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shrImatsunItibhAgavatam

ौीमनुीितभागवतम ्

ौीकृाय नमः ।
ूथमः ः ।

लीसियते पयोभदृिसत े सदंसािते
दोषौघ ै रिहत े गणुिैव लिसते मुािनलाग त े ।
सवरिजते सदविहत े नारायणाािते
ॄािैव नतु े ढं मम िहत े कृे मनोऽतुे ॥ १॥
िनपीय यागवतामतृं सनोऽससंारभयं जहाित ।
ॄािदवं ूणमािम वदेासं हिरं मदवासम ॥् २॥
सुग मै वचिमौिैन गिूहतो भागवताथ  उःै ।
ूकािशतो यने सिभािभः स मभानहुरतामो मे ॥ ३॥
ूबोधयालमिम समुशां बधुेरैिप िव बोधम ।्
यनेासा सिंववतृं िनषवे े जयूदं तं जयतीथ राजम ॥् ४॥
आनतीथिमहानखामिैव दाय  वा िदजनान ध्रयाम ।्
जहार साग गताराया ासराट ् िसहंवरोऽवतााम ॥् ५॥
रा यदीया बहवो िनबा अािप लोक हरि म ।्
तमो िवति च मलं मां स पात ु जीवोमतीथ वय ः ॥ ६॥
गोकण सऽेवरऽेनवः ौीिवलं कोणिवूवः ।
अपजूयो रघचुतीथ ः सजंुगािदसमतीथ ः ॥ ७॥
यतीराोऽिखललोको िवरिभपूः पिरभतूदोषः ।
शाािचो हिरभिसाो भवेसः परमो गुन ः ॥ ८॥
लीशभो बधम सो िववृसिरनािशतापत ।्
सदाितदाः ूगणुः ूशाः स ितपाः कृतसाधसुः ॥ ९॥
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ौीमनुीितभागवतम ्

िजोऽतुाराधनतः सपुऽुं लेभ े गणुां भिुव सव िमऽम ।्
महाबधुं सागरवेटेशं सािवं तपनूकाशम ॥् १०॥
ॄायमाा बधुाः समा यनेवै कभतृो िनराः ।
आनितः कोणिवूसाथ ः ूमोिदतः ौीरघनुाथतीथ ः ॥ ११॥
ससऽूोमभाटीकाटीका कृता तसकुौभुाा ।
धमा  महाभागवता जनषे ु संािपता यने च भयू ुपायःै ॥ १२॥
ूदिश तो यने च साधमुाग िरृतोऽभूिुव वग ः ।
दा िजेः सकला िवा िवािरता कीित रथानवा ॥ १३॥
यनेोपिदं शभुमुमेः ौीमशां बशो जनेः ।
थ कृतं चकैमिप  नाहः ूसािदतः ौीरमणो निृसहंः ॥ १४॥
त िूयायामथ शावाां कोनिेररामौ तनयौ ूजातौ ।
बभवूतू राघवलणौ सहानरुागािवव बिुमौ ॥ १५॥
तं सणुं सागरवेटेशं िवपिदाय वरं ूण ।
ें च कोनिेरबधुूबह सैवाानिखलांथवै ॥ १६॥
ौीकृभानचुरः सलीनारायणूरेणयवै रामः ।
मदु े मकुु च वैवानां सनुीितसागवतं करोित ॥ १७॥
दयालवः साधजुना गणुा िवमराः सणुशािलन ।
तु ु मे वी कृितं समाः अहं यथा ां िनतरां कृताथ ः ॥ १८॥
अ बाल कृपाद ूवत मान सुरऽेथ ।
सगंृतः पदःै ूभतूमथ च सोचिनषबुःे ॥ १९॥
नॆभाजो मम सवसो वावोऽगणुषे ु तुाः ।
नूािधकं काकृितौमाः िकमदुारा लनं सहम ॥् २०॥
सतूों िकल नारदतुमभूदं यः यं
ासः फनुभीयोः िूयतमो भेकृम जः ।
ूोच े यितमज ुनो िवहरतः िख पाथा  ययःु
शोऽयं किलिजरीिदभजृः स नो रतात ॥् २१॥
विण तं ूथमे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ २२॥
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ौीमनुीितभागवतम ्

माा िवोमा हीनजनोऽिप िवमरःै ।
ौीमागवतं सतूाौवुःु शौनकादयः ॥ २३॥
अदँय मिप सदंँय तऽवैेािववृय े ।
शिूान े हरी पं नारदाय दशयत ॥् २४॥
मनिुकरं काय शषे ं धीमा शषेयते ।्
चबे भागवतं ासो नारदोोऽिखलाथ कृत ॥् २५॥
कृतं परणे यम काया  तिचता िबया ।
ॄाे िौिणनोृ े तमुोच धनयः ॥ २६॥
िजाकाम णः काय िनमहो हननं िवना ।
मिणं कृोिदतो िौणेतवा िशरोऽज ुनः ॥ २७॥
न भवेहतोऽुौ िवौः पपाितनः ।
ूबोिधतोऽिप कृाभैं पू धमराट ्॥ २८॥
वाितादिधकं पुयकृतोऽभीं ूिसित ।
भीासीरुः कृो ममुषूरायणे ॥ २९॥
खदेे ूाऽेिप नो मोमौु कम िण मले ।
कृे िनया ित नऽेा ु न प्ाडवियः ॥ ३०॥
ेममनीचा माननीया यथोिचतम ।्
ियः ूजा िपऽादीगवाममानयत ॥् ३१॥
िितः ोिचतं कुया बुा वाचोिदतः ।
धतृराः सभायऽगानं िवरबोिधतः ॥ ३२॥
ेशो न काय ः ौीिववुशापंदापदोः ।
िपऽािदशोकं ताज धमजो नारदोिदतः ॥ ३३॥
िनिमरैवे धीमिभ िवदवगते ।
ोातोऽवदीमं धम रागवितम ॥् ३४॥
थशबलहीन बसाधनता मता ।
गाडीवाज ुनासीृीरणे वथृा ॥ ३५॥
यिन द्शे े न सुदो न िमऽं तऽ नो वसते ।्
ौुाज ुनोां कृधामािं पाडवा ययःु ॥ ३६॥
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 उमवषेोऽिप सतामातनतु े थाम ।्
पीडयामास गोयुमं किलनृ पितलानः ॥ ३७॥
रः पवू मनॆोऽिप खलोऽिप पिततः पदोः ।
कलयऽेदाधोुः परीिानपकम ॥् ३८॥
ौाोऽितिुधतो विे योयं न िववेिप ।
मनुरंेस े मतृं सप परीििदध े षा ॥ ३९॥
ज गव जय बोधं िहतं ॄिूह भज माम ।्
दशापं सतुं रा े ूिणिन मिुनः मी ॥ ४०॥
ूास े मतृःे काले िवहायािरं भजते ।्
ौतुशापोऽतुं भजे े परीििुनसतः ॥ ४१॥
ॄवीित चतरुः पृः सवेादरतः परःै ।
पृः परीिता राा ौीशकुः ूभाषत ॥ ४२॥
लीशोमातलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभलसिगिुणतःै ोऽमाोऽगमत ॥् ४३॥
इित सनुीितभागवते ूथमः समाः ॥

ितीयः ः ।
संू ोा च शकेुन वाितकरी यारणोचऽेजो
यीय च यदीिरताः ूससजृ ुॄ ाडमं सरुाः ।
यः सवतारभागसरुंू ा बोधं िविध-

य ावजगसज िहतकृृः स नो रतात ॥् १॥
ॄािदूणतु े िविचऽचिरत े िवानदानोते
सिािनरत े गणुौघभिरत े िनःशषेदोषोिते ।
ास े वागमतृऽेिनशं ूमिुदत े ौीमिंते
भिमऽिुचते सदाूितहत े ावाः सतु े ॥ २॥
ितीय े विण तं े भगवसशः ।
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गीयत े नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
िूं ूवृय े ॄयूात प्िडतः फलिनयम ।्
जगाद धारणां धातृिृतलिकरी शकुः ॥ ४॥
योयतानसुारणे ूवत े मनीिषणः ।
केिचजि वरैाजं ं पं हरःे परे ॥ ५॥
पिरपृदेिवातमहारसमिुतः ।
ाातं नारदमपृतरुाननम ॥् ६॥
काय कत ुमशोऽिप शुयाेचोिदतः ।
ॄाडं ससजृिुव  ुू िेरताः सहंताः सरुाः ॥ ७॥
ान ज्िह सतो र साग मनदुश य ।
वराहावतारोऽभदूतेदथ जनाद नः ॥ ८॥
साधन े सिप ान ं िवना काय न िसित ।
जगृितशे ॄा हया िदपोऽचरत ् ॥ ९॥
न तुित मनः क परमातुदशन े ।
लोकसिंतं वे ुं ा तुोऽनमिभःु ॥ १०॥
िकमलं भवे ुसंः स ुू स े महािन ।
ूीताकलिवान ं यःू ूावान ह्रःे ॥ ११॥
सममिप कुवत ानमुहभारः ।
ससज  िनिखलं वधेा हिरणेाूचोिदतः ॥ १२॥
सक् परिहतं सः कुव वेानिथ ताः ।
ॄाचर भिाथ ूजानां िनयमामान ॥् १३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभव रो िवलिसतः ो ितीयोऽगमत ॥् १४॥
इित सनुीितभागवते ितीयः समाः ॥

