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shrImadbhAgavataM - ShaShThaskandhaH

ौीमागवतं - षः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
राजोवाच
िनविृमाग ः किथत आदौ भगवता यथा ।
बमयोगोपलने ॄणा यदससंिृतः ॥ १॥
ूविृलणवै ऽगैुयिवषयो मनु े ।
योऽसावलीनूकृतगे ुणसग ः पनुः पनुः ॥ २॥
अधमलणा नाना नरकाानवुिण ताः ।
मर ाात आः ायवुो यतः ॥ ३॥
िूयोतोानपदोवशिरतािन च ।
ीपवष समिुाििनुानवनतीन ॥् ४॥
धरामडलसंान ं भागलणमानतः ।
ोितषां िववराणां च यथदेमसजृिभःु ॥ ५॥
अधनुहे महाभाग यथवै नरकारः ।
नानोमयातनान न्येाे ाातमुहिस ॥ ६॥
ौीशकु उवाच
न चिेदहवैापिचितं यथाहंसः
कृत कुया न उपािणिभः ।
ीवुं स व ै ूे नरकानपुिैत
य े कीित ता म े भवतिमयातनाः ॥ ७॥
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ौीमागवतं - षः

तारुवैािह पापिनृतौ
यतते मृोरिवपताना ।
दोष ा गुलाघवं यथा
िभषििकते जां िनदानिवत ॥् ८॥
राजोवाच
ौतुाां यापं जानानोऽिहतम ।्
करोित भयूो िववशः ूायिमथो कथम ॥् ९॥
िचिवत तऽेभिािचरित तनुः ।
ूायिमथोऽपाथ मे कुरशौचवत ॥् १०॥
ौीशकु उवाच
कमणा कम िनहा रो न ािक इते ।
अिवदिधकािराायिं िवमशनम ॥् ११॥
नातः पमवेां ाधयोऽिभभवि िह ।
एवं िनयमकृिाजन श्नःै मेाय कते ॥ १२॥
तपसा ॄचयण शमने च दमने च ।
ागने सशौचाां यमने िनयमने च ॥ १३॥
दहेवाबिुजं धीरा धम ाः ौयािताः ।
िपघं महदिप वणेगुुिमवानलः ॥ १४॥
केिचेवलया भा वासदुवेपरायणाः ।
अघं धुि कान नीहारिमव भारः ॥ १५॥
न तथा घवान र्ाजन प्यूते तप आिदिभः ।
यथा कृािप तूाणूषिनषवेया ॥ १६॥
सीीचीनो यं लोके पाः मेोऽकुतोभयः ।
सशुीलाः साधवो यऽ नारायणपरायणाः ॥ १७॥
ूायिािन चीणा िन नारायणपराखुम ।्
न िननुि राजे सरुाकुिमवापगाः ॥ १८॥
सकृनः कृपदारिवयो-
िन विेशतं तणुरािग यिैरह ।
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न ते यमं पाशभतृ तटान ्
ऽेिप पँयि िह चीण िनृताः ॥ १९॥
अऽ चोदाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
तानां िवयुमयोः सवंादं िनबोध मे ॥ २०॥
काकुे िजः किासीपितरजािमलः ।
नाा नसदाचारो दााः ससंग िषतः ॥ २१॥
बकैतवैौयग िहतां विृमाितः ।
िबॅुटुमशिुचया तयामास दिेहनः ॥ २२॥
एवं िनवसत लालयान ततुान ।्
कालोऽगाहान र्ाजाशीायषुः समाः ॥ २३॥
त ूवयसः पऽुा दश तषेां त ु योऽवमः ।
बालो नारायणो नाा िपऽो दियतो भशृम ॥् २४॥
स बदयिभ के कलभािषिण ।
िनरीमाणीलां ममुदु े जरठो भशृम ॥् २५॥
भुानः ूिपबन ख्ादन ब्ालकहेयितः ।
भोजयन प्ाययन म्ढूो न वदेागतमकम ॥् २६॥
स एवं वत मानोऽो मृकुाल उपिते ।
मितं चकार तनये बाले नारायणाये ॥ २७॥
स पाशहांीन ्ा पुषान भ्शृदाणान ।्
वबतुडानू रो आानं नतेमुागतान ॥् २८॥
रे बीडनकासं पऽुं नारायणायम ।्
ािवतने रणेोरैाजहुावाकुलेियः ॥ २९॥
िनश िॆयमाण ॄवुतो हिरकीत नम ।्
भत ुना म महाराज पाष दाः सहसापतन ॥् ३०॥
िवकष तोऽदयाासीपितमजािमलम ।्
यमूेान ि्वुता वारयामासरुोजसा ॥ ३१॥
ऊचिुन षिेधताां े ववैतपरुःसराः ।
के ययूं ूितषेारो धम राज शासनम ॥् ३२॥
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क वा कुत आयाताः काद िनषधेथ ।
िकं दवेा उपदवेा या ययूं िकं िससमाः ॥ ३३॥
सव पपलाशााः पीतकौशयेवाससः ।
िकरीिटनः कुडिलनो लसुरमािलनः ॥ ३४॥
सव च नूवयसः सव चाचतभु ुजाः ।
धनिुन षािसगदाशचबाजुिौयः ॥ ३५॥
िदशो िवितिमरालोकाः कुव ः ने रोिचषा ।
िकमथ धम पाल िकराो िनषधेथ ॥ ३६॥
ौीशकु उवाच
इेु यमतैवैा सदुवेोकािरणः ।
तान ्ू चूःु ूहदें मघेिन॑ा दया िगरा ॥ ३७॥
िवुता ऊचःु
ययूं व ै धम राज यिद िनदशकािरणः ।
ॄतू धम  नं य धम लणम ॥् ३८॥
कथं िियते दडः िकं वा ानमीितम ।्
दाः िकं कािरणः सव आहोिितिचणृाम ॥् ३९॥
यमता ऊचःु
वदेूिणिहतो धम धमिपय यः ।
वदेो नारायणः साायिूरित शौुमु ॥ ४०॥
यने धामी भावा रजःसतमोमयाः ।
गणुनामिबयापिैव भाे यथातथम ॥् ४१॥
सयूऽिः खं मावः सोमः साहनी िदशः ।
कं कुः यं धम  इित ते े दै सािणः ॥ ४२॥
एतरैधम िवातः ानं दड युते ।
सव कमा नरुोधने दडमहि कािरणः ॥ ४३॥
सवि िह भिािण िवपरीतािन चानघाः ।
कािरणां गणुसोऽि दहेवान न् कमकृत ॥् ४४॥
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यने यावान य्थाधम धम वहे समीिहतः ।
स एव तलं भेु तथा तावदमऽु व ै ॥ ४५॥
यथहे दवेूवरािैवमपुलते ।
भतूषे ु गणुविैचाथाऽानमुीयत े ॥ ४६॥
वत मानोऽयोः कालो गणुािभापको यथा ।
एवं जायोरतेमा धम िनदशनम ॥् ४७॥
मनसवै परुे दवेः पवू पं िवपँयित ।
अनमुीमासंतऽेपवू मनसा भगवानजः ॥ ४८॥
यथामसा यु उपाे मवे िह ।
न वदे पवू मपरं नजिृतथा ॥ ४९॥
पिभः कुत े ाथा न प् वदेाथ पिभः ।
एकु षोडशने ऽीन ्यं सदशोऽतु े ॥ ५०॥
तदतेोडशकलं िलं शिऽयं महत ।्
धऽेन ु ससंिृतं प ुिंस हष शोकभयाित दाम ॥् ५१॥
देोऽिजतषग नेन क्मा िण काय त े ।
कोशकार इवाानं कम णाऽऽा मुित ॥ ५२॥
न िह किणमिप जात ु ितकमकृत ।्
काय त े वशः कम गणुःै ाभािवकैब लात ॥् ५३॥
ला िनिममं ां भवतु ।
यथायोिन यथाबीजं भावने बलीयसा ॥ ५४॥
एष ूकृितसेन पुष िवपय यः ।
आसी एव न िचरादीशसािलीयते ॥ ५५॥
अयं िह ौतुसः शीलवृगणुालयः ।
धतृोतो मृदा ः सवािविचः ॥ ५६॥
गवु ितिथवृानां शौुषूरुनहतः ।
सवभतूसुाधिुम तवागनसयूकः ॥ ५७॥
एकदासौ वनं यातः िपतसृशेकृिजः ।
आदाय तत आवृः फलपुसिमुशान ॥् ५८॥
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ददश कािमनं कििं सह भिुजया ।
पीा च मध ु मरैये ं मदाघिूण तनऽेया ॥ ५९॥
मया िवथीा पतें िनरपऽपम ।्
बीडमनगुायं हसमनयािके ॥ ६०॥
ा तां कामिलने बाना पिररिताम ।्
जगाम यवशं सहसवै िवमोिहतः ॥ ६१॥
यानाऽऽानं यावं यथाौतुम ।्
न शशाक समाधात ुं मनो मदनविेपतम ॥् ६२॥
तििमराजमहमो िवचतेनः ।
तामवे मनसा ायन ्धमा िरराम ह ॥ ६३॥
तामवे तोषयामास िपणेाथन यावता ।
मामै नोरमःै कामःै ूसीदते यथा तथा ॥ ६४॥
िवूां भाया मूौढां कुले महित लिताम ।्
िवससजा िचराापः िैरयापािवधीः ॥ ६५॥
यततोपिने ायतोऽायतो धनम ।्
बभारााः कुटुिाः कुटुं मधीरयम ॥् ६६॥
यदसौ शामु रैचाया य गिहतः ।
अवत त िचरं कालमघायरुशिुचम लात ॥् ६७॥
तत एनं दडपाणःे सकाशं कृतिकिषम ।्
नेामोऽकृतिनवशं यऽ दडने शुित ॥ ६८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे अजािमलोपाान े ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
एवं त े भगवतूा यमतािभभािषतम ।्
उपधाया थ तान र्ाजन ्ू ान यकोिवदाः ॥ १॥
िवुता ऊचःु
अहो कं धम शामधम ः शृते सभाम ।्
यऽादेपापषे ु दडो यिैी यत े वथृा ॥ २॥
ूजानां िपतरो य े च शाारः साधवः समाः ।
यिद ाषे ु वषैं कं याि शरणं ूजाः ॥ ३॥
यदाचरित ौयेािनतरदीहत े ।
स यमाणं कुत े लोकदनवुत त े ॥ ४॥
याे िशर आधाय लोकः िपित िनवृ तः ।
यं धम मधम वा न िह वदे यथा पशःु ॥ ५॥
स कथं िप ताानं कृतमऽैमचतेनम ।्
िवॐणीयो भतूानां सघणृो िोधमुहित ॥ ६॥
अयं िह कृतिनवशो जकोहंसामिप ।
याजहार िववशो नाम यनं हरःे ॥ ७॥
एतनेवै घोनोऽ कृतं ादघिनृतम ।्
यदा नारायणायिेत जगाद चतरुरम ॥् ८॥
नेः सरुापो िमऽीगु ्ॄ हा गुतगः ।
ीराजिपतगृोहा य े च पातिकनोऽपरे ॥ ९॥
सवषामघवतािमदमवे सिुनृतम ।्
नामाहरणं िवोय तिषया मितः ॥ १०॥
न िनृतैिदत ैॄ वािदिभ-

था िवशुघवान ो्तािदिभः ।
यथा हरनेा मपदैदात-ै
मोकगणुोपलकम ॥् ११॥
नकैािकं ति कृतऽेिप िनृत े

8 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - षः

मनः पनुधा वित चदेसथे ।
तमिनहा रमभीतां हर-े
ग ुणानवुादः ख सभावनः ॥ १२॥
अथनै ं मापनयत कृताशषेाघिनृतम ।्
यदसौ भगवाम िॆयमाणः सममहीत ॥् १३॥
साें पािरहां वा ोभं हलेनमवे वा ।
वकुैठनाममहणमशषेाघहरं िवः ॥ १४॥
पिततः िलतो भः स आहतः ।
हिरिरवशनेाह पमुान न्ाहित यातनाम ॥् १५॥
गुणां च लघनूां च गुिण च लघिून च ।
ूायिािन पापानां ाोािन महिष िभः ॥ १६॥
तैाघािन पयूे तपोदानजपािदिभः ।
नाधम जं तृदयं तदपीशािसवेया ॥ १७॥
अानादथवा ानामोकनाम यत ।्
सीित तमघं प ुसंो दहदेधेो यथानलः ॥ १८॥
यथागदं वीय तममपुयंु यया ।
अजानतोऽागणुं कुया ोऽदुातः ॥ १९॥
ौीशकु उवाच
त एवं सिुविनणय धम भागवतं नपृ ।
तं यापाशािम ु िवूं मृोरममूचुन ॥् २०॥
इित ूिुदता याा ता याा यमािके ।
यमरा े यथा सव माचचरुिरम ॥ २१॥
िजः पाशाििनम ुो गतभीः ूकृितं गतः ।
ववे िशरसा िवोः िकरान द्श नोवः ॥ २२॥
तं िववमुिभूे महापुषिकराः ।
सहसा पँयत तऽादिधरऽेनघ ॥ २३॥
अजािमलोऽथाकय  तानां यमकृयोः ।
धम भागवतं शुं ऽिैवं च गणुाौयम ॥् २४॥
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भिमान भ्गवाश ु माहाौवणारःे ।
अनतुापो महानासीरतोऽशभुमानः ॥ २५॥
अहो मे परमं कमभदूिविजतानः ।
यने िवािवतं ॄ वषृां जायताऽऽना ॥ २६॥
िधङ् मां िवगिहतं सिृतं कुलकलम ।्
िहा बालां सत योऽहं सरुापामसतीमगाम ॥् २७॥
वृावनाथौ िपतरौ नाबू तपिनौ ।
अहो मयाधनुा ावकृतने नीचवत ॥् २८॥
सोऽहं ं पितािम नरके भशृदाणे ।
धम ाः कािमनो यऽ िवि यमयातनाः ॥ २९॥
िकिमदं  आहोिाािमहातुम ।्
 याता अ ते य े मां कष न प्ाशपाणयः ॥ ३०॥
अथ ते  गताः िसाारादशनाः ।
मोचयन न्ीयमान ं बा पाशरैधो भवुः ॥ ३१॥
अथािप मे भ ग िवबधुोमदशन े ।
भिवतं मलेन यनेाा मे ूसीदित ॥ ३२॥
अथा िॆयमाण नाशचुवेृ षलीपतःे ।
वकुैठनाममहणं िजा वुिमहाहित ॥ ३३॥
 चाहं िकतवः पापो ॄो िनरपऽपः ।
 च नारायणेतेगवाम मलम ॥् ३४॥
सोऽहं तथा यितािम यतिचिेयािनलः ।
यथा न भयू आानमे तमिस मये ॥ ३५॥
िवमु तिममं बमिवाकामकमजम ।्
सव भतूसुाो मऽैः कण आवान ॥् ३६॥
मोचये ममाानं योिषाऽऽमायया ।
िवबीिडतो ययवैाहं बीडामगृ इवाधमः ॥ ३७॥
ममाहिमित दहेादौ िहा िमाथ धीम ितम ।्
धाे मनो भगवित शुं तीत नािदिभः ॥ ३८॥
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ौीशकु उवाच
इित जातसिुनवदः णसेन साधषु ु ।
गाारमपुयेाय मुसवा नबुनः ॥ ३९॥
स तिन द्वेसदन आसीनो योगमािौतः ।
ूातिेयमामो ययुोज मन आिन ॥ ४०॥
ततो गणुे आानं िवयुासमािधना ।
ययुजु े भगवाि ॄयनभुवािन ॥ ४१॥
य ुपारतधीििाीुषान प्रुः ।
उपलोपलान ्ू ाववे िशरसा िजः ॥ ४२॥
िहा कलेवरं तीथ गायां दश नादन ु ।
सः पं जगहृे भगवा वित नाम ॥् ४३॥
साकं िवहायसा िवूो महापुषिकरःै ।
हमैं िवमानमा ययौ यऽ िौयः पितः ॥ ४४॥
एवं स िवािवतसवधमा 
दााः पितः पिततो ग कम णा ।
िनपामानो िनरय े हतोतः
सो िवमुो भगवाम गृन ॥् ४५॥
नातः परं कम िनबकृनं
ममुुतां तीथ पदानकुीत नात ।्
न यनुः कम स ु सते मनो
रजमोां किललं ततोऽथा ॥ ४६॥
य एवं परमं गुिमितहासमघापहम ।्
श ृणयुाया युो य भानकुीत यते ॥् ४७॥
न व ै स नरकं याित निेतो यमिकरःै ।
यमलो म िवलुोके महीयत े ॥ ४८॥
िॆयमाणो हरनेा म गणृन प्ऽुोपचािरतम ।्
अजािमलोऽगााम िकं पनुः ौया गणृन ॥् ४९॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे अजािमलोपाान े ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
राजोवाच
िनश दवेः भटोपविण तं
ूाह िकं तान ्ू ित धम राजः ।
एवं हताो िवहतान म्रुार-े
न दिेशकैय  वशे जनोऽयम ॥् १॥
यम दवे न दडभः
कुतनष ौतुपवू  आसीत ।्
एतनु े वृित लोकसशंयं
न िह द इित मे िविनितम ॥् २॥
ौीशकु उवाच
भगवुष ै राजन य्ााः ूितहतोमाः ।
पितं िवापयामासयु मं सयंमनीपितम ॥् ३॥
यमता ऊचःु
कित सीह शाारो जीवलोक वै ूभो ।
ऽिैवं कुव तः कम  फलािभिहतेवः ॥ ४॥
यिद बु हवो लोके शाारो दडधािरणः ।
क ातां न वा क मृुामतृमवे वा ॥ ५॥
िकु शाबृे ानािमह किम णाम ।्
शाृमपुचारो िह यथा मडलवित नाम ॥् ६॥
अतमकेो भतूानां सेराणामधीरः ।
शाा दडधरो नणॄां शभुाशभुिववचेनः ॥ ७॥
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त ते िवहतो दडो न लोके वत तऽेधनुा ।
चतिुभ रतुःै िसरैाा त े िवूलिता ॥ ८॥
नीयमान ं तवादशेादािभया तनागहृान ।्
मोचयन प्ातिकनं िछा पाशान ्ू स ते ॥ ९॥
तां े विेदतिुमामो यिद नो मसे मम ।्
नारायणेिभिहत े मा भिैराययिुुतम ॥् १०॥
ौीशकु उवाच
इित दवेः स आपृः ूजासयंमनो यमः ।
ूीतः तान ्ू ाह रन प्ादाजुं हरःे ॥ ११॥
यम उवाच
परो मदो जगतषु
ओतं ूोतं पटवऽ िवम ।्
यदशंतोऽ िितजनाशा
नोतव वशे च लोकः ॥ १२॥
यो नामिभवा िच जनािजायां
बाित तािमव दामिभगा ः ।
यै बिलं त इमे नामकम-
िनबबािकता वहि ॥ १३॥
अहं महेो िनितः ूचतेाः
सोमोऽिरीशः पवनोऽक िविरः ।
आिदिवे वसवोऽथ साा
मणा िगणाः सिसाः ॥ १४॥
अे च ये िवसजृोऽमरशेा
भृवादयोऽृरजमाः ।
यिेहतं न िवः ृमायाः
सूधाना अिप िकं ततोऽे ॥ १५॥
यं व ै न गोिभम नसासिुभवा 
दा िगरा वासभुतृो िवचते ।
आानमिद समानां
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चयु थवैाकृतयतः परम ॥् १६॥
तात हररेधीिशतःु
पर मायािधपतमे हानः ।
ूायणे ता इह व ै मनोहरा-
रि तिूपगणुभावाः ॥ १७॥
भतूािन िवोः सरुपिूजतािन
द श िलािन महातुािन ।
रि तिमतः परेो
म मा नथ सवत ॥ १८॥
धम त ु साागवणीतं
न व ै िवषयो नािप दवेाः ।
न िसमुा असरुा मनुाः
कुत िवाधरचारणादयः ॥ १९॥
यनूा रदः शःु कुमारः किपलो मनःु ।
ूादो जनको भीो बिलवयासिकव यम ॥् २०॥
ादशतै े िवजानीमो धम भागवतं भटाः ।
गुं िवशुं बधं यं ाामतृमतु े ॥ २१॥
एतावानवे लोकेऽिन प् ुसंां धम ः परः तृः ।
भियोगो भगवित ताममहणािदिभः ॥ २२॥
नामोारणमाहां हरःे पँयत पऽुकाः ।
अजािमलोऽिप यनेवै मृपुाशादमुत ॥ २३॥
एतावतालमघिनहरणाय प ुसंां
सीत न ं भगवतो गणुकम नााम ।्
िवबुँय पऽुमघवान य्दजािमलोऽिप
नारायणिेत िॆयमाण इयाय मिुम ॥् २४॥
ूायणे वदे तिददं न महाजनोऽयं
देा िवमोिहतमितब त माययालम ।्
ऽां जडीकृतमितम धपुिुतायां
वतैािनके महित कमिण युमानः ॥ २५॥
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एवं िवमृँ य सिुधयो भगवने
सवा ना िवदधते ख भावयोगम ।्
त े म े न दडमहथ यमीषां
ाातकं तदिप हुगायवादः ॥ २६॥
ते दवेिसपिरगीतपिवऽगाथाः
य े साधवः समशो भगवपाः ।
तान न्ोपसीदत हरगे दयािभगुान ्
नषैां वयं न च वयः ूभवाम दडे ॥ २७॥
तानानयमसतो िवमखुान म्कुु-

