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shrImadbhAgavataM - ekAdashaskandhaH

ौीमागवतं - एकादशः

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशः ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
ौीबादरायिणवाच
कृा दैवधं कृः सरामो यिभवृ तः ।
भवुोऽवतारयारं जिवं जनयन क्िलम ॥् १॥
ये कोिपताः सबुपाडुसतुाः सप-ै

ू तहलेनकचमहणािदिभान ।्
कृा िनिमिमतरतेरतः समतेान ्
हा नपृान ि्नरहरिितभारमीशः ॥ २॥
भभूारराजपतृना यिभिन र
गुःै बािभरिचयदूमयेः ।
मऽेवनने न ु गतोऽगतं िह भारं
यादवं कुलमहो अिवषमाे ॥ ३॥
नवैातः पिरभवोऽ भवेथि-

ौंय िवभवोहन िनम ।्
अःकिलं यकुल िवधाय वणे-ु

 वििमव शािमपुिैम धाम ॥ ४॥
एवं विसतो राजन स्स ईरः ।
शापाजने िवूाणां स॑े कुलं िवभःु ॥ ५॥
मूा  लोकलावयिनम ुा लोचनं नणृाम ।्
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ौीमागवतं - एकादशः

गीिभ ाः रतां िचं पदैानीतां िबयाः ॥ ६॥
आि कीित सुोकां िवत सा न ु कौ ।
तमोऽनया तिरीगां पदमीरः ॥ ७॥
राजोवाच
ॄयानां वदाानां िनं वृोपसिेवनाम ।्
िवूशापः कथमभूृीनां कृचतेसाम ॥् ८॥
यििमः स व ै शापो याशो िजसम ।
कथमकेानां भदे एतव वद मे ॥ ९॥
ौीशकु उवाच
िबॅपःु सकलसुरसिवशें
कमा चरन भ्िुव समुलमाकामः ।
आाय धाम रममाण उदारकीित ः
सहंत ुमैत कुलं ितकृशषेः ॥ १०॥
कमा िण पुयिनवहािन समुलािन
गायगिलमलापहरािण कृा ।
कालाना िनवसता यदवेगहेे
िपडारकं समगमनुयो िनसृाः ॥ ११॥
िवािमऽोऽिसतः कवो वा सा भगृरुिराः ।
कँयपो वामदवेोऽिऽव िसो नारदादयः ॥ १२॥
बीडानपुो कुमारा यननाः ।
उपसृ पूरिवनीता िवनीतवत ॥् १३॥
ते वषेिया ीवषेःै सां जावतीसतुम ।्
एषा पृित वो िवूा अविसतेणा ॥ १४॥
ूु ं िवलती सााॄतूामोघदशनाः ।
ूसोी पऽुकामा िकं िनियित ॥ १५॥
एवं ूला मनुयानचूःु कुिपता नपृ ।
जनियित वो मा मसुलं कुलनाशनम ॥् १६॥
तुा तऽेितसा िवमु सहसोदरम ।्
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सा दशुिन म्सुलं खययम ॥् १७॥
िकं कृतं मभायनै ः िकं विदि नो जनाः ।
इित िविलता गहेानादाय मसुलं ययःु ॥ १८॥
तोपनीय सदिस पिरानमखुिौयः ।
रा आवदेयाबुः सव यादवसिधौ ॥ १९॥
ौुामोघं िवूशापं ा च मसुलं नपृ ।
िविता भयसा बभवूुा रकौकसः ॥ २०॥
तणू िया मसुलं यराजः स आकः ।
समिुसिलले ूाोहं चाावशिेषतम ॥् २१॥
किोऽमसीोहं चणूा िन तरलैतः ।
उमानािन वलेायां लाासन ि्कलरैकाः ॥ २२॥
मो गहृीतो मजैा लेनाःै सहाण व े ।
तोदरगतं लोहं स शे कोऽकरोत ॥् २३॥
भगवान ्ातसवा थ  ईरोऽिप तदथा ।
कत ु नैिूशापं कालमोदत ॥ २४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
गोिवभजुगुायां ारवां कुह ।
अवाीारदोऽभीं कृोपासनलालसः ॥ १॥
को न ु राजिियवान म्कुुचरणाजुम ।्
न भजेवतो मृुपाममरोमःै ॥ २॥
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तमकेदा त ु दवेिष वसदुवेो गहृागतम ।्
अिच तं सखुमासीनमिभवादेमॄवीत ॥् ३॥
वसदुवे उवाच
भगवन भ्वतो याऽा ये सव दिेहनाम ।्
कृपणानां यथा िपऽोमोकवनाम ॥् ४॥
भतूानां दवेचिरतं ःखाय च सखुाय च ।
सखुायवै िह साधनूां ाशामतुानाम ॥् ५॥
भजि ये यथा दवेान द्वेा अिप तथवै तान ।्
छायवे कम सिचवाः साधवो दीनवलाः ॥ ६॥
ॄंथािप पृामो धमा न भ्ागवतांव ।
यान ौ्ुा ौया म मुते सव तोभयात ॥् ७॥
अहं िकल परुानं ूजाथ भिुव मिुदम ।्
अपजूयं न मोाय मोिहतो दवेमायया ॥ ८॥
यथा िविचऽसनावििव तोभयात ।्
मुमे सवैाा तथा नः शािध सोुत ॥ ९॥
ौीशकु उवाच
राजवें कृतूो वसदुवेने धीमता ।
ूीतमाह दवेिष हरःे संािरतो गणुःै ॥ १०॥
नारद उवाच
सगतेविसतं भवता सातष भ ।
यृसे भागवतान ध्मां िवभावनान ॥् ११॥
ौतुोऽनपुिठतो ात आतो वानमुोिदतः ।
सः पनुाित सम दवेिविुहोऽिप िह ॥ १२॥
या परमकाणः पुयौवणकीत नः ।
ािरतो भगवान दवेो नारायणो मम ॥ १३॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
आष भाणां च सवंादं िवदहे महानः ॥ १४॥
िूयोतो नाम सतुो मनोः ायवु यः ।
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ताीीतो नािभषभतुः तृः ॥ १५॥
तमावा सदुवेाशंं मोधम िववया ।
अवतीण सतुशतं तासीपारगम ॥् १६॥
तषेां व ै भरतो ेो नारायणपरायणः ।
िवातं वष मतेाा भारतमतुम ॥् १७॥
स भुभोगां मेां िनग तपसा हिरम ।्
उपासीनदव लेभ े व ै जिभििभः ॥ १८॥
तषेां नव नवीपपतयोऽ समतः ।
कमतूणतेार एकाशीितिजातयः ॥ १९॥
नवाभवन म्हाभागा मनुयो थ शिंसनः ।
ौमणा वातरशना आिवािवशारदाः ॥ २०॥
किवहिररिरः ूबुः िपलायनः ।
आिवहऽोऽथ िुिमलमसः करभाजनः ॥ २१॥
त एते भगविूपं िवं सदसदाकम ।्
आनोऽितरकेेण पँयो चरहीम ॥् २२॥
अाहतेगतयः सरुिससा-

गवयनरिकरनागलोकान ।्
मुारि मिुनचारणभतूनाथ-

िवाधरिजगवां भवुनािन कामम ॥् २३॥
त एकदा िनमःे सऽमपुजमयु या ।
िवतायमानमिृषिभरजनाभ े महानः ॥ २४॥
तान ्ा सयू साशान म्हाभागवतान न्पृ ।
यजमानोऽयो िवूाः सव  एवोपतिरे ॥ २५॥
िवदहेानिभूे नारायणपरायणान ।्
ूीतः सजूयाबे आसनान य्थाहतः ॥ २६॥
तान र्ोचमानान ्चा ॄपऽुोपमान न्व ।
पू परमूीतः ूौयावनतो नपृः ॥ २७॥
िवदहे उवाच
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मे भगवतः साााष दान व्ो मधिुषः ।
िवोभू तािन लोकानां पावनाय चरि िह ॥ २८॥
लभो मानषुो दहेो दिेहनां णभरुः ।
तऽािप लभं मे वकुैठिूयदशनम ॥् २९॥
अत आिकं में पृामो भवतोऽनघाः ।
ससंारऽेिन ्णाधऽिप सः शवेिधनृ णाम ॥् ३०॥
धमा न भ्ागवतान ्ॄ तू यिद नः ौतुय े मम ।्
यःै ूसः ूपाय दााानमजः ॥ ३१॥
ौीनारद उवाच
एवं त े िनिमना पृा वसदुवे महमाः ।
ूितपूाॄवुन ्ू ीा ससदिजं नपृम ॥् ३२॥
किववाच
मऽेकुतियमतु
पादाजुोपासनमऽ िनम ।्
उिबुरेसदाभावा-
िाना यऽ िनवत त े भीः ॥ ३३॥
ये व ै भगवता ूोा उपाया ालये ।
अः प ुसंामिवषां िवि भागवतान ि्ह तान ॥् ३४॥
यानााय नरो राजन न् ूमाते किहिचत ।्
धावन ि्नमी वा नऽे े न ले पतिेदह ॥ ३५॥
कायने वाचा मनसिेयवैा 
बुाना वानसुतृभावात ।्
करोित यकलं परै
नारायणायिेत समप येत ॥् ३६॥
भयं ितीयािभिनवशेतः ा-
दीशादपते िवपय योऽिृतः ।
ताययातो बधु आभजें
भकैयशें गुदवेताा ॥ ३७॥
अिवमानोऽवभाित िह यो
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ातिुध या मनोरथौ यथा ।
तमसिवककं मनो
बधुो िनादभयं ततः ात ॥् ३८॥
श ृवन स्भुिािण रथापाण-े

जािन कमा िण च यािन लोके ।
गीतािन नामािन तदथ कािन
गायन ि्वलो िवचरदेसः ॥ ३९॥
एवोंतः िूयनामकीा 
जातानरुागो िुतिच उःै ।
हसथो रोिदित रौित गाय-
ुादवृित लोकबाः ॥ ४०॥
खं वायमुिं सिललं मह च
ोतिष सािन िदशो िुमादीन ।्
सिरमिुां हरःे शरीरं
यिं च भतूं ूणमदेनः ॥ ४१॥
भिः परशेानभुवो िवरि-

रऽ चषै िऽक एककालः ।
ूपमान यथातः -ु

िुः पिुः दुपायोऽनघुासम ॥् ४२॥
इतुािं भजतोऽनवुृा
भििव रिभ गवबोधः ।
भवि व ै भागवत राज-ं

तः परां शािमपुिैत साात ॥् ४३॥
राजोवाच
अथ भागवतं ॄतू यम याशो नणृाम ।्
यथाऽऽचरित यतू े यिैलभै गवियः ॥ ४४॥
हिरवाच
सवभतूषे ु यः पँयेगवावमानः ।
भतूािन भगवाषे भागवतोमः ॥ ४५॥
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ईरे तदधीनषे ु बािलशषे ु िषु च ।
ूमेमऽैीकृपोपेा यः करोित स ममः ॥ ४६॥
अचा यामवे हरय े पजूां यः ौयहेत े ।
न तेष ु चाषे ु स भः ूाकृतः तृः ॥ ४७॥
गहृीापीियरैथा न य्ो न िे न ित ।
िवोमा यािमदं पँयन स् व ै भागवतोमः ॥ ४८॥
दहेिेयूाणमनोिधयां यो
जायुयतष कृैः ।
ससंारधमरिवमुमानः
ृा हरभेा गवतूधानः ॥ ४९॥
न कामकमबीजानां य चतेिस सवः ।
वासदुवेकैिनलयः स व ै भागवतोमः ॥ ५०॥
न य जकमां न वणा ौमजाितिभः ।
सतऽेिहावो दहेे व ै स हरःे िूयः ॥ ५१॥
न य ः पर इित िवेािन वा िभदा ।
सव भतूसमः शाः स व ै भागवतोमः ॥ ५२॥
िऽभवुनिवभवहतेवऽेकुठ-
िृतरिजतासरुािदिभिव मृयात ।्
न चलित भगवदारिवा-
विनिमषाध मिप यः स वैवाः ॥ ५३॥
भगवत उिवबमािशाखा-
नखमिणचिकया िनरताप े ।
िद कथमपुसीदतां पनुः स
ूभवित च इवोिदतऽेकतापः ॥ ५४॥
िवसजृित दयं न य साा-
िररवशािभिहतोऽघौघनाशः ।
ूणयरशनया धतृािपः
स भवित भागवतूधान उः ॥ ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायां एकादशे ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
राजोवाच
पर िवोरीश माियनामिप मोिहनीम ।्
मायां विेदतिुमामो भगवो ॄवु ु नः ॥ १॥
नानतुृ े जषुन य्ुचो हिरकथामतृम ।्
ससंारतापिनो मापभषेजम ॥् २॥
अिर उवाच
एिभभू तािन भतूाा महाभतूमै हाभजु ।
ससजावचााः माऽाूिसये ॥ ३॥
एवं सृािन भतूािन ूिवः पधातिुभः ।
एकधा दशधाऽऽानं िवभजन ज्षुत े गणुान ॥् ४॥
गणुगै ुणान स् भुान आूोिततःै ूभःु ।
ममान इदं सृमाानिमह सते ॥ ५॥
कमा िण कमिभः कुव न स्िनिमािन दहेभतृ ।्
तमफलं गृन ्ॅ मतीह सखुतेरम ॥् ६॥
इं कम गतीग न ब्भिवहाः पमुान ।्
आभतूसवाग ू लयावतुऽेवशः ॥ ७॥
धातपूव आसे ं िगणुाकम ।्
अनािदिनधनः कालो ायापकष ित ॥ ८॥
शतवषा  नाविृभ िवुणा भिुव ।
तालोपिचतोाक लोकांीन ्ू तिपित ॥ ९॥
पातालतलमार सष णमखुानलः ।
दहूिशखो िववध त े वायनुिेरतः ॥ १०॥
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सावंत को मघेगणो वष ित  शतं समाः ।
धारािभहिहािभलयते सिलले िवराट ्॥ ११॥
ततो िवराजमुृ वरैाजः पुषो नपृ ।
अं िवशते सूं िनिरन इवानलः ॥ १२॥
वायनुा तगा भःू सिललाय कते ।
सिललं तृतरसं ोितायोपकते ॥ १३॥
तपं त ु तमसा वायौ ोितः ूलीयते ।
तशऽवकाशने वायनु भिस लीयते ॥ १४॥
कालाना तगणुं नभ आिन लीयते ।
इियािण मनो बिुः सह वकैािरकैनृ प ।
ूिवशि हारं गणुरैहमािन ॥ १५॥
एषा माया भगवतः सग िकािरणी ।
िऽवणा  विण ताािभः िकं भयूः ौोतिुमिस ॥ १६॥
राजोवाच
यथतैामैर मायां रामकृतािभः ।
तरः लूिधयो महष  इदमुताम ॥् १७॥
ूबु उवाच
कमा यारभमाणानां ःखह ै सखुाय च ।
पँयेाकिवपया स ं िमथनुीचािरणां नणृाम ॥् १८॥
िनाित दने िवने लभनेामृनुा ।
गहृापापशिुभः का ूीितः सािधतैलःै ॥ १९॥
एवं लोकं परं िवारं कम िनिम तम ।्
सतुाितशयसंं यथा मडलवित नाम ॥् २०॥
तांु ूपते िजासःु ौये उमम ।्
शाे परे च िनातं ॄयपुशमाौयम ॥् २१॥
तऽ भागवतान ध्मा न ि्शेवुा दवैतः ।
अमाययानवुृा यैुदेााऽऽदो हिरः ॥ २२॥
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सवतो मनसोऽसमादौ सं च साधषु ु ।
दयां मऽै ूौयं च भतूेा यथोिचतम ॥् २३॥
शौचं तपिितां च मौन ं ाायमाज वम ।्
ॄचय मिहंसां च समं संयोः ॥ २४॥
सवऽाेराीां कैवमिनकेतताम ।्
िविवचीरवसनं सोषं यने केनिचत ॥् २५॥
ौां भागवते शाऽेिनामऽ चािप िह ।
मनो वाम दडं च सं शमदमाविप ॥ २६॥
ौवणं कीत न ं ान ं हररेतुकम णः ।
जकमगणुानां च तदथऽिखलचिेतम ॥् २७॥
इं दं तपो जं वृं यानः िूयम ।्
दारान स्तुान ग्हृान ्ू ाणान य्रै िनवदेनम ॥् २८॥
एवं कृानाथषे ु मनुषे ु च सौदम ।्
पिरचया चोभयऽ महु नषृ ु साधषु ु ॥ २९॥
पररानकुथनं पावनं भगवशः ।
िमथो रितिम थिुिन विृिम थ आनः ॥ ३०॥
रः ारय िमथोऽघौघहरं हिरम ।्
भा सातया भा िबॅुलुकां तनमु ॥् ३१॥
िचिुदतुिचया िच-

सि नि वदलौिककाः ।
नृि गायनशुीलयजं
भवि तू परमे िनवृ ताः ॥ ३२॥
इित भागवतान ध्मा न ि्शन भ्ा तया ।
नारायणपरो मायामरित राम ॥् ३३॥
राजोवाच
नारायणािभधान ॄणः परमानः ।
िनामहथ नो वंु ययूं िह ॄिवमाः ॥ ३४॥
िपलायन उवाच
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िुवूलयहतेरुहतेरु
यजागरसषुिुष ु सिह ।
दहेिेयासुदयािन चरि यने
सीिवतािन तदविेह परं नरे ॥ ३५॥
नतैनो िवशित वागतु चरुाा
ूाणिेयािण च यथानलमिच षः ाः ।
शोऽिप बोधकिनषधेतयाऽऽमलू-

मथमाह यते न िनषधेिसिः ॥ ३६॥
सं रजम इित िऽवदृकेमादौ
सऽूं महानहिमित ूवदि जीवम ।्
ानिबयाथ फलपतयोशि
ॄवै भाित सदस तयोः परं यत ॥् ३७॥
नाा जजान न मिरित नधैतऽेसौ
न ीयते सवनिविभचािरणां िह ।
सव ऽ शदनपापुलिमाऽं
ूाणो यथिेयबलेन िवकितं सत ॥् ३८॥
अडषे ु पिेशष ु तिविनितषे ु
ूाणो िह जीवमपुधावित तऽ तऽ ।
स े यिदियगणऽेहिम च ूसु े
कूट आशयमतृ े तदनुिृतन ः ॥ ३९॥
य नाभचरणषैणयोभा
चतेोमलािन िवधमेणुकम जािन ।
तिन ि्वशु उपलत आतं
सााथामलशोः सिवतृू काशः ॥ ४०॥
राजोवाच
कमयोगं वदत नः पुषो यने सृंतः ।
िवधयूहेाश ु कमा िण नै िवते परम ॥् ४१॥
एवं ूमषृीन प्वू मपंृ िपतरुिके ।
नाॄवुन ्ॄ णः पऽुाऽ कारणमुताम ॥् ४२॥
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आिवहऽ उवाच
कमा कम िवकमित वदेवादो न लौिककः ।
वदे चेरााऽ मुि सरूयः ॥ ४३॥
परोवादो वदेोऽयं बालानामनशुासनम ।्
कम मोाय कमा िण िवधे गदं यथा ॥ ४४॥
नाचरेु वदेों यमोऽिजतिेयः ।
िवकमणा धमण मृोमृ मुपुिैत सः ॥ ४५॥
वदेोमवे कुवा णो िनःसोऽिप तमीरे ।
नै लभते िसिं रोचनाथा  फलौिुतः ॥ ४६॥
य आशु दयमिं िनिज हीष ुः परानः ।
िविधनोपचरेवें तोेन च केशवम ॥् ४७॥
लानमुह आचाया ने सिशतागमः ।
महापुषमचूा िभमतयाऽऽनः ॥ ४८॥
शिुचः सखुमासीनः ूाणसयंमनािदिभः ।
िपडं िवशो सासकृतरोऽच येिरम ॥् ४९॥
अचा दौ दय े चािप यथा लोपचारकैः ।
ििािलािन िना ूो चासनम ॥् ५०॥
पाादीनपुकाथ सिधा समािहतः ।
दािदिभः कृतासो मलूमणे चाच यते ॥् ५१॥
साोपाां सपाष दां तां तां मिूत मतः ।
पााा चमनीयाःै ानवासोिवभषूणःै ॥ ५२॥
गमाातॐिधू पदीपोपहारकैः ।
सां सू िविधववःै ुा नमेिरम ॥् ५३॥
आानं तयं ायन म्िूत सजूयेरःे ।
शषेामाधाय िशरिस धाुा सृतम ॥् ५४॥
एवमकतोयादावितथौ दये च यः ।
यजतीरमाानमिचराुते िह सः ॥ ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायां एकादशे ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतथुऽायः - ४ ॥
राजोवाच
यािन यानीह कमा िण ययैः जिभः ।
चबे करोित कता  वा हिरािन ॄवु ु नः ॥ १॥
िुिमल उवाच
यो वा अन गणुानना-
ननबुिमन स् त ु बालबिुः ।
रजािंस भमूगे णयेथित ्
कालेन नवैािखलशिधाः ॥ २॥
भतूयै दा पिभरासृःै
परंु िवराजं िवरच तिन ।्
ाशंने िवः पुषािभधान-
मवाप नारायण आिददवेः ॥ ३॥
याय एष भवुनऽयसिवशेो
यिेयैनभुतृामभुयिेयािण ।
ान ं तः सनतो बलमोज ईहा
सािदिभः िितलयोव आिद कता  ॥ ४॥
आदावभूतधतृी रजसा सग
िवःु ितौ बतपुितिजधम सतेःु ।
िोऽयाय तमसा पुषः स आ
इुविितलयाः सततं ूजास ु ॥ ५॥
धम दिहतय जिन मूा
नारायणो नरऋिषूवरः ूशाः ।
नैलणमवुाच चचार कम 
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योऽािप चा ऋिषवय िनषिेवतािः ॥ ६॥
इो िवश मम धाम िजघृतीित
कामं यु सगणं स बदय ुपाम ।्
गारोगणवससमुवातःै
ीूेणषेिुभरिवदतिहः ॥ ७॥
िवाय शबकृतमबममािददवेः
ूाह ूह गतिवय एजमानान ।्
मा भै भो मदन मात दवेवो
गृीत नो बिलमशूिममं कुम ॥् ८॥
इं ॄवुभयदे नरदवे दवेाः
सोीडनॆिशरसः सघणृं तमचूःु ।
नतैिभो िय परऽेिवकृत े िविचऽं
ारामधीरिनकरानतपादपे ॥ ९॥
ां सवेतां सरुकृता बहवोऽरायाः
ौको िवल परमं ोजतां पदं त े ।
ना बिहिष बलीन द्दतः भागान ्
ध े पदं मिवता यिद िवमिू  ॥ १०॥
ुिृकालगणुमातजैशैा-
नानपारजलधीनिततीय  केिचत ।्
बोध याि िवफल वशं पदे गो-
मि रतप वथृोजृि ॥ ११॥
इित ूगणृतां तषेां ियोऽतुदशनाः ।
दशयामास शौुषूां िच ताः कुव तीिव भःु ॥ १२॥
ते दवेानचुरा ा ियः ौीिरव िपणीः ।
गने ममुुासां पौदाय हतिौयः ॥ १३॥
तानाह दवेदवेशेः ूणतान ्ू हसिव ।
आसामकेतमां वृं सवणा ग भषूणाम ॥् १४॥
ओिमादशेमादाय ना तं सरुविनः ।
उव शीमरःौेां परुृ िदवं ययःु ॥ १५॥
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इायान सदिस श ृवतां िऽिदवौकसाम ।्
ऊचनुा रायणबलं शबऽास िवितः ॥ १६॥
हंसवददतु आयोगं
दः कुमार ऋषभो भगवान ि्पता नः ।
िवःु िशवाय जगतां कलयावितण -
नेाता मधिुभदा ौतुयो हयाे ॥ १७॥
गुोऽये मनिुरलौषधय माे
बौडे हतो िदितज उरतासः ाम ।्
कौम धतृोऽििरमतृोथन े पृे
माहापिमभराजममुदात म ॥् १८॥
संुतोऽिपिततान ौ्मणानषृ
शबं च वऽृवधतमिस ूिवम ।्
दवेियोऽसरुगहृे िपिहता अनाथा
जऽेसरुेमभयाय सतां निृसहंे ॥ १९॥
दवेासरुे यिुध च दैपतीन स्रुाथ
हारषे ु भवुनादधालािभः ।
भूाथ वामन इमामहरलेः ां
याालेन समदादिदतःे सतुेः ॥ २०॥
िनःिऽयामकृत गां च िऽःसकृो
रामु हहैयकुलायभाग वािः ।
सोऽिं बब दशवमहन स्लं
सीतापितज यित लोकमलकीित ः ॥ २१॥
भमूभे रावतरणाय यजा
जातः किरित सरुरैिप रािण ।
वादिैव मोहयित यकृतोऽतदहा न ्
शिूान क्लौ िितभजुो हिनदे ॥ २२॥
एविंवधािन कमा िण जािन च जगतःे ।
भरूीिण भिूरयशसो विण तािन महाभजु ॥ २३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायां एकादशे चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
राजोवाच
भगवं हिरं ूायो न भजािवमाः ।
तषेामशाकामानां का िनािविजतानाम ॥् १॥
चमस उवाच
मखुबापादेः पुषाौमःै सह ।
चारो जिरे वणा  गणुिैव ू ादयः पथृक ् ॥ २॥
य एषां पुषं साादाूभवमीरम ।्
न भजवजानि ानााः पतधः ॥ ३॥
रे हिरकथाः केिचरूे चातुकीत नाः ।
ियः शिूादयवै तऽेनकुा भवाशाम ॥् ४॥
िवूो राजवैँ यौ च हरःे ूााः पदािकम ।्
ौौतने जनाथािप मुाायवािदनः ॥ ५॥
कमयकोिवदाः ा मखूा ः पिडतमािननः ।
वदि चाटुकान म्ढूा यया माा िगरोकुाः ॥ ६॥
रजसा घोरसाः कामकुा अिहमवः ।
दािका मािननः पापा िवहसतुिूयान ॥् ७॥
वदि तऽेोमपुािसतियो
गहृषे ु मथैुपरषे ु चािशषः ।
यजसृािवधानदिणं
वृ ै परं ि पशनूतिदः ॥ ८॥
िौया िवभूािभजनने िवया
ागने पणे बलेन कमणा ।
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जातयनेािधयः सहेरान ्
सतोऽवमि हिरिूयान ख्लाः ॥ ९॥
सवष ु शनभुृवितं
यथा खमाानमभीमीरम ।्
वदेोपगीतं च न श ृवतऽेबधुा
मनोरथानां ूवदि वात या ॥ १०॥
लोके वायािमषमसवेा
िनाु जोन  िह तऽ चोदना ।
विितषे ु िववाहय-

