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shrImadbhAgavataM - dashamaskandhaH uttarArdhaM

ौीमागवतं - दशमः उराध

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमः उराध ॥

॥ पाशमोऽायः - ५० ॥
ौीशकु उवाच
अिः ूाि कंस मिहौ भरतष भ ।
मतृ े भत िर ःखात ईयतःु  िपतगुृ हान ॥् १॥
िपऽे मगधराजाय जरासाय ःिखते ।
वदेयाबतःु सव मावधैकारणम ॥् २॥
स तदिूयमाकय  शोकामष यतुो नपृ ।
अयादव मह कत ु चबे परममुमम ॥् ३॥
अौिहणीिभिवशा ितसिृभािप सवंतृः ।
यराजधान मथरुां णवतोिदशम ॥् ४॥
िनरी तलं कृ उलेिमव सागरम ।्
परंु तने संं जनं च भयाकुलम ॥् ५॥
िचयामास भगवान ह्िरः कारणमानषुः ।
तशेकालानगुणुं ावतारूयोजनम ॥् ६॥
हिनािम बलं तेिुव भारं समािहतम ।्
मागधने समानीतं वँयानां सव भभूजुाम ॥् ७॥
अौिहणीिभः सातं भटारथकुरःै ।
मागधु न हो भयूः कता  बलोमम ॥् ८॥
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ौीमागवतं - दशमः उराध

एतदथऽवतारोऽयं भभूारहरणाय मे ।
सरंणाय साधनूां कृतोऽषेां वधाय च ॥ ९॥
अोऽिप धम राय ै दहेः सियते मया ।
िवरामायाधम काले ूभवतः िचत ॥् १०॥
एवं ायित गोिव आकाशायू वच सौ ।
रथावपुितौ सः ससतूौ सपिरदौ ॥ ११॥
आयधुािन च िदािन परुाणािन यया ।
ा तािन षीकेशः सष णमथाॄवीत ॥् १२॥
पँयाय  सनं ूां यनां ावतां ूभो ।
एष ते रथ आयातो दियताायधुािन च ॥ १३॥
यानमााय जतेसनाान स्मुर ।
एतदथ िह नौ ज साधनूामीश शमकृत ॥् १४॥
ऽयोिवशंनीकां भमूभेा रमपाकु ।
एवं स दाशाह दिंशतौ रिथनौ परुात ॥् १५॥
िनज मतःु ायधुाौ बलेनाीयसाऽऽवतृौ ।
शं दौ िविनग  हिरदा कसारिथः ॥ १६॥
ततोऽभूरसैानां िद िवऽासवपेथःु ।
तावाह मागधो वी हे कृ पुषाधम ॥ १७॥
न या योिुमािम बालेनकेैन लया ।
गुने िह या म न योे यािह बहुन ॥् १८॥
तव राम यिद ौा यु धयै मुह ।
िहा वा मरिैँछं दहंे या िह मां जिह ॥ १९॥
ौीभगवानवुाच
न व ै शरूा िवके दशयवे पौषम ।्
न गृीमो वचो राजातरु ममुषू तः ॥ २०॥
ौीशकु उवाच
जरासतुाविभसृ माधवौ
महाबलौघने बलीयसाऽऽवणृोत ।्
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ौीमागवतं - दशमः उराध

ससैयानजवािजसारथी
सयूा नलौ वायिुरवाॅरणेिुभः ॥ २१॥
सपुण तालजिचितौ रथा-
वलयो हिररामयोमृ ध े ।
ियः परुाालकहगोपरंु
समािौताः समुुः शचुािदताः ॥ २२॥
हिरः परानीकपयोमचुां मुः
िशलीमखुाुणवष पीिडतम ।्
सैमालो सरुासरुािच तं
ूज याशरासनोमम ॥् २३॥
गृन ि्नषादथ सधरान ्
िवकृ मुन ि्शतबाणपगूान ।्
िनन र्थान कु्रवािजपीन ्
िनररं यदलातचबम ॥् २४॥
िनिभ कुाः किरणो िनपते-ु
रनकेशोऽाः शरवृकराः ।
रथा हताजसतूनायकाः
पदातयिँछभजुोकराः ॥ २५॥
सिमानिपदभेवािजना-
म ूसतूाः शतशोऽसगृापगाः ।
भजुाहयः पूषशीष कपा
हतिपीपहयमहाकुलाः ॥ २६॥
करोमीना नरकेशशवैला
धनुरायधुगुसलाः ।
अिरकावत भयानका महा-
मिणूवकेाभरणाँमशकराः ॥ २७॥
ूवित ता भीभयावहा मधृ े
मनिनां हष करीः पररम ।्
िविनतारीन म्सुलेन म दान ्
सष णनेापिरमयेतजेसा ॥ २८॥
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ौीमागवतं - दशमः उराध

बलं तदाण वग भरैवं
रपारं मगधेपािलतम ।्
यं ूणीतं वसदुवेपऽुयो-
िव बीिडतं तगदीशयोः परम ॥् २९॥
िुवां भवुनऽय यः
समीहतऽेनगणुः लीलया ।
न त िचऽं परपिनमह-
थािप मा निुवध वय त े ॥ ३०॥
जमाह िवरथं रामो जरासं महाबलम ।्
हतानीकाविशास ुं िसहंः िसहंिमवौजसा ॥ ३१॥
बमानं हताराितं पाशवैा णमानषुःै ।
वारयामास गोिवने काय िचकीष या ॥ ३२॥
स मुो लोकनाथाां ोीिडतो वीरसतः ।
तपस े कृतसो वािरतः पिथ राजिभः ॥ ३३॥
वाःै पिवऽाथ पदनै यनःै ूाकृतरैिप ।
कमबूाोऽयं यिभे पराभवः ॥ ३४॥
हतषे ु सवा नीकेष ु नपृो बाहिथदा ।
उपिेतो भगवता मगधान ्म ना ययौ ॥ ३५॥
मकुुोऽतबलो िनीणा िरबलाण वः ।
िवकीय माणः कुसमुिैदशरैनमुोिदतः ॥ ३६॥
माथरुैपस िवरमै ुिदतािभः ।
उपगीयमानिवजयः सतूमागधवििभः ॥ ३७॥
शभयो नेभरीतयूा यनकेशः ।
वीणावणेमुदृािन परंु ूिवशित ूभौ ॥ ३८॥
िसमागा जनां पताकािभरलताम ।्
िनघ ुां ॄघोषणे कौतकुाबतोरणाम ॥् ३९॥
िनचीयमानो नारीिभमा दतारःै ।
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िनरीमाणः सहंे ूीुिलतलोचनःै ॥ ४०॥
आयोधनगतं िवमनं वीरभषूणम ।्
यराजाय तवमातं ूािदशभःु ॥ ४१॥
एवं सदशकृावौिहणीबलः ।
ययुधु े मागधो राजा यिभः कृपािलतःै ॥ ४२॥
अिवंलं सव वृयः कृतजेसा ।
हतषे ु ेनीकेष ु ोऽयादिरिभनृ पः ॥ ४३॥
अादशमसामे आगािमिन तदरा ।
नारदूिेषतो वीरो यवनः ूँयत ॥ ४४॥
रोध मथरुामे ितसिृभकोिटिभः ।
नलृोके चाूितो वृीन ौ्ुाऽऽसितान ॥् ४५॥
तं ािचयृः सष णसहायवान ।्
अहो यनां विृजनं ूां भुयतो महत ॥् ४६॥
यवनोऽयं िनऽेान तावहाबलः ।
मागधोऽ वा ो वा परो वाऽऽगिमित ॥ ४७॥
आवयोय ुतोर यागा जरासतुः ।
बनू व्िधथ वा नेत े परंु बली ॥ ४८॥
ताद िवधाामो ग िपदग मम ।्
तऽ ातीन स्माधाय यवनं घातयामहे ॥ ४९॥
इित स भगवान ्ग ादशयोजनम ।्
अःसमिेु नगरं कृातुमचीकरत ॥् ५०॥
ँयते यऽ िह ां िवान ं िशनपैणुम ।्
राचरवीथीिभय थावा ु िविनिम तम ॥् ५१॥
सरुिुमलतोानिविचऽोपवनाितम ।्
हमेश ृिैदिविृः िटकाालगोपरुःै ॥ ५२॥
राजतारकुटैः कोहैमकुरैलतःै ।
रकूटैगृ हहैममै हामारकतलःै ॥ ५३॥
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वाोतीनां च गहृवै लभीिभ िनिम तम ।्
चातवु य जनाकीण यदवेगहृोसत ॥् ५४॥
सधुमा पािरजातं च महेः ूािहणोरःे ।
यऽ चावितो म मधमन  युत े ॥ ५५॥
ँयामकैकणा न व्णो हयान श्ुान म्नोजवान ।्
अौ िनिधपितः कोशान ल्ोकपालो िनजोदयान ॥् ५६॥
यगवता दमािधपं िसये ।
सव ूप यामासहुरौ भिूमगते नपृ ॥ ५७॥
तऽ योगूभावणे नीा सव जनं हिरः ।
ूजापालेन रामणे कृः समनमुितः ।
िनज गाम परुारामाली िनरायधुः ॥ ५८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे उराध ग िनवशेन ं नाम पाशमोऽायः ॥ ५०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकपाशमोऽायः - ५१ ॥
ौीशकुौवाच
तं िवलो िविनामिुहानिमवोडुपम ।्
दशनीयतमं ँयामं पीतकौशयेवाससम ॥् १॥
ौीववसं ॅाजौभुामुकरम ।्
पथृदुीघ चतबुा ं नवकाणेणम ॥् २॥
िनूमिुदतं ौीमकुपोलं शिुचितम ।्
मखुारिवं िबॅाणं ुरकरकुडलम ॥् ३॥
वासदुवेो यिमित पमुान ौ्ीवलानः ।
चतभु ुजोऽरिवाो वनमाितसुरः ॥ ४॥
लणनैा रदूोैना ो भिवतमुहित ।
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िनरायधुलन प्ां योऽेनने िनरायधुः ॥ ५॥
इित िनि यवनःूािवं पराखुम ।्
अधाविघृुं रापमिप योिगनाम ॥् ६॥
हूािमवाानं हिरणा स पदे पदे ।
नीतो दशयता रं यवनशेोऽििकरम ॥् ७॥
पलायनं यकुले जात तव नोिचतम ।्
इित िपनगुतो ननै ं ूापाहताशभुः ॥ ८॥
एवं िोऽिप भगवान ्ू ािवशििरकरम ।्
सोऽिप ूिवऽां शयान ं दशे नरम ॥् ९॥
नसौ रमानीय शते े मािमह साधवुत ।्
इित मातुं मढूं पदा समताडयत ॥् १०॥
स उाय िचरं सुः शनैी लोचन े ।
िदशो िवलोकयन प्ा तमिाीदवितम ॥् ११॥
स ताव  िपातने भारत ।
दहेजनेािना दधो भसादभवणात ॥् १२॥
राजोवाच
को नाम स पमुान ्ॄ न क् िकंवीय  एव च ।
काहुां गतः िशँये िकजेो यवनाद नः ॥ १३॥
ौीशकुौवाच
स इाकुकुले जातो मााततृनयो महान ।्
मचुकुु इित ातो ॄयः ससरः ॥ १४॥
स यािचतः सरुगणिैरारैारणे ।
असरुेः पिरऽैिां सोऽकरोिरम ॥् १५॥
ला गहंु त े ःपालं मचुकुुमथाॄवुन ।्
राजन ि्वरमतां कृावाः पिरपालनात ॥् १६॥
नरलोके पिर रां िनहतकटकम ।्
अान प्ालयतो वीर कामाे सव  उिताः ॥ १७॥
सतुा मिहो भवतो ातयोऽमामिणः ।
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ूजा तुकालीया नाधनुा सि कािलताः ॥ १८॥
कालो बलीयान ब्िलनां भगवानीरोऽयः ।
ूजाः कालयते बीडन प्शपुालो यथा पशनू ॥् १९॥
वरं वणृी भिं त े ऋते कैवम नः ।
एक एवेर भगवान ि्वरुयः ॥ २०॥
एवमुः स व ै दवेानिभव महायशाः ।
अशिय गहुािवो िनिया दवेदया ॥ २१॥
ापं यातं यु मे बोधयेाचतेनः ।
स या माऽु भीभवत ु तात ॥् २२॥
यवन े भसाीत े भगवान स्ातष भः ।
आानं दश यामास मचुकुुाय धीमते ॥ २३॥
तमालो घनँयामं पीतकौशयेवाससम ।्
ौीववसं ॅाजौभुने िवरािजतम ॥् २४॥
चतभु ुजं रोचमान ं वजैया च मालया ।
चाूसवदनं ुरकरकुडलम ॥् २५॥
ूेणीयं नलृोक सानरुागितेणम ।्
अपीवयसं ममगृेोदारिवबमम ॥् २६॥
पय पृहाबिुजेसा त धिष तः ।
शितः शनकै राजा ध ष िमव तजेसा ॥ २७॥
मचुकुुौवाच
को भवािनह साो िविपन े िगिरगरे ।
पां पपलाशाां िवचरुकटके ॥ २८॥
िकंिजेिनां तजेो भगवान व्ा िवभावसःु ।
सयू ः सोमो महेो वा लोकपालोऽपरोऽिप वा ॥ २९॥
मे ां दवेदवेानां ऽयाणां पुषष भम ।्
याधस े गहुाां ूदीपः ूभया यथा ॥ ३०॥
शौुषूतामलीकमाकं नरपुव ।
ज कम गोऽं वा कतां यिद रोचते ॥ ३१॥
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वयं त ु पुषाय ऐाकाः ऽबवः ।
मचुकुु इित ूोो यौवनााजः ूभो ॥ ३२॥
िचरूजागरौाो िनियोपहतिेयः ।
शयऽेिन ि्वजन े कामं केनाुािपतोऽधनुा ॥ ३३॥
सोऽिप भीकृतो ननूमाीयनेवै पाना ।
अनरं भवान ौ्ीमांितोऽिमऽशातनः ॥ ३४॥
तजेसा तऽेिवषणे भिूर िु ं न शुमः ।
हतौजसो महाभाग माननीयोऽिस दिेहनाम ॥् ३५॥
एवं सािषतो राा भगवान भ्तूभावनः ।
ूाह ूहसन व्ाया मघेनादगभीरया ॥ ३६॥
ौीभगवानवुाच
जकमा िभधानािन सि मऽे सहॐशः ।
न शऽेनसुातमुनायािप िह ॥ ३७॥
िचिजािंस िवममे पािथ वाुजिभः ।
गणुकमा िभधानािन न मे जािन किहिचत ॥् ३८॥
कालऽयोपपािन जकमा िण मे नपृ ।
अनबुमो नवैां गि परमष यः ॥ ३९॥
तथातना श ृणु गदतो मम ।
िवािपतो िविरने परुाहं धम गुय े ।
भमूभेा रायमाणानामसरुाणां यायच ॥ ४०॥
अवतीण यकुले गहृ आनकभःे ।
वदि वासदुवेिेत वसदुवेसतुं िह माम ॥् ४१॥
कालनिेमहतः कंसः ूलाा सिषः ।
अयं च यवनो दधो राजं े ितमचषुा ॥ ४२॥
सोऽहं तवानमुहाथ गहुामतेामपुागतः ।
ूािथ तः ूचरंु पवू याहं भवलः ॥ ४३॥
वरान व्णृी राजष सवा न क्ामान द्दािम त े ।
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मां ूसो जनः कि भयूोऽहित शोिचतमु ॥् ४४॥
ौीशकुौवाच
इुं ूणाह मचुकुुो मदुाितः ।
ाा नारायणं दवें गग वामनुरन ॥् ४५॥
मचुकुु उवाच
िवमोिहतोऽयं जन ईशमायया
दीयया ां न भजनथ क ् ।
सखुाय ःखूभवषे ु सते
गहृषे ु योिषुष वितः ॥ ४६॥
ला जनो लभमऽ मानषु ं
कथिदमयतोऽनघ ।
पादारिवं न भजसित-
गृ हाकूप े पिततो यथा पशःु ॥ ४७॥
ममषै कालोऽिजत िनलो गतो
रािौयोमद भपूतःे ।
मा बुःे सतुदारकोशभ-ू

ासमान रिचया ॥ ४८॥
कलेवरऽेिन घ्टकुसिभे
िनढमानो नरदवे इहम ।्
वतृो रथभेापदानीकप-ै
गा पय टंागणयन स्ुम दः ॥ ४९॥
ूममुिैरितकृिचया
ूवृलोभं िवषयषे ु लालसम ।्
मूमः सहसािभपस े
ेुिलहानोऽिहिरवाखमुकः ॥ ५०॥
परुा रथहैमपिरृतैरन ्
मतजवैा  नरदवेसिंतः ।
स एव कालेन रयने त े
कलेवरो िव िमभसिंतः ॥ ५१॥
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िनिज  िदबमभतूिवमहो
वरासनः समराजवितः ।
गहृषे ु मथैुसखुषे ु योिषतां
बीडामगृः पूष ईश नीयते ॥ ५२॥
करोित कमा िण तपःसिुनितो
िनवृभोगदपेया ददत ।्
पनु भयूयेमहं रािडित
ूवृतष न सखुाय कते ॥ ५३॥
भवापवग ॅमतो यदा भव-े
न त तु समागमः ।
समो यिह तदवै सतौ
परावरशे े िय जायतमेितः ॥ ५४॥
मे ममानमुह ईश ते कृतो
राानबुापगमो यया ।
यः ूात े साधिुभरकेचय या
वनं िविविरखडभिूमपःै ॥ ५५॥
न कामयऽें तव पादसवेना-
दिकनूातमारं िवभो ।
आरा कां पवग दं हरे
वणृीत आय वरमाबनम ॥् ५६॥
तािसृािशष ईश सवतो
रजमःसगणुानबुनाः ।
िनरनं िनग ुणमयं परं
ां िमाऽं पुषं ोजाहम ॥् ५७॥
िचरिमह विृजनात मानोऽनतुाप-ै
रिवतषृषडिमऽोऽलशािः कथित ।्
शरणद समपुतेदां परान ्
अभयमतृमशोकं पािह माऽऽपमीश ॥ ५८॥
ौीभगवानवुाच
साव भौम महाराज मिते िवमलोिज ता ।
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वरःै ूलोिभतािप न कामिैव हता यतः ॥ ५९॥
ूलोिभतो वरयै मूमादाय िवि तत ।्
न धीरकेाभानामाशीिभ िभ त े िचत ॥् ६०॥
युानानामभानां ूाणायामािदिभम नः ।
अीणवासनं राजन ्ँयते पनुितम ॥् ६१॥
िवचर मह कामं माविेशतमानसः ।
अवे िनदा तुं भिमनपाियनी ॥ ६२॥
ाऽधम ितो जनू ्वधीमृ गयािदिभः ।
समािहतपसा जघं मपािौतः ॥ ६३॥
जनरे राजन स्व भतूसुमः ।
भूा िजवरं व ै मामपुैिस केवलम ॥् ६४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध मचुकुु-

िुतना मकैपाशमोऽायः ॥ ५१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िपाशमोऽायः - ५२ ॥
ौीशकुौवाच
इं सोऽनगुहृीतोऽ कृनेेाकुननः ।
तं पिरब स िनबाम गहुामखुात ॥् १॥
स वी ुकाा न प्शनू व्ीनतीन ।्
मा किलयगुं ूां जगाम िदशमुराम ॥् २॥
तपःौायतुो धीरो िनःसो मुसशंयः ।
समाधाय मनःकृे ूािवशमादनम ॥् ३॥
बदया ौममासा नरनारायणालयम ।्
सव सहः शापसाऽऽराधयिरम ॥् ४॥
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भगवान प्नुराो परु यवनविेताम ।्
हा ेबलं िने तदीयं ारकां धनम ॥् ५॥
नीयमान े धन े गोिभनृ िभातुचोिदतःै ।
आजगाम जरासयोिवशंनीकपः ॥ ६॥
िवलो वगेरभसं िरपसुै माधवौ ।
मनुचेामापौ राजन ्िुवतिुुतम ॥् ७॥
िवहाय िवं ूचरुमभीतौ भीभीतवत ।्
पां पपलाशाां चरेतबु योजनम ॥् ८॥
पलायमानौ तौ ा मागधः ूहसन ब्ली ।
अधाविथानीकैरीशयोरूमाणिवत ॥् ९॥
ूिु रं सौंाौ तुमाहतां िगिरम ।्
ूवष णां भगवािदा यऽ वष ित ॥ १०॥
िगरौ िनलीनावााय नािधग पदं नपृ ।
ददाह िगिरमधेोिभः समादिमुजृन ॥् ११॥
तत उ तरसा दमानतटाभौ ।
दशकैयोजनोुािपतेतरुधो भिुव ॥ १२॥
अलमाणौ िरपणुा सानगुने यमौ ।
परंु पनुरायातौ समिुपिरखां नपृ ॥ १३॥
सोऽिप दधािवित मषृा मानो बलकेशवौ ।
बलमाकृ समुहगधान म्ागधो ययौ ॥ १४॥
आनता िधपितः ौीमान र्वैतो रवेत सतुाम ।्
ॄणा चोिदतः ूादालायिेत परुोिदतम ॥् १५॥
भगवानिप गोिव उपयमे े कुह ।
वदैभ भीकसतुां िौयो माऽां यवंरे ॥ १६॥
ूम तरसा राः शाादैपगान ।्
पँयतां सव लोकानां ता पऽुः सधुािमव ॥ १७॥
राजोवाच
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भगवान भ्ीकसतुां िण िचराननाम ।्
रासने िवधानने उपयमे इित ौतुम ॥् १८॥
भगवन ौ्ोतिुमािम कृािमततजेसः ।
यथा मागधशाादीन ि्जा कामपुाहरत ॥् १९॥
ॄन कृ्कथाःपुया माीलकमलापहाः ।
को न ु तृते श ृवानः ौतुो िननतूनाः ॥ २०॥
ौीशकु उवाच
राजाऽऽसीीको नाम िवदभा िधपितम हान ।्
त पाभवन प्ऽुाः ककैा च वरानना ॥ २१॥
मजो रथो बारनरः ।
केशो माली ियषेां सा सती ॥ २२॥
सोपौु मकुु पवीय गणुिौयः ।
गहृागतगैयमानां मने े सशं पितम ॥् २३॥
तां बिुलणौदाय पशीलगणुाौयाम ।्
कृ सश भाया समुोढुं मनो दध े ॥ २४॥
बनूािमतां दात ुं कृाय भिगन नपृ ।
ततो िनवाय  कृिड ्ी चैममत ॥ २५॥
तदवेािसतापाी वदैभ म ना भशृम ।्
िविचां िजं किृाय ूािहणो तम ॥् २६॥
ारकां स समे ूतीहारःै ूविेशतः ।
अपँयदां पुषमासीन ं कानासन े ॥ २७॥
ा ॄयदवेमव िनजासनात ।्
उपवेँ याहयाबे यथाऽऽानं िदवौकसः ॥ २८॥
तं भुवं िवौामपुग सतां गितः ।
पािणनािभमशृन प्ादावममपृत ॥ २९॥
कििजवरौे धम े वृसतः ।
वत त े नाितकृेण सुमनसः सदा ॥ ३०॥
सुो यिह वतत ॄाणो यने केनिचत ।्
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अहीयमानः ामा  ािखलकामधकु ् ॥ ३१॥
असुोऽसकृोकानाोिप सरुेरः ।
अिकनोऽिप सुः शते े सवा िवरः ॥ ३२॥
िवूान ्लाभसुान स्ाधनू भ्तूसुमान ।्
िनरहािरणः शाामे िशरसासकृत ॥् ३३॥
किः कुशलं ॄन र्ाजतो य िह ूजाः ।
सखुं वसि िवषये पामानाः स मे िूयः ॥ ३४॥
यतमागतो ग िनीयह यिदया ।
सव नो ॄूगुं चिें काय करवाम त े ॥ ३५॥
एवं सृसो ॄाणः परमिेना ।
लीलागहृीतदहेने तै सव मवण यत ॥् ३६॥
ियवुाच
ौुा गणुान भ्वुनसुर श ृवतां त े
िनिव ँ य कण िववरहैरतोऽतापम ।्
पं शां िशमतामिखलाथ लाभं
तुािवशित िचमपऽपं म े ॥ ३७॥
का ा मकुु महती कुलशीलप-
िवावयोििवणधामिभरातुम ।्
धीरा पितं कुलवती न वणृीत का
काले निृसहं नरलोकमनोऽिभरामम ॥् ३८॥
ते भवान ख् वतृः पितर जाया-
माािप त भवतोऽऽ िवभो िवधिेह ।
मा वीरभागमिभमशत ु चै आराद-्
गोमायवुगृपतबे िलमजुा ॥ ३९॥
पतूदिनयमोतदवेिवू-
गवु च नािदिभरलं भगवान प्रशेः ।
आरािधतो यिद गदामज ए पािणं
गृात ु म े न दमघोषसतुादयोऽे ॥ ४०॥
ोभािविन मिजतोहन े िवदभा न ्
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गुः समे पतृनापितिभः परीतः ।
िनम  चैमगधेबलं ूस
मां रासनेिविधनोह वीय शुाम ॥् ४१॥
अःपरुारचरीमिनह बनू ्
ामुहे कथिमित ूवदापुायम ।्
पवूरुि महती कुलदिेवयाऽा
यां बिहन ववधिूग िरजामपुयेात ॥् ४२॥
यािपजरजःपनं महाो
वामुापितिरवातमोऽपह ै ।
य जुा न लभये भवसादं
जामसनू ो्तकृशान श्तजिभः ात ॥् ४३॥
ॄाण उवाच
इते े गुसशेा यदवे मयाताः ।
िवमृँ य कत ु याऽ िबयतां तदनरम ॥् ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध ियुाह-
ूावे िपाशमोऽायः ॥ ५२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽपाशमोऽायः - ५३ ॥
ौीशकु उवाच
वदैा ः स त ु सशें िनश यननः ।
ूगृ पािणना पािणं ूहसिदमॄवीत ॥् १॥
ौीभगवानवुाच
तथाहमिप तिो िनिां च न लभे िनिश ।
वदेाहं िणा षेामोाहो िनवािरतः ॥ २॥
तामानिय उ राजापसदान म्धृ े ।
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मरामनवाीमधेसोऽििशखािमव ॥ ३॥
ौीशकु उवाच
उाह च िवाय िया मधसुदूनः ।
रथः सयंुतामाश ु दाकेाह सारिथम ॥् ४॥
स चाःै शैसमुीवमघेपुबलाहकैः ।
यंु रथमपुानीय तौ ूािलरमतः ॥ ५॥
आ नं शौिरिजमारो तणू गःै ।
आनता दकेराऽणे िवदभा नगमयःै ॥ ६॥
राजा स कुिडनपितः पऽुहेवशं गतः ।
िशशपुालाय ां कां दान क्मा यकारयत ॥् ७॥
परंु सृसिंसमाग राचतुथम ।्
िचऽजपताकािभोरणःै समलतम ॥् ८॥
ॐगमााभरणिैव रजोऽरभिूषतःै ।
जुं ीपुषःै ौीमहृरैगुधिूपतःै ॥ ९॥
िपतनॄ द्वेान स्म िवूां िविधवपृ ।
भोजिया यथाायं वाचयामास मलम ॥् १०॥
सुातां सदुत कां कृतकौतकुमलाम ।्
अहताशंकुयुमने भिूषतां भषूणोमःै ॥ ११॥
चबुः सामय जमु वै ा रां िजोमाः ।
परुोिहतोऽथव िवै जहुाव महशाये ॥ १२॥
िहरयवासािंस ितलां गडुिमिौतान ।्
ूादानेू िवूेो राजा िविधिवदां वरः ॥ १३॥
एवं चिेदपती राजा दमघोषः सतुाय व ै ।
कारयामास मःै सव मदुयोिचतम ॥् १४॥
मदिुग जानीकैः नहैममािलिभः ।
पसलःै सैःै परीतः कुिडनं ययौ ॥ १५॥
तं व ै िवदभा िधपितः समेािभपू च ।
िनवशेयामास मदुा कितािनवशेन े ॥ १६॥
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तऽ शाो जरासो दवो िवरथः ।
आजमुैपीयाः पौसकााः सहॐशः ॥ १७॥
कृरामिषो याः कां चैाय सािधतमु ।्
याग हरृेो रामायै िभवृ तः ॥ १८॥
योामः सहंताने इित िनितमानसाः ।
आजमभुू भजुः सव सममबलवाहनाः ॥ १९॥
ौुतैगवान र्ामो िवपीयनपृोमम ।्
कृं चकंै गतं हत ु कां कलहशितः ॥ २०॥
बलेन महता साध ॅातृहेपिरतुः ।
िरतः कुिडनं ूागाजारथपििभः ॥ २१॥
भीका वरारोहा काागमनं हरःे ।
ूापिमपँयी िजािचयदा ॥ २२॥
अहो िऽयामािरत उाहो मऽेराधसः ।
नागरिवाो नाहं वेऽ कारणम ।्
सोऽिप नावत तऽेािप मशेहरो िजः ॥ २३॥
अिप मनवाा ा िकिगुिुतम ।्
मािणमहणे ननू ं नायाित िह कृतोमः ॥ २४॥
भ गाया न मे धाता नानकूुलो महेरः ।
दवेी वा िवमखुा गौरी िाणी िगिरजा सती ॥ २५॥
एवं िचयती बाला गोिवतमानसा ।
मीलयत काला नऽे े चाौकुलाकुले ॥ २६॥
एवं वाः ूतीा गोिवागमनं नपृ ।
वाम ऊभ ुजो नऽेमुरन ि्ूयभािषणः ॥ २७॥
अथ कृिविनिदः स एव िजसमः ।
अःपरुचर दवे राजपऽु ददश ह ॥ २८॥
सा तं ूवदनममागितं सती ।
आल लणािभा समपृिचिता ॥ २९॥
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ता आवदेयां शशसं यननम ।्
उं च सवचनमाोपनयनं ूित ॥ ३०॥
तमागतं समााय वदैभ मानसा ।
न पँयी ॄाणाय िूयमनाम सा ॥ ३१॥
ूाौ ौुा िहतुाहूेणोकुौ ।
अयायू घोषणे रामकृौ समहणःै ॥ ३२॥
मधपुकमपुानीय वासािंस िवरजािंस सः ।
उपायनाभीािन िविधवमपजूयत ॥् ३३॥
तयोिन वशेन ं ौीमपाक महामितः ।
ससैयोः सानगुयोराितं िवदध े यथा ॥ ३४॥
एवं राां समतेानां यथावीय यथावयः ।
यथाबलं यथािवं सवः कामःै समहयत ॥् ३५॥
कृमागतमाकय  िवदभ परुवािसनः ।
आग नऽेािलिभः पपुखुपजम ॥् ३६॥
अवै भाया  भिवत ुं ियहित नापरा ।
असावनवाा भैाः समिुचतः पितः ॥ ३७॥
िकिचुिरतं यने तुिलोककृत ।्
अनगुृात ु गृात ु वदैा ः पािणमतुः ॥ ३८॥
एवं ूमेकलाबा वदि  परुौकसः ।
का चाःपरुाागाटैग ुािकालयम ॥् ३९॥
पां िविनय यौ िु ं भवााः पादपवम ।्
सा चानुायती सकुुचरणाजुम ॥् ४०॥
यतवाातिृभः साध सखीिभः पिरवािरता ।
गुा राजभटैः शरूःै सैतायधुःै ।
मदृशपणवायू भये  जिरे ॥ ४१॥
नानोपहारबिलिभवा रमुाः सहॐशः ।
ॐगवाभरणिैजपः लताः ॥ ४२॥
गाय वु गायका वावादकाः ।
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पिरवाय  वधूं जमःु सतूमागधविनः ॥ ४३॥
आसा दवेीसदनं धौतपादकराजुा ।
उपृँ य शिुचः शाा ूिववशेािकािकम ॥् ४४॥
तां व ै ूवयसो बालां िविधा िवूयोिषतः ।
भवान वयाबुभ वप भवािताम ॥् ४५॥
नमे ािकेऽभीं सानयतुां िशवाम ।्
भयूाितम भगवान कृ्दनमुोदताम ॥् ४६॥
अिग ातधैू पवैा सःॐाभषूणःै ।
नानोपहारबिलिभः ूदीपाविलिभः पथृक ् ॥ ४७॥
िवूियः पितमतीथा तःै समपजूयत ।्
लवणापपूतालूकठसऽूफलेिुभः ॥ ४८॥
तै ियाः ूदः शषेां ययुजुरुािशषः ।
ताो दे ै नमबे शषेां च जगहृे वधःू ॥ ४९॥
मिुनोतमथ ा िनबामािकागहृात ।्
ूगृ पािणना भृां रमिुोपशोिभना ॥ ५०॥
तां दवेमायािमव वीरमोिहन
समुमां कुडलमिडताननाम ।्
ँयामां िनतािप तरमखेलां
न कुलशितेणाम ॥् ५१॥
शिुचितां िबफलाधरिुत
शोणायमानिजकुकुलाम ।्
पदा चल कलहंसगािमन
िशलानपूरुधामशोिभना ।
िवलो वीरा ममुुः समागता
यशिनृतयािदताः ॥ ५२॥
यां वी ते नपृतयदारहास-

