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णनवेदन 
 
मराठी भाषेला आवण सावहत्याला आधुवनक ज्ञानविज्ञानाच्या ि आधुवनक सासं्कृवतक मूलयाचं्या आविष्ट्कारािे 
सामर्थयय प्राप्त व्हाि,े आधुवनक शासे्त्र, ज्ञानविज्ञाने, तंत्र आवण अवभयावंत्रकी त्यािप्रमाणे भारतीय प्रािीन 
संस्कृती, इवतहास, कला इत्यादी विषयातं मराठी भाषेला विद्यापीठाच्या स्तरािर ज्ञानदान करण्यािे 
सामर्थयय प्राप्त व्हाि,े विविध विद्या ि कलावंिषयक उत्कृष्ट गं्रथािंी वनर्ममती करून मराठी भाषेला जागवतक 
उच्च स्थान वमळिनू द्याि ेया उदे्दशाने महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृवत मंडळाने बहुविध िाङ मयीन काययक्रम 
आखला असून तो व्यिस्स्थतपणे काययिाहीत आणण्याकवरता विश्वकोश सवमती, इवतहास सवमती, भाषातंर 
सवमती, मराठी िाङ्मयकोश सवमती, लवलतकला सवमती, प्रकाशन सवमती आदी सवमत्या स्थापन केलया 
आहेत.  
 

२. लवलतकला सवमतीच्या काययक्रमात मंडळाच्या बहुविध िाङ मयीन काययक्रमास अवधक 
संस्कृवतप्रिण करण्यासाठी लवलतकलाविषयक नाट्य, िाद्य, वित्र, वशलप ि संगीत या विषयािें संशोधन, 
वििरण ि इवतहास यािंा अंतभाि आहे. या काययक्रमात कला ि कलासंबद्ध विषयािंर मूलभतू संशोधन 
करून वलवहलेले गं्रथ, संगीत ि संगीतशास्त्र, नाट्यशास्त्र ि नाटक, नृत्य ि वशलप इत्यादींिरील प्रमाणभतू 
जुन्या गं्रथािंी भाषातंरे, विविध कलािंा इवतहास, कलाकारािंी िवरते्र इत्यादी िाङ मयाच्या 
प्रकाशनाबरोबरि संस्कृत ि मराठीतर अन्य भारतीय भाषातंील तसेि पविमी ि अन्य परदेशी भाषातंील 
लवलतकलाविषयक अवभजात िाङ मय मराठीत भाषातंवरत करून प्रकावशत करण्यािा काययक्रम अंतभूयत 
आहे. या कलािंा िाङ मयाच्या द्वारे मराठी िािकासं संके्षपाने ि विस्ताराने पवरिय करून देणे हा मंडळािा 
महत्त्िािा उदे्दश आहे. 
 

३. या योजनेखाली मंडळाने कै. के. नारायण काळे यानंी अनुिावदत केलेली स्तावनस्लाव स्कीिी 
‘अवभनय साधना’ आवण ‘भवूमका वशलप’, श्री. श्री. ह. देशपाडें यानंी अनुिावदत केलेले कोपलँडिे ‘संगीत ि 
कलपकता’, प्रा. र. प.ं कंगले अनुिावदत ‘रस-भाि-वििार’ ि ‘दशरूपक विधान’ (भरतनाट्यशास्त्र—
रसवसद्धान्तविषयक अध्याय ६ ि ७ आवण नाट्यशास्त्रविषयक अध्याय १८ ि १९ िी भाषातंरे), श्री. श्री. ह. 
देशपाडें अनुिावदत ‘महाराष्ट्रािे संगीतातील कायय’, प्रा. ग. ह. तारळेकर अनुिावदत शाङ गयदेिािे 
‘संगीतरत्नाकर–भाग १’, स्रॅविन्स्कीिे ‘सागंीवतक सौंदययशास्त्र’ (भाषातंवरत), तसेि, डॉ. श्री. ना. 
रातंजनकर यानंी वलवहलेले ‘पं. विष्ट्णु नारायण भातखंडे’ यािें िवरत्र, श्री. बा. गं. आिरेकर वलवखत 
‘भारतीय संगीत ि संगीतशास्त्र’, डॉ. श.ं अ. टेंकश े वलवखत ‘रागिगीकरण’, डॉ. बी. िैतन्य देि यािें 
‘भारतीय िादे्य’, म. म. डॉ. िा. वि. वमराशी यािें ‘कावलदास’ (तृतीयािृत्ती) ि डॉ. श. वि. गोखले यािें 
‘लय-ताल-वििार’ अशी पुस्तके प्रकावशत केली आहेत. नंवदकेश्वरािे ‘अवभनयदपयण’, भामहािे 
‘काव्यालंकार’, आनंदिधयनािे ‘ध्िन्यालोक’, दण्डीिे ‘काव्यादशय’, किी हालािी ‘गाथासप्तशती’, किी 
वबहारीिी ‘सतसई’, इत्यादी गं्रथािंी भाषातंरे मंडळाच्या ितीने क्रमाने प्रकावशत व्हाियािी आहेत. 
यावशिाय, श्री. पाियतीकुमार संपावदत ‘तंजािरिी नृत्यसाधना’, डॉ. भा. कृ. आपटे संपावदत ‘Maratha 
Wall Paintings’ हे गं्रथही लिकरि मंडळाच्या ितीने प्रकावशत होणार आहेत. 
 

४. मंडळाने स्ितः प्रकावशत केलेलया ि कराियाच्या लवलतकलाविषयक गं्रथाखेंरीज तज्ज्ञ लेखक 
ि कलाकार आवण कलासंस्था यानंा कलाविषयक संशोधनासाठी ि प्रकाशनासाठी मंडळाने अनुदाने वदली 
आहेत. श्री. ह. वि. दात्ये यािंी ‘गायनी कळा’, श्री. वनवखल घोष यािें ‘रागतालािी मूलतत्त्ि’े ि ‘अवभनय 
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स्िरलेखन पद्धती’ (इंग्रजीत ि मराठीत), डॉ. अशोक दा. रानडे यािें ‘संगीतािे सौंदययशास्त्र’, पं. 
बाळकृष्ट्ण कवपलेश्वरी यािें ‘श्रुवतस्िरदशयन’ ि ‘स्िरप्रकाश’, डॉ. ना. ग. जोशी यािें ‘मराठी छंदोरिनेिा 
विकास’, श्री. िा. र. देिधर यानंी वलवहलेले ‘कै. विष्ट्णु वदगंबर पलुस्कर यािें िवरत्र’ ि ‘थोर संगीतकार’ 
इत्यादी गं्रथाचं्या प्रकाशनाकवरता मंडळाने सुयोग्य अनुदाने वदली आहेत. गाधंिय महाविद्यालयाच्या ‘संगीत 
कला विहार’ या मावसकालाही गेली अनेक िष ेमंडळािे अनुदान वदले जात आहे. 

 
५. संगीत विषयातील संशोधनाच्या संदभात, रुपारेल महाविद्यालय, मंुबई, येथील भौवतकी 

विभागामध्ये मंडळाच्या अनुदानाने संगीत-ध्िवन-विज्ञानािे मौवलक संशोधन झाले आहे. त्यामधून 
व्यािहावरक उपयोगाच्या दृष्टीने लक्षणीय अशी मावहती िा िाद्य वमळू न शकलयामुळे ते कायय आता स्थवगत 
केले आहे. तानसेन म्युवझक ॲकॅडेमी, मंुबई, या संस्थेला स्ियंिवलत ‘सूरमंडल’ तयार करण्यासाठी 
मंडळाने अनुदान वदले होते. श्री. बा. दा. मोवहते, सागंली, यानंा ४८ श्रतुींिर आधारलेलया सप्तकािी 
बाजािी पेटी तयार करण्यासाठीही अनुदान वदले आहे. डॉ. ह. वि. मोडक, िास्ति विभाग, िावडया 
महाविद्यालय, पुणे, यानंा दवक्षण भारतातील देिळातंील स्तंभामंधून वनघणाऱ्या संगीतसुराचं्या 
संशोधनाकवरताही अनुदान वदले असून त्यािंी ध्िवनमुवद्रते ि संशोधनपूणय वनबधं तयार झाला आहे. 
दंडतारविरवहत तंबोरा तयार करण्यािा प्रयत्न कै. डॉ. श्री. ि. ननभोरकर, अमरािती, यानंी काही िष े
केला. त्याकवरताही मंडळाने अनुदान वदले आहे. पं. अंबालाल वसतारी यानंा तंबोऱ्याच्या तीन मलूाकृती 
तयार करण्यासाठी मंडळाने अनुदान वदले असून प्रयोगातंी त्यानंी खिाच्या दृष्टीने स्िस्त ि रिनेच्या आवण 
हाताळणीच्या दृष्टीने सोप्या अशा तंबोऱ्याच्या तीन मूलाकृती तयार केलया आहेत. एकंदरीत संशोधनाच्या 
प्रयत्नातूंन प्रायोवगक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने लक्षणीय यश प्राप्त झालेले नाही हे येथे नमूद केले पावहजे. परंतु, 
संशोधनािे प्रयत्न सतत िालले पावहजेत, म्हणून मंडळ सतत प्रयत्नशील आहे. पवरणामी वजथे आधी 
संशोधन केिळ अभािानेि माहीत होते अशा भारतीय तंबोऱ्याच्या के्षत्रातही पं. अबंालाल वसतारी यानंा 
मंडळाने वदलेलया अनुदानाने संशोधनािे पवहले पाऊल पडले आहे. जे. वग्रविर्थस या इसं्ग्लश संशोधन 
कलािते्त्याने अनजठा येथील वित्रािंा संग्रह काही िषांपूिी प्रवसद्ध केला. अनजठा येथील वित्रकला ही 
भारतातील प्रािीन वित्रकलेिा एक िैभिशाली भाग आहे. या वित्रसगं्रहािे पुनमुयद्रण करून ते प्रकावशत 
करण्यािी काययिाहीदेखील मंडळातिे िालू आहे. 

 
६. कै. किी राजा बढे यानंी केलेलया जयदेि किीच्या ‘गीतगोविन्दम्’ या ससं्कृत गं्रथािा प्रस्तुतिा 

मराठी अनुिाद ‘श्रृंगार-श्रीरंग’ या शीषयकाने प्रकावशत करण्यास ि मराठी िािकानंा सादर करण्यास 
मंडळास आनंद होत आहे. ‘गीतगोविन्दम्’ काव्यािी रिना गायनासाठी झालेली असलयामुळे अनुिादातही 
गायनसुलभता साधण्याच्या दृष्टीने कै. बढे यानंी िागंलीि दक्षता घेतली आहे. जयदेि किी आवण मधुरा 
भक्ती या विषयािर, अष्टपदीच्या गायनपद्धतीिर आवण त्या गीतानंी नृत्यकलेच्या के्षत्रात केलेलया 
कायाविषयी मावहती देणारी, रवसक पंवडत प्रा. अरनिद मंगरूळकर यािंी ‘प्रस्तािना’ या गं्रथास 
लाभलयामुळे या गं्रथािे मोल वनविति िाढले आहे. 
 
 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
 अध्यक्ष 
 महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृवत मंडळ 
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प्रस्िावना 
 

श्ीजयदेव, ‘गीिगोणवन्द’ आणि मधुरा भक्ती 
 

अरणवन्द मृंगरूळकर 
 
‘गीतगोविन्द’ ह्या काव्यािा कता जयदेि हा किी. जयदेिािा काळ विस्तशकाच्या बाराव्या शतकातला. 
म्हणजे संस्कृत िाङ्मयसंसारािा उभारीिा काळ संपलयानतरिा. संस्कृत िाङ्मयाच्या अस्सल आवण 
ऐनवजनसी ऊर्मजतािस्थेिा, अथात वनर्ममतीिा काळ त्यापूिी वकत्येक शतके होऊन गेला. जुने नमुने 
सुबकपणे घटिनू-वगरिनू काढणे नकिा त्यातं तपवशलािंी भर घालणे हाि प्रमुख उद्योग आता उरला होता. 
रूढ िाकोरीतून सुटण्याच्या प्रयत्नापेक्षा नकिा साक्षात बंडखोरीपेक्षा युगप्रिृत्तीिी मुद्रा वमरिीत राहणे हा 
ह्यापुढील ससं्कृत िाङ्मयािा एक साधारण विशषे आहे. ह्या युगप्रिृत्तीिा पाठपुरािा जसा प्रािीन 
समीक्षकानंी केलेला आहे, तसाि तत्कालीन कलाितंानंीही तो राजीखुषीने केलेला आहे. त्यात पुष्ट्कळदा 
अनुकरण आहे; कधीकधी स्पधा आहे. असे वदसते की, समीक्षक आवण कलाितं ह्यानंी एकमेकािंी जण ू
कोंडी केलेली आहे! काव्यािे विशषे जाणून, पारखून समीक्षकानंी त्यािें सूक्ष्म विििेन कराियािे, आवण 
उत्तरकालीनानंी त्या विििेनाच्या अनुसाराने रिना कराियािी. आणखी असे की, संस्कृत काव्यिाङ्मयाला 
संकेतवनष्ठतेिा जो एक दुधयर शाप आहे, त्याला ह्या काळाच्या आगेमागे भर आलेला वदसतो. नाटकात काय 
नकिा काव्यात काय, ही संकेतसारणी प्रबल आहे. 
 
जयदेव 
 
संस्कृत िाङ्मयामध्ये तीन िा अवधक जयदेिािंा उल्लेख येतो, आवण त्याचं्यामध्ये कधीकधी घोटाळाही 
झालेला आहे. हे वतन्ही जयदेि आपापलया परींनी प्रवसद्ध आहेत. पवहला ‘गीतगोविन्द’ कार जयदेि. हा 
बाराव्या शतकातला. दुसराही जयदेि बाराव्याि शतकातला; पण तो ‘प्रसन्नराघि’ ह्या नाटकािा रिवयता 
आवण ‘िन्द्रालोक’ ह्या सावहत्यशास्त्रगं्रथािा कता. ‘पीयूषिषय’ हे ह्यािे दुसरे नाि. आवण वतसरा जयदेि हा 
वमवथलािासी न्यायशास्त्रज्ञ. आपलयाला ह्यातंील ‘गीतगोविन्द’ कार जयदेिािा वििार कराियािा आहे. 
 

‘गीतगोविन्द’कता जयदेि ह्याच्या िवडलािें नाि ‘भोजदेि’ आवण आईिे नाि ‘िामदेिी’ नकिा 
‘रामादेिी’ नकिा ‘राधादेिी’. आपलया मातावपत्यािंा वनदश जयदेिाने स्ितःि आपलया ‘गीतगोविन्दा’च्या 
शिेटच्या बाराव्या सगात केलेला आहे. [श्रीभोजदेिप्रभिस्य रामादेिीसुतश्रीजयदेिकस्य, १२·२४·१२]. 
जयदेिािा जन्म आजच्या पविम बंगाल प्रदेशाच्या बीरभमू वजलह्यातलया ‘कें  (नक) (वत) दुवबलि’ ह्या गािी 
झाला. (वकन्दुवबलिसमुद्रसभंिरोवहणीरमणेन, ३·७·८) हे ‘कें दुवबलि’ म्हणजे ‘अजय’ ह्या नदीच्या काठिे 
आजिे ‘कें दुली’ हे गाि. ह्या गािी आजदेखील प्रत्येक िषी माघमासाच्या शिेटच्या वदिशी जयदेिाच्या 
स्मरणाथय ‘यात्रा’ भरते. आवण ह्या आपलया गािी जयदेि हा ‘कविराज’ म्हणूनि ओळखला जातो. असा 
त्यािा मान आहे. जयदेि हा परम कृष्ट्णभक्त आवण थोर साधू होता. त्याच्या बायकोिे नाि पद्मािती. वतिा 
उल्लेख त्याने आपलया काव्यात दोनदा (१·२; ११·२१·८) केलेला आहे. पद्मािती ही प्रथम नतयकी होती; 
नंतर वतने जयदेिाशी वििाह केला. तसेि, देिळात ती जेव्हा नृत्य करीत असे, तेव्हा वतच्या 
नृत्यपदन्यासानंा अनुबधंी असे अनुगान जयदेि स्ितः करीत असािा, जसे त्याच्या पवहलयाि सगाच्या 
दुसऱ्या श्लोकातील ‘पद्माितीिरणिारणिक्रिती’ ह्या स्ितःलाि अनुलक्षून आिजूयन योवजलेलया पदािरून 
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उघड होते [िाग्देितािवरतविवत्रतवित्तसद्मा पद्माितीिरणिारणिक्रिती I 
श्रीिासुदेिरवतकेवलकथासमेतमेतं करोवत जयदेिकविः प्रबन्धम् ॥ गीतगोविन्द, १·२]. जयदेिाविषयी 
अनेक आख्यावयका प्रिवलत आहेत. त्यािंरून त्यािी लोकवप्रयता जरी ध्यानात येत असली, तरी त्यानंा 
ऐवतहावसक सत्यािा आधार वकतपत आहे ते सागंता येत नाही. पवहलयाि सगाच्या िौर्थया श्लोकात 
जयदेिाने ‘आयासप्तशती’कार गोिधयनािायय, शरण, उमापवतधर, श्रुवतधर आवण धोयी ह्या पाि किींिा 
कवित्िाच्या बाबतीत काहीशा अवधके्षपाने उल्लखे केलेला आहे. ह्यािरून असे िाटते की, हे सहाही किी 
ज्येष्ठ-कवनष्ठ समकालीन असाि.े पराशर ह्या नािािा आपला एक वमत्र असलयािा उल्लखे त्याने 
‘गीतगोविन्द’, १२·२४·१२ ह्यात अवभमानाने केला आहे. स्ितः जयदेि हा बंगालच्या सेन-िशंातलया लक्ष्मण 
सेनाच्या काळी (इ.स. १११९) (कीथच्या मते ११८०–१२००) होऊन गेला. आवण तो त्यािा आवश्रतही 
असािा; कारण लक्ष्मण सेनाच्या सभाद्वारािरील लेखात िरील किींसकट जयदेिािा उल्लखे आहे. हा 
झाला जयदेिािा साक्षात उल्लेख. श्रीधरदासाच्या १२०६ ह्या िषाच्या ‘सदुवक्तकणामृता’त जयदेिािी 
अितरणे आलेली आहेत; आवण १२९२ ह्या िषाच्या एका वशलालेखात ‘गीतगोविन्दा’तलया 
दशाितारस्तुतीिा एक श्लोक आलेला आहे. त्यािरून ह्या िळेेपयंत तो किी म्हणनू सुप्रवतवष्ठत झालेला 
असािा. अथात जयदेिािा काळ खवित १२०६-पूिीिा आहे, असे अनुमान सहजि कवरता येते. 
‘गीतगोविन्द’ हे िैष्ट्णिभवक्तपर काव्य आहे. त्यामुळे विष्ट्णुभक्ती जेथे विपलु प्रमाणाने रूढ आहे, ते वमवथला 
आवण ओवडसा हे दोन्ही प्रदेश जयदेिािर आपला हक्क सागंतात. बंगालही तो हक्क सागंतो. अशा प्रकारे 
जयदेि हा बंगाली, की मवैथल, की उवडया, असा एक िाद आहे. प्रािीन काळी ओवडसािा असलेला काही 
भाग आज बंगालिा झालेला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न अवधकि गंुतागंुतीिा होतो. पण बहुधा जयदेि हा 
उवडया असािा. जयदेिाविषयी व्यवक्तगत आवण विश्वसनीय अशी इतकीि मावहती आपलयाला सागंता 
येण्यासारखी आहे. 
 

केिळ एकाि काव्याने ज्यानंा वदगंत कीती वमळाली, अशा िार थोड्या किींमध्ये जयदेिािी गणना 
आहे. ‘गीतगोविन्द’ हे काव्य केिळ संपूणय भारतात नव्हे, तर पािात्त्य देशामंध्येही त्याच्या माधुयामुळे आवण 
सरलतेमुळे अत्यंत लोकवप्रय झाले आहे. डॉ. कीथ ह्यानंी आपलया ‘संस्कृत िाङ्मयाच्या इवतहासा’त असे 
म्हटले आहे की, 

 
“Jayadeva is a master of form and diction, and above all he is not merely of 

remarkable skill in metre, but he is able to blend sound to emotion in a manner that renders 
any effort to represent his work in translation utterly inadequate.” 
 
रिींद्रनाथ ठाकुराचं्याही मनािर ‘गीतगोविन्दा’िी विलक्षण मोवहनी पडली होती. आपलया 
‘Reminiscences’ या पुस्तकामध्ये त्यानंी म्हटले आहे की, “‘गीतगोविन्दा’िे शब्दसौष्ठि आवण गीतमाधुयय 
ह्यामुंळे ह्या काव्यािी माझ्या अंतरंगािर इतकी आिययकारक ि मधुर विते्र उमटली की, माझ्या खास 
उपयोगासाठी संबधं ‘गीतगोविन्दा’िी एक प्रत स्ितः वलहून घेतलयािािून मला िैन पडले नाही.” 
भारतातलया वभन्नवभन्न प्रदेशातं ‘गीतगोविन्दा’िर िावळसाहूंन अवधक टीका वलवहलया गेलया आहेत. विविध 
सुभावषतसगं्रहात ‘गीतगोविन्दा’तली अनेक अितरणे आलेली आहेत; आवण ‘मेघदूता’प्रमाणेि त्यािी 
वकतीतरी अनुकरणे झालेली आहेत; वनदान बारातरी उपलब्ध आहेत. परंतु त्यातंलया एकालाही 
‘गीतगोविन्दा’च्या आसपासही विरकता आलेले नाही. कोणत्याही श्रेष्ठ कृतीच्या अनुकरणािे नशीब असेि 
असते. मुळािा दजा इतका सरस आवण श्रेष्ठ असतो की, त्यािा मोह तर अवनिार असतो; पण त्यािे अंतरंग 
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वततकेि अजोड आवण आलिार असते. ‘गीतगोविन्दा’तलया गीतािली आजही ओवडसाच्या िैष्ट्णि 
देिालयातं नतयकीकन्या नृत्यगायनासमिते भािभक्तीने गात असतात, आवण त्याचं्या 
‘मधुरकोमलकान्तपदािली’ ऐकताना भक्तजन धंुदिंुद होऊन जातात. आवण आजही जगन्नाथाच्या 
रथयात्रोत्सिाच्या िळेी एकोवणसािी अष्टपदी एका मखमलीच्या कापडािर वलहून ती जगन्नाथाच्या 
(देिाच्या) हातात देतात! 
 

हे झाले ‘गीतगोविन्दा’च्या भारतातलया लोकवप्रयतेविषयी. पण पािात्त्य देशातंही 
‘गीतगोविन्दा’च्या कोमल रिनेने विलक्षण भरुळ घातलेली आहे. १८०७-मध्ये सर िुइलयम जोन्् ने आवण 
१८७५-मध्ये एड् विन् आनोल्ने त्यािे इगं्रजीत भाषातंर केले. १९०४-मध्ये कूर्तय वलए, िूश े ह्यानंी त्यािे 
फ्रें िमध्ये भाषातंर केले. डालबेगय, रूकेटय इत्यावदकानंी त्यािे जमयनमध्ये, तर िादेगोन् इत्यावदकानंी डि 
भाषेत त्यािे भाषातंर केले. परंतु ह्यातंलया कोणत्याही भाषातंराला मूळच्या अवद्वतीय नादसौंदयािी 
अलपशीही बरोबरी कवरता आली नाही, असा त्या त्या भाषेतील जाणकरािंा अवभप्राय आहे. जमयन महाकिी 
गोय टऽ ह्याच्याही मनािर ‘गीतगोविन्दा’च्या नादिते्तिी इतकी मोवहनी पडली होती की, त्यािे आपण स्ितः 
भाषातंर कराि,े असे त्याने एकदा म्हटले होते. जयदेि गुजरातीतही गेला आहे. मराठीत त्यािे िारपाि 
अनुिाद झालेले आहेत. १८४५-च्या सुमारास भािािायय अष्टपुते्र ह्यानंी ‘भािाथयदीवपका’ ह्या नािंाने ह्या 
काव्यास धरून समश्लोकी काव्य रविले; आवण िेतोहर देि यानंी १८८८-मध्ये ‘गीतगोविन्दा’िा सटीप 
श्लोकबद्ध अनुिाद केला. गोनिदराि टेंब े ह्यानंी जयदेिाच्या िवरत्राला अनुलक्षून ‘जयदेि’ नािािे 
स्िरनाट्य रविले असून ते संपूणय संगीतमय आहे. त्यािे पुण्या-मंुबईस रंगभमूीिर प्रयोग झालेले आहेत. 
रामिंद्र नितामण श्रीखंडे ह्यािंा ‘सुश्लोकगोविन्द’ उल्लेखनीय आहे. अलीकडे श्री. आनंद साधले ह्यानंीही 
‘गीतगोविन्दा’िा गद्य अनुिाद केला आहे. िस्तुतः ‘गीतगोविन्द’ हे भाषातंरातीत आहे. 
 
गीिगोणवन्द 
 
‘गीतगोविन्द’ हे कृष्ट्णभवक्तपर काव्य खरे, पण ते स्तोत्रकाव्य नाही, नकिा कथा-काव्यही नाही; ते 
केवलकाव्य आहे. िृदंािनातलया राधाकृष्ट्णाच्या िासवंतक रवतलीलािें िणयन ज्यात मनोहावरतेने गंुविलेले 
आहे, असे ते एक शृगंार-भवक्तपर काव्य आहे. म्हणजे शृगंाराच्याद्वारा त्यात भक्ती हे साध्य कस्लपले आहे. 
त्यािे एकूण सगय बारा. हे सगय छोटे-छोटेि आहेत. एका बठैकीत िािनू सपंतील असे; पण घोळिनू-
घोळिनू िारंिार (मोठ्याने) िािाि ेअसे. ह्या सगांिी प्रबंधिार अंतगयत विभागणी केलेली आहे. ‘प्रबंध’ ही 
गेयरिना असून तो संगीतातील एक जुना पावरभावषक शब्द आहे. [ितुवभधातुवभः षङ वभिाङ् गैययस्मार्त प्रबध्यते I 
तस्मार्त प्रबन्धः कवथतो गीतलक्षणकोविदैः ॥ — सगंीतरत्नाकर. तसेि, पहा : ‘बालसगंीतबोध’ (पुस्तक वतसरे : १९०६), नारायण दासो बनहट्टी, 
पृ. ३९–४२.] हा ‘प्रबंध’ विभाग स्ितः जयदेिानेि केलेला आहे, की कोणा उत्तरकालीनाने ‘गीतगोविन्दा’िी 
संगीतानुकूलता लक्षात घेऊन तो केलेला आहे, ते सागंता येत नाही. पण ‘गीतगोविन्द’ िािताना असे 
ध्यानात येते की, हा प्रबंधविभाग अगदीि काही तावंत्रक िा यावंत्रक नाही. उदाहरणाथय, पवहलया सगात िार 
‘प्रबंध’ आहेत. परंतु पवहलया प्रबंधापूिी मंगलािरणािे िार श्लोक आहेत, ते सिय विविध गणिृत्तातं आहेत. 
परंतु त्याचं्यापुढे येणारा पवहला प्रबधं मात्रािृत्तात आहे. तो संपलयािर एक श्लोक गणिृत्तात ि त्याच्या 
नंतरिा दुसरा प्रबधं मात्रािृत्तात. नंतर पुन्हा दोन श्लोक दोन गणिृत्तातं आलयानंतर वतसरा प्रबधं 
मात्रािृत्तात. पुढे तीन श्लोक विविध गणिृत्तांत आवण िौथा प्रबधं मात्रािृत्तात. आवण सरतेशिेटी तीन श्लोक 
एकाि गणिृत्तात. असे बारा सगांत एकूण िोिीस प्रबधं आहेत. मात्र पवहलया सगािाि नमुना शिेटपयंत 
आहे, असे नाही. सगांतील प्रबंधािंी आवण श्लोकािंी संस्था बदलती आहे. 
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ही सगयप्रबधंविभागणी तंतोतंत समसमानतेच्या (symmetry) तत्त्िानुसार यावंत्रकपणाने केलेली 
नाही, हे लयदृष्ट्ट्या विशषे हृदयंगम झाले आहे. गण-मात्रािृत्तािंा संगीतानुकूल मेळ घातलयामुळे हे प्रबधं 
िािताना (खरे म्हणजे ‘ऐकताना’; कारण त्यायोगेि त्याचं्या नादिते्तिी अस्सल खुलािट होते.) मनाला 
सुखदायक हेलकाि ेवमळतात, आवण सावहत्य-संगीताने मन आवण कान तृप्त होतात. ‘गीतगोविन्द’ ही जशी 
सावहत्यकृती आहे, तशीि ती गीतकृतीही आहे, हे ‘गीतगोविन्द’ ह्या नािािरूनदेखील स्पष्ट आहे. तसाि 
त्यात नृत्यािाही अनुबंध असलयामुळे ताल अपवरहायय आहे. अथात ‘नृत्यं गीतं तथा िाद्य ंत्रयं संगीतमुच्यते’ 
हे लक्षात घेता ते यथाथयपणे ‘संगीत’ आहे, हे उघड आहे. 

 
सगयप्रबंधविभागणीिे िर जे विििेन केले, ते पाहता ही विभागणी स्ितः जयदेिानेि केलेली 

असािी, असे िाटते. सिय सगांत अशीि योजना आहे. तात्पयय हे की, गणिृत्तातंले श्लोक कधी 
प्रस्तािनेसारखे आहेत, तर कधी ते संस्कृत नाटकामधलया विष्ट्कंभकाप्रमाणे कथेच्या जोडणीसाठी रविले 
आहेत. ह्या श्लोकानंा ‘युवतश्लोक’ म्हणता येईल. ‘प्रबंध’ हा एक संगीतािा जुना प्रकार आहे. अथात प्रबधं हे 
राग-तालामंध्ये गाइले जात असत. त्याशंी नृत्यािाही येथे संबधं. त्यामुळे असे संभिनीय आहे की, 
प्रस्तािािे गणिृत्तातंले श्लोक हे कोणा दुसऱ्या गायकाने पठनपूियक ‘म्हणाियािे’ [ससं्कृत नाटकातंही सूत्रधार 
नादंीश्लोकािे ‘पठन’ि (‘गायन’ नव्हे,) करीत असे. पहाः सूत्रधारः पठेन्नान्दी मध्यम ंस्िरमावश्रतः I—नाट्यशास्त्र.], आवण नंतरिा ‘प्रबधं’ 
हा रागतालानुसार नृत्य करीत येणाऱ्या कें द्रिती नतयकिृदंाने ‘गाियािा’ (प्रािीन काळी नतयकी स्ितः गात-
गात नृत्य करीत असत. मालविकेने गीतासह केलेले ‘छवलत’ नािािे नृत्य हा ह्यािा कावलदासकालीन 
पुरािा होय.) प्रबधं हा रागतालबद्ध. त्यातील तालाशी नृत्यािा अपवरहायय असा संबधं; कारण 
लयतालािंािून नृत्यािी कलपनाही अशक्य. प्रबधंाच्या शब्दामंध्ये आवण अथामध्ये नाट्य, म्हणजे अवभनय 
गंुविलेला; आवण ह्या नाट्यािा, अथात विविध भािािंा आवण अवभनयािा नृत्यात आविष्ट्कार केलेला. अशा 
प्रकारे ‘गीतगोविन्द’ ही सावहत्य, गीत, नृत्य, भाि, अवभनय या सिांिा सवंमश्र आविष्ट्कार करणारी अपूिय 
कलाकृती आहे. वतच्या प्रायोवगक संपन्नतेसाठी या सिांच्या संकवलत जाणकारीिी अपेक्षा आहे; कारण 
त्यायोगेि त्यािा घाट अथिा बंदीश वसद्ध होणार. 
 

जयदेिाने आरंभी स्ितःला अनुलक्षून ‘पद्माितीिरणिारणिक्रिती’ (१·२) असे म्हटले आहे, ते 
मला दुसऱ्या एका अथाने िार सावभप्राय िाटते. तो स्ितःला ‘िक्रिती’ म्हणवितो. अथात तो ‘िारणा’ंिा 
िक्रिती. म्हणजे भाटािंा सम्राट, हा एक (व्याकरणाला न मानिणारा, पण रवसकाला जाणिणारा) अथय. हे 
िारण पद्माितीच्या िरणािें िारण होत. ‘िरण’ हे ह्यातील पद उघडि नृत्यािे, म्हणजे नृत्याच्या 
पदन्यासािें सूिक आहे. ‘िारण’ (भाट) हे पद स्पष्टपणे संगीतािे बोधक आहे; आवण ‘िक्र’ (समुदाय, 
िृदं) हे पद िृदंगान, िृदंनतयन आवण िृदंिादन ह्यािें प्रतीक आहे. हे सिय समासपद जयदेिािे विशषेण 
असलयाने तो ‘िक्रिती’ म्हणजे या सिय मंडलािा नेता असािा, असे म्हणणे अयुवक्तक ठरणार नाही. ह्यात 
नतयकी असलेलया पद्माितीिी, अथात जयदेिाच्या भायेिी (पद्मािती = लक्ष्मी असाही अथय) प्रशसंा तर 
सूवित आहेि पण जयदेिाने स्ितःिे स्थानही त्यायोगे दशयविलेले आहे. ‘करोवत जयदेिकविः प्रबन्धम्’ असे 
म्हणून आपण ‘प्रबंधकार’ असलयािे त्याने येथे सावंगतलेि आहे. पण ‘गीतगोविन्द’ ही िर वििवेिलयाप्रमाणे 
प्रयोगशरण कलाकृती असलयाने वतच्या प्रयोगाच्या िळेी पद्माितीच्या नृत्यातील पदन्यासािंी प्रशसंा 
करणाऱ्या भाटाचं्या समुदायातील तो प्रमुख होता, असेही त्याने स्पष्ट म्हटले आहे. त्यािप्रमाणे कृष्ट्णाच्या 
पे्रमलीला हा प्रस्तुत प्रबंधािा विषय असून हे काव्य महाकाव्य अथिा खंडकाव्य नसून ‘केवलकाव्य’ ह्या 
िाङ्मयप्रकारािे आहे, असे ह्या पवहलया सगाच्या दुसऱ्याि श्लोकात विधान आहे. 
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हे सिय वनदेश ‘गीतगोविन्दा’िी घडण समजािनू घेण्याच्या दृष्टीने िार महत्त्िािे आहेत. त्यामुळेि 
‘प्रबंधा’ंच्या वशरोभागी जे राग आवण ताल वदलेले आहेत, तेही स्ितः जयदेिानेि वदलेले असाि,े ह्याविषयी 
शकंा राहत नाही. अथाति जयदेि हा सावहत्यािा वनर्ममवतक्षम जाणकार, कुशल रिनाकार, उत्तम, 
संगीतज्ञ, िागंला तालज्ञ आवण सूक्ष्मदशी नृत्यज्ञ होता. ‘गीतगोविन्दा’िी रिना पाहता त्याला अनुसरणारे 
नृत्य हे ‘भािाश्रयी नृत्य’ होते, केिळ ताललयािंा आविष्ट्कार करणारे ‘नृत्त’ नव्हते, हेही उघड आहे. ह्या 
संदभात ‘अन्यद् भािाश्रय ं नृत्यं नृत्तं ताललयाश्रयम्’ ही ‘नृत्य’ आवण ‘नृत्त’ यािंी शास्त्रोक्त आवण 
परंपरेमध्येही वटकून रावहलेली स्िरूपे लक्षात घेणे येथे असलयािे आहे. 

 
‘गीतगोविन्दा’त जे नृत्य योवजले जात होते, ते कोणत्या प्रकारािे असाि?े 
 
आजवमतीस ओवडसा, आंध्रािा मध्यपूियभाग आवण तवमळनाडू येथे अनुक्रमाने नादंणारे ‘ओवडसी’, 

‘कुविपुडी’ (हे आंध्रातील एका गािािे नाि आहे) आवण ‘भरतनाट्यम्’ असे नृत्यािे तीन प्रकार आपलयाला 
माहीत आहेत. नहदुस्थानाच्या पूियवकनाऱ्यास ओवडसापासून दवक्षणेपयंतिा जो पट्टा आहे, तेथे ह्या तीन 
प्रकारािंी नादंणूक झालेली आहे. हे वतन्ही देिालयामंधील देिपूजेच्या िळेिे दासीनृत्यािे 
(‘दासीआट्टम्’िे) प्रकार होते. त्यामंधून त्यािंा आजिा विकास झालेला आहे. अथात जयदेिाच्या 
नादंणकुीिा पवरसर पाहता त्याच्या काळी असलेले नृत्य आजच्या ‘ओवडसी’ ह्या नृत्यप्रकारािे बाराव्या 
शतकातले बीजभतू नृत्य असाि,े हे अनुमान सयुवक्तक ठरेल. आजिे िरील वतन्ही नृत्यप्रकार 
भरतनाट्यशास्त्रात सावंगतलेलया, स्िरूपाशी जिळिे नाते सागंणारे प्रकार आहेत. तेव्हा ‘गीतगोविन्दा’िे 
बाराव्या-तेराव्या शतकातले नृत्य भरतनाट्यशास्त्रानुसारी असािे, हे उघड आहे. विशषे रूपाने लक्षात 
घ्याियािी गोष्ट ही की, ओवडसी, कुविपुडी आवण भरतनाट्यम् ह्या वतन्ही प्रकाराचं्या नृत्यकाययक्रमांमध्ये 
आजही ‘अष्टपदी’िा एक काययक्रम समाविष्ट असतो. अथात तो आजच्या त्या-त्या शलैीला, रागानंा आवण 
तालानंा अनुसरून दशयविला जातो. पण मुद्दा हा की, जयदेिकालीन ‘गीतगोविन्दा’िी परंपरा आजही 
वटकून आहे. 