ततृीयः ः ।
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मऽैयेो िनजगाद यारकथा ॄासजृोिदतो
यनेाशषेमथासरंु समवधीोऽभिूरयात ।्
भाभीितदो वराहतनभुायः कदमेकृत ्
सााः किपलो िहतं कथयृः स नो रतात ॥् १॥
लीशं भजते जगयते पैायनााधतृ े
मोहं नाशयतऽेसरुान ि्वजयते सामातते ।
साधनूुरत े ूधानमते माया राजते
गीवा णेकृत े नमो गणुवत े तै सदा ौीमत े ॥ २॥
ततृीय े विण तं े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
िहतमपुदें न मखूो िवशारदःै ।
चकार िवरीथ याऽां ॅातजृिधृतः ॥ ४॥
न कायऽपिरहायऽथ शोको िवानशािलिभः ।
ौुोवाुाशं नातनोिरः शचुम ॥् ५॥
ूां िवािथ न ं शां ौयेोऽथ न पिरजते ।्
मऽैयेो माधवािदो िवरं ूबोधयत ॥् ६॥
अानं सववे कदािचहतामिप ।
नाानमिप नाजातो िविधरबुत ॥ ७॥
महानिप िवना सवेामभीं न ददाहो ।
ानाथ ूणतुो िवुॄ णे तप आिदशत ॥् ८॥
कृतऽेिनकृतां मलूोलून े ेभावते ।्
पीा सहासा वाय ुं धाता लोकान ि्वभवान ॥् ९॥
बाल रोदनादलं नाीसाधनम ।्
नामािन ॄणो िः ानानावान ्दन ॥् १०॥
अचीण तपसा प ुसंा ूजा साी न लते ।
िसृां ूजाममुां वीािदशदजपः ॥ ११॥
आचरि महीयासंः कम  िवमोहकम ।्
इिव िविधवा चं ताज तनयोितः ॥ १२॥
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यतते िपतशृौुषूाकृतयऽेनु आजः ।
ूजावनाय चािदो िवधाऽाऽऽनितो मनःु ॥ १३॥
कुया दितिूयें ूागवे वचसाथ नात ।्
वराहो ॄनासोोऽसरंु हा िितं धात ॥् १४॥
ताविनीतो लावानो याव कामकुः ।
कँयपाहरासः सायां रतय े िदितः ॥ १५॥
अकालचिरतं कम  महानथ फलूदम ।्
ऽुौ भािवनौ ूोच े कँयपो रितकृिितम ॥् १६॥
िवनाशकाले सा े िवपरीता मितभ वते ।्
जयने िवजयनेािप संाः सनकादयः ॥ १७॥
सवरनमुं ूभोरनमुतं िह यत ।्
भृशापिवमोोऽभिूूोऽनमुतो िजःै ॥ १८॥
धीमानवगते काय ते न लभते भयम ।्
िदितगभा ियं दवेा ममुचुःु कजोिदताः ॥ १९॥
रन क्ालानसुारी ं गणये पराभवम ।्
िनलीना िनज राः ूे िहरयां रणोतम ॥् २०॥
इि कलहं ाः शाििमि सनाः ।
वणो हिरमवेोच े िहरया युदम ॥् २१॥
िवादो मायायां न ावा ित कारकः ।
िहरयाो वराहणे ॄोेन िवनािशतः ॥ २२॥
अाा कुव तऽेिनं पं िनवदेयत ।्
ॄणा बोिधता जध ुं ूवृा यरासाः ॥ २३॥
तदवे िवसजृे यदथ ाराभवः ।
िवससज  िविधिव  ुू ोो जघनिवमहम ॥् २४॥
ादाराधनाां ूािथ तादिधकं िूयम ।्
दियताथ तपःूीताापें कद मो हरःे ॥ २५॥
ूीणयेािकं ूां पजूया वचनरैिप ।
मनोः ायभंवुवैं कद मः ूीितमावहत ॥् २६॥
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ूािथ तः सवाोित ाभीं सकृुती नरः ।
दवेितं मिुनलभ े कद मो मननुािथ तः ॥ २७॥
ाोपरणिममितहष दम ।्
दवेितध व े तु ऐिितगहृिदकम ॥् २८॥
िसिम नोरथादवे णने ाहीयसाम ।्
कदमो नवपः सन ि्वमानऽेरमत िया ॥ २९॥
िनजिेतं िनािप कुया जनवाितम ।्
भाया िथ तः सतु े जात े तनयाः कदमो ददौ ॥ ३०॥
अवा बहृतोऽनुां कृतं काय शभुूदम ।्
सितं किपलाः पिरोाट ्ूाप कदमः ॥ ३१॥
समःै ूभणुा हीनःै काय कत ु न शते ।
नोदितिरािपवूनगुतेिप ॥ ३२॥
साग  एव लोकानामिसखुसाधनम ।्
किपलोिदतमागण हिरं ूाप मनोः सतुा ॥ ३३॥
लीशोमतलेसणुतत े सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभलसिगिुणतं तृीयोऽगमत ॥् ३४॥
इित सनुीितभागवते ततृीयः समाः ॥

चतथु ः ः ।
अऽदे सयुनाशनकृतो ि सवा िच त-
बे य मदुं ीवुाय परमं ूीतः पदं यो ददौ ।
अािप पथृोरभीमकरोोऽभूचतेाः िूयो
मुो यृपया परुननपृः कृः स नो रतात ॥् १॥
ौीिवुं नमत े िूयं िवदधते मान ब्न कु्व त े
मोिं वुत े खलामयते धयै महाभभूतृ े ।
सभंिषते सत े भगवते साधनू ज्नान र्त े
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िनं ौीजयतीथ रामिुनयते तुं नमो धीमत े ॥ २॥
चतथु विण तं े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
महोोगने िसि काया यितमहािप ।
चं वा ससं दं लेभऽेिऽपसा सतुान ॥् ४॥
अवमानं करोवे ावमोऽवमािनतः ।
दो रोध ि यभागमनिुतःे ॥ ५॥
एकदा नारभतेवै िवषे ं बिभः सह ।
निशषे ु िवूषे ु सदेशपृगःु ॥ ६॥
न शभुं वाशभुं कुया ी भऽा  िनवािरता ।
साती गता मखानं दणेानाताभवत ॥् ७॥
ूाणानुजृेवै श ृणयुाेिननम ।्
िावाकरं दं सती वी जहावसनू ॥् ८॥
कुया पिवूाौ ातायां तितिबयाम ।्
ऋभिुभभृ गरुीश पाष दान स्ंवारयत ॥् ९॥
संू ेो िवषमे काय समथ ः समो भटः ।
दययायशेो वीरभिं समािदशत ॥् १०॥
ौेावाकृतः प ुसंो नानकूुलो भवेधुः ।
भगोऽगृरुँमौःु पषूा दोितोऽभवत ॥् ११॥
पनुय थवै नोिेाुा तथा िरपमु ।्
दिणाौ जहुावशेिँछा दपशोः िशरः ॥ १२॥
अपकािरष ु  साा सनंाशयिुेषम ।्
दवेिैन विेदतो ॄा िाशमयुधम ॥् १३॥
पवू िितं ूपोऽिप ूापयेापरािधनः ।
पषूादीनां िनवा हं चबेऽावयवःै िशवः ॥ १४॥
संः पवू पुयने पजूनीयोऽिखलःै पथृक ् ।
ूाभू तं हिरं दये सव ूतुवुःु ॥ १५॥
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काया काय न जानाित काया िविजतः पमुान ।्
सुाि उानपादनेोपिेतो ीवुः ॥ १६॥
कोिपतो रमिप कुया िोऽबोिधतः ।
अगमपस े बालः सनुीा ूिेरतो ीवुः ॥ १७॥
परी मानसं सााय िविधं वदते ।्
नारदः सिुरं म ीवुमचू े तपोिविधम ॥् १८॥
महााीकृतं सव लोकानां जं भवते ।्
ीवुणे ीकृत े ूाणरोध े िव सोऽभवत ॥् १९॥
शीयां सिुमिेत िशशनुाऽऽरािधतः पमुान ।्
वरं ानं ीवुायादाासदुवेो सरुािथ तः ॥ २०॥
कृतापराधा हा बहवोऽिप महाौयाः ।
हतोमा ीवुणेाजौ धनदानचुरा हताः ॥ २१॥
िनवरो िवगतबोधो महतां मानदो भवते ।्
ीवुो मनिूिभः शाः कुबरेारममहीत ॥् २२॥
आनो िहतकता रं काय जात े न िवरते ।्
ानं ीवुो िवमानने गन म्ातरमरत ॥् २३॥
िवहीनः सदपने धमा ािप िविनते ।
अमधेऽेराज दवेा न जगृहिवः ॥ २४॥
सिततो रा बाे बाला शभुािथ िभः ।
ल इा हिरं वनेो मृसुादधभतू ॥् २५॥
सतु उिताे गेशेारं िपता ।
ाऽेः शठे वने े सवा न ि्हा ययौ िनिश ॥ २६॥
हाविध तमिप मुथगािमनम ।्
िनजमु ुनयो वने ं ािभिषं कृतागसम ॥् २७॥
गणुा एव ूपूे महं वयसा वथृा ।
वनेााागभूातो िनषादो भपूितः पथृःु ॥ २८॥
महतः सिधानने मानयिखला जनाः ।
अिभिषाय वमा िद ॄाा पथृवे दः ॥ २९॥
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लामवा गिुणना िननीयानः िुतः ।
सतूाा पथृरुाजने ोऽाििनवािरताः ॥ ३०॥
परोपजीवनायवै वध यदेासदः ।
ूजााथ पथृभुतां ूणतां ूदोह गाम ॥् ३१॥
सखुं न लभते कोऽिप धम िवकरः पमुान ।्
पथृवुािजहरं शबमिृजो होतमुुताः ॥ ३२॥
नाचरेम मं महतां कीित नाशकम ।्
वािरतोऽभिूिरने यः शततमः पथृोः ॥ ३३॥
ूभणुा पिरहत ो षे आीययोिम थः ।
अनशुा पथृ ुं चबे शचीपितसखं हिरः ॥ ३४॥
िनःशषें कथयेृं भा संू ािथ तः सता ।
पथृ ुं सनुमारो िह मेोपायं भवऽेॄवीत ॥् ३५॥
अनगुः पितः पा ौीमािःो मतृोऽिप वा ।
अिच ब भवू दवेीिभः संतुानगुता पथृमु ॥् ३६॥
सन िहतोपायं कृपाः कथयेयम ।्
हरः ूचतेसो बिहदां चाह नारदः ॥ ३७॥
बापारसेन कालवगेो न बुत े ।
सः िूयारतौ कालं बबुधु े न परुनः ॥ ३८॥
ोिदताीकृतो ा िं ौावयि िह ।
याािवमखुं मढूा नारदं भ गाशपत ॥् ३९॥
कुटुी ब लो े बन े्शानवायुात ।्
तापं परुनः ूाप गवा िदिभरिदतः ॥ ४०॥
न िहंाः ूािणनः काया  िवषयाितरितन  च ।
िनरय े पशिुभिँछो वदैा सीरुनः ॥ ४१॥
सपंवे जनः सव िहतकृिऽमापिद ।
शोकं नािशतवान प्वू वदैा  ॄाणः सखा ॥ ४२॥
ूीणयदेितयने महां िनिखलाथ दम ।्
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हिरूीितकृतः ूापःु सवा ः िसीः ूचतेसः ॥ ४३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
ोऽगाि चतगु ुणै दशिभः ोकैतथु लसन ॥् ४४॥
इित ौीसनुीितभागवते चतथु ः ः समाः ॥

