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shrImadbhAgavataM chaturthaskandhaH

ौीमागवतं - चतथु ः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथु ः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
मऽैये उवाच
मनोु शतपायां ितॐः का जिरे ।
आकूितदवित ूसिूतिरित िवौतुाः ॥ १॥
आकूितं चये ूादादिप ॅातमृत नपृः ।
पिुऽकाधम मािौ शतपानमुोिदतः ॥ २॥
ूजापितः स भगवान ्िचामजीजनत ।्
िमथनु ं ॄवच ी परमणे समािधना ॥ ३॥
ययोः पुषः सााियु पधकृ ् ।
या ी सा दिणा भतूरंेशभतूानपाियनी ॥ ४॥
आिने गहंृ पुाः पऽुं िवततरोिचषम ।्
ायवुो मदुा युो िचज माह दिणाम ॥् ५॥
तां कामयानां भगवानवुाह यजषुां पितः ।
तुायां तोषमापोऽजनयादशाजान ॥् ६॥
तोषः ूतोषः सोषो भिः शाििरडितः ।
इः किविव भःु ः सदुवेो रोचनो िषट ्॥ ७॥
तिुषता नाम त े दवेा आसन ्ायवुारे ।
मरीिचिमौा ऋषयो यः सरुगणेरः ॥ ८॥
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ौीमागवतं - चतथु ः

िूयोतोानपादौ मनपुऽुौ महौजसौ ।
तऽुपौऽनणॄामनवुृं तदरम ॥् ९॥
दवेितमदाात कदमायाजां मनःु ।
ति ौतुूायं भवता गदतो मम ॥ १०॥
दाय ॄपऽुाय ूसिूतं भगवान म्नःु ।
ूायृतः सग िलोां िवततो महान ॥् ११॥
याः कदमसतुाः ूोा नव ॄिष पयः ।
तासां ूसिूतूसवं ूोमानं िनबोध मे ॥ १२॥
पी मरीचे ु कला सषुवु े कद माजा ।
कँयपं पिूण मान ं च ययोरापिूरतं जगत ॥् १३॥
पिूण मासतू िवरजं िवगं च परप ।
दवेकुां हरःे पादशौचााभूिरिवः ॥ १४॥
अऽःे पनसयूा ऽीे सयुशसः सतुान ।्
दं वा ससं सोममाशेॄसवान ॥् १५॥
िवर उवाच
अऽगेृ हे सरुौेाः िुहतेवः ।
िकििकीष वो जाता एतदाािह मे गरुो ॥ १६॥
मऽैये उवाच
ॄणा नोिदतः सृाविऽॄ िवदां वरः ।
सह पा ययावृं कुलाििं तपिस ितः ॥ १७॥
तिन ्ू सनूबकपलाशाशोककानन े ।
वािभ ः ॐविु े िनिव ायाः समतः ॥ १८॥
ूाणायामने सयं मनो वष शतं मिुनः ।
अितदकेपादने िनोऽिनलभोजनः ॥ १९॥
शरणं तं ूपऽेहं य एव जगदीरः ।
ूजामासमां मं ूयिित िचयन ॥् २०॥
तमानं िऽभवुन ं ूाणायामधैसािना ।
िनग तने मनुमेू  ः समी ूभवयः ॥ २१॥
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अरोमिुनगविसिवाधरोरगःै ।
िवतायमानयशसदाौमपदं ययःु ॥ २२॥
ताभा वसयंोगिवोिततमना मिुनः ।
उिकेपादने ददश िवबधुष भान ॥् २३॥
ूण दडवूमावपुतऽेहणािलः ।
वषृहंससपुण ान ्ःै िैै िचितान ॥् २४॥
कृपावलोकेन हसदननेोपलितान ।्
तिोिचषा ूितहत े िनमी मिुनरिणी ॥ २५॥
चतेवणं युावीहंतािलः ।
या सूया वाचा सव लोकगरीयसः ॥ २६॥
अिऽवाच
िवोविितलयषे ु िवभमान-ै
मा यागणुरैनयुगु ं िवगहृीतदहेाः ।
त े ॄिविुगिरशाः ूणतोऽहं वः
तेः क एव भवतां म इहोपतः ॥ २७॥
एको मयहे भगवान ि्विवधूधान-ै
िीकृतः ूजननाय कथं न ु ययूम ।्
अऽागतानभुतृां मनसोऽिप राद-्
ॄतू ूसीदत महािनह िवयो मे ॥ २८॥
मऽैये उवाच
इित त वचः ौुा ऽये िवबधुष भाः ।
ूाः या वाचा ूह तमिृषं ूभो ॥ २९॥
दवेा ऊचःु
यथा कृते सो भां तनेवै नाथा ।
स ते ॄन य्ै ायित त े वयम ॥् ३०॥
अथादशंभतूाे आजा लोकिवौतुाः ।
भिवतारोऽ भिं त े िवॐि च ते यशः ॥ ३१॥
एवं कामवरं दा ूितजमःु सरुेराः ।
सभािजतायोः सदोिम षतोतः ॥ ३२॥
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सोमोऽभूणऽशने दो िवोु योगिवत ।्
वा साः शराशंो िनबोधािरसः ूजाः ॥ ३३॥
ौा िरसः पी चतॐोऽसतू ककाः ।
िसनीवाली कु राका चतु नमुितथा ॥ ३४॥
तऽुावपरावाां ातौ ारोिचषऽेरे ।
उतो भगवान स्ााि बहृितः ॥ ३५॥
पलुोऽजनयामगं च हिवभ ुिव ।
सोऽजिन द॑ाििव ौवा महातपाः ॥ ३६॥
त यपितदवः कुबरेिडिवडा सतुः ।
रावणः कुकण तथाां िवभीषणः ॥ ३७॥
पलुह गितभा या  ऽीनसतू सती सतुान ।्
कम ौें वरीयासं ं सिहुं च महामत े ॥ ३८॥
बतोरिप िबया भाया  वालिखानसयूत ।
ऋषीन ष्िसहॐािण लतो ॄतजेसा ॥ ३९॥
ऊजा यां जिरे पऽुा विस परप ।
िचऽकेत ुू धानाे स ॄष योऽमलाः ॥ ४०॥
िचऽकेतःु सरुोिच िवरजा िमऽ एव च ।
उणो वसभुृानो मुान श्ादयोऽपरे ॥ ४१॥
िचिथवणः पी लेभ े पऽुं धतृोतम ।्
दमिशरसं भगृोवशं िनबोध मे ॥ ४२॥
भगृःु ाां महाभागः पां पऽुानजीजनत ।्
धातारं च िवधातारं िौयं च भगवराम ॥् ४३॥
आयितं िनयितं चवै सतु े मेयोरदात ।्
ताां तयोरभवतां मकृडः ूाण एव च ॥ ४४॥
माक डयेो मकृड ूाणादेिशरा मिुनः ।
किव भाग वो य भगवानशुना सतुः ॥ ४५॥
त एते मनुयः लकान स्गरभावयन ।्
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एष कदमदौिहऽसानः किथतव ।
श ृवतः ौधान सः पापहरः परः ॥ ४६॥
ूसिूतं मानव द उपयमे े जाजः ।
तां ससज  िहतःॄ षोडशामललोचनाः ॥ ४७॥
ऽयोदशादामा य तथकैामये िवभःु ।
िपतृ एकां येुो भवायकैां भविदे ॥ ४८॥
ौा मऽैी दया शाििुः पिुः िबयोितः ।
बिुमधा ितिता ॑ीमू ित ध म  पयः ॥ ४९॥
ौासतू शभुं मऽैी ूसादमभयं दया ।
शािः सखुं मदुं तिुः यं पिुरसयूत ॥ ५०॥
योगं िबयोितद प मथ बिुरसयूत ।
मधेा िृतं ितिता त ु में ॑ीः ूौयं सतुम ॥् ५१॥
मिूत ः सव गणुोिन रनारायणावषृी ॥ ५२॥
ययोज दो िवमनिुनवृ तम ।्
मनािंस ककुभो वाताः ूसेः सिरतोऽियः ॥ ५३॥
िदवा तयूा िण पतेःु कुसमुवृयः ।
मनुयुवुुुा जगगु विकराः ॥ ५४॥
नृि  ियो दे आसीरममलम ।्
दवेा ॄादयः सव उपतरुिभवःै ॥ ५५॥
दवेा ऊचःु
यो मायया िवरिचतं िनजयाऽऽनीदं
ख े पभदेिमव तितचणाय ।
एतने धम सदन े ऋिषमिूत ना
ूाकार पुषाय नमः परै ॥ ५६॥
सोऽयं िितितकरोपशमाय सृान ्
सने नः सरुगणाननमुयेतः ।
ँयाददॅकणने िवलोकनने
यीिनकेतममलं िपतारिवम ॥् ५७॥
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एवं सरुगणैात भगवाविभतुौ ।
लावलोकैय यतरुिच तौ गमादनम ॥् ५८॥
तािवमौ व ै भगवतो हररंेशािवहागतौ ।
भारयाय च भवुः कृौ यकुहौ ॥ ५९॥
ाहािभमािननारेाजांीनजीजनत ।्
पावकं पवमान ं च शिुचं च तभोजनम ॥् ६०॥
तेोऽयः समभवन च्ािरंश प च ।
त एवकैोनपाशाकं िपतिृपतामहःै ॥ ६१॥
वतैािनके कम िण यामिभॄ वािदिभः ।
आे इयो ये िनऽेयु त े ॥ ६२॥
अिाा बिहषदः सौाः िपतर आपाः ।
सायोऽनयषेां पी दाायणी धा ॥ ६३॥
तेो दधार के े वयनुां धािरण धा ।
उभे त े ॄवािदौ ानिवानपारग े ॥ ६४॥
भव पी त ु सती भवं दवेमनोुता ।
आनः सशं पऽुं न लेभ े गणुशीलतः ॥ ६५॥
िपतय ू ितप े े भवायानागस े षा ।
अूौढवैानाऽऽानमजहाोगसयंतुा ॥ ६६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े िवरमऽैयेसवंादे ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
िवर उवाच
भवे शीलवतां ौे े दो िहतवृलः ।
िवषेमकरोादनााजां सतीम ॥् १॥
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कं चराचरगंु िनवरं शािवमहम ।्
आारामं कथं िे जगतो दवैतं महत ॥् २॥
एतदाािह मे ॄन ज्ामातःु शरु च ।
िवषे ु यतः ूाणांजे जान स्ती ॥ ३॥
मऽैये उवाच
परुा िवसजृां सऽ े समतेाः परमष यः ।
तथामरगणाः सव सानगुा मनुयोऽयः ॥ ४॥
तऽ ूिवमषृयो ाक िमव रोिचषा ।
ॅाजमान ं िवितिमरं कुव ं तहदः ॥ ५॥
उदितदाे िधेः सहायः ।
ऋते िविरं शव च तासािचतेसः ॥ ६॥
सदसितिभदो भगवान स्ाध ु सृतः ।
अजं लोकगंु ना िनषसाद तदाया ॥ ७॥
ूािषणं मडृं ा नामृदनातः ।
उवाच वामं चुा मिभवी दहिव ॥ ८॥
ौयूतां ॄष यो म े सह दवेाः सहायः ।
साधनूां ॄवुतो वृं नााना च मरात ॥् ९॥
अयं त ु लोकपालानां यशोो िनरपऽपः ।
सिराचिरतः पा यने ने िषतः ॥ १०॥
एष मे िशतां ूाो ये िहतरुमहीत ।्
पािणं िवूािमखुतः सािवा इव साधवुत ॥् ११॥
गहृीा मगृशावााः पािणं मकटलोचनः ।
ूुानािभवादाह वाचाकृत नोिचतम ॥् १२॥
िबयायाशचुय े मािनन े िभसतेवे ।
अिनदां बालां शिूायवेोशत िगरम ॥् १३॥
ूतेावासषे ु घोरषे ु ूतेभै ू तगणवैृ तः ।
अटुवो ुकेशो हसन ्दन ॥् १४॥
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िचताभकृतानः ूतेॐङ् ुिभषूणः ।
िशवापदशेो िशवो मो मजनिूयः ।
पितः ूमथभतूानां तमोमाऽाकानाम ॥् १५॥
ता उादनाथाय नशौचाय द े ।
दा बत मया साी चोिदत े परमिेना ॥ १६॥
मऽैये उवाच
िविनवैं स िगिरशमूतीपमवितम ।्
दोऽथाप उपृँ य बुः श ुं ूचबमे ॥ १७॥
अयं त ु दवेयजन इोपेािदिभभ वः ।
सह भागं न लभतां दवेदैवगणाधमः ॥ १८॥
िनिषमानः स सदमु-ै

दो िगिरऽाय िवसृ शापम ।्
ताििन िववृम-ु

जगामकौर िनजं िनकेतनम ॥् १९॥
िवाय शापं िगिरशानगुामणीः
नीरो रोषकषायिषतः ।
दाय शापं िवससज  दाणं
य े चामोदंदवातां िजाः ॥ २०॥
य एतमिुँय भगवूितिुिह ।
िुः पथृितो िवमखुो भवते ॥् २१॥
गहृषे ु कूटधमष ु सो मासखुेया ।
कमतं िवतनतु े वदेवादिवपधीः ॥ २२॥
बुा परािभािया िवतृागितः पशःु ।
ीकामः सोऽिततरां दो बमखुोऽिचरात ॥् २३॥
िवाबिुरिवायां कम मामसौ जडः ।
ससंरिह ये चाममुन ु शवा वमािननम ॥् २४॥
िगरः ौतुायाः पिुया मधगुने भिूरणा ।
मा चोिथताानः सुु हरिषः ॥ २५॥
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सवभा िजा वृ ै धतृिवा तपोोताः ।
िवदहेिेयारामा याचका िवचरिह ॥ २६॥
तवैं ददतः शापं ौुा िजकुलाय व ै ।
भगृःु ूसजृापं ॄदडं रयम ॥् २७॥
भवोतधरा य े च य े च तान स्मनोुताः
पाखिडने भवु सापिरपिनः ॥ २८॥
नशौचा मढूिधयो जटाभािधािरणः ।
िवशु िशवदीायां यऽ दवैं सरुासवम ॥् २९॥
ॄ च ॄाणांवै ययूं पिरिनथ ।
सते ुं िवधारणं प ुसंामतः पाखडमािौताः ॥ ३०॥
एष एव िह लोकानां िशवः पाः सनातनः ।
यं पवू चानसुयु माणं जनाद नः ॥ ३१॥
त परमं शुं सतां व सनातनम ।्
िवग  यात पाखडं दवैं वो यऽ भतूराट ्॥ ३२॥
मऽैये उवाच
तवैं वदतः शापं भगृोः स भगवान भ्वः ।
िनबाम ततः िकििमना इव सानगुः ॥ ३३॥
तऽेिप िवसजृः सऽं सहॐपिरवरान ।्
सिंवधाय महेास यऽे ऋषभो हिरः ॥ ३४॥
आुावभथृं यऽ गा यमनुयािता ।
िवरजनेाना सव ं ं धाम ययुतः ॥ ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े दशापो नाम ितीयोायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
मऽैये उवाच
सदा िविषतोरवें कालो व ै िीयमाणयोः ।
जामातःु शरुािप समुहानितचबमे ॥ १॥
यदािभिषो दु ॄणा परमिेना ।
ूजापतीनां सवषामािधपे योऽभवत ॥् २॥
इा स वाजपयेने ॄिानिभभयू च ।
बहृितसवं नाम समारभे े बतूमम ॥् ३॥
तिन ्ॄ ष यः सव दवेिष िपतदृवेताः ।
आसन कृ्तयना सभतृ काः ॥ ४॥
तपौु नभिस खचेराणां ूजताम ।्
सती दाायणी दवेी िपतयु महोवम ॥् ५॥
ोजीः सवतो िद उपदवेवरियः ।
िवमानयानाः सूेा िनकठीः सवुाससः ॥ ६॥
ा िनलयााशे लोलाीमृ कुडलाः ।
पितं भतूपितं दवेमौुादभाषत ॥ ७॥
सवुाच
ूजापते े शरु सातं
िनया िपतो यमहोवः िकल ।
वयं च तऽािभसराम वाम ते
यिथ तामी िवबधुा ोजि िह ॥ ८॥
तिन भ्िगो मम भतृ िभः कै-

ीुवं गिमि सुिवः ।
अहं च तिन भ्वतािभकामये
सहोपनीतं पिरबहमिहतमु ॥् ९॥
तऽ समॄ नन ु भतृ सिता
मातृसःॄ ििधयं च मातरम ।्
िे िचरोठमना महिष िभ-
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ीयमान ं च मडृारजम ॥् १०॥
तेदाय मजामायया
िविनिम तं भाित गणुऽयाकम ।्
तथाहं योिषदतिव ते
दीना िद े भव मे भविितम ॥् ११॥
पँय ूयाीरभवायोिषतो-
ऽलताः कासखा वथशः ।
यासां ोजिः िशितकठमिडतं
नभो िवमानःै कलहंसपाडुिभः ॥ १२॥
कथं सतुायाः िपतगृहेकौतकंु
िनश दहेः सरुवय  नेत े ।
अनाता अिभयि सौदं
भत ुग ुरोदहकृत केतनम ॥् १३॥
ते ूसीददेममवाितं
कत ु भवान क्ािणको बताहित ।
याऽऽनोऽधऽहमदॅचषुा
िनिपता मानगुहृाण यािचतः ॥ १४॥
ऋिषवाच
एवं िगिरऽः िूययािभभािषतः
ूध ूहसन स्ुियः ।
संािरतो मम िभदः कुवािगषनू ्
यानाह को िवसजृां समतः ॥ १५॥
ौीभगवानवुाच
योिदतं शोभनमवे शोभन े
अनाता अिभयि बषु ु ।
त े यनुािदतदोषयो
बलीयसानामदने मनुा ॥ १६॥
िवातपोिववपवु यःकुलःै
सतां गणुःै षिरसमतेरःै ।
तृौ हतायां भतृमानशः
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ा न पँयि िह धाम भयूसाम ॥् १७॥
नतैाशानां जनपेया
गहृान ्ू तीयादनवितानाम ।्
यऽेागतान व्बिधयािभचते
आरोिपतॅिूभरमष णाििभः ॥ १८॥
तथािरिभन  थते िशलीमखुःै
शतेऽेिदताो दयने यता ।
ानां यथा वबिधयां ििभ-

िदवािनशं तित मम तािडतः ॥ १९॥
ं मृुगतःे ूजापतःे
िूयाऽऽजानामिस स ुॅ ु सता ।
अथािप मान ं न िपतःु ूपसे
मदाौयाः पिरतते यतः ॥ २०॥
पापमानने दाऽऽतरुिेयः
समिृिभः पूषबिुसािणाम ।्
अक एषामिधरोढमुसा
पदं परं िे यथासरुा हिरम ॥् २१॥
ूुमूौयणािभवादनं
िवधीयत े साध ु िमथः समुमे ।
ूाःै परै पुषाय चतेसा
गहुाशयायवै न दहेमािनन े ॥ २२॥
सं िवशुं वसदुवेशितं
यदीयत े तऽ पमुानपावतृः ।
से च तिन भ्गवान व्ासदुवेो
धोजो मे नमसा िवधीयते ॥ २३॥
ते िनरीो न िपतािप दहेकृ-

ो मम िट ्तदनोुता ये ।
यो िवसृयगतं वरो मा-
मनागसं व चसाकरोिरः ॥ २४॥
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यिद ोिजितहाय मचो
भिं भवा न ततो भिवित ।
सािवत जनाराभवो
यदा स सो मरणाय कते ॥ २५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े सतीिसवंादे ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
मऽैये उवाच
एतावा िवरराम शरः
पनाशं भुयऽ िचयन ।्
सुिःु पिरशिता भवा-
िामती िनिव शती िधाऽऽस सा ॥ १॥
सुिाूितघातम नाः
हेािुदौकुलाितिवला ।
भवं भवाूितपूषं षा
ूधतीवैत जातवपेथःु ॥ २॥
ततो िविनः सती िवहाय तं
शोकेन रोषणे च यता दा ।
िपऽोरगाणैिवमढूधीगृ हान ्
ूेाऽऽनो योऽध मदातां िूयः ॥ ३॥
तामगुतिवबमां सती-
मकेां िऽनऽेानचुराः सहॐशः ।
सपाष दया मिणमदादयः
परुो वषृेारसा गतथाः ॥ ४॥
तां सािरकाककदप णाजु-
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तेातपऽजनॐगािदिभः ।
गीतायनै िभशवणेिुभ-

वृ षेमारो िवटिता ययःु ॥ ५॥
आॄघोषोिज तयवशैसं
िवूिष जुं िवबधुै सव शः ।
मृाव यःकानदभ चम िभ-

िन सृभाडं यजनं समािवशत ॥् ६॥
तामागतां तऽ न कनाििय-

िमािनतां यकृतो भयानः ।
ऋते सवॄ जनन च सादराः
ूमेाौकुः पिरषजमु ुदा ॥ ७॥
सौदय ससमथ वात या
माऽा च मातृसिृभ सादरम ।्
दां सपया वरमासनं च सा
नाद िपऽाऽूितनिता सती ॥ ८॥
अिभागं तमवे चारं
िपऽा च दवे े कृतहलेन ं िवभौ ।
अनाता यसदधीरी
चकुोप लोकािनव धती षा ॥ ९॥
जगह सामष िवपया िगरा
िशविषं धमूपथौमयम ।्
तजेसा भतूगणान स्मिुतान ्
िनगृ दवेी जगतोऽिभश ृवतः ॥ १०॥
देवुाच
न य लोकेऽितशायनः िूयः
तथािूयो दहेभतृां िूयानः ।
तिन स्मािन मुवरैके
ऋते भवं कतमः ूतीपयते ॥् ११॥
दोषान प्रषेां िह गणुषे ु साधवो
गृि केिच भवाशा िज ।
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गणुां फनू ब्लीकिरवो
महमाेिवदवानघम ॥् १२॥
नाय मतेदसु सव दा
महििना कुणपावािदष ु ।
से महापूषपादपासंिुभः
िनरतजेःस ु तदवे शोभनम ॥् १३॥
यद ्रं नाम िगरिेरतं नणृां
सकृसादघमाश ु हि तत ।्
पिवऽकीित तमलशासनं
भवानहो िे िशवं िशवतेरः ॥ १४॥
यादपं महतां मनोऽिलिभः
िनषिेवतं ॄरसासवािथ िभः ।
लोक यष ित चािशषोऽिथ नः
तै भवान िु्ित िवबवे ॥ १५॥
िकं वा िशवामिशवं न िवदे
ॄादयमवकीय  जटाः ँमशान े ।
ताभनकृपावसिशाच-ै

य मधू िभद धित तरणावसृम ॥् १६॥
कण िपधाय िनरयादक ईशे
धमा िवतय सिृणिभनृ िभरमान े ।
िछास शतीमसत ूभु-े

िामसनूिप ततो िवसजृे धम ः ॥ १७॥
अतवोिमदं कलेवरं
न धारिये िशितकठगिहणः ।
जध मोहाि िवशिुमसो
जगुिुतोरणं ूचते ॥ १८॥
न वदेवादाननवुत त े मितः
 एव लोके रमतो महामनुःे ।
यथा गितदवमनुयोः पथृक ्
 एव धम न परं िपिेतः ॥ १९॥
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कमू वृं च िनवृमतृं
वदे े िविवोभयिलमािौतम ।्
िवरोिध तौगपदकैकत िर
यं तथा ॄिण कम नित ॥ २०॥
मा वः पदः िपतरदािता
या यशालास ु न धमूविभः ।
तदतृरैसभुिृरीिडता
अिला अवधतूसिेवताः ॥ २१॥
नतैने दहेने हरे कृतागसो
दहेोवनेालमलं कुजना ।
ोीडा ममाभुूजनूसतः
त िधयो महतामवकृत ॥् २२॥
गोऽं दीयं भगवान व्षृजो
दाायणीाह यदा सुम नाः ।
पतेनम ितमाश ु तहं
ु एतुणपं दजम ॥् २३॥
मऽैये उवाच
इरे दमनू शऽहुन ्
ितावदुीच िनषसाद शावाक ् ।
ृा जलं पीतकूलसवंतृा
िनमी योगपथं समािवशत ॥् २४॥
कृा समानाविनलौ िजतासना
सोदानमुा च नािभचबतः ।
शनैिद ा िधयोरिस ितं
कठावुोम मिनितानयत ॥् २५॥
एवं दहंे महतां महीयसा
मुः समारोिपतममादरात ।्
िजहासती दषा मनिनी
दधार गाऽेिनलािधारणाम ॥् २६॥
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ततः भत ुरणाजुासवं
जगरुोियती न चापरम ।्
ददश दहेो हतकषः सती
सः ूजाल समािधजािना ॥ २७॥
तँयतां ख े भिुव चातुं महत ्
हा हिेत वादः समुहानजायत ।
ह िूया दवैतम दवेी
जहावसनू के्न सती ूकोिपता ॥ २८॥
अहो अनां महद पँयत
ूजापतये  चराचरं ूजाः ।
जहावसनू य्िमताऽऽजा सती
मनिनी मानमभीमहित ॥ २९॥
सोऽयं म ष दयो ॄीकु ् च
लोकेऽपकीित महतीमवाित ।
यदजां ां पुषिडुतां
न ूषधेतृयऽेपराधतः ॥ ३०॥
वदवें जन े सा ासुागमतुम ।्
दं ताष दा हमुदुितदुायधुाः ॥ ३१॥
तषेामापततां वगे ं िनशा भगवान भ्गृःु ।
यने यजषुा दिणाौ जहुाव ह ॥ ३२॥
अयुणा यमान े दवेा उतेरुोजसा ।
ऋभवो नाम तपसा सोमं ूााः सहॐशः ॥ ३३॥
तरैलातायधुःै सव ूमथाः सह गुकाः ।
हमाना िदशो भजेुशिॄतजेसा ॥ ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े सतीदहेोग नाम चतथुऽायः ॥ ४॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
मऽैये उवाच
भवो भवाा िनधनं ूजापत-े
रसृताया अवग नारदात ।्
पाष दसैं च तदरभ ुिभ-

िव िािवतं बोधमपारमादध े ॥ १॥
बुः सदुौपटुः स धजू िट-
जटां तिडिसटोमरोिचषम ।्
उृ िः सहसोितो हसन ्
गीरनादो िवससज  तां भिुव ॥ २॥
ततोऽितकायनवुा शृन ि्दवं
सहॐबाघ नक ् िऽसयू क ् ।
करालदंो लदिमधू जः
कपालमाली िविवधोतायधुः ॥ ३॥
तं िकं करोमीित गणृमाह
बािलं भगवान भ्तूनाथः ।
दं सयं जिह मटानां
ममणी िभटाशंको मे ॥ ४॥
आ एवं कुिपतने मनुा
स दवेदवें पिरचबमे िवभमु ।्
मने े तदाानमसरंहसा
महीयसां तात सहः सिहमु ॥् ५॥
अीयमानः स त ु ि पाष द-ै
भृ शदिनदभुरैवम ।्
उ शलंू जगदकाकं
स ूािवोषणभषूणािः ॥ ६॥
अथिजो यजमानः सदाः
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ककुदुीां ूसमी रणेमु ।्
तमः िकमतेुत एतिजोऽभ-ू

