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शुारधरं िवुं शिशवण चतभु ुजम ् |
ूसवदनं ायते ् सव  िवोप शाये || (1)

ासं विस नारं शेः पौऽमकषम ् |
पराषराजं वे षकुतातं तपोिनिधम ् || (2)

ासाय िवु रोपाय ास रोपाय िववे |
नमो व ै ॄ िनधये वािसाय नमो नमः || (3)

अिवकाराय षुाय िनाय परमान े |
सदकै रोप रोपाय िववे सव  िजवे || (4)

य रण माऽणे जसं सार बनात ् |
िवमुते नमै िववे ूभिववे || (5)

|| ओ ं नमो िववे ूभिववे ||

ौी वषैायन उवाच
ौुा धमा नषषेणे पावनािन च सवषः |
यिुधिरः षानवं पनुरवेा भाषत || (6)

यिुधिर उवाच
िकमकंे दवैतं लोके कवकंे परायणम ् |
वुः कं कमच ः ूायुरु ् मानवाः शभुम ् || (7)

को धम ः सव धमा णां भवतः परमो मतः |
िकन ् जपन ् मुत े जरु ् जसं सार बनात ् || (8)

ौी भी उवाच
जगभ ुं दवेदेवेमनं पुषोमम ् |
वुाम सहॐणे पुषः सततोितः || (9)
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तमवे चाच यिं भा पुषमयम ् |
ायन ् वुमं ंच यजमानमवे च || (10)

अनािदिनधनं िवुं सव लोकमहेरम ् |
लोकां वुिं सव ःखाितको भवते ् || (11)

ॄयं सव धम ञाअं लोकानां कीतवध नम ् |
लोकनाथं महूतं सव भतूभवोवम ् || (12)

एष मे सव धमा णां धम.अिधकतमो मतः |
या पुडऋ कां वरैचरः सदा || (13)

परमं यो मयजेः परमं यो महपः |
परमं यो महद ् ॄ परमं यः परायणम ् || (14)

पिवऽाणां पिवऽं यो मञळानां च मञलम ् |
दवैतं दवेतानां च भतूानां यो.अयः िपता || (15)

यतः सवा िण भतूािन भवािदयगुागमे |
य ंच ूलयं याि पनुरवे यगुये || (16)

त लोकूधान जगाथ भपूत े |
िवोना मसहॐं म े ौीउण ु पापभयापहम ् || (17)

यािन नामािन गौणािन िवातािन महानः |
ऋिषिभः पऋगीतािन तािन वािम भतूय े || (18)

ऋिषना ां सहॐ वदेासो महामिुनः |
चो.अनुपु ् तथा दवेो भगवान ् दवेकीसतुः || (19)

अमतृां षोवो बीजं शिदवकी ननः |
तसृामा दयं त षाथ िविनयुते || (20)

िवुं िजुं महािवुं ूभिवुं महेरम ् |
अनकेप दैां नमािम पुषोमम ् || (21)

अ ौी िवोद सहॐनाम ोऽ महाम |

ौीवदेासो भगवान ् ऋिषः |अनुुप ् चः |
ौी महािवंनःु परमाा ौीमारायणो दवेता |
अॆतुां षूवो भानऋुित बीजम ् |
दवेकी ननः ॐिेत शिः |
उवः ोभणो दवे इित परमो मः |
शभनृ ्. नकी चकृित कीलकम ् |
शारञ धा गदाधर इम |
रथाञ पािणर ् अो इित नऽेम |
तसृामा सामगः सामिेत कवचम ् |
आनदंं परॄिेत योिनः |
ऋतःु सदुश नः काल इित िदबः |
ौीिवप इित ानम ् |
ौीमहािवु पृथ सहॐनामजप े िविनयोगः ||
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3 (ानम)्

ीरोधन ्.वदशेे शिुचमिण.िवलसकैते मौिकानाम ्
मालािळासनःिटकमणइभरै.्मौिकैर.्मिडताञः |

श ुॅ .ैरॅरैदॅ.ैपऋिवरिचतमै ुपीयषू वषः
आनदंी नः पनुीयादऋनिलनगदा शपािणम ुकुः ||

भःू पादौ य नािभवयदसरुिनल सयू च नऽे े
कणा वाशाः िशरो ौम ुखमिप दहनो य वायेमिः |

अःं य िवं सरुनरखगगोभोिगगवदैःै
िचऽं रंरते तं तभृवुन वपशुं िवमुीशं नमािम ||

शााकारं भजुग शयनं पनाभं सरुशें
िवाखारं गगन सशं मघेवण शभु अञम ् |

ली कां कमल नयनं योिगिभर ् ान गं
वे िवुं भव भय हरं सव  लोकैक नाथम ् ||

मघेँयामम प्ीथकौषये वासम स्वृत स्ााम क्ौभुोध भ्ािसथाञम ्
|
पुोपेथम प्ुऋकयथम व्े िवंनमु स्व  लोकैक नाथम |्|

