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।।ಶ್ರೀಮದಾನನದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಾಾದಾಚಾರ್ಥಃ ।। 
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|| ಶ್ರೀ ಹರ್ವದನ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ  ೀಪೀನಾಥ  ೀ ವಿಜರ್ತ್ ೀ || 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Acharya Madhwa. It is a humble effort to make 
available this Great work to Sadhakas who are interested in the noble path 
of propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 

With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 

Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 

26615951, 9901971176, 8095551774, Email : srkarc@gmail.com 
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हन्मिभन्मिलता 
 

िमािमणमानम्य क्रमान्नत्वा गरुूनन्मि। 

किोन्मम वान्मदिाजोऽहं हिेस्सगुणुदि यणम॥्1॥  
 

हन्मिभन्मिलतामतेां तिुङ्गवदनन्मिराम ् । 

किोन्मत वान्मदिाजने्द्राः सतां मनु्मिफलाप्तर॥े2॥  
 

कमयणा वर् यत ेरो न न कनीरांश्च कम यणा । 

न्मनिन्मनष्टाः स नाः िात ुन्मनिवद्यो हराननाः॥3॥  
 

अखवयसव यदुवा यन्मद गव यन्मनवा यिणो हन्मिाः । 

कुवीतोवीं न्मश्ररं शवयिवू यगीवा यणिाण्मम॥4॥  
 

र ेजङ्गमान्मितोरने न्मशवन्मलङं्ग न्मदन ेन्मदन े। 

मज्जरन्मन्त तदुन्मिष्टं अभोज्य ंभोजरन्मन्त च॥5॥  
 

शवैं न्मलङं्ग महेनादौ र ेगले र्ािरन्मन्त च । 

न मानरन्मन्त र ेिणु्रस्थले िजू्यतरा न्मस्थतम॥्6॥  
 

न्मशवस्य न्मलङ्गमवेाहो नाच यरन्त्यवजानत े। 

इत्थ ंन्मशवस्य शवैास्त ेनीचादन्मि च नीचताम॥्7॥  
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अङ्गीकृत्य स्विीत्यवै िनुस्तस्यान्मखलेशताम ् । 

कथ ंब्रूराुः सभामध्य ेवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥8॥  
 

न्मशवस्योन्मिष्टदानने न्मकं दोषोऽन्मस्त न न्मवद्यत े। 

इन्मत िश्नस्योत्तिं त ेवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥9॥  
 

दोषोऽस्तीचते ् स्वरं दोषी न चते ् स्वोन्मिष्टदारकाः । 

अन्योऽन्मि दोषवान ् न स्यात ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥10॥  
 

रत ् स्पृष्ट्वाक्षालरदे्धस्त ंरच्च काकशनुोाः न्मिरम ् । 

तदुन्मिष्टं न्मशवोऽद्यान्मकं वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥11॥  
 

अशदु्धमन्मखलस्यान्मि रदशदु्धं तदीन्मशशाुः । 

शूद्रोन्मिष्टं अथ ंशदु्धं वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥12॥  
 

गृहान्मण िन्मितो वन्मनाः दहन्यन्मद न्मनज ंगृहम ् । 

न दहेत ् तन्महि शवैानां िन्मक्ररा स्यान्न चने्न च॥13॥  
 

अमधे्यमन्यगहेेष ुरदा शदु्धं न्मनज ेगृहे । 

शदु्धं स्यात्तन्महि शवैानां िन्मकरा स्यान्न चने्न च॥14॥  
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बन्दीकुरा यत ् इरं सवा यन ् िन्मतबन्दी दुित्यरा । 

अस्यााः काः िन्मिहािाः स्यात ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥15॥  
 

स्तु॑हि श्रु॒तं ग॑तत॒सदं ॒ युवा ॑नां मृ॒गं न ॒ भी ॒ममु॑पि ॒न्तुमु॒गं्र। 

मृ॒ळा ज॑रि॒त्र ेर॑ुद्र ॒ स्तुवा ॑नो ॒ऽन्यं ते॑ अ ॒स्स्मस्न्न व॑पन्तु ॒ सेनाा॑ः॥  

 

रुद्रसिूगता सरें वाणी रुद्राश्ररं हन्मिम ् । 

रद्वन्मि तत्समाः काः स्यात ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥17॥  
 

जन्मित्र ेत ेस्तनु्मत ंकत्रे मह्य ंहे मृड िक्षक। 

जन्मिता गन्मितते्यिेुाः मृड िक्षण इत्यन्मि॥18॥  
 

र्ातोाः ख्यातोऽरमथो म ेन किोलेन कन्मिताः । 

ईदृग्गणुान्मितोऽन्मि त्वं रुद्र कत यसदं तव॥19॥  
 

हृदराख्यगहुामध्य ेसदा सान्मक्षतरा न्मस्थतम ् । 

रवुान ंषोडशवरसं्क च न्मनत्य ंजिोन्मितम॥्20॥  
 

मृग ंन न्मसहंवद्भीमं न्मद्वषज्जनभरङ्किम ् । 

उिमाथं च नते्यतत्पदं आहुन्महि वनै्मदकााः॥21॥  
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स्वभिोिद्रवकिं न्महिण्रकन्मशि ु ंन्मििमु ् । 

हन्त ुं हननशीलं चाप्यगु्र ंस्वान्मश्रतवनै्मिणाम॥्22॥  
 

िाचार य इत्यान्मद वाक्यषे ुउिसगोऽन्मि केवलम ् । 

स्वरोग्रर्ातोिथं च वदने्मदत्याह िान्मणन्मनाः॥23॥  
 

तदिते्यिुसग यऽन्मि ह्यिुद्रवकृत ंवदते ् । 

ईदृशं निन्मसहंाख्य ंमषेरूिर्िस्य त॥े24॥  
 

िक्षणादक्षतबलं गौिीसौभाग्रदारकम ् । 

सदा स्तनु्मह महामानान ंन न्मवमर ि कदाचन॥25॥  
 

रोऽहं हिाेः स्तनु्मतकृत ंत्वां वषै्णवर्िुन्धिम ् । 

स्तवुानोऽस्म्यमर दमर त्तो रोऽन्यस्त ंन्मनविन्त ुत॥े26॥  
 

सनेा भूतन्मिशाचाद्यााः सवयलोकभरङ्किााः । 

न त ुमा आन्मश्रत ंभिं नाशरन्त ुकदाचन॥27॥  
 

वन्मिर्ा यतमु यद यनाथो विन ंनाश एव न्मह । 

रद्वा ईदृशं ननृ्मसहंं त ेभरहता यिमीश्विम॥्28॥  
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त्वद्वत ् स्तवानो रो लोके मत्ययस्त्वन्मिक्षराऽिहम ् । 

अमर दमर ाद्धिेभ यिादन्यं मारान्मवन ंजनम॥्29॥  
 

त ेसनेा भरदा नॄणां न्मनविन्त ुहन्मिन्मद्वषम ् । 

नत ुन्मवष्णोाः न्मिरं भिन्ममन्मतवागाह वनै्मदकी॥30॥  
 

इत्थ ंरुद्रस्य सिूस्था श्रनु्मतिेषा स्तहुीन्मत रा । 

लोटाऽनशुान्मस्त रुद्रोऽसौ कथ ंसवेश्विो वद॥31॥  
 

रुद्रस्ततु्यतरा तस्य हृन्मद न्मस्थततरा च रम ् । 

सरें जगौ सनृ्मसहंं त ंसदा सवेश्विं वद॥32॥  
 

अनाशन्मङ्गतदोषत्वात ् श्रनु्मतिेषाििुातनी । 

बलं रषेां न्मह न्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमम॥्33॥  
 

न्मकं कुरा यत ् िौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

न्मविोर्ते्वनिके्ष ंस्यात ् असन्मतह्यनमुािकम॥्34॥  
 

इत्याह जनै्ममन्मनाः साक्षात ् व्यासन्मशष्यो महामन्मताः । 

अिौरुषरेवदेस्य न्मविोर् ेिौरुष ंवचाः॥35॥  
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अनिके्ष ंअमान ंस्यात्तदभाव ेत ुतद्वचाः । 
स्वमूलभूतवदेस्य स्यान्मकल ह्यनमुािकम॥्36॥  

 

तदानकूुल्यबलताः स्वरं मान ंन चने्न च । 

ईदृशं िौरुष ंवाक्य ंवदेोिाथ यस्य बार्कम॥्37॥  
 

तदा स्यात ् रन्मद हर यक्षसदृशाः स्यात ् मृगीन्मशशाुः । 

अतोऽमर दग्र ेको विा वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥38॥  
 

अतोऽमर दग्र ेको विा वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥39॥  
 

कुमा॒ि॑स्चित ्पप॒ति॒ं वन्द ॑मानं ॒ प्रतत ॑नानाम रुद्रो उप॒यन्त ॑म ्। 

भूि॑ेदात ॒ताि॒ं सत्प ॑तत ंगणृीषे स्तु ॒तस्त्वं भे॑ष ॒जा िा॑स्य ॒स्मे॥  

 

इरं च रुद्रसिूस्था श्रनु्मताः गौिीिन्मत ंहिाेः । 

साक्षाकुमािं स्तोतािं नमस्कता यिमाह च॥40॥  
 

कृष्ण ंतन्मत्पतिं स्ततु्य ंनम्य ंच मर ष्टमाह न्मह । 

ईदृक ्रुद्राः क्व कृष्णाः क्व वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥41॥  
 

हे रुद्र न्मितिं कृष्ण ंकैलास ंिन्मत तन्महिन्मचत ् । 

उिरन्तं उिारान्तं वन्दमान ंच लीलरा॥42॥  
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उिागमनमप्यस्य लीलैव न त ुवस्ततुाः । 

इन्मत सचून्मरत ु ंचात्राकािं श्रनु्मतिगूहरत॥्43॥  
 

कुमािन्मश्चत ् तस्य हिाेः ितु्र एव भवान्यताः । 

न तूिचािताः ितु्रो वसदुवेकुमािवत॥्44॥  
 

तताः िािने चन्मकताः िन्मतनानाम त ंिभमु ् । 

भूिाेः मोक्षस्य दातािं सत्पन्मत ंच सतां िन्मतम॥्45॥  
 

गृणीष ेवषै्णवाैः सिैूाः न्मवष्णोन ुय इत्यान्मदकैाः शभुाैः । 

आमानाथ यकित्यरान्तिदेन हन्मिणा कृतम॥्46॥  
 

वन्दन ंतव हृन्मन्नष्टमामानान ंिन्मत तने त ु। 

इन्मत सचून्मरत ु ंशानच ् ित्यरान्तिदं ददौ॥47॥  
 

रस्त्व ंगहुाशरारवैते्यात्थ तत्त ेवचाः मर ि । 

ििमर  ैिरुुषारवै नमन ंशम्भनुा कृतम॥्48॥  
 

इन्मत सचून्मरत ु ंरुदे्र ििमर िैदमाह च । 

रताः सव यगहुाशाय्यप्यषे कृष्णाः सनातनाः॥49॥  
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तत ् त्वकृत ंत ुनमन ंकृष्णमने्मत न चाििम ् । 
गहुाशरस्य ह्यस्यान्यो रतो नान्मस्त गहुाशराः॥50॥  