पादारिवमकररसादजॐम ।्
िनिनःै परमहंसकुलै रसःै
जुाहृे िनरयविन बतृान ॥् २८॥
िजा न वि भगवणुनामधयें
चते न रित तरणारिवम ।्
कृाय नो नमित यिर एकदािप
तानानयमसतोऽकृतिवकृुान ॥् २९॥
ततां स भगवान प्ुषः परुाणो
नारायणः पुषयै दसृतं नः ।
ानामहो न िवषां रिचतालीनां
ािग रीयिस नमः पुषाय भू े ॥ ३०॥
ताीत न ं िवोज गलमहंसाम ।्
महतामिप कौर िवकैािकिनृितम ॥् ३१॥
श ृवतां गणृतां वीया युामािन हरमे ुः ।
यथा सजुातया भा शुेाा ोतािदिभः ॥ ३२॥
कृािपमधिुलण न् पनुिव सृ-
मायागणुषे ु रमत े विृजनावहषे ु ।
अु कामहत आरजः ूमाु -
मीहते कम  यत एव रजः पनुः ात ॥् ३३॥
इं भतृ गिदतं भगविहं

bhagpur-06.pdf 15



ौीमागवतं - षः

संृ िवितिधयो यमिकराे ।
नवैातुाौयजनं ूितशमाना
िु ं च िबित ततः ूभिृत  राजन ॥् ३४॥
इितहासिममं गु ं भगवान कु्सवः ।
कथयामास मलये आसीनो हिरमच यन ॥् ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे यमपुषसवंादे ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
राजोवाच
दवेासरुनणृां सग नागानां मगृपिणाम ।्
सामािसकया ूोो यु ायवुऽेरे ॥ १॥
तवै ासिमािम ात ुं त े भगवन य्था ।
अनसुग यया शा ससज  भगवान प्रः ॥ २॥
सतू उवाच
इित समाकय  राजषबा दरायिणः ।
ूितन महायोगी जगाद मिुनसमाः ॥ ३॥
ौीशकु उवाच
यदा ूचतेसः पऽुा दश ूाचीनबिहषः ।
अःसमिुाा दशगुा िुमवैृ ताम ॥् ४॥
िुमेः बुमानाे तपोदीिपतमवः ।
मखुतो वायमुिं च ससजृुिधया ॥ ५॥
ताां िनद मानांानपुल कुह ।
राजोवाच महान स्ोमो म ुं ूशमयिव ॥ ६॥
न िुमेो महाभागा दीनेो िोधमुहथ ।
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िववध ियषवो ययूं ूजानां पतयः तृाः ॥ ७॥
अहो ूजापितपितभ गवान ह्िररयः ।
वनतीनोषधी ससजज िमषं िवभःु ॥ ८॥
अं चराणामचरा पदः पादचािरणाम ।्
अहा हयुानां िपदां च चतुदः ॥ ९॥
ययूं च िपऽाािदा दवेदवेने चानघाः ।
ूजासगा य िह कथं वृान ि्नद धमुहथ ॥ १०॥
आितत सतां माग कोपं यत दीिपतम ।्
िपऽा िपतामहनेािप जुं वः ूिपतामहःै ॥ ११॥
तोकानां िपतरौ बू शः प ियाः पितः ।
पितः ूजानां िभणूां गृानां बधुः सुत ॥् १२॥
अदहषे ु भतूानामााऽऽे हिररीरः ।
सव तिमीमवें वोिषतो सौ ॥ १३॥
यः समुिततं दहे आकाशामुुणम ।्
आिजासया ये गणुानितवत त े ॥ १४॥
अलं दधिुैमदैनःै िखलानां िशवमु वः ।
वा षेा वरा का पीे ूितगृताम ॥् १५॥
इाम वरारोहां कामारस नपृ ।
सोमो राजा ययौ दा त े धमणोपयिेमरे ॥ १६॥
तेां समभवः ूाचतेसः िकल ।
य ूजािवसगण लोका आपिूरतायः ॥ १७॥
यथा ससज  भतूािन दो िहतवृलः ।
रतेसा मनसा चवै तमाविहतः श ृण ु ॥ १८॥
मनसवैासजृवू ूजापितिरमाः ूजाः ।
दवेासरुमनुादीन न्भःलजलौकसः ॥ १९॥
तमबृिंहतमालो ूजासग ूजापितः ।
िवपादानपुो सोऽचरुरं तपः ॥ २०॥
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तऽाघमष णं नाम तीथ पापहरं परम ।्
उपृँ यानसुवनं तपसातोषयिरम ॥् २१॥
अौषीसंगुने भगवमधोजम ।्
तुं तदिभधाािम कातुथा हिरः ॥ २२॥
ूजापितवाच
नमः परायािवतथानभुतूय े
गणुऽयाभासिनिमबवे ।
अधाे गणुतबिुिभ-

िन वृमानाय दध े यवुे ॥ २३॥
न य सं पुषोऽविैत सःु
सखा वसन स्वंसतः परुऽेिन ।्
गणुो यथा गिुणनो -े
ै महशेाय नमरोिम ॥ २४॥
दहेोऽसवोऽा मनवो भतूमाऽा
नाानमं च िवः परं यत ।्
सव पमुान व्दे गणुां तो
न वदे सव मनमीडे ॥ २५॥
यदोपरामो मनसो नामप-
प िृतसमोषात ।्
य ईयते केवलया संया
हंसाय तै शिुचसन े नमः ॥ २६॥
मनीिषणोऽिद सिविेशतं
शििभन विभ िऽविृः ।
विं यथा दािण पादँयं
मनीषया िनष ि गढूम ॥् २७॥
स व ै ममाशषेिवशषेमाया-
िनषधेिनवा णसखुानभुिूतः ।
स सवनामा स च िवपः
ूसीदतामिनाशिः ॥ २८॥
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यिं वचसा िनिपतं
िधयािभवा  मनसोऽत य ।
मा भूपं गणुपं िह त-

 वै गणुापायिवसग लणः ॥ २९॥
यिन य्तो यने च य यै
यो यथा कुत े काय त े च ।
परावरषेां परमं ूािसं
त ततेरुनदकेम ॥् ३०॥
ययो वदतां वािदनां व ै
िववादसवंादभवुो भवि ।
कुव ि चषैां मुरामोहं
तै नमोऽनगणुाय भू े ॥ ३१॥
अीित नाीित च विुनयो-
रकेयोिभ िवधमयोः ।
अविेतं िकन योगसायोः
समं परं नकूुलं बहृत ॥् ३२॥
योऽनमुहाथ भजतां पादमलू-