ोीडावलोकतचतेस उितााः ।
पतेःु ितौ गजरथागता िवमढूा
याऽालेन हरयऽेप यत शोभाम ॥् ५३॥
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सवैं शनैलयती चलपकोशौ
ूािं तदा भगवतः ूसमीमाणा ।
उाय  वामकरजरैलकानपाःै
ूाान ि्॑यैत नपृान द्शऽेतुं सा ॥ ५४।
तां राजकां रथमात
जहार कृो िषतां समीताम ।्
रथं समारो सपुण लणं
राजचबं पिरभयू माधवः ॥ ५५॥
ततो ययौ रामपरुोगमःै शनःै
श ृगालमािदव भागिरः ॥ ५६॥
तं मािननः ािभभवं यशःयं
परे जरासमखुा न सिेहरे ।
अहो िधगाश आधनां
गोपैतं केसिरणां मगृिैरव ॥ ५७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध िणीहरणं
नाम िऽपाशमोऽायः ॥ ५३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतःुपाशमोऽायः - ५४ ॥
ौीशकु उवाच
इित सव ससुरंा वाहाना दिंशताः ।
ःै बै लःै पिरबाा अीयधुृ तकाम ुकाः ॥ १॥
तानापतत आलो यादवानीकयथूपाः ।
तुखुा राजन ि्वू धनूिंष त े ॥ २॥
अपृे गजे रथोपे च कोिवदाः ।
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ममुचुःु शरवषा िण मघेा अििपो यथा ॥ ३॥
पबु लं शरासारैँ छं वी समुमा ।
सोीडमैं भयिवललोचना ॥ ४॥
ूह भगवानाह मा  भवैा मलोचन े ।
िवनधनुवैतैावकैः शाऽवं बलम ॥् ५॥
तषेां तिबमं वीरा गदसष णादयः ।
अमृमाणा नाराचजै हुयगजान र्थान ॥् ६॥
पतेःु िशरािंस रिथनामिनां गिजनां भिुव ।
सकुडलिकरीटािन सोीषािण च कोिटशः ॥ ७॥
हाः सािसगदेासाः करभा ऊरवोऽयः ।
अातरनागोखरमिशरािंस च ॥ ८॥
हमानबलानीका विृिभज यकाििभः ।
राजानो िवमखुा जमजु रासपरुःसराः ॥ ९॥
िशशपुालं समे तदारिमवातरुम ।्
निषं गतोाहं शुदनमॄवुन ॥् १०॥
भो भोः पुषशा ल दौम निमदं ज ।
न िूयािूययो राजन ि्ना दिेहष ु ँयते ॥ ११॥
यथा दामयी योिषृते कुहकेया ।
एवमीरतोऽयमीहत े सखुःखयोः ॥ १२॥
शौरःे सदशाहं व ै सयंगुािन परािजतः ।
ऽयोिवशंितिभः सैिैज य े एकमहं परम ॥् १३॥
तथाहं न शोचािम न ूािम किहिचत ।्
कालेन दवैयेुन जानन ि्विािवतं जगत ॥् १४॥
अधनुािप वयं सव वीरयथूपयथूपाः ।
परािजताः फतुयै िभः कृपािलतःै ॥ १५॥
िरपवो िजयरुधनुा काल आानसुािरिण ।
तदा वयं िवजेामो यदा कालः ूदिणः ॥ १६॥
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एवं ूबोिधतो िमऽैैोऽगाानगुः परुम ।्
हतशषेाः पनुऽेिप ययःु ं ं परंु नपृाः ॥ १७॥
ी त ु रासोाहं कृिडसहन ्सःु ।
पृतोऽगमृमौिहया वतृो बली ॥ १८॥
मष ससुरंः श ृवतां सव भभूजुाम ।्
ूितजे महाबादिशतः सशरासनः ॥ १९॥
अहा समरे कृमूू च िणीम ।्
कुिडनं न ूवेािम समतेवीिम वः ॥ २०॥
इुा रथमा सारिथं ूाह सरः ।
चोदयाान य्तः कृ मे सयंगु ं भवते ॥् २१॥
अाहं िनिशतबैा णगैपाल सुम तःे ।
ने े वीय मदं यने सा मे ूसभं ता ॥ २२॥
िवकमानः कुमितरीराूमाणिवत ।्
रथनेकेैन गोिवं ित ितेथायत ॥् २३॥
धनिुव कृ सुढं जे कृं िऽिभः शरःै ।
आह चाऽ णं ित यनां कुलपासंन ॥ २४॥
कुऽ यािस सारं म े मिुषा ाविवः ।
हिरऽे मदं म माियनः कूटयोिधनः ॥ २५॥
याव मे हतो बाणःै शयीथा मु दारीकाम ।्
यन कृ्ो धनिुँछा षििव ाध िणम ॥् २६॥
अिभतरुो वाहान ्ाां सतूं जं िऽिभः ।
स चानरुाधाय कृं िवाध पिभः ॥ २७॥
तैािडतः शरौघै ु िचदे धनरुतुः ।
पनुरपाद तदिनदयः ॥ २८॥
पिरघं पिशं शलंू चमा सी शितोमरौ ।
यदायधुमाद तव सोऽिनिरः ॥ २९॥
ततो रथादवु खपािणिज घासंया ।
कृमिवुः पत इव पावकम ॥् ३०॥
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त चापततः खं ितलशम चषेिुभः ।
िछािसमाददे ितमं िणं हमुुतः ॥ ३१॥
ा ॅातवृधोोगं िणी भयिवला ।
पिता पादयोभ त ुवाच कणं सती ॥ ३२॥
योगेराूमयेान द्वे दवे जगते ।
ह ुं नाहिस काण ॅातरं मे महाभजु ॥ ३३॥
ौीशकु उवाच
तया पिरऽासिवकिताया
शचुावशुखुकठया ।
कातय िवॐिंसतहमेमालया
गहृीतपादः कणो वत त ॥ ३४॥
चलेैन बा तमसाधकुािरणं
सँमौकेुशं ूवपन ्पयत ।्
तावमः परसैमतुं
यूवीरा निलन यथा गजाः ॥ ३५॥
कृािकमपुो दशुऽ िणम ।्
तथा भतूं हतूायं ा सष णो िवभःु ।
िवमु बं कणो भगवान कृ्मॄवीत ॥् ३६॥
असािदं या कृ कृतमगुिुतम ।्
वपनं ँमौकेुशानां वैं सुदो वधः ॥ ३७॥
मवैाान स्ासयूथेा ॅातवुिचया ।
सखुःखदो न चाोऽि यतः कृतभकु ् पमुान ॥् ३८॥
बवु धाहदोषोऽिप न बोव धमहित ।
ाः नेवै दोषणे हतः िकं हते पनुः ॥ ३९॥
िऽयाणामयं धम ः ूजापितिविनिम तः ।
ॅातािप ॅातरं हाने घोरतरतः ॥ ४०॥
रा भमूिेव  ियो मान तजेसः ।
मािननोऽ वा हतेोः ौीमदााः िपि िह ॥ ४१॥
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तवयें िवषमा बिुः सव भतूषे ु दाम ।्
यसे सदाभिं सुदां भिमवत ॥् ४२॥
आमोहो नणृामषे कते दवेमायया ।
सुुदासीन इित दहेामािननाम ॥् ४३॥
एक एव परो ाा सवषामिप दिेहनाम ।्
नानवे गृत े मढूयै था ोितय था नभः ॥ ४४॥
दहे आवानषे िूाणगणुाकः ।
आिवया ः ससंारयित दिेहनम ॥् ४५॥
नानोऽने सयंोगो िवयोगासतः सित ।
ततेुािसेमपूाां यथा रवःे ॥ ४६॥
जादयु दहे िविबया नानः िचत ।्
कलानािमव नवैेोमृ ित  कुिरव ॥ ४७॥
यथा शयान आानं िवषयान फ्लमवे च ।
अनभुेुऽसथ तथाऽऽोबधुो भवम ॥् ४८॥
तादानजं शोकमाशोषिवमोहनम ।्
तानने िन ा भव शिुचिते ॥ ४९॥
ौीशकु उवाच
एवं भगवता ती रामणे ूितबोिधता ।
वमैनं पिर मनो बुा समादध े ॥ ५०॥
ूाणावशषे उृो ििहतबलूभः ।
रन ि्वपकरणं िवतथामनोरथः ॥ ५१॥
चबे भोजकटं नाम िनवासाय महरुम ।्
अहा म ितं कृमूू यवीयसीम ।्
कुिडनं न ूवेामीुा तऽावसिुषा ॥ ५२॥
भगवान भ्ीकसतुामवें िनिज  भिूमपान ।्
परुमानीय िविधवपयमे े कुह ॥ ५३॥
तदा महोवो नणॄां यपयुा गहृे गहृे ।
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अभदूनभावानां कृे यपतौ नपृ ॥ ५४॥
नरा नाय  मिुदताः ूमृमिणकुडलाः ।
पािरबहमपुाजव रयोिऽवाससोः ॥ ५५॥
सा विृपयु ुिभतेकेतिुभ-

िव िचऽमााररतोरणःै ।
बभौ ूिताय ुपमल-ै

रापणू कुागुधपूदीपकैः ॥ ५६॥
िसमागा  मदिुरातूेभभूजुाम ।्
गजैा ःस ु परामृरापगूोपशोिभता ॥ ५७॥
कुसृयकैकेयिवदभ यकुयः ।
िमथो ममुिुदरे तिन स्मािरधावताम ॥् ५८॥
िया हरणं ौुा गीयमान ं तततः ।
राजानो राजका बभवूभुृ शिविताः ॥ ५९॥
ारकायामभिूाजन म्हामोदः परुौकसाम ।्
िया रमयोपतें ा कृं िौयःपितम ॥् ६०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध ियुाहे
चतःुपाशमोऽायः ॥ ५४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पपाशमोऽायः - ५५ ॥
ौीशकु उवाच
कामु वासदुवेाशंो दधः ूामिुमनुा ।
दहेोपपये भयूमवे ूपत ॥ १॥
स एव जातो वदैा कृवीय समुवः ।
ूु इित िवातः सवतोऽनवमः िपतःु ॥ २॥
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तं शरः कामपी ा तोकमिनद शम ।्
स िविदाऽऽनः शऽ ुं ूाोदगाहृम ॥् ३॥
तं िनज गार बलवान म्ीनः सोऽपरःै सह ।
वतृो जालेन महता गहृीतो मजीिविभः ॥ ४॥
तं शराय कैवता  उपाजपायनम ।्
सदूा महानसं नीावन स्िुधितनातुम ॥् ५॥
ा तदरे बालं मायाव ै वदेयन ।्
नारदोऽकथयव ताः शितचतेसः ।
बाल तमुिं मोदरिनवशेनम ॥् ६॥
सा च काम वै पी रितना म यशिनी ।
पिुन द धदहे दहेोिं ूतीती ॥ ७॥
िनिपता शरणे सा सदूौदनसाधन े ।
कामदवें िशश ुं बुा चबे हंे तदाभ के ॥ ८॥
नाितदीघण कालेन स का ढयौवनः ।
जनयामास नारीणां वीीनां च िवॅमम ॥् ९॥
सा तं पितं पदलायतेणं
ूलबां नरलोकसुरम ।्
सोीडहासोिभतॅवुेती
ूीोपते रितर सौरतःै ॥ १०॥
तामाह भगवान क्ािमा ते मितरथा ।
मातभृावमितब वत स े कािमनी यथा ॥ ११॥
रितवाच
भवान न्ारायणसतुः शरणे तो गहृात ।्
अहं तऽेिधकृता पी रितः कामो भवान ्ू भो ॥ १२॥
एष ािनद शं िसाविपरोऽसरुः ।
मोऽमसीदरािदह ूाो भवान ्ू भो ॥ १३॥
तिममं जिह ध ष ज यं शऽमुानः ।
मायाशतिवदं ं च मायािभमहनािदिभः ॥ १४॥
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पिरशोचित त े माता कुररीव गतूजा ।
पऽुहेाकुला दीना िववा गौिरवातरुा ॥ १५॥
ूभावैं ददौ िवां ूुाय महान े ।
मायावती महामायां सव मायािवनािशनीम ॥् १६॥
स च शरमे सयंगुाय समायत ।्
अिवषैमापेःै िपन स्नयन क्िलम ॥् १७॥
सोऽिधिो व चोिभः पादाहत इवोरगः ।
िनबाम गदापािणरमषा ाॆलोचनः ॥ १८॥
गदामािव तरसा ूुाय महान े ।
ूि नदादं वळिनषेिनुरम ॥् १९॥
तामापत भगवान ्ू ुो गदया गदाम ।्
अपा शऽवे बुः ूािहणोगदां नपृ ॥ २०॥
स च मायां समािौ दतैये मयदिश ताम ।्
ममुचुऽेमयं वष का वहैायसोऽसरुः ॥ २१॥
बामानोऽवषण रौिणयेो महारथः ।
सािकां महािवां सव मायोपमिदनीम ॥् २२॥
ततो गौकगावपशैाचोरगरासीः ।
ूायु शतशो दैः काि धमय ताः ॥ २३॥
िनशातमिसमु सिकरीटं सकुडलम ।्
शर िशरः कायााॆँमोजसाहरत ॥् २४॥
आकीय माणो िदिवजःै वुिः कुसमुोरःै ।
भाय यारचािरया परंु नीतो िवहायसा ॥ २५॥
अःपरुवरं राजन ल्लनाशतसलम ।्
िववशे पा गगनाितुवे बलाहकः ॥ २६॥
तं ा जलदँयामं पीतकौशयेवाससम ।्
ूलबां ताॆां सिुतं िचराननम ॥् २७॥
लतमखुाोजं नीलवबालकािलिभः ।
कृं मा ियो ॑ीता िनिलुऽ तऽ ह ॥ २८॥
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अवधाय  शनरैीषलैयने योिषतः ।
उपजमःु ूमिुदताः सीरं सिुविताः ॥ २९॥
अथ तऽािसतापाी वदैभ वभुािषणी ।
अरसतुं नं हेतुपयोधरा ॥ ३०॥
को यं नरवैय ः क वा कमलेणः ।
धतृः कया वा जठरे केयं ला नने वा ॥ ३१॥
मम चााजो नो नीतो यः सिूतकागहृात ।्
एतुवयोपो यिद जीवित कुऽिचत ॥् ३२॥
कथं नने सां सां शाधनः ।
आकृावयवगै ा रहासावलोकनःै ॥ ३३॥
स एव वा भवेनू ं यो म े गभ धतृोऽभ कः ।
अमिुन ्ू ीितरिधका वामः ुरित मे भजुः ॥ ३४॥
एवं मीमासंमानायां वदैा दवेकीसतुः ।
दवेानकामुमोक आगमत ॥् ३५॥
िवाताथऽिप भगवांूीमास जनाद नः ।
नारदोऽकथयव शराहरणािदकम ॥् ३६॥
तुा महदाय कृाःपरुयोिषतः ।
अनन ब्नान न्ं मतृिमवागतम ॥् ३७॥
दवेकी वसदुवे कृरामौ तथा ियः ।
दती तौ पिर िणी च ययमु ुदम ॥् ३८॥
नं ूुमायातमाकय  ारकौकसः ।
अहो मतृ इवायातो बालो िदिेत हाॄवुन ॥् ३९॥
यं व ै मुः िपतसृपिनजशेभावा-
ातरो यदभजन र्हढभावाः ।
िचऽं न त रमादिबिबे
कामे रऽेिवषये िकमतुानाय ः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायां दशमे उराध ूुोि-

िनपणं नाम पपाशमोऽायः ॥ ५५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षाशमोऽायः - ५६ ॥
ौीशकु उवाच
सऽािजतः तनयां कृाय कृतिकिषः ।
मकेन मिणना यमु दवान ॥् १॥
राजोवाच
सऽािजतः िकमकरोन कृ् िकिषम ।्
मकः कुत काा सतुा हरःे ॥ २॥
ौीशकु उवाच
आसीऽािजतः सयू भ परमः सखा ।
ूीतै मिणं ूादायू ुः मकम ॥् ३॥
स तं िबॅन म्िणं कठे ॅाजमानो यथा रिवः ।
ूिवो ारकां राजंजेसा नोपलितः ॥ ४॥
तं िवलो जना राजेसा मुयः ।
दीतऽेभै गवत े शशसंःु सयू शिताः ॥ ५॥
नारायण नमऽेु शचबगदाधर ।
दामोदरारिवा गोिव यनन ॥ ६॥
एष आयाित सिवता ां िदजु गते ।
मुन ग्भिचबेण नणृां चूिंष ितमगःु ॥ ७॥
निि ते माग िऽलोां िवबधुष भाः ।
ाा गढंू यष ु िु ं ां याजः ूभो ॥ ८॥
ौीशकु उवाच
िनश बालवचनं ूहाजुलोचनः ।
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ूाह नासौ रिवदवः सऽािजिणना लन ॥् ९॥
सऽािजगहंृ ौीमृतकौतकुमलम ।्
ूिवँय दवेसदन े मिणं िवूै वशेयत ॥् १०॥
िदन े िदन े णभारानौ स सजृित ूभो ।
िभ माय िरािन सपा िधाधयोऽशभुाः ।
न सि माियनऽ यऽाऽेिच तो मिणः ॥ ११॥
स यािचतो मिणं ािप यराजाय शौिरणा ।
नवैाथ कामकुः ूादाााभमतकयन ॥् १२॥
तमकेदा मिणं कठे ूितमु महाूभम ।्
ूसनेो हयमा मगृयां चरन े ॥ १३॥
ूसने ं सहयं हा मिणमाि केसरी ।
िगिरं िवशन ज्ावता िनहतो मिणिमता ॥ १४॥
सोऽिप चबे कुमार मिणं बीडनकं िबले ।
अपँयन ्ॅ ातरं ॅाता सऽािजय तत ॥ १५॥
ूायः कृने िनहतो मिणमीवो वनं गतः ।
ॅाता ममिेत तुा कण कणऽजपन ज्नाः ॥ १६॥
भगवांपौु य शो िलमािन ।
माु ूसनेपदवीमपत नागरःै ॥ १७॥
हतं ूसनेमं च वी केसिरणा वन े ।
तं चाििपृ े िनहतं ऋणे दशजु नाः ॥ १८॥
ऋराजिबलं भीममने तमसाऽऽवतृम ।्
एको िववशे भगवानवा बिहः ूजाः ॥ १९॥
तऽ ा मिणूें बालबीडनकं कृतम ।्
हत ु कृतमितिवतऽेभ कािके ॥ २०॥
तमपवू नरं ा धाऽी चबुोश भीतवत ।्
तुािवुो जावान ब्िलनां वरः ॥ २१॥
स व ै भगवता तने ययुधु े ािमनाऽऽनः ।
पुषं ूाकृतं मा कुिपतो नानभुाविवत ॥् २२॥
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युं सतुमुलुमभुयोिव िजगीषतोः ।
आयधुाँमिुमदैिभ ः बाथ ँयनेयोिरव ॥ २३॥
आसीदािवशंाहिमतरतेरमिुिभः ।
वळिनषेपषरैिवौममहिन शम ॥् २४॥
कृमिुिविनातिनिाोबनः ।
ीणसः िगाऽमाहातीव िवितः ॥ २५॥
जान े ां सव भतूानां ूाण ओजः सहो बलम ।्
िवुं परुाणपुषं ूभिवमुधीरम ॥् २६॥
ं िह िवसजृां ॐा सृानामिप य सत ।्
कालः कलयतामीशः पर आा तथाऽऽनाम ॥् २७॥
यषेिलतरोषकटामो-ै

व ा िदशिुभतनबितिमिलोऽिः ।
सतेःु कृतः यश उिलता च ला
रः िशरािंस भिुव पतेिुरषुतािन ॥ २८॥
इित िवातिवान ं ऋराजानमतुः ।
ाजहार महाराज भगवान द्वेकीसतुः ॥ २९॥
अिभमृँ यारिवाः पािणना शरणे तम ।्
कृपया परया भं ूमेगीरया िगरा ॥ ३०॥
मिणहतेोिरह ूाा वयमृपत े िबलम ।्
िमािभशापं ूमजृानो मिणनामनुा ॥ ३१॥
इुः ां िहतरं कां जावत मदुा ।
अहणाथ स मिणना कृायोपजहार ह ॥ ३२॥
अा िनग मं शौरःे ूिव िबलं जनाः ।
ूती ादशाहािन ःिखताः परंु ययःु ॥ ३३॥
िनश दवेकी दवेी ियानकिभः ।
सुदो ातयोऽशोचन ि्बलाृमिनग तम ॥् ३४॥
सऽािजतं शपे ःिखता ारकौकसः ।
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उपतमु हामायां गा कृोपलये ॥ ३५॥
तषेां त ु देपुानाािदािशषा स च ।
ूाब भवू िसाथ ः सदारो हष यन ह्िरः ॥ ३६॥
उपल षीकेशं मतृं पनुिरवागतम ।्
सह पा मिणमीवं सव जातमहोवाः ॥ ३७॥
सऽािजतं समाय सभायां राजसिधौ ।
ूािं चााय भगवान म्िणं तै वदेयत ॥् ३८॥
स चाितोीिडतो रं गहृीावाखुतः ।
अनतुमानो भवनमगमने पाना ॥ ३९॥
सोऽनुायंदवेाघं बलविमहाकुलः ।
कथं मजृाारजः ूसीदेातुः कथम ॥् ४०॥
िकं कृा साध ु मं ा शपेा जनो यथा ।
अदीघ दश न ं िंु मढंू ििवणलोपम ॥् ४१॥
दाे िहतरं तै ीरं रमवे च ।
उपायोऽयं समीचीन शािन  चाथा ॥ ४२॥
एवं विसतो बुा सऽािजसतुां शभुाम ।्
मिणं च यमु कृायोपजहार ह ॥ ४३॥
तां सभामां भगवानपुयमे े यथािविध ।
बिभया िचतां शीलपौदाय गणुािताम ॥् ४४॥
भगवानाह न मिणं ूतीामो वयं नपृ ।
तवाां दवेभ वयं च फलभािगनः ॥ ४५॥
इित ौीमागवात े महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध मको-
पाान े षाशमोऽायः ॥ ५६॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सपाशमोऽायः - ५७ ॥
ौीशकु उवाच
िवाताथऽिप गोिवो दधानाकय  पाडवान ।्
कु च कुकरणे सह रामो ययौ कुन ॥् १॥
भीं कृपं सिवरं गाार िोणमवे च ।
तुःखौ च स हा किमित होचतःु ॥ २॥
लतैदरं राजन श्तधानमचूतःु ।
अबूरकृतवमा णौ मिणः का गृत े ॥ ३॥
योऽं सितौु कारं िवग  नः ।
कृायादा सऽािजाातरमियात ॥् ४॥
एवं िभमिताां सऽािजतमसमः ।
शयानमवधीोभा पापः ीणजीिवतः ॥ ५॥
ीणां िवबोशमानानां बीनामनाथवत ।्
हा पशनू स्ौिनकविणमादाय जिमवान ॥् ६॥
सभामा च िपतरं हतं वी शचुािप ता ।
लपात तातिेत हा हताीित मुती ॥ ७॥
तलैिोयां मतृं ूा जगाम गजसायम ।्
कृाय िविदताथा य ताऽऽचौ िपतवु धम ॥् ८॥
तदाकयरौ राजनसुृ नलृोकताम ।्
अहो नः परमं किमॐाौ िवलेपतःु ॥ ९॥
आग भगवांाभाय ः सामजः परुम ।्
शतधानमारभे े ह ुं हत ु मिणं ततः ॥ १०॥
सोऽिप कृोमं ाा भीतः ूाणपरीया ।
साहाे कृतवमा णमयाचत स चाॄवीत ॥् ११॥
नाहमीरयोः कुया हलेन ं रामकृयोः ।
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को न ु मेाय कते तयोवृ िजनमाचरन ॥् १२॥
कंसः सहानगुोऽपीतो यषेाािजतः िौया ।
जरासः सदश सयंगुान ि्वरथो गतः ॥ १३॥
ूाातः स चाबूरं पािमाहमयाचत ।
सोऽाह को िवते िवानीरयोब लम ॥् १४॥
य इदं लीलया िवं सजृवित हि च ।
चेां िवसजृो य न िवमिहताजया ॥ १५॥
यः सहायनः शलैमुाकेैन पािणना ।
दधार लीलया बाल उिलीिमवाभ कः ॥ १६॥
नमै भगवते कृायातुकम ण े ।
अनायािदभतूाय कूटायान े नमः ॥ १७॥
ूाातः स तनेािप शतधा महामिणम ।्
तिन ्ामा शतयोजनगं ययौ ॥ १८॥
गडजमा रथं रामजनाद नौ ।
अयातां महावगेरै ै राजन ग्ुिुहम ॥् १९॥
िमिथलायामपुवन े िवसृ पिततं हयम ।्
पामधावः कृोऽिविुषा ॥ २०॥
पदातभे गवां पदाितिमनिेमना ।
चबेण िशर उृ वाससो िचनोिणम ॥् २१॥
अलमिणराग कृ आहामजािकम ।्
वथृा हतः शतधनमु िणऽ न िवते ॥ २२॥
तत आह बलो ननू ं स मिणः शतधना ।
कििंुष े मषे परंु ोज ॥ २३॥
अहं िवदहेिमािम िु ं िूयतमं मम ।
इुा िमिथलां राजन ि्ववशे यननः ॥ २४॥
तं ा सहसोाय मिैथलः ूीतमानसः ।
अहयामास िविधवदहणीयं समहणःै ॥ २५॥
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उवास तां कितिचििथलायां समा िवभःु ।
मािनतः ूीितयेुन जनकेन महाना ।
ततोऽिशदां काले धात राः सयुोधनः ॥ २६॥
केशवो ारकामे िनधनं शतधनः ।
अूािं च मणःे ूाह िूयायाः िूयकृिभःु ॥ २७॥
ततः स कारयामास िबया बोहत वै ।
साकं सुिभ गवान य्ा याः ःु साराियकाः ॥ २८॥
अबूरः कृतवमा  च ौुा शतधनोव धम ।्
षूतभु यिवऽौ ारकायाः ूयोजकौ ॥ २९॥
अबूरे ूोिषतऽेिराासन व् ै ारकौकसाम ।्
शारीरा मानसाापा मुदिवकभौितकाः ॥ ३०॥
इोपिदशकेे िवृ ूागदुातम ।्
मिुनवासिनवास े िकं घटेतािरदशनम ॥् ३१॥
दवेऽेवष ित काशीशः फायागताय व ै ।
सतुां गािन ूादातोऽवष  कािशष ु ॥ ३२॥
ततुभावोऽसावबूरो यऽ यऽ ह ।
दवेोऽिभवष त े तऽ नोपतापा न मािरकाः ॥ ३३॥
इित वृवचः ौुा नतैाविदह कारणम ।्
इित मा समाना ूाहाबूरं जनाद नः ॥ ३४॥
पजूियािभभानै ं कथिया िूयाः कथाः ।
िवातािखलिचः यमान उवाच ह ॥ ३५॥
नन ु दानपत े ाे शतधना ।
मको मिणः ौीमान ि्विदतः पवू मवे नः ॥ ३६॥
सऽािजतोऽनपाृीयु िहतःु सतुाः ।
दायं िननीयापः िपडान ि्वमुण च शिेषतम ॥् ३७॥
तथािप ध रैाां सोुत े मिणः ।
िकु माममजः स ूिेत मिणं ूित ॥ ३८॥
दशय महाभाग बनूां शािमावह ।
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अिुा मखाऽे वत े वदेयः ॥ ३९॥
एवं सामिभरालः फतनयो मिणम ।्
आदाय वाससां ददौ सयू समूभम ॥् ४०॥
मकं दशिया ाितो रज आनः ।
िवमृ मिणना भयूै ूप यभःु ॥ ४१॥
यतेगवत ईर िवो-
वया ं विृजनहरं समुलं च ।
आानं पठित श ृणोनुरेा
ीित िरतमपो याित शािम ॥् ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध मको-
पाान े सपाशमोऽायः ॥ ५७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अपाशमोऽायः - ५८ ॥
ौीशकु उवाच
एकदा पाडवान ि्ु ं ूतीतान प्ुषोमः ।
इूं गतः ौीमान य्युधुानािदिभवृ तः ॥ १॥
ा तमागतं पाथा  मकुुमिखलेरम ।्
उयु ुगपीराः ूाणा मुिमवागतम ॥् २॥
पिरातुं वीरा असहतनैसः ।
सानरुागितं वं वी त मदुं ययःु ॥ ३॥
यिुधिर भीम कृा पादािभवनम ।्
फानुं पिरराथ यमाां चािभवितः ॥ ४॥
परमासन आसीनं कृा कृमिनिता ।
नवोढा ोीिडता िकिनरैेावत ॥ ५॥
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तथवै सािकः पाथः पिूजतािभवितः ।
िनषसादासनऽेे च पिूजताः पय ुपासत ॥ ६॥
पथृां समाग कृतािभवादन-
याितहादा िशािभरितः ।
आपृवांां कुशलं सहषुां
िपतृसारं पिरपृबावः ॥ ७॥
तमाह ूमेवैकठाौलुोचना ।
री तान ब्न े्शान े्शापायादशनम ॥् ८॥
तदवै कुशलं नोऽभूनाथाे कृता वयम ।्
ातीन न्ः रता कृ ॅाता मे ूिेषतया ॥ ९॥
न तऽेि परॅाििव  सुदानः ।
तथािप रतां शेशान हं्िस िद ितः ॥ १०॥
यिुधिर उवाच
िकं न आचिरतं ौयेो न वदेाहमधीर ।
योगेराणां द श यो ः कुमधेसाम ॥् ११॥
इित व ै वािष कान म्ासान र्ाा सोऽिथ तः सखुम ।्
जनयन न्यनानिमूौकसां िवभःु ॥ १२॥
एकदा रथमा िवजयो वानरजम ।्
गाडीवं धनरुादाय तणूौ चायसायकौ ॥ १३॥
साकं कृने सो िवहत ु िविपन ं वनम ।्
बालमगृाकीण ूािवशरवीरहा ॥ १४॥
तऽािवरैा यान स्कूरान म्िहषान ्न ।्
शरभान ग्वयान ख्ान ह्िरणान श्शशकान ॥् १५॥
तान ि्नःु िकरा रा े मेान प्व यपुागत े ।
तटृ ्परीतः पिरौाो बीभयु मनुामगात ॥् १६॥
तऽोपृँ य िवशदं पीा वािर महारथौ ।
कृौ दशतःु कां चर चादशनाम ॥् १७॥
तामासा वरारोहां सिुजां िचराननाम ।्
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पू ूिेषतः सा फानुः ूमदोमाम ॥् १८॥
का ं कािस सौुोिण कुतोऽिस िकं िचकीष िस ।
मे ां पितिम सव कथय शोभन े ॥ १९॥
कािलवुाच
अहं दवे सिवतु िहता पितिमती ।
िवुं वरेयं वरदं तपः परममािता ॥ २०॥
नां पितं वणृ े वीर तमतृ े ौीिनकेतनम ।्
तुतां म े स भगवान म्कुुोऽनाथसौंयः ॥ २१॥
कािलीित समााता वसािम यमनुाजले ।
िनिम त े भवन े िपऽा यावदतुदशनम ॥् २२॥
तथावदडुाकेशो वासदुवेाय सोऽिप ताम ।्
रथमारो तिान ध्म राजमपुागमत ॥् २३॥
यदवै कृः सिः पाथा नां परमातुम ।्
कारयामास नगरं िविचऽं िवकमणा ॥ २४॥
भगवांऽ िनवसन ्ानां िूयिचकीष या ।
अये खाडवं दातमुज ुनास सारिथः ॥ २५॥
सोऽिुो धनरुदायान ्तेान र्थं नपृ ।
अज ुनायायौ तणूौ वम  चाभेमििभः ॥ २६॥
मय मोिचतो वःे सभां स उपाहरत ।्
यिन ्यधनासीललिशॅमः ॥ २७॥
स तने समनुातः सुिानमुोिदतः ।
आययौ ारकां भयूः सािकूमखुवैृ तः ॥ २८॥
अथोपयमे े कािल सपुुय  ऊिज त े ।
िवतन प्रमानं ानां परममलम ॥् २९॥
िवानिुवावावौ यधनवशानगुौ ।
यवंरे भिगन कृे सां षधेताम ॥् ३०॥
राजािधदेानयां िमऽिवां िपतृसःु ।
ूस तवान कृ्ो राजन र्ाां ूपँयताम ॥् ३१॥
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निजाम कौस आसीिाजाितधािम कः ।
त साभवा दवेी नािजती नपृ ॥ ३२॥
न तां शकुेनृ पा वोढमुिजा स गोवषृान ।्
तीश ृान स्ुध षा न व्ीरगासहान ख्लान ॥् ३३॥
तां ौुा वषृिजां भगवान स्ातां पितः ।
जगाम कौसपरंु सैने महता वतृः ॥ ३४॥
स कोसलपितः ूीतः ूुानासनािदिभः ।
अहणनेािप गुणा पजूयन ्ू ितनितः ॥ ३५॥
वरं िवलोािभमतं समागतं
नरेका चकमे रमापितम ।्
भयूादयं म े पितरािशषोऽमलाः
करोत ु सा यिद मे धतृो ोतःै ॥ ३६॥
यादपजरजः िशरसा िबभित 
ौीरजः सिगिरशः सह लोकपालःै ।
लीलातनःू कृतसतेपुरीयशेः
काले दध भगवान म्म केन तुते ॥् ३७॥
अिच तं पनुिराह नारायण जगते ।
आानने पणू  करवािण िकमकः ॥ ३८॥
ौीशकु उवाच
तमाह भगवान ्ः कृतासनपिरमहः ।
मघेगीरया वाचा सितं कुनन ॥ ३९॥
ौीभगवानवुाच
नरे याा किविभिव गिहता
राजबोिन जधम वित नः ।
तथािप याच े तव सौदेया
कां दीयां न िह शुदा वयम ॥् ४०॥
राजोवाच
कोऽऽेिधको नाथ कावर इहिेतः ।
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गणुकैधाो याे ौीव सनपाियनी ॥ ४१॥
िकािभः कृतः पवू समयः सातष भ ।
प ुसंां वीय परीाथ कावरपरीया ॥ ४२॥
सतै े गोवषृा वीर दा ा रवमहाः ।
एतभै ाः सबुहवो िभगाऽा नपृाजाः ॥ ४३॥
यिदमे िनगहृीताः ुयवै यनन ।
वरो भवानिभमतो िहतमु िौयःपत े ॥ ४४॥
एवं समयमाकय  बा पिरकरं ूभःु ।
आानं सधा कृा गृाीलयवै तान ॥् ४५॥
बा तान द्ामिभः शौिरभ दपा न ह्तौजसः ।
कष ीलया बान ब्ालो दामयान य्था ॥ ४६॥
ततः ूीतः सतुां राजा ददौ कृाय िवितः ।
तां ूगृागवान ि्विधवश ूभःु ॥ ४७॥
राजप िहतःु कृं ला िूयं पितम ।्
लेिभरे परमानं जात परमोवः ॥ ४८॥
शभयेा नका नेगतवािजािशषः ।
नरा नाय ः ूमिुदताः सवुासःॐगलताः ॥ ४९॥
दशधनेसुहॐािण पािरबहमदािभःु ।
यवुतीनां िऽसाहॐं िनमीवसवुासाम ॥् ५०॥
नवनागसहॐािण नागातगणुान र्थान ।्
रथातगणुानानातगणुान न्रान ॥् ५१॥
दती रथमारो महा सनेया वतृौ ।
हेूिदयो यापयामास कोसलः ॥ ५२॥
ौुतैिुधभुू पा नयं पिथ ककाम ।्
भवीया ः सुम षा  यिभगवषृःै परुा ॥ ५३॥
तानतः शरोातान ब्िुूयकृदज ुनः ।
गाडीवी कालयामास िसहंः िुमगृािनव ॥ ५४॥

42 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - दशमः उराध

पािरबहमपुागृ ारकामे सया ।
रमे े यनामषृभो भगवान द्वेकीसतुः ॥ ५५॥
ौतुकीतः सतुां भिामपुयमे े िपतृसःु ।
कैकेय ॅातिृभद ां कृः सदनािदिभः ॥ ५६॥
सतुां च मिािधपतलेणां लणयै ुताम ।्
यवंरे जहारकैः स सपुण ः सधुािमव ॥ ५७॥
अावैिंवधा भाया ः कृासन स्हॐशः ।
भौमं हा तिरोधादाताादशनाः ॥ ५८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध अमिहुाहो
नामापाशमोऽायः ॥ ५८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनषितमोऽायः - ५९ ॥
राजोवाच
यथा हतो भगवता भौमो यने े च ताः ियः ।
िना एतदाच िवबमं शाधनः ॥ १॥
ौीशकु उवाच
इणे तछऽणे तकुडलबनुा ।
तामराििानने ािपतो भौमचिेतम ।्
सभाय गडाढः ूाोितषपरंु ययौ ॥ २॥
िगिरगः शगज लािनलग मम ।्
मरुपाशायतुघैरैढःै सव त आवतृम ॥् ३॥
गदया िनिब भदेािीन श्गा िण सायकैः ।
चबेणािं जलं वाय ुं मरुपाशांथािसना ॥ ४॥
शनादने यािण दयािन मनिनाम ।्
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ूाकारं गदया गुा  िनिब भदे गदाधरः ॥ ५॥
पाजिनं ौुा यगुााशिनभीषणम ।्
मरुः शयान उौ दैः पिशरा जलात ॥् ६॥
िऽशलूमु सुिन रीणो
यगुासयूा नलरोिचणः ।
मसिंलोकीिमव पिभम ुख-ै

रिवासतुं यथोरगः ॥ ७॥
आिव शलंू तरसा गते
िनर वै नद पिभः ।
स रोदसी सव िदशोऽरं महा-
नापरूयडकटाहमावणृोत ॥् ८॥
तदापतै िऽिशखं गते
हिरः शराामिभनिधौजसा ।
मखुषे ु तं चािप शररैताडय-
ै गदां सोऽिप षा मुत ॥ ९॥
तामापत गदया गदां मधृ े
गदामजो िनिब िभदे सहॐधा ।
उ बानिभधावतोऽिजतः
िशरािंस चबेण जहार लीलया ॥ १०॥
सःु पपातािस कृशीष
िनकृश ृोऽिििरवेतजेसा ।
ताजाः स िपतवु धातरुाः
ूितिबयामष जषुः समुताः ॥ ११॥
ताॆोऽिरः ौवणो िवभावस-ु

व सनु भानण समः ।
पीठं परुृ चमपूितं मधृ े
भौमूयुा िनरगन ध्तृायधुाः ॥ १२॥
ूायुतासा शरानसीन ग्दाः
शिृशलूािजते षोणाः ।
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तकूटं भगवान ्माग ण-ै

रमोघवीय िलशकत  ह ॥ १३॥
तान प्ीठमुाननयमयं
िनकृशीषभजुािवम णः ।
ानीकपानतुचबसायकै-

था िनरान न्रको धरासतुः ॥ १४॥
िनरी मष ण आॐवद-ै
ग जःै पयोिधूभविैन राबमत ।्
ा सभाय गडोपिर ितं
सयूपिरातिडनं यथा ।
कृं स तै सजृत
योधा सव यगुप िवधःु ॥ १५॥
तौमसैं भगवान ग्दामजो
िविचऽवाजिैन िशतःै िशलीमखुःै ।
िनकृबािशरोीिवमहं
चकार तव हताकुरम ॥् १६॥
यािन योधःै ूयुािन शाािण कुह ।
हिरािनीःै शररैकैेकशििभः ॥ १७॥
उमानः सपुणन पाां िनता गजान ।्
गता हमानाुडपनखगै जाः ॥ १८॥
परुमवेािवशाता  नरको युयुत ।
ा िविािवतं सैं गडनेािदतं कम ॥् १९॥
तं भौमः ूाहरा वळः ूितहतो यतः ।
नाकत तया िवो मालाहत इव िपः ॥ २०॥
शलंू भौमोऽतुं हमुाददे िवतथोमः ।
तिसगा वू मवे नरक िशरो हिरः ।
अपाहरज चबेण रुनिेमना ॥ २१॥
सकुडलं चािकरीटभषूणं
बभौ पिृथां पिततं समुलत ।्
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हा हिेत सािषृयः सरुेरा
मामै ुकुं िविकर ईिडरे ॥ २२॥
तत भःू कृमपुे कुडले
ूतजानूदरभारे ।
सवजैया वनमालयाप य-
ाचतेसं छऽमथो महामिणम ॥् २३॥
अौषीदथ िवशें दवेी दवेवरािच तम ।्
ूािलः ूणता राजन भ्िूवणया िधया ॥ २४॥
भिूमवाच
नमे दवेदवेशे शचबगदाधर ।
भेोपापाय परमान न्मोऽु त े ॥ २५॥
नमः पजनाभाय नमः पजमािलन े ।
नमः पजनऽेाय नमे पजाये ॥ २६॥
नमो भगवते तुं वासदुवेाय िववे ।
पुषायािदबीजाय पणू बोधाय त े नमः ॥ २७॥
अजाय जनियऽऽे ॄणऽेनशये ।
परावरान भ्तूान प्रमान न्मोऽु त े ॥ २८॥
ं व ै िससृू रज उटं ूभो
तमो िनरोधाय िबभसवंतृः ।
ानाय सं जगतो जगते
कालः ूधान ं पुषो भवान प्रः ॥ २९॥
अहं पयो ोितरथािनलो नभो
माऽािण दवेा मन इियािण ।
कता  महािनिखलं चराचरं
ितीय े भगवयं ॅमः ॥ ३०॥
ताजोऽयं तव पादपजं
भीतः ूपाित हरोपसािदतः ।
तालयनै ं कु हपजं
िशरमुािखलकषापहम ॥् ३१॥
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ौीशकु उवाच
इित भूािथ तो वािभ गवान भ्िनॆया ।
दाभयं भौमगहंृ ूािवशकलिमत ॥् ३२॥
तऽ राजकानां षहॐािधकायतुम ।्
भौमातानां िवब राजो दशे हिरः ॥ ३३॥
तं ूिवं ियो वी नरवीरं िवमोिहताः ।
मनसा विोरऽेभीं पितं दवैोपसािदतम ॥् ३४॥
भयूाितरयं मं धाता तदनमुोदताम ।्
इित सवा ः पथृृे भावने दयं दधःु ॥ ३५॥
ताः ूािहणोारवत समुृिवरजोऽराः ।
नरयानमै हाकोशान र्थाान ि्िवणं महत ॥् ३६॥
ऐरावतकुलेभां चतदु ांरिनः ।
पाडुरां चतःुषिं ूषेयामास केशवः ॥ ३७॥
गा सरुेभवनं दािद ै च कुडले ।
पिूजतिदशेणे सहेाया च सिूयः ॥ ३८॥
चोिदतो भाय योा पारीजातं गित ।
आरो सेान ि्वबधुान ि्निज ोपानयरुम ॥् ३९॥
ािपतः सभामाया गहृोानोपशोभनः ।
अग ुॅ मराः गा ासवलटाः ॥ ४०॥
ययाच आन िकरीटकोिटिभः
पादौ शृतुमथ साधनम ।्
िसाथ  एतने िवगृत े महा-
नहो सरुाणां च तमो िधगाताम ॥् ४१॥
अथो मुत  एकिन न्ानागारषे ु ताः ियः ।
यथोपयमे े भगवान त्ाविूपधरोऽयः ॥ ४२॥
गहृषे ु तासामनपातकृ-

