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shrImadbhAgavataM - navamaskandhaH

ौीमागवतं - नवमः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
राजोवाच
मरािण सवा िण योािन ौतुािन मे ।
वीया यनवीय  हरेऽ कृतािन च ॥ १॥
योऽसौ सोतो नाम राजिष ििवडेरः ।
ान ं योऽतीतकाे लेभ े पुषसवेया ॥ २॥
स व ै िववतः पऽुो मनरुासीिदित ौतुम ।्
 सतुाोा इाकुूमखुा नपृाः ॥ ३॥
तषेां वशंं पथृॄन व्ंँ यानचुिरतािन च ।
कीत य महाभाग िनं शौुषूतां िह नः ॥ ४॥
ये भतूा य े भिवा भवतना ये ।
तषेां नः पुयकीतनां सवषां वद िवबमान ॥् ५॥
सतू उवाच
एवं परीिता राा सदिस ॄवािदनाम ।्
पृः ूोवाच भगवाकः परमधमिवत ॥् ६॥
ौीशकु उवाच
ौयूतां मानवो वशंः ूाचयुण परप ।
न शते िवरतो वंु वष शतरैिप ॥ ७॥
परावरषेां भतूानामाा यः पुषः परः ।

2



ौीमागवतं - नवमः

स एवासीिददं िवं काऽे िकन ॥ ८॥
त नाभःे समभवकोशो िहरमयः ।
तिन ज्े महाराज यूतरुाननः ॥ ९॥
मरीिचम नस जे तािप कँयपः ।
दााययां ततोऽिदां िववानभवतुः ॥ १०॥
ततो मनःु ौादवेः संायामास भारत ।
ौायां जनयामास दश पऽुान स् आवान ॥् ११॥
इाकुनगृशया ितिदधृकषकान ।्
निरं पषृीं च नभगं च किवं िवभःु ॥ १२॥
अूज मनोः पवू विसो भगवान ि्कल ।
िमऽावणयोिरिं ूजाथ मकरोभःु ॥ १३॥
तऽ ौा मनोः पी होतारं समयाचत ।
िहऽथ मपुाग ूिणप पयोोता ॥ १४॥
ूिेषतोऽय ुणा होता ायंसुमािहतः ।
हिविष चरने वषारं गणृन ि्जः ॥ १५॥
होतुिभचारणे कलेा नाम साभवत ।्
तां िवलो मनःु ूाह नाितमना गुम ॥् १६॥
भगवन ि्किमदं जातं कम  वो ॄवािदनाम ।्
िवपय यमहो कं मवैं ािविबया ॥ १७॥
ययूं मिवदो युापसा दधिकिषाः ।
कुतः सवषैमनतृं िवबधुिेव ॥ १८॥
तिश वच भगवान ्ू िपतामहः ।
होतु ितबमं ाा बभाष े रिवननम ॥् १९॥
एतवषैं होतु े िभचारतः ।
तथािप साधिये त े स ुू जां तजेसा ॥ २०॥
एवं विसतो राजन भ्गवान स् महायशाः ।
अौषीदािदपुषिमलायाः प ुंकाया ॥ २१॥

bhagpur-09.pdf 3



ौीमागवतं - नवमः

तै कामवरं तुो भगवान ह्िररीरः ।
ददािवलाभवने सुुः पुषष भः ॥ २२॥
स एकदा महाराज िवचरन म्गृयां वन े ।
वतृः कितपयामारैमा सैवम ॥् २३॥
ूगृ िचरं चापं शरां परमातुान ।्
दिंशतोऽनमुगृ ं वीरो जगाम िदशमुराम ॥् २४॥
स कुमारो वनं मरेोरधािववशे ह ।
यऽाे भगवान श्व रममाणः सहोमया ॥ २५॥
तिन ्ू िव एवासौ सुुः परवीरहा ।
अपँयियमाानमं च वडवां नपृ ॥ २६॥
तथा तदनगुाः सव आिलिवपय यम ।्
ा िवमनसोऽभवून व्ीमाणाः पररम ॥् २७॥
राजोवाच
कथमवेणुो दशेः केन वा भगवन कृ्तः ।
ूमने ं समाच परं कौतहूलं िह नः ॥ २८॥
ौीशकु उवाच
एकदा िगिरशं िमुषृयऽ सोुताः ।
िदशो िवितिमराभासाः कुव ः समपुागमन ॥् २९॥
तान ि्वलोािका दवेी िववासा ोीिडता भशृम ।्
भत ुरामुाय नीवीमाथ पय धात ॥् ३०॥
ऋषयोऽिप तयोव ूसं रममाणयोः ।
िनवृाः ूययुारनारायणाौमम ॥् ३१॥
तिददं भगवानाह िूयायाः िूयकाया ।
ानं यः ूिवशदेते व ै योिषविेदित ॥ ३२॥
तत ऊ वनं तै पुषा वज यि िह ।
सा चानचुरसयंुा िवचचार वनानम ॥् ३३॥
अथ तामाौमााशे चर ूमदोमाम ।्
ीिभः पिरवतृां वी चकमे भगवान ब्धुः ॥ ३४॥
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सािप तं चकमे स ुॅ ःू सोमराजसतुं पितम ।्
स तां जनयामास पुरवसमाजम ॥् ३५॥
एवं ीमन ुू ाः सुुो मानवो नपृः ।
सार कुलाचाय विसिमित शौुमु ॥ ३६॥
स त तां दशां ा कृपया भशृपीिडतः ।
सुुाशयन प् ुंमपुाधावत शरम ॥् ३७॥
तुै स भगवान ऋ्षये िूयमावहन ।्
ां च वाचमतृां कुव िदमाह िवशाते ॥ ३८॥
मासं पमुान स् भिवता मासं ी तव गोऽजः ।
इं वया कामं सुुोऽवत ु मिेदनीम ॥् ३९॥
आचाया नमुहाामं ला प ुंं वया ।
पालयामास जगत नानन ् तं ूजाः ॥ ४०॥
तोलो गयो राजन ि्वमल सतुायः ।
दिणापथराजानो बभवूधु म वलाः ॥ ४१॥
ततः पिरणते काले ूितानपितः ूभःु ।
पुरवस उृ गां पऽुाय गतो वनम ॥् ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे इलोपाान े ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
एवं गतऽेथ सुु े मनवुवतः सतु े ।
पऽुकामपपे े यमनुायां शतं समाः ॥ १॥
ततोऽयजनदुवमपाथ हिरं ूभमु ।्
इाकुपवू जान प्ऽुान ले्भ े सशान द्श ॥ २॥
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पषृीु मनोः पऽुो गोपालो गुणा कृतः ।
पालयामास गा यो राां वीरासनोतः ॥ ३॥
एकदा ूािवशों शा लो िनिश वष ित ।
शयाना गाव उाय भीताा बॅमोु ज े ॥ ४॥
एकां जमाह बलवान स्ा चबुोश भयातरुा ।
ताितं ौुा पषृीोऽिभससार ह ॥ ५॥
खमादाय तरसा ूलीनोडुगणे िनिश ।
अजानहनॅोः िशरः शा लशया ॥ ६॥
ायोऽिप वृौवणो िनिशंामाहततः ।
िनबाम भशृं भीतो रं पिथ समुजृन ॥् ७॥
ममानो हतं ायं पषृीः परवीरहा ।
अिाीहतां बॅ ुं ुायां िनिश ःिखतः ॥ ८॥
तं शशाप कुलाचाय ः कृतागसमकामतः ।
न ऽबःु शिूं कम णा भिवतामनुा ॥ ९॥
एवं शु गुणा ूगृाृतािलः ।
अधारयतं वीर ऊरतेा मिुनिूयम ॥् १०॥
वासदुवे े भगवित सवा िन परऽेमले ।
एकािं गतो भा सवभतूसुमः ॥ ११॥
िवमुसः शााा सयंताोऽपिरमहः ।
ययोपपने कयन व्िृमानः ॥ १२॥
आाानमाधाय ानतृः समािहतः ।
िवचचार महीमतेां जडाबिधराकृितः ॥ १३॥
एववंृो वन ं गा ा दावािमिुतम ।्
तनेोपयुकरणो ॄ ूाप परं मिुनः ॥ १४॥
किवः कनीयान ि्वषयषे ु िनःहृो
िवसृ रां सह बिुभव नम ।्
िनवेँ य िचे पुषं रोिचषं
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िववशे कैशोरवयाः परं गतः ॥ १५॥
कषाानवादासन क्ाषाः ऽजातयः ।
उरापथगोारो ॄया धम वलाः ॥ १६॥
धृाा मभूऽं ॄभयूं गतं ितौ ।
नगृ वशंः समुितभू तोिततो वसःु ॥ १७॥
वसोः ूतीकऽु ओघवानोघविता ।
का चौघवती नाम सदुश न उवाह ताम ॥् १८॥
िचऽसनेो निरा सतुोऽभवत ।्
त मीांतः कूच  इसनेु ततुः ॥ १९॥
वीितहोऽिसनेा सौवा अभतू ।्
उौवाः सतु दवेदतोऽभवत ॥् २०॥
ततोऽिवेँ यो भगवानिः यमभूतुः ।
कानीन इित िवातो जातकूय महान ऋ्िषः ॥ २१॥
ततो ॄकुलं जातमािवेँ यायनं नपृ ।
निरायः ूोो िदवशंमतः श ृण ु ॥ २२॥
नाभागो िदपऽुोऽः कमणा व ैँ यतां गतः ।
भलनः सतु वूीितभ लनात ॥् २३॥
वूीतःे सतुः ूाशंुतुं ूमितं िवः ।
खिनऽः ूमतेााषुोऽथ िविवशंितः ॥ २४॥
िविवशंितसतुो रः खिननऽेोऽ धािम कः ।
करमो महाराज तासीदाजो नपृ ॥ २५॥
तावीितुो य मबवभतू ।्
सवंतऽयाजयं व ै महायोयिरःसतुः ॥ २६॥
म यथा यो न तथा कन ।
सव िहरमयं ासीििा शोभनम ॥् २७॥
अमािदः सोमने दिणािभिजातयः ।
मतः पिरवेारो िवदेवेाः सभासदः ॥ २८॥
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म दमः पऽुासीिावध नः ।
सधुिृततुो जे सौधतृयेो नरः सतुः ॥ २९॥
ततुः केवलामुान व्गेवांतः ।
बुाभव तणृिबमहीपितः ॥ ३०॥
तं भजेऽेलषुा दवेी भजनीयगणुालयम ।्
वरारा यतः पऽुाः का चडेिवडाभवत ॥् ३१॥
तामुादयामास िवौवा धनदं सतुम ।्
ूादाय िवां परमामिृषयगेराितःु ॥ ३२॥
िवशालः शूबु धूॆ केतु ततुाः ।
िवशालो वशंकृिाजा वशैाल िनम म े परुीम ॥् ३३॥
हमेचः सतु धूॆ ा चाजः ।
तऽुायंमादासीृशाः सहदवेजः ॥ ३४॥
कृशााोमदोऽभूोऽमधेिैरडितम ।्
इा पुषमापाां गितं योगेरािौतः ॥ ३५॥
सौमदिु समुिततुो जनमजेयः ।
एत े वशैालभपूालाणृिबोय शोधराः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
ौीशकु उवाच
शया ितमा नवो राजा ॄिः स बभवू ह ।
यो वा अिरसां सऽे ितीयमह ऊिचवान ॥् १॥
सकुा नाम तासीा कमललोचना ।
तया साध वनगतो गमवनाौमम ॥् २॥
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सा सखीिभः पिरवतृा िविचिपान व्न े ।
वीकरे दशे खोत े इव ोितषी ॥ ३॥
ते दवैचोिदता बाला ोितषी कटकेन व ै ।
अिवुधभावने सॐुावासकृ ् ततो ब ॥ ४॥
शकृऽूिनरोधोऽभूिैनकानां च तणात ।्
राजिष मपुाल पुषान ि्वितोऽॄवीत ॥् ५॥
अभिं न युािभभा ग व िवचिेतम ।्
ं केनािप न कृतमाौमषणम ॥् ६॥
सकुा ूाह िपतरं भीता िकिृतं मया ।
े ोितषी अजाना िनिभ  े कटकेन व ै ॥ ७॥
िहतुचः ौुा शया ितजा तसासः ।
मिुन ं ूसादयामास वीकािहतं शनःै ॥ ८॥
तदिभूायमााय ूादािुहतरं मनुःे ।
कृाुमाम परंु ूायामािहतः ॥ ९॥
सकुा वनं ूा पितं परमकोपनम ।्
ूीणयामास िचा अूमानवुिृिभः ॥ १०॥
किचथ काल नासावाौमागतौ ।
तौ पजूिया ूोवाच वयो मे दमीरौ ॥ ११॥
महं महीे सोम ये वामसोमपोः ।
िबयतां म े वयोपं ूमदानां यदीितम ॥् १२॥
बाढिमचूतिुव ू मिभन िभषमौ ।
िनमतां भवानिन ्॑ दे िसिविनिम त े ॥ १३॥
इुा जरया मदहेो धमिनसतः ।
॑दं ूविेशतोऽिां वलीपिलतिविूयः ॥ १४॥
पुषाय उरुपीा विनतािूयाः ।
पॐजः कुडिलनुपाः सवुाससः ॥ १५॥
तािरी वरारोहा सपान स्यू वच सः ।
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अजानती पितं साी अिनौ शरणं ययौ ॥ १६॥
दशिया पितं त ै पाितोने तोिषतौ ।
ऋिषमाम ययतिुव मानने िऽिवपम ॥् १७॥
यमाणोऽथ शया ितवनाौमं गतः ।
ददश िहतःु पा पुषं सयू वच सम ॥् १८॥
राजा िहतरं ूाह कृतपादािभवनाम ।्
आिशषाूयुानो नाितूीतमना इव ॥ १९॥
िचकीिष तं त े िकिमदं पितया
ूलितो लोकनमृतो मिुनः ।
यं जराममससतं
िवहाय जारं भजसऽेममुगम ॥् २०॥
कथं मितऽेवगताथा सतां
कुलूसतू े कुलषणं िदम ।्
िबभिष  जारं यदपऽपा कुलं
िपतु भत ु नयधमः ॥ २१॥
एवं ॄवुाणं िपतरं यमाना शिुचिता ।
उवाच तात जामाता तवषै भगृनुनः ॥ २२॥
शशसं िपऽे तव वयोपािभलनम ।्
िवितः परमूीतनयां पिरषजे ॥ २३॥
सोमने याजयन व्ीरं महं सोम चामहीत ।्
असोमपोरिनोवनः ने तजेसा ॥ २४॥
हुं तमाददे वळं सोमरुमिष तः ।
सवळं यामास भजुिम भाग वः ॥ २५॥
अजानंतः सव महं सोम चािनोः ।
िभषजािवित यवू सोमाा बिहृतौ ॥ २६॥
उानबिहरानत भिूरषणे इित ऽयः ।
शया तरेभवन प्ऽुा आनता िेवतोभवत ॥् २७॥
सोऽःसमिेु नगर िविनमा य कुशलीम ।्
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आितोऽभु िवषयानानता दीनिरम ॥ २८॥
त पऽुशतं जे ककुिेमुमम ।्
ककुी रवेत कां ामादाय िवभ ुं गतः ॥ २९॥
कावरं पिरूु ं ॄलोकमपावतृम ।्
आवत मान े गाव ितोऽलणः णम ॥् ३०॥
तद आमान ािभूायं वदेयत ।्
तुा भगवान ्ॄ ा ूह तमवुाच ह ॥ ३१॥
अहो राजन ि्नाे कालेन िद य े कृताः ।
तऽुपौऽनणॄां गोऽािण च न श ृमहे ॥ ३२॥
कालोऽिभयातिणवचतयु ुगिवकितः ।
त दवेदवेाशंो बलदवेो महाबलः ॥ ३३॥
कारिमदं राजन न्रराय दिेह भोः ।
भवुो भारावताराय भगवान भ्तूभावनः ॥ ३४॥
अवतीण िनजाशंने पुयौवणकीत नः ।
इािदोऽिभवाजं नपृः परुमागतः ।
ं पुयजनऽासाातिृभिदवितःै ॥ ३५॥
सतुां दानवा बलाय बलशािलन े ।
बदया ं गतो राजा त ुं नारायणाौमम ॥् ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
ौीशकु उवाच
नाभागो नभगापं यं ततं ॅातरः किवम ।्
यिवं भजन द्ायं ॄचािरणमागतम ॥् १॥

bhagpur-09.pdf 11



ौीमागवतं - नवमः

ॅातरोऽभा िकं मं भजाम िपतरं तव ।
ां ममाया ताभामुा  पऽुक तदाथाः ॥ २॥
इमे अिरसः सऽमासतऽे समुधेसः ।
षं षमपुेाहः कवे मुि कमिण ॥ ३॥
तांं शसंय सेू े वैदवे े महानः ।
त े य ो धनं सऽपिरशिेषतमानः ॥ ४॥
दाि तऽेथ तान ग् तथा स कृतवान य्था ।
तै दा ययःु ग त े सऽपिरशिेषतम ॥् ५॥
तं किीकिरं पुषः कृदशनः ।
उवाचोरतोऽे ममदें वाकंु वस ु ॥ ६॥
ममदेमिृषिभद िमित तिह  मानवः ।
ाौ त े िपतिर ूः पृवान ि्पतरं तथा ॥ ७॥
यवागुतं सव मिुमषृयः िचत ।्
चबुिव भागं िाय स दवेः सव महित ॥ ८॥
नाभागं ूणाह तवशे िकल वाकुम ।्
इाह मे िपता ॄिरसा ां ूसादय े ॥ ९॥
ये िपतावदम ं च सं ूभाषस े ।
ददािम त े मशे ान ं ॄ सनातनम ॥् १०॥
गहृाण ििवणं दं मऽे पिरशिेषतम ।्
इुािहतो िो भगवान स्वलः ॥ ११॥
य एतंरेातः सायं च ससुमािहतः ।
किवभ वित मो गितं चवै तथाऽऽनः ॥ १२॥
नाभागादरीषोऽभूहाभागवतः कृती ।
नाशृशापोऽिप यं न ूितहतः िचत ॥् १३॥
राजोवाच
भगवलोतिुमािम राजष धीमतः ।
न ूाभूऽ िनम ुो ॄदडो रयः ॥ १४॥
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ौीशकु उवाच
अरीषो महाभागः सीपवत महीम ।्
अयां च िौयं ला िवभवं चातलंु भिुव ॥ १५॥
मनेऽेितलभं प ुसंां सव तसंतुम ।्
िवान ि्वभविनवा णं तमो िवशित यमुान ॥् १६॥
वासदुवे े भगवित तेष ु च साधषु ु ।
ूाो भावं परं िवं यनेदें लोवतृम ॥् १७॥
स व ै मनः कृपदारिवयो-
व चािंस वकुैठगणुानवुण न े ।
करौ हरमे िरमाज नािदष ु
ौिुतं चकारातुसथोदये ॥ १८॥
मकुुिलालयदशन े शौ
तृगाऽशऽसमम ।्
याणं च तादसरोजसौरभ े
ौीमलुा रसनां तदिप त े ॥ १९॥
पादौ हरःे ऽेपदानसुप ण े
िशरो षीकेशपदािभवन े ।
कामं च दाे न त ु कामकाया
यथोमोकजनाौया रितः ॥ २०॥
एवं सदा कम कलापमानः
परऽेिधये भगवधोजे ।
सवा भावं िवदधहीिममां
तििवूािभिहतः शशास ह ॥ २१॥
ईजऽेमधेरैिधयमीरं
महािवभूोपिचतादिणःै ।
ततवै िसािसतगौतमािदिभ-

