
चर्मकारस्य विश्िासः 
 

एकदा नारदमुननिः पथृवीलोके हररनामकीर्तनं कुवतन ्सवतत्र भ्रमणं करोनर् स्म। एकत्र सिः एकं ब्राह्मणं 
पश्यनर्। सिः ब्राह्मणिः पाण्डित्याभिमानी। सिः गवेण मुननवरं पचृ्छनर् “मुननवर! यदा िवान ्वैकुडठं गच्छनर्, कृपया 
नारायणं पचृ्छर्ु अहं र्ं कदा प्राप्नोभम” इनर्। मुननवरिः “अस्र्,ु पचृ्छाभम” इनर् उक्तत्वा र्र्िः गच्छनर्। 

पुनिः सिः एकं चमतकारं पश्यनर्। चमतकारिः ववनम्रिः। सिः ववनयेन मुननवरं पचृ्छनर् “मुननवर! यदा िवान ्
वैकुडठं गच्छनर्, कृपया नारायणं पचृ्छर्ु अहं र्ं कदा प्राप्नोभम” इनर्। मुननवरिः “अस्र्ु, पचृ्छाभम” इनर् उक्तत्वा 
र्र्िः अवप गच्छनर्। 

नारदमुननिः वैकुडठं गच्छनर्। नारायणाय सवं ननवेदयनर्। नारायणिः कथयनर् “ब्राह्मणिः शर्जन्मानन्र्रं 
मां प्राप्नोनर्। ककन्र्ु चमतकाराय एकम ्एव जन्म अवशेषम”् इनर्। नारदमुननिः चचन्र्यनर् “एवं कथं शक्तयर्े?” 
इनर्। नारायणिः एकम ्उपाय ंकरोनर्।  सिः मुननवरं वदनर् “यदद ब्राह्मणिः अथवा चमतकारिः मम ववषये पचृ्छनर् 
चेर् ्वदर्ु अहं सूचचरन्रर्िः गजं सूत्रयन ्अण्स्म” इनर्। 

नारदमुननिः ब्राह्मणं नारायणस्य वचनं कथयनर्। सिः वदनर् “िवान ्शर्जन्मानन्र्रं नारायणं प्राप्नोनर्” 
इनर्। ब्राह्मणिः ववश्वासम ्एव न करोनर्। सिः चचन्र्यनर् मुननवरिः नारायणं न दृष्टवान ्एव। सिः पचृ्छनर् “यदद 
िवान ्नारायणं दृष्टवान ्चेर् ्वदर्ु सिः र्दा ककं कुवतन ्आसीर्?्” इनर्। नारदमुननिः वदनर् “नारायणिः सूचचरन्रर्िः 
गजं सूत्रयन ्आसीर्”् इनर्। ब्राह्मणिः “कथं शक्तयर्े” इनर् चचन्र्यन ्पुनिः ववश्वासं न करोनर्। सिः पुनिः चचन्र्यनर् 
मुननवरिः नारायणं न दृष्टवान ्एव। 

र्र्िः नारदमुननिः चमतकारं पश्यनर्। र्ं वदनर् “िोिः चमतकार! एर्र् ्िवर्िः अण्न्र्मं जन्म। अनन्र्रं िवान ्
नारायणं प्राप्नोनर्” इनर्। चमतकारिः सन्र्ुष्टिः िवनर्। सिः आनन्देन पचृ्छनर् “अहो! यदा िवान ्नारायणं दृष्टवान ्
सिः ककं कुवतन ्आसीर्?्” इनर्। नारदमुननिः वदनर् “नारायणिः सूचचरन्रर्िः गजं सूत्रयन ्आसीर्”् इनर्। चमतकारिः 
इर्ोऽवप आनन्दम ्अनुिवनर्। र्र् ्दृष््वा मुननवरिः ववण्स्मर्िः िवनर्। सिः चमतकारं पचृ्छनर् “िवान ्कथं ववश्वासं 
करोनर्?” इनर्। चमतकारिः सन्र्ोषेण वदनर् “अहो! कथं न करोभम? पश्यर्ु, ककयर् ्बहृर् ्एषिः वटवकृ्षिः। यदद 
एकस्मार् ्लघुबीजर्िः इयर् ्बहृर् ्वकृ्षिः िववर्ुं शक्तनोनर् चेर् ्नारायणिः र्ु ककमवप कर्ुं शक्तनोनर्” इनर्। 

द्वयोिः प्रनर्कियां दृष््वा मुननवरस्य शङ्कायािः ननवारणं िवनर्। 
अहो चमतकारस्य ववश्वासिः! 

 
 

अभिप्रायिः  

ईश्वरं प्रनर् ववश्वासिः आवश्यकिः। र्र्िः एव वयं र्स्य कृपां प्राप्नुमिः। र्र्िः एव वयम ्ईश्वरम ्अवप प्राप्नुमिः। 
          -श्रीलप्रिुपादिः 
 

शब्दमञ्जूषा  

पाण्डित्याभिमानी = proud of one's learning, चमतकारिः = cobbler, पचृ्छर्ु = to ask, ववनम्रिः = humble, ननवेदयनर् = to 

express, प्राप्नोभम = to meet / to get, सूचचरन्रम ्= eye of the needle, गजिः = elephant, सूत्रयन ्= to thread, 

ववण्स्मर्िः = surprised. 

 