सरुामहरैास ु िनविृिरा ॥ ११॥
धनं च धमकफलं यतो व ै
ान ं सिवानमन ुू शाि ।
गहृषे ु युि कलेवर
मृ ुं न पँयि रवीय म ॥् १२॥
याणभो िविहतः सरुाया-
था पशोरालभनं न िहंसा ।
एवं वायः ूजया न रा
इमं िवशुं न िवः धमम ॥् १३॥
ये नवेिंवदोऽसः ाः सदिभमािननः ।
पशनू िु्ि िवौाः ूे खादि ते च तान ॥् १४॥
िषः परकायषे ु ाानं हिरमीरम ।्
मतृके सानबुऽेिन ब्हेाः पतधः ॥ १५॥
ये कैवमसाा य े चातीता मढूताम ।्
ऽवैिग का िणका आानं घातयि ते ॥ १६॥
एत आहनोऽशाा अान े ानमािननः ।
सीदकृतकृा व ै कालमनोरथाः ॥ १७॥
िहाायासरिचता गहृापसुियः ।
तमो िवशिनो वासदुवेपराखुाः ॥ १८॥
राजोवाच
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किन क्ाले स भगवान ि्कं वण ः कीशो निृभः ।
नाा वा केन िविधना पूत े तिदहोताम ॥् १९॥
करभाजन उवाच
कृतं ऽतेा ापरं च किलिरषे ु केशवः ।
नानावणा िभधाकारो नानवै िविधनेते ॥ २०॥
कृते शुतबुा ज िटलो वलारः ।
कृािजनोपवीताान ि्बॅडकमड ॥ २१॥
मनुा ु तदा शाा िनवराः सुदः समाः ।
यजि तपसा दवें शमने च दमने च ॥ २२॥
हंसः सपुण वकुैठो धम योगेरोऽमलः ।
ईरः पुषोऽः परमािेत गीयत े ॥ २३॥
ऽतेायां रवणऽसौ चतबुा िमखेलः ।
िहरयकेशाा ॐुवुापुलणः ॥ २४॥
तं तदा मनजुा दवें सव दवेमयं हिरम ।्
यजि िवया ऽा धिम ा ॄवािदनः ॥ २५॥
िवयु ः पिृगभ ः सव दवे उबमः ।
वषृाकिपज य उगाय इतीय त े ॥ २६॥
ापरे भगवाामः पीतवासा िनजायधुः ।
ौीवािदिभरै लणैपलितः ॥ २७॥
तं तदा पुषं मा  महाराजोपलणम ।्
यजि वदेताां परं िजासवो नपृ ॥ २८॥
नमे वासदुवेाय नमः सष णाय च ।
ूुायािनाय तुं भगवते नमः ॥ २९॥
नारायणाय ऋषये पुषाय महान े ।
िवेराय िवाय सवभतूान े नमः ॥ ३०॥
इित ापर उवश वुि जगदीरम ।्
नानातिवधानने कलाविप यथा श ृण ु ॥ ३१॥
कृवण िषाकृं साोपाापाष दम ।्
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यःै सीत नूाययै जि िह समुधेसः ॥ ३२॥
यें सदा पिरभवमभीदोहं
तीथा दं िशविविरिनतुं शरयम ।्
भृाित हं ूणतपाल भवािपोतं
वे महापुष त े चरणारिवम ॥् ३३॥
ा सुजसरुिेतराल
धिम  आय वचसा यदगादरयम ।्
मायामगृं दियतयिेतमधाव-
े महापुष त े चरणारिवम ॥् ३४॥
एवं यगुानुपाां भगवान य्गुवित िभः ।
मनजुिैरते राजन ौ्येसामीरो हिरः ॥ ३५॥
किलं सभाजयाया  गणुाः सारभािगनः ।
यऽ सीत ननेवै सव ाथऽिभलते ॥ ३६॥
न तः परमो लाभो दिेहनां ॅातािमह ।
यतो िवते परमां शािं नँयित ससंिृतः ॥ ३७॥
कृतािदष ु ूजा राजन क्लािवि सवम ।्
कलौ ख भिवि नारायणपरायणाः ॥ ३८॥
िचिचहाराज ििवडषे ु च भिूरशः ।
ताॆपण नदी यऽ कृतमाला पयिनी ॥ ३९॥
कावरेी च महापुया ूतीची च महानदी ।
य े िपबि जलं तासां मनजुा मनजुेर ।
ूायो भा भगवित वासदुवेऽेमलाशयाः ॥ ४०॥
दवेिष भतूानणृां िपतणॄां
न िकरो नायमणृी च राजन ।्
सवा ना यः शरणं शरयं
गतो मकुुं पिर कत म ॥् ४१॥
पादमलंू भजतः िूय
ाभाव हिरः परशेः ।
िवकम योिततं कथि-
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नुोित सव िद सििवः ॥ ४२॥
नारद उवाच
धमा न भ्ागवतािनं ौुाथ िमिथलेरः ।
जाययेान म्नुीन ्ू ीतः सोपाायो पजूयत ॥् ४३॥
ततोऽदिधरे िसाः सव लोक पँयतः ।
राजा धमा नपुाितवाप परमां गितम ॥् ४४॥
मतेान म्हाभाग धमा न भ्ागवतान ौ्तुान ।्
आितः ौया युो िनःसो यासे परम ॥् ४५॥
यवुयोः ख दोय शसा पिूरतं जगत ।्
पऽुतामगमां भगवानीरो हिरः ॥ ४६॥
दशनािलनालापःै शयनासनभोजनःै ।
आा वां पािवतः कृे पऽुहंे ूकुव तोः ॥ ४७॥
वरैणे यं नपृतयः िशशपुालपौस-

शाादयो गितिवलासिवलोकनाःै ।
ाय आकृतिधयः शयनासनादौ
तामापरुनरुिधयां पनुः िकम ॥् ४८॥
मापबिुमकृथाः कृे सवा नीरे ।
मायामनुभावने गढूैय परऽेये ॥ ४९॥
भभूारासरुराजहवे गुय े सताम ।्
अवतीण  िनवृ  ै यशो लोके िवतते ॥ ५०॥
ौीशकु उवाच
एतुा महाभागो वसदुवेोऽितिवितः ।
दवेकी च महाभागा जहतमुहमानः ॥ ५१॥
इितहासिममं पुयं धारयेः समािहतः ।
स िवधयूहे शमलं ॄभयूाय कते ॥ ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे पमोऽायः ॥ ५॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ौीशकु उवाच
अथ ॄाऽऽजदैवःै ूजशेरैावतृोऽगात ।्
भव भतूभशेो ययौ भतूगणवैृ तः ॥ १॥
इो मिभ गवानािदा वसवोऽिनौ ।
ऋभवोऽिरसो िा िवे साा दवेताः ॥ २॥
गवा रसो नागाः िसचारणगुकाः ।
ऋषयः िपतरवै सिवाधरिकराः ॥ ३॥
ारकामपुसमःु सव कृिदवः ।
वपषुा यने भगवारलोकमनोरमः ।
यशो िवतने े लोकेष ु सव लोकमलापहम ॥् ४॥
तां िवॅाजमानायां समृायां महििभः ।
चतािवतृााः कृमतुदशनम ॥् ५॥
गानोपगमैा  ैँ छादयो युमम ।्
गीिभ िऽपदाथा िभुवुजु गदीरम ॥् ६॥
दवेा ऊचःु
नताः  ते नाथ पदारिवं
बुीियूाणमनोवचोिभः ।
यितऽेिद भावयैु-

म ुमुिुभः कम मयोपाशात ॥् ७॥
ं मायया िऽगणुयाऽऽिन िव भां
ं सजृविस िस तणुः ।
नतैभै वानिजत कमिभरते व ै
ये सखुऽेविहतऽेिभरतोऽनवः ॥ ८॥
शिुनृ णां न त ु तथे राशयानां
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िवाौतुायनदानतपःिबयािभः ।
सानामषृभ ते यशिस ूवृ-

सया ौवणसतृया यथा ात ॥् ९॥
ावािरशभुाशयधमूकेतःु
मेाय यो मिुनिभरािदोमानः ।
यः सातःै समिवभतूय आवि-

ूहऽेिच तः सवनशः रितबमाय ॥ १०॥
यिते ूयतपािणिभरराौ
ऽा िनिविधनशे हिवगृ हीा ।
अायोग उत योिगिभरामायां
िजासिुभः परमभागवतःै परीः ॥ ११॥
पय ुया तव िवभो वनमालययें
संिध नी भगवती ूितपिवीः ।
यः स ुू णीतममयुाहणमाददो
भयूादािरशभुाशयधमूकेतःु ॥ १२॥
केतिुिवबमयतुिपतताको
ये भयाभयकरोऽसरुदवेचोः ।
गा य साधषु ु खलेितराय भमून ्
पादः पनुात ु भगवन भ्जतामघं नः ॥ १३॥
नोतगाव इव य वशे भवि
ॄादयनभुतृो िमथरु मानाः ।
काल ते ूकृितपूषयोः पर
शं ननोत ु चरणः पुषोम ॥ १४॥
अािस हतेुदयिितसयंमाना-
मजीवमहतामिप कालमाः ।
सोऽयं िऽणािभरिखलापचये ूवृः
कालो गभीररय उमपूषम ॥् १५॥
ः पमुान स्मिधग यया वीय
धे महािमव गभ ममोघवीय ः ।
सोऽयं तयानगुत आन आडकोशं
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हमैं ससज  बिहरावरणैपतेम ॥् १६॥
तषु जगत भवानधीशो
याययोगणुिविबययोपनीतान ।्
अथा षुिप षीकपते न िलो
यऽेे तः पिरतादिप िबित  ॥ १७॥
ायावलोकलवदिश तभावहािर-
ॅमूडलूिहतसौरतमशौडःै ।
पु षोडशसहॐमनबाण-ै

य िेयं िवमिथत ुं करणनै  िवः ॥ १८॥
िववामतृकथोदवहािलोाः
पादावनजेसिरतः शमलािन हमु ।्
आनौुवं ौिुतिभरिजमस-ै

ीथ यं शिुचषद उपशृि ॥ १९॥
बादरायिणवाच
इिभूय िवबधुःै सशेः शतधिृतहिरम ।्
अभाषत गोिवं ूणारमािौतः ॥ २०॥
ॄोवाच
भमूभेा रावताराय परुा िवािपतः ूभो ।
मािभरशषेांथवैोपपािदतम ॥् २१॥
धम ािपतः सु ससषे ु व ै या ।
कीित  िद ु िविा सव लोकमलापहा ॥ २२॥
अवतीय  यदोवशे िबॅिूपमनुमम ।्
कमा युामवृािन िहताय जगतोऽकृथाः ॥ २३॥
यािन त े चिरतानीश मनुाः साधवः कलौ ।
श ृवः कीत य तिरसा तमः ॥ २४॥
यवशंऽेवतीण  भवतः पुषोम ।
शरतं तीयाय पिवशंािधकं ूभो ॥ २५॥
नाधनुा तऽेिखलाधार दवेकाया वशिेषतम ।्
कुलं च िवूशापने नूायमभिूददम ॥् २६॥
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ततः धाम परमं िवश यिद मसे ।
सलोकाँोकपालाः पािह वकुैठिकरान ॥् २७॥
ौीभगवानवुाच
अवधािरतमतेे यदा िवबधुेर ।
कृतं वः काय मिखलं भमूभेा रोऽवतािरतः ॥ २८॥
तिददं यादवकुलं वीय शौय िौयोतम ।्
लोकं िजघृिुं म े वलेयवे महाण वः ॥ २९॥
यसं ानां यनां िवपलंु कुलम ।्
गानने लोकोऽयमुलेेन िवनित ॥ ३०॥
इदान नाश आरः कुल िजशापजः ।
याािम भवनं ॄतेदे तवानघ ॥ ३१॥
ौीशकु उवाच
इुो लोकनाथने यःू ूिणप तम ।्
सह दवेगणदैवः धाम समपत ॥ ३२॥
अथ तां महोातान ्ारवां समिुतान ।्
िवलो भगवानाह यवृान स्मागतान ॥् ३३॥
ौीभगवानवुाच
एते व ै समुहोाता िुीह सवतः ।
शाप नः कुलासीाणेो रयः ॥ ३४॥
न विमहाािभिज जीिवषिुभराय काः ।
ूभासं समुहुयं याामोऽवै मा िचरम ॥् ३५॥
यऽ ाा दशापाहृीतो यणोडुराट ्।
िवमुः िकिषाो भजे े भयूः कलोदयम ॥् ३६॥
वयं च तिाु तप िया िपतनॄ स्रुान ।्
भोजियोिशजो िवूान न्ानागणुवतासा ॥ ३७॥
तषे ु दानािन पाऽषे ु ौयोा महाि व ै ।
विृजनािन तिरामो दाननैिभिरवाण वम ॥् ३८॥
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ौीशकु उवाच
एवं भगवताऽऽिदा यादवाः कुलनन ।
गुं कृतिधयीथ नान स्मययूजुन ॥् ३९॥
तिरीोवो राजन ौ्ुा भगवतोिदतम ।्
ािरािन घोरािण िनं कृमनोुतः ॥ ४०॥
िविव उपस जगतामीरेरम ।्
ूण िशिरसा पादौ ूािलमभाषत ॥ ४१॥
उव उवाच
दवेदवेशे योगशे पुयौवणकीत न ।
संतैुलं ननू ं लोकं सते भवान ।्
िवूशापं समथऽिप ूह यदीरः ॥ ४२॥
नाहं तवािकमलं णाध मिप केशव ।
ंु समुहे नाथ धाम नय मामिप ॥ ४३॥
तव िवबीिडतं कृ नणृां परममलम ।्
कण पीयषूमाा जहृां जनाः ॥ ४४॥
शासनाटनानानबीडाशनािदष ु ।
कथं ां िूयमाानं वयं भाजमेिह ॥ ४५॥
योपभुॐगवासोऽलारचिच ताः ।
उिभोिजनो दासाव मायां जयमेिह ॥ ४६॥
वातरशना य ऋषयः ौमणा ऊमिनः ।
ॄां धाम ते याि शााः सािसनोऽमलाः ॥ ४७॥
वयं िह महायोिगन ्ॅ मः कमवस ु ।
ात या तिरामावकैरं तमः ॥ ४८॥
रः कीत ये कृतािन गिदतािन च ।
गिुतेणिेल यलृोकिवडनम ॥् ४९॥
ौीशकु उवाच
एवं िवािपतो राजन भ्गवान द्वेकीसतुः ।
एकािनं िूयं भृमुवं समभाषत ॥ ५०॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
ौीभगवानवुाच
यदा मां महाभाग तिकीिष तमवे मे ।
ॄा भवो लोकपालाः वा स ं मऽेिभकािणः ॥ १॥
मया िनािदतं ऽ दवेकाय मशषेतः ।
यदथ मवतीणऽहमशंने ॄणािथ तः ॥ २॥
कुलं व ै शापिनद धं नोिवमहात ।्
समिुः समऽेतेां परु च ावियित ॥ ३॥
यवायं मया ो लोकोऽयं नमलः ।
भिविचरााधो किलनािप िनराकृतः ॥ ४॥
न वं यवैहे मया े महीतले ।
जनोऽधम िचभ ि भिवित कलौ यगु े ॥ ५॥
ं त ु सव पिर हंे जनबषु ु ।
मावेँ य मनः सयंक ् समिवचर गाम ॥् ६॥
यिददं मनसा वाचा चुा ौवणािदिभः ।
नरं गृमाणं च िवि मायामनोमयम ॥् ७॥
प ुसंोऽयु नानाथ ॅमः स गणुदोषभाक ् ।
कमा कम िवकमित गणुदोषिधयो िभदा ॥ ८॥
ताेुियमामो युिच इदं जगत ।्
आनी िवततमाानं मधीरे ॥ ९॥
ानिवानसयंु आभतूः शरीिरणाम ।्
आानभुवतुाा नारायिैव हसे ॥ १०॥
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दोषबुोभयातीतो िनषधेा िनवत त े ।
गणुबुा च िविहतं न करोित यथाभ कः ॥ ११॥
सवभतूसुाो ानिवानिनयः ।
पँयन म्दाकं िवं न िवपते व ै पनुः ॥ १२॥
ौीशकु उवाच
इािदो भगवता महाभागवतो नपृ ।
उवः ूिणपाह तिजासरुतुम ॥् १३॥
उव उवाच
योगशे योगिवास योगान य्ोगसव ।
िनःौयेसाय मे ूोागः सासलणः ॥ १४॥
ागोऽयं रो भमून क्ामानां िवषयािभः ।
सतुरां िय सवा भैिरित मे मितः ॥ १५॥
सोऽहं ममाहिमित मढूमितिव गाढः
ायया िवरिचतािन सानबुे ।
तसा िनगिदतं भवता यथाहं
ससंाधयािम भगवनशुािध भृम ॥् १६॥
स ते श आन आनोऽं
वारमीश िवबधुेिप नानचु े ।
सव िवमोिहतिधयव माययमे े
ॄादयनभुतृो बिहरथ भावाः ॥ १७॥
तावमनवमनपारं
सव मीरमकुठिवकुठिधम ।्
िनिव णधीरहम ु ह विृजनािभतो
नारायणं नरसखं शरणं ूपे ॥ १८॥
ौीभगवानवुाच
ूायणे मनजुा लोके लोकतिवचणाः ।
समुरि ाानमानवैाशभुाशयात ॥् १९॥
आनो गुरावै पुष िवशषेतः ।
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यानमुानाां ौयेोऽसावनिुवते ॥ २०॥
पुषे च मां धीराः सायोगिवशारदाः ।
आिवरां ूपँयि सवशपुबृिंहतम ॥् २१॥
एकििऽचतुादो बपादथापदः ।
बः सि परुः सृाासां म े पौषी िूया ॥ २२॥
अऽ मां माग या युा हतेिुभरीरम ।्
गृमाणगै ुणिैलरैमामनमुानतः ॥ २३॥
अऽादुाहरीमिमितहासं परुातनम ।्
अवधतू सवंादं यदोरिमततजेसः ॥ २४॥
अवधतूं िजं किरमकुतोभयम ।्
किवं िनरी तणं यः पू धमिवत ॥् २५॥
यवाच
कुतो बिुिरयं ॄकत ुः सिुवशारदा ।
यामासा भवाँोकं िवांरित बालवत ॥् २६॥
ूायो धमा थ कामषे ु िविवायां च मानवाः ।
हतेनुवै समीहे आयषुो यशसः िौयः ॥ २७॥
ं त ु कः किवद ः सभुगोऽमतृभाषणः ।
न कता  नहेस े िकिडोिपशाचवत ॥् २८॥
जनषे ु दमानषे ु कामलोभदवािना ।
न तसऽेिना मुो गाः इव िपः ॥ २९॥
ं िह नः पृतां ॄाानकारणम ।्
ॄिूह शिवहीन भवतः केवलानः ॥ ३०॥
ौीभगवानवुाच
यनवैं महाभागो ॄयने समुधेसा ।
पृः सभािजतः ूाह ूौयावनतं िजः ॥ ३१॥
ॄाण उवाच
सि मे गरुवो राजन ब्हवो बुपुािौताः ।
यतो बिुमपुादाय मुोऽटामीह तान श् ृण ु ॥ ३२॥
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पिृथवी वायरुाकाशमापोऽिमा रिवः ।
कपोतोऽजगरः िसःु पतो मधकृुजः ॥ ३३॥
मधहुा हिरणो मीनः िपला कुररोऽभ कः ।
कुमारी शरकृप  ऊण नािभः सपुशेकृत ॥् ३४॥
एते म े गरुवो राजन च्तिुवशितरािौताः ।
िशा विृिभरतेषेामिशिमहानः ॥ ३५॥
यतो यदनिुशािम यथा वा नाषाज ।
तथा पुषाय िनबोध कथयािम त े ॥ ३६॥
भतूरैाबमाणोऽिप धीरो दवैवशानगुःै ।
तिा चलेागा दिशं ितोे तम ॥् ३७॥
शराथ सवहः पराथकासवः ।
साधःु िशते भभूृो नगिशः पराताम ॥् ३८॥
ूाणवृवै सुेिुनन विेयिूयःै ।
ान ं यथा न नँयते नावकीयत वानः ॥ ३९॥
िवषयेािवशन य्ोगी नानाधमष ु सव तः ।
गणुदोषपतेाा न िवषते वायवुत ॥् ४०॥
पािथ विेह दहेषे ु ूिवणुाौयः ।
गणुनै  युत े योगी गवैा यिुरवाक ् ॥ ४१॥
अिहत िरजमषे ु
ॄाभावने समयने ।
ाावदेमसमानो
मिुनन भं िवतत भावयते ॥् ४२॥
तजेोऽबमयभैा वमैघावैा यनुिेरतःै ।
न ृँ यत े नभालसृगै ुणःै पमुान ॥् ४३॥
ः ूकृिततः िधो माधयु ीथ भनूृ णाम ।्
मिुनः पनुापां िमऽमीोपशकीत नःै ॥ ४४॥
तजेी तपसा दीो ध षदरभाजनः ।
सवभोऽिप युाा नादे मलमिवत ॥् ४५॥

