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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥
पारायधमपूगालारा यबाेधतः ।
दशणवलयाथ यात तं राममाये ॥
ॐ भं कणेभः णुयाम देवाः ॥
भं पयेमाभयजाः ॥
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ॥
यशेम देवहतं यदायुः ॥
वत न इाे वृवाः ॥
वत नः पूषा वदेवाः ॥
वत नतायाे अरनेमः ॥
वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
पराशखी सीताचूडािनवाणमडलम्
दणा शरभं कदं महानारायणायम् ॥
अथ कदाचपराजकाभरणाे नारदः सवलाेकसंचारं
कुवपूवपुयथलािन पुयतीथािन तीथीकुववलाे
चशं ाय िनवैरः शाताे दातः सवताे
िनवेदमासा वपानुसधानमनुसधय
िनयमानदवशेषगयं मुिनजनैपसंकण
नैमषारयं पुयथलमवलाे सरगमपधिनस-
संैवैरायबाेधकरैः वरवशेषैः ापक-
पराुखाइहरकथालापैः थावरजमनामकै-
भगववशेषाइनरमृगकंपुषामरकंनर-
असराेगणासंमाेहयागतं ाजं भगवं
नारदमवलाे ादशवषसयागाेपथताः
ुताययनसपाः सवातपाेिनापरा
ानवैरायसपाः शाैनकादमहषयः
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

युथानं कृवा नवा यथाेचताितयपूवकमुपवेशयवा
वयं सवेऽयुपवा भाे भगवपु कथं
मुुपायाेऽाकं वय इयुतास हाेवाच नारदः
सकुलभवाेपनीतः सयगुपनयनपूवकं चतवारंशत्-
संकारसपः वाभमतैकगुसमीपे वशाखाययन-
पूवकं सववायासं कृवा ादशवषशूषा-
पूवकं चय पवंशितवसरं गाहयं
पवंशितवसरं वानथामं तधवमावय
चतवधचय षधं गाहयं चतवधं
वानथधम सयगयय तदुचतं कम सव िनवय
साधनचतयसपः सवसंसाराेपर मनाेवााय-
कमभयथाशािनवृतथा वासनैषणाेपयप िनवैरः
शाताे दातः संयासी परमहंसामेणाखलतववप-
यानेन देहयागं कराेित स मुाे भवित स मुाे भवतीयुपिनषत् ॥
इित थमाेपदेशः ॥ १॥
अथ हैनं भगवतं नारदं सवे शाैनकादयः
पभाे भगवसंयासवधं नाे ूहीित
तानवलाे नारदतवपं सव पतामहमुखेनैव
ातमुचतमयुा सयागपूयनतरं तैः सह
सयलाेकं गवा वधविनापरं परमेनं
नवा तवा यथाेचतं तदाया तैः सहाेपवय
नारदः पतामहमुवाच गुवं जनकवं सववा-
रहसः सववमताे माे मदं रहयमेकं
वयं वना मदभमतरहयं वंु कः समथः ।
कमितचेपारायवपमं नाे ूहीित नारदेन
ाथतः परमे सवतः सवानवलाे मुतमां
समाधिनाे भूवा संसाराितिनवृयवेषण इित
िनय नारदमवलाे तमाह पतामहः ।
पुरा मपु पुषसूाेपिनषहयकारं
िनरितशयाकारावलबना वराुषेणाेपदं रहयं
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

ते ववयाेयते तममितरहयं बाढमवहताे भूवा
ूयतां भाे नारद वधवदादावनुपनीताेपनयानतरं
तसकुलसूतः पतृमातृवधेयः पतृसमीपादय
ससदायथं ावतं सकुलभवं ाेियं
शावासयं गुणवतमकुटलं सुमासा नवा
यथाेपयाेगशूषापूवकं वाभमतं वाय
ादशवषसेवापुरःसरं सववायासं कृवा
तदनुया वकुलानुपामभमतकयां ववा
पवंशितवसरं गुकुलवासं कृवाथ गुवनुया
गृहथाेचतकम कुवदाैायिनवृमेय
ववंशवृकामः पुमेकमासा गाहयाेचत-
पवंशितवसरं तीवा ततः पचंशितवसरपयतं
िषवणमुदकपशनपूवकं चतथकालमेकवारमाहार-
माहरयमेक एव वनथाे भूवा पुरामानसारं
वहाय िनकारवरहततदातकमाेचतकृयं िनवय
वणवषयवैतृयमेय चवारंशसंकार-
सपः सवताे वरशमेयाशासूयेयाहारं
दवा साधनचतयसपः संयतमहतीयुपिनषत् ॥
इित तीयाेपदेशः ॥ २॥
अथ हैनं नारदः पतामहं पछ भगवकेन
संयासाधकार वेयेवमादाै संयासाधकारणं
िनय पासंयासवधयते अवहतः णु ।
अथ षडः पितताेऽवकलः ैणाे बधराेऽभकाे
मूकः पाषड ल वैखानसहरजाै
भृतकायापकः शपवाेऽनकाे वैरायवताेऽयेते
न संयासाहाः संयता यप महावााेपदेशेन
अधकारणः पूवसंयासी परमहंसाधकार ॥–
परेणैवानाप परयैवाना तथा ।
अभयं समवााेित स पराडित ृितः ॥ १॥
षडाेऽथ वकलाेऽयधाे बालकाप पातक ।
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

पितत परार वैखानसहरजाै ॥ २॥
च ल च पाषड शपवाेऽयनकः ।
िवारेण संयताे भृतकायापकाेऽप च ।
एते नाहत संयासमातरेण वना मम् ॥ ३॥
अातरकालः कथमायसंमतः ॥–
ाणयाेमणासकालवातरसंकः ।
नेतरवातरः कालाे मुमागवतकः ॥ ४॥
अातरेऽप च संयासे तपुरःसरम् ।
मावृं च कृवैव संयसेधवधुः ॥ ५॥
अातरेऽप मे वाप ैषभेदाे न कुचत् ।
न मं कमरहतं कम ममपेते ॥ ६॥
अकम मरहतं नाताे मं परयजेत् ।
मं वना कम कुयायाितववेत् ॥ ७॥
वयुकमसंेपासंयासवातरः ृतः ।
तादातरसंयासे मावृवधमुने ॥ ८॥
अाहतावरेेशातरगताे यद ।
ाजापयेमवेव िनवृयैवाथ संयसेत् ॥ ९॥
मनसा वाथ वयुमावृयाथवा जले ।
ुयनुानमागेण कमानुानमेव वा ॥ १०॥
समाय संयसेााे चेपाितयमायात् ॥ ११॥
यदा मनस सातं वैतृयं सववतषु ।
तदा संयासमछेत पिततः यापयये ॥ १२॥
वरः जेमासरत गृहे वसेत् ।
सरागाे नरकं याित जह जाधमः ॥ १३॥
ययैतािन सगुािन जाेपथाेदरं करः ।
संयसेदकृताेाहाे ाणाे चयवान् ॥ १४॥
संसारमेव िनःसारं ा सारदया ।
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

जयकृताेाहाः परं वैरायमाताः ॥ १५॥
वृलणं कम ानं संयासलणम् ।
ताानं पुरकृय संयसेदह बुवान् ॥ १६॥
यदा त वदतं तवं परं  सनातनम् ।
तदैकदडं संगृ साेपवीतां शखां यजेत् ॥ १७॥
परमािन याे राे वराेऽपरमािन ।
सवैषणाविनमुः स भैं भाेुमहित ॥ १८॥
पूजताे वदतैव ससाे यथा भवेत् ।
तथा चेाडमानत तदा भवित भैभुक् ॥ १९॥
अहमेवारं  वासदेवायमयम् ।
इित भावाे वाे यय तदा भवित भैभुक् ॥ २०॥
यशातः शमः शाैचं सयं सताेष अाजवम् ।
अकनमद स कैवयामे वसेत् ॥ २१॥
यदा न कुते भावं सवभूतेषु पापकम् ।
कमणा मनसा वाचा तदा भवित भैभुक् ॥ २२॥
दशलणकं धममनुितसमाहतः ।
वेदातावधववा संयतेदनृणाे जः ॥ २३॥
धृितः मा दमाेऽतेयं शाैचमयिनहः ।
धीवा सयमाेधाे दशकं धमलणम् ॥ २४॥
अतीता रेाेगा तथानागतानप ।
ाां नामनदेः स कैवयामे वसेत् ॥ २५॥
अतथानीयायतबहावषयाबहः ।
शाेित यः सदा कत स कैवयामे वसेत् ॥ २६॥
ाणे गते यथा देहः सखं दःुखं न वदित ।
तथा चेाणयुाेऽप स कैवयामे वसेत् ॥ २७॥
काैपीनयुगलं कथा दड एकः परहः ।
यतेः परमहंसय नाधकं त वधीयते ॥ २८॥
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

