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shrImadbhAgavataM - dashamaskandhaH pUrvArdhaM

ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमः पवूा ध ॥

॥ ूथमोऽायः - १ ॥
राजोवाच
किथतो वशंिवारो भवता सोमसयू योः ।
राां चोभयवंँ यानां चिरतं परमातुम ॥् १॥
यदो धमशील िनतरां मिुनसम ।
तऽाशंनेावतीण  िवोवया िण शसं नः ॥ २॥
अवतीय  यदोवशे भगवान भ्तूभावनः ।
कृतवान य्ािन िवाा तािन नो वद िवरात ॥् ३॥
िनवृतषपगीयमाना-
वौषधाोऽमनोिभरामात ।्
क उमोकगणुानवुादा-
मुान ि्वरते िवना पशुात ॥् ४॥
िपतामहा मे समरऽेमरय-ै
दवोतााितरथिैिमिलःै ।
रयं कौरवसैसागरं
कृातरन व्पदं  यवाः ॥ ५॥
िौयिवुिमदं मदं
सानबीजं कुपाडवानाम ।्
जगुोप कुिं गत आचबो
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ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

मातु मे यः शरणं गतायाः ॥ ६॥
वीया िण तािखलदहेभाजा-
मबिहः पूषकालपःै ।
ूयतो मृमुतुामतृं च
मायामनु वद िवन ॥् ७॥
रोिहयानयः ूोो रामः सष णया ।
दवेा गभ सः कुतो दहेारं िवना ॥ ८॥
काकुुो भगवान ि्पतगुहाजं गतः ।
 वासं ाितिभः साध कृतवान स्ाताितः ॥ ९॥
ोजे वसन ि्कमकरोधपुयुा च केशवः ।
ॅातरं चावधींसं मातरुातदहणम ॥् १०॥
दहंे मानषुमािौ कित वषा िण विृिभः ।
यपयुा सहावाीः कभवन ्ू भोः ॥ ११॥
एतद सव म े मनु े कृिवचिेतम ।्
वुमहिस सव ौधानाय िवतृम ॥् १२॥
नषैाितःसहा ुां ोदमिप बाधत े ।
िपबं खुाोजतुं हिरकथामतृम ॥् १३॥
सतू उवाच
एवं िनश भगृनुन साधवुादं
वयैासिकः स भगवानथ िवरुातम ।्
ू कृचिरतं किलकषं
ाहत ुमारभत भागवतूधानः ॥ १४॥
ौीशकु उवाच
सविसता बिुव राजिष सम ।
वासदुवेकथायां त े याता निैकी रितः ॥ १५॥
वासदुवेकथाूः पुषांीन प्नुाित िह ।
वारं पृकं ौोतॄंादसिललं यथा ॥ १६॥
भिूमनपृाजदैानीकशतायतुःै ।
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ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

आबाा भिूरभारणे ॄाणं शरणं ययौ ॥ १७॥
गौभू ाौमुखुी िखा बी कणं िवभोः ।
उपितािके तै सनं मवोचत ॥ १८॥
ॄा तपधाया थ सह दवेैया सह ।
जगाम सिऽनयनीरं ीरपयोिनधःे ॥ १९॥
तऽ गा जगाथं दवेदवें वषृाकिपम ।्
पुषं पुषसेून उपते समािहतः ॥ २०॥
िगरं समाधौ गगन े समीिरतां
िनश वधेािदशानवुाच ह ।
गां पौष मे श ृणतुामराः पनु-
िव धीयतामाश ु तथवै मा िचरम ॥् २१॥
परुवै प ुसंावधतृो धरारो
भविरंशयै षपूजताम ।्
स यावा  भरमीरेरः
कालशा पयंरेिुव ॥ २२॥
वसदुवेगहृे साागवान प्ुषः परः ।
जिनते तियाथ सवु सरुियः ॥ २३॥
वासदुवेकलानः सहॐवदनः राट ्।
अमतो भिवता दवेो हरःे िूयिचकीष या ॥ २४॥
िवोमा या भगवती यया सोिहतं जगत ।्
आिदा ूभणुाशंने काया थ सिवित ॥ २५॥
ौीशकु उवाच
इािदँयामरगणान ्ू जापितपितिव भःु ।
आा च मह गीिभ ः धाम परमं ययौ ॥ २६॥
शरूसनेो यपितम थरुामावसन प्रुीम ।्
माथरुारसनेां िवषयान ब्भुजु े परुा ॥ २७॥
राजधानी ततः साभूव यादवभभूजुाम ।्
मथरुा भगवान य्ऽ िनं सििहतो हिरः ॥ २८॥
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तां त ु किहिचौिरव सदुवेः कृतोहः ।
दवेा सयू या साध ूयाणे रथमाहत ॥् २९॥
उमसनेसतुः कंसः सःु िूयिचकीष या ।
रँमीन ह्यानां जमाह रौ ै रथशतवैृ तः ॥ ३०॥
चतःुशतं पािरबह गजानां हमेमािलनाम ।्
अानामयतुं साध रथानां च िऽषतम ॥् ३१॥
दासीनां सकुुमारीणां े शत े समलत े ।
िहऽे दवेकः ूादाान े िहतवृलः ॥ ३२॥
शतयू मदृा ने भयः समम ।्
ूयाणूबमे तावरवोः समुलम ॥् ३३॥
पिथ ूमिहणं कंसमाभााहाशरीरवाक ् ।
अााममो गभ हा यां वहसऽेबधु ॥ ३४॥
इुः स खलः पापो भोजानां कुलपासंनः ।
भिगन हमुारः खपािणः कचऽेमहीत ॥् ३५॥
तं जगुिुतकमा णं नशृसं ं िनरपऽपम ।्
वसदुवेो महाभाग उवाच पिरसायन ॥् ३६॥
वसदुवे उवाच
ाघनीयगणुः शरूभै वान भ्ोजयशरः ।
स कथं भिगन हाियमुाहपव िण ॥ ३७॥
मृजु वतां वीर दहेने सह जायते ।
अ वाशताे वा मृवु ूािणनां ीवुः ॥ ३८॥
दहेे पमाप े दहेी कमा नगुोऽवशः ।
दहेारमन ुू ा ूानं जते वपःु ॥ ३९॥
ोजिंन प्दकेैन यथवैकेैन गित ।
यथा तणृजकैवं दहेी कम गितं गतः ॥ ४०॥
े यथा पँयित दहेमीशं
मनोरथनेािभिनिवचतेनः ।
ौतुाां मनसानिुचयन ्
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ूपते तिमिप पिृतः ॥ ४१॥
यतो यतो धावित दवैचोिदतं
मनो िवकाराकमाप पस ु ।
गणुषे ु मायारिचतषे ु देसौ
ूपमानः सह तने जायत े ॥ ४२॥
ोितय थवैोदकपािथ वेदः
समीरवगेानगुतं िवभाते ।
एवं मायारिचतेसौ पमुान ्
गणुषे ु रागानगुतो िवमुित ॥ ४३॥
ता किचोहमाचरे तथािवधः ।
आनः मेमिन ि्ोधवु परतो भयम ॥् ४४॥
एषा तवानजुा बाला कृपणा पिुऽकोपमा ।
ह ुं नाहिस काणीिममां ं दीनवलः ॥ ४५॥
ौीशकु उवाच
एवं स सामिभभदबैमानोऽिप दाणः ।
न वत त कौर पुषादाननोुतः ॥ ४६॥
िनब ं त तं ाा िविचानकिभः ।
ूां कालं ूितोढिुमदं तऽापत ॥ ४७॥
मृबु ुिमतापोो याविुबलोदयम ।्
यसौ न िनवतत नापराधोऽि दिेहनः ॥ ४८॥
ूदाय मृवे पऽुान म्ोचये कृपणािममाम ।्
सतुा म े यिद जायरेन म्ृवुा  न िॆयते चते ॥् ४९॥
िवपय यो वा िकं न ाितधा तु रया ।
उपितो िनवतत िनवृः पनुरापतते ॥् ५०॥
अये था दािवयोगयोगयो-
रतोऽ िनिममि ।
एवं िह जोरिप िव भाः
शरीरसयंोगिवयोगहतेःु ॥ ५१॥
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एवं िवमृँ य तं पाप ं यावदािनदशनम ।्
पजूयामास व ै शौिरब मानपरुःसरम ॥् ५२॥
ूसवदनाोजो नशृसं ं िनरपऽपम ।्
मनसा यमानने िवहसिदमॄवीत ॥् ५३॥
वसदुवे उवाच
न ाे भयं सौ यागाहाशरीिरणी ।
पऽुान स्मप ियऽेा यते भयमिुतम ॥् ५४॥
ौीशकु उवाच
सवु धािववतृ े कंसासारिवत ।्
वसदुवेोऽिप तं ूीतः ूश ूािवशहृम ॥् ५५॥
अथ काल उपावृ े दवेकी सव दवेता ।
पऽुान ्ू सषुवु े चाौ कां चवैानवुरम ॥् ५६॥
कीित मं ूथमजं कंसायानकिभः ।
अप यामास कृेण सोऽनतृादितिवलः ॥ ५७॥
िकं ःसहं न ु साधनूां िवषां िकमपिेतम ।्
िकमकाय कदया णां जं िकं धतृानाम ॥् ५८॥
ा समं तौरःे से चवै विितम ।्
कंसुमना राजन ्ू हसिदमॄवीत ॥् ५९॥
ूितयात ु कुमारोऽयं न ादि मे भयम ।्
अमावुयोग भा ृमु िविहतः िकल ॥ ६०॥
तथिेत सतुमादाय ययावानकिभः ।
नानत तामसतोऽिविजतानः ॥ ६१॥
नाा य े ोज े गोपा याामीषां च योिषतः ।
वृयो वसदुवेाा दवेाा यियः ॥ ६२॥
सव व ै दवेताूाया उभयोरिप भारत ।
ातयो बसुुदो य े च कंसमनोुताः ॥ ६३॥
एतंसाय भगवाशसंाे नारदः ।
भमूभेा रायमाणानां दैानां च वधोमम ॥् ६४॥
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ऋषिेव िनग म े कंसो यन म्ा सरुािनित ।
दवेा गभ सतूं िवुं च वधं ूित ॥ ६५॥
दवेक वसदुवें च िनगृ िनगडगैृ हे ।
जातं जातमहन प्ऽुं तयोरजनशया ॥ ६६॥
मातरं िपतरं ॅातनॄ स्वा सुदथा ।
ि सतुपृो ा राजानः ूायशो भिुव ॥ ६७॥
आानिमह सातं जानन ्ू ािवनुा हतम ।्
महासरंु कालनिेमं यिभः स त ॥ ६८॥
उमसने ं च िपतरं यभोजाकािधपम ।्
यं िनगृ बभुजु े शरूसनेाहाबलः ॥ ६९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध ौीकृजोपबमे ूथमोऽायः ॥ १॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ितीयोऽायः - २ ॥
ौीशकु उवाच
ूलबकचाणरूतणृावत महाशनःै ।
मिुकािरििवदपतूनाकेिशधनेकैुः ॥ १॥
अैासरुभपूालबैा णभौमािदिभय ुतः ।
यनां कदनं चबे बली मागधसौंयः ॥ २॥
ते पीिडता िनिविवशःु कुपालकेकयान ।्
शाान ि्वदभा िषधान ि्वदहेान क्ोसलानिप ॥ ३॥
एके तमनुाना ातयः पय ुपासत े ।
हतषे ु ष  बालेष ु दवेा औमसिेनना ॥ ४॥
समो वैवं धाम यमनं ूचते ।
गभ बभवू दवेा हष शोकिववध नः ॥ ५॥
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भगवानिप िवाा िविदा कंसजं भयम ।्
यनां िनजनाथानां योगमायां समािदशत ॥् ६॥
ग दिेव ोजं भिे गोपगोिभरलतम ।्
रोिहणी वसदुवे भाया ऽऽे नगोकुले ।
अा कंससिंवा िववरषे ु वसि िह ॥ ७॥
दवेा जठरे गभ शषेां धाम मामकम ।्
तिकृ रोिहया उदरे सिवशेय ॥ ८॥
अथाहमशंभागने दवेाः पऽुतां शभु े ।
ूाािम ं यशोदायां नपां भिविस ॥ ९॥
अिच ि मनुाां सव कामवरेरीम ।्
धपूोपहारबिलिभः सव कामवरूदाम ॥् १०॥
नामधयेािन कुव ि ानािन च नरा भिुव ।
गित भिकालीित िवजया वैवीित च ॥ ११॥
कुमदुा चिडका कृा माधवी ककेित च ।
माया नारायणीशानी शारदेिकेित च ॥ १२॥
गभ सष णां व ै ूाः सष णं भिुव ।
रामिेत लोकरमणालं बलवयात ॥् १३॥
सिवैं भगवता तथेोिमित तचः ।
ूितगृ पिरब गां गता तथाकरोत ॥् १४॥
गभ ूणीत े दवेा रोिहण योगिनिया ।
अहो िवॐिंसतो गभ  इित पौरा िवचबुुशःु ॥ १५॥
भगवानिप िवाा भानामभयरः ।
आिववशेाशंभागने मन आनकभःे ॥ १६॥
स िबॅौषं धाम ॅाजमानो यथा रिवः ।
रासदोऽितध ष भतूानां सभवू ह ॥ १७॥
ततो जगलमतुाशंं
समािहतं शरूसतुने दवेी ।
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दधार सवा कमाभतूं
काा यथाऽऽनकरं मनः ॥ १८॥
सा दवेकी सव जगिवास-

िनवासभतूा िनतरां न रजे े ।
भोजेगहेऽेििशखवे ा
सरती ानखले यथा सती ॥ १९॥
तां वी कंसः ूभयािजतारां
िवरोचय भवनं शिुचिताम ।्
आहषै मे ूाणहरो हिरग ुहां
ीवुं िौतो य परुयेमीशी ॥ २०॥
िकम तिन क्रणीयमाश ु म े
यदथ तो न िवहि िवबमम ।्
ियाः सगु ुमा वधोऽयं
यशः िौयं हनकुालमायःु ॥ २१॥
स एष जीवन ख् सरतेो
वतत योऽनशृिंसतने ।
दहेे मतृ े तं मनजुाः शपि
गा तमोऽं तनमुािननो ीवुम ॥् २२॥
इित घोरतमाावािवृः यं ूभःु ।
आे ूतीं हरवेरानबुकृत ॥् २३॥
आसीनः सिंवशिंन भ्ुानः पय टहीम ।्
िचयानो षीकेशमपँययं जगत ॥् २४॥
ॄा भव तऽै मिुनिभना रदािदिभः ।
दवेःै सानचुरःै साकं गीिभ वृ षणमडैयन ॥् २५॥
सोतं सपरं िऽसं
स योिन ं िनिहतं च से ।
स समतसनऽें
साकं ां शरणं ूपाः ॥ २६॥
एकायनोऽसौ िफलिमलू-
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तरूसः पिवधः षडाा ।
सगिवटपो नवाो
दशदी िखगो ािदवृः ॥ २७॥
मके एवा सतः ूसिूत-
ं सिधान ं मनमुह ।
ायया सवंतृचतेसां
पँयि नाना न िवपितो य े ॥ २८॥
िबभिष  पायवबोध आा
मेाय लोक चराचर ।
सोपपािन सखुावहािन
सतामभिािण मुः खलानाम ॥् २९॥
जुाािखलसधाि
समािधनाऽऽविेशतचतेसकेै ।
ादपोतने महृतने
कुव ि गोवपदं भवािम ॥् ३०॥
यं समुीय  सुरं मुन ्
भवाण वं भीममदॅसौदाः ।
भवदाोहनावमऽ ते
िनधाय याताः सदनमुहो भवान ॥् ३१॥
यऽेऽेरिवा िवमुमािनन-
भावादिवशुबुयः ।
आ कृेण परं पदं ततः
पतधोऽनातयुदयः ॥ ३२॥
तथा न ते माधव तावकाः िच-

ँयि मागा िय बसौदाः ।
यािभगुा िवचरि िनभ या
िवनायकानीकपमधू स ु ूभो ॥ ३३॥
सं िवशुं ौयते भवान ि्तौ
शरीिरणां ौये उपायनं वपःु ।
वदेिबयायोगतपःसमािधिभ-
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वाहणं यने जनः समीहत े ॥ ३४॥
सं न चेातिरदं िनजं भव-े
िानमानिभदापमाज नम ।्
गणुूकाशरैनमुीयत े भवान ्
ूकाशते य च यने वा गणुः ॥ ३५॥
न नामप े गणुजकमिभ-

िन िपते तव त सािणः ।
मनो वचोामनमुयेवनो
दवे िबयायां ूितयथािप िह ॥ ३६॥
श ृवन ग्णृन स्ंरयं िचय-
ामािन पािण च मलािन त े ।
िबयास ु यरणारिवयो-
रािवचतेा न भवाय कते ॥ ३७॥
िदा हरऽेा भवतः पदो भवुो
भारोऽपनीतव जनिेशतःु ।
िदाितां दकैः सशुोभन-ै
िाम गां ां च तवानकुिताम ॥् ३८॥
न तऽेभवशे भव कारणं
िवना िवनोदं बत तकयामहे ।
भवो िनरोधः िितरिवया
कृता यतभयाौयािन ॥ ३९॥
माकपनिृसहंवराहहंस-

राजिवूिवबधुषे ु कृतावतारः ।
ं पािस निभवुनं च यथाधनुशे
भारं भवुो हर यम वनं त े ॥ ४०॥
िदा ते कुिगतः परः पमुा-
नशंने साागवान भ्वाय नः ।
माभूयं भोजपतमे ुमषू-
गा यनां भिवता तवाजः ॥ ४१॥
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ौीशकु उवाच
इिभूय पुषं यिूपमिनदं यथा ।
ॄशेानौ परुोधाय दवेाः ूितययिुदवम ॥् ४२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध गभ गतिवोॄ ािदकृतिुतना म
ितीयोऽायः ॥ २॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ततृीयोऽायः - ३ ॥
ौीशकु उवाच
अथ सवगणुोपतेः कालः परमशोभनः ।
यवाजनज शा महतारकम ॥् १॥
िदशः ूसेग गनं िनम लोडुगणोदयम ।्
मही मलभिूयपरुमामोजाकरा ॥ २॥
नः ूससिलला ॑दा जलहिौयः ।
िजािलकुलसादबका वनराजयः ॥ ३॥
ववौ वायःु सखुशः पुयगवहः शिुचः ।
अय िजातीनां शााऽ सिमत ॥ ४॥
मनांासन ्ू सािन साधनूामसरुिुहाम ।्
जायमानऽेजन े तिन न्े भयो िदिव ॥ ५॥
जगःु िकरगवा ुवुःु िसचारणाः ।
िवाधय  ननतृरुरोिभः समं तदा ॥ ६॥
ममुचुमु ुनयो दवेाः समुनािंस मदुािताः ।
मं मं जलधरा जगज ुरनसुागरम ॥् ७॥
िनशीथ े तम उूत े जायमान े जनाद न े ।
दवेां दवेिपयां िवःु सवगहुाशयः ।
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आिवरासीथा ूाां िदशीिरव पुलः ॥ ८॥
तमतुं बालकमजुेणं
चतभु ुजं शगदादुायधुम ।्
ौीवलं गलशोिभकौभुं
पीतारं सापयोदसौभगम ॥् ९॥
महाहवैय िकरीटकुडल-

िषा पिरसहॐकुलम ।्
उामकादकणािदिभ-

िव रोचमान ं वसदुवे ऐत ॥ १०॥
स िवयोुिवलोचनो हिरं
सतुं िवलोानकिभदा ।
कृावतारोवसमोऽशृ-

दुा िजेोऽयतुमातुो गवाम ॥् ११॥
अथनैमौदवधाय  पूषं
परं नताः कृतधीः कृतािलः ।
रोिचषा भारत सिूतकागहंृ
िवरोचयं गतभीः ूभाविवत ॥् १२॥
वसदुवे उवाच
िविदतोऽिस भवान स्ााुषः ूकृतःे परः ।
केवलानभुवानपः सवबिुक ् ॥ १३॥
स एव ूकृदें सृाम े िऽगणुाकम ।्
तदन ु ं ूिवः ूिव इव भास े ॥ १४॥
यथमेऽेिवकृता भावाथा त े िवकृतःै सह ।
नानावीया ः पथृतूा िवराजं जनयि िह ॥ १५॥
सिप समुा ँयऽेनगुता इव ।
ूागवे िवमाना तषेािमह सवः ॥ १६॥
एवं भवान ब्ुनमुयेलण-ै

मा गै ुणःै सिप तणुामहः ।
अनावतृािहररं न ते
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सव  सवा न आवनुः ॥ १७॥
य आनो ँयगणुषे ु सिित
वते ितरकेतोऽबधुः ।
िवनानवुादं न च तनीिषतं
सयतमपुाददमुान ॥् १८॥
ोऽ जिितसयंमान ि्वभो
वदनीहादगणुादिविबयात ।्
यीरे ॄिण नो िवते
दाौयापचय त े गणुःै ॥ १९॥
स ं िऽलोकितये मायया
िबभिष  शंु ख वण मानः ।
सगा य रं रजसोपबृिंहतं
कृं च वण तमसा जनाये ॥ २०॥
म लोक िवभो िररिष-ु
गृ हऽेवतीणऽिस ममािखलेर ।
राजसंासरुकोिटयथूप-ै
िन ू माना िनहिनसे चमःू ॥ २१॥
अयं सव ज नौ गहृे
ौुामजां े वधीरुेर ।
स तऽेवतारं पुषःै समिप तं
ौुाधनुवैािभसरदुायधुः ॥ २२॥
ौीशकु उवाच
अथनैमाजं वी महापुषलणम ।्
दवेकी तमपुाधावंसाीता शिुचिता ॥ २३॥
दवेवुाच
पं यारमां
ॄ ोितिन ग ुणं िनिव कारम ।्
सामाऽं िनिव शषे ं िनरीहं
स ं साािरुादीपः ॥ २४॥
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न े लोके िपराधा वसान े
महाभतूेािदभतूं गतषे ु ।
ेऽं कालवगेने यात े
भवानकेः िशते शषेसंः ॥ २५॥
योऽयं काल तऽेबो
चेामाेत े यने िवम ।्
िनमषेािदव राो महीया-ं
ं शेान ं मेधाम ूपे ॥ २६॥
म मृुालभीतः पलायन ्
लोकान स्वा िभ यं नागत ।्
ादां ूा यया
ः शते े मृरुादपिैत ॥ २७॥
स ं घोरामसनेाजा-

ािह ऽान भ्ृिवऽासहािस ।
पं चदें पौषं ानिधं
मा ूं मासंशां कृषीाः ॥ २८॥
ज ते मसौ पापो मा िवाधसुदून ।
समिुजे भवतेोः कंसादहमधीरधीः ॥ २९॥
उपसहंर िवादो पमलौिककम ।्
शचबगदापिौया जुं चतभु ुजम ॥् ३०॥
िवं यदतेतनौ िनशाे
यथावकाशं पुषः परो भवान ।्
िबभित  सोऽयं मम गभ गोऽभ-ू

दहो नलृोक िवडनं िह तत ॥् ३१॥
ौीभगवानवुाच
मवे पवू सगऽभःू पिृः ायवुे सित ।
तदायं सतुपा नाम ूजापितरकषः ॥ ३२॥
यवुां व ै ॄणाऽऽिदौ ूजासग यदा ततः ।
सियिेयमामं तपेाथ े परमं तपः ॥ ३३॥
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वष वातातपिहमघम कालगणुानन ु ।
सहमानौ ासरोधिविनधू तमनोमलौ ॥ ३४॥
शीण पणा िनलाहारावपुशाने चतेसा ।
मः कामानभीौ मदाराधनमीहतःु ॥ ३५॥
एवं वां ततोीों तपः परमरम ।्
िदवष सहॐािण ादशयेमु दानोः ॥ ३६॥
तदा वां पिरतुोऽहममनुा वपषुानघ े ।
तपसा ौया िनं भा च िद भािवतः ॥ ३७॥
ूारासं वरदराड ्यवुयोः कामिदया ।
िोयतां वर इेु माशो वां वतृः सतुः ॥ ३८॥
अजुमािवषयावनपौ च दती ।
न वोाथऽेपवग म े मोिहतौ मम मायया ॥ ३९॥
गते मिय यवुां ला वरं मशं सतुम ।्
माान भ्ोगानभुाथां यवुां ूामनोरथौ ॥ ४०॥
अातमं लोके शीलौदाय गणुःै समम ।्
अहं सतुो वामभवं पिृगभ  इित ौतुः ॥ ४१॥
तयोवा पनुरवेाहमिदामास कँयपात ।्
उपे इित िवातो वामना वामनः ॥ ४२॥
ततृीयऽेिन भ्वऽेहं व ै तनेवै वपषुाथ वाम ।्
जातो भयूयोरवे सं मे ातं सित ॥ ४३॥
एतां दिश तं पं ूाजरणाय मे ।
नाथा मवं ान ं म िलेन जायते ॥ ४४॥
यवुां मां पऽुभावने ॄभावने चासकृत ।्
िचयौ कृतहेौ याथे े मितं पराम ॥् ४५॥
ौीशकु उवाच
इुाऽऽसीिरू भगवानामायया ।
िपऽोः सँयतोः सो बभवू ूाकृतः िशशःु ॥ ४६॥
तत शौिरभ गवचोिदतः
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सतुं समादाय स सिूतका गहृात ।्
यदा बिहग िुमयषे त जा
या योगमायाजिन नजायया ॥ ४७॥
तया तूयसवविृष ु
ाःषे ु पौरेिप शाियतेथ ।
ारु सवा ः िपिहता रया
बहृपाटायसकीलश ृलःै ॥ ४८॥
ताः कृवाहे वसदुवे आगते
यं वय  यथा तमो रवःे ।
ववष  पज  उपाशंगुिज तः
शषेोऽगाािर िनवारयन फ्णःै ॥ ४९॥
मघोिन वष सकृमानजुा
गीरतोयौघजवोिम फेिनला ।
भयानकावत शताकुला नदी
माग ददौ िसिुरव िौयः पतःे ॥ ५०॥
नोजं शौिरपे तऽ तान ्
गोपान ्ू सुानपुल िनिया ।
सतुं यशोदाशयन े िनधाय तत ्
सतुामपुादाय पनुगृ हानगात ॥् ५१॥
दवेाः शयन े  वसदुवेोऽथ दािरकाम ।्
ूितमु पदोलहमाे पवू वदावतृः ॥ ५२॥
यशोदा नपी च जातं परमबुत ।
न तिं पिरौाा िनियापगतिृतः ॥ ५३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध कृजिन ततृीयोऽायः ॥ ३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ चतथुऽायः - ४ ॥
ौीशकु उवाच
बिहरःपरुारः सवा ः पवू वदावतृाः ।
ततो बालिनं ौुा गहृपालाः समिुताः ॥ १॥
ते त ु तणू मपुो दवेा गभ ज तत ।्
आचभुजराजाय यिः ूतीते ॥ २॥
स ताणू मुाय कालोऽयिमित िवलः ।
सतूीगहृमगाणू ूलन म्ुमधू जः ॥ ३॥
तमाह ॅातरं दवेी कृपणा कणं सती ।
षुयें तव काण ियं मा हमुहिस ॥ ४॥
बहवो िहंिसता ॅातः िशशवः पावकोपमाः ।
या दवैिनसृने पिुऽकैका ूदीयताम ॥् ५॥
नहं ते वरजा दीना हतसतुा ूभो ।
दातमुहिस माया अेमां चरमां ूजाम ॥् ६॥
ौीशकु उवाच
उपगुाजामवें दा दीनदीनवत ।्
यािचतां िविनभ  हादािचिदे खलः ॥ ७॥
तां गहृीा चरणयोजा तमाऽां सःु सतुाम ।्
अपोथयिलापृे ाथिूलतसौदः ॥ ८॥
सा तामु सो देरं गता ।
अँयतानजुा िवोः सायधुामहाभजुा ॥ ९॥
िदॐगरालेपराभरणभिूषता ।
धनःुशलेूषचुमा िसशचबगदाधरा ॥ १०॥
िसचारणगवररःिकरोरगःै ।
उपातोबिलिभः यूमानदेमॄवीत ॥् ११॥
िकं मया हतया म जातः ख तवाकृत ।्
यऽ  वा पवू शऽमुा  िहंसीः कृपणान व्थृा ॥ १२॥
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इित ूभा तं दवेी माया भगवती भिुव ।
बनामिनकेतषे ु बनामा बभवू ह ॥ १३॥
तयािभिहतमाकय  कंसः परमिवितः ।
दवेक वसदुवें च िवमु ूिौतोऽॄवीत ॥् १४॥
अहो भिगहो भाम मया वां बत पाना ।
पुषाद इवापं बहवो िहंिसताः सतुाः ॥ १५॥
स हं कायाितसुलः ।
कान ल्ोकान व् ै गिमािम ॄहवे मतृः सन ॥् १६॥
दवैमनतृं वि न मा  एव केवलम ।्
यिौादहं पापः सिुन हतवािशनू ॥् १७॥
मा शोचतं महाभागावाजान ्कृतजुः ।
जवो न सदकैऽ दवैाधीनादासते ॥ १८॥
भिुव भौमािन भतूािन यथा यापयाि च ।
नायमाा तथतैषे ु िवपयित यथवै भःू ॥ १९॥
यथानवेिंवदो भदेो यत आिवपय यः ।
दहेयोगिवयोगौ च ससंिृतन  िनवत त े ॥ २०॥
तािे तनयान म्या ापािदतानिप ।
मानशुोच यतः सवः कृतं िवतऽेवशः ॥ २१॥
यावतोऽि हाीाानं मते क ् ।
तावदिभमाो बाबाधकतािमयात ॥् २२॥
मं मम दौरां साधवो दीनवलाः ।
इुाौमुखुः पादौ ँयालः ॐोरथामहीत ॥् २३॥
मोचयामास िनगडािौः ककािगरा ।
दवेक वसदुवें च दशयासौदम ॥् २४॥
ॅातःु समनतु ाा रोषं च दवेकी ।
सजृसदुवे ूह तमवुाच ह ॥ २५॥
एवमतेहाभाग यथा वदिस दिेहनाम ।्
अानूभवाहीः परिेत िभदा यतः ॥ २६॥
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शोकहष भयषेलोभमोहमदािताः ।
िमथो ं न पँयि भावभैा वं पथृशः ॥ २७॥
ौीशकु उवाच
कंस एवं ूसाां िवशुं ूितभािषतः ।
दवेकीवसदुवेाामनुातोऽिवशहृम ॥् २८॥
तां राां तीतायां कंस आय मिणः ।
ते आच तव यं योगिनिया ॥ २९॥
आकय  भत ुग िदतं तमचूदुवशऽवः ।
दवेान ्ू ित कृतामषा  दतैयेा नाितकोिवदाः ॥ ३०॥
एवं चेिह भोजे परुमामोजािदष ु ।
अिनद शान ि्नद शां हिनामोऽ व ै िशशनू ॥् ३१॥
िकमुमःै किरि दवेाः समरभीरवः ।
िनमिुमनसो ाघोषधै नषुव ॥ ३२॥
अते शरोातहैमानाः समतः ।
िजजीिवषव उृ पलायनपरा ययःु ॥ ३३॥
केिचालयो दीना शा िदवौकसः ।
मुकिशखाः केिचीताः  इित वािदनः ॥ ३४॥
न ं िवतृशाान ि्वरथान भ्यसवंतृान ।्
हंासिवमखुान भ्चापानयुतः ॥ ३५॥
िकं मेशरूिैव बधुरैसयंगुिवकनःै ।
रहोजषुा िकं हिरणा शनुा वा वनौकसा ।
िकिमणेावीयण ॄणा वा तपता ॥ ३६॥
तथािप दवेाः सापाोपेा इित महे ।
ततलूखनन े िनयुााननोुतान ॥् ३७॥
यथाऽऽमयोऽे समपुिेतो निृभ-

न शते ढपदििकितमु ।्
यथिेयमाम उपिेतथा
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िरपमु हान ब्बलो न चाते ॥ ३८॥
मलंू िह िवदुवानां यऽ धम ः सनातनः ।
त च ॄगोिवूापो याः सदिणाः ॥ ३९॥
तावा ना राजन ्ॄ ाणान ्ॄ वािदनः ।
तपिनो यशीलान ग्ा हो हिवघाः ॥ ४०॥
िवूा गाव वदेा तपः सं दमः शमः ।
ौा दया ितिता च बतव हरेनःू ॥ ४१॥
स िह सवसरुाो सरुिहुाशयः ।
तलूा दवेताः सवा ः सेराः सचतमु ुखाः ।
अयं व ै तधोपायो यषीणां िविहंसनम ॥् ४२॥
ौीशकु उवाच
एवं म ििभः कंसः सह स मितः ।
ॄिहंसां िहतं मने े कालपाशावतृोऽसरुः ॥ ४३॥
सिँय साधलुोक कदन े कदनिूयान ।्
कामपधरान ि्द ु दानवान ग्हृमािवशत ॥् ४४॥
ते व ै रजःूकृतयमसा मढूचतेसः ।
सतां िवषेमाचेरारादागतमृवः ॥ ४५॥
आयःु िौयं यशो धम लोकानािशष एव च ।
हि ौयेािंस सवा िण प ुसंो महदितबमः ॥ ४६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवू ध चतथुऽायः ॥ ४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पमोऽायः - ५ ॥
ौीशकु उवाच
नाज उे जाताादो महामनाः ।
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आय िवूान व्देान ्ातः शिुचरलतः ॥ १॥
वाचिया यनं जातकमा ज वै ।
कारयामास िविधवितदृवेाच न ं तथा ॥ २॥
धनेनूां िनयतु े ूादािूेः समलत े ।
ितलािीन स् रौघशातकौारावतृान ॥् ३॥
कालेन ानशौचाां संारैपसेया ।
शुि दानःै सुा िायााऽऽिवया ॥ ४॥
सौमिगरो िवूाः सतूमागधविनः ।
गायका जगनुभय भयो मुः ॥ ५॥
ोजः सृसिंसारािजरगहृारः ।
िचऽजपताकाॐक ् चलैपवतोरणःै ॥ ६॥
गावो वषृा वतरा हिरिातलैिषताः ।
िविचऽधातबुहॐवकानमािलनः ॥ ७॥
महाहवाभरणककुोीषभिूषताः ।
गोपाः समाययू राजन न्ानोपायनपाणयः ॥ ८॥
गोाकय  मिुदता यशोदायाः सतुोवम ।्
आानं भषूयाबुव ाकानािदिभः ॥ ९॥
नवकुमिकमखुपजभतूयः ।
बिलिभिरतं जमःु पथृौुोयलुचाः ॥ १०॥
गोः समुृमिणकुडलिनक-

िऽाराः पिथ िशखातुमावषा ः ।
नालयं सवलया ोजतीिव रजे-ु

ालोलकुडलपयोधरहारशोभाः ॥ ११॥
ता आिशषः ूयुानािरं पाहीित बालके ।
हिरिाचणू तलैािः िसोऽजनमुगःु ॥ १२॥
अवा िविचऽािण वािदऽािण महोवे ।
कृे िवेरऽेने न ोजमागते ॥ १३॥
गोपाः पररं ा दिधीरघतृािुभः ।
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आिसो िविलो नवनीतै िचिपःु ॥ १४॥
नो महामनाेो वासोऽलारगोधनम ।्
सतूमागधविो यऽेे िवोपजीिवनः ॥ १५॥
तैःै कामरैदीनाा यथोिचतमपजूयत ।्
िवोराराधनाथा य पऽुोदयाय च ॥ १६॥
रोिहणी च महाभागा नगोपािभनिता ।
चरिवासॐठाभरणभिूषता ॥ १७॥
तत आर न ोजः सवसमिृमान ।्
हरिेन वासागणु ै रमाबीडमभूपृ ॥ १८॥
गोपान ग्ोकुलरायां िन मथरुां गतः ।
नः कंस वािष ं करं दात ुं कुह ॥ १९॥
वसदुवे उपौु ॅातरं नमागतम ।्
ाा दकरं रा े ययौ तदवमोचनम ॥् २०॥
तं ा सहसोाय दहेः ूाणिमवागतम ।्
ूीतः िूयतमं दोा सजे ूमेिवलः ॥ २१॥
पिूजतः सखुमासीनः पृानामयमातः ।
ूसधीः ाजयोिरदमाह िवशाते ॥ २२॥
िदा ॅातः ूवयस इदानीमूज ते ।
ूजाशाया िनवृ ूजा यमपत ॥ २३॥
िदा ससंारचबेऽिन व्त मानः पनुभ वः ।
उपलो भवान लभं िूयदशनम ॥् २४॥
नकैऽ िूयसवंासः सुदां िचऽकमणाम ।्
ओघने ूमानानां वानां ॐोतसो यथा ॥ २५॥
किशं िनजं भयू तुणृवीधम ।्
बहृनं तदधनुा यऽाे ं सुतृः ॥ २६॥
ॅातम म सतुः किाऽा सह भवजे ।
तातं भवं मानो भवामपुलािलतः ॥ २७॥
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प ुसंिवग िविहतः सुदो नभुािवतः ।
न तषे ु िँयमानषे ु िऽवगऽथा य कते ॥ २८॥
न उवाच
अहो त े दवेकीपऽुाः कंसने बहवो हताः ।
एकाविशावरजा का सािप िदवं गता ॥ २९॥
ननू ं िनोऽयमपरमो जनः ।
अमानं यो वदे न स मुित ॥ ३०॥
वसदुवे उवाच
करो व ै वािष को दो रा े ा वयं च वः ।
नहे यें बितथं सुाता गोकुले ॥ ३१॥
ौीशकु उवाच
इित नादयो गोपाः ूोाे शौिरणा ययःु ।
अनोिभरनडुैुमनुा गोकुलम ॥् ३२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध नवसदुवेसलेनं नाम पमोऽायः ॥ ५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोऽायः - ६ ॥
ौीशकु उवाच
नः पिथ वचः शौरने  मषृिेत िविचयन ।्
हिरं जगाम शरणमुातागमशितः ॥ १॥
कंसने ूिहता घोरा पतूना बालघाितनी ।
िशशूंचार िनी परुमामोजािदष ु ॥ २॥
न यऽ ौवणादीिन रोािन कमस ु ।
कुव ि सातां भत ुया तधुा तऽ िह ॥ ३॥
सा खचेयकदोपे पतूना नगोकुलम ।्
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योिषा माययाऽऽानं ूािवशामचािरणी ॥ ४॥
तां केशबितषमिकां
बहृितनकृममाम ।्
सवुाससं कितकणभषूण-

िषोसुलमिडताननाम ॥् ५॥
विुतापािवसग वीित-ै
मनो हर विनतां ोजौकसाम ।्
अमसंताोजकरणे िपण
गोः िौयं ििुमवागतां पितम ॥् ६॥
बालमहऽ िविचती िशशनू ्
यया नगहृऽेसदकम ।्
बालं ूितिनजोतजेसं
ददश तऽेििमवािहतं भिस ॥ ७॥
िवबु तां बालकमािरकामहं
चराचराा स िनमीिलतेणः ।
अनमारोपयदमकं
यथोरगं सुमबिुरधुीः ॥ ८॥
तां तीिचामितवामचिेतां
वीारा कोशपिरदािसवत ।्
वरियं तभया च धिष त े
िनरीमाणे जननी ितताम ॥् ९॥
तिन ्नं ज रवीय मुणं
घोरामादाय िशशोद दावथ ।
गाढं कराां भगवान ्ू पी तत ्
ूाणःै समं रोषसमितोऽिपबत ॥् १०॥
सा मु मुालिमित ूभािषणी
िनीमानािखलजीवममिण ।
िववृ नऽे े चरणौ भजुौ मुः
ूिगाऽा िपती रोद ह ॥ ११॥
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ताः ननेाितगभीररंहसा
साििम ही ौ चचाल समहा ।
रसा िदश ूितनिेदरे जनाः
पतेःु ितौ वळिनपातशया ॥ १२॥
िनशाचरीं िथतना स-ु

