
ମେମ�ୈମେମେଦୁରେେ୍ବରଂ ବନଭୁବଃ ଶ୍ୟାେୟାସ୍ତେୟାଳଦରୁମେୈ-
ନମେକ୍ଂ ଭୀରୁରୟଂ ତ୍ନମେବ ତଦେିଂ ରୟାମେ ଗୃହଂ ପ୍ୟାପୟ।

ଇତ୍ ଥଂ ନନ୍ଦନମିଦଶତଶ୍ଚଳତିମୟୟାଃ ପ୍ତ୍ଧ୍ୱକୁଞ୍ଜଦରୁେଂ
ରୟାେୟାେୟାେବମୟୟାରମେୟନ୍ ିଯେୁନୟାକୂମଳ ରହଃ ମକଳୟଃ। 

େୟାୟୟା ରଚମିେ ମଦବ େୟାୟୟାେର।  ମେ� ଆସି ଆଚ୍ୟାଦେିୟା ଅେ୍ବର।
ନବିଡି଼ ନୀଳମେ� ପ୍କୟାଶେିୟା।   ବପିିନ ଗିରି ଶ୍ୟାେଳ ଦଶିେିୟା।
ନୀଳତେୟାଳତରୁ �ନେତୟା।   ମଦଖିଣ ନନ୍ଦ ପୟାଇମେକ ଚନି୍ୟା।
ରୟାେୟାକୁ ମବୟାେନ୍ ିବରରପତ।ି   ମଗୟାଡ଼ୟାଇ ଅଇେୟାତ ଏ ଶ୍ୀପତ।ି
ନଶିୟାମର ମଗୟାମଗୟାମଠେ କରିବ ଭୟ।  ଗୃମହ ପ୍ମବଶ କରୟାଅ ତନୟ।
ଏେମନ୍ ନନ୍ଦର ଆମଦଶ ମ�ନ।ି  ଚଳଗିମେ ରୟାେୟାେୟାେବ ମବନ।ି୬।
ଯେୁନୟାକୂମଳ �ନତରୁବର।   େତୟାନକୁିଞ୍ଜ ଗୃହର ଆକୟାର।
ନରିମେନ ପ୍ସରଭୂେିମର େିଳ।ି   ନକୁିମଞ୍ଜ ନକୁିମଞ୍ଜ କରନ୍ ିମକଳ।ି
ବବିେିବମଧେ ରସକ୍ୀଡ଼ୟା ମଯମତ।   ରୟଯୁକ୍ ମହଉ ସୟାରୟା ରଗମତ।

ମେ� ମ�ୟାଟ ିଆସିବୟାରୁ ତେୟାଳବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ମେ �ନ ରଙ୍ଗେମର ମ�ୟାର ଅଧେକୟାର ମ�ୟାଟଗିେୟା। ତହୁଁ ଶ୍ୀରୟାେୟାଙୁ୍ ମଦଖି 
ନନ୍ଦ କହମିେ, “ମର ରୟାଧିମକ, ଅଧେକୟାର ରୟାତ୍ମିର ଭୟ କରୁଥିବୟା ମେୟାର ଏହ ିପୁଅକୁ �ମର ପହଞ୍ୟାଇଦଅି।” ନନ୍ଦଙ୍ର 
ଏହ ିପ୍କୟାର ନମିଦ୍ମେଶମର ରୟାେୟାକୃଷ୍ଣ ଦୁମହଁ, ଯେୁନୟାକୂଳର ପଥ ପ୍ୟାନ୍ମର ଥିବୟା ଦରୁେ ପରିପୂର୍ମେ କୁଞ୍ଜବନମର ପ୍ମବଶକର ି

ମଯଉଁ ରହସ୍ ତଥୟା ଆମେୟାଦରନକ ମକଳ ିକରିଥିମେ, ମସହ ିରୟାେୟାେୟାେବଙ୍ ମକଳ ିରୟଯୁକ୍ ମହଉ।

Damodara, the Gleeful
Nanda tells Rādhā to take Kr̥ṣṇa home quickly since He is afraid of the dark and the 

forest path has already become dark with the shadow of the Tamāḷa trees with the 
approaching night and an overcast sky. Accordingly, Rādhā guides Mādhava through the 
dense trees and thickets. Once they are alone on the banks of the Ẏamunā their secret 

passion for each other triumphs and they are united. Glory to the mystical union of 
Rādhā and Mādhava.

ପ୍ଥେ ସଗମେ - ଗୀତ ୧



ବୟାଗ୍ ମଦବତୟା-ଚରିତ-ଚତି୍ତି-ଚତି୍ତସଦ୍ୟା
ପଦ୍ୟାବତୀ-ଚରଣ-ଚୟାରଣ-ଚକ୍ବତ୍ତମେୀ।

ଶ୍ୀ-ବୟାସୁମଦବ-ରତ-ିମକଳ-ିକଥୟା-ସମେତ-
ମେତଂ କମରୟାତ ିରୟମଦବ-କବଃି ପ୍ବଧେଂ।

ବଚନ ମଦବତୟାଚରିମତ୍ ଯୟାର।   ଚତି୍ତି ମହୟାଇଛ ିଚତି୍ତସଦ୍ର।
ପଦ୍ୟାବତୀର ଚରଣଚୟାରଣ।   ଚକ୍ବତ୍ତମେୀପମଣ ଅମଟ ନପୁିଣ।
ମସ ଶ୍ୀ ମକଶବ ରତମିକଳ ିକଥୟା।  ଯୁକ୍ ପ୍ବଧେ କରୁଅଛ ିଗୟାଥୟା।
ଶ୍ୀରୟମଦବଙ୍ କବତିୟାରସ।   କମର୍ମେ ପୟାନ କମେ ମହବ ହରଷ।

ବୟାଣୀ ଆରୟାେନୟାମର ଅବଚିଳତେନୟା ଏବଂ ନରିର ନୃତ୍ରତୟା ପତ୍ନୀ ପଦ୍ୟାବତୀଙ୍ ଚରଣକୁ ନୃତ୍ଛନ୍ଦମର ଚଳଚଞ୍ଳ 
କରିବୟାମର ଚକ୍ବତ୍ତମେୀ ଅଥମେୟାତ ମଶ୍ଠେ ନୃତ୍ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ (ଅଥବୟା ରମଣ ନଠିେୟାପର ମପ୍େିକ ଭୟାବମର ନରିର ପ୍ୟାଣପି୍ୟୟା 

ପଦ୍ୟାବତୀଙ୍ େୟାନଭଞ୍ଜନ କୟାଳମର ତୟାଙ୍ର ପୟାଦପତନ ପୂବମେକ ଅନୁନୟ ଆଦମିର ନପିୂଣ), କବ ିରୟମଦବ; 
େକ୍ଷୀନୟାରୟାୟଣ ବୟା ଶ୍ୀରୟାେୟାେୟାେବଙ୍ ପ୍ଣୟ ରୂପକ ମକଳ ିବର୍ମେନୟାେୂଳକ ଏହ ିରସେୟ କୟାବ୍ ରଚନୟା କରୁଛନ୍।ି

Poet Jayadeva, the Master servitor at the lotus feet of Padmāvati composes this 
Prabandha depicting the love  dalliance of Sri (Rādhā  and Vāsudeva (Kr̥ṣṇa) inspired 

by Sarasvatī, the goddess of speech.



ଯଦ ିହରି-ସ୍ମରମଣ ସରସଂ େମନୟା ଯଦ ିବଳିୟାସକଳୟାସୁ କୁତୂହଳଂ
େେୁର-ମକୟାେଳ-କୟାନ୍-ପଦୟାବଳୀଂ ଶଣୁୃ ତଦୟା ରୟମଦବସରସ୍ୱତୀଂ।

ମଯମବ ସୁରମନ ହରିସ୍ମରଣମର।  ସରସେନ କରିଛ ନଭିମେମର।
ମଯମବ ସକଳ ବଳିୟାସକଳୟାମର।  କୁତୂହଳ େନ ମହୟାଇ ମସ ପୟାମର।
େେୁର ମକୟାେଳପମଦ ରଚତି।  ଶ୍ବଣ କର ରୟମଦବ ଗୀତ।

ମହ ରସଜ୍ଞ ଭକ୍ରନତୟା, ଯଦ ିରୟାେୟାେୟାେବଙ୍ ସ୍ମରଣମର ତୁେେନ ରସୟାଣିତ ମହୟାଇଛ,ି ଯଦ ିବଳିୟାସକଳୟା ଅଥମେୟାତ 
ନୃତ୍ଗୀତ ଆଦ ିକଳୟାବଦି୍ୟା ପ୍ତ ିତୁେ େନମର ମକୌତୂହଳ ରୟାତ ମହୟାଇଛ,ି ମତମବ ଶୁଣିବୟାକୁ ଶରୁତସିୁଖକର ଅଥମେୟାତ 

େେୁର, ମକୟାେଳ ତଥୟା ସୁନ୍ଦର ପଦୟାବଳୀଦ୍ୟାରୟା ରଚତି ରୟମଦବଙ୍ ବୟାଣୀ ଅଥମେୟାତ ଗୀତମଗୟାବନି୍ଦ ଶ୍ବଣ କର।

If you wish to make your mind ecstatial by remembering hari, if you are curious to 
know the art of sensual dalliance, then listen to the sweet soft and soothing lyrics of 

Jayadeva’s literary creation.



ବୟାଚଃ ପଲ୍ଲବୟତୁ୍େୟାପତେିରଃ ସନ୍ଦଭମେ-ଶୁଦିଂ ଗିରୟାଂ
ରୟାନୀମତ ରୟମଦବ ଏବ ଶରଣଃ ଶ୍ୟାମ�୍ୟା ଦୁରୂହ-ଦରୁ ମତ।
ଶଙୃ୍ଗୟାମରୟାତ୍ତର-ସତ୍ -ପ୍ମେୟ-ରଚମନୈରୟାଚୟାଯମେ୍ ମଗୟାବଦମେନଃ

ସ୍ପଦମେୀ ମକୟାଽପି ନ ବଶିରୁତଃ ଶରୁତେିମରୟା ମେୟାୟୀ କବ-ିକ୍ଷୟା-ପତଃି।

ଉେୟାପତେିର ଏକ ହିଁ ବ୍କି୍।   ବଚନପଲ୍ଲମବ ଅମଟ ତୟା ଶକି୍।
କଠିନ ଦୁମବମେୟାଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରଚନୟା।   ଶରଣ ମକବଳ ରୟାଣନ୍ ିସିନୟା।
ଶଙୃ୍ଗୟାରରସ ରଚନୟାମର ମକହ।ି   ମଗୟାବଦମେନୟାଚୟାଯମେ୍ ସେୟାନ ନୟାହିଁ।
କବ ିଭୂପତ ିମେୟାୟୀ ନୟାମେ ରୟାରୟା।  ଶରୁତେିର ମବୟାେି ମେୟାମକ ତୟା ପୂରୟା।
ବଚନେୟାନଙ୍ ସନ୍ଦଭମେଶୁଦି।   ରୟମଦବ ଏକୟା ରୟାମଣ ସୁବୁଦି।

ଉେୟାପତେିର ନୟାେକ କବ ିମକବଳ ପଦଗୁଡ଼କୁି ପଲ୍ଲବତି କରୟାଇ ଅନୟାବଶ୍କ ଭୟାବମର ବସି୍ତୟାର କରୟାଇଥୟା’ନ୍।ି  
କନୁି୍ ପଦ େଧ୍ୟମର ଥିବୟା ଧ୍ୱନ ିଓ ରସ ଆଦ ିପ୍ତ ିମସ ଆମଦୌ ସମଚତନ ନୁହନ୍।ି ମତଣୁ ତୟାଙ୍ କବତିୟା େୟାେୁଯମେ୍ପୂର୍ମେ 
ହୁଏନୟାହିଁ। ଶରଣ ନୟାେକ କବ ିମଯଉଁ କବତିୟା ରଚନୟା କରନ୍ ିମସଥିମର ଗୁଢ଼ ଅଥମେଯୁକ୍ ପଦେୟାନ ରହଥିୟାଏ। ମତଣୁ 
ତୟାହୟା ସହରମର ମଶ୍ୟାତୟାେୟାନଙ୍ ପକ୍ଷମର ମବୟାେଗେ୍ ହୁଏନୟାହିଁ। ଆହୁରି େଧ୍ୟ ମସଥିମର ପ୍ସୟାଦ ଆଦ ିଗୁଣ ନ 

ଥିବୟାରୁ ତୟାହୟା ପୟାଠକ ଓ ମଶ୍ୟାତୟାେୟାନଙ୍ େଧ୍ୟମର ଆଦୃତ ମହୟାଇ ନ ଥୟାଏ। ମସହପିରି ଆଚୟାଯମେ୍ ମଗୟାବଦମେନ ନୟାେକ 
କବ ିମକବଳ ଶଙୃ୍ଗୟାରରସପ୍େୟାନ କୟାବ୍କବତିୟାଦ ିରଚନୟାମର ପ୍ବୀଣ ଅଟନ୍।ି ଅନ୍ୟାନ୍ ରସମର ରସୟାଣିତ କବତିୟା 

ରଚନୟା କରିବୟାମର ମସ ପୟାରଦଶଶିତୟା ମଦଖୟାଇନୟାହୟାନ୍।ି ମତଣୁ ତୟାଙ୍ ରଚନୟା ସବୁମଶ୍ଣୀର ପୟାଠକ ଓ ମଶ୍ୟାତୟାେୟାନଙୁ୍ 
ଆନନ୍ଦ ମଦଇ ନ ଥୟାଏ। କୟାରଣ ଶଙୃ୍ଗୟାର ଭିନ୍ନ ହୟାସ୍, ବୀର ଓ କରୁଣ ରସୟାଦ ିଯୁକ୍ କବତିୟା ହିଁ ସତ୍ କୟାବ୍ ରୂମପ 

ବମିବଚତି ମହୟାଇଥୟାଏ। କବ ିମଗୟାବଦମେନ ଆଚୟାଯମେ୍ ମକବଳ ଉତ୍କଟ ଶଙୃ୍ଗୟାରରସେୂଳକ କବତିୟା ରଚନୟା କରୁଥିବୟାରୁ ତୟାଙ୍ 
କବତିୟାଗୁଡ଼କି ବଦି୍ତ୍  ସେୟାରମର ମସପରି ଆଦୃତ ହୁଏନୟାହିଁ।

ମେୟାୟୀ (ପବନଦୂତ ନୟାେକ ଖଣ୍ଡକୟାବ୍ର ପ୍ମଣତୟା) ନୟାେକ କବ,ି ଯଦଓି କବେିଣ୍ଡଳୀମର ମଶ୍ଠେ ରୂମପ ପରିଗଣିତ 
ହୁଅନ୍,ି ତୟାଙ୍ କବତିୟାଗୁଡ଼କି ମକବଳ ଶୁଣିବୟାକୁ ଭେେୟାମଗ ସିନୟା, ମସଥିମର ଉନ୍ନତ କୟାବ୍ମକୌଶଳ ପରିେକି୍ଷତ 
ହୁଏନୟାହିଁ। କନୁି୍ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଉତ୍ତେରୂମପ ପରିଚତି କରୟାଇ, କୟାନ୍ମକୟାେଳ ତଥୟା େେୁର ପଦୟାବଳୀ ଯୁକ୍ ବହୁରସ 
ସେୟାଶି୍ତ କୟାବ୍ କବତିୟାଦ ିରଚନୟା କରିଥିବୟାରୁ, କବ ିରୟମଦବଙ୍ କୟାବ୍ମର ‘ସନ୍ଦଭମେଶୁଦି’ ରୂପକ ଚେତ୍କୟାରିତୟା 

ପରିେକି୍ଷତ ମହୟାଇଥୟାଏ।

Umāpatidhara might be famous for free flowing diction, Śaraṇa’s sense of sound 
might be superb, Dhoẏi might have a musical ear, Ācārya Govardhana might excel in 
eroticism, but no one can surpass Jayadeva as a poet because of his pure design of 

words and felicity.