 

तत ् ििमर िैदं चनै ंििमाह न चाििम ् । 

भक्त्याध्यन्मतशरो ह्यन्ममर न्नस्तीन्मत द्योतनार सा॥51॥  
 

दीर् यरामास नमन ंदीर्ेणने्मत मन्मतम यम । 

अताः कैलासरात्रान्मि न श्रोतृसखुदा न्मद्वषाम॥्52॥  
 

स्ततुो भिजनने त्वं अमर ऽेमर  ैस्तावकार च । 

भषेजा ङेषजान्न्यौषर्ान्यज्ञानाख्यहृदु्रजाम॥्53॥  
 

नाशनारशे सज्ञानाख्यान्मन िान्मस ददान्मस च । 

िा दान इन्मत र्ात्वथ यमन्मि चाह स िान्मणन्मनाः॥54॥  
 

क इन्मत ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सवयदने्महनाम ् ।क इन्मत ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सवयदने्महनाम ् ।  
आवा ंतवाङ्गसम्भूआवा ंतवाङ्गसम्भतूौ अताः केशवनामवान ्तौ अताः केशवनामवान॥्॥  ((हन्मिवशं भहन्मिवशं भ..ि ि 8888--4488))  

 

भषेजने्मतिदं लुप्तन्मवभन्मिकन्ममदं रताः । 

तद्भेषजा भषेजानीत्यथ यमाह स िान्मणन्मनाः॥55॥  
 

एवं च शम्भजु्ञा यनस्य दाताऽऽसीद्गरुुिेव नाः । 

कृष्णस्य च कुमािोऽभून्नन्ता स्तोता च सत्पताेः॥56॥  



  

   
 Page 11 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मन्मन॥े       ॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ http://sriharidasavani.wordpress.com/ 2013 

Page 11 

 

रुद्रस्य च न्मिता तने िणताः ससं्ततुाः िभाुः । 

कृष्णश्च श्रनु्मतसम्मत्या रतोऽभूत्पिदवेता॥57॥  
 

तमर ाद्गरंुु वद हिं हन्मिभन्मिर्िुन्धिम ् । 

हिस्य साक्षान्मत्पतिं ििं दवैं हन्मिं वद॥58॥  
 

मर ि जनै्ममन्मनना िोिं सतू्रमिुाथ यसचूकम ् । 

द्वैमातिुश्रतुिेथ ेकोऽन्तिारं कन्मिष्यन्मत॥59॥ 
 

अतोमर दग्र ेकाः स्थाता वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

अनाशन्मङ्कतदोषत्वात ् श्रनु्मतिेषा ििुातनी॥60॥ 
 

बलं रषेां न्मह न्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमं। 

न्मकं कुरा यत्पौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥61॥  
 

तव॑ श्रश्र ॒ये मर॑ुतो मजतनयन्त॒ रुद्॒र यत्ते ॒ जतन ॑म ॒ िार॑ु श्रि ॒त्रं। 
प॒दं यद्पवष्णो ॑रुप ॒मं तन ॒धातय ॒ तेन ॑ पासस ॒ गुह्यं ॒ नाम ॒ 

गोनाम ्॑॥62॥  

 

इन्मत श्रनु्मतम ुयकुन्दस्य िादतीथ यन्मनषवेणात ् । 

शम्भोाः िन्मवत्रतामाह जन्म चाह िजािताेः॥63॥  
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सदा न्मवष्णिुदध्यातृत्वं च तन्नामजप्ततृाम ् । 

आह न्मश्ररं च न्मवष्ण्वन्मितीथ यन्मनत्यन्मनषवेणम॥्64॥  
 

इत ईदृन्मग्वर्ाः शम्भमु यनोवाक्कारकमयन्मभाः । 

भन्मिं दर्ानाः सतत ंन्मवष्णौ ििमिान॥े65॥  
 

तत्पतु्रब्रह्मणाः ितु्राः कथ ं तदस्याऽऽश्ररो भवते।् 

श्रनु्मतश्च वषै्णवाचािर्नकोशोिमाऽभवत॥्66॥  
 

रताः न्मशवस्यान्मि र्मं वन्मि तीथ यन्मनषवेणम ् । 

अतोऽमर दग्र ेको विा वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥67॥  
 

हे रुद्र रद्यभे्यस्तऽेभूत्पूवं जन्मनम जन्म व ै। 

तव न्मश्रर ैत ेमरुताः न्मितिाः ितु्रलालसााः॥68॥  
 

न्मचत्रं स्थूलाणरुूित्वात ् चारु सौन्दरयवत्वताः । 

उि रस्य समीि ेमा िमाऽऽस्त ेिन्मिचान्मिका॥69॥  
 

रन्मदत्थ ंभाग्रसम्पन्निदं न्मवष्णोिनतु्तमम ् । 

न्मत्रन्मवक्रमतनोस्तन्मद्ध मज्जरन्मन्त ििुा न्मकल॥70॥  
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वनै्मदकत्वादमाङ् रोगऽेप्यल्लोि ंवन्मि िान्मणन्मनाः । 
न लोकमोहनारदें िादिक्षालन ंकृतम॥्71॥  

 

न्मकन्त ुभिैवने्मत विंु िारङु्क्तालौन्मककं िदम ् । 

श्रीश्च बन्धकिी मनु्मििन्मतबन्धकिी त ुरा॥72॥  
 

साऽत्रनान्मभमता न्मकन्त ुरत्पाि ंजारत ेसदा । 

श्मशानवासतो भमर नकृिालन्मस्थर्ािणात॥्73॥  
 

मस्तके तीथ यिादस्य न्मवष्णोाः िादोदसवेरा । 

तस्यांहसाः ििीहािरूिा श्रीरुच्यत ेबरु्ाैः॥74॥  
 

इन्मत तत्वं द्योतन्मरत ु ंन्मश्रर इत्यवदच्छ्रनु्मताः । 

िादिक्षालन ंशम्भोाः श्रीिेषाऽभून्न सम्पदा॥75॥  
 

न्मदगम्बिो रो जन्मटलस्तस्य श्रीन्मिरमवे न्मह । 

न्मशवन्मश्रवोऽभून्मदत्याह रतो भागवत ेशकुाः॥76॥  
 

‘‘रिौचन्मनाः सतृसन्मित्प्रदिोदकेनरिौचन्मनाः सतृसन्मित्प्रदिोदकेन  
तीथने मरू्ध्न्ा यन्मर्र्तृने न्मशवन्मश्रवोभतू ्तीथने मरू्ध्न्ा यन्मर्र्तृने न्मशवन्मश्रवोभतू ्’’  ((भागवतभागवत))  

 

तताः िन्मवत्रतवैास्य न्मशवस्य श्रीाः सतां मता । 
स्त्रीि ुरंोगाज्जन्मननरें न्मकन्त ुभ्रूमध्यतो न्मवर्ाेः॥77॥  
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इन्मत सचून्मरत ु ंचात्र न्मवन्मिष्टमकिोत्पदम ् । 

इत्थ ंमहोिकान्मित्वात ् िदमतेत्सदा हृन्मद॥78॥  
 

त्वरा न्यथान्मर रनेदें िदं ध्यारन्मस मानस े। 

न्मनर्ारीन्मत िदं चदें न्यर्ारीत्याह िवू यवत॥्79॥  
 

न्मनषरे्मर ािकोऽवणो हिेण ििमादिात ् । 

कृत ेध्यान ेकुतो वाच्य इन्मत तत्याज त ंच वाक॥्80॥  
 

तने गोनां गवां नाम्ां मध्य ेत ंच न्मनिन्तिम।् 

गहु्य ंिामान्मभदं नाम िान्मस िक्षन्मस न्मजह्वरा॥81॥  
 

सदवैोच्चािणं नाम्ां िक्षणं नाििं न्मवदुाः । 

मनसाग्र ेसङ्किरन्मत वाचा व्याहित्यथ॥82॥  
 

इन्मत श्रतुने्मिरं नामनदी न्मजह्वाङ्गण ेतव । 

नतृ्यन्ती न्मचत्तग ंध्यानमप्यूच ेकििल्लवात॥्83॥  
 

कि ेकि ेरताः सत्यलोकान्मर्ितरोऽन्मखलााः । 

ब्रह्माणो हन्मििादाब्ज ंक्षालरन्मन्त तताः श्रनु्मताः॥84॥  
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मरुतन्मस्त्वन्मत बह्वथ यन्मवभक्त्या वन्मि तान्सिुान ् । 
अतश्च काकतालीरं नदें िादोदर्ािणम॥्85॥  

 

न्मकन्त ुभूरो दशयनने व्याप्त ंशवै ेिदऽेभवत ् । 

इत्यथो दृश्रत ेस्पष्टमस्यामृन्मच रतोऽन्मखलाैः॥86॥  
 

एवं च मनसा वाचा कमयणा च न्मदन ेन्मदन े। 

रस्य दास्य ंमहादवेो न्मबभन्मत य ििमादिात॥्87॥  
 

स एष भगवान्मिष्णनु य न्मकं सवोत्तमो वद। 

िन्मतकि ंन्मवर्ातािो रत्पदं क्षालरन्मन्त न्मह॥88॥  
 

स ब्रह्मिजू्यचिणो न न्मकं सवोत्तमो वद । 

अनाशन्मङ्कतदोषत्वात ् श्रनु्मतिेषा ििुातनी॥89॥  
 

बलं रषेां न्मह न्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमम ् । 

न्मकं कुरा यत्पौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥90॥  
 

अत्रान्मि जनै्ममन्मनाः साक्षी कमयब्रह्मन्मवदग्रणीाः । 

इतोऽन्मि नाः कुतो भीन्मतवयदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥91॥  
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न्मशवन्मत्रनते्रोिमं म ेनते्रमासीच्छ्रनु्मतत्ररं । 

न्मत्रनते्रं िन्मत को विा वदन्त ुिन्मतवान्मदनााः॥92॥  
 

इ॒यं पवसृ॑स्ष्ि॒यतत ॑ आब ॒भूव॒ यहद ॑ वा द॒धे यहद ॑ वा ॒ न । 

यो अ॒स्याध्य ॑क्षाः प॒िमे व्यो ॑म ॒ न्त्सो अ ॒ङ्ग वे॑द॒ यहद ॑ वा ॒ न 

वेद ॑॥93॥  

 