यद वा कुते रागादधकय परहम् ।
राैरवं नरकं गवा ितययाेिनषु जायते ॥ २९॥
वशीणायमलायेव चेलािन थतािन त ।
कृवा कथां बहवासाे धारयेातरतम् ॥ ३०॥
एकवासा अवासा वा एकरलाेलपः ।
एक एव चरेयं वषावेक संवसेत् ॥ ३१॥
कुटबं पुदारां वेदाािन च सवशः ।
यं याेपवीतं च या गूढरितः ॥ ३२॥
कामः ाेधतथा दपाे लाेभमाेहादय ये ।
तांत दाेषापरयय पराममाे भवेत् ॥ ३३॥
रागेषवयुाा समलाेामकानः ।
ाणहंसािनवृ मुिनः यासविनःपृहः ॥ ३४॥
दाहारिनमुाे हंसापैशूयवजतः ।
अाानगुणाेपेताे यितमाेमवायात् ॥ ३५॥
इयाणां से न दाेषमृछयसंशयः ।
संिनयय त तायेव ततः सं िनगछित ॥ ३६॥
न जात कामः कामानामुपभाेगेन शायित ।
हवषा कृणवेव भूय एवाभवधते ॥ ३७॥
ुवा पृा च भुा च ा ावा च याे नरः ।
न यित लायित वा स वेयाे जतेयः ॥ ३८॥
यय वानसी शे सयगुे च सवदा ।
स वै सवमवााेित वेदाताेपगतं फलम् ॥ ३९॥
संमानााणाे िनयमुजेत वषादव ।
अमृतयेव चाकाे दवमानय सवदा ॥ ४०॥
सखं वमतः शेते सखं च ितबुयते ।
सखं चरित लाेकेऽवमता वनयित ॥ ४१॥
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

अितवादांतितेत नावमयेत कन ।
न चेमं देहमाय वैरं कुवीत केनचत् ॥ ४२॥
ुयतं न ितुयेदाुः कुशलं वदेत् ।
सारावकणा च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ४३॥
अयारितरासीनाे िनरपेाे िनराशषः ।
अानैव सहायेन सखाथी वचरेदह ॥ ४४॥
इयाणां िनराेधेन रागेषयेण च ।
अहंसया च भूतानाममृतवाय कपते ॥ ४५॥
अथथूणं ायुबं मांसशाेणतलेपतम् ।
चमावबं दगुध पूण मूपुरषयाेः ॥ ४६॥
जराशाेकसमावं राेगायतनमातरम् ।
रजवलमिनयं च भूतावासैमं यजेत् ॥ ४७॥
मांसासृपूयवमूायुमाथसंहताै ।
देहे चेीितमाूढाे भवता नरकेऽप सः ॥ ४८॥
सा कालपुपदवी सा माहावीचवागुरा ।
सासपवनेणी या देहेऽहमित थितः ॥ ४९॥
सा याया सवयेन सवनाशेऽयुपथते ।
या सा न भयेन समांसेव पुकसी ॥ ५०॥
येषु वेषु सकृतमयेषु च दुकृतम् ।
वसृय यानयाेगेन ायेित सनातनम् ॥ ५१॥
अनेन वधना सवाया साशनैः शनैः ।
सवैविनमुाे येवावितते ॥ ५२॥
एक एव चरेयं सथमसहायकः ।
समेकय पयह न जहाित न हीयते ॥ ५३॥
कपालं वृमूलािन कुचेलायसहायता ।
समता चैव सवैतुय लणम् ॥ ५४॥
सवभूतहतः शातदड सकमडल ः ।
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

एकारामः परय भाथ ाममावशेत् ॥ ५५॥
एकाे भयथाेः याावेव मथुनं ृतम् ।
याे ामः समायात ऊव त नगरायते ॥ ५६॥
नगरं न ह कतयं ामाे वा मथुनं तथा ।
एतयं कुवाणः वधमावते यितः ॥ ५७॥
राजवातादतेषां याावाता परपरम् ।
ेहपैशूयमासय संिनकषा संशयः ॥ ५८॥
एकाक िनःपृहतेन ह केन सहालपेत् ।
दाारायणेयेव ितवां सदा यितः ॥ ५९॥
एकाक चतये मनाेवाायकमभः ।
मृयुं च नाभनदेत जीवतं वा कथंचन ॥ ६०॥
कालमेव तीेत यावदायुः समायते ।
नाभनदेत मरणं नाभनदेत जीवतम् ॥ ६१॥
अजः षडकः पु रधाे बधर एव च ।
मुध मुयते भः षरेतैन संशयः ॥ ६२॥
इदममदं नेित याेऽप न सित ।
हतं सयं मतं व तमजं चते ॥ ६३॥
अजातां यथा नारं तथा षाेडशवाषकम् ।
शतवष च याे ा िनवकारः स षडकः ॥ ६४॥
भाथमटनं यय वमूकरणाय च ।
याेजना परं याित सवथा पु रेव सः ॥ ६५॥
ितताे जताे वाप यय चन दरूगम् ।
चतयुगां भुवं मुा पराट् साेऽध उयते ॥ ६६॥
हताहतं मनाेरामं वचः शाेकावहं त यत् ।
ुवाप न णाेतीव बधरः स किततः ॥ ६७॥
साये वषयाणां यः समथाे वकलेयः ।
सवतते िनयं स भमुध उयते ॥ ६८॥
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

नटादेणं ूतं मदासदं तथा ।
भयं भाेयमुदां च ष पयेकदाचन ॥ ६९॥
रागं ेषं मदं मायां ाेहं माेहं परास ।
षडेतािन यितिनयं मनसाप न चतयेत् ॥ ७०॥
मकं शवं च ीकथालाैयमेव च ।
दवा वापं च यानं च यतीनां पातकािन षट् ॥ ७१॥
दरूयाां येन वजयेदाचतकः ।
सदाेपिनषदं वामयसेुहैतकम् ॥ ७२॥
न तीथसेवी िनयं यााेपवासपराे यितः ।
न चाययनशीलः या यायानपराे भवेत् ॥ ७३॥
अपापमशठं वृमजं िनयमाचरेत् ।
इयाण समाय कूमाेऽानीव सवशः ॥ ७४॥
ीणेयमनाेवृिनराशीिनपरहः ।
िनाे िननमकाराे िनःवधाकार एव च ॥ ७५॥
िनममाे िनरहाराे िनरपेाे िनराशषः ।
ववदेशसंसाे मुयते ना संशय इित ॥ ७६॥
अमः कमभानसपः वताे
वैरायमेय चार गृही वानथाे वा
मुयवृका चेचय समाय गृही
भवेहृानी भूवा जेदवेतरतथा
चयादेव जेहृाा वनााथ
पुनरती वा ती वा ातकाे वाऽातकाे
वाेसारनकाे वा यदहरेव वरजेदहरेव
जेैके ाजापयामेवें कुवयथवा
न कुयादेयमेव कुयादहाणः ाणमेवैतया
कराेित ताैधातवीयामेव कुयादेतैव याे धातवाे
यदतु सवं रजतम इित ॥

