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shrImadbhAgavataM - aShTamaskandhaH

ौीमागवतं - अमः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
राजोवाच
ायवुहे गरुो वशंोऽयं िवरातुः ।
यऽ िवसजृां सग मननूान व्द नः ॥ १॥
यऽ यऽ हरजे  कमा िण च महीयसः ।
गणृि कवयो ॄंािन नो वद श ृवताम ॥् २॥
यिरे ॄन भ्गवान ि्वभावनः ।
कृतवान कु्त े कता  तीतऽेनागतऽे वा ॥ ३॥
ऋिषवाच
मनवोऽिन ्तीताः षट ्के ायवुादयः ।
आे किथतो यऽ दवेादीनां च सवः ॥ ४॥
आकूां दवेां च िहऽो वै मनोः ।
धम ानोपदशेाथ भगवान प्ऽुतां गतः ॥ ५॥
कृतं परुा भगवतः किपलानवुिण तम ।्
आाे भगवान य्ो यकार कुह ॥ ६॥
िवरः कामभोगषे ु शतपापितः ूभःु ।
िवसृ रां तपस े सभाय वनमािवशत ॥् ७॥
सनुायां वष शतं पदकेैन भवुं शृन ।्
तमानपो घोरिमदमाह भारत ॥ ८॥
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ौीमागवतं - अमः

मनुवाच
यने चतेयते िवं िवं चतेयत े न यम ।्
यो जागित  शयानऽेिायं तं वदे वदे सः ॥ ९॥
आावािमदं िवं यििगां जगत ।्
तने ेन भुीथा मा गधृः क िनम ॥् १०॥
यं न पँयितपँयं चयु  न िरित ।
तं भतूिनलयं दवें सपुण मपुधावत ॥ ११॥
न याौ मं च ः परो नारं बिहः ।
िवामिून यािं च ततं महत ॥् १२॥
स िवकायः पुत ईशः
सः योितरजः परुाणः ।
धऽे जाजयाऽऽशा
तां िवयोद िनरीह आे ॥ १३॥
अथाम े ऋषयः कमा णीहऽेकमहतेवे ।
ईहमानो िह पुषः ूायोऽनीहां ूपते ॥ १४॥
ईहते भगवानीशो न िह तऽ िवषते ।
आलाभने पणूा थ नावसीदि यऽेन ु तम ॥् १५॥
तमीहमान ं िनरहतं बधु ं
िनरािशषं पणू मनचोिदतम ।्
ननॄ ि्शयं िनजवसिंतं
ूभ ुं ूपऽेिखलधमभावनम ॥् १६॥
ौीशकु उवाच
इित मोपिनषदं ाहरं समािहतम ।्
ासरुा यातधुाना जधमुिवन ्धुा ॥ १७॥
तांथाविसतान व्ी यः सवगतो हिरः ।
यामःै पिरवतृो दवेहैाशासििवपम ॥् १८॥
ारोिचषो ितीयु मनरुःे सतुोऽभवत ।्
मुषुणेरोिचमखुा चाजाः ॥ १९॥
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ौीमागवतं - अमः

तऽेो रोचनासीवेा तिुषतादयः ।
ऊज ादयः स ऋषयो ॄवािदनः ॥ २०॥
ऋषे ु वदेिशरसिुषता नाम पभतू ।्
तां जे ततो दवेो िवभिुरिभिवौतुः ॥ २१॥
अाशीितसहॐािण मनुयो य े धतृोताः ।
अिशन ो्तं त कौमारॄचािरणः ॥ २२॥
ततृीय उमो नाम िूयोतसतुो मनःु ।
पवनः सृयो यहोऽाातुा नपृ ॥ २३॥
विसतनयाः स ऋषयः ूमदादयः ।
सा वदेौतुा भिा दवेा इु सिजत ॥् २४॥
धम सनूतृायां त ु भगवान प्ुषोमः ।
ससने इित ातो जातः सोतःै सह ॥ २५॥
सोऽनतृोतःशीलानसतो यरासान ।्
भतूिुहो भतूगणांवधीिजखः ॥ २६॥
चतथु  उमॅाता मननुा ा च तामसः ।
पथृःु ाितन रः केतिुराा दश ततुाः ॥ २७॥
सका हरयो वीरा दवेाििशख ईरः ।
ोितधा मादयः स ऋषयामसऽेरे ॥ २८॥
दवेा वधैतृयो नाम िवधतृेनया नपृ ।
नाः कालेन यवैदा िवधतृाः ने तजेसा ॥ २९॥
तऽािप जे भगवान ह्िरयां हिरमधेसः ।
हिरिरातो यने गजेो मोिचतो महात ॥् ३०॥
राजोवाच
बादरायण एते ौोतिुमामहे वयम ।्
हिरय था गजपितं माहममममूचुत ॥् ३१॥
तथा समुहुयं धं यनं शभुम ।्
यऽ यऽोमोको भगवान ग्ीयत े हिरः ॥ ३२॥
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सतू उवाच
परीितवैं स त ु बादरायिणः
ूायोपिवने कथास ु चोिदतः ।
उवाच िवूाः ूितन पािथ वं
मदुा मनुीनां सदिस  श ृवताम ॥् ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे मरानचुिरत े ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
आसीििरवरो राजिंकूट इित िवौतुः ।
ीरोदनेावतृः ौीमान य्ोजनायतुमिुतः ॥ १॥
तावता िवतृः पय क ् िऽिभः श ृःै पयोिनिधम ।्
िदशः खं रोचयाे रौायसिहरमयःै ॥ २॥
अै ककुभः सवा  रधातिुविचिऽतःै ।
नानािुमलतागुिैन घषिैन झ रासाम ॥् ३॥
स चाविनमानािः समायऊिम िभः ।
करोित ँयामलां भिूमं हिरमरकताँमिभः ॥ ४॥
िसचारणगविवाधरमहोरगःै ।
िकररैरोिभ बीडिज ुकरः ॥ ५॥
यऽ सीतसादनै दहुममष या ।
अिभगज ि हरयः ािघनः परशया ॥ ६॥
नानारयपशोुातसलिोयलतः ।
िचऽिुमसरुोानकलकठिवहमः ॥ ७॥
सिररोिभरोदःै पिुलनमै िणवाकैः ।
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दवेीमनामोदसौरभािनलयै ुतः ॥ ८॥
त िोयां भगवतो वण महानः ।
उानमतृमुाम आबीडं सरुयोिषताम ॥् ९॥
सवतोऽलतं िदिैन ं पुफलिुमःै ।
मारःै पािरजातै पाटलाशोकचकैः ॥ १०॥
चतूःै िूयालःै पनसरैाॆरैाॆातकैरिप ।
बमकैुना िलकेरै खजू रबैजपरूकैः ॥ ११॥
मधकैूः शालतालै तमालरैसनाज ुनःै ।
अिरोरवै टैः िकंशकुचनःै ॥ १२॥
िपचमुःै कोिवदारःै सरलःै सरुदािभः ।
िाेरुाजिूभब दय ाभयामलःै ॥ १३॥
िबःै किपजै ीरवैृ तो भातकािदिभः ।
तिन स्रः सिुवपलंु लसानपजम ॥् १४॥
कुमदुोलकारशतपऽिौयोिज तम ।्
मषदिनघ ु ं शकुै कलनःै ॥ १५॥
हंसकारडवाकीण चबाःै सारसरैिप ।
जलकुुटकोयिदाहूकुलकूिजतम ॥् १६॥
मकपसारचलरजःपयः ।
कदवतेसनलनीपवलुकैवृ तम ॥् १७॥
कुःै कुरबकाशोकैः िशरीषःै कुटजेदुःै ।
कुकैः णयथूीिभना गपुागजाितिभः ॥ १८॥
मिकाशतपऽै माधवीजालकािदिभः ।
शोिभतं तीरजैािैन त ुिभरलं िुमःै ॥ १९॥
तऽकैदा तििरकाननाौयः
करणेिुभवा रणयथूपरन ।्
सकटकान क्ीचकवणेवुऽेव-
िशालगुं ूजन व्नतीन ॥् २०॥
यमाऽारयो गजेा
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ायादयो ालमगृाः सखाः ।
महोरगाािप भयावि
सगौरकृाः शरभामय ः ॥ २१॥
वकृा वराहा मिहष शा
गोपुसालावकृमकटा ।
अऽ िुा हिरणाः शशादय-
रभीता यदनमुहणे ॥ २२॥
स घमतः किरिभः करणेिुभ-

वृ तो मदुरभरैनिुुतः ।
िगिरं गिरा पिरतः ूकयन ्
िनषेमाणोऽिलकुलमै दाशनःै ॥ २३॥
सरोऽिनलं पजरणेुिषतं
िजयन ि्वरादिवलेणः ।
वतृः यथूने तषृािदतने तत ्
सरोवरााशमथागम तम ॥् २४॥
िवगा तिमतृा ु िनम लं
हमेारिवोलरणेवुािसतम ।्
पपौ िनकामं िनजपुरोृत-
माानमिः पयन ग्तमः ॥ २५॥
पुरणेोृतशीकरािुभ-

िन पाययन स्ंपयन य्था गहृी ।
घणृी करणेःु कलभां म दो
नाच कृं कृपणोऽजमायया ॥ २६॥
तं तऽ किपृ दवैचोिदतो
माहो बलीयांरणे षामहीत ।्
ययवैं सनं गतो गजो
यथाबलं सोऽितबलो िवचबमे ॥ २७॥
तथाऽऽतरंु यथूपितं करणेवो
िवकृमाणं तरसा बलीयसा ।
िवचबुुशदुनिधयोऽपरे गजाः
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पािमहाारियत ुं न चाशकन ॥् २८॥
िनयुतोरवेिमभेनबयो-
िव कष तोररतो बिहिम थः ।
समाः सहॐं गमन म्हीपत े
सूाणयोिऽममसंतामराः ॥ २९॥
ततो गजे मनोबलौजसां
कालेन दीघण महानभूयः ।
िवकृमाण जलेऽवसीदतो
िवपय योऽभूकलं जलौकसः ॥ ३०॥
इं गजेः स यदाऽऽप सटं
ूाण दहेी िववशो यया ।
अपारयािवमोणे िचरं
दािवमां बिुमथापत ॥ ३१॥
न मािममे ातय आतरंु गजाः
कुतः किरयः ूभवि मोिचतमु ।्
माहणे पाशने िवधातरुावतृो-
ऽहं च तं यािम परं परायणम ॥् ३२॥
यः कनशेो बिलनोऽकोरगा-
चडवगेादिभधावतो भशृम ।्
भीतं ूपं पिरपाित यया-
ृःु ूधावरणं तमीमिह ॥ ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां अमे
मरानवुण न े गजेोपाान े ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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ौीमागवतं - अमः

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
ौीशकु उवाच
एवं विसतो बुा समाधाय मनो िद ।
जजाप परमं जां ूाजनिुशितम ॥् १॥
गजे उवाच
ॐ नमो भगवते तै यत एतिदाकम ।्
पुषायािदबीजाय परशेायािभधीमिह ॥ २॥
यििदं यतदें यनेदें य इदं यम ।्
योऽारा परं ूपे यवुम ॥् ३॥
यः ानीदं िनजमाययािप तं
िचिभातं  च तिरोिहतम ।्
अिवाभुयं तदीत े
स आमलूोऽवत ु मां परारः ॥ ४॥
कालेन पिमतषे ु कृशो
लोकेष ु पालेष ु च सवहतेषु ु ।
तमदासीहनं गभीरं
य पारऽेिभिवराजते िवभःु ॥ ५॥
न य दवेा ऋषयः पदं िव-
जःु पनुः कोऽहित गमुीिरतमु ।्
यथा नटाकृितिभिव चेतो
रयानबुमणः स मावत ु ॥ ६॥
िदवो य पदं समुलं
िवमुसा मनुयः ससुाधवः ।
चरलोकोतमोणं वन े
भतूाभतूाः सुदः स मे गितः ॥ ७॥
न िवते य च ज कम वा
न नामप े गणुदोष एव वा ।
तथािप लोकायसवाय यः
मायया तानकुालमृित ॥ ८॥
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तै नमः परशेाय ॄणऽेनशये ।
अपायोपाय नम आयकम ण े ॥ ९॥
नम आूदीपाय सािणे परमान े ।
नमो िगरां िवराय मनसतेसामिप ॥ १०॥
सने ूितलाय नैण िवपिता ।
नमः कैवनाथाय िनवा णसखुसिंवदे ॥ ११॥
नमः शााय घोराय मढूाय गणुधिम ण े ।
िनिव शषेाय सााय नमो ानघनाय च ॥ १२॥
ऽेाय नमुं सवा ाय सािणे ।
पुषायामलूाय मलूूकृतये नमः ॥ १३॥
सवियगणुि े सव ू यहतेवे ।
असतााययोाय सदाभासाय त े नमः ॥ १४॥
नमो नमऽेिखलकारणाय
िनारणायातुकारणाय ।
सवा गमाायमहाण वाय
नमोऽपवगा य परायणाय ॥ १५॥
गणुारिणिचपाय
तोभिवूिज तमानसाय ।
नैभावने िवविज तागम-

यकाशाय नमरोिम ॥ १६॥
माक ् ूपपशपुाशिवमोणाय
मुाय भिूरकणाय नमोऽलयाय ।
ाशंने सव तनभुृनिस ूतीत-
ूशे भगवते बहृत े नमे ॥ १७॥
आाऽऽजागहृिवजनषे ु सै-

ापणाय गणुसिवविज ताय ।
मुािभः दये पिरभािवताय
ानान े भगवते नम ईराय ॥ १८॥
यं धम कामाथ िवमिुकामा
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भज इां गितमावुि ।
िकं ािशषो रािप दहेमयं
करोत ु मऽेदॅदयो िवमोणम ॥् १९॥
एकािनो य न कनाथ
वाि ये व ै भगवपाः ।
अतुं तिरतं समुलं
गाय आनसमिुमाः ॥ २०॥
तमरं ॄ परं परशे-

ममाािकयोगगम ।्
अतीियं सूिमवाितर-
मनमां पिरपणू मीडे ॥ २१॥
य ॄादयो दवेा वदेा लोकाराचराः ।
नामपिवभदेने फा च कलया कृताः ॥ २२॥
यथािच षोऽःे सिवतगु भयो
िनया ि सयंासकृरोिचषः ।
तथा यतोऽयं गणुसवाहो
बिुम नः खािन शरीरसगा ः ॥ २३॥
स व ै न दवेासरुम ितय ङ-्

न ी न षढो न पमुा जःु ।
नायं गणुः कम  न स चास-

िषधेशषेो जयतादशषेः ॥ २४॥
िजजीिवष े नाहिमहामयुा िक-

मबिहावतृयभेयोा ।
इािम कालेन न य िवव-
ालोकावरण मोम ॥् २५॥
सोऽहं िवसजृं िवमिवं िववदेसम ।्
िवाानमजं ॄ ूणतोऽि परं पदम ॥् २६॥
योगरितकमा णो िद योगिवभािवत े ।
योिगनो यं ूपँयि योगशें तं नतोऽहम ॥् २७॥
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नमो नमुमसवगे-

शिऽयायािखलधीगणुाय ।
ूपपालाय रशये
किदियाणामनवावन े ॥ २८॥
नायं वदे माानं याहिया हतम ।्
तं रयमाहां भगविमतोऽहम ॥् २९॥
ौीशकु उवाच
एवं गजेमपुविण तिनिव शषे ं
ॄादयो िविवधिलिभदािभमानाः ।
नतै े यदोपससपृिुन िखलाका-
ऽािखलामरमयो हिररािवरासीत ॥् ३०॥
तं तदात मपुल जगिवासः
ोऽं िनश िदिवजःै सह संवुिः ।
छोमयने गडने समुमान-
बायधुोऽगमदाश ु यतो गजेः ॥ ३१॥
सोऽःसरुबलेन गहृीत आत
ा गित हिरं ख उपाचबम ।्
उि साजुकरं िगरमाह कृा-
ारायणािखलगरुो भगवमे ॥ ३२॥
तं वी पीिडतमजः सहसावतीय 
समाहमाश ु सरसः कृपयोहार ।
माहािपािटतमखुादिरणा गजंे
सँयतां हिररममूचुियाणाम ॥् ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां अमे
मरानवुण न े गजेोपाान े ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ चतथुऽायः - ४ ॥
ौीशकु उवाच
तदा दवेिष गवा  ॄशेानपरुोगमाः ।
ममुचुःु कुसमुासारं शसंः कम तरःे ॥ १॥
नेभयो िदा गवा  ननतृजु गःु ।
ऋषयारणाः िसाुवुःु पुषोमम ॥् २॥
योऽसौ माहः स व ै सः परमाय पधकृ ् ।
मुो दवेलशापने ग वसमः ॥ ३॥
ूण िशरसाधीशमुमोकमयम ।्
अगायत यशोधाम कीत गणुसथम ॥् ४॥
सोऽनकुित ईशने पिरब ूण तम ।्
लोक पँयतो लोकं मगाुिकिषः ॥ ५॥
गजेो भगवशा िमुोऽानबनात ।्
ूाो भगवतो पं पीतवासातभु ुजः ॥ ६॥
स व ै पवू मभिूाजा पाो ििवडसमः ।
इु इित ातो िवोुतपरायणः ॥ ७॥
स एकदाऽऽराधनकाल आवान ्
गहृीतमौनोत ईरं हिरम ।्
जटाधरापस आतुोऽतुं
समच यामास कुलाचलाौमः ॥ ८॥
यया तऽ महायशा मिुनः
समागमिगणःै पिरिौतः ।
तं वी तूीमकृताहणािदकं
रहपुासीनमिृषकुोप ह ॥ ९॥
ता इमं शापमदादसाध-ु

रयं रााकृतबिुर ।
िवूावमा िवशतां तमोऽं
यथा गजः मितः स एव ॥ १०॥
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ौीशकु उवाच
एवं शा गतोऽगो भगवान न्पृ सानगुः ।
इुोऽिप राजिष िद ं तपधारयन ॥् ११॥
आपः कौर योिनमािृतिवनािशनीम ।्
हय च नानभुावने यजऽेनुिृतः ॥ १२॥
एवं िवमो गजयथूपमनाभ-