इन्मत श्रनु्मतश्चतमु ुयखस्याप्यगम्य ंहन्मिं जगौ । 

अताः सवोत्तमस्यास्य समोऽन्योस्तीन्मत को वदते॥्94॥  
 

रन्मद सनृ्मष्टन्मिरं सवा य सवयज्ञने महामानना । 

कृतने्मत कथ्यत ेिाज्ञाैः न त ुस्वस्यवै कम यणा॥95॥  
 

तन्महि सवयस्य कता य वा र्ता य वा राः ििाः िभाुः । 

सहंता य वा लर ेिाप्त ेतन्मममं िरुुषोत्तमम॥्96॥  
 

रोऽस्य सवयस्य जगतोऽप्यध्यक्षो दवेताग्रन्मणाः । 

शरानस्य हिाेः नान्मभिद्मस्थस्तनमखुाम्बजुात॥्97॥  
 

शृण्वंश्च सकलान ् वदेान ् ब्रह्म सोऽन्मि स्वहृद्गत े। 

ििम ेव्योन्मम् सतत ंवसन्तं वदे वा िभमु॥्98॥  
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न वदे वा महामानानन्ममन्मत स्तौन्मत हन्मिं श्रनु्मताः । 

इरं न्मह सनृ्मष्टर यत आबभूवते्यतेदन्मथ यका॥99॥  
 

ऋन्मगरं वनै्मदकैाः सववाः िठ्यत ेन्मितृकम यन्मण । 

सान्तं वते्तमशक्यत्वात ् न वदेते्याशराः श्रतुाेः॥100॥  
 

नशृृङ्गवदवदे्यत्वाभावाद्वेदने्मत चाशराः । 

एवं च चतिुो वदेान ् रश्चतनु्मभ यम ुयखाैः जगौ॥101॥  
 

ईदृग ् ब्रह्मागम्य हिाेः समोऽन्योऽस्तीन्मत को वदते ् । 

अनाशन्मङ्कतदोषत्वाच्छ्रनु्मतिेषा ििुातनी॥102॥  
 

बलं रषेां न्मह न्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमम ् । 

न्मकं कुरा यत्पौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥103॥  
 

उ ॒भा स्ज ॑ग्यथु॒नत पिा ॑जयेथे ॒ न पिा ॑स्जग्ये कत ॒िचि ॒ नैनोा॑ः । 
इन्द्॑रचि पवष्णो ॒ यदप ॑स्पधृेथां त्रे॒धा स ॒िस्रं ॒ पवतदै ॑ियेथाम॥्104॥  

 

न्मवष्ण ुसिूगता सरें वाणी स्तौन्मत िमािन्मतम ् । 

उभा उभौ रवुान्ममन्द्रो न्मवष्णाुः सवं न्मवन्मजग्रथाुः॥105॥  
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छान्दसत्वात ् क्वन्मचल्लोिाः क्वन्मचद्भवन्मत चागमाः । 

आन्मवष्टांशो बन्महष्टांश इन्मत रूिद्वरान्मिताः॥106॥  
 

न्मवष्णौ िदद्वरनेात्र कथ्यत ेन ििुन्दिाः । 

न न्मजगार बन्मलं रोऽसौ ििान्मजग्र ेबलेब यलात॥्107॥  
 

तस्यने्द्रस्य कथां न्मवष्णसुिेू काः कथरते ् बरु्ाः । 

एतरोाः समतान्मसद्ध्य ैश्रनु्मतन्मिनं्द्र ििुा जगौ॥108॥  
 

रवुरोिेतरोिेनोाः कतिस्त्वके एव च । 

कुतोऽन्मि न ििान्मजग्र ेरद्यवुां लीलरा न्ममथाः॥109॥  
 

अिस्पृर्थेां स्पर्ां च  चक्राथ ेच स्थळे स्थळे । 

अत्रािपे्त्यिसगेण स्पर्ां न्मर्कु्करुत ेश्रनु्मताः॥110॥  
 

तत्तने हेतनुा त्ररे्ागन्मतरोग्रस्वभावताः । 

न्मस्थतन्मत्रन्मवर्जीवानां सहस्रिदसनू्मचतान॥्111॥  
 

गणाननन्तां न्मत्रन्मवर्ान ् अन्त ेत्ररे्ा फलाप्तर े। 

हृन्मद िन्मवश्र तद्बनु्मद्धं न्मवशब्दोिन्मवभागताः॥112॥  
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त्ररे्ा त्ररे्वै ेिरथेां ििेरतेां रवुामन्मि । 

एकस्यवै न्मत्रवािं च रद्दत्त ंिमेतो ननृ्मभाः॥113॥  
 

अन्न ंसवुणं वस्त्र ंवा तथा नदें न्मत्रर्ा फलम।् 

न्मकन्तूत्तमस्य मकु्त्याख्यसखुरूिमहाफलम॥्114॥  
 

मध्यम ेमध्यमफलं अर्म ेदुाःखमवे च । 

इत्थ ंफलन्मवशषे ंच स्पष्टं सचून्मरत ु ंश्रनु्मताः॥115॥  
 

न्मवशषेाथं वदन्तं वीत्यिुसग यमिुादद े। 

लीलेन्मत बनु्मद्धं न्मदशत ंसतां मनु्मिफलान्मथ यनाम॥्116॥  
 

न्मद्वषां द्वेषरतुावतेौ इत्यसत्स ुच दुम यन्मतम ् । 

तषेामन्त ेतमो दात ु ंतथा न्ममश्रस्वरून्मिणाम॥्117॥  
 

सतां रोग ेतद्वदवे समुन्मत ंन्मदशत ंरवुाम ् । 

खलैरोग ेत ुखलवत ् कुमन्मत न्मदशत ंरवुाम॥्118॥  
 

सखुदुाःखावान्मप्तरूिन्ममश्रतद्गन्मतन्मसद्धर े। 

इन्मत न्मवष्णोाः सिूगता वाणी सवयत्र त ंहन्मिम॥्119॥  
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रमर ाज्जन्मरनमवेाह न ििाजन्मरन ंक्वन्मचत ् । 

इत्थ ंमहासमथ यस्य हिाेः कोऽस्य समो वद॥120॥  
 

ररुतु्सतां कुत्रन्मचदाततान्मरनां जरस्सदकैत्र न व ैििाजराः । 

न्मननकैमतु्पन्मत्तलरन्मस्थतीश्विं सवयज्ञमाद्य ंिरुुष ंििुातनम॥्121॥  
 

इन्मत भागवत ेवाक्य ंश्रतुिेथं िशंसन्मत । 

अतोऽमर दुिश्रतु्यथ ेकथ ंशङ्का भवदे्वद॥122॥  
 

वदेािहार यसिुतो ब्रह्मा िवंू ििान्मजताः । 

तज्जराथं हरग्रीवं भक्त्या न्मकं नान्मश्रतो वद॥123॥  
 

वृकासिुात्पिा भूतो न्मदक्ष ुर्ावन्नमुािन्मताः । 

अशिस्तज्जरारान्त ेन्मवष्ण ु ंन्मकं नान्मश्रतो वद॥124॥  
 

स्वभक्षणारागताभ्यो रोन्मगनीभ्याः ििान्मजताः ।  

अशिश्च जर ेतासां मषेवषेर्िो हिाः॥125॥  
 

तज्जराथं नािन्मसहंमन्त ेन्मकं नान्मश्रतो वद । 

असिुेभ्याः ििाभूताैः सिुैिभ्यन्मथ यतो हन्मिाः॥126॥  
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दशावतािान्दवेाथ ेकृष्णाः न्मकं नाकिोद्वद । 

एवं च सवयजतेृत्वं हिेवा यन्यस्य वा वद॥127॥  
 

सवेभ्योप्यन्मजतत्वं च हिेवा यन्यस्य वा वद । 

रमर ाज्जरी चान्मजतश्च न्मवष्णरुुििकािताः॥128॥  
 

वाणी ििमकल्याणी िौिाणी तने केशवम ्। 

सकिोन्मत सिुानतेान ् न्मर्क्किोन्मत न न्मकं वद॥129॥  
 

बोर्ार स्वन्मवभिािं मानत्वस्य न्मस्थिीकृत े। 

व्यासामाननोिकता यिं हरग्रीवान्मदरूिताः॥130॥  
 

रगु ेरगुऽेवतीरा यत्र हता यिं स्वािकान्मिणाम ् । 

कता यिं सव यजगतां न्मवहता यिं िरोम्बरु्ौ॥131॥  
 

स्वान्मभमान्मनन्मश्ररश्चान्मि भता यिं िरुुषोत्तमम ् । 

स्वामाननोन्मि लर ेिाप्त ेर्ता यिं च िद ेिद॥े132॥  
 

िक्षोहणं चासिुघ्न ंजतेािमििान्मजतम ् । 

न्मकं नाहुन्मव यश्वतो वदेााः िक्षिात ंन्मवना वद॥133॥  
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अनाशन्मङ्कदोषत्वात ् श्रनु्मतिेषा ििुातनी । 

बलं रषेां त ुन्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमम॥्134॥  
 

न्मकं कुरा यत्पौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

इन्मत श्रनु्मतश्च सवयस्य न्मनरन्तािं िमािन्मतम॥्135॥  
 

तनषुसी ॑द गणपते ग॒णेषु ॒ त्वामा ॑िुपवतप्॑रतमं कवी॒नां 
न ऋ ॒ते त्वस्त्ि ॑यते॒ ककञ्ि ॒नािे म ॒िाम ॒कं म ॑घवं श्रित्र ॒म ॑ित॥136॥ 

 

वन्मि तत्प्रिेणाभाव ेशन्मिाः कस्यान्मि नने्मत तम ् । 

गणस्यने्मन्द्ररवग यस्य ित ेिक्षक माित॥े137॥  
 

गणने्मिन्मन्द्ररवगेष ुन्मनतिां सषुु्ठ सीद म े। 

गत्यथ याः सन्मदन्मतर्ा यताुः न्मस्थिीभावं वददेरम॥्138॥  
 

अतो मन्मदन्मन्द्ररषे ुत्वं न्मस्थत्वा सम्यक्प्रवतयर । 

रताः कवीनां मध्य ेत्वां न्मवशषेणे मनीन्मषणाः॥139॥  
 

िकृष्टतममाहुन्महि ततस्त्व ंनने्मत्स मन्मद्धतम ् । 

केनन्मचत ् न्मकञ्च नाप्यत्र कारं सवयजनिैन्मि॥140॥  
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तृणस्य जालन ंवाक्ष्णोरुन्मषेणन्मनमषेण े। 

त्वत्त्वत्तो न ऋत ेलोके तव ििेणरा न्मवना॥141॥  
 

दूिे वाऽथ समीि ेवा न्मक्ररत ेन न्मकल िभो । 

अतो महान्तमा सम्यग ् ज्ञान ंकं च सखु ंमहत॥्142॥  
 

रस्य तमर ादकय शब्दवाच्यमन्नित ेिभो । 

त्वमवे त्वां न्मचत्रमचय िितन्त्र ेमन्मर न्मस्थताः॥143॥  
 

मन्मदन्मन्द्ररगणं सम्यक्प्रिेन्मरत्वाऽच यन ेतव । 

अचा यसन्मन्नन्महत ंत्वां च मम द्वािाऽच यरान्मनशम॥्144॥  
 

इममथं बोर्रन्ती श्रनु्मताः सव यन्मनरामकम ् । 

िशंसन्मत हन्मिं रमर ात्तमर ाकोस्य समो वद॥145॥  
 

रत्प्रिेणं न्मवना ब्रह्मादरोऽन्मि स्वीरशन्मिताः । 

क्षदंु्र तृणस्योद्धिणमन्मि कत ुं न शक्नराुः॥146॥  
 

मासमथ यस्य तस्य समाः कोऽन्यो भवदे्वद । 

अनाशन्मङ्गतदोषत्वाच्छ्रनु्मतिेषा ििुातनी॥147॥  
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बलं रषेां न्मह न्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमम ् । 

