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શ્રીમદ્ભાગવતા તગર્તં પ્રણયગીતમ્

શ્રીગાે ય ઊચુઃ ।
મવંૈ િવભાેઽહર્ ત ભવા ગિદતું શસંં
સ ત્યજ્ય સવર્િવષયાં તવ પાદમૂલમ્ ।
ભક્તા ભજ વ દુરવગ્રહ મા ત્ય માન્
દેવાે યથાિદપુ ષાે ભજતે મુમુક્ષનૂ્॥ ૧૦.૨૯.૩૧॥
ય પત્યપત્યસહૃુદામનુ ત્તરઙ્ગ
સ્ત્રીણાં વધમર્ ઇ ત ધમર્િવદા વયાેક્તમ્ ।
અ વવેમેતદુપદેશપદે વયીશે
પ્રેષ્ઠાે ભવાં તનુ તાં િકલ બ ધુરાત્મા॥ ૧૦.૨૯.૩૨॥
કુવર્ ત િહ વિય ર ત કુશલાઃ વ આત્મન્
િનત્ય પ્રયે પ તસતુાિદ ભરા તદૈઃ િકમ્ ।
તન્નઃ પ્રસીદ પરમેશ્વર મા મ છ દ્યા
આશાં તાં વિય ચરાદરિવ દનતે્ર॥ ૧૦.૨૯.૩૩॥
ચત્તં સખુને ભવતાપહૃતં ગ્ હેષુ
યિન્નિવશત્યુત કરાવિપ ગ્ હ્યકૃત્યે ।
પાદાૈ પદં ન ચલત તવ પાદમૂલાદ્
યામઃ કથં વ્રજમથાે કરવામ િક વા॥ ૧૦.૨૯.૩૪॥
સ ચાઙ્ગ ન વદધરા તપૂરકેણ
હાસાવલાેકકલગીતજહૃચ્છયા ગ્ મ્ ।
નાે ચેદ્વયં િવરહ ગ્ યપુયુક્તદેહા
યાનને યામ પદયાેઃ પદવી ં સખે તે॥ ૧૦.૨૯.૩૫॥
યહ્યર્ બુ ક્ષ તવ પાદતલં રમાયા
દત્તક્ષણં ક્વ ચદર યજન પ્રયસ્ય ।
અ પ્રા મ ત પ્ર ત ના યસમક્ષમ જઃ
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સ્થાતું વયા ભર મતા બત પારયામઃ॥ ૧૦.૨૯.૩૬॥
શ્રીયર્ પદા બુજરજશ્ચકમે તુલસ્યા
લ વાિપ વક્ષ સ પદં િકલ ત્યજુષ્ટમ્ ।
યસ્યાઃ વવીક્ષણ ઉતા યસરુપ્રયાસસ્
તદ્વદ્વયં ચ તવ પાદરજઃ પ્રપન્નાઃ॥ ૧૦.૨૯.૩૭॥
તન્નઃ પ્રસીદ જનાદર્ન તેઽિ ઘ્રમૂલં
પ્રાપ્તા િવ જ્ય વસતી વદુપાસનાશાઃ ।
વ સુ દર મતિનર ક્ષણતીવ્રકામ
તપ્તાત્મનાં પુ ષભષૂણ દેિહ દાસ્યમ્॥ ૧૦.૨૯.૩૮॥
વીક્ષ્યાલકા તમખું તવ કુ ડલશ્રી
ગ ડસ્થલાધરસધંુ હ સતાવલાેકમ્ ।
દત્તાભયં ચ ભજુદ ડયુગં િવલાેક્ય
વક્ષઃ શ્રયૈકરમણં ચ ભવામ દાસ્યઃ॥ ૧૦.૨૯.૩૯॥
કા યઙ્ગ તે કલપદાયતવે ગીત
સ માેિહતાયર્ચિરતાન્ન ચલેિ ત્રલાેક્યામ્ ।
ત્રૈલાેક્યસાૈભગ મદં ચ િનર ક્ષ્ય પં
યદ્ગાે દ્વજદુ્રમ ગાઃ પુલકા ય બભ્રન્॥ ૧૦.૨૯.૪૦॥
વ્યક્તં ભવા વ્રજભયા તહરાેઽ ભ તાે
દેવાે યથાિદપુ ષઃ સરુલાેકગાેપ્તા ।
તન્નાે િનધેિહ કરપઙ્કજમાતર્બ ધાે
તપ્ત તનષેુ ચ શરઃસુ ચ િકઙ્કર ણામ્॥ ૧૦.૨૯.૪૧॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે
પવૂાર્ધ ભગવતાે રાસક્ર ડાવણર્નં નામૈકાનેિત્રશાેઽ યાયા તગર્તં
પ્રણયગીતં સમાપ્તમ્॥ ૧૦.૨૯॥
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