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shrImadbhAgavataM - dvAdashaskandhaH

ौीमागवतं - ादशः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
राजोवाच
धामानगुत े कृे यवशंिवभषूणे ।
क वशंोऽभवृामतेदाच मे मनु े ॥ १॥
ौीशकु उवाच
योऽः परुयो नाम भाो बाहिथो नपृ ।
तामाु शनुको हा ािमनमाजम ॥् २॥
ूोतसंं राजान ं कता  यालकः सतुः ।
िवशाखयपूऽुो भिवता राजकतः ॥ ३॥
निवध नऽुः प ूोतना इमे ।
अािऽशंोरशतं भोि पिृथव नपृाः ॥ ४॥
िशशनुागतो भाः काकवण  ु ततुः ।
मेधमा  त सतुः ऽेः मेधम जः ॥ ५॥
िविधसारः सतुाजातशऽभु िवित ।
दभ कतुो भावी दभ काजयः तृः ॥ ६॥
निवध न आजयेो महानिः सतुतः ।
िशशनुागा दशवैतै े षुरशतऽयम ॥् ७॥
समा भोि पिृथव कुौे कलौ नपृाः ।
महानिसतुो राजन श्िूीगभवो बली ॥ ८॥
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ौीमागवतं - ादशः

महापपितः किः ऽिवनाशकृत ।्
ततो नपृा भिवि शिूूायाधािम काः ॥ ९॥
स एकऽां पिृथवीमनुितशासनः ।
शािसित महापो ितीय इव भाग वः ॥ १०॥
त चाौ भिवि समुाूमखुाः सतुाः ।
य इमां भोि मह राजानः  शतं समाः ॥ ११॥
नवनान ि्जः किपानुिरित ।
तषेामभावे जगत मौया  भोि व ै कलौ ॥ १२॥
स एव चगुं व ै िजो राऽेिभषेित ।
ततुो वािरसारु तताशोकवध नः ॥ १३॥
सयुशा भिवता त सतः सयुशः सतुः ।
शािलशकूत सोमशमा  भिवित ॥ १४॥
शतधा तत भिवता तहृिथः ।
मौया  ते े दश नपृाः सिऽशंतोरम ।्
समा भोि पिृथव कलौ कुकुलोह ॥ १५॥
हा बहृिथं मौय त सनेापितः कलौ ।
पुिमऽु शुाः यं रां किरित
अििमऽताुेोऽथ भिवित ॥ १६॥
वसिुमऽो भिक पिुलो भिवता ततः ।
ततो घोषः सतुाळिमऽो भिवित ॥ १७॥
ततो भागवतावेभिूतिरित ौतुः ।
शुा दशतै े भोि भिूमं वष शतािधकम ॥् १८॥
ततः कवािनयं भिूमया गणुान न्पृ ।
शंु हा दवेभिूतं कवोऽमाु कािमनम ॥् १९॥
यं किरते रां वसदुवेो महामितः ।
त पऽुु भिूमऽ नारायणः सतुः ।
नारायण भिवता सशुमा  नाम िवौतुः ॥ २०॥
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ौीमागवतं - ादशः