ादाय केशांरणौ भजुाविप ।
ूसाय  गोे िनजपमािता
वळाहतो वऽृ इवापतपृ ॥ १३॥
पतमानोऽिप तहेिगूरिुमान ।्
चणू यामास राजे महदासीदतुम ॥् १४॥
ईषामाऽोमदंां िगिरकरनािसकम ।्
गडशलैनं रौिं ूकीणा णमधू जम ॥् १५॥
अकूपगभीरां पिुलनारोहभीषणम ।्
बसतेभुजुोव िशूतोय॑दोदरम ॥् १६॥
सऽसःु  ती गोपा गोः कलेवरम ।्
पवू त ु तिःिनतिभणमकाः ॥ १७॥
बालं च ता उरिस बीडमकुतोभयम ।्
गोणू समे जगृजा तसमाः ॥ १८॥
यशोदारोिहणीां ताः समं बाल सवतः ।
रां िवदिधरे सगोपुॅमणािदिभः ॥ १९॥
गोमऽूणे ापिया पनुगरजसाभ कम ।्
रां चबु शकृता ादशाेष ु नामिभः ॥ २०॥
गोः संृसिलला अेष ु करयोः पथृक ् ।
ाथ बाल बीजासमकुव त ॥ २१॥
अादजोऽिमिणमांव जाथो
योऽतुः किटतटं जठरं हयाः ।
ेशवर ईश इनु कठं
िवभु ुजं मखुमुबम ईरः कम ॥् २२॥
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चमतः सहगदो हिररु पात ्
ा योध नरुसी मधहुाजन ।
कोणषे ु श उगाय उपय ुपे-

ाः ितौ हलधरः पुषः समात ॥् २३॥
इियािण षीकेशः ूाणान न्ारायणोऽवत ु ।
तेीपपितिं मनो योगेरोऽवत ु ॥ २४॥
पिृगभ  ु त े बिुमाानं भगवान प्रः ।
बीडं पात ु गोिवः शयान ं पात ु माधवः ॥ २५॥
ोजमाकुैठ आसीनं ां िौयःपितः ।
भुान ं यभुात ु सव महभयरः ॥ २६॥
डािको यातधुा कूाडा यऽेभ कमहाः ।
भतूूतेिपशाचा यरोिवनायकाः ॥ २७॥
कोटरा रवेती ेा पतूना मातकृादयः ।
उादा य े पारा दहेूाणिेयिुहः ॥ २८॥
ा महोाता वृबालमहा ये ।
सव नँयु त े िवोना ममहणभीरवः ॥ २९॥
ौीशकु उवाच
इित ूणयबािभगपीिभः कृतरणम ।्
पायिया नं माता सवशेयदाजम ॥् ३०॥
तावादयो गोपा मथरुाया ोजं गताः ।
िवलो पतूनादहंे बभवूरुितिविताः ॥ ३१॥
ननू ं बतिष ः सातो योगशेो वा समास सः ।
स एव ो ुातो यदाहानकिभः ॥ ३२॥
कलेवरं परशिुभिँछा ते ोजौकसः ।
रे िावयवशो दहन क्ािधितम ॥् ३३॥
दमान दहे धमूागुसौरभः ।
उितः कृिनभ ुसपाहतपानः ॥ ३४॥
पतूना लोकबाली रासी िधराशना ।
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िजघासंयािप हरय े नं दाऽऽप सितम ॥् ३५॥
िकं पनुः ौया भा कृाय परमान े ।
यन ि्ूयतमं िकं न ु राातरो यथा ॥ ३६॥
पां भिदाां वाां लोकवितःै ।
अं याः समाब भगवानिपबनम ॥् ३७॥
यातधुािप सा ग मवाप जननीगितम ।्
कृभुनीराः िकम ु गावो न ु मातरः ॥ ३८॥
पयािंस यासामिपबऽुहेतुालम ।्
भगवान द्वेकीपऽुः कैवािखलूदः ॥ ३९॥
तासामिवरतं कृे कुव तीनां सतुेणम ।्
न पनुः कते राजन स्संारोऽानसवः ॥ ४०॥
कटधमू सौरमवयाय ोजौकसः ।
िकिमदं कुत एविेत वदो ोजमाययःु ॥ ४१॥
ते तऽ विण तं गोपःै पतूनाऽऽगमनािदकम ।्
ौुा तिधनं ि िशशोासन स्िुविताः ॥ ४२॥
नः पऽुमादाय ूेागतमदुारधीः ।
मू ुपायाय परमां मदुं लेभ े कुह ॥ ४३॥
य एततूनामों कृाभ कमतुम ।्
श ृणयुाया म गोिवे लभते रितम ॥् ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायाँमे पवूा ध षोऽायः ॥ ६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ समोऽायः - ७ ॥
राजोवाच
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यने यनेावतारणे भगवान ह्िररीरः ।
करोित कण रािण मनोािन च नः ूभो ॥ १॥
यवतोऽपैरितिव तृा
सं च शुिचरणे प ुसंः ।
भिहरौ तुष े च सं
तदवे हारं वद मसे चते ॥् २॥
अथादिप कृ तोकाचिरतमतुम ।्
मानषु ं लोकमासा ताितमनुतः ॥ ३॥
ौीशकु उवाच
कदािचदौािनककौतकुावे
जयोग े समवतेयोिषताम ।्
वािदऽगीतिजमवाचकै-

कार सनूोरिभषचेन ं सती ॥ ४॥
न पी कृतमनािदकं
िवूःै कृतयनं सपुिूजतःै ।
अावासःॐगभीधनेिुभः
सातिनिामशीशयनःै ॥ ५॥
औािनकौुमना मनिनी
समागतान प्जूयती ोजौकसः ।
नवैाश ृणोै िदतं सतु सा
दन ्नाथ चरणावदुिपत ॥् ६॥
अधः शयान िशशोरनोऽक-

ूवालमृिहतं वत त ।
िवनानारसकुभाजनं
चबािविभकूबरम ॥् ७॥
ा यशोदाूमखुा ोजिय
औािनके कम िण याः समागताः ।
नादयातुदशनाकुलाः
कथं यं व ै शकटं िवपय गात ॥् ८॥
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ऊचरुविसतमतीन ग्ोपान ग्ोपी बालकाः ।
दतानने पादने िमते सशंयः ॥ ९॥
न ते ौिधरे गोपा बालभािषतिमतु ।
अूमयें बलं त बालक न ते िवः ॥ १०॥
दं सतुमादाय यशोदा महशिता ।
कृतयनं िवूःै सैूः नमपाययत ॥् ११॥
पवू वािपतं गोपबै िलिभः सपिरदम ।्
िवूा ाच याबुद तकुशािुभः ॥ १२॥
यऽेसयूानतृदेा िहंसामानिवविज ताः ।
न तषेां सशीलानामािशषो िवफलाः कृताः ॥ १३॥
इित बालकमादाय सामय जुपाकृतःै ।
जलःै पिवऽौषिधिभरिभिष िजोमःै ॥ १४॥
वाचिया यनं नगोपः समािहतः ।
ा चािं िजाितः ूादादं महागणुम ॥् १५॥
गावः सव गणुोपतेा वासःॐमुमािलनीः ।
आजादुयाथा य ूादा े चायुत ॥ १६॥
िवूा मिवदो युायैा ः ूोाथाऽऽिशषः ।
ता िनला भिवि न कदािचदिप ुटम ॥् १७॥
एकदाऽऽरोहमाढं लालयी सतुं सती ।
गिरमाणं िशशोवढुं न सहेे िगिरकूटवत ॥् १८॥
भमूौ िनधाय तं गोपी िविता भारपीिडता ।
महापुषमादौ जगतामास कमस ु ॥ १९॥
दैो नाा तणृावत ः कंसभृः ूणोिदतः ।
चबवातपणे जहारासीनमभ कम ॥् २०॥
गोकुलं सव मावृवन म्ुंूिंष रणेिुभः ।
ईरयन स्मुहाघोरशने ूिदशो िदशः ॥ २१॥
मुत मभवों रजसा तमसाऽऽवतृम ।्
सतुं यशोदा नापँयिन ्वती यतः ॥ २२॥
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नापँयनाानं परं चािप िवमोिहतः ।
तणृावत िनसृािभः शक रािभपिुतः ॥ २३॥
इित खरपवनचबपासंवुष
सतुपदवीमबलािवल माता ।
अितकणमनुरशोच-

िुव पितता मतृवका यथा गौः ॥ २४॥
िदतमनिुनश तऽ गोो
भशृमनतुिधयोऽौपुणू मुः ।
रनपुल नसनू ुं
पवन उपारत पासंवुष वगे े ॥ २५॥
तणृावत ः शारयो वाापधरो हरन ।्
कृं नभो गतो ग ुं नाशोूिरभारभतृ ॥् २६॥
तमँमान ं ममान आनो गुमया ।
गले गहृीत उुं नाशोदतुाभ कम ॥् २७॥
गलमहणिनेो दैो िनग तलोचनः ।
अरावो पतह बालो सोु ज े ॥ २८॥
तमिरािततं िशलायां
िवशीण सवा वयवं करालम ।्
परंु यथा िशरणे िवं
ियो दो दशःु समतेाः ॥ २९॥
ूादाय माऽ े ूित िविताः
कृं च तोरिस लमानम ।्
तं िमं पुषादनीतं
िवहायसा मृमुखुामुम ।्
गो गोपाः िकल नमुा
ला पनुः ूापरुतीव मोदम ॥् ३०॥
अहो बतातुमषे रसा
बालो िनविृं गिमतोऽगानुः ।
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िहंॐः पापने िविहंिसतः खलः
साधःु समने भयािमुते ॥ ३१॥
िकं नपीण मधोजाच न ं
पतूदमतु भतूसौदम ।्
यरतेः पनुरवे बालको
िदा बनू ्ू णयपुितः ॥ ३२॥
ातुािन बशो नगोपो बहृन े ।
वसदुवेवचो भयूो मानयामास िवितः ॥ ३३॥
एकदाभ कमादाय ामारो भािमनी ।
ूतुं पाययामास नं हेपिरतुा ॥ ३४॥
पीतूाय जननी सा त िचरितम ।्
मखुं लालयती राजृतो दशे इदम ॥् ३५॥
खं रोदसी ोितरनीकमाशाः
सयूविसनाधु ।
ीपान न्गांिुहतवॄ नािन
भतूािन यािन िरजमािन ॥ ३६॥
सा वी िवं सहसा राजन स्ातवपेथःु ।
सी मगृशावाी नऽे े आसीिुविता ॥ ३७॥
इित ौीमागवते महापरुण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध तणृावत मोो नाम समोऽायः ॥ ७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अमोऽायः - ८ ॥
ौीशकु उवाच
गग ः परुोिहतो राजन य्नां समुहातपाः ।
ोजं जगाम न वसदुवेूचोिदतः ॥ १॥
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तं ा परमूीतः ूुाय कृतािलः ।
आनचा धोजिधया ूिणपातपरुःसरम ॥् २॥
सपूिवं कृताितं िगरा सनूतृया मिुनम ।्
नियाॄवीन प्णू  करवाम िकम ॥् ३॥
महिचलनं नणॄां गिृहणां दीनचतेसाम ।्
िनःौयेसाय भगवन क्ते नाथा िचत ॥् ४॥
ोितषामयनं सााानमतीियम ।्
ूणीतं भवता यने पमुान व्दे परावरम ॥् ५॥
ं िह ॄिवदां ौेः संारान क्त ुमहिस ।
बालयोरनयोनॄ णां जना ॄाणो गुः ॥ ६॥
गग  उवाच
यनामहमाचाय ः ात भिुव सवतः ।
सतुं मया सृंतं त े मते दवेकीसतुम ॥् ७॥
कंसः पापमितः सं तव चानकभःे ।
दवेा अमो गभ न ी भिवतमुहित ॥ ८॥
इित सियुा दवेा दािरकावचः ।
अिप हाऽऽगताशिह तोऽनयो भवते ॥् ९॥
न उवाच
अलितोऽिन र्हिस मामकैरिप गोोजे ।
कु िजाितसंारं िवाचनपवू कम ॥् १०॥
ौीशकु उवाच
एवं सािथ तो िवूः िचकीिष तमवे तत ।्
चकार नामकरणं गढूो रहिस बालयोः ॥ ११॥
गग  उवाच
अयं िह रोिहणीपऽुो रमयन स्ुदो गणुःै ।
आाते राम इित बलािधालं िवः ।
यनामपथृावाष णमशुतु ॥ १२॥
आसन व्णा यो  गृतोऽनयुगु ं तनःू ।
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शुो रथा पीत इदान कृतां गतः ॥ १३॥
ूागयं वसदुवे िचातवाजः ।
वासदुवे इित ौीमानिभाः सचते ॥ १४॥
बिन सि नामािन पािण च सतु ते ।
गणुकमा नुपािण ताहं वदे नो जनाः ॥ १५॥
एष वः ौये आधाोपगोकुलननः ।
अनने सवगा िण ययूमिरथ ॥ १६॥
परुानने ोजपते साधवो दपुीिडताः ।
अराजके रमाणा िजयदु नू स्मिेधताः ॥ १७॥
य एतिन म्हाभागाः ूीितं कुव ि मानवाः ।
नारयोऽिभभवतेान ि्वपुािनवासरुाः ॥ १८॥
तााजोऽयं त े नारायणसमो गणुःै ।
िौया कीा नभुावने गोपाय समािहतः ॥ १९॥
इाानं समािदँय गग च गहंृ गते ।
नः ूमिुदतो मने े आानं पणू मािशषाम ॥् २०॥
कालेन ोजताने गोकुले रामकेशवौ ।
जानुां सह पािणां िरमाणौ िवज॑तःु ॥ २१॥
तावियुममनकृु सरीसपृौ
घोषूघोषिचरं ोजकदमषे ु ।
तादमनसावनसुृ लोकं
मुधूभीतवपयेतरुि माऽोः ॥ २२॥
तातरौ िनजसतुौ घणृया वुौ
पारागिचरावपुगु दोा म ।्
दा नं ूिपबतोः  मखुं िनरी
मुधितादशनं ययतःु ूमोदम ॥् २३॥
य ना दशनीयकुमारलीला-
वो जतेदबलाः ूगहृीतपुःै ।
विैरतत उभावनकृुमाणौ
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ूे उितगहृा जषहुसः ॥ २४॥
श ृिदंिसजलिजकटकेः
बीडापरावितचलौ सतुौ िनषेमु ।्
गृािण कत ुमिप यऽ न तनौ
शकेात आपतरुलं मनसोऽनवाम ॥् २५॥
कालेनाने राजष रामः कृ गोकुले ।
अघृजानिुभः पििव चबमतरुसा ॥ २६॥
ततु भगवान कृ्ो वयोै जबालकैः ।
सह रामो ोजीणां िचबीडे जनयन म्दुम ॥् २७॥
कृ गोो िचरं वी कौमारचापलम ।्
श ृवाः िकल तातिुरित होचःु समागताः ॥ २८॥
वान म्ुन ्िचदसमये बोशसातहासः
यें ाथ दिध पयः कितःै येयोगःै ।
मका न भ्ोन ि्वभजित स चेाि भाडं िभि
िालाभ े स गहृकुिपतो यापुबोँय तोकान ॥् २९॥
हामा े रचयित िविधं पीठकोखलाःै
िछिं िन िहतवयनुः िशभाडषे ु तित ।्
ाागारे धतृमिणगणं ामथ ू दीपं
काले गोो यिह गहृकृषे ु सुमिचाः ॥ ३०॥
एवं धाा शुित कुत े महेनादीिन वाौ
येोपायिैव रिचतकृितः स ुू तीको यथाऽऽे ।
इं ीिभः सभयनयनौीमखुालोिकनीिभः
ााताथा  ूहिसतमखुी न पुालमुैत ॥् ३१॥
एकदा बीडमानाे रामाा गोपदारकाः ।
कृो मदृं भितवािनित माऽ े वदेयन ॥् ३२॥
सा गहृीा करे कृमपुाल िहतिैषणी ।
यशोदा भयसाूेणामभाषत ॥ ३३॥
कादृमदाान भ्वान भ्ितवान र्हः ।
वदि तावका ते े कुमाराऽेमजोऽयम ॥् ३४॥
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ौीकृ उवाच
नाहं भितवान सव िमािभशिंसनः ।
यिद सिगरिह समं पँय मे मखुम ॥् ३५॥
यवें तिह ादहेीुः स भगवान ह्िरः ।
ादााहतैय ः बीडामनजुबालकः ॥ ३६॥
सा तऽ दशे िवं जगा ु च खं िदशः ।
साििीपािभगूोलं स वाीतारकम ॥् ३७॥
ोितबं जलं तजेो नभान ि्वयदवे च ।
वकैािरकाणीियािण मनो माऽा गणुायः ॥ ३८॥
एतििचऽं सह जीवकाल-

भावकमा शयिलभदेम ।्
सनूोनौ वी िवदािरताे
ोजं सहाानमवाप शाम ॥् ३९॥
िकं  एतत दवेमाया
िकं वा मदीयो बत बिुमोहः ।
अथो अमुवै ममाभ क
यः कनौिक आयोगः ॥ ४०॥
अथो यथाव िवतकगोचरं
चतेो मनःकम वचोिभरसा ।
यदाौयं यने यतः ूतीयत े
सुिव भां ूणताि तदम ॥् ४१॥
अहं ममासौ पितरषे मे सतुो
ोजेरािखलिवपा सती ।
गो गोपाः सह गोधना मे
याययें कुमितः स मे गितः ॥ ४२॥
इं िविदततायां गोिपकायां स ईरः ।
वैव तनोायां पऽुहेमय िवभःु ॥ ४३॥
सोनिृतगपी साऽऽरोारोहमाजम ।्
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ूवृहेकिललदयाऽऽसीथा परुा ॥ ४४॥
ऽा चोपिनषि सायोगै सातःै ।
उपगीयमानमाहां हिरं सामताजम ॥् ४५॥
राजोवाच
नः िकमकरोन ौ्ये एवं महोदयम ।्
यशोदा च महाभागा पपौ याः नं हिरः ॥ ४६॥
िपतरौ नािवतेां कृोदाराभ केिहतम ।्
गायािप कवयो योकशमलापहम ॥् ४७॥
ौीशकु उवाच
िोणो वसनूां ूवरो धरया सह भाय या ।
किरमाण आदशेान ्ॄ णमवुाच ह ॥ ४८॥
जातयोन महादवे े भिुव िवेरे हरौ ।
भिः ारमा लोके ययाो ग ितं तरते ॥् ४९॥
अिुः स भगवान ो्ज े िोणो महायशाः ।
जे न इित ातो यशोदा सा धराभवत ॥् ५०॥
ततो भिभ गवित पऽुीभतू े जनाद न े ।
दोिन तरामासीोपगोपीष ु भारत ॥ ५१॥
कृो ॄण आदशें सं कत ु ोज े िवभःु ।
सह रामो वसंबे तषेां ूीितं लीलया ॥ ५२॥
इित ौीमावत े महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध िवपदशन े अमोऽायः ॥ ८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ नवमोऽायः - ९ ॥
ौीशकु उवाच
एकदा गहृदासीष ु यशोदा नगिेहनी ।
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कमा रिनयुास ु िनम म यं दिध ॥ १॥
यािन यानीह गीतािन तालचिरतािन च ।
दिधिनम न े काले री तागायत ॥ २॥
ौमं वासः पथृकुिटतटे िबॅती सऽूनं
पऽुहेतुकुचयगुं जातकं च स ुॅ ःू ।
राकष ौमभजुचलणौ कुडले च
िं वं कबरिवगलालती िनम म ॥ ३॥
तां काम आसा म जनन हिरः ।
गहृीा दिधमानं षधेीितमावहन ॥् ४॥
तममाढमपाययनं
हेतुं सितमीती मखुम ।्
अतृमुृ जवने सा यया-
विुमान े पयिस िधिौते ॥ ५॥
सातकोपः ुिरताणाधरं
सँय दिदिधमभाजनम ।्
िभा मषृाौुषदँमना रहो
जघास हयैवमरं गतः ॥ ६॥
उाय  गोपी सशु ृतं पयः पनुः
ूिवँय सँय च दमऽकम ।्
भं िवलो सतु कम त-
हास तं चािप न तऽ पँयती ॥ ७॥
उखलाेपिर वितं
मका य कामं ददतं िशिच ितम ।्
हयैवं चौय िवशितेणं
िनरी पातुमागमनःै ॥ ८॥
तामायिं ूसमी सर-
तोऽवापससार भीतवत ।्
गोधाव यमाप योिगनां
मं ूवेु ं तपसिेरतं मनः ॥ ९॥
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अमाना जननी बहृल-

ोणीभराबागितः समुमा ।
जवने िवॐिंसतकेशबन-
तुूसनूानगुितः परामशृत ॥् १०॥
कृतागसं तं ूदमिणी
कषमिषणी पािणना ।
उीमाणं भयिवलेणं
हे गहृीा िभषयवागरुत ॥् ११॥
ा यिं सतुं भीतं िवायाभ कवला ।
इयषे िकल तं बुं दाातीय कोिवदा ॥ १२॥
न चान  बिहय  न पवू नािप चापरम ।्
पवूा परं बिहाजगतो यो जग यः ॥ १३॥
तं माऽऽजमं मिलमधोजम ।्
गोिपकोखले दाा बब ूाकृतं यथा ॥ १४॥
ताम बमान ाभ क कृतागसः ।
लुोनमभूने सधऽे गोिपका ॥ १५॥
यदासीदिप नू ं तनेादिप सधे ।
तदिप लंु नू ं यदाद बनम ॥् १६॥
एवं गहेदामािन यशोदा सधिप ।
गोपीनां सुयीनां यी िविताभवत ॥् १७॥
मातःु िगाऽाया िवॐकबरॐजः ।
ा पिरौमं कृः कृपयाऽऽसीबन े ॥ १८॥
एवं सिशता  हिरणा भृवँयता ।
वशनेािप कृने यदें सेरं वशे ॥ १९॥
नमें िविरो न भवो न ौीर सौंया ।
ूसादं लेिभरे गोपी याप िवमिुदात ॥् २०॥
नायं सखुापो भगवान द्िेहनां गोिपकासतुः ।
ािननां चाभतूानां यथा भिमतािमह ॥ २१॥
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कृु गहृकृषे ु मायां मातिर ूभःु ।
अिाीदज ुनौ पवू गुकौ धनदाजौ ॥ २२॥
परुा नारदशापने वृतां ूािपतौ मदात ।्
नलकूबरमिणमीवािवित ातौ िौयाितौ ॥ २३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध गोपीूसादो नाम नवमोऽायः ॥ ९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ दशमोऽायः -१० ॥
राजोवाच
कतां भगवतेयोः शाप कारणम ।्
यिगिहतं कम  यने वा दवेषमः ॥ १॥
ौीशकु उवाच
िानचुरौ भूा सुौ धनदाजौ ।
कैलासोपवन े रे मािकां मदोटौ ॥ २॥
वाण मिदरां पीा मदाघिूण तलोचनौ ।
ीजनरैनगुायिरेतःु पिुते वन े ॥ ३॥
अः ूिवँय गायामोजवनरािजिन ।
िचबीडतयु ुवितिभग जािवव करणेिुभः ॥ ४॥
यया च दवेिष भ गवांऽ कौरव ।
अपँयारदो दवेौ ीबाणौ समबुत ॥ ५॥
तं ा ोीिडता देो िववाः शापशिताः ।
वासािंस पय धःु शीयं िववौ नवै गुकौ ॥ ६॥
तौ ा मिदरामौ ौीमदाौ सरुाजौ ।
तयोरनमुहाथा य शापं दािदं जगौ ॥ ७॥
नारद उवाच
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न ो जषुतो जोान ब्िुॅशंो रजोगणुः ।
ौीमदादािभजाािदय ऽ ीतूमासवः ॥ ८॥
हे पशवो यऽ िनद यरैिजतािभः ।
ममानिैरमं दहेमजरामृ ु नरम ॥् ९॥
दवेसिंतमे कृिमिवसितम ।्
भतूीकु ् तृत े ाथ िकं वदे िनरयो यतः ॥ १०॥
दहेः िकमदातःु ं िनषुेमा तरुवे च ।
मातःु िपतवुा  बिलनः बेतरुःे शनुोऽिप वा ॥ ११॥
एवं साधारणं दहेमूभवायम ।्
को िवानासाृा हि जनू ऋ्तऽेसतः ॥ १२॥
असतः ौीमदा दािरं परमनम ।्
आौपने भतूािन दिरिः परमीते ॥ १३॥
यथा कटकिवाो जोनित तां थाम ।्
जीवसां गतो िलनै  तथाऽऽिवकटकः ॥ १४॥
दिरिो िनरहंो मुः सव मदिैरह ।
कृं ययाऽऽोित ति त परं तपः ॥ १५॥
िनं ुामदहे दिरिाकािणः ।
इियायनशुुि िहंसािप िविनवत त े ॥ १६॥
दिरिवै युे साधवः समदिश नः ।
सिः िणोित तं तष तत आरािशुित ॥ १७॥
साधनूां समिचानां मकुुचरणिैषणाम ।्
उपेःै िकं धनरैसिरसदाौयःै ॥ १८॥
तदहं मयोमा ा वाया ौीमदायोः ।
तमो मदं हिरािम णैयोरिजतानोः ॥ १९॥
यिदमौ लोकपाल पऽुौ भूा तमःतुौ ।
न िववाससमाानं िवजानीतः सुम दौ ॥ २०॥
अतोऽहतः ावरतां ातां नवैं यथा पनुः ।
िृतः ासादने तऽािप मदनमुहात ॥् २१॥
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वासदुवे सािं ला िदशरते ।
वृ े लकतां भयूो लभी भिवतः ॥ २२॥
ौीशकु उवाच
एवमुा स दवेिष ग तो नारायणाौमम ।्
नलकूवरमिणमीवावासतयु मलाज ुनौ ॥ २३॥
ऋषभेा गवतमु सं कत ु वचो हिरः ।
जगाम शनकैऽ यऽाां यमलाज ुनौ ॥ २४॥
दवेिष म िूयतमो यिदमौ धनदाजौ ।
तथा साधियािम यीतं तहाना ॥ २५॥
इरणेाज ुनयोः कृु यमयोय यौ ।
आिनवशमाऽणे ितय गतमुखलम ॥् २६॥
बालेन िनष यतागुखलं त-
ामोदरणे तरसोिलतािबौ
िनतेतःु परमिवबिमताितवपे-
ूवालिवटपौ कृतचडशौ ॥ २७॥
तऽ िौया परमया ककुभः ुरौ
िसावपुे कुजयोिरव जात वदेाः
कृं ूण िशरसािखललोकनाथं
ाली िवरजसािवदमचूतःु  ॥ २८॥
कृ कृ महायोिगंमाः पुषः परः ।
ािमदं िवं पं त े ॄाणा िवः ॥ २९॥
मकेः सवभतूानां दहेाािेयेरः ।
मवे कालो भगवान ि्वरुय ईरः ॥ ३०॥
ं महान ्ू कृितः सूा रजःसतमोमयी ।
मवे पुषोऽः सवऽेिवकारिवत ॥् ३१॥
गृमाणैममाो िवकारःै ूाकृतगै ुणःै ।
को िहाहित िवात ुं ूािं गणुसवंतृः ॥ ३२॥
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त ै तुं भगवते वासदुवेाय वधेस े ।
आोतगणु ैँ छमिहे ॄणे नमः ॥ ३३॥
यावतारा ाये शरीरेशरीिरणः ।
तैरैतुाितशयवैयदिहसतःै ॥ ३४॥
स भवान स्व लोक भवाय िवभवाय च ।
अवतीणऽशभागने सातं पितरािशषाम ॥् ३५॥
नमः परमकाण नमः परममल ।
वासदुवेाय शााय यनां पतय े नमः ॥ ३६॥
अनजुानीिह नौ भमूंवानचुरिकरौ ।
दशन ं नौ भगवत ऋषरेासीदनमुहात ॥् ३७॥
वाणी गणुानकुथन े ौवणौ कथायां
हौ च कमस ु मनव पादयोन ः ।
ृां िशरव िनवासजगणामे
िः सतां दश नऽे ु भवननूाम ॥् ३८॥
ौीशकु उवाच
इं सीित ताां भगवान ग्ोकुलेरः ।
दाा चोखले बः ूहसाह गुकौ ॥ ३९॥
ौीभगवानवुाच
ातं मम परुवैतैिषणा कणाना ।
यीमदायोवा ििव ॅ शंोऽनमुहः कृतः ॥ ४०॥
साधनूां समिचानां सतुरां मृतानाम ।्
दशनाो भवेः प ुसंोऽोः सिवतयु था ॥ ४१॥
ततं मरमौ नलकूबर सादनम ।्
सातो मिय भावो वामीितः परमोऽभवः ॥ ४२॥
ौीशकु उवाच
इुौ तौ पिरब ूण च पनुः पनुः ।
बोखलमाम जमतिुदशमुराम ॥् ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
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दशमे पवूा ध नारदशापो नाम दशमोऽायः ॥ १०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकादशोायः - ११ ॥
ौीशकु उवाच
गोपा नादयः ौुा िुमयोः पततो रवम ।्
तऽाजमःु कुौे िनघा तभयशिताः ॥ १॥
भूां िनपिततौ तऽ दशयु मलाज ुनौ ।
बॅमुदिवाय लं पतनकारणम ॥् २॥
उखलं िवकष ं दाा बं च बालकम ।्
कदें कुत आयमुात इित कातराः ॥ ३॥
बाला ऊचरुननेिेत ितय गतमुखलम ।्
िवकष ता मगने पुषावचिह ॥ ४॥
न ते तं जगृन  घटेतिेत त तत ।्
बालोाटनं तवः केिचिधचतेसः ॥ ५॥
उखलं िवकष ं दाा बं माजम ।्
िवलो नः ूहसदनो िवममुोच ह ॥ ६॥
गोपीिभः ोिभतोऽनृगवान ब्ालविचत ।्
उायित िचुधशो दायवत ॥् ७॥
िबभित  िचदाः पीठकोानपाकम ।्
बापे ं च कुत े ानां च ूीितमावहन ॥् ८॥
दशयंिदां लोक आनो भृवँयताम ।्
ोजोवाह व ै हष भगवान ब्ालचिेतःै ॥ ९॥
बीणीिह भोः फलानीित ौुा सरमतुः ।
फलाथ धामादाय ययौ सव फलूदः ॥ १०॥
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फलिवबियणी त तुधां करयम ।्
फलरैपरूयिःै फलभाडमपिूर च ॥ ११॥
सिरीरगतं कृं भाज ुनमथायत ।्
रामं च रोिहणीदवेी बीडं बालकैभृ शम ॥् १२॥
नोपयेातां यदाऽऽतौ बीडासेन पऽुकौ ।
यशोदां ूषेयामास रोिहणी पऽुवलाम ॥् १३॥
बीडं सा सतुं बालरैितवलंे सहामजम ।्
यशोदाजोहवीृं पऽुहेतुनी ॥ १४॥
कृ कृारिवा तात एिह नं िपब ।
अलं िवहारःै ुाः बीडाौाोऽिस पऽुक ॥ १५॥
हे रामाग ताताश ु सानजुः कुलनन ।
ूातरवे कृताहारवान भ्ोुमहित ॥ १६॥
ूतीते ां दाशाह भोमाणो ोजािधपः ।
एावयोः िूयं धिेह गहृान य्ात बालकाः ॥ १७॥
धिूलधसूिरतां पऽु मनमावह ।
जम भवतो िवूेो दिेह गाः शिुचः ॥ १८॥
पँय पँय वयां े मातमृृान ्लतान ।्
ं च ातः कृताहारो िवहर लतः ॥ १९॥
इं यशोदा तमशषेशखेरं
मा सतुं हेिनबधीनृ प ।
हे गहृीा सह राममतुं
नीा वाटं कृतवथोदयम ॥् २०॥
गोपवृा महोाताननभुयू बहृन े ।
नादयः समाग ोजकाय ममयन ॥् २१॥
तऽोपननामाऽऽह गोपो ानवयोऽिधकः ।
दशेकालाथ तः िूयकृिामकृयोः ॥ २२॥
उातिमतोऽािभगकुल िहतिैषिभः ।
आयाऽ महोाता बालानां नाशहतेवः ॥ २३॥
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मुः कथििाा बाला बालको सौ ।
हररेनमुहानूमनोपिर नापतत ॥् २४॥
चबवातने नीतोऽयं दैने िवपदं िवयत ।्
िशलायां पिततऽ पिरऽातः सरुेरःै ॥ २५॥
य िॆयते िुमयोररं ूा बालकः ।
असावतमो वािप तदतुरणम ॥् २६॥
यावदौाितकोऽिरो ोजं नािभभविेदतः ।
तावालानपुादाय याामोऽऽ सानगुाः ॥ २७॥
वनं वृावनं नाम पशं नवकाननम ।्
गोपगोपीगवां सें पुयािितणृवीधम ॥् २८॥
तऽावै याामः शकटान य्ु मा िचरम ।्
गोधनामतो या ु भवतां यिद रोचते ॥ २९॥
तुकैिधयो गोपाः साध ु सािित वािदनः ।
ोजान ्ान ्ान स्मायु ययू ढपिरदाः ॥ ३०॥
वृान ब्ालान ि्यो राजन स्वपकरणािन च ।
अनारो गोपाला या आशरासनाः ॥ ३१॥
गोधनािन परुृ श ृायापयू  सव तः ।
तयू घोषणे महता ययःु सह परुोिहताः ॥ ३२॥
गोो ढरथा नूकुचकुमकायः ।
कृलीला जगःु ूीता िनकः सवुाससः ॥ ३३॥
तथा यशोदारोिहयावकंे शकटमािते ।
रजेतःु कृरामाां तथाौवणोकेु ॥ ३४॥
वृावनं सिवँय सवकालसखुावहम ।्
तऽ चबुो जावासं शकटैरध चवत ॥् ३५॥
वृावनं गोवध न ं यमनुापिुलनािन च ।
वीासीमा ूीती राममाधवयोनृ प ॥ ३६॥
एवं ोजौकसां ूीितं यौ बालचिेतःै ।
कलवाःै कालेन वपालौ बभवूतःु ॥ ३७॥
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अिवरे ोजभवुः सह गोपालदारकैः ।
चारयामासतवु ान न्ानाबीडापिरदौ ॥ ३८॥
िचादयतो वणे ुं पेणःै िपतः िचत ।्
िचादःै िकिणीिभः िचृिऽमगोवषृःै ॥ ३९॥
वषृायमाणौ नद ौ ययुधुात े पररम ।्
अनकृु तजै ूंरेतःु ूाकृतौ यथा ॥ ४०॥
कदािचमनुातीरे वांारयतोः कैः ।
वयःै कृबलयोिज घासंदु आगमत ॥् ४१॥
तं विपणं वी वयथूगतं हिरः ।
दशयन ब्लदवेाय शनमै ुध इवासदत ॥् ४२॥
गहृीापरपादाां सहलालूमतुः ।
ॅामिया किपाम े ूािहणोतजीिवतम ।्
स किपमै हाकायः पामानःै पपात ह ॥ ४३॥
तं वी िविता बालाः शशसंःु साध ु सािित ।
दवेा पिरसुा बभवूःु पुविष णः ॥ ४४॥
तौ वपालकौ भूा सव लोकैकपालकौ ।
सूातराशौ गोवांारयौ िवचरेतःु ॥ ४५॥
ं ं वकुलं सव पायिय एकदा ।
गा जलाशयााशं पायिया पपजु लम ॥् ४६॥
ते तऽ दशबुा ला महासमवितम ।्
तऽसवु ळिनिभ ं िगरःे श ृिमव तुम ॥् ४७॥
स व ै बको नाम महानसरुो बकपधकृ ् ।
आग सहसा कृं तीतुडोऽमसली ॥ ४८॥
कृं महाबकमं ा रामादयोऽभ काः ।
बभवूिुरियाणीव िवना ूाणं िवचतेसः ॥ ४९॥
तं तामलंू ूदहमिव-
ोपालसनू ुं िपतरं जगरुोः ।
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चद सोऽितषातं बक-