bhagpur-11.pdf 31



ौीमागवतं - एकादशः

िचः िच उपाः ौये इताम ।्
भेु सव ऽ दातणॄां दहन ्ू ागुराशभुम ॥् ४६॥
मायया सृिमदं सदसणं िवभःु ।
ूिव ईयते तपोऽििरवधैिस ॥ ४७॥
िवसगा ाः ँमशानाा भावा दहे नानः ।
कलानािमव च कालेनावना ॥ ४८॥
कालेन ोघवगेने भतूानां ूभवायौ ।
िनाविप न ँयते े आनोऽये थािच षाम ॥् ४९॥
गणुगै ुणानपुाद े यथाकालं िवमुित ।
न तषे ु युत े योगी गोिभगा  इव गोपितः ॥ ५०॥
बुते े न भदेने ि इव ततः ।
लते लूमितिभराा चावितोऽकवत ॥् ५१॥
नाितहेः ूसो वा कत ः ािप केनिचत ।्
कुव न ि्वते सापं कपोत इव दीनधीः ॥ ५२॥
कपोतः कनारय े कृतनीडो वनतौ ।
कपोा भाय या साध मवुास कितिचमाः ॥ ५३॥
कपोतौ हेगिुणतदयौ गहृधिम णौ ।
िं ामेन बिुं बुा बबतःु ॥ ५४॥
शासनाटनानवाता बीडाशनािदकम ।्
िमथनुीभयू िवौौ चरेतवु नरािजष ु ॥ ५५॥
यं यं वाित सा राजन त्प यनकुिता ।
तं तं समनयामं कृेणािजतिेयः ॥ ५६॥
कपोती ूथमं गभ गृती काल आगते ।
अडािन सषुवु े नीडे पःु सिधौ सती ॥ ५७॥
तषे ु काले जाय रिचतावयवा हरःे ।
शििभिव भाािभः कोमलातनूहाः ॥ ५८॥
ूजाः पपुषुतःु ूीतौ दती पऽुवलौ ।
श ृवौ कूिजतं तासां िनवृ तौ कलभािषतःै ॥ ५९॥
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तासां पतऽःै सुशः कूिजतमै ुधचिेतःै ।
ूुमरैदीनानां िपतरौ मदुमापतःु ॥ ६०॥
हेानबुदयावों िवमुायया ।
िवमोिहतौ दीनिधयौ िशशनू प्पुषुतःु ूजाः ॥ ६१॥
एकदा जमतुासामाथ तौ कुटुिनौ ।
पिरतः कानन े तििथ नौ चरेतिुरम ॥् ६२॥
ा तान ्कः किातो वनचेरः ।
जगहृे जालमात चरतः ालयािके ॥ ६३॥
कपोत कपोती च ूजापोष े सदोकुौ ।
गतौ पोषणमादाय नीडमपुजमतःु ॥ ६४॥
कपोती ाजान व्ी बालकान ज्ालसवंतृान ।्
तानधावोशी बोशतो भशृःिखता ॥ ६५॥
सासकृहेगिुणता दीनिचाजमायया ।
यं चाबत िशचा बान प्ँयपिृतः ॥ ६६॥
कपोताजान ब्ानानोऽिधकान ि्ूयान ।्
भाया चासमां दीनो िवललापाितःिखतः ॥ ६७॥
अहो मे पँयतापायमपुय मतःे ।
अतृाकृताथ  गहृवैिग को हतः ॥ ६८॥
अनुपानकूुला च य मे पितदवेता ।
शूे गहृे मां स पऽुःै या ित साधिुभः ॥ ६९॥
सोऽहं शू े गहृे दीनो मतृदारो मतृूजः ।
िजजीिवष े िकमथ वा िवधरुो ःखजीिवतः ॥ ७०॥
तांथवैावतृान ि्शिमृ मुान ि्वचेतः ।
यं च कृपणः िश ु पँयबधुोऽपतत ॥् ७१॥
तं ला कः बूरः कपोतं गहृमिेधनम ।्
कपोतकान क्पोत च िसाथ ः ूययौ गहृम ॥् ७२॥
एवं कुटुशााा ारामः पतिऽवत ।्
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पुन कु्टुं कृपणः सानबुोऽवसीदित ॥ ७३॥
यः ूा मानषु ं लोकं मिुारमपावतृम ।्
गहृषे ु खगवमाढतुं िवः ॥ ७४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
ॄाण उवाच
सखुमिैयकं राजन ्ग नरक एव च ।
दिेहनां यथा ःखं ताेते तधुः ॥ १॥
मासं समुृ ं िवरसं महां ोकमवे वा ।
ययवैापिततं मसदेाजगरोऽिबयः ॥ २॥
शयीताहािन भरूीिण िनराहारोऽनपुबमः ।
यिद नोपनमेासो महािहिरव िदभकु ् ॥ ३॥
ओजः सहो बलयतुं िबॅहेमकमकम ।्
शयानो वीतिनि नहेतेिेयवानिप ॥ ४॥
मिुनः ूसगीरो िव गाो रयः ।
अनपारो ोः ििमतोद इवाण वः ॥ ५॥
समृकामो हीनो वा नारायणपरो मिुनः ।
नोपत न शुते सिरििरव सागरः ॥ ६॥
ा ियं दवेमायां तावरैिजतिेयः ।
ूलोिभतः पते तमौ पतवत ॥् ७॥
योिषिरयाभरणारािद-
िषे ु मायारिचतषे ु मढूः ।
ूलोिभताा पुभोगबुा
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पतवँयित निः ॥ ८॥
ोकं ोकं मसेासं दहेो वतत यावता ।
गहृानिहंसाितेिृं माधकुर मिुनः ॥ ९॥
अणु मह शाेः कुशलो नरः ।
सवतः सारमादाुे इव षदः ॥ १०॥
सायनं नं वा न सृीत िभितम ।्
पािणपाऽोदरामऽो मिकेव न सही ॥ ११॥
सायनं नं वा न सृीत िभकुः ।
मिका इव सृन स्ह तने िवनँयित ॥ १२॥
पदािप यवुत िभनु  शृेारवीमिप ।
शृन क्रीव बते किरया असतः ॥ १३॥
नािधगिेयं ूाः किहिचृमुानः ।
बलािधकैः स हते गजरैगै जो यथा ॥ १४॥
न दयें नोपभोयं च यै ःुखसितम ।्
भेु तदिप ताो मधहुवेाथ िवध ु ॥ १५॥
सुःखोपािज तिैव रैाशासानां गहृािशषः ।
मधहुवेामतो भेु यितव गहृमिेधनाम ॥् १६॥
मागीतं न श ृणयुाितव नचरः िचत ।्
िशते हिरणाागृयोगतमोिहतात ॥् १७॥
नृवािदऽगीतािन जषुन म्ाािण योिषताम ।्
आसां बीडनको वँय ऋश ृो मगृीसतुः ॥ १८॥
िजयाितूमािथा जनो रसिवमोिहतः ।
मृमुृसिुमनु बिडशयै था ॥ १९॥
इियािण जयाशु िनराहारा मनीिषणः ।
वज िया त ु रसनं तिर वध त े ॥ २०॥
तावितिेयो न ाििजतािेयः पमुान ।्
न जयिेसनं यावितं सव िजत े रस े ॥ २१॥
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िपला नाम वेँ याऽऽसीिदहेनगरे परुा ।
ता मे िशितं िकििबोध नपृनन ॥ २२॥
सा िैरयकेदा कां सेत उपनेती ।
अभूाले बिहा िर िबॅती पमुमम ॥् २३॥
माग  आगतो वी पुषान प्ुषष भ ।
तान श्ुदान ि्ववतः काान म्नेऽेथ कामकुा ॥ २४॥
आगतेपयातषे ु सा सेतोपजीिवनी ।
अो िववान क्ोऽिप मामपुैित भिूरदः ॥ २५॥
एवं राशया िनिा ाय वलती ।
िनग ी ूिवशती िनशीथं समपत ॥ २६॥
ता िवाशया शुाया दीनचतेसः ।
िनवदः परमो जे िचाहतेःु सखुावहः ॥ २७॥
ता िनिव णिचाया गीतं श ृण ु यथा मम ।
िनवद आशापाशानां पुष यथा िसः ॥ २८॥
न ाजातिनवदो दहेबं िजहासित ।
यथा िवानरिहतो मनजुो ममतां नपृ ॥ २९॥
िपलोवाच
अहो मे मोहिवतितं पँयतािविजतानः ।
या काादसतः कामं कामय े यने बािलशा ॥ ३०॥
सं समीप े रमणं रितूदं
िवूदं िनिममं िवहाय ।
अकामदं ःखभयािधशोक-

मोहूदं तुमहं भजऽेा ॥ ३१॥
अहो मयाऽऽा पिरतािपतो वथृा
साेवृाितिवग वात या ।
णैारााथ तषृोऽनशुोात ्
बीतने िवं रितमानेती ॥ ३२॥
यदििभिन िम तवशंवंँ य-
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णूं चा रोमनखःै िपनम ।्
रवारमगारमते-
िमऽूपणू मपिैत काा ॥ ३३॥
िवदहेानां परुे िहमकैेव मढूधीः ।
यािमसादादााममतुात ॥् ३४॥
सुेतमो नाथ आा चायं शरीिरणाम ।्
तं िवबीयानवैाहं रमऽेनने यथा रमा ॥ ३५॥
िकयियं त े भजन क्ामा य े कामदा नराः ।
आवो भाया या दवेा वा कालिविुताः ॥ ३६॥
ननू ं म े भगवान ्ू ीतो िवःु केनािप कम णा ।
िनवदोऽयं राशाया ये जातः सखुावहः ॥ ३७॥
मवैं मु भायायाः ेशा िनवदहतेवः ।
यनेानबुं िन पुषः शममृित ॥ ३८॥
तनेोपकृतमादाय िशरसा मासताः ।
ा राशाः शरणं ोजािम तमधीरम ॥् ३९॥
सुा ौधतेथा लाभने जीवती ।
िवहरामनुवैाहमाना रमणने व ै ॥ ४०॥
ससंारकूप े पिततं िवषयमै ुिषतेणम ।्
मं कालािहनाऽऽानं कोऽातमुधीरः ॥ ४१॥
आवै ानो गोा िनिव ते यदािखलात ।्
अूम इदं पँयें कालािहना जगत ॥् ४२॥
ॄाण उवाच
एवं विसतमितराशां कातष जाम ।्
िछोपशममााय शामपुिववशे सा ॥ ४३॥
आशा िह परमं ःखं नरैाँयं परमं सखुम ।्
यथा सि कााशां सखुं सुाप िपला ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे अमोऽायः ॥ ८॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ॄाण उवाच
पिरमहो िह ःखाय यियतमं नणृाम ।्
अनं सखुमाोित तिािकनः ॥ १॥
सािमषं कुररं जबु िलनो य े िनरािमषाः ।
तदािमषं पिर स सखुं समिवत ॥ २॥
न मे मानावमानौ ो न िचा गहेपिुऽणाम ।्
आबीड आरितिव चरामीह बालवत ॥् ३॥
ाववे िचया मुौ परमान आतुौ ।
यो िवमुधो जडो बालो यो गणुेः परं गतः ॥ ४॥
िचुमारी ाानं वणृानान ग्हृमागतान ।्
यं तानहयामास ािप यातषे ु बषु ु ॥ ५॥
तषेामवहाराथ शालीन र्हिस पािथ व ।
अवाः ूकोाबुः शाः नं महत ॥् ६॥
सा तगुिुतं मा महती विृडता ततः ।
बभकैैकशः शान ्ौ ौ पायोरशषेयत ॥् ७॥
उभयोरभूोषो वाः  शयोः ।
तऽाकंे िनरिभददकेााभविनः ॥ ८॥
अिशिममं ता उपदशेमिरम ।
लोकाननचुरतेान ल्ोकतिविवया ॥ ९॥
वास े बनां कलहो भवेाता  योरिप ।
एक एव चरेाुमाया  इव कणः ॥ १०॥
मन एकऽ सयंुाितासो िजतासनः ।
वरैायाासयोगने िीयमाणमतितः ॥ ११॥
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यिन म्नो लपदं यदते-
नःै शनमै ुित कम रणेनू ।्
सने वृने रजम
िवधयू िनवा णमपुैिननम ॥् १२॥
तदवैमाविचो
न वदे िकििहररं वा ।
यथषेकुारो नपृितं ोज-

िमषौ गताा न ददश पा ॥ १३॥
एकचाय िनकेतः ादूमो गहुाशयः ।
अलमाण आचारमै ुिनरकेोऽभाषणः ॥ १४॥
गहृारोऽित ःखाय िवफलाीवुानः ।
सप ः परकृतं व ेँ म ूिवँय सखुमधेत े ॥ १५॥
एको नारायणो दवेः पवू सृ ं मायया ।
सं कालकलया का इदमीरः ।
एक एवाितीयोऽभदूााधारोऽिखलाौयः ॥ १६॥
कालेनाानभुावने सां नीतास ु शिष ु ।
सािदािदपुषः ूधानपुषेरः ॥ १७॥
परावराणां परम आे कैवसिंतः ।
केवलानभुवानसोहो िनपािधकः ॥ १८॥
केवलाानभुावने मायां िऽगणुािकाम ।्
सोभयन स्जृादौ तया सऽूमिरम ॥ १९॥
तामािगणुिं सजृ िवतोमखुम ।्
यिन ्ू ोतिमदं िवं यने ससंरत े पमुान ॥् २०॥
यथोण नािभदयाणा स वतः ।
तया िव भयूां मसवें महेरः ॥ २१॥
यऽ यऽ मनो दहेी धारयेकलं िधया ।
हेाषेायाािप याित तपताम ॥् २२॥
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कीटः पशेृतं ायन कु्ां तने ूविेशतः ।
याित तातां राजन प्वू पमसजन ॥् २३॥
एवं गु एते एषा मे िशिता मितः ।
ाोपिशितां बिुं श ृण ु म े वदतः ूभो ॥ २४॥
दहेो गुम म िवरििववकेहतेःु
िबॅ सिनधनं सतता ुदकम ।्
तानने िवमशृािम यथा तथािप
पारिमविसतो िवचरासः ॥ २५॥
जायाऽऽजाथ पशभुृगहृावगा न ्
पुाित यियिचकीष या िवतन ।्
ाे सकृमवधनः स दहेः
सृा बीजमवसीदित वृधम ः ॥ २६॥
िजकैतोऽममुपकष ित किह तषा 
िशोऽतगदुरं ौवणं कुतित ।्
याणोऽतपलक ्  च कमशिः
बः सप इव गहेपितं नि ॥ २७॥
सृा परुािण िविवधाजयाऽऽशा
वृान स्रीसपृपशनू ख्गदशंमान ।्
तैरैतुदयः पुषं िवधाय
ॄावलोकिधषणं मदुमाप दवेः ॥ २८॥
ला सुलभिमदं बसवाे
मानुमथ दमिनमपीह धीरः ।
तणू यतते न पतदेनमुृ ु याव-
िःौयेसाय िवषयः ख सवतः ात ॥् २९॥
एवं सातवरैायो िवानालोक आिन ।
िवचरािम महीमतेां मुसोऽनह ितः ॥ ३०॥
न केारुोा न ं सिुरं ापुुलम ।्
ॄतैदितीयं व ै गीयत े बधिष िभः ॥ ३१॥
ौीभगवानवुाच
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इुा स यं िवूमाम गभीरधीः ।
वितोऽिथ तो राा ययौ ूीतो यथागतम ॥् ३२॥
अवधतूवचः ौुा पवूषां नः स पवू जः ।
सवसिविनम ुः समिचो बभवू ह ॥ ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः - १० ॥
ौीभगवानवुाच
मयोिदतेविहतः धमष ु मदाौयः ।
वणा ौमकुलाचारमकामाा समाचरते ॥् १॥
अीते िवशुाा दिेहनां िवषयानाम ।्
गणुषे ु तानने सवा रिवपय यम ॥् २॥
सु िवषयालोको ायतो वा मनोरथः ।
नानाकािफलथा भदेाधीग ुणःै ॥ ३॥
िनवृं कम  सवेते ूवृं मरजते ।्
िजासायां सवृो नािियेम चोदनाम ॥् ४॥
यमानभीं सवेते िनयमान म्रः िचत ।्
मदिभं गंु शामपुासीत मदाकम ॥् ५॥
अमामरो दो िनम मो ढसौदः ।
असरोऽथ िजासरुनसयूरुमोघवाक ् ॥ ६॥
जायापगहृऽेजनििवणािदष ु ।
उदासीनः समं पँयन स्वथ िमवानः ॥ ७॥
िवलणः लूसूाहेादािेता क ् ।
यथािदा णो दाााहकोऽः ूकाशकः ॥ ८॥
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िनरोधोणबुहृानां तृतान ग्णुान ।्
अः ूिव आध एवं दहेगणुान प्रः ॥ ९॥
योऽसौ गणुिैव रिचतो दहेोऽयं पुष िह ।
ससंारिबोऽयं प ुसंो िवािदानः ॥ १०॥
तािासयाऽऽानमां केवलं परम ।्
स िनरसदेतेबुिुं यथाबमम ॥् ११॥
आचायऽरिणराः ादवेाुरारिणः ।
तानं ूवचनं िवासिः सखुावहः ॥ १२॥
वशैारदी साितिवशुबिु-

ध ुनोित मायां गणुससतूाम ।्
गणुां स यदामतेत ्
यं च शासिमथािः ॥ १३॥
अथषैां कम कतॄ णां भोॄणां सखुःखयोः ।
नानामथ िनं लोककालागमानाम ॥् १४॥
मसे सव भावानां संा ौिकी यथा ।
तदाकृितभदेने जायत े िभते च धीः ॥ १५॥
एवम सवषां दिेहनां दहेयोगतः ।
कालावयवतः सि भावा जादयोऽसकृत ॥् १६॥
अऽािप कम णां कत ुरातं च लते ।
भोु ःखसखुयोः को थ िववशं भजते ॥् १७॥
न दिेहनां सखुं िकििते िवषामिप ।
तथा च ःखं मढूानां वथृाहरणं परम ॥् १८॥
यिद ूािं िवघातं च जानि सखुःखयोः ।
तऽेा न िवयगं मृनु  ूभवेथा ॥ १९॥
को थ ः सखुयनें कामो वा मृरुिके ।
आघातं नीयमान ववे न तिुदः ॥ २०॥
ौतुं च वुं धा सयूाययःै ।
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बरायकामाृिषवािप िनलम ॥् २१॥
अरायरैिवहतो यिद धम ः निुतः ।
तनेािप िनिज तं ानं यथा गित तणु ॥ २२॥
इहे दवेता यःै लकं याित यािकः ।
भुीत दवेवऽ भोगान ि्दान ि्नजािज तान ॥् २३॥
पुयोपिचते श ुॅ े िवमान उपगीयते ।
गविव हरन म्े दवेीनां वषेधकृ ् ॥ २४॥
ीिभः कामगयानने िकिणीजालमािलना ।
बीडन न्वदेापातं सरुाबीडषे ु िनवृ तः ॥ २५॥
तावमोदत े ग यावुयं समाते ।
ीणपुयः पतवा गिनन क्ालचािलतः ॥ २६॥
यधमरतः सादसतां वािजतिेयः ।
कामाा कृपणो ः णैो भतूिविहंसकः ॥ २७॥
पशनूिविधनाऽऽल ूतेभतूगणान य्जन ।्
नरकानवशो जगु ा याुणं तमः ॥ २८॥
कमा िण ःखोदका िण कुव न द्हेने तःै पनुः ।
दहेमाभजते तऽ िकं सखुं म धिम णः ॥ २९॥
लोकानां लोकपालानां मयं कजीिवनाम ।्
ॄणोऽिप भयं मो िपराध परायषुः ॥ ३०॥
गणुाः सजृि कमा िण गणुोऽनसुजृत े गणुान ।्
जीवु गणुसयंुो भेु कम फलासौ ॥ ३१॥
यावाणुवषैं तावानामानः ।
नानामानो यावारतं तदवै िह ॥ ३२॥
यावदातं तावदीरतो भयम ।्
य एतमपुासीरंे मुि शचुािप ताः ॥ ३३॥
काल आागमो लोकः भावो धम  एव च ।
इित मां बधा ूाग ुणितकरे सित ॥ ३४॥
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उव उवाच
गणुषे ु वत मानोऽिप दहेजेनपावतृः ।
गणुनै  बते दहेी बते वा कथं िवभो ॥ ३५॥
कथं वतत िवहरैेवा  ायते लणःै ।
िकं भुीतोऽत िवसजृेयीतासीत याित वा ॥ ३६॥
एतदतु मे ॄिूह ूं ूिवदां वर ।
िनमुो िनबः एक एविेत मे ॅमः ॥ ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोऽायः - ११ ॥
ौीभगवानवुाच
बो मु इित ाा गणुतो मे न वतुः ।
गणु मायामलूा मे मोो न बनम ॥् १॥
शोकमोहौ सखुं ःखं दहेापि मायया ।
ो यथाऽऽनः ाितः ससंिृतन  त ु वावी ॥ २॥
िवािवे मम तनू िवुव शरीिरणाम ।्
मोबकरी आे मायया मे िविनिम त े ॥ ३॥
एकवै ममाशं जीववै महामत े ।
बोऽािवयानािदिव या च तथतेरः ॥ ४॥
अथ ब मु वलैयं वदािम त े ।
िवधिम णोात ितयोरकेधिम िण ॥ ५॥
सपुणा वतेौ सशौ सखायौ
ययतैौ कृतनीडौ च वृ े ।
एकयोः खादित िपला-

44 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - एकादशः

मो िनरोऽिप बलेन भयूान ॥् ६॥
आानमं च स वदे िवा-
निपलादो न त ु िपलादः ।
योऽिवया यकु ् स त ु िनबो
िवामयो यः स त ु िनमुः ॥ ७॥
दहेोऽिप न दहेो िवान ्ाथोितः ।
अदहेोऽिप दहेः कुमितः यथा ॥ ८॥
इियिैरियाथष ु गणुरैिप गणुषे ु च ।
गृमाणेहं कुया  िवान य्िविबयः ॥ ९॥
दवैाधीन े शरीरऽेिन ग्णुभाने कमणा ।
वत मानोऽबधुऽ कता ीित िनबते ॥ १०॥
एवं िवरः शयन आसनाटनमन े ।
दशनशनयाणभोजनौवणािदष ु ॥ ११॥
न तथा बते िवान त्ऽ तऽादयन ग्णुान ।्
ूकृितोऽससंो यथा खं सिवतािनलः ॥ १२॥
वशैारेयासिशतया िछसशंयः ।
ूितबु इव ाानााििनवत त े ॥ १३॥
य वुतसाः ूाणिेयमनोिधयाम ।्
वृयः स िविनम ुो दहेोऽिप िह तणुःै ॥ १४॥
याा िहंते िहंॐयैन िकिया ।
अत े वा िचऽ न ितिबयते बधुः ॥ १५॥
न वुीत न िनते कुव तः सासाध ु वा ।
वदतो गणुदोषाां विज तः समिुनः ॥ १६॥
न कुया  वदिेि ायेासाध ु वा ।
आारामोऽनया वृा िवचरेडविुनः ॥ १७॥
शॄिण िनातो न िनायारे यिद ।
ौम ौमफलो धनेिुमव रतः ॥ १८॥
गां धदोहामसत च भाया
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दहंे पराधीनमसजां च ।
िवं तीथकृतम वाचं
हीनां मया रित ःखःखी ॥ १९॥
यां न मे पावनम कम
िुवूाणिनरोधम ।
लीलावतारिेतज वा ा-
ां िगरं तां िबभयृा धीरः ॥ २०॥
एवं िजासयापो नानाॅममािन ।
उपारमते िवरजं मनो म सव ग े ॥ २१॥
यनीशो धारियत ुं मनो ॄिण िनलम ।्
मिय सवा िण कमा िण िनरपेः समाचर ॥ २२॥
ौाम कथाः श ृवन स्भुिा लोकपावनीः ।
गायनुरन क्म  ज चािभनयन म्ुः ॥ २३॥
मदथ धम कामाथा नाचरन म्दपाौयः ।
लभते िनलां भिं मुव सनातन े ॥ २४॥
सलया भा मिय मां य उपािसता ।
स व ै म े दिश तं सिरसा िवते पदम ॥् २५॥
उव उवाच
साधुवोमोक मतः कीिवधः ूभो ।
भिपुयुते कीशी सिराता ॥ २६॥
एते पुषा लोका जगभो ।
ूणतायानरुाय ूपाय च कताम ॥् २७॥
ं ॄ परमं ोम पुषः ूकृतःे परः ।
अवतीणऽिस भगवन ्ेोपापथृवपःु ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
कृपारकृतिोहिितःु सव दिेहनाम ।्
ससारोऽनवाा समः सवपकारकः ॥ २९॥
कामरैहतधीदा ो मृः शिुचरिकनः ।
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अनीहो िमतभुाः िरो मरणो मिुनः ॥ ३०॥
अूमो गभीराा धिृतमाितषणुः ।
अमानी मानदः को मऽैः कािणकः किवः ॥ ३१॥
आायवैं गणुान द्ोषान म्याऽऽिदानिप कान ।्
धमा न स् यः सवा न म्ां भजते स समः ॥ ३२॥
ााााथ ये व ै मां यावान य्ाि याशः ।
भजनभावने त े म े भतमा मताः ॥ ३३॥
मिमजनदशनशनाच नम ।्
पिरचया  िुतः ूगणुकमा नकुीत नम ॥् ३४॥
मथाौवणे ौा मदनुानमुव ।
सवलाभोपहरणं दानेािनवदेनम ॥् ३५॥
मकमकथनं मम पवा नमुोदनम ।्
गीतताडववािदऽगोीिभम हृोवः ॥ ३६॥
याऽा बिलिवधान ं च सववािष कपव स ु ।
विैदकी तािकी दीा मदीयोतधारणम ॥् ३७॥
ममाचा ापन े ौा तः सहं चोमः ।
उानोपवनाबीडपरुमिरकमिण ॥ ३८॥
साज नोपलेपाां सकेमडलवत नःै ।
गहृशौुषूणं मं दासवदमायया ॥ ३९॥
अमािनमदिं कृतापिरकीत नम ।्
अिप दीपावलोकं मे नोपयुािविेदतम ॥् ४०॥
यिदतमं लोके याितिूयमानः ।
तिवदेयें तदानाय कते ॥ ४१॥
सयूऽिॄा णो गावो वैवः खं मलम ।्
भरूाा सवभतूािन भिपजूापदािन मे ॥ ४२॥
सयू त ु िवया ऽा हिवषाौ यजते माम ।्
आितने त ु िवूाे गो यवसािदना ॥ ४३॥
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वैवे बसुृा िद खे ानिनया ।
वायौ मुिधया तोय े िैोयपरुृतःै ॥ ४४॥
िडले मदयभैगरैाानमािन ।
ऽें सव भतूषे ु समने यजते माम ॥् ४५॥
िधेिेित मिूपं शचबगदाजुःै ।
यंु चतभु ुजं शां ायचमािहतः ॥ ४६॥
इापतून मामवें यो यजते समािहतः ।
लभते मिय सिं मिृतः साधसुवेया ॥ ४७॥
ूायणे भियोगने सेन िवनोव ।
नोपायो िवते सङ् ूायणं िह सतामहम ॥् ४८॥
अथतैरमं गुं श ृवतो यनन ।
सगुोमिप वािम ं म े भृः सुखा ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे एकादशोऽायः ॥ ११॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२ ॥
ौीभगवानवुाच
न रोधयित मां योगो न सां धम  एव च ।
न ाायपागो नेापतू न दिणा ॥ १॥
ोतािन यँछाािंस तीथा िन िनयमा यमाः ।
यथावे सः सवसापहो िह माम ॥् २॥
सेन िह दतैयेा यातधुाना मगृाः खगाः ।
गवा रसो नागाः िसाारणगुकाः ॥ ३॥
िवाधरा मनुषे ु व ैँ याः शिूाः ियोऽजाः ।
रजमःूकृतयिंिन य्गुऽेनघ ॥ ४॥
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बहवो मदं ूाााकायाधवादयः ।
वषृपवा  बिलबा णो मयाथ िवभीषणः ॥ ५॥
समुीवो हनमुान ऋ्ो गजो गीृो विणथः ।
ाधः कुा ोजे गोो यपथापरे ॥ ६॥
ते नाधीतौिुतगणा नोपािसतमहमाः ।
अोताऽततपसः साामपुागताः ॥ ७॥
केवलेन िह भावने गोो गावो नगा मगृाः ।
यऽेे मढूिधयो नागाः िसा मामीयरुसा ॥ ८॥
यं न योगने साने दानोततपोऽरःै ।
ाााायसासःै ूायुावानिप ॥ ९॥
रामणे साध मथरुां ूणीत े
ाफिना मनरुिचाः ।
िवगाढभावने न मे िवयोग-

