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श्रीमद्भागितमहापुराणान्तरगत ंश्रीिदेस्ततुःे 

व्याख्यानपरम्परा 
 

परमार विनोदकुमार 

 

प्रस्तािना 

पुराणेवतहासकाव्यत्मके सकलसंस्कृतिाङ्मये अनन्यं महारत्नं श्रीमद्भागितम् । 

अष्टादशपुराणषेु श्रीमद्भागितं स्िप्रवतपाद्यगौरिेण, सकलपुराणानां सारसङ्ग्रहवमवत 

कारणात् मूधान्यवमवत विख्यातम् । यादशृी प्रवसवधः श्रीमद्भागितस्याऽवस्त, यािती रुविश्च 

समिलोक्यते, तादशृी प्रवसवधः तािती रुविश्च नान्यस्य कस्यविदवप पुराणस्योपपुराणस्य 

िाऽवस्त । श्रीमद्भागितपुराणस्य यािन्प्रिारः भारतीयसमाजेषु िताते, तािन् प्रिारः 

कस्यावप अन्यस्य पुराणस्य नावस्त । न वह श्रीमद्भागित ंमहापुराण ंसिेभ्यः पुराणेभ्यः सरल ं

ितात े इवत िकंु् शक्यते, साधारणज्ञानितां सुलभज्ञेयवमि भासमानवमद ं पुराण ं

सकलागमवनस्यन्दरूपं सवत्िदषुामवप यत्नसाध्यबोधं भिवत । अत एि “विद्यनितनां भनगित े

परीक्षन" इवत सिात्र विद्वत्समाज ेप्रवसधम् – 

 

धर्ञ्जय ेहनटकसांपरीक्षन महनरणे शस्त्रभृतनां परीक्षन । 

विपविकनल ेगृहीणी परीक्षन विद्यनितनां भनगित ेपरीक्षन ।। 

 

सिासाधारणेन िािकेन िाच्यमानं, पाठकेन पठ्यमानमवप बहुषु विषय ेज्ञावननां विदषुामवप 

बुवधः भ्राम्यवत, तािवद्वद्वत्पूणामेतत्पुराणम् । विद्वत्तापूणात्िऽेवप अस्य पुराणस्य सरसता 

मधुरता सावहत्यरवसकान् भक्ाञ्च सम्मोह ंकरोवत । न केिलं संस्कृतिाङ्मये अवप तु समरेषु 

धार्माकाध्यावत्मकेषु ि सावहत्येषु पुराणवमदं श्रषे्ठत्िमहावत । उकं् ि स्कान्दपुराणे – 

 

श्रीमद्भनगितस्यनथ श्रीमद्भगितः सदन ।  

स्िरूपमेकमेिनवस्त सविदनर्न्दलक्षणम ्।।  

ज्ञनर्विज्ञनर्भक्त्यङ्गचतुष्टयपरां िचः ।  

मनयनमदार्दक्षश्च विवि भनगितां च तत् ।।  

ग्रन्थोऽष्टनदशसनहस्रो योऽसौ भनगितनवभधः ।  

कवलग्रनहगृहीतनर्नां स एि परमनश्रयः ।।  
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कृष्णप्रनविकरां शश्वत् प्रेमनर्न्दफलप्रदम ्।  

श्रीमद्भनगितां शनस्त्रां कलौ कीरेण भनवितम ्।।i 

 

वनिािनम ् 

भगशब्दात् भमूार्थ,े प्रशंसार्थे, वनत्ययोगार्थे अवतशयार्थे िा 

‘मतुप्’ । एिं विधात् भगिच्छब्दात् भगिवद्वषयकवमत्यर्थे 

‘तस्येदवमत्यण’् । ऐश्वयाादद षणणा ंगुणाना ं'भग' इवत सजं्ञा । 

भगिवद्वषयकमवहमाप्रवतपादकः इवत याित् –  

 

ऐश्वयास्य समग्रस्य िीयास्य यशसवस्श्रयः ।  

ज्ञनर्िैरनग्योश्चैि िणणनां भग इतीररतः ।। ii 

 