ପ୍ଳୟ-ପମୟୟାଧି-ରମଳ େତୃବୟାନସି ମବଦମ୍
ବହିତି-ବହତି୍-ଚରିତ୍େମଖଦମ୍।

ମକଶବ େତୃ-େୀନ-ଶରୀର ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର। େରୁବଂ।

ରୟ ରୟ ରଗନ୍ନୟାଥ ମଦବ େେୁହୟାରି।   ତୁମ୍ଭର େହିଁେୟା ମକହୁ କହବି ବସି୍ତୟାରି।
ପ୍ଳୟପମୟୟାଧିରମଳ େୀନରୂପ େରି।   ଶଙ୍ୟା ନୟାମେ ଦନୁରକୁ ମହଳୟାମର ସଂହୟାରି।
ମବଦ ଉଦରିଣ ଆଣି ବେିୟାତୟାକୁ ମଦେ।  ରଗତହତି ନେିିମତ୍ତ ଛଡ଼ୟାଇ ମ�ନେି।

ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ପ୍ଳୟ କୟାଳମର ସେୁଦ୍ରେୟାନ େିଳତି ମହୟାଇ ସଂସୟାର ରଳୟାର୍ମେବ 
ମହୟାଇଥିବୟା ସେୟମର, ତୁମେ ଆମଦୌ କ୍ୟାନ୍ ନ ମହୟାଇ େୀନ ଶରୀର େୟାରଣପୂବମେକ ମନୌକୟା ରୂମପ ରଗତର ଅକ୍ଷୟ 

ଜ୍ଞୟାନ ମବଦକୁ ଉଦୟାର କରି କୟାଳକୟାଳକୁ କଥୟା ରଖିଯୟାଇଛ। ତୁେର ମସହ ିେୀନ ରୂପର ରୟ ମହଉ। ଅଥମେୟାତ ଭକ୍େୟାମନ 
ତୁେର ମସହ ିେୀନ ଅବତୟାରର ରୟଗୟାନ କରୁଛନ୍।ି

O Keśava, when the entire universe was inundated with the water of the seas during the 
apocalypse, You upheld the Vedas in Your incarnation as a fish and restored knowledge 

to the world. Hail Hari, Lord of the universe.

କ୍ଷତରିତ-ିବପିୁଳତମର ତବ ତଠିେତ ିପମୃଠେ
େରଣୀ-େରଣ-କଣି-ଚକ୍ଗରିମଠେ।

ମକଶବ େତୃ-କଚ୍ପ-ରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

କେଠେୂରତ ିକି୍ଷତ ିବସି୍ତୀର୍ମେ ଗରିମଠେ।   େଇେ ଚକ୍ ଆକୟାମର କଠିନ ମସ ପମୃଠେ।

ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ କଚ୍ପ ଅବତୟାର େୟାରଣ କରି ତୁେର ବସି୍ତୀର୍ମେ 
ପଠୃେମଦଶମର ପଥୃିବୀକୁ େରିଥିବୟା ଫଳମର, ତହିଁମର ଚକ୍ୟାକୟାର ବ୍ରଣ ମହୟାଇଥିେୟା। ମସହ ିମଗୌରବଯୁକ୍ ବ୍ରଣ ଫଳମର 

ପଥୃିବୀ ତୟା’ର ଅକ୍ଷମର ସଂସ୍ୟାପିତ ମହୟାଇପୟାରିଥିେୟା। ମତଣୁ ତୁେର ମସହ ିକୂେମେ ସ୍ୱରୂପର ରୟ ମହଉ।

In Your incarnation as a tortoise O Keśava! the world rested on Thy vast back. Hail 
Hari. Lord of the universe.



ବସତ ିଦଶନ-ଶଖିମର େରଣୀ ତବ େଗ୍ୟା।
ଶଶନି ିକଳଙ୍-କମଳବ ନେିଗ୍ୟା।

ମକଶବ େତୃ-ଶୂକର-ରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ଶୂକରସ୍ୱରୂମପ େହୀ ଦନ୍ଶମିଖ େରି। ଚନ୍ଦ୍ରମର କଳଙ୍ କ ିଦଶମନ ବସୁଧେରୀ।

ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! େହୟାପ୍ଳୟ କୟାଳମର ପଥୃିବୀ ରଳେଗ୍ ମହୟାଇଥିବୟା ସେୟମର, 
ତୁମେ ବରୟାହ ଅବତୟାର ମହୟାଇ ତୟାହୟାକୁ ଦନ୍ ଅଗ୍ରମର େୟାରଣ କରିଥିେ। ତୁେର ବଶିୟାଳ ଶୁଭ୍ରଦନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରେଣ୍ଡଳ ପର ି

ଉଦ୍ ଭୟାସିତ ମହୟାଇଥିେୟା ଏବଂ ମସହ ି  ଦନ୍ୟାଗ୍ରମର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥୃିବୀ ଚନ୍ଦ୍ରର କଳଙ୍ ପରି ମଶୟାଭୟା ପୟାଉଥିେୟା। ମତଣୁ ତୁେର 
ମସହ ିଶୂକର ରୂପର ରୟ ମହଉ।

In Your incarnation as a boar, O Kr̥ṣṇa this earth clung to the tip of Your tusk as a 
speck of dust on the moon. Hail Hari. Lord of the universe.

ତବ କର-କେଳ-ବମର ନଖେଦୁ୍ତ-ଶଙୃ୍ଗମ୍
ଦଳତି-ହରିଣ୍କଶପିୁ-ତନୁ-ଭୃଙ୍ଗମ୍।

ମକଶବ େତୃ-ନରହରି-ରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

େହୟାେୟାୟୟା ବସି୍ତୟାରିେ ଅତବିଡ଼ ତୁଙ୍ଗ। ଦନୁରର କମଳବର ବଦନଟ ିସିଂହ।
ହରିଣ୍କଶପିୁ ନମଖ ବଦିୟାରିେ ଆଣି। କରକେଳମର ତୟାର ତନୁଭୃଙ୍ଗ ରୟାଣି।

ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁେର କରକେଳମର ମଯଉଁ ଅଦୁ୍ତ ନଖର ଅଗ୍ରଭୟାଗ ରହଛି,ି 
ତହିଁମର ତୁମେ ହରିଣ୍କଶପିୁ ନୟାେକ ଅସୁରର ଶରୀରରୂପୀ ଭ୍ରେରକୁ ବଦିୟାରଣ କରିଛ। (ଭ୍ରେର ସବମେଦୟା କେଳର 
ଅଗ୍ରଭୟାଗକୁ ବଦିୟାରଣ କରିଥୟାଏ, େୟାତ୍ ଏ ମକ୍ଷତ୍ମର ତୁେର ଅଦୁ୍ତ ନଖ-ଶଙୃ୍ଗ ଦ୍ୟାରୟା ଅସୁରର ତନୁ ରୂପକ ଭୃଙ୍ଗ 

ବଦିୟାରିତ ମହୟାଇଛ।ି) ମତଣୁ ମହ ରଗଦୀଶ, ତୁେର ମସହ ିନରହରି (ନରସିଂହ) ଅବତୟାରର ରୟ ମହଉ।

O Keśava! in Your incarnation as a man-lion, You tore the demon Hiraṇyakaśipu 
asunder with the hideous tip of your nails extending from the fingers of Your delicate 
palms, as the lotus crushes the beetle with its petals. Hail Hari, Lord of the universe.



ଛଳୟସି ବକି୍େମଣ ବଳେିଦୁ୍ତ ବୟାେନ
ପଦ-ନଖ-ନୀର-ରନତି-ରନ ପୟାବନ।

ମକଶବ େତୃ-ବୟାେନ-ରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ଭଣି୍ଡେ ବଳକି ି ରୂପ େଇେ ବୟାେନ।   ବକି୍େି ଚରଣ ଗେୟା ଅମଶଷ ଭୂବନ।
ଅମନକ କୟାଳର ଗଙ୍ଗୟା କେଣ୍ଡମଳ ସଞ୍।ି  ଢୟାଳେିୟା ତବ ଚରମଣ ହରମଷ ବରିଞ୍।ି
ପୟାଦକୁ ନ ଅଣ୍ି େନ୍ଦୟାକନିୀ ବହଯିୟାଇ।   ତୁଷୟାରକଣିକୟା ପ୍ୟାୟ ନଖମକୟାମଣ ରହ।ି
ତହୁଁ ମସ ଝରିତ ସୁରନଦୀ ତନିପିୁମର।   ଅପବତି୍ ରନଙ୍ କଳୁଷ ଅପହମର।

ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ ବୟାେନ ଅବତୟାର େୟାରଣ କରି ବଳ ିନୟାେକ 
ମଦୈତ୍ରୟାରଙୁ୍ ଛଳକପଟମର ପ୍ତହିତ କରିଛ। ସୁସରନଦୀଗଙ୍ଗୟା ତୁେର ପଦନଖମକୟାଣମର ଆଶ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହ ି

େତ୍ତମେ୍େଣ୍ଡଳର ରନେୟାନଙୁ୍ ପବତି୍ କରିଥିମେ। ମତଣୁ ତୁେର ମସହ ିବୟାେନ ଅବତୟାରର ରୟ ମହଉ।

In Your incarnation as a dwarf, O Keśava, You deceived the demon king Bali.  
Your toenails released the holy water that cleanses the world of all sins.  

Hail Hari, Lord of the universe.



କ୍ଷତ୍ୟି-ରୁଧିରେମୟ ରଗଦପଗତ-ପୟାପମ୍
ସ୍ନପୟସି ପୟସି ଶେିତ-ଭବ-ତୟାପମ୍।

ମକଶବ େତୃ-ଭୃଗୁପତ-ିରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ପଶୁମେେରରୂପ ନୟାଥ ଅତ୍ନ୍ବକି୍େ।   ଅବନୀପତକୁିଳକୁ ପ୍ତ୍ମକ୍ଷ କ ିଯେ।
ନମିଶୟାେନ କେ କ୍ଷତ୍ ିଏକବଂିଶବୟାର।  ସ୍ନୟାନ ତପମେଣୟାଦ ିକେ ରୁଧିର ରଳର।
ରଗତରନେୟାନଙ୍ ମଯମତ ମ�ୟାରପୟାପ।  ମସ ରଳ ଅବଗୟାହମନ ଖମଣ୍ଡ ଭବତୟାପ।

ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ ପରଶୁରୟାେ ଅବତୟାରମର କ୍ଷତ୍ୟିେୟାନଙୁ୍ ବେ 
କରି, ମସେୟାନଙ୍ ରକ୍ମର ରଗତକୁ ସ୍ନୟାନ କରୟାଇବୟା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ସଂସୟାରରୁ ପୟାପ ଓ ତୟାପ ଦୂର କରିଛ। ମହ 

ରଗଦୀଶ! ତୁେର ମସହ ିଭୃଗୁପତ ିଅବତୟାରର ରୟ ମହଉ।

In Your incarnation as a dwarf, O Keśava, You deceived the demon king Bali. Your 
toenails released the holy water that cleanses the world of all sins. Hail Hari, Lord of 

the universe.



ବତିରସି ଦକି୍ଷୁ ରମଣ ଦକି୍ ପତ-ିକେନୀୟମ୍
ଦଶେୁଖ-ମେୌଳ-ିବଳଂି ରେଣୀୟମ୍।

ମକଶବ େତୃ-ରୟାେ-ଶରୀର ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ଦଶରଥ�ମର ରୟାେଚନ୍ଦ୍ର ଅବତୟାର।  ବୟାଧେେି ସୟାଗମର ମସତୁ ମ�ନଣି ପଥର।
ରମଣ ରୟାବଣର ଦଶଶରିକୁ ବନିୟାଶ।ି  ବଳ ିମଦଇ ଦଗିପୟାଳେୟାନତ ସମନ୍ୟାଷି।

ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ ରୟାେ ଅବତୟାରମର ଦଶୟାନନ ରୟାବଣକୁ ସଂହୟାର 
କରି ତୟାହୟାର ଦଶମଗୟାଟ ିେସ୍ତକକୁ ଇନ୍ଦ୍ର, ଅଗି୍, ଯେ, ମନୈଋତ, ବରୁଣ, ପବନ, କୁମବର, ଈଶୟାନ, ବ୍ରହ୍ୟା ଓ ଅନନ୍ ରୂପୀ 

ଦଶଦକି୍ ପୟାଳଙୁ୍ ରେଣୀୟ ବଳରୂିମପ ଅପମେଣ କରିଛ। ମତଣୁ ତୁେର ମସହ ିଶ୍ୀରୟାେ ଅବତୟାର ରୟଯୁକ୍ ମହଉ।

In Your incarnation as a dwarf, O Keśava, You deceived the demon king Bali.  
Your toenails released the holy water that cleanses the world of all sins.  

