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Importance of kRiShNA River

ौीकृामाहाम ्

अथ ौीकृवणेीमाहाम ।्
कृाया यः पनुातीशो नानातीथ वपःु ूभःु ।
सीवयित चाशषें नमोऽु ूगान े ॥
कदािचारदं ूां नमृा महष यः ।
अच िया मिुन ं ूाः ापराे कलौ यगु े ॥
ऋषय ऊचःु ।
भगवन ज्गतां नाथ े कृे ा िदवं गत े ।
साानािमवाानां ं नो िपथं गतः ॥
कथं किलयगुं घोरं ूवृं धरोरम ।्
छदेन ं धम सतेनूां साधनूां ग ुणोदयम ॥्
सतामिप मनःुिकृतौ किदीरः ।
काला ूभावने धम नोवित िचत ॥्
ततोऽिप िशिुु पाऽशिुतोऽिप न ।
आन सहायानां पाऽ धनद च ॥
अशिुिविहतो धम िभचाराय कते ।
यतः कितुः शुः सोाली भवते ॥्
कलौ पिततससंग ात ुं ंु च कः ूभःु ॥
कथं न दधा िवाौ नाि िनवसन ज्ले ।
नारदोकिलदोषिनरसनूवचनघः ॥
कथं न िलते पापःै कलौ कषसवंतृ े ।
यमा वदेा शुादऽ जते ॥्
सदोषाददोषािवया  ॅबीजवत ।्
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ौीकृामाहाम ्

महापथं वा गामः िकं वारणं वद ॥
नारद उवाच ।
समतेहाभाग िन वाय िमदं कलौ ।
एतदवे समिुँय पाथा  याता महापथम ॥्
तथािप िवू दहेानां धृा यिदह लते ।
मरणने त ु तं मृ ुं नेेमादतः ॥
िक नावतां ेः किलम न भवाशम ।्
कृत े यते पुयं तदऽवै कलौ यगु े ॥
अनानः भ िजाः किलयगुं सदा ।
सिुधयीशभ सदाादीकृतं यगुम ॥्
य ु कालभावने बलाापोवः कलौ ।
तऽािप ौयूतां ऽाणं दवैतरैिप िनिम तम ।्
सृथ चोिदतो ॄा कादौ िकल िवनुा ॥
ूािलं ूणशेिमममथ िजपत ।्
ॄोवाच ।
काया  चतयु ुगावा यया नाथ दाया ।
यदजः किलः ूाः ततो लोकिितः कथम ॥्
अघूवृा िनजवे न े लोके कलौ यगु े ।
चतयु ुगसहॐाा कथं किितः ूभो ॥
ौीभगवानवुाच ।
सं कलौ जगाणं काय नवैाथािितः ।
नतेदथ तीथा िन के के सजृज ॥
गाा महानो नदाः ूॐवणािन च ।
िविवधािन च तीथा िन सजृ ं पवू विुव ॥
मातरं सव तीथा नां नदीनाममजां हम ।्
कृानुिूचारः
ॐािम पवू वृां मायां जगतां ितःे ।
तीथा नां च ूभावने किलकषशऽणुा ॥
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कृायाािप सािात न्ाुिवित ।
कलौ जषुाणाः तीथा िन मां च कृां िवशषेतः ॥
धीराः केिचिवि बीजं कृतयगु िह ।
नारद उवाच ।
एवमुा यं िवःु कािदष ु यथापरुा ।
ससज  कृां ॄािप तीथा िप तदाया ॥
इं रदोषौघऽाणाथ िनिम तािन ह ।
कलौ तीथा िन सवेते न दोषः कन शृते ॥्
यथा मौषधािभो ालामे न दते ।
एवं सदवै तीथा थ न धृः किलजरैघःै ॥
ताजत तीथा िन रतामघहरं हिरम ।्
एवं कृतयगुं न ा ूयात महापथम ॥्
ऋषय ऊचःु ।
अहो भगवता ननू ं राथ ूिहतो नः ।
मनुीश ं िह भीतानां ऽाणं परिमहोवान ॥्
ऋष े कथय नः पुयां कृां तां तीथ मातरम ।्
यथा ससज  लीशयं ूाह च ताशम ॥्
नारद उवाच ।
तदवें ॄणावें पृो िवयशािलना ।
ता माहामतलंु भयूः ूाहिेत केशवः ॥
ौीभगवानवुाच ।
जगिै मया ॄन क्े के िह सृते ।
कृा नाम नदी पुया तथाघौघनािशनी ॥
याः किलरलं भीतः पुयिसोरघाकः ।
मीभविवभवो िनँशं न ूवत त े ॥
ताः संरणशपानानवािदिभः ।
िनापा मनजुाव लभे गितमीिताम ॥्
बना िकं विदािम धतृधमा नदीिममाम ॥्
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शृन स्व गतो वायःु पावयिखलं जगत ।्
काय यं समिुँय कृवणेी भवाहम ॥्
जगतां रणाथा य मानां च मुय े ।
अि मुा उपायोऽो योगा तु रः ॥
सकुरषे सवषां कृवेया उपाौयः ।
कमभिूमिममां मा ः भजमाना यदािकाम ॥्
कीत यःर मम मायां तरलम ।्
यथा यथा सखुं वात ्ाििानां तथा ॥
मया ूयुते िनं भायासासिहनुा ।
तलं िपबतां तावत त्दााहं यं िद ॥
ूिवँय वध यााश ु ान ं भवभयापहम ।्
अािप तां सव जगमोां ॐािम मा त े किलभीजृम ।्
लोकांतवु  न िह िता यामकूभायां तमसां िवभिूतः ॥
नारद उवाच ।
इुा भगवान ि्वःु महायोगेरेरः ।
कृां ससज  सो िदमिूत सलुोचनाम ॥्
ँयामलां िविुचाां चतबुा ं सभुािषताम ।्
पीतारां स ुू सां साालतािमव ॥
चिकाकािमुृ वकुािूदाियनीम ।्
तजेाािदवोां लावयािधदवेताम ॥्
ूसादशनीया ूभया तखुा िदशः ।
मािलं तजःु काािरिमिवयोगजम ॥्
तां जगावन ा कलेभितहरां शभुाम ।्
पऽुीं जगहृे ॄा ूस हरिेग रा ॥
ततःृा जगव तऽ तीथा कयत ।्
ॄा जगदघािन यथा ूाह जगुः ।
कृा च ॄलोका पावेी भवुता ॥
पावयिखलं लोकमनमिहमािता ।
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एवमषेा जगाता कृा िवतुनुयम ॥्
माहामाः सकलमनं को विदित ।
सरुिभदवी लोकिवौतुा भिुव कृऽेवरूपरूण े ।
सरुभिेरयमवे चािधका जनेोऽिखलधममोदा ॥
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे कृानदीूाभा वो
नाम ूथमोायः ॥