naradparivra.pdf 9



॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

अयं ते याेिनऋ वयाे यताे जाताे अराेचथाः ।
तं जान अाराेहाथानाे वधया रयमयनेन
मेणामाजेदेश वा अेयाेिनयः ाणः
ाणं गछ वां याेिनं गछ
वाहेयेवमेवैतदाहवनीयादमाय
पूववदमाजेदं न वदेदस जुयादापाे
वै सवा देवताः सवायाे देवतायाे जुहाेम वाहेित
वाेधृय तददुकं ाीयासायं हवरनामयं
माेदमित शखां याेपवीतं पतरं पुं कलं कम
चाययनं मातरं वसृयैव
परजयावाेमैैधातवीयैवधेत
तदपुासतयमेवैतदित ॥
पतामहं पुनः पछ नारदः कथमयाेपवीती
ाण इित ॥ तमाह पतामहः ॥
सशखं वपनं कृवा बहःसूं यजेधुः ।
यदरं परं  तसूमित धारयेत् ॥ ७७॥
सूचनासूमयाः सूं नाम परं पदम् ।
तसूं वदतं येन स वाे वेदपारगः ॥ ७८॥
येन सवमदं ाेतं सूे मणगणा इव ।
तसूं धारयेाेगी याेगववदशनः ॥ ७९॥
बहःसूं यजेायाेगमुममाथतः ।
भावमदं सूं धारयेः सचेतनः ।
धारणाय सूय नाेछाे नाशचभवेत् ॥ ८०॥
सूमतगतं येषां ानयाेपवीितनाम् ।
ते वै सूवदाे लाेके ते च याेपवीितनः ॥ ८१॥
ानशखनाे ानिना ानयाेपवीितनः ।
ानमेव परं तेषां पवं ानमुयते ॥ ८२॥
अेरव शखा नाया यय ानमयी शखा ।
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

स शखीयुयते वाेतरे केशधारणः ॥ ८३॥
कमयधकृता ये त वैदके ाणादयः ।
तेभधायमदं सूं यां त वै ृतम् ॥ ८४॥
शखा ानमयी यय उपवीतं च तयम् ।
ायं सकलं तय इित वदाे वदुरित ॥ ८५॥
तदेताय ाणः परय पराडेकशाट
मुडाेऽपरहः शररेशासहणुेदथवा
यथावधेातपधराे भूवा सपुमकला-
बधािन वायायं सवकमाण संययायं
ाडं च सव काैपीनं दडमाछादनं
च या सहणुन शीतं न चाेणं न सखं
न दःुखं न िना न मानावमाने च षडूमवजताे िनदाहारमसरगवदेयासूयेछाेष-

सखदःुखकामाेधलाेभमाेहादवसृय ववपुः
शवाकारमव ृवा वयितरं सवमतबहरमयमानः
कयाप वदनमकृवा न नमकाराे न वाहाकाराे
न वधाकाराे न िनदातितयाछकाे भवेछा-
लाभसतः सवणाद परहेावाहनं न वसजनं
न मं नामं न यानं नाेपासनं न लयं नालयं
न पृथक् नापृथक् न वय सवािनकेतः थरमितः शूयागारवृमूलदेवगृहतृणकूटकुलालशालाहाे-

शालादगतरनदतटपुलनभूगृहकदरिनझरथडलेषु वने वा ेतकेतऋभुिनदाघऋषभदवुासःसंवतकदाेयरैवतक-

वदयलाेऽयाचाराे बालाेपशाचवदनुाे-
वदाचरंदडं शं पां कमडलं कटसूं च तसव
भूःवाहेयस परयय कटसूं च काैअाेपीनं दडं वं
कमडलं सवमस वसृयाथ जातपधररेदाानमवछेथा
जातपधराे िनाे िनपरहतवमागे सयक् सपः
शमानसः ाणसधारणाथ यथाेकाले करपाेणायेन वा
याचताहारमाहरन् लाभलाभे समाे भूवा िनममः
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

शयानपरायणाेऽयािनः शभाशभकमिनमूलनपरः
संयय पूणानदैकबाेधताहमीित
णवमनुरमरकटयायेन शररयमुसृय
संयासेनैव देहयागं कराेित स कृतकृयाे भवतीयुपिनषत् ॥
इित तृतीयाेपदेशः ॥ ३॥
या लाेकां वेदां वषयािनयाण च ।
अायेव थताे यत स याित परमां गितम् ॥ १॥
नामगाेादवरणं देशं कालं ुतं कुलम् ।
ययाे वृं तं शीलं यापयेैव सितः ॥ २॥
न साषेयं कापूवां च न रेत् ।
कथां च वजयेासां न पयेखतामप ॥ ३॥
एततयं माेहाीणामाचरताे यतेः ।
चं वयतेऽवयं तकाराणयित ॥ ४॥
तृणा ाेधाेऽनृतं माया लाेभमाेहाै याये ।
शपं यायानयाेग कामाे रागपरहः ॥ ५॥
अहाराे ममवं च चकसा धमसाहसम् ।
ायं वास माैषधगराशषः ॥ ६॥
ितषािन चैतािन सेवमानाे जेदधः ।
अागछ गछ ितेित वागतं सदाेऽप वा ॥ ७॥
साननं च न ूयाुिनमाेपरायणः ।
ितहं न गृयाैव चायं दापयेत् ॥ ८॥
ेरयेा तया भः वेऽप न कदाचन ।
जायाातृसतादनां बधूनां च शभाशभम् ॥ ९॥
ुवा ा न कपेत शाेकहषाै यजेितः ।
अहंसासयमतेयचयापरहः ॥ १०॥
अनाैयमदनवं सादः थैयमाजवम् ।
अेहाे गुशूषा ा ातदमः शमः ॥ ११॥
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

उपेा धैयमाधुये ितिता कणा तथा ।
तथा ानवाने याेगाे लवशनं धृितः ॥ १२॥
एष वधमाे वयाताे यतीनां िनयतानाम् ।
िनाे िनयसवथः सव समदशनः ॥ १३॥
तरयः परमाे हंसः सााारायणाे यितः ।
एकरां वसेामे नगरे पराकम् ॥ १४॥
वषायाेऽय वषास मासां चतराे वसेत् ।
रां वा वसेामे भयद वसेदा ॥ १५॥
रागादयः सयेरंतेनासाै नारक भवेत् ।
ामाते िनजने देशे िनयतााऽिनकेतनः ॥ १६॥
पयटेकटवमूाै वषावेक संवसेत् ।
एकवासा अवासा वा एकरलाेलपः ॥ १७॥
अदषूयसतां माग यानयुाे महीं चरेत् ।
शचाै देशे सदा भः वधममनुपालयन् ॥ १८॥
पयटेत सदा याेगी वीयवसधातलम् ।
न रााै न च मयाे सययाेनैव पयटन् ॥ १९॥
न शूये न च दगुे वा ाणबाधाकरे न च ।
एकरां वसेामे पने त दनयम् ॥ २०॥
पुरे दनयं भनगरे पराकम् ।
वषावेक ितेत थाने पुयजलावृते ॥ २१॥
अावसवभूतािन पयरेहीम् ।
अधवकुवैव बधराेमूकवत् ॥ २२॥
ानं िषवणं ाें बदकवनथयाेः ।
हंसे त सकृदेव यापरहंसे न वते ॥ २३॥
माैनं याेगासनं याेगतितैकातशीलता ।
िनःपृहवं समवं च सैतायैकदडनाम् ॥ २४॥
परहंसामथाे ह ानादेरवधानतः ।
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

अशेषचवृीनां यागं केवलमाचरेत् ॥ २५॥
वांसधरायुमामेदाेथसंहताै ।
वमूपूये रमतां मीणां कयदतरम् ॥ २६॥
 शररमशेषाणां ेादनां महाचयः ।
 चाशाेभासाैभायकमनीयादयाे गुणाः ॥ २७॥
मांसासृपूयवमूायुमाथसंहताै ।
देहे चेीितमाूढाे भवता नरकेऽप सः ॥ २८॥
ीणामवायदेशय नाडणय च ।
अभेदेऽप मनाेमेदानः ायेण वते ॥ २९॥
चमखडं धा भमपानाेारधूपतम् ।
ये रमत नमतेयः साहसं कमतः परम् ॥ ३०॥
न तय वते काय न लं वा वपतः ।
िनममाे िनभयः शाताे िनाेऽवणभाेजनः ॥ ३१॥
मुिनः काैपीनवासाः यााे वा यानतपरः ।
एवं ानपराे याेगी भूयाय कपते ॥ ३२॥
ले सयप खवानमेव ह कारणम् ।
िनमाेायेह भूतानां लामाे िनरथकः ॥ ३३॥
य सतं न चासतं नाुतं न बुतम् ।
न सवृं न दवुृं वेद कस ाणः ॥ ३४॥
तादलाे धमाे वृमनुतम् ।
गूढधमाताे वानानचरतं चरेत् ॥ ३५॥
सदधः सवभूतानां वणामववजतः ।
अधवडवाप मूकव महीं चरेत् ॥ ३६॥
तं ा शातमनसं पृहयत दवाैकसः ।
लाभावाु कैवयमित ानुशासनमित ॥ ३७॥
अथ नारदः पतामहं संयासवधं नाे ूहीित पछ ।
पतामहतथेयकृयातरे वा मे वाप
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