ुडने ह ुं पनुरपत ॥ ५०॥
तमापतं स िनगृ तुडयो-
दा बकं कंससखं सतां पितः ।
पँयु बालेष ु ददार लीलया
मदुावहो वीरणविवौकसाम ॥् ५१॥
तदा बकािरं सरुलोकवािसनः
समािकरन न्नमिकािदिभः ।
समीिडरे चानकशसंव-ै
ी गोपालसतुा िविसिरे ॥ ५२॥
मंु बकाापल बालका
रामादयः ूाणिमविेयो गणः ।
ानागतं तं पिरर िनवृ ताः
ूणीय वान ो्जमे तगःु ॥ ५३॥
ौुा तििता गोपा गोाितिूयाताः ।
ूेागतिमवौुादै तिृषतेणाः ॥ ५४॥
अहो बता बाल बहवो मृवोऽभवन ।्
अासीििूयं तषेां कृतं पवू यतो भयम ॥् ५५॥
अथािभभवनें नवै त े घोरदशनाः ।
िजघासंयनैमासा नँयौ पतवत ॥् ५६॥
अहो ॄिवदां वाचो नासाः सि किहिचत ।्
गग यदाह भगवानभािव तथवै तत ॥् ५७॥
इित नादयो गोपाः कृरामकथां मदुा ।
कुव ो रममाणा नािवन भ्ववदेनाम ॥् ५८॥
एवं िवहारःै कौमारःै कौमारं जहतोु ज े ।
िनलायनःै सतेबुमै कटोवनािदिभः ॥ ५९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध वबकवधो नमकैादशोऽायः ॥ ११॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ादशोऽायः - १२ ॥
ौीशकु उवाच
िचनाशाय मनो दधजा-
ातःसमुाय वयवपान ।्
ूबोधयरवणे चाणा
िविनग तो वपरुःसरो हिरः ॥ १॥
तनेवै साकं पथृकुाः सहॐशः
िधाः सिुशवऽेिवषाणवणेवः ।
ााहॐोपिर सयाितान ्
वान प्रुृ िविनय यमु ुदा ॥ २॥
कृवरैसातयैू थीकृ वकान ।्
चारयोऽभ लीलािभिव जऽ तऽ ह ॥ ३॥
फलूवालबकसमुनःिपधातिुभः ।
काचगुामिणणभिूषता अभषूयन ॥् ४॥
मुोऽोिशादीन ्ातानारा िचिपःु ।
तऽा पनु रास पनुद ः ॥ ५॥
यिद रं गतः कृो वनशोभेणाय तम ।्
अहं पवू महं पवू िमित संृँ य रिेमरे ॥ ६॥
केिचणेनू व्ादयो ाः श ृािण केचन ।
केिचृःै ूगायः कूजः कोिकलःै परे ॥ ७॥
िवायािभः ूधावो गः साध ु हंसकैः ।
बकैपिवश नृ कलािपिभः ॥ ८॥
िवकष ः कीशबालानारोह तिुैमान ।्
िवकुव  तःै साकं व पलािशष ु ॥ ९॥
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साकं भकैेिव लः सिरॐवसतुाः ।
िवहसः ूितायाः शप ूितनान ॥् १०॥
इं सतां ॄसखुानभुूा
दां गतानां परदवैतने ।
मायािौतानां नरदारकेण
साकं िवजः कृतपुयपुाः ॥ ११॥
यादपासंबु जकृतो
धतृािभयिगिभरलः ।
स एव यिवषयः यं ितः
िकं वय त े िदमतो ोजौकसाम ॥् १२॥
अथाघनामापतहासरु-
षेां सखुबीडनवीणामः ।
िनं यदिन जजीिवतेिुभः
पीतामतृरैमरःै ूतीते ॥ १३॥
ाभ कान कृ्मखुानघासरुः
कंसानिुशः स बकीबकानजुः ।
अयं त ु म े सोदरनाशकृयो-
योम मनै ं सबलं हिने ॥ १४॥
एते यदा मुदोिलापाः
कृतादा नसमा ोजौकसः ।
ूाणे गत े वस ु का न ु िचा
ूजासवः ूाणभतृो िह य े त े ॥ १५॥
इित वाजगरं बहृपःु
स योजनायाममहाििपीवरम ।्
धृातुं ागहुाननं तदा
पिथ शते मसनाशया खलः ॥ १६॥
धराधरोो जलदोरोो
दया ननाो िगिरश ृदंः ।
ााराो िवततािजः
पषािनलासदवेणोः ॥ १७॥
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ा तं ताशं सव मा वृावनिौयम ।्
ााजगरतुडने ुेे  लीलया ॥ १८॥
अहो िमऽािण गदत सकूटं परुःितम ।्
असनाालतुडायत े न वा ॥ १९॥
समककरारमुराहनवुनम ।्
अधराहनवुिोधिताययाणम ॥् २०॥
ूितधत े सिृां सासे नगोदरे ।
तुश ृालयोऽतेांािभ पँयत ॥ २१॥
आतृायाममागऽयं रसनां ूितगज ित ।
एषामग तं ामतेदराननम ॥् २२॥
दावोखरवातोऽयं ासवाित पँयत ।
तधसग ोऽरािमषगवत ॥् २३॥
अान ि्कमऽ मिसता िनिवा-
नयं तथा चेकविनित ।
णादननेिेत बकाय ुशखुं
वीोसः करताडनयै यःु ॥ २४॥
ं िमथोऽतमतभािषतं
ौुा िविचेमषृा मषृायत े ।
रो िविदािखलभतूितः
ानां िनरोुं भगवान म्नो दध े ॥ २५॥
ताविवासरुोदरारं
परं न गीणा ः िशशवः सवाः ।
ूतीमाणने बकािरवशेन ं
हतकारणने रसा ॥ २६॥
तान व्ी कृः सकलाभयूदो
ननाथान ्करादवतुान ।्
दीनां मृोज ठरािघासान ्
घणृािदतो िदकृतने िवितः ॥ २७॥
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कृं िकमऽा खल जीवनं
न वा अमीषां च सतां िविहंसनम ।्
यं कथं ािदित सिंविच तत ्
ाािवशुडमशषेघिरः ॥ २८॥
तदा घनदा दवेा भयाा हिेत चबुुशःु ।
जषयु च कंसााः कौणपाघबावाः ॥ २९॥
तुा भगवान कृ्यः साभ वकम ।्
चणूिचकीषराानं तरसा ववधृ े गले ॥ ३०॥
ततोऽितकाय िनमािग णो
ुीण  ेॅ मतिततः ।
पणूऽरे पवनो िनो
मधू न ि्विना िविनग तो बिहः ॥ ३१॥
तनेवै सवष ु बिहग तषे ु
ूाणषे ु वान स्ुदः परतेान ।्
ा योा तदितः पनु-
व ाकुुो भगवान ि्विनय यौ ॥ ३२॥
पीनािहभोगोितमतुं मह-
ोितः धाा लयिशो दश ।
ूती खऽेवितमीश िनग मं
िववशे तिन ि्मषतां िदवौकसाम ॥् ३३॥
ततोऽिताः कृतोऽकृताहणं
पुःै सरुा अरस नत नःै ।
गीतःै सगुा वाधरा वाकैः
वै िवूा जयिनःनगै णाः ॥ ३४॥
तदतुोऽसवुागीितका-
जयािदनकैोवमलनान ।्
ौुा धाोऽज आगतोऽिचरात ्
ा महीश जगाम िवयम ॥् ३५॥
राजाजगरं चम  शंु वृावनऽेतुम ।्
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ोजौकसां बितथं बभवूाबीडगरम ॥् ३६॥
एतौमारजं कम  हररेाािहमोणम ।्
मृोः पौगडके बाला ोचिुव िता ोजे ॥ ३७॥
नतैििचऽं मनजुाभ माियनः
परावराणां परम वधेसः ।
अघोऽिप यशनधौतपातकः
ूापासां सतां सुलभम ॥् ३८॥
सकृदूितमारािहता
मनोमयी भागवत ददौ गितम ।्
स एव िनासखुानभुूिभ-

दुमायोऽग तो िह िकं पनुः ॥ ३९॥
सतू उवाच
इं िजा यादवदवेदः
ौुा रातुिरतं िविचऽम ।्
पू भयूोऽिप तदवे पुयं
वयैासिकं यिगहृीतचतेाः ॥ ४०॥
राजोवाच
ॄन क्ालारकृतं तालीन ं कथं भवते ।्
यौमारे हिरकृतं जगःु पौगडकेऽभ काः ॥ ४१॥
तिूह मे महायोिगन प्रं कौतहूलं गरुो ।
ननूमतेररेवे माया भवित नाथा ॥ ४२॥
वयं धतमा लोके गरुोऽिप ऽबवः ।
यिबामो मुः पुयं कृकथामतृम ॥् ४३॥
सतू उवाच
इं  पृः स त ु बादरायिण-

ािरतानतािखलेियः ।
कृानुलबिहिशः शनःै
ूाह तं भागवतोमोम ॥ ४४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
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सिंहतायां दशमे पवूा ध ादशोऽायः ॥ १२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोदशोऽायः - १३ ॥
ौीशकु उवाच
साध ु पृ ं महाभाग या भागवतोम ।
यतूनयसीश श ृविप कथां मुः ॥ १॥
सतामयं सारभतृां िनसग
यदथ वाणीौिुतचतेसामिप ।
ूितणं नवदतु यत ्
िया िवटानािमव साधवुाता  ॥ २॥
श ृणुाविहतो राजिप गुं वदािम त े ।
ॄयूःु िध िश गरुवो गुमतु ॥ ३॥
तथाघवदनाृो रिा वपालकान ।्
सिरिुलनमानीय भगवािनदमॄवीत ॥् ४॥
अहोऽितरं पिुलनं वयाः
केिलसृलावाकम ।्
ुटरोगतािलपिऽक-

िनूितानलस माकुलम ॥् ५॥
अऽ भोमािभिदवा ढं धुािदताः ।
वाः समीपऽेपः पीा चर ु शनकैणृम ॥् ६॥
तथिेत पायियाभा  वाना शाले ।
मुा िशािन बभुजुःु समं भगवता मदुा ॥ ७॥
कृ िवुरािजमडल-ै

राननाः फुशो ोजाभ काः ।
सहोपिवा िविपन े िवरजे-ु
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ँछदा यथाोहकिण कायाः ॥ ८॥
केिचुदै लःै केिचवरैरःै फलःै ।
िशििषि बभुजुःु कृतभाजनाः ॥ ९॥
सव िमथो दशयः भोिचं पथृक ् ।
हसो हासयावजः सहेराः ॥ १०॥
िबॅणे ुं जठरपटयोः श ृवऽे े च के
वाम े पाणौ मसणृकवलं तलालुीष ु ।
िते पिरसुदो हासयन न्म िभः ःै
ग लोके िमषित बभुजु े यभुबालकेिलः ॥ ११॥
भारतवैं वपषे ु भुानेतुास ु ।
वावन े रं िविवशुणृलोिभताः ॥ १२॥
तान ्ा भयसानचू े कृोऽ भीभयम ।्
िमऽायाशाा िवरमतहेाने े वकानहम ॥् १३॥

इुाििदरीकुगरेावकान ।्
िविचन भ्गवान कृ्ः सपािणकवलो ययौ ॥ १४॥
अोजजिनदरगतो मायाभ किेशतःु
िु ं म ु मिहमदिप तािनतो वपान ।्
नीाऽ कुहारदधाऽेवितो यः परुा
ाघासरुमोणं ूभवतः ूाः परं िवयम ॥् १५॥
ततो वानै पिुलनऽेिप च वपान ।्
उभाविप वन े कृो िविचकाय समतः ॥ १६॥
ाािव िपन े वान प्ालां िविवत ।्
सव िविधकृतं कृः सहसावजगाम ह ॥ १७॥
ततः कृो मदुं कत ु तातणॄां च क च ।
उभयाियतमाानं चबे िवकृदीरः ॥ १८॥
यावपवकाकवपयुा वराािदकं
यावििवषाणवणेदुलिशयाविभषूारम ।्
यावीलगणुािभधाकृितवयो याविहारािदकं
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सव िवमुयं िगरोऽवदजः सवपो बभौ ॥ १९॥
यमााऽऽगोवान ्ू ितवाया वपःै ।
बीडािवहारै सवा ा ूािवशजम ॥् २०॥
तान प्थृीा तोे िनवेँ य सः ।
तदााभविाजं ूिववान ॥् २१॥
तातरो वणेरुवरोिता
उा दोिभ ः पिरर िनभ रम ।्
हेतुपयःसधुासवं
मा परं ॄ सतुानपाययन ॥् २२॥
ततो नपृोदनमलेपना-
लारराितलकाशनािदिभः ।
सलंािलतः ाचिरतःै ूहष यन ्
सायं गतो यामयमने माधवः ॥ २३॥
गावतो गोमपुे सरं
ारघोषःै पिरतसतान ।्
काकातरानपायय-
ुिलहः ॐवदौधसं पयः ॥ २४॥
गोगोपीनां माततृािन स्वा  हेिध कां िवना ।
परुोवदािप हरेोकता मायया िवना ॥ २५॥
ोजौकसां तोकेष ु हेवामहम ।्
शनिैन ःसीम ववधृ े यथा कृे पवू वत ॥् २६॥
इमााऽऽनाऽऽानं वपालिमषणे सः ।
पालयन व्पो वष िचबीडे वनगोयोः ॥ २७॥
एकदा चारयन व्ान स्रामो वनमािवशत ।्
पषास ु िऽयामास ु हायनापरूणीजः ॥ २८॥
ततो िवरारतो गावो वानपुोजम ।्
गोवध नािििशरिस चरो दशुणृम ॥् २९॥
ाथ तहेवशोऽतृाा
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स गोोजोऽापग माग ः ।
िपाकुीव उदापुो-
ऽगाु तरैाॐपुया जवने ॥ ३०॥
समे गावोऽधो वान व्वोऽपाययन ।्
िगल इव चाािन िलहः ौधसं पयः ॥ ३१॥
गोपािोधनायासमौलोमनुा ।
गा कृतोऽे गोवदै शःु सतुान ॥् ३२॥
तदीणोमेरसातुाशया
जातानरुागा गतमवोऽभ कान ।्
उ दोिभ ः पिरर मधू िन
याणरैवापःु परमां मदुं त े ॥ ३३॥
ततः ूवयसो गोपाोकाषेसिुनवृ ताः ।
कृानरैपगतादनुृदुौवः ॥ ३४॥
ोज रामः ूमेधवौमनुणम ।्
मुनेपेहतेिुवदिचयत ॥् ३५॥
िकमतेदतुिमव वासदुवेऽेिखलािन ।
ोज सानोकेपवू ूमे वध त े ॥ ३६॥
केयं वा कुत आयाता दवैी वा नाय ुतासरुी ।
ूायो माया ु म े भत ुना ा मऽेिप िवमोिहनी ॥ ३७॥
इित सि दाशाह वान स्वयसानिप ।
सवा नाच वकुैठं चषुा वयनुने सः ॥ ३८॥
नतै े सरुशेा ऋषयो न चतै े
मवे भासीश िभदाौयऽेिप ।
सव पथृं िनगमाथं वद-े
ेुन वृं ूभणुा बलोऽवतै ॥् ३९॥
तावदेाभरूामानने ऽुनहेसा ।
परुोवदं बीडं दशे सकलं हिरम ॥् ४०॥
यावो गोकुले बालाः सवाः सव एव िह ।
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मायाशये शयाना मे नाािप पनुिताः ॥ ४१॥
इत एतऽेऽ कुऽा मायामोिहततेरे ।
ताव एव तऽां बीडो िवनुा समम ॥् ४२॥
एवमतेषे ु भदेषे ु िचरं ाा स आभःू ।
साः के कतरे निेत ात ुं ने े कथन ॥ ४३॥
एवं सोहयन ि्वुं िवमोहं िवमोहनम ।्
यवै माययाजोऽिप यमवे िवमोिहतः ॥ ४४॥
तां तमोवहैारं खोतािच िरवाहिन ।
महतीतरमाय ैँ यं िनहािन युतः ॥ ४५॥
तावव वपालाः पँयतोऽज तणात ।्
ँय घनँयामाः पीतकौशयेवाससः ॥ ४६॥
चतभु ुजाः शचबगदाराजीवपाणयः ।
िकरीिटनः कुडिलनो हािरणो वनमािलनः ॥ ४७॥
ौीवाददोरककुणपाणयः ।
नपूरुःै कटकैभा ताः किटसऽूालुीयकैः ॥ ४८॥
आिमकमापणूा लुसीनवदामिभः ।
कोमलःै सव गाऽषे ु भिूर पुयवदिप तःै ॥ ४९॥
चिकािवशदरेःै साणापावीितःै ।
काथा नािमव रजःसाां ॐृपालकाः ॥ ५०॥
आािदपय मैू ित मिराचरःै ।
नृगीतानकेाहः पथृथृगपुािसताः ॥ ५१॥
अिणमामै िहमिभरजाािभिव भिूतिभः ।
चतिुवशितिभःै परीता महदािदिभः ॥ ५२॥
कालभावसंारकामकमगणुािदिभः ।
मिहमिहिभमू ित मिपािसताः ॥ ५३॥
सानानानमाऽकैरसमतू यः ।
अृभिूरमाहाा अिप पुिनषशाम ॥् ५४॥

bhagpur-10a.pdf 59



ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

एवं सकृदशा जः परॄानोऽिखलान ।्
य भासा सव िमदं िवभाित सचराचरम ॥् ५५॥
ततोऽितकुतकुोृििमतकैादशिेयः ।
तााभदूजू पदूीव पिुऽका ॥ ५६॥
इतीरशेऽेत िनजमिहमिन ूिमितके
परऽाजातोऽतिरसनमखुॄकिमतौ ।
अनीशऽेिप िु ं िकिमदिमित वा मुित सित
चादाजो ाा सपिद परमोऽजाजविनकाम ॥् ५७॥
ततोऽवा ितलाः कः परतेवितः ।
कृाी वै ीराचदें सहाना ॥ ५८॥
सपवेािभतः पँयन ि्दशोऽपँयरुः ितम ।्
वृावनं जनाजीिुमाकीण समािूयम ॥् ५९॥
यऽ नसैग वराः सहासन न्मृगृादयः ।
िमऽाणीवािजतावासिुतष कािदकम ॥् ६०॥
तऽोहशपुवशंिशशुनां
ॄायं परमनमगाधबोधम ।्
वान स्खीिनव परुा पिरतो िविच-

दकंे सपािणकवलं परमेच ॥ ६१॥
ा रणे िनजधोरणतोऽवतीय 
पृां वपःु कनकदडिमवािभपा ।
ृा चतमु ुकुटकोिटिभरियुमं
ना मदुौसुजुलरैकृतािभषकेम ॥् ६२॥
उायोाय कृ िचर पादयोः पतन ।्
आे मिहं ूां ृा ृा पनुः पनुः ॥ ६३॥
शनरैथोाय िवमृ लोचन े
मकुुमुी िवनॆकरः ।
कृतािलः ूौयवान स्मािहतः
सवपेथगु दयलैतलेया ॥ ६४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
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दशमे पवूा ध ऽयोदशोऽायः ॥ १३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतदु शोऽायः - १४ ॥
ॄोवाच
नौमी तऽेॅवपषु े तिडदराय
गुावतसंपिरिपलसखुाय ।
वॐजे कवलवऽेिवषाणवणे-ु

लिौये मृपदे पशपुाजाय ॥ १॥
अािप दवे वपषुो मदनमुह
ेामय न त ु भतूमय कोऽिप ।
नशे े मिह विसत ुं मनसाऽऽरणे
सााववै िकमतुासखुानभुतूःे ॥ २॥
ान े ूयासमदुपा नम एव
जीवि सखुिरतां भवदीयवाता म ।्
ान े िताः ौिुतगतां तनवुानोिभः
य े ूायशोऽिजत िजतोऽिस तिैलोाम ॥् ३॥
ौयेःसिृत/ंॐिुतं भिमदु ते िवभो
िँयि ये केवलबोधलये ।
तषेामसौ ेशल एव िशते
नाथा लूतषुावघाितनाम ॥् ४॥
परुहे भमून ब्हवोऽिप योिगन-
दिप तहेा िनजकमलया ।
िवबु भवै कथोपनीतया
ूपिेदरऽेोऽतु ते गितं पराम ॥् ५॥
तथािप भमून म्िहमागणु ते
िवबोमुहमलारािभः ।
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अिविबयाानभुवादपतो
नबोातया न चाथा ॥ ६॥
गणुानऽेिप गणुान ि्वमात ुं
िहतावतीण  क ईिशरऽे ।
कालेन यवैा  िविमताः सकु-ै

भू पासंवः ख े िमिहका भुासाः ॥ ७॥
तऽेनकुां ससुमीमाणो
भुान एवाकृतं िवपाकम ।्
ावपिुभ िव दधमे
जीवते यो मिुपदे स दायभाक ् ॥ ८॥
पँयशे मऽेनाय मन आे
परािन िप माियमाियिन ।
मायां िवतिेतमुावभैवं
हं िकयानैिमवािच रौ ॥ ९॥
अतः मातु मे रजोभवुो
जानतथृगीशमािननः ।
अजावलेपातमोऽचषु
एषोऽनकुो मिय नाथवािनित ॥ १०॥
ाहं तमोमहदहचरािवाभू -
सवंिेताडघटसिवतिकायाः ।
ेिवधािवगिणताडपराणचुया -
वातारोमिववर च ते मिहम ॥् ११॥
उपेणं गभ गत पादयोः
िकं कते मातरुधोजागस े ।
िकमिनािपदशेभिूषतं
तवाि कुःे िकयदनः ॥ १२॥
जगयाोदिधसवोदे
नारायणोदरनािभनालात ।्
िविनग तोऽजिित वा व ै मषृा
िकीर  िविनग तोऽि ॥ १३॥
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नारायणं न िह सवदिेहना-
मााधीशािखललोकसाी ।
नारायणोऽं नरभजूलायनात ्
तािप सं न तववै माया ॥ १४॥
तेलं तव सगपःु
िकं म े न ं भगवंदवै ।
िकं वा सुं िद मे तदवै
िकं नो सपवे पनु दिश  ॥ १५॥
अऽवै मायाधमनावतारे
 ूप बिहः ुट ।
कृ चाजठरे जना
मायामवे ूकटीकृतं त े ॥ १६॥
य कुािवदं सव सां भाित यथा तथा ।
तपीह तव िकिमदं मायया िवना ॥ १७॥
अवै तऽे िकं मम न ते मायामादिश त-
मकेोऽिस ूथमं ततो ोजसुाः समा अिप ।
तावोऽिस चतभु ुजादिखलःै साकं मयोपािसता-
ाववे जगभूदिमतं ॄायं िशते ॥ १८॥
अजानतां दवीमना-

ााऽऽना भािस िवत मायाम ।्
सृािववाहं जगतो िवधान
इव मषेोऽ इव िऽनऽेः ॥ १९॥
सरुेिृषीश तथवै नृिप
ितय  ु यादःिप तऽेजन ।
जासतां म दिनमहाय
ूभो िवधातः सदनमुहाय च ॥ २०॥
को विे भमून भ्गवन प्रान ्
योगेरोतीभ वतिलोाम ।्
 वा कथं वा कित वा कदिेत
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िवारयन ब्ीडिस योगमायाम ॥् २१॥
तािददं जगदशषेमसपं
ाभमिधषणं पुःखःखम ।्
वे िनसखुबोधतनावने
मायात उदिप यिदवावभाित ॥ २२॥
एकमाा पुषः परुाणः
सः योितरन आः ।
िनोऽरोऽजॐसखुो िनरनः
पणूऽयो मु उपािधतोऽमतृः ॥ २३॥
एवं िवधं ां सकलानामिप
ाानमााऽऽतया िवचते ।
गवु कलोपिनषचुषुा
य े त े तरीव भवानतृािुधम ॥् २४॥
आानमवेातयािवजानतां
तनेवै जातं िनिखलं ूपितम ।्
ानने भयूोऽिप च तलीयते
रामहभेगभवाभवौ यथा ॥ २५॥
अानसंौ भवबमोौ
ौ नाम नाौ  ऋतभावात ।्
अजॐिचाऽऽिन केवले परे
िवचाय माण े तरणािववाहनी ॥ २६॥
ामाानं परं मा परमाानमवे च ।
आा पनुब िहमृ य अहोऽजनताता ॥ २७॥
अभवऽेन भवमवे
तजो मगृयि सः ।
असमिहमरणे
सं गणुं तं िकम ु यि सः ॥ २८॥
अथािप त े दवे पदाजुय-
ूसादलेशानगुहृीत एव िह ।
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जानाित तं भगवन म्िहो-
न चा एकोऽिप िचरं िविचन ॥् २९॥
तदु मे नाथ स भिूरभागो
भवऽेऽ वाऽ त ु वा ितराम ।्
यनेाहमकेोऽिप भवनानां
भूा िनषवे े तव पादपवम ॥् ३०॥
अहोऽितधा ोजगोरमयः
ामतृं पीतमतीव त े मदुा ।
यासां िवभो वतराजाना
यृयऽेािप न चालमराः ॥ ३१॥
अहोभायमहोभायं नगोपोजौकसाम ।्
यिऽं परमानं पणू ॄ सनातनम ॥् ३२॥
एषां त ु भायमिहमातु तावदाा-
मकेादशवै िह वयं बत भिूरभागाः ।
एतृषीकचषकैरसकृिबामः
शवा दयोऽदुजममतृासवं त े ॥ ३३॥
तूिरभायिमह ज िकमटां
योकुलेऽिप कतमािरजोऽिभषकेम ।्
यीिवतं त ु िनिखलं भगवान म्कुुः
ािप यदरजः ौिुतमृयमवे ॥ ३४॥
एषां घोषिनवािसनामतु भवान ि्कं दवे रातिेत नः
चतेो िवफलालं दपरं कुऽायन म्ुित ।
सषेािदव पतूनािप सकुला ामवे दवेािपता
यामाथ सुियातनयूाणाशयाृते ॥ ३५॥
ताविागादयः नेाावारागहंृ गहृम ।्
तावोहोऽििनगडो यावृ न ते जनाः ॥ ३६॥
ूपं िनपोऽिप िवडयिस भतूले ।
ूपजनतानसोहं ूिथत ुं ूभो ॥ ३७॥
जान एव जान ु िकं बा न मे ूभो ।
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मनसो वपषुो वाचो वभैवं तव गोचरः ॥ ३८॥
अनजुानीिह मां कृ सव ं विे सवक ् ।
मवे जगतां नाथो जगदतेवािप तम ॥् ३९॥
ौीकृ विृकुलपुरजोषदाियन ्
ािनज रिजपशदूिधविृकािरन ।्
उम शाव रहर िितरासी-ु

गाकमाकमहन भ्गवन न्मे ॥ ४०॥
ौीशकु उवाच
इिभूय भमूान ं िऽः पिरब पादयोः ।
नाभीं जगाता धाम ूपत ॥ ४१॥
ततोऽनुा भगवान ्भवुं ूागवितान ।्
वान प्िुलनमािने यथापवू सखं कम ॥् ४२॥
एकििप यातऽेे ूाणशें चारानः ।
कृमायाहता राजन ्णाध मिेनरऽेभ काः ॥ ४३॥
िकं िकं न िवरीह मायामोिहतचतेसः ।
योिहतं जगवमभीं िवतृाकम ॥् ४४॥
ऊचु सुदः कृं ागतं तऽेितरंहसा ।
नकैोऽभोिज कवल एहीतः साध ु भुताम ॥् ४५॥
ततो हसन ्षीकेशोऽव सहाभ कैः ।
दशयंमा जगरं वत त वनाजम ॥् ४६॥
बहू सनूनवधातिुविचिऽताः
ूोामवणेदुलश ृरवोवाः ।
वान ग्णृनगुगीतपिवऽकीित -
गपीगुविशः ूिववशे गोम ॥् ४७॥
अानने महाालो यशोदानसनूनुा ।
हतोऽिवता वयं चाािदित बाला ोजे जगःु ॥ ४८॥
राजोवाच
ॄन प्रोवे कृे इयान ्ू मेा कथं भवते ।्
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योऽभतूपवू ोकेष ु ोवेिप कताम ॥् ४९॥
ौीशकु उवाच
सवषामिप भतूानां नपृ ावै वभः ।
इतरऽेपिवााभतयवै िह ॥ ५०॥
तिाजे यथा हेः कािन दिेहनाम ।्
न तथा ममतालिपऽुिवगहृािदष ु ॥ ५१॥
दहेावािदनां प ुसंामिप राजसम ।
यथा दहेः िूयतमथा न न ु य े च तम ॥् ५२॥
दहेोऽिप ममताभाे सौ नावियः ।
यीय िप दहेऽेिन ज्ीिवताशा बलीयसी ॥ ५३॥
ताियतमः ाा सवषामिप दिेहनाम ।्
तदथ मवे सकलं जगदतेराचरम ॥् ५४॥
कृमनेमविेह माानमिखलानाम ।्
जगिताय सोऽऽ दहेीवाभाित मायया ॥ ५५॥
वतुो जानतामऽ कृं ा ु चिरु च ।
भगविूपमिखलं नािह िकन ॥ ५६॥
सवषामिप वनूां भावाथ भवित ितः ।
तािप भगवान कृ्ः िकमतु ताम ॥् ५७॥
समािौता य े पदपववं
महदं पुययशो मरुारःे ।
भवािुधव पदं परं पदं
पदं पदं यिपदां न तषेाम ॥् ५८॥
एते सव माातं यृोऽहिमह या ।
यौमारे हिरकृतं पौगडे पिरकीित तम ॥् ५९॥
एतुििरतं मरुार-े
रघाद न ं शालजमेनं च ।
ेतरिूपमजोव िभवं
श ृवन ग्णृिेत नरोऽिखलाथा न ॥् ६०॥
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एवं िवहारःै कौमारःै कौमारं जहतोु ज े ।
िनलायनःै सतेबुमै कटोवनािदिभः ॥ ६१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध ॄिुतना म चतदु शोऽायः ॥ १४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पदशोऽायः - १५ ॥
ौीशकु उवाच
तत पौगडवयः िौतौ ोजे
बभवूतुौ पशपुालसतौ ।
गाारयौ सिखिभः समं पदःै
वृावनं पुयमतीव चबतःु ॥ १॥
ताधवो वणेमुदुीरयन व्तृो
गोपगैृ णिः यशो बलाितः ।
पशनू प्रुृ पशमािवश-

िहत ुकामः कुसमुाकरं वनम ॥् २॥
तघुोषािलमगृिजाकुलं
महनःूपयःसरता ।
वातने जुं शतपऽगिना
िनरी रुं भगवान म्नो दध े ॥ ३॥
स तऽ तऽाणपविौया
फलूसनूोभरणे पादयोः ।
शृिखान व्ी वनतीन म्दुा
यिवाहामजमािदपूषः ॥ ४॥
ौीभगवानवुाच
अहो अमी दवे वरामरािच तं
पादाजुं त े समुनःफलाहणम ।्
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नमपुादाय िशखािभरान-
मोऽपह ै तज यृतम ॥् ५॥
एतऽेिलनव यशोऽिखललोकतीथ
गाय आिदपुषानपुदं भजे ।
ूायो अमी मिुनगणा भवदीयमुा
गढंू वनऽेिप न जहनघादवैम ॥् ६॥
नृमी िशिखन ई मदुा हिरयः
कुव ि गो इव ते िूयमीणने ।
सैू कोिकलगणा गहृमागताय
धा वनौकस इयान ि्ह सतां िनसग ः ॥ ७।
धयेम धरणी तणृवीधत ्-
पादशृो िुमलताः करजािभमृाः ।
नोऽियः खगमगृाः सदयावलोकै-

गोऽरणे भजुयोरिप यहृा ौीः ॥ ८॥
ौीशकु उवाच
एवं वृावनं ौीमृः ूीतमनाः पशनू ।्
रमे े सारयिेः सिरिोधःस ु सानगुः ॥ ९॥
िचायित गायु मदाािलनोुतःै ।
उपगीयमानचिरतः ॐवी सष णाितः ॥ १०॥
(अनजुित जं कलवाःै शकंु िचत ।्
िच वु कूजमनकूुजित कोिकलम ॥्)

िच कलहंसानामनकूुजित कूिजतम ।्
अिभनृित नृं बिहणं हासयन ्िचत ॥् ११॥
मघेगीरया वाचा नामिभ रगान प्शनू ।्
िचदायित ूीा गोगोपालमनोया ॥ १२॥
चकोरबौचबाभाराजां बिहणः ।
अनरुौित  सानां भीतवायिसहंयोः ॥ १३॥
िचीडापिरौां गोपोोपबहणम ।्
यं िवौमयाय पादसवंाहनािदिभः ॥ १४॥

bhagpur-10a.pdf 69



ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

नृतो गायतः ािप वतो युतो िमथः ।
गहृीतहौ गोपालान ह्सौ ूशशसंतःु ॥ १५॥
िचवतषे ु िनयुौमकिशतः ।
वृमलूाौयः शते े गोपोोपबहणः ॥ १६॥
पादसवंाहन ं चबुः केिच महानः ।
अपरे हतपाानो जनःै समवीजयन ॥् १७॥
अे तदनुपािण मनोािन महानः ।
गायि  महाराज हेििधयः शनःै ॥ १८॥
एवं िनगढूागितः मायया
गोपाजं चिरतिैव डयन ।्
रमे े रमालािलतपादपवो
माःै समं मावदीशचिेतः ॥ १९॥
ौीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा ।
सबुलोककृाा गोपाः ूेदेमॄवुन ॥् २०॥
राम राम महाबाहो कृ िनबहण ।
इतोऽिवरे समुहनं तालािलसलम ॥् २१॥
फलािन तऽ भरूीिण पति पिततािन च ।
सि िकवािन धनेकेुन राना ॥ २२॥
सोऽितवीयऽसरुो राम हे कृ खरपधकृ ् ।
आतुबलरैैा ितिभब िभरावतृः ॥ २३॥
ताृतनराहाराीतनैृ िभरिमऽहन ।्
न सेत े पशगुणःै पिसिैव विज तम ॥् २४॥
िवऽेभुपवूा िण फलािन सरुभीिण च ।
एष व ै सरुिभग ो िवषचूीनोऽवगृत े ॥ २५॥
ूय तािन नः कृ गलोिभतचतेसाम ।्
वााि महती राम गतां यिद रोचते ॥ २६॥
एवं सुचः ौुा सुियिचकीष या ।
ूह जमतगुपवैृ तौ तालवनं ूभू ॥ २७॥
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बलः ूिवँय बाां तालान स्िरकयन ।्
फलािन पातयामास मतज इवौजसा ॥ २८॥
फलानां पततां शं िनशासरुरासभः ।
अधावििततलं सनगं पिरकयन ॥् २९॥
समे तरसा ूाां पां बलं बली ।
िनहोरिस का शं मुन प्य सरलः ॥ ३०॥
पनुरासा सरं उपबोा पराितः ।
चरणावपरौ राजन ब्लाय ूािपिुषा ॥ ३१॥
स तं गहृीा ूपदोॅा मियकैपािणना ।
िचपे तणृराजाम े ॅामणजीिवतम ॥् ३२॥
तनेाहतो महातालो वपेमानो बहृिराः ।
पा ं कयन भ्ः स चां सोऽिप चापरम ॥् ३३॥
बल लीलयोृखरदहेहताहताः ।
तालाकिरे सव महावातिेरता इव ॥ ३४॥
नतैिऽं भगवित ने जगदीरे ।
ओतूोतिमदं यिंु यथा पटः ॥ ३५॥
ततः कृं च रामं च ातयो धनेकु ये ।
बोारोऽिवन स्व सरंा हतबावाः ॥ ३६॥
तांानापततः कृो राम नपृ लीलया ।
गहृीतपारणान ्ू ािहणोणृराजस ु ॥ ३७॥
फलूकरसीण दैदहेगै तासिुभः ।
रराज भःू सतालामघै निैरव नभलम ॥् ३८॥
तयोमुहम िनशा िवबधुादयः ।
ममुचुःु पुवषा िण चबुवा ािन तुवुःु ॥ ३९॥
अथ तालफलाादन म्नुा गतसासाः ।
तणृं च पशवेहतधनेकुकानन े ॥ ४०॥
कृः कमलपऽाः पुयौवणकीत नः ।
यूमानोऽनगुगैपःै सामजो ोजमाोजत ॥् ४१॥
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तं गोरजँिरतकुलबबह-
वूसनूिचरेणचाहासम ।्
वणे ुं णमनगुैपगीतकीित
गोो िदितशोऽगमन स्मतेाः ॥ ४२॥
पीा मकुुमखुसारघमिभृ-ै

ापं जिव रहजं ोजयोिषतोऽि ।
तृितं समिधग िववशे गों
सोीडहासिवनयं यदपामोम ॥् ४३॥
तयोय शोदारोिहयौ पऽुयोः पऽुवले ।
यथाकामं यथाकालं धां परमािशषः ॥ ४४॥
गताानौमौ तऽ मनोदनािदिभः ।
नीव विसा िचरां िदॐगमिडतौ ॥ ४५॥
जनपुतं ूाँय ामपुलािलतौ ।
सिंवँय वरशायां सखुं सषुपुतोु ज े ॥ ४६॥
एवं स भगवान कृ्ो वृावनचरः िचत ।्
ययौ राममतृ े राजन क्ािल सिखिभवृ तः ॥ ४७॥
अथ गाव गोपा िनदाघातपपीिडताः ।
ं जलं पपुाषृाता  िवषिषतम ॥् ४८॥
िवषापृँ य दवैोपहतचतेसः ।
िनपतेु सवः सव सिललाे कुह ॥ ४९॥
वी तान व् ै तथाभतूान कृ्ो योगेरेरः ।
ईयामतृविष या नाथान स्मजीवयत ॥् ५०॥
ते सतीततृयः समुाय जलािकात ।्
आसन स्िुविताः सव वीमाणाः पररम ॥् ५१॥
अमसंत तिाजन ग्ोिवानमुहिेतम ।्
पीा िवषं परते पनुानमानः ॥ ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
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दशमे पवूा ध धनेकुवधो नाम पदशोऽायः ॥ १५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षोडशोऽायः १६ ॥
ौीशकु उवाच
िवलो िषतां कृां कृः कृािहना िवभःु ।
ता िवशिुमिन स्प तमदुवासयत ॥् १॥
राजोवाच
कथमजलेऽगाध े गृागवानिहम ।्
स व ै बयगुावासं यथाऽऽसीिू कताम ॥् २॥
ॄन भ्गवत भूः वित नः ।
गोपालोदारचिरतं कृतेामतृं जषुन ॥् ३॥
ौीशकु उवाच
कािलां कािलयासीीदः कििषािना ।
ौमाणपया यिन प्तपुिरगाः खगाः ॥ ४॥
िवूुता िवषोदोिम मातनेािभमिश ताः ।
िॆये तीरगा य ूािणनः िरजमाः ॥ ५॥
तं चडवगेिवषवीय मवे तने
ां नद च खलसयंमनावतारः ।
कृः कदमिध ततोऽिततु-

माो गाढरशनो पतिषोदे ॥ ६॥
सप ॑ दः पुषसारिनपातवगे-

सोिभतोरगिवषोिसतारुािशः ।
पय तुो िवषकषायिवभीषणोिम -
धा वन ध्नःुशतकमनबल िकं तत ॥् ७॥
त ॑दे िवहरतो भजुदडघणू -
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वाघषम वरवारणिवबम ।
आौु तसदनािभभवं िनरी
चःुौवाः समसरदमृमाणः ॥ ८॥
तं ूेणीयसकुुमारघनावदातं
ौीवपीतवसनं ितसुराम ।्
बीडमूितभयं कमलोदरािं
सँय ममस ु षा भजुया चछाद ॥ ९॥
तं नागभोगपिरवीतमचे-
मालो तियसखाः पशपुा भशृाता ः ।
कृऽेिप तासुदथ कलऽकामा
ःखानशुोकभयमढूिधयो िनपतेःु ॥ १०॥
गावो वषृा वतय ः बमानाः सुःिखताः ।
कृे ेणा भीता द इव तिरे ॥ ११॥
अथ ोजे महोाताििवधा ितदाणाः ।
उतेभु ुिव िदाासभयशिंसनः ॥ १२॥
तानाल भयोिा गोपा नपरुोगमाः ।
िवना रामणे गाः कृं ाा चारियत ुं गतम ॥् १३॥
तै िन िमिैन धन ं मा ूामतिदः ।
ताणानाे ःखशोकभयातरुाः ॥ १४॥
आबालवृविनताः सवऽ पशवुृयः ।
िनज मगुकुलाीनाः कृदशनलालसाः ॥ १५॥
तांथा कातरान व्ी भगवान म्ाधवो बलः ।
ूह िकिोवाच ूभावोऽनजु सः ॥ १६॥
तऽेषेमाणा दियतं कृं सिूचतया पदःै ।
भगवणजै मःु पदा यमनुातटम ॥् १७॥
ते तऽ तऽायवाशाशिन-
जोपपािन पदािन िवँपतःे ।
माग गवामपदारारे
िनरीमाणा ययरु सराः ॥ १८॥
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अ॑दे भजुगभोगपरीतमारा-
ृं िनरीहमपुल जलाशयाे ।
गोपां मढूिधषणान प्िरतः पशूं
सतः परमकँमलमापरुाता ः ॥ १९॥
गोोऽनरुमनसो भगवने
तौदितिवलोकिगरः रः ।
मऽेिहना िूयतमे भशृःखताः
शूं िूयिततं दशिुलोकम ॥् २०॥
ताः कृमातरमपमन ुू िवां
तुथाः समनगुृ शचुः ॐवः ।
ताा ोजिूयकथाः कथय आसन ्
कृाननऽेिप तशो मतृकूतीकाः ॥ २१॥
कृूाणाििव शतो नादीन व्ी तं ॑दम ।्
ूषधे भगवान र्ामः कृानभुाविवत ॥् २२॥
इं गोकुलमनगितं िनरी
सीकुमारमितःिखतमाहतेोः ।
आाय मपदवीमनवुत मानः
िा मुत मदुितरबात ॥् २३॥
तमानवपषुा िथताभोग-

ोम कुिपतः फणान भ्जुः ।
तौ ससनरिवषारीष-
ेणोकुमखुो हिरमीमाणः ॥ २४॥
तं िजया ििशखया पिरलेिलहान ं
े सिृणी ितकरालिवषाििम ।्
बीडम ुं पिरससार यथा खगेो
बॅाम सोऽवसरं ूसमीमाणः ॥ २५॥
एवं पिरॅमहतौजसमुतासं-

मान तथृिुशरःिधढ आः ।
तधू रिनकरशा ितताॆ-
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पादाजुोऽिखलकलािदगुन नत  ॥ २६॥
तं नत ुमुतमवे तदा तदीय-
गविससरुचारणदवेवः ।
ूीा मदृपणवानकवागीत-
पुोपहारनिुतिभः सहसोपसेः ॥ २७॥
यिरो न नमतऽे शतकैशी-
मद खरदडधरोऽिपातःै ।
ीणायषुो ॅमत उणमातोऽसङृ-्