ध िभॐोतमसौ सरतीम ॥् २२॥
य बतषु ु गीवा णःै सदा ऋिजो जनाः ।
तुपाािनिमषा ँय सवुाससः ॥ २३॥
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ग न ूािथ तो य मनजुरैमरिूयः ।
श ृविपगायिमोकचिेतम ॥् २४॥
समयि तान क्ामाः ारापिरभािवताः ।
लभा नािप िसानां मकुुं िद पँयतः ॥ २५॥
स इं भियोगने तपोयेुन पािथ वः ।
धमण हिरं ूीणन स्ान स्वा न श्नजै हौ ॥ २६॥
गहृषे ु दारषे ु सतुषे ु बषु ु
िपोमनवािजवषु ु ।
अराभरणायधुािद-
नकोशेकरोदसितम ॥् २७॥
ता अदािरबं ूनीकभयावहम ।्
एकाभिभावने ूीतो भृािभरणम ॥् २८॥
आिरराधियषःु कृं मिहा तुशीलया ।
युः सावंरं वीरो दधार ादशीोतम ॥् २९॥
ोताे काित के मािस िऽराऽं समपुोिषतः ।
ातः कदािचािलां हिरं मधवुनऽेच यत ॥् ३०॥
महािभषकेिविधना सवपरसदा ।
अिभिषाराकगै मााहणािदिभः ॥ ३१॥
ततारभावने पजूयामास केशवम ।्
ॄाणां महाभागान ि्साथा निप भितः ॥ ३२॥
गवां िवषाणीनां ाीणां सवुाससाम ।्
पयःशीलवयोपवोपरसदाम ॥् ३३॥
ूािहणोाधिुवूेो गहृषे ु ब ुदािन षट ्।
भोजिया िजानम े ां गणुवमम ॥् ३४॥
लकामरैनुातः पारणायोपचबमे ।
त त ितिथः साावुा सा भगवानभतू ॥् ३५॥
तमानचा ितिथं भपूः ूुानासनाहणःै ।
ययाचऽेवहाराय पादमलूमपुागतः ॥ ३६॥
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ूितन स ताां कत ुमावँयकं गतः ।
िनमम बहृायन क्ािलीसिलले शभु े ॥ ३७॥
मुता धा विशायां ादँयां पारणं ूित ।
िचयामास धम ो िजैमसटे ॥ ३८॥
ॄाणाितबमे दोषो ादँयां यदपारणे ।
यृा साध ु म े भयूादधम वा न मां शृते ॥् ३९॥
असा केवलेनाथ किरे ोतपारणम ।्
ूारणं िवूा िशतं नािशतं च तत ॥् ४०॥
इपः ूाँय राजिष ियन म्नसातुम ।्
ूच कुौे िजागमनमवे सः ॥ ४१॥
वा सा यमनुाकूलाृतावँयक आगतः ।
राािभनित बबुधु े चिेतं िधया ॥ ४२॥
मनुा ूचलाऽो ॅकुुटीकुिटलाननः ।
बभुिुत सतुरां कृतािलमभाषत ॥ ४३॥
अहो अ नशृसं िौयो पँयत ।
धमितबमं िवोरभशेमािननः ॥ ४४॥
यो मामितिथमायातमाितने िनम च ।
अदा भुवां से दशय े फलम ॥् ४५॥
एवं ॄवुाण उृ जटां रोषिवदीिपतः ।
तया स िनम म े त ै कृां कालानलोपमाम ॥् ४६॥
तामापत लतीमिसहां पदा भवुम ।्
वपेय समुी न चचाल पदापृः ॥ ४७॥
ूािदं भृरायां पुषणे महाना ।
ददाह कृां तां चबं बुािहिमव पावकः ॥ ४८॥
तदिभिवी ूयासं च िनलम ।्
वा सा िुवे भीतो िद ु ूाणपरीया ॥ ४९॥
तमधावगविथां
दावािूतिशखो यथािहम ।्
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तथानषुं मिुनरीमाणो
गहुां िविवःु ूससार मरेोः ॥ ५०॥
िदशो नभः ां िववरान स्मिुान ्
लोकान स्पालािंिदवं गतः सः ।
यतो यतो धावित तऽ तऽ
सदुशन ं सहं ददश ॥ ५१॥
अलनाथः स यदा कुतित ्
सिचोऽरणमषेमाणः ।
दवें िविरं समगािधात-
ाायोनऽेिजततजेसो माम ॥् ५२॥
ॄोवाच
ानं मदीयं सहिवमते-
ीडावसान े िपराध सं े ।
ॅभूमाऽणे िह सिधोः
कालानो य ितरोभिवित ॥ ५३॥
अहं भवो दभगृ ुू धानाः
ूजशेभतूशेसरुशेमुाः ।
सव वयं यियमं ूपाः
मू िप तं लोकिहतं वहामः ॥ ५४॥
ूाातो िविरने िवचुबोपतािपतः ।
वा साः शरणं यातः शव कैलासवािसनम ॥् ५५॥
ौीि उवाच
वयं न तात ूभवाम भिू
यिन प्रऽेऽेजजीवकोशाः ।
भवि काले न भवि हीशाः
सहॐशो यऽ वयं ॅमामः ॥ ५६॥
अहं सनुमार नारदो भगवानजः ।
किपलोऽपारतमो दवेलो धम  आसिुरः ॥ ५७॥
मरीिचूमखुााे िसशेाः पारदशनाः ।
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िवदाम न वयं सव यायां माययावतृाः ॥ ५८॥
त िवेरदें शं िव षहं िह नः ।
तमवें शरणं यािह हिरे शं िवधाित ॥ ५९॥
ततो िनराशो वा साः पदं भगवतो ययौ ।
वकुैठां यदाे ौीिनवासः िौया सह ॥ ६०॥
समानोऽिजतशविना
तादमलेू पिततः सवपेथःु ।
आहातुान सदीित ूभो
कृतागसं माव िह िवभावन ॥ ६१॥
अजानता त े परमानभुावं
कृतं मयाघं भवतः िूयाणाम ।्
िवधिेह तापिचितं िवधात-
म ुते यािुदत े नारकोऽिप ॥ ६२॥
ौीभगवानवुाच
अहं भपराधीनो त इव िज ।
साधिुभम दयो भैभ जनिूयः ॥ ६३॥
नाहमाानमाशास े मैः साधिुभिव ना ।
िौयं चािक ॄन य्षेां गितरहं परा ॥ ६४॥
ये दारागारपऽुाान ्ू ाणान ि्विममं परम ।्
िहा मां शरणं याताः कथं तांुमुहे ॥ ६५॥
मिय िनब दयाः साधवः समदशनाः ।
वशीकुव ि मां भा सियः सितं यथा ॥ ६६॥
मवेया ूतीतं च सालोािदचतुयम ।्
नेि सवेया पणूा ः कुतोऽालिविुतम ॥् ६७॥
साधवो दयं मं साधनूां दयं हम ।्
मदे न जानि नाहं तेो मनागिप ॥ ६८॥
उपायं कथियािम तव िवू श ृणु तत ।्
अयं ाािभचारे यतं यात ु व ै भवान ।्
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साधषु ु ूिहतं तजेः ूहत ुः कुतऽेिशवम ॥् ६९॥
तपो िवा च िवूाणां िनःौयेसकरे उभ े ।
त एव िव नीत कतेे कत ुरथा ॥ ७०॥
ॄं भिं ते नाभागतनयं नपृम ।्
मापय महाभागं ततः शािभ िवित ॥ ७१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे अरीषचिरत े चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
ौीशकु उवाच
एवं भगवताऽऽिदो वा साबतािपतः ।
अरीषमपुावृ तादौ ःिखतोऽमहीत ॥् १॥
त सोमनं वी पादशिवलितः ।
अावीररें कृपया पीिडतो भशृम ॥् २॥
अरीष उवाच
मिभ गवान स्यू ं सोमो ोितषां पितः ।
मापं िितम वायमुा ऽिेयािण च ॥ ३॥
सदुशन नमुं सहॐारातुिूय ।
सवा घाितन ि्वूाय ि भयूा इडते ॥ ४॥
ं धम मतृं सं ं योऽिखलयभकु ् ।
ं लोकपालः सवा ा ं तजेः पौषं परम ॥् ५॥
नमः सनुाभािखलधमसतेवे
धम शीलासरुधमूकेतवे ।
ऽलैोगोपाय िवशुवच स े
मनोजवायातुकम ण े गणृ े ॥ ६॥
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जेसा धम मयने संतं
तमः ूकाश धतृो महानाम ।्
रये मिहमा िगरां पत े
िूपमतेदसरावरम ॥् ७॥
यदा िवसृमननने व ै
बलं ूिवोऽिजत दैदानवम ।्
बादरोव ििशरोधरािण
वृजॐं ूधन े िवराजस े ॥ ८॥
स ं जगाणखलूहाणये
िनिपतः सवसहो गदाभतृा ।
िवू चाुलदवैहतेवे
िवधिेह भिं तदनमुहो िह नः ॥ ९॥
यि दिमं वा धम वा निुतः ।
कुलं नो िवूदवैं चिेजो भवत ु िवरः ॥ १०॥
यिद नो भगवान ्ू ीत एकः सवगणुाौयः ।
सवभतूाभावने िजो भवत ु िवरः ॥ ११॥
ौीशकु उवाच
इित संवुतो राो िवचुबं सदुश नम ।्
अशावतो िवूं ूदहिाजयाया ॥ १२॥
स मुोऽाितापने वा साः िमांतः ।
ूशशसं तमवुशं युानः परमािशषः ॥ १३॥
वा सा उवाच
अहो अनदासानां महं म मे ।
कृतागसोऽिप यिाजन म्लािन समीहस े ॥ १४॥
रः को न ु साधनूां जो वा महानाम ।्
यःै सहृीतो भगवान स्ातामषृभो हिरः ॥ १५॥
यामौिुतमाऽणे पमुान भ्वित िनम लः ।
त तीथ पदः िकं वा दासानामविशते ॥ १६॥
राजनगुहृीतोऽहं याितकणाना ।
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मदघं पृतः कृा ूाणा यऽेिभरिताः ॥ १७॥
राजा तमकृताहारः ूागमनकाया ।
चरणावपुसृ ूसा समभोजयत ॥् १८॥
सोऽिशाऽऽतमानीतमाितं साव कािमकम ।्
तृाा नपृितं ूाह भुतािमित सादरम ॥् १९॥
ूीतोऽनगुहृीतोऽि तव भागवत वै ।
दशनशनालापरैाितनेामधेसा ॥ २०॥
कमा वदातमते े गायि ःियो मुः ।
कीित परमपुयां च कीत ियित भिूरयम ॥् २१॥
ौीशकु उवाच
एवं सी  राजान ं वा साः पिरतोिषतः ।
ययौ िवहायसाऽऽम ॄलोकमहतैकुम ॥् २२॥
सवंरोऽगाावावता नागतो गतः ।
मिुनशनाकाो राजाो बभवू ह ॥ २३॥
गतऽेथ वा सिस सोऽरीषो
िजोपयोगाितपिवऽमाहरत ।्
ऋषिेव मों सनं च बुा
मने े वीय च परानभुावम ॥् २४॥
एवं िवधानकेगणुः स राजा
परािन ॄिण वासदुवे े ।
िबयाकलापःै समवुाह भिं
ययाऽऽिविरािरयांकार ॥ २५॥
अथारीषनयषे ु रां
समानशीलेष ु िवसृ धीरः ।
वनं िववशेािन वासदुवे े
मनो दधगणुूवाहः ॥ २६॥
इतेुयमाानमरीष भपूतःे ।
सीत यनुायन भ्ो भगवतो भवते ॥् २७॥
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(अरीष चिरतं य े श ृवि महानः ।
मिुं ूयाि ते सव भा िवोः ूसादतः ॥)

इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे अरीषचिरतं नाम पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ौीशकु उवाच
िवपः केतमुान श्रुरीषसतुायः ।
िवपाषृदोऽभूऽुु रथीतरः ॥ १॥
रथीतराूज भाया यां तवऽेिथ तः ।
अिरा जनयामास ॄवच िनः सतुान ॥् २॥
एते ऽे े ूसतूा व ै पनुािरसाः तृाः ।
रथीतराणां ूवराः ऽोपतेा िजातयः ॥ ३॥
वुतु मनोज  े इाकुया णतः सतुः ।
त पऽुशतेा िवकुििनिमदडकाः ॥ ४॥
तषेां परुादभवाया वत नपृा नपृ ।
पिवशंितः पा ऽयो मऽेपरऽेतः ॥ ५॥
स एकदाकाौाे इाकुः सतुमािदशत ।्
मासंमानीयतां में िवकु े ग मा िचरम ॥् ६॥
तथिेत स वनं गा मगृान ह्ा िबयाहणान ।्
ौाो बभुिुतो वीरः शशं चाददपिृतः ॥ ७॥
शषें िनवदेयामास िपऽे तने च तुः ।
चोिदतः ूोणायाह मतेदकम कम ॥् ८॥
ाा पऽु तम गुणािभिहतं नपृः ।
दशेािःसारयामास सतुं िविधं षा ॥ ९॥

bhagpur-09.pdf 21



ौीमागवतं - नवमः

स त ु िवूणे सवंादं जापकेन समाचरन ।्
ा कलेवरं योगी स तनेावाप यरम ॥् १०॥
िपतय ुपरतऽेे िवकुिः पिृथवीिममाम ।्
शासदीज े हिरं यःै शशाद इित िवौतुः ॥ ११॥
परुय सतु इवाह इतीिरतः ।
ककु इित चाुः श ृण ु नामािन कम िभः ॥ १२॥
कृता आसीमरो दवेानां सह दानवःै ।
पािमाहो वतृो वीरो दवेदैपरािजतःै ॥ १३॥
वचनावेदवे िवोिव ानः ूभोः ।
वाहने वतृ बभवूेो महावषृः ॥ १४॥
स सो धनिुदमादाय िविशखाितान ।्
यूमानः समा ययुुःु ककुिद ितः ॥ १५॥
तजेसाऽऽाियतो िवोः पुष परानः ।
ूतीां िदिश दैानां णिदशःै परुम ॥् १६॥
तै चाभूधनं तमुलंु लोमहष णम ।्
यमाय भैरनयैान य्ऽेिभययमुृ ध े ॥ १७॥
तषेपुातािभमखुं यगुााििमवोणम ।्
िवसृ िुवदुा हमानाः मालयम ॥् १८॥
िजा परंु धनं सव सौीकं वळपाणये ।
ूय राजिष िरित नामिभरातः ॥ १९॥
परुय पऽुोऽभदूननेातुः पथृःु ।
िवगितो यवुनाु ततुः ॥ २०॥
ौावतुो यने ौावी िनम म े परुी ।
बहृदु ौावितः कुवलयाकः ॥ २१॥
यः िूयाथ मतु धुनुामासरंु बली ।
सतुानामकेिवशंा सहॐरैहनतृः ॥ २२॥
धुमुार इित ाततुाे च जः ।
धुोम ुखािना सव ऽय एवावशिेषताः ॥ २३॥
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ढाः किपला भिा इित भारत ।
ढापऽुो हय ो िनकुतुः तृः ॥ २४॥
बहणाो िनकु कृशाोऽथा सनेिजत ।्
यवुनाोऽभव सोऽनपो वनं गतः ॥ २५॥
भाया शतने िनिव ण ऋषयोऽ कृपालवः ।
इिं  वत याबुरै त े ससुमािहताः ॥ २६॥
राजा तसदनं ूिवो िनिश तिष तः ।
ा शयानान ि्वूांान प्पौ मजलं यम ॥् २७॥
उिताे िनशााथ दुकं कलशं ूभो ।
पूः क कमदं पीतं प ुसंवन ं जलम ॥् २८॥
राा पीतं िविदाथ ईरूिहतने त े ।
ईराय नमबुरहो दवैबलं बलम ॥् २९॥
ततः काल उपावृ े कुिं िनिभ  दिणम ।्
यवुना तनयबवत जजान ह ॥ ३०॥
कं धाित कुमारोऽयं ं रोयते भशृम ।्
मां धाता व मा रोदीिरतीो दिेशनीमदात ॥् ३१॥
न ममार िपता त िवूदवेूसादतः ।
यवुनाोऽथ तऽवै तपसा िसिमगात ॥् ३२॥
ऽसिुरतीोऽ िवदध े नाम य वै ।
यासि िुा दवो रावणादयः ॥ ३३॥
यौवनाोऽथ मााता चबववन ूभःु ।
सीपवतीमकेः शशासातुतजेसा ॥ ३४॥
ईजे च यं बतिुभरािवूिरदिणःै ।
सवदवेमयं दवें सवा कमतीियम ॥् ३५॥
िं मो िविधय ो यजमानथिजः ।
धम दशे काल सवमतेदाकम ॥् ३६॥
यावयू  उदिेत  याव ूितितित ।
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सव तौवना माातःु ऽेमुते ॥ ३७॥
शशिबोिहतिर िबमामधापृः ।
पुकुमरीषं मचुकुुं च योिगनम ।्
तषेां सारः पाशौभिरं विोरे पितम ॥् ३८॥
यमनुाज ले ममानः परं तपः ।
िनवृ ितं मीनराज वी मथैनुधिम णः ॥ ३९॥
जातहृो नपृ ं िवूः कामकेामयाचत ।
सोऽाह गृतां ॄन क्ामं का यवंरे ॥ ४०॥
स िविचािूयं ीणां जरठोऽयमसतः ।
वलीपिलत एज इहं ूदुातः ॥ ४१॥
साधिये तथाऽऽानं सरुीणामपीितम ।्
िकं पनुम नजुेाणािमित विसतः ूभःु ॥ ४२॥
मिुनः ूविेशतः ऽा काःपरुमिृमत ।्
वतृः स राजकािभरकेः पाशता वरः ॥ ४३॥
तासां किलरभूूयांदथऽपो सौदम ।्
ममानुपो नायं व इित ततचतेसाम ॥् ४४॥
स बृचािभरपारणीय-
तपःिौयानपिरदषे ु ।
गहृषे ु नानोपवनामलाः-
सरःस ु सौगिककाननषे ु ॥ ४५॥
महाहशासनवभषूण-