नेािपपाष दगितं गिमतने युः ।
गविसिवबधुैपगीयमान-
कमा तुं भवनं गडासनोऽगात ॥् १३॥
एतहाराज तविेरतो मया
कृानभुावो गजराजमोणम ।्
य यशं किलकषापहं
ःनाशं कुवय  श ृवताम ॥् १४॥
यथानकुीत यतेेयामा िजातयः ।
शचुयः ूाताय ःापुशाये ॥ १५॥
इदमाह हिरः ूीतो गजंे कुसम ।
श ृवतां सव भतूानां सव भतूमयो िवभःु ॥ १६॥
ौीभगवानवुाच
ये मां ां च सरदें िगिरकरकाननम ।्
वऽेकीचकवणेनूां गुािन सरुपादपान ॥् १७॥
श ृाणीमािन िधािन ॄणो मे िशव च ।
ीरोदं म े िूयं धाम तेीपं च भारम ॥् १८॥
ौीवं कौभुं मालां गदां कौमोदक मम ।
सदुशन ं पाजं सपुण पतगेरम ॥् १९॥
शषें च मलां सूां िौयं दवे मदाौयाम ।्
ॄाणं नारदमिृषं भवं ूादमवे च ॥ २०॥
मकूमवराहारैवतारःै कृतािन मे ।
कमा यनपुयािन सयू सोमं ताशनम ॥् २१॥
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ूणवं समं गोिवूान ध्म मयम ।्
दाायणीध म पीः सोमकँयपयोरिप ॥ २२॥
गां सरत नां कािल िसतवारणम ।्
ीवुं ॄऋषीन स् पुयोकां मानवान ॥् २३॥
उायापरराऽाे ूयताः ससुमािहताः ।
रि मम पािण मुे नेसोऽिखलात ॥् २४॥
ये मां वुननेा ूितबु िनशाये ।
तषेां ूाणाये चाहं ददािम िवमलां मितम ॥् २५॥
ौीशकु उवाच
इािदँय षीकेशः ूाय जलजोमम ।्
हष यन ि्वबधुानीकमारोह खगािधपम ॥् २६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे गजेमोणं नाम चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
ौीशकु उवाच
राजिुदतमते े हरःे कमा घनाशनम ।्
गजेमोणं पुयं रवैतं रं श ृण ु ॥ १॥
पमो रवैतो नाम मनुामससोदरः ।
बिलिवादय सतुा अज ुनपवू काः ॥ २॥
िवभिुरः सरुगणा राजन भ्तूरयादयः ।
िहरयरोमा वदेिशरा ऊबाादयो िजाः ॥ ३॥
पी िवकुठा श ुॅ  वकुैठैः सरुसमःै ।
तयोः कलया जे वकुैठो भगवान ्यम ॥् ४॥
वकुैठः कितो यने लोको लोकनमृतः ।
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रमया ूामानने देा तियकाया ॥ ५॥
तानभुावः किथतो गणुा परमोदयाः ।
भौमान र्णेनू स् िवममे यो िवोव ण येणुान ॥् ६॥
ष चषुः पऽुाषुो नाम व ै मनःु ।
पूपूषसुुूमखुााषुाजाः ॥ ७॥
इो मिुमऽ दवेा आादयो गणाः ।
मनुयऽ व ै राजन ह्िवीरकादयः ॥ ८॥
तऽािप दवेः सूां वरैाजाभवतुः ।
अिजतो नाम भगवानशंने जगतः पितः ॥ ९॥
पयोिधं यने िनम  सरुाणां सािधता सधुा ।
ॅममाणोऽिस धतृः कूम पणे मरः ॥ १०॥
राजोवाच
यथा भगवता ॄन म्िथतः ीरसागरः ।
यदथ वा यताििं दधाराचुराना ॥ ११॥
यथामतृं सरुःै ूां िकं चादभवतः ।
एतगवतः कम वद परमातुम ॥् १२॥
या समानने मिहा सातां पतःे ।
नािततृित मे िचं सिुचरं तापतािपतम ॥् १३॥
सतू उवाच
सृो भगवानवें पैायनसतुो िजाः ।
अिभन हरवेय माचु ं ूचबमे ॥ १४॥
ौीशकु उवाच
यदा युऽेसरुदैवा बामानाः िशतायधुःै ।
गतासवो िनपितता नोिरेन ् भयूशः ॥ १५॥
यदा वा ससः शापाेा लोकायो नपृ ।
िनःौीकााभवंऽ नशेिुरादयः िबयाः ॥ १६॥
िनशातैरुगणा महेवणादयः ।
नागन ्यं ममै यो िविनयम ॥् १७॥
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ततो ॄसभां जममुरोमू ध िन सव शः ।
सव िवापयाबुः ूणताः परमिेन े ॥ १८॥
स िवलोेवाादीन ि्नःसान ि्वगतूभान ।्
लोकानमलूायानसरुानयथा िवभःु ॥ १९॥
समािहतने मनसा संरन प्ुषं परम ।्
उवाचोुवदनो दवेान स् भगवान प्रः ॥ २०॥
अहं भवो ययूमथोऽसरुादयो
मनुितय िुमघम जातयः ।
यावताराशंकलािवसिज ता
ोजाम सव शरणं तमयम ॥् २१॥
न य वो न च रणीयो
नोपेणीयादरणीयपः ।
अथािप सग िितसयंमाथ
ध े रजःसतमािंस काले ॥ २२॥
अयं च त िितपालनणः
सं जषुाण भवाय दिेहनाम ।्
ताजामः शरणं जगंु
ानां स नो धाित शं सरुिूयः ॥ २३॥
ौीशकु उवाच
इाभा सरुान व्धेाः सह दवेरैिरम ।
अिजत पदं साागाम तमसः परम ॥् २४॥
तऽापाय ौतुपवूा य व ै िवभो ।
िुतमॄतू दवैीिभगिभ विहतिेयः ॥ २५॥
ॄोवाच
अिविबयं समनमां
गहुाशयं िनलमूतम ।्
मनोऽमयान ं वचसािनं
नमामहे दवेवरं वरेयम ॥् २६॥
िवपितं ूाणमनोिधयाना-
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मथियाभासमिनिमोणम ।्
छायातपौ यऽ न गीृपौ
तमरं खं िऽयगुं ोजामहे ॥ २७॥
अज चबं जयये माणं
मनोमयं पदशारमाश ु ।
िऽनािभ िवुलमनिेम
यदमामतृं ूपे ॥ २८॥
य एकवण तमसः परं त-
दलोकममनपारम ।्
आसां चकारोपसपुण मने-
मपुासते योगरथने धीराः ॥ २९॥
न य काितिततित  मायां
यया जनो मुित वदे नाथ म ।्
तं िनिज तााऽऽगणुं परशें
नमाम भतूषे ु समं चरम ॥् ३०॥
इमे वयं यिययवै ता
सने सृा बिहररािवः ।
गितं न सूामषृय िवहे
कुतोऽसरुाा इतरूधानाः ॥ ३१॥
पादौ महीयं कृतवै य
चतिुव धो यऽ िह भतूसग ः ।
स व ै महापूष आतः
ूसीदतां ॄ महािवभिूतः ॥ ३२॥
अु यिेत उदारवीय
िसि जीवतु वध मानाः ।
लोकायोऽथािखललोकपालाः
ूसीदतां ॄ महािवभिूतः ॥ ३३॥
सोमं मनो य समामनि
िदवौकसां व ै बलम आयःु ।
ईशो नगानां ूजनः ूजानां
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ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ३४॥
अिम ुखं य त ु जातवदेा
जातः िबयाकाडिनिमजा ।
अःसमिेुऽनपुचन ्धातनू ्
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ३५॥
यरुासीरिणदवयान ं
ऽयीमयो ॄण एष िधम ।्
ारं च मेुरमतृं च मृःु
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ३६॥
ूाणादभू चराचराणां
ूाणः सहो बलमोज वायःु ।
अा सॆाजिमवानगुा वयं
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ३७॥
ौोऽािशो य द खािन
ूजिरे खं पुष नााः ।
ूाणिेयाासशुरीरकेतं
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ३८॥
बलाहेिदशाः ूसादा-
ोिग रीशो िधषणाििरः ।
खे छांषृयो महेतः कः
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ३९॥
ौीव सः िपतरँछाययाऽऽसन ्
धम ः नािदतरः पृतोऽभतू ।्
ौय  शीऽरसो िवहारा-
सीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ४०॥
िवूो मखुं ॄ च य गुं
राज आसीजुयोब लं च ।
ऊविव डोऽजोऽिरवदेशिूौ
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ४१॥
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लोभोऽधराीितपय भूिुत-
न ः पशः शन कामः ।
ॅवुोय मः पभवु कालः
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ४२॥
िं वयः कम  गणुान ि्वशषें
योगमायािविहतान व्दि ।
यिुव भां ूबधुापबाधं
ूसीदतां नः स महािवभिूतः ॥ ४३॥
नमोऽु ता उपशाशये
ारालाभूितपिूरतान े ।
गणुषे ु मायारिचतषे ु विृिभ-

न समानाय नभतये ॥ ४४॥
स ं नो दशयाानमरणगोचरम ।्
ूपानां िदणूां सितं त े मखुाजुम ॥् ४५॥
तैःै ेाधतृ ै पःै काले काले यं िवभो ।
कम  िव षहं यो भगवांरोित िह ॥ ४६॥
ेशभयू सारािण कमा िण िवफलािन वा ।
दिेहनां िवषयाता नां न तथवैािप तं िय ॥ ४७॥
नावमः कमकोऽिप िवफलायेरािप तः ।
कते पुषषै स ाा दियतो िहतः ॥ ४८॥
यथा िह शाखानां तरोमू लावसचेनम ।्
एवमाराधनं िवोः सवषामान िह ॥ ४९॥
नमुमनाय िव ता कमण े ।
िनग ुणाय गणुशेाय साय च सातम ॥् ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे अमतृमथन े पमोऽायः ॥ ५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ौीशकु उवाच
एवं तुः सरुगणभै गवान ह्िररीरः ।
तषेामािवरभिूाजन स्हॐाकदयिुतः ॥ १॥
तनेवै महसा सव दवेाः ूितहतेणाः ।
नापँयन ख्ं िदशः ोणीमाानं च कुतो िवभमु ॥् २॥
िविरो भगवान ्ा सह शवण तां तनमु ।्
ां मरकतँयामां कगभा णेणाम ॥् ३॥
तहमेावदातने लसौशयेवाससा ।
ूसचासवा  समुखु सुरॅवुम ॥् ४॥
महामिणिकरीटेन केयरूाां च भिूषताम ।्
कणा भरणिनभा तकपोलौीमखुाजुाम ॥् ५॥
काीकलापवलयहारनपूरुशोिभताम ।्
कौभुाभरणां ल िबॅत वनमािलनीम ॥् ६॥
सदुशनािदिभः ामैू ित मिपािसताम ।्
तुाव दवेूवरः सशवः पुषं परम ।्
सवा मरगणःै साकं सवा रैविन ं गतःै ॥ ७॥
ॄोवाच
अजातजिितसयंमाया-
गणुायिनवा णसखुाण वाय ।
अणोरिणऽेपिरगयधाे
महानभुावाय नमो नमे ॥ ८॥
पं तवतैुषष भें
ौयेोऽिथ िभविदकतािकेण ।
योगने धातः सह निलोकान ्
पँयामिु ु ह िवमतू ॥ ९॥
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म आसीिय म आसी-
 आसीिददमाते ।
मािदरो जगतोऽ मं
घट मृवे परः परात ॥् १०॥
ं माययाऽऽाऽऽौयया यदें
िनमा य िवं तदन ुू िवः ।
पँयि युा मनसा मनीिषणो
गणुवायऽेगणुं िवपितः ॥ ११॥
यथािमधेमतृं च गोष ु
भुमूमन े च विृम ।्
योगमै नुा अिधयि िह ां
गणुषे ु बुा कवयो वदि ॥ १२॥
तं ां वयं नाथ समिुहान ं
सरोजनाभाितिचरिेताथ म ।्
ा गता िनवृ तम सव
गजा दवाता  इव गामः ॥ १३॥
स ं िवधािखललोकपाला
वयं यदथा व पादमलूम ।्
समागताे बिहररान ्
िकं वािवामशषेसािणः ॥ १४॥
अहं िगिरऽ सरुादयो य े
दादयोऽिेरव केतवे ।
िकं वा िवदामशे पथृिवभाता
िवध शं नो िजदवेमम ॥् १५॥
ौीशकु उवाच
एवं िविरािदिभरीिडत-

िाय तषेां दयं यथवै ।
जगाद जीमतूगभीरया िगरा
बालीन स्वंतृसव कारकान ॥् १६॥
एक एवेरिन स्रुकाय सरुेरः ।
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िवहत ुकामानाह समिुोथनािदिभः ॥ १७॥
ौीभगवानवुाच
ह ॄहो शो हे दवेा मम भािषतम ।्
श ृणतुाविहताः सव ौयेो वः ाथा सरुाः ॥ १८॥
यात दानवदतैयेैावििव धीयताम ।्
कालेनानगुहृीतैयैा वो भव आनः ॥ १९॥
अरयोऽिप िह सयेाः सित काया थ गौरवे ।
अिहमिूषकववेा थ  पदव गतःै ॥ २०॥
अमतृोादन े यः िबयतामिवलितम ।्
य पीत वै जमुृ मुोऽमरो भवते ॥् २१॥
िा ीरोदधौ सवा  वीणृलतौषधीः ।
मानं मरं कृा नऽें कृा त ु वासिुकम ॥् २२॥
सहायने मया दवेा िनम मतिताः ।
ेशभाजो भिवि दैा ययूं फलमहाः ॥ २३॥
ययूं तदनमुोदं यिदसरुाः सरुाः ।
न सरंणे िसि सवऽथा ः साया यथा ॥ २४॥
न भतें कालकूटािषालिधसवात ।्
लोभः काय न वो जात ु रोषः कामु वषु ु ॥ २५॥
ौीशकु उवाच
इित दवेान स्मािदँय भगवान प्ुषोमः ।
तषेामदध े राजन ्गितरीरः ॥ २६॥
अथ तै भगवते नमृ िपतामहः ।
भव जमतःु ं ं धामोपयेबु िलं सरुाः ॥ २७॥
ारीनसयंान ज्ातोभान ्नायकान ।्
षधेैराट ्ोः सििवमहकालिवत ॥् २८॥
ते वरैोचिनमासीन ं गु ं चासरुयथूपःै ।
िौया परमया जुं िजताशषेमपुागमन ॥् २९॥
महेः या वाचा सािया महामितः ।
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अभाषत तव िशितं पुषोमात ॥् ३०॥
तदरोचत दै तऽाे यऽेसरुािधपाः ।
शरोऽिरनिेम ये च िऽपरुवािसनः ॥ ३१॥
ततो दवेासरुाः कृा सिंवदं कृतसौदाः ।
उमं परमं चबुरमतृाथ परप ॥ ३२॥
तते मरिगिरमोजसोा मदाः ।
नद उदिधं िनःु शाः पिरघबाहवः ॥ ३३॥
रभारोहौााः शबवरैोचनादयः ।
अपारयं वोढुं िववशा िवजः पिथ ॥ ३४॥
िनपतन स् िगिरऽ बनमरदानवान ।्
चणू यामास महता भारणे कनकाचलः ॥ ३५॥
था भमनसो भबाकरान ।्
िवाय भगवांऽ बभवू गडजः ॥ ३६॥
िगिरपातिविनिान ि्वलोामरदानवान ।्
ईया जीवयामास िनज रान ि्नो णान य्था ॥ ३७॥
िगिरं चारो गडे हनेकेैन लीलया ।
आ ूययाविं सरुासरुगणवैृ तः ॥ ३८॥
अवरो िगिरं ापुण ः पततां वरः ।
ययौ जला उृ हिरणा स िवसिज तः ॥ ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां अमे
अमतृमथन े मराचलानयनं नाम षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ समोऽायः - ७ ॥
ौीशकु उवाच
ते नागराजमाम फलभागने वासिुकम ।्
पिरवीय िगरौ तिन न्ऽेमिं मदुािताः ॥ १॥
आरिेभरे ससुयंा अमतृाथ कुह ।
हिरः परुागहृे पवू दवेातोऽभवन ॥् २॥
तैन द्ैपतयो महापुषचिेतम ।्
न गृीमो वयं पुमहरेममलम ॥् ३॥
ाायौतुसाः ूाता जकमिभः ।
इित तू ितान द्ैान ि्वलो पुषोमः ।
यमानो िवसृामं पंु जमाह सामरः ॥ ४॥
कृतानिवभागा एवं कँयपननाः ।
ममःु परमाया अमतृाथ पयोिनिधम ॥् ५॥
ममानऽेण व े सोऽििरनाधारो पोऽिवशत ।्
िीयमाणोऽिप बिलिभगरवााडुनन ॥ ६॥
ते सिुनिव णमनसः पिरानमखुिौयः ।
आसन ्पौष े न े दवैनेाितबलीयसा ॥ ७॥
िवलो िवशेिविधं तदेरो
रवीयऽिवतथािभसिः ।
कृा वपःु कापमतुं महत ्
ूिवँय तोयं िगिरमुहार ॥ ८॥
तमिुतं वी कुलाचलं पनुः
समुता िनम िथत ुं सरुासरुाः ।
दधार पृने स लयोजन-
ूािरणा ीप इवापरो महान ॥् ९॥
सरुासरुेभै ुजवीय विेपतं
पिरॅमं िगिरम पृतः ।
िबॅदावत नमािदकपो
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मनेऽेकडूयनमूमयेः ॥ १०॥
तथासरुानािवशदासरुणे
पणे तषेां बलवीय मीरयन ।्
उीपयन द्वेगणां िव-ु

दवने नागेमबोधपः ॥ ११॥
उपय गंे िगिररािडवा
आब हने सहॐबाः ।
तौ िदिव ॄभवेमु-ै

रिभवुिः समुनोऽिभवृः ॥ १२॥
उपय धािन गोऽनऽेयोः
परणे त े ूािवशता समिेधताः ।
ममरुिं तरसा मदोटा
महाििणा ोिभतनबचबम ॥् १३॥
अहीसाहॐकठोरखु-