नो वमन प्रमकँमलमाप नागः ॥ २८॥
ताििभग रलमुमतः िशरु
यमुमित िनःसतो षोःै ।
नृन प्दाननुमयन द्मयाभवू
पुःै ूपिूजत इवहे पमुान प्रुाणः ॥ २९॥
तिऽताडविवणफणातपऽो
रं मखुै वमन न्पृ भगाऽः ।
ृा चराचरगंु पुषं परुाणं
नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥ ३०॥
कृ गभजगतोऽितभरावसं
पािू हारपिरणफणातपऽम ।्
ािहमामपुसेरमु प
आता ः थसनभषूणकेशबाः ॥ ३१॥
तां सिुवमनसोऽथ परुृताभा ः
कायं िनधाय भिुव भतूपितं ूणमेःु ।
साः कृतािलपटुाः शमल भत ु-
मेवः शरणदं शरणं ूपाः ॥ ३२॥
नागप ऊचःु
ाो िह दडः कृतिकिषऽेि-ं

वावतारः खलिनमहाय ।
िरपोः सतुानामिप तु-े
ध े दमं फलमवेानशुसंन ॥् ३३॥
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अनमुहोऽयं भवतः कृतो िह नो
दडोऽसतां त े ख कषापहः ।
यशकूममु दिेहनः
बोधोऽिप तऽेनमुह एव सतः ॥ ३४॥
तपः सतुं िकमनने पवू
िनरमानने च मानदने ।
धमऽथ वा सव जनानकुया
यतो भवांुित सवजीवः ॥ ३५॥
कानभुावोऽ न दवे िवहे
तवािरणेुशा िधकारः ।
याया ौीललनाचरपो
िवहाय कामान स्िुचरं धतृोता ॥ ३६॥
न नाकपृं न च साव भौमं
न पारमें न रसािधपम ।्
न योगिसीरपनुभ वं वा
वाि यादरजःूपाः ॥ ३७॥
तदषे नाथाप रापम-ै

मोजिनःबोधवशोऽहीशः ।
ससंारचबे ॅमतः शरीिरणो
यिदतः ािभवः समः ॥ ३८॥
नमुं भगवते पुषाय महान े ।
भतूावासाय भतूाय पराय परमान े ॥ ३९॥
ानिवानिनधये ॄणऽेनशये ।
अगणुायािवकाराय नमे ूाकृताय च ॥ ४०॥
कालाय कालनाभाय कालावयवसािणे ।
िवाय तपि े तऽ िवहतेवे ॥ ४१॥
भतूमाऽिेयूाणमनोबुाशयान े ।
िऽगणुनेािभमानने गढूाानभुतूय े ॥ ४२॥
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नमोऽनाय सूाय कूटाय िवपिते ।
नानावादानरुोधाय वावाचकशये ॥ ४३॥
नमः ूमाणमलूाय कवये शायोनये ।
ूवृाय िनवृाय िनगमाय नमो नमः ॥ ४४॥
नमः कृाय रामाय वसदुवेसतुाय च ।
ूुायािनाय सातां पतय े नमः ॥ ४५॥
नमो गणुूदीपाय गणुाादनाय च ।
गणुवृपुलाय गणुि े सिंवदे ॥ ४६॥
अाकृतिवहाराय सवाकृतिसये ।
षीकेश नमऽेु मनुय े मौनशीिलन े ॥ ४७॥
परावरगिताय सवा ाय ते नमः ।
अिवाय च िवाय तऽे च हतेवे ॥ ४८॥
ं  जिितसयंमान ्ू भो
गणुरैनीहोऽकृतकालशिधकृ ् ।
तभावान ्ू ितबोधयन स्तः
समीयामोघिवहार ईहस े ॥ ४९॥
तवै तऽेमूनविलोां
शाा अशाा उत मढूयोनयः ।
शााः िूयाे धनुािवत ुं सतां
ातु त े धम परीयहेतः ॥ ५०॥
अपराधः सकृऽा  सोढः ूजाकृतः ।
मुहिस शाान म्ढू ामजानतः ॥ ५१॥
अनगुृी भगवन ्ू ाणांजित पगः ।
ीणां नः साधशुोानां पितः ूाणः ूदीयताम ॥् ५२॥
िवधिेह त े िकरीणामनुयें तवाया ।
ययानिुतन व् ै मुत े सव तोभयात ॥् ५३॥
ौीशकु उवाच
इं स नागपीिभभ गवान स्मिभतुः ।
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मिूतं भिशरसं िवससजा िकुनःै ॥ ५४॥
ूितलिेयूाणः कािलयः शनकैहिरम ।्
कृामुसन द्ीनः कृं ूाह कृतािलः ॥ ५५॥
कािलय उवाच
वयं खलाः सहोा तामसा दीघ मवः ।
भावो जो नाथ लोकानां यदसहः ॥ ५६॥
या सृिमदं िवं धातग ुणिवसज नम ।्
नानाभाववीयजोयोिनबीजाशयाकृित ॥ ५७॥
वयं च तऽ भगवन स्पा  जाुमवः ।
कथं जामायां जां मोिहताः यम ॥् ५८॥
भवान ि्ह कारणं तऽ सवो जगदीरः ।
अनमुहं िनमहं वा मसे तिधिेह नः ॥ ५९॥
ौीशकु उवाच
इाकय  वचः ूाह भगवान क्ाय मानषुः ।
नाऽ यें या सप  समिंु यािह मा िचरम ।्
ापदाराो गोनिृभभ ुतां नदी ॥ ६०॥
य एतंरे ुं मदनशुासनम ।्
कीत यभुयोः सोन  युयमायुात ॥् ६१॥
योऽिन ्ाा मदाबीडे दवेादप येलःै ।
उपो मां रचवपापःै ूमुते ॥ ६२॥
ीपं रमणकं िहा ॑दमतेमपुािौतः ।
यया सपुण ां नााादलाितम ॥् ६३॥
ौीशकु उवाच
एवमुो भगवता कृनेातुकम णा ।
तं पजूयामास मदुा नागप सादरम ॥् ६४॥
िदारॐिणिभः परारिप भषूणःै ।
िदगानलेुपै महोलमालया ॥ ६५॥
पजूिया जगाथं ूसा गडजम ।्
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ततः ूीतोऽनुातः पिरबािभव तम ॥् ६६॥
सकलऽसुऽुो ीपमजे गाम ह ।
तदवै सामतृजला यमनुा िनिव षाभवत ।्
अनमुहागवतः बीडामानषुिपणः ॥ ६७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध कािलयमोणं नाम षोडशोऽायः ॥ १६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सदशोऽायः - १७ ॥
राजोवाच
नागालयं रमणकं कााज कािलयः ।
कृतं िकं वा सपुण  तनेकेैनासमसम ॥् १॥
ौीशकु उवाच
उपहायः सप जनमैा िस मासीह यो बिलः ।
वानो महाबाहो नागानां ूाििपतः ॥ २॥
ं ं भागं ूयि नागाः पव िण पव िण ।
गोपीथायानः सव सपुणा य महान े ॥ ३॥
िवषवीय मदािवः कािवये ु कािलयः ।
कदथकृ गडं यं तं बभुजु े बिलम ॥् ४॥
तुा कुिपतो राजन भ्गवान भ्गवियः ।
िविजघासंमु हावगेः कािलयं समपुािवत ॥् ५॥
तमापतं तरसा िवषायधुः
ूयाितनकैमकः ।
दिः सपुण दशदायधुः
करालिजोिसतोमलोचनः ॥ ६॥
तं तापऽुः स िनर ममुान ्
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ूचडवगेो मधसुदूनासनः ।
पणे सने िहरयरोिचषा
जघान किूसतुममुिवबमः ॥ ७॥
सपुण पािभहतः कािलयोऽतीव िवलः ।
॑दं िववशे कािलादगं रासदम ॥् ८॥
तऽकैदा जलचरं गडो भमीितम ।्
िनवािरतः सौभिरणा ूस िुधतोऽहरत ॥् ९॥
मीनान स्ुःिखतान ्ा दीनान म्ीनपतौ हत े ।
कृपया सौभिरः ूाह तऽमेमाचरन ॥् १०॥
अऽ ूिवँय गडो यिद मान स् खादित ।
सः ूाणिैव युते समतेवीहम ॥् ११॥
तं कािलयः परं वदे नाः कन लेिलहः ।
अवाीडाीतः कृने च िववािसतः ॥ १२॥
कृं ॑दाििनां िदॐगवाससम ।्
महामिणगणाकीण जानूदपिरृतम ॥् १३॥
उपलोिताः सव लूाणा इवासवः ।
ूमोदिनभतृाानो गोपाः ूीािभरिेभरे ॥ १४॥
यशोदा रोिहणी नो गोो गोपा कौरव ।
कृं समे लहेा आसन ल्मनोरथाः ॥ १५॥
रामातुमािल जहासाानभुाविवत ।्
(ूेा तममारो पनुः पनुदैत ।)
नगा गावो वषृा वा लेिभरे परमां मदुम ॥् १६॥
नं िवूाः समाग गरुवः सकलऽकाः ।
ऊचुे कािलयमो िदा मुवाजः ॥ १७॥
दिेह दान ं िजातीनां कृिनम ुिहतेवे ।
नः ूीतमना राजन ग्ाः सवुण तदाऽऽिदशत ॥् १८॥
यशोदािप महाभागा नलूजा सती ।
पिरामारो ममुोचाौकुलां मुः ॥ १९॥
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तां रािऽं तऽ राजे ुृां ौमकिश ताः ।
ऊषोु जौकसो गावः कािला उपकूलतः ॥ २०॥
तदा शिुचवनोूतो दावािः सव तो ोजम ।्
सुं िनशीथ आवृ ूदधमुपुचबमे ॥ २१॥
तत उाय साा दमाना ोजौकसः ।
कृं ययु े शरणं मायामनजुमीरम ॥् २२॥
कृ कृ महाभाग हे रामािमतिवबम ।
एष घोरतमो विावकान म्सते िह नः ॥ २३॥
सुराः ान प्ािह कालाःे सुदः ूभो ।
न शुमरणं सुमकुतोभयम ॥् २४॥
इं जनवैं िनरी जगदीरः ।
तमिमिपबीोमनोऽनशिधकृ ् ॥ २५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध दावािमोचनं नाम सदशोऽायः ॥ १७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अादशोऽायः -१८ ॥
ौीशकु उवाच
अथ कृः पिरवतृो ाितिभम ुिदतािभः ।
अनगुीयमानो िवशजं गोकुलमिडतम ॥् १॥
ोजे िवबीडतोरवें गोपालमायया ।
मीो नामत ुरभवाितूयेारीिरणाम ॥् २॥
स च वृावनगणुवै स इव लितः ।
यऽाे भगवान स्ाािामणे सह केशवः ॥ ३॥
यऽ िनझ रिन॑ा दिनवृनिझिकम ।्
शीकरजषिुममडलमिडतम ॥् ४॥
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सिररःूॐवणोिम वायनुा
कारकोलरणेहुािरणा ।
न िवते यऽ वनौकसां दवो
िनदाघवकभवोऽितशाले ॥ ५॥
अगाधतोय॑िदनी तटोिम िभ-

िवरुीाः पिुलनःै समतः ।
न यऽ चडाशंकुरा िवषोणा
भवुो रसं शािलतं च गृत े ॥ ६॥
वनं कुसिुमतं ौीमदिऽमगृिजम ।्
गाययरूॅमरं कूजोिकलसारसम ॥् ७॥
बीिडमाणृो भगवान ब्लसयंतुः ।
वणे ुं िवरणयन ग्ोपगैधनःै सवंतृोऽिवशत ॥् ८॥
ूवालबहबकॐधातकृुतभषूणाः ।
रामकृादयो गोपा ननतृयु ुयधुजु गःु ॥ ९॥
कृ नृतः केिचगःु केिचदवादयन ।्
वणेपुािणतलःै श ृःै ूशशसंरुथापरे ॥ १०॥
गोपजाितूिता दवेा गोपालिपणौ ।
ईिडरे कृरामौ च नटा इव नटं नपृ ॥ ११॥
ॅामणलैनःै पेरैाोटनिवकष णःै ।
िचबीडतिुन युने काकपधरौ िचत ॥् १२॥
िचृु चाषे ु गायकौ वादकौ यम ।्
शशसंतमु हाराज साध ु सािित वािदनौ ॥ १३॥
िचिःै िचुःै  चामलकमिुिभः ।
अृँ यनऽेबाःै िचगृखगहेया ॥ १४॥
िच दराविैव िवधैपहासकैः ।
कदािचोिलकया किहिचपृचेया ॥ १५॥
एवं तौ लोकिसािभः बीडािभरेतवु न े ।
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निििोिणकुषे ु काननषे ु सरःस ु च ॥ १६॥
पशूंारयतोगपैन े रामकृयोः ।
गोपपी ूलोऽगादसरुिहीष या ॥ १७॥
तं िवानिप दाशाह भगवान स्व दश नः ।
अमोदत तं वधं त िविचयन ॥् १८॥
तऽोपाय गोपालान कृ्ः ूाह िवहारिवत ।्
हे गोपा िवहिरामो ीभयू यथायथम ॥् १९॥
तऽ चबुः पिरवढृौ गोपा रामजनाद नौ ।
कृसिनः केिचदासन र्ाम चापरे ॥ २०॥
आचेिव िवधाः बीडा वावाहकलणाः ।
यऽारोहि जतेारो वहि च परािजताः ॥ २१॥
वहो वामाना चारय गोधनम ।्
भाडीरकं नाम वटं जमःु कृपरुोगमाः ॥ २२॥
रामसिनो यिह ौीदामवषृभादयः ।
बीडायां जियनांानूः कृादयो नपृ ॥ २३॥
उवाह कृो भगवान ौ्ीदामान ं परािजतः ।
वषृभं भिसनेु ूलो रोिहणीसतुम ॥् २४॥
अिवषं ममानः कृं दानवपुवः ।
वहुततरं ूागादवरोहणतः परम ॥् २५॥
तमुहन ध्रिणधरेगौरवं
महासरुो िवगतरयो िनजं वपःु ।
स आितः परुटपिरदो बभौ
तिडमुानडुुपितवािडवादुः ॥ २६॥
िनरी तपरुलमरे चर-
दीकुुिटतटोमदंकम ।्
लिखं कटकिकरीटकुडल-

िषातुं हलधर ईषदऽसत ॥् २७॥
अथागतिृतरभयो िरप ुं बलो
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िवहायसाथ िमव हरमानः ।
षाहनिरिस ढने मिुना
सरुािधपो िगिरिमव वळरंहसा ॥ २८॥
स आहतः सपिद िवशीण मको
मखुामन ्िधरमपतृोऽसरुः ।
महारवं सरुपतमीरयन ्
िगिरय था मघवत आयधुाहतः ॥ २९॥
ा ूलं िनहतं बलेन बलशािलना ।
गोपाः सिुविता आसन स्ाध ु सािित वािदनः ॥ ३०॥
आिशषोऽिभगणृं ूशशसंुदहणम ।्
ूेागतिमवािल ूमेिवलचतेसः ॥ ३१॥
पाप े ूले िनहत े दवेाः परमिनवृ ताः ।
अवष न ब्लं माःै शशसंःु साध ु सािित ॥ ३२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवुा ध ूलवधो नामाादशोऽायः ॥ १८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिवशंोऽायः -१९ ॥
ौीशकु उवाच
बीडासेष ु गोपषे ु तावो रचािरणीः ।
रंै चरो िविवशुणृलोभने गरम ॥् १॥
अजा गावो मिह िनिव शो वनानम ।्
इषीकाटव िनिव िवशःु बो दावतिष ताः ॥ २॥
तऽेपँयः पशनू ग्ोपाः कृरामादयदा ।
जातानतुापा न िविव िचो गवां गितम ॥् ३॥
तणृैरुदिगैदरैितगै वाम ।्
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माग मगमन स्व नाजीा िवचतेसः ॥ ४॥
मुाटां ॅमाग बमानं गोधनम ।्
सा तिृषताः ौााते सवत यन ॥् ५॥
ता आता भगवता मघेगीरया िगरा ।
नाां िननदं ौुा ूितनेः ूहिष ताः ॥ ६॥
ततः समानधमूकेत-ु
य याभूयकृनौकसाम ।्
समीिरतः सारिथनोणोकैु-

िव लेिलहानः िरजमान म्हान ॥् ७॥
तमापतं पिरतो दवािं
गोपा गावः ूसमी भीताः ।
ऊचु कृं सबलं ूपा
यथा हिरं मृभुयािदता जनाः ॥ ८॥
कृ कृ महावीर हे रामािमतिवबम ।
दावािना दमानान ्ू पांातमुहथः ॥ ९॥
ननू ं ावाः कृ न चाहवसािदतमु ।्
वयं िह सव धम  ाथारायणाः ॥ १०॥
ौीशकु उवाच
वचो िनश कृपणं बनूां भगवान ह्िरः ।
िनमीलयत मा भै लोचनानीभाषत ॥ ११॥
तथिेत मीिलताषे ु भगवानिमुणम ।्
पीा मखुने तान कृ्ाोगाधीशो मोचयत ॥् १२॥
तत तऽेीयुी पनुभा डीरमािपताः ।
िनशा िविता आसाानं गा मोिचताः ॥ १३॥
कृ योगवीय तोगमायानभुािवतम ।्
दावारेानः में वी ते मिेनरऽेमरम ॥् १४॥
गाः सिव सायाे सह रामो जनाद नः ।
वणे ुं िवरणयन ग्ोमगाोपरैिभतुः ॥ १५॥
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गोपीनां परमान आसीोिवदशन े ।
णं यगुशतिमव यासां यने िवनाभवत ॥् १६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध दवािपान ं नामकैोनिवशंोऽायः ॥ १९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िवशंोऽायः - २० ॥
ौीशकु उवाच
तयोदतुं कम  दावामेमानः ।
गोपाः ीः समाचःु ूलवधमवे च ॥ १॥
गोपवृा गो तपाकय  िविताः ।
मिेनरे दवेूवरौ कृरामौ ोजं गतौ ॥ २॥
ततः ूावत त ूावटृ ्सव ससमुवा ।
िवोतमानपिरिधिव ूिज तनभला ॥ ३॥
सानीलादुैम सिवुनियिुभः ।
अोितरां ॄवे सगणुं बभौ ॥ ४॥
अौ मासान ि्नपीतं यूाोदमयं वस ु ।
गोिभमुमारभे े पज ः काल आगते ॥ ५॥
तिडो महामघेाडसनविेपताः ।
ूीणनं जीवनं  ममुचुःु कणा इव ॥ ६॥
तपःकृशा दवेमीढा आसीषयसी मही ।
यथवै कातपसनःु सा तलम ॥् ७॥
िनशामखुषे ु खोतामसा भाि न महाः ।
यथा पापने पाखडा न िह वदेाः कलौ यगु े ॥ ८॥
ौुा पज िननदं मडुकाः सजृन ि्गरः ।
तू शयानाः ूायाणा िनयमाये ॥ ९॥
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आसुथगािमः िुनोऽनशुुतीः ।
प ुसंो यथात दहेििवणसदः ॥ १०॥
हिरता हिरिभः शिैरगोपै लोिहता ।
उिलीकृताया नणृां ौीिरव भरूभतू ॥् ११॥
ऽेािण ससिः कष काणां मदुं दः ।
धिननामपुतापं च दवैाधीनमजानताम ॥् १२॥
जललौकसः सव नववािरिनषवेया ।
अिबॅिुिचरं पं यथा हिरिनषवेया ॥ १३॥
सिरिः सतः िसुुभु े सनोिम मान ।्
अपयोिगनिं कामां गणुयुयथा ॥ १४॥
िगरयो वष धारािभहमाना न िवथःु ।
अिभभयूमाना सनयै थाधोजचतेसः ॥ १५॥
मागा  बभवूःु सिधाणृ ैँ छा सृंताः ।
नामानाः ौतुयो िजःै कालाहता इव ॥ १६॥
लोकबषु ु मघेषे ु िवतुलसौदाः ।
यै न चबुः कािमः पुषषे ु गिुणिव ॥ १७॥
धनिुव यित माहंे िनग ुणं च गिुणभात ।्
े गणुितकरऽेगणुवान प्ुषो यथा ॥ १८॥
न रराजोडुपँछः ोा रािजतघै नःै ।
अहं मा भािसतया भासा पुषो यथा ॥ १९॥
मघेागमोवा ाः ूनिखिडनः ।
गहृषे ु ता िनिव णा यथातुजनागमे ॥ २०॥
पीापः पादपाः पिरासन न्ानाऽऽमतू यः ।
ूाामापसा ौाा यथा कामानसुवेया ॥ २१॥
सरःशारोधःस ु षूरुािप सारसाः ।
गहृेशाकृषे ु माा इव राशयाः ॥ २२॥
जलौघिैन रिभ सतेवो वष तीरे ।
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पाखिडनामसादवैदमागा ः कलौ यथा ॥ २३॥
मुन व्ायिुभन ुा भतूेोऽथामतृं घनाः ।
यथाऽऽिशषो िवँपतयः काले काले िजिेरताः ॥ २४॥
एवं वन ं तिष ं पखज ुरजमुत ।्
गोगोपालवैृ तो र ुं सबलः ूािवशिरः ॥ २५॥
धनेवो मगािम ऊधोभारणे भयूसा ।
ययभु गवताऽऽता िुतं ूीा तुनीः ॥ २६॥
वनौकसः ूमिुदता वनराजीम धुतुः ।
जलधारा िगरनेा दादासा दशे गहुाः ॥ २७॥
िचनितबोडे गहुायां चािभवष ित ।
िनिव ँ य भगवान र्मे े कमलूफलाशनः ॥ २८॥
दोदनं समानीतं िशलायां सिललािके ।
सोजनीयबै ुभजु े गोपःै सष णाितः ॥ २९॥
शालोपिर सिंवँय चवतो मीिलतेणान ।्
तृान व्षृान व्तरान ग्ा ोधोभरौमाः ॥ ३०॥
ूावटृ ् िौयं च तां वी सवकालसखुावहाम ।्
भगवान प्जूयाबे आशपुबृिंहताम ॥् ३१॥
एवं िनवसतोिन र्ामकेशवयोो ज े ।
शरमभवॅा ापषािनला ॥ ३२॥
शरदा नीरजोा नीरािण ूकृितं ययःु ।
ॅानािमव चतेािंस पनुयगिनषवेया ॥ ३३॥
ोोऽं भतूशाबं भवुः पमपां मलम ।्
शरहाराौिमणां कृे भिय थाशभुम ॥् ३४॥
सवं जलदा िहा िवरजेःु श ुॅ वच सः ।
यथा ैषणाः शाा मनुयो मुिकिषाः ॥ ३५॥
िगरयो ममुचुुोयं िच ममुचुःु िशवम ।्
यथा ानामतृं काले ािननो ददत े न वा ॥ ३६॥
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नवैािवदन ्ीयमाणं जलं गाधजलेचराः ।
यथायरुहं ं नरा मढूाः कुटुिनः ॥ ३७॥
गाधवािरचराापमिवरदकजम ।्
यथा दिरिः कृपणः कुटुिविजतिेयः ॥ ३८॥
शनःै शनजै ः पं लाामं च वीधः ।
यथाहमतां धीराः शरीरािदनास ु ॥ ३९॥
िनलारुभूू समिुः शरदागमे ।
आपुरते सिुन ुपरतागमः ॥ ४०॥
केदारेपोऽगृन क्ष का ढसतेिुभः ।
यथा ूाणःै ॐवानं तिरोधने योिगनः ॥ ४१॥
शरदकाशजुांापान भ्तूानामडुुपोऽहरत ।्
दहेािभमानजं बोधो मकुुो ोजयोिषताम ॥् ४२॥
खमशोभत िनमघं शरिमलतारकम ।्
सयंु यथा िचं शॄाथ दश नम ॥् ४३॥
अखडमडलो ोि रराजोडुगणःै शशी ।
यथा यपितः कृो विृचबावतृो भिुव ॥ ४४॥
आि समशीतों ूसनूवनमातम ।्
जनाापं जगो न कृतचतेसः ॥ ४५॥
गावो मगृाः खगा नाय ः पिुयः शरदाभवन ।्
अीयमानाः वषृःै फलरैीशिबया इव ॥ ४६॥
उदन व्ािरजािन सयूान े कुमिुना ।
राा त ु िनभ या लोका यथा दनू ि्वना नपृ ॥ ४७॥
परुमामेामयणिैरियै महोवःै ।
बभौ भःू पसाा कलाां िनतरां हरःे ॥ ४८॥
विणिुननपृाता िनग ाथा न ्ू पिेदरे ।
वष ा यथा िसाः िपडान क्ाल आगते ॥ ४९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध ूावृशरण न ं नाम िवशंोऽायः ॥ २०॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकिवशंोऽायः - २१ ॥
ौीशकु उवाच
इं शरजलं पाकरसगुिना ।
िवशायनुा वातं सगोगोपालकोऽतुः ॥ १॥
कुसिुमतवनरािजशिुभृ-

िजकुलघुसरःसिरहीीम ।्
मधपुितरवगा चारयन ग्ाः
सह पशपुालबलकूुज वणेमु ॥् २॥
तजिय आौु वणेगुीतं रोदयम ।्
कािरों कृ सखीोवणयन ॥् ३॥
तण ियतमुाराः रः कृचिेतम ।्
नाशकन ्रवगेने िविमनसो नपृ ॥ ४॥
बहा पीडं नटवरवपःु कण योः किण कारं
िबॅासः कनककिपशं वजैय च मालाम ।्
रान व्णेोरधरसधुया परूयन ग्ोपवृ-ै

वृ ारयं पदरमणं ूािवशीतकीित ः ॥ ५॥
इित वणेरुवं राजन स्व भतूमनोहरम ।्
ौुा ोजियः सवा  वण योऽिभरिेभरे ॥ ६॥
गो ऊचःु
अवतां फलिमदं न परं िवदामः
सः पशनून ु िववशेयतोव यःै ।
वं ोजशेसतुयोरनवुणेजुु ं
यवैा  िनपीतमनरुकटामोम ॥् ७॥
चतूूवालबहबकोला-

bhagpur-10a.pdf 91



ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

मालानपुृपिरधानिविचऽवषेौ ।
मे िवरजेतरुलं पशपुालगोां
रे यथा नटवरौ  च गायमानौ ॥ ८॥
गोः िकमाचरदयं कुशलं  वणे-ु

दा मोदराधरसधुामिप गोिपकानाम ।्
भेु यं यदविशरसं ॑िदो
चोऽौ ु ममुचुुरवो यथाऽऽय ः ॥ ९॥
वृावनं सिख भवुो िवतनोित कीित
यवेकीसतुपदाजुललि ।
गोिववणेमुन ु ममयरूनृं
ूेाििसापरतासमसम ॥् १०॥
धाः  मढूगतयोऽिप हिरय एता
या नननमपुािविचऽवषेम ।्
आकय  वणेरुिणतं सहकृसाराः
पजूां दधिुव रिचतां ूणयावलोकैः ॥ ११॥
कृं िनरी विनतोवपशीलं
ौुा च तिणतवणेिुविचऽगीतम ।्
देो िवमानगतयः रनुसारा
ॅँयसनूकबरा ममुुिव नीः ॥ १२॥
गाव कृमखुिनग तवणेगुीत-
पीयषूमुिभतकणपटैुः िपबः ।
शावाः तुनपयःकवलाः  त-ु

गिवमािन शाौकुलाः शृः ॥ १३॥
ूायो बता िवहगा मनुयो वनऽेिन ्
कृिेतं तिदतं कलवणेगुीतम ।्
आ ये िुमभजुान ्िचरूवालान ्
श ृवमीिलतशो िवगतावाचः ॥ १४।
नदा तपधाय  मकुुगीत-
मावत लितमनोभवभवगेाः ।
आिलनिगतमिूम भजुमै ुरारःे
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गृि पादयगुलं कमलोपहाराः ॥ १५॥
ाऽऽतप े ोजपशनू स्ह रामगोपःै
सारयमन ु वणेमुदुीरयम ।्
ूमेूवृ उिदतः कुसमुावलीिभः
सु धावपषुादु आतपऽम ॥् १६॥
पणूा ः पिुल उगायपदाराग-

ौीकुमने दियतानमिडतने ।
तशनरजणृिषतने
िल आननकुचषे ु जदािधम ॥् १७॥
हायमििरबला हिरदासवय
यिामकृचरणशू मोदः ।
मान ं तनोित सह गोगणयोयोय त ्
पानीयसयूवसकरकमलूःै ॥ १८॥
गा गोपकैरनवुन ं नयतोदार-
वणेुनःै कलपदैनभुृ ु सः ।
अनं गितमतां पलुकणां
िनयगपाशकृतलणयोिव िचऽम ॥् १९॥
एवं िवधा भगवतो या वृावनचािरणः ।
वण यो िमथो गोः बीडायतां ययःु ॥ २०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध वणेगुीतं नामकैिवशंोऽायः ॥ २१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ािवशंोऽायः - २२ ॥
ौीशकु उवाच
हमेे ूथमे मािस नोजकुमािरकाः ।
चेहिवं भुानाः काायचनोतम ॥् १॥
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आुािस कािला जलाे चोिदतऽेणे ।
कृा ूितकृितं दवेीमानच ुनृ प सकैतीम ॥् २॥
गमैा ःै सरुिभिभब िलिभधू पदीपकैः ।
उावचैोपहारःै ूवालफलतडुलःै ॥ ३॥
काायिन महामाय े महायोिगधीिर ।
नगोपसतुं दिेव पितं म े कु त े नमः ।
इित मं जपाः पजूां चबुः कमािरकाः ॥ ४॥
एवं मासं ोतं चेः कुमाय ः कृचतेसः ।
भिकाल समानच ुभू यासतुः पितः ॥ ५॥
उषुाय गोऽःै रैोाबबाहवः ।
कृमुजै गयुा ः कािलां ातमुहम ॥् ६॥
नां कदािचदाग तीरे िनि पवू वत ।्
वासािंस कृं गायो िवजः सिलले मदुा ॥ ७॥
भगवांदिभूे कृो योगेरेरः ।
वयरैावतृऽ गतमिसये ॥ ८॥
तासां वासांपुादाय नीपमा सरः ।
हसिः ूहसन ब्ालःै पिरहासमवुाच ह ॥ ९॥
अऽागाबलाः कामं ं ं वासः ूगृताम ।्
सं ॄवािण नो नम  ययूं ोतकिश ताः ॥ १०॥
न मयोिदतपवू वा अनतृं तिदमे िवः ।
एकैकशः ूतीं सहवैोत समुमाः ॥ ११॥
त तिेलतं ा गोः ूमेपिरतुाः ।
ोीिडताः ूे चाों जातहासा न िनय यःु ॥ १२॥
एवं ॄवुित गोिवे नम णाऽऽिचतेसः ।
आकठमाः शीतोदे वपेमानामॄवुन ॥् १३॥
मानयं भोः कृथाां त ु नगोपसतुं िूयम ।्
जानीमोऽ ोजां दिेह वासािंस विेपताः ॥ १४॥
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ँयामसुर त े दाः करवाम तवोिदतम ।्
दिेह वासािंस धम  नो चिेा े ॄवुामहे ॥ १५॥
ौीभगवानवुाच
भवो यिद मे दाो मयों वा किरथ ।
अऽाग वासािंस ूतीत शिुचिताः ।
(नो चेाहं ूदाे िकं बुो राजा किरित)॥ १६॥
ततो जलाशयावा  दािरकाः शीतविेपताः ।
पािणां योिनमाा ूोेः शीतकिश ताः ॥ १७॥
भगवानाह ता वी शुभावूसािदतः ।
े िनधाय वासािंस ूीतः ूोवाच सितम ॥् १८॥
ययूं िववा यदपो धतृोता
गाहततै दवेहलेनम ।्
बािलं मू पनुयऽहसः
कृा नमोऽधो वसनं ूगृताम ॥् १९॥
इतुनेािभिहता ोजाबला
मा िववावनं ोतिुतम ।्
तिूत कामादशषेकमणां
सााृतं नमेरुवमृयतः ॥ २०॥
ताथावनता ा भगवान द्वेकीसतुः ।
वासािंस ताः ूायणने तोिषतः ॥ २१॥
ढं ूलापया च हािपताः
ूोिभताः बीडनव कािरताः ।
वािण चवैापताथाम ुं
ता नासयून ि्ूयसिनवृ ताः ॥ २२॥
पिरधाय वासािंस ूेसमसिताः ।
गहृीतिचा नो चेिन ल्ाियतेणाः ॥ २३॥
तासां िवाय भगवान ्पादशकाया ।
धतृोतानां समाह दामोदरोऽबलाः ॥ २४॥
सो िविदतः साो भवतीनां मदच नम ।्
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मयानमुोिदतः सोऽसौ सो भिवतमुहित ॥ २५॥
न माविेशतिधयां कामः कामाय कते ।
भिज ता िथता धानाः ूायो बीजाय नेत े ॥ २६॥
याताबला ोजं िसा मयमेा रंथा पाः ।
यिँय ोतिमदं चेराया च न ं सतीः ॥ २७॥
ौीशकु उवाच
इािदा भगवता लकामाः कुमािरकाः ।
ायदाोजं कृाििव िवशोु जम ॥् २८॥
अथ गोपःै पिरवतृो भगवान द्वेकीसतुः ।
वृावनातो रं चारयन ग्ाः सहामजः ॥ २९॥
िनदाघाका तप े ितमे छायािभः ािभरानः ।
आतपऽाियतान व्ी िुमानाह ोजौकसः ॥ ३०॥
हे ोक कृ हे अशंो ौीदामन स्बुलाज ुन ।
िवशालवषृभ तजेिन द्वेू वथप ॥ ३१॥
पँयततैान म्हाभागान प्राथ काजीिवतान ।्
वातवषा तपिहमान स्हो वारयि नः ॥ ३२॥
अहो एषां वरं ज सवू ायपुजीवनम ।्
सजुनवे यषेां व ै िवमखुा याि नािथ नः ॥ ३३॥
पऽपुफलाया मलूवलदािभः ।
गिनया सभाितोःै कामान ि्वतते ॥ ३४॥
एतावसाफं दिेहनािमह दिेहष ु ।
ूाणरैथिध या वाचा ौये एवाचरेदा ॥ ३५॥
इित ूवालबकफलपुदलोरःै ।
तणां नॆशाखानां मने यमनुां गतः ॥ ३६॥
तऽ गाः पायियापः समुृाः शीतलाः िशवाः ।
ततो नपृ यं गोपाः कामं ा पपजु लम ॥् ३७॥
ता उपवन े कामं चारयः पशनू न्पृ ।
कृरामावपुाग धुाता  इदमॄवुन ॥् ३८॥
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इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध गोपीवापहरणं नाम ािवशंोऽायः ॥ २२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयोिवशंोऽायः - २३ ॥
गोपा ऊचःु
राम राम महावीय  कृ िनबहण ।
एषा व ै बाधत े ुािं कत ुमहथः ॥ १॥
ौीशकु उवाच
इित िवािपतो गोपभै गवान द्वेकीसतुः ।
भाया िवूभाया याः ूसीदिदमॄवीत ॥् २॥
ूयात दवेयजनं ॄाणा ॄवािदनः ।
सऽमािरसं नाम ासते ग काया ॥ ३॥
तऽ गौदनं गोपा याचतािसिज ताः ।
कीत यो भगवत आय मम चािभधाम ॥् ४॥
इािदा भगवता गायाच ते तथा ।
कृतािलपटुा िवूान द्डवितता भिुव ॥ ५॥
हे भिूमदवेाः श ृणतु कृादशेकािरणः ।
ूााानीत भिं वो गोपाो रामचोिदतान ॥् ६॥
गाारयाविवर ओदनं
रामातुौ वो लषतो बभुिुतौ ।
तयोिजा ओदनमिथ नोय िद
ौा च वो यत धमिवमाः ॥ ७॥
दीायाः पशसुंायाः सौऽामया समाः ।
अऽ दीितािप नामन ि्ह ित ॥ ८॥
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इित त े भगवाां श ृवोऽिप न शौुवुःु ।
िुाशा भिूरकमा णो बािलशा वृमािननः ॥ ९॥
दशेः कालः पथृिं मतिजोऽयः ।
दवेता यजमान बतधु म  ययः ॥ १०॥
तं ॄ परमं साागवमधोजम ।्
मनुा ा मा ानो न मिेनरे ॥ ११॥
न ते यदोिमित ूोचनु  निेत च परप ।
गोपा िनराशाः ूे तथोचःु कृरामयोः ॥ १२॥
तपाकय  भगवान ्ू ह जगदीरः ।
ाजहार पनुगपान द्श यन ल्ौिकक गितम ॥् १३॥
मां ापयत पीः ससष णमागतम ।्
दाि काममं वः िधा मिुषता िधया ॥ १४॥
गाथ पीशालायां ासीनाः लताः ।
ना िजसतीगपाः ूिौता इदमॄवुन ॥् १५॥
नमो वो िवूपीो िनबोधत वचािंस नः ।
इतोऽिवरे चरता कृनेहेिेषता वयम ॥् १६॥
गाारयन स् गोपालःै सरामो रमागतः ।
बभुिुत तां सानगु ूदीयताम ॥् १७॥
ौुातुमपुायातं िनं तशनोकुाः ।
तथािमनसो बभवूजुा तसमाः ॥ १८॥
चतिुव धं बगणुममादाय भाजनःै ।
अिभसॐःु िूयं सवा ः समिुिमव िनगाः ॥ १९॥
िनिषमानाः पितिभॅा तिृभब िुभः सतुःै ।
भगवुमोके दीघ ौतुधतृाशयाः ॥ २०॥
यमनुोपवनऽेशोकनवपवमिडते ।
िवचरं वतृं गोपःै सामजं दशःु ियः ॥ २१॥
ँयामं िहरयपिरिधं वनमाबह-
धात ुू वालनटवषेमनोुतासं े ।
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िवहिमतरणे धनुानमं
कणलालककपोलमखुाहासम ॥् २२॥
ूायः ौतुिूयतमोदयकणपरू-ै
य ििममनसमथािरःै ।
अः ूवेँ य सिुचरं पिरर तापं
ूां यथािभमतयो िवजन रे ॥ २३॥
ताथा सवा शाः ूाा आिदया ।
िवायािखलिा ूाह ूहिसताननः ॥ २४॥
ागतं वो महाभागा आतां करवाम िकम ।्
यो िदया ूाा उपपिमदं िह वः ॥ २५॥
ना मिय कुव ि कुशलाः ाथ दिश नः ।
अहतैुविहतां भिमािूये यथा ॥ २६॥
ूाणबिुमनःादारापधनादयः ।
यका िया आसंतः को परः िूयः ॥ २७॥
तात दवेयजनं पतयो वो िजातयः ।
सऽं पारियि युािभगृ हमिेधनः ॥ २८॥
प ऊचःु
मवैं िवभोऽहित भवान ग्िदत ुं नशृसं ं
सं कु िनगमं तव पादमलूम ।्
ूाा वयं तलुिसदामपदावसृं
केशिैन वोढमुितल समबनू ॥् २९॥
गृि नो न पतयः िपतरौ सतुा वा
न ॅातबृसुुदः कुत एव चाे ।
तावपदयोः पिततानां नो
नाा भवेितरिरम तिधिेह ॥ ३०॥
ौीभगवानवुाच
पतयो नासयूरेन ि्पतृॅ ातसृतुादयः ।
लोका वो मयोपतेा दवेा अनमुते ॥ ३१॥
न ूीतयऽेनरुागाय सो नणृािमह ।
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तनो मिय युाना अिचराामवाथ ॥ ३२॥
(ौवणाशनाानािय भावोऽनकुीत नात ।्
न तथा सिकषण ूितयात ततो गहृान ॥्)