 
‘गीतगोविन्दा’िा नृत्याविष्ट्कार कसा करािा, ह्यासंबधंीिे एक जुने हस्तवलवखत तंजािरूच्या 

‘सरस्िती-महाल’ गं्रथालयाने प्रकावशत केलेले आहे. हे हस्तवलवखत त्यातील काही सगांनाि अनुलक्षनू 
रविलेले आहे; पण ते अवतशय तपवशलािे आहे. कोणत्या िरणाला, कोणत्या शब्दाला, कोणती नृत्यमुद्रा 
करािी, ह्यािे सविस्तर असे पावरभावषक िणयन त्या पुस्तकात वदलेले आहे. िक्त त्यात पदन्यासही त्या-त्या 
िळेी कसे कराि,े एिढे वदलेले नाही. तथावप आहे त्या स्स्थतीत ‘गीतगोविन्दा’िी ही जुन्या काळिी 
नृत्यवलपी (notation) आपलयाला उपलब्ध होते. हा एक महत्त्िािा पुरािा आहे, ह्यात शकंा नाही. [ह्या 
पवरच्छेदातील मावहती भरतनाट्यम्-नतयकी सौ. सुिेता िापेकर (वभडे) याचं्या कृपेने वमळालेली आहे.] 

 
अशा प्रकारे पठन, गायन आवण नतयन ह्या सिांच्या वमलािामुळे ‘गीतगोविन्दा’िा िाङ्मयीन, 

स्िरमय आवण नृत्यात्मक आविष्ट्कार दृश्य आवण श्राव्य असा उभयविध झालेला आहे. ‘गीतगोविन्द’ हे नाि 
घेण्यासारखे पवहले आवण अवद्वतीय नृत्यनाट्य आहे. दृश्यतेमुळे ते नाट्यानुबधंी (अवभनयानुबधंी) आहे; तर 
या श्राव्यत्िामुळे ते सावहत्यगुणानुसारी झाले आहे. ह्या दोन्ही माध्यमािंा जयदेिाने जो अप्रवतम मेळ येथे 
सावधलेला आहे, त्याला संस्कृत िाङ्मयात खरोखर तोडि नाही. त्याच्या रूपाने सियस्िी निीन असा एक 
संवमश्र आविष्ट्कार उदयाला आला. ‘गीतगोविन्दा’िे अद् भतु यश आवण त्यािी झालेली उत्तरकालीन 
अनुकरणे ह्यािें रहस्य गीत-नृत्य-नाट्य-सावहत्याच्या ह्या अवभनि आविष्ट्कारात आहे. 
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ह्यातील गीत, नृत्य आवण नाट्य या प्रयोगशरण कला होत. जयदेिाच्या काळी त्यािंा जो 
आविष्ट्कार (बहुधा, जगन्नाथपुरीच्या विख्यात) देिालयात होत असेल, त्यािी आज साक्ष उरली नाही; 
आपणालंा त्यािी केिळ कलपनाि करता येण्यासारखी आहे. विविध रागतालाचं्या रूपाने त्यािी स्थूल 
िौकट काय-ती आपलयापढेु आहे. मात्र त्या आविष्ट्कारािे ‘सावहत्य’ ‘गीतगोविन्दा’च्या रूपाने आपलयापढेु 
साक्षात आहे. प्रािीन संगीतशास्त्रात ‘धातु’ [पहा : तत्र गानात्मको धातुमातुरक्षरसभंिः ।] (म्हणजे गानरूप) आवण ‘मातु’ 
[पहा : तत्र गानात्मको धातुमातुरक्षरसभंिः ।] (म्हणजे शब्दरूप, अक्षररूप) असे जे दोन पावरभावषक शब्द येतात, 
त्यािंीही येथे सहजि आठिण होते. ‘गीतगोविन्द’ हे अशा ‘धातुमातंू’िे आहे. 

 
‘गीतगोविन्दा’त सगयबधंरिना असलयाने ते महाकाव्य आहे, असा गैरसमज होण्यािा संभि आहे. 

पण ते जसे महाकाव्य नाही, तसेि खंडकाव्य िा स्तोत्रकाव्यही नाही. जयदेिाच्या शब्दानंी सागंाियािे, तर 
तो ‘रवतकेवलकथायुक्त प्रबंध’ (१·२) आहे. अथात सावहत्यदृष्ट्ट्या ते केवलकाव्य, आवण संगीतदृष्ट्ट्या तो 
‘प्रबंध’ आहे. प्रत्येक सगािे पुन्हा पोट-विभाग आहेत. त्यानंा ‘पदािली’ म्हणतात. जयदेि ‘पदािली’ हाि 
शब्द योवजतो (१·३). ह्या पदािलींना ‘अष्टपदी’ अशीही रूढ संज्ञा आहे. मात्र दर िळेी तीत आठि कडिी 
असतात, असे नाही. येथे एक विधान करणे योग्य होईल : मात्रािृत्तात्मक पदािली ह्या एखाद-दुसरा 
अपिाद िगळता ‘अष्टपदी’ि आहेत; आवण अशा अष्टपदींनाि वशरोभागी रागताल वदलेले आहेत, हे 
लक्षणीय आहे. कारण मात्रािृत्तात्मक रिना जसा करण्याला सोप्या, तशाि त्या गायनालाही अनुकूल 
असतात. जयदेिािे हे तारतम्य बहुमोल आहे. कै. पी. साबंमतूींच्या मते “जयदेिाच्या अष्टपदी हे 
वद्वधातुप्रबधं आहेत. ‘उद्ग्ग्राह’ आवण ‘धु्रि’ (म्हणजे दावक्षणात्य संगीतातील उत्तरकालीन ‘पल्लिी’ आवण 
‘िरण’) असे त्यािे दोन भाग आहेत.” अशा प्रत्येक पदािलीच्या अतंी जयदेिाने आपले नाि गंुविलेले 
आहे. तसेि, गीतात प्रत्येक कडव्यात अंत्ययमकही सावधलेले आहे. काही दावक्षणात्य रिनाकारानंी सदृश 
विषयािंर ‘गीतगोविन्दा’च्या धतीने रिना केलेलया आहेत. ह्या संदभात िदं्रशखेरेंद्र सरस्ितीिी 
‘वशिाष्टपदी’, रामकिीिी ‘रामाष्टपदी’, तसेि ‘गीतसुन्दरम्’ आवण ‘स्कन्दाष्टपदी’ उल्लेखनीय आहेत. 
मराठीत ‘गीतरामायण’, ‘गीतगोपाल’ ह्या ग. वद. माडगूळकराचं्या रिना प्रवसद्धि आहेत. पण ती कथागीते 
आहेत; ती नृत्यनाटे्य नव्हेत. जयदेिािा थाट-घाट िगेळा. तो अवधक नेटका, कमालीिा लवलत आवण 
आखबंद आहे. 
 

दोनतीन वपढ्ापूंिीच्या गायकामंध्ये मिैलीत एखादी ‘अष्टपदी’ म्हणण्यािा प्रघात महाराष्ट्रात रूढ 
होता [नारायण दासो बनहट्टी ह्यानंी आपलया ‘बालसगंीतबोध’ (पुस्तक वतसरे : १९०६) ह्यात ‘गीतगोविन्दा’तील १·२ आवण ४·८ ह्या दोन अष्टपदी 
अनुक्रमे भपूकलयाण आवण सोहनी ह्या रागातं आवण वत्रपुट ितुरस्त्रजाती ह्या तालात स्िरवलवपबद्ध करून वदलेलया आहेत (पृष्ठ–पाठ : ६८, ६९). 
त्यािें मूळिे रागताल गुजयरी–प्रवतमठताल ि कणाटकराग–एकताली ताल असे आहेत. कै. मास्तर कृष्ट्णरािानंी भास्करबुिाकंडून परंपरेने िालत 
आलेलया दोन अष्टपदी मला स्ितःला सावंगतलया होत्या. त्या त्याचं्या समीतसगं्रहात हस्तवलवखतस्िरूपात होत्या.] [तसेि, पहा : ना. दा. बनहट्टी 
ह्यािें बरीि पुस्तक, पृष्ठ ४५]; आवण दावक्षणात्य संगीतसभामंध्ये ती परिापरिापयंत गाइली जात होती. मात्र 
‘गीतगोविन्दा’तलया प्रत्येक अष्टपदीच्या वशरोभागी जे रागताल वदलेले आहेत, त्या रागतालातं ती गाइली 
जात नव्हती. कारण त्या रागतालािंी परंपरा आज अखंडपणे वटकून रावहलेली नाही. आजच्या 
भजनापं्रमाणे, नाटकीय पदापं्रमाणे नकिा रामदास-दासोपंत इत्यावदकाचं्या पदापं्रमाणे ‘गीतगोनिदा’तील 
पदािली ह्या राग-तालबद्ध आहेत, आवण त्या गाियाच्या आहेत, हे ‘गीयते’ ह्या आिजूयन केलेलया सूिनेने 
स्पष्ट केले आहे. गुजयरी, िसंत, रामकरी, मालि, कणाटक, देशाख, िराडी, केदार, गुणकरी, गौडमालि, 
देशाङ्क, भरैि, देशिराडी आवण विभास इतक्या रागािंा आवण प्रवतमठ, रूपक, एकताली, यवतताल, 
अष्टताली आवण आडिताल ह्या तालािंा उल्लेख आहे. हे सिय ताल दावक्षणात्य संगीतात आजही आहेत, असे 
सुिेता िापेकर (वभडे) सागंतात. 
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ह्या पदािली गाणाऱ्या व्यक्ती तीन : राधा, माधि आवण राधेिी सखी. तथावप या पदािली म्हणजे 
संिाद नव्हेत; ती िैयवक्तक भािाविष्ट्कारािंी, िणयनािंी, अथिा स्िगतसदृश अथिा काव्यगत श्रोत्याला 
उदे्दशून केलेली भाषणे आहेत. त्यामुळे त्यानंा नाट्यरूप येते. भािाविष्ट्कार तर सियत्र आहे. िणयन येते, ते 
एक पाश्वयभमूी म्हणून येते. ‘मेघदूता’मध्ये िणयन हे आविष्ट्काराशी पूणय एकजीि झालेले आहे. तसे ते येथे 
थोड्या स्थळी आहे. िरील तीन व्यक्तींच्या भवूमका नृत्यामध्ये िठविणाऱ्या व्यक्ती ह्या नृत्यनाट्य–
सगंीतामध्ये पारंगत असाव्या, अशी स्पष्टि अपेक्षा आहे. 

 
‘गीतगोविन्दा’च्या प्रास्ताविकातील पढुील श्लोक भवूमका जाणून घेण्याच्या दृष्टीने अवतशय 

महत्त्िािा आहे : 
 

यणद हणरस्मरिे सरसृं मनो 
यणद णवलासकलासु कुिूहलम् । 

मधुरकोमलकान्िपदावलीं 
शरिु िदा जयदेवसरस्विीम् ॥ १·३ 

 
ह्यातील ‘पदािली’ ह्यािे विििेन ह्यापूिी केले आहे. ‘गीतगोविन्द’ हे केिळ शृगंारकाव्य, नकिा 

केिळ भवक्तकाव्य आहे, असे ज्यानंा िाटत असेल, त्यानंी िरील श्लोकािा पूिाधय अिश्यमेि ध्यानी घेतला 
पावहजे. तसाि १२·१३ हाही श्लोक. “हवरस्मरणाच्या वठकाणी ज्यानंा रुिी आहे आवण रवतविलासाचं्या 
विविध कलाचं्या बाबतीत ज्यानंा कुतूहल आहे,” त्याचं्यासाठी हे गीतनृत्यनाट्य आहे (१२·१३). ह्यातही 
जयदेि ‘िैष्ट्णि अनुध्याना’िा आवण ‘कृष्ट्णैकतानत्िा’िा उल्लेख कवरतो. ‘हवरस्मरणे’ ह्या पदाने निविध 
[श्रिणं कीतयनं विष्ट्णोः स्मरण ं पादसेिनम् । अियनं िन्दनं दास्यं सख्यमात्मवनिेदनम् ॥—भागित ७·५·२३.] िैष्ट्णिभक्तीिा एक प्रकार 
वनर्मदष्ट आहे. अथात तत्पूिीिे श्रिण-कीतयन हे भवक्तप्रकार त्यात येऊन जातात. आवण उरलेले 
आत्मापयणापयंतिे प्रकार ‘गीतगोविन्दा’त कलात्मकतेने प्रकट केले आहेत. ही कलात्मकता अथाति 
राधामाधिविलासाचं्या लीलावयतािी. हा सिय आविष्ट्कार जयदेिाच्या ‘मधुरकोमलकान्तपदािलीं’नी आवण 
‘संदभयशुद्धिाणी’ने (१·४) होणार आहे, अशी येथे ग्िाही वदलेली आहे. ह्या आविष्ट्कारात कथेिी आडकाठी 
नको, म्हणून ‘गीतगोविन्दा’त आडपडद्यासाठीसुद्धा कथा नाही. राधा, माधि आवण राधेिी सखी ह्याचं्या 
व्यवक्तरेखाही मुद्दामि धूसर ठेविलया आहेत. येथला माधि हा काव्यनाटकावदकातं येणारा सियसाधारण 
कृष्ट्ण नसून जयदेिाने पवहलयाि ‘जय जगदीश हरे’ ह्या वनतातंसुंदर पदािलीत केलेलया िणयनानुसार 
दशविध रूपे–म्हणजेि अितार–धारण करणारा, संसारािे सारसियस्ि असलेला जगदीश ‘केशि’ अथात 
विष्ट्णू आहे. त्यािप्रमाणे प्रत्येक पदािलीत शिेटी जयदेि आपले नाि गंुवितो, त्या िळेीही त्याने कृष्ट्णािा 
वनदेश अत्यंत भवक्तभािाने केलेला आहे. हे सियि संदभय जयदेिािा श्रीकृष्ट्णासंबधंीिा भवक्तभाि आपलयाला 
स्पष्टपणे जाणिनू देतात. ‘गीतगोविन्दा’ मधील स्थायी िृत्ती कोणती आहे, ह्यािा हा अंगुवलवनदेशि आहे. 

 
‘गीतगोविन्दा’िा अगदी पवहलाि मंगलश्लोक (‘मेघैमेदुरमम्बरं...’) ह्या केवलकाव्यािे पृथगात्मत्ि 

दाखवितो. जयदेि म्हणतो, “आभाळ मेघानंी कसे ओथंबनू आले आहे. सािळ्या तमालतरंूमुळे िनस्थली 
काळिडूंन गेलया आहेत. त्यात रात्रीिा वमट्ट अधंार. हा तर मुलखािा वभत्रा. राधे, ह्याला तूि नीट घरी 
आणून पोहोिि बरे.” प्रत्यक्ष नंदाने केलेली ही आज्ञा राधा कशी मोडणार? वनघाली वबिारी कृष्ट्णाला 
पोहोििाियाला. पण हे काम वतला तरी नकोसे थोडेि होते? नीलमाधि तर ह्या संधीिी िाटि पाहत 
होता. म्हणून तर त्याने वभते्रपणािे हे सोंग केले नसेल? जयदेि म्हणतो, “ह्या अंधारात यमुनेच्या तीरािरून 
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कंुजाकंुजात, झाडाझाडाच्या आडोशाने, िाटेिाटेिर रमत-गमत, थाबंत-थबकत जाणाऱ्या ह्या अद् भतु 
विलासयावत्रकाचं्या–राधामाधिाचं्या लीला मी वकती आवण कशा बरे िणूय?” 

 
जयदेिाच्या ‘गीतगोविन्दा’िी सुरुिात ही अशी आहे. अगदी मुलखािगेळी. सियसामान्यपणे संस्कृत 

िाङ्मयात भीरू असते ती पे्रयसी. वप्रयकर वतला धीर देऊन, आपलया बाहंूिा आधार देऊन घरी पोहोिवितो. 
पण ‘गीतगोविन्दा’त सारेि उलटे. पे्रयसी आपलया वप्रयकराला सोबत देते. राधा कृष्ट्णाला घरी पोहोिविते! 

 
हा झाला आरंभ. पण ‘गीतगोविन्दा’च्या सगांिी अखेरीस येणारी नाि े पहा. िेगळीि आहेत : 

सामोद-दामोदर, अक्लेश-केशि, मुग्ध-मधुसूदन, स्स्नग्ध-माधि, साकाङ क्षपणु्डरीकाक्ष, सोत्कण्ठ-
िैकुण्ठ, नागर-नारायण, विलक्ष-लक्ष्मीपती, मुग्ध-मुकुन्दिदन, ितुरितुभुयज, सानन्द-गोविन्द आवण प्रीत-
पीताम्बर. असे हे ‘गीतगोविन्द’ नुसते आद्यतंीि नव्हे, तर आशय, घडग आवण आविष्ट्कार ह्या सियि दृष्टींनी 
पुथगात्म आहे. 
 
मधुरा भक्ती 
 
‘भक्ती’ या शब्दात मूळ धातू जो ‘भज्’ त्यािा अथय सेिा करणे, पे्रम करणे. आवण सेिा, पे्रम ह्याचं्या विविध 
छटा आवण अनेकविध रंग ह्यानंी ‘गीतगोविन्द’ तुडंुब भरलेले आहे. ‘मधुरा भक्ती’ हे नाि देण्याने ह्या रंगािंा 
एक स्थूल िगय कळतो, इतकेि काय ते. गाण्याच्या मिैलीत एखाद्या अनोख्या रागािे िक्त नाि कळलयाने 
जसे आवण जेिढे ज्ञान होते, तसे आवण तेिढेि ज्ञान आपलयाला ह्याने होते. तेव्हा त्याच्या अवधक 
जाणकारीसाठी आविष्ट्कारासह आशयािी जाणीि करून घेतली पावहजे. 
 

वजला आपण ‘भक्ती’ म्हणतो, तीत प्रीती, मधुरता, दु्रती, उदारता, रुिी इत्यादी अनेक सूक्ष्म आवण 
परस्परसंपकृ्त िृत्तींिा उत्कट प्रत्यय असतो. उपकाराच्या िा देिघेिीच्या अंशािा तर तीत िाराही नसतो. 
दै्वतभािनेने सुरू होऊन ती अदै्वतािस्थेत विलीन होते; आवण अदै्वतात जाणीि अशी वशल्लक राहत नसलयाने 
भक्तीच्या आनंदोपभोगासाठी ती पुन्हा दै्वती बनते. अशा रीतीने ितुयलािी दोन टोके एकमेकानंा वमळतात. 
ज्ञानदेिानंी मोठ्या अपूिाईने असे म्हटले आहे की, “भक्त हा िस्तुतः देिि; पण भक्तीच्या आनंदास्ति तो 
स्ितःि आपले दोन िाटे करतो; आवण अशी िाटणी केलयािर दुसऱ्या भागाला ‘देि’ असे नाि देतो; आवण 
स्ितःच्याि एका भागाला ‘सेिक म्हणवितो.”  
[पहा : ज्ञानदेिी : १२·१८५–१८७. 
नक भवक्तसुखा लावग I आपण वि जाला दों भागीं I 
िाटूंवनया ंआगंीं I सेिकै बाणी ॥ १२·१८६; 
येरा नािं नी ठेिी I मज भजतेया िोज बरिी I 
न भजतेया दािी I योवगया ंजो ॥ १२·१८७.] भवक्तमागातील दै्वत आवण अदै्वत असे लोकविलक्षण प्रकारािे असते. दै्वतात 
अदै्वतािी ओढ आवण अदै्वतात दै्वतातील आनंदािी उत्कंठा! आवण अशा विलक्षण प्रकाराच्या समरस 
अनुभिासाठी स्त्री-पुरुषाचं्या संबंधािी भवूमका प्रिृत्त झालेली आहे. खरे पाहता, ‘स्त्री-पुरुष’ असे त्रयस्थपणे 
म्हणण्यापेक्षा ‘पवत-पत्नी’ अथिा ‘वप्रयतम-पे्रयसी’ असेि म्हणणे अनुभिदृष्ट्ट्या यथाथय होय. त्यातही ‘पवत-
पत्नीं’च्या संबंधामध्ये जो एक लौवकक कतयव्यवनष्ठेिा बाह्य वलप्ताळा असतो, तो वप्रयतम-पे्रयसी ह्याचं्या 
संबंधात मुळीि नसलयामुळे हाि संबधं अवधक इष्ट मानून ज्ञानदेिानंी– 
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अजुुना िो णि भकु्त । िो णि योगी मुकु्त । 
िो वल्लभा मी काृंिु । ऐसा पणढये ॥ 

–ज्ञानदेिी : १२·१५६ 
 
येथे तो सावंगतलेला आहे [तसेि, पहा : ज्ञानदेिी : १३·६०४, ६०५, ३७४; ११·१६९; ५·१३२, १३३.]. ‘अनुभिामृता’तील वप्रयु-
प्राणेश्वरी ह्यािंाही संबधं येथे आठिण्याजोगा आहे. ‘घनु िाजे घुणघुणा’ ह्या ज्ञानदेिाचं्या विराणीत हा सबंंध 
वकती अप्रवतम रीतीने सावंगतला आहे : 
 

घनु वाजे घुिघुिा । वारा वाजे रुिझुिा । 
भविारकु हा कान्हा । वेगीं भेटवा काृं ॥ १ ॥ 

 
िाृंद वो िाृंदिें । िापे वो िृंदनु । 
देवकीनृंदनु। वीि नावडे वो ॥ २ ॥ 

 
िृंदनािी िोळी । माझें सवु अृंग पोळी । 
कान्हो वनमाळी । वेगीं भेटवा काृं ॥ ३ ॥ 

 
सुमनािी शेज । णनिळ वो णनकी । 
पोले आणगसारखी ।वेगीं णवझवा काृं ॥ ४ ॥ 

 
िुम्ही गािाृंसे सुस्वरें । ऐकोणन द्या उत्तरें । 
कोणकळे वजावें । िुम्ही बाईयाृंनो ॥ ५ ॥ 

 
दपुिीं पाहिाृं । रूप न णदसे आपुलें  । 
बापरखुमादेवीवरें । णवट्ठलें  मज ऐसें केलें  ॥ ६ ॥ 

 
दै्वतानंतरच्या ह्या अशा ऐक्यािे िणयन कवरताना वदली जाणारी वप्रय-पे्रयसीिी उपमा आवण 

तवद्वषयक भाि वनदान उपवनषत्कालाइतका तरी प्रािीन आहे. ‘बृहदारण्यकोपवनषदा’त (४·३·२१) “तद्यथा 
वप्रयया संपवरष्ट्िक्तो न बाह्य ंनकिन िदे, नान्तरम्, एिमेिायं पुरुषः प्राजे्ञनात्मना संपवरष्ट्िक्तो न बाह्य ंनकिन 
िदे नान्तरम्।” असे म्हणून “वप्रया आपलयाशी एकरूप झाली, म्हणजे जशी माणसािी सिय अंतबाह्यािी 
जाणीि लोपते, आवण त्याला िगेळे असे काहीि जाणित नाही, तद्वत....” असे सूवित केलेले आहे. 
भक्तीिे रूप असेि असते. तो दै्वतान्ती येणारा ऐक्यािा लोकविलक्षण आनंदानुभि आहे. अशा प्रीतीिे 
अत्युत्कट स्िरूप वप्रय-पे्रयसींच्या संवमलनाति प्रत्ययाला येते. त्यामुळे विस्ती साक्षात्कारिाद्यानंी काय, 
सूिीपंथीयानंी काय नकिा दावक्षणात्य आळिार-संतानंी काय (विस्तशकािी पवहली सातआठ शतके), 
वप्रयतम आवण पे्रयसी ह्यािंाि वकत्ता घेतलेला आहे, हे उद्वोधक आहे. ईश्वरभक्तीिा हा विश्वमागय आहे, असे 
सिय धमांतील आवण पंथातंील साक्षात्कारिाद्यानंा जाणित आलेले आहे,— आवण ते प्रत्येकाला स्ितंत्रपणे. 
ही जाणीि नकिा हा अनुभि वमर्थया कसा म्हणािा? ज्ञानदेिानंी तर गुरुवशष्ट्याचं्या संबंधािेही असेि िणयन 
केलेले आहे : 
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नािणर णजवाणिये सेजे I गुरु काृंिु करुनु भुृंजे I 
ऐसस पे्रमासि भोजें I बुणि वाहे ॥ १३·३९० 

 
उत्तरेकडील मीरा (१५ ि ेशतक), आपलयाकडील कान्होपात्रा (१४६८), दवक्षणेकडील आळिार-

संत, कबीर (१२ ि–े१४ ि े शतक), सूरदास, विद्यापती (अवभनि जयदेि) (१४ ि–े१५ ि े शतक), 
िंडीदास (१४ ि–े१५ ि े शतक), िल्लभमागी इत्यादी वकतीतरी संतािंी उदाहरणे ह्या संदभात लक्षणीय 
आहेत. दवक्षणेकडील आळिार-सतं विष्ट्णुवित्त ह्यािी मुलगी अंदालकन्या रंगनायकी ही स्ितःला जन्मभर 
रंगनाथािी वििावहत पत्नी मानीत होती. लौवकक वििाह वतने केलाि नाही. ती त्यालाि वप्रयकर समजे. 
त्याच्यासाठी केलेला िुलहार ती स्ितःच्याि गळ्यात घाली आवण स्ितःच्याि सौंदयािर लुब्ध होऊन 
वििारी, “ह्या माझ्या सौंदयािर आता लोभािले ना तो?” पुष्ट्कळदा ती बािरी होऊन मनाने िृदंािनात 
भटके; गोपींशी खेळे; कृष्ट्णाबरोबर नािे! गोपीभािात ती आकंठ बुडून गेली होती! वतने जी पदे रविली 
आहेत, त्यातं रंगनाथाशी झालेलया आपलया वििाहािे वतने सविस्तर िणयन केलेले आहे; आवण 
दवक्षणेकडील िैष्ट्णि मंवदरातूंन आजही प्रत्येक िषी वतच्या ह्या वििाहािा वदिस मोठ्या उत्सिाने साजरा 
केला जातो. 

 
उत्तरेकडील मीरेिे िवरत्र लोकविख्यात आहे. तीही अशीि कृष्ट्णभक्तीने िडेािनू गेलेली. वतच्या 

लेखी श्रीकृष्ट्ण हा एकि पुरुष. एकदा ती िृदंािनात िैतन्यदेिािें प्रवसद्ध वशष्ट्य रूपगोस्िामी ह्यानंा भेटण्यास 
गेली असता ती स्त्री म्हणून त्यानंी वतला भेटण्याला नकार वदला. तेव्हा मीराबाईने त्यानंा वनरोप कळविला 
की, “आजपयंत मी तर असे समजत होते की, िृदंािनात भगिान श्रीकृष्ट्ण हा एकि पुरुष असून इतर सिय 
लोक गोपींच्या स्त्रीरूपाने आहेत. पण आज मला समजले की, भगितंावं्यवतवरक्त आणखीही एक दुसरे पुरुष 
िृदािंनात आहेत!” मीरेिा अवधकार पाहून गोस्िामींनी मग वतिी भेट घेतली. मधुरा भक्ती ती ही! 

 
मधुरा भक्ती आवण साक्षात्कारिाद ह्यािें जिळिे नाते आहे. दोहोंतही आत्मप्रत्यय आधाराला 

आहे.भेद एिढाि की, साक्षात्कारिाद हा अमूताच्या अनुभिमागाने जातो, तर मधुरा भक्ती िर 
दशयविलयाप्रमाणे वप्रय-पे्रयसींच्या मूतय िाटेने जाते. प्रत्येक िागंलया कलपनेिे आवण िृत्तीिे मानिाने विकृतीत 
रूपातंर केलेले आहे हे खरे. त्याप्रमाणे मधुरा भक्तीिेही विकृतीकरण झाले नाही, असे नाही. पण वतिा 
मूलस्त्रोत पजयन्यकाळच्या मेघोदकाप्रमाणे शुद्ध आहे, हे ह्या पंथातील थोर सतंाचं्या विविध उदाहरणािंरून 
आपलयाला वदसून येते; आवण ह्या संतािंा अनुभि वमर्थया समजण्यािे कारण नाही. मधुरा भक्ती हे 
कामिृत्तीिे उन्नयन नाही. मुळात िृत्तीमध्ये कोणताि वहणकस अंश नसलयाने सगुणोपासनेिा तो आगळा 
आवण िगेळा प्रकार आहे. 

 
मधुरा भक्तीच्या मागामध्ये भक्तानंा जीिनात ईश्वराविषयीच्या पे्रमािा नुसता आधारि असतो, असे 

नाही; तर त्यािी पराकाष्ठेिी उत्कटता त्याचं्या वठकाणी असते. ते सदैि आसुसलेले असतात. तेि त्यािें 
जीिन होते. मुक्ततेिी आवण अंवतम विजयािी त्यानंा इतकी खात्री असते की, लौवकक आपत्ती िा प्रवतबधं 
ह्यािंी त्यानंा रवतभरही जाणीि नसते. आपलयालाि काय ते त्याचं्या ह्या लौवकक आपत्तींिे भान असते; 
कारण आपण िगेळ्या भवूमकेत िािरत असतो. मीरेच्या नातेिाइकानंा प्राणनाशक िाटणारा विषािा प्याला 
स्ितः मीरेला अमृति होतो! विभक्त झालेला जीि देिभाि पािणार आहे, राधाभािािा कृष्ट्णभाि होणार 
आहे, अशी त्यानंा खात्री असलयाने, आवण आपलयाला तशी नसलयाने त्याचं्या आवण आपलया भवूमकेत भेद 
पडतो. ईश्वरापासून विभक्त असलेला त्यािंा जीि विरहात वनरंतर व्याकुळलेला असतो. मौज अशी की, हा 
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विरहही त्यानंा दसलाखािा िाटतो. ह्यािमुळे ज्या घरात विरह नाही, ते घर कबीराला स्मशानासारखे 
िाटते. तो म्हणतो : 
 

गदगद बानी कृं ठमें, आँसूृं टपके नैन I 
वह िो णबरणहन रामकी, िलफणि है णदन-रैग ॥ 

 
येथे अवभमान असा आहे की, “कंठात गवहिर दाटला आहे! डोळ्यातूंन अश्रू झरताहेत! रातं्रवदिस 

तडिड होत आहे! पण मी (अशा-तशािी नाही) रामािी विरवहणी आहे!” ह्या ईश्वररतीत भक्तानंा मग 
विविध रंग जाणितात. पे्रम, मान, अनुराग इत्यादी विविध भाि त्याचं्या प्रत्ययाला येतात. अधं 
गुलाबरािमहाराजानंा अगदी लहानपणापासूनि कृष्ट्णदशयनािे अनुभि येत असत. असे भक्त आपण 
आपलया वप्रय वमत्राला ओळखतो, तसे त्याला ओळखतात. तात्पयय, विरह, वमलन आवण वदव्य आनंद अशा 
या मधुरा भक्तीतलया अिस्था वदसतात. ह्या मागातील भक्तीिे म्हणूनि उन्नयन होत नाही, तर खरोखर 
रूपातंरण होते. 

 
अशा ह्या भक्तीमधील तन्मयता ही ईश्वराशी एकरूपता होय आवण वतिा मलूभाि रती. तीतूनि पे्रम, 

मधुरता, दु्रती इत्यादी सिय भाि उत्पन्न होऊन ते शिेटी आत्मापयणामध्ये पवरणत होतात. त्या िळेी दोघािें 
सुख एकि होते. आपलयाकडे श्रृंगार ह्या रसािा स्थायीभाि रती हा मावनला आहे. त्यामुळे रतीच्या 
साधेंजोडीमधून श्रृंगार आवण भक्ती या दोहोंिेही साध्य गाठता येते. येथे मधुरा भक्तीच्या संदभात श्रृंगार 
ह्यािा काव्यनाटकातील श्रगृार असा मयावदत अथय न घेता जर व्यापक अथय घेतला, तर रती ह्यािाही 
तसाि व्यापक अथय होईल. ह्यायोगे मग मधुरा भक्तीच्या स्िरूपािा व्यापक रीतीने आवण यथाथयतेने उलगडा 
होईल. एकीकडे शकंुतलेिे दुःषंतािरिे सखोल पे्रम नकिा एखाद्या स्त्रीिे पुरुषािरील उत्कट असे लौवकक 
पे्रम आवण दुसरीकडे रंगनायकीिे रंगनाथािरील, अथिा मीरेिे कृष्ट्णािरील, अथिा कान्होपाते्रिे 
विट्ठलािरील पे्रम, अथिा सहाव्या शतकातलया नम्म आळिारािा विरवह-राधाभाि ह्यातंील सिांिे मूळ 
अवधष्ठान रती हेि असले, तरी त्याचं्या प्रकारातं उदे्दश्य व्यक्तीनुसार िरक आहे; आवण तो महत्त्िािा आहे. 
म्हणून पवहलया प्रकारात ते पे्रम श्रृंगाराला जन्म देते, तर दुसऱ्यात ते मधुरा भक्तीमध्ये पवरणत होते. 
दोहोंतही श्रृंगार आढळेल. पण पवहलयात श्रृंगार हे साध्य असेल; दुसऱ्यात श्रृंगाराच्या साधनव्यिहाराने 
अदै्वत हे साध्य होते. ह्यामुळेि रती या मूलभािाकडून जे श्रृंगारापयंति येऊन थाबंतात, त्यानंा मधुरा 
भक्तीिे स्िरूप िक्त श्रृंगारमय वदसते, नकिा काहींना ते विकृती म्हणून जाणिते. ज्यानंा ते श्रृंगारमय वदसते 
ते अध्या िाटेिरून पाहतात ि म्हणून त्यानंा ते अपूणय वदसते; ज्यानंा त्यात विकृती जाणिते, ते त्यािे 
वमर्थयारूप पाहतात. साराशं, िरील उदाहरणाने बोलाियािे, तर रती या मूलभािापासून श्रृंगारापयंत 
येताना शकंुतला आवण रंगनायकी या दोघीही समातंर प्रिास कवरतात. पुढे श्रृंगाराच्या टप्प्याला शकंुतला 
थाबंते, आवण रंगनायकी पुढे वनघून जाते. ह्यात श्रेष्ठकवनष्ठभाि सूवित कराियािा नाही, एिढे लक्षात ठेिणे 
योग्य होईल. 

 
मधुरा भक्तीच्या उत्कट अिस्थेत भक्त हा निजीिनािा भोक्ता होतो. त्यािी ही अिस्था अखंड 

असते. त्यािा भािािशे कधी-काळी येऊन गेलेला, िुटपटुता आवण नुसता स्मरणात नादंणारा असा नसतो. 
अनुभतूीिा आधार असलयामुळे त्यािे जीिन कालपवनक आनंदात विहार करीत नाही. त्यामुळे त्या 
जीिनाला अनेक पवरमाणे लाभतात. 
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िैष्ट्णि पंथ आवण त्यातही राधागोपीकृष्ट्णिवरत्र हे ह्या भक्तीिे अवधष्ठान आहे. हा पंथ अशा भक्तीला 
विशषेि अनुकूल आहे, यात शकंा नाही, कारण त्यात पे्रमािा विविध रीतींनी आविष्ट्कार झालेला आहे. त्या 
पे्रमात ईश्वरािे मानुषीकरण आहे; तसे मनुष्ट्यािे दैितीकरण आहे. इवतहासात वजला अस्स्तत्ि नाही, अशा 
राधेिी श्रीकृष्ट्णासह देिालयातं वठकवठकाणी स्थापना व्हािी, प्रािीन बहुविध वित्रािलींत वतला महत्त्िािे 
स्थान वमळाि,े संगीताच्या हजारो बंवदशींत ही ‘बरसानेकी नार’ नकिा ‘िृखभानकुमारी’ िमकत रहािी, 
कथक असो, भरतनाट्यम् असो, कुविपुडी, ओवडसी नकिा मवणपुरी असो– सिय नृत्यप्रकारातं (रुस्क्मणी 
कमी येईल, पण) राधा ही एक मोहमयी जादू ठरािी, हा प्रकार ह्याि एका लोकोत्तर व्यक्तीच्या संबधंात 
वदसून येतो. राधेला िगळा, संगीत भुडें होईल, नृत्यकला पोरकी वदसेल, ‘गीतगोविन्द’ शून्य िाटेल, 
पहाडी, कागंडा इत्यादी वित्रशलैींिी कलमे नीरंग होतील आवण श्रीकृष्ट्णािी उपासना अधयिलािी होईल! 

 
हे सिय विििेन लक्षात घेता ‘गीतगोविन्दा’तील श्रृंगार हा कसा मधुरा भक्तीच्या मागािरिा टप्पा 

आहे, ते ध्यानी येते. असूया, शकंा, िसिणूक, भय, उत्कंठा, वमलनानंद ह्या राधाकृष्ट्णाचं्या विविध भािािें 
त्यातले िणयन हे मधुरा भक्तीच्या भवूमकेने येथे पहाियािे आहे. अत्यतं रम्य वनसगय हे त्यातले सकेंतस्थल 
आहे. वनसगय आवण मानिभाि हे परस्परातं वमसळून गेलेले आहेत. दोघानंी एकमेकानंा साथ वदली आहे– 
साद घातली आहे– जणू जीिवशिानंी. िसंत ऋतू बहरला आहे. शजेारी कंुजिन स्तब्धपणे साक्षीला उभे 
आहे. जिळि शातं िाहणारी यमुना आपलया तरंगाचं्या वमस्कील डोळ्यानंी राधाकृष्ट्णाचं्या पे्रमलीला पाहत 
आहे. पाखरािे पीस भईुिर पडले, तरी त्यािा आिाज यािा, अशी मुग्ध शातंता नादंत आहे. िनमाली हा 
नायक आहे, मोठा खट्याळ, पे्रमळ, लाघिी. सापडूनही वदसेनासा होणारा आवण न वदसताही सदैि सोबत 
करणारा; आवण कावंतमती राधा, कृष्ट्णपे्रमात निब वभजलेली राधा, कृष्ट्णाच्या आठिणींच्या वकलवबलींत 
हरिनू गेलेली राधा त्यािा शोध करीत आहे. ती त्याच्यािर रागािते–रुसते, पण त्याच्यासाठी वनत्य 
आसुसलेली असते. राधेच्या सखीला जेिढा राधेविषयी कळिळा आहे, तेिढाि िनमालीविषयीही आहे. ह्या 
विरही वजिािें पे्रमवमलन हे त्यािें सिल जीिन आहे. म्हणून राधेिी सखी परोपरीने वतिी विनिणी कवरते, 
आवण राधा कृष्ट्णािी आळिणी कवरते. 