ासािधमूाहतवच सोऽसरुाः ।
पौलोमकालेयबलीलादयो
दवािदधाः सरला इवाभवन ॥् १४॥
दवेां तासिशखाहतूभान ्
धूॆ ारॐवरककुाननान ।्
समवष न भ्गवशा घना
ववःु समिुो ुपगढूवायवः ॥ १५॥
ममानाथा िसोदवासरुवथपःै ।
यदा सधुा न जायते िनम मािजतः यम ॥् १६॥
मघेँयामः कनकपिरिधः कण िवोतिव-ु

िू  ॅाजििलतकचः ॐधरो रनऽेः ।
जऽैदैिभ ज गदभयददै शकंू गहृीा
मन म्ा ूितिगिरिरवाशोभताथो धतृाििः ॥ १७॥
िनम मानादधरेभिूषं
महोणं हालहलाममतः ।

26 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - अमः

सामीनोकरािहकपा-
ििमिपमाहितिमिलाकुलात ॥् १८॥
तमवगें िदिश िदँयपुय धो
िवसप प दसमूित ।
भीताः ूजा िुवरु सेरा
अरमाणाः शरणं सदािशवम ॥् १९॥
िवलो तं दवेवरं िऽलोा
भवाय देािभमतं मनुीनाम ।्
आसीनमिावपवग हतेो-
पो जषुाणं िुतिभः ूणमेःु ॥ २०॥
ूजापतय ऊचःु
दवेदवे महादवे भतूान भ्तूभावन ।
ऽािह नः शरणापांलैोदहनािषात ॥् २१॥
मकेः सवजगत ईरो बमोयोः ।
तं ामच ि कुशलाः ूपाित हरं गुम ॥् २२॥
गणुमा शा सग ियान ि्वभो ।
धे यदा मून ्ॄ िविुशवािभधाम ॥् २३॥
ं ॄ परमं गु ं सदसावभावनः ।
नानाशििभराभातमाा जगदीरः ॥ २४॥
ं शयोिनज गदािदराा
ूाणिेयिगणुभावः ।
कालः बतःु समतृं च धम -
रं यिवदृामनि ॥ २५॥
अिम ुखं तऽेिखलदवेताऽऽा
िितं िवलकभवािपजम ।्
कालं गितं तऽेिखलदवेताऽऽनो
िदश कण रसनं जलेशम ॥् २६॥
नािभन भे सनं नभान ्
सयू  चूिंष जलं  रतेः ।
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परावरााौयणं तवाा
सोमो मनो ौभ गवन ि्शरे ॥ २७॥
कुिः समिुा िगरयोऽिसा
रोमािण सवषिधवीधे ।
छािंस सााव सधातव-
यीमयान ्दयं सव धम ः ॥ २८॥
मखुािन पोपिनषदवशे
यिैशंदोरमवग ः ।
यिवां परमाथ तं
दवे योितरवििते ॥ २९॥
छाया धमिम ष ु यिैव सग
नऽेऽयं सरजमािंस ।
साानः शाकृतवेा
छोमयो दवे ऋिषः परुाणः ॥ ३०॥
न ते िगिरऽािखललोकपाल-

िविरवकुैठसरुेगम ।्
ोितः परं यऽ रजम
सं न य िनरभदेम ॥् ३१॥
कामारिऽपरुकालगरानके-

भतूिुहः पयतः तुये न ते ।
यकाल इदमाकृतं नऽे-
विुिलिशखया भिसतं न वदे ॥ ३२॥
ये ारामगुिभिद िचिताि-
ं चरममुया तपसािभतम ।्
क उमपुषं िनरतं ँमशान े
त े ननूमिूतमिवदंव हातलाः ॥ ३३॥
त ते सदसतोः परतः पर
नाः पगमन े ूभवि भूः ।
ॄादयः िकमतु संवन े वयं त ु
तग सग िवषया अिप शिमाऽम ॥् ३४॥
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एतरं ूपँयामो न परं त े महेर ।
मडृनाय िह लोक िऽेकमणः ॥ ३५॥
ौीशकु उवाच
ती सनं तासां कृपया भशृपीिडतः ।
सवभतूसुवे इदमाह सत िूयाम ॥् ३६॥
िशव उवाच
अहो बत भवातेजानां पँय वशैसम ।्
ीरोदमथनोूताालकूटापितम ॥् ३७॥
आसां ूाणपरीनूां िवधयेमभयं िह मे ।
एतावान ि्ह ूभोरथ यीनपिरपालनम ॥् ३८॥
ूाणःै ःै ूािणनः पाि साधवः णभरुःै ।
बवरैषे ु भतूषे ु मोिहतेामायया ॥ ३९॥
प ुसंः कृपयतो भिे सवा ा ूीयत े हिरः ।
ूीत े हरौ भगवित ूीयऽेहं सचराचरः ।
तािददं गरं भु े ूजानां िरु मे ॥ ४०॥
ौीशकु उवाच
एवमाम भगवान भ्वान िवभावनः ।
तिषं जधमुारभे े ूभावामोदत ॥ ४१॥
ततः करतलीकृ ािप हालाहलं िवषम ।्
अभयहादवेः कृपया भतूभावनः ॥ ४२॥
(हर हर नमः पाव तीपतये हर हर महादवे)
तािप दशयामास वीय जलकषः ।
यकार गले नीलं त साधोिव भषूणम ॥् ४३॥
ते लोकतापने साधवः ूायशो जनाः ।
परमाराधनं ति पुषािखलानः ॥ ४४॥
िनश कम तोदवदवे मीढषुः ।
ूजा दाायणी ॄा वकुैठ शशिंसरे ॥ ४५॥
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ूं िपबतः पाणये ििगृः  तत ।्
विृकािहिवषौषो दशकूा यऽेपरे ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सितायां
अमे अमतृमथन े समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
ौीशकु उवाच
पीत े गरे वषृाेण ूीताऽेमरदानवाः ।
ममुरसा िस ुं हिवधा नी ततोऽभवत ॥् १॥
तामिहोऽीमषृयो जगृॄ वािदनः ।
य दवेयान मेाय हिवष े नपृ ॥ २॥
तत उःैौवा नाम हयोऽभूपाडुरः ।
तिन ब्िलः हृां चबे ने ईरिशया ॥ ३॥
तत ऐरावतो नाम वारणेो िविनग तः ।
दैतिुभ ः तेािेहरन भ्गवतो मिहम ॥् ४॥
(ऐरावणादयौ िदगजा अभवंतः ।
अॅूभतृयोऽौ च किरयभवन न्पृ ॥)

कौभुामभिूं परागो महोदधःे ।
तिन ह्िरः हृां चबे वोऽलरणे मणौ ॥ ५॥
ततोऽभवािरजातः सरुलोकिवभषूणम ।्
परूयिथ नो योऽथः शिुव यथा भवान ॥् ६॥
ततारसो जाता िनकः सवुाससः ।
रमयः िग णां वगुितलीलावलोकनःै ॥ ७॥
ततािवरभूााी रमा भगवरा ।
रयी िदशः काा िवुौदामनी यथा ॥ ८॥
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तां चबुः हृां सव ससरुासरुमानवाः ।
पौदाय वयोवण मिहमािचतेसः ॥ ९॥
ता आसनमािने महेो महदतुम ।्
मिूत मः सिरेा हमेकुजै लं शिुच ॥ १०॥
आिभषचेिनका भिूमराहरकलौषधीः ।
गावः प पिवऽािण वसो मधमुाधवौ ॥ ११॥
ऋषयः कयाबुरिभषकंे यथािविध ।
जगभु िािण गवा  न ननतृजु गःु ॥ १२॥
मघेा मदृपणवमरुजानकगोमखुान ।्
नादयन श्वणेवुीणामुलुिनःनान ॥् १३॥
ततोऽिभिषिषचदुव िौयं पकरां सतीम ।्
िदिगभाः पणू कलशःै सूवािैजिेरतःै ॥ १४॥
समिुः पीतकौशयेवाससी समपुाहरत ।्
वणः ॐजं वजैय मधनुा मषदाम ॥् १५॥
भषूणािन िविचऽािण िवकमा  ूजापितः ।
हारं सरती पमजो नागा कुडले ॥ १६॥
ततः कृतयनोलॐजं
नदिरफेां पिरगृ पािणना ।
चचाल वं सकुपोलकुडलं
सोीडहासं दधती सशुोभनम ॥् १७॥
नयं चाितकृशोदरी समं
िनररं चनकुमोितम ।्
तततो नपूरुविुशित-ै
िव सप ती हमेलतवे सा बभौ ॥ १८॥
िवलोकयी िनरवमानः
पदं ीवुं चािभचािरसणुम ।्
गवयासरुिसचारण-

ऽिैवपयेािदष ु नािवत ॥ १९॥
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ननू ं तपो य न मिुनज यो
ान ं िच न सविज तम ।्
किहां न कामिनज यः
स ईरः िकं परतो पाौयः ॥ २०॥
धमः िचऽ न भतूसौदं
ागः िचऽ न मिुकारणम ।्
वीय न प ुसंोऽजवगेिनृतं
न िह ितीयो गणुसविज तः ॥ २१॥
िचिरायनु  िह शीलमलं
िचदि न वेमायषुः ।
यऽोभयं कुऽ च सोऽमलः
समुलः क न काते िह माम ॥् २२॥
एवं िवमृँ यािभचािरसणु-ै

व रं िनजकैाौयतागणुाौयम ।्
वो े वरं सव गणुरैपिेतं
रमा मकुुं िनरपेमीितम ॥् २३॥
तासंदशे उशत नवकमालां
माधोुतवथिगरोपघुाम ।्
तौ िनधाय िनकटे तरः धाम
सोीडहासिवकसयनने याता ॥ २४॥
ताः िौयिजगतो जनको जना
वोिनवासमकरोरमं िवभतूःे ।
ौीः ाः ूजाः सकणने िनरीणने
यऽ ितधैयत सािधपतिलोकान ॥् २५॥
शतयू मदृानां वािदऽाणां पथृःु नः ।
दवेानगुानां सीणां नृतां गायतामभतू ॥् २६॥
ॄिािरोमुाः सव िवसजृो िवभमु ।्
ईिडरऽेिवतथमै ैिःै पुविष णः ॥ २७॥
िौया िवलोिकता दवेाः सूजापतयः ूजाः ।
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शीलािदगणुसा लेिभरे िनवृ ितं पराम ॥् २८॥
िनःसा लोपा राजन ि्नोगा गतऽपाः ।
यदा चोपिेता ला बभवूदुदानवाः ॥ २९॥
अथासीाणी दवेी का कमललोचना ।
असरुा जगृां व ै हररेनमुतने त े ॥ ३०॥
अथोदधमे मानााँयपरैमतृािथ िभः ।
उदितहाराज पुषः परमातुः ॥ ३१॥
दीघ पीवरदोद डः कमुीवोऽणेणः ।
ँयामलणः ॐवी सवा भरणभिूषतः ॥ ३२॥
पीतवासा महोरः समुृमिणकुडलः ।
िधकुितकेशाः सभुगः िसहंिवबमः ॥ ३३॥
अमतृापणू कलशं िबॅलयभिूषतः ।
स व ै भगवतः साािोरंशाशंसवः ॥ ३४॥
धिरिरित ात आयवुदिगभाक ् ।
तमालोासरुाः सव कलशं चामतृाभतृम ॥् ३५॥
िलः सवविून कलशं तरसाहरन ।्
नीयमानऽेसरुैिन क्लशऽेमतृभाजन े ॥ ३६॥
िवषणमनसो दवेा हिरं शरणमाययःु ।
इित तैमालो भगवान भ्ृकामकृत ।्
मा िखत िमथोऽथ वः साधिये मायया ॥ ३७॥
िमथः किलरभूषेां तदथ तष चतेसाम ।्
अहं पवू महं पवू न ं न िमित ूभो ॥ ३८॥
दवेाः ं भागमहि ये तुायासहतेवः ।
सऽयाग इवतैिषे धम ः सनातनः ॥ ३९॥
इित ान ्ू षधेन व् ै दतैयेा जातमराः ।
ब लाः ूबलान र्ाजन ग्हृीतकलशान म्ुः ॥ ४०॥
एतिरे िवःु सवपायिवदीरः ।
योिषिूपमिनदँ यं दधार परमातुम ॥् ४१॥
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ूेणीयोलँयामं सवा वयवसुरम ।्
समानकणा भरणं सकुपोलोसाननम ॥् ४२॥
नवयौवनिनवृ नभारकृशोदरम ।्
मखुामोदानरुािल झारोिलोचनम ॥् ४३॥
िबॅकेशभारणे मालामुुमिकाम ।्
समुीवकठाभरणं सभुजुादभिूषतम ॥् ४४॥
िवरजारसवंीतिनतीपशोभया ।
काा ूिवलसचुलरणनपूरुम ॥् ४५॥
सोीडितिविॅिूवलासावलोकनःै ।
दैयथूपचतेःस ु काममुीपयन म्ुः ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे भगवायोपलनं नामामोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ौीशकु उवाच
तऽेोतोऽसरुाः पाऽं हरसौदाः ।
िपो दधुमा ण आया दशःु ियम ॥् १॥
अहो पमहो धाम अहो अा नवं वयः ।
इित त े तामिभिु पूजा तयाः ॥ २॥
का ं कपलाशाि कुतो वा िकं िचकीष िस ।
कािस वद वामो मीव मनािंस नः ॥ ३॥
न वयं ामरदैःै िसगवचारणःै ।
नाृपवूा जानीमो लोकेशै कुतो निृभः ॥ ४॥
ननू ं ं िविधना स ुॅ ःू ूिेषतािस शरीिरणाम ।्
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सवियमनःूीितं िवधात ुं सघणृने िकम ॥् ५॥
सा ं नः ध मानानामकेविुन मािनिन ।
ातीनां बवरैाणां शं िवध समुमे ॥ ६॥
वयं कँयपदायादा ॅातरः कृतपौषाः ।
िवभज यथाायं नवै भदेो यथा भवते ॥् ७॥
इपुामितो दैमैा यायोिषपहुिरः ।
ूह िचरापािैन रीिदमॄवीत ॥् ८॥
ौीभगवानवुाच
कथं कँयपदायादाः प ुंां मिय सताः ।
िवासं पिडतो जात ु कािमनीष ु न याित िह ॥ ९॥
सालावकृाणां ीणां च िैरणीनां सरुिषः ।
साारिनािन नूं नू ं िविचताम ॥् १०॥
ौीशकु उवाच
इित त े िेलतैा आमनसोऽसरुाः ।
जहसभुा वगीरं दामतृभाजनम ॥् ११॥
ततो गहृीामतृभाजनं हिर-
ब भाष ईषितशोभया िगरा ।
यपुतें  च सासाध ु वा
कृतं मया वो िवभजे सधुािममाम ॥् १२॥
इिभातं ता आकया सरुपुवाः ।
अूमाणिवदाथेमसंत ॥ १३॥
अथोपो कृताना ा च हिवषानलम ।्
दा गोिवूभतूेः कृतयना िजःै ॥ १४॥
यथोपजोषं वासािंस पिरधायाहतािन त े ।
कुशषे ु ूािवशन स्व ूागमेिभभिूषताः ॥ १५॥
ूाखुषेपूिवषे ु सरुषे ु िदितजषे ु च ।
धपूामोिदतशालायां जुायां मादीपकैः ॥ १६॥
तां नरे करभोशकूुल-
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ौोणीतटालसगितम दिवलाी ।
सा कूजती कनकनपूरुिशितने
कुनी कलशपािणरथािववशे ॥ १७॥
तां ौीसख कनककुडलचाकण -
नासाकपोलवदनां परदवेतााम ।्
सवंी समुुितवीणने
दवेासरुा िवगिलतनपिकााम ॥् १८॥
असरुाणां सधुादान ं सपा णािमव न यम ।्
मा जाितनशृसंानां न तां भजदतुः ॥ १९॥
किया पथृक ् पीभयषेां जगितः ।
तांोपवशेयामास षे ु षे ु च पिष ु ॥ २०॥
दैान ग्हृीतकलशो वयपुसरःै ।
रान प्ाययामास जरामृहुरां सधुाम ॥् २१॥
ते पालयः समयमसरुाः कृतं नपृ ।
तूीमासन कृ्तहेाः ीिववादजगुुया ॥ २२॥
तां कृताितूणयाः ूणयापायकातराः ।
बमानने चाबा नोचःु िकन िविूयम ॥् २३॥
दवेिलूितः भा नदुवससंिद ।
ूिवः सोममिपबाका ां च सिूचतः ॥ २४॥
चबेण रुधारणे जहार िपबतः िशरः ।
हिर कबु सधुयाऽऽािवतोऽपतत ॥् २५॥
िशरमरतां नीतमजो महमचीपत ।्
यु पव िण चाका विभधावित वरैधीः ॥ २६॥
पीतूायऽेमतृ े दवेभै गवान ल्ोकभावनः ।
पँयतामसरुेाणां ं पं जगहृे हिरः ॥ २७॥
एवं सरुासरुगणाः समदशेकाल-

हेथ कम मतयोऽिप फले िवकाः ।
तऽामतृं सरुगणाः फलमसाऽऽप-ु
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य ादपजरजःौयणा दैाः ॥ २८॥
युतऽेसवुसकुम मनोवचोिभ-