तरयामवीकाराराथ कृ ाय-
पूवकमां कुयाेवषदयमनुय-
भूतपतृमााेयाािन कुयात् ।
थमं सयवससंकावादेवादेवाे
वणुमहेरानृषाे देवषियष-
मनुयषीन् दयाे वसादुयपानुयाे सनकसनदनसनकुमारसनसजाताूताे
मातृपतामहीपतामहीरााे
अापतृपतामहाीवपतृकेपतरं या
अापतामहपतामहािनित सव युमृया
ाणानचयेदेकावरपेऽावरपे वा वशाखानुगतमैराायदनेषु वा
एकदने वा पतृयागाेवधानेन ाणानयय
मुतं यथावध िनवय पडदानािन िनवय
दणातांबूलैताेषयवा ाणेषयवा
शेषकमसथ सकेशावसृय
–’शेषकमसथ केशासा वा जः ।
संय वापयेपूव केशमुनखािन च’ेित
सकेशासंरय काेपथवज ाैरपूवकं
ावा सायंसयावदनं िनवय सहगायीं
जवा यं िनवय वाधीनामुपथाय
वशाखाेपसंहरणं कृवा तदुकारेणायाित-
मायभागातं वाितवध,न् समायाादभवारं
सुाशनं कृवाचमनपूवकमं संरय
वयमेरतः कृणजनाेपर थवा पुराणवणपूवकं
जागरणं कृवा चतथयामाते ावा तदाै चं
पयवा पुषसूेनाय षाेडशाितवा
वरजाहाेमं कृवा अथाचय सदणं वं सवणपां
धेनुं दवा समाय ाेासनं कृवा ।
संमासत मतः समः संबृहपितः ।
संमायमः सवायुषा च धनेन च
बलेन चायुतः कराेत मेित ।
या ते अे यया तनूतयेाराेहााानम् ।
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

