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॥ गोपीगीतम् ॥ 

 

गोप्य ऊच ुः । 

जयतत तेऽतिकं जन्मना व्रजुः 

    श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र ति । 

दतयत दृश्यतां तदक्ष  तावका- 

    स्त्वतय िृतासवस्त्वां तवतचन्वते ॥ १॥ 

 

शरद दाशये साि जातस- 

    त्सरतसजोदरश्रीम षा दृशा । 

स रतनाथ तेऽश ल्कदातसका 

    वरद तनघ्नतो नेि तकं विुः ॥ २॥ 

 

तवषजलाप्ययाद्व्यालराक्षसा- 

    द्वषषमारुतादै्वद्य तानलात् । 

वृषमयात्मजातद्वश्वतोभया- 

    दृषभ ते वयं रतक्षता म हुः ॥ ३॥ 

 

न खल  गोतपकानिनो भवा- 

    नन्दखलदेतिनामन्तरात्मदृक् । 

तवखनसातथषतो तवश्वग प्तये 

    सख उदेतयवान्सात्वतां क ले ॥ ४॥ 

 

तवरतचताभयं वृन्दिि यष ते 

    चरणमीय षां संसृतेभषयात् । 

करसरोरुिं कान्त कामदं 

    तशरतस िेति नुः श्रीकरग्रिम् ॥ ५॥ 

 

व्रजजनाततषिन्वीर योतषतां 

    तनजजनस्मयधं्वसनन्दस्मत । 

भज सखे भवन्दकंकरीुः स्म नो 

    जलरुिाननं चारु दशषय ॥ ६॥ 

 

प्रणतदेतिनां पापकशषनं 



    तृणचरान गं श्रीतनकेतनम् । 

फतणफणातपषतं ते पदांब जं 

    कृण  क चेष  नुः कृन्दि हृच्छयम् ॥ ७॥ 

 

मि रया तगरा वल्ग वाक्यया 

    ब िमनोज्ञया प ष्करेक्षण । 

तवतिकरीररमा वीर म ह्यती- 

    रिरसीि नाऽऽप्याययस्व नुः ॥ ८॥ 

 

तव कथामृतं तप्तजीवनं 

    कतवतभरीतितं कल्मषापिम् । 

श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं 

    भ तव गृणन्दन्त ते भूररदा जनाुः ॥ ९॥ 

 

प्रितसतं तप्रय पे्रमवीक्षणं 

    तविरणं च ते ध्यानमङ्गलम् । 

रितस संतवदो या हृतदसृ्पशुः 

    क िक नो मनुः क्षोभयन्दन्त ति ॥ १०॥ 

 

चलतस यद्व्रजाच्चारयन्पशून् 

    नतलनस िरं नाथ ते पदम् । 

तशलतृणाङ्क रैुः सीदतीतत नुः 

    कतललतां मनुः कान्त गच्छतत ॥ ११॥ 

 

तदनपररक्षये नीलक न्तलै- 

    वषनरुिाननं तबभ्रदावृतम् । 

घनरजस्वलं दशषयन्म ह- 

    मषनतस नुः स्मरं वीर यच्छतस ॥ १२॥ 

 

प्रणतकामदं पद्मजातचषतं 

    िरतणमण्डनं धे्ययमापतद । 

चरणपङ्कजं शंतमं च ते 

    रमण नुः स्तनेष्वपषयातििन् ॥ १३॥ 

 

स रतविषनं शोकनाशनं 

    स्वररतवेण ना स ष्ठ  च न्दितम् । 

इतररागतवस्मारणं नृणां 

    तवतर वीर नसे्तऽिरामृतम् ॥ १४॥ 



 

अटतत यद्भवानति काननं 

    त्र तटय षगायते त्वामपश्यताम् । 

क तटलक न्तलं श्रीम खं च ते 

    जि उदीक्षतां पक्ष्मकृद्दृशाम् ॥ १५॥ 

 

पततस तान्वयभ्रातृबािवा- 

    नतततवलङ्य तेऽन्त्यच्य तागताुः । 

गतततवदस्तवोद्गीतमोतिताुः 

    तकतव योतषतुः कस्त्यजेतितश ॥ १६॥ 

 

रितस संतवदं हृच्छयोदयं 

    प्रितसताननं पे्रमवीक्षणम् । 

बृिद रुः तश्रयो वीक्ष्य िाम ते 

    म हरततसृ्पिा म ह्यते मनुः ॥ १७॥ 

 

व्रजवनौकसां व्यन्दिरङ्ग ते 

    वृतजनिन्त्र्यलं तवश्वमङ्गलम् । 

त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृिात्मनां 

    स्वजनहृद्र जां यतिषूदनम् ॥ १८॥ 

 

यते्त स जातचरणाि रुिं स्तनेष 

    भीताुः शनैुः तप्रय दिीमति ककष शेष  । 

तेनाटवीमटतस तद्व्यथते न तकंन्दस्वत् 

    कूपाषतदतभभ्रषमतत िीभषवदाय षां नुः ॥ १९॥ 

 

    

इतत श्रीमद्भागवत मिाप राणे पारमिंस्ां संतितायां 

दशमस्किे पूवाषिे रासक्रीिायां गोपीगीतं नामैकततं्रशोऽध्यायुः ॥ 
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