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shrImadbhAgavataM - prathamaskandhaH

ौीमागवतं - ूथमः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ूथमः ॥
ससंारसागरे मं दीन ं मां कणािनध े ।
कम माहगहृीतां मामुर भवाण वात ॥्
ौीमागवताोऽयं ूः कृ एव िह ।
ीकृतोऽिस मया नाथ मुथ भवसागरे ॥
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सवथा या ।
िनिव नेवै कत ः दासोऽहं तव केशव ॥
शकुपूबोध सवशािवशारद ।
एतथाूकाशने मदान ं िवनाशय ॥
भवे भवे यथा भिः पादयोव जायते ।
तथा कु दवेशे नाथं नो यतः ूभो ॥
नामसीत न ं य सवपापूणाशनम ।्
ूणामो ःखशमनः तं नमािम हिरं परम ॥्
कृाय वासदुवेाय हरय े परमान े ।
ूणतेशनाशाय गोिवाय नमो नमः ॥
सवऽ गोिवनामसीत न ं गोिव गोिव ॥
ग ुं गुो नमः । गं गणपतये नमः । सं सरै नमः ।
दं दिणामतू य े नमः । वं वदेासाय नमः ।
ॐ नमो भगवते वासदुवेाय । हिरौीगणपतये नमः ॥
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ौीमागवतं - ूथमः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ूथमोऽायः ॥
जा यतोऽयािदतरताथिभः राट ्
तने े ॄदा य आिदकवये मुि यरूयः ।
तजेोवािरमदृां यथा िविनमयो यऽ िऽसगऽमषृा
धाा ने सदा िनरकुहकं सं परं धीमिह ॥ १॥
धमः ूोितकैतवोऽऽ परमो िनम राणां सतां
वें वावमऽ वु िशवदं तापऽयोलूनम ।्
ौीमागवते महामिुनकृत े िकं वा पररैीरः
सो वतऽेऽ कृितिभः शौुषूिुभणात ॥् २॥
िनगमकतरोग िलतं फलं
शकुमखुादमतृिवसयंतुम ।्
िपबत भागवतं रसमालयं
मुरहो रिसका भिुव भावकुाः ॥ ३॥
निैमषऽेिनिमषऽे े ऋषयः शौनकादयः ।
सऽं गा य लोकाय सहॐसममासत ॥ ४॥
त एकदा त ु मनुयः ूातततायः ।
सृतं सतूमासीन ं पूिरदमादरात ॥् ५॥
ऋषय ऊचःु
या ख परुाणािन सिेतहासािन चानघ ।
आाताधीतािन धम शाािण यातु ॥ ६॥
यािन वदेिवदां ौेो भगवान ब्ादरायणः ।
अे च मनुयः सतू परावरिवदो िवः ॥ ७॥
वे ं सौ तव ततदनमुहात ।्
ॄयूःु िध िश गरुवो गुमतु ॥ ८॥
तऽ तऽासाऽऽयुन भ्वता यििनितम ।्
प ुसंामकेातः ौयेः शिंसतमुहिस ॥ ९॥
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ूायणेाायषुः स कलाविन य्गु े जनाः ।
माः समुमतयो मभाया पुिुताः ॥ १०॥
भरूीिण भिूरकमा िण ौोतािन िवभागशः ।
अतः साधोऽऽ यारं समृु मनीषया ।
ॄिूह नः ौधानानां यनेाा ससीदित ॥ ११॥
सतू जानािस भिं त े भगवान स्ातां पितः ।
दवेां वसदुवे जातो य िचकीष या ॥ १२॥
तः शौुषूमाणानामहानवुिण तमु ।्
यावतारो भतूानां मेाय च भवाय च ॥ १३॥
आपः ससंिृतं घोरां याम िववशो गणृन ।्
ततः सो िवमुते यिभिेत यं भयम ॥् १४॥
यादसौंयाः सतू मनुयः ूशमायनाः ।
सः पनुपुृाः ध ुापोऽनसुवेया ॥ १५॥
को वा भगवत पुयोकेकमणः ।
शिुकामो न श ृणयुाशः किलमलापहम ॥् १६॥
त कमा यदुारािण पिरगीतािन सिूरिभः ।
ॄिूह नः ौधानानां लीलया दधतः कलाः ॥ १७॥
अथाािह हरधेमवतारकथाः शभुाः ।
लीला िवदधतः रैमीरामायया ॥ १८॥
वयं त ु न िवतृाम उमोकिवबमे ।
यवतां रसानां ा ा पदे पदे ॥ १९॥
कृतवान ि्कल वीया िण सह रामणे केशवः ।
अितमा िन भगवान ग्ढूः कपटमानषुः ॥ २०॥
किलमागतमााय ऽेऽेिन व्ैवे वयम ।्
आसीना दीघ सऽणे कथायां सणा हरःे ॥ २१॥
ं नः सिशतो धाऽा रं िनितीष ताम ।्
किलं सहरं प ुसंां कण धार इवाण वम ॥् २२॥
ॄिूह योगेरे कृे ॄये धम वम िण ।
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ां काामधनुोपते े धम ः कं शरणं गतः ॥ २३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे निैमषीयोपाान े ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः ॥
ास उवाच
इित ससंो िवूाणां रौमहष िणः ।
ूितपू वचषेां ूवुमपुचबमे ॥ १॥
सतू उवाच
यं ूोजमनपुतेमपतेकृं
पैायनो िवरहकातर आजहुाव ।
पऽुिेत तयतया तरवोऽिभने-
ं सवभतूदयं मिुनमानतोऽि ॥ २॥
यः ानभुावमिखलौिुतसारमके-

मादीपमितिततीष तां तमोऽम ।्
ससंािरणां कणयाऽऽह परुाणगुं
तं ाससनूमुपुयािम गंु मनुीनाम ॥् ३॥
नारायणं नमृ नरं चवै नरोमम ।्
दवे सरत ासं ततो जयमदुीरयते ॥् ४॥
मनुयः साध ु पृोऽहं भविलकमलम ।्
यृतः कृसो यनेाा स ुू सीदित ॥ ५॥
स व ै प ुसंां परो धम यतो भिरधोजे ।
अहतैुूितहता ययाऽऽा ससीदित ॥ ६॥
वासदुवे े भगवित भियोगः ूयोिजतः ।
जनयाश ु वरैायं ान ं च यदहतैकुम ॥् ७॥
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धमः निुतः प ुसंां िवनेकथास ु यः ।
नोादयेिद रितं ौम एव िह केवलम ॥् ८॥
धम ापवय  नाथऽथा योपकते ।
नाथ  धमका कामो लाभाय िह तृः ॥ ९॥
काम निेयूीितला भो जीवते यावता ।
जीव तिजासा नाथ यहे कम िभः ॥ १०॥
वदि तिवदं यानमयम ।्
ॄिेत परमािेत भगवािनित शते ॥ ११॥
तधाना मनुयो ानवरैाययुया ।
पँयािन चाानं भा ौतुगहृीतया ॥ १२॥
अतः पिुिजौेा वणा ौमिवभागशः ।
निुत धम सिंसिहिरतोषणम ॥् १३॥
तादकेेन मनसा भगवान स्ातां पितः ।
ौोतः कीित त येः पू िनदा ॥ १४॥
यदनुािसना युाः कम मििनबनम ।्
िछि कोिवदा को न कुया थारितम ॥् १५॥
शौुषूोः ौधान वासदुवेकथािचः ।
ाहवेया िवूाः पुयतीथ िनषवेणात ॥् १६॥
श ृवतां कथां कृः पुयौवणकीत नः ।
ःो भिािण िवधनुोित सुताम ॥् १७॥
नूायेभिेष ु िनं भागवतसवेया ।
भगवुमोके भिभ वित निैकी ॥ १८॥
तदा रजमोभावाः कामलोभादय ये ।
चते एतरैनािवं ितं से ूसीदित ॥ १९॥
एवं ूसमनसो भगवियोगतः ।
भगविवान ं मुस जायते ॥ २०॥
िभते दयमििँछे सव सशंयाः ।
ीये चा कमा िण  एवानीरे ॥ २१॥
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अतो व ै कवयो िनं भिं परमया मदुा ।
वासदुवे े भगवित कुव ाूसादनीम ॥् २२॥
सं रजम इित ूकृतगे ुणाःै
युः परमपूष एक इहा धे ।
िादये हिरिविरिहरिेत संाः
ौयेािंस तऽ ख सतनोनृ णां ःु ॥ २३॥
पािथ वााणो धमूादियीमयः ।
तमसु रजां यदशनम ॥् २४॥
भिेजरे मनुयोऽथाम े भगवमधोजम ।्
सं िवशुं मेाय के यऽेन ु तािनह ॥ २५॥
ममुुवो घोरपान ि्हा भतूपतीनथ ।
नारायणकलाः शाा भजि नसयूवः ॥ २६॥
रजमःूकृतयः समशीला भजि व ै ।
िपतभृतूूजशेादीन ि्ौयैय ू जेवः ॥ २७॥
वासदुवेपरा वदेा वासदुवेपरा मखाः ।
वासदुवेपरा योगा वासदुवेपराः िबयाः ॥ २८॥
वासदुवेपरं ान ं वासदुवेपरं तपः ।
वासदुवेपरो धम वासदुवेपरा गितः ॥ २९॥
स एवदें ससजा म े भगवानामायया ।
सदसिूपया चासौ गणुमाऽगणु े िवभःु ॥ ३०॥
तया िवलिसतेषे ु गणुषे ु गणुवािनव ।
अःूिव आभाित िवानने िवजिृतः ॥ ३१॥
यथा विहतो विदा केः योिनष ु ।
नानवे भाित िवाा भतूषे ु च तथा पमुान ॥् ३२॥
असौ गणुमयभैा वभैू तसूिेयािभः ।
िनिम तषे ु िनिव ो भेु भतूषे ु तणुान ॥् ३३॥
भावयषे सने लोकान व् ै लोकभावनः ।
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लीलावतारानरुतो दवेितय रािदष ु ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे निैमषीयोपाान े ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः ॥
सतू उवाच
जगहृे पौषं पं भगवान म्हदािदिभः ।
सतूं षोडशकलमादौ लोकिससृया ॥ १॥
यािस शयान योगिनिां िवततः ।
नािभ॑दाजुादासीा िवसजृां पितः ॥ २॥
यावयवसंानःै कितो लोकिवरः ।
तै भगवतो पं िवशुं समिूज तम ॥् ३॥
पँयदो पमदॅचषुा
सहॐपादोभजुाननातुम ।्
सहॐमधू ौवणािनािसकं
सहॐमौरकुडलोसत ॥् ४॥
एतानावताराणां िनधान ं बीजमयम ।्
याशंाशंने सृे दवेितय रादयः ॥ ५॥
स एव ूथमं दवेः कौमारं सग मािौतः ।
चचार रं ॄा ॄचय मखिडतम ॥् ६॥
ितीयं त ु भवाया रसातलगतां महीम ।्
उिरपुाद यशेः सौकरं वपःु ॥ ७॥
ततृीयं ऋिषसग च दवेिष मपुे सः ।
तं सातमाच नै कम णां यतः ॥ ८॥
तयु धम कलासग नरनारायणावषृी ।
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भूाऽऽोपशमोपतेमकरोुरं तपः ॥ ९॥
पमः किपलो नाम िसशेः कालिवतुम ।्
ूोवाचासरुय े सां तमामिविनण यम ॥् १०॥
षमऽरेपं वतृः ूाोऽनसयूया ।
आीिकीमलका य ूादािद ऊिचवान ॥् ११॥
ततः सम आकूां चये ोऽजायत ।
स यामाःै सरुगणरैपाायवुारम ॥् १२॥
अमे मेदेां त ु नाभजेा त उबमः ।
दशयन व् धीराणां सवा ौमनमृतम ॥् १३॥
ऋिषिभया िचतो भजे े नवमं पािथ वं वपःु ।
धमेामोषधीिव ू ानेायं स उशमः ॥ १४॥
पं स जगहृे मां चाषुोदिधसवे ।
नाारो महीमामपावैतं मनमु ॥् १५॥
सरुासरुाणामदुिधं मतां मराचलम ।्
दीे कमठपणे पृ एकादशे िवभःु ॥ १६॥
धारं ादशमं ऽयोदशममवे च ।
अपाययरुानान म्ोिहा मोहयन ि्या ॥ १७॥
चतदु शं नारिसहंं िबॅैेमिूज तम ।्
ददार करजवै रेकां कटकृथा ॥ १८॥
पदशं वामनकं कृागादरं बलेः ।
पदऽयं याचमानः ूािदिुिवपम ॥् १९॥
अवतारे षोडशमे पँयन ्ॄ िुहो नपृान ।्
िऽःसकृः कुिपतो िनःऽामकरोहीम ॥् २०॥
ततः सदशे जातः सवां पराशरात ।्
चबे वदेतरोः शाखा ा प ुसंोऽमधेसः ॥ २१॥
नरदवेमापः सरुकाय िचकीष या ।
समिुिनमहादीिन चबे वीया यतः परम ॥् २२॥
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एकोनिवशं े िवशंितमे विृष ु ूा जनी ।
रामकृािवित भवुो भगवानहररम ॥् २३॥
ततः कलौ सवृ े सोहाय सरुिषाम ।्
बुो नााजनसतुः कीकटेष ु भिवित ॥ २४॥
अथासौ यगुसायां दुू ायषे ु राजस ु ।
जिनता िवयुशसो नाा किजगितः ॥ २५॥
अवतारा सयेा हरःे सिनधिेजाः ।
यथािवदािसनः कुाः सरसः ःु सहॐशः ॥ २६॥
ऋषयो मनवो दवेा मनपुऽुा महौजसः ।
कलाः सव हररेवे सूजापतयथा ॥ २७॥
एते चाशंकलाः प ुसंः कृु भगवान ्यम ।्
इािराकुलं लोकं मडृयि यगु े यगु े ॥ २८॥
ज गुं भगवतो य एतयतो नरः ।
सायं ूातगृ णन भ्ा ःखमामािमुते ॥ २९॥
एतिूपं भगवतो प िचदानः ।
मायागणुिैव रिचतं महदािदिभरािन ॥ ३०॥
यथा नभिस मघेौघो रणेवुा  पािथ वोऽिनले ।
एवं ििर ँयमारोिपतमबिुिभः ॥ ३१॥
अतः परं यदमढूगणुिूहतम ।्
अाौतुवुा जीवो यनुभ वः ॥ ३२॥
यऽमे े सदसिूप े ूितिषे सिंवदा ।
अिवयाऽऽिन कृत े इित तदशनम ॥् ३३॥
यषेोपरता दवेी माया वशैारदी मितः ।
स एविेत िवम िहि े महीयत े ॥ ३४॥
एवं जािन कमा िण कत ुरजन च ।
वण यि  कवयो वदेगुािन तःे ॥ ३५॥
स वा इदं िवममोघलीलः
सजृवि न सतऽेिन ।्
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भतूषे ु चािहत आतः
षािग कं िजयित षणुशेः ॥ ३६॥
न चा कििपणुने धात-ु
रविैत जःु कुमनीष ऊतीः ।
नामािन पािण मनोवचोिभः
सतो नटचया िमवाः ॥ ३७॥
स वदे धातःु पदव पर
रवीय  रथापाणःे ।
योऽमायया सतयानवुृा
भजते तादसरोजगम ॥् ३८॥
अथहे धा भगव इं
यासदुवेऽेिखललोकनाथ े ।
कुव ि सवा कमाभावं
न यऽ भयूः पिरवत  उमः ॥ ३९॥
इदं भागवतं नाम परुाणं ॄसितम ।्
उमोकचिरतं चकार भगवान ऋ्िषः ॥ ४०॥
िनःौयेसाय लोक धं यनं महत ।्
तिददं माहयामास सतुमावतां वरम ॥् ४१॥
सववदेिेतहासानां सारं सारं समृुतम ।्
स त ु सौंावयामास महाराजं परीितम ॥् ४२॥
ूायोपिवं गायां परीतं परमिष िभः ।
कृे धामोपगते धम ानािदिभः सह ॥ ४३॥
कलौ नशामषे परुाणाकऽधनुोिदतः ।
तऽ कीत यतो िवूा िवूषभू िरतजेसः ॥ ४४॥
अहं चागमं तऽ िनिवदनमुहात ।्
सोऽहं वः ौावियािम यथाधीतं यथामित ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे निैमषीयोपाान े ततृीयोऽायः ॥ ३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः ॥
ास उवाच
इित ॄवुाणं संयू मनुीनां दीघ सिऽणाम ।्
वृः कुलपितः सतूं बृचः शौनकोऽॄवीत ॥् १॥
शौनक उवाच
सतू सतू महाभाग वद नो वदतां वर ।
कथां भागवत पुयां यदाह भगवाकः ॥ २॥
किन य्गु े ूवृयें ान े वा केन हतेनुा ।
कुतः सोिदतः कृः कृतवान स्िंहतां मिुनः ॥ ३॥
त पऽुो महायोगी समििव ककः ।
एकामितििो गढूो मढू इवयेत े ॥ ४॥
ानयुामिृषमाजमनं
देो ि॑या पिरदधनु  सतु िचऽम ।्
ती पृित मनुौ जगवाि
ीपिुदा न त ु सतु िविवःे ॥ ५॥
कथमालितः पौरःै साः कुजालान ।्
उमकूजडविचरन ग्जसाये ॥ ६॥
कथं वा पाडवये राजषम ुिनना सह ।
सवंादः समभूात यऽषैा साती ौिुतः ॥ ७॥
स गोदोहनमाऽं िह गहृषे ु गहृमिेधनाम ।्
अवेत े महाभागीथकुवदाौमम ॥् ८॥
अिभमसुतुं सतू ूाभा गवतोमम ।्
त ज महाय कमा िण च गणृीिह नः ॥ ९॥
स सॆाट ्क वा हतेोः पाडूनां मानवध नः ।
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ूायोपिवो गायामनाािधराट ् िौयम ॥् १०॥
नमि यादिनकेतमानः
िशवाय हानीय धनािन शऽवः ।
कथं स वीरः िौयम जां
यवुषैतोमुहो सहासिुभः ॥ ११॥
िशवाय लोक भवाय भतूय े
य उमोकपरायणा जनाः ।
जीवि नााथ मसौ पराौयं
ममुोच िनिव  कुतः कलेवरम ॥् १२॥
तव नः समाच पृो यिदह िकन ।
मे ां िवषय े वाचां ातमऽ छासात ॥् १३॥
सतू उवाच
ापरे समन ुू ा े ततृीय े यगुपय य े ।
जातः पराशराोगी वासां कलया हरःे ॥ १४॥
स कदािचरा उपृँ य जलं शिुचः ।
िविवदशे आसीन उिदत े रिवमडले ॥ १५॥
परावरः स ऋिषः कालेनारंहसा ।
यगुधम ितकरं ूां भिुव यगु े यगु े ॥ १६॥
भौितकानां च भावानां शि॑ासं च तृतम ।्
अौधानान ि्नःसान ्मधान ्॑ िसतायषुः ॥ १७॥
भ गां जनान व्ी मिुनिदने चषुा ।
सव वणा ौमाणां यौ िहतममोघक ् ॥ १८॥
चातहुऽं कम  शुं ूजानां वी विैदकम ।्
दधासै वदेमकंे चतिुव धम ॥् १९॥
ऋयजःुसामाथवा ा वदेाार उृताः ।
इितहासपरुाणं च पमो वदे उते ॥ २०॥
तऽवदधरः पलैः सामगो जिैमिनः किवः ।
वशैायन एवकैो िनातो यजषुामतु ॥ २१॥
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अथवा िरसामासीमुदुा णो मिुनः ।
इितहासपरुाणानां िपता मे रोमहष णः ॥ २२॥
त एत ऋषयो वदें ं ं नकेधा ।
िशःै ूिशैिवैदाे शािखनोऽभवन ॥् २३॥
त एव वदेा मधधैा य े पुषयै था ।
एवं चकार भगवान ्ासः कृपणवलः ॥ २४॥
ीशिूिजबनूां ऽयी न ौिुतगोचरा ।
कम ौयेिस मढूानां ौये एवं भविेदह ।
इित भारतमाानं कृपया मिुनना कृतम ॥् २५॥
एवं ूवृ सदा भतूानां ौयेिस िजाः ।
सवा केनािप यदा नातुृदयं ततः ॥ २६॥
नाितूसीदृदयः सराटे शचुौ ।
िवतकयन ि्विव इदं चोवाच धम िवत ॥् २७॥
धतृोतने िह मया छािंस गरुवोऽयः ।
मािनता िन लीकेन गहृीतं चानशुासनम ॥् २८॥
भारतपदशेने ाायाथ  दिश तः ।
ँयते यऽ धमा िद ीशिूािदिभरतु ॥ २९॥
तथािप बत मे दैो ाा चवैाना िवभःु ।
अस इवाभाित ॄवच समः ॥ ३०॥
िकं वा भागवता धमा  न ूायणे िनिपताः ।
िूयाः परमहंसानां त एव तुिूयाः ॥ ३१॥
तवैं िखलमाानं ममान िखतः ।
कृ नारदोऽागादाौमं ूागदुातम ॥् ३२॥
तमिभाय सहसा ूुायागतं मिुनः ।
पजूयामास िविधवारदं सरुपिूजतम ॥् ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे निैमषीयोपाान े चतथुऽायः ॥ ४॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः ॥
सतू उवाच
अथ तं सखुमासीन उपासीन ं बहृवाः ।
दवेिष ः ूाह िवूिष वीणापािणः यिव ॥ १॥
नारद उवाच
पाराशय  महाभाग भवतः किदाना ।
पिरतुित शारीर आा मानस एव वा ॥ २॥
िजािसतं ससुमिप त े महदतुम ।्
कृतवान भ्ारतं यं सवा थ पिरबृिंहतम ॥् ३॥
िजािसतमधीतं च य सनातनम ।्
अथािप शोचाानमकृताथ  इव ूभो ॥ ४॥
ास उवाच
अवे मे सव िमदं यों
तथािप नाा पिरतुत े म े ।
तलूममगाधबोधं
पृामहे ाभवाभतूम ॥् ५॥
स व ै भवान व्दे समगु-