अथ कृमिहमाूशसंनघः ।
ऋषय ऊचःु ।
ािमन क्थय कायाूयो माहामुमम ।्
कृाया न िह निुँश ृवतां चोमतृम ॥्
कथं दवेी भवुं नीता कािन तीथा िन तऽ च ।
आय चवै तुं दः को विदित ॥
इुा िवूमुैमै ुिनभा गवतोमः ।
कृाौयां कथां पुयां ूाह हषा श तान ॥्
नारद उवाच ।
अहो मिुः करा वो मनः कृाकथािथ  यत ।्
अह धाो यावद-्ानं वदािम तत ॥्
कृाको िवकुथेरो वा तदाजो ाकलान ग्णुौघान ।्
ो वदेाथ िपतःु ूसादाो वदे तकऽ न व ै चतथु ः ॥
ौीकृवेया माहां श ृव ु मिुनसमाः ।
कलेद लनिमारतेदाानमुमम ॥्
यऽतैयूते दशे े किलदोषो समतः ।
पलायते च गडिनभीता इवोरगाः ॥
िरतोाटनं सव सदाकष णं िदम ।्
आानं पते यऽ स दशेाभोदयः ॥
अितगढूिममं पवू सव नेवै शनुा ।
ायों ूसने तनेामिृषोजे ॥
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वाहं ययूं च सो मनुीराः ।
ौामतेव नासषे ु कदाचन ॥
शवैा भागवता य े च सािका य े समुधेसः ।
तेवे दशयेढंू सरुं कोिवदिेव ॥
मिहातुााािदत मायया ।
भेवेाभतूषे ु ापनं सहत े हिरः ॥
नािका डािकााऽ हतैकुा िवषयािकाः ।
काका इवामतृ े िदे न योया िवबधुोिचत े ॥
उिानां भवाधिेव रानां शिमताम ।्
कृामाहामाता नां दये ं िदिमवौषधम ॥्
ौया श ृवतां चतैत कृ्ायां माधवे िशवे ।
दवे े चािषता भिरािवभ वित कामधकु ् ॥
सा श ृवतां चवै पापाितगुयिप ।
वाताहताभवन ्ािप यादा कं फलम ॥्
ूभावं सिहतःु ापयेभामदुे ।
सा लोकशोकशमनादशोकपदमतु े ॥
संशपानानािन रे ितहो िजाः ।
कृतकृो भवे ः कृारणकीत नःै ॥
ूायो माया भवेशाः कृामाहाविेदनाम ।्
नवै ःु सबुानां ािकोपिवा इव ॥
भा तिेवनां कामबोधलोभादयः कुतः ।
ूसादौषधपान े िह पनुनादिविबयाः ॥
यथशेमखुायाह स चां यथामित ।
सवा घहरमाय सव मतेदािम वः ॥
भाुरिदिश ौयेान कै्लासिशखरीरः ।
ादकेो मिूत मानीशो यशोरािशिरवामलः ॥
कैलासं ूित ागमनघः
सममं िऽजगृा ॐा यगुपदीितमु ।्
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िनळेधवलं यं दप णिमवासजृत ॥्
यऽकैिन ज्गाित िबितं सचराचरम ॥्
बीजं सृभे िवाः कोशे सव िमहािप तम ।्
चकावोयूवाहपिरपिूरताः ॥
यऽेािुषत े सवलोकसुराः ।
ॄातुकृतावासा शोरनपुमा परुी ॥
या भवानीव काानां सवा सामिधका परुी ।
कदािचऽ सवशमीशान ं िचराननम ॥्
चतमु ुखमखुाव पुासािबरे सरुाः ।
तं जगितकाबीजं जगलिधशीतगमु ॥्
जगनमहाविमितीयं महेरम ।्
चतदु शजगीडाते बीडमयम ॥्
अगाधमिहमािस ुं ॄारैिनितम ।्
कालेनािवकृतं ाणमुनाजाडसािणम ।्
ॄेािधपजै ु ं ोऽनरमायया ॥
मिुनिभः लोकगुिभरनयुातु षमखुः ।
रजे े षडवान व्देः परुाणिैरव सवतः ॥
ूणतपिर िशवाामपुविेशतः ।
णमऽ वसिरे वरानन े ॥
ाणनुाऽनगुहृीता ूण मनुयोमनुा ।
सभायां िसजुायामातामपुािवशन ॥्
ततोऽजीपमौिलं कृतािलः ।
दधाशंिुभमपुायनिमव िूयम ॥्
 उवाच ।
दवे ूसीद जगतामनमुहकिवमह ।
अजाय िपाय नमे ूगान े ॥
यिििवषये भवलता ियम ।्
नो चेरावृााः  वयं  भवान ि्वभो ॥
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मृयसऽेिैरव जनबै िहबा ैमारः ।
कृपयाथ वपधुृ ा परुोिन व्ीसे यम ॥्
वपु तव दवेशे जगतो िहतबोधकम ।्
अनािदसाधनने तपोलोके ूशसंिस ॥
ीवुं नानािविराैादशयन ।्
ूदशयन त् े िनं िवरवदिेहनाम ।्
आजॄचय च परमं च गहृाौयम ॥्
वनाौयं च िगिरशः सचूयिखलेर ।
भजुहारहारी यो योगी ा सधुीिरित ।
कुािल ं ढं िछाः ानने भवग मम ॥्
िऽशलूमकेहने िबभिष  च परायधुम ।्
तिवुिैं भा बोधयिस ूभो ॥
िवडयिस ल मदाािनव िशयन ।्
इाशषेचेािभज गतां िहतबोधक ॥
जगुमथो नाथ पृािम ां मनोगतम ।्
अगमुमै ुिनिभरहं पृो नदीः शभुा ॥
सवश िभतूीनां सादाथृिवधाः ।
अथ ते कृवेया पुयं माहामुमम ॥्
अगाधतमाा सवमपुागताः ।
शौुषूव सवऽमी परुाणौवणोिचताः ॥
मनुयं ूसीदशे िभषजो भवरोिगणाम ।्
इित ूं समाकय  ूाे सभासदः ॥
वुि षमखुं गढंू कृामाहाकािणः ।
अथ तामॅगीरिनरीशोऽधाभाम ॥्
हष यन द्जालैधुावषिरवामलःै ।
ईर उवाच ।
साध ु व कृतः ूो यः कृामिहमाौयः ।

8 sanskritdocuments.org



ौीकृामाहाम ्

ातो षे यने गढूवतमोपहः ॥
कृयें िवुप तनमु म जलािका ।
यः कृा च सवैाे तभावं परं िवः ॥
सकृादसंशा ाभूतृ मोदा ।
त िवोनुााृयें कथमीते ॥
महाघशमनाािप ाता लोके महानदी ।
तीथा  ॄणा सृाः िवतुः ताः समासणृोत ॥्
माहां मायया तने नेशं ायत े जनःै ।
कृने सृा कृयें भवुं नीता चा यिवः ॥
कृयें िवनुा चषै िहतृऽेिप ता िवधःे ।
कादौ सव जगतामघौघसंनाय व ै ॥
नदीनाममजनना माहा महतः ।
सवष ित चाघौघं तने कृा ूकीित ता ॥
सि वािम िनबोध कृामाहामिन य्िद िवरोाः ।
ोऽिप कोयिमतः ूविृनयेु ता मिहमा पारः ॥
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे कृानदीूाभा वो
नाम ितीयोायः ॥