Hail Hari, Lord of the universe.



ବହସି ବପୁଷି ବଶିମଦ ବସନଂ ରଳଦୟାଭମ୍
ହଳ-ହତ-ିଭୀତ-ିେିଳତିଯେୁନୟାଭମ୍

ମକଶବ େତୃ-ହଳେର-ରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ବଳଭଦ୍ରରୂପ ଅକଳଙ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୟାନ୍।ି କଟ,ି ନୀଳନମିଚୟାଳ ଯେୁନୟାରଳଭ୍ରୟାନ୍।ି
ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ ହଳେର ଅବତୟାରମର ନୀଳରଳଦେୟାଳୟା ସଦୃଶ 
ମଯଉଁ ନୀଳୟାେ୍ବର ପରିେୟାନ କରିଥିେ, ତୟାହୟା େୟାଙୁ୍ଗଳେୁନମର ବତିୟାଡ଼ତି ମହବୟା ଭୟମର ଆତଙି୍ତ ଯେୁନୟାର ରଳେୟାରୟା 

ସଦୃଶ ମଶୟାଭୟା ପୟାଉଥିେୟା। ଭକ୍ ରନତୟା ତୁେର ମସହ ିହଳେର ସ୍ୱରୂପର ରୟଗୟାନ କରୁଛନ୍।ି

In Your incarnation as Haladhara, O Keśava, You adorned Your bright body with cloud-
like blue attire, appearing like river Ẏamunā clinging to you, being afraid of the impact of 

your plough. Hail Hari, Lord of the universe. 



ନନି୍ଦସି ଯଜ୍ଞ-ବମିେରହହ ଶରୁତ-ିରୟାତମ୍
ସଦୟ-ହୃଦୟ-ଦଶଶିତ-ପଶୁ�ୟାତମ୍।

ମକଶବ େତୃ-ବୁଦ-ଶରୀର ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ସଦୟହୃଦୟ ବୁଦଶରୀର ବହେି। ପଶୁ�ୟାତ ଅମଥମେ ଯଜ୍ଞବଧିିକ ିମଦୟାଷିେ।

ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ ବୁଦ ଅବତୟାର େୟାରଣ କରି, ମବଦମର ଥିବୟା 
ଯଜ୍ଞମର ପଶୁବେ ସୂଚକ େନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼କୁି ସଦୟ ହୃଦୟମର ନନି୍ଦୟା କରିଛ। ତୁେର ଏହ ିଅଦୁ୍ତ କଷ୍ଟଦୟାୟକ ତଥୟା କରୁଣୟାପୂର୍ମେ 

କୟାଯମେ୍ ପୟାଇଁ ଭକ୍ରନତୟା ତୁେ ବୁଦ ସ୍ୱରୂପର ରୟଗୟାନ କରୁଛନ୍।ି

In Your incarnation as Buddha, O Keśava, You demonstrated Your compassion by 
condemning the sacrifice of animals in Vedic rituals. Hail Hari, Lord of the universe.

ମେଳେଚ୍-ନବିହ-ନେିମନ କଳୟସି କରବୟାଳମ୍
େୂେମକତୁେିବ କେିପି କରୟାଳମ୍।

ମକଶବ େତୃ-କଳ୍ କୀ-ଶରୀର ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

କଳ୍ କୀ ରୂମପ କମର େରି େହୟାଅଶପିତ୍।  ଜ୍ୱଳନବଦନ ଅତ ିଭୟଙ୍ର ଗୟାତ୍।
ମେଳେଚ୍ ପୟାପୀ ଦୁରୟାଚୟାରସେୂହ ସଂହୟାରି।  ଉଶ୍ୟାସିେ କି୍ଷତଭିୟାରୟା େୀଳୟାେୟାତ୍ କରି।

ଗଦ୍ – ମହ ରଗଦୀଶ (ରଗନ୍ନୟାଥ)! ମହ ହରି! ମହ ମକଶବ! ତୁମେ ମେଳେଚ୍େୟାନଙ୍ ବନିୟାଶ ନେିିତ୍ତ େୂେମକତୁ 
(େଞ୍ଜୟାତୟାରୟା) ସଦୃଶ ଭୟଙ୍ର ଖଡ୍ ଗ େୟାରଣ କରିଛ। ତୁେର ମସହ ିକଳ୍ କ ିଅବତୟାର ରୟଯୁକ୍ ମହଉ।

In Your incarnation as Kaḷkī, O Keśava, You have held aloft a terrible sword, as fiery 
as a comet, to destroy the barbarians. Hail Hari, Lord of the universe.



ଶ୍ୀରୟମଦବ-କମବରିଦେୁଦତିେୁଦୟାରମ୍
ଶଣୁୃ ସୁଖଦଂ ଶୁଭଦଂ ଭବ-ସୟାରଂ।

ମକଶବ େତୃ-ଦଶବେି-ରୂପ ରୟ ରଗଦୀଶ ହମର।

ଶ୍ୀରୟମଦବ କବଙି୍ ରଚତି ଏ ମସ୍ତୟାତ୍।  ଶ୍ବଣ ସୁଖଦ ମଯ ପବତି୍ କମର ଗୟାତ୍।
ଭବସୟାଗର ତରମଣ ମଯ ଅଟଇ ସୟାର।  ସଂସୟାମର ମସ ଦଶବେି ରୂପର ପ୍ଚୟାର।

ଗଦ୍ – ଶ୍ୀରୟମଦବ କବଙି୍ ରଚତି ଶ୍ୀରଗନ୍ନୟାଥଙ୍ ଦଶବେି ରୂପର ଉଦୟାର ବର୍ମେନୟାକୁ ଭକ୍ରନେୟାମନ ଶ୍ବଣ କର। 
ଏହ ିଦଶୟାବତୟାର ସୁ୍ତତ ିଶୁଭଦୟାୟକ, ଶୁଣିବୟାକୁ ସୁଖପ୍ଦ ତଥୟା ଭବସୟାଗର ଉଦୟାରର ସୟାର ଅମଟ। ମହ ରଗନ୍ନୟାଥ! ମହ 
ହରି! ମହ ମକଶବ! ସଂସୟାରର ହତିସୟାେନ ନେିିତ୍ତ ଦଶବେି ରୂମପ ଅବତୀର୍ମେ ମହୟାଇଥିବୟା ତୁେର ଅବତୟାରେୟାନଙ୍ର 

ରୟ ମହଉ।

O devotees, listen to the mellifluous description of the ten incarnations of the Lord of 
this universe composed by the poet Jayadeva, which is both pleasant and auspicious 
and will help you to be delivered from this world. Homage to all ten incarnations of 

Yours, O Keśava, Lord of the universe.



ମବଦୟାନୁଦରମତ ରଗଂତ ିବହମତ ଭୂମଗୟାେେୁଦ୍ ବଭି୍ରମତ
ମଦୈତ୍ୟାନ୍ ଦୟାରୟମତ ବଳଂି ଛଳୟମତ କ୍ଷତ୍-କ୍ଷୟଂ କୁବମେମତ।
ମପୌେସ୍ତ୍ଂ ରୟମତ ହଳଂ କଳୟମତ କୟାରୁଣ୍େୟାତନ୍ବମତ

ମେଳେଚ୍ୟାନ୍ େୂଚ୍ମେୟମତ ଦଶୟାକୃତ-ିକୃମତ କୃଷ୍ଣୟାୟ ତୁଭ୍ଂ ନେଃ।

େୀନ ରୂମପ ମବଦ ଉଦୟାରିେ ପଶ ିରମଳ।  େରଣୀ ପମୃଠେ ବହେି କଚ୍ପ ରୂପମର।
ଶୂକର ରୂମପ ପଥୃିବୀ ପୟାତୟାଳୁ ଉଦରି।  ଦନ୍ୟାମଗ୍ର େଇେ ଆମହ ମଦବ େେୁହୟାରୀ।
ନରସିଂହ ରୂମପ ହରିଣ୍କୁ ବଦିୟାରିେ।  ଖବମେ ରୂମପ ଭିକ୍ଷୟା େୟାଗି ବଳକୁି ଛଳେି।
ପଶୁମେରୟାେ ରୂମପ କେ କ୍ଷତ୍ୟି ସଂହୟାର।  ରୟାେୟାବତୟାମର ବଧିେ ରୟାବଣ ଅସୁର। 
ହଳେର ରୂମପ ହଳ କରିଛ େୟାରଣ।   ବୁଦ ରୂମପ ପଶୁବେ କେ ନବିୟାରଣ।
ମେଳେଚ୍ ସଂହୟାରମଣ କରବୟାଳ କମର େରି।  କଳ୍ କ ିରୂମପ ଅବତୀର୍ମେ ମହୟାଇଛ େୁରୟାରି।
ଏେନ୍ମର ଦଶବେି ଅବତୟାର ମହୟାଇ।  ସଂସୟାର ପ୍ତପିୟାଳନ କରିଛ ମଗୟାସୟାଇଁ।

ଗଦ୍ – ମହ ଦଶବତୟାରକୟାରୀ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ! ଯଥୟାକ୍ମେ ଦଶମଗୟାଟ ିଅବତୟାରମର ଅବତୀର୍ମେ ମହୟାଇ, ମବଦକୁ ଉଦୟାର 
କରିଛ, ରଗତକୁ ପଠୃେମର େୟାରଣ କରିଛ, ଭୂେଣ୍ଡଳକୁ ଦନ୍ୟାଗ୍ରମର େରି ପୟାତୟାଳରୁ ଉଦରି ଆଣିଛ। ତୁମେ ନରହର ି
ରୂପ େୟାରଣ କରି ହରିଣ୍କଶପିୁକୁ ସଂହୟାର କରିବୟା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ବୟାେନରୂପ େୟାରଣ ପୂବମେକ ବଳରିୟାରୟାକୁ ଛଳନୟା 

କରି ବନ୍ଦୀ କରିଛ। ତୁମେ ପରଶୁରୟାେ ଅବତୟାରମର କ୍ଷତ୍ୟିେୟାନଙୁ୍ ସଂହୟାର କରି ପଥୃିବୀକୁ ଦୁଷ୍ଟରୟାରୟାେୟାନଙ୍ 
ଅତ୍ୟାଚୟାରରୁ ରକ୍ଷୟା କରିଛ। ପୁେସ୍ତ୍ ଋଷିଙ୍ ମପୌତ୍ ଦଶୟାନନ ରୟାବଣକୁ ରୟ କରି ମଦବକୟାଯମେ୍ ସୟାେନ କରିଛ। 

ତୁମେ ନୀଳୟାେ୍ବରେୟାରୀ ହଳେର ରୂମପ େଧ୍ୟ ପ୍ସିଦି ଅରମେନ କରିଛ। ବୁଦ ଅବତୟାରମର ତୁମେ କରୁଣୟା ବସି୍ତୟାର କର ି
ରନସେୂହର ଉପକୟାର ସୟାେନ କରିଛ। ପରିମଶଷମର ମେଳେଚ୍େୟାନଙୁ୍ ସଂହୟାର କରି ରଗତକୁ ପୟାପତୟାପରୁ ଉଦୟାର 

କରିଛ। ମତଣୁ ମହ କୃଷ୍ଣ! ମହ ଦଶବେିରୂପେୟାରୀ ରଗନ୍ନୟାଥ, ତୁେକୁ ନେସ୍ୟାର।

O Kr̥ṣṇa in Your ten incarnations, You have upheld the Vedas, supported the universe 
on Your back, rescued the earth with Your tusk, torn the demon asunder, cheated Bali, 

destroyed the warrior class, conquered R̄āvaṇa, the son of Pulastẏa, wielded the plough, 
spread compassion, destroyed the barbarians. Homage to you O Kr̥ṣṇa in your ten 

incarnations.



ଶି୍ତ-କେଳୟା-କୁଚ-େଣ୍ଡଳ େତୃ-କୁଣ୍ଡଳ।
କଳତି-େଳତି-ବନେୟାଳ, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର। େରୁବଂ।

କେଳୟାକୁଚେଣ୍ଡଳ ଆଶ୍ୟ ଯୟାହୟାର।  େମନୟାହର ବନେୟାଳୟା ମଶୟାଭିତ ହୃଦୟ।
ମଦବସୂରେୁନ ିକରିଛନ୍ ିରୟକୟାର।   େଣିଗଣମଶୟାଭିତ କ ିକୁଣ୍ଡଳ ଶରୁତରି।

କେଳୟାଙ୍ର କୁଚେଣ୍ଡଳକୁ ଆଶ୍ୟକୟାରୀ, କର୍ମେମର େକରକୁଣ୍ଡଳେୟାରୀ ଏବଂ କଣ୍ଠରୁ ପୟାଦ ପଯମେ୍ନ୍ ସୁନ୍ଦର ବନେୟାଳୟା 
େୟାରଣକୟାରୀ ମହ ହରି, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! Adorned with garlands of wild flowers, wearing earrings, You rest on 
the circle of Kamalā’s breasts.