अछा वसूिन कृवे नया पुण ।
याे भूवा यमासीद वां याेिनं जातवेदाे भुव
अाजायमानः स य एधीयनेनामायाराेय
यावां दणनमकारपूवकमुाय
ातःसयामुपाय सहगायीपूवकं
सूयाेपथानं कृवा नाभदाेदकमुपवय
अदपालकायपूवकं गाययुासनं
कृवा सावीं याितषु वेशयवा ।
अहं वृय रेरव । कितः पृं गरेरव ।
ऊवपवाे वाजनीववमृतम ।
वणं मे सवचसं समेधा अमृताेतः ।
इित िशाेवेदानुवचनम् ।
यछदसामृषभाे वपः । छदाेयाेयमृतासंबभूव ।
स मेाे मेधया पृणाेत । अमृतय देवधारणाे भूयासम् ।
शररं मे वचषणम् । जा मे मधुममा ।
कणायां भूर ववम् । णः काेशाेऽस मेधयापहतः ।
ुतं मे गाेपाय । दारेषणाया वेषणाया
लाेकेषणाया युथताेऽहं ॐ भूः संयतं मया
ॐ भुवः संयतं मया ॐ सवः संयतं मया
ॐ भूभुवःसवः संयतं मयेित ममयमतालज-
विनभमनसा वाचाेायाभयं सवभूतेयाे
मः सव वतते वहेयनेन जलं ाय ायां दश
पूणालं याेंवाहेित शखामुपाठ  ।
याेपवीतं परमं पवं जापतेयसहजं पुरतात् ।
अायुयमयं ितमु शं याेपवीतं बलमत तेजः ।
याेपवीत बहन िनवसेवमतः वय मये जं
परमं पवं यशाे बलं ानवैरायं मेधां यछेित
याेपवीतं छवा उदकालना सह ॐ भूः समुं गछ
वाहेयस जुयादाें भूः संयतं मया ॐ भुवः संयतं मया
ॐ सवः संयतं मयेित िा िवारमभमय तलं
ायाचय ॐ भूः वाहेयस वं कटसूमप वसृय
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सवकमिनवतकाेऽहमित ृवा जातपधराे भूवा
वपानुसधानपूवकमूवबादचीं
गछेपूववसंयासी चेरुाेः सकाशाणव-
महावााेपदेशं ाय यथासखं वहरः कायाे
यितर इित फलपाेदकाहारः पवतवनदेवालयेषु
संचरेसंययाथ दगंबरः सकलसंचारकः
सवदानदवानुभवैकपूणदयः कमाितदरूलाभः
ाणायामपरायणः फलरसवपमूलाेदकैमाेाथी
गरकदरेषु वसृजेेहं रंतारकम् ।
ववदषासंयासी चेछतपथं गवाचायादभवैत ित महाभाग दडं वं
कमडलं गृहाण णव महावाहणाथ
गुिनकटमागछेयाचायैदडकटसूकाैपीनं
शाटमेकां कमडलं पादादमतकमाणमणं
समं साैयमकाकपृं सलणं वैणवं
दडमेकमाचमनपूवकं सखा मा गाेपायाैजः
सखायाेऽसीय वाेऽस वाः शम मे भव
यपापं तवारयेित दडं परहेगीवनं
जीवनाधारभूतं मा ते मा मयव सवदा
सवसाैयेित णवपूवकं कमडलं पर
काैपीनाधारं कटसूमाेमित गुाछादकं
काैपीनमाेमित शीतवाताेणाणकरं देहैकरणमाेमित
कटसूकाैपीनवमाचमनपूवकं याेगपाभषाे
भूवा कृताथाेऽहमित मवा वामाचारपराे भवेदयुपिनषत् ॥
इित चतथाेपदेशः ॥ ४॥
अथ हैनं पतामहं नारदः पछ
भगवसवकमिनवतकः संयास इित वयैवाेः
पुनः वामाचारपराे भवेदयुयते ।
ततः पतामह उवाच ।
शररय देहनाे जावसषुितरयावथाः
सत तदधीनाः कमानवैरायवतकाः
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पुषा जतवतदनुकूलाचाराः सत तथैव
चेगवसंयासाः कितभेदातदनुानभेदाः
कशातवताेऽाकं वुमहसीित ।
तथेयकृय त पतामहेन संयासभेदैराचारभेदज़्
कथमित चेवतवेक एव संयासः अानेनाशवशा-
कमलाेप ैवयमेय वैरायसंयासाे
ानवैरायसंयासः कमसंयासेित
चातवयमुपागततथेित दुमदनाभाेित
वषयवैतृयमेय ापुयकमवशासंयतः
स वैरायसंयासी शाानापापपुयलाेकानुभव-
वणापाेपरतः ाेधेयासूयाहारा-
भमानाकसवसंसारं िनवृय दारेषणाधनेषणा-
लाेकेषणाकदेहवासनां शावासनां लाेकवासनां
या वमनामव कृतीयं सवमदं हेयं मवा
साधनचतयसपाे यः संयसित स एव ानसंयासी ।
मेण सवमयय सवमनुभूय ानवैरायायां
वपानुसधानेन देहमाावशः संयय
जातपधराे भवित स ानवैरायसंयासी ।
चय समाय गृही भूवा वानथाममेय
वैरायभावेऽयाममानुसारेण यः
संययित स कमसंयासी ।
चयेण संयय संयासाातपधराे
वैरायसंयासी ।
वसंयासी ानसंयासी ववदषासंयासी
कमसंयासी ।
कमसंयासाेऽप वधः िनमसंयासाेऽिनमसंयासेित ।
िनमवातरः । अिनमः मसंयासः ।
अातरः सवकमलाेपः ाणयाेमणकालसंयासः
स िनमसंयासः ।
ढााे भूवा सव कृतकं नरमित देहादकं
सव हेयं ाय ।
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हंसः शचषसरतरसाेता वेदषदितधदुराेणसत् ।
नृषरसतसाेमसदा गाेजा ऋतजा अजा ऋतं बृहत् ।
यितरं सव नरमित िनयाथाे मेण यः संययित
स संयासाेऽिनमसंयासः ।
संयासः षधाे भवित ।
कुटचकाे बदकाे हंसः परमहंसः तरयातीताेऽवधूतेित ।
कुटचकः शखायाेपवीती दडकमडलधरः काैपीनकथाधरः
पतृमातृगुवाराधनपरः पठरखिनशादमसाधनपर
एकाादनपरः ेताेवपुड धार िदडः ।
बदकः शखादकथाधरपुडधार कुटचकवसवसमाे
मधुकरवृयाकवलाशी हंसाे जटाधार िपुड ाेवपुड धार
असंृमाधुकरााशी काैपीनखडतडधार ।
परमहंसः शखायाेपवीतरहतः पगृहेेकरााादनपरः
करपाी एककाैपीनधार शाटमेकामेकं वैणवं दडमेकशाटधराे
वा भाेलूनपरः सवयागी ।
तरयातीताे गाेमुखः फलाहार । अाहार चेहृये देहमाावशाे
दगंबरः कुणपवछररवृकः ।
अवधूतविनयमाेऽभशतपिततवजनपूवकं सववणेवजगर-
वृयाहारपरः वपानुसधानपरः ।
अातराे जीवित चेमसंयासः कतयः
कुटचकबदकहंसानां च-
यामादतरयामवत् कुटचकादनां
संयासवधः ।
परमहंसादयाणां न कटसूं न काैपीनं
न वं न कमडलन दडः साववणैक-
भैाटनपरवं जातपधरवं वधः ।
संयासकालेऽयलंबुपयतमधीय
तदनतरं कटसूं काैपीनं दडं वं
कमडलं सवमस वसृयाथ जातपधररे
कथावेशाे नायेतयाे न ाेतयमयकणवादयं
न तक पठे शदमप बृहछदाायापये
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महाचाेवलापनं गरा पायादना संभाषणं
नायाा वशेषेण न शूीपितताेदासंभाषणं
न यतेदेवपूजा नाेसवदशनं तीथयाावृः ।
पुनयितवशेषः ।
कुटचयैक भा बदकयासंृं
माधुकरं हंसयागृहेवकवलं
परमहंसय पगृहेषु करपां
फलाहाराे गाेमुखं तरयातीतयावधूतयाजगरवृः
साववणकेषु यितनैकरां वसे कयाप
नमेुरयातीतावधूतयाेन येाे याे न वपः
स येाेऽप किनाे हतायां नुरणं
न कुया वृमाराेहे यानादढाे न
यवयपराे न किनमयपराे न दाकाे
नानृतवाद न यतेः कंचकतयमयतचेसांकयम् ।
ताननादाै संयासनामधकारः ।
अातरकुटचकयाेभूलाेकाे बदकय
वगलाेकाे हंसय तपाेलाेकः परमहंसय
सयलाेकतरयातीतावधूतयाेः वायेव
कैवयं वपानुसधानेन मरकटयायवत् ।
यं यं वाप रावं यजयते कलेवरम् ।
तं तमेव समााेित नायथा ुितशासनम् ।
तदेवं ावा वपानुसधानं वनायथाचारपराे
न भवेदाचारवशााेकािान-
वैरायसपय वेव मुरित न सवाचारस-
तदाचारः । जावसषुेवेकशररय जाकाले
वः वकाले तैजसः सषुिकाले ाः
अवथाभेदादवथेरभेदः कायभेदाकारणभेदतास
चतदशकारणानां बावृयाेऽतवृतयतेषा-
मुपादानकारणम् ।
वृयवारः मनाेबुरहारं चेित ।
तृयापारभेदेन पृथगाचारभेदः ।
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नेथं जागरतं वाकठे वं समावशत् ।
सषुं दयथं त तरयं मू संथतम् ।
तरयमरमित ावा जागरते सषुयवथाप
इव यतं यं तससवमवातमव
याे वसेय वावथायामप तागवथा भवित ।
स जीवु इित वदत । सवुयथितपादनमप तयैव
मुरित । भनैहकामुकापेः । यपेात
तदनुपाे भवित । वपानुसधानयितरायशाा-
यासै कुु मभारवथाे न याेगशा-
वृन साशाायासाे न मतयापारः ।
इतरशावृयतेरत चेछवालारवमकारव-
दितवदरूकमाचारवादरूाे न णवकतनपराे यकम
कराेित तफलमनुभवित एरडतैलफेनवदतः सव परयय
तसं मनाेदडं करपां दगबरं ा
परजेः । बालाेपशाचवरणं जीवतं वा न
काे त कालमेव तीेत िनदेशभृतकयायेन पराडित ।
ितिताानवैरायशमादगुणवजतः ।
भामाेण जीव यास यितयितवृहा ॥ १॥
न दडधारणेन न मुडनेन न वेषेण न दाचारेण
मुः । ानदडाे धृताे येन एकदड स उयते ।
कादडाे धृताे येन सवाशी ानवजतः ।
स याित नरकाघाेराहाराैरवसंतान् ॥ २॥
िता सूकरवासमा गीता महषभः ।
तादेनां परयय कटवपयटेितः ॥ ३॥
अयाचतं यथालाभं भाेजनाछादनं भवेत् ।
परेछया च दवासाः ानं कुयापरेछया ॥ ४॥
वेऽप याे युः याातीव वशेषतः ।
ईेः ृतः ेाे वराे वादनाम् ॥ ५॥
अलाभे न वषाद यााभे चैव न हषयेत् ।
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ाणयािकमाः यााासािनगतः ॥ ६॥
अभपूजतलाभां जुगुसेतैव सवशः ।
अभपूजतलाभैत यितमुाेऽप बयते ॥ ७॥
ाणयाािनमं च यारे भुवने ।
काले शते वणानां भाथ पयटेहृान् ॥ ८॥
पाणपारयाेगी नासकृैमाचरेत् ।
ितुारुायेनाचमनं तथा ॥ ९॥
अधवतृमयादा भवत वशादाशयाः ।
िनयितं न वमुत महाताे भाकरा एव ॥ १०॥
अायेन त यदाहारं गाेवृगयते मुिनः ।
तदा समः यासवेषु साेऽमृतवाय कपते ॥ ११॥
अिनं वै जगेहं िनं गेहं त वजयेत् ।
अनावृते वशेार गेहे नैवावृते जेत् ॥ १२॥
पांसना च ितछशूयागारितयः ।
वृमूलिनकेताे वा यसवयायः ॥ १३॥
यातमतशायी याररिनकेतनः ।
यथालधाेपजीवी याुिनदाताे जतेयः ॥ १४॥
िनय वनमाथाय ानयाे जतेयः ।
कालका चरेव भूयाय कपते ॥ १५॥
अभयं सवभूतेयाे दवा चरित याे मुिनः ।
न तय सवभूतेयाे भयमुपते चत् ॥ १६॥
िनमानानहाराे िनछसंशयः ।
नैव ुयित न े नानृतं भाषते गरा ॥ १७॥
पुयायतनचार च भूतानामवहंसकः ।
काले ाे भवैं कयते भूयसे ॥ १८॥
वानथगृहथायां न संसृयेत कहचत् ।
अातचया लसेत न चैनं हष अावशेत् ॥ १९॥
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अवा सूयेण िनदः कटवचरेहीम् ।
अाशीयुािन कमाण हंसायुािन यािन च ॥ २०॥
लाेकसंहयुािन नैव कुया कारयेत् ।
नासछाेषु सेत नाेपजीवेत जीवकाम् ।
अितवादांयजेकापं कन नायेत् ॥ २१॥
न शयाननुबीत थाैवायसेन् ।
न यायामुपयुीत नारानारभेचत् ॥ २२॥
अयलाेऽयाथाे मुिनबालवत् ।
कवमूकवदाानं तृा दशयेृणाम् ॥ २३॥
न कुया वदेक यायेसावसाधु वा ।
अाारामाेऽनया वृया वचरेडवुिनः ॥ २४॥
एकरेहीमेतां िनःसः संयतेयः ।
अाड अारितरावासमदशनः ॥ २५॥
बुधाे बालकवडेकुशलाे जडवरेत् ।
वदेदुवान् गाेचया नैगमरेत् ॥२६॥
ाेऽवमािनताेऽसः लधाेऽसूयताेऽप वा ।
ताडतः संिनाे वा वृया वा परहापतः ॥ २७॥
वताे मूिताे वाैबधैवं कपतः ।
ेयकामः कृ गत अानाानमुरेत् ॥ २८॥
संमाननं परां हािनं याेगेः कुते यतः ।
जनेनावमताे याेगी याेगसं च वदित ॥ २९॥
तथा चरेत वै याेगी सतां धममदषूयन् ।
जना यथावमयेरगछेयुनैव सितम् ॥ ३०॥
जरायुजाडजादनां वानःकायकमभः ।
युः कुवीत न ाेहं सवसां वजयेत् ॥ ३१॥
कामाेधाै तथा दपलाेभमाेहादय ये ।
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तांत दाेषापरयय पराड् भयवजतः ॥ ३२॥
भैाशनं च माैिनवं तपाे यानं वशेषतः ।
सयानं च वैरायं धमाेऽयं भके मतः ॥ ३३॥
काषायवासाः सततं यानयाेगपरायणः ।
ामाते वृमूले वा वसेेवालयेऽप वा ॥ ३४॥
भैेण वतयेयं नैकााशी भवेचत् ।
चशभवेावावयं चरेसधीः ॥ ३५॥
ततः य शाा संचरे कुचत् ।
बहरत सव सपयह जनादनम् ॥ ३६॥
सव वचरेाैनी वायुवतकषः ।
समदःुखसखः ाताे हतां च भयेत् ॥ ३७॥
िनवै रेण समं पयजगाेमृगादषु ।
भावयनसा वणुं परमाानमीरम् ॥ ३८॥
चयं परमानदं ैवाहमित रन् ।
ावैवं मनाेदडं धृवा अाशािनवृाे भूवा
अाशाबरधराे भूवा सवदा मनाेवाायकमभः
सवसंसारमुसृय पावाुखः
वपानुसधानेन मरकटयायेन मुाे
भवतीयुपिनषत् ॥
इित पमाेपदेशः ॥ ५॥
अथ नारदः पतामहमुवाच ।
भगवन् तदयासवशात् मकटयायवदयासः कथमित ।
तमाह पतामहः ।
सयवाानवैरायायां वशदेहावशाे
वसेत् । ानं शररं वैरायं जीवनं व
शातदाती नेे मनाेमुखं बुः कला
पवंशिततवायवयव अवथा
पमहाभूतािन कम भानवैरायं शाखा
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जावसषुितरयातदशकरणािन
पताकाराणीित । एवमप नावमितपं कणधार
इव यतेव गजं वबुा वशीकृय वयितरं सव
कृतकं नरमित मवा वरः पुषः सवदा
ाहमित यवहरेायकेदतयं वयितरेकेण ।
जीवुाे वसेकृतकृयाे भवित । न नाहं ेित
यवहरेकत ाहमीयजं जावसषुिषु ।
तरयावथां ाय तरयातीतवं जेवा जां
वं सषुमधरां गतमयेकावथायां
चताेऽवथावेकैककरणाधीनानां चतदशकरणानां यापाररादनाम् ।
चषाे पहणं ाेयाेः शदहणं
जाया रसावादनं ाणय गधहणं
वचसाे वायापारः पाणेरादानं पादयाेः संचारः
पायाेसग उपथयानदहणं वचः पशहणम् ।
तदधीना च वषयहणबुः बुा बुित
चेन चेतययहारेणाहराेित । वसृय जीव
एतादेहाभमानेन जीवाे भवित । गृहाभमानेन गृहथ
इव शररे जीवः संचरित । ादले पुयावृराेयां
िनालयाै दणायां ाैयबुनैऋ यां पापबुः
पमे डारितवाययां गमने बुरे शातरशाये
ानं कणकायां वैरायं केसरेवाचता इयेवं
वं ावा जीवदवथां थमं जातीयं
वं तृतीयं सषुं चतथ तरयं चतभवरहतं
तरयातीतम् । वतैजसातटथभेदैरेक एव एकाे देवः
साी िनगुण ताहमित याहरेत् ।
नाे चेादवथायां जादादचताेऽवथाः वे
वादचताेऽवथाः सषुे सषुयादचताेऽवथाः
तरये तरयादचताेऽवथाः नवेवं तरयातीतय िनगुणय ।
थूलसूकारणपैवतैजसाेरैः
सवावथास साी वेक एवावितते । उत तटथाे ा
तटथाे न ा ृवा ैव कतृवभाेृव
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अहारादभः पृाे जीवः जीवेतराे न पृः । जीवाेऽप
न पृ इित चे । जीवाभमानेन ेाभमानः ।
शरराभमानेन जीववम् । जीववं घटाकाशमहाकाशव-
वधानेऽत । यवधानवशादेव हंसः साेऽहमित
मेणाेासिनःासयपदेशेनानुसधानं कराेित ।
एवं वाय शरराभमानं यजे शरराभमानी भवित ।
स एव ेयुयते।
यसाे जताेधाे लवाहाराे जतेयः ।
पधाय बुा ाराण मनाे याने िनवेशयेत् ॥ १॥
शूयेवेवावकाशेषु गुहास च वनेषु च ।
िनययुः सदा याेगी यानं सयगुपमेत् ॥ २॥
अाितयायेषु देवयााेसवेषु च ।
महाजनेषु सथी न गछेाेगवचत् ॥ ३॥
यथैनमवमयते जनाः परभवत च ।
तथा युेाेगी सतां व न दषूयेत् ॥ ४॥
वादडः कमदड मनाेदड ते यः ।
ययैते िनयता दडाः स िदड महायितः ॥ ५॥
वधूमे च शातााै यत माधुकरं चरेत् ।
गृहे च वुयानां यितः सवाेमः ृतः ॥ ६॥
दडभां च यः कुयावधमे यसनं वना ।
यतित न वैरायं याित नीचयितह सः ॥ ७॥
यगृहे वशेषेण लभेां च वासनात् ।
त नाे याित याे भूयः स यितनेतरः ृतः ॥ ८॥
यः शररेयादयाे वहीनं सवसाणम् ।
पारमाथक वानं सखाानं वयंभम् ॥ ९॥
परतवं वजानाित साेऽितवणामी भवेत् ।
वणामादयाे देहे मायया परकपताः ॥ १०॥
नानाे बाेधपय मम ते सत सवदा ।
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इित याे वेद वेदातैः साेऽितवणामी भवेत् ॥ ११॥
यय वणामाचाराे गलतः वादशनात् ।
स वणानामासवानतीय वािन थतः ॥ १२॥
याेऽतीय वामावणानायेव थतः पुमान् ।
साेऽितवणामी ाेः सववेदाथवेदभः ॥ १३॥
तादयगता वणा अामा अप नारद ।
अायाराेपताः सवे ाया तेनावेदना ॥ १४॥
न वधन िनषेध वयावय कपना ।
वािननामत तथा नाय नारद ॥ १५॥
वरय सवभूतेय अावरपदादप ।
घृणां वपाठ  सवपुमादकेवप ॥ १६॥
ालमुमागेषु वेदातानलसया ।
उपायनकराे भूवा गुं वदं जेत् ॥ १७॥
सेवाभः परताेयैनं चरकालं समाहतः ।
सदा वेदातवााथ ुणुयाससमाहतः ॥ १८॥
िनममाे िनरहारः सवसववजतः ।
सदा शायादयुः सावाानमीते ॥ १९॥
संसारदाेषैव वरजायते सदा ।
वरय त संसारासंयासः या संशयः ॥ २०॥
मुमुः परहंसायः साााेैकसाधनम् ।
अयसेवानं वेदातवणादना ॥ २१॥
वानलाभाय परहंस समायः ।
शातदायादभः सवैः साधनैः सहताे भवेत् ॥ २२॥
वेदातायासिनरतः शाताे दाताे जतेयः ।
िनभयाे िनममाे िनयाे िनाे िनपरहः ॥ २३॥
जीणकाैपीनवासाः याुड नाेऽथवा भवेत् ।
ााे वेदातवाेगी िनममाे िनरहृ ितः ॥ २४॥
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मादषु समाे मैः समतेवेव जतषु ।
एकाे ानी शाताा स सतरित नेतरः ॥ २५॥
गुणां च हते युत संवसरं वसेत् ।
िनयमेवमात यमेषु च सदाभवेत् ॥ २६॥
ाय चाते ततैव ानयाेगमनुमम् ।
अवराेधेन धमय संचरेपृथवीममाम् ॥ २७॥
ततः संवसरयाते ानयाेगमनुमम् ।
अामयमुसृय ा परमामम् ॥ २८॥
अनुाय गुंैव चरे पृथवीममाम् ।
यसाे जताेधाे लवाहाराे जतेयः ॥ २९॥
ावमाै न वरयेते वपरतेन कमणा ।
िनराराे गृहथ कायवांैव भकः ॥ ३०॥
माित मदां ा सरां पीवा च माित ।
ताृवषं नारं दरूतः परवजयेत् ॥ ३१॥
संभाषणं सह ीभरालापः ेणं तथा ।
नृं गानं सहासं च परवादां वजयेत् ॥ ३२॥
न ानं न जपः पूजा न हाेमाे नैव साधनम् ।
नाकायादकाय च नैतयातीह नारद ॥ ३३॥
नाचनं पतृकाय च तीथयाा तािन च ।
धमाधमादकं नात न वधलाैकक या ॥ ३४॥
सयजेसवकमाण लाेकाचारं च सवशः ।
कृमीकटपता तथा याेगी वनपतीन् ॥ ३५॥
न नाशयेधुाे जीवपरमाथमितयितः ।
िनयमतमुखः वछः शाताा वपूणधीः ॥ ३६॥
अतःसपरयागी लाेके वहर नारद ।
नाराजके जनपदे चरयेकचराे मुिनः ॥ ३७॥
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िनःतितिननमकाराे िनःवधाकार एव च ।
चलाचलिनकेत यितयाछकाे भवेदयुपिनषत् ॥
इित षाेपदेशः ॥ ६॥
अथ यतेिनयमः कथमित पृं नारदं पतामहः
पुरकृय वरः सयाे वषास वशीलाेऽाै
मायेकाक चरेक िनवसेभयासारवदेक
न ितेवगमनिनराेधहणं न कुयातायां
नुरणं न कुया वृाराेहणमप न
देवाेसवदशनं कुयाैकाशी न बादेवाचनं
कुयावयितरं सव या मधुकरवृयाहारमहारकृशाे
भूवा मेदाेवृमकुवायं धरमव यजेदेकां
पललमव गधलेपनमशलेपनमैव ारमयजमव
वमुछपामवायं ीसमव
माादकं मूमव पृहां गाेमांसमव ातचरदेशं
चडालवाटकामव यमहमव सवण कालकूटमव
सभाथलं शानथलमव राजधानीं कुीपाकमव
शवपडवदेकां न देहातरदशनं पवृं
परयय वदेशमुसृय ातचरदेशं वहाय
वृतपदाथ पुनः ाहष इव वमानदमनुर-
वशरराभमानदेशवरणं मवा शवमव हेयमुपगय
कारागृहविनमुचाेरवपुाबधुभवथलं
वहाय दरूताे वसेत् ।
अयेन ामाहरणवयानानुसधानपराे
भूवा सवकमिनमुः कामाेधलाेभमाेहमद-
मासयादकं दवा िगुणातीतः षडूमरहतः
षाववकारशूयः । सयवाचराेही ाम
एकरां पने परां ेे परां तीथे
परामिनकेतः थरमितनानृतवाद गरकदरेषु
वसेदेक एव ाै वा चरेत् ामं िभनगरं चतभ-
ाममयेकरेत् । भतदशकरणानां
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न तावकाशं दादवछानाैरायसप-
मनुभूय माे न कायाे यितर इयायालाेय
सवतः वपमेव पयीवुमवाय ारध-
ितभासनाशपयतं चतवधं वपं ावा
देहपतनपयतं वपानुसधानेन वसेत् ।
िषवणानं कुटचकय बदकय वारं
हंसयैकवारं परमहंसय मानसानं
तरयातीतय भानमवधूतय वाययानं
ऊवपुड ं कुटचकय िपुड ं बदकय
ऊवपुड ं िपुड ं हंसय भाेलूनं
परमहंसय तरयातीतय ितलकपुडमवधूतय न
कत् । तरयातीतावधूतयाेः ऋताैरं कुटचकय
ऋतयाैरं बदकय न ाैरं हंसय
परमहंसय च न ाैरम् । अतचेदयनाैरम् ।
तरयातीतावधूतयाेः न ाैरम् । कुटचकयैकां
माधुकरं बदकय हंसपरमहंसयाेः करपां
तरयातीतय गाेमुखं अवधूतयाजगरवृः । शाटयं
कुटचकय बदकयैकशाट हंसय खडं
दगंबरं परमहंसय एककाैपीनं वा तरयातीतावधूतया-े
जातपधरवं हंसपरमहंसयाेरजनं न वयेषाम् ।
कुटचकबदकयाेदेवाचनं हंसपरमहंसया-े
मानसाचनं तरयातीतावधूतयाेः साेहंभावना ।
कुटचकबदकयाेमजपाधकाराे हंसपरमहंसया-े
यानाधकारतरयातीतावधूतयाेन वयाधकार-
तरयातीतावधूतयाेमहावााेपदेशाधकारः
परमहंसयाप । कुटचकबदकहंसानां
नाययाेपदेशाधकारः। कुटचकबदकयाेमानुषणवः
हंसपरमहंसयाेरातरणवः तरयातीतावधूतयाेणवः ।
कुटचकबदकयाेः वणं हंसपरमहंसयाेमननं
तरयातीतावधूतयाेिनदयासः । सवेषामानुसधानं
वधरयेव मुमुः सवदा संसारतारकं तारकमनुर-
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ीवुाे वसेदधकारवशेषेण कैवयायुपाय-
मवयेितरयुपिनषत् ॥
इित समाेपदेशः ॥ ७॥
अथ हैनं भगवतं परमेनं नारदः
पछ संसारतारकं साे ूहीित ।
तथेित परमेी वुमुचमे अाेमित ेित
यसमकारेण । का यः का
समः संहारणवः सृणव-
ातबहाेभयाकवावधाे
णवः । अतःणवाे यावहारकणवः ।
बाणव अाषणवः । उभयाकाे
वराणवः । संहारणवाे णव
अधमााणवः । अाेमित । अाेमयेकार-
मतःणवं व । सचाधा भते ।
अकाराेकारमकाराधमाानादबदकुलाशेित ।
त चवार अकारायुतावयवावत उकारः
सहावयवावताे मकारः शतावयवाेपेताेऽधमाा-
णवाेऽनतावयवाकारः । सगुणाे वराणवः संहाराे
िनगुणणव उभयाकाेपणवाे यथाुताे
वराुतः ुतसंहाराे वराणवः षाेडशमााकः
षंशवातीतः । षाेडशमााकवं
कथमयुयते । अकारः थमाेकाराे तीया मकार-
तृतीयाधमाा चतथी नादः पमी बदःु
षी कला समी कलातीतामी शातनवमी
शायतीता दशमी उयेकादशी मनाेनी ादशी
पुर याेदशी मयमा चतदशी पयती पदशी
परा । षाेडशी पुनतःषमाा कृित-
पुषैवयमासााावंशयुरभेदमाा-
वपमासा सगुणिनगुणवमुपेयैकाेऽप णवः
सवाधारः परंयाेितरेष सवेराे वभुः । सवदेवमयः
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