मपुािसतो युषः परुाणः ।
परावरशेो मनसवै िवं
सजृवि गणुरैसः ॥ ६॥
ं पय टक इव िऽलोकी-
मरो वायिुरवासाी ।
परावरे ॄिण धमतो ोतःै
ात मे नूमलं िवच ॥ ७॥
ौीनारद उवाच
भवतानिुदतूायं यशो भगवतोऽमलम ।्
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यनेवैासौ न तुते मे तशन ं िखलम ॥् ८॥
यथा धमा दयाथा  मिुनवया नकुीित ताः ।
न तथा वासदुवे मिहमा नवुिण तः ॥ ९॥
न यचिऽपदं हरये शो
जगिवऽं ूगणृीत किहिचत ।्
तायसं तीथ मशुि मानसा
न यऽ हंसा िनरमिुशयाः ॥ १०॥
तािवसग जनताघिववो
यिन ्ू ितोकमबविप ।
नामान यशोऽितािन य-

वि गायि गणृि साधवः ॥ ११॥
नैमतुभावविज तं
न शोभते ानमलं िनरनम ।्
कुतः पनुः शदभिमीरे
न चािप तं कम  यदकारणम ॥् १२॥
अथो महाभाग भवानमोघक-्

शिुचौवाःसरतो धतृोतः ।
उबमािखलबमुये
समािधनानुर तिचिेतम ॥् १३॥
ततोऽथा िकन यिवतः
पथृशृतपनामिभः ।
न कुऽिचािप च ःिता मित-
लभते वाताहतनौिरवादम ॥् १४॥
जगुिुतं धम कृतऽेनशुासतः
भावर महान ्ितबमः ।
यातो धम  इतीतरः ितो
न मते त िनवारणं जनः ॥ १५॥
िवचणोऽाहित विेदत ुं िवभो-
रनपार िनविृतः सखुम ।्
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ूवत मान गणुरैनान-
तो भवान द्श य चिेतं िवभोः ॥ १६॥
ा धम चरणाजुं हर-े
भ जपोऽथ पतेतो यिद ।
यऽ  वाभिमभदूमु िकं
को वाथ  आोऽभजतां धमतः ॥ १७॥
तवै हतेोः ूयतते कोिवदो
न लते यमतामपुय धः ।
तते ःखवदतः सखुं
कालेन सवऽ गभीररंहसा ॥ १८॥
न व ै जनो जात ु कथनाोज-े

कुुसेवद ससंिृतम ।्
रन म्कुुापुगहून ं पनु-
िव हातिुमे रसमहो यतः ॥ १९॥
इदं िह िवं भगवािनवतेरो
यतो जगानिनरोधसवाः ।
ति यं वदे भवांथािप व ै
ूादशेमाऽं भवतः ूदिश तम ॥् २०॥
मानाऽऽानमवेमोघक-्

परप ुसंः परमानः कलाम ।्
अजं ूजातं जगतः िशवाय तन ्-
महानभुावादुयोऽिधगयताम ॥् २१॥
इदं िह प ुसंपसः ौतु वा
ि सू च बिुदयोः ।
अिवतुोऽथ ः किविभिन िपतो
यमोकगणुानवुण नम ॥् २२॥
अहं परुातीतभवऽेभवं मनु े
दााु कान वदेवािदनाम ।्
िनिपतो बालक एव योिगनां
शौुषूण े ूाविृष िनिव िवताम ॥् २३॥
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ते मपतेािखलचापलेऽभ के
दाऽेधतृबीडनकेऽनवुित िन ।
चबुः कृपां यिप तुदशनाः
शौुषूमाण े मनुयोऽभािषिण ॥ २४॥
उिलेपाननमुोिदतो िजःै
सकृ भु े तदपािकिषः ।
एवं ूवृ िवशुचतेस-

म एवािचः ूजायते ॥ २५॥
तऽाहं कृकथाः ूगायता-
मनमुहणेाश ृणवं मनोहराः ।
ताः ौया मऽेनपुदं िवश ृवतः
िूयौव ममाभविुिचः ॥ २६॥
तिंदा लचमे हामनु े
िूयौवािलता मितम म ।
ययाहमतेदसमायया
पँये मिय ॄिण कितं परे ॥ २७॥
इं शराविृषकावतृू हर-े
िव श ृवतो मऽेनसुवं यशोऽमलम ।्
सी मान ं मिुनिभम हािभ-