अवप ि भगिवत भक्ाः भागिताः, भागितानां कर्था 

भागितम ् इवत वद्वधा भागितशब्दार्थाः । 

भगिन्मवहमाप्रवतपादककर्थामनुसृत्य कृतं पुराण ं

भागितवमवत प्रर्थमम्, भागितानां कर्थाः अनुसृत्य कृतं 

पुराणं भागितम् इवत वद्वतीयं सार्थाकं नाम रन्र्थस्य वसध्यवत 

। श्रीमद्भागितवमवत पुराणस्यास्य नामकरणस्य विषये 

कौवशतकीसंवहतयामेिमुक्म ् – भागिते ित्िायाक्षरावण 

सवन्त । भा इवत कीर्ताः, ग इवत ज्ञानं, ि इवत सिााभीष्टत्िं, 

त इवत शब्द ं विस्तारकस्य वनिािनं िवक् । भक्जनभे्यो 

लौदकककीतेः, ज्ञानस्य सिााभीष्टार्थास्य ि विस्तरणपूिाकं 

मुवक्दायी भिवत भागितवमत्याशयः – 

 

भनशब्दः कीर्त्िािचर्ो गशब्दो ज्ञनर्िनचकः ।  

सिेष्टिचर्ो िश्च तविस्तनरस्य िनचकः ।।  

कीतेज्ञनार्स्य सिेष्टस्य च विस्तरणनददकम ्।  

अस्य भनगितां र्नम श्रीव्यनसेर्ेवतकीर्त्तातम् ।। iii 

 

उक्मन्यत्रञ्च – 

 

भविज्ञनार्ञ्च िैरनग्यां तत्त्िां मोक्षश्च यत्र वह । 

क्षोदक्षमां वर्रूप्यन्त ेतद्व ैभनगितां स्मृतम ्।। iv 

 

अयमक्षरसङ्ग्केतात्मक: श्लोकोक्रीत्या – भकारो भक्कं्, 

गकारः ज्ञानं, िकारो िैराग्यं, तकारस्तत्त्िं, मकारो मोक्षञ्च 

सूियवन्त । अर्थाात ् भवक्ज्ञानिैराग्यतत्त्िमोक्षाणां 

सम्यगिबोधकवमद ं पुराणवमवत । श्रीमद्भागिते एि उकं् 

यत् – 

 

इदां भनगितां र्नम यन्मे भगितोददतम ्।v 

 

इत्याददििनानुसारेण अस्य पुराणस्य कतृाः स्ियं भगिानिे। 

कृष्णाितारस्य अवन्तम े काले भगिता श्रीकृष्णेन स्ियं 

भागितसंज्ञा वििृता – 

 

िेदनहमन्तमार्सीवप्सतां मे ददनवम यिद्दरुिनपमन्यैः ।  

सत्रे पुरन विश्वसृजनां िसूर्नां मव्सविकनमेर् िसो 

्ियेष्टः ।।  

स एि सनधो चरमो भिनर्नमनसनददतस्ते मदर्ुग्रहो 

यत् । 

यन्मनां र्ृलोकनर्् रह उ्सृजन्तां ददष्यन 

दट्टश्वनवन्िशदनर्ुिृ्यन ।।  

पुरन मयन प्रोिमजनय र्नभ्ये पद्मे वर्िणणनय 

ममनददसग े। 

ज्ञनर्ां परां यन्मवहमनिभनसां य्सूरयो भनगितां 

िदवन्त।।vi 

 

स्ियं भगिता कवर्थतत्िात्, विविधविषयैः तेन 

सम्बधत्िादस्य ‘भागितम’् इवत नामकरणं सूक्मवस्त । 

एतद ् भागितज्ञानं सिाप्रर्थमं भगिता ब्रह्मणे दत्त,ं ब्रह्मणा 

नारदाय दत्तं, नारदने ि पुनः िेदव्यासाय दत्तं, तेन इद ंज्ञानं 

स्िपुत्राय शुकाय दत्त,ं शुकेन ि इद ंराजा पररवक्षते श्रावितं, 

तत्पश्चात् व्यासवशष्येण सूतने शौनकाददभ्यः श्रावितवमवत 

कर्था िताते । तत्र प्रारम्भे भगिता ब्रह्मणे ितुःश्लोकात्मकं 

भागितमेि दत्तम् । परन्तु कालस्य क्रवमकविकासक्रमे एतद ्

पुराणं विस्तृतमभित् ।  

 