पमः ः ।
साॆां समगाियोतनपृाीीरानािभराट ्
यादारतः यं य ऋषभो धमा नथादशयत ।्
यो भरतो गय सयुशा यः सवलोकितःै
पूो यिमखुाः पति नरके कृः स नो रतात ॥् १॥
सम समुतये याितनपृतरेारािधतौीपतःे
से शलैपतजे य े राितपतःे साा गौरीपतःे ।
दानऽेािधपत े िरपौ िपतपृतवेा या च वाचतःे
ौीमासयते दया ु मिय त े पणूा  मायां ितःे ॥ २॥
विण तं पमे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
नाौयेम म िवहायोिचतमानः ।
िूयोत संासं ॄाऽऽग वारयत ॥् ४॥
काय मतुं कम  ूभावूकाशकम ।्
चबे िूयोतः ससमिंुबनिेमिभः ॥ ५॥
ूये बधुः सु परेााथ कािरष ु ।
भिूमं िवभ पऽुेः संाासीियोतः ॥ ६॥
योिगनोऽिप िवमोहः ाािमनीमखुदशन े ।
संू ा  भजे आीीः पवू िचिं िवमढूधीः ॥ ७॥
कामी दहंे िवनाँयािप लिुमित सुरीम ।्
अयजिरमाीीः िूयासालोिसये ॥ ८॥
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ौावान श्ुभावने कम  ोिचतमाचरते ।्
मकुुो यजतो नाभःे ूसः पऽुतामगात ॥् ९॥
अदातःु ध या ें चेेाधयेयम ।्
वष ऋषभोऽवृाववषशितः ॥ १०॥
िशणयाः सतुाः िपऽा यं सिंशिता अिप ।
अनिुशान ्तनयानषृभः समिशयत ॥् ११॥
आचरेमान ध्ामा न ि्शयन स्नान म्हान ।्
ऋषभो मिुनिशाथ मवधतू इवाचरत ॥् १२॥
महाुितऽेमलं दवैतो भवते ।्
भरत िवर जोऽभूगृाभ कः ॥ १३॥
पनुः कुया  म फले ातऽेनतुापवान ।्
अजरतोऽसः सां मगृिवमहम ॥् १४॥
था यासिनवृथ ां ूकाशयते ।्
िवूजानो जां भरतः समदशयत ॥् १५॥
कृतसाधवुधोोगः यमवे िवनँयित ।
हकुामा िजं भिकाा िह वषृला हताः ॥ १६॥
अपराधमिप ौें सहतेाािनना कृतम ।्
उवाह िशिबकां राो गहृीतो भरतो िजः ॥ १७॥
परपं िवयें वचनादवे नाकृतःे ।
भितं िजं जाननामोे रगणः ॥ १८॥
िवधायानमुहं िवानं सबोधयत ।्
िवूो रगणं भपू ं बोधयामास सिूिभः ॥ १९॥
सवेाभिधमौीानोपशमभावते ।्
गयो नाम महाराजः सवूितमोऽभवत ॥् २०॥
ूां बिभराकारबै ानषे ु पजूनम ।्
नानाकृितहिरः सवना नाानषे ु पूत े ॥ २१॥
गवु म नवै ाहतो गु ।
शषे िशरिस ोणीमडलं सष पायत े ॥ २२॥
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सव भतूसुाः सदाचारी सदा भवते ।्
नरकेष ु यमः पापािपातयित िनद यः ॥ २३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभलसन ि्गिुणतःै ोऽगममः ॥ २४॥
इित ौीसनुीितभागवते पमः ः समाः ॥

षः ः ।
यवेाकृदजािमलो जयमगाय मुाथा
ौीनारायणवम  विधगतः सिपोिदतम ।्
वऽृं स वधीिुसिमगमिाट ् िचऽकेतिुदत-े
ग भ ूाणहरं चकत  मघवा कृः स नो रतात ॥् १॥
ौीशाचा िधकृतःे कृतापुकृतरेाचीण सृतःे
सशंुूकृतरेिचिवकृतःे पादौ ससुौाकृतःे
ौीजीवोमसयंिमूवर त े नौमीिताःे कृत े ॥ २॥
ऽेथ विण तः षे भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
सखुावहं वरं वु कथिदिप सिेवतम ।्
नारायणिेत चाय मुः पऽुमजािमलः ॥ ४॥
सगंा ीयते साधःु सगंवै ूजायते ।
शिूाजािमलः पापो तानां सतः सधुीः ॥ ५॥
मानयेहतो वां भिाथ तोषयेभमु ।्
कां ूचतेसः ूाा दोऽपिेतं हरःे ॥ ६॥
सगंितया शां जाता य सः ा ु ताशः ।
हाय ाः सतािवां जना रदसतःे ॥ ७॥
ितितोरिप कोपः ानुरिूये कृत े ।
िभनू ौ्ुाशपो नारदं शबलाकान ॥् ८॥
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अवमानकरं ौेमिप धीरः पिरजते ।्
अँयोऽभूुम ं िवमुेमनिुतम ॥् ९॥
वयसोनमिप ूां िजं सवेते सदे ।
िवपं िविरोा भजेदुािदताः सरुाः ॥ १०॥
भवेधतृा िवा सव ऽ िवजयावहा ।
िजगाय िदितजािनः ौीनारायणवम धतृ ॥् ११॥
हेो न कत ो न काय िमऽवनम ।्
हत इणे दैेो िवपो ददिवः ॥ १२॥
न सासाध ु वा कम  महामिप मुित ।
अाे ॄहाघं शबो ादौ िवभवान ॥् १३॥
श ृणयुािजयोपायमोऽिप ूाभािषतम ।्
शौुवुिुव नुा ूों वऽृासरुिजताः सरुाः ॥ १४॥
परोपकृतय े धीरः शरीरमिप जते ।्
दधीिचरमरःै सेयैा िचतः ातन ुं जहौ ॥ १५॥
मखुरोऽवसरे युे शरूः ाीर आपिद ।
वऽृो धयैा िदना तुःै पिूजतोऽभूरुासरुःै ॥ १६॥
पाती हो िवानितयतः ।
कुिेन  वऽृ वळणेेोऽहरिरः ॥ १७॥
ीये रा दोषाः कृत े महित कमिण ।
हयमधेकृतो वऽृहा ना शचीपतःे ॥ १८॥
पवू मवे वदेािव बिुमान स्ासाध ु च ।
ूोच े हषा ित दं पऽुमिरािऽकेतवे ॥ १९॥
अमामितिंु नावमते कन ।
कृततुःे िशः ीिभभ त ुषाि मािरतः ॥ २०॥
िूं फलित सिा ूसगुणोिदता ।
नारदोिदतया िसिऽकेतिुह िवया ॥ २१॥
आल धृतां ौें परं नोपहसेधुीः ।

