
॥ ौीमागवताग तम ्ॅ मरगीतम ॥्
.. Bhramaragita from Shrimadbhagavatam ..

sanskritdocuments.org
August 2, 2016



.. Bhramaragita from Shrimadbhagavatam ..

॥ ौीमागवताग तम ्ॅ मरगीतम ॥्

Document Information

Text title : shrimadbhAgavatAntargataM bhramaragIta

File name : bhramaragIta.itx

Category : gItam

Location : doc_giitaa

Author : maharShi vyAsa

Language : Sanskrit

Subject : philosophy/hinduism/religion

Description-comments : Bhagavatam skanda 10 adhyAya 47

Latest update : November 10, 2012

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



.. Bhramaragita from Shrimadbhagavatam ..

॥ ौीमागवताग तम ्ॅ मरगीतम ॥्
ौीशकु उवाच ।
तं वी कृषानचुरं ोजियः
ूलबां नवकलोचनम ।्
पीतारं पुरमािलनं लसन ्
मखुारिवं पिरमृकुडलम ॥् १०.४७.१॥
सिुविताः कोऽयमपीदशनः
कुत कातुवषेभषूणः ।
इित  सवा ः पिरवोुकुास ्
तमुमःोकपदाजुाौयम ॥् १०.४७.२॥
तं ूौयणेावनताः ससुृतं

सोीडहासेणसनूतृािदिभः ।
रहपृपुिवमासन े

िवाय सशेहरं रमापतःे ॥ १०.४७.३॥
जानीमां यपतःे पाष दं समपुागतम ।्
भऽह ूिेषतः िपऽोभ वाियिचकीष या ॥ १०.४७.४॥
अथा गोोजे तरणीयं न चहे ।
हेानबुो बनूां मनुरेिप सुजः ॥ १०.४७.५॥
अेथ कृता मऽैी यावदथ िवडनम ।्
पिुः ीष ु कृता यमुनःिव षदःै ॥ १०.४७.६॥
िनःं जि गिणका अकं नपृितं ूजाः ।
अधीतिवा आचाय मिृजो ददिणम ॥् १०.४७.७॥
खगा वीतफलं वृं भुा चाितथयो गहृम ।्
दधं मगृाथारयं जारा भुा रतां ियम ॥् १०.४७.८॥
इित गोो िह गोिवे गतवाायमानसाः ।
कृते समायात े उवे लौिककाः ॥ १०.४७.९॥
गायः ूीयकमा िण द गति॑यः ।
त संृ संृ यािन कैशोरबायोः ॥ १०.४७.१०॥
कािचधकुरं ा ायी कृसमम ।्
िूयूािपतं तं कियदेमॄवीत ॥् १०.४७.११॥
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॥ ौीमागवताग तम ्ॅ मरगीतम ॥्

गोवुाच ।
मधपु िकतवबो मा शृिं सपाः
कुचिविलतमालाकुमँमौिुभन ः ।
वहत ु मधपुितािननीनां ूसादं
यसदिस िवडं य तमीक ्॥ १०.४७.१२॥
सकृदधरसधुां ां मोिहन पायिया
समुनस इव सजऽेावाक ् ।
पिरचरित कथं तादपं न ु पा
िप बत तचतेा ुमःोकजःै ॥ १०.४७.१३॥
िकिमह ब षडे गायिस ं यनां
अिधपितमगहृाणाममतो नः परुाणम ।्
िवजयसखसखीनां गीयतां तसः
िपतकुचजे कयीिमाः ॥ १०.४७.१४॥
िदिव भिुव च रसायां काः ियरुापाः
कपटिचरहासॅिूवजृ याः ःु ।
चरणरज उपाे य भिूतव यं का
अिप च कृपणपे ुमःोकशः ॥ १०.४७.१५॥
िवसजृ िशरिस पादं वेहं चातकुाररै ्
अननुयिवषऽेे दौमै ुकुात ।्
कृत इह िवषृापपलोका
सजृदकृतचतेाः िकं न ु सयेमिन ॥् १०.४७.१६॥
मगृयिुरव कपीं िवधे धमा 
ियमकृत िवपां ीिजतः कामयानाम ।्
बिलमिप बिलमावेयावस ्
तदलमिसतसैजथाथ ः ॥ १०.४७.१७॥
यदनचुिरतलीलाकण पीयषूिवूटु ्
सकृददनिवधतूधमा  िवनाः ।
सपिद गहृकुटुं दीनमुृ दीना
बहव इह िवहा िभचुया चरि ॥ १०.४७.१८॥
वयमतृिमव िजातं ौधानाः
कुिलकतिमवााः कृवो हिरयः ।
दशरुसकृदतेखशतीो
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.. Bhramaragita from Shrimadbhagavatam ..