न्मकं कुरा यत्पौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥148॥  
 

अ ॒भी॒3॑ दमेक ॒मेको॑ऽअस्स्म तन ॒ष्षाळ ॒भीद्वा ककमु॒त्रय ॑ किस्न्त । 

खल॒ेन प॒षातन्प्रतत ॑िस्न्म ॒ भूरि॒ ककं मा ॑ तनन्दस्न्त ॒ 

शत्र ॑वोऽतन॒न्द्रााः॥149॥ऋ-8-1-6 

 

अ ॒सभ इ॒दं एकं ॑ एका॑ः अ ॒स्स्म तन ॒ष्षाट् अ ॒सभ द्वा ककम ्ऊ ॒  ँ इतत 

त्रयाः किस्न्त 

खल॑े न प॒षातन ्प्रतत ॑ ि ॒स्न्म ॒ भूरि॑ ककं मा ॒ तन ॒न्द॒स्न्त ॒ शत्रवा॑ः 
अ ॒तन ॒न्द्रााः॥ऋ-8-1-6॥ 

 

इन्मतस्पष्टश्रनु्मतन्मिरं जतेािमििान्मजत।ं 

आहासिुान्मिं नहृन्मिं तताः कोऽस्य समो वद॥ 150॥  
 

एकं जगन्मददं द्वौ वा ििञ्चौ त्रर एव वा । 

मां ित्यारान्त ुसमिे न्मनतिां शन्मिमत्वताः॥151॥  
 

न्मनष्फाळाख्योऽन्मभगन्तान्ममर  सोऽहमकेोऽन्मि तान्प्रन्मत । 

अशित्वात ् अन्मनन्द्राख्यााः शत्रवस्त ेत्ररोऽन्मि माम॥्152॥  
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न्मकं कुव यन्मन्त अहमवेतैान ् सवा यनन्मि च लीलरा । 

िषा यन ् न्मतलान्मदर्ान्यौर्ान ् भून्मि भूिींश्च तलैकृत॥्153॥  
 

रथा खले चणू यरन्मत तथाहं िन्मतहन्मन्म च । 

अन्मनन्द्रााः शत्रवस्त्वते ेन्मकं कुव यन्मन्त त्ररोऽन्मि माम॥्154॥  
 

इनं्द्र महैश्वर यवन्तं महाबलििाक्रमम ् । 
रमर ान्मखुोद्घाटन ंच मद्वशं सवयदने्महनाम॥्155॥  

 

ततो दोषान्मतदूिं मां स्ववाचां च िवत यकम ् । 

न्मजह्वां चालन्मरत ु ंचवैान्मनन्द्रा म ेशत्रवन्मस्त्वम॥े156॥  
 

न्मकं वा न्मनन्दन्मन्त सगुणुिात्रीभूत ंििात्पिम ् । 

इत्याह तस्य जतेात्र न्मत्रलोक्यामन्मि को वद॥157॥  
 

हन्त ुं शिाः स सकलं न्मकं न सवयजरी वद। 

ईदृशस्य जगत्यकै्य ंसाम्य ंवा स्याकथ ंवद॥158॥  
 

अनाशन्मङ्कतदोषत्वात ् श्रनु्मतिेषा ििुातनी । 

बलं रषेां न्मह न्मवदुषां तषेामग्र ेतषुोिमम॥्159॥  
 

न्मकं कुरा यत ् िौरुष ंवाक्य ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥160॥  
 



  

   
 Page 26 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मन्मन॥े       ॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ http://sriharidasavani.wordpress.com/ 2013 

Page 26 

तमिुागतमालक्ष्य सवे सिुगणादराः । 

िणमेाुः सहसोऽत्थार ब्रह्मने्द्रत्र्यक्षनारकााः॥161॥  
 

तत्तजेसा हतरुचाः सन्नन्मजह्वााः ससाध्वसााः । 

मून्मन य कृताञ्जन्मलिटुा उितस्थिुर्ोक्षजम॥्162॥  
 

इन्मत भागवतोक्त्या त ेब्रह्मरुद्रादराः सिुााः । 

न्मवष्णभुिस्य दक्षस्य द्रोहाच्चन्मकतचतेसाः । 

तद्भासा हतभासश्च न्मकं वाच्यन्ममन्मतशङ्करा॥163॥  
 

मखान्तलीनन्मजह्वाश्च शषु्यद्वदनिङ्तराः । 

गृह्णीराद्वा न गृह्णीराद्वेन्मत न्मचत्तस्थसाध्वसात॥्164॥  
 

विेमानान्मखलाङ्गाश्च सहसोऽत्थार सवयशाः । 

कृताञ्जन्मलिटुा मूना य िणमेाुः न्मकल केशवम॥्165॥  
 

इम ेसमास्तस्य कथ ंवदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

शिं र्ननु्मष सन्धार र्ूज यन्मटज यगदीश्विाः॥166॥  
 

भगवत्तजेसा गपु्तो ददाह न्मत्रििंु निृ । 

इत्थ ंश्रीमद्भागवत ेरस्त ुिस्तोरत ेहन्मिाः॥167॥  
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कस्तस्य समतामने्मत वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

न्मशवोऽन्मि भगवद्दत्तशक्त्यान्मत्रििुवान्मसनाः॥168॥  
 

अदहन्मकल सङ्ग्राम ेकाः शिाः त ंिभ ु ंन्मवना । 

ब्रह्मा तदुिर्ारा यथ सह दवेाैः तरा सह॥169॥  
 

जगाम सन्मत्रनरनाः तीिं क्षीििरोन्मनर्ाेः । 

इन्मत भागवतोक्त्या च ब्रह्मरुद्रादराः सिुााः॥170॥  
 

शिणागतभूकार यकिण ेशन्मिवन्मज यतााः । 

र्िाकारा यर ि ुसंिूमन्त्रमचु्चार य भन्मिताः॥171॥  
 

रं भजेाुः तत्समाः काः स्यात ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

ब्रह्मा भवश्च तत्रते्य मनु्मनन्मभाः नािदान्मदन्मभाः॥172॥  
 

दवेाैः सानचुिाैः सार्ं गीन्मभ यन्मव यष्णमुथास्तवुन ् । 

र इत्थ ंगभ यससं्थस्सन ् न्मशशबु्र यह्मन्मशवान्मदन्मभाः॥173॥  
 

स्ततु समस्तस्य काः स्याद्वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 
रदिोदीाः सिुश्रषे्ठ सोद्वेग इव बालकाः॥174॥  
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ततस्त्वामन्मभर्ास्यन्मन्त नाम्ा रुद्र इन्मत िजााः ।  

तस्यान्मि दश यरामास स्ववीर यङ्गतकल्मषाः॥175॥  
 

रच्चकाि गले नीलं तच्च सार्ोन्मव यभूषणम ् । 

इन्मत भागवत ेस्कन्ध ेतृतीर ेचाष्टम ेवचाः॥176॥  
 

द्वेर्ाप्यशितामाह तस्य चाथो न्मवचार यताम ् । 

क्षीिालाभात ् न्मशशनु्मिव स्थानादीनामलाभताः॥177॥  
 

रदिोदीत ् स्वन्मितिं िन्मतरुद्रस्तताः न्मकल । 

न्मितवै रुद्रनामान ंचकाि स्वसतु ंहिम॥्178॥  
 

रतो गले नीन्मलमाख्य ंकल्मष ंसवयसम्मतम ् । 

गिोऽसौ न्मगन्मिशग्रीव ेस्ववीरा यङ्कमथात ् न्मकल॥179॥  
 

िोदनादु्रद्रनामा रो नीलग्रीवो न्मवषोल्बणात ् । 

स कान्मलरन्मवषश्वासरून्मषत ेरमनुाह्रद॥े180॥  
 

तदाननसहस्रोग्रदंष्ट्रार्ातशतिैन्मि । 

नािोदीत ् रो नान्मि रुग्णस्तथा ितून्मनकास्तनम॥्181॥  
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कालकूटन्मवषालेिदून्मषत ंराः न्मिबन ् न्मशषाुः । 

नािोदीत ् न च रुग्णोऽभूत ् तस्य शूली न्मशवाः कथम॥्182॥  
 

समतामने्मत कृष्णस्य वदन्त ुिन्मतवान्मदनााः । 

समुनसस्तदुिर्ार य सिुेशााः शक्रशवयििमने्मष्टििुोगााः॥ 183॥ 
 

कवर आनतकन्धिगात्रा न्मवमर रं ररिुन्मनन्मश्चततत्वााः । 

इन्मत भागवत ेवणेगुीता माहात्म्य वणयनम॥्184॥  
 

कुवा यण ेदशमस्कन्ध ेवाक्यमतेदुदीन्मितम ् । 

रषेां सवा यस ुन्मवद्यास ुशोभन ंच मनोऽन्मस्त न्मह॥185॥  
 

अताः सव यज्ञता चान्मस्त तषेां न्मवख्यातकमयणाम ् । 

शवयशक्रब्रह्मिवू यगीवा यणास्त ेहिाेः न्मशशोाः॥186॥  
 

तद्वेणगुीतकौशल्यमवतीण यस्य भूतले । 

श्रोत ु ंकौतूहलरतुााः कन्धिं गात्रमवे च॥187॥  
 

नम्रीकृत्य स्वलोकादप्यर्ोबाग ेिदन्मशयतम ् । 

श्रतु्वावर्ार य मनसा स्वाज्ञातां िवू यतातताम॥्188॥  
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न्मनन्मश्चत्य हन्मितत्वस्यरेत्ता नास्त्वीन्मत र्ीरतुााः । 

महान्तं न्मवमर रं सवे ररनु्मित्याह वान्मगरम॥्189॥  
 

रऽेस्य ेसङ्गीतकौशल्यमन्मि नान्तं न्मवजानत े। 

त ेदवेााः सनृ्मष्टसहंािन्मस्थत्यान्मदष ुच कौषलम॥्190॥  
 

अनान्मदकालमािभ्यानन्तिाक्षसन्मशक्षण े। 

समथ यवीर यर्रैा यन्मदकौशल्य ंजगदीन्मशताुः॥191॥  
 

न जानन्तीन्मत न्मकं वाच्यमीदृशने महामानना । 

काः समो वा अन्मर्को वा स्याद्वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥192॥  
 

रद्वेणनुा शवयशक्रििमने्मष्ठििुोगमााः । 

कवरोऽप्यानता जातााः इत्याह भगवान ् शकुाः॥193॥  
 

एवं च स्रषृ्टता दूिे न्मतष्ठत्वमर द्रमािताेः । 

गानऽेन्मि काः समोऽस्य स्याद्वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥194॥  
 