 
अशा पवरसरातलया अशा संदभात वकतीतरी कलपनािंी पाखरे जयदेिाच्या मनात वभरवभरून 

जातात; आवण मग तो राधेच्या आधाराने खंवडता, कुवपता, कलहान्तवरता, िासकसज्जा, अवभसावरका, 
मुग्धा, स्िाधीनपवतका इत्यादी नावयकािंी भािपूणय िणयने कवरतो. कलपना साकेंवतक; पण त्यािंा आविष्ट्कार 
अवतशय लोभस. रुसलेली राधा, रागािलेली राधा, असूयापे्रवरत राधा अशी राधेिी विविध रूपे आवण 
भाििृत्ती आपलयाला येथे पहाियाला वमळतात. पण त्या सिांतून वतच्या पे्रमजीिनािा वनमयळ झरा सतत 
झुळझुळत, खळखळत असतो. पे्रम हा वतिा मुख्य भाि. खरे म्हणजे राधा ही प्रीतीि आहे. प्रीती हीि 
राधेच्या रूपाने यमुनातीरी कंुजिनात खेळते आहे. ती भक्त आहे; कृष्ट्ण हा वतिा देि आहे. ती पे्रयसी आहे; 
तो वप्रयतम आहे. ह्या भवूमकािें रसायन असे अद् भतुपणे एकजीि झालेले आहे की, जो जसे पाहील, तसे ते 
त्याला वदसते. देिात वप्रयतम, भक्तात पे्रयसी, वप्रयतमात देि, पे्रयसीत भक्त. 

 
भारतीय ससं्कृतीत काम हा ितुर्मिध पुरुषाथांतला एक परुुषाथय आहे. त्यामुळे ‘गीत-गोविन्दा’तील 

श्रृंगार ज्यानंा उत्तान अथिा भडक िाटतो त्यानंी भारतीय संस्कृतीिी पुन्हा एकदा वनलेपपणे नीट ओळख 
करून घ्याियास पावहजे! ह्या भारतीय संस्कृतीत कडकडीत िैराग्य अथिा कठोरतम त्याग हा जसा मुळीि 
दूर नाही, तसाि श्रृंगार अथिा संभोग हाही मुक्तमान्य आहे. त्यािा वनषेध तर नाहीि, उलट ती जीिनातली 
एक सिलता मावनली आहे. रवतभािना ही सदैि शुिी आहे. [कविियय भा. रा. ताबंे ह्यानंी रा. नि. श्रीखंडे यानंा वलवहलेलया 
७ ऑगस्ट १९३४ च्या एका पत्रात ‘गीतगोविन्दा’िर िैषवयकतेिा आरोप करणाऱ्यािंा अगदी वनकराने समािार घेतला आहे. पहा : ‘कविियय ताबंे : 
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सावहत्यवििार’ : पृष्ठ २२०, पत्र क्रमाकं १७ ‘भक्ती आवण श्रृगंार’.] ज्या वठकाणी ‘गीत-गोविन्द’ जन्माला आले, त्याि 
ओवडसाच्या पवरसरात कामवशलपानंी तुडंुब भरलेले कोणाकािे महाभव्य सूययमवंदर आवण वमथुनवशलपानंी 
लहरलेले जगन्नाथािे मंवदर हीही वनमाण झाली, हा केिळ योगायोग नाही. जीिनाकडे धीटपणे पाहण्यािी 
ती पद्धती आहे. ‘गीतगोविन्दा’िा जन्मकाल आवण ह्या मवंदरािंा वनर्ममवतकाल हेही एकमेकाचं्या आगेमागेि 
आहेत, हीही एक लक्षणीय गोष्ट आहे. 
 
नटमोगरी 
 
सबंध ‘गीतगोविन्दा’त अनघडपणा असा नािालाही नाही. सिय सुघड, मुलायम. विषयाला अनुरूप. 
त्यातली जयदेिािी धु्रिपदे ही खरोखर अद् भतु आहेत. 
 

णप्रये िारुशीले णप्रये िारुशीले मुञ्च मणय मानमणनदानम् । 
सपणद मदनानलो दहणि मम मानसृं देणह मुखकमलमधुपानम् ॥ धु्र॰ ॥ १०·१९. 

 
नकिा 

 
धीरसमीरे यमुनािीरे वसणि वने वनमाली । 
गोपीपीनपयोधरमदुनिञ्चलकरयुगशाली ॥ धु्र॰ ॥ ५·११ 

 
नकिा 

 
हणरणरह मुग्धवधूणनकरे । णवलाणसणन णवलसणि केणलपरे ॥ धु्र॰ ॥ १·४. 

 
ही धु्रिपदे स्ितःि गाणारी आहेत! अशीि सिय धु्रिपदे पवहलया सगाच्या दुसऱ्या प्रबंधात प्रत्येक कडव्यात 
प्रथमिरणान्ती जयदेिाने ‘ए’ हे संस्कृत रिनेत सहसा न येणारे सबंोधनिािक अव्यय वकती धीटपणाने पण 
कमालीच्या खुलािटीने योवजले आहे! 
 
उदाहरणाथय : 
 

णदनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए । 
मुणनजनमानसहृंस जय जय देव हरे ॥ 

काणलयणवषधरगञ्जन जनरञ्जन ए । 
यदुकुलनणलनणदनेश जय जय देव हरे ॥ १·२. इ. 

 
तशीि पवहलया सगातली सुप्रवसद्ध ‘दशाितारलीला’ (‘जय जगदीश हरे’) पहा. जयदेिािी यमके, 

अनुप्रास आवण पदरिना ह्यािंी येथली सुभग लीला अशी बहारीिी आहे की, नरनसह आवण िामन ह्या 
अिताराचं्या िणयनातंील रौद्र-भयानक-अद् भतु रसही जयदेिाच्या हातांत ‘जयदेिी’ आवण कोिळे बनले 
आहेत. कठीणपणा असा जयदेिाच्या रिनेत नसतोि. सियत्र द्राक्षापाक. लाबंलाबं समासदेखील रेशमाच्या 
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लडींसारखे मऊ आवण सरळ होऊन जातात; आवण तरी त्यािंा घाट वबघडत नाही. पवहलया सगातला 
िौथा प्रबंध 
 

हणरणरह मुग्धवधूणनकरे । णवलाणसणन णवलसणि केणलपरे ॥ धु्र॰ ॥ १·४. इ. 
 
हा कसा अथपासून इवतपयंत उन्मादक आवण खट्याळपणाच्या िणयनाने भरलेला आहे! लघुगुरु-अक्षरािंी 
वकती ितुराईिी गंुिण त्याने येथे केली आहे! जोडाक्षरे शक्य-तो टाळून जयदेिाने येथे लयकारीिी कशी 
सुंदर मोवहनी उभी केली आहे! 
 

िन्दनिर्चििनीलकलेवरपीिवसनवनमाली । 
केणलिलन्मणिकुण्डलमण्ण्डिगण्डयुगण्स्मिशाली ॥ १·४·१ 

 
ह्या कडव्यात रंगािें कसे इंद्रधनुष्ट्य त्याने नटविले आहे! “कृष्ट्णाच्या श्यामल शरीरािर वपिळे िंदन िर्मिले 
आहे; िनमाळी पीिाृंबर नेसला आहे : खेळताना रत्नजवडत कंुडले कानातं आंदोळताहेत; त्याचं्या रत्नािंी 
िरळिी प्रभा वजकडेवतकडे िाकलेली आहे, आवण ती त्याच्या हसऱ्या गालािंर पसरून त्यािंी शोभा 
दुणािली आहे!” रंगािंी येथे नुसती बहार झाली आहे! एिढेि नाही, ते रंग हलते रंग आहेत, वजितं रंग 
आहेत! वनराजंनाच्या ज्योतीसारखे. पुढेही ह्या पदािलीत वमस्स्कलपणािी रेलिेल आहे. “वप्रये िारुशीले, 
वप्रये िारुशीले” हीही पदािली अशीि वमट्ठास आहे. शब्दझंकारािा जयदेिाला विलक्षण मोह आहे. आवण 
तो मोह, ती धंुदी ऐकणाऱ्यामध्ये संक्रातं करण्यािे त्यािे कौशलयही अद् भतु आहे, भारून टाकणारे! पण 
नादािा प्रभ ू असलेला हा किी ‘िक्रिती’ होण्याऐिजी कधीकधी नादािा दास होऊन जातो! आवण 
पद्माितीच्या पायातंलया घंुगरासंारखी नुसतीि शब्दािंी रुमझुम ऐकत राहतो! 
 

गणिृत्त असो, िा मात्रािृत्त असो, िृत्ताच्या धाग्याधाग्यातून जयदेिाने आंदोळत्या लयीिी आवण 
लवलत ध्िनींिी गंुिण केलेली आहे. मोठ्याने िािताना वतिा अद् भतु प्रत्यय येतो. िृत्तरिना, गेय बंध, 
आलंकावरक शलैीिा संयत उत्कषय, मधुरा भक्तीिे अवधष्ठान, सरस शब्दबंध ह्या सिांिे रसायन संस्कृतात 
येथे प्रथमि आस्िादाियाला वमळते. हा आस्िाद घेताना रंग, नाद, सावहत्य, भाि, लय, भक्ती, नृत्य ह्याचं्या 
कक्षा िाढत्या–विस्तारत्या आवण एकमेकींत वमवश्रत होत जातात. एका रम्यधूसर, तरलमधुर गंुिणीमध्ये 
आपण सापडतो. 

 
‘गीतगोविन्दा’िर आधारलेलया अशा प्रािीन काळच्या विविध शलैींच्या वित्रािली उपलब्ध आहेत. 

त्यािंा ‘गीतगोविन्दा’ शी कसा संबधं आहे ते पाहणे हा ह्या प्रस्तािनेिा विषय नाही. पण ते पाहणे उद्वोधक 
मात्र होईल. त्यािप्रमाणे जयदेिाच्या शब्दयोजनकलेिाही सविस्तर रीतीने अभ्यास करणे हे िलदायी 
होण्यासारखे आहे. जयदेिाने संस्कृत भाषा ही कमालीिी लिलिीत आवण तरल केलेली आहे. 
मात्रािृत्तािंा इतका विपुल उपयोग इतक्या पवरवमत के्षत्रात, इतक्या समथयपणाने दुसऱ्या कोणत्याही संस्कृत 
किीने केला नसेल. अशा िृत्तासंाठी आवण अवभपे्रत यमकानुप्रास साधण्यासाठी त्याला विवशष्ट अशा 
लघुगुरू अक्षरािंा प्रयोग करािा लागला आहे. लघू अक्षरािंा तर तो प्रभिू म्हणािा लागेल. मात्रािृत्तात 
लघुगुरू अक्षरािंी एक पवरवमत अशी राशी असते, आवण प्रत्येकि किी ही राशी संभाळतो. पण जयदेि ती 
नुसतीि सभंाळीत नाही. तो ती अशा रीतीने ‘तोलतो’ की, त्याच्या तोलदार रिनेतून लयबद्धता उत्पन्न 
होते. िृत्तामधून उत्पन्न होणाऱ्या ह्या लयीिा मेळ तो शब्दामंधलया झंकाराशंी घालतो. मग शब्द आपला नाद 
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िृत्ताच्या लयीमध्ये विरघळिनू टावकतो; आवण िृत्तािी लय त्या शब्दनादाला तोलून धरते. दोन्ही वमळून 
अथाला लवडिाळपणाने संभाळतात; आवण या सिांतून संकवलतपणे रसवनर्ममती होते. पवहलया सगातला 
िौथा प्रबंध हा या दृष्टीने िािण्यासारखा आहे. 

 
अशीि जयदेिािी शब्दयोजनकला. कावलदास हा साधेि शब्द विविध संदभांत िापरून 

त्याचं्याकडून िगेिगेळ्या अथयच्छटा काढून घेतो; आवण अशा प्रकारे शब्दानंा िाकवितो. उदाहरणाथय, 
‘स्स्नग्ध’ हा एकि शब्द कावलदास रूपाला, नादाला, िणाला अनुलक्षनू आवण इतरत्रही िापरतो. त्यािे 
अथय मग विरते राहतात. जयदेिही पुष्ट्कळ िळेा हे असे कवरतो, असे आढळते. िाऱ्याच्या बाबतीत ‘धीर’ हा 
शब्द नकिा ‘कोमल’ हा शब्द संस्कृतात योवजलेला सहसा आढळणार नाही. पण जयदेि 
 

धीरसमीरे यमुनािीरे वसणि वने वनमाली । ५·११·१ 
 

आवण 
 

लणलिलवङ् गलिापणरशीलनकोमलमलयसमीरे । १·३·१ 
 
ह्या स्थळी हे शब्द िार खुलािटीने आवण सहजतेने िापरतो. खरोखर, ‘धीरसमीर’ म्हणून त्याला काय 
सुििाियािे असेल? मनुष्ट्य, त्यािे मन ही ‘धीर’ असतात; पण ‘समीर धीर’ म्हणजे काय? तसाि ‘कोमल’ 
ह्याही शब्दािा प्रयोग पहा. ह्याि वठकाणिा (१·३·१) ‘लिङ गाचं्या लतािें पणरशीलन’ हाही शब्द पहा. असे 
त्यािे शब्द आलिार असतात. कृष्ट्णािे ‘कलेवर’ नील असलयािे तो आिजूयन सागंतो. राधेिे ‘कलेवर’ 
श्रमजलाने वभजलयािे तो म्हणतो. ‘माझे काजळ उजळ कर,’ असे राधा म्हणते. जयदेिाने आपले गीत 
‘उज्ज्िल’ असलयािे म्हटले आहे. हार, आननकमल, गीत, गण्ड (= गाल), केवशमथन, हृदय हे सियि 
‘उदार’ आहेत. आता ह्या एका पदािे भाषातंर तरी कसे करणार? कृष्ट्णािा कपोल (= गाल) हा 
िुंबनासाठी ‘अनुकूल’ (१·४) आहे. बालशशी हा ‘अलोल’ (४·९) आवण केशि हा ‘नि’ आहे. राधा 
िणकाऱ्याने कृष्ट्णाला ‘हवरहवर’ म्हणते (८·१७)! आता, हे संस्कृतात कोणते रूप म्हणाियािे? –अव्यय? 
पण ह्या (मराठीसदृश असलेलया) उद् गारात राधेिा िणकाऱ्यािा भाि मात्र पुरापुरा जाणितो. ह्या प्रबंधािी 
सुरुिाति मुळी ‘हवरहवर यावह माधि यावह केशि मा िद कैतििादम्’ अशी िणकाऱ्यािी आहे. ह्यातील 
‘यावह’, ‘मा’, ‘–िादम्’ ह्यािंरिे जबरदस्त आघात खरोखर अप्रवतम आहेत. हे आवण असे अनेक 
शब्दप्रयोग ही जयदेिािी खास िैवशष्ट्टे्य आहेत. त्यािंा स्ितंत्र रीतीने अभ्यास करणे हे यासाठीि महत्त्िािे 
आहे. 
 

‘गीतगोविन्द’ िािताना त्यातील दोन गोष्टींनी आपण अवतशय मोहून जातो : शब्दलावलत्य आवण 
मात्रािृत्तरिना. जयदेिािे शब्दलावलत्य असे अद् भतु आहे की, त्यामुळेि ‘गीतगोविन्दा’ िे भाषातंर ही 
दुघयटि नव्हे, तर अशक्य गोष्ट होऊन बसते. तोि प्रकार त्याच्या मात्रािृत्ताचं्या रिनेिा. इतक्या विपलु 
प्रमाणाने, अशा गेयतेने आवण असलया नादिते्तने मात्रािृते्त दुसऱ्या कोणत्याही किीने योवजली नसतील. 
प्राकृतातील भािमय मात्रािृत्तािंा त्याच्यािर प्रभाि पडलेला असािा. अलंकारािंी लपतछपत येणारी सेना, 
शब्दरिनेिी भलुविणारी मुलायम िारुता, िृत्तरिनेिा अनोखा सिाईदारपणा, िातारिरणािी कोिळीक 
आवण गेयतेिी धंुद करणारी मोवहनी ह्याहंीमुळे ‘गीतगोविन्द’ कोणत्याही कुशल भाषातंरकारािी घोर 
वनराशा केलयािािून राहत नाही. 
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महाराष्ट्रामध्ये िैष्ट्णिभक्तीिा प्रभाि उत्तरेकडलयासारखा गाढ नसलयाने आपण 
राधाकृष्ट्णविलासाकंडे साधारणतः लौवककापलीकडच्या अथाने पाहत नाही. आपलयाकडील भक्तीलाही 
ज्ञानदेिानंी एक बौवद्धक अवधष्ठान प्राप्त करून वदले आहे. आपलया भवक्तयोगािा हा गुण असेल िा नसेल. 
मात्र त्यात एक तकय ककय शता आहे. सगुणातही वनगुयण रूप अनुभविण्यािी आपली एक रीत आहे. सगुणाच्या 
लोभस अनुभिापेक्षा वनगुयणािा वनरालंब साक्षात्कार आपण अवधक मानतो. त्यामुळे आपलया सगुणाला 
वनगुयणािी झाक येते. सगुण हे नुसते सगुण राहत नाही; ते वनगुयणाच्या छायेत, छापेत िािरते; आवण 
वनगुयणाकडे झेपाित राहते. पण ओवडसा, बंगाल, वमवथला येथे िैष्ट्णिभक्तीच्या प्रबल संप्रदायामुळे सगुणािा 
सादं्र अनुभि सहज येतो; आवण पदािली ऐकताना भक्ताचं्या डोळ्यातूंन भक्तीिे झरे झुळझुळू लागतात. 
बौवद्धक प्रयत्न आवण ऐंवद्रय संिदेना ह्यातंला हा भेद आहे. 

 
जयदेिाच्या भवक्तमागात पंथीय स्िरूपािे अथिा जखडबदं असे काही नाही. वदव्य भक्तीला त्याने 

मानुषरूप वदले आहे, हे जसे खरे, तशीि मानिी िणयनात त्याने वदव्यत्िािी प्रतीती आणून वदली आहे, हेही 
वततकेि खरे आहे. भािभािनािंा गवहरेपणा, पदािंी गेयता, िणयनािंी वित्रमयता, शब्दािंी नादमयता, 
धमयपरतेिी गूढता आवण वनिदेनािी सरलता हे गुण दुसरीकडे कोठेही इतक्या उत्कटतेने आढळणार 
नाहीत. हे सिय व्यक्त करण्यासाठी राधाकृष्ट्णविलासाइतकी अनुकूल आवण नटमोगरी कथा दुसरी कोणती 
वमळाली असती? 
 

राधाकृष्ट्णाचं्या पे्रमलीला आवण त्यािें वमलन यािंी पवरपूती झालयािर–अथात मधुरा भक्तीच्या 
भाषेत जीिभािािा बह्मभाि झालयािर–राधेने कृष्ट्णाला पुन्हा आपलया अंगप्रत्यंगािंर शृगंारािा आवण 
अलंकारािंा पूिीिा साज िढविण्यास सावंगतले, असे जयदेिाने अखेरच्या बाराव्या सगात अवतशय 
काव्यमय िणयन केले आहे. वमलनानंतरच्या पुन्हा दुसऱ्या वमलनासाठी ही पूियवसद्धता तर नसेल! पण मधुरा 
भक्तीच्या संदभात ह्यािा अथय काय कराियािा? जीि हा ब्रह्मभािाला पोहोिलयािरही भक्तीिा आनंद 
उपभोगण्यासाठी पुन्हा तो दै्वतभािाला येतो, असे ज्ञानदेिानंी म्हटले आहे. [‘पहा : ज्ञानदेिी : १२·१८५–१८७. टीप : 
‘श्लोकगीतािें सदंभयक्रम रा. नि. श्रीखंडे यानंी सपंावदत केलेलया ‘सुश्लोकगोविन्द’ ह्या पुस्तकातील ससं्कृत भागातून वदलेले आहेत. प्रथम सगय, 
नंतर प्रबंधक्रम, शिेटी कडिे.] भक्तीच्या–मधुरा भक्तीच्या–आनंदािी ओढ अशी ही लोकविलक्षण असते. ह्यात जसे 
लौवकक जीिनािे प्रवतनबब आहे, तसा भक्तीिाही अनुभि आहे. असे िक्रपवरितयन हा जीिनािाि एक 
विशषे आहे, ह्या दृष्टीने पावहले असता ‘गीतगोविन्दा’ िा अखेरिा सगय एका िगेळ्या पवरमाणाने आपलयाला 
जाणि ूलागतो. आवद आवण अंत हे एकरूप होतात. ितुयलािी टोके येथे वमळतात. एका नूतन ‘गीतरावधके’ 
च्या, नकिा नूतन ‘गीतगोविन्दा’च्या म्हणा, जन्मािी येथे सूिना आहे. ही एकता म्हणजे विश्विक्राच्या 
आणखी विशाल निीन आशयािी प्रतीती आहे. कें द्र नसलेलया एका अवमत ितुयलािी जाणीि आहे. 
 

‘गीतगोविन्दा’िा गाभा असा व्यापक दृष्टीने काव्यात्म आहे, तर त्यािा बाह्य पवरिषे गानात्म, 
नृत्यात्म आहे. संस्कृत िाङ मयातले सकेंत येथे आहेतही, आवण नाहीतही. नायकनावयकाचं्या दृष्टीने ते 
आहेत; पण त्याचं्या आविष्ट्कारात आवण नादगेय स्िरूपाने ते नाहीत. लौवकक आवण आध्यास्त्मक िृत्तीिे 
मोठे झुकाडंी देणारे रूप येथे पहाियाला वमळते. असा िाङ्मयप्रकार आपलयाला अन्यत्र वदसत नाही. 
‘गीतगोविन्द’ हे महाकाव्याइतके व्यापक आवण महान नाही; खंडकाव्यासारखे त्यािे स्िरूप आखीि-रेखीि 
नाही; आवण मुक्तकासारखे ते लघुपृथकही नाही. ती एक आलिार िुलमाळ आहे– हलकी, सुगंधी, थोडी 
अरेवखत, काही धूसर. पण सियत्र िधेक. कृष्ट्णाच्या गळ्यातली िनमालाि जणू! जयदेिािी वभस्त व्यंजनेिर 
िार नाही. त्यामुळे ‘गीतगोविन्दा’तलया काव्यगुणािी प्रतिारी िगेळी झाली आहे. तथावप याहून अवधक गढू 
आवण श्रेष्ठ कवित्िाने त्यािी गेयता कदावित दुखािली असती, असे िाटते. गेयता आवण िार श्रेष्ठ कविता 
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एकत्र नादंाियाला िारकरून तयार नसतात. ससं्कृत भाषा हिी तर (हिी तशी) दमदार पावहजे तर 
(पावहजे तशी) कठोर आवण इस्च्छलयास मऊ-गोड अशी आहे. पण जयदेिाने मात्र ती रेशमाच्या 
लडीपेक्षाही, सायीपेक्षाही लुसलुशीत, दुलदुलीत करून आपलया काव्यात पार मुरिनू, विरघळिनू 
टावकली आहे. स्ितः जयदेि आपलया काव्याविषयी ‘गीतगोविन्दा’ च्या शिेटच्या श्लोकात म्हणतो : 

 
“जयदेिािी श्रृंगारमय आवण लवलतसुंदर अशी कलयाणिाणी जोिर भलूोकी आहे, तोपयंत 

द्राक्षामवदरेच्या गालािर लाजेिी गुलाबी िढेल! शकय रा ककय श होईल, द्राक्षाकंडे मग कोण ढंुकून तरी 
पाहणार? –अमृता, तू कसले ‘अ-मृत’? तू तर मृत! दुधाला पाण्यािी िि येईल! रसाळ आम्रिला, तू 
खुशाल आकातं करीत बैस! –आवण कातेंिा अधररस? –तोही रसातळाला जाईल!” 
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श्रृंगार-श्ीरृंग 
 
महाराष्ट्रातील सुप्रवसद्ध किी आवण गीतकार कै.राजा बढे ह्यानंी केलेला ‘श्रृंगार-श्रीरंग’ हा जयदेिाच्या 
‘गीतगोविन्दा’ िा अनुिाद ‘महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संस्कृवत मंडळा’च्या ितीने प्रकावशत होत आहे, ही 
हषयकारक घटना आहे. आजपयंत ‘गीत-गोविन्दा’िे अनेक अनुिाद आवण भाषातंरे प्रवसद्ध झाली आहेत. हे 
पूिोक्त विििेनात आले आहे. हे भाग्य कावलदासीय ‘मेघदूता’च्या खालोखाल जयदेिाच्या 
‘गीतगोविन्दा’लाि लाभलेले असाि.े शुद्ध काव्य ह्या दृष्टीने ‘गीतगोविन्दा’िा क्रम ‘मेघदूता’च्या नंतर 
लागेल, ह्यात शकंा नाही. पण नृत्यगेयकाव्य मात्र ‘गीत-गोविन्दा’ सारखे संस्कृतात दुसरे कोणतेि नाही. 
त्यािी ध्िवनमाधुरी, कोिळीक आवण रसभािपूवरत आविष्ट्कृती केिळ अवद्वतीय आहे. 
 

कोणत्याही उत्तम कविकृतीिे भाषातंर अथिा वतिा अनुिाद करणे हे सतत पराभिाच्या छायेत 
िािरण्यासारखेि दमछाक करणारे असते. असे म्हणतात की, भाषातंरािी कला ही स्त्रीसारखी असते. 
पवतवनष्ठ स्त्रीप्रमाणे ती एकतर मूलवनष्ठ तरी असेल, नाही तर सुंदर तरी असेल! वनष्ठािान असली, तर सुंदर 
असणार नाही; आवण सुंदर असली, तर वनष्ठािान राहणार नाही! काहीही असो, मुळातलया वकतीतरी 
मनोरम छटा आवण रंग, मंजुळ ध्िनी आवण तरंग भाषातंरात कोठलया-कोठे हरिनू जातात. त्या सियच्या-
सिय पकडण्यासाठी वसद्धहस्त किीिाि शोध करािा लागतो. आवण त्याच्याही पदरी पुरे माप पडतेि, असे 
नाही. कावलदासाच्या ‘मेघदूता’िे भाषातंर अतोनात कठीण तर खरेि; पण जयदेिाच्या ‘गीतगोविन्दा’िे 
भाषातंर सोपे मुळीि नाही. नकबहुना, काही िळेा त्याहीपेक्षा दुघयट आहे. कारण त्यात ध्िनीिाही पाठलाग 
करीत रहाि े लागते; अनेक प्रकारच्या गणमात्रािृत्तािंाही मागोिा घेत बसाि े लागते. ‘गीतगोविन्दा’िा 
अनुिाद करण्यास राजा बढे याचं्यासारखा मराठीतील एक उत्कृष्ट गीवतकार लाभािा, ही अवतशय 
आनंदािी गोष्ट आहे. 

 
कै. बढे ह्यानंी येथे मोठ्या ितुराईने िगेळीि िाट काढली आहे. भाषातंरही नाही, समिृत्तही नाही, 

नुसता अनुिादही नाही, तर त्यानंी ‘गीतगोविन्दा’िा रसभािानुिाद केला आहे. अथात मुळातलया प्रत्येक 
शब्दािा आवण त्याच्या अथािा कानोसा त्यानंी घेतला नाही; तर त्या शब्दाला एकूण काय म्हणाियािे आहे, 
काय सुििाियािे आहे, ह्याकडे त्यानंी कान वदला आहे. म्हणून एखादे िळेी त्यानंी अवधकही शब्द घातला 
आहे. मात्र शब्दातला भाि आवण उत्पन्न होणारा रस ह्याशंी प्रतारणा कराियािी नाही, ह्याकडे त्यानंी 
अिधान वदले आहे. ती बैठक मोडू वदली नाही. त्यामुळे मूळ कृती घेऊन वतिा पडताळा ह्या रसानुिादात 
सारखा पाहत राहणे योग्य नाही. ही काही आरशातली प्रवतकृती नाही; तो दरीमधून येणारा ध्िनीिा 
प्रवतवननाद आहे. तथावप तो मूळच्या ध्िनीिाि आहे, हे आपलयाला सतत जाणित राहते. रसानुिादामुळे 
‘गीतगोविन्दा’िे मूळ िातािरणािे आलंकावरक छत आपलया वशरािर वटकून रावहलेले आहे. ह्यामुळे 
‘गीतगोविन्द’ हे काव्य क्षणभर दूर ठेिनू केिळ ‘श्रृंगार-श्रीरंग’ िािणे हे बहारीिे ठरते. लवलतध्िनींिा 
कानोसा घेण्यात, लाटानुप्रास सहजपणे रिण्यात, यमकािंी सुडौल बाधंणी करण्यात आवण मराठीतलया 
शब्दािंी उवित जोखण करण्यात बढे यानंा जणू उपजति कुशलता आहे. त्यांिा ह्यातला कोठलाही ‘प्रबंध’ 
िािताना आपलयाला अशी जाणीि होते की, ह्या किीने मूळ कृती िार िागंलया रीतीने आत्मसात केलेली 
आहे. मूळ कृतीिे रक्त होऊन, ते रूपातंवरत होऊन, मराठी शब्दातूंन आवण लोभस शलैीतून ते पाझरत 
राहते. रसिृत्तीला कोठेही डंख पोहोित नाही. 
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कै. बढे ह्यािंा रसानुिाद वकती सरस साधला आहे, ते पाहण्यासाठी िार पाने उलटाियाला 
नकोत. (नकिा, कोणतेही पान उलटा!) अगदी पवहलयाि सगातला वतसरा ‘प्रबंध’ (‘विहरवत हवरवरह 
सरसिसन्ते’) पहा : 
 

णवहरणि हणरसह सरसवसृंिी 
णवरह हणरि हणर, हसणि णवरणहिा 

सुखणवि श्यामल काृंिी ॥ धु्र॰ ॥ 
 

डुलणवि लणलि लवृंगलिाृंना मलय-समीर णवहारी 
गुृंणजि भरृंग, णवहृंगम कोणकल मृंजुल कुृं जणवहारी 

प्रीणि भरे मदयृंिी ॥ १ ॥ 
 

मदनोन्माणदि दूर दणयि, वधुवरृंद णवलापी पोळे 
नील णन लोलुप अणलकुल, कणलका बकुलफुलाृंिणर लोळे 

रणसका, गृंणधि भ्ाृंिी ॥ २ ॥ 
 

नवदलमाल िमाल सुपणरमल हणरि हणरणि मदगृंधा 
रक्तपळस सुमसायक घाय करी युवहृदय णनखृंदा 

िळमळ िी एकाृंिी ॥ ३ ॥ इ. 
 
नकिा, १·४ (‘हवरवरह मुग्धिधूवनकरे’) हा ‘प्रबंध’ पहा : 
 

हणर हा मुग्ध वधूृंसह गे 
कणरि णवलास वनी सुभगे ॥ धु्र॰ ॥ 

 
श्यामिनूवणर िृंदनउणट िी, पीिवसन वनमाळी 
कुृं डलमणि गालाृंवर रुळिी, हसिो माधव गाली 

अधरी िाृंदिेि णबलगे ॥ १ ॥ 
 

पीनपयोधरभारविी कुणि आसलणगि श्ीहणरला 
ऐक, ऐक राणधके, राणगिी पृंिम सुस्वर धणरला 

गुृंिवी िे जीणविधागे ॥ २ ॥ इ. 
 
ह्यात बढे यानंी हलकेि पदरिी काही निी भर टाकून कशी पुष्टी आणली आहे, आवण ही भर मुळात कशी 
सामािनू जाते, ते पाहण्यासारखे आहे. ५·१० ह्या ‘प्रबंधा’त ‘झुरतो ग िनमाली’ ह्या पालुपदाने नकिा ७·१३ 
ह्या ‘प्रबंधा’त ‘अवश िैवरण का ग होसी?’ ह्या पालुपदाने लािणी ढंगािे कसे हळुसरसे नशपण केले आहे, 
आवण तेही कसे मनोज्ञपणे संपादून जाते, ते अनुभविण्याजोगे आहे. बढे यािंी शब्दयोजनकला पुष्ट्कळदा 
जयदेिािाि पडसाद आपलयाला ऐकविते; आवण ती ओळीओळीत, कडव्याकडव्यात आपलया कानालंा 
झुलिीत राहते. त्याचं्या रिनेत ऐन संस्कृत शब्द आवण शुद्ध मराठी शब्द हे माडंीला माडंी लािनू बसतात, 
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आवण एकमेकािंी खुलािट करतात. लािणीच्या ढंगािा भडकपणा येऊ नये, म्हणून त्यानंी जो संयम 
पाळला आहे, तो अवतशय िधेक पण दुर्ममळ आहे. ज्यानंा संस्कृतािा उगािि धसका आहे, त्यानंा ‘श्रृंगार-
श्रीरंग’ स्ितंत्रपणे िािाियाला तर खास आिडेलि, पण तो िािलयािर मूळ ‘गीतगोविन्द’ ही िािािसेे 
िाटेल, हे राजा बढे यािें सिांत मोठे यश आहे. 
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सगु पणहला 
सामोद-दामोदर 

 
‘मेघाृंनी हे भरले अृंबर िरु िमाल घन श्यामल छाया! 
जा घेउणनया खेळायािे राधे अवखळ बाळ कन्हैय्या’ 
नृंदविन ऐकुणनया आिुर राधा-माधव जाया णनघिी 
यमुनापुणलनी, कुृं जवनी रणिलीला लालस क्रीडा कणरिी ॥ १ ॥ 

 
छेणडि वीिा हृदयशारदा 
मनोमयी मधुगीिसृंपदा 
वासुदेव-रणि-केणल-कला ही 
श्ीजयदेव कवी णनि गाई ॥ २ ॥ 

 
वाृंणछणस अपुले मन रमवाया 
हणरस्मरिािे अमरि प्याया 
कोमल-काृंि पदावणल मधुरा 
ऐका रणसका जयदेवणगरा ॥ ३ ॥ 

 
रणिि कणव उमापिी उणिि शब्दसृंहिी 
णनपुि शरि ग्रणिि णवषम शब्दशरे काव्यरिी 
सजणव ििुर गोवधुन श्रृंगाणरक भावयुिी 
श्विमधुर कुशल कवी धोयी णविणर काव्यकर िी 
लणलि-मरदुल पदन्यास श्ुणिमृंजुल शब्दसरी 
रिना जयदेवािी अिुल ही जगाृंिरी ॥ ४ ॥ 

 
प्रबृंध पणहला 

 
(राग–मालि, ताल–रूपक) 

 
प्रलयकाणल िाणरलेस वेदा । मुणनजनमानस वाणरि खेदा 

केशव मीनशरीर धरी । जय जगदीश हरी ॥ १ ॥ 
 

पाठीवर वाणहलीस पाही । वािणवली िू वसुृंधरा ही 
केशव कासवरूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ २ ॥ 

 
कलृंक शोभे िृंद्रकलेवणर । धरा धरी िी दृंिाग्रावणर 

केशव वराहरूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ ३ ॥ 
 

करकमलावणर नखशरृंगे िी । असुरभरृंग कश्यपू णवदाणरणि 
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केशव नरहणररूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ ४ ॥ 
 

छणळ बणळराजा िो बटु वामन । कणर पदनीरजले मन पावन 
अद् भुि वामनरूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ ५ ॥ 

 
क्षात्रकुले सृंहाणरि णनकरे । भरगुपणि णभजणवि भूमी रुणधरे 

केशव भागुवरूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ ६ ॥ 
 

इृंद्रणजत् वणधला दशकृं धर । िरकापे णभउनी धरिीधर 
केशव रघुपणिरूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ ७ ॥ 

 
हलधर भयभीिा कासलदी । येई वाहि पदारसवदी 

नीलवसन वेणढले हलधरे । जय जगदीश हरे ॥ ८ ॥ 
 

सनणदि यज्ञबली पशुघािा । सदय हृदय हे अनािनािा 
केशव बुिशरीर धरी । जय जगदीश हरी ॥ ९ ॥ 

 
म्लेच्छहनन कणर खड् ग धरी । धूमकेिु की कराल णनकरी 

केशव कण्ककस्वरूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ १० ॥ 
 

श्ीजयदेवरणिि मधुछृंदा । गाइन मी सनि हृदयानृंदा 
केशव दशणवध रूप धरी । जय जगदीश हरी ॥ ११ ॥ 

 
(प्रबंध पवहला समाप्त) 

 
प्रबृंध दुसरा 

 
(राग–गुजयरी, ताल–प्रवतमठ) 