तीोाधयोऽं दशःु सखुाय ॥ १०॥
तााः पाः ूेतमने नीता
मयवै वृावनगोचरणे ।
णाध वाः पनुर तासां
हीना मया कसमा बभवूःु ॥ ११॥
ता नािवदन म्नषुब-

िधयः माानमदथदेम ।्
यथा समाधौ मनुयोऽितोय े
नः ूिवा इव नामप े ॥ १२॥
मामा रमणं जारमपिवदोऽबलाः ।
ॄ मां परमं ूापःु सातसहॐशः ॥ १३॥
तामुवोृ चोदनां ूितचोदनाम ।्
ूवृं च िनवृं च ौोतं ौतुमवे च ॥ १४॥
मामकेमवे शरणमाानं सव दिेहनाम ।्
यािह सवा भावने मया ा कुतोभयः ॥ १५॥
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उव उवाच
सशंयः श ृवतो वाचं तव योगेरेर ।
न िनवत त आो यने ॅाित मे मनः ॥ १६॥
ौीभगवानवुाच
स एष जीवो िववरूसिूतः
ूाणने घोषणे गहुां ूिवः ।
मनोमयं सूमपुे पं
माऽा रो वण  इित िवः ॥ १७॥
यथानलः खऽेिनलबुा
बलेन दायिधममानः ।
अणःु ूजातो हिवषा सिमते
तथवै मे ििरयं िह वाणी ॥ १८॥
एवं गिदः कम गितिव सग
याणो रसो शः ौिुत ।
सिवानमथािभमानः
सऽूं रजःसतमोिवकारः ॥ १९॥
अयं िह जीविवदृयोिन-
र एको वयसा स आः ।
िविशिब धवे भाित
बीजािन योिन ं ूितप यत ॥् २०॥
यििदं ूोतमशषेमोतं
पटो यथा तिुवतानसंः ।
य एष ससंारतः परुाणः
कमा कः पुफले ूसतू े ॥ २१॥
े अ बीजे शतमलूिनालः
पः परसूसिूतः ।
दशकैशाखो िसपुण नीड-

िवलो िफलोऽक ूिवः ॥ २२॥
अदि चकंै फलम गीृा
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मामचेरा एकमरयवासाः ।
हंसा य एकं बपिम-ै

मा यामयं वदे स वदे वदेम ॥् २३॥
एवं गुपासनयकैभा
िवाकुठारणे िशतने धीरः
िववृ जीवाशयमूमः
स चाानमथ जाम ॥् २४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽादशोयः - १३ ॥
ौीभगवानवुाच
सं रजम इित गणुा बुने  चानः ।
सनेातमौ हां सने चवै िह ॥ १॥
साम भवेृा ुसंो मिलणः ।
सािकोपासया सं ततो धम ः ूवत त े ॥ २॥
धम रजमो हाविृरनुमः ।
आशु नँयित तलूो धम उभये हत े ॥ ३॥
आगमोऽपः ूजा दशेः कालः कम च ज च ।
ानं मोऽथ संारो दशतै े गणुहतेवः ॥ ४॥
तािकमवेषैां यृाः ूचते ।
िनि तामसं तिाजसं तपिेतम ॥् ५॥
सािकावे सवेते पमुान स्िववृय े ।
ततो धम तो ान ं याविृतरपोहनम ॥् ६॥
वणेसुष जो विद ा शाित तनम ।्
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एवं गणुयजो दहेः शाित तियः ॥ ७॥
उव उवाच
िवदि मा ः ूायणे िवषयान प्दमापदाम ।्
तथािप भुत े कृ तथं खराजवत ॥् ८॥
ौीभगवानवुाच
अहिमथा बिुः ूम यथा िद ।
उप ित रजो घोरं ततो वकैािरकं मनः ॥ ९॥
रजोयु मनसः सः सिवककः ।
ततः कामो गणुानाःुसहः ाि म तःे ॥ १०॥
करोित कामवशगः कमा यिविजतिेयः ।
ःखोदका िण सँयन र्जोवगेिवमोिहतः ॥ ११॥
रजमोां यदिप िवान ि्विधीः पनुः ।
अतितो मनो युन द्ोषिन  सते ॥ १२॥
अूमोऽनयुुीत मनो मप यनःै ।
अिनिव णो यथा कालं िजतासो िजतासनः ॥ १३॥
एतावान य्ोग आिदो मिःै सनकािदिभः ।
सवतो मन आकृ मावेँ यत े यथा ॥ १४॥
उव उवाच
यदा ं सनकािदो यने पणे केशव ।
योगमािदवानतेिूपिमािम विेदतमु ॥् १५॥
ौीभगवानवुाच
पऽुा िहरयगभ  मानसाः सनकादयः ।
पूः िपतरं सूां योगकैािक गितम ॥् १६॥
सनकादय ऊचःु
गणुेािवशते चतेो गणुातेिस च ूभो ।
कथमोसागो ममुुोरितिततीषः ॥ १७॥
ौीभगवानवुाच
एवं पृो महादवेः यभूू तभावनः ।
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ायमानः ूबीजं नापत कमधीः ॥ १८॥
स मामिचयवेः ूपारिततीष या ।
ताहं हंसपणे सकाशमगमं तदा ॥ १९॥
ा मां त उपो कृा पादािभवनम ।्
ॄाणममतः कृा पूः को भवािनित ॥ २०॥
इहं मिुनिभः पृिजासिुभदा ।
यदवोचमहं तेव िनबोध मे ॥ २१॥
वनुो यनानामानः ू ईशः ।
कथं घटेत वो िवूा वुवा  म े क आौयः ॥ २२॥
पाकेष ु भतूषे ु समानषे ु च वतुः ।
को भवािनित वः ूो वाचारो नथ कः ॥ २३॥
मनसा वचसा ा गृतऽेरैपीियःै ।
अहमवे न मोऽिदित बुमसा ॥ २४॥
गणुेािवशते चतेो गणुातेिस च ूजाः ।
जीव दहे उभयं गणुातेो मदानः ॥ २५॥
गणुषे ु चािवशिमभीं गणुसवेया ।
गणुा िचूभवा मिूप उभयं जते ॥् २६॥
जामः सषुु ं च गणुतो बिुवृयः ।
तासां िवलणो जीवः सािने िविनितः ॥ २७॥
यिह ससंिृतबोऽयमानो गणुविृदः ।
मिय तयु ितो जाागणुचतेसाम ॥् २८॥
अहारकृतं बमानोऽथ िवपय यम ।्
िवान ि्निव  ससंारिचां तयु ितजते ॥् २९॥
यावानाथ धीः प ुसंो न िनवतत यिुिभः ।
जाग िप पः े जागरणं यथा ॥ ३०॥
असादानोऽषेां भावानां तृता िभदा ।
गतयो हतेवा मषृा शो यथा ॥ ३१॥
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यो जागरे बिहरनुणधिम णोऽथा न ्
भेु समकरणैिद तान ।्
े सषुु उपसहंरत े स एकः
ृयािगणुविृिगियशेः ॥ ३२॥
एवं िवमृँ य गणुतो मनसवा
मायया मिय कृता इित िनिताथा ः ।
सि हाद मनमुानसिती-

ानािसना भजत मािखलसशंयािधम ॥् ३३॥
ईते िवॅमिमदं मनसो िवलासं
ं िवनमितलोलमलातचबम ।्
िवानमकेमुधवे िवभाित माया
िधा गणुिवसग कृतो िवकः ॥ ३४॥
िं ततः ूितिनव  िनवृतृ-

ू भविेजसखुानभुवो िनरीहः ।
सँयते  च यदीदमवबुुा
ं ॅमाय न भवेिृतरािनपातात ॥् ३५॥
दहंे च नरमवितमिुतं वा
िसो न पँयित यतोऽगमपम ।्
दवैादपतेमतु दवैवशापतें
वासो यथा पिरकृतं मिदरामदाः ॥ ३६॥
दहेोऽिप दवैवशगः ख कम यावत ्
ारकं ूितसमीत एव सासःु ।
तं स ूपमिधढसमािधयोगः
ां पनुन  भजते ूितबुवःु ॥ ३७॥
मयतैं वो िवूा गुं यायोगयोः ।
जानीत माऽऽगतं यं युम िववया ॥ ३८॥
अहं योग सा सत तजेसः ।
परायणं िजौेाः िौयःकीतद म च ॥ ३९॥
मां भजि गणुाः सव िनग ुणं िनरपेकम ।्
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सुदं िूयमाानं साासादयोगणुाः ॥ ४०॥
इित मे िछसहेा मनुयः सनकादयः ।
सभाजिया परया भागणृत संवःै ॥ ४१॥
तरैहं पिूजतः सक् संतुः परमिष िभः ।
ूयेाय कं धाम पँयतः परमिेनः ॥ ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
उव उवाच
वदि कृ ौयेािंस बिन ॄवािदनः ।
तषेां िवकूाधामतुाहो एकमुता ॥ १॥
भवतोदातः ािमन भ्ियोगोऽनपिेतः ।
िनर सवतः सं यने ािवशेनः ॥ २॥
ौीभगवानवुाच
कालेन ना ूलये वाणीयं वदेसिंता ।
मयाऽऽदौ ॄणे ूोा धम यां मदाकः ॥ ३॥
तने ूोा च पऽुाय मनवे पवू जाय सा ।
ततो भृवादयोऽगृन स् ॄमहष यः ॥ ४॥
तेः िपतृऽुा दवेदानवगुकाः ।
मनुाः िसगवा ः सिवाधरचारणाः ॥ ५॥
िकवेाः िकरा नागा रः िकुषादयः ।
बषेां ूकृतयो रजःसतमोभवुः ॥ ६॥
यािभभू तािन िभे भतूानां पतयथा ।
यथाूकृित सवषां िचऽा वाचः ॐवि िह ॥ ७॥
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एवं ूकृितविैचािे मतयो नणृाम ।्
पारयण केषािाखडमतयोऽपरे ॥ ८॥
मायामोिहतिधयः पुषाः पुषष भ ।
ौयेो वदनकेां यथाकम  यथािच ॥ ९॥
धममकेे यशाे कामं सं दमं शमम ।्
अे वदि ाथ वा ऐय ागभोजनम ।्
केिचतपो दान ं ोतािन िनयमान य्मान ॥् १०॥
आव एवषैां लोकाः कम िविनिम ताः ।
ःखोदका मोिनाः िुानाः शचुािप ताः ॥ ११॥
मिप तानः स िनरपे सवतः ।
मयाऽऽना सखुं युतः ािषयानाम ॥् १२॥
अिकन दा शा समचतेसः ।
मया सुमनसः सवा ः सखुमया िदशः ॥ १३॥
न पारमें न महेिधं
न साव भौमं न रसािधपम ।्
न योगिसीरपनुभ वं वा
मिप ताेित मिनात ॥् १४॥
न तथा मे िूयतम आयोिनन  शरः ।
न च सष णो न ौीन वाा च यथा भवान ॥् १५॥
िनरपें मिुन ं शां िनवरं समदशनम ।्
अनोुजाहं िनं पयूयेेिरणेिुभः ॥ १६॥
िनिना मनरुचतेसः
शाा महाोऽिखलजीववलाः ।
कामरैनालिधयो जषुि यत ्
तरैपें न िवः सखुं मम ॥ १७॥
बामानोऽिप मो िवषयरैिजतिेयः ।
ूायः ूगया भा िवषयनैा िभभयूत े ॥ १८॥
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यथािः ससुमृािच ः करोधेािंस भसात ।्
तथा मिषया भिवनैािंस कृशः ॥ १९॥
न साधयित मां योगो न सां धम  उव ।
न ाायपागो यथा भिममोिज ता ॥ २०॥
भाहमकेया माः ौयाऽऽा िूयः सताम ।्
भिः पनुाित मिा पाकानिप सवात ॥् २१॥
धमः सदयोपतेो िवा वा तपसािता ।
मापतेमाानं न सक् ूपनुाित िह ॥ २२॥
कथं िवना रोमहष िवता चतेसा िवना ।
िवनानाौकुलया शुेा िवनाऽऽशयः ॥ २३॥
वागदा िवते य िचं
दभीं हसित िच ।
िवल उायित नृत े च
मियुो भवुन ं पनुाित ॥ २४॥
यथािना हमे मलं जहाित
ातं पनुः ं भजते च पम ।्
आा च कमा नशुयं िवधयू
मियोगने भजथो माम ॥् २५॥
यथा यथाऽऽा पिरमृतऽेसौ
मुयगाथाौवणािभधानःै ।
तथा तथा पँयित वु सूं
चयु थवैानसयुम ॥् २६॥
िवषयान ्ायतिं िवषयषे ु िवषते ।
मामनुरतिं मवे ूिवलीयते ॥ २७॥
तादसदिभानं यथा मनोरथम ।्
िहा मिय समाध मनो मावभािवतम ॥् २८॥
ीणां ीसिनां सं ा रत आवान ।्
मे े िविव आसीनियेामतितः ॥ २९॥
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न तथा भवेेशो बाूसतः ।
योिषाथा प ुसंो यथा तिसतः ॥ ३०॥
उव उवाच
यथा ामरिवा याशं वा यदाकम ।्
ायेमुुरुतेे ानं ं वुमहिस ॥ ३१॥
ौीभगवानवुाच
सम आसन आसीनः समकायो यथासखुम ।्
हावु आधाय नासामकृतेणः ॥ ३२॥
ूाण शोधयेाग परूकुकरचेकैः ।
िवपय यणेािप शनरैसिेिज तिेयः ॥ ३३॥
िविमोारं घटानादं िबसोण वत ।्
ूाणनेोदीय  तऽाथ पनुः सवंशेयेरम ॥् ३४॥
एवं ूणवसयंंु ूाणमवे समसते ।्
दशकृिषवणं मासादवा िजतािनलः ॥ ३५॥
ुडरीकमःमूनालमधोमखुम ।्
ाोमखुमिुिमपऽं सकिण कम ॥् ३६॥
किण कायां सेयू सोमाीनुरोरम ।्
विमे रिूेपं ममतैानमलम ॥् ३७॥
समं ूशां समुखुं दीघ चाचतभु ुजम ।्
सचुासुरमीवं सकुपोलं शिुचितम ॥् ३८॥
समानकण िवुरकरकुडलम ।्
हमेारं घनँयामं ौीवौीिनकेतनम ॥् ३९॥
शचबगदापवनमालािवभिूषतम ।्
नपूरुिैव लसादं कौभुूभया यतुम ॥् ४०॥
मुिरीटकटककिटसऽूादायतुम ।्
सवा सुरं ं ूसादसमुखुेणम ॥् ४१॥
सकुुमारमिभायेवा ेष ु मनो दधत ।्
इियाणीियाथो मनसाऽऽकृ तनः ।
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बुा सारिथना धीरः ूणयेिय सवतः ॥ ४२॥
तवापकं िचमाकृकैऽ धारयते ।्
नाािन िचयूेयः सिुतं भावयेखुम ॥् ४३॥
तऽ लपदं िचमाकृ ोि धारयते ।्
त ा मदारोहो न िकिदिप िचयते ॥् ४४॥
एवं समािहतमितमा मवेाानमािन ।
िवच े मिय सवा न ्ोितितिष सयंतुम ॥् ४५॥
ाननेें सतुीोणे युतो योिगनो मनः ।
सयंााश ु िनवा णं िानिबयाॅमः ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः - १५ ॥
ौीभगवानवुाच
िजतिेय यु िजतास योिगनः ।
मिय धारयतते उपिति िसयः ॥ १॥
उव उवाच
कया धारणया का िथं वा िसिरतु ।
कित वा िसयो ॄिूह योिगनां िसिदो भवान ॥् २॥
ौीभगवानवुाच
िसयोऽादश ूोा धारणायोगपारगःै ।
तासामौ मधाना दशवै गणुहतेवः ॥ ३॥
अिणमा मिहमा मतूलिघमा ूाििरियःै ।
ूाकां ौतुषे ु शिूरेणमीिशता ॥ ४॥
गणुेसो विशता यामदवित ।
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एता मे िसयः सौ अावौिका मताः ॥ ५॥
अनिूम मं दहेऽेिन ्रौवणदशनम ।्
मनोजवः कामपं परकायूवशेनम ॥् ६॥
मृदुवानां सहबीडानदुश नम ।्
यथाससिंसिरााूितहतागितः ॥ ७॥
िऽकालमं परिचािभता ।
अका िुवषादीनां ूितोऽपराजयः ॥ ८॥
एताोशेतः ूोा योगधारणिसयः ।
यया धारणया या ाथा वा ािबोध मे ॥ ९॥
भतूसूािन मिय ताऽं धारयेनः ।
अिणमानमवाोित ताऽोपासको मम ॥ १०॥
महािय परे यथासंं मनो दधत ।्
मिहमानमवाोित भतूानां च पथृक ् पथृक ् ॥ ११॥
परमाणमुय े िचं भतूानां मिय रयन ।्
कालसूाथ तां योगी लिघमानमवायुात ॥् १२॥
धारयन म्हं ते मनो वकैािरकेऽिखलम ।्
सवियाणामां ूािं ूाोित मनाः ॥ १३॥
महािन यः सऽू े धारयेिय मानसम ।्
ूाकां पारमें म े िवतऽेजनः ॥ १४॥
िवौ धीरे िचं धारयेालिवमहे ।
स ईिशमवाोित ऽेऽेचोदनाम ॥् १५॥
नारायणे तरुीयाे भगवशिते ।
मनो मादधोगी ममा  विशतािमयात ॥् १६॥
िनग ुण े ॄिण मिय धारयन ि्वशदं मनः ।
परमानमाोित यऽ कामोऽवसीयते ॥ १७॥
तेीपपतौ िचं शुे धम मय े मिय ।
धारयतेतां याित षडूिम रिहतो नरः ॥ १८॥
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माकाशािन ूाणे मनसा घोषमुहन ।्
तऽोपला भतूानां हंसो वाचः श ृणोसौ ॥ १९॥
चुिर सयंो ारमिप चिुष ।
मां तऽ मनसा ायन ि्वं पँयित सूक ् ॥ २०॥
मनो मिय ससुयंो दहंे तदनवुायनुा ।
मारणानभुावने तऽाा यऽ व ै मनः ॥ २१॥
यदा मन उपादाय यिूपं बभुषूित ।
तवेनोपं मोगबलमाौयः ॥ २२॥
परकायं िवशन ि्स आानं तऽ भावयते ।्
िपडं िहा िवशेाणो वायभुतूः षडिवत ॥् २३॥
पााऽऽपी गदुं ूाणं रःकठमधू स ु ।
आरो ॄरणे ॄ नीोजृेनमु ॥् २४॥
िवहिरन स्रुाबीडे मं सं िवभावयते ।्
िवमाननेोपिति सवृीः सरुियः ॥ २५॥
यथा सयेुा यदा वा मरः पमुान ।्
मिय से मनो युंथा तमपुातु े ॥ २६॥
यो व ै मावमाप ईिशतवु िशतःु पमुान ।्
कुति िवहते त चाा यथा मम ॥ २७॥
मा शुस योिगनो धारणािवदः ।
त ऽकैािलकी बिुज मृपूबृिंहता ॥ २८॥
अािदिभन  हते मनुयेगमयं वपःु ।
मोगौािच यादसामदुकं यथा ॥ २९॥
मिभतूीरिभायन ौ्ीवािवभिूषताः ।
जातपऽजनःै स भवदेपरािजतः ॥ ३०॥
उपासक मामवें योगधारणया मनुःे ।
िसयः पवू किथता उपितशषेतः ॥ ३१॥
िजतिेय दा िजतासानो मनुःे ।
मारणां धारयतः का सा िसिः सुलभा ॥ ३२॥
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अरायान व्दतेा युतो योगमुमम ।्
मया समान कालपणहतेवः ॥ ३३॥
जौषिधतपोमयैा वतीिरह िसयः ।
योगनेाोित ताः सवा  नायैगगितं ोजते ॥् ३४॥
सवा सामिप िसीनां हतेःु पितरहं ूभःु ।
अहं योग सा धम ॄवािदनाम ॥् ३५॥
अहमाारो बाोऽनावतृः सव दिेहनाम ।्
यथा भतूािन भतूषे ु बिहरः यं तथा ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः - १६ ॥
उव उवाच
ं ॄ परमं साादनामपावतृम ।्
सवषामिप भावानां ऽाणियोवः ॥ १॥
उावचषे ु भतूषे ु यमकृतािभः ।
उपासते ां भगवन य्ाथातने ॄाणाः ॥ २॥
यषे ु यषे ु च भावषे ु भा ां परमष यः ।
उपासीनाः ूपे सिंसिं तद मे ॥ ३॥
गढूरिस भतूाा भतूानां भतूभावन ।
न ां पँयि भतूािन पँयं मोिहतािन त े ॥ ४॥
याः का भमूौ िदिव व ै रसायां
िवभतूयो िद ु महािवभतू े ।
ता ममाानभुािवताे
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नमािम त े तीथ पदािपम ॥् ५॥
ौीभगवानवुाच
एवमतेदहं पृः ूं ूिवदां वर ।
ययुुनुा िवनशन े सपरैज ुनने व ै ॥ ६॥
ाा ाितवधं ग मधम राहतेकुम ।्
ततो िनवृो हाहं हतोऽयिमित लौिककः ॥ ७॥
स तदा पुषायो युा मे ूितबोिधतः ।
अभाषत मामवें यथा ं रणमधू िन ॥ ८॥
अहमाोवामीषां भतूानां सुदीरः ।
अहं सवा िण भतूािन तषेां िुवायः ॥ ९॥
अहं गितग ितमतां कालः कलयतामहम ।्
गणुानां चाहं सां गिुणौिको गणुः ॥ १०॥
गिुणनामहं सऽूं महतां च महानहम ।्
सूाणामहं जीवो ज यानामहं मनः ॥ ११॥
िहरयगभ वदेानां माणां ूणविवतृ ।्
अराणामकारोऽि पदािन छसामहम ॥् १२॥
इोऽहं सव दवेानां वसनूामि हवाट ्।
आिदानामहं िवू िाणां नीललोिहतः ॥ १३॥
ॄषणां भगृरुहं राजषणामहं मनःु ।
दवेषणां नारदोऽहं हिवधा ि धनेषु ु ॥ १४॥
िसेराणां किपलः सपुणऽहं पतिऽणाम ।्
ूजापतीनां दोऽहं िपतणॄामहमय मा ॥ १५॥
मां िवुव दैानां ूादमसरुेरम ।्
सोमं नऽौषधीनां धनशें यरसाम ॥् १६॥
ऐरावतं गजेाणां यादसां वणं ूभमु ।्
तपतां मुतां सयू मनुाणां च भपूितम ॥् १७॥
उःैौवारुाणां धातनूामि कानम ।्
यमः सयंमतां चाहं सपा णामि वासिुकः ॥ १८॥