ाय ईरोपिदकालमिहमाघः
ौीमहादवे उवाच ।
का कृतादािवयं देवसरुा ।
वैवी ॄणः पऽुी पूमाना सरुिष िभः ॥
तथा पुयमया कृा सवऽ सिुधयो जनाः ।
समायषुदाना नोमाधमममाः ॥
तषेां ाभािवकी िसिः ािदनीह रसोसा ।
अथ कालभावोपापबीजसमागमात ॥्
तषेां िमथु सषििरषेा रसोसाः ।
पनुॄ ूसादने कवृाः जनेदाः ॥
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जाताेघवृाथ नणृां दोषािरोभवन ।्
पनुषेां िह वृथ मौषयमिुताः ॥
नानाफलरसाा तोषावुमािवशन ।्
पनुरैिथ तो ॄा वृथ समकयत ॥्
विृमोषिधिसथ हिसिं च कमजाम ।्
धमा धम वां च मया दा पथृिवधाः ॥
नणृां सव जगिै धम जात चतवु पःु ।
नरो नारायणवै हिरः कृ इित ूभःु ॥
ते ा ताशं नाशं ूजानामघविृजम ।्
सि रणोपायं ानजुं कृमॄवुन ॥्
गाश ु ॄसदनं कृामानय ननमु ।्
सवा घशाै जगतां तदथ सा िह िनिम ता ॥
िपतामह वः पुयतीथा नकेशः ।
भमूौ ूकयेवें नोचेाि जगिितः ॥
ईर उवाच ।
तथिेत गा कृोथ िनवे ॄणऽेिखलम ।्
ॄलोकाृानानयनघः
काय लेभ े ततः कृां बमानामिप ताम ।्
ॄणा सवदवेै सृतो भगवादुा ॥
तामादाय ययौ कृः पूमानां सरुोमःै ।
ॄिवुथा िव दवेाहिष िभः ॥
सोाहं मानयामनजुमुथा भवुम ।्
किन द्शे े त ु दवेीित मयु त े सरुाः ॥
गो दशःु किहाानं तपिनम ।्
त े तमचूरुनकें िकिमिस वणृु तत ॥्
देागमोवे िन द्यें य यदीितम ।्
ततपी ाा तान ्ू ण कृतािलः ।
ताः पुयजलानादहं ूाािम धताम ॥्
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कृं कृां च तां ूाह साििं वथामरःै ।
देागमिममं ाा समाराधियत ुं िशवम ॥्
मिुः ूवत तामषेा साािमुया िह ।
तिन कृ्ाजले ानादहं ूाािम धताम ॥्
मातां चािप लोकेिन त्ीथ मातिुह गौरवात ।्
तुा हिष तदैववैिता च महानदी ॥
एवमु िगिरौे भवाहम ।्
सतुा तव भिवािम सजेिप िवौतुा ॥
एत मे िूयतरं की नाम भिवित ।
सां मदनजुावनुमोमाः ॥
 एव जिनि वराे भधूरोम ।
ईर उवाच ।
एवमिन व्रे द े सहसा िवयं ययःु ।
भवलतां ा देा िवोिरवामराः ॥
सोऽिप ूसीद चेुा ूण मिुदतो िगिरः ।
कृामादाय तदैवैिहतपदं ययौ ॥
नरो नारायणािप हिरािप समागताः ।
अे च तऽ तऽाः िसिवाधरोरगाः ॥
तदा सिगरौ तःु भवुनािन चतदु श ।
समतेाितहषा  िु ं कृा महोवम ॥्
कृां ूशं तां हषा िषणां िपतणृां तथा ।
सरुाणा तदा वाचः तऽ शिुौिवरे शभुाः ॥
अहो कृताथा मनजुा षेा कृािखलेदा ।
कामधनेुमायाता भलूोकाल ितँशभुा ॥
वयं च धा मनजुःै कृायामनतुिप ताः ।
हकैपुजूािभः ूाामो िनवृ ितं पराम ॥्
लते सकृतदऽ यिद कृाजलािलः ॥
तिह नो िनतृानां धया सधुया च िकम ।्
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अहो लता पीः सपुरुा च भिवित ॥
ूवाहणेामलेनाावा मलहािरणा ।
सभायाे नरा लोके त े च दशेाँशभुोदयाः ॥
तावे पुयऽेािण यऽ कृा विहित ।
ग िवारमेि सोचं नरकािण त ु ।
इयं ग  िनौणेी सलुभा इतः परम ॥्
भिवहेबो नः कृातीरे त ु सव दा ।
सने जमने ावरने वा ु नः ॥
ईर उवाच ।
इं हषा जव तुरुादयः ।
वुष यो दवे गायािप िकराः ॥
रःै पुधै निैदैवषामथ सोििराट ्।
तषेां चबे महापजूां कृाया िवशषेतः ॥
अथ यं जगाथो िवःु कृां ूहष यन ।्
श ृवतां सव दवेानां ूाह वी च तं िगिरम ॥्
ौीभगवानवुाच ।
अहमऽ िनवािम तेावपुदा ।
मादिनतृा दवेी नदी पुयजला भवते ॥्
इुा भगवान ि्वःु तेाोभवयम ।्
तलूा च सा दवेी तोयपणूा भवणात ॥्
ततो जय जयेुःै वुु िवबधुािदष ु ।
हषा त  ु मिुनपससार महानदी ॥
दवेभयो नेः पुािण ममुचुघु नाः ।
गवा ाः जगहुषा ृायाऽ महोवे ॥
सोऽथ कृां मिुनदव ूकष णपरो मदुा ।
मिुनसवतृः ौीमाने नयुयुरुाः ।
इित जगदघनाशनाय कृा धवलवपधु िरण िवषयी ।
िऽभवुनिरतािन तज यी िनजजलेन जगाम पवू मिम ॥्
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अधमा  रासा घोरावा िण िरतािन च ।
दौम नं परं ूापःु पुयनामागमात ॥्
धम कामो िवूा दवेा गाव सदः ।
ूहष परमं ूापभु ुिव दवेीसमागमात ॥्
यदा कृा भवुं याता तदा भवित पिुऽका ।
अधमविृः पवूषां िवा लोकनािशनी ॥
युो यगुबमो लोके वाघवृा िवपय यः ।
महानाः ूभावने याविवकनात ॥्
िवकषा जगाता सव पुयमया शभुा ।
तदा तीव पुयािन तीथा ऽे पदे पदे ॥
यथा सवष ु वदेषे ु पुया ऋवदेसिंहता ।
यथा तीव पुयािन तऽ सूािन व ै पथृक ् ॥
तथाां पुयनां च पुयतीथा िन सि व ै ।
तषेां माहामतलुमनं गुमुमम ॥्
एवं सेपतः ूों देा माहामीशम ।्
सिवरु तने िवि ं मदनमुहात ॥्
मिुनो वद वतैगतां िहतकाया ।
तीथा िन चाऽ गुािन मसादािदिस ॥
नारद उवाच ।
इुोनगुहृीत ो दवेने शनुा ।
ूण ः ूययौ ाथा य मिुनिभह ॥
सोथाॄवीिुनाहां सव गुिवत ।्
साभिृत तीथा िन यावागरसमम ॥्
तािन वाहं वोऽ श ृणुं मिुनसमाः ।
तीथा िन सव गुािन ं ना जगुम ॥्
यमें सवं देा कृनेानयनं महत ।्
यः पठेिदह पतूाा स याित परमं पदम ॥्
ौीकृवेयागमनं मनुीं साािवों परमं पिवऽम ।्
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श ृववाोित सदुीघ मायरुारोयमैय मतोऽिप मिुम ॥्
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे ौीकृागमनं
नाम ततृीयोायः ॥

नारद उवाच ।
तीथा िन कृवेयां त ु यानािन िजोम ।
ूाधााि ूवािम गुाुतमािन वः ।
सािेरं श ृं स च ॄिगिरः तृः ॥
यऽ ॄा तपः कृा ूापिापदं हरःे ॥
तािणतो िवूा रो वदेिगिरः तृः ।
यऽ वदेाहाै मिूत महासते ।
तयोम े महातीथ पुयं मामकं तृम ।्
यऽामलकवृ पुयरैवे ूँयते ।
त मलूामूुता वणेीनाम महानदी ।
यिन ्ू दशेवेामलूाृासमुता ।
तऽादौ िवतुीथ तािपनामितलभम ।्
तऽ ाा सकृां लभते हरःे ।
अमावाा गरुोवा रे तानं मिुसाधनम ।्
ािप सकृः कृतकृो न सशंयः ।
ततः बमािुितीथ ॄतीथ च लभम ।्
तऽाा वसें पदे ििविरयोः ।
ततयोगो वेया सविसिकरो नणृाम ।्
यनेयें सव लोकेष ु कृवणेीित गीयत े ।
कृाया जगाै ॄणा िनिम ता शभुा ।
वणेी च कृया युा महत ाितमागताः ॥
ततः ककुिनी से कृािन व्ाणं जपम ।्
गायशतं वािप मुते सव पातकैः ।
िशलीतं महाकायं रासं चिेम ।्
तीथ धारािभमािभः किलना ूिेषतं िजाः ॥
यऽ िनज रतां यातं तऽ तीथ महाफलम ।्
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िवहं नाम लोकेिन त्ीथा नामुमोमम ॥्
यऽ तापा लेभ े सव मनोरथान ।्
तीथ शसुािािवऽं पापनाशनम ॥्
यऽ जाितरःाा िवहगवमावान ।्
यऽाे शराायिूहतकाया ॥
कृायां यऽ सतूो भरैवो भीमपधतृ ।्
तऽेपितसािािऽेमदुातम ॥्
तऽाा त ु यः पँयेौनीऽेािधसहंरम ।्
सव पापिविनम ुः ूाोित परमं पदम ॥्
मलापहारतोयाा कृा पीतने चासा ।
यऽ नागेरो दवेतूो भवलः ॥
तं दवें वासिुकाावदवैानिुतित ।
सिुधयां नपापानां सनागिगोचरः ॥
तऽ त महाानं सव िसिकरं नणृाम ।्
कुेरं तथोदीां ाा दवें समच यते ।्
सव पापिविनम ुो िलोके महीयत े ॥
ततः पौलतीथ च पौलशेथा हरः ।
तऽ ाा तम सवा ामानवुायुात ॥्
माक डयेतः ूाां तपः कुव न म्हामितः ।
आिरराधियषःु दवे तुाव परया िगरा ॥
माक डये उवाच ।
ूणतोऽि जगातज गाै भवुं गताम ।्
तपसा ॄणा ली कृानीतां हरेन ु ॥
लसरमालािभगसोपानपिवत ।्
या भाित िवतता भमूौ भाित व ती वया ॥
रोषागदघौघानां तनाय जगहृाम ।्
आवत नािभः पाी श ुॅ ाी फेनहािरणी ॥
ॄिूया ानकरी साााित सरती ।
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अल ितः िूया िवोः जगाऽी धतृाजुा ।
चकाि या यं लीः जगगु ितनािशनी ॥
बधा शसुािादा दिश तगौरवा ।
सौभायदाियनी गौरी या भाित जगदिका ॥
लसिऽकलालापजै नानायतीव या ।
मा भै मामाौयत ददामीारानहम ॥्
तटवृपिरॅनानापुफलािता ।
या भाित कवीव सवा भीूदां नणृाम ॥्
महानां या शरणं पािपनामिप सवदा ।
िविचऽगणुमाहाां तां नतोऽि गरीयसीम ॥्
ा यमयो याित रसशा वुण ताम ।्
एवं कृाजलशा ापं सोऽिप पुयताम ॥्
ययें दिणगेित गीयत े दवेिकरःै ।
ययें दिणतो गा सा दवेी म े ूसीदत ु ॥
एवं संयूमाना सा िनग  जलमतः ।
ूसा मिुनवय तं वरदाीभाषत ॥
सोऽिप मौनी ूाा ूािलः परमेरीम ।्
ूाह धोहं दिेव ां ा भगवनमु ॥्
दीघ मायमु या लं िवमुारा व ै परुा ।
िवना च भगवा तथ िमित मे मितः ॥
तादािन िशवे गोिवे च जगये ।
िय ूकृितमां च भिाावकािलकी ॥
एवमु मिुनौेयोेदवै माम ।्
ाा सोऽिप च दीघा यभु िरास ु ाढा ॥
नारद उवाच ।
इुािहता दवेी मिुनाऽावसिरम ।्
माक डयेािच तं तीथ तनेतैरमं भिुव ॥
माक डयेािभधशेऽसववरूदः ।
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तऽ ाा तम मिुमाोित मानवः ॥
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे आनािदतीथ मिहमानाम
चतथुायः ॥