चतमु ुयखाः िञ्चमखुाः षण्मखुो न्मद्वमखुोऽन्मि वा । 

सहस्रवदनो वा स्यादनकैेव यदनिैन्मि॥195॥  
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न्मशशोाः कृष्णस्यकैवक्त्रन्मचत्रगानिसोिमम ् । 

काः सङ्गीतिस ंकुरा यत ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥196॥  
 

शाििसादरोिीशााः ब्रह्मन्मवष्णनु्मशवादराः । 

सद्यश्शाििसादोऽङ्ग न्मशवो ब्रह्मा च नाच्यतुाः॥197॥  
 

इन्मत भागवतोक्त्या च विं दत्ववैमािकौ । 

कथ ंब्रह्मन्मशवौ भििालनकैर्िुन्धिात॥्198॥  
 

न्मवभीषणध्रवुादीनां आकिान्तिदिदात ् । 

हिेननूचन्मित्रौ न वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥199॥  
 

दवेासिुमनषु्यषे ुर ेभजन्त्यन्मशवं न्मशवम ् । 

िारस्त ेर्न्मननो ब्रह्मन ् न त ुलष्मीपीिन्मत ंहन्मिम॥्200॥  
 

एतत ् वने्मदतनु्ममिान्मम सन्दहेोऽत्रमहान ् न्मह नाः । 

न्मवरुद्धशीलरोाः िभ्ोाः न्मवरुद्धाभजताङ्गन्मताः॥201॥  
 

इन्मत भागवत ेिाज्ञा िषृ्टो वन्मि शकुाः न्मकल । 

हन्मिं गणुत्ररातीत ंसव यज्ञं सवयसान्मक्षणम॥्202॥  
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नगै ुयण्राख्यन्मवमिेुश्च दातािं भजतां सताम ् । 

हिं त ुन्मत्रगणुबै यद्धं भजतामन्मि बन्धकम॥्203॥  
 

रतोऽभूत ् बन्धको रुद्राः सिुाणामग्रणीिन्मि । 

हन्मिस्त ुबन्धन्मवर्िुो बद्धानां मोचकोऽप्यबूत॥्204॥  
 

ततोऽन्मि काः समो न्मवष्णोाः वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

न्मशवाः शन्मिरतुाः शश्वत ् न्मत्रन्मलङ्गो गणुसवंृताः॥205॥  
 

व्यकान्मिकाः तजैसश्च तामसश्च्यते्यहं न्मत्रर्ा । 

ततो न्मवकािह्यभवन ् षोडशीमीष(ुवमानयस )ु  िञ्चस॥ु206॥  
 

उिार्ावन्मिभूतीनां सवा यसामश्नतु ेगन्मतम ् । 

हन्मिस्त ुन्मनग ुयणाः साक्षात ् िरुुषाः िकृताेः ििाः॥207॥  
 

स सवयदृक ्उिद्रष्टा त ंभजन ् न्मनग ुयणो भवते ् । 

राशक्नोत्यन्मखलान ् बद्धुं िकृन्मतज यडरून्मिणी॥208॥  
 

सा शन्मिबयन्मन्धका शश्वत ् तरा बद्धाः न्मशवाः न्मकल । 

अत एव िजस्सत्वतमोन्मभन्मश्चत्तदूषकैाः॥209॥  
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गणुिैािन्नसज्ञानस्वरूित्वात ् न्मशवं बरु्ााः । 

गणुसवृंत इत्याहुस्तामसान्मदिभदेताः॥210॥  
 

न्मत्ररूिाहङ्काितत्वं कामलोभमदिदम ् । 

रस्यासार्ािणो र्म याः न्मत्रन्मलङ्गाः स न्मशवाः न्मकल॥211॥  
 

राः क्रोर्ादन्मिन्नत ् दक्षन्मशिाः अलाभात ् रुिोद च । 

मदान्धत्वात ् स्वहस्तस्थदनषुा न्मछन्नमस्तकाः॥212॥  
 

ईदृशस्य न्मशवस्य अहन्तत्ववत्ताः उन्मचतवै न्मह ।  

ततो न्मवकािहेततु्वात ् न्मवकािा इन्मत कीन्मत यतााः॥213॥  
 

एकादशने्मन्द्ररगणभूतिञ्चकरून्मिणाः । 

नानासम्पकिाकािााः िदाथा याः न्मकल षोडश॥214॥  
 

अबूवन ् राः न्मशवं दवें उिार्ावन ् स िरूुषाः । 

अमी च दुष्टससंािवमानयसतू्पन्नमूत यराः॥215॥  
 

नानान्मवभूतरो ज्ञरेााः तासां गन्मतमवाप्नरुात ् । 
िदानां सम्पदवैते्थ ंअथोऽभून्मद्ध न्मवचािण॥े216॥  
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न्मकं नदें हान्मनदं शम्भोाः वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

अहङ्कािान्मभर् ेतत्व ेतामसान्मदस्वरून्मिन्मण॥217॥  
 

सदाऽन्मभमानवांस्तने तामसश्च क्वन्मचत ् क्वन्मचत ् । 

क्वन्मचच्चाः िाजसाः क्वान्मि नानारूिन्मवकािवान॥्218॥  
 

अताः स्वान्मश्रतवगं च कुरुत ेस्वामानवन्मकल । 

िारस्त ेर्न्मननश्चने्मत िश्नस्तमर ात्पिीन्मक्षताः॥219॥  
 

र्नस्य तन्मन्नन्ममत्तस्य न्मवकािस्य च सचूकाः । 

तत ईदृक ्न्मशवाज्जाता न्मवकािााः न्मकल षोडश॥220॥  
 

रतो न्मवन्मक्ररत ेलोकाः स न्मवकाि इतीर यत े। 

आकाशवारजु ंतूरं तनेान्मि र्न्मनता नणृाम॥्221॥  
 

स्वणयित्नान्मदकं वस्त ुरच्च लोके िकाशवत ् । 

र्नन्ममत्यचु्यत ेतच्च तजेसा जारत ेन्मकल॥222॥  
 

मिुाफलं च रल्लोके िरें क्षीिर्तृान्मदकम ् । 

िसान्मदकं च तत्सवं र्नन्ममत्यचु्यत ेजनाैः ॥223॥  
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अम्मरं तन्मददं सवं रि शोभनगन्धवत ् । 
िषु्प ंनानान्मवर् ंतच्च र्नन्ममत्यचु्यत ेजनाैः॥224॥  

 

श्वतेिीतारुणश्रामवणं नानान्मवर्ाम्बिम ् । 

र्नर्ान्यान्मद भूश्चरें भूतराः न्मकल दने्महनाम॥्225॥  
 

मनोहिाश्च वन्मनतााः जनाश्च िन्मिचािकााः ।  

गृहन्मसहंासनाद्य ंच सनेा च चतिुन्मङ्गणी॥226॥  
 

इदं सवं च जगन्मत महैश्वर यन्ममतीर यत े। 

िञ्चभूतामानकं चदें सवं सवयस्य सम्मतम॥्227॥  
 

अहङ्कािमदक्रोर्कामलोभान्मदरून्मिणाः ।  

मनोन्मवकािस्य रमर ाद्धेतभुूतास्ततन्मस्त्वम॥े228॥  
 

न्मवकािााः िञ्चभूताख्या न्मवकािा इन्मत कीन्मत यतााः । 

दशयन स्पशयन आघ्राण श्रवण आस्वादनादराः॥229॥  
 

िमणान्मलङ्गनाद्याश्च न्मवकािााः लोकसम्मतााः ।  

एकादशेने्मन्द्रराण्रषेां किणान्मन न्मवदो न्मवदुाः॥230॥  
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अतस्तरोम यतकै्य ंच रिुमवेने्मत म ेमन्मताः । 

तमर ाद्भागवताथं च वने्मत्त भागवताः िमुान॥्231॥  
 

इह चामतु्र च सखु ंतस्यवैते्यन्मतमङ्गळम ् । 

सिस्वत्यास्ततटे िाजन ् ऋषराः सत्रमासत॥232॥  
 

न्मवतकय ाः समभूत्तषेां न्मत्रिर्ीशषे ुको महान ् । 

तज्ञप्त्य ैिषेरामासाुः भृग ु ंब्रह्मसतु ंनिृ॥233॥  
 

स्वानभुूतमशषेणे भृगाुः समनवुण यरत ् । 

तच्छ्रतु्वा मनुराः सवे न्मवन्ममर तााः न्मछन्नसशंरााः॥234॥  
 

भूरांस ंश्रद्धर्नु्मव यष्ण ु ंरताः शान्मन्तरयतोऽभरम ् । 

इन्मत भागवतोिेश्च मनुराः शंन्मसतव्रतााः॥235॥  
 

तिोमरक्रोर्वशौ कृत्वा ब्रह्मन्मशवावर्ाः । 

शान्तं नािारणं सवेश्विं न्मनण यरन ् न्मकल॥236॥  
 

कस्तस्य समतामने्मत वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

तूणं गृहीत्वा िान्मणभ्यां न्मवषाण ेतस्य नन्मन्दनाः॥237॥  
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स शूलिाणं न्मचक्षिे वनैतरेो र्नशु्रतम ् । 

आन्मक्षित ् न्मकल रद्वाहाः ताक्ष्य याः त्र्यक्ष ंर्नशु्शत॥े238॥  
 

काः समस्तस्य कृष्णस्य वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

तराऽिहृतन्मवज्ञानस्तत्क्रतमर िन्मवह्वलाः॥239॥  
 

भवीन्या अन्मि िश्रन्त्या गतह्रीाः तत्पदं ररौ । 

तस्यासौ िदवीं रुद्रो न्मवष्णोिद्भुतकमयणाः॥240॥  
 

ित्यिद्यत कामने वनै्मिणा च न्मवन्मनन्मज यताः । 

इन्मत भागवत ेस्पष्टं हिेना यिारणीं तनमु॥्241॥  
 

दृष्ट्वा कामातरुाः शम्भाुः अभून्मदत्याह रच्छुकाः। 

अतो हिभ्रान्मन्तकिमहाशन्मिमताः िभो॥242॥  
 

महान्मवष्णो समाः काः स्याद्वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

रनु्मर्न्मष्ठिस्य रो रात्रां कुरुत ेस्तौन्मत वन्दत॥े243॥  
 

स कृष्णाः तस्य न्मकं दासो वदन्मन्त िन्मतवान्मदनाः । 

रदीरं मत्ययलोकेऽन्ममर न ् लीलामानषुवद्धिाेः॥244॥  
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तदा लीला कुतो नान्यद्वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