ौीशकु उवाच
इुा िजपा यवाटं पनुग ताः ।
त े चानसयूवः ािभः ीिभः सऽमपारयन ॥् ३३॥
तऽकैा िवधतृा भऽा  भगवं यथाौतुम ।्
दोपगु िवजहौ दहंे कमा नबुनम ॥् ३४॥
भगवानिप गोिवनेवैाने गोपकान ।्
चतिुव धनेाशिया यं च बभुजु े ूभःु ॥ ३५॥
एवं लीलानरवपनुृ लोकमनशुीलयन ।्
रमे े गोगोपगोपीनां रमयन ्पवाृतःै ॥ ३६॥
अथानुृ िवूाे अतन कृ्तागसः ।
यिेरयोया ामह निृवडयोः ॥ ३७॥
ा ीणां भगवित कृे भिमलौिककीम ।्
आानं च तया हीनमनतुा गहयन ॥् ३८॥
िधज निविृां िधोतं िधबताम ।्
िधुलं िधियादां िवमखुा य े धोजे ॥ ३९॥
ननू ं भगवतो माया योिगनामिप मोिहनी ।
ययं गरुवो नणृां ाथ मुामहे िजाः ॥ ४०॥
अहो पँयत नारीणामिप कृे जगरुौ ।
रभावं योऽिवन म्ृपुाशान ग्हृािभधान ॥् ४१॥
नासां िजाितसंारो न िनवासो गरुाविप ।
न तपो नामीमासंा न शौचं न िबयाः शभुाः ॥ ४२॥
अथािप ुमोके कृे योगेरेरे ।
भिढा न चााकं संारािदमतामिप ॥ ४३॥
नन ु ाथ िवमढूानां ूमानां गहृहेया ।
अहो नः ारयामास गोपवाःै सतां गितः ॥ ४४॥
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अथा पणू काम कैवाािशषां पतःे ।
ईिशतःै िकमािभरीशतैिडनम ॥् ४५॥
िहाान भ्जते यं ौीः पादशा शया सकृत ।्
आदोषापवगण ताा जनमोिहनी ॥ ४६॥
दशेः कालः पथृिं मतिजोऽयः ।
दवेता यजमान बतधु म  ययः ॥ ४७॥
स एष भगवान स्ााियुगेरेरः ।
जातो यिश ृम िप मढूा न िवहे ॥ ४८॥
अहो वयं धतमा यषेां नाशीः ियः ।
भा यासां मितजा ता अाकं िनला हरौ ॥ ४९॥
नमुं भगवते कृायाकुठमधेस े ।
यायामोिहतिधयो ॅमामः कम वस ु ॥ ५०॥
स व ै न आः पुषः मायामोिहतानाम ।्
अिवतानभुावानां मुहितबमम ॥् ५१॥
इित ाघमनुृ कृे त े कृतहलेनाः ।
िदवोऽतुयोः कंसाीता न चाचलन ॥् ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध यपुारणं नाम ऽयोिवशंोऽायः ॥ २३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुवशोऽायः - २४ ॥
ौीशकु उवाच
भगवानिप तऽवै बलदवेने सयंतुः ।
अपँयिवसन ग्ोपािनयागकृतोमान ॥् १॥
तदिभोऽिप भगवान स्वा ा सव दश नः ।
ूौयावनतोऽपृृान न्परुोगमान ॥् २॥
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कतां म े िपतः कोऽयं समो व उपागतः ।
िकं फलं क चोशेः केन वा साते मखः ॥ ३॥
एतिूह महान क्ामो मं शौुषूवे िपतः ।
न िह गों िह साधनूां कृं सवा नािमह ॥ ४॥
अपरीनामिमऽोदािविषाम ।्
उदासीनोऽिरव आवुते ॥ ५॥
ाााा च कमा िण जनोऽयमनिुतित ।
िवषः कम िसिः ाथा नािवषो भवते ॥् ६॥
तऽ तावियायोगो भवतां िकं िवचािरतः ।
अथ वा लौिकके पृतः साध ु भयताम ॥् ७॥
न उवाच
पज ो भगवािनो मघेाामतू यः ।
तऽेिभवष ि भतूानां ूीणनं जीवनं पयः ॥ ८॥
तं तात वयमे च वाम ुचां पितमीरम ।्
िैिेतसा िसयै जे बतिुभन राः ॥ ९॥
तषेणेोपजीवि िऽवग फलहतेवे ।
प ुसंां पुषकाराणां पज ः फलभावनः ॥ १०॥
य एवं िवसजृेम पारया गतं नरः ।
कामाोभायाषेा व ै नाोित शोभनम ॥् ११॥
ौीशकु उवाच
वचो िनश न तथाषेां ोजौकसाम ।्
इाय मुं जनयन ि्पतरं ूाह केशवः ॥ १२॥
ौीभगवानवुाच
कमणा जायत े जःु कम णवै िवलीयते ।
सखुं ःखं भयं में कम णवैािभपते ॥ १३॥
अि चदेीरः किलकमणाम ।्
कता रं भजते सोऽिप न कत ुः ूभिुह सः ॥ १४॥
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िकिमणेहे भतूानां कमा नवुित नाम ।्
अनीशनेाथा कत ु भाविविहतं नणृाम ॥् १५॥
भावतो िह जनः भावमनवुत त े ।
भाविमदं सव सदवेासरुमानषुम ॥् १६॥
दहेानुावचाःु ूाोजृित कमणा ।
शऽिुम ऽमदुासीनः कमव गुरीरः ॥ १७॥
ताजूयेम  भावः कमकृत ।्
असा यने वतत तदवेा िह दवैतम ॥् १८॥
आजीकैतरं भावं यमपुजीवित ।
न तािते में जारं नाय सती यथा ॥ १९॥
वतत ॄणा िवूो राजो रया भवुः ।
व ैँ यु वात या जीवेिु िजसवेया ॥ २०॥
कृिषवािणगोरा कुसीदं तयु मुत े ।
वाता  चतिुव धा तऽ वयं गोवृयोऽिनशम ॥् २१॥
सं रजम इित िुहतेवः ।
रजसोते िवमों िविवधं जगत ॥् २२॥
रजसा चोिदता मघेा वष िून सवतः ।
ूजारैवे िसि महेः िकं किरित ॥ २३॥
न नः परुो जनपदा न मामा न गहृा वयम ।्
िनं वनौकसात वनशलैिनवािसनः ॥ २४॥
तावां ॄाणानामिेारतां मखः ।
य इयागसारारैयं सातां मखः ॥ २५॥
पां िविवधाः पाकाः सपूााः पायसादयः ।
सयंावापपूशुः सवदोह गृताम ॥् २६॥
यामयः सॄाण ैॄ वािदिभः ।
अं बिवधं तेो दयें वो धनेदुिणाः ॥ २७॥
अेाचाडालपिततेो यथाहतः ।
यवसं च गवां दा िगरय े दीयतां बिलः ॥ २८॥
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लता भुवः निुलाः सवुाससः ।
ूदिणां च कुत गोिवूानलपवतान ॥् २९॥
एतम मतं तात िबयतां यिद रोचते ।
अयं गोॄाणािीणां मं च दियतो मखः ॥ ३०॥
ौीशकु उवाच
कालाना भगवता शबदप िजघासंता ।
ूों िनश नााः सागृ तचः ॥ ३१॥
तथा च दधःु सव यथाऽऽह मधसुदूनः ।
वाचिया यनं तणे िगिरिजान ॥् ३२॥
उप बलीन स्वा नाता यवसं गवाम ।्
गोधनािन परुृ िगिरं चबुः ूदिणम ॥् ३३॥
अनांनडुुािन त े चा लताः ।
गो कृवीया िण गायः सिजािशषः ॥ ३४॥
कृतमं पं गोपिवौणं गतः ।
शलैोऽीित ॄवुन भ्िूर बिलमादहृपःु ॥ ३५॥
तै नमो ोजजनःै सह चबे आनाऽऽन े ।
अहो पँयत शलैोऽसौ पी नोऽनमुहं धात ॥् ३६॥
एषोऽवजानतो मा न क्ामपी वनौकसः ।
हि ै नमामः शमण े आनो गवाम ॥् ३७॥
इििगोिजमखं वासदुवेूणोिदताः ।
यथा िवधाय त े गोपा सह कृा ोजं ययःु ॥ ३८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध चतिुवशोऽायः ॥ २४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ पिवशंोऽायः - २५ ॥
ौीशकु उवाच
इदानः पजूां िवाय िवहतां नपृ ।
गोपेः कृनाथेो नािदकुोप सः ॥ १॥
गणं सावंत कं नाम मघेानां चाकािरणाम ।्
इः ूाचोदयुो वां चाहशेमातु ॥ २॥
अहो ौीमदमाहां गोपानां काननौकसाम ।्
कृं म मपुािौ ये चबुदवहलेनम ॥् ३॥
यथाढःै कम मयःै बतिुभना मनौिनभःै ।
िवामाीिक िहा िततीष ि भवाण वम ॥् ४॥
वाचालं बािलशं मं पिडतमािननम ।्
कृं म मपुािौ गोपा मे चबुरिूयम ॥् ५॥
एषां िौयाविलानां कृनेााियतानाम ।्
धनुतु ौीमदं पशनू न्यत सयम ॥् ६॥
अहं चरैावतं नागमाानोुज े ोजम ।्
मणमै हावीयन गोिजघासंया ॥ ७॥
ौीशकु उवाच
इं मघवताऽऽा मघेा िनम ुबनाः ।
नगोकुलमासारःै पीडयामासरुोजसा ॥ ८॥
िवोतमाना िविुः नः नियिुभः ।
तीोमै णनै ुा ववषृजु लशक राः ॥ ९॥
णूालूा वष धारा मुॅेभीशः ।
जलौघःै ामाना भनूा ँयत नतोतम ॥् १०॥
अासाराितवातने पशवो जातवपेनाः ।
गोपा गो शीताता  गोिवं शरणं ययःु ॥ ११॥
िशरः सतुां कायने ूाासारपीिडताः ।
वपेमाना भगवतः पादमलूमपुाययःु ॥ १२॥
कृ कृ महाभाग ाथं गोकुलं ूभो ।
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ऽातमुहिस दवेाः कुिपतावल ॥ १३॥
िशलावष िनपातने हमानमचतेनम ।्
िनरी भगवाने े कुिपतेकृतं हिरः ॥ १४॥
अपुणं वष मितवातं िशलामयम ।्
याग े िवहतऽेािभिरो नाशाय वष ित ॥ १५॥
तऽ ूितिविधं सगायोगने साधये ।
लोकेशमािननां मौािरे ौीमदं तमः ॥ १६॥
न िह सावयुानां सरुाणामीशिवयः ।
मोऽसतां मानभः ूशमायोपकते ॥ १७॥
तारणं गों माथं मिरमहम ।्
गोपाय े ायोगने सोऽयं म े ोत आिहतः ॥ १८॥
इुकेैन हने कृा गोवध नाचलम ।्
दधार लीलया कृँछऽाकिमव बालकः ॥ १९॥
अथाह भगवान ग्ोपान ह्ऽे तात ोजौकसः ।
यथोपजोषं िवशत िगिरगत सगोधनाः ॥ २०॥
न ऽास इह वः काय मािििनपातन े ।
वातवष भयनेालं ताणं िविहतं िह वः ॥ २१॥
तथा िनिव िवशगु त कृाािसतमानसाः ।
यथावकाशं सधनाः सोजाः सोपजीिवनः ॥ २२॥
ुृथां सखुापेां िहा तोै जवािसिभः ।
वीमाणो दधावििं साहं नाचलदात ॥् २३॥
कृयोगानभुावं तं िनशाेोऽितिवितः ।
िनःो ॅसः ाघेान स्वारयत ॥् २४॥
खं ॅमिुदतािदं वातवष च दाणम ।्
िनशाोपरतं गोपान ग्ोवध नधरोऽॄवीत ॥् २५॥
िनया त जत ऽासं गोपाः सीधनाभ काः ।
उपारतं वातवष दुूाया िनगाः ॥ २६॥
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तते िनय यगुपाः ं मादाय गोधनम ।्
शकटोढोपकरणं ीबालिवराः शनःै ॥ २७॥
भगवानिप तं शलंै ान े पवू वभःु ।
पँयतां सव भतूानां ापयामास लीलया ॥ २८॥
तं ूमेवगेािभतृा ोजौकसो
यथा समीयःु पिररणािदिभः ।
गो सहेमपजूयदुा
दतािय ुयजुःु सदािशषः ॥ २९॥
यशोदा रोिहणी नो राम बिलनां वरः ।
कृमािल ययुजुरुािशषः हेकातराः ॥ ३०॥
िदिव दवेगणाः सााः िसगवचारणाः ।
तुवुमु ुमचुुुाः पुवषा िण पािथ व ॥ ३१॥
शभयो नेिदिव दवेूणोिदताः ।
जगगु वपतयुुूमखुा नपृ ॥ ३२॥
ततोऽनरुैः पशपुःै पिरिौतो
राजन स् गों सबलोऽोजिरः ।
तथािवधा कृतािन गोिपकाः
गाय ईयमु ुिदता िदशृः ॥ ३३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध पिवशंोऽयः ॥ २५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षिशंोऽायः - २६ ॥
ौीशकु उवाच
एवं िवधािन कमा िण गोपाः कृ वी ते ।
अतीय िवदः ूोचःु समे सिुविताः ॥ १॥
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बालक यदतेािन कमा यतुािन व ै ।
कथमहसौ ज माेाजगुिुतम ॥् २॥
यः सहायनो बालः करणेकेैन लीलया ।
कथं िबॅििरवरं पुरं गजरािडव ॥ ३॥
तोकेनामीिलताणे पतूनाया महौजसः ।
पीतः नः सह ूाणःै कालेनवे वयनोः ॥ ४॥
िहतोऽधःशयान मा चरणावदुक ् ।
अनोऽपतिपय ं दतः ूपदाहतम ॥् ५॥
एकहायन आसीनो ि॑यमाणो िवहायसा ।
दैने यणृावत महन क्ठमहातरुम ॥् ६॥
िचयैवैे माऽा ब उखले ।
गज ुनयोम े बाां तावपातयत ॥् ७॥
वन े सारयन व्ान स्रामो बालकैवृ तः ।
हकुामं बकं दोा मखुतोऽिरमपाटयत ॥् ८॥
वषे ु वपणे ूिवशं िजघासंया ।
हा पातयने किपािन च लीलया ॥ ९॥
हा रासभदतैयें तूं बलाितः ।
चबे तालवनं में पिरपफलाितम ॥् १०॥
ूलं घातियोमं बलेन बलशािलना ।
अमोचयजपशनू ग्ोपांारयवितः ॥ ११॥
आशीिवषतमाहीं दिमा िवमदं ॑दात ।्
ूसोा यमनुां चबेऽसौ िनिव षोदकाम ॥् १२॥
जानरुागोऽिन स्वषां नो ोजौकसाम ।्
न ते तनयऽेास ु ताौिकः कथम ॥् १३॥
 सहायनो बालः  महािििवधारणम ।्
ततो नो जायत े शा ोजनाथ तवाजे ॥ १४॥
न उवाच
ौयूतां म े वचो गोपा ते ु शा च वोऽभ के ।
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एन ं कुमारमिुँय गग मे यवाच ह ॥ १५॥
वणा यः िकलाासन ग्ृतोऽनयुगु ं तनःू ।
शुो रथा पीत इदान कृतां गतः ॥ १६॥
ूागयं वसदुवे िचातवाजः ।
वासदुवे इित ौीमानिभाः सचते ॥ १७॥
बिन सि नामािन पािण च सतु ते ।
गणुकमा नुपािण ताहं वदे नो जनाः ॥ १८॥
एष वः ौये आधाोपगोकुलननः ।
अनने सवगा िण ययूमिरथ ॥ १९॥
परुानने ोजपते साधवो दपुीिडताः ।
अराजके रमाणा िजयदु नू स्मिेधताः ॥ २०॥
य एतिन म्हाभागाः ूीितं कुव ि मानवाः ।
नारयोऽिभभवतेान ि्वपुािनवासरुाः ॥ २१॥
ता कुमारोऽयं नारायणसमो गणुःै ।
िौया कीा नभुावने तमस ु न िवयः ॥ २२॥
इा मां समािदँय गग च गहंृ गते ।
मे नारायणाशंं कृमिकािरणम ॥् २३॥
इित नवचः ौुा गग गीतं ोजौकसः ।
ौतुानभुावाे कृािमततजेसः ।
मिुदता नमानच ुः कृं च गतिवयाः ॥ २४॥
दवे े वष ित यिववषा वळाँमपषा िनलःै
सीदालपशिु आशरणं ानकुुयन ।्
उाकैकरणे शलैमबलो लीलोिलीं यथा
िबॅोमपाहेमदिभीया इो गवाम ॥् २५॥

इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध षिशंोऽायः ॥ २६॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सिवशंोऽायः -२७ ॥
ौीशकु उवाच
गोवध न े धतृ े शलेै आसारािित े ोज े ।
गोलोकादाोजृं सरुिभः शब एव च ॥ १॥
िविव उपस ोीडीतः कृतहलेनः ।
पश पादयोरने ं िकरीटेनाकवच सा ॥ २॥
ौतुानभुावोऽ कृािमततजेसः ।
निऽलोकेशमद इ आह कृतािलः ॥ ३॥
इ उवाच
िवशुसं तव धाम शां
तपोमयं रजमम ।्
मायामयोऽयं गणुसवाहो
न िवते तऽेमहणानबुः ॥ ४॥
कुतो न ु ततेव ईश तृता
लोभादयो यऽेबधुिलभावाः ।
तथािप दडं भगवान ि्बभित 
धम  गु ै खलिनमहाय ॥ ५॥
िपता गुं जगतामधीशो
रयः काल उपादडः ।
िहताय चेातनिुभः समीहस े
मान ं िवधुन ज्गदीशमािननाम ॥् ६॥
ये मिधाा जगदीश मािनन-
ां वी कालेऽभयमाश ु तदम ।्
िहाऽऽय माग ूभजपया
ईहा खलानामिप तऽेनशुासनम ॥् ७॥
स ं ममैय मदतु
कृतागसऽेिवषः ूभावम ।्
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 ुं ूभोऽथाहिस मढूचतेसो
मवैं पनुभू ितरीश मऽेसती ॥ ८॥
तवावतारोऽयमधोजहे
यराणामुभारजनाम ।्
चमपूतीनामभवाय दवे
भवाय युरणानवुित नाम ॥् ९॥
नमुं भगवते पुषाय महान े ।
वासदुवेाय कृाय सातां पतय े नमः ॥ १०॥
ोपादहेाय िवशुानमतू य े ।
सव  ै सव बीजाय सवभतूान े नमः ॥ ११॥
मयदें भगवन ग्ोनाशायासारवायिुभः ।
चिेतं िवहत े य े मािनना तीोमनुा ॥ १२॥
यशेानगुहृीतोऽि ो वथृोमः ।
ईरं गुमाानं ामहं शरणं गतः ॥ १३॥
ौीशकु उवाच
एवं सीित तः कृो मघोना भगवानममु ।्
मघेगीरया वाचा ूहसिदमॄवीत ॥् १४॥
ौीभगवानवुाच
मया तऽेकािर मघवन म्खभोऽनगुृता ।
मदनुतृय े िनं मेिौया भशृम ॥् १५॥
मामैय ौीमदाो दडपािणं न पँयित ।
तं ॅशंयािम सो य चेानमुहम ॥् १६॥
गतां शब भिं वः िबयतां मऽेनशुासनम ।्
ीयतां ािधकारषे ु यैुव ः विज तःै ॥ १७॥
अथाह सरुिभः कृमिभव मनिनी ।
सानैपाम गोपिपणमीरम ॥् १८॥
सरुिभवाच
कृ कृ महायोिगन ि्वान ि्वसव ।
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भवता लोकनाथने सनाथा वयमतु ॥ १९॥
ं नः परमकं दवैं ं न इो जगते ।
भवाय भव गोिवूदवेानां य े च साधवः ॥ २०॥
इं नािभषेामो ॄणा नोिदता वयम ।्
अवतीणऽिस िवान भ्मूभेा रापनुय े ॥ २१॥
ौीशकु उवाच
एवं कृमपुाम सरुिभः पयसाऽऽनः ।
जलरैाकाशगाया ऐरावतकरोृतःै ॥ २२॥
इः सरुिष िभः साकं नोिदतो दवेमातिृभः ।
अिषत दाशाह गोिव इित चाधात ॥् २३॥
तऽागताुुनारदादयो
गविवाधरिसचारणाः ।
जगयु शो लोकमलापहं हरःे
सरुानाः सनतृमु ुदािताः ॥ २४॥
तं तुवुदुविनकायकेतवो
वािकरंातुपुविृिभः ।
लोकाः परां िनवृ ितमावुंयो
गावदा गामनयन प्योिुताम ॥् २५॥
नानारसौघाः सिरतो वृा आसन म्धॐुवाः ।
अकृपौषधयो िगरयोऽिबॅणीन ॥् २६॥
कृऽेिभिष एतािन सािन कुनन ।
िनवरायभवंात बूरायिप िनसग तः ॥ २७॥
इित गोगोकुलपितं गोिवमिभिष सः ।
अनुातो ययौ शबो वतृो दवेािदिभिदवम ॥् २८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध इिुतना म सिवशंोऽायः ॥ २७॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अािवशंोऽायः - २८ ॥
ौीशकु उवाच
एकादँयां िनराहारः सम जनाद नम ।्
ात ुं नु कािला ादँयां जलमािवशत ॥् १॥
तं गहृीानयृो वणासरुोऽिकम ।्
अिवायासरु वलेां ूिवमदुकं िनिश ॥ २॥
चबुुशुमपँयः कृ रामिेत गोपकाः ।
भगवांपौु िपतरं वणातम ।्
तदिकं गतो राजन ्ानामभयदो िवभःु ॥ ३॥
ूां वी षीकेशं लोकपालः सपय या ।
महा पजूियाऽऽह तशनमहोवः ॥ ४॥
वण उवाच
अ मे िनभतृो दहेोऽवैाथऽिधगतः ूभो ।
ादभाजो भगववापःु पारमनः ॥ ५॥
नमुं भगवते ॄणे परमान े ।
न यऽ ौयूत े माया लोकसिृिवकना ॥ ६॥
अजानता मामकेन मढूनेाकाय विेदना ।
आनीतोऽयं तव िपता तवान ्मुहित ॥ ७॥
ममानमुहं कृ कत ुमहशषेक ् ।
गोिव नीयतामषे िपता त े िपतवृल ॥ ८॥
ौीशकु उवाच
एवं ूसािदतः कृो भगवानीरेरः ।
आदायागािपतरं बनूां चावहन म्दुम ॥् ९॥
नतीियं ा लोकपालमहोदयम ।्
कृे च सितं तषेां ाितो िवितोऽॄवीत ॥् १०॥
ते ौुिधयो राजन म्ा गोपामीरम ।्
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अिप नः गितं सूामपुाधादधीरः ॥ ११॥
इित ानां स भगवान ि्वायािखलक ् यम ।्
सिसये तषेां कृपयतैदिचयत ॥् १२॥
जनो व ै लोक एतििवाकामकमिभः ।
उावचास ु गितष ु न वदे ां गितं ॅमन ॥् १३॥
इित सि भगवान म्हाकािणको हिरः ।
दशयामास लोकं ं गोपानां तमसः परम ॥् १४॥
सं ानमनं य ोितः सनातनम ।्
यि पँयि मनुयो गणुापाय े समािहताः ॥ १५॥
ते त ु ॄ॑दं नीता माः कृने चोृताः ।
दश ुॄ णो लोकं यऽाबूरोऽगारुा ॥ १६॥
नादयु तं ा परमानिनवृ ताः ।
कृं च तऽ छोिभः यूमान ं सिुविताः ॥ १७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध अादशोऽायः ॥ २८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनिऽशंोऽायः - २९ ॥
ौीशकु उवाच
भगवानिप ता राऽीः शरदोुमिकाः ।
वी रुं मनबे योगमायामपुािौतः ॥ १॥
तदोडुराजः ककुभः करमै ुखं
ूाा िविलणने शमःै ।
स चष णीनामदुगाचो मजृन ्
िूयः िूयाया इव दीघ दश नः ॥ २॥
ा कुमुमखडमडलं
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रमाननाभं नवकुमाणं
वन ं च तोमलगोिभरितं
जगौ कलं वामशां मनोहरम ॥् ३॥
िनश गीतं तदनवध न ं
ोजियः कृगहृीतमानसाः ।
आजमरुोमलितोमाः
स यऽ काो जवलोलकुडलाः ॥ ४॥
होऽिभययःु कािोहं िहा समुकुाः ।
पयोऽिधिौ सयंावमनुाापरा ययःु ॥ ५॥
पिरवषेयिा पाययः िशशनू प्यः ।
शौुषूः पतीन क्ािदोऽपा भोजनम ॥् ६॥
िलः ूमजृोऽा अः का लोचन े ।
वाभरणाः कािृािकं ययःु ॥ ७॥
ता वाय माणाः पितिभः िपतिृभॅा तबृिुभः ।
गोिवापताानो न वत  मोिहताः ॥ ८॥
अगृ हगताः कािोोऽलिविनग माः ।
कृं तावनायुा दमुिलतलोचनाः ॥ ९॥
ःसहूेिवरहतीोतापधतुाशभुाः ।
ानूाातुाषेिनवृ ा ीणमलाः ॥ १०॥
तमवे परमाानं जारबुािप सताः ।
जग ुणमयं दहंे सः ूीणबनाः ॥ ११॥
राजोवाच
कृं िवः परं कां न त ु ॄतया मनु े ।
गणुूवाहोपरमासां गणुिधयां कथम ॥् १२॥
ौीशकु उवाच
उं परुादते े चैः िसिं यथा गतः ।
िषिप षीकेशं िकमतुाधोजिूयाः ॥ १३॥
नणृां िनःौयेसाथा य िभ गवतो नपृ ।

bhagpur-10a.pdf 115



ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

अयाूमये िनग ुण गणुानः ॥ १४॥
कामं बोधं भयं हेमैं सौदमवे च ।
िनं हरौ िवदधतो याि तयतां िह त े ॥ १५॥
न चवैं िवयः काय भवता भगवजे ।
योगेरेरे कृे यत एतिमुते ॥ १६॥
ता ािकमायाता भगवान ो्जयोिषतः ।
अवददतां ौेो वाचः पशेिैव मोहयन ॥् १७॥
ौीभगवानवुाच
ागतं वो महाभागाः िूयं िकं करवािण वः ।
ोजानामयं कितूागमनकारणम ॥् १८॥
रजषेा घोरपा घोरसिनषिेवता ।
ूितयात ोजं नहे यें ीिभः समुमाः ॥ १९॥
मातरः िपतरः पऽुा ॅातरः पतय वः ।
िविचि पँयो मा कृं बसुासम ॥् २०॥
ं वन ं कुसिुमतं राकेशकररितम ।्
यमनुािनललीलजैपवशोिभतम ॥् २१॥
तात मा िचरं गों शौुषूं पतीन स्तीः ।
बि वा बाला तााययत त ॥ २२॥
अथ वा मदिभहेावो यिताशयाः ।
आगता पुपं वः ूीये मिय जवः ॥ २३॥
भत ुः शौुषूणं ीणां परो धम मायया ।
तनूां च कायः ूजानां चानपुोषणम ॥् २४॥
ःशीलो भ गो वृो जडो रोयधनोऽिप वा ।
पितः ीिभन  हातो लोकेिुभरपातकी ॥ २५॥
अय मयशं च फु कृं भयावहम ।्
जगुिुतं च सवऽ औपपं कुलियाः ॥ २६॥
ौवणाशनाानािय भावोऽनकुीत नात ।्
न तथा सिकषण ूितयात ततो गहृान ॥् २७॥
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ौीशकु उवाच
इित िविूयमाकय  गोो गोिवभािषतम ।्
िवषणा भसािामापु रयाम ॥् २८॥
कृा मखुाव शचुः सनने शु-

िाधरािण चरणने भवुं िलखः ।
अॐैपामिषिभः कुचकुमािन
तमुृ ज उःखभराः  तूीम ॥् २९॥
ूें िूयतेरिमव ूितभाषमाणं
कृं तदथ िविनवित तसव कामाः ।
नऽे े िवमृ िदतोपहत े  िकित ्
सरंगदिगरोऽॄवुतानरुाः ॥ ३०॥
गो ऊचःु
मवैं िवभोऽहित भवान ग्िदत ुं नशृसं ं
स सविवषयांवपादमलूम ।्
भा भज रवमह मा जाान ्
दवेो यथाऽऽिदपुषो भजते ममुुनू ॥् ३१॥
यपसुदामनवुिृर
ीणां धम इित धम िवदा योम ।्
अवेमतेपदशेपदे यीशे
ूेो भवांनभुतृां िकल बरुाा ॥ ३२॥
कुव ि िह िय रितं कुशलाः  आन ्
िनिूये पितसतुािदिभराित दःै िकम ।्
तः ूसीद परमेर मा  िछा
आशां धतृां िय िचरादरिवनऽे ॥ ३३॥
िचं सखुने भवतापतं गहृषे ु
यििव शतु कराविप गृकृे ।
पादौ पदं न चलतव पादमलूा-
ामः कथं ोजमथो करवाम िकं वा ॥ ३४॥
िसा नदधरामतृपरूकेण
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हासावलोककलगीतजयािम ।्
नो चेयं िवरहजापुयुदहेा
ानने याम पदयोः पदव सखे त े ॥ ३५॥
य जुा तव पादतलं रमाया
दणं िचदरयजनिूय ।
अा तभिृत नासमम
ात ुं यािभरिमता बत पारयामः ॥ ३६॥
ौीय दाजुरजकमे तलुा
लािप विस पदं िकल भृजुम ।्
याः वीणकृतऽेसरुूयासः
तयं च तव पादरजः ूपाः ॥ ३७॥
तः ूसीद विृजनाद न तऽेिमलंू
ूाा िवसृ वसतीपासनाशाः ।
ुरितिनरीणतीोकाम-

तानां पुषभषूण दिेह दाम ॥् ३८॥
वीालकावतृमखुं तव कुडलौी-
गडलाधरसधुं हिसतावलोकम ।्
दाभयं च भजुदडयगुं िवलो
वःिौयकैरमणं च भवाम दाः ॥ ३९॥
का  ते कलपदायतमिूतने
सोिहताऽऽय चिरता चलेिलोाम ।्
ऽलैोसौभगिमदं च िनरी पं
योिजिुममगृाः पलुकािबॅन ॥् ४०॥
ं भवान ो्जभयाित हरोऽिभजातो
दवेो यथाऽऽिदपुषः सरुलोकगोा ।
तो िनधिेह करपजमात बो
तनषे ु च िशरःस ु च िकरीणाम ॥् ४१॥
ौीशकु उवाच
इित िविवतं तासां ौुा योगेरेरः ।
ूह सदयं गोपीराारामोऽरीरमत ॥् ४२॥
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तािभः समतेािभदारचिेतः
िूयेणोुमखुीिभरतुः ।
उदारहासिजकुदीधित-
रोचतणैा इवोडुिभवृ तः ॥ ४३॥
उपगीयमान उायन व्िनताशतयथूपः ।
मालां िबॅजैय चरडयन व्नम ॥् ४४॥
नाः पिुलनमािवँय गोपीिभिहमवाकम ।्
रमे े तरलानकुमदुामोदवायनुा ॥ ४५॥
बाूसारपिररकरालको-
नीवीनालभननमनखामपातःै ।
ेावलोकहिसतोै जसुरीणा-
मुयन र्ितपितं रमयाकार ॥ ४६॥
एवं भगवतः कृामाना महानः ।
आानं मिेनरे ीणां मािनोऽिधकं भिुव ॥ ४७॥
तासां तौभगमदं वी मानं च केशवः ।
ूशमाय ूसादाय तऽवैारधीयत ॥ ४८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध भगवतो रासबीडावण न ं नाम
एकोनिऽशंोऽायः ॥ २९॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽशंोऽायः - ३० ॥
ौीशकु उवाच
अिहत े भगवित सहसवै ोजानाः ।
अतंमचाणाः किरय इव यथूपम ॥् १॥
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गानरुागितिवॅमिेत-ै
मनोरमालापिवहारिवॅमःै ।
आििचाः ूमदा रमापत-े
ाा िवचेा जगृदािकाः ॥ २॥
गितितूेणभाषणािदष ु
िूयाः िूय ूितढमतू यः ।
असावहं िबलादािका
विेदषःु कृिवहारिवॅमाः ॥ ३॥
गाय उरैममुवे सहंता
िविचुकवनानम ।्
पूराकाशवदरं बिह-
भू तषे ु सं पुषं वनतीन ॥् ४॥
ो वः किद  मोध नो मनः ।
नसनूगु तो ा ूमेहासावलोकनःै ॥ ५॥
किुरबकाशोकनागपुागचकाः ।
रामानजुो मािननीनािमतो दप हरितः ॥ ६॥
किलुिस कािण गोिवचरणिूये ।
सह ािलकुलिैब ॅ ऽेितिूयोऽतुः ॥ ७॥
मालदिश वः कििके जाित यिूथके ।
ूीितं वो जनयन य्ातः करशन माधवः ॥ ८॥
चतूिूयालपनसासनकोिवदार-
जक िबबकुलाॆकदनीपाः ।
यऽेे पराथ भवका यमनुोपकूलाः
शसं ु कृपदव रिहतानां नः ॥ ९॥
िकं त े कृतं िित तपो बत केशवाि-
शवोलुिकताहिैव भािस ।
अिसव उबमिवबमाा
आहो वराहवपषुः पिररणने ॥ १०॥
अणेपपुगतः िूययहे गाऽ-ै
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न ्शां सिख सिुनवृ ितमतुो वः ।
काासकुचकुमरितायाः
कुॐजः कुलपतिेरह वाित गः ॥ ११॥
बां िूयासं उपधाय गहृीतपो
रामानजुलुिसकािलकुलमै दाःै ।
अीयमान इह वरवः ूणामं
िकं वािभनित चरन ्ू णयावलोकैः ॥ १२॥
पृतमेा लता बानािा वनतःे ।
ननू ं तरजृा िबॅुलुकाहो ॥ १३॥
इुवचो गोः कृाषेणकातराः ।
लीला भगवताा नचुबुदािकाः ॥ १४॥
काितूनायाः कृायिपबनम ।्
तोकािया दा पदाहन श्कटायतीम ॥् १५॥
दैािया जहाराामकेा कृाभ भावनाम ।्
िरयामास काी कष ी घोषिनःनःै ॥ १६॥
कृरामाियत े े त ु गोपाय कान ।
वायत हि चाा तऽकैा त ु बकायतीम ॥् १७॥
आय रगा यृमनकुुव तीम ।्
वणे ुं ण बीडीमाः शसंि सािित ॥ १८॥
कािभजुं  चलाहापरा नन ु ।
कृोऽहं पँयत गितं लिलतािमित तनाः ॥ १९॥
मा भै वातवषा ां ताणं िविहतं मया ।
इुकेैन हने यतिुदधऽेरम ॥् २०॥
आकैा पदाऽऽब िशराहापरां नपृ ।
ाहे ग जातोऽहं खलानां नन ु दडधकृ ् ॥ २१॥
तऽकैोवाच हे गोपा दावािं पँयतोणम ।्
चूंािपदं वो िवधाे मेमसा ॥ २२॥
(बाया ॐजा कािची तऽ उखले ।)
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बािम भाडभेारं हयैवमषुं िित ।
भीता सुक ् िपधायां भजे े भीितिवडनम ॥् २३॥
एवं कृं पृमाना वृावनलतान ।्
चत वनोशे े पदािन परमानः ॥ २४॥
पदािन मतेािन नसनूोम हानः ।
ले िह जाोजवळाशयवािदिभः ॥ २५॥
तैःै पदैदवीमिोऽमतोऽबलाः ।
वाः पदःै सपुृािन िवलोाता ः समॄवुन ॥् २६॥
काः पदािन चतैािन याताया नसनूनुा ।
असंूकोायाः करणेोः किरणा यथा ॥ २७॥
अनयाऽऽरािधतो ननू ं भगवान ह्िररीरः ।
यो िवहाय गोिवः ूीतो यामनयिहः ॥ २८॥
धा अहो अमी आो गोिवारणेवः ।
यान ्ॄ शेौ रमादवेी दधमुू  घनुय े ॥ २९॥
ता अमिून नः ोभं कुव ुःै पदािन यत ।्
यकैाप गोपीनां रहो भेुऽतुाधरम ॥् ३०॥
न ले पदाऽ ता ननू ं तणृारःै ।
िखजुाताितलामिुे ूयेस िूयः ॥ ३१॥
इमािधकमािन पदािन वहतो वधमू ।्
गोः पँयत कृ भाराबा कािमनः ॥ ३२॥
अऽावरोिपता काा पुहतेोम हाना ।
अऽ ूसनूावचयः िूयाथ ूयेसा कृतः ।
ूपदाबमणे एत े पँयतासकले पदे ॥ ३३॥
केशूसाधनं ऽ कािमाः कािमना कृतम ।्
तािन चडूयता काामपुिविमह ीवुम ॥् ३४॥
रमे े तया चारत आारामोऽखिडतः ।
कािमनां दश यन द्ैं ीणां चवै राताम ॥् ३५॥
इवें दश याेगो िवचतेसः ।
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यां गोपीमनयृो िवहायााः ियो वन े ॥ ३६॥
सा च मने े तदाऽऽानं विरं सव योिषताम ।्
िहा गोपीः कामयाना मामसौ भजते िूयः ॥ ३७॥
ततो गा वनोशें ा केशवमॄवीत ।्
न पारयऽेहं चिलत ुं नय मां यऽ त े मनः ॥ ३८॥
एवमुः िूयामाह  आतािमित ।
ततादध े कृः सा वधरूतत ॥ ३९॥
हा नाथ रमण ूे ािस ािस महाभजु ।
दााे कृपणाया मे सखे दश य सििधम ॥् ४०॥
अिो भगवतो माग गोोऽिविरतः ।
दशःु िूयिवषेमोिहतां ःिखतां सखीम ॥् ४१॥
तया किथतमाकय  मानूािं च माधवात ।्
अवमान ं च दौरााियं परमं ययःु ॥ ४२॥
ततोऽिवशन व्न ं चोा याविभाते ।
तमः ूिवमाल ततो िनववतृःु ियः ॥ ४३॥
तनादालापािचेादािकाः ।
तणुानवे गायो नाागारािण सः ॥ ४४॥
पनुः पिुलनमाग कािलाः कृभावनाः ।
समवतेा जगःु कृं तदागमनकािताः ॥ ४५॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध रासबीडायां कृाषेणं नाम
िऽशंोऽायः ॥ ३०॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ एकिऽशंोऽायः - ३१ ॥
गो ऊचःु
जयित तऽेिधकं जना ोजः
ौयत इिरा शदऽ िह ।
दियत ँयतां िद ु तावका-
िय धतृासवां िविचते ॥ १॥
शरदाशये साधजुातस-