bhagpur-11.pdf 63



ौीमागवतं - एकादशः

नागेाणामनोऽहं मगृेः श ृिदिंणाम ।्
आौमाणामहं तयु वणा नां ूथमोऽनघ ॥ १९॥
तीथा नां ॐोतसां गा समिुः सरसामहम ।्
आयधुानां धनरुहं िऽपरुो धनुताम ॥् २०॥
िधानामहं मेग हनानां िहमालयः ।
वनतीनाम ओषधीनामहं यवः ॥ २१॥
परुोधसां विसोऽहं ॄिानां बहृितः ।
ोऽहं सव सनेााममयां भगवानजः ॥ २२॥
यानां ॄयोऽहं ोतानामिविहंसनम ।्
वाका वुागाा शचुीनामहं शिुचः ॥ २३॥
योगानामासरंोधो मोऽि िविजगीषताम ।्
आीिकी कौशलानां िवकः ाितवािदनाम ॥् २४॥
ीणां त ु शतपाहं प ुसंां ायवुो मनःु ।
नारायणो मनुीनां च कुमारो ॄचािरणाम ॥् २५॥
धमा णामि सासः मेाणामबिहम ितः ।
गुानां सनूतृ ं मौन ं िमथनुानामजहम ॥् २६॥
सवंरोऽिनिमषां ऋतनूां मधमुाधवौ ।
मासानां माग शीषऽहं नऽाणां तथािभिजत ॥् २७॥
अहं यगुानां च कृतं धीराणां दवेलोऽिसतः ।
पैायनोऽि ासानां कवीनां का आवान ॥् २८॥
वासदुवेो भगवतां ं त ु भागवतेहम ।्
िकुषाणां हनमुान ि्वाीाणां सदुश नः ॥ २९॥
रानां परागोऽि पकोशः सपुशेसाम ।्
कुशोऽि दभ जातीनां गमां हिवःहम ॥् ३०॥
वसाियनामहं लीः िकतवानां छलमहः ।
ितिताि ितितणूां सं सवतामहम ॥् ३१॥
ओजः सहो बलवतां कमा हं िवि साताम ।्
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सातां नवमतूनामािदमिूत रहं परा ॥ ३२॥
िवावसःु पवू िचिग वा रसामहम ।्
भधूराणामहं यै गमाऽमहं भवुः ॥ ३३॥
अपां रस परमिेजानां िवभावसःु ।
ूभा सयूताराणां शोऽहं नभसः परः ॥ ३४॥
ॄयानां बिलरहं वीराणामहमज ुनः ।
भतूानां िितिरहं व ै ूितसमः ॥ ३५॥
गुुगपादानमानशलणम ।्
आादौुवयाणमहं सवियिेयम ॥् ३६॥
पिृथवी वायरुाकाश आपो ोितरहं महान ।्
िवकारः पुषोऽं रजः सं तमः परम ।्
अहमतेसानं ान ं तिविनयः ॥ ३७॥
मयेरणे जीवने गणुने गिुणना िवना ।
सवा नािप सवण न भावो िवते िचत ॥् ३८॥
सानं परमाणनूां कालेन िबयते मया ।
न तथा मे िवभतूीनां सजृतोऽडािन कोिटशः ॥ ३९॥
तजेः ौीः कीित रैय ॑ीागः सौभगं भगः ।
वीय ितिता िवान ं यऽ यऽ स मऽशकः ॥ ४०॥
एताे कीित ताः सवा ः सेपणे िवभतूयः ।
मनोिवकारा एवतै े यथा वाचािभधीयते ॥ ४१॥
वाचं य मनो य ूाणान य्िेियािण च ।
आानमाना य न भयूः कसऽेन े ॥ ४२॥
यो व ै वानसी सयंगसयंन ि्धया यितः ।
त ोतं तपो दान ं ॐवामघटावुत ॥् ४३॥
ताचो मनः ूाणान ि्नयेरायणः ।
मियुया बुा ततः पिरसमाते ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे षोडशोऽायः ॥ १६॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७ ॥
उव उवाच
ययािभिहतः पवू धम िलणः ।
वणा ौमाचारवतां सवषां िपदामिप ॥ १॥
यथानुीयमानने िय भिनृ णां भवते ।्
धमणारिवा तमाातमुहिस ॥ २॥
परुा िकल महाबाहो धम परमकं ूभो ।
यने हंसपणे ॄणऽेा माधव ॥ ३॥
स इदान समुहता कालेनािमऽकशन ।
न ूायो भिवता म लोके ूागनशुािसतः ॥ ४॥
वा कता िवता नाो धम ातु ते भिुव ।
सभायामिप विैरां यऽ मिूत धराः कलाः ॥ ५॥
कऽा िवऽा ूवा च भवता मधसुदून ।
े महीतले दवे िवनं कः ूवित ॥ ६॥
तं नः सव धम  धम िलणः ।
यथा य िवधीयते तथा वण य मे ूभो ॥ ७॥
ौीशकु उवाच
इं भृमुने पृः स भगवान ह्िरः ।
ूीतः मेाय मा नां धमा नाह सनातनान ॥् ८॥
ौीभगवानवुाच
ध एष तव ूो नःैौयेसकरो नणृाम ।्
वणा ौमाचारवतां तमुव िनबोध मे ॥ ९॥
आदौ कृतयगु े वण नणृां हंस इित तृः ।
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कृतकृाः ूजा जाा ताृतयगुं िवः ॥ १०॥
वदेः ूणव एवाम े धमऽहं वषृपधकृ ् ।
उपासते तपोिना हंसं मां मुिकिषाः ॥ ११॥
ऽतेामखु े महाभाग ूाणान म् े दयायी ।
िवा ूारभूा अहमासं िऽवृखः ॥ १२॥
िवूिऽयिवट ्शिूा मखुबापादजाः ।
वरैाजाुषााता य आाचरलणाः ॥ १३॥
गहृाौमो जघनतो ॄचय दो मम ।
वःलान े वासः ासःशीष िण सिंतः ॥ १४॥
वणा नामाौमाणां च जभूनसुािरणीः ।
आसन ्ू कृतयो नणॄां नीचनैचोमोमाः ॥ १५॥
शमो दमपः शौचं सोषः ािराज वम ।्
मि दया सं ॄूकृतयिमाः ॥ १६॥
तजेो बलं धिृतः शौय ितितौदाय मुमः ।
यै ॄयमैय ऽूकृतयिमाः ॥ १७॥
आिं दानिना च अदो ॄसवेनम ।्
अतिुरथपचयवैँ यूकृतयिमाः ॥ १८॥
शौुषूणं िजगवां दवेानां चामायया ।
तऽ लने सोषः शिूूकृतयिमाः ॥ १९॥
अशौचमनतृं यें नािं शुिवमहः ।
कामः बोध तष  भावोऽवेसाियनाम ॥् २०॥
अिहंसा समयेमकामबोधलोभता ।
भतूिूयिहतहेा च धमऽयं साव विण कः ॥ २१॥
ितीयं ूाानपुूा ोपनयनं िजः ।
वसन ग्ुकुले दाो ॄाधीयीत चातः ॥ २२॥
मखेलािजनदडाॄसऽूकमडन ।्
जिटलोऽधौतदासोऽरपीठः कुशान द्धत ॥् २३॥
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ानभोजनहोमषे ु जपोारे च वायतः ।
निाखरोमािण कोपगतािप ॥ २४॥
रतेो नाविकरेात ु ॄोतधरः यम ।्
अवकीणऽवगााु यतासिुपद जपते ॥् २५॥
अका चाय गोिवूगुवृसरुािुचः ।
समािहत उपासीत से च यतवाजपन ॥् २६॥
आचाय मां िवजानीयाावते किहिचत ।्
न मबुासयूते सव दवेमयो गुः ॥ २७॥
सायं ूातपानीय भैं तै िनवदेयते ।्
यादनुातमपुयुीत सयंतः ॥ २८॥
शौुषूमाण आचाय सदोपासीत नीचवत ।्
यानशासनाननैा ितरे कृतािलः ॥ २९॥
एववंृो गुकुले वसेोगिवविज तः ।
िवा समाते याविॅतमखिडतम ॥् ३०॥
यसौ छसां लोकमारोन ्ॄ िवपम ।्
गरुवे िवसेहंे ाायाथ बहृतः ॥ ३१॥
अौ गरुावािन च सवभतूषे ु मां परम ।्
अपथृधीपासीत ॄवच कषः ॥ ३२॥
ीणां िनरीणशसलंापलेनािदकम ।्
ूािणनो िमथनुीभतूानगहृोऽमतजते ॥् ३३॥
शौचमाचमनं ान ं सोपासनमाज वम ।्
तीथ सवेा जपोऽृँ याभासावज नम ॥् ३४॥
सवा ौमूयुोऽयं िनयमः कुलनन ।
मावः सव भतूषे ु मनोवाायसयंमः ॥ ३५॥
एवं बहृतधरो ॄाणोऽििरव लन ।्
मीोतपसा दधकमा शयोऽमलः ॥ ३६॥
अथानरमावेन य्था िजािसतागमः ।
गरुवे दिणां दा ायावु नमुोिदतः ॥ ३७॥
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गहंृ वनं वोपिवशेोजेा िजोमः ।
आौमादाौमं गेाथा मररते ॥् ३८॥
गहृाथ सश भाया मुहदेजगुिुताम ।्
यवीयस त ु वयसा तां सवणा मनबुमात ॥् ३९॥
इायनदानािन सवषां च िजनाम ।्
ूितमहोऽापनं च ॄाणवै याजनम ॥् ४०॥
ूितमहं ममानपजेोयशोनदुम ।्
अाामवे जीवते िशलवैा  दोषक ् तयोः ॥ ४१॥
ॄाण िह दहेोऽयं िुकामाय नेत े ।
कृाय तपस े चहे ूेानसखुाय च ॥ ४२॥
िशलोवृा पिरतुिचो
धम महां िवरजं जषुाणः ।
मिप ताा गहृ एव ितन ्
नाितूसः समपुिैत शािम ॥् ४३॥
समुरि ये िवूं सीदं मरायणम ।्
तानुिरे न िचरादापो नौिरवाण वात ॥् ४४॥
सवा ः समुरिेाजा िपतवे सनाजाः ।
आानमाना धीरो यथा गजपितग जान ॥् ४५॥
एविंवधो नरपितिव माननेाकवच सा ।
िवधयूहेाशभुं कृिमणे सह मोदत े ॥ ४६॥
सीदन ि्वूो विणवृा पयरैवेापदं तरते ।्
खने वाऽऽपदाबाो न वृा कथन ॥ ४७॥
व ैँ यवृा त ु राजो जीवेगृययाऽऽपिद ।
चरेा िवूपणे न वृा कथन ॥ ४८॥
शिूविृं भजेैँ यः शिूः काकटिबयाम ।्
कृाुो न गण विृं िलते कमणा ॥ ४९॥
वदेाायधााहा बायै थोदयम ।्
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दवेिष िपतभृतूािन मिूपायहं यजते ॥् ५०॥
ययोपपने शेुनोपािज तने वा ।
धननेापीडयन भ्ृान ्ायनेवैाहरेतनू ॥् ५१॥
कुटुषे ु न सते न ूमाुेटुिप ।
िवपिरं पँयदेमिप वत ॥् ५२॥
पऽुदाराबनूां समः पासमः ।
अनदुहंे िवयतेे ो िनिानगुो यथा ॥ ५३॥
इं पिरमशृन म्ुो गहृेितिथवसन ।्
न गहृरैनबुते िनम मो िनरहतः ॥ ५४॥
कमिभगृ हमधेीयिैरा मामवे भिमान ।्
ितेन ं वोपिवशेजावान व्ा पिरोजते ॥् ५५॥
यासमितगहे पऽुिवषैणातरुः ।
णैः कृपणधीमू ढो ममाहिमित बते ॥ ५६॥
अहो मे िपतरौ वृौ भाया  बालाजाजाः ।
अनाथा मामतृ े दीनाः कथं जीवि ःिखताः ॥ ५७॥
एवं गहृाशयािदयो मढूधीरयम ।्
अतृाननुायन म्तृोऽं िवशते तमः ॥ ५८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः - १८ ॥
ौीभगवानवुाच
वनं िविवःु पऽुषे ु भाया  सहवै वा ।
वन एव वसेातृीयं भागमायषुः ॥ १॥
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कमलूफलवै मैवैृ िं ूकयते ।्
वसीत वलं वासणृपणा िजनािन च ॥ २॥
केशरोमनखँमौमुलािन िबभयृातः ।
न धावदेु मते िऽकालं िडलेशयः ॥ ३॥
मीे तते पाीन व्षा ासारषाले ।
आकठमः िशिशर एवं वृपरते ॥् ४॥
अिपं समीयाालपमथािप वा ।
उखलाँमकुो वा दोखल एव वा ॥ ५॥
यं सिनयुावमानो विृकारणम ।्
दशेकालबलािभो नाददीतादातम ॥् ६॥
वैपरुोडाशिैन व पेालचोिदतान ।्
न त ु ौौतने पशनुा मां यजते वनाौमी ॥ ७॥
अिहोऽं च दश पणू मास पवू वत ।्
चातमुा ािन च मनुरेाातािन च नगैमःै ॥ ८॥
एवं चीणन तपसा मिुनध मिनसतः ।
मां तपोमयमारा ऋिषलोकापिैत माम ॥् ९॥
यतेृतीण तपो िनःौयेसं महत ।्
कामायाीयस े युाािलशः कोऽपरतः ॥ १०॥
यदासौ िनयमऽेको जरया जातवपेथःु ।
आीन स्मारो मिोऽिं समािवशते ॥् ११॥
यदा कम िवपाकेष ु लोकेष ु िनरयास ु ।
िवरागो जायत े सङ् ािः ूोजेतः ॥ १२॥
इा यथोपदशें मां दा सवमिृजे ।
अीन ्ूाण आवेँ य िनरपेः पिरोजते ॥् १३॥
िवू वै ससतो दवेा दारािदिपणः ।
िवान कु्व यं ानाब सिमयारम ॥् १४॥
िबभयृाेिुनवा सः कौपीनाादनं परम ।्
ं न दडपाऽाामििदनापिद ॥ १५॥
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िपतूं सेादं वपतूं िपबेलम ।्
सपतूां वदेाचं मनःपतूं समाचरते ॥् १६॥
मौनानीहािनलायामा दडा वादहेचतेसाम ।्
न ते े य स वणेिुभन  भवेितः ॥ १७॥
िभां चतषु ु वणष ु िवगा न व्ज यंरते ।्
सागारानसांुेने तावता ॥ १८॥
बिहज लाशयं गा तऽोपृँ य वायतः ।
िवभ पािवतं शषे ं भुीताशषेमातम ॥् १९॥
एकरेहीमतेां िनःसः सयंतिेयः ।
आबीड आरत आवान स्मदशनः ॥ २०॥
िविवमेशरणो माविवमलाशयः ।
आानं िचयदेकेमभदेने मया मिुनः ॥ २१॥
अीतेानो बं मों च ानिनया ।
ब इियिवपेो मो एषां च सयंमः ॥ २२॥
तािय षग मावने चरेिुनः ।
िवरः िुकामेो लाऽऽिन सखुं महत ॥् २३॥
परुमामोजान स्ाथा न ि्भाथ ूिवशंरते ।्
पुयदशेसिरलैवनाौमवत महीम ॥् २४॥
वानूाौमपदेभीं भैमाचरते ।्
सिंसासोहः शुसः िशलासा ॥ २५॥
नतैतुया पँयेँयमान ं िवनँयित ।
असिचो िवरमिेदहामऽु िचकीिष तात ॥् २६॥
यदतेदािन जगनोवााणसहंतम ।्
सव मायिेत तक ण ा न तरते ॥् २७॥
ानिनो िवरो वा मो वानपेकः ।
सिलानाौमांा चरदेिविधगोचरः ॥ २८॥
बधुो बालकवीडुेशलो जडवरते ।्
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वदेविान ग्ोचया नगैमरते ॥् २९॥
वदेवादरतो न ा पाखडी न हतैकुः ।
शुवादिववादे न किं समाौयते ॥् ३०॥
नोिजते जनाीरो जनं चोजेये त ु ।
अितवादािंितते नावमते कन ।
दहेमिुँय पशवुरंै कुया  केनिचत ॥् ३१॥
एक एव परो ाा भतूेावितः ।
यथेदपाऽषे ु भतूाकेाकािन च ॥ ३२॥
अला न िवषीदते काले कालेऽशनं िचत ।्
ला न ृेितमानभुयं दवैतितम ॥् ३३॥
आहाराथ समीहते यंु ताणधारणम ।्
तं िवमृँ यत े तने तिाय िवमुते ॥ ३४॥
ययोपपामाेमतुापरम ।्
तथा वासथा शां ूां ूां भजेिुनः ॥ ३५॥
शौचमाचमनं ान ं न त ु चोदनया चरते ।्
अां िनयमाानी यथाहं लीलयेरः ॥ ३६॥
न िह त िवकाा या च मीया हता ।
आदहेाािचािततः सते मया ॥ ३७॥
ःखोदक ष ु कामषे ु जातिनवद आवान ।्
अिजािसतमम गंु मिुनमपुोजते ॥् ३८॥
ताविरचरेः ौावाननसयूकः ।
याव िवजानीयाामवे गुमातः ॥ ३९॥
यसयंतषग ः ूचडिेयसारिथः ।
ानवरैायरिहतिदडमपुजीवित ॥ ४०॥
सरुानाानमां िनुत े मां च धम हा ।
अिवपकषायोऽादमुा िवहीयत े ॥ ४१॥
िभोध म ः शमोऽिहंसा तप ईा वनौकसः ।
गिृहणो भतूरेा िजाचाय सवेनम ॥् ४२॥
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ॄचय तपः शौचं सोषो भतूसौदम ।्
गहृातृौ गःु सवषां मपासनम ॥् ४३॥
इित मां यः धमण भजिेमनभाक ् ।
सव भतूषे ु मावो मिं िवते ढाम ॥् ४४॥
भोवानपािया सवलोकमहेरम ।्
सवयं ॄ कारणं मोपयाित सः ॥ ४५॥
इित धमिनिण सो िना तमितः ।
ानिवानसो न िचरामपुिैत माम ॥् ४६॥
वणा ौमवतां धम  एष आचारलणः ।
स एव मियतुो िनःौयेसकरः परः ॥ ४७॥
एतऽेिभिहतं साधो भवान प्ृित य माम ।्
यथा धमसयंुो भो मां सिमयारम ॥् ४८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे अादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः - १९ ॥
ौीभगवानवुाच
यो िवाौतुसः आवान न्ानमुािनकः ।
मायामाऽिमदं ाा ान ं च मिय ससते ॥् १॥
ािननहमवेेः ाथ हतेु सतः ।
ग वैापवग  नाोऽथ मते िूयः ॥ २॥
ानिवानसिंसाः पदं ौें िवम म ।
ानी िूयतमोऽतो मे ाननेासौ िबभित  माम ॥् ३॥
तपीथ जपो दान ं पिवऽाणीतरािण च ।
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नालं कुव ि तां िसिं या ानकलया कृता ॥ ४॥
ताानने सिहतं ाा ाानमुव ।
ानिवानसो भज मां भिभावतः ॥ ५॥
ानिवानयने मािमाऽऽानमािन ।
सवयपितं मां व ै सिंसिं मनुयोऽगमन ॥् ६॥
ुवाौयित यििवधो िवकारो
मायारापतित नापवग योय त ।्
जादयोऽ यदमी तव त िकं -ु

रायोय दसतोऽि तदवे मे ॥ ७॥
उव उवाच
ान ं िवशुं िवपलंु यथतै-
रैायिवानयतुं परुाणम ।्
आािह िवेर िवमतू
ियोगं च महिमृयम ॥् ८॥
तापऽयणेािभहत घोरे
समान भवानीश ।
पँयािम नारणं तवाि-
ातपऽादमतृािभवषा त ॥् ९॥
दं जनं सिततं िबलेऽिन ्
कालािहना िुसखुोतष म ।्
समुरनै ं कृपयाऽऽपवय-
व चोिभरािस महानभुाव ॥ १०॥
ौीभगवानवुाच
इमतेरुा राजा भीं धम भतृां वरम ।्
अजातशऽःु पू सवषां नोऽनशु ृवताम ॥् ११॥
िनवृ े भारत े युे सुिधनिवलः ।
ौुा धमा न ब्न प्ाोधमा नपृत ॥ १२॥
तानहं तऽेिभधाािम दवेोतमखुातुान ।्
ानवरैायिवानौाभपुबृिंहतान ॥् १३॥
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नवकैादशपऽीन भ्ावान भ्तूषे ु यने व ै ।
ईतेाथकैमषे ु तानं मम िनितम ॥् १४॥
एतदवे िह िवान ं न तथकेैन यने यत ।्
िुयान प्ँयेावानां िऽगणुानाम ॥् १५॥
आदावे च मे च सृाृं यदियात ।्
पनुितसामे यिते तदवे सत ॥् १६॥
ौिुतः ूमिैतमनमुान ं चतुयम ।्
ूमाणेनवानािका िवरते ॥ १७॥
कमणां पिरणािमादािविरादमलम ।्
िवपिरं पँयदेमिप वत ॥् १८॥
भियोगः परुवैोः ूीयमाणाय तऽेनघ ।
पनु कथियािम मेः कारणं परम ॥् १९॥
ौामतृकथायां म े शदनकुीत नम ।्
पिरिना च पजूायां िुतिभः वनं मम ॥ २०॥
आदरः पिरचया यां सवा रैिभवनम ।्
मपजूािधका सवभतूषे ु मितः ॥ २१॥
मदथ चेा च वचसा मणुरेणम ।्
मप णं च मनसः सवकामिववज नम ॥् २२॥
मदथऽथ पिरागो भोग च सखु च ।
इं दं तं जं मदथ यतं तपः ॥ २३॥
एवं धमम नुाणामुवािनविेदनाम ।्
मिय सायते भिः कोऽोऽथऽाविशते ॥ २४॥
यदािप तं िचं शां सोपबृिंहतम ।्
धम ान ं सवरैायमैय चािभपते ॥ २५॥
यदिप तं तिके इियःै पिरधावित ।
रजलं चासिं िचं िवि िवपय यम ॥् २६॥
धम मिकृोो ान ं चकैादशनम ।्
गणुेसो वरैायमैय चािणमादयः ॥ २७॥
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उव उवाच
यमः कित िवधः ूोो िनयमो वािरकशन ।
कः शमः को दमः कृ का ितिता धिृतः ूभो ॥ २८॥
िकं दान ं िकं तपः शौय िकं समतृमुते ।
कागः िकं धनं चें को यः का च दिणा ॥ २९॥
प ुसंः िकंिलं ौीमन भ्गो लाभ केशव ।
का िवा ॑ीः परा का ौीः िकं सखुं ःखमवे च ॥ ३०॥
कः पिडतः क मखू ः कः पा उथ कः ।
कः ग नरकः कः िो बुत िकं गहृम ॥् ३१॥
क आः को दिरिो वा कृपणः कः क ईरः ।
एतान ्ू ान म्म ॄिूह िवपरीतां सते ॥ ३२॥
ौीभगवानवुाच
अिहंसा समयेमसो ॑ीरसयः ।
आिं ॄचय च मौन ं यै माभयम ॥् ३३॥
शौचं जपपो होमः ौाऽऽितं मदच नम ।्
तीथा टन ं पराथहा तिुराचाय सवेनम ॥् ३४॥
एते यमाः सिनयमा उभयोा दश तृाः ।
प ुसंामपुािसताात यथाकामं हि िह ॥ ३५॥
शमो मिता बुदे म इियसयंमः ।
ितिता ःखसष िजोपजयो धिृतः ॥ ३६॥
दडासः परं दान ं कामागपः तृम ।्
भाविवजयः शौय सं च समदशनम ॥् ३७॥
ऋतं च सनूतृा वाणी किविभः पिरकीित ता ।
कम समः शौचं ागः सास उते ॥ ३८॥
धम इं धन ं नणॄां योऽहं भगवमः ।
दिणा ानसशेः ूाणायामः परं बलम ॥् ३९॥
भगो म ऐरो भावो लाभो मिमः ।
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िवाऽऽिन िभदाबाधो जगुुा ॑ीरकम स ु ॥ ४०॥
ौीग ुणा नरैपेााः सखुं ःखसखुायः ।
ःखं कामसखुापेा पिडतो बमोिवत ॥् ४१॥
मखू दहेाहं बिुः पा मिगमः तृः ।
उथििवपेः ग ः सगणुोदयः ॥ ४२॥
नरकम उाहो बगु ुरहं सखे ।
गहंृ शरीरं मानुं गणुाो ा उते ॥ ४३॥
दिरिो यसुः कृपणो योऽिजतिेयः ।
गणुेसधीरीशो गणुसो िवपय यः ॥ ४४॥
एत उव ते ूाः सव साध ु िनिपताः ।
िकं विण तने बना लणं गणुदोषयोः ।
गणुदोषिशदषो गणुभूयविज तः ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे एकोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िवशंोऽायः - २० ॥
उव उवाच
िविध ूितषधे िनगमो हीर ते ।
अवेतऽेरिवा गणुं दोषं च कम णाम ॥् १॥
वणा ौमिवकं च ूितलोमानलुोमजम ।्
िदशेवयःकालान ्ग नरकमवे च ॥ २॥
गणुदोषिभदा िमरणे वचव ।
िनःौयेसं कथं नणॄां िनषधेिविधलणम ॥् ३॥
िपतदृवेमनुाणां वदेुवेर ।
ौयेनपुलऽेथ सासाधनयोरिप ॥ ४॥
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गणुदोषिभदाििन गमा े न िह तः ।
िनगमनेापवाद िभदाया इित ह ॅमः ॥ ५॥
ौीभगवानवुाच
योगायो मया ूोा नणॄां ौयेोिविधया ।
ान ं कम  च भि नोपायोऽोऽि कुऽिचत ॥् ६॥
िनिव णानां ानयोगो ािसनािमह कमस ु ।
तेिनिव णिचानां कम योगु कािमनाम ॥् ७॥
यया मथादौ जातौु यः पमुान ।्
न िनिव णो नाितसो भियोगोऽ िसिदः ॥ ८॥
तावमा िण कुवत न िनिव ते यावता ।
मथाौवणादौ वा ौा याव जायते ॥ ९॥
धमो यजन य्रैनाशीः काम उव ।
न याित ग नरकौ य समाचरते ॥् १०॥
अिंोके वत मानः धमोऽनघः शिुचः ।
ान ं िवशुमाोित मिं वा यया ॥ ११॥
िग णोऽतेिमि लोकं िनरियणथा ।
साधकं ानभिामभुयं तदसाधकम ॥् १२॥
न नरः ग ितं काेारक वा िवचणः ।
नमें लोकं च काेत दहेावशेामाित ॥ १३॥
एतिान प्रुा मृोरभवाय घटेत सः ।
अूम इदं ाा म मथ िसिदम ॥् १४॥
िछमानं यमरैतेःै कृतनीडं वनितम ।्
खगः केतमुृ में याित लटः ॥ १५॥
अहोराऽिैँछमानं बुाऽऽयभु यवपेथःु ।
मुसः परं बुा िनरीह उपशाित ॥ १६॥
नदृहेमां सलुभं सुलभं
वं सकुं गुकण धारम ।्
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मयानकूुलेन नभतिेरतं
पमुान भ्वािं न तरे आहा ॥ १७॥
यदाऽऽरषे ु िनिव णो िवरः सयंतिेयः ।
अासनेानो योगी धारयदेचलं मनः ॥ १८॥
धाय माणं मनो यिह ॅादानवितम ।्
अतितोऽनरुोधने मागणावशं नयते ॥् १९॥
मनोगितं न िवसजृिेतूाणो िजतिेयः ।
ससया बुा मन आवशं नयते ॥् २०॥
एष व ै परमो योगो मनसः सहः तृः ।
दयमिन द्वेाव तो मुः ॥ २१॥
साने सवभावानां ूितलोमानलुोमतः ।
भवायावनुायेनो यावसीदित ॥ २२॥
िनिव ण िवर पुषोविेदनः ।
मनजित दौरां िचितानिुचया ॥ २३॥
यमािदिभयगपथरैाीिा च िवया ।
ममाचपासनािभवा  नायैयं रेनः ॥ २४॥
यिद कुया मादने योगी कम  िवगिहतम ।्
योगनेवै दहदेहंो नाऽ कदाचन ॥ २५॥
े ऽेिधकारे या िना स गणुः पिरकीित तः ।
कम णां जाशुानामनने िनयमः कृतः ।
गणुदोषिवधानने सानां ाजनेया ॥ २६॥
जातौो मथास ु िनिव णः सवकम स ु ।
वदेःखाकान क्ामान प्िरागऽेनीरः ॥ २७॥
ततो भजते मां ूीतः ौाढिनयः ।
जषुमाण तान क्ामान ्ःखोदका गहयन ॥् २८॥
ूोेन भियोगने भजतो मासकृनुःे ।
कामा दा नँयि सव मिय िद िते ॥ २९॥
िभते दयमििँछे सव सशंयाः ।
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ीये चा कमा िण मिय ऽेिखलािन ॥ ३०॥
ताियु योिगनो व ै मदानः ।
न ान ं न च वरैायं ूायः ौयेो भविेदह ॥ ३१॥
यमिभय पसा ानवरैायत यत ।्
योगने दानधमण ौयेोिभिरतररैिप ॥ ३२॥
सव मियोगने मो लभतऽेसा ।
गा पवग माम कथििद वाित ॥ ३३॥
न िकिाधवो धीरा भा केािनो मम ।
वािप मया दं कैवमपनुभ वम ॥् ३४॥
नरैपें परं ूािन ःौयेसमनकम ।्
तािरािशषो भििन रपे मे भवते ॥् ३५॥
न मकेाभानां गणुदोषोवा गणुाः ।
साधनूां समिचानां बुःे परमपुयेषुाम ॥् ३६॥
एवमतेान म्याऽऽिदाननिुति मे पथः ।
में िवि मानं य परमं िवः ॥ ३७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे िवशंोऽायः ॥ २०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिवशंोऽायः - २१ ॥
ौीभगवानवुाच
य एतान म्थो िहा भिानिबयाकान ।्
िुान क्ामांलःै ूाणजै ुषः ससंरि ते ॥ १॥
े ऽेिधकारे या िना स गणुः पिरकीित तः ।
िवपय यु दोषः ाभयोरषे िनयः ॥ २॥
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शुशुी िवधीयते े समानेिप वषु ु ।
ि िविचिकाथ गणुदोषौ शभुाशभुौ ॥ ३॥
धमा थ वहाराथ याऽाथ िमित चानघ ।
दिश तोऽयं मयाऽऽचारो धम मुहतां धरुम ॥् ४॥
भूिनलाकाशा भतूानां पधातवः ।
आॄावरादीनां शारीरा आसयंतुाः ॥ ५॥
वदेने नाम पािण िवषमािण समेिप ।
धातषुूव क एतषेां ाथ िसये ॥ ६॥
दशेकालािदभावानां वनूां मम सम ।
गणुदोषौ िवधीयते े िनयमाथ िह कम णाम ॥् ७॥
अकृसारो दशेानामॄयोऽशिुचभ वते ।्
कृसारोऽसौवीरकीकटासृंतिेरणम ॥् ८॥
कमयो गणुवान क्ालो ितः त एव वा ।
यतो िनवत त े कम  स दोषोऽकम कः तृः ॥ ९॥
ि शुशुी च िणे वचनने च ।
संारणेाथ कालेन महातयाथ वा ॥ १०॥
शाशाथ वा बुा समृा च यदान े ।
अघं कुव ि िह यथा दशेावानसुारतः ॥ ११॥
धादाव ितनूां रसतजैसचमणाम ।्
कालवािमृोयःै पािथ वानां यतुायतुःै ॥ १२॥
अमेिलं यने गलेपं पोहित ।
भजते ूकृितं त तौचं ताविदते ॥ १३॥
ानदानतपोऽवा वीय संारकम िभः ।
मृा चानः शौचं शुः कमा चरिेजः ॥ १४॥
म च पिरान ं कम शिुम दप णम ।्
धम ः सते षिरधम  ु िवपय यः ॥ १५॥
िचणुोऽिप दोषः ाोषोऽिप िविधना गणुः ।
गणुदोषाथ िनयमिदामवे बाधत े ॥ १६॥