भ िः ूवृाऽऽरजमोऽपहा ॥ २८॥
तवैं मऽेनरु ूिौत हतनैसः ।
ौधान बाल दाानचुर च ॥ २९॥
ानं गुतमं याागवतोिदतम ।्
अवोचन ग्िमः कृपया दीनवलाः ॥ ३०॥
यनेवैाहं भगवतो वासदुवे वधेसः ।
मायानभुावमिवदं यने गि तदम ॥् ३१॥
एतसंिूचतं ॄंापऽयिचिकितम ।्
यदीरे भगवित कम ॄिण भािवतम ॥् ३२॥
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आमयो य भतूानां जायत े यने सोुत ।
तदवे ामयं िं न पनुाित िचिकितम ॥् ३३॥
एवं नणृां िबयायोगाः सव ससंिृतहतेवः ।
त एवािवनाशाय के किताः परे ॥ ३४॥
यदऽ िबयते कम  भगविरतोषणम ।्
ान ं यदधीन ं िह भियोगसमितम ॥् ३५॥
कुवा णा यऽ कमा िण भगवियासकृत ।्
गणृि गणुनामािन कृानुरि च ॥ ३६॥
नमो भगवते तुं वासदुवेाय धीमिह ।
ूुायािनाय नमः सष णाय च ॥ ३७॥
इित मू िभधानने ममिूत ममिूत कम ।्
यजते यपुषं स सदशनः पमुान ॥् ३८॥
इमं िनगमं ॄवे मदनिुतम ।्
अदाे ानमैय िन भ्ावं च केशवः ॥ ३९॥
मदॅौतुिवौतुं िवभोः
समाते यने िवदां बभुिुतम ।्
आािह/ूािह ःखमै ुरिदतानां
सेशिनवा णमशुि नाथा ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे ासनारदसवंादे पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः ॥
सतू उवाच
एवं िनश भगवान द्वेषज  कम च ।
भयूः पू तं ॄन ्ासः सवतीसतुः ॥ १॥
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ास उवाच
िभिुभिव ू विसत े िवानादृेिभव ।
वत मानो वयाे ततः िकमकरोवान ॥् २॥
ायवु कया वृा वित तं त े परं वयः ।
कथं चदेमदुॐाीः काले ूा े कलेवरम ॥् ३॥
ूािवषयामतेां िृतं त े सरुसम ।
न षे वधााल एष सविनराकृितः ॥ ४॥
नारद उवाच
िभिुभिव ू विसत े िवानादृेिभम म ।
वत मानो वयाे तत एतदकारषम ॥् ५॥
एकाजा मे जननी योिषढूा च िकरी ।
माजऽेनगतौ चबे हेानबुनम ॥् ६॥
साता न काऽऽसीोगमें ममेती ।
ईश िह वशे लोको योषा दामयी यथा ॥ ७॥
अहं च तकुले ऊिषवांदपेया ।
िददशेकालाुो बालकः पहायनः ॥ ८॥
एकदा िनग तां गहेाहु िनिश गां पिथ ।
सपऽदशदा ृः कृपणां कालचोिदतः ॥ ९॥
तदा तदहमीश भानां शमभीतः ।
अनमुहं ममानः ूाितं िदशमुराम ॥् १०॥
ीतानपदांऽ परुमामोजाकरान ।्
खटेखवटवाटी वनापुवनािन च ॥ ११॥
िचऽधातिुविचऽािीिनभभभजुिुमान ।्
जलाशयािवजलािलनीः सरुसिेवताः ॥ १२॥
िचऽनःै पऽरथिैव ॅ ममरिौयः ।
नलवणेशुरकुशकीचकगरम ॥् १३॥
एक एवाितयातोऽहमिां िविपनं महत ।्
घोरं ूितभयाकारं ालोकिशवािजरम ॥् १४॥
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पिरौािेयााहं तृरीतो बभुिुतः ।
ाा पीा ॑दे ना उपृो गतौमः ॥ १५॥
तििमनजुऽेरय े िपलोप आितः ।
आनाऽऽानमां यथाौतुमिचयम ॥् १६॥
ायतरणाोजं भाविनिज तचतेसा ।
औाौकुला ासीे शनहैिरः ॥ १७॥
ूमेाितभरिनिभ पलुकाोऽितिनवृ तः ।
आनसवे लीनो नापँयमभुयं मनु े ॥ १८॥
पं भगवतो यनःकां शचुापहम ।्
अपँयन स्हसोे वैामु ना इव ॥ १९॥
िदुदहं भयूः ूिणधाय मनो िद ।
वीमाणोऽिप नापँयमिवतृ इवातरुः ॥ २०॥
एवं यतं िवजन े मामाहागोचरो िगराम ।्
गीरया वाचा शचुः ूशमयिव ॥ २१॥
हाििन भवान न् मां ििुमहाहित ।
अिवपकषायाणां द शऽहं कुयोिगनाम ॥् २२॥
सकृिश तं पमतेामाय तऽेनघ ।
मामः शनकैः साध ु सवा न म्ुित यान ॥् २३॥
सवेयादीघ या त े जाता मिय ढा मितः ।
िहाविममं लोकं गा मनतामिस ॥ २४॥
मितम िय िनबयें न िवपते किहिचत ।्
ूजासग िनरोधऽेिप िृत मदनमुहात ॥् २५॥
एतावोपरराम तह-
ूतं नभोिलमिलमीरम ।्
अहं च तै महतां महीयस े
शीा वनामं िवदधऽेनकुितः ॥ २६॥
नामान हतऽपः पठन ्
गुािन भिािण कृतािन च रन ।्
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गां पय टंुमना गतहृः
कालं ूतीन ि्वमदो िवमरः ॥ २७॥
एवं कृमतेॄ सामलानः ।
कालः ूारभूाले तिडौदामनी यथा ॥ २८॥
ूयुमान े मिय तां शुां भागवत तनमु ।्
आरकमिनवा णो पताभौितकः ॥ २९॥
का इदमादाय शयानऽेदुतः ।
िशशियषोरन ुू ाणं िविवशऽेरहं िवभोः ॥ ३०॥
सहॐयगुपय  उायदें िससृतः ।
मरीिचिमौा ऋषयः ूाणेोऽहं च जिरे ॥ ३१॥
अबिह लोकांीन प्यितोतः ।
अनमुहाहािवोरिवघातगितः िचत ॥् ३२॥
दवेदािममां वीणां रॄिवभिूषताम ।्
मूिया हिरकथां गायमानराहम ॥् ३३॥
ूगायतः वीया िण तीथ पादः िूयौवाः ।
आत इव मे शीयं दश न ं याित चतेिस ॥ ३४॥
एतातरुिचानां माऽाशया मुः ।
भविसुवो ो हिरचया नवुण नम ॥् ३५॥
यमािदिभयगपथःै कामलोभहतो मुः ।
मकुुसवेया यथाऽऽाा न शाित ॥ ३६॥
सव तिददमाातं यृोऽहं यानघ ।
जकमरहं मे भवतातोषणम ॥् ३७॥
सतू उवाच
एवं सा भगवाारदो वासवीसतुम ।्
आम वीणां रणयन य्यौ यािको मिुनः ॥ ३८॥
अहो दवेिष ध ोऽयं यीित शाधनः ।
गायन म्ािदं ता रमयातरंु जगत ॥् ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
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ूथमे ासनारदसवंादे षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः ॥
शौनक उवाच
िनग त े नारदे सतू भगवान ब्ादरायणः ।
ौतुवांदिभूतें ततः िकमकरोिभःु ॥ १॥
सतू उवाच
ॄनां सरामाौमः पिमे तटे ।
शाूास इित ूो ऋषीणां सऽवध नः ॥ २॥
तिन ् आौमे ासो बदरीषडमिडते ।
आसीनोऽप उपृँ य ूिणदौ मनः यम ॥् ३॥
भियोगने मनिस सक् ूिणिहतऽेमले ।
अपँयुषं पवू मायां च तपाौयाम ॥् ४॥
यया सोिहतो जीव आानं िऽगणुाकम ।्
परोऽिप मनतुऽेनथ तृतं चािभपते ॥ ५॥
अनथपशमं सााियोगमधोजे ।
लोकाजानतो िवांबे सातसिंहताम ॥् ६॥
यां व ै ौयूमाणायां कृे परमपूष े ।
भिते प ुसंः शोकमोहभयापहा ॥ ७॥
स सिंहतां भागवत कृानबु चाजम ।्
शकुमापयामास िनविृिनरतं मिुनः ॥ ८॥
शौनक उवाच
स व ै िनविृिनरतः सवऽोपेको मिुनः ।
क वा बहृतीमतेामाारामः समसत ॥् ९॥
सतू उवाच
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आारामा मनुयो िनम ा अुबमे ।
कुव हतैकु भििमतूगणुो हिरः ॥ १०॥
हरगे ुणािमितभ गवान ब्ादरायिणः ।
अगाहदाानं िनं िवजुनिूयः ॥ ११॥
परीितोऽथ राजषज कमिवलापनम ।्
संां च पाडुपऽुाणां वे कृकथोदयम ॥् १२॥
यदा मधृ े कौरवसृयानां
वीरेथो वीरगितं गतषे ु ।
वकृोदरािवगदािभमश-
भोदडे धतृरापऽु े ॥ १३॥
भत ुः िूयं िौिणिरित  पँयन ्
कृासतुानां पतां िशरािंस ।
उपाहरििूयमवे त
जगुिुतं कम  िवगहयि ॥ १४॥
माता िशशनूां िनधनं सतुानां
िनश घोरं पिरतमाना ।
तदादाकलाकुलाी
तां सायाह िकरीटमाली ॥ १५॥
तदा शचुे ूमजृािम भिे
यबोः िशर आतताियनः ।
गाडीवमैुिव िशखैपाहरे
ाऽऽब यािस दधपऽुा ॥ १६॥
इित िूयां विुविचऽजःै
स साियातुिमऽसतूः ।
अािविंशत उमधा
किपजो गुपऽुं रथने ॥ १७॥
तमापतं स िवल रात ्
कुमारहोिमना रथने ।
परािवाणपरीुा
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यावमं िभयाथाक ः ॥ १८॥
यदाशरणमाानमैत ौावािजनम ।्
अं ॄिशरो मने े आऽाणं िजाजः ॥ १९॥
अथोपृँ य सिललं सधे तमािहतः ।
अजानपुसहंारं ूाणकृ उपिते ॥ २०॥
ततः ूाृतं तजेः ूचडं सव तो िदशम ।्
ूाणापदमिभूे िवुं िजुवाच ह ॥ २१॥
अज ुन उवाच
कृ कृ महाभाग भानामभयर ।
मकेो दमानानामपवगऽिस ससंतृःे ॥ २२॥
माः पुषः साादीरः ूकृतःे परः ।
मायां दु िचा कैवे ित आिन ॥ २३॥
स एव जीवलोक मायामोिहतचतेसः ।
िवधे ने वीयण ौयेो धमा िदलणम ॥् २४॥
तथायं चावतारे भवुो भारिजहीष या ।
ानां चानभावानामनुानाय चासकृत ॥् २५॥
िकिमदं िुतो विेत दवेदवे न वेहम ।्
सव तोमखुमायाित तजेः परमदाणम ॥् २६॥
ौीभगवानवुाच
वेदें िोणपऽु ॄामं ूदिश तम ।्
नवैासौ वदे सहंारं ूाणबाध उपिते ॥ २७॥
न ातमं िकिदं ूवकशनम ।्
जतजे उमो तजेसा ॥ २८॥
सतू उवाच
ौुा भगवता ूों फानुः परवीरहा ।
ृापं पिरब ॄां ॄााय सधे ॥ २९॥
सहंाोमभुयोजेसी शरसवंतृ े ।
आवृ रोदसी खं च ववधृातऽेकविवत ॥् ३०॥
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ातजेु तयोोकान ्ू दहन म्हत ।्
दमानाः ूजाः सवा ः सावंत कममसंत ॥ ३१॥
ूजोपिवमाल लोकितकरं च तम ।्
मतं च वासदुवे सहाराज ुनो यम ॥् ३२॥
तत आसा तरसा दाणं गौतमीसतुम ।्
बबामष ताॆाः पश ुं रशनया यथा ॥ ३३॥
िशिबराय िननीषं दाा बा िरप ुं बलात ।्
ूाहाज ुन ं ूकुिपतो भगवानजुेणः ॥ ३४॥
मनै ं पाथा हिस ऽात ुं ॄबिुममं जिह ।
योऽसावनागसः सुानवधीििश बालकान ॥् ३५॥
मं ूममुं सु ं बालं ियं जडम ।्
ूपं िवरथं भीतं न िरप ुं हि धमिवत ॥् ३६॥
ूाणान य्ः परूाणःै ूपुाघणृः खलः ।
तध िह ौयेो योषााधः पमुान ॥् ३७॥
ूितौतुं च भवता पाा ै श ृवतो मम ।
आहिरे िशर ये मािनिन पऽुहा ॥ ३८॥
तदसौ वतां पाप आततााबहुा ।
भत ु िविूयं वीर कृतवान कु्लपासंनः ॥ ३९॥
एवं परीता धम पाथ ः कृने चोिदतः ।
नैुं गुसतुं याहनं महान ॥् ४०॥
अथोपे िशिबरं गोिविूयसारिथः ।
वदेयं िूयाय ै शोचा आजान ह्तान ॥् ४१॥
तथाऽऽतं पशवुाशबमवाखुं कम जगुिुतने ।
िनरी कृापकृतं गरुोः सतुं वामभावा कृपया ननाम च ॥ ४२॥
उवाच चासह बनानयनं सती ।
मुतां मुतामषे ॄाणो िनतरां गुः ॥ ४३॥
सरहो धनवुदः सिवसगपसयंमः ।
अमाम भवता िशितो यदनमुहात ॥् ४४॥
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स एष भगवान ि्ोणः ूजापणे वत त े ।
तानोऽध पाे नागाीरसःू कृपी ॥ ४५॥
तम महाभाग भविगरवं कुलम ।्
विृजनं नाहित ूा ुं पूं वमभीशः ॥ ४६॥
मा रोदीद जननी गौतमी पितदवेता ।
यथाहं मतृवाऽऽता  रोिदौमुखुी मुः ॥ ४७॥
यःै कोिपतं ॄकुलं राजरैिजतािभः ।
तुलं ूदहाश ु सानबुं शचुािप तम ॥् ४८॥
सतू उवाच
ध ां सकणं िन लीकं समं महत ।्
राजा धम सतुो रााः ूनचो िजाः ॥ ४९॥
नकुलः सहदवे ययुधुानो धनयः ।
भगवान द्वेकीपऽुो य े चाे या योिषतः ॥ ५०॥
तऽाहामिष तो भीम ौयेान व्धः तृः ।
न भत ुना नाथ योऽहन स्ुान ि्शशनू व्थृा ॥ ५१॥
िनश भीमगिदतं िौपा चतभु ुजः ।
आलो वदनं सिुरदमाह हसिव ॥ ५२॥
ौीकृ उवाच
ॄबनु  ह आततायी वधाहणः ।
मयवैोभयमाातं पिरपानशुासनम ॥् ५३॥
कु ूितौतुं सं यायता िूयाम ।्
िूयं च भीमसने पााा ममवे च ॥ ५४॥
सतू उवाच
अज ुनः सहसाऽऽाय हरहेा द मथािसना ।
मिणं जहार मधू ं िज सहमधू जम ॥् ५५॥
िवमु रशनाबं बालहाहतूभम ।्
तजेसा मिणना हीन ं िशिबरािरयापयत ॥् ५६॥
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वपनं ििवणादान ं ानािया पणं तथा ।
एष िह ॄबनूां वधो नाोऽि दिैहकः ॥ ५७॥
पऽुशोकातरुाः सव पाडवाः सह कृया ।
ानां मतृानां यृं चबुिन हरणािदकम ॥् ५८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे िौिणिनमहो नाम समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽयः ॥
सतू उवाच
अथ ते सरतेानां ानामदुकिमताम ।्
दात ुं सकृा गायां परुृ ययःु ियः ॥ १॥
ते िननीयोदकं सव िवल च भशृं पनुः ।
आतुा हिरपादारजःपतूसिरले ॥ २॥
तऽासीन ं कुपितं धतृरां सहानजुम ।्
गाार पऽुशोकाता पथृां कृां च माधवः ॥ ३॥
सायामास मिुनिभहतबूचुािप तान ।्
भतूषे ु काल गितं दश यूितिबयाम ॥् ४॥
साधियाजातशऽोः ं रां िकतवैतम ।्
घातियासतो राः कचशतायषुः ॥ ५॥
याजियामधेैं िऽिभमककैः ।
तशः पावनं िद ु शतमोिरवातनोत ॥् ६॥
आम पाडुपऽुां शनैयेोवसयंतुः ।
पैायनािदिभिव ू ःै पिूजतःै ूितपिूजतः ॥ ७॥
गुं कृतमितॄ न ्ारकां रथमाितः ।
उपलेभऽेिभधावीमुरां भयिवलाम ॥् ८॥
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उरोवाच
पािह पािह महायोिगन द्वेदवे जगते ।
नां दभयं पँय े यऽ मृःु पररम ॥् ९॥
अिभिवित मामीश शरायसो िवभो ।
कामं दहत ु मां नाथ मा मे गभ िनपाताम ॥् १०॥
सतू उवाच
उपधाय  वचा भगवान भ्वलः ।
अपाडविमदं कत ु िौणरेमबुत ॥ ११॥
तवाथ मिुनौे पाडवाः प सायकान ।्
आनोऽिभमखुान द्ीानालाायपुादः ॥ १२॥
सनं वी तषेामनिवषयानाम ।्
सदुश नने ाणे ानां रां धािभःु ॥ १३॥
अःः सवभतूानामाा योगेरो हिरः ।
माययावणृोभ वरैााः कुतवे ॥ १४॥
यं ॄिशरमोघं चाूितिबयम ।्
वैवं तजे आसा समशाृगूह ॥ १५॥
मा मंा तेदाय सवा य मयऽेतु े ।
य इदं मायया देा सजृवित हजः ॥ १६॥
ॄतजेोिविनम ुैराजःै सह कृया ।
ूयाणािभमखुं कृिमदमाह पथृा सती ॥ १७॥
कुवुाच
नमे पुषं ामीरं ूकृतःे परम ।्
अलं सव भतूानामब िहरवितम ॥् १८॥
मायाजविनकामाधोजमयम ।्
न लसे मढूशा नटो नाधरो यथा ॥ १९॥
तथा परमहंसानां मनुीनाममलानाम ।्
भियोगिवधानाथ कथं पँयमे िह ियः ॥ २०॥
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कृाय वासदुवेाय दवेकीननाय च ।
नगोपकुमाराय गोिवाय नमो नमः ॥ २१॥
नमः पजनाभाय नमः पजमािलन े ।
नमः पजनऽेाय नमे पजाये ॥ २२॥
यथा षीकेश खलेन दवेकी
कंसने ाितिचरं शचुािप ता ।
िवमोिचताहं च सहाजा िवभो
यवै नाथने मुिव पणात ॥् २३॥
िवषाहाःे पुषाददशना-
दसभाया वनवासकृतः ।
मधृ े मधृऽेनकेमहारथातो
िौयता हरऽेिभरिताः ॥ २४॥
िवपदः सु नः शऽ तऽ जगरुो ।
भवतो दशन ं यादपनुभ वदशनम ॥् २५॥
जैय ौतुौीिभरधेमानमदः पमुान ।्
नवैाहिभधात ुं व ै ामिकनगोचरम ॥् २६॥
नमोऽिकनिवाय िनवृगणुवृय े ।
आारामाय शााय कैवपतये नमः ॥ २७॥
मे ां कालमीशानमनािदिनधनं िवभमु ।्
समं चरं सव ऽ भतूानां यिथः किलः ॥ २८॥
न वदे किगविंकीिष तं
तवहेमान नणृां िवडनम ।्
न य किियतोऽि किहिच-