गोिीन्मभस्तोन्मभतो नतृ्यन ् भगवान ् बालवत ्क्वन्मचत॥्245॥  
 

उद्गारन्मत क्वन्मचत ् मगु्र्ाः तद्वशो दारुरन्त्रवत ् । 

न्मभभन्मत य क्वन्मचदाज्ञप्ताः िीठकोन्मानिादुकान॥्246॥  
 

बाहुक्षिे ंच कुरुत ेगोिीनां िीन्मतमावहन ् । 

दशयरन ् तन्मद्वदां लोक आमाननो भिवश्रताम॥्247॥  
 

व्रजस्योद्वाहरन ् हषं भगवान ् बालचने्मष्टताैः । 

इन्मत भागवत ेबाललीलााः िश्र िमािताेः॥248॥  
 

रो गोिीनां स्वभिानां िादुकां च स्वमूर् यन्मन । 

र्त्त ेन्मवर्त्त ेच न्मवभाुः तदुिमन्मखलं न्मकल॥249॥  
 

एतावतास्य न्मकं नचै्यं वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

इत्थ ंलीला बहुन्मवर्ााः कुव यतो जगदीन्मशताुः॥250॥  
 

लीलामध्यगत ंमातृन्मितृदवेष यिजूनम ् । 

सन्ध्यावन्दनन्मनद्रान्मदलोकिालान्मभवन्दनम॥्251॥  
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कथ ंलीलैव न भवते ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

गोिीनां िादुकार्ािी कं कं नािार्रते ् हन्मिाः॥252॥  
 

लीलेदं चते ् कथ ंनान्यत ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

अवतािे न्मितॄन ् दवेान ् ऋषीन ् चाभ्यचयरन ् हन्मिाः॥253॥  
 

मूलरूिी िमाहस्तलान्मलतान्मिसिोरुहाः ।  

श्वतेद्वीि ेन्मदव्यित्नमण्टि ेसिुसने्मवत॥े254॥  
 

शषेभोगाख्यशरनशाली नािारणाः िभाुः । 

चकाि कस्य वा िजूां वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥255॥  
 

इन्द्रादरो लोकिाला न्मवन्मिञ्चभवसरंतुााः। 

सगणान्मस्सद्धगन्धवाय न्मवद्यार्िमहोिगााः॥256॥  
 

मनुरो रक्षिक्षांन्मस खगााः न्मकन्निचािणााः । 

िाजानश्च समाहूतााः िाजमित्न्यश्च सवयशाः॥257॥  
 

िाजसरूं समीरनु्महि िाज्ञाः िाण्डुसतुस्य व ै। 

इन्मत श्रीमद्भागवत ेस्ततु ेर्म यसतुक्रतौ॥258॥  
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अहयन्मत ह्यच्यतुाः श्रषे्ट्य ंभगवान ् सात्वतां िन्मताः । 

तमर ात ् कृष्णार महत ेदीरतां ििमाहयणम॥्259॥  
 

इन्मत तत्रवै सदन्मस सहदवेेन ससं्ततुाः । 

जग्राह रो ह्यग्रिजूां कृष्णो दवेन्मष यसन्मन्नर्ौ॥260॥  
 

स सवेशो न न्मकं सवे वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

वरं न तात िभवाम भूम्ो भवन्मन्त काले न भवन्मन्त हीदृशााः। 

रन्ममर न ् ििेऽन्य ेप्यजजीवकोशााः सहस्रशो रत्र वरं भ्रमामाः॥ 
 

इरं भागवत ेस्कन्द ेनवम ेवागमुािताेः । 

हन्मिचक्रात ् भीतचतेााः सतु ंदुवा यसस ंिन्मत । 

वरं तव भरं हत ुं तात न िभवामहे॥262॥  
 

स्वसतुऽेन्ममर न्नन्मतस्नहेात ् तातते्याह न्मत्रलोचनाः । 

रतो भूम्ाः सव यगणुाैः िणूा यत ् नािारणात ् िभोाः॥263॥  
 

ईदृशा र ेमत्स्यदृशााः सिुा ब्रह्मििुस्सिााः । 

सनृ्मष्टकाले त ुसम्प्राप्त ेभवन्त्यद्भुतकम यणाः॥264॥  
 

तथा सहंृन्मतकाले त ुन भवन्त्यस्य लीलर े। 

मृता सन्त्रस्तदुदिं िन्मवश्र न्मकल शिेत॥े265॥  
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इदं त ुनाद्भुत ंतात अमर त्तोऽन्यऽेन्मि सहस्रशाः । 

अजस्य ब्रह्मणो जीवकोशााः ब्रह्माण्डिाशराः॥266॥  
 

रथा र्न ंकोशगृहे िक्षत्यवें महािभाुः । 

न्मस्थतान ् सत्यान ् जीवगणान ् अण्डान्ताः न्मकल िक्षन्मत॥267॥  
 

तमर ादते ेजीवकोशा इत्यचु्यन्त ेन्मववने्मकन्मभाः । 

अजस्य तषे ुिार्ान्यात ् उच्यन्त ेत ेतदीरकााः॥268॥  
 

सनृ्मष्टकाले भवन्त्यते ेलर ेत ुन भवन्मन्त च । 

किकेि ेत ुसषृ्टत्वात ् सहस्रश इतीन्मितम॥्269॥  
 

रत्र रषे ुवरं सवे भ्रमामाः स्वस्वकमयणा । 

ईदृक ्ब्रह्माण्डकोटीनां कत ुयाः सहंत ुयिीन्मशताुः॥270॥  
 

तदन्तस्थामर दादीनां सषृ्टौ नष्टौ च का कथा । 

ईदृशश्च हिेश्चकं्र को वा दवेो न्मनवािरते॥्271॥  
 

अतस्तमवे शिणं राहीत्याह न्मकलेश्विाः । 

एवं च हन्मिणा साम्यमकै्यमान्मर्क्यमवे वा॥272॥  
 



  

   
 Page 42 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मन्मन॥े       ॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ http://sriharidasavani.wordpress.com/ 2013 

Page 42 

कस्य वा स्यात अजाण्डान्तवदयन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

एवं च रस्य िोमार्न्मस्थतब्रह्माण्डकोणगााः । 

के्वम ेसिुााः स न्मवष्णाुः क्व वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥273॥  
 

एत ेवरं रस्य वश ेमहामाननाः  न्मस्थतााः शकुन्ता इव सतू्ररन्मन्त्रतााः। 

महानहं वकृैततामसने्मन्द्रराैः सजृान्मम सवं रदनगु्रहान्मदम॥्274॥  
 

आह चते्थ ंभागवत ेिञ्चमस्कन्ध एव च । 

इलावृताख्यखण्डस्थाः शन्मशखण्डर्िो हिाः । 

ब्रह्मवीने्द्रद्रिवूा यश्च वरं सवे सिुेश्विा॥275॥  
 

महामाननो रस्य वश ेशकुन्तााः सतू्ररन्मन्त्रतााः । 

रथा तथा न्मस्थतास्तने तस्यवैानगु्रहान्मददम॥्276॥  
 

अहंकृतने्मस्त्रन्मभभा यगाैः दहेेन्मन्द्ररमनोमरान ् । 

दवेान ् दवेानगुान ् िवू यदवेभूदवेिवू यकान॥्277॥  
 

जीवान ् अजीवांश्च जडान ् सजृामो न न्मनजिेरा । 

एवं च सतू्रकािाज्ञावशवतीशकुन्तवत॥्278॥  
 

हर यर्ीन ंहिेन्मभ यन्न ंहृन्मदस्थहन्मिणने्मितम ् । 
चिाचािामानकं न्मवश्वन्ममन्मत वन्मि रताः न्मशवाः॥279॥  
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अतोऽग्रतो नाः कन्मस्तष्ठेद्वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

इन्मत स्पष्टं भागवत ेराः न्मशवाः स्तौन्मत केशवम॥्280॥  
 

स कथ ंतस्य सदृशो वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

िाज्ञामाज्ञा गरुूणां च नवैोल्लङ्घ्या रदा तदा॥281॥  
 

िाजिाजने वन्द्यस्य न्मशवस्य जगतगु ुयिोाः। 

आज्ञा सववाः न्मकं न मान्या वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥282॥  
 

न्मलङ्गानशुासनन्ममदं न्मलङे्ग भन्मिं िकुव यता । 

उल्लङ्घ्यमङ्गीकारं वा वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥283॥  
 

अहं भवो दक्षभृगिुर्ानााः िजशे भूतशे सिुेशमखु्यााः । 

सवे वरं रन्मन्नरमं ििन्नााः मूर्ध्न्यन्मि यत ंलोकन्महत ंवहामाः॥284॥ 
 

स्थान ंमदीरं सह न्मवश्वमतेत ् क्रीडावसान ेन्मद्वििाथ यसजं्ञ।े 

भ्रूभङ्गमात्रणे न्मह सन्मन्धर्क्षोाः कालामाननो रस्य कतो भन्मवष्यन्मत॥ 
 

इत्याह नवमस्कन्ध ेब्रह्मा दुवा यसस ंिन्मत । 
सत्यलोकेश्विाः सोऽहं ब्रह्मा कैलासगाः न्मशवाः॥286॥  

 

दक्षाद्याश्च िजशेाख्यााः कात यवीरा यदरो निृााः। 
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र्ण्टाकणा यदराः सवे भूतशे्चाश्च तथा सिुााः॥287॥  
 

ईशा रषेां मानषुाश्च इत्यवें सवे वरं क्रमात ् । 

रस्याज्ञरूिन्मनरमं ििन्नााः शिणागतााः॥288॥  
 

मूर्ध्न्यन्मि यत ंलोकन्महत ं वहामाः तद्रमािताेः। 

दासा एव वरं सवे न कोऽप्यत्यने्मत त ंिभमु॥्289॥  
 

न्मकञ्चशेोऽसौ मम स्थान ंसह न्मवश्व ंच लीलरा । 

ििाख्यस्वन्मनमषेान्त ेभ्रूभङे्ग न न्मदर्क्षन्मत॥290॥  
 

ब्रह्मणस्त्वारषुोऽर्ं रत्तत्सिार् यिदोन्मदतम ् । 

ििान्मभर्न्मनमषेस्य रतोऽर् यमभवन्मद्ध तत॥्291॥  
 

न्मद्वििार्ं ब्रह्म सम्पूणा यराुः न्मकल ििान्मभर्म ् । 

िञ्चाशब्दिरयन्तं रवुा ब्रह्मा तताः ििम॥्292॥  
 

वृद्धश्चने्मत न्मवभागस्य दशयनार न्मववने्मकनाः । 
न्मद्वििार्ा यख्यरा िाहुाः त ेब्रह्माऽन्मि तथोिवान॥्293॥  

 

न्मवहार लार्वं रमर ात ् गौिव ेत्वकिोन्मन्मतम ् । 

िामान्मणकं गौिवं च मानरन्मन्त रतो बरु्ााः॥294॥  
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हिेश्चक्रन्ममदं तस्यवैाज्ञराऽिगमन्मनु्मनम ् । 