sunItibhAgavatam.pdf 15



ौीमनुीितभागवतम ्

िचऽकेतहुसन ्िं यिन ं िशवयाऽऽिपतः ॥ २२॥
िनहादवे सलंििः ूाणहरं िरपमु ।्
गभ ः शबेण सायां सुाया दािरतो िदतःे ॥ २३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभलसन ि्गिुणतःै  षोऽगमत ॥् २४॥
इित ौीसनुीतभागवते षः ः समाः ॥

समः ः ।
ूाॄवरािरयकिशपोभतामरोऽभयं
योऽदानय ःखदभूा तिमूदः ।
गौः पीतामतृसिसिपरुिुििूयो योऽभव-
िोऽयं िौत आस नारदमिुनः कृः स नो रतात ॥् १॥
ौीनाथािगतःे कृतािजतनतुरेमतृ-े
गकणा वसतःे सिुनम लमतेृःसतःे ।
सेः ूिथते मत े दशमतदेवािदिभः सिेवत े
दां ौीरघचुमिरयतःे ाऽेिभवितःे ॥ २॥
विण तं समे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
बालं माितसामभाजं नवैावमानयते ।्
सननािदभी ःै श िवजयो जयः ॥ ४॥
ूाऽेनभुवे ः पापं कम  करोित िह ।
िहरयकिशपधु म िवं चबे हतानजुः ॥ ५॥
गतशोको न कत ो िविचं काय मुरम ।्
ाधोऽिवुिलं िह शोचं दियतां िचरम ॥् ६॥
मानयेिुिभय ुं िशशोरिप वचो बधुः ।
सयुातयोऽगृन ब्ालिपयमोिदतम ॥् ७॥
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मितन  ससंगा िःशषेा ीयत े सतः ।
िदा अकथयं िहरयकिशपःु परम ॥् ८॥
िनवदेनीया ूभवे ोपिवसमागितः ।
ॄणऽेवण यन द्वेा िदितजेतपोऽिदताः ॥ ९॥
अदयेमिप दातं महाय ूपँयता ।
दैेाय वरानमुान ्ू ददौ चतरुाननः ॥ १०॥
सरुानो लोकसापायवै जायत े ।
िहरयकिशपलुवरः सावा नतापयत ॥् ११॥
सवोऽभयं दयें िवँसषेारणिथ न े ।
दवेेो दैभीतेो दवानभयं हिरः ॥ १२॥
पमवेािूयमिप पारःै पृो वदेधुीः ।
िपऽा पृोऽवदाध ु ूादो हिरसवेनम ॥् १३॥
उपिवा न बाधे कृत े महत आौये ।
ूादे कािरतं िपऽा िनलं ताडनाभतू ॥् १४॥
िवतृा न भविेा गवु नमुहशािलनः ।
न ूादो िवसार सं नारदोिदतम ॥् १५॥
परोििषतिधयो िवानान ्ू बोधयते ।्
सं दैपऽुेः ूादः संवदेयत ॥् १६॥
अुटं सुम न कुया दकुतोभयः ।
ोने निृसहंने िहय किशपहुतः ॥ १७॥
कोपं िवहाय कुव ि बालके ूीितमुमाः ।
िहा ॄािदकान ्ू ीतः ूादाभविरः ॥ १८॥
तातमुरत े दोषापुऽुः ने तजेसा ।
ूादः िपतरं पतूं निृसहंवरतो धात ॥् १९॥
पवू नाँयमपुायने बलं शऽोव धेना ।
िवमु य गौभू ा िसामतृरसं पपौ ॥ २०॥
अतोऽिप बलं ूा शऽनूुलूयेधुीः ।
ददाह िऽपरंु गुो भगवजेसा िशवः ॥ २१॥
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असहपर ावैलूतोषवान ।्
मिुनम धोुतााोः िशयारमतेशः ॥ २२॥
िवरोधाहतां नािधका ाीरनमुहात ।्
ूाप नारदतां ूाः शिूतामपुबहणः ॥ २३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभलसन ि्गिुणतःै ोऽगमत स्मः ॥ २४॥
इित ौीसनुीितभगवते समः ः समाः ॥

अमः ः ।
यः ायवुसनो जगतः सरंको हिनो
दीे मदंरभभूतृं मथनकृाधः सधुां यो ददौ ।
दवेेोऽथ िवमोहयन ि्दितसतुान स्ापयन व्िळणे
ाग बबिलः ौिुत िवधये कृः स नो रतात ॥् १॥
लीूाणपतजे य े िदनपते ुां मतौ गीप तःे
कीत दवेपतधेृ तौ िगिरपतःे शाौ च तारापतःे ।
ाानऽेिहपतबे लेऽिनलपतगेा ीय केऽपात-े
व ंु ौीरघचुसुयतःे कोऽलं गणुान स्तःे ॥ २॥
अमे वािण तं े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
ौेाराधनस नवै कुया पिवम ।्
यनेाा हता दैा जध ुं ायवुं मनमु ॥् ४॥
असवादी ःशीलो भतूिोही च नो भवते ।्
एविंवधा याा ससनेने घाितताः ॥ ५॥
उपायारहीनु काय ुवै साधयते ।्
गाजे ौीहिरं ुा िवमुो नबवतः ॥ ६॥
गंु सादयेाय सिं कृािप शऽिुभः ।
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अमतृाथ हिरूोा दवेा दैःै सहोताः ॥ ७॥
उोग े न महाकाय काय ः ानिुचत े बलात ।्
दवेदैोृतोऽििान म्रोऽचणू यतन ॥् ८॥
यऽोिचतो य आकारो िबभयृाऽ तं बधुः ।
कूम पणे गोिव उधार िह मरम ॥् ९॥
नवै ूा ूिताय ै वरं वु िवनाशकृत ।्
ौाा अिततरां दैा गहृीा वासकेुम ुखम ॥् १०॥
परारा न िसं चेयं काय ूसाधयते ।्
मम सवमिथतमिजतोऽिं सधुाऽऽये ॥ ११॥
लोकोपकृतय े ूाो नवै भोऽिप षणम ।्
ि िवषपानोो भषूणं गलकािलमा ॥ १२॥
ूाथ यमिप ा दोिषणं गिुणनं भजते ।्
ली सरुासरुान ि्हा वो े नारायणं पितम ॥् १३॥
परषेां सनाशाय ां शिं दशयेिचत ।्
धिरः समथऽिप दैेोऽमतृमजत ॥् १४॥
सबै लाीतं ूसां वु कूटतः ।
ीपो मोहयन द्ैान द्वेेोऽदाधुां हिरः ॥ १५॥
ायोयं ूायुावै कपटेन समितः ।
अमतृं िपबतो राहोकत  िह िशरोऽतुः ॥ १६॥
महतां दश ननेवै मायाजालं िवनँयाित ।
िवदु श नतो ना माया दैिविनिम ता ॥ १७॥
ीणं पवू गतं पँयन क्ाया थ न यं ोजते ।्
जासरुो हतो युन व्िळणा बलघाितना ॥ १८॥
िचिेुण यिेहता त िसित ।
फेननेेोऽहरळाें िह नमचुःे िशरः ॥ १९॥
ूााथ ः कलहं मुेने िनवािरतः ।
िवहाय समरं दवेा नारदोा िदवं ययःु ॥ २०॥
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रा माियनो माया िनःसःै पिडतरैिप ।
योिषिूपं हरःे पँयायया मोिहतो हरः ॥ २१॥
सवं च समा िप ूीणयेाणरकम ।्
बिलिरहतः सव शबुायोीिवतो ददौ ॥ २२॥
समथऽिप भवेः शऽोिव ावदाौयात ।्
शबुगुालेभता दवेा िदवं ययःु ॥ २३॥
ाानमिप सदंादारािधतः पमुान ।्
आानमवे तनयं ूीतो िद ै हिरद दौ ॥ २४॥
अवाोित फलं सो महतो िविूयं ॄवुन ।्
आवान श्बुतः शापं बिलः ौीयूदम ॥् २५॥
ूकाशनीयं िविः पं काय िसये ।
वामनो बलये ां पं समदशयत ॥् २६॥
माननीयो महान द्वैांू ाः गहृािकम ।्
िऽिवबमपदं ां ितीयं िविधरच यत ॥् २७॥
काय गत े त ु कलहं नवै कुया िुषाितः ।
दैा ह ुं हिरं ूााािडता िवपुाष दःै ॥ २८॥
अनमुते सभा ूभणुािविूयं कृतम ।्
ूादो वामनतामनमुने े बलेः िौयम ॥् २९॥
दीनोऽिप ॅिंशतः ानािबो न जेतम ।्
बलेः सोतासीामनो ारपालकः ॥ ३०॥
िभिापीितं दयें वयःौेाय बवे ।
ग ददौ महेाय यािचा वामनो बलेः ॥ ३१॥
आों भावयन भ्ािव िवदाऽ तिूचतम ।्
सोतो िह मोिं श ृवािव ितोऽभवत ॥् ३२॥
नीचं पमिप मां भवेने ूयोजनम ।्
हिरम ो हयमीवं हा वदेान ि्वधरेदात ॥् ३३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
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रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सोकैद शिभलसिंगिुणतःै ः समाोऽमः ॥ ३४॥
इित ौीसनुीितभागवते अमः ः समाः ॥

