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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ॥

॥ પ્રથમાેઽ યાયઃ - ૧॥
રા વેાચ
ક થતાે વંશિવ તારાે ભવતા સાેમસયૂર્યાેઃ ।
રાજ્ઞાં ચાેભયવં યાનાં ચિરતં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧॥
યદાેશ્ચ ધમર્શીલસ્ય િનતરાં મુિનસત્તમ ।
તત્રાંશનેાવતીણર્સ્ય િવ ણાવે યાર્ ણ શસં નઃ॥ ૨॥
અવતીયર્ યદાવેશે ભગવાન્ ભૂતભાવનઃ ।
કૃતવાન્ યાિન િવશ્વાત્મા તાિન નાે વદ િવ તરાત્॥ ૩॥
િન ત્તતષ પગીયમાના-
દ્ભવાષૈધાચ્છ્ર ાતે્રમનાે ભરામાત્ ।
ક ઉત્તમશ્લાેકગુણાનવુાદા-
પુમાન્ િવરજ્યેત િવના પશઘુ્નાત્॥ ૪॥
િપતામહા મે સમરેઽમર જય-ૈ
દવવ્રતાદ્યા તરથૈ ત મઙ્ ગલૈઃ ।
દુરત્યયં કાૈરવસૈ યસાગરં
કૃ વાતરન્ વ સપદં મ ય લવાઃ॥ ૫॥
દ્રાૈ યસ્ત્રિવ લુષ્ટ મદં મદઙ્ગં
સ તાનબીજં કુ પા ડવાનામ્ ।
જુગાપે કુ ક્ષ ગતઆત્તચક્રાે
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માતુશ્ચ મે યઃ શરણં ગતાયાઃ॥ ૬॥
વીયાર્ ણ તસ્યા ખલદેહભા -

મ તબર્િહઃ પૂ ષકાલ પૈઃ ।
પ્રયચ્છતાે ત્યુમુતા તં ચ
માયામનુ યસ્ય વદ વ િવદ્વન્॥ ૭॥
રાેિહ યા તનયઃ પ્રાેક્તાે રામઃ સઙ્કષર્ણ વયા ।
દેવક્યા ગભર્સ બ ધઃ કુતાે દેહા તરં િવના॥ ૮॥
ક માન્મુકુ દાે ભગવાન્ િપતુગહાદ્વ્રજં ગતઃ ।
ક્વ વાસં જ્ઞા ત ભઃ સાધ કૃતવાન્ સા વતા પ તઃ॥ ૯॥
વ્રજે વસન્ િકમકરાને્મધપુુયા ચ કેશવઃ ।
ભ્રાતરં ચાવધી કંસં માતુરદ્ધાતદહર્ણમ્॥ ૧૦॥
દેહં માનષુમા શ્રત્ય ક ત વષાર્ ણ ણ ભઃ ।
યદુપુયા સહાવા સી પ યઃ કત્યભવન્ પ્રભાેઃ॥ ૧૧॥
અેતદ યચ્ચ સવ મે મનુે કૃ ણિવચે ષ્ટતમ્ ।
વક્તુમહર્ સ સવર્જ્ઞ શ્રદ્દધાનાય િવ તમ્॥ ૧૨॥
નષૈા તદુઃસહા ન્માં ત્યક્તાેદમિપ બાધતે ।
િપબ તં વન્મખુા ભાજેચ્યુતં હિરકથા તમ્॥ ૧૩॥
સતૂ ઉવાચ
અેવં િનશ ય ગનુ દન સાધવુાદં
વૈયાસિકઃ સ ભગવાનથ િવ રાતમ્ ।
પ્રત્યચ્યર્ કૃ ણચિરતં ક લક મષઘં્ન
વ્યાહતુર્મારભત ભાગવતપ્રધાનઃ॥ ૧૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ યગ્વ્યવ સતા બુ દ્ધ તવ રાજ ષસત્તમ ।
વાસદેુવકથાયાં તે ય તા નૈ ષ્ઠક ર તઃ॥ ૧૫॥
વાસદેુવકથાપ્રશ્નઃ પુ ષાંસ્ત્રીન્ પનુા ત િહ ।
વક્તારં ચ્છકં શ્રાે ં ત પાદસ લલં યથા॥ ૧૬॥
ભૂ મદૃર્પ્ત પવ્યાજદૈત્યાનીકશતાયુતૈઃ ।
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આક્રા તા ભૂિરભારેણ બ્રહ્માણં શરણં યયાૈ॥ ૧૭॥
ગાૈભૂર્ વાશ્રુમખુી ખન્ના ક્ર દ તી ક ણં િવભાેઃ ।
ઉપ સ્થતા તકે ત મૈ વ્યસનં વમવાેચત॥ ૧૮॥
બ્રહ્મા તદુપધાયાર્થ સહ દેવૈ તયા સહ ।
જગામ સિત્રનયન તીરં ક્ષીરપયાેિનધેઃ॥ ૧૯॥
તત્ર ગ વા જગન્નાથં દેવદેવં ષાકિપમ્ ।
પુ ષં પુ ષસકૂ્તને ઉપતસ્થે સમાિહતઃ॥ ૨૦॥
ગરં સમાધાૈ ગગને સમીિરતાં
િનશ ય વેધા સ્ત્રદશાનવુાચ હ ।
ગાં પાૈ ષી ં મે શ ◌ૃ તામરાઃ પનુ-
િવધીયતામાશુ તથવૈ મા ચરમ્॥ ૨૧॥
પુરૈવ પુંસાવ તાે ધરા વરાે
ભવદ્ ભરંશયૈર્દુષપૂજ યતામ્ ।
સ યાવદુવ્યાર્ ભરમીશ્વરેશ્વરઃ
વકાલશ યા ક્ષપયંશ્ચરેદ્ભુિવ॥ ૨૨॥
વસદેુવગ્ હે સાક્ષાદ્ભગવાન્ પુ ષઃ પરઃ ।
જિન યતે તિ પ્રયાથ સ ભવ તુ સરુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૩॥
વાસદેુવકલાન તઃ સહસ્રવદનઃ વરાટ્ ।
અગ્રતાે ભિવતા દેવાે હરેઃ પ્રય ચક ષર્યા॥ ૨૪॥
િવ ણાેમાર્યા ભગવતી યયા સ માેિહતં જગત્ ।
આિદષ્ટા પ્રભુણાંશને કાયાર્થ સ ભિવ ય ત॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાિદ યામરગણાન્ પ્ર પ તપ તિવભુઃ ।
આશ્વાસ્ય ચ મહી ં ગી ભઃ વધામ પરમં યયાૈ॥ ૨૬॥
શરૂસનેાે યદુપ તમર્થુરામાવસન્ પુર મ્ ।
માથુરા છૂરસનેાંશ્ચ િવષયાન્ બુભજેુ પુરા॥ ૨૭॥
રાજધાની તતઃ સાભૂ સવર્યાદવભૂભુ મ્ ।
મથુરા ભગવાન્ યત્ર િનતં્ય સિન્નિહતાે હિરઃ॥ ૨૮॥
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તસ્યાં તુ કિહ ચચ્છાૈિરવર્સદેુવઃ કૃતાેદ્વહઃ ।
દેવક્યા સયૂર્યા સાધ પ્રયાણે રથમા હત્॥ ૨૯॥
ઉગ્રસનેસતુઃ કંસઃ વસઃુ પ્રય ચક ષર્યા ।
ર મીન્ હયાનાં જગ્રાહ રાૈક્મૈ રથશતૈ ર્તઃ॥ ૩૦॥
ચતુઃશતં પાિરબહ ગ નાં હેમમા લનામ્ ।
અશ્વાનામયુતં સાધ રથાનાં ચ િત્રષટ્શતમ્॥ ૩૧॥
દાસીનાં સકુુમાર ણાં દ્વે શતે સમલઙૃ્કતે ।
દુિહત્રે દેવકઃ પ્રાદાદ્યાને દુિહ વ સલઃ॥ ૩૨॥
શઙ્ખતૂયર્ દઙ્ગાશ્ચ નેદુદુર્ દુભયઃ સમમ્ ।
પ્રયાણપ્રક્રમે તાવદ્વરવ વાેઃ સમુઙ્ગલમ્॥ ૩૩॥
પ થ પ્રગ્રિહણં કંસમાભા યાહાશર રવાક્ ।
અસ્યા વામષ્ટમાે ગભા હ તા યાં વહસઽેબુધ॥ ૩૪॥
ઇત્યુક્તઃ સ ખલઃ પાપાે ભાે નાં કુલપાંસનઃ ।
ભ ગની ં હ તુમાર ધઃ ખડ્ગપા ણઃ કચેઽગ્રહીત્॥ ૩૫॥
તં જુગુ સતકમાર્ણં શસંં િનરપત્રપમ્ ।
વસદેુવાે મહાભાગ ઉવાચ પિરસા વયન્॥ ૩૬॥
વસદેુવ ઉવાચ
શ્લાઘનીયગુણઃ શરૈૂભર્વાન્ ભાજેયશસ્કરઃ ।
સ કથં ભ ગની ં હ યાિ સ્ત્રયમુદ્વાહપવર્ ણ॥ ૩૭॥
ત્યુજર્ન્મવતાં વીર દેહેન સહ યતે ।
અદ્ય વા દશતા તે વા ત્યુવ પ્રા ણનાં ધ્રવુઃ॥ ૩૮॥
દેહે પ ચ વમાપન્ને દેહી કમાર્નુગાેઽવશઃ ।
દેહા તરમનપુ્રા ય પ્રાક્તનં ત્યજતે વપુઃ॥ ૩૯॥
વ્રજં તષ્ઠન્ પદૈકેન યથવૈૈકેન ગચ્છ ત ।
યથા ણજલૂકૈવં દેહી કમર્ગ ત ગતઃ॥ ૪૦॥
વ ે યથા પ ય ત દેહમીદશૃં
મનાેરથનેા ભિનિવષ્ટચેતનઃ ।
દષૃ્ટશ્રુતા યાં મનસાનુ ચ તયન્
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પ્રપદ્યતે ત કમિપ હ્યપ તઃ॥ ૪૧॥
યતાે યતાે ધાવ ત દૈવચાેિદતં
મનાે િવકારાત્મકમાપ પ ચસુ ।
ગુણષેુ માયાર ચતષેુ દેહ્યસાૈ
પ્રપદ્યમાનઃ સહ તને યતે॥ ૪૨॥
જ્યાે તયર્થવૈાેદકપા થવે વદઃ
સમીરવેગાનુગતં િવભાવ્યતે ।
અેવં વમાયાર ચતે વસાૈ પુમાન્
ગુણષેુ રાગાનુગતાે િવમુહ્ય ત॥ ૪૩॥
ત માન્ન કસ્ય ચદ્દ્રાેહમાચરે સ તથાિવધઃ ।
આત્મનઃ ક્ષેમમ વચ્છન્ દ્રાેગ્ધવુ પરતાે ભયમ્॥ ૪૪॥
અેષા તવાનુ બાલા કૃપણા પુિત્રકાપેમા ।
હ તું નાહર્ સ કલ્યાણી મમાં વં દ નવ સલઃ॥ ૪૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સ સામ ભભદૈબા યમાનાેઽિપ દા ણઃ ।
ન યવતર્ત કાૈરવ્ય પુ ષાદાનનવુ્રતઃ॥ ૪૬॥
િનબર્ ધં તસ્ય તં જ્ઞા વા િવ ચ ત્યાનકદુ દુ ભઃ ।
પ્રાપ્તં કાલં પ્ર તવ્યાેઢુ મદં તત્રા વપદ્યત॥ ૪૭॥
ત્યુબુર્ દ્ધમતાપાેહ્યાે યાવદુ્બ દ્ધબલાેદયમ્ ।
યદ્યસાૈ ન િનવતત નાપરાધાેઽ ત દેિહનઃ॥ ૪૮॥
પ્રદાય ત્યવે પતુ્રાન્ માેચયે કૃપણા મમામ્ ।
સતુા મે યિદ યેરન્ ત્યુવાર્ ન મ્રયેત ચેત્॥ ૪૯॥
િવપયર્યાે વા િક ન સ્યાદ્ગ તધાર્તુદુર્રત્યયા ।
ઉપ સ્થતાે િનવતત િન ત્તઃ પનુરાપતેત્॥ ૫૦॥
અગ્ ેયર્થા દા િવયાેગયાેગયાે-
રદષૃ્ટતાેઽ યન્ન િન મત્તમ ત ।
અેવં િહ જ તાેરિપ દુિવભાવ્યઃ
શર રસયંાેગિવયાેગહેતુઃ॥ ૫૧॥
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અેવં િવ ય તં પાપં યાવદાત્મિનદશર્નમ્ ।
પજૂયામાસ વૈ શાૈિરબર્હુમાનપુરઃસરમ્॥ ૫૨॥
પ્રસન્નવદના ભાે ે શસંં િનરપત્રપમ્ ।
મનસા દૂયમાનને િવહસિન્નદમબ્રવીત્॥ ૫૩॥
વસદેુવ ઉવાચ
ન હ્યસ્યા તે ભયં સાૈ ય યદ્વાગાહાશર િરણી ।
પતુ્રાન્ સમપર્િય યેઽસ્યા યત તે ભયમુ થતમ્॥ ૫૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
વસવુર્ધાિન્નવ તે કંસ તદ્વાક્યસારિવત્ ।
વસદેુવાેઽિપ તં પ્રીતઃ પ્રશસ્ય પ્રાિવશદ્ગહૃમ્॥ ૫૫॥
અથ કાલ ઉપા ત્તે દેવક સવર્દેવતા ।
પતુ્રાન્ પ્રસષુવુે ચાષ્ટાૈ ક યાં ચવૈાનવુ સરમ્॥ ૫૬॥
ક તમ તં પ્રથમજં કંસાયાનકદુ દુ ભઃ ।
અપર્યામાસ કૃચ્છ્ર ેણ સાેઽ તાદ તિવહ્વલઃ॥ ૫૭॥
િક દુઃસહં નુ સાધનૂાં િવદુષાં િકમપે ક્ષતમ્ ।
િકમકાય કદયાર્ણાં દુ ત્યજં િક તાત્મનામ્॥ ૫૮॥
દૃ ટ્વા સમ વં તચ્છાૈરેઃ સત્યે ચવૈ વ્યવ સ્થ તમ્ ।
કંસ તુષ્ટમના રાજન્ પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્॥ ૫૯॥
પ્ર તયાતુ કુમારાેઽયં ન હ્ય માદ ત મે ભયમ્ ।
અષ્ટમાદ્યવુયાેગર્ભાર્ ત્યુમ િવિહતઃ િકલ॥ ૬૦॥
તથે ત સતુમાદાય યયાવાનકદુ દુ ભઃ ।
ના યન દત તદ્વાક્યમસતાેઽિવ જતાત્મનઃ॥ ૬૧॥
ન દાદ્યા યે વ્રજે ગાપેા યાશ્ચામીષાં ચ યાે ષતઃ ।
ણયાે વસદેુવાદ્યા દેવક્યાદ્યા યદુ સ્ત્રયઃ॥ ૬૨॥

સવ વૈ દેવતાપ્રાયા ઉભયાેરિપ ભારત ।
જ્ઞાતયાે બ ધુસહૃુદાે યે ચ કંસમનવુ્રતાઃ॥ ૬૩॥
અેત કંસાય ભગવા છશસંા યેત્ય નારદઃ ।
ભૂમેભાર્રાયમાણાનાં દૈત્યાનાં ચ વધાેદ્યમમ્॥ ૬૪॥
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ઋષેિવિનગર્મે કંસાે યદૂન્ મ વા સરુાિન ત ।
દેવક્યા ગભર્સ ભૂતં િવ ં ચ વવધં પ્ર ત॥ ૬૫॥
દેવક ં વસદેુવં ચ િનગ્ હ્ય િનગડગૈ્ ર્હે ।
તં તમહન્ પતંુ્ર તયાેરજનશઙ્કયા॥ ૬૬॥

માતરં િપતરં ભ્રા ન્ સવાશ્ચ સહૃુદ તથા ।
ઘ્ન તહ્યસુ પાે લુ ધા રા નઃ પ્રાયશાે ભુિવ॥ ૬૭॥
આત્માન મહ સ તં નન્ પ્રા ગ્વ ના હતમ્ ।
મહાસરંુ કાલને મ યદુ ભઃ સ વ્ય યત॥ ૬૮॥
ઉગ્રસનંે ચ િપતરં યદુભાે ધકાિધપમ્ ।
વયં િનગ્ હ્ય બુભજેુ શરૂસનેાન્મહાબલઃ॥ ૬૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ શ્રીકૃ ણજન્માપેક્રમે પ્રથમાેઽ યાયઃ॥ ૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વતીયાેઽ યાયઃ - ૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
પ્રલ બબકચાણૂર ણાવતર્મહાશનૈઃ ।
મુ ષ્ટકાિરષ્ટ દ્વિવદપૂતનાકે શધનેુકૈઃ॥ ૧॥
અ યૈશ્ચાસરુભપૂાલૈબાર્ણભાૈમાિદ ભયુર્તઃ ।
યદૂનાં કદનં ચકે્ર બલી માગધસશં્રયઃ॥ ૨॥
તે પીિડતા િનિવિવશઃુ કુ પ ચાલકેકયાન્ ।
શા વાન્ િવદભાર્િન્નષધાન્ િવદેહાન્ કાેસલાનિપ॥ ૩॥
અેકે તમનુ ધાના જ્ઞાતયઃ પયુર્પાસતે ।
હતષેુ ષટ્સુ બાલષેુ દેવક્યા આૈગ્રસિેનના॥ ૪॥
સપ્તમાે વૈ ણવં ધામ યમન તં પ્રચક્ષતે ।
ગભા બભવૂ દેવક્યા હષર્શાેકિવવધર્નઃ॥ ૫॥
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ભગવાનિપ િવશ્વાત્મા િવિદ વા કંસજં ભયમ્ ।
યદૂનાં િનજનાથાનાં યાેગમાયાં સમાિદશત્॥ ૬॥
ગચ્છ દેિવ વ્રજં ભદ્રે ગાપેગાે ભરલઙૃ્કતમ્ ।
રાેિહણી વસદેુવસ્ય ભાયાર્ઽઽ તે ન દગાેકુલે ।
અ યાશ્ચ કંસસિંવગ્ ા િવવરેષુ વસ ત િહ॥ ૭॥
દેવક્યા જઠરે ગભ શષેાખ્યં ધામ મામકમ્ ।
ત સિન્નકૃ ય રાેિહ યા ઉદરે સિન્નવેશય॥ ૮॥
અથાહમંશભાગને દેવક્યાઃ પતુ્રતાં શભુે ।
પ્રા સ્યા મ વં યશાેદાયાં ન દપ યાં ભિવ ય સ॥ ૯॥
અ ચ ય ત મનુ યા વાં સવર્કામવરેશ્વર મ્ ।
ધપૂાપેહારબ લ ભઃ સવર્કામવરપ્રદામ્॥ ૧૦॥
નામધેયાિન કુવર્ ત સ્થાનાિન ચ નરા ભુિવ ।
દુગ ત ભદ્રકાલી ત િવજયા વૈ ણવી ત ચ॥ ૧૧॥
કુમુદા ચ ડકા કૃ ણા માધવી ક યકે ત ચ ।
માયા નારાયણીશાની શારદેત્ય બકે ત ચ॥ ૧૨॥
ગભર્સઙ્કષર્ણાત્તં વૈ પ્રાહુઃ સઙ્કષર્ણં ભુિવ ।
રામે ત લાેકરમણાદ્બલં બલવદુચ્છ્ર યાત્॥ ૧૩॥
સ દષ્ટૈવં ભગવતા તથેત્યાે મ ત તદ્વચઃ ।
પ્ર તગ્ હ્ય પિરક્ર ય ગાં ગતા તત્તથાકરાેત્॥ ૧૪॥
ગભ પ્રણીતે દેવક્યા રાેિહણી ં યાેગિનદ્રયા ।
અહાે િવસ્રં સતાે ગભર્ ઇ ત પાૈરા િવચુકુ્રશઃુ॥ ૧૫॥
ભગવાનિપ િવશ્વાત્મા ભક્તાનામભયઙ્કરઃ ।
આિવવેશાંશભાગને મનઆનકદુ દુભેઃ॥ ૧૬॥
સ બભ્ર પાૈ ષં ધામ ભ્રાજમાનાે યથા રિવઃ ।
દુરાસદાેઽ તદુધર્ષા ભૂતાનાં સ બભવૂ હ॥ ૧૭॥
તતાે જગન્મઙ્ગલમચ્યુતાંશં
સમાિહતં શરૂસતુને દેવી ।
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દધાર સવાર્ત્મકમાત્મભૂતં
કાષ્ઠા યથાઽઽન દકરં મન તઃ॥ ૧૮॥
સા દેવક સવર્જગિન્નવાસ-
િનવાસભૂતા િનતરાં ન રેજે ।
ભાજેે દ્રગેહેઽ ગ્ શખવે દ્ધા
સર વતી જ્ઞાનખલે યથા સતી॥ ૧૯॥
તાં વીક્ષ્ય કંસઃ પ્રભયા જતા તરાં
િવરાેચય તી ં ભવનં શુ ચ મતામ્ ।
આહૈષ મે પ્રાણહરાે હિરગુર્હાં
ધ્રવું શ્રતાે યન્ન પુરેયમીદશૃી॥ ૨૦॥
િકમદ્ય ત મન્ કરણીયમાશુ મે
યદથર્ત ત્રાે ન િવહ ત િવક્રમમ્ ।
સ્ત્રયાઃ વસગુુર્ મત્યા વધાેઽયં
યશઃ શ્રયં હ ત્યનુકાલમાયુઃ॥ ૨૧॥
સ અેષ વન્ ખલુ સ પરેતાે
વતત યાેઽત્ય ત શં સતને ।
દેહે તે તં મનુ ઃ શપ ત
ગ તા તમાેઽ ધં તનુમાિનનાે ધ્રવુમ્॥ ૨૨॥
ઇ ત ઘાેરતમાદ્ભાવા સિન્ન ત્તઃ વયં પ્રભુઃ ।
આ તે પ્રતીકં્ષ ત જન્મ હરેવરાનુબ ધકૃત્॥ ૨૩॥
આસીનઃ સિંવશં તષ્ઠન્ ભુ નઃ પયર્ટન્મહીમ્ ।
ચ તયાનાે હૃષીકેશમપ યત્તન્મયં જગત્॥ ૨૪॥
બ્રહ્મા ભવશ્ચ તત્રૈત્ય મુિન ભનાર્રદાિદ ભઃ ।
દેવૈઃ સાનુચરૈઃ સાકં ગી ભ ર્ષણમૈડયન્॥ ૨૫॥
સત્યવ્રતં સત્યપરં િત્રસતં્ય
સત્યસ્ય યાેિન િનિહતં ચ સત્યે ।
સત્યસ્ય સત્યમતસત્યનતંે્ર
સત્યાત્મકં વાં શરણં પ્રપન્નાઃ॥ ૨૬॥
અેકાયનાેઽસાૈ દ્વફલ સ્ત્રમૂલ-
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શ્ચતૂરસઃ પ ચિવધઃ ષડાત્મા ।
સપ્ત વગષ્ટિવટપાે નવાક્ષાે
દશચ્છદ દ્વખગાે હ્યાિદ ક્ષઃ॥ ૨૭॥
વમેક અેવાસ્ય સતઃ પ્રસૂ ત-
વં સિન્નધાનં વમનુગ્રહશ્ચ ।
વન્માયયા સં તચેતસ વાં
પ ય ત નાના ન િવપ શ્ચતાે યે॥ ૨૮॥
બભ ષ પા યવબાેધ આત્મા
ક્ષેમાય લાેકસ્ય ચરાચરસ્ય ।
સ વાપેપન્નાિન સખુાવહાિન
સતામભદ્રા ણ મુહુઃ ખલાનામ્॥ ૨૯॥
વ ય બુ ક્ષા ખલસ વધા
સમાિધનાઽઽવે શતચેતસકેૈ ।
વ પાદપાેતને મહ કૃતને
કુવર્ ત ગાવે સપદં ભવા ધમ્॥ ૩૦॥
વયં સમુત્તીયર્ સદુુ તરં દ્યુમન્
ભવાણર્વં ભીમમદભ્રસાૈહૃદાઃ ।
ભવ પદા ભાે હનાવમત્ર તે
િનધાય યાતાઃ સદનુગ્રહાે ભવાન્॥ ૩૧॥
યેઽ યેઽરિવ દાક્ષ િવમુક્તમાિનન-
વ ય તભાવાદિવશદુ્ધબુદ્ધયઃ ।

આ હ્ય કૃચ્છ્ર ેણ પરં પદં તતઃ
પત ત્યધાેઽનાદતૃયુ મદઙ્ઘ્રયઃ॥ ૩૨॥
તથા ન તે માધવ તાવકાઃ ક્વ ચ-
દ્ભ્ર ય ત માગાર્ વિય બદ્ધસાૈહૃદાઃ ।
વયા ભગુપ્તા િવચર ત િનભર્યા
િવનાયકાનીકપમૂધર્સુ પ્રભાે॥ ૩૩॥
સ વં િવશદંુ્ધ શ્રયતે ભવાન્ સ્થતાૈ
શર િરણાં શ્રેય ઉપાયનં વપુઃ ।
વેદિક્રયાયાેગતપઃસમાિધ ભ-
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તવાહર્ણં યને જનઃ સમીહતે॥ ૩૪॥
સ વં ન ચેદ્ધાતિરદં િનજં ભવે-
દ્વજ્ઞાનમજ્ઞાન ભદાપમાજર્નમ્ ।
ગુણપ્રકાશરૈનુમીયતે ભવાન્
પ્રકાશતે યસ્ય ચ યને વા ગુણઃ॥ ૩૫॥
ન નામ પે ગુણજન્મકમર્ ભ-
િન િપતવ્યે તવ તસ્ય સા ક્ષણઃ ।
મનાે વચાે યામનુમેયવત્મર્નાે
દેવ િક્રયાયાં પ્ર તય ત્યથાિપ િહ॥ ૩૬॥
શ ◌ૃ વન્ ગ્ ણન્ સં મરયંશ્ચ ચ તય-
ન્નામાિન પા ણ ચ મઙ્ગલાિન તે ।
િક્રયાસુ ય વચ્ચરણારિવ દયાે-
રાિવષ્ટચેતા ન ભવાય ક પતે॥ ૩૭॥
િદષ્ટ ા હરેઽસ્યા ભવતઃ પદાે ભવુાે
ભારાેઽપનીત તવ જન્મને શતુઃ ।
િદષ્ટ ાિઙ્કતાં વ પદકૈઃ સશુાેભન-ૈ
દ્રર્ક્ષ્યામ ગાં દ્યાં ચ તવાનુક પતામ્॥ ૩૮॥
ન તેઽભવસ્યેશ ભવસ્ય કારણં
િવના િવનાેદં બત તકર્યામહે ।
ભવાે િનરાેધઃ સ્થ તર યિવદ્યયા
કૃતા યત વ યભયાશ્રયાત્મિન॥ ૩૯॥
મ સ્યાશ્વકચ્છપ સહવરાહહંસ-
રાજ યિવપ્રિવબુધષેુ કૃતાવતારઃ ।
વં પા સ ન સ્ત્રભવુનં ચ યથાધનુેશ
ભારં ભવુાે હર યદૂત્તમ વ દનં તે॥ ૪૦॥
િદષ્ટ ા બ તે કુ ક્ષગતઃ પરઃ પુમા-
નંશને સાક્ષાદ્ભગવાન્ ભવાય નઃ ।
માભૂદ્ભયં ભાજેપતેમુર્મષૂા-
ગાપ્તા યદૂનાં ભિવતા તવાત્મજઃ॥ ૪૧॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્ય ભષૂ્ટય પુ ષં યદૂ્રપમિનદં યથા ।
બ્રહ્મશેાનાૈ પુરાેધાય દેવાઃ પ્ર તયયુિદવમ્॥ ૪૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ગભર્ગતિવ ણાેબ્રર્હ્માિદકૃત તુ તનાર્મ
દ્વતીયાેઽ યાયઃ॥ ૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ તીયાેઽ યાયઃ - ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ સવર્ગુણાપેેતઃ કાલઃ પરમશાેભનઃ ।
યહ્યવાજનજન્મક્ષ શા તક્ષર્ગ્રહતારકમ્॥ ૧॥
િદશઃ પ્રસદુેગર્ગનં િનમર્લાેડુગણાેદયમ્ ।
મહી મઙ્ગલભૂિયષ્ઠપુરગ્રામવ્ર કરા॥ ૨॥
નદ્યઃ પ્રસન્નસ લલા હ્ર દા જલ હ શ્રયઃ ।
દ્વ લકુલસન્નાદ તબકા વનરાજયઃ॥ ૩॥
વવાૈ વાયુઃ સખુ પશર્ઃ પુ યગ ધવહઃ શુ ચઃ ।
અગ્ યશ્ચ દ્વ તીનાં શા તા તત્ર સ મ ધત॥ ૪॥
મનાંસ્યાસન્ પ્રસન્નાિન સાધનૂામસરુદુ્રહામ્ ।
યમાનેઽજને ત મન્ નેદુદુર્ દુભયાે િદિવ॥ ૫॥

જગુઃ િકન્નરગ ધવાર્ તુષુ્ટવુઃ સદ્ધચારણાઃ ।
િવદ્યાધયર્શ્ચ ન તુર સરાે ભઃ સમં તદા॥ ૬॥
મુમુચુમુર્નયાે દેવાઃ સમુનાં સ મુદા વતાઃ ।
મ દં મ દં જલધરા જગજુર્રનુસાગરમ્॥ ૭॥
િનશીથે તમ ઉદ્ભૂતે યમાને જનાદર્ને ।
દેવક્યાં દેવ િપ યાં િવ ઃ સવર્ગુહાશયઃ ।
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આિવરાસીદ્યથા પ્રાચ્યાં િદશી દુિરવ પુ કલઃ॥ ૮॥
તમદ્ભુતં બાલકમ બુજેક્ષણં
ચતુભુર્જં શઙ્ખગદાદ્યુદાયુધમ્ ।
શ્રીવ સલ મં ગલશાે ભકાૈ તુભં
પીતા બરં સા દ્રપયાેદસાૈભગમ્॥ ૯॥
મહાહર્વૈદૂયર્િકર ટકુ ડલ-
વષા પિર વક્તસહસ્રકુ તલમ્ ।
ઉદ્દામકા ચ્યઙ્ગદકઙ્કણાિદ ભ-
િવરાેચમાનં વસદેુવ અૈક્ષત॥ ૧૦॥
સ િવ મયાે ફુ લિવલાેચનાે હિર
સતંુ િવલાેક્યાનકદુ દુ ભ તદા ।
કૃ ણાવતારાે સવસ ભ્રમાેઽ શ-
ન્મુદા દ્વજે યાેઽયુતમા લુતાે ગવામ્॥ ૧૧॥
અથનૈમ તાૈદવધાયર્ પૂ ષં
પરં નતાઙ્ગઃ કૃતધીઃ કૃતા જ લઃ ।
વરાે ચષા ભારત સૂ તકાગ્ હં
િવરાેચય તં ગતભીઃ પ્રભાવિવત્॥ ૧૨॥
વસદેુવ ઉવાચ
િવિદતાેઽ સ ભવાન્ સાક્ષા પુ ષઃ પ્રકૃતેઃ પરઃ ।
કેવલાનુભવાન દ વ પઃ સવર્બુ દ્ધદક્ૃ॥ ૧૩॥
સ અેવ વપ્રકૃત્યેદં ટ્વાગ્રે િત્રગુણાત્મકમ્ ।
તદનુ વં હ્યપ્રિવષ્ટઃ પ્રિવષ્ટ ઇવ ભાવ્યસે॥ ૧૪॥
યથેમેઽિવકૃતા ભાવા તથા તે િવકૃતૈઃ સહ ।
નાનાવીયાર્ઃ થગ્ભૂતા િવરાજં જનય ત િહ॥ ૧૫॥
સિન્નપત્ય સમુ પાદ્ય દૃ ય તેઽનુગતા ઇવ ।
પ્રાગવે િવદ્યમાન વાન્ન તષેા મહ સ ભવઃ॥ ૧૬॥
અેવં ભવાન્ બુદ્ યનુમેયલક્ષણૈ-
ગ્રાર્હ્યૈગુર્ણૈઃ સન્નિપ તદુ્ગણાગ્રહઃ ।
અના ત વાદ્બિહર તરં ન તે

14 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

સવર્સ્ય સવાર્ત્મનઆત્મવ તનુઃ॥ ૧૭॥
યઆત્મનાે દૃ યગુણષેુ સિન્ન ત
વ્યવસ્યતે વવ્ય તરેકતાેઽબુધઃ ।
િવનાનવુાદં ન ચ તન્મની ષતં
સ યગ્યત ત્યક્તમપુાદદ પુમાન્॥ ૧૮॥
વત્તાેઽસ્ય જન્મ સ્થ તસયંમાન્ િવભાે
વદ ત્યનીહાદગુણાદિવિક્રયાત્ ।
વયીશ્વરે બ્રહ્મ ણ નાે િવ યતે
વદાશ્રય વાદુપચયર્તે ગુણૈઃ॥ ૧૯॥
સ વં િત્રલાેક સ્થતયે વમાયયા
બભ ષ શકુ્લં ખલુ વણર્માત્મનઃ ।
સગાર્ય રકં્ત રજસાપે િંહતં
કૃ ણં ચ વણ તમસા જનાત્યયે॥ ૨૦॥
વમસ્ય લાેકસ્ય િવભાે િરર ક્ષષુ-
ગ્ ર્હેઽવતીણાઽ સ મમા ખલેશ્વર ।
રાજ યસજં્ઞાસરુકાેિટયૂથપૈ-
િનવ્યૂર્હ્યમાના િનહિન યસે ચમૂઃ॥ ૨૧॥
અયં વસ ય તવ જન્મ નાૈ ગ્ હે
શ્રુ વાગ્ર ં તે યવધી સરેુશ્વર ।
સ તેઽવતારં પુ ષૈઃ સમિપતં
શ્રુ વાધનુવૈા ભસરત્યુદાયુધઃ॥ ૨૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથનૈમાત્મજં વીક્ષ્ય મહાપુ ષલક્ષણમ્ ।
દેવક તમપુાધાવ કંસાદ્ભીતા શુ ચ મતા॥ ૨૩॥
દેવક્યવુાચ
પં યત્ત પ્રાહુરવ્યક્તમાદ્યં
બ્રહ્મજ્યાે તિનગુર્ણં િનિવકારમ્ ।
સત્તામાતં્ર િનિવશષેં િનર હં
સ વં સાક્ષા દ્વ ર યાત્મદ પઃ॥ ૨૪॥
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નષ્ટે લાેકે દ્વપરાધાર્વસાને
મહાભૂતે વાિદભૂતં ગતષેુ ।
વ્યક્તેઽવ્યક્તં કાલવેગને યાતે
ભવાનેકઃ શ યતે શષેસજં્ઞઃ॥ ૨૫॥
યાેઽયં કાલ તસ્ય તેઽવ્યક્તબ ધાે
ચેષ્ટામાહુશ્ચેષ્ટતે યને િવશ્વમ્ ।
િનમષેાિદવર્ સરા તાે મહીયાં-
તં વેશાનં ક્ષેમધામ પ્રપદે્ય॥ ૨૬॥
મત્યા ત્યુવ્યાલભીતઃ પલાયન્
લાેકાન્ સવાર્િન્નભર્યં ના યગચ્છત્ ।
વ પાદા જં પ્રા ય યદચૃ્છયાદ્ય
વસ્થઃ શતેે ત્યુર માદપૈ ત॥ ૨૭॥
સ વં ઘાેરાદુગ્રસનેાત્મ ન્ન-
સ્ત્રાિહ ત્ર તાન્ ત્યિવત્રાસહા સ ।
પં ચેદં પાૈ ષં યાનિધ યં
મા પ્રત્યકં્ષ માંસદશૃાં કૃષીષ્ઠાઃ॥ ૨૮॥
જન્મ તે મ યસાૈ પાપાે મા િવદ્યાન્મધુસદૂન ।
સમુ દ્વજે ભવદ્ધતેાેઃ કંસાદહમધીરધીઃ॥ ૨૯॥
ઉપસહંર િવશ્વાત્મન્નદાે પમલાૈિકકમ્ ।
શઙ્ખચક્રગદાપદ્મ શ્રયા જુષં્ટ ચતુભુર્જમ્॥ ૩૦॥
િવશ્વં યદેત વતનાૈ િનશા તે
યથાવકાશં પુ ષઃ પરાે ભવાન્ ।
બભ ત સાેઽયં મમ ગભર્ગાેઽભૂ-
દહાે લાેકસ્ય િવડ બનં િહ તત્॥ ૩૧॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વમવે પવૂર્સગઽભૂઃ શ્નઃ વાય ભવુે સ ત ।
તદાયં સતુપા નામ પ્ર પ તરક મષઃ॥ ૩૨॥
યવુાં વૈ બ્રહ્મણાઽઽિદષ્ટાૈ પ્ર સગ યદા તતઃ ।
સિન્નય યે દ્રયગ્રામં તપેાથે પરમં તપઃ॥ ૩૩॥
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વષર્વાતાતપિહમઘમર્કાલગુણાનનુ ।
સહમાનાૈ શ્વાસરાેધિવિનધૂર્તમનાેમલાૈ॥ ૩૪॥
શીણર્પણાર્િનલાહારાવપુશા તને ચેતસા ।
મત્તઃ કામાનભી સ તાૈ મદારાધનમીહતુઃ॥ ૩૫॥
અેવં વાં ત યતાે તીવ્રં તપઃ પરમદુ કરમ્ ।
િદવ્યવષર્સહસ્રા ણ દ્વાદશયેુમર્દાત્મનાેઃ॥ ૩૬॥
તદા વાં પિરતુષ્ટાેઽહમમનુા વપષુાનઘે ।
તપસા શ્રદ્ધયા િનતં્ય ભ યા ચ હૃિદ ભાિવતઃ॥ ૩૭॥
પ્રાદુરાસં વરદરાડ્ યવુયાેઃ કામિદ સયા ।
િવ્રયતાં વર ઇત્યુક્તે માદશૃાે વાં તઃ સતુઃ॥ ૩૮॥
અજુષ્ટગ્રા યિવષયાવનપત્યાૈ ચ દ પતી ।
ન વવ્રાથેઽપવગ મે માેિહતાૈ મમ માયયા॥ ૩૯॥
ગતે મિય યવુાં લ વા વરં મ સદશૃં સતુમ્ ।
ગ્રા યાન્ ભાેગાનભુ થાં યવુાં પ્રાપ્તમનાેરથાૈ॥ ૪૦॥
અદૃ ટ્વા યતમં લાેકે શીલાૈદાયર્ગુણૈઃ સમમ્ ।
અહં સતુાે વામભવં શ્નગભર્ ઇ ત શ્રુતઃ॥ ૪૧॥
તયાવેા પનુરેવાહમિદત્યામાસ ક યપાત્ ।
ઉપે દ્ર ઇ ત િવખ્યાતાે વામન વાચ્ચ વામનઃ॥ ૪૨॥
તીયેઽ મન્ ભવેઽહં વૈ તનેવૈ વપષુાથ વામ્ ।
તાે ભૂય તયાેરેવ સતં્ય મે વ્યાહૃતં સ ત॥ ૪૩॥

અેતદ્વાં દ શતં પં પ્રાગ્જન્મ મરણાય મે ।
ના યથા મદ્ભવં જ્ઞાનં મત્યર્ લઙ્ગને યતે॥ ૪૪॥
યવુાં માં પતુ્રભાવને બ્રહ્મભાવને ચાસકૃત્ ।
ચ તય તાૈ કૃત નેહાૈ યાસ્યેથે મદ્ગ ત પરામ્॥ ૪૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુ વાઽઽસીદ્ધિર તૂ ણી ં ભગવાનાત્મમાયયા ।
િપત્રાેઃ સ પ યતાેઃ સદ્યાે બભવૂ પ્રાકૃતઃ શશઃુ॥ ૪૬॥
તતશ્ચ શાૈિરભર્ગવ પ્રચાેિદતઃ
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સતંુ સમાદાય સ સૂ તકા ગ્ હાત્ ।
યદા બિહગર્ તુ મયષે તહ્યર્
યા યાેગમાયાજિન ન દ યયા॥ ૪૭॥
તયા હૃતપ્રત્યયસવર્ ત્તષુ
દ્વાઃસ્થષેુ પાૈરે વિપ શાિયતે વથ ।
દ્વાર તુ સવાર્ઃ િપિહતા દુરત્યયા
હ કપાટાયસક લશ ◌ૃઙ્ખલૈઃ॥ ૪૮॥
તાઃ કૃ ણવાહે વસદેુવ આગતે
વયં વ્યવયર્ ત યથા તમાે રવેઃ ।
વવષર્ પજર્ ય ઉપાંશગુ જતઃ
શષેાેઽ વગાદ્વાિર િનવારયન્ ફણૈઃ॥ ૪૯॥
મઘાેિન વષર્ત્યસકૃદ્યમાનુ
ગ ભીરતાેયાૈઘજવાે મફેિનલા ।
ભયાનકાવતર્શતાકુલા નદ
માગ દદાૈ સ ધુિરવ શ્રયઃ પતેઃ॥ ૫૦॥
ન દવ્રજં શાૈિર પેત્ય તત્ર તાન્
ગાપેાન્ પ્રસપુ્તાનપુલ ય િનદ્રયા ।
સતંુ યશાેદાશયને િનધાય તત્
સતુામપુાદાય પનુગ્ ર્હાનગાત્॥ ૫૧॥
દેવક્યાઃ શયને યસ્ય વસદેુવાેઽથ દાિરકામ્ ।
પ્ર તમુચ્ય પદાેલાહમા તે પવૂર્વદા તઃ॥ ૫૨॥
યશાેદા ન દપત્ની ચ તં પરમબુ યત ।
ન ત લઙ્ગં પિરશ્રા તા િનદ્રયાપગત તઃ॥ ૫૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ કૃ ણજન્મિન તીયાેઽ યાયઃ॥ ૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ ચતુથાઽ યાયઃ - ૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
બિહર તઃપુરદ્વારઃ સવાર્ઃ પવૂર્વદા તાઃ ।
તતાે બાલ વિન શ્રુ વા ગ્ હપાલાઃ સમુ થતાઃ॥ ૧॥
તે તુ તૂણર્મપુવ્રજ્ય દેવક્યા ગભર્જન્મ તત્ ।
આચખ્યભુાજરા ય યદુ દ્વગ્ ઃ પ્રતીક્ષતે॥ ૨॥
સ ત પાત્તૂણર્મુ થાય કાલાેઽય મ ત િવહ્વલઃ ।
સતૂીગ્ હમગાત્તૂણ પ્ર ખલન્ મુક્તમૂધર્જઃ॥ ૩॥
તમાહ ભ્રાતરં દેવી કૃપણા ક ણં સતી ।
નષુેયં તવ કલ્યાણ સ્ત્રયં મા હ તુમહર્ સ॥ ૪॥
બહવાે િહ સતા ભ્રાતઃ શશવઃ પાવકાપેમાઃ ।
વયા દૈવિન ષે્ટન પુિત્રકૈકા પ્રદ યતામ્॥ ૫॥
ન વહં તે હ્યવર દ ના હતસતુા પ્રભાે ।
દાતુમહર્ સ મ દાયા અઙ્ગેમાં ચરમાં પ્ર મ્॥ ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઉપગુહ્યાત્મ મવેં દત્યા દ નદ નવત્ ।
યા ચત તાં િવિનભર્ સ્યર્ હ તાદા ચ ચ્છદે ખલઃ॥ ૭॥
તાં ગ્ હી વા ચરણયાે ર્તમાત્રાં વસઃુ સતુામ્ ।
અપાેથય ચ્છલા ષે્ઠ વાથાન્મૂ લતસાૈહૃદઃ॥ ૮॥
સા તદ્ધ તા સમુ પત્ય સદ્યાે દેવ્ય બરં ગતા ।
અદૃ યતાનુ િવ ણાેઃ સાયુધાષ્ટમહાભુ ॥ ૯॥
િદવ્યસ્રગ બરાલપેરત્નાભરણભૂ ષતા ।
ધનુઃશલૂષેુચમાર્ સશઙ્ખચક્રગદાધરા॥ ૧૦॥
સદ્ધચારણગ ધવર સરઃિકન્નરાેરગૈઃ ।
ઉપાહૃતાે બ લ ભઃ તૂયમાનેદમબ્રવીત્॥ ૧૧॥
િક મયા હતયા મ દ તઃ ખલુ તવા તકૃત્ ।
યત્ર ક્વ વા પવૂર્શત્રુમાર્ િહસીઃ કૃપણાન્ થા॥ ૧૨॥
ઇ ત પ્રભા ય તં દેવી માયા ભગવતી ભુિવ ।
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બહુનામિનકેતષેુ બહુનામા બભવૂ હ॥ ૧૩॥
તયા ભિહતમાક યર્ કંસઃ પરમિવ મતઃ ।
દેવક ં વસદેુવં ચ િવમુચ્ય પ્ર શ્રતાેઽબ્રવીત્॥ ૧૪॥
અહાે ભ ગ યહાે ભામ મયા વાં બત પા મના ।
પુ ષાદ ઇવાપતં્ય બહવાે િહ સતાઃ સતુાઃ॥ ૧૫॥
સ વહં ત્યક્તકા ય ત્યક્તજ્ઞા તસહૃુ ખલઃ ।
કાન્ લાેકાન્ વૈ ગ મ યા મ બ્રહ્મહેવ તઃ શ્વસન્॥ ૧૬॥
દૈવમ ય તં વ ક્ત ન મત્યાર્ અેવ કેવલમ્ ।
ય દ્વશ્ર ભાદહં પાપઃ વસિુનહતવા છશનૂ્॥ ૧૭॥
મા શાેચતં મહાભાગાવાત્મ ન્ વકૃત ભજુઃ ।
જ તવાે ન સદૈકત્ર દૈવાધીના તદાસતે॥ ૧૮॥
ભુિવ ભાૈમાિન ભૂતાિન યથા યા ત્યપયા ત ચ ।
નાયમાત્મા તથૈતષેુ િવપય ત યથવૈ ભૂઃ॥ ૧૯॥
યથાનવેંિવદાે ભેદાે યત આત્મિવપયર્યઃ ।
દેહયાેગિવયાેગાૈ ચ સં તનર્ િનવતર્તે॥ ૨૦॥
ત માદ્ભદ્રે વતનયાન્ મયા વ્યાપાિદતાનિપ ।
માનુશાેચ યતઃ સવર્ઃ વકૃતં િવ દતેઽવશઃ॥ ૨૧॥
યાવદ્ધતાેઽ મ હ તા મીત્યાત્માનં મ યતે વદક્ૃ ।
તાવત્તદ ભમા યજ્ઞાે બા યબાધકતા મયાત્॥ ૨૨॥
ક્ષમ વં મમ દાૈરા યં સાધવાે દ નવ સલાઃ ।
ઇત્યુ વાશ્રુમખુઃ પાદાૈ યાલઃ વસ્રાેરથાગ્રહીત્॥ ૨૩॥
માેચયામાસ િનગડા દ્વશ્ર ધઃ ક યકા ગરા ।
દેવક ં વસદેુવં ચ દશર્યન્નાત્મસાૈહૃદમ્॥ ૨૪॥
ભ્રાતુઃ સમનુતપ્તસ્ય ક્ષા વા રાષેં ચ દેવક ।
વ્ય જદ્વસદેુવશ્ચ પ્રહસ્ય તમવુાચ હ॥ ૨૫॥
અેવમેતન્મહાભાગ યથા વદ સ દેિહનામ્ ।
અજ્ઞાનપ્રભવાહ ધીઃ વપરે ત ભદા યતઃ॥ ૨૬॥
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શાેકહષર્ભયદ્વષેલાેભમાેહમદા વતાઃ ।
મથાે ઘ્ન તં ન પ ય ત ભાવૈભાર્વં થગ્દશૃઃ॥ ૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કંસ અેવં પ્રસન્ના યાં િવશદંુ્ધ પ્ર તભા ષતઃ ।
દેવક વસદેુવા યામનુજ્ઞાતાેઽિવશદ્ગહૃમ્॥ ૨૮॥
તસ્યાં રા યાં વ્યતીતાયાં કંસ આહૂય મિ ત્રણઃ ।
તે ય આચષ્ટ ત સવ યદુક્તં યાેગિનદ્રયા॥ ૨૯॥
આક યર્ ભતુર્ગર્િદતં તમૂચુદવશત્રવઃ ।
દેવાન્ પ્ર ત કૃતામષાર્ દૈતેયા ના તકાેિવદાઃ॥ ૩૦॥
અેવં ચેત્તિહ ભાજેે દ્ર પુરગ્રામવ્ર િદષુ ।
અિનદર્શાન્ િનદર્શાંશ્ચ હિન યામાેઽદ્ય વૈ શશનૂ્॥ ૩૧॥
િકમુદ્યમૈઃ કિર ય ત દેવાઃ સમરભીરવઃ ।
િનત્યમુ દ્વગ્ મનસાે જ્યાઘાષેૈધર્નષુ તવ॥ ૩૨॥
અસ્યત તે શરવ્રાતૈહર્ યમાનાઃ સમ તતઃ ।
જ િવષવ ઉ જ્ય પલાયનપરા યયુઃ॥ ૩૩॥
કે ચ પ્રા જલયાે દ ના ય તશસ્ત્રા િદવાૈકસઃ ।
મુક્તકચ્છ શખાઃ કે ચદ્ભીતાઃ મ ઇ ત વાિદનઃ॥ ૩૪॥
ન વં િવ તશસ્ત્રાસ્ત્રાન્ િવરથાન્ ભયસં તાન્ ।
હંસ્ય યાસક્તિવમખુાન્ ભગ્ ચાપાનયુ યતઃ॥ ૩૫॥
િક ક્ષેમશરૈૂિવબુધૈરસયંુગિવક થનૈઃ ।
રહાજુેષા િક હિરણા શ ભનુા વા વનાૈકસા ।
િક મ દ્રણેા પવીયણ બ્રહ્મણા વા તપસ્યતા॥ ૩૬॥
તથાિપ દેવાઃ સાપ યાન્નાપેેક્ષ્યા ઇ ત મન્મહે ।
તત તન્મૂલખનને િનયુઙ્ વા માનનવુ્રતાન્॥ ૩૭॥
યથાઽઽમયાેઽઙ્ગે સમપુે ક્ષતાે ભ-
નર્શક્યતે ઢપદ શ્ચિક સતુમ્ ।
યથે દ્રયગ્રામ ઉપે ક્ષત તથા
િરપુમર્હાન્ બદ્ધબલાે ન ચાલ્યતે॥ ૩૮॥
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મૂલં િહ િવ દવાનાં યત્ર ધમર્ઃ સનાતનઃ ।
તસ્ય ચ બ્રહ્મગાેિવપ્રા તપાે યજ્ઞાઃ સદ ક્ષણાઃ॥ ૩૯॥
ત મા સવાર્ત્મના રાજન્ બ્રાહ્મણાન્ બ્રહ્મવાિદનઃ ।
તપ વનાે યજ્ઞશીલાન્ ગાશ્ચ હન્માે હિવદુર્ઘાઃ॥ ૪૦॥
િવપ્રા ગાવશ્ચ વેદાશ્ચ તપઃ સતં્ય દમઃ શમઃ ।
શ્રદ્ધા દયા ત તક્ષા ચ ક્રતવશ્ચ હરે તનૂઃ॥ ૪૧॥
સ િહ સવર્સરુા યક્ષાે હ્યસરુ દ્વડ્ગુહાશયઃ ।
તન્મૂલા દેવતાઃ સવાર્ઃ સશે્વરાઃ સચતુમુર્ખાઃ ।
અયં વૈ તદ્વધાપેાયાે યદષૃીણાં િવિહસનમ્॥ ૪૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં દુમર્િ ત્ર ભઃ કંસઃ સહ સ મ ય દુમર્ તઃ ।
બ્રહ્મિહસાં િહતં મનેે કાલપાશા તાેઽસરુઃ॥ ૪૩॥
સ દ ય સાધુલાેકસ્ય કદને કદન પ્રયાન્ ।
કામ પધરાન્ િદ દાનવાન્ ગ્ હમાિવશત્॥ ૪૪॥
તે વૈ રજઃપ્રકૃતય તમસા મૂઢચેતસઃ ।
સતાં િવદ્વષેમાચે રારાદાગત ત્યવઃ॥ ૪૫॥
આયુઃ શ્રયં યશાે ધમ લાેકાના શષ અેવ ચ ।
હ ત શ્રેયાં સ સવાર્ ણ પુંસાે મહદ તક્રમઃ॥ ૪૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂર્ધ ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચમાેઽ યાયઃ - ૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ન દ વાત્મજ ઉ પન્ને તાહ્લાદાે મહામનાઃ ।
આહૂય િવપ્રાન્ વેદજ્ઞાન્ નાતઃ શુ ચરલઙૃ્કતઃ॥ ૧॥
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વાચિય વા વ ત્યયનં તકમાર્ત્મજસ્ય વૈ ।
કારયામાસ િવિધવ પ દેવાચર્નં તથા॥ ૨॥
ધનેનૂાં િનયુતે પ્રાદા દ્વપ્રે યઃ સમલઙૃ્કતે ।
તલાદ્ર ન્ સપ્ત રત્નાૈઘશાતકાૈ ભા બરા તાન્॥ ૩॥
કાલને નાનશાૈચા યાં સસં્કારૈ તપસજે્યયા ।
શુ ય ત દાનૈઃ સ તુષ્ટ ા દ્રવ્યા યાત્માઽઽત્મિવદ્યયા॥ ૪॥
સાૈમઙ્ગલ્ય ગરાે િવપ્રાઃ સતૂમાગધવ દનઃ ।
ગાયકાશ્ચ જગનુદુભયા દુ દુભયાે મુહુઃ॥ ૫॥
વ્રજઃ સ ષ્ટસં સક્તદ્વારા જરગ્ હા તરઃ ।
ચત્ર વજપતાકાસ્રક્ ચૈલપ લવતાેરણૈઃ॥ ૬॥
ગાવાે ષા વ સતરા હિરદ્રાતૈલ ષતાઃ ।
િવ ચત્રધાતુબહર્સ્રગ્વસ્ત્રકા ચનમા લનઃ॥ ૭॥
મહાહર્વસ્ત્રાભરણક ચુકાે ણીષભૂ ષતાઃ ।
ગાપેાઃ સમાયયૂ રાજન્ નાનાપેાયનપાણયઃ॥ ૮॥
ગાે યશ્ચાક યર્ મુિદતા યશાેદાયાઃ સતુાેદ્ભવમ્ ।
આત્માનં ભષૂયા ચકુ્રવર્સ્ત્રાક પા જનાિદ ભઃ॥ ૯॥
નવકુઙુ્કમિક જલ્કમખુપઙ્કજભૂતયઃ ।
બ લ ભ વિરતં જગ્મુઃ થુશ્રાે યશ્ચલ કુચાઃ॥ ૧૦॥
ગાે યઃ સુ ષ્ટમ ણકુ ડલિન કક ઠ્ય-

શ્ચત્રા બરાઃ પ થ શખાચ્યુતમાલ્યવષાર્ઃ ।
ન દાલયં સવલયા વ્રજતીિવરેજુ-
વ્યાર્લાેલકુ ડલપયાેધરહારશાેભાઃ॥ ૧૧॥
તા આ શષઃ પ્રયુ ના શ્ચરં પાહી ત બાલકે ।
હિરદ્રાચૂણર્તૈલાદ્ ભઃ સ ચ ત્યાેઽજનમુ જગુઃ॥ ૧૨॥
અવાદ્ય ત િવ ચત્રા ણ વાિદત્રા ણ મહાે સવે ।
કૃ ણે િવશ્વેશ્વરેઽન તે ન દસ્ય વ્રજમાગતે॥ ૧૩॥
ગાપેાઃ પર પરં હૃષ્ટા દિધક્ષીરઘ્ તા બુ ભઃ ।
આસ ચ તાે િવ લ પ તાે નવનીતૈશ્ચ ચ ક્ષપુઃ॥ ૧૪॥
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ન દાે મહામના તે યાે વાસાેઽલઙ્કારગાેધનમ્ ।
સતૂમાગધવ દ યાે યેઽ યે િવદ્યાપે િવનઃ॥ ૧૫॥
તૈ તૈઃ કામૈરદ નાત્મા યથાે ચતમપજૂયત્ ।
િવ ણાેરારાધનાથાર્ય વપતુ્રસ્યાેદયાય ચ॥ ૧૬॥
રાેિહણી ચ મહાભાગા ન દગાપેા ભન દતા ।
વ્યચરિદ્દવ્યવાસસ્રક્ક ઠાભરણભૂ ષતા॥ ૧૭॥
તતઆર ય ન દસ્ય વ્રજઃ સવર્સ દ્ધમાન્ ।
હરેિનવાસાત્મગુણૈ રમાક્ર ડમભૂ પ॥ ૧૮॥
ગાપેાન્ ગાેકુલરક્ષાયાં િન ય મથુરાં ગતઃ ।
ન દઃ કંસસ્ય વા ષક્યં કરં દાતું કુ દ્વહ॥ ૧૯॥
વસદેુવ ઉપશ્રુત્ય ભ્રાતરં ન દમાગતમ્ ।
જ્ઞા વા દત્તકરં રાજ્ઞે યયાૈ તદવમાેચનમ્॥ ૨૦॥
તં દૃ ટ્વા સહસાે થાય દેહઃ પ્રાણ મવાગતમ્ ।
પ્રીતઃ પ્રયતમં દાે યા સ વજે પ્રેમિવહ્વલઃ॥ ૨૧॥
પૂ જતઃ સખુમાસીનઃ ટ્વાનામયમાદતૃઃ ।
પ્રસક્તધીઃ વાત્મજયાેિરદમાહ િવશા પતે॥ ૨૨॥
િદષ્ટ ા ભ્રાતઃ પ્રવયસ ઇદાનીમપ્રજસ્ય તે ।
પ્ર શાયા િન ત્તસ્ય પ્ર ય સમપદ્યત॥ ૨૩॥
િદષ્ટ ા સસંારચકે્રઽ મન્ વતર્માનઃ પનુભર્વઃ ।
ઉપલ ધાે ભવાનદ્ય દુલર્ભં પ્રયદશર્નમ્॥ ૨૪॥
નૈકત્ર પ્રયસવંાસઃ સહૃુદાં ચત્રકમર્ણામ્ ।
આેઘને વ્યૂહ્યમાનાનાં લવાનાં સ્રાેતસાે યથા॥ ૨૫॥
ક ચ્ચ પશવં્ય િન જં ભૂયર્ બુ ણવી ધમ્ ।
હદ્વનં તદધનુા યત્રા સે વં સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૨૬॥
ભ્રાતમર્મ સતુઃ ક ચ્ચન્માત્રા સહ ભવદ્વ્રજે ।
તાતં ભવ તં મ વાનાે ભવદ્ યામપુલા લતઃ॥ ૨૭॥
પુંસ સ્ત્રવગા િવિહતઃ સહૃુદાે હ્યનુભાિવતઃ ।
ન તષેુ ક્લ યમાનષેુ િત્રવગાઽથાર્ય ક પતે॥ ૨૮॥
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ન દ ઉવાચ
અહાે તે દેવક પતુ્રાઃ કંસને બહવાે હતાઃ ।
અેકાવ શષ્ટાવર ક યા સાિપ િદવં ગતા॥ ૨૯॥
નનંૂ હ્યદષૃ્ટિનષ્ઠાેઽયમદષૃ્ટપરમાે જનઃ ।
અદષૃ્ટમાત્મન ત વં યાે વેદ ન સ મુહ્ય ત॥ ૩૦॥
વસદેુવ ઉવાચ
કરાે વૈ વા ષકાે દત્તાે રાજ્ઞે દષૃ્ટા વયં ચ વઃ ।
નેહ સ્થેયં બહુ તથં સ ત્યુ પાતાશ્ચ ગાેકુલે॥ ૩૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત ન દાદયાે ગાપેાઃ પ્રાેક્તા તે શાૈિરણા યયુઃ ।
અનાે ભરનડુદ્યુક્તૈ તમનુજ્ઞા ય ગાેકુલમ્॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ન દવસદેુવસ મેલનં નામ પ ચમાેઽ યાયઃ॥ ૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ - ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ન દઃ પ થ વચઃ શાૈરેનર્ ષે ત િવ ચ તયન્ ।
હિર જગામ શરણમુ પાતાગમશિઙ્કતઃ॥ ૧॥
કંસને પ્રિહતા ઘાેરા પૂતના બાલઘા તની ।
શશૂશં્ચચાર િનઘ્ન તી પુરગ્રામવ્ર િદષુ॥ ૨॥
ન યત્ર શ્રવણાદ િન રક્ષાેઘ્નાિન વકમર્સુ ।
કુવર્ ત સા વતાં ભતુર્યાર્તુધા યશ્ચ તત્ર િહ॥ ૩॥
સા ખેચયકદાપેેત્ય પૂતના ન દગાેકુલમ્ ।
યાે ષ વા માયયાઽઽત્માનં પ્રાિવશ કામચાિરણી॥ ૪॥
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તાં કેશબ ધવ્ય તષક્તમ લકાં
હિન્નત બ તનકૃચ્છ્ર મ યમામ્ ।
સવુાસસં ક પતકણર્ભષૂણ-
વષાે લસ કુ તલમ ડતાનનામ્॥ ૫॥
વ ગુ મતાપાઙ્ગિવસગર્વી ક્ષતૈ-
મર્નાે હર તી ં વિનતાં વ્ર ૈકસામ્ ।
અમંસતા ભાજેકરેણ િપણીં
ગાે યઃ શ્રયં દ્રષુ્ટ મવાગતાં પ તમ્॥ ૬॥
બાલગ્રહ તત્ર િવ ચ વતી શશનૂ્
યદચૃ્છયા ન દગ્ હેઽસદ તકમ્ ।
બાલં પ્ર તચ્છન્નિન ે તજેસં
દદશર્ ત પેઽ ગ્ મવાિહતં ભ સ॥ ૭॥
િવબુ ય તાં બાલકમાિરકાગ્રહં
ચરાચરાત્મા સ િનમી લતેક્ષણઃ ।
અન તમારાપેયદઙ્કમ તકં
યથાેરગં સપુ્તમબુ દ્ધર જુધીઃ॥ ૮॥
તાં તી ણ ચત્તામ તવામચે ષ્ટતાં
વીક્ષ્યા તરા કાેશપિરચ્છદા સવત્ ।
વર સ્ત્રયં ત પ્રભયા ચ ધ ષતે
િનર ક્ષમાણે જનની હ્ય તષ્ઠતામ્॥ ૯॥
ત મન્ તનં દુજર્રવીયર્મુ બણં
ઘાેરાઙ્કમાદાય શશાેદર્દાવથ ।
ગાઢં કરા યાં ભગવાન્ પ્રપીડ્ય તત્
પ્રાણૈઃ સમં રાષેસમ વતાેઽિપબત્॥ ૧૦॥
સા મુ ચ મુ ચાલ મ ત પ્રભા ષણી
િન પીડ્યમાના ખલ વમમર્ ણ ।
િવ ત્ય નતે્રે ચરણાૈ ભુ ૈ મુહુઃ
પ્ર વન્નગાત્રા ક્ષપતી રાેદ હ॥ ૧૧॥
તસ્યાઃ વનનેા તગભીરરંહસા
સાિદ્રમર્હી દ્યાૈશ્ચ ચચાલ સગ્રહા ।
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રસા િદશશ્ચ પ્ર તનેિદરે જનાઃ
પેતુઃ ક્ષતાૈ વજ્રિનપાતશઙ્કયા॥ ૧૨॥
િનશાચર થં વ્ય થત તના વ્યસ-ુ
વ્યાર્દાય કેશાંશ્ચરણાૈ ભુ વિપ ।
પ્રસાયર્ ગાેષે્ઠ િનજ પમા સ્થતા
વ હતાે ત્ર ઇવાપત પ॥ ૧૩॥
પતમાનાેઽિપ તદે્દહ સ્ત્રગવ્યૂત્ય તરદુ્રમાન્ ।
ચૂણર્યામાસ રાજે દ્ર મહદાસીત્તદદ્ભુતમ્॥ ૧૪॥
ઈષામાત્રાેગ્રદંષ્ટ્ર ાસ્યં ગિરક દરના સકમ્ ।
ગ ડશલૈ તનં રાૈદં્ર પ્રક ણાર્ ણમૂધર્જમ્॥ ૧૫॥
અ ધકૂપગભીરાક્ષં પુ લનારાેહભીષણમ્ ।
બદ્ધસતેુભુ વેર્ઙ્ ઘ્રશૂ યતાેયહ્ર દાેદરમ્॥ ૧૬॥
સ તત્રસઃુ મ તદ્વ ક્ષ્ય ગાપેા ગાે યઃ કલવેરમ્ ।
પવૂ તુ તિન્નઃ વિનત ભન્નહૃ કણર્મ તકાઃ॥ ૧૭॥
બાલં ચ તસ્યા ઉર સ ક્ર ડ તમકુતાેભયમ્ ।
ગાે ય તૂણ સમ યેત્ય જગ્ હુ ર્તસ ભ્રમાઃ॥ ૧૮॥
યશાેદારાેિહણી યાં તાઃ સમં બાલસ્ય સવર્તઃ ।
રક્ષાં િવદિધરે સ યગ્ગાપેુચ્છભ્રમણાિદ ભઃ॥ ૧૯॥
ગાેમતૂ્રેણ નાપિય વા પનુગારજસાભર્કમ્ ।
રક્ષાં ચકુ્રશ્ચ શકૃતા દ્વાદશાઙ્ગષેુ નામ ભઃ॥ ૨૦॥
ગાે યઃ સં ષ્ટસ લલા અઙ્ગષેુ કરયાેઃ થક્ ।
યસ્યાત્મ યથ બાલસ્ય બીજ યાસમકુવર્ત॥ ૨૧॥
અવ્યાદ ેઽઙ્ ઘ્રમ ણમાં તવ વથાે
યજ્ઞાેઽચ્યુતઃ કિટતટં જઠરં હયાસ્યઃ ।
હૃ કેશવ વદુર ઈશ ઇન તુ ક ઠં
િવ ભુર્જં મખુમુ ક્રમ ઈશ્વરઃ કમ્॥ ૨૨॥
ચ યગ્રતઃ સહગદાે હિરર તુ પશ્ચાત્
વ પાશ્વર્યાેધર્નુરસી મધુહાજનશ્ચ ।
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કાેણષેુ શઙ્ખ ઉ ગાય ઉપયુર્પે દ્ર-
તાક્ષ્યર્ઃ ક્ષતાૈ હલધરઃ પુ ષઃ સમ તાત્॥ ૨૩॥
ઇ દ્રયા ણ હૃષીકેશઃ પ્રાણાન્ નારાયણાેઽવતુ ।
શ્વેતદ્વ પપ ત શ્ચતં્ત મનાે યાેગેશ્વરાેઽવતુ॥ ૨૪॥
શ્નગભર્ તુ તે બુ દ્ધમાત્માનં ભગવાન્ પરઃ ।