ानानलेुपावहारमाकैः ।
लतीपुषषे ु िनदा
रमेऽेनगुायिजभृविष ु ॥ ४६॥
याहं त ु सवंी सीपवतीपितः ।
िवितः मजहााव भौमिौयाितम ॥् ४७॥
एवं गहृेिभरतो िवषयान ि्विवधःै सखुःै ।
सवेमानो न चातुदाोकैिरवानलः ॥ ४८॥
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स कदािचपासीन आापवमानः ।
ददश बृचाचाय मीनससमिुतम ॥् ४९॥
अहो इमं पँयत मे िवनाशं
तपिनः सिरतोत ।
अजले वािरचरूसा-
ािवतं ॄ िचरं धतृं यत ॥् ५०॥
सं जते िमथनुोितनां ममुुःु
सवा ना न िवसजृेिहिरियािण ।
एकरन र्हिस िचमन ईशे
युीत तितष ु साधषु ु चेसः ॥ ५१॥
एकपहमथािस मसा-
ाशदासमतु पसहॐसग ः ।
नां ोजाभुयकृमनोरथानां
मायागणुैतमितिव षयऽेथ भावः ॥ ५२॥
एवं वसन ग्हृे कालं िवरो ासमाितः ।
वनं जगामानयुयुः पितदवेताः ॥ ५३॥
तऽ ता तपीमादशनमावान ।्
सहवैाििभराानं ययुोज परमािन ॥ ५४॥
ताः पमु हाराज िनरीाािक गितम ।्
अीयुभावणे अिं शािमवािच षः ॥ ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे सौभया ान े षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७॥
ौीशकु उवाच
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माातःु पऽुूवरो योऽरीषः ूकीित तः ।
िपतामहने ूवतृो यौवना ततुः ।
हारीत पऽुोऽभूाातृू वरा इमे ॥ १॥
नमदा ॅातिृभद ा पुकुाय योरगःै ।
तया रसातलं नीतो भजुगेूयुया ॥ २॥
गवा नवधीऽ वान व् ै िवशुिधकृ ् ।
नागावरः सपा दभयं रतािमदम ॥् ३॥
ऽसःु पौकुो योऽनरय दहेकृत ।्
हय तुादणोऽथ िऽबनः ॥ ४॥
त सोतः पऽुिशिरित िवौतुः ।
ूााडालतां शापारुोः कौिशकतजेसा ॥ ५॥
सशरीरो गतः ग मािप िदिव ँयते ।
पािततोऽवािरा दवेैनेवै ितो बलात ॥् ६॥
ऽशैवो हिरो िवािमऽविसयोः ।
यििममभूुं पिणोब वािष कम ॥् ७॥
सोऽनपो िवषणाा नारदोपदशेतः ।
वणं शरणं यातः पऽुो म े जायतां ूभो ॥ ८॥
यिद वीरो महाराज तनेवै ां यज े इित ।
तथिेत वणनेा पऽुो जातु रोिहतः ॥ ९॥
जातःसतुो ननेा मां यजिेत सोऽॄवीत ।्
यदा पशिुन द शः ादथ मेो भविेदित ॥ १०॥
िनदशे च स आग यजेाह सोऽॄवीत ।्
दाः पशोय ायरेथ मेो भविेदित ॥ ११॥
जाता दा यजिेत स ूाहाथ सोऽॄवीत ।्
यदा पत दा अथ मेो भविेदित ॥ १२॥
पशोिन पितता दा यजेाह सोऽॄवीत ।्
यदा पशोः पनुद ा जायऽेथ पशःु शिुचः ॥ १३॥
पनुजा ता यजिेत स ूाहाथ सोऽॄवीत ।्
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साािहको यदा राजन र्ाजोऽथ पशःु शिुचः ॥ १४॥
इित पऽुानरुागणे हेयितचतेसा ।
कालं वयता तं तमुो दवेमैत ॥ १५॥
रोिहतदिभाय िपतःु कम  िचकीिष तम ।्
ूाणूेधु नुािणररयं ूपत ॥ १६॥
िपतरं वणमं ौुा जातमहोदरम ।्
रोिहतो माममयेाय तिमः ूषधेत ॥ १७॥
भमूःे पय टन ं पुयं तीथ ऽेिनषवेणःै ।
रोिहतायािदशबः सोऽरयऽेवसमाम ॥् १८॥
एवं ितीय े ततृीय े चतथु पमे तथा ।
अेाे िवरो िवूो भूाऽऽह वऽृहा ॥ १९॥
षं सवंरं तऽ चिरा रोिहतः परुीम ।्
उपोजजीगता दबीणामं सतुम ॥् २०॥
शनुःशफंे पश ुं िपऽ े ूदाय समवत ।
ततः पुषमधेने हिरो महायशाः ॥ २१॥
मुोदरोऽयजवेान व्णादीन म्हथः ।
िवािमऽोऽभविन ह्ोता चाय ुरावान ॥् २२॥
जमदिरभूा विसोऽयासामगः ।
तै तुो ददािवः शातकौमयं रथम ॥् २३॥
शनुःशफे माहामपुिराचते ।
ससारां धिृतं ा सभाय  च भपूतःे ॥ २४॥
िवािमऽो भशृं ूीतो ददाविवहतां गितम ।्
मनः पिृथां तामिजेसापोऽिनलेन तत ॥् २५॥
खे वाय ुं धारयं भतूादौ तं महािन ।
तिन ्ानकलां ाा तयाान ं िविनद हन ॥् २६॥
िहा तां ने भावने िनवा णसखुसिंवदा ।
अिनदँ याूतण तौ िवबनः ॥ २७॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे हिरोपाानं नाम समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
ौीशकु उवाच
हिरतो रोिहतसतुाििनिम ता ।
चापरुी सदुवेोऽतो िवजयो य चाजः ॥ १॥
भकतुाकृािप बाकः ।
सोऽिरिभतभू राजा सभाय वनमािवशत ॥् २॥
वृं तं पतां ूां मिहनमुिरती ।
औवण जानताऽऽानं ूजावं िनवािरता ॥ ३॥
आाया ै सपीिभग रो दोऽसा सह ।
सह तनेवै सातः सगराो महायशाः ॥ ४॥
सगरबवा सीागरो यतुःै कृतः ।
यालजान य्वनाकान ह्हैयबब रान ॥् ५॥
नावधीुवाने चबे िवकृतविेषणः ।
मुडान ्ँ मौधुरान क्ािंुकेशाध मिुडतान ॥् ६॥
अनवा ससः कािंदबिहवा ससोऽपरान ।्
सोऽमधेरैयजत सववदेसरुाकम ॥् ७॥
औवपिदयोगने हिरमाानमीरम ।्
तोृं पश ुं य े जहारां परुरः ॥ ८॥
समुानया ाः िपतरुादशेकािरणः ।
हयमषेमाणाे समाखनन म्हीम ॥् ९॥
ूागदुीां िदिश हयं दशःु किपलािके ।
एष वािजहरौर आे मीिलतलोचनः ॥ १०॥
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हतां हतां पाप इित षिसहिॐणः ।
उदायधुा अिभययुिमषे तदा मिुनः ॥ ११॥
शरीरािना तावहेतचतेसः ।
महितबमहता भसादभवन ्णात ॥् १२॥
न साधवुादो मिुनकोपभिज ता
नपृेपऽुा इित सधामिन ।
कथं तमो रोषमयं िवभाते
जगिवऽािन खे रजो भवुः ॥ १३॥
यिेरता सामयी ढहे नौ-
य या ममुुुरत े रयम ।्
भवाण वं मृपुथं िवपितः
पराभतू कथं पथृितः ॥ १४॥
योऽसमस इुः स केिशा नपृाजः ।
त पऽुऽशमुान न्ाम िपतामहिहत े रतः ॥ १५॥
असमस आानं दश यसमसम ।्
जाितरः परुा साोगी योगािचािलतः ॥ १६॥
आचरन ग्िहतं लोके ातीनां कम  िविूयम ।्
सरां बीडतो बालान ्ू ाजेयन ज्नम ॥् १७॥
एववंृः पिरः िपऽा हेमपो व ै ।
योगैयण बालांान द्श िया ततो ययौ ॥ १८॥
अयोावािसनः सव बालकान प्नुरागतान ।्
ा िविसिरे राजन र्ाजा चातत ॥ १९॥
अशंमुांोिदतो राा तरुाषेणे ययौ ।
िपतृखातानपुथं भाि दशे हयम ॥् २०॥
तऽासीन ं मिुन ं वी किपलामधोजम ।्
अौमािहतमनाः ूािलः ूणतो महान ॥् २१॥
अशंमुानवुाच
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न पँयित ां परमानोऽजनो
न बुतऽेािप समािधयिुिभः ।
कुतोऽपरे त मनःशरीरधी-
िवसग सृा वयमूकाशाः ॥ २२॥
ये दहेभाजिगणुूधाना
गणुान ि्वपँयतु वा तम ।
यायया मोिहतचतेसे
िवः संं न बिहःूकाशाः ॥ २३॥
तं ामहं ानघनं भाव-
ूमायागणुभदेमोहःै ।
सननामै ुिनिभिव भां
कथं िह मढूः पिरभावयािम ॥ २४॥
ूशामायागणुकम िल-

मनामपं सदसिमुम ।्
ानोपदशेाय गहृीतदहंे
नमामहे ां पुषं परुाणम ॥् २५॥
ायारिचते लोके वबुुा गहृािदष ु ।
ॅमि कामलोभेा मोहिवॅाचतेसः ॥ २६॥
अ नः सवभतूान क्ामकमियाशयः ।
मोहपाशो ढिँछो भगवंव दशनात ॥् २७॥
ौीशकु उवाच
इं गीतानभुावं भगवान क्िपलो मिुनः ।
अशंमुमवुाचदेमनगुृ िधया नपृ ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
अोऽयं नीयतां व िपतामहपशुव ।
इमे च िपतरो दधा गाोऽहि नतेरत ॥् २९॥
तं पिरब िशरसा ूसा हयमानयत ।्
सगरने पशनुा बतशुषे ं समापयत ॥् ३०॥
रामशंमुत े  िनःहृो मुबनः ।
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औवपिदमागण लेभ े गितमनुमाम ॥् ३१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे सगरोपाान े अमोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ौीशकु उवाच
अशंमुां तपपे े गानयनकाया ।
कालं महां नाशोतः कालेन सिंतः ॥ १॥
िदलीपतुदशः कालमिेयवान ।्
भगीरथ पऽुपे े स समुहपः ॥ २॥
दशयामास तं दवेी ूसा वरदाि ते ।
इुः मिभूायं शशसंावनतो नपृः ॥ ३॥
कोऽिप धारियता वगें पता मे महीतले ।
अथा भतूलं िभा नपृ याे रसातलम ॥् ४॥
िकं चाहं न भवुं याे नरा मामजृघम ।्
मजृािम तदघं कुऽ राजंऽ िविचताम ॥् ५॥
भगीरथ उवाच
साधवो ािसनः शाा ॄिा लोकपावनाः ।
हरघं तऽेसाेाे घिभिरः ॥ ६॥
धारियित ते वगे ं िाा शरीिरणाम ।्
यिोतिमदं ूोतं िवं शाटीव तषु ु ॥ ७॥
इुा स नपृो दवें तपसातोषयिवम ।्
कालेनाीयसा राजंशेः समतुत ॥ ८॥
तथिेत राािभिहतं सव लोकिहतः िशवः ।
दधाराविहतो गां पादपतूजलां हरःे ॥ ९॥
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भगीरथः स राजिष िन े भवुनपावनीम ।्
यऽ िपतणॄां दहेा भीभतूाः  शरेत े ॥ १०॥
रथने वायवुगेने ूयामनधुावती ।
दशेान प्नुी िनद धानािसगराजान ॥् ११॥
यलशमाऽणे ॄदडहता अिप ।
सगराजा िदवं जमःु केवलं दहेभिभः ॥ १२॥
भीभतूासेन या ताः सगराजाः ।
िकं पनुः ौया दवे य े सवेे धतृोताः ॥ १३॥
न तेरमाय ध ुा यिदहोिदतम ।्
अनचरणाोजूसतूाया भविदः ॥ १४॥
सिवेँ य मनो यिया मनुयोऽमलाः ।
ऽगैुयं जं िहा सो यातादाताम ॥् १५॥
ौतुो भगीरथाे त नाभोऽपरोऽभवत ।्
िसुीपतादयतुायुतोऽभवत ॥् १६॥
ऋतपुण नलसखो योऽिवामयालात ।्
दादयं चा ै सव कामु ततुः ॥ १७॥
ततः सदुासऽुो मदयीपितनृ पः ।
आिम ऽसहं यं व ै काषािमतु िचत ।्
विसशापािोऽभदूनपः कमणा ॥ १८॥
राजोवाच
िकं िनिमो गरुोः शापः सौदास महानः ।
एतिेदतिुमामः कतां न रहो यिद ॥ १९॥
ौीशकु उवाच
सौदासो मगृयां िकिरन र्ो जघान ह ।
ममुोच ॅातरं सोऽथ गतः ूितिचकीष या ॥ २०॥
स िचयघं राः सदूपधरो गहृे ।
गरुवे भोुकामाय पा िने नरािमषम ॥् २१॥
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पिरवेमाणं भगवान ि्वलोाभमसा ।
राजानमशपुो रो वें भिविस ॥ २२॥
रःकृतं तििदा चबे ादशवािष कम ।्
सोऽपोऽिलमादाय गंु श ुं समुतः ॥ २३॥
वािरतो मदयापो शतीः पादयोज हौ ।
िदशः खमवन सव पँयन ज्ीवमयं नपृः ॥ २४॥
रासं भावमापः पादे काषतां गतः ।
वायकाले दशे वनौकोदती िजौ ॥ २५॥
धुात जगहृे िवूं ताहाकृताथ वत ।्
न भवान र्ासः साािदाकूणां महारथः ॥ २६॥
मदयाः पितवर नाधम कत ुमहिस ।
दिेह मऽेपकामाया अकृताथ पितं िजम ॥् २७॥
दहेोऽयं मानषुो राजन प्ुषािखलाथ दः ।
ताद वधो वीर सवा थ वध उते ॥ २८॥
एष िह ॄाणो िवांपःशीलगणुाितः ।
आिरराधियष ुॄ  महापुषसिंतम ।्
सव भतूाभावने भतूेिहतं गणुःै ॥ २९॥
सोऽयं ॄिष वय े राजिष ू वरािभो ।
कथमहित धम  वधं िपतिुरवाजः ॥ ३०॥
त साधोरपाप ॅणू ॄवािदनः ।
कथं वधं यथा बॅोम ते सतो भवान ॥् ३१॥
ययं िबयते भिह मां खाद पवू तः ।
न जीिवे िवना यने णं च मतृकं यथा ॥ ३२॥
एवं कणभािषया िवलपा अनाथवत ।्
ायः पशिुमवाखादौदासः शापमोिहतः ॥ ३३॥
ॄाणी वी िदिधष ुं पुषादने भितम ।्
शोचाानमवुशमशपुिपता सती ॥ ३४॥
याे भितः पाप कामाता याः पितया ।
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तवािप मृरुाधानादकृतू दिश तः ॥ ३५॥
एवं िमऽसहं शा पितलोकपरायणा ।
तदीिन सिमऽेौ ूा भत ुग ितं गता ॥ ३६॥
िवशापो ादशााे मथैनुाय समुतः ।
िवाय ॄाणीशापं मिहा स िनवािरतः ॥ ३७॥
तत ऊ स ताज ीसखुं कम णाूजाः ।
विसदनुातो मदयां ूजामधात ॥् ३८॥
सा व ै स समा गभ मिबॅ जायत ।
जऽेँमनोदरं ताः सोऽँमकने कते ॥ ३९॥
अँमकालूको जे यः ीिभः पिररितः ।
नारीकवच इुो िनःऽे मलूकोऽभवत ॥् ४०॥
ततो दशरथाऽु ऐडिविडतः ।
राजा िवसहो य खाबवभतू ॥् ४१॥
यो दवेरैिथ तो दैानवधीिुध ज यः ।
मुत मायुा ै परंु सधे मनः ॥ ४२॥
न मे ॄकुलााणाः कुलदवैा चाजाः ।
न िौयो न मही रां न दारााितवभाः ॥ ४३॥
न बाऽेिप मितम मधम रमत े िचत ।्
नापँयमुमोकादिन वहम ॥् ४४॥
दवेःै कामवरो दो मं िऽभवुनेरःै ।
न वणृ े तमहं कामं भतूभावनभावनः ॥ ४५॥
ये िवििेयिधयो दवेाे िद ितम ।्
न िवि िूयं शदाानं िकमतुापरे ॥ ४६॥
अथशेमायारिचतषे ु सं
गणुषे ु गवपरुोपमषे ु ।
ढं ूकृाऽऽिन िवकत ु-
भा वने िहा तमहं ूपे ॥ ४७॥
इित विसतो बुा नारायणगहृीतया ।
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िहाभावमान ं ततः ं भावमािौतः ॥ ४८॥
य परं सूमशूं शूकितम ।्
भगवान व्ासदुवेिेत यं गणृि िह साताः ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे सयू वशंानवुण न े नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
ौीशकु उवाच
खााीघ बा रघुाथृौुवाः ।
अजतो महाराजाशरथोऽभवत ॥् १॥
तािप भगवानषे साामयो हिरः ।
अशंाशंने चतधुा गाऽुं ूािथ तः सरुःै ।
रामलणभरतशऽुा इित संया ॥ २॥
(जानकीजीवनरणं जय जय राम राम )