श्रीमद्भाितस्य व्याख्याः  

सकलोपवनषत्सारभूतवमद ं श्रीमद्भागितमतीि ं

जनवप्रयमसाधारण-ख्यावतभाक् ि । इद ं भवक्-ज्ञान-

योगादीना ंवत्रिेणीवत कथ्यते, यत्र स्नात्िा साधकाः कृतकृत्यः 

भिवन्त । श्रीमद्भागिते समेषां शास्त्राणां समािेशात् 

तत्सम्यग्ज्ञानाय सिाशास्त्रपारगत्िमत्यािश्यकम् । अतः 

सिासाधारणजनानां कृतेऽस्य तत्त्िािबोधये विद्वत्िरेणयैः 

विफुलव्याख्यानरन्र्थाः विरविताः । तस्मादिे 

नानामतप्रकार-सम्प्रदायानुसाररणः महान्तो विद्वांसाः 

व्याख्यातारः स्िस्िमतस्य प्रवतष्ठापनार्थं श्रीभागितस्य 

विविधव्याख्यानावन आरियन् । एिं 

भागितव्याख्यापरम्परा अवतसमृधा अजायत । अद्य याित् 

भागितसम्बवन्धन्यः विविधव्याख्याः रन्र्थाश्च 

षक््त्रंशदतु्तरैकशतसंख्याका (१३६) अवप अवधका इवत 
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विदषुाणामवभप्रायः । तेष ु श्रीमद्भागितस्य सुप्रवसधावन 

व्याख्यानावन एिं सवन्त – 

1. श्रीधरस्िावमविरविता भािार्थादीवपका ।  

2. श्रीिंशीधरकृतो भािार्थादीवपकाप्रकाशः । 

(श्रीधरस्िावमकृतः भािार्थादीवपकाया व्याख्यानम्)  

3. श्रीराधारमणगोस्िावमप्रणीता दीवपनी ।  

4. श्रीिीरराघिािायाविरविता भागितिवन्िका ।  

5. श्रीविजयध्िजतीर्थावलविता पदरत्नािली ।  

6. श्रीमज्जीिगोस्िावमकृता िैष्णितोषणी क्रमसन्दभाश्च 

इवत द्वौ व्याख्यानौ ।  

7. श्रीमवद्वश्वनार्थिक्रिर्ताविरविता सारार्थादर्शानी । 

8. श्रीमच्छुकदिेविरवितः वसधान्तप्रदीपः ।  

9. श्रीमद्वल्लभािायारविता श्रीसुबोवधनी ।  

10. श्रीपुरुषोत्तमिरणगोस्िावमकृतः सुबोवधनीप्रकाशः । 

(िल्लभािायाकृतसुबोवधनी-व्याख्यानः)  

11. गोस्िावम श्रीवगररधरलालवलविता बालप्रबोवधनी । 

12. श्रीप्रभुिरणविरविता श्रीरटप्पणी । 

13. श्रीमद्दीवक्षतलालुभट्टयोवजत श्रीसुबोवधनीयोजना । 

14. मधुसूदनसरस्िवतकृता गूढार्थादीवपका । इत्यादद । 

 

श्रीिदेस्ततुःे व्याख्याः  

सोऽयं 'िेदस्तुवतः' िैदान्तवजज्ञासूना ं भक्जनानां कृते 

महदपुकाराय भितीवत बहुवभिेदान्तविद्वांसैः 

विविधव्याख्यानैः टीकावभः समलङ्ग्कृता । 

टीकासम्पवत्तदृाष्या िेदस्तुवतररगणया िताते । कालानुक्रमे 

विवभन्निैष्णिविद्वांसाः स्िस्िमत-सम्प्रदायानुसारेण 

रन्र्थमयमुदद्दश्य विविधव्यािाटीकाभाष्यावण 

आरवितिन्तः। प्रस्तुतं िेदस्तुतेः क्िंशत्यवधकाः व्याख्याः 

टीकाश्च समपुलभ्यन्ते । तत्र प्रधानव्याख्यायाः पररियं 

वििरणञ्चात्र कृतम् – 

 

1. श्रीधरस्िावमकृतभािार्थादीवपका: श्रीमद्भागितान्तगातं 

िेदस्तुतेरत्यन्तं सुप्रवसध ं प्रािीनञ्च व्याख्यानवमद ं

भािार्थादीवपका इवत । कक् ंगदशेीयः नृक्सहंभगितो-पासकः 

श्रीधरस्िावमना कृतमेतद्भाष्यं सिेषु व्यख्यानेषु मूधान्यः 

िताते । उकं् यत्– 

 