रिसजोदर ौीमषुा शा ।
सरुतनाथ तऽेशुदािसका
वरद िनतो नहे िकं वधः ॥ २॥
िवषजलायाालरासा-
ष माताैतुानलात ।्
वषृमयाजाितोभया-
षभ ते वयं रिता मुः ॥ ३॥
न ख गोिपकाननो भवा-
निखलदिेहनामराक ् ।
िवखनसािथ तो िवगुय े
सख उदिेयवान स्ातां कुले ॥ ४॥
िवरिचताभयं विृधयु  त े
चरणमीयषुां ससंतृभे यात ।्
करसरोहं का कामदं
िशरिस धिेह नः ौीकरमहम ॥् ५॥
ोजजनाित हन व्ीरयोिषतां
िनजजनयसंनित ।
भज सखे भविरीः  नो
जलहाननं चा दशय ॥ ६॥
ूणतदिेहनां पापकशन ं
तणृचरानगुं ौीिनकेतनम ।्
फिणफणािप तं त े पदाजुं
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कृण ु कुचषे ु नः कृि यम ॥् ७॥
मधरुया िगरा ववुाया
बधुमनोया पुरेण ।
िविधकरीिरमा वीर मुती-
रधरसीधनुाऽऽायय नः ॥ ८॥
तव कथामतृं तजीवनं
किविभरीिडतं कषापहम ।्
ौवणमलं ौीमदाततं
भिुवगणृि ते भिूरदा जनाः ॥ ९॥
ूहिसतं िूयूमेवीणं
िवहरणं च त े ानमलम ।्
रहिस सिंवदो या िदशृः
कुहक नो मनः ोभयि िह ॥ १०॥
चलिस यजाारयन प्शनू ्
निलनसुरं नाथ त े पदम ।्
िशलतणृारःै सीदतीित नः
किललतां मनः का गित ॥ ११॥
िदनपिरये नीलकुल-ै

व नहाननं िबॅदावतृम ।्
घनरजलं दशयन म्ु-
मनिस नः रं वीर यिस ॥ १२॥
ूणतकामदं पजािच तं
धरिणमडनं येमापिद ।
चरणपजं शमं च ते
रमण नः नेप यािधहन ॥् १३॥
सरुतवध न ं शोकनाशनं
िरतवणेनुा सुु चिुतम ।्
इतरराग-िवारणं नणृां
िवतर वीर नऽेधरामतृम ॥् १४॥
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अटित यवानि काननं
ऽिुटय ुगायत े ामपँयताम ।्
कुिटलकुलं ौीमखुं च त े
जड उदीतां पकृशाम ॥् १५॥
पितसतुायॅातबृावा-
नितिवल तऽेतुागताः ।
गितिवदवोीतमोिहताः
िकतव योिषतः कजिेिश ॥ १६॥
रहिस सिंवदं योदयं
ूहिसताननं ूमेवीणम ।्
बहृरः िौयो वी धाम ते
मुरित हृा मुत े मनः ॥ १७॥
ोजवनौकसां िर ते
विृजनहलं िवमलम ।्
ज मनाक ् च नहृानां
जनिुजां यिषदूनम ॥् १८॥
ये सजुात चरणाुहं नषे ु
भीताः शनःै िूय दधीमिह ककशषे ु ।
तनेाटवीमटिस तथते न िकंित ्
कूपा िदिभॅ मित धीभ वदायषुां नः ॥ १९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध रासबीडायां गोिपकागीतं
नामकैिऽशंोऽायः ॥ ३१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ ािऽशंोऽायः - ३२ ॥
ौीशकु उवाच
इित गोः ूगायः ूलप िचऽधा ।
ः सुरं राजन कृ्दशनलालसाः ॥ १॥
तासामािवरभूौिरः यमानमखुाजुः ।
पीतारधरः ॐवी सााथमथः ॥ २॥
तं िवलोागतं ूें ूीुुशोऽबलाः ।
उयु ुगपवा ः ूाणिमवागतम ॥् ३॥
कािचराजुं शौरजे गहृऽेिलना मदुा ।
कािचधार तामसं े चनिषतम ॥् ४॥
कािचदिलनागृाी तालूचिव तम ।्
एका तदिकमलं सा नयोरधात ॥् ५॥
एका ॅकुुिटमाब ूमेसरंिवला ।
ीवैटापेःै सदशनदा ॥ ६॥
अपरािनिमषां जषुाणा तखुाजुम ।्
आपीतमिप नातृरणं यथा ॥ ७॥
तं कािचऽेरणे िदकृ िनमी च ।
पलुकापुगुाे योगीवानसतुा ॥ ८॥
सवा ाः केशवालोकपरमोविनवृ ताः ।
जिव रहजं तापं ूां ूा यथा जनाः ॥ ९॥
तािभिव धतूशोकािभभ गवानतुो वतृः ।
रोचतािधकं तात पुषः शििभय था ॥ १०॥
ताः समादाय कािला िनिव ँ य पिुलनं िवभःु ।
िवकसुमारसरुिनलषदम ॥् ११॥
शराशंसुोहदोषातमः िशवम ।्
कृाया हतरलािचतकोमलवाकम ॥् १२॥
तशनाादिवधतूिुजो
मनोरथां ौतुयो यथा ययःु ।
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ैरीयःै कुचकुमाित-ै
रचीपासनमाबवे ॥ १३॥
तऽोपिवो भगवान स् ईरो
योगेरािद कितासनः ।
चकास गोपीपिरषतोऽिच त-
लैोलकेपदं वपदु धत ॥् १४॥
सभाजिया तमनदीपनं
सहासलीलेणिवॅमॅवुा ।
संशननेाकृतािहयोः
संु ईषुिपता बभािषरे ॥ १५॥
गो ऊचःु
भजतोऽनभुजके एक एतिपय यम ।्
नोभयां भजके एतो ॄिूह साध ु भोः ॥ १६॥
ौीभगवानवुाच
िमथो भजि ये सः ाथकाोमा िह त े ।
न तऽ सौदं धम ः ाथा थ ति नाथा ॥ १७॥
भजभजतो य े व ै कणाः िपतरौ यथा ।
धम िनरपवादोऽऽ सौदं च समुमाः ॥ २८॥
भजतोऽिप न व ै केिचजभजतः कुतः ।
आारामा ाकामा अकृता गुिुहः ॥ १९॥
नाहं त ु सो भजतोऽिप जनू ्
भजामीषामनवुिृवृय े ।
यथाधनो लधन े िवन े
तियािभतृो न वदे ॥ २०॥
एवं मदथितलोकवदे-
ानां िह वो मनवुृयऽेबलाः ।
मया परों भजता ितरोिहतं
मासिूयत ुं माहथ तियं िूयाः ॥ २१॥
न पारयऽेहं िनरवसयंजुां
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साधकृुं िवबधुायषुािप वः ।
या माभजन ्ज रगहेश ृलाः
सवंृ तः ूितयात ु साधनुा ॥ २२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवू ध रासबीडायां गोपीसानं नाम
ािऽशंोऽायः ॥ ३२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ ऽयिशंोऽायः ३३ ॥
ौीशकु उवाच
इं भगवतो गोः ौुा वाचः सपुशेलाः ।
जिव रहजं तापं तदोपिचतािशषः ॥ १॥
तऽारभत गोिवो रासबीडामनोुतःै ।
ीररैितः ूीतरैोाबबािभः ॥ २॥
रासोवः सवृो गोपीमडलमिडतः ।
योगेरणे कृने तासां मे योयोः ।
ूिवने गहृीतानां कठे िनकटं ियः ॥ ३॥
यं मरेन न्भाविमानशतसलम ।्
िदवौकसां सदाराणामौुापतानाम ॥् ४॥
ततो भयो नेिन पतेःु पुवृयः ।
जगगु वपतयः सीकाशोऽमलम ॥् ५॥
वलयानां नपूरुाणां िकिणीनां च योिषताम ।्
सिूयाणामभूमुलुो रासमडले ॥ ६॥
तऽाितशशुभु े तािभभ गवान द्वेकीसतुः ।
मे मणीनां हमैानां महामरकतो यथा ॥ ७॥
पादासभै ुजिवधिुतिभः सित ैॅ ू िवलासःै
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भन म्ैलकुचपटैः कुडलगै डलोलःै ।
िन म्ुः कबररशनामयः कृवो
गायं तिडत इव ता मघेचबे िवरजेःु ॥ ८॥
उजै गनुृ माना रको रितिूयाः ।
कृािभमशमिुदता यीतनेदेमावतृम ॥् ९॥
कािचमं मकुुने रजातीरिमिौताः ।
उिे पिूजता तने ूीयता साध ु सािित ।
तदवे ीवुमिुे तै मान ं च बदात ॥् १०॥
कािचिासपिरौाा पा  गदाभतृः ।
जमाह बाना ं थलयमिका ॥ ११॥
तऽकैासंगतं बां कृोलसौरभम ।्
चनािलमायाय रोमा चचुु ह ॥ १२॥
कािािविकुडलिषमिडतम ।्
गडं गडे सधा अदाालूचिव तम ॥् १३॥
नृी गायती कािचूजपूरुमखेला ।
पा ातुहां ौााधानयोः िशवम ॥् १४॥
गोो लातुं कां िौय एकावभम ।्
गहृीतकोा गायं िवजि॑रे ॥ १५॥
कणलालकिवटकपोलघम -
विौयो वलयनपूरुघोषवाःै ।
गोः समं भगवता ननतृःु केश-

ॐॐजो ॅमरगायकरासगोाम ॥् १६॥
एवं पिरकरािभमश-
िधेणोामिवलासहासःै ।
रमे े रमशेो ोजसुरीिभ-

य थाभ कः ूितिबिवॅमः ॥ १७॥
तदसूमदुाकुलेियाः
केशान ्कूलं कुचपिकां वा ।
नाः ूितोढमुलं ोजियो
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िवॐमालाभरणाः कुह ॥ १८॥
कृिवबीिडतं वी ममुुः खचेरियः ।
कामािदताः शशा सगणो िवितोऽभवत ॥् १९॥
कृा तावमाानं यावतीगपयोिषतः ।
रमे े स भगवांािभराारामोऽिप लीलया ॥ २०॥
तासामितिवहारणे ौाानां वदनािन सः ।
ूामजृणः ूेा शमनेापािणना ॥ २१॥
गोः ुररुटकुडलकुलिड-्

गडिौया सिुधतहासिनरीणने ।
मान ं दध ऋषभ जगःु कृतािन
पुयािन तरहशू मोदाः ॥ २२॥
तािभय ुतः ौममपोिहतमुस-

घृॐजः स कुचकुमरितायाः ।
गवपािलिभरनिुुत आिवशाः
ौाो गजीिभिरभरािडव िभसतेःु ॥ २३॥
सोऽलं यवुितिभः पिरिषमानः
ूेिेतः ूहसतीिभिरततोऽ ।
वमैािनकैः कुसमुविष िभरीमानो
रमे े यं रितरऽ गजेलीलः ॥ २४॥
तत कृोपवन े जलल-

ूसनूगािनलजुिदटे ।
चचार भृूमदागणावतृो
यथा मदिुरदः करणेिुभः ॥ २५॥
एवं शशााशंिुवरािजता िनशाः
स सकामोऽनरुताबलागणः ।
िसषवे आवसौरतः
सवा ः शराकथारसाौयाः ॥ २६॥
राजोवाच
संापनाय धम  ूशमायतेर च ।
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अवतीण िह भगवानशंने जगदीरः ॥ २७॥
स कथं धम सतेनूां वा कता िभरिता ।
ूतीपमाचरन प्रदारािभमशनम ॥् २८॥
आकामो यपितः कृतवान व् ै जगुिुतम ।्
िकमिभूाय एतं नः सशंयं िछि सोुत ॥ २९॥
ौीशकु उवाच
धमितबमो  ईराणां च साहसम ।्
तजेीयसां न दोषाय वःे सव भजुो यथा ॥ ३०॥
नतैमाचरेात ु मनसािप नीरः ।
िवनँयाचरन म्ौाथा िोऽिजं िवषम ॥् ३१॥
ईराणां वचः सं तथवैाचिरतं िचत ।्
तषेां यवचोयंु बिुमांमाचरते ॥् ३२॥
कुशलाचिरतनेषैािमह ाथ न िवते ।
िवपय यणे वानथ िनरहािरणां ूभो ॥ ३३॥
िकमतुािखलसानां ितय िदवौकसाम ।्
ईिशतुिेशतानां कुशलाकुशलायः ॥ ३४॥
यादपजपरागिनषवेतृा
योगूभाविवधतुािखलकमबाः ।
रंै चरि मनुयोऽिप न नमाना-
ेयाऽऽवपषुः कुत एव बः ॥ ३५॥
गोपीनां ततीनां च सवषामवे दिेहनाम ।्
योऽरित सोऽः बीडननेहे दहेभाक ् ॥ ३६॥
अनमुहाय भतूानां मानषु ं दहेमाितः ।
भजते ताशीः बीडा याः ौुा तरो भवते ॥् ३७॥
नासयून ख् कृाय मोिहता मायया ।
ममानाः पा ान ्ान ्ान द्ारान ो्जौकसः ॥ ३८॥
ॄराऽ उपावृ े वासदुवेानमुोिदताः ।
अिनो ययगुः गहृान भ्गवियाः ॥ ३९॥
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िवबीिडतं ोजवधिूभिरदं च िवोः
ौाितोऽनशु ृणयुादथ वण येः ।
भिं परां भगवित ूितल कामं
िोगमापिहनोिचरणे धीरः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे पवूा ध रासबीडावण न ं
नाम ऽयिशंोऽायः ॥ ३३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतिुशंोऽायः - ३४ ॥
ौीशकु उवाच
एकदा दवेयाऽायां गोपाला जातकौतकुाः ।
अनोिभरनडुैुः ूययुऽेिकावनम ॥् १॥
तऽ ाा सरां दवें पशपुितं िवभमु ।्
आनच ुरहणभै ा दवे च नपृतऽेिकाम ॥् २॥
गावो िहरयं वासािंस मध ु ममाताः ।
ॄाणेो दः सव दवेो नः ूीयतािमित ॥ ३॥
ऊषःु सरतीतीरे जलं ूाँय धतृोताः ।
रजन तां महाभागा नसनुकादयः ॥ ४॥
किहानिहिन ि्विपनऽेितबभुिुतः ।
ययाऽऽगतो नं शयानमरुगोऽमसीत ॥् ५॥
स चबुोशािहना मः कृ कृ महानयम ।्
सप मां मसते तात ूपं पिरमोचय ॥ ६॥
त चाबितं ौुा गोपालाः सहसोिताः ।
मं च ा िवॅााः सप िवधुकैुः ॥ ७॥
अलातदै मानोऽिप नामुमरुमः ।
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तमशृदाे भगवान स्ातां पितः ॥ ८॥
स व ै भगवतः ौीमादशहताशभुः ।
भजे े सप वपिुहा पं िवाधरािच तम ॥् ९॥
तमपृृषीकेशः ूणतं समपुितम ।्
दीमानने वपषुा पुषं हमेमािलनम ॥् १०॥
को भवान प्रया ला रोचतऽेतुदशनः ।
कथं जगुिुतामतेां गितं वा ूािपतोऽवशः ॥ ११॥
सप  उवाच
अहं िवाधरः किदुशन इित ौतुः ।
िौया पसा िवमाननेाचरं िदशः ॥ १२॥
ऋषीन ि्वपानिरसः ूाहसं पदिप तः ।
तिैरमां ूािपतो योिन ं ूलःै ने पाना ॥ १३॥
शापो मऽेनमुहायवै कृतःै कणािभः ।
यदहं लोकगुणा पदा ृो हताशभुः ॥ १४॥
तं ाहं भवभीतानां ूपानां भयापहम ।्
आपृे शापिनम ुः पादशा दमीवहन ॥् १५॥
ूपोऽि महायोिगन म्हापुष सते ।
अनजुानीिह मां दवे सव लोकेरेर ॥ १६॥
ॄदडािमुोऽहं सऽेतु दशनात ।्
याम गृिखलान ौ्ोतनॄाानमवे च ।
सः पनुाित िकं भयू ृः पदा िह त े ॥ १७॥
इनुा दाशाह पिरबािभव च ।
सदुशनो िदवं यातः कृा मोिचतः ॥ १८॥
िनशा कृ तदावभैवं
ोजौकसो िवितचतेसतः ।
समा तिियमं पनुो जं
नपृाययुथय आताः ॥ १९॥
कदािचदथ गोिवो रामातुिवबमः ।
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िवज॑तवु न े राां मगौ ोजयोिषताम ॥् २०॥
उपगीयमानौ लिलतं ीजनबै सौदःै ।
लतानिुलाौ ॐिवणौ िवरजोऽरौ ॥ २१॥
िनशामखुं मानयाविुदतोडुपतारकम ।्
मिकागमािलजुं कुमदुवायनुा ॥ २२॥
जगतःु सव भतूानां मनःौवणमलम ।्
तौ कयौ यगुपरमडलमिूतम ॥् २३॥
गोीतमाकय  मिूता नािवदन न्पृ ।
ॐसंकूुलमाानं ॐकेशॐजं ततः ॥ २४॥
एवं िवबीडतोः रंै गायतोः समवत ।्
शचडू इित ातो धनदानचुरोऽगात ॥् २५॥
तयोिन रीतो राजंाथं ूमदाजनम ।्
बोशं कालयामास िदँयदुीामशितः ॥ २६॥
बोशं कृ रामिेत िवलो पिरमहम ।्
यथा गा दनुा मा ॅातरावधावताम ॥् २७॥
मा भैेभयारावौ शालहौ तरिनौ ।
आसदेतुं तरसा िरतं गुकाधमम ॥् २८॥
स वी तावन ुू ाौ कालमृू इवोिजन ।्
िवसृ ीजनं मढूः ूािवीिवतेया ॥ २९॥
तमधावोिवो यऽ यऽ स धावित ।
िजहीष ुिरोरं तौ रन ि्यो बलः ॥ ३०॥
अिवर इवाे िशर रानः ।
जहार मिुनवैा सहचडूामिणं िवभःु ॥ ३१॥
शचडूं िनहवैं मिणमादाय भारम ।्
अमजायाददाीा पँयीनां च योिषताम ॥् ३२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध शचडूवधो नाम चतिुशंोऽायः ॥ ३४॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पिऽशंोऽायः - ३५ ॥
ौीशकु उवाच
गोः कृे वनं यात े तमनिुुतचतेसः ।
कृलीलाः ूगायो िनुःखने वासरान ॥् १॥
गो ऊचःु
वामबाकृतवामकपोलो
वितॅरुधरािप तवणेमु ।्
कोमलािुलिभरािौतमाग
गो ईरयित यऽ मकुुः ॥ २॥
ोमयानविनताः सहिस-ै

िव ितापधाय  सलाः ।
काममाग णसमिप तिचाः
कँमलं ययरुपतृनीः ॥ ३॥
ह िचऽमबलाः श ृणतुदें
हारहास उरिस िरिवतु ।्
नसनूरुयमात जनानां
नम दो यिह कूिजतवणेःु ॥ ४॥
वृशो ोजवषृा मगृगावो
वणेवुातचतेस आरात ।्
ददकवला धतृकणा 
िनििता िलिखतिचऽिमवासन ॥् ५॥
बिहणबकधातपुलाश-ै

ब मपिरबहिवडः ।
किहिचबल आिल सगोप-ै
गा ः समायित यऽ मकुुः ॥ ६॥
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तिह भगतयः सिरतो व ै
तदाजुरजोऽिनलनीतम ।्
हृयतीव यिमवाबपुयाः
ूमेविेपतभजुाः ििमतापः ॥ ७॥
अनचुरःै समनवुिण तवीय 
आिदपूष इवाचलभिूतः ।
वनचरो िगिरतटेष ु चरी-
वणनुाऽऽयित गाः स यदा िह ॥ ८॥
वनलतारव आिन िवुं
य इव पुफलााः ।
ूणतभारिवटपा मधधुाराः
ूमेतनवः ससजृःु  ॥ ९॥
दशनीयितलको वनमाला-
िदगतलुसीमधमुःै ।
अिलकुलरैलघगुीतमभी-
मािियन य्िह सितवणेःु ॥ १०॥
सरिस सारसहंसिवहा-
ागीततचतेस ए ।
हिरमपुासत ते यतिचा
ह मीिलतशो धतृमौनाः ॥ ११॥
सहबलः ॐगवतसंिवलासः
सानषु ु िितभतृो ोजदेः ।
हष यन य्िह वणेरुवणे
जातहष  उपरित िवम ॥् १२॥
महदितबमणशितचतेा
मममनगुज ित मघेः ।
सुदमवष मुनोिभ-

ँछायया च िवदधतपऽम ॥् १३॥
िविवधगोपचरणषे ु िवदधो
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वणेवुा उधा िनजिशाः ।
तव सतुः सित यदाधरिबे
दवणेरुनयरजातीः ॥ १४॥
सवनशपधाय  सरुशेाः
शबशवपरमिेपरुोगाः ।
कवय आनतकरिचाः
कँमलं ययरुिनितताः ॥ १५॥
िनजपदादलैजवळ-

नीरजाशिविचऽललामःै ।
ोजभवुः शमयन ख्रुतोदं
वधयु गितरीिडतवणेःु ॥ १६॥
ोजित तने वयं सिवलास
वीणािप तमनोभववगेाः ।
कुजगितं गिमता न िवदामः
कँमलेन कबरं वसनं वा ॥ १७॥
मिणधरः िचदागणयन ग्ा
मालया दियत गतलुाः ।
ूणियनोऽनचुर कदासं े
ूिपन भ्जुमगायत यऽ ॥ १८॥
िणतवणेरुववितिचाः
कृमसत कृगिृहयः ।
गणुगणाण मनगु हिरयो
गोिपका इव िवमुगहृाशाः ॥ १९॥
कुदामकृतकौतकुवषेो
गोपगोधनवतृो यमनुायाम ।्
नसनूरुनघ े तव वो
नम दः ूणियणां िवजहार ॥ २०॥
मवायुपवानकूलं
मानयन म्लयजशन ।
विनमपुदवेगणा य े
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वागीतबिलिभः पिरवोःु ॥ २१॥
वलो ोजगवां यदगीो
वमानचरणः पिथ वृःै ।
कृगोधनमपुो िदनाे
गीतवणेरुनगुिेडतकीित ः ॥ २२॥
उवं ौमचािप शीना-
मुयन ख्रुरजँिरतॐक ् ।
िदयिैत सुदािशष एष
दवेकीजठरभूडुराजः ॥ २३॥
मदिवघिूण तलोचन ईष-
ानदः सुदां वनमाली ।
बदरपाडुवदनो मृगडं
मडयन क्नककुडलला ॥ २४॥
यपितिरदराजिवहारो
यािमनीपितिरवषै िदनाे ।
मिुदतव उपयाित रं
मोचयन ो्जगवां िदनतापम ॥् २५॥
ौीशकु उवाच
एवं ोजियो राजन कृ्लीला न ु गायतीः ।
रिेमरऽेहःस ु तिाना महोदयाः ॥ २६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध वृावनबीडायां गोिपकायगुलगीतं
नाम पिऽशंोऽायः ॥ ३५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ षिंशोऽायः - ३६ ॥
ौीशकु उवाच
अथ ता गतो गोमिरो वषृभासरुः ।
मह महाककुायः कयन ख्रुिवताम ॥् १॥
रमाणः खरतरं पदा च िविलखन म्हीम ।्
उ पंु वूािण िवषाणामणे चोरन ॥् २॥
िकिििकृुन म्ऽूयन ्लोचनः ।
य िन॑ा िदतनेा िनुरणे गवां नणृाम ॥् ३॥
पतकालतो गभा ः ॐवि  भयने व ै ।
िनिव शि घना य ककुचलशया ॥ ४॥
तं तीश ृमुी गोो गोपा तऽसःु ।
पशवो िुवभुता राजन स् गोकुलम ॥् ५॥
कृ कृिेत ते सव गोिवं शरणं ययःु ।
भगवानिप ती गोकुलं भयिविुतम ॥् ६॥
मा भैिेत िगराऽऽा वषृासरुमपुायत ।्
गोपालःै पशिुभम  ऽािसतःै िकमसम ॥ ७॥
बलदप हा ानां िधानां रानाम ।्
इाोातुोऽिरं तलशने कोपयन ॥् ८॥
सरंुस े भजुाभोगं ूसाया वितो हिरः ।
सोऽवें कोिपतोऽिरः खरुणेाविनमिुखन ।्
उुॅमघेः बुः कृमपुािवत ॥् ९॥
अमिवषाणामः ासृलोचनोऽतुम ।्
कटािािवणू िममुोऽशिनय था ॥ १०॥
गहृीा श ृयों वा अादश पदािन सः ।
ूपोवाह भगवान ग्जः ूितगजं यथा ॥ ११॥
सोऽपिवो भगवता पनुाय सरः ।
आपतिसवा ो िनःसन ब्ोधमिूतः ॥ १२॥
तमापतं स िनगृ श ृयोः
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पदा समाब िनपा भतूले ।
िनीडयामास यथाऽऽिमरं
कृा िवषाणने जघान सोऽपतत ॥् १३॥
असृवमन म्ऽूशकृमुजृन ्
िपं पादाननवितेणः ।
जगाम कृं िनतरेथ यं
पुःै िकरो हिरमीिडरे सरुाः ॥ १४॥
एवं कुकुिनं हा यूमानः जाितिभः ।
िववशे गों सबलो गोपीनां नयनोवः ॥ १५॥
अिर े िनहत े दै े कृनेातुकम णा ।
कंसायाथाह भगवान न्ारदो दवेदशनः ॥ १६॥
यशोदायाः सतुां कां दवेाः कृमवे च ।
रामं च रोिहणीपऽुं वसदुवेने िबता ॥ १७॥
ौ िमऽे ने व ै याां त े पुषा हताः ।
िनश तोजपितः कोपाचिलतिेयः ॥ १८॥
िनशातमिसमाद वसदुवेिजघासंया ।
िनवािरतो नारदने ततुौ मृमुानः ॥ १९॥
ाा लोहमयःै पाशबै ब सहभाय या ।
ूितयात े त ु दवेष कंस आभा केिशनम ॥् २०॥
ूषेयामास हतेां भवता रामकेशवौ ।
ततो मिुकचाणरूशलतोशलकािदकान ॥् २१॥
अमाान ह्िपांवै समायाह भोजराट ्।
भो भो िनशतामतेीरचाणरूमिुकौ ॥ २२॥
नोजे िकलासात े सतुावानकभःे ।
रामकृौ ततो मं मृःु िकल िनदिश तः ॥ २३॥
भवािमह साौ हतेां मलीलया ।
माः िबयां िविवधा मरपिरिौताः ।
पौरा जानपदाः सव पँयु रैसयंगुम ॥् २४॥
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महामाऽ या भि राय ुपनीयताम ।्
िपः कुवलयापीडो जिह तने ममािहतौ ॥ २५॥
आरतां धनयुा गतदु ँ यां यथािविध ।
िवशसु पशनू म्ेान भ्तूराजाय मीढषु े ॥ २६॥
इाााथ त आय यपुवम ।्
गहृीा पािणना पािणं ततोऽबूरमवुाच ह ॥ २७॥
भो भो दानपत े मं िबयतां मऽैमातः ।
नाो िहततमो िवते भोजविृष ु ॥ २८॥
अतामािौतः सौ काय गौरवसाधनम ।्
यथेो िवमुािौ ाथ मगमिभःु ॥ २९॥
ग नोजं तऽ सतुावानकभःे ।
आसात े तािवहानने रथनेानय मा िचरम ॥् ३०॥
िनसृः िकल मे मृदुववैकुठसौंयःै ।
तावानय समं गोपनै ाःै सापुायनःै ॥ ३१॥
घातिय इहानीतौ कालकने हिना ।
यिद मुौ ततो मैघा तय े वैतुोपमःै ॥ ३२॥
तयोिन हतयोान व्सदुवेपरुोगमान ।्
तिूहिनािम विृभोजदशाहकान ॥् ३३॥
उमसने ं च िपतरं िवरं राकामकुम ।्
तातरं दवेकं च ये चाे िविषो मम ॥ ३४॥
ततषैा मही िमऽ भिवऽी नकटका ।
जरासो मम गुििवदो दियतः सखा ॥ ३५॥
शरो नरको बाणो मवे कृतसौदाः ।
तरैहं सरुपीयान ह्ा भोे मह नपृान ॥् ३६॥
एतााऽऽनय िूं रामकृािवहाभ कौ ।
धनमु खिनरीाथ िु ं यपरुिौयम ॥् ३७॥
अबूर उवाच
राजन म्नीिषतं सक् तव ावमाज नम ।्
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िसिसोः समं कुया वैं िह फलसाधनम ॥् ३८॥
मनोरथान क्रोुजै नो दवैहतानिप ।
युते हष शोकाां तथााां करोिम त े ॥ ३९॥
ौीशकु उवाच
एवमािदँय चाबूरं मिण िवसृ सः ।
ूिववशे गहंृ कंसथाबूरः मालयम ॥् ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध अबूरसषेणं नाम षिंशोऽायः ॥ ३६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ सिऽशंोऽायः - ३७ ॥
ौीशकु उवाच
केशी त ु कंसूिहतः खरुमै ह
महाहयो िनज रयन म्नोजवः ।
सटावधतूाॅिवमानसलं
कुव भो हिेषतभीिषतािखलः ॥ १॥
िवशालनऽेो िवकटाकोटरो
बहृलो नीलमहादुोपमः ।
राशयः कंसिहतं िचकीष ु-
ो जं स न जगाम कयन ॥् २॥
तं ऽासयं भगवान ्गोकुलं
तिेषतवैा लिवघिूण तादुम ।्
आानमाजौ मगृयममणी-
पाय नदगृेवत ॥् ३॥
स तं िनशाािभमखुो मखुने खं
िपबिवािवदमष णः ।
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जघान पामरिवलोचनं
रासदडजवो रयः ॥ ४॥
तिया तमधोजो षा
ूगृ दोा पिरिव पादयोः ।
सावमुृ धनःु शतारे
यथोरगं ता सतुो वितः ॥ ५॥
स लसंः पनुितो षा
ादाय केशी तरसाऽऽपतिरम ।्
सोऽ वे भजुमुरं यन ्
ूवशेयामास यथोरगं िबले ॥ ६॥
दा िनपतेभु गवजुशृ-

े केिशनमयःशृो यथा ।
बा तहेगतो महानो
यथाऽऽमयः सवंवधृ े उपिेतः ॥ ७॥
समधेमानने स कृबाना
िनवायुरणां िविपन ।्
ूिगाऽः पिरवृलोचनः
पपात लेडं िवसजृन ि्तौ सःु ॥ ८॥
तहेतः कक िटकाफलोपमाद-्
सोरपाकृ भजुं महाभजुः ।
अिवितोऽयहतािरयःै
ूसनूवषिदिवषिरीिडतः ॥ ९॥
दवेिष पस भागवतूवरो नपृ ।
कृमिकमा णं रहतेदभाषत ॥ १०॥
कृ कृाूमयेान य्ोगशे जगदीर ।
वासदुवेािखलावास सातां ूवर ूभो ॥ ११॥
माा सवभतूानामकेो ोितिरवधैसाम ।्
गढूो गहुाशयः साी महापुष ईरः ॥ १२॥
आनाऽऽाऽऽौयः पवू मायया ससजृ े गणुान ।्
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तिैरदं ससः सजृवसीरः ॥ १३॥
स ं भधूरभतूानां दैूमथरसाम ।्
अवतीण िवनाशाय सतेनूां रणाय च ॥ १४॥
िदा त े िनहतो दैो लीलयायं हयाकृितः ।
य हिेषतसाजिनिमषा िदवम ॥् १५॥
चाणरंू मिुकं चवै मानां हिनम ।्
कंसं च िनहतं िे परोऽहिन त े िवभो ॥ १६॥
तान ु शयवनमरुाणां नरक च ।
पािरजातापहरणिम च पराजयम ॥् १७॥
उाहं वीरकानां वीय शुािदलणम ।्
नगृ मोणं पापाारकायां जगते ॥ १८॥
मक च मणरेादान ं सह भाय या ।
मतृपऽुूदान ं च ॄाण धामतः ॥ १९॥
पौसक वधं पाािशपयुा  दीपनम ।्
दव िनधनं चै च महाबतौ ॥ २०॥
यािन चाािन वीया िण ारकामावसन भ्वान ।्
कता  िाहं तािन गयेािन किविभभ ुिव ॥ २१॥
अथ ते कालप पियोरमु व ै ।
अौिहणीनां िनधनं िाज ुनसारथःे ॥ २२॥
िवशुिवानघनं संया
समासवा थ ममोघवाितम ।्
तजेसा िनिनवृमाया-
गणुूवाहं भगवमीमिह ॥ २३॥
ामीरं ाौयमामायया
िविनिम ताशषेिवशषेकनम ।्
बीडाथ मामनुिवमहं
नतोऽि धयु यविृसाताम ॥् २४॥
ौीशकु उवाच
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एवं यपितं कृं भागवतूवरो मिुनः ।
ूिणपानुातो ययौ तशनोवः ॥ २५॥
भगवानिप गोिवो हा केिशनमाहवे ।
पशनूपालयालःै ूीतोै जसखुावहः ॥ २६॥
एकदा त े पशनू प्ालाारयोऽििसानषु ु ।
चबुिन लायनबीडाोरपालापदशेतः ॥ २७॥
तऽासन क्ितिचोराः पाला कितिचपृ ।
मषेाियता तऽकेै िवजरकुतोभयाः ॥ २८॥
मयपऽुो महामायो ोमो गोपालवषेधकृ ् ।
मषेाियतानपोवाह ूायोराियतो बन ॥् २९॥
िगिरदया िविनि नीतं नीतं महासरुः ।
िशलया िपदध े ारं चतःुपावशिेषताः ॥ ३०॥
त तम िवाय कृः शरणदः सताम ।्
गोपान न्यं जमाह वकंृ हिरिरवौजसा ॥ ३१॥
स िनजं पमााय िगरीसशं बली ।
इन ि्वमोुमाानं नाशोहणातरुः ॥ ३२॥
तं िनगृातुो दोा पातिया महीतले ।
पँयतां िदिव दवेानां पशमुारममारयत ॥् ३३॥
गहुािपधान ं िनिभ  गोपािःसाय  कृतः ।
यूमानः सरुगैपःै ूिववशे गोकुलम ॥् ३४॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध ोमासरुवधो नाम सिऽशंोऽायः ॥ ३७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ अािऽशंोऽायः - ३८ ॥
ौीशकु उवाच
अबूरोऽिप च तां रािऽं मधपुयुा महामितः ।
उिषा रथमााय ूययौ नगोकुलम ॥् १॥
गन प्िथ महाभागो भगवजुेणे ।
भिं परामपुगत एवमतेदिचयत ॥् २॥
िकं मयाऽऽचिरतं भिं िकं तं परमं तपः ।
िकं वाथाहत े दं या केशवम ॥् ३॥
ममतैलुभं म उमोकदशनम ।्
िवषयानो यथा ॄकीत न ं शिूजनः ॥ ४॥
मवैं ममाधमािप ादवेातुदशनम ।्
ि॑यमाणः कालना िचरित कन ॥ ५॥
ममाामलं नं फलवांवै म े भवः ।
यमे भगवतो योिगयेािपजम ॥् ६॥
कंसो बतााकृत मऽेनमुहं
िऽेिपं ूिहतोऽमनुा हरःे ।
कृतावतार रयं तमः
पवूऽतरन य्खमडलिषा ॥ ७॥
यदिच तं ॄभवािदिभः सरुःै
िौया च देा मिुनिभसातःै ।
गोचारणायानचुरैरन े
योिपकानां कुचकुमाितम ॥् ८॥
िािम ननू ं सकुपोलनािसकं
ितावलोकाणकलोचनम ।्
मखुं मकुु गडुालकावतृं
ूदिणं म े ूचरि व ै मगृाः ॥ ९॥
अ िवोम नजुमीयषुो
भारावताराय भवुो िनजेया ।
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लावयधाो भिवतोपलनं
मं न न ालमसा शः ॥ १०॥
य ईिताहंरिहतोऽसतोः
तजेसापातमोिभदाॅमः ।
माययाऽऽन र्िचतैदीया
ूाणाधीिभः सदनेभीयते ॥ ११॥
यािखलामीवहिभः समुल-ै

वा चो िविमौा गणुकम जिभः ।
ूाणि शुि पनुि व ै जग-

ािराः शवशोभना मताः ॥ १२॥
स चावतीण ः िकल साताये
सतेपुालामरवय शम कृत ।्
यशो िवतन ो्ज आ ईरो
गायि दवेा यदशषेमलम ॥् १३॥
तं  ननू ं महतां गितं गंु
ऽलैोकां िशमहोवम ।्
पं दधान ं िौय ईितादं
िे ममासषुसः सदुश नाः ॥ १४॥
अथावढः सपदीशयो रथात ्
ूधानप ुसंोरणं लये ।
िधया धतृं योिगिभरहं ीवुं
नम आां च सखीन व्नौकसः ॥ १५॥
अिमलेू पितत मे िवभःु
िशरधािजहपजम ।्
दाभयं कालभजुरंहसा
ूोिेजतानां शरणिैषणां नणृाम ॥् १६॥
समहणं यऽ िनधाय कौिशक-

था बिलाप जगयेताम ।्
या िवहारे ोजयोिषतां ौमं
शन सौगिकगपानदुत ॥् १७॥
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न मपुैिरबिुमतुः
कंस तः ूिहतोऽिप िवक ् ।
योऽब िहतेस एतदीिहतं
ऽे ईमलेन चषुा ॥ १८॥
अिमलेूऽविहतं कृतािलं
मामीिता सितमािया शा ।
सपपसमिकिषो
वोढा मदुं वीतिवश ऊिज ताम ॥् १९॥
सुमं ाितमनदवैतं
दोा बहृां पिररतऽेथ माम ।्
आा िह तीथिबयते तदवै मे
ब कमा क उिसतः ॥ २०॥
लासं ूणतं कृतािलं
मां वतऽेबूर ततेुौवाः ।
तदा वयं जभतृो महीयसा
नवैातो यो िधगमु ज तत ॥् २१॥
न त किियतः सुमो
न चािूयो े उपे एव वा ।
तथािप भान भ्जते यथा तथा
सरुिुमो यपािौतोऽथ दः ॥ २२॥
िकं चामजो मावनतं यमः
यन प्िर गहृीतमलौ ।
गहंृ ूवेँ यासमसृतं
सते कंसकृतं बषु ु ॥ २३॥
ौीशकु उवाच
इित सियन कृ्ं फतनयोऽिन ।
रथने गोकुलं ूाः सयू ािगिरं नपृ ॥ २४॥
पदािन तािखललोकपाल-