े यििषमा मितनृ णाम ॥् २९॥
ज कम च िवाजाकत ुरानः ।
ितय ृिष ष ु यादःस ु तदिवडनम ॥् ३०॥
गोाददे िय कृतागिस दाम ताव-
ा त े दशाौकुिललानसमाम ।्
वं िननीय भयभावनया ित
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सा मां िवमोहयित भीरिप यिभिेत ॥ ३१॥
केिचदारजं जातं पुयोक कीत य े ।
यदोः िूयावाय े मलयवे चनम ॥् ३२॥
अपरे वसदुवे दवेां यािचतोऽगात ।्
अजम मेाय वधाय च सरुिषाम ॥् ३३॥
भारावतारणायाे भवुो नाव इवोदधौ ।
सीदा भिूरभारणे जातो ाभवुािथ तः ॥ ३४॥
भवऽेिन ि्ँयमानानामिवाकामकमिभः ।
ौवणरणाहा िण किरिित केचन ॥ ३५॥
श ृवि गायि गणृभीशः
रि नि तविेहतं जनाः ।
त एव पँयिचरणे तावकं
भवूवाहोपरमं पदाजुम ॥् ३६॥
अ नं कृतिेहत ूभो
िजहासिस िुदोऽनजुीिवनः ।
यषेां न चावतः पदाजुा-
रायणं राजस ु योिजताहंसाम ॥् ३७॥
के वयं नामपाां यिभः सह पाडवाः ।
भवतोऽदशन ं यिह षीकाणािमविेशतःु ॥ ३८॥
नयें शोिभते तऽ यथदेान गदाधर ।
दरैिता भाित लणिवलितःै ॥ ३९॥
इमे जनपदाः ृाः सपुौषिधवीधः ।
वनाििनदुो धेे तव वीितःै ॥ ४०॥
अथ िवशे िवान ि्वमतू केष ु म े ।
हेपाशिममं िछि ढं पाडुष ु विृष ु ॥ ४१॥
िय मऽेनिवषया मितम धपुतऽेसकृत ।्
रितमुहतादा गेवौघमदुित ॥ ४२॥
ौीकृ कृसख वृषृभाविनीगु ्-
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राजवशंदहनानपवग वीय  ।
गोिव गोिजसरुाित हरावतार
योगेरािखलगरुो भगवन न्मे ॥ ४३॥
सतू उवाच
पथृयें कलपदःै पिरणतूािखलोदयः ।
मं जहास वकुैठो मोहयिव मायया ॥ ४४॥
तां बाढिमपुाम ूिवँय गजसायम ।्
िय परंु यान ्ू ेा राा िनवािरतः ॥ ४५॥
ासारैीरहेाःै कृनेातुकम णा ।
ूबोिधतोऽपीितहासनैा बुत शचुािप तः ॥ ४६॥
आह राजा धम सतुियन स्ुदां वधम ।्
ूाकृतनेाना िवूाः हेमोहवशं गतः ॥ ४७॥
अहो मे पँयताान ं िद ढं रानः ।
पारवै दहे बो मऽेौिहणीहताः ॥ ४८॥
बालिजसुिऽिपतृॅ ातगृुिुहः ।
न मे ािरयाोो िप वषा यतुायतुःै ॥ ४९॥
ननैो राः ूजाभत ुध म युे वधो िषाम ।्
इित मे न त ु बोधाय कते शासनं वचः ॥ ५०॥
ीणां मतबनूां िोहो योऽसािवहोितः ।
कमिभगृ हमधेीयनैा हं को पोिहतमु ॥् ५१॥
यथा पेन पाः सरुया वा सरुाकृतम ।्
भतूहां तथवैकैां न यमैा ु महित ॥ ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे कुीिुतय ुिधिरानतुापो नामामोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ नवमोऽायः ॥
सतू उवाच
इित भीतः ूजािोहावधम िविवया ।
ततो िवनशनं ूागाऽ दवेोतोऽपतत ॥् १॥
तदा त े ॅातरः सव सदःै णभिूषतःै ।
अगन र्थिैव ू ा ासधौादयथा ॥ २॥
भगवानिप िवूष रथने सधनयः ।
स तै रोचत नपृः कुबरे इव गुकैः ॥ ३॥
ा िनपिततं भमूौ िदवतुिमवामरम ।्
ूणमेःु पाडवा भीं सानगुाः सह चिबणा ॥ ४॥
तऽ ॄष यः सव दवेष य सम ।
राजष य तऽासन ि्ु ं भरतपुवम ॥् ५॥
पवतो नारदो धौो भगवान ब्ादरायणः ।
बहृदो भराजः सिशो रणेकुासतुः ॥ ६॥
विस इूमदितो गृमदोऽिसतः ।
कीवान ग्ौतमोऽिऽ कौिशकोऽथ सदुशनः ॥ ७॥
अे च मनुयो ॄन ्ॄ रातादयोऽमलाः ।
िशैपतेा आजमःु कँयपािरसादयः ॥ ८॥
तान स्मतेान म्हाभागानपुल वसूमः ।
पजूयामास धम ो दशेकालिवभागिवत ॥् ९॥
कृं च तभाव आसीनं जगदीरम ।्
िदं पजूयामास माययोपािवमहम ॥् १०॥
पाडुपऽुानपुासीनान ्ू ौयूमेसतान ।्
अाचानरुागाॐरैीभतूने चषुा ॥ ११॥
अहो कमहोऽां ययूं धम ननाः ।
जीिवत ुं नाहथ िं िवूधमा तुाौयाः ॥ १२॥
सिंतऽेितरथ े पाडौ पथृा बालूजा वधःू ।
युृते बन े्शान ्ू ाा तोकवती मुः ॥ १३॥
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सव कालकृतं मे भवतां च यदिूयम ।्
सपालो यशे लोको वायोिरव घनाविलः ॥ १४॥
यऽ धमसतुो राजा गदापािणवृ कोदरः ।
कृोऽी गािडवं चापं सुृतो िवपत ॥् १५॥
न  किहिचिाजन प्मुान व्दे िविधितम ।्
यििजासया युा मुि कवयोऽिप िह ॥ १६॥
तािददं दवैतं व भरतष भ ।
तानिुविहतोऽनाथा नाथ पािह ूजाः ूभो ॥ १७॥
एष व ै भगवान स्ाादाो नारायणः पमुान ।्
मोहयन म्ायया लोकं गढूरित विृष ु ॥ १८॥
अानभुावं भगवान व्दे गुतमं िशवः ।
दवेिष ना रदः साागवान क्िपलो नपृ ॥ १९॥
यं मसे मातलेुयं िूयं िमऽं सुमम ।्
अकरोः सिचवं तं सौदादथ सारिथम ॥् २०॥
सवा नः समशो यानहतःे ।
तृतं मितवषैं िनरव न िचत ॥् २१॥
तथाकेाभेष ु पँय भपूानकुितम ।्
यऽेसूंजतः सााृो दशनमागतः ॥ २२॥
भाऽऽवेँ य मनो यिन व्ाचा याम कीत यन ।्
जन क्लेवरं योगी मुते कामकमिभः ॥ २३॥
स दवेदवेो भगवान ्ू तीतां
कलेवरं याविददं िहनोहम ।्
ूसहासाणलोचनोस-

खुाजुो ानपथतभु ुजः ॥ २४॥
सतू उवाच
यिुधिरदाकय  शयान ं शरपरे ।
अपृििवधान ध्मा न ऋ्षीणां चानशु ृवताम ॥् २५॥
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पुषभाविविहतान य्थावण यथाौमम ।्
वरैायरागोपािधामाातोभयलणान ॥् २६॥
दानधमा न र्ाजधमा न म्ोधमा न ि्वभागशः ।
ीधमा न भ्गवमा न स्मासासयोगतः ॥ २७॥
धमा थ काममोां सहोपायान य्था मनु े ।
नानाानिेतहासषे ु वण यामास तिवत ॥् २८॥
धम ूवदत स कालः ूपुितः ।
यो योिगनँछमृोवा ितूरायणः ॥ २९॥
तदोपसं िगरः सहॐणी-
िव मुसं मन आिदपूष े ।
कृे लसीतपटे चतभु ुज े
परुः ितऽेमीिलतधारयत ॥् ३०॥
िवशुया धारणया हताशभु-

दीयवैाश ु गतायधुथः/ौमः ।
िनवृसवियविृिवॅम-

ुाव जं िवसजृनाद नम ॥् ३१॥
ौीभी उवाच
इित मितपकिता िवतृा
भगवित सातपुवे िवभिू ।
सखुमपुगते िचिहत ु
ूकृितमपुयेिुष यवूवाहः ॥ ३२॥
िऽभवुनकमनं तमालवण
रिवकरगौरवरारं दधान े ।
वपरुलककुलावतृाननां
िवजयसखे रितरु मऽेनवा ॥ ३३॥
यिुध तरुगरजोिवधूॆ िवक ्
कचिलतौमवाय लताे ।
मम िनिशतशरिैव िभमान-
िच िवलसवचऽेु कृ आा ॥ ३४॥
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सपिद सिखवचो िनश मे
िनजपरयोब लयो रथं िनवेँ य ।
ितवित परसिैनकायरुा
तवित पाथ सखे रितम मा ु ॥ ३५॥
विहतपतृनामखुं िनरी
जनवधािमखु दोषबुा ।
कुमितमहरदािवया य-

रणरितः परम त मऽेु ॥ ३६॥
िनगममपहाय मितां
ऋतमिधकत ुमवतुो रथः ।
धतृरथचरणोऽयाल-ु
हिरिरव हिुमभं गतोरीयः ॥ ३७॥
िशतिविशखहतो िवशीण दशंः
तजपिरतु आतताियनो मे ।
ूसभमिभससार मधाथ
स भवत ु म े भगवान ग्ितम ुकुः ॥ ३८॥
िवजयरथकुटु आतोऽे
धतृहयरिँमिन तियेणीय े ।
भगवित रितरु मे ममुषू-
य िमह िनरी हता गताः सपम ॥् ३९॥
लिलतगितिवलासवहुास-

ूणयिनरीणकितोमानाः ।
कृतमनकृुतव उदााः
ूकृितमगन ि्कल य गोपवः ॥ ४०॥
मिुनगणनपृवय सलेऽः-
सदिस यिुधिरराजसयू एषाम ।्
अहणमपुपदे ईणीयो
मम िशगोचर एष आिवराा ॥ ४१॥
तिमममहमजं शरीरभाजां
िद िद िधितमाकितानाम ।्
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ूितशिमव नकैधाकमकंे
समिधगतोऽि िवधतूभदेमोहः ॥ ४२॥
सतू उवाच
कृ एवं भगवित मनोवािविृिभः ।
आाानमावेँ य सोऽःास उपारमत ॥् ४३॥
समानमााय भीं ॄिण िनले ।
सव बभवूु े तू वयासंीव िदनाये ॥ ४४॥
तऽ भयो नेदवमानववािदताः ।
शशसंःु साधवो राां खातेःु पुवृयः ॥ ४५॥
त िनहरणादीिन सरते भाग व ।
यिुधिरः कारिया मुत ःिखतोऽभवत ॥् ४६॥
तुवुमु ुनयो ाः कृं तुनामिभः ।
तते कृदयाः ाौमान ्ू ययःु पनुः ॥ ४७॥
ततो यिुधिरो गा सहकृो गजायम ।्
िपतरं सायामास गाार च तपिनीम ॥् ४८॥
िपऽा चानमुतो राजा वासदुवेानमुोिदतः ।
चकार रां धमण िपतपृतैामहं िवभःु ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे यिुधिरराूलो नाम नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः ॥
शौनक उवाच
हा िरधृ आतताियनो
यिुधिरो धम भतृां विरः ।
सहानजुःै ूवभोजनः
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कथं ूवृः िकमकारषीतः ॥ १॥
सतू उवाच
वशंं कुरोवशदवाििनतं
सरंोहिया भवभावनो हिरः ।
िनवशेिया िनजरा ईरो
यिुधिरं ूीतमना बभवू ह ॥ २॥
िनश भीोमथातुों
ूवृिवानिवधतूिवॅमः ।
शशास गािम इवािजताौयः
पिरपुाामनजुानवुित तः ॥ ३॥
कामं ववष  पज ः सवकामघा मही ।
िसिषचःु  ोजान ग्ावः पयसोधतीम ुदा ॥ ४॥
नः समिुा िगरयः सवनितवीधः ।
फलोषधयः सवा ः काममतृ ु त वै ॥ ५॥
नाधयो ाधयः ेशा दवैभतूाहतेवः ।
अजातशऽावभवन ज्नूां राि किहिचत ॥् ६॥
उिषा हािनपरुे मासान क्ितपयान ह्िरः ।
सुदां च िवशोकाय सु िूयकाया ॥ ७॥
आम चानुातः पिरािभवा तम ।्
आरोह रथं कैििरोऽिभवािदतः ॥ ८॥
सभुिा िौपदी कुी िवराटतनया तथा ।
गाारी धतृरा ययुुगुतमो यमौ ॥ ९॥
वकृोदर धौ ियो मसतुादयः ।
न सिेहरे िवमुो िवरहं शाधनः ॥ १०॥
साुःसो हात ुं नोहते बधुः ।
की मान ं यशो य सकृदाकय  रोचनम ॥् ११॥
तिन ्िधयः पाथा ः सहरेन ि्वरहं कथम ।्
दशनशसलंापशयनासनभोजनःै ॥ १२॥
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सव तऽेिनिमषरैैमनिुुतचतेसः ।
वीः हेसा िवचेऽ तऽ ह ॥ १३॥
ुलामौावेकीसतु े ।
िनया गाराोऽभििमित ाावियः ॥ १४॥
मदृशभये  वीणापणवगोमखुाः ।
धुयुा नकघटाा ने भयथा ॥ १५॥
ूासादिशखराढाः कुनाय िदया ।
ववषृःु कुसमुःै कृं ूमेोीडाितेणाः ॥ १६॥
िसतातपऽं जमाह मुादामिवभिूषतम ।्
रदडं गडुाकेशः िूयः िूयतम ह ॥ १७॥
उवः सािकवै जन े परमातु े ।
िवकीय माणः कुसमु ै रजे े मधपुितः पिथ ॥ १८॥
अौयूािशषः साऽ तऽ िजिेरताः ।
नानुपानुपा िनग ुण गणुानः ॥ १९॥
अोमासी उमोकचतेसाम ।्
कौरवेपरुीणां सव ौिुतमनोहरः ॥ २०॥
स व ै िकलायं पुषः परुातनो
य एक आसीदिवशषे आिन ।
अमे गणुेो जगदानीरे
िनमीिलतान ि्निश सुशिष ु ॥ २१॥
स एव भयूो िनजवीय चोिदतां
जीवमायां ूकृितं िससृतीम ।्
अनामपािन पनामनी
िविधमानोऽनसुसार शाकृत ॥् २२॥
स वा अयं यदमऽ सरूयो
िजतिेया िनिज तमातिरनः ।
पँयि भुिलतामलाना
नषे सं पिरमाु महित ॥ २३॥
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स वा अयं सनगुीतसथो
वदेषे ु गुषे ु च गुवािदिभः ।
य एक ईशो जगदालीलया
सजृवि न तऽ सते ॥ २४॥
यदा धमण तमोिधयो नपृा
जीवि तऽषै िह सतः िकल ।
धे भगं समतृं दयां यशो
भवाय पािण दधगु े यगु े ॥ २५॥
अहो अलं ातमं यदोः कुल-