िरसााितशयेवितः ।
रमे े रमािभिन जकामसतुो
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यथतेरो गाहकमिेधकांरन ॥् ४३॥
इं रमापितमवा पितं िया
ॄादयोऽिप न िवः पदव यदीयाम ।्
भजेमु ुदािवरतमिेधतयानरुाग-

हासावलोकनवसमजलाः ॥ ४४॥
ूुमासनवराहणपादशौच-

तालूिवौमणवीजनगमाःै ।
केशूसारशयनपनोपहायः
दासीशता अिप िवभोिव दधःु  दाम ॥् ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे उराध पािरजातहरणनरकवधो
नामकैोनषितमोऽायः ॥ ५९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षितमोऽायः - ६० ॥
ौीशकु उवाच
किहिचखुमासीन ं तं जगुम ।्
पितं पय चरैी जनने सखीजनःै ॥ १॥
यतेीलया िवं सजृवतीरः ।
स िह जातः सतेनूां गोपीथाय यजः ॥ २॥
तिगृ हे ॅाजुादामिवलिना ।
िवरािजते िवतानने दीपमै िणमयरैिप ॥ ३॥
मिकादामिभः पुिैरफेकुलनािदतःै ।
जालरूिवै गोिभमसोऽमलःै ॥ ४॥
पािरजातवनामोदवायनुोानशािलना ।
धपूरैगुज ै राजन ज्ालरिविनग तःै ॥ ५॥
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पयःफेनिनभ े श ुॅ े पय े किशपूमे ।
उपते सखुासीन ं जगतामीरं पितम ॥् ६॥
वालजनमादाय रदडं सखीकरात ।्
तने वीजयती दवेी उपासाब ईरम ॥् ७॥
सोपातुं णयती मिणनपूरुाां
रजेऽेलुीयवलयजनामहा ।
वागढूकुचकुमशोणहार-
भासािनतधतृया च पराकाा ॥ ८॥
तां िपण िौयमनगितं िनरी
या लीलया धतृतनोरनुपपा ।
ूीतः यलककुडलिनकठ-
वोसितसधुां हिरराबभाष े ॥ ९॥
ौीभगवानवुाच
राजपऽुीिता भपूलैकपालिवभिूतिभः ।
महानभुावःै ौीमी पौदाय बलोिज तःै ॥ १०॥
तान ्ू ाानिथ नो िहा चैादीन ्रम दान ।्
दा ॅाऽा िपऽा च काो ववषृऽेसमान ॥् ११॥
राजो िबतः स ुॅ ःू समिंु शरणं गतान ।्
बलविः कृतषेान ्ू ायनपृासनान ॥् १२॥
अवनां प ुसंामलोकपथमीयषुाम ।्
आिताः पदव स ुॅ ःू ूायः सीदि योिषतः ॥ १३॥
िनिना वयं शििनजनिूयाः ।
ताायणे न ाा मां भजि समुमे ॥ १४॥
ययोरासमं िवं जैया कृितभ वः ।
तयोिव वाहो मऽैी च नोमाधमयोः िचत ॥् १५॥
वदैतदिवाय यादीघ समीया ।
वतृा वयं गणुहैना िभिुभः ािघता मधुा ॥ १६॥
अथानोऽनुपं व ै भज िऽयष भम ।्
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यने मािशषः सा इहामऽु च लसे ॥ १७॥
चैशाजरासदवादयो नपृाः ।
मम िषि वामो ी चािप तवामजः ॥ १८॥
तषेां वीय मदाानां ानां यनुय े ।
आनीतािस मया भिे तजेोऽपहरतासताम ॥् १९॥
उदासीना वयं ननू ं न पाथ कामकुाः ।
आलाऽऽहे पणूा  गहेयोितरिबयाः ॥ २०॥
ौीशकु उवाच
एतावा भगवानाानं वभािमव ।
ममानामिवषेाप  उपारमत ॥् २१॥
इित िऽलोकेशपतेदानः
िूय देौतुपवू मिूयम ।्
आौु भीता िद जातवपेथ-ु

िां रां दती जगाम ह ॥ २२॥
पदा सजुातने नखाणौीया
भवुं िलखौिुभरनािसतःै ।
आिसती कुमिषतौ नौ
तावधोमुितःखवाक ् ॥ २३॥
ताः सुःखभयशोकिवनबुःे
हाथलयतो जनं पपात ।
दहे िवविधयः सहसवै मुन ्
रवे वायिुवहता ूिवकीय  केशान ॥् २४॥
ता भगवान कृ्ः िूयायाः ूमेबनम ।्
हाूौिढमजानाः कणः सोऽकत ॥ २५॥
पय ादवाश ु तामुा चतभु ुजः ।
केशान स्मु तं ूामजृपािणना ॥ २६॥
ूमृाौकुले नऽे े नौ चोपहतौ शचुा ।
आि बाना राजनिवषयां सतीम ॥् २७॥
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सायामास साः कृपया कृपणां ूभःु ।
हाूौिढॅमिामतदहा सतां गितः ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
मा मा वदै सयूथेा जान े ां मरायणाम ।्
चः ौोतकुामने ेाचिरतमन े ॥ २९॥
मखुं च ूमेसरंुिरताधरमीितमु ।्
कटापेाणापां सुरॅकुुटीतटम ॥् ३०॥
अयं िह परमो लाभो गहृषे ु गहृमिेधनाम ।्
यमरीयत े यामः िूयया भी भािमिन ॥ ३१॥
ौीशकु उवाच
सवैं भगवता राजन व्दैभ पिरसािता ।
ाा तिरहासोिं िूयागभयं जहौ ॥ ३२॥
बभाष ऋषभं प ुसंां वीी भगवखुम ।्
सोीडहासिचरिधापाेन भारत ॥ ३३॥
ियवुाच
नवेमतेदरिविवलोचनाह
यै भवान भ्गवतोऽसशी िवभूः ।
 े मिहिभरतो भगवांधीशः
ाहं गणुूकृितरगहृीतपादा ॥ ३४॥
सं भयािदव गणुे उबमाः
शते े समिु उपलनमाऽ आा ।
िनं किदियगणःै कृतिवमहं
वेकैनृ पपदं िवधतुं तमोऽम ॥् ३५॥
ादपमकरजषुां मनुीनां
वा ुटं नपृशिुभन न ु िव भाम ।्
यादलौिककिमविेहतमीर
भमूंविेहतमथो अन ु य े भवम ॥् ३६॥
िनिनो नन ु भवान न् यतोऽि िकि-

ै बिलं बिलभजुोऽिप हरजााः ।
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न ा िवदसतुपृोऽकमातााः
ूेो भवान ब्िलभजुामिप तऽेिप तुम ॥् ३७॥
ं व ै समपुषाथ मयः फलाा
याया समुतयो िवसजृि कृम ।्
तषेां िवभो समिुचतो भवतः समाजः
प ुसंः िया रतयोः सखुःिखनोन  ॥ ३८॥
ं दडमिुनिभग िदतानभुाव
आाऽऽद जगतािमित मे वतृोऽिस ।
िहा भववु उदीिरतकालवगे-

ािशषोऽभवनाकपतीन कु्तोऽे ॥ ३९॥
जां वचव गदामज यु भपूान ्
िविा शािननदने जहथ  मां म ।्
िसहंो यथा बिलमीश पशनू ्भागं
तेो भयादिधं शरणं ूपः ॥ ४०॥
याया नपृिशखामणयोऽ वै-

जायनाषगयादय ऐकपम ।्
रां िवसृ िविवशवु नमजुा
सीदि तऽेनपुदव त इहािताः िकम ॥् ४१॥
कां ौयते तव पादसरोजग-

मायाय सखुिरतं जनतापवग म ।्
लालयं िवगण गणुालय
मा  सदोभयमथ िविविः ॥ ४२॥
तं ानुपमभजं जगतामधीश-

माानमऽ च परऽ च कामपरूम ।्
ाे तवािररणं सिृतिभॅ मा
यो व ै भजमपुयानतृापवग ः ॥ ४३॥
ताः रुतु नपृा भवतोपिदाः
ीणां गहृषे ु खरगोिबडालभृाः ।
यणमलूमिरकष ण नोपयाया-
ुथा मडृिविरसभास ु गीता ॥ ४४॥
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ौरुोमनखकेशिपनम-

मासािरकृिमिवफिपवातम ।्
जीववं भजित कामितिव मढूा
या त े पदामकरमिजयती ी ॥ ४५॥
अजुा मम ते चरणानरुाग
आन र्त मिय चानितिरःे ।
य  वृय उपारजोऽितमाऽो
मामीस े त ह नः परमानकुा ॥ ४६॥
नवैालीकमहं मे वचे मधसुदून ।
अाया इव िह ूायः कायाः ािितः िचत ॥् ४७॥
ढूायाािप प ुंा मनोऽिेत नवं नवम ।्
बधुोऽसत न िबभयृाां िबॅभयतुः ॥ ४८॥
ौीभगवानवुाच
सातेोतकुामैं राजपिुऽ ूलिता ।
मयोिदतं यदा सव तमवे िह ॥ ४९॥
यान य्ान क्ामयस े कामान म्कामाय भािमिन ।
सि केाभायाव कािण िनदा ॥ ५०॥
उपलं पितूमे पाितों च तऽेनघ े ।
याैामानाया न धीम पकिष ता ॥ ५१॥
ये मां भजि दाे तपसा ोतचय या ।
कामाानोऽपवगशं मोिहता मम मायया ॥ ५२॥
मां ूा मािनपवग सदं
वाि ये सद एव तितम ।्
त े मभाया िनरयऽेिप य े नणृां
माऽाकािरयः ससुमः ॥ ५३॥
िदा गहृेय सकृिय या
कृतानवुिृभ वमोचनी खलःै ।
सुरासौ सतुरां रािशषो
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सुराया िनकृितं जषुः ियाः ॥ ५४॥
न ाश ूणियन गिृहण गहृषे ु
पँयािम मािनिन यया िववाहकाले ।
ूाान न्पृानवगण रहो हरो मे
ूािपतो िज उपौतुसथ ॥ ५५॥
ॅातिुव पकरणं यिुध िनिज त
ूोाहपव िण च तधमगोाम ।्
ःखं समुमसहोऽदयोगभीा
नवैाॄवीः िकमिप तने वयं िजताे ॥ ५६॥
तयाऽऽलभन े सिुविवमः
ूािपतो मिय िचरायित शूमतेत ।्
मािजहास इदममनयोयं
ितते तिय वयं ूितनयामः ॥ ५७॥
ौीशकु उवाच
एवं सौरतसलंापभै गवान ज्गदीरः ।
रतो रमया रमे े नरलोकं िवडयन ॥् ५८॥
तथाासामिप िवभगुृ हषे ु गहृवािनव ।
आितो गहृमधेीयान ध्मा न ल्ोकगुहिरः ॥ ५९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध कृिणी-
सवंादो नाम षितमोऽायः ॥ ६०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकषितमोऽायः - ६१ ॥
ौीशकु उवाच
एकैकशाः कृ पऽुान द्श दशाबलाः ।
अजीजननवमान ि्पतःु सवा सदा ॥ १॥
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गहृादनपगं वी राजपुोऽतुं ितम ।्
ूें मसंत ं ं न तिवदः ियः ॥ २॥
चाव कोशवदनायतबानऽे-
सूमेहासरसवीितवजुःै ।
सोिहता भगवतो न मनो िवजते ुं
िैव ॅ मःै समशकन व्िनता िवभूः ॥ ३॥
ायावलोकलवदिश तभावहािर-
ॅमूडलूिहतसौरतमशौडःै ।
पु षोडशसहॐमनबाणःै
यिेयं िवमिथत ुं करणनै  शकुेः ॥ ४॥
इं रमापितमवा पितं िया
ॄादयोऽिप न िवः पदव यदीयाम ।्
भजेमु ुदािवरतमिेधतयानरुाग-

हासावलोकनवसमलालसाम ॥् ५॥
ूुमासनवराहणपादशौच-

तालूिवौमणवीजनगमाःै ।
केशूसारशयनपनोपहायः
दासीशता अिप िवभोिव दधःु  दाम ॥् ६॥
तासां या दश पऽुाणां कृीणां परुोिदताः ।
अौ मिहऽुान ्ू ुादीन ग्णृािम त े ॥ ७॥
चादेः सदुे चादहे वीय वान ।्
सचुाागु भिचाथापरः ॥ ८॥
चाचो िवचा चा दशमो हरःे ।
ूुूमखुा जाता ियां नावमाः िपतःु ॥ ९॥
भानःु सभुानःु भा नःु ूभानभुा नमुांथा ।
चभानबुृ हानरुितभानुथामः ॥ १०॥
ौीभानःु ूितभानु सभामाजा दश ।
साः सिुमऽः पुिजतिज सहॐिजत ॥् ११॥
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िवजयिऽकेतु वसमुान ि्िवडः बतःु ।
जावाः सतुा ते े साााः िपतसृताः ॥ १२॥
वीरोऽसने िचऽगवुगवान व्षृः ।
आमः शव सःु ौीमान कु्िना िजतःे सतुाः ॥ १३॥
ौतुः किववृ षो वीरः सबुाभ ि एकलः ।
शािदश ः पणू मासः कािलाः सोमकोऽवरः ॥ १४॥
ूघोषो गाऽवान ि्सहंो बलः ूबल ऊगः ।
मााः पऽुा महाशिः सह ओजोऽपरािजतः ॥ १५॥
वकृो हषऽिनलो गीृो वध नोऽाद एव च ।
महाशः पावनो वििम ऽिवाजाः िुधः ॥ १६॥
सामिजहृनेः शरूः ूहरणोऽिरिजत ।्
जयः सभुिो भिाया वाम आयु सकः ॥ १७॥
दीिमांाॆताा रोिहयानया हरःे ।
ूुाािनोऽभिुूवां महाबलः ॥ १८॥
पुां त ु िणो राजन न्ाा भोजकटे परुे ।
एतषेां पऽुपौऽा बभवूःु कोिटशो नपृ ।
मातरः कृजातानां सहॐािण च षोडश ॥ १९॥
राजोवाच
कथं िरपऽुाय ूादािुहतरं यिुध ।
कृने पिरभतूं ह ुं रं ूतीते ।
एतदाािह मे िवन ि्षोववािहकं िमथः ॥ २०॥
अनागतमतीतं च वत मानमतीियम ।्
िवूकृं विहतं सक् पँयि योिगनः ॥ २१॥
ौीशकु उवाच
वतृः यवंरे साादनोऽयतुया ।
राः समतेान ि्निज  जहारकैरथो यिुध ॥ २२॥
यनुरन व्रंै ी कृावमािनतः ।
तरािगनयेाय सतुां कुव न ्सःु िूयम ॥् २३॥
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ियानयां राजन कृ्तवम सतुो बली ।
उपयमे े िवशाला कां चामत िकल ॥ २४॥
दौिहऽायािनाय पौऽ ददारःे ।
रोचनां बवरैोऽिप सःु िूयिचकीष या ।
जानधम तौन ं हेपाशानबुनः ॥ २५॥
तिदुये राजन ्िणी रामकेशवौ ।
परंु भोजकटं जमःु साूुकादयः ॥ २६॥
तिन ि्नवृ उाहे कािलूमखुा नपृाः ।
ाे िणं ूोचबु लमिैव िनज य ॥ २७॥
अनो यं राजिप तसनं महत ।्
इुो बलमाय तनेाै दीत ॥ २८॥
शतं सहॐमयतुं रामऽाददे पणम ।्
तं त ु जयऽ कािलः ूाहसलम ।्
दान स्शयुनैा मृलायधुः ॥ २९॥
ततो लं गृाद ् लहं तऽाजयलः ।
िजतवानहिमाह ी कैतवमािौतः ॥ ३०॥
मनुा िुभतः ौीमान स्मिु इव पव िण ।
जााणाोऽितषा ब ुदं लहमाददे ॥ ३१॥
तं चािप िजतवान र्ामो धमणलमािौतः ।
ी िजतं मयाऽमे े वद ु ूािका इित ॥ ३२॥
तदाॄवीभोवाणी बलेनवै िजतो लहः ।
धम तो वचननेवै ी वदित व ै मषृा ॥ ३३॥
तामना वदैभ राजचोिदतः ।
सष णं पिरहसन ब्भाष े कालचोिदतः ॥ ३४॥
नवैाकोिवदा ययूं गोपाला वनगोचराः ।
अदैि राजानो बाणै न भवाशाः ॥ ३५॥
िणवैमिधिो राजिभोपहािसतः ।
बुः पिरघमु जे तं नृससंिद ॥ ३६॥
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किलराजं तरसा गहृीा दशमे पदे ।
दानपातयुो योऽहसिवतृिैजःै ॥ ३७॥
अे िनिभ बािशरसो िधरोिताः ।
राजानो िवभता बलेन पिरघािदताः ॥ ३८॥
िनहते ििण ँयाले नाॄवीासाध ु वा ।
िणीबलयो राजन ्हेभभयािरः ॥ ३९॥
ततोऽिनं सह सयू या वरं
रथं समारो ययःु कुशलीम ।्
रामादयो भोजकटाशाहा ः
िसािखलाथा  मधसुदूनाौयाः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध अिन-

िववाहे िवधो नामकैषितमोऽायः ॥ ६१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िषितमोऽायः - ६२ ॥
राजोवाच
बाण तनयामषूामपुयमे े यमः ।
तऽ युमभूोरं हिरशरयोम हत ।्
एतव महायोिगन स्माात ुं महिस ॥ १॥
ौीशकु उवाच
बाणः पऽुशतेो बलेरासीहानः ।
यने वामनपाय हरयऽेदािय मिेदनी ॥ २॥
तौरसः सतुो बाणः िशवभिरतः सदा ।
माो वदाो धीमां ससो ढोतः ॥ ३॥
शोिणताे परुे रे स रामकरोरुा ।
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त शोः ूसादने िकरा इव तऽेमराः ।
सहॐबावा ने ताडवऽेतोषयडृम ॥् ४॥
भगवान स्व भतूशेः शरयो भवलः ।
वरणे छयामास स तं वो े परुािधपम ॥् ५॥
स एकदाऽऽह िगिरशं पा ं वीय म दः ।
िकरीटेनाकवणन संशृंदाजुम ॥् ६॥
नमे ां महादवे लोकानां गुमीरम ।्
प ुसंामपणू कामानां कामपरूामरािपम ॥् ७॥
दोःसहॐं या दं परं भाराय मऽेभवत ।्
िऽलोां ूितयोारं न लभे ते समम ॥् ८॥
कडूा िनभतृदैिभ य ुयुिुदगजानहम ।्
आायां चणू यिीन भ्ीताऽेिप ूिुवःु ॥ ९॥
तुा भगवान बु्ः केतु े भते यदा ।
प ं भवेढू सयंगु ं ममने त े ॥ १०॥
इुः कुमितः गहंृ ूािवशपृ ।
ूतीन ि्गिरशादशें वीय नशनं कुधीः ॥ ११॥
तोषा नाम िहता े ूािुना रितम ।्
कालभत काने ूागौतुने सा ॥ १२॥
सा तऽ तमपँयी ािस कािेत वािदनी ।
सखीनां म उौ िवला ोीिडता भशृम ॥् १३॥
बाण मी कुाडिऽलेखा च ततुा ।
सपृखीमषूां कौतहूलसमिता ॥ १४॥
कं ं मगृयस े स ुॅ ःू कीशे मनोरथः ।
हमाहं न तऽेािप राजपुपुलये ॥ १५॥
ऊषोवाच
ः किरः े ँयामः कमललोचनः ।
पीतवासा बहृायिषतां दयमः ॥ १६॥
तमहं मगृय े कां पायियाधरं मध ु ।
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ािप यातः हृयत िा मां विृजनाण व े ॥ १७॥
िचऽलेखोवाच
सनं तऽेपकषा िम िऽलोां यिद भाते ।
तमाने े नरं ये मनोहता  तमािदश ॥ १८॥
इुा दवेगविसचारणपगान ।्
दैिवाधरान य्ान म्नजुां यथािलखत ॥् १९॥
मनजुषे ु च सा वृीन श्रूमानकिभम ।्
िलखिामकृौ च ूुं वी लिता ॥ २०॥
अिनं िविलिखतं वीोषावाखुी ि॑या ।
सोऽसावसािवित ूाह यमाना महीपत े ॥ २१॥
िचऽलेखा तमााय पौऽं कृ योिगनी ।
ययौ िवहायसा राजन ्ारकां कृपािलताम ॥् २२॥
तऽ सुं सपुय े ूािुं योगमािता ।
गहृीा शोिणतपरंु सै िूयमदशयत ॥् २३॥
सा च तं सुरवरं िवलो मिुदतानना ।
ेे गहृे पुी रमे े ूािुना समम ॥् २४॥
परावासः ॐगधपूदीपासनािदिभः ।
पानभोजनभै वाःै शौुषूयािच तः ॥ २५॥
गढूः कापरुे शवृहेया तया ।
नाहग णान स् बबुधु े ऊषयापतिेयः ॥ २६॥
तां तथा यवीरणे भुमानां हतोताम ।्
हतेिुभलयाबुराूीतां रवदःै ॥ २७॥
भटा आवदेयाबू राजं े िहतवु यम ।्
िवचिेतं लयामः कायाः कुलषणम ॥् २८॥
अनपाियिभरािभग ुाया गहृे ूभो ।
काया षणं पिुेाया न िवहे ॥ २९॥
ततः ूिथतो बाणो िहतःु ौतुषणः ।
िरतः ककागारं ूाोऽिाीहम ॥् ३०॥
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कामाजं तं भवुनकैसुरं
ँयामं िपशारमजुेणम ।्
बहृजुं कुडलकुलिषा
ितावलोकेन च मिडताननम ॥् ३१॥
दीमःै िूययािभनृया
तदसनकुमॐजम ।्
बाोद धान ं मधमुिकािौतां
ताम आसीनमवे िवितः ॥ ३२॥
स तं ूिवं वतृमातताियिभ-

भ टैरनीकैरवलो माधवः ।
उ मौव पिरघं वितो
यथाको दडधरो िजघासंया ॥ ३३॥
िजघृया तान प्िरतः ूसप तः
शनुो यथा सकूरयथूपोहऽनत ।्
त े हमाना भवनाििनग ता
िनिभ मधूभजुाः ूिुवःु ॥ ३४॥
तं नागपाशबै िलननो बली
ं सैं कुिपतो बब ह ।
ऊषा भशृं शोकिवषादिवला
बं िनशाौकुलारौिदषीत ॥् ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध अिनबो
नाम िषितमोऽायः ॥ ६२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ िऽषितमोऽायः - ६३ ॥
ौीशकु उवाच
अपँयतां चािनं तनूां च भारत ।
चारो वािष का मासा तीयरुनशुोचताम ॥् १॥
नारदापाकय  वाता ब कम च ।
ूययःु शोिणतपरंु वृयः कृदवेताः ॥ २॥
ूुो ययुधुान गदः साोऽथ सारणः ।
नोपनभिाा रामकृानवुित नः ॥ ३॥
अौिहणीिभा दशिभः समतेाः सव तोिदशम ।्
धबुा णनगरं समाातष भाः ॥ ४॥
भमानपरुोानूाकाराालगोपरुम ।्
ूेमाणो षाऽऽिवुसैोऽिभिनय यौ ॥ ५॥
बाणाथ भगवान ्िः ससतुःै ूमथवैृ तः ।
आ निवषृभं ययुधु े रामकृयोः ॥ ६॥
आसीतुमुलंु युमतुं रोमहष णम ।्
कृशरयो राजन ्ू ुगहुयोरिप ॥ ७॥
कुाडकूपकणा ां बलेन सह सयंगुः ।
सा बाणपऽुणे बाणने सह साकेः ॥ ८॥
ॄादयः सरुाधीशा मनुयः िसचारणाः ।
गवा रसो या िवमानिैमुागमन ॥् ९॥
शरानचुरान श्ौिरभू तूमथगुकान ।्
डािकनीया तधुानां वतेालान स्िवनायकान ॥् १०॥
ूतेमातिृपशाचां कुाडान ्ॄ रासान ।्
िावयामास तीामःै शरःै शाधनुतुःै ॥ ११॥
पथृिवधािन ूायु िपनाािण शािण े ।
ूःै शमयामास शापािणरिवितः ॥ १२॥
ॄा च ॄां वाय च पाव तम ।्
आये च पाज ं नजैं पाशपुत च ॥ १३॥
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मोहिया त ु िगिरशं जृणाणे जिृतम ।्
बाण पतृनां शौिरज घानािसगदषेिुभः ॥ १४॥
ः ूुबाणौघरै मानः समतः ।
असिृवमुन ग्ाऽेः िशिखनापाबमिणात ॥् १५॥
कुाडः कूपकण  पतेतमु ुसलािदतौ ।
िुवुदनीकािन हतनाथािन सवतः ॥ १६॥
िवशीय माणं बलं ा बाणोऽमष णः ।
कृमिवे रथी िहवै सािकम ॥् १७॥
धनूंाकृ यगुपाणः पशतािन व ै ।
एकैकिन श्रौ ौ ौ सधे रणम दः ॥ १८॥
तािन िचदे भगवान ध्नूिंष यगुपिरः ।
सारिथं रथमां हा शमपरूयत ॥् १९॥
ताता कोटरा नाम ना मुिशरोहा ।
परुोऽवते कृ पऽुूाणिररया ॥ २०॥
ततिय खुो नामिनरीन ग्दामजः ।
बाण ताविरथिँछधािवशरुम ॥् २१॥
िविािवत े भतूगणे रु िऽिशरािपात ।्
अधावत दाशाह दहिव िदशो दश ॥ २२॥
अथ नारायणो दवें ा सजृरम ।्
माहेरो वैव ययुधुात े रावभुौ ॥ २३॥
माहेरः समाबन व्ैवने बलािदतः ।
अलाभयमऽ भीतो माहेरो रः ।
शरणाथ षीकेशं तुाव ूयतािलः ॥ २४॥
र उवाच
नमािम ानशिं परशें
सवा ान ं केवलं िमाऽम ।्
िवोिानसरंोधहते ुं
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य ॄिलं ूशाम ॥् २५॥
कालो दवैं कम  जीवः भावो
िं ऽें ूाण आा िवकारः ।
तातो बीजरोहूवाह-
ायषैा तिषधें ूपे ॥ २६॥
नानाभावलैलयवैोपप-ै

दवान स्ाधनू ल्ोकसतेनू ि्बभिष  ।
हंुागा न ि्हंसया वत मानान ्
जतैे भारहाराय भमूःे ॥ २७॥
तोऽहं त े तजेसा ःसहने
शाोमणेाुणने रणे ।
तावापो दिेहनां तऽेिमलंू
नो सवेरेन य्ावदाशानबुाः ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
िऽिशरे ूसोऽि ते ु त े मरायम ।्
यो नौ रित सवंादं त  भवेयम ॥् २९॥
इुोऽतुमान गतो माहेरो रः ।
बाणु रथमाढः ूागाोन ज्नाद नम ॥् ३०॥
ततो बासहॐणे नानायधुधरोऽसरुः ।
ममुोच परमबुो बाणांबायधु े नपृ ॥ ३१॥
तातोऽायसकृबेण रुनिेमना ।
िचदे भगवान ब्ान श्ाखा इव वनतःे ॥ ३२॥
बाष ु िछमानषे ु बाण भगवान भ्वः ।
भानकुपुो चबायधुमभाषत ॥ ३३॥
ौीि उवाच
ं िह ॄ परं ोितगू ढं ॄिण वाये ।
यं पँयमलाान आकाशिमव केवलम ॥् ३४॥
नािभन भोऽिम ुखमु रतेो
ौः शीष माशाः ौिुतरिव ।
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चो मनो य गक आा
अहं समिुो जठरं भजुेः ॥ ३५॥
रोमािण यौषधयोऽवुाहाः
केशा िविरो िधषणा िवसग ः ।
ूजापितदयं य धमः
स व ै भवान प्ुषो लोककः ॥ ३६॥
तवावतारोऽयमकुठधामन ्
धम  गु ै जगतो भवाय ।
वयं च सव भवतानभुािवता
िवभावयामो भवुनािन स ॥ ३७॥
मके आः पुषोऽितीय-
युः घतेरुहतेरुीशः ।
ूतीयसऽेथािप यथािवकारं
मायया सव गणुूिस ै ॥ ३८॥
यथवै सयू ः िपिहतँछायया या
छायां च पािण च सकाि ।
एवं गणुनेािपिहतो गणुां-

माूदीपो गिुणन भमून ॥् ३९॥
यायामोिहतिधयः पऽुदारगहृािदष ु ।
उि िनमि ूसा विृजनाण व े ॥ ४०॥
दवेदिममं ला नलृोकमिजतिेयः ।
यो नािियते ादौ स शोो ावकः ॥ ४१॥
यां िवसजृत े म  आानं िूयमीरम ।्
िवपय यिेयाथा थ िवषममतृं जन ॥् ४२॥
अहं ॄाथ िवबधुा मनुयामलाशयाः ।
सवा ना ूपाामाानं ूेमीरम ॥् ४३॥
तं ा जगिदुयाहते ुं
समं ूशां सुदादवैम ।्
अनमकंे जगदाकेतं
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भवापवगा य भजाम दवेम ॥् ४४॥
अयं ममेो दियतोऽनवुत
मयाभयं दममु दवे ।
सातां तवतः ूसादो
यथा िह त े दैपतौ ूसादः ॥ ४५॥
ौीभगवानवुाच
यदा भगवंं नः करवाम िूयं तव ।
भवतो यविसतं ते सानमुोिदतम ॥् ४६॥
अवोऽयं ममाषे वरैोचिनसतुोऽसरुः ।
ूादाय वरो दो न वो मे तवायः ॥ ४७॥
दपपशमनाया ूवृा बाहवो मया ।
सिूदतं च बलं भिूर य भाराियतं भवुः ॥ ४८॥
चारोऽ भजुाः िशा भिवजरामरः ।
पाष दमुो भवतो नकुतियोऽसरुः ॥ ४९॥
इित लाभयं कृं ूण िशरसासरुः ।
ूािुं रथमारो सवा समपुानयत ॥् ५०॥
अौिहया पिरवतृं सवुासःसमलतम ।्
सपीकं परुृ ययौ िानमुोिदतः ॥ ५१॥
राजधान समलतां जःै
सतोरणैितमाग चराम ।्
िववशे शानकिभन-ै
रुतः पौरसुिजाितिभः ॥ ५२॥
य एवं कृिवजयं शरणे च सयंगुम ।्
संरेाताय न त ाराजयः ॥ ५३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध अिनानयनं
नाम िऽषितमोऽायः ॥ ६३॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतःुषितमोऽायः - ६४ ॥
ौीशकु उवाच
एकदोपवनं राजन ज्मयु कुमारकाः ।
िवहत ु साूुचाभानगुदादयः ॥ १॥
बीिडा सिुचरं तऽ िविचः िपपािसताः ।
जलं िनदके कूप े दशःु समतुम ॥् २॥
कृकलासं िगिरिनभं वी िवितमानसाः ।
त चोरणे यं चबुे कृपयािताः ॥ ३॥
चमजैावःै पाशबै ा पिततमभ काः ।
नाशुवन स्मुत ु कृायाचुकुाः ॥ ४॥
तऽागारिवाो भगवान ि्वभावनः ।
वीोहार वामने तं करणे स लीलया ॥ ५॥
स उमोककरािभमृो
िवहाय सः कृकलासपम ।्
सचामीकरचावण ः
य तुालरणारॐक ् ॥ ६॥
पू िवानिप तिदान ं
जनषे ु िवापियत ुं मकुुः ।
कं महाभाग वरेयपो
दवेोमं ां गणयािम ननूम ॥् ७॥
दशािममां वा कतमने कम णा
सािपतोऽतदहः सभुि ।
आानमाािह िविवतां नो
यसे नः ममऽ वुम ॥् ८॥
ौीशकु उवाच
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इित  राजा सृः कृनेानमिूत ना ।
माधवं ूिणपाह िकरीटेनाक वच सा ॥ ९॥
नगृ उवाच
नगृो नाम नरेोऽहिमाकुतनयः ूभो ।
दािनाायमानषे ु यिद त े कण मशृम ॥् १०॥
िकं न ु तऽेिविदतं नाथ सवभतूासािणः ।
कालेनााहतशो वऽेथािप तवाया ॥ ११॥
यावः िसकता भमूयेा वो िदिव तारकाः ।
यावो वष धारा तावतीरददं  गाः ॥ १२॥
पयिनीणीः शीलप-
गणुोपपाः किपला हमेश ृीः ।
ायािज ता खरुाः सवा
कूलमालाभरणा ददावहम ॥् १३॥
लतेो गणुशीलवः
सीदुटुे ऋतोतेः ।
तपःौतुॄवदासः
ूादां यवुो िजपुवेः ॥ १४॥
गोभिूहरयायतनाहिनः
काः सदासीिलशाः ।
वासािंस रािन पिरदान र्था-
िनं च यैिरतं च पतू म ॥् १५॥
किचिजमु ॅा गौम म गोधन े ।
सृािवषा सा च मया दा िजातये ॥ १६॥
तां नीयमानां तामी ोवाच ममिेत तम ।्
ममिेत पिरमााह नगृो म े दवािनित ॥ १७॥
िवूौ िववदमानौ मामचूतःु ाथ साधकौ ।
भवान द्ातापहतित तुा मऽेभवमः ॥ १८॥
अननुीतावभुौ िवूौ धम कृगतने व ै ।
गवां लं ूकृानां दााषेा ूदीयताम ॥् १९॥
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भवावनगुृीतां िकरािवजानतः ।
समुरत मां कृातं िनरयऽेशचुौ ॥ २०॥
नाहं ूतीे व ै राजिुा ापाबमत ।्
नावामयतुिमामीपरो ययौ ॥ २१॥
एतिरे याै तनैतो यमयम ।्
यमने पृऽाहं दवेदवे जगते ॥ २२॥
पवू मशभुं भेु उताहो नपृत े शभुम ।्
नां दान धम पँये लोक भातः ॥ २३॥
पवू दवेाशभुं भु इित ूाह पतिेत सः ।
तावदिामाानं कृकलासं पतन ्ू भो ॥ २४॥
ॄय वदा तव दास केशव ।
िृतना ािप िवा भवशनािथ नः ॥ २५॥
स ं कथं मम िवभोऽिपथः पराा
योगेरःै ौिुतशामलिभाः ।
साादधोज उसनाबुःे
ाऽेनुँय इह य भवापवग ः ॥ २६॥
दवेदवे जगाथ गोिव पुषोम ।
नारायण षीकेश पुयोकातुाय ॥ २७॥
अनजुानीिह मां कृ यां दवेगितं ूभो ।
यऽ ािप सततेो भयूाे दादम ॥् २८॥
नमे सव भावाय ॄणऽेनशये ।
कृाय वासदुवेाय योगानां पतय े नमः ॥ २९॥
इुा तं पिरब पादौ ृा मौिलना ।
अनुातो िवमानामाहँयतां नणृाम ॥् ३०॥
कृः पिरजनं ूाह भगवान द्वेकीसतुः ।
ॄयदवेो धमा ा राजाननिुशयन ॥् ३१॥
ज रं बत ॄं भुममे नागिप ।
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तजेीयसोऽिप िकमतु राामीरमािननाम ॥् ३२॥
नाहं हालाहलं मे िवषं य ूितिबया ।
ॄं िह िवषं ूों ना ूितिविधभ ुिव ॥ ३३॥
िहनि िवषमारं विरिः ूशाित ।
कुलं समलंू दहित ॄारिणपावकः ॥ ३४॥
ॄं रनुातं भंु हि िऽपूषम ।्
ूस त ु बलांु दश पवूा न द्शापरान ॥् ३५॥
राजानो राजलाा नापातं िवचते ।
िनरयं यऽेिभमे ॄं साध ु बािलशाः ॥ ३६॥
गृि यावतः पासंनू ब्तामौिुबवः ।
िवूाणां तवृीनां वदाानां कुटुिनाम ॥् ३७॥
राजानो राजकुा तावतोऽािरशाः ।
कुीपाकेष ु पे ॄदायापहािरणः ॥ ३८॥
दां परदां वा ॄविृं हरे यः ।
षिवष सहॐािण िवायां जायत े कृिमः ॥ ३९॥
न मे ॄधनं भयूाृाायषुो नराः ।
परािजतातुा राावुिेजनोऽहयः ॥ ४०॥
िवूं कृतागसमिप नवै िुत मामकाः ।
ं ब शपं वा नमुत िनशः ॥ ४१॥
यथाहं ूणमे िवूाननकुालं समािहतः ।
तथा नमत ययूं च योऽथा मे स दडभाक ् ॥ ४२॥
ॄाणाथ पतो हता रं पातयधः ।
अजानमिप ने ं नगृ ं ॄाणगौिरव ॥ ४३॥
एवं िवौा भगवान म्कुुो ारकौकसः ।
पावनः सवलोकानां िववशे िनजमिरम ॥् ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध नगृोपाानं
नाम चतःुषितमोऽायः ॥ ६४॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पषितमोऽायः - ६५ ॥
ौीशकु उवाच
बलभिः कुौे भगवान र्थमाितः ।
सुिुठः ूययौ नगोकुलम ॥् १॥
पिरिरोठैगपगैपीिभरवे च ।
रामोऽिभवा िपतरावाशीिभ रिभनितः ॥ २॥
िचरं नः पािह दाशाह सानजुो जगदीरः ।
इारोामािल नऽेःै िसिषचतजु लःै ॥ ३॥
गोपवृां िविधविवरैिभवितः ।
यथावयो यथासं यथासमानः ॥ ४॥
समपुेाथ गोपालान ह्ाहमहािदिभः ।
िवौां सखुमासीन ं पूः पय ुपागताः ॥ ५॥
पृाानामयं षे ु ूमेगदया िगरा ।
कृे कमलपऽा े सािखलराधसः ॥ ६॥
किो बावा राम सव कुशलमासते ।
किरथ नो राम ययूं दारसतुािताः ॥ ७॥
िदा कंसो हतः पापो िदा मुाः सुनाः ।
िनह िनिज  िरपनू ि्दा ग समाौीताः ॥ ८॥
गोो हसः पू रामसशनाताः ।
किदाे सखुं कृः परुीजनवभः ॥ ९॥
किरित वा बनू ि्पतरं मातरं च सः ।
असौ मातरं िु ं सकृदागिमित ।
अिप वा रतऽेाकमनसुवेां महाभजुः ॥ १०॥
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मातरं िपतरं ॅातनॄ प्तीन प्ऽुान ्सरॄिप ।
यदथ जिहम दाशाह जान ्जनान ्ू भो ॥ ११॥
ता नः सः पिर गतः सिसौदः ।
कथं न ु ताशं ीिभन  ौीयते भािषतम ॥् १२॥
कथं न ु गृनवितानो
वचः कृत बधुाः परुियः ।
गृि व ै िचऽकथ सुर-
ितावलोकोिसतरातरुाः ॥ १३॥
िकं नथया गोः कथाः कथयतापराः ।
याािभिव ना कालो यिद त तथवै नः ॥ १४॥
इित ूहिसतं शौरजे ितं चा वीितम ।्
गितं ूमेपिरं रो ः ियः ॥ १५॥
सष णाः कृ सशेैदयमःै ।
सायामास भगवान न्ानाननुयकोिवदः ॥ १६॥
ौ मासौ तऽ चावाीध ुं माधवमवे च ।
रामः पास ु भगवान ग्ोपीनां रितमावहन ॥् १७॥
पणू चकलामृ े कौमदुीगवायनुा ।
यमनुोपवन े रमे े सिेवत े ीगणवैृ तः ॥ १८॥
वणूिेषता दवेी वाणी वृकोटरात ।्
पती तनं सव गनेावासयत ॥् १९॥
तं गं मधधुाराया वायनुोपतं बलः ।
आयायोपगतऽ ललनािभः समं पपौ ॥ २०॥
(उपगीयमानो गवव िनताशोिभमडले ।
रमे े करणेयुथूशेो माहे इव वारणः ॥
नेभयो ोि ववषृःु कुसमुमै ुदा ।
गवा  मनुयो रामं तीयरीिडरे तदा ॥)

