
॥ गोििका-गीतम् ॥ 

 

गोप्य ऊचुुः । 

जयित तेऽिधकं जन्मना व्रजुः 

     श्रयत इिन्दरा शश्वदत्र िह । 

दियत दशृ्यतां ददक्ष ुतावका- 

     स्त्विय धृतासवस्त्वां िविचन्वते ॥ १॥ 

 

शरददुाशये साधुजातसत् - 

     सरिसजोदरश्रीमुषा दशृा । 

सुरतनाथ तेऽशुल्कदािसका 

     वरद िनघ्नतो नहे कक वधुः ॥ २॥ 

 

िवषजलाप्ययाद ्व्यालराक्षसात्  

     वषषमारुताद्वदै्यतुानलात् । 

वृषमया्मजाद ्िवश्वतोभया -  

     दषृभ ते वयं रिक्षता मुहुः ॥ ३॥ 

 

न खलु गोििकानन्दनो भवा- 



     निखलदिेहनामन्तरा्मदक्ृ । 

िवखनसार्थथतो िवश्वगुप्तये 

     सख उदिेयवान्सा्वतां कुले ॥ ४॥ 

 

िवरिचताभयं वृिणिधुयष त े

     चरिमीयुषां ससंृतेभषयात् । 

करसरोरुह ंकान्त कामद ं

     िशरिस धेिह नुः श्रीकरग्रहम ्॥ ५॥ 

 

व्रजजनार्थतह               न् वीर योिषतां 

     िनजजनस्तमयध्वंसनिस्तमत । 

भज सखे भवि्कङ्करीुः स्तम नो 

     जलरुहानन ंचारु दशषय ॥ ६॥ 

 

प्रितदिेहनां िािकशषनं 

     तृिचरानुग ंश्रीिनकेतनम् । 

फििफिार्थितं ते िदाम्बुजं 

     कृिु कुचेषु नुः कृिन्ध हृच्छयम् ॥ ७॥ 

 



मधुरया िगरा वल्गवुाक्यया 

     बुधमनोज्ञया िणुकरेक्षि । 

िविधकरीररमा वीर मुह्यती- 

     रधरसीधुनाऽऽप्याययस्तव नुः ॥ ८॥ 

 

तव कथामृत ंतप्तजीवनं 

     किविभरीिितं कल्मषािहम् । 

श्रविमङ्गल ंश्रीमदातत ं

     भुिव गृििन्त त ेभूररदा जनाुः ॥ ९॥ 

 

प्रहिसतं िप्रय प्रेमवीक्षिं 

     िवहरि ंच ते ध्यानमङ्गलम् । 

रहिस संिवदो या हृददस्तिृशुः 

     कुहक नो मनुः क्षोभयिन्त िह ॥ १०॥ 

 

चलिस यद ्व्रजाच्चारयन्िशून ्

     निलनसुन्दरं नाथ ते िदम् । 

िशलतृिाङ्कुरैुः सीदतीित नुः 

     किललतां मनुः कान्त गच्छित ॥ ११॥ 



 

ददनिररक्षये नीलकुन्तल-ै 

     वषनरुहाननं िबभ्रदावृतम् । 

घनरजस्तवलं दशषयन्मुह- 

     मषनिस नुः स्तमरं वीर यच्छिस ॥ १२॥ 

 

प्रितकामद ंिद्मजार्थचतं 

     धरििमण्िनं ध्येयमािदद । 

चरििङ्कजं शन्तमं च त े

     रमि नुः स्ततनेणविषयािधहन् ॥ १३॥ 

 

सुरतवधषनं शोकनाशन ं

     स्तवररतवेिुना सुषु्ठ चुिम्बतम् । 

इतररागिवस्तमारिं नृिां 

     िवतर वीर नस्ततेऽधरामृतम् ॥ १४॥ 

 

अटित यद्भवानिनन कानन ं

     त्रुरटयुषगायते ्वामिश्यताम् । 

कुरटलकुन्तलं श्रीमखुं च ते 



     जि उदीक्षता ंिक्ष्मकृद्दशृाम् ॥ १५॥ 

 

िितसुतान्वयभ्रातृबान्धवा- 

     नितिवलङ््य तेऽन््यच्युतागताुः । 

गितिवदस्ततवोद्गीतमोिहताुः 

     दकतव योिषतुः कस्त्यजेिििश ॥ १६॥ 

 

रहिस संिवद ंहृच्छयोदयं 

     प्रहिसताननं प्रमेवीक्षिम् । 

बृहदरुुः िश्रयो वीक्ष्य धाम त े

     मुहरितस्तिृहा महु्यते मनुः ॥ १७॥ 

 

व्रजवनौकसां व्यििरङ्ग त े

     वृिजनहन््यलं िवश्वमङ्गलम् । 

्यज मनाक् च नस्त्व्स्तिृहा्मनां 

     स्तवजनहृद्रजुां यििषूदनम् ॥ १८॥ 

 

यते्त सुजातचरिाम्बुरुह ंस्ततनेष 

     भीताुः शनैुः िप्रय दधीमिह ककष शेष ु। 



तेनाटवीमटिस तद्व्यथते न ककिस्तवत् 

     कूिाषददिभभ्रषमित धीभषवदायुषां नुः ॥ १९॥ 

 

      

इित श्रीमद्भागवत ेमहािुरािे िारमहसं्तयां संिहताया ं

दशमस्तकन्धे िूवाषधे रासक्रीिायां गोिीगीतं नामैकत्रत्रशोऽध्यायुः ॥ 

 