नारद उवाच ।
ततः परं िवशालािदनदीपकमागतम ।्
कृां िु ं ततो दवे दवेा भवुमागताः ॥
दशेातीव रावेाः तऽवै तऽेवसन ।्
पुयं पिवऽमायुं आरोयािदूदं शभुम ।्
तानं कीित मातं सव दवेिनवासतः ॥
तऽं शरः ूाच दवेासरुमिुनतुः ।
िनवसन त्ऽवेैशावाुतजेनः ।
॥ कुेवरािदतीथ वण नम ॥्
कुेरं यदा ातं सव कामफलूदम ।्
तऽ तीरे नरःाा ा कुेरं हरम ॥्
मुते सव पापेः शवलोकं सगित ।
महातीथ ततःपवू बामाऽूमाणतः ।
शुीभवि िवा यऽ कृािलाताः ॥
तऽ ाा त ु यौनी नदीमे सधुीन रः ।
दवेान प्ँयसौ सवा कंे िदचषुा ॥
महऽें नदीसः तऽ ानं महाफलम ।्
मासं ाा त ु तीथ ॄहां पोहित ॥
ततोघहारी सावजाघनाशनम ।्
ूायिािथ नां ति परमं शरणं िवः ॥
तऽ से िःाा गायऽ लसया ।
जपन क्ामानवाोित मिुं चाथ न सशंयः ॥
ससागरसु ततीथ सुलभम ।्
यऽ दवे यं िमुागतासागराः ॥
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समसागरानफलं तानतो भवते ।्
तऽवैपव िण ाा ूाोित परमं पदम ॥्
अपवग फलं तेवु ज ियतेरािथ ताम ।्
वीतरागोिनराहारपपेऽे कौिशकः ।
कौिशकी यऽ सयंुो कृया सिरमा ॥
तानं कौिशकं येमिचरािुसाधनम ।्
या गितयगयुानां मनुीनामू रतेसाम ।्
सा गितवजनूां कृातीरिनवािसनाम ॥्
या गितया गयु वाराणां मतृ च ।
सा गितःानमाऽणे कृायां हिरवासरे ॥
कृातरसतूपवनशमाऽतः ।
िनधू तपातकाव जना िवपुदं ययःु ॥
ततकुलोारं ूाह ो महामितः ।
तऽ ाा तम नदीमगतं हरम ॥्
तारये व ै पवूा न त्ारये चापरान ।्
ततकुलोारं तीथ मतेचते ।
शौनक मखं यऽ ूाा िवमिहणरुाः ।
कुलमुाय त े यऽ तीथ कुलतारकम ।्
तऽ ाा यतूं शभुिूमिवधारकम ॥्
अच िया समाोित गितमलभाम ।्
तत भारतं तीथ चबे यऽ मखं िजाः ॥
दौिभ रतऽ ानाीूवध नम ।्
ततःपवू मखु े त ानं मिुनगणवैृ तम ॥्
यरैा पनुः कृा तौ ततगौः णम ।्
तते मनुयो िु ं जगायाम उ्पागताः ।
मधवुृिवतानािन गहृीाच ियत ुं ययःु ॥
तऽेोमचूःु ूमाान ुं शभुाम ।्
पजूयामः कथं दवेीिमित तां तुवुमु ुदा ॥
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ऋषय ऊचःु ।
ं भवलेवें सव लोकेष ु गीयस े ।
भासमपुयातानां ोजनो िगोचरम ॥्
ससमागताऽ यिाौमािके ।
तिजाौमराथ महोॄयता तव ॥
जगितामतृमयी साािामुिस ।
अिप चामरतां याि मा वेकातः ॥
सरुेः कलशनेवैिमतं धातामतृं ददौ ।
मित कायां महामतृवािहनी ॥
धमा िथ नां ममुुणूां अथ कामावपीताम ।्
सखुोपायपदं ं िह सव तनेवै किताः ॥
शरणं सव वणा नां समाौिमणामिप ।
सवजीवशरयां ां केमा नोपयाहो ॥
हंसा न केवलममी जलकािण
ामायाि रगहनािुव तोयकामाः ।
आयाहो परमहंस वरादिेव
हृाः अिप सखुािदष ु मोकामाः ॥
जनूामिखलाघी ूयाणं त ु पदे पदे ।
ोितोमफलं दातां नोपयाहो ॥
यकेिदन े सीरनेिुतं जनःै ।
कमभासततमििं तःै कृतं भवते ॥्
ॄवच सकामाामथ िवािथ नथा ।
आयाि िवूाभपूा तजेोराजयािथ नः ॥
धनधाािथ नो व ैँ या अचेोावचा जनाः ।
ग कामािखलाथ कृताथा ां ोजि तत ॥्
दवेदैारिा नागगविकराः ।
कामाथ मायाि ामवेजननीिमव ॥
िूत ध वलादीघा कुिटलाभाित रतः ।
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आगतभवुुं शषेवेाकृितँशभुा ॥
याु माहामहो िशवोऽिप न सवमतेाविदित ॄवीित ।
सिमवेेवदहुाय तां ां नमो दिेव कथं मनुाः ॥
एवं सदानगणुां वरेयामनमिूत शरणं गता ः ।
गहृाणपजूां तन ुं ूसां ूदशयोा  नः कृताथा न ॥्
नारद उवाच ।
एवं संयूमानासा जलमामुता ।
ूसमिूत िदाी ोतयी िदशो दश ॥
शचबगदापधािरण परमेरीम ।्
ा जयजयैुैवुः ूणता मुः ॥
ततरैिप तां पजूां गहृीा ूणया ।
भां िदिमं वरं तषेां ददौ दवेी पथृथृक ् ॥
सबालवृीकैरैािध िभराौये िचरम ।्
नानावरान द्ा ययौ ूीा ूसािदता ॥
तततः कृा िधा याता महानदी ।
सयंुा पावनीयादाौमैथाितम ॥्
मािदविुभय ािूजतातमै हानदी ।
ताधपुरंु नाम तीथ परमं िवः ॥
तऽ तीथ नराःाा यानां तपसः फलम ।्
सवषां ूायुुो दवेी चा वरूदा ॥
तयोः ूवाहयोः तीथ मुरतँशभुम ।्
दवे॑दं नाम यऽ जलबीडारतारुाः ॥
मासं त ु िनयतऽ वसन प्ँयेरुानाः ।
तािभः बीडित कामी चदेकामो मिुमायुात ॥्
को नाम मिुनऽ गायवैाच यन ह्िरम ।्
िसिं सावांने कतीथ मदुातम ॥्
तऽाय णं वृाः पवू त े मुत े पनुः ।
योगाासपरा तःु तानं योगिसिदम ॥्
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शपूा रकां तऽवै सव तीथमोमम ।्
तऽाािप जगाथः ूातव सित भाग व ॥
अामाहामतलंु वंु वष शतरैिप ।
न शं ति परमं गु ं ूाविसिदम ॥्
जतूीथ ततः पवू िसिं यऽ स जावान ।्
जवूृकदु जूानं समुते ॥
जतूीथ बधुःाा ा तऽ च शरम ।्
सव पापिविनम ुो ॄलोके महीयत े ॥
तत शतिल समो मिुदः तृः ।
बौतीथ ततो यऽ िसिं बौमिुनय यौ ॥
यवाटं ततःपवू िवर महानः ।
तऽ ाा नरो भा मधेफलं लभते ॥्
तत षमखुााृां िमुपुाययौ ।
गौरी पायौ तऽ पऽुसशनािथ नी ॥
यूँ शरािप तऽ सििहतदा ।
िवनायकतहेामायातो गणैह ॥
तऽवै सििधं चबुव त े ानगौरवात ॥्
तीथ सव पापं सव िसिूदं तथा ।
कुमार िूयं ानं सदा सव गत च ॥
पापाऽाश ु नँयि महापातकजािप ।
इाा िसि कामािुसमाः ॥
तऽााच येुं दवें ं गणेरम ।्
सव पापिविनम ुो गणैय ूपते ॥
तऽ कातकमास े त ु वसिुमवायुात ।्
माघ े त ु िशवसायुं ाा ूागदुयािवःे ॥
काित ां कृिकायोग े यः कुया ािमदशनम ।्
सजभविेूो धनाो वदेपारगः ॥
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सकृा कदािचा ाा तं ूणमेहान ।्
ॄाणो जायते िन ज्घयतुोऽिप सन ॥्
जपपथा दान ं होमाथ ितलोदकम ।्
तऽायफलं िवूाीथ ुमं भिुव ॥
आिददयं नाम तीथ गुतमं ततः ।
तऽ ाा सम नदीमगतं रिवम ॥्
सवपापिवशुाा िभा चडाशंमुडलम ।्
ूयाित परमं ानं या न िनवत त े ॥
अकायातं सवपापहरं शभुम ।्
यूँ शरऽसवधा भवलः ॥
वाीकं त ु ततः पवू यऽाे तपसा परुा ।
िवमुारािचराेभऽेभीान प्रारान ॥्
सव ं किवं च मिुं चाे मनुीराः ।
तऽ ाा नरो भा ूां मधेां िवदि च ॥
परुत वै तीथ िसि॑दमदुातम ।्
यऽ सीतां सतुां लेभ े लीमारा मिैथलः ॥
तऽ ाा नरो भा नारी वायतमानसा ।
सौभायं परमं ला ूाोित परमां िौयम ॥्
मुल ततीथ पुयं ने कीित तम ।्
तऽ ाा नरो भा पतूमग वायुात ॥्
ततःपरंु नाम तीथ ान ं महाफलम ।्
िशलायां ँयते यऽ पुयं िपदयम ॥्
सवपापिविनम ुो िलोके महीयत े ।
कुमारालयमार यावदतेिजोमाः ॥
पथृनुामािन तीथा नां पुयानां सि कोटयः ।
तीरय े तथा मे यऽ तऽ पदे पदे ॥
यशपुयोहरहः ूवृं पाप ं जनानां िवधनुोित वायःु ।
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ां यथाक दयतां िववृं सिवराण ियत ुं क ईशः ॥
यदपुानमिधकं सोमपानािजनाम ।्
यीरे वसनं मु ै कृवणे नतोऽि ताम ॥्
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे कृानभुयतटतीथ -
वण न ं नाम पमोायः ॥