सशचबम स्िकऋद कुलम स्पीथ वम स्रसीहेनम |्
सहारवःलकौभुसयृम न्मािम िवंनमु ि्शसा चतभु ुजम |्|

चायायाम ् पाऋजाथ हमेिसाआसनोपऋ
आिसनमदु ँयम माय थमलृथम ् |

चननम ् चतबुा म ् सवृितवसम ्
िन सभामाम ् सिहतम ् कृंनम ् अौये ||

ओ ं िवं िववु षकारो भतू भ भवत ् ूभःु |
भतू कृत ् भतू भदृ ् भावो भतूाा भतूभावनः ||(1)

पतूाा परमाा च मुानां परमा गितः |
अयः पुषः साि ऽेञो अर एव च ||(2)

योगो योग िवदां नतेा ूधान पुषेरः |
नारिस वपःु ौीमान ् केषवः पुषोमः ||(3)

सव ः शव ः िशवः ाणरु ् भतूािदर ् िनिधर ् अयः |
सभंवो भावनो भता  ूभवः ूभरु ् ईरः ||(4)

यभंःू शरु ् आिदः पुराो महानः |
अनािद िनधनो धाता िवधाता धातुमः ||(5)

अूमयेो षीकेशः पनाभो अमरूभःु |
िवकमा  मनुा िवः िवरो ीवुः ||(6)

अमाः शातः कृो लोिहताः ूतदनः |
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ूभतूः तकृकुब ् धाम पिवऽं मञळं परम ् ||(7)

ईशानः ूाणदः ूाणो ेः ौेः ूजापितः |
िहरय गभ भू गभ माधवो मधसुदूनः ||(8)

ईरो िवबमी धी मधेावी िवबमः बमः |
अनुमो राधष ः कृतञः कृितर ् आवान ् ||(9)

सरुशेः शरणं शम  िव रतेाः ूजा भवः |
अहः सरो ालः ूयः सवदश नः ||(10)

अजः सवरः िसः िसिः सवा िदर ् अतुः |
वषृाकिपर ् अमयेाा सव योग िविनःतृः ||(11)

वसरु ् वसमुनाः सः समाा सिंमतः समः |
अमोघः पुडऋकाो वषृकमा  वषृाकृितः ||(12)

िो ब िशरा बॅरु ् िवयोिनः शिुच ौवाः |
अमतृः शातः ाणरु ् वरारोहो महातपाः ||(13)

सव गः सव िवद ् भानरु ् िवक ् सनेो जनाद नः |
वदेो वदेिवद ् अगो वदेागो वदेिवत ् किवः ||(14)

लोकाः सरुाो धमा ः कृता कृतः |
चतरुाा चतुू हस ् चतरु ् दष ् चतरु ् भजुः ||(15)

ॅािजरु ् भोजनं भोा सिहरु ् जगदािदजः |
अनघो िवजयो जतेा िवयोिनः पनुव सःु ||(16)

उपेो वामनः ूाशरु ् अमोघः शिुचजतः |
अतीः समहः सग धतृाा िनयमो यमः ||(17)

वेो वैः सदायोगी वीरहा माधवो मधःु |
अित इयो महामायो महोाहो महाबलः ||(18)

महाबिुर ् महा वीय महा शिर ् महा िुतः |
अिनदँ य वपःु ौीमान ् अमयेाा महा धकृ ् ||(19)

महेासो महीभता  ौीिनवासः सतां गितः |
अिनः सरुानो गोिवो गोिवदां पितः ||(20)

मरीिचर ् दमनो हसः सपुण भजुगोमः |
िहरयनाभः सतुपाः पनाभः ूजापितः ||(21)

अमृःु सव  क ् िसः सन ् धाता सिमान ् िरः |
अजो म ष णः षाा िवौीउताा सरुािरःआ ||(22)