िदित िजा िजप दःु ॥ ७॥
वाता न वाि न िह सि दवः
ूाचीनबिहजवित होमदडः ।
गावो न का इदं कुतो रजो
लोकोऽधनुा िकं ूलयाय कते ॥ ८॥
ूसिूतिमौाः िय उििचा
ऊचिुव पाको विृजनवै त ।
यँयीनां िहतणॄां ूजशेः
सतुां सतीमवदावनागाम ॥् ९॥
यकाले ुजटाकलापः
शलूसूिप तिदगजेः ।
िवत नृिुदतादोजा-
नुाहासनियिुभिदक ् ॥ १०॥
अमष िया तमसतजेसं
मुतुं िव षहं ॅकुुा ।
करालदंािभदभागणं
ाि िकं कोपयतो िवधातःु ॥ ११॥
बवेमिुशोमान े
जनने द मुम हानः ।
उतेुाततमाः सहॐशो
भयावहा िदिव भमूौ च पय क ् ॥ १२॥
ताव िानचुरमै खो महान ्
नानायधुवैा मनकैदायधुःै ।
िपःै िपशमै करोदराननःै
पया िवििव रात ॥ १३॥
केिचभःु ूावशंं पीशालां तथापरे ।
सद आीीशालां च तिहारं महानसम ॥् १४॥
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जयु पाऽािण तथकेैऽीननाशयन ।्
कुडेमऽूयन के्िचििभविदमखेलाः ॥ १५॥
अबाध मनुीने एके पीरतज यन ।्
अपरे जगृदवान ्ू ासान प्लाियतान ॥् १६॥
भगृ ुं बब मिणमान व्ीरभिः ूजापितम ।्
चडशेः पषूणं दवें भगं नीरोऽमहीत ॥् १७॥
सव एविजो ा सदाः सिदवौकसः ।
तरै मानाः सभुशृं माविभन कधािवन ॥् १८॥
जुतः ॐवुह ँमौिूण भगवान भ्वः ।
भगृो े सदिस योऽहसौु दशयन ॥् १९॥
भग नऽे े भगवान प्ाितत षा भिुव ।
उहार सदःोऽा यः शपमससूचुत ॥् २०॥
पूापातयान क्ािल यथा बलः ।
शमान े गिरमिण योऽहसशयन द्तः ॥ २१॥
आबोरिस द िशतधारणे हिेतना ।
िछिप तत ु नाशोकदा ॥ २२॥
शरैाितरैवेमिनिभ चं हरः ।
िवयं परमापो दौ पशपुितिरम ॥् २३॥
ा संपनं योगं पशनूां स पितम ख े ।
यजमानपशोः क कायानेाहरिरः ॥ २४॥
साधवुाददा तषेां कम  त पँयताम ।्
भतूूतेिपशाचानामषेां तिपय यः ॥ २५॥
जहुावतैिरिन द्िणाावमिष तः ।
तवेयजनं दा ूाितुकालयम ॥् २६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े दयिवसंो नाम पमोऽायः ॥ ५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
मऽैये उवाच
अथ दवेगणाः सव िानीकैः परािजताः ।
शलूपिशिनिशंगदापिरघमुरःै ॥ १॥
सििभसवा ाः सिा भयाकुलाः ।
यवुे नमृ कानतैवदेयन ॥् २॥
उपल परुवैतैगवानसवः ।
नारायण िवाा न कारमीयतःु ॥ ३॥
तदाकय  िवभःु ूाह तजेीयिस कृतागिस ।
मेाय तऽ सा भयूा ूायणे बभुषूताम ॥् ४॥
अथािप ययूं कृतिकिषा भवं
य े बिहषो भागभाजं पराः ।
ूसादयं पिरशुचतेसा
िूूसादं ूगहृीतािपम ॥् ५॥
आशासाना जीिवतमर
लोकः सपालः कुिपत े न यिन ।्
तमाश ु दवें िूयया िवहीन ं
मापयं िद िवं ैः ॥ ६॥
नाहं न यो न च ययूमे
य े दहेभाजो मनुय तम ।्
िवः ूमाणं बलवीय योवा 
यात क उपायं िविधते ॥् ७॥
स इमािदँय सरुानजःै
समितः िपतिृभः सूजशेःै ।
ययौ िधािलयं परुिषः
कैलासमििूवरं िूयं ूभोः ॥ ८॥
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जौषिधतपोमयोगिसनै रतेरःै ।
जुं िकरगवररोिभवृ तं सदा ॥ ९॥
नानामिणमयःै श ृनैा नाधातिुविचिऽतःै ।
नानािुमलतागुनैा नामगृगणावतृःै ॥ १०॥
नानामलूॐवणनैा नाकरसानिुभः ।
रमणं िवहरीनां रमणःै िसयोिषताम ॥् ११॥
मयरूकेकािभतं मदाािलिवमिूतम ।्
ािवत ै रकठानां कूिजतै पतिणाम ॥् १२॥
आयिमवोिैजान क्ामघिुैमःै ।
ोजिमव मातगैृ णिमव िनझ रःै ॥ १३॥
मारःै पािरजातै सरलैोपशोिभतम ।्
तमालःै शालतालै कोिवदारासनाज ुनःै ॥ १४॥
चतूःै कदनैपै नागपुागचकैः ।
पाटलाशोकबकुलःै कुःै कुरबकैरिप ॥ १५॥
णा ण शतपऽै वररणेकुजाितिभः ।
कुकैम िकािभ माधवीिभ मिडतम ॥् १६॥
पनसोरामोधिहिुभः ।
भजूरोषिधिभः पगू ै राजपगूै जिुभः ॥ १७॥
खजूराॆातकाॆाःै िूयालमधकेुदुःै ।
िुमजाितिभरै रािजतं वणेकुीचकैः ॥ १८॥
कुमदुोलकारशतपऽवनििभः ।
निलनीष ु कलं कूजगवृोपशोिभतम ॥् १९॥
मगृःै शाखामगृःै बोडमैृ गेैशकैः
गवयःै शरभैा य ै िभम िहषािदिभः ॥ २०॥
कणा कैपदाािैन ज ु ं वकृनािभिभः ।
कदलीखडसंनिलनीपिुलनिौयम ॥् २१॥
पय ं नया साः ानपुयतरोदया ।
िवलो भतूशेिगिरं िवबधुा िवयं ययःु ॥ २२॥
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दशुऽ ते रामलकां नाम व ै परुीम ।्
वनं सौगिकं चािप यऽ तामपजम ॥् २३॥
ना चालकना च सिरतौ बातः परुः ।
तीथ पादपदाोजरजसातीव पावन े ॥ २४॥
ययोः सरुियः रव िधतः ।
बीडि प ुसंः िसो िवगा रितकिशताः ॥ २५॥
ययोानिवॅनवकुमिपरम ।्
िवतषृोऽिप िपबः पाययो गजा गजीः ॥ २६॥
तारहमेमहारिवमानशतसलाम ।्
जुां पुयजनीिभय था खं सतिडनम ॥् २७॥
िहा येरपरु वन ं सौगिकं च तत ।्
िुमःै कामघैं िचऽमाफलदःै ॥ २८॥
रकठखगानीकरमिडतषदम ।्
कलहंसकुलूें खरदडजलाशयम ॥् २९॥
वनकुरसृहिरचनवायनुा ।
अिध पुयजनीणां मुथयन म्नः ॥ ३०॥
वैय कृतसोपाना वा उलमािलनीः ।
ूां िकुषैा त आराशवु टम ॥् ३१॥
स योजनशतोधेः पादोनिवटपायतः ।
पय ृताचलायो िननडापविज तः ॥ ३२॥
तिन म्हायोगमये ममुुशुरणे सरुाः ।
दशःु िशवमासीन ं ामष िमवाकम ॥् ३३॥
(हर हर नमः पाव तीपतये हर हर महादवे)
सननामै हािसःै शाःै सशंािवमहम ।्
उपामानं सा च भऽा  गुकरसाम ॥् ३४॥
िवातपोयोगपथमाितं तमधीरम ।्
चरं िवसुदं वााोकमलम ॥् ३५॥
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िलं च तापसाभीं भदडजटािजनम ।्
अेन साॅचा चलेखां च िबॅतम ॥् ३६॥
उपिवं दभ मां बृां ॄ सनातनम ।्
नारदाय ूवोचं पृते श ृवतां सताम ॥् ३७॥
कृोरौ दिणे सं पादपं च जानिुन ।
बां ूकोऽेमालामासीन ं तकमिुया ॥ ३८॥
तं ॄिनवा णसमािधमािौतं
पुािौतं िगिरशं योगकाम ।्
सलोकपाला मनुयो मननूा-
मान ुं ूालयः ूणमेःु ॥ ३९॥
स तपूलागतमायोिन ं
सरुासरुशेरैिभवितािः ।
उाय चबे िशरसािभवन-
महमः क यथवै िवःु ॥ ४०॥
तथापरे िसगणा महिष िभ-

यव ै समादन ु नीललोिहतम ।्
नमृतः ूाह शशाशखेरं
कृतूणामं ूहसिवाभःू ॥ ४१॥
ॄोवाच
जान े ामीशं िव जगतो योिनबीजयोः ।
शेः िशव च परं य िनररम ॥् ४२॥
मवे भगवतेिवशोः पयोः ।
िवं सजृिस पाि बीडणू पटो यथा ॥ ४३॥
मवे धमा थ घािभपये
दणे सऽूणे ससिज थारम ।्
यवै लोकेऽविसता सतेवो
यान ्ॄ ाणाः ौधते धतृोताः ॥ ४४॥
ं कम णां मलमलानां
कत ुः  लोकं तनषु े ः परं वा ।
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अमलानां च तिमॐमुणं
िवपय यः केन तदवे किचत ॥् ४५॥
न व ै सतां रणािप तानां
भतूषे ु सविभपँयतां तव ।
भतूािन चापथृिदतां
ूायणे रोषोऽिभभवेथा पशमु ॥् ४६॥
पथृिधयः कम शो राशयाः
परोदयनेािप तिुजोऽिनशम ।्
परान ्ैिव तदुदुाः
तान म्ावधीवैवधान भ्विधः ॥ ४७॥
यिन य्दा पुरनाभमायया
रया ृिधयः पथृशः ।
कुव ि तऽ नकुया कृपां
न साधवो दवैबलाृत े बमम ॥् ४८॥
भवां ु प ुसंः परम मायया
रयाृमितः समक ् ।
तया हतानकुम चतेः-
नमुहं कत ुिमहाहिस ूभो ॥ ४९॥
कुव रोरणं हत भोः
यासमा मनो ूजापतःे ।
न यऽ भागं तव भािगनो दः
कुयिनो यने मखो िननीयते ॥ ५०॥
जीवताजमानोऽयं ूपतेािणी भगः ।
भगृोः ँमौिूण रोह ु पूो दा पवू वत ॥् ५१॥
दवेानां भगाऽाणां ऋिजां चायधुाँमिभः ।
भवतानगुहृीतानामाश ु मोऽनातरुम ॥् ५२॥
एष ते ि भागोऽु यिोऽर वै ।
ये िभागने कताम यहन ॥् ५३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
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चतथु े िसानं नाम षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
मऽैये उवाच
इजनेाननुीतने भवने पिरतुता ।
अधािय महाबाहो ूह ौयूतािमित ॥ १॥
महादवे उवाच
नाघं ूजशे बालानां वण य े नानिुचये ।
दवेमायािभभतूानां दडऽ धतृो मया ॥ २॥
ूजापतदे धशी भवजमखुं िशरः ।
िमऽ चषुेते भागं ं बिहषो भगः ॥ ३॥
पषूा त ु यजमान दिज त ु िपभकु ् ।
दवेाः ूकृतसवा ा य े म उषेणं दः ॥ ४॥
बाामिनोः पूो हाां कृतबाहवः ।
भवयवाे बँमौभुृ गभु वते ॥् ५॥
मऽैये उवाच
तदा सवा िण भतूािन ौुा मीढुमोिदतम ।्
पिरतुािभात साध ु सािथाॄवुन ॥् ६॥
ततो मीासंमाम शनुासीराः सहिष िभः ।
भयूवेयजनं समीधेसो ययःु ॥ ७॥
िवधाय कान च तदाह भगवान भ्वः ।
सधःु क कायने सवनीयपशोः िशरः ॥ ८॥
सीयमान े िशरिस दो िािभवीितः ।
सः सु इवोौ दशे चामतो मडृम ॥् ९॥
तदा वषृजषेकिललाा ूजापितः ।
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िशवावलोकादभवरद इवामलः ॥ १०॥
भववाय कृतधीना शोदनरुागतः ।
औााकलया सरतेां सतुां रन ॥् ११॥
कृां च मनः ूमेिविलतः सधुीः ।
शशसं िन लीकेन भावनेशें ूजापितः ॥ १२॥
द उवाच
भयूाननमुह अहो भवता कृतो मे
दडया मिय भतृो यदिप ूलः ।
न ॄबषु ु च वां भगववा
तुं हरे कुत एव धतृोतषे ु ॥ १३॥
िवातपोोतधरान म्खुतः  िवूान ्
ॄातमिवत ुं ूथमं मॐाक ् ।
ताणान प्रम सविवपु पािस
पालः पशिूनव िवभो ूगहृीतदडः ॥ १४॥
योऽसौ मयािविदततशा सभायां
िो ििविशखिैव गण ताम ।्
अवा तमहम िनयापा-
ाऽऽिया स भगवान ्कृतने तुते ॥् १५॥
मऽैये उवाच
मावैं स मीासं ं ॄणा चानमुितः ।
कम सानयामास सोपाायिगािदिभः ॥ १६॥
वैवं यसै िऽकपालं िजोमाः ।
परुोडाशं िनरवपन व्ीरससंग शुय े ॥ १७॥
अयुणाऽऽहिवषा यजमानो िवशाते ।
िधया िवशुया दौ तथा ूारभूिरः ॥ १८॥
तदा ूभया तषेां ोतया िदशो दश ।
मुंजे उपानीताण ोऽवािजना ॥ १९॥
ँयामो िहरयरशनोऽक िकरीटजुो
नीलालकॅमरमिडतकुडलाः ।

28 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - चतथु ः

कचबशरचापगदािसचम-
मिैहरमयभजुिैरव किण कारः ॥ २०॥
विधिौतवधवू नमादुार-
हासावलोककलया रमयं िवम ।्
पा ॅ मजनचामरराजहंसः
तेातपऽशिशनोपिर रमानः ॥ २१॥
तमपुागतमाल सव सरुगणादयः ।
ूणमेःु सहसोाय ॄेनायकाः ॥ २२॥
तजेसा हतचः सिजाः ससासाः ।
मूा  धतृािलपटुा उपतरुधोजम ॥् २३॥
अवा वृयो य मिह ाभवुादयः ।
यथामित गणृि  कृतानमुहिवमहम ॥् २४॥
दो गहृीताहणसादनोमं
येरं िवसजृां परं गुम ।्
सनुनानगुवैृ तं मदुा
गणृन ्ू पदे े ूयतः कृतािलः ॥ २५॥
द उवाच
शुं धापुरतािखलबुवं
िचाऽमकेमभयं ूितिष मायाम ।्
ितंयवै पुषमपुे ता-
माभेवानपिरशु इवातः ॥ २६॥
ऋिज ऊचःु
तं न त े वयमनन िशापात ्
कम यवमहिधयो भगवन ि्वदामः ।
धमपलणिमदं िऽवदृरां
ातं यदथ मिधदवैमदो वाः ॥ २७॥
सदा ऊचःु
उशरण उेशगऽकोम-

ालाि े िवषयमगृतृाऽऽगहेोभारः ।
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ॅे खलमगृभये शोकदावऽेसाथ ः
पादौके शरणद कदा याित कामोपसृः ॥ २८॥
ि उवाच
तव वरद वराावािशषहेािखलाथ
िप मिुनिभरसैरादरणेाहणीय े ।
यिद रिचतिधयं मािवलोकोऽपिवं
जपित न गणये तरानमुहणे ॥ २९॥
भगृुवाच
यायया गहनयापताबोधा
ॄादयनभुतृमिस पः ।
नान ि्ौतं तव िवदधनुािप तं
सोऽयं ूसीदत ु भवान ्ू णताबःु ॥ ३०॥
ॄोवाच
नतैपं भवतोऽसौ पदाथ -
भदेमहःै पुषो यावदीते ।्
ान चाथ  गणु चाौयो
मायामयाितिरो यतम ॥् ३१॥
इ उवाच
इदमतु िवभावनं वपरुानकरं मनोशाम ।्
सरुिविपणैदायधुभै ुजदडैपपमिभः ॥ ३२॥
प ऊचःु
योऽयं तव यजनाय केन सृो
िवः पशपुितना दकोपात ।्
तं नं शवशयनाभशामधें
यान न्िलनचा शा पनुीिह ॥ ३३॥
ऋषय ऊचःु
अनितं त े भगवन ि्वचिेतं
यदाना चरिस िह कम नासे ।
िवभतूय े यत उपसेरीर
न मते यमनवुत त भवान ॥् ३४॥
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िसा ऊचःु
अयं थामृपीयषूनां
मनोवारणः ेशदावािदधः ।
तषृातऽवगाढो न सार दावं
न िनामित ॄसवः ॥ ३५॥
यजमावुाच
ागतं त े ूसीदशे तुं नमः
ौीिनवास िौया काया ऽािह नः ।
ामतृऽेधीश नामै खः शोभते
शीष हीनः कबो यथा पूषः ॥ ३६॥
लोकपाला ऊचःु
ः िकं नो िरसहैं
ूिा ँयते यने ँयम ।्
माया षेा भवदीया िह भमून ्
यं षः पिभभा िस भतूःै ॥ ३७॥
योगेरा ऊचःु
ूयेा तऽेोऽमतुिय ूभो
िवानीे पथृय आनः ।
अथािप भशे तयोपधावता-
मनवृानगुहृाण वल ॥ ३८॥
जगविितलयषे ु दवैतो
बिभमान गणुयाऽऽमायया ।
रिचताभदेमतये संया
िविनवित तॅमगणुान े नमः ॥ ३९॥
ॄोवाच
नमे िौतसाय धमा दीनां च सतूय े ।
िनग ुणाय च याां नाहं वदेापरऽेिप च ॥ ४०॥
अिवाच
यजेसाहं ससुिमतजेा
हं वहे र आिसम ।्
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तं यियं पिवधं च पिभः
िं यजिुभ ः ूणतोऽि यम ॥् ४१॥
दवेा ऊचःु
परुा कापाय े कृतमदुरीकृ िवकृतं
मवेािन स्िलल उरगेािधशयन े ।
पमुान श्षे े िसैिद िवमिृशताापदिवः
स एवााोय ः पिथ चरिस भृानविस नः ॥ ४२॥
गवा  ऊचःु
अशंाशंाे दवे मरीादय एते
ॄेाा दवेगणा िपरुोगाः ।
बीडाभाडं िविमदं य िवभमून ्
तै िनं नाथ नमे करवाम ॥ ४३॥
िवाधरा ऊचःु
ाययाथ मिभप कलेवरऽेिन ्
कृा ममाहिमित म ितथःै ःै ।
िोऽसिषयलालस आमोहं
युथामतृिनषवेक उदुते ॥् ४४॥
ॄाणा ऊचःु
ं बतुं हिवं ताशः यं
ं िह मः सिमभ  पाऽािण च ।
ं सदिजो दती दवेता
अिहोऽं धा सोम आं पशःु ॥ ४५॥
ं परुा गां रसाया महासकूरो
दंया पिन वारणेो यथा ।
यूमानो नदँीलया योिगिभ-

ुहथ  ऽयीगाऽ यबतःु ॥ ४६॥
स ूसीद माकमाकातां
दश न ं त े पिरॅसमणाम ।्
की मान े निृभना ि यशे त े
यिवाः यं याि तै नमः ॥ ४७॥
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मऽैये उवाच
इित दः किवय ं भि िािभमिश तम ।्
की मान े षीकेशे सिे यभावन े ॥ ४८॥
भगवान ्ने भागने सवा ा सव भागभकु ् ।
दं बभाष आभा ूीयमाण इवानघ ॥ ४९॥
ौीभगवानवुाच
अहं ॄा च शव जगतः कारणं परम ।्
आेर उपिा यगिवशषेणः ॥ ५०॥
आमायां समािवँय सोऽहं गणुमय िज ।
सजृन र्न ह्रन ि्वं दी े संां िबयोिचताम ॥् ५१॥
तिन ्ॄ यितीय े केवले परमािन ।
ॄिौ च भतूािन भदेनेाोऽनपुँयित ॥ ५२॥
यथा पमुान न् ाेष ु िशरः पायािदष ु िचत ।्
पारबिुं कुत े एवं भतूषे ु मरः ॥ ५३॥
ऽयाणामकेभावानां यो न पँयित व ै िभदाम ।्
सव भतूानां ॄन स् शािमिधगित ॥ ५४॥
मऽैये उवाच
एवं भगवताऽऽिदः ूजापितपितहिरम ।्
अिच ा बतनुा ने दवेानभुयतोऽयजत ॥् ५५॥
िं च ने भागने पुाधावमािहतः ।
कमणोदवसानने सोमपािनतरानिप ।
उदव सहििः साववभथृं ततः ॥ ५६॥
ता अनभुावने नेवैावाराधस े ।
धम  एव मितं दा िऽदशाे िदवं ययःु ॥ ५७॥
एवं दाायणी िहा सती पवू कलेवरम ।्
जे िहमवतः ऽे े मनेायािमित शौुमु ॥ ५८॥
तमवे दियतं भयू आवेृ पितमिका ।
अनभावकैगितं शिः सुवे पूषम ॥् ५९॥
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एतगवतः शोः कम  दारिुहः ।
ौतुं भागवतािावाे बहृतःे ॥ ६०॥
इदं पिवऽं परमीशचिेतं
यशमायुमघौघमष णम ।्
यो िनदाऽऽकय  नरोऽनकुीत य-े

नुोघं कौरव भिभावतः ॥ ६१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े दयसानं नाम समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
मऽैये उवाच
सनकाा नारद ऋभहुसोऽिणय ितः ।
नतै े गहृान ्ॄ सतुा ावसूरतेसः ॥ १॥
मषृाधम  भाया सीं मायां च शऽहुन ।्
असतू िमथनु ं त ु िनितज गहृऽेूजः ॥ २॥
तयोः समभवोभो िनकृित महामत े ।
ताां बोध िहंसा च युिः सा किलः ॥ ३॥
ौ किलराध भयं मृ ुं च सम ।
तयो िमथनु ं जे यातना िनरयथा ॥ ४॥
सहणे मयाऽऽातः ूितसग वानघ ।
िऽः ौुतैमुान प्ुयं िवधनुोानो मलम ॥् ५॥
अथातः कीत य े वशंं पुयकीतः कुह ।
ायवुािप मनोहररंेशाशंजनः ॥ ६॥
िूयोतोानपादौ शतपापतःे सतुौ ।
वासदुवे कलया रायां जगतः ितौ ॥ ७॥
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जाय े उानपाद सनुीितः सुिचयोः ।
सुिचः ूयेसी पनुतरा यतुो ीवुः ॥ ८॥
एकदा सुचःे पऽुममारो लालयन ।्
उमं नां ीवुं राजानत ॥ ९॥
तथा िचकीष माणं तं सपानयं ीवुम ।्
सुिचः श ृवतो राः से माहाितगिव ता ॥ १०॥
न व नपृतिेध ं भवानारोढमुहित ।
न गहृीतो मया यं कुाविप नपृाजः ॥ ११॥
बालोऽिस बत नाानमीगभ सतृम ।्
ननू ं वदे भवान य् लभऽेथ मनोरथः ॥ १२॥
तपसाऽऽरा पुषं तवैानमुहणे मे ।
गभ ं साधयाानं यदीिस नपृासनम ॥् १३॥
मऽैये उवाच
मातःु सपाः स ििवः
सन ्षा दडहतो यथािहः ।
िहा िमषं िपतरं सवाचं
जगाम मातःु ूदन स्काशम ॥् १४॥
तं िनःसं ुिरताधरों
सनुीित उ बालम ।्
िनश तौरमखुाितां
सा िवथे यिदतं सपा ॥ १५॥
सोृ धयै िवललाप शोक-

दावािना दावलतवे बाला ।
वां सपाः रती सरोज-

िौया शा बाकलामवुाह ॥ १६॥
दीघ सी विृजन पार-
मपँयती बालकमाह बाला ।
मामलं तात परषे ु मंा
भेु जनो यरःखदत ॥् १७॥
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सं सुािभिहतं भवान म् े
यभु गाया उदरे गहृीतः ।
ने वृ िवलते यां
भायित वा वोढिुमडितमा म ॥् १८॥
आित तात िवमर-