उपगीयमानचिरतो विनतािभहलायधुः ।
वनषे ु चरीबो मदिवललोचनः ॥ २१॥
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ॐकेकुडलो मो वजैया च मालया ।
िबॅितमखुाोजं देूालेयभिूषतम ॥् २२॥
स आजहुाव यमनुां जलबीडाथ मीरः ।
िनजं वामना म इापगां बलः ।
अनागतां हलामणे कुिपतो िवचकष  ह ॥ २३॥
पाप े ं मामवाय यायािस मयाऽऽता ।
ने े ां लालामणे शतधा कामचािरणीम ॥् २४॥
एवं िनभ िता भीता यमनुा यननम ।्
उवाच चिकता वाचं पितता पादयोनृ प ॥ २५॥
राम राम महाबाहो न जान े तव िवबमम ।्
यकैाशंने िवधतृा जगती जगतः पते ॥ २६॥
परं भावं भगवतो भगवन म्ामजानतीम ।्
मोुमहिस िवान ्ू पां भवल ॥ २७॥
ततो मुमनुां यािचतो भगवान ब्लः ।
िवजगाह जलं ीिभः करणेिुभिरवभेराट ्॥ २८॥
कामं िव सिललाीणा यािसतारे ।
भषूणािन महाहा िण ददौ कािः शभुां ॐजम ॥् २९॥
विसा वाससी नीले मालामामु कानीम ।्
रजे े लतो िलो माहे इव वारणः ॥ ३०॥
अािप ँयते राजन य्मनुाऽऽकृवना ।
बलानवीय  वीय सचूयतीव िह ॥ ३१॥
एवं सवा  िनशा याता एकेव रमतो ोजे ।
रामाििच माधयुो जयोिषताम ॥् ३२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध बलदवेिवजये
यमनुाकष णं नाम पषितमोऽायः ॥ ६५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षितमोऽायः - ६६ ॥
ौीशकु उवाच
नोजं गत े राम े कषािधपितनृ प ।
वासदुवेोऽहिमो तं कृाय ूािहणोत ॥् १॥
ं वासदुवेो भगवानवतीण जगितः ।
इित ूोिभतो बालमैन आानमतुम ॥् २॥
तं च ूािहणोः कृायावन े ।
ारकायां यथा बालो नपृो बालकृतोऽबधुः ॥ ३॥
तु ारकामे सभायामाितं ूभमु ।्
कृं कमलपऽां राजसशेमॄवीत ॥् ४॥
वासदुवेोऽवतीणहमके एव न चापरः ।
भतूानामनकुाथ ं त ु िमािभधां ज ॥ ५॥
यािन मिािन मौािभिष  सात ।
िैह मां ं शरणं नो चेिेह ममाहवम ॥् ६॥
ौीशकु उवाच
कनं तपाकय  पौसकामधेसः ।
उमसनेादयः सा उकैज हसुदा ॥ ७॥
उवाच तं भगवान प्िरहासकथामन ु ।
उे मढू िचािन यैमवें िवकसे ॥ ८॥
मखुं तदिपधाया कगीृवटैवृ तः ।
शियसे हतऽ भिवता शरणं शनुाम ॥् ९॥
इित तदापे ं ािमन े सव माहरत ।्
कृोऽिप रथमााय काशीमपुजगाम ह ॥ १०॥
पौसकोऽिप तोगमपुल महारथः ।
अौिहणीां सयंुो िनबाम परुा तम ॥् ११॥
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त कािशपितिम ऽं पािमाहोऽयापृ ।
अौिहणीिभिसिृभरपँयौसकं हिरः ॥ १२॥
शाय िसगदाशाौीवापुलितम ।्
िबॅाणं कौभुमिणं वनमालािवभिूषतम ॥् १३॥
कौशयेवाससी पीत े वसान ं गडजम ।्
अमूमौाभरणं ुरकरकुडलम ॥् १४॥
ा तमानुवषें कृिऽममाितम ।्
यथा नटं रगतं िवजहास भशृं हिरः ॥ १५॥
शलूगै दािभः पिरघःै शिृूासतोमरःै ।
अिसिभः पिशबैा णःै ूाहररयो हिरम ॥् १६॥
कृु तौसककािशराजयो-
ब लं गजनवािजपिमत ।्
गदािसचबेषिुभराद यृशं
यथा यगुाे तभुथृक ् ूजाः ॥ १७॥
आयोधनं तिथवािजकुर-
िपरोरैिरणावखिडतःै ।
बभौ िचतं मोदवहं मनिना-
माबीडनं भतूपतिेरवोणम ॥् १८॥
अथाह पौसकं शौिरभ भो पौसक यवान ।्
तवाने मामाह ताायुजृािम त े ॥ १९॥
ाजियऽेिभधान ं म े यया मषृा धतृम ।्
ोजािम शरणं तऽे यिद नेािम सयंगुम ॥् २०॥
इित िा िशतबैा णिैव रथीकृ पौसकम ।्
िशरोऽवृिथाेन वळणेेो यथा िगरःे ॥ २१॥
तथा काशीपतःे कायािर उृ पिऽिभः ।
पातयाशीपयुा पकोशिमवािनलः ॥ २२॥
एवं मिरणं हा पौसकं ससखं हिरः ।
ारकामािवशिगैयमानकथामतृः ॥ २३॥
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स िनं भगवानूािखलबनः ।
िबॅाण हरे राजन ्पं तयोऽभवत ॥् २४॥
िशरः पिततमालो राजारे सकुडलम ।्
िकिमदं क वा विमित सिंशिँयरे जनाः ॥ २५॥
राः काशीपतेा ा मिहः पऽुबावाः ।
पौरा हा हता राजन न्ाथ नाथिेत ूादन ॥् २६॥
सदुिण सतुः कृा संािविधं िपतःु ।
िनह िपतहृारं याापिचितं िपतःु ॥ २७॥
इानािभसाय सोपाायो महेरम ।्
सदुिणोऽच यामास परमणे समािधना ॥ २८॥
ूीतोऽिवमेु भगवांै वरमदावः ।
िपतहृवृधोपायं स वो े वरमीितम ॥् २९॥
दिणािं पिरचर ॄाणःै सममिृजम ।्
अिभचारिवधानने स चािः ूमथवैृ तः ॥ ३०॥
साधियित समॄये ूयोिजतः ।
इािदथा चबे कृायािभचरन ो्ती ॥ ३१॥
ततोऽिितः कुडािूत मानितभीषणः ।
तताॆिशखाँमौरुारोािरलोचनः ॥ ३२॥
दंोमॅकुुटीदडकठोराः िजया ।
आिलहन स्िृणी नो िवधुिंिशखं लत ॥् ३३॥
पां तालूमाणाां कयवनीतलम ।्
सोऽधावतृो भतूैा रकां ूदहन ि्दशः ॥ ३४॥
तमािभचारदहनमायां ारकौकसः ।
िवलो तऽसःु सव वनदाहे मगृा यथा ॥ ३५॥
अःै सभायां बीडं भगवं भयातरुाः ।
ऽािह ऽािह िऽलोकेश वःे ूदहतः परुम ॥् ३६॥
ौुा तनवैं ा ानां च सासम ।्
शरयः सहाह मा भैेिवताहम ॥् ३७॥
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सव ाब िहः साी कृां माहेर िवभःु ।
िवाय तिघाताथ पा ं चबमािदशत ॥् ३८॥
तयू कोिटूितमं सदुश न ं
जामानं ूलयानलूभम ।्
तजेसा खं ककुभोऽथ रोदसी
चबं मकुुामथािमाद यत ॥् ३९॥
कृानलः ूितहतः स रथापाण-े

रौजसा स नपृ भमखुो िनवृः ।
वाराणस पिरसमे सदुिणं तं
सिजनं समदहकृतोऽिभचारः ॥ ४०॥
चबं च िवोदन ुू िवं
वाराणस सासभालयापणाम ।्
सगोपरुाालककोसलां
सकोशहरथाशालाम ॥् ४१॥
दा वाराणस सवा िवोबं सदुश नम ।्
भयूः पा मपुाितृािकमणः ॥ ४२॥
य एतावयेः उमोकिवबमम ।्
समािहतो वा श ृणयुावपापःै ूमुते ॥ ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध पौसकािद-
वधो नाम षितमोऽायः ॥ ६६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सषितमोऽायः - ६७ ॥
राजोवाच
भयुोऽहं ौोतिुमािम रामातुकम णः ।
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अनाूमये यदृतवान ्ू भःु ॥ १॥
ौीशकु उवाच
नरक सखा किििवदो नाम वानरः ।
समुीवसिचवः सोऽथ ॅाता मै वीय वान ॥् २॥
सःु सोऽपिचितं कुव न व्ानरो रािववम ।्
परुमामाकरान घ्ोषानदहिमुजृन ॥् ३॥
िच शलैानुा तदैशान स्मचणू यत ।्
आनता न स्तुरामवे यऽाे िमऽहा हिरः ॥ ४॥
िचमिुमो दोा मिु तलम ।्
दशेान न्ागायतुूाणो वलेाकूलानमयत ॥् ५॥
आौमान ऋ्िषमुानां कृा भवनतीन ।्
अषयकृऽूरैीन व्तैािनकान ख्लः ॥ ६॥
पुषान य्ोिषतो ः ाभृोणीगहुास ु सः ।
िनि चाधालैःै पशेारीव कीटकम ॥् ७॥
एवं दशेान ि्वूकुव न ्षयं कुलियः ।
ौुा सलुिलतं गीतं िगिरं रवैतकं ययौ ॥ ८॥
तऽापँयपितं रामं पुरमािलनम ।्
सदुश नीयसवा ं ललनायथूमगम ॥् ९॥
गायं वाण पीा मदिवललोचनम ।्
िवॅाजमान ं वपषुा ूिभिमव वारणम ॥् १०॥
ः शाखामगृः शाखामाढः कयन िु्मान ।्
चबे िकलिकलाशमाानं सदशयन ॥् ११॥
त धा कपवे तयो जाितचापलाः ।
हािूया िवजहसबु लदवेपिरमहाः ॥ १२॥
ता हलेयामास किपॅू पेःै सखुािदिभः ।
दशयन ्गदुं तासां राम च िनरीतः ॥ १३॥
तं माा ूाहरुो बलः ूहरतां वरः ।
स विया मावाणं मिदराकलशं किपः ॥ १४॥
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गहृीा हलेयामास धतू ं कोपयन ह्सन ।्
िनिभ  कलशं ो वासांाालयलम ॥् १५॥
कदथकृ बलवान ि्वूचबे मदोतः ।
तं तािवनयं ा दशेां तपिुतान ॥् १६॥
बुो मसुलमाद हलं चािरिजघासंया ।
ििवदोऽिप महावीय ः सालमु पािणना ॥ १७॥
अे तरसा तने बलं मधू ताडयत ।्
तं त ु सष णो मिू  पतमचलो यथा ॥ १८॥
ूितजमाह बलवान स्नुनेाहन तम ।्
मसुलाहतमिो िवरजे े रधारया ॥ १९॥
िगिरय था गिैरकया ूहारं नानिुचयन ।्
पनुरं समिु कृा िनऽमोजसा ॥ २०॥
तनेाहनसुं बलः शतधािनत ।्
ततोऽने षा जे तं चािप शतधािनत ॥् २१॥
एवं युन भ्गवता भे भे पनुः पनुः ।
आकृ सवतो वृान ि्नवृ मकरोनम ॥् २२॥
ततोऽमुिलावष बलोपय मिष तः ।
तव चणू यामास लीलया मसुलायधुः ॥ २३॥
स बा तालसाशौ मुीकृ कपीरः ।
आसा रोिहणीपऽुं ताां वजत ॥् २४॥
यादवेोऽिप तं दोा ा मसुललाले ।
जऽावदयुः सोऽपतिुिधरं वमन ॥् २५॥
चके तने पतता सटः सवनितः ।
पव तः कुशा ल वायनुा नौिरवािस ॥ २६॥
जयशो नमः शः साध ु सािित चारे ।
सरुिसमनुीाणामासीुसमुविष णाम ॥् २७॥
एवं िनह ििवदं जगितकरावहम ।्
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संयूमानो भगवान ज्नःै परुमािवशत ॥् २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध ििवधवधो
नाम सषितमोऽायः ॥ ६७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अषितमोऽायः - ६८ ॥
ौीशकु उवाच
यधनसतुां राजन ल्णां सिमितजयः ।
यवंरामहराो जावतीसतुः ॥ १॥
कौरवाः कुिपता ऊचु िव नीतोऽयमभ कः ।
कदथकृ नः कामकामामहरलात ॥् २॥
बीतमें िव नीतं िकं किरि वृयः ।
यऽेसादोपिचतां दां नो भुत े महीम ॥् ३॥
िनगहृीतं सतुं ौुा येीह वृयः ।
भदपा ः शमं याि ूाणा इव ससुयंताः ॥ ४॥
इित कण ः शलो भिूरय केतःु सयुोधनः ।
सामारिेभरे बुं कुवृानमुोिदताः ॥ ५॥
ानधुावतः साो धात राान म्हारथः ।
ूगृ िचरं चापं तौ िसहं इवकैलः ॥ ६॥
तं त े िजघृवः बुाि ितिेत भािषणः ।
आसा धिनो बाणःै कणा मयः समािकरन ॥् ७॥
सोऽपिवः कुौे कुिभय ननः ।
नामृदिचाभ ः िसहंः िुमगृिैरव ॥ ८॥
िवू िचरं चापं सवा न ि्वाध सायकैः ।
कणा दीन ष्सथान व्ीरांाविय ुगपथृक ् ॥ ९॥
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चतिुभ तरुो वाहानकैेकेन च सारथीन ।्
रिथन महेासां तऽेपजूयन ॥् १०॥
तं त ु त े िवरथं चबुारतरुो हयान ।्
एकु सारिथं जे िचदेाः शरासनम ॥् ११॥
तं बा िवरथीकृ कृेण कुरवो यिुध ।
कुमारं  कां च परंु जियनोऽिवशन ॥् १२॥
तुा नारदोेन राजन स्ातमवः ।
कुन ्ू ुमं चबुमसनेूचोिदताः ॥ १३॥
सािया त ु तान र्ामः सान व्िृपुवान ।्
नैुणां वृीनां किलं किलमलापहः ॥ १४॥
जगाम हािनपरंु रथनेािदवच सा ।
ॄाणःै कुलवृै वतृ इव महःै ॥ १५॥
गा गजायं रामो बाोपवनमाितः ।
उवं ूषेयामास धतृरां बभुुया ॥ १६॥
सोऽिभवािकापऽुं भीं िोणं च बािकम ।्
यधनं च िविधविाममागतमॄवीत ॥् १७॥
तऽेितूीतामाकय  ूां रामं सुमम ।्
तमच ियािभययःु सव मलपाणयः ॥ १८॥
तं स यथाायं गाम च वदेयन ।्
तषेां य े तभावाः ूणमेःु िशरसा बलम ॥् १९॥
बनू कु्शिलनः ौुा पृा िशवमनामयम ।्
पररमथो रामो बभाषऽेिववं वचः ॥ २०॥
उमसनेः ितीशशेो य आापयभःु ।
तदमिधयः ौुा कुं मािवलितम ॥् २१॥
ययूं बहवकंे िजाऽधमण धािम कम ।्
अबीताथ तृे बनूामैकाया ॥ २२॥
वीय शौय बलोमाशिसमं वचः ।
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कुरवो बलदवे िनशोचःु ूकोिपताः ॥ २३॥
अहो महिऽिमदं कालगा रया ।
आपुानै िशरो मकुुटसिेवतम ॥् २४॥
एते यौनने साः सहशासनाशनाः ।
वृयुतां नीता अनपृासनाः ॥ २५॥
चामरजन े शमातपऽं च पाडुरम ।्
िकरीटमासनं शां भुतऽेपेया ॥ २६॥
अलं यनां नरदवेलान-ै
दा तःु ूतीपःै फिणनािमवामतृम ।्
यऽेसादोपिचता िह यादवा
आापय गतऽपा बत ॥ २७॥
कथिमोऽिप कुिभभिोणाज ुनािदिभः ।
अदमवीत िसहंमिमवोरणः ॥ २८॥
ौीशकु उवाच
जबिुौयोमदाे भरतष भ ।
आौा रामं वा मसाः परुमािवशन ॥् २९॥
ा कुणां दौःशीं ौुावाािन चातुः ।
अवोचोपसरंो ेः ूहसन म्ुः ॥ ३०॥
ननू ं नानामदोाः शािं नेसाधवः ।
तषेां िह ूशमो दडः पशनूां लगडुो यथा ॥ ३१॥
अहो यन स्सुरंान कृ्ं च कुिपतं शनःै ।
साियाहमतेषेां शमिमिहागतः ॥ ३२॥
त इमे ममतयः कलहािभरताः खलाः ।
तं मामवाय मु भा षान म्ािननोऽॄवुन ॥् ३३॥
नोमसनेः िकल िवभभुजवृकेरः ।
शबादयो लोकपाला यादशेानवुित नः ॥ ३४॥
सधुमा ऽऽबते यने पािरजातोऽमरािपः ।
आनीय भुते सोऽसौ न िकलाासनाहणः ॥ ३५॥
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य पादयगुं सााीपाऽेिखलेरी ।
स नाहित िकल ौीशो नरदवेपिरदान ॥् ३६॥
यािपजरजोऽिखललोकपालःै
मौुमधैृ तमपुािसततीथ तीथ म ।्
ॄा भवोऽहमिप य कलाः कलायाः
ौीोहमे िचरम नपृासनं  ॥ ३७॥
भुत े कुिभद ं भखूडं वृयः िकल ।
उपानहः िकल वयं यं त ु कुरवः िशरः ॥ ३८॥
अहो ऐय मानां मानािमव मािननाम ।्
असा िगरो ाः कः सहतेानशुासीता ॥ ३९॥
अ िनौरव पृ किरामीमिष तः ।
गहृीा हलमुौ दहिव जगयम ॥् ४०॥
लालामणे नगरमिुदाय  गजायम ।्
िवचकष  स गायां ूहिरमिष तः ॥ ४१॥
जलयानिमवाघणू गायां नगरं पतत ।्
आकृमाणमालो कौरवाः जातसमाः ॥ ४२॥
तमवे शरणं जमःु सकुटुा िजजीिवषवः ।
सलणं परुृ सां ूालयः ूभमु ॥् ४३॥
राम रामािखलाधार ूभावं न िवदाम त े ।
मढूानां नः कुबुीनां मुहितबमम ॥् ४४॥
िुयानां मकेो हतेिुन राौयः ।
लोकान ब्ीडनकानीश बीडते वदि िह ॥ ४५॥
मवे मूदमन लीलया
भमूडलं िबभिष  सहॐमधू न ।्
अे च यः ािन िवः
शषेऽेितीयः पिरिशमाणः ॥ ४६॥
कोपऽेिखलिशाथ न षेा च मरात ।्
िबॅतो भगवन स्ं िितपालनतरः ॥ ४७॥
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नमे सव भतूान स्व शिधराय ।
िवकमन न्मऽेु ां वयं शरणं गताः ॥ ४८॥
ौीशकु उवाच
एवं ूपःै सिंववैपमानायनबै लः ।
ूसािदतः स ुू सो मा भैेभयं ददौ ॥ ४९॥
यधनः पािरबह कुरान ष्िहायनान ।्
ददौ च ादशशतायतुािन तरुमान ॥् ५०॥
रथानां षहॐािण रौाणां सयू वच साम ।्
दासीनां िनकठीनां सहॐं िहतवृलः ॥ ५१॥
ूितगृ त ु तव भगवान स्ातष भः ।
ससतुः सषुः ूागाुिरिभनितः ॥ ५२॥
ततः ूिवः परंु हलायधुः
समे बनूनरुचतेसः ।
शशसं सव यपुवानां
मे सभायां कुष ु चिेतम ॥् ५३॥
अािप च परंु तेचूयिामिवबमम ।्
समुतं दिणतो गायामनुँयते ॥ ५४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध हािनपरु-
कष णपसष णिवजयो नामाषितमोऽायः ॥ ६८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनसिततमोऽायः - ६९ ॥
ौीशकु उवाच
नरकं िनहतं ौुा तथोाहं च योिषताम ।्
कृनेकेैन बीनां तिःु  नारदः ॥ १॥
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िचऽं बततैदकेेन वपषुा यगुपथृक ् ।
गहृषे ु साहॐं िय एक उदावहत ॥् २॥
इुकुो ारवत दवेिष िमुागमत ।्
पिुतोपवनारामिजािलकुलनािदताम ॥् ३॥
उुेीवराोजकारकुमदुोलःै ।
िरतषे ु सरःसूःै कूिजतां हंससारसःै ॥ ४॥
ूासादलनै विभज ुां ािटकराजतःै ।
महामरकतूःै णरपिरदःै ॥ ५॥
िवभरापथचरापणःै
शालासभाभी िचरां सरुालयःै ।
सिंसमागा णवीिथदहेल
पतताकाजवािरतातपाम ॥् ६॥
तामःपरंु ौीमदिच तं सव िधपःै ।
हरःे कौशलं यऽ ा कान दिश तम ॥् ७॥
तऽ षोडशिभः ससहॐःै समलतम ।्
िववशेकैतमं शौरःे पीनां भवनं महत ॥् ८॥
िवं िविुमवैय फलकोमःै ।
इनीलमयःै कुजै गा चाहतिषा ॥ ९॥
िवतानिैन िम तैा मुादामिवलििभः ।
दारैासनपय ैम युमपिरृतःै ॥ १०॥
दासीिभिन कठीिभः सवुासोिभरलतम ।्
पिुः सककुोीषसवुमिणकुडलःै ॥ ११॥
रूदीपिनकरिुतिभिन र-

ां िविचऽवलभीष ु िशखिडनोऽ ।
नृि यऽ िविहतागुधपूम-ै

िन या मी घनबुय उदः ॥ १२॥
तिन स्मानगणुपवयःसवुषे-
दासीसहॐयतुयानसुवं गिृहया ।
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िवूो ददश चमरजनने -

दडने सातपितं पिरवीजया ॥ १३॥
तं सिरी भगवान स्हसोितौी-
पय तः सकलधमभतृां विरः ।
आन पादयगुलं िशरसा िकरीट-
जुने सािलरवीिवशदासन े े ॥ १४॥
ताविन चरणौ तदपः मूा -
िबॅगुतरोऽिप सतां पितिह ।
ॄयदवे इित यणुनामयंु
तवै यरणशौचमशषेतीथ म ॥् १५॥
सू दवेऋिषवय मिृषः परुाणो
नारायणो नरसखो िविधनोिदतने ।
वायािभभा िमतयामतृिमया तं
ूाह ूभो भगवते करवाम हे िकम ॥् १६॥
नारद उवाच
नवैातुं िय िवभोऽिखललोकनाथ े
मऽैी जनषे ु सकलेष ु दमः खलानाम ।्
िनःौयेसाय िह जगिितरणाां
रैावतार उगाय िवदाम सुु ॥ १७॥
ं तवाियगुलं जनतापवग
ॄािदिभिद िविचमगाधबोधःै ।
ससंारकूपपिततोरणावलं
ायंरानगुहृाण यथा िृतः ात ॥् १८॥
ततोऽदािवशहंे कृपाः स नारदः ।
योगेरेरा योगमायािविवया ॥ १९॥
दीमैऽािप िूयया चोवने च ।
पिूजतः परया भा ूुानासनािदिभः ॥ २०॥
पृािवषवेासौ कदाऽऽयातो भवािनित ।
िबयते िकं न ु पणूा नामपणूरदािदिभः ॥ २१॥
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अथािप ॄिूह नो ॄन ज्तैोभनं कु ।
स त ु िवित उाय तूीमदगाहृम ॥् २२॥
तऽाच गोिवं लालयं सतुान ि्शशनू ।्
ततोऽिन ग्हृऽेपँयनाय कृतोमम ॥् २३॥
जुं च िवतानाीन य्जं पिभम खःै ।
भोजयं िजान ्ािप भुानमवशिेषतम ॥् २४॥
ािप सामपुासीन ं जपं ॄ वायतम ।्
एकऽ चािसचमा ां चरमिसवस ु ॥ २५॥
अगै ज ै रथःै ािप िवचरं गदामजम ।्
िचयानं पय े यूमान ं च वििभः ॥ २६॥
मयं च कििंििभोवािदिभः ।
जलबीडारतं ािप वारमुाबलावतृम ॥् २७॥
कुऽिचिजमुेो ददतं गाः लताः ।
इितहासपरुाणािन श ृवं मलािन च ॥ २८॥
हसं हाकथया कदािचियया गहृे ।
ािप धम सवेमानमथ कामौ च कुऽिचत ॥् २९॥
ायमकेमासीन ं पुषं ूकृतःे परम ।्
शौुषूं गुन ्ािप कामभैगःै सपय या ॥ ३०॥
कुव ं िवमहं कैििं चाऽ केशवम ।्
कुऽािप सह रामणे िचयं सतां िशवम ॥् ३१॥
पऽुाणां िहतणॄां च काले िवपुयापनम ।्
दारवै रैशःै कयं िवभिूतिभः ॥ ३२॥
ूापनोपानयनरैपानां महोवान ।्
वी योगेरशे यषेां लोका िविसिरे ॥ ३३॥
यजं सकलान द्वेान ्ािप बतिुभिज तःै ।
पतू यं िचम कूपा राममठािदिभः ॥ ३४॥
चरं मगृयां ािप हयमा सैवम ।्
ं ततः पशनू म्ेान प्रीतं यपुवःै ॥ ३५॥
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अिलं ूकृितःपरुगहृािदष ु ।
िचरं योगशें तावबभुुया ॥ ३६॥
अथोवाच षीकेशं नारदः ूहसिव ।
योगमायोदयं वी मानषुीमीयषुो गितम ॥् ३७॥
िवदाम योगमायाे द शा  अिप माियनाम ।्
योगेरान ि्नभा ता भवादिनषवेया ॥ ३८॥
अनजुानीिह मां दवे लोकां े यशसाऽऽतुान ।्
पय टािम तवोायन ल्ीलां भवुनपावनीम ॥् ३९॥
ौीभगवानवुाच
ॄन ध्म  वाहं कता  तदनमुोिदता ।
तियन ल्ोकिमममाितः पऽु मा िखदः ॥ ४०॥
ौीशकु उवाच
इाचरं समा न प्ावनान ग्हृमिेधनाम ।्
तमवे सव गहेषे ु समकंे ददश ह ॥ ४१॥
कृानवीय  योगमायामहोदयम ।्
मुा ऋिषरभिूितो जातकौतकुः ॥ ४२॥
इथ कामधमष ु कृने ौिताना ।
सक् सभािजतः ूीतमवेानुरन य्यौ ॥ ४३॥
एवं मनुपदवीमनवुत मानो
नारायणोऽिखलभवाय गहृीतशिः ।
रमेऽे षोडशसहॐवरानानां
सोीडसौदिनरीणहासजुः ॥ ४४॥
यानीह िविवलयोवविृहतेःु
कमा यनिवषयािण हिरकार ।
य गायित श ृणोनमुोदत े वा
भिभ वेगवित पवग माग ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध कृगाह-
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दश न ं नामकैोनसिततमोऽायः ॥ ६९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सिततमोऽायः - ७० ॥
ौीशकु उवाच
अथोषपुवृायां कुुटान कू्जतोऽशपन ।्
गहृीतकः पितिभमा धो िवरहातरुाः ॥ १॥
वयांरोवन कृ्ं बोधयीव विनः ।
गायिलिनिािण मारवनवायिुभः ॥ २॥
मुत तं त ु वदैभ नामृदितशोभनम ।्
पिररणिवषेाियबारं गता ॥ ३॥
ॄाे मुत  उाय वाय ुपृँ य माधवः ।
दौ ूसकरण आानं तमसः परम ॥् ४॥
एकं योितरनमयं
संया िनिनरकषम ।्
ॄामोवनाशहतेिुभः
शििभलितभाविनवृ ितम ॥् ५॥
अथातुोऽमले यथािविध
िबयाकलापं पिरधाय वाससी ।
चकार सोपगमािद समो
तानलो ॄ जजाप वायतः ॥ ६॥
उपायाकमुं तप ियाऽऽनः कलाः ।
दवेान ऋ्षीन ि्पतनॄ व्ृान ि्वूान चावान ॥् ७॥
धनेनूां श ृीणां साीनां मौिकॐजाम ।्
पयिनीनां गृीनां सवानां सवुाससाम ॥् ८॥
ददौ खरुामाणां ौमािजनितलःै सह ।
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अलतेो िवूेो बं बं िदन े िदन े ॥ ९॥
गोिवूदवेतावृगुन भ्तूािन सव शः ।
नमृासतूीम लािन समशृत ॥् १०॥
आानं भषूयामास नरलोकिवभषूणम ।्
वासोिभभू षणःै ीयिैदॐगनलेुपनःै ॥ ११॥
अवेां तथाऽऽदश गोवषृिजदवेताः ।
कामां सव वणा नां पौराःपरुचािरणाम ।्
ूदा ूकृतीः कामःै ूतो ूनत ॥ १२॥
सिंवभामतो िवूान ॐ्ालूानलेुपनःै ।
सुदः ूकृतीदा रानपुायु ततः यम ॥् १३॥
तावतू उपानीय नं परमातुम ।्
समुीवाहैययै ुं ूणावितोऽमतः ॥ १४॥
गहृीा पािणना पाणी सारथेमथाहत ।्
साुवसयंुः पवूा िििमव भारः ॥ १५॥
ईितोऽःपरुीणां सोीडूमेवीितःै ।
कृािसृो िनरगाातहासो हरन म्नः ॥ १६॥
सधुमा ां सभां सववृ ििभः पिरवािरतः ।
ूािवशििवानां न स षडूम यः ॥ १७॥
तऽोपिवः परमासन े िवभ-ु

ब भौ भासा ककुभोऽवभासयन ।्
वतृो निृसहंयै िभय मो
यथोडुराजो िदिव तारकागणःै ॥ १८॥
तऽोपमिणो राजन न्ानाहारसिैव भमु ।्
उपतनु टाचाया  नत ाडवःै पथृक ् ॥ १९॥
मदृवीणामरुजवणेतुालदरनःै ।
ननतृजु गुुवुु सतूमागधविनः ॥ २०॥
तऽाॄा णाः केिचदासीना ॄवािदनः ।
पवूषां पुययशसां राां चाकथयन क्थाः ॥ २१॥
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तऽकैः पुषो राजागतोऽपवू दश नः ।
िवािपतो भगवते ूतीहारःै ूविेशतः ॥ २२॥
स नमृ कृाय परशेाय कृतािलः ।
राामावदेयःुखं जरासिनरोधजम ॥् २३॥
ये च िदिवजये त सितं न ययनुृ पाः ।
ूस ानेासयतु े े िगिरोजे ॥ २४॥
कृ कृाूमयेान ्ू पभयभन ।
वयं ां शरणं यामो भवभीताः पथृिधयः ॥ २५॥
लोको िवकमिनरतः कुशले ूमः
कमययं िदत े भवदच न े े ।
यावद बलवािनह जीिवताशां
सिँछनिनिमषाय नमोऽु तै ॥ २६॥
लोके भवागिदनः कलयावतीण ः
सिणाय खलिनमहणाय चाः ।
किदीयमितयाित िनदशेमीश
िकं वा जनः कृतमृित त िवः ॥ २७॥
ाियतं नपृसखुं परतमीश
शयने मतृकेन धरंु वहामः ।
िहा तदािन सखुं दनीहलं
िँयामहऽेितकृपणाव माययहे ॥ २८॥
तो भवान ्ू णतशोकहराियुमो
बान ि्वयु मगधायकमपाशात ।्
यो भभूजुोऽयतुमतजवीय मकेो
िबॅिुरोध भवन े मगृरािडवावीः ॥ २९॥
यो व ै या िनवकृ उदाचब-

भो मधृ े ख भवमनवीय म ।्
िजा नलृोकिनरतं सकृढदप
युजा जित नोऽिजत तिधिेह ॥ ३०॥
त उवाच
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इित मागधसंा भवशनकिणः ।
ूपाः पादमलंू त े दीनानां शं िवधीयताम ॥् ३१॥
ौीशकु उवाच
राजते ॄवुवें दवेिष ः परमिुतः ।
िबॅिजटाभारं ूारासीथा रिवः ॥ ३२॥
तं ा भगवान कृ्ः सवलोकेरेरः ।
वव उितः शीा  ससः सानगुो मदुा ॥ ३३॥
सभाजिया िविधवृतासनपिरमहम ।्
बभाष े सनूतृवैा ःै ौया तप यन म्िुनम ॥् ३४॥
अिप िद लोकानां ऽयाणामकुतोभयम ।्
नन ु भयूान भ्गवतो लोकान प्य टतो गणुः ॥ ३५॥
न िह तऽेिविदतं िकिोकेीरकतृ ष ु ।
अथ पृामहे युान प्ाडवानां िचकीिष तम ॥् ३६॥
ौीनारद उवाच
ा माया त े बशो रया
माया िवभो िवसजृ माियनः ।
भतूषे ु भमूंरतः शििभ-

