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શ્રીશકુ ઉવાચ ।
ગાે યઃ કૃ ણે વનં યાતે તમનુદુ્રતચેતસઃ ।
કૃ ણલીલાઃ પ્રગાય ત્યાે િન યુદુર્ઃખને વાસરાન્॥ ૧॥
શ્રીગાે ય ઊચુઃ ।
વામબાહુકૃતવામકપાેલાે વ ગતભ્રુરધરાિપતવે મ્ ।
કાેમલાઙ્ગુ લ ભરા શ્રતમાગ ગાે ય ઈરય ત યત્ર મુકુ દઃ॥ ૨॥
વ્યાેમયાનવિનતાઃ સહ સદ્ધિૈવ મતા તદુપધાયર્ સલ ઃ ।
કામમાગર્ણસમિપત ચત્તાઃ ક મલં યયુરપ તનીવ્યઃ॥ ૩॥
હ ત ચત્રમબલાઃ તેદં હારહાસ ઉર સ સ્થરિવદ્યુત્ ।
ન દસનૂુરયમાતર્જનાનાં નમર્દાે યિહ કૂ જતવે ઃ॥ ૪॥
દશાે વ્રજ ષા ગગાવાે વે વાદ્યહૃતચેતસઆરાત્ ।

દ તદષ્ટકવલા તકણાર્ િનિદ્રતા લ ખત ચત્ર મવાસન્॥ ૫॥
બિહણ તબકધાતપુલાશબૈર્દ્ધમ લપિરબહર્િવડ બઃ ।
કિહ ચ સબલઆ લ સ ગાપેૈગાર્ઃ સમાહ્વય ત યત્ર મુકુ દઃ॥ ૬॥
તિહ ભગ્ ગતયઃ સિરતાે વૈ ત પદા બુજર ેઽિનલનીતમ્ ।
હયતીવર્ય મવાબહુપુ યાઃ પ્રેમવેિપતભુ ઃ ત મતાપઃ॥ ૭॥

અનુચરૈઃ સમનવુ ણતવીયર્ આિદપૂ ષ ઇવાચલભૂ તઃ ।
વનચરાે ગિરતટેષુ ચર તીવ નાહ્વય ત ગાઃ સ યદા િહ॥ ૮॥
વનલતા તરવ આત્મિન િવ ં વ્ય જય ત્ય ઇવ પુ પફલાઢ ાઃ ।
પ્રણતભારિવટપા મધુધારાઃ પ્રેમહૃષ્ટતનવાે વ ષુઃ મ॥ ૯॥
દશર્નીય તલકાે વનમાલા િદવ્યગ ધતુલસીમધુમત્તૈઃ ।
અ લકુલૈરલઘુ ગીતામભીષ્ટમાિદ્રય યિહ સ ધતવે ઃ॥ ૧૦॥
સર સ સારસહંસિવહઙ્ગાશ્ચા ગીતાહૃતચેતસ અેત્ય ।
હિરમપુાસત તે યત ચત્તા હ ત મી લતદશૃાે તમાનૈાઃ॥ ૧૧॥
સહબલઃ સ્રગવતંસિવલાસઃ સાનષુુ ક્ષ ત તાે વ્રજદેવ્યઃ ।
હષર્ય યિહ વે રવેણ તહષર્ ઉપર ભ ત િવશ્વમ્॥ ૧૨॥
મહદ તક્રમણશિઙ્કતચેતા મ દમ દમનુગજર્ ત મેઘઃ ।
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॥ યુગલગીત શ્રીમદ્ભાગવતા તગર્તમ્॥

સહૃુદમ યવષર્ સમુનાે ભ છાયયા ચ િવદધ પ્રતપત્રમ્॥ ૧૩॥
િવિવધગાપેચરણષેુ િવદગ્ધાે વે વાદ્ય ઉ ધા િનજ શક્ષાઃ ।
તવ સતુઃ સ ત યદાધર બ બે દત્તવે રનય વર તીઃ॥ ૧૪॥
સવનશ તદુપધાયર્ સરેુશાઃ શક્રશવર્પરમે ષ્ઠપુરાેગાઃ ।
કવયઆનતક ધર ચત્તાઃ ક મલં યયુરિન શ્ચતત વાઃ॥ ૧૫॥
િનજપદા જદલૈ વર્જવજ્ર નીર ઙુ્કશિવ ચત્રલલામૈઃ ।
વ્રજભવુઃ શમય ખુરતાેદં વ મર્ધુયર્ગ તર િડતવે ઃ॥ ૧૬॥
વ્રજ ત તને વયં સિવલાસ વીક્ષણાિપતમનાેભવવેગાઃ ।
કુજગ ત ગ મતા ન િવદામઃ ક મલને કવરં વસનં વા॥ ૧૭॥
મ ણધરઃ ક્વ ચદાગણય ગા માલયા દિયતગ ધતુલસ્યાઃ ।
પ્રણિયનાેઽનુચરસ્ય કદાંસે પ્ર ક્ષપ ભજુમગાયત યત્ર॥ ૧૮॥
ક્વ ણતવે રવવ ચત ચત્તાઃ કૃ ણમ વસત કૃ ણગ્ િહ યઃ ।
ગુણગણાણર્મનુગત્ય હિર યાે ગાેિપકા ઇવ િવમુક્તગ્ હાશાઃ॥ ૧૯॥
કુ દદામકૃતકાૈતુકવષેાે ગાપેગાેધન તાે યમનુાયામ્ ।
ન દસનૂુરનઘે તવ વ સાે નમર્દઃ પ્રણિયણાં િવજહાર॥ ૨૦॥
મ દવાયુ પવાત્યનકૂલં માનયન્મલયજ પશન ।
વ દન તમપુદેવગણા યે વાદ્યગીતબ લ ભઃ પિરવવ્રુઃ॥ ૨૧॥
વ સલાે વ્રજગવાં યદગધ્રાે વ દ્યમાનચરણઃ પ થ દ્ધઃૈ ।
કૃ નગાેધનમપુાેહ્ય િદના તે ગીતવે રનુગેિડતક તઃ॥ ૨૨॥
ઉ સવં શ્રમ ચાિપ દશૃીનામુન્નય ખુરરજ છુિરતસ્રક્ ।
િદ સયૈ ત સહૃુદા સષ અેષ દેવક જઠરભૂ ડુરાજઃ॥ ૨૩॥
મદિવઘૂ ણતલાેચન ઈષત્માનદઃ વસહૃુદાં વનમાલી ।
બદરપા ડુવદનાે દુગ ડં મ ડય કનકકુ ડલલ યા॥ ૨૪॥
યદુપ ત દ્વરદરાજિવહારાે યા મનીપ તિરવષૈ િદના તે ।
મુિદતવક્ત્ર ઉપયા ત દુર તં માેચય વ્રજગવાં િદનતાપમ્॥ ૨૫॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ દાવનક્ર ડાયાં ગાેિપકાયુગલગીતં
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નામ પ ચિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૧૦.૩૫॥
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