नवमः ः ।
ौीनाभागसदरीषलृपतौ चेाकुमाातरृाट-्
पवूा  यजनाहगररामुाः शभुं लेिभरे ।
खाो रघपुः यं िमिनिवधगूािधः यं भाग वो
योऽलक ययाितपूभरताः कृः स नो रतात ् ॥१॥
ौीरोदाितिहतशेशलैमिहत े शबिपेोते
गासअगिसतवे सव बिुधत े िवरवै िण त े ।
लोके कलतवे ददियते सिकाायते
ं हे सागरवेटेशबधुसीत पनुीवे नः ॥२॥
विण तं नवमे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
गुमाराधयेाय महित ूपुिते ।
गुूसादतः प ुंं ूालेा िह मनोः सतुा ॥ ४॥
पहािनकृोषो ानााानतः कृतः ।
पषृीो हतगःु ूाप शिूतां गुशापतः ॥ ५॥
उमोऽकया थ माचारेासवियाम ।्
मतः पिरवेारो म मखऽेभवन ॥् ६॥
िवयवै िह सिंसेीपऽुादीसाधनम ।्
ूदाय िवौवा िवां तणृिबोः सतुां गात ॥् ७॥
ीणा िह सितूाावं कारणं भवते ।्
सकुा वनं भजे े यवुान ं जरठं परुा ॥ ८॥
कालं नोयिेद े महतः समंतीया ।
रवेा िह वरा नााः कृता िद ककुिना ॥ ९॥
अजयेिवणं सवािनन प्रािज तम ।्
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ऋतवादी िह नाभागो बलं धनमावान ॥् १०॥
पीडयेैवावै महानिप तपिप ।
अरीषाित कृाो वा सा असमां दशाम ॥् ११॥
नोनीयः सकलरैिप ूाणाये िविधः ।
इाकुणा िवकुाः सतुः शशादनः ॥ १२॥
कीयकाय सा ै लभते लघतुां सधुीः ।
शबो घातयतो दैान क्कुास वाहनम ॥् १३॥
वधे शोऽिप नो कुया िमहं बूरविैरणा ।
धुमुारसतुा दधा धुनुािप िवनँयता ॥ १४॥
लोक नवै बुािदबलं दवैबलं बलम ।्
मााता िनग तः कुये ुवना नो मतृः ॥ १५॥
सवथािप जदेवे ममुुःु समतः ।
पसाियापऽुबनं ूाप सौभिरः ॥ १६॥
यशो गायतः प ुसंः सासं संयेधुः ।
गवा तृःे सपा ुकुोऽहरयम ॥् १७॥
पराभतू ु महता महां परमाौयते ।्
गुशिशः ग तः कौिशकतजेसा ॥ १८॥
अशभुं वारयेां कालाितिवलनात ।्
हिरसतुातो वणािोिहतो न िकम ॥् १९॥
ृतोदय े सपंणमाऽािनँयित ।
बाकोऽिरतौीको ममार िविपन े नपृः ॥ २०॥
नाशहतेौ कृतऽेभै ं िनयमतो भवते ।्
सपीदिवषतः सहवै सगरोऽजिन ॥ २१॥
अितबमु महतो न काय बिभज नःै ।
सागराः किपलिोहातृाः षिसहिॐणः ॥ २२॥
यो दहेयनेािप काय बशुभुाय े ।
ूातावशंमुवू गानयनतरौ ॥ २३॥
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दा परे ं िकमिप लभते िूयं ततः ।
ऋतपुणऽदयदोऽिवां नलादगात ॥् २४॥
याशं कम  कुत े ताशं फलमतु े ।
ॄाया रितवै काषाी रितं ययौ ॥ २५॥
आयषुोऽपचयं जानन क्ाय ूागवे साधयते ।्
मुत मायुा ा ं खाो बनं जहौ ॥ २६॥
माननीयः िपतावँयं ीवशोऽकुशलोऽिप वा ।
रामो दशरथाां ीकृ ूययौ वनम ॥् २७॥
आानं यतो रँयकुलमुरते ।्
सयू वशंं कलेरे मः िकं नोिरित ॥ २८॥
परघातकरो लोके बहृिप न जीवित ।
विसु िनिमं शा मतृोऽभू शापतः ॥ २९॥
ज या िवषया प ुसंा िवषािप िवविेकना ।
चो बहृतभेा या जहार िवषयातरुः ॥ ३०॥
िवासो नवै कत ो नारीष ु रैविृष ु ।
िवहाय ूययौ काां पुरवसमवु शी ॥ ३१॥
यने लभं दा ूायुाु ताशम ।्
लेभ े सवत गाधेचीकोऽसहॐदः ॥ ३२॥
लभं व ु िमऽ ः स नयेलात ।्
जमदहेरन ध्ने ुं कात वीय हतोऽज ुनः ॥ ३३॥
अिवचायव कुवत रया वचनं िपतःु ।
माऽा रामः सह ॅातनॄ ज्मदिुदतोऽवधीत ॥् ३४॥
न हाबु लो दवैाििे ूा े महानः ।
जमदका ना न िकमज ुनसनूवः ॥ ३५॥
िवनँयित कुलं सव मकेवैापराधतः ।
अज ुनाजदोषणे ीणा िऽयसितः ॥ ३६॥
आवैोारकः  िपता माता न वापरः ।
िवमुः िपतिृवबीतः शनुःशपेः सरुान ्वुन ॥् ३७॥
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भजते सदं भोग े दिरतरं िराम ।्
अलक बभुजु े पृ बवष सहॐकम ॥् ३८॥
वशे ािपतं िं ूितदािहोऽिथ तः ।
इायाूितयः ग ना रजःे सतुाः ॥ ३९॥
नेेधुीम हैय महारमदूदम ।्
नषणे यितद ं रां न जगहृे यतः ॥ ४०॥
गृीयादनिभूतें ायोयमिप चािथ तः ।
दवेयानीमदुवहयाितः शबुककाम ॥् ४१॥
धममाचरेवै ूितकूलं महानः ।
शिम ां रमयन ध्मा याितलवान ज्राम ॥् ४२॥
यािचतनयः िपऽे ूाणानिप समप यते ।्
अिप तवयाः पूजा तो भमूडलािधपः ॥ ४३॥
मनो रमते यिाचरेहामितः ।
मनः ूवृे  उपयमे े शकुलाम ॥् ४४॥
कथिदिप सऽुं लभतेाितूयवान ।्
भरतः ूाप दवेेो भराजं सतुं यथा ॥ ४५॥
दादवेािथ न े िकिदिप धीमानिकनः ।
रिदवेो ददों िुधतोऽाप सशः ॥ ४६॥
यु महतां योयं तेः ूाङ् न लभते तत ।्
शनोः पिरवेयु िदो रा े ववष  न ॥ ४७॥
पऽुायवै शााय िवामपुिदशेराम ।्
ासः शकुाय पलैादीन ि्हा भागवतं जगौ ॥ ४८॥
ौीहिरं शरणं गेाायां परमापिद ।
िौणेॄ ातः कृो रर िह परीितम ॥् ४९॥
ाः सवऽिप हा एकिपकािरिण ।
तकािररहीनौ जहुाव जनमजेयः ॥ ५०॥
अयनेवै लं ूाते पुयशािलना ।
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ऋश ृो नपृसतुां कण चािधरथो गात ॥् ५१॥
ितीयां नोहेाया सतुाथ रयाितः ।
ामघो नाप िकं पऽुं शैायामवे कालातः ॥ ५२॥
वथृा िवां परीते नवैाधम त ु नाचरते ।्
कुी ूाा रवःे पऽुं कृनेाधिम णो हताः ॥ ५३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
ोऽं नवमोऽगमिरलसन ्ोकै पाशतःै ॥ ५४॥
इित ौीसनुीितभागवते नवमः समाः ॥