व िेरवचो न मऽेतुम ॥् ३७॥
तविेहतं कोऽहित साध ु विेदत ुं
माययदें सजृतो िनयतः ।
यिमानातयावभासते
तै नमे िवलणान े ॥ ३८॥
जीव यः ससंरतो िवमोणं
न जानतोऽनथ वहारीरतः ।
लीलावतारःै यशःूदीपकं
ूाालया तमहं ूपे ॥ ३९॥
अथााौावय े ॄ नरलोकिवडनम ।्
राः पतैृसये भ च िचकीिष तम ॥् ४०॥
यित ां मखेणे राजसयूने पाडवः ।
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पारमेकामो नपृितवाननमुोदताम ॥् ४१॥
तिन द्वे बतवुरे भवं व ै सरुादयः ।
िदवः समेि राजान यशिनः ॥ ४२॥
ौवणाीत नाानायूऽेवेसाियनः ।
तव ॄमयशे िकमतुेािभमिश नः ॥ ४३॥
यामलं िदिव यशः ूिथतं रसायां
भमूौ च त े भवुनमल िदिवतानम ।्
मािकनीित िदिव भोगवतीित चाधो
गेित चहे चरणा ु पनुाित िवम ॥् ४४॥
ौीशकु उवाच
तऽ तेापेगृु िविजगीषया ।
वाचः पशेःै यन भ्ृमुवं ूाह केशवः ॥ ४५॥
ौीभगवानवुाच
ं िह नः परमं चःु सुाथ तिवत ।्
तथाऽ ॄूनुयें ौः करवाम तत ॥् ४६॥
इपुामितो भऽा  सव नेािप मुधवत ।्
िनदशें िशरसाऽऽधाय उवः ूभाषत ॥ ४७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध भगवान-
िवचारो नाम सिततमोऽायः ॥ ७०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकसिततमोऽायः - ७१ ॥
ौीशकु उवाच
इदुीिरतमाकय  दवेऋषेवोऽॄवीत ।्
सानां मतमााय कृ च महामितः ॥ १॥
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उव उवाच
यमिृषणा दवे सािचं यतया ।
काय पतैृसये रा च शरणिैषणाम ॥् २॥
यं राजसयूने िदबजियना िवभो ।
अतो जरासतुजय उभयाथ मतो मम ॥ ३॥
अाकं च महानथ तेनेवै भिवित ।
यश तव गोिव राो बान ि्वमुतः ॥ ४॥
स व ै िव षहो राजा नागायतुसमो बले ।
बिलनामिप चाषेां भीमं समबलं िवना ॥ ५॥
रैथ े स त ु जतेो मा शताौिहणीयतुः ।
ॄयोऽिथ तो िवूनै  ूााित किहिचत ॥् ६॥
ॄवषेधरो गा तं िभते वकृोदरः ।
हिनित न सहेो रैथ े तव सिधौ ॥ ७॥
िनिमं परमीश िवसग िनरोधयोः ।
िहरयगभ ः शव  कालािपणव ॥ ८॥
गायि ते िवशदकम गहृषे ु देो
राां शऽवुधमािवमोणं च ।
गो कुरपतजे नकाजायाः
िपऽो लशरणा मनुयो वयं च ॥ ९॥
जरासवधः कृ भयू था योपकते ।
ूायः पाकिवपाकेन तव चािभमतः बतःु ॥ १०॥
ौीशकु उवाच
इुववचो राजन स्व तोभिमतुम ।्
दवेिष य वृा कृ ूपजूयन ॥् ११॥
अथािदशयाणाय भगवान द्वेकीसतुः ।
भृान द्ाकजऽैादीननुा गुन ि्वभःु ॥ १२॥
िनग मावरोधान ्ान स्सतुान स्पिरदान ।्
सष णमनुा यराजं च शऽहुन ।्
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सतूोपनीतं रथमाहडजम ॥् १३॥
ततो रथिपभटसािदनायकैः
करालया पिरवतृ आसनेया ।
मदृभयेा नकशगोमखुःै
ूघोषघोिषकुभो िनराबमत ॥् १४॥
नवृािजकानिशिबकािभरतुं
सहाजाः पितमन ु सोुता ययःु ।
वराराभरणिवलेपनॐजः
ससुवंतृा निृभरिसचमपािणिभः ॥ १५॥
नरोगोमिहषखरातय नः
करणेिुभः पिरजनवारयोिषतः ।
लताः कटकुिटकलारा-
पुरा ययरुिधयु सवतः ॥ १६॥
बलं बहृजपटछऽचामर-ै
व रायधुाभरणिकरीटवम िभः ।
िदवाशंिुभमुलुरवं बभौ रव-े
य थाण वः िुभतितिमिलोिम िभः ॥ १७॥
अथो मिुनय पितना सभािजतः
ूण तं िद िवदधिहायसा ।
िनश तविसतमाताहणो
मकुुसशनिनवृ तिेयः ॥ १८॥
राजतमवुाचदें भगवान ्ू ीणयन ि्गरा ।
मा भै त भिं वो घातियािम मागधम ॥् १९॥
इुः ूितो तो यथावदवदपृान ।्
तऽेिप सशन ं शौरःे ूैन य्मुुवः ॥ २०॥
आनत सौवीरमंीा  िवनशनं हिरः ।
िगरीन न्दीरतीयाय परुमामोजाकरान ॥् २१॥
ततो षत तीा  मकुुोऽथ सरतीम ।्
पालानथ मां शबूमथागमत ॥् २२॥
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तमपुागतमाकय  ूीतो द श न ं नणृाम ।्
अजातशऽिुन रगाोपाायः सुतृः ॥ २३॥
गीतवािदऽघोषणे ॄघोषणे भयूसा ।
अया षीकेशं ूाणाः ूाणिमवातः ॥ २४॥
ा िविदयः कृं हेने पाडवः ।
िचरां िूयतमं सजऽेथ पनुः पनुः ॥ २५॥
दोा पिर रमामलालयं
मकुुगाऽं नपृितहताशभुः ।
लेभ े परां िनवृ ितमौलुोचनो
निुव तृलोकिवॅमः ॥ २६॥
तं मातलेुयं पिरर िनवृ तो
भीमः यन ्ू मेजलाकुलेियः ।
यमौ िकरीटी च सुमं मदुा
ूवृबााः पिररिेभरऽेतुम ॥् २७॥
अज ुनने पिरो यमाामिभवािदतः ।
ॄाणेो नमृ वृे यथाहतः ॥ २८॥
मािनतो मानयामास कुसृयकैकयान ।्
सतूमागधगवा  विनोपमिणः ॥ २९॥
मदृशपटहवीणापणवगोमखुःै ।
ॄाणाारिवां तुवुनु नतृजु गःु ॥ ३०॥
एवं सुिः पय ः पुयोकिशखामिणः ।
संयूमानो भगवान ि्ववशेालतं परुम ॥् ३१॥
सिंसव किरणां मदगतोय-ै
िऽजःै कनकतोरणपणू कुःै ।
मृािभन वकूलिवभषूणॐग ्-
गनैृ िभय ुवितिभ िवराजमानम ॥् ३२॥
उीदीपबिलिभः ूितसजाल-

िनया तधपूिचरं िवलसताकम ।्
मधू हमेकलशै रजतोश ृ-ै
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ज ु ं ददश  भवनःै कुराजधाम ॥ ३३॥
ूां िनश नरलोचनपानपाऽ-
मौुिविथतकेशकूलबाः ।
सो िवसृ गहृकम  पत ते
िु ं यययु ुवतयः  नरेमाग ॥ ३४॥
तिन स्सुल इभारथिपिः
कृं सभाय मपुल गहृािधढाः ।
नाय िवकीय  कुसमुमै नसोपगु
सुागतं िवदधुयवीितने ॥ ३५॥
ऊचःु ियः पिथ िनरी मकुुपीः
तारा यथोडुपसहाः िकमकाय मिूभः ।
यषुां पुषमौिलदारहास-

लीलावलोककलयोवमातनोित ॥ ३६॥
तऽ तऽोपस पौरा मलपाणयः ।
चबुः सपया कृाय ौणेीमुा हतनैसः ॥ ३७॥
अःपरुजनःै ूीा मकुुः फुलोचनःै ।
ससमरैपुतेः ूािवशिाजमिरम ॥् ३८॥
पथृा िवलो ॅाऽयें कृं िऽभवुनेरम ।्
ूीताोाय पय ाषुा पिरषजे ॥ ३९॥
गोिवं गहृमानीय दवेदवेशेमातः ।
पजूायां नािवदृं ूमोदोपहतो नपृः ॥ ४०॥
िपतृसगु ुीणां कृबेऽिभवादनम ।्
यं च कृया राजन भ्िगा चािभवितः ॥ ४१॥
ा सोिदता कृा कृपी सवशः ।
आनच  िण सां भिां जावत तथा ॥ ४२॥
कािल िमऽिवां च शैां नािजत सतीम ।्
अााागता या ु वासःॐडनािदिभः ॥ ४३॥
सखुं िनवासयामास धम राजो जनाद नम ।्
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ससैं सानगुामां सभाय च नवं नवम ॥् ४४॥
तप िया खाडवने विं फानुसयंतुः ।
मोचिया मयं यने रा े िदा सभा कृता ॥ ४५॥
उवास कितिचासान र्ाः िूयिचकीष या ।
िवहरन र्थमा फानुने भटैवृ तः ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध कृ
इूगमनं नामकैसिततमोऽायः ॥ ७१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िसिततमोऽायः - ७२ ॥
ौीशकु उवाच
एकदा त ु सभाम आितो मिुनिभवृ तः ।
ॄाणःै िऽयवैँ य ैॅ ा तिृभ यिुधिरः ॥ १॥
आचायः कुलवृै ाितसिबावःै ।
श ृवतामवे चतैषेामाभादेमवुाच ह ॥ २॥
यिुधिर उवाच
बतरुाजने गोिव राजसयूने पावनीः ।
ये िवभतूीभ वतादय नः ूभो ॥ ३॥
ाके अिवरतं पिर य े चरि
ायभिनशन े शचुयो गणृि ।
िवि ते कमलनाभ भवापवग -
माशासते यिद त आिशष ईश नाे ॥ ४॥
तवेदवे भवतरणारिव-

सवेानभुाविमह पँयत ु लोक एषः ।
य े ां भजि न भजतु वोभयषेां
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िनां ूदशय िवभो कुसृयानाम ॥् ५॥
न ॄणः परभदेमितव ात ्
सवा नः समशः सखुानभुतूःे ।
ससंवेतां सरुतरोिरव त े ूसादः
सवेानुपमदुयो न िवपय योऽऽ ॥ ६॥
ौीभगवानवुाच
सविसतं राजन भ्वता शऽकुशन ।
काणी यने त े कीित लकाननभुिवित ॥ ७॥
ऋषीणां िपतदृवेानां सुदामिप नः ूभो ।
सवषामिप भतूानामीितः बतरुाडयम ॥् ८॥
िविज नपृतीन स्वा न कृ्ा च जगत वशे ।
सृ सवसारानाहर महाबतमु ॥् ९॥
एते त े ॅातरो राजंोकपालाशंसवाः ।
िजतोऽावता तऽेहं ज यो योऽकृतािभः ॥ १०॥
न किरं लोके तजेसा यशसा िौया ।
िवभिूतिभवा िभभवेवेोऽिप िकम ु पािथ वः ॥ ११॥
ौीशकु उवाच
िनश भगवीतं ूीतः फुमखुाजुः ।
ॅातनॄ ि्दिवजयऽेयु िवतुजेोपबृिंहतान ॥् १२॥
सहदवें दिणामािदशह सृयःै ।
िदिश ूतीां नकुलमदुीां ससािचनम ।्
ूाां वकृोदरं मःै केकयःै सह मिकैः ॥ १३॥
ते िविज नपृान व्ीरा आजिद ओजसा ।
अजातशऽवे भिूर ििवणं नपृ यते ॥ १४॥
ौुािजतं जरासं नपृतेा यतो हिरः ।
आहोपायं तमवेा उवो यमवुाच ह ॥ १५॥
भीमसनेोऽज ुनः कृो ॄिलधरायः ।
जमिुग िरोजं तात बहृिथसतुो यतः ॥ १६॥
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त े गाऽऽितवलेायां गहृषे ु गहृमिेधनम ।्
ॄयं समयाचरेन र्ाजा ॄिलिनः ॥ १७॥
राजन ि्वितथीन ्ू ाानिथ नो रमागतान ।्
तः ूय भिं ते ययं कामयामहे ॥ १८॥
िकं म ष ितितणूां िकमकाय मसाधिुभः ।
िकं न दयें वदाानां कः परः समदिश नाम ॥् १९॥
योऽिनने शरीरणे सतां गयें यशो ीवुम ।्
नािचनोित यं कः स वाः शो एव सः ॥ २०॥
हिरो रिदवे उविृः िशिबब िलः ।
ाधः कपोतो बहवो ीवुणे ीवुं गताः ॥ २१॥
ौीशकु उवाच
ररैाकृितिभां ु ूकोैा हतरैिप ।
राजबनू ि्वाय पवूा निचयत ॥् २२॥
राजबवो ते े ॄिलािन िबॅित ।
ददािम िभितं ते आानमिप जम ॥् २३॥
बलेन ु ौयूत े कीित िव तता िदकषा ।
ऐया िंशतािप िवूाजने िवनुा ॥ २४॥
िौयं िजहीष ते िववे िजिपणे ।
जानिप मह ूादााय माणोऽिप दैराट ्॥ २५॥
जीवता ॄाणाथा य को थ ः ऽबनुा ।
दहेने पतमानने नहेता िवपलंु यशः ॥ २६॥
इदुारमितः ूाह कृाज ुनवकृोदरान ।्
हे िवूा िोयतां कामो ददाािशरोऽिप वः ॥ २७॥
ौीभगवानवुाच
युं नो दिेह राजे शो यिद मसे ।
युािथ नो वयं ूाा राजा नाकािणः ॥ २८॥
असौ वकृोदरः पाथ  ॅाताज ुनो यम ।्
अनयोमा तलेुयं मां कृं जानीिह त े िरपमु ॥् २९॥
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एवमाविेदतो राजा जहासोःै  मागधः ।
आह चामिष तो मा युं तिह ददािम वः ॥ ३०॥
न या भीणा योे यिुध िववतजेसा ।
मथरुां परु ा समिंु शरणं गतः ॥ ३१॥
अयं त ु वयसातुो नाितसो न मे समः ।
अज ुनो न भवेोा भीमुबलो मम ॥ ३२॥
इुा भीमसनेाय ूादाय महत गदाम ।्
ितीयां यमादाय िनज गाम परुािहः ॥ ३३॥
ततः समे खले वीरौ सयंुािवतरतेरौ ।
जतवु ळकाां गदाां रणम दौ ॥ ३४॥
मडलािन िविचऽािण सं दिणमवे च ।
चरतोः शशुभु े युं नटयोिरव रिणोः ॥ ३५॥
ततटचटाशो वळिनषेसिभः ।
गदयोः ियो राजन द्योिरव दिनोः ॥ ३६॥
ते व ै गदे भजुजवने िनपामान े
अोतऽसकिटपादकरोजऽनू ।्
चणूबभवूतुपे यथाकशाख े
सयंुतोिरदयोिरव दीमोः ॥ ३७॥
इं तयोः ूहतयोग दयोनृ वीरौ
बुौ मिुिभरयःरशरैिपंाम ।्
शयोः ूहरतोिरभयोिरवासी-
िघा तवळपषलताडनोः ॥ ३८॥
तयोरवें ूहरतोः समिशाबलौजसोः ।
िनिव शषेमभूुमीणजवयोनृ प ॥ ३९॥
एवं तयोम हाराज युतोः सिवशंितः ।
िदनािन िनरगंऽ सुििश िततोः ॥ ४०॥
एकदा मातलेुयं व ै ूाह राजन व्कृोदरः ।
न शोऽहं जरासं िनजत ुं यिुध माधव ॥ ४१॥
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शऽोज मतृी िवाीिवतं च जराकृतम ।्
पाथ मााययन ्ने तजेसािचयिरः ॥ ४२॥
सिािरवधोपायं भीमामोघदशनः ।
दशयामास िवटपं पाटयिव संया ॥ ४३॥
तिाय महासो भीमः ूहरतां वरः ।
गहृीा पादयोः शऽ ुं पातयामास भतूले ॥ ४४॥
एकं पादं पदाऽऽब दोा मं ूगृ सः ।
गदुतः पाटयामास शाखिमव महागजः ॥ ४५॥
एकपादोवषृणकिटपृनासंके ।
एकबािॅकूण शकले दशःु ूजाः ॥ ४६॥
हाहाकारो महानासीिहते मगधेरे ।
पजूयामासतभुमं पिरर जयातुौ ॥ ४७॥
सहदवें तनयं भगवान भ्तूभावनः ।
अिषदमयेाा मगधानां पितं ूभःु ।
मोचयामास राजान स्ंा मागधने य े ॥ ४८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध जरासवधो
नाम िसिततमोऽायः ॥ ७२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽसिततमोऽायः - ७३ ॥
ौीशकु उवाच
अयतु े े शताौ लीलया यिुध िनिज ताः ।
त े िनग ता िगिरिोयां मिलना मलवाससः ॥ १॥
ुामाः शुवदनाः सरंोधपिरकिशताः ।
दशुे घनँयामं पीतकौशयेवाससम ॥् २॥
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ौीवां चतबुा ं पगभा णेणम ।्
चाूसवदनं ुरकरकुडलम ॥् ३॥
पहं गदाशरथाैपलितम ।्
िकरीटहारकटककिटसऽूादाितम ॥् ४॥
ॅाजरमिणमीवं िनवीतं वनमालया ।
िपब इव चुा िलह इव िजया ॥ ५॥
िजय इव नासाां र इव बािभः ।
ूणमेहुतपाानो मधू िभः पादयोहरःे ॥ ६॥
कृसशनाादसरंोधनमाः ।
ूशशसंुषीकेशं गीिभ ः ूालयो नपृाः ॥ ७॥
राजान ऊचःु
नमे दवेदवेशे ूपाित हराय ।
ूपान प्ािह नः कृ िनिव णान घ्ोरससंतृःे ॥ ८॥
ननै ं नाथासयूामो मागधं मधसुदून ।
अनमुहो यवतो राां रािुतिव भो ॥ ९॥
राैय मदोो न ौयेो िवते नपृः ।
ायामोिहतोऽिना मते सदोऽचलाः ॥ १०॥
मगृतृां यथा बाला म उदकाशयम ।्
एवं वकैािरक मायामयुा वु चते ॥ ११॥
वयं परुा ौीमदनयो
िजगीषयाा इतरतेरधृः ।
ः ूजाः ा अितिनघृ णाः ूभो
मृ ुं परुािवगण मदाः ॥ १२॥
त एव कृा गभीररंहसा
रवीयण िवचािलताः िौयः ।
कालेन ता भवतोऽनकुया
िवनदपा रणौ राम ते ॥ १३॥
अथो न रां मगृतिृिपतं
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दहेने शतता जां भवुा ।
उपािसतं हृयामहे िवभो
िबयाफलं ूे च कणरोचनम ॥् १४॥
तं नः समािदशोपायं यने त े चरणायोः ।
िृतय था न िवरमदेिप ससंरतािमह ॥ १५॥
कृाय वासदुवेाय हरय े परमान े ।
ूणतेशनाशाय गोिवाय नमो नमः ॥ १६॥(२)
ौीशकु उवाच
संयूमानो भगवान र्ाजिभम ुबनःै ।
तानाह कणात शरयः या िगरा ॥ १७॥
ौीभगवानवुाच
अ ूभिृत वो भपूा मािखलेरे ।
सुढा जायत े भिबा ढमाशिंसतं तथा ॥ १८॥
िदा विसतं भपूा भव ऋतभािषणः ।
िौयैय मदोाहं पँय उादकं नणृाम ॥् १९॥
हहैयो नषो वनेो रावणो नरकोऽपरे ।
ौीमदािंशताः ानावेदैनरेराः ॥ २०॥
भव एतिाय दहेाुामवत ।्
मां यजोऽरयै ुाः ूजा धमण रथ ॥ २१॥
सः ूजातनू स्खुं ःखं भवाभवौ ।
ूां ूां च सवेो मिा िवचिरथ ॥ २२॥
उदासीना दहेादावाारामा धतृोताः ।
मावेँ य मनः सङ् मामे ॄ याथ ॥ २३॥
ौीशकु उवाच
इािदँय नपृान कृ्ो भगवान भ्वुनेरः ।
तषेां यु पुषान ि्यो मनकमिण ॥ २४॥
सपया कारयामास सहदवेने भारत ।
नरदवेोिचतवै भैू षणःै ॐिवलेपनःै ॥ २५॥
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भोजिया वराने सुातान स्मलतान ।्
भोगै िविवधयै ुांालूानैृ पोिचतःै ॥ २६॥
ते पिूजता मकुुने राजानो मृकुडलाः ।
िवरजेमुिचताः ेशाावडृे यथा महाः ॥ २७॥
रथान स्दानारो मिणकानभिूषतान ।्
ूीण सनूतृवैा ःै दशेान ्ू यापयत ॥् २८॥
त एवं मोिचताः कृाृने समुहाना ।
ययुमवे ायः कृतािन च जगतःे ॥ २९॥
जगः ूकृिते महापुषचिेतम ।्
यथाशासगवांथा चबुरतिताः ॥ ३०॥
जरासं घातिया भीमसनेने केशवः ।
पाथा ां सयंतुः ूायाहदवेने पिूजतः ॥ ३१॥
गा त े खाडवूं शान द्िुज तारयः ।
हष यः सुदो दां चासखुावहाः ॥ ३२॥
तुा ूीतमनस इूिनवािसनः ।
मिेनरे मागधं शां राजा चामनोरथः ॥ ३३॥
अिभवाथ राजान ं भीमाज ुनजनाद नाः ।
सव माौावयाबुराना यदनिुतम ॥् ३४॥
िनश धमराजेशवनेानकुितम ।्
आनाौकुलां मुन ्ू ेा नोवाच िकन ॥ ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध कृाागमन े
िऽसिततमोऽायः ॥ ७३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ चतःुसिततमोऽायः - ७४ ॥
ौीशकु उवाच
एवं यिुधिरो राजा जरासवधं िवभोः ।
कृ चानभुावं तं ौुा ूीतमॄवीत ॥् १॥
यिुधिर उवाच
ये ुलैोगरुवः सव लोकमहेराः ।
वहि लभं ला िशरसवैानशुासनम ॥् २॥
स भवानरिवाो दीनानामीशमािननाम ।्
धऽेनशुासनं भमूंदिवडनम ॥् ३॥
न केाितीय ॄणः परमानः ।
कमिभव ध त े तजेो ॑सते च यथा रवःे ॥ ४॥
न व ै तऽेिजत भानां ममाहिमित माधव ।
ं तविेत च नानाधीः पशनूािमव वकृैता ॥ ५॥
ौीशकु उवाच
इुा यिये काले वो े युान स् ऋिजः ।
कृानमुोिदतः पाथ ॄाणान ्ॄ वािदनः ॥ ६॥
पैायनो भराजः समुगुतमोऽिसतः ।
विसवनः कवो मऽैयेः कवषितः ॥ ७॥
िवािमऽो वामदवेः समुितजिमिनः बतःु ।
पलैः पराशरो गग वशैायन एव च ॥ ८॥
अथवा  कँयपो धौो रामो भाग व आसिुरः ।
वीितहोऽो मधुा वीरसनेोऽकृतोणः ॥ ९॥
उपताथा चाे िोणभीकृपादयः ।
धतृराः सहसतुो िवर महामितः ॥ १०॥
ॄाणाः िऽया व ैँ याः शिूा यिदवः ।
तऽयेःु सव राजानो राां ूकृतयो नपृ ॥ ११॥
तते दवेयजनं ॄाणाः णलालःै ।
कृा तऽ यथाायं दीयािबरे नपृम ॥् १२॥
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हमैाः िकलोपकरणा वण यथा परुा ।
इादयो लोकपाला िविरभवसयंतुाः ॥ १३॥
सगणाः िसगवा  िवाधरमहोरगाः ।
मनुयो यरािंस खगिकरचारणाः ॥ १४॥
राजान समाता राजप सवशः ।
राजसयूं समीयःु  राः पाडुसतु वै ॥ १५॥
मिेनरे कृभ सपूपमिविताः ।
अयाजयन म्हाराजं याजका दवेवच सः ॥ १६॥
राजसयूने िविधवचतेसिमवामराः ।
सौऽेहवनीपालो याजकान स्दसतीन ।्
अपजूयहाभागान य्थावसुमािहतः ॥ १७॥
सदााहणाह व ै िवमशृः सभासदः ।
नागनकैााहदवेदाॄवीत ॥् १८॥
अहित तुः ौैं भगवान स्ाताितः ।
एष व ै दवेताः सवा  दशेकालधनादयः ॥ १९॥
यदाकिमदं िवं बतव यदाकाः ।
अिरातयो माः सां योग यरः ॥ २०॥
एक एवाितीयोऽसावतैदािमदं जगत ।्
आनाऽऽाौयः साः सजृवित हजः ॥ २१॥
िविवधानीह कमा िण जनयन य्दवेया ।
ईहत े यदयं सव ः ौयेो धमा िदलणम ॥् २२॥
ताृाय महते दीयतां परमाहणम ।्
एवं चेव भतूानामानाहणं भवते ॥् २३॥
सवभतूाभतूाय कृायानदिशन े ।
दयें शााय पणूा य दानिमता ॥ २४॥
इुा सहदवेोऽभूू कृानभुाविवत ।्
तुा तुवुःु सव साध ु सािित समाः ॥ २५॥
ौुा िजिेरतं राजा ाा हाद सभासदाम ।्
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समहयृषीकेशं ूीतः ूणयिवलः ॥ २६॥
तादावविनापः िशरसा लोकपावनीः ।
सभाय ः सानजुामाः सकुटुोऽवहदुा ॥ २७॥
वासोिभः पीतकौशयेभैू षणै महाधनःै ।
अहियाौपुणूा ो नाशकमविेतमु ॥् २८॥
इं सभािजतं वी सव ूालयो जनाः ।
नमो जयिेत नमेुं िनपतेःु पुवृयः ॥ २९॥
इं िनश दमघोषसतुः पीठा-
ाय कृगणुवण नजातमःु ।
उि बािमदमाह सदमष
सौंावयन भ्गवते पषायभीतः ॥ ३०॥
ईशो रयः काल इित सवती ौिुतः ।
वृानामिप यिुबा लवािैव िभते ॥ ३१॥
ययूं पाऽिवदां ौेा मा मं बालभाषीतम ।्
सदसतयः सव कृो यतोऽहण े ॥ ३२॥
तपोिवाोतधरान ्ानिवकषान ।्
परमऋषीन ्ॄ िनांोकपालै पिूजतान ॥् ३३॥
सदतीनितब गोपालः कुलपासंनः ।
यथा काकः परुोडाशं सपया कथमहित ॥ ३४॥
वणा ौमकुलापतेः सव धम बिहृतः ।
रैवत गणुहैनः सपया कथमहित ॥ ३५॥
ययाितनषैां िह कुलं शं सिब िहृतम ।्
वथृापानरतं शपया कथमहित ॥ ३६॥
ॄिष सिेवतान द्शेान ि्हतैऽेॄवच सम ।्
समिंु ग मािौ बाधे दवः ूजाः ॥ ३७॥
एवमादीभिािण बभाष े नमलः ।
नोवाच िकिगवान य्था िसहंः िशवातम ॥् ३८॥
भगविनं ौुा ःसहं तभासदः ।
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कण िपधाय िनज मःु शपिेदपं षा ॥ ३९॥
िनां भगवतः श ृवंर जन वा ।
ततो नापिैत यः सोऽिप याधः सकृुतातुः ॥ ४०॥
ततः पाडुसतुाः बुा मकैकयसृयाः ।
उदायधुाः समुःु िशशपुालिजघासंवः ॥ ४१॥
ततैसाो जगहृे खचमणी ।
भयन कृ्पीयान र्ाः सदिस भारत ॥ ४२॥
तावाय भगवान ्ान ि्नवाय  यं षा ।
िशरः रुाचबेण जहारापततो िरपोः ॥ ४३॥
शः कोलाहलोऽासीिशपुाले हत े महान ।्
तानयुाियनो भपूा िुवजुिवतिैषणः ॥ ४४॥
चैदहेोितं ोितवा सदुवेमपुािवशत ।्
पँयतां सव भतूानामेुव भिुव खातुा ॥ ४५॥
जऽयानगुिुणतवरैसरंया िधया ।
ायंयतां यातो भावो िह भवकारणम ॥् ४६॥
ऋिः ससदेो दिणां िवपलुामदात ।्
सवा न स्ू िविधवबेऽवभथृमकेराट ्॥ ४७॥
साधिया बत ुं राः कृो योगेरेरः ।
उवास कितिचासान स्ुिरिभयािचतः ॥ ४८॥
ततोऽनुा राजानमिनमपीरः ।
ययौ सभाय ः सामाः परंु दवेकीसतुः ॥ ४९॥
विण तं तपाानं मया त े बिवरम ।्
वकुैठवािसनोज  िवूशापानुः पनुः ॥ ५०॥
राजसयूावभृने ातो राजा यिुधिरः ।
ॄऽसभामे शशुभु े सरुरािडव ॥ ५१॥
राा सभािजताः सव सरुमानवखचेराः ।
कृं बत ुं च शसंः धामािन ययमु ुदा ॥ ५२॥
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यधनमतृ े पाप ं किलं कुकुलामयम ।्
यो न सहेे िौयं ीतां ा पाडुसतु ताम ॥् ५३॥
य इदं कीत यिेोः कम  चैवधािदकम ।्
राजमों िवतान ं च सवपापःै ूमुते ॥ ५४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध िशशपुालवधो
नाम चतःुसिततमोऽायः ॥ ७४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पसिततमोऽायः - ७५ ॥
राजोवाच
अजातशऽों ा राजसयूमहोदयम ।्
सव ममुिुदरे ॄन न्दृवेा य े समागताः ॥ १॥
यधनं वज िया राजानः सष यः सरुाः ।
इित ौतुं नो भगवंऽ कारणमुताम ॥् २॥
ऋिषवाच
िपतामह ते ये राजसयू े महानः ।
बावाः पिरचया यां तासन ्ू मेबनाः ॥ ३॥
भीमो महानसाो धनाः सयुोधनः ।
सहदवे ु पजूायां नकुलो िसाधन े ॥ ४॥
गुशौुषूण े िजःु कृः पादावनजेन े ।
पिरवषेण े िुपदजा कण दान े महामनाः ॥ ५॥
ययुधुानो िवकण  हािदो िवरादयः ।
बाीकपऽुा भयूा ा य े च सदनादयः ॥ ६॥
िनिपता महाये नानाकम स ु त े तदा ।
ूवत े  राजे राः िूयिचकीष वः ॥ ७॥
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ऋिदबिवु सुमषे ु
िषे ु सनूतृसमहणदिणािभः ।
चै े च सातपतेरणं ूिव े
चबुतवभथृपनं नुाम ॥् ८॥
मदृशपणवधुयुा नकगोमखुाः ।
वािदऽािण िविचऽािण नेरावभथृोवे ॥ ९॥
नत ो ननतृुा गायका यथूशो जगःु ।
वीणावणेतुलोादषेां स िदवमशृत ॥् १०॥
िचऽजपताकामिैरभेनाव िभः ।
लतभै टैभू पा िनय यू मािलनः ॥ ११॥
यसृयकाोजकुकेकयकोसलाः ।
कयो भवुं सैयै जमानपरुःसराः ॥ १२॥
सदििजौेा ॄघोषणे भयूसा ।
दवेिष िपतगृवा ुवुःु पुविष णः ॥ १३॥
लता नरा नाय गॐषूणारःै ।
िविलोऽिभिषो िवजिव िवध ै रसःै ॥ १४॥
तलैगोरसगोदहिरिासाकुमःै ।
पिुिलाः ूिलो िवजवा रयोिषतः ॥ १५॥
गुा निृभिन रगमपुलमुते-
ेो यथा िदिव िवमानवरनैृ देः ।
ता मातलेुयसिखिभः पिरिषमानाः
सोीडहासिवकसदना िवरजेःु ॥ १६॥
ता दवेरानतु सखीन ि्सिषचुतीिभः
िारा िववतृगाऽकुचोमाः ।
औुमुकबरावमानमााः
ोभं दधमु लिधयां िचरिैव हारःै ॥ १७॥
स सॆाड ्रथमाढः सदं मािलनम ।्
रोचत पीिभः िबयािभः बतरुािडव ॥ १८॥
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पीसाजावभृैिरा त े तमिृजः ।
आचां ापयाबुग ायां सह कृया ॥ १९॥
दवेभयो नेन रिभिभः समम ।्
ममुचुःु पुवषा िण दवेिष िपतमृानवाः ॥ २०॥
सुऽ ततः सव वणा ौमयतुा नराः ।
महापातिप यतः सो मुते िकिषात ॥् २१॥
अथ राजाहत े ौमे पिरधाय लतः ।
ऋिदिवूादीनानचा भरणारःै ॥ २२॥
बूाितनपृान ि्मऽसुदोऽां सव शः ।
अभीं पजूयामास नारायणपरो नपृः ॥ २३॥
सव जनाः सरुचो मिणकुडलॐ-

गुीषककुकूलमहाहाराः ।
नाय  कुडलयगुालकवृजु-
विौयः कनकमखेलया िवरजेःु ॥ २४॥
अथिजो महाशीलाः सदा ॄवािदनः ।
ॄिऽयिवट ्शिूा राजानो य े समागताः ॥ २५॥
दवेिष िपतभृतूािन लोकपालाः सहानगुाः ।
पिूजतामनुा धामािन ययनुृ प ॥ २६॥
हिरदास राजष राजसयूमहोदयम ।्
नवैातृन ्ू शसंः िपबन म्ऽमतृं यथा ॥ २७॥
ततो यिुधिरो राजा सुिबावान ।्
ूेा िनवारयामास कृं च ागकातरः ॥ २८॥
भगवानिप तऽा वाीियरः ।
ूा यवीरां सााद कुशलीम ॥् २९॥
इं राजा धम सतुो मनोरथमहाण वम ।्
सुरं समुीय  कृनेासीतरः ॥ ३०॥
एकदाःपरुे त वी यधनः िौयम ।्
अतिाजसयू मिहं चातुानः ॥ ३१॥
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यिन न्रेिदितजेसरुेलीः
नाना िवभाि िकल िवसजृोपाः ।
तािभः पतीन िु्पदराजसतुोपते
यां िवषदयः कुराडतत ॥् ३२॥
यिंदा मधपुतमे िहषीसहॐं
ौोणीभरणे शनकैः णदिशोभम ।्
मे सचुा कुचकुमशोणहारं
ौीमखुं ूचलकुडलकुलाम ॥् ३३॥
सभायां मयायां ािप धम सतुोऽिधराट ्।
वतृोऽनजुबै िुभ कृनेािप चषुा ॥ ३४॥
आसीनः कान े साादासन े मघवािनव ।
पारमेौीया जुः यूमान वििभः ॥ ३५॥
तऽ यधनो मानी परीतो ॅातिृभनृ प ।
िकरीटमाली िवशदिसहः िपन ्षा ॥ ३६॥
लेऽगृाां जलं मा लेऽपतत ।्
जले च लवाा मयमायािवमोिहतः ॥ ३७॥
जहास भीमं ा ियो नपृतयोऽपरे ।
िनवाय माणा अ राा कृानमुोिदताः ॥ ३८॥
स ोीिडतोऽवावदनो षाल-