तानचुिरतं राजिृषिभदिशिभः ।
ौतुं िह विण तं भिूर या सीतापतमे ुः ॥ ३॥
गवु थ राो चरदनवुन ं पपां िूयायाः
पािणशा माां मिृजतपथजो यो हरीानजुााम ।्
वैाप णाः िूयिवरहषाऽऽरोिपतॅिूवजृ-

ऽािब सतेःु खलदवदहनः कोसलेोऽवताः ॥ ४॥
िवािमऽारे यने मारीचाा िनशाचराः ।
पँयतो लणवै हता नैतपुवाः ॥ ५॥
यो लोकवीरसिमतौ धनरुशैममु ं
सीतायवंरगहृे िऽशतोपनीतम ।्
आदाय बालगजलील इवेयुिं
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सीकृतं नपृ िवकृ बभ मे ॥ ६॥
िजानुपगणुशीलवयोऽपां
सीतािभधां िौयमरुिभलमानाम ।्
माग ोजन भ्गृपुते नयढं
दप महीमकृत यिरराजबीजाम ॥् ७॥
यः सपाशपिरवीतिपतिुन दशें
णै चािप िशरसा जगहृे सभाय ः ।
रां िौयं ूणियनः सुदो िनवासं
ा ययौ वनमसिूनव मुसः ॥ ८॥
रःसु कृत पमशुबु-े

ाः खरिऽिशरषणमुबनू ।्
जे चतदु शसहॐमपारणीय-
कोदडपािणरटमान उवास कृम ॥् ९॥
सीताकथाौवणदीिपतयने
सृं िवलो नपृत े दशकरणे ।
जऽेतुणैवपषुाऽऽौमतोऽपकृो
मारीचमाश ु िविशखने यथा कममुः ॥ १०॥
रोऽधमने वकृवििपनऽेसमं
वदैहेराजिहतय पयािपतायाम ।्
ॅाऽा वन े कृपणवियया िवयुः
ीसिनां गितिमित ूथयंचार ॥ ११॥
दाऽऽकृहतकृमहन क्बं
सं िवधाय किपिभद ियतागितं तःै ।
बुाथ वािलिन हत े वगेसै-ै

वलामगा मनजुोऽजभवािच तािः ॥ १२॥
यिोषिवॅमिववृकटापात-
सानबमकरो भयगीण घोषः ।
िसःु िशरहणं पिरगृ पी
पादारिवमपुग बभाष एतत ॥् १३॥
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न ां वयं जडिधयो न ु िवदाम भमून ्
कूटमािदपुषं जगतामधीशम ।्
यतः सरुगणा रजसः ूजशेा
मो भतूपतयः स भवान ग्णुशेः ॥ १४॥
कामं ूयािह जिह िवौवसोऽवमहंे
ऽलैोरावणमवािुह वीर पीम ।्
बीिह सतेिुमह त े यशसो िवत ै
गायि िदिवजियनो यमपुे भपूाः ॥ १५॥
बोदधौ रघपुितिव िवधाििकूटैः
सते ुं कपीकरकितभूहाःै ।
समुीवनीलहनमुमखुरैनीकै-

लािंवभीषणशाऽऽिवशदमदधाम ॥् १६॥
सा वानरेबलिवहारको-
ौीारगोपरुसदोवलभीिवटा ।
िनभ मानिधषणजहमेकु-

श ृाटका गजकुलै॑ िदनीव घणूा  ॥ १७॥
रःपितदवलो िनकुकु-

धूॆ ाम ुखसरुाकनराकादीन ।्
पऽुं ूहमितकायिवकनादीन ्
सवा नगुान स्मिहनोदथ कुकणम ॥् १८॥
तां यातधुानपतृनामिसशलूचाप-
ूासिशिशरतोमरखगा म ।्
समुीवलणमतुगमाद-
नीलाद पनसािदिभरितोऽगात ॥् १९॥
तऽेनीकपा रघपुतरेिभप सव
ं वथिमभपिरथायोधःै ।
जिुुमिैग िरगदषेिुभरदााः
सीतािभमशहतमलरावणशेान ॥् २०॥
रःपितः बलनिमवे 
आ यानकमथािभससार रामम ।्

bhagpur-09.pdf 37



ौीमागवतं - नवमः

ःने मुित मातिलनोपनीत े
िवॅाजमानमहनििशतःै रुूःै ॥ २१॥
राममाह पुषादपरुीष यः
काासममसतापता वे ।
ऽप फलम जगुिुत
यािम काल इव कत ुरलवीय ः ॥ २२॥
एवं िपन ध्निुष सितमुसज 
बाणं स वळिमव तृदयं िबभदे ।
सोऽसृवमन द्शमखुै पतिमाना-
ाहिेत जित जन े सकृुतीव िरः ॥ २३॥
ततो िन लाया यातधुाः सहॐशः ।
मोदया  समं तिन ्ू द उपािवन ॥् २४॥
ान ्ान ब्नू प्िर लणषेिुभरिदतान ।्
ः सुरं दीना  आानमाना ॥ २५॥
हा हताः  वयं नाथ लोकरावण रावण ।
कं यायारणं ला िहीना परािदता ॥ २६॥
नवैं वदे महाभाग भवान क्ामवशं गतः ।
तजेोऽनभुावं सीताया यने नीतो दशािममाम ॥् २७॥
कृतषैा िवधवा ला वयं च कुलनन ।
दहेः कृतोऽं गीृाणामाा नरकहतेवे ॥ २८॥
ौीशकु उवाच
ानां िवभीषणबे कोसलेानमुोिदतः ।
िपतमृधेिवधानने यं साराियकम ॥् २९॥
ततो ददश भगवानशोकविनकाौमे ।
ामां िवरहािधं िशशंपामलूमािताम ॥् ३०॥
रामः िूयतमां भाया दीनां वीाकत ।
आसशनाादिवकसखुपजाम ॥् ३१॥
आरोाहे यान ं ॅातृां हनमुतुः ।
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िवभीषणाय भगवान द्ा रोगणशेताम ॥् ३२॥
लामायु कां ययौ चीण ोतः परुीम ।्
अवकीय माणः सकुुसमुलैकपालािप तःै पिथ ॥ ३३॥
उपगीयमानचिरतः शतधृािदिभम ुदा ।
गोमऽूयावकं ौुा ॅातरं वलारम ॥् ३४॥
महाकािणकोऽतिटलं िडलेशयम ।्
भरतः ूामाकय  पौरामापरुोिहतःै ॥ ३५॥
पाके िशरिस  रामं ूुतोऽमजम ।्
निमामािशिबराीतवािदऽिनःनःै ॥ ३६॥
ॄघोषणे च मुः पठिॄवािदिभः ।
णकपताकािभहमिैऽज ै रथःै ॥ ३७॥
सद ै साहभै टैः परुटवम िभः ।
ौणेीिभवा रमुािभभृ ैवै पदानगुःै ॥ ३८॥
पारमेापुादाय पयाुावचािन च ।
पादयोपतेा ूिदयेणः ॥ ३९॥
पाके  परुतः ूािलबा लोचनः ।
तमाि िचरं दोा ापयन न्ऽेजजै लःै ॥ ४०॥
रामो लणसीताां िवूेो यऽेहसमाः ।
तेः यं नमबे ूजािभ नमृतः ॥ ४१॥
धु उरासान प्ितं वी िचरागतम ।्
उराः कोसला माःै िकरो ननतृमु ुदा ॥ ४२॥
पाके भरतोऽगृाामरजनोमे ।
िवभीषणः ससमुीवः तेऽं मतुः ॥ ४३॥
धनिुन षान श्ऽुः सीता तीथ कमडम ।्
अिबॅददः खं हमैं चम  रानपृ ॥ ४४॥
पुकोऽितः ीिभः यूमान वििभः ।
िवरजे े भगवान र्ाजन म्है इवोिदतः ॥ ४५॥
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ॅातिृभन ितः सोऽिप सोवां ूािवशरुीम ।्
ूिवँय राजभवनं गुपीः मातरम ॥् ४६॥
गुन व्यावरजान प्िूजतः ूपजूयत ।्
वदैहेी लणवै यथावमपुयेतःु ॥ ४७॥
पऽुान ्मातराु ूाणां इवोिताः ।
आरोाेऽिभिषो बाौघिैव जः शचुः ॥ ४८॥
जटा िनम ु िविधवुलवृःै समं गुः ।
अिषथवैंे चतःुिसजुलािदिभः ॥ ४९॥
एवं कृतिशरःानः सवुासाः ॐलतः ।
लतःै सवुासोिभॅा तिृभभा य या बभौ ॥ ५०॥
अमहीदासनं ॅाऽा ूिणप ूसािदतः ।
ूजाः धमिनरता वणा ौमगणुािताः ।
जगुोप िपतवृिामो मिेनरे िपतरं च तम ॥् ५१॥
ऽतेायां वत मानायां कालः कृतसमोऽभवत ।्
राम े राजिन धम  े सव भतूसखुावहे ॥ ५२॥
वनािन नो िगरयो वषा िण ीपिसवः ।
सव कामघा आसन ्ू जानां भरतष भ ॥ ५३॥
नािधािधजरालािनःखशोकभयमाः ।
मृुािनतां नासीिामे राजधोजे ॥ ५४॥
एकपीोतधरो राजिष चिरतः शिुचः ।
धम गहृमधेीयं िशयन ्यमाचरत ॥् ५५॥
ूेानवुृा शीलेन ूौयावनता सती ।
िभया ि॑या च भावा भत ुः सीताहरनः ॥ ५६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे रामचिरत े दशमोऽायः ॥ १०॥

40 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - नवमः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
ौीशकु उवाच
भगवानानाऽऽानं राम उमककैः ।
सवदवेमयं दवेमीज आचाय वान म्खःै ॥ १॥
होऽऽेददािशं ूाच ॄणे दिणां ूभःु ।
अयवे ूतीच च उदीच सामगाय सः ॥ २॥
आचाया य ददौ शषेां यावती भूदरा ।
ममान इदं कृं ॄाणोऽहित िनःहृः ॥ ३॥
इयं तदलारवासोामवशिेषतः ।
तथा रािप वदैहेी सौमावशिेषता ॥ ४॥
ते त ु ॄयदवे वां वी संतुम ।्
ूीताः ििधयै ूदं बभािषरे ॥ ५॥
अूं नया िकं न ु भगवन भ्वुनेर ।
योऽदयं िवँय तमो हंिस रोिचषा ॥ ६॥
नमो ॄयदवेाय रामायाकुठमधेस े ।
उमोकधयुा य दडािप ताय े ॥ ७॥
कदािचोकिजासगुू ढो राामलितः ।
चरन व्ाचोऽश ृणोिामो भाया मिुँय किचत ॥् ८॥
नाहं िबभिम  ां ामसत परवेँ मगाम ।्
ीलोभी िबभयृाीतां रामो नाहं भजे पनुः ॥ ९॥
इित लोकामखुारुाराादसिंवदः ।
पा भीतने सा ा ूाा ूाचतेसाौमम ॥् १०॥
अवागते काले यमौ सा सषुवु े सतुौ ।
कुशो लव इित ातौ तयोबे िबया मिुनः ॥ ११॥
अदिऽकेतु लणाजौ तृौ ।
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तः पुल इाां भरत महीपत े ॥ १२॥
सबुाः ौतुसने शऽु बभवूतःु ।
गवा न क्ोिटशो जे भरतो िवजये िदशाम ॥् १३॥
तदीयं धनमानीय सव रा े वदेयत ।्
शऽु मधोः पऽुं लवणं नाम रासम ।्
हा मधवुन े चबे मथरुां नाम व ै परुीम ॥् १४॥
मनुौ िनि तनयौ सीता भऽा  िववािसता ।
ायी रामचरणौ िववरं ूिववशे ह ॥ १५॥
तुा भगवान र्ामो िप िधया शचुः ।
रंा गणुांांााशोिोमुीरः ॥ १६॥
ीपुस एताक ् सव ऽ ऽासमावहः ।
अपीराणां िकमतु मा गहृचतेसः ॥ १७॥
तत ऊ ॄचय धारयजहुोभःु ।
ऽयोदशासाहॐमिहोऽमखिडतम ॥् १८॥
रतां िद िव िवं दडककटकैः ।
पादपवं राम आोितरगातः ॥ १९॥
नदें यशो रघपुतःे सरुयाया-