82 sanskritdocuments.org



ौीमागवतं - एकादशः

समानकमा चरणं पिततानां न पातकम ।्
औिको गणुः सो न शयानः पतधः ॥ १७॥
यतो यतो िनवतत िवमुते तततः ।
एष धम नणृां मेः शोकमोहभयापहः ॥ १८॥
िवषयषे ु गणुाासा ुसंः सतो भवते ।्
साऽ भवेामः कामादवे किलनृ णाम ॥् १९॥
कलेिव षहः बोधममनवुत त े ।
तमसा मते प ुसंतेना ािपनी िुतम ॥् २०॥
तया िवरिहतः साधो जःु शूाय कते ।
ततोऽ ाथ िवॅशंो मिूत मतृ च ॥ २१॥
िवषयािभिनवशेने नाानं वदे नापरम ।्
वृजीिवकया जीवन ्थ भवे यः सन ॥् २२॥
फलौिुतिरयं नणॄां न ौयेो रोचनं परम ।्
ौयेो िववया ूों यथा भषैरोचनम ॥् २३॥
उवै िह कामषे ु ूाणषे ु जनषे ु च ।
आसमनसो मा  आनोऽनथ हतेषु ु ॥ २४॥
न तानिवषः ाथ ॅातो विृजनािन ।
कथं युानुषे ु तांमो िवशतो बधुः ॥ २५॥
एवं विसतं केिचदिवाय कुबुयः ।
फलौिुतं कुसिुमतां न वदेा वदि िह ॥ २६॥
कािमनः कृपणा ाः पुषे ु फलबुयः ।
अिमुधा धमूतााः ं लोकं न िवदि ते ॥ २७॥
न ते माम जानि िदं य इदं यतः ।
उशा सतुपृो यथा नीहारचषुः ॥ २८॥
ते म े मतमिवाय परों िवषयाकाः ।
िहंसायां यिद रागः ा एव न चोदना ॥ २९॥
िहंसािवहारा ालःै पशिुभः सखुेया ।
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यजे दवेता यःै िपतभृतूपतीन ख्लाः ॥ ३०॥
ोपममम ुं लोकमसं ौवणिूयम ।्
आिशषो िद स जथा न य्था विणक ् ॥ ३१॥
रजःसतमोिना रजःसतमोजषुः ।
उपासत इमुान द्वेादी यथवै माम ॥् ३२॥
इहे दवेता यगै ा रंामहे िदिव ।
ता इह भयूा महाशाला महाकुलाः ॥ ३३॥
एवं पिुतया वाचा ािमनसां नणृाम ।्
मािननां चाितानां माता िप न रोचते ॥ ३४॥
वदेा ॄािवषयािकाडिवषया इमे ।
परोवादा ऋषयः परों मम च िूयम ॥् ३५॥
शॄ सुबधं ूाणिेयमनोमयम ।्
अनपारं गीरं िव गां समिुवत ॥् ३६॥
मयोपबृिंहतं भूा ॄणानशिना ।
भतूषे ु घोषपणे िबसषेणूव लते ॥ ३७॥
यथोण नािभदयाणा मुमत े मखुात ।्
आकाशाोषवान ्ू ाणो मनसा शिपणा ॥ ३८॥
छोमयोऽमतृमयः सहॐपदव ूभःु ।
ओाराितशरोाभिूषताम ॥् ३९॥
िविचऽभाषािवततां छोिभतुरःै ।
अनपारां बहृत सजृािपते यम ॥् ४०॥
गायिुगनुपु च् बहृती पिरवे च ।
िऽुगितो ितजगिराट ्॥ ४१॥
िकं िवधे िकमाच े िकमनू िवकयते ।्
इा दयं लोके नाो मदे कन ॥ ४२॥
मां िवधऽेिभधे मां िवकापोते हम ।्
एतावान स्व वदेाथ ः श आाय मां िभदाम ।्
मायामाऽमनूाे ूितिष ूसीदित ॥ ४३॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे एकिवशंोऽायः ॥ २१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ािवशंोऽायः - २२ ॥
उव उवाच
कित तािन िवशे सातािृषिभः ूभो ।
नवकैादश प ऽीया िमह शौुमु ॥ १॥
केिचिशंितं ूारपरे पिवशंितम ।्
सकेै नव षेिचायकादशापरे ।
केिचदश ूाः षोडशकेै ऽयोदश ॥ २॥
एतावं िह सानामषृयो यिवया ।
गायि पथृगायुिदं नो वुमहिस ॥ ३॥
ौीभगवानवुाच
यंु च सि सवऽ भाषे ॄाणा यथा ।
मायां मदीयामुृ वदतां िकं न ु घ टम ॥् ४॥
नतैदवें यथा ं यदहं वि तथा ।
एवं िववदतां हते ुं शयो मे रयाः ॥ ५॥
यासां ितकरादासीिको वदतां पदम ।्
ूा े शमदमऽेिेत वादमनशुाित ॥ ६॥
पररान ुू वशेाानां पुषष भ ।
पौवा पय ू सानं यथा वुिव वितम ॥् ७॥
एकििप ँये ूिवानीतरािण च ।
पवू िन व्ा परिन व्ा ते तािन सवशः ॥ ८॥
पौवा पय मतोऽमीषां ूसानमभीताम ।्
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यथा िविवं यं गृीमो यिुसवात ॥् ९॥
अनािवायु पुषावदेनम ।्
तो न सवादो ानदो भवते ॥् १०॥
पुषेरयोरऽ न वलैयमविप ।
तदकनापाथा  ान ं च ूकृतगे ुणः ॥ ११॥
ूकृितग ुणसां व ै ूकृतनेा नो गणुाः ।
सं रजम इित िुहतेवः ॥ १२॥
सं ान ं रजः कम  तमोऽानिमहोते ।
गणुितकरः कालः भावः सऽूमवे च ॥ १३॥
पुषः ूकृित महारो नभोऽिनलः ।
ोितरापः िितिरित ताुािन मे नव ॥ १४॥
ौोऽं दशन ं याणो िजिेत ानशयः ।
वाायपुपािः कमा योभयं मनः ॥ १५॥
शः श रसो गो पं चेथ जातयः ।
गुुग िशािन कमा यतनिसयः ॥ १६॥
सगा दौ ूकृित  काय कारणिपणी ।
सािदिभग ुणधै  े पुषोऽ ईते ॥ १७॥
ादयो िवकुवा णा धातवः पुषेया ।
लवीया ः सजृडं सहंताः ूकृतबे लात ॥् १८॥
सवै धातव इित तऽाथा ः प खादयः ।
ानमाोभयाधारतो दहेिेयासवः ॥ १९॥
षिडऽािप भतूािन प षः परः पमुान ।्
तयै ु आसतूःै सृदें समपुािवशत ॥् २०॥
चायविेत तऽािप तजे आपोऽमानः ।
जातािन तिैरदं जातं जावयिवनः ख ॥ २१॥
सान े सदशके भतूमाऽिेयािण च ।
प पकैमनसा आा सदशः तृः ॥ २२॥
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तोडशसान े आवै मन उते ।
भतूिेयािण पवै मन आा ऽयोदश ॥ २३॥
एकादश आासौ महाभतूिेयािण च ।
अौ ूकृतयवै पुष नवेथ ॥ २४॥
इित नानाूसानं तानामिृषिभः कृतम ।्
सव ां यिुमािषां िकमशोभनम ॥् २५॥
उव उवाच
ूकृितः पुषोभौ यािवलणौ ।
अोापाौयाृ ँयते न िभदा तयोः ।
ूकृतौ लते ाा ूकृित तथाऽऽिन ॥ २६॥
एवं म े पुडरीका महां सशंयं िद ।
छेमुहिस सव वचोिभन यनपैणुःै ॥ २७॥
ो ान ं िह जीवानां ूमोषऽेऽ शितः ।
मवे ामायाया गितं वे न चापरः ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
ूकृितः पुषिेत िवकः पुषष भ ।
एष वकैािरकः सग गणुितकराकः ॥ २९॥
ममा मायागणुमनकेधा
िवकबुी गणुिैव ध े ।
वकैािरकििवधोऽामके-

मथािधदवैमिधभतूमत ॥् ३०॥
ग ्पमाक वपरुऽ रे
पररं िसित यः तः खे ।
आा यदषेामपरो य आः
यानभुूािखलिसिसिः ।
एवं गािद ौवणािद च-ु

िज ािद नासािद च िचयुम ॥् ३१॥
योऽसौ गणुोभकृतो िवकारः
ूधानमलूाहतः ूसतूः ।
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अहं िऽवृोहिवकहते-ु
वकािरकामस ऐिय ॥ ३२॥
आा पिरानमयो िववादो
ीित नाीित िभदाथ िनः ।
थऽिप नवैोपरमते प ुसंां
मः परावृिधयां लोकात ॥् ३३॥
उव उवाच
ः परावृिधयः कृतःै कम िभः ूभो ।
उावचान य्था दहेान ग्ृि िवसजृि च ॥ ३४॥
तमाािह गोिव िव भामनािभः ।
न तेायशो लोके िवासंः सि विताः ॥ ३५॥
ौीभगवानवुाच
मनः कममयं नणॄािमियःै पिभय ुतम ।्
लोकाोकं ूया आा तदनवुत त े ॥ ३६॥
ायन म्नोऽन ु िवषयान ्ान व्ानौुतुानथ ।
उीदमतं िृतदन ु शाित ॥ ३७॥
िवषयािभिनवशेने नाानं यरेनुः ।
जोव किचतेोमृ रुिविृतः ॥ ३८॥
ज ातया प ुसंः सव भावने भिूरद ।
िवषयीकृितं ूाय था मनोरथः ॥ ३९॥
ं मनोरथं चें ूानं न रसौ ।
तऽ पवू िमवाानमपवू चानपुँयित ॥ ४०॥
इियायनसृदें ऽिैवं भाित विुन ।
बिहरिभ दा हतेजु नोऽसनकृथा ॥ ४१॥
िनदा  भतूािन भवि न भवि च ।
कालेनालवगेने सूा ँयते ॥ ४२॥
यथािच षां ॐोतसां च फलानां वा वनतःे ।
तथवै सव भतूानां वयोऽवादयः कृताः ॥ ४३॥
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सोऽयं दीपोऽिच षां योतसां तिददं जलम ।्
सोऽयं पमुािनित नणृां मषृा गीधमृ षायषुाम ॥् ४४॥
मा  कमबीजने जायत े सोऽयं पमुान ।्
िॆयते वामरो ॅाा यथािदा सयंतुः ॥ ४५॥
िनषकेगभ जािन बाकौमारयौवनम ।्
वयोमं जरामृिुरवानोन व ॥ ४६॥
एता मनोरथमयी ोावचानःू ।
गणुसापादे िचिहाित च ॥ ४७॥
आनः िपतपृऽुाामनमुयेौ भवायौ ।
न भवायवनूामिभो यलणः ॥ ४८॥
तरोबजिवपाकाां यो िवासयंमौ ।
तरोिव लणो िा एवं िा तनोः पथृक ् ॥ ४९॥
ूकृतरेवेमाानमिविवाबधुः पमुान ।्
तने शसढूः ससंारं ूितपते ॥ ५०॥
ससाषीन द्वेान र्जसासरुमानषुान ।्
तमसा भतूितय ं ॅािमतो याित कम िभः ॥ ५१॥
नृतो गायतः पँयन य्थवैानकुरोित तान ।्
एवं बिुगणुान प्ँयनीहोऽनकुाय त े ॥ ५२॥
यथासा ूचलता तरवोऽिप चला इव ।
चषुा ॅामाणने ँयते ॅमतीव भःू ॥ ५३॥
यथा मनोरथिधयो िवषयानभुवो मषृा ।
ा दाशाह तथा ससंार आनः ॥ ५४॥
अथ िवमानऽेिप ससंिृतन  िनवत त े ।
ायतो िवषयान ऽेनथा गमो यथा ॥ ५५॥
ताव मा भु िवषयानसिदियःै ।
आामहणिनभा तं पँय वकैिकं ॅमम ॥् ५६॥
िोऽवमािनतोऽसिः ूलोऽसिूयतोऽथ वा ।
तािडतः सिो वा वृा वा पिरहािपतः ॥ ५७॥
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िनितो मिूऽतो वाबै धवैं ूकितः ।
ौयेामः कृगत आनाऽऽानमुरते ॥् ५८॥
उव उवाच
यथवैमनबुुयें वद नो वदतां वर ।
सुःसहिममं म आसदितबमम ॥् ५९॥
िवषामिप िवान ्ू कृितिह बलीयसी ।
ऋते मिनरतान श्ाां े चरणालयान ॥् ६०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे ािवशंोऽायः ॥ २२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोिवशंोऽायः - २३ ॥
बादरायिणवाच
स एवमाशिंसत उवने
भागवतमुने दाशाहमुः ।
सभाजयन भ्ृवचो मकुु-

माबभाष े ौवणीयवीय ः ॥ १॥
ौीभगवानवुाच
बाह स वै नाऽ साधवु ज निेरतःै ।
ैिभ माानं यः समाधातमुीरः ॥ २॥
न तथा तते िवः पमुान ब्ाणै ु मम गःै ।
यथा तदुि ममा सतां पषषेवः ॥ ३॥
कथयि महुयिमितहासिमहोव ।
तमहं वण ियािम िनबोध ससुमािहतः ॥ ४॥
केनिचिणुा गीतं पिरभतूने ज नःै ।
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रता धिृतयेुन िवपाकं िनजकमणाम ॥् ५॥
अविष ु िजः किदासीदातमः िौया ।
वाता विृः कदय  ु कामी ोऽितकोपनः ॥ ६॥
ातयोऽितथय वााऽणेािप नािच ताः ।
शूावसथ आािप काले कामरैनिच तः ॥ ७॥
ःशील कदय  िुे पऽुबावाः ।
दारा िहतरो भृा िवषणा नाचरन ि्ूयम ॥् ८॥
तवैं यिव तुोभयलोकतः ।
धम कामिवहीन चबुुधःु पभािगनः ॥ ९॥
तदवानिवॐपुय भिूरद ।
अथऽगिधनं बायासपिरौमः ॥ १०॥
ातयो जगृः िकिििव उव ।
दवैतः कालतः िकिबोनृ पािथ वात ॥् ११॥
स एवं ििवणे न े धम कामिवविज तः ।
उपिेत जनिैामाप रयाम ॥् १२॥
तवैं ायतो दीघ नरायपिनः ।
िखतो बाकठ िनवदः समुहानभतू ॥् १३॥
स चाहदेमहो कं वथृाऽऽा मऽेनतुािपतः ।
न धमा य न कामाय याथा यास ईशः ॥ १४॥
ूायणेाथा ः कदया णां न सखुाय कदाचन ।
इह चाोपतापाय मतृ नरकाय च ॥ १५॥
यशो यशिनां शुं ाा य े गिुणनां गणुाः ।
लोभः ोऽिप तान ह्ि िऽो पिमविेतम ॥् १६॥
अथ  साधन े िसे उष रणे ये ।
नाशोपभोग आयासासिा ॅमो नणृाम ॥् १७॥
यें िहंसानतृं दः कामः बोधः यो मदः ।
भदेो वरैमिवासः संधा  सनािन च ॥ १८॥
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एते पदशानथा  थ मलूा मता नणृाम ।्
तादनथ मथा ं ौयेोऽथ रतजते ॥् १९॥
िभे ॅातरो दाराः िपतरः सुदथा ।
एकािधाः कािकिणना सः सवऽरयः कृताः ॥ २०॥
अथनाीयसा ते े सरंा दीमवः ।
जाशु धृो ि सहसोृ सौदम ॥् २१॥
ला जामरूा मानुं तिजाताम ।्
तदना ये ाथ ि याशभुां गितम ॥् २२॥
गा पवग योा रं ूा लोकिममं पमुान ।्
ििवणे कोऽनषुते मऽनथ  धामिन ॥ २३॥
दवेिष िपतभृतूािन ातीन ब्ूं भािगनः ।
असिंवभ चाानं यिवः पतधः ॥ २४॥
थ याथहया िवं ूम वयोबलम ।्
कुशला यने िसि जरठः िकं न ु साधय े ॥ २५॥
कािँयते िवान ्थ याथहयासकृत ।्
किचायया ननू ं लोकोऽयं सिुवमोिहतः ॥ २६॥
िकं धनधै नदवैा  िकं कामवैा  कामदैत ।
मृनुा ममान कमिभवत जदःै ॥ २७॥
ननू ं म े भगवांुः सव दवेमयो हिरः ।
यने नीतो दशामतेां िनवदानः वः ॥ २८॥
सोऽहं कालावशषेणे शोषियऽेमानः ।
अूमोऽिखलाथ यिद ाि आिन ॥ २९॥
तऽ मामनमुोदरेन द्वेािभवुनेराः ।
मुतन ॄलोकं खाः समसाधयत ॥् ३०॥
ौीभगवानवुाच
इिभूे मनसा ावो िजसमः ।
उु दयमीन श्ाो िभरुभूिुनः ॥ ३१॥
स चचार महीमतेां सयंतािेयािनलः ।
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िभाथ नगरमामानसोऽलितोऽिवशत ॥् ३२॥
तं व ै ूवयसं िभमुवधतूमसनाः ।
ा पय भवन भ्ि बीिभः पिरभिूतिभः ॥ ३३॥
केिचिवणे ुं जगृरकेे पाऽं कमडम ।्
पीठं चकेैऽसऽूं च कां चीरािण केचन ॥ ३४॥
ूदाय च पनुािन दिश ताादम ुनःे ।
अं च भैसं भुान सिरटे ॥ ३५॥
मऽूयि च पािपाः ीव च मधू िन ।
यतवाचं वाचयि ताडयि न वि चते ॥् ३६॥
तज यपरे वािः नेोऽयिमित वािदनः ।
बि रा तं केिचतां बतािमित ॥ ३७॥
िपकेेऽवजान एष धमजः शठः ।
ीणिव इमां विृममहीजनोितः ॥ ३८॥
अहो एष महासारो धिृतमान ि्गिररािडव ।
मौनने साधयथ बकवढिनयः ॥ ३९॥
इकेे िवहसनेमकेे वा तयि च ।
तं बबिुन धयु था बीडनकं िजम ॥् ४०॥
एवं स भौितकं ःखं दिैवकं दिैहकं च यत ।्
भोमानो िदं ूां ूामबुत ॥ ४१॥
पिरभतू इमां गाथामगायत नराधमःै ।
पातयिः धमो धिृतमााय सािकीम ॥् ४२॥
िज उवाच
नायं जनो मे सखुःख हतेःु
न दवेताऽऽा महकमकालाः ।
मनः परं कारणमामनि
ससंारचबं पिरवत येत ॥् ४३॥
मनो गणुान व् ै सजृत े बलीय-
त कमा िण िवलणािन ।
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शुािन कृाथ लोिहतािन
तेः सवणा ः सतृयो भवि ॥ ४४॥
अनीह आा मनसा समीहता
िहरमयो मख उिच े ।
मनः िलं पिरगृ कामान ्
जषुन ि्नबो गणुसतोऽसौ ॥ ४५॥
दान ं धम िनयमो यम
ौतुं च कमा िण च सतािन ।
सव मनोिनमहलणााः
परो िह योगो मनसः समािधः ॥ ४६॥
समािहतं य मनः ूशां
दानािदिभः िकं वद त कृम ।्
असयंतं य मनो िवनँय-
ानािदिभदेपरं िकमिेभः ॥ ४७॥
मनो वशऽेे भवन ् दवेा
मन ना वशं समिेत ।
भीो िह दवेः सहसः सहीयान ्
युाशे तं स िह दवेदवेः ॥ ४८॥
तं ज यं शऽमुसवगे-

मदुं त िविज केिचत ।्
कुव सिमहमऽ म-
िम ऽायदुासीनिरपनू ि्वमढूाः ॥ ४९॥
दहंे मनोमाऽिममं गहृीा
ममाहिमिधयो मनुाः ।
एषोऽहमोऽयिमित ॅमणे
रपारे तमिस ॅमि ॥ ५०॥
जनु हतेःु सखुःखयो-े

िमानाऽ िह भौमयोत ।्
िजां िचशित दि-

देनायां कतमाय कुते ॥् ५१॥
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ःख हतेयु िद दवेता ु
िकमानऽ िवकारयोत ।्
यदमेन िनहते िचत ्
बुते कै पुषः दहेे ॥ ५२॥
आा यिद ाखुःखहतेःु
िकमतऽ िनजभावः ।
न ानोऽिद तषृा ात ्
बुते का सखुं न ःखम ॥् ५३॥
महा िनिमं सखुःखयो-े

िमानोऽज जन ते व ै ।
महमै हवै वदि पीडां
बुते कै पुषतोऽः ॥ ५४॥
कमा  ु हतेःु सखुःखयो-े

िमानि जडाजडे ।
दहेिचुषोऽयं सपुण ः
बुते कै न िह कम मलूम ॥् ५५॥
कालु हतेःु सखुःखयो-े