दशमः ः - पवूा ध ः ।
दवेामदुभूतुो िविधमखुनै ेकृुद-्
गोपीयऽरमय सबलं कंसं च बाहिथम ।्
िजाऽऽजौ नरकानिप कुन स्नंाँय पाथ िूयो
रमे े ीसतुपवू कैिन पमःै कृः स नो रतात ॥् १॥
लीशोमते लसणुतत े सपजूारत े
चीणा ानसुतृ े िजतािरसिमते ाातशाौतु े ।
िनदषावगते बधुािहतनते सीित पणू ित े
सवे े सागरवेटेशबधु त े पादाजुं सतृ े ॥ २॥
विण तं दशमे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
ाथा दिधकं सः परकाया थ मुताः ।
भभूारतये ॄा िवूमवदरुान ॥् ४॥
 िमऽभवने िवा िवचणः ।
ौतुाशरीरवांसो भिगन हमुुयौ ॥ ५॥
िवनाशं िविवधोपायःै सः ूां िनवारयते ।्
उा पऽुाप णं शौिरररंसतः िूयाम ॥् ६॥
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नवै िवसनीया वागसतोऽिविजतानः ।
कंसने ूितदोऽिप नानौिरराजे ॥ ७॥
साग सजाः परवािबुयः ।
सवा िपीडयामास कंसो नारदबोिधतः ॥ ८॥
कत ु यदा यदीशने ूों काय तथवै तत ।्
दवेा अनयभ योगमाया िह रोिहणीम ॥् ९॥
सधंतृमहाकय भारं ुा ूहष यते ।्
ूाभू तोऽथ दवेां िवुॄ ािदिभः तुः ॥ १०॥
वूममितेशं िवना न ूाते जनःै ।
िपतृतुो हिरः ूोच े ज ूापः फलम ॥् ११॥
सित दवैसहाय े िकं कत ु न ूभवेरः ।
वसदुवेो ोज े कृं ािने िह चिडकाम ॥् १२॥
वािरतोऽिप िवनाँयें मखू ः पातते ।
कंसािडतकोः सशृौरी असायत ॥् १३॥
अितिवॅबिुः ायमोऽबोिधतः ।
सधायािदशैान कं्सः समं मििभः ॥ १४॥
बाले ऽेिप साम जायत े न महधीः ।
रां िवदिधरे गोः पतूनाघाितनो हरःे ॥ १५॥
साामो न ौधाित कुयिुभाक ् ।

अनोभं ीचबुन  गोपः कृिनिम तम ॥् १६॥
ो यने न तं मुेने ुमपीितः ।
ौीशो गुणृावत नीतोऽमुंमावधीत ॥् १७॥
केनापुायनेाीयं मिहमान ं ूकाशयते ।्
जृमाणो मखुऽेनो िवं मातरुदशयत ॥् १८॥
काय साधयेढूो रहाऽेरभे य े ।
चकार नामकरणं गग ः ौीरामकृयोः ॥ १९॥
याशो धतृ आकारः कम  ताशमाचरते ।्
िवततान िवभबुा लो बाललीलाः पथृिवधाः ॥ २०॥
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मनी न माहां ॄयूािु ूदशयते ्
मदृोऽशनािरमा ऽोपालोऽदशयगत ॥् २१॥
भवँयतां यायाश ियाऽऽदताम ।्
बं ूाप यशोदाया िभशेो दमऽकम ॥् २२॥
उरि िवपोऽाना अिप साधवः ।
कुबरेपऽुौ दवेषः शापाभरुमोचयत ॥् २३॥
सव भजित काया थ िूयः कोऽिप न किचत ।्
गोपा वृावनं जमुोातान ब्हृन े ॥ २४॥
सितन  वा जाितःशील सखुूदा ।
कृने रता वान व्पोऽसरुो हतः ॥ २५॥
दिशतोऽिप साम हाूयः कृतागसम ।्
मुोऽया ं दहन कृ्ोऽिभनातोतं बकम ॥् २६॥
अभीं सलुभं प ुसंां िवन े िवकत िर ।
रामणे िनहत े तालफलाादि धनेकेु ॥ २७॥
सवसरं नणॄां महायवीणम ।्
अजीवन ह्िरणा ा गोपा पीतिवषासः ॥ २८॥
बनामथ  इानां िूयमकंे पिरजते ।्
ममद कािलयं वी नादीन ्ःिखतान ि्वभःु ॥ २९॥
लोकोपिवकता रं साध ुं िनासयदेिप ।
यमनुायाः तुः कृः कृािहमदुवासयत ॥् ३०॥
सनं केन न ूां ूभणूां िकं न ृतम ।्
दहं िनिश गोपालान द्ावािमिपबभःु ॥ ३१॥
िनहाकं िमऽं शठे ूकटे सित ।
ूलो हिलना गोपु िवन ह्तः ॥ ३२॥
सकुरं महतोऽषेां ूयरैिप रम ।्
गोपरैलान ि्वॅान ग्ोगणान ह्िररायत ॥् ३३॥
ते महतां शिरापवे न सिद ।
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दमानान ज्गुोपशेो गोपान प्ीा वनानलम ॥् ३४॥
जावै सखीोयान भ्ोजनबीडनािदष ु ।
बीडन ज्लािके गोपबै ुभजुऽें वनऽेतुः ॥ ३५॥
सणुा यिद िवे वय े त े तो जनःै ।
ौतुवणेरुवाः कृबीडा गोो वण यन ॥् ३६॥
वनसुृवै लभतेा हगम ।्
मन े गोिपका नाः कृाासािंस लेिभरे ॥ ३७॥
गरुवोऽिप िवमुि िचाा जना अिप ।
मकुुायाप यं ॄायो न िजातयः ॥ ३८॥
अपहाय भापीं दप िनवृय े ।
िनवायमखं पाारणेादिरब िलम ॥् ३९॥
ूाापििमं या वाया  तनेवै सा भवते ।्
इाितवृधेृ ावीजं गोवध न ं िवभःु ॥ ४०॥
कुिपता अिप योगने मदृवः िुह सनाः ।
तुोऽिभिषो गोिवः ग शबमवापयत ॥् ४१॥
िसं िवधये उोगः योयोऽिप महािभः ।
पािशलोकं ूभगु ा िपतरं ूपुानयत ॥् ४२॥
महताीकृतोऽभीदानने पिरपाते ।
दशयामास नादीन व्कुैठं नननः ॥ ४३॥
ूाागितने काय सव मभीितम ।्
कािलां गोिपका गानाकृा हिरररीरमत ॥् ४४॥
मदाहारनाशाय कीयमिप खदेयते ।्
अिहतो िवभःु ीिभः बीडकेया पनुः ॥ ४५॥
जन गते गव िवदादिधकं िूयम ।्
गोिपकािभः तुो रासोवनेारमयभःु ॥ ४६॥
वरं पादूहारोऽिप ौेाानो न नीचतः ।
सदुश नोऽभूीशाेः शा ं मसिहः ॥ ४७॥
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आपदोऽिववकेोऽतो न कुया हसा िबयाम ।्
िवभनुा कालयन ग्ोपीः शचडूो िनपािततः ॥ ४८॥
संवुि परोऽेिप गणुां गिुणनो जनाः ।
रिेमरऽेहु गायः कृलीलां ोजियः ॥ ४९॥
साधपूिवकृाधुपशािप भते ।
वषृापौ िनहतौ ूभणुािरकेिशनौ ॥ ५०॥
िमथो िवरोिधनोद ः ायोरिप सतः ।
कंसने मािनतोऽे ौीशं तुाव नारदः ॥ ५१॥
बीडाथ किथतं ाजां कुव िपते ।
ोमो मषेाियतान ग्ोपांोरयन ह्िरणा हतः ॥ ५२॥
गढूमोऽथ तो दयाःिखतो भवते ।्
अबूराकािरतोऽनो गन ग्ोपीरसयत ॥् ५३॥
ूवृऽेनमुहऽेभीं िवदािबधुोऽिधकम ।्
माधवोऽदशयिूपं मबूराय मते ॥ ५४॥
कोपूसादयोधमान फ्लं सः ूदशयते ।्
कृो रजकससृदुाां पय दश यत ॥् ५५॥
असाध ु साध ु कुत े ूभुामनुमम ।्
ऋ चबे िऽवबां च बभ धनरुीरः ॥ ५६॥
यं ोजे युाथ न मुेमपुागतान ।्
चापरान ब्लं चशेो गजं माननाशयत ॥् ५७॥
परोऽिप िहतकारी ः आीयोऽिहतः परः ।
िनह मातलंु कंसं कृः सवा ननयत ॥् ५८॥
सतामनसुरेाग िनषवेते िवपितः ।
गगपनीतो गोिवो भजे े साीपिन ं गुम ॥् ५९॥
को न वः कृतिोहः िकं न दयें महान े ।
यमािच तः पजनं हशेोऽदारुोः सतुम ॥् ६०॥
भवेनः समाधान ं िनजवभभािषतःै ।
उवः कृसशेजै हारािधं ोजौकसाम ॥् ६१॥
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इं सनतवै िवदधाित महानिप ।
सरै च तथाबूरं भगवान प्य तोषयत ॥् ६२॥
िनराौये कृपां कुया िे बाले च ब ले ।
बबुधु े पाथ वृां सेाबूरमतुः ॥ ६४॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
षा ोकवरलैसि दशमे ऽेध मां गात ॥् ६४॥
इित ौीसनुीितभागवते दशमे पवूा ध ः समाः ॥