कावायना इमे भिूमं चािरंश प च ।
शतािन ऽीिण भोि वषा णां च कलौ यगु े ॥ २१॥
हा कावं सशुमा णं तृो वषृलो बली ।
गां भोजातीयः किालमसमः ॥ २२॥
कृनामाथ ताता भिवता पिृथवीपितः ।
ौीशाकणऽुः पौण मासु ततुः ॥ २३॥
लोदरु तऽुाििबलको नपृः ।
मघेाितििबलकादटमानु त च ॥ २४॥
अिनकमा  हालेयलक चाजः ।
परुीषभीऽुतो राजा सनुनः ॥ २५॥
चकोरो बहवो यऽ िशवाितरिरमः ।
तािप गोमतीपऽुः परुीमान भ्िवता ततः ॥ २६॥
मदेिशराः िशवो यौीतुतः ।
िवजयतुो भािवः स लोमिधः ॥ २७॥
एते िऽशंपृतयाय शतािन च ।
षाश पिृथव भोि कुनन ॥ २८॥
साभीरा आवभृा दशगदिभनो नपृाः ।
काः षोडश भपूाला भिवितलोपाः ॥ २९॥
ततोऽौ यवना भाातदु श तुकाः ।
भयूो दश गुडा मौला एकादशवै त ु ॥ ३०॥
एते भोि पिृथव दशवष शतािन च ।
नवािधकां च नवितं मौला एकादश िितम ॥् ३१॥
भोशता ऽीिण तःै सिंते ततः ।
िकलिकलायां नपृतयो भतूनोऽथ वििरः ॥ ३२॥
िशशनुि ताता यशोनिः ूवीरकः ।
इते े व ै वष शतं भिविधकािन षट ्॥ ३३॥
तषेां ऽयोदश सतुा भिवतार बािकाः ।
पुिमऽोऽथ राजो िम ऽोऽ तथवै च ॥ ३४॥
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एककाला इमे भपूाः सााः स कोसलाः ।
िवरपतयो भाा िनषधात एव िह ॥ ३५॥
मागधानां त ु भिवता िवूिज ः परुयः ।
किरपरो वणा न प्िुलयमिकान ॥् ३६॥
ूजााॄभिूयाः ापियित म ितः ।
वीय वान ्ऽमुा पवां स व ै पिुर ।
अनगुमाूयागं गुां भोित मिेदनीम ॥् ३७॥
सौराावाभीरा शरूा अब ुदमालवाः ।
ोाा िजा भिवि शिूूाया जनािधपाः ॥ ३८॥
िसोटं चभागां कौ काँमीरमडलम ।्
भोि शिूा ोााा ेााॄवच सः ॥ ३९॥
तुकाला इमे राजन ्ेूाया भभूतृः ।
एतऽेधमा नतृपराः फदुाीोमवः ॥ ४०॥
ीबालगोिजा परदारधनाताः ।
उिदतािमतूाया असाकायषुः ॥ ४१॥
असृंताः िबयाहीना रजसा तमसाऽऽवतृाः ।
ूजाे भियि ेा राजिपणः ॥ ४२॥
ताथाे जनपदाीलाचारवािदनः ।
अोतो राजिभ यं याि पीिडताः ॥ ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
ततानिुदन ं धम ः सं शौचं मा दया ।
कालेन बिलना राजायबु लं िृतः ॥ १॥
िवमवे कलौ नणॄां जाचारगणुोदयः ।
धम ायवायां कारणं बलमवे िह ॥ २॥
दाऽेिभिचहतमुा यवै ावहािरके ।
ीे प ुं े च िह रितिव ू े सऽूमवे िह ॥ ३॥
िलमवेाौमातावोापिकारणम ।्
अवृा ायदौब ं पािडे चापलं वचः ॥ ४॥
अनातवैासाधुे साधुे द एव त ु ।
ीकार एव चोाहे ानमवे ूसाधनम ॥् ५॥
रे वाय यन ं तीथ लावयं केशधारणम ।्
उदररता ाथ ः से धा मवे िह ॥ ६॥
दां कुटुभरणं यशोऽथ धम सवेनम ।्
एवं ूजािभािभराकीण िितमडले ॥ ७॥
ॄिवऽशिूाणां यो बली भिवता नपृः ।
ूजा िह  ै राजिैन घृ णदै धुम िभः ॥ ८॥
आिदारििवणा याि िगिरकाननम ।्
शाकमलूािमषौिफलपुािभोजनाः ॥ ९॥
अनावृा िवनि िभ करपीिडताः ।
शीतवातातपूावडृ ् िहमरैोतः ूजाः ॥ १०॥
ुृां ािधिभवै से च िचया ।
िऽशंिंशित वषा िण परमायःु कलौ नणृाम ॥् ११॥
ीयमाणषे ु दहेषे ु दिेहनां किलदोषतः ।
वणा ौमवतां धम न े वदेपथ े नणृाम ॥् १२॥
पाखडूचरुे धम दुू ायषे ु राजस ु ।
चौया नतृवथृािहंसा नानाविृष ु व ै नषृ ु ॥ १३॥
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शिूूायषे ु वणष ु ागूायास ु धनेषु ु ।
गहृूायेाौमषे ु यौनूायषे ु बषु ु ॥ १४॥
अणुू ायाोषधीष ु शमीूायषे ु ाषु ु ।
िवुायषे ु मघेषे ु शूूायषे ु सस ु ॥ १५॥
इं कलौ गतूाय े जनषे ु खरधिम ष ु ।
धम ऽाणाय सने भगवानवतिरित ॥ १६॥
चराचरगरुोिव ोरीरािखलानः ।
धम ऽाणाय साधनूां जकमा पनुय े ॥ १७॥
शलमाममु ॄाण महानः ।
भवन े िवयुशसः किः ूाभ िवित ॥ १८॥
अमाशगुमा दवेदं जगितः ।
अिसनासाधदुमनमैय गणुाितः ॥ १९॥
िवचराशनुा ोयां हयनेाूितमिुतः ।
नपृिलदो दनू क्ोिटशो िनहिनित ॥ २०॥
अथ तषेां भिवि मनािंस िवशदािन व ै ।
वासदुवेारागाित पुयगािनलशृाम ।्
पौरजानपदानां व ै हतेिखलदषु ु ॥ २१॥
तषेां ूजािवसग  िवः सिवित ।
वासदुवे े भगवित समतू िद िते ॥ २२॥
यदावतीण भगवान क्िध म पितहिरः ।
कृतं भिवित तदा ूजा सिूत सािकी ॥ २३॥
यदा च सयू  तथा ितबहृती ।
एकराशौ समेि भिवित तदा कृतम ॥् २४॥
यऽेतीता वत माना य े भिवि च पािथ वाः ।
त े त उशेतः ूोा वशंीयाः सोमसयू योः ॥ २५॥
आर भवतो ज यावािभषचेनम ।्
एतष सहॐं त ु शतं पदशोरम ॥् २६॥
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सषणां त ु यौ पवू ँयते े उिदतौ िदिव ।
तयो ु मे नऽं ँयते यमं िनिश ॥ २७॥
तनेतै ऋषयो युािशतं नणृाम ।्
त े दीय े िजाः काले अधनुा चािौता मघाः ॥ २८॥
िवोभ गवतो भानःु कृाोऽसौ िदवं गतः ।
तदािवशिललकं पाप े यिमते जनः ॥ २९॥
याव पादपाां शृाे रमापितः ।
ताविलव पिृथव पराबा ुं न चाशकत ॥् ३०॥
यदा दवेष यः स मघास ु िवचरि िह ।
तदा ूवृु किला दशाशताकः ॥ ३१॥
यदा मघाो याि पवूा षाढां महष यः ।
तदा नाभृषे किलवृ िं गिमित ॥ ३२॥
यिन कृ्ो िदवं यातिवे तदाहिन ।
ूितपं किलयगुिमित ूाः परुािवदः ॥ ३३॥
िदाानां सहॐाे चतथु त ु पनुः कृतम ।्
भिवित यदा नणॄां मन आूकाशकम ॥् ३४॥
इषे मानवो वशंो यथा सायते भिुव ।
तथा िव ििवूाणां ताा येा यगु े यगु े ॥ ३५॥
एतषेां नामिलानां पुषाणां महानाम ।्
कथामाऽाविशानां कीित रवे िता भिुव ॥ ३६॥
दवेािपः शनोॅा ता मेाकुवशंजः ।
कलापमाम आसात े महायोगबलाितौ ॥ ३७॥
तािवहै कलेरे वासदुवेानिुशितौ ।
वणा ौमयतुं धम पवू वथियतः ॥ ३८॥
कृतं ऽतेा ापरं च किलिेत चतयु ुगम ।्
अनने बमयोगने भिुव ूािणष ु वत त े ॥ ३९॥
राजते े मया ूोा नरदवेाथापरे ।
भमूौ ममं कृाे िहमेां िनधनं गताः ॥ ४०॥
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कृिमिवसंाे राजनाोऽिप य च ।
भतूीकु ् तृत े ाथ िकं वदे िनरयो यतः ॥ ४१॥
कथं सयेमखडा भःू पवूम पुषधैृ ता ।
मऽु च पौऽ मवूा  वशंज वा ॥ ४२॥
तजेोबमयं कायं गहृीाऽऽतयाबधुाः ।
मह ममतया चोभौ िहाऽेदशन ं गताः ॥ ४३॥
ये य े भपूतयो राजन भ्ुि भवुमोजसा ।
कालेन त े कृताः सव कथामाऽाः कथास ु च ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
ौीशकु उवाच
ाऽऽिन जये मान न्पृान ह्सित भिूरयम ।्
अहो मा िविजगीषि मृोः बीडनका नपृाः ॥ १॥
काम एष नरेाणां मोघः ािषामिप ।
यने फेनोपमे िपडे यऽेितिवौिता नपृाः ॥ २॥
पवू िनिज  षग जेामो राजमिणः ।
ततः सिचवपौराकरीान कटकान ॥् ३॥
एवं बमणे जेामः पृ सागरमखेलाम ।्
इाशाबदया न पँयिकेऽकम ॥् ४॥
समिुावरणां िजा मां िवशिमोजसा ।
िकयदाजयतैिुराजये फलम ॥् ५॥
यां िवसृवै मनवतुा कुह ।
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गता यथागतं युे तां मां जेबुयः ॥ ६॥
मृते िपतपृऽुाणां ॅातणॄां चािप िवमहः ।
जायते सतां राे ममताबचतेसाम ॥् ७॥
ममवैयें मही कृा न ते मढूिेत वािदनः ।
ध माना िमथो ि िॆये मृते नपृाः ॥ ८॥
पथृःु पुरवा गािधन षो भरतोऽज ुनः ।
मााता सगरो रामः खाो धुहुा रघःु ॥ ९॥
तणृिबय याित शया ितः शनगु यः ।
भगीरथः कुवलयाः ककुो नषैधो नगृः ॥ १०॥
िहरयकिशपवुृ ऽो रावणो लोकरावणः ।
नमिुचः शरो भौमो िहरयाोऽथ तारकः ॥ ११॥
अे च बहवो दैा राजानो य े महेराः ।
सव सव िवदः शरूाः सव सव िजतोऽिजताः ॥ १२॥
ममतां मवत  कृोमै  धिम णः ।
कथावशषेाः कालेन कृताथा ः कृता िवभो ॥ १३॥
कथा इमाे किथता महीयसां
िवताय लोकेष ु यशः परयेषुाम ।्
िवानवरैायिववया िवभो
वचो िवभतूीन  त ु पारमाम ॥् १४॥
यूमोकगणुानवुादः
सीयतऽेभीममलः ।
तमवे िनं श ृणयुादभीं