मंु समाऽािप यदलीकम ।्
आराधयाधोजपादपं
यदीसऽेासनमुमो यथा ॥ १९॥
यािपं पिरचय  िव-

िवभावनायागणुािभपःे ।
अजोऽित पारमें
पदं िजतासनािभवम ॥् २०॥
तथा मनवु भगवान ि्पतामहो
यमकेमा पुदिणमै खःै ।
इािभपदे े रवापमतो
भौमं सखुं िदमथापवय म ॥् २१॥
तमवे वाौय भृवलं
ममुुिुभमृ यपदापितम ।्
अनभावे िनजधमभािवत े
मनवा भज पूषम ॥् २२॥
नां ततः पपलाशलोचना-
ःुखिदं त े मगृयािम कन ।
यो मृयत े हगहृीतपया
िौयतेररै िवमृयमाणया ॥ २३॥
मऽैये उवाच
एवं सितं मातरुाकया था गमं वचः ।
सियानाऽऽानं िनबाम िपतःु परुात ॥् २४॥
नारदपाकय  ाा त िचकीिष तम ।्
ृा मधू घने पािणना ूाह िवितः ॥ २५॥
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अहो तजेः िऽयाणां मानभममृताम ।्
बालोऽयं दा धे यमातरुसचः ॥ २६॥
नारद उवाच
नाधनुावमान ं त े सानं वािप पऽुक ।
लयामः कुमार स बीडनािदष ु ॥ २७॥
िवके िवमानऽेिप न सोषहतेवः ।
प ुसंो मोहमतृ े िभा योके िनजकमिभः ॥ २८॥
पिरतुेतात तावाऽणे पूषः ।
दवैोपसािदतं यावीेरगितं बधुः ॥ २९॥
अथ माऽोपिदने योगनेाविस ।
यसादं स व ै प ुसंां राराो मतो मम ॥ ३०॥
मनुयः पदव य िनःसेनोजिभः ।
न िवमृ गयोऽिप तीोयोगसमािधना ॥ ३१॥
अतो िनवत तामषे िनब व िनलः ।
यितित भवान क्ाले ौयेसां समपुिते ॥ ३२॥
य यवैिविहतं स तने सखुःखयोः ।
आानं तोषयन द्हेी तमसः पारमृित ॥ ३३॥
गणुािधकादुं िलदेनबुोशं गणुाधमात ।्
मऽै समानादिे तापरैिभभयूत े ॥ ३४॥
ीवु उवाच
सोऽयं शमो भगवता सखुःखहतानाम ।्
दिश तः कृपया प ुसंां द शऽिधै ु यः ॥ ३५॥
अथािप मऽेिवनीत ाऽं घोरमपुयेषुः ।
सुा व चो बाणनै  िभ े ौयते िद ॥ ३६॥
पदं िऽभवुनोृं िजगीषोः साध ु व म े ।
ॄूितिृभॄ रैनिधितम ॥् ३७॥
ननू ं भवान भ्गवतो योऽजः परमिेनः ।
िवतदुटते वीणां िहताथ जगतोऽकवत ॥् ३८॥
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मऽैये उवाच
इदुातमाकय  भगवाारददा ।
ूीतः ूाह तं बालं सामनकुया ॥ ३९॥
नारद उवाच
जनािभिहतः पाः स व ै िनःौयेस ते ।
भगवान व्ासदुवें भज तवणाना ॥ ४०॥
धमा थ काममोां य इेेय आनः ।
एकमवे हरेऽ कारणं पादसवेनम ॥् ४१॥
तात ग भिं ते यमनुायाटं शिुच ।
पुयं मधवुन ं यऽ सािं िनदा हरःे ॥ ४२॥
ाानसुवनं तिन क्ािलाः सिलले िशवे ।
कृोिचतािन िनवसानः कितासनः ॥ ४३॥
ूाणायामने िऽवतृा ूाणिेयमनोमलम ।्
शनै ुदािभायेनसा गुणा गुम ॥् ४४॥
ूसादािभमखुं शसवदनेणम ।्
सनुासं स ुॅ वुं चाकपोलं सरुसुरम ॥् ४५॥
तणं रमणीयामणोेणाधरम ।्
ूणताौयणं नृं शरयं कणाण वम ॥् ४६॥
ौीवां घनँयामं पुषं वनमािलनम ।्
शचबगदापरैिभचतभु ुजम ॥् ४७॥
िकरीिटनं कुडिलनं केयरूवलयाितम ।्
कौभुाभरणमीवं पीतकौशयेवाससम ॥् ४८॥
काीकलापपय ं लसाननपूरुम ।्
दशनीयतमं शां मनोनयनवध नम ॥् ४९॥
पां नखमिणौेया िवलसां समच ताम ।्
किण कािधमाबावितम ॥् ५०॥
यमानमिभायेानरुागावलोकनम ।्
िनयतनेकैभतूने मनसा वरदष भम ॥् ५१॥
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एवं भगवतो पं सभुिं ायतो मनः ।
िनवृ ा परया तणू सं न िनवत त े ॥ ५२॥
ज परमो गुः ौयूतां म े नपृाज ।
यं सराऽं ूपठन प्मुान प्ँयित खचेरान ॥् ५३॥
ओ ं नमो भगवते वासदुवेाय ।
मणेानने दवे कुया मय बधुः ।
सपया िविवधिैदैशकालिवभागिवत ॥् ५४॥
सिललःै शिुचिभमा वै मैू लफलािदिभः ।
शाराशंकैुाचलुा िूयया ूभमु ॥् ५५॥
ला िमयीमचा िािदष ु वाच यते ।्
आभतृाा मिुनः शाो यतवाितवभकु ् ॥ ५६॥
ेावतारचिरतरैिचिनजमायया ।
किरुमोकायृेदयमम ॥् ५७॥
पिरचया  भगवतो यावः पवू सिेवताः ।
ता मदयनेवै ूयुामतू य े ॥ ५८॥
एवं कायने मनसा वचसा च मनोगतम ।्
पिरचय माणो भगवान भ्िमिरचय या ॥ ५९॥
प ुसंाममाियनां सजतां भाववध नः ।
ौयेो िदशिभमतं यमा िदष ु दिेहनाम ॥् ६०॥
िवरिेयरतौ भियोगने भयूसा ।
तं िनररभावने भजतेाा िवमुय े ॥ ६१॥
इुं पिरब ूण च नपृाभ कः ।
ययौ मधवुन ं पुयं हरेरणचिच तम ॥् ६२॥
तपोवनं गत े तिन ्ू िवोऽःपरंु मिुनः ।
अिहताहणको राा सखुासीन उवाच तम ॥् ६३॥
नारद उवाच
राजन ि्कं ायस े दीघ मखुने पिरशुता ।
िकं वा न िरते कामो धम वाथन सयंतुः ॥ ६४॥
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राजोवाच
सतुो म े बालको ॄन ्णैनेाकणाना ।
िनवा िसतः पवष ः सह माऽा महान क्िवः ॥ ६५॥
अनाथं वन े ॄन म्ा ादभकं वकृाः ।
ौां शयान ं िुधतं पिरानमखुाजुम ॥् ६६॥
अहो मे बत दौरां ीिजतोपधारय ।
योऽं ूेाऽऽं नानमसमः ॥ ६७॥
नारद उवाच
मा मा शचुः तनयं दवेगु ं िवशाते ।
तभावमिवाय ूावेृ यशो जगत ॥् ६८॥
सुरं कम कृा लोकपालरैिप ूभःु ।
एिचरतो राजन य्शो िवपलुयंव ॥ ६९॥
मऽैये उवाच
इित दवेिष णा ूों िवौु जगतीपितः ।
राजलीमना पऽुमवेािचयत ॥् ७०॥
तऽािभिषः ूयतामपुो िवभावरीम ।्
समािहतः पय चरादशेने पूषम ॥् ७१॥
िऽराऽाे िऽराऽाे किपबदराशनः ।
आवृनसुारणे मासं िनऽेच यन ह्िरम ॥् ७२॥
ितीयं च तथा मासं षे षऽेभ को िदन े ।
तणृपणा िदिभः शीणः कृताोऽच यिभमु ॥् ७३॥
ततृीयं चानयासं नवमे नवमऽेहिन ।
अ उमोकमपुाधावमािधना ॥ ७४॥
चतथु मिप व ै मासं ादशे ादशऽेहिन ।
वायभुो िजतासो ायन द्वेमधारयत ॥् ७५॥
पमे मान ुू ा े िजतासो नपृाजः ।
ायन ्ॄ  पदकेैन तौ ाणिुरवाचलः ॥ ७६॥
सवतो मन आकृ िद भतूिेयाशयम ।्

40 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - चतथु ः

ायन भ्गवतो पं नािाीिनापरम ॥् ७७॥
आधारं महदादीनां ूधानपुषेरम ।्
ॄ धारयमाण ऽयो लोकाकिरे ॥ ७८॥
यदकैपादने स पािथ वाभ क-

ौ तदुिनपीिडता मही ।
ननाम तऽाध िमभेिधिता
तरीव सतेरतः पदे पदे ॥ ७९॥
तििभायित िवमानो
ारं िनासमुनया िधया ।
लोका िनासिनपीिडता भशृं
सलोकपालाः शरणं ययहुिरम ॥् ८०॥
दवेा ऊचःु
नवैं िवदामो भगवन ्ू ाणरोधं
चराचरािखलसधाः ।
िवधिेह तो विृजनािमों
ूाा वयं ां शरणं शरयम ॥् ८१॥
ौीभगवानवुाच
मा भै बालं तपसो रया-
िवत िये ूितयात धाम ।
यतो िह वः ूाणिनरोध आसी-
दौानपािदम िय सताा ॥ ८२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े ीवुचिरत े अमोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

bhagpur-04.pdf 41



ौीमागवतं - चतथु ः

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
मऽैये उवाच
त एवमुभया उबमे
कृतावनामाः ूययिुिवपम ।्
सहॐशीषा िप ततो गता
मधोव न ं भृिदया गतः ॥ १॥
स व ै िधया योगिवपाकतीोया
कोशे ुिरतं तिडभम ।्
ितरोिहतं सहसवैोपल
बिहःितं तदवं ददश ॥ २॥
तशननेागतसासः िता-
ववतां िवनम दडवत ।्
ां ूपँयन ्ू िपबिवाभ कः
चुिवाने भजुिैरवािषन ॥् ३॥
स तं िववमतिदं हिरः
ाा सव च वितः ।
कृतािलं ॄमयने कनुा
पश बालं कृपया कपोले ॥ ४॥
स व ै तदवै ूितपािदतां िगरं
दवै पिरातपरािनण यः ।
तं भिभावोऽगणृादसरं
पिरौतुोौवसं ीवुिितः ॥ ५॥
ीवु उवाच
योऽःूिवँय मम वाचिममां ूसुां
सीवयिखलशिधरः धाा ।
अां हचरणौवणगादीन ्
ूाणान न्मो भगवते पुषाय तुम ॥् ६॥
एकमवे भगविदमाशा
मायायोगणुया महदाशषेम ।्
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सृानिुवँय पुषदसणुषे ु
नानवे दाष ु िवभावसवुिभािस ॥ ७॥
या वयनुयदेमच िवं
सुूबु इव नाथ भवपः ।
तापवय शरणं तव पादमलंू
िवयत े कृतिवदा कथमात बो ॥ ८॥
ननू ं िवमुमतयव मायया त े
य े ां भवायिवमोणमहतेोः ।
अच ि ककतं कुणपोपभोय-

िमि यशजं िनरयऽेिप नणॄाम ॥् ९॥
या िनवृ ितनभुतृां तव पादप-

ानावनकथाौवणने वा ात ।्
सा ॄिण मिहमिप नाथ मा भतू ्
िकं कािसिलताततां िवमानात ॥् १०॥
भिं मुः ूवहतां िय मे ूसो
भयूादन महताममलाशयानाम ।्
यनेासोणमुसनं भवािं
ने े भवणुकथामतृपानमः ॥ ११॥
ते न रिततरां िूयमीश म
य े चादः सतुसुहृिवदाराः ।
य े नाभ भवदीयपदारिव-

सौगदयषे ु कृतूसाः ॥ १२॥
ितय गिजसरीसपृदवेदै-

मा िदिभः पिरिचतं सदसिशषेम ।्
पं िवमज ते महदानकंे
नातः परं परम विे न यऽ वादः ॥ १३॥
का एतदिखलं जठरणे गृन ्
शते े पमुान ्गनसखदे ।
यािभिसुहकानलोकप-

गभ मुान भ्गवते ूणतोऽि तै ॥ १४॥
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ं िनमुपिरशुिवबु आा
कूट आिदपुषो भगवांधीशः ।
युविितमखिडतया ा
िा िताविधमखो ितिर आे ॥ १५॥
यिन ि्वगतयो िनशं पति
िवादयो िविवधशय आनपुूा त ।्
तिवभवमकेमनमा-

मानमाऽमिवकारमहं ूपे ॥ १६॥
सािशषो िह भगवंव पादप-

माशीथानभुजतः पुषाथ मतूः ।
अवेमाय  भगवान प्िरपाित दीनान ्
वाौवे वकमनमुहकातरोऽान ॥् १७॥
मऽैये उवाच
अथािभतु एवं व ै सने धीमता ।
भृानरुो भगवान ्ू ितनदेमॄवीत ॥् १८॥
ौीभगवानवुाच
वदेाहं त े विसतं िद राजबालक ।
तयािम भिं त े रापमिप सोुत ॥ १९॥
नारैिधितं भि यािजु ीवुिित ।
यऽ मह ताराणां ोितषां चबमािहतम ॥् २०॥
मेां गोचबवा ु परावािसनाम ।्
धमऽिः कँयपः शबुो मनुयो य े वनौकसः ।
चरि दिणीकृ ॅमो यतारकाः ॥ २१॥
ूिते त ु वन ं िपऽा दा गां धम सौंयः ।
षिंशष साहॐं रितााहतिेयः ॥ २२॥
ातय ुमे न े मगृयायां त ु तनाः ।
अषेी वनं माता दावािं सा ूवेित ॥ २३॥
इा मां यदयं यःै पुलदिणःै ।
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भुा चहेािशषः सा अे मां संिरिस ॥ २४॥
ततो गािस मानं सव लोकनमृतम ।्
उपिरािषं यतो नावत त े गतः ॥ २५॥
मऽैये उवाच
इिच तः स भगवानितिदँयानः पदम ।्
बाल पँयतो धाम मगाडजः ॥ २६॥
सोऽिप सजं िवोः पादसवेोपसािदतम ।्
ूा सिनवा णं नाितूीतोगारुम ॥् २७॥
िवर उवाच
सुलभं यरमं पदं हर-े
मा यािवनरणाच नािज तम ।्
लािसाथ िमवकैजना
कथं माानममताथ िवत ॥् २८॥
मऽैये उवाच
मातःु सपा वाबाणैिद िवु तान ्रन ।्
नैिुपतमे ुिं ताापमपुिेयवान ॥् २९॥
ीवु उवाच
समािधना नकैभवने यदं
िवः सनादय ऊरतेसः ।
मासरैहं षिरमुपादयोः
छायामपुेापगतः पथृितः ॥ ३०॥
अहो बत ममानां मभाय पँयत ।
भविदः पादमलंू गा याच े यदवत ॥् ३१॥
मितिव िषता दवेःै पतिरसिहिुभः ।
यो नारदवचं नामािहषमसमः ॥ ३२॥
दवै मायामपुािौ ूसु इव िभक ् ।
ते ितीयऽेसित ॅातृॅ ातृिुजा ॥ ३३॥
मयतैािथ तं थ िचिकवे गतायिुष ।
ूसा जगदाानं तपसा सादनम ।्
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भविदमयाचऽेहं भवं भायिवविज तः ॥ ३४॥
ारां यतो मौाानो मे िभितो बत ।
ईराीणपुयने फलीकारािनवाधनः ॥ ३५॥
मऽैये उवाच
न व ै मकुु पदारिवयोः
रजोजषुात भवाशा जनाः ।
वाि तामतृऽेथ मानो
यया लमनः समृयः ॥ ३६॥
आकया जमायां सरे यथागतम ।्
राजा न ौध े भिमभि कुतो मम ॥ ३७॥
ौाय वां दवेषहष वगेने धिष तः ।
वाता हत ुरितूीतो हारं ूादाहाधनम ॥् ३८॥
सदं रथमा कात रपिरृतम ।्
ॄाणःै कुलवृै पय ोऽमाबिुभः ॥ ३९॥
शिभनादने ॄघोषणे वणेिुभः ।
िनबाम परुाणू माजाभीणोकुः ॥ ४०॥
सनुीितः सुिचा मिहौ भिूषत े ।
आ िशिबकां साध मुमनेािभजमतःु ॥ ४१॥
तं ोपवनााश आयां तरसा रथात ।्
अव नपृणू मासा ूमेिवलः ॥ ४२॥
पिररभेऽेजं दोा दीघठमनाः सन ।्
िवनेािसंशहताशषेाघबनम ॥् ४३॥
अथािजयुमू ि  शीतनै यनवािरिभः ।
ापयामास तनयं जातोाममनोरथः ॥ ४४॥
अिभव िपतःु पादावाशीिभ ािभमितः ।
ननाम मातरौ शीा  सृतः सनामणीः ॥ ४५॥
सुिचं समुा पादावनतमभ कम ।्
पिराह जीविेत बागदया िगरा ॥ ४६॥
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य ूसो भगवान ग्णुमै ािदिभहिरः ।
तै नमि भतूािन िनमाप इव यम ॥् ४७॥
उम ीवुोभावों ूमेिवलौ ।
असालुकावॐौघं मुहतःु ॥ ४८॥
सनुीितर जननी ूाणेोऽिप िूयं सतुम ।्
उपगु जहावािधं तदशिनवृ ता ॥ ४९॥
पयः नाां सॐुाव नऽेजःै सिललःै िशवःै ।
तदािभिषमानाां वीर वीरसवुो मुः ॥ ५०॥
तां शशसंजु ना रा िदा त े पऽु आित हा ।
ूितलिरं नो रिता मडलं भवुः ॥ ५१॥
अिच तया ननू ं भगवान ्ू णताित हा ।
यदनुाियनो धीरा मृ ुं िजयःु सुज यम ॥् ५२॥
लामानं जनरैवें ीवुं सॅातरं नपृः ।
आरो किरण ः यूमानोऽिवशरुम ॥् ५३॥
तऽ तऽोपसलैसकरतोरणःै ।
सवृःै कदलीःै पगूपोतै तिधःै ॥ ५४॥
चतूपववासःॐङ् मुादामिवलििभः ।
उपृतं ूितारमपां कुःै सदीपकैः ॥ ५५॥
ूाकारगैपरुागारःै शातकुपिरदःै ।
सवतोऽलतं ौीमिमानिशखरिुभः ॥ ५६॥
मृचररामाग चनचिच तम ।्
लाजातःै पुफलैडुलबै िलिभय ुतम ॥् ५७॥
ीवुाय पिथ ाय तऽ तऽ परुियः
िसाथा तदुवा पुफलािन च ॥ ५८॥
उपजः ूयुाना वाादािशषः सतीः ।
श ृवंगुीतािन ूािवशवनं िपतःु ॥ ५९॥
महामिणोातमये स तिन भ्वनोमे ।
लािलतो िनतरां िपऽा वसििव दवेवत ॥् ६०॥
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पयःफेनिनभाः शा दाा पिरदाः ।
आसनािन महाहा िण यऽ रौा उपराः ॥ ६१॥
यऽ िटककुषे ु महामारकतषे ु च ।
मिणूदीपा आभाि ललनारसयंतुाः ॥ ६२॥
उानािन च रािण िविचऽरैमरिुमःै ।
कूजिहिमथनुगैा यन म्मधोुतःै ॥ ६३॥
वाो वैय सोपानाः पोलकुमुतीः ।
हंसकारडवकुलजै ुाबासारसःै ॥ ६४॥
उानपादो राजिष ः ूभावं तनय तम ।्
ौुा ातुतमं ूपदे े िवयं परम ॥् ६५॥
वीोढवयसं तं च ूकृतीनां च सतम ।्
अनरुूजं राजा ीवुं चबे भवुः पितम ॥् ६६॥
आानं च ूवयसमाकल िवशाितः ।
वनं िवरः ूाितिमशृानो गितम ॥् ६७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े ीवुराािभषकेवण न ं नाम नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
मऽैये उवाच
ूजापते िहतरं िशशमुार वै ीवुः ।
उपयमे े ॅिमं नाम ततुौ कवरौ ॥ १॥
इलायामिप भाया यां वायोः पुां महाबलः ।
पऽुमुलनामान ं योिषिमजीजनत ॥् २॥
उमकृतोाहो मगृयायां बलीयसा ।
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हतः पुयजननेािौ ताता गितं गता ॥ ३॥
ीवुो ॅातवृधं ौुा कोपामष ः शचुािप तः ।
जऽैं नमााय गतः पुयजनालयम ॥् ४॥
गोदीच िदशं राजा िानचुरसिेवताम ।्
ददश िहमवोयां परु गुकसलाम ॥् ५॥
दौ शं बहृाः खं िदशाननुादयन ।्
यनेोिशः पदेोऽऽसन भ्शृम ॥् ६॥
ततो िन बिलन उपदवेमहाभटाः ।
असहिनादमिभपतेुदायधुाः ॥ ७॥
स तानापततो वीर उमधा महारथः ।
एकैकं यगुपवा नहन ब्ाणिैिभििभः ॥ ८॥
ते व ै ललाटलैिैरषिुभः सव  एव िह ।
मा िनरमाानमाशसंन क्म  त तत ॥् ९॥
तऽेिप चाममुमृः पादशिमवोरगाः ।
शररैिवन य्गुपिगणुं ूिचकीष वः ॥ १०॥
ततः पिरघिनिशंःै ूासशलूपरधःै ।
शिृिभभ ुशुडीिभिऽवाजःै शररैिप ॥ ११॥
अवष न ्ू कुिपताः सरथं सह सारिथम ।्
इतीकत ुमयतुािन ऽयोदश ॥ १२॥
औानपािदः स तदा शवषण भिूरणा ।
न उपाँयत आसारणे यथा िगिरः ॥ १३॥
हाहाकारदवैासीिानां िदिव पँयताम ।्
हतोऽयं मानवः सयू मः पुयजनाण व े ॥ १४॥
नदु यातधुानषे ु जयकािशथो मधृ े ।
उदितिथ नीहारािदव भारः ॥ १५॥
धनिुव ूज यन ि्दं िषतां खदेमुहन ।्
अौघं धमाणघै नानीकिमवािनलः ॥ १६॥
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त ते चापिनम ुा िभा वमा िण रसाम ।्
कायानािविवशिुमा िगरीनशनयो यथा ॥ १७॥
भैः सिमानानां िशरोिभाकुडलःै ।
ऊिभहमतालाभदैिभ व लयविुभः ॥ १८॥
हारकेयरूमकुुटैीषै महाधनःै ।
आतृाा रणभवुो रजेवुर मनोहराः ॥ १९॥
हताविशा इतरे रणािजरा-
िोगणाः िऽयवय सायकैः ।
ूायो िववृावयवा िविुवःु
मगृेिवबीिडतयथूपा इव ॥ २०॥
अपँयमानः स तदातताियनं
महामधृ े कन मानवोमः ।
परु िदिप नािवशिषां
न माियनां वदे िचकीिष तं जनः ॥ २१॥
इित ॄवुिंऽरथः सारिथं
यः परषेां ूितयोगशितः ।
शौुाव शं जलधिेरविेरतं
नभतो िद ु रजोऽँयत ॥ २२॥
णनेाािदतं ोम घनानीकेन सवतः ।
िवुरिडता िद ु ऽासयनियनुा ॥ २३॥
ववषृू िधरौघासृयूिवमऽूमदेसः ।
िनपतेगु गनाद कबामतोऽनघ ॥ २४॥
ततः खऽेँयत िगिरिन पतेःु सव तोिदशम ।्
गदापिरघिनिशंमसुलाः साँमविष णः ॥ २५॥
अहयोऽशिनिनःासा वमोऽिं षाििभः ।
अधावन ग्जा माः िसहंाया यथूशः ॥ २६॥
समिु ऊिम िभभमः ावयन स्व तोभवुम ।्
आससाद महा॑ादः का इव भीषणः ॥ २७॥
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एवं िवधानकेािन ऽासनामनिनाम ।्
ससजृिुमगतय आसयुा  माययासरुाः ॥ २८॥
ीवुे ूयुामसरुैां मायामितराम ।्
िनशा त मनुयः समाशसंन स्मागताः ॥ २९॥
मनुय ऊचःु
औानपादे भगवांव शाधा
दवेः िणोवनताित हरो िवपान ।्
यामधयेमिभधाय िनश चाा
लोकोऽसा तरित रम मृमु ॥् ३०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
मऽैये उवाच
िनश गदतामवें ऋषीणां धनिुष ीवुः ।
सधऽेमपुृँ य यारायणिनिम तम ॥् १॥
सीयमान एतिन म्ाया गुकिनिम ताः ।
िूं िवनशेिुव र ेशा ानोदय े यथा ॥ २॥
ताषा ं धनिुष ूयुतः
सवुण पुाः कलहंसवाससः ।
िविनःसतृा आिविवशिुषलं
यथा वनं भीमरवाः िशखिडनः ॥ ३॥
तिैमधारःै ूधन े िशलीमखु-ै

िरततः पुयजना उपिुताः ।
तमधावन कु्िपता उदायधुाः
सपुण मुफणा इवाहयः ॥ ४॥
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स तान प्षृैरिभधावतो मधृ े
िनकृबािशरोधरोदरान ।्
िननाय लोकं परमकमडलं
ोजि िनिभ  यमूरतेसः ॥ ५॥
तान ह्मानानिभवी गुका-
ननागसिऽरथने भिूरशः ।
औानपािदं कृपया िपतामहो
मनजु गादोपगतः सहिष िभः ॥ ६॥
मनुवाच
अलं वाितरोषणे तमोारणे पाना ।
यने पुयजनानतेानवधीमनागसः ॥ ७॥
नाुलोिचतं तात कमतिगिहतम ।्
वधो यपदवेानामारऽेकृतनैसाम ॥् ८॥
नकेापराधने ूसाहवो हताः ।
ॅातवु धािभतने या ॅातवृल ॥ ९॥
नायं माग िह साधनूां षीकेशानवुित नाम ।्
यदाानं परागृ पशवुूतवशैसम ॥् १०॥
सवभतूाभावने भतूावासं हिरं भवान ।्
आरााप रारां िवोरमं पदम ॥् ११॥
स ं हररेनुातुसंामिप सतः ।
कथं वं कृतवाननिुशन स्तां ोतम ॥् १२॥
ितितया कणया मैा चािखलजषु ु ।
समने च सवा ा भगवान स्सीदित ॥ १३॥
ससे भगवित पुषः ूाकृतगै ुणःै ।
िवमुो जीविनम ुो ॄिनवा णमृित ॥ १४॥
भतूःै पिभरारयैिषुष एव िह ।
तयो वायािूतयिषुषयोिरह ॥ १५॥
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एवं ूवत त े सग ः िितः सयंम एव च ।
गणुितकरािाजन म्ायया परमानः ॥ १६॥
िनिममाऽं तऽासीिग ुणः पुषष भः ।
ािमदं िवं यऽ ॅमित लोहवत ॥् १७॥
स खिदं भगवान क्ालशा
गणुूवाहणे िवभवीय ः ।
करोकतव िनहहा
चेा िवभूः ख िव भाा ॥ १८॥
सोऽनोऽकरः कालोऽनािदरािदकृदयः ।
जनं जनने जनयन म्ारयन म्ृनुाकम ॥् १९॥
न व ै पोऽ िवप एव वा
पर मृोिव शतः समं ूजाः ।
तं धावमानमनधुावनीशा
यथा रजांिनलं भतूसाः ॥ २०॥
आयषुोऽपचयं जोथवैोपचयं िवभःु ।
उभाां रिहतः ो ः िवदधासौ ॥ २१॥
केिचम वदनें भावमपरे नपृ ।
एके कालं परे दवैं प ुसंः काममतुापरे ॥ २२॥
अाूमये नानाशदुय च ।
न व ै िचकीिष तं तात को वदेाथ सवम ॥् २३॥
न चतै े पऽुक ॅातहुारो धनदानगुाः ।
िवसगा दानयोात प ुसंो दवैं िह कारणम ॥् २४॥
स एव िवं सजृित स एवावित हि च ।
अथािप नहारााते गणुकम िभः ॥ २५॥
एष भतूािन भतूाा भतूशेो भतूभावनः ।
शा मायया युः सजृि च पाित च ॥ २६॥
तमवे मृमुमतृं तात दवैं
सवा नोपिेह जगरायणम ।्
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यै बिलं िवसजृो हरि
गावो यथा व ै निस दामयिताः ॥ २७॥
यः पवष जनन ं िवहाय
मातःु सपा वचसा िभममा  ।
वनं गतपसा ूग-

मारा लेभ े मिू  पदं िऽलोाः ॥ २८॥
तमनेमािन मुिवमहे
पािौतं िनग ुणमकेमरम ।्
आानमि िवमुमा-
यििदं भदेमसतीयते ॥ २९॥
ं ूगािन तदा भगवन
आनमाऽ उपपसमशौ ।
भिं िवधाय परमां शनकैरिवा-
मिं िवभेिस ममाहिमित ूढम ॥् ३०॥
सयं रोषं भिं त े ूतीपं ौयेसां परम ।्
ौतुने भयूसा राजगदने यथाऽऽमयम ॥् ३१॥
यनेोपसृाुषाोक उिजते भशृम ।्
न बधुशं गिेदभयमानः ॥ ३२॥
हलेनं िगिरशॅातधु नद या कृतम ।्
यिवान प्ुयजनान ्ॅ ातृािनमिष तः ॥ ३३॥
तं ूसादय वाश ु सा ूौयोििभः ।
न यावहतां तजेः कुलं नोऽिभभिवित ॥ ३४॥
एवं ायवुः पौऽमनशुा मनीु ुवम ।्
तनेािभवितः साकमिृषिभः परंु ययौ ॥ ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े एकादशोऽायः ॥ ११॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२॥
मऽैये उवाच
ीवुं िनवृं ूितबु वशैसा-
दपतेम ुं भगवान ध्नेरः ।
तऽागतारणयिकरःै
संयूमानोऽवदृतािलम ॥् १॥
धनद उवाच
भो भोः िऽयदायाद पिरतुोऽि तऽेनघ ।
यं िपतामहादशेारंै जमजः ॥ २॥
न भवानवधीान न् या ॅातरं तव ।
काल एव िह भतूानां ूभरुयभावयोः ॥ ३॥
अहं िमपाथा  धीरानाुष िह ।
ाीवाभातानाया बिवपय यौ ॥ ४॥
त ीवु भिं त े भगवमधोजम ।्
सवभतूाभावने सव भतूािवमहम ॥् ५॥
भज भजनीयािमभवाय भविदम ।्
यंु िवरिहतं शा गणुमाऽऽमायया ॥ ६॥
वणृीिह कामं नपृ यनोगतं
ममौानपदऽेिवशितः ।
वरं वराहऽजुनाभपादयो-
रनरं ां वयम शौुमु ॥ ७॥
मऽैये उवाच
स राजराजने वराय चोिदतो
ीवुो महाभागवतो महामितः ।
हरौ स वोऽेचिलतां िृतं यया
तरयने रयं तमः ॥ ८॥
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त ूीतने मनसा तां दडैिवडतः ।
पँयतोऽदध े सोऽिप परंु ूपत ॥ ९॥
अथायजत यशें बतिुभभू िरदिणःै ।
ििबयादवेतानां कम  कम फलूदम ॥् १०॥
सवा तुऽेसव तीोौघां भिमुहन ।्
ददशा िन भतूषे ु तमवेावितं िवभमु ॥् ११॥
तमवें शीलसं ॄयं दीनवलम ।्
गोारं धम सतेनूां मिेनरे िपतरं ूजाः ॥ १२॥
षिंशष साहॐं शशास िितमडलम ।्
भोगःै पुययं कुव भोगरैशभुयम ॥् १३॥
एवं बसवं कालं महाािवचलेियः ।
िऽवगपियकं नीा पऽुायादापृासनम ॥् १४॥
ममान इदं िवं मायारिचतमािन ।
अिवारिचतगवनगरोपमम ॥् १५॥
आपसुदो बलमृकोश-