महो अलं पुयतमं मधोव नम ।्
यदषे प ुसंामषृभः िौयः पितः
जना चमणने चाित ॥ २६॥
अहो बत यशसिररी
कुशली पुययशरी भवुः ।
पँयि िनं यदनमुहिेषतं
ितावलोकं पितं  यजाः ॥ २७॥
ननू ं ोतानतािदनेरः
समिच तो  गहृीतपािणिभः ।
िपबि याः सधरामतृं मु-
ो जियःसमुुय दाशयाः ॥ २८॥
या वीय शेुन ताः यवंरे
ूम चैूमखुान ि्ह शिुणः ।
ूुसाासतुादयोऽपरा
यााता भौमवध े सहॐशः ॥ २९॥
एताः परं ीमपापशेलं
िनरशौचं बत साध ु कुव त े ।
यासां गहृाुरलोचनः पित-
न  जापैाितिभिद शृन ॥् ३०॥
एविंवधा गदीनां स िगरः परुयोिषताम ।्
िनरीणनेािभनन स्ितने ययौ हिरः ॥ ३१॥
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अजातशऽःु पतृनां गोपीथाय मधिुषः ।
परेः शितः हेाायु चतरुिणीम ॥् ३२॥
अथ रागतान श्ौिरः कौरवान ि्वरहातरुान ।्
सिव ढं िधान ्ू ायानगर िूयःै ॥ ३३॥
कुजालपाालान श्रूसनेान स्यामनुान ।्
ॄावत कुऽें मान स्ारतानथ ॥ ३४॥
मधमितब सौवीराभीरयोः परान ।्
आनता न भ्ाग वोपागाावाहो मनाग ि्वभःु ॥ ३५॥
तऽ तऽ ह तऽहैिरः ूुताहणः ।
सायं भजे े िदशं पािवो गां गतदा ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे ौीकृारकागमनं नाम दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः ॥
सतू उवाच
आनता न स् उपो ृानपदान ्कान ।्
दौ दरवरं तषेां िवषादं शमयिव ॥ १॥
स उकाशे धवलोदरो दरो-
ऽुबमाधरशोणशोिणमा ।
दाायमानः करकसटेु
यथाखडे कलहंस उनः ॥ २॥
तमपुौु िननदं जगयभयावहम ।्
ूुयःु ूजाः सवा  भतृ दश नलालसाः ॥ ३॥
तऽोपनीतबलयो रवदेपिमवाताः ।
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आारामं पणू कामं िनजलाभने िनदा ॥ ४॥
ूीुुमखुाः ूोचहुष गदया िगरा ।
िपतरं सव सुदमिवतारिमवाभ काः ॥ ५॥
नताः  ते नाथ सदािपजं
िविरविैरसरुेवितम ।्
परायणं मेिमहेतां परं
न यऽ कालः ूभवेरः ूभःु ॥ ६॥
भवाय नं भव िवभावन
मवे माताथ सुितः िपता ।
ं सुन ः परमं च दवैतं
यानवुृा कृितनो बभिूवम ॥ ७॥
अहो सनाथा भवता  ययं
ऽिैवपानामिप रदशनम ।्
ूमेितिधिनरीणाननं
पँयमे पं तव सवसौभगम ॥् ८॥
य जुाापससार भो भवान ्
कुन म्धनू व्ाथ सुिया ।
तऽाकोिटूितमः णो भव-े
ििवं िवनाोिरव नवातु ॥ ९॥
(कथं वयं नाथ िचरोिषत े िय
ूसािखलतापशोषणम ।्
जीवमे त े सुरहासशोिभत-
मपँयमाना वदनं मनोहरम ॥्)

इित चोदीिरता वाचः ूजानां भवलः ।
श ृवानोऽनमुहं ा िवतन ्ू ािवशरुीम ॥् १०॥
मधभुोजदशाहा हकुकुराकविृिभः ।
आतुबलगै ुां नागभैगवतीिमव ॥ ११॥
सवत ुसव िवभवपुयवृलताौमःै ।
उानोपवनारामवैृ तपाकरिौयम ॥् १२॥
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गोपरुारमागष ु कृतकौतकुतोरणाम ।्
िचऽजपताकामरैः ूितहतातपाम ॥् १३॥
सािज तमहामाग रापणकचराम ।्
िसां गजलैां फलपुातारःै ॥ १४॥
ािर ािर गहृाणां च दतफलेिुभः ।
अलतां पणू कुबै िलिभधू पदीपकैः ॥ १५॥
िनश ूेमायां वसदुवेो महामनाः ।
अबूरोमसने रामातुिवबमः ॥ १६॥
ूुादे साो जावतीसतुः ।
ूहष वगेोिसतशयनासनभोजनाः ॥ १७॥
वारणंे परुृ ॄाणःै ससमुलःै ।
शतयू िननादने ॄघोषणे चाताः ।
ूुमू रथैाः ूणयागतसासाः ॥ १८॥
वारमुा शतशो यानैशनोकुाः ।
लसुडलिनभा तकपोलवदनिौयः ॥ १९॥
नटनत कगवा ः सतूमागधविनः ।
गायि चोमोकचिरतातुािन च ॥ २०॥
भगवांऽ बनूां पौराणामनवुित नाम ।्
यथािवपुस सवषां मानमादध े ॥ २१॥
ूािभवादनाषेकरशितेणःै ।
आा चापाकेो वरैािभमतिैव भःु ॥ २२॥
यं च गुिभिव ू ःै सदारःै िवररैिप ।
आशीिभ य ुमानोऽवै ििभािवशरुम ॥् २३॥
राजमाग गत े कृे ारकायाः कुलियः ।
हा यािव ू ाः तदीणमहोवाः ॥ २४॥
िनं िनरीमाणानां यदिप ारकौकसाम ।्
न िवतृि िह शः िौयो धामामतुम ॥् २५॥
िौयो िनवासो योरः पानपाऽं मखुं शाम ।्
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बाहवो लोकपालानां साराणां पदाजुम ॥् २६॥
िसतातपऽजनैपृतः
ूसनूवषरिभविष तः पिथ ।
िपशवासा वनमालया बभौ
घनो यथाकडुपचापवैतुःै ॥ २७॥
ूिवु गहंृ िपऽोः पिरः मातिृभः ।
ववे िशरसा स दवेकीूमखुा मदुा ॥ २८॥
ताः पऽुममारो हेतुपयोधराः ।
हष िविलताानः िसिषचनु ऽजजै लःै ॥ २९॥
अथािवशभवनं सव काममनुमम ।्
ूासादा यऽ पीनां सहॐािण च षोडश ॥ ३०॥
पः पितं ूो गहृानपुागतं
िवलो सातमनोमहोवाः ।
उरुाराहसासनाशया-
ाकं ोतोैिडतलोचनाननाः ॥ ३१॥
तमाजैििभरराना
रभावाः पिररिेभरे पितम ।्
िनमाॐवदनुऽेयो-
िव लतीनां भगृवुय  वैवात ॥् ३२॥
यसौ पा गतो रहोगत-
थािप ताियगुं नवं नवम ।्
पदे पदे का िवरमते तदा-
लािप यीन  जहाित किहिचत ॥् ३३॥
एवं नपृाणां िितभारजना-
मौिहणीिभः पिरवृतजेसाम ।्
िवधाय वरंै सनो यथानलं
िमथो वधनेोपरतो िनरायधुः ॥ ३४॥
स एष नरलोकेऽिवतीण ः मायया ।
रमे े ीरकूटो भगवान ्ू ाकृतो यथा ॥ ३५॥
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उामभाविपशनुामलवहुास-

ोीडावलोकिनहतो मदनोऽिप यासाम ।्
सु तापमजहामदोमाा
यिेयं िवमिथत ुं कुहकैन  शकुेः ॥ ३६॥
तमयं मते लोको समिप सिनम ।्
आौपने मनजुं ापृवान ं यतोऽबधुः ॥ ३७॥
एतदीशनमीश ूकृितोऽिप तणुःै ।
न युते सदाऽऽयै था बिुदाौया ॥ ३८॥
तं मिेनरऽेबला मढूाः णैं चानोुतं रहः ।
अूमाणिवदो भत ुरीरं मतयो यथा ॥ ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे निैमषीयोपाान े ौीकृारकाूवशेो
नामकैादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः ॥
शौनक उवाच
अाोपसृने ॄशीतजेसा ।
उराया हतो गभ  ईशनेाजीिवतः पनुः ॥ १॥
त ज महाबुःे कमा िण च महानः ।
िनधनं च यथवैासी ूे गतवान य्था ॥ २॥
तिददं ौोतिुमामो गिदत ुं यिद मसे ।
ॄिूह नः ौधानानां य ानमदाकः ॥ ३॥
सतू उवाच
अपीपलमराजः िपतवृियन ्ू जाः ।
िनःहृः सव कामेः कृपादासवेया ॥ ४॥
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सदः बतवो लोका मिहषी ॅातरो मही ।
जूीपािधपं च यश िऽिदवं गतम ॥् ५॥
िकं त े कामाः सरुाहा  मकुुमनसो िजाः ।
अिधजम ुदं राः िुधत यथतेरे ॥ ६॥
मातगु भ गतो वीर तदा भगृनुन ।
ददश पुषं किमानोऽतजेसा ॥ ७॥
अुमाऽममलं ुररुटमौिलनम ।्
अपीदशन ं ँयामं तिडाससमतुम ॥् ८॥
ौीमीघ चतबुा ं तकानकुडलम ।्
तजां गदापािणमानः सवतो िदशम ।्
पिरॅममुाभां ॅामयं गदां मुः ॥ ९॥
अतजेः गदया नीहारिमव गोपितः ।
िवधमं सिकष पयत क इसौ ॥ १०॥
िवधयू तदमयेाा भगवान ध्म गिुभःु ।
िमषतो दशमा तऽवैादध े हिरः ॥ ११॥
ततः सवगणुोदक सानकूुलमहोदय े ।
जे वशंधरः पाडोभू यः पाडुिरवौजसा ॥ १२॥
त ूीतमना राजा िवूधैकृपािदिभः ।
जातकं कारयामास वाचिया च मलम ॥् १३॥
िहरयं गां मह मामान ह्ान न्पृितव रान ।्
ूादां च िवूेः ूजातीथ स तीथ िवत ॥् १४॥
तमचू ुॄ ा णाुा राजान ं ूौयाितम ।्
एष िन ्ू जातौ पुणां पौरवष भ ॥ १५॥
दवैनेाूितघातने शेु संामपुयेिुष ।
रातो वोऽनमुहाथा य िवनुा ूभिवनुा ॥ १६॥
तााा िवरुात इित लोके बहृवाः ।
भिवित न सहेो महाभागवतो महान ॥् १७॥
यिुधिर उवाच
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अषे वंँ यान र्ाजषन प्ुयोकान म्हानः ।
अनवुित ता िशसा साधवुादने समाः ॥ १८॥
ॄाणा ऊचःु
पाथ  ूजािवता साािदाकुिरव मानवः ।
ॄयः सस रामो दाशरिथय था ॥ १९॥
एष दाता शरय यथा ौशीनरः िशिबः ।
यशो िवतिनता ानां दौििरव यनाम ॥् २०॥
धिनाममणीरषे तुाज ुनयोयोः ।
ताश इव ध ष ः समिु इव रः ॥ २१॥
मगृे इव िवबाो िनषेो िहमवािनव ।
ितितवु सधुवेासौ सिहःु िपतरािवव ॥ २२॥
िपतामहसमः साे ूसादे िगिरशोपमः ।
आौयः सवभतूानां यथा दवेो रमाौयः ॥ २३॥
सवसणुमाहाे एष कृमनोुतः ।
रिदवे इवोदारो ययाितिरव धािम कः ॥ २४॥
धृा बिलसमः कृे ूाद इव सहः ।
आहतषोऽमधेानां वृानां पय ुपासकः ॥ २५॥
राजषणां जनियता शाा चोथगािमनाम ।्
िनमहीता कलेरषे भवुो धम  कारणात ॥् २६॥
तकादानो मृ ुं िजपऽुोपसिज तात ।्
ूपत उपौु मुसः पदं हरःे ॥ २७॥
िजािसतायाथाो मनुेा ससतुादसौ ।
िहदें नपृ गायां यााकुतोभयम ॥् २८॥
इित रा उपािदँय िवूा जातककोिवदाः ।
लापिचतयः सव ूितजमःु कान ग्हृान ॥् २९॥
स एष लोके िवातः परीििदित यभःु ।
गभ मनुायन प्रीते नरिेह ॥ ३०॥
स राजपऽुो ववधृ े आशु शु इवोडुपः ।
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आपयू माणः िपतिृभः काािभिरव सोऽहम ॥् ३१॥
यमाणोऽमधेने ाितिोहिजहासया ।
राजालधनो दावऽ करदडयोः ॥ ३२॥
तदिभूतेमाल ॅातरोऽतुचोिदताः
धनं ूहीणमाजदीां िदिश भिूरशः ॥ ३३॥
तने सतृसारो धम पऽुो यिुधिरः ।
वािजमधेिैिभभतो यःै समयजिरम ॥् ३४॥
आतो भगवान र्ाा याजिया िजनैृ पम ।्
उवास कितिचासान स्ुदां िूयकाया ॥ ३५॥
ततो राानुातः कृया सहबिुभः ।
ययौ ारवत ॄन स्ाज ुनो यिभवृ तः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे परीिाुष नाम ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः ॥
सतू उवाच
िवरीथ याऽायां मऽैयेादानो गितम ।्
ाागाािनपरंु तयावािविवितः ॥ १॥
यावतः कृतवान ्ू ान ्ा कौषारवामतः ।
जातकैभिगिवे तेोपरराम ह ॥ २॥
तं बमुागतं ा धम पऽुः सहानजुः ।
धतृराो ययुुु सतूः शारतः पथृा ॥ ३॥
गाारी िौपदी ॄन स्भुिा चोरा कृपी ।
अा जामयः पाडोा तयः ससतुाः ियः ॥ ४॥
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ूुमःु ूहषण ूाणं त इवागतम ।्
अिभस िविधविरािभवादनःै ॥ ५॥
ममुचुःु ूमेबाौघं िवरहौकातराः ।
राजा तमहयाबे कृतासनपिरमहम ॥् ६॥
तं भुवं िवौामासीन ं सखुमासन े ।
ूौयावनतो राजा ूाह तषेां च श ृवताम ॥् ७॥
यिुधिर उवाच
अिप रथ नो युायासमिेधतान ।्
िवपणािषाादमेिचता यमातकृाः ॥ ८॥
कया वृा वित तं वरिः िितमडलम ।्
तीथा िन ऽेमुािन सिेवतानीह भतूले ॥ ९॥
भविधा भागवताीथ भतूाः यं िवभो ।
तीथकुव ि तीथा िन ाःने गदाभतृा ॥ १०॥
अिप नः सुदात बावाः कृदवेताः ।
ाः ौतुा वा यदवः पयुा सखुमासते ॥ ११॥
इुो धम राजने सव तमवण यत ।्
यथानभुतूं बमशो िवना यकुलयम ॥् १२॥
निूयं िव षहं नणृां यमपुितम ।्
नावदेयकणो ःिखतान ि्मुमः ॥ १३॥
किालमथावाीृतो दवेवखुम ।्
ॅातु ौयेृवषां ूीितमावहन ॥् १४॥
अिबॅदय मा दडं यथावदघकािरष ु ।
यावधार शिूं शापाष शतं यमः ॥ १५॥
यिुधिरो लराो ा पौऽं कुलरम ।्
ॅातिृभलकपालाभमै ुमदु े परया िौया ॥ १६॥
एवं गहृषे ु सानां ूमानां तदीहया ।
अबामदिवातः कालः परमरः ॥ १७॥
िवरदिभूे धतृरामभाषत ।
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राजन ि्नग तां शीयं पँयदें भयमागतम ॥् १८॥
ूितिबया न यहे कुतििहिचभो ।
स एव भगवान क्ालः सवषां नः समागतः ॥ १९॥
यने चवैािभपोऽयं ूाणःै िूयतमरैिप ।
जनः सो िवयुते िकमतुाधै नािदिभः ॥ २०॥
िपतृॅ ातसृुऽुा हताे िवगतं वयः ।
आा च जरया मः परगहेमपुासस े ॥ २१॥
(अः परुवै बिधरो मू सातम ।्
िवशीण दो मािः सरागः कफमुहन ॥्)

अहो महीयसी जोजिवताशा यथा भवान ।्
भीमापविज तं िपडमादे गहृपालवत ॥् २२॥
अििन सृो द गरो दारा िषताः ।
तं ऽें धन ं यषेां तरैसिुभः िकयत ॥् २३॥
तािप तव दहेोऽयं कृपण िजजीिवषोः ।
परैिनतो जीण जरया वाससी इव ॥ २४॥
गताथ िममं दहंे िवरो मुबनः ।
अिवातगितज ा व ै धीर उदातः ॥ २५॥
यः कारतो वहे जातिनवद आवान ।्
िद कृा हिरं गहेाोजे नरोमः ॥ २६॥
अथोदीच िदशं यात ु रैातगितभ वान ।्
इतोऽवा क ् ूायशः कालः प ुसंां गणुिवकष णः ॥ २७॥
एवं राजा िवरणेानजुने
ूाचबुिधत आजमीढः ।
िछा षे ु हेपाशान ि्िढो
िनबाम ॅातसृिशताा ॥ २८॥
पितं ूयां सबुल पऽुी
पितोता चानजुगाम साी ।
िहमालयं दडूहष
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मनिनािमव सहारः ॥ २९॥
अजातशऽःु कृतमऽैो ताि-