सवपाधारगभतः ॥ १॥
सवारमयः कालः सवागममयः शवः ।
सवुयुमाे मृयः सकलाेपिनषयः ॥ २॥
भूतं भयं भवयकालाेदतमययम् ।
तदयाेारमेवायं व माेदायकम् ॥ ३॥
तमेवाानमयेतशदेन वणतम् ।
तदेकममृतमजरमनुभूय तथाेमित ॥ ४॥
सशररं समाराेय तयवं तथाेमित ।
िशररं तमाानं परं विननु ॥ ५॥
परंानुसदयाादनां मः मात् ।
थूलवाथूलभुा सूवासूभुक् परम् ॥ ६॥
एेकवानदभाेगा साेऽयमाा चतवधः ।
चतपाागरतः थूलः थूलाे ह वभुक् ॥ ७॥
एकाेनवंशितमुखः सााः सवगः भु ।
थूलभुक् चतरााथ वाे वैानरः पुमान् ॥ ८॥
वजथमः पादः वथानगतः भुः ।
सूः वताेऽा एकाे नायः परंतप ॥ ९॥
सूभुक् चतरााथ तैजसाे भूतराडयम् ।
हरयगभः थूलाेऽततीयः पाद उयते ॥ १०॥
कामं कामयते याव साे न कन ।
वं पयित नैवा तसषुमप फुटम् ॥ ११॥
एकभूतः सषुथः ानघनवासखी ।
िनयानदमयाेऽयाा सवजीवातरथतः ॥ १२॥
तथायानदभुक् चेताेमुखः सवगताेऽययः ।
चतराेरः ातृतीयः पादसंतः ॥ १३॥
एष सवेरैष सवः सूभावनः ।
एषाेऽतयायेष याेिनः सवय भवाययाै ॥ १४॥
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