मःपरंु पिरिवहारभवु राः ।
भमूडलं जलिधमखेलमाकल
कालोपसृिमित स ूययौ िवशालाम ॥् १६॥
तां िवशुकरणः िशववािव गा-

बाऽऽसनं िजतमनसाऽऽताः ।
लेू दधार भगवितप एत-
ायंदविहतो सजृमाधौ ॥ १७॥
भिं हरौ भगवित ूवहजॐ-

मानबाकलया मुर मानः ।
िविमानदयः पलुकािचताो
नाानमरदसािवित मुिलः ॥ १८॥
स ददश िवमानां नभसोऽवतरवुः ।
िवॅाजयश िदशो राकापितिमवोिदतम ॥् १९॥
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तऽान ु दवेूवरौ चतभु ुजौ
ँयामौ िकशोरावणाजुेणौ ।
ितावव गदां सवुाससौ
िकरीटहारादचाकुडलौ ॥ २०॥
िवाय तावुमगायिकरा-
विुतः सासिवतृबमः ।
नाम नामािन गणृन म्धिुषः
पाष धानािवित सहंतािलः ॥ २१॥
तं कृपादािभिनिवचतेसं
बािलं ूौयनॆकरम ।्
सनुनावपुसृ सितं
ूचूतःु पुरनाभसतौ ॥ २२॥
सनुनावचूतःु
भो भो राजन स्भुिं त े वाचं नोऽविहतः श ृण ु ।
यः पवष पसा भवान द्वेमतीतपृत ॥् २३॥
तािखलजगातरुावां दवे शािणः ।
पाष दािवह साौ नते ुं ां भगवदम ॥् २४॥
सुज यं िवपुदं िजतं या
यरूयोऽूा िवचते परम ।्
आित तिदवाकरादयो
मह ताराः पिरयि दिणम ॥् २५॥
अनाितं त े िपतिृभररै किहिचत ।्
आित जगतां वं तिोः परमं पदम ॥् २६॥
एतिमानूवरमुमोकमौिलना ।
उपािपतमायुिधरोढुं महिस ॥ २७॥
मऽैये उवाच
िनश वकुैठिनयोमुयो-
मधुतुं वाचमुबमिूयः ।
कृतािभषकेः कृतिनमलो

bhagpur-04.pdf 57



ौीमागवतं - चतथु ः

मनुीन ्ू णािशषमवादयत ॥् २८॥
परीा िधां पाष दाविभव च ।
इयषे तदिधात ुं िबॅिूपं िहरमयम ॥् २९॥
तदोानपदः पऽुो ददशा कमागतम ।्
मृोमू ि  पदं दा आरोहातुं गहृम ॥् ३०॥
तदा भयो नेमृ दपणवादयः ।
गवमुाः ूजगःु पतेःु कुसमुवृयः ॥ ३१॥
स च लकमारोन स्नुीितं जनन ीवुः ।
अरदगं िहा दीनां याे िऽिवपम ॥् ३२॥
इित विसतं त वसाय सरुोमौ ।
दशयामासतदुव परुो यानने गतीम ॥् ३३॥
तऽ तऽ ूशसंिः पिथ वमैािनकैः सरुःै ।
अवकीय माणो दशे कुसमुःै बमशो महान ॥् ३४॥
िऽलोक दवेयानने सोऽितो मनुीनिप ।
परावुगितिव ोः पदमथागात ॥् ३५॥
याजमान ं चवै सवतो
लोकायो निुवॅाज एते ।
याोजन ज्षु ु यऽेननमुहा
ोजि भिािण चरि यऽेिनशम ॥् ३६॥
शााः समशः शुाः सव भतूानरुनाः ।
यासातुपदमतुिूयबावाः ॥ ३७॥
इुानपदः पऽुो ीवुः कृपरायणः ।
अभूयाणां लोकानां चडूामिणिरवामलः ॥ ३८॥
गीरवगेोऽिनिमषं ोितषां चबमािहतम ।्
यिन ्ॅ मित कौर मेािमव गवां गणः ॥ ३९॥
मिहमान ं िवलोा नारदो भगवान ऋ्िषः ।
आतों िवतदुोकान स्ऽऽेगायचतेसाम ॥् ४०॥
नारद उवाच
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ननू ं सनुीतःे पितदवेताया-
पःूभाव सतु तां गितम ।्
ापुायानिप वदेवािदनो
नवैािधगुं ूभवि िकं नपृाः ॥ ४१॥
यः पवष गुदारवार-ै
िभ ने यातो दयने यता ।
वनं मदादशेकरोऽिजतं ूभ ुं
िजगाय तगणुःै परािजतम ॥् ४२॥
यः ऽबभु ुिव तािधढ-
मादेिप वष पगूःै ।
षवष यदहोिभरःै
ूसा वकुैठमवाप तदम ॥् ४३॥
मऽैये उवाच
एतऽेिभिहतं सव यृोऽहिमह या ।
ीवुोामयशसिरतं सतं सताम ॥् ४४॥
धं यशमायुं पुयं यनं महत ।्
य ीौं सौमनं ूशमघमष णम ॥् ४५॥
ौुतैयाभीमतुिूयचिेतम ।्
भवेिभ गवित यया ाेशसयः ॥ ४६॥
महिमतां तीथ ौोतःु शीलादयो गणुाः ।
यऽ तजेिदनां मानो यऽ मनिनाम ॥् ४७॥
ूयतः कीत येातः समवाय े िजनाम ।्
सायं च पुयोक ीवु चिरतं महत ॥् ४८॥
पौण माां िसनीवाां ादँयां ौवणऽेथवा ।
िदनये तीपात े समऽेक िदनऽेिप वा ॥ ४९॥
ौावयेधानानां तीथ पादपदाौयः ।
नंेऽानाऽऽानं सु इित िसित ॥ ५०॥
ानमातताय यो दाथऽेमतृम ।्
कृपालोदननाथ दवेाानगुृत े ॥ ५१॥
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इदं मया तऽेिभिहतं कुह
ीवु िवातिवशुकमणः ।
िहाभ कः बीडनकािन मात-ु
गृ हं च िवुं शरणं यो जगाम ॥ ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े ीवुचिरतं नाम ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३॥
सतू उवाच
िनश कौषारिवणोपविण तं
ीवु वकुैठपदािधरोहणम ।्
ूढभावो भगवधोजे
ूु ं पनुं िवरः ूचबमे ॥ १॥
िवर उवाच
के त े ूचतेसो नाम कापािन सोुत ।
कावाय े ूाताः कुऽ वा सऽमासत ॥ २॥
मे महाभागवतं नारदं दवेदश नम ।्
यने ूोः िबयायोगः पिरचया िविधहरःे ॥ ३॥
धमशीलःै पुषभै गवान य्पूषः ।
इमानो भिमता नारदनेिेरतः िकल ॥ ४॥
याा दवेिष णा तऽ विण ता भगवथाः ।
मं शौुषूवे ॄन क्ानाचमुहिस ॥ ५॥
मऽैये उवाच
ीवु चोलः पऽुः िपतिर ूिते वनम ।्
साव भौमिौयं नैदिधराजासनं िपतःु ॥ ६॥
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स जनोपशााा िनःसः समदशनः ।
ददश लोके िवततमाानं लोकमािन ॥ ७॥
आानं ॄिनवा णं ूिमतिवमहम ।्
अवबोधरसकैामानमनसुतम ॥् ८॥
अवियोगािदधकममलाशयः ।
पमवानो नानोऽं तदैत ॥ ९॥
जडाबिधरोमकूाकृितरतितः ।
लितः पिथ बालानां ूशाािच िरवानलः ॥ १०॥
मा तं जडमुं कुलवृाः समिणः ।
वरं भपूितं चबुय वीयासं ं ॅमःे सतुम ॥् ११॥
विथव रेा भाया सतू षडाजान ।्
पुाण ितमकेत ुं च इषमजू वस ुं जयम ॥् १२॥
पुाण  ूभा भाया  दोषा च े बभवूतःु ।
ूातम िनं सायिमित ासन ्ू भासतुाः ॥ १३॥
ूदोषो िनिशथो ु इित दोषा सतुायः ।
ुः सतुं पुिरयां सव तजेसमादध े ॥ १४॥
स चःु सतुमाकूां पां मनमुवाप ह ।
मनोरसतू मिहषी िवरजान न्ला सतुान ॥् १५॥
पंु कुं िऽतं ुं सवमतृं ोतम ।्
अिोममतीराऽं ूुं िशिबमुकुम ॥् १६॥
उकुोऽजनयऽुान प्ुिरयां षडुमान ।्
अं समुनसं ाितं बतमुिरसं गयम ॥् १७॥
सनुीथा या पी सषुवु े वनेमुणम ।्
यौःशीा राजिष िन िव णो िनरगारुात ॥् १८॥
यम शपेःु कुिपता वावळा मनुयः िकल ।
गतासो भयूे ममदु िणं करम ॥् १९॥
अराजके तदा लोके दिुभः पीिडताः ूजाः ।
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जातो नारायणाशंने पथृरुाः ितीरः ॥ २०॥
िवर उवाच
त शीलिनधःे साधोॄ य महानः ।
राः कथमभूुा ूजा यिमना ययौ ॥ २१॥
िकं वाहंो वने उिँय ॄदडमययूजुन ।्
दडोतधरे राि मनुयो धम कोिवदाः ॥ २२॥
नावयेः ूजापालः ूजािभरघवानिप ।
यदसौ लोकपालानां िबभजः तजेसा ॥ २३॥
एतदाािह मे ॄन स्नुीथाजचिेतम ।्
ौधानाय भाय ं परावरिवमः ॥ २४॥
मऽैये उवाच
अोऽमधें राजिष राजहार महाबतमु ।्
नाजमदुवतािाता ॄवािदिभः ॥ २५॥
तमचूिुव िताऽ यजमानमथिजः ।
हविष यमानािन न ते गृि दवेताः ॥ २६॥
राजन ह्वािन ौयासािदतािन त े ।
छांयातयामािन योिजतािन धतृोतःै ॥ २७॥
न िवदामहे दवेानां हलेन ं वयमविप ।
य गृि भागान ्ान य् े दवेाः कम सािणः ॥ २८॥
मऽैये उवाच
अो िजवचः ौुा यजमानः सुम नाः ।
तु ं सजृाचं सदांदनुया ॥ २९॥
नागाता दवेा न गृि महािनह ।
सदसतयो ॄतू िकमवं मया कृतम ॥् ३०॥
सदसतय ऊचःु
नरदवेहे भवतो नाघं तावनाितम ।्
अकंे ूानमघं यिदहेमूजः ॥ ३१॥
तथा साधय भिं त े आानं स ुू जं नपृ ।
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इे पऽुकाम पऽुं दाित यभकु ् ॥ ३२॥
तथा भागधयेािन महीि िदवौकसः ।
यपुषः साादपाय हिरवृ तः ॥ ३३॥
तांान क्ामान ह्िरद ाान य्ान क्ामयते जनः ।
आरािधतो यथवैषै तथा प ुसंां फलोदयः ॥ ३४॥
इित विसता िवूा राः ूजातये ।
परुोडाशं िनरवपन ि्शिपिवाय िववे ॥ ३५॥
ताुष उौ हमेमामलारः ।
िहरमयने पाऽणे िसमादाय पायसम ॥् ३६॥
स िवूानमुतो राजा गहृीािलनौदनम ।्
अवयाय मदुा युः ूादाा उदारधीः ॥ ३७॥
सा त ुसंवनं राी ूाँय व ै परुादध े ।
गभ काल उपावृ े कुमारं सषुवुऽेूजा ॥ ३८॥
स बाल एव पुषो मातामहमनोुतः ।
अधमाशोवं मृ ुं तनेाभवदधािम कः ॥ ३९॥
स शरासनमु मगृयवु नगोचरः ।
हसाधमुृ गान द्ीनान व्नेोऽसािवरौनः ॥ ४०॥
आबीडे बीडतो बालान व्यानितदाणः ।
ूस िनरनबुोशः पशमुारममारयत ॥् ४१॥
तं िवच खलं पऽुं शासनिैव िवधनैृ पः ।
यदा न शािसत ुं को भशृमासीुम नाः ॥ ४२॥
ूायणेािच तो दवेो यऽेूजा गहृमिेधनः ।
कदपभतृं ःखं य े न िवि भ रम ॥् ४३॥
यतः पापीयसी कीित रधम  महान न्णृाम ।्
यतो िवरोधः सवषां यत आिधरनकः ॥ ४४॥
कं ूजापदशें व ै मोहबनमानः ।
पिडतो ब मते यदथा ः ेशदा गहृाः ॥ ४५॥
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कदपं वरं मे सदपाचां पदात ।्
िनिव ते गहृा येशिनवहा गहृाः ॥ ४६॥
एवं स िनिव णमना नपृो गहृान ्
िनशीथ उाय महोदयोदयात ।्
अलिनिोऽनपुलितो निृभ-

िहा गतो वनेसवुं ूसुाम ॥् ४७॥
िवाय िनिव  गतं पितं ूजाः
परुोिहतामासुणादयः ।
िविचुा मितशोककातरा
यथा िनगढंू पुषं कुयोिगनः ॥ ४८॥
अलयः पदव ूजापतःे
हतोमाः ूपुसृ ते परुीम ।्
ऋषीन स्मतेानिभव साौवो
वदेयन प्ौरव भतृ िववम ॥् ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४॥
मऽैये उवाच
भृवादये मनुयो लोकानां मेदिश नः ।
गोय सित व ै नणॄां पँयः पशसुाताम ॥् १॥
वीरमातरमाय सनुीथां ॄवािदनः ।
ूकृसतं वनेमिषन प्ितं भवुः ॥ २॥
ौुा नपृासनगतं वनेममुशासनम ।्
िनिलदुवः सः सप ऽा इवाखवः ॥ ३॥
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स आढनपृान उोऽिवभिूतिभः ।
अवमने े महाभागान ्ः सािवतः तः ॥ ४॥
एवं मदा उिो िनरश इव िपः ।
पय टन र्थमााय कयिव रोदसी ॥ ५॥
न यं न दातं न होतं िजाः िचत ।्
इित वारयम भरेीघोषणे सव शः ॥ ६॥
वनेावे मनुयो वृ  िवचिेतम ।्
िवमृँ य लोकसनं कृपयोचःु  सिऽणः ॥ ७॥
अहो उभयतः ूां लोक सनं महत ।्
दायभुयतो दी े इव तरपालयोः ॥ ८॥
अराजकभयादषे कृतो राजातदहणः ।
ततोऽासीयं  कथं ाि दिेहनाम ॥् ९॥
अहिेरव पयः पोषः पोषकानथ भतृ ।्
वनेः ूकृवै खलः सनुीथागभ सवः ॥ १०॥
िनिपतः ूजापालः स िजघासंित व ै ूजाः ।
तथािप सायमेाम ुं नाांातकं शृते ॥् ११॥
तििरसृो वनेोऽािभः कृतो नपृः ।
साितो यिद नो वाचं न महीधमकृत ॥् १२॥
लोकिधारसधं दिहामः तजेसा ।
एवमवसायनै ं मनुयो गढूमवः ।
उपोाॄवुन व्ने ं सािया च सामिभः ॥ १३॥
मनुय ऊचःु
नपृवय  िनबोधतैे िवापयाम भोः ।
आयःुौीबलकीतनां तव तात िववध नम ॥् १४॥
धम आचिरतः प ुसंां वानःकायबिुिभः ।
लोकान ि्वशोकान ि्वतरथानमसिनाम ॥् १५॥
स ते मा िवनशेीर ूजानां मेलणः ।
यिन ि्वन े नपृितरैया दवरोहित ॥ १६॥
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राजसामाेोरािदः ूजा नपृः ।
रन य्था बिलं गृिह ूे च मोदत े ॥ १७॥
य रा े परुे चवै भगवान य्पूषः ।
इते ने धमण जनवै णा ौमाितःै ॥ १८॥
त राो महाभाग भगवान भ्तूभावनः ।
पिरतुित िवाा िततो िनजशासन े ॥ १९॥
तिंु े िकमूां जगतामीरेरे ।
लोकाः सपाला तेै हरि बिलमाताः ॥ २०॥
तं सव लोकामरयसहं
ऽयीमयं िमयं तपोमयम ।्
यिैव िचऽयै जतो भवाय त े
राजन ्दशेाननरुोमुहिस ॥ २१॥
यने युिषये िजाितिभ-

िव तायमानने सरुाः कला हरःे ।
िाः सतुुाः ूिदशि वाितं
तलेनं नाहिस वीर चिेतमु ॥् २२॥
वने उवाच
बािलशा बत ययूं वा अधम धम मािननः ।
य े विृदं पितं िहा जारं पितमपुासत े ॥ २३॥
अवजानमी मढूा नपृिपणमीरम ।्
नानिुवि ते भििमह लोके परऽ च ॥ २४॥
को यपुषो नाम यऽ वो भिरीशी ।
भतृ हेिवराणां यथा जारे कुयोिषताम ॥् २५॥
िविुव िरो िगिरश इो वाययु मो रिवः ।
पज ो धनदः सोमः िितरिरपाितः ॥ २६॥
एते चाे च िवबधुाः ूभवो वरशापयोः ।
दहेे भवि नपृतःे सव दवेमयो नपृः ॥ २७॥
ताां कम िभिव ू ा यजं गतमराः ।
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बिलं च मं हरत मोऽः कोऽमभकु ् पमुान ॥् २८॥
मऽैये उवाच
इं िवपय यमितः पापीयानुथं गतः ।
अननुीयमानाां न चबे ॅमलः ॥ २९॥
इित तऽेसृताने िजाः पिडतमािनना ।
भायां भयाायां त ै िवर चबुुधःु ॥ ३०॥
हतां हतामषे पापः ूकृितदाणः ।
जीवन ज्गदसावाश ु कुत े भसावुम ॥् ३१॥
नायमहसृो नरदवेवरासनम ।्
योऽिधयपितं िवुं िविननपऽपः ॥ ३२॥
को वनै ं पिरचीत वनेमकेमतृऽेशभुम ।्
ूा ईशमैय यदनमुहभाजनः ॥ ३३॥
इं विसता ह ुं ऋषयो ढमवः ।
िनजु  तवैन ं हतमतुिनया ॥ ३४॥
ऋिषिभः ाौमपदं गत े पऽुकलेवरम ।्
सनुीथा पालयामास िवायोगने शोचती ॥ ३५॥
एकदा मनुये त ु सरिललातुाः ।
ाीन स्थाबुपिवाः सिरटे ॥ ३६॥
वीोिताहोातानालकभयरान ।्
अभिमनाथाया दुो न भवेवुः ॥ ३७॥
एवं मशृ ऋषयो धावतां सव तोिदशम ।्
पासंःु समिुतो भिूरोराणामिभताम ॥् ३८॥
तपिवमााय लोक वस ु ताम ।्
भत य ुपरत े तिों च िजघासंताम ॥् ३९॥
चोरूायं जनपदं हीनसमराजकम ।्
लोकान न्ावारया अिप तोषदिश नः ॥ ४०॥
ॄाणः समक ् शाो दीनानां समपुेकः ।
ॐवते ॄ तािप िभभाडायो यथा ॥ ४१॥
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ना वशंो राजषरषे संातमुहित ।
अमोघवीया  िह नपृा वशंऽेिन के्शवाौयाः ॥ ४२॥
िविनिवैमषृयो िवप महीपतःे ।
ममुं तरसा तऽासीाको नरः ॥ ४३॥
काककृोऽित॑ाो ॑बाम हाहनःु ।
॑पािनासामो रााॆमधू जः ॥ ४४॥
तं त ु तऽेवनतं दीन ं िकं करोमीित वािदनम ।्
िनषीदेॄवुंात स िनषादतोऽभवत ॥् ४५॥
त वंँ या ु नषैादा िगिरकाननगोचराः ।
यनेाहरायमानो वनेकषमुणम ॥् ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े पथृचुिरत े िनषादोिना म चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः - १५॥
मऽैये उवाच
अथ त पनुिव ू रैपऽु महीपतःे ।
बाां ममानाां िमथनु ं समपत ॥ १॥
ता िमथनु ं जातं ऋषयो ॄवािदनः ।
ऊचःु परमसुा िविदा भगवलाम ॥् २॥
ऋषय ऊचःु
एष िवोभ गवतः कला भवुनपािलनी ।
इयं च लाः सिूतः पुषानपाियनी ॥ ३॥
अयं त ु ूथमो राां पमुान ्ू थियता यशः ।
पथृनुा म महाराजो भिवित पथृौुवाः ॥ ४॥
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इयं च सदुती दवेी गणुभषूणभषूणा ।
अिच ना म वरारोहा पथृमुवेावती ॥ ५॥
एष सााररंेशो जातो लोकिररया ।
इयं च तरा िह ौीरनजुऽेनपाियनी ॥ ६॥
मऽैये उवाच
ूशसंि  तं िवूा गवू वरा जगःु ।
ममुचुःु समुनोधाराः िसा नृि ःियः ॥ ७॥
शतयू मदृाा ने भयो िदिव ।
तऽ सव उपाजमदुविष िपतणॄां गणाः ॥ ८॥
ॄा जगुदवःै सहासृ सरुेरःै ।
वै दिणे हे ा िचं गदाभतृः ॥ ९॥
पादयोररिवं च तं व ै मने े हरःे कलाम ।्
याूितहतं चबमशंः स परमिेनः ॥ १०॥
तािभषके आरो ॄाण ैॄ वािदिभः ।
आिभषचेिनकाै आजः सवतो जनाः ॥ ११॥
सिरमिुा िगरयो नागा गावः खगा मगृाः ।
ौः िितः सव भतूािन समाजपायनम ॥् १२॥
सोऽिभिषो महाराजः सवुासाः सालतः ।
पािच षालतया िवरजेऽेििरवापरः ॥ १३॥
तै जहार धनदो हमैं वीरवरासनम ।्
वणः सिललॐावमातपऽं शिशूभम ॥् १४॥
वायु वालजन े धम ः कीित मय ॐजम ।्
इः िकरीटमृुं दडं सयंमनं यमः ॥ १५॥
ॄा ॄमयं वम  भारती हारमुमम ।्
हिरः सदुश न ं चबं ताहतां िौयम ॥् १६॥
दशचमिसं िः शतचं तथािका ।
सोमोऽमतृमयानांा पाौयं रथम ॥् १७॥
अिराजगवं चापं सयू रिँममयािनषनू ।्
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भःू पाके योगमौ ौः पुाविलमहम ॥् १८॥
नां सगुीतं वािदऽमधा न ं च खचेराः ।
ऋषयािशषः साः समिुः शमाजम ॥् १९॥
िसवः पव ता नो रथवीथीम हानः ।
सतूोऽथ मागधो वी तं ोतमुपुतिरे ॥ २०॥
ावकांानिभूे पथृवुः ूतापवान ।्
मघेिन॑ा दया वाचा ूहसिदमॄवीत ॥् २१॥
पथृुवाच
भोः सतू हे मागध सौ विन ्
लोकेऽधनुागणु मे ात ।्
िकमाौयो मे व एष योतां
मा मभवून ि्वतथा िगरो वः ॥ २२॥
तारोऽेपौतुालं
किरथ ोऽमपीवाचः ।
सुमोकगणुानवुादे
जगुिुतं न वयि साः ॥ २३॥
महणुानािन कत ुमीशः
कः ावकैः ावयतऽेसतोऽिप ।
तऽेाभिविित िवूलो
जनावहासं कुमितन  वदे ॥ २४॥
ूभवो ानः ोऽं जगुुिप िवौतुाः ।
॑ीमः परमोदाराः पौषं वा िवगिहतम ॥् २५॥
वयं िविदता लोके सतूाािप वरीमिभः ।
कमिभः कथमाानं गापियाम बालवत ॥् २६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े पथृचुिरत े पदशोऽायः ॥ १५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः - १६॥
मऽैये उवाच
इित ॄवुाणं नपृितं गायका मिुनचोिदताः ।
तुवुुुमनसागमतृसवेया ॥ १॥
नालं वयं त े मिहमानवुण न े
यो दवेवयऽवततार मायया ।
वनेाजात च पौषािण ते
वाचतीनामिप बॅमिुध यः ॥ २॥
अथादुारौवसः पथृोहरःे
कलावतार कथामतृाताः ।
यथोपदशें मिुनिभः ूचोिदताः
ाािन कमा िण वयं िवतिह ॥ ३॥
एष धमभतृां ौेो लोकं धमऽनवुत यन ।्
गोा च धम सतेनूां शाा तिरपिनाम ॥् ४॥
एष व ै लोकपालानां िबभकनौ तनःू ।
काले काले यथा भागं लोकयोभयोिहतम ॥् ५॥
वस ु काल उपादे काले चायं िवमुित ।
समः सवष ु भतूषे ु ूतपन स्यू विभःु ॥ ६॥
ितितबमं वै उपया बमतामिप ।
भतूानां कणः शदाता नां िितविृमान ॥् ७॥
दवेऽेवष सौ दवेो नरदवेवपहुिरः ।
कृूाणाः ूजा षे रिसेवत ॥् ८॥
आाययसौ लोकं वदनामतृमिूत ना ।
सानरुागावलोकेन िवशदितचाणा ॥ ९॥
अवष िनगढूकाय
गीरवधेा उपगुिवः ।
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अनमाहागणुकैधामा
पथृःु ूचतेा इव सवंतृाा ॥ १०॥
रासदो िव षह आसोऽिप िवरवत ।्
नवैािभभिवत ुं शो वनेारयिुतोऽनलः ॥ ११॥
अबिह भतूानां पँयन क्मा िण चारणःै ।
उदासीन इवाो वायरुावे दिेहनाम ॥् १२॥
नादं दडयषे सतुमािषामिप ।
दडयाजमिप दं धम पथ े ितः ॥ १३॥
अाूितहतं चबं पथृोरामानसाचलात ।्
वत त े भगवानक यावपित गोगणःै ॥ १४॥
रियित योकमयमािवचिेतःै ।
अथाममुा राजान ं मनोरनकैः ूजाः ॥ १५॥
ढोतः ससो ॄयो वृसवेकः ।
शरयः सवभतूानां मानदो दीनवलः ॥ १६॥
मातभृिः परीष ु पामध  इवानः ।
ूजास ु िपतवृिधः िकरो ॄवािदनाम ॥् १७॥
दिेहनामावेः सुदां निवध नः ।
मुसूसोऽयं दडपािणरसाधषु ु ॥ १८॥
अयं त ु साागवांधीशः
कूट आा कलयावतीण ः ।
यििवारिचतं िनरथ कं
पँयि नानामिप ूतीतम ॥् १९॥
अयं भवुो मडलमोदयािे-
गकैवीरो नरदवेनाथः ।
आाय जऽैं रथमाचापः
पय ते दिणतो यथाक ः ॥ २०॥
अै नपृालाः िकल तऽ तऽ
बिलं हिरि सलोकपालाः ।
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मं एषां िय आिदराजं
चबायधुं तश उरः ॥ २१॥
अयं मह गां हऽेिधराजः
ूजापितवृ िकरः ूजानाम ।्
यो लीलयािीन ्शरासकोा
िभन स्मां गामकरोथेः ॥ २२॥
िवूज याजगवं धनःु यं
यदाचरामिवषमाजौ ।
तदा िनिलिुदिश िदँयसो
लालूमु यथा मगृेः ॥ २३॥
एषोऽमधेातमाजहार
सरती ूारभािव यऽ ।
अहाष हयं परुरः
शतबतुरमे वत मान े ॥ २४॥
एष सोपवन े समे
सनुमारं भगवमकेम ।्
आरा भालभतामलं तत ्
ान ं यतो ॄ परं िवदि ॥ २५॥
तऽ तऽ िगराा इित िवौतुिवबमः ।
ौोाािौता गाथाः पथृःु पथृपुराबमः ॥ २६॥
िदशो िविजाूितचबः
तजेसोािटतलोकशः ।
सरुासरुेैपगीयमान-
महानभुावो भिवता पितभ ुवः ॥ २७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े षोडशोऽायः ॥ १६॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७॥
मऽैये उवाच
एवं स भगवान व्ैः ािपतो गणुकम िभः ।
छयामास तान क्ामःै ूितपूािभन च ॥ १॥
ॄाणूमखुान व्णा न भ्ृामापरुोधसः ।
पौरान ज्ानपदान ौ्णेीः ूकृतीः समपजूयत ॥् २॥
िवर उवाच
काधार गोपं धिरऽी बिपणी ।
यां दोह पथृुऽ को वो दोहनं च िकम ॥् ३॥
ूकृा िवषमा दवेी कृता तने समा कथम ।्
त में हयं दवेः क हतेोरपाहरत ॥् ४॥
सनुमारागवतो ॄन ्ॄ िवमात ।्
ला ान ं सिवान ं राजिष ः कां गितं गतः ॥ ५॥
यादिप कृ भवान भ्गवतः ूभोः ।
ौवः सौुवसः पुयं पवू दहेकथाौयम ॥् ६॥
भाय मऽेनरुाय तव चाधोज च ।
वुमहिस योऽैपणे गािममाम ॥् ७॥
सतू उवाच
चोिदतो िवरणेवैं वासदुवेकथां ूित ।
ूश तं ूीतमना मऽैयेः ूभाषत ॥ ८॥
मऽैये उवाच
यदािभिषः पथृरु िवू-ै
रामितो जनताया पालः ।
ूजा िनर े िितपृ ए
ुामदहेाः पितमवोचन ॥् ९॥
वयं राजाठरणेािभता
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यथािना कोटरने वृाः ।
ाम याताः शरणं शरयं
यः सािधतो विृकरः पितन ः ॥ १०॥
तो भवानीहत ु रातवऽें
धुािदतानां नरदवेदवे ।
याव नामह उितोजा 
वाता पितं िकल लोकपालः ॥ ११॥
मऽैये उवाच
पथृःु ूजानां कणं िनश पिरदिेवतम ।्
दीघ दौ कुौे िनिमं सोऽपत ॥ १२॥
इित विसतो बुा ूगहृीतशरासनः ।
सधे िविशखं भमूःे बुिपरुहा यथा ॥ १३॥
ूवपेमाना धरणी िनशाोदायधुं च तम ।्
गौः सपािवीता मगृीव मगृयिुुता ॥ १४॥
तामधावैः कुिपतोऽणेणः ।
शरं धनिुष साय यऽ यऽ पलायते ॥ १५॥
सा िदशो िविदशो दवेी रोदसी चारं तयोः ।
धावी तऽ तऽनै ं ददशा नूतायधुम ॥् १६॥
लोके नािवत ऽाणं वैाृोिरव ूजाः ।
ऽा तदा िनववतृ े दयने िवयता ॥ १७॥
उवाच च महाभागं धम ाऽऽपवल ।
ऽािह मामिप भतूानां पालनऽेवितो भवान ॥् १८॥
स ं िजघासंस े काीनामकृतिकिषाम ।्
अहिनथं योषां धम  इित यो मतः ॥ १९॥
ूहरि न व ै ीष ु कृतागःिप जवः ।
िकमतु िधा राजन क्णा दीनवलाः ॥ २०॥
मां िवपााजरां नावं यऽ िवं ूितितम ।्
आानं च ूजामेाः कथमिस धािस ॥ २१॥
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पथृुवाच
वसधु े ां विधािम मासनपराखुीम ।्
भागं बिहिष या वेृ न तनोित च नो वस ु ॥ २२॥
यवसं जनिुदनं नवै दोौधसं पयः ।
तामवें िह ायां दडो नाऽ न शते ॥ २३॥
ं खोषिधबीजािन ूाृािन यवुा ।
न मुाािन मामवाय मधीः ॥ २४॥
अमषूां ुरीतानामाता नां पिरदिेवतम ।्
शमियािम माणिैभ ायाव मदेसा ॥ २५॥
पमुान य्ोिषत ीब आसावनोऽधमः ।
भतूषे ु िनरनबुोशो नपृाणां तधोऽवधः ॥ २६॥
ां ां म दां नीा मायागां ितलशः शरःै ।
आयोगबलेनमेा धारियाहं ूजाः ॥ २७॥
एवं ममुय मिूत कृतािमव िबॅतम ।्
ूणता ूािलः ूाह मही सातवपेथःु ॥ २८॥
धरोवाच
नमः परै पुषाय मायया
िवनानातनवे गणुान े ।
नमः पानभुवने िनध ुत-
ििबयाकारकिवॅमोम य े ॥ २९॥
यनेाहमााऽऽयतनं िविनिम ता
धाऽा यतोऽयं गणुसग सहः ।
स एव मां हमुदुायधुः रा-
डुपितोऽं शरणं कमाौये ॥ ३०॥
य एतदादावसजृराचरं
माययाऽऽाौययािवतया ।
तयवै सोऽयं िकल गोमुुतः
कथं न ु मां धम परो िजघासंित ॥ ३१॥
ननू ं बतशे समीिहतं जन-ै
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ायया ज ययाकृतािभः ।
न लते यकरोदकारय-