िमानऽ तदाकोऽसौ ।
नािेह तापो न िहम तात ्
बुते कै न पर म ॥् ५६॥
न केनिचािप कथना
ोपरागः परतः पर ।
यथाहमः ससंिृतिपणः ात ्
एवं ूबुो न िबभिेत भतूःै ॥ ५७॥
एतां स आाय परािना-
मािसतां पवू तममै हिष िभः ।
अहं तिरािम रपारं
तमो मकुुाििनषवेयवै ॥ ५८॥
ौीभगवानवुाच
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िनिव  नििवणो गतमः
ूो गां पय टमान इम ।्
िनराकृतोऽसिरिप धमा -
दकितोऽमूं मिुनराह गाथाम ॥् ५९॥
सखुःखूदो नाः पुषािवॅमः ।
िमऽोदासीनिरपवः ससंारमसः कृतः ॥ ६०॥
तावा ना तात िनगहृाण मनो िधया ।
माविेशतया यु एतावान य्ोगसहः ॥ ६१॥
य एतां िभणुा गीतां ॄिनां समािहतः ।
धारयावयवन ्नै वािभभयूत े ॥ ६२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुवशोऽायः - २४ ॥
ौीभगवानवुाच
अथ ते सवािम सां पवूिव िनितम ।्
यिाय पमुान स्ो जाकैिकं ॅमम ॥् १॥
आसीानमथो थ  एकमवेािवकितम ।्
यदा िववकेिनपणुा आदौ कृतयगुऽेयगु े ॥ २॥
तायाफलपणे केवलं िनिव कितम ।्
वानोगोचरं सं िधा समभवहृत ॥् ३॥
तयोरकेतरो थ ः ूकृितः सोभयािका ।
ान ं तमो भावः पुषः सोऽिभधीयते ॥ ४॥
तमो रजः सिमित ूकृतरेभवन ग्णुाः ।
मया ूोमाणायाः पुषानमुतने च ॥ ५॥
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तेः समभवऽूं महान स्ऽूणे सयंतुः ।
ततो िवकुव तो जातोऽहारो यो िवमोहनः ॥ ६॥
वकैािरकजैस तामसेहं िऽवतृ ।्
ताऽिेयमनसां कारणं िचदिचयः ॥ ७॥
अथ ािऽकाे तामसािदियािण च ।
तजैसावेता आसकेादश च वकृैतात ॥् ८॥
मया सोिदता भावाः सव सहंकािरणः ।
अडमुादयामासमु मायतनमुमम ॥् ९॥
तिहं समभवमडे सिललसिंतौ ।
मम नाामभूं िवां तऽ चाभःू ॥ १०॥
सोऽसजृपसा युो रजसा मदनमुहात ।्
लोकान स्पालान ि्वाा भभू ुवःिरित िऽधा ॥ ११॥
दवेानामोक आसीभूतानां च भवुः पदम ।्
मा दीनां च भलूकः िसानां िऽतयारम ॥् १२॥
अधोऽसरुाणां नागानां भमूरेोकोऽसजृभःु ।
िऽलोां गतयः सवा ः कम णां िऽगणुानाम ॥् १३॥
योग तपसवै ास गतयोऽमलाः ।
महज नपः सं भियोग मितः ॥ १४॥
मया कालाना धाऽा कम युिमदं जगत ।्
गणुूवाह एतिुित िनमित ॥ १५॥
अणबुृ हृशः लूो यो यो भावः ूिसित ।
सवऽभुयसयंुः ूकृा पुषणे च ॥ १६॥
यु यािदर स व ै मं च त सन ।्
िवकारो वहाराथ यथा तजैसपािथ वाः ॥ १७॥
यपादाय पवू  ु भावो िवकुतऽेपरम ।्
आिदरो यदा य तमिभधीयत े ॥ १८॥
ूकृितय ोपादानमाधारः पुषः परः ।
सतोऽिभकः कालो ॄ तितयं हम ॥् १९॥
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सग ः ूवत त े तावौवा पयण िनशः ।
महान ग्णुिवसगा थ ः िो यावदीणम ॥् २०॥
िवरामयासामानो लोककिवककः ।
पाय िवशषेाय कते भवुनःै सह ॥ २१॥
अे ूलीयते म मं धानास ु लीयत े ।
धाना भमूौ ूलीये भिूमग े ूलीयते ॥ २२॥
अु ूलीयते ग आप गणुे रस े ।
लीयत े ोितिष रसो ोती प े ूलीयते ॥ २३॥
पं वायौ स च श लीयत े सोऽिप चारे ।
अरं शताऽ इियािण योिनष ु ॥ २४॥
योिनवकािरके सौ लीयते मनसीरे ।
शो भतूािदमिेत भतूािदम हित ूभःु ॥ २५॥
स लीयते महान ्षे ु गणुसे ु गणुवमः ।
तऽेे सलीये ताले लीयतऽेये ॥ २६॥
कालो मायामये जीवे जीव आिन मजे ।
आा केवल आो िवकापायलणः ॥ २७॥
एवमीमाण कथं वकैिको ॅमः ।
मनसो िद ितते ोीवाकदय े तमः ॥ २८॥
एष सािविधः ूोः सशंयमिभदेनः ।
ूितलोमानलुोमाां परावरशा मया ॥ २९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे चतिुवशोऽायः ॥ २४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ पिवशंोऽायः - २५ ॥
ौीभगवानवुाच
गणुानामसिमौाणां पमुान य्ने यथा भवते ।्
ते पुषवयदमपुधारय शसंतः ॥ १॥
शमो दमिितेा तपः सं दया िृतः ।
तिुागोऽहृा ौा ॑ीद यािदः िनवृ ितः ॥ २॥
काम ईहा मदृा  आशीिभ दा सखुम ।्
मदोाहो यशः ूीितहा ं वीय बलोमः ॥ ३॥
बोधो लोभोऽनतृं िहंसा याा दः मः किलः ।
शोकमोहौ िवषादात िनिाऽऽशा भीरनुमः ॥ ४॥
स रजसतैामसानपुवू शः ।
वृयो विण तूायाः सिपातमथो श ृण ु ॥ ५॥
सिपातहिमित ममेुव या मितः ।
वहारः सिपातो मनो माऽिेयासिुभः ॥ ६॥
धम चाथ च कामे च यदासौ पिरिनितः ।
गणुानां सिकषऽयं ौारितधनावहः ॥ ७॥
ूविृलणे िना पमुान य्िह गहृाौमे ।
धम चानिुतते गणुानां सिमितिह सा ॥ ८॥
पुषं ससयंुमनमुीयामािदिभः ।
कामािदभी रजोयंु बोधाैमसा यतुम ॥् ९॥
यदा भजित मां भा िनरपेः कमिभः ।
तं सूकृितं िवाुषं ियमवे वा ॥ १०॥
यदा आिशष आशा मां भजते कमिभः ।
तं रजःूकृितं िवािसंामाशा तामसम ॥् ११॥
सं रजम इित गणुा जीव नवै मे ।
िचजा यै ु भतूानां समानो िनबते ॥ १२॥
यदतेरौ जयें भारं िवशदं िशवम ।्
तदा सखुने युते धम ानािदिभः पमुान ॥् १३॥

bhagpur-11.pdf 99



ौीमागवतं - एकादशः

यदा जयेमः सं रजः सं िभदा चलम ।्
तदा ःखने युते कम णा यशसा िौया ॥ १४॥
यदा जयिेजः सं तमो मढंू लयं जडम ।्
युते शोकमोहाां िनिया िहंसयाऽऽशया ॥ १५॥
यदा िचं ूसीदते इियाणां च िनवृ ितः ।
दहेऽेभयं मनोऽसं तं िवि मदम ॥् १६॥
िवकुव न ि्बयया चाधीरिनविृ चतेसाम ।्
गाऽाां मनोॅां रज एतिैन शामय ॥ १७॥
सीदिं िवलीयते चतेसो महणऽेमम ।्
मनो नं तमो लािनमपधारय ॥ १८॥
एधमान े गणु े से दवेानां बलमधेत े ।
असरुाणां च रजिस तमुव रसाम ॥् १९॥
साागरणं िवािजसा मािदशते ।्
ूापं तमसा जोरुीयं िऽष ु सतम ॥् २०॥
उपय ुपिर गि सने ॄाणा जनाः ।
तमसाधोऽध आमुािजसारचािरणः ॥ २१॥
से ूलीनाः या ि नरलोकं रजोलयाः ।
तमोलया ु िनरयं याि मामवे िनग ुणाः ॥ २२॥
मदप णं िनलं वा सािकं िनजकम तत ।्
राजसं फलसं िहंसाूायािद तामसम ॥् २३॥
कैवं सािकं ान ं रजो वकैिकं च यत ।्
ूाकृतं तामसं ान ं मिं िनग ुणं तृम ॥् २४॥
वनं त ु सािको वासो मामो राजस उते ।
तामसं तूसदनं मिकेतं त ु िनग ुणम ॥् २५॥
सािकः कारकोऽसी रागाो राजसः तृः ।
तामसः िृतिवॅो िनग ुणो मदपाौयः ॥ २६॥
सािाािकी ौा कम ौा त ु राजसी ।
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तामधम या ौा मवेायां त ु िनग ुणा ॥ २७॥
पं पतूमनायमाहाय सािकं तृम ।्
राजसं चिेयूें तामसं चाित दा शिुच ॥ २८॥
सािकं सखुमाों िवषयों त ु राजसम ।्
तामसं मोहदैों िनग ुणं मदपाौयम ॥् २९॥
िं दशेः फलं कालो ान ं कम  च कारकः ।
ौावाकृितिन ा ऽगैुयः सव  एव िह ॥ ३०॥
सव गणुमया भावाः पुषािधिताः ।
ं ौतुमनुातं बुा वा पुषष भ ॥ ३१॥
एताः ससंतृयः प ुसंो गणुकम िनबनाः ।
यनेमे े िनिज ताः सौ गणुा जीवने िचजाः ।
भियोगने मिो मावाय ूपते ॥ ३२॥
ताहेिममं ला ानिवानसवम ।्
गणुसं िविनधू य मां भजु िवचणाः ॥ ३३॥
िनःसो मां भजिेानूमो िजतिेयः ।
रजमािभजयेससंवेया मिुनः ॥ ३४॥
सं चािभजयेुो नरैपेणे शाधीः ।
सते गणुमै ुो जीवो जीवं िवहाय माम ॥् ३५॥
जीवो जीविविनम ुो गणुैाशयसवःै ।
मयवै ॄणा पणू न बिहना ररते ॥् ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां एकादशे पिवशंोऽायः ॥ २५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ षिशंोऽायः - २६ ॥
ौीभगवानवुाच
मणिममं कायं ला मम आितः ।
आनं परमाानमां समपुिैत माम ॥् १॥
गणुमा जीवयोा िवमुो ानिनया ।
गणुषे ु मायामाऽषे ु ँयमानेवतुः ।
वत मानोऽिप न पमुान य्ुतऽेविुभग ुणःै ॥ २॥
सं न कुया दसतां िशोदरतपृां िचत ।्
तानगुमे पतानगुावत ॥् ३॥
ऐलः सॆािडमां गाथामगायत बहृवाः ।
उव शीिवरहाुन ि्निव णः शोकसयंमे ॥ ४॥
ाऽऽानं ोज तां न उवपृः ।
िवलपगााय े घोरे ितिेत िववः ॥ ५॥
कामानतृोऽनजुषुन ्ुकान व्ष यािमनीः ।
न वदे याीना याीव ँ याकृचतेनः ॥ ६॥
ऐल उवाच
अहो मे मोहिवारः कामकँमलचतेसः ।
देा गहृीतकठ नायःु खडा इमे तृाः ॥ ७॥
नाहं वदेािभिनम ुः सयू वािुदतोऽमयुा ।
मिुषतो वष पगूानां बताहािन गतातु ॥ ८॥
अहो मे आसोहो यनेाा योिषतां कृतः ।
बीडामगृबवत नरदवेिशखामिणः ॥ ९॥
सपिरदमाानं िहा तणृिमवेरम ।्
या ियं चागमं न उविुदन ॥् १०॥
कुतानभुावः ाजे ईशमवे वा ।
योऽगं ियं या खरवादतािडतः ॥ ११॥
िकं िवया िकं तपसा िकं ागने ौतुने वा ।
िकं िविवेन मौनने ीिभय  मनो तम ॥् १२॥
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ाथ ाकोिवदं िधां मखू पिडतमािननम ।्
योऽहमीरतां ूा ीिभगखरवितः ॥ १३॥
सवेतो वष पगूान म् े उव ँ या अधरासवम ।्
न तृाभःू कामो विराितिभय था ॥ १४॥
प ुंापतं िचं को ो मोिचत ुं ूभःु ।
आारामेरमतृ े भगवमधोजम ॥् १५॥
बोिधतािप देा मे सूवाने म तःे ।
मनो गतो महामोहो नापयािजतानः ॥ १६॥
िकमतेया नोपकृतं रा वा सप चतेसः ।
रुपािवषो योऽहं यदिजतिेयः ॥ १७॥
ायं मलीमसः कायो दौग ााकोऽशिुचः ।
 गणुाः सौमनाा ासोऽिवया कृतः ॥ १८॥
िपऽोः िकं ं न ु भाया याः ािमनोऽःे गीृयोः ।
िकमानः िकं सुदािमित यो नावसीयते ॥ १९॥
तिन क्लेवरऽेमे े तुिने िवषते ।
अहो सभुिं सनुसं सिुतं च मखुं ियाः ॥ २०॥
ासंिधरायमुदेोमािसहंतौ ।
िवमऽूपयू े रमतां कृमीणां िकयदरम ॥् २१॥
अथािप नोपसते ीष ु णैषे ु चाथ िवत ।्
िवषयिेयसयंोगानः ुित नाथा ॥ २२॥
अादौतुाावा भाव उपजायते ।
असयुतः ूाणान श्ाित ििमतं मनः ॥ २३॥
ताो न कत ः ीष ु णैषे ु चिेयःै ।
िवषां चािवॐः षग ः िकम ु माशाम ॥् २४॥
ौीभगवानवुाच
एवं ूगायन न्पृदवेदवेः
स उवशीलोकमथो िवहाय ।
आानमावग मां व ै
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उपारमानिवधतूमोहः ॥ २५॥
ततो ःसमुृ सु सते बिुमान ।्
स एत िछि मनोासमिुिभः ॥ २६॥
सोऽनपेा मिाः ूशााः समदिश नः ।
िनम मा िनरहारा िना िनिरमहाः ॥ २७॥
तषे ु िनं महाभाग महाभागषे ु मथाः ।
सवि िह ता नणॄां जषुतां ूपनुघम ॥् २८॥
ता य े श ृवि गायि नमुोदि चाताः ।
मराः ौधाना भिं िवि ते मिय ॥ २९॥
भिं लवतः साधोः िकमदविशते ।
मनगणु े ॄयानानभुवािन ॥ ३०॥
यथोपौयमाण भगवं िवभावसमु ।्
शीतं भयं तमोऽिेत साधनू स्संवेतथा ॥ ३१॥
िनमोतां घोरे भवाौ परमायणम ।्
सो ॄिवदः शाा नौढवेा ु मताम ॥् ३२॥
अं िह ूािणनां ूाण आता नां शरणं हम ।्
धम िवं नणृां ूे सोऽवा िबतोऽरणम ॥् ३३॥
सो िदशि चूिंष बिहरक ः समिुतः ।
दवेता बावाः सः स आाहमवे च ॥ ३४॥
वतैसनेतोऽवेमवु ँ या लोकिनहृः ।
मुसो महीमतेामाारामचार ह ॥ ३५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे षिशंोऽायः ॥ २६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ सिवशंोऽायः - २७ ॥
उव उवाच
िबयायोगं समाच भवदाराधनं ूभो ।
याां य े यथाच ि साताः सातष भ ॥ १॥
एतदि मनुयो मुिन ःौयेसं नणृाम ।्
नारदो भगवान ्ास आचायऽिरसः सतुः ॥ २॥
िनःसतृं त े मखुाोजादाह भगवानजः ।
पऽुेो भगृमुुेो दे ै च भगवान भ्वः ॥ ३॥
एतै सव वणा नामाौमाणां च सतम ।्
ौयेसामुमं मे ीशिूाणां च मानद ॥ ४॥
एतमलपऽा कमबिवमोचनम ।्
भाय चानरुाय ॄिूह िवेरेर ॥ ५॥
ौीभगवानवुाच
न ोऽनपार कमकाड चोव ।
सिं वण ियािम यथावदनपुवू शः ॥ ६॥
विैदकािको िमौ इित मे िऽिवधो मखः ।
ऽयाणामीितनेवै िविधना मां समच यते ॥् ७॥
यदा िनगमनेों िजं ूा पूषः ।
यथा यजते मां भा ौया तिबोध मे ॥ ८॥
अचा यां िडलेऽौ वा सयू वा ु िद िजे ।
िणे भियुोऽचगंु माममायया ॥ ९॥
पवू ान ं ूकुवत धौतदोऽशुय े ।
उभयरैिप च ानं ममैृ हणािदना ॥ १०॥
सोपाािद कमा िण वदेनेाचोिदतािन मे ।
पजूां तःै कयेक् सः कमपावनीम ॥् ११॥
शलैी दामयी लौही लेा लेा च सकैती ।
मनोमयी मिणमयी ूितमािवधा तृा ॥ १२॥
चलाचलेित ििवधा ूिता जीवमिरम ।्
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उासावाहन े न ः िरायामुवाच न े ॥ १३॥
अिरायां िवकः ािडले त ु भवेयम ।्
पनं िवलेायामऽ पिरमाज नम ॥् १४॥
िःै ूिसमै ागः ूितमािदमाियनः ।
भ च यथा लैिद भावने चवै िह ॥ १५॥
ानालरणं ूेमचा यामवे तूव ।
िडले तिवासो वावातुं हिवः ॥ १६॥
सयू चाहणं ूें सिलले सिललािदिभः ।
ौयोपातं ूें भेन मम वाय िप ॥ १७॥
भयू भोपातं न मे तोषाय कते ।
गो धपूः समुनसो दीपोऽां च िकं पनुः ॥ १८॥
शिुचः सतृसारः ूादभः कितासनः ।
आसीनः ूागदुवाचदचा यामथ सखुः ॥ १९॥
कृतासः कृतासां मदचा पािणना मजृते ।्
कलशं ूोणीयं च यथावपसाधयते ॥् २०॥
तदिदवयजनं िायाानमवे च ।
ूो पाऽािण ऽीयिैिैै साधयते ॥् २१॥
पााा चमनीयाथ ऽीिण पाऽािण दिैशकः ।
दा शीा थ िशखया गाया चािभमयते ॥् २२॥
िपडे वािसशंुे ां परां मम ।
अव जीवकलां ायेादाे िसभािवताम ॥् २३॥
तयाऽऽभतूया िपडे ा े सू तयः ।
आवााचा िदष ु ा ां मां ूपजूयते ॥् २४॥
पाोपशा हणादीनपुचारान ्ू कयते ।्
धमा िदिभ नविभः कियाऽऽसनं मम ॥ २५॥
पमदलं तऽ किण काकेसरोलम ।्
उभाां वदेताां मं तभूयिसये ॥ २६॥
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सदुशन ं पाजं गदासीषधुनहुलान ।्
मसुलं कौभुं मालां ौीवं चानपुजूयते ॥् २७॥
नं सनुं गडं ूचडं चडमवे च ।
महाबलं बलं चवै कुमदुं कमदुेणम ॥् २८॥
गा िवनायकं ासं िवनें गुन स्रुान ।्
े े ान े िभमखुान प्जूयेोणािदिभः ॥ २९॥
चनोशीरकपू रकुमागुवािसतःै ।
सिललःै ापयेिैन दा िवभवे सित ॥ ३०॥
णघमा नवुाकेन महापुषिवया ।
पौषणेािप सेून सामभी राजनािदिभः ॥ ३१॥
वोपवीताभरणपऽॐगलेपनःै ।
अलवत सूमे मो मां यथोिचतम ॥् ३२॥
पामाचमनीयं च गं समुनसोऽतान ।्
धपूदीपोपहाया िण दाे ौयाच कः ॥ ३३॥
गडुपायससपिष शुापपूमोदकान ।्
सयंावदिधसपूां नवैें सित कयते ॥् ३४॥
अोदनादशदधावािभषचेनम ।्
अागीतनृािद पव िण ुताहम ॥् ३५॥
िविधना िविहत े कुडे मखेलागत विेदिभः ।
अिमाधाय पिरतः समहूेािणनोिदतम ॥् ३६॥
पिरीया थ पय ुदेाधाय यथािविध ।
ूोयासा िािण ूोाौ भावयते माम ॥् ३७॥
तजानूदूं शचबगदाजुःै ।
लसतभु ुजं शां पिकवाससम ॥् ३८॥
ुरिरीटकटककिटसऽूवरादम ।्
ौीववसं ॅाजौभुं वनमािलनम ॥् ३९॥
ाय दािण हिवषािभघतृािन च ।
ूााभागावाघारौ दा चातुं हिवः ॥ ४०॥
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जुयालूमणे षोडशचा वदानतः ।
धमा िदो यथा ायं मःै ििकृतं बधुः ॥ ४१॥
अाथ नमृ पाष देो बिलं हरते ।्
मलूमं जपे रन न्ारायणाकम ॥् ४२॥
दाऽऽचमनमुषें िवनेाय कयते ।्
मखुवासं सरुिभमालूामथाहयते ॥् ४३॥
उपगायन ग्णृन न्ृन क्मा यिभनयन म्म ।
मथाः ौावयन श् ृवन म्ुत िणको भवते ॥् ४४॥
वैावचःै ोऽःै पौराणःै ूाकृतरैिप ।
ुा ूसीद भगविित वते दडवत ॥् ४५॥
िशरो मादयोः कृा बाां च पररम ।्
ूपं पािह मामीश भीतं मृमुहाण वात ॥् ४६॥
इित शषेां मया दां िशराधाय सादरम ।्
उासयेेां ोितितिष तनुः ॥ ४७॥
अचा िदष ु यदा यऽ ौा मां तऽ चाच यते ।्
सव भतूेािन च सवा ाहमवितः ॥ ४८॥
एवं िबयायोगपथःै पमुान व्िैदकतािकैः ।
अच भुयतः िसिं मो िवभीिताम ॥् ४९॥
मदचा सिता मिरं कारयेढम ।्
पुोानािन रािण पजूायाऽोवािौतान ॥् ५०॥
पजूादीनां ूवाहाथ महापव थाहम ।्
ऽेापणपरुमामान द्ा माितािमयात ॥् ५१॥
ूितया साव भौमं सना भवुनऽयम ।्
पजूािदना ॄलोकं िऽिभम ातािमयात ॥् ५२॥
मामवे नरैपेणे भियोगने िवित ।
भियोगं स लभत एवं यः पजूयते माम ॥् ५३॥
यः दां परदै ां हरते सरुिवूयोः ।
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विृं स जायते िव ग व्षा णामयतुायतुम ॥् ५४॥
कत ु सारथहेतोरनमुोिदतरुवे च ।
कमणां भािगनः ूे भयूो भयूिस तलम ॥् ५५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे सिवशंोऽायः ॥ २७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अािवशंोऽायः - २८ ॥
ौीभगवानवुाच
परभावकमा िण न ूशसंे गहयते ।्
िवमकेाकं पँयन ्ू कृा पुषणे च ॥ १॥
परभावकमा िण यः ूशसंित िनित ।
स आशु ॅँयते ाथा दसिभिनवशेतः ॥ २॥
तजैस े िनियाऽऽप े िपडो नचतेनः ।
मायां ूाोित मृ ुं वा तानाथ क ् पमुान ॥् ३॥
िकं भिं िकमभिं वा तैावनुः िकयत ।्
वाचोिदतं तदनतृं मनसा ातमवे च ॥ ४॥
छाया ूायाभासा सोऽथ कािरणः ।
एवं दहेादयो भावा यामृतुो भयम ॥् ५॥
आवै तिददं िवं सृत े सजृित ूभःु ।
ऽायत े ऽाित िवाा ि॑यते हरतीरः ॥ ६॥
ता ानोऽादो भावो िनिपतः ।
िनिपतयें िऽिवधा िनमू ला भाितरािन ।
इदं गणुमयं िवि िऽिवधं मायया कृतम ॥् ७॥
एतिान म्िदतं ानिवाननपैणुम ।्
न िनित न च ौित लोके चरित सयू वत ॥् ८॥
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ूणेानमुानने िनगमनेासिंवदा ।
आवदसाा िनःसो िवचरिेदह ॥ ९॥
उव उवाच
नवैानो न दहे ससंिृतिृँययोः ।
अनाशोरीश क ापलते ॥ १०॥
आायोऽगणुः शुः योितरनावतृः ।
अिवावदिचहेः कहे ससंिृतः ॥ ११॥
ौीभगवानवुाच
यावहेिेयूाणरैानः सिकष णम ।्
ससंारः फलवांावदपाथऽिवविेकनः ॥ १२॥
अथ िवमानऽेिप ससंिृतन  िनवत त े ।
ायतो िवषयान ऽेनथा गमो यथा ॥ १३॥
यथा ूितबु ूापो बनथ भतृ ।्
स एव ूितबु न व ै मोहाय कते ॥ १४॥
शोकहष भयबोधलोभमोहहृादयः ।
अहार ँये जमृु नानः ॥ १५॥
दहेिेयूाणमनोऽिभमानो
जीवोऽराा गणुकम मिूत ः ।
सऽूं महािनुधवे गीतः
ससंार आधावित कालतः ॥ १६॥
अमलूमतेपिपतं
मनोवचःूाणशरीरकम ।
ानािसनोपासनया िशतने-
िा मिुनगा िवचरतृः ॥ १७॥
ानं िववकेो िनगमप
ूमिैतमथानमुानम ।्
आयोर यदवे केवलं
काल हतेु तदवे मे ॥ १८॥
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यथा िहरयं कृतं परुात ्
पा सव िहरमय ।
तदवे मे वहाय माणं
नानापदशेरैहम तत ॥् १९॥
िवानमतेियवम
गणुऽयं कारणकाय कतृ  ।
समयने ितरकेत
यनेवै तयुण तदवे सम ॥् २०॥
न यरुात य पात ्
मे च त पदशेमाऽम ।्
भतूं ूिसं च परणे य-