कृऽेमलां भिमभीमानः ॥ १५॥
राजोवाच
केनोपायने भगवन क्लेदषान क्लौ जनाः ।
िवधिमपुिचतांे ॄिूह यथा मनु े ॥ १६॥
यगुािन यगुधमा मान ं ूलयकयोः ।
कालेरप गितं िवोम हानः ॥ १७॥
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ौीशकु उवाच
कृत े ूवत त े धम तुानधैृ तः ।
सं दया तपो दानिमित पादा िवभोनृ प ॥ १८॥
सुाः कणा मऽैाः शाा दाािितवः ।
आारामाः समशः ूायशः ौमणा जनाः ॥ १९॥
ऽतेायां धम पादानां तयुाशो हीयत े शनःै ।
अधमपादरैनतृिहंसासोषिवमहःै ॥ २०॥
तदा िबया तपो िना नाितिहंॐा न लटाः ।
ऽवैिग कायीवृा वणा  ॄोरा नपृ ॥ २१॥
तपःसदयादानेध ॑सित ापरे ।
िहंसातुनतृषेधै म ाधम लणःै ॥ २२॥
यशिनो महाशालाः ाायायन े रताः ।
आाः कुटुिनो ा वणा ः ऽिजोराः ॥ २३॥
कलौ त ु धम हतेनुां तयुाशोऽधम हतेिुभः ।
एधमानःै ीयमाणो े सोऽिप िवनित ॥ २४॥
तिन ्ा राचारा िनद याः शुविैरणः ।
भ गा भिूरतषा  शिूदाशोराः ूजाः ॥ २५॥
सं रजम इित ँये पुष े गणुाः ।
कालसोिदताे व ै पिरवत  आिन ॥ २६॥
ूभवि यदा से मनोबुीियािण च ।
तदा कृतयगुं िवाान े तपिस यिुिचः ॥ २७॥
यदा धमा थ कामषे ु भिभ वित दिेहनाम ।्
तदा ऽतेा रजो विृिरित जानीिह बिुमन ॥् २८॥
यदा लोभसोषो मानो दोऽथ मरः ।
कमणां चािप काानां ापरं तिजमः ॥ २९॥
यदा मायानतृं ता िनिा िहंसा िवषादनम ।्
शोको मोहो भयं दैं स किलामसः तृः ॥ ३०॥
यािुशो मा ः िुभाया महाशनाः ।
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कािमनो िवहीना िैरय ियोऽसतीः ॥ ३१॥
दृूा जनपदा वदेाः पाखडिषताः ।
राजान ूजाभाः िशोदरपरा िजाः ॥ ३२॥
अोता वटवोऽशौचा िभव कुटुिनः ।
तपिनो मामवासा ािसनोऽथ लोपाः ॥ ३३॥
॑काया महाहारा भयू पा गति॑यः ।
शटुकभािषयौय मायोसाहसाः ॥ ३४॥
पणियि वै िुाः िकराटाः कूटकािरणः ।
अनापिप मंे वाता साध ु जगुिुताम ॥् ३५॥
पितं ि िनिं भृा अिखलोमम ।्
भृं िवपं पतयः कौलं गाापयिनीः ॥ ३६॥
िपतृॅ ातसृुातीन ि्हा सौरतसौदाः ।
ननाँयालसवंादा दीनाः णैाः कलौ नराः ॥ ३७॥
शिूाः ूितमहीि तपोवषेोपजीिवनः ।
धम वधमा अिधोमासनम ॥् ३८॥
िनमिुमनसो िभ करकिशताः ।
िनर े भतूले राजनाविृभयातरुाः ॥ ३९॥
वासोऽपानशयनवायानभषूणःै ।
हीनाः िपशाचसशा  भिवि कलौ ूजाः ॥ ४०॥
कलौ कािकिणकेऽथ िवगृ सौदाः ।
ि च िूयान ्ू ाणान ह्िनि कानिप ॥ ४१॥
न रिि मनजुाः िवरौ िपतराविप ।
पऽुान स्वा थ कुशलान ्िुाः िशोदरराः ॥ ४२॥
कलौ न राजन ज्गतां परं गंु
िऽलोकनाथानतपादपजम ।्
ूायणे मा  भगवमतुं
यि पाखडिविभचतेसः ॥ ४३॥
यामधयें िॆयमाण आतरुः
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पतन ्लन व्ा िववशो गणृन प्मुान ।्
िवमुकमा ग ल उमां गितं
ूाोित यि न तं कलौ जनाः ॥ ४४॥
प ुसंां किलकृतान द्ोषान ि्दशेासवान ।्
सवा न ह्रित िचो भगवान प्ुषोमः ॥ ४५॥
ौतुः सीित तो ातः पिूजतातोऽिप वा ।
नणृां धनुोित भगवान ्ो जायतुाशभुम ॥् ४६॥
यथा हिे ितो विव ण हि धातजुम ।्
एवमागतो िवयुिगनामशभुाशयम ॥् ४७॥
िवातपःूाणिनरोधमऽैी
तीथा िभषकेोतदानजःै ।
नाशिुं लभतऽेराा
यथा िदे भगवने ॥ ४८॥
तावा ना राजन ्िदं कु केशवम ।्
िॆयमाणो विहततो यािस परां गितम ॥् ४९॥
िॆयमाणरैिभयेो भगवान प्रमेरः ।
आभावं नय सवा ा सव सौंयः ॥ ५०॥
कलेदषिनध े राजि केो महान ग्णुः ।
कीत नादवे कृ मुसः परं ोजते ॥् ५१॥
कृत े यायतो िवुं ऽतेायां यजतो मखःै ।
ापरे पिरचया यां कलौ तिरकीत नात ॥् ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ चतथुऽायः - ४ ॥
ौीशकु उवाच
काले परमावािदिपराधा विधनृ प ।
किथतो यगुमान ं च श ृण ु कलयाविप ॥ १॥
चतयु ुगसहॐं च ॄणो िदनमुते ।
स को यऽ मनवतदु श िवशाते ॥ २॥
तदे ूलयावान ्ॄ ाी रािऽदाता ।
ऽयो लोका इमे तऽ के ूलयाय िह ॥ ३॥
एष निैमिकः ूोः ूलयो यऽ िवसकृ ् ।
शतेऽेनासनो िवमासाृ चाभःू ॥ ४॥
िपराध ितबाे ॄणः परमिेनः ।
तदा ूकृतयः स के ूलयाय व ै ॥ ५॥
एष ूाकृितको राजन ्ू लयो यऽ लीयते ।
आडकोशु सातो िवघात उपसािदत े ॥ ६॥
पज ः शतवषा िण भमूौ राजन न् वष ित ।
तदा िनर े ों भमाणाः धुािदताः ॥ ७॥
यं याि शनकैः कालेनोपिुताः ूजाः ।
सामिंु दिैहकं भौमं रसं सावंत को रिवः ॥ ८॥
रिँमिभः िपबत े घोरःै सव नवै िवमुित ।
ततः सावंत को विः सष णमखुोितः ॥ ९॥
दहिनलवगेोः शूान भ्िूववरानथ ।
उपय धः समा िशखािभव िसयू योः ॥ १०॥
दमान ं िवभाडं दधगोमयिपडवत ।्
ततः ूचडपवनो वषा णामिधकं शतम ॥् ११॥
परः सावंत को वाित धूॆ ं खं रजसाऽऽवतृम ।्
ततो मघेकुला िचऽवणा नकेशः ॥ १२॥
शतं वषा िण वष ि नदि रभसनःै ।
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तत एकोदकं िवं ॄाडिववरारम ॥् १३॥
तदा भमूगे गणुं मसाप उदवे ।
मगा त ु पिृथवी ूलयाय कते ॥ १४॥
अपां रसमथो तजेा लीयऽेथ नीरसाः ।
मसते तजेसो पं वायुििहतं तदा ॥ १५॥
लीयते चािनले तजेो वायोः खं मसते गणुम ।्
स व ै िवशित खं राजंत नभसो गणुम ॥् १६॥
शं मसित भतूािदन भमनलुीयत े ।
तजैसिेयाय दवेान व्कैािरको गणुःै ॥ १७॥
महान म्सहारं गणुाः सादय तम ।्
मसतऽेाकृतं राजन ग्णुान क्ालेन चोिदतम ॥् १८॥
न त कालावयवःै पिरणामादयो गणुाः ।
अनानमं िनं कारणमयम ॥् १९॥
न यऽ वाचो न मनो न सं
तमो रजो वा महदादयोऽमी ।
न ूाणबुीियदवेता वा
न सिवशेः ख लोककः ॥ २०॥
न जाम च तषुुं
न खं जलं भरूिनलोऽिरक ः ।
ससंुववदूत
तलूभतूं पदमामनि ॥ २१॥
लयः ूाकृितको षे पुषायोय दा ।
शयः सलीये िववशाः कालिविुताः ॥ २२॥
बुीियाथ पणे ान ं भाित तदाौयम ।्
ँयाितरकेाामावदवु यत ॥् २३॥
दीपु पं च ोितषो न पथृवते ।्
एवं धीः खािन माऽा न रुतमातात ॥् २४॥
बुजेा गरणं ः सषुिुिरित चोते ।
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मायामाऽिमदं राजन न्ानां ूगािन ॥ २५॥
यथा जलधरा ोि भवि न भवि च ।
ॄणीदं तथा िवमवयदुयायात ॥् २६॥
सं वयवः ूोः सवा वयिवनािमह ।
िवनाथन ूतीयरेन प्टवेा तवः ॥ २७॥
यामािवशषेाामपुलते सॅमः ।
अोापाौयावमावदवु यत ॥् २८॥
िवकारः ायमानोऽिप ूगाानमरा ।
न िनोऽणरुिप ािेम आवत ॥् २९॥
न िह स नानामिवान य्िद मते ।
नानां िछियोय ोितषोवा तयोिरव ॥ ३०॥
यथा िहरयं बधा समीयते
निृभः िबयािभ वहारवस ु ।
एवं वचोिभभ गवानधोजो
ाायते लौिककविैदकैज नःै ॥ ३१॥
यथा घनोऽकूभवोऽकदिश तो
काशभतू च चषुमः ।
एवं हं ॄ गणुदीितो
ॄाशंकान आबनः ॥ ३२॥
घनो यदाकूभवो िवदीय त े
चःु पं रिवमीते तदा ।
यदा हार उपािधरानो
िजासया नँयित त नुरते ॥् ३३॥
यदवैमतेने िववकेहिेतना
मायामयाहरणाबनम ।्
िछातुाानभुवोऽवितते
तमारािकम सवम ॥् ३४॥
िनदा सवभतूानां ॄादीनां परप ।
उिूलयावकेे सूाः सचते ॥ ३५॥
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कालॐोतो जवनेाश ु ि॑यमाण िनदा ।
पिरणािमनामवाा जूलयहतेवः ॥ ३६॥
अनावतानने कालेनेरमिूत ना ।
अवा नवै ँये िवयित ोितषािमव ॥ ३७॥
िनो निैमिकवै तथा ूाकृितको लयः ।
आिक किथतः काल गितरीशी ॥ ३८॥
एताः कुौे जगिधातःु
नारायणािखलसधाः ।
लीलाकथाे किथताः समासतः
कान नाजोऽिभधातमुीशः ॥ ३९॥
ससंारिसमुितरमिुतीष-
ना ः वो भगवतः पुषोम ।
लीलाकथारसिनषवेणमरणे
प ुसंो भविेिवधःखदवािदत ॥ ४०॥
परुाणसिंहतामतेामिृषना रायणोऽयः ।
नारदाय परुा ूाह कृपैायनाय सः ॥ ४१॥
स व ै मं महाराज भगवान ब्ादरायणः ।
इमां भागवत ूीतः सिंहतां वदेसिताम ॥् ४२॥
एतां वसौ सतूः ऋिषो निैमषालये ।