ोऽनके एकः परत ईरः ॥ ३२॥
सगा िद योऽानुणि शििभ-

ििबयाकारकचतेनािभः ।
तै समुिनशये
नमः परै पुषाय वधेस े ॥ ३३॥
स व ै भवानािविनिम तं जग-

ूतिेयाःकरणाकं िवभो ।
संापियज मां रसातला-
दुहारास आिदसकूरः ॥ ३४॥
अपामपुे मिय नाविताः
ूजा भवान िररिषःु िकल ।
स वीरमिूत ः समभूराधरो
यो मां पयमुशरो िजघासंिस ॥ ३५॥
ननू ं जनरैीिहतमीराणा-
मिधैणुसग मायया ।
न ायते मोिहतिचविभ-

ेो नमो वीरयशरेः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े धिरऽीिनमहो नाम सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः - १८॥
मऽैये उवाच
इं पथृमुिभूय षा ूुिरताधरम ।्
पनुराहाविनभता संाानमाना ॥ १॥
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सियािभभो म ुं िनबोध ौािवतं च मे ।
सव तः सारमादे यथा मधकुरो बधुः ॥ २॥
अिन ल्ोकेऽथवामिुन म्िुनिभदिशिभः ।
ा योगाः ूयुा प ुसंां ौयेःूिसये ॥ ३॥
तानाितित यः सगपुायान प्वू दिश तान ।्
अवरः ौयोपते उपयेान ि्वतऽेसा ॥ ४॥
तानना योऽिवानथा नारभते यम ।्
त िभचरथा  आरा पनुः पनुः ॥ ५॥
परुा सृा ोषधयो ॄणा या िवशाते ।
भुमाना मया ा असिरधतृोतःै ॥ ६॥
अपािलतानाता च भविलकपालकैः ।
चोरीभतूऽेथ लोकेऽहं याथऽमसमोषधीः ॥ ७॥
ननू ं ता वीधः ीणा मिय कालेन भयूसा ।
तऽ योगने ने भवानादातमुहित ॥ ८॥
वं कय मे वीर यनेाहं वला तव ।
धोे ीरमयान क्ामाननुपं च दोहनम ॥् ९॥
दोधारं च महाबाहो भतूानां भतूभावन ।
अमीितमजू गवान व्ाते यिद ॥ १०॥
समां च कु मां राजन द्वेवृ ं यथा पयः ।
अपता विप भिं त े उपावतत मे िवभो ॥ ११॥
इित िूयं िहतं वां भवु आदाय भपूितः ।
वं कृा मन ुं पाणावहकलौषधीः ॥ १२॥
तथापरे च सवऽ सारमाददत े बधुाः ।
ततोऽे च यथाकामं ः पथृभुािवताम ॥् १३॥
ऋषयो दवीिमियेथ सम ।
वं बहृितं कृा पयँछोमयं शिुच ॥ १४॥
कृा वं सरुगणा इं सोममहन ।्
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िहरमयने पाऽणे वीय मोजो बलं पयः ॥ १५॥
दतैयेा दानवा वं ूादमसरुष भम ।्
िवधायाहन ्ीरमयःपाऽ े सरुासवम ॥् १६॥
गवा रसोऽधुन प्ाऽ े पमये पयः ।
वं िवावस ुं कृा गाव मध ु सौभगम ॥् १७॥
वने िपतरोऽय ा कं ीरमधुत ।
आमपाऽ े महाभागाः ौया ौादवेताः ॥ १८॥
ूक वं किपलं िसाः सनामयीम ।्
िसिं नभिस िवां च य े च िवाधरादयः ॥ १९॥
अे च माियनो मायामधा नातुानाम ।्
मयं ूक वं त े धा रणामयीम ॥् २०॥
यरािंस भतूािन िपशाचाः िपिशताशनाः ।
भतूशेवा ः कपाले तजासवम ॥् २१॥
तथाहयो दशकूाः सपा  नागा तकम ।्
िवधाय वं िब लपाऽ े िवषं पयः ॥ २२॥
पशवो यवसं ीरं वं कृा च गोवषृम ।्
अरयपाऽ े चाधुन म्गृेणे च दिंणः ॥ २३॥
बादाः ूािणनः बं ः े कलेवरे ।
सपुण वा िवहगारं चाचरमवे च ॥ २४॥
वटवा वनतयः पथृमसमयं पयः ।
िगरयो िहमवा नानाधातनू ्सानषु ु ॥ २५॥
सव मुवने े े पाऽ े पथृयः ।
सवकामघां पृ ः पथृभुािवताम ॥् २६॥
एवं पृादयः पृीमादाः मानः ।
दोहवािद भदेने ीरभदें कुह ॥ २७॥
ततो महीपितः ूीतः सव कामघां पथृःु ।
िहतृे चकारमेां ूेा िहतवृलः ॥ २८॥
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चणू यन ्धनुोा िगिरकूटािन राजराट ्।
भमूडलिमदं वैः ूायबे समं िवभःु ॥ २९॥
अथािन भ्गवान व्ैः ूजानां विृदः िपता ।
िनवासान क्याबे तऽ तऽ यथाहतः ॥ ३०॥
मामान प्रुः पनािन गा िण िविवधािन च ।
घोषान ो्जान स्िशिबरानाकरान ख्टेखवटान ॥् ३१॥
ूाथृोिरह नवैषैा परुमामािद कना ।
यथासखुं वसि  तऽ तऽाकुतोभयाः ॥ ३२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े पथृिुवजये अादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः - १९॥
मऽैये उवाच
अथादीत राजा त ु हयमधेशतने सः ।
ॄावत मनोः ऽे े यऽ ूाची सरती ॥ १॥
तदिभूे भगवान क्मा ितशयमानः ।
शतबतनु  ममषृ े पथृोय महोवम ॥् २॥
यऽ यपितः साागवान ह्िररीरः ।
अभयूत सवा ा सव लोकगुः ूभःु ॥ ३॥
अितो ॄशवा ां लोकपालःै सहानगुःै ।
उपगीयमानो गवम ुिनिभारोगणःै ॥ ४॥
िसा िवाधरा दैा दानवा गुकादयः ।
सनुनूमखुाः पाष दूवरा हरःे ॥ ५॥
किपलो नारदो दो योगशेाः सनकादयः ।
तमीयभुा गवता य े च तवेनोकुाः ॥ ६॥
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यऽ धमघा भिूमः सव कामघा सती ।
दोिध ाभीितानथा न य्जमान भारत ॥ ७॥
ऊः सवरसान न्ः ीरदगोरसान ।्
तरवो भिूर वा णः ूासयू मधुतुः ॥ ८॥
िसवो रिनकरान ि्गरयोऽं चतिुव धम ।्
उपायनमपुाजः सव लोकाः सपालकाः ॥ ९॥
इित चाधोजशे पथृो ु परमोदयम ।्
असयून भ्गवािनः ूितघातमचीकरत ॥् १०॥
चरमणेामधेने यजमान े यजुितम ।्
वै े यपश ुं ध पोवाह ितरोिहतः ॥ ११॥
तमिऽभ गवानैरमाणं िवहायसा ।
आमुिमव पाखडं योऽधम धम िवॅमः ॥ १२॥
अिऽणा चोिदतो ह ुं पथृपुऽुो महारथः ।
अधावत सि ितिेत चाॄवीत ॥् १३॥
तं ताशाकृितं वी मने े धम शरीिरणम ।्
जिटलं भनाऽऽं तै बाणं न मुित ॥ १४॥
वधािवृं तं भयूो हवऽेिऽरचोदयत ।्
जिह यहनं तात महंे िवबधुाधमम ॥् १५॥
एवं वैसतुः ूोरमाणं िवहायसा ।
अिवदिभबुो रावणं गीृरािडव ॥ १६॥
सोऽं पं च तिा ता अिहतः राट ्।
वीरः पशमुादाय िपतयु मपुिेयवान ॥् १७॥
त चातुं कम  िवच परमष यः ।
नामधयें दै िविजता इित ूभो ॥ १८॥
उपसृ तमीों जहारां पनुहिरः ।
चषाल यपूतँछो िहरयरशनं िवभःु ॥ १९॥
अिऽः सशयामास रमाणं िवहायसा ।

bhagpur-04.pdf 81



ौीमागवतं - चतथु ः

कपालखाधरं वीरो ननैमबाधत ॥ २०॥
अिऽणा चोिदतै सधे िविशखं षा ।
सोऽं पं च तिा ताविहतः राट ्॥ २१॥
वीरामपुादाय िपतयृमथाोजत ।्
तदवं हरे पं जगृा नब लाः ॥ २२॥
यािन पािण जगहृे इो हयिजहीष या ।
तािन पाप खडािन िलं खडिमहोते ॥ २३॥
एविमे हरं वैयिजघासंया ।
तहृीतिवसृषे ु पाखडषे ु मितनृ णाम ॥् २४॥
धम इपुधमष ु नरपटािदष ु ।
ूायणे सते ॅाा पशेलेष ु च वािमष ु ॥ २५॥
तदिभाय भगवान प्थृःु पथृपुराबमः ।
इाय कुिपतो बाणमादोतकाम ुकः ॥ २६॥
तमिृजः शबवधािभसितं
िवच ेमसरंहसम ।्
िनवारयामासरुहो महामत े
न युतऽेऽावधः ूचोिदतात ॥् २७॥
वयं मिमहाथ नाशनं
यामहे वसा हतिषम ।्
अयातयामोपहवरैनरं
ूस राजन ज्हुवाम तऽेिहतम ॥् २८॥
इाम बतपुितं िवरािजो षा ।
ॐुघान ज्ुतोऽे यःू ूषधेत ॥ २९॥
न वो भवतािमो यो भगवनःु ।
यं िजघासंथ यने येानवः सरुाः ॥ ३०॥
तिददं पँयत महमितकरं िजाः ।
इणेानिुतं राः कमतििजघासंता ॥ ३१॥
पथृकुीतः पथृोभू याकोनशतबतःु ।
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अलं ते बतिुभः ियै वान म्ोधम िवत ॥् ३२॥
नवैान े महेाय रोषमाहत ुमहिस ।
उभाविप िह भिं त े उमोकिवमहौ ॥ ३३॥
मािन म्हाराज कृथाः  िचां
िनशामयाच आताा ।
यायतो दवैहतं न ु कत ु
मनोऽितं िवशते तमोऽम ॥् ३४॥
बतिुव रमतामषे दवेषे ु रवमहः ।
धम ितकरो यऽ पाखडिैरिनिम तःै ॥ ३५॥
एिभिरोपससंृःै पाखडहैा िरिभज नम ।्
ि॑यमाणं िवचनैं ये यीगुमटु ्॥ ३६॥
भवान प्िरऽातिुमहावतीण
धम जनानां समयानुपम ।्
वनेापचारादवम
तहेतो िवकुलािस वै ॥ ३७॥
स ं िवमृँ या भवं ूजापत े
सनं िवसजृां िपपीपिृह ।
ऐ च मायामपुधम मातरं
ूचडपाखडपथं ूभो जिह ॥ ३८॥
मऽैये उवाच
इं स लोकगुणा समािदो िवशाितः ।
तथा च कृा वां मघोनािप च सधे ॥ ३९॥
कृतावभथृानाय पथृवे भिूरकम ण े ।
वरान द्े वरदा य े तिहिष तिप ताः ॥ ४०॥
िवूाः सािशषुाः ौया लदिणाः ।
आिशषो ययुजुःु रािदराजाय सृताः ॥ ४१॥
याऽऽता महाबाहो सव  एव समागताः ।
पिूजता दानमानाां िपतदृवेिष मानवाः ॥ ४२॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े पथृिुवजये एकोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िवशंोऽायः - २०॥
मऽैये उवाच
भगवानिप वकुैठः साकं मघवता िवभःु ।
ययै पितुो यभकु ् तमभाषत ॥ १॥
ौीभगवानवुाच
एष तऽेकाषं हयमधेशत ह ।
मापयत आानममु मुहिस ॥ २॥
सिुधयः साधवो लोके नरदवे नरोमाः ।
नािभिुि भतूेो यिह नाा कलेवरम ॥् ३॥
पुषा यिद मुि ाशा दवेमायया ।
ौम एव परं जातो दीघ या वृसवेया ॥ ४॥
अतः कायिममं िवानिवाकामकमिभः ।
आर इित नवैािन ्ू ितबुोऽनषुते ॥ ५॥
अससंः शरीरऽेिमनुोािदत े गहृे ।
अपे ििवणे वािप कः कुया मतां बधुः ॥ ६॥
एकः शुः योितिन ग ुणोऽसौ गणुाौयः ।
सवगोऽनावतृः साी िनरााऽऽाऽऽनःपरः ॥ ७॥
य एवं समाानमां वदे पूषः ।
नाते ूकृितोऽिप तणुःै स मिय ितः ॥ ८॥
यः धमण मां िनं िनराशीः ौयाितः ।
भजते शनकै मनो राजन ्ू सीदित ॥ ९॥
पिरगणुः सदशनो िवशदाशयः ।
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शािं म े समवानं ॄकैवमतु े ॥ १०॥
उदासीनिमवां िानिबयानाम ।्
कूटिमममाानं यो वदेाोित शोभनम ॥् ११॥
िभ िल गणुूवाहो
ििबयाकारकचतेनाऽऽनः ।
ास ु सु िवपु सरूयो
न िविबये मिय बसौदाः ॥ १२॥
समः समानोमममाधमः
सखु े च ःखे च िजतिेयाशयः ।
मयोपािखललोकसयंतुो
िवध वीरािखललोकरणम ॥् १३॥
ौयेः ूजापालनमवे राो
याराय े सकृुतामशंम ।्
हता था तपुयः ूजाना-
मरिता करहारोऽघमि ॥ १४॥
एवं िजाानमुतानवुृ-

धमू धानोऽतमोऽिवतााः ।
॑ने कालेन गहृोपयातान ्
िािस िसाननरुलोकः ॥ १५॥
वरं च मन मानवे
वणृी तऽेहं गणुशीलयितः ।
नाहं मखवै सलुभपोिभ-

यगने वा यमिचवत ॥ १६॥
मऽैये उवाच
स इं लोकगुणा िवनेने िविजत ।्
अनशुािसत आदशें िशरसा जगहृे हरःे ॥ १७॥
शृं पादयोः ूेा ोीिडतं ने कम णा ।
शतबत ुं पिर िवषें िवससज  ह ॥ १८॥
भगवानथ िवाा पथृनुोपताहणः ।
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समिुहानया भा गहृीतचरणाजुः ॥ १९॥
ूानािभमखुोऽनेमनमुहिवलितः ।
पँयन प्पलाशाो न ूते सुताम ॥् २०॥
स आिदराजो रिचतािलहिरं
िवलोिकत ुं नाशकदौलुोचनः ।
न िकनोवाच स बािववो
दोपगुाममुधादवितः ॥ २१॥
अथावमृाौकुला िवलोकय-

तृगोचरमाह पूषम ।्
पदा शृं िितमसं उते
िवहाममरुिविषः ॥ २२॥
पथृुवाच
वरािभो रदेराधुः
कथं वणृीत े गणुिविबयानाम ।्
य े नारकाणामिप सि दिेहनां
तानीश कैवपते वणृ े न च ॥ २३॥
न कामये नाथ तदहं िच-

 यऽ युरणाजुासवः ।
महमादयाखुतुो
िवध कणा यतुमषे मे वरः ॥ २४॥
स उमोकमहखुतुो
भवदाोजसधुाकणािनलः ।
िृतं पनुिव तृतवनां
कुयोिगनां नो िवतरलं वरःै ॥ २५॥
यशः िशवं सौुव आयसमे
यया चोपश ृणोित त े सकृत ।्
कथं गणुो िवरमिेना पश ुं
ौीय वो े गणुसहेया ॥ २६॥
अथाभजे ािखलपूषोमं
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गणुालयं पकरवे लालसः ।
अावयोरकेपितधृोः किल-

न  ाृतरणकैतानयोः ॥ २७॥
जगनां जगदीश वशैसं
ादवे यमिण नः समीिहतम ।्
करोिष फु दीनवलः
 एव िधऽेिभरत िकं तया ॥ २८॥
भजथ ामत एव साधवः
दुमायागणुिवॅमोदयम ।्
भवदानुरणात े सतां
िनिममगवन न् िवहे ॥ २९॥
मे िगरं त े जगतां िवमोिहन
वरं वणृीिेत भजमा यत ।्
वाचा न ु ता यिद त े जनोऽिसतः
कथं पनुः कम  करोित मोिहतः ॥ ३०॥
ाययाा जन ईश खिडतो
यददाशा ऋतानोऽबधुः ।
यथा चरेालिहतं िपता यं
तथा मवेाहिस नः समीिहतमु ॥् ३१॥
मऽैये उवाच
इािदराजने नतुः स िवक-्

तमाह राजन म्िय भिरु त े ।
िदेशी धीम िय त े कृता यया
मायां मदीयां तरित  जाम ॥् ३२॥
तं कु मयाऽऽिदमूमः ूजापत े ।
मदादशेकरो लोकः सवऽाोित शोभनम ॥् ३३॥
मऽैये उवाच
इित वै राजषः ूितनाथ वचः ।
पिूजतोऽनगुहृीनै ं ग ुं चबेऽतुो मितम ॥् ३४॥
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दवेिष िपतगृविसचारणपगाः ।
िकरारसो मा ः खगा भतूानकेशः ॥ ३५॥
येरिधया राा वािवािलभितः ।
सभािजता ययःु सव वकुैठानगुतातः ॥ ३६॥
भगवानिप राजषः सोपााय चातुः ।
हरिव मनोऽमु धाम ूपत ॥ ३७॥
अाय नमृ नपृः सिशतान े ।
अाय च दवेानां दवेाय परंु ययौ ॥ ३८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े िवशंोऽायः ॥ २०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिवशंोऽायः - २१॥
मऽैये उवाच
मौिकैः कुसमुॐिकूलःै णतोरणःै ।
महासरुिभिभधू पमै िडतं तऽ तऽ व ै ॥ १॥
चनागुतोयािराचरमाग वत ।्
पुातफलैोलैा जरैिच िभ रिच तम ॥् २॥
सवृःै कदलीःै पगूपोतःै पिरृतम ।्
तपवमालािभः सव तः समलतम ॥् ३॥
ूजां दीपबिलिभः सतृाशषेमलःै ।
अभीयमुृ का मृकुडलमिडताः ॥ ४॥
शिभघोषणे ॄघोषणे चिजाम ।्
िववशे भवनं वीरः यूमानो गतयः ॥ ५॥
पिूजतः पजूयामास तऽ तऽ महायशाः ।
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पौराानपदांांान ्ू ीतः िूयवरूदः ॥ ६॥
स एवमादीनवचिेतः
कमा िण भयूािंस महान म्हमः ।
कुव न श्शासाविनमडलं यशः
ीतं िनधायाहे परं पदम ॥् ७॥
सतू उवाच
तदािदराज यशो िवजिृतं
गणुरैशषेगै ुणवभािजतम ।्
ा महाभागवतः सदते
कौषारिवं ूाह गणृमच यन ॥् ८॥
िवर उवाच
सोऽिभिषः पथृिुव ू लैाशषेसरुाहणः ।
िबॅ वैवं तजेो बाोया ां दोह गाम ॥् ९॥
को  कीित न श ृणोिभो
यिबमोिमशषेभपूाः ।
लोकाः सपाला उपजीवि काम-

मािप ते वद कम शुम ॥् १०॥
मऽैये उवाच
गायमनुयोन ोररा ऽेमावसन ।्
आरानवे बभुजु े भोगान प्ुयिजहासया ॥ ११॥
सवऽािलतादशेः सीपकैदडधकृ ् ।
अऽ ॄाणकुलादऽातुगोऽतः ॥ १२॥
एकदाऽऽसीहासऽदीा तऽ िदवौकसाम ।्
समाजो ॄषणां च राजषणां च सम ॥ १३॥
तिहु सवष ु िच तषे ु यथाहतः ।
उितः सदसो मे ताराणामडुुरािडव ॥ १४॥
ूाशंःु पीनायतभजुो गौरः काणेणः ।
सनुासः समुखुः सौः पीनासंः सिुजितः ॥ १५॥
ढूवा बहृोिणव िलवदुलोदरः ।
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आवत नािभरोजी कानोदमपात ॥् १६॥
सूवबािसतिधमधू जः ककुरः ।
महाधन े कूलाे पिरधायोपवीय च ॥ १७॥
िताशषेगाऽौीिन यमे भषूणः ।
कृािजनधरः ौीमान कु्शपािणः कृतोिचतः ॥ १८॥
िशिशरिधताराः समैत समतः ।
ऊिचवािनदमवुशः सदः सहंष यिव ॥ १९॥
चािचऽपदं ं मृं गढूमिववम ।्
सवषामपुकाराथ तदा अनवुदिव ॥ २०॥
राजोवाच
साः श ृणतु भिं वः साधवो य इहागताः ।
सु िजासिुभध म मावें मनीिषतम ॥् २१॥
अहं दडधरो राजा ूजानािमह योिजतः ।
रिता विृदः षे ु सतेषु ु ािपता पथृक ् ॥ २२॥
त मे तदनुानाानाॄ वािदनः ।
लोकाः ःु कामसोहा य तुित िदक ् ॥ २३॥
य उरेरं राजा ूजा धमिशयन ।्
ूजानां शमलं भेु भगं च ं जहाित सः ॥ २४॥
तजा भतृ िपडाथ ाथ मवेानसयूवः ।
कुताधोजिधयिह मऽेनमुहः कृतः ॥ २५॥
ययूं तदनमुोदं िपतदृवेष योऽमलाः ।
कत ुः शारुनुातुुं ये तलम ॥् २६॥
अि यपितना म केषािदहसमाः ।
इहामऽु च ले ोावः िचवुः ॥ २७॥
मनोानपाद ीवुािप महीपतःे ।
िूयोत राजषराितःु िपतःु ॥ २८॥
ईशानामथाषेामज च भव च ।
ूाद बलेािप कृमि गदाभतृा ॥ २९॥
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दौिहऽादीन ऋ्त े मृोः शोान ध्म िवमोिहतान ।्
वग गा पवगा णां ूायणेकैाहतेनुा ॥ ३०॥
यादसवेािभिचपिना-
मशषेजोपिचतं मलं िधयः ।
सः िणोहमधेती सती
यथा पदाुिविनःसतृा सिरत ॥् ३१॥
िविनध ुताशषेमनोमलः पमुा-
नसिवानिवशषेवीय वान ।्
यदिमलेू कृतकेतनः पनु-
न  ससंिृतं ेशवहां ूपते ॥ ३२॥
तमवे ययूं भजताविृिभ-