ପ୍ଥେ ସଗମେ - ଗୀତ ୨



ଦନିେଣି-େଣ୍ଡଳ-େଣ୍ଡନ ଭବ-ଖଣ୍ଡନ।
େୁନରିନ-େୟାନସ-ହଂସ, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

ଭବତେିିର ନୟାଶମନ ଆଦତି୍ ପ୍କୟାଶ। େୁନରିନ-େନେୀନ ସମରୟାବର ହଂସ।

ସୂଯମେ୍େଣ୍ଡଳର ଅଳଙ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ, ସଂସୟାର ସୟାଗରର ଉଦୟାରକୟାରୀ, େୁନେିୟାନଙ୍ ଚତି୍ତସ୍ୱରୂପ େୟାନସମରୟାବରର ହଂସସ୍ୱରୂପୀ ମହ 
ମଦବ ହରି! ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! You are adorned with the halo of the sun, You deliver from the bonds of 
existence, You are the soul-swan of saints.

କୟାଳୀୟ-ବଷିେର-ଗଞ୍ଜନ ରନ-ରଞ୍ଜନ।
ଯଦୁକୁଳ-ନଳନି-ଦମିନଶ, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

କୟାଳୀୟଭୁରଙ୍ଗଦଳ ିରନେନ ରମଞ୍ଜ। ଯଦୁକୁଳକେଳତପନମତର ଗମଞ୍ଜ।

କୟାଳୀୟ ନୟାେକ ବଷିେର ସପମେର ଗଞ୍ଜନକୟାରୀ, ରନସେୟାରର ଆନନ୍ଦବଦମେକ, ଯଦୁବଂଶ ରୂପକ ପଦ୍ବନର ବକିୟାଶର ସୂଯମେ୍ ସଦୃଶ 
ମହ ମଦବ ହରି, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! You subdued the venomous serpent Kāḷīya and brought cheer to people; You 
are the sun to the clan of Ẏadus as it is to the lotus.



େେୁ-େୁର-ନରକ-ବନିୟାଶନ ଗରୁଡୟାସନ। 
ସୁରକୁଳ-ମକଳ-ିନଦିୟାନ, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

ନରକଦନୁର େେୁ େୁର ଦପମେ ଗମଞ୍ଜ। ମଦବଙୁ୍ ହରଷ ମଦଇ ଗରୁଡ଼ମର ବମିର।

େେୁ, େୁର ଓ ନରକ ନୟାେକ ଅସୁରେୟାନଙ୍ ବନିୟାଶକୟାରୀ, ଗରୁଡ଼ବୟାହନ, ମଦବତୟାେୟାନଙ୍ର ମକଳବିଦମେନର େୂଳ କୟାରଣ 
ମହ ମଦବ ହରି, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! Riding Your carrier Garuda You killed the demons Madhu, Mura and 
Narakāsura; You are the source of joy for the gods.

ଅେଳ-କେଳ-ଦଳ-ମେୟାଚନ ଭବ-ମେୟାଚନ।
ତ୍ଭୁିବନ-ଭବନ-ନଦିୟାନ, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

ଅେଳକେଳମନତ୍ ଭବଭୟ ନୟାଶ।ି ତ୍ଭୁିବନ ସ୍ୟାନ ଯୟାର ପୂର୍ମେ ବ୍ରହ୍ରୟାଶ।ି

ନେିମେଳ ପଦ୍ପତ୍ ସଦୃଶ ମନତ୍େୟାରୀ, ସଂସୟାର ରନେୟାନଙ୍ର ମେୟାକ୍ଷଦୟାତୟା, ସ୍ୱଗମେ, େତ୍ତମେ୍, ପୟାତୟାଳ ଆଦ ିତ୍ଭୁିବନ ସୃଷି୍ଟର 
େୂଳକତ୍ତମେୟା ମହ ମଦବ ହରି, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! Your eyes are lustrous like the petals of a lotus; You set us free from 
the bondage of existence; You are the creator of all the three realms of the universe.

ରନକ-ସୂତୟା-କୃତ-ଭୂଷଣ ରତି-ଦୂଷଣ।
ସେର-ଶେିତ-ଦଶକଣ୍ଠ, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

ରନକଦୁହତିୟା ହୃମଦ କେସି େଣ୍ଡନ। ରଣିିେ ସେମର ଦଶକଣ୍ଠ ମଯ ଦୂଷଣ।

ରନକରୟାରମରେୟା ସୀତୟାଙ୍ର କୁଚକଳସମର େକର ଆଦ ିନୟାନୟା ପ୍କୟାର ଆମେଖ୍ ମେଖନମର ଦକ୍ଷ ଅଥବୟା ରୟାନକୀଙ୍ 
ହୃଦୟର ଭୂଷଣ ସ୍ୱରୂପ, ଦୂଷଣ ନୟାେକ ରୟାକ୍ଷସର ରୟକୟାରୀ ଅଥବୟା ସେସ୍ତ ପ୍କୟାର ମଦୟାଷରହତି, ରୟାବଣ ପର ି

ଅତ୍ନ୍ ଅଭିେୟାନୀ ରୟାକ୍ଷସରୟାରକୁ ରଣମକ୍ଷତ୍ମର ବନିୟାଶକୟାରୀ ମହ ମଦବ ହରି, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! You embellished the daughter of king Janaka; You are the conquere of 
Duṣaṇa, the demon; You are the slayer of Rāvaṇa in battle.



ଅଭିନବ-ରଳେର-ସୁନ୍ଦର େତୃ-େନ୍ଦର।
ଶ୍ୀ-େୁଖ-ଚନ୍ଦ୍ର-ଚମକୟାର, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

ନବ�ନ ଚୟାରୁ ତନୁ ଗିରିବର ପୟାଣି। ରେୟାବଦନବେୂିକୁ ଚମକୟାର କ ିରୟାଣି।

ମହ ମଦବ ହରି, ତୁେର ରୂପ ନୂତନ ମେ�ସଦୃଶ ନୀଳବର୍ମେ ଏବଂ ମସହ ିକୟାନ୍ ିଅତ୍ନ୍ ସୁନ୍ଦର ମହୟାଇଥିବୟାରୁ ମଗୟାପିକୟା, 
ରୁକ୍ଣିୀ ଆଦ ିସୁନ୍ଦରୀ ତଥୟା େହନୀୟୟା  ନୟାରୀେୟାମନ ତୁେକୁ ପ୍ୟାଣପି୍ୟ ରୂମପ ବରଣ କରିଛନ୍।ି ମଦବ ଓ ଦୟାନବ 

ବୟାହନିୀର ସମି୍ଳତି ବଳ ମଯଉଁଠୟାମର ପରୟାଭୂତ ମହୟାଇଥିେୟା, ସେୁଦ୍ରେନ୍ଥନ କୟାଳମର ମସହ ିେନ୍ଦର ପବମେତକୁ ତୁମେ 
ଏକୟାକୀ ପଠୃେମର େୟାରଣ କରି ମଦବତୟାେୟାନଙୁ୍ ଅେତୃପୟାନ କରୟାଇଛ। ଶ୍ୀ ଅଥମେୟାତ େକ୍ଷୀ ବୟା ରୟାଧିକୟାଙ୍ େୁଖେଣ୍ଡଳ 

ରୂପକ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ତୁମେ ଚମକୟାର ସଦୃଶ ସୁେୟାପୟାନ କରି, ପରେ ତୃପ୍ତ ମହୟାଇଛ। ମହ ମଦବ, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! Your lustre is like fresh rain clouds;  
You hold the mountain Mandara during the churning of the sea;  

You are the night bird Cakora to the moon-like visage of Śrī.

ଶ୍ୀ ରୟମଦବ-କମବରିଦମ୍ କୁରୁମତ େୁଦମ୍।
େଙ୍ଗଳେୁଜ୍ଜଳ-ଗୀତମ୍, ରୟ ରୟ ମଦବ ହମର।

ଶ୍ୀରୟମଦବ କବଙି୍ ରଚତି ଏ ଗୀତ। ଆନନ୍ଦବଦମେନ କରୁ ଆମହ ରଗନ୍ନୟାଥ।

ଗଦ୍ – ଏହ ିେଙ୍ଗଳେୟ ତଥୟା ଭୟାବଗୟାମ୍ଭୀଯମେ୍ପୂର୍ମେ ଶ୍ୀରୟମଦବ କବଙି୍ ରଚତି ଗୀତ ତୁେର ଆନନ୍ଦ ବଦମେନ କରୁ। 
ଅଥବୟା ରୟମଦବ କବଙି୍ ରଚତି େଙ୍ଗଳରନକ ଏହ ିକୟାନ୍ମକୟାେଳ ପଦୟାବଳୀଯୁକ୍ ଗୀତ ସେସ୍ତଙୁ୍ ପ୍େୁଦତି କରୁ। ମହ 

ମଦବ ହରି, ତୁେର ରୟ ମହଉ।

Hail Lord Hari! Let this auspicious and radiant song composed by the poet Jayadeva 
inspire and please all.



ପଦ୍ୟା-ପମୟୟାେର-ତଟୀ-ପରିରମ୍ଭ-େଗ୍
କୟାଶ୍ୀର-େୁଦି୍ରତେୁମର େେୁସୂଦନସ୍।
ବ୍କ୍ୟାନୁରୟାଗେିବ ମଖଳଦନଙ୍ଗ-ମଖଦ
ମସ୍ୱଦୟାେ୍ବବୁ-ପୂରେନୁପୂରୟତୁ ପି୍ୟଂ ବଃ।

ପଦ୍ୟାପମୟୟାେରତଟ ଆେିଙ୍ଗନ କରି।   ହୃଦୟ କୁଙୁ୍େୟାଙି୍ମତ ପ୍ମେୟାଦ େୁରୟାରି।
େନୁ ଅନୁରୟାଗ କଏି ମହୟାଇଛ ିବୟାହୟାର।   କୟାେମଖଦ କମଳବମର ପୂମର ମସ୍ୱଦନୀର।
ମକୟାଟେିନେଥ ଗମଞ୍ଜ େୟାବଣ୍ବଦନ।   ଚତୁଦ୍ମେଶମେୟାକ ଆମେୟାକତି ଯୟାର ଧ୍ୟୟାନ।
ମସ କୃଷ୍ଣ ଚରମଣ େନ ଦଅି ସୟାେୁରନ।  ହରିରସ ବନୁି ଏହ ିଦବିସ ଦୁଦ୍ଶିନ।

େକ୍ଷୀଙୁ୍ ଗୟାଢ଼ ଆେିଙ୍ଗନ କରିବୟା ସେୟମର, ତୟାଙ୍ କୁଚ ଯୁଗଳମର କୟାେତୟାପର ଉପଶେ ନେିିତ୍ତ ମବୟାଳୟାଯୟାଇଥିବୟା 
କୁଙୁ୍େଦ୍ୱୟାରୟା ଯୟାହୟାଙ୍ର ବକ୍ଷମଦଶ ଅଙି୍ତ ମହୟାଇଛ,ି ରତମିକଳ ିଦ୍ୟାରୟା ଯୟାହୟାଙ୍ ବକ୍ଷମଦଶମର ଅନୁରୟାଗ ସୂଚକ ଝୟାଳ 

ବନୁି୍ଦ ବନୁି୍ଦ ମହୟାଇ ମଶୟାଭୟା ପୟାଉଛ,ି ଏପରି ମଯଉଁ େେୁସୂଦନ (ବଷୁି୍ଣ ଅଥବୟା କୃଷ୍ଣ)ଙ୍ର ଅନୁରୟାଗ ରରମେରିତ ବକ୍ଷସ୍ଳ 
ତୁେେୟାନଙ୍ର (ଭକ୍ରନତୟାଙ୍ର) େମନୟାବୟାଞ୍ୟା ପୂରଣ କରୁ।

May the broad chest of Madhusudana—smeared with saffron from the breasts of Padmā 
while in deep embrace adorned with drops of sweat from the fatigue of tumultuous love-

making—grant You the joy You seek.



ବସମନ୍ ବୟାସନ୍ୀ-କୁସୁେ-ସୁକୁେୟାମରୈରବୟମବୈ-
ଭ୍ରମେେନ୍ୀଂ କୟାନ୍ୟାମର ବହୁ-ବହିତି-କୃଷ୍ଣୟାନୁସରଣୟାମ୍।

ଅେନ୍ଦଂ କନ୍ଦପମେ-ଜ୍ୱର-ରନତି-ଚନି୍ୟାକୁଳତୟୟା
ବଳଦ୍ ବୟାେୟାଂ ରୟାେୟାଂ ସରସେିଦେୂମଚ ସହଚରୀ।

ଶୁଣ ମହ ସୁରମନ ଏଥୁଁ ରସବଚନ।   େିଳମିେ ଋତରିୟାରନ ବସନ୍ବନ।
କୟାନ୍ ବମିଚ୍ମଦ ଯୁବତ ିଜ୍ୱରସେୟାନ।  େଇଯମେ୍ବନକୁ କଏି ଦୟାବଦହନ।
ଏେନ୍ ସେମୟ ତହିଁ ରୟାେୟାସୁନ୍ଦରୀ।  କୃଷ୍ଣର ବରିମହ ତନୁ େଦମନ �ୟାରି।
ମତରଣି ସଦନ ବୁମେ ମ�ୟାରବପିିମନ।  େୟାେବକୁ ଅନୁସରି ମେୟାଡ଼ଇ ବମନ।
ଅତ ିସୁକୁେୟାର କର ଚରଣତଳ।   େୟାେବୀ କୁେୁେଦଳ ତନୁ ମକୟାେଳ।
େନସିରଜ୍ୱର ଚନି୍ୟା ଆକୁଳଭମର।   ନ ରୟାଣଇ ଶ୍େ ପୀଡ଼ୟା ଚତି୍ତବକିୟାମର।
ରୟାେୟାର ଏସନ ଦୁଃଖ ମଦଖିଣ ଦୂତୀ।  କହଇ ଅଗ୍ରମତ େିଳ ିବଚନ ପ୍ୀତ।ି

େୟାେବୀଫୁେ ପରି ସୁକୁେୟାରୀ ତଥୟା ମକୟାେଳୟାଙ୍ଗୀ ରୟାେୟା ପ୍ଚଣ୍ଡ କନ୍ଦପମେ ଜ୍ୱରମର ଅତ୍ନ୍ ପୀଡ଼ତିୟା ମହୟାଇ, ବସନ୍ 
କୟାଳମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍ ବୃନ୍ଦୟାବନର ଗହନ କୟାନନମର ମଖୟାର ିମଖୟାର ି ବୁେୁଥିବୟା ସେୟମର, ମପ୍େପୟାଗଳୀ ଅବସ୍ୟାମର 

ମଦଖି ସହଚରୀ ଦୂତୀ ତୟାଙୁ୍ ସରସବଚନ ଭଙ୍ଗୀମର କହଥିିମେ।

With the arrival of spring tender-limbed Rādhā, wandered like a flowering creeper in 
the wilderness looking for Kr̥ṣṇa in His many haunts, deeply tormented by the desire 
ignited in her body by Kandarpa, the god of love-making. The maid accompanied her 

sang in a melodious voice to zest her.