ऽयोदशतीथ ू वचनघः ।
नारद उवाच ।
ऽयोदशाा तीथा िन कृाया दिणे तटे ।
िऽयोजनारािन लभामहानाम ॥्
तषेामिप महातीथ समां िवराजते ।
ामुावली मे मािणिमव भासरुम ॥्
तीथ  शतं पारुािजोमाः ।
यषेां ूभावमतलंु रहिस ूाह षमखुः ॥
ययोदशतीथष ु ायादघयतुो जनः ।
यिमि तं ं धमकामाथ सदः ॥
ययोदशतीथष ु ऽयोदशजलालीन ।्
दाितृनेेाे यगुािन ऽयोदश ॥
यषेां माहामाय शसंि िऽदशा िदिव ।
िपतलृोके च िपतरँौतुमाऽाघनाशनम ॥्
दवेााः ूायशोऽवै ानदानजपािदिभः ।
लवो िनजान ल्ोकान य्थाे िदिव कारणम ॥्
तानमानलुोने पावनं सव कामदम ।्
अतेाितलोने जीविुूदं शभुम ॥्
गोपादतीथ मार तऽ तऽाच यन ि्पतनॄ ।्
कम याथ तीथष ु ाा धतरो भवते ॥्
िवूाधवृाकथनम ।्
तऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
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परुाभूमुितना म सालमामे िजोमः ॥
ततुं सिूतकादोषाातमाऽं जहार ह ।
िनशाचय तरं ूा मायया बालहािरका ॥
सा याि िविपन े राऽौ भीता ा तपोधनम ।्
मिणं भिदधां तऽोृ िशश ुं ययौ ॥
अथ तं दशेमायातो म ुखोनाम कः ।
ा बालकमादाय हठािे कं गहृम ॥्
कालेन ववधृ े बालो बालकैरिभरितः ।
तभावदाचारोऽभीरान स्ोजनयतुान ।्
अातािितोथ कदािचगृयां चरन ॥्
दा चोरवै मान ं कृपया मोचयिजम ।्
रितने िवूिष ः कवाो नाम सोॄवीत ।्
कोूपुकारािदित दौ णं सधुीः ॥
िवूाध वृां िविदा सोऽितिवितः ।
ज भाविममं शीयं हतामौघिविुतः ।
उिेतपवू रणं ददौ ान ं सदानः ।
ाा सोऽिखलवृां सहसा ाकुलोभवत ।्
साौिुभः ािवतो भीतं ूणाह भीतवत ।्
ािमन क्थय कायाा मे ािदह िनृितः ।
कव उवाच ॥
हे ाधपऽु सतेे ूायिं न च मम ।्
तां तीथ चरणो भव िनया िह मा िचरम ॥्
यदलं मखदैा नैपााय सयंमःै ।
तं िह णाीथरिच मिहमाितःै ॥
तऽाितरहािन वे तीथा िन यभै वान ।्
स एव िदवं पतूशरीरो गिमिस ॥
अि दिणिदाग े कृाा सजा नदी ।
ता मलापहािरया सलैोिवौतुः ।
तिन ्ू दशे े तीथा िन सपुुयािन ऽयोदश ॥
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तारतः बोशे ूाोशे सि तऽ वा ।
तषे ु ाानलुोने मोसे सव िकिषःै ॥
ूाितलोने ॄवै जीवुोभिविस ।
इुानमुहं तिन कृ्ा िुतगितं मिुनः ।
एकाहनेवै तानं िसिेदित यथोिदतम ।्
मिुन ं ाधोथ तं ना तसादबलातम ।्
कृां ूााितरां स त ु तीथष ु तषे ु च ॥
बमााानलुोने ूाितलोमगानुः ।
शुतीथ ततःाा वीतपापमािहतः ॥
िवूाधोऽिप पतूाा सशरीरो िदवं ययौ ।
िवमाननेाकवणन सरुितै सृतः ॥
अती ॄणो लोकं िवलुोकिमतो गतः ।
तुा तीथ माहां िसगवचारणाः ॥
िवयं परमं ूापःु ूशशसंमु हानदीम ।्
नतैिऽिमित ूोचुाु महष यः ॥
कृं च कृवणे च िौतानां िक ु लभम ।्
ौीवणेीवनाय भमूौ वाि दवेाः ख मज ।
ताः ूभावं सकलं ूवंु िशवो हिरवा िदभवो गहुो वा ॥
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे िवूाधवृाो
नाम षोायः ॥