मनोवचःकायगणुःै कमिभः ।
अमाियनः कामघािपजं
यथािधकाराविसताथ िसयः ॥ ३३॥
असािवहानकेगणुोऽगणुोऽरः
पथृिवधिगणुिबयोििभः ।
सतऽेथा शयिलनामिभ-

िव शुिवानघनः पतः ॥ ३४॥
ूधानकालाशयधमसहे
शरीर एष ूितप चतेनाम ।्
िबयाफलने िवभिुव भाते
यथानलो दाष ु तणुाकः ॥ ३५॥
अहो ममामी िवतरनमुहं
हिरं गंु यभजुामधीरम ।्
धमयोगने यजि मामका
िनररं ोिणतले ढोताः ॥ ३६॥
मा जात ु तजेः ूभवेहििभ-

िितया तपसा िवया च ।
ददेीमानऽेिजतदवेतानां
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कुले यं राजकुलािजानाम ॥् ३७॥
ॄयदवेः पुषः परुातनो
िनं हिरय रणािभवनात ।्
अवाप लीमनपाियन यशो
जगिवऽं च महमामणीः ॥ ३८॥
यवेयाशषेगहुाशयः राड ्
िवूिूयुित काममीरः ।
तदवे तम परिैव नीतःै
सवा ना ॄकुलं िनषेताम ॥् ३९॥
पमुान ल्भतेानितवलेमानः
ूसीदतोऽशमं तः यम ।्
यिसिनषवेया ततः
परं िकमऽाि मखुं हिवभ ुजाम ॥् ४०॥
अानः ख तकोिवदःै
ौातं यखु इनामिभः ।
न व ै तथा चतेनया बिहृत े
ताशन े पारमहंपय गःु ॥ ४१॥
य िनं िवरजं सनातनं
ौातपोमलमौनसयंमःै ।
समािधना िबॅित हाथ य े
यऽदेमादश इवावभासते ॥ ४२॥
तषेामहं पादसरोजरणे-ु

माया वहयेािधिकरीटमायःु ।
यं िनदा िबॅत आशु पापं
नँयम ुं सव गणुा भजि ॥ ४३॥
गणुायनं शीलधनं कृतं
वृाौयं सवंणृतऽेनसुदः ।
ूसीदतां ॄकुलं गवां च
जनाद नः सानचुर मम ॥् ४४॥
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मऽैये उवाच
इित ॄवुाणं नपृितं िपतदृवेिजातयः ।
तुवुुमनसः साधवुादने साधवः ॥ ४६॥
पऽुणे जयते लोकािनित सवती ौिुतः ।
ॄदडहतः पापो यनेोऽतरमः ॥ ४७॥
िहरयकिशपुािप भगविया तमः ।
िविवरुगानूोः ूादानभुावतः ॥ ४८॥
वीरवय  िपतः पृाः समाः सीव शातीः ।
येँयतुे भिः सवलोकैकभत िर ॥ ४९॥
अहो वयं  पिवऽकीत
यवै नाथने मकुुनाथाः ।
य उमोकतम िवो-
ॄयदवे कथां नि ॥ ५०॥
नातुिमदं नाथ तवाजीानशुासनम ।्
ूजानरुागो महतां ूकृितः कणानाम ॥् ५१॥
अ नमसः पारयोपासािदतः ूभो ।
ॅातां नीनां कम िभदवसिंतःै ॥ ५२॥
नमो िववृसाय पुषाय महीयस े ।
यो ॄ ऽमािवँय िबभतदं तजेसा ॥ ५३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े एकिवशंोऽायः ॥ २१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ािवशंोऽायः - २२॥
मऽैये उवाच
जनषे ु ूगणृवें पथृ ुं पथृलुिवबमम ।्
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तऽोपजममु ुनयारः सयू वच सः ॥ १॥
तां ु िसेरान र्ाजा ोोऽवतरतोऽिच षा ।
लोकानपापान कु्व ा सानगुोऽच लितान ॥् २॥
तशनोतान ्ू ाणान ्ू ािदिुरवोितः ।
ससदानगुो वै इियशेो गणुािनव ॥ ३॥
गौरवाितः सः ूौयानतकरः ।
िविधवजूयाबे गहृीताहणासनान ॥् ४॥
तादशौचसिललमैा िज तालकबनः ।
तऽ शीलवतां वृमाचरन म्ानयिव ॥ ५॥
हाटकासन आसीनान ्िधिेव पावकान ।्
ौासयंमसयंुः ूीतः ूाह भवामजान ॥् ६॥
पथृुवाच
अहो आचिरतं िकं म े मलं मलायनाः ।
य वो दशन ं ासीदु शा नां च योिगिभः ॥ ७॥
िकं त लभतरिमह लोके परऽ च ।
य िवूाः ूसीदि िशवो िवु सानगुः ॥ ८॥
नवै लयते लोको लोकान प्य टतोऽिप यान ।्
यथा सव शं सव  आानं यऽे हतेवः ॥ ९॥
अधना अिप त े धाः साधवो गहृमिेधनः ।
यहृा हवया तुणृभमूीरावराः ॥ १०॥
ालालयिुमा व ै तऽेिरािखलसदः ।
यहृाीथ पादीयपादतीथ िवविज ताः ॥ ११॥
ागतं वो िजौेा यतािन ममुुवः ।
चरि ौया धीरा बाला एव बहृि च ॥ १२॥
किः कुशलं नाथा इियाथा थ विेदनाम ।्
सनावाप एतिन प्िततानां कमिभः ॥ १३॥
भवु कुशलू आारामषे ु नेत े ।
कुशलाकुशला यऽ न सि मितवृयः ॥ १४॥
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तदहं कृतिवौः सुदो वपिनाम ।्
सृे भव एतिन ्मेः केनासा भवते ॥् १५॥
मावतामाा भगवानाभावनः ।
ानामनमुहायमेां िसपी चरजः ॥ १६॥
मऽैये उवाच
पथृोूमाकय  सारं सुु िमतं मध ु ।
यमान इव ूीा कुमारः ूवुाच ह ॥ १७॥
सनुमार उवाच
साध ु पृ ं महाराज सवभतूिहताना ।
भवता िवषा चािप साधनूां मितरीशी ॥ १८॥
समः ख साधनूामभुयषेां च सतः ।
याषणसः सवषां िवतनोित शम ॥् १९॥
अवे राजन भ्वतो मधिुषः
पादारिव गणुानवुादन े ।
रितरापा िवधनुोित निैकी
कामं कषायं मलमरानः ॥ २०॥
शािेयानवे सिुनितो नणृां
मे सग ि्वमशृषे ु हतेःु ।
अस आितिर आिन
ढा रितॄ िण िनग ुण े च या ॥ २१॥
सा ौया भगवमचय या
िजासयाऽऽािकयोगिनया ।
योगेरोपासनया च िनं
पुयौवः कथया पुयया च ॥ २२॥
अथियारामसगोतृया
ततानामपिरमहणे च ।
िविवा पिरतोष आन ्
िवना हरगे ुणपीयषूपानात ॥् २३॥
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अिहंसया पारमहंचय या
ृा मकुुाचिरतासीधनुा ।
यमरैकामिैन यमैािनया
िनरीहया ितितया च ॥ २४॥
हरमे ुरकणपरू-
गणुािभधानने िवजृमाणया ।
भा सः सदसनािन
ािग ुण े ॄिण चासा रितः ॥ २५॥
यदा रितॄ िण निैकी पमुा-
नाचाय वान ्ानिवरागरंहसा ।
दहवीय दयं जीवकोशं
पाकं योिनिमवोितोऽिः ॥ २६॥
दधाशयो मुसमतणुो
नवैानो बिहरिव च े ।
परानोय वधान ं परुात ्
 े यथा पुषिनाशे ॥ २७॥
आानिमियाथ च परं यभयोरिप ।
साशय उपाधौ व ै पमुान प्ँयित नादा ॥ २८॥
िनिमे सित सवऽ जलादाविप पूषः ।
आन परािप िभदां पँयित नादा ॥ २९॥
इियिैव षयाकृरैािं ायतां मनः ।
चतेनां हरत े बुःे ोयिमव ॑दात ॥् ३०॥
ॅँयनुिृतिं ानॅशंः िृतये ।
तिोधं कवयः ूाराापवमानः ॥ ३१॥
नातः परतरो लोके प ुसंः ाथ ितबमः ।
यद ूयेमानः ितबमात ॥् ३२॥
अथियाथा िभानं सवा था पवो नणृाम ।्
ॅिंशतो ानिवानानेािवशित मुताम ॥् ३३॥
न कुया िहिचं तमीों िततीिरषःु ।
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धमा थ काममोाणां यदिवघातकम ॥् ३४॥
तऽािप मो एवाथ  आिकतयेते ।
ऽवैयऽथ यतो िनं कृताभयसयंतुः ॥ ३५॥
परऽेवरे च य े भावा गणुितकरादन ु ।
न तषेां िवते मेमीश िविंसतािशषाम ॥् ३६॥
तं नरे जगतामथ तषुां च
दहेिेयासिुधषणािभरावतृानाम ।्
यः ऽेिवपतया िद िवगािवः
ूक ् चकाि भगवांमविेह सोऽि ॥ ३७॥
यििदं सदसदातया िवभाित
मायािववकेिवधिुत ॐिज वािहबिुः ।
तं िनमुपिरशुिवशुतं
ूढूकमकिललूकृितं ूपे ॥ ३८॥
यादपजपलाशिवलासभा
कमा शयं मिथतमुथयि सः ।
त िरमतयो यतयोऽिप -

ॐोतोगणामरणं भज वासदुवेम ॥् ३९॥
कृो महािनह भवाण वमवशेां
षग नबमसखुने िततीष ि ।
तं हरभे गवतो भजनीयमिं
कृोडुपं सनमुर राण म ॥् ४०॥
मऽैये उवाच
स एवं ॄपऽुणे कुमारणेामधेसा ।
दिश तागितः सक् ूशोवाच तं नपृः ॥ ४१॥
राजोवाच
कृतो मऽेनमुहः पवू हिरणाऽऽता नकुिना ।
तमापादियत ुं ॄन भ्गवन य्यूमागताः ॥ ४२॥
िनािदत कान भगविघृ णािभः ।
साधिूं िह मे सव माना सह िकं ददे ॥ ४३॥
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ूाणा दाराः सतुा ॄन ग्हृा सपिरदाः ।
रां बलं मही कोश इित सव िनविेदतम ॥् ४४॥
सनैापं च रां च दडनतेृमवे च ।
सवलोकािधपं च वदेशािवदहित ॥ ४५॥
मवे ॄाणो भेु ं वे ं ददाित च ।
तवैानमुहणेां भुत े िऽयादयः ॥ ४६॥
यरैीशी भगवतो गितरावाद
एकातो िनगिमिभः ूितपािदता नः ।
तुदॅकणाः कृतने िनं
को नाम तितकरोित िवनोदपाऽम ॥् ४७॥
मऽैये उवाच
त आयोगपतय आिदराजने पिूजताः ।
शीलं तदीयं शसंः खऽेभवून ि्मषतां नणृाम ॥् ४८॥
वैु धयु महतां सिंाािशया ।
आकामिमवाानं मने आवितः ॥ ४९॥
कमा िण च यथाकालं यथादशें यथाबलम ।्
यथोिचतं यथािवमकरोसाृतम ॥् ५०॥
फलं ॄिण िव िनिव षः समािहतः ।
कमा ं च मान आानं ूकृतःे परम ॥् ५१॥
गहृषे ु वत मानोऽिप स साॆािौयाितः ।
नासतिेयाथष ु िनरहितरकवत ॥् ५२॥
एवमायोगने कमा यनसुमाचरन ।्
पऽुानुादयामास पािच ाऽऽसतान ॥् ५३॥
िविजतां धूॆ केशं हय ं ििवणं वकृम ।्
सवषां लोकपालानां दधारकैः पथृगु ुणान ॥् ५४॥
गोपीथाय जगृःे काले े ऽेतुाकः ।
मनोवाविृिभः सौगै ुणःै सरंयन ्ू जाः ॥ ५५॥
राजेधाामधयें सोमराज इवापरः ।
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सयू विसजृन ग्ृन ्ू तपं भवुो वस ु ॥ ५६॥
ध ष जेसवेािम हे इव ज यः ।
ितितया धिरऽीव ौिरवाभीदो नणृाम ॥् ५७॥
वष ित  यथाकामं पज  इव तप यन ।्
समिु इव बधः सनेाचलरािडव ॥ ५८॥
धमरािडव िशायामाय िहमवािनव ।
कुबरे इव कोशाो गुाथ वणो यथा ॥ ५९॥
मातिरवे सवा ा बलेन महसौजसा ।
अिवषतया दवेो भगवान भ्तूरािडव ॥ ६०॥
कप  इव सौय मनी मगृरािडव ।
वाे मनवुणॄां ूभुे भगवानजः ॥ ६१॥
बहृितॄ वादे आवे यं हिरः ।
भा गोगुिवूषे ु िवनेानवुित ष ु ।
ि॑या ूौयशीलाामातुः परोमे ॥ ६२॥
कीगीतया पिुलैोे तऽ तऽ ह ।
ूिवः कण रषे ु ीणां रामः सतािमव ॥ ६३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े ािवशंोऽायः ॥ २२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोिवशंोऽायः - २३॥
मऽैये उवाच
ाऽऽानं ूवयसमकेदा वै आवान ।्
आना विध ताशषेानसुग ः ूजापितः ॥ १॥
जगतषुािप विृदो धम भृताम ।्
िनािदतेरादशेो यदथ िमह जिवान ॥् २॥
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आजेाजां  िवरहािुदतीिमव ।
ूजास ु िवमनःकेः सदारोऽगापोवनम ॥् ३॥
तऽादािनयमो वखैानसससुते ।
आर उमतपिस यथा िवजये परुा ॥ ४॥
कमलूफलाहारः शुपणा शनः िचत ।्
अः कितिचान व्ायभुतः परम ॥् ५॥
मीे पतपा वीरो वषा ासारषामिुनः ।
आकठमः िशिशरे उदके िडलेशयः ॥ ६॥
ितितयु तवादा ऊरतेा िजतािनलः ।
आिरराधियषःु कृमचरप उमम ॥् ७॥
तने बमानिुसने कममलाशयः ।
ूाणायामःै सिषग िँछबनः ॥ ८॥
सनुमारो भगवान य्दाहाािकं परम ।्
योगं तनेवै पुषमभजुषष भः ॥ ९॥
भगविम णः साधोः ौया यततः सदा ।
भिभ गवित ॄयनिवषयाभवत ॥् १०॥
तानया भगवतः पिरकम शु-

सानदनसुंरणानपुूा  ।
ान ं िवरिमदभिूिशतने यने
िचदे सशंयपदं िनजजीवकोशम ॥् ११॥
िछाधीरिधगतागितिन रीह-
जऽेिनिददं वयनुने यने ।
ताव योगगितिभय ितरूमो
यावदामजकथास ु रितं न कुया त ॥् १२॥
एवं स वीरूवरः सयंोाानमािन ।
ॄभतूो ढं काले ताज ं कलेवरम ॥् १३॥
सी पाय ुं पािां वायमुुारयनःै ।
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नाां कोेवा रःकठशीष िण ॥ १४॥
उप यं ु तं मिू  बमणेावेँ य िनःहृः ।
वाय ुं वायौ ितौ कायं तजेजेययूजुत ॥् १५॥
खााकाशे िवं तोय े यथाानं िवभागशः ।
िितमिस तजेदो वायौ नभममु ॥् १६॥
इियषे ु मनािन ताऽषे ु यथोवम ।्
भतूािदनामूृु महािन सधे ॥ १७॥
तं सव गणुिवासं जीवे मायामय े धात ।्
तं चानशुयमामसावनशुयी पमुान ।्
ानवरैायवीयण पोऽजहाभःु ॥ १८॥
अिच ना म महाराी तनगुता वनम ।्
सकुुमाय तदहा  च यां शन ं भवुः ॥ १९॥
अतीव भत ुो तधम िनया
शौुषूया चाष दहेयाऽया ।
नािवताित पिरकिश तािप सा
ूयेरशनमानिनवृ ितः ॥ २०॥
दहंे िवपािखलचतेनािदकं
पःु पिृथा दियत चानः ।
आल िकि िवल सा सती
िचतामथारोपयदििसानिुन ॥ २१॥
िवधाय कृं ॑िदनीजलातुा
दोदकं भत ुदारकम णः ।
ना िदिवािंदशािंः परी
िववशे विं ायती भतृ पादौ ॥ २२॥
िवलोानगुतां सा पथृ ुं वीरवरं पितम ।्
तुवुवु रदा दवेदैवपः सहॐशः ॥ २३॥
कुव ः कुसमुासारं तिन म्रसानिुन ।
नदमरतयूष ु गणृि  पररम ॥् २४॥
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दे ऊचःु
अहो इयं वधधू ा या चवैं भभूजुां पितम ।्
सवा ना पितं भजे े यशें ौीव धिूरव ॥ २५॥
सषैा ननू ं ोजूमन ु वैं पितं सती ।
पँयताानतीािच  िव भाने कम णा ॥ २६॥
तषेां राप ं िकं ानां भगवदम ।्
भिुव लोलायषुो य े व ै नै साधयतु ॥ २७॥
स वितो बताीकु ् कृेण महता भिुव ।
लाऽऽपवय मानुं िवषयषे ु िवषते ॥ २८॥
मऽैये उवाच
वुतीमरीष ु पितलोकं गता वधःू ।
यं वा आिवदां धयु वैः ूापातुाौयः ॥ २९॥
इतूानभुावोऽसौ पथृःु स भगवमः ।
कीित तं त चिरतमुामचिरत ते ॥ ३०॥
य इदं समुहुयं ौयाविहतः पठेत ।्
ौावयेणयुाािप स पथृोः पदवीिमयात ॥् ३१॥
ॄाणो ॄवच ी राजो जगतीपितः ।
व ैँ यः पठन ि्वितः ािः समतािमयात ॥् ३२॥
िऽकृ इदमाकय  नरो नाय थवाऽऽता ।
अूजः स ुू जतमो िनध नो धनवमः ॥ ३३॥
अकीित ः सयुशा मखू भवित पिडतः ।
इदं यनं प ुसंाममिनवारणम ॥् ३४॥
धं यशमायुं य किलमलापहम ।्
धमा थ काममोाणां सक ् िसिमभीिुभः ।
ौयतैदनौुां चतणुा कारणं परम ॥् ३५॥
िवजयािभमखुो राजा ौुतैदिभयाित यान ।्
बिलं तै हरमे राजानः पथृवे यथा ॥ ३६॥
मुासो भगवमलां भिमुहन ।्
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वै चिरतं पुयं श ृणयुाावयेठेत ॥् ३७॥
विैचऽवीया िभिहतं महाहासचूकम ।्
अिन कृ्तमितम  ः पाथ व गितमायुात ॥् ३८॥
अनिुदनिमदमादरणे श ृवन ्
पथृचुिरतं ूथयन ि्वमुसः ।
भगवित भविसपुोतपादे
स च िनपणुां लभते रितं मनुः ॥ ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुवशोऽायः - २४॥
मऽैये उवाच
िविजताोऽिधराजाऽऽसीथृपुऽुः पथृौुवाः ।
यवीयोोऽददााा ॅातृो ॅातवृलः ॥ १॥
हय ायािदशाच धूॆ केशाय दिणाम ।्
ूतीच वकृसंाय तयुा ििवणस े िवभःु ॥ २॥
अधा नगितं शबााधा नसिंतः ।
अपऽयमाध िशखिडां ससुतम ॥् ३॥
पावकः पवमान शिुचिरयः परुा ।
विसशापााः पनुयगगितं गताः ॥ ४॥
अधा नो नभां हिवधा नमिवत ।
य इमहता रं िवानिप न जिवान ॥् ५॥
राां विृं करादानदडशुािददाणाम ।्
ममानो दीघ साजने िवससज  ह ॥ ६॥
तऽािप हंसं पुषं परमाानमाक ् ।
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यजंोकतामाप कुशलेन समािधना ॥ ७॥
हिवधा नािवधा नी िवरासतू षट ्सतुान ।्
बिहषदं गयं शंु कृं सं िजतोतम ॥् ८॥
बिहषमुहाभागो हािवधा िनः ूजापितः ।
िबयाकाडषे ु िनातो योगषे ु च कुह ॥ ९॥
यदें दवेयजनमनयुं िवततः ।
ूाचीनामःै कुशरैासीदातृं वसधुातलम ॥् १०॥
सामिु दवेदवेोामपुयमे े शतिुितम ।्
यां वी चासवा  िकशोर सुलताम ।्
पिरबमीमुाहे चकमऽेिः शकुीिमव ॥ ११॥
िवबधुासरुगवमिुनिसनरोरगाः ।
िविजताः सयू या िद ु णयवै नपूरुःै ॥ १२॥
ूाचीनबिहषः पऽुाः शतिुां दशाभवन ।्
तुनामोताः सव धम ाताः ूचतेसः ॥ १३॥
िपऽाऽऽिदाः ूजासग तपसऽेण वमािवशन ।्
दशवष सहॐािण तपसाचपितम ॥् १४॥
यं पिथ ने िगिरशने ूसीदता ।
तायो जप पजूय सयंताः ॥ १५॥
िवर उवाच
ूचतेसां िगिरऽणे यथाऽऽसीिथ समः ।
यताह हरः ूीतो ॄन व्दाथ वत ॥् १६॥
समः ख िवूष िशवनेहे शरीिरणाम ।्
लभो मनुयो दरुसामभीितम ॥् १७॥
आारामोऽिप य लोकक राधस े ।
शा युो िवचरित घोरया भगवान भ्वः ॥ १८॥
मऽैये उवाच
ूचतेसः िपतवुा ं िशरसाऽऽदाय साधवः ।
िदशं ूतीच ूययुपातचतेसः ॥ १९॥
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समिुमपु िवीण मपँयन स्मुहरः ।
महन इव ं ूससिललाशयम ॥् २०॥
नीलरोलाोजकारेीवराकरम ।्
हंससारसचबाकारडविनकूिजतम ॥् २१॥
मॅमरसौय रोमलतािपम ।्
पकोशरजो िद ु िविपवनोवम ॥् २२॥
तऽ गावमाकय  िदमाग मनोहरम ।्
िविसू राजपऽुाे मदृपणवान ु ॥ २३॥
तव सरसािामं सहानगुम ।्
उपगीयमानममरूवरं िवबधुानगुःै ॥ २४॥
तहमेिनकायाभं िशितकठं िऽलोचनम ।्
ूसादसमुखुं वी ूणमेजुा तकौतकुाः ॥ २५॥
स तान ्ू पाित हरो भगवान ध्म वलः ।
धम ान श्ीलसान ्ू ीतः ूीतानवुाच ह ॥ २६॥
ि उवाच
ययूं विेदषदः पऽुा िविदतं विकीिष तम ।्
अनमुहाय भिं व एवं म े दश न ं कृतम ॥् २७॥
यः परं रंहसः साािगणुाीवसिंतात ।्
भगवं वासदुवें ूपः स िूयो िह मे ॥ २८॥
धमिनः शतजिभः पमुान ्
िविरतामिेत ततः परं िह माम ।्
अाकृतं भागवतोऽथ वैवं
पदं यथाहं िवबधुाः कलाये ॥ २९॥
अथ भागवता ययूं िूयाः  भगवान य्था ।
न मागवतानां च ूयेानोऽि किहिचत ॥् ३०॥
इदं िविवं जं पिवऽं मलं परम ।्
िनःौयेसकरं चािप ौयूतां तदािम वः ॥ ३१॥
मऽैये उवाच
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इनबुोशदयो भगवानाह तािवः ।
बालीन र्ाजपऽुान न्ारायणपरो वचः ॥ ३२॥
ि उवाच
िजतं त आिवयु ये िरु मे ।
भवता राधसा रां सव ा आने नमः ॥ ३३॥
नमः पजनाभाय भतूसूिेयान े ।
वासदुवेाय शााय कूटाय रोिचष े ॥ ३४॥
सष णाय सूाय रायाकाय च ।
नमो िवूबोधाय ूुायारान े ॥ ३५॥
नमो नमोऽिनाय षीकेशिेयान े ।
नमः परमहंसाय पणूा य िनभतृान े ॥ ३६॥
गा पवग ाराय िनं शिुचषदे नमः ।
नमो िहरयवीया य चातहुऽाय तवे ॥ ३७॥
नम ऊज इष े ऽाः पतये यरतेस े ।
तिृदाय च जीवानां नमः सव रसान े ॥ ३८॥
सवसादहेाय िवशषेाय वीयस े ।
नमलैोपालाय सह ओजो बलाय च ॥ ३९॥
अथ िलाय नभस े नमोऽब िहरान े ।
नमः पुयाय लोकाय अमु ै भिूरवच स े ॥ ४०॥
ूवृाय िनवृाय िपतदृवेाय कम ण े ।
नमोऽधम िवपाकाय मृवे ःखदाय च ॥ ४१॥
नम आिशषामीश मनवे कारणान े ।
नमो धमा य बहृत े कृायाकुठमधेस े ।
पुषाय परुाणाय सायोगेराय च ॥ ४२॥
शिऽयसमतेाय मीढषुऽेहतान े ।
चते आकूितपाय नमो वाचो िवभतूय े ॥ ४३॥
दशन ं नो िदणूां दिेह भागवतािच तम ।्
पं िूयतमं ानां सवियगणुानम ॥् ४४॥
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िधूावटृ ्घनँयामं सव सौय सहम ।्
चावा यतचतबुा ं सजुातिचराननम ॥् ४५॥
पकोशपलाशां सुरॅू सनुािसकम ।्
सिुजं सकुपोलां समकणिवभषूणम ॥् ४६॥
ूीितूहिसतापामलकैपशोिभतम ।्
लसजिककूलं मृकुडलम ॥् ४७॥
ुरिरीटवलयहारनपूरुमखेलम ।्
शचबगदापमालामयुमिमत ॥् ४८॥
िसहंिषो िबॅौभगमीवकौभुम ।्
िौयानपािया ििनकषाँमोरसोसत ॥् ४९॥
परूरचेकसिंवविलवदुलोदरम ।्
ूितसामयिं नााऽऽवत गभीरया ॥ ५०॥
ँयामौोयिधरोिचु कूलणमखेलम ।्
समचाव िजोिनजानसुदुश नम ॥् ५१॥
पदा शरपलाशरोिचषा
नखिुभनऽरघं िवधुता ।
ूदशय ीयमपासासं
पदं गरुो माग गुमोजषुाम ॥् ५२॥
एतिूपमनुयेमाशिुमभीताम ।्
यियोगोभयदः धममनिुतताम ॥् ५३॥
भवान भ्िमता लो लभः सव दिेहनाम ।्
ाराािभमत एकानेािवितः ॥ ५४॥
तं रारामारा सतामिप रापया ।
एकाभा को वाेादमलंू िवना बिहः ॥ ५५॥
यऽ िनिव मरणं कृताो नािभमते ।
िवं िवसंयन व्ीय शौय िवूिज तॅवुा ॥ ५६॥
णाधनािप तलुय े न ग नापनुभ वम ।्
भगविस मा नां िकमतुािशषः ॥ ५७॥
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अथानघाेव कीित तीथ यो-
रब िहः ानिवधतूपानाम ।्
भतूेनबुोशससुशीिलनां
ामोऽनमुह एष नव ॥ ५८॥
न य िचं बिहरथ िवॅमं
तमोगहुायां च िवशुमािवशत ।्
यियोगानगुहृीतमसा
मिुनिव च े नन ु तऽ त े गितम ॥् ५९॥
यऽदें ते िवं िविवभाित यत ।्
तं ॄ परोितराकाशिमव िवतृम ॥् ६०॥
यो माययदें पुपयासजृ-