दहाजािदष ु निृभदसथृात ।्
तरैवे सवित यियतऽेपथृात ्
सव  तवित मलूिनषचेन ं यत ॥् २९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे अमतृमथन े नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
ौीशकु उवाच
इित दानवदतैयेा नािवमतृं नपृ ।
युाः कम िण या वासदुवेपराखुाः ॥ १॥
साधियामतृं राजन प्ायिया कान स्रुान ।्
पँयतां सव भतूानां ययौ गडवाहनः ॥ २॥
सपानां परामिृं ा त े िदितननाः ।
अमृमाणा उतेदुवान ्ू ुतायधुाः ॥ ३॥
ततः सरुगणाः सव सधुया पीतयिैधताः ।
ूितसयंयुधुःु शनैा रायणपदाौयाः ॥ ४॥
तऽ दवैासरुो नाम रणः परमदाणः ।
रोधदुतो राजंमुलुो रोमहष णः ॥ ५॥
तऽाों सपाे सरंमनसो रणे ।
समासाािसिभबा णिैन जिुव िवधायधुःै ॥ ६॥
शतयू मदृानां भरेीडमिरणां महान ।्
हरथपीनां नदतां िनःनोऽभवत ॥् ७॥
रिथनो रिथिभऽ पििभः सह पयः ।

bhagpur-08.pdf 37



ौीमागवतं - अमः

हया हयिैरभाभेःै समस सयंगु े ॥ ८॥
उःै केिचिदभःै केिचदपरे ययुधुःु खरःै ।
केिचौरमखुैैिपिभहिरिभभ टाः ॥ ९॥
गीृःै कैब कैरे ँयनेभासिैिमिलःै ।
शरभमै िहषःै खगैवषृगै वयाणःै ॥ १०॥
िशवािभराखिुभः केिचृकलासःै शशनै रःै ।
बरैकेे कृसारहैसरैे च सकूरःै ॥ ११॥
अे जललखगःै सिैव कृतिवमहःै ।
सनेयोभयो राजन ि्विवशुऽेमतोऽमतः ॥ १२॥
िचऽजपटै राजातपऽःै िसतामलःै ।
महाधनवै ळदडै जनबैा हचामरःै ॥ १३॥
वातोूतोरोीषरैिच िभ व म भषूणःै ।
ुरििव शदःै शःै सतुरां सयू रिँमिभः ॥ १४॥
दवेदानववीराणां िजौ पाडुनन ।
रजेतवुरमालािभया दसािमव सागरौ ॥ १५॥
वरैोचनो बिलः से सोऽसरुाणां चमपूितः ।
यान ं वहैायसं नाम कामगं मयिनिम तम ॥् १६॥
सवसाािमकोपतें सवा य मयं ूभो ।
अूतमिनदँ यं ँयमानमदशनम ॥् १७॥
आितिमानां सवा नीकािधपवैृ तः ।
वालजनछऽा ै रजे े च इवोदय े ॥ १८॥
तासन स्व तो यानयैू थानां पतयोऽसरुाः ।
नमिुचः शरो बाणो िवूिचिरयोमखुः ॥ १९॥
िमधूा  कालनाभोऽथ ूहिेतहितिरलः ।
शकुिनभू तसापो वळदंो िवरोचनः ॥ २०॥
हयमीवः शिशराः किपलो मघेिभः ।
तारकबक ् शुो िनशुो ज उलः ॥ २१॥
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अिरोऽिरनिेम मय िऽपरुािधपः ।
अे पौलोमकालेया िनवातकवचादयः ॥ २२॥
अलभागाः सोम केवलं ेशभािगनः ।
सव एत े रणमखु े बशो िनिज तामराः ॥ २३॥
िसहंनादान ि्वमुः शान द्मु हारवान ।्
ा सपानिुान ब्लिभुिपतो भशृम ॥् २४॥
ऐरावतं िदिरणमाढः शशुभु े राट ्।
यथा ॐवॐवणमदुयाििमहप ितः ॥ २५॥
तासन स्व तो दवेा नानावाहजायधुाः ।
लोकपालाः सह गणवैा िवणादयः ॥ २६॥
तऽेोमिभससंृ िपो मम िभिम थः ।
आयो िवशोऽम े ययुधुुयोिधनः ॥ २७॥
ययुोध बिलिरणे तारकेण गहुोऽत ।
वणो हिेतनायुिऽो राजन ्ू हिेतना ॥ २८॥
यमु कालनाभने िवकमा  मयने व ै ।
शरो ययुधु े ा सिवऽा त ु िवरोचनः ॥ २९॥
अपरािजतने नमिुचरिनौ वषृपव णा ।
सयू बिलसतुदैवो बाणेःै शतने च ॥ ३०॥
राणा च तथा सोमः पलुोा ययुधुऽेिनलः ।
िनशुशुयोदवी भिकाली तरिनी ॥ ३१॥
वषृाकिपु जने मिहषणे िवभावसःु ।
इलः सह वातािपॄ पऽुरैिरम ॥ ३२॥
कामदवेने म ष  उलो मातिृभः सह ।
बहृितोशनसा नरकेण शनैरः ॥ ३३॥
मतो िनवातकवचःै कालेयवै सवोऽमराः ।
िवदेवेा ु पौलोम ै िाः बोधवशःै सह ॥ ३४॥
त एवमाजावसरुाः सरुेाः
ने सहं च युमानाः ।
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अोमासा िनजरुोजसा
िजगीषवीशरािसतोमरःै ॥ ३५॥
भशुिुडिभबगदिपिशःै
शुकैुः ूासपरधरैिप ।
िनिशंभैः पिरघःै समुरःै
सिभिपालै िशरािंस िचिः ॥ ३६॥
गजारुाः सरथाः पदातयः
सारोहवाहा िविवधा िवखिडताः ।
िनकृबािशरोधराय-
िँछजेासतनऽुभषूणाः ॥ ३७॥
तषेां पदाघातरथाचिूण ता-
दायोधनाण उितदा ।
रणेिुदशः खं मुिणं च छादयन ्
वत तासृिुतिभः पिरतुात ॥् ३८॥
िशरोिभूतिकरीटकुडलःै
सरंिः पिरदददःै ।
महाभजुःै साभरणःै सहायधुःै
सा ूातृा भःू करभोिभब भौ ॥ ३९॥
कबाऽ चोतेःु पिततिशरोऽििभः ।
उतायधुदोद डरैाधावो भटान म्धृ े ॥ ४०॥
बिलम हंे दशिभििभररैावतं शरःै ।
चतिुभ तरुो वाहानकेेनारोहमायत ॥् ४१॥
स तानापततः शबाविः शीयिवबमः ।
िचदे िनिशतभै ैरसाान ह्सिव ॥ ४२॥
त कममं वी म ष ः शिमाददे ।
तां ल महोाभां हामिनिरः ॥ ४३॥
ततः शलंू ततः ूासं ततोमरमृयः ।
यं समादाव तदिनिभःु ॥ ४४॥
ससजा थासरु मायामधा नगतोऽसरुः ।
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ततः ूारभूलैः सरुानीकोपिर ूभो ॥ ४५॥
ततो िनपतेुरवो दमाना दवािना ।
िशलाः सटिशखराणू यो िषलम ॥् ४६॥
महोरगाः समुतेदु शकूाः सविृकाः ।
िसहंायवराहा मदयो महागजान ॥् ४७॥
यातधुा शतशः शलूहा िववाससः ।
िछि िभीित वािदथा रोगणाः ूभो ॥ ४८॥
ततो महाघना ोि गीरपषनाः ।
अारान म्मुचुवुा तरैाहताः नियवः ॥ ४९॥
सृो दैने समुहान व्िः सनसारिथः ।
सावंत क इवामुो िवबधुिजनीमधाक ् ॥ ५०॥
ततः समिु उलेः सव तः ूँयत ।
ूचडवातैूततरावत भीषणः ॥ ५१॥
एवं दैमै हामायरैलगितभीषणःै ।
सृमानास ु मायास ु िवषेः सरुसिैनकाः ॥ ५२॥
न तितिविधं यऽ िविरादयो नपृ ।
ातः ूारभूऽ भगवान ि्वभावनः ॥ ५३॥
ततः सपुणासकृतािपवः
िपशवासा नवकलोचनः ।
अँयताायधुबास-

ीकौभुानिकरीटकुडलः ॥ ५४॥
तिन ्ू िवऽेसरुकूटकम जा
माया िवनशेमु िहना महीयसः ।
ो यथा िह ूितबोध आगते
हिरिृतः सव िवपिमोणम ॥् ५५॥
ा मधृ े गडवाहिमभािरवाह
आिव शलूमिहनोदथ कालनिेमः ।
तीलया गडमिू  पतहृीा
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तनेाहनपृ सवाहमिरं धीशः ॥ ५६॥
माली समुाितबलौ यिुध पतेतयु -
बेण कृिशरसावथ मावांम ।्
आह ितमगदयाहनदडजंे
ताविरोऽिनदरने दतोऽिरणाः ॥ ५७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे दवेासरुसामे दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
ौीशकु उवाच
अथो सरुाः ूपुलचतेसः
पर प ुसंः परयानकुया ।
जभुृ शं शबसमीरणादय-
ांान र्ण े यरैिभसहंताः परुा ॥ १॥
वरैोचनाय सरंो भगवान प्ाकशासनः ।
उदयदा वळं ूजा हा हिेत चबुुशःु ॥ २॥
वळपािणमाहदें ितरृ परुःितम ।्
मनिनं ससुं िवचरं महामधृ े ॥ ३॥
नटवढू मायािभमा यशेान न्ो िजगीषिस ।
िजा बालान ि्नबाान न्टो हरित तनम ॥् ४॥
आि मायािभिसृि ये िदवम ।्
तान द्नू ि्वधनुोान प्वू ा पदादधः ॥ ५॥
सोऽहं मा ियनऽे वळणे शतपवणा ।
िशरो हिरे माट ाितिभः सह ॥ ६॥
बिलवाच
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सामे वत मानानां कालचोिदतकमणाम ।्
कीित ज योऽजयो मृःु सवषां रुनबुमात ॥् ७॥
तिददं कालरशनं जनाः पँयि सरूयः ।
न ि न शोचि तऽ ययूमपिडताः ॥ ८॥
न वयं ममानानामाानं तऽ साधनम ।्
िगरो वः साधशुोानां गृीमो मम ताडनाः ॥ ९॥
ौीशकु उवाच
इाि िवभ ुं वीरो नाराचवैरमद नः ।
आकणपणू रहनदापेरैाहतं पनुः ॥ १०॥
एवं िनराकृतो दवेो विैरणा तवािदना ।
नामृदिधपे ं तोऽाहत इव िपः ॥ ११॥
ूाहरुिलशं ता अमोघं परमदनः ।
सयानो पतूमौ िछप इवाचलः ॥ १२॥
सखायं पिततं ा जो बिलसखः सुत ।्
अयाौदं सहुतािप समाचरन ॥् १३॥
स िसहंवाह आसा गदामु रंहसा ।
जऽावताडयबं गजं च समुहाबलः ॥ १४॥
गदाूहारिथतो भशृं िविलतो गजः ।
जानुां धरण ृा कँमलं परमं ययौ ॥ १५॥
ततो रथो मातिलना हिरिभद शशतवैृ तः ।
आनीतो िपमुृ रथमाहे िवभःु ॥ १६॥
त तजूयन क्म  यदुा नवसमः ।
शलेून लता तं त ु यमानोऽहनधृ े ॥ १७॥
सहेे जं सुम षा समाल मातिलः ।
इो ज सो वळणेापाहरिरः ॥ १८॥
जं ौुा हतं त ातयो नारदाषःे ।
नमिुच बलः पाकऽापतेुरािताः ॥ १९॥
वचोिभः पषिैरमदयोऽ ममस ु ।
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शररैवािकरन म्घेा धारािभिरव पव तम ॥् २०॥
हरीन द्शशतााजौ हय  बलः शरःै ।
ताविरद यामास यगुपघहुवान ॥् २१॥
शताां मातिलं पाको रथं सावयवं पथृक ् ।
सकृानमोणे तदतुमभिूणे ॥ २२॥
नमिुचः पदशिभः णपुमै हषेिुभः ।
आह नदे सतोय इव तोयदः ॥ २३॥
सवतः शरकूटेन शबं सरथसारिथम ।्
छादयामासरुसरुाः ूावृ य िमवादुाः ॥ २४॥
अलयमतीव िवला
िवचबुुशदुवगणाः सहानगुाः ।
अनायकाः शऽबुलेन िनिज ता
विणथा िभनवो यथाण व े ॥ २५॥
ततरुाषािडषबुपरा-
ििनग तः सारथजामणीः ।
बभौ िदशः खं पिृथव च रोचयन ्
तजेसा सयू  इव पाये ॥ २६॥
िनरी पतृनां दवेः पररैिदतां रण े ।
उदयििप ुं ह ुं वळं वळधरो षा ॥ २७॥
स तनेवैाधारणे िशरसी बलपाकयोः ।
ातीनां पँयतां राजन ज्हार जनयन भ्यम ॥् २८॥
नमिुचधं ा शोकामष षाितः ।
िजघासंिुरं नपृत े चकार परमोमम ॥् २९॥
अँमसारमयं शलंू घटावमेभषूणम ।्
ूगृािवुो हतोऽसीित िवतज यन ।्
ूािहणोवेराजाय िननदन म्गृरािडव ॥ ३०॥
तदापतगनतले महाजवं
िविचिदे हिरिरषिुभः सहॐधा ।
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तमाहनपृ कुिलशने करे
षाितिदशपितः िशरो हरन ॥् ३१॥
न त िह चमिप वळ ऊिज तो
िबभदे यः सरुपितनौजसिेरतः ।
तदतुं परमितवीय वऽृिभ-

िरृतो नमिुचिशरोधरचा ॥ ३२॥
तािदोऽिबभेऽोव ळः ूितहतो यतः ।
िकिमदं दवैयोगने भतूं लोकिवमोहनम ॥् ३३॥
यने मे पवू मिीणां पदेः ूजाये ।
कृतो िनिवशतां भारःै पतःै पततां भिुव ॥ ३४॥
तपःसारमयं ां वऽृो यने िवपािटतः ।
अे चािप बलोपतेाः सवा रैतचः ॥ ३५॥
सोऽयं ूितहतो वळो मया मुोऽसरुऽेके ।
नाहं तदाददे दडं ॄतजेोऽकारणम ॥् ३६॥
इित शबं िवषीदमाह वागशरीिरणी ।
नायं शैुरथो नािव धमहित दानवः ॥ ३७॥
मयाै यरो दो मृनु वािशुयोः ।
अतोऽिनीये उपायो मघवन ि्रपोः ॥ ३८॥
तां दवै िगरमाकय  मघवान स्सुमािहतः ।
ायन फे्नमथापँयपायमभुयाकम ॥् ३९॥
न शेुण न चािण जहार नमचुःे िशरः ।
तं तुवुमु ुिनगणा माैावािकरन ि्वभमु ॥् ४०॥
गवमुौ जगतिुव ावसपुरावसू ।
दवेभयो नेन त ो ननतृमु ुदा ॥ ४१॥
अऽेवें ूितान व्ािवणादयः ।
सदूयामासरुौघमैृ गान के्सिरणो यथा ॥ ४२॥
ॄणा ूिेषतो दवेान द्वेिष ना रदो नपृ ।
वारयामास िवबधुान ्ा दानवसयम ॥् ४३॥

bhagpur-08.pdf 45



ौीमागवतं - अमः

नारद उवाच
भविरमतृं ूां नारायणभजुाौयःै ।
िौया समिेधताः सव  उपारमत िवमहात ॥् ४४॥
ौीशकु उवाच
सयं मसुरंं मानयो मनुवे चः ।
उपगीयमानानचुरयै यःु सव िऽिवपम ॥् ४५॥
यऽेविशा रणे तिन न्ारदानमुतने त े ।
बिलं िवपमादाय अं िगिरमपुागमन ॥् ४६॥
तऽािवनावयवान ि्वमानिशरोधरान ।्
उशना जीवयामास सीिवा िवया ॥ ४७॥
बिलोशनसा ृः ूापिेयिृतः ।
परािजतोऽिप नािखोकतिवचणः ॥ ४८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहताया-
ममे दवेासरुसामे एकादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२ ॥
ौीबादरायिणवाच
वषृजो िनशदें योिषिूपणे दानवान ।्
मोहिया सरुगणान ह्िरः सोममपाययत ॥् १॥
वषृमा िगिरशः सवभतूगणवैृ तः ।
सह देा ययौ िु ं यऽाे मधसुदूनः ॥ २॥
सभािजतो भगवता सादरं सोमया भवः ।
सपूिव उवाचदें ूितपू यन ह्िरम ॥् ३॥
ौीमहादवे उवाच
दवेदवे जगािपन ज्गदीश जगय ।
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सवषामिप भावानां माा हतेरुीरः ॥ ४॥
आाव यिमदमदहं बिहः ।
यतोऽय नतैािन तं ॄ िचवान ॥् ५॥
तववै चरणाोजं ौयेामा िनरािशषः ।
िवसृोभयतः सं मनुयः समपुासत े ॥ ६॥
ं ॄ पणू ममतृं िवगणुं िवशोक-

मानमाऽमिवकारमनदत ।्
िव हतेुदयिितसयंमाना-
माेर तदपेतयानपेः ॥ ७॥
एकमवे सदसयमयं च
ण कृताकृतिमवहे न वभुदेः ।
अानतिय जनिैव िहतो िवको
याणुितकरो िनपािधक ॥ ८॥
ां ॄ केिचदवयतु धममकेे
एके परं सदसतोः पुषं परशेम ।्
अऽेवयि नवशियतुं परं ां
केिचहापुषमयमातम ॥् ९॥
नाहं परायुषयो न मरीिचमुा
जानि यिरिचतं ख ससगा ः ।
यायया मिुषतचतेस ईश दै-

मा दयः िकमतु शदभिवृाः ॥ १०॥
स ं समीिहतमदः िितजनाशं
भतूिेहतं च जगतो भवबमोौ ।
वाययु था िवशित खं च चराचरां
सव तदाकतयावगमोऽवे ॥ ११॥
अवतारा मया ा रममाण ते गणुःै ।
सोऽहं तिुमािम ये योिषपधुृ तम ॥् १२॥
यने सोिहता दैाः पाियताामतृं सरुाः ।
तिव आयाताः परं कौतहूलं िह नः ॥ १३॥
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ौीशकु उवाच
एवमिथ तो िवभु गवान श्लूपािणना ।
ूह भावगीरं िगिरशं ूभाषत ॥ १४॥
ौीभगवानवुाच
कौतहूलाय दैानां योिषषेो मया कृतः ।
पँयता सरुकाया िण गते पीयषूभाजन े ॥ १५॥
तऽेहं दशियािम िदोः सरुसम ।
कािमनां ब मं सूभवोदयम ॥् १६॥
ौीशकु उवाच
इित ॄवुाणो भगवांऽवैारधीयत ।
सवतारयंभु व आे सहोमया ॥ १७॥
ततो ददशपवन े वरियं
िविचऽपुाणपविुमे ।
िवबीडत ककलीलया लस-