िव ू ाा ितलगोभिूमःै ।
गहंृ ूिवो गुवनाय
न चापँयितरौ सौबल च ॥ ३०॥
तऽ सयमासीन ं पूोिमानसः ।
गावणे  नातो वृो हीन नऽेयोः ॥ ३१॥
अा च हतपऽुाऽऽता  िपतृः  गतः सुत ।्
अिप मकृतूे हतबःु स भाय या ।
आशसंमानः शमलं गायां ःिखतोपतत ॥् ३२॥
िपतय ुपरत े पाडौ सवा न न्ः सुदः िशशनू ।्
अरतां सनतः िपतृौ  गतािवतः ॥ ३३॥
सतू उवाच
कृपया हेवैातूो िवरहकिशतः ।
आेरमचाणो न ूाहाितपीिडतः ॥ ३४॥
िवमृाौिूण पािणां िवाानमाना ।
अजातशऽ ुं ूचू े ूभोः पादावनुरन ॥् ३५॥
सय उवाच
नाहं वदे विसतं िपऽोव ः कुलनन ।
गााया  वा महाबाहो मिुषतोऽि महािभः ॥ ३६॥
अथाजगाम भगवान न्ारदः सह तुुः ।
ूुायािभवााह सानजुोऽच यिव ॥ ३७॥
यिुधिर उवाच
नाहं वदे गितं िपऽोभ गवन ् गतािवतः ।
अा वा हतपऽुाऽऽता   गता च तपिनी ॥ ३८॥
कणधार इवापारे भगवान प्ारदशकः ।
अथाबभाष े भगवाारदो मिुनसमः ॥ ३९॥
मा कन शचुो राजन य्दीरवशं जगत ।्
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लोकाः सपाला यमेे वहि बिलमीिशतःु ।
स सयंनुि भतूािन स एव िवयनुि च ॥ ४०॥
यथा गावो निस ूोताां बा दामिभः ।
वाां नामिभब ा वहि बिलमीिशतःु ॥ ४१॥
यथा बीडोपराणां सयंोगिवगमािवह ।
इया बीिडतःु ातां तथवैशेेया नणृाम ॥् ४२॥
यसे ीवुं लोकमीवुं वा न चोभयम ।्
सव था न िह शोाे हेादऽ मोहजात ॥् ४३॥
ता वैमानकृतमानः ।
कथं नाथाः कृपणा वतरंे च मां िवना ॥ ४४॥
कालकमगणुाधीनो दहेोऽयं पाभौितकः ।
कथमां ु गोपायेप मो यथा परम ॥् ४५॥
अहािन सहानामपदािन चतुदाम ।्
फिून तऽ महतां जीवो जीव जीवनम ॥् ४६॥
तिददं भगवान र्ाजके आाऽऽनां क ् ।
अरोऽनरो भाित पँय तं माययोधा ॥ ४७॥
सोऽयम महाराज भगवान भ्तूभावनः ।
कालपोऽवतीणऽामभावाय सरुिषाम ॥् ४८॥
िनािदतं दवेकृमवशषें ूतीते ।
तावयूमवें भवेाविदहेरः ॥ ४९॥
धतृराः सह ॅाऽा गााया  च भाय या ।
दिणने िहमवत ऋषीणामाौमं गतः ॥ ५०॥
ॐोतोिभः सिभया  व ै ध ुनी सधा धात ।्
सानां ूीतय े नाना सॐोतः ूचते ॥ ५१॥
ाानसुवनं तिन ्ा चाीन य्थािविध ।
अ उपशााा स आे िवगतषैणः ॥ ५२॥
िजतासनो िजतासः ूातषिडियः ।
हिरभावनया रजःसतमोमलः ॥ ५३॥
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िवानािन सयंो ऽेे ूिवला तम ।्
ॄयाानमाधारे घटारिमवारे ॥ ५४॥
मायागणुोदक िनकरणाशयः ।
िनवित तािखलाहार आे ाणिुरवाचलः ।
तारायो मवैाभःू सािखलकमणः ॥ ५५॥
स वा अतनािाजन प्रतः पमऽेहिन ।
कलेवरं हाित ं त भीभिवित ॥ ५६॥
दमानऽेििभदहे पःु पी सहोटजे ।
बिहः िता पितं साी तमिमनवुेित ॥ ५७॥
िवरु तदाय िनशा कुनन ।
हष शोकयतुाा तीथ िनषवेकः ॥ ५८॥
इुाथाहग नारदः सहतुुः ।
यिुधिरो वच िद कृाजहाचः ॥ ५९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे निैमषीयोपाान े ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः ॥
सतू उवाच
सिते ारकायां िजौ बिुदया ।
ात ुं च पुयोक कृ च िवचिेतम ॥् १॥
तीताः कितिचासादा नायातोऽज ुनः ।
ददश घोरपािण िनिमािन कुहः ॥ २॥
काल च गितं रौिां िवपय त ुधिम णः ।
पापीयस नणृां वाता बोधलोभानतृानाम ॥् ३॥
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िजूायं वतं शािमौं च सौदम ।्
िपतमृातसृुातदृतीनां च कनम ॥् ४॥
िनिमािरािन काले नगुत े नणृाम ।्
लोभाधमू कृितं ोवाचानजुं नपृः ॥ ५॥
यिुधिर उवाच
सिेषतो ारकायां िजबु िुदया ।
ात ुं च पुयोक कृ च िवचिेतम ॥् ६॥
गताः साधनुा मासा भीमसने तवानजुः ।
नायाित क वा हतेोना हं वदेदेमसा ॥ ७॥
अिप दवेिष णाऽऽिदः स कालोऽयमपुितः ।
यदानोऽमाबीडं भगवानिुसृित ॥ ८॥
याः सदो रां दाराः ूाणाः कुलं ूजाः ।
आसन स्पिवजयो लोका यदनमुहात ॥् ९॥
पँयोातान न्राय िदान भ्ौमान स्दिैहकान ।्
दाणान श्संतोऽरायं नो बिुमोहनम ॥् १०॥
ऊविबाहवो मं ुर पनुः पनुः ।
वपेथुािप दये आरााि िविूयम ॥् ११॥
िशवषैोमािदमिभरौनलानना ।
माम सारमयेोऽयमिभरभेभीवत ॥् १२॥
शाः कुव ि मां सं दिणं पशवोऽपरे ।
वाहां पुषाय लये दतो मम ॥ १३॥
मृुतः कपोतोऽयमुकः कयन म्नः ।
ूुक कुानरैिनिौ शूिमतः ॥ १४॥
धूॆ ा िदशः पिरधयः कते भःू सहािििभः ।
िनघा त महांात साकं च नियिुभः ॥ १५॥
वायवुा ित खरश रजसा िवसजृंमः ।
असृवष ि जलदा बीभिमव सवतः ॥ १६॥
सयू हतूभं पँय महमद िमथो िदिव ।
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ससलभैू तगणै िलत े इव रोदसी ॥ १७॥
नो नदा िुभताः सरािंस च मनािंस च ।
न लिराने कालोऽयं िकं िवधाित ॥ १८॥
न िपबि नं वा न ि च मातरः ।
दौमुखुा गावो न षृभा ोजे ॥ १९॥
दवैतािन दीव िि ुलि च ।
इमे जनपदा मामाः परुोानाकराौमाः ।
ॅिौयो िनरानाः िकमघं दश यि नः ॥ २०॥
म एतमै होातनैू न ं भगवतः पदःै ।
अनपुषौीिभहना भहूतसौभगा ॥ २१॥
इित िचयत ािरने चतेसा ।
राः ूागमन य्पयुा ः किपजः ॥ २२॥
तं पादयोिन पिततमयथापवू मातरुम ।्
अधोवदनमिन स्जृं नयनायोः ॥ २३॥
िवलोोिदयो िवायमनजुं नपृः ।
पृित  सुे संरन न्ारदिेरतम ॥् २४॥
यिुधिर उवाच
किदानत पयुा नः जनाः सखुमासते ।
मधभुोजदशाहा हसाताकवृयः ॥ २५॥
शरूो मातामहः किाे वाथ मािरषः ।
मातलुः सानजुः किुशानकिभः ॥ २६॥
स सारो मातलुाः सहाजाः ।
आसते सषुाः में दवेकीूमखुाः यम ॥् २७॥
कििाजाऽऽको जीवसऽुोऽ चानजुः ।
दीकः ससतुोऽबूरो जयगदसारणाः ॥ २८॥
आसते कुशलं किे च शऽिुजदादयः ।
किदाे सखुं रामो भगवान स्ातां ूभःु ॥ २९॥
ूुः सव वृीनां सखुमाे महारथः ।
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गीररयोऽिनो वध त े भगवानतु ॥ ३०॥
सषुणेादे साो जावतीसतुः ।
अे च कािू वराः सपऽुा ऋषभादयः ॥ ३१॥
तथवैानचुराः शौरःे ौतुदवेोवादयः ।
सनुनशीष या य े चाे सातष भाः ॥ ३२॥
अिप ासते सव रामकृभजुाौयाः ।
अिप रि कुशलमाकं बसौदाः ॥ ३३॥
भगवानिप गोिवो ॄयो भवलः ।
किरुे सधुमा यां सखुमाे सुतृः ॥ ३४॥
मलाय च लोकानां मेाय च भवाय च ।
आे यकुलाोधावाोऽनसखः पमुान ॥् ३५॥
यादडगुायां पयुा यदवोऽिच ताः ।
बीडि परमानं महापौिषका इव ॥ ३६॥
यादशौुषूणमुकमणा
सादयो सहॐयोिषतः ।
िनिज  से िऽदशांदािशषो
हरि वळायधुवभोिचताः ॥ ३७॥
यादडादुयानजुीिवनो
यूवीरा कुतोभया मुः ।
अिधबमििभरातां बला-
भां सधुमा सरुसमोिचताम ॥् ३८॥
किऽेनामयं तात ॅतजेा िवभािस मे ।
अलमानोऽवातः िकं वा तात िचरोिषतः ॥ ३९॥
किािभहतोऽभावःै शािदिभरमलःै ।
न दमुमिथ  आशया यितौतुम ॥् ४०॥
किं ॄाणं बालं गां वृं रोिगणं ियम ।्
शरणोपसतृं सं नााीः शरणूदः ॥ ४१॥
किं नागमोऽगां गां वाऽसृतां ियम ।्
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परािजतो वाथ भवान न्ोमनैा समःै पिथ ॥ ४२॥
अिप ियभुां सोान व्ृबालकान ।्
जगुिुतं कम  िकिृतवान न् यदमम ॥् ४३॥
किेतमनेाथ दयनेाबनुा ।
शूोऽि रिहतो िनं मसे तऽेथा न क ् ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे यिुधिरिवतक नाम चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः ॥
सतू उवाच
एवं कृसखः कृो ॅाऽा राा िवकितः ।
नानाशादं पं कृिवषेकिश तः ॥ १॥
शोकेन शुदनरोजो हतूभः ।
िवभ ुं तमवेानुायाशोितभािषतमु ॥् २॥
कृेण सं शचुः पािणनाऽऽमृ नऽेयोः ।
परोणे समुूणयौकातरः ॥ ३॥
सं मऽै सौदं च सारािदष ु संरन ।्
नपृममजिमाह बागदया िगरा ॥ ४॥
अज ुन उवाच
वितोऽहं महाराज हिरणा बुिपणा ।
यने मऽेपतं तजेो दवेिवापनं महत ॥् ५॥
य णिवयोगने लोको िूयदशनः ।
उने रिहतो षे मतृकः ूोते यथा ॥ ६॥
यौंया पदगहेमपुागतानां
राां यवंरमखु े रम दानाम ।्
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तजेो तं ख मयािभहत मः
सीकृतने धनषुािधगता च कृा ॥ ७॥
यिधावहम ु खाडवमयऽेदा-
िमं च सामरगणं तरसा िविज ।
ला सभा मयकृतातुिशमाया
िदोऽहरन न्पृतयो बिलमरे त े ॥ ८॥
यजेसा नपृिशरोऽिमहन म्खाथ -
मायऽनजुव गजायतुसवीय ः ।
तनेाताः ूमथनाथमखाय भपूा
योिचतादनयन ब्िलमरे त े ॥ ९॥
पावािधमखमहािभषके-

ािघचाकबरं िकतवःै सभायाम ।्
ृं िवकीय  पदयोः पितताौमुुा
यियोऽकृतहतशेिवमुकेशाः ॥ १०॥
यो नो जगुोप वनमे रकृा-
वुा ससोऽिररिचतादयतुामभगु य्ः ।
शाकािशमपुयु यतिलोक
तृाममं सिलले िविनमसः ॥ ११॥
यजेसाथ भगवान य्िुध शलूपािण-

िव ािपतः सिगिरजोऽमदािजं म े ।
अऽेिप चाहममनुवै कलेवरणे
ूाो महेभवन े महदासनाध म ॥् १२॥
तऽवै मे िवहरतो भजुदडयुमं
गाडीवलणमराितवधाय दवेाः ।
सेाः िौता यदनभुािवतमाजमीढ
तनेाहम मिुषतः पुषणे भूा ॥ १३॥
यावः कुबलािमनपार-
मकेो रथने ततरऽेहमतीय सम ।्
ूातं बधनं च मया परषेां
तजेादं मिणमयं च तं िशरोः ॥ १४॥
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यो भीकणगुशचमूदॅ-