गुः गुतमो धामः सः स पराबमः |
िनिमषो अ िनिमषः ॐवी वाचितर ् उदार धीः ||(23)

अमणीर ् मामणीः ौीमान ् ायो नतेा समीरणः |
सहॐ मधूा  िवाा सहॐाः सहॐपात ् ||(24)
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आवतनो िनवृाा सतृः सं ूमदनः |
अहः तको विर ् अिनलो धरणीधरः ||(25)

स ुू सादः ूसाा िव धगृ ् िवभगु ् िवभःु |
सता  सृतः साधरु ् जुर ् नारायणो नरः ||(26)

असयेो अूमयेाा िविशः िष कृत ् शिुचः |
िसाथ ः िससः िसिदः िसिसाधनः ||(27)

वषृाही वषृभो िवरु ् वषृपवा  वषृोदरः |
वध नो वध मान िविवः ौीउित सागरः ||(28)

सभुजुो ध रो वामी महेो वसदुो वसःु |
नकै पो बहृद ् पः िशिपिवः ूकाशनः ||(29)

ओजस ् तजेो िुतधरः ूकाश अा ूतापनः |
ऋः ारो मश ् चाशरु ् भार िुतः ||(30)

अमतृाषंूवो भानःु शशिबः सरुेरः |
औषधं जगतः सतेःु स धम पराबमः ||(31)

भतू भ भवन ् नाथः पवनः पावनो अनलः |
कामहा कामकृत ् काः कामः कामूदः ूभःु ||(32)

यगुािद कृत ् Yउगावत नकैमायो महाशनः |
अो पंच सहॐिजद ् अनिजत ् ||(33)

इो िविशः िशेः ँखडी नषो वषृः |
बोधहा बोधकृत ् कता  िवबार ् महीधरः ||(34)

अतुः ूिथतः ूाणः ूाणदो वासवानजुः |
अपाम ् िनिधरिधानम ् अूमः ूितितः ||(35)

ः  धरो धयु वरदो वायवुाहनः |
वासदुवेो बहृद ् भानरु ् आिददवेः परुरः ||(36)

अशोक ारण ारः शरूः शौऋज नेरः |
अनकूुलः शतावत ः पी पिनभेणः ||(37)

पनाभो अरिवाः पगभ ः शऋरभतृ ् |
महध ऋोह ् वृाा महाो गडजः ||(38)

अतलुः शरभो भीमः समय ञो हिवहिवः |
सव लण लयो लीवान ् सिमितजयः ||(39)

िवरो रोिहतो माग हतेरु ् दामोदरः सहः |
महीधरो महाभागो वगेवान ् अिमताशनः ||(40)

उवः ोभणो दवेः ौीगभ ः परमेरः |
करणं कारणं कता  िवकता  गहनो गहुः ||(41)
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वसायो वानः सानः ानदो ीवुः |
परिः परमह ् तुः पुः शभुेणः ||(42)

रामो िवरामो िवरजो माग नयेो नयो अनयः |
वीरः शिमतां ौेः धम धम िवमः ||(43)

वकुैठः पुषः ूाणः ूाणदः ूणवः पथृःु |
िहरयगभ ः शऽघुःणो ाो वायरुधोजः ||(44)

ऋतःु सदुश नः कालः परमेी पऋमहः |
उमः समV्अरो दो िवौामो िव दिणः ||(45)

िवारः ावरह ् ाणःु ूमाणं बीजमयम ् |
अथ अनथ महाकोशो महाभोगो महाधनः ||(46)

अिनवणः िवो अभोध म  यपूो महा मखः |
नऽनिेमर ् नऽी मः ामः समीहनः ||(47)

यञ इो महे बतःु सऽं सतां गितः |
सव दश िवमुाा सवञो ञानमुमम ् ||(48)

सोुतः समुखुः सूः सघुोषः सखुदः सुत ् |
मनोहरो िजत बोधो वीरबावदारणः ||(49)

ापनः वशो ापी नकैाा नकैकम कृत ् |
वरो वलो वी रगभ धनेरः ||(50)

धम गबु ् धम कृद ् धम सदसर अरम ् |
अिवञाता सहाशंरु ् िवधाता कृतलणः ||(51)

गभिनिेमः सः िसो भोतमहेरः |
आिददवेो महादवेो दवेशेो दवेभदृ ् गुः ||(52)

उरो गोपितगा ञाआनगः परुातनः |
शरीर भतूभृोा कपीो भोऋदिणः ||(53)

