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आततथ्यम्

मूलग्रन्थः : श्रीमद्भागवतम्

कतवः : महत ष्ः वेदव्यासः



कतवपरिचयः

व्यासस्य वंशः -

व्यासं वससष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् ।

पराशरात्मजं वन्दत शुकतातं तपोसनसिम् ।।

ब्रह्मषषेः वससष्ठस्य पुत्रेः शक्तक्नााम

महसषाेः । तस्य पुत्रेः पराशरेः। पराशरस्य च

तनयेः व्यासेः। व्यासस्य सुतेः महामुसनेः

शुकेः ।



व्यासस्य नामातन

सत्यवतीपराशरयोेः जातेः व्यासेः

कृष्णवर्ात्वतन कृष्णेः इसत,

यमुनायाेः द्वीपत तस्य जन्म

अभवसिसत हततोेः दै्वपायनेः

कृष्णदै्वपायनेः इसत नाम्ना कीसतातेः

।



व्यासमह ष्ः जगद्गुरुत्वम्

व्यासेः बिरीवनं गत्वा महाभारतं नाम

इसतहासं, समस्तसृसिस्वरूपं ब्रह्मततं्त्व
च बोिसयतुम् अिािश पुरार्ासन च

सवरचय्य भारतीय संसृ्कततेः

सवश्वकल्यार् भावना सम्पन्नत्व

मुिघोषयत्। अतेः भारतीयाेः

व्यासमहसषिं जगि्गुरुपित संस्थाप्य

पूजयक्ति ।



ग्रन्थपरिचयः

अष्टादशपुिाणातन :

मद्वयं भद्वयञै्चव ब्रत्रयं वचतुियम् ।

अनापसिङ्गकूस्कासन पुरार्ासन प्रचक्षतत ॥

‘म’ द्वयम् - मत्स्य, माका ण्डतय
‘भ’ द्वयम् - भागवत, भसवष्य
ब्र’ त्रयम् - ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवता
‘व' चतुियम् - सवषु्ण, वराह, वायु, 
वामन



अ - असि, 
ना - नारि, 
प - पद्म, 
सिङ् - सिङ्ग, 
ग - गरुड, 
कू - कूमा, 
स्का - स्कान्द

“पुरार्म् – सुहृत्सक्तितम्” 
“इसतहास पुरार्ाभ्ां वतिाथामुपबंृहयतत्”

बहुशु्रतेः - अल्पशु्रतेः



भागवतप्रशंसा



पुरार्तषु अिािशसु भागवतम्

इसत पुरारं् सवसशिस्थानम् अिङ्करोसत

। भगवतेः श्रीकृष्णस्य चररतसमसत

कारर्ात् पुरार्समिं भागवतसमसत

व्यवसियतत ।



तवद्यावतां भागवते पिीक्षा

सनगमकल्पतरोगासितं फिम्
प्रसु्ततपाठ्यस्यास्यआसतथ्यम् इसत नाम साथाकम्

भरतवंश्यस्य महाराजरक्तिितवस्य

त्यागगुर्महत्त्वम्, असतसथसतवनत

परायर्तं्व च वर्ायसत इसत हततोेः

पाठ्यस्यास्य “आसतथ्यम्” इसत नाम

साथाकं भवसत ।



पाठ्यभाग तवविणम्

राजा रक्तिितवेः िानवशात्

सनक्तिञ्चनो जातेः । सकुटुम्बेः सेः पातंु

जिमसप अप्राप्य अिचत्वाररंशत्

सिनासन यापयामास। एकिा ततन पायसं

जिं च प्राप्तम् । यिा सेः भोकु्कामेः

तिैव कश्चन सद्वजेः असतसथ रूपतर्

आगच्छत्। रक्तिितवेः तमादृत्य

स्विब्धािन्नात् अिाभागं सवभज्य तसै्म

प्रािात् ।



रक्तिितवस्य असतसथ सतवनम्



तसै्म संव्यभजत् सोन्नमाहृत्य श्रद्धयाक्तितेः

।

हररं सवात्र संपश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ सद्वजेः

।।
अनिरं कु्षिाताेः कश्चन वृषिेः

समागतेः । राजा श्रद्धयाक्तितेः सशिमनं्न

तसै्म व्यभजत्।

तक्तस्मन् गतत कश्चन श्वसभेः आगत्य

राजानमन्नमयाचत ।
“राजन् मत िीयतामनं्न सगर्ाय

बुभुक्षतत॥” इसत-





रक्तिितवेः अवसशिमनं्न प्रतम्र्ा

तसै्म प्रििौ। शतषं पानीयमातं्र

पातुसमच्छसत तक्तस्मन् पुल्कसेः आगत्य

“अपो ितह्यशुभाय मत” इत्यपृच्छत् ।

“न कामयतऽहं गसतमीश्वरात् पराम्”
इसत भावयन् राजा पानीयं तसै्म

ित्तवान् ।





तिा प्रसन्नाेः ब्रह्म - सवषु्ण -
महतश्वराेः साक्षातृ्कत्य

तमाशशंसुेः।

स वै ततभ्ो नमसृ्कत्य सनस्सङ्गो

सवगतसृ्पहेः । वासुितवत भगवसत भक्त्या

चक्रत मनेः परम् ॥





ईश्वरािम्बनं सचतं्त

कुवातोऽनन्यरािसेः ।

माया गुर्मयी राजन्

स्वप्नवत् प्रत्यिीयत ॥