मनामपो भगवाननः ।
नामािन पािण च जकमिभ-

भज े स मं परमः ूसीदत ु ॥ ३३॥
यः ूाकृतैा नपथजै नानां
यथाशयं दहेगतो िवभाित ।
यथािनलः पािथ वमािौतो गणुं
स ईरो मे कुतानोरथम ॥् ३४॥
ौीशकु उवाच
इित तुः संवुतः स तिघमष ण े ।
आिवरासीुौे भगवान भ्वलः ॥ ३५॥
कृतपादः सपुणास े ूलामहाभजुः ।
चबशािसचमष ु धनःुपाशगदाधरः ॥ ३६॥
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पीतवासा घनँयामः ूसवदनेणः ।
वनमालािनवीताो लसीवकौभुः ॥ ३७॥
महािकरीटकटकः ुरकरकुडलः ।
कालुीयवलयनपूरुादभिूषतः ॥ ३८॥
ऽलैोमोहनं पं िबॅिभवुनेरः ।
वतृो नारदनाःै पाष दःै सरुयथूपःै ॥ ३९॥
यूमानोऽनगुायिः िसगवचारणःै ।
पं तहदाय िवचागतसासः ॥ ४०॥
ननाम दडवूमौ ूाा ूजापितः ।
न िकनोदीरियतमुशकीोया मदुा ।
आपिूरतमनोारै॑ िद इव िनझ रःै ॥ ४१॥
तं तथावनतं भं ूजाकामं ूजापितम ।्
िचः सवभतूानािमदमाह जनाद नः ॥ ४२॥
ौीभगवानवुाच
ूाचतेस महाभाग सिंसपसा भवान ।्
यया मरया मिय भावं परं गतः ॥ ४३॥
ूीतोऽहं त े ूजानाथ यऽेोृंहणं तपः ।
ममषै कामो भतूानां यूयासिुव भतूयः ॥ ४४॥
ॄा भवो भव मनवो िवबधुेराः ।
िवभतूयो मम तेा भतूानां भिूतहतेवः ॥ ४५॥
तपो मे दयं ॄंनिुव ा िबयाऽऽकृितः ।
अािन बतवो जाता धम  आासवः सरुाः ॥ ४६॥
अहमवेासमवेाम े नािारं बिहः ।
संानमाऽमं ूसुिमव िवतः ॥ ४७॥
मनगणुऽेने गणुतो गणुिवमहः ।
यदासीत एवाः यःू समभदूजः ॥ ४८॥
स व ै यदा महादवेो मम वीयपबृिंहतः ।
मने े िखलिमवाानमुतः सग कम िण ॥ ४९॥
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अथ मऽेिभिहतो दवेपोऽतत दाणम ।्
नव िवसजृो युान य्नेादावसजृिभःु ॥ ५०॥
एषा पजना िहता व ै ूजापतःे ।
अिसी नाम पीे ूजशे ूितगृताम ॥् ५१॥
िमथनुवायधम ं ूजासग िममं पनुः ।
िमथनुवायधिम यां भिूरशो भावियिस ॥ ५२॥
ोऽधाजाः सवा  िमथनुीभयू मायया ।
मदीयया भिवि हिरि च मे बिलम ॥् ५३॥
ौीशकु उवाच
इुा िमषत भगवान ि्वभावनः ।
ोपलाथ  इव तऽवैादध े हिरः ॥ ५४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां षे चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
ौीशकु उवाच
तां स पाजां व ै िवमुायोपबृिंहतः ।
हय संानयतुं पऽुानजनयिभःु ॥ १॥
अपथृधम शीलाे सव दाायणा नपृ ।
िपऽा ूोाः ूजासग ूतीच ूययिुदशम ॥् २॥
तऽ नारायणसरीथ िससुमिुयोः ।
समो यऽ समुहिुनिसिनषिेवतम ॥् ३॥
तपशनादवे िविनधू तमलाशयाः ।
धम पारमहंे च ूोमतयोऽतु ॥ ४॥
तिेपरे तप एवोमं िपऽादशेने यिताः ।
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ूजािववृय े यान द्वेिष ान द्दश ह ॥ ५॥
उवाच चाथ हय ाः कथं ॐथ व ै ूजाः ।
अां भवुो ययूं बािलशा बत पालकाः ॥ ६॥
तथकैपुषं रा ं िबलं चािनग मम ।्
बपां ियं चािप पमुासं ं प ुंलीपितम ॥् ७॥
नदीमभुयतो वाहां पपातुं गहृम ।्
िचसंं िचऽकथं ौरपं यिमम ॥् ८॥
कथं िपतरुादशेमिवासंो िवपितः ।
अनुपमिवाय अहो सग किरथ ॥ ९॥
ौीशकु उवाच
तिशाथ हय ा औिकमनीषया ।
वाचः कूटं त ु दवेषः यं िवममशृिुध या ॥ १०॥
भःू ऽें जीवसंं यदनािद िनजबनम ।्
अा त िनवा णं िकमसमिभभ वते ॥् ११॥
एक एवेरयु भगवान ्ाौयः परः ।
तमाभवं प ुसंः िकमसमिभभ वते ॥् १२॥
पमुान न्वैिैत या िबलग गतो यथा ।
ूधामािवद इह िकमसमिभभ वते ॥् १३॥
नानापानो बिुः िैरणीव गणुािता ।
तिामगतहे िकमसमिभभ वते ॥् १४॥
तॅिंशतैय ससंरं कुभाय वत ।्
ततीरबधुहे िकमसमिभभ वते ॥् १५॥
सृयकर मायां वलेाकूलाविेगताम ।्
म तामिव िकमसमिभभ वते ॥् १६॥
पिवशंिततानां पुषोऽतुदप णम ।्
अामबधुहे िकमसमिभभ वते ॥् १७॥
ऐरं शामुृ बमोानदुश नम ।्
िविवपदमाय िकमसमिभभ वते ॥् १८॥
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कालचबं ॅिमीं सव िनष यगत ।्
तमबधुहे िकमसमिभभ वते ॥् १९॥
शा िपतरुादशें यो न वदे िनवत कम ।्
कथं तदनुपाय गणुिवॐपुबमते ॥् २०॥
इित विसता राजन ह्य ा एकचतेसः ।
ूययुं पिरब पानमिनवत नम ॥् २१॥
रॄिण िनभा तषीकेशपदाजु े ।
अखडं िचमावेँ य लोकाननचुरन म्िुनः ॥ २२॥
नाशं िनश पऽुाणां नारदाीलशािलनाम ।्
अतत कः शोचन स् ुू जां शचुां पदम ॥् २३॥
स भयूः पाजायामजने पिरसाितः ।
पऽुानजनयः शबलाान स्हॐशः ॥ २४॥
तऽेिप िपऽा समािदाः ूजासग धतृोताः ।
नारायणसरो जमयु ऽ िसाः पवू जाः ॥ २५॥
तपशनादवे िविनधू तमलाशयाः ।
जपो ॄ परमं तपेुऽेऽ महपः ॥ २६॥
अाः कितिचासान क्ितिचायभुोजनाः ।
आराधयन म्िममम इडितम ॥् २७॥
ओ ं नमो नारायणाय पुषाय महान े ।
िवशुसिधाय महाहंसाय धीमिह ॥ २८॥
इित तानिप राजे ूितसग िधयो मिुनः ।
उपे नारदः ूाह वाचः कूटािन पवू वत ॥् २९॥
दाायणाः सशं ृणतु गदतो िनगमं मम ।
अितानपुदव ॅातणॄां ॅातवृलाः ॥ ३०॥
ॅातणॄां ूायणं ॅाता योऽनिुतित धम िवत ।्
स पुयबःु पुषो मिः सह मोदत े ॥ ३१॥
एतावा ूययौ नारदोऽमोघदशनः ।
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तऽेिप चागमन म्ाग ॅातणॄामवे मािरष ॥ ३२॥
सीीचीन ं ूतीचीन ं परानपुथं गताः ।
नाािप त े िनवत े पिमा यािमनीिरव ॥ ३३॥
एतिन क्ाल उातान ब्न प्ँयन ्ू जापितः ।
पवू वारदकृतं पऽुनाशमपुाश ृणोत ॥् ३४॥
चबुोध नारदायासौ पऽुशोकिवमिूतः ।
दवेिष मपुलाह रोषािुिरताधरः ॥ ३५॥
द उवाच
अहो असाधो साधनूां साधिुलेन नया ।
असाकाय भ काणां िभोमा ग ः ूदिश तः ॥ ३६॥
ऋणिैिभरमुानाममीमािंसतकमणाम ।्
िवघातः ौयेसः पाप लोकयोभयोः कृतः ॥ ३७॥
एवं ं िनरनबुोशो बालानां मितिभरःे ।
पाष दमे चरिस यशोहा िनरपऽपः ॥ ३८॥
नन ु भागवता िनं भतूानमुहकातराः ।
ऋते ां सौदं व ै वरैरमविैरणाम ॥् ३९॥
नें प ुसंां िवरागः ाया केविलना मषृा ।
मसे यपुशमं हेपाशिनकृनम ॥् ४०॥
नानभुयू न जानाित पमुान ि्वषयतीताम ।्
िनिव त े यं ता तथा िभधीः परःै ॥ ४१॥
यं कमसानां साधनूां गहृमिेधनाम ।्
कृतवानिस म ष िविूयं तव मिष तम ॥् ४२॥
तकृुन यमभिमचरः पनुः ।
ताोकेष ु त े मढू न भवेमतः पदम ॥् ४३॥
ौीशकु उवाच
ूितजमाह ताढं नारदः साधसुतः ।
एतावान स्ाधवुादो िह ितिततेेरः यम ॥् ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
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षे नारदशापो नाम पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ौीशकु उवाच
ततः ूाचतेसोऽिसामननुीतः यवुा ।
षिं सनयामास िहतःॄ िपतवृलाः ॥ १॥
दश धमा य कायेोिषिणव दवान ।्
भतूािरःकृशाेो े े ताा य चापराः ॥ २॥
नामधयेामषूां ं सापानां च मे श ृण ु ।
यासां ूसिूतूसवलैका आपिूरतायः ॥ ३॥
भानलुा ककुािमिव ा साा मती ।
वसमु ुता  सा धम पः सतुाणु ॥ ४॥
भानो ु दवेऋषभ इसनेतो नपृ ।
िवोत आसीायात नियवः ॥ ५॥
ककुदः सट कीकटनयो यतः ।
भवुो गा िण जामयेः ग नितोऽभवत ॥् ६॥
िवदेवेा ु िवाया अूजांान ्ू चते ।
साोगणु सााया अथ िसिु ततुः ॥ ७॥
मां जय मां बभवूतःु ।
जयो वासदुवेाशं उपे इित यं िवः ॥ ८॥
मौित का दवेगणा मुता या जिरे ।
य े व ै फलं ूयि भतूानां कालजम ॥् ९॥
साया सः कामः सजः तृः ।
वसवोऽौ वसोः पऽुाषेां नामािन मे श ृण ु ॥ १०॥
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िोणः ूाणो ीवुोऽकऽिदषो वसिुव भावसःु ।
िोणािभमतःे पा हष शोकभयादयः ॥ ११॥
ूाणोज ती भाया  सह आयःु परुोजवः ।
ीवु भाया  धरिणरसतू िविवधाः परुः ॥ १२॥
अक वासना भाया  पऽुाषा दयः तृाः ।
अभेा या  वसोधा रा पऽुा ििवणकादयः ॥ १३॥
 कृिकापऽुो य े िवशाखादयतः ।
दोष शवरीपऽुः िशशमुारो हरःे कला ॥ १४॥
वसोरािरसीपऽुो िवकमा  कृतीपितः ।
ततो मनुाषुोऽभिूे साा मनोः सतुाः ॥ १५॥
िवभावसोरसतूोषा ुं रोिचषमातपम ।्
पयामोऽथ भतूािन यने जामित कमस ु ॥ १६॥
सपासतू भतू भाया  िां कोिटशः ।
रवैतोऽजो भवो भीमो वाम उमो वषृाकिपः ॥ १७॥
अजकैपादिहब ुो बपो महािनित ।
ि पाष दााे घोराः भतूिवनायकाः ॥ १८॥
ूजापतरेिरसः धा पी िपतनॄथ ।
अथवा िरसं वदें पऽुे चाकरोती ॥ १९॥
कृशाोऽिच िष भाया यां धूॆ केशमजीजनत ।्
िधषणायां वदेिशरो दवेलं वयनु ं मनमु ॥् २०॥
ता िवनता किूः पती यािमनीित च ।
पतसतू पतगान य्ािमनी शलभानथ ॥ २१॥
सपुणा सतू गडं सााशेवाहनम ।्
सयू सतूमनंू च किूना गाननकेशः ॥ २२॥
कृिकादीिन नऽाणीोः पु भारत ।
दशापाोऽनपास ु यमहािदतः ॥ २३॥
पनुः ूसा तं सोमः कला लेभ े य े िदताः ।
श ृण ु नामािन लोकानां मातणॄां शरािण च ॥ २४॥
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अथ कँयपपीनां यसतूिमदं जगत ।्
अिदितिदितद नःु काा अिरा सरुसा इला ॥ २५॥
मिुनः बोधवशा ताॆा सरुिभः सरमा ितिमः ।
ितमयेा दोगणा आसन ्ापदाः सरमासतुाः ॥ २६॥
सरुभमे िहषा गावो य े चाे िशफा नपृ ।
ताॆायाः ँयनेगीृाा मनुरेरसां गणाः ॥ २७॥
दशकूादयः सपा  राजन ब्ोधवशाजाः ।
इलाया भूहाः सव यातधुाना सौरसाः ॥ २८॥
अिराया गवा ः कााया िशफेतराः ।
सतुा दनोरकेषिषेां ूाधािनकाणृ ु ॥ २९॥
िमधूा  शरोऽिरो हयमीवो िवभावसःु ।
अयोमखुः शिशराः भा नःु किपलोऽणः ॥ ३०॥
पलुोमा वषृपवा  च एकचबोऽनतुापनः ।
धूॆ केशो िवपाो िवूिचि ज यः ॥ ३१॥
भा नोः स ुू भां कामवुाह नमिुचः िकल ।
वषृपव णु शिम ां ययाितना षो बली ॥ ३२॥
वैानरसतुा या चतॐादशनाः ।
उपदानवी हयिशरा पलुोमा कालका तथा ॥ ३३॥
उपदानव िहरयाः बतहुयिशरां नपृ ।
पलुोमां कालकां च े वैानरसतु े त ु कः ॥ ३४॥
उपयमेऽेथ भगवान क्ँयपो ॄचोिदतः ।
पौलोमाः कालकेया दानवा युशािलनः ॥ ३५॥
तयोः षिसहॐािण यां े िपतःु िपता ।
जघान ग तो राजके इिूयरः ॥ ३६॥
िवूिचिः िसिंहकायां शतं चकैमजीजनत ।्
राें केतशुतं महं य उपागतः ॥ ३७॥
अथातः ौयूतां वशंो योऽिदतरेनपुवू शः ।
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यऽ नारायणो दवेः ाशंनेावातरिभःु ॥ ३८॥
िववानय मा पषूा ाथ सिवता भगः ।
धाता िवधाता वणो िमऽः शब उबमः ॥ ३९॥
िववतः ौादवें संासयूत व ै मनमु ।्
िमथनु ं च महाभागा यमं दवें यम तथा ।
सवै भूाथ बडवा नासौ सषुवु े भिुव ॥ ४०॥
छाया शनैरं लेभ े साविण च मन ुं ततः ।
कां च तपत या व ै वो े सवंरणं पितम ॥् ४१॥
अयो मातकृा पी तयोष णयः सतुाः ।
यऽ व ै मानषुी जाितॄ णा चोपकिता ॥ ४२॥
पषूानपः िपादो भदोऽभवरुा ।
योऽसौ दाय कुिपतं जहास िववतृिजः ॥ ४३॥
दुानजुा भाया  रचना नाम कका ।
सिवशेयोज  े िवप वीय वान ॥् ४४॥
तं विोरे सरुगणा ॐीयं िषतामिप ।
िवमतने पिरा गुणािरसने यत ॥् ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां षे षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
राजोवाच
क हतेोः पिरा आचायणानः सरुाः ।
एतदाच भगविाणामबमं गरुौ ॥ १॥
ौीशकु उवाच
इिभवुनैय मदोितसथः ।
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मिवसभुी िरैािदैभिुभनृ प ॥ २॥
िवदेवेै साै नासाां पिरिौतः ।
िसचारणगवम ुिनिभॄ वािदिभः ॥ ३॥
िवाधरारोिभ िकरःै पतगोरगःै ।
िनषेमाणो मघवान ्यूमान भारत ॥ ४॥
उपगीयमानो लिलतमाानाासनािौतः ।
पाडुरणेातपऽणे चमडलचाणा ॥ ५॥
युाःै पारमेैामरजनािदिभः ।
िवराजमानः पौलोा सहाधा सनया भशृम ॥् ६॥
स यदा परमाचाय दवेानामान ह ।
नानत सां ूुानासनािदिभः ॥ ७॥
वाचितं मिुनवरं सरुासरुनमृतम ।्
नोचालासनािदः पँयिप सभागतम ॥् ८॥
ततो िनग  सहसा किवरािरसः ूभःु ।
आययौ गहंृ तू िवान ौ्ीमदिविबयाम ॥् ९॥
तव ूितबुेो गुहलेनमानः ।
गहयामास सदिस यमाानमाना ॥ १०॥
अहो बत मयासाध ु कृतं व ै दॅबिुना ।
ययैय मने गुः सदिस काृतः ॥ ११॥
को गृेिडतो ल िऽिवपपतरेिप ।
ययाहमासरंु भावं नीतोऽ िवबधुेरः ॥ १२॥
ये पारमें िधषणमिधित कन ।
ूिुिेदित ॄयूधु म त े न परं िवः ॥ १३॥
तषेां कुपथदॄेणां पततां तमिस धः ।
ये ौवु चे व ै मँमवा इव ॥ १४॥
अथाहममराचाय मगाधिधषणं िजम ।्
ूसादिये िनशठः शीा  तरणं शृन ॥् १५॥
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एवं िचयत मघोनो भगवान ग्हृात ।्
बहृितग तोऽां गितमामायया ॥ १६॥
गरुोना िधगतः संां परीन भ्गवान ्राट ्।
ायन ि्धया सरुयै ुः शम  नालभतानः ॥ १७॥
तुवैासरुाः सव  आिौौशनसं मतम ।्
दवेान ्ू ुमं चबुम दा आतताियनः ॥ १८॥
तिैव सृषेिुभीिैन िभ ाोबाहवः ।
ॄाणं शरणं जमःु सहेा नतकराः ॥ १९॥
तांथािदतान व्ी भगवानाभरूजः ।
कृपया परया दवे उवाच पिरसायन ॥् २०॥
ॄोवाच
अहो बत सरुौेा भिं वः कृतं महत ।्
ॄिं ॄाणं दामैया ानत ॥ २१॥
तायमनयासीरेो वः पराभवः ।
ूीणेः विैरः समृानां च यरुाः ॥ २२॥
मघवन ि्षतः पँय ूीणान ग्वु ितबमात ।्
सपुिचतान भ्यूः कामारा भितः ।
आददीरन ि्नलयनं ममािप भगृदुवेताः ॥ २३॥
िऽिवपं िकं गणयभे-