सोमपो अमतृपः सोमः पुिजत ् पुसमः |
िवनयो जयः ससो दाषाहः सातां पितः ||(54)

जीवो िवनियता साी मकुुो अिमतिवबमः |
अोिनिधरनाा महोदिधशयो अकः ||(55)

अजो महाहः ाभाो िजतािमऽः ूमोदनः |
आनो ननो नः सधमा  तिृवबमः ||(56)

महषः किपलाचाय ः कृतञो मिेदनीपितः |
तपृददृशाो महा ौीञः कृताकृत ् ||(57)

महावराहो गोिवः सशुणेः कनकाञदी |
गुो गभीरो गहनो गुंचब गदाधरः ||(58)

वधेाः ाोिजतः कृो ढः सष णोअतुः |
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वणो वाणो वृः पुराो महामनाः ||(59)

भगवान ् भगहानी वनमाली हलायधुः |
आिदो ोितरािदः सहीरु ् गितसमः ||(60)

सधुा खडपरषदुा णो ििवणूदः |
िदिवह ् कृ ् सव क ् ासो वाचितर ् अयोिनजः ||(61)

िऽसामा सामगः साम िनवा णं भषेजं िभषक ् |
सासकृत ् चमः शाो िना शािः परायणम ् ||(62)

शभुाञः शािंतदः ॐा कुमदुः कुवलेषयः |
गोिहतो गोपितगा वषृभाो वषृपयृः ||(63)

अिनवत िनवृाा संेा मेकृत ् िशवः |
ौीववाः ौीवासः ौीपितः ौीमतां वरः ||(64)

ौीदः ौीषः ौीिनवासः ौीिनिधः ौीिवभावनः |
ौीधरः ौीकरः ौीएयः ौीमाण ् ोकऽयाौीअयः ||(65)

 ् ञः शतानो निझ ्Yओतग णेरः |
िविजताा िवधयेाा सीतिंचसशंयः ||(66)

उदीण ः सव तस ् चरुनीशः शातिरः |
भषूयो भषूणो भिूतवशोकः शोकनाषनः ||(67)

अचानचतः कुो िवशुाा िवशोधनः |
अिनो.अूितरथः ूुो.अिमतिवबमः ||(68)

कालनिेमिनहा वीरः शौिरः शरूजनेरः |
िऽलोकाा तलृोकेशः केशवः केिशहा हिरः ||(69)

कामदवेः कामपालः कामी काः कृतागमः |
अिनदँ यवपुवरु ् वीरोअनो धनजंयः ||(70)

ॄयो ॄकृत ् ॄा ॄ ॄिववध नः |
ॄिवद ् ॄाणो ॄी ॄञाओ ॄाणपयृः ||(71)

महाबमो महाकमा  महातजेा महोरगः |
महाबतमु हाया महायञाओ महाहिवः ||(72)

ः वपयृः ोऽं िुतः ोता रणपयृः |
पणू ः परूियता पुयः पुयकीतरनामयः ||(73)

मनोजवीथ करो वसरुतेा वस ुू दः |
वस ुू दो वासदुवेो वसवु समुना हिवः ||(74)

सितः सृितः सा सोितः सरायणः |
शरूसनेो यौीएः सिवासः सयुामनुः ||(75)

भतूावासो वासदुवेः सवा सिुनलयो अनलः |
दप हा दप दो ो ध रो अथापरािजतः ||(76)
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िवमूतर.्महामूतर.्दीमूतर ् अमूतमान ् |
अनकेमूतरः शतमूतः शताननः ||(77)

एको नकैः सवः कः क यत ्.तत ्.पदमनुमम ् |
लोकबरु.्लोकनाथो माधवो भवलः ||(78)

सवुणवण हमेागो वराञ नाञदी |
वीरहा िवषमः शूो घतृाषीर.् अचलंचलः ||(79)

अमानी मानदो माो लोकामी िऽलोकधकृ ् |
समुधेा मधेजो धः समधेा धराधरः ||(80)

तजेोवषृो िुतधरः सव शभतृां वरः |
ूमहो िनमहो मो नकैगंो गदामजः ||(81)

चतमुू त.तबुा .तुू ह.तगु ितः |
चतरुाा चतभुा व.तवुदिवदकेपात ् ||(82)

समावत अिनवृाा ज यो रितबमः |
लभो ग मो ग रावासो राऋहा ||(83)

