते ॥ ६५॥
य वािनिषं ाने यऽ यतो नपृ ।
स तनेहेते काया िण नरो नारैनापिद ॥ ६६॥
एतरैै वदेोैव त मानः कमिभः ।
गहृऽे गितं यायािाजंिभाङ् नरः ॥ ६७॥
यथा िह ययूं नपृदवे जा-
दापणारतानः ूभोः ।
यादपेहसवेया भवा-
नहारषीििज तिदगजः बतनू ॥् ६८॥
अहं परुाभवं किव उपबहणः ।
नाातीत े महाके गवा णां ससुतः ॥ ६९॥
पपशेलमाधयु सौगिूयदशनः ।
ीणां िूयतमो िनं मः पुलटः । ७०॥
एकदा दवेसऽे त ु गवा रसां गणाः ।
उपता िवसिृहिरगाथोपगायन े ॥ ७१॥
अहं च गायंिान ्ीिभः पिरवतृो गतः ।
ाा िवसजृे हलेन ं शपेरुोजसा ।
यािह ं शिूतामाश ु नौीः कृतहलेनः ॥ ७२॥
तावाामहं जे तऽािप ॄवािदनाम ।्
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शौुषूयानषुेण ूाोऽहं ॄपऽुताम ॥् ७३॥
धमे गहृमधेीयो विण तः पापनाशनः ।
गहृो यने पदवीमसा ािसनािमयात ॥् ७४॥
ययूं नलृोके बत भिूरभागा
लोकं पनुाना मनुयोऽिभयि ।
यषेां गहृानावसतीित साा-
ढंू परं ॄ मनुिलम ॥् ७५॥
स वा अयं ॄ महिमृयं
कैविनवा णसखुानभुिूतः ।
िूयः सुः ख मातलेुय
आाहणीयो िविधकृु ॥ ७६॥
न य साावपजािदभी
पं िधया वतुयोपविण तम ।्
मौनने भोपशमने पिूजतः
ूसीदतामषे स सातां पितः ॥ ७७॥
ौीशकु उवाच
इित दवेिष णा ूों िनश भरतष भः ।
पजूयामास स ुू ीतः कृं च ूमेिवलः ॥ ७८॥
कृपाथा वपुाम पिूजतः ूययौ मिुनः ।
ौुा कृं परं ॄ पाथ ः परमिवितः ॥ ७९॥
इित दााियणीनां त े पथृवशंा ूकीित ताः ।
दवेासरुमनुाा लोका यऽ चराचराः ॥ ८०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायां समे यिुधिरनारद-
सवंादे सदाचारिनण यो नाम पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ इित समः समाः ॥
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॥ ॐ तत ॥्
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