मा भगृणूामनिुशिताथा ः ।
न िवूगोिवगवीराणां
भवभिािण नरेराणाम ॥् २४॥
तिपं भजताश ु िवूं
तपिनं ामथावम ।्
सभािजतोऽथा न स् िवधाते वो
यिद िममतुा कम ॥ २५॥
ौीशकु उवाच
त एवमिुदता राजन ्ॄ णा िवगतराः ।
ऋिषं ामपुो पिरदेमॄवुन ॥् २६॥
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दवेा ऊचःु
वयं तऽेितथयः ूाा आौमं भिमु त े ।
कामः सातां तात िपतणॄां समयोिचतः ॥ २७॥
पऽुाणां िह परो धम ः िपतशृौुषूणं सताम ।्
अिप पऽुवतां ॄन ि्कमतु ॄचािरणाम ॥् २८॥
आचाय ॄणो मिूत ः िपता मिूत ः ूजापतःे ।
ॅाता मतमेू ित मा ता सााितेनःु ॥ २९॥
दयाया भिगनी मिूत ध म ााितिथः यम ।्
अरेागतो मिूत ः सव भतूािन चानः ॥ ३०॥
ताितणॄामाता नामाित परपराभवम ।्
तपसापनयंात सशें कत ुमहिस ॥ ३१॥
वणृीमहे ोपाायं ॄिं ॄाणं गुम ।्
यथासा िवजेामः सपांव तजेसा ॥ ३२॥
न गहयि थष ु यिवािभवादनम ।्
छोोऽऽ न ॄन व्यो ै कारणम ॥् ३३॥
ऋिषवाच
अिथ तः सरुगणःै पौरोिहे महातपाः ।
स िवपानाह ूसः या िगरा ॥ ३४॥
िवप उवाच
िवगिहतं धम शीलैॄ वच  उपयम ।्
कथं न ु मिधो नाथा लोकेशरैिभयािचतम ।्
ूााित तिः स एव ाथ  उते ॥ ३५॥
अिकनानां िह धनं िशलोनं
तनेहे िनव ित तसाधसुियः ।
कथं िवग न ु करोधीराः
पौरोधसं ित यने म ितः ॥ ३६॥
तथािप न ूितॄयूां गुिभः ूािथ तं िकयत ।्
भवतां ूािथ तं सव ूाणरैथ साधये ॥ ३७॥
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ौीशकु उवाच
ते एवं ूितौु िवपो महातपाः ।
पौरोिहं वतृबे परमणे समािधना ॥ ३८॥
सरुिषां िौयं गुामौशनािप िवया ।
आिादाहेाय वैा िवया िवभःु ॥ ३९॥
यया गुः सहॐाो िजयऽेसरुचमिूव भःु ।
तां ूाह स महेाय िवप उदारधीः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां षे समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
राजोवाच
यया गुः सहॐाः सवाहान ि्रपसुिैनकान ।्
बीडिव िविनिज  िऽलोा बभुजु े िौयम ॥् १॥
भगवंमाािह वम  नारायणाकम ।्
यथाऽऽतताियनः शऽनू य्ने गुोऽजयधृ े ॥ २॥
ौीशकु उवाच
वतृः परुोिहताो महेायानपुृत े ।
नारायणां वमा ह तिदहकैमनाः श ृण ु ॥ ३॥
िवप उवाच
धौतािपािणराच सपिवऽ उदखुः ।
कृताकरासो माां वायतः शिुचः ॥ ४॥
नारायणमयं वम  सेय आगते ।
पादयोजा ननुोवदरे थोरिस ॥ ५॥
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मखु े िशरानपुूा दोारादीिन िवसते ।्
ओ ं नमो नारायणायिेत िवपय यमथािप वा ॥ ६॥
करासं ततः कुया ादशारिवया ।
ूणवािदयकारामुुपव स ु ॥ ७॥
सृेदय ओारं िवकारमन ु मधू िन ।
षकारं त ु ॅवुोम े णकारं िशखया िदशते ॥् ८॥
वकेारं नऽेयोय ुाकारं सव सिष ु ।
मकारममिुँय ममिूत भ वेधुः ॥ ९॥
सिवसग फडं तविद ु िविनिदशते ।्
ओ ं िववे नम इित ॥ १०॥
आानं परमं ायेयें षट ्शििभय ुतम ।्
िवातजेपोमिूत िममं ममदुाहरते ॥् ११॥
ओ ं हिरिव दाम सवरां
ािपः पतगेपृे ।
दरािरचमा िसगदषेचुाप-
पाशान द्धानोऽगणुोऽबाः ॥ १२॥
जलेष ु मां रत ु ममिूत -
या दोगणेो वण पाशात ।्
लेष ु मायावटुवामनोऽा-
ििवबमः खऽेवत ु िवपः ॥ १३॥
गटािजमखुािदष ु ूभःु
पायािृसहंोऽसरुयथूपािरः ।
िवमुतो य महाहासं
िदशो िवनेपतं गभा ः ॥ १४॥
रसौ मािन यकः
दंयोीतधरो वराहः ।
रामोऽििकूटेथ िवूवास े
सलणोऽारतामजोऽान ॥् १५॥
माममुधमा दिखलामादा-
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ारायणः पात ु नर हासात ।्
दयोगादथ योगनाथः
पायाणुशेः किपलः कमबात ॥् १६॥
सनुमारोऽवत ु कामदवेा-
यशीषा  मां पिथ दवेहलेनात ।्
दवेिष वय ः पुषाच नारा-
ूम हिरमा िनरयादशषेात ॥् १७॥
धिरभ गवान प्ापा-
ायाषभो िनिज ताा ।
य लोकादवतानाा-
लो गणाोधवशादहीः ॥ १८॥
पैायनो भगवानूबोधा-
ुु पाखडगणूमादात ।्
किः कलेः कालमलापात ु
धमा वनायोकृतावतारः ॥ १९॥
मां केशवो गदया ूातरा-
ोिव आसवमावणेःु ।
नारायणः ूा उदाशि-

मिन े िवरुरीपािणः ॥ २०॥
दवेोऽपराे मधहुोमधा
सायं िऽधामावत ु माधवो माम ।्
दोष े षीकेश उताध राऽ े
िनशीथ एकोऽवत ु पनाभः ॥ २१॥
ौीवधामापरराऽ ईशः
ूषू ईशोऽिसधरो जनाद नः ।
दामोदरोऽादनसुं ूभात े
िवेरो भगवान क्ालमिूत ः ॥ २२॥
चबं यगुाानलितमनिेम
ॅममागवयुम ।्
दिध दिरसैमाश ु

34 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - षः

कं यथा वातसखो ताशः ॥ २३॥
गदऽेशिनशनिवुिले
िनििढ िनििजतिूयािस ।
कूाडवनैायकयरो-
भतूमहांणू य चणू यारीन ॥् २४॥
ं यातधुानूमथूतेमात-ृ
िपशाचिवूमहघोरीन ।्
दरे िविावय कृपिूरतो
भीमनोऽरेदयािन कयन ॥् २५॥
ं ितमधारािसवरािरसै-

मीशूयुो मम िछि िछि ।
चूिंष चम तच छादय
िषामघोनां हर पापचषुाम ॥् २६॥
यो भयं महेोऽभेूतुो नृ एव च ।
सरीसपृेो दिंो भतूेऽहो एव वा ॥ २७॥
सवा यतेािन भगवन न्ामपाकीत नात ।्
ूया ु सयं सो य े नः ौयेःूतीपकाः ॥ २८॥
गडो भगवान ्ोऽोभँछोमयः ूभःु ।
रशषेकृेो िवनेः नामिभः ॥ २९॥
सवा पो हरनेा मपयानायधुािन नः ।
बुीियमनःूाणान प्ा ु पाष दभषूणाः ॥ ३०॥
यथा िह भगवानवे वतुः सदस यत ।्
सनेानने नः सव या ु नाशमपुिवाः ॥ ३१॥
यथकैाानभुावानां िवकरिहतः यम ।्
भषूणायधुिलाा धे शीः मायया ॥ ३२॥
तनेवै समानने सव ो भगवान ह्िरः ।
पात ु सवः पनै ः सदा सव ऽ सव गः ॥ ३३॥
िविद ु िदू मधः समा-
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दबिहभ गवान न्ारिसहंः ।
ूहापयँोकभयं नने
तजेसा मसमतजेाः ॥ ३४॥
मघविदमाातं वम  नारायणाकम ।्
िवजेसा यने दिंशतोऽसरुयथूपान ॥् ३५॥
एतारयमाणु यं यं पँयित चषुा ।
पदा वा संशृेः सासा िवमुते ॥ ३६॥
न कुतियं त िवां धारयतो भवते ।्
राजदमुहािदो ाािद किहिचत ॥् ३७॥
इमां िवां परुा किौिशको धारयन ि्जः ।
योगधारणया ां जहौ स मधिन ॥ ३८॥
तोपिर िवमानने गवपितरकेदा ।
ययौ िचऽरथः ीिभवृ तो यऽ िजयः ॥ ३९॥
गगनापतः सिवमानो वािराः ।
स वालिखवचनादीादाय िवितः ।
ूा ूाचीसरां ाा धाम मगात ॥् ४०॥
ौीशकु उवाच
य इदं श ृणयुााले यो धारयित चातः ।
तं नमि भतूािन मुते सव तो भयात ॥् ४१॥
एतां िवामिधगतो िवपातबतःु ।
ऽलैोल बभुजु े िविनिज  मधृऽेसरुान ॥् ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे नारायणवम कथनं नामामोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ौीशकु उवाच
तासन ि्वप िशरािंस ऽीिण भारत ।
सोमपीथं सरुापीथमादिमित शौुमु ॥ १॥
स व ै बिहिष दवेेो भागं ूमुकैः ।
अदद िपतरो दवेाः सूौयं नपृ ॥ २॥
स एव िह ददौ भागं परोमसरुान ्ू ित ।
यजमानोऽवहागं मातृहेवशानगुः ॥ ३॥
तवेहलेन ं त धमा लीकं सरुेरः ।
आल तरसा भीतीषा यिनिुषा ॥ ४॥
सोमपीथं त ु य िशर आसीिपलः ।
कलिवः सरुापीथमादं य ितििरः ॥ ५॥
ॄहामिलना जमाह यदपीरः ।
सवंराे तदघं भतूानां स िवशुय े ॥ ६॥
भूिुुमयोिषतधुा  भजिरः ।
भिूमरुीयं जमाह खातपरूवरणे व ै ॥ ७॥
ईिरणं ॄहाया पं भमूौ ूँयते ।
तयु छदेिवरोहणे वरणे जगृिुमाः ॥ ८॥
तषेां िनया सपणे ॄहा ूँयते ।
शामवरणेाहंरुीयं जगृः ियः ॥ ९॥
रजोपणे ताहंो मािस मािस ूँयते ।
िभयूोवरणेापरुीयं जगृम लम ॥् १०॥
तास ु बुदुफेनाां ं तरित िपन ।्
हतपऽुता जहुावेाय शऽवे ॥ ११॥
इशऽो िववध  मा िचरं जिह िविषम ।्
अथााहाय पचनाितो घोरदशनः ॥ १२॥
कृता इव लोकानां यगुासमये यथा ।
िविववध मान ं तिमषमुाऽं िदन े िदन े ॥ १३॥
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दधशलैूतीकाशं साॅानीकवच सम ।्
तताॆिशखाँमौुं मााकमलोचनम ॥् १४॥
ददेीमान े िऽिशखे शलू आरो रोदसी ।
नृमुदं च चालयं पदा महीम ॥् १५॥
दरीगीरवेण िपबता च नभलम ।्
िलहता िजया िण मसता भवुनऽयम ॥् १६॥
महता रौिदंणे जृमाणं मुम ुः ।
िवऽा िुवलुका वी सव िदशो दश ॥ १७॥
यनेावतृा इमे लोकामसा ामिूत ना ।
स व ै वऽृ इित ूोः पापः परमदाणः ॥ १८॥
तं िनजरुिभिु सगणा िवबधुष भाः ।
ःै िैदाशौघःै सोऽमसािन कृशः ॥ १९॥
तते िविताः सव िवषणा मतजेसः ।
ूमािदपुषमपुतःु समािहताः ॥ २०॥
दवेा ऊचःु
वाराितयिलोका
ॄादयो य े वयमिुजः ।
हराम यै बिलमकोऽसौ
िबभिेत यादरणं ततो नः ॥ २१॥
अिवितं तं पिरपणू कामं
नेवै लाभने समं ूशाम ।्
िवनोपसप परं िह बािलशः
लालेुनाितिततित  िसमु ॥् २२॥
योश ृे जगत नावं
मनयु थाऽऽब ततार ग म ।्
स एव नाभयारुा-
ाताऽऽिौतान व्ािरचरोऽिप ननूम ॥् २३॥
परुा यरूिप सयंमा-
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दुीण वातोिम रवःै कराले ।
एकोऽरिवाितततार
तायाने स नोऽु पारः ॥ २४॥
य एक ईशो िनजमायया नः
ससज  यनेानसुजृाम िवम ।्
वयं न यािप परुः समीहतः
पँयाम िलं पथृगीशमािननः ॥ २५॥
यो नः सपभैृ शम मानान ्
दवेिष ितय ृष ु िन एव ।
कृतावतारनिुभः मायया
कृाऽऽसााित यगु े यगु े च ॥ २६॥
तमवे दवें वयमादवैतं
परं ूधान ं पुषं िवमम ।्
ोजाम सव शरणं शरयं
ानां स नो धाित शं महाा ॥ २७॥
ौीशकु उवाच
इित तषेां महाराज सरुाणामपुितताम ।्
ूतीां िदँयभदूािवः शचबगदाधरः ॥ २८॥
आतुःै षोडशिभिव ना ौीवकौभुौ ।
पय ुपािसतमिुिशरदुहेणम ॥् २९॥
ा तमवनौ सव  ईणाादिववाः ।
दडवितता राजनैाय तुवुःु ॥ ३०॥
दवेा ऊचःु
नमे यवीया य वयस े उत ते नमः ।
नमे चबाय नमः सपुुतये ॥ ३१॥
ये गतीनां ितसणृामीिशतःु परमं पदम ।्
नावा चीनो िवसग  धातविदतमुहित ॥ ३२॥
ओ ं नमऽेु भगवन न्ारायण
वासदुवेाऽऽिदपुष महापुष महानभुाव
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परममल परमकाण परमकािणक
केवल जगदाधार लोकैकनाथ सवर
लीनाथ परमहंसपिरोाजकैः
परमणेायोगसमािधना पिरभािवत-
पिरुटपारमहंधमणोािटततमः-
कपाटारे िचऽेपावतृ आलोके
यमपुलिनजसखुानभुवो भवान ॥् ३३॥
रवबोध इव तवायं िवहारयोगो
यदशरणोऽशरीर इदमनविेता-

मवाय आनवैािविबयमाणने
सगणुमगणुः सजृिस पािस हरिस ॥ ३४॥
अथ तऽ भवान ि्कं दवेदविदह
गणुिवसग पिततः पारतणे कृत-
कुशलाकुशलं फलमपुाददााहोि-

दााराम उपशमशीलः समसदशन
उदा इित ह वाव न िवदामः ॥ ३५॥
न िह िवरोध उभयं भगवपिरिमत-
गणुगण ईरऽेनवगामाहाऽेवा चीन-
िवकिवतक िवचारूमाणाभासकुतक -
शाकिललाःकरणाौयरवमहवािदनां
िववादानवसर उपरतसममायामय े
केवल एवामायामधा य को
थ घ ट इव भवित पयाभावात ॥् ३६॥
समिवषममतीनां मतमनसुरिस यथा
रखुडः सपा िदिधयाम ॥् ३७॥
स एव िह पनुः सव विुन वुपः
सवरः सकलजगारणकारणभतूः
सव ू गाावगणुाभासोपलित
एक एव पय वशिेषतः ॥ ३८॥
अथ ह वाव तव मिहमामतृरससमिु-
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िवूषुा सकृदवलीढया मनिस
िनमानानवरतसखुने िवािरत-
ौतुिवषयसखुलेशाभासाः
परमभागवता एकािनो भगवित
सवभतूिूयसुिद सवा िन िनतरां
िनररं िनवृ तमनसः कथम ु ह वा एत े
मधमुथन पनुः ाथ कुशला ािूय-
सुदः साधवरणाजुानसुवेां
िवसजृि न यऽ पनुरयं ससंारपया वत ः ॥ ३९॥
िऽभवुनाभवन िऽिवबम िऽनयन
िऽलोकमनोहरानभुाव तववै िवभतूयो
िदितजदनजुादयािप तषेामनपुबम-

समयोऽयिमित ामायया
सरुनरमगृिमिौतजलचराकृितिभ-

य थापराधं दडं दडधर दधथ 
एवमनेमिप भगवन ज्िह ामतु
यिद मसे ॥ ४०॥
अाकं तावकानां तव नतानां तत
ततामह तव चरणनिलनयगुलाना-
नबुदयिनगडानां िलिववरणनेा-
साृतानामनकुानरुितिवशद-
िचरिशिशरितावलोकेन िवगिलत-
मधरुमखुरसामतृकलया चााप-
मनघाहिस शमियतमु ॥् ४१॥
अथ भगवंवाािभरिखलजग-