भूतानां यमयेतसवाेपरमबाधकम् ।
तसषुं ह यवं मायामां किततम् ॥ १५॥
चतथतरााप सदेकरसाे यम् ।
तरयावसतवा एकैकवनुसारतः ॥ १६॥
ातानुाननुातृवकपानसाधनम् ।
वकपयमाप सषुं वमातरम् ॥ १७॥
मायामां वदवैवं सदेकरसाे यम् ।
वभाे यमादेशाे न थूलमवहम् ॥ १८॥
न सूमयतं न ं न चुने ।
नैवां नाेभयतःं न मातरम् ॥ १९॥
नामप न ाघनं चामेव च ।
तदलणमां यवहायमचय-
मयपदेयमेकाययसारं पाेपशमं
शवं शातमैतं चतथ मयते स 
णवः स वेयाे नापरतरयः सव
भानुवुमुूणामाधारः वयंयाेिताकाशः
सवदा वराजते परंवादयुपिनषत् ॥
इित अमाेपदेशः ॥ ८॥
अथ वपं कथमित नारदः पछ ।
तं हाेवाच पतामहः कं वपमित ।
अयाेसावयाेहमीित ये वदुते पशवाे न वभाव-
पशवतमेवं ावा वाृयुमुखामुयते
नायः पथा वतेऽयनाय ।
कालः वभावाे िनयितयछा