ि तू ूययौ गजायम ।्
हा हिेत शः समुहानभूता-
मजातशऽिुव मना इवाभवत ।्
बभवू तू भगवान भ्वुो भरं
समिुहीष ुॅ मित  यशा ॥ ३९॥
एतऽेिभिहतं राजन य्ृोऽहिमह या ।
सयुोधन दौरां राजसयू े महाबतौ ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध यधन-
मानभो नाम पसिततमोऽायः ॥ ७५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षिततमोऽायः - ७६ ॥
ौीशकु उवाच
अथादिप कृ श ृण ु कमा तुं नपृ ।
बीडानरशरीर यथा सौभपितहतः ॥ १॥
िशशपुालसखः शाो ियुाह आगतः ।
यिभिन िज तः से जरासादयथा ॥ २॥
शाः ूितामकरोवतां सव भभूजुाम ।्
अयादव ां किरे पौषं मम पँयत ॥ ३॥
इित मढूः ूिताय दवें पशपुितं ूभमु ।्
आराधयामास नपृः पासंमुिुं सकृसन ॥् ४॥
सवंराे भगवानाशतुोष उमापितः ।
वरणे यामास शां शरणमागतम ॥् ५॥
दवेासरुमनुाणां गवरगरसाम ।्
अभें कामगं वो े स यान ं विृभीषणम ॥् ६॥
तथिेत िगिरशािदो मयः परपरुयः ।
परंु िनमा य शााय ूादाौभमययम ॥् ७॥
स ला कामगं यान ं तमोधाम रासदम ।्
ययौ ारवत शाो वरंै विृकृतं रन ॥् ८॥
िन सनेया शाो महा भरतष भ ।
परु बभोपवनाुानािन च सवशः ॥ ९॥
स गोपरुािण ारािण ूासादाालतोिलकाः ।
िवहारान स् िवमानाािपतेःु शवृयः ॥ १०॥
िशला िुमााशनयः सपा  आसारशक राः ।
ूचडबवातोऽभिूजसाऽऽािदता िदशः ॥ ११॥
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इमाना सौभने कृ नगरी भशृम ।्
नापत शं राजिंपरुणे यथा मही ॥ १२॥
ूुो भगवान व्ी बामाना िनजाः ूजाः ।
मा भैेधाीरो रथाढो महायशाः ॥ १३॥
सािकादे साोऽबूरः सहानजुः ।
हािदो भानिुव गद शकुसारणौ ॥ १४॥
अपरे च महेासा रथयथूपयथूपाः ।
िनय यदुिशता गुा रथभेापदाितिभः ॥ १५॥
ततः ूववतृ े युं शाानां यिभः सह ।
यथासरुाणां िवबधुैमुलंु लोमहष णम ॥् १६॥
ता सौभपतमेा या िदा ै िणीसतुः ।
णने नाशयामास नशैं तम इवोगःु ॥ १७॥
िवाध पिवशंा णपुरैयोमखुःै ।
शा िजनीपालं शरःै सतपविभः ॥ १८॥
शतनेाताडयामकैेकेना सिैनकान ।्
दशिभदशिभनतनॄ व्ाहनािन िऽिभििभः ॥ १९॥
तदतुं महम ूु महानः ।
ा तं पजूयामासःु सव परसिैनकाः ॥ २०॥
बपकैपं तँयते न च ँयते ।
मायामयं मयकृतं िव भां पररैभतू ॥् २१॥
िचूमौ िचोि िगिरमिू  जले िचत ।्
अलातचबवाौभं तरुवितम ॥् २२॥
यऽ यऽोपलते ससौभः सह सिैनकः ।
शाततोऽमुरान स्ातयथूपाः ॥ २३॥
शररैकसंशराशीिवषरासदःै ।
पीमानपरुानीकः शाोऽमुरिेरतःै ॥ २४॥
शाानीकपशौघवैृ िवीरा भशृािदताः ।
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न तजू रणं ं ं लोकयिजगीषवः ॥ २५॥
शाामाो मुान न्ाम ूुं ूापीिडतः ।
आसा गदया मौा  ाह नदली ॥ २६॥
ूुं गदया शीण वःलमिरमम ।्
अपोवाह रणातूो धम िवाकाजः ॥ २७॥
लसो मुतन कािः सारिथमॄवीत ।्
अहो असािदं सतू यिणाऽेपसप णम ॥् २८॥
न यनां कुले जातः ौयूत े रणिवतुः ।
िवना मीबिचने सतूने ूािकिषात ॥् २९॥
िकं न ु वऽेिभस िपतरौ रामकेशवौ ।
युागपबाः पृऽानः मम ॥् ३०॥
ं मे कथियि हसो ॅातजृामयः ।
ैं कथं कथं वीर तवाःै कतां मधृ े ॥ ३१॥
सारिथवाच
धम िवजानताऽऽयुन कृ्तमतेया िवभो ।
सतूः कृगतं रिेिथनं सारिथं रथी ॥ ३२॥
एतििदा त ु भवान म्यापोवािहतो रणात ।्
उपसृः परणेिेत मिूतो गदया हतः ॥ ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे उराध शायुे षिततमोऽायः ॥ ७६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ससिततमोऽायः - ७७ ॥
ौीशकु उवाच
स तपूृँ य सिललं दिंशतो धतृकाम ुकः ।
नय मां मुतः पा वीरेाह सारिथम ॥् १॥
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िवधमं सैािन मुं िणीसतुः ।
ूितह ूिवाराचरैिभः यन ॥् २॥
चतिुभ तरुो वाहान स्तूमकेेन चाहनत ।्
ाां धनु केत ुं च शरणेाने व ै िशरः ॥ ३॥
गदसािकसााा जःु सौभपतबे लम ।्
पतेःु समिेु सौभयेाः सव सिकराः ॥ ४॥
एवं यनां शाानां िनतािमतरतेरम ।्
युं िऽणवराऽं तदभूमुलुमुणम ॥् ५॥
इूं गतः कृ आतो धम सनूनुा ।
राजसयूऽेथ िनवृ  े िशशपुाले च सिंते ॥ ६॥
कुवृाननुा मनु ससतुां पथृाम ।्
िनिमाितघोरािण पँयन ्ारवत ययौ ॥ ७॥
आह चाहिमहायात आयिमौािभसतः ।
राजाैपीया ननू ं हःु परु मम ॥ ८॥
वी तदनं ानां िन परुरणम ।्
सौभं च शाराजं च दाकं ूाह केशवः ॥ ९॥
रथं ूापय मे सतू शाािकमाश ु व ै ।
समे न कत ो मायावी सौभराडयम ॥् १०॥
इुोदयामास रथमााय दाकः ।
िवशं दशःु सव े परे चाणानजुम ॥् ११॥
शा कृमालो हतूायबलेरः ।
ूाहरृसतूाय शिं भीमरवां मधृ े ॥ १२॥
तामापत नभिस महोािमव रंहसा ।
भासय िदशः शौिरः सायकैः शतधािनत ॥् १३॥
तं च षोडशिभिव ा बाणःै सौभं च खे ॅमत ।्
अिवरसोहःै खं सयू  इव रिँमिभः ॥ १४॥
शाः शौरे ु दोः सं सशा शाधनः ।
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िबभदे पताामासीदतुम ॥् १५॥
हाहाकारो महानासीूतानां तऽ पँयताम ।्
िवन सौभराडुिैरदमाह जनाद नम ॥् १६॥
यया मढू नः सुॅ ा तभुा या  तेताम ।्
ूमः स सभामे या ापािदतः सखा ॥ १७॥
तं ा िनिशतबैा णरैपरािजतमािननम ।्
नयापनुराविृं यिद ितमे मामतः ॥ १८॥
ौीभगवानवुाच
वथृा ं कसे म न पँयिकेऽकम ।्
पौषं दश यि  शरूा न बभािषणः ॥ १९॥
इुा भगवाां गदया भीमवगेया ।
तताड जऽौ सरंः स चके वमसकृ ् ॥ २०॥
गदायां सिवृायां शारधीयत ।
ततो मुत  आग पुषः िशरसातुम ।्
दवेा ूिहतोऽीित ना ूाह वचो दन ॥् २१॥
कृ कृ महाबाहो िपता त े िपतवृल ।
बापनीतः शाने सौिनकेन यथा पशःु ॥ २२॥
िनश िविूयं कृो मानषु ूकृितं गतः ।
िवमनो घणृी हेाभाष े ूाकृतो यथा ॥ २३॥
कथं राममसां िजाजयें सरुासरुःै ।
शानेाीयसा नीतः िपता मे बलवान ि्विधः ॥ २४॥
इित ॄवुाण े गोिवे सौभराट ्ूपुितः ।
वसदुवेिमवानीय कृं चदेमवुाच सः ॥ २५॥
एष ते जिनता तातो यदथ िमह जीविस ।
विधे वीतऽेममुीशेािह बािलश ॥ २६॥
एवं िनभ  मायावी खनेानकभःे ।
उृ िशर आदाय खं सौभं समािवशत ॥् २७॥
ततो मुत ूकृतावपुतुः
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बोध आे जनानषुतः ।
महानभुावदबुदासरु
मायां स शाूसतृां मयोिदताम ॥् २८॥
न तऽ तं न िपतःु कलेवरं
ूबु आजौ समपँयदतुः ।
ां यथा चारचािरणं िरप ुं
सौभमालो िनहमुुतः ॥ २९॥
एवं वदि राजष ऋषयः के च नािताः ।
यवाचो िवते ननू ं त े न रतु ॥ ३०॥
 शोकमोहौ हेो वा भयं वा यऽेसवाः ।
 चाखिडतिवानानैय खिडतः ॥ ३१॥
यादसवेोिज तयाऽऽिवया
िहनाािवपय यमहम ।्
लभ आीयमनमैरं
कुतो न ु मोहः परम सतःे ॥ ३२॥
तं शपगूःै ूहरमोजसा
शां शरःै शौिररमोघिवबमः ।
िवािनम धनःु िशरोमिणं
सौभं च शऽोग दया रोज ह ॥ ३३॥
तृहिेरतया िवचिूण तं
पपात तोय े गदया सहॐधा ।
िवसृ तूतलमाितो गदा-
मु शाोऽतुमगा तम ॥् ३४॥
आधावतः सगदं त बां
भेन िछाथ रथामतुम ।्
वधाय शा लयाकसिभं
िबॅभौ साक इवोदयाचलः ॥ ३५॥
जहार तनेवै िशरः सकुडलं
िकरीटयंु पुमाियनो हिरः ।
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वळणे वऽृ यथा परुरो
बभवू हाहिेत वचदा नणृाम ॥् ३६॥
तिन ि्नपितत े पाप े सौभ े च गदया हत े ।
ने भयो राजन ि्दिव दवेगणिेरताः ।
सखीनामपिचितं कुव न द्वो षागात ॥् ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध सौभवधो
नाम ससिततमोऽायः ॥ ७७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ असिततमोऽायः - ७८ ॥
ौीशकु उवाच
िशशपुाल शा पौसकािप म ितः ।
परलोकगतानां च कुव न प्ारोसौदम ॥् १॥
एकः पदाितः सो गदापािणः ूकयन ।्
पािममां महाराज महासो ँयत ॥ २॥
तं तथाऽऽयामालो गदामादाय सरः ।
अवु रथाृः िसुं वलेेव ूधात ॥् ३॥
गदामु काषो मकुुं ूाह म दः ।
िदा िदा भवान मम िपथं गतः ॥ ४॥
ं मातलेुयो नः कृ िमऽीुां िजघासंिस ।
अतां गदया म हिने वळकया ॥ ५॥
ता नृयमपुै िमऽाणां िमऽवलः ।
बुपमिरं हा ािधं दहेचरं यथा ॥ ६॥
एवं ैदुन व्ाःै कृं तोऽिैरव िपम ।्
गदयाताडयिू  िसहंवनदसः ॥ ७॥
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गदयािभहतोऽाजौ न चचाल यहः ।
कृोऽिप तमहन ग्ुा  कौमोदा नारे ॥ ८॥
गदािनिभ दय उमन ्िधरं मखुात ।्
ूसाय  केशबाीन ध्रयां पतसःु ॥ ९॥
ततः सूतरं ोितः कृमािवशदतुम ।्
पँयतां सव भतूानां यथा चैवध े नपृ ॥ १०॥
िवरथु ताता ॅातशृोकपिरतुः ।
आगदिसचमा ामुसंिघासंया ॥ ११॥
त चापततः कृबेण रुनिेमना ।
िशरो जहार राजे सिकरीटं सकुडलम ॥् १२॥
एवं सौभं च शां च दवं सहानजुम ।्
हा िव षहानरैीिडतः सरुमानवःै ॥ १३॥
मिुनिभः िसगविव ाधरमहोरगःै ।
अरोिभः िपतगृणयै ःै िकरचारणःै ॥ १४॥
उपगीयमानिवजयः कुसमुरैिभविष तः ।
वतृ विृूवरिैव वशेालतां परुीम ॥् १५॥
एवं योगेरः कृो भगवान ज्गदीरः ।
ईयते पशुीनां िनिज तो जयतीित सः ॥ १६॥
ौुा युोमं रामः कुणां सह पाडवःै ।
तीथा िभषकेाजने मः ूययौ िकल ॥ १७॥
ाा ूभास े स दवेिष िपतमृानवान ।्
सरत ूितॐोतं ययौ ॄाणसवंतृः ॥ १८॥
पथृदूकं िबसरितकूपं सदुश नम ।्
िवशालं ॄतीथ च चबं ूाच सरतीम ॥् १९॥
यमनुामन ु यावे गामन ु च भारत ।
जगाम निैमषं यऽ ऋषयः सऽमासते ॥ २०॥
तमागतमिभूे मनुयो दीघ सिऽणः ।
अिभन यथाायं ूणोाय चाच यन ॥् २१॥
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सोऽिच तः सपरीवारः कृतासनपिरमहः ।
रोमहष णमासीन ं महषः िशमैत ॥ २२॥
अूुाियनं सतूमकृतूणािलम ।्
अासीन ं च तान ि्वूांकुोपोी माधवः ॥ २३॥
कादसािवमान ि्वूानाे ूितलोमजः ।
धम पालांथवैाान व्धमहित म ितः ॥ २४॥
ऋषभे गवतो भूा िशोऽधी बिन च ।
सिेतहासपरुाणािन धम शाािण सवशः ॥ २५॥
अदाािवनीत वथृा पिडतमािननः ।
न गणुाय भवि  नटवेािजतानः ॥ २६॥
एतदथ िह लोकेऽिवतारो मया कृतः ।
वा मे धम िजने िह पातिकनोऽिधकाः ॥ २७॥
एतावा भगवान ि्नवृोऽसधादिप ।
भािवां कुशामणे करनेाहनभःु ॥ २८॥
हाहिेत वािदनः सव मनुयः िखमानसाः ।
ऊचःु सष णं दवेमधम े कृतः ूभो ॥ २९॥
अ ॄासनं दमािभय नन ।
आयुाामं तावावऽं समाते ॥ ३०॥
अजानतवैाचिरतया ॄवधो यथा ।
योगेर भवतो नाायोऽिप िनयामकः ॥ ३१॥
यतेहायाः पावनं लोकपावन ।
चिरित भवांोकसहोऽनचोिदतः ॥ ३२॥
ौीभगवानवुाच
किरे वधिनवशं लोकानमुहकाया ।
िनयमः ूथमे के यावान स् त ु िवधीयताम ॥् ३३॥
दीघ मायबु ततै सिमियमवे च ।
आशािसतं यतू साधये योगमायया ॥ ३४॥
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ऋषय ऊचःु
अ तव वीय  मृोराकमवे च ।
यथा भवेचः सं तथा राम िवधीयताम ॥् ३५॥
ौीभगवानवुाच
आा व ै पऽु उ इित वदेानशुासनम ।्
ताद भवेा आयिुरियसवान ॥् ३६॥
िकं वः कामो मिुनौेा ॄतूाहं करवायथ ।
अजानतपिचितं यथा मे िचतां बधुाः ॥ ३७॥
ऋषय ऊचःु
इल सतुो घोरो बलो नाम दानवः ।
स षयित नः सऽमे पव िण पव िण ॥ ३८॥
तं पापं जिह दाशाह तः शौुषूणं परम ।्
पयूशोिणतिवमऽूसरुामासंािभविष णम ॥् ३९॥
तत भारतं वष परी ससुमािहतः ।
चिरा ादशमासांीथ ायी िवशुस े ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध बलदवेचिरत े
बलवधोपबमो नामासिततमोऽायः ॥ ७८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनाशीिततमोऽायः - ७९ ॥
ौीशकु उवाच
ततः पव यपुावृ े ूचडः पासंवुष णः ।
भीमो वायरुभिूाजन प्यूगु सव शः ॥ १॥
ततोऽमेमयं वष बलेन िविनिम तम ।्
अभवशालायां सोऽँयत शलूधकृ ् ॥ २॥
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तं िवलो बहृायं िभानचयोपमम ।्
तताॆिशखाँमौुं दंोमॅकुुटीमखुम ॥् ३॥
सार मसुलं रामः परसैिवदारणम ।्
हलं च दैदमनं त े तणू मपुततःु ॥ ४॥
तमाकृ हलामणे बलं गगनचेरम ।्
मसुलेनाहनुो मिू  ॄिुहं बलः ॥ ५॥
सोऽपतिुव िनिभ ललाटोऽसृमुजृन ।्
मुात रं शलैो यथा वळहतोऽणः ॥ ६॥
संु मनुयो रामं ूयुािवतथािशषः ।
अिषहाभागा वऽृं िवबधुा यथा ॥ ७॥
वजैय दमा लां ौीधामाानपजाम ।्
रामाय वाससी िदे िदााभरणािन च ॥ ८॥
अथ तरैनुातः कौिशकीमे ॄाणःै ।
ाा सरोवरमगातः सरयरुाॐवत ॥् ९॥
अनॐुोतने सरयूं ूयागमपुग सः ।
ाा स दवेादीन ज्गाम पलुहाौमम ॥् १०॥
गोमत गडक ाा िवपाशां शोण आतुः ।
गयां गा िपतिॄना गासागरसमे ॥ ११॥
उपृँ य महेािौ रामं ािभवा च ।
सगोदावर वणेां पां भीमरथ ततः ॥ १२॥
ं ा ययौ रामः ौीशलंै िगिरशालयम ।्
ििवडषे ु महापुयं ाििं वेटं ूभःु ॥ १३॥
कामको परु का कावरे च सिरराम ।्
ौीरां महापुयं यऽ सििहतो हिरः ॥ १४॥
ऋषभाििं हरःे ऽें दिणां मथरुां तथा ।
सामिंु सतेमुगमहापातकनाशनम ॥् १५॥
तऽायतुमदानेूॄ ा णेो हलायधुः ।
कृतमालां ताॆपण मलयं च कुलाचलम ॥् १६॥
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तऽागं समासीन ं नमृािभवा च ।
योिजतने चाशीिभ रनुातो गतोऽण वम ।्
दिणं तऽ काां गा दवे ददश सः ॥ १७॥
ततः फानुमासा पारसमुमम ।्
िवःु सििहतो यऽ ााशवायतुम ॥् १८॥
ततोऽिभो भगवान के्रलां ु िऽगत कान ।्
गोकणा ं िशवऽें सािं यऽ धजू टेः ॥ १९॥
आया पैायन ा शपूा रकमगालः ।
ताप पयो िनिव ामपुृँ याथ दडकम ॥् २०॥
ूिवँय रवेामगमऽ मािहती परुी ।
मनतुीथ मपुृँ य ूभासं पनुरागमत ॥् २१॥
ौुा िजःै कमानं कुपाडवसयंगु े ।
सव राजिनधनं भारं मने े तं भवुः ॥ २२॥
स भीमयधनयोग दाां युतोमृ ध े ।
वारियन ि्वनशनं जगाम यननः ॥ २३॥
यिुधिरु तं ा यमौ कृाज ुनाविप ।
अिभवााभवंू िकं िवविुरहागतः ॥ २४॥
गदापाणी उभौ ा सरंौ िवजयिैषणौ ।
मडलािन िविचऽािण चरािवदमॄवीत ॥् २५॥
यवुां तुबलौ वीरौ हे राजन ह्े वकृोदर ।
एकं ूाणािधकं मे उतकंै िशयािधकम ॥् २६॥
तादकेतरहे यवुयोः समवीय योः ।
न लते जयोऽो वा िवरमफलो रणः ॥ २७॥
न तां जगहृतबु वरैौ नपृाथ वत ।्
अनुरावों ं ृतािन च ॥ २८॥
िदं तदनमुानो रामो ारवत ययौ ।
उमसनेािदिभः ूीतैा ितिभः समपुागतः ॥ २९॥
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तं पनुन िमषं ूामषृयोऽयाजयन म्दुा ।
बं बतिुभः सविन वृािखलिवमहम ॥् ३०॥
तेो िवशुं िवान ं भगवान ्तरिभःु ।
यनेवैादो िवमाानं िवगं िवः ॥ ३१॥
पावभथृातो ाितबसुुतृः ।
रजे े ोयवेेः सवुासाः सुलतः ॥ ३२॥
ईिवधासािन बल बलशािलनः ।
अनाूमये मायाम  सि िह ॥ ३३॥
योऽनुरते राम कमा यतुकम णः ।
सायातरन िवोः स दियतो भवते ॥् ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध बलदवे-
तीथ याऽािनपणं नामकैोनाशीिततमोऽायः ॥ ७९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अशीिततमोऽायः - ८० ॥
राजोवाच
भगवन य्ािन चाािन मकुु महानः ।
वीया यनवीय  ौोतिुमामहे ूभो ॥ १॥
को न ु ौुासकृुमोकसथाः ।
िवरमते िवशषेो िवषणः काममाग णःै ॥ २॥
सा वायया त गणुान ग्णृीत े
करौ च तमकरौ मन ।
रेसं िरजमषे ु
श ृणोित तुयकथाः स कणः ॥ ३॥
िशरु तोभयिलमानम-े
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दवे यँयित ति चःु ।
अािन िवोरथ तनानां
पादोदकं यािन भजि िनम ॥् ४॥
सतू उवाच
िवरुातने सृो भगवान ब्ादरायिणः ।
वासदुवे े भगवित िनमदयोऽॄवीत ॥् ५॥
ौीशकु उवाच
कृासीखा किाणो ॄिवमः ।
िवर इियाथष ु ूशााा िजतिेयः ॥ ६॥
ययोपपने वत मानो गहृाौमी ।
त भाया  कुचलै ुामा च तथािवधा ॥ ७॥
पितोता पितं ूाह ायता वदनने सा ।
दिरिा सीदमाना सा वपेमानािभग च ॥ ८॥
नन ु ॄन भ्गवतः सखा सााियः पितः ।
ॄय शरय भगवान स्ातष भः ॥ ९॥
तमपुिैह महाभाग साधनूां च परायणम ।्
दाित ििवणं भिूर सीदत े त े कुटुिन े ॥ १०॥
आऽेधनुा ारवां भोजवृकेरः ।
रतः पादकमलमाानमिप यित ।
िकं थ कामान भ्जतो नाभीान ज्गुः ॥ ११॥
स एवं भाय या िवूो बशः ूािथ तो मृ ।
अयं िह परमो लाभ उमोकदशनम ॥् १२॥
इित सि मनसा गमनाय मितं दध े ।
अपुायनं िकिहृे कािण दीयताम ॥् १३॥
यािचा चतरुो मुीन ि्वूान प्थृकुतडुलान ।्
चलैखडने तान ब्ा भऽ ूादापायनम ॥् १४॥
स तानादाय िवूाः ूययौ ारकां िकल ।
कृसशन ं मं कथं ािदित िचयन ॥् १५॥
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ऽीिण गुातीयाय ितॐः का स िजः ।
िवूोऽगाकवृीनां गहृेतुधिम णाम ॥् १६॥
गहंृ सहॐाणां मिहषीणां हरिेजः ।
िववशेकैतमं ौीमानं गतो यथा ॥ १७॥
तं िवलोातुो राियापय माितः ।
सहसोाय चाे दोा पय महीदुा ॥ १८॥
सःु िूय िवूषरसाितिनवृ तः ।
ूीतो मुदिन न्ऽेाां पुरेणः ॥ १९॥
अथोपवेँ य पय े यं सःु समहणम ।्
उपाविना पादौ पादावनजेनीः ॥ २०॥
अमहीिरसा राजन भ्गवांोकपावनः ।
िलिगने चनागुकुमःै ॥ २१॥
धपूःै सरुिभिभिम ऽं ूदीपाविलिभम ुदा ।
अिच ाऽऽवे तालंू गां च ागतमॄवीत ॥् २२॥
कुचलंै मिलनं ामं िजं धमिनसतम ।्
दवेी पय चरााामरजनने व ै ॥ २३॥
अःपरुजनो ा कृनेामलकीित ना ।
िवितोऽभदूितूीा अवधतूं सभािजतम ॥् २४॥
िकमनने कृतं पुयमवधतूने िभणुा ।
िौया हीनने लोकेऽिन ग्िहतनेाधमने च ॥ २५॥
योऽसौ िऽलोकगुणा ौीिनवासने सतृः ।
पय ां िौयं िहा पिरोऽमजो यथा ॥ २६॥
कथयाबतगुा थाः पवूा  गुकुले सतोः ।
आनो लिलता राजन क्रौ गृ पररम ॥् २७॥
ौीभगवानवुाच
अिप ॄन ग्ुकुलावता लदिणात ।्
समावृने धम  भायढा सशी न वा ॥ २८॥
ूायो गहृषे ु त े िचमकामिविहतं तथा ।
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नवैाितूीयस े िवन ध्नषे ु िविदतं िह मे ॥ २९॥
केिचुव ि कमा िण कामरैहतचतेसः ।
जः ूकृतीदवीय थाहं लोकसहम ॥् ३०॥
किुकुले वासं ॄन ्रिस नौ यतः ।
िजो िवाय िवयें तमसः पारमतु े ॥ ३१॥
स व ै समणां साािजातिेरह सवः ।
आोऽ यऽाौिमणां यथाहं ानदो गुः ॥ ३२॥
नथ कोिवदा ॄन व्णा ौमवतािमह ।
ये मया गुणा वाचा तरो भवाण वम ॥् ३३॥
नाहिमाूजाितां तपसोपशमने वा ।
तुयें सव भतूाा गुशौुषूया यथा ॥ ३४॥
अिप नः यत े ॄन व्ृं िनवसतां गरुौ ।
गुदारैोिदतानािमनानयन े िचत ॥् ३५॥
ूिवानां महारयमपत समुहिज ।
वातवष मभूीों िनुराः नियवः ॥ ३६॥
सयू ातावमसा चावतृा िदशः ।
िनं कूलं जलमयं न ूाायत िकन ॥ ३७॥
वयं भशृं तऽ महािनलािुभ-

िन हमाना मरसुवे ।
िदशोऽिवदोऽथ पररं वन े
गहृीतहाः पिरबिॅमातरुाः ॥ ३८॥
एतििदा उिदत े रवौ साीपिनग ुः ।
अषेमाणो नः िशानाचायऽपँयदातरुान ॥् ३९॥
अहो हे पऽुका ययूमदथऽितःिखताः ।
आा व ै ूािणनां ूेमना मराः ॥ ४०॥
एतदवे िह सिःै कत ं गुिनृतम ।्
यै िवशुभावने सवा था ाप णं गरुौ ॥ ४१॥
तुोऽहं भो िजौेाः साः सु मनोरथाः ।
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छांयातयामािन भविह परऽ च ॥ ४२॥
इं िवधानकेािन वसतां गुवेँ मस ु ।
गरुोरनमुहणेवै पमुान प्णू ः ूशाये ॥ ४३॥
ॄाण उवाच
िकमािभरिनवृ ं दवेदवे जगरुो ।
भवता सकामने यषेां वासो गरुावभतू ॥् ४४॥
योमयं ॄ दहे आवपनं िवभो ।
ौयेसां त गुष ु वासोऽिवडनम ॥् ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध ौीदामचिरत े
अशीिततमोऽायः ॥ ८०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकाशीिततमोऽायः - ८१ ॥
ौीशकु उवाच
स इं िजमुने सह सथयन ह्िरः ।
सव भतूमनोऽिभः यमान उवाच तम ॥् १॥
ॄयो ॄाणं कृो भगवान ्ू हसन ि्ूयम ।्
ूेा िनरीणनेवै ूेन ख् सतां गितः ॥ २॥
ौीभगवानवुाच
िकमपुायनमानीतं ॄन म् े भवता गहृात ।्
अवपुातं भैः ूेा भयूव मे भवते ।्
भयू भोपतं न मे तोषाय कते ॥ ३॥
पऽं पुं फलं तोयं यो म े भा ूयित ।
तदहं भपुतमािम ूयतानः ॥ ४॥
इुोऽिप िजै ोीिडतः पतये िौयः ।
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पथृकुूसिृतं राजन न् ूायदवाखुः ॥ ५॥
सवभतूाााागमनकारणम ।्
िवायािचयायं ौीकामो माभजरुा ॥ ६॥
पाः पितोताया ु सखा िूयिचकीष या ।
ूाो माम दाािम सदोऽमलभाः ॥ ७॥
इं िविच वसनाीरबान ि्जनः ।
यं जहार िकिमदिमित पथृकुतडुलान ॥् ८॥
नतेपनीतं म े परमूीणनं सखे ।
तप य मां िवमते े पथृकुतडुलाः ॥ ९॥
इित मिुं सकृा ितीयां जधमुाददे ।
तावीज गहृे हं तरा परमिेनः ॥ १०॥
एतावतालं िवान स्व समृये ।
अिन ल्ोकेऽथ वामिुन प् ुसंोषकारणम ॥् ११॥
ॄाणां त ु रजनीमिुषातुमिरे ।
भुा पीा सखुं मने े आानं ग तं यथा ॥ १२॥
ोभतू े िवभावने सखुनेािभवितः ।
जगाम ालयं तात पनोु नितः ॥ १३॥
स चाला धनं कृा त ु यािचतवान ्यम ।्
गहृान ो्ीिडतोऽगहशनिनवृ तः ॥ १४॥
अहो ॄयदवे ा ॄयता मया ।
यिरितमो लीमािो िबॅतोरिस ॥ १५॥
ाहं दिरिः पापीयान ् कृः ौीिनकेतनः ।
ॄबिुरित ाहं बाां पिररितः ॥ १६॥
िनवािसतः िूयाजु े पय े ॅातरो यथा ।
मिहा वीिजतः ौाो वालजनहया ॥ १७॥
शौुषूया परमया पादसवंाहनािदिभः ।
पिूजतो दवेदवेने िवूदवेने दवेवत ॥् १८॥
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गा पवग योः प ुसंां रसायां भिुव सदाम ।्
सवा सामिप िसीनां मलंू तरणाच नम ॥् १९॥
अधनोऽयं धन ं ूा माुनै  मां रते ।्
इित कािणको ननू ं धन ं मऽेभिूर नाददात ॥् २०॥
इित तियः ूाो िनजगहृािकम ।्
सयूा नलेसाशिैव मानःै सव तो वतृम ॥् २१॥
िविचऽोपवनोानःै कूजिजकुलाकुलःै ।
ूोुकुमदुाोजकारोलवािरिभः ॥ २२॥
जुं लतःै पिुः ीिभ हिरणाििभः ।
िकिमदं क वा ानं कथं तिददिमभतू ॥् २३॥
एवं मीमासंमान ं तं नरा नायऽमरूभाः ।
ूगृन म्हाभागं गीतवाने भयूसा ॥ २४॥
पितमागतमाकय  पुषा ितसमा ।
िनबाम गहृाणू िपणी ौीिरवालयात ॥् २५॥
पितोता पितं ा ूमेोठाौलुोचना ।
मीिलतानमुा मनसा पिरषजे ॥ २६॥
प वी िवुर दवे वमैािनकीिमव ।
दासीनां िनकठीनां मे भा स िवितः ॥ २७॥
ूीतः यं तया युः ूिवो िनजमिरम ।्
मिणशतोपतें महेभवनं यथा ॥ २८॥
पयःफेनिनभाः शा दाा पिरदाः ।
पय ा हमेदडािन चामरजनािन च ॥ २९॥
आसनािन च हमैािन मृपरणािन च ।
मुादामिवलीिन िवतानािन मुि च ॥ ३०॥
िटककुषे ु महामारकतषे ु च ।
रदीपा ॅाजमाना ललनारसयंतुाः ॥ ३१॥
िवलो ॄाणऽ समृीः सव सदाम ।्
तकयामास िन मः समिृमहतैकुीम ॥् ३२॥

132 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - दशमः उराध

ननू ं बततैम भ ग
शिरि समिृहतेःु ।
महािवभतूरेवलोकतोऽो
नवैोपपते यम ॥ ३३॥
नॄवुाणो िदशते समं
यािचवे भयू िप भिूरभोजः ।
पज वयमीमाणो
दाशाहकाणामषृभः सखा मे ॥ ३४॥
िकिरोवु िप यदं
सुृतं फिप भिूरकारी ।
मयोपनीतां पथृकैुकमिुं
ूमहीीितयतुो महाा ॥ ३५॥
तवै मे सौदसमऽैी-
दां पनुज िन जिन ात ।्
महानभुावने गणुालयने
िवषतुषूसः ॥ ३६॥
भाय िचऽा भगवान ि्ह सदो
रां िवभतूीन  समथ यजः ।
अदीघ बोधाय िवचणः यं
पँयिपातं धिननां मदोवम ॥् ३७॥
इं विसतो बुा भोऽतीव जनाद न े ।
िवषयान ज्ायया न ब्भुजु े नाितलटः ॥ ३८॥
त वै दवेदवे हरये पतःे ूभोः ।
ॄाणाः ूभवो दवैं न तेो िवते परम ॥् ३९॥
एवं स िवूो भगवुदा
ा भृरैिजतं परािजतम ।्
तानवगेोिथताबन-
ाम लेभऽेिचरतः सतां गितम ॥् ४०॥
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एतयदवे ौुा ॄयतां नरः ।
लभावो भगवित कमबािमुते ॥ ४१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध पथृकुो-
पाानं नामकैाशीिततमोऽायः ॥ ८१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ शीिततमोऽायः - ८२ ॥
ौीशकु उवाच
अथकैदा ारवां वसतो रामकृयोः ।
सयूपरागः समुहानासीये यथा ॥ १॥
तं ाा मनजुा राजन प्रुादवे सव तः ।
समपकं ऽें ययःु ौयेोिविधया ॥ २॥
िनःिऽयां मह कुव न र्ामः शभतृां वरः ।
नपृाणां िधरौघणे यऽ चबे महा॑दान ॥् ३॥
ईजे च भगवान र्ामो यऽाृोऽिप कम णा ।
लोक माहयीशो यथाोऽघापनुय े ॥ ४॥
महां तीथ याऽायां तऽागन भ्ारतीः ूजाः ।
वृय तथाबूरवसदुवेाकादयः ॥ ५॥
ययभुा रत तऽें मघं पियवः ।
गदूुसाााः सचुशकुसारणःै ॥ ६॥
आऽेिनो रायां कृतवमा  च यथूपः ।
त े रथदैविधाभहैयै तरलवःै ॥ ७॥
गजनै दिरॅाभनैृ िभिव ाधरिुभः ।
रोच महातजेाः पिथ कानमािलनः ॥ ८॥
िदॐवसाहाः कलऽःै खचेरा इव ।
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तऽ ाा महाभागा उपो ससुमािहताः ॥ ९॥
ॄाणेो दधनवूा सःॐमुमािलनीः ।
राम॑दषे ु िविधवनुराु वृयः ॥ १०॥
दः ं िजाेः कृे नो भिरिित ।
यं च तदनुाता वृयः कृदवेताः ॥ ११॥
भुोपिविवशःु कामं िधायािपािष ु ।
तऽागतां े दशःु सुिनो नपृान ॥् १२॥
मोशीनरकौसिवदभ कुसृयान ।्
काोजकैकयािान कु्ीनानत केरलान ॥् १३॥
अांवैापीयान प्रां शतशो नपृ ।
नादीन स्ुदो गोपान ग्ोपीोिठतािरम ॥् १४॥
अोसशनहष रंहसा
ूोुसरोहिौयः ।
आि गाढं नयनःै ॐवला
चो िगरो ययमु ुदम ॥् १५॥
िय सवंी िमथोऽितसौद-
ितामलापाशोऽिभरिेभरे ।
नःै नान कु्मपिषता-
िह दोिभ ः ूणयाौलुोचनाः ॥ १६॥
ततोऽिभवा ते वृान य्िवरैिभवािदताः ।
ागतं कुशलं पृा चबुः कृकथा िमथः ॥ १७॥
पथृा ॅातनॄ ्सवॄ तऽुान ि्पतराविप ।
ॅातपृीम ुकुं च जहौ सथया शचुः ॥ १८॥
कुवुाच
आय ॅातरहं मे आानमकृतािशषम ।्
या आपु माता नानुरथ समाः ॥ १९॥
सुदो ातयः पऽुा ॅातरः िपतराविप ।
नानुरि जनं य दवैमदिणम ॥् २०॥
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वसदुवे उवाच
अ माानसयूथेा दवैबीडनकान न्रान ।्
ईश िह वशे लोकः कुत े काय तऽेथ वा ॥ २१॥
कंसूतािपताः सव वयं याता िदशं िदशम ।्
एतव पनुः ानं दवैनेासािदताः सः ॥ २२॥
ौीशकु उवाच
वसदुवेोमसनेायै िभऽेिच ता नपृाः ।
आसतुसशपरमानिनवृ ताः ॥ २३॥
भीो िोणोऽिकापऽुो गाारी ससतुा तथा ।
सदाराः पाडवाः कुी सयो िवरः कृपः ॥ २४॥‘
कुिभोजो िवराट भीको निजहान ।्
पुिज पदः शो धृकेतःु सकािशराट ्॥ २५॥
दमघोषो िवशालाो मिैथलो मिकेकयौ ।
यधुामःु सशुमा  च ससतुा बािकादयः ॥ २६॥
राजानो य े च राजे यिुधिरमनोुताः ।
ौीिनकेतं वपःु शौरःे सीकं वी िविताः ॥ २७॥
अथ ते रामकृाां सक ् ूासमहणाः ।
ूशशसंमु ुदा युा वृीन कृ्पिरमहान ॥् २८॥
अहो भोजपते ययूं जभाजो नणृािमह ।
यँयथासकृृं द श मिप योिगनाम ॥् २९॥
यिौिुतः ौिुतनतुदेमलं पनुाित
पादावनजेनपय वच शाम ।्
भःू कालभिज तभगािप यदिप-