दशमः ः - उराध ः ।
मुं ूागवे नो हाुमपकािरणम ।्
जरासं ममुोचाजः सैं हा मुम हत ॥् ६५॥
मतऽेनगुणुं काय िवूवां जनाद नः ।
परुािग तो रामादनुामाप सामजः ॥ ६६॥ (परशरुामात ्)
ॅातािप ूहत ं पापाा वधोतः ।
सगृालवासदुवेः ौीवासदुवेने सिूदतः ॥ ६७॥
िसित यमवेे ं पुष महानः ।
कृमिू  हरमेिलं गोमे गडो धात ॥् ६८॥
महाानो िवना यं घ टं घटयहो ।
िननाय ारकां ौीशो मधरुायां ितािजान ॥् ६९॥
ानमुहाय भेन कारयेहत िबयाम ।्
ददाह यवनं शा मचुकुुािवितः ॥ ७०॥
फलि िनजकमा िण प ुसंां नवै महान प्मुान ।्
मचुकुुो मदुं कृादयाेबलं यम ॥् ७१॥
िविवमिप ौेमशोऽनधुावित ।
रामकृौ जरासोऽगह सनेया ॥ ७२॥
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न िुोपिवं धीरो गणयुपौषः ।
हिर गोमामानारु ययौ ॥ ७३॥
िनयने सती वाता  येा कौतकुकािरणी ।
ूभिुुपदबािद ातवान कृ्तवम तः ॥ ७४॥
ूाियोयं िह य संू ाोित तमवे तत ।्
ूपदे े रवेत रामः िूयामािदयगुोवाम ॥् ७५॥
गणुवान ्ू ा त े सवब लवाँभतऽेिखलम ।्
ियािथ त आपशेः पािथ वान प्िरभयू ताम ॥् ७६॥
वते दवैहीन कंे सितोऽपरम ।्
आनते ुं िण यातुतुं ँमािद िणः ॥ ७७॥
एका िबया थ करी िबयािविधिवदा भवते ।्
मिणं जावत चाप मयथ ूगतः ूभःु ॥ ७८॥
हतेःु सवा थ सिंसदेा नादो न िवते ।
सऽािजरये सां ाघोऽपतये ददौ ॥ ७९॥
लोकानसुाय िभोऽिप िवदामयोिचतम ।्
कुहतेोः कुन य्ातः सोोऽजः शचुा ययौ ॥ ८०॥
ूविृम हतो न ािःहृािप िनला ।
िवलान द्दशशः पाथा न िु्पदरा रे ॥ ८१॥
न ौोतं परूोमावै फलभुयतः ।
शतधा हतोऽबूरिनरिबणा िवन ॥् ८२॥
साा िसि काया िण ःसाािखलािप ।
ूकाँय मिणमबूरऽेबोधं रामं िवभु धात ॥् ८३॥
ाभीमवाोित परेकरणे रतः ।
गतेू ईशोऽगाािल यमनुातटे ॥ ८४॥
याह यवेु ूसां त तृते ।
धम ज िवभिुव कमणाचीकररुम ॥् ८५॥
ें िचलाां िचृा परिेतम ।्
िमऽिवां जहाराजो नीलां बाऽऽप गोवषृान ॥् ८६॥
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िूयं ूायुां िनं िनजपौषात ।्
ूदां जगहृे भिां लणां ज॑ ईरः ॥ ८७॥
सिंवािपतमाऽः ाभःु काय कारकः ।
शबिवािपतो भौमं ह ुं सापितय यौ ॥ ८८॥
िबयािसिभ वेे महतां न त ु साधन े ।
मरुादीनसनेोऽहरकं तावाहनः ॥ ८९॥
तें कुतऽेोऽिप य सुमा गणुाः ।
भगदं ूमाशेः कािमनीः ूािहणोरुीम ॥् ९०॥
यदथ िह महान य्ः कृतोऽे त िवरते ।्
इािच तोऽिदतःे ूीितं कुडलाां िवभु धात ॥् ९१॥
िमऽादिप भीतः सुमं व ु गोपयते ।्
पािरजातं ूजमाह सभामािथ तोऽतुः ॥ ९२॥
पमिवाय ीये रिचतोमाः ।
सव दवेा गता योुं सशेेाः शािणा िजताः ॥ ९३॥
जाितवरैमाीय े ूकृताथ ूसाधय ।
परुीिमतुोऽे िुणानयभःु ॥ ९४॥
िनज एव िनजो िह ाः परः पर एव सः ।
ूुः शरं हा िपतृू ीितं ध यत ॥् ९५॥
महाँयमाोऽिप िकं नीचमो गणुःै ।
धतृोशचबािदः पौसकिबणा हतः ॥ ९६॥
 कृतमवे ााशायाविलनः ख ।
सदुिणं कृािबूितहतोऽदहत ॥् ९७॥
पुयऽेािण सवेते पुयकालेऽिप सितः ।
समपकं ौीशः सभायऽगाििवमहे ॥ ९८॥
को न याित मदुं लोके सृतः ूभणुा भशृम ।्
नपाथ मखुाुा िमिलता हिरमािनताः ॥ ९९॥
सां साधनसाववे धम समाचरते ।्
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वसदुवेोऽरं कृा मुुो ारकामयात ॥् १००॥
पऽुः स एव योऽभीं कुया ातुथा िपतःु ।
ताुातुो मातबु लीोऽदशयतुान ॥् १०१॥
भवसं हासाथ मुमितिविूयम ।्
भैा नमितः खदें ूेशेामशायत ॥् १०२॥
यौवनं भतृ सेन पऽुोा च भाित सः ।
एकैकशो दश दश पऽुान ्ू ापहुरःे िूयाः ॥१०३॥
वदेलेन योऽसं दड एव तरम ।्
िणं लहिजिामः पौऽोाहोवऽेवधीत ॥्१०४॥
नावे विनताोऽत ि्ऽलोां सखुदायकम ।्
ौीशः षोडशसाहॐदैा रै रमे े शतािधकैः ॥१०५॥
काया िण िनव हकेः समथ ः सबुिप ।
िबयाकृारदनेशेो ः ूनागहृम ् ॥१०६॥
बिभहतिुभः काय मकेमारभते बधुः ।
इूं स उोऽयातूनारदसूवःै ॥ १०७॥
ससुमं ूवृ िसिरिभचािरणी ।
भीमः ूा जरासं जघान हिरसमंतः ॥ १०८॥
यं यिद भवेाधलुभदेवे स मलम ।्
सहदवेोऽिभिष भपूाः कृने मोिचताः ॥ १०९॥
न ौावयेचः बूरं मरं च पिरजते ।्
योवे जघानाजैमाामपजूनः ॥ ११०॥
महानारकाय  समािकरणं गणुः ।
पाथा नां परूियागािाजसयूं ूभःु परुम ॥् १११॥
अपकारूतीकारं सः कुया भीतये ।
ूेािु परंु भं शां हातुोऽिवशत ॥् ११२॥
िमऽं िवपिद साविप तुिबयं िह यत ।्
आकया वनााथा नााशेोऽगमरुम ॥् ११३॥
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ससंग  एव महतां फलाय महते भवते ्
कृहाजुशा गृो मुः कुयोिनतः ॥ ११४॥
अकृतोपिवो लोके पूत े न महानिप ।
ोजं गतने रामणेाकृा तं यमनुाच यत ॥् ११५॥
स नँयवे शीयं यः करोुमहलेनम ।्
लोकिट ् ििवदो धतू हिलना िनहतः किपः ॥ ११६॥
नीचािित कोऽथ न साा िक ु दडतः ।
ससाोऽगालः पयुा कृाया कुिभः तुः ॥ ११७॥
धिनके िनध न े वािप भे कायऽनमुहः ।
हिरग ा मदुं चबे मिैथलौतुदवेयोः ॥ ११८॥
उपकारं न कुवत नाशे ूाऽेिप म तःे ।
शदुवरो भीतो वकृाकुैठमाोजत ॥् ११९॥
युा यकुरं भिूरपौषै साधयते ।्
वाै नाशयिदुा रको मोहयकृम ॥् १२०॥
ते ौेा िविबये न य े हतेौ िवकृत े सित ।
भगृणुािूहारोऽिप नतोऽो िनितोऽतुः ॥ १२१॥
भािव जानिप िहतं वददेनपकीत य े ।
उपाे गतः पाथा ं चबे जगितः ॥ १२२॥
नं न तो हाीषयतेािभभावकुम ।्
ूदँया नपं कृोऽगािुमितः ॥ १२३॥
षणमवाोित गणुोऽसमये नणृाम ।्
ूबोशेने युाय िवरः ूिेरतोऽज ुनः ॥ १२४॥
नवै कुया मथऽिप िकिद कीत य े ।
नीाज ुन ं िशवोपां ूाऽेऽगमिरः ॥ १२५॥
भिवतं भववे काले समपुिते ।
शानेािप हतः सतूो रामणे मिुनमािनतः ॥ १२६॥
अपकृा सधुीः िखानपुकृा ूहष यते ।्