अतस्तदाज्ञाभङ्गो नस्तद्भ्रतु्यानां न शोभत॥े295॥  
 

स्वाज्ञोल्लङ्घनकता यिं मां न्मदर्क्षदेन्मि िभाुः । 

कालामाननस्तस्य न्मचत्त ेभन्मवष्यकार यमीन्मशताुः॥296॥  
 

काः िश्रन्मत ततो गि तमवे शिणं िभमु ् । 

एवं च ब्रह्म णो रमर ात ् भरं रस्य च न्मकङ्किा॥ 297॥  
 

ब्रह्माद्या न्मवबरु्ााः सवे रदाज्ञार्ान्मिणाः सदा । 

कस्तस्य सदृशो दवेो वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥298॥  
 

कुशलाथ यकदक्षाख्यिदनेनंे्द्र भवादन ु। 

सञ्जग्राह ततस्ताितम्य ंचामर द्गरुून्मदतम॥्299॥  
 

न्मकं नाभूत ् ब्रह्मणो हादं वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 
सजृान्मम तन्मन्नरिुोऽहं हिो हिन्मत तद्वशाः॥ 300॥  

 

न्मवश्व ंिरुुषरूिणे िन्मििान्मत न्मत्रशन्मिर्ृक ्। 

स एव भगवान ् न्मलङ्गैाः न्मत्रन्मभिेतिैर्ोक्षजाः॥301॥  
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स्वलन्मक्षतगन्मतब्रयह्मन ् सवेषां मम चशे्विाः । 

नमस्तमर  ैभगवत ेवासदुवेार वरे्स॥े302॥  
 

रन्माररा दुज यररा मां ब्रवुन्मन्त जगद्गरुुम ् । 

इन्मत स्पष्टं भागवत ेसतु ंित्याह िद्मभाूः॥303॥  
 

न्मनन्ममत्तमात्रमीशस्य न्मवश्वसग यन्मनिोर्रोाः । 

न्महिण्रगभ याः शवयश्च कालाख्यारून्मिणस्तव॥304॥  
 

रस्य िसादजो ब्रह्म रुद्रश्च क्रोदसम्भवाः ।  

गन्तव्यलीकैिजशं किाद्यशै्च ितक्ययत॥े305॥  
 

तीथा यस्पदं न्मशवन्मवन्मिञ्चनतु ंत ेिदाम्बजुम ् । 

इन्मत भागवत ेतत्र तत्र रस्तूरत ेहन्मिाः॥306॥  
 

कस्तस्य सदृशो दवेाः वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

राः केशवाः न्मकल ब्रह्मरुद्राद्यकृुष्टचतेनाः॥307॥  
 

ब्रह्मशेाद्यानतषेीको रश्च शम्भोाः न्मितामहाः । 

दुवा यससाः िषृ्ठलग्नं रच्चकं्र ब्रह्मशङ्किौ॥308॥  
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अभीषरत ् कोऽस्य समो वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

असावकेाण यवीभूत ेमारावटजले िमुान॥्309॥  
 

जगत ् स्वजठिे भृत्वा तन्ममर न ् शते ेजनादयनाः । 

आसीदेको ह व ैचाग्र ेन्मवष्णनुा यिारणोऽव्यराः॥310॥  
 

न च ब्रह्मा च रुद्रश्च न दवेा न महष यराः । 

इन्मत मर ृतबे्र यह्मलरऽेप्यकेो नािारणोऽन्मखलम॥्311॥  
 

सहंृत्य जठिे भृत्वा शते ेवटिटेु न्मकल । 

तदा न श्रूरत ेब्रह्मा न रुद्रो नाििे सिुााः॥312॥  
 

तस्य न्मवष्णोाः समाः को वा वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

नािीसङ्गममत्तोऽसौ रमर ान्मामवमन्यत॥े313॥  
 

रोन्मनन्मलङ्गस्वरूि ंव ैतमर ादस्य भन्मवष्यन्मत । 

इन्मत िाद्मििुाणोिेाः न्मशवं िञ्चमखु ंििुा॥314॥  
 

रस्य भृत्यो भृगाुः शप्त्वा रोन्मनन्मलङं्ग व्यार्ात ् न्मशवम ् । 

रतो न्मलङं्ग गले सवे र्ािरन्मन्त न्मशवानगुााः॥315॥  
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स्वन्मलङ्गमूलभूतने भृगणुाऽन्मि न्मह रोऽन्मच यताः । 

तस्य न्मवष्णोाः समाः को वा वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥316॥  
 

वम्रीरूिर्िाः शक्राः न्मचबकुार्ाः स्वलीलरा । 

न्मशवेन स्थान्मितन्मिनाकस्य ज्यामान्मिनत ् न्मकल॥317॥  
 

न्मछन्नज्यने स्वर्नषुा न्मछन्न ेच न्मशवमस्तके । 

िवग्रा यन्मभर्राऽहुत्या हुत्वा श्रीन्मवष्णमुव्यरम॥्318॥  
 

ितोष्य तस्य कृिरा सिुााः सवे िनुभ ुयन्मव । 

िन्मतत ंतन्मििाः शम्भो कथ ंत ेसन्दर्ाुः न्मकल॥319॥  
 

समोऽस्य स कथ ंशम्भो वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

ििुाऽमिाैः कृत ेरस्य रज्ञ ेिशिुन्मताः िशाुः॥320॥  
 

इन्मत ि ुसंिू एवोिं सवेषां सम्मत ंन्मकल । 

एवञ्च रज्ञकता यिो ब्रह्माद्या वा मख ेिशाुः॥321॥  
 

न्मशवो वाऽथ हन्मिाः िचू्यो वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

(न्मशवो वा हन्मििजू्याः काः वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः )॥322॥  
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रं न्मवष्ण ु ंहन्मवषाऽभ्यच्यय रुद्रो िौद्रिदं न्मकल । 

लेभ ेस कस्य वा अच्यो न वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः॥323॥  
 

आतनोन्मम र्नहुयन्त ुं रुदं्र ब्रह्मन्मद्वष ंलर॥े324॥  
 

रं रुदं्र कामर ेकत ुय त ंकिोन्मम क्षणात ् हिम ् । 

मम रोन्मनाः समदु्रेऽन्तन्मिन्मत रस्य वर्ूज यगौ॥325॥  
 

हिाेः तस्य समाः काः स्यात ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

इन्मत रकु्त्या श्रनु्मतशताैः राः मर ृत्या चान्मच यतोऽच्यतुाः॥326॥  
 

तस्याग्र ेकाः समाः न्मतष्ठेत ् वदन्त ुिन्मतवान्मदनाः । 

रोऽसौ मन्दिर्ािेण न्मछन्नबाहूरुकन्धिान॥्327॥  
 

सिुान ् सञ्जीवरामास तत्समोऽस्तीन्मत को वदते ् । 

रश्च वामकिेणवै लीलरोदृ्धत्य मन्दिम॥्328॥  
 

आिोप्य गरुड ेिाि तत्समोऽस्तीन्मत को वदते ् । 

रश्च दवेासिुकिोत्पन्मतत ंमन्दिाचलम॥्329॥  
 

उद्दध्र ेकूम यरूिणे तत्समोऽस्तीन्मत को वदते ् । 

रश्च नािारणी भूत्वा न्मवमोह्यासिुमण्डलीम ्  । 
सरु्ामिाररद्दवेान ् तत्समोऽस्तीन्मत को वदते॥् 330॥  
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रश्चाशिान ् सिुविान ् शक्त्याऽन्मवश्र महािभाुः । 

चक्रशन्मिरतुान ् न्मवष्णाुः तत्समोऽस्तीन्मत को वदते॥्331॥  
 

रं श्रीाः स्वरंविे दवेान ् न्मर्कृ्कत्य भविवू यकान ् । 

वव्र ेगणुान्मर्कं मत्वा तत्समोऽस्तीन्मत को वदते॥्332॥  
 

इत्थ ंभागवत ेग्रन्थ ेबहुर्ा बादिारन्मणाः । 

उत्तमत्वने रं स्तौन्मत तत्समोऽस्तीन्मत को वदते॥्333॥  
 

रं च सवेश्वित्वने सवयज्ञत्वान्मदना जगौ । 

माण्डूकोिन्मनषन्मद्वष्ण ु ंतत्समोऽस्तीन्मत को वदते॥्334॥  
 

न्मबभन्मत य मस्तके रस्य िादतीथ यमहन्मन यशम ् । 

स शम्भसु्तस्य कृष्णस्य िजूको नने्मत को वदते॥्335॥  
 

वािाणस्यां रस्य नाम जिन ् अटन्मत सन्ततम ् । 

स शङ्किो िामिादन्मकङ्किो नने्मत को वदते॥्336॥  
 

इत्थ ंभगवतन्मश्चत्राैः वचोन्मभश्च सिुशेलाैः॥337॥  
 

न्मभन्नर्ीाः न्मवमर ृताः शीन्मष्णय स्वहस्त ंकुमन्मतव्ययर्ात ् । 

ममुचुाुः िषु्पवषा यन्मण हत ेिाि ेवृकासिुे॥338॥  



  

   
 Page 51 आचारा याः श्रीमदाचारा याः सन्त ुम ेजन्म जन्मन्मन॥े       ॥कृष्ण ंवन्द ेजगद्गरुुम ् ॥ 

 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/ http://sriharidasavani.wordpress.com/ 2013 

Page 51 

 

दवेन्मष यन्मितृगन्धवा य मोन्मचताः सङ्कटात ् न्मशवाः । 

इन्मत भागवत ेस्पष्टमिुत्वाच्च सदान्मशवाः॥339॥  
 

भमर ासिुभराद्भीतो रमान्मश्रत्य भरं जहौ । 

स श्रीकण्ठो न्मवकुण्ठस्य न्मकङ्किो नने्मत को वदते॥्340॥  
 

रज्ञवास्तगुत ंसवं उन्मिष्टं ऋषराः क्वन्मचत ् । 

चकु्रन्महि भाग ंरुद्रार स दवेाः सव यमहयन्मत॥341॥  
 

इन्मत भागवत ेरमर ात ् मनिुाह सतु ंिन्मत । 

तमर ाद्यज्ञभजुो न्मवष्णोित्यनु्मिष्ठं हिाः न्मकल॥342॥  
 

ईदृशाः शङ्किो न्मवष्णनु्मकङ्किो नने्मत को वदते ् । 

अद्यान्मि रुद्रारोन्मिष्टाहुन्मतदााः श्रनु्मतकोन्मवदााः । 

हस्त ंिक्षालरन्त्यतेदुन्मिष्टं नने्मत को वदते॥्343॥  
 

न्मदगम्बिश्च जटलाः तीथ यसवेी न्मनिन्तिम ् । 

न्मभक्षान्नभकु ्चाक्षमालां न्मबभ्राणो व्याघ्रचमयन्मण । 

उिन्मवश्र जिन्मन्त्र ंन्मशष्यारोिन्मदशन्मनमु॥्344॥  
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तन्मन्त्रदवेतां ध्यारन ्  व्याख्याकाले च मान्मलकाम ् । 