ક્ર ડ તં પાતુ ગાેિવ દઃ શયાનં પાતુ માધવઃ॥ ૨૫॥
વ્રજ તમવ્યાદ્વકુૈ ઠ આસીનં વાં શ્રયઃપ તઃ ।
ભુ નં યજ્ઞભુક્પાતુ સવર્ગ્રહભયઙ્કરઃ॥ ૨૬॥
ડાિક યાે યાતુધા યશ્ચ કૂ મા ડા યેઽભર્કગ્રહાઃ ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાશ્ચ યક્ષરક્ષાેિવનાયકાઃ॥ ૨૭॥
કાેટરા રેવતી જ્યેષ્ઠા પૂતના મા કાદયઃ ।
ઉન્માદા યે હ્યપ મારા દેહપ્રાણે દ્રયદુ્રહઃ॥ ૨૮॥
વ દષૃ્ટા મહાે પાતા દ્ધબાલગ્રહાશ્ચ યે ।
સવ ન ય તુ તે િવ ણાનેાર્મગ્રહણભીરવઃ॥ ૨૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત પ્રણયબદ્ધા ભગાપી ભઃ કૃતરક્ષણમ્ ।
પાયિય વા તનં માતા સ યવેશયદાત્મજમ્॥ ૩૦॥
તાવન્ન દાદયાે ગાપેા મથુરાયા વ્રજં ગતાઃ ।
િવલાેક્ય પૂતનાદેહં બભવૂુર તિવ મતાઃ॥ ૩૧॥
નનંૂ બત ષઃ સ તાે યાેગેશાે વા સમાસ સઃ ।
સ અેવ દષૃ્ટાે હ્યુ પાતાે યદાહાનકદુ દુ ભઃ॥ ૩૨॥
કલવેરં પરશુ ભ છ વા તત્તે વ્ર ૈકસઃ ।
દૂરે ક્ષ વાવયવશાે યદહન્ કાષ્ઠિધ ષ્ટતમ્॥ ૩૩॥
દહ્યમાનસ્ય દેહસ્ય ધૂમશ્ચાગુ સાૈરભઃ ।
ઉ થતઃ કૃ ણિનભુર્ક્તસપદ્યાહતપા મનઃ॥ ૩૪॥
પૂતના લાેકબાલઘ્ની રાક્ષસી િધરાશના ।
જઘાંસયાિપ હરયે તનં દ વાઽઽપ સદ્ગ તમ્॥ ૩૫॥
િક પનુઃ શ્રદ્ધયા ભ યા કૃ ણાય પરમાત્મને ।
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યચ્છન્ પ્રયતમં િક નુ રક્તા તન્માતરાે યથા॥ ૩૬॥
પદ્ યાં ભક્તહૃિદસ્થા યાં વ દ્યા યાં લાેકવ દતૈઃ ।
અઙ્ગં યસ્યાઃ સમાક્ર ય ભગવાનિપબ તનમ્॥ ૩૭॥
યાતુધા યિપ સા વગર્મવાપ જનનીગ તમ્ ।
કૃ ણભુક્ત તનક્ષીરાઃ િકમુ ગાવાે નુ માતરઃ॥ ૩૮॥
પયાં સ યાસામિપબ પતુ્ર નેહ નુતા યલમ્ ।
ભગવાન્ દેવક પતુ્રઃ કૈવલ્યાદ્ય ખલપ્રદઃ॥ ૩૯॥
તાસામિવરતં કૃ ણે કુવર્તીનાં સતુેક્ષણમ્ ।
ન પનુઃ ક પતે રાજન્ સસંારાેઽજ્ઞાનસ ભવઃ॥ ૪૦॥
કટધૂમસ્ય સાૈર યમવઘ્રાય વ્ર ૈકસઃ ।
િક મદં કુત અેવે ત વદ તાે વ્રજમાયયુઃ॥ ૪૧॥
તે તત્ર વ ણતં ગાપેૈઃ પૂતનાઽઽગમનાિદકમ્ ।
શ્રુ વા તિન્નધનં વ ત શશાેશ્ચાસન્ સિુવ મતાઃ॥ ૪૨॥
ન દઃ વપતુ્રમાદાય પ્રેત્યાગતમુદારધીઃ ।
મૂ યુર્પાઘ્રાય પરમાં મુદં લેભે કુ દ્વહ॥ ૪૩॥
ય અેત પૂતનામાેકં્ષ કૃ ણસ્યાભર્કમદ્ભુતમ્ ।
શ ◌ૃ યાચ્છ્ર દ્ધયા મત્યા ગાેિવ દે લભતે ર તમ્॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયા દ મસ્ક ધે પવૂાર્ધ ષષ્ઠાેઽ યાયઃ॥ ૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તમાેઽ યાયઃ - ૭॥
રા વેાચ
યને યનેાવતારેણ ભગવાન્ હિરર શ્વરઃ ।
કરાે ત કણર્ર યા ણ મનાેજ્ઞાિન ચ નઃ પ્રભાે॥ ૧॥
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યચ્છૃ વતાેઽપૈત્યર તિવ ણા
સ વં ચ શદ્ુ યત્ય ચરેણ પુંસઃ ।
ભ ક્તહર્રાૈ ત પુ ષે ચ સખ્યં
તદેવ હારં વદ મ યસે ચેત્॥ ૨॥
અથા યદિપ કૃ ણસ્ય તાેકાચિરતમદ્ભુતમ્ ।
માનષું લાેકમાસાદ્ય ત તમનુ ધતઃ॥ ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કદા ચદાૈ થાિનકકાૈતુકા લવે
જન્મક્ષર્યાેગે સમવેતયાે ષતામ્ ।
વાિદત્રગીત દ્વજમ ત્રવાચકૈ-
શ્ચકાર સનૂાેર ભષેચનં સતી॥ ૪॥
ન દસ્ય પત્ની કૃતમ જનાિદકં
િવપ્રૈઃ કૃત વ ત્યયનં સપુૂ જતૈઃ ।
અન્નાદ્યવાસઃસ્રગભીષ્ટધનેુ ભઃ
સ તિનદ્રાક્ષમશીશયચ્છનૈઃ॥ ૫॥
આૈ થાિનકાૈ સકુ્યમના મન વની
સમાગતાન્ પજૂયતી વ્ર ૈકસઃ ।
નવૈાશ ◌ૃણાેદ્વૈ િદતં સતુસ્ય સા
દન્ તનાથ ચરણાવુદ ક્ષપત્॥ ૬॥
અધઃ શયાનસ્ય શશાેરનાેઽ પક-
પ્રવાલ દ્વઙ્ ઘ્રહતં વ્યવતર્ત ।
િવ વ તનાનારસકુ યભાજનં
વ્યત્ય તચક્રાક્ષિવ ભન્નકૂબરમ્॥ ૭॥
દૃ ટ્વા યશાેદાપ્રમખુા વ્રજ સ્ત્રય
આૈ થાિનકે કમર્ ણ યાઃ સમાગતાઃ ।
ન દાદયશ્ચાદ્ભુતદશર્નાકુલાઃ
કથં વયં વૈ શકટં િવપયર્ગાત્॥ ૮॥
ઊચુરવ્યવ સતમતીન્ ગાપેાન્ ગાપેીશ્ચ બાલકાઃ ।
દતાનને પાદેન ક્ષપ્તમેતન્ન સશંયઃ॥ ૯॥
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ન તે શ્રદ્દિધરે ગાપેા બાલભા ષત મત્યુત ।
અપ્રમેયં બલં તસ્ય બાલકસ્ય ન તે િવદુઃ॥ ૧૦॥
દ તં સતુમાદાય યશાેદા ગ્રહશિઙ્કતા ।
કૃત વ ત્યયનં િવપ્રૈઃ સકૂ્તૈઃ તનમપાયયત્॥ ૧૧॥
પવૂર્વ સ્થાિપતં ગાપેૈબર્ લ ભઃ સપિરચ્છદમ્ ।
િવપ્રા હુ વાચર્યા ચકુ્રદર્ યક્ષતકુશા બુ ભઃ॥ ૧૨॥
યેઽસયૂા તદ ભે યાર્િહસામાનિવવ જતાઃ ।
ન તષેાં સત્યશીલાનામા શષાે િવફલાઃ કૃતાઃ॥ ૧૩॥
ઇ ત બાલકમાદાય સામગ્યર્જુ પાકૃતૈઃ ।
જલૈઃ પિવત્રાષૈિધ ભર ભ ષચ્ય દ્વ ેત્તમૈઃ॥ ૧૪॥
વાચિય વા વ ત્યયનં ન દગાપેઃ સમાિહતઃ ।
હુ વા ચા ગ્ દ્વ ત યઃ પ્રાદાદન્નં મહાગુણમ્॥ ૧૫॥
ગાવઃ સવર્ગુણાપેેતા વાસઃસ્રગ્રુક્મમા લનીઃ ।
આત્મ યુદયાથાર્ય પ્રાદાત્તે ચા વયુ જત॥ ૧૬॥
િવપ્રા મ ત્રિવદાે યુક્તા તૈયાર્ઃ પ્રાેક્તા તથાઽઽ શષઃ ।
તા િન ફલા ભિવ ય ત ન કદા ચદિપ સુ્ફટમ્॥ ૧૭॥
અેકદાઽઽરાેહમા ઢં લાલય તી સતંુ સતી ।
ગિરમાણં શશાવેાઢંુ ન સહેે ગિરકૂટવત્॥ ૧૮॥
ભૂમાૈ િનધાય તં ગાપેી િવ મતા ભારપીિડતા ।
મહાપુ ષમાદ યાૈ જગતામાસ કમર્સુ॥ ૧૯॥
દૈત્યાે ના ા ણાવતર્ઃ કંસ ત્યઃ પ્રણાેિદતઃ ।
ચક્રવાત વ પેણ જહારાસીનમભર્કમ્॥ ૨૦॥
ગાેકુલં સવર્મા વન્ મુ ણંશ્ચક્ષૂં ષ રે ભઃ ।
ઈરયન્ સમુહાઘાેરશ દેન પ્રિદશાે િદશઃ॥ ૨૧॥
મુહૂતર્મભવદ્ગાેષં્ઠ રજસા તમસાઽઽ તમ્ ।
સતંુ યશાેદા નાપ યત્ત મન્ ય તવતી યતઃ॥ ૨૨॥
નાપ ય કશ્ચનાત્માનં પરં ચાિપ િવમાેિહતઃ ।
ણાવતર્િન ષ્ટા ભઃ શકર્રા ભ પદુ્રતઃ॥ ૨૩॥
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ઇ ત ખરપવનચક્રપાંસવુષ
સતુપદવીમબલાિવલક્ષ્ય માતા ।
અ તક ણમનુ મર ત્યશાેચ-
દ્ભુિવ પ તતા તવ સકા યથા ગાૈઃ॥ ૨૪॥
િદતમનુિનશ ય તત્ર ગાે યાે
શમનુતપ્તિધયાેઽશ્રપુૂણર્મખુ્યઃ ।
દુરનપુલ ય ન દસનૂું

પવન ઉપારત પાંસવુષર્વેગે॥ ૨૫॥
ણાવતર્ઃ શા તરયાે વાત્યા પધરાે હરન્ ।
કૃ ણં નભાે ગતાે ગ તું નાશક્નાેદ્ભૂિરભાર ત્॥ ૨૬॥
તમ માનં મ યમાન આત્મનાે ગુ મત્તયા ।
ગલે ગ્ હીત ઉ સ્રષંુ્ટ નાશક્નાેદદ્ભુતાભર્કમ્॥ ૨૭॥
ગલગ્રહણિનશ્ચેષ્ટાે દૈત્યાે િનગર્તલાેચનઃ ।
અવ્યક્તરાવાે યપત સહ બાલાે વ્યસવુ્રર્જે॥ ૨૮॥
તમ તિરક્ષા પ તતં શલાયાં
િવશીણર્સવાર્વયવં કરાલમ્ ।
પુરં યથા દ્રશરેણ િવદં્ધ
સ્ત્રયાે દત્યાે દદશૃઃુ સમેતાઃ॥ ૨૯॥
પ્રાદાય માત્રે પ્ર તહૃત્ય િવ મતાઃ
કૃ ણં ચ તસ્યાેર સ લ બમાનમ્ ।
તં વ તમ તં પુ ષાદનીતં
િવહાયસા ત્યુમખુા પ્રમુક્તમ્ ।
ગાે યશ્ચ ગાપેાઃ િકલ ન દમખુ્યા
લ વા પનુઃ પ્રાપુરતીવ માેદમ્॥ ૩૦॥
અહાે બતાત્યદ્ભુતમષે રક્ષસા
બાલાે િન ત્ત ગ મતાેઽ યગા પુનઃ ।
િહસ્રઃ વપાપને િવિહ સતઃ ખલઃ
સાધુઃ સમ વને ભયા દ્વમુચ્યતે॥ ૩૧॥
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િક ન તપશ્ચીણર્મધાેક્ષ ચર્નં
પૂતષ્ટદત્તમુત ભૂતસાૈહૃદમ્ ।
ય સ પરેતઃ પનુરેવ બાલકાે
િદષ્ટ ા વબ ધનૂ્ પ્રણયન્નપુ સ્થતઃ॥ ૩૨॥
દૃ ટ્વાદ્ભુતાિન બહુશાે ન દગાપેાે હદ્વને ।
વસદેુવવચાે ભૂયાે માનયામાસ િવ મતઃ॥ ૩૩॥
અેકદાભર્કમાદાય વાઙ્કમારાે ય ભા મની ।
પ્ર નુતં પાયયામાસ તનં નેહપિર લુતા॥ ૩૪॥
પીતપ્રાયસ્ય જનની સા તસ્ય ચર મતમ્ ।
મખંુ લાલયતી રાજ જૃ ભતાે દદશૃે ઇદમ્॥ ૩૫॥
ખં રાેદસી જ્યાે તરનીકમાશાઃ
સયૂ દુવિહ્નશ્વસના બુધીશં્ચ ।
દ્વ પાન્ નગાં તદ્દિુહ વર્નાિન
ભૂતાિન યાિન સ્થરજઙ્ગમાિન॥ ૩૬॥
સા વીક્ષ્ય િવશ્વં સહસા રાજન્ સ તવપેથુઃ ।
સ મીલ્ય ગશાવાક્ષી નતે્રે આસી સિુવ મતા॥ ૩૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ણાવતર્માેક્ષાે નામ સપ્તમાેઽ યાયઃ॥ ૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટમાેઽ યાયઃ - ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગગર્ઃ પુરાેિહતાે રાજન્ યદૂનાં સમુહાતપાઃ ।
વ્રજં જગામ ન દસ્ય વસદેુવપ્રચાેિદતઃ॥ ૧॥
તં દૃ ટ્વા પરમપ્રીતઃ પ્રત્યુ થાય કૃતા જ લઃ ।
આનચાર્ધાેક્ષજિધયા પ્ર ણપાતપુરઃસરમ્॥ ૨॥
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સપૂિવષં્ટ કૃતા ત યં ગરા સૂ તયા મુિનમ્ ।
ન દિય વાબ્રવીદ્બ્રહ્મન્ પૂણર્સ્ય કરવામ િકમ્॥ ૩॥
મહ દ્વચલનં ણાં ગ્ િહણાં દ નચેતસામ્ ।
િનઃશ્રેયસાય ભગવન્ ક પતે ના યથા ક્વ ચત્॥ ૪॥
જ્યાે તષામયનં સાક્ષાદ્યત્તજ્જ્ઞાનમતી દ્રયમ્ ।
પ્રણીતં ભવતા યને પુમાન્ વેદ પરાવરમ્॥ ૫॥
વં િહ બ્રહ્મિવદાં શ્રેષ્ઠઃ સસં્કારાન્ કતુર્મહર્ સ ।
બાલયાેરનયાે ર્ણાં જન્મના બ્રાહ્મણાે ગુ ઃ॥ ૬॥
ગગર્ ઉવાચ
યદૂનામહમાચાયર્ઃ ખ્યાતશ્ચ ભુિવ સવર્તઃ ।
સતંુ મયા સસૃં્કતં તે મ યતે દેવક સતુમ્॥ ૭॥
કંસઃ પાપમ તઃ સખ્યં તવ ચાનકદુ દુભેઃ ।
દેવક્યા અષ્ટમાે ગભા ન સ્ત્રી ભિવતુમહર્ ત॥ ૮॥
ઇ ત સ ચ તય છ વા દેવક્યા દાિરકાવચઃ ।
અિપ હ તાઽઽગતાશઙ્ક તિહ તન્નાેઽનયાે ભવેત્॥ ૯॥
ન દ ઉવાચ
અલ ક્ષતાેઽ મન્ રહ સ મામકૈરિપ ગાવે્રજે ।
કુ દ્વ તસસં્કારં વ તવાચનપૂવર્કમ્॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સ પ્રા થતાે િવપ્રઃ વ ચક ષતમવે તત્ ।
ચકાર નામકરણં ગૂઢાે રહ સ બાલયાેઃ॥ ૧૧॥
ગગર્ ઉવાચ
અયં િહ રાેિહણીપતુ્રાે રમયન્ સહૃુદાે ગુણૈઃ ।
આખ્યાસ્યતે રામ ઇ ત બલાિધક્યાદ્બલં િવદુઃ ।
યદૂનામ થગ્ભાવા સઙ્કષર્ણમુશ ત્યુત॥ ૧૨॥
આસન્ વણાર્સ્ત્રયાે હ્યસ્ય ગ્ હ્ણતાેઽનુયુગં તનૂઃ ।
શકુ્લાે રક્ત તથા પીત ઇદાની ં કૃ ણતાં ગતઃ॥ ૧૩॥
પ્રાગયં વસદેુવસ્ય ક્વ ચ ત તવાત્મજઃ ।
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વાસદેુવ ઇ ત શ્રીમાન ભજ્ઞાઃ સ પ્રચક્ષતે॥ ૧૪॥
બહૂિન સ ત નામાિન પા ણ ચ સતુસ્ય તે ।
ગુણકમાર્નુ પા ણ તા યહં વેદ નાે જનાઃ॥ ૧૫॥
અેષ વઃ શ્રેય આધાસ્યદ્ગાપેગાેકુલન દનઃ ।
અનને સવર્દુગાર્ ણ યૂયમ જ તિર યથ॥ ૧૬॥
પુરાનને વ્રજપતે સાધવાે દસ્યપુીિડતાઃ ।
અરાજકે રક્ષ્યમાણા જગ્યુદર્સ્યનૂ્ સમેિધતાઃ॥ ૧૭॥
ય અેત મન્ મહાભાગાઃ પ્રી ત કુવર્ ત માનવાઃ ।
નારયાેઽ ભભવ ત્યેતાન્ િવ પક્ષાિનવાસરુાઃ॥ ૧૮॥
ત માન્ન દાત્મ ેઽયં તે નારાયણસમાે ગુણૈઃ ।
શ્રયા ક ત્યાર્નુભાવને ગાપેાય વ સમાિહતઃ॥ ૧૯॥
ઇત્યાત્માનં સમાિદ ય ગગ ચ વગ્ હં ગતે ।
ન દઃ પ્રમુિદતાે મનેે આત્માનં પૂણર્મા શષામ્॥ ૨૦॥
કાલને વ્રજતા પને ગાેકુલે રામકેશવાૈ ।
નુ યાં સહ પા ણ યાં િરઙ્ગમાણાૈ િવજહ્રતુઃ॥ ૨૧॥

તાવઙ્ ઘ્રયુગ્મમનુકૃ ય સર પ તાૈ
ઘાષેપ્રઘાષે ચરં વ્રજકદર્મષેુ ।
તન્નાદહૃષ્ટમનસાવનુ ત્ય લાેકં
મુગ્ધપ્રભીતવદુપેયતુર ત માત્રાેઃ॥ ૨૨॥
તન્માતરાૈ િનજસતુાૈ ઘ્ ણયા નવુ ત્યાૈ
પઙ્કાઙ્ગરાગ ચરાવપુગુહ્ય દાે યાર્મ્ ।
દ વા તનં પ્રિપબતાેઃ મ મખંુ િનર ક્ષ્ય
મુગ્ધ મતા પદશનં યયતુઃ પ્રમાેદમ્॥ ૨૩॥
યહ્યર્ઙ્ગના દશર્નીયકુમારલીલા-
વ તવ્રર્જેતદબલાઃ પ્રગ્ હીતપુચ્છૈઃ ।
વ સિૈરત તત ઉભાવનુકૃ યમાણાૈ
પ્રેક્ષ ત્ય ઉ જ્ઝતગ્ હા જહૃષુહર્સ ત્યઃ॥ ૨૪॥
શ ◌ૃઙ્ગ્ય ગ્ દંષ્ટ્ર ્ય સજલ દ્વજક ટકે યઃ
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ક્ર ડાપરાવ તચલાૈ વસતુાૈ િનષેદુ્ધમ્ ।
ગ્ હ્યા ણ કતુર્મિપ યત્ર ન ત જન યાૈ
શકેાત આપતુરલં મનસાેઽનવસ્થામ્॥ ૨૫॥
કાલનેા પને રાજષ રામઃ કૃ ણશ્ચ ગાેકુલે ।
અઘ્ ષ્ટ નુ ભઃ પદ્ ભિવચક્રમતુર જસા॥ ૨૬॥
તત તુ ભગવાન્ કૃ ણાે વયસ્યવૈ્રર્જબાલકૈઃ ।
સહ રામાે વ્રજસ્ત્રીણાં ચક્ર ડે જનયન્ મુદમ્॥ ૨૭॥
કૃ ણસ્ય ગાે યાે ચરં વીક્ષ્ય કાૈમારચાપલમ્ ।
શ ◌ૃ વ ત્યાઃ િકલ તન્માતુિર ત હાેચુઃ સમાગતાઃ॥ ૨૮॥
વ સાન્ મુ ચન્ ક્વ ચદસમયે ક્રાેશસ તહાસઃ
તેયં વાદ્વત્ત્યથ દિધ પયઃ ક પતૈઃ તેયયાેગૈઃ ।
મકાર્ન્ ભાેક્ષ્યન્ િવભજ ત સ ચેન્ના ત્ત ભા ડં ભન્ન ત્ત
દ્રવ્યાલાભે સ ગ્ હકુિપતાે યાત્યુપક્રાે ય તાેકાન્॥ ૨૯॥
હ તાગ્રાહ્યે રચય ત િવિધ પીઠકાેલખૂલાદ્યૈઃ
છદં્ર હ્ય તિનિહતવયનુઃ શક્યભા ડષેુ ત દ્વત્ ।
વા તાગારે તમ ણગણં વાઙ્ગમથર્પ્રદ પં
કાલે ગાે યાે યિહ ગ્ હકૃત્યેષુ સવુ્યગ્ર ચત્તાઃ॥ ૩૦॥
અેવં ધાષ્્ટર્યા યુશ ત કુ તે મેહનાદ િન વા તાૈ
તેયાપેાયૈિવર ચતકૃ તઃ સપુ્રતીકાે યથાઽઽ તે ।
ઇ થં સ્ત્રી ભઃ સભયનયનશ્રીમખુાલાેિકની ભઃ
વ્યાખ્યાતાથાર્ પ્રહ સતમખુી ન હ્યપુાલ ધુમૈચ્છત્॥ ૩૧॥
અેકદા ક્ર ડમાના તે રામાદ્યા ગાપેદારકાઃ ।
કૃ ણાે દં ભ ક્ષતવાિન ત માત્રે યવેદયન્॥ ૩૨॥
સા ગ્ હી વા કરે કૃ ણમપુાલ ય િહતૈ ષણી ।
યશાેદા ભયસ ભ્રા તપ્રેક્ષણાક્ષમભાષત॥ ૩૩॥
ક મા દમદા તાત્મન્ ભવાન્ ભ ક્ષતવાન્ રહઃ ।
વદ ત તાવકા હ્યેતે કુમારા તેઽગ્ર ેઽ યયમ્॥ ૩૪॥
શ્રીકૃ ણ ઉવાચ
નાહં ભ ક્ષતવાન બ સવ મ યા ભશં સનઃ ।
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યિદ સત્ય ગર તિહ સમકં્ષ પ ય મે મખુમ્॥ ૩૫॥
યદે્યવં તિહ વ્યાદેહીત્યુક્તઃ સ ભગવાન્ હિરઃ ।
વ્યાદત્તાવ્યાહતૈશ્વયર્ઃ ક્ર ડામનજુબાલકઃ॥ ૩૬॥
સા તત્ર દદશૃે િવશ્વં જગ સ્થા નુ ચ ખં િદશઃ ।
સાિદ્રદ્વ પા ધભૂગાેલં સ વા વગ્ ી દુતારકમ્॥ ૩૭॥
જ્યાે તશ્ચકં્ર જલં તે ે નભ વાન્ િવયદેવ ચ ।
વૈકાિરકાણી દ્રયા ણ મનાે માત્રા ગુણાસ્ત્રયઃ॥ ૩૮॥
અેત દ્વ ચત્રં સહ વકાલ-
વભાવકમાર્શય લઙ્ગભેદમ્ ।
સનૂાે તનાૈ વીક્ષ્ય િવદાિરતાસ્યે
વ્રજં સહાત્માનમવાપ શઙ્કામ્॥ ૩૯॥
િક વ અેતદુત દેવમાયા
િક વા મદ યાે બત બુ દ્ધમાેહઃ ।
અથાે અમુ યવૈ મમાભર્કસ્ય
યઃ કશ્ચનાૈ પ ત્તક આત્મયાેગઃ॥ ૪૦॥
અથાે યથાવન્ન િવતકર્ગાેચરં
ચેતાે મનઃકમર્વચાે ભર જસા ।
યદાશ્રયં યને યતઃ પ્રતીયતે
સદુુિવભાવ્યં પ્રણતા મ ત પદમ્॥ ૪૧॥
અહં મમાસાૈ પ તરેષ મે સતુાે
વ્રજેશ્વરસ્યા ખલિવત્તપા સતી ।
ગાે યશ્ચ ગાપેાઃ સહ ગાેધનાશ્ચ મે
યન્માયયે થં કુમ તઃ સ મે ગ તઃ॥ ૪૨॥
ઇ થં િવિદતત વાયાં ગાેિપકાયાં સ ઈશ્વરઃ ।
વૈ ણવી ં વ્યતનાને્માયાં પતુ્ર નેહમયી ં િવભુઃ॥ ૪૩॥
સદ્યાનેષ્ટ તગાપી સાઽઽરાે યારાેહમાત્મજમ્ ।
પ્ર દ્ધ નેહક લલહૃદયાઽઽસીદ્યથા પુરા॥ ૪૪॥
ત્ર યા ચાપેિનષદ્ ભશ્ચ સાઙ્ખ્યયાેગૈશ્ચ સા વતૈઃ ।
ઉપગીયમાનમાહા યં હિર સામ યતાત્મજમ્॥ ૪૫॥
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રા વેાચ
ન દઃ િકમકરાેદ્બ્રહ્મન્ શ્રેય અેવં મહાેદયમ્ ।
યશાેદા ચ મહાભાગા પપાૈ યસ્યાઃ તનં હિરઃ॥ ૪૬॥
િપતરાૈ ના વિવ દેતાં કૃ ણાેદારાભર્કેિહતમ્ ।
ગાય ત્યદ્યાિપ કવયાે ય લાેકશમલાપહમ્॥ ૪૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
દ્રાેણાે વસનૂાં પ્રવરાે ધરયા સહ ભાયર્યા ।
કિર યમાણઆદેશાન્ બ્રહ્મણ તમવુાચ હ॥ ૪૮॥
તયાનેા મહાદેવે ભુિવ િવશ્વેશ્વરે હરાૈ ।

ભ ક્તઃ સ્યા પરમા લાેકે યયા ે દુગર્ ત તરેત્॥ ૪૯॥
અિ વત્યુક્તઃ સ ભગવાન્ વ્રજે દ્રાેણાે મહાયશાઃ ।
જજ્ઞે ન દ ઇ ત ખ્યાતાે યશાેદા સા ધરાભવત્॥ ૫૦॥
તતાે ભ ક્તભર્ગવ ત પતુ્રીભૂતે જનાદર્ને ।
દ પત્યાેિનતરામાસીદ્ગાપેગાપેીષુ ભારત॥ ૫૧॥
કૃ ણાે બ્રહ્મણઆદેશં સતં્ય કતુ વ્રજે િવભુઃ ।
સહ રામાે વસશં્ચકે્ર તષેાં પ્રી ત વલીલયા॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગ્વતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ િવશ્વ પદશર્ને અષ્ટમાેઽ યાયઃ॥ ૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ નવમાેઽ યાયઃ - ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકદા ગ્ હદાસીષુ યશાેદા ન દગેિહની ।
કમાર્ તરિનયુક્તાસુ િનમર્મ થ વયં દિધ॥ ૧॥
યાિન યાનીહ ગીતાિન તદ્બાલચિરતાિન ચ ।
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દિધિનમર્ થને કાલે મર તી તા યગાયત॥ ૨॥
ક્ષાૈમં વાસઃ થુકિટતટે બભ્રતી સતૂ્રનદં્ધ
પતુ્ર નેહ નુતકુચયુગં તક પં ચ સભુ્રૂઃ ।
ર વાકષર્શ્રમભજુચલ કઙ્કણાૈ કુ ડલે ચ
વન્નં વક્ત્રં કબરિવગલન્માલતી િનમર્મ થ॥ ૩॥
તાં ત યકામ આસાદ્ય મ તી ં જનની ં હિરઃ ।
ગ્ હી વા દિધમ થાનં યષેધ પ્રી તમાવહન્॥ ૪॥
તમઙ્કમા ઢમપાયય તનં
નેહ નુતં સ મતમીક્ષતી મખુમ્ ।
અ પ્તમુ જ્ય જવને સા યયા-
વુ સચ્યમાને પય સ વિધ શ્રતે॥ ૫॥
સ તકાપેઃ સુ્ફિરતા ણાધરં
સ દ ય દદ્ ભદર્િધમ થભાજનમ્ ।
ભ વા ષાશ્રુદૃર્ષદ મના રહાે
જઘાસ હૈયઙ્ગવમ તરં ગતઃ॥ ૬॥
ઉત્તાયર્ ગાપેી સશુ ◌ૃતં પયઃ પનુઃ
પ્રિવ ય સ દૃ ય ચ દ યમત્રકમ્ ।
ભગ્ ં િવલાેક્ય વસતુસ્ય કમર્ ત-
જહાસ તં ચાિપ ન તત્ર પ યતી॥ ૭॥
ઉલખૂલાઙ્ઘે્ર પિર વ્યવ સ્થતં
મકાર્ય કામં દદતં શ ચ સ્થતમ્ ।
હૈયઙ્ગવં ચાૈયર્િવશિઙ્કતેક્ષણં
િનર ક્ષ્ય પશ્ચા સતુમાગમચ્છનૈઃ॥ ૮॥
તામાત્તય ષ્ટ પ્રસમીક્ષ્ય સ વર-
તતાેઽવ યાપસસાર ભીતવત્ ।
ગાે ય વધાવન્ન યમાપ યાે ગનાં
ક્ષમં પ્રવેષંુ્ટ તપસિેરતં મનઃ॥ ૯॥
અ વ ચમાના જનની હચ્ચલ-
ચ્છ્ર ાેણીભરાક્રા તગ તઃ સમુ યમા ।
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જવને િવસ્રં સતકેશબ ધન-
ચ્યુતપ્રસનૂાનુગ તઃ પરા શત્॥ ૧૦॥
કૃતાગસં તં પ્ર દ તમ ક્ષણી
કષ તમ જન્મ ષણી વપા ણના ।
ઉદ્વ ક્ષમાણં ભયિવહ્વલેક્ષણં
હ તે ગ્ હી વા ભષય ત્યવાગુરત્॥ ૧૧॥
ત્ય વા ય ષ્ટ સતંુ ભીતં િવજ્ઞાયાભર્કવ સલા ।
ઇયષે િકલ તં બદંુ્ધ દા ાતદ્વ યર્કાેિવદા॥ ૧૨॥
ન ચા તનર્ બિહયર્સ્ય ન પવૂ નાિપ ચાપરમ્ ।
પવૂાર્પરં બિહશ્ચા તજર્ગતાે યાે જગચ્ચ યઃ॥ ૧૩॥
તં મ વાઽઽત્મજમવ્યક્તં મત્યર્ લઙ્ગમધાેક્ષજમ્ ।
ગાેિપકાેલખૂલે દા ા બબ ધ પ્રાકૃતં યથા॥ ૧૪॥
તદ્દામ બ યમાનસ્ય વાભર્કસ્ય કૃતાગસઃ ।
દ્વ્યઙ્ગુલાનેમભૂત્તને સ દધેઽ યચ્ચ ગાેિપકા॥ ૧૫॥
યદાસીત્તદિપ યનંૂ તનેા યદિપ સ દધે ।
તદિપ દ્વ્યઙ્ગુલં યનંૂ યદ્યદાદત્ત બ ધનમ્॥ ૧૬॥
અેવં વગેહદામાિન યશાેદા સ દધત્યિપ ।
ગાપેીનાં સુ મય તીનાં મય તી િવ મતાભવત્॥ ૧૭॥
વમાતુઃ વન્નગાત્રાયા િવસ્ર તકબરસ્રજઃ ।
દૃ ટ્વા પિરશ્રમં કૃ ણઃ કૃપયાઽઽસી વબ ધને॥ ૧૮॥
અેવં સ દ શતા હ્યઙ્ગ હિરણા ત્યવ યતા ।
વવશનેાિપ કૃ ણને યસ્યેદં સશે્વરં વશે॥ ૧૯॥
નેમં િવિર ચાે ન ભવાે ન શ્રીર યઙ્ગ સશં્રયા ।
પ્રસાદં લે ભરે ગાપેી યત્ત પ્રાપ િવમુ ક્તદાત્॥ ૨૦॥
નાયં સખુાપાે ભગવાન્ દેિહનાં ગાેિપકાસતુઃ ।
જ્ઞાિનનાં ચાત્મભૂતાનાં યથા ભ ક્તમતા મહ॥ ૨૧॥
કૃ ણ તુ ગ્ હકૃત્યેષુ વ્યગ્રાયાં માતિર પ્રભુઃ ।
અદ્રાક્ષીદજુર્નાૈ પવૂ ગુહ્યકાૈ ધનદાત્મ ૈ॥ ૨૨॥
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પુરા નારદશાપેન ક્ષતાં પ્રાિપતાૈ મદાત્ ।
નલકૂબરમ ણગ્રીવાિવ ત ખ્યાતાૈ શ્રયા વતાૈ॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ગાપેીપ્રસાદાે નામ નવમાેઽ યાયઃ॥ ૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દશમાેઽ યાયઃ -૧૦॥
રા વેાચ
ક યતાં ભગવન્નેતત્તયાેઃ શાપસ્ય કારણમ્ ।
યત્ત દ્વગિહતં કમર્ યને વા દેવષ તમઃ॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
દ્રસ્યાનુચરાૈ ભૂ વા સદુપૃ્તાૈ ધનદાત્મ ૈ ।
કૈલાસાપેવને ર યે મ દાિક યાં મદાે કટાૈ॥ ૨॥
વા ણી ં મિદરાં પી વા મદાઘૂ ણતલાેચનાૈ ।
સ્ત્રીજનૈરનુગાયદ્ ભશ્ચેરતુઃ પુ પતે વને॥ ૩॥
અ તઃ પ્રિવ ય ગઙ્ગાયામ ભાજેવનરા જિન ।
ચક્ર ડતુયુર્વ ત ભગર્ િવવ કરે ભઃ॥ ૪॥
યદચૃ્છયા ચ દેવ ષભર્ગવાં તત્ર કાૈરવ ।
અપ યન્નારદાે દેવાૈ ક્ષીબાણાૈ સમબુ યત॥ ૫॥
તં દૃ ટ્વા વ્રીિડતા દેવ્યાે િવવસ્ત્રાઃ શાપશિઙ્કતાઃ ।
વાસાં સ પયર્ધુઃ શીઘં્ર િવવસ્ત્રાૈ નવૈ ગુહ્યકાૈ॥ ૬॥
તાૈ દૃ ટ્વા મિદરામત્તાૈ શ્રીમદા ધાૈ સરુાત્મ ૈ ।
તયાેરનુગ્રહાથાર્ય શાપં દાસ્યિન્નદં જગાૈ॥ ૭॥
નારદ ઉવાચ
ન હ્ય યાે જુષતાે ે યાન્ બુ દ્ધભ્રંશાે ર ેગુણઃ ।
શ્રીમદાદા ભ ત્યાિદયર્ત્ર સ્ત્રીદ્યૂતમાસવઃ॥ ૮॥
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હ ય તે પશવાે યત્ર િનદર્યૈર જતાત્મ ભઃ ।
મ યમાનૈિરમં દેહમજરા ત્યુ નશ્વરમ્॥ ૯॥
દેવસં જ્ઞતમ ય તે કૃ મિવડ્ભ મસિ જ્ઞતમ્ ।
ભૂતધ્રુક્ ત કૃતે વાથ િક વેદ િનરયાે યતઃ॥ ૧૦॥
દેહઃ િકમન્નદાતુઃ વં િનષેક્તુમાર્તુરેવ ચ ।
માતુઃ િપતવુાર્ બ લનઃ કે્રતુરગ્ ેઃ શનુાેઽિપ વા॥ ૧૧॥
અેવં સાધારણં દેહમવ્યક્તપ્રભવા યયમ્ ।
કાે િવદ્વાનાત્મસા કૃ વા હ ત જ તનૂ્ ઋતેઽસતઃ॥ ૧૨॥
અસતઃ શ્રીમદા ધસ્ય દાિરદ્ર્યં પરમ જનમ્ ।
આત્માપૈ યને ભૂતાિન દિરદ્રઃ પરમીક્ષતે॥ ૧૩॥
યથા ક ટકિવદ્ધાઙ્ગાે જ તાનેચ્છ ત તાં વ્યથામ્ ।
વસા યં ગતાે લઙ્ગનૈર્ તથાઽઽિવદ્ધક ટકઃ॥ ૧૪॥

દિરદ્રાે િનરહં ત ભાે મુક્તઃ સવર્મદૈિરહ ।
કૃચ્છ્રં યદચૃ્છયાઽઽ ાે ત ત દ્ધ તસ્ય પરં તપઃ॥ ૧૫॥
િનતં્ય ક્ષામદેહસ્ય દિરદ્રસ્યાન્નકાિઙ્ક્ષણઃ ।
ઇ દ્રયા યનુશુ ય ત િહસાિપ િવિનવતર્તે॥ ૧૬॥
દિરદ્રસ્યવૈ યજુ્ય તે સાધવઃ સમદ શનઃ ।
સદ્ ભઃ ક્ષણાે ત તં તષ તતઆરા દ્વશદ્ુ ય ત॥ ૧૭॥
સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં મુકુ દચરણૈ ષણામ્ ।
ઉપેકૈ્ષ્યઃ િક ધન ત ભૈરસદ્ ભરસદાશ્રયૈઃ॥ ૧૮॥
તદહં મત્તયાેમાર્ વ્યા વા યા શ્રીમદા ધયાેઃ ।
તમાે મદં હિર યા મ સૈ્ત્રણયાેર જતાત્મનાેઃ॥ ૧૯॥
યિદમાૈ લાેકપાલસ્ય પતુ્રાૈ ભૂ વા તમઃ લુતાૈ ।
ન િવવાસસમાત્માનં િવ નીતઃ સદુુમર્દાૈ॥ ૨૦॥
અતાેઽહર્તઃ સ્થાવરતાં સ્યાતાં નવૈં યથા પનુઃ ।
તઃ સ્યાન્મ પ્રસાદેન તત્રાિપ મદનુગ્રહાત્॥ ૨૧॥

વાસદેુવસ્ય સાિન્ન યં લ વા િદવ્યશરચ્છતે ।
ત્તે વલાકતાં ભૂયાે લ ધભક્તી ભિવ યતઃ॥ ૨૨॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમુ વા સ દેવ ષગર્તાે નારાયણાશ્રમમ્ ।
નલકૂવરમ ણગ્રીવાવાસતુયર્મલાજુર્નાૈ॥ ૨૩॥
ઋષેભાર્ગવતમખુ્યસ્ય સતં્ય કતુ વચાે હિરઃ ।
જગામ શનકૈ તત્ર યત્રા તાં યમલાજુર્નાૈ॥ ૨૪॥
દેવ ષમ પ્રયતમાે યિદમાૈ ધનદાત્મ ૈ ।
તત્તથા સાધિય યા મ યદ્ગ તં તન્મહાત્મના॥ ૨૫॥
ઇત્ય તરેણાજુર્નયાેઃ કૃ ણ તુ યમયાેયર્યાૈ ।
આત્મિનવશમાત્રેણ તયર્ગ્ગતમુલખૂલમ્॥ ૨૬॥
બાલને િન કષર્યતા વગુલખૂલં ત-
દ્દામાેદરેણ તરસાે ક લતાઙ્ ઘ્રબ ધાૈ
િન પેતતુઃ પરમિવક્ર મતા તવપે-
સ્ક ધપ્રવાલિવટપાૈ કૃતચ ડશ દાૈ॥ ૨૭॥
તત્ર શ્રયા પરમયા કકુભઃ સુ્ફર તાૈ
સદ્ધાવપુેત્ય કુજયાેિરવ ત વેદાઃ
કૃ ણં પ્રણ ય શરસા ખલલાેકનાથં
દ્ધા જલી િવરજસાિવદમૂચતુઃ મ॥ ૨૮॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગ વમાદ્યઃ પુ ષઃ પરઃ ।
વ્યક્તાવ્યક્ત મદં િવશ્વં પં તે બ્રાહ્મણા િવદુઃ॥ ૨૯॥
વમેકઃ સવર્ભૂતાનાં દેહા વાત્મે દ્રયેશ્વરઃ ।
વમવે કાલાે ભગવાન્ િવ રવ્યય ઈશ્વરઃ॥ ૩૦॥
વં મહાન્ પ્રકૃ તઃ સૂ મા રજઃસ વતમાેમયી ।
વમવે પુ ષાેઽ યક્ષઃ સવર્ક્ષતે્રિવકારિવત્॥ ૩૧॥
ગ્ હ્યમાણૈ વમગ્રાહ્યાે િવકારૈઃ પ્રાકૃતૈગુર્ણૈઃ ।
કાે વહાહર્ ત િવજ્ઞાતું પ્રા ક્સદં્ધ ગુણસં તઃ॥ ૩૨॥
ત મૈ તુ યં ભગવતે વાસદેુવાય વેધસે ।
આત્મદ્યાેતગુણૈ છન્નમિહ ે બ્રહ્મણે નમઃ॥ ૩૩॥
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યસ્યાવતારા જ્ઞાય તે શર રે વશર િરણઃ ।
તૈ તૈરતુલ્યા તશયવૈ યદિહ વસઙ્ગતૈઃ॥ ૩૪॥
સ ભવાન્ સવર્લાેકસ્ય ભવાય િવભવાય ચ ।
અવતીણાઽશભાગને સા પ્રતં પ તરા શષામ્॥ ૩૫॥
નમઃ પરમકલ્યાણ નમઃ પરમમઙ્ગલ ।
વાસદેુવાય શા તાય યદૂનાં પતયે નમઃ॥ ૩૬॥
અનુ નીિહ નાૈ ભૂમં તવાનુચરિકઙ્કરાૈ ।
દશર્નં નાૈ ભગવત ઋષેરાસીદનુગ્રહાત્॥ ૩૭॥
વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણાૈ કથાયાં
હ તાૈ ચ કમર્સુ મન તવ પાદયાનેર્ઃ ।
ત્યાં શર તવ િનવાસજગ પ્રણામે

દૃ ષ્ટઃ સતાં દશર્નેઽ તુ ભવત્તનનૂામ્॥ ૩૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં સઙ્ક તત તા યાં ભગવાન્ ગાેકુલેશ્વરઃ ।
દા ા ચાેલખૂલે બદ્ધઃ પ્રહસન્નાહ ગુહ્યકાૈ॥ ૩૯॥
શ્રીભગવાનવુાચ
જ્ઞાતં મમ પુરૈવૈતદૃ ષણા ક ણાત્મના ।
યચ્છ્ર મદા ધયાવેાર્ ગ્ભિવભ્રંશાેઽનુગ્રહઃ કૃતઃ॥ ૪૦॥
સાધનૂાં સમ ચત્તાનાં સતુરાં મ કૃતાત્મનામ્ ।
દશર્નાન્નાે ભવેદ્બ ધઃ પુંસાેઽ ણાેઃ સિવતુયર્થા॥ ૪૧॥
તદ્ગચ્છતં મ પરમાૈ નલકૂબર સાદનમ્ ।
સ તાે મિય ભાવાે વામી સતઃ પરમાેઽભવઃ॥ ૪૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તાૈ તાૈ પિરક્ર ય પ્રણ ય ચ પનુઃ પનુઃ ।
બદ્ધાેલખૂલમામ ય જગ્મતુિદશમુત્તરામ્॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ નારદશાપાે નામ દશમાેઽ યાયઃ॥ ૧૦॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાદશાે યાયઃ - ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગાપેા ન દાદયઃ શ્રુ વા દુ્રમયાેઃ પતતાે રવમ્ ।
તત્રાજગ્મુઃ કુ શ્રેષ્ઠ િનઘાર્તભયશિઙ્કતાઃ॥ ૧॥
ભૂ યાં િનપ તતાૈ તત્ર દદશૃયુર્મલાજુર્નાૈ ।
બભ્રમુ તદિવજ્ઞાય લકં્ષ્ય પતનકારણમ્॥ ૨॥
ઉલખૂલં િવકષર્ તં દા ા બદં્ધ ચ બાલકમ્ ।
કસ્યેદં કુત આશ્ચયર્મુ પાત ઇ ત કાતરાઃ॥ ૩॥
બાલા ઊચુરનનેે ત તયર્ગ્ગતમુલખૂલમ્ ।
િવકષર્તા મ યગને પુ ષાવ યચ મિહ॥ ૪॥
ન તે તદુક્તં જગ્ હુનર્ ઘટેતે ત તસ્ય તત્ ।
બાલસ્યાે પાટનં તવાઃ કે ચ સ દગ્ધચેતસઃ॥ ૫॥
ઉલખૂલં િવકષર્ તં દા ા બદં્ધ વમાત્મજમ્ ।
િવલાેક્ય ન દઃ પ્રહસદ્વદનાે િવમુમાેચ હ॥ ૬॥
ગાપેી ભઃ તાે ભતાેઽ ત્યદ્ભગવાન્ બાલવ ક્વ ચત્ ।
ઉદ્ગાય ત ક્વ ચન્મુગ્ધ તદ્વશાે દા ય ત્રવત્॥ ૭॥
બભ ત ક્વ ચદાજ્ઞપ્તઃ પીઠકાને્માનપાદુકમ્ ।
બાહુક્ષપેં ચ કુ તે વાનાં ચ પ્રી તમાવહન્॥ ૮॥
દશર્યં ત દ્વદાં લાેક આત્મનાે ત્યવ યતામ્ ।
વ્રજસ્યાવેાહ વૈ હષ ભગવાન્ બાલચે ષ્ટતૈઃ॥ ૯॥
ક્ર ણીિહ ભાેઃ ફલાની ત શ્રુ વા સ વરમચ્યુતઃ ।
ફલાથ ધા યમાદાય યયાૈ સવર્ફલપ્રદઃ॥ ૧૦॥
ફલિવક્રિયણી તસ્ય ચ્યુતધા યં કરદ્વયમ્ ।
ફલૈરપૂરયદ્રત્નૈઃ ફલભા ડમપૂિર ચ॥ ૧૧॥
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સિરત્તીરગતં કૃ ણં ભગ્ ાજુર્નમથાહ્વયત્ ।
રામં ચ રાેિહણીદેવી ક્ર ડ તં બાલકૈ ર્શમ્॥ ૧૨॥
નાપેેયાતાં યદાઽઽહૂતાૈ ક્ર ડાસઙ્ગને પતુ્રકાૈ ।
યશાેદાં પ્રષેયામાસ રાેિહણી પતુ્રવ સલામ્॥ ૧૩॥
ક્ર ડ તં સા સતંુ બાલૈર તવેલં સહાગ્રજમ્ ।
યશાેદા ેહવી કૃ ણં પતુ્ર નેહ નુત તની॥ ૧૪॥
કૃ ણ કૃ ણારિવ દાક્ષ તાત અેિહ તનં િપબ ।
અલં િવહારૈઃ ક્ષા તઃ ક્ર ડાશ્રા તાેઽ સ પતુ્રક॥ ૧૫॥
હે રામાગચ્છ તાતાશુ સાનજુઃ કુલન દન ।
પ્રાતરેવ કૃતાહાર તદ્ભવાન્ ભાેક્તુમહર્ ત॥ ૧૬॥
પ્રતીક્ષતે વાં દાશાહર્ ભાેક્ષ્યમાણાે વ્ર િધપઃ ।
અેહ્યાવયાેઃ પ્રયં ધેિહ વગ્ હાન્ યાત બાલકાઃ॥ ૧૭॥
ધૂ લધૂસિરતાઙ્ગ વં પતુ્ર મ જનમાવહ ।
જન્મક્ષર્મદ્ય ભવતાે િવપ્રે યાે દેિહ ગાઃ શુ ચઃ॥ ૧૮॥
પ ય પ ય વયસ્યાં તે મા ષ્ટાન્ વલઙૃ્કતાન્ ।
વં ચ નાતઃ કૃતાહારાે િવહર વ વલઙૃ્કતઃ॥ ૧૯॥
ઇ થં યશાેદા તમશષેશખેરં
મ વા સતંુ નેહિનબદ્ધધી ર્પ ।
હ તે ગ્ હી વા સહ રામમચ્યુતં
ની વા વવાટં કૃતવત્યથાેદયમ્॥ ૨૦॥
ગાપે દ્ધા મહાે પાતાનનુભૂય હદ્વને ।
ન દાદયઃ સમાગ ય વ્રજકાયર્મમ ત્રયન્॥ ૨૧॥
તત્રાપેન દનામાઽઽહ ગાપેાે જ્ઞાનવયાેઽિધકઃ ।
દેશકાલાથર્ત વજ્ઞઃ પ્રયકૃદ્રામકૃ ણયાેઃ॥ ૨૨॥
ઉ થાતવ્ય મતાેઽ મા ભગાકુલસ્ય િહતૈ ષ ભઃ ।
આયા ત્યત્ર મહાે પાતા બાલાનાં નાશહેતવઃ॥ ૨૩॥
મુક્તઃ કથ ચદ્રાક્ષસ્યા બાલ યા બાલકાે હ્યસાૈ ।
હરેરનુગ્રહાન્નનૂમનશ્ચાપેિર નાપતત્॥ ૨૪॥
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ચક્રવાતને નીતાેઽયં દૈત્યેન િવપદં િવયત્ ।
શલાયાં પ તત તત્ર પિરત્રાતઃ સરેુશ્વરૈઃ॥ ૨૫॥
યન્ન મ્રયેત દુ્રમયાેર તરં પ્રા ય બાલકઃ ।
અસાવ યતમાે વાિપ તદ યચ્યુતરક્ષણમ્॥ ૨૬॥
યાવદાૈ પા તકાેઽિરષ્ટાે વ્રજં ના ભભવેિદતઃ ।
તાવદ્બાલાનપુાદાય યાસ્યામાેઽ યત્ર સાનુગાઃ॥ ૨૭॥
વનં દાવનં નામ પશવં્ય નવકાનનમ્ ।
ગાપેગાપેીગવાં સવંે્ય પુ યાિદ્ર ણવી ધમ્॥ ૨૮॥
તત્તત્રાદૈ્યવ યાસ્યામઃ શકટાન્ યુઙ્ક્ત મા ચરમ્ ।
ગાેધના યગ્રતાે યા તુ ભવતાં યિદ રાેચતે॥ ૨૯॥
તચ્છ વૈકિધયાે ગાપેાઃ સાધુ સા વ ત વાિદનઃ ।
વ્ર ન્ વાન્ વાન્ સમાયજુ્ય યયૂ ઢપિરચ્છદાઃ॥ ૩૦॥
દ્ધાન્ બાલાન્ સ્ત્રયાે રાજન્ સવાપકરણાિન ચ ।
અન વારાે ય ગાપેાલા યત્તા આત્તશરાસનાઃ॥ ૩૧॥
ગાેધનાિન પુરસૃ્કત્ય શ ◌ૃઙ્ગા યાપૂયર્ સવર્તઃ ।
તૂયર્ઘાષેેણ મહતા યયુઃ સહ પુરાેિહતાઃ॥ ૩૨॥
ગાે યાે ઢરથા નૂત્નકુચકુઙુ્કમકા તયઃ ।
કૃ ણલીલા જગુઃ પ્રીતા િન કક ઠ્યઃ સવુાસસઃ॥ ૩૩॥
તથા યશાેદારાેિહ યાવેકં શકટમા સ્થતે ।
રેજતુઃ કૃ ણરામા યાં ત કથાશ્રવણાે સકેુ॥ ૩૪॥
દાવનં સ પ્રિવ ય સવર્કાલસખુાવહમ્ ।
તત્ર ચકુ્રવ્રર્ વાસં શકટૈરધર્ચ દ્રવત્॥ ૩૫॥
દાવનં ગાવેધર્નં યમનુાપુ લનાિન ચ ।
વીક્ષ્યાસીદુત્તમા પ્રીતી રામમાધવયાે ર્પ॥ ૩૬॥
અેવં વ્ર ૈકસાં પ્રી ત યચ્છ તાૈ બાલચે ષ્ટતૈઃ ।
કલવાક્યૈઃ વકાલને વ સપાલાૈ બભવૂતુઃ॥ ૩૭॥
અિવદૂરે વ્રજભવુઃ સહ ગાપેાલદારકૈઃ ।
ચારયામાસતવુર્ સાન્ નાનાક્ર ડાપિરચ્છદાૈ॥ ૩૮॥
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ક્વ ચદ્વાદયતાે વે ં ક્ષપેણૈઃ ક્ષપતઃ ક્વ ચત્ ।
ક્વ ચ પાદૈઃ િકિઙ્કણી ભઃ ક્વ ચ કૃિત્રમગાે ષૈઃ॥ ૩૯॥
ષાયમાણાૈ નદર્ તાૈ યુયુધાતે પર પરમ્ ।
અનુકૃત્ય તજૈર્ તૂંશ્ચેરતુઃ પ્રાકૃતાૈ યથા॥ ૪૦॥
કદા ચદ્યમનુાતીરે વ સાંશ્ચારયતાેઃ વકૈઃ ।
વયસ્યૈઃ કૃ ણબલયાે જઘાંસદુત્યઆગમત્॥ ૪૧॥
તં વ સ િપણં વીક્ષ્ય વ સયૂથગતં હિરઃ ।
દશર્યન્ બલદેવાય શનૈમુર્ગ્ધ ઇવાસદત્॥ ૪૨॥
ગ્ હી વાપરપાદા યાં સહલાઙ્ગૂલમચ્યુતઃ ।
ભ્રામિય વા કિપ થાગ્રે પ્રાિહણાેદ્ગત િવતમ્ ।
સ કિપ થૈમર્હાકાયઃ પાત્યમાનૈઃ પપાત હ॥ ૪૩॥
તં વીક્ષ્ય િવ મતા બાલાઃ શશસંઃુ સાધુ સા વ ત ।
દેવાશ્ચ પિરસ તુષ્ટા બભવૂુઃ પુ પવ ષણઃ॥ ૪૪॥
તાૈ વ સપાલકાૈ ભૂ વા સવર્લાેકૈકપાલકાૈ ।
સપ્રાતરાશાૈ ગાવે સાંશ્ચારય તાૈ િવચેરતુઃ॥ ૪૫॥
વં વં વ સકુલં સવ પાયિય ય ત અેકદા ।
ગ વા જલાશયા યાશં પાયિય વા પપજુર્લમ્॥ ૪૬॥
તે તત્ર દદશૃબુાર્લા મહાસ વમવ સ્થતમ્ ।
તત્રસવુર્જ્રિન ભન્નં ગરેઃ શ ◌ૃઙ્ગ મવ ચ્યુતમ્॥ ૪૭॥
સ વૈ બકાે નામ મહાનસરુાે બક પ ક્ ।
આગત્ય સહસા કૃ ણં તી ણતુ ડાેઽગ્રસદ્બલી॥ ૪૮॥
કૃ ણં મહાબકગ્ર તં દૃ ટ્વા રામાદયાેઽભર્કાઃ ।
બભવૂુિર દ્રયાણીવ િવના પ્રાણં િવચેતસઃ॥ ૪૯॥
તં તાલુમૂલં પ્રદહ તમ ગ્ વ-
દ્ગાપેાલસનૂું િપતરં જગદુ્ગરાેઃ ।
ચચ્છદર્ સદ્યાેઽ ત ષાક્ષતં બક-
તુ ડને હ તું પનુર યપદ્યત॥ ૫૦॥
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તમાપત તં સ િનગ્ હ્ય તુ ડયા-ે
દા યા બકં કંસસખં સતાં પ તઃ ।
પ ય સુ બાલષેુ દદાર લીલયા
મુદાવહાે વીરણવિદ્દવાૈકસામ્॥ ૫૧॥
તદા બકાિર સરુલાેકવા સનઃ
સમાિકરન્ ન દનમ લકાિદ ભઃ ।
સમીિડરે ચાનકશઙ્ખસં તવ-ૈ
તદ્વ ક્ષ્ય ગાપેાલસતુા િવ સ મરે॥ ૫૨॥
મુક્તં બકાસ્યાદુપલ ય બાલકા
રામાદયઃ પ્રાણ મવે દ્રયાે ગણઃ ।
સ્થાનાગતં તં પિરર ય િન ર્તાઃ
પ્રણીય વ સાન્ વ્રજમેત્ય ત જગુઃ॥ ૫૩॥
શ્રુ વા ત દ્વ મતા ગાપેા ગાે યશ્ચા ત પ્રયાદતૃાઃ ।
પ્રેત્યાગત મવાૈ સકુ્યાદૈક્ષ ત ષતેક્ષણાઃ॥ ૫૪॥
અહાે બતાસ્ય બાલસ્ય બહવાે ત્યવાેઽભવન્ ।
અ યાસી દ્વ પ્રયં તષેાં કૃતં પવૂ યતાે ભયમ્॥ ૫૫॥
અથા ય ભભવ ત્યેનં નવૈ તે ઘાેરદશર્નાઃ ।
જઘાંસયનૈમાસાદ્ય ન ય ત્યગ્ ાૈ પતઙ્ગવત્॥ ૫૬॥
અહાે બ્રહ્મિવદાં વાચાે નાસત્યાઃ સ ત કિહ ચત્ ।
ગગા યદાહ ભગવાન વભાિવ તથવૈ તત્॥ ૫૭॥
ઇ ત ન દાદયાે ગાપેાઃ કૃ ણરામકથાં મુદા ।
કુવર્ તાે રમમાણાશ્ચ નાિવ દન્ ભવવેદનામ્॥ ૫૮॥
અેવં િવહારૈઃ કાૈમારૈઃ કાૈમારં જહતવુ્રર્જે ।
િનલાયનૈઃ સતેુબ ધૈમર્કર્ટાે લવનાિદ ભઃ॥ ૫૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ વ સબકવધાે નમૈકાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૧॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાદશાેઽ યાયઃ - ૧૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ક્વ ચદ્વનાશાય મનાે દધદ્વ્ર -

પ્રાતઃસમુ થાય વયસ્યવ સપાન્ ।
પ્રબાેધય છૃઙ્ગરવેણ ચા ણા
િવિનગર્તાે વ સપુરઃસરાે હિરઃ॥ ૧॥
તનેવૈ સાકં થુકાઃ સહસ્રશઃ
નગ્ધાઃ સુ શગ્વતે્રિવષાણવેણવઃ ।
વા વા સહસ્રાપેિર સઙ્ખ્યયા વતાન્
વ સાન્ પુરસૃ્કત્ય િવિનયર્યુમુર્દા॥ ૨॥
કૃ ણવ સરૈસઙ્ખ્યાતૈયૂર્થીકૃત્ય વવ સકાન્ ।
ચારય તાેઽભર્લીલા ભિવજહ તત્ર તત્ર હ॥ ૩॥
ફલપ્રવાલ તબકસમુનઃિપચ્છધાતુ ભઃ ।
કાચગુ મ ણ વણર્ભૂ ષતા અ યભષૂયન્॥ ૪॥
મુ ણ તાેઽ યાે ય શક્યાદ ન્ જ્ઞાતાનારાચ્ચ ચ ક્ષપુઃ ।
તત્રત્યાશ્ચ પનુદૂર્રાદ્ધસ તશ્ચ પનુદર્દુઃ॥ ૫॥
યિદ દૂરં ગતઃ કૃ ણાે વનશાેભેક્ષણાય તમ્ ।
અહં પવૂર્મહં પવૂર્ મ ત સં ય રે મરે॥ ૬॥
કે ચદ્વણેનૂ્ વાદય તાે મા તઃ શ ◌ૃઙ્ગા ણ કેચન ।
કે ચદ્ ઙ્ગૈઃ પ્રગાય તઃ કૂજ તઃ કાેિકલૈઃ પરે॥ ૭॥
િવચ્છાયા ભઃ પ્રધાવ તાે ગચ્છ તઃ સાધુ હંસકૈઃ ।
બકૈ પિવશ તશ્ચ ત્ય તશ્ચ કલાિપ ભઃ॥ ૮॥
િવકષર્ તઃ ક શબાલાનારાેહ તશ્ચ તૈદુ્રર્માન્ ।
િવકુવર્ તશ્ચ તૈઃ સાકં લવ તશ્ચ પલા શષુ॥ ૯॥
સાકં ભેકૈિવલઙ્ઘ તઃ સિર પ્રસ્રવસ લુતાઃ ।
િવહસ તઃ પ્ર તચ્છાયાઃ શપ તશ્ચ પ્ર ત વનાન્॥ ૧૦॥
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ઇ થં સતાં બ્રહ્મસખુાનુભૂત્યા
દાસ્યં ગતાનાં પરદૈવતને ।
માયા શ્રતાનાં નરદારકેણ
સાકં િવજહઃ કૃતપુ યપુ ઃ॥ ૧૧॥
ય પાદપાંસબુર્હુજન્મકૃચ્છ્ર તાે
તાત્મ ભયા ગ ભર યલ યઃ ।
સ અેવ યદ્દ ૃ ગ્વષયઃ વયં સ્થતઃ
િક વ યર્તે િદષ્ટમતાે વ્ર ૈકસામ્॥ ૧૨॥
અથાઘનામા યપતન્મહાસરુ-
તષેાં સખુક્ર ડનવીક્ષણાક્ષમઃ ।
િનતં્ય યદ તિનજ િવતે સુ ભઃ
પીતા તૈર યમરૈઃ પ્રતીક્ષ્યતે॥ ૧૩॥
દૃ ટ્વાભર્કાન્ કૃ ણમખુાનઘાસરુઃ
કંસાનુ શષ્ટઃ સ બક બકાનજુઃ ।
અયં તુ મે સાેદરનાશકૃત્તયાે-
દ્વર્યાેમર્મનંૈ સબલં હિન યે॥ ૧૪॥
અેતે યદા મ સહૃુદાે તલાપાઃ
કૃતા તદા નષ્ટસમા વ્ર ૈકસઃ ।
પ્રાણે ગતે વ મર્સુ કા નુ ચ તા
પ્ર સવઃ પ્રાણ તાે િહ યે તે॥ ૧૫॥
ઇ ત વ્યવસ્યાજગરં હદ્વપુઃ
સ યાજેનાયામમહાિદ્રપીવરમ્ ।
વાદ્ભુતં વ્યાત્તગુહાનનં તદા