 
कमलाणश्ि-कुिमृंडळ, श्ुणिकुृं डल हे 

कृं णठ रुळि वनमाळ I जय जय देव हरे ॥ १ ॥ 
 

रणवकुलमृंडळ-मृंडन, भवखृंडन हे 
मुणनजनमानस हृंस I जय जय देव हरे ॥ २ ॥ 

 
कणलयमधन हे जनसुखवधुन 

यदुकुलनणलन णदनेश I जय जय देव हरे ॥ ३ ॥ 
 

मधु-मुर-असुर-णवनाशन, गरुडासन हे 



 
 अनुक्रमणिका 

सुरकुल-केणल-णनधान । जय जय देव हरे ॥ ४ ॥ 
 

कमलदलापणर लोिन, भवमोिन हे 
णत्रभुवणन भरुनी उरले । जय जय देव हरे ॥ ५ ॥ 

 
जनकसुिेिे भूषि, सजणकि खर-दूषि 

छेणद समणर दशकृं ठ । जय जय देव हरे ॥ ६ ॥ 
 

श्याम जलदिनु सुृंदर, धणर कृं धणर मृंदर 
श्ीमुखिृंद्रिकोर । जय जय देव हरे ॥ ७ ॥ 

 
िव िरिी शरिागि, सुखसृंणिि हे 

प्रििजनाृं प्रणिपाळी । जय जय देव हरे ॥ ८ ॥ 
 

श्ीजयदेवरणिि, रसरृंणजि 
मृंगल उज्ज्वल गीिे । जय जय देव हरे ॥ ९ ॥ 

 
(प्रबंध दुसरा समाप्त) 

 
हणरल गे श्याम मनािी व्यिा 

कमला-कुि-केशर-णिन्हाृंनी णित्राृंणकि उर लक्षी 
रणिश्मजल-सबदुृंनी गुृंणफले जाल कुिुहले वक्षी 

सुखणवल हृदया हणरिी किा ॥ हणरल गे... ॥ ५ ॥ 
वासृंणिक दुगुम कासारी 
वसृंि-कुसुमापणर सुकुमारी 
मदनभरे णवव्हल अनवािी 
णफरे राणधका वेड्यावािी 
शोणधि श्यामसखा वनकुृं जी 
मृंजुविे सणख घाणलि रुृं जी ॥ ६ ॥ 

 
प्रबृंध णिसरा 

 
(राग–िसंत, ताल–यवत) 

 
णवहरणि हणरसह सरसवसृंिी 
णवरह हणरि हणर, हसणि णवरणहिा 

सुखणवि श्यामल काृंिी ॥ धु्र॰ ॥ 
 

डुलणवि लणलि लवृंगलिाृंना मलय-समीर णवहारी 



 
 अनुक्रमणिका 

गुृंणजि भरृंग, णवहृंगम कोणकल मृंजुल कुृं जणवहारी 
प्रीणि भरे मदयृंिी ॥ २ ॥ 

 
मदनोन्माणदि दूरदणयि, वधुवरृंद णवलापी पोळे 
नील णन लोलुप अणलकुल, कणलका बकुलफुलाृंिणर लोळे 

रणसका, गृंणधि भ्ाृंिी ॥ ३ ॥ 
 

नवदल-माल-िमाल सुपणरमल हणरि हणरणि मदगृंधा 
रक्तपळस सुमसायक घाय करो युवहृदय णनखृंदा 

िळमळ िी एकाृंिी ॥ ४ ॥ 
 

मदनराज-भव कनकदृंड-नव-केसर-कुसुम णवकासे 
शर मधुकरदलमीणलि सुमदल-शरणध स्कृं णध णवलासे 

सजणकि हृदयप्राृंिी ॥ ५ ॥ 
 

णवगणलि लणिि, जग अवलोकन िरुि करुि उपहासे 
णवरह-णनबृंधन दृंिुर केिणककुृं िन कुिुहल भासे 

रदन-दु्यणि मदयृंिी ॥ ६ ॥ 
 

माधणवका मधुमालणि जाणि सुगृंणधि कुृं द-िमेली 
मुणनमानस-मोणहि हा युवसख वसृंि सारस केली 

उधणळि रृंग णदगृंिी ॥ ७ ॥ 
 

मुक्तणवहाणर लिा िुज कवळी मोहरसी सहकारा 
वरृंदावणन गोसवद येड गे यमुनापुणलणन णवहारा 

गुृंणफली सुमन-वैजयृंिी ॥ ८ ॥ 
 

हणरिरिस्मरणिसार गीिमय, श्ीकणव-जयदेवािे 
वन फुलले मन वसृंिसमयी, खेळ लणलि मदनािे 

ऐक मधुर रसवृंिी ॥ ९ ॥ 
 

(प्रबंध वतसरा समाप्त) 
 

मदनसखा, मलय-पवन मृंद मृंद वाही 
ने लुटुनी कुसुमगृंध, धुृंद णदशा दाही 

मालणििी खुलि कळी 
िरिरिे ऽ पाकळी 

अस्फुट दल-उमल िरी, मुकुल-पणरमला ही ॥ १ ॥ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

जाइ-जुई सुमपराग 
वणन अनृंग लाणव आग 

केिणकिा मधुरगृंध मदनबृंधु होई 
सवणधि णवरही हृदया, प्राि णवकल होई ॥ २ ॥ 

 
कवणळ िृंदना भुजृंग गरळ कणरि काणहली 
क्लेशक्लाृंि मलयवाि जािसे णहमािली 
मोहरली वनमाया आम्रमृंणजरी डुले 
कणरणि ‘कुहू’ कोणकलकुल काननी णननादले ॥ ७ ॥ 

 
भरृंग लोभले सहकाराच्या मुग्ध मृंणजरीवरी 
कोणकलकूजन येिा कानी णवकल होणि अृंिरी 
वसृंिसमयी येिा आठव णदवस सरे णवरहािा 
मनोमनी ये घडुनी सृंगम पणिका णप्रय रमिीिा ॥ ८ ॥ 

 
णवलाणसनी या रमिी अनेका 
आसलणगिा, लालस भावलेखा 
श्ीकर ष्ट्ि िो दाखणविे दुरूनी 
राधेस साृंगे सणख गूज कानी ॥ ९ ॥ 

 
प्रबृंध िौिा 

 
(राग–रामकली, ताल–रूपक) 

 
हणर हा मुग्ध वधूृंसह गे 

कणरि णवलास वनी सुभगे ॥ धु्र॰ ॥ 
 

श्यामिनूवणर िृंदन-उणट िी, पीिवसन वनमाळी 
कुृं डलमणि गालाृंवर रुळिी, हसिो माधव गाली 

अधरी िाृंदिेि णबलगे ॥ २ ॥ 
 

पीनपयोधर-भारविी कुणि आसलणगि श्ीहणरला 
ऐक, ऐक राणधके, राणगिी पृंिम सुस्वर धणरला 

गुृंिवी िे जीणविधागे ॥ ३ ॥ 
 

पापणििे मरदुपृंख िरकिी, भरृंगनयन िे काळे 
वदन-सरोजा भुलले मदना जागणविो वेकहाळे 

लोिने खेळणि अनुरागे ॥ ४ ॥ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

िुृंणब कपोला कुिी येउनी गुणपि साृंगिा कानी 
रोमाृंणिि हो नीलिनू िी मधुराधर िावोनी 

पुरवी सुप्त मनोरि गे ॥ ५ ॥ 
 

केणलकला-रणि-ििुरा दुसरी ओणढि धरुनी शेला 
यमुनापुणलनी हळूि न्याया एकाृंिी अलबेला 

भरृंग िो पुष्ट्पविीसृंगे ॥ ६ ॥ 
 

करिालावर णकिणि कृं किे वाजणव मृंजुल वेिू 
रासरणिि नाििी अृंगना िरकणि गणिस्वर रेिू 

णगरकि वसुृंधरा वेगे ॥ ७ ॥ 
 

आसलगुणन गौराृंगी वामा, िुृंणबि रमवी रामा 
हासि डोळे मोणडि पाही णिसरी िी अणभरामा 

लिागुृंफेि जीव रृंगे ॥ ८ ॥ 
 

श्ीजयदेव-कवीकर ि अद् भुि केशव-केणलकला ही 
वरृंदाणवणपनी, यमुनापुणलनी रास रिुणन मन मोही 

िारु-िणरिाृंणकि लणलिाृंगे ॥ ९ ॥ 
 

(प्रबंध िौथा समाप्त) 
 

जे आले अनुरृंजना णप्रयजना सानृंद इृंदीवर 
लीला-लाणलि श्याम, कामलणलिा गोपाृंगना सुृंदर 
आसलगी रसरृंग ही मधुवनी श्ुृंगार-श्ीरृंग हा 
खेळे रास-णवलास नीलकमली कामोत्सवी भरृंग हा ॥ १० ॥ 

 
कवणळ भुजृंगम जवळी, जाणळि जीव साहिा क्लेशा 
उत्कृं णठि बहु मलयाणनल िो णहमणगणर-शैल-णनवेशा 
आम्रमृंणजरी डुले आगमी, स्वनमृंजुल भरृंगाृंिा 
कोणकल-कूणजि कलरव कानी, णवलास आनृंदािा ॥ ११ ॥ 

 
झाली पाहुणनया णवलास-वणनिा, उत्कृं णठिा राणधका 
आली धावि देहभान सुटुनी, घाली णमठी माधवा 
‘ओठी अमरि साठले हणर िुझ्या, होईन मी बासरी’ 
िुृंबी पे्रमभरे सखी ण्स्मिमुखी िी पाहुनी िािुरी ॥ १२ ॥ 

 
[सगय पवहला : सामोद-दामोदर समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु दुसरा 
 

अक्लेश-केशव 
 

प्रबंध ५ 
 

विरही रावधका श्रीकृष्ट्णाच्या इतर गोपागंनासंह िाललेलया श्रृंगारलीला पाहून सखीशी बोलते. 
 

प्रबंध ६ 
 

कामातय राधा ते भाग्य मला केव्हा वमळेल, हे सखीला वििावरते. 
सगान्ती आशीिाद 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु दुसरा 
अक्लेश-केशव 

 
रमिा वणन रमिीसृंगे िी वनमाळी 
हो मनोभृंग जीवास असूया जाळी 
भ्मभ्मर गुृंजिी मधुप लिाकुृं जाृंि 
साृंगिे राणधका सणखला एकाृंिाि ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध पािवा 

 
(राग–गुजयरी, ताल–रूपक) 

 
सखये, माधव खेळि रास 
आठविे गे हास्यवदन िे 

कणर माझा उपहास ॥ धु्र॰ ॥ 
 

मधुराधणर धणर मोहन बासणर, ऐक सरस रसवृंिी 
िणलिनयन मन णमणलि कपोली नािि कुृं डल-काृंिी 

भोणगि मी वनवास ॥ २ ॥ 
 

केश कुरल, वलयाृंणकि, खोणवि मोरणपसे णशणर शोभे 
मेघश्यामल रृंग सुरृंगी इृंद्रधनूवर लोभे 

दाणवि रृंगणवलास ॥ ३ ॥ 
 

गौळणि गौर, णनिृंबविी, मुख िुृंणबि मोहक हासे 
प्रीणिसुधाधर-मधुरा-माधव आठणव िो उकहासे 

जाणळि या जीवास ॥ ४ ॥ 
 

करिरिाृंणिल मिीभूषिे णकरिप्रभा िम जाळी 
पुलणकि युविी िनु-भुजबृंधी कवणळ हसि वनमाळी 

कणरिी णिणमर-णनरास ॥ ५ ॥ 
 
िृंद्रनील नव-जलदपटावर िृंदनणिलक ललाटी 
उभार उरोज िुणर हणर शौय ुणनदुय हृदयकपाटी 

दाणवि िौयणुवलास ॥ ६ ॥ 
 

मकरकुृं डले मणिमय गाली, िेजणिणमर कणर लीला 
पीिाृंबर नेसला, सावळा सुरमुणन होिी गोळा 

कणरिी सिि णनवास ॥ ७ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

कदृंबिरु-िळवटी सुशोणभि श्याम हणरि भय कणलिे 
नयनकटाक्ष मदनशर सणिि सवणधि मन रमिींिे 

नािि हृदयामधली आस ॥ ८ ॥ 
 

कणव-जयदेव-रणिि अणिसुृंदर मधुणरपु मोहन छृंदा 
पुण्यविा अनुरूप रूप जे स्मरिा पदारसवदा 

मनोभरृंग घे ध्यास ॥ ९ ॥ 
 

(प्रबंध पाििा समाप्त) 
 

मनमोहन माझा ग यदुराय 
ध्याणन-मनी या नयनी स्वप्नी 

पाहि मी गुणिराय ॥ धु्र॰ ॥ 
 

गिणि न अवगुि दोष ियािे 
छळ िोषणविी काय ॥ २ ॥ 

 
रमिा रमणवि अन्य युवणिशी 

णप्रय िणर मज, णनरुपाय ॥ ३ ॥ 
 

स्मरहि मन हे स्मरिे झुरिे 
नीज उडुणनया जाय ॥ ४ ॥ 

 
काय करू मी कसे आवरू 

धाव घेणि हे पाय ॥ ५ ॥ 
 

प्रबृंध सहावा 
 

(राग–मालिगौड, ताल–एकताल) 
 

मधुकेणशमिन मज भेटणव गे 
हा मदन छणळिसे मजणस णवयोगे 

जाइ सखे वेगे ॥ धु्र॰ ॥ 
 

णनशावसानी णनणबड णनकुृं जी णनिाृंि रमणवन काृंिा 
वसृंि खेळे, हसिी डोळे, आिुर मन एकाृंिा 

णदणश णदणश शोणधि जागे ॥ २ ॥ 
 

पणहली-वणहली भेट णप्रयािी, भीि लाजरी बाला 



 
 अनुक्रमणिका 

बोलुणन मृंजुल, सैल करील दुकूल मला अनुकूला 
अनावरिा उत्सृंगे ॥ ३ ॥ 

 
रणिली कोमल शेज फुलाृंिी, शयनावरिी णनजले 
कुि कवणळि आसलगन िुृंबन, मधुर रसाृंनी णभजले 

प्राणशिा सुधा सानुरागे ॥ ४ ॥ 
 

मद-धुृंदीने णमटि पापिी आळसलेले डोळे 
अृंग-अृंग रोमाृंणिि होई रणिरृंगी सहदोळे 

रमिा रणिरमिासृंगे ॥ ५ ॥ 
 

कुस्करली ग फुले कोवळी, णवस्कटली ही वेिी 
‘कुहुकुहु’ कोणकल कणर िणर कोणरि उरी नखाृंिी लेिी 

टिटिली पीन कुिागे्र ॥ ६ ॥ 
 
रुिुझुिु पैंजि कणर, मणिरशना णकिणकि, कणटकृं पाने 
सुरिरृंग सरिा कि कषुणुन करील िुृंबनदाने 

कपोला केश सारुनी मागे ॥ ७ ॥ 
 

रणिलीलेने णशिली काया, पणर िो रसरृंगेला 
मदनदमन मधुसूदन कणध गे पाणहन णछणनणमणन डोळा 

ही आस णजवा लागे ॥ ८ ॥ 
 

हावभावयुि रणिश्रृंगारा सणखिे साृंगि राधा 
श्ीजयदेव-कवी-णवरणिि या मधुरगीि-रसबृंधा 

रृंगवी भावणित्र रृंगे ॥ ९ ॥ 
 

(प्रबंध सहािा समाप्त) 
 

गळे कराृंिुणन यावा, बघुनी मला लाजवृंिीला 
स्वेदसदन ण्स्मिहास्यवदन िो दाखणव राजसलीला 
नेत्रपल्लवी-सृंकेिाने खुिावीि भ्ूभृंग 
व्रजललनाृंिे जाया णनघुनी साृंगिसे श्ीरृंग 
सुमनाृंिणरच्या मधुरमरृंदा भुलला भावणमसलद 
पाणहन कणध आनृंदकृं द हा भक्तसखा गोसवद ॥ २ ॥ 

 
णवरहिाप दे अशोक, शोकाकुल कणरणि लिा 
छळिो गे मन माझे बहर ियाृंिा फुलिा 
सरसणिध उद्यानी कुसुमगृंध येई 



 
 अनुक्रमणिका 

शीिमृंद गृंधवाह जाणळिसे बाई 
मधुपाृंिा गुृंजारव आम्रमृंणजरी भविी 
सुखवी ना मजणस सखे प्राि णवकल होिी ॥ ३ ॥ 
 
णवस्कटला वेिीबृंध, िरिर िी णभवयाृंिी 
पापणििी हालिाल, िोरभेट नयनाृंिी 
अधरावरले हासू िाृंदिेि ओघळले 
गालावर मोहरले िृंद्रािे गोड खळे ॥ ४ ॥ 

 
[सगय दुसरा : अक्लेश-केशि समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु णिसरा 
 

मुग्ध-मधुसूदन 
 

प्रबंध ७ 
 

श्रीकृष्ट्णािे विरहोद् गार 
 

उपसंहार 
 

आशीिाद 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु णिसरा 
मुग्ध-मधुसूदन 

 
कृं सारी होय सृंसारी, वासनाबृंध शरृंखला 
सोडुनी गोणपकावरृंदा, राणधका हृदयी धरी ॥ १ ॥ 

 
मदनबाि व्रिणवव्हल माधव, भविी शोधुणन दमला 
णदसे न राधा, कासलदीिट-कुृं ज-कोटरी णनजला ॥ २ ॥ 

 
प्रबृंध सािवा 

 
(राग–गुजयरी, ताल–एकताल) 

 
मजवणर रुसली राधा, माणननी 
मजवणर रुसली राधा 
रमणवि रमिा रमिीसृंगे 
माणननीिा मान भृंगे 

मी कारि या अपराधा ॥ धु्र॰ ॥ 
 

बोलु कसे, करु काय भाणमनी 
िैन नसे ग णवजनी सदनी 
नीज न येई नयनी शयनी 

छणळणस असा, प्रारब्धा ॥ २ ॥ 
 

कोपे िढिी वरिी णभवया 
आठणविो गे वदन-कुवलया 
रक्तकमणल जिु नीलभरृंणग िी 

भ्मिे मरृंदलुब्धा ॥ ३ ॥ 
 

वसणस सदा हृदयाि काणमनी 
विवि वणनिे णफरिो णवणपनी 
वेडा िुज धुृंडीि कुृं जवणन 

िुजवणर प्रीि अगाधा ॥ ४ ॥ 
 

उगाि धणरसी अढी मज गमे 
सोणड असूया येइ णप्रयिमे 
कुठे कळेना लपणलस सुषमे 

क्षमा करी अपराधा ॥ ५ ॥ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

भास िुझा मज होइ राणधके 
दूर उभी का मनोहाणरके 
आसलगुणन िनु प्रीणििृंणद्रके 

एकाृंिी रणिबृंधा ॥ ६ ॥ 
 

सखे येउ दे राधे करुिा 
मदन छणळिसे िुणझया रमिा 
साहु कसे या णजवृंि मरिा 

णनववी अनृंगबाधा ॥ ७ ॥ 
 

ससधुसृंभवा िृंद्रसबब की 
सकदुणबकव कुलविृंस लोकी 
श्ीजयदेव-कवीवर गाई 

हणरसृंकीिुन-छृंदा ॥ ८ ॥ 
 

(प्रबंध सातिा समाप्त) 
 

नव्हे भुजृंगम, मरिालमाला हृदयावरिी पाहे 
कमलदलाृंिी पडे सावली, गरलकृं ठ हा नोहे 
णवरणह णप्रयेच्या पाृंडुरपि ये, भस्म नसे रे अृंगा 
समजुणन शृंकर कणरसी कोपे प्रहार काय अनृंगा ॥ १ ॥ 
 
नको रे धरू कुसुमिापा, बाि हा आम्रमृंणजरीिा 
कापवी देह टित्कार, ओणढिा कृं कर भरृंगािा 
सहज घेइ प्राि, अनृंगा िव शरसृंधान 
घािकी िुझ्या पे्रमलीला, सजणकिी जगास मोहून ॥ २ ॥ 
 
सवणधिी हणरिींिे डोळे, टाकुनी कटाक्ष मदधुृंद 
आणधि हृदय भेदले रे, जाहलो सख्या जायबृंद 
करावी णछिणभि हृदये पुन्हा का िी माळायाला 
नसे पुरुषािु पुष्ट्पधन्व्या, माणरिा मज घायाळाला ॥ ३ ॥ 

 
किुपाळ प्रत्यृंिा नयनाृंिे िीक्ष्म बाि 
खेििाि वक्रगिी णभवयाृंिी िी कमान 
देणव कामरूणपिीि राणधका, स्वये णिला 
असजक्य मन्मिे अमोघ अस्त्रभार अर्चपला ॥ ४ ॥ 
 
कणर घाय उरी सणख सायक िो िुणझया नयनाृंमधुनी सुटिा 
भरकुटी िरके, नि नेम हुके, िनु कापिसे धनु वाकणविा 



 
 अनुक्रमणिका 

मरदु कुृं िल गुृंिणविी लणलिे रणि जागणविी, मणन आिुरिा 
रशना मणि मृंजुल नादणविे, कणट कृं णपि िेिणव णित्तव्यिा ॥ ५ ॥ 
 
रिनार िुझ्या अधरा बघुनी, नि भान उरे मजसी रणसके 
कुिमृंडल कृं िुणकसृंणिि िे कणरिी मज वृंणिि प्रािसखे 
सुखसृंग समागम स्पशु िुझा, मणिणवभ्म लोिणन लास्य िसे 
रसभाव सुधा मधुराि णगरा, मरदुहास्य िुझ्या अधरी णवलसे 
वदनाृंबुज सौरभ िो सुभगे, णवषयी सणवककप समाणधि या 
णवरही िणरही िुजवीि सये, हृदयाणिल दुुःख न जाय लया ॥ ६ ॥ 
 
णकणरट-कुृं डले हलणि लोल िी अधरी मृंजुल वेिू 
सकणित् कलिी मान, अृंगुली आृंदोणलि स्वररेिू 
वेिूरव-रृंणजिा वाहिे कासलदी सुखसणरिा 
नुरले भान ियास कशािे गानलुब्ध व्रजवणनिा 
कुिी न पाही, कटाक्षलीला, जडिा मोहनबाधा 
भावमुग्ध मुखिृंद्र कौमुदी कामसुृंदरा राधा ॥ ७ ॥ 

 
[सगय वतसरा : मुग्ध-मधुसूदन समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु िौिा 
 

ण्स्नग्ध-मधुसूदन 
 

प्रबंध ८ 
 

सखी राधेिी विरहव्याकुलता श्रीकृष्ट्णाला सागंते. 
 

प्रबंध ९ 
 

रावधकेिी विरहािस्था 
 

सगयसमाप्ती : शुभेच्छा 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु िौिा 
ण्स्नग्ध-मधुसूदन 

 
यमुनािीरी नीरव कुृं जी उदास मानस मौनी 
भ्ाृंिणित्त माधवा साृंगिे राधासणख येवोनी ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध आठवा 

 
(राग–कानडा, ताल–एकताल) 

 
िुजणवि णवकल राणधका दीना 

हा णवरह णिला साहीना 
मदनशरे जाहली भयाकुल, माधव िव पदलीना ॥ धु्र॰ ॥ 
सनणदि इृंदुणकरि, मन सवणधि िृंदनगृंध णवषारी 
व्यालगरल लहरी अनुमीणलि मलयसमीर णवहारी 

िळमळिे िी मीना ॥ २ ॥ 
 

हृदणय वसे णिजलाल ियािे ठेणव उरी लपवोनी 
मदनशराृंिे घाव िुकणविे नणलणनदले कवळोनी 

णवरहे म्लान-मलीना ॥ ३ ॥ 
 

कुसुमाकर-शर-शेज रिे िी, णवलास-केणल कराया 
शरिकयावणर कोमल काया िुजसी आसलगाया 

अनुकृं णपि आृंिर वीिा ॥ ४ ॥ 
 

वाहणि नयनाृंिुनी आसवे णभवजी मुखारसवदा 
अमरिसबदू की ओघळिी राहू णगणळिा िृंद्रा 

िी झाली रे अणिदीना ॥ ५ ॥ 
 

मदनरूप रेणखिे िुझे िो कस्िुणरकेने श्यामा 
पूणज मकर कणर िूिमृंणजरी, देउणनया अणभरामा 

रृंगवी णित्र भावलीना ॥ ६ ॥ 
 

‘आकये आकये, शरि णप्रया मी िुणझया पदारसवदा’ 
जाणळि हा बघ िृंद्र उदेला, लोटु नको गोसवदा 

जाहली हाय पराधीना ॥ ७ ॥ 
 

घडे न भेटी िुझी जािुनी सििणन होई लीन 
हसिे, रडिे, णिडिे शोके णित्त शाृंिवी दीन 



 
 अनुक्रमणिका 

राणधका होय भाग्यहीना ॥ ८ ॥ 
 

श्ीजयदेव-रणिि मधुरिना, रुिेल िुजसी रणसका 
हृदयभावकल्लोल राणधका, सणख साृंगे हणर दुणर का 

राहणस रे राधारमिा ॥ ९ ॥ 
 

(प्रबंध आठिा समाप्त) 
 
णवलासमृंणदर णिला माधवा, काननवन भासिे 

उदास मणन हासिे ॥ माधवा... ॥ धु्र॰ ॥ 
 
सणख सहवासणह होय नकोसा 
सदाि टाणकि हाय उसासा । श्वासे िनु जाणळिे ॥ माधवा... ॥ २ ॥ 
 
लागिाि की विवा णवणपनी 
सैरावैरा पळिे हणरिी 
णवरहव्यणिि िी दोन णवरणहिी । लपावया धाविे ॥ माधवा... ॥ ३ ॥ 
 
शादुुल भासे, मदन यम खरा 
णगळायास ये णिला श्ीधरा 
आठवीि िुज श्यामसुृंदरा । अश्ुमिी गाणळिे ॥ माधवा... ॥ ४ ॥ 
 

प्रबृंध नववा 
 

(राग–देशी, ताल–एकताल) 
 

राणधका झुरिे, झुरिे िुजसाठी 
माधवा, देई रे भेटी ॥ १ ॥ 

 
गळा मणिमाळा स्िनयुगुलावरिी 

रुळिी, श्वासाने झुलिी ॥ २ ॥ 
 

कर शिनु राधा, णवरह दुर्चनवार 
णिला िो सोसवे न भार ॥ ३ ॥ 

 
णवषासम होई शीि सुगृंधािी 

उटी लाणवली िृंदनािी ॥ ४ ॥ 
 

मदन हा जाळी, जाणळि जीवास 



 
 अनुक्रमणिका 

उष्ट्ि िे सुटिी णनुःश्वास ॥ ५ ॥ 
 

णभरणभरा पाहे, पाहे भविाली 
णदसे का कोठे वनमाली ॥ ६ ॥ 

 
िरृंगि सजल दृणि करुिा 

िुटोनी देठ नणलन-नयन ॥ ७ ॥ 
 

रिावी शय्या मुकुणलि कुसुमाृंिी 
भासिे णिला इृंगळाृंिी ॥ ८ ॥ 

 
साृंज ओसरिा, सिणि भाणवकाल 

टेकुनी िळहािी गाल ॥ ९ ॥ 
 

‘कशी बाई ग, कृं ठु काळराि?’ 
बैसिे सखी णविाराि ॥ १० ॥ 

 
राणधका माझी, अभाणगनी पोर 

म्लान िी णदसे िृंद्रकोर ॥ ११ ॥ 
 

माधवा येई, येइ देवदेवा 
णजवलगा, मरि िरी दे वा ॥ १२ ॥ 

 
णवरणहिी राधा, धाव अिा धाव 

सारखे घेइ िुझे नाव ॥ १३ ॥ 
 

गाइ जयदेव, णनि िुणझया छृंदा 
राणधकारमिा गोसवदा ॥ १४ ॥ 

 
(प्रबंध नििा समाप्त) 

 
िरिरिे, मणन झुरिे, रािृंणदन िळमळिे 
िव णवरहे रणिरमिा, काणळज णिळणिळ जळिे 
रोमाृंणिि होय िनू, कणरि सखी हायहाय 
देि हुृंदके रडिे मोकलुनी धायधाय 
उठिे, पळिे, पडिे बेसावध होउणनया 
घणड-घणड िुज आठवुनी म्हििे, ये प्रािणप्रया ॥ १ ॥ 

 
बावरिे, सावरिे, भरले णिज पे्रमणपसे 



 
 अनुक्रमणिका 

उिरिो न दाह णििा, कामज्वर वाढिसे 
धन्वृंिणर िूि णिला, रे िुझाि भरवसा 
वािणव रे सणख माझी, पाजुणनया णदव्यरसा ॥ २ ॥ 

 
वैद्य अणश्वनीकुमाराृंपरी धन्वृंिणर िू खरा 
अृंगसृंग अमरिेि शमवी णिणिया कामज्वरा 
सुसाध्य िुजसी देिा वळसे माते्रिे केवळ 
णवमुक्तबाधा होइल राधा, जाइल िी भोवळ 
दया करी णिजवरी वािवी राणधकेस राजसा 
कासाणवस जाहला जीव हा िुजणवि वेडाणपसा 
जाइल कोमेजुनी णजवलगा फूल जाइिे िसे 
उपेंद्र वज्राहुनी मुकुृं दा कठोर होसी कसे ॥ ३ ॥ 
 
साहिो न कामदाह, जाणळ जीव िाृंदिे 
िृंद्र कुमुद िृंदन उटी, िी सुरम्य सििने 
आठणविा रणिणवलास, धणरि प्राि जीवना 
शाृंिवील श्यामिनू पुरणव णििी कामना ॥ ४ ॥ 
 
पळभर णवरहािे साणहना जी कधीही 
णप्रयकर सहवासा पापिी आड येई 
सिि बघि राही लोिने िी णमटेना 
अणनणमष नजराृंिी िी णमठीही सुटेना ॥ ५ ॥ 
 
णनरणखि मधुमासी रम्य िूिाृंकुरािे 
णवकणसि सहकारा पाहुनीया भरािे 
णिरणवरह िुझा िी साहिा काळ कृं ठी 
णवरहणवकल राधा आिुनी प्राि कृं ठी ॥ ६ ॥ 
 
वरिी व्याकुळ गोकुळी, जनपदाृं द्यायास सृंरक्षि 
िारी बाहुवरी णगरी उिलुनी गोसवद गोवधुन 
सानृंदे व्रजसुृंदरी अरुि या ओठी जया िुृंणबले 
िे बाहू बलदृंड कर ष्ट्ि हृदयी भक्ताृंणिया सबबले ॥ ७ ॥ 

 
[सगय िौथा : स्स्नग्ध-मधुसूदन समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु पािवा 
 

साकाङ् क्ष-पुण्डरीकाक्ष 
 

प्रबंध १० 
 

रावधकेिी सखी श्रीकृष्ट्णािी विरहािस्था राधेला सागंते. 
 

प्रबंध ११ 
 

कृष्ट्णकामना पूणय करण्याविषयी सखी राधेला विनविते. (अवभसावरका राधा) 
 

सगयसमाप्ती : आशीिाद 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु पािवा 
साकाङ् क्ष-पुण्डरीकाक्ष 

 
जा त्वरे दूणिके घेउणन येई णिला 
‘मी इिे िाृंबिो,’ साृंगिसे दूिीला ॥ 
हणर वेिसकुृं जी िुजसाठी िाृंबला 
घेउनी णनघे िी णनरोप ओिृंबला ॥ 
जाहली णवयोगे णप्रयास जो पारखी 
राधेस रमिसृंवाद साृंगिे सखी ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध दहावा 

 
(राग–िराडी, ताल–रूपक) 

 
िुजसाठी सणख राधे, झुरिो ग वनमाळी 

कणर अनृंग हृदयभृंग 
मलयपवन देइ सृंग 

िृंद्रणकरि होणि शूळ, मरि ये कपाळी ॥ झुरिो ग... ॥ १ ॥ 
 

िरुवेणढि पुष्ट्पलिा 
वाढणविी हृदयव्यिा 

कुसुमगृंध कणरणि णनकर, बहर जीव जाळी ॥ झुरिो ग... ॥ २ ॥ 
 

उणर लागे मदनबाि 
कासाणवस होणि प्राि 

वैजयृंणि माळ गळा आसवाृंि न्हाली ॥ झुरिो ग... ॥ ३ ॥ 
 

णवव्हळिो हाय हाय 
रडिो गे धाय धाय 

येणि हुृंदके फुलून पे्रम घाव घाली ॥ झुरिो ग... ॥ ४ ॥ 
 

िरिरत्या अृंगुसलनी 
घेइ कान झाकोनी 

मधुपाृंिा गुृंजारव कणरि गे कहाली ॥ झुरिो ग... ॥ ५ ॥ 
 

येिसे भरून ऊर 
साहवे न णवरह कू्रर 

लोळिसे धरिीवर, व्यणिि साद घाली ॥ झुरिो ग... ॥ ६ ॥ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

ऐकुणनया कोणकलरव 
होई गे िव आठव 

‘हे राधे’, ‘हे राधे’ णफरि भोविाली ॥ झूरिो ग... ॥ ७ ॥ 
 

सोडुणनया सदणन वास 
राधा वैशाखमास 

भोणगि वणन णवजनवास, आस ही णनमाली ॥ झुरिो ग... ॥ ८ ॥ 
 

कणववर जयदेव गाि 
राधेिे णवरहगीि 

होई मन कर ष्ट्िलीन, धन्य भाग्यशाली ॥ झुरिो ग... ॥ ९ ॥ 
 

(प्रबंध दहािा समाप्त) 
 

िे सृंकेि-णनकुृं ज मन्मि-महािीिी वसे माधव 
झाला साधक णसि मृंत्र जपिा आलाणप राधास्िव 
ध्यानी ये कुिकुृं भ णनभुर परीरृंभामरिा वाृंणछिा 
पूवीच्याि स्िली पुन्हा णप्रय सखे िो वाट पाही अिा ॥ २ ॥ 

 
प्रबृंध अकरावा 

 
(राग–गुजयरी, ताल–एकताल) 

 
जा णनिृंणबनी अणवलृं बे 

णप्रय राधे कामकदृंबे 
कुृं जवनाृंिणर यमुनािीरी झुळझुळ वाहि वारा 
णििेि बैसे ग वनमाळी, आठणव रणिसुखसारा 

ग अनुसर कृं ि, किृंबे ॥ १ ॥ 
 

करुणन साजश्रृंगार नेसुनी णनळा रेशमी शेला 
जाई, बाइ ग उशीर होई एकाृंिी अलबेला 

                                                     
 

कुियुग िुरिी, िृंिल करयुग सघन गोपयुविींिे 
िरिरिी मरदुकाय, िरकिी जघन नव्या नविीिे 

वणर उसळणि कवळी सलबे ॥ ३ ॥ 
 

आळवीि िव नाव राणधके वाजणव मृंजुळ पावा 
सृंकेिाने िुला बोलवी रव वायवूणर यावा 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रीणि ही मनाि ओिृंबे ॥ ४ ॥ 
 

िरुवर उडिी स्वैर पाखरे, पडे पानपािोळा 
येिा िाहुल भास होिसे आणलस िू लणडवाळा 

हालिी िुझीि प्रणिसबबे ॥ ५ ॥ 
 

फुलाफुलाृंिी रणिली शय्या पणरमळ गुृंणफि जाळे 
िुला बघाया सखे लागले वाटेवरिी डोळे 

िुजवरिी जीव णवसृंबे ॥ ६ ॥ 
 

कणटरशना िी पाणय पैंजिे नकोि असकया वेळी 
िहाड या वैणरिी साृंगिी पोसवकया ग केळी 

कपुुरगौरा रणिरृंभे ॥ ७ ॥ 
 

नीट घेइ ग णनळी ओढिी, णदसू न येइल कोिा 
णनणबड णनकुृं जी, अृंधारी िो, णनळावृंणििा रािा 

िृंद्रािी िुृंबनसबबे ॥ ८ ॥ 
 

गळा मोणिया-हार शोभिो, गगनी बलाकमाला 
गौराृंनी आसलगणन णदसशी णवजेपरी घननीळा 

भुजाृंिणर झळकणस पणररृंभे ॥ ९ ॥ 
 

फेडुणन वसना, अृंगभूषिा कर जघनावर घ्याव े
सुमशयनावणर पृंकजनयने, हणर-रणि-सुख भोगाव े

णवरिा सुरिरृंग भृंगे ॥ १० ॥ 
 

भाणरि बाई हणर अणभमानी सरि िालली रजनी 
झरझर जाई अिा राणधके पुरणव कामना रमुनी 

श्याम िुजसाठी खोळृं बे ॥ ११ ॥ 
 

श्ीजयदेवरणिि णनिमृंगल, भाव लणलि हे छृंद 
प्रसिहृदये हणर प्रियािे, गाइ गीिगोसवद 

सुखिरृंगससधु उिृंबे ॥ १२ ॥ 
 

(प्रबंध अकरािा समाप्त) 
 

वळुणन वळुणन पाहिो णभरणभरा, सोणडि दीघु उसासे 
लिाणनकुृं जी जाई येई मनाि सिणिि भासे 
पुनुः पुन्हा रणिशय्या सजवी, वाटेवरिी डोळे 



 
 अनुक्रमणिका 

कामणवकल हणर कणर हे िाळे िुजसाठी लणडवाळे ॥ १ ॥ 
 

पुरे पुरे बाई, राणधके पुरे अिा माि 
साृंजवेळ झाली, लागली पहा साृंजवाि 
रवीिा रि हा, णनघाला बघ मावळिीला 
कर ष्ट्िमनोरिही, गडे ग जाणिल णवलयाला ॥ २ ॥ 

 
लाृंबकया छाया, बाइ ग होइल ना राि 
जाणशल भेटाया, कशी ग या अृंधाराि? 
मयरूापणर मी णवनवाया िुजला 
फोणडिे टाहो, राणधके कृं ठ णक ग सुकला ॥ ३ ॥ 
 
ऊठ, ऊठ बाई, घडी ही दवडु नको वेडे 
भेट णजवलगािे, कशाला हे आढेवेढे 
नको वेळ लाव,ू मनािे उघडी दरवाजे 
जा उडुनी मैने, राणधके ऐक गडे माझे ॥ ४ ॥ 
 
कणश राि फसणविे अृंधारी कामुका 
कुृं जाि कळेना काळोखाणिल िुका 
कणध अृंधारामणध आसलगन देउनी 
कुियुगे मदुुनी, अधरािे िुृंबूनी 
कुजबुजि बोलिी नीणवमोक्ष साधुनी 
पणर गुणपि उघडिा, कारभार हा मुका 
िो नव्हेि वल्लभ, िी नि अणभसाणरका ॥ ५ ॥ 
 