ििितलयिनिमायमानिद-

मायािवनोद सकलजीविनकायाना-
मदयषे ु बिहरिप च ॄूगा-

पणे ूधानपणे च यथादशेकाल-

दहेावानिवशषें तपादानो-
पलकतयानभुवतः सवू यसािण
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आकाशशरीर साारॄणः
परमानः िकयािनह वाथ िवशषेो
िवापनीयः ािुिलािदिभिरव
िहरयरतेसः ॥ ४२॥
अत एव यं तपकयााकं
भगवतः परमगरुोव चरणशत-
पलाशायां िविवधविृजनससंार-
पिरौमोपशमनीमपुसतृानां वयं
यामनेोपसािदताः ॥ ४३॥
अथो ईश जिह ां मसं भवुनऽयम ।्
मािन यने नः कृ तजेांायधुािन च ॥ ४४॥
हंसाय द॑िनलयाय िनरीकाय
कृाय मृयशस े िनपबमाय ।
सहाय भवपािनजाौमा-
वे परीगतये हरय े नमे ॥ ४५॥
ौीशकु उवाच
अथवैमीिडतो राजन स्ादरं िऽदशहैिरः ।
मपुानमाकय  ूाह तानिभनितः ॥ ४६॥
ौीभगवानवुाच
ूीतोऽहं वः सरुौेा मपानिवया ।
आैय िृतः प ुसंां भिवै यया मिय ॥ ४७॥
िकं रापं मिय ूीत े तथािप िवबधुष भाः ।
मकेामितना ो वाित तिवत ॥् ४८॥
न वदे कृपणः ौये आनो गणुवुक ् ।
त तािनतो येिद सोऽिप तथािवधः ॥ ४९॥
यं िनःौयेसं िवान न् वाय कम िह ।
न राित रोिगणोऽपं वातो िह िभषमः ॥ ५०॥
मघवन य्ात भिं वो दमिृषसमम ।्
िवाोततपःसारं गाऽं याचत मा िचरम ॥् ५१॥
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स वा अिधगतो दिां ॄ िनलम ।्
या अिशरो नाम तयोरमरतां धात ॥् ५२॥
दाथव णे वमा भें मदाकम ।्
िवपाय यादाा यमधातः ॥ ५३॥
युं यािचतोऽिां धम ोऽािन दाित ।
ततरैायधुौेो िवकमिविनिम तः ।
यने वऽृिशरो हता  मजे उपबृिंहतः ॥ ५४॥
तिन ि्विनहते ययूं तजेोऽायधुसदः ।
भयूः ूाथ भिं वो न िहंसि च मरान ॥् ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां षे नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
ौीशकु उवाच
इमवें समािदँय भगवान ि्वभावनः ।
पँयतामिनमषेाणां तऽवैादध े हिरः ॥ १॥
तथािभयािचतो दवेैिषराथव णो महान ।्
मोदमान उवाचदें ूहसिव भारत ॥ २॥
अिप वृारका ययूं न जानीथ शरीिरणाम ।्
संायां यिभिोहो ःसहतेनापहः ॥ ३॥
िजजीिवषणूां जीवानामाा ूे इहिेतः ।
क उहते तं दात ुं िभमाणाय िववे ॥ ४॥
दवेा ऊचःु
िकं न ु तुजं ॄन प् ुसंां भतूानकुिनाम ।्
भविधानां महतां पुयोकेकमणाम ॥् ५॥
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न न ु ाथ परो लोको न वदे परसटम ।्
यिद वदे न याचते निेत नाह यदीरः ॥ ६॥
ऋिषवाच
धम वः ौोतकुामने ययूं म े ूदुाताः ।
एष वः िूयमाानं जं सजाहम ॥् ७॥
योऽीवुणेाना नाथा न धम न यशः पमुान ।्
ईहते भतूदयया स शोः ावररैिप ॥ ८॥
एतावानयो धम ः पुयोकैपािसतः ।
यो भतूशोकहषा ामाा शोचित ित ॥ ९॥
अहो दैमहो कं पारःै णभरुःै ।
योपकुया दाथम  ः ाितिवमहःै ॥ १०॥
ौीशकु उवाच
एवं कृतविसतो दाथव णनमु ।्
परे भगवित ॄयाानं सयन ज्हौ ॥ ११॥
यताासमुनोबिुग ्बनः ।
आितः परमं योगं न दहंे बबुधु े गतम ॥् १२॥
अथेो वळमु िनिम तं िवकमणा ।
मनुःे शिुिभिो भगवजेसाितः ॥ १३॥
वतृो दवेगणःै सवग जेोपय शोभत ।
यूमानो मिुनगणैलैों हष यिव ॥ १४॥
वऽृमिवऽमुसरुानीकयथूपःै ।
पय मोजसा राजन बु्ो ि इवाकम ॥् १५॥
ततः सरुाणामसरुै रणः परमदाणः ।
ऽतेामखु े नम दायामभवथमे यगु े ॥ १६॥
िवै सिुभरािदरैिां िपतवृििभः ।
मिभिुभः सािैव देवेमै ितम ॥् १७॥
ा वळधरं शबं रोचमान ं या िौया ।
नामृसरुा राजन म्धृ े वऽृपरुःसराः ॥ १८॥
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नमिुचः शरोऽनवा  िमधूा  ऋषभोऽसरुः ।
हयमीवः शिशरा िवूिचिरयोमखुः ॥ १९॥
पलुोमा वषृपवा  च ूहिेतहितलः ।
दतैयेा दानवा या रािंस च सहॐशः ॥ २०॥
समुािलमािलूमखुाः कात रपिरदाः ।
ूितिषेसनेामं मृोरिप रासदम ॥् २१॥
अदयसााः िसहंनादने म दाः ।
गदािभः पिरघबैा णःै ूासमुरतोमरःै ॥ २२॥
शलूःै परधःै खःै शतीिभभ ुशिुडिभः ।
सवतोऽवािकरन श्रैै िवबधुष भान ॥् २३॥
न तऽेँय साः शरजालःै समतः ।
पुानपुुपिततैतषीव नभोघनःै ॥ २४॥
न ते शावषघा ासेः सरुसिैनकान ।्
िछाः िसपथ े दवेलैघहुःै सहॐधा ॥ २५॥
अथ ीणाशौघा िगिरश ृिुमोपलःै ।
अवष न स्रुबलं िचिां पवू वत ॥् २६॥
तानतान ्िमतो िनशा
शापगूरैथ वऽृनाथाः ।
िुमैषििव िवधाििश ृ-ै
रिवतांऽसिुरसिैनकान ॥् २७॥
सव ूयासा अभवन ि्वमोघाः
कृताः कृता दवेगणषे ु दैःै ।
कृानकूुलेष ु यथा महु
िुःै ूयुा शती वाचः ॥ २८॥
ते ूयासं िवतथं िनरी
हरावभा हतयुदपा ः ।
पलायनायािजमखु े िवसृ
पितं मने दधरुासाराः ॥ २९॥
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वऽृोऽसरुांाननगुान म्नी
ूधावतः ूे बभाष एतत ।्
पलाियतं ूे बलं च भं
भयने तीोणे िवह वीरः ॥ ३०॥
कालोपपां िचरां मनिनां
उवाच वाचं पुषूवीरः ।
हे िवूिचे नमचु े पलुोमन ्
मयानव र मे श ृणुम ॥् ३१॥
जात मृीु ुव एव सवतः
ूितिबया य न चहे ा ।
लोको यशाथ ततो यिद म ुं
को नाम मृ ुं न वणृीत युम ॥् ३२॥
ौ सतािवह मृू रापौ
यसारणया िजतासःु ।
कलेवरं योगरतो िवजा-
दमणीवरशयऽेिनवृः ॥ ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे इवऽृासरुयुवण न ं नाम दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
ौीशकु उवाच
त एवं शसंतो धम वचः परुचतेसः ।
नवैागृन भ्यऽाः पलायनपरा नपृ ॥ १॥
िवशीय माणां पतृनामासरुीमसरुष भः ।
कालानकूुलिैदशःै कामानामनाथवत ॥् २॥
ातत स इशऽरुमिष तः ।
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तान ि्नवायजसा राजन ि्नभ दमवुाच ह ॥ ३॥
िकं व उिरतमैा तधुा विः पृतो हतःै ।
न िह भीतवधः ाो न य ः शरूमािननाम ॥् ४॥
यिद वः ूधन े ौा सारं वा ुका िद ।
अमे ितत माऽं म े न चेासखु े हृा ॥ ५॥
एवं सरुगणान बु्ो भीषयन व्पषुा िरपनू ।्
नदमुहाूाणो यने लोका िवचतेसः ॥ ६॥
तने दवेगणाः सव वऽृिवोटनने व ै ।
िनपतेमुू िता भमूौ यथवैाशिनना हताः ॥ ७॥
ममद पां सरुसैमातरंु
िनमीिलतां रणरम दः ।
गां कयुतशलू ओजसा
नालं वनं यथूपितय थोदः ॥ ८॥
िवलो तं वळधरोऽमिष तः
शऽवऽेिभिवते महागदाम ।्
िचपे तामापतत सुःसहां
जमाह वामने करणे लीलया ॥ ९॥
स इशऽःु कुिपतो भशृं तया
महेवाहं गदयोिवबमः ।
जघान कुल उदन म्धृ े
तम सव समपजूयन न्पृ ॥ १०॥
ऐरावतो वऽृगदािभमृो
िवघिूण तोऽििः कुिलशाहतो यथा ।
अपासरिमखुः सहेो
मुसकृ ् सधनभुृ शात ः ॥ ११॥
न सवाहाय िवषणचतेस े
ूायु भयूः स गदां महाा ।
इोऽमतृिकरािभमश-
वीतथतवाहोऽवते ॥ १२॥
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स तं नपृेाहवकाया िरप ुं
वळायधुं ॅातहृणं िवलो ।
रं तम नशृसंमहंः
शोकेन मोहने हसन ज्गाद ॥ १३॥
वऽृ उवाच
िदा भवान म् े समवितो िरप-ु
य ॄहा गुहा ॅातहृा च ।
िदानणृोऽाहमसम या
मलिनिभ षृदािचरात ॥् १४॥
यो नोऽमजािवदो िजात-े
ग ुरोरपाप च दीित ।
िवौ खने िशरांवृ-

शोिरवाकणः ग कामः ॥ १५॥
ौी॑ीदयाकीित िभितं ां
कमणा पुषादै ग म ।्
कृेण मलिविभदहे-
मृविं समदि गीृाः ॥ १६॥
अऽेन ु य े हे नशृसंमा
य े ुतााः ूहरि मम ।्
तभैू तनाथान स्गणान ि्नशात-
िऽशलूिनिभ गलयै जािम ॥ १७॥
अथो हरे म े कुिलशने वीर
हता  ूमवै िशरो यदीह ।
तऽानणृो भतूबिलं िवधाय
मनिनां पादरजः ूपे ॥ १८॥
सरुशे का िहनोिष वळं
परुः िते विैरिण ममोघम ।्
मा सशंिया न गदवे वळः
ािलः कृपणाथव याा ॥ १९॥
नषे वळव शब तजेसा
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हरदे धीचेपसा च तिेजतः ।
तनेवै शऽ ुं जिह िवयुितो
यतो हिरिव जयः ौीग ुणातः ॥ २०॥
अहं समाधाय मनो यथाऽऽह
सष णरणारिवे ।
ळरंहोिलतमापाशो
गितं मनुयेा पिवलोकः ॥ २१॥
प ुसंां िकलकैािधयां कानां
याः सदो िदिव भमूौ रसायाम ।्
न राित यषे उगे आिध-

मदः किलसनं सयासः ॥ २२॥
ऽवैिग कायासिवघातम-

ितिव ध े पुष शब ।
ततोऽनमुयेो भगवसादो
यो लभोऽिकनगोचरोऽःै ॥ २३॥
अहं हरे तव पादकैमलू-

दासानदुासो भिवताि भयूः ।
मनः रतेासपुतगे ुणां े
गणृीत वाम  करोत ु कायः ॥ २४॥
न नाकपृं न च पारमें
न साव भौमं न रसािधपम ।्
न योगिसीरपनुभ वं वा
समस ा िवरह काे ॥ २५॥
अजातपा इव मातरं खगाः
ं यथा वतराः धुाता ः ।
िूयं िूयवे िुषतं िवषणा
मनोऽरिवा िदते ाम ॥् २६॥
ममोमोकजनषे ु सं
ससंारचबे ॅमतः कमिभः ।
ाययाऽऽाऽऽजदारगहे-े
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ासिच न नाथ भयूात ॥् २७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे वऽृ इोपदशेो नामकैादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः ॥
ऋिषवाच
एवं िजहासनुृ प दहेमाजौ
मृ ुं वरं िवजयामानः ।
शलंू ूगृापतरुंे
यथा महापुषं कैटभोऽु ॥ १॥
ततो यगुाािकठोरिज-
मािव शलंू तरसासरुेः ।
िा महेाय िवन वीरो
हतोऽिस पापिेत षा जगाद ॥ २॥
ख आपतिचलहोव-
िरी ेमजातिववः ।
वळणे वळी शतपवणािन-
जुं च तोरगराजभोगम ॥् ३॥
िछकैबाः पिरघणे वऽृः
सरं आसा गहृीतवळम ।्
हनौ तताडेमथामरभें
वळं च हापतघोनः ॥ ४॥
वऽृ कमा ितमहातुं तत ्
सरुासरुाारणिससाः ।
अपजूयंुतसटं
िनरी हा हिेत िवचबुुशभुृ शम ॥् ५॥
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इो न वळं जगहृे िवलित-
तुं हादिरसिधौ पनुः ।
तमाह वऽृो हर आवळो
जिह शऽ ुं न िवषादकालः ॥ ६॥
ययुुतां कुऽिचदातताियनां
जयः सदकैऽ न व ै परानाम ।्
िवनकैमुिलयितीरं
सव मां पुषं सनातनम ॥् ७॥
लोकाः सपाला यमेे सि िववशा वशे ।
िजा इव िशचा बाः स काल इह कारणम ॥् ८॥
ओजः सहो बलं ूाणममतृं मृमुवे च ।
तमाय जनो हतेमुाानं मते जडम ॥् ९॥
यथा दामयी नारी यथा यमयो मगृः ।
एवं भतूािन मघवीशतािण िवि भोः ॥ १०॥
पुषः ूकृित माा भतूिेयाशयाः ।
शुव सगा दौ न िवना यदनमुहात ॥् ११॥
अिवानवेमाानं मतऽेनीशमीरम ।्
भतूःै सजृित भतूािन मसते तािन तःै यम ॥् १२॥
आयःु ौीः कीित रैय मािशषः पुष याः ।
भववे िह ताले यथािनोिव पय याः ॥ १३॥
तादकीित यशसोज यापजययोरिप ।
समः ाखुःखाां मृजुीिवतयोथा ॥ १४॥
सं रजम इित ूकृतनेा नो गणुाः ।
तऽ सािणमाानं यो वदे न स बते ॥ १५॥
पँय मां िनिज तं शब वृायधुभजुं मधृ े ।
घटमान ं यथाशि तव ूाणिजहीष या ॥ १६॥
ूाणलहोऽयं समर इो वाहनासनः ।
अऽ न ायतऽेमु जयोऽमु पराजयः ॥ १७॥
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ौीशकु उवाच
इो वऽृवचः ौुा गतालीकमपजूयत ।्
गहृीतवळः ूहसंमाह गतिवयः ॥ १८॥
इ उवाच
अहो दानव िसोऽिस य ते मितरीशी ।
भः सवा नाऽऽानं सुदं जगदीरम ॥् १९॥
भवानताषायां व ै वैव जनमोिहनीम ।्
यिहायासरंु भावं महापुषतां गतः ॥ २०॥
खिदं महदाय यिजःूकृतेव ।
वासदुवे े भगवित सािन ढा मितः ॥ २१॥
य भिभ गवित हरौ िनःौयेसेरे ।
िवबीडतोऽमतृाोधौ िकं िुःै खातकोदकैः ॥ २२॥
ौीशकु उवाच
इित ॄवुाणावों धम िजासया नपृ ।
ययुधुात े महावीया िववऽृौ यधुाती ॥ २३॥
आिव पिरघं वऽृः काा यसमिरमः ।
इाय ूािहणोोरं वामहने मािरष ॥ २४॥
स त ु वऽृ पिरघं करं च करभोपमम ।्
िचदे यगुपवेो वळणे शतपवणा ॥ २५॥
दोा मृुमलूाां बभौ रॐवोऽसरुः ।
िछपो यथा गोऽः खाो विळणा हतः ॥ २६॥
कृाधरां हन ुं भमूौ दैो िदुरां हनमु ।्
नभोगीरवेण लेिलहोणिजया ॥ २७॥
दंािभः कालकािभम सिव जगयम ।्
अितमाऽमहाकाय आिपंरसा िगरीन ॥् २८॥
िगिरराट ्पादचारीव पां िनज रयन म्हीम ।्
जमास स समासा विळणं सहवाहनम ॥् २९॥
महाूाणो महावीय महासप  इव िपम ।्
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वऽृमं तमाल सूजापतयः सरुाः ।
हा किमित िनिव णाबुुशःु समहष यः ॥ ३०॥
िनगीणऽसरुेणे न ममारोदरं गतः ।
महापुषसो योगमायाबलेन च ॥ ३१॥
िभा वळणे तुिं िन बलिभिभःु ।
उकत  िशरः शऽोिग िरश ृिमवौजसा ॥ ३२॥
वळु तरमाशवुगेः
कृन स्मािरवत मानः ।
पातयावदहग णने
यो ोितषामयन े वाऽ हे ॥ ३३॥
तदा च खे भयो िवने-
ग विसाः समहिष साः ।
वाऽ िलैमिभवुाना
ममै ुदा कुसमुरैवष न ॥् ३४॥
वऽृ दहेािामाोितरिरम ।
पँयतां सव लोकानामलोकं समपत ॥ ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे वऽृवधो नाम ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
ौीशकु उवाच
वऽृ े हत े ऽयो लोका िवना शबेण भिूरद ।
सपाला भवन स्ो िवरा िनवृ तिेयाः ॥ १॥
दवेिष िपतभृतूािन दैा दवेानगुाः यम ।्
ूितजमःु िधािन ॄशेेादयतः ॥ २॥
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राजोवाच
इािनवृ तहेत ुं ौोतिुमािम भो मनु े ।
यनेासन स्िुखनो दवेा हरे ःखं कुतोऽभवत ॥् ३॥
ौीशकु उवाच
वऽृिवबमसिंवाः सव दवेाः सहिष िभः ।
तधायाथ यिं नैीतो बहृधात ॥् ४॥
इ उवाच
ीभजूलिुमरैनेो िवपवधोवम ।्
िवभमनगुृिवृ ऽहां  माहम ॥् ५॥
ौीशकु उवाच
ऋषयपाकय  महेिमदमॄवुन ।्
याजियाम भिं त े हयमधेने मा  भःै ॥ ६॥
हयमधेने पुषं परमाानमीरम ।्
इा नारायणं दवें मोसऽेिप जगधात ॥् ७॥
ॄहा िपतहृा गोो मातहृाऽऽचाय हाघवान ।्
ादः पुसको वािप शुरेन य् कीत नात ॥् ८॥
तममधेने महामखने
ौाितोऽािभरनिुतने ।
हािप सॄचराचरं ं
न िलसे िकं खलिनमहणे ॥ ९॥
ौीशकु उवाच
एवं सोिदतो िवूमै ानहनििपमु ।्
ॄहा हते तिाससाद वषृाकिपम ॥् १०॥
तयेः ासहापं िनवृ ितना ममुािवशत ।्
॑ीमं वातां ूां सखुयिप नो गणुाः ॥ ११॥
तां ददशा नधुाव चाडालीिमव िपणीम ।्
जरया वपेमाना यमामसृटाम ॥् १२॥
िवकीय  पिलतान के्शािं ितिेत भािषणीम ।्
मीनगसगुने कुव त माग षणम ॥् १३॥
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नभो गतो िदशः सवा ः सहॐाो िवशाते ।
ूागदुीच िदशं तणू ूिवो नपृ मानसम ॥् १४॥
स आवसुरनालत-ू