कूुलपय िनतमखेलाम ॥् १८॥
आवत नोत नकितन-
ूकृहारोभरःै पदे पदे ।
ूभमानािमव मतल-

दूवालं नयत तततः ॥ १९॥
िद ु ॅमकचापलभैृ शं
ूोितारायतलोललोचनाम ।्
कणिवॅािजतकुडलोस-

पोलनीलालकमिडताननाम ॥् २०॥
थकूुलं कबर च िवतुां
सत वामकरणे वनुा ।
िविनतीमकरणे ककं
िवमोहय जगदामायया ॥ २१॥
तां वी दवे इित ककलीलयषे-
ीडाुटितिवसृकटामुः ।
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ीूेणूितसमीणिवलाा
नाानमिक उमां गणां वदे ॥ २२॥
ताः करामा त ु कको यदा
गतो िवरं तमनोुजियाः ।
वासः ससऽूं लघ ु मातोऽहर-
व दवे िकलानपुँयतः ॥ २३॥
एवं तां िचरापा दशनीयां मनोरमाम ।्
ा तां मनबे िवषां भवः िकल ॥ २४॥
तयापतिवानृतरिवलः ।
भवाा अिप पँया गत॑ीदं ययौ ॥ २५॥
सा तमायामालो िववा ोीिडता भशृम ।्
िनलीयमाना वृषे ु हसी नाितत ॥ २६॥
तामगगवान भ्वः ूमिुषतिेयः ।
काम च वशं नीतः करणेिुमव यथूपः ॥ २७॥
सोऽनोुाितवगेने गहृीािनत ियम ।्
केशब उपानीय बाां पिरषजे ॥ २८॥
सोपगढूा भगवता किरणा किरणी यथा ।
इततः ूसप ी िवूकीण िशरोहा ॥ २९॥
आानं मोचिया सरुष भभजुारात ।्
ूािवा पथृौुोणी माया दवेिविनिम ता ॥ ३०॥
तासौ पदव िो िवोरतुकम णः ।
ूपत कामने विैरणवे िविनिज तः ॥ ३१॥
तानधुावतो रतेामोघरतेसः ।
शिुणो यथूपवे वािसतामनधुावतः ॥ ३२॥
यऽ यऽापतां रते महानः ।
तािन  हे ऽेायासन म्हीपत े ॥ ३३॥
सिररःस ु शलेैष ु वनषेपूवनषे ु च ।
यऽ  चासषृयऽ सििहतो हरः ॥ ३४॥
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े रतेिस सोऽपँयदाानं दवेमायया ।
जडीकृतं नपृौे सवत त कँमलात ॥् ३५॥
अथावगतमाहा आनो जगदानः ।
अपिरयेवीय  न मने े त हातुम ॥् ३६॥
तमिववमोीडमाल मधसुदूनः ।
उवाच परमूीतो िबॅां पौष तनमु ॥् ३७॥
ौीभगवानवुाच
िदा ं िवबधुौे ां िनामाना ितः ।
ये ीपया रंै मोिहतोऽ मायया ॥ ३८॥
को न ु मऽेिततरेायां िवषते पमुान ।्
तांान ि्वसजृत भावान ्रामकृतािभः ॥ ३९॥
सयें गणुमयी माया न ामिभभिवित ।
मया समतेा कालेन कालपणे भागशः ॥ ४०॥
ौीशकु उवाच
एवं भगवता राजन ौ्ीवाेन सृतः ।
आम तं पिरब सगणः ालयं ययौ ॥ ४१॥
आाशंभतूां तां मायां भवान भगवान भ्वः ।
शसंतामिृषमुानां ूीाऽऽचाथ भारत ॥ ४२॥
अिप पँयमज मायां
पर प ुसंः परदवेतायाः ।
अहं कलानामषृभो िवमु े
ययावशोऽे िकमतुाताः ॥ ४३॥
यं मामपृमपुे योगात ्
समासहॐा उपारतं व ै ।
स एष सााुषः परुाणो
न यऽ कालो िवशते न वदेः ॥ ४४॥
ौीशकु उवाच
इित तऽेिभिहतात िवबमः शाधनः ।
िसोिन म थन े यने धतृः पृ े महाचलः ॥ ४५॥
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एतुः कीत यतोऽनशु ृवतो
न िरते जात ु समुमः िचत ।्
यमोकगणुानवुण न ं
समससंारपिरौमापहम ॥् ४६॥
असदिवषयमिं भावगं ूपा-
नमतृममरवया नाशयिमुम ।्
कपटयवुितवषेो मोहयन य्ः सरुारीन ्
तमहमपुसतृानां कामपरंू नतोऽि ॥ ४७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहताया-
ममे शरमोहनं नाम ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
ौीशकु उवाच
मनिुव वतः पऽुः ौादवे इित ौतुः ।
समो वत मानो यदपािन मे श ृण ु ॥ १॥
इाकुन भगवै धृः शया ितरवे च ।
निरोऽथ नाभागः समो िद उते ॥ २॥
कष पषृी दशमो वसमुान ्तृः ।
मनोववततैे दशपऽुाः परप ॥ ३॥
आिदा वसवो िा िवदेवेा मणाः ।
अिनावभृवो राजिषेां परुरः ॥ ४॥
कँयपोऽिऽव िस िवािमऽोऽथ गौतमः ।
जमदिभ राज इित सष यः तृाः ॥ ५॥
अऽािप भगव कँयपादिदतरेभतू ।्
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आिदानामवरजो िववुा मनपधकृ ् ॥ ६॥
सेपतो मयोािन समरािण ते ।
भिवायथ वािम िवोः शाितािन च ॥ ७॥
िववत े जाय े िवकमसतु े उभ े ।
संा छाया च राजे ये ूागिभिहत े तव ॥ ८॥
ततृीयां वडवामकेे तासां संासतुायः ।
यमो यमी ौादवेँछायाया सतुाणु ॥ ९॥
साविण पती का भाया  सवंरण या ।
शनैरतृीयोऽभदूिनौ वडवाजौ ॥ १०॥
अमऽेर आयात े साविण भ िवता मनःु ।
िनमकिवरजााः साविण तनया नपृ ॥ ११॥
तऽ दवेाः सतुपसो िवरजा अमतृूभाः ।
तषेां िवरोचनसतुो बिलिरो भिवित ॥ १२॥
दमेां याचमानाय िववे यः पदऽयम ।्
रािमपदं िहा ततः िसिमवाित ॥ १३॥
योऽसौ भगवता बः ूीतने सतुले पनुः ।
िनविेशतोऽिधके गा दधनुाऽऽे रािडव ॥ १४॥
गालवो दीिमान र्ामो िोणपऽुः कृपथा ।
ऋश ृः िपतााकं भगवान ब्ादरायणः ॥ १५॥
इमे सष यऽ भिवि योगतः ।
इदानीमासते राजन ्े  आौममडले ॥ १६॥
दवेगुारां साव भौम इित ूभःु ।
ानं परुराृा बलये दातीरः ॥ १७॥
नवमो दसाविण म नवु णसवः ।
भतूकेतदुकेतिुराातुा नपृ ॥ १८॥
पारा मरीिचगभा ा दवेा इोऽतुः तृः ।
िुतममखुाऽ भिवषृयतः ॥ १९॥
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आयुतोऽधुारायामषृभो भगवला ।
भिवता यने सरंाां िऽलोक भोतऽेतुः ॥ २०॥
दशमो ॄसाविण पोकसतुो महान ।्
ततुा भिूरषणेाा हिवमखुा िजाः ॥ २१॥
हिवान स्कृुितः सो जयो मिूत दा िजाः ।
सवुासनिवाा दवेाः शःु सरुेरः ॥ २२॥
िवनेो िवषूां त ु शोः सं किरित ।
जातः ाशंने भगवान ग्हृे िवसजृो िवभःु ॥ २३॥
मनवु धम साविण रकेादशम आवान ।्
अनागतातुा सधमा दयो दश ॥ २४॥
िवहमाः कामगमा िनवा णचयः सरुाः ।
इ वधैतृषेामषृयाणादयः ॥ २५॥
आयक सतुऽ धमसतेिुरित तृः ।
वधैतृायां हररंेशिलोक धारियित ॥ २६॥
भिवता िसावण राजन ्ादशमो मनःु ।
दवेवानपुदवे दवेौेादयः सतुाः ॥ २७॥
ऋतधामा च तऽेो दवेा हिरतादयः ।
ऋषय तपोमिूत पाीीकादयः ॥ २८॥
धामाो हररंेशः साधियित तनोः ।
अरं ससहसः सनूतृायाः सतुो िवभःु ॥ २९॥
मनुयोदशो भाो दवेसाविण रावान ।्
िचऽसनेिविचऽाा दवेसाविण दहेजाः ॥ ३०॥
दवेाः सकुम सऽुामसंा इो िदवितः ।
िनमकतदशा ा भिवषृयदा ॥ ३१॥
दवेहोऽ तनय उपहता  िदवतःे ।
योगेरो हररंेशो बहृां सिवित ॥ ३२॥
मनवुा  इसाविण तदु शम एित ।
उगीरबुाा इसाविण वीय जाः ॥ ३३॥
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पिवऽााषुा दवेाः शिुचिरो भिवित ।
अिबा ः शिुचः शुो मागधाापिनः ॥ ३४॥
सऽायण तनयो बहृानुदा हिरः ।
िवतानायां महाराज िबयातनू ि्वताियता ॥ ३५॥
राजंतदु शतैािन िऽकालानगुतािन त े ।
ूोािेभिम तः को यगुसाहॐपय यः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
अमे मरानवुण न ं नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
राजोवाच
मरषे ु भगवन य्था मादयिमे ।
यिन क्म िण य े यने िनयुाद मे ॥ १॥
ऋिषवाच
मनवो मनपुऽुा मनुय महीपत े ।
इाः सरुगणावै सव पुषशासनाः ॥ २॥
यादयो याः किथताः पौनवो नपृ ।
मादयो जगाऽां नयािभः ूचोिदताः ॥ ३॥
चतयु ुगाे कालेन मान ौ्िुतगणान य्था ।
तपसा ऋषयोऽपँयन य्तो धम ः सनातनः ॥ ४॥
ततो धम चतुादं मनवो हिरणोिदताः ।
युाः सारया े े काले मह नपृ ॥ ५॥
पालयि ूजापाला यावदं िवभागशः ।
यभागभजुो दवेा य े च तऽािता तःै ॥ ६॥
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इो भगवता दां ऽलैोिौयमिूज ताम ।्
भुानः पाित लोकांीन क्ामं लोके ूवष ित ॥ ७॥
ानं चानयुगु ं ॄतू े हिरः िसपधकृ ् ।
ऋिषपधरः कम  योगं योगशेपधकृ ् ॥ ८॥
सग ूजशेपणे दनू ह्ारापःु ।
कालपणे सवषामभावाय पथृगणुः ॥ ९॥
यूमानो जनरैिेभमा यया नामपया ।
िवमोिहतािभना नादश ननै  च ँयते ॥ १०॥
एतिवक ूमाणं पिरकीित तम ।्
यऽ मरायातदु श परुािवदः ॥ ११॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायाममे चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽयाः - १५ ॥
राजोवाच
बलेः पदऽयं भमूःे कािररयाचत ।
भूेरः कृपणवाथऽिप बब तम ॥् १॥
एतिेदतिुमामो महौतहूलं िह नः ।
येर पणू  बनं चानागसः ॥ २॥
ौीशकु उवाच
परािजतौीरसिुभ हािपतो
हीणे राजन भ्गृिुभः स जीिवतः ।
सवा ना तानभजृगनू ब्िलः
िशो महााथ िनवदेनने ॥ ३॥
तं ॄाणा भगृवः ूीयमाणा
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अयाजयन ि्विजता िऽणाकम ।्
िजगीषमाणं िविधनािभिष
महािभषकेेण महानभुावाः ॥ ४॥
ततो रथः कानपनो
हया हय तरुवणा ः ।
ज िसहंने िवराजमानो
ताशनादास हिविभ िरात ॥् ५॥
धनु िदं परुटोपनं
तणूाविरौ कवचं च िदम ।्
िपतामह ददौ च माला-
मानपुां जलजं च शबुः ॥ ६॥
एवं स िवूािज तयोधनाथ ः
तःै कितयनोऽथ िवूान ।्
ूदिणीकृ कृतूणामः
ूादमाम नमकार ॥ ७॥
अथा रथं िदं भगृदुं महारथः ।
सॐुधरोऽथ स धी खी धतृषेिुधः ॥ ८॥
हमेादलसाः ुरकरकुडलः ।
रराज रथमाढो िध इव हवाट ्॥ ९॥
तुैय बलौीिभः यथूदैयथूपःै ।
िपबििरव खं िदहिः पिरधीिनव ॥ १०॥
वतृो िवकष न म्हतीमासरु िजन िवभःु ।
ययािवपरु ृां कयिव रोदसी ॥ ११॥
रामपुवनोानःै ौीमिन नािदिभः ।
कूजिहिमथनुगैा यमधोुतःै ॥ १२॥
ूवालफलपुोभारशाखामरिुमःै ।
हंससारसचबाकारडवकुलाकुलाः ।
निलो यऽ बीडि ूमदाः सरुसिेवताः ॥ १३॥
आकाशगया देा वतृां पिरखभतूया ।
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ूाकारणेािवणन साालेनोतने च ॥ १४॥
पकपाटै ारःै िटकगोपरुःै ।
जुां िवभूपथां िवकमिविनिम ताम ॥् १५॥
सभाचरराां िवमानै ब ुदवैृ ताम ।्
श ृाटकैम िणमयवै ळिविुमविेदिभः ॥ १६॥
यऽ िनवयोपाः ँयामा िवरजवाससः ।
ॅाजे पवाय िच िभ िरव वयः ॥ १७॥
सरुीकेशिवॅनवसौगिकॐजाम ।्
यऽामोदमपुादाय माग  आवाित मातः ॥ १८॥
हमेजालािनग ूमनेागुगिना ।
पाडुरणे ूितमाग याि सरुिूयाः ॥ १९॥
मुािवतानमै िणहमेकेतिुभ-

ना नापताकावलभीिभरावतृाम ।्
िशखिडपारावतभृनािदतां
वमैािनकीकलगीतमलाम ॥् २०॥
मदृशानकिभनःै
सतालवीणामरुजिवणेिुभः ।
नृःै सवाैपदवेगीतकै-

मनोरमां ूभया िजतूभाम ॥् २१॥
यां न ोजधिम ाः खला भतूिुहः शठाः ।
मािननः कािमनो ा एिभहना ोजि यत ॥् २२॥
तां दवेधान स विथनीपित-
ब िहः समािुध े पतृया ।
आचाय दं जलजं महानं
दौ ूयुन भ्यिमयोिषताम ॥् २३॥
मघवांमिभूे बलेः परममुमम ।्
सव दवेगणोपतेो गुमतेवाच ह ॥ २४॥
भगवुमो भयूान ब्लेन ः पवू विैरणः ।
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अिवषिममं मे केनासीजेसोिज तः ॥ २५॥
ननै ं किुतो वािप ूितोढमुधीरः ।
िपबिव मखुनेदें िलहिव िदशो दश ।
दहिव िदशो िः सवंता ििरवोितः ॥ २६॥
ॄिूह कारणमते ध ष  मििपोः ।
ओजः सहो बलं तजेो यत एतमुमः ॥ २७॥
गुवाच
जानािम मघवन श्ऽोतरे कारणम ।्
िशायोपभतृं तजेो भगृिुभॄ वािदिभः ॥ २८॥
(ओजिनं बिलं जते ुं न समथऽि कन ।
िवजेित न कोऽने ं ॄतजेःसमिेधतम ॥्)