େଳତି-େବଙ୍ଗେତୟା-ପରିଶୀଳନ-ମକୟାେଳ-େଳୟ-ସେୀମର।
େେୁକର-ନକିର-କରେ୍ବିତ-ମକୟାକଳି-କୂରତି-କୁଞ୍ଜ-କୁଟୀମର।

ବହିରତ ିହରିରିହ ସରସ-ବସମନ୍-
ନୃତ୍ତ ିଯୁବତ-ିରମନନ ସେ ଂ ସଖି ! ବରିହ-ିରନସ୍ ଦୁରମନ୍। େରୁବମ୍। 

ମଦଖ ସଖି େୟାବଣ୍ ଏ’ େବଙ୍ଗେତୟା। ନବୀନପଲ୍ଲବଦଳ ମକୟାେଳେତୟା।।
ଶୀତମଳ ବହଇ େନ୍ଦ େଳୟୟାନଳି। େେୁକର େୁଖରୟାବ ଶୁମଭ ଚହଳ।।
ମକୟାକଳି େଦୁୃ-େେୁର-େଳତି ବୟାଣୀ। ପୂରିତ କୁଞ୍ଜ-ସଦମନ ମେୟାହନ ରୟାଣି।।
ବରିହୀରନଙୁ୍ ଏ’ କ ିକରିବ ଅନ୍। କୟାନ୍ର ବରିମହ ଦନୁିଦନି ଦୁଃଖିତ।।
ଏେନ୍ ସେମୟ ଯୟାହୟା ସନ୍ନମିେ ପତ।ି ହରମଷ ବଞ୍ଇ ଦନି ଉତ୍ୁକ େତ।ି।
ମଦଖ ସଖି ଅଳଯୂିଥ କୁସୁେକୁମଳ। େେୁଆମଶ ବସିଛନ୍ ି ଚୂତ-ବକୁମଳ।।

ଗଦ୍ – ମହ ରୟାମେ, େମନୟାଜ୍ଞ େବଙ୍ଗ େତୟାରୁ େୀମର େୀମର ବହ ିଆସୁଥିବୟା ସୁବୟାସିତ େଳୟପବନମର 
ସୁଗଧେତି ଭ୍ରେରେୟାନଙ୍ର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱର ସହତି ସେତୟାଳମର ପ୍କଟତି ମହଉଥିବୟା ମକୟାକଳିେୟାନଙ୍ କୁହୁତୟାନମର 
ଗୁଞ୍ଜରିତ ନକୁିଞ୍ଜକୁଟୀର େଧ୍ୟମର ଏବଂ ବରିହଣିୀ ଯୁବତୀେୟାନଙ୍ ପକ୍ଷମର କଷ୍ଟଦୟାୟକ ଏହ ିବସନ୍ଋତୁମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 

ମଗୟାପଯୁବତୀଙ୍ ଗହଣମର ନୃତ୍ କରୁଛନ୍।ି

O Rādhā ! In this pleasant springtime, when the soft southerly breeze touches the 
delicate vines of Lavangalatā (Devakusum) and carries the aroma and the cuckoos sing 
in tandem with the hum of the bees in the forest abode, Hari dances with Young women. 

It indeed is a cruel time for deserted lovers.

ପ୍ଥେ ସଗମେ - ଗୀତ ୩



ଉନ୍ଦ-େଦନ-େମନୟାରଥ-ପଥିକ-ବେୂରନ-ରନତି-ବଳିୟାମପ,
ଅଳ-ିକୁଳ-ସଂକୁଳ-କୁସୁେ-ସେୂହ-ନରିୟାକୁଳ-ବକୁଳ-କଳୟାମପ। 

େଦମନ ଉନ୍ତ୍ତ ଅତ ିପଥିକପି୍ୟୟା। ବଳିୟାପ କରନ୍ ିଯହଁୁ ନଇମେ ନୟାହୟା।
ବକୁଳ ପୁମପେ ଭ୍ରେର ଶରେୟା ଅତ।ି ମତଣୁ ମସ ସୁଗମଧେ ତୟା’ର ବ୍ୟାକୁଳ େତ।ି

ମଯଉଁ ବସନ୍ କୟାଳମର ରତକିୟାେନୟାମର ଉନ୍ତ୍ତୟା ମହୟାଇଥିବୟା ପଥିକେୟାନଙ୍ ପ୍ଣୟିନୀେୟାମନ ପି୍ୟତେଙ୍ ବରିହମର 
ବ୍ଥିତୟା ମହୟାଇ ବଳିୟାପ କରୁଛନ୍ ିଏବଂ ମଯଉଁ ସେୟମର ବଉଳ ଫୁେର ସୁଗଧେମର ଆକୁଳ ମହୟାଇ ଭ୍ରେରେୟାମନ 

ତୟା’ର ଚୟାରିପମଟ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରମର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍,ି ମସପରି ଦୁଃସହ ବସନ୍ କୟାଳମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମଗୟାପଯୁବତୀଗଣଙ୍ 
ଗହଣମର ନୃତ୍ କରୁଛନ୍।ି

When the lonely wives of the travellers wail miserably with unrequited desire and the 
bees hum swarming around Mimosa flowers, Hari dances with the Young women during 

this cruel time for deserted lovers.



େଗୃେଦ-ମସୌରଭ-ରଭସ-ବଶେ୍ବଦ-ନବ-ଦଳ-େୟାଳ-ତେୟାମଳ,
ଯୁବରନ-ହୃଦୟ-ବଦିୟାରଣ-େନସିର-ନଖରୁଚ-ିକଂିଶୁକ-ରୟାମଳ। 

ମଦଖ ସଖି ନବଦଳ ତେୟାଳବନ।   କସୁ୍ତରୀମେପନ ପ୍ୟାୟ ଅତ ିମଶୟାଭନ।
ଯୁବୟାରନହୃଦୟ ବଦିୟାରିବୟା ପୟାଇଁ।   ଫୁଟଛି ିକଂି ଶୁକ କୟାେ ନଖ କ ିଏହ।ି

କସୁ୍ତରୀର ସୁଗଧେ ଚୟାରିଆମଡ଼ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମହୟାଇଛ।ି ତୟା’ ଫଳମର ଯୁବୟାଯୁବତୀଙ୍ େନ ରସମକଳ ିପ୍ତ ିଆକୃଷ୍ଟ 
ମହଉଛ।ି ଆଉ େଧ୍ୟ ତେୟାଳ ବୃକ୍ଷମର କଅଁଳପତ୍ ରୟାତ ମହୟାଇ ଯୁବୟା େନକୁ ଅନୁରୟାଗପୂର୍ମେ କରୁଛ।ି ତୟା’ ବ୍ତୀତ 

କୟାେଭୟାବନୟାମର ରସସିକ୍ ମହୟାଇଥିବୟା ଯୁବୟାରନେୟାନଙ୍ ହୃଦୟକୁ ବଦିୀର୍ମେ (ପଳୟାଶଫୁେଗୁଡ଼କି େୟାେ ରଙ୍ଗ ତଥୟା ଇଷତ୍ 
ବକ୍ ମହୟାଇଥିବୟାରୁ) କରିବୟା ପୟାଇଁ ପଳୟାଶଫୁେଗୁଡ଼କି କୟାେମଦବର ନଖ ପରି ବନମର ମଶୟାଭୟା ପୟାଉଛନ୍।ି ଏପରି ଏକ 
ଦୁଃଖଦୟାୟକ ବସନ୍ କୟାଳମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ (ତୁେକୁ ତ୍ୟାଗ କରି) ମଗୟାପ ନୟାଗରୀେୟାନଙ୍ ମେଳମର କ୍ୀଡ଼ୟାରସମର େୟାତଛିନ୍।ି

When the fresh buds of Tamāḷa emit aroma that fills the air like the scent of deer musk 
and the spiked blossoms of flame of forest, like the nail of the god of love tear at the 
hearts of Young people, Hari dances with the Young women during this cruel time for 

deserted lovers.

େଦନ-େହୀପତ-ିକନକ-ଦଣ୍ଡ-ରୁଚ-ିମକଶର-କୁସୁେ-ବକିୟାମଶ,
େିଳତି-ଶଳିୀେୁଖ-ପୟାଟଳ-ିପଟଳ-କୃତ-ସ୍ମର-ତୂଣ-ବଳିୟାମସ। 

ନୟାମଗଶ୍ର କୁସୁେର ବକିଚ ମଶୟାଭୟା।   େଦନରୟାୟ କନକଦଣ୍ଡର ପ୍ଭୟା।୧୭।
ପୟାଟଳକୁିସୁମେ ବମସ େେୁପମଶ୍ଣୀ।  େକରଧ୍ୱରର ଶରଭୟାରତୀ ରୟାଣି।୧୮।

କନ୍ଦପମେ ନୃପତଙି୍ର ସୁବର୍ମେ ଦଣ୍ଡ ଥିବୟା ଛତ୍ପରି ଏହ ିକୟାନନମର ନୟାମଗଶ୍ର ଫୁେ ଫୁଟଛିନ୍ ିଏବଂ ଆହୁରି େଧ୍ୟ ଏହ ି
ଗହନବନମର, ବରିହୀେୟାନଙ୍ ହୃଦୟ ବଦିୀର୍ମେକୟାରୀ ଶରଗୁଡ଼କି ତୂଣୀରମର ଖଞ୍ଜୟା ମହେୟା ପରି ବୃକ୍ଷେୟାନଙ୍ମର 

ପୟାଟଳଫୁିେ ଫଳ ିେନକୁ କୟାେବୟାସନୟାମର ଉନ୍ତ୍ତ କରୟାଉଛ।ି ଏପରି ଏକ କଷ୍ଟଦୟାୟକ ବସନ୍ ସେୟମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 
ମଗୟାପୀେୟାନଙ୍ ସହତି େୀଳୟାବଳିୟାସମର େୟାତଛିନ୍।ି

These gleaming saffron flower pistils are like the golden sceptre of the god of love and 
wanton bees sucking honey from trumpet flowers appear like arrows in His quiver.



ବଗିଳତି-େଜ୍ଜତି-ରଗଦବମେୟାକନ-ତରୁଣ-କରୁଣ-କୃତ-ହୟାମସ,
ବରିହ-ିନକୃିନ୍ନ-କୁନ୍-େୁଖୟାକୃତ-ିମକତକ-ିଦନୁ୍ରିତୟାମଶ। 

ମଦଖ ସଖି ବକିଶତି କରୁଣୟାପୁପେ।  ରଗତରନଙୁ୍ ହସିବୟାର ସ୍ୱରୂପ।
ଏେେୁସେମୟ ଯୁବୟାରନ ଯୁବତ।ି  ଯହୁଁ ମସ ଛୟାଡ଼ମିେ େଜ୍ଜୟା ଚଞ୍ଳେତ।ି
ବରିହରିନହୃଦମୟ ବୟାେଇ କ ିମସ। କୟାେକୁନ୍�ୟାତ କ ିମକତକୀ ବକିୟାମଶ।

ବସନ୍-ବୟାସନ୍ୀମର ଯୁବୟାଯୁବତୀ େଜ୍ଜୟା ତ୍ୟାଗ କରି େଦନେମହୟାତ୍ବମର େୟାତଥିିବୟାରୁ ନବପଲ୍ଲବତି କରୁଣୟା ନୟାେକ 
ବୃକ୍ଷମର େଳୟାଫୁେ ଫୁଟ ି(ଟଭୟାଫୁେ) ରଗତକୁ ହସିେୟା ପରି ବନମର ମଶୟାଭୟା ପୟାଉଛ।ି ଆହୁରି େଧ୍ୟ ବରିହୀେୟାନଙ୍ 
ହୃଦୟକୁ କୁନ୍ମର ଚରିି ଛନି୍ନଭିନ୍ନ କେୟାପରି େୁନଆି ଦୟାନ୍ ସଦୃଶ କଣ୍ୟାଯୁକ୍ କଆିଫୁେ ଫୁଟ ିବନଭୂେିକୁ ସୁଗଧେମର 

େହକୟାଇ ମଦଉଛ।ି ଏପରି ଏକ େହକପୂର୍ମେ ବସନ୍ କୟାଳମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମଗୟାପଯୁବତୀଙ୍ ସହତି େିଶ ି ନୃତ୍ କରୁଛନ୍।ି

All creatures abandon shyness in intense erotic mood. Looking at their plight,  
plants bloom into laughter through their tender buds.  

Ketakī spikes its blossom to wound the hearts of deserted lovers.