भूतािन याेिनः पुष इित चयम् ।
संयाेग एषां नवाभावा-

दाा नीशः सखदःुखहेताेः ॥ १॥
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

ते यानयाेगानुगता अपयन्
देवाशं वगुणैिनगूढाम् ।

यः कारणािन िनखलािन तािन
कालायुायधितयेकः ॥ २॥

तमेकंवृतं षाेडशातं
शताधारं वंशितयराभः ।

अकैः षवपैकपाशं
िमागभेदं िनमैकमाेहम् ॥ ३॥

पाेताेबुं पयाेयुवां
पाणाेम पबुादमूलाम् ।

पावता पदःुखाैघवेगां
पशेदां पपवामधीमः ॥ ४॥

सवाजीवे सवसंथे बृहते
तहंसाे ायते चे ।

पृथगाानं ेरतारं च मवा
जुतततेनामृतवमेित ॥ ५॥

उथमेतपरमं त 
तंयं वितारं च ।

अातरं वेदवदाे वदवा
लनाः परे ण तपरायणाः ॥ ६॥

संयुमेतरमरं च
यायं भरते वमीशः ।

अनीशाा बयते भाेृभावा-
ावा देवं मुयते सवपाशैः ॥ ७॥

ााै ावजावीशनीशावजा
ेका भाेृभाेगाथयुा ।

अनताा वपाे कता
यं यदा वदते मेतत् ॥ ८॥

रं धानममृतारं हरः
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

राानावीशते देव एकः ।
तयाभयानााेजनावभावा-

यूाते वमायािनवृः ॥ ९॥
ावा देवं मुयते सवपाशैः

ीणैः ेशैजमृयुहाणः ।
तयाभयानाृतयं देहभेदे

वैय केवल अाकामः ॥ १०॥
एतेयं िनयमेवासंथं

नातः परं वेदतयं ह कत् ।
भाेा भाेयं ेरतारं च मवा

सव ाें िवधं मेतत् ॥ ११॥
अावा तपाेमूलं ताेपिनषपरम् ।
य एवं वदवा वपमेवानुचतय-ं
त काे माेहः कः शाेक एकवमनुपयतः ॥ १२॥
तावराूतं भयं

भवयवयनरवपम् ।
अणाेरणीयाहताे महीया-

नााय जताेिनहताे गुहायाम् ।
तमतं पयित वीतशाेकाे

धातःसादाहमानमीशम् ॥ १३॥
अपाणपादाे जवनाे हीता

पययचः स ुणाेयकणः ।
स वे वें न च तयात वेा

तमारयं पुषं महातम् ॥ १४॥
अशररं शररेवनवथेवथतम् ।
महातं वभुमाानं मवा धीराे न शाेचित ॥ १५॥
सवय धातारमचयशं

सवागमाताथवशेषवेम् ।
परापरं परमं वेदतयं
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॥ नारदपराजकाेपिनषत् ॥

सवावसाने सकृेदतयम् ॥ १६॥
कवं पुराणं पुषाेमाेमं

सवेरं सवदेवैपायम् ।
अनाद मयातमनतमययं

शवायुतााेहगभभूधरम् ॥ १७॥
वेनावृतं सवमदं पं

पाकं पस वतमानम् ।
पीकृतानतभवपं

पीकृतवावयवैरसंवृतम् ।
परापरं यहताे महातं

वपतेजाेमयशातं शवम् ॥ १७॥
नावरताे दुरतााशाताे नासमाहतः ।
नाशातमनसाे वाप ानेनैनमायात् ॥ १८॥
नातःं न बहःं न थूलं नाथूलं
न ानं नाानं नाेभयतःमा-
मयवहाय वातःथतः वयमेवेित य एवं वेद
स मुाे भवित स मुाे भवतीयाह भगवापतामहः ।
ववपः पराट् पराडेकाक चरित
भयतसारवित । गमनवराेधं न कराेित ।
वशररयितरं सव या दवृया थवा
वपानुसधानं कुवसवमनयबुा
वेव मुाे भवित । स पराट् सवयाकारकिनवतकाे
गुशयशाादविनमुः सवसंसारं वसृय
चामाेहतः पराट् कथं िनधिनकः सखी धनवा-
ानाानाेभयातीतः सखदःुखातीतः
वयंयाेितकाशः सववेः सवः सवसदः
सवेरः साेऽहमित । तणाेः परमं पदं य
गवा न िनवतते याेगनः । सूयाे न त भाित
न शशााेऽप न स पुनरावतते न स पुनरावतते
तकैवयमयुपिनषत् ॥
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इित नवमाेपदेशः ॥ ९॥
ॐ भं कणेभः ुणुयाम देवा ।
भं पयेमाभयजाः ।
थरैरै तुवाꣳसतनूभः ।
यशेम देवहतं यदायुः ।
वत न इाे वृवाः ।
वत नः पूषा ववेदाः ।
वत नतायाे अरनेमः ।
वत नाे बृहपितदधात ॥
ॐ शातः शातः शातः ॥
॥ इित नारदपराजकाेपिनषसमाा ॥
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