िकरीटजुामलपादरणेोः ।
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ददश गोे िितकौतकुािन
िवलितायवाशाःै ॥ २५॥
तशनाादिववृसमः
ूेोरोमाौकुलाकुलेणः ।
रथादव स तेचेत
ूभोरमूिरजांहो इित ॥ २६॥
दहेतृािमयानथ िहा दं िभयं शचुम ।्
सशेाो हरिेलदशनौवणािदिभः ॥ २७॥
ददश कृं रामं च ोजे गोदोहन ं गतौ ।
पीतनीलारधरौ शरदुहेणौ ॥ २८॥
िकशोरौ ँयामलतेौ ौीिनकेतौ बहृजुौ ।
समुखुौ सुरवरौ बलिरदिवबमौ ॥ २९॥
जवळाशाोजिैितरैििभो जम ।्
शोभयौ महाानावनबुोशितेणौ ॥ ३०॥
उदारिचरबीडौ ॐिवणौ वनमािलनौ ।
पुयगानिुलाौ ातौ िवरजवाससौ ॥ ३१॥
ूधानपुषावाौ जगतेू जगती ।
अवतीण जगथ ाशंने बलकेशवौ ॥ ३२॥
िदशो िवितिमरा राजन कु्वा णौ ूभया या ।
यथा मारकतः शलैो रौ कनकािचतौ ॥ ३३॥
रथाणू मवु सोऽबूरः हेिवलः ।
पपात चरणोपाे दडविामकृयोः ॥ ३४॥
भगवशनाादबापया कुलेणः ।
पलुकािचता औााान े नाशकपृ ॥ ३५॥
भगवांमिभूे रथााितपािणना ।
पिररभेऽेपुाकृ ूीतः ूणतवलः ॥ ३६॥
सष ण ूणतमपुगु महामनाः ।
गहृीा पािणना पाणी अनयानजुो गहृम ॥् ३७॥
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पृाथ ागतं तै िनवे च वरासनम ।्
ूा िविधवादौ मधपुका हणमाहरत ॥् ३८॥
िनवे गां चाितथये सवंा ौामातः ।
अं बगणुं में ौयोपाहरिभःु ॥ ३९॥
तै भुवते ूीा रामः परमधमिवत ।्
मखुवासगै माःै परां ूीितं धानुः ॥ ४०॥
पू सृतं नः कथं  िनरनमुहे ।
कंस े जीवित दाशाह सौनपाला इवावयः ॥ ४१॥
योऽवधीसुोकान ब्ोशा असतुपृ ख्लः ।
िकं न ु िजानां वः कुशलं िवमशृामहे ॥ ४२॥
इं सनूतृया वाचा नने ससुभािजतः ।
अबूरः पिरपृने जहावपिरौमम ॥् ४३॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध अबूरागमनं नामाािऽशंोऽायः ॥ ३८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनचािरंशोऽायः - ३९ ॥
ौीशकु उवाच
सखुोपिवः पय े रामकृोमािनतः ।
लेभ े मनोरथान स्वा न प्िथ यान स् चकार ह ॥ १॥
िकमलं भगवित ूस े ौीिनकेतन े ।
तथािप तरा राज िह वाि िकन ॥ २॥
सायनाशनं कृा भगवान द्वेकीसतुः ।
सुु वृं कंस पूािकीिष तम ॥् ३॥
ौीभगवानवुाच
तात सौागतः किागतं भिमु वः ।
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अिप ाितबनूामनमीवमनामयम ॥् ४॥
िकं न ु नः कुशलं पृे एधमान े कुलामये ।
कंस े मातलुना ानां नजास ु च ॥ ५॥
अहो अदभूूिर िपऽोवृ िजनमाय योः ।
यतेोः पऽुमरणं यतेोब नं तयोः ॥ ६॥
िदा दशन ं ानां मं वः सौ काितम ।्
सातं वय तां तात तवागमनकारणम ॥् ७॥
ौीशकु उवाच
पृो भगवता सव वण यामास माधवः ।
वरैानबुं यष ु वसदुवेवधोमम ॥् ८॥
यशेो यदथ वा तः सिेषतः यम ।्
यं नारदनेा जानकभःे ॥ ९॥
ौुाबूरवचः कृो बल परवीरहा ।
ूह नं िपतरं रााऽऽिदं िवजतःु ॥ १०॥
गोपान स्मािदशोऽिप गृतां सव गोरसः ।
उपायनािन गृीं युां शकटािन च ॥ ११॥
याामः ो मधपुरु दाामो नपृत े रसान ।्
िामः समुहव याि जानपदाः िकल ।
एवमाघोषयऽा नगोपः गोकुले ॥ १२॥
गोापौु बभवूु िथता भशृम ।्
रामकृौ परु नतेमुबूरं ोजमागतम ॥् १३॥
कािृतापासानमखुिौयः ।
ॐसंकूुलवलयकेशम कान ॥ १४॥
अा तदनुानिनवृाशषेवृयः ।
नाजानिमं लोकमालोकं गता इव ॥ १५॥
रापराः शौररेनरुागितिेरताः ।
िदशृिऽपदा िगरः समुुः ियः ॥ १६॥
गितं सलुिलतां चेां िधहासावलोकनम ।्
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शोकापहािन नमा िण ूोामचिरतािन च ॥ १७॥
िचयो मकुु भीता िवरहकातराः ।
समतेाः सशः ूोचरुौमुुोऽतुाशयाः ॥ १८॥
गो ऊचःु
अहो िवधातव न िचया
सयंो मैा ूणयने दिेहनः ।
तांाकृताथा न ि्वयनुपाथ कं
िवबीिडतं तऽेभ कचिेतं यथा ॥ १९॥
यं ूदँया िसतकुलावतृं
मकुुवं सकुपोलमुसम ।्
शोकापनोदितलेशसुरं
करोिष पारोमसाध ु त े कृतम ॥् २०॥
बूरमबूर समाया  न-
िुह दं हरस े बतावत ।्
यनेकैदशेऽेिखलसग सौवं
दीयमिा वयं मधिुषः ॥ २१॥
न नसनूःु णभसौदः
समीते नः कृतातरुा बत ।
िवहाय गहेान ्जनान स्तुान प्त-
ामोपगता नविूयः ॥ २२॥
सखुं ूभाता रजनीयमािशषः
सा बभवूःु परुयोिषतां ीवुम ।्
याः सिव मखुं ोजतःे
पापाोिलतितासवम ॥् २३॥
तासां मकुुो मधमुभुािषत-ै
गृ हीतिचः परवान म्निप ।
कथं पनुन ः ूितयातऽेबला
मााः सलितिवॅम ैॅ मन ॥् २४॥
अ ीवुं तऽ शो भिवते
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दाशाहभोजाकविृसाताम ।्
महोवः ौीरमणं गणुादं
िि ये चािन दवेकीसतुम ॥् २५॥
मतैिधाकण नाम भ-ू

दबूरैतेदतीव दाणः ।
योऽसावनाा सुःिखतं जनं
िूयाियं नेित पारमनः ॥ २६॥
अनािधीरषे समाितो रथं
तममी च रयि मदाः ।
गोपा अनोिभः िवरैपिेतं
दवैं च नोऽ ूितकूलमीहत े ॥ २७॥
िनवारयामः समपुे माधवं
िकं नोऽकिरन कु्लवृबावाः ।
मकुुसाििमषाध जा-
वैने िविंसतदीनचतेसाम ॥् २८॥
यानरुागलिलतितवमु-

लीलावलोकपिररणरासगोाम ।्
नीताः  नः णिमव णदा िवना तं
गोः कथं िततरमे तमो रम ॥् २९॥
योऽःये ोजमनसखः परीतो
गोपिैव शरुरजँिरतालकॐक ् ।
वणे ुं णन ि्तकटािनरीणने
िचं िणोममुतृ े न ु कथं भवमे ॥ ३०॥
ौीशकु उवाच
एवं ॄवुाणा िवरहातरुा भशृं
ोजियः कृिवषमानसाः ।
िवसृ लां ः  सुरं
गोिव दामोदर माधविेत ॥ ३१॥
ीणामवें दीनामिुदत े सिवतय थ ।
अबूरोदयामास कृतमऽैािदको रथम ॥् ३२॥
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गोपामस नााः शकटैतः ।
आदायोपायनं भिूर कुान ग्ोरससतृान ॥् ३३॥
गो दियतं कृमनोुानरुिताः ।
ूादशें भगवतः काावतिरे ॥ ३४॥
ताथा ततीव ूान े यमः ।
सायामस सूमेरैाया इित दौकैः ॥ ३५॥
यावदालते केतयुा विेणू रथ च ।
अन ुू ािपताानो लेानीवोपलिताः ॥ ३६॥
ता िनराशा िनववतृगुिविविनवत न े ।
िवशोका अहनी िनगुा यः िूयचिेतम ॥् ३७॥
भगवानिप साो रामाबूरयतुो नपृ ।
रथने वायवुगेने कािलीमघनािशनीम ॥् ३८॥
तऽोपृँ य पानीयं पीा मृं मिणूभम ।्
वृषडमपुो सरामो रथमािवशत ॥् ३९॥
अबूरावपुाम िनवेँ य च रथोपिर ।
कािला ॑दमाग ानं िविधवदाचरत ॥् ४०॥
िनम तिन स्िलले जपन ्ॄ  सनातनम ।्
ताववे दशऽेबूरो रामकृौ समितौ ॥ ४१॥
तौ रथौ कथिमह सतुावानकभःे ।
तिह िने न  इु च सः ॥ ४२॥
तऽािप च यथा पवू मासीनौ पनुरवे सः ।
मशन ं ये मषृा िकं सिलले तयोः ॥ ४३॥
भयूऽािप सोऽिाीयूमानमहीरम ।्
िसचारणगवरसरुनै तकरःै ॥ ४४॥
सहॐिशरसं दवें सहॐफणमौिलनम ।्
नीलारं िबसतें श ृःै तेिमव ितम ॥् ४५॥
तोे घनँयामं पीतकौशयेवाससम ।्
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पुषं चतभु ुजं शां पपऽाणेणम ॥् ४६॥
चाूसवदनं चाहासिनरीणम ।्
स ुॅ ूसं चाकण सकुपोलाणाधरम ॥् ४७॥
ूलपीवरभजुं तुासंोरःलिौयम ।्
ककुठं िननािभं विलमवोदरम ॥् ४८॥
बहृिटतटौोिणकरभोयाितम ।्
चाजानयुगु ं चाजायगुलसयंतुम ॥् ४९॥
तुगुाणनखोातदीिधितिभवृ तम ।्
नवाुुदलिैव लसादपजम ॥् ५०॥
समुहाहमिणोातिकरीटकटकादःै ।
किटसऽूॄसऽूहारनपूरुकुडलःै ॥ ५१॥
ॅाजमान ं पकरं शचबगदाधरम ।्
ौीववसं ॅाजौभुं वनमािलनम ॥् ५२॥
सनुनूमखुःै पाष दःै सनकािदिभः ।
सरुशे ैॄ िानै विभ िजोमःै ॥ ५३॥
ूादनारदवस ुू मखुभैा गवतोमःै ।
यूमान ं पथृाववै चोिभरमलािभः ॥ ५४॥
िौया पुा िगरा काा कीा  तुलेयोज या ।
िवयािवया शा मायया च िनषिेवतम ॥् ५५॥
िवलो सभुशृं ूीतो भा परमया यतुः ।
नूहो भावपिरिालोचनः ॥ ५६॥
िगरा गदयाौषीमाल सातः ।
ूण मूा विहतः कृतािलपटुः शनःै ॥ ५७॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमःे पवूा ध अबूरूितयान े एकोनचािरंशोऽायः ॥ ३९॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चािरंशोऽायः ४० ॥
अबूर उवाच
नतोऽहं ािखलहतेहुते ुं
नारायणं पूषमामयम ।्
यािभजातादरिवकोशा-
ाऽऽिवरासीत एष लोकः ॥ १॥
भूोयमिः पवनः खमािद-
महानजािदम न इियािण ।
सवियाथा  िवबधुा सव
य े हतेवे जगतोऽ भतूाः ॥ २॥
नतै े पं िवराने
जादयोऽनातया गहृीताः ।
अजोऽनबुः स गणुरैजाया
गणुारं वदे न त े पम ॥् ३॥
ां योिगनो यजा महापुषमीरम ।्
साां सािधभतूं च सािधदवैं च साधवः ॥ ४॥
ऽा च िवया केिचां व ै वतैािनका िजाः ।
यजे िवततयै नैा नापामराया ॥ ५॥
एके ािखलकमा िण सोपशमं गताः ।
ािननो ानयने यजि ानिवमहम ॥् ६॥
अे च सृंताानो िविधनािभिहतने त े ।
यजि याां व ै बमूकमिूत कम ॥् ७॥
ामवेाे िशवोेन मागण िशविपणम ।्
बाचाय िवभदेने भगवन स्मपुासत े ॥ ८॥
सव एव यजि ां सव दवेमयेरम ।्
यऽेदवेताभा यिधयः ूभो ॥ ९॥

bhagpur-10a.pdf 157



ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

यथाििूभवा नः पज ापिूरताः ूभो ।
िवशि सवतः िस ुं तां गतयोऽतः ॥ १०॥
सं रजम इित भवतः ूकृतगे ुणाः ।
तषे ु िह ूाकृताः ूोता आॄावरादयः ॥ ११॥
तुं नमऽेिवषये
सवा न े सव िधयां च सािणे ।
गणुूवाहोऽयमिवया कृतः
ूवत त े दवेनिृतय गास ु ॥ १२॥
अिम ुखं तऽेविनरिरीणं
सयू नभो नािभरथो िदशः ौिुतः ।
ौः कं सरुेाव बाहवोऽण वाः
कुिम ाणबलं ूकितम ॥् १३॥
रोमािण वृौषधयः िशरोहा
मघेाः पराि नखािन तऽेियः ।
िनमषेणं राहनी ूजापित-
महु विृव वीय िमते ॥ १४॥
यान प्ुष े ूकिता
लोकाः सपाला बजीवसलाः ।
यथा जले सिहते जलौकसो-
ऽुरे वा मशका मनोमये ॥ १५॥
यािन यानीह पािण बीडनाथ िबभिष  िह ।
तरैामृशचुो लोका मदुा गायि ते यशः ॥ १६॥
नमः कारणमाय ूलयािचराय च ।
हयशी नमुं मधकैुटभमृवे ॥ १७॥
अकूपाराय बहृत े नमो मरधािरणे ।
िुारिवहाराय नमः सकूरमतू य े ॥ १८॥
नमऽेतुिसहंाय साधलुोकभयापह ।
वामनाय नमुं बािऽभवुनाय च ॥ १९॥
नमो भगृणुां पतय े ऽवनिदे ।
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नमे रघवुया य रावणाकराय च ॥ २०॥
नमे वासदुवेाय नमः सष णाय च ।
ूुायािनाय सातां पतय े नमः ॥ २१॥
नमो बुाय शुाय दैदानवमोिहन े ।
ेूायऽहे नमे कििपणे ॥ २२॥
भगवन ज्ीवलोकोऽयं मोिहतव मायया ।
अहमेसाहो ॅाते कम वस ु ॥ २३॥
अहं चााऽऽजागारदाराथ जनािदष ु ।
ॅमािम कषे ु मढूः सिधया िवभो ॥ २४॥
अिनानाःखषे ु िवपय यमित हम ।्
ाराममोिवो न जान े ानः िूयम ॥् २५॥
यथाबधुो जलं िहा ूितं तवःै ।
अिेत मगृतृां व ै ताहं पराखुः ॥ २६॥
नोहऽेहं कृपणधीः कामकमहतं मनः ।
रोुं ूमािथिभािै॑यमाणिमततः ॥ २७॥
सोऽहं तवापुगतोऽसतां राप ं
ताहं भवदनमुह ईश मे ।
प ुसंो भवेिह ससंरणापवग -
नाभ सपासनया मितः ात ॥् २८॥
नमो िवानमाऽाय सवू यहतेवे ।
पुषशेूधानाय ॄणऽेनशये ॥ २९॥
नमे वासदुवेाय सवभतूयाय च ।
षीकेश नमुं ूपं पािह मां ूभो ॥ ३०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध अबूरिुतना म चािरंशोऽायः ॥ ४०॥
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॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकचािरंशोऽायः - ४१ ॥
ौीशकु उवाच
वुत भगवान द्श िया जले वपःु ।
भयूः समाहरृो नटो नािमवानः ॥ १॥
सोऽिप चािहतं वी जला सरः ।
कृा चावँयकं सव िवितो रथमागमत ॥् २॥
तमपृृषीकेशः िकं त े िमवातुम ।्
भमूौ िवयित तोय े वा तथा ां लयामहे ॥ ३॥
अबूर उवाच
अतुानीह यावि भमूौ िवयित वा जले ।
िय िवाके तािन िकं मऽें िवपँयतः ॥ ४॥
यऽातुािन सवा िण भमूौ िवयित वा जले ।
तं ानपुँयतो ॄन ि्कं मे िमहातुम ॥् ५॥
इुा चोदयामास नं गािनीसतुः ।
मथरुामनयिामं कृं चवै िदनाये ॥ ६॥
माग मामजना राजंऽ तऽोपसताः ।
वसदुवेसतुौ वी ूीता िं न चादः ॥ ७॥
तावजौकसऽ नगोपादयोऽमतः ।
परुोपवनमासा ूतीोऽवतिरे ॥ ८॥
तान स्मेाह भगवानबूरं जगदीरः ।
गहृीा पािणना पािणं ूिौतं ूहसिव ॥ ९॥
भवान ्ू िवशतामम े सह यानः परु गहृम ।्
वयं िहावमुाथ ततो िामहे परुीम ॥् १०॥
अबूर उवाच
नाहं भवां रिहतः ूवे े मथरुां ूभो ।
ंु नाहिस मां नाथ भं त े भवल ॥ ११॥
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आग याम गहेाः सनाथान कु्व धोज ।
सहामजः सगोपालःै सुि सुम ॥ १२॥
पनुीिह पादरजसा गहृाो गहृमिेधनाम ।्
यौचनेानतुृि िपतरः सायः सरुाः ॥ १३॥
अविनाियगुलमासीोो बिलम हान ।्
ऐय मतलंु लेभ े गितं चकैािनां त ु या ॥ १४॥
आपऽेवनजेोकान श्चुयोऽपनुन ।्
िशरसाध याः शवः या ताः सगराजाः ॥ १५॥
दवे दवे जगाथ पुयौवणकीत न ।
यमोमोक नारायण नमोऽु त े ॥ १६॥
ौीभगवनवुाच
आयाे भवतो गहेमहमाय समितः ।
यचबिुहं हा िवतिरे सुियम ॥् १७॥
ौीशकु उवाच
एवमुो भगवता सोऽबूरो िवमना इव ।
परु ूिवः कंसाय कमा वे गहंृ ययौ ॥ १८॥
अथापराे भगवान कृ्ः सष णाितः ।
मथरुां ूािवशोपिैदःु पिरवािरतः ॥ १९॥
ददश तां ािटकतुगोपरु-
ारां बहृमेकपाटतोरणाम ।्
ताॆारकोां पिरखारासदा-
मुानरोपवनोपशोिभताम ॥् २०॥
सौवण श ृाटकहिनुटैः
ौणेीसभािभभ वनैपृताम ।्
वैय वळामलनीलिविुम-ै

म ुाहिरिव लभीष ु विेदष ु ॥ २१॥
जुषे ु जालामखुरकुिम-े

ािवपारावतबिहनािदताम ।्
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सिंसराऽऽपणमाग चरां
ूकीण माारलाजतडुलाम ॥् २२॥
आपणू कुदै िधचनोितःै
ूसनूदीपाविलिभः सपवःै ।
सवृराबमकैुः सकेतिुभः
लतारगहृां सपिकैः ॥ २३॥
तां सिवौ वसदुवेननौ
वतृौ वयनै रदवेवना ।
िु ं समीयुिरताः परुियो
हा िण चवैानृ पोकुाः ॥ २४॥
काििपय धतृवभषूणा
िवृ चकंै यगुलेथापराः ।
कृतकैपऽौवणकैनपूरुा
नाा ितीयं परा लोचनम ॥् २५॥
अ एकादपा सोवा
अमाना अकृतोपमनाः ।
प उाय िनश िनःनं
ूपाययोऽभ मपो मातरः ॥ २६॥
मनािंस तासामरिवलोचनः
ूगलीलाहिसतावलोकैः ।
जहार मिरदेिवबमो
शां ददीरमणानोवम ॥् २७॥
ा मुः ौतुमनिुुतचतेसं
तेणोितसधुोणलमानाः ।
आनमिूत मपुगु शाऽऽलं
चो जरनमिरमािधम ॥् २८॥
ूासादिशखराढाः ूीुुमखुाजुाः ।
अवष न स्ौमनःै ूमदा बलकेशवौ ॥ २९॥
दतःै सोदपाऽःै ॐगरैपुायनःै ।
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तावानच ुः ूमिुदताऽ तऽ िजातयः ॥ ३०॥
ऊचःु पौरा अहो गोपः िकमचरन म्हत ।्
या तेावनपुँयि नरलोकमहोवौ ॥ ३१॥
रजकं किदायां रकारं गदामजः ।
ायाचत वासािंस धौताुमािन च ॥ ३२॥
देावयोः समिुचता वासािंस चाहतोः ।
भिवित परं ौयेो दातु े नाऽ सशंयः ॥ ३३॥
स यािचतो भगवता पिरपणून सव तः ।
सापे ं िषतः ूाह भृो राः सुम दः ॥ ३४॥
ईशावे वासासंी िनं िगिरवनचेराः ।
पिरध िकमुृा राजिायभीथ ॥ ३५॥
याताश ु बािलशा मवैं ूा यिद िजजीिवषा ।
बि ि ि ं राजकुलािन व ै ॥ ३६॥
एवं िवकमान कुिपतो दवेकीसतुः ।
रजक करामणे िशरः कायादपातयत ॥् ३७॥
तानजुीिवनः सव वासः कोशान ि्वसृ व ै ।
िुवःु सव तो माग वासािंस जगहृऽेतुः ॥ ३८॥
विसाऽऽिूये व े कृः सष णथा ।
शषेायाद गोपेो िवसृ भिुव कािनिचत ॥् ३९॥
ततु वायकः ूीतयोवषमकयत ।्
िविचऽवणलेैयरैाकरैनुपतः ॥ ४०॥
नानालणवषेाां कृरामौ िवरजेतःु ।
लतौ बालगजौ पव णीव िसततेरौ ॥ ४१॥
त ूसो भगवान ्ू ादाामानः ।
िौयं च परमां लोके बलैय तृीियम ॥् ४२॥
ततः सदुाो भवनं मालाकार जमतःु ।
तौ ा स समुाय ननाम िशरसा भिुव ॥ ४३॥
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तयोरासनमानीय पां चाा हणािदिभः ।
पजूां सानगुयोबे ॐालूानलेुपनःै ॥ ४४॥
ूाह नः साथ कं ज पािवतं च कुलं ूभो ।
िपतदृवेष यो मं तुा ागमनने वाम ॥् ४५॥
भवौ िकल िव जगतः कारणं परम ।्
अवतीणा िवहाशंने मेाय च भवाय च ॥ ४६॥
न िह वां िवषमा िः सुदोज गदानोः ।
समयोः सव भतूषे ु भजं भजतोरिप ॥ ४७॥
तावाापयतं भृं िकमहं करवािण वाम ।्
प ुसंोऽनमुहो षे भविय ियुते ॥ ४८॥
इिभूे राजे सदुामा ूीतमानसः ।
शःै सगुःै कुसमुमैा ला िवरिचता ददौ ॥ ४९॥
तािभः लतौ ूीतौ कृरामौ सहानगुौ ।
ूणताय ूपाय ददतवु रदौ वरान ॥् ५०॥
सोऽिप वोऽेचलां भिं तिवेािखलािन ।
तेष ु च सौहाद भतूषे ु च दयां पराम ॥् ५१॥
इित तै वरं दा िौयं चायविध नीम ।्
बलमाययु शःकािं िनज गाम सहामजः ॥ ५२॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध परुूवशेो नमकैचािरंशोऽायः ॥ ४१॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िचािरंशोऽायः - ४२ ॥
ौीशकु उवाच
अथ ोजन र्ाजपथने माधवः
ियं गहृीतािवलेपभाजनाम ।्
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िवलो कुां यवुत वराननां
पू या ूहसन र्सूदः ॥ १॥
का ं वरोवत हानलेुपनं
कान े वा कथय साध ु नः ।
देावयोरिवलेपमुमं
ौयेते न िचरािवित ॥ २॥
सरैवुाच
दाहं सुर कंससता
िऽवबनामा नलेुपकमिण ।
मािवतं भोजपतरेितिूयं
िवना यवुां कोऽतमदहित ॥ ३॥
पपशेलमाधयु हिसतालापवीितःै ।
धिष ताा ददौ सामभुयोरनलेुपनम ॥् ४॥
ततावरागणे वणतरशोिभना ।
सापरभागने शशुभुातऽेनरुितौ ॥ ५॥
ूसो भगवान कु्ां िऽवबां िचराननाम ।्
ऋ कत ु मनबे दशयन द्श न े फलम ॥् ६॥
पामाब ूपदे ुुानपािणना ।
ूगृ िचबकेुऽामदुनीनमदतुः ॥ ७॥
सा तदज ुसमानाी बहृोिणपयोधरा ।
मकुुशनाो बभवू ूमदोमा ॥ ८॥
ततो पगणुौदाय सा ूाह केशवम ।्
उरीयामाकृ यी जातया ॥ ९॥
एिह वीर गहंृ यामो न ां ुिमहोहे ।
योिथतिचायाः ूसीद पुषष भ ॥ १०॥
एवं िया यामानः कृो राम पँयतः ।
मखुं वीानगुानां च ूहसंामवुाच ह ॥ ११॥
एािम त े गहंृ स ुॅ ःू प ुसंामािधिवकशनम ।्
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सािधताथऽगहृाणां नः पाानां ं परायणम ॥् १२॥
िवसृ माा वाया तां ोजन म्ाग विणथःै ।
नानोपायनतालूॐगःै सामजोऽिच तः ॥ १३॥
तशनरोभादाानं नािवदन ि्यः ।
िवॐवासःकबरवलयालेमतू यः ॥ १४॥
ततः पौरान प्ृमानो धनषुः ानमतुः ।
तिन ्ू िवो दशे धनरुैिमवातुम ॥् १५॥
पुषबै िभग ुमिच तं परमिमत ।्
वाय माणो निृभः कृः ूस धनरुाददे ॥ १६॥
करणे वामने सलीलमृुतं
सं च कृा िनिमषणे पँयताम ।्
नणृां िवकृ ूबभ मतो
यथेदुडं मदकय ुबमः ॥ १७॥
धनषुो भमान शः खं रोदसी िदशः ।
परूयामास यं ौुा कंसासमपुागमत ॥् १८॥
तििणः सानचुराः कुिपता आतताियनः ।
महीतकुामा आवोगुृ तां वतािमित ॥ १९॥
अथ तान ्रिभूायान ि्वलो बलकेशवौ ।
बुौ धन आदाय शकले तां जतःु ॥ २०॥
बलं च कंसूिहतं हा शालामखुातः ।
िन चरेतुौ िनरी परुसदः ॥ २१॥
तयोदतुं वीय िनशा परुवािसनः ।
तजेः ूागं पं च मिेनरे िवबधुोमौ ॥ २२॥
तयोिव चरतोः रैमािदोऽमपुिेयवान ।्
कृरामौ वतृौ गोपःै परुाकटमीयतःु ॥ २३॥
गोो मकुुिवगमे िवरहातरुा याः
आशासतािशष ऋता मधपुयु भवून ।्
सँयतां पुषभषूणगाऽल
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िहतेरान न् ु भजतकमऽेयनं ौीः ॥ २४॥
अविनाियगुलौ भुा ीरोपसचेनम ।्
ऊषतुां सखुं रािऽं ाा कंसिचकीिष तम ॥् २५॥
कंसु धनषुो भं रिणां बल च ।
वधं िनश गोिवरामिवबीिडतं परम ॥् २६॥
दीघ ू जागरो भीतो िन िमािन म ितः ।
बचोभयथा मृोदकरािण च ॥ २७॥
अदशन ं िशरसः ूितप े च सिप ।
असिप ितीय े च ैं ोितषां तथा ॥ २८॥
िछिूतीितँछायायां ूाणघोषानपुौिुतः ।
णू तीितवृ षे ु पदानामदशनम ॥् २९॥
े ूतेपिरः खरयान ं िवषादनम ।्
यायालदमाकेलैाो िदगरः ॥ ३०॥
अािन चें भतूािन जागिरतािन च ।
पँयन म्रणसो िनिां लेभ े न िचया ॥ ३१॥
ुायां िनिश कौर सयू चाः समिुते ।
कारयामास व ै कंसो मबीडामहोवम ॥् ३२॥
आनच ुः पुषा रं तयू भये  जिरे ।
माालताः ॐिः पताकाचलैतोरणःै ॥ ३३॥
तषे ु पौरा जानपदा ॄऽपरुोगमाः ।
यथोपजोषं िविवशू राजान कृतासनाः ॥ ३४॥
कंसः पिरवतृोऽमा ै राजम उपािवशत ।्
मडलेरमो दयने िवयता ॥ ३५॥
वामानषे ु तयूष ु मतालोरषे ु च ।
माः लता ाः सोपाायाः समािवशन ॥् ३६॥
चाणरूो मिुकः कूटः शलोशल एव च ।
त आसेपानं ववुाूहिष ताः ॥ ३७॥

bhagpur-10a.pdf 167



ौीमागवतं - दशमः पवूा ध

नगोपादयो गोपा भोजराजसमाताः ।
िनविेदतोपायना एकिन म् आिवशन ॥् ३८॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध मरोपवण न ं नाम िचािरंशोऽायः ॥ ४२॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ िऽचािरंशोऽायः - ४३ ॥
ौीशकु उवाच
अथ कृ राम कृतशौचौ परप ।
मिभिनघषं ौुा िमुपुयेतःु ॥ १॥
रारं समासा तिन न्ागमवितम ।्
अपँयुवलयापीडं कृोऽूचोिदतम ॥् २॥
बा पिरकरं शौिरः समु कुिटलालकान ।्
उवाच हिपं वाचा मघेनादगभीरया ॥ ३॥
अा माग नौ देपबम मा िचरम ।्
नो चेकुरं ा नयािम यमसादनम ॥् ४॥
एवं िनभ ितोऽः कुिपतः कोिपतं गजम ।्
चोदयामास कृाय कालाकयमोपमम ॥् ५॥
करीमिभिु करणे तरसामहीत ।्
करािगिलतः सोऽम ुं िनहािलीयत ॥ ६॥
समचाणो याणिः स केशवम ।्
परामशृुरणे स ूस िविनग तः ॥ ७॥
पुे ूगृाितबलं धनषुः पिवशंितम ।्
िवचकष  यथा नागं सपुण  इव लीलया ॥ ८॥
स पया वत मानने सदिणतोऽतुः ।
बॅाम ॅामाणने गोवनेवे बालकः ॥ ९॥
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ततोऽिभमखुमे पािणनाऽऽह वारणम ।्
ूािवन प्ातयामास ृँ यमानः पदे पदे ॥ १०॥
स धावन ब्ीडया भमूौ पिता सहसोितः ।
तं मा पिततं बुो दाां सोऽहनिितम ॥् ११॥
िवबमे ूितहत े कुरेोऽमिष तः ।
चोमानो महामाऽःै कृमिविुषा ॥ १२॥
तमापतमासा भगवाधसुदूनः ।
िनगृ पािणना हं पातयामास भतूले ॥ १३॥
पितत पदाऽऽब मगृे इव लीलया ।
दमुा तनेभें हिपांाहनिरः ॥ १४॥
मतृकं िपमुृ दपािणः समािवशत ।्
असंिवषाणोऽसृदिबिभरितः ।
िवढदेकिणकावदनाुहो बभौ ॥ १५॥
वतृौ गोपःै कितपयबै लदवेजनाद नौ ।
रं िविवशतू राजन ग्जदवरायधुौ ॥ १६॥
मानामशिननृ णां नरवरः ीणां रो मिूत मान ्
गोपानां जनोऽसतां िितभजुां शाा िपऽोः िशशःु ।
मृभुजपतिेव राडिवषां तं परं योिगनां
वृीनां परदवेतिेत िविदतो रं गतः सामजः ॥ १७॥
हतं कुवलयापीडं ा ताविप ज यौ ।
कंसो मनिप तदा भशृमिुिवजे नपृ ॥ १८॥
तौ रजेतू रगतौ महाभजुौ
िविचऽवषेाभरणॐगरौ ।
यथा नटावुमवषेधािरणौ
मनः िपौ ूभया िनरीताम ॥् १९॥
िनरी तावुमपूषौ जना
मिता नागरराका नपृ ।
ूहष वगेोिलतेणाननाः
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पपनु  तृा नयनैदाननम ॥् २०॥
िपब इव चुा िलह इव िजया ।
िजय इव नासाां ि इव बािभः ॥ २१॥
ऊचःु पररं त े व ै यथां यथाौतुम ।्
तिूपगणुमाधयु ू ागािरता इव ॥ २२॥
एतौ भगवतः साारनेा रायण िह ।
अवतीणा िवहाशंने वसदुवे वेँ मिन ॥ २३॥
एष व ै िकल दवेां जातो नीत गोकुलम ।्
कालमतें वसन ग्ढूो ववधृ े नवेँ मिन ॥ २४॥
पतूनानने नीतां चबवात दानवः ।
अज ुनौ गुकः केशी धनेकुोऽे च तिधाः ॥ २५॥
गावः सपाला एतने दावाःे पिरमोिचताः ।
कािलयो दिमतः सप  इ िवमदः कृतः ॥ २६॥
साहमकेहने धतृोऽििूवरोऽमनुा ।
वष वाताशिन पिरऽातं च गोकुलम ॥् २७॥
गोोऽ िनमिुदतहिसतूेणं मखुम ।्
पँयो िविवधांापांरि ाौमं मदुा ॥ २८॥
वदनने वशंोऽयं यदोः सबुिवौतुः ।
िौयं यशो महं च लते पिररितः ॥ २९॥
अयं चाामजः ौीमान र्ामः कमललोचनः ।
ूलो िनहतो यने वको ये बकादयः ॥ ३०॥
जनेवें ॄवुाणषे ु तयूष ु िननदु च ।
कृरामौ समाभा चाणरूो वामॄवीत ॥् ३१॥
हे नसनूो हे राम भवौ वीरसतौ ।
िनयुकुशलौ ौुा रााऽऽतौ िदणुा ॥ ३२॥
िूयं राः ूकुव ः ौयेो िवि व ै ूजाः ।
मनसा कम णा वाचा िवपरीतमतोऽथा ॥ ३३॥
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िनं ूमिुदता गोपा वपाला यथा ुटम ।्
वनषे ु मयुने बीडारयि गाः ॥ ३४॥
तािाः िूयं ययूं वयं च करवाम हे ।
भतूािन नः ूसीदि सवभतूमयो नपृः ॥ ३५॥
तिशाॄवीृो दशेकालोिचतं वचः ।
िनयुमानोऽभीं ममानोऽिभन च ॥ ३६॥
ूजा भोजपतरे वयं चािप वनचेराः ।
करवाम िूयं िनं तः परमनमुहः ॥ ३७॥
बाला वयं तुबलःै बीिडामो यथोिचतम ।्
भविेयुं माधम ः शृेसभासदः ॥ ३८॥
चाणरू उवाच
न बालो न िकशोरं बल बिलनां वरः ।
लीलयभेो हतो यने सहॐिपसभतृ ॥् ३९॥
तावां बिलिभयं नानयोऽऽ व ै ।
मिय िवबम वाय बलेन सह मिुकः ॥ ४०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध कुवलयापीडवधो नाम िऽचािरंशोऽायः ॥ ४३॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ चतुािरंशोऽायः - ४४ ॥
ौीशकु उवाच
एवं चिच तसो भगवाधसुदूनः ।
आससादाथ चाणरंू मिुकं रोिहणीसतुः ॥ १॥
हाां हयोब ा पामवे च पादयोः ।
िवचकष तरुों ूस िविजगीषया ॥ २॥
अरी े अरिां जानुां चवै जाननुी ।
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िशरः शीरसोरावोमिभजतःु ॥ ३॥
पिरॅामणिवपेपिररावपातनःै ।
उप णापसप णैाों ूताम ॥् ४॥
उापनैयनैालनःै ापनरैिप ।
पररं िजगीषावपचबतरुानः ॥ ५॥
तलाबलवुं समतेाः सव योिषतः ।
ऊचःु पररं राजन स्ानकुा वथशः ॥ ६॥
महानयं बताधम  एषां राजसभासदाम ।्
य े बलाबलवुं राोऽिि पँयतः ॥ ७॥
 वळसारसवा ौ मौ शलेैसिभौ ।
 चाितसकुुमाराौ िकशोरौ नायौवनौ ॥ ८॥
धमितबमो  समाज ीवुं भवते ।्
यऽाधम ः समिुे यें तऽ किहिचत ॥् ९॥
न सभां ूिवशेाः सदोषाननुरन ।्
अॄवुन ि्वॄवुो नरः िकिषमतु े ॥ १०॥
वतः शऽमुिभतः कृ वदनाजुम ।्
वीतां ौमवाय ु ं पकोशिमवािुभः ॥ ११॥
िकं न पँयत राम मखुमाताॆलोचनम ।्
मिुकं ूित सामष हाससरंशोिभतम ॥् १२॥
पुया बत ोजभवुो यदयं निृल-