राजवय रथमडलमिडतास ु ।
अमचेरो मम िवभो रथयथूपाना-
मायमु नािंस च शा सह ओज आत ॥् १५॥
योःष ु मा ूिणिहतं गुभीकण-
निृऽगत शलसैवबािकाःै ।
अायमोघमिहमािन िनिपतािन
नोपशृनुृ हिरदासिमवासरुािण ॥ १६॥
सौे वतृः कुमितनाऽऽद ईरो मे
यादपमभवाय भजि भाः ।
मां ौावाहमरयो रिथनो भिुवं
न ूाहरन य्दनभुाविनरिचाः ॥ १७॥
नमा यदुारिचरितशोिभतािन
हे पाथ  हऽेज ुन सखे कुननिेत ।
सितािन नरदवे िदशृािन
त ुठि दयं मम माधव ॥ १८॥
शासनाटनिवकनभोजनािद-
ैाय ऋतवािनित िवूलः ।
सःु सखवे िपतवृनय सव
सहेे महान म्िहतया कुमतरेघं म े ॥ १९॥
सोऽहं नपृे रिहतः पुषोमने
सा िूयणे सुदा दयने शूः ।
अुबमपिरमहम रन ्
गोपरैसिरबलेव िविनिज तोऽि ॥ २०॥
तै धनु इषवः स रथो हयाे
सोऽहं रथी नपृतयो यत आनमि ।
सव णने तदभदूसदीशिरं
भन ्तं कुहकरािमवोमूाम ॥् २१॥
राजंयानपुृानां सुदां नः सुरुे ।
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िवूशापिवमढूानां िनतां मिुिभिम थः ॥ २२॥
वाण मिदरां पीा मदोिथतचतेसाम ।्
अजानतािमवाों चतःुपावशिेषताः ॥ २३॥
ूायणेतैगवत ईर िवचिेतम ।्
िमथो िनि भतूािन भावयि च यिथः ॥ २४॥
जलौकसां जले यहाोऽदणीयसः ।
ब लान ब्िलनो राजन म्हाो बिलनो िमथः ॥ २५॥
एवं बिलयै िभम हििरतरान ि्वभःु ।
यन य्िभरों भभूारान स्हार ह ॥ २६॥
दशेकालाथ युािन ापोपशमािन च ।
हरि रतिं गोिवािभिहतािन मे ॥ २७॥
सतू उवाच
एवं िचयतो िजोः कृपादसरोहम ।्
सौहादनाितगाढने शााऽऽसीिमला मितः ॥ २८॥
वासदुवेानुानपिरबृिंहतरंहसा ।
भा िनम िथताशषेकषायिधषणोऽज ुनः ॥ २९॥
गीतं भगवता ान ं याममधू िन ।
कालकमतमों पनुरगमभःु ॥ ३०॥
िवशोको ॄसा सितैसशंयः ।
लीनूकृितनगै ुयादिलादसवः ॥ ३१॥
िनश भगवाग संां यकुल च ।
ःपथाय मितं चबे िनभतृाा यिुधिरः ॥ ३२॥
पथृानौुु धनयोिदतं
नाशं यनां भगवितं च ताम ।्
एकाभा भगवधोजे
िनविेशताोपरराम ससंतृःे ॥ ३३॥
ययाहरवुो भारं तां तन ुं िवजहावजः ।
कटकं कटकेनवे यं चापीिशतःु समम ॥् ३४॥
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यथा मािदपािण धे जाथा नटः ।
भभूारः िपतो यने जहौ त कलेवरम ॥् ३५॥
यदा मकुुो भगवािनमां मह
जहौ ता ौवणीयसथः ।
तदा हरवेाूितबुचतेसा-
मधमहतेःु किलरवत त ॥ ३६॥
यिुधिरिरसप णं बधुः
परुे च रा े च गहृे तथाऽऽिन ।
िवभा लोभानतृिजिहंसना-
धमचबं गमनाय पय धात ॥् ३७॥
राट ्पौऽं िवनियनमानः ससुमं गणुःै ।
तोयनीाः पितं भमूरेिषजाये ॥ ३८॥
मथरुायां तथा वळं शरूसनेपितं ततः ।
ूाजापां िनिेमीनिपबदीरः ॥ ३९॥
िवसृ तऽ तव कूलवलयािदकम ।्
िनम मो िनरहारः सिाशषेबनः ॥ ४०॥
वाचं जहुाव मनिस ताण इतरे च तम ।्
मृावपान ं सोग तं पे जोहवीत ॥् ४१॥
िऽे ा च पं तकैऽेजहुोिुनः ।
सवमाजहुवीयाानमये ॥ ४२॥
चीरवासा िनराहारो बवाुमधू जः ।
दशयानो पं जडोिपशाचवत ॥् ४३॥
अनवेमाणो िनरगादश ृवन ब्िधरो यथा ।
उदीच ूिववशेाशां गतपवूा महािभः ।
िद ॄ परं ायन न्ावतत यतो गतः ॥ ४४॥
सव तमनिुनज म ुॅ ा तरः कृतिनयाः ।
किलनाधम िमऽणे ा ृाः ूजा भिुव ॥ ४५॥
ते साधकृुतसवा था  ााऽऽिकमानः ।
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मनसा धारयामासवुकुठचरणाजुम ॥् ४६॥
तानोििया भा िवशुिधषणाः परे ।
तिन न्ारायणपदे एकामतयो गितम ॥् ४७॥
अवापु रवापां त े असििव षयािभः ।
िवधतूकषा ानं िवरजनेानवै िह ॥ ४८॥
िवरोऽिप पिर ूभास े दहेमानः ।
कृावशेने तिः िपतिृभः यं ययौ ॥ ४९॥
िौपदी च तदााय पतीनामनपेताम ।्
वासदुवे े भगवित केामितराप तम ॥् ५०॥
यः ौयतैगवियाणां
पाडोः सतुानािमित सयाणम ।्
श ृणोलं यनं पिवऽं
ला हरौ भिमपुिैत िसिम ॥् ५१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे पाडवगा रोहणं नाम पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः ॥
सतू उवाच
ततः परीििजवय िशया
मह महाभागवतः शशास ह ।
यथा िह सूामिभजातकोिवदाः
समािदशन ि्वू महणुथा ॥ १॥
स उर तनयामपुयमे इरावतीम ।्
जनमजेयादतरुामुादयतुान ॥् २॥
आजहारामधेांीन ग्ायां भिूरदिणान ।्
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शारतं गंु कृा दवेा यऽािगोचराः ॥ ३॥
िनजमाहौजसा वीरः किलं िदिवजये िचत ।्
नपृिलधरं शिंू ं गोिमथनु ं पदा ॥ ४॥
शौनक उवाच
क हतेोिन जमाह किलं िदिवजये नपृः ।
नदृवेिचधकृ ् शिूः कोऽसौ गां यः पदाहनत ।्
ततां महाभाग यिद कृकथाौयम ॥् ५॥
अथवा पदाोजमकरिलहां सताम ।्
िकमरैसदालापरैायषुो यदसयः ॥ ६॥
िुायषुां नणृाम मा नामतृिमताम ।्
इहोपतो भगवान म्ृःु शािमऽकमिण ॥ ७॥
न किियते तावावदा इहाकः ।
एतदथ िह भगवानातः परमिष िभः ।
अहो नलृोके पीयते हिरलीलामतृं वचः ॥ ८॥
म मू वयो मायषु व ै ।
िनिया ि॑यते नं िदवा च थ कम िभः ॥ ९॥
सतू उवाच
यदा परीिुजालेऽश ृणोत ्
किलं ूिवं िनजचबवित त े ।
िनश वाता मनितिूयां ततः
शरासनं सयंगुशौिडराददे ॥ १०॥
लतं ँयामतरुयोिजतं
रथं मगृेजमािौतः परुात ।्
वतृो रथािपपियुया
सनेया िदिवजयाय िनग तः ॥ ११॥
भिां केतमुालं च भारतं चोरान कु्न ।्
िकुषादीिन वषा िण िविज जगहृे बिलम ॥् १२॥
(नगरां वनांवै नदी िवमलोदकाः ।
पुषान द्वेकां नारी िूयदशनाः ॥
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अपवूा न स्भुगान स् ददश धनयः ।
सदनािन च श ुॅ ािण नारीारसां िनभाः ॥)

तऽ तऽोपश ृवानः पवूषां महानाम ।्
ूगीयमाणं च यशः कृमाहासचूकम ॥् १३॥
आानं च पिरऽातमाोऽतजेसः ।
हंे च विृपाथा नां तषेां भिं च केशवे ॥ १४॥
तेः परमसुः ूीुिृतलोचनः ।
महाधनािन वासािंस ददौ हारान म्हामनाः ॥ १५॥
सारपारषदसवेनसदौ-

वीरासनानगुमनवनूणामान ।्
िधषे ु पाडुष ु जगणितं च िवोः
भिं करोित नपृितरणारिवे ॥ १६॥
तवैं वत मान पवूषां विृमहम ।्
नाितरे िकलाय यदासीिबोध मे ॥ १७॥
धमः पदकेैन चरन ि्वायामपुल गाम ।्
पृित ाौवुदनां िववािमव मातरम ॥् १८॥
धम उवाच
कििेऽनामयमाने
िवायािस ायतषेखुने ।
आलये भवतीमरािधं
रे ब ुं शोचिस कना ॥ १९॥
पादैू न ं शोचिस मकैपाद-
माानं वा वषृलभैमाणम ।्
आहो सरुादीन ्तयभागान ्
ूजा उत िघववष ित ॥ २०॥
अरमाणाः िय उिव  बालान ्
शोचथो पुषादिैरवाता न ।्
वाचं दवे ॄकुले कुकम -
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यॄये राजकुले कुलाान ॥् २१॥
िकं ऽबनू क्िलनोपसृान ्
राािण वा तरैवरोिपतािन ।
इततो वाशनपानवासः
ानवायोखुजीवलोकम ॥् २२॥
या ते भिूरभरावतार-
कृतावतार हरधे िरिऽ ।
अिहत रती िवसृा
कमा िण िनवा णिवलितािन ॥ २३॥
इदं ममाच तवािधमलंू
वसुरे यने िवकिश तािस ।
कालेन वा त े बिलनां बलीयसा
सरुािच तं िकं तम सौभगम ॥् २४॥
धरयवुाच
भवान ि्ह वदे तव यां धमा नपुृिस ।
चतिुभ व त स े यने पादलैकसखुावहःै ॥ २५॥
सं शौचं दया ािागः सोष आजवम ।्
शमो दमपः सां ितितोपरितः ौतुम ॥् २६॥
ानं िवरिरैय शौय तजेो बलं िृतः ।
ातं कौशलं कािधय माद वमवे च ॥ २७॥
ूागं ूौयः शीलं सह ओजो बलं भगः ।
गाीय यै मािं कीित मा नोऽनह ितः ॥ २८॥
एते चाे च भगवन ि्ना यऽ महागणुाः ।
ूाा  महिमिन  िवयि  किहिचत ॥् २९॥
तनेाहं गणुपाऽणे ौीिनवासने सातम ।्
शोचािम रिहतं लोकं पाना किलनिेतम ॥् ३०॥
आानं चानशुोचािम भवं चामरोमम ।्
दवेानषृीन ि्पतनॄ स्ाधनू स्वा न व्णाथाौमान ॥् ३१॥
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ॄादयो बितथं यदपामो-

कामापः समचरन भ्गवपाः ।
सा ौीः वासमरिववनं िवहाय
यादसौभगमलं भजतऽेनरुा ॥ ३२॥
ताहमकुिलशाशकेतकेुतःै
ौीमदभै गवतः समलताी ।
ऽीनरोच उपल ततो िवभिूतं
लोकान स् मां सजृयत तदे ॥ ३३॥
यो व ै ममाितभरमासरुवशंराा-
मौिहणीशतमपानदुदातः ।
ां ःमनूपदमािन पौषणे
सादयन य्ष ु रमिबॅदम ॥् ३४॥
का वा सहते िवरहं पुषोम
ूमेावलोकिचरितवजुःै ।
यै समानमहरधमुािननीनां
रोमोवो मम यदििवटितायाः ॥ ३५॥
तयोरवें कथयतोः पिृथवीधम योदा ।
परीिाम राजिष ः ूाः ूाच सरतीम ॥् ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे पृीधम सवंादो नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः ॥
सतू उवाच
तऽ गोिमथनु ं राजा हमानमनाथवत ्
दडहं च वषृलं दशे नपृलानम ॥् १॥
वषृं मणृालधवलं महेिमव िबतम ।्
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वपेमान ं पदकेैन सीदं शिूतािडतम ॥् २॥
गां च धम घां दीनां भशृं शिूपदाहताम ।्
िववां साौवुदनां ामां यवसिमतीम ॥् ३॥
पू रथमाढः कात रपिरदम ।्
मघेगीरया वाचा समारोिपतकाम ुकः ॥ ४॥
कं मरणे लोके बलांबलान ब्ली ।
नरदवेोऽिस वषेणे नटवमणािजः ॥ ५॥
कं कृे गत े रं सहगाडीवधना ।
शोोऽशोान र्हिस ूहरन व्धमहिस ॥ ६॥
ं वा मणृालधवलः पादैू नः पदा चरन ।्
वषृपणे िकं किवेो नः पिरखदेयन ॥् ७॥
न जात ु कौरवेाणां दोद डपिररिते ।
भतूलेऽनपुतिन ि्वना त े ूािणनां शचुः ॥ ८॥
मा सौरभयेानशुचुो ते ु त े वषृलायम ।्
मा रोदीर भिं त े खलानां मिय शािर ॥ ९॥
य रा े ूजाः सवा े सासाधिुभः ।
त म नँयि कीित रायभु गो गितः ॥ १०॥
एष राां परो धम ाता नामाित िनमहः ।
अत एनं विधािम भतूिुहमसमम ॥् ११॥
कोऽवृव पादांीन स्ौरभये चतुद ।
मा भवूंाशा रा े राां कृानवुित नाम ॥् १२॥
आािह वषृ भिं वः साधनूामकृतागसाम ।्
आवैकता रं पाथा नां कीित षणम ॥् १३॥
जननेागघं युन स्व तोऽ च मयम ।्
साधनूां भिमवे ादसाधदुमन े कृत े ॥ १४॥
अनागःिह भतूषे ु य आगृिरशः ।
आहता ि भजुं साादम ािप सादम ॥् १५॥
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राो िह परमो धम ः धमानपुालनम ।्
शासतोऽान य्थाशामनापुथािनह ॥ १६॥
धम उवाच
एतः पाडवयेानां युमाता भयं वचः ।
यषेां गणुगणःै कृो दौादौ भगवान कृ्तः ॥ १७॥
न वयं ेशबीजािन यतः ःु पुषष भ ।
पुषं तं िवजानीमो वाभदेिवमोिहताः ॥ १८॥
केिचिकवसना आराानमानः ।
दवैमे परे कम  भावमपरे ूभमु ॥् १९॥
अूता दिनदँ यािदित केिप िनयः ।
अऽानुपं राजष िवमशृ मनीषया ॥ २०॥
सतू उवाच
एवं धम ूवदित स सॆाड-्िजसम ।
समािहतने मनसा िवखदेः पय च तम ॥् २१॥
राजोवाच
धम ॄवीिष धम  धमऽिस वषृपधकृ ् ।
यदधम कृतः ानं सचूकािप तवते ॥् २२॥
अथवा दवेमायाया ननू ं गितरगोचरा ।
चतेसो वचसािप भतूानािमित िनयः ॥ २३॥
तपः शौचं दया सिमित पादाः कृत े कृताः ।
अधमाशैयो भाः यसमदैव ॥ २४॥
इदान धम  पादे सं िनव त येतः ।
तं िजघृधमऽयमनतृनेिैधतः किलः ॥ २५॥
इयं च भिूमभ गवता ािसतोभरा सती ।
ौीमिदासःै सव तः कृतकौतकुा ॥ २६॥
शोचौकुला साी भ गवेोिताधनुा ।
अॄया नपृाजाः शिूा भोि मािमित ॥ २७॥
इित धम मह चवै सािया महारथः ।
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िनशातमाददे खं कलयऽेधम हतेवे ॥ २८॥
तं िजघासंमुिभूे िवहाय नपृलानम ।्
तादमलंू िशरसा समगायिवलः ॥ २९॥
पिततं पादयोवरः कृपया दीनवलः ।
शरयो नावधीो आह चदें हसिव ॥ ३०॥
राजोवाच
न ते गडुाकेशयशोधराणां
बालेव भयमि िकित ।्
न वित तं भवता कथन
ऽे े मदीय े मधमबःु ॥ ३१॥
ां वत मान ं नरदवेदहे-े
न ुू वृोऽयमधमपगूः ।
लोभोऽनतृं चौय मनाय महंो
ेा च माया कलह दः ॥ ३२॥
न वित तं तदधम बो
धमण सने च वित ते ।
ॄावत यऽ यजि य-ै