େୟାେବକିୟା-ପରିେଳ-େଳମିତ ନବେୟାଳକିୟୟାତ-ିସୁଗମଧେୌ,
େୁନ-ିେନସୟାେପି ମେୟାହନକୟାରିଣି ତରୁଣୟାକୟାରଣ-ବମଧେୌ। 

ପରିେଳ େଳତି େୟାେବୀ ପ୍କୟାଶ।   ନବୀନ େୟାଳତୀ ରୟାତ ିସୁଗଧେବୟାସ।
େୁନରିନେନ କ ିଏ ମେୟାହ କରଇ।  ପୟାଦପକୁଳକୁ ଅତ ିପୀରତ ିଏହ।ି

େୟାେବୀଫୁେର େଳତି ସୁଗଧେମର ପ୍ଫୁଲି୍ଲତ, ନୂତନ ଫୁଟଥିିବୟା େୟାଳତୀ ଓ ରୟାଇ ଫୁେର ମସୌରଭମର ସୁଗଧେତି, 
େୁନେିୟାନଙ୍ େୟାନସମର କୟାେବକିୟାର ରୟାତକୟାରୀ  ଏବଂ ଯୁବୟାଯୁବତୀଙ୍ର ସ୍ୱୟାଭୟାବକି ସଖୟା ଏହ ିବସନ୍ ସେୟ ରଗତକୁ 
ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଛ।ି ଏପରି ଏକ ଉଲ୍ଲୟାସେୟ ବସନ୍ର ପ୍ୟାଦୁଭମେୟାବମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମଗୟାପକୟାେିନୀେୟାନଙ୍ ସହତି ହସମଖଳମର 

େୟାତ ିବନବହିୟାର କରୁଛନ୍।ି

The pleasant scent of Mādhavi, Niāḷi, ẏati etc. pervades the air, enchanting even the 
meditating hermits, who feel again the passion of intimate bonds of youth,  

which they had abandoned. 

ସୁ୍ରଦତେିୁକ୍େତୟା-ପରିରମ୍ଭଣ-ପୁେକତି-େୁକୁଳତି-ଚୂମତ,
ବୃନ୍ଦୟାବନ-ବପିିମନ ପରିସର-ପରିଗତ-ଯେୁନୟା-ରଳ-ପୂମତ। 

ପ୍ସରିତ େତୟା �ନତରୁକୁ ମବଢ଼।ି   ଆେିଙ୍ଗନ କମର କଏି ନବିମିଡ଼ ରଡ଼।ି
ନୟାରୀ ପରିରମ୍ଭମଣ ବଲ୍ଲଭ ମଯେନ୍।   େୁକୁଳତି ବକୁଳ କ ିପଲ୍ଲମବ ଚୂତ।
ଅତରିେ୍ ବୃନ୍ଦୟାବନ କୟାନନ ଏହ ି।   ପବତି୍ ଯେୁନୟାରଳ ଯୟାଉଛ ିବହ।ି

ମହ ସଖି! ଏହ ିଋତୁରୟାର ପ୍ଭୟାବମର େୟାେବୀ େତୟା ଫୁେମର ପରିପୂର୍ମେ ମହୟାଇ ଆେ୍ବଗଛମର େଟଥିିବୟାରୁ ମସଥିମର 
େଧ୍ୟ ବଉଳ ମଦଖୟାମଦଇଛ।ି ଅଥମେୟାତ, ପୁପେବତୀ େୟାେବୀେତୟାର ଆେିଙ୍ଗନମର ଆମ୍ରବୃକ୍ଷ େଧ୍ୟ ମରୟାେୟାଞ୍ତି ମହେୟା ପର ି
େଞ୍ଜରୀ ପରିପ୍କୟାଶ କରିଛ।ି ସୟାେୟାରଣ ଯୁବୟା-ଯୁବତୀଙ୍ କଥୟା କହବିୟା କ’ଣ, ରଡ଼ରଗତମର େଧ୍ୟ ବୟାସନ୍ୀ େୀଳୟାର 
ସୁ୍ରଣ ମଦଖୟାମଦଇଛ।ି ଯେୁନୟାର ପବତି୍ ରଳମର ସିକ୍ ବୃନ୍ଦୟାବନର ନ�ିଞ୍ ଅରଣ୍ େଧ୍ୟମର ଏପରି ଉନ୍ୟାଦନୟାକୟାରୀ 
ବସନ୍ ସେୟମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ତୁେକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ମଗୟାପକୟାେିନୀରନଙ୍ ସହତି ଏକୟାନ୍ମର ନୃତ୍ କରିବୟା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ 

କ୍ୀଡ଼ୟାବଳିୟାସମର େୟାତଛିନ୍।ି

The budding mango trees quiver with pleasure when embraced by the rising Mādhavī 
creepers; the forest of Vr̥ndābana is consecrated with the holy water of the Ẏamunā



ଶ୍ୀରୟମଦବ-ଭଣିତେିଦେୁଦୟତ ିହରି-ଚରଣ-ସୃ୍ମତ-ିସୟାରମ୍।
ସରସ-ବସନ୍-ସେୟ-ବନ-ବର୍ମେନ-େନୁଗତ-େଦନ-ବକିୟାରମ୍। 

ଅତ ିସରସବସନ୍ ଋତୁଙ୍ସୟାର।  େଳୟସେୀର େୀର କୟାେସେୀର।
େଦମନ ଉନ୍ତ୍ତ ସବମେରୀବ ତରଳ।  ଏହ ିରସଶରୁତ ିପୟାମନ ରୀବନେିମେଳ।

x  x  x  x  x
ଏେନ୍ ସେମୟ ମତୟାମତ ଉମପକି୍ଷ ହରି।  ବହିରଇ ସମଙ୍ଗ ମ�ନ ିବରରନୟାରୀ।
ହରି-ଚରଣ-ସ୍ମରଣ ସୃ୍ମତ ିେେୁର।   ରୟମଦବ ଭମଣ ବନବର୍ମେନ ସୟାର।

ଶ୍ୀରୟମଦବ କବ ିଶ୍ୀହରିଙ୍ ପୟାଦପଦ୍ରୁ ସୃ୍ମତକୁି ରୀବନର ସୟାର ମବୟାେି େମନକରି, ମଯଉଁ ସେୟମର ଯୁବୟାରନଙ୍ 
େନମର କୟାେ ବକିୟାର ରୟାତ ହୁଏ, ମସହ ିସରସ ବସନ୍ କୟାଳମର ବନବର୍ମେନ କରିଛନ୍।ି ମସହ ିରସେୟ ବନବର୍ମେନ 

ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ େୀଳୟା ରୂପକ ପୁଟମର ରସୟାଣିତ ମହୟାଇଥିବୟାରୁ, ତୟାହୟା ରଗତମର ପ୍ସୟାର େୟାଭ କରିଅଛ।ି

Sri Jaẏ̥̥adeva’s song describes the pleasant springtime, when the mood is erotic,  
while evoking the potentmemory of the feet of Lord Hari, the essence of this existence.



ଦର-ବଦିଳତି-େଲ୍ଲୀ-ବଲି୍ଲ ଚଞ୍ତ୍ -ପରୟାଗ-
ପ୍କଟତି-ପଟ-ବୟାମସୈବମେୟାସୟନ୍  କୟାନନୟାନ।ି

ଇହ ହ ିଦହତ ିମଚତଃ ମକତକୀ-ଗଧେ-ବଧୁେଃ-
ପ୍ସରଦସେ-ବୟାଣ-ପ୍ୟାଣବଦ୍ ଗଧେବୟାହଃ। 

ମଦଖ ସଖି େଲି୍ଲକୟା କୁସୁେ ଫୁଟେିୟା।   ଉଛୁଳ ିପରୟାଗ େତୟାପୁମଟ ପଡ଼େିୟା।
ପ୍କଟତି ସୁବୟାସ ପୂରିତ କୟାନନ।   ବରିହରିନଙ୍ ଚତି୍ତ କମର ଦହନ।
ମକତକୀସୁଗଧେ ମ�ନ ିେଦୁୃପବନ।   ପ୍ସରିେୟା କୟାେଶର ଦହବି ପ୍ୟାଣ।

ମହ ସଖି! ବସନ୍କୟାଳୀନ କୟାନନମର େଲି୍ଲକୟାେତୟାମର ଈଷଦ୍  ପ୍ସୁ୍ଟତି େଲ୍ଲୀକୁସୁେେୟାନଙ୍ରୁ ପରୟାଗ ବୟାହୟାରି ତୟାହୟାର 
ପୁପେମରଣୁଦ୍ୟାରୟା ପବନକୁ ସୁଗଧେତି କରିଛ।ି ମସହ ିସୁଗଧେଯୁକ୍ ପବନ ସେଗ୍ର ବନଭୂେିମର ଚହଟଯିୟାଇ ପରିମବଶକୁ 
ଆମେୟାଦଯୁକ୍ କରିଛ।ି ଆହୁରି େଧ୍ୟ ମସହ ିସୁଗଧେତି ବୟାୟୁ ତୟା’ର ପରେେିତ୍ ମକତକୀ ଫୁେର ସୁଗଧେ ସହତି େିଳତି 

ମହୟାଇ କୟାେମଦବଙୁ୍ ଉଜ୍ଜୀବତି କରୟାଇବୟା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ବରିହୀେୟାନଙ୍ ହୃଦୟତୁ ଦହନ କରୁଛ।ି ନବେଲି୍ଲକୟା 
କୟାେମଦବର ଅନ୍ତେ ବୟାଣ ମହୟାଇଥିବୟାରୁ, ତୟା’ର ସୁଗଧେ ମକତକୀଫୁେର ସୁଗଧେ ସହତି େିଳତି ମହୟାଇ, ବରିହୀ 

ବରିହଣିୀଙ୍ ହୃଦୟକୁ କୟାେବୟାଣଦ୍ୟାରୟା ଉନ୍ େଥିତ କରୁଛ।ି

The pollen dust emanating from partly bloomed Malli Latā (Jasmine),  
permeate the air, filling the forest with strong fragrance.  

The southerly breeze, a friend of Ketaki scent and alike the soul of Kāmadeva’s arrow, 
blows here and burns the minds of deserted lovers.



ଉନ୍ୀଳନ୍ -େେୁ-ଗଧେ-େୁବ୍ େ-େେୁପ-ବ୍ୟାେୂତ-ଚୂତୟାଂକୁର-
କ୍ୀଡତ୍ -ମକୟାକଳି-କୟାକଳୀ-କଳକମଳୈରୁଦ୍ ଗୀର୍ମେ-କର୍ମେ-ଜ୍ୱରୟାଃ।

ନୀୟମନ୍ ପଥିମକୈଃ କଥଂ କଥେପି ଧ୍ୟୟାନୟାବେୟାନ-କ୍ଷଣ-
ପ୍ୟାପ୍ତ-ପ୍ୟାଣ-ସେୟା-ସେୟାଗେ-ରମସୟାଲ୍ଲୟାମସୈରେୀ ବୟାସରୟାଃ।

ଏେନ୍ ବହମନ୍ େୀମର େଳୟୟାନଳି।  ଅଙୁ୍ର ମହୟାଇମେ ଅମଗ୍ର ଚୂତବକୁଳ।
ମଦଖିଣ ହରଷ ଅତ ିମକୟାକଳିକୁଳ।  କୁହୂକୁହୂ ଶବଦମର କରନ୍ ିମରୟାଳ।
ଉନ୍ତ୍ତଭମରଣ ଅତ ିଆଳୟାପବୟାଣୀ।  ଶୁଣି ଚତି୍ତ େରିବ କ ିବରିହପି୍ୟାଣୀ।
ଉରୟାଗର େେୁଗଧେ ମେୟାମଭ ଭ୍ରେର।  େତ୍ତଭମର ଧ୍ୱନ ିକମର ଚୂତଶଖିର।
କ୍ୀଡ଼ନ୍ ିମକୟାକଳି ମକୟାଳୟାହଳ ଶବଦ।  ଶୁଣମନ୍ ବରିହ ିକମର୍ମେ ଜ୍ୱରବଷିୟାଦ।
ପଥିକ ବମିଦଶରିନ ଅତ ିବଚି୍ନି୍ନ।  ନରିରୟାେୟା ପି୍ୟବତୀ ସୁେରି େନ।
ଗତ ମକଳରିସ େମନ କରିଣ ଧ୍ୟୟାନ। ଅତଶିୟ ଦୁଃମଖ ମନମେ ରରନୀ ଦନି।
ଅବଧି ସୁେରି କୟାନକ୍ ଆକୁଳେତ।ି  ପ୍ମବଶ ମହୟାଇମେ ପ୍ୟାଣସେୟାନ ପତ।ି
ଅତ ିହରଷିତ ବୟାେୟା ଉଲ୍ଲୟାସଚତି୍ତ। ନୟାନୟାରମସ ଦନି ମନମେ କୟାେିନୀକୟାନ୍।
ଏେନ୍ ସେମୟ ମତୟାମତ ଉମପକି୍ଷ ହରି। ବହିରଇ ସମଙ୍ଗ ମ�ନ ିବରରନୟାରୀ।

ମହ ସଖି, ଏହ ିବସନ୍କୟାଳୀନ ଦନିଗୁଡ଼କି ପଥିକ ବରିହୀେୟାନଙ୍ ପକ୍ଷମର ଅତ୍ନ୍ ଦୁଃଖପ୍ଦ ମହୟାଇଛ।ି କୟାରଣ 
ଆମ୍ରକୁଞ୍ଜମର ବକିସିତ ମହୟାଇଥିବୟା ବଉଳରୁ େେୁ ପିଇବୟା ମେୟାଭମର ଭ୍ରେରେୟାମନ ଆସି ତୟାହୟାକୁ କମ୍ତି 

କରୟାଉଥିବୟାରୁ, ମସଥି ସହତି କ୍ୀଡ଼ୟା କରୁଥିବୟା ମକୟାକଳିେୟାମନ ଚଞ୍ଳ ମହୟାଇ କଳକଳ ତଥୟା କୁହୁତୟାନମର କୂରନ 
କରୁଛନ୍।ି ମକୟାକଳିେୟାନଙ୍ର ମସହ ିକଳକୂରନ ପଥିକ ବରିହୀରନେୟାମନ ଶୁଣି ଆତଙି୍ତ ମହୟାଇଉଠୁଛନ୍।ି ତୟା ଫଳମର 
ମସେୟାନଙ୍ର କର୍ମେଜ୍ୱର ଅଥମେୟାତ ବରିହସନ୍ୟାପ ବୃଦି ମହଉଛ।ି ତୟା ବ୍ତୀତ ମସହ ିପଥିକରନେୟାମନ ନରି ରୀବନ-ପ୍ତେିୟା 
ସଦୃଶ ପି୍ୟତେୟାଙ୍ ସହତି ମସେୟାନଙ୍ ରତମିକଳ ିତଥୟା ସେୟାଗେ ସୁଖର ସ୍ମରଣମର ଧ୍ୟୟାନୟାବସ୍ିତ ମହୟାଇ ବହୁକଷ୍ଟମର 

ଦନିଗୁଡ଼କି ବତିୟାଉଛନ୍।ି
ଆମ୍ର େଞ୍ଜରୀର ସଂଦଶମେନ, ଭ୍ରେରେୟାନଙ୍ ଗୁଞ୍ଜନ, ମକୟାକଳିେୟାନଙ୍ର କଳକୂରନ ତଥୟା ପ୍ୟାଣସଦୃଶ ପି୍ୟତେୟାଙ୍ 
ସ୍ମରଣମର ପଥିକ ବରିହୀେୟାମନ ବଚିଳତି ମହୟାଇ ବହୁକଷ୍ଟମର ବସନ୍କୟାଳୀନ ଦନିଗୁଡ଼କି ଅତବିୟାହତି କରୁଛନ୍।ି

In honey-months (spring lime) the smell of honey-laiden flowers attract wanton bees and 
with their frisky touch quiver and sway the mango inflorescences. The cuckoos frolic 

and sing in melodious notes which cause afevered State in the ears of lovely travellers. 
They spend the days meditating upon the bliss of erotic moments they had enjoyed with 

their sweet hearts back home.