शभुागो लोकसारञः सतु.ुवुध नः |
इकमा  महाकमा  कृतकमा  कृतागमः ||(84)

उवः सुरः सुो रनाभः सलुोचनः |
अक वाजसनः गंी जयः सविवज ् जयी ||(85)

सवुण िबरोः सववागीरेरः |
महाअदो महागत महाभतूो महािनधः ||(86)

कुमदुः कुरः कुः पज ः पावनो अिनलः |
अमतृाषो अमतृवपःु सव ञाअः सवतोमखुः ||(87)

सलुभः सोुतः िसः शऽिुजऽतुापनः |
मोधो.उरो अ.ाणरूािनषदूनः ||(88)

सहॐाचः सिजः सधैाः सवाहनः |
अमूतरनघो अिचो भयकृत ् भयनाषनः ||(89)

अणबुृ हत ् कृषः लूो गणुभिृग ुणो महान ् |
अधतृः धतृः ाः ूावशो वशवध नः ||(90)

भारभतृ ्.किथतो योगी योगीशः सवकामदः |
आौमः ौमणः ामः सपुण वायवुाहनः ||(91)

धनधु रो धनवुदो दडो दमियता दमः |
अपरािजतः सवसहो िनया िनयमो यमः ||(92)

सवान ् सािकः सः सधमपरायणः |
अिभूायः पयृाह अहः पयृकृत ् पिृतवध नः ||(93)
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िवहायसगितितः सुिचतभगु ् िवभःु |
रिववरोचनः सयू ः सिवता रिवलोचनः ||(94)

अनो तभुोा सखुदो नकैजो.अमजः |
अिनवणः सदामष लोकिधानमद.्अभतुः ||(95)

सनात ् सनातनतमः किपलः किपरयः |
िदः िकृत ्ि िभकु ् िदिणः ||(96)

अरौिः कुडली चकृ िवबूजतशासनः |
शाितगः शसहः िशिशरः शवऋकरः ||(97)

अबूरः पशेलो दो दिणः िमणां वरः |
िवमो वीतभयः पुयौवणकीत नः ||(98)

उारणो ृितहा पुयो ःनाषनः |
वीरहा रणः सो जीवनः पय वितः ||(99)

अननपो अनौीर ् िजतमरु ् भयापहः |
चतरुॐो गभीराा िविदशो ािदशो िदशः ||(100)

अनािदभभ ुवो लीः सवुीरो िचराञदः |
जननो जनजािदर ् भीमो भीमपराबमः ||(101)

आधारिनलयो धाता पुहासः ूजागरः |
ऊगः सथाचारः ूाणदः ूणवः पणः ||(102)

ूमाणं ूाणिनलयः ूाणभतृ ् ूाणजीवनः |
तं तिवदकेाा जमृ.ुजराितगः ||(103)

भभू वः ारः सिवता ूिपतामहः |
यञाओयञाअपितय ा यञाआगो यञाअवाहनः ||(104)

यञाअभदृ.्यञाअकृद.्यञाई यञाअभगु ्.यञाअसाधनः
|
यञाआकृद.्यञाअगुमम ्.अाद एव च ||(105)

आयोिनः यजंातो वखैानः सामगायनः |
दवेकीननः ॐा ितीषः पापनाषनः ||(106)

शखंभृकी चकृ षाञ ध ा गदाधरः |
रथाञपािणर.्अोः सवू हरणायधुः ||(107)

सव ू हरणायधु ओ ं नमः इित |
.
वनमािल गदी शा शी चकृ च नकी |
समृाारायनो िवंनरु.्वासदुवेोअिभरथ ु ||
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4 लःौिुत

इतीदं कीत नीय केशव महानः |
नाां सहॐं िदानाम ् अषषेणे ूकीततम ् || (1)

य एदं ौीउा िणम ् यिप पऋिकत यएत ् |
णा अशभुम ् ूनुात ् िकचीट ् सोमऽुःे च मनवः || (2)

वदेगो ॄन अत ् षतयृो िवजयी भवएत ् |
व ैँ यो धन शमधृ चिू सखुायुात ् || (3)

धमा थ ूायुाद ् धम म ्.अथा थ च.अथ मायुात ् |
कामानव.अयुाामी ूजाथ च अयुात ् ूजाः || (4)

भिमान ् यः सदोाय शिुचतमानसः |
सहॐं वासदुवे नाामतेकीत यते ् || (5)