शशिरिभवष ित नोऽिखलाथा न ॥् ३०॥
तशनशनानपुथूज-

शासनाशनसयौनसिपडबः ।
यषेां गहृे िनरयविन वत तां वः
गा पवग िवरमः यमास िवःु ॥ ३१॥
ौीशकु उवाच
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नऽ यन ्ू ाान ्ाा कृपरुोगमान ।्
तऽागमतृो गोपरैनःाथिदया ॥ ३२॥
तं ा वृयो ाः ूाणिमवोिताः ।
पिरषिजरे गाढं िचरदशनकातराः ॥ ३३॥
वसदुवेः पिर सीतः ूमेिवलः ।
रन कं्सकृतान े्शान प्ऽुासं च गोकुले ॥ ३४॥
कृरामौ पिर िपतराविभवा च ।
न िकनोचतःु ूेा साौकुठौ कुह ॥ ३५॥
तावाासनमारो बाां पिरर च ।
यशोदा च महाभागा सतुौ िवजहतःु शचुः ॥ ३६॥
रोिहणी दवेकी चाथ पिर ोजेरीम ।्
रौ तृतां मऽै बाकौ समचूतःु ॥ ३७॥
का िवरते वां मऽैीमिनवृां ोजेिर ।
अवााैमैय या नहे ूितिबया ॥ ३८॥
एताविपतरौ यवुयोः  िपऽोः
सीणनादुयपोषणपालनािन ।
ूाोषतभु वित प ह यदोः
ावकुऽ च भयौ न सतां परः ः ॥ ३९॥
ौीशकु उवाच
गो कृमपुल िचरादभीं
येणे िशष ु पकृतं शपि ।
िदीकृतमलं पिरर सवा -
ावमापरुिप िनयजुां रापम ॥् ४०॥
भगवांाथाभतूा िविव उपसतः ।
आिानामयं पृा ूहसिदमॄवीत ॥् ४१॥
अिप रथ नः सः ानामथ िचकीष या ।
गतािंराियताऽपुपणचतेसः ॥ ४२॥
अवायथाान ि्दकृतािवशया ।
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ननू ं भतूािन भगवान य्नुि िवयनुि च ॥ ४३॥
वाययु था घनानीकं तणृं तलंू रजािंस च ।
सयंोािपते भयूथा भतूािन भतूकृत ॥् ४४॥
मिय भििह भतूानाममतृाय कते ।
िदा यदासीहेो भवतीनां मदापनः ॥ ४५॥
अहं िह सवभतूानामािदरोऽरं बिहः ।
भौितकानां यथा खं वाभू वा युितरनाः ॥ ४६॥
एवं तेािन भतूािन भतूेााऽऽना ततः ।
उभयं मथ परे पँयताभातमरे ॥ ४७॥
ौीशकु उवाच
अािशया गो एवं कृने िशिताः ।
तदनुरणजीवकोशामगन ॥् ४८॥
आ ते निलननाभ पदारिवं
योगेरैिद िविचमगाधबोधःै ।
ससंारकूपपिततोरणावलं
गहेषुामिप मनिुदयादा नः ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध विृगोप-
समो नाम शीिततमोऽायः ॥ ८२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ शीिततमोऽायः - ८३ ॥
ौीशकु उवाच
तथानगुृ भगवान ग्ोपीनां स गुग ितः ।
यिुधिरमथापृवा सुदोऽयम ॥् १॥
त एवं लोकनाथने पिरपृाः ससुृताः ।
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ूचूुमनसादेाहताहंसः ॥ २॥
कुतोऽिशवं रणाजुासवं
महनो मखुिनःसतृं िचत ।्
िपबि ये कण पटैुरलं ूभो
दहेतृां दहेकृदिृतिदम ॥् ३॥
िहाऽऽधाम िवधतुाकृतव-

मानसवमखडमकुठबोधम ।्
कालोपसृिनगमावन आयोग-

मायाकृितं परमहंसगितं नताः ः ॥ ४॥
ऋिषवाच
इुमोकिशखामिणं जन-े
िभवुककौरवियः ।
समे गोिवकथा िमथोऽगणृ-ं

िलोकगीताः श ृण ु वण यािम त े ॥ ५॥
िौपवुाच
हे वदै तुो भिे हे जावित कौसले ।
हे सभामे कािलि शैे रोिहिण लणे ॥ ६॥
हे कृप एतो ॄतू वो भगवान ्यम ।्
उपयमे े यथा लोकमनकुुव न ्मायया ॥ ७॥
ियवुाच
चैाय माप ियतमुुतकाम ुकेष ु
राजजयेभटशखेिरतािरणेःु ।
िने मगृे इव भागमजािवयथूा-
ीिनकेतचरणोऽु ममाच नाय ॥ ८॥
सभामोवाच
यो मे सनािभवधतदा ततने
िलािभशापमपमाु मपुाजहार ।
िजराजमथ रमदा तने
भीतः िपतािदशत मां ूभवऽेिप दाम ॥् ९॥

bhagpur-10b.pdf 139



ौीमागवतं - दशमः उराध

जाववुाच
ूााय दहेकृदम ुं िनजनाथदवैं
सीतापितं िऽणवहामनुायुत ।्
ाा परीित उपाहरदहणं मां
पादौ ूगृ मिणनाहममु दासी ॥ १०॥
कािलवुाच
तपरीमााय पादशनाशया ।
सोपेामहीािणं योऽहं तहृमाज नी ॥ ११॥
िमऽिवोवाच
यो मां यवंर उपे िविज भपूान ्
िने यथूगिमवाबिलं िपािरः ।
ॅातॄं मऽेपकुतः परंु िौयौकः
ताु मऽेनभुवमवनजेनम ॥् १२॥
सोवाच
सोणोऽितबलवीय सतुीश ृान ्
िपऽा कृतान ि्ितपवीय परीणाय ।
तान व्ीरम दहनरसा िनगृ
बीडन ब्ब ह यथा िशशवोऽजतोकान ॥् १३॥
य इं वीय शुां मां दासीिभतरुिणीम ।्
पिथ िनिज  राजान ि्ने तामु मे ॥ १४॥
भिोवाच
िपता मे मातलेुयाय यमाय दवान ।्
कृे कृाय तिामौिहया सखीजनःै ॥ १५॥
अ मे पादसंश भवेिन जिन ।
कमिभॅा माणाया यने तेय आनः ॥ १६॥
लणोवाच
ममािप रातुजकम
ौुा मुना रदगीतमास ह ।
िचं मकुुे िकल पहया
वतृः ससुृँ य िवहाय लोकपान ॥् १७॥
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ाा मम मतं साि िपता िहतवृलः ।
बहृने इित ातऽोपायमचीकरत ॥् १८॥
यथा यवंरे राि मः पाथया कृतः ।
अयं त ु बिहराो ँयते स जले परम ॥् १९॥
ौुतैवतो भपूा आययमु ितःु परुम ।्
सवा शताः सोपाायाः सहॐशः ॥ २०॥
िपऽा सिूजताः सव यथावीय यथावयः ।
आदः सशरं चापं वे ुं पष िद मियः ॥ २१॥
आदाय सजृन के्िचं कत ुमनीराः ।
आकोिट ां समृु पतेरुकेेऽमनुा हताः ॥ २२॥
सं कृा परे वीरा मागधाचिेदपाः ।
भीमो यधनः कण नािवदंदविितम ॥् २३॥
माभासं जले वी ाा च तदविितम ।्
पाथ योऽसजृाणं नािनशृे परम ॥् २४॥
राजषे ु िनवृषे ु भमानषे ु मािनष ु ।
भगवान ध्नरुादाय सं कृाथ लीलया ॥ २५॥
तिन स्ाय िविशखं मं वी सकृले ।
िछषेणुापातयं सयू चािभिजित िते ॥ २६॥
िदिव भयो नेज यशयतुा भिुव ।
दवेा कुसमुासारान म्मुचुहुष िवलाः ॥ २७॥
तिमािवशमहं कलनपूरुाां
पां ूगृ कनकोलरमालाम ।्
नू े िनवीय पिरधाय च कौिशकाे
सोीडहासवदना कबरीधतृॐक ् ॥ २८॥
उीय वमुकुलकुडलि-

डलं िशिशरहासकटामोःै ।
राो िनरी पिरतः शनकैम ुरार-े
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रंसऽेनरुदया िनदध े मालाम ॥् २९॥
तावदृपटहाः शभयेा नकादयः ।
िननेन टनत ो ननतृगुा यका जगःु ॥ ३०॥
एवं वतृ े भगवित मयशेे नपृयथूपाः ।
न सिेहरे यासिेन ध ो यातरुाः ॥ ३१॥
मां ताविथमारो हयरचतुयम ।्
शामु सावाजौ चतभु ुजः ॥ ३२॥
दाकोदयामास कानोपरं रथम ।्
िमषतां भभूजुां राि मगृाणां मगृरािडव ॥ ३३॥
तऽेस राजा िनषेुं पिथ केचन ।
सयंा उृतेासा मामिसहंा यथा हिरम ॥् ३४॥
ते शातुबाणौघःै कृबािकराः ।
िनपतेःु ूधन े केिचदकेे स िुवःु ॥ ३५॥
ततः परु यपितरलतां
रिवदजपटिचऽतोरणाम ।्
कुशल िदिव भिुव चािभसंतुां
समािवशरिणिरव केतनम ॥् ३६॥
िपता मे पजूयामास सुिबावान ।्
महाहवासोऽलारःै शासनपिरदःै ॥ ३७॥
दासीिभः सव सिभ टेभरथवािजिभः ।
आयधुािन महाहा िण ददौ पणू  भितः ॥ ३८॥
आाराम तमेा वयं व ै गहृदािसकाः ।
सवसिनवृाा तपसा च बभिूवम ॥ ३९॥
मिह ऊचःु
भौमं िनह सगणं यिुध तने ा
ााथ नः िितजये िजतराजकाः ।
िनम ु ससंिृतिवमोमनुरीः
पादाजुं पिरिणनाय य आकामः ॥ ४०॥

142 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - दशमः उराध

न वयं साि साॆां ारां भौमतु ।
वरैां पारमें च आनं वा हरःे पदम ॥् ४१॥
कामयामह एत ौीमादरजः िौयः ।
कुचकुमगां मूा  वोढुं गदाभतृः ॥ ४२॥
ोजियो याि पिुलणृवीधः ।
गावारयतो गोपाः पादश महानः ॥ ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे उराध शीिततमोऽायः ॥ ८३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतरुशीिततमोऽायः - ८४ ॥
ौीशकु उवाच
ौुा पथृा सबुलपुथ यासनेी
माधथ िितपप उत गोः ।
कृऽेिखलािन हरौ ूणयानबुं
सवा  िविसरुलमौकुलाकुलाः ॥ १॥
इित साषमाणास ु ीिभः ीष ु निृभनृ ष ु ।
आययमु ुनयऽ कृरामिदया ॥ २॥
पैायनो नारद वनो दवेलोऽिसतः ।
िवािमऽः शतानो भराजोऽथ गौतमः ॥ ३॥
रामः सिशो भगवान व्िसो गालवो भगृःु ।
पलुः कँयपोऽिऽ माक डयेो बहृितः ॥ ४॥
ितितकैत ॄपऽुाथािराः ।
अगो याव वामदवेादयोऽपरे ॥ ५॥
तान ्ा सहसोाय ूागासीना नपृादयः ।
पाडवाः कृरामौ च ूणमेिुव वितान ॥् ६॥
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तानानच ुय था सव सहरामोऽतुोऽच यत ।्
ागतासनपाामाधपूानलेुपनःै ॥ ७॥
उवाच सखुमासीनान भ्गवान ध्म गुनःु ।
सदस महतो यतवाचोऽनशु ृवतः ॥ ८॥
ौीभगवानवुाच
अहो वयं जभतृो लं कान तलम ।्
दवेानामिप ापं योगेरदशनम ॥् ९॥
िकं तपसां नणॄामचा यां दवेचषुाम ।्
दशनशनूूपादाच नािदकम ॥् १०॥
न यािन तीथा िन न दवेा मिृलामयाः ।
त े पनुुकालेन दशनादवे साधवः ॥ ११॥
नािन  सयू न च चतारका
न भजू लं खं सनोऽथ वानः ।
उपािसता भदेकृतो हरघं
िवपितो ि मुत सवेया ॥ १२॥
याबिुः कुणप े िऽधातकेु
धीः कलऽािदष ु भौम इधीः ।
यीथ बिुः सिलले न किहिच-

नेिभषे ु स एव गोखरः ॥ १३॥
ौीशकु उवाच
िनशें भगवतः कृाकुठमधेसः ।
वचो रयं िवूाूीमासन ्ॅ मियः ॥ १४॥
िचरं िवमृँ य मनुय ईरिेशतताम ।्
जनसह इचूःु यं जगुम ॥् १५॥
मनुय ऊचःु
यायया तिवमा वयं
िवमोिहता िवसजृामधीराः ।
यदीिशतायित गढू ईहया
अहो िविचऽं भगविचिेतम ॥् १६॥
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अनीह एतधकै आना
सजृवि न बते यथा ।
भौमिैह भिूमब नामिपणी
अहो िवभूिरतं िवडनम ॥् १७॥
अथािप काले जनािभगुय े
िबभिष  सं खलिनमहाय च ।
लीलया वदेपथं सनातनं
वणा ौमाा पुषः परो भवान ॥् १८॥
ॄ ते दयं शंु तपःाायसयंमःै ।
यऽोपलं समं च ततः परम ॥् १९॥
ताकुलं ॄन श्ायोनेमानः ।
सभाजयिस साम तयामणीभ वान ॥् २०॥
अ नो जसाफं िवायापसो शः ।
या स सा यदः ौयेसां परः ॥ २१॥
नमै भगवते कृायाकुठमधेस े ।
योगमाययामिहे परमान े ॥ २२॥
न यं िवदमी भपूा एकारामा वृयः ।
मायाजविनकामाानं कालमीरम ॥् २३॥
यथा शयानः पुष आानं गणुतक ् ।
नाममाऽिेयाभातं न वदे रिहतं परम ॥् २४॥
एवं ा नाममाऽषे ु िवषयिेियहेया ।
मायया िवॅमिो न वदे ृपुवात ॥् २५॥
ता ते दिशमािमघौघमष -
तीथा दं िद कृतं सिुवपयोगःै ।
उिभपुहताशयजीवकोशा
आपभु वितमथोऽनगुहृाण भान ॥् २६॥
ौीशकु उवाच
इनुा दाशाह धतृरां यिुधिरम ।्
राजष ाौमान ग् ुं मनुयो दिधरे मनः ॥ २७॥
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ती तानपुो वसदुवेो महायशाः ।
ूण चोपसृ बभाषदें सयुितः ॥ २८॥
वसदुवे उवाच
नमो वः सव दवेे ऋषयः ौोतमुहथ ।
कमणा कम िनहा रो यथा ाताम ॥् २९॥
नारद उवाच
नाित िचऽिमदं िवूा वसदुवेो बभुुया ।
कृं माभ कं यः पृित ौये आनः ॥ ३०॥
सिकष िह मा नामनादरणकारणम ।्
गां िहा यथााऽो याित शुय े ॥ ३१॥
यानभुिूतः कालेन लयोािदना व ै ।
तोऽा गणुतो न कुतन िरित ॥ ३२॥
तं ेशकमपिरपाकगणुूवाह-ै
राहतानभुवमीरमितीयम ।्
ूाणािदिभः िवभवैपगढूमो
मते सयू िमव मघेिहमोपरागःै ॥ ३३॥
अथोचमु ुनयो राजाभाानकिभम ।्
सवषां श ृवतां राां तथवैातुरामयोः ॥ ३४॥
कमणा कम िनहा र एष साध ु िनिपतः ।
यया यजिेुं सव येरं मखःै ॥ ३५॥
िचोपशमोऽयं व ै किविभः शाचषुा ।
दिश तः सगुमो योगो धम ामदुावहः ॥ ३६॥
अयं यनः पा िजातगेृ हमिेधनः ।
ययाऽऽिवने शेुनेते पूषः ॥ ३७॥
िवषैणां यदानगैृ हदैा रसतुषैणाम ।्
आलोकैषणां दवे कालेन िवसजृेधुः ।
मामे ैषणाः सव ययधुरापोवनम ॥् ३८॥
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ऋणिैिभिजो जातो दवेिष िपतणॄां ूभो ।
यायनपऽुैािनीय  जन प्तते ॥् ३९॥
ं  मुो ाां व ै ऋिषिपऽोम हामत े ।
यदैवण मुु िनणोऽशरणो भव ॥ ४०॥
वसदुवे भवानू ं भा परमया हिरम ।्
जगतामीरं ूाच ः स यां पऽुतां गतः ॥ ४१॥
ौीशकु उवाच
इित तचनं ौुा वसदुवेो महामनाः ।
तान ऋ्षीन ऋ्िजो वो े मूा ऽऽन ूसा च ॥ ४२॥
त एनमषृयो राजन व्तृा धमण धािम कम ।्
तियाजयन ्ऽे े मखैमककैः ॥ ४३॥
तीायां ूवृायां वृयः पुरॐजः ।
ाताः सवुाससो राजन र्ाजानः सुलताः ॥ ४४॥
तिह मिुदता िनकः सवुाससः ।
दीाशालामपुाजमरुािला वपुाणयः ॥ ४५॥
नेमृ दपटहशभयेा नकादयः ।
ननतृनु टनत ुवुःु सतूमागधाः ।
जगःु सकुो गः सीतं सहभतृ काः ॥ ४६॥
तमिषन ि्विधवदममिृजः ।
पीिभरादशिभः सोमराजिमवोडुिभः ॥ ४७॥
तािभकूलवलयहैा रनपूरुकुडलःै ।
लतािभिव बभौ दीितोऽिजनसवंतृः ॥ ४८॥
तिजो महाराज रकौशयेवाससः ।
ससदा िवरजेु े यथा वऽृहणोऽरे ॥ ४९॥
तदा राम कृ ःै बै िुभरितौ ।
रजेतःु सतुदैा रजैवशेौ िवभिूतिभः ॥ ५०॥
ईजऽेनयुं िविधना अिहोऽािदलणःै ।
ूाकृतवैकृतयै िैानिबयेरम ॥् ५१॥
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अथिोऽददााले यथाातं स दिणाः ।
लतेोऽल गोभकूा महाधनाः ॥ ५२॥
पीसयंाजावभृैिरा त े महष यः ।
सू राम॑दे िवूा यजमानपरुःसराः ॥ ५३॥
ातोऽलारवासािंस विोऽदाथा ियः ।
ततः लतो वणा नाोऽने पजूयत ॥् ५४॥
बनू स्दारान स्सतुान प्ािरबहण भयूसा ।
िवदभ कोसलकुन क्ािशकेकयसृयान ॥् ५५॥
सदिरुगणान न्भृतूिपतचृारणान ।्
ौीिनकेतमनुा शसंः ूययःु बतमु ॥् ५६॥
धतृराोऽनजुः पाथा  भीो िोणः पथृा यमौ ।
नारदो भगवान ्ासः सुिबावाः ॥ ५७॥
बनू प्िर यन स्ौदािचतेसः ।
ययिुव रहकृेण दशेांापरे जनाः ॥ ५८॥
नु सह गोपालबैृ हा पजूयािच तः ।
कृरामोमसनेाै वाीवुलः ॥ ५९॥
वसदुवेोऽसोीय  मनोरथमहाण वम ।्
सुतृः ूीतमना नमाह करे शृन ॥् ६०॥
वसदुवे उवाच
ॅातरीशकृतः पाशो नणृां यः हेसिंतः ।
तं जमहं मे शरूाणामिप योिगनाम ॥् ६१॥
अाूितकयें यृताषे ु समःै ।
मैिप ताफला वािप न िनवतत किहिचत ॥् ६२॥
ूागका कुशलं ॅातव नाचराम िह ।
अधनुा ौीमदााा न पँयामः परुः सतः ॥ ६३॥
मा राौीरभू ुसंः ौयेाम मानद ।
जनानतु बनू व्ा न पँयित ययाक ् ॥ ६४॥
ौीशकु उवाच
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एवं सौदशिैथिच आनकिभः ।
रोद तृतां मऽै रौिुवलोचनः ॥ ६५॥
नु सःु िूयकृेा गोिवरामयोः ।
अ  इित मासांीन य्िभमा िनतोऽवसत ॥् ६६॥
ततः कामःै पयू माणः सोजः सहबावः ।
पराा भरणौमनानानपिरदःै ॥ ६७॥
वसदुवेोमसनेाां कृोवबलािदिभः ।
दमादाय पािरबह यािपतो यिभय यौ ॥ ६८॥
नो गोपा गो गोिवचरणाजु े ।
मनः िं पनुहत ुमनीशा मथरुां ययःु ॥ ६९॥
बषु ु ूितयातषे ु वृयः कृदवेताः ।
वी ूावषृमासां ययुा रवत पनुः ॥ ७०॥
जनेः कथयाबुय दवेमहोवम ।्
यदासीीथ याऽायां सुशनािदकम ॥् ७१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध तीथ याऽा-
नवुण न ं नाम चतरुशीिततमोऽायः ॥ ८४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पाशीिततमोऽायः - ८५ ॥
ौीबादरायिणवाच
अथकैदाऽऽजौ ूाौ कृतपादािभवनौ ।
वसदुवेोऽिभनाह ूीा सष णातुौ ॥ १॥
मनुीनां स वचः ौुा पऽुयोधा मसचूकम ।्
तीयजा तिवौः पिरभााभाषत ॥ २॥
कृ कृ महायोिगन स्ष ण सनातन ।
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जान े वाम यााधानपुषौ परौ ॥ ३॥
यऽ यने यतो य यै यथा यदा ।
ािददं भगवान स्ााधानपुषेरः ॥ ४॥
एतानािवधं िवमासृमधोज ।
आनान ुू िवँयान ्ू ाणो जीवो िबभज ॥ ५॥
ूाणादीनां िवसजृां शयो याः पर ताः ।
पारतासैाँयायोेवै चेताम ॥् ६॥
कािजेः ूभा सा चाक िवतुाम ।्
ययै भभूतृां भमूवेृ िग ोऽथ तो भवान ॥् ७॥
तप णं ूाणनमपां दवें ता तिसः ।
ओजः सहो बलं चेा गितवा योवेर ॥ ८॥
िदशां मवकाशोऽिस िदशः खं ोट आौयः ।
नादो वण मोार आकृतीनां पथृृितः ॥ ९॥
इियं िियाणां ं दवेा तदनमुहः ।
अवबोधोभवाुजेवानुिृतः सती ॥ १०॥
भतूानामिस भतूािदिरियाणां च तजैसः ।
वकैािरको िवकानां ूधानमनशुाियनम ॥् ११॥
नरिेह भावषे ु तदिस मनरम ।्
यथा ििवकारषे ु िमाऽं िनिपतम ॥् १२॥
सरंजम इित गणुाृय याः ।
ा ॄिण परे किता योगमायया ॥ १३॥
ता समी भावा यिह िय िवकिताः ।
ं चामीष ु िवकारषे ु दाावहािरकः ॥ १४॥
गणुूवाह एतिबधुािखलानः ।
गितं सूामबोधने ससंरीह कमिभः ॥ १५॥
यया नतृां ूा सकुािमह लभाम ।्
ाथ ूम वयो गतं ाययेर ॥ १६॥
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असावहमवैतै े दहेे चाायािदष ु ।
हेपाशिैन बाित भवान स्व िमदं जगत ॥् १७॥
यवुां न नः सतुौ सााधानपुषेरौ ।
भभूारऽपण अवतीण तथा ह ॥ १८॥
ते गतोऽरणम पदारिव-

मापससंिृतभयापहमात बो ।
एतावतालमलिमियलालसने
मा िय परे यदपबिुः ॥ १९॥
सतूीगहृे नन ु जगाद भवानजो नौ
स इनयुगुं िनजधमगु ै ।
नानातनगू गनविदधहािस
को वदे भू उगाय िवभिूतमायाम ॥् २०॥
ौीशकु उवाच
आकयं िपतवुा ं भगवान स्ातष भः ।
ूाह ूौयानॆः ूहसन ्या िगरा ॥ २१॥
ौीभगवानवुाच
वचो वः समवतेाथ ताततैपमहे ।
यः पऽुान स्मिुँय तमाम उदातः ॥ २२॥
अहं ययूमसावाय  इमे च ारकौकसः ।
सवऽवें यौे िवमृँ याः सचराचरम ॥् २३॥
आा केः योितिन ोऽो िनग ुणो गणुःै ।
आसृैृतषे ु भतूषे ु बधयेत े ॥ २४॥
खं वायुितरापो भूृतषे ु यथाशयम ।्
आिविरोऽभयूको नानां यासाविप ॥ २५॥
ौीशकु उवाच
एवं भगवता राजन व्सदुवे उदातम ।्
ौुा िवननानाधीू ूीतमना अभतू ॥् २६॥
अथ तऽ कुौे दवेकी सव दवेता ।
ौुाऽऽनीतं गरुोः पऽुमाजाां सिुविता ॥ २७॥
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कृरामौ समाौा पऽुान कं्सिविहंिसतान ।्
री कृपणं ूाह वैादौलुोचना ॥ २८॥
दवेवुाच
राम रामाूमयेान कृ् योगेरेर ।
वदेाहं वां िवसजृामीरावािदपूषौ ॥ २९॥
कालिवसानां राामुावित नाम ।्
भमूभेा रायमाणानामवतीण िकला मे ॥ ३०॥
याशंाशंाशंभागने िवोिलयोदयाः ।
भवि िकल िवांं ााहं गितं गता ॥ ३१॥
िचरातृसतुादान े गुणा िकल चोिदतौ ।
आिनथःु िपतृानारुवे गुदिणाम ॥् ३२॥
तथा मे कुतं कामं यवुां योगेरेरौ ।
भोजराजहतान प्ऽुान क्ामय े िमुातान ॥् ३३॥
ऋिषवाच
एवं सोिदतौ माऽा रामः कृ भारत ।
सतुलं सिंविवशतयुगमायामपुािौतौ ॥ ३४॥
तिन ्ू िवावपुल दैराड ्
िवादवैं सतुरां तथाऽऽनः ।
तशनाादपिरतुाशयः
सः समुाय ननाम सायः ॥ ३५॥
तयोः समानीय वरासनं मदुा
िनिवयोऽ महानोयोः ।
दधार पादावविन तलं
सवृ आॄ पनुदु ह ॥ ३६॥
समहयामास स तौ िवभिूतिभः
महाहवाभरणानलेुपनःै ।
तालूदीपामतृभणािदिभः
गोऽिवासमप णने च ॥ ३७॥
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स इसनेो भगवदाजुं
िबॅुः ूमेिविभया िधया ।
उवाच हानजलाकुलेणः
ूरोमा नपृ गदारम ॥् ३८॥
बिलवाच
नमोऽनाय बहृत े नमः कृाय वधेस े ।
सायोगिवतानाय ॄणे परमान े ॥ ३९॥
दशन ं वां िह भतूानां ापं चालभम ।्
रजमःभावानां यः ूाौ यया ॥ ४०॥
दैदानवगवा ः िसिवाीचारणाः ।
यरःिपशाचा भतूूमथनायकाः ॥ ४१॥
िवशुसधाा िय शाशरीिरिण ।
िनं िनबवरैाे वयं चाे च ताशाः ॥ ४२॥
केचनोवरैणे भा केचन कामतः ।
न तथा ससरंाः सिकृाः सरुादयः ॥ ४३॥
इदिमिमित ूायव योगेरेर ।
न िवदिप योगशेा योगमायां कुतो वयम ॥् ४४॥
तः ूसीद िनरपेिवमृययुत ्
पादारिविधषणागहृाकूपात ।्
िन िवशरणापुलविृः
शाो यथकै उत सवसखैरािम ॥ ४५॥
शाानीिशतशे िनापान कु् नः ूभो ।
पमुान य्याऽऽितंोदनाया िवमुते ॥ ४६॥
ौीभगवानवुाच
आसन म्रीचःे षट ्पऽुा ऊणा यां ूथमऽेरे ।
दवेाः कं जहसवु सतुां यिभतमुुतम ॥् ४७॥
तनेासरुीमगन य्ोिनमधनुावकमणा ।
िहरयकिशपोजा ता नीताे योगमायया ॥ ४८॥
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दवेा उदरे जाता राजन कं्सिविहंिसताः ।
सा तान श्ोचाजान ्ां इमऽेासतऽेिके ॥ ४९॥
इत एतान ्ू णेामो मातशृोकापनुय े ।
ततः शापाििनम ुा लोकं याि िवराः ॥ ५०॥
रोीथः पिरः पतः िुभृणृी ।
षिडमे मसादने पनुया ि सितम ॥् ५१॥
इुा तान स्मादाय इसनेने पिूजतौ ।
पनुा रवतीमे मातःु पऽुानयताम ॥् ५२॥
तान ्ा बालकान द्वेी पऽुहेतुनी ।
पिरामारो मू िजयदभीशः ॥ ५३॥
अपाययनं ूीता सतुशपिरतुा ।
मोिहता मायया िवोय या सिृः ूवत त े ॥ ५४॥
पीामतृं पयाः पीतशषें गदाभतृः ।
नारायणासंशू ितलादशनाः ॥ ५५॥
ते नमृ गोिवं दवेक िपतरं बलम ।्
िमषतां सव भतूानां ययधुा म िदवौकसाम ॥् ५६॥
तं ा दवेकी दवेी मतृागमनिनग मम ।्
मने े सिुविता मायां कृ रिचतां नपृ ॥ ५७॥
एवं िवधातुािन कृ परमानः ।
वीया यनवीय  सनािन भारत ॥ ५८॥
सतू उवाच
य इदमनशु ृणोित ौावयेा मरुार-े
िरतममतृकीतव िण तं ासपऽुःै ।
जगदघिभदलं तसणपरंू
भगवित कृतिचो याित तमेधाम ॥ ५९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध मतृामजानयनं
नाम पाशीिततमोऽायः ॥ ८५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षडशीिततमोऽायः - ८६ ॥
राजोवाच
ॄन व्िेदतिुमामः सारां रामकृयोः ।
यथोपयमे े िवजयो या ममासीितामही ॥ १॥
ौीशकु उवाच
अज ुनीथ याऽायां पय टवन ूभःु ।
गतः ूभासमश ृणोातलेुय स आनः ॥ २॥
यधनाय रामां दातीित न चापरे ।
तिःु स यितभू ा िऽदडी ारकामगात ॥् ३॥
तऽ व ै वािष कान म्ासानवाीाथ साधकः ।
पौरःै सभािजतोऽभीं रामणेाजानता च सः ॥ ४॥
एकदा गहृमानीय आितने िनम तम ।्
ौयोपतं भैं बलेन बभुजु े िकल ॥ ५॥
सोऽपँयऽ महत कां वीरमनोहराम ।्
ूीुुेणां भावुं मनो दध े ॥ ६॥
सािप तं चकमे वी नारीणां दयमम ।्
हसी ोीिडतापाी तदयेणा ॥ ७॥
तां परं समनुायरं ूेरुज ुनः ।
न लेभ े शं ॅमिः कामनेाितबलीयसा ॥ ८॥
महां दवेयाऽायां रथां ग िनग ताम ।्
जहारानमुतः िपऽोः कृ च महारथः ॥ ९॥
रथो धनरुादाय शरूांातो भटान ।्
िविा बोशतां ानां भागं मगृरािडव ॥ १०॥
तुा िुभतो रामः पव णीव महाण वः ।
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गहृीतपादः कृने सुिाशात ॥ ११॥
ूािहणोािरबहा िण वरवोम ुदा बलः ।
महाधनोपरभेरथानरयोिषतः ॥ १२॥
ौीशकु उवाच
कृासीिजौेः ौतुदवे इित ौतुः ।
कृकैभा पणूा थ ः शाः किवरलटः ॥ १३॥
स उवास िवदहेषे ु िमिथलायां गहृाौमी ।
अनीहयाऽऽगताहाय िनव ित तिनजिबयः ॥ १४॥
याऽामाऽं हरहदवापनमतु ।
नािधकं तावता तुः िबयाबे यथोिचताः ॥ १५॥
तथा तिापालोऽ बला इित ौतुः ।
मिैथलो िनरहान उभावतुिूयौ ॥ १६॥
तयोः ूसो भगवान द्ाकेणातं रथम ।्
आ साकं मिुनिभिव दहेान ्ू ययौ ूभःु ॥ १७॥
नारदो वामदवेोऽिऽः कृो रामोऽिसतोऽिणः ।
अहं बहृितः कवो मऽैयेवनादयः ॥ १८॥
तऽ तऽ तमायां पौरा जानपदा नपृ ।
उपतःु साहा महःै सयू िमवोिदतम ॥् १९॥
आनत धकुजालकम-

पाालकुिमधकेुकयकोसलाणा ः ।
अे च तखुसरोजमदुारहास-

िधेणं नपृ पपुिशिभनृ नाय ः ॥ २०॥
तेः वीणिवनतिमॐः
में िऽलोकगुरथ शं च यन ।्
श ृवन ि्दगधवलं यशोऽशभुं
गीतं सरुनै ृ िभरगानकैिव दहेान ॥् २१॥
तऽेतुं ूामाकय  पौरा जानपदा नपृ ।
अभीयमु ुिदताै गहृीताहणपाणयः ॥ २२॥
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ा त उमोकं ूीुुाननाशयाः ।
कैधृ तािलिभनमःु ौतुपवूाथा मनुीन ॥् २३॥
ानमुहाय सां मानौ तं जगुम ।्
मिैथलः ौतुदवे पादयोः पतेतःु ूभोः ॥ २४॥
मयतेां दाशाहमाितने सह िजःै ।
मिैथलः ौतुदवे यगुपहंताली ॥ २५॥
भगवांदिभूे योः िूयिचकीष या ।
उभयोरािवशहेमभुाां तदलितः ॥ २६॥
ौोतमुसतां रान ज्नकः गहृागतान ।्
आनीतेासनाषे ु सखुासीनान म्हामनाः ॥ २७॥
ूवृभा उष दयाॐािवलेणः ।
ना तदीन ्ू ा तदपो लोकपावनीः ॥ २८॥
सकुटुो वहन म्ूा  पजूयाब ईरान ।्
गमााराकधपूदीपागोवषृःै ॥ २९॥
वाचा मधरुया ूीणिदमाहातिप तान ।्
पादावगतौ िवोः संशृनकैम ुदा ॥ ३०॥
राजोवाच
भवान ि्ह सव भतूानामाा साी िवभो ।
अथ नदाोजं रतां दश न ं गतः ॥ ३१॥
वचतं कत ुमगोचरो भवान ।्
यदाकैाभाे नानः ौीरजः िूयः ॥ ३२॥
को न ु रणाोजमवेिंविसजृेमुान ।्
िनिनानां शाानां मनुीनां यमादः ॥ ३३॥
योऽवतीय  यदोवशे नणृां ससंरतािमह ।
यशो िवतने े ताै ऽलैोविृजनापहम ॥् ३४॥
नमुं भगवते कृायाकुठमधेस े ।
नारायणाय ऋषये सशुां तप ईयषु े ॥ ३५॥
िदनािन कितिचूमन ग्हृान न्ो िनवस िजःै ।
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समतेः पादरजसा पनुीहीदं िनमःे कुलम ॥् ३६॥
इपुामितो राा भगवांोकभावनः ।
उवास कुव न क्ाणं िमिथलानरयोिषताम ॥् ३७॥
ौतुदवेोऽतुं ूां गहृानको यथा ।
ना मनुीन स्सुंो धुन व्ासो ननत  ह ॥ ३८॥
तणृपीठबषृीतेानानीतषेपूव ेँ य सः ।
ागतनेािभनाीन स्भायऽविनजे मदुा ॥ ३९॥
तदसा महाभाग आानं स गहृायम ।्
ापयाब उष लसवमनोरथः ॥ ४०॥
फलाहणोशीरिशवामतृािुभ-

मृ दा सरुा तलुसीकुशाजुःै ।
आराधयामास यथोपपया
सपय या सिववध नासा ॥ ४१॥
स तकयामास कुतो ममाभ-ू