िभित  भयूः पयिविबयः ।
यदेबिुः सिदवाःया
तमातं भगवन ्ू तीमिह ॥ ६१॥
िबयाकलापिैरदमवे योिगनः
ौािताः साध ु यजि िसये ।
भतूिेयाःकरणोपलितं
वदे े च ते च त एव कोिवदाः ॥ ६२॥
मके आः पुषः सुशि-

या रजःसतमो िविभते ।
महानहं खं मदिवाध राः
सरुष यो भतूगणा इदं यतः ॥ ६३॥
सृं शदेमन ुू िव-
तिुव धं परुमााशंकेन ।
अथो िवं पुषं सम-

भ ुे षीकैम ध ु सारघं यः ॥ ६४॥
स एष लोकानितचडवगेो
िवकष िस ं ख कालयानः ।
भतूािन भतूरैनमुयेतो
घनावलीवा यिुरवािवषः ॥ ६५॥
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ूममुिैरितकृिचया
ूवृलोभं िवषयषे ु लालसम ।्
मूमः सहसािभपस े
ेुिलहानोऽिहिरवाखमुकः ॥ ६६॥
कदां िवजहाित पिडतो
यऽेवमानयमानकेतनः ।
िवशयाुरच ित  यद-्
िवनोपपिं मनवतदु श ॥ ६७॥
अथ मिस नो ॄन प्रमान ि्वपिताम ।्
िवं िभयमकुतिया गितः ॥ ६८॥
इदं जपत भिं वो िवशुा नपृननाः ।
धममनिुतो भगविप ताशयाः ॥ ६९॥
तमवेाानमां सवभतूेवितम ।्
पजूयं गणृ ायासकृिरम ॥् ७०॥
योगादशेमपुासा धारयो मिुनोताः ।
समािहतिधयः सव एतदसताताः ॥ ७१॥
इदमाह परुााकं भगवान ि्वसृितः ।
भृवादीनामाजानां िससृःु सिंससृताम ॥् ७२॥
ते वयं नोिदताः सव ूजासग ूजेराः ।
अनने तमसः िससृो िविवधाः ूजाः ॥ ७३॥
अथदें िनदा युो जपविहतः पमुान ।्
अिचराेय आोित वासदुवेपरायणः ॥ ७४॥
ौयेसािमह सवषां ान ं िनःौयेसं परम ।्
सखुं तरित ारं ाननौ सनाण वम ॥् ७५॥
य इमं ौया युो मीतं भगववम ।्
अधीयानो रारां हिरमाराधयसौ ॥ ७६॥
िवते पुषोऽमुािदसरम ।्
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मीतगीताुू ीताेयसामकेवभात ॥् ७७॥
इदं यः क उाय ूािलः ौयाितः ।
श ृणयुाावये मुते कम बनःै ॥ ७८॥
गीतं मयदें नरदवेननाः
पर प ुसंः परमानः वम ।्
जप एकामिधयपो मह-
रमे तत आथिेतम ॥् ७९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े िगीतं नाम चतिुवशोऽायः ॥ २४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पिवशंोऽायः - २५॥
मऽैये उवाच
इित सिँय भगवान ब्ािहषदरैिभपिूजतः ।
पँयतां राजपऽुाणां तऽवैादध े हरः ॥ १॥
िगीतं भगवतः ोऽं सव ूचतेसः ।
जपे तपपेवु षा णामयतुं जले ॥ २॥
ूाचीनबिहष ं ः कमासमानसम ।्
नारदोऽातः कृपाः ूबोधयत ॥् ३॥
ौयें कतमिाजन क्म णाऽऽन ईहस े ।
ःखहािनः सखुावािः ौयेहे चेते ॥ ४॥
राजोवाच
न जानािम महाभाग परं कमा पिवधीः ।
ॄिूह मे िवमलं ान ं यने मुये कम िभः ॥ ५॥
गहृषे ु कूटधमष ु पऽुदारधनाथ धीः ।
न परं िवते मढूो ॅान स्संारवस ु ॥ ६॥
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नारद उवाच
भो भोः ूजापत े राजन प्शनू प्ँय यारे ।
संािपताीवसान ि्नघृ णने सहॐशः ॥ ७॥
एते ां सतीे रो वशैसं तव ।
सरतेमयःकूटैिँछिुतमवः ॥ ८॥
अऽ ते कथियऽेमिुमितहासं परुातनम ।्
परुन चिरतं िनबोध गदतो मम ॥ ९॥
आसीरुनो नाम राजा राजन ब्हृवाः ।
तािवातनामाऽऽसीखािवातचिेतः ॥ १०॥
सोऽषेमाणः शरणं बॅाम पिृथव ूभःु ।
नानुपं यदािवदभू िवमना इव ॥ ११॥
न साध ु मने े ताः सवा  भतूले यावतीः परुः ।
कामान क्ामयमानोऽसौ त तोपपये ॥ १२॥
स एकदा िहमवतो दिणेथ सानषु ु ।
ददश नविभा िभ ः परंु लितलणाम ॥् १३॥
ूाकारोपवनाालपिरखरैतोरणःै ।
णरौायसःै श ृःै सलां सव तो गहृःै ॥ १४॥
नीलिटकवैय मुामरकताणःै ।
हल दीां िौया भोगवतीिमव ॥ १५॥
सभाचररािभराबीडायतनापणःै ।
चैजपताकािभय ुां िविुमविेदिभः ॥ १६॥
पयुा  ु बाोपवन े िदिुमलताकुले ।
नदिहािलकुलकोलाहलजलाशये ॥ १७॥
िहमिनझ रिवूुुसमुाकरवायनुा ।
चलवालिवटपनिलनीतटसिद ॥ १८॥
नानारयमगृोातरैनाबाध े मिुनोतःै ।
आतं मते पाो यऽ कोिकलकूिजतःै ॥ १९॥
ययाऽऽगतां तऽ ददश ूमदोमाम ।्
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भृदै शिभरायाीमकैेकशतनायकैः ॥ २०॥
पशीषा िहना गुां ूतीहारणे सव तः ।
अषेमाणामषृभमूौढां कामिपणीम ॥् २१॥
सनुासां सदुत बालां सकुपोलां वराननाम ।्
समिवकणा ां िबॅत कुडलिौयम ॥् २२॥
िपशनीव सौुोण ँयामां कनकमखेलाम ।्
पां णां चलत नपूरुदैवतािमव ॥ २३॥
नौ ितकैशोरौ समवृौ िनररौ ।
वाने िनगहू ोीडया गजगािमनीम ॥् २४॥
तामाह लिलतं वीरः सोीडितशोभनाम ।्
िधनेापापेुन ृः ूमेोमवुा ॥ २५॥
का ं कपलाशाि कासीह कुतः सित ।
इमामपु परु भी िकं िचकीष िस शसं मे ॥ २६॥
क एतऽेनपुथा य े त एकादश महाभटाः ।
एता वा ललनाः स ुॅ ु कोऽयं तऽेिहः परुःसरः ॥ २७॥
ं ॑ीभ वाथवाममा पितं
िविचती िकं मिुनविहो वन े ।
दिकामासमकामं
 पकोशः पिततः करामात ॥् २८॥
नासां वरोव तमा भिुवकृ ्
परुीिममां वीरवरणे साकम ।्
अहलत ुमदॅकमणा
लोकं परं ौीिरव यप ुसंा ॥ २९॥
यदषे मापािवखिडतिेयं
सोीडभावितिवॅमवुा ।
योपसृो भगवान म्नोभवः
ूबाधतऽेथानगुहृाण शोभन े ॥ ३०॥
दाननं स ुॅ ु सतुारलोचनं
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ालि नीलालकवृसवंतृम ।्
उीय मे दश य वु वाचकं
यीडया नािभमखुं शिुचिते ॥ ३१॥
नारद उवाच
इं परुनं नारी याचमानमधीरवत ।्
अनत तं वीरं हसी वीरमोिहता ॥ ३२॥
न िवदाम वयं सता रं पुषष भ ।
आन परािप गोऽं नाम च यृतम ॥् ३३॥
इहा समाानं िवदाम न ततः परम ।्
यनेयें िनिम ता वीर परुी शरणमानः ॥ ३४॥
एते सखायः सो मे नरा नाय  मानद ।
सुायां मिय जागित  नागोऽयं पालयन प्रुीम ॥् ३५॥
िदाऽऽगतोऽिस भिं त े माान क्ामानभीसे ।
उिहािम तांऽेहं बिुभरिरम ॥ ३६॥
इमां मिधित परु नवमखु िवभो ।
मयोपनीतान ग्ृानः कामभोगान श्तं समाः ॥ ३७॥
कं न ु दं रमये रितमकोिवदम ।्
असरायािभमखुमनिवदं पशमु ॥् ३८॥
धम ऽाथ कामौ च ूजानोऽमतृं यशः ।
लोका िवशोका िवरजा या केविलनो िवः ॥ ३९॥
िपतदृवेिष मा नां भतूानामान ह ।
ें वदि शरणं भवऽेिन य्हृाौमः ॥ ४०॥
का नाम वीर िवातं वदां िूयदशनम ।्
न वणृीत िूयं ूां माशी ाशं पितम ॥् ४१॥
का मने भिुव भोिगभोगयोः
िया न सेजुयोम हाभजु ।
योऽनाथवगा िधमलं घणृोत-
ितावलोकेन चरपोिहतमु ॥् ४२॥
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नारद उवाच
इित तौ दती तऽ समु समयं िमथः ।
तां ूिवँय परु राजन म्मुदुात े शतं समाः ॥ ४३॥
उपगीयमानो लिलतं तऽ तऽ च गायकैः ।
बीडन प्िरवतृः ीिभ॑िदनीमािवशचौ ॥ ४४॥
सोपिर कृता ारः परुाु े अधः ।
पथृिवषयगथ तां यः कनेरः ॥ ४५॥
पारु पौरा दिणकैा तथोरा ।
पिमे े अमषूां त े नामािन नपृ वण य े ॥ ४६॥
खोतािवम ुखी च ूाारावकेऽ िनिम त े ।
िवॅािजतं जनपदं याित ताां मुखः ॥ ४७॥
निलनी नािलनी च ूाारावकेऽ िनिम त े ।
अवधतूसखाां िवषयं याित सौरभम ॥् ४८॥
मुा नाम परुाायापणबदनौ ।
िवषयौ याित परुराससिवपणाितः ॥ ४९॥
िपतृनृ प पयुा  ाद िणने परुनः ।
रां दिणपालं याित ौतुधराितः ॥ ५०॥
दवेना म पयुा  ा उरणे परुनः ।
रामुरपालं याित ौतुधराितः ॥ ५१॥
आसरुी नाम पााया याित परुनः ।
मामकं नाम िवषयं म दने समितः ॥ ५२॥
िनितना म पााया याित परुनः ।
वशैसं नाम िवषयं केन समितः ॥ ५३॥
अावमीषां पौराणां िनवा शेृतावभुौ ।
अवतामिधपिताां याित करोित च ॥ ५४॥
स य ःपरुगतो िवषचूीनसमितः ।
मोहं ूसादं हष वा याित जायाऽऽजोवम ॥् ५५॥
एवं कम स ु ससंः कामाा वितोऽबधुः ।
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मिहषी यदीहते तदवेावत त ॥ ५६॥
िचिबां िपबित मिदरां मदिवलः ।
अां िचदाित जां सह जिित ॥ ५७॥
िचायित गायां दां दित िचत ।्
िचसां हसित जामन ु जित ॥ ५८॥
िचावित धावां ितामन ु ितित ।
अन ु शते े शयानायामाे िचदासतीम ॥् ५९॥
िचणोित श ृवां पँयामन ु पँयित ।
िचियित िजयां शृां शृित िचत ॥् ६०॥
िच शोचत जायामन ु शोचित दीनवत ।्
अन ु ित ां मिुदतामन ु मोदत े ॥ ६१॥
िवूलो मिहवैं सव ू कृितवितः ।
नेनकुरोः ैाीडामगृो यथा ॥ ६२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े परुनोपाान े पिवशंोऽायः ॥ २५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षिशंोऽायः - २६॥
नारद उवाच
स एकदा महेासो रथं पामाशगुम ।्
ीषं िचबमकेां िऽवणे ुं पबरुम ॥् १॥
एकरँकेदमनमकेनीडं िकूबरम ।्
पूहरणं सवथं पिवबमम ॥् २॥
हमैोपरमा णवमा यषेिुधः ।
एकादशचमनूाथः पूमगानम ॥् ३॥
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चचार मगृयां तऽ  आषेकुाम ुकः ।
िवहाय जायामतदहा मगृसनलालसः ॥ ४॥
आसरु विृमािौ घोराा िनरनमुहः ।
हनििशतबैा णवै नषे ु वनगोचरान ॥् ५॥
तीथष ु ूितषे ु राजा मेान प्शनू व्न े ।
यावदथ मलं ो हािदित िनयते ॥ ६॥
य एवं कम  िनयतं िवान कु्वत मानवः ।
कमणा तने राजे ानने न स िलते ॥ ७॥
अथा कम कुवा णो मानाढो िनबते ।
गणुूवाहपिततो नूो ोजधः ॥ ८॥
तऽ िनिभ गाऽाणां िचऽवाजःै िशलीमखुःै ।
िववोऽभूःुिखतानां ःसहः कणानाम ॥् ९॥
शशान व्राहान म्िहषान ग्वयान ्शकान ।्
मेानां िविवधान ि्विनन ौ्ममगात ॥् १०॥
ततः ुृ पिरौाो िनवृो गहृमिेयवान ।्
कृतानोिचताहारः सिंववशे गतमः ॥ ११॥
आानमहयाबे धपूालेपॐगािदिभः ।
सालतसवा ो मिहामादध े मनः ॥ १२॥
तृो ः सु कपा कृमानसः ।
न च वरारोहां गिृहण गहृमिेधनीम ॥् १३॥
अःपरुियोऽपृिमना इव विेदषत ।्
अिप वः कुशलं रामाः सेरीणां यथा परुा ॥ १४॥
न तथतैिह रोचे गहृषे ु गहृसदः ।
यिद न ाहृे माता पी वा पितदवेता ।
े रथ इव ूाः को नामासीत दीनवत ॥् १५॥
 वत त े सा ललना मं सनाण व े ।
या मामुरत े ूां दीपयी पदे पदे ॥ १६॥
रामा ऊचःु
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नरनाथ न जानीमिया यवित ।
भतूले िनरवारे शयानां पँय शऽहुन ॥् १७॥
नारद उवाच
परुनः मिहष िनरीावधतुां भिुव ।
तोिथतानो वैं परमं ययौ ॥ १८॥
सायन ्या वाचा दयने िवयता ।
ूयेाः हेसरंिलमािन नागात ॥् १९॥
अनिुनऽेथ शनकैवरोऽननुयकोिवदः ।
पश पादयगुलमाह चोलािलताम ॥् २०॥
परुन उवाच
ननू ं कृतपुयाे भृा येीराः शभु े ।
कृतागःासाृा िशा दडं न युत े ॥ २१॥
परमोऽनमुहो दडो भृषे ु ूभणुािप तः ।
बालो न वदे ति बकृुममष णः ॥ २२॥
सा ं मखुं सदुित सुनरुागभार-
ोीडािवलिवलसिसतावलोकम ।्
नीलालकािलिभपृतमुसं नः
ानां ूदशय मनििन वु वाम ॥् २३॥
तिन द्ध े दममहं तव वीरपि
योऽऽ भसूरुकुलाृतिकिषम ।्
पँये न वीतभयमुिुदतं िऽलोा-
मऽ व ै मरुिरपोिरतरऽ दासात ॥् २४॥
वं न ते िवितलकं मिलनं िवहष
सरंभीममिवमृमपतेरागम ।्
पँये नाविप शचुोपहतौ सजुातौ
िबाधरं िवगतकुमपरागम ॥् २५॥
ते ूसीद सुदः कृतिकिष
रंै गत मगृयां सनातरु ।
का दवेरं वशगतं कुसमुावगे-
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िवॐपमशुती न भजते कृे ॥ २६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े परुनोपाान े षिशंोऽायः ॥ २६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सिवशंोऽायः - २७॥
नारद उवाच
इं परुनं सग व्शमानीय िवॅमःै ।
परुनी महाराज रमे े रमयती पितम ॥् १॥
स राजा मिहष राजन स्ुातां िचराननाम ।्
कृतयनां तृामनपागताम ॥् २॥
तयोपगढूः पिररकरो
रहोऽनमुरैपकृचतेनः ।
न कालरंहो बबुधु े रयं
िदवािनशिेत ूमदापिरमहः ॥ ३॥
शयान उमदो महामना
महाहते मिहषीभजुोपिधः ।
तामवे वीरो मनतु े परं यत-
मोऽिभभतूो न िनजं परं च यत ॥् ४॥
तयवैं रममाण कामकँमलचतेसः ।
णाध िमव राजे ितबां नवं वयः ॥ ५॥
तामजनयऽुान प्रुां परुनः ।
शताकेादश िवराडायषुोऽध मथागात ॥् ६॥
िहतदॄ शोरशतं िपतमृातयृशरीः ।
शीलौदाय गणुोपतेाः पौरः ूजापत े ॥ ७॥
स पालपितः पऽुान ि्पतवृशंिववध नान ।्
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दारःै सयंोजयामास िहतःॄ सशवै रःै ॥ ८॥
पऽुाणां चाभवन प्ऽुा एकैक शतं शतम ।्
यवै पौरनो वशंः पालेष ु समिेधतः ॥ ९॥
तषे ु तििहारषे ु गहृकोशानजुीिवष ु ।
िनढने ममने िवषयेबत ॥ १०॥
ईजे च बतिुभघरदैितः पशमुारकैः ।
दवेान ि्पतनॄ भ्तूपतीन न्ानाकामो यथा भवान ॥् ११॥
येुवें ूम कुटुासचतेसः ।
आससाद स व ै कालो योऽिूयः िूययोिषताम ॥् १२॥
चडवगे इित ातो गवा िधपितनृ प ।
गवा  बिलनः षुरशतऽयम ॥् १३॥
गाशीर मथैु िसतािसताः ।
पिरवृा िवि सवकामिविनिम ताम ॥् १४॥
ते चडवगेानचुराः परुनपरंु यदा ।
हत ुमारिेभरे तऽ ूषधेजागरः ॥ १५॥
स सिभः शतरैकेो िवशंा च शतं समाः ।
परुनपरुाो गवय ुयधु े बली ॥ १६॥
ीयमाणे से एकिन ब्िभय ुधा ।
िचां परां जगामात ः स रापरुबावः ॥ १७॥
स एव पयुा मधभुकु ् पालेष ु पाष दःै ।
उपनीतं बिलं गृन ्ीिजतो नािवदयम ॥् १८॥
काल िहता कािचिलोक वरिमती ।
पय टी न बिहन ्ू नत कन ॥ १९॥
दौभा यनेानो लोके िवौतुा भ गिेत सा ।
या तुा राजष य े त ु वतृादारूवे वरम ॥् २०॥
कदािचदटमाना सा ॄलोकाह गतम ।्
वो े बहृतं मां त ु जानती काममोिहता ॥ २१॥
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मिय सरं िवपलुमदाापं सुःसहम ।्
ातमुहिस नकैऽ माािवमखुो मनु े ॥ २२॥
ततो िवहतसा कका यवनेरम ।्
मयोपिदमासा वो े नाा भयं पितम ॥् २३॥
ऋषभं यवनानां ां वणृ े वीरिेतं पितम ।्
सिय भतूानां कृतः िकल न िरित ॥ २४॥
ािवमावनशुोचि बालावसदवमहौ ।
योकशाोपनतं न राित न तिदित ॥ २५॥
अथो भज मां भि भज मे दयां कु ।
एतावान प्ौषो धम यदाता ननकुते ॥ २६॥
कालकोिदतवचो िनश यवनेरः ।
िचकीष ुदवगुं स सितं तामभाषत ॥ २७॥
मया िनिपतुं पितरासमािधना ।
नािभनित लोकोऽयं ामभिामसताम ॥् २८॥
मगितभ ु लोकं कम िविनिम तम ।्
या िह मे पतृना युा ूजानाशं ूणेिस ॥ २९॥
ूारोऽयं मम ॅाता ं च मे भिगनी भव ।
चराभुाां लोकेऽिो भीमसिैनकः ॥ ३०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े परुनोपाान े सिवशंोऽायः ॥ २७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अािवशंोऽायः - २८॥
नारद उवाच
सिैनका भयनाो य े बिहन ि्दकािरणः ।
ूारकालकाां िवचेरवनीिममाम ॥् १॥
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त एकदा त ु रभसा परुनपरु नपृ ।
धभुमभोगाां जरगपािलताम ॥् २॥
कालकािप बभुजु े परुनपरंु बलात ।्
ययािभभतूः पुषः सो िनःसारतािमयात ॥् ३॥
तयोपभुमानां व ै यवनाः सव तोिदशम ।्
ािभ ः ूिवँय सभुशृं ूाद यन स्कलां परुीम ॥् ४॥
तां ूपीमानायामिभमानी परुनः ।
अवापोिवधांापान कु्टुी ममताऽऽकुलः ॥ ५॥
कोपगढूो नौीः कृपणो िवषयाकः ।
नूो तैय गवयवनबै लात ॥् ६॥
िवशीणा परु वी ूितकूलाननातान ।्
पऽुान प्ौऽानगुामाान ज्ायां च गतसौदाम ॥् ७॥
आानं कया मं पालानिरिषतान ।्
रिचामापो न लेभ े तितिबयाम ॥् ८॥
कामानिभलषन द्ीनो यातयामां कया ।
िवगतागितहेः पऽुदारां लालयन ॥् ९॥
गवयवनाबाां कालकोपमिदताम ।्
हात ुं ूचबमे राजा तां परुीमिनकामतः ॥ १०॥
भयनाोऽमजो ॅाता ूारः ूपुितः ।
ददाह तां परु कृां ॅातःु िूयिचकीष या ॥ ११॥
तां समानायां सपौरः सपिरदः ।
कौटुिकः कुटुिा उपातत सायः ॥ १२॥
यवनोपायतनो मायां कालकया ।
पयुा ूारससंृः परुपालोऽतत ॥ १३॥
न शकेे सोऽिवत ुं तऽ पुकृोवपेथःु ।
गमुैतो वृकोटरािदव सानलात ॥् १४॥
िशिथलावयवो यिह गवतपौषः ।
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यवनरैिरभी राजपुो रोद ह ॥ १५॥
िहतःॄ पऽुपौऽां जािमजामातपृाष दान ।्
ाविशं यििहृकोशपिरदम ॥् १६॥
अहं ममिेत ीकृ गहृषे ु कुमितगृ ही ।
दौ ूमदया दीनो िवूयोग उपिते ॥ १७॥
लोकारं गतवित मनाथा कुटुिनी ।
वित ते कथं षेा बालकाननशुोचती ॥ १८॥
न मनािशते भेु नाात े ाित मरा ।
मिय  े ससुा भित े यतवायात ॥् १९॥
ूबोधयित मािवं िुषत े शोककिशता ।
वतहृमधेीयं वीरसरूिप नेित ॥ २०॥
कथं न ु दारका दीना दारकीवा परायणाः ।
वित े मिय गते िभनाव इवोदधौ ॥ २१॥
एवं कृपणया बुा शोचमतदहणम ।्
महीत ुं कृतधीरने ं भयनामापत ॥ २२॥
पशवुवनरैषे नीयमानः कं यम ।्
अिवनपुथाः शोचो भशृमातरुाः ॥ २३॥
परु िवहायोपगत उपो भजुमः ।
यदा तमवेान ु परुी िवशीणा  ूकृितं गता ॥ २४॥
िवकृमाणः ूसभं यवनने बलीयसा ।
नािवमसाऽऽिवः सखायं सुदं परुः ॥ २५॥
तं यपशवोऽनने संा यऽेदयाना ।
कुठारिैिः बुाः रोऽमीवम तत ॥् २६॥
अनपारे तमिस मो निृतः समाः ।
शातीरनभुयूाित ूमदासिषतः ॥ २७॥
तामवे मनसा गृन ब्भवू ूमदोमा ।
अनरं िवदभ  राजिसहं वेँ मिन ॥ २८॥
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उपयमे े वीय पणां वदैभ मलयजः ।
यिुध िनिज  राजान प्ाः परपरुयः ॥ २९॥
तां स जनयाब आजामिसतेणाम ।्
यवीयसः स सतुान स् ििवडभभूतृः ॥ ३०॥
एकैकाभवषेां राजब ुदमब ुदम ।्
भोते यंशधरमै ही मरं परम ॥् ३१॥
अगः ूािहतरमपुयमे े धतृोताम ।्
यां ढतुो जात इवाहाजो मिुनः ॥ ३२॥
िवभ तनयेः ां राजिष म लयजः ।
आिरराधियषःु कृं स जगाम कुलाचलम ॥् ३३॥
िहा गहृान स्तुान भ्ोगान व्दैभ मिदरेणा ।
अधावत पाशें ोवे रजनीकरम ॥् ३४॥
तऽ चवसा नाम ताॆपण वटोदका ।
तुयसिललिैन मभुयऽानो मजृन ॥् ३५॥
काििभमू लफलःै पुपणणृोदकैः ।
वत मानः शनगैा ऽकशन ं तप आितः ॥ ३६॥
शीतोवातवषा िण िुपास े िूयािूय े ।
सखुःखे इित ाजयमदशनः ॥ ३७॥
तपसा िवया पकषायो िनयमयै मःै ।
ययुजु े ॄयाानं िविजताािनलाशयः ॥ ३८॥
आे ाणिुरवकैऽ िदं वष शतं िरः ।
वासदुवे े भगवित नादेोहन र्ितम ॥् ३९॥
स ापकतयाऽऽानं ितिरतयाऽऽिन ।
िवान ् इवामशसािणं िवरराम ह ॥ ४०॥
साागवतोेन गुणा हिरणा नपृ ।
िवशुानदीपने ुरता िवतोमखुम ॥् ४१॥
परे ॄिण चाानं परं ॄ तथाऽऽिन ।
वीमाणो िवहायेामापरराम ह ॥ ४२॥