ଅମନକ-ନୟାରୀ-ପରିରମ୍ଭ-ସମ୍ଭ୍ରେ-ସୁ୍ରନ୍ -େମନୟାହୟାରି-ବଳିୟାସ-େୟାଳସମ୍।
େୁରୟାରିେୟାରୟାଦୁପଦଶମେୟନ୍୍ମସୌ ସଖୀ ସେକ୍ଷଂ ପୁନରୟାହ ରୟାଧିକୟାମ୍।

ଏସନସେମୟ ସଖି ମଦବ େୁରୟାରି।  ଆେିଙ୍ଗନ ମସ ଅମନକ ଯୁବତ ିକରି।
େମନୟାହୟାରୀବୃନ୍ଦ କୃଷ୍ଣମକଳେିୟାଳମସ।  ଉତ୍ୁକ ମହଉଅଛନ୍ ିଅତ ିହରମଷ।
ମଯସନମର କ୍ୀଡ଼ୟା କରୁଛନ୍ ିେୟାେବ।  ମଦଖିେୟାକ ସହଚରୀ ମତସନ ଭୟାବ।
ପୁଣପୁଣ କମହ ବୟାେୟା ସଖୀଅଗ୍ରତ।  ଶୁଣ ତୁ ସରନ ିଏକ କରିଣ ଚତି୍ତ।

ଅମନକ ମଗୟାପଯୁବତୀଙ୍ ଆେିଙ୍ଗନରନତି ସୁଖ ଅନୁଭବରୁ ମଯଉଁ ବଳିୟାସ ତୟାଙ୍ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗମର ସୁ୍ରିତ ମହଉଛ ିଏବଂ 
ମସହ ିେମନୟାହୟାରୀ ମକଳ ିମହତୁରୁ ଯୟାହୟାଙ୍ର ଶରୀରମର େୀଳୟାବଳିୟାସର ଔତୁ୍କ୍ ଫୁଟଉିଠିଛ,ି ଏେନ୍ ରସ-ବଳିୟାସୀ 
ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ଆଡ଼କୁ ଇଙି୍ଗତ କରୟାଇ ସଖୀ ବରିହଣିୀ ଶ୍ୀରୟାେୟାଙୁ୍ ପୁଣି କହୁଛ ି– ମହ ସଖି! ତୁେ ପ୍ୟାଣପି୍ୟ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ 

ଆଡ଼କୁ ଥମର େୟାତ୍ ଚୟାହିଁ ମଦଖ।

The maid draws Rādhā’s attention to Murāri, the victor of Mura, surrounded by many 
enchanting women rejoicing in His seductive game.



ଚନ୍ଦନ-ଚର୍ଚଶିତ-ନୀଳ-କମଳବର-ପୀତ-ବସନ-ବନେୟାଳୀ
ମକଳ-ିଚଳନ୍ -େଣି-କୁଣ୍ଡଳ-େଣି୍ଡତ-ଗଣ୍ଡଯୁଗ-ସି୍ମତଶୟାଳୀ

ହରିରିହ େୁଗ୍ଧ-ବେୂ-ନକିମର
ବଳିୟାସିନ ିବଳିସତ ିମକଳପିମର।

ନୀଳ କମଳବମର ମଶୟାମହ ହରିଚନ୍ଦନ।  କଟୀତମଟ ପୀତପଟ ପରିେୟାପନ।
େଣି୍ଡତ ଗଣ୍ଡଯୁଗମଳ। େୀଳୟାଏ ଢୟାଳମନ୍  ମଶୟାମହ େୁଖେଣ୍ଡଳ।
ବଳିୟାସିନୀବୃନ୍ଦ େମଧ୍ୟ କରନ୍ ିମକଳ।ି   ବରୟାଇ ସୁସ୍ୱମର ମବଣୁ ଶ୍ୀବନେୟାଳୀ।

ମହ ରୟାଧିମକ, ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ନୀଳଶରୀରମର ଚନ୍ଦନ ଆେିପ୍ତ ମହୟାଇଛ।ି ମସ ପୀତବସନ ପରିେୟାନ କରିଛନ୍।ି ତୟାଙ୍ର 
କଣ୍ଠରୁ ପୟାଦ ପଯମେ୍ନ୍ ବନେୟାଳୟା ପ୍େେ୍ବିତ ମହୟାଇଛ।ି ମଗୟାପଯୁବତୀେୟାନଙ୍ ଗହଣମର କ୍ୀଡ଼ୟା କରୁଥିବୟାରୁ କର୍ମେମର 
ଥିବୟା େଣିନେିଶିତ କୁଣ୍ଡଳ ଯୁଗଳର ମଶୟାଭୟାମର ତୟାଙ୍ ଗଣ୍ଡସ୍ଳ ମଶୟାଭୟାପୟାଉଛ।ି େୁଖେଣ୍ଡଳମର ଈଷତ୍ ହୟାସ୍ମରଖୟା 

ଫୁଟଉିଠିଥିବୟାରୁ, ମସହ ିେମନୟାହର ଗଣ୍ଡଯୁଗଳର ଆଭୟାମର ତୟାଙ୍ େୁଖମଶୟାଭୟା ଦରହୟାସମର ପ୍ସୁ୍ରିତ ମହୟାଇଛ।ି ମହ 
ବଳିୟାସିନୀ ରୟାଧିମକ, ମସହ ିନୟାଗର ଶମିରୟାେଣି ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମକଳରିସମର େଗ୍ୟା ପ୍ଣୟିନୀ ମଗୟାପଯୁବତୀେୟାନଙ୍ େଧ୍ୟମର 

କ୍ୀଡ଼ୟାବଳିୟାସମର େୟାତଛିନ୍।ି

Banamālī wearing a yellow robe and smearing Sandal paste on His blue body sports 
a garland of wild flowers. Jewel earrings dangle on his charming checks as he smiles, 

revelling in the company of seductive damsels of Gopa.

ପୀନ-ପମୟୟାେର-ଭୟାର-ଭମରଣ ହରିଂ ପରିରଭ୍ ସରୟାଗଂ।
ମଗୟାପ-ବେୂରନୁଗୟାୟତ ିକୟାଚଦୁି-ଦଞ୍ତି-ପଞ୍େ-ରୟାଗଂ।

ମକବଣ କୟାେିନୀ କୁଚଭମରଣ ଭୟାରି।   ଆେିଙ୍ଗନ କରିବୟାକୁ ସରୟାଗ କରି।
ମକବଣ ମଗୟାପିନୀ ଗୟାଏ ପଞ୍େ ସ୍ୱମର।  କର ମଦଇ କହ ିମେୟାମଡ଼ ଶରୁତ ିେୂଳମର।

ମହ ରୟାଧିମକ, ଉନ୍ନତ କୁଚକଳସଭୟାରମର ଅବନେିତୟା ମକୌଣସି ଏକ ମଗୟାପଯୁବତୀ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙୁ୍ ଅନୁରୟାଗର ସହତି 
ଆେିଙ୍ଗନ କରି, ତୟାଙ୍ ଗୟାନ ସହତି ସ୍ୱର େିଳୟାଇ ପଞ୍େତୟାନମର (ଉର୍ଚସ୍ୱରମର) ଗୟାନକରୁଛ।ି

One Gopī with heavy breasts embraces Hari, lovingly singing with Him in tandem.

ପ୍ଥେ ସଗମେ - ଗୀତ ୪



କୟାପି ବଳିୟାସ-ବମିେୟାଳ-ବମିେୟାଚନ-ମଖଳନ-ରନତି-େମନୟାରଂ।
ଧ୍ୟୟାୟତ ିେୁଗ୍ଧ-ବେୂରଧିକଂ େେୁସୂଦନ-ବଦନ-ସମରୟାରଂ।

ମକବଣ ବଳିୟାସିନୀ ବମିଳୟାଳମେୟାଚନ।  ଢୟାଳଣି ଚୟାହୟାମନ୍ କ ିଏ ଉମଦ େଦନ।
କୃଷ୍ଣେୁଖସମରୟାମର ଧ୍ୟୟାଉଛ ିତରୁଣୀ।  ହରମଷ େୟାବଣ୍ ମକୟାଟ ିେଦନ ରଣିି।

ମହ ରୟାଧିମକ, ମକଉଁ ମଗୟାପନୟାଗରୀ ବଳିୟାସରସମର େଗ୍ୟା ମହୟାଇ, ଚଞ୍ଳମନତ୍ ଯୁଗଳର କଟୟାକ୍ଷମର କୟାେଭୟାବ ସଞ୍ୟାର 
କରୟାଇ, େେୁସୂଦନ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ବଦନସମରୟାରରୁ େେୁ ଝରିପଡୁଛ ିକ ିଭୟାବ,ି ଗଞ୍ଜନ ନୟନକୁ ମଖଳୟାଇବୟାମର େୟାଗିଛ।ି

ଅଥମେୟାତ୍ ନରିର ଚଞ୍ଳ ମନତ୍ ଯୁଗମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ପଦ୍େୁଖକୁ ଚୟାହିଁ ରହଛି।ି

Another simple girl looks longingly at the lotus face of Madhusūdana,  
following His quivering mischievous eyes.



କୟାପି କମପୟାଳ-ତମଳ େିଳତିୟା େପିତୁଂ କେିପି ଶରୁତ-ିେୂମଳ।
ଚୟାରୁ ଚୁଚୁେ୍ବ ନତିେ୍ବବତୀ ଦୟିତଂ ପୁେମକୈରନୁକୂମଳ।

ମକବଳ କୟାେିନୀ କୃଷ୍ଣକମପୟାଳ ତମଳ।  େୁଖ ମଦଇ କହ ିମେୟାମଡ଼ ଶ୍ବଣ େୁମଳ।
ମଦଖି ଚୟାରୁଗଣ୍ଡଯୁଗ ପୁେକ ମହୟାଇ।  ଚୁେ୍ବନ ମଦେୟାକ କଛି ିନ ପୟାରି କହ।ି
ରେଣୀ ଚୁେ୍ବମନ୍ କୃଷ୍ଣ ଚଞ୍ଳ େନୁ।  ପୁେକ ମହୟାଇେୟା ମେୟାେ ସକଳ ତନୁ।

ମହ ରୟାଧିମକ, ମକୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ନତିେ୍ବିନୀ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ କର୍ମେମର ମଗୟାପନୀୟ ମକଳରିହସ୍ କହବିୟା ଛଳମର, ରସୟାନୁକୂଳ 
ଅବସ୍ୟାମର ପୁେକତି ମହୟାଇଉଠିଥିବୟା ତୟାଙ୍ର େମନୟାଜ୍ଞ ଗଣ୍ଡମର ଚୁେ୍ବନ ମଦଇ ଉଲ୍ଲସିତ ମହୟାଇଉଠୁଛ।ି ଅଥମେୟାତ୍ 

ସଖୀେୟାନଙ୍ ଗହଣମର ସହସୟା ଚୁେ୍ବନ ମଦବୟାକୁ େଜ୍ଜୟା ଅନୁଭବ କରି, ରହସ୍ କଥୟା କହବିୟା ଛଳମର, ପ୍ୟାଣପି୍ୟଙ୍ 
କର୍ମେେୂଳମର େୁଖରଖି, ତୟାଙ୍ର ପୁେକତି ଗଣ୍ଡମର ଚୁେ୍ବନଦୟାନ କରି ରସୟାନୁକୂଳ ଅବସ୍ୟା ସୃଷି୍ଟ କରିଛ।ି

A girl with shapely hips plants a kiss on Him under the guise of whispering a secret in 
His ear, sending Him into raptures.