दीघ सऽे कुौे सृः शौनकािदिभः ॥ ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ पमोऽायः - ५ ॥
ौीशकु उवाच
अऽानवुय तऽेभीं िवाा भगवान ह्िरः ।
य ूसादजो ॄा िः बोधसमुवः ॥ १॥
ं त ु राजन म्िरिेत पशबुिुिममां जिह ।
न जातः ूागभतूोऽ दहेवं न निस ॥ २॥
न भिविस भूा ं पऽुपौऽािदपवान ।्
बीजारवहेादे ितिरो यथानलः ॥ ३॥
े यथा िशरँछदें पाानः यम ।्
याँयित दहे तत आा जोऽमरः ॥ ४॥
घटे िभ े यथाऽऽकाश आकाशः ाथा परुा ।
एवं दहेे मतृ े जीवो ॄ सते पनुः ॥ ५॥
मनः सजृित व ै दहेान ग्णुान क्मा िण चानः ।
तनः सजृत े माया ततो जीव ससंिृतः ॥ ६॥
हेािधानव िसयंोगो यावदीयत े ।
ततो दीप दीपमवें दहेकृतो भवः ।
रजःसतमोवृा जायतऽेथ िवनँयित ॥ ७॥
न तऽाा योितय ायोः परः ।
आकाश इव चाधारो ीवुोऽनोपमतः ॥ ८॥
एवमाानमामानवैामशृ ूभो ।
बुानमुानगिभ या वासदुवेानिुचया ॥ ९॥
चोिदतो िवूवाने न ां धित तकः ।
मृवो नोपधि मृनूां मृमुीरम ॥् १०॥
अहं ॄ परं धाम ॄाहं परमं पदम ।्
एवं समीाानमााधाय िनले ॥ ११॥
दशं तकं पादे लेिलहान ं िवषाननःै ।
न ििस शरीरं च िवं च पथृगानः ॥ १२॥
एते किथतं तात यदाा पृवान न्पृ ।
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हरिेव ानेां िकं भयूः ौोतिुमिस ॥ १३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ादशे ॄोपदशेो नाम पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः- ६ ॥
सतू उवाच
एतिश मिुननािभिहतं परीिद-्
ासाजने िनिखलाशा समने ।
तादमलूमपुसृ नतने मूा 
बािलिमदमाह स िवरुातः ॥ १॥
राजोवाच
िसोऽनगुहृीतोऽि भवता कणाना ।
ौािवतो य मे साादनािदिनधनो हिरः ॥ २॥
नातुमहं मे महतामतुानाम ।्
अषे ु तापतषे ु भतूषे ु यदनमुहः ॥ ३॥
परुाणसिंहतामतेामौौ भवतो वयम ।्
यां खमोको भगवाननवुय त े ॥ ४॥
भगवंकािदो मृुो न िबभेहम ।्
ूिवो ॄिनवा णमभयं दिश तं या ॥ ५॥
अनजुानीिह मां ॄन व्ाचं याधोजे ।
मुकामाशयं चतेः ूवेँ य िवसजृासनू ॥् ६॥
अानं च िनरं मे ानिवानिनया ।
भवता दिश तं में परं भगवतः पदम ॥् ७॥
सतू उवाच
इुमनुा भगवान ब्ादरायिणः ।
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जगाम िभिुभः साकं नरदवेने पिूजतः ॥ ८॥
परीिदिप राजिष रााानमाना ।
समाधाय परं दावासयु था तः ॥ ९॥
ूाूले बिहासीनो गाकूल उदखुः ।
ॄभतूो महायोगी िनःसिँछसशंयः ॥ १०॥
तकः ूिहतो िवूाः बुने िजसनूनुा ।
हकुामो नपृ ं गन द्दश पिथ कँयपम ॥् ११॥
तं तप िया ििवणिैन व  िवषहािरणम ।्
िजपूितः कामपोऽदशपृम ॥् १२॥
ॄभतू राजषदहोऽिहगरलािना ।
बभवू भसाः पँयतां सव दिेहनाम ॥् १३॥
हाहाकारो महानासीिुव खे िद ु सव तः ।
िविता भवन स्व दवेासरुनरादयः ॥ १४॥
दवेभयो नेग वा रसो जगःु ।
ववषृःु पुवषा िण िवबधुाः साधवुािदनः ॥ १५॥
जनमजेयः िपतरं ौुा तकभितम ।्
यथा जहुाव सो नागान स्ऽ े सह िजःै ॥ १६॥
सप सऽे सिमाौ दमानान म्होरगान ।्
ंे भयसिंवकः शरणं ययौ ॥ १७॥
अपँयंकं तऽ राजा पारीितो िजान ।्
उवाच तकः का दतेोरगाधमः ॥ १८॥
तं गोपायित राजे शबः शरणमागतम ।्
तने संितः सप ााौ पतसौ ॥ १९॥
पारीित इित ौुा ूाहिज उदारधीः ।
सहेको िवूा नाौ िकिमित पाते ॥ २०॥
तुाऽऽजुविुव ू ाः सहंे तकं मखे ।
तकाश ु पतहे सहेणे मता ॥ २१॥
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इित ॄोिदतापेःै ानािदः ूचािलतः ।
बभवू सामितः सिवमानः सतकः ॥ २२॥
तं पतं िवमानने सह तकमरात ।्
िवलोािरसः ूाह राजान ं तं बहृितः ॥ २३॥
नषै या मनुे वधमहित सप राट ्।
अनने पीतममतृमथ वा अजरामरः ॥ २४॥
जीिवतं मरणं जोग ितः नेवै कम णा ।
राजंतोऽो ना ूदाता सखुःखयोः ॥ २५॥
सप चौराििवुः ुृाािदिभनृ प ।
पमृते जभु ु आरकम तत ॥् २६॥
ताऽिमदं राजन स्ंीयतेािभचािरकम ।्
सपा  अनागसो दधा जनिैदं िह भुत े ॥ २७॥
सतू उवाच
इुः स तथेाह महषमा नयन व्चः ।
सप सऽापरतः पजूयामास वाितम ॥् २८॥
सषैा िवोम हामायाबायालणा यया ।
मुवैाभतूा भतूषे ु गणुविृिभः ॥ २९॥
न यऽ दीभया िवरािजता
मायाऽऽवादऽेसकृदावािदिभः ।
न यिवादो िविवधदाौयो
मन सिवकविृ यत ॥् ३०॥
न यऽ सृं सजृतोभयोः परं
ौये जीवििभरितहम ।्
तदतेािदतबाबाधकं
िनिष चोमिरमेयं मिुनः ॥ ३१॥
परं पदं वैवमामनि तद-्
यिेत नतेीतिसृवः ।
िवसृ दौरामनसौदा
दोपगुाविसतं समािहतःै ॥ ३२॥
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त एतदिधगि िवोय रमं पदम ।्
अहं ममिेत दौज ं न यषेां दहेगहेजम ॥् ३३॥
अितवादािंितते नावमते कन ।
न चमें दहेमािौ वरंै कुवत केनिचत ॥् ३४॥
नमो भगवते तै कृायाकुठमधेस े ।
यादाुहानािंहतामगािममाम ॥् ३५॥
शौनक उवाच
पलैािदिभा सिशवैदाचायम हािभः ।
वदेा किथता ा एतौािभधिेह नः ॥ ३६॥
सतू उवाच
समािहतानो ॄन ्ॄ णः परमिेनः ।
ाकाशादभूादो विृरोधािभाते ॥ ३७॥
यपासनया ॄन य्ोिगनो मलमानः ।
ििबयाकारकां धूा यापनुभ वम ॥् ३८॥
ततोऽभिूवदृोारो योऽूभवः राट ्।
यिं भगवतो ॄणः परमानः ॥ ३९॥
श ृणोित य इमं ोटं सुौोऽ े च शूक ् ।
यने वाते य िराकाश आनः ॥ ४०॥
धाो ॄाणः साााचकः परमानः ।
स सवमोपिनषदेबीजं सनातनम ॥् ४१॥
त ासंयो वणा  अकाराा भगृूह ।
धाय े यैयो भावा गणुनामाथ वृयः ॥ ४२॥
ततोऽरसमाायमसजृगवानजः ।
अोरश॑ दीघा िदलणम ॥् ४३॥
तनेासौ चतरुो वदेांतिुभ व दनिैव भःु ।
साितकान स्ोारांातहुऽिववया ॥ ४४॥
पऽुानापयां ु ॄषन ्ॄ कोिवदान ।्
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ते त ु धमपदेारः पऽुेः समािदशन ॥् ४५॥
ते पररया ूाािधैृ तोतःै ।
चतयु ुगेथ ा ापरादौ महिष िभः ॥ ४६॥
ीणायषुः ीणसान ्मधान व्ी कालतः ।
वदेान ्ॄ ष यो न ्िदातुचोिदताः ॥ ४७॥
अिरे ॄन भ्गवान ल्ोकभावनः ।
ॄशेालैकपालयैा िचतो धम गुय े ॥ ४८॥
पराशरावामशंाशंकलया िवभःु ।
अवतीण महाभाग वदें चबे चतिुव धम ॥् ४९॥
ऋगथवयजःुसाां राशीृ वग शः ।
चतॐः सिंहताबे ममै िणगणा इव ॥ ५०॥
तासां स चतरुः िशानपुाय महामितः ।
एकैकां सिंहतां ॄकैेकै ददौ िवभःु ॥ ५१॥
पलैाय सिंहतामाां बृचाामवुाच ह ।
वशैायनसंाय िनगदां यजगु णम ॥् ५२॥
साां जिैमनये ूाह तथा छोगसिंहताम ।्
अथवा िरस नाम िशाय समुवे ॥ ५३॥
पलैः सिंहतामचू े इूिमतये मिुनः ।
बालाय च सोऽाह िशेः सिंहतां काम ॥् ५४॥
चतधुा   बोाय यावाय भाग व ।
पराशरायाििमऽ इूिमितरावान ॥् ५५॥
अापयिंहतां ां माडूकेयमिृषं किवम ।्
त िशो दवेिमऽः सौभया िद ऊिचवान ॥् ५६॥
शाकतुः ां त ु पधा  सिंहताम ।्
वामुलशालीयगोखिशिशरेधात ॥् ५७॥
जातकूय  तिः सिनां सिंहताम ।्
बलाकपलैवतैालिवरजेो ददौ मिुनः ॥ ५८॥
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बािलः ूितशाखाो वालिखासिंहताम ।्
चबे वालायिनभ ः कासारवै तां दधःु ॥ ५९॥
बृचाः सिंहता तेा एिभॄ िष िभधृ ताः ।
ौुतैसां ासं सव पापःै ूमुते ॥ ६०॥
वशैायनिशा व ै चरकाय वोऽभवन ।्
येॄ हाहंः पणं गरुोो तम ॥् ६१॥
याव ति आहाहो भगवन ि्कयत ।्
चिरतनेासाराणां चिरऽेहं सुरम ॥् ६२॥
इुो गुराह कुिपतो यालं या ।
िवूावमा िशणे मदधीतं जािित ॥ ६३॥
दवेरातसतुः सोऽिप छिदा यजषुां गणम ।्
ततो गतोऽथ मनुयो दशुान य्जगु णान ॥् ६४॥
यजूिंष ितिरा भूा तोपतयाऽऽदः ।
तिैरीया इित यजःुशाखा आसन स्पुशेलाः ॥ ६५॥
यावतो ॄंँ छांिधगवषेयन ।्
गरुोरिवमानािन सपूतऽेकमीरम ॥् ६६॥
याव उवाच
ओ ं नमो भगवते आिदायािखलजगता-
मापणे कालपणे चतिुव ध-