गोपादतीथ  माहाम ्
ऋषय ऊचःु ।
अहोमाहामतेषेां तीथा नां िवयावहम ।्
ािमन क्थय नामािन तभावं बमाद ॥
नारद उवाच ।
पिमे ूथमं तीथ गोपादिमित िवौतुम ।्
तहॐिवारबगोपादिचितम ॥्
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मया दाथ च त ूागोपादाे िशविःतः ।
िलभतूः यतूो गोपादशेोिकासुत ।्
सरुिभा जगाता सम च शरम ।्
गवामैय मासा तीथ ािप ददौ वरान ।्
कामधनेुवाच ।
योऽ ाा नदीमे गोपादशें शृेरः ।
गोवधाुते घोरापवासाििभिदनःै ॥
लोकानां मातरो गावासां िोहं चरि ये ।
न तषेां िनृितः कािचिना गोपादसवेनात ॥्
ताडयि शपं तेाः ेशयितकमणा ।
िनि भवेषेामऽ ानं िवशोधनम ॥्
योऽ ााच यिें मासमकंे िजतिेयः ।
इहैय समायाित ूे गोलोकमतु े ॥
िपतृु यो दािलिमौान ज्लालीन ।्
कामधनेु हेां ु तषेामाशाूपरूणी ॥
नारद उवाच ।
इित दा वरान द्वेी बन ्ं गोकुलम ।्
ययौ पव ािप चायाित तनेदें गोपदाितम ॥्
तऽ तावहाभा ाा िपऽनू स्रुान ।्
िशवं ततो नमुया देो मिममं जपते ॥्
नमो गोः ौीमतीरैभयेी एव च ।
नमो ॄूसतूाः पऽुीोऽिप नमो नमः ॥
एवं कृा सकृः पतूो ॄपदं ययौ ।
श ृतैरूसंोऽिप गोूदानफलं लभते ॥्
श ृणयुामाहां तहृे सददा ।
न ीये च चािर ीरं दिध घतृं मध ु ॥
इित ौी ापरुाण े कृवणेीमाहाे गोपादतीथ  वभैवं
नाम समोऽायः ॥
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अनतीथ  माहाम ्
नारद उवाच ।
तावू मनां पाशनरुायतुम ।्
तीथ याविरिेलं शषेफणाितम ॥्
तऽानपपे े कािवयेो महामितः ।
उरगो गडाीतो हरहेरहरिेत च ॥
अथ कालेन स ुू ीतौ यँशौिरज गताितः ।
समागाभयं दा तं चबात े महामितम ॥्
शाभव ममेुा िवु फणे ितः ।
उपािवशखुं तिन द्यया सह शनुा ॥
ूसूभसुंशा ोऽिप नतपःौमः ।
जहष  धतां यािम ूसीद इित चाॄवीत ॥्
तावादयो दवेा वदेाीथा िन चष यः ।
समे तुवुुव हषा वें फणितम ॥्
फिणशासमाढं लीशं सह शनुा ।
चबुम होवं िसागवा ः पुविष णः ॥
ततोनो वरान व्ो े दवें दवेौघसिधौ ।
मादें भवेीथ मनं सव कामदम ॥्
तीथा िन चामराणां च दवेानां च तथवै िह ।
योिगनां चािप कलयो मम चाऽ सिधौ ॥
ौीिवुवाच ।
अनतीथ िमतेी नाम भिवित ।
ानदानजपादीनामनफलदं सदा ॥
अनमनोहमनोयं सदािशवः ।
तीथा िन दवेा वदेा सवनाः िता इह ॥
ौीमहादवे उवाच ।
योऽ ाा फणानं समधीत े िुतं गवाम ।्
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अच येणपो भूा स मया सह मोदत े ॥
ॄािददवेाः
अाकं सििधाु सिधौ दवेदवेयोः ।
िूयाय नागराज योभूा जगतःे ॥
नारद उवाच ।
इं सा ते सव तऽवैादधुदा ।
सदा सििहतााऽ तनेदें तीथ मुमम ॥्
तदाूभिृत लोकानां ापनाथ जलािके ।
अािप ँयते िलं फणे हिरहराकम ॥्
पाािन च िलािन िसवािन सि िह ।
तऽ पुयािन ँयािन िशलानामरारे ॥
तऽ ानं च दान ं च तपँौां ितलोदकम ।्
अनगणुतां याित सदानूसादतः ।
ताााितिनयतो िलं हिरहराकम ॥्
शषें च भा सू ूणमेिद व ै जपन ।्
योनो धरण धे योन फणे ितः ॥
यनेा िवांीननान ्ू णतोऽि तान ।्
एवं कृा सकृािप िशवलोके महीयत े ।
पां कुव तवै नाि सप भयं िचत ॥्
ीरणे पयेवें पमीष ु च पस ु ।
याते तदाोित िनामः परमं पदम ॥्
आषेा स ु चतदु ँ यां पकेादशीष ु च ।
अां चवै यः ायााि तहे लभम ॥्
योनतीथ  श ृणोित िदम म्ाहामतेिुनसगीतम ।्
स सवरोगािदभयपतेः कुलािभविृं लभते यश ॥
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे अनतीथ वण न ं
नामामोायः ॥
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सयू तीथ वण नम ्
नारद उवाच ।
सयू तीथ ततः पवू िमित तीथ िवदो िवः ।
धन ुँ शतयं यावििदं िससिेवतम ।्
त पिममया दां ापयन ि्लपधतृ ।्
सोमशे इित िवातो नदीमे िशवितः ॥
महिष न धवृो नाम तऽ ता महपः ।
आराधयन ज्गिूतं सयू तुाव भितः ॥
नधैवृः
नमिवऽे ाय मतू य े परमान े ।
सयोः ानगाय शुभासायत े नमः ।
छोमयाय चािरणे चारोिचष े ।
ॄाडगहृदीपाय सदा समसािणे ।
चषुां चषु े िनं नमोऽूितमतजेस े ॥
मादाय रसं भमूःे काले िवसजृिस ूभो ।
ओषधीं त ु पुािस ताः पुिखलं जगत ।्
न केवलं ूपुािस ीणं शिशनमागतम ॥्
करोिष सव तः पणूा न भ्ांािप कृतानतीन ।्
ं परूयिस मा नां जीवनाथ जलाशयान ॥्
िनजगोिभरमा नां चां चामतृदत ।्
महनऽतारकाचबं ं पुारैँ शभुःै ॥
मालाकार इवाान ं पुरािशमनुणम ।्
ामिवभवानामान ं ितिमरं यथा ॥
यथाशोषयिस मीे तणृािन िरतं तथा ।
ं जलािलिभः पूो िनादुयशािलिभः ॥
ं भाभावने करोिष कणािनध े ।
ॄािददवेाान ु युव ि जलालीन ॥्
यंु तिह पजूािद तषेां दयं िवना ।
यथा ूदवेमागमरैवै बोसे ॥

kRiShNaveNImAhAtmya.pdf 29



ौीकृामाहाम ्

आयरुारोयलािदूफलदथा ।
मवे चुु तजेापुकारकः ॥
बों च परमािेत यं सकलं जगत ।्
ूसीद सवभतूान क्ालान स्व तोमखु ॥
जमृजुराािधससंारभयनाशक ॥
नारद उवाच ।
एवं संवुत भगवान भ्वलः ।
िदाकृितः परुावाग िनजमडलात ॥्
तं ा सहसा दवें मिूत  नधैवृः ।
पपात दडवूमौ ूसीदिेत वदुः ।
तमुााह दवेशेो वरं वरय सोुत ।
ूीतोऽि भा तपसा ोऽणे च महामत े ॥
नधैवृः
तुोऽिस यिद सवश सवरोगहरो िस ।
ानभिं च मे दिेह भवरोगमौषधम ।्
ौीसयू नारायणः
यं तथवैा ु ोऽणेानने यो िह माम ।्
भा ोित तािप स एवा ु नरः परः ॥
सयू तीथ िमित ाितमतेीथ गिमित ।
यऽ मिोिचषा ताॆा ँये वीचयोिखलाः ॥
योऽऽ ाा सम सोमशें मां च भिमान ।्
नमुया रै सो ु यादीितम ॥्
नारद उवाच ॥
अनगुृिेत भगवान त्ुः तीथ च सवदम ।्
ययौ मडलं दवेः कृताथ ाभविुनः ॥
तायू ू सादने तीथ मतेि मिुदम ।्
सव कामूदं पुयं सदासें महिष िभः ॥
लं चािप जपेोऽ गायऽ वदेमातरम ।्
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दोषािदमहारोगमै ुते नाऽ सशंयः ॥
इमा िसि तथा ला समुिताः ।
सौरमादधन गुमतेदातम ॥्
पादं पादं सूणवं हंसमं पठन स्धुीः ।
तादध मथाध च सकलं च पनुः पनुः ॥
एवं सादानने सजाघनाशनम ।्
िपऽूयेयू लोकमाानं च न सशंयः ॥
िपडािंलोदकं चािप तऽ ाा ददेरः ।
भानवुारिेप साौ तीपात े शिशये ॥
योग े च षिसोयू तीथ जपदेलम ।्
योजनो ायत े पुयं सयू तीथ रन ि्धया ॥
इह भोगां सिुचरं भुा सयू परंु ोजते ॥्
इित ौी ापरुाण े कृवणेीमाहाे सयू तीथ वण न ं
नाम नवमोऽायः ॥