ऋषीणािमकृैमवधीलं बलः ॥ १२७॥
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दोषं कुया  कािप िवशषेालशािलनः ।
यधनोऽिप भीमने सानबुो हतो िषन ॥् १२८॥
समथा निप काया  ै कत ो बहृदाौयः ।
ूपिेदरे महिां पाडवाः केशवं िौताः ॥ १२९॥
गहृीकैमसातं ूददाित महामितः ।
सदोऽदाुचलेाय हिरः पथृकुमिुभकु ् ॥ १३०॥
काया  नवैानः ाघा ूिताितगिव तः ।
िजाजूदानऽेितेशमाप यतोऽज ुनः ॥ १३१॥
अमधेमिप ा कुया िऽिेतं िुतम ।्
आनीयशेः धाोऽदााज ुनो िवूबालकान ॥् १३२॥
न करोित स यो वि िवधे स न वि यः ।
िवकमानः कृने दवो िनषिूदतः ॥ १३३॥
िनीण सव काया ििन तरां पिरमोिदत े ।
रमे े ीपऽुपौऽाैा रकायां िौयःपितः ॥ १३४॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
सा दशमऽेध ममपरं े सपुरैगात ॥् १३५॥
इित ौीसनुीितभागवते दशमे उराध समाम ॥्

एकादशः ः ।
य ूरेणया िजा यकुलं शपेु यो विण तः
कारैिप नारदने गतये धाोऽिज तोऽजािदिभः ।
सिूोवमुभसखुकृीा यं यादवान ्
धामाो िवजयो यिदमकरोृः स नो रतात ॥् १॥
ौीकृं वणृतु े जगि पनुत े मं च ये ूीणते
समा न ्ॄ वुत े िूयं ूददत े समामते ।
न ान स्ंवुत े गणुान ि्वदधते ौयेो यशते
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ान स्धंनुत े घं िवनते सः ूसीद ु त े ॥ २॥
गीतमकेादशे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
फलवे िजोििव िश िवशषेतः ।
सां मसुलं िवूशापाकुमारकैः ॥ ४॥
लभते महतोऽभीमपकुव िप िचत ।्
कामाा उव श चाव ूापनुा रायणानुःे ॥ ५॥
यमवे िहतोपायं पृुेया थोिदतम ।्
काुाििमध मा नािताप सितम ॥् ६॥
सतां गरुौ ूकृवै िवनयो सनं ौतुौ ।
वसदुवेो भागवतान ध्मा न श्ौुाव नारदात ॥् ७॥
योयं िकिदिप ें सतां सतमाचरते ।्
इयषे धाम गुं ं कृो ॄमखुिथ तः ॥ ८॥
िहतािहत े नरं ीयं वदेयवे सनाः ।
उातषेूवं भं कृो ेबोधयत ॥् ९॥
सुवै ूकत ं कीयं सकलं जनःै ।
अवधतूो गुनचू े यदवे बुपुािौतान ॥् १०॥
महािधकािरणोऽभीँटं िचनादवे िसित ।
हंसोऽजिचितं सनकािद उवान ॥् ११॥
सवसु नास ु सिुजा यत े नणृाम ।्
िखः ीणधनो िभरुावोऽभिूजः सधुीः ॥ १२॥
धमा ोलेानखुःखूदं मनः ।
न चकुोप धमो िभु ैपिुतः ॥ १३॥
ःखकृिषयासो वरैायं सखुसाधनम ।्
िनवदनेोव शीः सखुं ूाप पुरवाः ॥ १४॥
ूां ूवे साधपूदशेः ा िनरथ कः ।
उवो हिरणा ूोो ययौ बदिरकाौमम ॥् १५॥
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यतते ौयेस े तावावं कलेवरम ।्
ूभासमा कृोा यादवा धम माचरन ॥् १६॥
अवशतो भािव िनरोुं कः ूभभु वते ।्
उा यादवाः ूााः यं ो िमथणृःै ॥ १७॥
नोपकारोऽपकार भिरवे ूयोिजका ।
िवः तुो जरााधं भगवाननयिवम ॥् १८॥
सवा नुरृेािशषेणेोारिेजान ।्
इूायऽेषेां कृो दाकमािदशत ॥् १९॥
ूभःु साते साविन तामपुकारकः ।
कृो िववशे धाम ं यूमानोऽजािदिभः ॥ २०॥
िकं दहेनेािखलाथः िकं महािवरहो यिद ।
कृंनादीन व्सदुवेाा अपँयो जनःू ॥ २१॥
धीरो िह कुत े धयै िविहतं च िवपिप ।
अज ुनः कारयामास बनूां सापंराियकम ॥् २२॥
स सुो ददातीं न जहाित िवपतम ।्
सवा ीाज ुनो वळिमूऽेषचेयत ॥् २३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
ऽगाोकैद शिभलसन ि्गिुणतःै ोऽमकेादशः ॥ २४॥
इित ौीसनुीितभागवते एकादशः समाः ॥

ादशः ः ।
ॄााः वुत े रमािप जषुत े सङ् न यं जानत े
केऽुादयते जगमिुचते काले  यायते ।
एकः सहंरत े तथा स नदुत े ानािददो ोतत े
भान ्ू ीणयते धाम नयते नारायणः ूीयताम ॥् १॥
की यो जनमजेयः िपतवृधादारसपा रा-
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ासो िवरतो यजूिंष सिवतःु ौीयावोऽगात ।्
माक डयेमिुनिज तरमखुोऽपँययं चातुः
यािद वरानवाप िगिरशाृः स नो रतात ॥् २॥
विण तं ादशे े भगवसशः ।
गीयते नीितपणे िववुैवतुय े ॥ ३॥
कायऽषे ु न िवासः सविप कलौ यगु े ।
िरपुयाा िनहताः कीयमै ुिनकािदिभः ॥ ४॥
यदा यिचतं ूाो िवदधाित तदवै तत ।्
हिनसतः की शकुो राािच तो ययौ ॥ ५॥
धनःै को वँयतां निैत ूयःै िकं न साते ।
काँयपं तप ियाथनृ पितं तकोऽदशत ॥् ६॥
िुान कृ्तपरिोहााीकुया हृिप ।
तकाीकृतिेरः सप सऽे ूचािलतः ॥ ७॥
माान स्ानयेाायोयकरणे रितम ।्
सप सऽािववतृ े गुो जनमजेयः ॥ ८॥
न नँयित ा िकं सा िकं न िसित ।
यावो गुो यजूंाप तुािवःे ॥ ९॥
िनःहृ तणृं सव महितुथा ।
जते ुं शकुेन  कामाा माक डयें िजताकम ॥् १०॥
कामये गरीयासंो बहृदवे न चाणु ।
मायां िु ं ययाच े स मिुनना रायणं मिुनम ॥् ११॥
िचिभिेत धीरोऽिप िचृित िवितः ।
माक डयेो लये भीतो  े िवावमोदत ॥ १२॥
गिुणनामवे कुव ि िूयमूािथ ता अिप ।
िवभुािद िोऽदााक डयेाय मोिदतः ॥ १३॥
लीशोमतलेसणुततःे सपजूारतःे
ौीमागरवेटेशिवबधुां शाबायी सतुम ।्
रामं ूाप सनुीितभागवत उृऽेऽ तििम त े
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सोकैद शिभः शभुिैव लिसतः ोऽगमादशः ॥ १४॥
ौीमागवतािखलाितपथृलुाथ सोिधनी
सावधतृा चतःुशतलघुोकीयमवु बधुःै ।
पापं नाशयित शषेिवपदः ौीकृभिं महा-
सिं च ददाित मिुमतलुां धमा थ कामान श्भुम ॥्
इित ौीमागरवेटेशाचाय पऽुणे रामणे कृत े
सनुीितभागवते ादशः ः समाः ॥
ौीकृाय नमः । ौी वदेासाय नमः ॥
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