भतूिनकायानां ॄािदपय ाना-
मदयषे ु बिहरिप चाकाश इवोपािधना-
वधीयमानो भवानके एव णलव-
िनमषेावयवोपिचतसवंरगणनेापामादान-
िवसगा ािममां लोकयाऽामनवुहित ॥ ६७॥
य ह वाव िवबधुष भ सिवतरदप-
नसुवनमहरहराायिविधनोप-
ितमानानामिखलिरतविृजन-
बीजावभज न भगवतः समिभधीमिह
तपनमडलम ॥् ६८॥
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य इह वाव िरचरिनकराणां
िनजिनकेतनानां मन इियास-ु

गणाननानः यमााया मी
ूचोदयित ॥ ६९॥
य एवमें लोकमितकरालवदना-
कारसंाजगरमहिगिलतं
मतृकिमव िवचतेनमवलोा-
नकुया परमकािणक
ईयवैोााहरहरनसुवनं
ौयेिस धमा ाावान े
ूवत यित ॥ ७०॥
अविनपितिरवासाधनूां भय-

मदुीरयटित पिरत आशा-
पालैऽ तऽ कमलकोशा-
िलिभपताहणः ॥ ७१॥
अथ ह भगवंव चरणनिलनयगुलं
िऽभवुनगुिभरिभवितमहमयात-
यामयजुाम उपसरामीित ॥ ७२॥
सतू उवाच
एवं तुः स भगवान व्ािजपधरो हिरः ।
यजूंयातयामािन मनुयऽेदासािदतः ॥ ७३॥
यजिुभ रकरोाखा दशप शतिैव भःु ।
जगृवा जसाः कावमािनादयः ॥ ७४॥
जिैमनःे सामगासीमुुनयो मिुनः ।
सुां ु ततुाामकैेकां ूाह सिंहताम ॥् ७५॥
सकुमा  चािप तिः सामवदेतरोम हान ।्
सहॐसिंहताभदें चबे साां ततो िज ॥ ७६॥
िहरयनाभः कौसः पौि सकुम णः ।
िशौ जगहृतुा आवो ॄिवमः ॥ ७७॥
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उदीाः सामगाः िशा आसन प्शतािन व ै ।
पौावयोािप तां ूाान ्ू चते ॥ ७८॥
लौगािमा िलः कुः कुशीदः कुिरवे च ।
पौििशा जगृः सिंहताे शतं शतम ॥् ७९॥
कृतो िहरयनाभ चतिुवशित सिंहताः ।
िश ऊचे िशेः शषेा आव आवान ॥् ८०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ादशे वदेशाखाूणयनं नाम षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
सतू उवाच
अथविवमुु िशमापयकाम ।्
सिंहतां सोऽिप पाय वदेदशा य चोवान ॥् १॥
शौायिनॄ बिलमदोषः िपलायिनः ।
वदेदश िशाे पिशानथो श ृण ु ।
कुमदुः शनुको ॄन ज्ाजिलाथविवत ॥् २॥
बॅःु िशोऽथािरसः सैवायन एव च ।
अधीयतेां सिंहत े े सावणा ाथापरे ॥ ३॥
नऽकः शाि कँयपािरसादयः ।
एत े आथवणाचाया ः श ृण ु पौरािणकान म्नु े ॥ ४॥
ऽािणः कँयप साविण रकृतोणः ।
वशैायनहारीतौ षड ्व ै पौरािणका इमे ॥ ५॥
अधीय ासिशािंहतां मितमु ुखात ।्
एकैकामहमतेषेां िशः सवा ः समगाम ॥् ६॥
कँयपोऽहं च सावण रामिशोऽकृतोणः ।
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अधीमिह ासिशाारो मलूसिंहताः ॥ ७॥
परुाणलणं ॄन ्ॄ िष िभिन िपतम ।्
श ृणु बिुमािौ वदेशाानसुारतः ॥ ८॥
सगऽाथ िवसग  विृरारािण च ।
वशंो वशंानचुिरतं संा हतेरुपाौयः ॥ ९॥
दशिभलणयै ुं परुाणं तिदो िवः ।
केिचिवधं ॄन म्हदवया ॥ १०॥
अाकृतगणुोभाहतिवतृोऽहमः ।
भतूमाऽिेयाथा नां सवः सग  उते ॥ ११॥
पुषानगुहृीतानामतेषेां वासनामयः ।
िवसगऽयं समाहारो बीजाीजं चराचरम ॥् १२॥
विृभू तािन भतूानां चराणामचरािण च ।
कृता ने नणृां तऽ कामाोदनयािप वा ॥ १३॥
रातुावतारहेा िवान ु यगु े यगु े ।
ितय िष दवेषे ु हे यैयीिषः ॥ १४॥
मरं मनदुवा मनपुऽुाः सरुेराः ।
ऋषयऽशावतारा हरःे षिधमुते ॥ १५॥
राां ॄूसतूानां वशंकैािलकोऽयः ।
वशंानचुिरतं तषेां वृ ं वशंधरा ये ॥ १६॥
निैमिकः ूाकृितको िन आिको लयः ।
संिेत किविभः ूोतधुा  भावतः ॥ १७॥
हतेजुवोऽ सगा दरेिवाकम कारकः ।
यं चानशुियनं ूाराकृतमतुापरे ॥ १८॥
ितरकेायो य जामसषुिुष ु ।
मायामयषे ु त जीवविृपाौयः ॥ १९॥
पदाथष ु यथा िं साऽं पनामस ु ।
बीजािदपताास ु वास ु यतुायतुम ॥् २०॥
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िवरमते यदा िचं िहा विृऽयं यम ।्
योगने वा तदाऽऽानं वदेहेाया िनवत त े ॥ २१॥
एवं लणलािण परुाणािन परुािवदः ।
मनुयोऽादश ूाः ुकािन महाि च ॥ २२॥
ॄां पां वैवं च शवैं लंै सगाडम ।्
नारदीयं भागवतमायें ासिंतम ॥् २३॥
भिवं ॄववैत माक डयें सवामनम ।्
वाराहं मां कौम च ॄाडािमित िऽषट ्॥ २४॥
ॄिदं समाातं शाखाूणयनं मनुःे ।
िशिशूिशाणां ॄतजेोिववध नम ॥् २५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
शौनक उवाच
सतू जीव िचरं साधो वद नो वदतां वर ।
तमपारे ॅमतां नणॄां ं पारदशनः ॥ १॥
आिरायषुमिृषं मकृडतनयं जनाः ।
यः काे उव िरतो यने मिमदं जगत ॥् २॥
स वा अुलोः कऽेिन भ्ाग वष भः ।
नवैाधनुािप भतूानां सवः कोऽिप जायत े ॥ ३॥
एक एवाण व े ॅान द्दश पुषं िकल ।
वटपऽपटेु तोकं शयान ं केमतुम ॥् ४॥
एष नः सशंयो भयूान स्तू कौतहूलं यतः ।
तं निँछि महायोिगन प्रुाणेिप सतः ॥ ५॥
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सतू उवाच
ूया महषऽयं कृतो लोकॅमापहः ।
नारायणकथा यऽ गीता किलमलापहा ॥ ६॥
ूािजाितसंारो माक डयेः िपतःु बमात ।्
छांधी धमण तपःाायसयंतुः ॥ ७॥
बहृतधरः शाो जिटलो वलारः ।
िबॅमडं दडमपुवीतं समखेलम ॥् ८॥
कृािजनं सासऽूं कुशां िनयमय े ।
अकगुिवूाचयन स्योहिरम ॥् ९॥
सायं ूातः स गरुवे भैमा वायतः ।
बभुजु े गवु नुातः सकृो चेपोिषतः ॥ १०॥
एवं तपःाायपरो वषा णामयतुायतुम ।्
आराधयन ्षीकेशं िजय े मृ ुं सुज यम ॥् ११॥
ॄा भगृभु वो दो ॄपऽुा यऽेपरे ।
नदृवेिपतभृतूािन तनेासितिविताः ॥ १२॥
इं बहृतधरपःाायसयंमःै ।
दावधोजं योगी ेशाराना ॥ १३॥
तवैं युतिं महायोगने योिगनः ।
तीयाय महान क्ालो मरषडाकः ॥ १४॥
एतरुरो ाा समऽेिन ि्कलारे ।
तपोिवशितो ॄारभे े तिघातनम ॥् १५॥
गवा रसः कामं वसमलयािनलौ ।
मनुय े ूषेयामास रजोकमदौ तथा ॥ १६॥
ते व ै तदाौमं जमिुहमािेः पा  उरे ।
पुभिानदी यऽ िचऽाा च िशला िवभो ॥ १७॥
तदाौमपदं पुयं पुयिुमलताितम ।्
पुयिजकुलाकीण पुयामलजलाशयम ॥् १८॥
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मॅमरसीतं मकोिकलकूिजतम ।्
मबिहनटाटोपं मिजकुलाकुलम ॥् १९॥
वायःु ूिवादाय िहमिनझ रशीकरान ।्
समुनोिभः पिरो ववावुयन ्रम ॥् २०॥
उिनशावः ूवालबकािलिभः ।
गोपिुमलताजालैऽासीुसमुाकरः ॥ २१॥
अीयमानो गवगतवािदऽयथूकैः ।
अँयताचापषेःु ःीयथूपितः रः ॥ २२॥
ािं समपुासीन ं दशःु शबिकराः ।
मीिलतां राधष मिूत मिमवानलम ॥् २३॥
ननतृु परुतः ियोऽथो गायका जगःु ।
मदृवीणापणववैा ं चबुम नोरमम ॥् २४॥
सधऽें धनिुष कामः पमखुं तदा ।
मधमु नो रजोक इभृा कयन ॥् २५॥
बीडाः पिुकाः ककैः नगौरवात ।्
भशृमिुमायाः केशिवॐिंसतॐजः ॥ २६॥
इततो ॅमेला अनकुकम ।्
वायजु हार तासः सूं ऽिुटतमखेलम ॥् २७॥
िवससज  तदा बाणं मा तं िजतं रः ।
सव तऽाभवोघमनीश यथोमः ॥ २८॥
त इमपकुव ो मनुेजेसा मनु े ।
दमाना िनववतृःु ूबोािहिमवाभ काः ॥ २९॥
इतीानचुरैॄ न ध्िष तोऽिप महामिुनः ।
यागादहमो भावं न तिऽं महु िह ॥ ३०॥
ा िनजेसं कामं सगणं भगवान ्राट ्।
ौुानभुावं ॄषिव यं समगारम ॥् ३१॥
तवैं युतिं तपःाायसयंमःै ।
अनमुहायािवरासीरनारायणो हिरः ॥ ३२॥

30 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - ादशः

तौ शुकृौ नवकलोचनौ
चतभु ुजौ रौरववलारौ ।
पिवऽपाणी उपवीतकं िऽवतृ ्
कमडं दडमजृ ुं च वणैवम ॥् ३३॥
पामालामतु जमुाज न ं
वदें च सााप एव िपणौ ।
तपिडण िपशरोिचषा
ूाशंू दधानौ िवबधुष भािच तौ ॥ ३४॥
ते व ै भगवतो प े नरनारायणावषृी ।
ोायादरणेोनै नामाेन दडवत ॥् ३५॥
स तशनानिनवृ तािेयाशयः ।
रोमाौपुणूा ो न सहेे तावदुीितमु ॥् ३६॥
उाय ूािलः ू औुादािषिव ।
नमो नम इतीशानौ बभाष े गदारः ॥ ३७॥
तयोरासनमादाय पादयोरविन च ।
अहणनेानलेुपने धपूमारैपजूयत ॥् ३८॥
सखुमासनमासीनौ ूसादािभमखुौ मनुी ।
पनुरान पादाां गिरािवदमॄवीत ॥् ३९॥
माक डये उवाच
िकं वण य े तव िवभो यदीिरतोऽसःु
संते तमन ु वान इियािण ।
ि वै तनभुतृामजशवयो
ाथािप भजतामिस भावबःु ॥ ४०॥
मतू इमे भगवतो भगविंलोाः
मेाय तापिवरमाय च मृिुज ै ।
नानािबभिवतमुतनयू थदें
सृा पनुम सिस सविमवोण नािभः ॥ ४१॥
तािवतःु िरचरिेशतरुिमलंू
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यं न कमगणुकालरजः शृि ।
यै वुि िननमि यजभीं
ायि वदेदया मनुयदा ै ॥ ४२॥
नां तवापुनयादपवग मतूः
में जन पिरतो िभय ईश िवः ।
ॄा िबभेलमतो िपराध िधः
काल ते िकमतु तृतभौितकानाम ॥् ४३॥
तै भजातृिधयव पादमलंू
िहदेमािद चागरुोः पर ।
दहेापाथ मसदमिभमाऽं
िवते त े तिह सव मनीिषताथ म ॥् ४४॥
सं रजम इतीश तवाबो
मायामयाः िितलयोदयहतेवोऽ ।
लीलाधतृा यदिप समयी ूशाै
नाे नणृां सनमोहिभय यााम ॥् ४५॥
तावहे भगवथ तावकानां
शुां तन ुं दियतां कुशला भजि ।
याताः पुषपमशुि सं
लोको यतोभयमतुासखुं न चात ॥् ४६॥
तै नमो भगवते पुषाय भू े
िवाय िवगरुवे परदवैताय ै ।
नारायणाय ऋषये च नरोमाय
हंसाय सयंतिगरे िनगमेराय ॥ ४७॥
यं व ै न वदे िवतथापथ ैॅ मीः
सं केसषु ु िप थषे ु ।
ताययाऽऽवतृमितः स उ एव साा-
दावािखलगरुोपसा वदेम ॥् ४८॥
यशन ं िनगम आरहःूकाशं
मुि यऽ कवयोऽजपरा यतः ।
तं सव वादिवषयूितपशीलं
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वे महापुषमािनगढूबोधम ॥् ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे अमोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
सतू उवाच
संतुो भगवािनं माक डयेने धीमता ।
नारायणो नरसखः ूीत आह भगृूहम ॥् १॥
ौीभगवानवुाच
भो भो ॄिष वयऽिस िस आसमािधना ।
मिय भानपािया तपःाायसयंमःै ॥ २॥
वयं त े पिरतुाः  हृतचय या ।
वरं ूती भिं त े वरदशेादभीितम ॥् ३॥
ऋिषवाच
िजतं त े दवे दवेशे ूपाित हरातु ।
वरणेतैावतालं नो यवान स्मँयत ॥ ४॥
गहृीाजादयो य ौीमादादशनम ।्
मनसा योगपेन स भवान म्ऽेिगोचरः ॥ ५॥
अथाजुपऽा पुयोकिशखामणे ।
िे मायां यया लोकः सपालो वदे सिदाम ॥् ६॥
सतू उवाच
इतीिडतोऽिच तः काममिृषणा भगवान म्नु े ।
तथिेत स यन ्ू ागादया ौममीरः ॥ ७॥
तमवे िचयथ मिृषः ाौम एव सः ।
वसकसोमाभुवूायिुवयदास ु ॥ ८॥
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ायन स्व ऽ च हिरं भाविरैपजूयत ।्
िचजूां िवसार ूमेूसरसतुः ॥ ९॥
तकैदा भगृौुे पुभिातटे मनुःे ।
उपासीन सायां ॄन व्ायरुभूहान ॥् १०॥
तं चडशं समदुीरयं
बलाहका अभवन क्रालाः ।
अिवा ममुचुुिडिः
न उरैिभवष धाराः ॥ ११॥
ततो ँय चतःुसमिुाः
समतः ातलमामसः ।
समीरवगेोिम िभमनब-