नलभोगो यिदहाितः ।
वषा िण साहॐमलितोऽः
स िचयन ्ॄ वधािमोम ॥् १५॥
ताविणाकं नषः शशास
िवातपोयोगबलानभुावः ।
स सदैय मदाबिु-

नतिरां गितिमपा ॥ १६॥
ततो गतो ॄिगरोपत
ऋतरानिनवािरताघः ।
पापु िददवेतया हतौजा-
ं नाभदूिवतं िवपुा ॥ १७॥
तं च ॄष योऽे हयमधेने भारत ।
यथावीयाबुः पुषाराधनने ह ॥ १८॥
अथेमान े पुष े सव दवेमयािन ।
अमधे े महेणे िवतते ॄवािदिभः ॥ १९॥
स व ै ावधो भयूानिप पापचयो नपृ ।
नीतनेवै शूाय नीहार इव भाननुा ॥ २०॥
स वािजमधेने यथोिदतने
िवतायमानने मरीिचिमौःै ।
इािधयं पुषं परुाण-

िमो महानास िवधतूपापः ॥ २१॥
इदं महाानमशषेपानां
ूालनं तीथ पदानकुीत नम ।्
भुयं भजनानवुण न ं
महेमों िवजयं मतः ॥ २२॥
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पठेयरुाानिमदं सदा बधुाः
श ृवथो पव िण पव णीियम ।्
धं यशं िनिखलाघमोचनं
िरपुयं यनं तथायषुम ॥् २३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे इिवजये ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
परीिवाच
रजमःभाव ॄन व्ऽृ पानः ।
नारायणे भगवित कथमासीढा मितः ॥ १॥
दवेानां शुसानामषृीणां चामलानाम ।्
भिम ुकुचरणे न ूायणेोपजायते ॥ २॥
रजोिभः समसाताः पािथ विैरह जवः ।
तषेां य े केचनहेे ौयेो व ै मनजुादयः ॥ ३॥
ूायो ममुुवषेां केचनवै िजोम ।
ममुुणूां सहॐषे ु किुते िसित ॥ ४॥
मुानामिप िसानां नारायणपरायणः ।
सुलभः ूशााा कोिटिप महामनु े ॥ ५॥
वऽृु स कथं पापः सव लोकोपतापनः ।
इं ढमितः कृ आसीाम उणे ॥ ६॥
अऽ नः सशंयो भयूाोत ुं कौतहूलं ूभो ।
यः पौषणे समरे सहॐामतोषयत ॥् ७॥
सतू उवाच
परीितोऽथ सं भगवान ब्ादरायिणः ।
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िनश ौधान ूितन वचोऽॄवीत ॥् ८॥
ौीशकु उवाच
श ृणुाविहतो राजिितहासिममं यथा ।
ौतुं पैायनमखुाारदावेलादिप ॥ ९॥
आसीिाजा साव भौमः शरूसनेषे ु व ै नपृ ।
िचऽकेतिुरित ातो यासीामधुही ॥ १०॥
त भाया सहॐाणां सहॐािण दशाभवन ।्
साािनकािप नपृो न लेभ े तास ु सितम ॥् ११॥
पौदाय वयोजिवैय िौयािदिभः ।
स गणुःै सविा वापतरेभतू ॥् १२॥
न त सदः सवा  मिहो वामलोचनाः ।
साव भौम भूयेमभवन ्ू ीितहतेवः ॥ १३॥
तकैदा त ु भवनमिरा भगवान ऋ्िषः ।
लोकाननचुरतेानपुागया ॥ १४॥
तं पजूिया िविधवुानाहणािदिभः ।
कृताितमपुासीदखुासीन ं समािहतः ॥ १५॥
महिष मपुासीन ं ूौयावनतं ितौ ।
ूितपू महाराज समाभादेमॄवीत ॥् १६॥
अिरा उवाच
अिप तऽेनामयं ि ूकृतीनां तथाऽऽनः ।
यथा ूकृितिभग ुः पमुान र्ाजािप सिभः ॥ १७॥
आानं ूकृिता िनधाय ौये आयुात ।्
राा तथा ूकृतयो नरदवेािहताधयः ॥ १८॥
अिप दाराः ूजामाा भृाः ौेयोऽथ मिणः ।
पौरा जानपदा भपूा आजा वशवित नः ॥ १९॥
याानवुशेाव तशगा इमे ।
लोकाः सपाला यि सव बिलमतिताः ॥ २०॥
आनः ूीयते नाा परतः त एव वा ।
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लयऽेलकामं ां िचया शबलं मखुम ॥् २१॥
एवं िवकितो राजन ि्वषा मिुननािप सः ।
ूौयावनतोऽाह ूजाकामतो मिुनम ॥् २२॥
िचऽकेतुवाच
भगवन ि्कं न िविदतं तपोानसमािधिभः ।
योिगनां पापानां बिहरः शरीिरष ु ॥ २३॥
तथािप पृतो ॄयूां ॄािन िचितम ।्
भवतो िवषािप चोिदतदनुया ॥ २४॥
लोकपालरैिप ूाा ः साॆाैय सदः ।
न नयूजं मां ुृामिमवापरे ॥ २५॥
ततः पािह महाभाग पवूः सह गतं तमः ।
यथा तरमे ारं ूजया तिधिेह नः ॥ २६॥
ौीशकु उवाच
इिथ तः स भगवान कृ्पाॄणः सतुः ।
ौपिया चं ां ारमयजिभःु ॥ २७॥
ेा ौेा च या राो मिहषीणां च भारत ।
नाा कृतिुतै योिमदािजः ॥ २८॥
अथाह नपृितं राजन भ्िवतकैवाजः ।
हष शोकूदुिमित ॄसतुो ययौ ॥ २९॥
सािप ताशनादवे िचऽकेतोरधारयत ।्
गभ कृतिुतदवी कृिकािेरवाजम ॥् ३०॥
ता अनिुदनं गभ ः शुप इवोडुपः ।
ववधृ े शरूसनेशेतजेसा शनकैनृ प ॥ ३१॥
अथ काल उपावृ े कुमारः समजायत ।
जनयन श्रूसनेानां श ृवतां परमां मदुम ॥् ३२॥
ो राजा कुमार ातः शिुचरलतः ।
वाचियाऽऽिशषो िवूःै कारयामास जातकम ॥् ३३॥
तेो िहरयं रजतं वासांाभरणािन च ।
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मामान ह्यान ग्जान ्ू ादानेनूामब ुदािन षट ्॥ ३४॥
ववष  काममषेां पज  इव दिेहनाम ।्
धं यशमायुं कुमार महामनाः ॥ ३५॥
कृलऽेथ राजषनयऽेनिुदन ं िपतःु ।
यथा िनः कृा े धन े हेोऽवध त ॥ ३६॥
मातुिततरां पऽु े हेो मोहसमुवः ।
कृततुःे सपीनां ूजाकामरोऽभवत ॥् ३७॥
िचऽकेतोरितूीितय था दारे ूजावित ।
न तथाषे ु से बालं लालयतोऽहम ॥् ३८॥
ताः पय ताानं गहयोऽसयूया ।
आनपने ःखने राोऽनादरणे च ॥ ३९॥
िधगूजां ियं पापां पुागहृसताम ।्
स ुू जािभः सपीिभदा सीिमव ितरृताम ॥् ४०॥
दासीनां को न ु सापः ािमनः पिरचय या ।
अभीं लमानानां दाा दासीव भ गाः ॥ ४१॥
एवं समानानां सपाः पऽुसदा ।
राोऽसतवृीनां िवषेो बलवानभतू ॥् ४२॥
िवषेनमतयः ियो दाणचतेसः ।
गरं दः कुमाराय म षा  नपृितं ूित ॥ ४३॥
कृतिुतरजानी सपीनामघं महत ।्
सु एविेत सि िनरी चरहृे ॥ ४४॥
शयानं सिुचरं बालमपुधाय  मनीिषणी ।
पऽुमानय मे भिे इित धाऽीमचोदयत ॥् ४५॥
सा शयानमपुो ा चोारलोचनम ।्
ूाणिेयािभं हताीपतिुव ॥ ४६॥
तादाकय  भशृातरंु रं
ाः कराामरु उकैरिप ।
ूिवँय राी रयाऽऽजािकं
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ददश बालं सहसा मतृं सतुम ॥् ४७॥
पपात भमूौ पिरवृया शचुा
ममुोह िवॅिशरोहारा ॥ ४८॥
ततो नपृाःपरुवित नो जना
नरा नाय  िनश रोदनम ।्
आग तुसनाः सुःिखता-
ा लीकं ः कृतागसः ॥ ४९॥
ौुा मतृं पऽुमलिताकं
िवनिः ूपतन ्लन प्िथ ।
हेानबुिैधतया शचुा भशृं
िवमिूतोऽन ुू कृितिजवैृ तः ॥ ५०॥
पपात बाल स पादमलेू
मतृ िवॐिशरोहारः ।
दीघ सन ब्ाकलोपरोधतो
िनकठो न शशाक भािषतमु ॥् ५१॥
पितं िनरीोशचुािप तं तदा
मतृं च बालं सतुमकेसितम ।्
जन राी ूकृते िुजं
सती दधाना िवललाप िचऽधा ॥ ५२॥
नयं कुमगमिडतं
िनिषती सानबािबिभः ।
िवकीय  केशान ि्वगलजः सतुं
शशुोच िचऽं कुररीव सुरम ॥् ५३॥
अहो िवधातमतीव बािलशो
यासृूितपमीहस े ।
परे न ु जीवपर या मिृत-
िव पय येमिस ीवुः परः ॥ ५४॥
न िह बमिेदह मृजुनोः
शरीिरणामु तदाकमिभः ।
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यः हेपाशो िनजसग वृय े
यं कृते तिममं िववृिस ॥ ५५॥
ं तात नाहिस च मां कृपणामनाथां
ंु िवच िपतरं तव शोकतम ।्
अरमे भवताूजरं यद-्
ां न याकणने यमने रम ॥् ५६॥
उि तात त इमे िशशवो वया-
ामायि नपृनन सिंवहत ुम ।्
सुिरं शनया च भवान प्रीतो
भु नं िपब शचुो हर नः कानाम ॥् ५७॥
नाहं तनजू दशे हतमला त े
मुधितं मिुदतवीणमाननाम ।्
िकं वा गतोऽपनुरयमलोकं
नीतोऽघणृने न श ृणोिम कला िगरे ॥ ५८॥
ौीशकु उवाच
िवलपा मतृं पऽुिमित िचऽिवलापनःै ।
िचऽकेतभुृ शं तो मुकठो रोद ह ॥ ५९॥
तयोिव लपतोः सव दोदनोुताः ।
ः  नरा नाय ः सव मासीदचतेनम ॥् ६०॥
एवं कँमलमापं नसंमनायकम ।्
ाािरा नाम मिुनराजगाम सनारदः ॥ ६१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे िचऽकेतिुवलापो नाम चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ पदशोऽायः - १५ ॥
ौीशकु उवाच
ऊचतमुृ तकोपाे पिततं मतृकोपमम ।्
शोकािभभतूं राजान ं बोधयौ सििभः ॥ १॥
कोऽयं ाव राजे भवान य्मनशुोचित ।
ं चा कतमः सृौ परुदेानीमतः परम ॥् २॥
यथा ूयाि सयंाि ॐोतोवगेने वाकाः ।
सयंुे िवयुे तथा कालेन दिेहनः ॥ ३॥
यथा धानास ु व ै धाना भवि न भवि च ।
एवं भतूषे ु भतूािन चोिदतानीशमायया ॥ ४॥
वयं च ं च ये चमे े तुकालाराचराः ।
जमृोय था पााङ् नवैमधनुािप भोः ॥ ५॥
भतूभैू तािन भतूशेः सजृवित हजः ।
आसृरैतरैनपेोऽिप बालवत ॥् ६॥
दहेने दिेहनो राजन द्हेाहेोऽिभजायते ।
बीजादवे यथा बीजं देथ  इव शातः ॥ ७॥
दहेदिेहिवभागोऽयमिववकेकृतः परुा ।
जाितििवभागोऽयं यथा विुन कितः ॥ ८॥
ौीशकु उवाच
एवमाािसतो राजा िचऽकेतिुजोििभः ।
ूमृ पािणना वमािधानमभाषत ॥ ९॥
राजोवाच
कौ यवुां ानसौ मिहौ च महीयसाम ।्
अवधतूने वषेणे गढूािवह समागतौ ॥ १०॥
चरि वनौ कामं ॄाणा भगवियाः ।
माशां माबुीनां बोधायोिलिनः ॥ ११॥
कुमारो नारद ऋभरुिरा दवेलोऽिसतः ।
अपारतमो ासो माक डयेोऽथ गौतमः ॥ १२॥
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विसो भगवान र्ामः किपलो बादरायिणः ।
वा सा याव जातकूय थािणः ॥ १३॥
रोमशवनो द आसिुरः सपतिलः ।
ऋिषवदिशरा बोः मिुनः पिशराथा ॥ १४॥
िहरयनाभः कौसः ौतुदवे ऋतजः ।
एते परे च िसशेारि ानहतेवः ॥ १५॥
तावुां मापशोम म मढूिधयः ूभू ।
अे तमिस म ानदीप उदीय ताम ॥् १६॥
अिरा उवाच
अहं त े पऽुकाम पऽुदोऽिरा नपृ ।
एष ॄसतुः सााारदो भगवान ऋ्िषः ॥ १७॥
इं ां पऽुशोकेन मं तमिस रे ।
अतदहमनुृ महापुषगोचरम ॥् १८॥
अनमुहाय भवतः ूाावावािमह ूभो ।
ॄयो भगवो नावसीिदतमुहित ॥ १९॥
तदवै त े परं ान ं ददािम गहृमागतः ।
ााािभिनवशें त े पऽुमवे ददावहम ॥् २०॥
अधनुा पिुऽणां तापो भवतवैानभुयूत े ।
एवं दारा गहृा रायो िविवधैय सदः ॥ २१॥
शादय िवषयाला रािवभतूयः ।
मही रां बलं कोशो भृामासुनाः ॥ २२॥
सवऽिप शरूसनेमे े शोकमोहभयाित दाः ।
गवनगरूाः मायामनोरथाः ॥ २३॥
ँयमाना िवनाथन न ँये मनोभवाः ।
कम िभा यतो नानाकमा िण मनसोऽभवन ॥् २४॥
अयं िह दिेहनो दहेो िानिबयाकः ।
दिेहनो िविवधेशसापकृदातः ॥ २५॥
ताने मनसा िवमृँ य गितमानः ।
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तै े ीवुाथ िवौं जोपशममािवश ॥ २६॥
नारद उवाच
एतां मोपिनषदं ूती ूयतो मम ।
यां धारयन स्राऽाा सष णं ूभमु ॥् २७॥
यादमलूमपुसृ नरे पवू
शवा दयो ॅमिममं ितयं िवसृ ।
सदीयमतलुानिधकं मिहं
ूापभु वानिप परं न िचरापिैत ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे िचऽकेतसुानं नाम पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः - १६ ॥
ौीशकु उवाच
अथ दवेऋषी राजन स्रतें नपृाजम ।्
दशियिेत होवाच ातीनामनशुोचताम ॥् १॥
नारद उवाच
जीवान प्ँय भिं त े मातरं िपतरं च ते ।
सुदो बावााः शचुा ृतया भशृम ॥् २॥
कलेवरं मािवँय शषेमायःु सुतृः ।
भु भोगान ि्पतृू ानिधित नपृासनम ॥् ३॥
जीव उवाच
किन ज्मी मं िपतरो मातरोऽभवन ।्
कम िभॅा माण दवेितय ृयोिनष ु ॥ ४॥
बुािरमिमऽोदासीनिविषः ।
सव एव िह सवषां भवि बमशो िमथः ॥ ५॥
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यथा विून पयािन हमेादीिन तततः ।
पय टि नरेवें जीवो योिनष ु कतृ ष ु ॥ ६॥
िनाथ  सो िनो ँयते नषृ ु ।
याव िह सो ममं तावदवे िह ॥ ७॥
एवं योिनगतो जीवः स िनो िनरहतः ।
यावऽोपलते तावं िह त तत ॥् ८॥
एष िनोऽयः सू एष सवा ौयः क ् ।
आमायागणुिैव माानं सजृित ूभःु ॥ ९॥
न ाितिूयः किन न्ािूयः ः परोऽिप वा ।
एकः सविधयां िा कतॄ णां गणुदोषयोः ॥ १०॥
नाद आा िह गणुं न दोषं न िबयाफलम ।्
उदासीनवदासीनः परावरगीरः ॥ ११॥
ौीशकु उवाच
इदुीय  गतो जीवो ातय ते तदा ।
िविता ममुचुःु शोकं िछाऽऽहेश ृलाम ॥् १२॥
िन ातयो ातदेहं कृोिचताः िबयाः ।
तजुजं हंे शोकमोहभयाित दम ॥् १३॥
बालो ोीिडताऽ बालहाहतूभाः ।
बालहाोतं चेॄा णयै ििपतम ।्
यमनुायां महाराज रो िजभािषतम ॥् १४॥
स इं ूितबुाा िचऽकेतिुजोििभः ।
गहृाकूपािाः सरःपािदव िपः ॥ १५॥
कािलां िविधवाा कृतपुयजलिबयः ।
मौनने सयंतूाणो ॄपऽुाववत ॥ १६॥
अथ तै ूपाय भाय ूयतान े ।
भगवाारदः ूीतो िवामतेामवुाच ह ॥ १७॥
ओ ं नमुं भगवते वासदुवेाय धीमिह ।
ूुायािनाय नमः सष णाय च ॥ १८॥
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नमो िवानमाऽाय परमानमतू य े ।
आारामाय शााय िनवृतैय े ॥ १९॥
आानानभुूवै शमूय े नमः ।
षीकेशाय महते नमे िवमतू य े ॥ २०॥
वचपुरतऽेूा य एको मनसा सह ।
अनामपिाऽः सोऽाः सदसरः ॥ २१॥
यििदं यतदें ितिेत जायते ।
मृमयिेव मृाितै त े ॄणे नमः ॥ २२॥
य शृि न िवम नोबुीियासवः ।
अबिह िवततं ोमवतोऽहम ॥् २३॥
दहेिेयूाणमनोिधयोऽमी
यदशंिवाः ूचरि कमस ु ।
नवैादा लोहिमवाूतं
ानषे ु तपदशेमिेत ॥ २४॥
ओ ं नमो भगवते महापुषाय महानभुावाय
महािवभिूतपतये सकलसातपिरवढृ-
िनकरकरकमलकुलोपलािलतचरणा-
रिवयगुल परम परमिेन न्मे ॥ २५॥
ौीशकु उवाच
भायतैां ूपाय िवामािदँय नारदः ।
ययाविरसा साकं धाम ायवुं ूभो ॥ २६॥
िचऽकेतु ु िवां तां यथा नारदभािषताम ।्
धारयामास साहमः ससुमािहतः ॥ २७॥
ततः स सराऽाे िवया धाय माणया ।
िवाधरािधपं स लेभऽेूितहतं नपृ ॥ २८॥
ततः कितपयाहोिभिव येमनोगितः ।
जगाम दवेदवे शषे चरणािकम ॥् २९॥
मणृालगौरं िशितवाससं ुर-