भविधो भवान व्ािप वज ियेरं हिरं
ना शः परुः ात ुं कृता यथा जनाः ॥ २९॥
तािलयमुृ ययूं सव िऽिवपम ।्
यात कालं ूतीो यतः शऽोिव पय यः ॥ ३०॥
एष िवूबलोदक ः सिूज तिवबमः ।
तषेामवेापमानने सानबुो िवनित ॥ ३१॥
एवं समुिताथा े गुणाथा नदुिश ना ।
िहा िऽिवपं जमगुवा णाः कामिपणः ॥ ३२॥
दवेेथ िनलीनषे ु बिलवरोचनः परुीम ।्
दवेधानीमिधाय वशं िने जगयम ॥् ३३॥
तं िवजियनं िशं भगृवः िशवलाः ।
शतने हयमधेानामनोुतमयाजयन ॥् ३४॥
ततदनभुावने भवुनऽयिवौतुाम ।्
कीित िद ु िवतानः स रजे उडुरािडव ॥ ३५॥
बभुजु े च िौयं ृां िजदवेोपलिताम ।्
कृतकृिमवाानं ममानो महामनाः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायाममे पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः - १६ ॥
ौीशकु उवाच
एवं पऽुषे ु नषे ु दवेमातािदितदा ।
ते िऽिवप े दैःै पय तदनाथवत ॥् १॥
एकदा कँयपा आौमं भगवानगात ।्
िनवं िनरानं समाधिेव रतिरात ॥् २॥
स प दीनवदनां कृतासनपिरमहः ।
सभािजतो यथाायिमदमाह कुह ॥ ३॥
अभिं न िवूाणां भिे लोकेऽधनुाऽऽगतम ।्
न धम  न लोक मृोँछानवुित नः ॥ ४॥
अिप वाकुशलं िकिहृषे ु गहृमिेधिन ।
धम ाथ  काम यऽ योगो योिगनाम ॥् ५॥
अिप वाितथयोऽे कुटुासया या ।
गहृादपिूजता याताः ूुानने वा िचत ॥् ६॥
गहृषे ु येितथयो नािच ताः सिललरैिप ।
यिद िनया ि ते ननू ं फेराजगहृोपमाः ॥ ७॥
अयु वलेायां न ता हिवषा सित ।
योििधया भिे ूोिषत े मिय किहिचत ॥् ८॥
यजूया कामघान य्ाित लोकान ग्हृाितः ।
ॄाणोऽि व ै िवोः सव दवेानो मखुम ॥् ९॥
अिप सव कुशिलनव पऽुा मनििन ।
लयऽेमाानं भवा लणरैहम ॥् १०॥
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अिदितवाच
भिं िजगवां ॄन ध्म ा जन च ।
िऽवग  परं ऽें गहृमिेधन ग्हृा इमे ॥ ११॥
अयोऽितथयो भृा िभवो य े च िलवः ।
सव भगवतो ॄनुाना िरित ॥ १२॥
को न ु म े भगवन क्ामो न सते मानसः ।
या भवान ्ू जा एवं धमा न ्ू भाषत े ॥ १३॥
तववै मारीच मनःशरीरजाः
ूजा इमाः सरजमोजषुः ।
समो भवांासरुािदष ु ूभो
तथािप भं भजते महेरः ॥ १४॥
तादीश भजा मे ौयेिय सोुत ।
तिौयो तानान स्पःै पािह नः ूभो ॥ १५॥
परिैव वािसता साहं मा सनसागरे ।
ऐय ौीय शः ानं तािन ूबलमै म ॥ १६॥
यथा तािन पनुः साधो ूपरेन म्माजाः ।
तथा िवधिेह काणं िधया काणकृम ॥ १७॥
ौीशकु उवाच
एवमिथ तोऽिदा कामाह यिव ।
अहो मायाबलं िवोः हेबिमदं जगत ॥् १८॥
 दहेो भौितकोऽनाा  चाा ूकृतःे परः ।
क के पितपऽुाा मोह एव िह कारणम ॥् १९॥
उपित पुषं भगवं जनाद नम ।्
सव भतूगहुावासं वासदुवें जगुम ॥् २०॥
स िवधाित ते कामान ह्िरदनानकुनः ।
अमोघा भगविनतरिेत मितम म ॥ २१॥
अिदितवाच
केनाहं िविधना ॄपुाे जगितम ।्
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यथा मे ससो िवदा मनोरथम ॥् २२॥
आिदश ं िजौे िविधं तपधावनम ।्
आशु तुित मे दवेः सीदाः सह पऽुकैः ॥ २३॥
कँयप उवाच
एते भगवान प्ृः ूजाकाम पजः ।
यदाह त े ूवािम ोतं केशवतोषणम ॥् २४॥
फानुामले पे ादशाहं पयोोतः ।
अच यदेरिवां भा परमयाितः ॥ २५॥
िसनीवाां मदृाऽऽिल ायाोडिवदीण या ।
यिद लते व ै ॐोततें ममदुीरयते ॥् २६॥
ं देािदवराहणे रसायाः ानिमता ।
उृतािस नमुं पाानं म े ूणाशय ॥ २७॥
िनव ित तािनयमो दवेमचमािहतः ।
अचा यां िडले सयू जले वौ गरुाविप ॥ २८॥
नमुं भगवते पुषाय महीयस े ।
सव भतूिनवासाय वासदुवेाय सािणे ॥ २९॥
नमोऽाय सूाय ूधानपुषाय च ।
चतिुवशणुाय गणुसानहतेवे ॥ ३०॥
नमो िशी िऽपदे चतःुश ृाय तवे ।
सहाय याय ऽयीिवान े नमः ॥ ३१॥
नमः िशवाय िाय नमः शिधराय च ।
सविवािधपतये भतूानां पतय े नमः ॥ ३२॥
नमो िहरयगभा य ूाणाय जगदान े ।
योगैय शरीराय नमे योगहतेवे ॥ ३३॥
नम आिददवेाय साीभतूाय त े नमः ।
नारायणाय ऋषये नराय हरय े नमः ॥ ३४॥
नमो मरकतँयामवपषुऽेिधगतिौये ।
केशवाय नमुं नमे पीतवासस े ॥ ३५॥
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ं सव वरदः प ुसंां वरेय वरदष भ ।
अते ौयेस े धीराः पादरणेमुपुासत े ॥ ३६॥
अवत  यं दवेाः ौी तादपयोः ।
हृय इवामोदं भगवान म् े ूसीदताम ॥् ३७॥
एतमै ैषीकेशमावाहनपरुृतम ।्
अच येया युः पाोपशनािदिभः ॥ ३८॥
अिच ा गमााःै पयसा पयिेभमु ।्
वोपवीताभरणपाोपशनैतः ।
गधपूािदिभाचादशारिवया ॥ ३९॥
श ृतं पयिस नवैें शां िवभवे सित ।
ससिप ः सगडुं दा जुयालूिवया ॥ ४०॥
िनविेदतं ताय दाुीत वा यम ।्
दाऽऽचमनमिच ा तालंू च िनवदेयते ॥् ४१॥
जपदेोरशतं वुीत िुतिभः ूभमु ।्
कृा ूदिणं भमूौ ूणमेडवदुा ॥ ४२॥
कृा िशरिस तषेां दवेमुासयेतः ।
वरान भ्ोजयिेूान प्ायसने यथोिचतम ॥् ४३॥
भुीत तरैनुातः शषें सेः सभािजतःै ।
ॄचाय थ तिाां ोभतू े ूथमऽेहिन ॥ ४४॥
ातः शिुचय थोेन िविधना ससुमािहतः ।
पयसा ापियाचावतसमापनम ॥् ४५॥
पयोभो ोतिमदं चरिेचनातः ।
पवू वुयादिं ॄाणांािप भोजयते ॥् ४६॥
एवं हरहः कुया ादशाहं पयोोतः ।
हररेाराधनं होममहणं िजतप णम ॥् ४७॥
ूितपिनमार यावऽयोदशी ।
ॄचय मधःं ान ं िऽषवणं चरते ॥् ४८॥
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वज यदेसदालापं भोगानुावचांथा ।
अिहंॐः सवभतूानां वासदुवेपरायणः ॥ ४९॥
ऽयोदँयामथो िवोः पनं पकैिव भोः ।
कारयेाने िविधना िविधकोिवदःै ॥ ५०॥
पजूां च महत कुया िशािवविज तः ।
चं िन पयिस िशिपिवाय िववे ॥ ५१॥
श ृतने तने पुषं यजते ससुमािहतः ।
नवैें चाितगणुवाुषतिुदम ॥् ५२॥
आचाय ानसं वाभरणधनेिुभः ।
तोषयेिजवै तिाराधनं हरःे ॥ ५३॥
भोजयेान ग्णुवता सदने शिुचिते ।
अां ॄाणान श्ा ये च तऽ समागताः ॥ ५४॥
दिणां गरुव े दाि यथाहतः ।
अानेापाकां ूीणयेमपुागतान ॥् ५५॥
भुवु च सवष ु दीनाकृपणषे ु च ।
िवोीणनं िवान भ्ुीत सह बिुभः ॥ ५६॥
नृवािदऽगीतै िुतिभः िवाचकैः ।
कारयेथािभ पजूां भगवतोऽहम ॥् ५७॥
एतयोोतं नाम पुषाराधनं परम ।्
िपतामहनेािभिहतं मया त े समदुातम ॥् ५८॥
ं चानने महाभाग े सक ् चीणन केशवम ।्
आना शुभावने िनयताा भजायम ॥् ५९॥
अयं व ै सव याः सवोतिमित तृम ।्
तपःसारिमदं भिे दान ं चेरतप णम ॥् ६०॥
त एव िनयमाः साा एव च यमोमाः ।
तपो दान ं ोतं यो यने तुधोजः ॥ ६१॥
तादतेतं भिे ूयता ौया चर ।
भगवान प्िरतुे वरानाश ु िवधाित ॥ ६२॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सितायां
अमे अिदितपयोोतकथनं नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७ ॥
ौीशकु उवाच
इुा सािदती राजन ्भऽा  कँयपने व ै ।
अिततिमदं ादशाहमतिता ॥ १॥
िचयकेया बुा महापुषमीरम ।्
ूगृिेयाान म्नसा बिुसारिथः ॥ २॥
मनकैामया बुा भगविखलािन ।
वासदुवे े समाधाय चचार ह पयोोतम ॥् ३॥
ताः ूारभूात भगवानािदपुषः ।
पीतवासातबुा ः शचबगदाधरः ॥ ४॥
तं नऽेगोचरं वी सहसोाय सादरम ।्
ननाम भिुव कायने दडवीितिवला ॥ ५॥
सोाय बािलरीिडत ुं िता
नोहे आनजलाकुलेणा ।
बभवू तू पलुकाकुलाकृित-
शनाुवगाऽवपेथःु ॥ ६॥
ूीा शनगै दया िगरा हिरं
तुाव सा देिदितः कुह ।
उीती सा िपबतीव चषुा
रमापितं यपितं जगितम ॥् ७॥
अिदितवाच
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यशे यपुषातु तीथ पाद
तीथ ौवः ौवणमलनामधये ।
आपलोकविृजनोपशमोदया
शं नः कृधीश भगविस दीननाथः ॥ ८॥
िवाय िवभवनिितसयंमाय
रंै गहृीतपुशिगणुाय भू े ।
ाय शपबृिंहतपणू बोध-

ापािदतातमस े हरय े नमे ॥ ९॥
आयःु परं वपरुभीमतुली-
भू रसाः सकलयोगगणुािवग ः ।
ान ं च केवलमन भवि तुा-
ो नणृां िकम ु सपजयािदराशीः ॥ १०॥
ौीशकु उवाच
अिदवैं तुो राजन भ्गवान प्ुरेणः ।
ऽेः सवभतूानािमित होवाच भारत ॥ ११॥
ौीभगवानवुाच
दवेमातभ वा मे िवातं िचरकाितम ।्
यपैतौीणां ािवतानां धामतः ॥ १२॥
तान ि्विनिज  समरे म दानसरुष भान ।्
ूितलजयौीिभः पऽुिैरपुािसतमु ॥् १३॥
इेःै तनयहैतानां यिुध िविषाम ।्
ियो दीरासा ििुमिस ःिखताः ॥ १४॥
आजान स्सुमृांं ूातयशःिौयः ।
नाकपृमिधाय बीडतो ििुमिस ॥ १५॥
ूायोऽधनुा तऽेसरुयथूनाथा
अपारणीया इित दिेव मे मितः ।
यऽेनकूुलेरिवूगुा
न िवबमऽ सखुं ददाित ॥ १६॥
अथापुायो मम दिेव िचः
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सोिषत ोतचय या त े ।
ममाच न ं नाहित गमुथा
ौानुपं फलहतेकुात ॥् १७॥
यािच ताहमपगुय े
पयोोतनेानगुणुं समीिडतः ।
ाशंने पऽुमपुे त े सतुान ्
गोाि मारीचतपिधितः ॥ १८॥
उपधाव पितं भिे ूजापितमकषम ।्
मां च भावयती पाववें पमवितम ॥् १९॥
नतैरा आयें पृयािप कथन ।
सव सते दिेव दवेगुं ससुवंतृम ॥् २०॥
ौीशकु उवाच
एतावा भगवांऽवैारधीयत ।
अिदितलभं ला हरजे ािन ूभोः ॥ २१॥
उपाधावितं भा परया कृतकृवत ।्
स व ै समािधयोगने कँयपदबुत ॥ २२॥
ूिवमािन हररंेशं िवतथेणः ।
सोऽिदां वीय माध तपसा िचरसतृम ।्
समािहतमना राजन द्ायिं यथािनलः ॥ २३॥
अिदतिेध ितं गभ भगवं सनातनम ।्
िहरयगभ िवाय समीडे गुनामिभः ॥ २४॥
ॄोवाच
जयोगाय भगवुबम नमोऽु त े ।
नमो ॄयदवेाय िऽगणुाय नमो नमः ॥ २५॥
नमे पिृगभा य वदेगभा य वधेस े ।
िऽनाभाय िऽपृाय िशिपिवाय िववे ॥ २६॥
मािदरो भवुन म-

मनशिं पुषं यमाः ।
कालो भवानािपतीश िवं

66 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - अमः

ॐोतो यथाः पिततं गभीरम ॥् २७॥
ं व ै ूजानां िरजमानां
ूजापतीनामिस सिवःु ।
िदवौकसां दवे िदवतुानां
परायणं नौिरव मतोऽु ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सितायां
अमे वामनूाभा व े सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः - १८ ॥
ौीशकु उवाच
इं िविरतुकमवीय ः
ूाब भवूामतृभरूिदाम ।्
चतभु ुजः शगदाचबः
िपशवासा निलनायतेणः ॥ १॥
ँयामावदातो झषराजकुडल-

िषोसीवदनाजुः पमुान ।्
ौीववा वलयादोस-

िरीटकाीगणुचानपूरुः ॥ २॥
मधोुतोातिवघुया या
िवरािजतः ौीवनमालया हिरः ।
ूजापतवेँ मतमः रोिचषा
िवनाशयन क्ठिनिवकौभुः ॥ ३॥
िदशः ूसेः सिललाशयादा
ूजाः ूा ऋतवो गणुािताः ।
ौरिरं िितरििजा
गावो िजाः सषनु गा ॥ ४॥
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ौोणायां ौवणादँयां मुतऽिभिजित ूभःु ।
सव नऽतारााबु दिणम ॥् ५॥
ादँयां सिवताितिनगतो नपृ ।
िवजया नाम सा ूोा यां ज िवहरःे ॥ ६॥
शभयो नेमृ दपणवानकाः ।
िचऽवािदऽतयूा णां िनघषमुलुोऽभवत ॥् ७॥
ूीताारसोऽनृन ग्वू वरा जगःु ।
तुवुमु ुनयो दवेा मनवः िपतरोऽयः ॥ ८॥
िसिवाधरगणाः सिकुषिकराः ।
चारणा यरािंस सपुणा  भजुगोमाः ॥ ९॥
गायोऽितूशसंो नृो िवबधुानगुाः ।
अिदा आौमपदं कुसमुःै समवािकरन ॥् १०॥
ािदितं िनजगभ सवं
परं पमुासं ं मदुमाप िविता ।
गहृीतदहंे िनजयोगमायया
ूजापिताह जयिेत िवितः ॥ ११॥
यपभुा ित िवभषूणायधु-ै

रिचमधारयिरः ।
बभवू तनेवै स वामनो वटुः
सँयतोिदगितय था नटः ॥ १२॥
तं वटंु वामनं ा मोदमाना महष यः ।
कमा िण कारयामासःु परुृ ूजापितम ॥् १३॥
तोपनीयमान सािवऽ सिवताॄवीत ।्
बहृितॄ सऽूं मखेलां कँयपोऽददात ॥् १४॥
ददौ कृािजनं भिूमद डं सोमो वनितः ।
कौपीनाादनं माता ौँछऽं जगतः पतःे ॥ १५॥
कमडं वदेगभ ः कुशान स्ष यो दः ।
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अमालां महाराज सरयानः ॥ १६॥
ता इपुनीताय यराट ्पािऽकामदात ।्
िभां भगवती साामादादिका सती ॥ १७॥
स ॄवच सनेवैं सभां सािवतो वटुः ।
ॄिष गणसुामरोचत मािरषः ॥ १८॥
सिममािहतं विं कृा पिरसमहूनम ।्
पिरीय  सम सिमिरजहुोिजः ॥ १९॥
ौुामधेयै जमानमिूज तं
बिलं भगृणूामपुकितैतः ।
जगाम तऽािखलसारसतृो
भारणे गां समयन प्दे पदे ॥ २०॥
तं नम दायाट उरे बलेः
य ऋिजे भगृकुसंके ।
ूवत यो भगृवः बतूमं
चतारािदतं यथा रिवम ॥् २१॥
त ऋिजो यजमानः सदा
हतिषो वामनतजेसा नपृ ।
सयू ः िकलायातु वा िवभावसःु
सनुमारोऽथ िदया बतोः ॥ २२॥
इं सिशषे ु भगृुनकेधा
िवतमाणो भगवान स् वामनः ।
छऽं सदडं सजलं कमडं
िववशे िबॅयमधेवाटम ॥् २३॥
मौा मखेलया वीतमपुवीतािजनोरम ।्
जिटलं वामनं िवूं मायामाणवकं हिरम ॥् २४॥
ूिवं वी भगृवः सिशाे सहाििभः ।
ूगृन स्मुाय सिा तजेसा ॥ २५॥
यजमानः ूमिुदतो दशनीयं मनोरमम ।्
पानुपावयवं ता आसनमाहरत ॥् २६॥
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ागतनेािभनाथ पादौ भगवतो बिलः ।
अविनाच यामास मुसमनोरमम ॥् २७॥
तादशौचं जनकषापहं
स धम िवू दधामुलम ।्
यवेदवेो िगिरशमौिलः
दधार मूा  परया च भा ॥ २८॥
बिलवाच
ागतं त े नमुं ॄन ि्कं करवाम ते ।
ॄषणां तपः सााे ाऽऽय  वपधु रम ॥् २९॥
अ नः िपतरृा अ नः पािवतं कुलम ।्
अ िः बतरुयं यवानागतो गहृान ॥् ३०॥
अायो मे सुता यथािविध
िजाज रणावनजेनःै ।
हताहंसो वािभ िरयं च भरूहो
तथा पनुीता तनिुभः पदैव ॥ ३१॥
यटो वािस तती मे
ामिथ न ं िवूसतुानतुकय े ।
गां कानं गणुवाम मृं
तथापयेमतु वा िवूकाम ।्
मामान स्मृांरुगान ग्जान व्ा
रथांथाहम सती ॥ ३२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सितायाममे
वामनूाभा व े बिलवामनसवंादे अादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ एकोनिवशंोऽायः - १९ ॥
ौीशकु उवाच
इित वरैोचनवेा ं धम यंु स सनूतृम ।्
िनश भगवान ्ू ीतः ूितनदेमॄवीत ॥् १॥
ौीभगवानवुाच
वचवतैनदवे सनूतृं
कुलोिचतं धम यतुं यशरम ।्
य ूमाणं भगृवः साराय े
िपतामहः कुलवृः ूशाः ॥ २॥
न तेिन कु्ले कििःसः कृपणः पमुान ।्
ूााता ूितौु यो वादाता िजातये ॥ ३॥
न सि तीथ यिुध चािथ नािथ ताः
पराखुा य े मनिनो नपृाः ।
युुले यशसामलेन
ूाद उाित यथोडुपः खे ॥ ४॥
यतो जातो िहरयारके इमां महीम ।्
ूितवीरं िदिवजये नािवत गदायधुः ॥ ५॥
यं िविनिज  कृेण िवःु ोार आगतम ।्
नाानं जियनं मने े तीय भयू नुरन ॥् ६॥
िनश तधं ॅाता िहरयकिशपःु परुा ।
ह ुं ॅातहृणं बुो जगाम िनलयं हरःे ॥ ७॥
तमायां समालो शलूपािणं कृतावत ।्
िचयामास कालो िवमुा यािवनां वरः ॥ ८॥
यतो यतोऽहं तऽासौ मृःु ूाणभतृािमव ।
अतोऽहम दयं ूवेािम पराशः ॥ ९॥
एवं स िनि िरपोः शरीर-
माधावतो िनिव िवशऽेसरुे ।
ासािनलािहतसूदहे-