व्यनसो िेवि शुको िेवि रनजन िेवि र् िेवि िन । 

श्रीधरः सकलां िेवि श्रीर्ृससांहप्रसनदतः ।।  

 

इवत लोके सपु्रवसधम् । श्रीधरस्य कालमानं दक्र.श. १४ 

शतमानम् । श्रीधरस्िावमना काश्यामारवितवमद ं

अद्वतैमतपरं श्रीमद्भागितभाष्यं सिेषु संप्रदायषे्िवप 

बहुमान्यता प्राप्तोऽवस्त । 

 

2. श्रीिशंीधरकृतो भािार्थादीवपकाप्रकाश: 

श्रीधरस्िावमकृतभािार्थादीवपका-व्याख्यानस्य 

टीकरन्र्थवमदम् । टीकाकारः श्रीिंशीधरमवधकृत्य तस्य 

स्र्थलं-कालं-जीिनाददकं दकमवप न ज्ञायते ।  

 

3. श्रीजीिगोस्िावमकृतिषै्णितोवषणी: श्रीजीि गोस्िामी 

(१५१३-१५९८) गौडीय िैष्णिसंप्रदायस्य प्रधानािायाः 

दाशावनकश्च । श्रीिेतन्यमहाप्रभूणां साक्षात् वशष्यः 

श्रीजीिगोस्िावमवभः िैष्णिपरकमनेके रन्र्थाः व्याख्याः 

टीकाश्च विरविताः । तत्र तेन श्रीमद्भागितस्योपरर 

िैष्णितोवषणी-क्रमसन्दभाः-बृहत्क्रमसन्दभाश्चेवत बहुप्रवसधाः 

व्याख्यानाः रवितमवस्त ।  

 

4. सदुशानसरूरकृतशुकपक्षीयम:् विवशष्टाद्वतैमतीयः 

सुदशानसूरेः कालं दक्र.श. १४ इवत वनवश्चतम् । तेन कृतवमद ं

व्याख्या भागितस्य व्याख्यानरन्र्थयोमाध्य े अवतसंवक्षप्तम् । 

िविडदशेे तवम ुनाडुप्रान्तीयः श्रीसुदशानसूररः विवशष्टाद्वतै-

मतस्य संस्र्थापकः श्रीरामानुजािायास्य दाशावनकरन्र्थानां 

सुप्रवसधः टीकाकारः । श्रीरामानुजािायाकृतं श्रीभाष्यस्य 

‘श्रुतप्रकावशका’ इवत टीकावप सुदशानसूररना वलवितमवस्त ।  

 

5. िीरराघिकृतभगिच्चन्ििन्िीका: श्रीिीरराघिः 

शुकपक्षीयव्याख्यानकतृाः श्रीसुदशानसूरेः साक्षावच्छष्यः । 

एतदवप व्याख्यानं विवशष्टाद्वतैमतवसधान्ता-नुसारी िताते । 

 

6. विजयध्िजकृता पदरत्नािली: श्रीविजयध्िजः 

मध्िमतानुयायी विद्वांसः । तस्य कालमानं दक्र.श. १६ 

शतमानवमवत िदवन्त इवतहासज्ञाः । द्वतैमतसंस्र्थापकः 

श्रीमध्िािायास्य ‘भागिततात्पयावनणाय’वमवत रन्र्थाधारेण 

द्वतैवसधान्तानुसारर-व्याख्यानवमद ं विरवितवमवत 

विजयध्िजेणोक्मv्ii ।  

 

7. श्रीनार्थिक्रिर्ताकृतितैन्यमतमञ्जषूा: िंगदशेस्र्थः 

कविकणापुरस्र्थलीयः श्रीनार्थिक्रिर्ताः । सः 

िैतन्यमहाप्रभसुमकालीनेवत केिन विदषुाणां मतम ् । यर्था 

नामधेयोकं् गौडीय िैष्णिसंप्रदायानुसारी व्याख्यानवमद ं

िैतन्य-मतमञ्जूषा । 

 

8. विश्वनार्थिक्रिर्ताकृतसारार्थादर्शानी: 

विश्वनार्थिक्रिर्तारवप गौडीय िैष्णि-संप्रदायानुसारी 
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िैतन्यमतानुयायी प्रमुिः विद्वांसः । तस्य कालमानं दक्र.श. 

