
.. Hamsagita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha
11 ..

॥ हंसगीता भागवतपरुाण े एकादशे॥

Document Information

Text title : haMsagItA bhAgavatAntargataM

File name : hamsagiitaabhAgavata.itx

Category : gItA

Location : doc_giitaa

Language : Sanskrit

Subject : religion

Proofread by : Sunder Hattangadi sunderh at hotmail.com, PSA Easwaran

psaeaswaran at gmail.com

Description-comments : Skandha 11 Adhyaya 13 Bhagavata Purana

Latest update : June 9, 2013

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

Site access : http://sanskritdocuments.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted for promotion of any
website or individuals or for commercial purpose without permission.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

August 2, 2016

sanskritdocuments.org



.. Hamsagita from Shrimad Bhagavata Purana Skandha 11 ..

॥ हंसगीता भागवतपरुाण े एकादशे॥
ौीभगवानवुाच ।
सं रजम इित गणुा बुने  चानः ।
सनेातमौ हां सने चवै िह ॥ १३.१॥
साम भवेृा ुसंो मिलणः ।
सािकोपासया सं ततो धम ः ूवत त े ॥ १३.२॥
धम रजमो हाविृरनुमः ।
आशु नँयित तलूो धम उभये हत े ॥ १३.३॥
आगमोऽपः ूजा दशेः कालः कम च ज च ।
ानं मोऽथ संारो दशतै े गणुहतेवः ॥ १३.४॥
तािकमवेषैां यृाः ूचते ।
िनि तामसं तिाजसं तपिेतम ॥् १३.५॥
सािकावे सवेते पमुािववृय े ।
ततो धम तो ान ं याविृतरपोहनम ॥् १३.६॥
वणेसुष जो विद ा शाित तनम ।्
एवं गणुयजो दहेः शाित तियः ॥ १३.७॥
उव उवाच ।
िवदि मा ः ूायणे िवषयादमापदाम ।्
तथािप भुत े कृ तथं खराजवत ॥् १३.८॥
ौीभगवानवुाच ।
अहिमथाबिुः ूम यथा िद ।
उप ित रजो घोरं ततो वकैािरकं मनः ॥ १३.९॥
रजोयु मनसः सः सिवककः ।
ततः कामो गणुानाःुसहः ाि म तःे ॥ १३.१०॥
करोित कामवशगः कमा यिविजतिेयः ।
ःखोदका िण सँयन र्जोवगेिवमोिहतः ॥ १३.११॥
रजमोां यदिप िवाििधीः पनुः ।
अतितो मनो युोषिन  सते ॥ १३.१२॥
अूमोऽनयुुीत मनो मप यनःै ।
अिनिव णो यथाकालं िजतासो िजतासनः ॥ १३.१३॥
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एतावाोग आिदो मिःै सनकािदिभः ।
सवतो मन आकृ मावेँ यत े यथा ॥ १३.१४॥
उव उवाच ।
यदा ं सनकािदो यने पणे केशव ।
योगमािदवानतेिूपिमािम विेदतमु ॥् १३.१५॥
ौीभगवानवुाच ।
पऽुा िहरयगभ  मानसाः सनकादयः ।
पूः िपतरं सूां योगकैािक गितम ॥् १३.१६॥
सनकादय ऊचःु ।
गणुेािवशते चतेो गणुातेिस च ूभो ।
कथमोसागो ममुुोरितिततीषः ॥ १३.१७॥
ौीभगवानवुाच ।
एवं पृो महादवेः यभूू तभावनः ।
ायमानः ूबीजं नापत कमधीः ॥ १३.१८॥
स मामिचयवेः ूपारिततीष या ।
ताहं हंसपणे सकाशमगमं तदा ॥ १३.१९॥
ा मां त उपो कृा पादािभवनम ।्
ॄाणममतः कृा पूः को भवािनित ॥ १३.२०॥
इहं मिुनिभः पृिजासिुभदा ।
यदवोचमहं तेव िनबोध मे ॥ १३.२१॥
वनुो यनाना आनः ू ईशः ।
कथं घटेत वो िवूा वुवा  म े क आौयः ॥ १३.२२॥
पाकेष ु भतूषे ु समानषे ु च वतुः ।
को भवािनित वः ूो वाचारो नथ कः ॥ १३.२३॥
मनसा वचसा ा गृतऽेरैपीियःै ।
अहमवे न मोऽिदित बुमसा ॥ १३.२४॥
गणुेािवशते चतेो गणुातेिस च ूजाः ।
जीव दहे उभयं गणुातेो मदानः ॥ १३.२५॥
गणुषे ु चािवशिमभीं गणुसवेया ।
गणुा िचूभवा मिूप उभयं जते ॥् १३.२६॥
जामः सषुु ं च गणुतो बिुवृयः ।
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तासां िवलणो जीवः सािने िविनितः ॥ १३.२७॥
यिह ससंिृतबोऽयमानो गणुविृदः ।
मिय तयु ितो जाागणुचतेसाम ॥् १३.२८॥
अहारकृतं बमानोऽथ िवपय यम ।्
िवाििव  ससंारिचां तयु ितजते ॥् १३.२९॥
यावानाथ धीः प ुसंो न िनवतत यिुिभः ।
जाग िप पः े जागरणं यथा ॥ १३.३०॥
असादानोऽषेां भावानां तृता िभदा ।
गतयो हतेवा मषृा शो यथा ॥ १३.३१॥
यो जागरे बिहरनुणधिम णोऽथा न ्
भेु समकरणैिद तान ।्
े सषुु उपसहंरत े स एकः
ृयािगणुविृिगियशेः ॥ १३.३२॥
एवं िवमृँ य गणुतो मनसवा
मायया मिय कृता इित िनिताथा ः ।
सि हाद मनमुानसिती-
ानािसना भजत मािखलसशंयािधम ॥् १३.३३॥
ईते िवॅमिमदं मनसो िवलासं
ं िवनमितलोलमलातचबम ।्
िवानमकेमुधवे िवभाित माया
िधा गणुिवसग कृतो िवकः ॥ १३.३४॥
िं ततः ूितिनव  िनवृतृ-
ू भविेजसखुानभुवो िनरीहः ।
सँयते  च यदीदमवबुुा
ं ॅमाय न भवेिृतरािनपातात ॥् १३.३५॥
दहंे च नरमवितमिुतं वा
िसो न पँयित यतोऽगमपम ।्
दवैादपतेमथ दवैवशापतें
वासो यथा पिरकृतं मिदरामदाः ॥ १३.३६॥
दहेोऽिप दवैवशगः ख कम यावत ्
ारकं ूितसमीत एव सासःु ।
तं सूपमिधढसमािधयोगः
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ां पनुन  भजते ूितबुवःु ॥ १३.३७॥
मयतैं वो िवूा गुं यायोगयोः ।
जानीत माऽऽगतं यं युम िववया ॥ १३.३८॥
अहं योग सा सत तजेसः ।
परायणं िजौेाः िौयः कीतद म च ॥ १३.३९॥
मां भजि गणुाः सव िनग ुणं िनरपेकम ।्
सुदं िूयमाानं साासादयोऽगणुाः ॥ १३.४०॥
इित मे िछसहेा मनुयः सनकादयः ।
सभाजिया परया भागणृत संवःै ॥ १३.४१॥
तरैहं पिूजतः संतुः परमिष िभः ।
ूयेाय कं धाम पँयतः परमिेनः ॥ १३.४२॥
॥ इित भागवतपरुाण े एकादशाग ता हंसगीता समाा ॥
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