પ થ વ્યશતે ગ્રસનાશયા ખલઃ॥ ૧૬॥
ધરાધરાેષ્ઠાે જલદાેત્તરાેષ્ઠાે
દયાર્નના તાે ગિરશ ◌ૃઙ્ગદંષ્ટ્ર ઃ ।
વા તા તરાસ્યાે િવતતા વ જહ્વઃ
પ ષાિનલશ્વાસદવેક્ષણાે ણઃ॥ ૧૭॥
દૃ ટ્વા તં તાદશૃં સવ મ વા દાવન શ્રયમ્ ।
વ્યાત્તાજગરતુ ડને હ્યુ પે્રક્ષ તે મ લીલયા॥ ૧૮॥
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અહાે મત્રા ણ ગદત સ વકૂટં પુરઃ સ્થતમ્ ।
અ મ સઙ્ગ્રસનવ્યાત્તવ્યાલતુ ડાયતે ન વા॥ ૧૯॥
સત્યમકર્કરારક્તમુત્તરાહનવુદ્ઘનમ્ ।
અધરાહનવુદ્રાેધ ત પ્ર તચ્છાયયા ણમ્॥ ૨૦॥
પ્ર ત પધતે ક્ક યાં સવ્યાસવ્યે નગાેદરે ।
તુઙ્ગશ ◌ૃઙ્ગાલયાેઽ યેતા તદં્દષ્ટ્ર ા ભશ્ચ પ યત॥ ૨૧॥
આ તાયામમાગાઽયં રસનાં પ્ર તગજર્ ત ।
અેષામ તગર્તં વા તમેતદ ય તરાનનમ્॥ ૨૨॥
દાવાે ણખરવાતાેઽયં શ્વાસવદ્ભા ત પ યત ।
તદ્દગ્ધસ વદુગર્ ધાેઽ ય તરા મષગ ધવત્॥ ૨૩॥
અ માન્ િકમત્ર ગ્ર સતા િનિવષ્ટા-
નયં તથા ચેદ્બકવ દ્વનઙ્ક્ષ્ય ત ।
ક્ષણાદનનેે ત બકાયુર્શન્મખું
વીક્ષ્યાેદ્ધસ તઃ કરતાડનૈયર્યુઃ॥ ૨૪॥
થં મથાેઽત યમતજ્જ્ઞભા ષતં
શ્રુ વા િવ ચ ત્યેત્ય ષા ષાયતે ।
રક્ષાે િવિદ વા ખલભૂતહૃિ સ્થતઃ
વાનાં િનરાેદંુ્ધ ભગવાન્ મનાે દધે॥ ૨૫॥
તાવ પ્રિવષ્ટા વસરુાેદરા તરં
પરં ન ગીણાર્ઃ શશવઃ સવ સાઃ ।
પ્રતીક્ષમાણને બકાિરવેશનં
હત વકા ત મરણને રક્ષસા॥ ૨૬॥
તાન્ વીક્ષ્ય કૃ ણઃ સકલાભયપ્રદાે
હ્યન યનાથાન્ વકરાદવચ્યુતાન્ ।
દ નાંશ્ચ ત્યાજેર્ઠરા ગ્ ઘાસાન્
ઘ્ ણાિદતાે િદષ્ટકૃતને િવ મતઃ॥ ૨૭॥
કૃતં્ય િકમત્રાસ્ય ખલસ્ય વનં
ન વા અમીષાં ચ સતાં િવિહસનમ્ ।
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દ્વયં કથં સ્યાિદ ત સિંવ ચ ત્ય તત્
જ્ઞા વાિવશત્તુ ડમશષેદગૃ્ઘિરઃ॥ ૨૮॥
તદા ઘનચ્છદા દેવા ભયાદ્ધા હે ત ચુકુ્રશઃુ ।
જહૃષુય ચ કંસાદ્યાઃ કાૈણપા વઘબા ધવાઃ॥ ૨૯॥
તચ્છ વા ભગવાન્ કૃ ણ વવ્યયઃ સાભર્વ સકમ્ ।
ચૂણ ચક ષારાત્માનં તરસા વ ધે ગલે॥ ૩૦॥
તતાેઽ તકાયસ્ય િન દ્ધમા ગણાે
હ્યુદ્ગ ણર્દષૃ્ટેભ્રર્મતિ વત તતઃ ।
પૂણાઽ તરઙ્ગે પવનાે િન દ્ધાે
મૂધર્ન્ િવિન પાટ િવિનગર્તાે બિહઃ॥ ૩૧॥
તનેવૈ સવષુ બિહગર્તષેુ
પ્રાણષેુ વ સાન્ સહૃુદઃ પરેતાન્ ।
દષૃ્ટ ા વયાે થા ય તદ વતઃ પનુ-
વર્ક્ત્રાન્મુકુ દાે ભગવાન્ િવિનયર્યાૈ॥ ૩૨॥
પીનાિહભાેગાે થતમદ્ભુતં મહ-
જ્યાે તઃ વધા ા વલયિદ્દશાે દશ ।
પ્રતીક્ષ્ય ખેઽવ સ્થતમીશ િનગર્મં
િવવેશ ત મન્ મષતાં િદવાૈકસામ્॥ ૩૩॥
તતાેઽ તહૃષ્ટાઃ વકૃતાેઽકૃતાહર્ણં
પુ પૈઃ સરુા અ સરસશ્ચ નતર્નૈઃ ।
ગીતૈઃ સગુા વાદ્યધરાશ્ચ વાદ્યકૈઃ
તવૈશ્ચ િવપ્રા જયિનઃ વનૈગર્ણાઃ॥ ૩૪॥
તદદ્ભુત તાતે્રસવુાદ્યગી તકા-
જયાિદનૈકાે સવમઙ્ગલ વનાન્ ।
શ્રુ વા વધા ાેઽ ત્યજઆગતાેઽ ચરાત્
દૃ ટ્વા મહીશસ્ય જગામ િવ મયમ્॥ ૩૫॥
રાજન્નાજગરં ચમર્ શુ કં દાવનેઽદ્ભુતમ્ ।
વ્ર ૈકસાં બહુ તથં બભવૂાક્ર ડગહ્વરમ્॥ ૩૬॥
અેત કાૈમારજં કમર્ હરેરાત્માિહમાેક્ષણમ્ ।
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ત્યાેઃ પાૈગ ડકે બાલા દૃ ટ્વાેચુિવ મતા વ્રજે॥ ૩૭॥
નૈત દ્વ ચત્રં મનુ ભર્માિયનઃ
પરાવરાણાં પરમસ્ય વેધસઃ ।
અઘાેઽિપ ય પશર્નધાૈતપાતકઃ
પ્રાપાત્મસા યં વસતાં સદુુલર્ભમ્॥ ૩૮॥
સકૃદ્યદઙ્ગપ્ર તમા તરાિહતા
મનાેમયી ભાગવતી ં દદાૈ ગ તમ્ ।
સ અેવ િનત્યાત્મસખુાનુભૂત્ય ભ-
વ્યુદ તમાયાેઽ તગર્તાે િહ િક પનુઃ॥ ૩૯॥
સતૂ ઉવાચ
ઇ થં દ્વ યાદવદેવદત્તઃ
શ્રુ વા વરાતુશ્ચિરતં િવ ચત્રમ્ ।
પપ્રચ્છ ભૂયાેઽિપ તદેવ પુ યં
વૈયાસિક યિન્નગ્ હીતચેતાઃ॥ ૪૦॥
રા વેાચ
બ્રહ્મન્ કાલા તરકૃતં ત કાલીનં કથં ભવેત્ ।
ય કાૈમારે હિરકૃતં જગુઃ પાૈગ ડકેઽભર્કાઃ॥ ૪૧॥
તદ્બ્રૂિહ મે મહાયાે ગન્ પરં કાૈતૂહલં ગુરાે ।
નનૂમેતદ્ધરેરેવ માયા ભવ ત ના યથા॥ ૪૨॥
વયં ધ યતમા લાેકે ગુરાેઽિપ ક્ષત્રબ ધવઃ ।
ય પબામાે મુહુ વત્તઃ પુ યં કૃ ણકથા તમ્॥ ૪૩॥
સતૂ ઉવાચ
ઇ થં મ ષ્ટઃ સ તુ બાદરાય ણ-
ત માિરતાન તહૃતા ખલે દ્રયઃ ।
કૃચ્છ્ર ા પનુલર્ ધબિહદૃર્ શઃ શનૈઃ
પ્રત્યાહ તં ભાગવતાેત્તમાેત્તમ॥ ૪૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ દ્વાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૨॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ - ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સાધુ ષં્ટ મહાભાગ વયા ભાગવતાેત્તમ ।
યન્નૂતનયસીશસ્ય શ ◌ૃ વન્નિપ કથાં મુહુઃ॥ ૧॥
સતામયં સાર તાં િનસગા
યદથર્વાણીશ્રુ તચેતસામિપ ।
પ્ર તક્ષણં નવ્યવદચ્યુતસ્ય યત્
સ્ત્રયા િવટાના મવ સાધવુાતાર્॥ ૨॥
શ ◌ૃ વાવિહતાે રાજન્નિપ ગુહ્યં વદા મ તે ।
બ્રૂયુઃ નગ્ધસ્ય શ યસ્ય ગુરવાે ગુહ્યમ યુત॥ ૩॥
તથાઘવદના ત્યાે ર ક્ષ વા વ સપાલકાન્ ।
સિર પુ લનમાનીય ભગવાિનદમબ્રવીત્॥ ૪॥
અહાેઽ તર યં પુ લનં વયસ્યાઃ
વકે લસ પ દુલાચ્છવાલુકમ્ ।
સુ્ફટ સરાેગ ધહૃતા લપિત્રક-
વિનપ્ર ત વાનલસદ્દુ્રમાકુલમ્॥ ૫॥
અત્ર ભાેક્તવ્યમ મા ભિદવા ઢં ધાિદતાઃ ।
વ સાઃ સમીપેઽપઃ પી વા ચર તુ શનકૈ ણમ્॥ ૬॥
તથે ત પાયિય વાભાર્ વ સાના ય શાદ્વલે ।
મુ વા શક્યાિન બુભજુુઃ સમં ભગવતા મુદા॥ ૭॥
કૃ ણસ્ય િવ વક્પુ રા જમ ડલૈ-
ર યાનનાઃ ફુ લદશૃાે વ્ર ભર્કાઃ ।
સહાપેિવષ્ટા િવિપને િવરેજુ-
છદા યથા ભાે હક ણકાયાઃ॥ ૮॥
કે ચ પુ પૈદર્લૈઃ કે ચ પ લવૈરઙુ્કરૈઃ ફલૈઃ ।
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શ ગ્ભ વ ગ્ભદૃર્ષદ્ ભશ્ચ બુભજુુઃ કૃતભાજનાઃ॥ ૯॥
સવ મથાે દશર્ય તઃ વ વભાજે્ય ચ થક્ ।
હસ તાે હાસય તશ્ચા યવજહઃ સહેશ્વરાઃ॥ ૧૦॥
બભ્રદ્વે ં જઠરપટયાેઃ શ ◌ૃઙ્ગવતે્રે ચ કક્ષે
વામે પાણાૈ મ ણકવલં ત ફલા યઙ્ગુલીષુ ।
તષ્ઠન્મ યે વપિરસહૃુદાે હાસયન્ નમર્ ભઃ વૈઃ
વગ લાેકે મષ ત બુભજેુ યજ્ઞભુગ્બાલકે લઃ॥ ૧૧॥
ભારતવૈં વ સપષેુ ભુ ને વચ્યુતાત્મસુ ।
વ સા વ તવર્ને દૂરં િવિવશુ ણલાે ભતાઃ॥ ૧૨॥
તાન્ દૃ ટ્વા ભયસ ત્ર તાનૂચે કૃ ણાેઽસ્ય ભીભયમ્ ।
મત્રા યાશાન્મા િવરમતેહાને યે વ સકાનહમ્॥ ૧૩॥

ઇત્યુ વાિદ્રદર કુ જગહ્વરે વાત્મવ સકાન્ ।
િવ ચ વન્ ભગવાન્ કૃ ણઃ સપા ણકવલાે યયાૈ॥ ૧૪॥
અ ભાજેન્મજિન તદ તરગતાે માયાભર્કસ્યે શતુઃ
દ્રષંુ્ટ મ જુ મિહ વમ યદિપ તદ્વ સાિનતાે વ સપાન્ ।
ની વા યત્ર કુ દ્વહા તરદધા ખેઽવ સ્થતાે યઃ પુરા
દૃ ટ્વાઘાસરુમાેક્ષણં પ્રભવતઃ પ્રાપ્તઃ પરં િવ મયમ્॥ ૧૫॥
તતાે વ સાનદૃ ટૈ્વત્ય પુ લનેઽિપ ચ વ સપાન્ ।
ઉભાવિપ વને કૃ ણાે િવ ચકાય સમ તતઃ॥ ૧૬॥
ક્વા યદૃ ટ્વા તિવિપને વ સાન્ પાલાંશ્ચ િવશ્વિવત્ ।
સવ િવિધકૃતં કૃ ણઃ સહસાવજગામ હ॥ ૧૭॥
તતઃ કૃ ણાે મુદં કતુ તન્મા ણાં ચ કસ્ય ચ ।
ઉભયાિયતમાત્માનં ચકે્ર િવશ્વકૃદ શ્વરઃ॥ ૧૮॥
યાવદ્વ સપવ સકા પકવપુયાર્વ કરાઙ્ યાિદકં
યાવદ્ય ષ્ટિવષાણવે દલ શગ્યાવ દ્વભષૂા બરમ્ ।
યાવચ્છ લગુણા ભધાકૃ તવયાે યાવ દ્વહારાિદકં
સવ િવ મયં ગરાેઽઙ્ગવદજઃ સવર્ વ પાે બભાૈ॥ ૧૯॥
વયમાત્માઽઽત્મગાવે સાન્ પ્ર તવાયાર્ત્મવ સપૈઃ ।
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ક્ર ડન્નાત્મિવહારૈશ્ચ સવાર્ત્મા પ્રાિવશદ્વ્રજમ્॥ ૨૦॥
તત્તદ્વ સાન્ થઙ્ની વા તત્તદ્ગાેષે્ઠ િનવે ય સઃ ।
તત્તદાત્માભવદ્રાજં તત્ત સદ્મ પ્રિવષ્ટવાન્॥ ૨૧॥
તન્માતરાે વે રવ વરાે થતા
ઉ થા ય દાે ભઃ પિરર ય િનભર્રમ્ ।
નેહ નુત ત યપયઃસધુાસવં
મ વા પરં બ્રહ્મ સતુાનપાયયન્॥ ૨૨॥
તતાે પાને્મદર્નમ જલપેના-
લઙ્કારરક્ષા તલકાશનાિદ ભઃ ।
સલંા લતઃ વાચિરતૈઃ પ્રહષર્યન્
સાયં ગતાે યામયમને માધવઃ॥ ૨૩॥
ગાવ તતાે ગાેષ્ઠમપુેત્ય સ વરં
હુઙ્કારઘાષેૈઃ પિરહૂતસઙ્ગતાન્ ।
વકા વકા વ સતરાનપાયય-
ન્મુહુ લહ ત્યઃ સ્રવદાૈધસં પયઃ॥ ૨૪॥
ગાેગાપેીનાં મા તા મન્ સવાર્ નેહિધકાં િવના ।
પુરાવેદા વિપ હરે તાેકતા માયયા િવના॥ ૨૫॥
વ્ર ૈકસાં વતાેકેષુ નેહવ લ્યા દમ વહમ્ ।
શનૈિનઃસીમ વ ધે યથા કૃ ણે વપવૂર્વત્॥ ૨૬॥
ઇ થમાત્માઽઽત્મનાઽઽત્માનં વ સપાલ મષેણ સઃ ।
પાલયન્ વ સપાે વષ ચક્ર ડે વનગાેષ્ઠયાેઃ॥ ૨૭॥
અેકદા ચારયન્ વ સાન્ સરામાે વનમાિવશત્ ।
પ ચષાસુ િત્રયામાસુ હાયનાપૂરણી વજઃ॥ ૨૮॥
તતાે િવદૂરાચ્ચરતાે ગાવાે વ સાનપુવ્રજમ્ ।
ગાવેધર્નાિદ્ર શર સ ચર ત્યાે દદશૃુ ણમ્॥ ૨૯॥
દૃ ટ્વાથ ત નેહવશાેઽ તાત્મા
સ ગાવે્ર ેઽત્યાત્મપદુગર્માગર્ઃ ।
દ્વપા કકુદ્ગ્રીવ ઉદાસ્યપુચ્છાે-
ઽગાદુ્ધઙૃ્કતૈરાસ્રપુયા જવને॥ ૩૦॥
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સમેત્ય ગાવાેઽધાે વ સાન્ વ સવત્યાેઽ યપાયયન્ ।
ગલ ત્ય ઇવ ચાઙ્ગાિન લહ ત્યઃ વાૈધસં પયઃ॥ ૩૧॥
ગાપેા તદ્રાેધનાયાસમાૈઘ્યલ ે મ યનુા ।
દુગાર્ વકૃચ્છ્ર તાેઽ યેત્ય ગાવે સદૈર્દશૃઃુ સતુાન્॥ ૩૨॥
તદ ક્ષણાે પે્રમરસા લુતાશયા
તાનુરાગા ગતમ યવાેઽભર્કાન્ ।

ઉદુહ્ય દાે ભઃ પિરર ય મૂધર્િન
ઘ્રાણૈરવાપુઃ પરમાં મુદં તે॥ ૩૩॥
તતઃ પ્રવયસાે ગાપેા તાેકાશ્લષેસિુન ર્તાઃ ।
કૃચ્છ્ર ાચ્છનૈરપગતા તદનુ ત્યુદશ્રવઃ॥ ૩૪॥
વ્રજસ્ય રામઃ પ્રેમધવ ક્ષ્યાૈ ક ઠ્યમનુક્ષણમ્ ।
મુક્ત તને વપત્યે વ યહેતુિવદ ચ તયત્॥ ૩૫॥
િકમેતદદ્ભુત મવ વાસદેુવેઽ ખલાત્મિન ।
વ્રજસ્ય સાત્મન તાેકે વપવૂ પ્રેમ વધર્તે॥ ૩૬॥
કેયં વા કુત આયાતા દૈવી વા નાયુર્તાસરુ ।
પ્રાયાે માયા તુ મે ભતુર્નાર્ યા મેઽિપ િવમાેિહની॥ ૩૭॥
ઇ ત સ ચ ત્ય દાશાહા વ સાન્ સવયસાનિપ ।
સવાર્નાચષ્ટ વૈકુ ઠં ચ ષા વયનુને સઃ॥ ૩૮॥
નૈતે સરેુશા ઋષયાે ન ચૈતે
વમવે ભાસીશ ભદાશ્રયેઽિપ ।
સવ થ વં િનગમા કથં વદે-
ત્યુક્તને તં્ત પ્રભુણા બલાેઽવૈત્॥ ૩૯॥
તાવદેત્યાત્મભૂરાત્મમાનને ત્રુટ નેહસા ।
પુરાવેદ દં ક્ર ડ તં દદશૃે સકલં હિરમ્॥ ૪૦॥
યાવ તાે ગાેકુલે બાલાઃ સવ સાઃ સવર્ અેવ િહ ।
માયાશયે શયાના મે નાદ્યાિપ પનુ થતાઃ॥ ૪૧॥
ઇત અેતેઽત્ર કુત્રત્યા મન્માયામાેિહતેતરે ।
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તાવ ત અેવ તત્રા દં ક્ર ડ તાે િવ ના સમમ્॥ ૪૨॥
અેવમેતષેુ ભેદેષુ ચરં યા વા સઆત્મભૂઃ ।
સત્યાઃ કે કતરે ને ત જ્ઞાતું નેષ્ટે કથ ચન॥ ૪૩॥
અેવં સ માેહયન્ િવ ં િવમાેહં િવશ્વમાેહનમ્ ।
વયવૈ માયયા ેઽિપ વયમવે િવમાેિહતઃ॥ ૪૪॥
ત યાં તમાવેન્નૈહારં ખદ્યાેતા ચિરવાહિન ।
મહતીતરમાયૈ યં િનહ ત્યાત્મિન યુ જતઃ॥ ૪૫॥
તાવ સવ વ સપાલાઃ પ યતાેઽજસ્ય ત ક્ષણાત્ ।
વ્યદૃ ય ત ઘન યામાઃ પીતકાૈશયેવાસસઃ॥ ૪૬॥
ચતુભુર્ ઃ શઙ્ખચક્રગદારા વપાણયઃ ।
િકર િટનઃ કુ ડ લનાે હાિરણાે વનમા લનઃ॥ ૪૭॥
શ્રીવ સાઙ્ગદદાેરત્નક બુકઙ્કણપાણયઃ ।
નપૂુરૈઃ કટકૈભાર્તાઃ કિટસતૂ્રાઙ્ગુલીયકૈઃ॥ ૪૮॥
આઙ્ ઘ્રમ તકમાપૂણાર્ તુલસીનવદામ ભઃ ।
કાેમલૈઃ સવર્ગાત્રષેુ ભૂિર પુ યવદિપતૈઃ॥ ૪૯॥
ચ દ્રકાિવશદ મેરૈઃ સા ણાપાઙ્ગવી ક્ષતૈઃ ।
વકાથાર્ના મવ રજઃસ વા યાં સ્રષૃ્ટપાલકાઃ॥ ૫૦॥
આત્માિદ ત બપયર્ તૈમૂર્ તમદ્ ભશ્ચરાચરૈઃ ।
ત્યગીતાદ્યનેકાહઃ થક્ થગુપા સતાઃ॥ ૫૧॥
અ ણમાદ્યૈમર્િહમ ભર દ્યા ભિવભૂ ત ભઃ ।
ચતુિવશ ત ભ ત વૈઃ પર તા મહદાિદ ભઃ॥ ૫૨॥
કાલ વભાવસસં્કારકામકમર્ગુણાિદ ભઃ ।
વમિહ વ તમિહ ભમૂર્ તમદ્ ભ પા સતાઃ॥ ૫૩॥
સત્યજ્ઞાનાન તાન દમાત્રૈકરસમૂતર્યઃ ।
અ ષ્ટભૂિરમાહા યા અિપ હ્યપુિનષદ્દશૃામ્॥ ૫૪॥
અેવં સકૃદ્દદશાર્જઃ પરબ્રહ્માત્મનાેઽ ખલાન્ ।
યસ્ય ભાસા સવર્ મદં િવભા ત સચરાચરમ્॥ ૫૫॥
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તતાેઽ તકુતુકાેદ્વતૃ્ત ત મતૈકાદશે દ્રયઃ ।
તદ્ધા ાભૂદજ તૂ ણી ં પૂદવ્ય તીવ પુિત્રકા॥ ૫૬॥
ઇતીરેશઽેતક્ય િનજમિહમિન વપ્ર મ તકે
પરત્રા તાેઽતિન્નરસનમખુબ્રહ્મક મતાૈ ।
અનીશઽેિપ દ્રષંુ્ટ િક મદ મ ત વા મુહ્ય ત સ ત
ચચ્છાદા ે જ્ઞા વા સપિદ પરમાેઽ જવિનકામ્॥ ૫૭॥
તતાેઽવાર્ક્પ્ર તલ ધાક્ષઃ કઃ પરેતવદુ થતઃ ।
કૃચ્છ્ર ાદુન્મીલ્ય વૈ દષૃ્ટ રાચષ્ટેદં સહાત્મના॥ ૫૮॥
સપદે્યવા ભતઃ પ યન્ િદશાેઽપ ય પુરઃ સ્થતમ્ ।
દાવનં જના વ્યદુ્રમાક ણ સમા પ્રયમ્॥ ૫૯॥
યત્ર નૈસગર્દુવરાઃ સહાસન્ ગાદયઃ ।
મત્રાણીવા જતાવાસદુ્રત ટ્તષર્કાિદકમ્॥ ૬૦॥
તત્રાેદ્વહ પશપુવંશ શશુ વનાટ ં
બ્રહ્માદ્વયં પરમન તમગાધબાેધમ્ ।
વ સાન્ સખીિનવ પુરા પિરતાે િવ ચ વ-
દેકં સપા ણકવલં પરમે ઠ્યચષ્ટ॥ ૬૧॥
દૃ ટ્વા વરેણ િનજધાેરણતાેઽવતીયર્
વ્યાં વપુઃ કનકદ ડ મવા ભપાત્ય ।
ટ્વા ચતુમુર્કુટકાેિટ ભરઙ્ ઘ્રયુગ્મં

ન વા મુદશ્રુસજુલૈરકૃતા ભષેકમ્॥ ૬૨॥
ઉ થાયાે થાય કૃ ણસ્ય ચરસ્ય પાદયાેઃ પતન્ ।
આ તે મિહ વં પ્રાગ્દષંૃ્ટ વા વા પનુઃ પનુઃ॥ ૬૩॥
શનૈરથાે થાય િવ જ્ય લાેચને
મુકુ દમુદ્વ ક્ષ્ય િવનમ્રક ધરઃ ।
કૃતા જ લઃ પ્રશ્રયવાન્ સમાિહતઃ
સવપેથુગર્દ્ગદયૈલતેલયા॥ ૬૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ત્રયાેદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૩॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ - ૧૪॥
બ્રહ્માવેાચ
નાૈમીડ્ય તેઽભ્રવપષુે તિડદ બરાય
ગુ વતંસપિરિપચ્છલસન્મખુાય ।
વ યસ્રજે કવલવતે્રિવષાણવે -
લ મ શ્રયે દુપદે પશપુાઙ્ગ ય॥ ૧॥
અસ્યાિપ દેવ વપષુાે મદનુગ્રહસ્ય
વેચ્છામયસ્ય ન તુ ભૂતમયસ્ય કાેઽિપ ।
નેશે મિહ વવ સતું મનસાઽઽ તરેણ
સાક્ષાત્તવવૈ િકમુતાત્મસખુાનુભૂતેઃ॥ ૨॥
જ્ઞાને પ્રયાસમુદપાસ્ય નમ ત અેવ
વ ત સન્મખુિરતાં ભવદ યવાતાર્મ્ ।

સ્થાને સ્થતાઃ શ્રુ તગતાં તનવુાઙ્મનાે ભઃ
યે પ્રાયશાેઽ જત જતાેઽ ય સ તૈ સ્ત્રલાેક્યામ્॥ ૩॥
શ્રેયઃ ત/સ્રુ ત ભ ક્તમુદસ્ય તે િવભાે
ક્લ ય ત યે કેવલબાેધલ ધયે ।
તષેામસાૈ ક્લેશલ અેવ શ યતે
ના યદ્યથા સ્થૂલતષુાવઘા તનામ્॥ ૪॥
પુરેહ ભૂમન્ બહવાેઽિપ યાે ગન-
વદિપતેહા િનજકમર્લ ધયા ।

િવબુ ય ભ યવૈ કથાપેનીતયા
પ્રપેિદરેઽ ેઽચ્યુત તે ગ ત પરામ્॥ ૫॥
તથાિપ ભૂમન્ મિહમાગુણસ્ય તે
િવબાેદુ્ધમહર્ત્યમલા તરાત્મ ભઃ ।
અિવિક્રયા વાનુભવાદ પતાે
હ્યન યબાે યાત્મતયા ન ચા યથા॥ ૬॥
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ગુણાત્મન તેઽિપ ગુણાન્ િવમાતું
િહતાવતીણર્સ્ય ક ઈ શરેઽસ્ય ।
કાલને યવૈાર્ િવ મતાઃ સકુ પ-ૈ
ભૂર્પાંસવઃ ખે મિહકા દ્યુભાસાઃ॥ ૭॥
તત્તેઽનુક પાં સસુમીક્ષમાણાે
ભુ ન અેવાત્મકૃતં િવપાકમ્ ।
હૃદ્વાગ્વપુ ભિવદધન્નમ તે
વેત યાે મુ ક્તપદે સ દાયભાક્॥ ૮॥

પ યેશ મેઽનાયર્મન તઆદે્ય
પરાત્મિન વ યિપ માિયમાિયિન ।
માયાં િવતત્યે ક્ષતુમાત્મવૈભવં
હ્યહં િકયાનૈચ્છ મવા ચરગ્ ાૈ॥ ૯॥
અતઃ ક્ષમ વાચ્યુત મે ર ેભવુાે
હ્ય નત વ થગીશમાિનનઃ ।
અ વલપેા ધતમાેઽ ધચ ષ
અેષાેઽનુક યાે મિય નાથવાિન ત॥ ૧૦॥
ક્વાહં તમાેમહદહઙ્ખચરા ગ્ વાભૂર્-
સવંે ષ્ટતા ડઘટસપ્તિવત તકાયાઃ ।
ક્વેદૃ ગ્વધાિવગ ણતા ડપરા ચયાર્-
વાતા વરાેમિવવરસ્ય ચ તે મિહ વમ્॥ ૧૧॥
ઉ ક્ષપેણં ગભર્ગતસ્ય પાદયાેઃ
િક ક પતે માતુરધાેક્ષ ગસે ।
િકમ તના તવ્યપદેશભૂ ષતં
તવા ત કુક્ષેઃ િકયદ યન તઃ॥ ૧૨॥
જગ ત્રયા તાેદિધસ લવાેદે
નારાયણસ્યાેદરના ભનાલાત્ ।
િવિનગર્તાેઽજિ વ ત વાઙ્ન વૈ ષા
િક વીશ્વર વન્ન િવિનગર્તાેઽ મ॥ ૧૩॥
નારાયણ વં ન િહ સવર્દેિહના-
માત્માસ્યધીશા ખલલાેકસાક્ષી ।
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નારાયણાેઽઙ્ગં નરભજૂલાયનાત્
તચ્ચાિપ સતં્ય ન તવવૈ માયા॥ ૧૪॥
તચ્ચે જલસં્થ તવ સ જગદ્વપુઃ
િક મે ન દષંૃ્ટ ભગવં તદૈવ ।
િક વા સદુષંૃ્ટ હૃિદ મે તદૈવ
િક નાે સપદે્યવ પનુવ્યર્દ શ॥ ૧૫॥
અત્રવૈ માયાધમનાવતારે
હ્યસ્ય પ્રપ ચસ્ય બિહઃ સુ્ફટસ્ય ।
કૃ નસ્ય ચા તજર્ઠરે જન યા
માયા વમવે પ્રકટ કૃતં તે॥ ૧૬॥
યસ્ય કુક્ષાિવદં સવ સાત્મં ભા ત યથા તથા ।
ત વ યપીહ ત સવ િક મદં માયયા િવના॥ ૧૭॥
અદૈ્યવ વદતૃેઽસ્ય િક મમ ન તે માયા વમાદ શત-
મેકાેઽ સ પ્રથમં તતાે વ્રજસહૃુદ્વ સાઃ સમ તા અિપ ।
તાવ તાેઽ સ ચતુભુર્ તદ ખલૈઃ સાકં મયાપેા સતા-
તાવ ત્યેવ જગ ત્યભૂ તદ મતં બ્રહ્માદ્વયં શ યતે॥ ૧૮॥
અ નતાં વ પદવીમનાત્મ-

યાત્માઽઽત્મના ભા સ િવતત્ય માયામ્ ।
ષ્ટાિવવાહં જગતાે િવધાન
ઇવ વમષેાેઽ ત ઇવ િત્રનતે્રઃ॥ ૧૯॥
સરેુ ષ વીશ તથવૈ વિપ
તયર્ યાદઃ વિપ તેઽજનસ્ય ।
જન્માસતાં દુમર્દિનગ્રહાય
પ્રભાે િવધાતઃ સદનુગ્રહાય ચ॥ ૨૦॥
કાે વે ત્ત ભૂમન્ ભગવન્ પરાત્મન્
યાેગેશ્વરાેતીભર્વત સ્ત્રલાેક્યામ્ ।
ક્વ વા કથં વા ક ત વા કદે ત
િવ તારયન્ ક્ર ડ સ યાેગમાયામ્॥ ૨૧॥
ત માિદદં જગદશષેમસ વ પં
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વ ાભમ તિધષણં પુ દુઃખદુઃખમ્ ।
વ યવે િનત્યસખુબાેધતનાવન તે
માયાત ઉદ્યદિપ ય સિદવાવભા ત॥ ૨૨॥
અેક વમાત્મા પુ ષઃ પુરાણઃ
સત્યઃ વય જ્યાે તરન તઆદ્યઃ ।
િનત્યાેઽક્ષરાેઽજસ્રસખુાે િનર જનઃ
પૂણાઽદ્વયાે મુક્ત ઉપાિધતાેઽ તઃ॥ ૨૩॥
અેવં િવધં વાં સકલાત્મનામિપ
વાત્માનમાત્માઽઽત્મતયા િવચક્ષતે ।
ગવુર્કર્લ ધાપેિનષ સચુ ષા
યે તે તર તીવ ભવા તા બુિધમ્॥ ૨૪॥
આત્માનમવેાત્મતયાિવ નતાં
તનેવૈ તં િન ખલં પ્રપ ચતમ્ ।
જ્ઞાનને ભૂયાેઽિપ ચ ત પ્રલીયતે
ર વામહેભાગભવાભવાૈ યથા॥ ૨૫॥
અજ્ઞાનસજં્ઞાૈ ભવબ ધમાેક્ષાૈ
દ્વાૈ નામ ના યાૈ ત ઋતજ્ઞભાવાત્ ।
અજસ્ર ચત્યાઽઽત્મિન કેવલે પરે
િવચાયર્માણે તરણાિવવાહની॥ ૨૬॥
વામાત્માનં પરં મ વા પરમાત્માનમવે ચ ।
આત્મા પનુબર્િહ ર્ગ્ય અહાેઽજ્ઞજનતાજ્ઞતા॥ ૨૭॥
અ તભર્વેઽન ત ભવ તમવે
હ્યતત્ત્યજ તાે ગય ત સ તઃ ।
અસ તમ ય ત્યિહમ તરેણ
સ તં ગુણં તં િકમુ ય ત સ તઃ॥ ૨૮॥
અથાિપ તે દેવ પદા બુજદ્વય-
પ્રસાદલેશાનુગ્ હીત અેવ િહ ।
ના ત ત વં ભગવન્ મિહ ાે-

ન ચા ય અેકાેઽિપ ચરં િવ ચ વન્॥ ૨૯॥

64 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

તદ તુ મે નાથ સ ભૂિરભાગાે
ભવેઽત્ર વા યત્ર તુ વા તરશ્ચામ્ ।
યનેાહમેકાેઽિપ ભવ જનાનાં
ભૂ વા િનષવેે તવ પાદપ લવમ્॥ ૩૦॥
અહાેઽ તધ યા વ્રજગાેરમ યઃ
ત યા તં પીતમતીવ તે મુદા ।
યાસાં િવભાે વ સતરાત્મ ત્મના
ય પ્તયેઽદ્યાિપ ન ચાલમ વરાઃ॥ ૩૧॥
અહાેભાગ્યમહાેભાગ્યં ન દગાપેવ્ર ૈકસામ્ ।
ય ન્મત્રં પરમાન દં પૂણ બ્રહ્મ સનાતનમ્॥ ૩૨॥
અેષાં તુ ભાગ્યમિહમાચ્યુત તાવદા તા-
મેકાદશવૈ િહ વયં બત ભૂિરભાગાઃ ।
અેતદૃ્ધષીકચષકૈરસકૃ પબામઃ
શવાર્દયાેઽઙ્ યુદજમ વ તાસવં તે॥ ૩૩॥
તદ્ભૂિરભાગ્ય મહ જન્મ િકમ યટવ્યાં
યદ્ગાેકુલેઽિપ કતમાઙ્ ઘ્રર ેઽ ભષેકમ્ ।
ય િવતં તુ િન ખલં ભગવાન્ મુકુ દઃ
વદ્યાિપ ય પદરજઃ શ્રુ ત ગ્યમવે॥ ૩૪॥
અેષાં ઘાષેિનવા સનામુત ભવાન્ િક દેવ રાતે ત નઃ
ચેતાે િવશ્વફલા ફલં વદપરં કુત્રા યયન્ મુહ્ય ત ।
સદ્વષેાિદવ પૂતનાિપ સકુલા વામવે દેવાિપતા
યદ્ધામાથર્સહૃુિ પ્રયાત્મતનયપ્રાણાશયા વ કૃતે॥ ૩૫॥
તાવદ્રાગાદયઃ તનેા તાવ કારાગ્ હં ગ્ હમ્ ।
તાવન્માેહાેઽઙ્ ઘ્રિનગડાે યાવ કૃ ણ ન તે જનાઃ॥ ૩૬॥
પ્રપ ચં િન પ્રપ ચાેઽિપ િવડ બય સ ભૂતલે ।
પ્રપન્નજનતાન દસ દાેહં પ્ર થતું પ્રભાે॥ ૩૭॥
ન ત અેવ ન તુ િક બહૂ યા ન મે પ્રભાે ।

મનસાે વપષુાે વાચાે વૈભવં તવ ગાેચરઃ॥ ૩૮॥
અનુ નીિહ માં કૃ ણ સવ વં વે સ સવર્દક્ૃ ।
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વમવે જગતાં નાથાે જગદેતત્તવાિપતમ્॥ ૩૯॥
શ્રીકૃ ણ ણકુલપુ કર ષેદાિયન્
માિનજર્ર દ્વજપશદૂિધ દ્ધકાિરન્ ।
ઉદ્ધમર્શાવર્રહર ક્ષ તરાક્ષસધ્રુ-
ગાક પમાકર્મહર્ન્ ભગવન્ નમ તે॥ ૪૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્ય ભષૂ્ટય ભૂમાનં િત્રઃ પિરક્ર ય પાદયાેઃ ।
ન વાભીષં્ટ જગદ્ધાતા વધામ પ્રત્યપદ્યત॥ ૪૧॥
તતાેઽનુજ્ઞા ય ભગવાન્ વભવું પ્રાગવ સ્થતાન્ ।
વ સાન્ પુ લનમાિન યે યથાપવૂર્સખં વકમ્॥ ૪૨॥
અેક મન્નિપ યાતેઽ દે પ્રાણેશં ચા તરાત્મનઃ ।
કૃ ણમાયાહતા રાજન્ ક્ષણાધ મેિનરેઽભર્કાઃ॥ ૪૩॥
િક િક ન િવ મર તીહ માયામાેિહતચેતસઃ ।
યન્માેિહતં જગ સવર્મભી ણં િવ તાત્મકમ્॥ ૪૪॥
ઊચુશ્ચ સહૃુદઃ કૃ ણં વાગતં તેઽ તરંહસા ।
નૈકાેઽ યભાે જ કવલ અેહીતઃ સાધુ ભજુ્યતામ્॥ ૪૫॥
તતાે હસન્ હૃષીકેશાેઽ યવહૃત્ય સહાભર્કૈઃ ।
દશર્યંશ્ચમાર્જગરં યવતર્ત વનાદ્વ્રજમ્॥ ૪૬॥
બહર્પ્રસનૂનવધાતુિવ ચિત્રતાઙ્ગઃ
પ્રાેદ્દામવે દલશ ◌ૃઙ્ગરવાે સવાઢ ઃ ।
વ સાન્ ગ્ ણન્નનુગગીતપિવત્રક ત-
ગાપીદગૃુ સવદૃ શઃ પ્રિવવેશ ગાેષ્ઠમ્॥ ૪૭॥
અદ્યાનને મહાવ્યાલાે યશાેદાન દસનૂનુા ।
હતાેઽિવતા વયં ચા માિદ ત બાલા વ્રજે જગુઃ॥ ૪૮॥
રા વેાચ
બ્રહ્મન્ પરાેદ્ભવે કૃ ણે ઇયાન્ પ્રેમા કથં ભવેત્ ।
યાેઽભૂતપવૂર્ તાેકેષુ વાેદ્ભવે વિપ ક યતામ્॥ ૪૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
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સવષામિપ ભૂતાનાં પ વાત્મવૈ વ લભઃ ।
ઇતરેઽપત્યિવત્તાદ્યા તદ્વ લભતયવૈ િહ॥ ૫૦॥
તદ્રાજે દ્ર યથા નેહઃ વ વકાત્મિન દેિહનામ્ ।
ન તથા મમતાલ બપુત્રિવત્તગ્ હાિદષુ॥ ૫૧॥
દેહાત્મવાિદનાં પુંસામિપ રાજ યસત્તમ ।
યથા દેહઃ પ્રયતમ તથા ન હ્યનુ યે ચ તમ્॥ ૫૨॥
દેહાેઽિપ મમતાભાક્ચેત્તહ્યર્સાૈ નાત્મવિ પ્રયઃ ।
ય યર્ત્યિપ દેહેઽ મન્ િવતાશા બલીયસી॥ ૫૩॥
ત માિ પ્રયતમઃ વાત્મા સવષામિપ દેિહનામ્ ।
તદથર્મવે સકલં જગદેતચ્ચરાચરમ્॥ ૫૪॥
કૃ ણમનેમવેિહ વમાત્માનમ ખલાત્મનામ્ ।
જગ દ્ધતાય સાેઽ યત્ર દેહીવાભા ત માયયા॥ ૫૫॥
વ તુતાે નતામત્ર કૃ ણં સ્થા નુ ચિર ચ ।
ભગવદૂ્રપમ ખલં ના યદ્વિ વહ િક ચન॥ ૫૬॥
સવષામિપ વ તનૂાં ભાવાથા ભવ ત સ્થતઃ ।
તસ્યાિપ ભગવાન્ કૃ ણઃ િકમતદ્વ તુ યતામ્॥ ૫૭॥
સમા શ્રતા યે પદપ લવ લવં
મહ પદં પુ યયશાે મુરારેઃ ।
ભવા બુિધવર્ સપદં પરં પદં
પદં પદં ય દ્વપદાં ન તષેામ્॥ ૫૮॥
અેતત્તે સવર્માખ્યાતં ય ષ્ટાેઽહ મહ વયા ।
ય કાૈમારે હિરકૃતં પાૈગ ડે પિરક તતમ્॥ ૫૯॥
અેત સહૃુદ્ ભશ્ચિરતં મુરારે-
રઘાદર્નં શાદ્વલજેમનં ચ ।
વ્યક્તેતરદૂ્રપમ વેર્ ભષ્ટવં
શ ◌ૃ વન્ ગ્ ણન્ને ત નરાેઽ ખલાથાર્ન્॥ ૬૦॥
અેવં િવહારૈઃ કાૈમારૈઃ કાૈમારં જહતવુ્રર્જે ।
િનલાયનૈઃ સતેુબ ધૈમર્કર્ટાે લવનાિદ ભઃ॥ ૬૧॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ બ્રહ્મ તુ તનાર્મ ચતુદર્શાેઽ યાયઃ॥ ૧૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચદશાેઽ યાયઃ - ૧૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તતશ્ચ પાૈગ ડવયઃ શ્રતાૈ વ્રજે
બભવૂતુ તાૈ પશપુાલસ મતાૈ ।
ગાશ્ચારય તાૈ સ ખ ભઃ સમં પદૈઃ
દાવનં પુ યમતીવ ચક્રતુઃ॥ ૧॥
તન્માધવાે વે મુદ રયન્ તાે
ગાપેૈગ્ ર્ણદ્ ભઃ વયશાે બલા વતઃ ।
પશનૂ્ પુરસૃ્કત્ય પશવ્યમાિવશ-
દ્વહતુર્કામઃ કુસમુાકરં વનમ્॥ ૨॥
તન્મ જુઘાષેા લ ગ દ્વ કુલં
મહન્મનઃપ્રખ્યપયઃસર વતા ।
વાતને જુષં્ટ શતપત્રગ ધના
િનર ક્ષ્ય ર તું ભગવાન્ મનાે દધે॥ ૩॥
સ તત્ર તત્રા ણપ લવ શ્રયા
ફલપ્રસનૂાે ભરેણ પાદયાેઃ ।
શ ચ્છખાન્ વીક્ષ્ય વન પતીન્ મુદા
મયિન્નવાહાગ્રજમાિદપૂ ષઃ॥ ૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ
અહાે અમી દેવ વરામરા ચતં
પાદા બુજં તે સમુનઃફલાહર્ણમ્ ।
નમ ત્યુપાદાય શખા ભરાત્મન-
તમાેઽપહત્યૈ ત જન્મ ય કૃતમ્॥ ૫॥
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અેતેઽ લન તવ યશાેઽ ખલલાેકતીથ
ગાય ત આિદપુ ષાનપુદં ભજ તે ।
પ્રાયાે અમી મુિનગણા ભવદ યમખુ્યા
ગૂઢં વનેઽિપ ન જહત્યનઘાત્મદૈવમ્॥ ૬॥
ત્ય ત્યમી શ ખન ઈડ્ય મુદા હિર યઃ
કુવર્ ત ગાે ય ઇવ તે પ્રયમીક્ષણને ।
સકૂ્તૈશ્ચ કાેિકલગણા ગ્ હમાગતાય
ધ યા વનાૈકસ ઇયાન્ િહ સતાં િનસગર્ઃ॥ ૭।
ધ યેયમદ્ય ધરણી ણવી ધ વત્-
પાદ શાે દુ્રમલતાઃ કર ભ ષ્ટાઃ ।
નદ્યાેઽદ્રયઃ ખગ ગાઃ સદયાવલાેકૈ-
ગા યાેઽ તરેણ ભજુયાેરિપ ય હા શ્રીઃ॥ ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં દાવનં શ્રીમ કૃ ણઃ પ્રીતમનાઃ પશનૂ્ ।
રેમે સ ચારયન્નદ્રઃે સિરદ્રાેધઃસુ સાનુગઃ॥ ૯॥
ક્વ ચદ્ગાય ત ગાય સુ મદા ધા લ વનવુ્રતૈઃ ।
ઉપગીયમાનચિરતઃ સ્રગ્વી સઙ્કષર્ણા વતઃ॥ ૧૦॥
(અનજુ પ ત જ પ તં કલવાક્યૈઃ શકંુ ક્વ ચત્ ।
ક્વ ચ સ વ ગુ કૂજ તમનુકૂજ ત કાેિકલમ્॥)

ક્વ ચચ્ચ કલહંસાનામનુકૂજ ત કૂ જતમ્ ।
અ ભ ત્ય ત ત્ય તં બિહણં હાસયન્ ક્વ ચત્॥ ૧૧॥
મેઘગ ભીરયા વાચા નામ ભદૂર્રગાન્ પશનૂ્ ।
ક્વ ચદાહ્વય ત પ્રીત્યા ગાેગાપેાલમનાેજ્ઞયા॥ ૧૨॥
ચકાેરક્રાૈ ચચક્રાહ્વભારદ્વા ં શ્ચ બિહણઃ ।
અનુરાૈ ત મ સ વાનાં ભીતવદ્વ્યાઘ્ર સહયાેઃ॥ ૧૩॥
ક્વ ચ ક્ર ડાપિરશ્રા તં ગાપેાે સઙ્ગાપેબહર્ણમ્ ।
વયં િવશ્રમયત્યાય પાદસવંાહનાિદ ભઃ॥ ૧૪॥
ત્યતાે ગાયતઃ ક્વાિપ વ ગતાે યુ યતાે મથઃ ।
ગ્ હીતહ તાૈ ગાપેાલાન્ હસ તાૈ પ્રશશસંતુઃ॥ ૧૫॥
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ક્વ ચ પ લવત પષેુ િનયુદ્ધશ્રમક શતઃ ।
ક્ષમૂલાશ્રયઃ શતેે ગાપેાે સઙ્ગાપેબહર્ણઃ॥ ૧૬॥
પાદસવંાહનં ચકુ્રઃ કે ચત્તસ્ય મહાત્મનઃ ।
અપરે હતપા માનાે વ્યજનૈઃ સમવીજયન્॥ ૧૭॥
અ યે તદનુ પા ણ મનાેજ્ઞાિન મહાત્મનઃ ।
ગાય ત મ મહારાજ નેહ ક્લન્નિધયઃ શનૈઃ॥ ૧૮॥
અેવં િનગૂઢાત્મગ તઃ વમાયયા
ગાપેાત્મજ વં ચિરતૈિવડ બયન્ ।
રેમે રમાલા લતપાદપ લવાે
ગ્રા યૈઃ સમં ગ્રા યવદ શચે ષ્ટતઃ॥ ૧૯॥
શ્રીદામા નામ ગાપેાલાે રામકેશવયાેઃ સખા ।
સબુલ તાેકકૃ ણાદ્યા ગાપેાઃ પ્રે ણેદમબ્રવુન્॥ ૨૦॥
રામ રામ મહાબાહાે કૃ ણ દુષ્ટિનબહર્ણ ।
ઇતાેઽિવદૂરે સમુહદ્વનં તાલા લસઙુ્કલમ્॥ ૨૧॥
ફલાિન તત્ર ભૂર ણ પત ત પ તતાિન ચ ।
સ ત િક વવ દ્ધાિન ધનેુકેન દુરાત્મના॥ ૨૨॥
સાેઽ તવીયાઽસરુાે રામ હે કૃ ણ ખર પ ક્ ।
આત્મતુલ્યબલૈર યૈજ્ઞાર્ ત ભબર્હુ ભરા તઃ॥ ૨૩॥
ત મા કૃતનરાહારાદ્ભીતૈ ર્ ભર મત્રહન્ ।
ન સવે્યતે પશગુણૈઃ પ ક્ષસઙ્ઘૈિવવ જતમ્॥ ૨૪॥
િવદ્ય તેઽભુક્તપવૂાર્ ણ ફલાિન સરુભી ણ ચ ।
અેષ વૈ સરુ ભગર્ ધાે િવષૂચીનાેઽવગ્ હ્યતે॥ ૨૫॥
પ્રયચ્છ તાિન નઃ કૃ ણ ગ ધલાે ભતચેતસામ્ ।
વા છા ત મહતી રામ ગ યતાં યિદ રાેચતે॥ ૨૬॥
અેવં સહૃુદ્વચઃ શ્રુ વા સહૃુિ પ્રય ચક ષર્યા ।
પ્રહસ્ય જગ્મતુગાપૈ ર્તાૈ તાલવનં પ્રભૂ॥ ૨૭॥
બલઃ પ્રિવ ય બાહુ યાં તાલાન્ સ પિરક પયન્ ।
ફલાિન પાતયામાસ મતઙ્ગજ ઇવાજૈસા॥ ૨૮॥
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ફલાનાં પતતાં શ દં િનશ યાસરુરાસભઃ ।
અ યધાવિ ક્ષ તતલં સનગં પિરક પયન્॥ ૨૯॥
સમેત્ય તરસા પ્રત્યગ્દ્વા યાં પદ્ યાં બલં બલી ।
િનહત્યાેર સ કા શ દં મુ ચન્ પયર્સર ખલઃ॥ ૩૦॥
પનુરાસાદ્ય સરં ધ ઉપક્રાેષ્ટા પરાિ થતઃ ।
ચરણાવપરાૈ રાજન્ બલાય પ્રા ક્ષપદુ્રષા॥ ૩૧॥
સ તં ગ્ હી વા પ્રપદાેભ્રાર્મિય વૈકપા ણના ।
ચક્ષપે ણરા ગ્રે ભ્રામણત્યક્ત િવતમ્॥ ૩૨॥
તનેાહતાે મહાતાલાે વપેમાનાે હ ચ્છરાઃ ।
પાશ્વર્સં્થ ક પયન્ ભગ્ ઃ સ ચા યં સાેઽિપ ચાપરમ્॥ ૩૩॥
બલસ્ય લીલયાે ષ્ટખરદેહહતાહતાઃ ।
તાલાશ્ચક પરે સવ મહાવાતેિરતા ઇવ॥ ૩૪॥
નૈત ચ્ચતં્ર ભગવ ત હ્યન તે જગદ શ્વરે ।
આેતપ્રાેત મદં ય મ ત તુ વઙ્ગ યથા પટઃ॥ ૩૫॥
તતઃ કૃ ણં ચ રામં ચ જ્ઞાતયાે ધનેુકસ્ય યે ।
ક્રાેષ્ટારાેઽ યદ્રવન્ સવ સરં ધા હતબા ધવાઃ॥ ૩૬॥
તાં તાનાપતતઃ કૃ ણાે રામશ્ચ પ લીલયા ।
ગ્ હીતપશ્ચાચ્ચરણાન્ પ્રાિહણાે ણરાજસુ॥ ૩૭॥
ફલપ્રકરસઙ્ક ણ દૈત્યદેહૈગર્તાસુ ભઃ ।
રરાજ ભૂઃ સતાલાગ્રૈઘર્નૈિરવ નભ તલમ્॥ ૩૮॥
તયાે ત સમુહ કમર્ િનશા ય િવબુધાદયઃ ।
મુમુચુઃ પુ પવષાર્ ણ ચકુ્રવાર્દ્યાિન તુષુ્ટવુઃ॥ ૩૯॥
અથ તાલફલા યાદન્ મનુ યા ગતસા વસાઃ ।
ણં ચ પશવશ્ચે હર્તધનેુકકાનને॥ ૪૦॥
કૃ ણઃ કમલપત્રાક્ષઃ પુ યશ્રવણક તર્નઃ ।
તૂયમાનાેઽનુગૈગાપૈઃ સાગ્ર ે વ્રજમાવ્રજત્॥ ૪૧॥
તં ગાેરજ છુિરતકુ તલબદ્ધબહર્-
વ યપ્રસનૂ ચરેક્ષણચા હાસમ્ ।
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વે ં ક્વણ તમનુગૈ પગીતક ત
ગાે યાે િદદૃ ક્ષતદશૃાેઽ યગમન્ સમેતાઃ॥ ૪૨॥
પી વા મુકુ દમખુસારઘમ ક્ષ ઙ્ગ-ૈ
તાપં જહુિવરહજં વ્રજયાે ષતાેઽિહ્ન ।
ત સ કૃ ત સમિધગ ય િવવેશ ગાેષં્ઠ
સવ્રીડહાસિવનયં યદપાઙ્ગમાેક્ષમ્॥ ૪૩॥
તયાેયર્શાેદારાેિહ યાૈ પતુ્રયાેઃ પતુ્રવ સલે ।
યથાકામં યથાકાલં વ્યધત્તાં પરમા શષઃ॥ ૪૪॥
ગતા વાનશ્રમાૈ તત્ર મ જનાને્મદર્નાિદ ભઃ ।
નીવી ં વ સ વા ચરાં િદવ્યસ્રગ્ગ ધમ ડતાૈ॥ ૪૫॥
જન યપુહૃતં પ્રા ય વાદ્વન્નમપુલા લતાૈ ।
સિંવ ય વરશ યાયાં સખંુ સષુપુતવુ્રર્જે॥ ૪૬॥
અેવં સ ભગવાન્ કૃ ણાે દાવનચરઃ ક્વ ચત્ ।
યયાૈ રામ તે રાજન્ કા લ દ ં સ ખ ભ ર્તઃ॥ ૪૭॥
અથ ગાવશ્ચ ગાપેાશ્ચ િનદાઘાતપપીિડતાઃ ।
દુષં્ટ જલં પપુ તસ્યા ષાતાર્ િવષદૂ ષતમ્॥ ૪૮॥
િવષા ભ તદુપ ય દૈવાપેહતચેતસઃ ।
િનપેતવુ્યર્સવઃ સવ સ લલા તે કુ દ્વહ॥ ૪૯॥
વીક્ષ્ય તાન્ વૈ તથાભૂતાન્ કૃ ણાે યાેગેશ્વરેશ્વરઃ ।
ઈક્ષયા તવ ષ યા વનાથાન્ સમ વયત્॥ ૫૦॥
તે સ પ્રતીત તયઃ સમુ થાય જલા તકાત્ ।
આસન્ સિુવ મતાઃ સવ વીક્ષમાણાઃ પર પરમ્॥ ૫૧॥
અ વમંસત તદ્રાજન્ ગાેિવ દાનુગ્રહે ક્ષતમ્ ।
પી વા િવષં પરેતસ્ય પનુ થાનમાત્મનઃ॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ધનેુકવધાે નામ પ ચદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૫॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષાેડશાેઽ યાયઃ ૧૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િવલાેક્ય દૂ ષતાં કૃ ણાં કૃ ણઃ કૃ ણાિહના િવભુઃ ।
તસ્યા િવશુ દ્ધમ વચ્છન્ સપ તમુદવાસયત્॥ ૧॥
રા વેાચ
કથમ તજર્લેઽગાધે યગ્ હ્ણાદ્ભગવાનિહમ્ ।
સ વૈ બહુયુગાવાસં યથાઽઽસી દ્વપ્ર ક યતામ્॥ ૨॥
બ્રહ્મન્ ભગવત તસ્ય ભૂ ઃ વચ્છ દવ તનઃ ।
ગાપેાલાેદારચિરતં ક યેતા તં જુષન્॥ ૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કા લ દ્યાં કા લયસ્યાસીધ્રદઃ ક શ્ચ દ્વષા ગ્ ના ।
શ્ર યમાણપયા ય મન્ પત ત્યુપિરગાઃ ખગાઃ॥ ૪॥
િવપ્રુ મતા િવષાેદાે મમા તનેા ભમ શતાઃ ।
મ્રય તે તીરગા યસ્ય પ્રા ણનઃ સ્થરજઙ્ગમાઃ॥ ૫॥
તં ચ ડવેગિવષવીયર્મવેક્ષ્ય તને
દુષ્ટાં નદ ં ચ ખલસયંમનાવતારઃ ।
કૃ ણઃ કદ બમિધ હ્ય તતાેઽ તતુઙ્ગ-
માસ્ફાેટ ગાઢરશનાે યપત દ્વષાેદે॥ ૬॥
સપર્હ્ર દઃ પુ ષસારિનપાતવેગ-
સઙ્ક્ષાે ભતાેરગિવષાેચ્છ્વ સતા બુરા શઃ ।
પયર્ક્ લુતાે િવષકષાયિવભીષણાે મ-
ધાર્વન્ ધનુઃશતકમન તબલસ્ય િક તત્॥ ૭॥
તસ્ય હ્ર દે િવહરતાે ભજુદ ડઘૂણર્-
વાઘાષમઙ્ગ વરવારણિવક્રમસ્ય ।
આશ્રુત્ય ત વસદના ભભવં િનર ક્ષ્ય
ચ ઃશ્રવાઃ સમસરત્તદ યમાણઃ॥ ૮॥
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તં પ્રેક્ષણીયસકુુમારઘનાવદાતં
શ્રીવ સપીતવસનં મતસુ દરાસ્યમ્ ।
ક્ર ડ તમપ્ર તભયં કમલાેદરાઙ્ ઘ્ર
સ દ ય મમર્સુ ષા ભજુયા ચછાદ॥ ૯॥
તં નાગભાેગપિરવીતમદષૃ્ટચેષ્ટ-
માલાેક્ય તિ પ્રયસખાઃ પશપુા શાતાર્ઃ ।
કૃ ણેઽિપતાત્મસહૃુદથર્કલત્રકામા
દુઃખાનુશાેકભયમૂઢિધયાે િનપેતુઃ॥ ૧૦॥
ગાવાે ષા વ સતયર્ઃ ક્ર દમાનાઃ સદુુઃ ખતાઃ ।
કૃ ણે ય તેક્ષણા ભીતા દ ત્ય ઇવ ત સ્થરે॥ ૧૧॥
અથ વ્રજે મહાે પાતા સ્ત્રિવધા હ્ય તદા ણાઃ ।
ઉ પેતુભુર્િવ િદવ્યાત્મ યાસન્નભયશં સનઃ॥ ૧૨॥
તાનાલક્ષ્ય ભયાે દ્વગ્ ા ગાપેા ન દપુરાેગમાઃ ।
િવના રામેણ ગાઃ કૃ ણં જ્ઞા વા ચારિયતું ગતમ્॥ ૧૩॥
તૈદુર્િન મત્તૈિનધનં મ વા પ્રાપ્તમત દ્વદઃ ।
ત પ્રાણા તન્મનસ્કા તે દુઃખશાેકભયાતુરાઃ॥ ૧૪॥
આબાલ દ્ધવિનતાઃ સવઽઙ્ગ પશુ ત્તયઃ ।
િનજર્ગ્મુગાકુલાદ્દ નાઃ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ॥ ૧૫॥
તાં તથા કાતરાન્ વીક્ષ્ય ભગવાન્ માધવાે બલઃ ।
પ્રહસ્ય િક ચન્નાવેાચ પ્રભાવજ્ઞાેઽનજુસ્ય સઃ॥ ૧૬॥
તેઽ વષેમાણા દિયતં કૃ ણં સૂ ચતયા પદૈઃ ।
ભગવ લક્ષણજૈર્ગ્મુઃ પદવ્યા યમનુાતટમ્॥ ૧૭॥
તે તત્ર તત્રા જયવાઙુ્કશાશિન-
વ પેપન્નાિન પદાિન િવ પતેઃ ।
માગ ગવામ યપદા તરા તરે
િનર ક્ષમાણા યયુરઙ્ગ સ વરાઃ॥ ૧૮॥
અ તહ્ર ર્દે ભજુગભાેગપર તમારા-
કૃ ણં િનર હમપુલ ય જલાશયા તે ।
ગાપેાંશ્ચ મૂઢિધષણાન્ પિરતઃ પશૂશં્ચ

74 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

સઙ્ક્ર દતઃ પરમક મલમાપુરાતાર્ઃ॥ ૧૯॥
ગાે યાેઽનુરક્તમનસાે ભગવત્યન તે
ત સાૈહૃદ મતિવલાેક ગરઃ મર ત્યઃ ।
ગ્ર તેઽિહના પ્રયતમે શદુઃખતપ્તાઃ
શૂ યં પ્રયવ્ય તહૃતં દદશૃુ સ્ત્રલાેકમ્॥ ૨૦॥
તાઃ કૃ ણમાતરમપત્યમનપુ્રિવષ્ટાં
તુલ્યવ્યથાઃ સમનુગ્ હ્ય શચુઃ સ્રવ ત્યઃ ।
તા તા વ્રજ પ્રયકથાઃ કથય ત્યઆસન્
કૃ ણાનનેઽિપતદશૃાે તકપ્રતીકાઃ॥ ૨૧॥
કૃ ણપ્રાણાિન્નિવશતાે ન દાદ ન્ વીક્ષ્ય તં હ્ર દમ્ ।
પ્રત્યષેધ સ ભગવાન્ રામઃ કૃ ણાનુભાવિવત્॥ ૨૨॥
ઇ થં વગાેકુલમન યગ ત િનર ક્ષ્ય
સસ્ત્રીકુમારમ તદુઃ ખતમાત્મહેતાેઃ ।
આજ્ઞાય મત્યર્પદવીમનવુતર્માનઃ
સ્થ વા મુહૂતર્મુદ તષ્ઠદુરઙ્ગબ ધાત્॥ ૨૩॥
ત પ્ર યમાનવપુષા વ્ય થતાત્મભાેગ-
ત્ય વાેન્નમ ય કુિપતઃ વફણાન્ ભજુઙ્ગઃ ।
તસ્થાૈ શ્વસ છ્વસનર ધ્રિવષા બર ષ-
ત ધેક્ષણાે મુકમખુાે હિરમીક્ષમાણઃ॥ ૨૪॥
તં જહ્વયા દ્વ શખયા પિરલે લહાનં
દ્વે ક્કણી હ્ય તકરાલિવષા ગ્ દૃ ષ્ટમ્ ।
ક્ર ડન્નમું પિરસસાર યથા ખગે દ્રાે
બભ્રામ સાેઽ યવસરં પ્રસમીક્ષમાણઃ॥ ૨૫॥
અેવં પિરભ્રમહતાજૈસમુન્નતાંસ-
માન ય ત થુ શરઃ વિધ ઢ આદ્યઃ ।
તન્મૂધર્રત્નિનકર પશાર્ તતામ્ર-
પાદા બુ ેઽ ખલકલાિદગુ નર્નતર્॥ ૨૬॥
તં નતુર્મુદ્યતમવેક્ષ્ય તદા તદ ય-
ગ ધવર્ સદ્ધસરુચારણદેવવ વઃ ।

bhagpur-10a.pdf 75



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

પ્રીત્યા દઙ્ગપણવાનકવાદ્યગીત-
પુ પાપેહારનુ ત ભઃ સહસાપેસદુેઃ॥ ૨૭॥
યદ્ય ચ્છરાે ન નમતેઽઙ્ગ શતૈકશી ણર્-
તત્તન્મમદર્ ખરદ ડધરાેઽઙ્ ઘ્રપાતૈઃ ।
ક્ષીણાયષુાે ભ્રમત ઉ બણમાસ્યતાેઽ ઙ્-
ન તાે વમન્ પરમક મલમાપ નાગઃ॥ ૨૮॥
તસ્યા ક્ષ ભગર્રલમુદ્વમતઃ શર સુ
યદ્ય સમુન્નમ ત િનઃશ્વસતાે ષાેચ્ચૈઃ ।
ત્યન્ પદાનનુમયન્ દમયા બભવૂ
પુ પૈઃ પ્રપૂ જત ઇવેહ પુમાન્ પુરાણઃ॥ ૨૯॥
ત ચ્ચત્રતા ડવિવ ગ્ણફણાતપત્રાે
રકં્ત મખુૈ વમન્ પ ભગ્ ગાત્રઃ ।
વા ચરાચરગુ ં પુ ષં પુરાણં