महाभयावत गभीरघोषाः ॥ १२॥
अबिहािरितिुभः खरःै
शत॑दाभीपतािपतं जगत ।्
चतिुव धं वी सहाना मिुन-
जलातुां ां िवमनाः समऽसत ॥् १३॥
तवैमुीत ऊिम भीषणः
ूभनाघिूण तवाम हाण वः ।
आपयू माणो वरषिरदुःै
ामधाीपवषा िििभः समम ॥् १४॥
सािरं सिदवं सभागणं
ऽलैोमासीह िदिरातुम ।्
स एक एवोव िरतो महामिुन-
ब ॅ ाम िवि जटा जडावत ॥् १५॥
ुृरीतो मकरिैिमिल-ै

पिुतो वीिचनभता हतः ।
तमपारे पिततो ॅमन ि्दशो
न वदे खं गां च पिरौमिेषतः ॥ १६॥
िचतो महावत तरलैािडतः िचत ।्
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यादोिभभ ते ािप यमोघाितिभः ॥ १७॥
िचोकं िचोहं िचःुखं सखुं भयम ।्
िचृमुवाोित ाािदिभतािदतः ॥ १८॥
अयतुायतुवषा णां सहॐािण शतािन च ।
तीय ुॅ मतिन ि्वमुायावतृानः ॥ १९॥
स कदािचमंिन प्िृथाः ककुिद िजः ।
मोधपोतं दशे फलपवशोिभतम ॥् २०॥
ूागुरां शाखायां तािप दशे िशशमु ।्
शयान ं पण पटुके मसं ूभया तमः ॥ २१॥
महामरकतँयामं ौीमदनपजम ।्
कमुीवं महोरं सनुासं सुरॅवुम ॥् २२॥
ासजैदलकाभातं कौुीकण दािडमम ।्
िविुमाधरभासषेोणाियतसधुाितम ॥् २३॥
पगभा णापां हासावलोकनम ।्
ासजैिलसिंविननािभदलोदरम ॥् २४॥
चाव िुलां पािणामुीय चरणाजुम ।्
मखु े िनधाय िवूेो धयं वी िवितः ॥ २५॥
तशनाीतपिरौमो मदुा
ूोुिवलोचनाजुः ।
ूरोमातुभावशितः
ूु ं परुं ूससार बालकम ॥् २६॥
ताविशोव िसतने भाग वः
सोऽःशरीरं मशको यथाऽऽिवशत ।्
तऽादो मच कृशो
यथा परुामुदतीव िवितः ॥ २७॥
खं रोदसी भगणानििसागरान ्
ीपान स्वषा न क्कुभः सरुासरुान ।्
वनािन दशेान स्िरतः परुाकरान ्
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खटेान ो्जानाौमवण वृयः ॥ २८॥
महाि भतूाथ भौितकासौ
कालं च नानायगुककनम ।्
यििदवहारकारणं
ददश िवं सिदवावभािसतम ॥् २९॥
िहमालयं पुवहां च तां नद
िनजाौमं यऽ ऋषीनपँयत ।्
िवं िवपँयिसतािशोव
बिहिन रो पतयाौ ॥ ३०॥
तिन प्िृथाः ककुिद ूढं
वटं च तणपटेु शयानम ।्
तोकं च तमेसधुाितने
िनरीितोऽपािनरीणने ॥ ३१॥
अथ तं बालकं वी नऽेाां िधितं िद ।
अयादितसिः पिरुमधोजम ॥् ३२॥
ताव भगवान स्ााोगाधीशो गहुाशयः ।
अदध े ऋषःे सो यथहेानीशिनिम ता ॥ ३३॥
तमथ वटो ॄन स्िललं लोकसवः ।
ितरोधािय णाद ाौमे पवू वितः ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ादशे मायादशन ं नाम नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
सतू उवाच
स एवमनभुयूदें नारायणिविनिम तम ।्
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वभैवं योगमायायामवे शरणं ययौ ॥ १॥
माक डये उवाच
ूपोऽिमलंू त े ूपाभयदं हरे ।
याययािप िवबधुा मुि ानकाशया ॥ २॥
सतू उवाच
तमवें िनभतृाानं वषृणे िदिव पय टन ।्
िाया भगवान ्िो ददश गणवैृ तः ॥ ३॥
अथोमा तमिृषं वी िगिरशं समभाषत ।
पँयमें भगवन ि्वूं िनभतृािेयाशयम ॥् ४॥
िनभतृोदझषोातं वातापाय े यथाण वम ।्
कुव  तपसः साािंसिं िसिदो भवान ॥् ५॥
ौीभगवानवुाच
नवैेािशषः ािप ॄिष ममतु ।
भिं परां भगवित लवान प्ुषऽेये ॥ ६॥
अथािप सवंिदामो भवातेने साधनुा ।
अयं िह परमो लाभो नणृां साधसुमागमः ॥ ७॥
सतू उवाच
इुा तमपुयेाय भगवान स् सतां गितः ।
ईशानः सव िवानामीरः सव दिेहनाम ॥् ८॥
तयोरागमनं साादीशयोज गदानोः ।
न वदे धीविृराानं िवमवे च ॥ ९॥
भगवांदिभाय िगरीशो योगमायया ।
आिवशहुाकाशं वायिुँछििमवेरः ॥ १०॥
आिप िशवं ूां तिडिजटाधरम ।्
ं दशभजुं ूाशंमुुिमव भारम ॥् ११॥
ायचमा रधरं शलूखाचमिभः ।
अमालाडमककपालािसधनःु सह ॥ १२॥
िबॅाणं सहसा भातं िवच िद िवितः ।
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िकिमदं कुत एविेत समाधिेव रतो मिुनः ॥ १३॥
नऽे े उी दशे सगणं सोमयाऽऽगतम ।्
िं िऽलोकैकगंु ननाम िशरसा मिुनः ॥ १४॥
तै सपया दधागणाय सहोमया ।
ागतासनपाागॐधपूदीपकैः ॥ १५॥
आह चाानभुावने पणू काम ते िवभो ।
करवाम िकमीशान यनेदें िनवृ तं जगत ॥् १६॥
नमः िशवाय शााय साय ूमडृाय च ।
रजोजषुऽेघोराय नमुं तमोजषु े ॥ १७॥
सतू उवाच
एवं तुः स भगवानािददवेः सतां गितः ।
पिरतुः ूसाा ूहसंमभाषत ॥ १८॥
ौीभगवानवुाच
वरं वणृी नः कामं वरदशेा वयं ऽयः ।
अमोघं दश न ं यषेां म यितऽेमतृम ॥् १९॥
ॄाणाः साधवः शाा िनःसा भतूवलाः ।
एकाभा अास ु िनवराः समदिश नः ॥ २०॥
सलोका लोकपालाान व्चपुासते ।
अहं च भगवान ्ॄ ा यं च हिररीरः ॥ २१॥
न ते मतुऽेज े च िभदामविप चते ।
नान जनािप तुान व्यमीमिह ॥ २२॥
न यािन तीथा िन न दवेातेनोिताः ।
त े पनुुकालेन ययूं दश नमाऽतः ॥ २३॥
ॄाणेो नमामो यऽेिूपं ऽयीमयम ।्
िबॅासमाधानतपःाायसयंमःै ॥ २४॥
ौवणाशनाािप महापातिकनोऽिप वः ।
शुरेजाािप िकम ु साषणािदिभः ॥ २५॥
सतू उवाच
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इित चललाम धमगुोपबृिंहतम ।्
वचोऽमतृायनमिृषना तृणयोः िपबन ॥् २६॥
स िचरं मायया िवोॅा िमतः किश तो भशृम ।्
िशववागमतृेशपुमॄवीत ॥् २७॥
ऋिषवाच
अहो ईरलीलेयं िव भाा शरीिरणाम ।्
यमीिशतािन वुि जगदीराः ॥ २८॥
धम माहियत ुं ूायः ूवार दिेहनाम ।्
आचरनमुोदे िबयमाणं वुि च ॥ २९॥
नतैावता भगवतः मायामयविृिभः ।
न तेानभुावमैा ियनः कुहकं यथा ॥ ३०॥
सृदें मनसा िवमानान ुू िवँय यः ।
गणुःै कुव िराभाित कतव यथा ॥ ३१॥
तै नमो भगवते िऽगणुाय गणुान े ।
केवलायाितीयाय गरुवे ॄमतू य े ॥ ३२॥
कं वणृ े न ु परं भमून व्रं रदशनात ।्
यशनाणू कामः सकामः पमुान भ्वते ॥् ३३॥
वरमकंे वणृऽेथािप पणूा ामािभवष णात ।्
भगवतुां भिं तरषे ु तथा िय ॥ ३४॥
सतू उवाच
इिच तोऽिभतु मिुनना सूया िगरा ।
तमाह भगवावः शव या चािभनितः ॥ ३५॥
कामो महष सवऽयं भिमांमधोजे ।
आकााशः पुयमजरामरता तथा ॥ ३६॥
ानं ऽकैािलकं ॄन ि्वान ं च िवरिमत ।्
ॄवच िनो भयूारुाणाचाय ता ु त े ॥ ३७॥
सतू उवाच
एवं वरान स् मनुय े दागा ईरः ।
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दे ै तम कथयनभुतूं परुामनुा ॥ ३८॥
सोऽवामहायोगमिहमा भाग वोमः ।
िवचरधनुाा हरावकेातां गतः ॥ ३९॥
अनवुिण तमते े माक डये धीमतः ।
अनभुतूं भगवतो मायावभैवमतुम ॥् ४०॥
एतेिचदिवासंो मायाससंिृतरानः ।
अनाावित तं नणॄां कादािचं ूचते ॥ ४१॥
य एवमतेृगवुय विण तं
रथापाणरेनभुावभािवतम ।्
सौंावयेशं ृणयुा तावभुौ
तयोन  कमा शयससंिृतभ वते ॥् ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
शौनक उवाच
अथमेमथ पृामो भवं बिवमम ।्
समतरााे भवान भ्ागवततिवत ॥् १॥
तािकाः पिरचया यां केवल िौयः पतःे ।
अोपाायधुाकं कयि यथा च यःै ॥ २॥
तो वण य भिं त े िबयायोगं बभुुताम ।्
यने िबयानपैणुने म यायादमताम ॥् ३॥
सतू उवाच
नमृ गुन व्े िवभतूीववीरिप ।
याः ूोा वदेताामाचायः पजािदिभः ॥ ४॥