नारद उवाच ।
तादनरं सकोिटतीथ ूचते ।
पिवऽं परमं यिन ि्शलासतेःु ूँयते ॥
तऽवै कोिटशवै तीथा नीकयन ।्
तऽ माािकं कम  चबे लोकगुब िहः ॥
कुनेोदकमादाय ताीथा  ु माधवः ।
समेापयामास ूाह चतैहाफलम ॥्
लोकानां ापनाथा य िचं तऽ िशलातले ।
शचबे च लोकेशीथ ुमोमम ॥्
मलापहािरणीसमवभैवम ्
तावू महातीथ समोलोकिवौतुः ।
यावलापहािरया िससें ूँयते ॥
तदतेरमं तीथ लभं पापकम णाम ।्
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न मे ूगते वाणी त माहावणन े ॥
बोशमाऽं त ु िवीण समऽेमुमम ।्
गोपादादीिन तीथा िन तऽवै िनवसतः ॥
ूणवा यथा वदेािँशवावदवेताः ।
तथा सवा िण तीथा िन समािन सोुताः ॥
िसऽें िशवऽें तुयं ऽेमुते ।
िनयतोऽऽ वसन प्ापमै ुते च ररः ॥
वाराणाुरदेशे े दिणे समथा ।
अते हंसभावने तीथा नां सकोटयः ॥
तदथ समन ुू ााः ाताऽवै तिरौ ।
तावू िमदं तीथ सिेवतं मनीिषिभः ॥
दानौाजपाऽ सव कोिटगणुं भवते ।्
तादनरं तीथ चबतीथ मदुातम ॥्
िशलासतेिुव भं तिुमिुफलूदम ।्
अरीषणे पृं िह ूािराानसाधनम ॥्
िकीथ िमित लोकानां िहताथ ूाह केशवम ।्
िमतेहाचबं सदुश नमनोुज ॥
दशियित ते तीथ िमुा ूाह तिभःु ।
तनेवै दिश तं तीथ ततः ूाोित भतूलम ॥्
चबतीथ िमित ाितं राजा चाऽावसिरम ।्
काायनी च तऽाे तब समीपतः ॥
तीथ मतेि ताबतीथ िवब ुधाः ।
चबतीथ वसमासाभते ीवुम ॥्
ान ं ससंारचबं ूसादनेवै चिबणः ।
ततः पवू महातीथ शतीथ िमित ौतुम ।्
शाकृितिँशलायां च ँयते तऽ व ै ख ॥
कदािचवेदवेशेो गन द्िणिदजयम ।्
मम ऽेिमित ूाह यं दवेो महेरः ॥
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ईरः
ौीशलेै च ूयाग े च ँमशानऽेसरुकटके ।
समे सतेबुे च वसािम ऽेगौरवात ॥्
िवशें वारणाां िह समे शरं तथा ।
ा रामेरं सते ुं वा जाघं त ु पोहित ॥
गा त ु तािन ऽेािण योच येां िऽधा ितम ।्
ताहं सलुभो दिेव िकम ु गा िदकं फलम ॥्
लोके ूिसूाधाादमिूत हिरः यतः ।
रामूितितं िलं यतू शरः ॥
पिलोमतृशेेमिूत रहं ितः ।
नदीमे बिहािप ऽेिेन ्यमिुतः ॥
ितं सहॐं िलानां ूाधाामधा ।
वाराणां यथोारः कृिवासाः कपिदनः ॥
िवशेो ममशे ति िलाकं परम ।्
पभतूाकााः पिलािन भािमिन ॥
अवतृो यजमानोक रामशेँशरः शशी ।
िलनामाकं तेतृं जाघनाशनम ॥्
िशवलोकूदं मिच तं मिुदायकम ॥्
नारद उवाच ।
इादनमाहां िदं ाय च ूभःु ।
ूोा जगिताथा य तौ तऽ गणैह ॥
ऽें ूदिणं कृा भूू दिणजं फलम ।्
लभऽे नरा याव तऽ सदा ितम ॥्
पिलािन िनािन धनषुां त ु शतये ।
िपादौ ितौ ा िवूा धा व ै नराः ॥
िः कपालीतीथा िन चरन ्ॄ कपालभतृ ।्
तऽ िाच येिलॄमयं िशवम ॥्
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त ूखुौ पादौ ितावािप सोुताः ।
जगिताथ िवौ जगापहरौ शभुौ ॥
िपडूदान ं तऽवै गयायािमव शते ।
दातु तितणॄां च सलुभं िह गितूदम ॥्
िऽराऽ े समे ाा मुते सव पातकैः ।
सवंरं त ु िनवसिवसालोमायुात ॥्
तऽवै मरणाों ततः ूाोसशंयः ।
ूसेनािप योगेदािचमेरम ॥्
िनग ुणािप त पया  ं जनः फलम ।्
अदशेे मनुेऽाु नरा वराः ॥
तऽाु नराव महेरगणेराः ।
जिितूणाशो वा ूाकृतनैा ऽ लते ॥
ति िकिृते न िहंादेजानिप ।
सवा घसयं धम मथ कामावथािप वा ॥
मों च शीयमििवसेमे सधुीः ।
तवै तीथ ानान ुू भावाग ूयाता बशोथ शरूाः ॥
िवूिष राजिष सरुिष वया  महािधकारालभ पवू म ॥्
इित ौीापरुाण े कृवणेीमाहाे सकोिटसमश-