लीलातनोरिधकसािवमुधाः ।
रोवधो जलिधबनमपगूःै
िकं त शऽहुनन े कपयः सहायाः ॥ २०॥
यामलं नपृसदःस ु यशोऽधनुािप
गायघमषृयो िदिगभेपम ।्
तं नाकपालवसपुालिकरीटजु-
पादाजुं रघपुितं शरणं ूपे ॥ २१॥
स यःै ृोऽिभो वा सिंवोऽनगुतोऽिप वा ।
कोसलाे ययःु ानं यऽ गि योिगनः ॥ २२॥
पुषो रामचिरतं ौवणैपधारयन ।्
आनशृंपरो राजन क्म बिैव मुत े ॥ २३॥
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राजोवाच
कथं स भगवान र्ामो ॅातनॄ व्ा यमानः ।
तिन व्ा तऽेवत  ूजाः पौरा ईरे ॥ २४॥
ौीशकु उवाच
अथािदशििवजये ॅातॄिंभवुनेरः ।
आानं दश यन ्ानां परुीमैत सानगुः ॥ २५॥
आिसमागा गोदःै किरणां मदशीकरःै ।
ािमनं ूामालो मां वा सतुरािमव ॥ २६॥
ूासादगोपरुसभाचैदवेगहृािदष ु ।
िवहमेकलशःै पताकािभ मिडताम ॥् २७॥
पगूःै सवृ ै रािभः पिकािभः सवुाससाम ।्
आदशरंशकैुः ॐिः कृतकौतकुतोरणाम ॥् २८॥
तमपुयेुऽ तऽ पौरा अहणपाणयः ।
आिशषो ययुजुदुव पाहीमां ूाक ् योृताम ॥् २९॥
ततः ूजा वी पितं िचरागतं
िदयोृगहृाः ियो नराः ।
आ हा यरिवलोचन-
मतृनऽेाः कुसमुरैवािकरन ॥् ३०॥
अथ ूिवः गहंृ जुं ःै पवू राजिभः ।
अनािखलकोषामनपिरदम ॥् ३१॥
िविुमोरारवैय पििभः ।
लमैा रकतःै भैा तिटकिभििभः ॥ ३२॥
िचऽॐिः पिकािभवा सोमिणगणाशंकैुः ।
मुाफलिैासःै काकामोपपििभः ॥ ३३॥
धपूदीपःै सरुिभिभम िडतं पुमडनःै ।
ीपिुः सरुसाशजै ु ं भषूणभषूणःै ॥ ३४॥
तिन स् भगवान र्ामः िधया िूययेया ।
रमे े ारामधीराणामषृभः सीतया िकल ॥ ३५॥
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बभुजु े च यथाकालं कामान ध्म मपीडयन ।्
वष पगूान ब्न न्णॄामिभातािपवः ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे ौीरामोपाान े एकादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२ ॥
ौीशकु उवाच
कुश चाितिथािषधतुो नभः ।
पुडरीकोऽथ तऽुः मेधाभवतः ॥ १॥
दवेानीकतोऽनीहः पािरयाऽोऽथ ततुः ।
ततो बललाळनाभोऽकसवः ॥ २॥
खगणतुािधिृताभवतुः ।
ततो िहरयनाभोऽभूोगाचाय  ु जिैमनःे ॥ ३॥
िशः कौस आां यावोऽगातः ।
योगं महोदयमिृषदयमिभदेकम ॥् ४॥
पुो िहरयनाभ ीवुसितोऽभवत ।्
सदुश नोऽथािवण ः शीय मः सतुः ॥ ५॥
योऽसावाे योगिसः कलापमाममािौतः ।
कलेरे सयू वशंं नं भावियता पनुः ॥ ६॥
तासौुतु सिामष णः ।
महांतुािसाोऽजायत ॥ ७॥
ततः ूसनेिजाको भिवता पनुः ।
ततो बहृलो यु िपऽा त े समरे हतः ॥ ८॥
एते हीाकुभपूाला अतीताः श ृवनागतान ।्
बहृल भिवता पऽुो नाम बहृिणः ॥ ९॥
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ऊिबयः सतु ववृो भिवित ।
ूितोमतो भानिुदवाको वािहनीपितः ॥ १०॥
सहदवेतो वीरो बहृदोऽथ भानमुान ।्
ूतीकाो भानमुतः स ुू तीकोऽथ ततुः ॥ ११॥
भिवता मदवेोऽथ सनुऽोऽथ पुरः ।
तािरऽुः सतुपादिमऽिजत ॥् १२॥
बहृिाजु तािप बिहाृतयः ।
रणय सतुः सयो भिवता ततः ॥ १३॥
तााोऽथ शुोदो लालतुः तृः ।
ततः ूसनेिजािुको भिवता ततः ॥ १४॥
रणको भिवता तारुथनयतः ।
सिुमऽो नाम िना एते बाहलायाः ॥ १५॥
इाकूणामयं वशंः सिुमऽाो भिवित ।
यतं ूा राजान ं संां ूाित व ै कलौ ॥ १६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे इाकुवशंवण न ं नाम ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
ौीशकु उवाच
िनिमिराकुतनयो विसमवतृिजम ।्
आर सऽं सोऽाह शबेण ूावतृोऽि भोः ॥ १॥
तं िनव ा गिमािम तावां ूितपालय ।
तूीमासीहृपितः सोऽपीाकरोखम ॥् २॥
िनिमलिमदं िवान स्ऽमारभतावान ।्
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ऋििरपरैावागमावता गुः ॥ ३॥
िशितबमं वी िनव   गुरागतः ।
अशपतताहेो िनमःे पिडतमािननः ॥ ४॥
िनिमः ूितददौ शापं गरुवऽेधम वित न े ।
तवािप पतताहेो लोभाम मजानतः ॥ ५॥
इुसज  ं दहंे िनिमराकोिवदः ।
िमऽावणयोज  े उव ँ यां ूिपतामहः ॥ ६॥
गवषु ु तहंे िनधाय मिुनसमाः ।
समा े सऽयागऽेथ दवेानचूःु समागतान ॥् ७॥
राो जीवत ु दहेोऽयं ूसाः ूभवो यिद ।
तथेेु िनिमः ूाह मा भूे दहेबनम ॥् ८॥
य योगं न वाि िवयोगभयकातराः ।
भजि चरणाोजं मनुयो हिरमधेसः ॥ ९॥
दहंे नावऽेहं ःखशोकभयावहम ।्
सव ऽा यतो मृमु ानामदुके यथा ॥ १०॥
दवेा ऊचःु
िवदहे उतां कामं लोचनषे ु शरीिरणाम ।्
उषेणिनमषेाां लितोऽासिंतः ॥ ११॥
अराजकभयं नणॄां ममाना महष यः ।
दहंे ममःु  िनमःे कुमारः समजायत ॥ १२॥
जना जनकः सोऽभूदैहे ु िवदहेजः ।
िमिथलो मथनाातो िमिथला यने िनिम ता ॥ १३॥
तादावसु पऽुोऽभूिवध नः ।
ततः सकेुतुािप दवेरातो महीपत े ॥ १४॥
ताहृिथ महावीय ः सधुिृता ।
सधुतृधेृ केतवु हय ोऽथ मतः ॥ १५॥
मरोः ूतीपकाातः कृतरथो यतः ।
दवेमीढ पऽुो िवौतुोऽथ महाधिृतः ॥ १६॥

46 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - नवमः

कृितरातताहारोमाथ ततुः ।
णरोमा सतु ॑रोमा जायत ॥ १७॥
ततः सीरजो जे याथ कष तो महीम ।्
सीता सीरामतो जाता ताीरजः तृः ॥ १८॥
कुशज पऽुतो धम जो नपृः ।
धम ज ौ पऽुौ कृतजिमतजौ ॥ १९॥
कृतजाेिशजः खािडु िमतजात ।्
कृतजसतुो राजािवािवशारदः ॥ २०॥
खािडः कमतो भीतः केिशजा तः ।
भानमुां पऽुोऽभूतुु ततुः ॥ २१॥
शिुचनयानाजतोऽभवत ।्
ऊकेतःु सनाजादजोऽथ पुिजतुः ॥ २२॥
अिरनिेमािप ौतुायुपुा कः ।
ततिऽरथो य मेिधिम िथलािधपः ॥ २३॥
तामरथ सतुः सरथतः ।
आसीपगुापगुोऽिसवः ॥ २४॥
वनोऽथ तऽुो ययुधुो यभुाषणः ।
ौतुतो जयािजयोऽातः सतुः ॥ २५॥
शनुकतुो जे वीतहो धिृततः ।
बलाो धतृे कृितर महावशी ॥ २६॥
एते व ै मिैथला राजािवािवशारदाः ।
योगेरूसादने मै ुा गहृेिप ॥ २७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे िनिमवशंानवुण न ं नाम ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
ौीशकु उवाच
अथातः ौयूतां राजन व्शंः सोम पावनः ।
यिलैादयो भपूाः की े पुयकीत यः ॥ १॥
सहॐिशरसः प ुसंो नािभ॑दसरोहात ।्
जातासीतुो धातरुिऽः िपतसृमो गणुःै ॥ २॥
त ोऽभवऽुः सोमोऽमतृमयः िकल ।
िवूौषडुुगणानां ॄणा कितः पितः ॥ ३॥
सोऽयजिाजसयूने िविज भवुनऽयम ।्
प बहृतदे पा ारां नामाहरलात ॥् ४॥
यदा स दवेगुणा यािचतोऽभीशो मदात ।्
नाजृते जे सरुदानविवमहः ॥ ५॥
शबुो बहृतेषादमहीासरुोडुपम ।्
हरो गुसतुं हेावभतूगणावतृः ॥ ६॥
सवदवेगणोपतेो महेो गुमयात ।्
सरुासरुिवनाशोऽभूमरारकामयः ॥ ७॥
िनविेदतोऽथािरसा सोमं िनभ  िवकृत ।्
तारां भऽ ूायदवीमवैितः ॥ ८॥
ज जाश ु े मऽेादािहतं परःै ।
नाहं ां भसाुया ियं साािनकः सित ॥ ९॥
ताज ोीिडता तारा कुमारं कनकूभम ।्
हृामािरसबे कुमारे सोम एव च ॥ १०॥
ममायं न तवेुैिन ि्ववदमानयोः ।
पूषयो दवेा नवैोच े ोीिडता त ु सा ॥ ११॥
कुमारो मातरं ूाह कुिपतोऽलीकलया ।

48 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - नवमः

िकं न वोचसृ े आावं वदाश ु म े ॥ १२॥
ॄा तां रह आय समूाी सायन ।्
सोमेाह शनकैः सोमं तावदमहीत ॥् १३॥
तायोिनरकृत बधु इिभधां नपृ ।
बुा गीरया यने पऽुणेापोडुरामदुम ॥् १४॥
ततः पुरवा जे इलायां य उदातः ।
त पगणुौदाय शीलििवणिवबमान ॥् १५॥
ौुोव शीभवन े गीयमानान स्रुिष णा ।
तदिकमपुयेाय दवेी रशरािदता ॥ १६॥
िमऽावणयोः शापादापा नरलोकताम ।्
िनश पुषौें कप िमव िपणम ।्
धिृतं िव ललना उपते तदिके ॥ १७॥
स तां िवलो नपृितहषणोुलोचनः ।
उवाच या वाचा दवे तनूहः ॥ १८॥
राजोवाच
ागतं त े वरारोहे आतां करवाम िकम ।्
सरंम मया साकं रितन शातीः समाः ॥ १९॥
उवँ यवुाच
कािय न सते मनो ि सुर ।
यदारमासा वते ह िररंसया ॥ २०॥
एतावरुणकौ राजन ्ासौ र मानद ।
सरंंे भवता साकं ाः ीणां वरः तृः ॥ २१॥
घतृं म े वीर भं ाे े ाऽ मथैनुात ।्
िववाससं तथिेत ूितपदे े महामनाः ॥ २२॥
अहो पमहो भावो नरलोकिवमोहनम ।्
को न सवेते मनजुो दवे ां यमागताम ॥् २३॥
तया स पुषौेो रमया यथाहतः ।
रमे े सरुिवहारषे ु कामं चऽैरथािदष ु ॥ २४॥
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रममाणया देा पिकगया ।
तखुामोदमिुषतो ममुदुऽेहग णान ब्न ॥् २५॥
अपँयवु शीिमो गवा न स्मचोदयत ।्
उव शीरिहतं ममाानं नाितशोभते ॥ २६॥
ते उपे महाराऽ े तमिस ूपुिते ।
उव ँ या उरणौ जौ राजिन जायया ॥ २७॥
िनशाबितं दवेी पऽुयोनयमानयोः ।
हताहं कुनाथने नप ुसंा वीरमािनना ॥ २८॥
यिौादहं ना तापा च दिुभः ।
यः शते े िनिश सो यथा नारी िदवा पमुान ॥् २९॥
इित वाायकैिव ः ूतोिैरव कुरः ।
िनिश िनिशंमादाय िववोऽिविुषा ॥ ३०॥
ते िवसृोरणौ तऽ ोत  िवतुः ।
आदाय मषेावायां नमैत सा पितम ॥् ३१॥
ऐलोऽिप शयन े जायामपँयन ि्वमना इव ।
तिो िवलः शोचन ब्ॅामोवहीम ॥् ३२॥
स तां वी कुऽे े सरां च तखीः ।
प ूवदनाः ूाह संू पुरवाः ॥ ३३॥
अहो जाय े ित ित घोरे न ुमहिस ।
मां मािनवृ  वचािंस कृणवावहै ॥ ३४॥
सदुहेोऽयं पतऽ दिेव रं तया ।
खादनें वकृा गीृासाद नादम ॥् ३५॥
उवँ यवुाच
मा मथृाः पुषोऽिस ं मा  ावुृ का इमे ।
ािप सं न व ै ीणां वकृाणां दयं यथा ॥ ३६॥
ियो कणाः बूरा म षा ः िूयसाहसाः ।
ाथऽिप िवौं पितं ॅातरमतु ॥ ३७॥
िवधायालीकिवौमषे ु सौदाः ।
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नवं नवमभीः प ुंः रैवृयः ॥ ३८॥
सवंराे िह भवानकेराऽं मयेर ।
वपािन च ते भिवपरािण भोः ॥ ३९॥
अवीमपुाल दवे स ूययौ परुम ।्
पनुऽ गतोऽाे उव श वीरमातरम ॥् ४०॥
उपल मदुा युः समवुास तया िनशाम ।्
अथनैमवु शी ूाह कृपणं िवरहातरुम ॥् ४१॥
गवा नपुधावमेांुं दाि मािमित ।
त संवुतुा अिाल दनृ प ।
उव श ममानां सोऽबुत चरन व्न े ॥ ४२॥
ाल  वन े गा गहृानाायतो िनिश ।
ऽतेायां सवृायां मनिस ऽवत त ॥ ४३॥
ालीानं गतोऽं शमीगभ िवल सः ।
तने े अरणी कृा उव शीलोककाया ॥ ४४॥
उवश मतो ायधरारिणमुराम ।्
आानमभुयोम े योजनं ूभःु ॥ ४५॥
त िनम नाातो जातवदेा िवभावसःु ।
ऽा स िवया राा पऽुे कितिवतृ ॥् ४६॥
तनेायजत यशें भगवमधोजम ।्
उव शीलोकमिन स्व दवेमयं हिरम ॥् ४७॥
एक एव परुा वदेः ूणवः सववायः ।
दवेो नारायणो ना एकोऽिव ण  एव च ॥ ४८॥
पुरवस एवासीयी ऽतेामखु े नपृ ।
अिना ूजया राजा लोकं गावमिेयवान ॥् ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे ऐलोपाान े चतदु शोऽायः ॥ १४॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः - १५ ॥
ौीशकु उवाच
ऐल चोव शीगभा डासाजा नपृ ।
आयःु ौतुायःु सायू रयोऽथ िवजयो जयः ॥ १॥
ौतुायोव समुान प्ऽुः सायो ौतुयः ।
रय सतु एक जय तनयोऽिमतः ॥ २॥
भीमु िवजयाथ कानो होऽकतः ।
त जुः सतुो गां गडूषीकृ योऽिपबत ।्
जोु पूऽुो बलाकाजोऽजकः ॥ ३॥
ततः कुशः कुशािप कुशाुनयो वसःु ।
कुशनाभ चारो गािधरासीुशाजुः ॥ ४॥
त सवत कामचृीकोऽयाचत िजः ।
वरं िवसशं मा गािधभा ग वमॄवीत ॥् ५॥
एकतः ँयामकणा नां हयानां चवच साम ।्
सहॐं दीयतां शंु कायाः कुिशका वयम ॥् ६॥
इुतं ाा गतः स वणािकम ।्
आनीय दा तानानपुयमे े वराननाम ॥् ७॥
स ऋिषः ूािथ तः पा ा चापकाया ।
ौपियोभयमै ैं ात ुं गतो मिुनः ॥ ८॥
ताववती माऽा चं यािचता सती ।
ौें मा तयायाऽे मातरुदयम ॥् ९॥
तिाय मिुनः ूाह प कमकारषीः ।
घोरो दडधरः पऽुो ॅाता त े ॄिवमः ॥ १०॥
ूसािदतः सवा मवैं भिूदित भाग वः ।
अथ तिह भवेौऽो जमदितोऽभवत ॥् ११॥
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सा चाभूमुहुया कौिशकी लोकपावनी ।
रणेोः सतुां रणेकुां व ै जमदिवाह याम ॥् १२॥
तां व ै भाग वऋषःे सतुा वसमुदादयः ।
यवीयान ज् एतषेां राम इिभिवौतुः ॥ १३॥
यमावा सदुवेाशंं हहैयानां कुलाकम ।्
िऽःसकृो य इमां चबे िनःिऽयां महीम ॥् १४॥
ं ऽं भवुो भारमॄयमनीनशत ।्
रजमोवतृमहन फ्ुिप कृतऽहिस ॥ १५॥
राजोवाच
िकं तदहंो भगवतो राजरैिजतािभः ।
कृतं यने कुलं नं िऽयाणामभीशः ॥ १६॥
ौीशकु उवाच
हहैयानामिधपितरज ुनः िऽयष भः ।
दं नारायणाशंमारा पिरकमिभः ॥ १७॥
बान द्शशतं लेभ े ध ष मराितष ु ।
अाहतिेयौजः ौीतजेोवीय यशोबलम ॥् १८॥
योगेरमैय गणुा यऽािणमादयः ।
चचारााहतगितलकेष ु पवनो यथा ॥ १९॥
ीररैावतृः बीडन र्वेािस मदोटः ।
वजैय ॐजं िबॅिुरोध सिरतं भजुःै ॥ २०॥
िवािवतं िशिबरं ूितॐोतःसिरलःै ।
नामृ तीय वीरमानी दशाननः ॥ २१॥
गहृीतो लीलया ीणां समं कृतिकिषः ।
मािहां सिो मुो यने किपय था ॥ २२॥
स एकदा त ु मगृयां िवचरन ि्विपन े वन े ।
ययाऽऽौमपदं जमदेपािवशत ॥् २३॥
तै स नरदवेाय मिुनरहणमाहरत ।्
ससैामावाहाय हिवा तपोधनः ॥ २४॥
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स वीरऽ ता आैया ितशायनम ।्
तािियतािहोां सािभलाषः स हहैयः ॥ २५॥
हिवधा नीमषृदे पा रान ह्त ुमचोदयत ।्
त े च मािहत िनःु सवां बत बलात ॥् २६॥
अथ राजिन िनया त े राम आौम आगतः ।
ौुा त दौरां चबुोधािहिरवाहतः ॥ २७॥
घोरमादाय परश ुं सतणूं वम  काम ुकम ।्
अधावत म ष मगृे इव यथूपम ॥् २८॥
तमापतं भगृवुय मोजसा
धनधु रं बाणपरधायधुम ।्
ऐणयेचमा रमकधामिभ-

य ुतं जटािभद शे परु िवशन ॥् २९॥
अचोदयिरथापििभ-

ग दािसबाणिशतिशििभः ।
अौिहणीः सदशाितभीषणा-
ा राम एको भगवानसदूयत ॥् ३०॥
यतो यतोऽसौ ूहररधो
मनोऽिनलौजाः परचबसदूनः ।
तततिँछभजुोकरा
िनपतेुा हतसतूवाहनाः ॥ ३१॥
ा सैं िधरौघकदम े
रणािजरे रामकुठारसायकैः ।
िववृचमजचापिवमहं
िनपािततं हहैय आपतिुषा ॥ ३२॥
अथाज ुनः पशतषे ु बािभ-