bhagpur-04.pdf 123



ौीमागवतं - चतथु ः

पितं परमधम ं वदैभ मलयजम ।्
ूेा पय चरिा भोगान स्ा पितदवेता ॥ ४३॥
चीरवासा ोतामा वणेीभतूिशरोहा ।
बभावपु पितं शाा िशखा शािमवानलम ॥् ४४॥
अजानती िूयतमं यदोपरतमना ।
सिुरासनमासा यथापवू मपुाचरत ॥् ४५॥
यदा नोपलभतेाावूाणं परुच ती ।
आसीिंवदया यथूॅा मगृी यथा ॥ ४६॥
आानं शोचती दीनमबुं िववाौिुभः ।
नावािस िविपन े सुरं ूरोद सा ॥ ४७॥
उिोि राजष इमामदुिधमखेलाम ।्
दुः ऽबुो िबत पातमुहिस ॥ ४८॥
एवं िवलपती बाला िविपनऽेनगुता पितम ।्
पितता पादयोभ तू  दौूयवत यत ॥् ४९॥
िचितं दामय िचा तां पःु कलेवरम ।्
आदी चानमुरणे िवलपी मनो दध े ॥ ५०॥
तऽ पवू तरः किखा ॄाण आवान ।्
सायन व्नुा साा तामाह दत ूभो ॥ ५१॥
ॄाण उवाच
का ं कािस को वायं शयानो य शोचिस ।
जानािस िकं सखायं मां यनेाम े िवचचथ  ह ॥ ५२॥
अिप रिस चाानमिवातसखं सखे ।
िहा मां पदमिन भ्ौमभोगरतो गतः ॥ ५३॥
हंसावहं च ं चाय  सखायौ मानसायनौ ।
अभतूामरा वौकः सहॐपिरवरान ॥् ५४॥
स ं िवहाय मां बो गतो मामितम हीम ।्
िवचरन प्दमिाीः कयािचििम तं िया ॥ ५५॥
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पारामं नवारमकेपालं िऽकोकम ।्
षलं पिवपणं पूकृित ीधवम ॥् ५६॥
पिेयाथा  आरामा ारः ूाणा नव ूभो ।
तजेोऽबािन कोािन कुलिमियसहः ॥ ५७॥
िवपणु िबया शिभू तूकृितरया ।
शधीशः पमुांऽ ूिवो नावबुत े ॥ ५८॥
तिंं रामया ृो रममाणोऽौतुिृतः ।
तादीश ूाो दशां पापीयस ूभो ॥ ५९॥
न ं िवदभ िहता नायं वीरः सुव ।
न पितं परुा ो नवमखु े यया ॥ ६०॥
माया षेा मया सृा यमुासं ं ियं सतीम ।्
मसे नोभयं यै हंसौ पँयावयोग ितम ॥् ६१॥
अहं भवान न् चां मवेाहं िवच भोः ।
न नौ पँयि कवयिँछिं जात ु मनागिप ॥ ६२॥
यथा पुष आानमकेमादशचषुोः ।
िधाभतूमवेते तथवैारमावयोः ॥ ६३॥
एवं स मानसो हंसो हंसने ूितबोिधतः ।
िभचारणे नामाप पनुः िृतम ॥् ६४॥
बिहतेदां पारोणे ूदिश तम ।्
यरोिूयो दवेो भगवान ि्वभावनः ॥ ६५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े परुनोपाान े अािवशंोऽायः ॥ २८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ एकोनिऽशंोऽायः - २९॥
ूाचीनबिहवाच
भगवं े वचोऽािभन  सगवगते ।
कवयिजानि न वयं कम मोिहताः ॥ १॥
नारद उवाच
पुषं परुनं िवानानः परुम ।्
एकििऽचतुादं ब पादमपादकम ॥् २॥
योऽिवातात पुष सखेरः ।
य िवायते पिुना मिभवा  िबयागणुःै ॥ ३॥
यदा िजघृन प्ुषः कान ूकृतगे ुणान ।्
नवारं िहाि तऽामनतु सािित ॥ ४॥
बिुं त ु ूमदां िवामाहिमित यृतम ।्
यामिधाय दहेऽेिन प्मुान भ्ेुऽिभग ुणान ॥् ५॥
सखाय इियगणा ान ं कम  च यृतम ।्
सृयः ूाणः पविृय थोरगः ॥ ६॥
बहृलं मनो िवाभयिेयनायकम ।्
पालाः पिवषया ये नव खं परुम ॥् ७॥
अिणी नािसके कण मखुं िशगदुािवित ।
े े ारौ बिहया ित यिदियसयंतुः ॥ ८॥
अिणी नािसके आिमित प परुः कृताः ।
दिणा दिणः कण  उरा चोरः तृः ॥ ९॥
पिमे इधो ारौ गदुं िशिमहोते ।
खोतािवम ुखी चाऽ नऽे े एकऽ िनिम त े ।
पं िवॅािजतं ताां िवच े चषुेरः ॥ १०॥
निलनी नािलनी नास े गः सौरभ उते ।
याणोऽवधतूो मुां िवपणो वामसिविसः ॥ ११॥
आपणो वहारोऽऽ िचऽमो बदनम ।्
िपतृद िणः कण  उरो दवेः तृः ॥ १२॥
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ूवृं च िनवृं च शां पालसिंतम ।्
तयृान ं दवेयान ं ौोऽातुधराजते ॥् १३॥
आसरुी महेमवा ा वायो मािमणां रितः ।
उपो म दः ूोो िनितग ुद उते ॥ १४॥
वशैसं नरकं पायुकोऽौ त ु म े श ृण ु ।
हपादौ पमुांाां युो याित करोित च ॥ १५॥
अःपरंु च दयं िवषिूचम न उते ।
तऽ मोहं ूसादं वा हष ूाोित तणुःै ॥ १६॥
यथा यथा िविबयते गणुाो िवकरोित वा ।
तथा तथोपिाऽऽा तृीरनकुाय त े ॥ १७॥
दहेो रथिियाः सवंररयोऽगितः ।
िकमचबिगणुजः पासबुरुः ॥ १८॥
मनोरिँमब ुिसतूो ीडो कूबरः ।
पिेयाथ ू पेः सधातवुथकः ॥ १९॥
आकूितिव बमो बाो मगृतृां ूधावित ।
एकादशिेयचमःू पसनूा िवनोदकृत ॥् २०॥
सवंरडवगेः कालो यनेोपलितः ।
ताहानीह गवा  ग राऽयः तृाः ।
हरायःु पिरबाा षुरशतऽयम ॥् २१॥
कालका जरा सााोकां नािभनित ।
सारं जगहृे मृःु याय यवनेरः ॥ २२॥
आधयो ाधय सिैनका यवनाराः ।
भतूोपसगा शरुयः ूारो ििवधो रः ॥ २३॥
एवं बिवधै ःखदैवभतूासवःै ।
िँयमानः शतं वष दहेे दहेी तमोवतृः ॥ २४॥
ूाणिेयमनोधमा ना िनग ुणः ।
शते े कामलवान ्ायन म्माहिमित कमकृत ॥् २५॥
यदाऽऽानमिवाय भगवं परं गुम ।्
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पुषु िवषते गणुषे ु ूकृतःे क ् ॥ २६॥
गणुािभमानी स तदा कमा िण कुतऽेवशः ।
शंु कृं लोिहतं वा यथा कमा िभजायते ॥ २७॥
शुाकाशभिूयान ल्ोकानाोित किहिचत ।्
ःखोदका न ि्बयायासांमः शोकोटान ्िचत ॥् २८॥
िचमुान ्िच ी िचोभयमधीः ।
दवेो मनुिय वा यथा कम गणुं भवः ॥ २९॥
ुरीतो यथा दीनः सारमयेो गहंृ गहृम ।्
चरन ि्वित यिं दडमोदनमवे वा ॥ ३०॥
तथा कामाशयो जीव उावचपथा ॅमन ।्
उपय धो वा मे वा याित िदं िूयािूयम ॥् ३१॥
ःखेकेतरणेािप दवैभतूाहतेषु ु ।
जीव न वदेः ाेितिबया ॥ ३२॥
यथा िह पुषो भारं िशरसा गुमुहन ।्
तं ने स आधे तथा सवा ः ूितिबयाः ॥ ३३॥
नकैातः ूतीकारः कम णां कम  केवलम ।्
यं िवोपसतृं  े  इवानघ ॥ ३४॥
अथ िवमानऽेिप ससंिृतन  िनवत त े ।
मनसा िलपणे े िवचरतो यथा ॥ ३५॥
अथानोऽथ भतू यतोऽनथ पररा ।
ससंिृतवदेो भा परमया गरुौ ॥ ३६॥
वासदुवे े भगवित भियोगः समािहतः ।
सीीचीनने वरैायं ान ं च जनियित ॥ ३७॥
सोऽिचरादवे राजष ादतुकथाौयः ।
श ृवतः ौधान िनदा ादधीयतः ॥ ३८॥
यऽ भागवता राजन स्ाधवो िवशदाशयाः ।
भगवणुानकुथनौवणमचतेसः ॥ ३९॥
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तिन म्हखुिरता मधिुभिरऽ-
पीयषूशषेसिरतः पिरतः ॐवि ।
ता य े िपबिवतषृो नपृ गाढकण-
ान न् शृशनतृयशोकमोहाः ॥ ४०॥
एतैपिुतो िनं जीवलोकः भावजःै ।
न करोित हरनेू न ं कथामतृिनधौ रितम ॥् ४१॥
ूजापितपितः साागवान ि्गिरशो मनःु ।
दादयः ूजाा निैकाः सनकादयः ॥ ४२॥
मरीिचरिरसौ पलुः पलुहः बतःु ।
भगृवु िस इते े मदा ॄवािदनः ॥ ४३॥
अािप वाचतयपोिवासमािधिभः ।
पँयोऽिप न पँयि पँयं परमेरम ॥् ४४॥
शॄिण ारे चर उ िवरे ।
मिलै विं भजो न िवः परम ॥् ४५॥
(सवषामवे जनूां सततं दहेपोषणे ।
अि ूा समाया को िवशषेदा नणृाम ॥्
लहेाे मनुं िहा दहेासहम ।्
आसृा िवहायदें जीवाा स िविशते ॥)

यदा यमनगुृाित भगवानाभािवतः ।
स जहाित मितं लोके वदे े च पिरिनिताम ॥् ४६॥
तामस ु बिहानादथ कािशष ु ।
माथ िं कृथाः ौोऽिशृवषु ु ॥ ४७॥
ं लोकं न िवे व ै यऽ दवेो जनाद नः ।
आधू ॆ िधयो वदें सकम कमतिदः ॥ ४८॥
आीय  दभः ूागमःै कान िितमडलम ।्
ो बहृधाानी कम  नाविैष यरम ।्
तम हिरतोषं या िवा तितय या ॥ ४९॥
हिरदहभतृामाा यं ूकृितरीरः ।
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तादमलंू शरणं यतः मेो नणृािमह ॥ ५०॥
स व ै िूयतमाा यतो न भयमविप ।
इित वदे स व ै िवान य्ो िवान स् गुहिरः ॥ ५१॥
नारद उवाच
ू एवं िह सिो भवतः पुषष भ ।
अऽ मे वदतो गुं िनशामय सिुनितम ॥् ५२॥
िंु चरं समुनसां शरणे िमिथा
रं षडिगणसामस ु कणम ।्
अम े वकृानसतुपृोऽिवगण यां
पृ े मगृ ं मगृयकबाणिभम ॥् ५३॥
अाथ ः - समुनः समधमणां ीणां शरण
आौमे पुमधगुविुतमं काकम-
िवपाकजं कामसखुलवं जैौपािद
िविचं िमथनुीभयू तदिभिनविेशतमनसं
षडिगणसामगीतवदितमनोहरविनतािद
जनालापेिततरामितूलोिभतकणमम े
वकृयथूवदान आयहुरतोऽहोराऽान त्ान ्
काललविवशषेानिवगण गहृषे ु िवहरं
पृत एव परोमन ुू वृो कः कृताोऽः
शरणे यिमह परािवित तिमममाानमहो
राजन ि्भदयं िमुहसीित ॥ ५४॥
स ं िवच मगृचिेतमानोऽ-

िं िनय िद कण धनु च िचे ।
जनाौममसमयथूगाथं
ूीणीिह हंसशरणं िवरम बमणे ॥ ५५॥
राजोवाच
ौतुमीितं ॄन भ्गवान य्दभाषत ।
नतैानपुाायाः िकं न ॄयूिुव य िद ॥ ५६॥
सशंयोऽऽ त ु म े िवू सिृतो महान ।्
ऋषयोऽिप िह मुि यऽ निेयवृयः ॥ ५७॥
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कमा यारभते यने पमुािनह िवहाय तम ।्
अमऽुाने दहेने जुािन स यदतु े ॥ ५८॥
इित वदेिवदां वादः ौयूत े तऽ तऽ ह ।
कम यियते ूों परों न ूकाशते ॥ ५९॥
नारद उवाच
यनेवैारभत े कम  तनेवैामऽु तमुान ।्
भेु वधानने िलेन मनसा यम ॥् ६०॥
शयानिमममुृ सं पुषो यथा ।
कमा ािहतं भेु ताशनेतेरणे वा ॥ ६१॥
ममतै े मनसा यदसावहिमित ॄवुन ।्
गृीयामुान र्ां कम  यने पनुभ वः ॥ ६२॥
यथानमुीयत े िचमभुयिैरियिेहतःै ।
एवं ूादहेजं कम  लते िचविृिभः ॥ ६३॥
नानभुतूं  चानने दहेनेामौतुम ।्
कदािचपलते यिूपं यागािन ॥ ६४॥
तनेा ताशं राजन ि्लिनो दहेसवम ।्
ौाननभुतूोऽथ न मनः मुहित ॥ ६५॥
मन एव मनु पवू पािण शसंित ।
भिवत भिं त े तथवै न भिवतः ॥ ६६॥
अमौतुं चाऽ िचनिस ँयते ।
यथा तथानमुं दशेकालिबयाौयम ॥् ६७॥
सव बमानरुोधने मनसीियगोचराः ।
आयाि वग शो याि सव समनसो जनाः ॥ ६८॥
सकैिने मनिस भगवा वित िन ।
तममसीवदेमपुरावभासते ॥ ६९॥
नाहं ममिेत भावोऽयं पुष े वधीयते ।
याविुमनोऽाथ गणुहूो नािदमान ॥् ७०॥
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सिुमूपतापषे ु ूाणायनिवघाततः ।
नहेतऽेहिमित ान ं मृ ुू ारयोरिप ॥ ७१॥
गभ बाऽेपौादकेादशिवधं तदा ।
िलं न ँयते यनूः कुां चमसो यथा ॥ ७२॥
अथ िवमानऽेिप ससंिृतन  िनवत त े ।
ायतो िवषयान ऽेनथा गमो यथा ॥ ७३॥
एवं पिवधं िलं िऽवृोडशिवतृम ।्
एष चतेनया युो जीव इिभधीयते ॥ ७४॥
अनने पुषो दहेानपुाद े िवमुित ।
हष शोकं भयं ःखं सखुं चानने िवित ॥ ७५॥
(भिः कृे दया जीवेकुठानमािन ।
यिद ादानो भयूादपवग  ु ससंतृःे ॥)

यथा तणृजकेयं नापयापयाित च ।
न जिेयमाणोऽिप ूादहेािभमितं जनः ॥ ७६॥
यावदं न िवते वधानने कम णाम ।्
मन एव मनुे भतूानां भवभावनम ॥् ७७॥
यदाैिरतान ्ायन क्मा यािचनतुऽेसकृत ।्
सित कमयिवायां बः कमयनानः ॥ ७८॥
अतदपवादाथ भज सवा ना हिरम ।्
पँयंदाकं िवं िुया यतः ॥ ७९॥
मऽैये उवाच
भागवतमुो भगवान न्ारदो हंसयोग ितम ।्
ूदँय  ममुाम िसलोकं ततोऽगमत ॥् ८०॥
ूाचीनबह राजिष ः ूजासगा िभरणे ।
आिदँय पऽुानगमपस े किपलाौमम ॥् ८१॥
तऽकैाममना वीरो गोिवचरणाजुम ।्
िवमुसोऽनभुजन भ्ा तातामगात ॥् ८२॥
एतदापारों गीतं दवेिष णानघ ।
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यः ौावयेः श ृणयुा िलेन िवमुते ॥ ८३॥
एतकुुयशसा भवुन ं पनुान ं
दवेिष वय मखुिनःसतृमाशौचम ।्
यः की मानमिधगित पारमें
नािन भ्वे ॅमित मुसमबः ॥ ८४॥
अापारोिमदं मयािधगतमतुम ।्
एवं ियाौमः प ुसंिँछोऽमऽु च सशंयः ॥ ८५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
चतथु े ूाचीनबिहना रदसवंादो नामकैोनिऽशंोऽायः ॥ २९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽशंोऽायः - ३०॥
िवर उवाच
ये यािभिहता ॄन स्तुाः ूाचीनबिहषः ।
त े िगीतने हिरं िसिमापःु ूतो काम ॥् १॥
िकं बाहहे परऽ वाथ
कैवनाथिूयपा वित नः ।
आसा दवें िगिरशं यया
ूापःु परं ननूमथ ूचतेसः ॥ २॥
मऽैये उवाच
ूचतेसोऽदधौ िपतरुादशेकािरणः ।
जपयने तपसा परुनमतोषयन ॥् ३॥
दशवष सहॐाे पुषु सनातनः ।
तषेामािवरभृूं शाने शमयन ्चा ॥ ४॥
सपुण माढो मेश ृिमवादुः ।
पीतवासा मिणमीवः कुव न ि्वितिमरा िदशः ॥ ५॥
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कािशनुा कनकवण िवभषूणने
ॅाजपोलवदनो िवलसिरीटः ।
अायधुरैनचुरमै ुिनिभः सरुे-ै

रासिेवतो गडिकरगीतकीित ः ॥ ६॥
पीनायताभजुमडलमला
धिया पिरवतृो वनमालयाऽऽः ।
बिहतः पुष आह सतुान ्ू पान ्
पज नादतया सघणृावलोकः ॥ ७॥
ौीभगवानवुाच
वरं वणृीं भिं वो ययूं म े नपृननाः ।
सौहादनापथृधमा ुोऽहं सौदने वः ॥ ८॥
योऽनुरित सायां युाननिुदन ं नरः ।
त ॅातृासां तथा भतूषे ु सौदम ॥् ९॥
ये त ु मां िगीतने सायं ूातः समािहताः ।
वुहं कामवरान द्ाे ूां च शोभनाम ॥् १०॥
ययूं िपतरुादशेममही मदुािताः ।
अथो व उशती कीित लकानन ु भिवित ॥ ११॥
भिवता िवौतुः पऽुोऽनवमो ॄणो गणुःै ।
य एतामावीयण िऽलोक परूियित ॥ १२॥
कडोः ूोचया ला का कमललोचना ।
तां चापिवां जगृभू हा नपृननाः ॥ १३॥
ुामाया मखु े राजा सोमः पीयषूविष णीम ।्
दिेशन रोदमानाया िनदध े स दयाितः ॥ ४॥
ूजािवसग  आिदाः िपऽा मामनवुत ता ।
तऽ कां वरारोहां तामुहत मा िचरम ॥् १५॥
अपथृधम शीलानां सवषां वः समुमा ।
अपथृधम शीलेयं भयूािप ताशया ॥ १६॥
िदवष सहॐाणां सहॐमहतौजसः ।
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भौमान भ्ोथ भोगान व् ै िदांानमुहाम ॥ १७॥
अथ मनपािया भा पगणुाशयाः ।
उपयाथ माम िनिव  िनरयादतः ॥ १८॥
गहृेािवशतां चािप प ुसंां कुशलकमणाम ।्
माता  यातयामानां न बाय गहृा मताः ॥ १९॥
न वृदये यो ॄतैवािदिभः ।
न मुि न शोचि न ि यतो गताः ॥ २०॥
मऽैये उवाच
एवं ॄवुाणं पुषाथ भाजनं
जनाद न ं ूालयः ूचतेसः ।
तशनतमोरजोमला
िगरागणृन ग्दया सुमम ॥् २१॥
ूचतेस ऊचःु
नमो नमः ेशिवनाशनाय
िनिपतोदारगणुायाय ।
मनोवचोवगेपरुोजवाय
सवा मागरगतान े नमः ॥ २२॥
शुाय शााय नमः िनया
मनपाथ िवलसयाय ।
नमो जगानलयोदयषे ु
गहृीतमायागणुिवमहाय ॥ २३॥
नमो िवशुसाय हरय े हिरमधेस े ।
वासदुवेाय कृाय ूभवे सव साताम ॥् २४॥
नमः कमलनाभाय नमः कमलमािलन े ।
नमः कमलपादाय नमे कमलेण ॥ २५॥
नमः कमलिकिपशामलवासस े ।
सव भतूिनवासाय नमोऽयुिह सािणे ॥ २६॥
पं भगवता तेदशषेेशसयम ।्
आिवृतं नः िानां िकमदनकुितम ॥् २७॥
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एतावं िह िवभिुभभा ं दीनषे ु वलःै ।
यदनुय त े काले बुाभिरन ॥ २८॥
यनेोपशािभू तानां ुकानामपीह ताम ।्
अिहतोऽदय े काो वदे नािशषः ॥ २९॥
असाववे वरोऽाकमीितो जगतः पते ।
ूसो भगवान य्षेामपवग गुग ितः ॥ ३०॥
वरं वणृीमहऽेथािप नाथ रतः परात ।्
न िभतूीनां सोऽन इित गीयस े ॥ ३१॥
पािरजातऽेसा ले सारोऽ सवेत े ।
दिमलूमासा साािं िकं वणृीमिह ॥ ३२॥
यावे मायया ृा ॅमाम इह कमिभः ।
ताववसानां सः ाो भवे भवे ॥ ३३॥
तलुयाम लवनेािप न ग नापनुभ वम ।्
भगविस मा नां िकमतुािशषः ॥ ३४॥
यऽेे कथा मृाृायाः ूशमो यतः ।
िनवरं यऽ भतूषे ु नोगेो यऽ कन ॥ ३५॥
यऽ नारायणः साागवान ्ािसनां गितः ।
संयूत े सथास ु मुसःै पनुः पनुः ॥ ३६॥
तषेां िवचरतां पां तीथा नां पावनेया ।
भीत िकं न रोचते तावकानां समागमः ॥ ३७॥
वयं त ु साागवन भ्व
िूय सःु णसमने ।
सुििक भव मृो-
िभ षमं ा गितं गताः  ॥ ३८॥
यः धीतं गरुवः ूसािदता
िवूा वृा सदानवुृा ।
आया  नताः सुदो ॅातर
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सवा िण भतूानसयूयवै ॥ ३९॥
यः सतुं तप एतदीश
िनरसां कालमदॅमु ।
सव तदतेुष भूो
वणृीमहे त े पिरतोषणाय ॥ ४०॥
मनःु यभू गवान भ्व
यऽेे तपोानिवशुसाः ।
अपारा अिप यिहः
वुथो ासमं गणृीमः ॥ ४१॥
नमः समाय शुाय पुषाय पराय च ।
वासदुवेाय साय तुं भगवते नमः ॥ ४२॥
मऽैये उवाच
इित ूचतेोिभरिभतुो हिरः
ूीतथेाह शरयवलः ।
अिनतां यानमतृचषुां
ययौ धामानपवग वीय ः ॥ ४३॥
अथ िनया य सिललाचतेस उदतः ।
वीाकुन िु्म ैँ छां गां गां रोिुमवोितःै ॥ ४४॥
ततोऽिमातौ राजमुन म्खुतो षा ।
मह िनवधं कत ु सवंत क इवाये ॥ ४५॥
भसाियमाणांान िु्मान व्ी िपतामहः ।
आगतः शमयामास पऽुान ब्िहतो नयःै ॥ ४६॥
तऽाविशा य े वृा भीता िहतरं तदा ।
उे ूचतेो उपिदाः यवुा ॥ ४७॥
ते च ॄण आदशेाािरषामपुयिेमरे ।
यां महदवानादजजनयोिनजः ॥ ४८॥
चाषु े रे ूा े ूाग कालिविुत े ।
यः ससज  ूजा इाः स दो दवैचोिदतः ॥ ४९॥
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यो जायमानः सवषां तजेजेिनां चा ।
योपाद दाा कमणां दमॄवुन ॥् ५०॥
तं ूजासग रायामनािदरिभिष च ।
ययुोज ययुजुऽेां स व ै सव ू जापतीन ॥् ५१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां चतथु े िऽशंोऽायः ॥ ३०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिऽशंोऽायः - ३१॥
मऽैये उवाच
तत उिवाना आधोजभािषतम ।्
र आजे भाया िवसृ ूाोजन ग्हृात ॥् १॥
दीिता ॄसऽणे सवभतूामधेसा ।
ूतीां िदिश वलेायां िसोऽभूऽ जाजिलः ॥ २॥
ताििज तूाणमनोवचोशो
िजतासनान श्ासमानिवमहान ।्
परऽेमले ॄिण योिजतानः
सरुासरुेो दशे  नारदः ॥ ३॥
तमागतं त उाय ूिणपािभन च ।
पजूिया यथादशें सखुासीनमथाॄवुन ॥् ४॥
ूचतेस ऊचःु
ागतं त े सरुषऽ िदा नो दशन ं गतः ।
तव चमणं ॄभयाय यथा रवःे ॥ ५॥
यदािदं भगवता िशवनेाधोजने च ।
तहृषे ु ूसानां ूायशः िपतं ूभो ॥ ६॥
तः ूोतयााानं ताथ दश नम ।्
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यनेासा तिरामो रं भवसागरम ॥् ७॥
मऽैये उवाच
इित ूचतेसां पृो भगवान न्ारदो मिुनः ।
भगवुमोक आिवााॄवीपृान ॥् ८॥
नारद उवाच
त तािन कमा िण तदायुनो वचः ।
नणृां यनेहे िवाा सेत े हिररीरः ॥ ९॥
िकं जिभििभवह शौसािवऽयािकैः ।
कम िभवा  ऽयीूोैः प ुसंोऽिप िवबधुायषुा ॥ १०॥
ौतुने तपसा वा िकं वचोिभिविृिभः ।
बुा वा िकं िनपणुया बलेनिेयराधसा ॥ ११॥
िकं वा योगने साने ासााययोरिप ।
िकं वा ौयेोिभरै न यऽाूदो हिरः ॥ १२॥
ौयेसामिप सवषामाा विधरथ तः ।
सवषामिप भतूानां हिररााऽऽदः िूयः ॥ १३॥
यथा तरोमू लिनषचेनने
तृि तभजुोपशाखाः ।
ूाणोपहारा यथिेयाणां
तथवै सवा हणमतुेा ॥ १४॥
यथवै सयूा भवि वारः
पनु तिन ्ू िवशि काले ।
भतूािन भमूौ िरजमािन
तथा हराववे गणुूवाहः ॥ १५॥
एतदं तगदानः परं
सकृिभातं सिवतयु था ूभा ।
यथासवो जामित सुशयो
ििबयाानिभदा ॅमायः ॥ १६॥
यथा नभॅतमः ूकाशा
भवि भपूा न भवनबुमात ।्
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एवं परे ॄिण शयमू
रजमःसिमित ूवाहः ॥ १७॥
तनेकैमाानमशषेदिेहनां
कालं ूधान ं पुषं परशेम ।्
तजेसा गणुूवाह-
माकैभावने भजमा ॥ १८॥
दयया सव भतूषे ु सुा यने केन वा ।
सवियोपशाा च तुाश ु जनाद नः ॥ १९॥
अपहतसकलषैणामला-

िवरतमिेधतभावनोपतः ।
िनजजनवशगमानो य-

 सरित िछिवदरः सतां िह ॥ २०॥
न भजित कुमनीिषणां स इां
हिररधनाधनिूयो रसः ।
ौतुधनकुलकमणां मदयै
िवदधित पापमिकनषे ु सु ॥ २१॥
िौयमनचुरत तदिथ न
िपदपतीन ि्वबधुां यपणू ः ।
न भजित िनजभृवग तः
कथमममुिुसजृेमुान कृ्तः ॥ २२॥
मऽैये उवाच
इित ूचतेसो राजा भगवथाः ।
ौाविया ॄलोकं ययौ ायवुो मिुनः ॥ २३॥
तऽेिप तखुिनया तं यशो लोकमलापहम ।्
हरिेन श तादं ायितं ययःु ॥ २४॥
एतऽेिभिहतं य ां ं पिरपृवान ।्
ूचतेसां नारद सवंादं हिरकीत नम ॥् २५॥
ौीशकु उवाच
य एष उानपदो मानवानवुिण तः ।
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वशंः िूयोतािप िनबोध नपृसम ॥ २६॥
यो नारदादािवामिधग पनुम हीम ।्
भुा िवभ पऽुे ऐरं समगादम ॥् २७॥
इमां त ु कौषारिवणोपविण तां
ा िनशािजतवादसथाम ।्
ूवृभावोऽौकुलाकुलो मनु-े
दधार मूा  चरणं दा हरःे ॥ २८॥
िवर उवाच
सोऽयम महायोिगन भ्वता कणाना ।
दिश तमसः पारो यऽािकनगो हिरः ॥ २९॥
ौीशकु उवाच
इान तमाम िवरो गजसायम ।्
ानां िदःु ूययौ ातीनां िनवृ ताशयः ॥ ३०॥
एतः श ृणयुािाजन र्ाां हय िप तानाम ।्
आयधु न ं यशः ि गितमैय मायुात ॥् ३१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायां चतथु े ूचते उपाानं
नामकैिऽशंोऽायः ॥ ३१॥

॥ इित चतथु ः समाः ॥

॥ हिरः ॐ तत ॥्
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