१८ शतमानवमवत ज्ञायते । श्रीधरस्िावमनः, प्रभुिैतन्यस्य 

तर्थ तस्य गुरोव्यााख्यानावन तने सारबधकृतवमदं 

व्याख्यानेवत विश्वनार्थेन उक्म्viii  । तस्मदिे व्याख्यानस्य 

नामकरणं ‘सारर्थादर्शानी’वत िताते । 

 

9. गढूार्थादीवपनी: एतद ्व्याख्यायाः कतृाः कालेत्याददविषये 

दकवञ्चदवप न ज्ञायते । 

 

10. शकुदिेकृतवसधान्तप्रदीपः श्रीशकुदिेः 

वनम्बाका मतानुयायी विद्वांसः । तेन 

द्वतैाद्वतैमतवसधान्तरीत्या वसधान्तप्रदीपः 

व्याख्यानमारवितमवस्त । 

 

11. िल्लभािायाकृतसुबोवधनी: दक्र.श. १६ शतकस्य प्रमुिः 

िैष्णिािायाः श्रीिल्लभािायाः । सः पुवष्टभवक्मागास्य 

प्रिताक इवत सुप्रवसधः । तेन िेदस्तुवतमुवधश्य 

सुबोवधनीव्याख्यानं शुधाद्वतैवसधान्तमनुसृत्या विरवितम् । 

एतद ्व्याख्याने िल्लभािायेण श्रीमद्भागितस्य सुविख्यातः 

टीकाकारः श्रीधरस्िावमनः िणडनं कृतमवस्त । 

 

12. परुुषोत्तमिरणगोस्िावमकृतसुबोवधनीप्रकाशः एतद ्

व्याख्यानाय सुबोवधनी-सारः इवत नामान्तरमप्यवस्त । 

श्रीिल्लभिायास्यानुयायी पुरुषोत्तमिरण-गोस्िावमना 

शुधाद्वतैवसधान्तानुसारमेतद ्टीका वलवितम् । 

 

13. श्रीवगररधरलालगोस्िावमकृता बालप्रबोवधनी: 

श्रीवगररधरलालगोस्िावमना विरवितम ् अयं व्याख्यानमवप 

िल्लभािायासंप्रदयानुसारर शुधाद्वतैमत-प्रवतपादकमवस्त । 

व्याख्याकारस्य वपतुः गोपालः इवत रन्र्थपवुष्पकायामुक्म् । 

 

14. गगंासहायप्रणीत अवन्ितार्थाप्रकावशका: दक्र.श. १९ 

शतमानस्य िैष्णिपवणडतः श्रीगगंासहायेन विरवितवमद ं

व्याख्यानम् ।  

 

15. गोपालानन्दमवुनविरवित ं वनगढूार्थाप्रकावशका: 

एतद्भाष्यकारस्य विषयेऽवप अवधकं न ज्ञायते । कतृाः 

शुधकैान्तधमाप्रिताकः श्रीसहजानन्दस्िावमवशष्यः ।  

 

16. भगित्प्रसादािायाकृता भक्मनोरञ्जनी: 

श्रीस्िावमनारायणमतानुसारर-व्याख्यानं 

भगित्प्रसादािायेण कृतवमद ं भक्रञ्जनी अर्थिा 

भक्मनोरञ्चनी । रन्र्थोक्रीत्या कत्ररः वपतनुााम 

श्रीरघुिीरािायाः । 

17. योवगरामानजुािायाकृतसरला: दक्र.श. १९ शतमानस्य 

िैष्णिािायाः श्रीयोवग-रामानुजेन कृतं िेदस्तुतेः 

सरलाव्याख्या । एतद ् व्याख्यानमतीि विस्तृता 

श्रीरामानुजािायामतानुसारी ि । कतृाः श्रीिृन्दािनिावस 

इवत ज्ञायते ।ix 

 

18. श्रीराधारमणदासगोस्िावमकृतदीवपकादीवपनी: 