નારાયણં તમરણં મનસા જગામ॥ ૩૦॥
કૃ ણસ્ય ગભર્જગતાેઽ તભરાવસન્નં
પા ણર્પ્રહારપિર ગ્ણફણાતપત્રમ્ ।
દૃ ટ્વાિહમાદ્યમપુસદુેરમુ ય પ ય
આતાર્ઃ શ્લથદ્વસનભષૂણકેશબ ધાઃ॥ ૩૧॥
તા તં સિુવગ્ મનસાેઽથ પુરસૃ્કતાભાર્ઃ
કાયં િનધાય ભુિવ ભૂતપ ત પ્રણેમુઃ ।
સા વ્યઃ કૃતા જ લપુટાઃ શમલસ્ય ભતુર્-
માક્ષે સવઃ શરણદં શરણં પ્રપન્નાઃ॥ ૩૨॥
નાગપ ય ઊચુઃ
યા યાે િહ દ ડઃ કૃતિક બષેઽ મ-
તવાવતારઃ ખલિનગ્રહાય ।
િરપાેઃ સતુાનામિપ તુલ્યદષૃ્ટે-
ધર્ સે દમં ફલમવેાનુશસંન્॥ ૩૩॥
અનુગ્રહાેઽયં ભવતઃ કૃતાે િહ નાે
દ ડાેઽસતાં તે ખલુ ક મષાપહઃ ।
યદ્દ દશકૂ વમમુ ય દેિહનઃ
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ક્રાેધાેઽિપ તેઽનુગ્રહ અેવ સ મતઃ॥ ૩૪॥
તપઃ સતુપં્ત િકમનને પવૂ
િનર તમાનને ચ માનદેન ।
ધમાઽથ વા સવર્જનાનુક પયા
યતાે ભવાં તુ ય ત સવર્ વઃ॥ ૩૫॥
કસ્યાનુભાવાેઽસ્ય ન દેવ િવદ્મહે
તવાઙ્ ઘ્રરે પશાર્િધકારઃ ।
યદ્વા છયા શ્રીલર્લનાચરત્તપાે
િવહાય કામાન્ સુ ચરં તવ્રતા॥ ૩૬॥
ન નાક ષં્ઠ ન ચ સાવર્ભાૈમં
ન પારમે ઠં્ય ન રસાિધપત્યમ્ ।
ન યાેગ સદ્ધ રપનુભર્વં વા
વા છ ત ય પાદરજઃપ્રપન્નાઃ॥ ૩૭॥
તદેષ નાથાપ દુરાપમ યૈ-
તમાજેિનઃક્રાેધવશાેઽ યહીશઃ ।
સસંારચકે્ર ભ્રમતઃ શર િરણાે
યિદચ્છતઃ સ્યા દ્વભવઃ સમક્ષઃ॥ ૩૮॥
નમ તુ યં ભગવતે પુ ષાય મહાત્મને ।
ભૂતાવાસાય ભૂતાય પરાય પરમાત્મને॥ ૩૯॥
જ્ઞાનિવજ્ઞાનિનધયે બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે ।
અગુણાયાિવકારાય નમ તે પ્રાકૃતાય ચ॥ ૪૦॥
કાલાય કાલનાભાય કાલાવયવસા ક્ષણે ।
િવશ્વાય તદુપદ્રષ્ટ્ર ે ત કત્ર િવશ્વહેતવે॥ ૪૧॥
ભૂતમાત્રે દ્રયપ્રાણમનાેબુદ્ યાશયાત્મને ।
િત્રગુણનેા ભમાનને ગૂઢ વાત્માનુભૂતયે॥ ૪૨॥
નમાેઽન તાય સૂ માય કૂટસ્થાય િવપ શ્ચતે ।
નાનાવાદાનુરાેધાય વાચ્યવાચકશક્તયે॥ ૪૩॥
નમઃ પ્રમાણમૂલાય કવયે શાસ્ત્રયાનેયે ।
પ્ર ત્તાય િન ત્તાય િનગમાય નમાે નમઃ॥ ૪૪॥
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નમઃ કૃ ણાય રામાય વસદેુવસતુાય ચ ।
પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય સા વતાં પતયે નમઃ॥ ૪૫॥
નમાે ગુણપ્રદ પાય ગુણાત્મચ્છાદનાય ચ ।
ગુણ ત્ત્યુપલક્ષ્યાય ગુણદ્રષ્ટ્ર ે વસિંવદે॥ ૪૬॥
અવ્યાકૃતિવહારાય સવર્વ્યાકૃત સદ્ધયે ।
હૃષીકેશ નમ તેઽ તુ મનુયે માનૈશી લને॥ ૪૭॥
પરાવરગ તજ્ઞાય સવાર્ યક્ષાય તે નમઃ ।
અિવશ્વાય ચ િવશ્વાય તદ્દ્રષ્ટ્ર ેઽસ્ય ચ હેતવે॥ ૪૮॥
વં હ્યસ્ય જન્મસ્થ તસયંમાન્ પ્રભાે
ગુણૈરનીહાેઽકૃતકાલશ ક્ત ક્ ।
તત્ત વભાવાન્ પ્ર તબાેધયન્ સતઃ
સમીક્ષયામાેઘિવહાર ઈહસે॥ ૪૯॥
તસ્યવૈ તેઽમૂ તનવ સ્ત્રલાેક્યાં
શા તા અશા તા ઉત મૂઢયાનેયઃ ।
શા તાઃ પ્રયા તે હ્યધનુાિવતું સતાં
સ્થાતુશ્ચ તે ધમર્પર સયેહતઃ॥ ૫૦॥
અપરાધઃ સકૃદ્ભત્રાર્ સાેઢવ્યઃ વપ્ર કૃતઃ ।
ક્ષ તુમહર્ સ શા તાત્મન્ મૂઢસ્ય વામ નતઃ॥ ૫૧॥
અનુગ્ હ્ણ વ ભગવન્ પ્રાણાં ત્યજ ત પન્નગઃ ।
સ્ત્રીણાં નઃ સાધુશાેચ્યાનાં પ તઃ પ્રાણઃ પ્રદ યતામ્॥ ૫૨॥
િવધેિહ તે િકઙ્કર ણામનુષે્ઠયં તવાજ્ઞયા ।
યચ્છ્ર દ્ધયાનુ તષ્ઠન્ વૈ મુચ્યતે સવર્તાેભયાત્॥ ૫૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં સ નાગપત્ની ભભર્ગવાન્ સમ ભષુ્ટતઃ ।
મૂ ચ્છતં ભગ્ શરસં િવસસ ર્ઙ્ ઘ્રકુટ્ટનૈઃ॥ ૫૪॥
પ્ર તલ ધે દ્રયપ્રાણઃ કા લયઃ શનકૈહર્િરમ્ ।
કૃચ્છ્ર ા સમુચ્છ્વસન્ દ નઃ કૃ ણં પ્રાહ કૃતા જ લઃ॥ ૫૫॥
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કા લય ઉવાચ
વયં ખલાઃ સહાે પત્ત્યા તામસા દ ઘર્મ યવઃ ।
વભાવાે દુ ત્ય ે નાથ લાેકાનાં યદસદ્ગ્રહઃ॥ ૫૬॥
વયા ષ્ટ મદં િવશ્વં ધાતગુર્ણિવસજર્નમ્ ।
નાના વભાવવીયા ેયાેિનબી શયાકૃ ત॥ ૫૭॥
વયં ચ તત્ર ભગવન્ સપાર્ ત્યુ મ યવઃ ।
કથં ત્ય મ વન્માયાં દુ ત્ય ં માેિહતાઃ વયમ્॥ ૫૮॥
ભવાન્ િહ કારણં તત્ર સવર્જ્ઞાે જગદ શ્વરઃ ।
અનુગ્રહં િનગ્રહં વા મ યસે ત દ્વધેિહ નઃ॥ ૫૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાક યર્ વચઃ પ્રાહ ભગવાન્ કાયર્માનષુઃ ।
નાત્ર સ્થેયં વયા સપર્ સમુદં્ર યાિહ મા ચરમ્ ।
વજ્ઞાત્યપત્યદારાઢ ાે ગાે ભભુર્જ્યતાં નદ ॥ ૬૦॥
ય અેત સં મરેન્મત્યર્ તુ યં મદનુશાસનમ્ ।
ક તર્યન્નુભયાેઃ સ યાનેર્ યુ મદ્ભયમા ુયાત્॥ ૬૧॥
યાેઽ મન્ ના વા મદાક્ર ડે દેવાદ ં તપર્યે જલૈઃ ।
ઉપાે ય માં મરન્નચ સવર્પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે॥ ૬૨॥
દ્વ પં રમણકં િહ વા હ્ર દમેતમપુા શ્રતઃ ।
યદ્ભયા સ સપુણર્ વાં નાદ્યાન્મ પાદલા છતમ્॥ ૬૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમુક્તાે ભગવતા કૃ ણનેાદ્ભુતકમર્ણા ।
તં પજૂયામાસ મુદા નાગપ યશ્ચ સાદરમ્॥ ૬૪॥
િદવ્યા બરસ્રઙ્મ ણ ભઃ પરા યરિપ ભષૂણૈઃ ।
િદવ્યગ ધાનુલપૈેશ્ચ મહત્યાે પલમાલયા॥ ૬૫॥
પજૂિય વા જગન્નાથં પ્રસાદ્ય ગ ડ વજમ્ ।
તતઃ પ્રીતાેઽ યનુજ્ઞાતઃ પિરક્ર યા ભવ દ્ય તમ્॥ ૬૬॥
સકલત્રસહૃુ પતુ્રાે દ્વ પમ ધજેર્ગામ હ ।
તદૈવ સા તજલા યમનુા િનિવષાભવત્ ।
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અનુગ્રહાદ્ભગવતઃ ક્ર ડામાનષુ િપણઃ॥ ૬૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ કા લયમાેક્ષણં નામ ષાેડશાેઽ યાયઃ॥ ૧૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તદશાેઽ યાયઃ - ૧૭॥
રા વેાચ
નાગાલયં રમણકં ક માત્તત્યાજ કા લયઃ ।
કૃતં િક વા સપુણર્સ્ય તનેૈકેનાસમ જસમ્॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઉપહાયઃ સપર્જનૈમાર્ સ માસીહ યાે બ લઃ ।
વાન પત્યાે મહાબાહાે નાગાનાં પ્રાઙ્િન િપતઃ॥ ૨॥
વં વં ભાગં પ્રયચ્છ ત નાગાઃ પવર્ ણ પવર્ ણ ।
ગાપેીથાયાત્મનઃ સવ સપુણાર્ય મહાત્મને॥ ૩॥
િવષવીયર્મદાિવષ્ટઃ કાદ્રવેય તુ કા લયઃ ।
કદથ કૃત્ય ગ ડં વયં તં બુભજેુ બ લમ્॥ ૪॥
તચ્છ વા કુિપતાે રાજન્ ભગવાન્ ભગવિ પ્રયઃ ।
િવ જઘાંસમુર્હાવેગઃ કા લયં સમપુાદ્રવત્॥ ૫॥
તમાપત તં તરસા િવષાયુધઃ
પ્રત્ય યયાદુ ચ્છ્ર તનૈકમ તકઃ ।
દદ્ ભઃ સપુણ વ્યદશદ્દદાયુધઃ
કરાલ જહ્વાેચ્છ્વ સતાેગ્રલાેચનઃ॥ ૬॥
તં તાક્ષ્યર્પતુ્રઃ સ િનરસ્ય મ યુમાન્
પ્રચ ડવેગાે મધુસદૂનાસનઃ ।
પક્ષેણ સવ્યને િહર યરાે ચષા
જઘાન કદૂ્રસતુમુગ્રિવક્રમઃ॥ ૭॥
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સપુણર્પક્ષા ભહતઃ કા લયાેઽતીવ િવહ્વલઃ ।
હ્ર દં િવવેશ કા લ દ્યા તદગ યં દુરાસદમ્॥ ૮॥
તત્રૈકદા જલચરં ગ ડાે ભક્ષ્યમી સતમ્ ।
િનવાિરતઃ સાૈભિરણા પ્રસહ્ય િધતાેઽહરત્॥ ૯॥
મીનાન્ સદુુઃ ખતાન્ દૃ ટ્વા દ નાન્ મીનપતાૈ હતે ।
કૃપયા સાૈભિરઃ પ્રાહ તત્રત્યકે્ષમમાચરન્॥ ૧૦॥
અત્ર પ્રિવ ય ગ ડાે યિદ મ સ્યાન્ સ ખાદ ત ।
સદ્યઃ પ્રાણૈિવયજુ્યેત સત્યમેતદ્બ્રવી યહમ્॥ ૧૧॥
તં કા લયઃ પરં વેદ ના યઃ કશ્ચન લે લહઃ ।
અવા સીદ્ગ ડાદ્ભીતઃ કૃ ણને ચ િવવા સતઃ॥ ૧૨॥
કૃ ણં હ્ર દા દ્વિન ક્રા તં િદવ્યસ્રગ્ગ ધવાસસમ્ ।
મહામ ણગણાક ણ બૂનદપિર કૃતમ્॥ ૧૩॥
ઉપલ યાે થતાઃ સવ લ ધપ્રાણા ઇવાસવઃ ।
પ્રમાેદિન તાત્માનાે ગાપેાઃ પ્રીત્યા ભરે ભરે॥ ૧૪॥
યશાેદા રાેિહણી ન દાે ગાે યાે ગાપેાશ્ચ કાૈરવ ।
કૃ ણં સમેત્ય લ ધેહા આસન્ લ ધમનાેરથાઃ॥ ૧૫॥
રામશ્ચાચ્યુતમા લઙ્ગ્ય જહાસાસ્યાનુભાવિવત્ ।
(પ્રે ણા તમઙ્કમારાે ય પનુઃ પનુ દૈક્ષત ।)
નગા ગાવાે ષા વ સા લે ભરે પરમાં મુદમ્॥ ૧૬॥
ન દં િવપ્રાઃ સમાગત્ય ગુરવઃ સકલત્રકાઃ ।
ઊચુ તે કા લયગ્ર તાે િદષ્ટ ા મુક્ત તવાત્મજઃ॥ ૧૭॥
દેિહ દાનં દ્વ તીનાં કૃ ણિનમુર્ ક્તહેતવે ।
ન દઃ પ્રીતમના રાજન્ ગાઃ સવુણ તદાઽઽિદશત્॥ ૧૮॥
યશાેદાિપ મહાભાગા નષ્ટલ ધપ્ર સતી ।
પિર વજ્યાઙ્કમારાે ય મુમાેચાશ્રુકલાં મુહુઃ॥ ૧૯॥
તાં રાિત્ર તત્ર રાજે દ્ર ડ્ યાં શ્રમક શતાઃ ।
ઊષવુ્રર્ ૈકસાે ગાવઃ કા લ દ્યા ઉપકૂલતઃ॥ ૨૦॥
તદા શુ ચવનાેદ્ભૂતાે દાવા ગ્ ઃ સવર્તાે વ્રજમ્ ।
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સપંુ્ત િનશીથ આ ત્ય પ્રદગ્ધુમપુચક્રમે॥ ૨૧॥
તત ઉ થાય સ ભ્રા તા દહ્યમાના વ્ર ૈકસઃ ।
કૃ ણં યયુ તે શરણં માયામનજુમીશ્વરમ્॥ ૨૨॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાભાગ હે રામા મતિવક્રમ ।
અેષ ઘાેરતમાે વિહ્ન તાવકાન્ ગ્રસતે િહ નઃ॥ ૨૩॥
સદુુ તરાન્નઃ વાન્ પાિહ કાલાગ્ ેઃ સહૃુદઃ પ્રભાે ।
ન શક્નુમ વચ્ચરણં સ ત્યક્તુમકુતાેભયમ્॥ ૨૪॥
ઇ થં વજનવૈક્લવ્યં િનર ક્ષ્ય જગદ શ્વરઃ ।
તમ ગ્ મિપબત્તીવ્રમન તાેઽન તશ ક્ત ક્॥ ૨૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ દાવા ગ્ માેચનં નામ સપ્તદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ -૧૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ કૃ ણઃ પિર તાે જ્ઞા ત ભમુર્િદતાત્મ ભઃ ।
અનુગીયમાનાે યિવશદ્વ્રજં ગાેકુલમ ડતમ્॥ ૧॥
વ્રજે િવક્ર ડતાેરેવં ગાપેાલચ્છદ્મમાયયા ।
ગ્રી માે નામતુર્રભવન્ના તપ્રેયા છર િરણામ્॥ ૨॥
સ ચ દાવનગુણવૈર્સ ત ઇવ લ ક્ષતઃ ।
યત્રા તે ભગવાન્ સાક્ષાદ્રામેણ સહ કેશવઃ॥ ૩॥
યત્ર િનઝર્રિનહ્ર ાર્દિન ત્ત વન ઝ લકમ્ ।
શશ્વત્તચ્છ કર ર્ ષદુ્રમમ ડલમ ડતમ્॥ ૪॥
સિર સરઃપ્રસ્રવણાે મવાયનુા
કહ્લારક ે પલરે હાિરણા ।
ન િવદ્યતે યત્ર વનાૈકસાં દવાે
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િનદાઘવહ્ યકર્ભવાેઽ તશાદ્વલે॥ ૫॥
અગાધતાેયહ્ર િદની તટાે મ ભ-
દ્રર્વ પુર યાઃ પુ લનૈઃ સમ તતઃ ।
ન યત્ર ચ ડાંશકુરા િવષાે બણા
ભવુાે રસં શાદ્વ લતં ચ ગ્ હ્ણતે॥ ૬॥
વનં કુસુ મતં શ્રીમન્નદ ચ્ચત્ર ગ દ્વજમ્ ।
ગાયન્મયૂરભ્રમરં કૂજ કાેિકલસારસમ્॥ ૭॥
ક્ર િડ યમાણ ત કૃ ણાે ભગવાન્ બલસયંુતઃ ।
વે ં િવરણયન્ ગાપેૈગાધનૈઃ સં તાેઽિવશત્॥ ૮॥
પ્રવાલબહર્ તબકસ્રગ્ધાતુકૃતભષૂણાઃ ।
રામકૃ ણાદયાે ગાપેા ન તુયુર્યુધજુર્ગુઃ॥ ૯॥
કૃ ણસ્ય ત્યતઃ કે ચ જગુઃ કે ચદવાદયન્ ।
વે પા ણતલૈઃ શ ◌ૃઙ્ગૈઃ પ્રશશસંરુથાપરે॥ ૧૦॥
ગાપે તપ્ર તચ્છન્ના દેવા ગાપેાલ િપણાૈ ।
ઈિડરે કૃ ણરામાૈ ચ નટા ઇવ નટં પ॥ ૧૧॥
ભ્રામણૈલર્ઙ્ઘનૈઃ ક્ષપેૈરાસ્ફાેટનિવકષર્ણૈઃ ।
ચક્ર ડતુિનયુદ્ધને કાકપક્ષધરાૈ ક્વ ચત્॥ ૧૨॥
ક્વ ચ ત્ય સુ ચા યષેુ ગાયકાૈ વાદકાૈ વયમ્ ।
શશસંતુમર્હારાજ સાધુ સા વ ત વાિદનાૈ॥ ૧૩॥
ક્વ ચ દ્બ વૈઃ ક્વ ચ કુ ભૈઃ ક્વ ચામલકમુ ષ્ટ ભઃ ।
અ યનતે્રબ ધાદ્યૈઃ ક્વ ચ ગખગેહયા॥ ૧૪॥
ક્વ ચચ્ચ દદુર્ર લાવૈિવિવધૈ પહાસકૈઃ ।
કદા ચ પ દાે લકયા કિહ ચ પચેષ્ટયા॥ ૧૫॥
અેવં તાૈ લાેક સદ્ધા ભઃ ક્ર ડા ભશ્ચેરતવુર્ને ।
નદ્યિદ્રદ્રાે ણકુ જેષુ કાનનષેુ સરઃસુ ચ॥ ૧૬॥
પશૂશં્ચારયતાેગાપૈ તદ્વને રામકૃ ણયાેઃ ।
ગાપે પી પ્રલ બાેઽગાદસરુ ત જહીષર્યા॥ ૧૭॥
તં િવદ્વાનિપ દાશાહા ભગવાન્ સવર્દશર્નઃ ।
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અ વમાેદત ત સખ્યં વધં તસ્ય િવ ચ તયન્॥ ૧૮॥
તત્રાપેાહૂય ગાપેાલાન્ કૃ ણઃ પ્રાહ િવહારિવત્ ।
હે ગાપેા િવહિર યામાે દ્વ દ્વ ભૂય યથાયથમ્॥ ૧૯॥
તત્ર ચકુ્રઃ પિર ઢાૈ ગાપેા રામજનાદર્નાૈ ।
કૃ ણસઙ્ઘિટ્ટનઃ કે ચદાસન્ રામસ્ય ચાપરે॥ ૨૦॥
આચે િવિવધાઃ ક્ર ડા વાહ્યવાહકલક્ષણાઃ ।
યત્રારાેહ ત જેતારાે વહ ત ચ પરા જતાઃ॥ ૨૧॥
વહ તાે વાહ્યમાનાશ્ચ ચારય તશ્ચ ગાેધનમ્ ।
ભા ડીરકં નામ વટં જગ્મુઃ કૃ ણપુરાેગમાઃ॥ ૨૨॥
રામસઙ્ઘિટ્ટનાે યિહ શ્રીદામ ષભાદયઃ ।
ક્ર ડાયાં જિયન તાં તાનૂહુઃ કૃ ણાદયાે પ॥ ૨૩॥
ઉવાહ કૃ ણાે ભગવાન્ શ્રીદામાનં પરા જતઃ ।
ષભં ભદ્રસને તુ પ્રલ બાે રાેિહણીસતુમ્॥ ૨૪॥
અિવષહ્યં મ યમાનઃ કૃ ણં દાનવપુઙ્ગવઃ ।
વહ દુ્રતતરં પ્રાગાદવરાેહણતઃ પરમ્॥ ૨૫॥
તમુદ્વહન્ ધર ણધરે દ્રગાૈરવં
મહાસરુાે િવગતરયાે િનજં વપુઃ ।
સઆસ્થતઃ પુરટપિરચ્છદાે બભાૈ
તિડદ્દય્ુમાનુડુપ તવાિડવા બુદઃ॥ ૨૬॥
િનર ક્ષ્ય તદ્વપુરલમ બરે ચર-
પ્રદ પ્તદગૃ્ભ્રુકુિટતટાેગ્રદંષ્ટ્રકમ્ ।
વલ ચ્છખં કટકિકર ટકુ ડલ-
વષાદ્ભુતં હલધર ઈષદત્રસત્॥ ૨૭॥
અથાગત તરભયાે િરપું બલાે
િવહાયસાથર્ મવ હર તમાત્મનઃ ।
ષાહન ચ્છર સ દૃઢેન મુ ષ્ટના
સરુાિધપાે ગિર મવ વજ્રરંહસા॥ ૨૮॥
સઆહતઃ સપિદ િવશીણર્મ તકાે
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મખુાદ્વમન્ િધરમપ તાેઽસરુઃ ।
મહારવં વ્યસરુપત સમીરયન્
ગિરયર્થા મઘવતઆયુધાહતઃ॥ ૨૯॥
દૃ ટ્વા પ્રલ બં િનહતં બલને બલશા લના ।
ગાપેાઃ સિુવ મતા આસન્ સાધુ સા વ ત વાિદનઃ॥ ૩૦॥
આશષાેઽ ભગ્ ણ ત તં પ્રશશસંુ તદહર્ણમ્ ।
પ્રેત્યાગત મવા લઙ્ગ્ય પ્રેમિવહ્વલચેતસઃ॥ ૩૧॥
પાપે પ્રલ બે િનહતે દેવાઃ પરમિન ર્તાઃ ।
અ યવષર્ન્ બલં માલ્યૈઃ શશસંઃુ સાધુ સા વ ત॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવુાર્ધ પ્રલ બવધાે નામાષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૧૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિવશાેઽ યાયઃ -૧૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ક્ર ડાસક્તષેુ ગાપેષેુ તદ્ગાવાે દૂરચાિરણીઃ ।
વૈરં ચર ત્યાે િવિવશુ ણલાેભને ગહ્વરમ્॥ ૧॥
અ ગાવાે મિહ યશ્ચ િનિવશ ત્યાે વનાદ્વનમ્ ।
ઇષીકાટવી ં િનિવિવશઃુ ક્ર દ ત્યાે દાવત ષતાઃ॥ ૨॥
તેઽપ ય તઃ પશનૂ્ ગાપેાઃ કૃ ણરામાદય તદા ।
તાનુતાપા ન િવદુિવ ચ વ તાે ગવાં ગ તમ્॥ ૩॥
ણૈ ત ખુરદ ચ્છન્નૈગા પદૈરિઙ્કતૈગર્વામ્ ।
માગર્મ વગમન્ સવ નષ્ટા વ્યા િવચેતસઃ॥ ૪॥
મુ ટવ્યાં ભ્રષ્ટમાગ ક્ર દમાનં વગાેધનમ્ ।
સ પ્રા ય ષતાઃ શ્રા તા તત તે સ યવતર્યન્॥ ૫॥
તા આહૂતા ભગવતા મેઘગ ભીરયા ગરા ।
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વના ાં િનનદં શ્રુ વા પ્ર તનેદુઃ પ્રહ ષતાઃ॥ ૬॥
તતઃ સમ તાદ્વનધૂમકેત-ુ
યર્દચૃ્છયાભૂ ક્ષયકૃદ્વનાૈકસામ્ ।
સમીિરતઃ સાર થનાે બણાે મુકૈ-
િવલે લહાનઃ સ્થરજઙ્ગમાન્ મહાન્॥ ૭॥
તમાપત તં પિરતાે દવા ગ્
ગાપેાશ્ચ ગાવઃ પ્રસમીક્ષ્ય ભીતાઃ ।
ઊચુશ્ચ કૃ ણં સબલં પ્રપન્ના
યથા હિર ત્યુભયાિદતા જનાઃ॥ ૮॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાવીર હે રામા મતિવક્રમ ।
દાવા ગ્ ના દહ્યમાનાન્ પ્રપન્નાંસ્ત્રાતુમહર્થઃ॥ ૯॥
નનંૂ વદ્બા ધવાઃ કૃ ણ ન ચાહર્ ત્યવસાિદતુમ્ ।
વયં િહ સવર્ધમર્જ્ઞ વન્નાથા વ પરાયણાઃ॥ ૧૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
વચાે િનશ ય કૃપણં બ ધનૂાં ભગવાન્ હિરઃ ।
િનમીલયત મા ભૈષ્ટ લાેચનાનીત્યભાષત॥ ૧૧॥
તથે ત મી લતાક્ષષેુ ભગવાન ગ્ મુ બણમ્ ।
પી વા મખુને તાન્ કૃચ્છ્ર ાદ્યાેગાધીશાે વ્યમાેચયત્॥ ૧૨॥
તતશ્ચ તેઽક્ષી યનુ્મીલ્ય પનુભાર્ ડીરમાિપતાઃ ।
િનશા ય િવ મતા આસન્નાત્માનં ગાશ્ચ માે ચતાઃ॥ ૧૩॥
કૃ ણસ્ય યાેગવીય તદ્યાેગમાયાનુભાિવતમ્ ।
દાવાગ્ ેરાત્મનઃ ક્ષેમં વીક્ષ્ય તે મેિનરેઽમરમ્॥ ૧૪॥
ગાઃ સિન્નવત્યર્ સાયાહે્ન સહ રામાે જનાદર્નઃ ।
વે ં િવરણયન્ ગાેષ્ઠમગાદ્ગાપેૈર ભષુ્ટતઃ॥ ૧૫॥
ગાપેીનાં પરમાન દ આસીદ્ગાેિવ દદશર્ને ।
ક્ષણં યુગશત મવ યાસાં યને િવનાભવત્॥ ૧૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ દવા ગ્ પાનં નામૈકાનેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૧૯॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િવશાેઽ યાયઃ - ૨૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તયાે તદદ્ભુતં કમર્ દાવાગ્ ેમાક્ષમાત્મનઃ ।
ગાપેાઃ સ્ત્રી યઃ સમાચખ્યઃુ પ્રલ બવધમવે ચ॥ ૧॥
ગાપે દ્ધાશ્ચ ગાે યશ્ચ તદુપાક યર્ િવ મતાઃ ।
મેિનરે દેવપ્રવરાૈ કૃ ણરામાૈ વ્રજં ગતાૈ॥ ૨॥
તતઃ પ્રાવતર્ત પ્રા ટ્ સવર્સ વસમુદ્ભવા ।
િવદ્યાેતમાનપિરિધિવસૂ્ફ જતનભ તલા॥ ૩॥
સા દ્રનીલા બુદૈવ્યામ સિવદ્યુ તનિયત્નુ ભઃ ।
અ પષ્ટજ્યાે તરાચ્છન્નં બ્રહ્મવે સગુણં બભાૈ॥ ૪॥
અષ્ટાૈ માસાન્ િનપીતં યદ્ભૂ યાશ્ચાેદમયં વસુ ।
વગાે ભમાક્તુમારેભે પજર્ યઃ કાલ આગતે॥ ૫॥
તિડ વ તાે મહામેઘાશ્ચ ડશ્વસનવેિપતાઃ ।
પ્રીણનં વનં હ્યસ્ય મુમુચુઃ ક ણા ઇવ॥ ૬॥
તપઃકૃશા દેવમીઢા આસીદ્વષ યસી મહી ।
યથવૈ કા યતપસ તનુઃ સ પ્રા ય ત ફલમ્॥ ૭॥
િનશામખુષેુ ખદ્યાેતા તમસા ભા ત ન ગ્રહાઃ ।
યથા પાપને પાખ ડા ન િહ વેદાઃ કલાૈ યુગે॥ ૮॥
શ્રુ વા પજર્ યિનનદં મ ડુકાઃ વ્ય જન્ ગરઃ ।
તૂ ણી ં શયાનાઃ પ્રાગ્યદ્વદ્બ્રાહ્મણા િનયમાત્યયે॥ ૯॥
આસન્નુ પથગા મ યઃ દ્રનદ્યાેઽનુશુ યતીઃ ।
પુંસાે યથા વત ત્રસ્ય દેહદ્રિવણસ પદઃ॥ ૧૦॥
હિરતા હિર ભઃ શ પૈિર દ્રગાપેૈશ્ચ લાેિહતા ।
ઉ ચ્છલી ધ્રકૃતચ્છાયા ણાં શ્રીિરવ ભૂરભૂત્॥ ૧૧॥
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ક્ષતે્રા ણ સસ્યસ પદ્ ભઃ કષર્કાણાં મુદં દદુઃ ।
ધિનનામપુતાપં ચ દૈવાધીનમ નતામ્॥ ૧૨॥
જલસ્થલાૈકસઃ સવ નવવાિરિનષવેયા ।
અ બભ્રદુ્ર ચરં પં યથા હિરિનષવેયા॥ ૧૩॥
સિરદ્ ભઃ સઙ્ગતઃ સ ધુશ્ચુ ભે શ્વસનાે મમાન્ ।
અપક્વયાે ગન શ્ચત્તં કામાક્તં ગુણયુગ્યથા॥ ૧૪॥
ગરયાે વષર્ધારા ભહર્ યમાના ન િવવ્યથુઃ ।
અ ભભૂયમાના વ્યસનૈયર્થાધાેક્ષજચેતસઃ॥ ૧૫॥
માગાર્ બભવૂુઃ સ દગ્ધા ણૈ છન્ના હ્યસસૃં્કતાઃ ।
ના યસ્યમાનાઃ શ્રુતયાે દ્વજૈઃ કાલાહતા ઇવ॥ ૧૬॥
લાેકબ ધષુુ મેઘષેુ િવદ્યુતશ્ચલસાૈહૃદાઃ ।
સ્થૈય ન ચકુ્રઃ કા મ યઃ પુ ષષેુ ગુ ણ વવ॥ ૧૭॥
ધનુિવય ત માહે દં્ર િનગુર્ણં ચ ગુ ણ યભાત્ ।
વ્યક્તે ગુણવ્ય તકરેઽગુણવાન્ પુ ષાે યથા॥ ૧૮॥
ન રરા ેડુપ છન્નઃ વજ્યાે ના રા જતૈઘર્નૈઃ ।
અહં મત્યા ભા સતયા વભાસા પુ ષાે યથા॥ ૧૯॥
મેઘાગમાે સવા હૃષ્ટાઃ પ્રત્યન દ છખ ડનઃ ।
ગ્ હેષુ તપ્તા િનિવ ણા યથાચ્યુતજનાગમે॥ ૨૦॥
પી વાપઃ પાદપાઃ પદ્ ભરાસન્ નાનાઽઽત્મમૂતર્યઃ ।
પ્રાક્ક્ષામા તપસા શ્રા તા યથા કામાનુસવેયા॥ ૨૧॥
સરઃ વશા તરાેધઃસુ યષૂુરઙ્ગાિપ સારસાઃ ।
ગ્ હે વશા તકૃત્યેષુ ગ્રા યા ઇવ દુરાશયાઃ॥ ૨૨॥
જલાૈઘૈિનર ભદ્ય ત સતેવાે વષર્તીશ્વરે ।
પાખ ડનામસદ્વાદૈવદમાગાર્ઃ કલાૈ યથા॥ ૨૩॥
વ્યમુ ચન્ વાયુ ભનુર્ન્ના ભૂતે યાેઽથા તં ઘનાઃ ।
યથાઽઽ શષાે િવ પતયઃ કાલે કાલે દ્વજેિરતાઃ॥ ૨૪॥
અેવં વનં તદ્વ ષષં્ઠ પક્વખજુર્રજ બુમત્ ।
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ગાેગાપેાલૈ ર્તાે ર તું સબલઃ પ્રાિવશદ્ધિરઃ॥ ૨૫॥
ધનેવાે મ દગા મ ય ઊધાેભારેણ ભૂયસા ।
યયુભર્ગવતાઽઽહૂતા દુ્રતં પ્રીત્યા નુત તનીઃ॥ ૨૬॥
વનાૈકસઃ પ્રમુિદતા વનરા મર્ધુચ્યુતઃ ।
જલધારા ગરેનાર્દાદાસન્ના દદશૃે ગુહાઃ॥ ૨૭॥
ક્વ ચદ્વન પ તક્રાેડે ગુહાયાં ચા ભવષર્ ત ।
િનિવ ય ભગવાન્ રેમે ક દમૂલફલાશનઃ॥ ૨૮॥
દ યાેદનં સમાનીતં શલાયાં સ લલા તકે ।
સ ભાજેનીયૈબુર્ભજેુ ગાપેૈઃ સઙ્કષર્ણા વતઃ॥ ૨૯॥
શાદ્વલાપેિર સિંવ ય ચવર્તાે મી લતેક્ષણાન્ ।
પ્તાન્ ષાન્ વ સતરાન્ ગાશ્ચ વાેધાેભરશ્રમાઃ॥ ૩૦॥
પ્રા ટ્ શ્રયં ચ તાં વીક્ષ્ય સવર્કાલસખુાવહામ્ ।
ભગવાન્ પજૂયા ચકે્ર આત્મશ યપુ િંહતામ્॥ ૩૧॥
અેવં િનવસતાે ત મન્ રામકેશવયાવે્રર્જે ।
શર સમભવદ્વ્યભ્રા વચ્છા વપ ષાિનલા॥ ૩૨॥
શરદા નીર ે પત્ત્યા નીરા ણ પ્રકૃ ત યયુઃ ।
ભ્રષ્ટાના મવ ચેતાં સ પનુયાગિનષવેયા॥ ૩૩॥
વ્યાે ાેઽ દં ભૂતશાબલ્યં ભવુઃ પઙ્કમપાં મલમ્ ।
શર જહારાશ્ર મણાં કૃ ણે ભ ક્તયર્થાશભુમ્॥ ૩૪॥
સવર્ વં જલદા િહ વા િવરેજુઃ શભુ્રવચર્સઃ ।
યથા ત્યક્તષૈણાઃ શા તા મનુયાે મુક્તિક બષાઃ॥ ૩૫॥
ગરયાે મુમુચુ તાેયં ક્વ ચન્ન મુમુચુઃ શવમ્ ।
યથા જ્ઞાના તં કાલે જ્ઞાિનનાે દદતે ન વા॥ ૩૬॥
નવૈાિવદન્ ક્ષીયમાણં જલં ગાધજલેચરાઃ ।
યથાયુર વહં ક્ષ યં નરા મૂઢાઃ કુટુ બનઃ॥ ૩૭॥
ગાધવાિરચરા તાપમિવ દ છરદકર્જમ્ ।
યથા દિરદ્રઃ કૃપણઃ કુટુ બ્યિવ જતે દ્રયઃ॥ ૩૮॥
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શનૈઃ શનજૈર્હુઃ પઙં્ક સ્થલા યામં ચ વી ધઃ ।
યથાહ મમતાં ધીરાઃ શર રાિદ વનાત્મસુ॥ ૩૯॥
િનશ્ચલા બુરભૂત્તૂ ણી ં સમુદ્રઃ શરદાગમે ।
આત્મ યપુરતે સ યઙ્મુિનવ્યુર્પરતાગમઃ॥ ૪૦॥
કેદારે ય વપાેઽગ્ હ્ણન્ કષર્કા દૃઢસતેુ ભઃ ।
યથા પ્રાણૈઃ સ્રવજ્જ્ઞાનં તિન્નરાેધને યાે ગનઃ॥ ૪૧॥
શરદકાશુ ં તાપાન્ ભૂતાનામુડુપાેઽહરત્ ।
દેહા ભમાનજં બાેધાે મુકુ દાે વ્રજયાે ષતામ્॥ ૪૨॥
ખમશાેભત િનમઘં શર દ્વમલતારકમ્ ।
સ વયુક્તં યથા ચત્તં શ દબ્રહ્માથર્દશર્નમ્॥ ૪૩॥
અખ ડમ ડલાે વ્યાે રરા ેડુગણૈઃ શશી ।
યથા યદુપ તઃ કૃ ણાે ણચક્રા તાે ભુિવ॥ ૪૪॥
આશ્લ ય સમશીતાે ણં પ્રસનૂવનમા તમ્ ।
જના તાપં જહુગા યાે ન કૃ ણહૃતચેતસઃ॥ ૪૫॥
ગાવાે ગાઃ ખગા નાયર્ઃ પુ પ યઃ શરદાભવન્ ।
અ વીયમાનાઃ વ ષૈઃ ફલૈર શિક્રયા ઇવ॥ ૪૬॥
ઉદહૃ યન્ વાિર િન સયૂા થાને કુમુ દ્વના ।
રાજ્ઞા તુ િનભર્યા લાેકા યથા દસ્યનૂ્ િવના પ॥ ૪૭॥
પુરગ્રામે વાગ્રયણૈિર દ્રયૈશ્ચ મહાે સવૈઃ ।
બભાૈ ભૂઃ પક્વસસ્યાઢ ા કલા યાં િનતરાં હરેઃ॥ ૪૮॥
વ ણઙ્મુિન પ નાતા િનગર્ યાથાર્ન્ પ્રપેિદરે ।
વષર્ દ્ધા યથા સદ્ધાઃ વિપ ડાન્ કાલ આગતે॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ પ્રા ડ્શરદ્વણર્નં નામ િવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૦॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકિવશાેઽ યાયઃ - ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં શર વચ્છજલં પદ્માકરસગુ ધના ।
યિવશદ્વાયનુા વાતં સગાેગાપેાલકાેઽચ્યુતઃ॥ ૧॥
કુસુ મતવનરા જશુ મ ઙ્ગ-
દ્વજકુલઘુષ્ટસરઃસિરન્મહીધ્રમ્ ।
મધપુ તરવગાહ્ય ચારયન્ ગાઃ
સહ પશપુાલબલશ્ચુકૂજ વે મ્॥ ૨॥
તદ્વ્રજ સ્ત્રયઆશ્રુત્ય વે ગીતં મરાેદયમ્ ।
કા શ્ચ પરાેકં્ષ કૃ ણસ્ય વસખી યાે વવણર્યન્॥ ૩॥
તદ્વણર્િયતુમાર ધાઃ મર ત્યઃ કૃ ણચે ષ્ટતમ્ ।
નાશકન્ મરવેગેન િવ ક્ષપ્તમનસાે પ॥ ૪॥
બહાર્પીડં નટવરવપુઃ કણર્યાેઃ ક ણકારં
બભ્રદ્વાસઃ કનકકિપશં વજૈય તી ં ચ માલામ્ ।
ર ધ્રાન્ વેણાેરધરસધુયા પૂરયન્ ગાપે દૈ-
ર્ દાર યં વપદરમણં પ્રાિવશદ્ગ તક તઃ॥ ૫॥
ઇ ત વે રવં રાજન્ સવર્ભૂતમનાેહરમ્ ।
શ્રુ વા વ્રજ સ્ત્રયઃ સવાર્ વણર્ય ત્યાેઽ ભરે ભરે॥ ૬॥
ગાે ય ઊચુઃ
અક્ષ વતાં ફલ મદં ન પરં િવદામઃ
સખ્યઃ પશનૂનુ િવવેશયતાવેર્યસ્યૈઃ ।
વક્ત્રં વ્રજેશસતુયાેરનવુે જુષં્ટ
યવૈાર્ િનપીતમનુરક્તકટાક્ષમાેક્ષમ્॥ ૭॥
ચૂતપ્રવાલબહર્ તબકાે પલા જ-
માલાનુ ક્તપિરધાનિવ ચત્રવષેાૈ ।
મ યે િવરેજતુરલં પશપુાલગાે ઠ્યાં
રઙ્ગે યથા નટવરાૈ ક્વ ચ ગાયમાનાૈ॥ ૮॥
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ગાે યઃ િકમાચરદયં કુશલં મ વે -
દાર્માેદરાધરસધુામિપ ગાેિપકાનામ્ ।
ભુઙ્ક્તે વયં યદવ શષ્ટરસં હ્ર િદ યાે
હૃ ય વચાેઽશ્રુ મુમુચુ તરવાે યથાઽઽયર્ઃ॥ ૯॥
દાવનં સ ખ ભવુાે િવતનાે ત ક ત
યદે્દવક સતુપદા બુજલ ધલ મ ।
ગાેિવ દવે મનુ મત્તમયૂર તં્ય
પ્રેક્ષ્યાિદ્રસા વપરતા યસમ તસ વમ્॥ ૧૦॥
ધ યાઃ મ મૂઢગતયાેઽિપ હિર ય અેતા
યા ન દન દનમપુાત્તિવ ચત્રવષેમ્ ।
આક યર્ વે ર ણતં સહકૃ ણસારાઃ
પૂ ં દધુિવર ચતાં પ્રણયાવલાેકૈઃ॥ ૧૧॥
કૃ ણં િનર ક્ષ્ય વિનતાે સવ પશીલં
શ્રુ વા ચ ત ક્વ ણતવે િવ ચત્રગીતમ્ ।
દેવ્યાે િવમાનગતયઃ મરનુન્નસારા
ભ્ર ય પ્રસનૂકબરા મુમુહુિવનીવ્યઃ॥ ૧૨॥
ગાવશ્ચ કૃ ણમખુિનગર્તવે ગીત-
પીયષૂમુત્ત ભતકણર્પુટૈઃ િપબ ત્યઃ ।
શાવાઃ નુત તનપયઃકવલાઃ મ તસ્થ-ુ

ગાિવ દમાત્મિન દશૃાશ્રુકલાઃ શ ત્યઃ॥ ૧૩॥
પ્રાયાે બતા બ િવહગા મનુયાે વનેઽ મન્
કૃ ણે ક્ષતં તદુિદતં કલવે ગીતમ્ ।
આ હ્યયે દુ્રમભુ ન્ ચરપ્રવાલાન્
શ ◌ૃ વ ત્યમી લતદશૃાે િવગતા યવાચઃ॥ ૧૪।
નદ્ય તદા તદુપધાયર્ મુકુ દગીત-
માવતર્લ ક્ષતમનાેભવભગ્ વેગાઃ ।
આ લઙ્ગનસ્થ ગતમૂ મભજૈુમુર્રારેઃ
ગ્ હ્ણ ત પાદયુગલં કમલાપેહારાઃ॥ ૧૫॥
દૃ ટ્વાઽઽતપે વ્રજપશનૂ્ સહ રામગાપેૈઃ
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સ ચારય તમનુ વે મુદ રય તમ્ ।
પ્રેમપ્ર દ્ધ ઉિદતઃ કુસમુાવલી ભઃ
સખ્યવુ્યર્ધા વવપષુા બુદ આતપત્રમ્॥ ૧૬॥
પૂણાર્ઃ પુ લ દ્ય ઉ ગાયપદા જરાગ-
શ્રીકુઙુ્કમને દિયતા તનમ ડતને ।
તદ્દશર્ન મર જ ણ ષતને
લ પ ત્યઆનનકુચષેુ જહુ તદાિધમ્॥ ૧૭॥
હ તાયમિદ્રરબલા હિરદાસવયા
યદ્રામકૃ ણચરણ પશર્પ્રમાેદઃ ।
માનં તનાે ત સહ ગાેગણયાે તયાેયર્ત્
પાનીયસયૂવસક દરક દમૂલૈઃ॥ ૧૮॥
ગા ગાપેકૈરનવુનં નયતાે દાર-
વે વનૈઃ કલપદૈ તનુ સુ સખ્યઃ ।
અ પ દનં ગ તમતાં પુલક ત ણાં
િનયાગપાશકૃતલક્ષણયાેિવ ચત્રમ્॥ ૧૯॥
અેવં િવધા ભગવતાે યા દાવનચાિરણઃ ।
વણર્ય ત્યાે મથાે ગાે યઃ ક્ર ડા તન્મયતાં યયુઃ॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ વે ગીતં નામૈકિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાિવશાેઽ યાયઃ - ૨૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
હેમ તે પ્રથમે મા સ ન દવ્રજકુમાિરકાઃ ।
ચે હર્િવ યં ભુ નાઃ કાત્યાય યચર્નવ્રતમ્॥ ૧॥
આ લુત્યા ભ સ કા લ દ્યા જલા તે ચાેિદતેઽ ણે ।
કૃ વા પ્ર તકૃ ત દેવીમાનચુર્ ર્પ સકૈતીમ્॥ ૨॥
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ગ ધૈમાર્લ્યૈઃ સરુ ભ ભબર્ લ ભધૂર્પદ પકૈઃ ।
ઉચ્ચાવચૈશ્ચાપેહારૈઃ પ્રવાલફલત ડુલૈઃ॥ ૩॥
કાત્યાયિન મહામાયે મહાયાે ગ યધીશ્વિર ।
ન દગાપેસતંુ દેિવ પ ત મે કુ તે નમઃ ।
ઇ ત મ તં્ર જપ ત્ય તાઃ પૂ ં ચકુ્રઃ કમાિરકાઃ॥ ૪॥
અેવં માસં વ્રતં ચે ઃ કુમાયર્ઃ કૃ ણચેતસઃ ।
ભદ્રકાલી ં સમાનચુર્ભૂર્યાન્ન દસતુઃ પ તઃ॥ ૫॥
ઉષસ્યુ થાય ગાતે્રૈઃ વૈર યાે યાબદ્ધબાહવઃ ।
કૃ ણમુચ્ચજૈર્ગુયાર્ ત્યઃ કા લ દ્યાં નાતુમ વહમ્॥ ૬॥
નદ્યાં કદા ચદાગત્ય તીરે િન ક્ષ ય પવૂર્વત્ ।
વાસાં સ કૃ ણં ગાય ત્યાે િવજહઃ સ લલે મુદા॥ ૭॥
ભગવાં તદ ભપે્રત્ય કૃ ણાે યાેગેશ્વરેશ્વરઃ ।
વયસ્યૈરા ત તત્ર ગત ત કમર્ સદ્ધયે॥ ૮॥
તાસાં વાસાંસ્યપુાદાય નીપમા હ્ય સ વરઃ ।
હસદ્ ભઃ પ્રહસન્ બાલૈઃ પિરહાસમવુાચ હ॥ ૯॥
અત્રાગત્યાબલાઃ કામં વં વં વાસઃ પ્રગ્ હ્યતામ્ ।
સતં્ય બ્રવા ણ નાે નમર્ યદ્યૂયં વ્રતક શતાઃ॥ ૧૦॥
ન મયાેિદતપવૂ વા અ તં તિદમે િવદુઃ ।
અેકૈકશઃ પ્રતીચ્છ વં સહૈવાેત સમુ યમાઃ॥ ૧૧॥
તસ્ય ત વે લતં દૃ ટ્વા ગાે યઃ પ્રેમપિર લુતાઃ ।
વ્રીિડતાઃ પ્રેક્ષ્ય ચા યાે યં તહાસા ન િનયર્યુઃ॥ ૧૨॥
અેવં બ્રવુ ત ગાેિવ દે નમર્ણાઽઽ ક્ષપ્તચેતસઃ ।
આક ઠમગ્ ાઃ શીતાેદે વપેમાના તમબ્રવુન્॥ ૧૩॥
માનયં ભાેઃ કૃથા વાં તુ ન દગાપેસતંુ પ્રયમ્ ।
નીમાેઽઙ્ગ વ્રજશ્લાઘ્યં દેિહ વાસાં સ વેિપતાઃ॥ ૧૪॥
યામસુ દર તે દાસ્યઃ કરવામ તવાેિદતમ્ ।
દેિહ વાસાં સ ધમર્જ્ઞ નાે ચેદ્રાજ્ઞે બ્રવુામહે॥ ૧૫॥
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શ્રીભગવાનવુાચ
ભવત્યાે યિદ મે દાસ્યાે મયાેક્તં વા કિર યથ ।
અત્રાગત્ય વવાસાં સ પ્રતીચ્છત શુ ચ મતાઃ ।
(નાે ચેન્નાહં પ્રદાસ્યે િક કુ્રદ્ધાે રા કિર ય ત)॥ ૧૬॥
તતાે જલાશયા સવાર્ દાિરકાઃ શીતવેિપતાઃ ।
પા ણ યાં યાેિનમાચ્છાદ્ય પ્રાેત્તે ઃ શીતક શતાઃ॥ ૧૭॥
ભગવાનાહ તા વીક્ષ્ય શદુ્ધભાવપ્રસાિદતઃ ।
સ્ક ધે િનધાય વાસાં સ પ્રીતઃ પ્રાવેાચ સ મતમ્॥ ૧૮॥
યૂયં િવવસ્ત્રા યદપાે તવ્રતા
વ્યગાહતૈતત્તદુ દેવહેલનમ્ ।
બદ્ વા જ લ મૂ યર્પનુત્તયઽહસઃ
કૃ વા નમાેઽધાે વસનં પ્રગ્ હ્યતામ્॥ ૧૯॥
ઇત્યચ્યુતનેા ભિહતા વ્ર બલા
મ વા િવવસ્ત્રા લવનં વ્રતચ્યુ તમ્ ।
ત પૂ તકામા તદશષેકમર્ણાં
સાક્ષા કૃતં નેમુરવદ્ય ગ્યતઃ॥ ૨૦॥
તા તથાવનતા દૃ ટ્વા ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
વાસાં સ તા યઃ પ્રાયચ્છ ક ણ તને તાે ષતઃ॥ ૨૧॥
દૃઢં પ્રલ ધાસ્ત્રપયા ચ હાિપતાઃ
પ્ર તાે ભતાઃ ક્ર ડનવચ્ચ કાિરતાઃ ।
વસ્ત્રા ણ ચવૈાપહૃતા યથા યમું
તા ના યસયૂન્ પ્રયસઙ્ગિન ર્તાઃ॥ ૨૨॥
પિરધાય વવાસાં સ પ્રેષ્ઠસઙ્ગમસ જતાઃ ।
ગ્ હીત ચત્તા નાે ચેલુ ત મન્ લ િયતેક્ષણાઃ॥ ૨૩॥
તાસાં િવજ્ઞાય ભગવાન્ વપાદ પશર્કા યયા ।
તવ્રતાનાં સઙ્ક પમાહ દામાેદરાેઽબલાઃ॥ ૨૪॥
સઙ્ક પાે િવિદતઃ સા વ્યાે ભવતીનાં મદચર્નમ્ ।
મયાનુમાેિદતઃ સાેઽસાૈ સત્યાે ભિવતુમહર્ ત॥ ૨૫॥
ન મ યાવે શતિધયાં કામઃ કામાય ક પતે ।
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ભ જતા ક્વ થતા ધાનાઃ પ્રાયાે બી ય ને યતે॥ ૨૬॥
યાતાબલા વ્રજં સદ્ધા મયેમા રંસ્યથા ક્ષપાઃ ।
યદુિદ્દ ય વ્રત મદં ચે રાયાર્ચર્નં સતીઃ॥ ૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યાિદષ્ટા ભગવતા લ ધકામાઃ કુમાિરકાઃ ।
યાય ત્ય ત પદા ભાજંે કૃચ્છ્ર ાિન્નિવિવશવુ્રર્જમ્॥ ૨૮॥
અથ ગાપેૈઃ પિર તાે ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
દાવનાદ્ગતાે દૂરં ચારયન્ ગાઃ સહાગ્રજઃ॥ ૨૯॥
િનદાઘાકાર્તપે તગ્મે છાયા ભઃ વા ભરાત્મનઃ ।
આતપત્રાિયતાન્ વીક્ષ્ય દુ્રમાનાહ વ્ર ૈકસઃ॥ ૩૦॥
હે તાેક કૃ ણ હે અંશાે શ્રીદામન્ સબુલાજુર્ન ।
િવશાલ ષભ તજે વન્ દેવપ્રસ્થ વ થપ॥ ૩૧॥
પ યતૈતાન્ મહાભાગાન્ પરાથકા ત િવતાન્ ।
વાતવષાર્તપિહમાન્ સહ તાે વારય ત નઃ॥ ૩૨॥
અહાે અેષાં વરં જન્મ સવર્પ્રા યપુ વનમ્ ।
સજુનસ્યવે યષેાં વૈ િવમખુા યા ત ના થનઃ॥ ૩૩॥
પત્રપુ પફલચ્છાયા મૂલવલ્કલદા ભઃ ।
ગ ધિનયાર્સભ મા સ્થતાેક્મૈઃ કામાન્ િવત વતે॥ ૩૪॥
અેતાવ જન્મસાફલ્યં દેિહના મહ દેિહષુ ।
પ્રાણૈરથિધયા વાચા શ્રેય અેવાચરે સદા॥ ૩૫॥
ઇ ત પ્રવાલ તબકફલપુ પદલાે કરૈઃ ।
ત ણાં નમ્રશાખાનાં મ યને યમનુાં ગતઃ॥ ૩૬॥
તત્ર ગાઃ પાયિય વાપઃ સુ ષ્ટાઃ શીતલાઃ શવાઃ ।
તતાે પ વયં ગાપેાઃ કામં વાદુ પપજુર્લમ્॥ ૩૭॥
તસ્યા ઉપવને કામં ચારય તઃ પશનૂ્ પ ।
કૃ ણરામાવપુાગ ય ધાતાર્ ઇદમબ્રવુન્॥ ૩૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ગાપેીવસ્ત્રાપહરણં નામ દ્વાિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૨॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ - ૨૩॥
ગાપેા ઊચુઃ
રામ રામ મહાવીયર્ કૃ ણ દુષ્ટિનબહર્ણ ।
અેષા વૈ બાધતે ન્ન તચ્છા ત કતુર્મહર્થઃ॥ ૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત િવજ્ઞાિપતાે ગાપેૈભર્ગવાન્ દેવક સતુઃ ।
ભક્તાયા િવપ્રભાયાર્યાઃ પ્રસીદિન્નદમબ્રવીત્॥ ૨॥
પ્રયાત દેવયજનં બ્રાહ્મણા બ્રહ્મવાિદનઃ ।
સત્રમાઙ્ ગરસં નામ હ્યાસતે વગર્કા યયા॥ ૩॥
તત્ર ગ વાૈદનં ગાપેા યાચતા મ દ્વસ જતાઃ ।
ક તર્ય તાે ભગવતઆયર્સ્ય મમ ચા ભધામ્॥ ૪॥
ઇત્યાિદષ્ટા ભગવતા ગ વાયાચ ત તે તથા ।
કૃતા જ લપુટા િવપ્રાન્ દ ડવ પ તતા ભુિવ॥ ૫॥
હે ભૂ મદેવાઃ શ ◌ૃ ત કૃ ણસ્યાદેશકાિરણઃ ।
પ્રાપ્તા નીત ભદં્ર વાે ગાપેાન્નાે રામચાેિદતાન્॥ ૬॥
ગાશ્ચારય તાવિવદૂર આેદનં
રામાચ્યુતાૈ વાે લષતાે બુભુ ક્ષતાૈ ।
તયાે દ્વ આેદનમ થનાેયર્િદ
શ્રદ્ધા ચ વાે યચ્છત ધમર્િવત્તમાઃ॥ ૭॥
દ ક્ષાયાઃ પશસુસં્થાયાઃ સાતૈ્રામ યાશ્ચ સત્તમાઃ ।
અ યત્ર દ ક્ષતસ્યાિપ નાન્નમશ્નન્ િહ દુ ય ત॥ ૮॥
ઇ ત તે ભગવદ્યાચ્ઞાં શ ◌ૃ વ તાેઽિપ ન શશુ્રવુુઃ ।
દ્રાશા ભૂિરકમાર્ણાે બા લશા દ્ધમાિનનઃ॥ ૯॥
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દેશઃ કાલઃ થગ્દ્રવં્ય મ ત્રત ત્ર વ ેઽગ્ યઃ ।
દેવતા યજમાનશ્ચ ક્રતુધર્મર્શ્ચ યન્મયઃ॥ ૧૦॥
તં બ્રહ્મ પરમં સાક્ષાદ્ભગવ તમધાેક્ષજમ્ ।
મનુ યદષૃ્ટ ા દુ પ્રજ્ઞા મત્યાર્ત્માનાે ન મેિનરે॥ ૧૧॥
ન તે યદાે મ ત પ્રાેચનુર્ ને ત ચ પર તપ ।
ગાપેા િનરાશાઃ પ્રત્યેત્ય તથાેચુઃ કૃ ણરામયાેઃ॥ ૧૨॥
તદુપાક યર્ ભગવાન્ પ્રહસ્ય જગદ શ્વરઃ ।
વ્યાજહાર પનુગાપાન્ દશર્યન્ લાૈિકક ં ગ તમ્॥ ૧૩॥
માં જ્ઞાપયત પત્ની યઃ સસઙ્કષર્ણમાગતમ્ ।
દાસ્ય ત કામમનં્ન વઃ નગ્ધા મ યુ ષતા િધયા॥ ૧૪॥
ગ વાથ પત્નીશાલાયાં દૃ ટ્વાસીનાઃ વલઙૃ્કતાઃ ।
ન વા દ્વજસતીગાપાઃ પ્ર શ્રતા ઇદમબ્રવુન્॥ ૧૫॥
નમાે વાે િવપ્રપત્ની યાે િનબાેધત વચાં સ નઃ ।
ઇતાેઽિવદૂરે ચરતા કૃ ણનેેહે ષતા વયમ્॥ ૧૬॥
ગાશ્ચારયન્ સ ગાપેાલૈઃ સરામાે દૂરમાગતઃ ।
બુભુ ક્ષતસ્ય તસ્યાન્નં સાનુગસ્ય પ્રદ યતામ્॥ ૧૭॥
શ્રુ વાચ્યુતમપુાયાતં િનતં્ય તદ્દશર્નાે સકુાઃ ।
ત કથા ક્ષપ્તમનસાે બભવૂુ ર્તસ ભ્રમાઃ॥ ૧૮॥
ચતુિવધં બહુગુણમન્નમાદાય ભાજનૈઃ ।
અ ભસસ્રુઃ પ્રયં સવાર્ઃ સમુદ્ર મવ િન ગાઃ॥ ૧૯॥
િન ષ યમાનાઃ પ ત ભભ્રાર્ ભબર્ ધુ ભઃ સતુૈઃ ।
ભગવત્યુત્તમશ્લાેકે દ ઘર્શ્રુત તાશયાઃ॥ ૨૦॥
યમનુાપેવનેઽશાેકનવપ લવમ ડતે ।
િવચર તં તં ગાપેૈઃ સાગ્રજં દદશૃઃુ સ્ત્રયઃ॥ ૨૧॥
યામં િહર યપિરિધ વનમાલ્યબહર્-
ધાતપુ્રવાલનટવષેમનવુ્રતાંસે ।
િવ ય તહ ત મતરેણ ધનુાનમ જં
કણા પલાલકકપાેલમખુા જહાસમ્॥ ૨૨॥
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પ્રાયઃ શ્રુત પ્રયતમાેદયકણર્પૂરૈ-
યર્ મિન્નમગ્ મનસ તમથા ક્ષર ધ્રૈઃ ।
અ તઃ પ્રવે ય સુ ચરં પિરર ય તાપં
પ્રાજ્ઞં યથા ભમતયાે િવજહુનર્રે દ્ર॥ ૨૩॥
તા તથા ત્યક્તસવાર્શાઃ પ્રાપ્તા આત્મિદદકૃ્ષયા ।
િવજ્ઞાયા ખલદગૃ્દ્રષ્ટા પ્રાહ પ્રહ સતાનનઃ॥ ૨૪॥
વાગતં વાે મહાભાગા આસ્યતાં કરવામ િકમ્ ।
યન્નાે િદદકૃ્ષયા પ્રાપ્તા ઉપપન્ન મદં િહ વઃ॥ ૨૫॥
ન વદ્ધા મિય કુવર્ ત કુશલાઃ વાથર્દ શનઃ ।
અહૈતુક્યવ્યવિહતાં ભ ક્તમાત્મ પ્રયે યથા॥ ૨૬॥
પ્રાણબુ દ્ધમનઃ વાત્મદારાપત્યધનાદયઃ ।
ય સ પકાર્િ પ્રયા આસં તતઃ કાે વપરઃ પ્રયઃ॥ ૨૭॥
તદ્યાત દેવયજનં પતયાે વાે દ્વ તયઃ ।
વસતં્ર પારિય ય ત યુ મા ભગ્ ર્હમેિધનઃ॥ ૨૮॥
પ ય ઊચુઃ
મવંૈ િવભાેઽહર્ ત ભવાન્ ગિદતું શસંં
સતં્ય કુ વ િનગમં તવ પાદમૂલમ્ ।
પ્રાપ્તા વયં તુલ સદામપદાવ ષં્ટ
કેશિૈનવાેઢુમ તલઙ્ઘ્ય સમ તબ ધનૂ્॥ ૨૯॥
ગ્ હ્ણ ત નાે ન પતયઃ િપતરાૈ સતુા વા
ન ભ્રા બ ધુસહૃુદઃ કુત અેવ ચા યે ।
ત માદ્ભવ પ્રપદયાેઃ પ તતાત્મનાં નાે
ના યા ભવેદ્ગ તરિર દમ ત દ્વધેિહ॥ ૩૦॥
શ્રીભગવાનવુાચ
પતયાે ના યસયૂેરન્ િપ ભ્રા સતુાદયઃ ।
લાેકાશ્ચ વાે મયાપેેતા દેવા અ યનુમ વતે॥ ૩૧॥
ન પ્રીતયેઽનુરાગાય હ્યઙ્ગસઙ્ગાે ણા મહ ।
તન્મનાે મિય યુ ના અ ચરાન્મામવા સ્યથ॥ ૩૨॥
(શ્રવણાદ્દશર્નાદ્ યાનાન્મિય ભાવાેઽનુક તર્નાત્ ।
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ન તથા સિન્નકષણ પ્ર તયાત તતાે ગ્ હાન્॥)

શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્તા દ્વજપ ય તા યજ્ઞવાટં પનુગર્તાઃ ।
તે ચાનસયૂવઃ વા ભઃ સ્ત્રી ભઃ સત્રમપારયન્॥ ૩૩॥
તત્રૈકા િવ તા ભત્રાર્ ભગવ તં યથાશ્રુતમ્ ।
હૃદાપેગુહ્ય િવજહાૈ દેહં કમાર્નુબ ધનમ્॥ ૩૪॥
ભગવાનિપ ગાેિવ દ તનેવૈાન્નને ગાપેકાન્ ।
ચતુિવધનેાશિય વા વયં ચ બુભજેુ પ્રભુઃ॥ ૩૫॥
અેવં લીલાનરવપુ ર્લાેકમનુશીલયન્ ।
રેમે ગાેગાપેગાપેીનાં રમયન્ પવાકૃ્કતૈઃ॥ ૩૬॥
અથાનુ ત્ય િવપ્રા તે અ વત યન્ કૃતાગસઃ ।
ય દ્વશ્વેશ્વરયાેયાર્ચ્ઞામહન્મ િવડ બયાેઃ॥ ૩૭॥
દૃ ટ્વા સ્ત્રીણાં ભગવ ત કૃ ણે ભ ક્તમલાૈિકક મ્ ।
આત્માનં ચ તયા હીનમનુતપ્તા વ્યગહર્યન્॥ ૩૮॥
િધગ્જન્મ ન સ્ત્ર દ્વદ્યાં િધગ્વ્રતં િધગ્બહુજ્ઞતામ્ ।
િધકુ્કલં િધ ક્ક્રયાદાકં્ષ્ય િવમખુા યે વધાેક્ષજે॥ ૩૯॥
નનંૂ ભગવતાે માયા યાે ગનામિપ માેિહની ।
યદ્વયં ગુરવાે ણાં વાથ મુહ્યામહે દ્વ ઃ॥ ૪૦॥
અહાે પ યત નાર ણામિપ કૃ ણે જગદુ્ગરાૈ ।
દુર તભાવં યાેઽિવ યન્ ત્યુપાશાન્ ગ્ હા ભધાન્॥ ૪૧॥
નાસાં દ્વ તસસં્કારાે ન િનવાસાે ગુરાવિપ ।
ન તપાે નાત્મમીમાંસા ન શાૈચં ન િક્રયાઃ શભુાઃ॥ ૪૨॥
અથાિપ હ્યુત્તમશ્લાેકે કૃ ણે યાેગેશ્વરેશ્વરે ।
ભ ક્તદૃર્ઢા ન ચા માકં સસં્કારાિદમતામિપ॥ ૪૩॥
નનુ વાથર્િવમૂઢાનાં પ્રમત્તાનાં ગ્ હેહયા ।
અહાે નઃ મારયામાસ ગાપેવાક્યૈઃ સતાં ગ તઃ॥ ૪૪॥
અ યથા પૂણર્કામસ્ય કૈવલ્યાદ્યા શષાં પતેઃ ।
ઈ શતવ્યૈઃ િકમ મા ભર શસ્યૈત દ્વડ બનમ્॥ ૪૫॥
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િહ વા યાન્ ભજતે યં શ્રીઃ પાદ પશાર્શયા સકૃત્ ।
આત્મદાષેાપવગણ તદ્યાચ્ઞા જનમાેિહની॥ ૪૬॥
દેશઃ કાલઃ થગ્દ્રવં્ય મ ત્રત ત્ર વ ેઽગ્ યઃ ।
દેવતા યજમાનશ્ચ ક્રતુધર્મર્શ્ચ યન્મયઃ॥ ૪૭॥
સ અેષ ભગવાન્ સાક્ષા દ્વ યાગેશ્વરેશ્વરઃ ।
તાે યદુ વત્યશ ◌ૃ મ હ્યિપ મૂઢા ન િવદ્મહે॥ ૪૮॥

અહાે વયં ધ યતમા યષેાં ન તાદશૃીઃ સ્ત્રયઃ ।
ભ યા યાસાં મ ત ર્તા અ માકં િનશ્ચલા હરાૈ॥ ૪૯॥
નમ તુ યં ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે ।
યન્માયામાેિહતિધયાે ભ્રમામઃ કમર્વત્મર્સુ॥ ૫૦॥
સ વૈ ન આદ્યઃ પુ ષઃ વમાયામાેિહતાત્મનામ્ ।
અિવજ્ઞતાનુભાવાનાં ક્ષ તુમહર્ત્ય તક્રમમ્॥ ૫૧॥
ઇ ત વાઘમનુ ત્ય કૃ ણે તે કૃતહેલનાઃ ।
િદદકૃ્ષવાેઽ યચ્યુતયાેઃ કંસાદ્ભીતા ન ચાચલન્॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ યજ્ઞપ યુદ્ધારણં નામ ત્રયાેિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુિવશાેઽ યાયઃ - ૨૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ભગવાનિપ તત્રવૈ બલદેવને સયંુતઃ ।
અપ યિન્નવસન્ ગાપેાિન દ્રયાગકૃતાેદ્યમાન્॥ ૧॥
તદ ભજ્ઞાેઽિપ ભગવાન્ સવાર્ત્મા સવર્દશર્નઃ ।
પ્રશ્રયાવનતાેઽ ચ્છદ્વદૃ્ધાન્ ન દપુરાેગમાન્॥ ૨॥
ક યતાં મે િપતઃ કાેઽયં સ ભ્રમાે વ ઉપાગતઃ ।
િક ફલં કસ્ય ચાેદે્દશઃ કેન વા સા યતે મખઃ॥ ૩॥
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અેતદ્બ્રૂિહ મહાન્ કામાે મહં્ય શશુ્રષૂવે િપતઃ ।
ન િહ ગાે યં િહ સાધનૂાં કૃતં્ય સવાર્ત્મના મહ॥ ૪॥
અ ત્ય વપરદષૃ્ટ નામ મત્રાેદા તિવ દ્વષામ્ ।
ઉદાસીનાેઽિરવદ્વજ્યર્ આત્મવ સહૃુદુચ્યતે॥ ૫॥
જ્ઞા વાજ્ઞા વા ચ કમાર્ ણ જનાેઽયમનુ તષ્ઠ ત ।
િવદુષઃ કમર્ સ દ્ધઃ સ્યાત્તથા નાિવદુષાે ભવેત્॥ ૬॥
તત્ર તાવ ક્રયાયાેગાે ભવતાં િક િવચાિરતઃ ।
અથ વા લાૈિકક તન્મે ચ્છતઃ સાધુ ભ યતામ્॥ ૭॥
ન દ ઉવાચ
પજર્ યાે ભગવાિન દ્રાે મેઘા તસ્યાત્મમૂતર્યઃ ।
તેઽ ભવષર્ ત ભૂતાનાં પ્રીણનં વનં પયઃ॥ ૮॥
તં તાત વયમ યે ચ વામુર્ચાં પ તમીશ્વરમ્ ।
દ્રવ્યૈ તદ્રતેસા સદ્ધયૈર્જ તે ક્રતુ ભનર્રાઃ॥ ૯॥
તચ્છેષેણાપે વ ત િત્રવગર્ફલહેતવે ।
પુંસાં પુ ષકારાણાં પજર્ યઃ ફલભાવનઃ॥ ૧૦॥
ય અેવં િવ જેદ્ધમ પાર પયાર્ગતં નરઃ ।
કામા લાેભાદ્ભયાદ્દવ્ષેા સ વૈ ના ાે ત શાેભનમ્॥ ૧૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
વચાે િનશ ય ન દસ્ય તથા યષેાં વ્ર ૈકસામ્ ।
ઇ દ્રાય મ યું જનયન્ િપતરં પ્રાહ કેશવઃ॥ ૧૨॥
શ્રીભગવાનવુાચ
કમર્ણા યતે જ તુઃ કમર્ણવૈ િવલીયતે ।
સખંુ દુઃખં ભયં ક્ષેમં કમર્ણવૈા ભપદ્યતે॥ ૧૩॥
અ ત ચેદ શ્વરઃ ક શ્ચ ફલ ય યકમર્ણામ્ ।
કતાર્રં ભજતે સાેઽિપ ન હ્યકતુર્ઃ પ્રભુિહ સઃ॥ ૧૪॥
િક મ દ્રણેેહ ભૂતાનાં વ વકમાર્નવુ તનામ્ ।
અનીશનેા યથા કતુ વભાવિવિહતં ણામ્॥ ૧૫॥
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વભાવત ત્રાે િહ જનઃ વભાવમનવુતર્તે ।
વભાવસ્થ મદં સવ સદેવાસરુમાનષુમ્॥ ૧૬॥
દેહાનુચ્ચાવચા જ તુઃ પ્રા યાે જ ત કમર્ણા ।
શત્રુ મત્રમુદાસીનઃ કમવ ગુ ર શ્વરઃ॥ ૧૭॥
ત મા સ પજૂયે કમર્ વભાવસ્થઃ વકમર્કૃત્ ।
અ જસા યને વતત તદેવાસ્ય િહ દૈવતમ્॥ ૧૮॥
આ વ્યૈકતરં ભાવં ય વ યમપુ વ ત ।
ન ત મા દ્વ દતે ક્ષેમં રં નાયર્સતી યથા॥ ૧૯॥
વતત બ્રહ્મણા િવપ્રાે રાજ યાે રક્ષયા ભવુઃ ।
વૈ ય તુ વાતર્યા વેચ્છૂદ્ર તુ દ્વજસવેયા॥ ૨૦॥
કૃ ષવા ણજ્યગાેરક્ષા કુસીદં તુયર્મુચ્યતે ।
વાતાર્ ચતુિવધા તત્ર વયં ગાે ત્તયાેઽિનશમ્॥ ૨૧॥
સ વં રજ તમ ઇ ત સ્થત્યુ પત્ત્ય તહેતવઃ ।
રજસાે પદ્યતે િવશ્વમ યાે યં િવિવધં જગત્॥ ૨૨॥
રજસા ચાેિદતા મેઘા વષર્ ત્ય બૂિન સવર્તઃ ।
પ્ર તૈરેવ સ ય ત મહે દ્રઃ િક કિર ય ત॥ ૨૩॥
ન નઃ પુરાે જનપદા ન ગ્રામા ન ગ્ હા વયમ્ ।
િનતં્ય વનાૈકસ તાત વનશલૈિનવા સનઃ॥ ૨૪॥
ત માદ્ગવાં બ્રાહ્મણાનામદ્રશે્ચાર યતાં મખઃ ।
ય ઇ દ્રયાગસ ભારા તૈરયં સા યતાં મખઃ॥ ૨૫॥
પચ્ય તાં િવિવધાઃ પાકાઃ સપૂા તાઃ પાયસાદયઃ ।
સયંાવાપપૂશ કુલ્યઃ સવર્દાેહશ્ચ ગ્ હ્યતામ્॥ ૨૬॥
હૂય તામગ્ યઃ સ યગ્બ્રાહ્મણૈબ્રર્હ્મવાિદ ભઃ ।
અન્નં બહુિવધં તે યાે દેયં વાે ધનેુદ ક્ષણાઃ॥ ૨૭॥
અ યે યશ્ચાશ્વચા ડાલપ તતે યાે યથાહર્તઃ ।
યવસં ચ ગવાં દ વા ગરયે દ યતાં બ લઃ॥ ૨૮॥
વલઙૃ્કતા ભુક્તવ તઃ વનુ લપ્તાઃ સવુાસસઃ ।
પ્રદ ક્ષણાં ચ કુ ત ગાેિવપ્રાનલપવર્તાન્॥ ૨૯॥
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અેતન્મમ મતં તાત િક્રયતાં યિદ રાેચતે ।
અયં ગાેબ્રાહ્મણાદ્ર ણાં મહં્ય ચ દિયતાે મખઃ॥ ૩૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કાલાત્મના ભગવતા શક્રદપ જઘાંસતા ।
પ્રાેક્તં િનશ ય ન દાદ્યાઃ સા વગ્ હ્ણ ત તદ્વચઃ॥ ૩૧॥
તથા ચ વ્યદધુઃ સવ યથાઽઽહ મધુસદૂનઃ ।
વાચિય વા વ ત્યયનં તદ્દ્રવ્યેણ ગિર દ્વ ન્॥ ૩૨॥
ઉપહૃત્ય બલીન્ સવાર્નાદતૃા યવસં ગવામ્ ।
ગાેધનાિન પુરસૃ્કત્ય ગિર ચકુ્રઃ પ્રદ ક્ષણમ્॥ ૩૩॥
અનાંસ્યનડુદ્યુક્તાિન તે ચા હ્ય વલઙૃ્કતાઃ ।
ગાે યશ્ચ કૃ ણવીયાર્ ણ ગાય ત્યઃ સ દ્વ શષઃ॥ ૩૪॥
કૃ ણ વ યતમં પં ગાપેિવશ્ર ભણં ગતઃ ।
શલૈાેઽ મી ત બ્રવુન્ ભૂિર બ લમાદદ્બહૃદ્વપુઃ॥ ૩૫॥
ત મૈ નમાે વ્રજજનૈઃ સહ ચકે્ર આત્મનાઽઽત્મને ।
અહાે પ યત શલૈાેઽસાૈ પી નાેઽનુગ્રહં વ્યધાત્॥ ૩૬॥
અેષાેઽવ નતાે મત્યાર્ન્ કામ પી વનાૈકસઃ ।
હ ત હ્ય મૈ નમસ્યામઃ શમર્ણે આત્મનાે ગવામ્॥ ૩૭॥
ઇત્યિદ્રગાે દ્વજમખં વાસદેુવપ્રણાેિદતાઃ ।
યથા િવધાય તે ગાપેા સહ કૃ ણા વ્રજં યયુઃ॥ ૩૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ચતુિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૪॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ પ ચિવશાેઽ યાયઃ - ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ દ્ર તદાત્મનઃ પૂ ં િવજ્ઞાય િવહતાં પ ।
ગાપેે યઃ કૃ ણનાથે યાે ન દાિદ યશ્ચુકાપે સઃ॥ ૧॥
ગણં સાવંતર્કં નામ મેઘાનાં ચા તકાિરણામ્ ।
ઇ દ્રઃ પ્રાચાેદય કુ્રદ્ધાે વાક્યં ચાહેશમા યુત॥ ૨॥
અહાે શ્રીમદમાહા યં ગાપેાનાં કાનનાૈકસામ્ ।
કૃ ણં મત્યર્મપુા શ્રત્ય યે ચકુ્રદવહેલનમ્॥ ૩॥
યથાદૃઢૈઃ કમર્મયૈઃ ક્રતુ ભનાર્મનાૈિનભૈઃ ।
િવદ્યામા વી ક્ષક ં િહ વા તતીષર્ ત ભવાણર્વમ્॥ ૪॥
વાચાલં બા લશં ત ધમજ્ઞં પ ડતમાિનનમ્ ।
કૃ ણં મત્યર્મપુા શ્રત્ય ગાપેા મે ચકુ્રર પ્રયમ્॥ ૫॥
અેષાં શ્રયાવ લપ્તાનાં કૃ ણનેા માિયતાત્મનામ્ ।
ધનુુત શ્રીમદ ત ભં પશનૂ્ નયત સઙ્ક્ષયમ્॥ ૬॥
અહં ચૈરાવતં નાગમા હ્યાનવુ્રજે વ્રજમ્ ।
મ દ્ગણૈમર્હાવીયનર્ દગાેષ્ઠ જઘાંસયા॥ ૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં મઘવતાઽઽજ્ઞપ્તા મેઘા િનમુર્ક્તબ ધનાઃ ।
ન દગાેકુલમાસારૈઃ પીડયામાસરુાજેસા॥ ૮॥
િવદ્યાેતમાના િવદ્યુદ્ ભઃ તન તઃ તનિયત્નુ ભઃ ।
તીવ્રૈમર્ દ્ગણનૈુર્ન્ના વ ષજુર્લશકર્રાઃ॥ ૯॥
સ્થૂણાસ્થૂલા વષર્ધારા મુ ચ વભ્રે વભી ણશઃ ।
જલાૈઘૈઃ લાવ્યમાના ભનૂાર્દૃ યત નતાેન્નતમ્॥ ૧૦॥
અત્યાસારા તવાતને પશવાે તવપેનાઃ ।
ગાપેા ગાે યશ્ચ શીતાતાર્ ગાેિવ દં શરણં યયુઃ॥ ૧૧॥
શરઃ સતુાંશ્ચ કાયને પ્રચ્છાદ્યાસારપીિડતાઃ ।
વપેમાના ભગવતઃ પાદમૂલમપુાયયુઃ॥ ૧૨॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાભાગ વન્નાથં ગાેકુલં પ્રભાે ।
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ત્રાતુમહર્ સ દેવાન્નઃ કુિપતાદ્ભક્તવ સલ॥ ૧૩॥
શલાવષર્િનપાતને હ યમાનમચેતનમ્ ।
િનર ક્ષ્ય ભગવાન્મનેે કુિપતે દ્રકૃતં હિરઃ॥ ૧૪॥
અપ વર્ત્યુ બણં વષર્મ તવાતં શલામયમ્ ।
વયાગે િવહતેઽ મા ભિર દ્રાે નાશાય વષર્ ત॥ ૧૫॥
તત્ર પ્ર તિવિધ સ યગાત્મયાેગને સાધયે ।
લાેકેશમાિનનાં માૈઢ ાદ્ધિર યે શ્રીમદં તમઃ॥ ૧૬॥
ન િહ સદ્ભાવયુક્તાનાં સરુાણામીશિવ મયઃ ।
મત્તાેઽસતાં માનભઙ્ગઃ પ્રશમાયાપેક પતે॥ ૧૭॥
ત માન્મચ્છરણં ગાેષં્ઠ મન્નાથં મ પિરગ્રહમ્ ।
ગાપેાયે વાત્મયાેગને સાેઽયં મે વ્રત આિહતઃ॥ ૧૮॥
ઇત્યુ વૈકેન હ તને કૃ વા ગાવેધર્નાચલમ્ ।
દધાર લીલયા કૃ ણ છત્રાક મવ બાલકઃ॥ ૧૯॥
અથાહ ભગવાન્ ગાપેાન્ હેઽ બ તાત વ્ર ૈકસઃ ।
યથાપે ષેં િવશત ગિરગત સગાેધનાઃ॥ ૨૦॥
ન ત્રાસ ઇહ વઃ કાયા મદ્ધ તાિદ્રિનપાતને ।
વાતવષર્ભયનેાલં ત ત્રાણં િવિહતં િહ વઃ॥ ૨૧॥
તથા િનિવિવશગુર્ત કૃ ણાશ્વા સતમાનસાઃ ।
યથાવકાશં સધનાઃ સવ્ર ઃ સાપે િવનઃ॥ ૨૨॥
ડ્વ્યથાં સખુાપેક્ષાં િહ વા તવૈ્રર્જવા સ ભઃ ।

વીક્ષ્યમાણાે દધાવિદ્ર સપ્તાહં નાચલ પદાત્॥ ૨૩॥
કૃ ણયાેગાનુભાવં તં િનશા યે દ્રાેઽ તિવ મતઃ ।
િનઃ ત ભાે ભ્રષ્ટસઙ્ક પઃ વાન્મેઘાન્ સ યવારયત્॥ ૨૪॥
ખં વ્યભ્રમુિદતાિદત્યં વાતવષ ચ દા ણમ્ ।
િનશા યાપેરતં ગાપેાન્ ગાવેધર્નધરાેઽબ્રવીત્॥ ૨૫॥
િનયાર્ત ત્યજત ત્રાસં ગાપેાઃ સસ્ત્રીધનાભર્કાઃ ।
ઉપારતં વાતવષ વ્યુદપ્રાયાશ્ચ િન ગાઃ॥ ૨૬॥
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તત તે િનયર્યુગાપાઃ વં વમાદાય ગાેધનમ્ ।
શકટાેઢાપેકરણં સ્ત્રીબાલસ્થિવરાઃ શનૈઃ॥ ૨૭॥
ભગવાનિપ તં શલંૈ વસ્થાને પવૂર્વ પ્રભુઃ ।
પ યતાં સવર્ભૂતાનાં સ્થાપયામાસ લીલયા॥ ૨૮॥
તં પ્રેમવેગાિન્ન તા વ્ર ૈકસાે
યથા સમીયુઃ પિરર ભણાિદ ભઃ ।
ગાે યશ્ચ સ નેહમપૂજયન્મુદા
દ યક્ષતાદ્ ભયુર્યજુુઃ સદા શષઃ॥ ૨૯॥
યશાેદા રાેિહણી ન દાે રામશ્ચ બ લનાં વરઃ ।
કૃ ણમા લઙ્ગ્ય યુયજુુરા શષઃ નેહકાતરાઃ॥ ૩૦॥
િદિવ દેવગણાઃ સા યાઃ સદ્ધગ ધવર્ચારણાઃ ।
તુષુ્ટવુમુર્મુચુ તુષ્ટાઃ પુ પવષાર્ ણ પા થવ॥ ૩૧॥
શઙ્ખદુ દુભયાે નેદુિદિવ દેવપ્રણાેિદતાઃ ।
જગુગર્ ધવર્પતય તુ બુ પ્રમખુા પ॥ ૩૨॥
તતાેઽનુરક્તૈઃ પશપુૈઃ પિર શ્રતાે
રાજન્ સ ગાેષં્ઠ સબલાેઽવ્રજદ્ધિરઃ ।
તથાિવધા યસ્ય કૃતાિન ગાેિપકાઃ
ગાય ત્ય ઈયુમુર્િદતા હૃિદ શઃ॥ ૩૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ પ ચિવશાેઽ યયઃ॥ ૨૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષિડ્વશાેઽ યાયઃ - ૨૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં િવધાિન કમાર્ ણ ગાપેાઃ કૃ ણસ્ય વીક્ષ્ય તે ।
અતદ્વ યર્િવદઃ પ્રાેચુઃ સમ યેત્ય સિુવ મતાઃ॥ ૧॥
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બાલકસ્ય યદેતાિન કમાર્ યત્યદ્ભુતાિન વૈ ।
કથમહર્ત્યસાૈ જન્મ ગ્રા યે વાત્મજુગુ સતમ્॥ ૨॥
યઃ સપ્તહાયનાે બાલઃ કરેણૈકેન લીલયા ।
કથં બભ્રિદ્ગિરવરં પુ કરં ગજરાિડવ॥ ૩॥
તાેકેનામી લતાક્ષેણ પૂતનાયા મહાજૈસઃ ।
પીતઃ તનઃ સહ પ્રાણૈઃ કાલનેવે વય તનાેઃ॥ ૪॥
િહ વતાેઽધઃશયાનસ્ય માસ્યસ્ય ચરણાવુદક્ ।
અનાેઽપત દ્વપયર્ તં દતઃ પ્રપદાહતમ્॥ ૫॥
અેકહાયન આસીનાે િહ્રયમાણાે િવહાયસા ।
દૈત્યેન ય ણાવતર્મહન્ ક ઠગ્રહાતુરમ્॥ ૬॥
ક્વ ચદ્ધયૈઙ્ગવ તૈ યે માત્રા બદ્ધ ઉદૂખલે ।
ગચ્છન્નજુર્નયાેમર્ યે બાહુ યાં તાવપાતયત્॥ ૭॥
વને સ ચારયન્ વ સાન્ સરામાે બાલકૈ ર્તઃ ।
હ તુકામં બકં દાે યા મખુતાેઽિરમપાટયત્॥ ૮॥
વ સષેુ વ સ પેણ પ્રિવશ તં જઘાંસયા ।
હ વા યપાતયત્તને કિપ થાિન ચ લીલયા॥ ૯॥
હ વા રાસભદૈતેયં તદ્બ ધૂંશ્ચ બલા વતઃ ।
ચકે્ર તાલવનં ક્ષેમં પિરપક્વફલા વતમ્॥ ૧૦॥
પ્રલ બં ઘાતિય વાેગ્રં બલને બલશા લના ।
અમાેચયદ્વ્રજપશનૂ્ ગાપેાંશ્ચાર યવિહ્નતઃ॥ ૧૧॥
આશીિવષતમાહી દં્ર દ મ વા િવમદં હ્ર દાત્ ।
પ્રસહ્યાેદ્વાસ્ય યમનુાં ચકે્રઽસાૈ િનિવષાેદકામ્॥ ૧૨॥
દુ ત્યજશ્ચાનુરાગાેઽ મન્ સવષાં નાે વ્ર ૈકસામ્ ।
ન દ તે તનયેઽ માસુ તસ્યા યાૈ પ ત્તકઃ કથમ્॥ ૧૩॥
ક્વ સપ્તહાયનાે બાલઃ ક્વ મહાિદ્રિવધારણમ્ ।
તતાે નાે યતે શઙ્કા વ્રજનાથ તવાત્મજે॥ ૧૪॥
ન દ ઉવાચ
શ્રૂયતાં મે વચાે ગાપેા વ્યેતુ શઙ્કા ચ વાેઽભર્કે ।
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અેનં કુમારમુિદ્દ ય ગગા મે યદુવાચ હ॥ ૧૫॥
વણાર્સ્ત્રયઃ િકલાસ્યાસન્ ગ્ હ્ણતાેઽનુયુગં તનૂઃ ।
શકુ્લાે રક્ત તથા પીત ઇદાની ં કૃ ણતાં ગતઃ॥ ૧૬॥
પ્રાગયં વસદેુવસ્ય ક્વ ચ ત તવાત્મજઃ ।
વાસદેુવ ઇ ત શ્રીમાન ભજ્ઞાઃ સ પ્રચક્ષતે॥ ૧૭॥
બહૂિન સ ત નામાિન પા ણ ચ સતુસ્ય તે ।
ગુણકમાર્નુ પા ણ તા યહં વેદ નાે જનાઃ॥ ૧૮॥
અેષ વઃ શ્રેય આધાસ્યદ્ગાપેગાેકુલન દનઃ ।
અનને સવર્દુગાર્ ણ યૂયમ જ તિર યથ॥ ૧૯॥
પુરાનને વ્રજપતે સાધવાે દસ્યપુીિડતાઃ ।
અરાજકે રક્ષ્યમાણા જગ્યુદર્સ્યનૂ્ સમેિધતાઃ॥ ૨૦॥
ય અેત મન્ મહાભાગાઃ પ્રી ત કુવર્ ત માનવાઃ ।
નારયાેઽ ભભવ ત્યેતાન્ િવ પક્ષાિનવાસરુાઃ॥ ૨૧॥
ત માન્ન દ કુમારાેઽયં નારાયણસમાે ગુણૈઃ ।
શ્રયા ક ત્યાર્નુભાવને ત કમર્સુ ન િવ મયઃ॥ ૨૨॥
ઇત્યદ્ધા માં સમાિદ ય ગગ ચ વગ્ હં ગતે ।
મ યે નારાયણસ્યાંશં કૃ ણમ ક્લષ્ટકાિરણમ્॥ ૨૩॥
ઇ ત ન દવચઃ શ્રુ વા ગગર્ગીતં વ્ર ૈકસઃ ।
દષૃ્ટશ્રુતાનુભાવા તે કૃ ણસ્યા મતતજેસઃ ।
મુિદતા ન દમાનચુર્ઃ કૃ ણં ચ ગતિવ મયાઃ॥ ૨૪॥
દેવે વષર્ ત યજ્ઞિવ લવ ષા વ મપષાર્િનલૈઃ
સીદ પાલપશુ સ્ત્રઆત્મશરણં દૃ ટ્વાનુક યુ મયન્ ।
ઉ પાટ ૈકકરેણ શલૈમબલાે લીલાે ચ્છલી ધ્રં યથા
બભ્રદ્ગાેષ્ઠમપાન્મહે દ્રમદ ભ પ્રીયાન્ન ઇ દ્રાે ગવામ્॥ ૨૫॥

ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ષિડ્વશાેઽ યાયઃ॥ ૨૬॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તિવશાેઽ યાયઃ -૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગાવેધર્ને તે શલૈે આસારાદ્ર ક્ષતે વ્રજે ।
ગાેલાેકાદાવ્રજ કૃ ણં સરુ ભઃ શક્ર અેવ ચ॥ ૧॥
િવિવક્ત ઉપસઙ્ગ ય વ્રીડીતઃ કૃતહેલનઃ ।
પ પશર્ પાદયાેરેનં િકર ટેનાકર્વચર્સા॥ ૨॥
દષૃ્ટશ્રુતાનુભાવાેઽસ્ય કૃ ણસ્યા મતતજેસઃ ।
નષ્ટિત્રલાેકેશમદ ઇ દ્ર આહ કૃતા જ લઃ॥ ૩॥
ઇ દ્ર ઉવાચ
િવશદુ્ધસ વં તવ ધામ શા તં
તપાેમયં વ તરજ તમસ્કમ્ ।
માયામયાેઽયં ગુણસ પ્રવાહાે
ન િવદ્યતે તેઽગ્રહણાનુબ ધઃ॥ ૪॥
કુતાે નુ તદ્ધતેવ ઈશ ત કૃતા
લાેભાદયાે યેઽબુધ લઙ્ગભાવાઃ ।
તથાિપ દ ડં ભગવાન્ બભ ત
ધમર્સ્ય ગુ યૈ ખલિનગ્રહાય॥ ૫॥
િપતા ગુ વં જગતામધીશાે
દુરત્યયઃ કાલ ઉપાત્તદ ડઃ ।
િહતાય ચેચ્છાતનુ ભઃ સમીહસે
માનં િવધુ વન્ જગદ શમાિનનામ્॥ ૬॥
યે મ દ્વધાજ્ઞા જગદ શ માિનન-
વાં વીક્ષ્ય કાલેઽભયમાશુ તન્મદમ્ ।

િહ વાઽઽયર્માગ પ્રભજ ત્યપ મયા
ઈહા ખલાનામિપ તેઽનુશાસનમ્॥ ૭॥
સ વં મમૈશ્વયર્મદ લુતસ્ય
કૃતાગસ તેઽિવદુષઃ પ્રભાવમ્ ।
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ક્ષ તું પ્રભાેઽથાહર્ સ મૂઢચેતસાે
મવંૈ પનુભૂર્ન્મ તર શ મેઽસતી॥ ૮॥
તવાવતારાેઽયમધાેક્ષજેહ
વય ભરાણામુ ભારજન્મનામ્ ।
ચમપૂતીનામભવાય દેવ
ભવાય યુ મચ્ચરણાનવુ તનામ્॥ ૯॥
નમ તુ યં ભગવતે પુ ષાય મહાત્મને ।
વાસદેુવાય કૃ ણાય સા વતાં પતયે નમઃ॥ ૧૦॥
વચ્છ દાપેાત્તદેહાય િવશદુ્ધજ્ઞાનમૂતર્યે ।
સવર્ મૈ સવર્બી ય સવર્ભૂતાત્મને નમઃ॥ ૧૧॥
મયેદં ભગવન્ ગાેષ્ઠનાશાયાસારવાયુ ભઃ ।
ચે ષ્ટતં િવહતે યજ્ઞે માિનના તીવ્રમ યનુા॥ ૧૨॥
વયેશાનુગ્ હીતાેઽ મ વ ત ત ભાે થાેદ્યમઃ ।
ઈશ્વરં ગુ માત્માનં વામહં શરણં ગતઃ॥ ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં સઙ્ક તતઃ કૃ ણાે મઘાનેા ભગવાનમુમ્ ।
મેઘગ ભીરયા વાચા પ્રહસિન્નદમબ્રવીત્॥ ૧૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મયા તેઽકાિર મઘવન્ મખભઙ્ગાેઽનુગ્ હ્ણતા ।
મદનુ તયે િનતં્ય મત્તસ્યે દ્ર શ્રયા શમ્॥ ૧૫॥
મામૈશ્વયર્શ્રીમદા ધાે દ ડપા ણ ન પ ય ત ।
તં ભ્રંશયા મ સ પદ્ યાે યસ્ય ચેચ્છા યનુગ્રહમ્॥ ૧૬॥
ગ યતાં શક્ર ભદં્ર વઃ િક્રયતાં મેઽનુશાસનમ્ ।
સ્થીયતાં વાિધકારેષુ યુક્તવૈર્ઃ ત ભવ જતૈઃ॥ ૧૭॥
અથાહ સરુ ભઃ કૃ ણમ ભવ દ્ય મન વની ।
વસ તાનૈ પામ ય ગાપે િપણમીશ્વરમ્॥ ૧૮॥
સરુ ભ વાચ
કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગન્ િવશ્વાત્મન્ િવશ્વસ ભવ ।
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ભવતા લાેકનાથને સનાથા વયમચ્યુત॥ ૧૯॥
વં નઃ પરમકં દૈવં વં ન ઇ દ્રાે જગ પતે ।
ભવાય ભવ ગાેિવપ્રદેવાનાં યે ચ સાધવઃ॥ ૨૦॥
ઇ દં્ર ન વા ભષેક્ષ્યામાે બ્રહ્મણા નાેિદતા વયમ્ ।
અવતીણાઽ સ િવશ્વાત્મન્ ભૂમેભાર્રાપનુત્તયે॥ ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં કૃ ણમપુામ ય સરુ ભઃ પયસાઽઽત્મનઃ ।
જલૈરાકાશગઙ્ગાયા અૈરાવતકરાેદૃ્ધતૈઃ॥ ૨૨॥
ઇ દ્રઃ સરુ ષ ભઃ સાકં નાેિદતાે દેવમા ભઃ ।
અ ય ષ ચત દાશાહ ગાેિવ દ ઇ ત ચા યધાત્॥ ૨૩॥
તત્રાગતા તુ બુ નારદાદયાે
ગ ધવર્િવદ્યાધર સદ્ધચારણાઃ ।
જગુયર્શાે લાેકમલાપહં હરેઃ
સરુાઙ્ગનાઃ સન્ન તુમુર્દા વતાઃ॥ ૨૪॥
તં તુષુ્ટવુદવિનકાયકેતવાે
હ્યવાિકરંશ્ચાદ્ભુતપુ પ ષ્ટ ભઃ ।
લાેકાઃ પરાં િન ર્ તમા ુવંસ્ત્રયાે
ગાવ તદા ગામનયન્ પયાેદુ્રતામ્॥ ૨૫॥
નાનારસાૈઘાઃ સિરતાે ક્ષા આસન્ મધુસ્રવાઃ ।
અકૃષ્ટપચ્યાષૈધયાે ગરયાેઽ બભ્રદુન્મણીન્॥ ૨૬॥
કૃ ણેઽ ભ ષક્ત અેતાિન સ વાિન કુ ન દન ।
િનવરા યભવં તાત કૂ્રરા યિપ િનસગર્તઃ॥ ૨૭॥
ઇ ત ગાેગાેકુલપ ત ગાેિવ દમ ભ ષચ્ય સઃ ।
અનુજ્ઞાતાે યયાૈ શક્રાે તાે દેવાિદ ભિદવમ્॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ઇ દ્ર તુ તનાર્મ સપ્તિવશાેઽ યાયઃ॥ ૨૭॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાિવશાેઽ યાયઃ - ૨૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકાદ યાં િનરાહારઃ સમ યચ્યર્ જનાદર્નમ્ ।
નાતું ન દ તુ કા લ દ્યા દ્વાદ યાં જલમાિવશત્॥ ૧॥
તં ગ્ હી વાનયદ્ ત્યાે વ ણસ્યાસરુાેઽ તકમ્ ।
અિવજ્ઞાયાસરુ ં વેલાં પ્રિવષ્ટમુદકં િન શ॥ ૨॥
ચુકુ્રશુ તમપ ય તઃ કૃ ણ રામે ત ગાપેકાઃ ।
ભગવાં તદુપશ્રુત્ય િપતરં વ ણાહૃતમ્ ।
તદ તકં ગતાે રાજન્ વાનામભયદાે િવભુઃ॥ ૩॥
પ્રાપ્તં વીક્ષ્ય હૃષીકેશં લાેકપાલઃ સપયર્યા ।
મહત્યા પજૂિય વાઽઽહ તદ્દશર્નમહાે સવઃ॥ ૪॥
વ ણ ઉવાચ
અદ્ય મે િન તાે દેહાેઽદ્યવૈાથાઽિધગતઃ પ્રભાે ।
વ પાદભા ે ભગવન્નવાપુઃ પારમ વનઃ॥ ૫॥
નમ તુ યં ભગવતે બ્રહ્મણે પરમાત્મને ।
ન યત્ર શ્રૂયતે માયા લાેક ષ્ટિવક પના॥ ૬॥
અ નતા મામકેન મૂઢેનાકાયર્વેિદના ।
આનીતાેઽયં તવ િપતા તદ્ભવાન્ ક્ષ તુમહર્ ત॥ ૭॥
મમા યનુગ્રહં કૃ ણ કતુર્મહર્સ્યશષેદક્ૃ ।
ગાેિવ દ નીયતામષે િપતા તે િપ વ સલ॥ ૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં પ્રસાિદતઃ કૃ ણાે ભગવાનીશ્વરેશ્વરઃ ।
આદાયાગા વિપતરં બ ધનૂાં ચાવહન્ મુદમ્॥ ૯॥
ન દ વતી દ્રયં દૃ ટ્વા લાેકપાલમહાેદયમ્ ।
કૃ ણે ચ સન્ન ત તષેાં જ્ઞા ત યાે િવ મતાેઽબ્રવીત્॥ ૧૦॥
તે વાૈ સકુ્યિધયાે રાજન્ મ વા ગાપેા તમીશ્વરમ્ ।
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અિપ નઃ વગ ત સૂ મામપુાધાસ્યદધીશ્વરઃ॥ ૧૧॥
ઇ ત વાનાં સ ભગવાન્ િવજ્ઞાયા ખલદક્ૃ વયમ્ ।
સઙ્ક પ સદ્ધયે તષેાં કૃપયૈતદ ચ તયત્॥ ૧૨॥
જનાે વૈ લાેક અેત મન્નિવદ્યાકામકમર્ ભઃ ।
ઉચ્ચાવચાસુ ગ તષુ ન વેદ વાં ગ ત ભ્રમન્॥ ૧૩॥
ઇ ત સ ચ ત્ય ભગવાન્ મહાકા ણકાે હિરઃ ।
દશર્યામાસ લાેકં વં ગાપેાનાં તમસઃ પરમ્॥ ૧૪॥
સતં્ય જ્ઞાનમન તં યદ્બ્રહ્મજ્યાે તઃ સનાતનમ્ ।
ય દ્ધ પ ય ત મનુયાે ગુણાપાયે સમાિહતાઃ॥ ૧૫॥
તે તુ બ્રહ્મહ્ર દં નીતા મગ્ ાઃ કૃ ણને ચાેદૃ્ધતાઃ ।
દદશૃબુ્રર્હ્મણાે લાેકં યત્રાકૂ્રરાેઽ યગા પુરા॥ ૧૬॥
ન દાદય તુ તં દૃ ટ્વા પરમાન દિન ર્તાઃ ।
કૃ ણં ચ તત્ર છ દાે ભઃ તૂયમાનં સિુવ મતાઃ॥ ૧૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ અષ્ટાદશાેઽ યાયઃ॥ ૨૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ - ૨૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ભગવાનિપ તા રાત્રીઃ શરદાે ફુ લમ લકાઃ ।
વીક્ષ્ય ર તું મનશ્ચકે્ર યાેગમાયામપુા શ્રતઃ॥ ૧॥
તદાેડુરાજઃ કકુભઃ કરૈમુર્ખં
પ્રાચ્યા િવ લ પન્ન ણને શ તમૈઃ ।
સ ચષર્ણીનામુદગાચ્છુચાે જન્
પ્રયઃ પ્રયાયા ઇવ દ ઘર્દશર્નઃ॥ ૨॥
દૃ ટ્વા કુમુદ્વ તમખ ડમ ડલં
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રમાનનાભં નવકુઙુ્કમા ણં
વનં ચ ત કાેમલગાે ભર જતં
જગાૈ કલં વામદશૃાં મનાેહરમ્॥ ૩॥
િનશ ય ગીતં તદનઙ્ગવધર્નં
વ્રજ સ્ત્રયઃ કૃ ણગ્ હીતમાનસાઃ ।
આજગ્મુર યાે યમલ ક્ષતાેદ્યમાઃ
સ યત્ર કા તાે જવલાેલકુ ડલાઃ॥ ૪॥
દુહ ત્યાેઽ ભયયુઃ કા શ્ચદ્દાેહં િહ વા સમુ સકુાઃ ।
પયાેઽિધ શ્રત્ય સયંાવમનુદ્વાસ્યાપરા યયુઃ॥ ૫॥
પિરવષેય ત્ય ત દ્ધ વા પાયય ત્યઃ શશનૂ્ પયઃ ।
શશુ્રષૂ ત્યઃ પતીન્ કા શ્ચદશ્ન ત્યાેઽપાસ્ય ભાજેનમ્॥ ૬॥
લ પ ત્યઃ પ્ર જ ત્યાેઽ યા અ જ ત્યઃ કાશ્ચ લાેચને ।
વ્યત્ય તવસ્ત્રાભરણાઃ કા શ્ચ કૃ ણા તકં યયુઃ॥ ૭॥
તા વાયર્માણાઃ પ ત ભઃ િપ ભભ્રાર્ બ ધુ ભઃ ।
ગાેિવ દાપહૃતાત્માનાે ન યવતર્ ત માેિહતાઃ॥ ૮॥
અ તગ્ ર્હગતાઃ કા શ્ચદ્ગાે યાેઽલ ધિવિનગર્માઃ ।
કૃ ણં તદ્ભાવનાયુક્તા દ યુમ લતલાેચનાઃ॥ ૯॥
દુઃસહપ્રેષ્ઠિવરહતીવ્રતાપધુતાશભુાઃ ।
યાનપ્રાપ્તાચ્યુતાશ્લષેિન ર્ત્યા ક્ષીણમઙ્ગલાઃ॥ ૧૦॥
તમવે પરમાત્માનં રબુદ્ યાિપ સઙ્ગતાઃ ।
જહુગુર્ણમયં દેહં સદ્યઃ પ્રક્ષીણબ ધનાઃ॥ ૧૧॥
રા વેાચ
કૃ ણં િવદુઃ પરં કા તં ન તુ બ્રહ્મતયા મનુે ।
ગુણપ્રવાહાપેરમ તાસાં ગુણિધયાં કથમ્॥ ૧૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઉક્તં પુર તાદેતત્તે ચૈદ્યઃ સ દ્ધ યથા ગતઃ ।
દ્વષન્નિપ હૃષીકેશં િકમુતાધાેક્ષજ પ્રયાઃ॥ ૧૩॥
ણાં િનઃશ્રેયસાથાર્ય વ્ય ક્તભર્ગવતાે પ ।

bhagpur-10a.pdf 115



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

અવ્યયસ્યાપ્રમેયસ્ય િનગુર્ણસ્ય ગુણાત્મનઃ॥ ૧૪॥
કામં ક્રાેધં ભયં નેહમૈક્યં સાૈહૃદમવે ચ ।
િનતં્ય હરાૈ િવદધતાે યા ત તન્મયતાં િહ તે॥ ૧૫॥
ન ચવૈં િવ મયઃ કાયા ભવતા ભગવત્યજે ।
યાેગેશ્વરેશ્વરે કૃ ણે યત અેત દ્વમુચ્યતે॥ ૧૬॥
તા દૃ ટ્વા તકમાયાતા ભગવાન્ વ્રજયાે ષતઃ ।
અવદદ્વદતાં શ્રેષ્ઠાે વાચઃ પેશિૈવમાેહયન્॥ ૧૭॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વાગતં વાે મહાભાગાઃ પ્રયં િક કરવા ણ વઃ ।
વ્રજસ્યાનામયં ક ચ્ચદ્બ્રૂતાગમનકારણમ્॥ ૧૮॥
રજ યષેા ઘાેર પા ઘાેરસ વિનષેિવતા ।
પ્ર તયાત વ્રજં નેહ સ્થેયં સ્ત્રી ભઃ સમુ યમાઃ॥ ૧૯॥
માતરઃ િપતરઃ પતુ્રા ભ્રાતરઃ પતયશ્ચ વઃ ।
િવ ચ વ ત હ્યપ ય તાે મા કૃઢ્વં બ ધુસા વસમ્॥ ૨૦॥
દષંૃ્ટ વનં કુસુ મતં રાકેશકરર જતમ્ ।
યમનુાિનલલીલજૈત્ત પ લવશાે ભતમ્॥ ૨૧॥
તદ્યાત મા ચરં ગાેષં્ઠ શશુ્રષૂ વં પતીન્ સતીઃ ।
ક્ર દ ત વ સા બાલાશ્ચ તા પાયયત દુહ્યત॥ ૨૨॥
અથ વા મદ ભ નેહાદ્ભવત્યાે યિ ત્રતાશયાઃ ।
આગતા હ્યપુપનં્ન વઃ પ્રીય તે મિય જ તવઃ॥ ૨૩॥
ભતુર્ઃ શશુ્રષૂણં સ્ત્રીણાં પરાે ધમા હ્યમાયયા ।
તદ્બ ધનૂાં ચ કલ્યા યઃ પ્ર નાં ચાનપુાષેણમ્॥ ૨૪॥
દુઃશીલાે દુભર્ગાે દ્ધાે જડાે રાેગ્યધનાેઽિપ વા ।
પ તઃ સ્ત્રી ભનર્ હાતવ્યાે લાેકે સુ ભરપાતક ॥ ૨૫॥
અ વગ્યર્મયશસ્યં ચ ફ ગુ કૃચ્છ્રં ભયાવહમ્ ।
જુગુ સતં ચ સવર્ત્ર આૈપપતં્ય કુલ સ્ત્રયાઃ॥ ૨૬॥
શ્રવણાદ્દશર્નાદ્ યાનાન્મિય ભાવાેઽનુક તર્નાત્ ।
ન તથા સિન્નકષણ પ્ર તયાત તતાે ગ્ હાન્॥ ૨૭॥
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શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત િવ પ્રયમાક યર્ ગાે યાે ગાેિવ દભા ષતમ્ ।
િવષ ણા ભગ્ સઙ્ક પા શ્ચ તામાપુદુર્રત્યયામ્॥ ૨૮॥
કૃ વા મખુા યવ શચુઃ શ્વસનને શુ ય-
દ્બ બાધરા ણ ચરણને ભવું લખ ત્યઃ ।
અસ્રૈ પાત્તમ ષ ભઃ કુચકુઙુ્કમાિન
તસ્થુ ર્જ ત્ય ઉ દુઃખભરાઃ મ તૂ ણીમ્॥ ૨૯॥
પ્રેષં્ઠ પ્રયેતર મવ પ્ર તભાષમાણં
કૃ ણં તદથર્િવિનવ તતસવર્કામાઃ ।
નતે્રે િવ જ્ય િદતાપેહતે મ િક ચત્
સરં ભગદ્ગદ ગરાેઽબ્રવુતાનુરક્તાઃ॥ ૩૦॥
ગાે ય ઊચુઃ
મવંૈ િવભાેઽહર્ ત ભવાન્ ગિદતું શસંં
સ ત્યજ્ય સવર્િવષયાં તવપાદમૂલમ્ ।
ભક્તા ભજ વ દુરવગ્રહ મા ત્ય માન્
દેવાે યથાઽઽિદપુ ષાે ભજતે મુમુક્ષનૂ્॥ ૩૧॥
ય પત્યપત્યસહૃુદામનુ ત્તરઙ્ગ
સ્ત્રીણાં વધમર્ ઇ ત ધમર્િવદા વયાેક્તમ્ ।
અ વવેમેતદુપદેશપદે વયીશે
પ્રેષ્ઠાે ભવાં તનુ તાં િકલ બ ધુરાત્મા॥ 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॥ ૩૩॥
ચત્તં સખુને ભવતાપહૃતં ગ્ હેષુ
યિન્નિવશત્યુત કરાવિપ ગ્ હ્યકૃત્યે ।
પાદાૈ પદં ન ચલત તવ પાદમૂલા-
દ્યામઃ કથં વ્રજમથાે કરવામ િક વા॥ ૩૪॥
સ ચાઙ્ગ ન વદધરા તપૂરકેણ
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હાસાવલાેકકલગીતજહૃચ્છયા ગ્ મ્ ।
નાે ચેદ્વયં િવરહ ગ્ યપુયુક્તદેહા
યાનને યામ પદયાેઃ પદવી ં સખે તે॥ ૩૫॥
યહ્યર્ બુ ક્ષ તવ પાદતલં રમાયા
દત્તક્ષણં ક્વ ચદર યજન પ્રયસ્ય ।
અ પ્રા મ ત પ્ર ત ના યસમક્ષમઙ્ગ
સ્થાતું વયા ભર મતા બત પારયામઃ॥ ૩૬॥
શ્રીયર્ પદા બુજરજશ્ચકમે તુલસ્યા
લ વાિપ વક્ષ સ પદં િકલ ત્યજુષ્ટમ્ ।
યસ્યાઃ વવીક્ષણકૃતેઽ યસરુપ્રયાસઃ
તદ્વદ્વયં ચ તવ પાદરજઃ પ્રપન્નાઃ॥ ૩૭॥
તન્નઃ પ્રસીદ જનાદર્ન તેઽઙ્ ઘ્રમૂલં
પ્રાપ્તા િવ જ્ય વસતી વદુપાસનાશાઃ ।
વ સુ દર મતિનર ક્ષણતીવ્રકામ-
તપ્તાત્મનાં પુ ષભષૂણ દેિહ દાસ્યમ્॥ ૩૮॥
વીક્ષ્યાલકા તમખું તવ કુ ડલશ્રી-
ગ ડસ્થલાધરસધંુ હ સતાવલાેકમ્ ।
દત્તાભયં ચ ભજુદ ડયુગં િવલાેક્ય
વક્ષઃ શ્રયૈકરમણં ચ ભવામ દાસ્યઃ॥ ૩૯॥
કા યઙ્ગ તે કલપદાયતમૂ ચ્છતને
સ માેિહતાઽઽયર્ચિરતાન્ન ચલેિ ત્રલાેક્યામ્ ।
ત્રૈલાેક્યસાૈભગ મદં ચ િનર ક્ષ્ય પં
યદ્ગાે દ્વજદુ્રમ ગાઃ પુલકા ય બભ્રન્॥ ૪૦॥
વ્યક્તં ભવાન્ વ્રજભયા તહરાેઽ ભ તાે
દેવાે યથાઽઽિદપુ ષઃ સરુલાેકગાેપ્તા ।
તન્નાે િનધેિહ કરપઙ્કજમાતર્બ ધાે
તપ્ત તનષેુ ચ શરઃસુ ચ િકઙ્કર ણામ્॥ ૪૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત િવક્લિવતં તાસાં શ્રુ વા યાેગેશ્વરેશ્વરઃ ।
પ્રહસ્ય સદયં ગાપેીરાત્મારામાેઽ યર રમત્॥ ૪૨॥
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તા ભઃ સમેતા ભ દારચે ષ્ટતઃ
પ્રયેક્ષણાે ફુ લમખુી ભરચ્યુતઃ ।
ઉદારહાસ દ્વજકુ દદ ધ ત-
વ્યર્રાેચતૈણાઙ્ક ઇવાેડુ ભ ર્તઃ॥ ૪૩॥
ઉપગીયમાન ઉદ્ગાયન્ વિનતાશતયૂથપઃ ।
માલાં બભ્રદ્વજૈય તી ં વ્યચરન્મ ડયન્ વનમ્॥ ૪૪॥
નદ્યાઃ પુ લનમાિવ ય ગાપેી ભિહમવાલુકમ્ ।
રેમે તત્તરલાન દકુમુદામાેદવાયનુા॥ ૪૫॥
બાહુપ્રસારપિરર ભકરાલકાે -
નીવી તનાલભનનમર્નખાગ્રપાતૈઃ ।
વેલ્યાવલાેકહ સતવૈ્રર્જસુ દર ણા-
મુત્ત ભયન્ ર તપ ત રમયા ચકાર॥ ૪૬॥
અેવં ભગવતઃ કૃ ણા લ ધમાના મહાત્મનઃ ।
આત્માનં મેિનરે સ્ત્રીણાં માિન યાેઽ યિધકં ભુિવ॥ ૪૭॥
તાસાં ત સાૈભગમદં વીક્ષ્ય માનં ચ કેશવઃ ।
પ્રશમાય પ્રસાદાય તત્રવૈા તરધીયત॥ ૪૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ભગવતાે રાસક્ર ડાવણર્નં નામ
અેકાનેિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૨૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અ તિહતે ભગવ ત સહસવૈ વ્ર ઙ્ગનાઃ ।
અત યં તમચક્ષાણાઃ કિર ય ઇવ યૂથપમ્॥ ૧॥
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ગત્યાનુરાગ મતિવભ્રમે ક્ષતૈ-
મર્નાેરમાલાપિવહારિવભ્રમૈઃ ।
આ ક્ષપ્ત ચત્તાઃ પ્રમદા રમાપત-ે
તા તા િવચેષ્ટા જગ્ હુ તદા ત્મકાઃ॥ ૨॥
ગ ત મતપ્રેક્ષણભાષણાિદષુ
પ્રયાઃ પ્રયસ્ય પ્ર ત ઢમૂતર્યઃ ।
અસાવહં વત્યબલા તદા ત્મકા
યવેિદષુઃ કૃ ણિવહારિવભ્રમાઃ॥ ૩॥
ગાય ત્ય ઉચ્ચૈરમુમવે સહંતા
િવ ચક્યુ ન્મત્તકવદ્વનાદ્વનમ્ ।
પપ્રચ્છુરાકાશવદ તરં બિહ-
ભૂર્તષેુ સ તં પુ ષં વન પતીન્॥ ૪॥
દષૃ્ટાે વઃ ક ચ્ચદશ્વ થ લક્ષ યગ્રાેધ નાે મનઃ ।
ન દસનૂુગર્તાે હૃ વા પ્રેમહાસાવલાેકનૈઃ॥ ૫॥
ક ચ્ચ કુરબકાશાેકનાગપુન્નાગચ પકાઃ ।
રામાનુ ે માિનનીના મતાે દપર્હર મતઃ॥ ૬॥
ક ચ્ચત્તુલ સ કલ્યા ણ ગાેિવ દચરણ પ્રયે ।
સહ વા લકુલૈ બભ્રદ્દષૃ્ટ તેઽ ત પ્રયાેઽચ્યુતઃ॥ ૭॥
માલત્યદ શ વઃ ક ચ્ચન્મ લકે ત યૂ થકે ।
પ્રી ત વાે જનયન્ યાતઃ કર પશન માધવઃ॥ ૮॥
ચૂત પ્રયાલપનસાસનકાેિવદાર-
જ વકર્ બ વબકુલામ્રકદ બનીપાઃ ।
યેઽ યે પરાથર્ભવકા યમનુાપેકૂલાઃ
શસં તુ કૃ ણપદવી ં રિહતાત્મનાં નઃ॥ ૯॥
િક તે કૃતં ક્ષ ત તપાે બત કેશવાઙ્ ઘ્ર-
પશા સવાે પુલિકતાઙ્ગ હૈિવભા સ ।
અ યઙ્ ઘ્રસ ભવ ઉ ક્રમિવક્રમાદ્વા
આહાે વરાહવપષુઃ પિરર ભણને॥ ૧૦॥
અ યેણપ યપુગતઃ પ્રયયેહ ગાત્ર-ૈ
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ત વન્ દશૃાં સ ખ સિુન ર્ તમચ્યુતાે વઃ ।
કા તાઙ્ગસઙ્ગકુચકુઙુ્કમર જતાયાઃ
કુ દસ્રજઃ કુલપતેિરહ વા ત ગ ધઃ॥ ૧૧॥
બાહંુ પ્રયાંસ ઉપધાય ગ્ હીતપદ્માે
રામાનજુ તુલ સકા લકુલૈમર્દા ધૈઃ ।
અ વીયમાન ઇહ વ તરવઃ પ્રણામં
િક વા ભન દ ત ચરન્ પ્રણયાવલાેકૈઃ॥ ૧૨॥
ચ્છતેમા લતા બાહૂન યા શ્લષ્ટા વન પતેઃ ।
નનંૂ ત કરજ ષ્ટા બભ્રત્યુ પુલકા યહાે॥ ૧૩॥
ઇત્યુન્મત્તવચાે ગાે યઃ કૃ ણા વષેણકાતરાઃ ।
લીલા ભગવત તા તા હ્યનુચકુ્ર તદા ત્મકાઃ॥ ૧૪॥
કસ્યા શ્ચ પૂતનાય ત્યાઃ કૃ ણાય ત્યિપબ તનમ્ ।
તાેકાિય વા દત્ય યા પદાહન્ શકટાયતીમ્॥ ૧૫॥
દૈત્યાિય વા જહારા યામેકા કૃ ણાભર્ભાવનામ્ ।
િરઙ્ગયામાસ કા યઙ્ઘ્રી કષર્ તી ઘાષેિનઃ વનૈઃ॥ ૧૬॥
કૃ ણરામાિયતે દ્વે તુ ગાપેાય ત્યશ્ચ કાશ્ચન ।
વ સાયતી ં હ ત ચા યા તત્રૈકા તુ બકાયતીમ્॥ ૧૭॥
આહૂય દૂરગા યદ્વ કૃ ણ તમનુકુવર્તીમ્ ।
વે ં ક્વણ તી ં ક્ર ડ તીમ યાઃ શસં ત સા વ ત॥ ૧૮॥
કસ્યા ચ વભજંુ યસ્ય ચલ ત્યાહાપરા નનુ ।
કૃ ણાેઽહં પ યત ગ ત લ લતા મ ત તન્મનાઃ॥ ૧૯॥
મા ભૈષ્ટ વાતવષાર્ યાં ત ત્રાણં િવિહતં મયા ।
ઇત્યુ વૈકેન હ તને યત ત્યુિન્નદધેઽ બરમ્॥ ૨૦॥
આ હ્યૈકા પદાઽઽક્ર ય શરસ્યાહાપરાં પ ।
દુષ્ટાહે ગચ્છ તાેઽહં ખલાનાં નનુ દ ડ ક્॥ ૨૧॥
તત્રૈકાવેાચ હે ગાપેા દાવા ગ્ પ યતાે બણમ્ ।
ચક્ષૂં યાશ્વિપદ વં વાે િવધાસ્યે ક્ષેમમ જસા॥ ૨૨॥
(બદ્ધા યયા સ્ર કા ચત્ત વી તત્ર ઉલખૂલે ।)
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બધ્ના મ ભા ડભેત્તારં હૈયઙ્ગવમષું વ ત ।
ભીતા સદુક્ૃ િપધાયાસ્યં ભજેે ભી તિવડ બનમ્॥ ૨૩॥
અેવં કૃ ણં ચ્છમાના દાવનલતા ત ન્ ।
વ્યચક્ષત વનાેદે્દશે પદાિન પરમાત્મનઃ॥ ૨૪॥
પદાિન વ્યક્તમેતાિન ન દસનૂાેમર્હાત્મનઃ ।
લક્ષ્ય તે િહ વ ભાજેવ ઙુ્કશયવાિદ ભઃ॥ ૨૫॥
તૈ તૈઃ પદૈ ત પદવીમ વચ્છ ત્યાેઽગ્રતાેઽબલાઃ ।
વ વાઃ પદૈઃ સુ ક્તાિન િવલાેક્યાતાર્ઃ સમબ્રવુન્॥ ૨૬॥
કસ્યાઃ પદાિન ચૈતાિન યાતાયા ન દસનૂનુા ।
અંસ ય તપ્રકાેષ્ઠાયાઃ કરેણાેઃ કિરણા યથા॥ ૨૭॥
અનયાઽઽરાિધતાે નનંૂ ભગવાન્ હિરર શ્વરઃ ।
યન્નાે િવહાય ગાેિવ દઃ પ્રીતાે યામનયદ્રહઃ॥ ૨૮॥
ધ યા અહાે અમી આલ્યાે ગાેિવ દાઙ્ ય જરેણવઃ ।
યાન્ બ્રહ્મશેાૈ રમાદેવી દધુમૂર્ યર્ઘનુત્તયે॥ ૨૯॥
તસ્યા અમૂિન નઃ ક્ષાેભં કુવર્ ત્યુચ્ચૈઃ પદાિન યત્ ।
યૈકાપહૃત્ય ગાપેીનાં રહાે ભુઙ્ક્તેઽચ્યુતાધરમ્॥ ૩૦॥
ન લક્ષ્ય તે પદા યત્ર તસ્યા નનંૂ ણાઙુ્કરૈઃ ।
ખદ્ય સુ તાઙ્ ઘ્રતલામુિન્ન યે પ્રેયસી ં પ્રયઃ॥ ૩૧॥
ઇમા યિધકમગ્ ાિન પદાિન વહતાે વધૂમ્ ।
ગાે યઃ પ યત કૃ ણસ્ય ભારાક્રા તસ્ય કા મનઃ॥ ૩૨॥
અત્રાવરાેિપતા કા તા પુ પહેતાેમર્હાત્મના ।
અત્ર પ્રસનૂાવચયઃ પ્રયાથ પ્રેયસા કૃતઃ ।
પ્રપદાક્રમણે અેતે પ યતાસકલે પદે॥ ૩૩॥
કેશપ્રસાધનં વત્ર કા મ યાઃ કા મના કૃતમ્ ।
તાિન ચૂડયતા કા તામપુિવષ્ટ મહ ધ્રવુમ્॥ ૩૪॥
રેમે તયા ચાત્મરતઆત્મારામાેઽ યખ ડતઃ ।
કા મનાં દશર્યન્ દૈ યં સ્ત્રીણાં ચવૈ દુરાત્મતામ્॥ ૩૫॥
ઇત્યેવં દશર્ય ત્ય તાશ્ચે ગા યાે િવચેતસઃ ।
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યાં ગાપેીમનય કૃ ણાે િવહાયા યાઃ સ્ત્રયાે વને॥ ૩૬॥
સા ચ મનેે તદાઽઽત્માનં વિરષં્ઠ સવર્યાે ષતામ્ ।
િહ વા ગાપેીઃ કામયાના મામસાૈ ભજતે પ્રયઃ॥ ૩૭॥
તતાે ગ વા વનાેદે્દશં દપૃ્તા કેશવમબ્રવીત્ ।
ન પારયેઽહં ચ લતું નય માં યત્ર તે મનઃ॥ ૩૮॥
અેવમુક્તઃ પ્રયામાહ સ્ક ધઆ હ્યતા મ ત ।
તતશ્ચા તદર્ધે કૃ ણઃ સા વધૂર વત યત॥ ૩૯॥
હા નાથ રમણ પ્રેષ્ઠ ક્વા સ ક્વા સ મહાભજુ ।
દાસ્યા તે કૃપણાયા મે સખે દશર્ય સિન્નિધમ્॥ ૪૦॥
અ વચ્છ ત્યાે ભગવતાે માગ ગાે યાેઽિવદૂિરતઃ ।
દદશૃઃુ પ્રયિવશ્લષેમાેિહતાં દુઃ ખતાં સખીમ્॥ ૪૧॥
તયા ક થતમાક યર્ માનપ્રા પ્ત ચ માધવાત્ ।
અવમાનં ચ દાૈરા યા દ્વ મયં પરમં યયુઃ॥ ૪૨॥
તતાેઽિવશન્ વનં ચ દ્રજ્યાે ના યાવ દ્વભાવ્યતે ।
તમઃ પ્રિવષ્ટમાલક્ષ્ય તતાે િનવ તુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪૩॥
તન્મનસ્કા તદાલાપા ત દ્વચેષ્ટા તદા ત્મકાઃ ।
તદુ્ગણાનવે ગાય ત્યાે નાત્માગારા ણ સ મ ઃ॥ ૪૪॥
પનુઃ પુ લનમાગત્ય કા લ દ્યાઃ કૃ ણભાવનાઃ ।
સમવેતા જગુઃ કૃ ણં તદાગમનકાિઙ્ક્ષતાઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ રાસક્ર ડાયાં કૃ ણા વષેણં નામ
િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥
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॥ અેકિત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૧॥
ગાે ય ઊચુઃ
જય ત તેઽિધકં જન્મના વ્રજઃ
શ્રયત ઇ દરા શશ્વદત્ર િહ ।
દિયત દૃ યતાં િદ તાવકા-
વિય તાસવ વાં િવ ચ વતે॥ ૧॥