40 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - ादशः

मायानै विभःै स िवकारमयो िवराट ्।
िनिम तो ँयते यऽ सिचे भवुनऽयम ॥् ५॥
एतै पौषं पं भःू पादौ ौः िशरो नभः ।
नािभः सयूऽिणी नास े वायःु कण िदशः ूभोः ॥ ६॥
ूजापितः ूजननमपानो मृरुीिशतःु ।
ताहवो लोकपाला मनो ॅवुौ यमः ॥ ७॥
लोरोऽधरो लोभो दा ोा यो ॅमः ।
रोमािण भूहा भूो मघेाः पुषमधू जाः ॥ ८॥
यावानयं व ै पुषो यावा संया िमतः ।
तावानसाविप महापुषो लोकसंया ॥ ९॥
कौभुपदशेने ाोितिब भ जः ।
तभा ािपनी सााीवमरुसा िवभःु ॥ १०॥
मायां वनमालाां नानागणुमय दधत ।्
वासँछोमयं पीतं ॄसऽूं िऽवृरम ॥् ११॥
िबभित  सां योगं च दवेो मकरकुडले ।
मौिलं पदं पारमें सव लोकाभयरम ॥् १२॥
अाकृतमनामासनं यदिधितः ।
धम ानािदिभय ुं सं पिमहोते ॥ १३॥
ओजःसहोबलयतुं मुतं गदां दधत ।्
अपां तं दरवरं तजें सदुश नम ॥् १४॥
नभोिनभं नभमिसं चम  तमोमयम ।्
कालपं धनःु शा तथा कम मयषेिुधम ॥् १५॥
इियािण शरानाराकूतीर नम ।्
ताऽायािभिं मिुयाथ िबयाताम ॥् १६॥
मडलं दवेयजनं दीा संार आनः ।
पिरचया  भगवत आनो िरतयः ॥ १७॥
भगवान भ्गशाथ लीलाकमलमुहन ।्
धम यश भगवांामरजनऽेभजत ॥् १८॥
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आतपऽं त ु वकुैठं िजा धामाकुतोभयम ।्
िऽवृदेः सपुणा ो यं वहित पूषम ॥् १९॥
अनपाियनी भगवती ौीः साादानो हरःे ।
िवनेमिूत िव िदतः पाष दािधपः ।
नादयोऽौ ाःा तऽेिणमाा हरगे ुणाः ॥ २०॥
वासदुवेः सष णः ूुः पुषः यम ।्
अिन इित ॄन म्िूत हूोऽिभधीयते ॥ २१॥
स िवजैसः ूारुीय इित विृिभः ।
अथियाशयानभै गवान प्िरभाते ॥ २२॥
अोपाायधुाकभै गवांतुयम ।्
िबभित   चतमुू ित भ गवान ह्िररीरः ॥ २३॥
िजऋषभ स एष ॄयोिनः यक्
मिहमपिरपणू मायया च यतैत ।्
सजृित हरित पातीायानावतृाो
िववतृ इव िनररैालः ॥ २४॥
ौीकृ कृसख वृषृभाविनीगु ्-
राजवशंदहनानपवग वीय  ।
गोिव गोपविनताोजभृगीत-
तीथ ौवः ौवणमल पािह भृान ॥् २५॥
य इदं क उाय महापुषलणम ।्
तिः ूयतो जा ॄ वदे गहुाशयम ॥् २६॥
शौनक उवाच
शकुो यदाह भगवान ि्वरुाताय श ृवत े ।
सौरो गणो मािस मािस नाना वसित सकः ॥ २७॥
तषेां नामािन कमा िण िनयुानामधीरःै ।
ॄिूह नः ौधानानां हंू सयूा नो हरःे ॥ २८॥
सतू उवाच
अनािवया िवोरानः सवदिेहनाम ।्
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िनिम तो लोकतोऽयं लोकेष ु पिरवत त े ॥ २९॥
एक एव िह लोकानां सयू  आाऽऽिदकृिरः ।
सववदेिबयामलूमिृषिभब धोिदतः ॥ ३०॥
कालो दशेः िबया कता  करणं काय मागमः ।
िं फलिमित ॄवधोोऽजया हिरः ॥ ३१॥
मािदष ु ादशस ु भगवान क्ालपधकृ ् ।
लोकताय चरित पथृादशिभग णःै ॥ ३२॥
धाता कृतली हिेतवा सकुी रथकृनु े ।
पलुुुिरित मधमुासं नयमी ॥ ३३॥
अयमा पलुहोऽथौजाः ूहिेतः पिुकली ।
नारदः कनीर नयतेे  माधवम ॥् ३४॥
िमऽोऽिऽः पौषयेोऽथ तको मनेका हहाः ।
रथन इित ते े शबुमासं नयमी ॥ ३५॥
विसो वणो रा सहजथा ः ।
शबुिऽनवै शिुचमासं नयमी ॥ ३६॥
इो िवावसःु ौोता एलापऽथािराः ।
ूोचा रासो वय नभोमासं नयमी ॥ ३७॥
िववानमुसने ाय आसारणो भगृःु ।
अनुोचा शपालो नभां नयमी ॥ ३८॥
पषूा धनयो वातः सषुणेः सुिचथा ।
घतृाची गौतमिेत तपोमासं नयमी ॥ ३९॥
बतवु चा  भराजः पज ः सनेिजथा ।
िव ऐरावतवै तपां नयमी ॥ ४०॥
अथाशंःु कँयपा ऋतसनेथोव शी ।
िवुऽमु हाशः सहोमासं नयमी ॥ ४१॥
भगः ूजऽिरनिेमण आयु पमः ।
ककटकः पवू िचिः पुमासं नयमी ॥ ४२॥
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ा ऋचीकतनयः कल ितलोमा ।
ॄापतेोऽथ शतिजृतरा इषराः ॥ ४३॥
िवरुतरो रा सयू वचा  सिजत ।्
िवािमऽो मखापते ऊज मासं नयमी ॥ ४४॥
एता भगवतो िवोरािद िवभतूयः ।
रतां सयोनॄ णां हरहंो िदन े िदन े ॥ ४५॥
ादशिप मासषे ु दवेोऽसौ षिर वै ।
चरन स्मानतु े परऽहे च सितम ॥् ४६॥
सामय जिुभ िैषयः संवुममु ।्
गवा ं ूगायि नृरसोऽमतः ॥ ४७॥
उि रथं नागा मामयो रथयोजकाः ।
चोदयि रथं पृ े नैता बलशािलनः ॥ ४८॥
वालिखाः सहॐािण षिॄ ष योऽमलाः ।
परुतोऽिभमखुं याि वुि िुतिभिव भमु ॥् ४९॥
एवं नािदिनधनो भगवान ह्िररीरः ।
के के माानं ू लोकानवजः ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ादशे आिदहूिववरणं नामकैादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२ ॥
सतू उवाच
नमो धमा य महते नमः कृाय वधेस े ।
ॄाणेो नमृ धमा न व्े सनातनान ॥् १॥
एतः किथतं िवूा िवोिरतमतुम ।्
भविय दहं पृो नराणां पुषोिचतम ॥् २॥
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अऽ सीित तः साावपापहरो हिरः ।
नारायणो षीकेशो भगवान स्ातां पितः ॥ ३॥
अऽ ॄ परं गुं जगतः ूभवायम ।्
ान ं च तपाानं ूों िवानसयंतुम ॥् ४॥
भियोगः समाातो वरैायं च तदाौयम ।्
पारीितमपुाानं नारदाानमवे च ॥ ५॥
ूायोपवशेो राजषिव ू शापारीितः ।
शकु ॄष भ सवंाद परीितः ॥ ६॥
योगधारणयोािः सवंादो नारदाजयोः ।
अवतारानगुीतं च सग ः ूाधािनकोऽमतः ॥ ७॥
िवरोवसवंादः मृऽैयेयोतः ।
परुाणसिंहताूो महापुषसिंितः ॥ ८॥
ततः ूाकृितकः सग ः स वकृैितका ये ।
ततो ॄाडसिूतवराजः पुषो यतः ॥ ९॥
काल लूसू गितः पसमुवः ।
भवु उरणऽेोधिेहरयावधो यथा ॥ १०॥
ऊितय गवाग िसग थवै च ।
अध नारीनराथ यतः ायवुो मनःु ॥ ११॥
शतपा च या ीणामाा ूकृितमा ।
सानो धम पीनां कद म ूजापतःे ॥ १२॥
अवतारो भगवतः किपल महानः ।
दवेा सवंादः किपलेन च धीमता ॥ १३॥
नवॄसमुिदयिवनाशनम ।्
ीवु चिरतं पाथृोः ूाचीनबिहषः ॥ १४॥
नारद च सवंादतः ूयैोतं िजाः ।
नाभेतोऽनचुिरतं ऋषभ भरत च ॥ १५॥
ीपवष समिुाणां िगिरनपुवण नम ।्
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ोितब संानं पातालनरकिितः ॥ १६॥
दज ूचतेोऽुीणां च सितः ।
यतो दवेासरुनरािय गखगादयः ॥ १७॥
ा जिनधनं पऽुयो िदतिेजाः ।
दैेर चिरतं ूाद महानः ॥ १८॥
मरानकुथनं गजे िवमोणम ।्
मरावतारा िवोहयिशरादयः ॥ १९॥
कौम धारं मां वामनं च जगतःे ।
ीरोदमथनं तदमतृाथ िदवौकसाम ॥् २०॥
दवेासरुमहायुं राजवशंानकुीत नम ।्
इाकुज तंशः सुु महानः ॥ २१॥
इलोपाानमऽों तारोपाानमवे च ।
सयू वशंानकुथनं शशादाा नगृादयः ॥ २२॥
सौकं चाथ शया तःे ककु च धीमतः ।
खा च माातःु सौभरःे सगर च ॥ २३॥
राम कोसले चिरतं िकिषापहम ।्
िनमरेपिरागो जनकानां च सवः ॥ २४॥
राम भाग वे िनःऽकरणं भवुः ।
ऐल सोमवशं ययातने ष च ॥ २५॥
दौभे रतािप शनोतु च ।
ययातेपऽु यदोवशोऽनकुीित तः ॥ २६॥
यऽावतीण भगवान कृ्ाो जगदीरः ।
वसदुवेगहृे ज ततो विृ गोकुले ॥ २७॥
त कमा यपारािण कीित तासरुिषः ।
पतूनासपुयःपान ं शकटोाटनं िशशोः ॥ २८॥
तणृावत  िनषेथवै बकवयोः ।
(अघासरुवधो धाऽा वपालावगहूनम ।्)
धनेकु सह ॅातःु ूल च सयः ॥ २९॥
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गोपानां च पिरऽाणं दावाःे पिरसप तः ॥ ३०॥
दमनं कािलयाहमे हाहने मोणम ।्
ोतचया  त ु कानां यऽ तुोऽतुो ोतःै ॥ ३१॥
ूसादो यपीो िवूाणां चानतुापनम ।्
गोवध नोारणं च शब सरुभरेथ ॥ ३२॥
यािभषकंे कृ ीिभः बीडा च रािऽष ु ।
शचडू ब ुवे धोऽिर केिशनः ॥ ३३॥
अबूरागमनं पाानं रामकृयोः ।
ोजीणां िवलाप मथरुालोकनं ततः ॥ ३४॥
गजमिुकचाणरूकंसादीनां च यो वधः ।
मतृानयनं सनूोः पनुः साीपनगे ुरोः ॥ ३५॥
मथरुायां िनवसता यचब यियम ।्
कृतमुवरामाां यतुने हिरणा िजाः ॥ ३६॥
जराससमानीतसै बशो वधः ।
घातनं यवने कुशा िनवशेनम ॥् ३७॥
आदानं पािरजात सधुमा याः सरुालयात ।्
िया हरणं युे ूम िषतो हरःे ॥ ३८॥
हर जृणं युे बाण भजुकृनम ।्
ूाोितषपितं हा कानां हरणं च यत ॥् ३९॥
चैपौसकशाानां दव मतःे ।
शरो ििवदः पीठो मरुः पजनादयः ॥ ४०॥
माहां च वधषेां वाराणा दाहनम ।्
भारावतरणं भमूिेन िमीकृ पाडवान ॥् ४१॥
िवूशापापदशेने सहंारः कुल च ।
उव च सवंादो वासदुवे चातुः ॥ ४२॥
यऽािवा िखला ूोा धम िविनण यः ।
ततो म पिराग आयोगानभुावतः ॥ ४३॥
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यगुलणविृ कलौ नणॄामपुवः ।
चतिुव ध ूलय उिििवधा तथा ॥ ४४॥
दहेाग राजषिव रुात धीमतः ।
शाखाूणयनमषृमेा क डये सथा ।
महापुषिवासः सयू  जगदानः ॥ ४५॥
इित चों िजौेा यृोऽहिमहाि वः ।
लीलावतारकमा िण कीित तानीह सवशः ॥ ४६॥
पिततः िलतात ः ुा वा िववशो ॄवुन ।्
हरय े नम इुमै ुते सव पातकात ॥् ४७॥
सी मानो भगवाननः
ौतुानभुावो सनं िह प ुसंाम ।्
ूिवँय िचं िवधनुोशषें
यथा तमोऽकऽॅिमवाितवातः ॥ ४८॥
मषृा िगरा सतीरसथा
न कते यगवानधोजः ।
तदवे सं त हवै मलं
तदवे पुयं भगवणुोदयम ॥् ४९॥
तदवे रं िचरं नवं नवं
तदवे शनसो महोवम ।्
तदवे शोकाण वशोषणं नणृां
यमोकयशोऽनगुीयत े ॥ ५०॥
न तचिऽपदं हरये शो
जगिवऽं ूगणृीत किहिचत ।्
तातीथ न त ु हंससिेवतं
यऽातुऽ िह साधवोऽमलाः ॥ ५१॥
स वािवसग जनताघसवो
यिन ्ू ितोकमबविप ।
नामान यशोऽितािन य-
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वि गायि गणृि साधवः ॥ ५२॥
नैमतुभावविज तं
न शोभते ानमलं िनरनम ।्
कुतः पनुः शदभिमीरे
न िप तं कम  यदनुमम ॥् ५३॥
यशः िौयामवे पिरौमः परो
वणा ौमाचारतपःौतुािदष ु ।
अिविृतः ौीधरपादपयो-
ग ुणानवुादौवणािदिभहरःे ॥ ५४॥
अिविृतः कृपदारिवयोः
िणोभिािण शमं तनोित च ।
स शिुं परमाभिं
ान ं च िवानिवरागयुम ॥् ५५॥
ययूं िजाा बत भिूरभागा
यदािखलाभतूम ।्
नारायणं दवेमदवेमीश-