य ेरं यिवतानिवाः ॥ ३३॥
यिन ह्िरभ गवािनमान
इामिूत य जतां शं तनोित ।
कामानमोघान ि्रजमाना-
मबिहवा यिुरवषै आा ॥ ३४॥
सतू उवाच
परीितवैमािदः स किलजा तवपेथःु ।
तमुतािसमाहदें दडपािणिमवोतम ॥् ३५॥
किलवाच
यऽ चन वािम साव भौम तवाया ।
लये तऽ तऽािप ामाषेशुरासनम ॥् ३६॥
ते धम भतृां ौे ानं िनदमुहिस ।
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यऽवै िनयतो व आितंऽेनशुासनम ॥् ३७॥
सतू उवाच
अिथ तदा तै ानािन कलये ददौ ।
तूं पान ं ियः सनूा यऽाधम तिुव धः ॥ ३८॥
पनु याचमानाय जातपमदाभःु ।
ततोऽनतृं मदं कामं रजो वरंै च पमम ॥् ३९॥
अमिून प ानािन धमू भवः किलः ।
औरयेणे दािन वसिदशेकृत ॥् ४०॥
अथतैािन न सवेते बभुषूःु पुषः िचत ।्
िवशषेतो धम शीलो राजा लोकपितग ुः ॥ ४१॥
वषृ नांीन प्ादान त्पः शौचं दयािमित ।
ूितसध आा मह च समवध यत ॥् ४२॥
स एष एत ा आसनं पािथ वोिचतम ।्
िपतामहनेोपं राारयं िविवता ॥ ४३॥
आऽेधनुा स राजिष ः कौरवेिौयोसन ।्
गजाये महाभागबवत बहृवाः ॥ ४४॥
इतूानभुावोऽयमिभमसुतुो नपृः ।
य पालयतः ोण ययूं सऽाय दीिताः ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे किलिनमहो नाम सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः ॥
सतू उवाच
यो व ै िौयिवुो न मातुदरे मतृः ।
अनमुहागवतः कृातुकमणः ॥ १॥
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ॄकोपोिताु तकााणिववात ।्
न समुोहोभयागविप ताशयः ॥ २॥
उृ सवतः सं िवातािजतसिंितः ।
वयैासकेज हौ िशो गायां ं कलेवरम ॥् ३॥
नोमोकवाता नां जषुतां तथामतृम ।्
ामोऽकालेऽिप रतां तदाजुम ॥् ४॥
ताविलन  ूभवेिवोऽपीह सवतः ।
यावदीशो महानुा मािभमव एकराट ्॥ ५॥
यिहिन यव भगवानुसज  गाम ।्
तदवैहेानवुृोऽसावधम ू भवः किलः ॥ ६॥
नानुिे किलं सॆाट ्सार इव सारभकु ् ।
कुशलााश ु िसि नतेरािण कृतािन यत ॥् ७॥
िकं न ु बालेष ु शरूणे किलना धीरभीणा ।
अूमः ूमषे ु यो वकृो नषृ ु वत त े ॥ ८॥
उपविण तमतेः पुयं पारीितं मया ।
वासदुवेकथोपतेमाानं यदपृत ॥ ९॥
या याः कथा भगवतः कथनीयोकमणः ।
गणुकमा ौयाः पिुः ससंेाा बभुषूिुभः ॥ १०॥
ऋषय ऊचःु
सतू जीव समाः सौ शातीिव शदं यशः ।
यं शसंिस कृ मा नाममतृं िह नः ॥ ११॥
कमयिनाास े धमूधूॆ ानां भवान ।्
आपाययित गोिवपादपासवं मध ु ॥ १२॥
तलुयाम लवनेािप न ग नापनुभ वम ।्
भगविस मा नां िकमतुािशषः ॥ १३॥
को नाम तृिेसिवथायां
महमकैापरायण ।
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नां गणुानामगणु जम-ु

यगेरा य े भवपामुाः ॥ १४॥
तो भवान व् ै भगवधानो
महमकैापरायण ।
हरेदारं चिरतं िवशुं
शौुषूतां नो िवतनोत ु िवन ॥् १५॥
स व ै महाभागवतः परीि-

नेापवगा मदॅबिुः ।
ानने वयैासिकशितने
भजे े खगेजपादमलूम ॥् १६॥
तः परं पुयमसवंतृाथ -
माानमतुयोगिनम ।्
आानाचिरतोपपं
पारीितं भागवतािभरामम ॥् १७॥
सतू उवाच
अहो वयं जभतृोऽ हा
वृानवुृािप िवलोमजाताः ।
दौुमािधं िवधनुोित शीयं
महमानामिभधानयोगः ॥ १८॥
कुतः पनुगृ णतो नाम त
महमकैापरायण ।
योऽनशिभ गवाननो
महणुामनमाः ॥ १९॥
एतावतालं नन ु सिूचतने
गणुरैसाानितशायन ।
िहतेरान ्ू ाथ यतो िवभिूत-
य ािरणे ुं जषुतऽेनभीोः ॥ २०॥
अथािप यादनखावसृं
जगििरोपताहणाः ।
सशें पनुातमो मकुुा-
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ो नाम लोके भगवदाथ ः ॥ २१॥
यऽानरुाः सहसवै धीरा
पो दहेािदष ु समढूम ।्
ोजि तारमहंमं
यििहंसोपशमः धमः ॥ २२॥
अहं िह पृोऽय मणो भवि-

राच आावगमोऽऽ यावान ।्
नभः पतासमं पतिण-

था समं िवगुितं िवपितः ॥ २३॥
एकदा धनु िवचरन म्गृयां वन े ।
मगृाननगुतः ौाः िुधतिृषतो भशृम ॥् २४॥
जलाशयमचाणः ूिववशे तमाौमम ।्
ददश मिुनमासीन ं शां मीिलतलोचनम ॥् २५॥
ूितिेयूाणमनोबिुमपुारतम ।्
ानऽयारं ूां ॄभतूमिविबयम ॥् २६॥
िवूकीण जटां रौरवणेािजनने च ।
िवशुादकं तथाभतूमयाचत ॥ २७॥
अलतणृभूािदरसाासनूतृः ।
अवातिमवाानं ममानकुोप ह ॥ २८॥
अभतूपवू ः सहसा ुृामिदतानः ।
ॄाणं ूभून म्रो मरुवे च ॥ २९॥
स त ु ॄऋषरंेस े गतासमुरुगं षा ।
िविनग न ध्नुोा िनधाय परुमागमत ॥् ३०॥
एष िकं िनभतृाशषेकरणो मीिलतेणः ।
मषृासमािधराहोििं न ु ाऽबिुभः ॥ ३१॥
त पऽुोऽिततजेी िवहरन ब्ालकोऽभ कैः ।
रााघं ूािपतं तातं ौुा तऽदेमॄवीत ॥् ३२॥
अहो अधमः पालानां पीां बिलभजुािमव ।
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ािमघं यासानां ारपानां शनुािमव ॥ ३३॥
ॄाणःै ऽबिुह गहृपालो िनिपतः ।
स कथं तहृे ाःः सभाडं भोुमहित ॥ ३४॥
कृे गत े भगवित शायुथगािमनाम ।्
तिसतेनूाहं शाि पँयत मे बलम ॥् ३५॥
इुा रोषताॆाो वयान ऋ्िषबालकः ।
कौिशाप उपृँ य वावळं िवससज  ह ॥ ३६॥
इित लितमया दं तकः समऽेहिन ।
दित  कुलाारं चोिदतो मे ततिुहम ॥् ३७॥
ततोऽेाौमं बालो गले सप कलेवरम ।्
िपतरं वी ःखात मुकठो रोद ह ॥ ३८॥
स वा आिरसो ॄन ौ्ुा सतुिवलापनम ।्
उी शनकैनऽ े ा ासं े मतृोरगम ॥् ३९॥
िवसृ तं च पू व काि रोिदिष ।
केन वा त े ूितकृतिमुः स वदेयत ॥् ४०॥
िनश शमतदह नरंे
स ॄाणो नाजमनत ।्
अहो बताहंो महद ते कृत-
मीयिस िोह उदमो धतृः ॥ ४१॥
न व ै निृभन रदवें परां
सातमुहिवपबुे ।
यजेसा िव षहणे गुा
िवि भिायकुतोभयाः ूजाः ॥ ४२॥
अलमाणे नरदवेनाि
रथापाणावयम लोकः ।
तदा िह चौरूचरुो िवन-

रमाणोऽिववथवणात ॥् ४३॥
तद नः पापमपुैनयं
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यनाथ वसोिव कात ।्
पररं ि शपि वृत े
पशनू ि्योऽथा न प्ुदवो जनाः ॥ ४४॥
तदाऽऽय धम  िवलीयते नणृां
वणा ौमाचारयतुयीमयः ।
ततोऽथ कामािभिनविेशतानां
शनुां कपीनािमव वण सरः ॥ ४५॥
धमपालो नरपितः स त ु सॆाबहृवाः ।
सााहाभागवतो राजिष हयमधेयाट ्।
ुटृ ्ौमयतुो दीनो नवैाापमहित ॥ ४६॥
अपापषे ु भृषे ु बालेनापबिुना ।
पापं कृतं तगवान स्वा ा मुहित ॥ ४७॥
ितरृता िवूलाः शाः िा हता अिप ।
ना तितकुव ि ताः ूभवोऽिप िह ॥ ४८॥
इित पऽुकृताघने सोऽनतुो महामिुनः ।
यं िवूकृतो राा नवैाघं तदिचयत ॥् ४९॥
ूायशः साधवो लोके परैषे ु योिजताः ।
न थि न ि यत आागणुाौयः ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
ूथमे िवूशापोपलनं नामाादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः ॥
सतू उवाच
महीपितथ तम ग
िविचयाकृतं सुम नाः ।
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अहो मया नीचमनाय वृतं
िनरागिस ॄिण गढूतजेिस ॥ १॥
ीवुं ततो मे कृतदवेहलेना-
रुयं सनं नाितदीघा त ।्
तदु कामं घिनृताय मे
यथा न कुया पनुरवेमा ॥ २॥
अवै रां बलमृकोशं
ूकोिपतॄकुलानलो मे ।
दहभि पनुन  मऽेभ-ू

ापीयसी धीिजदवेगोः ॥ ३॥
स िचयिमथाश ृणोथा
मनुःे सतुोो िनितकाः ।
स साध ु मने े न िचरणे तका-
नलं ूस िवरिकारणम ॥् ४॥
अथो िवहायमेमम ुं च लोकं
िवमिश तौ हयेतया परुात ।्
कृािसवेामिधममान
उपािवशायममनाम ॥् ५॥
या व ै लसीतलुसीिविमौ-

कृािरेविधकानुऽेी ।
पनुाित लोकानभुयऽ सशेान ्
कां न सवेते मिरमाणः ॥ ६॥
इित वि स पाडवयेः
ूायोपवशें ूित िवपुाम ।्
दौ मकुुािमनभावो
मिुनोतो मुसमसः ॥ ७॥
तऽोपजमभु ुवन ं पनुाना
महानभुावा मनुयः सिशाः ।
ूायणे तीथा िभगमापदशेःै
यं िह तीथा िन पनुि सः ॥ ८॥
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अिऽव िसवनः शरा-
निरनिेमभृ गरुिरा ।
पराशरो गािधसतुोऽथ राम
उत इूमदेवाहौ ॥ ९॥
मधेाितिथदवल आिषणेो
भाराजो गौतमः िपलादः ।
मऽैये औवः कवषः कुयोिन-
पायनो भगवाारद ॥ १०॥
अे च दवेिष ॄ िष वया 
राजिष वया  अणादय ।
नानाषयूवरान स्मतेा-
न राजा िशरसा ववे ॥ ११॥
सखुोपिवेथ तषे ु भयूः
कृतूणामः िचकीिष तं यत ।्
िवापयामास िविवचतेा
उपितोऽमऽेिभगहृीतपािणः ॥ १२॥
राजोवाच
अहो वयं धतमा नपृाणां
महमानमुहणीयशीलाः ।
राां कुलं ॄाणपादशौचा-
रूािसृं बत ग कम  ॥ १३॥
तवै मऽेघ परावरशेो
ासिच गहृेभीम ।्
िनवदमलूो िजशापपो
यऽ ूसो भयमाश ु धे ॥ १४॥
तं मोपयातं ूितयु िवूा
गा च दवेी धतृिचमीशे ।
िजोपसृः कुहकको वा
दशलं गायत िवगुाथाः ॥ १५॥
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पनु भयूागवने
रितः ूस तदाौयषे ु ।
महु यां यामपुयािम सिृं
मैु सव ऽ नमो िजेः ॥ १६॥
इित  राजावसाययुः
ूाचीनमलेूष ु कुशषे ु धीरः ।
उदखुो दिणकूल आे
समिुपाः सतुभारः ॥ १७॥
एवं च तिन न्रदवेदवे े
ूायोपिव े िदिव दवेसाः ।
ूश भमूौ िकरन ्ू सनू-ै
म ुदा मु भय नेः ॥ १८॥
महष यो व ै समपुागता य े
ूश सािनमुोदमानाः ।
ऊचःु ूजानमुहशीलसारा
यमोकगणुािभपम ॥् १९॥
न वा इदं राजिष वय  िचऽं
भवु कृं समनोुतषे ु ।
यऽेासनं राजिकरीटजुं
सो जभ गवा कामाः ॥ २०॥
सव वयं ताविदहाहऽे
कलेवरं यावदसौ िवहाय ।
लोकं परं िवरजं िवशोकं
यायं भागवतूधानः ॥ २१॥
आौु तिषगणवचः परीि-

मं मधुुु चालीकम ।्
आभाषतनैानिभन युान ्
शौुषूमाणिरतािन िवोः ॥ २२॥
समागताः सव त एव सव
वदेा यथा मिूत धरािपृे ।
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नहेाथ नामऽु च कनाथ 
ऋते परानमुहमाशीलम ॥् २३॥
तत वः पृिममं िवपृे
िवौ िवूा इित कृतायाम ।्
सवा ना िॆयमाणै कृं
शुं च तऽामशृतािभयुाः ॥ २४॥
तऽाभवगवान ्ासपऽुो
यया गामटमानोऽनपेः ।
अलिलो िनजलाभतुो
वतृ बालरैवधतूवषेः ॥ २५॥
तं वष सकुुमारपाद-
करोबांसकपोलगाऽम ।्
चावा यताोसतुकण-
सुाननं कसुजुातकठम ॥् २६॥
िनगढूजऽ ुं पथृतुुवस-

मावत नािभं विलवदूरं च ।
िदगरं विवकीण केशं
ूलबां मरोमाभम ॥् २७॥
ँयामं सदापीवयोऽला
ीणां मनों िचरितने ।
ूिुताे मनुयः ासने-

णा अिप गढूवच सम ॥् २८॥
स िवरुातोऽितथय आगताय
तै सपया िशरसाऽऽजहार ।
ततो िनवृा बधुाः ियोऽभ का
महासन े सोपिववशे पिूजतः ॥ २९॥
स सवंतृऽ महान म्हीयसां
ॄिष राजिष दवेिष सःै ।
रोचतालं भगवान य्थे-

म ह तारािनकरःै परीतः ॥ ३०॥
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ूशामासीनमकुठमधेसं
मिुन ं नपृो भागवतोऽपुे ।
ूण मूा विहतः कृतािल-

न ा िगरा सनूतृयापृत ॥् ३१॥
परीिवाच
अहो अ वयं ॄन स्ेाः ऽबवः ।
कृपयाितिथपणे भविीथ काः कृताः ॥ ३२॥
यषेां संरणा ुसंां सः शुि व ै गहृाः ।
िकं पनुद श नशपादशौचासनािदिभः ॥ ३३॥
सािाे महायोिगन प्ातकािन महािप ।
सो नँयि व ै प ुसंां िवोिरव सरुतेराः ॥ ३४॥
अिप मे भगवान ्ू ीतः कृः पाडुसतुिूयः ।
पतैृसयेूीथ तोऽाबावः ॥ ३५॥
अथा तऽेगतदे श न ं नः कथं नणृाम ।्
िनतरां िॆयमाणानां सिंस वनीयसः ॥ ३६॥
अतः पृािम सिंसिं योिगनां परमं गुम ।्
पुषहे याय िॆयमाण सवथा ॥ ३७॥
योतमथो जं यतं निृभः ूभो ।
तं भजनीयं वा ॄिूह या िवपय यम ॥् ३८॥
ननू ं भगवतो ॄन ग्हृषे ु गहृमिेधनाम ।्
न लते वानमिप गोदोहनं िचत ॥् ३९॥
सतू उवाच
एवमाभािषतः पृः स राा या िगरा ।
ूभाषत धमो भगवान ब्ादरायिणः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायां ूथमे शकुागमनं नामकैोनिवशंोऽायः ॥ १९॥
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॥ इित ूथमः समाः ॥
॥ ॐ ताप णमु ॥
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