શરદુદાશયે સાધુ તસ-
સર સ ેદર શ્રીમષુા દશૃા ।
સરુતનાથ તેઽશલુ્કદા સકા
વરદ િનઘ્નતાે નેહ િક વધઃ॥ ૨॥
િવષજલા યયાદ્વ્યાલરાક્ષસા-
દ્વષર્મા તાદ્વદુૈ્યતાનલાત્ ।
ષમયાત્મ દ્વશ્વતાેભયા-
દષૃભ તે વયં ર ક્ષતા મુહુઃ॥ ૩॥
ન ખલુ ગાેિપકાન દનાે ભવા-
ન ખલદેિહનામ તરાત્મદક્ૃ ।
િવખનસા થતાે િવશ્વગુપ્તયે
સખ ઉદેિયવાન્ સા વતાં કુલે॥ ૪॥
િવર ચતાભયં ણધુયર્ તે
ચરણમીયષુાં સં તેભર્યાત્ ।
કરસરાે હં કા ત કામદં
શર સ ધેિહ નઃ શ્રીકરગ્રહમ્॥ ૫॥
વ્રજજના તહન્ વીરયાે ષતાં
િનજજન મય વંસન મત ।
ભજ સખે ભવ કઙ્કર ઃ મ નાે
જલ હાનનં ચા દશર્ય॥ ૬॥
પ્રણતદેિહનાં પાપકશર્નં
ણચરાનુગં શ્રીિનકેતનમ્ ।
ફ ણફણાિપતં તે પદા બુજં
કૃ કુચષેુ નઃ કૃ ધ હૃચ્છયમ્॥ ૭॥
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મધુરયા ગરા વ ગવુાક્યયા
બુધમનાેજ્ઞયા પુ કરેક્ષણ ।
િવિધકર િરમા વીર મુહ્યતી-
રધરસીધનુાઽઽ યાયય વ નઃ॥ ૮॥
તવ કથા તં તપ્ત વનં
કિવ ભર િડતં ક મષાપહમ્ ।
શ્રવણમઙ્ગલં શ્રીમદાતતં
ભુિવગ્ ણ ત તે ભૂિરદા જનાઃ॥ ૯॥
પ્રહ સતં પ્રયપ્રેમવીક્ષણં
િવહરણં ચ તે યાનમઙ્ગલમ્ ।
રહ સ સિંવદાે યા હૃિદ શઃ
કુહક નાે મનઃ ક્ષાેભય ત િહ॥ ૧૦॥
ચલ સ યદ્વ્ર ચ્ચારયન્ પશનૂ્
ન લનસુ દરં નાથ તે પદમ્ ।
શલ ણાઙુ્કરૈઃ સીદતી ત નઃ
ક લલતાં મનઃ કા ત ગચ્છ ત॥ ૧૧॥
િદનપિરક્ષયે નીલકુ તલૈ-
વર્ન હાનનં બભ્રદા તમ્ ।
ઘનરજ વલં દશર્યન્ મુહુ-
મર્ન સ નઃ મરં વીર યચ્છ સ॥ ૧૨॥
પ્રણતકામદં પદ્મ ચતં
ધર ણમ ડનં યેયમાપિદ ।
ચરણપઙ્કજં શ તમં ચ તે
રમણ નઃ તને વપર્યાિધહન્॥ ૧૩॥
સરુતવધર્નં શાેકનાશનં
વિરતવે ના સષુુ્ઠ ચુ બતમ્ ।
ઇતરરાગ-િવ મારણં ણાં
િવતર વીર ન તેઽધરા તમ્॥ ૧૪॥
અટ ત યદ્ભવાનિહ્ન કાનનં
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ત્રુિટયુર્ગાયતે વામપ યતામ્ ।
કુિટલકુ તલં શ્રીમખંુ ચ તે
જડ ઉદ ક્ષતાં પ મકૃદ્દશૃામ્॥ ૧૫॥
પ તસતુા વયભ્રા બા ધવા-
ન તિવલઙ્ઘ્ય તેઽ ત્યચ્યુતાગતાઃ ।
ગ તિવદ તવાેદ્ગ તમાેિહતાઃ
િકતવ યાે ષતઃ ક ત્યજેિન્ન શ॥ ૧૬॥
રહ સ સિંવદં હૃચ્છયાેદયં
પ્રહ સતાનનં પ્રેમવીક્ષણમ્ ।
હદુરઃ શ્રયાે વીક્ષ્ય ધામ તે
મુહુર ત હા મુહ્યતે મનઃ॥ ૧૭॥
વ્રજવનાૈકસાં વ્ય ક્તરઙ્ગ તે
જનહ યલં િવશ્વમઙ્ગલમ્ ।
ત્યજ મનાક્ ચ ન વ હાત્મનાં
વજનહૃદુ્ર ં યિન્નષૂદનમ્॥ ૧૮॥
યત્તે સુ ત ચરણા બુ હં તનષેુ
ભીતાઃ શનૈઃ પ્રય દધીમિહ કકર્શષેુ ।
તનેાટવીમટ સ તદ્વ્યથતે ન િક વત્
કૂપાર્િદ ભભ્રર્મ ત ધીભર્વદાયષુાં નઃ॥ ૧૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ રાસક્ર ડાયાં ગાેિપકાગીતં
નામૈકિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વાિત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત ગાે યઃ પ્રગાય ત્યઃ પ્રલપ ત્યશ્ચ ચત્રધા ।
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દુઃ સુ વરં રાજન્ કૃ ણદશર્નલાલસાઃ॥ ૧॥
તાસામાિવરભૂચ્છાૈિરઃ મયમાનમખુા બુજઃ ।
પીતા બરધરઃ સ્રગ્વી સાક્ષાન્મન્મથમન્મથઃ॥ ૨॥
તં િવલાેક્યાગતં પ્રેષં્ઠ પ્રીત્યુ ફુ લદશૃાેઽબલાઃ ।
ઉત્તસ્થુયુર્ગપ સવાર્ ત વઃ પ્રાણ મવાગતમ્॥ ૩॥
કા ચ કરા બુજં શાૈરેજર્ગ્ હેઽ જ લના મુદા ।
કા ચદ્દધાર તદ્બાહુમંસે ચ દન ષતમ્॥ ૪॥
કા ચદ જ લનાગ્ હ્ણાત્ત વી તા બૂલચિવતમ્ ।
અેકા તદઙ્ ઘ્રકમલં સ તપ્તા તનયાેરધાત્॥ ૫॥
અેકા ભ્રુકુિટમાબ ય પ્રેમસરં ભિવહ્વલા ।
ઘ્ન તીવૈક્ષ કટાક્ષપેૈઃ સ દષ્ટદશનચ્છદા॥ ૬॥
અપરાિન મષદ્દગૃ્ યાં જુષાણા તન્મખુા બુજમ્ ।
આપીતમિપ ના ય સ ત તચ્ચરણં યથા॥ ૭॥
તં કા ચન્નતે્રર ધ્રેણ હૃિદકૃત્ય િનમીલ્ય ચ ।
પુલકાઙ્ગ્યપુગુહ્યા તે યાેગીવાન દસ લુતા॥ ૮॥
સવાર્ તાઃ કેશવાલાેકપરમાે સવિન ર્તાઃ ।
જહુિવરહજં તાપં પ્રાજ્ઞં પ્રા ય યથા જનાઃ॥ ૯॥
તા ભિવધૂતશાેકા ભભર્ગવાનચ્યુતાે તઃ ।
વ્યરાેચતાિધકં તાત પુ ષઃ શ ક્ત ભયર્થા॥ ૧૦॥
તાઃ સમાદાય કા લ દ્યા િનિવ ય પુ લનં િવભુઃ ।
િવકસ કુ દમ દારસરુ યિનલષટ્પદમ્॥ ૧૧॥
શરચ્ચ દ્રાંશસુ દાેહ વ તદાષેાતમઃ શવમ્ ।
કૃ ણાયા હ તતરલા ચતકાેમલવાલુકમ્॥ ૧૨॥
તદ્દશર્નાહ્લાદિવધૂતહૃદુ્ર ે
મનાેરથા તં શ્રુતયાે યથા યયુઃ ।
વૈ ત્તર યૈઃ કુચકુઙુ્કમાિઙ્કતૈ-
રચીકૢપન્નાસનમાત્મબ ધવે॥ ૧૩॥
તત્રાપેિવષ્ટાે ભગવાન્ સ ઈશ્વરાે
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યાેગેશ્વરા તહૃર્િદ ક પતાસનઃ ।
ચકાસ ગાપેીપિરષદ્ગતાેઽ ચત-
સૈ્ત્રલાેક્યલ યેકપદં વપુદર્ધત્॥ ૧૪॥
સભાજિય વા તમનઙ્ગદ પનં
સહાસલીલેક્ષણિવભ્રમભ્રવુા ।
સં પશર્નનેાઙ્કકૃતાઙ્ ઘ્રહ તયાેઃ
સં તુત્ય ઈષ કુિપતા બભા ષરે॥ ૧૫॥
ગાે ય ઊચુઃ
ભજતાેઽનુભજ ત્યેક અેક અેત દ્વપયર્યમ્ ।
નાેભયાંશ્ચ ભજ ત્યેક અેતન્નાે બ્રૂિહ સાધુ ભાેઃ॥ ૧૬॥
શ્રીભગવાનવુાચ
મથાે ભજ ત યે સખ્યઃ વાથકા તાેદ્યમા િહ તે ।
ન તત્ર સાૈહૃદં ધમર્ઃ વાથાર્થ ત દ્ધ ના યથા॥ ૧૭॥
ભજ ત્યભજતાે યે વૈ ક ણાઃ િપતરાૈ યથા ।
ધમા િનરપવાદાેઽત્ર સાૈહૃદં ચ સમુ યમાઃ॥ ૨૮॥
ભજતાેઽિપ ન વૈ કે ચદ્ભજ ત્યભજતઃ કુતઃ ।
આત્મારામા હ્યાપ્તકામા અકૃતજ્ઞા ગુ દુ્રહઃ॥ ૧૯॥
નાહં તુ સખ્યાે ભજતાેઽિપ જ તનૂ્
ભ યમીષામનુ ત્ત ત્તયે ।
યથાધનાે લ ધધને િવનષ્ટે
ત ચ્ચ તયા યિન્ન તાે ન વેદ॥ ૨૦॥
અેવં મદથા જ્ઝતલાેકવેદ-
વાનાં િહ વાે મ યનુ ત્તયેઽબલાઃ ।
મયા પરાેકં્ષ ભજતા તરાેિહતં
માસિૂયતું માહર્થ તિ પ્રયં પ્રયાઃ॥ ૨૧॥
ન પારયેઽહં િનરવદ્યસયંુ ં
વસાધુકૃતં્ય િવબુધાયષુાિપ વઃ ।
યા માભજન્ દુજર્રગેહશ ◌ૃઙ્ખલાઃ
સં ય તદ્વઃ પ્ર તયાતુ સાધનુા॥ ૨૨॥
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ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂર્ધ રાસક્ર ડાયાં ગાપેીસા વનં નામ
દ્વાિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૨॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ત્રય સ્ત્રશાેઽ યાયઃ ૩૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ થં ભગવતાે ગાે યઃ શ્રુ વા વાચઃ સપુેશલાઃ ।
જહુિવરહજં તાપં તદઙ્ગાપે ચતા શષઃ॥ ૧॥
તત્રારભત ગાેિવ દાે રાસક્ર ડામનવુ્રતૈઃ ।
સ્ત્રીરત્નૈર વતઃ પ્રીતૈર યાે યાબદ્ધબાહુ ભઃ॥ ૨॥
રાસાે સવઃ સ પ્ર ત્તાે ગાપેીમ ડલમ ડતઃ ।
યાેગેશ્વરેણ કૃ ણને તાસાં મ યે દ્વયાેદ્વર્યાેઃ ।
પ્રિવષ્ટેન ગ્ હીતાનાં ક ઠે વિનકટં સ્ત્રયઃ॥ ૩॥
યં મ યેરન્ નભ તાવ દ્વમાનશતસઙુ્કલમ્ ।
િદવાૈકસાં સદારાણામાૈ સકુ્યાપહૃતાત્મનામ્॥ ૪॥
તતાે દુ દુભયાે નેદુિનપેતુઃ પુ પ ષ્ટયઃ ।
જગુગર્ ધવર્પતયઃ સસ્ત્રીકા તદ્યશાેઽમલમ્॥ ૫॥
વલયાનાં નપૂુરાણાં િકિઙ્કણીનાં ચ યાે ષતામ્ ।
સ પ્રયાણામભૂચ્છ દ તુમુલાે રાસમ ડલે॥ ૬॥
તત્રા તશશુભુે તા ભભર્ગવાન્ દેવક સતુઃ ।
મ યે મણીનાં હૈમાનાં મહામરકતાે યથા॥ ૭॥
પાદ યાસભૈુર્જિવધુ ત ભઃ સ મતૈભ્રૂર્િવલાસઃૈ
ભજ્યન્ મ યૈશ્ચલકુચપટૈઃ કુ ડલૈગર્ ડલાેલૈઃ ।
વદ્યન્ મખુ્યઃ કબરરશનાગ્ર થયઃ કૃ ણવ વાે
ગાય ત્ય તં તિડત ઇવ તા મેઘચકે્ર િવરેજુઃ॥ ૮॥
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ઉચ્ચજૈર્ગુ ર્ત્યમાના રક્તક ઠ્યાે ર ત પ્રયાઃ ।
કૃ ણા ભમશર્મુિદતા યદ્ગ તનેેદમા તમ્॥ ૯॥
કા ચ સમં મુકુ દેન વર તીર મ શ્રતાઃ ।
ઉિન્ન યે પૂ જતા તને પ્રીયતા સાધુ સા વ ત ।
તદેવ ધ્રવુમુિન્ન યે તસ્યૈ માનં ચ બહ્વદાત્॥ ૧૦॥
કા ચદ્રાસપિરશ્રા તા પાશ્વર્સ્થસ્ય ગદા તઃ ।
જગ્રાહ બાહુના સ્ક ધં શ્લથદ્વલયમ લકા॥ ૧૧॥
તત્રૈકાંસગતં બાહંુ કૃ ણસ્યાે પલસાૈરભમ્ ।
ચ દના લપ્તમાઘ્રાય હૃષ્ટરાેમા ચુચુ બ હ॥ ૧૨॥
કસ્યા શ્ચન્નાટ િવ ક્ષપ્તકુ ડલ વષમ ડતમ્ ।
ગ ડં ગ ડે સ દધત્યા અદાત્તા બૂલચિવતમ્॥ ૧૩॥
ત્ય તી ગાયતી કા ચ કૂજન્નપુૂરમખેલા ।
પાશ્વર્સ્થાચ્યુતહ તા જં શ્રા તાધા તનયાેઃ શવમ્॥ ૧૪॥
ગાે યાે લ વાચ્યુતં કા તં શ્રય અેકા તવ લભમ્ ।
ગ્ હીતક ઠ્ય તદ્દાે યા ગાય ત્ય તં િવજિહ્ર રે॥ ૧૫॥
કણા પલાલકિવટઙ્કકપાેલઘમર્-
વક્ત્ર શ્રયાે વલયનપૂુરઘાષેવાદ્યૈઃ ।
ગાે યઃ સમં ભગવતા ન તુઃ વકેશ-
સ્ર તસ્ર ે ભ્રમરગાયકરાસગાે ઠ્યામ્॥ ૧૬॥
અેવં પિર વઙ્ગકરા ભમશર્-
નગ્ધેક્ષણાેદ્દામિવલાસહાસઃૈ ।
રેમે રમેશાે વ્રજસુ દર ભ-
યર્થાભર્કઃ વપ્ર ત બ બિવભ્રમઃ॥ ૧૭॥
તદઙ્ગસઙ્ગપ્રમુદાકુલે દ્રયાઃ
કેશાન્ દુકૂલં કુચપિટ્ટકાં વા ।
ના જઃ પ્ર તવ્યાેઢુમલં વ્રજ સ્ત્રયાે
િવસ્ર તમાલાભરણાઃ કુ દ્વહ॥ ૧૮॥
કૃ ણિવક્ર િડતં વીક્ષ્ય મુમુહુઃ ખેચર સ્ત્રયઃ ।
કામાિદતાઃ શશાઙ્કશ્ચ સગણાે િવ મતાેઽભવત્॥ ૧૯॥
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કૃ વા તાવ તમાત્માનં યાવતીગાપયાે ષતઃ ।
રેમે સ ભગવાં તા ભરાત્મારામાેઽિપ લીલયા॥ ૨૦॥
તાસામ તિવહારેણ શ્રા તાનાં વદનાિન સઃ ।
પ્રા જ ક ણઃ પ્રે ણા શ તમનેાઙ્ગપા ણના॥ ૨૧॥
ગાે યઃ સુ્ફર પુરટકુ ડલકુ તલ વડ્-
ગ ડ શ્રયા સિુધતહાસિનર ક્ષણને ।
માનં દધત્ય ઋષભસ્ય જગુઃ કૃતાિન
પુ યાિન ત કર હ પશર્પ્રમાેદાઃ॥ ૨૨॥
તા ભયુર્તઃ શ્રમમપાેિહતુમઙ્ગસઙ્ગ-
ઘ્ ષ્ટસ્રજઃ સ કુચકુઙુ્કમર જતાયાઃ ।
ગ ધવર્પા લ ભરનુદુ્રત આિવશદ્વાઃ
શ્રા તાે ગ ભિરભરાિડવ ભન્નસતેુઃ॥ ૨૩॥
સાેઽ ભસ્યલં યવુ ત ભઃ પિર ષચ્યમાનઃ
પ્રે ણે ક્ષતઃ પ્રહસતી ભિરત તતાેઽઙ્ગ ।
વૈમાિનકૈઃ કુસમુવ ષ ભર ડ્યમાનાે
રેમે વયં વર તરત્ર ગજે દ્રલીલઃ॥ ૨૪॥
તતશ્ચ કૃ ણાપેવને જલસ્થલ-
પ્રસનૂગ ધાિનલજુષ્ટિદક્તટે ।
ચચાર ઙ્ગપ્રમદાગણા તાે
યથા મદચ્યુદ્દિ્વરદઃ કરે ભઃ॥ ૨૫॥
અેવં શશાઙ્કાંશિુવરા જતા િનશાઃ
સ સત્યકામાેઽનુરતાબલાગણઃ ।
સષવે આત્મ યવ દ્ધસાૈરતઃ
સવાર્ઃ શર કાવ્યકથારસાશ્રયાઃ॥ ૨૬॥
રા વેાચ
સસં્થાપનાય ધમર્સ્ય પ્રશમાયેતરસ્ય ચ ।
અવતીણા િહ ભગવાનંશને જગદ શ્વરઃ॥ ૨૭॥
સ કથં ધમર્સતેનૂાં વક્તા કતાર્ ભર ક્ષતા ।
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પ્રતીપમાચરદ્બ્રહ્મન્ પરદારા ભમશર્નમ્॥ ૨૮॥
આપ્તકામાે યદુપ તઃ કૃતવાન્ વૈ જુગુ સતમ્ ।
િકમ ભપ્રાય અેતં નઃ સશંયં છ ધ સવુ્રત॥ ૨૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ધમર્વ્ય તક્રમાે દષૃ્ટ ઈશ્વરાણાં ચ સાહસમ્ ।
તે યસાં ન દાષેાય વહે્નઃ સવર્ભુ ે યથા॥ ૩૦॥
નૈત સમાચરે તુ મનસાિપ હ્યનીશ્વરઃ ।
િવન યત્યાચરન્ માૈઢ ાદ્યથા દ્રાેઽ ધજં િવષમ્॥ ૩૧॥
ઈશ્વરાણાં વચઃ સતં્ય તથવૈાચિરતં ક્વ ચત્ ।
તષેાં ય વવચાેયુક્તં બુ દ્ધમાં ત સમાચરેત્॥ ૩૨॥
કુશલાચિરતનેષૈા મહ વાથા ન િવદ્યતે ।
િવપયર્યેણ વાનથા િનરહઙ્કાિરણાં પ્રભાે॥ ૩૩॥
િકમુતા ખલસ વાનાં તયર્ઙ્મત્યર્િદવાૈકસામ્ ।
ઈ શતુશ્ચે શતવ્યાનાં કુશલાકુશલા વયઃ॥ ૩૪॥
ય પાદપઙ્કજપરાગિનષવે પ્તા
યાેગપ્રભાવિવધુતા ખલકમર્બ ધાઃ ।
વૈરં ચર ત મનુયાેઽિપ ન નહ્યમાના-
તસ્યેચ્છયાઽઽત્તવપુષઃ કુત અેવ બ ધઃ॥ ૩૫॥
ગાપેીનાં ત પતીનાં ચ સવષામવે દેિહનામ્ ।
યાેઽ તશ્ચર ત સાેઽ યક્ષઃ ક્ર ડનનેેહ દેહભાક્॥ ૩૬॥
અનુગ્રહાય ભૂતાનાં માનષું દેહમા સ્થતઃ ।
ભજતે તાદશૃીઃ ક્ર ડા યાઃ શ્રુ વા ત પરાે ભવેત્॥ ૩૭॥
નાસયૂન્ ખલુ કૃ ણાય માેિહતા તસ્ય માયયા ।
મ યમાનાઃ વપાશ્વર્સ્થાન્ વાન્ વાન્ દારાન્ વ્ર ૈકસઃ॥ ૩૮॥
બ્રહ્મરાત્ર ઉપા ત્તે વાસદેુવાનુમાેિદતાઃ ।
અિનચ્છ ત્યાે યયુગા યઃ વગ્ હાન્ ભગવિ પ્રયાઃ॥ ૩૯॥
િવક્ર િડતં વ્રજવધૂ ભિરદં ચ િવ ણાેઃ
શ્રદ્ધા વતાેઽનુશ ◌ૃ યાદથ વણર્યેદ્યઃ ।
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ભ ક્ત પરાં ભગવ ત પ્ર તલ ય કામં
હૃદ્રાેગમાશ્વપિહનાેત્ય ચરેણ ધીરઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ રાસક્ર ડાવણર્નં
નામ ત્રય સ્ત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુ સ્ત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેકદા દેવયાત્રાયાં ગાપેાલા તકાૈતુકાઃ ।
અનાે ભરનડુદ્યુક્તૈઃ પ્રયયુ તેઽ બકાવનમ્॥ ૧॥
તત્ર ના વા સર વત્યાં દેવં પશપુ ત િવભુમ્ ।
આનચુર્રહર્ણૈભર્ યા દેવી ં ચ પતેઽ બકામ્॥ ૨॥
ગાવાે િહર યં વાસાં સ મધુ મ વન્નમાદતૃાઃ ।
બ્રાહ્મણે યાે દદુઃ સવ દેવાે નઃ પ્રીયતા મ ત॥ ૩॥
ઊષુઃ સર વતીતીરે જલં પ્રા ય તવ્રતાઃ ।
રજની ં તાં મહાભાગા ન દસનુ દકાદયઃ॥ ૪॥
ક શ્ચન્મહાનિહ ત મન્ િવિપનેઽ તબુભુ ક્ષતઃ ।
યદચૃ્છયાઽઽગતાે ન દં શયાનમુરગાેઽગ્રસીત્॥ ૫॥
સ ચુક્રાેશાિહના ગ્ર તઃ કૃ ણ કૃ ણ મહાનયમ્ ।
સપા માં ગ્રસતે તાત પ્રપનં્ન પિરમાેચય॥ ૬॥
તસ્ય ચાક્ર દતં શ્રુ વા ગાપેાલાઃ સહસાે થતાઃ ।
ગ્ર તં ચ દૃ ટ્વા િવભ્રા તાઃ સપ િવવ્યધુ મુકૈઃ॥ ૭॥
અલાતૈદર્હ્યમાનાેઽિપ નામુ ચત્તમુરઙ્ગમઃ ।
તમ શ પદા યેત્ય ભગવાન્ સા વતાં પ તઃ॥ ૮॥
સ વૈ ભગવતઃ શ્રીમ પાદ પશર્હતાશભુઃ ।
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ભજેે સપર્વપુિહ વા પં િવદ્યાધરા ચતમ્॥ ૯॥
તમ ચ્છદૃ્ધષીકેશઃ પ્રણતં સમપુ સ્થતમ્ ।
દ યમાનને વપષુા પુ ષં હેમમા લનમ્॥ ૧૦॥
કાે ભવાન્ પરયા લ યા રાેચતેઽદ્ભુતદશર્નઃ ।
કથં જુગુ સતામેતાં ગ ત વા પ્રાિપતાેઽવશઃ॥ ૧૧॥
સપર્ ઉવાચ
અહં િવદ્યાધરઃ ક શ્ચ સદુશર્ન ઇ ત શ્રુતઃ ।
શ્રયા વ પસ પત્ત્યા િવમાનનેાચરં િદશઃ॥ ૧૨॥
ઋષીન્ િવ પાનઙ્ ગરસઃ પ્રાહસં પદિપતઃ ।
તૈિરમાં પ્રાિપતાે યાેિન પ્રલ ધૈઃ વને પા મના॥ ૧૩॥
શાપાે મેઽનુગ્રહાયવૈ કૃત તૈઃ ક ણાત્મ ભઃ ।
યદહં લાેકગુ ણા પદા ષ્ટાે હતાશભુઃ॥ ૧૪॥
તં વાહં ભવભીતાનાં પ્રપન્નાનાં ભયાપહમ્ ।
આ ચ્છે શાપિનમુર્ક્તઃ પાદ પશાર્દમીવહન્॥ ૧૫॥
પ્રપન્નાેઽ મ મહાયાે ગન્ મહાપુ ષ સ પતે ।
અનુ નીિહ માં દેવ સવર્લાેકેશ્વરેશ્વર॥ ૧૬॥
બ્રહ્મદ ડા દ્વમુક્તાેઽહં સદ્ય તેઽચ્યુત દશર્નાત્ ।
યન્નામ ગ્ હ્ણન્ન ખલાન્ શ્રાે નાત્માનમવે ચ ।
સદ્યઃ પનુા ત િક ભૂય તસ્ય ષ્ટઃ પદા િહ તે॥ ૧૭॥
ઇત્યનુજ્ઞા ય દાશાહ પિરક્ર યા ભવ દ્ય ચ ।
સદુશર્નાે િદવં યાતઃ કૃચ્છ્ર ાન્ન દશ્ચ માે ચતઃ॥ ૧૮॥
િનશા ય કૃ ણસ્ય તદાત્મવૈભવં
વ્ર ૈકસાે િવ મતચેતસ તતઃ ।
સમા ય ત મિન્નયમં પનુવ્રર્જં
પાયયુ ત કથય તઆદતૃાઃ॥ ૧૯॥
કદા ચદથ ગાેિવ દાે રામશ્ચાદ્ભુતિવક્રમઃ ।
િવજહ્રતવુર્ને રા યાં મ યગાૈ વ્રજયાે ષતામ્॥ ૨૦॥
ઉપગીયમાનાૈ લ લતં સ્ત્રીજનૈબર્દ્ધસાૈહૃદૈઃ ।
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વલઙૃ્કતાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ સ્ર ગ્વણાૈ િવર ેઽ બરાૈ॥ ૨૧॥
િનશામખંુ માનય તાવુિદતાેડુપતારકમ્ ।
મ લકાગ ધમત્તા લજુષં્ટ કુમુદવાયનુા॥ ૨૨॥
જગતુઃ સવર્ભૂતાનાં મનઃશ્રવણમઙ્ગલમ્ ।
તાૈ ક પય તાૈ યુગપ વરમ ડલમૂ ચ્છતમ્॥ ૨૩॥
ગાે ય તદ્ગ તમાક યર્ મૂ ચ્છતા નાિવદન્ પ ।
સ્રંસદ્દકૂુલમાત્માનં સ્ર તકેશસ્રજં તતઃ॥ ૨૪॥
અેવં િવક્ર ડતાેઃ વૈરં ગાયતાેઃ સ પ્રમત્તવત્ ।
શઙ્ખચૂડ ઇ ત ખ્યાતાે ધનદાનુચરાેઽ યગાત્॥ ૨૫॥
તયાેિનર ક્ષતાે રાજં તન્નાથં પ્રમદાજનમ્ ।
ક્રાેશ તં કાલયામાસ િદ યુદ ચ્યામશિઙ્કતઃ॥ ૨૬॥
ક્રાેશ તં કૃ ણ રામે ત િવલાેક્ય વપિરગ્રહમ્ ।
યથા ગા દસ્યનુા ગ્ર તા ભ્રાતરાવ વધાવતામ્॥ ૨૭॥
મા ભૈષ્ટેત્યભયારાવાૈ શાલહ તાૈ તર વનાૈ ।
આસદેતુ તં તરસા વિરતં ગુહ્યકાધમમ્॥ ૨૮॥
સ વીક્ષ્ય તાવનપુ્રાપ્તાૈ કાલ ત્યૂ ઇવાે દ્વજન્ ।
િવ જ્યસ્ત્રીજનં મૂઢઃ પ્રાદ્રવ િવતેચ્છયા॥ ૨૯॥
તમ વધાવદ્ગાેિવ દાે યત્ર યત્ર સ ધાવ ત ।
જહીષુર્ ત ચ્છરાેરત્નં તસ્થાૈ રક્ષન્ સ્ત્રયાે બલઃ॥ ૩૦॥
અિવદૂર ઇવા યેત્ય શર તસ્ય દુરાત્મનઃ ।
જહાર મુ ષ્ટનવૈાઙ્ગ સહચૂડામ ણ િવભુઃ॥ ૩૧॥
શઙ્ખચૂડં િનહત્યૈવં મ ણમાદાય ભા વરમ્ ।
અગ્ર યાદદા પ્રીત્યા પ ય તીનાં ચ યાે ષતામ્॥ ૩૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ શઙ્ખચૂડવધાે નામ ચતુ સ્ત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૪॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચિત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ગાે યઃ કૃ ણે વનં યાતે તમનુદુ્રતચેતસઃ ।
કૃ ણલીલાઃ પ્રગાય ત્યાે િન યુદુર્ઃખને વાસરાન્॥ ૧॥
ગાે ય ઊચુઃ
વામબાહુકૃતવામકપાેલાે
વ ગતભ્રુરધરાિપતવે મ્ ।
કાેમલાઙ્ગુ લ ભરા શ્રતમાગ
ગાે ય ઈરય ત યત્ર મુકુ દઃ॥ ૨॥
વ્યાેમયાનવિનતાઃ સહ સદ્ધ-ૈ
િવ મતા તદુપધાયર્ સલ ઃ ।
કામમાગર્ણસમિપત ચત્તાઃ
ક મલં યયુરપ તનીવ્યઃ॥ ૩॥
હ ત ચત્રમબલાઃ શ ◌ૃ 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 તબકધાતપુલાશ-ૈ
બર્દ્ધમ લપિરબહર્િવડ બઃ ।
કિહ ચ સબલઆ લ સગાપે-ૈ
ગાર્ઃ સમાહ્વય ત યત્ર મુકુ દઃ॥ ૬॥

તિહ ભગ્ ગતયઃ સિરતાે વૈ
ત પદા બુજર ેઽિનલનીતમ્ ।
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હયતીવર્ય મવાબહુપુ યાઃ
પ્રેમવેિપતભુ ઃ ત મતાપઃ॥ ૭॥
અનુચરૈઃ સમનવુ ણતવીયર્
આિદપૂ ષ ઇવાચલભૂ તઃ ।
વનચરાે ગિરતટેષુ ચર તી-
વ નાઽઽહ્વય ત ગાઃ સ યદા િહ॥ ૮॥
વનલતા તરવ આત્મિન િવ ં
વ્ય જય ત્ય ઇવ પુ પફલાઢ ાઃ ।
પ્રણતભારિવટપા મધુધારાઃ
પ્રેમહૃષ્ટતનવઃ સ જુઃ મ॥ ૯॥
દશર્નીય તલકાે વનમાલા-
િદવ્યગ ધતુલસીમધુમત્તૈઃ ।
અ લકુલૈરલઘુગીતમભીષ્ટ-
માિદ્રયન્ યિહ સ ધતવે ઃ॥ ૧૦॥
સર સ સારસહંસિવહઙ્ગા-
શ્ચા ગીતહૃતચેતસ અેત્ય ।
હિરમપુાસત તે યત ચત્તા
હ ત મી લતદશૃાે તમાનૈાઃ॥ ૧૧॥
સહબલઃ સ્રગવતંસિવલાસઃ
સાનષુુ ક્ષ ત તાે વ્રજદેવ્યઃ ।
હષર્યન્ યિહ વે રવેણ
તહષર્ ઉપર ભ ત િવશ્વમ્॥ ૧૨॥

મહદ તક્રમણશિઙ્કતચેતા
મ દમ દમનુગજર્ ત મેઘઃ ।
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॥
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સવનશ તદુપધાયર્ સરેુશાઃ
શક્રશવર્પરમે ષ્ઠપુરાેગાઃ ।
કવયઆનતક ધર ચત્તાઃ
ક મલં યયુરિન શ્ચતત વાઃ॥ ૧૫॥
િનજપદા જદલૈ વર્જવજ્ર-
નીર ઙુ્કશિવ ચત્રલલામૈઃ ।
વ્રજભવુઃ શમયન્ ખુરતાેદં
વ મર્ધુયર્ગ તર િડતવે ઃ॥ ૧૬॥
વ્રજ ત તને વયં સિવલાસ
વીક્ષણાિપતમનાેભવવેગાઃ ।
કુજગ ત ગ મતા ન િવદામઃ
ક મલને કબરં વસનં વા॥ ૧૭॥
મ ણધરઃ ક્વ ચદાગણયન્ ગા
માલયા દિયત ગ ધતુલસ્યાઃ ।
પ્રણિયનાેઽનુચરસ્ય કદાંસે
પ્ર ક્ષપન્ 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
માનયન્ મલયજ પશન ।
વ દન તમપુદેવગણા યે
વાદ્યગીતબ લ ભઃ પિરવવ્રુઃ॥ ૨૧॥
વ સલાે વ્રજગવાં યદગધ્રાે
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વ દ્યમાનચરણઃ પ થ દ્ધઃૈ ।
કૃ નગાેધનમપુાેહ્ય િદના તે
ગીતવે રનુગેિડતક તઃ॥ ૨૨॥
ઉ સવં શ્રમ ચાિપ દશૃીના-
મુન્નયન્ ખુરરજ છુિરતસ્રક્ ।
િદ સયૈ ત સહૃુદા શષ અેષ
દેવક જઠરભૂ ડુરાજઃ॥ ૨૩॥
મદિવઘૂ ણતલાેચન ઈષ-
ન્માનદઃ વસહૃુદાં વનમાલી ।
બદરપા ડુવદનાે દુગ ડં
મ ડયન્ કનકકુ ડલલ યા॥ ૨૪॥
યદુપ ત દ્વરદરાજિવહારાે
યા મનીપ તિરવષૈ િદના તે ।
મુિદતવક્ત્ર ઉપયા ત દુર તં
માેચયન્ વ્રજગવાં િદનતાપમ્॥ ૨૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં વ્રજ સ્ત્રયાે રાજન્ કૃ ણલીલા નુ ગાયતીઃ ।
રે મરેઽહઃસુ ત ચ્ચત્તા તન્મનસ્કા મહાેદયાઃ॥ ૨૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ દાવનક્ર ડાયાં ગાેિપકાયુગલગીતં
નામ પ ચિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષટ્િત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ તહ્યાર્ગતાે ગાેષ્ઠમિરષ્ટાે ષભાસરુઃ ।
મહી ં મહાકકુ કાયઃ ક પયન્ ખુરિવક્ષતામ્॥ ૧॥
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ર ભમાણઃ ખરતરં પદા ચ િવ લખન્ મહીમ્ ।
ઉદ્ય ય પુચ્છં વપ્રા ણ િવષાણાગ્રેણ ચાેદ્ધરન્॥ ૨॥
િક ચ ક ચચ્છકૃન્મુ ચન્ મતૂ્રયન્ ત ધલાેચનઃ ।
યસ્ય િનહ્ર ાર્િદતનેાઙ્ગ િનષુ્ઠરેણ ગવાં ણામ્॥ ૩॥
પત ત્યકાલતાે ગભાર્ઃ સ્રવ ત મ ભયને વૈ ।
િનિવશ ત ઘના યસ્ય કકુદ્યચલશઙ્કયા॥ ૪॥
તં તી ણશ ◌ૃઙ્ગમુદ્વ ક્ષ્ય ગાે યાે ગાપેાશ્ચ તત્રસઃુ ।
પશવાે દુદુ્રવુભ તા રાજન્ સ ત્યજ્ય ગાેકુલમ્॥ ૫॥
કૃ ણ કૃ ણે ત તે સવ ગાેિવ દં શરણં યયુઃ ।
ભગવાનિપ તદ્વ ક્ષ્ય ગાેકુલં ભયિવદુ્રતમ્॥ ૬॥
મા ભૈષ્ટે ત ગરાઽઽશ્વાસ્ય ષાસરુમપુાહ્વયત્ ।
ગાપેાલૈઃ પશુ ભમર્ દ ત્રા સતૈઃ િકમસત્તમ॥ ૭॥
બલદપર્હા દુષ્ટાનાં વ દ્વધાનાં દુરાત્મનામ્ ।
ઇત્યાસ્ફાેટ ાચ્યુતાેઽિરષં્ટ તલશ દેન કાપેયન્॥ ૮॥
સખ્યરંુસે ભુ ભાેગં પ્રસાયાર્વ સ્થતાે હિરઃ ।
સાેઽ યવેં કાેિપતાેઽિરષ્ટઃ ખુરેણાવિનમુ લખન્ ।
ઉદ્ય પુચ્છભ્રમન્મેઘઃ કુ્રદ્ધઃ કૃ ણમપુાદ્રવત્॥ ૯॥
અગ્ર ય તિવષાણાગ્રઃ ત ધા ગ્લાેચનાેઽચ્યુતમ્ ।
કટા ક્ષ યાદ્રવત્તૂણર્ મ દ્રમુક્તાેઽશિનયર્થા॥ ૧૦॥
ગ્ હી વા શ ◌ૃઙ્ગયાે તં વા અષ્ટાદશ પદાિન સઃ ।
પ્રત્યપાવેાહ ભગવાન્ ગજઃ પ્ર તગજં યથા॥ ૧૧॥
સાેઽપિવદ્ધાે ભગવતા પનુ થાય સ વરઃ ।
આપત વન્નસવાર્ઙ્ગાે િનઃશ્વસન્ ક્રાેધમૂ ચ્છતઃ॥ ૧૨॥
તમાપત તં સ િનગ્ હ્ય શ ◌ૃઙ્ગયાેઃ
પદા સમાક્ર ય િનપાત્ય ભૂતલે ।
િન પીડયામાસ યથાઽઽદ્રર્મ બરં
કૃ વા િવષાણને જઘાન સાેઽપતત્॥ ૧૩॥
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અ ગ્વમન્ મતૂ્રશકૃ સમુ જન્
ક્ષપંશ્ચ પાદાનનવ સ્થતેક્ષણઃ ।
જગામ કૃચ્છ્રં િનરતૃેરથ ક્ષયં
પુ પૈઃ િકર તાે હિરમીિડરે સરુાઃ॥ ૧૪॥
અેવં કુકુ દ્મનં હ વા તૂયમાનઃ વ ત ભઃ ।
િવવેશ ગાેષં્ઠ સબલાે ગાપેીનાં નયનાે સવઃ॥ ૧૫॥
અિરષ્ટે િનહતે દૈત્યે કૃ ણનેાદ્ભુતકમર્ણા ।
કંસાયાથાહ ભગવાન્ નારદાે દેવદશર્નઃ॥ ૧૬॥
યશાેદાયાઃ સતુાં ક યાં દેવક્યાઃ કૃ ણમવે ચ ।
રામં ચ રાેિહણીપતુ્રં વસદેુવને બ યતા॥ ૧૭॥
ય તાૈ વ મત્રે ન દે વૈ યા યાં તે પુ ષા હતાઃ ।
િનશ ય તદ્ભાજેપ તઃ કાપેા પ્રચ લતે દ્રયઃ॥ ૧૮॥
િનશાતમ સમાદત્ત વસદેુવ જઘાંસયા ।
િનવાિરતાે નારદેન ત સતુાૈ ત્યુમાત્મનઃ॥ ૧૯॥
જ્ઞા વા લાેહમયૈઃ પાશબૈર્બ ધ સહભાયર્યા ।
પ્ર તયાતે તુ દેવષા કંસ આભા ય કે શનમ્॥ ૨૦॥
પ્રષેયામાસ હ યેતાં ભવતા રામકેશવાૈ ।
તતાે મુ ષ્ટકચાણૂરશલતાેશલકાિદકાન્॥ ૨૧॥
અમાત્યાન્ હ તપાંશ્ચવૈ સમાહૂયાહ ભાજેરાટ્ ।
ભાે ભાે િનશ યતામેતદ્વ રચાણૂરમુ ષ્ટકાૈ॥ ૨૨॥
ન દવ્રજે િકલાસાતે સતુાવાનકદુ દુભેઃ ।
રામકૃ ણાૈ તતાે મહં્ય ત્યુઃ િકલ િનદ શતઃ॥ ૨૩॥
ભવદ્ યા મહ સ પ્રાપ્તાૈ હ યેતાં મ લલીલયા ।
મ ચાઃ િક્રય તાં િવિવધા મ લરઙ્ગપિર શ્રતાઃ ।
પાૈરા નપદાઃ સવ પ ય તુ વૈરસયંુગમ્॥ ૨૪॥
મહામાત્ર વયા ભદ્ર રઙ્ગદ્વાયુર્પનીયતામ્ ।
દ્વપઃ કુવલયાપીડાે જિહ તને મમાિહતાૈ॥ ૨૫॥
આર યતાં ધનુયાર્ગશ્ચતુદર્ યાં યથાિવિધ ।
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િવશસ તુ પશનૂ્ મે યાન્ ભૂતરા ય મીઢુષે॥ ૨૬॥
ઇત્યાજ્ઞા યાથર્ત ત્રજ્ઞઆહૂય યદુપુઙ્ગવમ્ ।
ગ્ હી વા પા ણના પા ણ તતાેઽકૂ્રરમવુાચ હ॥ ૨૭॥
ભાે ભાે દાનપતે મહં્ય િક્રયતાં મતૈ્રમાદતૃઃ ।
ના ય વત્તાે િહતતમાે િવદ્યતે ભાજે ણષુ॥ ૨૮॥
અત વામા શ્રતઃ સાૈ ય કાયર્ગાૈરવસાધનમ્ ।
યથે દ્રાે િવ મા શ્રત્ય વાથર્મ યગમ દ્વભુઃ॥ ૨૯॥
ગચ્છ ન દવ્રજં તત્ર સતુાવાનકદુ દુભેઃ ।
આસાતે તાિવહાનને રથનેાનય મા ચરમ્॥ ૩૦॥
િન ષ્ટઃ િકલ મે ત્યુદવવૈકુ ઠસશં્રયૈઃ ।
તાવાનય સમં ગાપેનૈર્ દાદૈ્યઃ સા યપુાયનૈઃ॥ ૩૧॥
ઘાતિય ય ઇહાનીતાૈ કાલક પને હ તના ।
યિદ મુક્તાૈ તતાે મ લૈઘાર્તયે વૈદ્યુતાપેમૈઃ॥ ૩૨॥
તયાેિનહતયાે તપ્તાન્ વસદેુવપુરાેગમાન્ ।
તદ્બ ધૂિન્નહિન યા મ ણભાજેદશાહર્કાન્॥ ૩૩॥
ઉગ્રસનંે ચ િપતરં સ્થિવરં રાજ્યકામુકમ્ ।
તદ્ભ્રાતરં દેવકં ચ યે ચા યે િવ દ્વષાે મમ॥ ૩૪॥
તતશ્ચષૈા મહી મત્ર ભિવત્રી નષ્ટક ટકા ।
જરાસ ધાે મમ ગુ દ્વિવદાે દિયતઃ સખા॥ ૩૫॥
શ બરાે નરકાે બાણાે મ યવે કૃતસાૈહૃદાઃ ।
તૈરહં સરુપક્ષીયાન્ હ વા ભાેકે્ષ્ય મહી ં પાન્॥ ૩૬॥
અેતજ્જ્ઞા વાઽઽનય ક્ષપં્ર રામકૃ ણાિવહાભર્કાૈ ।
ધનુમર્ખિનર ક્ષાથ દ્રષંુ્ટ યદુપુર શ્રયમ્॥ ૩૭॥
અકૂ્રર ઉવાચ
રાજન્ મની ષતં સ યક્ તવ વાવદ્યમાજર્નમ્ ।
સદ્ ય સદ્ યાેઃ સમં કુયાર્દૈ્દવં િહ ફલસાધનમ્॥ ૩૮॥
મનાેરથાન્ કરાેત્યુચ્ચજૈર્નાે દૈવહતાનિપ ।
યજુ્યતે હષર્શાેકા યાં તથા યાજ્ઞાં કરાે મ તે॥ ૩૯॥

142 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમાિદ ય ચાકૂ્રરં મિ ત્રણશ્ચ િવ જ્ય સઃ ।
પ્રિવવેશ ગ્ હં કંસ તથાકૂ્રરઃ વમાલયમ્॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ અકૂ્રરસ પ્રષેણં નામ ષટ્િત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તિત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
કેશી તુ કંસપ્રિહતઃ ખુરૈમર્હી ં
મહાહયાે િનજર્રયન્ મનાજેવઃ ।
સટાવધૂતાભ્રિવમાનસઙુ્કલં
કુવર્ન્નભાે હે ષતભી ષતા ખલઃ॥ ૧॥
િવશાલનતે્રાે િવકટાસ્યકાેટરાે
હદ્ગલાે નીલમહા બુદાપેમઃ ।
દુરાશયઃ કંસિહતં ચક ષુર્-
વ્રર્જં સ ન દસ્ય જગામ ક પયન્॥ ૨॥
તં ત્રાસય તં ભગવાન્ વગાેકુલં
તદ્ધે ષતવૈાર્લિવઘૂ ણતા બુદમ્ ।
આત્માનમા ૈ ગય તમગ્રણી-
પાહ્વય સ વ્યનદ ગે દ્રવત્॥ ૩॥
સ તં િનશા યા ભમખુાે મખુને ખં
િપબિન્નવા યદ્રવદત્યમષર્ણઃ ।
જઘાન પદ્ યામરિવ દલાેચનં
દુરાસદશ્ચ ડજવાે દુરત્યયઃ॥ ૪॥
તદ્વ ચિય વા તમધાેક્ષ ે ષા
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પ્રગ્ હ્ય દાે યા પિરિવ ય પાદયાેઃ ।
સાવજ્ઞમુ જ્ય ધનુઃ શતા તરે
યથાેરગં તાક્ષ્યર્સતુાે વ્યવ સ્થતઃ॥ ૫॥
સ લ ધસજં્ઞઃ પનુ થતાે ષા
વ્યાદાય કેશી તરસાઽઽપતદ્ધિરમ્ ।
સાેઽ યસ્ય વક્ત્રે ભજુમુત્તરં મયન્
પ્રવેશયામાસ યથાેરગં બલે॥ ૬॥
દ તા િનપેતુભર્ગવદ્ભજુ શ-
તે કે શન તપ્તમયઃ શાે યથા ।
બાહુશ્ચ તદે્દહગતાે મહાત્મનાે
યથાઽઽમયઃ સવં ધે ઉપે ક્ષતઃ॥ ૭॥
સમેધમાનને સ કૃ ણબાહુના
િન દ્ધવાયુશ્ચરણાંશ્ચ િવ ક્ષપન્ ।
પ્ર વન્નગાત્રઃ પિર ત્તલાેચનઃ
પપાત લે ડં િવ જન્ ક્ષતાૈ વ્યસઃુ॥ ૮॥
તદે્દહતઃ કકર્િટકાફલાપેમાદ્-
વ્યસાેરપાકૃ ય ભજંુ મહાભજુઃ ।
અિવ મતાેઽયત્નહતાિર મયૈઃ
પ્રસનૂવષિદિવષદ્ ભર િડતઃ॥ ૯॥
દેવ ષ પસઙ્ગ ય ભાગવતપ્રવરાે પ ।
કૃ ણમ ક્લષ્ટકમાર્ણં રહસ્યેતદભાષત॥ ૧૦॥
કૃ ણ કૃ ણાપ્રમેયાત્મન્ યાેગેશ જગદ શ્વર ।
વાસદેુવા ખલાવાસ સા વતાં પ્રવર પ્રભાે॥ ૧૧॥
વમાત્મા સવર્ભૂતાનામેકાે જ્યાે તિરવૈધસામ્ ।
ગૂઢાે ગુહાશયઃ સાક્ષી મહાપુ ષ ઈશ્વરઃ॥ ૧૨॥
આત્મનાઽઽત્માઽઽશ્રયઃ પવૂ માયયા સ જે ગુણાન્ ।
તૈિરદં સત્યસઙ્ક પઃ જસ્ય સ્યવસીશ્વરઃ॥ ૧૩॥
સ વં ભૂધરભૂતાનાં દૈત્યપ્રમથરક્ષસામ્ ।
અવતીણા િવનાશાય સતેનૂાં રક્ષણાય ચ॥ ૧૪॥
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િદષ્ટ ા તે િનહતાે દૈત્યાે લીલયાયં હયાકૃ તઃ ।
યસ્ય હે ષતસ ત્ર તા ત્યજ ત્યિન મષા િદવમ્॥ ૧૫॥
ચાણૂરં મુ ષ્ટકં ચવૈ મ લાન યાંશ્ચ હ તનમ્ ।
કંસં ચ િનહતં દ્રકે્ષ્ય પરશ્વાેઽહિન તે િવભાે॥ ૧૬॥
તસ્યાનુ શઙ્ખયવનમુરાણાં નરકસ્ય ચ ।
પાિર તાપહરણ મ દ્રસ્ય ચ પરાજયમ્॥ ૧૭॥
ઉદ્વાહં વીરક યાનાં વીયર્શલુ્કાિદલક્ષણમ્ ।
ગસ્ય માેક્ષણં પાપાદ્દવ્ારકાયાં જગ પતે॥ ૧૮॥
સ્યમ તકસ્ય ચ મણેરાદાનં સહ ભાયર્યા ।
તપતુ્રપ્રદાનં ચ બ્રાહ્મણસ્ય વધામતઃ॥ ૧૯॥
પાૈ ડ્રકસ્ય વધં પશ્ચા કા શપુયાર્શ્ચ દ પનમ્ ।
દ તવક્ત્રસ્ય િનધનં ચૈદ્યસ્ય ચ મહાક્રતાૈ॥ ૨૦॥
યાિન ચા યાિન વીયાર્ ણ દ્વારકામાવસન્ ભવાન્ ।
કતાર્ દ્રક્ષ્યા યહં તાિન ગેયાિન કિવ ભભુર્િવ॥ ૨૧॥
અથ તે કાલ પસ્ય ક્ષપિય ણાેરમુ ય વૈ ।
અક્ષાૈિહણીનાં િનધનં દ્રક્ષ્યા યજુર્નસારથેઃ॥ ૨૨॥
િવશદુ્ધિવજ્ઞાનઘનં વસસં્થયા
સમાપ્તસવાર્થર્મમાેઘવા છતમ્ ।
વતજેસા િનત્યિન ત્તમાયા-
ગુણપ્રવાહં ભગવ તમીમિહ॥ ૨૩॥
વામીશ્વરં વાશ્રયમાત્મમાયયા
િવિન મતાશષેિવશષેક પનમ્ ।
ક્ર ડાથર્મદ્યાત્તમનુ યિવગ્રહં
નતાેઽ મ ધુય યદુ ણસા વતામ્॥ ૨૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં યદુપ ત કૃ ણં ભાગવતપ્રવરાે મુિનઃ ।
પ્ર ણપત્યા યનુજ્ઞાતાે યયાૈ તદ્દશર્નાે સવઃ॥ ૨૫॥
ભગવાનિપ ગાેિવ દાે હ વા કે શનમાહવે ।
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પશનૂપાલય પાલૈઃ પ્રીતવૈ્રર્જસખુાવહઃ॥ ૨૬॥
અેકદા તે પશનૂ્ પાલાશ્ચારય તાેઽિદ્રસાનષુુ ।
ચકુ્રિનલાયનક્ર ડાશ્ચાેરપાલાપદેશતઃ॥ ૨૭॥
તત્રાસન્ ક ત ચચ્ચાેરાઃ પાલાશ્ચ ક ત ચ પ ।
મષેાિયતાશ્ચ તત્રૈકે િવજહરકુતાેભયાઃ॥ ૨૮॥
મયપતુ્રાે મહામાયાે વ્યાેમાે ગાપેાલવષે ક્ ।
મષેાિયતાનપાવેાહ પ્રાયશ્ચાેરાિયતાે બહૂન્॥ ૨૯॥
ગિરદયા િવિન ક્ષ ય નીતં નીતં મહાસરુઃ ।
શલયા િપદધે દ્વારં ચતઃુપ ચાવશે ષતાઃ॥ ૩૦॥
તસ્ય ત કમર્ િવજ્ઞાય કૃ ણઃ શરણદઃ સતામ્ ।
ગાપેાન્ નય તં જગ્રાહ કં હિરિરવાજૈસા॥ ૩૧॥
સ િનજં પમાસ્થાય ગર દ્રસદશૃં બલી ।
ઇચ્છન્ િવમાેક્તુમાત્માનં નાશક્નાેદ્ગ્રહણાતુરઃ॥ ૩૨॥
તં િનગ્ હ્યાચ્યુતાે દાે યા પાતિય વા મહીતલે ।
પ યતાં િદિવ દેવાનાં પશમુારમમારયત્॥ ૩૩॥
ગુહાિપધાનં િન ભદ્ય ગાપેાિન્નઃસાયર્ કૃચ્છ્ર તઃ ।
તૂયમાનઃ સરૈુગાપૈઃ પ્રિવવેશ વગાેકુલમ્॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ વ્યાેમાસરુવધાે નામ સપ્તિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટાિત્રશાેઽ યાયઃ - ૩૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અકૂ્રરાેઽિપ ચ તાં રાિત્ર મધપુુયા મહામ તઃ ।
ઉ ષ વા રથમાસ્થાય પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્॥ ૧॥
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ગચ્છન્ પ થ મહાભાગાે ભગવત્ય બુજેક્ષણે ।
ભ ક્ત પરામપુગત અેવમેતદ ચ તયત્॥ ૨॥
િક મયાઽઽચિરતં ભદં્ર િક તપં્ત પરમં તપઃ ।
િક વાથા યહર્તે દતં્ત યદ્દ્રક્ષ્યા યદ્ય કેશવમ્॥ ૩॥
મમૈતદ્દલુર્ભં મ ય ઉત્તમશ્લાેકદશર્નમ્ ।
િવષયાત્મનાે યથા બ્રહ્મક તર્નં શદૂ્રજન્મનઃ॥ ૪॥
મવંૈ મમાધમસ્યાિપ સ્યાદેવાચ્યુતદશર્નમ્ ।
િહ્રયમાણઃ કાલનદ્યા ક્વ ચત્તર ત કશ્ચન॥ ૫॥
મમાદ્યામઙ્ગલં નષં્ટ ફલવાંશ્ચવૈ મે ભવઃ ।
યન્નમસ્યે ભગવતાે યાે ગ યેયાઙ્ ઘ્રપઙ્કજમ્॥ ૬॥
કંસાે બતાદ્યાકૃત મેઽત્યનુગ્રહં
દ્રકે્ષ્યઽઙ્ ઘ્રપદં્મ પ્રિહતાેઽમનુા હરેઃ ।
કૃતાવતારસ્ય દુરત્યયં તમઃ
પવૂઽતરન્ યન્નખમ ડલ વષા॥ ૭॥
યદ ચતં બ્રહ્મભવાિદ ભઃ સરૈુઃ
શ્રયા ચ દેવ્યા મુિન ભ સસા વતૈઃ ।
ગાેચારણાયાનુચરૈશ્ચરદ્વને
યદ્ગાેિપકાનાં કુચકુઙુ્કમાિઙ્કતમ્॥ ૮॥
દ્રક્ષ્યા મ નનંૂ સકુપાેલના સકં
મતાવલાેકા ણક જલાેચનમ્ ।
મખંુ મુકુ દસ્ય ગુડાલકા તં
પ્રદ ક્ષણં મે પ્રચર ત વૈ ગાઃ॥ ૯॥
અ યદ્ય િવ ણાેમર્નજુ વમીયષુાે
ભારાવતારાય ભવુાે િનજેચ્છયા ।
લાવ યધા ાે ભિવતાપેલ ભનં
મહં્ય ન ન સ્યા ફલમ જસા દશૃઃ॥ ૧૦॥
ય ઈ ક્ષતાહંરિહતાેઽ યસ સતાેઃ
વતજેસાપા તતમાે ભદાભ્રમઃ ।
વમાયયાઽઽત્મન્ ર ચતૈ તદ ક્ષયા
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પ્રાણાક્ષધી ભઃ સદને વભીયતે॥ ૧૧॥
યસ્યા ખલામીવહ ભઃ સમુઙ્ગલૈ-
વાર્ચાે િવ મશ્રા ગુણકમર્જન્મ ભઃ ।
પ્રાણ ત શુ ભ ત પનુ ત વૈ જગ-
દ્યા ત દ્વરક્તાઃ શવશાેભના મતાઃ॥ ૧૨॥
સ ચાવતીણર્ઃ િકલ સા વતા વયે
વસતેપુાલામરવયર્શમર્કૃત્ ।
યશાે િવત વન્ વ્રજઆ ત ઈશ્વરાે
ગાય ત દેવા યદશષેમઙ્ગલમ્॥ ૧૩॥
તં વદ્ય નનંૂ મહતાં ગ ત ગુ ં
ત્રૈલાેક્યકા તં દૃ શમન્મહાે સવમ્ ।
પં દધાનં શ્રય ઈ સતા પદં
દ્રકે્ષ્ય મમાસન્નષુસઃ સદુશર્નાઃ॥ ૧૪॥
અથાવ ઢઃ સપદ શયાે રથાત્
પ્રધાનપુંસાેશ્ચરણં વલ ધયે ।
િધયા તં યાે ગ ભર યહં ધ્રવું
નમસ્યઆ યાં ચ સખીન્ વનાૈકસઃ॥ ૧૫॥
અ યઙ્ ઘ્રમૂલે પ તતસ્ય મે િવભુઃ
શરસ્યધાસ્યિન્નજહ તપઙ્કજમ્ ।
દત્તાભયં કાલભજુઙ્ગરંહસા
પ્રાેદ્વે જતાનાં શરણૈ ષણાં ણામ્॥ ૧૬॥
સમહર્ણં યત્ર િનધાય કાૈ શક-
તથા બ લશ્ચાપ જગ ત્રયે દ્રતામ્ ।
યદ્વા િવહારે વ્રજયાે ષતાં શ્રમં
પશન સાૈગ ધકગ યપાનુદત્॥ ૧૭॥
ન મ યપુૈ યત્યિરબુ દ્ધમચ્યુતઃ
કંસસ્ય દૂતઃ પ્રિહતાેઽિપ િવશ્વદક્ૃ ।
યાેઽ તબર્િહશ્ચેતસ અેતદ િહતં
ક્ષતે્રજ્ઞ ઈક્ષત્યમલને ચ ષા॥ ૧૮॥
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અ યઙ્ ઘ્રમૂલેઽવિહતં કૃતા જ લ
મામી ક્ષતા સ મતમાદ્રર્યા દશૃા ।
સપદ્યપ વ તસમ તિક બષાે
વાેઢા મુદં વીતિવશઙ્ક ઊ જતામ્॥ ૧૯॥
સહૃુત્તમં જ્ઞા તમન યદૈવતં
દાે યા હદ્ યાં પિરર સ્યતેઽથ મામ્ ।
આત્મા િહ તીથ િક્રયતે તદૈવ મે
બ ધશ્ચ કમાર્ત્મક ઉચ્છ્વ સત્યતઃ॥ ૨૦॥
લ વાઙ્ગસઙ્ગં પ્રણતં કૃતા જ લ
માં વક્ષ્યતેઽકૂ્રર તતેત્યુ શ્રવાઃ ।
તદા વયં જન્મ તાે મહીયસા
નવૈાદતૃાે યાે િધગમુ ય જન્મ તત્॥ ૨૧॥
ન તસ્ય ક શ્ચદ્દિયતઃ સહૃુત્તમાે
ન ચા પ્રયાે દ્વે ય ઉપેક્ષ્ય અેવ વા ।
તથાિપ ભક્તાન્ ભજતે યથા તથા
સરુદુ્રમાે યદ્વદુપા શ્રતાેઽથર્દઃ॥ ૨૨॥
િક ચાગ્ર ે માવનતં યદૂત્તમઃ
મયન્ પિર વજ્ય ગ્ હીતમ જલાૈ ।
ગ્ હં પ્રવે યાપ્તસમ તસ કૃતં
સ પ્રક્ષ્યતે કંસકૃતં વબ ધષુુ॥ ૨૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત સ ચ તયન્ કૃ ણં શ્વફલ્કતનયાેઽ વિન ।
રથને ગાેકુલં પ્રાપ્તઃ સયૂર્શ્ચા ત ગિર પ॥ ૨૪॥
પદાિન તસ્યા ખલલાેકપાલ-
િકર ટજુષ્ટામલપાદરેણાેઃ ।
દદશર્ ગાેષે્ઠ ક્ષ તકાૈતુકાિન
િવલ ક્ષતા ય જયવાઙુ્કશાદૈ્યઃ॥ ૨૫॥
તદ્દશર્નાહ્લાદિવ દ્ધસ ભ્રમઃ
પ્રે ણાે વર્રાેમાશ્રુકલાકુલેક્ષણઃ ।
રથાદવસ્ક દ્ય સ તે વચેષ્ટત
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પ્રભાેરમૂ યઙ્ ઘ્રર ં સ્યહાે ઇ ત॥ ૨૬॥
દેહ તા મયાનથા િહ વા દ ભં ભયં શચુમ્ ।
સ દેશાદ્યાે હરે લઙ્ગદશર્નશ્રવણાિદ ભઃ॥ ૨૭॥
દદશર્ કૃ ણં રામં ચ વ્રજે ગાેદાેહનં ગતાૈ ।
પીતનીલા બરધરાૈ શરદ બુ હેક્ષણાૈ॥ ૨૮॥
િકશાેરાૈ યામલશ્વેતાૈ શ્રીિનકેતાૈ હદ્ભુ ૈ ।
સમુખુાૈ સુ દરવરાૈ બલ દ્વરદિવક્રમાૈ॥ ૨૯॥
વજવ ઙુ્કશા ભાજૈે શ્ચિહ્નતૈરઙ્ ઘ્ર ભવ્રર્જમ્ ।
શાેભય તાૈ મહાત્માનાવનુક્રાેશ મતેક્ષણાૈ॥ ૩૦॥
ઉદાર ચરક્ર ડાૈ સ્ર ગ્વણાૈ વનમા લનાૈ ।
પુ યગ ધાનુ લપ્તાઙ્ગાૈ નાતાૈ િવરજવાસસાૈ॥ ૩૧॥
પ્રધાનપુ ષાવાદ્યાૈ જગદ્ધતેૂ જગ પતી ।
અવતીણા જગત્યથ વાંશને બલકેશવાૈ॥ ૩૨॥
િદશાે િવ ત મરા રાજન્ કુવાર્ણાૈ પ્રભયા વયા ।
યથા મારકતઃ શલૈાે રાૈ યશ્ચ કનકા ચતાૈ॥ ૩૩॥
રથાત્તૂણર્મવ લુત્ય સાેઽકૂ્રરઃ નેહિવહ્વલઃ ।
પપાત ચરણાપેા તે દ ડવદ્રામકૃ ણયાેઃ॥ ૩૪॥
ભગવદ્દશર્નાહ્લાદબા પપયાર્કુલેક્ષણઃ ।
પુલકા ચતાઙ્ગ આૈ ક ઠ્યા વાખ્યાને નાશક પ॥ ૩૫॥
ભગવાં તમ ભપે્રત્ય રથાઙ્ગાિઙ્કતપા ણના ।
પિરરેભેઽ યપુાકૃ ય પ્રીતઃ પ્રણતવ સલઃ॥ ૩૬॥
સઙ્કષર્ણશ્ચ પ્રણતમપુગુહ્ય મહામનાઃ ।
ગ્ હી વા પા ણના પાણી અનય સાનુ ે ગ્ હમ્॥ ૩૭॥
ટ્વાથ વાગતં ત મૈ િનવેદ્ય ચ વરાસનમ્ ।