यशः ूाोित िवपलंु ञाआितूाधामवे च |
अचलां ौीयमाोित शीएयः ूाोन ्.उमम ् || (6)

न भयं िचदाोित वीय तजेंच िवित |
भवरोगो िुतमान ् बल प गणुाितः || (7)

रोगात मुते रोगा ो मुते बनात ् |
भयान ्.मुते भीतु मुतेाप आपदः || (8)

गा यितत ्.अराष ु पुषः पुषोमम ् |
वुाम सहॐणे िनं भिसमितः || (9)

वासदुवेाौयो म वासदुवेपरायणः |
सवपाप िवशुाा याित ॄ सनातनम ् || (10)

न वासदुवेभानाम ् अशभुं िवते िचत ् |
ज.मृ.ुजराािध.भयं नवैोपजायते || (11)

इमं वम धीयानः ौाभिसमितः |
युतेाा सखुािंत ौीधिृत िृत कीतिभः || (12)

न बोधो न च माय न लोभो नाशभुा मितः |
भवि कृत पुयानां भानां पुषोमे || (13)

ौः सचाक नऽा खं िदशो भमू होदिधः |
वासदुवे वीयण िवधतृािन महानः || (14)

ससरुासरु गव सयो.रगरासम ् |
जगष े वत तदें कृ सचराचरम |्| 15
इयािण मनो बिुः सं तजेो बलं धिृतः |
वासदुवे.अकााः ऽें ऽेञाअ एव च || (16)

सवा गमाना.माचारः ूथमं पऋकते |
आचरूभवो धम धम  ूभरुतुः || (17)
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ऋषयः िपतरो दवेा महाभतूािन धातवः |
जञमाजञमं चदें जगारायण ्.ओवम ् || (18)

योगो ञाआनं तथा सांं िवाः िशािद कम च |
वदेाः शाािण िवञाआनम ्.एतत ्.सव जनाद नात ् || (19)

एको िवमु हूतं पथृग ्.भतूानकेषः |
ऽलोकाा भतूाा भ ुें िवभगुयः || (20)

इमं वं भगवतो िवोा सने कीततम ् |
पठे इते ्.पुषः ौीएयः ूा ुं सखुािन च || (21)

िवेरमजं दवें जगतः ूभवायम ् |
भजि ये पुरां न त े याि पराभवम ् || (22)

|| न त े याि पराभवम ् ओ ं नम इित ||

आजुनो उवाच
पपऽिवशाला पनाभ सरुोम |
भानाम ् अनरुानां ऽाता भव जनाद न || (23)

ौी भगवानवुाच
यो मां नामसहॐणे ोतमु ् इित पाडव |
सोहामकेेन ोकेन तु एव न सषंयः || (24)

|| तु एव न सं शय ओ ं नम इित ||

ासो उवाच
वासनाद ् वासदुवे वािसतं त े जगऽयम ् |
सव भतू िनवासोिस वासदुवे नमो ु त े || (25)

|| िौ वासदुवे नमोतु ओ ं नम इित ||

पाव वुाच
केनोपायने लघनुा िवोर ् नाम सहॐकम ् |
पते पितरै ् िनम ् ौोतमु ् इाम ् यहम ् ूभो || (26)

ईरो उवाच
ौीराम राम रामिेत रमे राम े मनोरमे |
सहॐ नाम तुम ् रामनाम वरानन े || (27)
... || ौी रामनाम वरानन ओ ं नम इित ||

ॄोवाच
नमो.नाय सहॐ मू य े सहॐ पादाि िशरो बाहवे |
सहॐनाे पुषाय शाते सहॐकोटी यगुधाऋणे नमः || (28)

|| सहॐकोटी यगुधाऋण ओ ं नम इित ||

सजयो उवाच
यऽ योगेरः कृो यऽ पाथ धनधु रः |
तऽ ौी वजयो भिूती ुवा नीितम ितर ् मम || (29)
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ौी भगवानवुाच
अना.ियो मां य े जनाः पय ुपासत े |
तषेाम ् िनािभ.युानां योगमें वहाहम ् || (30)

पऋऽाणाय साधोनां िवनाषाय च ष कृताम ् |
धम  संापनाथा य सभंवािम यगु े यगु े || (31)
आता  िवषणाः िशिथलांच भीताःघोरषे ु च ािधष ु व मानाः|
सकंी नारायण शमाऽं िवमु ःखाःसिुखनो भवि||(32)

ओ ं
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