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શ્રીશકુ ઉવાચ ।
ઇ થં શર વચ્છજલં પદ્માકરસગુ ધના ।
યિવશદ્વાયનુા વાતં સ ગાેગાપેાલકાેઽચ્યુતઃ॥ ૧૦.૨૧.૧॥
કુસુ મતવનરા જશુ મ ઙ્ગ દ્વજકુલઘુષ્ટસરઃસિરન્મહીધ્રમ્ ।
મધપુ તરવગાહ્ય ચારય ગાઃ સહપશપુાલબલશ્ચુકૂજ વે મ્॥ ૧૦.૨૧.૨॥
તદ્વ્રજ સ્ત્રયઆશ્રુત્ય વે ગીતં મરાેદયમ્ ।
કા શ્ચ પરાેકં્ષ કૃ ણસ્ય વસખી યાેઽ વવણર્યન્॥ ૧૦.૨૧.૩॥
તદ્વણર્િયતુમાર ધાઃ મર ત્યઃ કૃ ણચે ષ્ટતમ્ ।
નાશક મરવેગને િવ ક્ષપ્તમનસાે પ॥ ૧૦.૨૧.૪॥
બહાર્પીડં નટવરવપુઃ કણર્યાેઃ ક ણકારં
બભ્રદ્વાસઃ કનકકિપશં વજૈય તી ં ચ માલામ્ ।
ર ધ્રા વેણાેરધરસધુયાપૂરય ગાપે દૈર્-
દાર યં વપદરમણં પ્રાિવશદ્ગ તક તઃ॥ ૧૦.૨૧.૫॥

ઇ ત વે રવં રાજન્ સવર્ભૂતમનાેહરમ્ ।
શ્રુ વા વ્રજ સ્ત્રયઃ સવાર્ વણર્ય ત્યાેઽ ભરે ભરે॥ ૧૦.૨૧.૬॥
શ્રીગાે ય ઊચુઃ ।
અક્ષ વતાં ફલ મદં ન પરં િવદામઃ
સખ્યઃ પશનૂનિવવેશયતાવેર્યસ્યૈઃ ।
વક્ત્રં વ્રજેશસતુયાેરનવે જુષં્ટ
યવૈાર્ િનપીતમનુરક્તકટાક્ષમાેક્ષમ્॥ ૧૦.૨૧.૭॥
ચૂતપ્રવાલબહર્ તબકાે પલા જ માલાનુ ક્તપિરધાનિવ ચત્રવેશાૈ
મ યે િવરેજતુરલં પશપુાલગાે ઠ્યાં રઙ્ગે યથા નટવરાૈ ક્વચ ગાયમાનાૈ ॥ ૧૦.૨૧.૮॥
ગાે યઃ િકમાચરદયં કુશલં મ વે ર્-
દામાેદરાધરસધુામિપ ગાેિપકાનામ્
ભુઙ્ક્તે વયં યદવ શષ્ટરસં હ્ર િદ યાે
હૃ ય વચાેઽશ્રુ મુમુચુ તરવાે યથાયર્ઃ॥ ૧૦.૨૧.૯॥
દાવનં સ ખ ભવુાે િવતનાે ત ક ત

યદે્દવક સતુપદા બુજલ ધલ મ ।
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॥ શ્રીમદ્ભાગવતા તગર્તં વે ગીતમ્॥

ગાેિવ દવે મનુ મત્તમયૂર તં્ય
પ્રેક્ષ્યાિદ્રસા વવરતા યસમ તસ વમ્॥ ૧૦.૨૧.૧૦॥
ધ યાઃ મ મૂઢગતયાેઽિપ હિર ય અેતા
યા ન દન દનમપુાત્તિવ ચત્રવેશમ્ ।
આક યર્ વે ર ણતં સહકૃ ણસારાઃ
પૂ ં દધુિવર ચતાં પ્રણયાવલાેકૈઃ॥ ૧૦.૨૧.૧૧॥
કૃ ણં િનર ક્ષ્ય વિનતાે સવ પશીલં
શ્રુ વા ચ ત ક્વ ણતવે િવિવક્તગીતમ્ ।
દેવ્યાે િવમાનગતયઃ મરનુન્નસારા
ભ્ર ય પ્રસનૂકબરા મુમુહુિવનીવ્યઃ॥ ૧૦.૨૧.૧૨॥
ગાવશ્ચ કૃ ણમખુિનગર્તવે ગીત
પીયષૂમુત્ત ભતકણર્પુટૈઃ િપબ ત્યઃ ।
શાવાઃ નુત તનપયઃકવલાઃ મ તસ્થુર્-
ગાેિવ દમાત્મિન દશૃાશ્રુકલાઃ શ ત્યઃ॥ ૧૦.૨૧.૧૩॥
પ્રાયાે બતા બ િવહગા મનુયાે વનેઽ મન્
કૃ ણે ક્ષતં તદુિદતં કલવે ગીતમ્ ।
આ હ્યયે દુ્રમભુ ન્રુ ચરપ્રવાલાન્

વ ત મી લતદશૃાે િવગતા યવાચઃ॥ ૧૦.૨૧.૧૪॥
નદ્ય તદા તદુપધાયર્ મુકુ દગીતમ્
આવતર્લ ક્ષતમનાેભવભગ્ વેગાઃ ।
આ લઙ્ગનસ્થ ગતમૂ મભજૈુમુર્રારેર્-
ગ્ હ્ણ ત પાદયુગલં કમલાપેહારાઃ॥ ૧૦.૨૧.૧૫॥
દૃ ટ્વાતપે વ્રજપશૂ સહ રામગાપેૈઃ
સ ચારય તમનુ વે મુદ રય તમ્ ।
પ્રેમપ્ર દ્ધ ઉિદતઃ કુસમુાવલી ભઃ
સખ્યવુ્યર્ધા વવપષુા બુદ આતપત્રમ્॥ ૧૦.૨૧.૧૬॥
પૂણાર્ઃ પુ લ દ્ય ઉ ગાયપદા જરાગ
શ્રીકુઙુ્કમને દિયતા તનમ ડતને ।
તદ્દશર્ન મર જ ણ ષતને
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લ પ ત્યઆનનકુચષેુ જહુ તદાિધમ્॥ ૧૦.૨૧.૧૭॥
હ તાયમિદ્રરબલા હિરદાસવયા
યદ્રામકૃ ણચરણ પરશપ્રમાેદઃ ।
માનં તનાે ત સહગાેગણયાે તયાેયર્ત્
પાનીયસયૂવસક દરક દમૂલૈઃ॥ ૧૦.૨૧.૧૮॥
ગા ગાપેકૈરનવુનં નયતાે દાર
વે વનૈઃ કલપદૈ તનુ સુ સખ્યઃ ।
અ પ દનં ગ તમતાં પુલક ત ણાં
િનયાગપાશકૃતલક્ષણયાેિવ ચત્રમ્॥ ૧૦.૨૧.૧૯॥
અેવંિવધા ભગવતાે યા દાવનચાિરણઃ ।
વણર્ય ત્યાે મથાે ગાે યઃ ક્ર ડા તન્મયતાં યયુઃ॥ ૧૦.૨૧.૨૦॥
॥ ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ વે ગીતં નામૈકિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૦.૨૧॥
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