પ્રક્ષાલ્ય િવિધવ પાદાૈ મધપુકાર્હર્ણમાહરત્॥ ૩૮॥
િનવેદ્ય ગાં ચા તથયે સવંાહ્ય શ્રા તમાદતૃઃ ।
અન્નં બહુગુણં મે યં શ્રદ્ધયાપેાહર દ્વભુઃ॥ ૩૯॥
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ત મૈ ભુક્તવતે પ્રીત્યા રામઃ પરમધમર્િવત્ ।
મખુવાસગૈર્ ધમાલ્યૈઃ પરાં પ્રી ત વ્યધા પુનઃ॥ ૪૦॥
પપ્રચ્છ સ કૃતં ન દઃ કથં સ્થ િનરનુગ્રહે ।
કંસે વ ત દાશાહર્ સાનૈપાલા ઇવાવયઃ॥ ૪૧॥
યાેઽવધી વ વસુ તાેકાન્ ક્રાેશ ત્યા અસુ પ્ ખલઃ ।
િક નુ વત્ત પ્ર નાં વઃ કુશલં િવ શામહે॥ ૪૨॥
ઇ થં સૂ તયા વાચા ન દેન સસુભા જતઃ ।
અકૂ્રરઃ પિર ષ્ટેન જહાવ વપિરશ્રમમ્॥ ૪૩॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ અકૂ્રરાગમનં નામાષ્ટાિત્રશાેઽ યાયઃ॥ ૩૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૩૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સખુાપેિવષ્ટઃ પયર્ઙે્ક રામકૃ ણાે માિનતઃ ।
લેભે મનાેરથાન્ સવાર્ન્ પ થ યાન્ સ ચકાર હ॥ ૧॥
િકમલ યં ભગવ ત પ્રસન્ને શ્રીિનકેતને ।
તથાિપ ત પરા રાજન્ન િહ વા છ ત િક ચન॥ ૨॥
સાય તનાશનં કૃ વા ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
સહૃુ સુ તં્ત કંસસ્ય પપ્રચ્છા ય ચ્ચક ષતમ્॥ ૩॥
શ્રીભગવાનવુાચ
તાત સાૈ યાગતઃ ક ચ્ચ વાગતં ભદ્રમ તુ વઃ ।
અિપ વજ્ઞા તબ ધનૂામનમીવમનામયમ્॥ ૪॥
િક નુ નઃ કુશલં ચ્છે અેધમાને કુલામયે ।
કંસે માતુલના યઙ્ગ વાનાં ન ત પ્ર સુ ચ॥ ૫॥
અહાે અ મદભૂદ્ભૂિર િપત્રાે ર્ જનમાયર્યાેઃ ।
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યદ્ધતેાેઃ પતુ્રમરણં યદ્ધતેાેબર્ ધનં તયાેઃ॥ ૬॥
િદષ્ટ ાદ્ય દશર્નં વાનાં મહં્ય વઃ સાૈ ય કાિઙ્ક્ષતમ્ ।
સ તં વ યર્તાં તાત તવાગમનકારણમ્॥ ૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ષ્ટાે ભગવતા સવ વણર્યામાસ માધવઃ ।
વૈરાનુબ ધં યદુષુ વસદેુવવધાેદ્યમમ્॥ ૮॥
ય સ દેશાે યદથ વા દૂતઃ સ પ્રે ષતઃ વયમ્ ।
યદુક્તં નારદેનાસ્ય વજન્માનકદુ દુભેઃ॥ ૯॥
શ્રુ વાકૂ્રરવચઃ કૃ ણાે બલશ્ચ પરવીરહા ।
પ્રહસ્ય ન દં િપતરં રાજ્ઞાઽઽિદષં્ટ િવજજ્ઞતુઃ॥ ૧૦॥
ગાપેાન્ સમાિદશ સાેઽિપ ગ્ હ્યતાં સવર્ગાેરસઃ ।
ઉપાયનાિન ગ્ હ્ણ વં યજુ્ય તાં શકટાિન ચ॥ ૧૧॥
યાસ્યામઃ શ્વાે મધપુુર ં દાસ્યામાે પતે રસાન્ ।
દ્રક્ષ્યામઃ સમુહ પવર્ યા ત નપદાઃ િકલ ।
અેવમાઘાષેય ક્ષત્રા ન દગાપેઃ વગાેકુલે॥ ૧૨॥
ગાે ય તા તદુપશ્રુત્ય બભવૂવુ્યર્ થતા શમ્ ।
રામકૃ ણાૈ પુર ં નેતુમકૂ્રરં વ્રજમાગતમ્॥ ૧૩॥
કા શ્ચત્ત કૃતહૃત્તાપશ્વાસ લાનમખુ શ્રયઃ ।
સ્રંસદ્દકૂુલવલયકેશગ્ર યશ્ચ કાશ્ચન॥ ૧૪॥
અ યાશ્ચ તદનુ યાનિન ત્તાશષે ત્તયઃ ।
ના ય નિન્નમં લાેકમાત્મલાેકં ગતા ઇવ॥ ૧૫॥
મર ત્યશ્ચાપરાઃ શાૈરેરનુરાગ મતેિરતાઃ ।
હૃિદ શ શ્ચત્રપદા ગરઃ સ મુમુહુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૧૬॥
ગ ત સલુ લતાં ચેષ્ટાં નગ્ધહાસાવલાેકનમ્ ।
શાેકાપહાિન નમાર્ ણ પ્રાેદ્દામચિરતાિન ચ॥ ૧૭॥
ચ તય ત્યાે મુકુ દસ્ય ભીતા િવરહકાતરાઃ ।
સમેતાઃ સઙ્ઘશઃ પ્રાેચુરશ્રુમખુ્યાેઽચ્યુતાશયાઃ॥ ૧૮॥
ગાે ય ઊચુઃ
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અહાે િવધાત તવ ન ક્વ ચદ્દયા
સયંાજે્ય મૈ યા પ્રણયને દેિહનઃ ।
તાંશ્ચાકૃતાથાર્ન્ િવયનુઙ્ક્ષ્યપાથર્કં
િવક્ર િડતં તેઽભર્કચે ષ્ટતં યથા॥ ૧૯॥
ય વં પ્રદ યાર્ સતકુ તલા તં
મુકુ દવક્તં્ર સકુપાેલમુન્નસમ્ ।
શાેકાપનાેદ મતલેશસુ દરં
કરાે ષ પારાેક્ષ્યમસાધુ તે કૃતમ્॥ ૨૦॥
કૂ્રર વમકૂ્રર સમાખ્યયા મ ન-
શ્ચ િહ દતં્ત હરસે બતાજ્ઞવત્ ।
યનેૈકદેશઽે ખલસગર્સાૈષ્ઠવં
વદ યમદ્રા મ વયં મધુ દ્વષઃ॥ ૨૧॥
ન ન દસનૂુઃ ક્ષણભઙ્ગસાૈહૃદઃ
સમીક્ષતે નઃ વકૃતાતુરા બત ।
િવહાય ગેહાન્ વજનાન્ સતુાન્ પતી-ં
તદ્દાસ્યમદ્ધાપેગતા નવ પ્રયઃ॥ ૨૨॥
સખંુ પ્રભાતા રજનીયમા શષઃ
સત્યા બભવૂુઃ પુરયાે ષતાં ધ્રવુમ્ ।
યાઃ સ પ્રિવષ્ટસ્ય મખંુ વ્રજ પતેઃ
પાસ્ય ત્યપાઙ્ગાે ક લત મતાસવમ્॥ ૨૩॥
તાસાં મુકુ દાે મધુમ જુભા ષત-ૈ
ગ્ ર્હીત ચત્તઃ પરવાન્ મન વ્યિપ ।
કથં પનુનર્ઃ પ્ર તયાસ્યતેઽબલા
ગ્રા યાઃ સલ જ મતિવભ્રમૈભ્રર્મન્॥ ૨૪॥
અદ્ય ધ્રવું તત્ર દશૃાે ભિવ યતે
દાશાહર્ભાે ધક ણસા વતામ્ ।
મહાે સવઃ શ્રીરમણં ગુણા પદં
દ્રક્ષ્ય ત યે ચા વિન દેવક સતુમ્॥ ૨૫॥
મૈત દ્વધસ્યાક ણસ્ય નામ ભૂ-
દકૂ્રરૈત્યેતદતીવ દા ણઃ ।

bhagpur-10a.pdf 153



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

યાેઽસાવનાશ્વાસ્ય સદુુઃ ખતં જનં
પ્રયાિ પ્રયં ને ય ત પારમ વનઃ॥ ૨૬॥
અનાદ્રર્ધીરેષ સમા સ્થતાે રથં
તમ વમી ચ વરય ત દુમર્દાઃ ।
ગાપેા અનાે ભઃ સ્થિવરૈ પે ક્ષતં
દૈવં ચ નાેઽદ્ય પ્ર તકૂલમીહતે॥ ૨૭॥
િનવારયામઃ સમપુેત્ય માધવં
િક નાેઽકિર યન્ કુલ દ્ધબા ધવાઃ ।
મુકુ દસઙ્ગાિન્ન મષાધર્દુ ત્ય -

દૈ્દવને િવ વં સતદ નચેતસામ્॥ ૨૮॥
યસ્યાનુરાગલ લત મતવ ગુમ ત્ર-
લીલાવલાેકપિરર ભણરાસગાે ઠ્યામ્ ।
નીતાઃ મ નઃ ક્ષણ મવ ક્ષણદા િવના તં
ગાે યઃ કથં વ તતરેમ તમાે દુર તમ્॥ ૨૯॥
યાેઽહ્નઃક્ષયે વ્રજમન તસખઃ પર તાે
ગાપેૈિવશ ખુરરજ છુિરતાલકસ્રક્ ।
વે ં ક્વણન્ મતકટાક્ષિનર ક્ષણને
ચત્તં ક્ષણાેત્યમુ તે નુ કથં ભવેમ॥ ૩૦॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં બ્રવુાણા િવરહાતુરા શં
વ્રજ સ્ત્રયઃ કૃ ણિવષક્તમાનસાઃ ।
િવ જ્ય લ ં દુઃ મ સુ વરં
ગાેિવ દ દામાેદર માધવે ત॥ ૩૧॥
સ્ત્રીણામવેં દ તીનામુિદતે સિવતયર્થ ।
અકૂ્રરશ્ચાેદયામાસ કૃતમતૈ્રાિદકાે રથમ્॥ ૩૨॥
ગાપેા તમ વસ જ ત ન દાદ્યાઃ શકટૈ તતઃ ।
આદાયાપેાયનં ભૂિર કુ ભાન્ ગાેરસસ તાન્॥ ૩૩॥
ગાે યશ્ચ દિયતં કૃ ણમનવુ્રજ્યાનુર જતાઃ ।
પ્રત્યાદેશં ભગવતઃ કાઙ્ક્ષ ત્યશ્ચાવત સ્થરે॥ ૩૪॥
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તા તથા ત યતીવ ક્ષ્ય વપ્રસ્થાને યદૂત્તમઃ ।
સા વયામસ સપ્રેમૈરાયાસ્ય ઇ ત દાૈત્યકૈઃ॥ ૩૫॥
યાવદાલક્ષ્યતે કેતુયાર્વદ્રણેૂ રથસ્ય ચ ।
અનપુ્રસ્થાિપતાત્માનાે લખે્યાનીવાપેલ ક્ષતાઃ॥ ૩૬॥
તા િનરાશા િનવ તુગાિવ દિવિનવતર્ને ।
િવશાેકા અહની િન યુગાર્ય ત્યઃ પ્રયચે ષ્ટતમ્॥ ૩૭॥
ભગવાનિપ સ પ્રાપ્તાે રામાકૂ્રરયુતાે પ ।
રથને વાયવુેગને કા લ દ મઘના શનીમ્॥ ૩૮॥
તત્રાપે ય પાનીયં પી વા ષં્ટ મ ણપ્રભમ્ ।
ક્ષષ ડમપુવ્રજ્ય સરામાે રથમાિવશત્॥ ૩૯॥
અકૂ્રર તાવપુામ ય િનવે ય ચ રથાપેિર ।
કા લ દ્યા હ્ર દમાગત્ય નાનં િવિધવદાચરત્॥ ૪૦॥
િનમ જ્ય ત મન્ સ લલે જપન્ બ્રહ્મ સનાતનમ્ ।
તાવવે દદશૃઽેકૂ્રરાે રામકૃ ણાૈ સમ વતાૈ॥ ૪૧॥
તાૈ રથસ્થાૈ કથ મહ સતુાવાનકદુ દુભેઃ ।
તિહ વ સ્ય દને ન ત ઇત્યુન્મ જ્યવ્યચષ્ટ સઃ॥ ૪૨॥
તત્રાિપ ચ યથા પવૂર્માસીનાૈ પનુરેવ સઃ ।
યમ જદ્દશર્નં યન્મે ષા િક સ લલે તયાેઃ॥ ૪૩॥
ભૂય તત્રાિપ સાેઽદ્રાક્ષી તૂયમાનમહીશ્વરમ્ ।
સદ્ધચારણગ ધવરસરૈુનર્તક ધરૈઃ॥ ૪૪॥
સહસ્ર શરસં દેવં સહસ્રફણમાૈ લનમ્ ।
નીલા બરં બસશ્વેતં શ ◌ૃઙ્ગૈઃ શ્વેત મવ સ્થતમ્॥ ૪૫॥
તસ્યાે સઙ્ગે ઘન યામં પીતકાૈશયેવાસસમ્ ।
પુ ષં ચતુભુર્જં શા તં પદ્મપત્રા ણેક્ષણમ્॥ ૪૬॥
ચા પ્રસન્નવદનં ચા હાસિનર ક્ષણમ્ ।
સભુ્રૂન્નસં ચા કણ સકુપાેલા ણાધરમ્॥ ૪૭॥
પ્રલ બપીવરભજંુ તુઙ્ગાંસાેરઃસ્થલ શ્રયમ્ ।
ક બુક ઠં િન ના ભ વ લમ પ લવાેદરમ્॥ ૪૮॥
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હ કિટતટશ્રાે ણકરભાે દ્વયા વતમ્ ।
ચા નુયુગં ચા જઙ્ઘાયુગલસયંુતમ્॥ ૪૯॥
તુઙ્ગગુ ફા ણનખવ્રાતદ િધ ત ભ ર્તમ્ ।
નવાઙ્ગુલ્યઙ્ગુષ્ઠદલૈિવલસ પાદપઙ્કજમ્॥ ૫૦॥
સમુહાહર્મ ણવ્રાતિકર ટકટકાઙ્ગદૈઃ ।
કિટસતૂ્રબ્રહ્મસતૂ્રહારનપુૂરકુ ડલૈઃ॥ ૫૧॥
ભ્રાજમાનં પદ્મકરં શઙ્ખચક્રગદાધરમ્ ।
શ્રીવ સવક્ષસં ભ્રાજ કાૈ તુભં વનમા લનમ્॥ ૫૨॥
સનુ દન દપ્રમખુૈઃ પાષર્દૈઃ સનકાિદ ભઃ ।
સરેુશબૈ્રર્હ્મ દ્રાદૈ્યનર્વ ભશ્ચ દ્વ ેત્તમૈઃ॥ ૫૩॥
પ્રહ્લાદનારદવસપુ્રમખુૈભાર્ગવતાેત્તમૈઃ ।
તૂયમાનં થગ્ભાવવૈર્ચાે ભરમલાત્મ ભઃ॥ ૫૪॥
શ્રયા પુષ્ટ ા ગરા કા ત્યા ક ત્યાર્ તુષ્ટ ેલયાજેર્યા ।
િવદ્યયાિવદ્યયા શ યા માયયા ચ િનષેિવતમ્॥ ૫૫॥
િવલાેક્ય સુ શં પ્રીતાે ભ યા પરમયા યુતઃ ।
હૃ યત્તનૂ હાે ભાવપિર ક્લન્નાત્મલાેચનઃ॥ ૫૬॥
ગરા ગદ્ગદયા તાષૈી સ વમાલ બ્ય સા વતઃ ।
પ્રણ ય મૂધ્નાર્વિહતઃ કૃતા જ લપુટઃ શનૈઃ॥ ૫૭॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમ ક્ ધે પવૂાર્ધ અકૂ્રરપ્ર તયાને અેકાનેચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૩૯॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચ વાિરશાેઽ યાયઃ ૪૦॥
અકૂ્રર ઉવાચ
નતાેઽ યહં વા ખલહેતુહેતું
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નારાયણં પૂ ષમાદ્યમવ્યયમ્ ।
યન્ના ભ તાદરિવ દકાેશા-
દ્બ્રહ્માઽઽિવરાસીદ્યત અેષ લાેકઃ॥ ૧॥
ભૂ તાેયમ ગ્ ઃ પવનઃ ખમાિદ-
મર્હાન િદમર્ન ઇ દ્રયા ણ ।
સવ દ્રયાથાર્ િવબુધાશ્ચ સવ
યે હેતવ તે જગતાેઽઙ્ગ ભૂતાઃ॥ ૨॥
નૈતે વ પં િવદુરાત્મન તે
હ્ય દયાેઽનાત્મતયા ગ્ હીતાઃ ।
અ ેઽનુબદ્ધઃ સ ગુણૈર યા
ગુણા પરં વેદ ન તે વ પમ્॥ ૩॥
વાં યાે ગનાે યજ ત્યદ્ધા મહાપુ ષમીશ્વરમ્ ।
સા યાત્મં સાિધભૂતં ચ સાિધદૈવં ચ સાધવઃ॥ ૪॥
ત્ર યા ચ િવદ્યયા કે ચ વાં વૈ વૈતાિનકા દ્વ ઃ ।
યજ તે િવતતૈયર્જ્ઞનૈાર્ના પામરાખ્યયા॥ ૫॥
અેકે વા ખલકમાર્ ણ સ યસ્યાપેશમં ગતાઃ ।
જ્ઞાિનનાે જ્ઞાનયજ્ઞને યજ ત જ્ઞાનિવગ્રહમ્॥ ૬॥
અ યે ચ સસૃં્કતાત્માનાે િવિધના ભિહતને તે ।
યજ ત વન્મયા વાં વૈ બહુમૂત્યકમૂ તકમ્॥ ૭॥
વામવેા યે શવાેક્તને માગણ શવ િપણમ્ ।
બહ્વાચાયર્િવભેદેન ભગવન્ સમપુાસતે॥ ૮॥
સવર્ અેવ યજ ત વાં સવર્દેવમયેશ્વરમ્ ।
યેઽ ય યદેવતાભક્તા યદ્ય ય યિધયઃ પ્રભાે॥ ૯॥
યથાિદ્રપ્રભવા નદ્યઃ પજર્ યાપૂિરતાઃ પ્રભાે ।
િવશ ત સવર્તઃ સ ધું તદ્વ વાં ગતયાેઽ તતઃ॥ ૧૦॥
સ વં રજ તમ ઇ ત ભવતઃ પ્રકૃતેગુર્ણાઃ ।
તષેુ િહ પ્રાકૃતાઃ પ્રાેતા આબ્રહ્મસ્થાવરાદયઃ॥ ૧૧॥
તુ યં નમ તેઽ વિવષક્તદષૃ્ટયે
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સવાર્ત્મને સવર્િધયાં ચ સા ક્ષણે ।
ગુણપ્રવાહાેઽયમિવદ્યયા કૃતઃ
પ્રવતર્તે દેવ તયર્ગાત્મસુ॥ ૧૨॥
અ ગ્ મુર્ખં તેઽવિનરઙ્ ઘ્રર ક્ષણં
સયૂા નભાે ના ભરથાે િદશઃ શ્રુ તઃ ।
દ્યાૈઃ કં સરેુ દ્રા તવ બાહવાેઽણર્વાઃ
કુ ક્ષમર્ પ્રાણબલં પ્રક પતમ્॥ ૧૩॥
રાેમા ણ ક્ષાષૈધયઃ શરાે હા
મેઘાઃ પરસ્યા સ્થ નખાિન તેઽદ્રયઃ ।
િનમષેણં રા યહની પ્ર પ ત-
મઢ્ર તુ ષ્ટ તવ વીયર્ મ યતે॥ ૧૪॥
વ યવ્યયાત્મન્ પુ ષે પ્રક પતા
લાેકાઃ સપાલા બહુ વસઙુ્કલાઃ ।
યથા જલે સ જહતે જલાૈકસાે-
ઽ યુદુ બરે વા મશકા મનાેમયે॥ ૧૫॥
યાિન યાનીહ પા ણ ક્ર ડનાથ બભ ષ િહ ।
તૈરા ષ્ટશચુાે લાેકા મુદા ગાય ત તે યશઃ॥ ૧૬॥
નમઃ કારણમ સ્યાય પ્રલયા ધચરાય ચ ।
હયશી ણ નમ તુ યં મધુકૈટભ ત્યવે॥ ૧૭॥
અકૂપારાય હતે નમાે મ દરધાિરણે ।
ક્ષત્યુદ્ધારિવહારાય નમઃ સકૂરમૂતર્યે॥ ૧૮॥
નમ તેઽદ્ભુત સહાય સાધુલાેકભયાપહ ।
વામનાય નમ તુ યં ક્રા તિત્રભવુનાય ચ॥ ૧૯॥
નમાે ગુણાં પતયે દપૃ્તક્ષત્રવન ચ્છદે ।
નમ તે રઘવુયાર્ય રાવણા તકરાય ચ॥ ૨૦॥
નમ તે વાસદેુવાય નમઃ સઙ્કષર્ણાય ચ ।
પ્રદ્યુ ાયાિન દ્ધાય સા વતાં પતયે નમઃ॥ ૨૧॥
નમાે બુદ્ધાય શદુ્ધાય દૈત્યદાનવમાેિહને ।
લેચ્છપ્રાયક્ષત્રહ ત્રે નમ તે ક લ્ક િપણે॥ ૨૨॥
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ભગવન્ વલાેકાેઽયં માેિહત તવ માયયા ।
અહ મમેત્યસદ્ગ્રાહાે ભ્રા યતે કમર્વત્મર્સુ॥ ૨૩॥
અહં ચાત્માઽઽત્મ ગારદારાથર્ વજનાિદષુ ।
ભ્રમા મ વ ક પષેુ મૂઢઃ સત્યિધયા િવભાે॥ ૨૪॥
અિનત્યાનાત્મદુઃખષેુ િવપયર્યમ તહ્યર્હમ્ ।
દ્વ દ્વારામ તમાેિવષ્ટાે ન ને વાત્મનઃ પ્રયમ્॥ ૨૫॥
યથાબુધાે જલં િહ વા પ્ર તચ્છનં્ન તદુદ્ભવૈઃ ।
અ યે ત ગ ણાં વૈ તદ્વ વાહં પરાઙ્મખુઃ॥ ૨૬॥
નાે સહેઽહં કૃપણધીઃ કામકમર્હતં મનઃ ।
રાેદંુ્ધ પ્રમા થ ભશ્ચાક્ષૈિહ્રયમાણ મત તતઃ॥ ૨૭॥
સાેઽહં તવાઙ્ યપુગતાેઽ યસતાં દુરાપં
તચ્ચા યહં ભવદનુગ્રહ ઈશ મ યે ।
પુંસાે ભવેદ્યિહ સસંરણાપવગર્-
વ ય જનાભ સદુપાસનયા મ તઃ સ્યાત્॥ ૨૮॥

નમાે િવજ્ઞાનમાત્રાય સવર્પ્રત્યયહેતવે ।
પુ ષેશપ્રધાનાય બ્રહ્મણેઽન તશક્તયે॥ ૨૯॥
નમ તે વાસદેુવાય સવર્ભૂતક્ષયાય ચ ।
હૃષીકેશ નમ તુ યં પ્રપનં્ન પાિહ માં પ્રભાે॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ અકૂ્રર તુ તનાર્મ ચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૦॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તવુત તસ્ય ભગવાન્ દશર્િય વા જલે વપુઃ ।
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ભૂયઃ સમાહર કૃ ણાે નટાે નાટ મવાત્મનઃ॥ ૧॥
સાેઽિપ ચા તિહતં વીક્ષ્ય જલાદુન્મજ્ય સ વરઃ ।
કૃ વા ચાવ યકં સવ િવ મતાે રથમાગમત્॥ ૨॥
તમ ચ્છદૃ્ધષીકેશઃ િક તે દષૃ્ટ મવાદ્ભુતમ્ ।
ભૂમાૈ િવય ત તાેયે વા તથા વાં લક્ષયામહે॥ ૩॥
અકૂ્રર ઉવાચ
અદ્ભુતાનીહ યાવ ત ભૂમાૈ િવય ત વા જલે ।
વિય િવશ્વાત્મકે તાિન િક મેઽદષંૃ્ટ િવપ યતઃ॥ ૪॥
યત્રાદ્ભુતાિન સવાર્ ણ ભૂમાૈ િવય ત વા જલે ।
તં વાનપુ યતાે બ્રહ્મન્ િક મે દષૃ્ટ મહાદ્ભુતમ્॥ ૫॥
ઇત્યુ વા ચાેદયામાસ સ્ય દનં ગા દનીસતુઃ ।
મથુરામનયદ્રામં કૃ ણં ચવૈ િદનાત્યયે॥ ૬॥
માગ ગ્રામજના રાજં તત્ર તત્રાપેસઙ્ગતાઃ ।
વસદેુવસતુાૈ વીક્ષ્ય પ્રીતા દૃ ષ્ટ ન ચાદદુઃ॥ ૭॥
તાવદ્વ્ર ૈકસ તત્ર ન દગાપેાદયાેઽગ્રતઃ ।
પુરાપેવનમાસાદ્ય પ્રતીક્ષ તાેઽવત સ્થરે॥ ૮॥
તાન્ સમેત્યાહ ભગવાનકૂ્રરં જગદ શ્વરઃ ।
ગ્ હી વા પા ણના પા ણ પ્ર શ્રતં પ્રહસિન્નવ॥ ૯॥
ભવાન્ પ્રિવશતામગ્રે સહ યાનઃ પુર ં ગ્ હમ્ ।
વયં વહાવમુચ્યાથ તતાે દ્રક્ષ્યામહે પુર મ્॥ ૧૦॥
અકૂ્રર ઉવાચ
નાહં ભવદ્ યાં રિહતઃ પ્રવેકે્ષ્ય મથુરાં પ્રભાે ।
ત્યક્તું નાહર્ સ માં નાથ ભક્તં તે ભક્તવ સલ॥ ૧૧॥
આગચ્છ યામ ગેહાન્નઃ સનાથાન્ કુવર્ધાેક્ષજ ।
સહાગ્રજઃ સગાપેાલૈઃ સહૃુદ્ ભશ્ચ સહૃુત્તમ॥ ૧૨॥
પનુીિહ પાદરજસા ગ્ હાન્નાે ગ્ હમેિધનામ્ ।
યચ્છાૈચનેાનુ ય ત િપતરઃ સાગ્ યઃ સરુાઃ॥ ૧૩॥
અવિનજ્યાઙ્ ઘ્રયુગલમાસીચ્છ્લાેક્યાે બ લમર્હાન્ ।
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અૈશ્વયર્મતુલં લેભે ગ ત ચૈકા તનાં તુ યા॥ ૧૪॥
આપ તેઽઙ્ યવનજે યસ્ત્રીં લાેકાન્ શચુયાેઽપુનન્ ।
શરસાધત્ત યાઃ શવર્ઃ વયાર્તાઃ સગરાત્મ ઃ॥ ૧૫॥
દેવ દેવ જગન્નાથ પુ યશ્રવણક તર્ન ।
યદૂત્તમાેત્તમશ્લાેક નારાયણ નમાેઽ તુ તે॥ ૧૬॥
શ્રીભગવનવુાચ
આયાસ્યે ભવતાે ગેહમહમાયર્સમ વતઃ ।
યદુચક્રદુ્રહં હ વા િવતિર યે સહૃુિ પ્રયમ્॥ ૧૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવમુક્તાે ભગવતા સાેઽકૂ્રરાે િવમના ઇવ ।
પુર ં પ્રિવષ્ટઃ કંસાય કમાર્વેદ્ય ગ્ હં યયાૈ॥ ૧૮॥
અથાપરાહે્ન ભગવાન્ કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણા વતઃ ।
મથુરાં પ્રાિવશદ્ગાપેૈિદદૃ ઃ પિરવાિરતઃ॥ ૧૯॥
દદશર્ તાં સ્ફાિટકતુઙ્ગગાપેુર-
દ્વારાં હદ્ધમેકપાટતાેરણામ્ ।
તામ્રારકાેષ્ઠાં પિરખાદુરાસદા-
મુદ્યાનર યાપેવનાપેશાે ભતામ્॥ ૨૦॥
સાવૈણર્શ ◌ૃઙ્ગાટકહ યર્િન કુટૈઃ
શ્રેણીસભા ભભર્વનૈ પસૃ્કતામ્ ।
વૈદૂયર્વ મલનીલિવદુ્રમ-ૈ
મુર્ક્તાહિરદ્ ભવર્લભીષુ વેિદષુ॥ ૨૧॥
જુષ્ટેષુ લામખુર ધ્રકુિટ્ટમે-
વાિવષ્ટપારાવતબિહનાિદતામ્ ।
સં સક્તર યાઽઽપણમાગર્ચ વરાં
પ્રક ણર્માલ્યાઙુ્કરલાજત ડુલામ્॥ ૨૨॥
આપૂણર્કુ ભૈદર્િધચ દનાે ક્ષતૈઃ
પ્રસનૂદ પાવ લ ભઃ સપ લવૈઃ ।
સ દર ભાક્રમુકૈઃ સકેતુ ભઃ
વલઙૃ્કતદ્વારગ્ હાં સપિટ્ટકૈઃ॥ ૨૩॥
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તાં સ પ્રિવષ્ટાૈ વસદેુવન દનાૈ
તાૈ વયસ્યનૈર્રદેવવત્મર્ના ।
દ્રષંુ્ટ સમીયુ વિરતાઃ પુર સ્ત્રયાે
હ યાર્ ણ ચવૈા હુ ર્પાે સકુાઃ॥ ૨૪॥
કા શ્ચ દ્વપયર્ગ્ તવસ્ત્રભષૂણા
િવ ત્ય ચૈકં યુગલે વથાપરાઃ ।
કૃતૈકપત્રશ્રવણૈકનપૂુરા
નાઙ્ વા દ્વતીયં વપરાશ્ચ લાેચનમ્॥ ૨૫॥
અશ્ન ત્યઅેકા તદપાસ્ય સાે સવા
અ યજ્યમાના અકૃતાપેમ જનાઃ ।
વપ ત્ય ઉ થાય િનશ ય િનઃ વનં
પ્રપાયય ત્યાેઽભર્મપાેહ્ય માતરઃ॥ ૨૬॥
મનાં સ તાસામરિવ દલાેચનઃ
પ્રગ ભલીલાહ સતાવલાેકૈઃ ।
જહાર મત્ત દ્વરદે દ્રિવક્રમાે
દશૃાં દદચ્છ્ર રમણાત્મનાે સવમ્॥ ૨૭॥
દૃ ટ્વા મુહુઃ શ્રુતમનુદુ્રતચેતસ તં
ત પે્રક્ષણાેિ મતસધુાેક્ષણલ ધમાનાઃ ।
આન દમૂ તમપુગુહ્ય દશૃાઽઽત્મલ ધં
હૃ ય વચાે જહુરન તમિર દમાિધમ્॥ ૨૮॥
પ્રાસાદ શખરા ઢાઃ પ્રીત્યુ ફુ લમખુા બુ ઃ ।
અ યવષર્ન્ સાૈમનસ્યૈઃ પ્રમદા બલકેશવાૈ॥ ૨૯॥
દ યક્ષતૈઃ સાેદપાત્રૈઃ સ્રગ્ગ ધૈર યપુાયનૈઃ ।
તાવાનચુર્ઃ પ્રમુિદતા તત્ર તત્ર દ્વ તયઃ॥ ૩૦॥
ઊચુઃ પાૈરા અહાે ગાે ય તપઃ િકમચરન્ મહત્ ।
યા હ્યેતાવનપુ ય ત નરલાેકમહાે સવાૈ॥ ૩૧॥
રજકં ક ચદાયા તં રઙ્ગકારં ગદાગ્રજઃ ।
દૃ ટ્વાયાચત વાસાં સ ધાૈતા યત્યુત્તમાિન ચ॥ ૩૨॥
દેહ્યાવયાેઃ સમુ ચતા યઙ્ગ વાસાં સ ચાહર્તાેઃ ।

162 sanskritdocuments.org



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

ભિવ ય ત પરં શ્રેયાે દાતુ તે નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૩॥
સ યા ચતાે ભગવતા પિરપૂણન સવર્તઃ ।
સાક્ષપંે ષતઃ પ્રાહ ત્યાે રાજ્ઞઃ સદુુમર્દઃ॥ ૩૪॥
ઈદશૃા યવે વાસાંસી િનતં્ય ગિરવનેચરાઃ ।
પિરધત્ત િકમુદ્વતૃ્તા રાજદ્રવ્યા યભી સથ॥ ૩૫॥
યાતાશુ બા લશા મવંૈ પ્રા ય યિદ જ િવષા ।
બધ્ન ત ઘ્ન ત લુ પ ત દપંૃ્ત રાજકુલાિન વૈ॥ ૩૬॥
અેવં િવક થમાનસ્ય કુિપતાે દેવક સતુઃ ।
રજકસ્ય કરાગ્રેણ શરઃ કાયાદપાતયત્॥ ૩૭॥
તસ્યાનુ િવનઃ સવ વાસઃ કાેશાન્ િવ જ્ય વૈ ।
દુદુ્રવુઃ સવર્તાે માગ વાસાં સ જગ્ હેઽચ્યુતઃ॥ ૩૮॥
વ સ વાઽઽત્મ પ્રયે વસે્ત્ર કૃ ણઃ સઙ્કષર્ણ તથા ।
શષેા યાદત્ત ગાપેે યાે િવ જ્ય ભુિવ કાિન ચત્॥ ૩૯॥
તત તુ વાયકઃ પ્રીત તયાવેષમક પયત્ ।
િવ ચત્રવણશ્ચૈલેયૈરાક પૈરનુ પતઃ॥ ૪૦॥
નાનાલક્ષણવષેા યાં કૃ ણરામાૈ િવરેજતુઃ ।
વલઙૃ્કતાૈ બાલગ ૈ પવર્ણીવ સતેતરાૈ॥ ૪૧॥
તસ્ય પ્રસન્નાે ભગવાન્ પ્રાદા સા યમાત્મનઃ ।
શ્રયં ચ પરમાં લાેકે બલૈશ્વયર્ તી દ્રયમ્॥ ૪૨॥
તતઃ સદુા ાે ભવનં માલાકારસ્ય જગ્મતુઃ ।
તાૈ દૃ ટ્વા સ સમુ થાય નનામ શરસા ભુિવ॥ ૪૩॥
તયાેરાસનમાનીય પાદં્ય ચાઘ્યાર્હર્ણાિદ ભઃ ।
પૂ ં સાનુગયાેશ્ચકે્ર સ્રક્તા બૂલાનુલપેનૈઃ॥ ૪૪॥
પ્રાહ નઃ સાથર્કં જન્મ પાિવતં ચ કુલં પ્રભાે ।
િપ દેવષર્યાે મહં્ય તુષ્ટા હ્યાગમનને વામ્॥ ૪૫॥
ભવ તાૈ િકલ િવશ્વસ્ય જગતઃ કારણં પરમ્ ।
અવતીણાર્િવહાંશને ક્ષેમાય ચ ભવાય ચ॥ ૪૬॥
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ન િહ વાં િવષમા દૃ ષ્ટઃ સહૃુદાજેર્ગદાત્મનાેઃ ।
સમયાેઃ સવર્ભૂતષેુ ભજ તં ભજતાેરિપ॥ ૪૭॥
તાવાજ્ઞાપયતં તં્ય િકમહં કરવા ણ વામ્ ।
પુંસાેઽત્યનુગ્રહાે હ્યષે ભવદ્ ભયર્િન્નયજુ્યતે॥ ૪૮॥
ઇત્ય ભપ્રેત્ય રાજે દ્ર સદુામા પ્રીતમાનસઃ ।
શ તૈઃ સગુ ધૈઃ કુસમુૈમાર્લા િવર ચતા દદાૈ॥ ૪૯॥
તા ભઃ વલઙૃ્કતાૈ પ્રીતાૈ કૃ ણરામાૈ સહાનુગાૈ ।
પ્રણતાય પ્રપન્નાય દદતવુર્રદાૈ વરાન્॥ ૫૦॥
સાેઽિપ વવ્રેઽચલાં ભ ક્ત ત મન્નવેા ખલાત્મિન ।
તદ્ભક્તષેુ ચ સાૈહાદ ભૂતષેુ ચ દયાં પરામ્॥ ૫૧॥
ઇ ત ત મૈ વરં દ વા શ્રયં ચા વયવિધનીમ્ ।
બલમાયુયર્શઃકા ત િનજર્ગામ સહાગ્રજઃ॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ પુરપ્રવેશાે નમૈકચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૧॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ દ્વચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ વ્રજન્ રાજપથને માધવઃ
સ્ત્રયં ગ્ હીતાઙ્ગિવલપેભાજનામ્ ।
િવલાેક્ય કુ ં યવુતી ં વરાનનાં
પપ્રચ્છ યા તી ં પ્રહસન્ રસપ્રદઃ॥ ૧॥
કા વં વરાવેતદુ હાનુલપેનં
કસ્યાઙ્ગને વા કથય વ સાધુ નઃ ।
દેહ્યાવયાેરઙ્ગિવલપેમુત્તમં
શ્રેય તત તે ન ચરાદ્ભિવ ય ત॥ ૨॥
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સરૈ યવુાચ
દાસ્ય યહં સુ દર કંસસ મતા
િત્રવક્રનામા હ્યનુલપેકમર્ ણ ।
મદ્ભાિવતં ભાજેપતેર ત પ્રયં
િવના યવુાં કાેઽ યતમ તદહર્ ત॥ ૩॥
પપેશલમાધુયર્હ સતાલાપવી ક્ષતૈઃ ।
ધ ષતાત્મા દદાૈ સા દ્રમુભયાેરનુલપેનમ્॥ ૪॥
તત તાવઙ્ગરાગેણ વવણતરશાે ભના ।
સ પ્રાપ્તપરભાગેન શશુભુાતેઽનુર જતાૈ॥ ૫॥
પ્રસન્નાે ભગવાન્ કુ ં િત્રવક્રાં ચરાનનામ્ ।
ઋ વીં કતુ મનશ્ચકે્ર દશર્યન્ દશર્ને ફલમ્॥ ૬॥
પદ્ યામાક્ર ય પ્રપદે દ્વ્યઙ્ગુલ્યુત્તાનપા ણના ।
પ્રગ્ હ્ય ચબુકેઽ યાત્મમુદનીનમદચ્યુતઃ॥ ૭॥
સા તદજુર્સમાનાઙ્ગી હચ્છ્ર ાે ણપયાેધરા ।
મુકુ દ પશર્ના સદ્યાે બભવૂ પ્રમદાેત્તમા॥ ૮॥
તતાે પગુણાૈદાયર્સ પન્ના પ્રાહ કેશવમ્ ।
ઉત્તર યા તમાકૃ ય મય તી તહૃચ્છયા॥ ૯॥
અેિહ વીર ગ્ હં યામાે ન વાં ત્યક્તુ મહાે સહે ।
વયાને્મ થત ચત્તાયાઃ પ્રસીદ પુ ષષર્ભ॥ ૧૦॥
અેવં સ્ત્રયા યાચ્યમાનઃ કૃ ણાે રામસ્ય પ યતઃ ।
મખંુ વીક્ષ્યાનુગાનાં ચ પ્રહસં તામવુાચ હ॥ ૧૧॥
અે યા મ તે ગ્ હં સભુ્રૂઃ પુંસામાિધિવકશર્નમ્ ।
સાિધતાથાઽગ્ હાણાં નઃ પા થાનાં વં પરાયણમ્॥ ૧૨॥
િવ જ્ય મા વ્યા વા યા તાં વ્રજન્ માગ વ ણક્પથૈઃ ।
નાનાપેાયનતા બૂલસ્રગ્ગ ધૈઃ સાગ્ર ેઽ ચતઃ॥ ૧૩॥
તદ્દશર્ન મરક્ષાેભાદાત્માનં નાિવદન્ સ્ત્રયઃ ।
િવસ્ર તવાસઃકબરવલયાલખે્યમૂતર્યઃ॥ ૧૪॥
તતઃ પાૈરાન્ ચ્છમાનાે ધનષુઃ સ્થાનમચ્યુતઃ ।
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ત મન્ પ્રિવષ્ટાે દદશૃે ધનુરૈ દ્ર મવાદ્ભુતમ્॥ ૧૫॥
પુ ષૈબર્હુ ભગુર્પ્તમ ચતં પરમ દ્ધમત્ ।
વાયર્માણાે ભઃ કૃ ણઃ પ્રસહ્ય ધનુરાદદે॥ ૧૬॥
કરેણ વામને સલીલમુદૃ્ધતં
સજં્ય ચ કૃ વા િન મષેણ પ યતામ્ ।
ણાં િવકૃ ય પ્રબભ જ મ યતાે
યથે દ ડં મદકયુર્ ક્રમઃ॥ ૧૭॥
ધનષુાે ભજ્યમાનસ્ય શ દઃ ખં રાેદસી િદશઃ ।
પૂરયામાસ યં શ્રુ વા કંસસ્ત્રાસમપુાગમત્॥ ૧૮॥
તદ્ર ક્ષણઃ સાનુચરાઃ કુિપતા આતતાિયનઃ ।
ગ્રહીતુકામા આવવ્રુગ્ ર્હ્યતાં વ યતા મ ત॥ ૧૯॥
અથ તાન્ દુર ભપ્રાયાન્ િવલાેક્ય બલકેશવાૈ ।
કુ્રદ્ધાૈ ધ વન આદાય શકલે તાંશ્ચ જઘ્નતુઃ॥ ૨૦॥
બલં ચ કંસપ્રિહતં હ વા શાલામખુાત્તતઃ ।
િન ક્ર ય ચેરતુહૃર્ષ્ટાૈ િનર ક્ષ્ય પુરસ પદઃ॥ ૨૧॥
તયાે તદદ્ભુતં વીય િનશા ય પુરવા સનઃ ।
તજેઃ પ્રાગ યં પં ચ મેિનરે િવબુધાેત્તમાૈ॥ ૨૨॥
તયાેિવચરતાેઃ વૈરમાિદત્યાેઽ તમપેુિયવાન્ ।
કૃ ણરામાૈ તાૈ ગાપેૈઃ પુરાચ્છકટમીયતુઃ॥ ૨૩॥
ગાે યાે મુકુ દિવગમે િવરહાતુરા યાઃ
આશાસતા શષ ઋતા મધપુુયર્ભવૂન્ ।
સ પ યતાં પુ ષભષૂણગાત્રલ મી ં
િહ વેતરાન્ નુ ભજતશ્ચકમેઽયનં શ્રીઃ॥ ૨૪॥
અવિનક્તાઙ્ ઘ્રયુગલાૈ ભુ વા ક્ષીરાપેસચેનમ્ ।
ઊષતુ તાં સખંુ રાિત્ર જ્ઞા વા કંસ ચક ષતમ્॥ ૨૫॥
કંસ તુ ધનષુાે ભઙ્ગં ર ક્ષણાં વબલસ્ય ચ ।
વધં િનશ ય ગાેિવ દરામિવક્ર િડતં પરમ્॥ ૨૬॥
દ ઘર્પ્ર ગરાે ભીતાે દુિન મત્તાિન દુમર્ તઃ ।
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બહૂ યચષ્ટાેભયથા ત્યાેદાત્યકરા ણ ચ॥ ૨૭॥
અદશર્નં વ શરસઃ પ્ર ત પે ચ સત્યિપ ।
અસત્યિપ દ્વતીયે ચ દ્વૈ યં જ્યાે તષાં તથા॥ ૨૮॥
છદ્રપ્રતી ત છાયાયાં પ્રાણઘાષેાનપુશ્રુ તઃ ।
વણર્પ્રતી ત ર્કે્ષષુ વપદાનામદશર્નમ્॥ ૨૯॥
વ ે પ્રેતપિર વઙ્ગઃ ખરયાનં િવષાદનમ્ ।
યાયાન્નલદમાલ્યેક તૈલા યક્તાે િદગ બરઃ॥ ૩૦॥
અ યાિન ચે થં ભૂતાિન વ ગિરતાિન ચ ।
પ યન્ મરણસ ત્ર તાે િનદ્રાં લેભે ન ચ તયા॥ ૩૧॥
વ્યુષ્ટાયાં િન શ કાૈરવ્ય સયૂ ચાદ્ યઃ સમુ થતે ।
કારયામાસ વૈ કંસાે મ લક્ર ડામહાે સવમ્॥ ૩૨॥
આનચુર્ઃ પુ ષા રઙ્ગં તૂયર્ભેયર્શ્ચ જ ઘ્નરે ।
મ ચાશ્ચાલઙૃ્કતાઃ સ્ર ગ્ભઃ પતાકાચૈલતાેરણૈઃ॥ ૩૩॥
તષેુ પાૈરા નપદા બ્રહ્મક્ષત્રપુરાેગમાઃ ।
યથાપે ષેં િવિવશૂ રા નશ્ચ કૃતાસનાઃ॥ ૩૪॥
કંસઃ પિર તાેઽમાત્યૈ રાજમ ચ ઉપાિવશત્ ।
મ ડલેશ્વરમ યસ્થાે હૃદયને િવદૂયતા॥ ૩૫॥
વાદ્યમાનષેુ તૂયષુ મ લતાલાેત્તરેષુ ચ ।
મ લાઃ વલઙૃ્કતા દપૃ્તાઃ સાપેા યાયાઃ સમાિવશન્॥ ૩૬॥
ચાણૂરાે મુ ષ્ટકઃ કૂટઃ શલ તાેશલ અેવ ચ ।
તઆસદુે પસ્થાનં વ ગવુાદ્યપ્રહ ષતાઃ॥ ૩૭॥
ન દગાપેાદયાે ગાપેા ભાજેરાજસમાહુતાઃ ।
િનવેિદતાપેાયના ત અેક મન્ મ ચઆિવશન્॥ ૩૮॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ મ લરઙ્ગાપેવણર્નં નામ દ્વચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૨॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ િત્રચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ કૃ ણશ્ચ રામશ્ચ કૃતશાૈચાૈ પર તપ ।
મ લદુ દુ ભિનઘાષં શ્રુ વા દ્રષુ્ટમપુેયતુઃ॥ ૧॥
રઙ્ગદ્વારં સમાસાદ્ય ત મન્ નાગમવ સ્થતમ્ ।
અપ ય કુવલયાપીડં કૃ ણાેઽ બષ્ઠપ્રચાેિદતમ્॥ ૨॥
બદ્ વા પિરકરં શાૈિરઃ સમુહ્ય કુિટલાલકાન્ ।
ઉવાચ હ તપં વાચા મેઘનાદગભીરયા॥ ૩॥
અ બષ્ઠા બષ્ઠ માગ નાૈ દેહ્યપક્રમ મા ચરમ્ ।
નાે ચે સકુ જરં વાદ્ય નયા મ યમસાદનમ્॥ ૪॥
અેવં િનભર્ સતાેઽ બષ્ઠઃ કુિપતઃ કાેિપતં ગજમ્ ।
ચાેદયામાસ કૃ ણાય કાલા તકયમાપેમમ્॥ ૫॥
કર દ્ર તમ ભદુ્રત્ય કરેણ તરસાગ્રહીત્ ।
કરા દ્વગ લતઃ સાેઽમું િનહત્યાઙ્ ઘ્ર વલીયત॥ ૬॥
સઙ્કુ્રદ્ધ તમચક્ષાણાે ઘ્રાણદૃ ષ્ટઃ સ કેશવમ્ ।
પરા શ પુ કરેણ સ પ્રસહ્ય િવિનગર્તઃ॥ ૭॥
પુચ્છે પ્રગ્ હ્યા તબલં ધનષુઃ પ ચિવશ તમ્ ।
િવચકષર્ યથા નાગં સપુણર્ ઇવ લીલયા॥ ૮॥
સ પયાર્વતર્માનને સવ્યદ ક્ષણતાેઽચ્યુતઃ ।
બભ્રામ ભ્રા યમાણને ગાવે સનેવે બાલકઃ॥ ૯॥
તતાેઽ ભમખુમ યેત્ય પા ણનાઽઽહત્ય વારણમ્ ।
પ્રાદ્રવન્ પાતયામાસ યમાનઃ પદે પદે॥ ૧૦॥
સ ધાવન્ ક્ર ડયા ભૂમાૈ પ ત વા સહસાે થતઃ ।
તં મ વા પ તતં કુ્રદ્ધાે દ તા યાં સાેઽહનિ ક્ષ તમ્॥ ૧૧॥
વિવક્રમે પ્ર તહતે કુ જરે દ્રાેઽત્યમ ષતઃ ।
ચાેદ્યમાનાે મહામાત્રૈઃ કૃ ણમ યદ્રવદુ્રષા॥ ૧૨॥
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તમાપત તમાસાદ્ય ભગવાન્મધુસદૂનઃ ।
િનગ્ હ્ય પા ણના હ તં પાતયામાસ ભૂતલે॥ ૧૩॥
પ તતસ્ય પદાઽઽક્ર ય ગે દ્ર ઇવ લીલયા ।
દ તમુ પાટ તનેેભં હ તપાંશ્ચાહનદ્ધિરઃ॥ ૧૪॥
તકં દ્વપમુ જ્ય દ તપા ણઃ સમાિવશત્ ।
અંસ ય તિવષાણાેઽ ઙ્મદ બ દુ ભરિઙ્કતઃ ।
િવ ઢ વેદક ણકાવદના બુ હાે બભાૈ॥ ૧૫॥
તાૈ ગાપેૈઃ ક તપયૈબર્લદેવજનાદર્નાૈ ।
રઙ્ગં િવિવશતૂ રાજન્ ગજદ તવરાયુધાૈ॥ ૧૬॥
મ લાનામશિન ર્ણાં નરવરઃ સ્ત્રીણાં મરાે મૂ તમાન્
ગાપેાનાં વજનાેઽસતાં ક્ષ તભુ ં શા તા વિપત્રાેઃ શશઃુ ।
ત્યુભાજપતેિવરાડિવદુષાં ત વં પરં યાે ગનાં
ણીનાં પરદેવતે ત િવિદતાે રઙ્ગં ગતઃ સાગ્રજઃ॥ ૧૭॥

હતં કુવલયાપીડં દૃ ટ્વા તાવિપ દુજર્યાૈ ।
કંસાે મન વ્યિપ તદા શમુ દ્વિવજે પ॥ ૧૮॥
તાૈ રેજતૂ રઙ્ગગતાૈ મહાભુ ૈ
િવ ચત્રવષેાભરણસ્રગ બરાૈ ।
યથા નટાવુત્તમવષેધાિરણાૈ
મનઃ ક્ષપ તાૈ પ્રભયા િનર ક્ષતામ્॥ ૧૯॥
િનર ક્ષ્ય તાવુત્તમપૂ ષાૈ જના
મ ચ સ્થતા નાગરરાષ્ટ્રકા પ ।
પ્રહષર્વેગાે ક લતેક્ષણાનનાઃ
પપનુર્ પ્તા નયનૈ તદાનનમ્॥ ૨૦॥
િપબ ત ઇવ ચ યા લહ ત ઇવ જહ્વયા ।
જઘ્ર ત ઇવ નાસા યાં શ્લ ય ત ઇવ બાહુ ભઃ॥ ૨૧॥
ઊચુઃ પર પરં તે વૈ યથાદષંૃ્ટ યથાશ્રુતમ્ ।
તદૂ્રપગુણમાધુયર્પ્રાગ ય માિરતા ઇવ॥ ૨૨॥
અેતાૈ ભગવતઃ સાક્ષાદ્ધરેનાર્રાયણસ્ય િહ ।
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અવતીણાર્િવહાંશને વસદેુવસ્ય વે મિન॥ ૨૩॥
અેષ વૈ િકલ દેવક્યાં તાે નીતશ્ચ ગાેકુલમ્ ।
કાલમેતં વસન્ ગૂઢાે વ ધે ન દવે મિન॥ ૨૪॥
પૂતનાનને નીતા તં ચક્રવાતશ્ચ દાનવઃ ।
અજુર્નાૈ ગુહ્યકઃ કેશી ધનેુકાેઽ યે ચ ત દ્વધાઃ॥ ૨૫॥
ગાવઃ સપાલા અેતને દાવાગ્ ેઃ પિરમાે ચતાઃ ।
કા લયાે દ મતઃ સપર્ ઇ દ્રશ્ચ િવમદઃ કૃતઃ॥ ૨૬॥
સપ્તાહમેકહ તને તાેઽિદ્રપ્રવરાેઽમનુા ।
વષર્વાતાશિન યશ્ચ પિરત્રાતં ચ ગાેકુલમ્॥ ૨૭॥
ગાે યાેઽસ્ય િનત્યમુિદતહ સતપ્રેક્ષણં મખુમ્ ।
પ ય ત્યાે િવિવધાં તાપાં તર ત માશ્રમં મુદા॥ ૨૮॥
વદ ત્યનને વંશાેઽયં યદાેઃ સબુહુિવશ્રુતઃ ।
શ્રયં યશાે મહ વં ચ લ સ્યતે પિરર ક્ષતઃ॥ ૨૯॥
અયં ચાસ્યાગ્રજઃ શ્રીમાન્ રામઃ કમલલાેચનઃ ।
પ્રલ બાે િનહતાે યને વ સકાે યે બકાદયઃ॥ ૩૦॥
જને વવેં બ્રવુાણષેુ તૂયષુ િનનદ સુ ચ ।
કૃ ણરામાૈ સમાભા ય ચાણૂરાે વાક્યમબ્રવીત્॥ ૩૧॥
હે ન દસનૂાે હે રામ ભવ તાૈ વીરસ મતાૈ ।
િનયુદ્ધકુશલાૈ શ્રુ વા રાજ્ઞાઽઽહૂતાૈ િદદૃ ણા॥ ૩૨॥
પ્રયં રાજ્ઞઃ પ્રકુવર્ ત્યઃ શ્રેયાે િવ દ ત વૈ પ્ર ઃ ।
મનસા કમર્ણા વાચા િવપર તમતાેઽ યથા॥ ૩૩॥
િનતં્ય પ્રમુિદતા ગાપેા વ સપાલા યથા સુ્ફટમ્ ।
વનષેુ મ લયુદ્ધને ક્ર ડ તશ્ચારય ત ગાઃ॥ ૩૪॥
ત માદ્રાજ્ઞઃ પ્રયં યૂયં વયં ચ કરવામ હે ।
ભૂતાિન નઃ પ્રસીદ ત સવર્ભૂતમયાે પઃ॥ ૩૫॥
તિન્નશ યાબ્રવી કૃ ણાે દેશકાલાે ચતં વચઃ ।
િનયુદ્ધમાત્મનાેઽભીષં્ટ મ યમાનાેઽ ભન દ્ય ચ॥ ૩૬॥
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પ્ર ભાજેપતેરસ્ય વયં ચાિપ વનેચરાઃ ।
કરવામ પ્રયં િનતં્ય તન્નઃ પરમનુગ્રહઃ॥ ૩૭॥
બાલા વયં તુલ્યબલૈઃ ક્ર િડ યામાે યથાે ચતમ્ ।
ભવેિન્નયુદં્ધ માધમર્ઃ શને્મ લસભાસદઃ॥ ૩૮॥
ચાણૂર ઉવાચ
ન બાલાે ન િકશાેર વં બલશ્ચ બ લનાં વરઃ ।
લીલયેભાે હતાે યને સહસ્ર દ્વપસ વ ત્॥ ૩૯॥
ત માદ્ભવદ્ યાં બ લ ભયાદ્ધવ્યં નાનયાેઽત્ર વૈ ।
મિય િવક્રમ વા ણય બલને સહ મુ ષ્ટકઃ॥ ૪૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ કુવલયાપીડવધાે નામ િત્રચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૩॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ચતુશ્ચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૪॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં ચ ચતસઙ્ક પાે ભગવાન્મધુસદૂનઃ ।
આસસાદાથ ચાણૂરં મુ ષ્ટકં રાેિહણીસતુઃ॥ ૧॥
હ તા યાં હ તયાેબર્દ્ વા પદ્ યામવે ચ પાદયાેઃ ।
િવચકષર્તુર યાે યં પ્રસહ્ય િવ જગીષયા॥ ૨॥
અરત્ની દ્વે અર ત્ન યાં નુ યાં ચવૈ નનુી ।
શરઃ શી ણારસાેર તાવ યાે યમ ભજઘ્નતુઃ॥ ૩॥
પિરભ્રામણિવક્ષપેપિરર ભાવપાતનૈઃ ।
ઉ સપર્ણાપસપર્ણૈશ્ચા યાે યં પ્રત્ય ધતામ્॥ ૪॥
ઉ થાપનૈ ન્નયનૈશ્ચાલનૈઃ સ્થાપનૈરિપ ।
પર પરં જગીષ તાવપચક્રતુરાત્મનઃ॥ ૫॥
તદ્બલાબલવદ્યુદં્ધ સમેતાઃ સવર્યાે ષતઃ ।