दवे तािदित मे मनीषा ॥ २१॥
अिवमानोऽवभासते यो
वकैािरको राजससग  एषः ।
ॄ योितरतो िवभाित
ॄिेयाथा िवकारिचऽम ॥् २२॥
एवं ुटं ॄिववकेहतेिुभः
परापवादने िवशारदने ।
िछाऽऽसहेमपुारमते
ानतुोऽिखलकामकेुः ॥ २३॥
नाा वपःु पािथ विमियािण
दवेा सवुा यजु लं ताशः ।
मनोऽमाऽं िधषणा च स-

मह ितः खं िितरथ साम ॥् २४॥
समािहतःै कः करणगै ुणािभ-

ग ुणो भवेिुविवधाः ।
िविमाणैत िकं न ु षणं
घनैपतेिैव गत ै रवःे िकम ॥् २५॥
यथा नभो वानलाभुगूणु-ै

ग तागतवै त ुगणुनै  सते ।
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तथारं सरजमोमल-ै

रहतःे ससंिृतहतेिुभः परम ॥् २६॥
तथािप सः पिरवज नीयो
गणुषे ु मायारिचतषे ु तावत ।्
मियोगने ढने यावद-्
रजो िनरते मनः कषायः ॥ २७॥
यथाऽऽमयोऽसाधिुचिकितो नणृां
पनुः पनुः सदुित ूरोहन ।्
एवं मनोपकषायकम
कुयोिगनं िवित सवसम ॥् २८॥
कुयोिगनो य े िविहताराय-ै
मनुभतूिैदशोपसृःै ।
त े ूानाासबलेन भयूो
युि योगं न त ु कम तम ॥् २९॥
करोित कम  िबयते च जःु
केनासौ चोिदत आिनपतात ।्
न तऽ िवान ्ू कृतौ ितोऽिप
िनवृतृः सखुानभुूा ॥ ३०॥
ितमासीनमतु ोजं
शयानमुमदमम ।्
भावमिमपीहमान-
माानमामितन  वदे ॥ ३१॥
यिद  पँयसिदियाथ
नानानमुानने िवमत ।्
न मते वतुया मनीषी
ां यथोाय ितरोदधानम ॥् ३२॥
पवू गहृीतं गणुकम िचऽ-
मानमािविवम ।
िनवत त े तनुरीयवै
न गृत े नािप िवसृ आा ॥ ३३॥
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यथा िह भानोदयो नचृषुां
तमो िनहा त ु सिधे ।
एवं समीा िनपणुा सती मे
हािमॐं पुष बुःे ॥ ३४॥
एष योितरजोऽूमयेो
महानभुिूतः सकलानभुिूतः ।
एकोऽितीयो वचसां िवराम े
यनेिेषता वागसवरि ॥ ३५॥
एतावानासोहो यिकु केवले ।
आतृ े माानमवलो न य िह ॥ ३६॥
यामाकृितिभमा ं पवण मबािधतम ।्
थनाथ वादोऽयं यं पिडतमािननाम ॥् ३७॥
योिगनोऽपयोग युतः काय उितःै ।
उपसगिव हते तऽायं िविहतो िविधः ॥ ३८॥
योगधारणया कािंदासनधैा रणाितःै ।
तपोमौषधःै कािंपसगा न ि्विनद हते ॥् ३९॥
कािंमानुानने नामसीत नािदिभः ।
योगेरानवुृा वा हादशभुदान श्नःै ॥ ४०॥
केिचहेिममं धीराः सकुं वयिस िरम ।्
िवधाय िविवधोपायरैथ युि िसये ॥ ४१॥
न िह तुशलां तदायासो पाथ कः ।
अवारीर फलवे वनतःे ॥ ४२॥
योगं िनषवेतो िनं कायेतािमयात ।्
ता मितमान य्ोगमुृ मरः ॥ ४३॥
योगचया िममां योगी िवचरन म्दपाौयः ।
नारायिैव हते िनःहृः सखुानभुःू ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायामकेादशे अािवशंोऽायः ॥ २८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिऽशंोऽायः - २९ ॥
उव उवाच
सुरािममां मे योगचया मनानः ।
यथासा पमुान ि्सेे ॄूसातु ॥ १॥
ूायशः पुडरीका युो योिगनो मनः ।
िवषीदसमाधानानोिनमहकिशताः ॥ २॥
अथात आनघं पदाजुं
हंसाः ौयरेरिवलोचन ।
सखुं न ु िवेर योगकमिभ-

ाययामी िवहता न मािननः ॥ ३॥
िकं िचऽमतु तवतैदशषेबो
दासेनशरणषे ु यदासाम ।्
योऽरोचयह मगृःै यमीराणां
ौीमिरीटतटपीिडतपादपीठः ॥ ४॥
तं ािखलादियतेरमािौतानां
सवा थ दं कृतिविसजृते को न ु ।
को वा भजिेमिप िवतृयऽेनभुू ै
िकं वा भवे तव पादरजोजषुां नः ॥ ५॥
नवैोपयपिचितं कवयवशे
ॄायषुािप कृतमृमदुः रः ।
योऽब िहनभुतृामशभुं िवधु-

ाचाय चैवपषुा गितं नि ॥ ६॥
ौीशकु उवाच
इुवनेानरुचतेसा
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पृो जगीडनकः शििभः ।
गहृीतमिूत ऽय ईरेरो
जगाद सूमेमनोहरितः ॥ ७॥
ौीभगवानवुाच
ह ते कथियािम मम धमा न स्मुलान ।्
यान ौ्याऽऽचरन म् मृ ुं जयित ज यम ॥् ८॥
कुया वा िण कमा िण मदथ शनकैः रन ।्
मिप तमनिो ममा मनोरितः ॥ ९॥
दशेान प्ुयानाौयते मैः साधिुभः िौतान ।्
दवेासरुमनुषे ु माचिरतािन च ॥ १०॥
पथृक ् सऽणे वा मं पव याऽामहोवान ।्
कारयेीतनृामै हाराजिवभिूतिभः ॥ ११॥
मामवे सव भतूषे ु बिहररपावतृम ।्
ईतेािन चाानं यथा खममलाशयः ॥ १२॥
इित सवा िण भतूािन मावने महातु े ।
सभाजयन म्मानो ान ं केवलमािौतः ॥ १३॥
ॄाणे पुस े ने े ॄयऽेक ुिलके ।
अबूरे बूरके चवै समक ् पिडतो मतः ॥ १४॥
नरेभीं मावं प ुसंो भावयतोऽिचरात ।्
धा सयूाितराराः साहारा िवयि िह ॥ १५॥
िवसृ यमानान ्ान ्शं ोीडां च दिैहकीम ।्
ूणमेडवूमावाचाडालगोखरम ॥् १६॥
याववष ु भतूषे ु मावो नोपजायते ।
तावदवेमपुासीत वानःकायविृिभः ॥ १७॥
सव ॄाकं त िवयाऽऽमनीषया ।
पिरपँयपुरमेव तो मुसशंयः ॥ १८॥
अयं िह सव कानां सीीचीनो मतो मम ।
मावः सव भतूषे ु मनोवाायविृिभः ॥ १९॥
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न ोपबमे संो मम ोवाविप ।
मया विसतः सिग ुणादनािशषः ॥ २०॥
यो यो मिय परे धम ः कते िनलाय चते ।्
तदायासो िनरथ ः ायादिेरव सम ॥ २१॥
एषा बिुमतां बिुम नीषा च मनीिषणाम ।्
यमनतृनेहे मनाोित मामतृम ॥् २२॥
एष तऽेिभिहतः कृो ॄवाद सहः ।
समासासिविधना दवेानामिप ग मः ॥ २३॥
अभीशे गिदतं ान ं िवयिुमत ।्
एतिाय मुते पुषो नसशंयः ॥ २४॥
सिुविवं तव ूं मयतैदिप धारयते ।्
सनातनं ॄगुं परं ॄािधगित ॥ २५॥
य एतम भेष ु सदापुुलम ।्
ताहं ॄदाय ददााानमाना ॥ २६॥
य एतमधीयीत पिवऽं परमं शिुच ।
स पयूतेाहरहमा ानदीपने दशयन ॥् २७॥
य एतया िनममः श ृणयुारः ।
मिय भिं परां कुव न क्म िभन  स बते ॥ २८॥
अुव या ॄ सखे समवधािरतम ।्
अिप त े िवगतो मोहः शोकासौ मनोभवः ॥ २९॥
नतैया दािकाय नािकाय शठाय च ।
अशौुषूोरभाय िव नीताय दीयताम ॥् ३०॥
एतदैषिैव हीनाय ॄयाय िूयाय च ।
साधवे शचुय े ॄयूािः ाियोिषताम ॥् ३१॥
नतैिाय िजासोा तमविशते ।
पीा पीयषूममतृं पातं नाविशते ॥ ३२॥
ान े कम िण योग े च वाता यां दडधारणे ।
यावानथ नणृां तात तावांऽेहं चतिुव धः ॥ ३३॥
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म यदा समकमा 
िनविेदताा िविचकीिष तो म े ।
तदामतृं ूितपमानो
मयाऽऽभयूाय च कते व ै ॥ ३४॥
ौीशकु उवाच
स एवमादिश तयोगमाग -
दोमोकवचो िनश ।
बािलः ूीपुकठो
न िकिचऽेौपुिरतुाः ॥ ३५॥
िव िचं ूणयावघणू
धयैण राजन ब्ममानः ।
कृतािलः ूाह यूवीरं
शीा  शृंरणारिवम ॥् ३६॥
उव उवाच
िविािवतो मोहमहाकारो
य आिौतो मे तव सिधानात ।्
िवभावसोः िकं न ु समीपग
शीतं तमो भीः ूभवजा ॥ ३७॥
ूिप तो म े भवतानकुिना
भृाय िवानमयः ूदीपः ।
िहा कृतव पादमलंू
कोऽं समीयारणं दीयम ॥् ३८॥
वृ मे सुढः हेपाशो
दाशाहवृकसातषे ु ।
ूसािरतः सिृिववृय े या
मायया ासबुोधहिेतना ॥ ३९॥
नमोऽु त े महायोिगन ्ू पमनशुािध माम ।्
यथा रणाोजे रितः ादनपाियनी ॥ ४०॥
ौीभगवानवुाच
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गोव मयाऽऽिदो बदया ं ममाौमम ।्
तऽ मादतीथदे ानोपशनःै शिुचः ॥ ४१॥
ईयालकनाया िवधतूाशषेकषः ।
वसानो वला वभकु ् सखुिनःहृः ॥ ४२॥
ितितुमाऽाणां सशुीलः सयंतिेयः ।
शाः समािहतिधया ानिवानसयंतुः ॥ ४३॥
मोऽनिुशितं ये िविवमनभुावयन ।्
माविेशतवाक ् िचो ममिनरतो भव ।
अितो गतीिॐो मामेिस ततः परम ॥् ४४॥
ौीशकु उवाच
स एवमुो हिरमधेसोवः
ूदिणं तं पिरसृ पादयोः ।
िशरो िनधायाौकुलािभरािधी-
िषदपरोऽपबमे ॥ ४५॥
सुजहेिवयोगकातरो
न शुवंं पिरहातमुातरुः ।
कृं ययौ मधू िन भतृ पाके
िबॅमृ ययौ पनुः पनुः ॥ ४६॥
ततमिद सिवेँ य
गतो महाभागवतो िवशालाम ।्
यथोपिदां जगदकेबनुा
तपः समााय हररेगाितम ॥् ४७॥
य एतदानसमिुसतृं
ानामतृं भागवताय भािषतम ।्
कृने योगेरसिेवतािणा
सयाऽऽसे जगिमुते ॥ ४८॥
भवभयमपहुं ानिवानसारं
िनगमकृपज॑े भृवदेसारम ।्
अमतृमदुिधतापाययृवगा न ्
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पुषमषृभमां कृसंं नतोऽि ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे एकोनिऽशंोऽायः ॥ २९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽशंोऽायः - ३० ॥
राजोवाच
ततो महाभागवते उवे िनग त े वनम ।्
ारवां िकमकरोगवान भ्तूभावनः ॥ १॥
ॄशापोपससंृ े कुले यादवष भः ।
ूयेस सव नऽेाणां तन ुं स कथमजत ॥् २॥
ूाबु ं नयनमबला यऽ लं न शकुेः
कणा िवं न सरित ततो यतामालम ।्
यीवा चां जनयित रितं िकं न ु मान ं कवीनां
ा िजोय ुिध रथगतं य तामीयःु ॥ ३॥
ऋिषवाच
िदिव भुिरे च महोातान स्मिुतान ।्
ाऽऽसीनान स्धुमा यां कृः ूाह यिनदम ॥् ४॥
एते घोरा महोाता ाव ां यमकेतवः ।
मुत मिप न येमऽ नो यपुवाः ॥ ५॥
ियो बाला वृा शोारं ोजितः ।
वयं ूभासं याामो यऽ ूरती ॥ ६॥
तऽािभिष शचुय उपो ससुमािहताः ।
दवेताः पजूियामः पनालेपनाहणःै ॥ ७॥
ॄाणां ु महाभागान कृ्तयना वयम ।्
गोभिूहरयवासोिभग जारथवेँ मिभः ॥ ८॥
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िविधरषे िरो मलायनमुमम ।्
दवेिजगवां पजूा भतूषे ु परमो भवः ॥ ९॥
इित सव समाकय  यवृा मधिुषः ।
तथिेत नौिभीय  ूभासं ूययू रथःै ॥ १०॥
तिन भ्गवताऽऽिदं यदवेने यादवाः ।
चबुः परमया भा सवौयेोपबृिंहतम ॥् ११॥
ततिन म्हापान ं पपमुरयेकं मध ु ।
िदिवॅिंशतिधयो यव ैॅ ँ यत े मितः ॥ १२॥
महापानािभमानां वीराणां चतेसाम ।्
कृमायािवमढूानां सष ः समुहानभतू ॥् १३॥
ययुधुःु बोधसरंा वलेायामातताियनः ।
धनिुभ रिसिभभ ैग दािभोमरििभः ॥ १४॥
पतताकै रथकुरािदिभः
खरोगोिभम िहषनै ररैिप ।
िमथः समेातरःै सुम दा
हन श्रदै ििरव िपा वन े ॥ १५॥
ूुसाौ यिुध ढमरा-
वबूरभोजाविनसाकी ।
सभुिसामिजतौ सदुाणौ
गदौ सिुमऽासरुथौ समीयतःु ॥ १६॥
अे च ये व ै िनशठोकुादयः
सहॐिजतिजानमुुाः ।
अोमासा मदाकािरता
जमु ुकुने िवमोिहता भशृम ॥् १७॥
दाशाहवृकभोजसाता
मब ुदा माथरुशरूसनेाः ।
िवसज नाः कुकुराः कुय
िमथतऽेथ िवसृ सौदम ॥् १८॥
पऽुा अयुन ि्पतिृभॅा तिृभ
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ॐीयदौिहऽिपतृमातलुःै ।
िमऽािण िमऽःै सुदः सुि-

ा तहन ्ातय एव मढूाः ॥ १९॥
शरषे ु हीयमानषे ु भमानषे ु धस ु ।
शषे ु ीयमाणषे ु मिुिभज ररेकाः ॥ २०॥
ता वळका भवन प्िरघा मिुना भतृाः ।
जिुषःै कृने वाय माणा ु तं च त े ॥ २१॥
ूनीकं ममाना बलभिं च मोिहताः ।
ह ुं कृतिधयो राजापा आतताियनः ॥ २२॥
अथ ताविप सावु कुनन ।
एरकामिुपिरघौ चरौ जतयु ुिध ॥ २३॥
ॄशापोपसृानां कृमायाऽऽवतृानाम ।्
धा  बोधः यं िने वणैवोऽिय था वनम ॥् २४॥
एवं नषे ु सवष ु कुलेष ु षे ु केशवः ।
अवतािरतो भवुो भार इित मनेऽेवशिेषतः ॥ २५॥
रामः समिुवलेायां योगमााय पौषम ।्
ताज लोकं मानुं सयंोाानमािन ॥ २६॥
रामिनया णमालो भगवान द्वेकीसतुः ।
िनषसाद धरोपे तूीमासा िपलम ॥् २७॥
िबॅतभु ुजं पं ॅािजु ूभया या ।
िदशो िवितिमराः कुव न ि्वधमू इव पावकः ॥ २८॥
ौीवां घनँयामं तहाटकवच सम ।्
कौशयेारयुमने पिरवीतं समुलम ॥् २९॥
सुरितवां नीलकुलमिडतम ।्
पुडरीकािभरामां ुरकरकुडलम ॥् ३०॥
किटसऽूॄसऽूिकरीटकटकादःै ।
हारनपूरुमिुािभः कौभुने िवरािजतम ॥् ३१॥
वनमालापरीतां मिूत मििन जायधुःै ।
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कृोरौ दिणे पादमासीन ं पजाणम ॥् ३२॥
मसुलावशषेायःखडकृतषेुको जरा ।
मगृााकारं तरणं िवाध मगृशया ॥ ३३॥
चतभु ुजं तं पुषं ा स कृतिकिषः ।
भीतः पपात िशरसा पादयोरसरुिषः ॥ ३४॥
अजानता कृतिमदं पापने मधसुदून ।
मुहिस पाप उमोक मऽेनघ ॥ ३५॥
यानुरणं नणॄामानानाशनम ।्
वदि त ते िवो मयासाध ु कृतं ूभो ॥ ३६॥
ताऽऽश ु जिह वकुैठ पाानं मगृकम ।्
यथा पनुरहं वें न कुया सदितबमम ॥् ३७॥
यायोगरिचतं न िविव िरो
िादयोऽ तनयाः पतयो िगरां य े ।
ायया िपिहतय एतदः
िकं त ते वयमसतयो गणृीमः ॥ ३८॥
ौीभगवानवुाच
मा भजै रे मिु काम एष कृतो िह मे ।
यािह ं मदनुातः ग सकृुितनां पदम ॥् ३९॥
इािदो भगवता कृनेेाशरीिरणा ।
िऽः पिरब तं ना िवमानने िदवं ययौ ॥ ४०॥
दाकः कृपदवीमििधग ताम ।्
वाय ुं तलुिसकामोदमायायािभमखुं ययौ ॥ ४१॥
तं तऽ ितमिुभरायधुवैृ त ं
मलेू कृतकेतनं पितम ।्
हेतुाा िनपपात पादयो
रथादवु सबालोचनः ॥ ४२॥
अपँयतरणाजुं ूभो
िः ूणा तमिस ूिवा ।
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िदशो न जान े न लभे च शािं
यथा िनशायामडुुप े ूण े ॥ ४३॥
इित ॄवुित सतू े व ै रथो गडलानः ।
खमुपात राजे साज उदीतः ॥ ४४॥
तमगन ि्दािन िवुू हरणािन च ।
तनेाितिविताानं सतूमाह जनाद नः ॥ ४५॥
ग ारवत सतू ातीनां िनधनं िमथः ।
सष ण िनया णं बुो ॄिूह मशाम ॥् ४६॥
ारकायां च न यें भवि बिुभः ।
मया ां यपरु समिुः ावियित ॥ ४७॥
ं ं पिरमहं सव आदाय िपतरौ च नः ।
अज ुननेािवताः सव  इूं गिमथ ॥ ४८॥
ं त ु मम मााय ानिन उपेकः ।
मायारचनामतेां िवायोपशमं ोज ॥ ४९॥
इुं पिरब नमृ पनुः पनुः ।
तादौ शीुपाधाय म नाः ूययौ परुीम ॥् ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायामकेादशे िऽशंोऽायः ॥ ३०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिऽशंोऽायः - ३१ ॥
ौीशकु उवाच
अथ तऽागमा भवाा च समं भवः ।
महेूमखुा दवेा मनुयः सूजेराः ॥ १॥
िपतरः िसगवा  िवाधरमहोरगाः ।
चारणा यरािंस िकरारसो िजाः ॥ २॥
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िकुामा भगवतो िनया णं परमोकुाः ।
गाय गणृ शौरःे कमा िण ज च ॥ ३॥
ववषृःु पुवषा िण िवमानाविलिभन भः ।
कुव ः सलं राजन भ्ा परमया यतुाः ॥ ४॥
भगवान ि्पतामहं वी िवभतूीरानो िवभःु ।
सयंोािन चाानं पनऽे े मीलयत ॥् ५॥
लोकािभरामां तन ुं धारणाानमलम ।्
योगधारणयाऽऽेादा धामािवशकम ॥् ६॥
िदिव भयो नेः पतेःु समुनस खात ।्
सं धम धिृतभू मःे कीित ः ौीान ु तं ययःु ॥ ७॥
दवेादयो ॄमुा न िवशं धामिन ।
अिवातगितं कृं दशुाितिविताः ॥ ८॥
सौदामा यथाऽऽकाशे याा िहाॅमडलम ।्
गितन  लते मथा कृ दवैतःै ॥ ९॥
ॄिादये त ु ा योगगितं हरःे ।
िविताां ूशसंः ं ं लोकं ययुदा ॥ १०॥
राजन प्र तनभुृननायहेा
माया िवडनमविेह यथा नट ।
सृाऽऽनदेमनिुवँय िव चाे
सं चामिहमोपरतः स आे ॥ ११॥
मन यो गुसतुं यमलोकनीतं
ां चानयरणदः परमादधम ।्
िजयऽेकाकमपीशमसावनीशः
िकं ावन े रनयगृय ुं सदहेम ॥् १२॥
तथाशषेिितसवाय-े
नहतेयु दशषेशिधकृ ् ।
नैणते ुं वपरुऽ शिेषतं
मन िकं गितं ूदशयन ॥् १३॥
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य एतां ूाताय कृ पदव पराम ।्
ूयतः कीत येा तामवेाोनुमाम ॥् १४॥
दाको ारकामे वसदुवेोमसनेयोः ।
पिता चरणावॐै िषृिवतुः ॥ १५॥
कथयामास िनधनं वृीनां कृशो नपृ ।
तुोिदया जनाः शोकिवमू िताः ॥ १६॥
तऽ  िरता जमःु कृिवषेिवलाः ।
सवः शरेत े यऽ ातयो  आननम ॥् १७॥
दवेकी रोिहणी चवै वसदुवेथा सतुौ ।
कृरामावपँयः शोकाता  िवजः िृतम ॥् १८॥
ूाणां िवजऽ भगविरहातरुाः ।
उपगु पतात िचतामाः ियः ॥ १९॥
रामप तहेमपुगुािमािवशन ।्
वसदुवेपाऽं ूुादीन ह्रःे षुाः ।
कृपोऽिवशिं ियाादािकाः ॥ २०॥
अज ुनः ूयेसः सःु कृ िवरहातरुः ।
आानं सायामास कृगीतःै सििभः ॥ २१॥
बनूां नगोऽाणामज ुनः साराियकम ।्
हतानां कारयामास यथावदनपुवू शः ॥ २२॥
ारकां हिरणा ां समिुोऽावयणात ।्
वज िया महाराज ौीमगवदालयम ॥् २३॥
िनं सििहतऽ भगवान म्धसुदूनः ।
ृाशषेाशभुहरं सव मलमलम ॥् २४॥
ीबालवृानादाय हतशषेान ध्नयः ।
इूं समावेँ य वळं तऽाषचेयत ॥् २५॥
ौुा सुधं राजज ुना े िपतामहाः ।
ां त ु वशंधरं कृा जमःु सव महापथम ॥् २६॥
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य एतवेदवे िवोः कमा िण ज च ।
कीत येया म ः सव पापःै ूमुते ॥ २७॥
इं हरभे गवतो िचरावतार-
वीया िण बालचिरतािन च शमािन ।
अऽ चहे च ौतुािन गणृन म्नुो
भिं परां परमहंसगतौ लभते ॥ २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैासामादशसाहां
पारमहंां सिंहतायामकेादशे एकिऽशंोऽायः ॥ ३१॥

॥ समाोऽयमकेादशः ॥

॥ ॐ तत ॥्
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	॥ षोडशोऽध्यायः - १६ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ सप्तदशोऽध्यायः - १७ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ अष्टादशोऽध्यायः - १८ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकोनविंशोऽध्यायः - १९ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ विंशोऽध्यायः - २० ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकविंशोऽध्यायः - २१ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ द्वाविंशोऽध्यायः - २२ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ त्रयोविंशोऽध्यायः - २३ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ चतुर्विंशोऽध्यायः - २४ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ पञ्चविंशोऽध्यायः - २५ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ षड्विंशोऽध्यायः - २६ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ सप्तविंशोऽध्यायः - २७ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ अष्टाविंशोऽध्यायः - २८ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकोनत्रिंशोऽध्यायः - २९ ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ त्रिंशोऽध्यायः - ३० ॥
	॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
	॥ एकत्रिंशोऽध्यायः - ३१ ॥
	॥ समाप्तोऽयमेकादशस्कन्धः ॥
	॥ ॐ तत्सत् ॥
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