66 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - षः

िरीटकेयरूकिटऽकणम ।्
ूसवाणलोचनं वतृं
ददश िसेरमडलःै ूभमु ॥् ३०॥
तशनसमिकिषः
ामलाःकरणोऽयािुनः ।
ूवृभा ूणयाौलुोचनः
ूरोमाऽऽनमदािदपूषम ॥् ३१॥
स उमोकपदािवरं
ूमेाौलेुशैपमहेयन म्ुः ।
ूमेोपािखलवण िनग मो
नवैाशकं ूसमीिडत ुं िचरम ॥् ३२॥
ततः समाधाय मनो मनीषया
बभाष एतितलवागसौ ।
िनय सवियबावत न ं
जगंु सातशािवमहम ॥् ३३॥
िचऽकेतुवाच
अिजत िजतः सममितिभः साधिुभ-

भ वान ि्जतािभभ वता ।
िविजताऽेिप च भजतामकामानां
य आदोऽितकणः ॥ ३४॥
तव िवभवः ख भगवन ्
जगदयिितलयादीिन ।
िवसजृऽशाशंाऽ
मषृा ध े पथृगिभमा ॥ ३५॥
परमाणपुरममहतो-

माारवत ऽयिवधरुः ।
आदावऽेिप च सानां
यवुं तदवेारालेऽिप ॥ ३६॥
िािदिभरषे िकलावतृः
सिभदशगणुोररैडकोशः ।
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यऽ पतणकुः
सहाडकोिटकोिटिभदनः ॥ ३७॥
िवषयतषृो नरपशवो
य उपासते िवभतूीन  परं ाम ।्
तषेामािशष ईश तदन ु
िवनँयि यथा राजकुलम ॥् ३८॥
कामिधयिय रिचता
न परम रोहि यथा करबीजािन ।
ानागणुमये
गणुगणतोऽ जालािन ॥ ३९॥
िजतमिजत तदा भवता
यदाह भागवतं धम मनवम ।्
िनिना य े मनुय आारामा
यमपुासतऽेपवगा य ॥ ४०॥
िवषममितन  यऽ नणृां
महिमित मम तविेत च यदऽ ।
िवषमिधया रिचतो यः
स िवशुः ियरुधम बलः ॥ ४१॥
कः मेो िनजपरयोः
िकयानथ ः परिुहा धमण ।
िोहाव कोपः
परसीडया च तथाधम ः ॥ ४२॥
न िभचरित तवेा यया
िभिहतो भागवतो धम ः ।
िरचरसकदेपथृिधयो
यमपुासत े ाया ः ॥ ४३॥
न िह भगवघिटतिमदं
शनाणृामिखलपापयः ।
याम सकृवणाुसकोऽिप
िवमुते ससंारात ॥् ४४॥
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अथ भगवन व्यमधनुा
दवलोकपिरमृाशयमलाः ।
सरुऋिषणा यिदतं तावकेन
कथमथा भवित ॥ ४५॥
िविदतमन समं तव
जगदानो जनिैरहाचिरतम ।्
िवां परमगरुोः िकयिदव
सिवतिुरव खोतःै ॥ ४६॥
नमुं भगवते सकलजग-

िितलयोदयशेाय ।
रविसतागतये
कुयोिगनां िभदा परमहंसाय ॥ ४७॥
यं व ै समन ु िवसजृः सि
यं चिेकतानमन ु िचय उकि ।
भमूडलं सष पायित य मिू 
तै नमो भगवतऽे ु सहॐमू ॥ ४८॥
ौीशकु उवाच
संतुो भगवानवेमनमभाषत ।
िवाधरपितं ूीतिऽकेत ुं कुह ॥ ४९॥
ौीभगवानवुाच
यारदािरोां त े ातं मऽेनशुासनम ।्
सिंसोऽिस तया राजन ि्वया दशना मे ॥ ५०॥
अहं व ै सव भतूािन भतूाा भतूभावनः ।
शॄ परं ॄ ममोभ े शाती तनू ॥ ५१॥
लोके िवततमाानं लोकं चािन सतम ।्
उभयं च मया ां मिय चवैोभयं कृतम ॥् ५२॥
यथा सषुुः पुषो िवं पँयित चािन ।
आानमकेदशें मते  उितः ॥ ५३॥
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एवं जागरणादीिन जीवानािन चानः ।
मायामाऽािण िवाय तारं परं रते ॥् ५४॥
यने ूसुः पुषः ापं वदेानदा ।
सखुं च िनग ुणं ॄ तमाानमविेह माम ॥् ५५॥
उभयं रतः प ुसंः ूापूितबोधयोः ।
अिेत ितिरते तानं ॄ तरम ॥् ५६॥
यदतेितृं प ुसंो मावं िभमानः ।
ततः ससंार एत दहेाहेो मतृमेृ ितः ॥ ५७॥
लहे मानषु योिन ं ानिवानसवाम ।्
आानं यो न बुते न िचमेमायुात ॥् ५८॥
ृहेायां पिरेशं ततः फलिवपय यम ।्
अभयं चानीहायां सािरमेिवः ॥ ५९॥
सखुाय ःखमोाय कुवा त े दती िबयाः ।
ततोऽिनविृरूािःख च सखु च ॥ ६०॥
एवं िवपय यं बुा नणृां िवािभमािननाम ।्
आन गितं सूां ानऽयिवलणाम ॥् ६१॥
ौतुािभमा ऽािभिन म ुः ने तजेसा ।
ानिवानसुो मः पुषो भवते ॥् ६२॥
एतावानवे मनजुयैगनपैुयबिुिभः ।
ाथ ः सवा ना येो यराकैदशनम ॥् ६३॥
मतेया राजूमो वचो मम ।
ानिवानसो धारयाश ु िसिस ॥ ६४॥
ौीशकु उवाच
आा भगवािनं िचऽकेत ुं जगुः ।
पँयत िवाा ततादध े हिरः ॥ ६५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां षे िचऽकेतोः परमादशन ं
नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७ ॥
ौीशकु उवाच
यतािहतोऽनै कृा िदशे नमः ।
िवाधरिऽकेतुचार गगनचेरः ॥ १॥
स लं वष लाणामाहतबलेियः ।
यूमानो महायोगी मिुनिभः िसचारणःै ॥ २॥
कुलाचलेिोणीष ु नानासिसिष ु ।
रमे े िवाधरीिभगा पयन ह्िरमीरम ॥् ३॥
एकदा स िवमानने िवदुने भाता ।
िगिरशं दशे गन प्रीतं िसचारणःै ॥ ४॥
आिलाीकृतां दवे बाना मिुनससंिद ।
उवाच देाः श ृवा जहासोैदिके ॥ ५॥
िचऽकेतुवाच
एष लोकगुः सााम वा शरीिरणाम ।्
आे मुः सभायां व ै िमथनुीभयू भाय या ॥ ६॥
जटाधरीोतपा ॄवािदसभापितः ।
अीकृ ियं चाे गत॑ीः ूाकृतो यथा ॥ ७॥
ूायशः ूाकृताािप ियं रहिस िबॅित ।
अयं महाोतधरो िबभित  सदिस ियम ॥् ८॥
ौीशकु उवाच
भगवानिप तुा ूहागाधधीनृ प ।
तू बभवू सदिस सा तदनोुताः ॥ ९॥
इतीय िविष ॄवुाण े बशोभनम ।्
षाऽऽह दवेी धृाय िनिज ताािभमािनन े ॥ १०॥
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पाव वुाच
अयं िकमधनुा लोके शाा दडधरः ूभःु ।
अिधानां ानां िनलानां च िवूकृत ॥् ११॥
न वदे धम िकल पयोिन-
न  ॄपऽुा भगृनुारदााः ।
न व ै कुमारः किपलो मनु
य े नो िनषधेितवित न ं हरम ॥् १२॥
एषामनुयेपदायुमं
जगंु मलमलं यम ।्
यः ऽबःु पिरभयू सरूीन ्
ूशाि धृदयं िह दः ॥ १३॥
नायमहित वकुैठपादमलूोपसप णम ।्
सािवतमितः ः साधिुभः पय ुपािसतम ॥् १४॥
अतः पापीयस योिनमासरु यािह म त े ।
यथहे भयूो महतां न कता  पऽु िकिषम ॥् १५॥
ौीशकु उवाच
एवं शिऽकेतिुव मानादव सः ।
ूसादयामास सत मूा  नॆणे भारत ॥ १६॥
िचऽकेतुवाच
ूितगृािम त े शापमानोऽिलनािके ।
दवेमै ा य यों पवू िदं िह त तत ॥् १७॥
ससंारचब एतिरुानमोिहतः ।
ॅान स्खुं च ःखं च भेु सव ऽ सव दा ॥ १८॥
नवैाा न परािप कता  ाखुःखयोः ।
कता रं मतऽेऽा आानं परमवे च ॥ १९॥
गणुूवाह एतिन क्ः शापः को नमुहः ।
कः ग नरकः को वा िकं सखुं ःखमवे वा ॥ २०॥
एकः सजृित भतूािन भगवानामायया ।
एषां बं च मों च सखुं ःखं च िनलः ॥ २१॥
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न त किियतः ूतीपो
न ाितबनु  परो न च ः ।
सम सवऽ िनरन
सखु े न रागः कुत एव रोषः ॥ २२॥
तथािप तििवसग  एषां
सखुाय ःखाय िहतािहताय ।
बाय मोाय च मृजुनोः
शरीिरणां ससंतृयवे कते ॥ २३॥
अथ ूसादय े न ां शापमोाय भािमिन ।
यसे असाधंू मम ततां सित ॥ २४॥
ौीशकु उवाच
इित ूसा िगिरशौ िचऽकेतरुिरम ।
जगाम िवमानने पँयतोः यतोयोः ॥ २५॥
ततु भगवान ्िो िाणीिमदमॄवीत ।्
दवेिष दैिसानां पाष दानां च श ृवताम ॥् २६॥
ौीि उवाच
विस सौुोिण हररेतुकम णः ।
माहां भृभृानां िनःहृाणां महानाम ॥् २७॥
नारायणपराः सव न कुतन िबित ।
गा पवग नरकेिप तुाथ दिश नः ॥ २८॥
दिेहनां दहेसयंोगाानीरलीलया ।
सखुं ःखं मिृतज  शापोऽनमुह एव च ॥ २९॥
अिववकेकृतः प ुसंो थ भदे इवािन ।
गणुदोषिवक िभदवे ॐिजवृतः ॥ ३०॥
वासदुवे े भगवित भिमुहतां नणृाम ।्
ानवरैायवीया णां नहे किपाौयः ॥ ३१॥
नाहं िविरो न कुमारनारदौ
न ॄपऽुा मनुयः सरुशेाः ।
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िवदाम यिेहतमशंकाशंका
न तपं पथृगीशमािननः ॥ ३२॥
न ाि िूयः किािूयः ः परोऽिप वा ।
आावभतूानां सव भतूिूयो हिरः ॥ ३३॥
त चायं महाभागिऽकेतःु िूयोऽनगुः ।
सवऽ समक ् शाो हं चवैातुिूयः ॥ ३४॥
ता िवयः काय ः पुषषे ु महास ु ।
महापुषभेष ु शाषे ु समदिश ष ु ॥ ३५॥
ौीशकु उवाच
इित ौुा भगवतः िशवोमािभभािषतम ।्
बभवू शाधी राजन द्वेी िवगतिवया ॥ ३६॥
इित भागवतो देाः ूितशमुलमः ।
मूा  सगहृे शापमतेावाधलुणम ॥् ३७॥
जे दु िणाौ दानव योिनमािौतः ।
वऽृ इिभिवातो ानिवानसयंतुः ॥ ३८॥
एते सव माातं यां ं पिरपृिस ।
वऽृासरुजाते कारणं भगवतःे ॥ ३९॥
इितहासिममं पुयं िचऽकेतोम हानः ।
माहां िवभुानां ौुा बािमुते ॥ ४०॥
य एताताय ौया वायतः पठेत ।्
इितहासं हिरं ृा स याित परमां गितम ॥् ४१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे िचऽकेतशुापो नाम सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ अादशोऽायः - १८ ॥
ौीशकु उवाच
पिृु पी सिवतःु सािवऽ ाितं ऽयीम ।्
अिहोऽं पश ुं सोमं चातमुा ं महामखान ॥् १॥
िसिभ ग भाया  मिहमान ं िवभ ुं ूभमु ।्
आिशषं च वरारोहां कां ूासतू सोुताम ॥् २॥
धातःु कुः िसनीवाली राका चानमुितथा ।
सायं दश मथ ूातः पणू मासमनबुमात ॥् ३॥
अीन प्रुीानाध िबयायां समनरः ।
चष णी वणासीां जातो भगृःु पनुः ॥ ४॥
वाीिक महायोगी वीकादभविल ।
अग विस िमऽावणयोषी ॥ ५॥
रतेः िसिषचतःु कुे उव ँ याः सिधौ िुतम ।्
रवेां िमऽ उगमिरं िपलं धात ॥् ६॥
पौलोािम आध ऽीन प्ऽुािनित नः ौतुम ।्
जयमषृभं तात ततृीयं मीढषु ं ूभःु ॥ ७॥
उबम दवे मायावामनिपणः ।
कीत पां बहृोकासन स्ौभगादयः ॥ ८॥
तमगणुवीया िण काँयप महानः ।
पाामहऽेिदां यथा वावततार ह ॥ ९॥
अथ कँयपदायादान द्तैयेान क्ीत यािम त े ।
यऽ भागवतः ौीमान ्ू ादो बिलरवे च ॥ १०॥
िदतेा ववे दायादौ दैदानववितौ ।
िहरयकिशपनुा म िहरया कीित तौ ॥ ११॥
िहरयकिशपोभा या  कयाधनुा म दानवी ।
ज तनया दा सषुवु े चतरुः सतुान ॥् १२॥
संादं ूागनुादं ादं ूादमवे च ।
तसा िसिंहका नाम रां िवूिचतोऽमहीत ॥् १३॥
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िशरोऽहर हिरबेण िपबतोऽमतृम ।्
संाद कृितभा या सतू पजनं ततः ॥ १४॥
ाद धमिनभा या सतू वातािपिमलम ।्
योऽगाय ितथये पचे े वातािपिमलः ॥ १५॥
अनुाद सूा यां बालो मिहषथा ।
िवरोचनु ूाािददााभविलः ॥ १६॥
बाणें पऽुशतमशनायां ततोऽभवत ।्
तानभुावं सुोाः पादवेािभधाते ॥ १७॥
बाण आरा िगिरशं लेभ े तणमुताम ।्
या भगवानाे ािप परुपालकः ॥ १८॥
मत िदतःे पऽुाािरंशवािधकाः ।
त आसूजाः सव नीता इणे साताम ॥् १९॥
राजोवाच
कथं त आसरंु भावमपोौिकं गरुो ।
इणे ूािपताः सां िकं ताध ु कृतं िह तःै ॥ २०॥
इमे ौधते ॄषृयो िह मया सह ।
पिरानाय भगवंो ाातमुहिस ॥ २१॥
सतू उवाच
तिरुात स बादरायिण-