हृाकुप े पितत समः ।
यः सवतीथा दपादरणेिुभः
कृने चाािनकेतभसूरुःै ॥ ४२॥
सपूिवान कृ्ताितान ौ्तुदवे उपितः ।
सभाय जनाप उवाचािभमशनः ॥ ४३॥
ौतुदवे उवाच
ना नो दशन ं ूाः परं परमपूषः ।
यहदं शििभः सृा ूिवो ासया ॥ ४४॥
यथा शयानः पुषो मनसवैामायया ।
सृा लोकं परं ामनिुवँयावभासते ॥ ४५॥
श ृवतां गदतां शदच तां ािभवताम ।्
नणृां सवंदतामिद भामलानाम ॥् ४६॥
िदोऽितरः कमिविचतेसाम ।्
आशििभरमाोऽपुतेगणुानाम ॥् ४७॥
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नमोऽु तऽेािवदां परान े
अनान े ािवभमृवे ।
सकारणाकारणिलमीयषु े
माययासवंतृये ॥ ४८॥
स ं शािध भृाः िकं दवे करवाम हे ।
एतदो नणृां ेशो यवानिगोचरः ॥ ४९॥
ौीशकु उवाच
तिमपुाकय  भगवान ्ू णताित हा ।
गहृीा पािणना पािणं ूहसंमवुाच ह ॥ ५०॥
ौीभगवानवुाच
ॄंऽेनमुहाथा य साान ि्वमनू म्नुीन ।्
सरि मया लोकान प्नुः पादरणेिुभः ॥ ५१॥
दवेाः ऽेािण तीथा िन दशनशनाच नःै ।
शनःै पनुि कालेन तदहमेया ॥ ५२॥
ॄाणो जना ौयेान स्वषां ूािणनािमह ।
तपसा िवया तुा िकम ु मलया यतुः ॥ ५३॥
न ॄाणाे दियतं पमतेतभु ुजम ।्
सव वदेमयो िवूः सव दवेमयो हम ॥् ५४॥
ा अिविदवैमवजानसयूवः ।
गंु मां िवूमाानमचा दािवयः ॥ ५५॥
चराचरिमदं िवं भावा य े चा हतेवः ।
मिूपाणीित चतेाधे िवूो मदीया ॥ ५६॥
ताऋषीनतेान ्ॄ न म्याच य ।
एवं चदेिच तोऽा नाथा भिूरभिूतिभः ॥ ५७॥
ौीशकु उवाच
स इं ूभणुाऽऽिदः सह कृान ि्जोमान ।्
आराकैाभावने मिैथलाप सितम ॥् ५८॥
एवं भयो राजन भ्गवान भ्भिमान ।्
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उिषाऽऽिदँय साग पनुा रवतीमगात ॥् ५९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध ौतुदवेानमुहो
नाम षडशीिततमोऽायः ॥ ८६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ साशीिततमोऽायः - ८७ ॥
परीिवाच
ॄन ्ॄ यिनदँ य े िनग ुण े गणुवृयः ।
कथं चरि ौतुयः साादसतः परे ॥ १॥
ौीशकु उवाच
बुीियमनःूाणान ज्नानामसजृभःु ।
माऽाथ च भवाथ च आनऽेकनाय च ॥ २॥
सषैा पुिनषाी पवूषां पवू जधैृ ता ।
ौया धारयेां में गदेिकनः ॥ ३॥
अऽ ते वण ियािम गाथां नारायणािताम ।्
नारद च सवंादमषृनेा रायण च ॥ ४॥
एकदा नारदो लोकान प्य टन भ्गवियः ।
सनातनमिृषं िु ं ययौ नारायणाौमम ॥् ५॥
यो व ै भारतवषऽिन ्मेाय ये नणृाम ।्
धम ानशमोपतेमाकादाितपः ॥ ६॥
तऽोपिवमिृषिभः कलापमामवािसिभः ।
परीतं ूणतोऽपृिददमवे कुह ॥ ७॥
तै वोचगवान ऋ्षीणां श ृवतािमदम ।्
यो ॄवादः पवूषां जनलोकिनवािसनाम ॥् ८॥
ौीभगवानवुाच
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ायवु ॄसऽं जनलोकेऽभवरुा ।
तऽानां मानसानां मनुीनामू रतेसाम ॥् ९॥
तेीपं गतवित िय िु ं तदीरम ।्
ॄवादः ससुवंृः ौतुयो यऽ शरेत े ।
तऽ हायमभूं मां यमनपुृिस ॥ १०॥
तुौतुतपःशीलाुीयािरममाः ।
अिप चबुः ूवचनमकंे शौुषूवोऽपरे ॥ ११॥
सनन उवाच
सृिमदमापीय शयान ं सह शििभः ।
तदे बोधयाबुिःै ौतुयः परम ॥् १२॥
यथा शयान ं सॆाजं विनराबमःै ।
ूषूऽेे सुोकैबधयनजुीिवनः ॥ १३॥
ौतुय ऊचःु
जय जय जजामिजत दोषगभृीतगणुां
मिस यदाना समवसमभगः ।
अगजगदोकसामिखलशवबोधक ते
िचदजयाऽऽना च चरतोऽनचुरिेगमः ॥ १४॥
बहृपलमतेदवयवशषेतया
यत उदयामयौ िवकृतमेृ िद वािवकृतात ।्
अत ऋषयो दधुिय मनोवचनाचिरतं
कथमयथा भवि भिुव दपदािन नणृाम ॥् १५॥
इित तव सरूयिधपतऽेिखललोकमल-

पणकथामतृािमवगा तपािंस जः ।
िकमतु पनुः धामिवधतुाशयकालगणुाः
परम भजि ये पदमजॐसखुानभुवम ॥् १६॥
तय इव ससभुतृो यिद तऽेनिुवधा
महदहमादयोऽडमसजृन य्दनमुहतः ।
पुषिवधोऽयोऽऽ चरमोऽमयािदष ु यः
सदसतः परं मथ यदेवशषेमतृम ॥् १७॥
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उदरमपुासत े य ऋिषवस ु कूप शः
पिरसरपितं दयमाणयो दहरम ।्
तत उदगादन तव धाम िशरः परमं
पनुिरह यमे न पति कृतामखु े ॥ १८॥
कृतिविचऽयोिनष ु िवशिव हतेतुया
तरतमतकानलवकृतानकृुितः ।
अथ िवतथामूिवतथं तव धाम समं
िवरजिधयोऽयिभिवपयव एकरसम ॥् १९॥
कृतपरुेमीबिहररसवंरणं
तव पुषं वदिखलशिधतृऽशकृतम ।्
इित नगृितं िविव कवयो िनगमावपनं
भवत उपासतऽेिमभवं भिुव िविसताः ॥ २०॥
रवगमातिनगमाय तवातनोः
चिरतमहामतृािपिरवत पिरौमणाः ।
न पिरलषि केिचदपवग मपीर त े
चरणसरोजहंसकुलसिवसृगहृाः ॥ २१॥
दनपुथं कुलायिमदमासुियवत ्
चरित तथोखु े िय िहत े िूय आिन च ।
न बत रमहो असपासनयाऽऽहनो
यदनशुया ॅमुभये कुशरीरभतृः ॥ २२॥
िनभतृमनोऽढयोगयजुो िद
यनुय उपासते तदरयोऽिप ययःु रणात ।्
िय उरगेभोगभजुदडिवषिधयो
वयमिप त े समाः समशोऽिसरोजसधुाः ॥ २३॥
क इह न ु वदे बतावरजलयोऽमसरं
यत उदगािषय मन ु दवेगणा उभये ।
तिह न स चासभयं न च कालजवः
िकमिप न तऽ शामवकृ शयीत यदा ॥ २४॥
जिनमसतः सतो मिृतमतुािन ये च िभदां
िवपणमतृं रपुिदशि त आिपतःै ।
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िऽगणुमयः पमुािनित िभदा यदबोधकृता
िय न ततः परऽ स भवदेवबोधरस े ॥ २५॥
सिदव मनिवृिय िवभासदामनजुात ्
सदिभमशृशषेिमदमातयाऽऽिवदः ।
न िह िवकृितं जि कनक तदातया
कृतमन ुू िविमदमातयाविसतम ॥् २६॥
तव पिर य े चरिखलसिनकेततया
त उत पदाऽऽबमिवगण िशरो िनतःे ।
पिरवयस े पशिूनव िगरा िवबधुानिप तांिय
कृतसौदाः ख पनुि न ये िवमखुाः ॥ २७॥
मकरणः राडिखलकारकशिधरः
तव बिलमुहि समदजयािनिमषाः ।
वष भजुोऽिखलिितपतिेरव िवसजृो
िवदधित यऽ ये िधकृता भवतिकताः ॥ २८॥
िरचरजातयः रुजयोिनिमयजुो
िवहर उदीया यिद पर िवमु ततः ।
न िह परम किदपरो न पर भवते ्
िवयत इवापद तव शूतलुां दधतः ॥ २९॥
अपिरिमता ीवुानभुतृो यिद सव गताः
तिह न शातिेत िनयमो ीवु नतेरथा ।
अजिन च ययं तदिवमु िनयृ भवते ्
सममनजुानतां यदमतं मततया ॥ ३०॥
न घटत उवः ूकृितपूषयोरजयोः
उभययजुा भवसभुतृो जलबुदुवत ।्
िय त इमे ततो िविवधनामगणुःै परमे
सिरत इवाण व े मधिुन िलरुशषेरसाः ॥ ३१॥
नषृ ु तव मायया ॅमममीवग भशृं
िय सिुधयोऽभवे दधित भावमन ुू भवम ।्
कथमनवुत तां भवभयं तव यकुुिटः
सजृित मुिणिेमरभवरणषे ु भयम ॥् ३२॥
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िविजतषीकवायिुभरदामनरुगं
य इह यति यमुितलोलमपुायिखदः ।
सनशतािताः समवहाय गरुोरणं
विणज इवाज सकृतकणधरा जलधौ ॥ ३३॥
जनसतुादारधनधामधरासरुथःै
िय सित िकं नणृां ौयत आिन सवरस े ।
इित सदजानतां िमथनुतो रतय े चरतां
सखुयित को िह िवहते िनरभगे ॥ ३४॥
भिुव पुपुयतीथ सदनाषृयो िवमदाः
त उत भवदाजुदोऽघिभदिजलाः ।
दधित सकृनिय य आिन िनसखु े
न पनुपासते पुषसारहरावसथान ॥् ३५॥
सत इदमिुतं सिदित चेन ु तकहतं
िभचरित  च  च मषृा न तथोभययकु ् ।
वतये िवक इिषतोऽपररया
ॅमयित भारती त उविृिभजडान ॥् ३६॥
न यिददमम आस न भिवदतो िनधनात ्
अनिुमतमरा िय िवभाित मषृकैरस े ।
अत उपमीयते ििवणजाितिवकपथःै
िवतथमनोिवलासमतृिमवयबधुाः ॥ ३७॥
स यदजया जामनशुयीत गणुां जषुन ्
भजित सपतां तदन ु मृमुपतेभगः ।
मतु जहािस तामिहिरव चमाभगो
महिस महीयसऽेगिुणतऽेपिरमयेभगः ॥ ३८॥
यिद न समुरि यतयो िद कामजटा
रिधगमोऽसतां िद गतोऽतृकठमिणः ।
असतुपृयोिगनामभुयतोऽसखुं भगवन ्
अनपगताकादनिधढपदावतः ॥ ३९॥
दवगमी न विे भवशभुाशभुयोः
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गणुिवगणुायांिह दहेभतृां च िगरः ।
अनयुगुमहं सगणु गीतपररया
ौवणभतृो यतमपवग गितम नजुःै ॥ ४०॥
पुतय एव ते न ययरुमनतया
मिप यदराडिनचया नन ु सावरणाः ।
ख इव रजािंस वाि वयसा सह यतुयः
िय िह फलतिरसनने भविधनाः ॥ ४१॥
ौीभगवानवुाच
इतेणः पऽुा आौुाानशुासनम ।्
सननमथानच ुः िसा ााऽऽनो गितम ॥् ४२॥
इशषेसमाायपरुाणोपिनषिसः ।
समृुतः पवू जातैमयानमै हािभः ॥ ४३॥
ं चतैदायाद ौयाऽऽानशुासनम ।्
धारयंर गां कामं कामानां भज न ं नणृाम ॥् ४४॥
ौीशकु उवाच
एवं स ऋिषणाऽऽिदं गहृीा ौयाऽऽवान ।्
पणू ः ौतुधरो राजाह वीरोतो मिुनः ॥ ४५॥
नारद उवाच
नमै भगवते कृायामलकीत य े ।
यो धे सव भतूानामभवायोशतीः कलाः ॥ ४६॥
इामिृषमान तिां महानः ।
ततोऽगादाौमं सााितुपायन मे ॥ ४७॥
सभािजतो भगवता कृतासनपिरमहः ।
तै तण यामास नारायणमखुातुम ॥् ४८॥
इतेिण तं राजन य्ः ूः कृतया ।
यथा ॄयिनदँ य े िनग ुणऽेिप मनरते ॥् ४९॥
योऽोेक आिदमिनधन े योऽजीवेरो
यः सृदेमन ुू िवँय ऋिषणा चबे परुः शाि ताः ।
यं स जहाजामनशुयी सुः कुलायं यथा
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तं कैविनरयोिनमभयं ायदेजॐं हिरम ॥् ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध नारदनारायण-

सवंादे वदेिुतना म साशीिततमोऽायः ॥ ८७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अाशीिततमोऽायः - ८८ ॥
राजोवाच
दवेासरुमनुषे ु य े भजिशवं िशवम ।्
ूाये धिननो भोजा न त ु लाः पितं हिरम ॥् १॥
एतिेदतिुमामः सहेोऽऽ महान ि्ह नः ।
िवशीलयोः ूोिव ा भजतां गितः ॥ २॥
ौीशकु उवाच
िशवः शियतुः शििलो गणुसवंतृः ।
वकैािरकजैस तामसेहं िऽधा ॥ ३॥
ततो िवकारा अभवन ष्ोडशामीष ु कन ।
उपधावन ि्वभतूीनां सवा सामतु े गितम ॥् ४॥
हिरिह िनग ुणः सााुषः ूकृतःे परः ।
स सवगपुिा तं भजन ि्नग ुणो भवते ॥् ५॥
िनवृेमधेषे ु राजा युितामहः ।
श ृवन भ्गवतो धमा नपृिददमतुम ॥् ६॥
स आह भगवांै ूीतः शौुषूवे ूभःु ।
नणृां िनःौयेसाथा य योऽवतीण यदोः कुले ॥ ७॥
ौीभगवानवुाच
याहमनगुृािम हिरे तनं शनःै ।
ततोऽधनं ज जना ःखःिखतम ॥् ८॥
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स यदा िवतथोोगो िनिव णः ानहेया ।
मरःै कृतमऽै किरे मदनमुहम ॥् ९॥
त परमं सूं िचाऽं सदनकम ।्
(िवायातया धीरः ससंारािरमुते ।)
अतो मां सुरारां िहाान भ्जते जनः ॥ १०॥
तत आशतुोषेो लरािौयोताः ।
माः ूमा वरदान ि्वरवजानते ॥ ११॥
ौीशकु उवाच
शापूसादयोरीशा ॄिविुशवादयः ।
सः शापूसादोऽ िशवो ॄा न चातुः ॥ १२॥
अऽ चोदाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
वकृासरुाय िगिरशो वरं दाऽऽप सटम ॥् १३॥
वकृो नामासरुः पऽुः शकुनःे पिथ नारदम ।्
ाऽऽशतुोषं पू दवेषे ु िऽष ु म ितः ॥ १४॥
स आह दवें िगिरशमपुाधावाश ु िसिस ।
योऽाां गणुदोषाामाश ु तुित कुित ॥ १५॥
दशाबाणयोुः वुतोव िनोिरव ।
ऐय मतलंु दा तत आप ससुटम ॥् १६॥
इािदमसरु उपाधावगाऽतः ।
केदार आबणे जुानोऽिमखुं हरम ॥् १७॥
दवेोपलिमूा िनवदामऽेहिन ।
िशरोऽवृिधितना तीथ िमधू जम ॥् १८॥
तदा महाकािणकः स धजू िट-
य था वयं चाििरवोितोऽनलात ।्
िनगृ दोा भजुयोवारय-
शनाूय उपृताकृितः ॥ १९॥
तमाह चाालमलं वणृी मे
यथािभकामं िवतरािम त े वरम ।्
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ूीयये तोयने नणृां ूपता-
महो याऽऽा भशृम त े वथृा ॥ २०॥
दवें स वो े पापीयान व्रं भतूभयावहम ।्
य य करं शीि धाे स िॆयतािमित ॥ २१॥
तुा भगवान ्िो म ना इव भारत ।
ओ ं इित ूहसंै ददऽेहरेमतृं यथा ॥ २२॥
इुः सोऽसरुो ननू ं गौरीहरणलालसः ।
स तरपरीाथ शोमू ि  िकलासरुः ।
हं धातमुारभे े सोऽिबकृतािवः ॥ २३॥
तनेोपसृः सः पराधावन स्वपेथःु ।
यावदं िदवो भमूःे काानामदुगादक ् ॥ २४॥
अजानः ूितिविधं तूीमासन स्रुेराः ।
ततो वकुैठमगमारं तमसः परम ॥् २५॥
यऽ नारायणः सााािसनां परमा गितः ।
शाानां दडानां यतो नावत त े गतः ॥ २६॥
तं तथासनं ा भगवान व्िृजनाद नः ।
रािुदयाूा वटुको योगमायया ॥ २७॥
मखेलािजनदडाैजेसाििरव लन ।्
अिभवादयामास च तं कुशपािणिव नीतवत ॥् २८॥
ौीभगवानवुाच
शाकुनये भवान ्ं ौाः िकं रमागतः ।
णं िवौतां प ुसं आायं सव कामधकु ् ॥ २९॥
यिद नः ौवणायालं युविसतं िवभो ।
भयतां ूायशः पिुधृ तःै ाथा न स्मीहत े ॥ ३०॥
ौीशकु उवाच
एवं भगवता पृो वचसामतृविष णा ।
गतमोऽॄवीै यथापवू मनिुतम ॥् ३१॥
ौीभगवानवुाच
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एवं चेिह तां न वयं ौधीमिह ।
यो दशापाशैां ूाः ूतेिपशाचराट ्॥ ३२॥
यिद वऽ िवौो दानवे जगरुौ ।
त ाश ु िशरिस हं  ूतीयताम ॥् ३३॥
यसं वचः शोः कथिानवष भ ।
तदनै ं जसाचं न यानतृं पनुः ॥ ३४॥
इं भगवतिऽवै चोिभः स सपुशेलःै ।
िभधीिव तृः शीि हं कुमित धात ॥् ३५॥
अथापतििशराः वळाहत इव णात ।्
जयशो नमःशः साधशुोऽभवििव ॥ ३६॥
ममुचुःु पुवषा िण हत े पाप े वकृासरुे ।
दवेिष िपतगृवा  मोिचतः सटािवः ॥ ३७॥
मंु िगिरशमाह भगवान प्ुषोमः ।
अहो दवे महादवे पापोऽयं ने पाना ॥ ३८॥
हतः को न ु महीश जवु कृतिकिषः ।
मेी ािम ु िवशेे कृतागो जगरुौ ॥ ३९॥
य एवमाकृतशदुतः
पर साारमानो हरःे ।
िगिरऽमों कथयेणोित वा
िवमुते ससंिृतिभथािरिभः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध िमोणं
नामााशीिततमोऽायः ॥ ८८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ एकोननविततमोऽायः - ८९ ॥
ौीशकु उवाच
सराटे राजन ऋ्षयः सऽमासत ।
िवतक ः समभूषेां िऽधीशषे ु को महान ॥् १॥
त िजासया त े व ै भगृ ुं ॄसतुं नपृ ।
तै ूषेयामासःु सोऽगाणः सभाम ॥् २॥
न तै ूणं ोऽं चबे सपरीया ।
तै चबुोध भगवान ्ू लन ्ने तजेसा ॥ ३॥
स आिुतं ममुाजायाना ूभःु ।
अशीशमथा विं योा वािरणाऽऽभःू ॥ ४॥
ततः कैलासमगम तं दवेो महेरः ।
पिरर ुं समारभे उाय ॅातरं मदुा ॥ ५॥
नैमुथग इित दवेकुोप ह ।
शलूमु तं हमुारभे े ितमलोचनः ॥ ६॥
पिता पादयोदवी सायामास तं िगरा ।
अथो जगाम वकुैठं यऽ दवेो जनाद नः ॥ ७॥
शयानं िौय उे पदा वताडयत ।्
तत उाय भगवान स्ह ला सतां गितः ॥ ८॥
तादवाथ ननाम िशरसा मिुनम ।्
आह ते ागतं ॄन ि्नषीदाऽासन े णम ।्
अजानतामागतान व्ः मुहथ नः ूभो ॥ ९॥
अतीव कोमलौ तात चरणौ त े महामनु े ।
इुा िवूचरणौ मदयन ्ने पािणना ॥ १०॥
पनुीिह सह लोकं मां लोकपालां मतान ।्
पादोदकेन भवतीथा नां तीथ कािरणा ॥ ११॥
अाहं भगवंा आसमकेाभाजनम ।्
वरुिस मे भिूतभ वादहताहंसः ॥ १२॥
ौीशकु उवाच
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एवं ॄवुाण े वकुैठे भगृुया िगरा ।
िनवृ तिप तू भुठोऽौलुोचनः ॥ १३॥
पनु सऽमाो मनुीनां ॄवािदनाम ।्
ानभुतूमशषेणे राजन भ्गृरुवण यत ॥् १४॥
तिशाथ मनुयो िविता मुसशंयाः ।
भयूासं ं ौधिुव  ुं यतः शािय तोऽभयम ॥् १५॥
धमः साातो ान ं वरैायं च तदितम ।्
ऐय चाधा याशामलापहम ॥् १६॥
मनुीनां दडानां शाानां समचतेसाम ।्
अिकनानां साधनूां यमाः परमां गितम ॥् १७॥
सं य िूया मिूत ॄ ा णािदवेताः ।
भजनािशषः शाा यं वा िनपणुबुयः ॥ १८॥
िऽिवधाकृतय रासा असरुाः सरुाः ।
गिुणा मायया सृाः सं तीथ साधनम ॥् १९॥
ौीशकु उवाच
एवं सारता िवूा नणृां सशंयनुय े ।
पुष पदाोजसवेया तितं गताः ॥ २०॥
सतू उवाच
इतेिुनतनयापग-

पीयषू ं भवभयिभर प ुसंः ।
सुोकं ौवणपटैुः िपबभीं
पाोऽॅमणपिरौमं जहाित ॥ २१॥
ौीशकु उवाच
एकदा ारवां त ु िवूपाः कुमारकः ।
जातमाऽो भवुं ृा ममार िकल भारत ॥ २२॥
िवूो गहृीा मतृकं राजाय ुपधाय सः ।
इदं ूोवाच िवलपातरुो दीनमानसः ॥ २३॥
ॄिषः शठिधयो  िवषयानः ।
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ऽबोः कम दोषां मे गतोऽभ कः ॥ २४॥
िहंसािवहारं नपृितं ःशीलमिजतिेयम ।्
ूजा भजः सीदि दिरिा िनःिखताः ॥ २५॥
एवं ितीयं िवूिष तृीयं वेमवे च ।
िवसृ स नपृािर तां गाथां समगायत ॥ २६॥
तामज ुन उपौु किहिचेशवािके ।
परते े नवमे बाले ॄाणं समभाषत ॥ २७॥
िकं िंिवास े इह नाि धनधु रः ।
राजबरुते े व ै ॄाणाः सऽ आसते ॥ २८॥
धनदाराजापृा यऽ शोचि ॄाणाः ।
त े व ै राजवषेणे नटा जीवसुराः ॥ २९॥
अहं ूजा वां भगवन र्िे दीनयोिरह ।
अिनीण ू ितोऽिं ूवे े हतकषः ॥ ३०॥
ॄाण उवाच
सष णो वासदुवेः ूुो धिनां वरः ।
अिनोऽूितरथो न ऽात ुं शुवि यत ॥् ३१॥
तथं न ु भवान क्म  रं जगदीरःै ।
िचकीष िस ं बािलँया ौहे वयम ॥् ३२॥
अज ुन उवाच
नाहं सष णो ॄन न् कृः कािरवे च ।
अहं वा अज ुनो नाम गाडीवं य वै धनःु ॥ ३३॥
मावमंा मम ॄन व्ीय कतोषणम ।्
मृ ुं िविज ूधन े आनेे त े ूजां ूभो ॥ ३४॥
एवं िवौितो िवूः फानुने परप ।
जगाम गहंृ ूीतः पाथ वीय िनशामयन ॥् ३५॥
ूसिूतकाल आसे भाया या िजसमः ।
पािह पािह ूजां मृोिराहाज ुनमातरुः ॥ ३६॥
स उपृँ य शुो नमृ महेरम ।्
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िदाािण संृ सं गाडीवमाददे ॥ ३७॥
णिूतकागारं शरनैा नायोिजतःै ।
ितय गू मधः पाथ कार शरपरम ॥् ३८॥
ततः कुमारः सातो िवूपा दन म्ुः ।
सोऽदशनमापदे े सशरीरो िवहायसा ॥ ३९॥
तदाऽऽह िवूो िवजयं िविनन कृ्सिधौ ।
मौं पँयत मे योऽहं ौध े ीबकनम ॥् ४०॥
न ूुो नािनो न रामो न च केशवः ।
य शकुेः पिरऽात ुं कोऽदिवतेरः ॥ ४१॥
िधगज ुन ं मषृावादं िधगाािघनो धनःु ।
दवैोपसृं यो मौादािननीषित म ितः ॥ ४२॥
एवं शपित िवूष िवामााय फानुः ।
ययौ सयंमनीमाश ु यऽाे भगवान य्मः ॥ ४३॥
िवूापमचाणत ऐीमगारुीम ।्
आये नैत सौां वायां वाणीमथ ।
रसातलं नाकपृं िधाादुायधुः ॥ ४४॥
ततोऽलिजसतुो िनीण ू ितौतुः ।
अिं िविवःु कृने ूुः ूितषधेता ॥ ४५॥
दशय े िजसनूूं े मावाानमाना ।
य े त े नः कीित िवमलां मनुाः ापियि ॥ ४६॥
इित सा भगवानज ुनने सहेरः ।
िदं रथमााय ूतीच िदशमािवशत ॥् ४७॥
सीपान स् िसूस िगरीनथ ।
लोकालोकं तथाती िववशे समुहमः ॥ ४८॥
तऽााः शैसमुीवमघेपुबलाहकाः ।
तमिस ॅगतयो बभवूभु रतष भ ॥ ४९॥
तान ्ा भगवान कृ्ो महायोगेरेरः ।
सहॐािदसाशं चबं ूािहणोरुः ॥ ५०॥
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तमः सघुोरं गहनं कृतं मह-
िदारयूिरतरणे रोिचषा ।
मनोजवं िनिव िवशे सदुश न ं
गणुतुो रामशरो यथा चमःू ॥ ५१॥
ारणे चबानपुथने तमः
परं परं ोितरनपारम ।्
समवुान ं ूसमी फानुः
ूतािडताो िपदधऽेिणी उभ े ॥ ५२॥
ततः ूिवः सिललं नभता
बलीयसजैहृिम भषूणम ।्
तऽातुं व ै भवनं मुमं
ॅाजिणसहॐशोिभतम ॥् ५३॥
तिन म्हाभीममनमतुं
सहॐमधू फणामिणिुभः ।
िवॅाजमान ं िगणुोणेणं
िसताचलाभं िशितकठिजम ॥् ५४॥
ददश तोगसखुासनं िवभ ुं
महानभुावं पुषोमोमम ।्
साादुाभं सिुपशवाससं
ूसवं िचरायतेणम ॥् ५५॥
महामिणोातिकरीटकुडल-

ूभापिरिसहॐकुलम ।्
ूलचाव भजुं सकौभुं
ौीवलं वनमालया वतृम ॥् ५६॥
सनुनूमखुःै पाष द-ै
बािदिभमू ित धरिैन जायधुःै ।
पुा िौया की जयािखलिध िभ-

िन षेमाणं परमिेनां पितम ॥् ५७॥
वव आानमनमतुो
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िजु तशनजातसासः ।
तावाह भमूा परमिेनां ूभ-ु

ब ाली सितमजू या िगरा ॥ ५८॥
िजाजा मे यवुयोिदणुा
मयोपनीता भिुव धम गुय े ।
कलावतीणा ववनभे रासरुान ्
हहे भयूरयतेमि मे ॥ ५९॥
पणू कामाविप यवुां नरनारायणावषृी ।
धम माचरतां ि ै ऋषभौ लोकसहम ॥् ६०॥
इािदौ भगवता तौ कृौ परमिेना ।
ओिमान भमूानमादाय िजदारकान ॥् ६१॥
वत तां कं धाम सौ यथागतम ।्
िवूाय ददतःु पऽुान य्थापं यथावयः ॥ ६२॥
िनशा वैवं धाम पाथ ः परमिवितः ।
यििौषं प ुसंां मने े कृानकुितम ॥् ६३॥
इतीशानकेािन वीया णीह ूदशयन ।्
बभुजु े िवषयान म्ाानीज े चािूज तमै खःै ॥ ६४॥
ूववषा िखलान क्ामान ्ू जास ु ॄाणािदष ु ।
यथाकालं यथवैेो भगवान ौ्ैमाितः ॥ ६५॥
हा नपृानधिम ान घ्ातियाज ुनािदिभः ।
असा वत यामास धम धम सतुािदिभः ॥ ६६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे उराध िजकुमारानयनं
नामकैोननविततमोऽायः ॥ ८९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ नविततमोऽायः - ९० ॥
ौीशकु उवाच
सखुं पयुा िनवसन ्ारकायां िौयः पितः ।
सवसमृायां जुायां विृपुवःै ॥ १॥
ीिभोमवषेािभन वयौवनकाििभः ।
ककािदिभहष ु बीडीिभिडिुभः ॥ २॥
िनं सलमागा यां मदिुमतजःै ।
लतभै टैर ै रथै कनकोलःै ॥ ३॥
उानोपवनाायां पिुतिुमरािजष ु ।
िनिव शृिवहगनैा िदतायां समतः ॥ ४॥
रमे े षोडशसाहॐपीनामकेवभः ।
तावििचऽपोऽसौ तहेषे ु महिष ु ॥ ५॥
ूोुोलकारकुमदुाोजरणेिुभः ।
वािसतामलतोयषे ु कूजिजकुलेष ु च ॥ ६॥
िवजहार िवगााो ॑िदनीष ु महोदयः ।
कुचकुमिलाः पिरर योिषताम ॥् ७॥
उपगीयमानो गवमृ दपणवानकान ।्
वादयिम ुदा वीणां सतूमागधवििभः ॥ ८॥
िसमानोऽतुािभहसीिभः  रचेकैः ।
ूितिषन ि्विचबीडे यीिभय रािडव ॥ ९॥
ताः िविववतृोकुचूदशेाः
िस उृतबहृबरूसनूाः ।
कां  रचेकिजहीिरषयोपगु
जातरोवलसदना िवरजेःु ॥ १०॥
कृु तनिवषितकुमॐक-्

बीडािभषधतुकुलवृबः ।
िसुय ुवितिभः ूितिषमानो
रमे े करणेिुभिरवभेपितः परीतः ॥ ११॥
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नटानां नत कीनां च गीतवाोपजीिवनाम ।्
बीडालारवासािंस कृोऽदा च ियः ॥ १२॥
कृवैं िवहरतो गालापिेतितःै ।
नम िेलपिरःै ीणां िकल ता िधयः ॥ १३॥
ऊचमु ुकुकैिधयोऽिगर उवडम ।्
िचयोऽरिवां तािन मे गदतः श ृण ु ॥ १४॥
मिह ऊचःु
कुरिर िवलपिस ं वीतिनिा न शषे े
िपित जगित राामीरो गुबोधः ।
वयिमव सिख किाढिनिभ चतेा
निलननयनहासोदारलीलेितने ॥ १५॥
नऽे े िनमीलयिस नमब-ु

ं रोरवीिष कणं बत चबवािक ।
दां गता वयिमवातुपादजुां
िकं वा ॐजं हृयस े कबरणे वोढमु ॥् १६॥
भो भोः सदा िननस े उद-

लिनिोऽिधगतूजागरः ।
िकं वा मकुुापतालानः
ूाां दशां ं च गतो रयाम ॥् १७॥
ं यणा बलवतािस गहृीत इो
ीणमो न िनजदीिधितिभः िणोिष ।
किकुुगिदतािन यथा वयं ं
िवृ भोः िगतगीपलसे नः ॥ १८॥
िकाचिरतमािभम लयािनल तऽेिूयम ।्
गोिवापािनिभ  े दीरयिस नः रम ॥् १९॥
मघे ौीमंमिस दियतो यादवे ननू ं
ौीवां वयिमव भवान ्ायित ूमेबः ।
अुठः शबलदयोऽिधो बाधाराः
ृा ृा िवसजृिस मु ःखदसः ॥ २०॥
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िूयरावपदािन भाषस े मतृसीिवकयानया िगरा ।
करवािण िकम ते िूयं वद मे वितकठ कोिकल ॥ २१॥
न चलिस न वददुारबुे
िितधर िचयसे महामथ म ।्
अिप बत वसदुवेननािं
वयिमव कामयस े निैव धत ुम ॥् २२॥
शुदाः किश ता बत िसपुः
सपाकमलिौय इभत ुः ।
ययं मधपुतःे ूणयावलोक-

मूा मुदयाः पुकिश ताः  ॥ २३॥
हंस ागतमातां िपब पयो ॄू शौरःे कथां
तं ां न ु िवदाम किदिजतः ा उं परुा ।
िकं वा नलसौदः रित तं काजामो वयं
ौिालापय कामदं िौयमतृ े सवैकैिना ियाम ॥् २४॥
इतीशने भावने कृे योगेरेरे ।
िबयमाणने माधो लेिभरे परमां गितम ॥् २५॥
ौतुमाऽोऽिप यः ीणां ूसाकष त े मनः ।
उगायोगीतो वा पँयीनां कुतः पनुः ॥ २६॥
याः सयचरन ्ू ेा पादसवंाहनािदिभः ।
जगंु भतृ बुा तासां िकं वय त े तपः ॥ २७॥
एवं वदेोिदतं धम मनिुतन स्तां गितः ।
गहंृ धमा थ कामानां मुादशयदम ॥् २८॥
आित परं धम कृ गहृमिेधनाम ।्
आसन ष्ोडशसाहॐं मिह शतािधकम ॥् २९॥
तासां ीरभतूानामौ याः ूागदुाताः ।
िणीूमखुा राजंऽुाानपुवू शः ॥ ३०॥
एकैकां दश दश कृोऽजीजनदाजान ।्
याव आनो भाया  अमोघगितरीरः ॥ ३१॥
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तषेामुामवीया णामादश महारथाः ।
आसदुारयशसषेां नामािन मे श ृण ु ॥ ३२॥
ूुािन दीिमान भ्ानरुवे च ।
साो मधबुृ हानिुऽभानवुृ कोऽणः ॥ ३३॥
पुरो वदेबा ौतुदवेः सनुनः ।
िचऽबािव प किवमोध एव च ॥ ३४॥
एतषेामिप राजे तनजुानां मधिुषः ।
ूु आसीथमः िपतवृिुिणीसतुः ॥ ३५॥
स िणो िहतरमपुयमे े महारथः ।
तातुोऽिनोऽभूागायतुबलाितः ॥ ३६॥
स चािप िणः पौऽ दौिहऽो जगहृे ततः ।
वळाभवु मौसलादवशिेषतः ॥ ३७॥
ूितबारभूाबुा चाजः ।
सबुाहोः शासनेोऽभूतसनेु ततुः ॥ ३८॥
न तेिन कु्ले जाता अधना अबूजाः ।
अायषुोऽवीया  अॄया जिरे ॥ ३९॥
यवशंूसतूानां प ुसंां िवातकमणाम ।्
सा न शते कत ुमिप वषा यतुनै ृ प ॥ ४०॥
ितॐः कोः सहॐाणामाशीितशतािन च ।
आसन य्कुलाचाया ः कुमाराणािमित ौतुम ॥् ४१॥
सानं यादवानां कः किरित महानाम ।्
यऽायतुानामयतुलणेाे स आकः ॥ ४२॥
दवेासरुाहवहता दतैयेा य े सदुाणाः ।
त े चोा मनुषे ु ूजा ा बबािधरे ॥ ४३॥
तिमहाय हिरणा ूोा दवेा यदोः कुले ।
अवतीणा ः कुलशतं तषेामकेािधकं नपृ ॥ ४४॥
तषेां ूमाणं भगवान ्ू भुनेाभविरः ।
य े चानवुित न ववधृःु सव यादवाः ॥ ४५॥
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शासनाटनालापबीडाानािदकम स ु ।
न िवः समाानं वृयः कृचतेसः ॥ ४६॥
तीथ चबे नपृोन ं यदजिन यष ु ः सिरादशौचं
िविट ् िधाः पं ययरुिजतपरा ौीय दथऽयः ।
यामामलं ौतुमथ गिदतं यृतो गोऽधम ः
कृतै िचऽं िितभरहरणं कालचबायधु ॥ ४७॥
जयित जनिनवासो दवेकीजवादो
यवरपिरषदैिभ रधमम ।्
िरचरविृजनः सिुतौीमखुने
ोजपरुविनतानां वध यन क्ामदवेम ॥् ४८॥
इं पर िनजविररयाऽऽ-

लीलातनोदनुपिवडनािन ।
कमा िण कमकषणािन यम
ौयूादमु पदयोरनवुिृिमन ॥् ४९॥
मयानसुवमिेधतया मकुु-

ौीमथाौवणकीत निचयिैत ।
ताम रकृताजवापवग
मामानं िितभजुोऽिप यययु दथा ः ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादश-

साहां पारमहंां सिंहतायां दशमे उराध
ौीकृचिरतानवुण न ं नाम नविततमोऽायः ॥ ९०॥

॥ इित दशमोराध ः समाः ॥

॥ ॐ तत ॥्
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	॥ सप्तषष्टितमोऽध्यायः - ६७ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ अष्टषष्टितमोऽध्यायः - ६८ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकोनसप्ततितमोऽध्यायः - ६९ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ सप्ततितमोऽध्यायः - ७० ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकसप्ततितमोऽध्यायः - ७१ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ द्विसप्ततितमोऽध्यायः - ७२ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ त्रिसप्ततितमोऽध्यायः - ७३ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः - ७४ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः - ७५ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ षट्सप्ततितमोऽध्यायः - ७६ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ सप्तसप्ततितमोऽध्यायः - ७७ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ अष्टसप्ततितमोऽध्यायः - ७८ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकोनाशीतितमोऽध्यायः - ७९ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ अशीतितमोऽध्यायः - ८० ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकाशीतितमोऽध्यायः - ८१ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ द्व्यशीतितमोऽध्यायः - ८२ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ त्र्यशीतितमोऽध्यायः - ८३ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ चतुरशीतितमोऽध्यायः - ८४ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः - ८५ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ षडशीतितमोऽध्यायः - ८६ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ सप्ताशीतितमोऽध्यायः - ८७ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ अष्टाशीतितमोऽध्यायः - ८८ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकोननवतितमोऽध्यायः - ८९ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ नवतितमोऽध्यायः - ९० ॥
	॥ इति दशमस्कन्धोत्तरार्धः समाप्तः ॥
	॥ ॐ तत्सत् ॥
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