ध नःुष ु बाणान य्गुप सधे ।
रामाय रामोऽभतृां सममणी-
ाकेधषेिुभरािनमम ॥् ३३॥
पनुः हरैचलान म्धृऽेिपा-
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निु वगेादिभधावतो यिुध ।
भजुान कु्ठारणे कठोरनिेमना
िचदे रामः ूसभं हिेरव ॥ ३४॥
कृबाहोः िशर िगरःे श ृिमवाहरत ।्
हत े िपतिर तऽुा अयतुं िुवभु यात ॥् ३५॥
अिहोऽीमपुाव  सवां परवीरहा ।
समपुेाौमं िपऽ े पिरिां समप यत ॥् ३६॥
कम तृतं रामः िपऽे ॅातृ एव च ।
वण यामास तुा जमदिरभाषत ॥ ३७॥
राम राम महाबाहो भवान प्ापमकारषीत ।्
अवधीरदवें यवदवेमयं वथृा ॥ ३८॥
वयं िह ॄाणाात मयाहणतां गताः ।
यया लोकगुदवः पारमेमगादम ॥् ३९॥
मया रोचते लीॄा ी सौरी यथा ूभा ।
िमणामाश ु भगवांुत े हिररीरः ॥ ४०॥
राो मधूा िभिष वधो ॄवधाुः ।
तीथ ससंवेया चाहंो जातुचतेनः ॥ ४१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः - १६ ॥
ौीशकु उवाच
िपऽोपिशितो रामथिेत कुनन ।
सवंरं तीथ याऽां चिराऽऽौममाोजत ॥् १॥
कदािचिेणकुा याता गायां पमािलनम ।्
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गवराजं बीडमरोिभरपँयत ॥ २॥
िवलोकयी बीडमदुकाथ नद गता ।
होमवलेां न सार िकििऽरथहृा ॥ ३॥
कालायं तं िवलो मनुःे शापिवशिता ।
आग कलशं तौ परुोधाय कृतािलः ॥ ४॥
िभचारं मिुना ा पाः ूकुिपतोऽॄवीत ।्
तनैां पऽुकाः पापािमुाे न चिबरे ॥ ५॥
रामः सोिदतः िपऽा ॅातनॄ म्ाऽा सहावधीत ।्
ूभावो मनुःे सक् समाधेपस सः ॥ ६॥
वरणे छयामास ूीतः सवतीसतुः ।
वो े हतानां रामोऽिप जीिवतं चािृतं वध े ॥ ७॥
उुे कुशिलनो िनिापाय इवासा ।
िपतिुव ांपोवीय रामबे सुधम ॥् ८॥
यऽेज ुन सतुा राजन ्रः िपतवु धम ।्
रामवीय पराभतूा लेिभरे शम  न िचत ॥् ९॥
एकदाऽऽौमतो राम े सॅातिर वनं गत े ।
वरंै िससाधियषवो लििा उपागमन ॥् १०॥
ागार आसीनमाविेशतिधयं मिुनम ।्
भगवुमोके जुे पापिनयाः ॥ ११॥
यामानाः कृपणया राममाऽाितदाणाः ।
ूस िशर उृ िनुे ऽबवः ॥ १२॥
रणेकुा ःखशोकाता  िनाानमाना ।
राम रामिेत तातिेत िवचबुोशोकैः सती ॥ १३॥
तपौु रो हा रामेात वनम ।्
रयाऽऽौममासा दशे िपतरं हतम ॥् १४॥
तःुखरोषामषा ित शोकवगेिवमोिहतः ।
हा तात साधो धिम  ाान ्ग तो भवान ॥् १५॥
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िवलवैं िपतदुहं िनधाय ॅातषृ ु यम ।्
ूगृ परश ुं रामः ऽााय मनो दध े ॥ १६॥
गा मािहत रामो ॄिवहतिौयम ।्
तषेां स शीष भी राजन म्े चबे महािगिरम ॥् १७॥
तिेन नद घोरामॄयभयावहाम ।्
हते ुं कृा िपतवृधं ऽऽेमलकािरिण ॥ १८॥
िऽःसकृः पिृथव कृा िनःिऽयां ूभःु ।
समपके चबे शोिणतोदान ्॑ दान न्पृ ॥ १९॥
िपतःु कायने साय िशर आदाय बिहिष ।
सवदवेमयं दवेमाानमयजखःै ॥ २०॥
ददौ ूाच िदशं होऽ े ॄणे दिणां िदशम ।्
अयवे ूतीच व ै उाऽ े उरां िदशम ॥् २१॥
अेोऽवारिदशः कँयपाय च मतः ।
आया वत मपुि े सदेतः परम ॥् २२॥
ततावभथृानिवधतूाशषेिकिषः ।
सरां ॄनां रजे े ॅ इवाशंमुान ॥् २३॥
दहंे जमदिु ला संानलणम ।्
ऋषीणां मडले सोऽभूमो रामपिूजतः ॥ २४॥
जामदोऽिप भगवान र्ामः कमललोचनः ।
आगािमरे राजन व्त ियित व ै बहृत ॥् २५॥
आऽेािप महेािौ दडः ूशाधीः ।
उपगीयमानचिरतः िसगवचारणःै ॥ २६॥
एवं भगृषु ु िवाा भगवान ह्िररीरः ।
अवतीय  परं भारं भवुोऽहन ब्शो नपृान ॥् २७॥
गाधरेभूहातजेाः सिम इव पावकः ।
तपसा ाऽमुृ यो लेभ े ॄवच सम ॥् २८॥
िवािमऽ चवैासन प्ऽुा एकशतं नपृ ।
ममु मधुा मधुस एव ते ॥ २९॥
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पऽुं कृा शनुःशपे ं दवेरातं च भाग वम ।्
आजीगत सतुानाह े एष ूकताम ॥् ३०॥
यो व ै हिरमखे िवबीतः पुषः पशःु ।
ुा दवेान ्ू जशेादीन म्मुचु े पाशबनात ॥् ३१॥
यो रातो दवेयजन े दवेगैा िधष ु तापसः ।
दवेरात इित ातः शनुःशपेः स भाग वः ॥ ३२॥
ये मधुसो ेाः कुशलं मिेनरे न तत ।्
अशपान म्िुनः बुो ेा भवत ज नाः ॥ ३३॥
स होवाच मधुाः साध पाशता ततः ।
यो भवान स्ानीत े तििंामहे वयम ॥् ३४॥
ें मशं चबुामो वयं  िह ।
िवािमऽः सतुानाह वीरवो भिवथ ।
ये मान ं मऽेनगुृो वीरवमकत  माम ॥् ३५॥
एष वः कुिशका वीरो दवेरातमित ।
अे चाकहारीतजयबतमुदादयः ॥ ३६॥
एवं कौिशकगोऽं त ु िवािमऽःै पथृिवधम ।्
ूवरारमापं ति चवैं ूकितम ॥् ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे षोडशोऽायः ॥ १६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७ ॥
ौीशकु उवाच
यः पुरवसः पऽु आयुाभवन स्तुाः ।
नषः ऽवृ रजी र वीय वान ॥् १॥

58 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - नवमः

अननेा इित राजे श ृण ु ऽवधृोऽयम ।्
ऽवृसतुासन स्हुोऽाजायः ॥ २॥
काँयः कुशो गृमद इित गृमदादभतू ।्
शनुकः शौनको य बृचूवरो मिुनः ॥ ३॥
काँय कािशऽुो राो दीघ तमःिपता ।
धिरदघ तम आयवुदूवत कः ॥ ४॥
यभुवासदुवेाशंः तृमाऽाित नाशनः ।
तऽुः केतमुान जे भीमरथतः ॥ ५॥
िदवोदासो मुांातदन इित तृः ।
स एव शऽिुज ऋतज इतीिरतः ।
तथा कुवलयािेत ूोोऽलका दयतः ॥ ६॥
षिवष सहॐािण षिवष शतािन च ।
नालका दपरो राजन म्िेदन बभुजु े यवुा ॥ ७॥
अलका ितानुीथोऽथ सकेुतनः ।
धम केतःु सतुाकेतरुजायत ॥ ८॥
धृकेतःु सतुाकुुमारः ितीरः ।
वीितहोऽ भगऽतो भाग भिूमरभूपृः ॥ ९॥
इतीमे काशयो भपूाः ऽवृायाियनः ।
राभ रभसः पऽुो गीरािबयतः ॥ १०॥
त ऽेे ॄ जे श ृण ु वशंमननेसः ।
शुतः शिुचािककुम सारिथः ॥ ११॥
ततः शारयो जे कृतकृः स आवान ।्
रजःे पशताासन प्ऽुाणामिमतौजसाम ॥् १२॥
दवेरैिथ तो दैान ह्ेायाददािवम ।्
इै पनुद ा गहृीा चरणौ रजःे ॥ १३॥
आानमप यामास ूादािरशितः ।
िपतय ुपरत े पऽुा याचमानाय नो दः ॥ १४॥
िऽिवपं महेाय यभागान स्मादः ।
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गुणा यमानऽेौ बलिभनयान र्जःे ॥ १५॥
अवधीिंशतान म्ागा  किदवशिेषतः ।
कुशाितः ाऽवृायतुो जयः ॥ १६॥
ततः कृतः कृतािप जे हय वनो नपृः ।
सहदवेतो हीनो जयसनेु ततुः ॥ १७॥
स ित च जयः ऽधमा  महारथः ।
ऽवृाया भपूा श ृण ु वशंं च नाषात ॥् १८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे चवशंानवुण न े सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः - १८ ॥
ौीशकु उवाच
यितय याितः सयंाितरायितिव यितः कृितः ।
षिडमे नषासिियाणीव दिेहनः ॥ १॥
रां नैितः िपऽा दं तिरणामिवत ।्
यऽ ूिवः पुष आानं नावबुत े ॥ २॥
िपतिर ॅिंशते ानािदाया धष णािजःै ।
ूािपतऽेजगरं व ै ययाितरभवपृः ॥ ३॥
चतसृािदशि ु ॅातनॄ ्ॅ ाता यवीयसः ।
कृतदारो जगुोपोव का वषृपव णः ॥ ४॥
राजोवाच
ॄिष भ गवान क्ाः ऽबु नाषः ।
राजिवूयोः कािवाहः ूितलोमकः ॥ ५॥
ौीशकु उवाच
एकदा दानवे शिम ा नाम कका ।
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सखीसहॐसयंुा गुपुा च भािमनी ॥ ६॥
दवेयाा परुोान े पिुतिुमसले ।
चरलगीतािलनिलनीपिुलनऽेबला ॥ ७॥
ता जलाशयमासा काः कमललोचनाः ।
तीरे  कूलािन िवजः िसतीिम थः ॥ ८॥
वी ोजं िगिरशं सह देा वषृितम ।्
सहसोीय  वासािंस पय धोुिडताः ियः ॥ ९॥
शिम ाजानती वासो गुपुाः समयत ।्
ीयं मा ूकुिपता दवेयानीदमॄवीत ॥् १०॥
अहो िनरीतामा दााः कम  सातम ।्
अाय धतृवती शनुीव हिवररे ॥ ११॥
यिैरदं तपसा सृं मखुं प ुसंः पर ये ।
धाय त े यिैरह ोितः िशवः पा दिश तः ॥ १२॥
यान व्पुिते लोकनाथाः सरुेराः ।
भगवानिप िवाा पावनः ौीिनकेतनः ॥ १३॥
वयं तऽािप भगृवः िशोऽा नः िपतासरुः ।
अाय धतृवती शिूो वदेिमवासती ॥ १४॥
एवं शप शिम ा गुपऽुीमभाषत ।
षा सरुीव धिष ता दददा ॥ १५॥
आवृमिवाय कसे ब िभिुक ।
िकं न ूतीसऽेाकं गहृान ब्िलभजुो यथा ॥ १६॥
एविंवधःै सपुषःै िाचाय सतुां सतीम ।्
शिम ा ूािपूप े वास आदाय मनुा ॥ १७॥
तां गतायां गहंृ ययाितमृ गयां चरन ।्
ूाो यया कूप े जलाथ तां ददश ह ॥ १८॥
दा मुरं वासै राजा िववासस े ।
गहृीा पािणना पािणमुहार दयापरः ॥ १९॥
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तं वीरमाहौशनसी ूमेिनभ रया िगरा ।
राजंया गहृीतो मे पािणः परपरुय ॥ २०॥
हमाहोऽपरो माभूहृीतायाया िह मे ।
एष ईशकृतो वीर सो नौ न पौषः ।
यिददं कूपलाया भवतो दशन ं मम ॥ २१॥
न ॄाणो मे भिवता हमाहो महाभजु ।
कच बाह शापामशपं परुा ॥ २२॥
ययाितरनिभूतें दवैोपतमानः ।
मनु ततं बुा ूितजमाह तचः ॥ २३॥
गते राजिन सा वीरे तऽ  दती िपतःु ।
वदेयतः सवमंु शिम या कृतम ॥् २४॥
म ना भगवान क्ाः पौरोिहं िवगहयन ।्
वुन व्िृं च कापोत िहऽा स ययौ परुात ॥् २५॥
वषृपवा  तमााय ूनीकिववितम ।्
गंु ूसादयन म्ूा  पादयोः पिततः पिथ ॥ २६॥
णाध मभु गवान ि्शं ाच भाग वः ।
कामोऽाः िबयतां राजन न्नैां ुिमहोहे ॥ २७॥
तथेविते ूाह दवेयानी मनोगतम ।्
िपऽा दा यतो याे सानगुा यात ु मामन ु ॥ २८॥
(िपऽा दा दवेया ै शिम ा सानगुा तदा ।)
ानां तटं वी तदथ  च गौरवम ।्
दवेयान पय चरीसहॐणे दासवत ॥् २९॥
नाषाय सतुां दा सह शिम योशना ।
तमाह राजन श्िम ामाधाे न किहिचत ॥् ३०॥
िवलोौशनस राजिम ा सूजां िचत ।्
तमवे वो े रहिस साः पितमतृौ सती ॥ ३१॥
राजपुािथ तोऽपे धम चावे धम िवत ।्
रबवचः काले िदमवेापत ॥ ३२॥
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यं च तवु स ुं चवै दवेयानी जायत ।
िु ुं चान ुं च पंू च शिम ा वाष पव णी ॥ ३३॥
गभ सवमासयुा  भत ुिव ाय मािननी ।
दवेयानी िपतगुहं ययौ बोधिवमिूछता ॥ ३४॥
िूयामनगुतः कामी वचोिभपमयन ।्
न ूसादियत ुं शकेे पादसवंाहनािदिभः ॥ ३५॥
शबुमाह कुिपतः ीकामानतृपूष ।
ां जरा िवशतां म िवपकरणी नणृाम ॥् ३६॥
ययाितवाच
अतृो कामानां ॄन ्िहतिर  ते ।
तां यथाकामं वयसा योऽिभधाित ॥ ३७॥
इित लवानः पऽुं ेमवोचत ।
यदो तात ूतीमेां जरां दिेह िनजं वयः ॥ ३८॥
मातामहकृतां व न तृो िवषयेहम ।्
वयसा भवदीयने रंे कितपयाः समाः ॥ ३९॥
यवाच
नोहे जरसा ातमुरा ूाया तव ।
अिविदा सखुं मां वतैृं निैत पूषः ॥ ४०॥
तवु सुोिदतः िपऽा िुुानु भारत ।
ूाचरुधमा िने िनबुयः ॥ ४१॥
अपृनयं पंू वयसोन ं गणुािधकम ।्
न ममजव मां ूाातमुहिस ॥ ४२॥
पूवाच
को न ु लोके मनुे िपतरुाकृतः पमुान ।्
ूितकत ु मो य ूसादािते परम ॥् ४३॥
उमिितं कुया ोकारी त ु ममः ।
अधमोऽौया कुया दकतिरतं िपतःु ॥ ४४॥
इित ूमिुदतः पूः ूगृारां िपतःु ।
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सोऽिप तयसा कामान य्थावजुषु े नपृ ॥ ४५॥
सीपपितः सयंक ् िपतवृालयन ्ू जाः ।
यथोपजोषं िवषयाजुषुऽेाहतिेयः ॥ ४६॥
दवेयानिुदनं मनोवादहेविुभः ।
ूयेसः परमां ूीितमवुाह ूयेसी रहः ॥ ४७॥
अयजपुषं बतिुभभू िरदिणःै ।
सवदवेमयं दवें सव वदेमयं हिरम ॥् ४८॥
यििदं िवरिचतं ोीव जलदाविलः ।
नानवे भाित नाभाित मायामनोरथः ॥ ४९॥
तमवे िद िव वासदुवें गहुाशयम ।्
नारायणमणीयासं ं िनराशीरयजभमु ॥् ५०॥
एवं वष सहॐािण मनःषमै नःसखुम ।्
िवदधानोऽिप नातृाव भौमः किदियःै ॥ ५१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे अादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः - १९ ॥
ौीशकु उवाच
स इमाचरन क्ामान ्णैोऽपवमानः ।
बुा िूयाय ै िनिव णो गाथामतेामगायत ॥ १॥
श ृण ु भाग मूं गाथां मिधाचिरतां भिुव ।
धीरा यानशुोचि वन े मामिनवािसनः ॥ २॥
ब एको वन े किििचन ि्ूयमानः ।
ददश कूप े पिततां कमवशगामजाम ॥् ३॥
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ता उरणोपायं बः कामी िविचयन ।्
ध तीथ मृु िवषाणामणे रोधसी ॥ ४॥
सोीय  कूपाौुोणी तमवे चकमे िकल ।
तया वतृं समुी बोऽजाः काकािमनीः ॥ ५॥
पीवान ं ँमौलंु ूें मीासं ं याभकोिवदम ।्
स एकोऽजवषृासां बीनां रितवध नः ।
रमे े काममहम आानं नावबुत ॥ ६॥
तमवे ूेतमया रममाणमजाया ।
िवलो कूपसिंवा नामृकम तत ॥् ७॥
तं दं सुिूप ं कािमनं णसौदम ।्
इियाराममुृ ािमनं ःिखता ययौ ॥ ८॥
सोऽिप चानगुतः णैः कृपणां ूसािदतमु ।्
कुव िडिवडाकारं नाशोिथ सितमु ॥् ९॥
ताऽ िजः किदजाािनिुषा ।
लं वषृणं भयूः सधऽेथा य योगिवत ॥् १०॥
सवषृणः सोऽिप जया कूपलया ।
कालं बितथं भिे कामनैा ािप तुित ॥ ११॥
तथाहं कृपणः स ुॅ ु भवाः ूमेयितः ।
आानं नािभजानािम मोिहतव मायया ॥ १२॥
यिृथां ोीिहयवं िहरयं पशवः ियः ।
न ि मनःूीितं प ुसंः कामहत ते ॥ १३॥
न जात ु कामः कामानामपुभोगने शाित ।
हिवषा कृवव भयू एवािभवध त े ॥ १४॥
यदा न कुत े भावं सव भतूेमलम ।्
समेदा प ुसंः सवा ः सखुमया िदशः ॥ १५॥
या जा म ितिभजय तो या न जीय त े ।
तां तृां ःखिनवहां शम कामो िुतं जते ॥् १६॥
माऽा ॐा िहऽा वा नािविवासनो भवते ।्

bhagpur-09.pdf 65



ौीमागवतं - नवमः

बलवािनियमामो िवासंमिप कष ित ॥ १७॥
पणू वष सहॐं म े िवषयान स्वेतोऽसकृत ।्
तथािप चानसुवनं तृा तषेपूजायत े ॥ १८॥
तादतेामहं ा ॄयाधाय मानसम ।्
िनो िनरहारिरािम मगृःै सह ॥ १९॥
ं ौतुमसुा नानुाये सिंवशते ।्
ससंिृतं चानाशं च तऽ िवान स् आक ् ॥ २०॥
इुा नाषो जायां तदीयं परूव े वयः ।
दा ां जरसं तादाददे िवगतहृः ॥ २१॥
िदिश दिणपवू ां िु ुं दिणतो यम ।्
ूतीां तवु स ुं चब उदीामनमुीरम ॥् २२॥
भमूडल सव पूमहमं िवशाम ।्
अिभिषामजां वशे ा वनं ययौ ॥ २३॥
आसिेवतं वष पगूान ष्ग िवषयषे ु सः ।
णने ममुचु े नीडं जातप इव िजः ॥ २४॥
स तऽ िनम ुसमस
आानभुूा िवधतुिऽिलः ।
परऽेमले ॄिण वासदुवे े
लेभ े गितं भागवत ूतीतः ॥ २५॥
ौुा गाथां दवेयानी मने े ूोभमानः ।
ीप ुसंोः हेवैािरहासिमविेरतम ॥् २६॥
सा सिवासं सुदां ूपायािमव गताम ।्
िवायेरताणां मायािवरिचतं ूभोः ॥ २७॥
सवऽ समुृ ौपने भाग वी ।
कृे मनः समावेँ य धनुोिमानः ॥ २८॥
नमुं भगवते वासदुवेाय वधेस े ।
सव भतूािधवासाय शााय बहृत े नमः ॥ २९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां

66 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - नवमः

सिंहतायां नवमे एकोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िवशंोऽायः - २० ॥
ौीशकु उवाच
परूोवशं ूवािम यऽ जातोऽिस भारत ।
यऽ राजष यो वंँ या ॄवंँ या जिरे ॥ १॥
जनमजेयो भूरूोः ूिचांतुतः ।
ूवीरोऽथ नमवु ताापदोऽभवत ॥् २॥
त सुरुभूऽुागवतः ।
सयंािताहंयाती रौिातुः तृः ॥ ३॥
ऋतयेु कयेःु िडलेयःु कृतयेकुः ।
जलेयःु सतयेु धम सोतयेवः ॥ ४॥
दशतैऽेरसः पऽुा वनयेुावमः तृः ।
घतृाािमियाणीव मु जगदानः ॥ ५॥
ऋतयेो रिभारोऽभूयाजा नपृ ।
समुिती ुवोऽूितरथः कवोऽूितरथाजः ॥ ६॥
त मधेाितिथावाा िजातयः ।
पऽुोऽभूमुत े रैो तुो मतः ॥ ७॥
ो मगृयां यातः कवाौमपदं गतः ।
तऽासीनां ूभया मडय रमािमव ॥ ८॥
िवलो सो ममुहुे दवेमायािमव ियम ।्
बभाष े तां वरारोहां भटैः कितपयवैृ तः ॥ ९॥
तशनूमिुदतः सिवृपिरौमः ।
पू कामसः ूहसया िगरा ॥ १०॥
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का ं कमलपऽाि कािस दयमे ।
िकं वा िचकीिष तं ऽ भवा िनज न े वन े ॥ ११॥
ं राजतनयां वेहं ां समुमे ।
न िह चतेः पौरवाणामधम रमत े िचत ॥् १२॥
शकुलोवाच
िवािमऽाजवैाहं ा मनेकया वन े ।
वदेतैगवान क्वो वीर िकं करवाम ते ॥ १३॥
आतां रिवा गृतामहणं च नः ।
भुतां सि नीवारा उतां यिद रोचते ॥ १४॥
 उवाच
उपपिमदं स ुॅ ु जातायाः कुिशकाये ।
यं िह वणृतु े राां ककाः सशं वरम ॥् १५॥
ओिमेु यथाधम मपुयमे े शकुलाम ।्
गाविविधना राजा दशेकालिवधानिवत ॥् १६॥
अमोघवीय राजिष म िहां वीय मादध े ।
ोभतू े परंु यातः कालेनासतू सा सतुम ॥् १७॥
कवः कुमार वन े चबे समिुचताः िबयाः ।
बा मगृेांरसा बीडित  स बालकः ॥ १८॥
तं रयिवबामादाय ूमदोमा ।
हररंेशाशंसतूं भत ुरिकमागमत ॥् १९॥
यदा न जगहृे राजा भाया पऽुाविनितौ ।
श ृवतां सव भतूानां ख े वागाहाशरीिरणी ॥ २०॥
माता भा िपतःु पऽुो यने जातः स एव सः ।
भर पऽुं  मावमंाः शकुलाम ॥् २१॥
रतेोधाः पऽुो नयित नरदवे यमयात ।्
ं चा धाता गभ  समाह शकुला ॥ २२॥
िपतय ुपरत े सोऽिप चबवत महायशाः ।
मिहमा गीयत े त हररंेशभवुो भिुव ॥ २३॥
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चबं दिणहऽे पकोशोऽ पादयोः ।
ईजे महािभषकेेण सोऽिभिषोऽिधरािभःु ॥ २४॥
पपाशता मेगै ायामन ु वािजिभः ।
मामतयें परुोधाय यमनुायामन ु ूभःु ॥ २५॥
असितमेाान ब्ब ूददस ु ।
भरत िह दौरेिः साचीगणु े िचतः ।
सहॐं बशो यिन ्ॄ ाणा गा िवभिेजरे ॥ २६॥
ऽयिशंतं ान ब्ा िवापयन न्पृान ।्
दौिरगाायां दवेानां गुमाययौ ॥ २७॥
मगृान श्ुदतः कृान ि्हरयने परीवतृान ।्
अदामिण मारे िनयतुािन चतदु श ॥ २८॥
भरत महम न पवू नापरे नपृाः ।
नवैापनु व ूाि बाां िऽिदवं यथा ॥ २९॥
िकरातणान य्वनानान क्ान ख्शान छ्कान ।्
अॄयान न्पृांाहन ्ेान ि्दिवजयऽेिखलान ॥् ३०॥
िजा परुासरुा दवेान य् े रसौकािंस भिेजरे ।
दवेियो रसां नीताः ूािणिभः पनुराहरत ॥् ३१॥
सवा न क्ामान ्हतःु ूजानां त रोदसी ।
समािणवसाहॐीिद ु चबमवत यत ॥् ३२॥
स सॆाड ्लोकपालामैय मिधराट ् िौयम ।्
चबं चािलतं ूाणान म्षृेपुरराम ह ॥ ३३॥
तासन न्पृ वदै ः पिॐः ससुताः ।
जुागभयाऽुान न्ानुपा इतीिरत े ॥ ३४॥
तवैं िवतथ े वशं े तदथ यजतः सतुम ।्
मोमने मतो भराजमपुादः ॥ ३५॥
अवां ॅातपृां मथैनुाय बहृितः ।
ूवृो वािरतो गभ शा वीय मवासजृत ॥् ३६॥
तं ुकामां ममतां भतृ ागिवशिताम ।्
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नामिनवा चन ं त ोकमने ं सरुा जगःु ॥ ३७॥
मढूे भर ाजिममं भर ाजं बहृते ।
यातौ या िपतरौ भराजतयम ॥् ३८॥
चोमाना सरुरैवें मा िवतथमाजम ।्
सजृतोऽिबॅन द्ोऽयं िवतथऽेये ॥ ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे िवशंोऽायः ॥ २०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिवशंोऽायः - २१ ॥
ौीशकु उवाच
िवतथ सतुो मबुृ हऽो जयतः ।
महावीय नरो गग ः स ितु नराजः ॥ १॥
गु रिदवे सतःे पाडुनन ।
रिदवे िह यश इहामऽु च गीयते ॥ २॥
िवयि ददतो लं लं बभुुतः ।
िनिन धीर सकुटु सीदतः ॥ ३॥
तीयरुचािरंशदहािपबतः िकल ।
घतृपायससयंावं तोयं ूातपितम ॥् ४॥
कृूाकुटु ुृां जातवपेथोः ।
अितिथॄा णः काले भोुकाम चागमत ॥् ५॥
तै संभजोऽमा ौयाितः ।
हिरं सव ऽ सँयन स् भुा ूययौ िजः ॥ ६॥
अथाो भोमाण िवभ महीपत े ।
िवभं भजै वषृलाय हिरं रन ॥् ७॥
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यात े शिेू तमोऽगादितिथः िभरावतृः ।
राजन म् े दीयतामं सगणाय बभुुत े ॥ ८॥
स आाविशं यमानपरुृतम ।्
त दा नमबे ः पतये िवभःु ॥ ९॥
पानीयमाऽमुषें तकैपिरतप णम ।्
पातः पुसोऽागादपो देशभु मे ॥ १०॥
त तां कणां वाचं िनश िवपलुौमाम ।्
कृपया भशृस इदमाहामतृं वचः ॥ ११॥
न कामयऽेहं गितमीरारा-
मियुामपनुभ वं वा ।
आित ूपऽेिखलदहेभाजा-
मःितो यने भवःखाः ॥ १२॥
ुटृ ्ौमो गाऽपिरौम
दैं मः शोकिवषादमोहाः ।
सव िनवृाः कृपण जो-
िज जीिवषोजवजलाप णाे ॥ १३॥
इित ूभा पानीयं िॆयमाणः िपपासया ।
पुसायाददाीरो िनसग कणो नपृः ॥ १४॥
त िऽभवुनाधीशाः फलदाः फलिमताम ।्
आानं दश याबुमा या िविुविनिम ताः ॥ १५॥
स व ै तेो नमृ िनःसो िवगतहृः ।
वासदुवे े भगवित भा चबे मनः परम ॥् १६॥
ईरालनं िचं कुव तोऽनराधसः ।
माया गणुमयी राजन ्वलीयत ॥ १७॥
तसानभुावने रिदवेानवुित नः ।
अभवन य्ोिगनः सव नारायणपरायणाः ॥ १८॥
गगा ििनतो गाय ः ऽा वत त ।
िरतयो महावीया  ऽािणः किवः ॥ १९॥
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पुरािणिरऽ ये ॄाणगितं गताः ।
बहृऽ पऽुोऽभूी यिनापरुम ॥् २०॥
अजमीढो िमीढ पुमीढ हिनः ।
अजमीढ वंँ याः ःु िूयमधेादयो िजाः ॥ २१॥
अजमीढाहृिदषु पऽुो बहृनःु ।
बहृायत पऽु आसीयिथः ॥ २२॥
ततुो िवशद सनेिजमजायत ।
िचराो ढहनःु काँयो व ततुाः ॥ २३॥
िचरासतुः पारः पथृसुनेदाजः ।
पार तनयो नीप पऽुशतं भतू ॥् २४॥
स कृां शकुकायां ॄदमजीजनत ।्
स योगी गिव भाया यां िवनेमधातुम ॥् २५॥
जगैीषोपदशेने योगतं चकार ह ।
उदनताादो बाहदीषवाः ॥ २६॥
यवीनरो िमीढ कृितमांतुः तृः ।
नाा सधिृतय  ढनिेमः सपुा कृत ॥् २७॥
सपुाा मुित पऽुः सितमांतः ।
कृितिहरयनाभाो योगं ूा जगौ  षट ्॥ २८॥
सिंहताः ूासाां व ै नीपो मुायधुतः ।
त ेः सवुीरोऽथ सवुीर िरपुयः ॥ २९॥
ततो बरथो नाम परुमीढोऽूजोऽभवत ।्
निलामजमीढ नीलः शािः सतुतः ॥ ३०॥
शाःे सशुािऽुः पुजोऽकतोऽभवत ।्
भा नय पासन म्ुलादयः ॥ ३१॥
यवीनरो बहृिदषःु कािः सयः सतुाः ।
भा ः ूाह पऽुा म े पानां रणाय िह ॥ ३२॥
िवषयाणामलिममे इित पालसिंताः ।
मुला िनवृ ं गोऽं मौसिंतम ॥् ३३॥
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िमथनु ं मुलााा िवोदासः पमुानभतू ।्
अहा कका यां शतानु गौतमात ॥् ३४॥
त सधिृतः पऽुो धनवुदिवशारदः ।
शरांतुो याव शीदशनािल ॥ ३५॥
शरऽेपतिेतो िमथनु ं तदभूभम ।्
ता कृपयागृानमुृ गयां चरन ।्
कृपः कुमारः का च िोणपभवृपी ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे एकिवशंोऽायः ॥ २१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ािवशंोऽायः - २२ ॥
ौीशकु उवाच
िमऽयेु िदवोदासावनतुो नपृ ।
सदुासः सहदवेोऽथ सोमको जजुकृत ॥् १॥
त पऽुशतं तषेां यवीयान प्षृतः सतुः ।
(स ता पदो जे सव समितः ।)
िुपदो िौपदी त धृुादयः सतुाः ॥ २॥
धृुाृकेतभुा ा ः पालका इमे ।
योऽजमीढसतुो  ऋः सवंरणतः ॥ ३॥
तपां सयू कायां कुऽेपितः कुः ।
परीिधुनजु ुिन षधाः कुरोः सतुाः ॥ ४॥
सहुोऽोऽभूधुनषुवनोऽथ ततः कृती ।
वसुोपिरचरो बहृिथमखुातः ॥ ५॥
कुशामूमचिेदपाा चिेदपाः ।
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बहृिथाुशामोऽभूषभ ततुः ॥ ६॥
जे सिहतोऽपं पुवांतुो जः ।
अां चािप भाया यां शकले े बहृिथात ॥् ७॥
ते माऽा बिहृ े जरया चािभसिते ।
जीव जीविेत बीडा जरासोऽभवतुः ॥ ८॥
तत सहदवेोऽभूोमािपय तुौवाः ।
परीिदनपोऽभूरुथो नाम जावः ॥ ९॥
ततो िवरथााव भौमतोऽभवत ।्
जयसनेनयो रािधकोऽतोऽयतुो भतू ॥् १०॥
तत बोधनावेाितिथरमु च ।
ऋ िदलीपोऽभूतीप चाजः ॥ ११॥
दवेािपः शनु बाीक इित चाजाः ।
िपतरृां पिर दवेािपु वनं गतः ॥ १२॥
अभवनू राजा ूाहािभषसिंतः ।
यं यं कराां शृित जीण यौवनमिेत सः ॥ १३॥
शािमाोित चवैाां कम णा तने शनःु ।
समा ादश तिाे न ववष  यदा िवभःु ॥ १४॥
शन ुॄ ा णैः पिरवेायममभकु ् ।
रां देमजायाश ु परुरािववृय े ॥ १५॥
एवमुो िजैं छयामास सोऽॄवीत ।्
तिूिहतिैव ू वैदािॅिंशतो िगरा ॥ १६॥
वदेवादाितवादान व् ै तदा दवेो ववष  ह ।
दवेािपयगमााय कलापमाममािौतः ॥ १७॥
सोमवशं े कलौ न े कृतादौ ापियित ।
बाीकाोमदोऽभूूिरभू िरौवातः ॥ १८॥
शल शनोरासीायां भी आवान ।्
सव धम िवदां ौेो महाभागवतः किवः ॥ १९॥
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वीरयथूामणीयन रामोऽिप यिुध तोिषतः ।
शनोदा शकायां ज े िचऽादः सतुः ॥ २०॥
िविचऽवीय ावरजो नाा िचऽादो हतः ।
यां पराशरााादवतीण हरःे कला ॥ २१॥
वदेगुो मिुनः कृो यतोऽहिमदमगाम ।्
िहा िशान प्लैादीन भ्गवान ब्ादरायणः ॥ २२॥
मं पऽुाय शााय परं गुिमदं जगौ ।
िविचऽवीयऽथोवाह कािशराजसतु े बलात ॥् २३॥
यवंरापानीत े अिकाािलके उभ े ।
तयोरासदयो गहृीतो यणा मतृः ॥ २४॥
ऽेऽेूज वै ॅातमुा ऽोो बादरायणः ।
धतृरां च पाडुं च िवरं चाजीजनत ॥् २५॥
गााया धतृरा जे पऽुशतं नपृ ।
तऽ यधनो ेो ःशला चािप कका ॥ २६॥
शापाथैनु पाडोः कुां महारथाः ।
जाता धमा िनलेेो यिुधिरमखुायः ॥ २७॥
नकुलः सहदवे माां नासदॐयोः ।
िौपां प पः पऽुाे िपतरोऽभवन ॥् २८॥
यिुधिराितिवः ौतुसनेो वकृोदरात ।्
अज ुनातुकीित  ु शतानीकु नाकुिलः ॥ २९॥
सहदवेसतुो राजन ौ्तुकमा  तथापरे ।
यिुधिरा ु पौरां दवेकोऽथ घटोचः ॥ ३०॥
भीमसनेाििडायां काां सव गततः ।
सहदवेाहुोऽं त ु िवजयासतू पाव ती ॥ ३१॥
करणेमुां नकुलो नरिमऽं तथाज ुनः ।
इरावमुां व ै सतुायां बॅवुाहनम ।्
मिणपरूपतःे सोऽिप तऽुः पिुऽकासतुः ॥ ३२॥
तव तातः सभुिायामिभमरुजायत ।
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सवा ितरथिजीर उरायां ततो भवान ॥् ३३॥
पिरीणषे ु कुष ु िौण ेॄ ातजेसा ।
ं च कृानभुावने सजीवो मोिचतोऽकात ॥् ३४॥
तवमे े तनयाात जनमजेयपवू काः ।
ौतुसनेो भीमसने उमसने वीय वान ॥् ३५॥
जनमजेयां िविदा तकािधनं गतम ।्
सपा न व् ै सप यागाौ स होित षाितः ॥ ३६॥
कावषयें परुोधाय तरंु तरुगमधेयाट ्।
समािृथव सवा िजा यित चारःै ॥ ३७॥
त पऽुः शतानीको यावाय पठन ।्
अानं िबयाान ं शौनकारमेित ॥ ३८॥
सहॐानीकऽुतवैामधेजः ।
असीमकृािप निेमचबु ततुः ॥ ३९॥
गजाये त े ना कौशाां साध ु वित ।