भलिेि युगुल जुळणविे राि ही अशी 
शृंिनू-मेनका, पाराशर-उवुशी 
कळिो ना काटा िमाि रुिला कुशी 
ओळखी नीट िो िोर कोि नेमका 
सावध ग राधे भान नसे कामुका ॥ ६ ॥ 

 
भयिणकिा लपि-छपि णिणमरािुणन जािा 

िबकि िरुिणळ िकिा 
अृंधारी पि िुकिा 

भेट गडे णप्रयकरास, जाइ सखे आिा ॥ ७ ॥ 
 

मन्मिमि गणि मृंिर 
मृंद मृंद पद सुृंदर 

वाटिसे िुज बघुनी िृंद्र येइ हािा ॥ ८ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

राधामुखारसवदा भविी णमसलद घाणलि रुृं जी 
णत्रलोकसुृंदर वरृंदावन हे कुृं जनीणलमा पुृंजी 
व्रजसुृंदणरच्या हृदयानृंदा पुरवी लीलारमिा 
कृं सध्वृंसना, देवणकनृंदन धूमकेिु हा जािा ॥ ९ ॥ 

 
[सगय पाििा : साकाङ क्ष-पुण्डरीकाक्ष समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु सहावा 
 

सोत्कण्ठ-वैकुण्ठ 
 

प्रबंध १२ 
 

रावधकेिी असहाय अिस्था (िासकसज्जा राधा) 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु सहावा 
सोत्कण्ठ-वैकुण्ठ 

 
(िृत्त–मावलनी) 

 
णनरणखि वनकुृं जी आकुला िारुशीला 
सहृदय सणख साृंगे येउनी माधवाला 
िुजवणर अनुरक्ता राणधका शणक्तहीना 
अणवरि णवरहािा सििनी मग्न दीना ॥ १ ॥ 
 
णविणलि िनुकृं पा िालिा िोल जाई 
बघुणनि अनुकृं पा अृंिरी येि पाही 
अवनि मुखक्लाृंिा, मूर्चछिा प्रीणिबृंधा 
णवकल मदनमृंदा जाहली रे मुकुृं दा ॥ २ ॥ 

 
प्रबृंध बारावा 

 
(राग–गुणकली, ताल–रूपक) 

 
नाि हरे, यदुनाि हरे, राधा कुृं जवनी णविरे 

शोणधि णदणश णदणश िुजणस मुकुृं दा 
सबबाधरमधु िुृंणब णमसलदा 

नाि हरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ धु्र॰ ॥ 
 

मदनोन्मादे िो मदयृंिी 
उिलिाि पद भोवळ येिी 

िृंद्री नि उिरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ २ ॥ 
 

कणर णकसलय–मरदुमरिाल-कृं कि 
जीणवि रणिलालस पणररृंभि 

आस मनाि उरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ ३ ॥ 
 

स्वयेि होई कर ष्ट्ि श्यामला 
रमिे करुनी अणभनयलीला 

भावसृंगमी णवहरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ ४ ॥ 
 

येइ न का गे हणर हा अजुनी 
पुसिे सणखिे णफरुनी णफरुनी 

णवस्मरिे न स्मरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ ५ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

कवळुणन िुृंबी घनणिणमरा ही 
आला श्यामसखा ग बाई 

देहभान णवसरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ ६ ॥ 
 

णवलृंब होिा वासकसिा 
रडे स्फुृं दुनी सोडुणन लिा 

िुजसाठीि झुरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ ७ ॥ 
 

जयदेवािी प्रसि रसना 
रणसकजनाृंच्या पडिा श्विा 

सुधानृंद णविरे, राधा कुृं जवनी णविरे ॥ ८ ॥ 
 

(प्रबंध बारािा समाप्त) 
 

ही पुरे गडे रणिलीला 
जीव हा णशिला 
‘रे सोड मला णिजलाला’ ॥ धु्र॰ ॥ 

 
श्रृंगाररसािा ससधु, त्याि अवगाही 

राणधका पडे सृंमोही 
‘ऊृं  हुृं, ऊृं  हुृं’ सुरि-सत्कार, टाणक सीत्कार 

अृंग िोरोनी, कुि सृंकोिे झाकोनी 
िरिरिो अृंगी काटा 
हा श्याम फार ग खोटा 
िुृंणबिो कवळुनी ओठा, लाजऱ्या गाला 

‘रे सोड मला णिजलाला’ ॥ २ ॥ 
 

प्रियािा िालणव खेळ 
लहरीि रमे णकणि वेळ 
जिु उभा पुढे घननीळ 
बोलिे मनाणशि णवकला 

‘रे सोड मला णिजलाला’ ॥ ३ ॥ 
 

रोमाृंणिि िनु ये िकवा 
मुणख स्वेदसबदु िरकावा 
लटकाि धरावा रुसवा 
कणर हावभाव हा फसवा, रृंगवीि मीलनलीला 

‘रे सोड मला णिजलाला’ ॥ ४ ॥ 
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िरुवरणि, येि सळसळ िी, पाखरे उडणि 
स्वैर णकलणबलणि 
होइ मणन भ्ाृंणि 
आलाि सखा एकाृंिी ॥ ५ ॥ 

 
श्रृंगारसाज लेउनी, मुणदि काणमनी 

सजणविे शेज 
लटकीि खुिेिी नीज ॥ ६ ॥ 

 
वाटिे रुसावे जरा, बघुणन णप्रयकरा 

‘दूर हो सरा, जवणळ नि यावे’ 
गालाृंि हळुि हासावे ॥ ७ ॥ 

 
ही अशी प्रियिेणििे सखी कण्कपिे 

कृं णठिे रजनी 
स्मरणवव्हल िुजवािोनी ॥ ८ ॥ 

 
(शादूयलविक्रीवडत) 

 
‘पाृंिा, िाृंबु नकोस, वारुळ णििे अृंधारले भोविी 
खेळे कर ष्ट्िभुजृंग, साृंज ढळिा, औदुृंबराखालिी 
आहे नृंदणनवास गोकुळ पुढे, जाई मुदे येिुनी’ 
िािुये सुिवी रहस्यस्िल िे सृंकेि-सृंगोपनी 
राधेिे वि साृंगिो पणिक िो येिाि नृंदाघरी 
‘राधा सोडणव सृंकटािुणन िुला’ बोले िया श्ीहरी ॥ ३ ॥ 

 
[सगय सहािा : ‘सोत्कण्ठ-िैकुण्ठ’ समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु सािवा 
 

नागर-नारायि 
 

प्रबंध १३ 
 

श्रीकृष्ट्ण भेटीसाठी उत्कंवठता राधा संकेत िकुविला म्हणनू वखन्न होऊन शोक कवरते. 
 

प्रबंध १४ 
 

दूती एकटीि आलेली पाहून संशवयता राधा कृष्ट्ण-गोवपकािंा विहार मनात कलपून सखीला सागंते. 
 

प्रबंध १५ 
 

विरहाता राधा कृष्ट्ण-गोपींच्या कालपवनक विहारािे िणयन करून दूतीला म्हणते. 
 

प्रबंध १६ 
 

कृष्ट्णसंगती रंगलेलया भाग्यितंी गोवपकािें िणयन राधा कवरते 
 

कामातय रावधकेिे उद् गार (विप्रलब्धा राधा) 
 

सगयसमाप्ती : ईशिदंन 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु सािवा 
नागर-नारायि 

 
णप्रयकरास भेटाया णनघिी णिणमरी अणभसाणरका 
वाट उजळुनी लाृंछन आिी छणळिो ग सारखा 
िृंद्र िोरटा येउणन गगनी णदमाख दावी जनाृं 
करी बाइ ग गुणपिे उघडी एकाृंिी मीलना 
णदगृंगनाृंच्या णदसे आननी िृंदनसबदूपरी 
सदाि णमरवी कलृंक-णिलका पािक बसले णशरी ॥ १ ॥ 

 
हा िृंद्र सखे पुनविेा 

वैरीि गमे गणिकाृंिा ॥ धु्र॰ ॥ 
 

णप्रयकरास भेटाया लपुनी 
घन अृंधारी जािा जपुनी 
हळूि येई हासि गगनी 

खोडसाळ जन्मािा ॥ १ ॥ 
 

लाृंछन लेई कलृंक णमरवी 
प्रीिी-गुणपिे जगास कळवी 
िोर िाृंदिे मनाि भरवी 

िृंदनणिलक णदशाृंिा ॥ २ ॥ 
 

कासलदीच्या जललहरींवर 
शीि कौमुदी पसरी णनभुर 
वरृंदावणनिा फुलवी पणरसर 

ससधू रजिरसािा ॥ ३ ॥ 
 

शणशसबब िे गगनी जसे येई वरी हणरिावरी 
होिा णवलृंब िुला जरा, व्याकूळ हो हणरिीपरी 
नयनी उभी िी आसवे, पुसिे सख्या, वरिेवरी 
आक्रृं णदिा िी मूण्च्छुिा पडिे पहा धरिीवरी ॥ २ ॥ 

 
 

प्रबृंध िेरावा 
 

(राग–मालि, ताल–यवत) 
 

सणख, णवफल णवफल ग यौवन हे 



 
 अनुक्रमणिका 

मुसमुसले फुलिे यौवन हे ॥ 
 

लटकेि मजणस कणिलेसी 
ये माधव कुृं जवनासी 
का सये हसुणन फसवीसी? 

अणश वैणरि का ग होसी? ॥ धु्र॰ ॥ 
 

णवफल गमे ग रणि-रृंगाणवि 
रसरसले हे फुलिे यौवन 
रसाल हे मोहरले मधुवन 

लणलिलवृंगलिेसी ॥ अणश... ॥ १ ॥ 
 

वदला मजसी येइन म्हिुनी 
वाट बघू णकणि भरकया नयनी? 
अश्ुफुलाृंिी ओणढि स्मरिी 

नि अजुणन येइ हृणषकेणश ॥ अणश... ॥ २ ॥ 
 

णवसरलास का हणर विनाला 
कसे आवरू बाइ मनाला 
जाऊ िणर गे शरि कुिाला 

मरि िणर न का देशी ॥ अणश... ॥ ३ ॥ 
 

प्रीिीच्या या वसृंिरािी 
अृंधारािुन, सोडून भीिी 
िोरुणन आले वणन एकाृंिी 

िुजसी भेटायासी ॥ अणश... ॥ ४ ॥ 
 

भार िनूवणर हार रुपे ग 
मदनशराृंिी शेज खुपे ग 
िृंद्र िावरा हसे लपे ग 

मेघाृंिुणन णहिवीसी ॥ अणश... ॥ ५ ॥ 
 

अण्ग्नवलय ही करी कृं किे 
नाणगि णवळखे पाणय पैंजिे 
लावण्यािे लालस लेिे 

रुिे न काणह मनासी ॥ अणश... ॥ ६ ॥ 
 

कोि गडे ग िी भाग्यविी 
रमली रािी हरीसृंगिी 



 
 अनुक्रमणिका 

अभाणगनी मी झाले पुरिी 
वृंणििाि वनवासी ॥ अणश... ॥ ७ ॥ 

 
झाले माझे मन हे िृंिल 
गाली रुळिी िुकार कुृं िल 
सावणरिाही उडवी अृंिल 

लाज न या पवनासी ॥ अणश... ॥ ८ ॥ 
 

सुगृंध जाळी जीव-भावना 
साहु कशी या मदनवेदना 
येइ माधवा माझ्या रमिा 

बाृंधुणन घे करपाशी ॥ अणश... ॥ ९ ॥ 
 

कुसुमकोमला मधुरभाणषिी 
रणसक वल्लभा रमवी रमिी 
कणविा वणनिा नि हणरिरिी 

कणव-जयदेव णवलासी ॥ अणश... ॥ १० ॥ 
 

(प्रबंध तेरािा समाप्त) 
 

माझा िृंद्र मला मुकला ग । 
कसा सृंकेि सखे िुकला ग 

अृंधारी या वेिसकुृं जी वाट काय भुलला ग ॥ धु्र॰ ॥ 
 

कसा गडे ग येइ न अजुनी, काय कुठे रमला? 
मला शोणधिा णनणबड काननी असेल ग िकला ॥ २ ॥ 

 
मोहुणन कोिा व्रजसुृंदणरच्या करपाशी फसला 
मजणस फसणवले देउणन विने, की मजवणर रुसला ॥ ३ ॥ 

 
गोप-सौंगड्याृंसवे खेळिा भेटवेळ भुलला 
णकणि आशेने आकये बाई, डाव आज हुकला 

माझा िृंद्र मला मुकला ॥ ४ ॥ 
 

येिा सखीिे पाहुनी िी एकटी कर ष्ट्िाणवना 
झाली अधोमुख मूक िी, णिज बोलवेना भावना 
आली कुिी युविी दुजी कर ष्ट्िासवे मणन ककपुनी 
सविीस बोले राणधका, येईल िे ओठाृंिुनी ॥ ३ ॥ 

 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रबृंध िौदावा 
 

(राग–िसंत, ताल–यवत) 
 

साृंग िरी बाई, कोि िी सवि मला होई? ॥ धु्र॰ ॥ 
रणिसमर-उणिि ही कणर रिवेषा 
गळणि कुसुमदल णवखणरि केशा 

णवगणलिवसना ही । कोि िी सवि मला होई? ॥ १ ॥ 
 

कोि अशी ही सुगुि सुरृंगा 
िपलेपणर जी णबलगि अृंगा 

िरिरिे देही । कोि िी सवि मला होई? ॥ २ ॥ 
 

रमवी हणरिे ही रणसकमना 
अणश कोि यौवना अणधकगुिा 

माधवास मोही । कोि िी सवि मला होई? ॥ ३ ॥ 
 

आसलणगि िनुपुलक णवकारा 
कृं णपि कुियुग उणर मणिहारा 

िोरिकोरकुिा ही । कोि िी सवि मला होई? ॥ ४ ॥ 
 

कुृं डल कानी गाली हलिी 
माजमेखला मणि णकिणकििी 

मृंजुल िनुकृं पा ही । कोि िी सवि मला होई? ॥ ५ ॥ 
 

लाजि हासि बघुनी नयनी 
कोणकल-कूणजि कणर रणिशयनी 

कुजबुजिे काही । कोि िी सवि मला होई? ॥ ६ ॥ 
 

नील नवे मेघाृंबर कयाली 
िृंद्रकोर की कुृं िलजाली 

िुृंणबि अधराृंही । नुरले भान णिला काही ॥ ७ ॥ 
 

पुलक भुजलिाृं नविर अृंगा 
श्वासोच्छ् वासे णनवणव अनृंगा 

पुरिा णवषयाृंही । कोि िी सवि मला होई? ॥ ८ ॥ 
 

श्मजल णभजवी सुभग शरीरा 
िणर ना णशिली रणिरिधीरा 



 
 अनुक्रमणिका 

दाणवि ििुराई । कोि िी सवि मला होई? ॥ ९ ॥ 
 

जयदेवािी मधुरा वािी 
रमवी रणसका कणलमल हरुनी 
पावनमन होई । कोि िी सवि मला होई? ॥ १० ॥ 

 
(प्रबंध िौदािा समाप्त) 

 
हाय माणझया णवरहव्यिेने काृंणिहीन जाहला 
णवकल माधवापरी णदसे हा शशाृंक कोमेजला 
सदय हृदय हा िृंद्र िोि ग, छळिो मजला असा 
मदन िेिवी अृंगाृंगाृंिुन कसा धरू भरवसा ॥ ४ ॥ 

 
प्रबृंध पृंधरावा 

 
(राग–गुजयरी, ताल–एकताल) 

 
कासलदीिणट कुृं जवनी हा खेळे रसरृंग 

रमणिसह रमला श्ीरृंग ॥ धु्र॰ ॥ 
 

मदनवदन मदयृंिी मुणदिा िुृंणबि अधरावरिी 
मरगमद-णिलक ललाटी शोभे, गगनी िृंद्रावरिी 

लाृंछने पुलणकि हो अृंग ॥ रमणिसह... ॥ १ ॥ 
 

रमिींिा हा हणरििवा, हणरभविी कणर लयलूट 
णवजयशाणल ग श्याम मनोहर धीट काळवीट 

टोणििा उराि मरगशरृंग ॥ रमणिसह... ॥ २ ॥ 
 

रुणिरणिकुरबृंधाि सुशोणभि सुृंदर िरुिानन िे 
कुरबक कुसुमे, िरणलि िपला, अनृंगमरगकानन िे 

सुषणमि सुृंदर सुमनाृंग ॥ रमणिसह... ॥ ३ ॥ 
 

कस्िुणरलेखन स्िनयुगगगनी, नील णनशा अवसेिी 
रणिणिन्हाृंिी नखनक्षते्र िृंद्रकोर णिणियेिी 

कोणरिो कौिुक णििरृंग ॥ रमणिसह... ॥ ४ ॥ 
 

मरिालमरदुलाृं भुजयुगुलाृंवर करिल-रािोत्पले 
मरकि-कृं कि णमसलद-वलये मृंजुल णहमशीिले 

गुृंजिी रसलालस भरृंग ॥ रमणिसह... ॥ ५ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

परिुजघना रणिमृंणदर सुृंदर सुविु-मदनासन िे 
नेसणव वसना मणिमय रशना िोरि कणटबृंधािे 

णवपुलघन गौरणव उत्सृंग ॥ रमणिसह... ॥ ६ ॥ 
 

काणमणन कोमल पदकमलाृंिे लाणवि कमलाणनलया 
हृदयावणर रिनार पाउले, नखमणि िेिणव प्रिया 

वाृंणछिे प्रीिीसुख-सृंग ॥ रमणिसह... ॥ ७ ॥ 
 

णकिी ग फसवा कपटससधु िो बृंधू बलरामािा 
णवरस करी माणझया मनािा, णवसर पडे विनािा 

गोणपका, रणिरृंगी दृंग ॥ रमणिसह... ॥ ८ ॥ 
 

कशास राहू उदासवािी एकलीि या णवणपनी 
कपटनटवरा आठवीि मी फसुनी लटक्या विनी 

णनदुय करी मनोभृंग ॥ रमणिसह... ॥ ९ ॥ 
 

श्ीहणरिणरिा मधुरसणनझुर कवनी या णनि सेवा 
कणलमलहरिा दुणरि णनवारी, िरिी रि जयदेवा 

णित्त हे सििनाि गुृंग ॥ रमणिसह... ॥ १० ॥ 
 

(प्रबंध पंधरािा समाप्त) 
 

णकणि कणठि हृदय ग हणरिे 
केणलस णकणि णवनविी िरी ना 

पाझरिे मन त्यािे 
णकणि कणठि हृदय ग हणरिे ॥ धु्र॰ ॥ 

 
अगणिि युविी रणसक गुिविी 
उन्माणदणन रणिरृंगी रमिी 

कर ष्ट्िभरृंग हा फुलाफुलाृंसह खेळ करी नवलािे 
णकणि कणठि हृदय ग हणरिे ॥ १ ॥ 

 
नाणह िुझा अपराध सखे ग 
भोग कपाळी िुकेल का ग 

आकषिु हे नवनविींच्या, नाजुक सौंदयािे 
णकणि कणठि हृदय ग हणरिे ॥ २ ॥ 

 
सखये पणर माझी उत्कृं ठा 
भेटवील मजसी वैकुृं ठा 



 
 अनुक्रमणिका 

णफटेल बाई कधीिरी ग पारिेि णवरहािे 
णकणि कणठि हृदय ग हणरिे ॥ ३ ॥ 

 
प्रबृंध सोळावा 

 
(राग–िराडी, ताण–रूपक) 

 
रमिा रणिरृंगी हृणषकेशी ग 

छळ सुखद होणि रमिीसी ॥ धु्र॰ ॥ 
 

वायुणवकृं णपि नयन िरकिी 
शयनी णनजिा िनु लुसलुसिी 

भीणिही णधटुकली होय कशी ॥ छळ सुखद... ॥ १ ॥ 
 

अधरसुधा णपउनी नविरुिी 
लाणडक कुजबुज मृंजुल विनी 

शरमृंिक हो सुखशेज कशी ॥ छळ सुखद... ॥ २ ॥ 
 

कुृं जकमल िे णवकणसि होई 
हृदयभेद साधे न स्मरा ही 

मलयाणनल जाणळल काय कशी ॥ छळ सुखद... ॥ ३ ॥ 
 

कवणळि कृं जिरि करकमळी 
िृंद्रणकरि नि येिी जवळी 

बाधे न शीि घेिाि कुशी ॥ छळ सुखद... ॥ ४ ॥ 
 

मेघापणर घननीळ उन्मनी 
काणमणन िी घालवी याणमनी 

णवरहदाह नि हो णिजसी ॥ छळ सुखद... ॥ ५ ॥ 
 

सोनसळी िी वसन-झळाळी 
गुणपि कळणव रृंगणल रसबाळी 

पणरजन हसिा मोद णिशी ॥ छळ सुखद... ॥ ६ ॥ 
 

श्यामसुलोिन णत्रभुवनसुृंदर 
कणर रणिलीला मदनमनोहर 

वेदनेि आनृंद णनशी ॥ छळ सुखद... ॥ ७ ॥ 
 

श्ीजयदेव वदे ही विने 
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वसो हृदयसदनी हणरभजने 
णवरहाकुल वरत्ती होय कशी ॥ छळ सुखद... ॥ ८ ॥ 

 
(प्रबंध सोळािा समाप्त) 

 
मलयणगरी-िृंदनाृंवरुणनया सुदूर दणक्षिदेशी 
प्रसि पावन पणरमळ पसणरि वाहि पवना, येशी 
मदनािे अनुकूल होउनी झालासी मज वैरी 
दया करी रे एकदा िरी भेटणव श्याम मुरारी 
णजवलग माझा मला पाहु दे णनणिल डोळे भरुनी 
खुशाल घेई प्राि सख्या रे प्रािसखा दावोनी ॥ ५ ॥ 

 
मन धाव घेि िुजकडेि श्याम-मुरारी 

हे मुकुृं द माधव शौरी ॥ धु्र॰ ॥ 
 

आसमृंि, णवणपनी वसृंि सारे कसे जाहले वैरी 
हे मुकुृं द माधव शौरी ॥ १ ॥ 

 
सणख, पणरजन मधु-कुृं जवन िसे 
अणनल अनलसम जाणळि भासे 

झोंबणि अृंगा नाणगिीपरी, िृंद्रणकरि अणि जहरी 
हे मुकुृं द माधव शौरी ॥ २ ॥ 

 
आवणरिा आवरे न बाई 
आठणविा कपटी ििुराई 

आशाृंिी उच्छर ृंखल घाई, कामकुणपि मनलहरी 
हे मुकुृं द माधव शौरी ॥ ३ ॥ 

 
प्रािणवहग िुजणवि िळमळिो 
उरी लागिा शर कळवळिो 

कणठिहृदणय हा मन्मि छळिो, आणि णजवाला घेरी 
हे मुकुृं द माधव शौरी ॥ ४ ॥ 

 
छणळ रे सुखे मलयाणनला 
कणर वेदना मदना मला 
गरह िे नको बघिे पुन्हा 
सुटका न हो मरिाणवना 
घे प्राि ग शमनस्वसे 
यमुने, जली बुडवी मला ॥ ६ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

आनृंदे सुरवरृंद लोळिो िुणझया िरिाृंवरी 
नीलमिी मुकुटाि शोभिी णमसलद इृंदीवरी 
मरृंदसुृंदर मृंदाणकणन िी स्वच्छृंदे वाहिे 
पदारसवदाृं िुझ्या मुकुृं दा वृंणदि वृंदारुृं िे ॥ ७ ॥ 

 
[सगय सातिा : नागर-नारायण समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु आठवा 
 

णवलक्ष-लक्ष्मीपिी 
 

प्रबंध १७ 
 

रावधकेला भेटाियाला श्रीकृष्ट्ण प्रभातकाली आला असता गतरात्रीिी सुरतकेलीिी प्रसादविन्हे पाहून राधा 
क्रोधाने त्याला बोलते. 

असूयेिा आविष्ट्कार (खंवडता राधा) 
शुभयािना 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु आठवा 
णवलक्ष-लक्ष्मीपिी 

 
कणश िरी कृं णठिे काळराि राणधका 
जागरिी पाही स्वप्नसृंगमोत्सुका 
हो प्रभाि िणरही अजुनी मदनाधीना 
आला जणर माधव ियाकडे पाणहना 
कणर अनुनय लाणडक णिज रमवायास्िव 
घालून णमठी दाखवी प्रीणिलाघव 
झटकून हाि िी उभी दूर जाउनी 
खृंणडिा राणधका बोले रागावुनी ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध सिरावा 

 
(राग–भरैि, ताल–रूपक) 

 
जा रे जा कपटी धूिा, मणश बोलु नको गोसवदा 
हे फृं द िुझे कळले रे, नाटकी िेटकी छृंदा ॥ धु्र॰ ॥ 

 
िे आळसलेले डोळे, त्या खुिा उमटकया गाली 
साृंगिी रृंगसृंगािे िी जागरिािी लाली 

जा णििेि आिा परिा, रमवाया णिजणस मुकुृं दा ॥ २ ॥ 
 

लाणलमा दृंिपृंक्तीिा, िाृंबूल िोणडिा ओठी 
िुृंणबिा नेत्र, काजळले जाहले श्याम जगजेठी 

जा शठा णिजकडे आिा, जी पुरवी िव रणिछृंदा ॥ ३ ॥ 
 

स्मरसमरी कुसर क्षिाृंिी कोणरली नखाृंनी वक्षी 
पािूवर काृंिनलेखा रणिणवजयािी आलक्षी 

िी णप्रयृंवदा पणरिावी, हो प्रशृंणसनी जी प्रमदा ॥ ४ ॥ 
 

उमटला आणळिा हृदयी कवणळिा िरि रमिीिे 
रृंगले िुरे अृंकुरले निपल्लव मदनदु्रमाृंिे 

जा नाि णशरी घेवोनी रणिकुशला लाृंणछि िृंद्रा ॥ ५ ॥ 
 

उमटले डृंख िे ओठी िोिींिे णिमिे िाव े
िे उराि खुपिी माझ्या, णनि नवेि मी णनरखाव े

जा खुशाल उणर कवळावा, रसरसला नाजुक बाृंधा ॥ ६ ॥ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

अृंिरी असणस िू कर ष्ट्ि, वरुणनया जसा िू काळा 
िे हलाहलणह णप्रय वाटे, फसणवलेस मज गोपाळा 

हा मदनिाप शमवाया मी उगा लागले नादा ॥ ७ ॥ 
 

िुडणवसी यौवना पायी हे नसेि रे नवलािे 
भटकसी वनी यासाठी हणरिोस प्राि प्रमदाृंिे 

काणमनी-सुृंदरा ििुरा रणि िेिणव रणसकणमसलदा ॥ ८ ॥ 
 

िव िणरि जाििे पुरिे, िे सराव बाळपिीिे 
िे कुणटल खेळ आठणविो, घट डोई उिलायािे 

णनदुया पूिना वणधली, कुि कषुणुन बालमुकुृं दा ॥ ९ ॥ 
 

कुिकुृं भ–कृं िुकी णमरवी, डोईवर िुृंबळ ठेवी 
उिलिा वरी कर िुकिी, कुस्कणरणि कळेना केवी 

वाकिाि िुृंणबणस अधरा, िणर साळसूद िू साधा ॥ १० ॥ 
 

खृंणडिा गोपयुविींिा हा णवलाप ऐका कानी 
स्वगािणह सौख्य असे हे कणध पाणहले न देवाृंनी 

जयदेव-कवी-णवरणिि या श्विीय गीणिका-छृंदा ॥ ११ ॥ 
 

(प्रबंध सतरािा समाप्त) 
 

णप्रयेच्या पायाृंिा हृदणय िुणझया रृंग वठला 
बघोनी िी वक्षी प्रियप्रणिमा ऊर फुटला 
खुिा त्या णनलुिा, कळणवणि मला पे्रम णवझले 
िसे लाजेने हे मन णवरमले नेत्र णभजले ॥ 

 
पहाट होिाि िी 

ियाृंिी धाृंदल झाली णकिी ॥ धु्र॰ ॥ 
 

पीिाृंबर नेसली राणधका, सुिे न घाइि घाई 
णनळे वसन नेसला सावळा, कळे न दोघाृंनाही 

साृंगिे वस्त्राृंिर सुखरिी 
ियाृंिी धाृंदल झाली णकिी ॥ १ ॥ 

 
हसिी पाहुणन सख्या, मनोमणन णकिी लाजली राधा 
िोरुणन बघिो कर ष्ट्ि णिजकडे, नाणह बाइ ग साधा 

मानसी अणधकि सृंकोििी 
ियाृंिी धाृंदल झाली णकिी ॥ २ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रियणवलासी खुलिे सणखिे लणिि वदनाृंबुज 
सकलाृंिे आनृंद णनणशणदनी, देई नृंदात्मज 

रृंगला णवलास सुखसृंगिी 
ियाृंिी धाृंदल झाली णकिी ॥ ३ ॥ 

 
[सगय आठिा : विलक्ष-लक्ष्मीपती समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु नववा 
 

मुग्ध-मुकुन्दवदन 
 

प्रबंध १८ 
 

रावधकेिी सखी वतला सातं्िना देते आवण श्रीकृष्ट्णभेटीिी उत्सुकता िाढिनू त्याच्याशी रममाण होण्यािा 
आग्रह कवरते. (कलहान्तवरता राधा) 

 
शुभकामना 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु नववा 
मुग्ध-मुकुन्दवदन 

 
मन्मिणखिा, रणिरसणभिा, शोकणवपिा राधा 
सििनमग्ना, कलहाृंिणरिा, सणख हणरिे मनबाधा ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध अठरावा 

 
(राग–गुजयरी, ताल–यवत) 

 
धरु नकोस मान असा माणननी, 

ये माधव राधे मधुपवनी 
सुख याहुणन अणधक नसे भुवनी 

जा रमणव ियािे मरदु हसुनी ॥ धु्र॰ ॥ 
 

िालफलापणर कणठि कुियुगे 
णवफलि कणरसी काय शुभाृंगे 

कुस्कणरिा जाशील मोहरुणन I ये माधव राधे मधुपवनी ॥ १ ॥ 
 

णवकल होउनी उगाि रडसी 
सृंिापाने का बडबडसी 

हसि युवणिजन िुज बघुनी I ये माधव राधे मधुपवनी ॥ २ ॥ 
 

नणलनदलाृंवर कोमल शयनी 
पाही माधव डोळे भरुनी 

पुरणव ग अपुली हौस मनी I ये माधव राधे मधुपवनी ॥ ३ ॥ 
 

उगाि का गे मनाि झुरसी 
हणरिीपणर हृदयी हुरहुरसी 

जा भेट िया लाणडक विनी I ये माधव राधे मधुपवनी ॥ ४ ॥ 
 

ऐक राणधके मधुर बोल िे 
येिा हणर िुज णरझवायािे 

हा सोणड सोणड रुसवा रमिी I ये माधव राधे मधुपवनी ॥ ५ ॥ 
 

श्ीजयदेव कवी अणिलणलिे 
रणि-रुणिरा ही हणरिी िणरिे 

णप्रय रणसका सुखवे छृंद गुिी I ये माधव राधे मधुपवनी ॥६॥ 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(प्रबंध अठरािा समाप्त) 
 

बोलिा मधुर मधुर हणर िुजसी 
अशी का मान मुरडुनी बघसी? ॥ धु्र॰ ॥ 

 
णकणि ग वागणस णवपरीि? िुडणवसी पायी हणरप्रीि 
मनामणध काय अढी धणरसी? पे्रमळा कणठि हृदय कणरसी ॥ १ ॥ 

 
िुजकडे पाहिसे कुिुके 
कसे राहविे िुजणस मुके? 

अबोला काय असा वणरसी I करावी देवघेव हणरसी ॥ २ ॥ 
 

बोल ग बोल मृंजु बोला 
नको दुखवूस माधवाला 

माधवी लिा रसालासी I िुवा कवळावा हृणषकेशी ॥ ३ ॥ 
 

लोळिो, धणरिो िव िरि 
पाझरे नि का पाषाि 

णनझुरापणर जणर झुळझुळसी I जलाविाि डुृंबवीसी ॥ ४ ॥ 
 

उटी ही मलयिृंदनािी 
णमठी हो जहणर भुजृंगािी 

फुका फूत्कार टाणकिेसी I कामकाणलया खेळवीसी ॥ ५ ॥ 
 

िृंद्रमा सुखद िाप देई 
जाळिे जलससिन देही 

िुणहनकर दृंणशि हृदयासी I आणििा उधाि णवरहासी ॥ ६ ॥ 
 

मनी सृंिाप िुवा धणरला 
नको त्या वाटणि रणिलीला 

मनोमणन मात्र आठवीसी I अधणर िुृंबनाभास पुससी ॥ ७ ॥ 
 

होिसे अृंगािी लाही 
िुझी िू कणरणस दशा का ही? 