मजॐभावा भजताऽऽिववेँ य ॥ ५६॥
अहं च संािरत आतं
ौतुं परुा म े परमिष वात ।्
ूायोपवशे े नपृतःे परीितः
सदषृीणां महतां च श ृवताम ॥् ५७॥
एतः किथतं िवूाः कथनीयोकमणः ।
माहां वासदुवे सवा शभुिवनाशनम ॥् ५८॥
य एवं ौावयिें यामणमनधीः ।
(ोकमकंे तदध वा पादं पादाध मवे वा ।)
ौावान य्ोऽनशु ृणयुानुााानमवे सः ॥ ५९॥
ादँयामकेादँयां वा श ृवायुवान भ्वते ।्
पठनन ्ू यतः ततो भवपातकी ॥ ६०॥
पुरे मथरुयां च ारवां यतावान ।्
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उपो सिंहतामतेां पिठा मुते भयात ॥् ६१॥
दवेता मनुयः िसाः िपतरो मनवो नपृाः ।
यि कामान ग्णृतः श ृवतो य कीत नात ॥् ६२॥
ऋचो यजूिंष सामािन िजोऽधीानिुवते ।
मधकुुा घतृकुाः पयःकुा तलम ॥् ६३॥
परुाणसिंहतामतेामधी ूयतो िजः ।
ूों भगवता य ु तदं परमं ोजते ॥् ६४॥
िवूोऽधीायुाां राजोदिधमखेलाम ।्
व ैँ यो िनिधपितं च शिूः शुते पातकात ॥् ६५॥
किलमलसहंितकालनोऽिखलेशो
हिरिरतरऽ न गीयते भीम ।्
इह त ु पनुभ गवानशषेमिूत ः
पिरपिठतोऽनपुदं कथाूसःै ॥ ६६॥
तमहमजमनमातं
जगदयिितसयंमाशिम ।्
पुितिभरजशबशराःै
रविसतवमतुं नतोऽि ॥ ६७॥
उपिचतनवशििभः  आिन
उपरिचतिरजमालयाय ।
भगवत उपलिमाऽधाे
सरुऋषभाय नमः सनातनाय ॥ ६८॥
सखुिनभतृचतेादुाभावो-
ऽिजतिचरलीलाकृसारदीयम ।्
तनतु कृपया यदीपं परुाणं
तमिखलविृजनं ाससनू ुं नतोऽि ॥ ६९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां ादशे ादशाथ िनपणं
नाम ादशोऽायः ॥ १२॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
सतू उवाच
यं ॄा वणेिमतः ुि िदःै वःै
वदेःै सापदबमोपिनषदगैा यि यं सामगाः ।
ानावितततने मनसा पँयि यं योिगनो
यां न िवः सरुासरुगणा दवेाय तै नमः ॥ १॥
पृे ॅादममरिगिरमावामकडूयनात ्
िनिालोः कमठाकृतभे गवतः ासािनलाः पा ु वः ।
यंारकलानवुत नवशालेािनभनेासां
यातायातमतितं जलिनधनेा ािप िवौाित ॥ २॥
परुाणसासिूतम वाूयोजन े ।
दान ं दान माहां पाठादे िनबोधत ॥ ३॥
ॄां दशसहॐािण पां पोनषि च ।
ौीवैवं ऽयोिवशंतिुवशित शवैकम ॥् ४॥
दशाौ ौीभागवतं नारदं पिवशंितः ।
माक डं नव वां च दशप चतःुशतम ॥् ५॥
चतदु श भिवं ाथा पशतािन च ।
दशाौ ॄववैत लैमकेादशवै त ु ॥ ६॥
चतिुवशित वाराहमकेाशीितसहॐकम ।्
ां शतं तथा चकंै वामनं दश कीित तम ॥् ७॥
कौम सदशाातं मां त ु चतदु श ।
एकोनिवशंौपण ॄाडं ादशवै त ु ॥ ८॥
एवं परुाणसोहतलु उदातः ।
तऽाादशसाहॐं ौीभागवतिमते ॥ ९॥
इदं भगवता पवू ॄणे नािभपजे ।
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िताय भवभीताय कायाकािशतम ॥् १०॥
आिदमावसानषे ु वरैायाानसयंतुम ।्
हिरलीलाकथाोाता मतृानितसरुम ॥् ११॥
सववदेासारं याकैलणम ।्
वितीयं तिं कैवकैूयोजनम ॥् १२॥
ूौपां पौण माां हमेिसहंसमितम ।्
ददाित यो भागवतं स याित परमां गितम ॥् १३॥
राजे तावदािन परुाणािन सतां गणे ।
याव ँयते सााौीमागवतं परम ॥् १४॥
(यावागवतं नवै ौयूतऽेमतृसागरं)
सववदेासारं िह ौीभागवतिमते ।
तिसामतृतृ नाऽ ािितः िचत ॥् १५॥
िनगानां यथा गा दवेानामतुो यथा ।
वैवानां यथा शःु परुाणानािमदं तथा ॥ १६॥
ऽेाणां चवै सवषां यथा काशी नुमा ।
तथा परुाणोातानां ौीमागवतं िजाः ॥ १७॥
ौीमागवतं परुाणममलं यैवानां िूयं
यिन प्ारमहंमकेममलं ान ं परं गीयत े ।
तऽ ानिवरागभिसिहतं नै मािवृतं
तविपठिचारणपरो भा िवमुेरः ॥ १८॥
कै यने िवभािसतोऽयमतलुो ानूदीपः परुा
तिूपणे च नारदाय मनुय े कृाय तिूिपणा ।
योगीाय तदानाथ भगविाताय कायतः
तं िवमलं िवशोकममतृं सं परं धीमिह ॥ १९॥
नमै भगवते वासदुवेाय सािणे ।
य इदं कृपया कै ाचचे ममुुवे ॥ २०॥
योगीाय नमै शकुाय ॄिपणे ।
ससंारसप दं यो िवरुातमममूचुत ॥् २१॥
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भवे भवे यथा भिः पादयोव जायते ।
तथा कु दवेशे नाथं नो यतः ूभो ॥ २२॥
नामसीत न ं य सवपापूणाशनम ।्
ूणामो ःखशमनं नमािम हिरं परम ॥् २३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायां ादशे ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ इित ादशः समाः ॥

॥ सणूऽयं मः ॥
दीयं व ु गोिव तुमवे समप य े ।
तने दिकमले रितं म े य शातीम ॥्

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ॐ तत ॥्
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