bhagpur-10a.pdf 171



શ્રીમદ્ભાગવતં - દશમસ્ક ધઃ પવૂાર્ધ

ઊચુઃ પર પરં રાજન્ સાનુક પા વ થશઃ॥ ૬॥
મહાનયં બતાધમર્ અેષાં રાજસભાસદામ્ ।
યે બલાબલવદ્યુદં્ધ રાજ્ઞાેઽ વચ્છ ત પ યતઃ॥ ૭॥
ક્વ વજ્રસારસવાર્ઙ્ગાૈ મ લાૈ શલૈે દ્રસિન્નભાૈ ।
ક્વ ચા તસકુુમારાઙ્ગાૈ િકશાેરાૈ નાપ્તયાવૈનાૈ॥ ૮॥
ધમર્વ્ય તક્રમાે હ્યસ્ય સમાજસ્ય ધ્રવું ભવેત્ ।
યત્રાધમર્ઃ સમુ ત્તષે્ઠન્ન સ્થેયં તત્ર કિહ ચત્॥ ૯॥
ન સભાં પ્રિવશે પ્રાજ્ઞઃ સ યદાષેાનનુ મરન્ ।
અબ્રવુન્ િવબ્રવુન્નજ્ઞાે નરઃ િક બષમશ્નુતે॥ ૧૦॥
વ ગતઃ શત્રુમ ભતઃ કૃ ણસ્ય વદના બુજમ્ ।
વીક્ષ્યતાં શ્રમવાયુર્પ્તં પદ્મકાેશ મવા બુ ભઃ॥ ૧૧॥
િક ન પ યત રામસ્ય મખુમાતામ્રલાેચનમ્ ।
મુ ષ્ટકં પ્ર ત સામષ હાસસરં ભશાે ભતમ્॥ ૧૨॥
પુ યા બત વ્રજભવુાે યદયં લઙ્ગ-
ગૂઢઃપુરાણપુ ષાે વન ચત્રમાલ્યઃ ।
ગાઃ પાલયન્ સહબલઃ ક્વણયંશ્ચ વે ં
િવક્ર ડયા ચ ત ગિરત્રરમા ચતાઙ્ ઘ્રઃ॥ ૧૩॥
ગાે ય તપઃ િકમચરન્ યદમુ ય પં
લાવ યસારમસમાે વર્મન ય સદ્ધમ્ ।
દૃ ગ્ભઃ િપબ ત્યનુસવા ભનવં દુરાપ-
મેકા તધામ યશસઃ શ્રીય અૈશ્વરસ્ય॥ ૧૪॥
યા દાેહનેઽવહનને મથનાપેલપે-
પ્રેઙ્ખેઙ્ખનાભર્ િદતાેક્ષણમાજર્નાદાૈ ।
ગાય ત ચનૈમનુરક્તિધયાેઽશ્રુક ઠ્યાે
ધ યા વ્રજ સ્ત્રય ઉ ક્રમ ચત્તયાનાઃ॥ ૧૫॥
પ્રાતવ્રર્ દ્વ્રજતઆિવશતશ્ચ સાયં
ગાે ભઃ સમં ક્વણયતાેઽસ્ય િનશ ય વે મ્ ।
િનગર્ ય તૂણર્મબલાઃ પ થ ભૂિરપુ યાઃ
પ ય ત સ મતમખંુ સદયાવલાેકમ્॥ ૧૬॥
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અેવં પ્રભાષમાણાસુ સ્ત્રીષુ યાેગેશ્વરાે હિરઃ ।
શત્રું હ તું મનશ્ચકે્ર ભગવાન્ ભરતષર્ભ॥ ૧૭॥
સભયાઃ સ્ત્રી ગરઃ શ્રુ વા પતુ્ર નેહશચુાઽઽતુરાૈ ।
િપતરાવ વત યેતાં પતુ્રયાેરબુધાૈ બલમ્॥ ૧૮॥
તૈ તૈિનયુદ્ધિવિધ ભિવિવધૈરચ્યુતેતરાૈ ।
યુયુધાતે યથા યાે યં તથવૈ બલમુ ષ્ટકાૈ॥ ૧૯॥
ભગવદ્ગાત્રિન પાતવૈર્જ્રિન પષેિનષુ્ઠરૈઃ ।
ચાણૂરાે ભજ્યમાનાઙ્ગાે મુહુગ્લાર્િનમવાપ હ॥ ૨૦॥
સ યનેવેગ ઉ પત્ય મુષ્ટ કૃત્ય કરાવુભાૈ ।
ભગવ તં વાસદેુવં કુ્રદ્ધાે વક્ષસ્યબાધત॥ ૨૧॥
નાચલત્ત પ્રહારેણ માલાહત ઇવ દ્વપઃ ।
બાહ્વાેિનગ્ હ્ય ચાણૂરં બહુશાે ભ્રામયન્ હિરઃ॥ ૨૨॥
ભૂ ષે્ઠ પાેથયામાસ તરસા ક્ષીણ િવતમ્ ।
િવસ્ર તાક પકેશસ્ર ગ દ્ર વજ ઇવાપતત્॥ ૨૩॥
તથવૈ મુ ષ્ટકઃ પવૂ વમુષ્ટ ા ભહતને વૈ ।
બલભદ્રણે બ લના તલનેા ભહતાે શમ્॥ ૨૪॥
પ્રવેિપતઃ સ િધરમુદ્વમન્ મખુતાેઽિદતઃ ।
વ્યસઃુ પપાતાવે્યુર્પસે્થ વાતાહત ઇવાઙ્ ઘ્રપઃ॥ ૨૫॥
તતઃ કૂટમનપુ્રાપં્ત રામઃ પ્રહરતાં વરઃ ।
અવધી લીલયા રાજન્ સાવજ્ઞં વામમુ ષ્ટના॥ ૨૬॥
તહ્યવ િહ શલઃ કૃ ણપદાપહતશીષર્કઃ ।
દ્વધા િવશીણર્ તાેશલક ઉભાવિપ િનપેતતુઃ॥ ૨૭॥
ચાણૂરે મુ ષ્ટકે કૂટે શલે તાેશલકે હતે ।
શષેાઃ પ્રદુદુ્રવુમર્ લાઃ સવ પ્રાણપર સવઃ॥ ૨૮॥
ગાપેાન્ વયસ્યાનાકૃ ય તૈઃ સં જ્ય િવજહ્રતુઃ ।
વાદ્યમાનષેુ તૂયષુ વ ગ તાૈ તનપૂુરાૈ॥ ૨૯॥
જનાઃ પ્રજહૃષુઃ સવ કમર્ણા રામકૃ ણયાેઃ ।
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ઋતે કંસં િવપ્રમખુ્યાઃ સાધવઃ સાધુ સા વ ત॥ ૩૦॥
હતષેુ મ લવયષુ િવદુ્રતષેુ ચ ભાજેરાટ્ ।
યવારય વતૂયાર્ ણ વાક્યં ચેદમવુાચ હ॥ ૩૧॥
િનઃસારયત દુ ર્ત્તાૈ વસદેુવાત્મ ૈ પુરાત્ ।
ધનં હરત ગાપેાનાં ન દં બધ્નીત દુમર્ તમ્॥ ૩૨॥
વસદેુવ તુ દુમધા હ યતામાશ્વસત્તમઃ ।
ઉગ્રસનેઃ િપતા ચાિપ સાનુગઃ પરપક્ષગઃ॥ ૩૩॥
અેવં િવક થમાને વૈ કંસે પ્રકુિપતાેઽવ્યયઃ ।
લ ઘ ાે પત્ય તરસા મ ચમુત્તુઙ્ગમા હત્॥ ૩૪॥
તમાિવશ તમાલાેક્ય ત્યુમાત્મનઆસનાત્ ।
મન વી સહસાે થાય જગ્ હે સાેઽ સચમર્ણી॥ ૩૫॥
તં ખડ્ગપા ણ િવચર તમાશુ
યનંે યથા દ ક્ષણસવ્યમ બરે ।
સમગ્રહીદ્દિુવષહાેગ્રતે
યથાેરગં તાક્ષ્યર્સતુઃ પ્રસહ્ય॥ ૩૬॥
પ્રગ્ હ્ય કેશષેુ ચલ કર ટં
િનપાત્ય રઙ્ગાપેિર તુઙ્ગમ ચાત્ ।
તસ્યાપેિરષ્ટા વયમ જનાભઃ
પપાત િવશ્વાશ્રયઆત્મત ત્રઃ॥ ૩૭॥
તં સ પરેતં િવચકષર્ ભૂમાૈ
હિરયર્થેભં જગતાે િવપ યતઃ ।
હા હે ત શ દઃ સમુહાં તદાભૂ-
દુદ િરતઃ સવર્જનનૈર્રે દ્ર॥ ૩૮॥
સ િનત્યદાે દ્વગ્ િધયા તમીશ્વરં
િપબન્ વદન્ વા િવચરન્ વપન્ શ્વસન્ ।
દદશર્ ચક્રાયુધમગ્રતાે યત-
તદેવ પં દુરવાપમાપ॥ ૩૯॥
તસ્યાનુ ભ્રાતરાેઽષ્ટાૈ કઙ્ક યગ્રાેધકાદયઃ ।
અ યધાવન્ન તકુ્રદ્ધા ભ્રાતુિનવશકાિરણઃ॥ ૪૦॥
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તથા તરભસાં તાં તુ સયંત્તાન્ રાેિહણીસતુઃ ।
અહન્ પિરઘમુદ્ય ય પશિૂનવ ગાિધપઃ॥ ૪૧॥
નેદુદુર્ દુભયાે વ્યાે બ્રહ્મશેાદ્યા િવભૂતયઃ ।
પુ પૈઃ િકર ત તં પ્રીતાઃ શશસંનુર્ તુઃ સ્ત્રયઃ॥ ૪૨॥
તષેાં સ્ત્રયાે મહારાજ સહૃુન્મરણદુઃ ખતાઃ ।
તત્રાભીયુિવિનઘ્ન ત્યઃ શીષાર્ યશ્રુિવલાેચનાઃ॥ ૪૩॥
શયાનાન્ વીરશ યાયાં પતીના લઙ્ગ્ય શાેચતીઃ ।
િવલપેુઃ સુ વરં નાયા િવ જ ત્યાે મુહુઃ શચુઃ॥ ૪૪॥
હા નાથ પ્રય ધમર્જ્ઞ ક ણાનાથવ સલ ।
વયા હતને િનહતા વયં તે સગ્ હપ્ર ઃ॥ ૪૫॥
વયા િવરિહતા પત્યા પુર યં પુ ષષર્ભ ।
ન શાેભતે વય મવ િન ત્તાે સવમઙ્ગલા॥ ૪૬॥
અનાગસાં વં ભૂતાનાં કૃતવાન્ દ્રાેહમુ બણમ્ ।
તનેેમાં ભાે દશાં નીતાે ભૂતધ્રુક્ કાે લભેત શમ્॥ ૪૭॥
સવષા મહ ભૂતાનામષે િહ પ્રભવા યયઃ ।
ગાેપ્તા ચ તદવ યાયી ન ક્વ ચ સખુમેધતે॥ ૪૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
રાજયાે ષત આશ્વાસ્ય ભગવાં લાેકભાવનઃ ।
યામાહુલાિકક ં સસં્થાં હતાનાં સમકારયત્॥ ૪૯॥
માતરં િપતરં ચવૈ માેચિય વાથ બ ધનાત્ ।
કૃ ણરામાૈ વવ દાતે શરસાઽઽ ય પાદયાેઃ॥ ૫૦॥
દેવક વસદેુવશ્ચ િવજ્ઞાય જગદ શ્વરાૈ ।
કૃતસવં દનાૈ પતુ્રાૈ સ વ તે ન શિઙ્કતાૈ॥ ૫૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ કંસવધાે નામ ચતુશ્ચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૪॥
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॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ પ ચચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૫॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
િપતરાવપુલ ધાથા િવિદ વા પુ ષાેત્તમઃ ।
મા ભૂિદ ત િન ં માયાં તતાન જનમાેિહનીમ્॥ ૧॥
ઉવાચ િપતરાવેત્ય સાગ્રજઃ સા વતષર્ભઃ ।
પ્રશ્રયાવનતઃ પ્રીણન્ન બ તાતે ત સાદરમ્॥ ૨॥
ના મત્તાે યવુયાે તાત િનત્યાે ક ઠતયાેરિપ ।
બાલ્યપાૈગ ડકૈશાેરાઃ પતુ્રા યામભવન્ ક્વ ચત્॥ ૩॥
ન લ ધાે દૈવહતયાવેાર્સાે નાૈ ભવદ તકે ।
યાં બાલાઃ િપ ગેહસ્થા િવ દ તે લા લતા મુદમ્॥ ૪॥
સવાર્થર્સ ભવાે દેહાે જિનતઃ પાે ષતાે યતઃ ।
ન તયાેયાર્ ત િનવશં િપત્રાેમર્ત્યર્ઃ શતાયષુા॥ ૫॥
ય તયાેરાત્મજઃ ક પ આત્મના ચ ધનને ચ ।
ત્ત ન દદ્યાત્તં પ્રેત્ય વમાંસં ખાદય ત િહ॥ ૬॥
માતરં િપતરં દં્ધ ભાયા સા વી ં સતંુ શશમુ્ ।
ગુ ં િવપં્ર પ્રપનં્ન ચ ક પાેઽ બભ્રચ્છ્વસન્ તઃ॥ ૭॥
તન્નાવક પયાેઃ કંસાિન્નત્યમુ દ્વગ્ ચેતસાેઃ ।
માેઘમેતે વ્ય તક્રા તા િદવસા વામનચર્તાેઃ॥ ૮॥
ત ક્ષ તુમહર્થ તાત માતના પરત ત્રયાેઃ ।
અકુવર્તાવેા શશુ્રષૂાં ક્લષ્ટયાેદુર્હૃર્દા શમ્॥ ૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત માયામનુ યસ્ય હરેિવશ્વાત્મનાે ગરા ।
માેિહતાવઙ્કમારાે ય પિર વજ્યાપતુમુર્દમ્॥ ૧૦॥
સ ચ તાવશ્રુધારા ભઃ નેહપાશને ચા તાૈ ।
ન િક ચદૂચતૂ રાજન્ બા પક ઠાૈ િવમાેિહતાૈ॥ ૧૧॥
અેવમાશ્વાસ્ય િપતરાૈ ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
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માતામહં તૂગ્રસનંે યદૂનામકરાે પમ્॥ ૧૨॥
આહ ચા માન્ મહારાજ પ્ર શ્ચાજ્ઞપુ્તમહર્ સ ।
યયા તશાપાદ્યદુ ભનાર્ સતવ્યં પાસને॥ ૧૩॥
મિય ત્ય ઉપાસીને ભવતાે િવબુધાદયઃ ।
બ લ હર ત્યવનતાઃ િકમુતા યે નરાિધપાઃ॥ ૧૪॥
સવાર્ન્ વાન્ જ્ઞા તસ બ ધાન્ િદગ્ યઃ કંસભયાકુલાન્ ।
યદુ ય ધકમધુદાશાહર્કુકુરાિદકાન્॥ ૧૫॥
સભા જતાન્ સમાશ્વાસ્ય િવદેશાવાસક શતાન્ ।
યવાસય વગેહેષુ િવત્તૈઃ સ ત યર્ િવશ્વકૃત્॥ ૧૬॥
કૃ ણસઙ્કષર્ણભજૈુગુર્પ્તા લ ધમનાેરથાઃ ।
ગ્ હેષુ રે મરે સદ્ધાઃ કૃ ણરામગત વરાઃ॥ ૧૭॥
વીક્ષ તાેઽહરહઃ પ્રીતા મુકુ દવદના બુજમ્ ।
િનતં્ય પ્રમુિદતં શ્રીમ સદય મતવીક્ષણમ્॥ ૧૮॥
તત્ર પ્રવયસાેઽ યાસન્ યવુાનાેઽ તબલાજૈસઃ ।
િપબ તાેઽક્ષૈમુર્કુ દસ્ય મખુા બુજસધુાં મુહુઃ॥ ૧૯॥
અથ ન દં સમાસાદ્ય ભગવાન્ દેવક સતુઃ ।
સઙ્કષર્ણશ્ચ રાજે દ્ર પિર વજ્યેદમૂચતુઃ॥ ૨૦॥
િપતયુર્વા યાં નગ્ધા યાં પાે ષતાૈ લા લતાૈ શમ્ ।
િપત્રાેર યિધકા પ્રી તરાત્મજે વાત્મનાેઽિપ િહ॥ ૨૧॥
સ િપતા સા ચ જનની યાૈ પુ ણીતાં વપતુ્રવત્ ।
શશનૂ્ બ ધુ ભ ષ્ટાનક પૈઃ પાષેરક્ષણે॥ ૨૨॥
યાત યૂયં વ્રજં તાત વયં ચ નેહદુઃ ખતાન્ ।
જ્ઞાતીન્ વાે દ્રષુ્ટમે યામાે િવધાય સહૃુદાં સખુમ્॥ ૨૩॥
અેવં સા વ ય ભગવાન્ ન દં સવ્રજમચ્યુતઃ ।
વાસાેઽલઙ્કારકુ યાદ્યૈરહર્યામાસ સાદરમ્॥ ૨૪॥
ઇત્યુક્ત તાૈ પિર વજ્ય ન દઃ પ્રણયિવહ્વલઃ ।
પૂરયન્નશ્રુ ભનત્રે સહ ગાપેવૈ્રર્જં યયાૈ॥ ૨૫॥
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અથ શરૂસતુાે રાજન્ પતુ્રયાેઃ સમકારયત્ ।
પુરાેધસા બ્રાહ્મણૈશ્ચ યથાવદ્દિ્વજસસૃં્ક તમ્॥ ૨૬॥
તે યાેઽદાદ્દ ક્ષણા ગાવાે ક્મમાલાઃ વલઙૃ્કતાઃ ।
વલઙૃ્કતે યઃ સ પજૂ્ય સવ સાઃ ક્ષાૈમમા લનીઃ॥ ૨૭॥
યાઃ કૃ ણરામજન્મક્ષ મનાેદત્તા મહામ તઃ ।
તાશ્ચાદદાદનુ ત્ય કંસનેાધમર્તાે હૃતાઃ॥ ૨૮॥
તતશ્ચ લ ધસસં્કારાૈ દ્વજ વં પ્રા ય સવુ્રતાૈ ।
ગગાર્દ્યદુકુલાચાયાર્દ્ગાયત્રં વ્રતમા સ્થતાૈ॥ ૨૯॥
પ્રભવાૈ સવર્િવદ્યાનાં સવર્જ્ઞાૈ જગદ શ્વરાૈ ।
ના ય સદ્ધામલજ્ઞાનં ગૂહમાનાૈ નરેિહતૈઃ॥ ૩૦॥
અથાે ગુ કુલે વાસ મચ્છ તાવપુજગ્મતુઃ ।
કા યં સા દ પિન નામ હ્યવ તપુરવા સનમ્॥ ૩૧॥
યથાપેસાદ્ય તાૈ દા તાૈ ગુરાૈ ત્તમિન દતામ્ ।
ગ્રાહય તાવપુેતાૈ મ ભ યા દેવ મવાદતૃાૈ॥ ૩૨॥
તયાે દ્વજવર તુષ્ટઃ શદુ્ધભાવાનુ ત્ત ભઃ ।
પ્રાવેાચ વેદાન ખલાન્ સાઙ્ગાપેિનષદાે ગુ ઃ॥ ૩૩॥
સરહસ્યં ધનવુદં ધમાર્ન્ યાયપથાં તથા ।
તથા ચા વી ક્ષક ં િવદ્યાં રાજની ત ચ ષિડ્વધામ્॥ ૩૪॥
સવ નરવરશ્રેષ્ઠાૈ સવર્િવદ્યાપ્રવતર્કાૈ ।
સકૃિન્નગદમાત્રેણ તાૈ સ જગ્ હતુ ર્પ॥ ૩૫॥
અહાેરાત્રૈશ્ચતઃુષષ્ટ ા સયંત્તાૈ તાવતીઃ કલાઃ ।
ગુ દ ક્ષણયાઽઽચાય છ દયામાસતુ ર્પ॥ ૩૬॥
દ્વજ તયાે તં મિહમાનમદ્ભુતં
સલંક્ષ્ય રાજન્ન તમાનષુી ં મ તમ્ ।
સ મ ય પ યા સ મહાણર્વે તં
બાલં પ્રભાસે વરયા બભવૂ હ॥ ૩૭॥
તથેત્યથા હ્ય મહારથાૈ રથં
પ્રભાસમાસાદ્ય દુર તિવક્રમાૈ ।
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વેલામપુવ્રજ્ય િનષીદતુઃ ક્ષણં
સ ધુિવિદ વાહર્ણમાહરત્તયાેઃ॥ ૩૮॥
તમાહ ભગવાનાશુ ગુ પતુ્રઃ પ્રદ યતામ્ ।
યાેઽસાિવહ વયા ગ્ર તાે બાલકાે મહતાે મણા॥ ૩૯॥
સમુદ્ર ઉવાચ
નવૈાહાષર્મહં દેવ દૈત્યઃ પ ચજનાે મહાન્ ।
અ તજર્લચરઃ કૃ ણ શઙ્ખ પધરાેઽસરુઃ॥ ૪૦॥
આ તે તનેાહૃતાે નનંૂ તચ્છ વા સ વરં પ્રભુઃ ।
જલમાિવ ય તં હ વા નાપ યદુદરેઽભર્કમ્॥ ૪૧॥
તદઙ્ગપ્રભવં શઙ્ખમાદાય રથમાગમત્ ।
તતઃ સયંમની ં નામ યમસ્ય દિયતાં પુર મ્॥ ૪૨॥
ગ વા જનાદર્નઃ શઙ્ખં પ્રદ માૈ સહલાયુધઃ ।
શઙ્ખિનહ્ર ાર્દમાક યર્ પ્ર સયંમનાે યમઃ॥ ૪૩॥
તયાેઃ સપયા મહતી ં ચકે્ર ભ યપુ િંહતામ્ ।
ઉવાચાવનતઃ કૃ ણં સવર્ભૂતાશયાલયમ્ ।
લીલામનુ ય હે િવ ણાે યવુયાેઃ કરવામ િકમ્॥ ૪૪॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ગુ પતુ્ર મહાનીતં િનજકમર્િનબ ધનમ્ ।
આનય વ મહારાજ મચ્છાસનપુરસૃ્કતઃ॥ ૪૫॥
તથે ત તનેાપેાનીતં ગુ પતંુ્ર યદૂત્તમાૈ ।
દ વા વગુરવે ભૂયાે ણી વે ત તમૂચતુઃ॥ ૪૬॥
ગુ વાચ
સ યક્સ પાિદતાે વ સ ભવદ્ યાં ગુ િન ક્રયઃ ।
કાે નુ યુ મ દ્વધગુરાેઃ કામાનામવ શ યતે॥ ૪૭॥
ગચ્છતં વગ્ હં વીરાૈ ક તવાર્મ તુ પાવની ।
છ દાંસ્યયાતયામાિન ભવિ વહ પરત્ર ચ॥ ૪૮॥
ગુ ણવૈમનુજ્ઞાતાૈ રથનેાિનલરંહસા ।
આયાતાૈ વપુરં તાત પજર્ યિનનદેન વૈ॥ ૪૯॥
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સમન દન્ પ્ર ઃ સવાર્ દૃ ટ્વા રામજનાદર્નાૈ ।
અપ ય ત્યાે બહ્વહાિન નષ્ટલ ધધના ઇવ॥ ૫૦॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ગુ પતુ્રાનયનં નામ પ ચચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૫॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ ષટ્ચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ણીનાં પ્રવરાે મ ત્રી કૃ ણસ્ય દિયતઃ સખા ।
શ યાે હ પતેઃ સાક્ષાદુદ્ધવાે બુ દ્ધસત્તમઃ॥ ૧॥
તમાહ ભગવાન્ પ્રેષં્ઠ ભક્તમેકા તનં ક્વ ચત્ ।
ગ્ હી વા પા ણના પા ણ પ્રપન્ના તહરાે હિરઃ॥ ૨॥
ગચ્છાેદ્ધવ વ્રજં સાૈ ય િપત્રાનેા પ્રી તમાવહ ।
ગાપેીનાં મ દ્વયાેગાિધ મ સ દેશિૈવમાેચય॥ ૩॥
તા મન્મનસ્કા મ પ્રાણા મદથ ત્યક્તદૈિહકાઃ ।
મામવે દિયતં પ્રેષ્ઠમાત્માનં મનસા ગતાઃ ।
યે ત્યક્તલાેકધમાર્શ્ચ મદથ તાન્ બભ યર્હમ્॥ ૪॥
મિય તાઃ પ્રેયસાં પ્રેષે્ઠ દૂરસ્થે ગાેકુલ સ્ત્રયઃ ।
મર ત્યાેઽઙ્ગ િવમુહ્ય ત િવરહાૈ ક ઠ્યિવહ્વલાઃ॥ ૫॥
ધારય ત્ય તકૃચ્છ્ર ેણ પ્રાયઃ પ્રાણાન્ કથ ચન ।
પ્રત્યાગમનસ દેશવૈર્ લવ્યાે મે મદા ત્મકાઃ॥ ૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યુક્ત ઉદ્ધવાે રાજન્ સ દેશં ભતુર્રાદતૃઃ ।
આદાય રથમા હ્ય પ્રયયાૈ ન દગાેકુલમ્॥ ૭॥
પ્રાપ્તાે ન દવ્રજં શ્રીમાન્ િન લાેચ ત િવભાવસાૈ ।
છન્નયાનઃ પ્રિવશતાં પશનૂાં ખુરરે ભઃ॥ ૮॥
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વા સતાથઽ ભયુ યદ્ ભનાર્િદતં શુ મ ભ ર્ષૈઃ ।
ધાવ તી ભશ્ચ વાસ્રા ભ ધાેભારૈઃ વવ સકાન્॥ ૯॥
ઇત તતાે િવલઙ્ઘદ્ ભગાવ સમૈર્ ડતં સતૈઃ ।
ગાેદાેહશ દા ભરવં વેણનૂાં િનઃ વનને ચ॥ ૧૦॥
ગાય તી ભશ્ચ કમાર્ ણ શભુાિન બલકૃ ણયાેઃ ।
વલઙૃ્કતા ભગાપી ભગાપૈશ્ચ સિુવરા જતમ્॥ ૧૧॥
અગ્ યકાર્ ત થગાેિવપ્રિપ દેવાચર્ના વતૈઃ ।
ધપૂદ પૈશ્ચ માલ્યૈશ્ચ ગાપેાવાસમૈર્નાેરમમ્॥ ૧૨॥
સવર્તઃ પુ પતવનં દ્વ લકુલનાિદતમ્ ।
હંસકાર ડવાક ણઃ પદ્મષ ડશૈ્ચ મ ડતમ્॥ ૧૩॥
તમાગતં સમાગ ય કૃ ણસ્યાનુચરં પ્રયમ્ ।
ન દઃ પ્રીતઃ પિર વજ્ય વાસદેુવિધયાચર્યત્॥ ૧૪॥
ભાે જતં પરમાન્નને સિંવષં્ટ ક શપાૈ સખુમ્ ।
ગતશ્રમં પયર્ ચ્છ પાદસવંાહનાિદ ભઃ॥ ૧૫॥
ક ચ્ચદઙ્ગ મહાભાગ સખા નઃ શરૂન દનઃ ।
આ તે કુશલ્યપત્યાદૈ્યયુર્ક્તાે મુક્તઃ સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૧૬॥
િદષ્ટ ા કંસાે હતઃ પાપઃ સાનુગઃ વને પા મના ।
સાધનૂાં ધમર્શીલાનાં યદૂનાં દ્વે ષ્ટ યઃ સદા॥ ૧૭॥
અિપ મર ત નઃ કૃ ણાે માતરં સહૃુદઃ સખીન્ ।
ગાપેાન્ વ્રજં ચાત્મનાથં ગાવાે દાવનં ગિરમ્॥ ૧૮॥
અ યાયાસ્ય ત ગાેિવ દઃ વજનાન્ સકૃદ ક્ષતુમ્ ।
તિહ દ્રક્ષ્યામ તદ્વક્તં્ર સનુસં સુ મતેક્ષણમ્॥ ૧૯॥
દાવાગ્ ેવાર્તવષાર્ચ્ચ ષસપાર્ચ્ચ ર ક્ષતાઃ ।
દુરત્યયે યાે ત્યુ યઃ કૃ ણને સમુહાત્મના॥ ૨૦॥
મરતાં કૃ ણવીયાર્ ણ લીલાપાઙ્ગિનર ક્ષતમ્ ।
હ સતં ભા ષતં ચાઙ્ગ સવાર્ નઃ શ થલાઃ િક્રયાઃ॥ ૨૧॥
સિરચ્છૈલવનાેદે્દશાન્ મુકુ દપદભૂ ષતાન્ ।
આક્ર ડાનીક્ષમાણાનાં મનાે યા ત તદાત્મતામ્॥ ૨૨॥
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મ યે કૃ ણં ચ રામં ચ પ્રાપ્તાિવહ સરુાેત્તમાૈ ।
સરુાણાં મહદથાર્ય ગગર્સ્ય વચનં યથા॥ ૨૩॥
કંસં નાગાયુતપ્રાણં મ લાૈ ગજપ ત તથા ।
અવિધષ્ટાં લીલયવૈ પશિૂનવ ગાિધપઃ॥ ૨૪॥
તાલત્રયં મહાસારં ધનુયર્ ષ્ટ મવેભરાટ્ ।
બભ જૈકેન હ તને સપ્તાહમદધાિદ્ગિરમ્॥ ૨૫॥
પ્રલ બાે ધનેુકાેઽિરષ્ટ ણાવતા બકાદયઃ ।
દૈત્યાઃ સરુાસરુ જતાે હતા યનેેહ લીલયા॥ ૨૬॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇ ત સં ત્ય સં ત્ય ન દઃ કૃ ણાનુરક્તધીઃ ।
અત્યુ ક ઠાેઽભવત્તૂ ણી ં પ્રેમપ્રસરિવહ્વલઃ॥ ૨૭॥
યશાેદા વ યર્માનાિન પતુ્રસ્ય ચિરતાિન ચ ।
શ ◌ૃ વ ત્યશ્રૂ યવાસ્રાક્ષી નેહ નુતપયાેધરા॥ ૨૮॥
તયાેિર થં ભગવ ત કૃ ણે ન દયશાેદયાેઃ ।
વીક્ષ્યાનુરાગં પરમં ન દમાહાેદ્ધવાે મુદા॥ ૨૯॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
યવુાં શ્લાઘ્યતમાૈ નનંૂ દેિહના મહ માનદ ।
નારાયણેઽ ખલગુરાૈ ય કૃતા મ તર દશૃી॥ ૩૦॥
અેતાૈ િહ િવશ્વસ્ય ચ બીજયાનેી
રામાે મુકુ દઃ પુ ષઃ પ્રધાનમ્ ।
અ વીય ભૂતષેુ િવલક્ષણસ્ય
જ્ઞાનસ્ય ચેશાત ઇમાૈ પુરાણાૈ॥ ૩૧॥
ય મન્ જનઃ પ્રાણિવયાેગકાલે
ક્ષણં સમાવે ય મનાેિવશદુ્ધમ્ ।
િનહૃર્ત્ય કમાર્શયમાશુ યા ત
પરાં ગ ત બ્રહ્મમયાેઽકર્વણર્ઃ॥ ૩૨॥
ત મન્ ભવ તાવ ખલાત્મહેતાૈ
નારાયણે કારણમત્યર્મૂતા ।
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ભાવં િવધત્તાં િનતરાં મહાત્મન્
િક વાવ શષં્ટ યવુયાેઃ સકૃુત્યમ્॥ ૩૩॥
આગ મ યત્યદ ઘણ કાલને વ્રજમચ્યુતઃ ।
પ્રયં િવધાસ્યતે િપત્રાેભર્ગવાન્ સા વતાં પ તઃ॥ ૩૪॥
હ વા કંસં રઙ્ગમ યે પ્રતીપં સવર્સા વતામ્ ।
યદાહ વઃ સમાગત્ય કૃ ણઃ સતં્ય કરાે ત તત્॥ ૩૫॥
મા ખદ્યતં મહાભાગાૈ દ્રક્ષ્યથઃ કૃ ણમ તકે ।
અ તહૃર્િદ સ ભૂતાનામા તે જ્યાે તિરવૈધ સ॥ ૩૬॥
ન હ્યસ્યા ત પ્રયઃ ક શ્ચન્ના પ્રયાે વા ત્યમાિનનઃ ।
નાેત્તમાે નાધમાે નાિપ સમાનસ્યાસમાેઽિપ વા॥ ૩૭॥
ન માતા ન િપતા તસ્ય ન ભાયાર્ ન સતુાદયઃ ।
નાત્મીયાે ન પરશ્ચાિપ ન દેહાે જન્મ અેવ ચ॥ ૩૮॥
ન ચાસ્ય કમર્ વા લાેકે સદસ ન્મશ્રયાેિનષુ ।
ક્ર ડાથર્ઃ સાેઽિપ સાધનૂાં પિરત્રાણાય ક પતે॥ ૩૯॥
સ વં રજ તમ ઇ ત ભજતે િનગુર્ણાે ગુણાન્ ।
ક્ર ડન્નતીતાેઽત્ર ગુણૈઃ જત્યવ ત હ ત્યજઃ॥ ૪૦॥
યથા ભ્રમિરકા દષૃ્ટ ા ભ્રા યતીવ મહીયતે ।
ચત્તે કતર્િર તત્રાત્મા કતવાહ ધયા તઃ॥ ૪૧॥
યવુયાેરેવ નવૈાયમાત્મ ે ભગવાન્ હિરઃ ।
સવષામાત્મ ે હ્યાત્મા િપતા માતા સ ઈશ્વરઃ॥ ૪૨॥
દષંૃ્ટ શ્રુતં ભૂતભવદ્ભિવ ય-
સ્થા નુશ્ચિર મર્હદ પકં ચ ।
િવનાચ્યુતાદ્વ તુ તરાં ન વાચ્યં
સ અેવ સવ પરમાત્મભૂતઃ॥ ૪૩॥
અેવં િનશા સા બ્રવુતાવે્યર્તીતા
ન દસ્ય કૃ ણાનુચરસ્ય રાજન્ ।
ગાે યઃ સમુ થાય િન ય દ પા-
વા તૂ સમ યચ્યર્ દધી યમ થન્॥ ૪૪॥
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તા દ પદ પ્તૈમર્ ણ ભિવરેજૂ
ર જૂિવકષર્દ્ભજુકઙ્કણસ્રજઃ ।
ચલિન્નત બ તનહારકુ ડલ-
વષ કપાેલા ણકુઙુ્કમાનનાઃ॥ ૪૫॥
ઉદ્ગાયતીનામરિવ દલાેચનં
વ્ર ઙ્ગનાનાં િદવમ શદ્ વિનઃ ।
દધ્નશ્ચ િનમર્ થનશ દ મ શ્રતાે
િનરસ્યતે યને િદશામમઙ્ગલમ્॥ ૪૬॥
ભગવત્યુિદતે સયૂ ન દદ્વાિર વ્ર ૈકસઃ ।
દૃ ટ્વા રથં શાતકાૈ ભં કસ્યાય મ ત ચાબ્રવુન્॥ ૪૭॥
અકૂ્રર આગતઃ િક વા યઃ કંસસ્યાથર્સાધકઃ ।
યને નીતાે મધપુુર ં કૃ ણઃ કમલલાેચનઃ॥ ૪૮॥
િક સાધિય યત્ય મા ભભર્તુર્ઃ પ્રેતસ્ય િન કૃ તમ્ ।
ઇ ત સ્ત્રીણાં વદ તીનામુદ્ધવાેઽગા કૃતાિહ્નકઃ॥ ૪૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવાતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ન દશાેકાપનયનં
નામ ષટ્ચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૬॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ સપ્તચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તં વીક્ષ્ય કૃ ણાનુચરં વ્રજ સ્ત્રયઃ
પ્રલ બબાહંુ નવક જલાેચનમ્ ।
પીતા બરં પુ કરમા લનં લસન-્
મખુારિવ દં પિર ષ્ટકુ ડલમ્॥ ૧॥
શુ ચ મતાઃ કાેઽયમપીચ્યદશર્નઃ
કુતશ્ચ કસ્યાચ્યુતવષેભષૂણઃ ।
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ઇ ત મ સવાર્ઃ પિરવવ્રુ સકુા-
તમુત્તમશ્લાેકપદા બુ શ્રયમ્॥ ૨॥
તં પ્રશ્રયેણાવનતાઃ સસુ કૃતં
સવ્રીડહાસકે્ષણસૂ તાિદ ભઃ ।
રહસ્ય ચ્છન્નપુિવષ્ટમાસને
િવજ્ઞાય સ દેશહરં રમાપતેઃ॥ ૩॥
નીમ વાં યદુપતેઃ પાષર્દં સમપુાગતમ્ ।

ભત્રહ પ્રે ષતઃ િપત્રાેભર્વાન્ પ્રય ચક ષર્યા॥ ૪॥
અ યથા ગાવે્રજે તસ્ય મરણીયં ન ચ મહે ।
નેહાનુબ ધાે બ ધનૂાં મનુેરિપ સદુુ ત્યજઃ॥ ૫॥
અ યે વથર્કૃતા મતૈ્રી યાવદથર્િવડ બનમ્ ।
પુ ભઃ સ્ત્રીષુ કૃતા યદ્વ સમુનઃ વવ ષટ્પદૈઃ॥ ૬॥
િનઃ વં ત્યજ ત ગ ણકા અક પં પ ત પ્ર ઃ ।
અધીતિવદ્યા આચાય ઋ વ ે દત્તદ ક્ષણમ્॥ ૭॥
ખગા વીતફલં કં્ષ ભુ વા ચા તથયાે ગ્ હમ્ ।
દગ્ધં ગા તથાર યં રાે ભુ વા રતાં સ્ત્રયમ્॥ ૮॥
ઇ ત ગાે યાે િહ ગાેિવ દે ગતવાક્કાયમાનસાઃ ।
કૃ ણદૂતે વ્રજં યાતે ઉદ્ધવે ત્યક્તલાૈિકકાઃ॥ ૯॥
ગાય ત્યઃ પ્રયકમાર્ ણ દત્યશ્ચ ગતિહ્રયઃ ।
તસ્ય સં ત્ય સં ત્ય યાિન કૈશાેરબાલ્યયાેઃ॥ ૧૦॥
કા ચન્મધુકરં દૃ ટ્વા યાય તી કૃ ણસઙ્ગમમ્ ।
પ્રયપ્રસ્થાિપતં દૂતં ક પિય વેદમબ્રવીત્॥ ૧૧॥
ગાે યવુાચ
મધપુ િકતવબ ધાે મા શાઙ્ ઘ્ર સપ યાઃ
કુચિવલુ લતમાલાકુઙુ્કમ મશ્રુ ભનર્ઃ ।
વહતુ મધપુ ત તન્માિનનીનાં પ્રસાદં
યદુસદ સ િવડ બ્યં યસ્ય દૂત વમીદક્ૃ॥ ૧૨॥
સકૃદધરસધુાં વાં માેિહની ં પાયિય વા
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સમુનસ ઇવ સદ્ય તત્યજેઽ માન્ ભવાદક્ૃ ।
પિરચર ત કથં ત પાદપદં્મ તુ પદ્મા
હ્યિપ બત હૃતચેતા હ્યુત્તમશ્લાેકજ પૈઃ॥ ૧૩॥
િક મહ બહુ ષડઙ્ઘે્ર ગાય સ વં યદૂના-
મિધપ તમગ્ હાણામગ્રતાે નઃ પુરાણમ્ ।
િવજયસખસખીનાં ગીયતાં ત પ્રસઙ્ગઃ
ક્ષિપતકુચ જ તે ક પય તીષ્ટ મષ્ટાઃ॥ ૧૪॥
િદિવ ભુિવ ચ રસાયાં કાઃ સ્ત્રય તદ્દરુાપાઃ
કપટ ચરહાસભ્રૂિવજૃ ભસ્ય યાઃ સ્યુઃ ।
ચરણરજ ઉપા તે યસ્ય ભૂ તવર્યં કાઃ
અિપ ચ કૃપણપકે્ષ હ્યુત્તમશ્લાેકશ દઃ॥ ૧૫॥
િવ જ શર સ પાદં વેદ્ યહં ચાટુકારૈ-
રનનુયિવદુષ તેઽ યેત્ય દાૈત્યૈમુર્કુ દાત્ ।
વકૃત ઇહ િવ ષ્ટાપત્યપત્ય યલાેકાઃ
વ્ય જદકૃતચેતાઃ િક નુ સ ધેયમ મન્॥ ૧૬॥
ગયુિરવ કપી દં્ર િવવ્યધે લુ ધધમાર્
સ્ત્રયમકૃત િવ પાં સ્ત્રી જતઃ કામયાનામ્ ।
બ લમિપ બ લમ વાવેષ્ટયદ્ વાઙ્ક્ષવદ્યઃ
તદલમ સતસખ્યદુૈર્ ત્યજ ત કથાથર્ઃ॥ ૧૭॥
યદનુચિરતલીલાકણર્પીયષૂિવપુ્રટ્
સકૃદદનિવધૂતદ્વ દ્વધમાર્ િવનષ્ટાઃ ।
સપિદ ગ્ હકુટુ બં દ નમુ જ્ય દ ના
બહવ ઇહ િવહઙ્ગા ભ ચયા ચર ત॥ ૧૮॥
વય ત મવ જહ્મવ્યાહૃતં શ્રદ્દધાનાઃ
કુ લક ત મવાજ્ઞાઃ કૃ ણવ વાે હિર યઃ ।
દદશૃરુસકૃદેતત્તન્નખ પશર્તીવ્ર-
મર જ ઉપમિ ત્રન્ ભ યતામ યવાતાર્॥ ૧૯॥
પ્રયસખ પનુરાગાઃ પ્રેયસા પ્રે ષતઃ િક
વરય િકમનુ ધે માનનીયાેઽ સ મેઽઙ્ગ ।
નય સ કથ મહા માન્ દુ ત્યજદ્વ દ્વપાશ્વ
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સતતમુર સ સાૈ ય શ્રીવર્ધૂઃ સાકમા તે॥ ૨૦॥
અિપ બત મધપુુયાર્માયર્પતુ્રાેઽધનુાઽઽ તે
મર ત સ િપ ગેહાન્ સાૈ ય બ ધૂંશ્ચ ગાપેાન્ ।
ક્વ ચદિપ સ કથા નઃ િકઙ્કર ણાં ગ્ ણીતે
ભજુમગુ સગુ ધં મૂ યર્ધાસ્ય કદા નુ॥ ૨૧॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથાેદ્ધવાે િનશ યવૈં કૃ ણદશર્નલાલસાઃ ।
સા વયન્ પ્રયસ દેશગૈાપીિરદમભાષત॥ ૨૨॥
ઉદ્ધવ ઉવાચ
અહાે યૂયં મ પૂણાર્થાર્ ભવત્યાે લાેકપૂ જતાઃ ।
વાસદેુવે ભગવ ત યાસા મત્યિપતં મનઃ॥ ૨૩॥
દાનવ્રતતપાેહાેમજપ વા યાયસયંમૈઃ ।
શ્રેયાે ભિવિવધૈશ્ચા યૈઃ કૃ ણે ભ ક્તિહ સા યતે॥ ૨૪॥
ભગવત્યુત્તમશ્લાેકે ભવતી ભરનુત્તમા ।
ભ ક્તઃ પ્રવ તતા િદષ્ટ ા મનુીનામિપ દુલર્ભા॥ ૨૫॥
િદષ્ટ ા પતુ્રાન્ પતીન્ દેહાન્ વજનાન્ ભવનાિન ચ ।
િહ વા ણીત યૂયં ય કૃ ણાખ્યં પુ ષં પરમ્॥ ૨૬॥
સવાર્ત્મભાવાેઽિધકૃતાે ભવતીનામધાેક્ષજે ।
િવરહેણ મહાભાગા મહાન્ મેઽનુગ્રહઃ કૃતઃ॥ ૨૭॥
શ્રૂયતાં પ્રયસ દેશાે ભવતીનાં સખુાવહઃ ।
યમાદાયાગતાે ભદ્રા અહં ભતૂર્ રહસ્કરઃ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
ભવતીનાં િવયાેગાે મે ન િહ સવાર્ત્મના ક્વ ચત્ ।
યથા ભૂતાિન ભૂતષેુ ખં વા વ ગ્ જર્લં મહી ।
તથાહં ચ મનઃ પ્રાણભૂતે દ્રયગુણાશ્રયઃ॥ ૨૯॥
આત્મ યવેાત્મનાઽઽત્માનં જે હ યનપુાલયે ।
આત્મમાયાનુભાવને ભૂતે દ્રયગુણાત્મના॥ ૩૦॥
આત્મા જ્ઞાનમયઃ શદુ્ધાે વ્ય તિરક્તાેઽગુણા વયઃ ।
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સષુુ પ્ત વ ગ્રદ્ ભમાર્યા ત્ત ભર યતે॥ ૩૧॥
યનેે દ્રયાથાર્ન્ યાયેત ષા વ વદુ થતઃ ।
તિન્ન યાિદ દ્રયા ણ િવિનદ્રઃ પ્રત્યપદ્યત॥ ૩૨॥
અેતદ તઃ સમા ાયાે યાેગઃ સાઙ્ખ્યં મની ષણામ્ ।
ત્યાગ તપાે દમઃ સતં્ય સમુદ્રા તા ઇવાપગાઃ॥ ૩૩॥
ય વહં ભવતીનાં વૈ દૂરે વત પ્રયાે દશૃામ્ ।
મનસઃ સિન્નકષાર્થ મદનુ યાનકા યયા॥ ૩૪॥
યથા દૂરચરે પ્રેષે્ઠ મન આિવ ય વતર્તે ।
સ્ત્રીણાં ચ ન તથા ચેતઃ સિન્નકૃષ્ટેઽ ક્ષગાેચરે॥ ૩૫॥
મ યાવે ય મનઃ કૃ નં િવમુક્તાશષે ત્ત યત્ ।
અનુ મર ત્યાે માં િનત્યમ ચરાન્મામપુૈ યથ॥ ૩૬॥
યા મયા ક્ર ડતા રા યાં વનેઽ મન્ વ્રજઆસ્થતાઃ ।
અલ ધરાસાઃ કલ્યા યાે માઽઽપુમર્દ્વ યર્ ચ તયા॥ ૩૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અેવં પ્રયતમાિદષ્ટમાક યર્ વ્રજયાે ષતઃ ।
તા ઊચુ દ્ધવં પ્રીતા ત સ દેશાગત તીઃ॥ ૩૮॥
ગાે ય ઊચુઃ
િદષ્ટ ાિહતાે હતઃ કંસાે યદૂનાં સાનુગાેઽઘકૃત્ ।
િદષ્ટ ાઽઽપ્તૈલર્ ધસવાર્થઃ કુશલ્યા તેઽચ્યુતાેઽધનુા॥ ૩૯॥
ક ચ્ચદ્ગદાગ્રજઃ સાૈ ય કરાે ત પુરયાે ષતામ્ ।
પ્રી ત નઃ નગ્ધસવ્રીડહાસાેદારેક્ષણા ચતઃ॥ ૪૦॥
કથં ર તિવશષેજ્ઞઃ પ્રયશ્ચ વરયાે ષતામ્ ।
નાનુબ યેત તદ્વાક્યૈિવભ્રમૈશ્ચાનુભા જતઃ॥ ૪૧॥
અિપ મર ત નઃ સાધાે ગાેિવ દઃ પ્ર તુતે ક્વ ચત્ ।
ગાેષ્ઠ મ યે પુરસ્ત્રીણાં ગ્રા યાઃ વૈરકથા તરે॥ ૪૨॥
તાઃ િક િનશાઃ મર ત યાસુ તદા પ્રયા ભ-
ર્ દાવને કુમુદકુ દશશાઙ્કર યે ।
રેમે ક્વણચ્ચરણનપુૂરરાસગાે ઠ્યા-
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મ મા ભર િડતમનાેજ્ઞકથઃ કદા ચત્॥ ૪૩॥
અ યે યતીહ દાશાહર્ તપ્તાઃ વકૃતયા શચુા ।
સ વયન્ નુ નાે ગાત્રૈયર્થે દ્રાે વનમ બુદૈઃ॥ ૪૪॥
ક મા કૃ ણ ઇહાયા ત પ્રાપ્તરાજ્યાે હતાિહતઃ ।
નરે દ્રક યા ઉદ્વાહ્ય પ્રીતઃ સવર્સહૃુદ્વતૃઃ॥ ૪૫॥
િકમ મા ભવર્નાૈકાે ભર યા ભવાર્ મહાત્મનઃ ।
શ્રીપતેરાપ્તકામસ્ય િક્રયેતાથર્ઃ કૃતાત્મનઃ॥ ૪૬॥
પરં સાખૈ્યં િહ નૈરા યં વૈિર ય યાહ િપઙ્ગલા ।
ત નતીનાં નઃ કૃ ણે તથા યાશા દુરત્યયા॥ ૪૭॥
ક ઉ સહેત સ ત્યક્તુમુત્તમશ્લાેકસિંવદમ્ ।
અિનચ્છતાેઽિપ યસ્ય શ્રીરઙ્ગાન્ન ચ્યવતે ક્વ ચત્॥ ૪૮॥
સિરચ્છૈલવનાેદે્દશા ગાવાે વે રવા ઇમે ।
સઙ્કષર્ણસહાયને કૃ ણનેાચિરતાઃ પ્રભાે॥ ૪૯॥
પનુઃ પનુઃ મારય ત ન દગાપેસતંુ બત ।
શ્રીિનકેતૈ ત પદકૈિવ મતુ નવૈ શક્નુમઃ॥ ૫૦॥
ગત્યા લ લતયાેદારહાસલીલાવલાેકનૈઃ ।
મા વ્યા ગરા હૃતિધયઃ કથં તં િવ મરામહે॥ ૫૧॥
હે નાથ હે રમાનાથ વ્રજનાથા તનાશન ।
મગ્ મુદ્ધર ગાેિવ દ ગાેકુલં જનાણર્વાત્॥ ૫૨॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
તત તાઃ કૃ ણસ દેશવૈ્યર્પેતિવરહ વરાઃ ।
ઉદ્ધવં પજૂયા ચકુ્રજ્ઞાર્ વાઽઽત્માનમધાેક્ષજમ્॥ ૫૩॥
ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્ ગાપેીનાં િવનુદન્ શચુઃ ।
કૃ ણલીલાકથાં ગાયન્ રમયામાસ ગાેકુલમ્॥ ૫૪॥
યાવ ત્યહાિન ન દસ્ય વ્રજેઽવા સી સ ઉદ્ધવઃ ।
વ્ર ૈકસાં ક્ષણપ્રાયા યાસન્ કૃ ણસ્ય વાતર્યા॥ ૫૫॥
સિરદ્વન ગિરદ્રાેણીવ ક્ષન્ કુસુ મતાન્ દુ્રમાન્ ।
કૃ ણં સં મારયન્ રેમે હિરદાસાે વ્ર ૈકસામ્॥ ૫૬॥
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દૃ ટૈ્વવમાિદ ગાપેીનાં કૃ ણાવેશાત્મિવક્લવમ્ ।
ઉદ્ધવઃ પરમપ્રીત તા નમસ્યિન્નદં જગાૈ॥ ૫૭॥
અેતાઃ પરં તનુ તાે ભુિવ ગાપેવ વાે
ગાેિવ દ અેવ િન ખલાત્મિન ઢભાવાઃ ।
વા છ ત યદ્ભવ ભયાે મનુયાે વયં ચ
િક બ્રહ્મજન્મ ભરન તકથારસસ્ય॥ ૫૮॥
ક્વેમાઃ સ્ત્રયાે વનચર વ્યર્ ભચારદુષ્ટાઃ
કૃ ણે ક્વ ચષૈ પરમાત્મિન ઢભાવઃ ।
ન વીશ્વરાેઽનુભજતાેઽિવદુષાેઽિપ સાક્ષા-
ચ્છ્ર ેય તનાેત્યગદરાજ ઇવાપેયુક્તઃ॥ ૫૯॥
નાયં શ્રયાેઽઙ્ગ ઉ િનતા તરતેઃ પ્રસાદઃ
વયા ષતાં ન લનગ ધ ચાં કુતાેઽ યાઃ ।
રાસાે સવેઽસ્ય ભજુદ ડગ્ હીતક ઠ-
લ ધા શષાં ય ઉદગાદ્વ્રજવ લવીનામ્॥ ૬૦॥
આસામહાે ચરણરે જુષામહં સ્યાં
દાવને િકમિપ ગુ મલતાષૈધીનામ્ ।
યા દુ ત્યજં વજનમાયર્પથં ચ િહ વા
ભજુેમુર્કુ દપદવી ં શ્રુ ત ભિવ ગ્યામ્॥ ૬૧॥
યા વૈ શ્રયા ચતમ િદ ભરાપ્તકામૈ-
યાગેશ્વરૈરિપ યદાત્મિન રાસગાે ઠ્યામ્ ।
કૃ ણસ્ય તદ્ભગવતશ્ચરણારિવ દં
ય તં તનષેુ િવજહુઃ પિરર ય તાપમ્॥ ૬૨॥
વ દે ન દવ્રજસ્ત્રીણાં પાદરે મભી ણશઃ ।
યાસાં હિરકથાેદ્ગ તં પનુા ત ભવુનત્રયમ્॥ ૬૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ ગાપેીરનુજ્ઞા ય યશાેદાં ન દમવે ચ ।
ગાપેાનામ ય દાશાહા યાસ્યન્ના હે રથમ્॥ ૬૪॥
તં િનગર્તં સમાસાદ્ય નાનાપેાયનપાણયઃ ।
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ન દાદયાેઽનુરાગેણ પ્રાવાેચન્નશ્રુલાેચનાઃ॥ ૬૫॥
મનસાે ત્તયાે નઃ સ્યુઃ કૃ ણપાદા બુ શ્રયાઃ ।
વાચાેઽ ભધાિયનીનાર્ ાં કાય ત પ્રહ્વણાિદષુ॥ ૬૬॥
કમર્ ભભ્રાર્ યમાણાનાં યત્ર ક્વાપીશ્વરેચ્છયા ।
મઙ્ગલાચિરતૈદાર્નૈ ર તનર્ઃ કૃ ણ ઈશ્વરે॥ ૬૭॥
અેવં સભા જતાે ગાપેૈઃ કૃ ણભ યા નરાિધપ ।
ઉદ્ધવઃ પનુરાગચ્છન્મથુરાં કૃ ણપા લતામ્॥ ૬૮॥
કૃ ણાય પ્ર ણપત્યાહ ભ યુદ્રકંે વ્ર ૈકસામ્ ।
વસદેુવાય રામાય રાજ્ઞે ચાપેાયના યદાત્॥ ૬૯॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં
સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ ઉદ્ધવપ્ર તયાને
સપ્તચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૭॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અષ્ટચ વાિરશાેઽ યાયઃ - ૪૮॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
અથ િવજ્ઞાય ભગવાન્ સવાર્ત્મા સવર્દશર્નઃ ।
સરૈ યાઃ કામતપ્તાયાઃ પ્રય મચ્છન્ ગ્ હં યયાૈ॥ ૧॥
મહાહાપસ્કરૈરાઢ ં કામાપેાયાપે િંહતમ્ ।
મુક્તાદામપતાકા ભિવતાનશયનાસનૈઃ ।
ધપૂૈઃ સરુ ભ ભદ પૈઃ સ્રગ્ગ ધૈરિપ મ ડતમ્॥ ૨॥
ગ્ હં તમાયા તમવેક્ષ્ય સાઽઽસનાત્
સદ્યઃસમુ થાય િહ તસ ભ્રમા ।
યથાપેસઙ્ગ ય સખી ભરચ્યુતં
સભાજયામાસ સદાસનાિદ ભઃ॥ ૩॥
તથાેદ્ધવઃ સાધુતયા ભપૂ જતાે
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યષીદદુવ્યાર્મ ભ ય ચાસનમ્ ।
કૃ ણાેઽિપ તૂણ શયનં મહાધનં
િવવેશ લાેકાચિરતા યનવુ્રતઃ॥ ૪॥
સા મ જનાલપેદુકૂલભષૂણ-
સ્રગ્ગ ધતા બૂલસધુાસવાિદ ભઃ ।
પ્રસાિધતાત્માપેસસાર માધવં
સવ્રીડલીલાેિ મતિવભ્રમે ક્ષતૈઃ॥ ૫॥
આહૂય કા તાં નવસઙ્ગમિહ્રયા
િવશિઙ્કતાં કઙ્કણભૂ ષતે કરે ।
પ્રગ્ હ્ય શ યામિધવે ય રામયા
રેમેઽનુલપેાપર્ણપુ યલેશયા॥ ૬॥
સાનઙ્ગતપ્તકુચયાે રસ તથા ણાે-
જઘ્ર ત્યન તચરણને ે જ તી ।
દાે યા તના તરગતં પિરર ય કા ત-
માન દમૂ તમજહાદ તદ ઘર્તાપમ્॥ ૭॥
સવૈં કૈવલ્યનાથં તં પ્રા ય દુ પ્રાપમીશ્વરમ્ ।
અઙ્ગરાગાપર્ણનેાહાે દુભર્ગેદમયાચત॥ ૮॥
આહાે યતા મહ પ્રેષ્ઠ િદનાિન ક ત ચન્મયા ।
રમ વ નાે સહે ત્યક્તું સઙ્ગં તેઽ બુ હેક્ષણ॥ ૯॥
તસ્યૈ કામવરં દ વા માનિય વા ચ માનદઃ ।
સહાેદ્ધવને સવશઃ વધામાગમદ ચતમ્॥ ૧૦॥
દુરારા ય સમારા ય િવ ં સવશ્વરેશ્વરમ્ ।
યાે ણીતે મનાેગ્રાહ્યમસ વા કુમની યસાૈ॥ ૧૧॥
અકૂ્રરભવનં કૃ ણઃ સહરામાેદ્ધવઃ પ્રભુઃ ।
િક ચ ચ્ચક ષર્યન્ પ્રાગાદકૂ્રર પ્રયકા યયા॥ ૧૨॥
સ તાન્ નરવરશ્રેષ્ઠાનારાદ્વ ક્ષ્ય વબા ધવાન્ ।
પ્રત્યુ થાય પ્રમુિદતઃ પિર વજ્યા યન દત॥ ૧૩॥
નનામ કૃ ણં રામં ચ સ તૈર ય ભવાિદતઃ ।
પજૂયામાસ િવિધવ કૃતાસનપિરગ્રહાન્॥ ૧૪॥
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પાદાવનજેનીરાપાે ધારયન્ શરસા પ ।
અહર્ણનેા બરૈિદવ્યૈગર્ ધસ્રગ્ભષૂણાેત્તમૈઃ॥ ૧૫॥
અ ચ વા શરસાઽઽન ય પાદાવઙ્કગતાૈ જન્ ।
પ્રશ્રયાવનતાેઽકૂ્રરઃ કૃ ણરામાવભાષત॥ ૧૬॥
િદષ્ટ ા પાપાે હતઃ કંસઃ સાનુગાે વા મદં કુલમ્ ।
ભવદ્ યામુદૃ્ધતં કૃચ્છ્ર ાદ્દરુ તાચ્ચ સમેિધતમ્॥ ૧૭॥
યવુાં પ્રધાનપુ ષાૈ જગદ્ધતેૂ જગન્મયાૈ ।
ભવદ્ યાં ન િવના િક ચ પરમ ત ન ચાપરમ્॥ ૧૮॥
આત્મ ષ્ટ મદં િવશ્વમ વાિવ ય વશ ક્ત ભઃ ।
ઈયતે બહુધા બ્રહ્મન્ શ્રુતપ્રત્યક્ષગાેચરમ્॥ ૧૯॥
યથા િહ ભૂતષેુ ચરાચરેષુ
મહ્યાદયાે યાેિનષુ ભા ત નાના ।
અેવં ભવાન્ કેવલ આત્મયાેિન-
વાત્માઽઽત્મત ત્રાે બહુધા િવભા ત॥ ૨૦॥
જસ્યથાે લુ પ સ પા સ િવશ્વં
રજ તમઃસ વગુણૈઃ વશ ક્ત ભઃ ।
ન બ યસે તદુ્ગણકમર્ ભવાર્
જ્ઞાનાત્મન તે ક્વ ચ બ ધહેતુઃ॥ ૨૧॥
દેહાદ્યપુાધેરિન િપત વા-
દ્ભવાે ન સાક્ષાન્ન ભદાઽઽત્મનઃ સ્યાત્ ।
અતાે ન બ ધ તવ નવૈ માેક્ષઃ
સ્યાતાં િનકામ વિય નાેઽિવવેકઃ॥ ૨૨॥
વયાેિદતાેઽયં જગતાે િહતાય
યદા યદા વેદપથઃ પુરાણઃ ।
બા યેત પાખ ડપથૈરસદ્ ભ-
તદા ભવાન્ સ વગુણં બભ ત॥ ૨૩॥
સ વં પ્રભાેઽદ્ય વસદેુવગ્ હેઽવતીણર્ઃ
વાંશને ભારમપનેતુ મહા સ ભૂમેઃ ।
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અક્ષાૈિહણીશતવધને સરેુતરાંશ-
રાજ્ઞામમુ ય ચ કુલસ્ય યશાે િવત વન્॥ ૨૪॥
અદે્યશ નાે વસતયઃ ખલુ ભૂિરભાગા
યઃ સવર્દેવિપ ભૂત દેવમૂ તઃ ।
ય પાદશાૈચસ લલં િત્રજગ પનુા ત
સ વં જગદુ્ગ રધાેક્ષજ યાઃ પ્રિવષ્ટઃ॥ ૨૫॥
કઃ પ ડત વદપરં શરણં સમીયાત્
ભક્ત પ્રયાદતૃ ગરઃ સહૃુદઃ કૃતજ્ઞાત્ ।
સવાર્ન્ દદા ત સહૃુદાે ભજતાેઽ ભકામા-
નાત્માનમ યપુચયાપચયાૈ ન યસ્ય॥ ૨૬॥
િદષ્ટ ા જનાદર્ન ભવાિનહ નઃ પ્રતીતાે
યાેગેશ્વરૈરિપ દુરાપગ તઃ સરેુશઃૈ ।
છ યાશુ નઃ સતુકલત્રધનાપ્તગેહ-
દેહાિદમાેહરશનાં ભવદ યમાયામ્॥ ૨૭॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્ય ચતઃ સં તુતશ્ચ ભક્તને ભગવાન્ હિરઃ ।
અકૂ્રરં સ મતં પ્રાહ ગી ભઃ સ માેહયિન્નવ॥ ૨૮॥
શ્રીભગવાનવુાચ
વં નાે ગુ ઃ િપ વ્યશ્ચ શ્લાઘ્યાે બ ધુશ્ચ િનત્યદા ।
વયં તુ રક્ષ્યાઃ પાે યાશ્ચ અનુક યાઃ પ્ર િહ વઃ॥ ૨૯॥
ભવ દ્વધા મહાભાગા િનષવે્યા અહર્સત્તમાઃ ।
શ્રેયસ્કામૈ ર્ ભિનતં્ય દેવાઃ વાથાર્ ન સાધવઃ॥ ૩૦॥
ન હ્ય મયાિન તીથાર્િન ન દેવા ચ્છલામયાઃ ।
તે પનુ ત્યુ કાલને દશર્નાદેવ સાધવઃ॥ ૩૧॥
સ ભવાન્ સહૃુદાં વૈ નઃ શ્રેયાન્ શ્રેય શ્ચક ષર્યા ।
જજ્ઞાસાથ પા ડવાનાં ગચ્છ વ વં ગ હ્વયમ્॥ ૩૨॥
િપતયુર્પરતે બાલાઃ સહ માત્રા સદુુઃ ખતાઃ ।
આનીતાઃ વપુરં રાજ્ઞા વસ ત ઇ ત શશુ્રુમ॥ ૩૩॥
તષેુ રા બકાપુત્રાે ભ્રા પતુ્રષેુ દ નધીઃ ।
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સમાે ન વતર્તે નનંૂ દુ પતુ્રવશગાેઽ ધદક્ૃ॥ ૩૪॥
ગચ્છ નીિહ તદ્વતૃ્તમધનુા સા વસાધુ વા ।
િવજ્ઞાય ત દ્વધાસ્યામાે યથા શં સહૃુદાં ભવેત્॥ ૩૫॥
ઇત્યકૂ્રરં સમાિદ ય ભગવાન્ હિરર શ્વરઃ ।
સઙ્કષર્ણાેદ્ધવા યાં વૈ તતઃ વભવનં યયાૈ॥ ૩૬॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં
દશમસ્ક ધે પવૂાર્ધ અષ્ટચ વાિરશાેઽ યાયઃ॥ ૪૮॥

॥ ૐ નમાે ભગવતે વાસદેુવાય॥

॥ અેકાનેપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ - ૪૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
સ ગ વા હા તનપુરં પાૈરવે દ્રયશાેઽિઙ્કતમ્ ।
દદશર્ તત્રા બકેયં સભી મં િવદુરં થામ્॥ ૧॥
સહપતંુ્ર ચ બાહ્લ કં ભારદ્વાજં સગાૈતમમ્ ।
કણ સયુાેધનં દ્રાૈ ણ પા ડવાન્ સહૃુદાેઽપરાન્॥ ૨॥
યથાવદુપસઙ્ગ ય બ ધુ ભગાર્ દનીસતુઃ ।
સ ષ્ટ તૈઃ સહૃુદ્વાતા વયં ચા ચ્છદવ્યયમ્॥ ૩॥
ઉવાસ ક ત ચન્માસાન્ રાજ્ઞાે ત્તિવિવ સયા ।
દુ પ્રજસ્યા પસારસ્ય ખલચ્છ દાનવુ તનઃ॥ ૪॥
તજે આે ે બલં વીય પ્રશ્રયાદ શં્ચ સદુ્ગણાન્ ।
પ્ર નુરાગં પાથષુ ન સહદ્ ભ શ્ચક ષતમ્॥ ૫॥
કૃતં ચ ધાતર્રાષ્ટ્ર ૈયર્દ્ગરદાનાદ્યપેશલમ્ ।
આચખ્યાૈ સવર્મવેા મૈ થા િવદુર અેવ ચ॥ ૬॥
થા તુ ભ્રાતરં પ્રાપ્તમકૂ્રરમપુ ત્ય તમ્ ।
ઉવાચ જન્મિનલયં મર ત્યશ્રુકલેક્ષણા॥ ૭॥
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અિપ મર ત નઃ સાૈ ય િપતરાૈ ભ્રાતરશ્ચ મે ।
ભ ગ યાૈ ભ્રા પતુ્રાશ્ચ મયઃ સખ્ય અેવ ચ॥ ૮॥
ભ્રાત્રેયાે ભગવાન્ કૃ ણઃ શર યાે ભક્તવ સલઃ ।
પૈ વસયેાન્ મર ત રામશ્ચા બુ હેક્ષણઃ॥ ૯॥
સાપત્નમ યે શાેચ તી ં કાનાં હિરણી મવ ।
સા વિય ય ત માં વાક્યૈઃ િપ હીનાંશ્ચ બાલકાન્॥ ૧૦॥
કૃ ણ કૃ ણ મહાયાે ગન્ િવશ્વાત્મન્ િવશ્વભાવન ।
પ્રપન્નાં પાિહ ગાેિવ દ શશુ ભશ્ચાવસીદતીમ્॥ ૧૧॥
ના યત્તવ પદા ભાે પ યા મ શરણં ણામ્ ।
બ યતાં ત્યુસસંારાદ શ્વરસ્યાપવ ગકાત્॥ ૧૨॥
નમઃ કૃ ણાય શદુ્ધાય બ્રહ્મણે પરમાત્મને ।
યાેગેશ્વરાય યાેગાય વામહં શરણં ગતા॥ ૧૩॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્યનુ ત્ય વજનં કૃ ણં ચ જગદ શ્વરમ્ ।
પ્રા દદ્દઃુ ખતા રાજન્ ભવતાં પ્રિપતામહી॥ ૧૪॥
સમદુઃખસખુાેઽકૂ્રરાે િવદુરશ્ચ મહાયશાઃ ।
સા વયામાસતુઃ કુ તી ં ત પુત્રાે પ ત્તહેતુ ભઃ॥ ૧૫॥
યાસ્યન્ રા નમ યેત્ય િવષમં પતુ્રલાલસમ્ ।
અવદ સહૃુદાં મ યે બ ધુ ભઃ સાૈહૃદાેિદતમ્॥ ૧૬॥
અકૂ્રર ઉવાચ
ભાે ભાે વૈ ચત્રવીયર્ વં કુ ણાં ક તવધર્ન ।
ભ્રાતયુર્પરતે પા ડાવધનુાઽઽસનમા સ્થતઃ॥ ૧૭॥
ધમણ પાલયન્નવુ પ્ર ઃ શીલને ર જયન્ ।
વતર્માનઃ સમઃ વષેુ શ્રેયઃ ક તમવા સ્ય સ॥ ૧૮॥
અ યથા વાચરં લાેકે ગિહતાે યાસ્યસે તમઃ ।
ત મા સમ વે વતર્ વ પા ડવે વાત્મજેષુ ચ॥ ૧૯॥
નેહ ચાત્ય તસવંાસઃ કસ્ય ચ કેન ચ સહ ।
રાજન્ વનેાિપ દેહેન િકમુ યાત્મ િદ ભઃ॥ ૨૦॥
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અેકઃ પ્રસયૂતે જ તુરેક અેવ પ્રલીયતે ।
અેકાેઽનુભુઙ્ક્તે સકૃુતમેક અેવ ચ દુ કૃતમ્॥ ૨૧॥
અધમાપ ચતં િવત્તં હર ત્ય યેઽ પમેધસઃ ।
સ ભાજેનીયાપદેશજૈર્લાનીવ જલાૈકસઃ॥ ૨૨॥
પુ ણા ત યાનધમણ વબુદ્ યા તમપ ડતમ્ ।
તેઽકૃતાથ પ્રિહ વ ત પ્રાણા રાયઃ સતુાદયઃ॥ ૨૩॥
વયં િક બષમાદાય તૈ ત્યક્તાે નાથર્કાેિવદઃ ।
અ સદ્ધાથા િવશત્ય ધં વધમર્િવમખુ તમઃ॥ ૨૪॥
ત મા લાેક મમં રાજન્ વ માયામનાેરથમ્ ।
વીક્ષ્યાય યાત્મનાઽઽત્માનં સમઃ શા તાે ભવ પ્રભાે॥ ૨૫॥
તરાષ્ટ્ર ઉવાચ
યથા વદ ત કલ્યાણીં વાચં દાનપતે ભવાન્ ।
તથાનયા ન યા મ મત્યર્ઃ પ્રા ય યથા તમ્॥ ૨૬॥
તથાિપ સૂ તા સાૈ ય હૃિદ ન સ્થીયતે ચલે ।
પતુ્રાનુરાગિવષમે િવદ્યુ સાૈદામની યથા॥ ૨૭॥
ઈશ્વરસ્ય િવિધ કાે નુ િવધનુાેત્ય યથા પુમાન્ ।
ભૂમેભાર્રાવતારાય યાેઽવતીણા યદાેઃકુલે॥ ૨૮॥
યાે દુિવમશર્પથયા િનજમાયયેદં
ટ્વા ગુણાન્ િવભજતે તદનપુ્રિવષ્ટઃ ।

ત મૈ નમાે દુરવબાેધિવહારત ત્ર-
સસંારચક્રગતયે પરમેશ્વરાય॥ ૨૯॥
શ્રીશકુ ઉવાચ
ઇત્ય ભપ્રેત્ય પતેર ભપ્રાયં સ યાદવઃ ।
સહૃુદ્ ભઃ સમનુજ્ઞાતઃ પનુયર્દુપુર મગાત્॥ ૩૦॥
શશસં રામકૃ ણા યાં તરાષ્ટ્ર િવચે ષ્ટતમ્ ।
પા ડવાન્ પ્ર ત કાૈરવ્ય યદથ પ્રે ષતઃ વયમ્॥ ૩૧॥
ઇ ત શ્રીમદ્ભાગવતે મહાપુરાણે વૈયસક્યામષ્ટાદશ-
સાહ યાં પારમહંસ્યાં સિંહતાયાં દશમસ્ક ધે
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પવૂાર્ધ અેકાનેપ ચાશત્તમાેઽ યાયઃ॥ ૪૯॥

॥ સમાપ્ત મદં દશમસ્ક ધસ્ય પવૂાર્ધર્મ્॥

॥ શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ॥
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	॥ ત્રિચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ - ૪૩ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ચતુશ્ચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ - ૪૪ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ પઞ્ચચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ - ૪૫ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ ષટ્ચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ - ૪૬ ॥
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	॥ સપ્તચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ - ૪૭ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
	॥ અષ્ટચત્વારિંશોઽધ્યાયઃ - ૪૮ ॥
	॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ॥
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