रज उपमियतामवाता  ॥ १०.४७.१९॥
िूयसख पनुरागाः ूयेसा ूिेषतः िकं
वरय िकमनुे माननीयोऽिस मऽे ।
नयिस कथिमहााजपा
सततमरुिस सौ ौीव धःू साकमाे ॥ १०.४७.२०॥
अिप बत मधपुयुा माय पऽुोऽधनुाे
रित स िपतगृहेाौ बूं गोपान ।्
िचदिप स कथा नः िकरीणां गणृीत े
भजुमगुसगुं मू धादा न ु॥ १०.४७.२१॥

ौीशकु उवाच ।
अथोवो िनशवैं कृदशनलालसाः ।
सायियसशेगैपीिरदमभाषत ॥ १०.४७.२२॥
ौीउव उवाच ।
अहो ययूं  पणूा था  भवो लोकपिूजताः ।
वासदुवे े भगवित यासािमिप तं मनः ॥ १०.४७.२३॥
दानोततपोहोम जपाायसयंमःै ।
ौयेोिभिव िवधैाःै कृे भििह साते ॥ १०.४७.२४॥
भगवुमःोके भवतीिभरनुमा ।
भिः ूवित ता िदा मनुीनामिप लभा ॥ १०.४७.२५॥
िदा पऽुातीहेाजनावनािन च ।
िहावनृीत ययूं यृां पुषं परम ॥् १०.४७.२६॥
सवा भावोऽिधकृतो भवतीनामधोजे ।
िवरहणे महाभागा महाऽेनमुहः कृतः ॥ १०.४७.२७॥
ौयूतां िूयसशेो भवतीनां सखुावहः ।
यमादायागतो भिा अहं भतू  रहरः ॥ १०.४७.२८॥
ौीभगवानवुाच ।
भवतीनां िवयोगो मे न िह सवा ना िचत ।्
यथा भतूािन भतूषे ुखं वािज लं मही ।
तथाहं च मनःूाण भतूिेयगणुाौयः ॥ १०.४७.२९॥
आवेानाानं सजृ े हनपुालये ।
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॥ ौीमागवताग तम ्ॅ मरगीतम ॥्

आमायानभुावने भतूिेयगणुाना ॥ १०.४७.३०॥
आा ानमयः शुो ितिरोऽगणुायः ।
सषुिुजामिमा याविृिभरीयते ॥ १०.४७.३१॥
यनेिेयाथा ायते मषृा वितः ।
तिािदियािण िविनिः ूपत ॥ १०.४७.३२॥
एतदः समाायो योगः सां मनीिषणाम ।्
ागपो दमः सं समिुाा इवापगाः ॥ १०.४७.३३॥
यहं भवतीनां व ै रे वत िूयो शाम ।्
मनसः सिकषा थ मदनुानकाया ॥ १०.४७.३४॥
यथा रचरे ूे े मन आिवँय वत त े ।
ीणां च न तथा चतेः सिकृऽेिगोचरे ॥ १०.४७.३५॥
मावेँ य मनः कृं िवमुाशषेविृ यत ।्
अनुरो मां िनमिचराामपुैथ ॥ १०.४७.३६॥
या मया बीडता राां वनऽेिजआिताः ।
अलरासाः कायो मापमु ीय िचया ॥ १०.४७.३७॥
ौीशकु उवाच ।
एवं िूयतमािदमाकय  ोजयोिषतः ।
ता ऊचुवं ूीताशेागततृीः ॥ १०.४७.३८॥
गो ऊचःु ।
िदािहतो हतः कंसो यनां सानगुोऽघकृत ।्
िदालैसवा थ ः कुशाऽेतुोऽधनुा ॥ १०.४७.३९॥
किदामजः सौ करोित परुयोिषताम ।्
ूीितं नः िधसोीड हासोदारेणािच तः ॥ १०.४७.४०॥
कथं रितिवशषेः िूय परुयोिषताम ।्
नानबुते तािैव ॅ मैानभुािजतः ॥ १०.४७.४१॥
अिप रित नः साधो गोिवः ूतु े िचत ।्
गोिमे परुीणामााः रैकथारे ॥ १०.४७.४२॥
ताः िकं िनशाः रित यास ु तदा िूयािभर ्
वृावन े कुमदुकुशशारे ।
रमे े णरणनपूरुरासगोाम ्
अािभरीिडतमनोकथः कदािचत ॥् १०.४७.४३॥
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अेतीह दाशाहाः कृतया शचुा ।
सीवय ु नो गाऽयै थेो वनमदुःै ॥ १०.४७.४४॥
काृ इहायाित ूाराो हतािहतः ।
नरेका उा ूीतः सव सुतृः ॥ १०.४७.४५॥
िकमािभव नौकोिभरािभवा  महानः ।
ौीपतरेाकाम िबयतेाथ ः कृतानः ॥ १०.४७.४६॥
परं सौं िह नरैाँयं िैरयाह िपला ।
तानतीनां नः कृे तथााशा रया ॥ १०.४७.४७॥
क उहते सुमुमःोकसिंवदम ।्
अिनतोऽिप य ौीरा वते िचत ॥् १०.४७.४८॥
सिरलैवनोशेा गावो वणेरुवा इमे ।
सष णसहायने कृनेाचिरताः ूभो ॥ १०.४७.४९॥
पनुः पनुः ारयि नगोपसतुं बत ।
ौीिनकेतैदकैिव त ु नवै शुमः ॥ १०.४७.५०॥
गा लिलतयोदार हासलीलावलोकनःै ।
माा िगरा तिधयः कथं तं िवराम हे ॥ १०.४७.५१॥
हे नाथ हे रमानाथ ोजनाथाित नाशन ।
ममुर गोिव गोकुलं विृजनाण वात ॥् १०.४७.५२॥
ौीशकु उवाच ।
तताः कृसशेै पतेिवरहराः ।
उवं पजूयां चबुा ाानमधोजम ॥् १०.४७.५३॥
उवास कितिचासाोपीनां िवनदुशचुः ।
कृलीलाकथां गायुमयामास गोकुलम ॥् १०.४७.५४॥
यावहािन न ोजऽेवाी उवः ।
ोजौकसां णूायायासृ वात या ॥ १०.४७.५५॥
सिरनिगिरिोणीवुसिुमताुमान ।्
कृं संारयुमे े हिरदासो ोजौकसाम ॥् १०.४७.५६॥
वैमािद गोपीनां कृावशेािववम ।्
उवः परमूीता नमिदं जगौ ॥ १०.४७.५७॥
एताः परं तनभुतृो भिुव गोपवो
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॥ ौीमागवताग तम ्ॅ मरगीतम ॥्