सुखािे दुुःख माणनिेसी I आपुकया आपि छळिेसी ॥ ८ ॥ 
 

भुलणव मरगनयना, मोहणव मना ॥ धु्र॰ ॥ 
धणरि णशणर फुले, णवकि दल खुले 
फुलुणन मृंदार गाणळ सुमना ॥ १ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

कणर अणर जजुर, वाणरि णवपदा 
महामृंत्र िो िाणर जना ॥ २ ॥ 
 
कृं सणनखृंदन, दानवध्वृंसन 
कणर वृंशीस्वन ये श्विा ॥ ३ ॥ 
 
आनृंणदि मन कणर पदवृंदन 
सृंकीिुणन गोसवदगुिा ॥ ४ ॥ 

 
[सगय नििा : मुग्ध-मुकुन्दिदन समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु दहावा 
 

ििुर-ििुभुुज 
 

प्रबंध १९ 
 

श्रीकृष्ट्ण रावधकेिा अनुनय कवरतो. (मावननी राधा) 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु दहावा 
 

ििुर-ििुभुुज 
 

सरिा ये णदवस, गगणन साृंज फुलि िालली 
िारकिणि घेउणन ये राि िोरपावली 
टाणकि णनुःश्वास सखी, गुृंणफ अश्ुमाणलका 
धरुणन रोष हणरवरिी मदनणवकल राणधका 
ये मुकुृं द पे्रमधुृंद, मृंदमृंद पावली 
वदिा सद् गणदि विे राणधका सुखावली 
रोमाृंणिि कणटकृं णपि, अणधरा िी लाजविी 
येइ भरुणन ऊर णििा, िटिटली कृं िुणक िी 
णनरणखि णनणमणलि नयनी, लाजुणन सानृंद सखी 
मणहरुणन ये अृंग-अृंग, अधर णमटणव मधुर िुकी ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध एकोणिसावा 

 
(राग–िराडी, ताल–अष्टताल) 

 
णप्रये िारुशीले, णप्रये िारुशीले I 
दृंिकौमुदी णवलसे, उलिा िी अधरदले 
णिणमर हणरि, भय मणनिे ििुरे णित्-िृंद्रकले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ १ ॥ 

 
लालस लोिन िकोर, इृंदुवदन बघुणन भुले 
सोणड कोप मजवणरिा, णभजणव िरि अश्ुजले ॥ णप्रये िारुशीले...॥ २ ॥ 

 
जाणळि हा हृदय मदन, झाले मन शोकसदन 
वदनामरि पान िुझे णमळिा मत्प्राि फुले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ३ ॥ 
 
खणरि जरी िू कुणपिा, नखशरजजुर कणरिा 
बाृंधुणन घे भुजगलिा, आवणळ दृढ बाले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ४ ॥ 
 
कोपयुिे ग सुदिी, िावुणन गालावरिी 
वठणव मृंडलाकर िी णिन्ह भूषवीले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ५ ॥ 
 
िू माझे जीवन गे, मजलागी भूषि गे 
रत्नखनी भुवनी या, प्रािणप्रये णिजबाले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ६ ॥ 
 
साृंग सये साृंगु णकिी, स्मरमृंणजणर िारुमिी 



 
 अनुक्रमणिका 

िुणझया श्वासावरिी जीणवि हे घेि झुले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ७ ॥ 
 
नीलनणलननयनदले प्रिय मधुर सबबले 
खुलिी रिनार णकिी, सुरि रािोत्पले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ८ ॥ 
 
होइ िीि णप्रय राणगणि, अनुकूला अनुराणगणि 
ऐकू दे बोल िुझे, श्वणि मृंजुले ग ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ९ ॥ 
 
सघनजघन कणटवरिी, मणिरशना रुिझुििी 
मदन मृंजुघोष जिू आमृंत्रि रुृं जणवले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ १० ॥ 
 
जलकमला लाजणविी, दे अनुमणि मज सुमिी 
रसरृंगी रृंगवु दे अृंणक धरुणन पाउले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ ११ ॥ 
 
रत्नहार कृं णठ रुळे, आृंदोणलि स्िनयुगुले 
हृत्प्राृंिी काृंणि खुले, खालीवर सहदकळे ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ १२ ॥ 
 
णशणर ठेवुणन पदकमला, शाृंिणव गे स्मरगरला 
मधुर-मधुर िुृंबन िे, जगणवल जणग अनुभणवले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ १३ ॥ 
 
िारु िटुल कर ष्ट्िविे, अनृंग-कुणटल मन णडविे 
हो प्रसग्न राणधका, मीलना उिृंबळे ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ १४ ॥ 
 
गाई जयदेव-कवी मधुर-मृंजुला णगरा 
सुखवी रणसकजनाृं कर ष्ट्िलणळि सुृंदरा 
प्रीिीिे खेळ हे हास्य लास्यािले ॥ णप्रये िारुशीले... ॥ १५ ॥ 

 
(प्रबंध एकोवणसािा समाप्त) 

 
सणख राधे, सोडुणन शृंका दे आसलगन अणवलृं बे 

हे णनिृंणबनी, स्िनभारे झुकलीस गौररणिरृंभे 
िुजवािुणन अन्य न कोिी मदनाणवि माझ्या हृदयी 

माणनिो धन्य, मज छळिो, पळ उसृंि नि हा देई 
िी पुलकिमू घेवोनी मीनध्वज धणर फडफडिा 

हा िोर हेर ग बाई, भयभीि उभा िरिरिा 
सृंिार ियािा िाले, कणर उठाविी िौफेरी 

ये सहजि अृंगिटीला हा णनलाजरा ग वैरी 
पळपुटा पणर न हा बाई, राहील ठाणयच्या-ठाया 

कणर ससेहोलपट यािी, मम हृदयािुणन हुसकाया 



 
 अनुक्रमणिका 

कुिभल्ली टोिुणन यािे दे देहदृंड बृंडा या 
करकिुणन बाृंध भुजबृंधी, जागीि िया िुरडाया 

सुकुमार कोवळी काया, उणर अधीरिा आृंदोळे 
आरृंभे सणख पणररृंभे, झुलवाया भुजसहदोळे ॥ २ ॥ 

 
सुदिी, घेउणनया िावा, दृंश या गाली वठवावा 

कुणपिे, िावुणनया ओठी, आपुला रुसवा शमवावा 
भुजलिा-बृंधन आवळुनी, बाृंध हे शरीर करकिुनी 

घुसळुनी णनघरुि भुजबृंधी, करी गे मला िुझा बृंदी 
कुिागे्र टोिुणनया सािी, िाळिी कणर या देहािी 

वािवी सखे, घेइ प्राि, छळी सारखा पृंिबाि 
झुलू दे मज श्वासावरिी, देइ हा दृंड कोपवृंिी ॥ ३ ॥ 

 
वाकडा भ्ूभृंग िो, मोहूणनया कणर वेदना 

डसिे उरी िी नाणगिी, फूत्काणरिे, जहरी फिा 
िो मृंत्र जािणस िूि गे, भयभीि या िरुिा जना 

जगवील त्या जहरािुनी, अधरामरिािी मृंत्रिा ॥ ४ ॥ 
 

धणरलेस मौन का असे, साृंग राजसे, राणधके बाई 
दुखणवसी हृदय णजवलगे णवमुख होिाही 

सणख बोल, मृंजु, मधु बोल, ऐकु दे कानी 
नजरेि णनरख िृंणद्रके, बघ जरा वळुनी 

िोरटे नयनिाृंदिे, िुझे लाजिे, शमणव मन माझे 
णमटू नकोस पापणि अशी उघणड दरवाजे 

मी आलो होउणन स्वये, िुजकडे णप्रये, नको अव्हेरू 
रागाने िरकापिी, मला सुखणविी िुझे रृंभोरू 

हा राग सोड भाणमनी, छेड राणगिी, मधुर रसवृंिी 
स्वीकारी मज सुृंदरी, उणिि िुज जरी, शरि मदयृंिी ॥ ५ ॥ 

 
बृंधूक-पुष्ट्पकाृंिी ओठी िुझ्या णवराजे 

गाली मधूक-शोभा, नेत्री णनळी सरोजे 
िी नाणसका बघोनी लाजे कळी णिळािी 

कुृं दापरी णदसावी दृंिदु्यिी णप्रयेिी 
आले पराग अृंगी मुकुलाृंि गृंध लोळे 

णनवडूणन वेणिले हे रसरृंग वगेळाले 
सजवी प्रसून शोभा, खुलवी सुविुकाया 

पुष्ट्पायुधे फुले ही पूजा िुझी कराया ॥ ६ ॥ 
 

रेणखयले इृंदुमिी िृंद्रसबब गौरसे 



 
 अनुक्रमणिका 

मदलालस नयन णपसे लाणविी मदालसे 
आृंदोलणि उरुरृंभा पदन्यास मृंदगिी 

िालिा मनोरमे, सहज णित्त िोरिी 
सृंकोिे सावणरिा लाज अडणव आिुरिा 

कमनीया गणिशीला, गमणस दु्रिणवलृं णबिा 
उवुशी णवकृं णपिाि, िृंद्रकोर िालिी 

केणलकला रणिकुशला ििुर िू कलाविी 
भु्रुणिरा रेणखलीस णित्रलेखेपरी 

सुराृंगनाृंसवेि काय उिरलीस भूवरी! ॥ ७ ॥ 
 

कृं सकदणन कुवलयपीडा सजणकले जयाने 
भयाभीि झाली सारी सभा णवस्मयाने 

कणरि करी कुृं भक्रीडा मस्ि वारिािे 
स्मरे, मर्चदिाना हािी राणधकास्िनाृंिे 

घुमे नाद सजणकयला हा बालकर ष्ट्ि वीर 
कृं स कोसळे भीिीने जाहला बधीर ॥ ८ ॥ 

 
[सगय दहािा : ितुर-ितुभुयज समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु अकरावा 
 

सानन्द-दामोदर 
 

प्रबंध २० 
 

राधेला सखी श्रीकृष्ट्णासह रममाण होण्यासाठी त्िरा कराियाला सागंते. 
 

सखीकृत कृष्ट्णस्स्थवतिणयन 
 

अवभसावरका ि रात्रीिे िणयन 
 

प्रबंध २१ 
 

कंुजद्वारी उभ्या असलेलया वप्रयकराला पाहून लाजलेलया रावधकेला सखी धीर देते. 
 

(रावधकावमलन) 
 

प्रबंध २२ 
 

श्रीकृष्ट्णिणयन 
 

ईश्वरस्मरण 
 

सगोपसंहार 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु अकरावा 
सानन्द-दामोदर 

 
रुणिर अनुनयाने सजणकले राणधकेला 
अणभनव-रणिरृंगा साजश्रृंगार केला 
कुसुणमि सुखशेजी जाइ श्ीरृंग कुृं जी 
पदरव ललनेिा घाणलिो गोड रुृं जी 
अणभनय कणर, भासे नीज ये पापिीि 
अवखळ णकणि बाई, सूक्ष्म सृंकेि-रीि 
णनणबड वनणनकुृं जी, िालिा मृंदमृंद 
कणरि सणख णियेशी शेजणनद्रा णवनोद 
‘लगबग िल राधे, राि-अृंधार होई 
िबकणस भयभीिे, गे जरा धीट होई’ ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध णवसावा 

 
(राग–िसंत, ताल–यवत) 

 
हे मुग्धे, प्रमदे, राणधके 

ऐक गडे ग, माणझया विना 
णजवलगा भेट मधुसूदना ॥ धु्र॰ ॥ 

 
मधु बोलुणनया मिणवले ग 
रुसुणनया जया फसणवले ग 
आणिले शरि िरिा, सहज रणिरमिा 

जा भेट सखे, मधुमिना ॥ २ ॥ 
 

अनुकूल िुजणस हणर झाला 
कुृं जाि लपृंडावाला 
पाहिो वाट अलबेला, णमटुणन मरगनयना 

जा भेट सखे, मधुमिना ॥ ३ ॥ 
 

जलधार हार कुिकुृं भी 
दे कृं प सहेिुक दृंभी 
जा हणरलागी पणररृंभी 
मणन अनृंगिरृंग उठणि लाजिी रैना 

णजवलगा भेट मधुमिना ॥ ४ ॥ 
 

िनु सि सृंगरा सजवी 



 
 अनुक्रमणिका 

रणिवेषे रिदल णमरवी 
हे नयन मदालस णफरवी 
जयघोष दुृंदुभी कणरणि सकणकिी रशना 

रिसशग फुृं णक मधुमिना ॥ ५ ॥ 
 

पदमृंद हृंसगणि लीना 
फुटणि गे बेाल नुपुराृंना 
रुम् झुमे मृंजुला रशना 
हे णनिृंणबनी, स्िनभारे िनु झुलिाना 

जा भेट गडे, मधुमिना ॥ ६ ॥ 
 

मुरणलिी मधुर रसवृंिी 
गुृंजिी अली मधुवृंिी 
णपक गािी अनृंगगीिी 
‘कुहु कुहु’ कणरि मदहरिा, सुिणव रणिशयना 

जा भेट सखे, मधुमिना ॥ ७ ॥ 
 

या वायुलहणर ग बाई 
डुलणविी वल्लरींनाही 
करपल्लव साृंगणि काही 
जा, णनिृंणबनी जा, णवलृंब न करी गमना 

णजवलगा भेट मधुमिना ॥ ८ ॥ 
 

कळणविी हळुि, ‘मी आकये’ 
करकृं किरव णिजबाले 
करनखरि स्मरशर झाले 
सणख, हाि धरुणन लणडवाळे लणिि-वदना 

णजवलगा भेट मधुमिना ॥ ९ ॥ 
 

सुमहार गुृंणफला सािा 
मद उिरी लावण्यािा 
हणर गवुही मुक्तमण्याृंिा 
वाण्ग्वलास जयदेवािा, सुखवी सुजना 

कृं ठाि रुळो भविरिा ॥ १० ॥ 
 

(प्रबंध विसािा समाप्त) 
 

प्रािणप्रया सणख राधा मजसरसी पाणहल का? 
बोलुणनया मधुवरिे आसलगन देइल का 



 
 अनुक्रमणिका 

रमणवल का रणिशयनी, येि मनी मज शृंका 
सििाकुल अणि माधव-भेट िरी होइल का? 
आणलस िू भेटाया, ककपुणनया कापिसे 
पडिाना मधुर णमठी रोमाृंणिि भासिसे 
िृंद्रीिि रणिलीला, घामाने अृंग णभजे 
िाललीस सोडुणनया दे णनरोप िुज नुमजे 
देहभान सुटले ग, काय िुला साृंगु किा 
मूच्छा येउणन पडिो, साहिे न णवरहव्यिा 
सावध होउणन बघिो, िळमळिो ग णवरही 
जागवी अिेिनास, जा राधे, कुृं जगरही ॥ २ ॥ 
 
नयनाृंि भरे िम-अृंजन िे, दलनीलिमालसुमा श्विी 
कुिणिणत्रि कस्िुणर णित्रलिा, सुकुमार उरी धणर कर ष्ट्िमिी 
णशणर श्याम सरोणजणन हार सजे, कणर राि असा अणभसार णनळा 
पणररृंणभि अृंग णन अृंग सखे, रणिलोलुप हा अृंधार िुला ॥ ३ ॥ 
 
घननीळ नभी णसि िृंद्रकला, पणरधान करी श्यामल वसना 
प्रणिसबब मनोरम नीलसरी लहरी लपवी जणल िृंद्रगुिा 
सृंकेि णनकुृं जलिा लपवी अणभसाणरि आकर णिबृंध िमी 
िणर साृंगिसे णिणमरी णबजली, णवझली न मुळी िनुबृंणधि मी ॥ ४ ॥ 
 
िरुिमाल नवमृंणजणर श्यामल घन णिणमर गमे 
पे्रमहेमरेखाृंणकि, णनकष काय णित्त भ्मे 
काृंिनमणिरत्नकाृंिी, पीिगौर िनुकाृंिी 
िरणलि कणर कणटबृंधा, लणलिकणलि एकाृंिी 
काृंिनसर कृं िुणकवर रुळि उरी मध्य िटी 
रत्नपदक काृंणि िरल, लाणवि अृंगास उटी 
मुक्ताफलहार कृं णठ बाजुबृंद बाहुवटी 
कृं कि कणर मणिरशना, रत्नखणिि, ससहकटी 
िेज झळाळे, िळपे उजणळ अलृंकार िमा 
कुृं जिाणर येि जशी, राणधका णिलोत्तमा 
पाहुणनया दाणर उभा, माधव िी लाजविी 
हो परिी सृंकोिे भयभीिा मृंदगिी 
आसुसली आिुरिा, कामुकिा का मुकिी 
देइ धीर ििुर सखी समजावी मृंजुमिी ॥ ५ ॥ 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

प्रबृंध एकणवसावा 
 

(राग–िराडी, ताल–आडि) 
 

मृंजुिर कुृं जिणल केणलसदनी 
रमणव रमिास गे हसि वदनी 

एकाृंणि काृंि णप्रयकरा हृदणय कवळी 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ धु्र॰ ॥ 

 
अशोक-अृंकुर नवदल-श्यामल शयना 
उणर झुलणव सुमनहार, िरलनयना 

होईल हणरि मीलनी हळद णपवळी 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ २ ॥ 

 
कुसुमियरणििमृंि कुृं जगेही 
णवलस णवलाणसनी, सुकुमार देही 

हा मृंिक नि वृंिक होइ अवळेी 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ३ ॥ 

 
मधुलोलुप अणलपुृंज गुृंणजि कुृं जी 
आसलणगि मधुमृंणजणर घाणलि रुृं जी 

रसिस्कर कणर केसर कुरवाळी 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ४ ॥ 

 
सुरणभ शीिल मलयपवन मृंद वाही 
प्रददे, भयभीिे, मदनशरा साही 

सवणधिा हृदय, येिील देह जवळी 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ५ ॥ 

 
वनवल्लणर पल्लवघन णवणपन झाले 
पीनस्िन सघन जघन णिजबाले 

कणटमध्य सुखासन लणलिणत्रवली 
िरिो णशकिाणह न मीन जली 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ६ ॥ 

 
रवमृंजुल कोणकलकुलकूणजि हे 
नि उसृंि, वसृंिसुख क्रीणडि हे 

लावण्यलिे, श्रृंगारिरूिे कवळी 
हो धीट राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ७ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

हसि वदणन रुणिरिर रदनकाृंिी 
उधणळि राणधके, रणिरणसके एकाृंिी 

रणि पुरि उरि िणर सुरि छळी 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ८ ॥ 

 
पद्मावणि सुखणनधान हे ज्यािे 
छृंद गुिी जयदेवणह गाइ मुकुृं दािे 

णनि मृंगल होवो लीन िरिकमली 
जा आि राणधके, जाइ माधवाजवळी ॥ ९ ॥ 

 
(प्रबंध एकविसािा समाप्त) 

 
िव सििणन रािणदनी झुरिो, णवरहा सहिो स्मरक्लाृंि हरी 
वाृंणछि िुृंबन गोड िुझे, णपउ देइ ियास सुधा अधरी 
आसलगुणन काय मदालस ही, िुज घेइल गे अृंकावरिी 
सुटिा शर नाजुक घाय उरी, नि सावज हे सहजी सुटिी 
लव पापणि घेणस णमटून अशी, नयनाृं खुिवून पुन्हा बघिा 
का होणस भयाकुल साृंग सखे, अग दास िुझा झाला पुरिा ॥ ६ ॥ 

 
मृंदण्स्मिा प्रसिा मदलोललोिना ही 
पद मृंदमृंद ठेवी मृंजीरसशणजिाही 
रोमाृंि ये फुलोनी,राधा-सुविुदेही 
जाई णवलाणसनी िी गोसवदकुृं जगेही ॥ ७ ॥ 

 
प्रबृंध बाणवसावा 

 
(राग–िराडी, ताल–रूपक) 

 
बघिा सणख िृंद्रमुखी, सृंगसुखा ये भरिी 
उिृंबळे पे्रमससधु-भाविरृंगावरिी ॥ धु्र॰ ॥ 
 
येिा सागर उसळे गगनाृंगणि िृंद्रकला 
सदनाृंगणि ये राधा, उठणि णमटणि भावकला 

शोभि सकणित्  कलिी ॥ २ ॥ 
 

उत्कृं णठि आिुर िी, णवलोणकिा णवलाणसनी 
आनृंदे हृदय भरे, श्याममदनमूर्चि गुिी 

अनुकृं णपि, िगमग िी ॥ ३ ॥ 
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वक्षस्िणल वैजयृंणि, धवल हार शोभला 
कासलदीजणल कदृंबफेन काय हासला 

णवखणर हसू िहुभविी ॥ ४ ॥ 
 

कोमलदलश्यामलिनु णवकिकृं ज भासे 
रुणििृंिल िृंिरीक पाकळीि हासे 

रसलोलुप भरृंगििी ॥ ५ ॥ 
 

कणटबृंधावणर दुकूल, गौर िे णवराजे 
परागपीिपटलवलणय नीलनणलन साजे 

मीलनास आिुर िी ॥ ६ ॥ 
 

नयनणवहगयुगुल भुलणव, जागणव रणिभाव उरी 
उमलणि सणलली कमले शरदाणिल नीलसरी 

उजणळि कर नयनविी ॥ ७ ॥ 
 

मृंदण्स्मि वदनकाृंणि कुृं डल ये भेटाया 
भासणि िे रक्तओठ आसुसले िुृंबाया 

आिुरिा िरिरिी ॥ ८ ॥ 
 

कर ष्ट्िनील, घन कुृं िल णसि कुसुमे गुृंणफयली 
मेघमृंडळाि जिु िृंद्रकला लपलेली 

लपणवि मन हृणद लपली ॥ ९ ॥ 
 

गगनिमी उगवे हा हसि िृंद्र पुनवेिा 
शुभिृंदनणिलक भाणल लाणवयला नवलािा 

रसरृंगा ये भरिी ॥ १० ॥ 
 

कापिी अधीर भाव, रणिलीला आठणविा 
णछणनणमणन मणििेज उजणळ पुलणकि हो श्यामलिा 

प्रियािे किव न िी ॥ ११ ॥ 
 

मणिभूषि अलृंकार अृंधारी झगमगिी 
कुृं जकुणटणर येिा सणख, राधा लावण्यविी 

उजणळ आस मालविी ॥ १२ ॥ 
 

णिगुणिि सृंस्कर णिसृंिय, राधामाधव पाही 
वृंदुणन जयदेव–कवी, िरिी कवना वाही 

मृंजुल स्वर अनुसरिी ॥ १३ ॥ 
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(प्रबंध बाविसािा समाप्त) 
 

अपाृंगदृणि नयन िुझे श्विपिा अनुसरिी 
आकुृं िणन दृक्पािी, लाजुणनया िरिरिी 
िोरुणनया पाहिाणह नि मीलन िुकले ग 
इकडुणन णिकडे वळिा िणलि नयन िकले ग 
श्मजलदवसबदुृंनी गाल िुझे णभजले ग 
उसळणि आनृंदोर्चम अधणर हसू सजले ग ॥ १ ॥ 

 
उणगि खाजवीि गाल खुिणव हळुि लाजरी 
सोडुणनया सणखवरृंदा जाइ शयनमृंणदरी 
सहिणर कलहृंसींिा जािा िो उडुणन िवा 
होइ धीट एकाृंिी धीर देि भ्ाृंि णजवा 
पाहिाि णजवलग िो स्मरिापे णवकल उरी 
लाजिे न लाजविी, मरगनयना सुखणव हरी ॥ २ ॥ 
 
ललनालालस अनृंगलीला लावण्यािी लणळिे 
सौंदयािे सार सकल िे मानससणर अनुसरिे 
सरोजसुृंदर उरोजयुगुले राजहृंस जणल िरिे 
राधा हृत्पकवल रृंगस्िल मनणसज खेलनस्िल िे 
उर्चमवलय विुुळे रम्य िी मरदुल स्पशुसुख हणसिे 
केणलकुशल कणर कणलि लणलि रणिमन्मि मुकुृं द मुणदिे ॥ ३ ॥ 
 
जसा ये िालोनी णिरदणशणर ससदूर भरला 
रिी लीलेने िो गज कुवलयापीड वणधला 
जयश्ी ज्या लाभे, गगन जयनादे दुमदुमे 
करी वषा हष ेवरुणन सुरमृंदारकुसुमे 
असा रक्तस्नािा णवजणय गजहृंिा भुज सदा 
हरी या सृंसारी दुणरि, णप्रय होवो जनपदा ॥ ४ ॥ 

 
[सगय अकरािा : सानन्द-दामोदर समाप्त] 

  



 
 अनुक्रमणिका 

सगु बारावा 
 

सुप्रीि-पीिाम्बर 
 

प्रबंध २३ 
 

श्रीकृष्ट्णािी राधेला रवतप्राथयना 
 

रतोत्सििणयन 
 

प्रबंध २४ 
 

सुरतोत्सिानंतर विस्कवळत झालेला आपला श्रृंगार रावधका श्रीकृष्ट्णाकडून पनु्हा नीट करिनू घेते. 
श्रीकृष्ट्ण राधेला सजवितो. 

 
उपसंहार 
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सगु बारावा 
सुप्रीि-पीिाम्बर 

 
जािा सोडुणन सणखवरृंद, मनोमणन णिज हो आनृंद 
नुरली भीिी सृंकोि, सुटला लाजेिा जाि 
िणरही णमटिे ना लाली, रणक्तमा रेंगळिो गाली 
पाहिा पुढे कुसुमशेज, खुिेिी पापिीि नीज 
रृंगली कानाृंिी पाळी, कृं िुकी होई वरखाली 
दाणविे मृंदहास्य ओठी, मीलनी कुिुहल उत्कृं ठा 
िाळवी अनृंग का ऐसा, उिाणवळ झाली वैकुृं ठा 
आिुरा हौस मनी मोठी, यावया णमठींि जगजेठी 
नको रे छळू अिा देवा, उमलत्या-फुलत्या राजीवा 
सखीिा न हो मनोभृंग, बोलला हळूि श्ीरृंग 
‘णजवलगे येइ गडे जवळी,’ पुलणकि होय िनू कवळी ॥ १ ॥ 

 
प्रबृंध िेणवसावा 

 
(राग–विभास, ताल–एकताल) 

 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे 

मन्मि मणन घेिला णजवलगे, 
पुरणव मनोरि गे ॥ धु्र॰ ॥ 

 
कुसुमसुकोमल रणिली शय्या, वैणरि िुजसी अदया 
ठेणव सखे, सुकुमार पाउले लाजणव सुमना-णनिया 

िुरडुनी गवु हरी सुभगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ २ ॥ 

 
येिा दुरुनी िकणलस बाई िरि िुरू दे मला 
अनुसरिी िुज पैंजि शयनी, असु दे पायािला 

रुिुझुिु पाणय िुझ्या णबलगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ३ ॥ 

 
बोल मृंजुले, सुधामधुर िी मज अनुकूला वािी 
सृंकोिािा पदर आडवा नको गडे या स्िानी 

लपणविे लाज गुणपि सुभगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ४ ॥ 

 
दूर करू दे िीर रुणिर हे कुिाृंवरुणनया आिा 
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िुझ्या णन माझ्या मधे दुरावा, नकोि अडवू हािा 
म्हिावे ‘होय’ राहूनी उगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ५ ॥ 

 
अधरामरि-मधुपान करू दे अिेिना जगवाया 
गाली िुृंबनलाली वठिा मणहरुणन जाई काया 

कणर गे, मरिमानस जागे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ६ ॥ 

 
णवरहानल हा जाणळि हृदया मदन सारखा छळी 
करपुणन जाई प्रीि उमलिी ओठाृंिी पाकळी 

शाृंिवी दाह पे्रमगृंगे, 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ७ ॥ 

 
ऐकणविी ना मधुर कूणजिे वसृंि-कोणकळाृंिी 
रुमुझुमु दे मेखला, शणशमुखी श्विा होय णवपृंिी 

छेणडिा िारश्ुणि रृंगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ८ ॥ 

 
णवकल दशा ही पाहुणन माझी, मणनच्या-मणन िू हससी 
होणस अधोमुख, नयन णनमीणलि, णवनये लाजुणन बघसी 

पापिी णहिगुज मज साृंगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ९ ॥ 

 
णवफल राि िालली सखे ग, कणर मजवणर अनुकृं पा 
झाले गेले णवसरुणन बाई, सोणड अकारि कोपा 

माणननी, प्रीणि मान भृंगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ १० ॥ 

 
कणर अनुनय माधव राधेिा होय णप्रया अनुकूला 
गाई श्ीजयदेव-कवी या युगुलाृंच्या रणिलीला 

रृंजवी रणसका सृंयोगे 
प्रमदे, पुरणव मनोरि गे ॥ ११ ॥ 

 
(प्रबंध तेविसािा समाप्त) 

 
देिा दृढ आसलगन, नाणगणििी िी लपेट 
आड येणि पुलकबृंध, नाजुक गाली िपेट 
पाहिा णिच्याकडे घे णमटोनी लोिनाृं 



 
 अनुक्रमणिका 

कुजबुजिी मृंजु ओठ, अडणव अधरिुृंबना 
कणट जवळी आवणळिा णकिणकििे मणिरशना 
आृंदोलणव श्वसन, वसन कणर मधेि वृंिना 
सुरिसृंग उत्सृंगा जबे धरून आजुवा 
साणधिाणह साधिो न हष ुयेइ आडवा ॥ २ ॥ 
 
उभार भार दडणपि हो कुि कठोर कोवळे 
नख कोणरणि ओरखडे, अृंग-अृंग डृंणखले 
कवणळ जवणळ उणर धरुनी, अृंग ठेणव दाबुनी 
िावुणनया गाल दशनदृंश कणरि िाळिी 
ओठावर रक्त ठसे, डसे प्रणदघु िुृंबनी 
ठेणव श्वास कोंडुनीि बोलु दे न भाणमनी 
धरी मुठीि केश, झुकणव वाकवी िया बळे 
िाणडिसे श्ोणििटे कामदेह सहदकळे 
सैल होइना णवळखा, जखणड णफरुणन नाणगिी 
कणर कमान वाकवुनी, मदाृंध हो णनिृंणबनी 
हालवून कणटबृंधा झाणक जधनसृंपुटे 
मदनोन्मादे सणखिे सहज देहभान सुटे 
झुलणव देह, सुखणवणि या मना असृंख्य वेदना 
अनृंग खेळिो असाि िेिवीि भावना 
अृंगावर घेइ डाव, सजणकिाणह हारवी 
प्रीिीिे कु्रर खेळ रीि ही नसे नवी ॥ ३ ॥ 

 
मदालस लालस राधा सजे 

रिी णवपरीि कराया धजे 
णप्रयािे सहज हारवाया 
णवजणयनी होइन मी जाया 

अृंगना अृंगावरिी णनजे ॥ रणि... ॥ १ ॥ 
 

जाहले स्िब्ध जघन दोन्ही 
हलेना बाहु कवळोनी 

पयोधर धमुजलाने णभजे ॥ रणि... ॥ २ ॥ 
 

भीणिने घे झाकुणन डोळे 
णशणिल िी अृंगावणर लोळे 

स्मरकृं दणन िृंदन णझजे ॥ रणि... ॥ ३ ॥ 
 

कसा साधावा पुरुषािु 
श्म हे पुरे होणि व्यिु 
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जुळेना जुळिे पुरुषास जे ॥ रणि... ॥ ४ ॥ 
 

आणििे उगाि अवसान 
साधिे मुळी न सृंधान 

णियेिे पौरुष णनणमषी णवझे ॥ रणि... ॥ ५ ॥ 
 

आला णिजसी िकवा, लोळिसे धुृंद मनी 
जागरिािी लाली, भरली णिणिया नयनी 
सुटले कुृं िल वेिी, झाले ग ओठ णफके 
िुरगळली गृंधफुले, उरले हे देठ सुके 
वक्षुःस्िणल कोणरयली नखरेणखि ही लेिी 
पुसले काजळ गाली णवस्कटली ग वेिी 
वाट िुके कृं िुणकही शालु िो णदसे न कुठे 
िळहािे कुिकोरक, जघनसबब झाणकिसे 
पृंिशरे णवकलकाप श्ाृंि-क्लाृंि राणधका 
पाहुणनया काणमणनही मोणहि ही श्यामसखा ॥ ४ ॥ 

 
क्षीरससधुिीरावणर, सखये वणरलेस मला 
िुजवरिी मोहुणनया णशवशृंकर होय खुळा 
पणर झाणलस िू माझी, पणरिय हुकला म्हिुनी 
जाहला णनराश मनी कालकूट घे णपउनी 
ऐकिसे पूवुकिा, ध्यानमग्न िी रमिी 
राणहले न भान, उरी अृंिल सरला उडुनी 
णदसि गौर कुिमृंडळ, बघि गौरवे हरी 
रणक्षल िो मधुसूदन दुणरिाृंिे णिणमर हरी ॥ ५ ॥ 
 
केश णवखुरले, सुटली वेिी, गाली णवलसे दव 
ओठावरिी दृंिव्रि, ये कुिकलशी मादुव 
हार माणन िो हार फुलाृंिा, णनिळ िनू गोणजरी 
शालू णफटला, नसे कृं िुकी, णवषली मृंदोदरी 
माजमेखला, सरली खाली, मूक जाहले मिी 
णवगणलिवसना, नग्नगौरवा णनरणख िोरपापिी 
पुि णनिृंबा, रणिसबबािे झाकुणन घेई करी 
अृंकावरिी अृंक ठेवुनी, िी मन्मिमृंणजरी 
रक्तगौर त्या भूगोलाधा सावरीि घणडघडी 
करकमलाने लपवी, णफरवी गौर भुजाृंिी घडी 
लाजुणन पाही िनू गोरटी आपुलीि आपि 
अनावरत्ता राणधका सजणकिे पणर हरीिे मन ॥ ६ ॥ 
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णशणिल िनू िी िकली राधा मन्मयलीलारिी 
अधे उघडे लालस डोळे ऊर ऊसासे णकिी 
सैल जाहले बृंध भुजाृंिे गळोणन पडली णमठी 
सुकली लाली ओठाृंवरली स्वप्न पाहिे णदठी 
रदनकाृंणिने ओठ उजळले, मूक भाव बोलके 
श्वासाने आृंदोळणि झुलिी कृं णपि कुिकोरके 
ऐकु न येई णगरा, अक्षरे अधरी ओठृंगिी 
या अधराृंिी सुधा प्राणशिा धन्य होय जगिी ॥ ७ ॥ 
 
अनृंगिरप्ता णवमुक्तबाधा राधा रणिसुृंदरा 
मुग्ध करी आधीन णप्रयकरा सहज श्यामसुृंदरा 
‘सख्या णजवलगा, पुरवावी ही हौस माणझया मनी 
मला भूषवा अपुकया हािे,’ बोलिसे काणमनी ॥ ८ ॥ 

 
प्रबृंध िोणवसावा 

 
(राग–रामकली, ताल–यवत) 

 
यदुनृंदनािे णवनवी राधा हृदयानृंणदनी ॥ धु्र॰ ॥ 

काणढ गडे मरदु िृंदनणिते्र 
शीि सुगृंणधि अपुकया हािे 

मदनकलश कुि मरगमद रृंगणव रृंजनी ॥ १ ॥ 
 

मन्मिशर भ्मराृंिे िृंिल 
िुृंणबि नयनाृं पुसले काजळ 

कराृंगुलीने घाणल लोिनी उिलुणनया पापिी ॥ २ ॥ 
 

रोणधणि नयनकुरृंमा कामी 
श्ुणिमृंडल हे मनणसजरश्मी 

किुभूषिी कुृं डलकाृंिी लणिि अनुराणगिी ॥ ३ ॥ 
 

कमलमुखावणर खेळणि अवखळ 
किसृंभारा भूलले अणलकुल 

गुृंणफ गडे हो माझी वेिी, रणि कुृं िलबृंधनी ॥ ४ ॥ 
 

श्मजलसबदु णवलसिी भाली 
िृंद्रकोर कस्िुरी रेणखली 

पुसुनी स्वकरे, राणजवनयना मज सजवी णित्राृंकिी ॥ ५ ॥ 
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मदनिामरे मयुरणपसारा 
सविरुनी या किसृंभारा 

माणळ वेणि वनमाळी ििुरा पुष्ट्पसुगृंणधि गुृंफुनी ॥ ६ ॥ 
 

मस्ि मिृंगज मदनकुहर की 
माृंसल णनिृंबसबब णवलोकी 

रत्नखणिि मेखला घालुनी, नेसवी वसना भूषिी ॥ ७ ॥ 
 

हणरिरिी रि रणसकजना 
जयदेवािी रमवी रसना 

कणलमल हरुनी, सुखवी अवनी, दुणरिाृंच्या भृंजनी ॥ ८ ॥ 
 

(प्रबंध िोविसािा समाप्त) 
 

कुि ककुश कुस्करुनी कणर गौरव, कस्िुणर ििुुणन रृंग भरी 
मुख िुृंबुणन रृंगणव गाल णििे, पणररृंणभि िो णििरृंग हरी 
उणर कृं िुणक िृंदनणिव उटी कणटमध्य मिीरशना सजवी 
कर िृंिल गौरभुजा धरुनी, वणर सुृंदर अृंगद िे िढवी ॥ १ ॥ 
 
कणर कृं कि काृंिनमाळ गळा, पणद पैंजि घाणलि श्यामसखा 
ििुरा णिज भूषणविा कणर िो णप्रय आवडत्या लणडवाळ िुका 
िरकापि िो लणलिाृंगलिा, पुलकावणल दाणवि आपुलकी 
मनहौस णििी पुरवीि हरी, कुिुके बघिे णिज दृणि मुकी ॥ २ ॥ 
 
अनुकूल ियास दुकूलणह हो सरिे न वरी पुरिे िकवी 
कणर नेसणविा रुणिरा वसना, रणिसृंग सुखासन िे लपवी 
कुरवाणळ हनु, कवटाणळ िनू, कुि िेपणविा िुिुका सुखवी 
सीत्कार करी, सत्कार िरी, दुखवीि मुखास नवीन िवी ॥ ३ ॥ 
 
शेषफिाणशखरश्ेिी, अगणििमणिकाृंणि 
प्रणिसबणबि अणमि नयन श्यामसदनमूिी 
शेषशयणन िुणरि िरिपद्म धरुणन अृंकी 
सबबलोिनी रमेस नेििा णवलोकी ॥ ४ ॥ 
 
िी गृंधवुकला गुिी कुशलिा लाभे जया वैष्ट्िवा 
श्रृंगाराणिल सार नमु रसना, सत्काव्य वीिारवा 
सानृंदे जयदेव पृंणडिकवी छृंदास गुृंफी गुिी 
ही माला रणसका सुशोणभि करो कृं ठास मुक्तामिी 
वाहे णनभुर भावरम्य सणरिा को छृंद णनस्यृंद हे 
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राधामाधवप्रीणि भणक्त मधुरा श्ीगीिगोसवद हे ॥ ५ ॥ 
 
सोणड सख्या अणभमान मधा िू, बैस उगी शकुरे । 
द्राक्ष, माधुरी णफकी, सुधे गे, दैव िुझेही णफरे, 
िुझे जाहले पािी दुग्धा, अधर, णवभव सृंपले 
नीरसपि िुज आले आम्रा, मरृंदजल सशणपले 
जयदेवािी ही रसवृंिी, नवरसमधुमृंणजरी 
श्रृंगारािी खनीि केवळ जोवर अवनीवरी ॥ ६ ॥ 
 
राधामाधवणवलासलीलालाघव यमुनापुणलनी 
रोमावणलिी मुक्तामाला सृंगणमिाि णत्रवेिी 
आकहादे कुिप्रयागिीिी हािी पुण्यफले िी 
सहष ुझेली पुरुषोत्तम दे णिदानृंदरसस्फूिी ॥ ७ ॥ 

 
[सगय बारािा : सुप्रीत-पीताम्बर समाप्त] 
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महाकणव-श्ीजयदेवणवरणििम् 
 

गीिगोणवन्दकाव्यम् 
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प्रिमुः सगुुः 
 

सामोद-दामोदरुः 
 

मेघैमेदुरमम्बरृं वनभुवुः श्यामास्िमालदु्रमै- 
नुक्तृं  भीरुरयृं त्वमेव िणदमृं राधे गरहृं प्रापय । 

इत्िृं नन्दणनदेशििणलियोुः प्रत्यध्वकुञ्जदु्रमृं 
राधामाधवयोजुयण्न्ि यमुनाकूले रहुः कलेयुः ॥ १ ॥ 

 
वाग्देविािणरिणिणत्रिणित्तसद्मा 

पद्माविीिरििारििक्रविी । 
श्ीवासुदेवरणिकेणलकिासमेि- 

मेिृं करोणि जयदेवकणवुः प्रबन्धम् ॥ २ ॥ 
 

यणद हणरस्मरिे सरसृं मनो यणद णवलासकलासु कुिूहलम् । 
मधुरकोमलकान्िपदावलीं शरिु िदा जयदेवसरस्विीम् ॥ ३ ॥ 

 
वािुः पल्लवयत्युमापणिधरुः सृंदभुशुसि णगराृं 

जानीिे जयदेव एव शरिुः श्लाध्यो दुरूहदु्रिेुः । 
शरङ् गारोत्तरसत्पे्रयरिनैरािायगुोवधुन- 

स्पधी कोऽणप न णवश्ुिुः श्ुणिधरो धोयी कणवक्ष्मापणिुः ॥ ४ ॥ 
 

प्रिमुः प्रबन्धुः 
 

(मालिरागेण रूपकतालेन गीयते ।) 
 

प्रलयियोणधजले धरिवानणस वेदम् 
णवणहिवणहत्रिणरत्रमखेदम् । 
केशव धरिमीनशरीर जय जगदीश हरे ॥ धु्रवम् ॥ जय... ॥ १ ॥ 
 
णक्षणिरणिणवपुलिरे िव णिष्ठणि परष्ठ े
धरणिधरिणकििक्रगणरष्ठे । 
केशव धरिकच्छपरूप जय जगदीश हरे ॥ २ ॥ 
 
वसणि दशनणशखरे धरिी िव लग्ना 
शणशणन कलङ्ककलेव णनमग्ना । 
केशव धरिशूकररूप जय जगदीश हरे ॥ ३ ॥ 

 
िव करकमलवरे नखमद् भुिशरङ् गृं 
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दणलिणहरण्यकणशपुिनुभरङ् गम् । 
केशव धरिनरहणररूप जय जगदीश हरे ॥ ४ ॥ 
 
छलयणस णवक्रमिे बणलमद् भुिवामन 
पदनखनीरजणनिजनपावन । 
केशव धरिवामनरूप जय जगदीश हरे ॥ ५ ॥ 
 