bhagpur-08.pdf 71



ौीमागवतं - अमः

ाणरणे िविवचतेाः ॥ १०॥
स तिकेतं पिरमृँ य शू-

मपँयमानः कुिपतो ननाद ।
ां ां िदशः खं िववरान स्मिुान ्
िवुं िविचन न् ददश वीरः ॥ ११॥
अपँयिित होवाच मयाििमदं जगत ।्
ॅातहृा म े गतो ननू ं यतो नावत त े पमुान ॥् १२॥
वरैानबु एतावानामृोिरह दिेहनाम ।्
अानूभवो मरुहानोपबृिंहतः ॥ १३॥
िपता ूादपऽुे तिान ि्जवलः ।
मायिुजिलेो दवेेोऽदा यािचतः ॥ १४॥
भवानाचिरतान ध्मा नाितो गहृमिेधिभः ।
ॄाणःै पवू जःै शरूरैैोामकीित िभः ॥ १५॥
ताो महीमीषणृऽेहं वरदष भात ।्
पदािन ऽीिण दैे सितािन पदा मम ॥ १६॥
नाे कामये राजन व्दाागदीरात ।्
ननैः ूाोित व ै िवान य्ावदथ ू ितमहः ॥ १७॥
बिलवाच
अहो ॄाणदायाद वाचे वृसताः ।
ं बालो बािलशमितः ाथ ूबधुो यथा ॥ १८॥
मां वचोिभः समारा लोकानामकेमीरम ।्
पदऽयं वणृीत े योऽबिुमान ्ीपदाशषुम ॥् १९॥
न पमुान म्ामपुो भयूो यािचतमुहित ।
तािृकर भिूमं वटो कामं ूती मे ॥ २०॥
ौीभगवानवुाच
यावो िवषयाः ूेािलोामिजतिेयम ।्
न शुवि ते सव ूितपरूियत ुं नपृ ॥ २१॥
िऽिभः बमरैसुो ीपनेािप न पयू त े ।
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नववष समतेने सीपवरेया ॥ २२॥
सीपािधपतयो नपृा वैगयादयः ।
अथः कामगै ता नां तृाया इित नः ौतुम ॥् २३॥
ययोपपने सुो वत त े सखुम ।्
नासुििभलकैरिजताोपसािदतःै ॥ २४॥
प ुसंोऽयं ससंतृहेतरुसोषोऽथ कामयोः ।
ययोपपने सोषो मुय े तृः ॥ २५॥
यालाभतु तजेो िवू वध त े ।
तशासोषादसवेाशशुुिणः ॥ २६॥
ताीिण पदावे वणृ े रदष भात ।्
एतावतवै िसोऽहं िवं यावयोजनम ॥् २७॥
ौीशकु उवाच
इुः स हसाह वाातः ूितगृताम ।्
वामनाय मह दात ुं जमाह जलभाजनम ॥् २८॥
िववे ां ूदामशुना असरुेरम ।्
जानिंकीिष तं िवोः िशं ूाह िवदां वरः ॥ २९॥
शबु उवाच
एष वरैोचन े साागवान ि्वरुयः ।
कँयपादिदतजेा तो दवेानां काय साधकः ॥ ३०॥
ूितौतुं यतैै यदनथ मजानता ।
न साध ु मे दैानां महानपुगतोऽनयः ॥ ३१॥
एष ते ानमैय िौयं तजेो यशः ौतुम ।्
दााि शबाय मायामाणवको हिरः ॥ ३२॥
िऽिभः बमिैरमाँोकान ि्वकायः बिमित ।
सवं िववे दा मढू वित स े कथम ॥् ३३॥
बमतो गां पदकेैन ितीयने िदवं िवभोः ।
खं च कायने महता तातय कुतो गितः ॥ ३४॥
िनां त े नरके मे ूदातःु ूितौतुम ।्
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ूितौतु योऽनीशः ूितपादियत ुं भवान ॥् ३५॥
न तान ं ूशसंि यने विृिव पते ।
दान ं यपः कम लोके विृमतो यतः ॥ ३६॥
धमा य यशसऽेथा य कामाय जनाय च ।
पधा िवभजन ि्विमहामऽु च मोदत े ॥ ३७॥
अऽािप बृचगैतं श ृण ु मऽेसरुसम ।
समोिमित यों येाहानतृं िह तत ॥् ३८॥
सं पुफलं िवादावृ गीयते ।
वृऽेजीवित त ादनतृं मलूमानः ॥ ३९॥
तथा वृ उलूः शुुत तऽेिचरात ।्
एवं नानतृः स आा शुे सशंयः ॥ ४०॥
परािममपणू वा अरं यदोिमित ।
यििदोिमित ॄयूाने िरते व ै पमुान ।्
िभवे सव म कुव न न्ालं कामने चान े ॥ ४१॥
अथतैणू मां य नेनतृं वचः ।
सव नेनतृं ॄयूा ीित ः सन म्तृः ॥ ४२॥
ीष ु नम िववाहे च वृथ ूाणसटे ।
गोॄाणाथ िहंसायां नानतृं ागुिुतम ॥् ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सितायां
अमे वामनूाभा व े एकोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िवशंोऽायः - २० ॥
ौीशकु उवाच
बिलरवें गहृपितः कुलाचायण भािषतः ।
तू भूा णं राजवुाचाविहतो गुम ॥् १॥
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बिलवाच
सं भगवता ूों धमऽयं गहृमिेधनाम ।्
अथ कामं यशो विृं यो न बाधते किहिचत ॥् २॥
स चाहं िवलोभने ूाचे कथं िजम ।्
ूितौु ददामीित ूाािदः िकतवो यथा ॥ ३॥
न सारोऽधम  इित होवाच भिूरयम ।्
सव सोढमुलं मे ऋतऽेलीकपरं नरम ॥् ४॥
नाहं िबभिेम िनरयााधादसखुाण वात ।्
न ानवनाृोय था िवूूलनात ॥् ५॥
याित लोकेऽिन स्रतें धनािदकम ।्
त ागे िनिमं िकं िवूुे तने चते ॥् ६॥
ौयेः कुव ि भतूानां साधवो जासिुभः ।
दङ् िशिबूभतृयः को िवको धरािदष ु ॥ ७॥
यिैरयं बभुजु े ॄन द्ैेरैिनवित िभः ।
तषेां कालोऽमसीोकान न् यशोऽिधगतं भिुव ॥ ८॥
सलुभा यिुध िवूष िनवृानुजः ।
न तथा तीथ  आयात े ौया य े धनजः ॥ ९॥
मनिनः कािणक शोभनं
यदिथ कामोपनयने ग ितः ।
कुतः पनुॄ िवदां भवाशां
ततो वटोर ददािम वाितम ॥् १०॥
यजि यबतिुभय माता
भव आायिवधानकोिवदाः ।
स एव िववु रदोऽु वा परो
दाामु ै िितमीितां मनु े ॥ ११॥
यसावधमण मां बीयादनागसम ।्
तथाने ं न िहंिसे भीतं ॄतन ुं िरपमु ॥् १२॥
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एष वा उमोको न िजहासित यशः ।
हा मनैां हरेुे शयीत िनहतो मया ॥ १३॥
ौीशकु उवाच
एवमौितं िशमनादशेकरं गुः ।
शशाप दवैूिहतः ससं मनिनम ॥् १४॥
ढं पिडतमाः ोऽपेया ।
मासनाितगो यमिचराँयस े िौयः ॥ १५॥
एवं शः गुणा सा चिलतो महान ।्
वामनाय ददावनेामिच ोदकपवू कम ॥् १६॥
िवाविलदाऽऽग पी जालकमािलनी ।
आिने कलशं हमैमवनजेपां भतृम ॥् १७॥
यजमानः यं त ौीमादयगुं मदुा ।
अविनावहिू  तदपो िवपावनीः ॥ १८॥
तदासरुंे िदिव दवेतागणाः
गविवाधरिसचारणाः ।
तम सवऽिप गणृ आजवं
ूसनूवषव वषृमु ुदािताः ॥ १९॥
नेम ु भयः सहॐशो
गविकूषिकरा जगःु ।
मनिनानने कृतं सुरं
िवानदाििपवे जगयम ॥् २०॥
तामनं पमवध तातुं
हररेन गणुऽयाकम ।्
भःू खं िदशो ौिव वराः पयोधय-
िय ङ् नदृवेा ऋषयो यदासत ॥ २१॥
काय े बिल महािवभतूःे
सहिगाचाय सद एतत ।्
ददश िवं िऽगणुं गणुाके
भतूिेयाथा शयजीवयुम ॥् २२॥
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रसामचाितलेऽथ पादयोः
मह महीीान प्ुष जयोः ।
पतिणो जानिुन िवमतू-
वग णं मातिमसनेः ॥ २३॥
सां िवभोवा सिस गु ऐ-

जापतीन ज्घन े आमुान ।्
नाां नभः कुिष ु सिस-ू

नुबमोरिस च मालाम ॥् २४॥
 धम नयोम ुरारःे
ऋतं च सं च मनथेम ।्
िौयं च वरिवहां
कठे च सामािन समरफेान ॥् २५॥
इूधानानमरान भ्जुषे ु
तणयोः ककुभो ौ मिू  ।
केशषे ु मघेान ्सनं नािसकाया-
मो सयू वदन े च विम ॥् २६॥
वायां च छािंस रस े जलेशं
ॅवुोिन षधे ं च िविधं च पस ु ।
अह रािऽं च पर प ुसंो
म ुं ललाटेऽधर एव लोभम ॥् २७॥
श च कामं नपृ रतेसोऽः
पृे धम बमणषे ु यम ।्
छायास ु मृ ुं हिसत े च मायां
तनूहेोषिधजातय ॥ २८॥
नदी नाडीष ु िशला नखषे ु
बुावजं दवेगणान ऋ्ष ।
ूाणषे ु गाऽ े िरजमािन
सवा िण भतूािन ददश वीरः ॥ २९॥
सवा नीदं भवुन ं िनरी
सवऽसरुाः कँमलमापरु ।
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सदुशन ं चबमसतजेो
धनु शा नियघुोषम ॥् ३०॥
पज घोषो जलजः पाजः
कौमोदकी िवगुदा तरिनी ।
िवाधरोऽिसः शतचयु-

णूोमावयसायकौ च ॥ ३१॥
सनुमुा उपतरुीशं
पाष दमुाः सहलोकपालाः ।
ुरिरीटादमीनकुडल-

ौीवरोममखेलारःै ॥ ३२॥
मधोुतॐवनमालया वतृो
रराज राजन भ्गवानुबमः ।
िितं पदकेैन बलेिव चबमे
नभः शरीरणे िदश बािभः ॥ ३३॥
पदं ितीयं बमतििवपं
न व ै ततृीयाय तदीयमविप ।
उबमािपय ुपय थो
महज नाां तपसः परं गतः ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिताया-
ममे िवपदशन ं नाम िवशंोऽायः ॥ २०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिवशंोऽायः - २१ ॥
ौीशकु उवाच
सं समीाभवो नखेिभ-

हतधामिुतरावतृोऽगात ।्
मरीिचिमौा ऋषयो बहृताः
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सननाा नरदवे योिगनः ॥ १॥
वदेोपवदेा िनयमािता यमा-
क ितहासापरुाणसिंहताः ।
य े चापरे योगसमीरदीिपत-
ानािना रितकमकषाः ।
वविरे यरणानभुावतः
ायवुं धाम गता अकमकम ॥् २॥
अथाये ूोिमताय िवो-
पाहरभवोऽहणोदकम ।्
सम भागणृािचौवा
यािभपेहसवः यम ॥् ३॥
धातःु कमडजलं तबम
पादावनजेनपिवऽतया नरे ।
ध ुभूभिस सा पतती िनमाि
लोकऽयं भगवतो िवशदवे कीित ः ॥ ४॥
ॄादयो लोकनाथाः नाथाय समाताः ।
सानगुा बिलमाजः सिािवभतूय े ॥ ५॥
तोयःै समहणःै ॐििदगानलेुपनःै ।
धपूदैपःै सरुिभिभला जातफलारःै ॥ ६॥
वनजै यशै तीय मिहमाितःै ।
नृवािदऽगीतै शिभिनःनःै ॥ ७॥
जावान ऋ्राजु भरेीशमै नोजवः ।
िवजयं िद ु सवा स ु महोवमघोषयत ॥् ८॥
मह सवा तां ा िऽपदाजयाया ।
ऊचःु भत ुरसरुा दीितामिष ताः ॥ ९॥
न वा अयं ॄबिुव मुा यािवनां वरः ।
िजपूितो दवेकाय िचकीष ित ॥ १०॥
अनने याचमानने शऽणुा वटुिपणा ।
सवं नो तं भत ु दड बिहिष ॥ ११॥

bhagpur-08.pdf 79



ौीमागवतं - अमः

सोत सततं दीित िवशषेतः ।
नानतृं भािषत ुं शं ॄय दयावतः ॥ १२॥
ताद वधो धम भत ुः शौुषूणं च नः ।
इायधुािन जगृब लेरनचुरासरुाः ॥ १३॥
ते सव वामनं ह ुं शलूपिशपाणयः ।
अिनतो बले राजन ्ू ािवन ज्ातमवः ॥ १४॥
तानिभिवतो ा िदितजानीकपान न्पृ ।
ूहानचुरा िवोः ूषधेदुायधुाः ॥ १५॥
नः सनुोऽथ जयो िवजयः ूबलो बलः ।
कुमदुः कुमदुा िवनेः पतिराट ्॥ १६॥
जयः ौतुदवे पुदोऽथ सातः ।
सव नागायतुूाणामूं त े जरुासरुीम ॥् १७॥
हमानान ्कान ्ा पुषानचुरबै िलः ।
वारयामास सरंान क्ाशापमनुरन ॥् १८॥
हे िवूिचे हे राहो हे नमे े ौयूतां वचः ।
मा युत िनवत ं न नः कालोऽयमथ कृत ॥् १९॥
यः ूभःु सव भतूानां सखुःखोपपये ।
तं नाितवित त ुं दैाः पौषरैीरः पमुान ॥् २०॥
यो नो भवाय ूागासीदभवाय िदवौकसाम ।्
स एव भगवान वत त े तिपय यम ॥् २१॥
बलेन सिचवबै ुा गम ौषधािदिभः ।
सामािदिभपायै कालं नािेत व ै जनः ॥ २२॥
भवििन िज ता ते े बशोऽनचुरा हरःे ।
दवैने एवा यिुध िजा नदि नः ॥ २३॥
एतान व्यं िवजेामो यिद दवैं ूसीदित ।
ताालं ूतीं यो नोऽथ ाय कते ॥ २४॥
ौीशकु उवाच
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पिुन गिदतं ौुा दैदानवयथूपाः ।
रसां िनिव िवशू राजन ि्वपुाष दतािडताः ॥ २५॥
अथ तासतुो ाा िवराट ्ूभिुचकीिष तम ।्
बब वाणःै पाशबै िलं सौऽेहिन बतौ ॥ २६॥
हाहाकारो महानासीिोदोः सव तोिदशम ।्
िनगृमाणऽेसरुपतौ िवनुा ूभिवनुा ॥ २७॥
तं बं वाणःै पाशभै गवानाह वामनः ।
निौयं िरूमदुारयशसं नपृ ॥ २८॥
पदािन ऽीिण दािन भमूमे ं यासरु ।
ाां बाा मही सवा  ततृीयमपुकय ॥ २९॥
यावपसौ गोिभया विदः सहोडुिभः ।
यावष ित पज ावती भिूरयं तव ॥ ३०॥
पदकेैन मयाबाो भलूकः खं िदशनोः ।
लकु ितीयने पँयते माना ॥ ३१॥
ूितौतुमदातु े िनरय े वास इते ।
िवश ं िनरयं ताुणा चानमुोिदतः ॥ ३२॥
वथृा मनोरथ रे ग ः पतधः ।
ूितौतुादानने योऽिथ न ं िवूलते ॥ ३३॥
िवूलो ददामीित याहं चामािनना ।
तलीकफलं भु िनरयं कितिचमाः ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायाममे वामनूाभा व े बिलिनमहो नामकैिवशंोऽायः ॥ २१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ािवशंोऽायः - २२ ॥
ौीशकु उवाच
एवं िवूकृतो राजन ब्िलभ गवतासरुः ।
िभमानोऽिभाा ूाहािववं वचः ॥ १॥
बिलवाच
युमोक भवान म्मिेरतं
वचो लीकं सरुवय  मते ।
करोतृं त भवेलनं
पदं ततृीयं कु शीि म े िनजम ॥् २॥
िबभिेम नाहं िनरयादतुो
न पाशबासनारुयात ।्
नवैाथ कृावतो िविनमहा-
दसाधवुादाृशमिुजे यथा ॥ ३॥
प ुसंां ातमं मे दडमहमािप तम ।्
यं न माता िपता ॅाता सुदािदशि िह ॥ ४॥
ं ननूमसरुाणां नः पारोः परमो गुः ।
यो नोऽनकेमदाानां िवॅशंं चरुािदशत ॥् ५॥
यिन व्रैानबुने ढूने िवबधुतेराः ।
बहवो लेिभरे िसिं याम ु हकैायोिगनः ॥ ६॥
तनेाहं िनगहृीतोऽि भवता भिूरकम णा ।
ब वाणःै पाशनैा ितोीडे न च थे ॥ ७॥
िपतामहो मे भवदीयसतः
ूाद आिवृतसाधवुादः ।
भविपणे िविचऽवशैसं
सािपतरमः िपऽा ॥ ८॥
िकमानानने जहाित योऽतः
िकं िरहारःै जनादिुभः ।
िकं जायया ससंिृतहतेभुतूया
म  गहेःै िकिमहायषुो यः ॥ ९॥
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इं स िनि िपतामहो महा-
नगाधबोधो भवतः पादपम ।्
ीवुं ूपदे े कुतोभयं जनाद-्
भीतः पपण सम ॥ १०॥
अथाहमािरपोवािकं
दवैने नीतः ूसभं ािजतौीः ।
इदं कृताािकवित  जीिवतं
ययाीवुं मितन  बुत े ॥ ११॥
ौीशकु उवाच
तें भाषमाण ूादो भगवियः ।
आजगाम कुौे राकापितिरवोितः ॥ १२॥
तिमसनेः िपतामहं िौया
िवराजमान ं निलनायतेणम ।्
ूाशं ुं िपशारमनिषं
ूलबां सभुगं समैत ॥ १३॥
तै बिलवा णपाशयितः
समहणं नोपजहार पवू वत ।्
ननाम मूा ौिुवलोललोचनः
सोीडनीचीनमखुो बभवू ह ॥ १४॥
स तऽ हासीनमदुी सितं
सनुनानगुैपािसतम ।्
उपे भमूौ िशरसा महामना
ननाम मूा  पलुकाौिुववः ॥ १५॥
ूाद उवाच
यवै दं पदमैमिूज तं
तं तदवेा तथवै शोभनम ।्
मे महान कृतो नमुहो
िवॅिंशतो यिय आमोहनात ॥् १६॥
यया िह िवानिप मुत े यत-
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ो िवच े गितमानो यथा ।
तै नमे जगदीराय व ै
नारायणायािखललोकसािणे ॥ १७॥
ौीशकु उवाच
तानशु ृवतो राजन ्ू ाद कृतालेः ।
िहरयगभ भगवानवुाच मधसुदूनम ॥् १८॥
बं वी पितं साी ती भयिवला ।
ूािलः ूणतोपंे बभाषऽेवाखुी नपृ ॥ १९॥
िवाविलवाच
बीडाथ मान इदं िऽजगृतं त े
ां त ु तऽ कुिधयोऽपर ईश कुय ुः ।
कत ुः ूभोव िकमत आवहि
ि॑यदवरोिपतकतृ वादाः ॥ २०॥
ॄोवाच
भतूभावन भतूशे दवेदवे जगय ।
मुनै ं तसवं नायमहित िनमहम ॥् २१॥
कृा तऽेनने दा भलूकाः कमा िज ता ये ।
िनविेदतं च सवमाािववया िधया ॥ २२॥
यादयोरशठधीः सिललं ूदाय
वा ररैिप िवधाय सत सपया म ।्
अुमां गितमसौ भजते िऽलोक
दाानिववमनाः कथमाित मृते ॥् २३॥
ौीभगवानवुाच
ॄन य्मनगुृािम तिशो िवधनुोहम ।्
यदः पुषः ो लोकं मां चावमते ॥ २४॥
यदा कदािचीवाा ससंरन ि्नजकमिभः ।
नानायोिननीशोऽयं पौष गितमाोजते ॥् २५॥
जकमवयोपिवैय धनािदिभः ।
य न भवेऽायं मदनमुहः ॥ २६॥