गढूःपरुाणपुषो वनिचऽमाः ।
गाः पालयन स्हबलः णयं वणे ुं
िवबीडयाित िगिरऽरमािच तािः ॥ १३॥
गोपः िकमचरन य्दमु पं
लावयसारमसमोमनिसम ।्
िः िपबनसुवािभनवं राप-
मकेाधाम यशसः ौीय ऐर ॥ १४॥
या दोहनऽेवहनन े मथनोपलेप-
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ूेेनाभ िदतोणमाज नादौ ।
गायि चनैमनरुिधयोऽौकुो
धा ोजिय उबमिचयानाः ॥ १५॥
ूातो जाजत आिवशत सायं
गोिभः समं णयतोऽ िनश वणेमु ।्
िनग  तणू मबलाः पिथ भिूरपुयाः
पँयि सितमखुं सदयावलोकम ॥् १६॥
एवं ूभाषमाणास ु ीष ु योगेरो हिरः ।
शऽ ुं ह ुं मनबे भगवान भ्रतष भ ॥ १७॥
सभयाः ीिगरः ौुा पऽुहेशचुाऽऽतरुौ ।
िपतरावततेां पऽुयोरबधुौ बलम ॥् १८॥
तैिैन युिविधिभिव िवधरैतुतेरौ ।
ययुधुात े यथाों तथवै बलमिुकौ ॥ १९॥
भगवाऽिनातवै ळिनषेिनुरःै ।
चाणरूो भमानाो मुला िनमवाप ह ॥ २०॥
स ँयनेवगे उ मुीकृ करावभुौ ।
भगवं वासदुवें बुो वबाधत ॥ २१॥
नाचलहारणे मालाहत इव िपः ।
बाोिन गृ चाणरंू बशो ॅामयन ह्िरः ॥ २२॥
भपूृ े पोथयामास तरसा ीणजीिवतम ।्
िवॐाककेशॐिगज इवापतत ॥् २३॥
तथवै मिुकः पवू मुािभहतने व ै ।
बलभिेण बिलना तलेनािभहतो भशृम ॥् २४॥
ूविेपतः स िधरमुमन म्खुतोऽिदतः ।
सःु पपातो ुपे वाताहत इवािपः ॥ २५॥
ततः कूटमन ुू ां रामः ूहरतां वरः ।
अवधीीलया राजन स्ावं वाममिुना ॥ २६॥
तव िह शलः कृपदापहतशीष कः ।
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िधा िवशीण ोशलक उभाविप िनपतेतःु ॥ २७॥
चाणरूे मिुके कूटे शले तोशलके हते ।
शषेाः ूिुवमु ाः सव ूाणपरीवः ॥ २८॥
गोपान व्यानाकृ तःै ससंृ िवज॑तःु ।
वामानषे ु तयूष ु वौ तनपूरुौ ॥ २९॥
जनाः ूजषःु सव कम णा रामकृयोः ।
ऋते कंसं िवूमुाः साधवः साध ु सािित ॥ ३०॥
हतषे ु मवयष ु िविुतषे ु च भोजराट ्।
वारयतयूा िण वां चदेमवुाच ह ॥ ३१॥
िनःसारयत वृ ौ वसदुवेाजौ परुात ।्
धनं हरत गोपानां नं बीत म ितम ॥् ३२॥
वसदुवे ु मधा हतामासमः ।
उमसनेः िपता चािप सानगुः परपगः ॥ ३३॥
एवं िवकमान े व ै कंस े ूकुिपतोऽयः ।
लिघो तरसा ममुुमाहत ॥् ३४॥
तमािवशमालो मृमुान आसनात ।्
मनी सहसोाय जगहृे सोऽिसचमणी ॥ ३५॥
तं खपािणं िवचरमाश ु
ँयने ं यथा दिणसमरे ।
सममहीिुव षहोमतजेा
यथोरगं ता सतुः ूस ॥ ३६॥
ूगृ केशषे ु चलिरीटं
िनपा रोपिर तुमात ।्
तोपिरायमनाभः
पपात िवाौय आतः ॥ ३७॥
तं सरतें िवचकष  भमूौ
हिरय थभे ं जगतो िवपँयतः ।
हा हिेत शः समुहांदाभ-ू
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दीिरतः सव जननै रे ॥ ३८॥
स िनदोििधया तमीरं
िपबन व्दन व्ा िवचरन ्पन ्सन ।्
ददश चबायधुममतो यत-
दवे पं रवापमाप ॥ ३९॥
तानजुा ॅातरोऽौ कमोधकादयः ।
अधावितबुा ॅातिुन वशकािरणः ॥ ४०॥
तथाितरभसांां ु सयंान र्ोिहणीसतुः ।
अहन प्िरघमु पशिूनव मगृािधपः ॥ ४१॥
नेभयो ोि ॄशेाा िवभतूयः ।
पुःै िकरं ूीताः शशसंनु नतृःु ियः ॥ ४२॥
तषेां ियो महाराज सुरणःिखताः ।
तऽाभीयिुव िनः शीषा यौिुवलोचनाः ॥ ४३॥
शयानान व्ीरशायां पतीनािल शोचतीः ।
िवलेपःु सुरं नाय िवसजृो मुः शचुः ॥ ४४॥
हा नाथ िूय धम  कणानाथवल ।
या हतने िनहता वयं त े सगहृूजाः ॥ ४५॥
या िवरिहता पा परुीयं पुषष भ ।
न शोभते वयिमव िनवृोवमला ॥ ४६॥
अनागसां ं भतूानां कृतवान ि्ोहमुणम ।्
तनेमेां भो दशां नीतो भतूीकु ् को लभते शम ॥् ४७॥
सवषािमह भतूानामषे िह ूभवायः ।
गोा च तदवायी न िचखुमधेत े ॥ ४८॥
ौीशकु उवाच
राजयोिषत आा भगवांोकभावनः ।
यामालिकक संां हतानां समकारयत ॥् ४९॥
मातरं िपतरं चवै मोचियाथ बनात ।्
कृरामौ ववात े िशरसाऽऽृँ य पादयोः ॥ ५०॥
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दवेकी वसदुवे िवाय जगदीरौ ।
कृतसवंनौ पऽुौ सजात े न शितौ ॥ ५१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध कंसवधो नाम चतुािरंशोऽायः ॥ ४४॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ पचािरंशोऽायः - ४५ ॥
ौीशकु उवाच
िपतरावपुलाथ िविदा पुषोमः ।
मा भिूदित िनजां मायां ततान जनमोिहनीम ॥् १॥
उवाच िपतरावे सामजः सातष भः ।
ूौयावनतः ूीण तातिेत सादरम ॥् २॥
नाो यवुयोात िनोिठतयोरिप ।
बापौगडकैशोराः पऽुाामभवन ्िचत ॥् ३॥
न लो दवैहतयोवा सो नौ भवदिके ।
यां बालाः िपतगृहेा िवे लािलता मदुम ॥् ४॥
सवा थ सवो दहेो जिनतः पोिषतो यतः ।
न तयोया ित िनवशं िपऽोम  ः शतायषुा ॥ ५॥
ययोराजः क आना च धनने च ।
विृं न दां ूे मासं ं खादयि िह ॥ ६॥
मातरं िपतरं वृं भाया सा सतुं िशशमु ।्
गंु िवूं ूपं च कोऽिबॅसन म्तृः ॥ ७॥
तावकयोः कंसािमिुचतेसोः ।
मोघमते े ितबाा िदवसा वामनच तोः ॥ ८॥
तमुहथात मातन परतयोः ।
अकुव तोवा शौुषूां ियो दा भशृम ॥् ९॥
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ौीशकु उवाच
इित मायामनु हरिेव ानो िगरा ।
मोिहतावमारो पिरापतमु ुदम ॥् १०॥
िसावौधुारािभः हेपाशने चावतृौ ।
न िकिचतू राजन ब्ाकठौ िवमोिहतौ ॥ ११॥
एवमाा िपतरौ भगवान द्वेकीसतुः ।
मातामहं तमूसने ं यनामकरोपृम ॥् १२॥
आह चाान म्हाराज ूजाामुहिस ।
ययाितशापािभना िसतं नपृासन े ॥ १३॥
मिय भृ उपासीन े भवतो िवबधुादयः ।
बिलं हरवनताः िकमतुाे नरािधपाः ॥ १४॥
सवा न ्ान ्ाितसान ि्दः कंसभयाकुलान ।्
यवृकमधदुाशाहकुकुरािदकान ॥् १५॥
सभािजतान स्माा िवदशेावासकिशतान ।्
वासयगहेषे ु िवःै स िवकृत ॥् १६॥
कृसष णभजुगै ुा लमनोरथाः ।
गहृषे ु रिेमरे िसाः कृरामगतराः ॥ १७॥
वीोऽहरहः ूीता मकुुवदनाजुम ।्
िनं ूमिुदतं ौीमदयितवीणम ॥् १८॥
तऽ ूवयसोऽासन य्वुानोऽितबलौजसः ।
िपबोऽमै ुकु मखुाजुसधुां मुः ॥ १९॥
अथ नं समासा भगवान द्वेकीसतुः ।
सष ण राजे पिरदेमचूतःु ॥ २०॥
िपतय ुवाां िधाां पोिषतौ लािलतौ भशृम ।्
िपऽोरिधका ूीितराजेानोऽिप िह ॥ २१॥
स िपता सा च जननी यौ पुीतां पऽुवत ।्
िशशनू ब्िुभृानकःै पोषरणे ॥ २२॥
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यात ययूं ोजं तात वयं च हेःिखतान ।्
ातीन व्ो िमुेामो िवधाय सुदां सखुम ॥् २३॥
एवं सा भगवान न्ं सोजमतुः ।
वासोऽलारकुारैहयामास सादरम ॥् २४॥
इुौ पिर नः ूणयिवलः ।
परूयौिुभनऽ े सह गोपोै जं ययौ ॥ २५॥
अथ शरूसतुो राजन प्ऽुयोः समकारयत ।्
परुोधसा ॄाणै यथाविजसृंितम ॥् २६॥
तेोऽदािणा गावो मालाः लताः ।
लतेः सू सवाः ौममािलनीः ॥ २७॥
याः कृरामज मनोदा महामितः ।
तााददादनुृ कंसनेाधम तो ताः ॥ २८॥
तत लसंारौ िजं ूा सोुतौ ।
गगा कुलाचाया ायऽं ोतमाितौ ॥ २९॥
ूभवौ सव िवानां सव ौ जगदीरौ ।
नािसामलानं गहूमानौ नरिेहतःै ॥ ३०॥
अथो गुकुले वासिमावपुजमतःु ।
काँयं साीपिन ं नाम विपरुवािसनम ॥् ३१॥
यथोपसा तौ दाौ गरुौ विृमिनिताम ।्
माहयावपुतेौ  भा दवेिमवातौ ॥ ३२॥
तयोिजवरुः शुभावानवुिृिभः ।
ूोवाच वदेानिखलान स्ाोपिनषदो गुः ॥ ३३॥
सरहं धनवुदं धमा न ्ायपथांथा ।
तथा चाीिक िवां राजनीितं च षिधाम ॥् ३४॥
सव नरवरौेौ सव िवाूवत कौ ।
सकृिगदमाऽणे तौ सगहृतनुृ प ॥ ३५॥
अहोराऽैतःुषा सयंौ तावतीः कलाः ।
गुदिणयाऽऽचाय छयामासतनुृ प ॥ ३६॥
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िजयों मिहमानमतुं
सलं राजितमानषु मितम ।्
स पा स महाण व े मतृं
बालं ूभास े वरयाभवू ह ॥ ३७॥
तथेथा महारथौ रथं
ूभासमासा रिवबमौ ।
वलेामपुो िनषीदतःु णं
िसिुव िदाहणमाहरयोः ॥ ३८॥
तमाह भगवानाश ु गुपऽुः ूदीयताम ।्
योऽसािवह या मो बालको महतोिम णा ॥ ३९॥
समिु उवाच
नवैाहाष महं दवे दैः पजनो महान ।्
अजलचरः कृ शपधरोऽसरुः ॥ ४०॥
आे तनेातो ननू ं तुा सरं ूभःु ।
जलमािवँय तं हा नापँयदरऽेभ कम ॥् ४१॥
तदूभवं शमादाय रथमागमत ।्
ततः सयंमन नाम यम दियतां परुीम ॥् ४२॥
गा जनाद नः शं ूदौ सहलायधुः ।
शिन॑ा दमाकय  ूजासयंमनो यमः ॥ ४३॥
तयोः सपया महत चबे भपुबृिंहताम ।्
उवाचावनतः कृं सव भतूाशयालयम ।्
लीलामनु हे िवो यवुयोः करवाम िकम ॥् ४४॥
ौीभगवानवुाच
गुपऽुिमहानीतं िनजकमिनबनम ।्
आनय महाराज मासनपरुृतः ॥ ४५॥
तथिेत तनेोपानीतं गुपऽुं यमौ ।
दा गरुवे भयूो वणृीिेत तमचूतःु ॥ ४६॥
गुवाच
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सािदतो व भवां गुिनयः ।
को न ु युिधगरुोः कामानामविशते ॥ ४७॥
गतं गहंृ वीरौ कीित वा म ु पावनी ।
छांयातयामािन भविह परऽ च ॥ ४८॥
गुणवैमनुातौ रथनेािनलरंहसा ।
आयातौ परंु तात पज िननदने व ै ॥ ४९॥
समनन ्ू जाः सवा  ा रामजनाद नौ ।
अपँयो बहािन नलधना इव ॥ ५०॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध गुपऽुानयनं नाम पचािरंशोऽायः ॥ ४५॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ षािरंशोऽायः - ४६ ॥
ौीशकु उवाच
वृीनां ूवरो मी कृ दियतः सखा ।
िशो बहृतःे साावो बिुसमः ॥ १॥
तमाह भगवान ्ू ें भमकेािनं िचत ।्
गहृीा पािणना पािणं ूपाित हरो हिरः ॥ २॥
गोव ोजं सौ िपऽोन ूीितमावह ।
गोपीनां मियोगािधं मशेिैव मोचय ॥ ३॥
ता मना माणा मदथ दिैहकाः ।
मामवे दियतं ूेमाानं मनसा गताः ।
य े लोकधमा  मदथ तान ि्बभहम ॥् ४॥
मिय ताः ूयेसां ूे े रे गोकुलियः ।
रोऽ िवमुि िवरहौिवलाः ॥ ५॥
धारयितकृेण ूायः ूाणान क्थन ।
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ूागमनसशेवै ो मे मदािकाः ॥ ६॥
ौीशकु उवाच
इु उवो राजन स्शें भत ुरातः ।
आदाय रथमा ूययौ नगोकुलम ॥् ७॥
ूाो नोजं ौीमान ि्नोचित िवभावसौ ।
छयानः ूिवशतां पशनूां खरुरणेिुभः ॥ ८॥
वािसताथऽिभयुिना िदतं शिुिभवृ षःै ।
धावीिभ वाॐािभधोभारःै वकान ॥् ९॥
इततो िवलिगवमै िडतं िसतःै ।
गोदोहशािभरवं वणेनूां िनःनने च ॥ १०॥
गायीिभ कमा िण शभुािन बलकृयोः ।
लतािभगपीिभगपै सिुवरािजतम ॥् ११॥
अका ितिथगोिवूिपतदृवेाच नाितःै ।
धपूदीपै माै गोपावासमै नोरमम ॥् १२॥
सवतः पिुतवनं िजािलकुलनािदतम ।्
हंसकारडवाकीणः पषडै मिडतम ॥् १३॥
तमागतं समाग कृानचुरं िूयम ।्
नः ूीतः पिर वासदुवेिधयाच यत ॥् १४॥
भोिजतं परमाने सिंवं किशपौ सखुम ।्
गतौमं पय पृादसवंाहनािदिभः ॥ १५॥
किद महाभाग सखा नः शरूननः ।
आे कुशपायै ुो मुः सुतृः ॥ १६॥
िदा कंसो हतः पापः सानगुः ने पाना ।
साधनूां धम शीलानां यनां िे यः सदा ॥ १७॥
अिप रित नः कृो मातरं सुदः सखीन ।्
गोपान ो्जं चानाथं गावो वृावनं िगिरम ॥् १८॥
अायाित गोिवः जनान स्कृदीितमु ।्
तिह िाम तं सनुसं सिुतेणम ॥् १९॥
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दावावेा तवषा  वषृसपा  रिताः ।
रयेो मृुः कृने समुहाना ॥ २०॥
रतां कृवीया िण लीलापािनरीितम ।्
हिसतं भािषतं चा सवा  नः िशिथलाः िबयाः ॥ २१॥
सिरलैवनोशेान म्कुुपदभिूषतान ।्
आबीडानीमाणानां मनो याित तदाताम ॥् २२॥
मे कृं च रामं च ूाािवह सरुोमौ ।
सरुाणां महदथा य गग  वचनं यथा ॥ २३॥
कंसं नागायतुूाणं मौ गजपितं तथा ।
अविधां लीलयवै पशिूनव मगृािधपः ॥ २४॥
तालऽयं महासारं धनयु ििमवभेराट ्।
बभकेैन हने साहमदधाििरम ॥् २५॥
ूलो धनेकुोऽिरणृावत बकादयः ।
दैाः सरुासरुिजतो हता यनेहे लीलया ॥ २६॥
ौीशकु उवाच
इित संृ संृ नः कृानरुधीः ।
अुठोऽभवू ूमेूसरिवलः ॥ २७॥
यशोदा वय मानािन पऽु चिरतािन च ।
श ृवौूयवाॐाीहेतुपयोधरा ॥ २८॥
तयोिरं भगवित कृे नयशोदयोः ।
वीानरुागं परमं नमाहोवो मदुा ॥ २९॥
उव उवाच
यवुां ातमौ ननू ं दिेहनािमह मानद ।
नारायणऽेिखलगरुौ यृता मितरीशी ॥ ३०॥
एतौ िह िव च बीजयोनी
रामो मकुुः पुषः ूधानम ।्
अीय भतूषे ु िवलण
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ान चशेात इमौ परुाणौ ॥ ३१॥
यिन ज्नः ूाणिवयोगकाले
णं समावेँ य मनोिवशुम ।्
िन कमा शयमाश ु याित
परां गितं ॄमयोऽकवण ः ॥ ३२॥
तिन भ्वाविखलाहतेौ
नारायणे कारणममतू ।
भावं िवधां िनतरां महान ्
िकं वाविशं यवुयोः सकृुम ॥् ३३॥
आगिमदीघण कालेन ोजमतुः ।
िूयं िवधाते िपऽोभ गवान स्ातां पितः ॥ ३४॥
हा कंसं रमे ूतीपं सव साताम ।्
यदाह वः समाग कृः सं करोित तत ॥् ३५॥
मा िखतं महाभागौ िथः कृमिके ।
अिद स भतूानामाे ोितिरवधैिस ॥ ३६॥
न ाि िूयः किािूयो वामािननः ।
नोमो नाधमो नािप समानासमोऽिप वा ॥ ३७॥
न माता न िपता त न भाया  न सतुादयः ।
नाीयो न परािप न दहेो ज एव च ॥ ३८॥
न चा कम वा लोके सदसिौयोिनष ु ।
बीडाथ ः सोऽिप साधनूां पिरऽाणाय कते ॥ ३९॥
सं रजम इित भजते िनग ुणो गणुान ।्
बीडतीतोऽऽ गणुःै सजृवित हजः ॥ ४०॥
यथा ॅमिरका ा ॅातीव महीयत े ।
िचे कत िर तऽाा कतवाहिया तृः ॥ ४१॥
यवुयोरवे नवैायमाजो भगवान ह्िरः ।
सवषामाजो ाा िपता माता स ईरः ॥ ४२॥
ं ौतुं भतूभविव-
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ाुिरमु हदकं च ।
िवनातुाु तरां न वां
स एव सव परमाभतूः ॥ ४३॥
एवं िनशा सा ॄवुतो तीता
न कृानचुर राजन ।्
गोः समुाय िन दीपा-
ाूम दधीमन ॥् ४४॥
ता दीपदीमै िणिभिव रजेू
रिूव कष जुकणॐजः ।
चलितनहारकुडल-

िषपोलाणकुमाननाः ॥ ४५॥
उायतीनामरिवलोचनं
ोजानानां िदवमशृिनः ।
द िनम नशिमिौतो
िनरते यने िदशाममलम ॥् ४६॥
भगविुदत े सयू नािर ोजौकसः ।
ा रथं शातकौं कायिमित चाॄवुन ॥् ४७॥
अबूर आगतः िकं वा यः कंसाथ साधकः ।
यने नीतो मधपुरु कृः कमललोचनः ॥ ४८॥
िकं साधियािभभ त ुः ूते िनृितम ।्
इित ीणां वदीनामुवोऽगाृतािकः ॥ ४९॥
इित ौीमागवात े महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे पवूा ध नशोकापनयनं
नाम षािरंशोऽायः ॥ ४६॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥
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॥ सचािरंशोऽायः - ४७ ॥
ौीशकु उवाच
तं वी कृानचुरं ोजियः
ूलबां नवकलोचनम ।्
पीतारं पुरमािलनं लसन ्-
मखुारिवं पिरमृकुडलम ॥् १॥
शिुचिताः कोऽयमपीदशनः
कुत कातुवषेभषूणः ।
इित  सवा ः पिरवोुकुा-
मुमोकपदाजुाौयम ॥् २॥
तं ूौयणेावनताः ससुृतं
सोीडहासेणसनूतृािदिभः ।
रहपृपुिवमासन े
िवाय सशेहरं रमापतःे ॥ ३॥
जानीमां यपतःे पाष दं समपुागतम ।्
भऽह ूिेषतः िपऽोभ वान ि्ूयिचकीष या ॥ ४॥
अथा गोोजे त रणीयं न चहे ।
हेानबुो बनूां मनुरेिप सुजः ॥ ५॥
अेथ कृता मऽैी यावदथ िवडनम ।्
पिुः ीष ु कृता यमुनःिव षदःै ॥ ६॥
िनःं जि गिणका अकं नपृितं ूजाः ।
अधीतिवा आचाय ऋिजो ददिणम ॥् ७॥
खगा वीतफलं वृं भुा चाितथयो गहृम ।्
दधं मगृाथारयं जारो भुा रतां ियम ॥् ८॥
इित गोो िह गोिवे गतवाायमानसाः ।
कृते ोजं यात े उवे लौिककाः ॥ ९॥
गायः िूयकमा िण द गति॑यः ।
त संृ संृ यािन कैशोरबायोः ॥ १०॥
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कािचधकुरं ा ायी कृसमम ।्
िूयूािपतं तं कियदेमॄवीत ॥् ११॥
गोवुाच
मधपु िकतवबो मा शृािं सपाः
कुचिविलतमालाकुमँमौिुभन ः ।
वहत ु मधपुितािननीनां ूसादं
यसदिस िवडं य तमीक ् ॥ १२॥
सकृदधरसधुां ां मोिहन पायिया
समुनस इव सजऽेान भ्वाक ् ।
पिरचरित कथं तादपं त ु पा
िप बत तचतेा ुमोकजःै ॥ १३॥
िकिमह ब षडे गायिस ं यना-
मिधपितमगहृाणाममतो नः परुाणम ।्
िवजयसखसखीनां गीयतां तसः
िपतकुचजे कयीिमाः ॥ १४॥
िदिव भिुव च रसायां काः ियरुापाः
कपटिचरहासॅिूवजृ याः ःु ।
चरणरज उपाे य भिूतव यं काः
अिप च कृपणपे ुमोकशः ॥ १५॥
िवसजृ िशरिस पादं वेहं चाटुकार-ै
रननुयिवषऽेे दौमै ुकुात ।्
कृत इह िवसृापपलोकाः
सजृदकृतचतेाः िकं न ु सयेमिन ॥् १६॥
मगृयिुरव कपीं िवधे धमा 
ियमकृत िवपां ीिजतः कामयानाम ।्
बिलमिप बिलमावेयावः
तदलमिसतसैजथाथ ः ॥ १७॥
यदनचुिरतलीलाकण पीयषूिवूटु ्
सकृददनिवधतूधमा  िवनाः ।
सपिद गहृकुटुं दीनमुृ दीना
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बहव इह िवहा िभचुया चरि ॥ १८॥
वयमतृिमव िजातं ौधानाः
कुिलकतिमवााः कृवो हिरयः ।
दशरुसकृदतेखशतीो-
रज उपमिन भ्यतामवाता  ॥ १९॥
िूयसख पनुरागाः ूयेसा ूिेषतः िकं
वरय िकमनुे माननीयोऽिस मऽे ।
नयिस कथिमहाान ्जपा
सततमरुिस सौ ौीव धःू साकमाे ॥ २०॥
अिप बत मधपुयुा माय पऽुोऽधनुाऽऽे
रित स िपतगृहेान स्ौ बूं गोपान ।्
िचदिप स कथा नः िकरीणां गणृीत े
भजुमगुसगुं मू धादा न ु ॥ २१॥
ौीशकु उवाच
अथोवो िनशवैं कृदशनलालसाः ।
सायन ि्ूयसशेगैपीिरदमभाषत ॥ २२॥
उव उवाच
अहो ययूं  पणूा था  भवो लोकपिूजताः ।
वासदुवे े भगवित यासािमिप तं मनः ॥ २३॥
दानोततपोहोमजपाायसयंमःै ।
ौयेोिभिव िवधैाःै कृे भििह साते ॥ २४॥
भगवुमोके भवतीिभरनुमा ।
भिः ूवित ता िदा मनुीनामिप लभा ॥ २५॥
िदा पऽुान प्तीन द्हेान ्जनान भ्वनािन च ।
िहावणृीत ययूं यृां पुषं परम ॥् २६॥
सवा भावोऽिधकृतो भवतीनामधोजे ।
िवरहणे महाभागा महान म्ऽेनमुहः कृतः ॥ २७॥
ौयूतां िूयसशेो भवतीनां सखुावहः ।
यमादायागतो भिा अहं भतू  रहरः ॥ २८॥
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ौीभगवानवुाच
भवतीनां िवयोगो मे न िह सवा ना िचत ।्
यथा भतूािन भतूषे ु खं वािज लं मही ।
तथाहं च मनः ूाणभतूिेयगणुाौयः ॥ २९॥
आवेानाऽऽानं सजृ े हनपुालये ।
आमायानभुावने भतूिेयगणुाना ॥ ३०॥
आा ानमयः शुो ितिरोऽगणुायः ।
सषुिुजामिमा याविृिभरीयते ॥ ३१॥
यनेिेयाथा न ्ायते मषृा वितः ।
तिािदियािण िविनिः ूपत ॥ ३२॥
एतदः समाायो योगः सां मनीिषणाम ।्
ागपो दमः सं समिुाा इवापगाः ॥ ३३॥
यहं भवतीनां व ै रे वत िूयो शाम ।्
मनसः सिकषा थ मदनुानकाया ॥ ३४॥
यथा रचरे ूे े मन आिवँय वत त े ।
ीणां च न तथा चतेः सिकृऽेिगोचरे ॥ ३५॥
मावेँ य मनः कृं िवमुाशषेविृ यत ।्
अनुरो मां िनमिचराामपुैथ ॥ ३६॥
या मया बीडता राां वनऽेिन ो्ज आिताः ।
अलरासाः कायो माऽऽपमु ीय िचया ॥ ३७॥
ौीशकु उवाच
एवं िूयतमािदमाकय  ोजयोिषतः ।
ता ऊचुवं ूीताशेागततृीः ॥ ३८॥
गो ऊचःु
िदािहतो हतः कंसो यनां सानगुोऽघकृत ।्
िदाऽऽलैसवा थ ः कुशाऽेतुोऽधनुा ॥ ३९॥
किदामजः सौ करोित परुयोिषताम ।्
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ूीितं नः िधसोीडहासोदारेणािच तः ॥ ४०॥
कथं रितिवशषेः िूय वरयोिषताम ।्
नानबुते तािैव ॅ मैानभुािजतः ॥ ४१॥
अिप रित नः साधो गोिवः ूतु े िचत ।्
गोीमे परुीणां मााः रैकथारे ॥ ४२॥
ताः िकं िनशाः रित यास ु तदा िूयािभ-

वृ ावन े कुमदुकुशशारे ।
रमे े णरणनपूरुरासगोा-
मािभरीिडतमनोकथः कदािचत ॥् ४३॥
अेतीह दाशाहाः कृतया शचुा ।
सीवयन न् ु नो गाऽयै थेो वनमदुःै ॥ ४४॥
काृ इहायाित ूाराो हतािहतः ।
नरेका उा ूीतः सव सुतृः ॥ ४५॥
िकमािभव नौकोिभरािभवा  महानः ।
ौीपतरेाकाम िबयतेाथ ः कृतानः ॥ ४६॥
परं सौं िह नरैाँयं िैरयाह िपला ।
तानतीनां नः कृे तथााशा रया ॥ ४७॥
क उहते सुमुमोकसिंवदम ।्
अिनतोऽिप य ौीरा वते िचत ॥् ४८॥
सिरलैवनोशेा गावो वणेरुवा इमे ।
सष णसहायने कृनेाचिरताः ूभो ॥ ४९॥
पनुः पनुः ारयि नगोपसतुं बत ।
ौीिनकेतैदकैिव त ु नवै शुमः ॥ ५०॥
गा लिलतयोदारहासलीलावलोकनःै ।
माा िगरा तिधयः कथं तं िवरामहे ॥ ५१॥
हे नाथ हे रमानाथ ोजनाथाित नाशन ।
ममुर गोिव गोकुलं विृजनाण वात ॥् ५२॥
ौीशकु उवाच
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तताः कृसशेै पतेिवरहराः ।
उवं पजूयाबुा ाऽऽानमधोजम ॥् ५३॥
उवास कितिचासान ग्ोपीनां िवनदुन श्चुः ।
कृलीलाकथां गायन र्मयामास गोकुलम ॥् ५४॥
यावहािन न ोजऽेवाी उवः ।
ोजौकसां णूायायासन कृ् वात या ॥ ५५॥
सिरनिगिरिोणीवन कु्सिुमतान िु्मान ।्
कृं संारयन र्मे े हिरदासो ोजौकसाम ॥् ५६॥
वैमािद गोपीनां कृावशेािववम ।्
उवः परमूीता नमिदं जगौ ॥ ५७॥
एताः परं तनभुतृो भिुव गोपवो
गोिव एव िनिखलािन ढभावाः ।
वाि यविभयो मनुयो वयं च
िकं ॄजिभरनकथारस ॥ ५८॥
ेमाः ियो वनचरी िभचाराः
कृे  चषै परमािन ढभावः ।
नीरोऽनभुजतोऽिवषोऽिप साा-
ेयनोगदराज इवोपयुः ॥ ५९॥
नायं िौयोऽ उ िनतारतःे ूसादः
यिषतां निलनगचां कुतोऽाः ।
रासोवऽे भजुदडगहृीतकठ-
लािशषां य उदगाजववीनाम ॥् ६०॥
आसामहो चरणरणेजुषुामहं ां
वृावन े िकमिप गुलतौषधीनाम ।्
या जं जनमाय पथं च िहा
भजेमु ुकुपदव ौिुतिभिव मृयाम ॥् ६१॥
या व ै िौयािच तमजािदिभराकाम-ै

यगेररैिप यदािन रासगोाम ।्
कृ तगवतरणारिवं
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ं नषे ु िवजः पिरर तापम ॥् ६२॥
वे नोजीणां पादरणेमुभीशः ।
यासां हिरकथोीतं पनुाित भवुनऽयम ॥् ६३॥
ौीशकु उवाच
अथ गोपीरनुा यशोदां नमवे च ।
गोपानाम दाशाह यााहे रथम ॥् ६४॥
तं िनग तं समासा नानोपायनपाणयः ।
नादयोऽनरुागणे ूावोचौलुोचनाः ॥ ६५॥
मनसो वृयो नः ःु कृपादाजुाौयाः ।
वाचोऽिभधाियनीना ां कायणािदष ु ॥ ६६॥
कमिभॅा माणानां यऽ ापीरेया ।
मलाचिरतदैा न ै रितन ः कृ ईरे ॥ ६७॥
एवं सभािजतो गोपःै कृभा नरािधप ।
उवः पनुरागथरुां कृपािलताम ॥् ६८॥
कृाय ूिणपाह भिेुकं ोजौकसाम ।्
वसदुवेाय रामाय रा े चोपायनादात ॥् ६९॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां
सिंहतायां दशमे पवूा ध उवूितयान े
सचािरंशोऽायः ॥ ४७॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ अचािरंशोऽायः - ४८ ॥
ौीशकु उवाच
अथ िवाय भगवान स्वा ा सव दश नः ।
सरैाः कामतायाः िूयिमन ग्हंृ ययौ ॥ १॥
महाहपररैां कामोपायोपबृिंहतम ।्
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मुादामपताकािभिव तानशयनासनःै ।
धपूःै सरुिभिभदपःै ॐगरैिप मिडतम ॥् २॥
गहंृ तमायामवे साऽऽसनात ्
सःसमुाय िह जातसमा ।
यथोपस सखीिभरतुं
सभाजयामास सदासनािदिभः ॥ ३॥
तथोवः साधतुयािभपिूजतो
षीदा मिभमृँ य चासनम ।्
कृोऽिप तणू शयनं महाधनं
िववशे लोकाचिरतानोुतः ॥ ४॥
सा मनालेपकूलभषूण-

ॐगतालूसधुासवािदिभः ।
ूसािधताोपससार माधवं
सोीडलीलोितिवॅमिेतःै ॥ ५॥
आय काां नवसमि॑या
िवशितां कणभिूषत े करे ।
ूगृ शामिधवेँ य रामया
रमेऽेनलेुपाप णपुयलेशया ॥ ६॥
सानतकुचयोरसथाो-
िज यनचरणने जो मजृी ।
दोा नारगतं पिरर का-

मानमिूत मजहादितदीघ तापम ॥् ७॥
सवैं कैवनाथं तं ूा ापमीरम ।्
अरागाप णनेाहो भ गदेमयाचत ॥ ८॥
आहोतािमह ूे िदनािन कितिचया ।
रम नोहे ंु सं तऽेुहेण ॥ ९॥
तै कामवरं दा मानिया च मानदः ।
सहोवने सवशः धामागमदिच तम ॥् १०॥
रारा समारा िवुं सवरेरम ।्
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यो वणृीत े मनोमामसाुमनीसौ ॥ ११॥
अबूरभवनं कृः सहरामोवः ूभःु ।
िकििकीष यन ्ू ागादबूरिूयकाया ॥ १२॥
स तान न्रवरौेानाराी बावान ।्
ूुाय ूमिुदतः पिरानत ॥ १३॥
ननाम कृं रामं च स तरैिभवािदतः ।
पजूयामास िविधवृतासनपिरमहान ॥् १४॥
पादावनजेनीरापो धारयन ि्शरसा नपृ ।
अहणनेारिैदगै ॐषूणोमःै ॥ १५॥
अिच ा िशरसाऽऽन पादावगतौ मजृन ।्
ूौयावनतोऽबूरः कृरामावभाषत ॥ १६॥
िदा पापो हतः कंसः सानगुो वािमदं कुलम ।्
भवामृुतं कृारुा समिेधतम ॥् १७॥
यवुां ूधानपुषौ जगतेू जगयौ ।
भवां न िवना िकिरमि न चापरम ॥् १८॥
आसृिमदं िवमािवँय शििभः ।
ईयते बधा ॄन ौ्तुूगोचरम ॥् १९॥
यथा िह भतूषे ु चराचरषे ु
मादयो योिनष ु भाि नाना ।
एवं भवान के्वल आयोिन-
ााऽऽतो बधा िवभाित ॥ २०॥
सजृथो िस पािस िवं
रजमःसगणुःै शििभः ।
न बसे तणुकम िभवा 
ानाने  च बहतेःु ॥ २१॥
दहेापुाधरेिनिपता-
वो न साा िभदाऽऽनः ात ।्
अतो न बव नवै मोः
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ातां िनकामिय नोऽिववकेः ॥ २२॥
योिदतोऽयं जगतो िहताय
यदा यदा वदेपथः परुाणः ।
बाते पाखडपथरैसि-

दा भवान स्गणुं िबभित  ॥ २३॥
स ं ूभोऽ वसदुवेगहृऽेवतीण ः
ाशंने भारमपनतेिुमहािस भमूःे ।
अौिहणीशतवधने सरुतेराशं-

रााममु च कुल यशो िवतन ॥् २४॥
अशे नो वसतयः ख भिूरभागा
यः सव दवेिपतभृतूनदृवेमिूत ः ।
यादशौचसिललं िऽजगनुाित
स ं जगुरधोज याः ूिवः ॥ २५॥
कः पिडतदपरं शरणं समीयात ्
भिूयातिगरः सुदः कृतात ।्
सवा न द्दाित सुदो भजतोऽिभकामा-
नाानमपुचयापचयौ न य ॥ २६॥
िदा जनाद न भवािनह नः ूतीतो
योगेररैिप रापगितः सरुशेःै ।
िछाश ु नः सतुकलऽधनागहे-
दहेािदमोहरशनां भवदीयमायाम ॥् २७॥
ौीशकु उवाच
इिच तः संतु भेन भगवान ह्िरः ।
अबूरं सितं ूाह गीिभ ः सोहयिव ॥ २८॥
ौीभगवानवुाच
ं नो गुः िपतृ ाो बु िनदा ।
वयं त ु राः पोा अनकुाः ूजा िह वः ॥ २९॥
भविधा महाभागा िनषेा अहसमाः ।
ौयेामनैृ िभिन ं दवेाः ाथा  न साधवः ॥ ३०॥
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न यािन तीथा िन न दवेा मिृलामयाः ।
त े पनुुकालेन दशनादवे साधवः ॥ ३१॥
स भवान स्ुदां व ै नः ौयेान ौ्येिकीष या ।
िजासाथ पाडवानां ग ं गजायम ॥् ३२॥
िपतय ुपरत े बालाः सह माऽा सुःिखताः ।
आनीताः परंु राा वस इित शौुमु ॥ ३३॥
तषे ु राजािकापऽुो ॅातपृऽुषे ु दीनधीः ।
समो न वत त े ननू ं ऽुवशगोऽक ् ॥ ३४॥
ग जानीिह तृमधनुा सासाध ु वा ।
िवाय तिधाामो यथा शं सुदां भवते ॥् ३५॥
इबूरं समािदँय भगवान ह्िररीरः ।
सष णोवाां व ै ततः भवनं ययौ ॥ ३६॥
इित ौीमागवते महापरुाण े पारमहंां सिंहतायां
दशमे पवूा ध अचािरंशोऽायः ॥ ४८॥

॥ ॐ नमो भगवते वासदुवेाय ॥

॥ एकोनपाशमोऽायः - ४९ ॥
ौीशकु उवाच
स गा हािनपरंु पौरवेयशोऽितम ।्
ददश तऽािकेयं सभीं िवरं पथृाम ॥् १॥
सहपऽुं च बाीकं भाराजं सगौतमम ।्
कण सयुोधनं िौिणं पाडवान स्ुदोऽपरान ॥् २॥
यथावपस बिुभगा िनीसतुः ।
सृःै सुाता यं चापृदयम ॥् ३॥
उवास कितिचासान र्ाो वृिविवया ।
जासार खलानवुित नः ॥ ४॥
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तजे ओजो बलं वीय ूौयाद सणुान ।्
ूजानरुागं पाथष ु न सहििकीिष तम ॥् ५॥
कृतं च धात रायै रदानापशेलम ।्
आचौ सवमवेा ै पथृा िवर एव च ॥ ६॥
पथृा त ु ॅातरं ूामबूरमपुसृ तम ।्
उवाच जिनलयं रौकुलेणा ॥ ७॥
अिप रि नः सौ िपतरौ ॅातर मे ।
भिगौ ॅातपृऽुा जामयः स एव च ॥ ८॥
ॅाऽयेो भगवान कृ्ः शरयो भवलः ।
पतैृसयेान ्रित रामाुहेणः ॥ ९॥
सापमे शोच वकृानां हिरणीिमव ।
साियित मां वाःै िपतहृीनां बालकान ॥् १०॥
कृ कृ महायोिगन ि्वान ि्वभावन ।
ूपां पािह गोिव िशशिुभावसीदतीम ॥् ११॥
नाव पदाोजाँयािम शरणं नणृाम ।्
िबतां मृसुसंारादीरापविग कात ॥् १२॥
नमः कृाय शुाय ॄणे परमान े ।
योगेराय योगाय ामहं शरणं गता ॥ १३॥
ौीशकु उवाच
इनुृ जनं कृं च जगदीरम ।्
ूादःुिखता राजन भ्वतां ूिपतामही ॥ १४॥
समःखसखुोऽबूरो िवर महायशाः ।
सायामासतःु कु तऽुोिहतेिुभः ॥ १५॥
यान र्ाजानमे िवषमं पऽुलालसम ।्
अवदुदां मे बिुभः सौदोिदतम ॥् १६॥
अबूर उवाच
भो भो विैचऽवीय  ं कुणां कीित वध न ।
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ॅातय ुपरत े पाडावधनुाऽऽसनमाितः ॥ १७॥
धमण पालयवु ूजाः शीलेन रयन ।्
वत मानः समः षे ु ौयेः कीित मवािस ॥ १८॥
अथा ाचरंोके गिहतो यासे तमः ।
तामे वत  पाडवेाजषे ु च ॥ १९॥
नहे चासवंासः किचेनिचह ।
राजन ्नेािप दहेने िकम ु जायाजािदिभः ॥ २०॥
एकः ूसयूत े जरुके एव ूलीयते ।
एकोऽनभुेु सकृुतमके एव च ृतम ॥् २१॥
अधमपिचतं िवं हरऽेमधेसः ।
सोजनीयापदशेजै लानीव जलौकसः ॥ २२॥
पुाित यानधमण बुा तमपिडतम ।्
तऽेकृताथ ूिहवि ूाणा रायः सतुादयः ॥ २३॥
यं िकिषमादाय तैो नाथ कोिवदः ।
अिसाथ िवशं धमिवमखुमः ॥ २४॥
ताोकिममं राजन ्मायामनोरथम ।्
वीायानाऽऽानं समः शाो भव ूभो ॥ २५॥
धतृरा उवाच
यथा वदित काण वाचं दानपत े भवान ।्
तथानया न तृािम मः ूा यथामतृम ॥् २६॥
तथािप सनूतृा सौ िद न ीयते चले ।
पऽुानरुागिवषमे िवुौदामनी यथा ॥ २७॥
ईर िविधं को न ु िवधनुोथा पमुान ।्
भमूभेा रावताराय योऽवतीण यदोःकुले ॥ २८॥
यो िव मशपथया िनजमाययदें
सृा गणुान ि्वभजते तदन ुू िवः ।
तै नमो रवबोधिवहारत-

ससंारचबगतये परमेराय ॥ २९॥
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ौीशकु उवाच
इिभूे नपृतरेिभूायं स यादवः ।
सुिः समनुातः पनुय परुीमगात ॥् ३०॥
शशसं रामकृाां धतृरािवचिेतम ।्
पाडवान ्ू ित कौर यदथ ूिेषतः यम ॥् ३१॥
इित ौीमागवते महापरुाण े वयैसामादश-

साहां पारमहंां सिंहतायां दशमे
पवूा ध एकोनपाशमोऽायः ॥ ४९॥

॥ समािमदं दशम पवूा ध म ॥्

॥ ौीकृाप णमु ॥
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