न्मद्वगणुीकृत्य कणे वा कण्ठे वा र्ािरन ् सदा॥345॥  
 

चिन ् ििमहंसो राः स गरुुनने्मत को वदते ् । 

तन्मन्त्रदवेतां तां त ुदवेो नने्मत च को वदते॥्346॥  
 

ए ंच काश्रां सतत ंजिन ् िामषडक्षिम ् । 

ध्यारंश्च त ंहृन्मद सदा तािकब्रह्मसनं्मज्ञतम॥्347॥  
 

जिकाले तूिन्मवष्टो भूमौ शादूयलचम यन्मण । 

आवत यरन ् स्फान्मटकाक्षमालां दक्षकिाङ्गलुौ॥348॥  
 

व्याख्याकाले च तां कणे न्मद्वगणुीकृत्य र्ािरन ् । 

न्मदगम्बिश्च जन्मटलाः तीथ यशोन्मभतमस्तकाः॥349॥  
 

वीथ्यां वीथ्यामटश्चान्मम्प सतां मन्त्रोिन्मदत्सरा । 

मृन्मतकाले न्मवमकु्त्यथं कणे कणे जिन ् मनमु॥्350॥  
 

ऊन्मध्वयभवद्दक्षकणयमाश्वचण्डालगदयभम ् । 

सवयिान्मणष ुचते्थ ंरो गरुुरूिर्िो हिाः॥351॥  
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िारं िारं श्रनु्मतिटेु िामानामामृत ंत ुरत ् । 
ध्यारं ध्यारं मनन्मस त ंतािकब्रह्मसनं्मज्ञतम॥्352॥  

 

जाि ंजाि ंकणयमूले िकृतने्मव यकृतौ नणृाम ् । 

जन्मटलाः सन्नटन्मत कोऽिीत्यथ यिन्मतिादके॥353॥  
 

काशीकाण्डस्थवचन ेश्रूरतऽेध्यान्मि रो हिाः । 

स्पष्टं गिुोिाकृन्मतमान ् स गरुुनने्मत को वदते॥्354॥  
 

तद्रहस्य मनोिथ यभूतो नीलोत्पलिभाः । 

िामो िाजीवनते्रो राः स दवेो नने्मत को वदते॥्355॥  
 

िारं िारं श्रनु्मतचलुन्मकत ंिामनामामृत ंरत ् । 

ध्यारं ध्यां मनन्मस सतत ंब्रह्मतत्तािकाख्यम ् । 

जाि ंजाि ंिकृन्मतन्मवकृतौ िान्मणनां कणयमूले । 

वीथ्यां वीथ्यामटन्मत जटलाः कोऽन्मि काशीन्मनवासी॥356॥  
 

इन्मत िोकन्मममं सवयजनानामन्मि सम्मतम ्  । 

शवैानां च मत ंलोके िख्यात ंनने्मत को वदते॥्357॥  
 

सवयषामिुदषे्टािं गरुुमाहुर यतोऽन्मखलााः । 

उिदषे्टमनोिथं द्वैवमाहुश्च रज्जनााः॥358॥  
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तत्सवयसम्मतथेेऽन्ममर न ्  सशंरोऽस्तीन्मत को वदते ् । 

कथां स्वस्याप्यन्मभमतां वदन्तं िन्मत को वदते॥्359॥  
 

न्मवमतोऽसौ ििुहिो गरुुभ यन्मवतमुहयन्मत । 

गरुुलक्षणिणू यत्वात ् रथाऽरं सम्मतो गरुुाः॥360॥  
 

इन्मत न्मलङं्ग च न्मलङ्गस्य गरुुतामनमुािरते ् । 

न्मलङ्गोिाथ ेिक्षिातो न न्मलङ्गस्यने्मत को वदते॥्361॥  
 

गरुुलक्षणरिुोऽन्मि रन्मद न स्यात ् गरुुहयिाः । 

तन्महि सम्प्रन्मतिन्नोऽन्मि गरुुन य स्याद्गरुुस्तव॥362॥  
 

अनकूुलन्मममं तकं गज यन्तं िन्मत को वदते ् । 

रमनु्मद्दश्र जगन्नाथ ंमहेशोऽन्मि न्मदगम्बिाः॥363॥  
 

जटी भमर ाननु्मलप्ताङ्गाः तिस्वी वीन्मक्षतो जनाैः । 

ततोऽन्मर्कोऽन्मस्त को दवेो लष्मीपीकान्तन्मर्नु्मद्वषाः॥364॥  
 

रत्तत्वं न्मचन्त्यत ेन्मनत्य ंत्वरा रोगशे्विेण न्मह । 

इन्मत गौिीवाक्यमूलं अनमुानन्ममदं मम॥365॥  
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तमर ात ् मर ाता यनमुानस्य ित्यन्मथ यभूर को वदते ् । 
मर ृत्यथ यस्य िन्मित्याग ेच मर ात य इन्मत को वदते॥्366॥  

 

हन्मिाः स्वनान्मभिद्मस्थब्रह्मण ेमूलरूिताः । 

समस्तवदेोिन्मनषत्पञ्चिात्रान्मदकां स्वकाम॥्367॥  
 

न्मवद्यामिुन्मदशन ् तमर  ैििान्त ेच ििां गन्मतम ् । 

न्मदशन ् ब्रह्मगरुुाः ब्रह्मन्मिता सवयस्य तस्य च॥368॥  
 

इष्टं मोक्ष ंन्मदशन्मन्नष्टं दवैं नने्मत च को वदते ् । 

अवतािेऽन्मि िामो राः तािकब्रह्मसनं्मज्ञताः॥369॥  
 

ब्रह्मलोकाप्तचण्डालाद्यशषेिान्मण साथ यिाः । 

स्वणीतगदयभाश्वान्मदाः सवा यभीष्टमहाफलम ् । 

ििं र्ाम नरन्मन्नष्टं दवैं नने्मत च को वदते॥्370॥  
 

‘आिोग्रं भास्किान्मदिेत ् भून्मतन्ममिेत ् हुताशनात ् । 

ज्ञान ं(न्मवद्या) महेश्विान्मदिेत ् मोक्षन्ममिेत ् जनाद यनात॥् 371 
 

इन्मत मर ृन्मतश्च गज यन्ती न्मशवं ज्ञानिदं सताम ् । 

रताः िाह ततश्चासौ गरुुनने्मत च को वदते॥्372॥  
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मकुुन्दाः सवयजगतां मोक्षदातने्मत च मर ृन्मताः । 

रमर ात्प्राह ततो न्मवष्णदुववं नने्मत च को वदेत॥्373॥  
 

रतो ज्ञानोिदषे्टाऽभूत ् न्मशवाः सवयिकािताः । 

रतश्च मोक्षदाताऽभूत ् हन्मिाः सवयिकािताः । 

अत ईदृक ्न्मशवो दवे इन्मत काः कोन्मवदो वदते॥्374॥  
 

न्मशवमन्त्रस्य रो दवेाः स दवेो नने्मत को वदते ् । 

रत्पतु्रस्य न्मवर् ेफालात्स्रागासीद्वैन्मत्रलोचनाः॥375॥  
 

न्मितामहस्य स हिाेः कथ ंनािार्को वद॥376॥  
 

इलावृत ेन्मकल न्मशवो न्मवष्ण ु ंसङ्कष यणान्मभर्म ् । 

अद्याप्यचयरतीदृक ्स तस्य दासो न न्मकं वद॥377॥  
 

‘मां न्मवर्त्तऽेन्मभर्त्त ेमां न्मवकल्स्स्योऽिोह्य इत्यहम ् । 

इत्यस्या हृदरं साक्षात ् नान्यो मद्वेद कश्चन। 

इन्मत मर ृताेः श्रौतसवा यनामान्मन जगिुच्यतुम ्। 

तन्नामर्ािकााः सवे ब्रह्मरुद्रादराः सिुा॥378॥  
 

दासा एवाभवन्यस्य तस्य काः सदृशो वद।  

व्योमकेशस्य न्मशिन्मस सदा न्मवष्णिुदं न न्मकम॥् 379॥  
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अताः कोशज्ञसम्मत्या न्मशवो दासो न न्मकं वद । 

गङ्गार्िाः न्मकल न्मशवो गङ्गा न्मवष्णिुदी न्मकल॥380॥  
 

अतोऽिीशाः कोशमत ेन्मवष्णोदा यसो न न्मकं वद । 

अताः श्रनु्मतन्मवदां रनु्मिमर ृन्मतकोशन्मवदां सताम॥्381॥  
 

सभाङ्गण ेशभुा नतृ्यने्मदरं सतु्क्रन्मतनत यकी । 

सत्य ंवदेने्मत रद्वान्मण शान्मस्त न्मशष्टान ् ििुातनी॥382॥  
 

तत्सत्य ंवद नासत्य ंवद मानोन्मदत ंवद । 

सतो मानस्य रद्योग्रं तन्मद्ध सत्य ंन्मवदुब ुयर्ााः॥383॥  
 

तन्मद्वरुद्धमसत्य ंरत्तन्मद्वष्णोन य समं वद । 

न्मकन्तूिमानन्मसद्धत्वात ् न्मवष्ण ु ंसवेश्विं वद॥ 384॥  
 

िमाणशतन्मसद्धत्वात ् िनुाः िनुन्मिदं वद । 

न्मवष्णोाः सवोत्तमत्वं रत्तदवेाननु्मदन ंवद॥385॥  
 

न्मशवाज्ञरा वान्मदिाजाः न्मशवादीनामनगु्रहात ्। 

हन्मिभन्मिलतािषु्ट्य ैचकाि कन्मवतामृतम॥्386॥  
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वान्मदिाजाद्रयहृद्वािीतटाकाङु्कन्मिता न्मत्वरम ् । 
हन्मिभन्मिलता कृष्णतिोाः िादऽेन्मि यतरै्ताम॥्387॥  

 

नवित्निभाभास ंनमतामन्मभलेष्टदम ् । 

इन्मन्दिानन्दकं कृष्णवृन्दािकतरंु श्रर॥े388॥ 
 

तद्वान्मदिाजहृद्वािीमािभ्याच्यतुमूर् यन्मन । 

न्मस्थता मनु्मिििुीिर यन्तं च ररें लतोद्गता॥389॥  
 

सन्तोऽत्स्यन्ताः फलान्यस्यााः  सन्ततान्यन्तिान्तिा ।  

आिोहन्त ुलतामतेामालम्ब्यान्त ेहिाेः ििुीम॥्390॥  
 

अनने िीरतां श्रीशाः िीरतेां वाण्रमुािती । 

सिुााः सदािााः िीरन्तां अनगुृह्णन्त ुनाः  सदा॥391॥  
 

वान्मदिाजमनुीने्द्रण कृता सजुनसम्मता । 

हन्मिभन्मिलताऽसतू तृतीरां मञ्जिीन्मममाम॥्392॥  
 

इन्मत श्रीमकन्मवकुलन्मतलक श्रीमद्वान्मदिाजिजू्यचिण न्मविन्मचता हन्मिभन्मिलता 
समाप्तााः॥  
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गरुुमन्मखलगणुज्ञं सद्गणुकैान्मर्वास ं 
शमदम िन्मिन्मनष्ठं सत्यन्मनष्ठं वन्मिष्टम ् । 

सकलसजुन न्मशष्ठं न्मनत्यन्मनर्ू यतकष्टं  

हरमखुिदन्मनष्ठं मां भजन्त ुििन्नााः॥  
 

|| श्रीलष्मीपी हरग्रीवाि यणमस्त॥ु  