िेदस्तुतेः श्रीधरस्िावमनः भािार्थादीवपकायाः व्याख्यानवमद ं

श्रीराधारमणदासगोस्िावमना वलितम् । कत्ररः िैतन्यदास 

इवत नामान्तरमप्यवस्त । रन्र्थस्य पुवष्पकायामुक्रीत्या तस्य 

वपतुः गोिधानलालः । 

 

19. श्रीवनिाससरूरकृततत्त्िदीवपका: िेदस्तुतेः 

श्रीवनिाससूररणा प्रणीतं व्याख्यानं तत्त्िदीवपका । रन्र्थस्य 

पुवष्पकाधारेण एषः िविडदशेीयः इवत ज्ञायते ।x  

 

उपसहंार 

पुराणश्रेष्ठवमवत सुविख्यातं श्रीमद्भागितं भक्ाजनानां 

वनतरां अवतवप्रयतमं भिवत । अत्र ज्ञानिैराग्यभवक्वभः 

तत्त्िवसधान्ताः सुषु्ट प्रकटीकृतमवस्त । यस्ताित् भक्त्या 

पुराणवमद ं श्रणुोवत अर्थिा पठवत स मुक्ो भितीत्यत्र न 

संशय इवत विविधपुराणोवक्ः ।  

श्रीभागितस्य माहात्म्यमेिं िर्णातमवस्त स्कान्दपुराणे – 

 

श्रीमद्भनगितस्यनऽवप श्रीमद्भगितस्सदन । 

स्िरूपमेकमेिनवस्त सवञ्चदनर्न्दलक्षणम ्।। xi  

 

एिमन्यर्था ि बहुधा श्लाघ्यमानं सुश्रषे्ठवमद ं श्रीभागितं 

पुराणं यदद न श्रूयते जनः कृतात्मघातो भितीवत 

भागितविमुिो वनन्द्यते । एिं सिाशास्त्रार्थासारवमद ं

भागितपुराणं बहुवभः योवगवभः प्रशस्य ंभिवत । कवश्चत्कवि 

इदम्पुराणस्य िैवशष्यमेिं िणायवत – “िेदाः प्रभुसवम्मता:, 

पुराणावन तु सहुृत्सवम्मतावन, काव्यावन ि कान्तासवम्मतान” 

िणयान्ते । परन्तु इद ंपुराणं पूिरक्वत्रविधोपदशेप्रकाशकं सत् 

पुराणान्तराणयवतशेते’ इवत –  

 

िेदनः पुरनणां कनव्यञ्च प्रभुवमत्रां वप्रयेि च । 

बोधयन्तीवत वह प्रनहः वत्रित ्भनगितां पुर्ः ।।  

 

एिं क्वविवत्मत्रसवम्मतमागेण क्ववित्प्रभुसवम्मतरीत्या 

कुत्रवित्कान्ता-सवम्मतपधत्या ि विषयाः भक्जनहृदयलग्ना 

सुषु्ट भिवन्त श्रीमद्भागितपुराणे । श्रीमद्भागिते 

भवक्तत्त्िस्यावधक्यमवस्त । अत्र भवक्तत्त्िं सप्रकारं 
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साङ्ग्गोपाङ्ग्ग ं ि सविस्तरं प्रवतपाद्यते । तस्मादिे 

भवक्मागाानुयावयनामेतद ्पुराणं कल्पिृक्षवमवत ख्यातम ्।  
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vii आनन्दतीर्थाविजयतीर्थौ प्रणम्य मस्कररिरिन्द्यौ । 

 तयोः कृक्तं स्फुटमुपजीव्यं प्रिवच्म भागितं पुराणम ्।। 

viii श्रीधरस्िावमनां श्रीमत्प्रभुणा श्रीमिुाद ्गुरोः । 

 व्यख्यासु सररहणाददयं सारार्थादर्शानी ।। (पुवष्पका)  

ix योवगरामानुजायेण श्रीिृन्दािनिावसना ।  

 व्याख्या िेदस्तुतरेेषा श्रीकृष्णिरणेऽर्पाता ।। 

x  “इवत श्रीमद्भागित े दशमस्कन्धे 

श्रीगोिधानकृतिासश्रीिेङ्ग्कटािायादासदासेन श्रीवनिासदासेन विरविता 

िेदस्तुवतव्याख्यायां सप्ताशीवततमोऽध्यायः ।।” 

xi स्कन्दपुराणम् । भागितमाहात्म्यम् । 
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