गोिव एव िनिखलािन ढभावाः ।
वाि यविभयो मनुयो वयं च
िकं ॄजिभरनकथारस ॥ १०.४७.५८॥
ेमाः ियो वनचरी िभचाराः
कृे  चषै परमािन ढभावः । ।
नीरोऽनभुजतोऽिवषोऽिप सााच ्
लेयनोगदराज इवोपयुः ॥ १०.४७.५९॥
नायं िौयोऽ उ िनतारतःे ूसादः
यिषतां निलनगचां कुतोऽाः ।
रासोवऽे भजुदडगहृीतकठ
लािशषां य उदगाजवभीनाम ॥् १०.४७.६०॥
आसामहो चरणरणेजुषुामहं ां
वृावन े िकमिप गुलतौषधीनाम ।्
या जं जनमाय पथं च िहा
भजेमु ुकुपदव ौिुतिभिव मृयाम ॥् १०.४७.६१॥
या व ै िौयािच तमजािदिभराकामरै ्
योगेररैिप यदािन रासगोाम ।्
कृ तगवतः चरणारिवं
ंनषे ु िवजः पिरर तापम ॥् १०.४७.६२॥
वे नोजीणां पादरणेमुभीशः ।
यासां हिरकथोीतं पनुाित भवुनऽयम ॥् १०.४७.६३॥
ौीशकु उवाच ।
अथ गोपीरनुा यशोदां नमवे च ।
गोपानाम दाशाह यााहे रथम ॥् १०.४७.६४॥
तं िनग तं समासा नानोपायनपाणयः ।
नादयोऽनरुागणे ूावोचौलुोचनाः ॥ १०.४७.६५॥
मनसो वृयो नः ःु कृ पादाजुाौयाः ।
वाचोऽिभधाियनीना ां कायणािदष ु॥ १०.४७.६६॥
कमिभॅा माणानां यऽ ापीरेया ।
मलाचिरतदैा न ै रितन ः कृ ईरे ॥ १०.४७.६७॥
एवं सभािजतो गोपःै कृभा नरािधप ।
उवः पनुरागथरुां कृपािलताम ॥् १०.४७.६८॥
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कृाय ूिणपाह भिेुकं ोजौकसाम ।्
वसदुवेाय रामाय रा े चोपायनादात ॥् १०.४७.६९॥
॥ इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां दशमे
पवूा ध उवूितयान े सचािरशोऽायाग तं ॅमरगीतं
समाम ॥् १०.४७॥
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