उतिऽरथािवरथः सतुः ॥ ४०॥
ता विृमां सषुणेोऽथ महीपितः ।
सनुीथ भिवता नचृयु खुीनलः ॥ ४१॥
पिरवः सतुाधेावी सनुयाजः ।
नपृयतो व ििमािनित ॥ ४२॥
ितमबेृ हिथातानीकः सदुासजः ।
शतानीकादु मनापं महीनरः ॥ ४३॥
दडपािणिन िम मेको भिवता नपृः ।
ॄऽ वै ूोो वशंो दवेिष सृतः ॥ ४४॥
मेकं ूा राजान ं संां ूाित व ै कलौ ।
अथ मागधराजानो भिवतारो वदािम त े ॥ ४५॥
भिवता सहदवे माजा िरय तुौवाः ।
ततोऽयतुायुािप िनरिमऽोऽथ ततुः ॥ ४६॥
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सनुऽः सनुऽाहृनेोऽथ कमिजत ।्
ततः सतुयािूः शिुच भिवित ॥ ४७॥
मेोऽथ सोुतामसऽूः शमतः ।
मुनेोऽथ समुितः सबुलो जिनता ततः ॥ ४८॥
सनुीथः सिजदथ िविजििपुयः ।
बाहिथा भपूाला भााः साहॐवरम ॥् ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां नवमे ािवशंोऽायः ॥ २२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोिवशंोऽायः - २३ ॥
ौीशकु उवाच
अनोः सभानरःु परो ऽयः सतुाः ।
सभानराालनरः सृयतुतः ॥ १॥
जनमजेय पऽुो महाशीलो महामनाः ।
उशीनरिितु महामनस आजौ ॥ २॥
िशिबव नः शिमदारोशीनराजाः ।
वषृादभ ः सवुीर मिः कैकेय आजाः ॥ ३॥
िशबेार एवासिंितो षिथः ।
ततो हमेोऽथ सतुपा बिलः सतुपसोऽभवत ॥् ४॥
अवकिलााः सुपुसासिंताः ।
जिरे दीघ तमसो बलेः ऽे े महीितः ॥ ५॥
चबुः नाा िवषयान ष्िडमान ्ू ाकां त े ।
खनपानोऽतो जे ताििवरथतः ॥ ६॥
सतुो धम रथो य जे िचऽरथोऽूजाः ।
रोमपाद इित ातै दशरथः सखा ॥ ७॥
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शाां कां ूायश ृ उवाह ताम ।्
दवेऽेवष ित यं रामा आिनहुिरणीसतुम ॥् ८॥
नासीतवािदऽिैव ॅ मािलनाहणःै ।
स त ु राोऽनप िनिें मतः ॥ ९॥
ूजामदाशरथो यने लेभऽेूजाः ूजाः ।
चतरुो रोमपादाथृलुाु ततुः ॥ १०॥
बहृिथो बहृमा  बहृानु ततुाः ।
आाहृनाायिथ उदातः ॥ ११॥
िवजय सूां ततो धिृतरजायत ।
ततो धतृोत समा िधरथतः ॥ १२॥
योऽसौ गातटे बीडन म्षूाग तं िशशमु ।्
कुापिवं कानीनमनपोऽकरोतुम ॥् १३॥
वषृसनेः सतु कण जगतीपतःे ।
िुो तनयो बॅःु सतेुाजतः ॥ १४॥
आर गाार धमतो धतृः ।
धतृ मदाचतेाः ूाचतेसं शतम ॥् १५॥
ेािधपतयोऽभवूदुीच िदशमािौताः ।
तवु सो सतुो विव भे गऽथ भानमुान ॥् १६॥
िऽभानुतुोऽािप करम उदारधीः ।
मततुोऽपऽुः पऽुं पौरवमभतू ॥् १७॥
ः स पनुभज े ं वशंं राकामकुः ।
ययातेपऽु यदोवशं नरष भ ॥ १८॥
वणयािम महापुयं सव पापहरं नणृाम ।्
यदोवशं नरः ौुा सव पापःै ूमुते ॥ १९॥
यऽावतीण भगवान प्रमाा नराकृितः ।
यदोः सहॐिजोा नलो िरपिुरित ौतुाः ॥ २०॥
चारः सनूवऽ शतिजथमाजः ।
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महाहयो वणेहुयो हहैयिेत ततुाः ॥ २१॥
धम ु हहैयसतुो नऽेः कुःे िपता ततः ।
सोहिरभवुमे िहान भ्िसनेकः ॥ २२॥
मदो भिसने धनकः कृतवीय सःू ।
कृतािः कृतवमा  च कृतौजा धनकाजाः ॥ २३॥
अज ुनः कृतवीय  सीपेरोऽभवत ।्
दाऽयेाररंेशाायोगमहागणुः ॥ २४॥
न ननू ं कात वीय  गितं याि पािथ वाः ।
यदानतपोयोगौतुवीय दयािदिभः ॥ २५॥
पाशीित सहॐािण ाहतबलः समाः ।
अनिवरणो बभुजुऽेषस ु ॥ २६॥
त पऽुसहॐषे ु पवैोव िरता मधृ े ।
जयजः शरूसनेो वषृभो मधुिज तः ॥ २७॥
जयजाालज पऽुशतं भतू ।्
ऽं यालजामौव तजेोपसंतम ॥् २८॥
तषेां ेो वीितहोऽो विृः पऽुो मधोः तृः ।
त पऽुशतं ासीिृें यतः कुलम ॥् २९॥
माधवा वृयो राजन य्ादवािेत सिंताः ।
यपऽु च बोोः पऽुो विृजनवांतः ॥ ३०॥
ािहतो शकुेव त िचऽरथतः ।
शशिबमहायोगी महाभोजो महानभतू ॥् ३१॥
चतदु शमहारबवपरािजतः ।
त पीसहॐाणां दशानां समुहायशाः ॥ ३२॥
दशलसहॐािण पऽुाणां ताजीजनत ।्
तषेां त ु षट ्ूधानानां पथृौुवस आजः ॥ ३३॥
धम नामोशना त हयमधेशत याट ्।
ततुो चक पासाजाः श ृण ु ॥ ३४॥
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पुिजिुषेपुथृुामघसिंताः ।
ामघूजोऽां भाया शैापितभ यात ॥् ३५॥
नािवऽभुवनाोां कामहारषीत ।्
रथां तां िनरीाह शैा पितममिष ता ॥ ३६॥
केयं कुहक मानं रथमारोिपतिेत व ै ।
षुा तवेिभिहत े यी पितमॄवीत ॥् ३७॥
अहं वासपी च षुा मे युत े कथम ।्
जनियिस यं राि तयेमपुयुते ॥ ३८॥
अमोद तिदेवेाः िपतर एव च ।
शैा गभ मधााले कुमारं सषुवु े शभुम ।्
स िवदभ  इित ूो उपयमे े षुां सतीम ॥् ३९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
नवमे यवशंानवुण न े ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुवशोऽायः - २४ ॥
ौीशकु उवाच
तां िवदभऽजनयऽुौ नाा कुशबथौ ।
ततृीयं रोमपादं च िवदभ कुलननम ॥् १॥
रोमपादसतुो बॅबु ॅ ोः कृितरजायत ।
उिशकतुािेदैादयो नपृ ॥ २॥
बथ कुिः पऽुोऽभृूिाथ िनवृ ितः ।
ततो दशाह नााभू ोमः सतुतः ॥ ३॥
जीमतूो िवकृित य भीमरथः सतुः ।
ततो नवरथः पऽुो जातो दशरथतः ॥ ४॥
करिः शकुनःे पऽुो दवेरातदाजः ।
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दवेऽत मधःु कुवशादनःु ॥ ५॥
पुहोऽनोः पऽुायःु साततः ।
भजमानो भिजिदो विृदवावधृोऽकः ॥ ६॥
सात सतुाः स महाभोज मािरष ।
भजमान िनोिचः िकिणो धिृरवे च ॥ ७॥
एकामाजाः पामां च ऽयः सतुाः ।
शतािज सहॐािजदयतुािजिदित ूभो ॥ ८॥
बॅदुवावधृसतुयोः ोकौ पठमू ।
यथवै श ृणमुो राँयामथािकात ॥् ९॥
बॅःु ौेो मनुाणां दवेदैवावधृः समः ।
पुषाः पषि षट ्सहॐािण चा च ॥ १०॥
यऽेमतृमन ुू ाा बॅोदवावधृादिप ।
महाभोजोऽिप धमा ा भोजा आसंदये ॥ ११॥
वृःे सिुमऽः पऽुोऽभूधुािज परप ।
िशिनानिमऽ िनोऽभदूनिमऽतः ॥ १२॥
सऽािजतः ूसने िनाासतःु सतुौ ।
अनिमऽसतुो योऽः िशिनाथ सकः ॥ १३॥
ययुधुानः सािकव जय कुिणतः ।
यगुरोऽनिमऽ विृः पऽुोऽपरतः ॥ १४॥
फिऽरथ गािां च फतः ।
अबूरूमखुा आसन प्ऽुा ादश िवौतुाः ॥ १५॥
आसः सारमये मृरो मृिवििरः ।
धम वृः सकुमा  च ऽेोपेोऽिरमद नः ॥ १६॥
शऽुो गमाद ूितबा ादश ।
तषेां सा सचुीराा ावबूरसतुाविप ॥ १७॥
दवेवानपुदवे तथा िचऽरथाजाः ।
पथृिुव रथाा बहवो विृननाः ॥ १८॥
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कुकुरो भजमान शिुचः कलबिहषः ।
कुकुर सतुो वििव लोमा तनयतः ॥ १९॥
कपोतरोमा तानःु सखा य च तुुः ।
अको िभादिवोतः पनुव सःु ॥ २०॥
ताकाकी च का चवैाकाजौ ।
दवेकोमसने चारो दवेकाजाः ॥ २१॥
दवेवानपुदवे सदुवेो दवेवध नः ।
तषेां सारः सासन ध्तृदवेादयो नपृ ॥ २२॥
शािदवेोपदवेा च ौीदवेा दवेरिता ।
सहदवेा दवेकी च वसदुवे उवाह ताः ॥ २३॥
कंसः सनुामा मोधः कः शः सुथा ।
रापालोऽथ सिृ तिुमानौमसनेयः ॥ २४॥
कंसा कंसवती का शरूभू रापािलका ।
उमसनेिहतरो वसदुवेानजुियः ॥ २५॥
शरूो िवरथादासीजमानः सतुतः ।
िशिनायं भोजो दीकतुो मतः ॥ २६॥
दवेबाः शतधनःु कृतवमित ततुाः ।
दवेमीढ शरू मािरषा नाम पभतू ॥् २७॥
तां स जनयामास दश पऽुानकषान ।्
वसदुवें दवेभागं दवेौवसमानकम ॥् २८॥
सृयं ँयामकं कं शमीकं वकं वकृम ।्
दवेभयो नेरानका य जिन ॥ २९॥
वसदुवें हरःे ानं वदानकिभम ।्
पथृा च ौतुदवेा च ौतुकीित ः ौतुौवाः ॥ ३०॥
राजािधदवेी चतैषेां भिगः प ककाः ।
कुःे सःु िपता शरूो पऽु पथृामदात ॥् ३१॥
साऽऽप वा ससो िवां दवेत ूतोिषतात ।्
ता वीय परीाथ माजहुाव रिवं शिुचम ॥् ३२॥
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तदवैोपागतं दवें वी िवितमानसा ।
ूयाथ ूयुा मे यािह दवे म मे ॥ ३३॥
अमोघं दश न ं दिेव आिदे िय चाजम ।्
योिनय था न ते कता हं त े समुमे ॥ ३४॥
इित तां स आधाय गभ सयू िदवं गतः ।
सः कुमारः से ितीय इव भारः ॥ ३५॥
तं साजदीतोय े कृाोक िबती ।
ूिपतामहामवुाह पाडुव सिवबमः ॥ ३६॥
ौतुदवेां त ु काषो वृशमा  सममहीत ।्
यामभूवः ऋिषशो िदतःे सतुः ॥ ३७॥
कैकेयो धृकेतु ौतुकीित मिवत ।
सदनादयां पासन कै्कयाः सतुाः ॥ ३८॥
राजािधदेामावौ जयसनेोऽजिन ह ।
दमघोषिेदराजः ौतुौवसममहीत ॥् ३९॥
िशशपुालः सतुाः किथत सवः ।
दवेभाग कंसायां िचऽकेतबुहृलौ ॥ ४०॥
कंसवां दवेौवसः सवुीर इषमुांथा ।
कायामानकाातः सिजुिजथा ॥ ४१॥
सृयो रापाां च वषृम ष णािदकान ।्
हिरकेशिहरयाौ शरूभूां च ँयामकः ॥ ४२॥
िमौकेँयामरिस वकृादीन व्कथा ।
तपुरशालादीन ्वा ा वकृ आदधे ॥ ४३॥
सिुमऽाज ुनपालादीन श्मीका ु सदुािमनी ।
क किण कायां व ै ऋतधामजयाविप ॥ ४४॥
पौरवी रोिहणी भिा मिदरा रोचना इला ।
दवेकीूमखुा आसन प् आनकभःे ॥ ४५॥
बलं गदं सारणं च म दं िवपलंु ीवुम ।्
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वसदुवे ु रोिहयां कृतादीनदुपादयत ॥् ४६॥
सभुिो भिवाह म दो भि एव च ।
पौरानया ते े भतूाा ादशाभवन ॥् ४७॥
नोपनकृतकशरूाा मिदराजाः ।
कौसा केिशनं केमसतू कुलननम ॥् ४८॥
रोचनायामतो जाता हहमेादादयः ।
इलायामुवादीन य्मुानजीजनत ॥् ४९॥
िवपृो धतृदवेायामके आनकभःे ।
शािदवेाजा राजन ौ्मूितौतुादयः ॥ ५०॥
राजानः कवषा ा उपदवेासतुा दश ।
वसहंुससवुशंााः ौीदवेाया ु षट ्सतुाः ॥ ५१॥
दवेरितया ला नव चाऽ गदादयः ।
वसदुवेः सतुानावादध े सहदवेया ॥ ५२॥
पुिवौतुमुां ु सााम वसिूनव ।
वसदुवे ु दवेाम पऽुानजीजनत ॥् ५३॥
कीित मं सषुणें च भिसनेमदुारधीः ।
ऋज ुं सदन ं भिं सष णमहीरम ॥् ५४॥
अमु तयोरासीयमवे हिरः िकल ।
सभुिा च महाभागा तव राजन ि्पतामही ॥ ५५॥
यदा यदहे धम  यो विृ पानः ।
तदा त ु भगवानीश आानं सजृत े हिरः ॥ ५६॥
न  जनो हतेःु कम णो वा महीपत े ।
आमायां िवनशे पर िरुानः ॥ ५७॥
यायाचिेतं प ुसंः िुयाय िह ।
अनमुहिवृरेालाभाय चेते ॥ ५८॥
अौिहणीनां पितिभरसरुनै ृ पलानःै ।
भवु आबमाणाया अभाराय कृतोमः ॥ ५९॥
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कमा यपिरमयेािण मनसािप सरुेरःै ।
सहसष णबे भगवान म्धसुदूनः ॥ ६०॥
कलौ जिनमाणानां ःखशोकतमोनदुम ।्
अनमुहाय भानां सपुुयं तनोशः ॥ ६१॥
यिन स्णपीयषु े यशीथ वरे सकृत ।्
ौोऽािलपृँ य धनुतु े कम वासनाम ॥् ६२॥
भोजवृकमधशुरूसनेदशाहकैः ।
ाघनीयिेहतः शुसृयपाडुिभः ॥ ६३॥
िधितिेतोदारवैा िैव बमलीलया ।
नलृोकं रमयामास मूा  सवा रया ॥ ६४॥
याननं मकरकुडलचाकण -
ॅाजपोलसभुगं सिवलासहासम ।्
िनोवं न ततपृुिशिभः िपबो
नाय नरा मिुदताः कुिपता िनमे ॥ ६५॥
जातो गतः िपतगृहृाजमिेधताथ
हा िरपनू स्तुशतािन कृतोदारः ।
उा तषे ु पुषः बतिुभः समीज े
आानमािनगमं ूथयन ज्नषे ु ॥ ६६॥
पृाः स व ै गुभरं पयन कु्णा-
मःसमुकिलना यिुध भपूचः ।
ा िवधयू िवजये जयमिुघो
ूोोवाय च परं समगाधाम ॥ ६७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायां नवमे ौीसयू सोमानवुशंकीत न े
यवशंानकुीत न ं नाम चतिुवशोऽायः ॥ २४॥

॥ इित नवमः समाः ॥
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॥ ॐ तत ॥्
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