चबतीथ वण न ं नाम दशमोायः ॥

ऋणापाकरणतीथ वभैवकथनम ्
नारद उवाच ।
इदमपरं गुं श ृणुं मिुनसमाः ।
ने सृो याह शरो लोकशरः ॥
ः
ऋणिैिभ सयंुः पुषोजायत े ख ।
इाऽयनसानदैवादीनािमित ौिुतः ॥
ऋणापाकरणं सगकुव िह व ै मतृः ।
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िनगृत े िजोथ परलोके न सशंयः ॥
ऋणापाकरणं चवै रं ूितभाित मे ।
कम त जीव ततटं परम ॥्
अािननरोगािैरह िवरैथािप वा ।
एतथं न कुव ि कुय ुवा  कणािनध े ॥
ईरः
साध ु व या पृं ूायशो भवःखतः ।
ऋणेो िबताधो ऋणमिुं श ृणु ह ॥
सवपातकनाशाय नरिेदित यम ।्
िनृितन शा सा कृवणेी िह िवते ॥
कृवेयोभयतटे योजनारे ितम ।्
तऽें मिुदं ूारराससागरौ ॥
मामवेायिदवारय े िगरौ यऽ च तऽ वा ।
कृवेयिस ातो वाजपयेफलं लभते ॥्
षिवष सहॐािण भागीरवगाहनम ।्
कृवणेीनदीानसमं कागते रवौ ॥
कागते सोमवारे नणृां िवशुभु े िदन े ।
वेयां च वपनं ान ं कोिटजाघनाशनम ॥्
कृायां वपनं ानमृ े चवै त ु वैवे ।
सोमवारे िविुदन े वेयां त ु वपनं नणृाम ॥्
कोिटजाघनाशाे चवै त ु वैवे ।
कागते गरुौ यकोघनाशनम ॥्
ऋणऽयं कं चवै िपतमृातकृृतं तथा ।
िनँशषें कुव तो जोन दी कृा परायणम ॥्
ता ु तीथ ू वरं समं लोकिवौतुम ।्
ानमाऽणे सवषां मोचनं पापनाशनम ॥्
तऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
दाो नाम िजः किदाितं कृतवान प्रुा ॥
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गहृीा गहृे शाकं ूयामीित पऽुक ।
नादं िवतृं तने ऋणमिधकं भवते ॥्
कालेन च मतृोऽिप ितय ं ूितपवान ।्
महाचले िगरौ शू े पव त े कटकावतृ े ॥
िनज ले ायभिूये सगृालं ूपवान ।्
पनुः गीृमापः पनुवै सगृालताम ॥्
पवू जिृतवै तपोमाहाकारणात ।्
उिः िकरोमीित ःखात िवपवत े ॥
वणेीनदीमन ुू ाो गौतमं तऽ वान ।्
जानावे स तव याने कृतं परुा ॥
तनेोा मिुनवयण ऋणपापिनवृय े ॥
गौतमः
दामिस धमो ऋणसकारणात ।्
ितय ं ःखबलं ूावानिस सोुत ॥
दाः
भगवन ि्कं मया काय न जानामीह िनृितम ।्
यिमिय कायं कथयाघिनवृय े ॥
गौतमः
कृवणेी नदी नाम ुता सपवतात ।्
सृा च ॄणा पवू सव पापिनवृय े ॥
दवेिष िससेा सा ऽलैोिहतकािरणी ।
ककोिटजनाश ु पापं नाशयित णात ॥्
तानादिचरणेवै मनुं भिवित ।
ततो गा ऋणाों तऽ ान ं समाचर ॥
ः
दााय गौतमः पवू सव पापिनवृय े ।
दा-गौतम सवंादः
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किै कृवेयां त ु ान ं साधनमुवान ।्
ईरः
दागौतमसवंादं पापं िूयदशनम ।्
वदाहं िय ूीा श ृण ु पऽु षडानन ॥
गाहं कृवेयां च कुऽ ान ं समाचरे ।
ॄिूह ं मिुनवयित पृः ूाह स गौतमः ॥
तीथ नाम ूभावं च ात ुं वंु च ततः ।
स समथि लोकेिन त्था िवूु तिेह ॥
वाहं च दाा तव पापिनवृय े ।
मलापहािरणी नाम नदी ससमुता ॥
िनिम ता चवै काणी ॄणा पापशाये ।
ताु सिललं सः परं हरित िकिषम ॥्
तदािौता ये वया ः ूयाि परमां गितम ।्
ता समं गा पिवऽं पापनाशनम ॥्
िं पशपुितं ाण ुं तऽ ाा नमु ।
मगृपं पिर ऋिषं ूािस ीवुम ॥्
य किदिप तऽवै ानाद ्ान ं समतु े ।
म लोके य े मा  भा गि समम ॥्
ूयाि ननू ं त े मों ान ं कृा रि ये ।
अहो धतरा मा ः कीत यि रि च ॥
समं परमं ान ं ननू ं त े मोभािगनः ।
इित दवेा िपतरो गायि सततं िदिव ॥
कृवणेी नदी नाम यऽ यऽवै गित ।
ात तऽ तऽवै शतधनेफुलं लभते ॥्
पौण मााममायां चाां चसयू योः ।
महणे ानमाऽणे गोसहॐफलं लभते ॥्
जपो दान ं तपो होमः ौां सुसवेनम ।्
अयं त ु भवेा पापं चािप िवनँयित ॥
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नदीनामुमा वणेी दवेानामुमो हिरः ।
िवानामुमो वदेो वणा नां िवू उमः ॥
कृवणेीजलं पीा िकरातेिप यो वसते ।्
तं त ु षमासपय ं तोषो न समाौयते ॥्
िनिामाऽं ूकुव ि यिद तीरवािसनः ।
ूाणसारणे पुयं लभे तपसः फलम ॥्
नदीनामािदभतूा सा कामधनेिुरव यम ।्
य े िपबि च तोयं ननूे मिुभािगनः ॥
पदे पदे च तऽवै तीथा िन ूभवतु ।
तादगं तीथ पािपनां म निनाम ॥्
दानपणे तऽवै ितलाशंं यः ूयित ।
मेतुफलं ूा तदे मिुमायुात ॥्
अणोरणतुरं पापं तऽ कृा नराधमाः ।
ॄाडं सशं ःखं ूावुि सुहम ॥्
अऽ यृतं पापं समे नँयित णात ।्
अऽवै यृतं पापं न तदऽ नँयित ॥
तऽ पापफलं भोंु ककोिटशतेिप ।
कृिमं ावरं च गि न िह सशंयः ॥
बोशमाऽं त ु िवीण समऽेमुमम ॥्
तऽ ाा महानां गोसहॐफलं लभते ।्
तऽािप समे ानमृुं िजसमाः ॥
अमधेसहॐाणां फलं ूाोित मानवः ।
ॅणूहािदिभः पापैदाचनैोपपातकैः ॥
िवमुाःानमाऽणे मा  याि परं पदम ।्
तऽ िपडूदानने मिुरवे न सशंयः ॥
िपडमाऽूदानने िवाँशािं ूयाि व ै ।
ाधयािपशाारुैय कामदं भवते ॥्
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भरतिदलीप ययाितन षथा ।
भगीरथोथ राम माातृू मखुाथा ॥
अिसतो दवेलवै दाऽयेपरुोगमाः ।
तऽ ाा तपः कृा भिानपदिेताः ॥
अे च ऋषयो दवेाऽ िति िनशः ।
रामः परुा जगाथो भाग वः िऽयाकः ॥
तऽ कृा तपो घोरं पापशािं ूपवान ।्
शपूा िर महे समऽेमुमाः ॥
िऽष ु ानषे ु दवेशेो रामिित सवदा ।
ूातः कालेत ु शपूा रं माे िससुमे ॥
राऽौ महेे वसित रामः ऽकुलाकः ।
अतयं महापुयं रामवैाौयािददम ॥्
पिृथामिरे वा यािन तीथा िन सि व ै ।
तािन तऽ वसवे धातवु चनकारणात ॥्
तऽ ाा नमुया ामिभँशतं िशवम ।्
माघमास े नरःाा काित के मिुमायुात ॥्
परशरुामतीथ याऽाूसः
ऋषय ऊचःु ।
अहोमाहामतलंु ूसादावतँौतुम ।्
भयूः कथयतामऽ तपबे कथं ूभःु ॥
नारद उवाच ।
िऽकृतो नपृतीिमू िलतकृतवान भ्िुव ।
तोपशाै तीथा िन चचार ख भाग वः ॥
े परशरुामं तं ऽहामलीमसम ।्
ूदशनाय लोकानामिृषसवतृो ययौ ॥
ातमतीथष ु पजूयिदवेताः ।
अलाघयो दवेः ूययौ सह मलापहम ॥्
सपादातृा लोकिहतायामतृवािहनी ।
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या सव मलहृााताऽ मलापहा ॥
योजन े योजन े यां तीथा नां शतमुमम ।्
िलयं च ूातं सरुिसिनषिेवतम ॥्
सूाणातृां दवे सेमानो जगितः ।
आनलुोाितॄवेानच यन स्मं ययौ ॥
अथतै कुठाराम े ऽहाितिवला ।
िनग  मूा  िवूषे ु पँयिाह भाग वम ॥्
हेाौयणे भीता यवैानमुता ूभो ।
कुठाराम े िता ऽ ालानां िनमिता ॥
सयेममुयी दवेी धमा णां त ु सधुामयी ।
ालामयी धमा णािमुा वा गतालयम ॥्
नारद उवाच ।
अथ  भगवान भ्ाग वो मिुनसिधौ ।
ूदँया य मते ु ूशससं मलापहाम ॥्
ौीरामोवाच ।
ूायिािथ नां िवूा महापातिकनामिप ।
मलापहवै शरणं िवरानां न सशंयः ॥
नोा ूशंां गा िदफलदानन े ।
मलापहरणे ामा कािच िवते ॥
उदवहित सा यऽ ानदानजपािदकम ।्
तऽूशतेथ भानवुारेनकम ॥्
तऽािप किपलातीथा ावदवे त ु समात ।्
अऽािप सलुभा मिुः यथा कामयते नरः ॥
नारद उवाच ।
इुा जगतााथः ूैिैजैह ।
िविधवमे ाा तप यन ि्पतदृवेताः ॥
अथासौ समेऽे े दवेयाऽाबमं नणृाम ।्
दशयिुनिभा
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इित ।
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