84 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - अमः

मानिनिमानां जादीनां समतः ।
सवौयेःूतीपानां ह मुे मरः ॥ २७॥
एष दानवदैानाममणीः कीित वध नः ।
अजषैीदजयां मायां सीदिप न मुित ॥ २८॥
ीणिरतुः ानािो ब शऽिुभः ।
ाितिभ पिरो यातनामनयुािपतः ॥ २९॥
गुणा भितः शो जहौ सं न सोुतः ।
छलैो मया धम नायं जित सवाक ् ॥ ३०॥
एष मे ूािपतः ानं ापममररैिप ।
सावणररायं भिवतेो मदाौयः ॥ ३१॥
तावतुलमाां िवकमिविनिम तम ।्
याधयो ाधय मा पराभवः ।
नोपसगा  िनवसतां सवि ममेया ॥ ३२॥
इसने महाराज यािह भो भिमु त े ।
सतुलं िग िभः ूा ाितिभः पिरवािरतः ॥ ३३॥
न ामिभभिवि लोकेशाः िकमतुापरे ।
ासनाितगान द्ैांबं मे सदूियित ॥ ३४॥
रिे सव तोऽहं ां सानगुं सपिरदम ।्
सदा सििहतं वीर तऽ मां िते भवान ॥् ३५॥
तऽ दानवदैानां सा े भाव आसरुः ।
ा मदनभुावं व ै सः कुठो िवनित ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायाममे
वामनूाभा व े बिलवामनसवंादो नाम ािवशंोऽायः ॥ २२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ऽयोिवशंोऽायः - २३ ॥
ौीशकु उवाच
इुवं पुषं परुातन ं
महानभुावोऽिखलसाधसुतः ।
बािलबा कलाकुलेणो
भुलो गदया िगराॄवीत ॥् १॥
बिलवाच
अहो ूणामाय कृतः समुमः
ूपभाथ िवधौ समािहतः ।
योकपालैदनमुहोऽमर-ै
रलपवूऽपसदऽेसरुऽेिप तः ॥ २॥
ौीशकु उवाच
इुा हिरमान ॄाणं सभवं ततः ।
िववशे सतुलं ूीतो बिलम ुः सहासरुःै ॥ ३॥
एविमाय भगवान ्ू ानीय िऽिवपम ।्
परूियािदतःे काममशासकलं जगत ॥् ४॥
लूसादं िनम ुं पौऽं वशंधरं बिलम ।्
िनशा भिूवणः ूाद इदमॄवीत ॥् ५॥
ूाद उवाच
नमें िविरो लभते ूसादं
न ौीन  शव ः िकमतुापरे त े ।
योऽसरुाणामिस ग पालो
िवािभवरैिभवितािः ॥ ६॥
यादपमकरिनषवेणने
ॄादयः शरणदावुत े िवभतूीः ।
कायं कुसतृयः खलयोनये
दाियिपदव भवतः ूणीताः ॥ ७॥
िचऽं तविेहतमहोऽिमतयोगमाया-
लीलािवसृभवुन िवशारद ।
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सवा नः समशोऽिवषमः भावो
भिूयो यदिस कतभावः ॥ ८॥
ौीभगवानवुाच
व ूाद भिं त े ूयािह सतुलालयम ।्
मोदमानः पौऽणे ातीनां सखुमावह ॥ ९॥
िनं िािस मां तऽ गदापािणमवितम ।्
मशनमहाादकमिनबनः ॥ १०॥
ौीशकु उवाच
आां भगवतो राजन ्ू ादो बिलना सह ।
बाढिममलूो मूा धाय कृतािलः ॥ ११॥
पिरबािदपुषं सवा सरुचमपूितः ।
ूणतदनुातः ूिववशे महािबलम ॥् १२॥
अथाहोशनसं राजन ह्िरना रायणोऽिके ।
आसीनमिृजां मे सदिस ॄवािदनाम ॥् १३॥
ॄन स्न ु िश कमििं िवततः ।
यमस ु वषैं ॄं समं भवते ॥् १४॥
शबु उवाच
कुतमवषैं य कमरो भवान ।्
यशेो यपुषः सव भावने पिूजतः ॥ १५॥
मततिँछिं दशेकालाहवतुः ।
सव करोित िनिँछिं नामसीत न ं तव ॥ १६॥
तथािप वदतो भमून क्िरानशुासनम ।्
एतेयः परं प ुसंां यवाानपुालनम ॥् १७॥
ौीशकु उवाच
अिभन हररेाामशुना भगवािनित ।
यििं समाध बलेिव ू िष िभः सह ॥ १८॥
एवं बलेम ह राजन ि्भिा वामनो हिरः ।
ददौ ॅाऽ े महेाय िऽिदवं यरैतम ॥् १९॥
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ूजापितपितॄ ा दवेिष िपतभृिूमपःै ।
दभृविरोमुःै कुमारणे भवने च ॥ २०॥
कँयपािदतःे ूी ै सव भतूभवाय च ।
लोकानां लोकपालानामकरोामनं पितम ॥् २१॥
वदेानां सव दवेानां धम  यशसः िौयः ।
मलानां ोतानां च कं गा पवग योः ॥ २२॥
उपंे कयाबे पितं सव िवभतूय े ।
तदा सवा िण भतूािन भशृं ममुिुदरे नपृ ॥ २३॥
ततिः परुृ दवेयानने वामनम ।्
लोकपालिैदवं िने ॄणा चानमुोिदतः ॥ २४॥
ूा िऽभवुन ं चे उपेभजुपािलतः ।
िौया परमया जुो ममुदु े गतसासः ॥ २५॥
ॄा शवः कुमार भृवाा मनुयो नपृ ।
िपतरः सव भतूािन िसा वमैािनका ये ॥ २६॥
समुहम तिोगा यः परमातुम ।्
िधािन ािन त े जमरुिदितं च शशिंसरे ॥ २७॥
सवमतेयाऽऽातं भवतः कुलनन ।
उबम चिरतं ौोतणॄामघमोचनम ॥् २८॥
पारं मिह उिवबमतो गणृानो
यः पािथ वािन िवममे स रजािंस मः ।
िकं जायमान उत जात उपिैत म
इाह मगिृषः पुष य ॥ २९॥
य इदं दवेदवे हररेतुकम णः ।
अवतारानचुिरतं श ृवन य्ाित परां गितम ॥् ३०॥
िबयमाणे कम णीदं दवै े िपऽेथ मानषु े ।
यऽ यऽानकुीत तषेां सकृुतं िवः ॥ ३१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहताया-
ममे वामनावतारचिरत े ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुवशोऽायः - २४ ॥
राजोवाच
भगवन ौ्ोतिुमािम हररेतुकम णः ।
अवतारकथामाां मायामिवडनम ॥् १॥
यदथ मदधािूपं मां लोकजगुिुतम ।्
तमःूकृितम ष कम म इवेरः ॥ २॥
एतो भगवन स्व यथावुमहिस ।
उमोकचिरतं सव लोकसखुावहम ॥् ३॥
सतू उवाच
इुो िवरुातने भगवान ब्ादरायिणः ।
उवाच चिरतं िवोम पणे यृतम ॥् ४॥
ौीशकु उवाच
गोिवूसरुसाधनूां छसामिप चेरः ।
रािमंनधू  े धम ाथ  चवै िह ॥ ५॥
उावचषे ु भतूषे ु चरन व्ायिुरवेरः ।
नोावचं भजते िनग ुणाियो गणुःै ॥ ६॥
आसीदतीतकाे ॄाो निैमिको लयः ।
समिुोपतुाऽ लोका भरूादयो नपृ ॥ ७॥
कालेनागतिनि धातःु िशशियषोब ली ।
मखुतो िनःसतृान व्देान ह्यमीवोऽिकेऽहरत ॥् ८॥
ाा तानवे हयमीव चिेतम ।्
दधार शफरीपं भगवान ह्िररीरः ॥ ९॥
तऽ राजऋिषः किाा सोतो महान ।्
नारायणपरोऽतपः स सिललाशनः ॥ १०॥
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योऽसाविन म्हाके तनयः स िववतः ।
ौादवे इित ातो मनुे हिरणािप तः ॥ ११॥
एकदा कृतमालायां कुव तो जलतप णम ।्
तादुके कािचफयकापत ॥ १२॥
सोतोऽिलगतां सह तोयने भारत ।
उसज नदीतोय े शफर ििवडेरः ॥ १३॥
तमाह साितकणं महाकािणकं नपृम ।्
यादोो ाितघाितो दीनां मां दीनवल ।
कथं िवसजृस े राजन भ्ीतामिन स्िरले ॥ १४॥
तमानोऽनमुहाथ ूीा मवपधु रम ।्
अजानन र्णाथा य शफया ः स मनो दध े ॥ १५॥
ता दीनतरं वामाौु स महीपितः ।
कलशाु िनधायनैां दयािन  आौमम ॥् १६॥
सा त ु तऽकैराऽणे वध माना कमडलौ ।
अलाऽऽावकाशं वा इदमाह महीपितम ॥् १७॥
नाहं कमडलाविन कृ्ं विुमहोहे ।
कयौकः सिुवपलंु यऽाहं िनवस े सखुम ॥् १८॥
स एनां तत आदाय धादौदनोदके ।
तऽ िा मुतन हऽयमवध त ॥ १९॥
न म एतदलं राजन स्खुं वमुदुनम ।्
पथृ ु दिेह पदं मं याहं शरणं गता ॥ २०॥
तत आदाय सा राा िा राजन स्रोवरे ।
तदावृाना सोऽयं महामीनोऽवध त ॥ २१॥
नतैे ये राजदुकं सिललौकसः ।
िनधिेह रायोगने ॑दे मामिवदािसिन ॥ २२॥
इुः सोऽनयं तऽ तऽािवदािसिन ।
जलाशयऽेसितं तं समिेु ूािपषम ॥् २३॥
िमाणमाहदेिमह मां मकरादयः ।
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अदितबला वीर मां नहेोमुहिस ॥ २४॥
एवं िवमोिहतने वदता वभुारतीम ।्
तमाह को भवानान म्पणे मोहयन ॥् २५॥
नवैं वीय जलचरो ोऽािभः ौतुोऽिप च ।
यो भवान य्ोजनशतमािभानशे सरः ॥ २६॥
ननू ं ं भगवान स्ाािरना रायणोऽयः ।
अनमुहाय भतूानां धे पं जलौकसाम ॥् २७॥
नमे पुषौे िुयेर ।
भानां नः ूपानां मुो ागितिव भो ॥ २८॥
सव लीलावताराे भतूानां भिूतहतेवः ।
ातिुमादो पं यदथ भवता धतृम ॥् २९॥
न तऽेरिवा पदोपसप णं
मषृा भवेव सुियानः ।
यथतेरषेां पथृगानां सता-
मदीशो यपरुतुं िह नः ॥ ३०॥
ौीशकु उवाच
इित ॄवुाणं नपृितं जगितः
सोतं मवपयु ुगये ।
िवहत ुकामः ूलयाण वऽेॄवी-
िकीष ुरकेाजनिूयः िूयम ॥् ३१॥
ौीभगवानवुाच
समऽेतनामहतेदिरम ।
िनमयाोधौ ऽलैों भभू ुवािदकम ॥् ३२॥
िऽलोां लीयमानायां सवंता िस व ै तदा ।
उपाित नौः कािचिशाला ां मयिेरता ॥ ३३॥
ं तावदोषधीः सवा  बीजाुावचािन च ।
सिष िभः पिरवतृः सव सोपबृिंहतः ॥ ३४॥
आ बहृत नावं िवचिरिववः ।
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एकाण व े िनरालोके ऋषीणामवे वच सा ॥ ३५॥
दोधयूमानां तां नावं समीरणे बलीयसा ।
उपित मे श ृे िनबीिह महािहना ॥ ३६॥
अहं ामिृषिभः साकं सहनावमदुित ।
िवकष न ि्वचिरािम यावाी िनशा ूभो ॥ ३७॥
मदीयं मिहमान ं च परं ॄिेत शितम ।्
वेनगुहृीतं म े सिैव वतृं िद ॥ ३८॥
इमािदँय राजान ं हिरररधीयत ।
सोऽवैत तं कालं यं षीकेश आिदशत ॥् ३९॥
आीय  दभा न ्ू ाूलान र्ाजिष ः ूागदुखुः ।
िनषसाद हरःे पादौ िचयन म्िपणः ॥ ४०॥
ततः समिु उलेः सव तः ावयन म्हीम ।्
वध मानो महामघेवै ष िः समँयत ॥ ४१॥
ायन भ्गवदादशें दशे नावमागताम ।्
तामारोह िवूेरैादायौषिधवीधः ॥ ४२॥
तमचूमु ुनयः ूीता राजन ्ाय केशवम ।्
स व ै नः सटादादिवता शं िवधाित ॥ ४३॥
सोऽनुाततो राा ूारासीहाण व े ।
एकश ृधरो मो हमैो िनयतुयोजनः ॥ ४४॥
िनब नावं ते यथोो हिरणा परुा ।
वरऽणेािहना तुुाव मधसुदूनम ॥् ४५॥
राजोवाच
अनािवोपहतासिंवद-
लूससंारपिरौमातरुाः ।
ययहेोपसतृा यमायु-ु
िव मिुदो नः परमो गुभ वान ॥् ४६॥
जनोऽबधुोऽयं िनजकमबनः
सखुेया कम  समीहतऽेसखुम ।्
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यवेया तां िवधनुोसितं
मिं स िभाृदयं स नो गुः ॥ ४७॥
यवेयािेरव िरोदनं
पमुान ि्वजालमानमः ।
भजते वण िनजमषे सोऽयो
भयूा ईशः परमो गरुोग ुः ॥ ४८॥
न यसादायतुभागलेश-

मे च दवेा गरुवो जनाः यम ।्
कत ु समतेाः ूभवि प ुसं-

मीरं ां शरणं ूपे ॥ ४९॥
अचरु यथामणीः कृत-
था जनािवषोऽबधुो गुः ।
मकवशां समीणो
वतृो गुन ः गितं बभुुताम ॥् ५०॥
जनो जनािदशतऽेसत मितं
यया ूपते रयं तमः ।
ं यं ानममोघमसा
ूपते यने जनो िनजं पदम ॥् ५१॥
ं सव लोक सुियेरो
ाा गुा नमभीिसिः ।
तथािप लोको न भवमधी-
जा नाित सं िद बकामः ॥ ५२॥
तं ामहं दवेवरं वरेयं
ूप ईशं ूितबोधनाय ।
िछथदीपभै गवन व्चोिभ-

म ीन ्दान ि्ववणृ ु मोकः ॥ ५३॥
ौीशकु उवाच
इुवं नपृितं भगवानािदपूषः ।
मपी महाोधौ िवहरंमॄवीत ॥् ५४॥
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परुाणसिंहतां िदां सायोगिबयावतीम ।्
सोत राजषरागुमशषेतः ॥ ५५॥
अौौषीिषिभः साकमातमसशंयम ।्
नाासीनो भगवता ूों ॄ सनातनम ॥् ५६॥
अतीतूलयापाय उिताय स वधेस े ।
हासरंु हयमीवं वदेान ्ू ाहरिरः ॥ ५७॥
स त ु सोतो राजा ानिवानसयंतुः ।
िवोः ूसादाऽेिासीवैतो मनःु ॥ ५८॥
सोत राजषमा याम शािणः ।
सवंादं महदाानं ौुा मुते िकिषात ॥् ५९॥
अवतारो हरयेऽयं कीत यदेहं नरः ।
सा िसि स याित परमां गितम ॥् ६०॥
ूलयपयिस धातःु सुशेम ुखेः
ौिुतगणमपनीतं ूपुाद हा ।
िदितजमकथयो ॄ सोतानां
तमहमिखलहते ुं िजमीन ं नतोऽि ॥ ६१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायाममे मावतारचिरतान-ु
वण न ं नाम चतिुवशोऽायः ॥ २४॥

॥ इमः समाः ॥

॥ ॐ तत ॥्
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