क्षणत्रयरुणधरमये जगदपगिपापृं 
स्नपयणस पयणस शणमिभविापम् । 
केशव धरिभरगुपणिरूप जय जगदीश हरे ॥ ६ ॥ 
 
णविरणस णदकु्ष रिे णदक्पणिकमनीयृं 
दशमुखमौणलबसल रमिीयम् । 
केशव धरिरघुपणिरूप जय जगदीश हरे ॥ ७ ॥ 
 
वहणस वपुणष णवशदे वसने जलदाभृं 
हलहणिभीणिणमणलियमुनाभम् । 
केशव धरिहलधररूप जय जगदीश हरे ॥ ८ ॥ 
 
णनन्दणस यज्ञणवधेरहह श्ुणिजािृं 
सदयहृदय दर्चशिपशुघािम् । 
केशव धरिबुिशरीर जय जगदीश हरे ॥ ९ ॥ 
 
म्लेच्छणनवहणनधने कलयणस करवालृं  
धूमकेिुणमव णकमणप करालम् । 
केशव धरिकण्ककशरीर जय जगदीश हरे ॥ १० ॥ 
 
श्ीजयदेवकवेणरदमुणदिमुदारृं 
शरिु शुभदृं सुखदृं भवसारम् । 
केशव धरिदशणवधरूप जय जगदीश हरे ॥ ११ ॥ 

 
(इवत प्रथमः प्रबन्धः ।) 

 
वेदानुिरिे जगणिवहिे भूगोलमुणिभ्िे 

दैत्यान् दारयिे बसल छलयिे क्षत्रक्षय ुकुवुिे । 
पौलस्त्यृं जयिे हलृं  कलयिे कारुण्यमािन्विे 

म्लेच्छान् मूच्छुयिे दशाकर णिकर िे कर ष्ट्िाय िुभ्यृं नमुः ॥ ५ ॥ 
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णििीयुः प्रबन्धुः 
 

(गुजयरीरागवनः सारतालाभ्या ंगीयते ।) 
 

णश्िकमलाकुिमण्डल धरिकुण्डल ए 
कणलिलणलिवनमाल जय जय देव हरे ॥ धु्रवम् ॥ जय जय... ॥ १ ॥ 
 
णदनमणिमण्डलमण्डन भवखण्डन ए 
मुणनजनमानसहृंस जय जय देव हरे ॥ २ ॥ 
 
कणलयणवषधरगञ्जन जनरञ्जन ए 
यदुकुलनणलनणदनेश जय जय देव हरे ॥ ३ ॥ 
 
मधुमुरनरकणवनाशन गरुडासन ए 
सुरकुलकेणलणनदान जय जय देव हरे ॥ ४ ॥ 
 
अमलकमलदललोिन भवमोिन ए 
णत्रभुवनभवनणनधान जय जय देव हरे ॥ ५ ॥ 
 
जनकसुिाकर िभूषि णजिदूषि ए 
समरशणमिदशकण्ठ जय जय देव हरे ॥ ६ ॥ 
 
अणभनवजलधरसुन्दर धरिमन्दर ए 
श्ीमुखिन्द्रिकोर जय जय देव हरे ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवकवेणरदृं कुरुिे मुदम् ए 
मङ् गलमुज्ज्वलगीिृं जय जय देव हरे ॥ ८ ॥ 

 
(इवत वद्वतीयः प्रबन्धः ।) 

 
पद्मापयोधरिटीपणररम्भलग्न- 

काश्मीरमुणद्रिमुरो मधुसूदनस्य । 
व्यक्तानुरागणमव खेलदनङ् गखेद 

स्वेदाम्बुपूरमनुपूरयिु णप्रयृं वुः ॥ ६ ॥ 
 

वसन्िे वासन्िीकुसुमसुकुमारैरवयवै- 
भु्मन्िीं कान्िारे बहुणवणहिकर ष्ट्िानुसरिाम् । 

अमन्दृं कन्दपुज्वरजणनिणिन्िाकुलिया 
िलिाधाृं राधाृं सरसणमदमूिे सहिरी ॥ ७ ॥ 
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िरिीयुः प्रबन्धुः 
 

(िसन्तरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 
 

लणलिलवङ् गलिापणरशीलनकोमलमलयसमीरे । 
मधुकरणनकरकरण्म्बिकोणकलकूणजिकुञ्जकुटीरे ॥ 
 
णवहरणि हणरणरह सरसवसन्िे 
नरत्यणि युवणिजनेन समृं सणख णवरणहजनस्य दुरन्िे ॥ धु्रवम् । णवहरणि... ॥ १ ॥ 
 
उन्मदमदनमनोरिपणिकवधूजनजणनिणवलापे । 
अणलकुलसङ् कुलकुसुमसमूहणनराकुलबकुलकलापे ॥ णवहरणि... ॥ २ ॥ 
 
मरगमदसौरभरभसवशृंवदनवदलमालिमाले । 
युवजनहृदयणवदारिमनणसजनखरुणिसकशुकजाले ॥ णवहरणि... ॥ ३ ॥ 
 
मदनमहीपणिकनकदण्डरुणिकेशरकुसुमणवकासे । 
णमणलिणशलीमुखपाटलपटलकर िस्मरिूिणवलासे ॥ णवहरणि... ॥ ४ ॥ 
 
णवगणलिलणििजगदवलोकनिरुिकरुिकर िहासे । 
णवरणहणनकर न्िनकुन्िमुखाकर णिकेिणकदन्िुणरिाशे ॥ णवहरणि... ॥ ५ ॥ 
 
माधणवकापणरमललणलिे नवमालणिजाणिसुगन्धौ । 
मुणनमनसामणप मोहनकाणरणि िरुिाकारिबन्धौ ॥ णवहरणि... ॥ ६ ॥ 
 
स्फुरदणिमुक्तलिापणररम्भिमुकुणलिपुलणकििूिे । 
वरन्दावनणवणपने पणरसरपणरगियमुनाजलपूिे ॥ णवहरणि... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििणमदमुदयणि हणरिरिस्मरणिसारम् । 
सरसवसन्िसमयवनविुनमनुगिमदनणवकारम् ॥ णवहरणि... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत तृतीयः प्रबन्धः ।) 

 
दरणवदणलिमल्लीवणल्लिञ्चत्पराग- 

प्रकणटिपटवासैवासयन् काननाणन । 
इह णह दहणि िेिुः केिकीबन्धबन्धुुः 

प्रसरदसमबािप्रािवद् गन्धवाहुः ॥ ८ ॥ 
 

उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपव्याधूििूिाङ् कुर- 



 
 अनुक्रमणिका 

क्रीडत्कोणकलकाकलीकलरवैरुद् गीिुकिुज्वराुः । 
नीयन्िे पणिकैुः किृं किमणप ध्यानावधानक्षि- 

प्राप्तप्रािसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराुः ॥ ९ ॥ 
 

अनेकनारीपणररम्भसृंभ्मस्फुरन्मनोहाणरणवलासलालसम् । 
मुराणरमारादुपदशुयन्त्यसौ सखी समक्षृं पुनराह राणधकाम् ॥ १० ॥ 

 
ििुिुुः प्रबन्धुः 

 
(रामकरीरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
िन्दनिर्चििनीलकलेवरपीिवसनवनमाली । 
केणलिलन्मणिकुण्डलमण्ण्डिगण्डयुगण्स्मिशाली ॥ 
 
हणरणरह मुग्धवधूणनकरे 
णवलाणसणन णवलसणि केणलपरे ॥ धु्रवम् ॥ हणर॰... ॥ १ ॥ 
 
पीनपयोधरभारभरेि हसर पणररभ्य सरागम् । 
गोपवधूरनुगायणि काणिदुदणञ्चिपञ्चमरागम् ॥ हणर॰... ॥ २ ॥ 
 
काणप णवलासणवलोलणवलोिनखेलनजणनिमनोजम् । 
ध्यायणि मुग्धवधूरणधकृं  मधुसूदनवदनसरोजम् ॥ हणर॰... ॥ ३ ॥ 
 
काणप कपोलिले णमणलिा लणपिुृं णकमणप श्ुणिमूले । 
िारु िुिुम्ब णनिम्बविी दणयिृं पुलकैरनुकूले ॥ हणर॰... ॥ ४ ॥ 
 
केणलकलाकुिुकेन ि काणिदमुृं यमुनाजलकूले । 
मञु्जलवञु्जलकुञ्जगिृं णविकष ुकरेि दुकूले ॥ हणर॰... ॥ ५ ॥ 
 
करिलिालिरलवलयावणलकणलिकलस्वनवृंशे । 
रासरसे सहनरत्यपरा हणरिा युवणिुः प्रशशृंसे ॥ हणर॰... ॥ ६ ॥ 
 
णश्लष्ट्यणि कामणप िुम्बणि कामणप रमयणि कामणप रामाम् । 
पश्यणि सण्स्मििारु परामपरामनुगच्छणि वामाम् ॥ हणर॰... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििणमदमदभुिकेशवकेणलरहस्यस् । 
वरन्दावनणवणपने लणलिृं णविनोिु शुभाणन यशस्यम् ॥ हणर॰... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत ितुथयः प्रबन्धः ।) 



 
 अनुक्रमणिका 

णवश्वेषामनुरञ्जनेन जनयिानन्दणमन्दीदर– 
श्ेिीश्यामलकोमलैरुपनयिङ् गैरनङ् गोत्सवम् । 

स्वच्छन्दृं व्रजसुन्दरीणभरणभिुः प्रत्यङ् गमाणलणिगिुः 
शरङ् गारुः सणख मूर्चिमाणनव मधौुः मुग्धो हणरुः क्रीडणि ॥ ११ ॥ 

 
अद्योत्सङ् गवसदृभुजङ् गकवलवलेशाणदवशेािलृं  

प्रालेयप्लवनेच्छयानुसरणि श्ीखण्डशैलाणनलुः । 
सक ि ण्स्नग्धरसालमौणलमुकुलान्यालोक्य हषोदया– 

दुन्मीलण्न्ि कुहूुः कुहूणरणि कलोत्तालाुः णपकानाृं णगरुः ॥ १२ ॥ 
 

इवत जयदेिकृतौ श्रीगोतगोविन्दे सामोद–दामोदरो नाम प्रथमः सगयः । 
  



 
 अनुक्रमणिका 

णििीयुः सगुुः 
 

अक्लेश-केशवुः 
 

णवहरणि वने राधा साधारिप्रिये हरी 
णवगणलिणनजोत्कषादीष्ट्यावशेन गिाऽन्यिुः । 

क्वणिदणप लिाकुञे्ज गुञ्जन्मधुव्रिमण्डली- 
मुखरणशखरे लीना दीनाप्युवाि रहुः सखीम् ॥ १ ॥ 

 
पञ्चमुः प्रबन्धुः 

 
(गुजयरीरागेि यवतताले ि गीयते ।) 

 
सृंिरदधरसुधामधुरध्वणनमुखणरिमोहनवृंशम् । 
िणलिदृगञ्चलिञ्चलमौणलकपोलणवलोलविृंसम् ॥ 
 
रासे हणरणमह णवणहिणवलासम् । 
स्मरणि मनो मम कर िपणरहासम् ॥ धु्रवम् ॥ रासे... ॥ १ ॥ 
 
िन्द्रकिारुमयरूणशखण्डकमण्डलवलणयिकेशम् । 
प्रिुरपुरन्दरधनुरनुणञ्जिमेदुरमुणदरसुवेशम् ॥ रासे... ॥ २ ॥ 
 
गोपकदम्बणनिम्बविीमुखिुम्बनलण्म्भिलोभम् । 
बन्धुजीवमधुराधरपल्लवमुल्लणसिण्स्मिशोभम् ॥ रासे... ॥ ३ ॥ 
 
णवपुलपुलकभुजपल्लववलणयिबल्लवयुवणिसहस्त्रम् । 
करिरिोरणस मणिगिभूषिणकरिणवभििणमस्त्रम् ॥ रासे... ॥ ४ ॥ 
 
जलदपटलवलणदन्दुणवणनन्दकिन्दनणिलकललाटम् । 
पीनपयोधरपणरसरमदुनणनदुयहृदयकपाटम् ॥ रासे... ॥ ५ ॥ 
 
मणिमयमकरमनोहरकुण्डलमण्ण्डिगण्डमुदारम् । 
पीिवसनमनुगिमुणनमनुजसुरासुरवरपणरवारम् ॥ रासे... ॥ ६ ॥ 
 
णवशदकदम्बिले णमणलिृं कणलकलुषभयृं शमयन्िम् ।  
मामणप णकमणप िरङ् गदनङ् गदृशा मनसा रमयन्िम् ॥ रासे... ॥ ७ ॥ 

 
श्ीजयदेवभणििमणिसुन्दरमोहनमधुणरपुरूपम् । 
हणरिरिस्मरिृं प्रणि सम्प्रणि पुष्ट्पविामनुरूपम् ॥ रासे... ॥ ८ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

(इवत पञ्चमः प्रबन्धः ।) 
 

गियणि गुिग्रामृं भामृं भ्मादणप नेहिे 
वहणि ि परीिोषृं दोषृं णवभुञ्चणि दूरिुः । 

युवणिषु िलत्तरष्ट्िे कर ष्ट्िे णवहाणरणि माृं णवना 
पुनरणप मनो वामृं कामृं करोणि करोणम णकम् ॥ २ ॥ 

 
षष्ठुः प्रबन्धुः 

 
(मालिगौडरागेण एकतालीतालेन ि गीयते ।) 

 
णनभरिणनकुञ्जगरहृं गिया णनणश रहणस णनलीय वसन्िम् । 
िणकिणवलोणकिसकलणदशा रणिरभसभरेि हसन्िम् ॥ 
 
सणख हे केणशमधनमुदारम् । 
रमय मया सह मदनमनोरिभाणविया सणवकारम् ॥ धु्र॰ ॥ सणख... ॥ १ ॥ 
 
प्रिमसमागमलणििया षटुिाटुशिैरनुकूलम् । 
मरदुमधुरण्स्मिभाणषिया णशणिलीकर िजघनदुकूलम् ॥ सणख... ॥ २ ॥ 
 
णकसलयशयनणनवेणशिया णिरमुरणस ममवै शयानम् । 
कर िपणररम्भििुम्बनया पणररभ्य कर िाधरपानम् ॥ सणख... ॥ ३ ॥ 
 
अलसणनमीणलिलोिनया पुलकावणललणलिकपोलम् । 
श्मजलणसक्तकलेवरया वरमदनमदादणिलोलम् ॥ सणख... ॥ ४ ॥ 
 
कोणकलकलरवकूणजिया णजिमनणसजिन्त्रणविारम् । 
श्लिकुसुमाकुलकुन्िलया नखणलणखिघनस्िनभारम् ॥ सणख... ॥ ५ ॥ 
 
िरिरणििमणिनूपुरया पणरपूणरिसुरिणविानम् । 
मुखरणवशरङ् खलमेखलया सकिग्रहिुम्बनदानम् ॥ सणख... ॥ ६ ॥ 
 
रणिसुखसमयरसालसया दरमुकुणलिनयनसरोजम् । 
णनुःसहणनपणिििनुलिया मधुसूदनमुणदिमनोजम् ॥ सणख... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििणमदमणिशयमधुणरपुणनधुवशीलम् । 
सुखमुत्कण्ण्ठिगोपवधूकणििृं णविनोणि सलीलम् ॥ सणख... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत पष्ठः प्रबनधः ।) 



 
 अनुक्रमणिका 

हस्िस्त्रस्िणवलासवृंशमनरजुभ्वूणल्लमिल्लवी- 
वरन्दोत्साणरदृगन्िदीणक्षिमणिस्वेदादु्रगण्डस्िलम् । 

मामुिीक्ष्य णवलणििृं ण्स्मिसुधामुग्धाननृं कानने 
गोणवन्दृं व्रजसुन्दरीगिवरिृं पश्याणम हृष्ट्याणम ि ॥ ३ ॥ 

 
दुरालोकस्िोकस्िबकनवकाशीकलणिका- 

णवकासुः कासारोपवनपवनोऽणप व्यभयणि । 
अणप भ्ाम्यदृभरङ् गीरणििरमिीया न मुकुल- 

प्रसूणििूिानाृं सणख णशखणरिीयृं सुखयणि ॥ ४ ॥ 
 

इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोनिन्दे अक्लेश-केशिो नाम वद्वतीयः सगयः । 
  



 
 अनुक्रमणिका 

िरिीयुः सणरगुुः 
 

मुग्ध-मधुसूदनुः 
 

कृं साणररणप सृंसारवासनाबन्धशरङ् खलाम् । 
राधामाधाय हृदये ित्याज व्रजसुन्दरीुः ॥ १ ॥ 
 
इिस्ििस्िामनुसरत्य राणधकामनङ् गबािव्रिणखिमानसुः । 
कर िानुिापुः स कणलन्दनण्न्दनीिटान्िकुञे्ज णवषसाद माधवुः ॥ २ ॥ 

 
सप्तमुः प्रबन्धुः 

 
(गुजयरीरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
माणमयृं िणलिा णवलोक्य वरिृं वधूणनियेन । 
सापराधिया मयाणप न वाणरिाणिभयेन ॥ 
 
हणरहणर हिादरिया गिा सा कुणपिेव ॥ धु्रवम् ॥ हणरहणर... ॥ १ ॥ 
 
सक कणरष्ट्यणि सक वणदष्ट्यणि सा णिरृं णवरहेि । 
सक धनेन जनेन सक मम जीणविेन गरहेि ॥ हणरहणर... ॥ २ ॥ 
 
णिन्ियाणम िदाननृं कुणटलभु् कोपभरेि । 
शोिपद्मणमवोपणर भ्मिाकुलृं  भ्मरेि ॥ हणरहणर... ॥ ३ ॥ 
 
िामहृं हृणद सृंगिामणनशृं भरशृं रमयाणम । 
सक वनेऽनुसराणम िाणमह सक वरिा णवलपाणम ॥ हणरहणर... ॥ ४ ॥ 
 
िण्न्व णखिमसूयया हृदयृं िवाकलयाणम । 
िि वेणद्म कुिो गिाणस न िेन िेऽनुनयाणम ॥ हणरहणर... ॥ ५ ॥ 
 
दृश्यसे पुरिो गिागिमेव मे णवदधाणस । 
सक पुरेव ससृंभ्मृं पणररम्भिृं न ददाणस ॥ हणरहणर... ॥ ६ ॥ 
 
क्षम्यिामपरृं कदाणप िवेदृशृं न करोणम । 
देणह सुन्दणर दशुनृं मम मन्मिेन दुनोणम ॥ हणरहणर... ॥ ७ ॥ 

 
वर्चििृं जयदेवकेन हरेणरदृं प्रविेन । 
णकन्दुणबकवसमुद्रसृंभवरोणहिीरमिेन ॥ हणरहणर... ॥ ८ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

(इवत सप्तमः प्रबन्धः ।) 
 

हृणद णबसलिाहारो नायृं भुजङ् गमनायकुः 
कुवलयदलश्ेिीकण्ठे न सा गरलदु्यणिुः । 

मलयजरजो नेदृं भस्म णप्रयारणहिे मणय 
प्रहर न हरभ्ान्त्यानङ् ग कु्रधा णकमु धावणस ॥ ३ ॥ 

 
पािौ मा कुरु िूिसायकममुृं मा िापमारोपय 

क्रीडाणनर्चजिणवश्व मूण्च्छुिजनाघािेन सक पौरुषम् । 
िस्या एव मरगीदृशो मनणसजपे्रङ् खत्कटाक्षाशुग- 

श्ेिीजजुणरिृं मनागणप मनो नाद्याणप सृंधुक्षिे ॥ ४ ॥ 
 

भ्ूिापे णनणहिुः कटाक्षणवणशखो णनमािु ममुव्यिाृं 
श्यामात्मा कुणटलुः करोिु कबरीभारोऽणप मारोद्यमम् । 

मोहृं िावदयृं ि िण्न्व िनुिाृं णबम्बाधरो रागवान् 
सदवरत्तुः स्िनमण्डलस्िव किृं प्रािैमुम क्रीडणि ॥ ५ ॥ 

 
िाणन स्पशुसुखाणन िे ि िरलाुः ण्स्नग्धा दृशोसवभ्मा- 

स्ििक्त्राम्बुजसौरभृं स ि सुधास्यन्दी णगराृं वणक्रमा । 
सा णबम्बाधरमाधुरीणि णवषयासङ् गेऽणप मन्मानसृं 

िस्याृं लग्नसमाणध हन्ि णवरहव्याणधुः किृं वधुिे ॥ ६ ॥ 
 

भ्ूपल्लवृं धनुरपाङ् गिरणिगिाणन 
बािा गुिुः श्विपाणलणरणि स्मरेि । 

िस्यामनङ् जयजङ् गमदेविाया- 
मस्त्राणि णनर्चजिजगण्न्ि णकमर्चपिाणन ॥ ७ ॥ 

 
इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे मुग्ध-मधुसूदनो नाम तृतीयः सगयः । 

  



 
 अनुक्रमणिका 

ििुिुुः सगुुः 
 

ण्स्नग्ध-मधुसूदनुः 
 

यमुनािीरवानीरणनकुञे्ज मन्दमाण्स्ििम् । 
प्राह पे्रमभरोद्भ्ान्िृं माधवृं राणधका सखी ॥ १ ॥ 

 
अिमुः प्रबन्धुः 

 
(कणाटरागैकतालीतालाभ्या ंगीयते ।) 

 
णनन्दणि िन्दनणमन्दुणकरिमनुणवन्दणि खेदमधीरम् । 
व्यालणनलयणमलनेन गरलणमव कलयणि मलयसमीरम् ॥ 
 
सा णवरहे िव दीना । 
माधव मनणसजणवणशखभयाणदव भावनया त्वणय लीना ॥ धु्र॰ ॥ सा णवरहे... ॥ १ ॥ 
 
अणवरलणनपणििमदनशराणदव भवदवनाय णवशालम् । 
स्वहृदयममुणि वमु करोणि सजलनणलनीदलजालम् ॥ सा णवरहे... ॥ २ ॥ 
 
कुसुमणवणशखशरिकपमनकपणवलासकलाकमनीयम् । 
व्रिणमव िव पणररम्भसुखाय करोणि कुसुमशयनीयम् ॥ सा णवरहे... ॥ ३ ॥ 
 
वहणि ि िणलिणवलोिनजलभरमाननकमलमुदारम् । 
णवधुणमव णवकटणवधुन्िुददन्िदलनगणलिामरिधारम् ॥ सा णवरहे... ॥ ४ ॥ 
 
णवणलखणि रहणस कुरङ् गमदेन भवन्िमसमशरभूिम् । 
प्रिमणि मकरमधो णवणनधाय करे ि शरृं नविूिम् ॥ सा णवरहे... ॥ ५ ॥ 
 
ध्यानलयेन पुरुः पणरककप्य भवन्िमिीव दुरापम् । 
णवलपणि हसणि णवषीदणि रोणदणि िञ्चणि मुञ्चणि िापम् ॥ सा णवरहे... ॥ ६ ॥ 
 
प्रणिपदणमदमणप णनगदणि माधव िव िरिे पणििाहम् । 
त्वणय णवमुखे मणय सपणद सुधाणनणधरणप िनुिे िनुदाहम् ॥ सा णवरहे... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििणमदमणधकृं  यणद मनसा नटनीयम् । 
हणरणवरहाकुलबल्लवयुवणिसखीविनृं पठनीयम् ॥ सा णवरहे... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत अष्टमः प्रबन्धः ।) 



 
 अनुक्रमणिका 

आवासो णवणपनायिे णप्रयसखीमालाणप जालायिे 
िापोऽणप श्वणसिेन दावदहनज्वालाकलापायिे । 

साणप त्वणिरहेि हन्ि हणरिीरूपायिे हा किु 
कन्दपोऽणप यमायिे णवरियञ्शादुूलणवक्रीणडिम् ॥ २ ॥ 

 
नवमुः प्रबन्धुः 

 
(देशाख्यरागैकतालीतालाभ्या ंगीयतें ।) 

 
स्िनणवणनहिमणप हारमुदारम् । 
सा मनुिे कर शिनुरणिभारम् ॥ 
राणधका िव णवरहे केशव ॥ धु्रवम् ॥ राणधका... ॥ १ ॥ 
 
सरसमसरिमणप मलयजपङ्कम् ॥  
पश्यणि णवषणमव वपुणष सशङ्कम् ॥ राणधका... ॥ २ ॥ 
 
श्वणसिपवनमनुपमपणरिाहम् । 
मदनदहनणमव वहणि सदाहम् ॥ राणधका... ॥ ३ ॥ 
 
णदणश णदणश णकरणि सजलकिजालम् । 
नयननणलनणमव णवगणलिनालम् ॥ राणधका... ॥ ४ ॥ 
 
त्यजणि न पाणििलेन कपोलम् । 
बालशणशनणमव सायमलोलम् ॥ राणधका... ॥ ५ ॥ 
 
नयनणवषयमणप णकसलयिकपम् । 
कलयणि णवणहिहुिाशणवककपम् ॥ राणधका... ॥ ६ ॥ 
 
हणरणरणि हणरणरणि जपणि सकामम् । 
णवरहणवणहिमरिेव णनकामम् ॥ राणधका... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििणमणि गीिम् । 
सुखयिु केशवपदमुपनीिम् ॥ राणधका... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत निमः प्रबन्धः ।) 

 
सा रोमाणञ्चणि सीत्करोणि णवलपत्युत्कम्पिे िाम्यणि 

ध्यायत्युद्भ्मणि प्रमीलणि पित्युद्याणि मूच्छुत्यणप । 
एिावत्यिनुज्वरे वरिनुजीणवि सक िे रसात् 



 
 अनुक्रमणिका 

स्ववैद्यप्रणिम प्रसीदणस यणद त्यक्तोऽन्यिा हस्िकुः ॥ ३ ॥ 
 

स्मरािुराृं दैविवैद्यहृद्य त्वदङ् गसङ् गामरिमात्रसाध्याम् । 
णनवरत्तबाधाृं कुरुषे न राधामुपेन्द्र वज्रादणप वारुिोऽणस ॥ ४ ॥ 

 
कन्दपुज्वरसृंज्वरािुरिनोराियमुस्याणिरृं 

िेििन्दनिन्द्रमुः कमणलनीणिन्िासु सृंिाम्यसि । 
णकन्िु क्लाण्न्िवशेन शीिलिनुृं त्वामेकमेव णप्रयृं 

ध्यायन्िी रहणस ण्स्ििा किमणप क्षीिा क्षिृं प्राणिणि ॥ ५ ॥ 
 

क्षिमणप णवरहुः पुरा न सेहे 
नयनणनमीलनणखिया यया िे । 

श्वणसणि किमसौ रसालशाखाृं 
णिरणवरहेि णवलोक्य पुण्ष्ट्पिाग्राम् ॥ ६ ॥ 

 
इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे स्स्नग्ध-मधुसूदनो नाम ितुथयः सगयः । 

  



 
 अनुक्रमणिका 

पञ्चमुः सगुुः 
 

साकाङ् क्ष-पुण्डरीकाक्षुः 
 

अहणमह णनवसाणम याणह राधा- 
मनुनय मििनेन िानयेिाुः । 

इणि मधुणरपुना सखी णनयुक्ता 
स्वयणमदमेत्य पुनजुगाद राधाम् ॥ १ ॥ 

 
दशमुः प्रबन्धुः 

 
(देशीिराडीरागेण रूपकतालेन गीयते. ।) 

 
वहणि मलयसमीरे मदनमुपणनधाय ॥ 
स्फुटणि कुसुमणनकरे णवरणहहृदयदलनाय । 
िव णवरहे वनमाली सणख सीदणि ॥ धु्रवम् ॥ िव णवरहे... ॥ १ ॥ 
 
दहणि णशणशरमयखेू मरिमनुकरोणि । 
पिणि मदनणवणशखे णवलपणि णवकलिरोऽणि ॥ िव णवरहे... ॥ २ ॥ 
 
ध्वनणि मधुपसमूहे श्विमणपदधाणि । 
मनणस कणलिणवरहे णनणश णनणश रुजमुपयाणि ॥ िव णवरहे... ॥ ३ ॥ 
 
वसणि णवणपनणविाने त्यजणि लणलिधाम । 
लुठणि धरणिशयने बहु णवलपणि िब नाम ॥ िव णवरहे... ॥ ४ ॥ 
 
भिणि कणवजयदेवे णवरहणखलणसिेन । 
मनणस रभसणवभवे हणररुदयिु सुकर िेन ॥ िब णवरहे... ॥ ५ ॥ 

 
(इवत दशमः प्रबधंः) 

 
पूवु यत्र समृं त्वया रणिपिेरासाणदिाुः णसिय- 

स्िण्स्मिेव णनकुञ्जमन्मिमहािीिे पुनमाधवुः । 
ध्यायृंस्त्वामणनशृं जपिणप िवैवालापमन्त्रावलीं 

भूयस्त्वत्कुिकुम्भणनभुरपरीरम्भामरिृं वाञ्छणि ॥ २ ॥ 
 

 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

एकादशुः प्रबन्धुः 
 

(गुजयरीरागेण एकतालीतालेन गीयते ।) 
 

रणिसुखसारे गिमणभसारे मदनमनोहरवेशम् । 
न कुरु णनिण्म्बणन गमनणवलम्बनमनुसर िृं हृदयेशम् ॥ 
 
धीरसमीरे यमुनािीरे वसणि वने वनमाली । 
गोपीपीनपयोधरमदुनिञ्चलकरयुगशाली ॥ धु्रवम् ॥ धीर॰... ॥ १ ॥ 
 
नामसमेिृं कर िसङे्किृं वादयिे मरदु वेिुम् । 
बहु मनुिेऽिनु िे िनुसृंगिपवनिणलिमणप रेिुम् ॥ धीर॰... ॥ २ ॥ 
 
पिणि पिते्र णविणलणि पते्र शणङ्किभवदुपयानम् । 
रियणि शयनृं सिणकिनयनृं पश्यणि िव पन्िानम् ॥ धीर॰... ॥ ३ ॥ 
 
मुखरमधीरृं त्यजमञ्जीरृं णरपुणमव केणलसुलोलम् । 
िल सणख कुञ्ज सणिणमरपुञ्जृं शीलय नीलणनिोलम् ॥ धीर॰...॥ ४ ॥ 
 
उरणस मुरारेरुपणहिहारे घन इव िरलबलाके । 
िसडणदव पीिे रणिणवपरीिे राजणस सुकर िणवपाके ॥ धीर॰... ॥ ५ ॥ 
 
णवगणलिवसनृं पणरहृिरशनृं घटय जघनमणपधानम् । 
णकसलयशयने पङ्कजनयने णनणधणमव हषणुनदानम् ॥ धीर॰... ॥ ६ ॥ 
 
हणररणभमानी रजणनणरदानीणमयमणप याणि णवरामम् । 
कुरु मम विनृं सत्वररिनृं पूरय मधुणरपुकामम् ॥ धीर॰... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवे कर िहणरसेवे भिणि परमरमिीयम् । 
प्रमुणदिहृद्यृं हणरमणिसदयृं नमि सुकर िकमनीयम् ॥ धीर॰... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत एकादशः प्रबन्धः ।) 

 
णवणकरणि मुहुुः श्वासानाशाुः पुरो मुहुरीक्षिें 

प्रणवशणि मुहुुः कुञ्जृं गुञ्जन्मुहुबुहु िाम्यणि । 
रियणि मुहुुः शय्याृं पयाकुलृं  मुहुरीक्षिे 

मदनकदनक्लान्िुः कान्िे णप्रयस्िव विुिे ॥ ३ ॥ 
 

त्विाम्येन समृं समग्रमधुना णिग्माृंशुरस्िृं गिो 



 
 अनुक्रमणिका 

गोणवन्दस्य मनोरिेन ि समृं प्राप्तृं िमुः सान्द्रिाम् । 
कोकानाृं करुिस्वनेन सदृशी दीघा मदभ्यिुना 

िन्मुग्धे णवफलृं  णवलम्बनमसौ रम्योऽणभसारक्षिुः ॥ ४ ॥ 
 

आश्लेषादनु िुम्बनादनु नखोल्लेखादनु स्वान्िज- 
प्रोिोधादनु सृंभ्मादनु रिारम्भादनु प्रीियोुः । 

अन्यािु गियोभु्माण्न्मणलियोुः सृंभाषिैजानिो- 
दुम्पत्योणरह को न को न िमणस व्रीडाणवणमश्ो रसुः ॥ ५ ॥ 

 
सभयिणकिृं णवन्यस्यन्िीं दृशृं णिणमरे पणि 

प्रणििरु मुहुुः ण्स्ित्वा मन्दृं पदाणन णविन्विीम् I 
किमणप रहुः प्राप्तामङ् गैरनङ् गिरण्ङ् गणगनणभुः 

सुमुणख सुभगुः पश्यन् स त्वामुपैिु कर िािुिाम् ॥ ६ ॥ 
 

इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे साकाङ क्ष-पुण्डरीकाक्षो नाम पञ्चमः सगयः । 
  



 
 अनुक्रमणिका 

षष्ठुः सगुुः 
 

सोत्कण्ठ-वैकुण्ठ 
 

अि िाृं गन्िुमशक्ताृं णिरमनुरक्ताृं लिागरहे दृिवा । 
िच्चणरिृं गोणवन्दे मनणसजमन्दे सखी प्राह ॥ १ ॥ 

 
िादशुः प्रबन्धुः 

 
(गौडकरीरागेण रूपकतालेन गीयते ।) 

 
पश्यणि णदणश णदणश रहणस भवन्िम् । 
त्वदधरमधुरमधूणन णपबन्िम् ॥ 
नाि हरे जय नाि हरे सीदणि राधा वासगरहे ॥ धु्रवम् ॥ नाि हरे... ॥ १ ॥ 
 
त्वदणभसरिरभसेन वलन्िी । 
पिणि पदाणन णकयण्न्ि िलन्िी ॥ नाि हरे... ॥ २ ॥ 
 
णवणहिणवशदणबसणकसलयवलया । 
जीवणि परणमह िव रणिकलया ॥ नाि हरे... ॥ ३ ॥ 
 
मुहुरवलोणकिमण्डनलीला । 
मधुणरपुरहणमणि भावनशीला ॥ नाि हरे... ॥ ४ ॥ 
 
त्वणरिमुपैणि न किमणभसारम् । 
हणरणरणि वदणि सखीमनुवारम् ॥ नाि हरे... ॥ ५ ॥ 
 
णश्लष्ट्यणि िुम्बणि जलधरककपम् । 
हणररुपगि इणि णिणमरमनकपम् ॥ नाि हरे... ॥ ६ ॥ 
 
भवणि णवलण्म्बणन णवगणलिलिा । 
णवलपणि रोणदणि वासकसिा ॥ नाि हरे... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवकवेणरदमुणदिम् । 
रणसकजनृं िनुिामणिमुणदिम् ॥ नाि हरे... ॥ ८ ॥ 

 
 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(इवत द्वादशः प्रबन्धः ।) 
 

णवपुलपुलकपाणलुः स्फीिसीत्कारमन्ि- 
जुणनिजणडमकाकुव्याकुलृं  व्याहरन्िी । 

िव णकिव णवधायामन्दकन्दपुणिन्िाृं 
रसजलणनणधमग्ना ध्यानलग्ना मरगाक्षी ॥ २ ॥ 

 
अङ् गेष्ट्वाभरिृं करोणि बहुशुः पते्रऽणप सृंिाणरणि 

प्राप्तृं त्याृं पणरङ्किे णविनुिे शय्याृं णिरृं ध्यायणि । 
इत्याककपणवककपिकपरिनासृंककपलीलाशि- 

व्यासक्ताणप णवना त्वया वरिनुनैषा णनशाृं नेष्ट्यणि ॥ ३ ॥ 
 

इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे सोत्कण्ठ-िैकुण्ठो नाम षष्ठः सगयः । 
  



 
 अनुक्रमणिका 

सप्तमुः सगुुः 
 

नागर-नारायिुः 
 

अत्रान्िरे ि कुलटाकुलवत्मुघाि- 
सृंजािपािक इव स्फुटलाञ्छनश्ीुः । 

वरन्दावनान्िरमदीपयदृंशुजालै- 
र्चदक्सुन्दरीवदनिन्दनणबन्दुणरन्दुुः ॥ १ ॥ 

 
प्रसरणि शशधरणबम्बे णवणहिणवलम्बे ि माधवे णवधुरा । 
णवरणििणवणवधणवलापृं सा पणरिापृं िकारोच्चुैः ॥ २ ॥ 
 

त्रयोदशुः प्रबन्धुः 
 

(मालिरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 
 

कणििसमयेऽणप हणररहह न ययौ वनृं 
मम णवफलणमदममलरूपमणप यौवनम् ॥ 

याणम हे कणमह शरिृं सखीजनविनवणञ्चिा ॥ धु्रवम् ॥ याणम हे... ॥ १ ॥ 
 

यदनुगमनाय णनणश गहनमणप शीणलिम् । 
िेन मम हृदयणमदमसमशरकीणलिम् ॥ याणम हे... ॥ २ ॥ 
 
मम मरिमेव वरणमणि णवििकेिना । 
णकणमह णवषहाणम णवरहानलमिेिना ॥ याणम हे... ॥ ३ ॥ 
 
मामहह णवधुरयणि मधुरमधुयाणमनी । 
काणप हणरमनुभवणि कर िसुकर िकाणमनी ॥ याणम हे... ॥ ४ ॥ 
 
अहह कलयाणम वलयाणदमणिभूषिम् । 
हणरणवरहदहनवहनेन बहुदूषिम् ॥ याणम हे... ॥ ५ ॥ 
 
कुसुमसुकुमारिनुमिनुशरलीलया ॥ 
स्त्रगणप हृणद हण्न्ि मामणिणवषमशीलया ॥ याणम हे... ॥ ६ ॥ 
 