व चो िनशातममथ वत ।्
सभाजयन स्िभतृने चतेसा
जगाद सऽायण सवदश नः ॥ २२॥
ौीशकु उवाच
हतपऽुा िदितः शबपािमाहणे िवनुा ।
मनुा शोकदीने ली पय िचयत ॥् २३॥
कदा न ु ॅातहृारिमियाराममुणम ।्
अिदयं पापं घातिया शये सखुम ॥् २४॥
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कृिमिवसंासीशेािभिहत च ।
भतूीकु ् तृत े ाथ िकं वदे िनरयो यतः ॥ २५॥
आशासान तदें ीवुमुचतेसः ।
मदशोषक इ भयूाने सतुो िह मे ॥ २६॥
इित भावने सा भत ुराचचारासकृियम ।्
शौुषूयानरुागणे ूौयणे दमने च ॥ २७॥
भा परमया राजन म्नोवै भुािषतःै ।
मनो जमाह भावा सिुतापावीणःै ॥ २८॥
एवं िया जडीभतूो िवानिप िवदधया ।
बाढिमाह िववशो न तिऽं िह योिषित ॥ २९॥
िवलोकैाभतूािन भतूाादौ ूजापितः ।
ियं चबे दहेाध यया प ुसंां मितता ॥ ३०॥
एवं शौुिूषतात भगवान क्ँयपः िया ।
ूह परमूीतो िदितमाहािभन च ॥ ३१॥
कँयप उवाच
वरं वरय वामो ूीतऽेहमिनिते ।
िया भत िर स ुू ीत े कः काम इह चागमः ॥ ३२॥
पितरवे िह नारीणां दवैतं परमं तृम ।्
मानसः सवभतूानां वासदुवेः िौयः पितः ॥ ३३॥
स एव दवेतािलनैा मपिवकितःै ।
इते भगवान प्िुः ीिभ पितपधकृ ् ॥ ३४॥
ताितोतानाय ः ौयेामाः समुमे ।
यजऽेनभावने पितमाानमीरम ॥् ३५॥
सोऽहं यािच तो भिे ईावने भितः ।
ते सादय े काममसतीनां सुलभम ॥् ३६॥
िदितवाच
वरदो यिद मे ॄन प्ऽुिमहणं वणृ े ।
अमृ ुं मतृपऽुाहं यने मे घािततौ सतुौ ॥ ३७॥

bhagpur-06.pdf 77



ौीमागवतं - षः

िनश तचो िवूो िवमनाः पय तत ।
अहो अधमः समुहान मे समपुितः ॥ ३८॥
अहो अिेयारामो योिषहे मायया ।
गहृीतचतेाः कृपणः पिते नरके ीवुम ॥् ३९॥
कोऽितबमोऽनवुत ाः भाविमह योिषतः ।
िधङ् मां बताबधु ं ाथ यदहं िजतिेयः ॥ ४०॥
शरोवं वं वच ौवणामतृम ।्
दयं रुधाराभं ीणां को वदे चिेतम ॥् ४१॥
न िह किियः ीणामसा ािशषानाम ।्
पितं पऽुं ॅातरं वा थ घातयि च ॥ ४२॥
ूितौतुं ददामीित वच मषृा भवते ।्
वधं नाहित चेोऽिप तऽदेमपुकते ॥ ४३॥
इित सि भगवान म्ारीचः कुनन ।
उवाच िकिुिपत आानं च िवगहयन ॥् ४४॥
कँयप उवाच
पऽुे भिवता भिे इहा दवेबावः ।
सवंरं ोतिमदं यो धारियिस ॥ ४५॥
िदितवाच
धारिये ोतं ॄन ्ॄ िूह काया िण यािन मे ।
यािन चहे िनिषािन न ोतं ि यािन त ु ॥ ४६॥
कँयप उवाच
न िहंाूतजातािन न शपेानतृं वदते ।्
न िछाखरोमािण न शृेदमलम ॥् ४७॥
नाु ाया कुते न साषते ज नःै ।
न वसीताधौतवासः ॐजं च िवधतृां िचत ॥् ४८॥
नोिं चिडकां च सािमषं वषृलातम ।्
भुीतोदया ं िपबदेिलना पः ॥ ४९॥
नोिाृसिलला सायां मुमधू जा ।
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अनिच तासयंतवाक ् नासवंीता बिहरते ॥् ५०॥
नाधौतपादाूयता नािपादा उदिराः ।
शयीत नापराानै  ना न च सयोः ॥ ५१॥
धौतवासा शिुचिन ं सव मलसयंतुा ।
पजूयेातराशाागोिवूाियमतुम ॥् ५२॥
ियो वीरवतीाचगबिलमडनःै ।
पितं चापितते ायेोगतं च तम ॥् ५३॥
सावंरं प ुसंवन ं ोतमतेदिवतुम ।्
धारियिस चेुं शबहा भिवता सतुः ॥ ५४॥
बाढिमिभूेाथ िदती राजन म्हामनाः ।
कँयपाभ माध ोतं चाो दधार सा ॥ ५५॥
मातृसरुिभूायिम आाय मानद ।
शौुषूणनेाौमां िदितं पय चरिवः ॥ ५६॥
िनं वनामुनसः फलमलूसिमुशान ।्
पऽारमदृोऽप काले काल उपाहरत ॥् ५७॥
एवं ता ोताया ोतििं हिरनृ प ।
ूेःु पय चरिो मगृहवे मगृाकृितः ॥ ५८॥
नागतििं तरोऽथ महीपत े ।
िचां तीोां गतः शबः केन मे ािवं िह ॥ ५९॥
एकदा सा त ु सायामिुा ोतकिशता ।
अृवाय धौतािः सुाप िविधमोिहता ॥ ६०॥
ला तदरं शबो िनिापतचतेसः ।
िदतःे ूिव उदरं योगशेो योगमायया ॥ ६१॥
चकत  सधा गभ वळणे कनकूभम ।्
दं सधकैैकं मा रोदीिरित तान प्नुः ॥ ६२॥
ते तमचूःु पामानाे सव ूालयो नपृ ।
नो िजघासंिस िकिम ॅातरो मतव ॥ ६३॥
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मा भै ॅातरो मं ययूिमाह कौिशकः ।
अनभावान प्ाष दानानो मतां गणान ॥् ६४॥
न ममार िदतगे भ ः ौीिनवासानकुया ।
बधा कुिलशुणो िौयणे यथा भवान ॥् ६५॥
सकृिदाऽऽिदपुषं पुषो याित साताम ।्
सवंरं िकिनं िदा यिररिच तः ॥ ६६॥
सजिूरणे पाशवेाे मतोऽभवन ।्
पो मातदृोषं त े हिरणा सोमपाः कृताः ॥ ६७॥
िदिताय दशे कुमाराननलूभान ।्
इणे सिहतान द्वेी पय तुदिनिता ॥ ६८॥
अथेमाह ताताहमािदानां भयावहम ।्
अपिमचरं ोतमतेुरम ॥् ६९॥
एकः सितः पऽुः स साभवन क्थम ।्
यिद त े िविदतं पऽु सं कथय मा मषृा ॥ ७०॥
इ उवाच
अ तऽेहं विसतमपुधाया गतोऽिकम ।्
लारोऽिदं गभ मथ बिुन  धम क ् ॥ ७१॥
कृो मे सधा गभ  आसन स् कुमारकाः ।
तऽेिप चकैैकशो वृाः सधा नािप मिॆरे ॥ ७२॥
ततरमाय वीाविसतं मया ।
महापुषपजूायाः िसिः कानषुिणी ॥ ७३॥
आराधनं भगवत ईहमाना िनरािशषः ।
य े त ु नेिप परं त े ाथ कुशलाः तृाः ॥ ७४॥
आरााूदं दवें ाानं जगदीरम ।्
को वणृीत े गणुश बधुः ारकेऽिप यत ॥् ७५॥
तिददं मम दौज ं बािलश महीयिस ।
मुहिस मातं िदा गभ मतृोितः ॥ ७६॥
ौीशकु उवाच
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इयानुातः शुभावने तुया ।
मिः सह तां ना जगाम िऽिदवं ूभःु ॥ ७७॥
एवं त े सव माातं यां ं पिरपृिस ।
मलं मतां ज िकं भयूः कथयािम त े ॥ ७८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
षे मिकथनं नाम अादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः - १९ ॥
राजोवाच
ोतं प ुसंवन ं ॄन भ्वता यदीिरतम ।्
त विेदतिुमािम यने िवःु ूसीदित ॥ १॥
ौीशकु उवाच
शेु माग िशरे प े योिषत ुरनुया ।
आरभते ोतिमदं साव कािमकमािदतः ॥ २॥
िनश मतां ज ॄाणाननमु च ।
ाा शुदती शेु वसीतालतारे ।
पजूयेातराशाागवं िौया सह ॥ ३॥
अलं ते िनरपेाय पणू काम नमोऽु त े ।
महािवभिूतपतये नमः सकलिसये ॥ ४॥
यथा ं कृपया भूा तजेसा मिहमौजसा ।
जु ईश गणुःै सवतोऽिस भगवान ्ू भःु ॥ ५॥
िवपुि महामाय े महापुषलणे ।
ूीयथेा म े महाभाग े लोकमातन मोऽु त े ॥ ६॥
ओ ं नमो भगवते महापुषाय महानभुावाय
महािवभिूतपतये सह महािवभिूतिभब िलमपु-

bhagpur-06.pdf 81



ौीमागवतं - षः

हराणीित अननेाहरहम णे िवोरावाहना-
पाोपशनानवासौपवीतिवभषूण-

गपुधपूदीपोपहारापुचारां
समािहतोपाहरते ॥् ७॥
हिवःशषें त ु जुयादनले ादशातीः ।
ओ ं नमो भगवते महापुषाय महािवभिूतपतये
ाहिेत ॥ ८॥
िौयं िवुं च वरदावािशषां ूभवावभुौ ।
भा सजूयिें यदीेवसदः ॥ ९॥
ूणमेडवूमौ भिूणे चतेसा ।
दशवारं जपें ततः ोऽमदुीरयते ॥् १०॥
यवुां त ु िव िवभू जगतः कारणं परम ।्
इयं िह ूकृितः सूा मायाशिरया ॥ ११॥
ता अधीरः साामवे पुषः परः ।
ं सव य इयें िबययें फलभुवान ॥् १२॥
गणुििरयं दवेी को गणुभुवान ।्
ं िह सव शरीया ा ौीः शरीरिेयाशया ।
नामप े भगवती ूयमपाौयः ॥ १३॥
यथा यवुां िऽलोक वरदौ परमिेनौ ।
तथा म उमोक सु सा महािशषः ॥ १४॥
इिभूय वरदं ौीिनवासं िौया सह ।
तिःसायपहरणं दाऽऽचमनमच यते ॥् १५॥
ततः वुीत ोऽणे भिूणे चतेसा ।
योिमवयाय पनुरच येिरम ॥् १६॥
पितं च परया भा महापुषचतेसा ।
िूयैैैपनमेमेशीलः यं पितः ।
िबभयृावकमा िण पा उावचािन च ॥ १७॥
कृतमकेतरणेािप दोभयोरिप ।
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पां कुया दनहा यां पितरतेमािहतः ॥ १८॥
िवोो तिमदं िबॅ िवहाथन ।
िवूान ि्यो वीरवतीः ॐगबिलमडनःै ।
अचदहरहभ ा दवें िनयममािता ॥ १९॥
उा दवें े धाि तिविेदतममतः ।
अादािवशुथ सव कामध य े तथा ॥ २०॥
एतने पजूािविधना मासान ्ादश हायनम ।्
नीाथोपरमेाी काित के चरमऽेहिन ॥ २१॥
ोभतूऽेप उपृँ य कृम पवू वत ।्
पयःश ृतने जुयाणा सह सिप षा ।
पाकयिवधानने ादशवैातीः पितः ॥ २२॥
आिशषः िशरसाऽऽदाय िजःै ूीतःै समीिरताः ।
ूण िशरसा भा भुीत तदनुया ॥ २३॥
आचाय ममतः कृा वायतः सह बिुभः ।
दाै चरोः शषें स ुू जं ससुौभगम ॥् २४॥
एतिरा िविधवतं िवभो-
रभीिताथ लभते पमुािनह ।
ी तेदााय लभते सौभगं
िौयं ूजां जीवपितं यशो गहृम ॥् २५॥
का च िवते सममलणं
वरं वीरा हतिकिषा गितम ।्
मतृूजा जीवसतुा धनेरी
सुभ गा सभुगा पमम ॥् २६॥
िविेपा िवजा िवमुते
य आमयावीियकदहेम ।्
एतठदुये च कम-
यनतिृः िपतदृवेतानाम ॥् २७॥
तुाः ूयि समकामान ्
होमावसान े तभकु ् ौीहिर ।
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राजन म्हतां ज पुयं
िदतोे तं चािभिहतं महे ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायां षे प ुसंवनोतकथनं
नामकैोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

॥ इित षः समाः ॥

॥ ॐ तत ॥्
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