अहणमह णनवसाणम नगणििवनवेिसा । 
स्मरणि मधुसूदनो मामणप न िेिसा ॥ याणम हे... ॥ ७ ॥ 

 
हणरिरिशरिजयदेवकणवभारिी । 



 
 अनुक्रमणिका 

वसिु हृणद युवणिणरव कोमलकलाविी ॥ याणम हे... ॥ ८ ॥ 
 

(इवत त्रयोदशः प्रबन्धः ।) 
 

िांत्क कामणप काणमनीमणभसरिुः सक वा कलाकेणलणभ- 
बुिो बन्धुणभरन्धकाणरणि वनाभ्यिे णकमुद्भ्ाम्यणि । 

कान्िुः क्लान्िमना मनागणप पणि प्रस्िािुमेवाक्षमुः 
सृंकेिीकर िमञु्जवञु्जललिाकुञे्जऽणप यिागिुः ॥ ३ ॥ 

 
अिागिाृं माधवमन्िरेि सखीणमयृं वीक्ष्य णवषादमूकाम् । 
णवशङ्कमाना रणमिृं कयाणप जनादुनृं दृिवदेिदाह ॥ ४ ॥ 

 
ििुदुशुः प्रबन्धुः 

 
(िसन्तरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
स्मरसमरोणििणवरणििवेषा । 
गणलिकुसुमदलणवलुणलिकेशा ॥ 

काणप मधुणरपुिा णवलसणि युवणिरणधकगुिा ॥ धु्रवम् ॥ काणप... ॥ १ ॥ 
 

हणरपणररम्भिवणलिणवकारा । 
कुिकलशोपणर िरणलिहारा ॥ काणप... ॥ २ ॥ 
 
णविलदलकलणलिाननिन्द्रा । 
िदधरपानरभसकर ििन्द्रा ॥ काणप... ॥ ३ ॥ 
 
िञ्चलकुण्डलदणलिकपोला । 
मुखणरिरशनजघनगणिलोला ॥ काणप... ॥ ४ ॥ 
 
दणयिणवलोणकिलणििहणसिा । 
बहुणवधकूणजिरणिरसरणसिा ॥ काणप... ॥ ५ ॥ 
 
णवपुलपुलकपरिुवेपिुभङ् गा । 
श्वणसिणनमीणलिणवकसदनङ् गा ॥ काणप... ॥ ६ ॥ 
 
श्मजलकिभरसुभगशरीरा ॥ 
पणरपणििोरणस रणिरिधीरा ॥ काणप... ॥ ७ ॥ 

 
श्ीजयदेवभणििहणररणमिम् । 
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कणलकलुषृं जनयिु पणरशणमिम् ॥ काणप... ॥ ८ ॥ 
 

(इवत ितुदयशः प्रबन्धः ।) 
 

णवरहपाण्डुमुराणरमुखाम्बुजदु्यणिरयृं णिरयिणप वेदनाम् ॥ 
णवधुरिीव िनोणि मनोभुवुः सुहृदये हृदये मदनव्यिाम् ॥ ५ ॥ 

 
पञ्चदशुः प्रबन्धुः 

 
(गुजयरीरागैकतालीतालेन गीयते ।) 

 
समुणदिमदने रमिीवदने िुम्बनवणलिाधरे । 
मरगमदणिलकृं  णलखणि सपुलकृं  मरगणमव रजनीकरे ॥ 
रमिे यमुनापुणलनवने णवजयी मुराणररधुना ॥ धु्रवम् ॥ रमिे... ॥ १ ॥ 
 
घनियरुणिरे रियणि णिकुरे िरणलििरुिानने । 
कुरबककुसुमृं िपलासुषमृं रणिपणिमरगकानने ॥ रमिे... ॥ २ ॥ 
 
घटयणि सुघने कुियुगगगने मरगमदरुणिरूणषिे । 
मणिसरममलृं  िारकपटलृं  नखपदशणशभूणषिे ॥ रमिे... ॥ ३ ॥ 
 
णजिणबसशकले मरदुभुजयुगुले करिलनणलनीदले । 
मरकिवलयृं मधुकरणनियृं णविरणि णहमशीिले ॥ रमिे... ॥ ४ ॥ 
 
रणिगरहजघने णवपुलापघने मनणसजकनकासने । 
मणिमयरशनृं िोरिहसनृं णवणकरणि कर िवासने ॥ रमिे... ॥ ५ ॥ 
 
िरिणकसलये कमलाणनलये नखमणिगिपूणजिे । 
बणहरपवरिृं यावकभरिृं जनयणि हृणद योणजिे ॥ रमिे... ॥ ६ ॥ 
 
रमयणि सुदृशृं कामणप सुभरशृं खलहलधरसोदरे । 
णकमफलमवसृं णिरणमह णवरसृं वद सणख णवटपोदरे ॥ रमिे... ॥ ७ ॥ 
 
इह रसभिने कर िहणरगुिने मधुणरपुपदसेवके । 
कणलयुगरणििृं न वसिु दुणरिृं कणवनरपजयदेवके ॥ रमिे... ॥ ८ ॥ 

 
नायािुः सणख णनदुयो यणद शठस्त्वृं दूणि सक दूयसे 

स्वच्छन्दृं बहुवल्लभुः स रमिे सक ित्र िे दूषिम् । 
पश्याद्य णप्रयसृंगमाय दणयिस्याकर ष्ट्यमािृं गुिै- 



 
 अनुक्रमणिका 

रुत्कण्ठार्चिभराणदव स्फुटणददृं िेिुः स्वगु यास्यणि ॥ ६ ॥ 
 

(इवत पञ्चदशः प्रबन्धः ।) 
 

षोडशुः प्रबन्धुः 
 

(देशिराडीरागेण रूपकतालेन गीयते ।) 
 

अणनलिरलकुवलयनयनेन । 
िपणि न सा णकसलयशयनेन ॥ 
सणख या रणमिा वनमाणलना ॥ धु्रवम् ॥ सणख या... ॥ १ ॥ 

 
णवकणसिसरणसजलणलिमुखेन । 
स्फुटणि न सा मनणसजणवणशखेन ॥ सणख या... ॥ २ ॥ 
 
अमरिमधुरमरदुिरविनेन । 
ज्वलणि न सा मलयजपवनेन ॥ सणख या... ॥ ३ ॥ 
 
स्िलजलरुहरुणिकरिरिेन । 
लुठणि न सा णहमकरणकरिेन ॥ सणख या... ॥ ४ ॥ 
 
सजलजलदसमुदयरुणिरेि । 
दलणि न सा हृणद णिरणवरहेि ॥ सणख या... ॥ ५ ॥ 
 
कनकणनकषरुणिशुणिवसनेन । 
श्वणसणि न सा पणरजनहसनेन ॥ सणख या... ॥ ६ ॥ 
 
सकलभुवनजनवरिरुिेन ॥ 
वहणि न सा रुजमणिकरुिेन ॥ सणख या... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििविनेन ॥ 
प्रणवशिु हणररणप हृदयमनेन ॥ सणख या... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत षोडशः प्रबन्धः ।) 

 
मनोभवानन्दन िन्दनाणनल प्रसीद रे दणक्षि मुञ्ज वामिाम् । 
क्षिृं जगत्प्राि णवधाय माधवृं पुरो मम प्रािहरो भणवष्ट्यणस ॥ ७ ॥ 
 
णरपुणरव सखीसृंवासोऽयृं णशखीव णहमानलो 
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णवषणमव सुधारणश्मयणु्स्मन्दुनोणि मनोगिे । 
हृदयमदये िण्स्मिेवृं पुनवुलिे बला- 

त्कुवलयदृशाृं वामुः कामो णनकामणनरङ् कुशुः ॥ ८ ॥ 
 

बाधाृं णवधेणह मलयाणनल पत्र्िबाि 
प्रािान् गरहाि न गरहृं पुनराश्णयष्ट्ये । 

सक िे कर िान्िभणगणन क्षमया िरङ् गै- 
रङ् गाणन णसत्र्ि मम शाम्यिु देहदाहुः ॥ ९ ॥ 

 
इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे नागर-नारायणो नाम सप्तमः सगयः । 

  



 
 अनुक्रमणिका 

अिमुः सगुुः 
 

णवलक्ष-लक्ष्मीपणिुः 
 

अि किमणप याणमनीं णवनीय 
स्मरशरजजुणरिाणप सा प्रभािे । 

अनुनयविनृं वदन्िमगे्र 
प्रििमणप णप्रयमाह साभ्यसूयम् ॥ १ ॥ 

 
सप्तदशुः प्रबन्धुः 

 
(भरैिीरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
रजणनजणनिगुरुजागररागकषाणयिमलसणनवेशम् । 
वहणि नयनमनुरागणमव स्फुटमुणदिरसाणभणनवेशम् ॥ 
 
हणरहणर याणह माधव याणह केशव मा वद कैिववादम् । 

िामनुसर सरसीरुहलोिन या िव हरणि णवषादम् ॥ धु्रवम् ॥ हणर॰... ॥ १ ॥ 
 

किलमणलनणवलोिनिुम्बनणवरणििनीणलमरूपम् । 
दशनवसनमरुिृं िव कर ष्ट्ि िनोणि िनोरनुरूपम् ॥ हणर॰... ॥ २ ॥ 
 
वपुरनुहरणि िव स्मरसङ् गरखरनखरक्षिरेखम्  । 
मरकिशकलकणलिकलधौिणलपेणरव रणिजयलेखम् ॥ हणर॰... ॥ ३ ॥ 
 
िरिकमलगलदलक्तकणसक्तणमदृं िव हृदयमुदारम् । 
दशुयिीव बणहमुदनदु्रमनवणकसलयपणरवारम् ॥ हणर॰... ॥ ४ ॥ 
 
दशनपदृं भवदधरगिृं मम जनयणि िेिणस खेदम् ॥ 
कियणि किमधुनाणप मया सह िव वपुरेिदभेदम् ॥ हणर॰... ॥ ५ ॥ 
 
बणहणरव मणलनिरृं िव कर ष्ट्ि मनोऽणप भणवष्ट्यणि नूनम् । 
किमि वत्र्ियसे जनमनुगिमसमशरज्वरदूनम् ॥ हणर॰... ॥ ६ ॥ 
 
भ्मणि भवानबलाकवलाय वनेषु णकमत्र णवणित्रम् । 
प्रियणि पूिणनकैव वधूवधणनदुयबालिणरत्रम् ॥ हणर॰... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििरणिवणञ्चिखण्ण्डियुवणिणवलापम् । 
शरिुि सुधामधुरृं णवबुधा णवबुधालयिोऽणप दुरापम् ॥ हणर॰... ॥ ८ ॥ 
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(इवत सप्तदशः प्रबन्धः ।) 
 
िवेदृं पश्यन्त्याुः प्रसरदनुरागृं बणहणरव 

णप्रयापादालक्तच्छुणरिमरुिद्योणि हृदयम् I 
ममाद्य प्रख्यािप्रियभरभङ् गेन णकिव I 

त्वदालोकुः शोकादणप णकमणप लिाृं जनयणि ॥ २ ॥ 
 

इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे विलक्ष-लक्ष्मीपवतनाम अष्टमः सगयः I 
  



 
 अनुक्रमणिका 

नवमुः सगुुः 
 

मुग्ध-मुकुन्दुः 
 

िामि मन्मिणखिाृं रणिरसणभिाृं णवषादसृंपिाम् I 
अनुणिण्न्ििहणरिणरिाृं कलहान्िणरिामुवाि रहणस सखी ॥ १ ॥ 

 
अिादशुः प्रबन्धुः 

 
(गुजयरीरागयवततालाभ्या ंगीयते I) 

 
हणररणभसरणि वहणि मधुपवने 
णकमपरमणधकसुखृं सणख भवने ॥ 
माधवे मा कुरु माणनणन मानमये ॥ धु्रवम् ॥ माधव.े.. ॥ १ ॥ 
 
िालफलादणप गुरुमणिसरसम् I 
सक णवफलीकुरुषे कुिकलशम् ॥ माधवे... ॥ २ ॥ 
 
कणि न कणििणमदमनुपदमणिरम् I 
मा पणरहर हणरमणिशयरुणिरम् ॥ माधवे ॥ ३ ॥ 
 
णकणमणि णवषीदणस रोणदणष णवकला I 
णवहसणि युवणिसभा िव सकला ॥ माधवे... ॥ ४ ॥ 
 
सजलनणलनदलशीिलशयने I 
हणरमवलोकय सफलय नयने ॥ माधव.े.. ॥ ५ ॥ 
 
जनयणस मनणस णकणमणि गुरुखेदम् I 
शरिु मम विनमनीणहिभेदम् ॥ माधवे... ॥ ६ ॥ 
 
हणररुपयािु वदिु बहुमधुरम् I 
णकणमणि करोणष हृदयमणिणवधुरम् ॥ माधवे... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििमणिलणलिम् I 
सुखयिु रणसकजनृं हणरिणरिम् ॥ माधवे... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत अष्टादशः प्रबन्धः I) 

 
ण्स्नग्धे यत्परुषाणस यत्प्रिमणि स्िब्धाणस यद्राणगणि 



 
 अनुक्रमणिका 

िेषस्िाणस यदुन्मुखे णवमुखिाृं यािाणस िण्स्मण्न्प्रये I 
िदु्यक्तृं  णवपरीिकाणरणि िव श्ीखण्डििा णवषृं 

शीिाृंशुस्िपनो णहमृं हुिवहुः क्रीडामुदो यािनाुः ॥ २ ॥ 
 

इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे मुग्ध-मुकुन्दो नाम निमः सगयः I 
  



 
 अनुक्रमणिका 

दशमुः सगुुः 
 

ििुर-ििुभुुजुः 
 

अत्रान्िरे मसरिरोषवशामपार- 
णनुःश्वासणनुः सहमुखीं सुमुखीमुपेत्य I 

सव्रीडमीणक्षिसखीवदनाृं णदनान्िे 
सानन्दगद् गदपदृं हणरणरत्युवाि ॥ १ ॥ 

 
एकोनसवशणििमुः प्रबन्धुः 

 
(देशिराडीरागाष्टतालाभ्या ंगीयते I) 

 
वदणस यणद णकणञ्चदणप दन्िरुणिकौमुदी 
हरणि दरणिणमरमणिघोरम् I 
स्फुरदधरसीधवे िव वदनिन्द्रमा 
रोियिु लोिनिकोरम् ॥ 
 
णप्रये िारुशीले मुञ्च मणय मानमणनदानम् I 
सपणद मदनानलो दहणि मममानसृं 
देणह मुखकमलमधुपानम् ॥ धु्रवम् ॥ णप्रये... ॥ १ ॥ 
 
सत्यमेवाणस यणद सुदणि मणय कोणपनी 
देणह खरनखरशरघािम् I 
घटय भुजबन्धनृं जनय रदखण्डनृं 
येन वा भवणि सुखजािम् ॥ णप्रये... ॥ २ ॥ 
 
त्वमणस मम भूषिृं त्वमणस मम जीवनृं 
त्वमणस मम भवजलणधरत्नम् I 
भविु भविीह मणय सििमनुरोणधनी 
ित्र मम हृदयमणियत्नम् ॥ णप्रये... ॥ ३ ॥ 
 
नीलनणलनाभमणप िण्न्व िव लोिनृं 
धारयणि कोकनदरूपम् I 
कुसुमशरबािभावेन यणद रञ्जयणस 
कर ष्ट्िणमदमेिदनुरूपम् ॥ णप्रये... ॥ ४ ॥ 

 
स्फुरिु कुिकुम्भयोरुपणर मणिमञ्जरी 
रञ्जयिु िव हृदयदेशम् I 
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रसिु रशनाणप िव घनजघनमण्डले 
घोषयिु मन्मिणनदेशम् ॥ णप्रये... ॥ ५ ॥ 
 
स्िलकमलगञ्जनृं मम हृदयरञ्जनृं 
जणनिरणिरङ् गपरभागम् I 
भि मसरिवाणि करवाणि पदपङ्कजृं 
सरसलसदलक्तकरागम् ॥ णप्रये... ॥ ६ ॥ 
 
स्मरगरलखण्डनृं मम णशरणस मण्डनृं 
धेणह पदपल्लवमुदारम् I 
ज्वलणि मणय दारुिो मदनकदनारुिो 
हरिु िदुपाणहिणवकारम् ॥ णप्रये... ॥ ७ ॥ 
 
इणि िटुलिाटुपटुिारु मुरवैणरिो 
राणधकामणध विनजािम् I 
जयणि जयदेवकणवभारिीभूणषिृं 
माणननीजनजणनिशािम् ॥ णप्रये... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत एकोननिशवततमः प्रबन्धः I) 

 
पणरहर कर िािङे्क शङ्काृं त्वया सििृं घन- 

स्िनजघनयाक्रान्िे स्वान्िे परानवकाणशनी I 
णवशणि णविनोरन्यो धन्यो न कोऽणप ममान्िरृं 

प्रिणयणन परीरम्भारम्भे णवधेणह णवधेयिाम् ॥ २ ॥ 
 

मुग्धे णवधेणह मणय णनदुयदन्िदृंशृं 
दोवुणल्लबन्धणनणबडस्िनपीडनाणन I 

िण्ण्ड त्वमेव मुदमञ्च न पञ्चबाि- 
िण्डालकाण्डदलनादसवुः प्रयाण्न्ि ॥ ३ ॥ 

 
व्यियणि वरिा मौनृं िण्न्व प्रपञ्चय पञ्चमृं 

िरुणि मधुरालापैस्िापृं णवनोदय दृणिणभुः I 
सुमुणख णवमुखीभावृं िावणिमुञ्च न मुञ्च माृं 

स्वयमणिशयण्स्नग्धो मुग्धे णप्रयोऽहमुपण्स्ििुः ॥ ४ ॥ 
 

बन्धूकदु्यणिबान्धवोऽयमधरुः ण्स्नग्धो मधूकच्छणव- 
गुण्डिण्ण्ड िकाण्स्ि नीलनणलनश्ीमोिनृं लोिनम् ॥ 

नासाभ्येणि णिलप्रसूनपदवीं कुन्दाभदण्न्ि णप्रये I 
प्रायस्त्वन्मुखसेवया णवजयिे णवश्वृं स पुष्ट्पायुधुः ॥ ५ ॥ 



 
 अनुक्रमणिका 

दृशौ िव मदालसे वदनणमन्दुसृंदीपकृं  
गणिजुनमनोरमा णवणजिरम्भमूरुियम्  I 

रणिस्िव कलाविी रुणिरणित्रलेखे भु्वा- 
वहो णवबुधयौविृं वहणस िण्न्व परथ्वीगिा ॥ ६ ॥ 

 
इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे ितुर-ितुभुयजो नाम दशमः सगयः I 

  



 
 अनुक्रमणिका 

एकादशुः सगुुः 
 

सानन्द-दामोदरुः 
 

सुणिरमनुनयेन प्रीिणयत्वा मरगाक्षीं 
गिवणि कर िवेशे केशवे कुञ्जशय्याम् I 

रणिरुणिरणवभूषाृं दृणिमोषे प्रदोषे 
स्फुरणि णनरवसादाृं काणप राधाृं जगाद ॥ १ ॥ 

 
सवशणििमुः प्रबन्धुः 

 
(िसन्तरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
णवरणिििाटुविनरिनृं िरिे रणििप्रणिपािम् I 
सम्प्रणि मञु्जलवञु्जलसीमणन केणलशयनमनुयािम् ॥ 
मुग्धे मधुमिनमनुगिनुसर राणधके ॥ धु्रवम् ॥ मुग्धे... ॥ १ ॥ 
 
घनजघनस्िनभारभरे दरमन्ििरिणवहारम् I 
मुखणरिमणिमञ्जीरमुपैणह णवधेणह मरालणवकारम् ॥ मुग्धे... ॥ २ ॥ 
 
शरिु रमिीयिरृं िरुिीजनमोहनमधुपणवरावम् I 
कुसुमशरासनशासनबण्न्दणन णपकणनकरे भज भावम् ॥ मुग्धे... ॥ ३ ॥ 
 
अणनलिरलणकसलयणनकरेि करेि लिाणनकुरम्बम् I 
पे्ररिणमव करभोरु करोणि गसि प्रणि मुञ्च णवलम्बम्  ॥ मुग्धे... ॥ ४ ॥ 
 
स्फुणरिमनङ् गिरङ् गवशाणदव सूणििहणरपणररम्भम् I 
परच्छ मनोहरहारणवमलजलधारममुृं कुिकुम्भम् ॥ मुग्धे... ॥ ५ ॥ 
 
अणधगिमणखलसखीणभणरदृं िव वपुरणप रणिरिसिम् I 
िण्ण्ड रणििरशनारवणडण्ण्डममणभसर सरमिलिम् ॥ मुग्धे... ॥ ६ ॥ 
 
स्मरशरसुभगनखेन करेि सखीमवलम्ब्य सलीलम् I 
िल वलयक्वणििैरवबोधय हणरमणप णनजगणिशीलम् ॥ मुग्धे... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििमधरीकर िहारमुदाणसिवामम् I 
हणरणवणनणहिमनसामणधणिष्ठिु कण्ठिटीमणवरामम् ॥ मुग्धे... ॥ ८ ॥ 
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(इवत निशवततमः प्रबन्धः I) 
 

सा माृं द्रक्ष्यणि वक्ष्यणि स्मरकिाृं प्रत्यङ् गमाणलङ् गनैुः 
प्रीसि यास्यणि रृंस्यिे सणख समागत्येणि णिन्िाकुलुः I 

स त्वाृं पश्यणि वेपिे पुलकयत्यानन्दणि ण्स्वद्यणि 
प्रत्युद् गच्छणि मूच्छुणि ण्स्िरिमुःपुञे्ज णनकुझञे्ज णप्रयुः ॥ २ ॥ 

 
अक्ष्िोर्चनणक्षपदञ्जनृं श्वियोस्िाणपच्छगुच्छावलीं 

मूण्ध्नु श्यामसरोजदाम कुियोुः कस्िूणरकापत्रकम् I 
धूिानामणभसारभ्मजुषाृं णवष्ट्वङ् णनकुञे्ज सणख 

ध्वान्िृं नीलणनिोलिारु सुदृशा प्रत्यङ् गमाणलङ् गणि ॥ ३ ॥ 
 

काश्मीरगौरवपुषामणभसाणरकािा- 
माबिरेखमणभिो रुणिमञ्जरीणभुः I 

एित्तमालदलनीलिमृं िणमस्त्रृं 
ित्पे्रमहेमणनकषोपलिाृं िनोणि ॥ ४ ॥ 

 
हारावलीिरलकाञ्चनकाणञ्जदाम- 

केयरूकङ्किमणिदु्यणिदीणपिस्य I 
िारे णनकुञ्जणनलयस्य हसर णनरीक्ष्य 

व्रीडाविीमि सखीणमयणमत्युवाि ॥ ५ ॥ 
 

एकसवशणििमुः प्रबन्धुः 
 

(िराडीरागरूपकतालाभ्या ंगीयते I) 
 

मञु्जिरकुञ्जिलकेणलसदने I 
णवलस रणिरभसहणसिवदने ॥ 
प्रणवश राधे माधवसमीपणमह ॥ धु्रवम् ॥ प्रणवश... ॥ १ ॥ 

 
नवभवदशोकदलशयनसारे I 
णवलस कुिकलशिरलहारे ॥ प्रणवश... ॥ २ ॥ 
 
कुसुमियरणििशुणिवासगेहे I 
णवलस कुसुमसुकुमारदेहे ॥ प्रणवश... ॥ ३ ॥ 
 
िलमलयवनपवनसुरणभशीिे I 
णवलस रसवणलिलणलिगीिे ॥ प्रणवश... ॥ ४ ॥ 
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णवििबहुवणल्लनवपल्लवघने I 
णवलस णिरमलसपीनजघने ॥ प्रणवश...॥ ५ ॥ 
 
मधुमुणदिमधुपकुलकणलिरावे I 
णवलस मदनरससरसभावे ॥ प्रणवश...॥ ६ ॥ 
 
मधुरिरणपकणनकरणननदमुखरे I 
णवलस दशनरुणिरुणिरणशखरे ॥ प्रणवश...॥ ७ ॥ 
 
णवणहिपद्माविीसुखसमाजे I 
कुरु मुरारे मङ् गलशिाणन I 
भिणि जयदेवकणवराजराजे ॥ प्रणवश...॥ ८ ॥ 

 
(इवत एकविशवंततमः प्रबन्धः I) 

 
त्वाृं णित्तने णिरृं वहियमणिश्ान्िो भरशृं िाणपिुः 

कन्दपेि ि पािुणमच्छणि सुधासृंबाधणबम्बाधरम् I 
अस्याङ्कृं  िदलृंकुरु क्षिणमह भू्के्षपलक्ष्मीलव- 

क्रीिे दास इवोपसेणविपदाम्भोजे कुिुः सृंभ्मुः ॥ ६ ॥ 
 

सा ससाध्वससानन्दृं गोणवन्दे लोललोिना I 
णसञ्जानमञु्जमञ्जीरृं प्रणववशेाणभवेशनम् ॥ ७ ॥ 

 
िासवशणििमुः प्रबन्धुः 

 
(िराडीरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
राधावदनणवलोकनणवकणसिणवणवधणवकारणवभङ् गम्  I 
जलणनणधणमव णवधुमण्डलदशुनिरणलििुङ् गिरङ् गम् ॥ 
 
हणरमेकरसृं णिरमणभलणषिणवलासम् I 
सा ददशु गुरुहषवुशृंवदवदनमनङ् गणनवासम ॥ धु्रवम्  ॥ हणर॰... ॥ १ ॥ 
 
हारममलिरिारमुरणस दधिृं पणररभ्य णवदूरम् I 
स्फुटिरफेनकदम्बकरण्म्बिणमव यमुनाजलपूरम् ॥ हणर॰... ॥ २ ॥ 
 
श्यामलमरदुलकलेवरमण्डलमणधगिगौरदुकूलम् I 
नीलनणलनणमव पीिपरागपटलभरवलणयिमूलम् ॥ हणर॰... ॥ ३ ॥ 
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िरलदृगञ्चलिलनमनोहरवदनजणनिरणिरागम् I 
स्फुटकमलोदरखेणलिखञ्जनयुगणमव शरणद िडागम् ॥ हणर॰... ॥ ४ ॥ 
 
वदनकमलपणरशीलनणमणलिणमणहरसमकुण्डलशोभम् I 
ण्स्मिरुणिरुणिरसमुल्लणसिाधरपल्लवकर िरणिलोभम् ॥ हणर॰... ॥ ५ ॥ 
 
शणशणकरिच्छुणरिोदरजलधरसुन्दरसकुसुमकेशम् I 
णिणमरोणदिणवधुमण्डलणनमुलमलयजणिलकणनवेशम् ॥ हणर॰... ॥ ६ ॥ 
 
णवपुलपुलकभरदन्िुणरिृं रणिकेणलकलाणभरधीरम् I 
मणिगिणकरिसमूहसमुज्ज्वलभूषिसुभगशरीरम् ॥ हणर॰... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवभणििणवभवणिगुिीकर िभूषिभारम् I 
प्रिमि हृणद णवणनधाय हसर सुणिरृं सुकर िोदयसारम् ॥ हणर॰... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत द्वानिशवततमः प्रबन्धः ।) 

 
अणिक्रम्यापाङ् गृं श्विपिपयनु्िगमन- 

प्रयासेनेवाक्ष्िोरमलिरिारृं गणमियोुः I 
इदानीं राधायाुः णप्रयिमसमायािसमये 

पपाि स्वेदाम्बुप्रसर इव हषाश्ुणनकरुः ॥ ८ ॥ 
 

भजन्त्यास्िकपान्िृं कर िकपटकण्डूणिणपणहि- 
ण्स्मिृं यािे गेहािणहरवणहिालीपणरजने I 

णप्रयास्यृं पश्यन्त्याुः स्मरपरवशाकूिसुभगृं 
सलिा लिाणप व्यगमणदव दूरृं मरगदृशुः ॥ ९ ॥ 

 
इवत जयदेिकृतौ श्रीगीतगोविन्दे सानन्द-दामोदरो नामकैादशः सगयः I 
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िादशुः सगुुः 
 

सुप्रीि-पीिाम्बरुः 
 

गिवणि सखीवरन्देऽमन्दत्रपाभरणनभुर- 
स्मरपरवशाकूिस्फीिण्स्मिस्नणपिाधराम् । 

सरसमनसृं दृि् वा राधाृं मुहुनुवपल्लव- 
प्रसवशयने णनणक्षप्ताक्षीमुवाि हणरुः णप्रयाम् ॥ १ ॥ 

 
त्रयोसवशणििमुः प्रबन्धुः 

 
(विभासरागकैतालाभ्या ंगोयते ।) 

 
णकसलयशयनिले कुरु काणमणन िरिनणलनणवणनवेशम् । 
िव पदपल्लववैणरपराभवणमदमनुभविु सुवेशम् ॥  
क्षिमधुना नारायिमनुगिमनुसर माृं राणधके ॥ धु्रवम्  ॥ क्षि॰... ॥ १ ॥ 
 
करकमलेन करोणम िरिमहमागणमिाणस णवदूरम् । 
क्षिमुपकुरु शयनोपणर माणमव नूपुरमनुगणिशूरम् ॥ क्षि॰... ॥ २ ॥ 
 
वदनसुधाणनणधगणलिममरिणमव रिय विनमनुकूलम् । 
णवरहणमवापनयाणम पयोधररोधकमुरणस दुकूलम्  ॥ क्षि॰... ॥ ३ ॥ 
 
णप्रयपणररम्भिरभसवणलिणमव पुलणकिमणिदुरवापम् । 
मदुरणस कुिकलशृं णवणनवेशय शोषय मनणसजिापम् ॥ क्षि॰... ॥ ४ ॥ 
 
अधरसुधारसमुपनय भाणमणन जीवय मरिणमव दासम् । 
त्वणय णवणनहिमनसृं णवरहानलदग्धवपुषमणवलासम् ॥ क्षि॰... ॥ ५ ॥ 
 
शणशमुणख मुखरय मणिरशनागुिमनुगुिकण्ठणननादम् । 
श्ुणियुगले णपकरुिणवकले मम शमय णिरादवसादम् ॥ क्षि॰... ॥ ६ ॥ 
 
मामणिणवफलरुषा णवकलीकर िमवलोणकिुमधुनेदम् । 
मीणलिलणििणमव नयनृं िव णवरम णवसरज रणिखेदम् ॥ क्षि॰... ॥ ७ ॥ 

 
श्ीजयदेवभणििणमदमनुपदणनगणदिमधुणरपुमोदम् । 
जनयिु रणसकजनेषु मनोरमरणिरसभावणवनोदम् ॥ क्षि॰... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत त्रयोनिशवततमः प्रिन्धः ।) 
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प्रत्यहूुः पुलकाङ् कुरेि णनणबडाश्लेषे णनमेषेि ि 
क्रीडाकूिणवलोणकिेऽधरसुधापाने किानमुणभुः । 

आनन्दाणधगमेन मन्मिकलायुिेऽणप यण्स्मिभू- 
दुद् भूिुः स ियोबुभूव सुरिारम्भुः णप्रयृंभावुकुः ॥ २ ॥ 

 
दोम्या सृंयणमिुः पयोधरभरेिापीणडिुः पाणिजै- 

राणविो दशनैुः क्षिाधरपुटुः श्ोिीिटेनाहिुः । 
हस्िेनानणमिुः किेऽधरमधुस्यन्देन सृंमोणहिुः । 

कान्िुः कामणप िरणप्तमाप िदहो कामस्य वामा गणिुः ॥ ३ ॥ 
 

वामाङ् गे रणिकेणलसृंकुलरिाम्भे िया साहस- 
प्रायृं कान्िजयाय णकणञ्चदुपणर प्रारण्म्भ यत्सृंभभ्ात् । 

णनष्ट्पन्दा जघनस्िली णशणिणलिा दोवुणल्लरुत्कण्म्पिृं 
वक्षो णमणलिमणक्ष पौरुषरसुः स्त्रीिाृं कुिुः णसध्यणि ॥ ४ ॥ 

 
िस्याुः पाटलपाणिजाणङ्किमुरो णनद्राकषाये दुशौ 

णनधौिोऽधरशोणिमा णवलुणलिस्त्रस्िस्त्रजो मूधुजाुः । 
काञ्चीदाम दरश्लिाञ्चलणमणि प्रािर्चनवािैदुुशो- 

रेणभुः कामरैस्िदद् भुिमभूत् पत्युमुनुः कीणलिम् ॥ ५ ॥ 
 

व्याकोशुः केशपाशस्िरणलिमलकैुः स्वेदमोक्षौ कपोलौ 
ण्क्लिा णबम्बाधरश्ीुः कुिकलशरुिा हाणरिा हारयणिुः । 

काञ्चीकाण्न्िहुिाशा स्िनजघनपदृं पाणिनाच्छाद्य सद्युः 
पश्यन्िी सत्रपा सा िदणप णवलुणलिा मुग्धकाण्न्िर्चधनोणि ॥ ६ ॥ 

 
ईषन्मीणलिदृणि मुग्धणवलसत्सीकारधारावशा- 

दव्यक्ताकुलकेणलकाकुणवकसद्दन्िाृंशुघौिाधरम् । 
शान्िस्िब्धपयोधरृं भरशपणरष्ट्वङ् गात्कुरङ् हीदृशो 

हषोत्कषणुवमुक्तणनुः सहिनोधुन्यो धयत्याननम् ॥ ७ ॥ 
 

अि सहसा सुप्रीिा सुरिान्िे सा णनिान्िणखिाङ् गी । 
राधा जगाद सादरणमदमानन्देन गोणवन्दम् ॥ ८ ॥ 

 
ििुणविंशणििमुः प्रबन्धुः 

 
(रामकरीरागयवततालाभ्या ंगीयते ।) 

 
कुरु यदुनन्दन िन्दनणशणशरिरेि करेि पयोधरे । 
मरगमदपत्रकमत्र मनोभवमङ् गलकलशमहोदरे ॥ 
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णनजगाद सा यदुनन्दने क्रीडणि हृदयानन्दने ॥ धु्रवम् ॥ णनज॰... ॥ १ ॥ 
 
अणलकुलगञ्जनमञ्जनकृं  रणिनायकसायकमोिने । 
त्वदधरिुम्बनलण्म्बिकिलमुज्ज्वलय णप्रय लोिने ॥ णनज॰... ॥ २ ॥ 
 
नयनकुरङ् गिरङ् गणवकासणनरासकरे श्ुणिमण्डले । 
मनणसजपाशणवलासधरे शुभवेश णनवशेय कुण्डले ॥ णनज॰... ॥ ३ ॥ 
 
भ्मरियृं रियन्िमुपणर रुणिरृं सुणिरृं मम सृंमुखे । 
णजिकमले णवमले पणरकमुय नमुजनकमलकृं  मुखे ॥ णनज॰... ॥ ४ ॥ 
 
मरगमदरसवणलिृं लणलिृं कुरु णिलकमणलकरजनीकरे । 
णवणहिकलङ्ककलृं  कमलानन णवश्णमिश्मशीकरे ॥ णनज॰... ॥ ५ ॥ 
 
मम रुणिरे णिकुरे कुरु मानद मनणसजध्वजिामरे । 
रणिगणलिे लणलिे कुसुमाणन णशखण्ण्डणशखण्डकडामरे ॥ णनज॰... ॥ ६ ॥ 
 
सरसघने जघने मम शम्बरदारिवारिकन्दरे । 
मणिरशनावसनाभरिाणन शुभाशय वासय सुन्दरे ॥ णनज॰... ॥ ७ ॥ 
 
श्ीजयदेवविणस रुणिरे हृदयृं सदयृं कुरु मण्डने । 
हणरिरिस्मरिामरिणनर्चमिकणलकलुषज्वरखण्डने ॥ णनज॰... ॥ ८ ॥ 

 
(इवत ितुविशंवततमः प्रबन्धः ।) 

 
रिय कुियोुः पत्रृं णित्रृं कुरुष्ट्व कपोलयो- 

घुटय जघने काञ्चीं मुग्धस्त्रजा कबरीभरम् । 
कलय वलयश्ेिीं पािौ पदे मणिनूपुरा- 

णवणि णनगणदिुः प्रीिुः पीिाम्बरोऽणप िभाकरोत् ॥ ९ ॥ 
 

यद् गान्धवुकलासु कौशलमनुध्यानृं ि यिैष्ट्िवृं 
यच्छर ङ् गारणववेकित्त्वरिनाकाव्येषु लीलाणयिम् । 

ित्सविं जयदेवपण्ण्डिकवुेः कर ष्ट्िैकिानात्मनुः 
सानन्दाुः पणरशोधयन्िु सुणधयुः श्ीगीिगोणवन्दिुः ॥ १० ॥ 

 
साध्वी माध्वीक णिन्िा न भवणि भविुः शकुरे ककुशाणस 

द्राके्ष द्रक्ष्यण्न्ि के त्वाममरि मरिमणस क्षीर नीरृं रसस्िे । 
माकन्द क्रन्द कान्िाधर धरणििलृं  गच्छ यच्छण्न्ि भावृं 

यावच्छर ङ् गारसारृं शुभणमह जयदेवस्य वैदग्ध्यवािुः ॥ ११ ॥ 
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श्ीभोजदेवप्रभवस्य रामादेवीसुिश्ीजयदेवकास्य । 
पराशराणदणप्रयवगुकण्ठे श्ीगीिगोणवन्दकणवत्वमस्िु ॥ १२ ॥ 

 
इवत श्रीजयदेिकृतौ गीतगोविन्दे सुप्रीत-पीताम्बरो नाम द्वादशः सगयः 

 
समाप्तृं िेदृं काव्यम्  । 
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