ମକଳ-ିକଳୟା-କୁତୁମକନ ଚ କୟାଚଦିେୁଂ ଯେୁନୟା-ରଳ-କୂମଳ।
େଞ୍ଜଳୁ-ବଞ୍ଜଳୁ-କୁଞ୍ଜ-ଗତଂ ବଚିକଷମେ କମରଣ ଦୁକୂମଳ।

ମକଳୀରସ ଯେୁନୟାକୂଳର ବପିିମନ।  ମକଉଁ ମଗୟାପୀ ଓଟୟାମର କୃଷ୍ଣର ବସମନ।
ନକୁିଞ୍ଜ ମବତସ ବନ ଗହମନ ଯିବୟା।  ବବିେି ପ୍କୟାମର କୟାେକ୍ୀଡ଼ୟା କରିବୟା।

ମହ ରୟାଧିମକ, ମକଳକିଳୟାମକୌତୂହଳମର ମକହ ିମଗୟାପୀ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ ସହତି ଏକୟାନ୍ମର େିଳତି ମହବୟାପୟାଇଁ, 
ଯେୁନୟାକୂଳମର ଥିବୟା େଞ୍ଜଳୁ ମବତସକୁଞ୍ଜକୁ ଆକଷମେଣ କରିମନବୟା ଉମଦ୍ଶ୍ମର, ନରି କରଯୁଗଳମର ତୟାଙ୍ 

ପିଧେୟାବସନକୁ େରି ଭିଡ଼ମିନଉଛ।ି ଅଥମେୟାତ୍ ମକୌଣସି ମଗୟାପୀ ରତରିସମର ଉତ୍କଣ୍ଠିତୟା ମହୟାଇ ଏକୟାନ୍ମର ପି୍ୟସଙ୍ଗେ 
କୟାେନୟା କରି ପ୍ଣୟୀଙୁ୍ େମନୟାଜ୍ଞ ମବତସ କୁଞ୍ଜକୁ ଭିଡ଼ ିମନବୟାକୁ ମଚଷ୍ଟୟା କରୁଛ।ି

Yet another girl eager to make love drags Him by holding His clothes towards a thicket 
of reeds along the bank of the Ẏamunā.

କରତଳ-ତୟାଳ-ତରଳ-ବଳୟୟାବଳ-ିକଳତି-କଳ-ସ୍ୱନ-ବଂମଶ।
ରୟାସ-ରମସ ସହ-ନୃତ୍ପରୟା ହରିଣୟା ଯୁବତଃି ପ୍ଶଶଂମସ।

ସକଳ ବୟାେୟାେଣ୍ଡଳୀ େମଧ୍ୟ େୁରୟାରି। ରୟାସକ୍ୀଡ଼ୟା ରସନୃତ୍ କରନ୍ ିହରି।
କରତୟାଳ ଶବଦମର କଙିି୍ଣୀ ଧ୍ୱନ।ି େଜ୍ଜ ିମବଣୁସ୍ୱମନ ତୟାନ ଏକଇ ରୟାଣି।
ପ୍ଶଂସନ୍ ିଯୁବତୀକୁ କୃଷ୍ଣ ଅନୟାଇଁ। ବବିେି ପ୍କୟାମର ଚୟାଟୁ ବଚନ କହ।ି

ମହ ରୟାମେ, କରତୟାଳ ିମଦଇ ମକୌଣସି ମଗୟାପୀ ରୟାସରସମର ବେିୁଗ୍ େୟା ମହୟାଇ ବଂଶୀଧ୍ୱନରି ତୟାମଳ ତୟାମଳ ନୃତ୍ 
କରୁଥିବୟା ସେୟମର, ତୟା’ର କଙ୍ଣ ରୁଣୁଝୁଣୁ ମହୟାଇ ବୟାରଉିଠୁଛ।ି ମସହ ିେୁଗ୍ େୟା ମଗୟାପଯୁବତୀର ଆମବଗଭରୟା 

ନୃତ୍ମର େୁଗ୍ େ ମହୟାଇ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ତୟାହୟାକୁ ପ୍ଶଂସୟା କରୁଛନ୍।ି

The bangles of a certain woman jingle as she dances clapping her hands,  
enraptured by the tune of the flute. Impressed by her dance, He admires the lass.



ଶି୍ଷ୍ତ ିକୟାେପି ଚୁେ୍ବତ ିକୟାେପି କୟାେପି ରେୟତ ିରୟାେୟାଂ।
ପଶ୍ତ ିସ ସି୍ମତ-ଚୟାରୁପରୟା-େପରୟାେନୁଗଚ୍ତ ିବୟାେୟାଂ।୪୬।

ମକବଳ ନୟାରୀକ ିକୃଷ୍ଣ ଅପୟାମଙ୍ଗ ଚୟାହିଁ।  କୟାହୟାକୁ ନବିମିଡ଼ ଆେିଙ୍ଗନ କରଇ।
କୟାହୟାର ସମରୟାରେୁମଖ ମଦଇ ଚୁେ୍ବନ। ମକଉଁ ଯୁବତୀକୁ କମହ ହୟାସ୍ ବଚନ।
ମକବଳ ନୟାରୀକ ିକୃଷ୍ଣ ରେଣ କରି।  ସକଳ ରେଣୀ ରୟାସେୀଳୟା ଏପରି।
କୟାହୟା ପମଛ ପମଛ ମଗୟାଡ଼ୟାବନ୍ ିେୁରୟାରି।  କୟାହୟାକୁ ଭିଡ଼ନ୍ ିପୟାମଶ କରକୁ େରି।

ମହ ସଖୀ ରୟାଧିମକ ! ମଦଖ, ଏହ ିରୟାସରସମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମକଉଁ ମଗୟାପୀକ ିଆେିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍,ି କୟାହୟାର ପୁେକତି 
ଗଣ୍ଡମର ଚୁେ୍ବନ ମଦଉଛନ୍,ି କୟାହୟା ସହତି ଆନନ୍ଦମର କ୍ୀଡ଼ୟା କରୁଛନ୍।ି ଆଉ ମକଉଁ ଯୁବତୀ ଆଡ଼କୁ େମନୟାଜ୍ଞ ସହୟାସ୍ 
ବଦନମର ଚୟାହିଁ ତୟା’ରି ପମଛ ପମଛ ଚୟାେିଛନ୍,ି ଅଥମେୟାତ୍ ଏହ ିମଗୟାପୀେଣ୍ଡଳୀ େଧ୍ୟମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ବବିେି ପ୍କୟାର କ୍ୀଡ଼ୟା 

ପ୍ଦଶମେନ କରି ମସହ ିବ୍ରରବୟାେୟାଙୁ୍ ପ୍ଫୁଲି୍ଲତ କରୟାଉଛନ୍।ି

In this erotic dance He hugs someone, kisses someone else, makes love with one while 
glancing smilingly at another, and follows yet another.



ଶ୍ୀ ରୟମଦବ-ଭଣିତେିଦେଦୁ୍ତ-ମକଶବ-ମକଳ-ିରହସ୍ଂ।
ବୃନ୍ଦୟାବନ-ବପିିମନ ବଳତିଂ ବତିମନୟାତୁ ଶୁଭୟାନ ିଯଶସ୍ଂ।

ଶ୍ୀରୟମଦବ କବଙି୍ ଗୀତସରସ। ମକବଳ ମଗୟାପରେଣୀ ମକଳରିହସ୍।
ବୃନ୍ଦୟାବନ େମନୟାଜ୍ଞ ବପିିନ କୁଞ୍ଜମର। ଏ ରସ ପ୍ସରୁ ସବମେ ସୁଜ୍ଞରନମର।

ଶ୍ୀ ରୟମଦବ କବଙି୍ର ଏହ ିଅଦ୍ ଭୁତ ମକଶବମକଳରିହସ୍େୟ ଗୀତମଗୟାବନି୍ଦ ସବମେତ୍ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ମହଉ। ବୃନ୍ଦୟାବନମର 
ମସହ ିେମନୟାଜ୍ଞ ମକଳବିପିିନମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣଙ୍ର େଳତି, ଶୁଭ ତଥୟା ଯଶସ୍ର କ୍ୀଡ଼ୟାରସ ରସିକ ପୟାଠକେୟାନଙ୍ର 

ଚତି୍ତବମିନୟାଦନ କରୁ।

This mysterious love dalliance of Keśaba in the forest of Vr̥ndābana has been composed 
into a woundrous song so that this will bring good luck, fame and happiness to the 

worthy singers and listeners of this song.

ବମିଶ୍ଷୟାେନୁରଞ୍ଜମନନ ରନୟନ୍ୟାନନ୍ଦେିନ୍ଦୀବର-
ମଶ୍ଣୀ-ଶ୍ୟାେଳ-ମକୟାେମଳୈରୁପନୟନ୍ନମଙ୍ଗୈରନମଙ୍ଗୟାତ୍ବଂ।

ସ୍ୱଚ୍ନ୍ଦଂ ବ୍ରରସୁନ୍ଦରୀଭିରଭିତଃ ପ୍ତ୍ଙ୍ଗେୟାେିଙି୍ଗତଃ।
ଶଙୃ୍ଗୟାରଃ ସଖି େୂତ୍ତଶିେୟାନବି େମେୌ େୁମଗ୍ଧୟା ହରିଃ କ୍ୀଡ଼ତ।ି

ନୟାନୟା େମନୟାରଞ୍ଜମନ ଆଦତି୍ ପ୍କୟାଶ।  ଶ୍ୟାେଳ ମକୟାେଳ ତନୁ େଦନ ମବଶ। 
ସ୍ୱଚ୍ମନ୍ଦ ନଭିମେର ମ�ନ ିଯୁବତୀ ଯୂଥ।  ପୁନଃ ପୁନଃ ଆେିଙ୍ଗମନ େଦମନ େତ୍ତ।
େୂତ୍ତଶିେନ୍ ମହୟାଇଅଛ ିଶଙୃ୍ଗୟାରକଳୟା।  େେୁେୟାମସ କୟାମେୟାତ୍ବ କୃଷ୍ଣର େୀଳୟା।
ବସନ୍ ବର୍ମେନୟା ଏହୁ ରହସ୍ େୀଳୟା।  ରୟାଧିକୟା ଅଗ୍ରମତ ସହଚରୀ କହେିୟା।

ମହ ସଖି ! ମପ୍େ ତଥୟା ଅନୁରୟାଗର ବଶବତ୍ତମେୀ ମହୟାଇ ସେଗ୍ର ପଥୃିବୀ ଏବଂ ମଗୟାପୀରନେୟାନଙୁ୍ ଆନନ୍ଦତି କରି, 
ନୀଳକେଳ ସଦୃଶ କୟାନ୍େିୟାନ୍ ଓ ମକୟାେଳଅଙ୍ଗ ଯୁକ୍ କୟାେମଦବଙୁ୍ ଉତ୍ୟାହତି କରିବୟା ସମଙ୍ଗ ସମଙ୍ଗ ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 

ବ୍ରରକୟାେିନୀେୟାନଙ୍ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ରକୁ ପୁେକତିକରି, େୂତ୍ତଶିେୟାନ୍ ଶଙୃ୍ଗୟାରରସ ସଦୃଶ କ୍ୀଡ଼ୟା କରୁଛନ୍।ି ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ 
ବ୍ରରୟାଙ୍ଗନୟାେୟାନଙୁ୍ ଆେିଙ୍ଗନ ଚୁେ୍ବନଦୟାନ ମଦଇ ଏହ ିବସନ୍କୟାଳୀନ ବୃନ୍ଦୟାବନକୁ ରସୟାଣିତ କରୁଛନ୍।ି

In honey-months (spring time), the charming Hari, like the embodiment of Sr̥ngārarasa, 
sports in ecstasy, to bestow ānanda (joy and bliss) on all mortals, out of love. He 

celebrates erotica on his soft, sinous blue lotus body, embraced and wound around by 
the beautiful maidens of Braja.



ଅମଦ୍ୟାତ୍ ସଙ୍ଗ ବସଦ୍ ଭୁରଙ୍ଗକବଳମଳେଶୟାଦମିବଶୟାଚଳମ୍
ପ୍ୟାମଳୟପ୍ବମନଚ୍ୟୟାେୁସରତ ିଶ୍ୀଖଣ୍ଡମଶୈଳୟାନଳିଃ।

କଂି  ଚ ସି୍ନଗ୍ଧରସୟାଳମେୌଳେିୁକୁଳୟାନ୍ୟାମେୟାକ୍ ହମଷମେୟାଦୟୟା
ଦୁନ୍ୀଳନ୍ ିକୁହୁଃ କୁହୁରିତକିମଳୟାତ୍ତୟାଳୟାଃ ପିକୟାନୟାଂ ଗିରଃ।

େଳୟ ପବନ ବଷି ଅନଳ ସହ।ି   ମଦଖ ସଖି! ହେିୟାଚମଳ େୀମର ଗେଇ।
ଆେ୍ବବଉଳ ଅମଶୟାକ ବକୁଳ ଫୁମେ।   ପ୍େୁଦତି ମହୟାଇ ପିକ କୁହୁତୟାନମର।
ତୟା ସମଙ୍ଗ ଚଳଇ ଗୟାଇ ଆନମନ୍ଦ ଗୀତ।  ଏ ମଶୟାଭୟା ବମିେୟାକ ିମକ ମନୟାମହ ବମିେୟାହତି।
ବରିହଣିୀ ରନ ମତଣୁ ସନ୍ୟାପୟାନମଳ।  ଅସ୍ିର ହୁଅନ୍ ିସଖି! ମଦଖ ଆକୁମଳ।
ଏ କୟାମଳ ମତୟାମତ ବରର ିଶ୍ୀମଗୟାପନୟାଥ।  ମଗୟାପୀରନେନ ରଞି୍ଜ ମହମେ ଉନ୍ତ୍ତ।
ବସନ୍ ବର୍ମେନୟା ଏହ ିରହସ୍େୀଳୟା।   ରୟାଧିକୟା ଅଗ୍ରମତ ସହଚରୀ କହେିୟା।
ଶ୍ୀହରି ଚରଣ ପଦ୍ପରୟାଗ ଆମଶ।   େରଣୀେରର େନ େେୁପ କ ିମସ।

େଳୟପବମେତମର ରହଥିିବୟା ଚନ୍ଦନବୃକ୍ଷସ୍ିତ ସପମେେୟାନଙ୍ ନଃିଶ୍ୟାସ ପବନମର ଅତ୍ନ୍ ମଳେଶ ସହ୍ କରିନପୟାର ି
େଳୟ ପବନ ହେିୟାଳୟର ହେିଯୁକ୍ ଶୀତଳ ରଳମର ସ୍ନୟାନ କରିବୟା ନେିିତ୍ତ ଆନନ୍ଦେନମର ମସଠୟାକୁ ଗେନ କରୁଛ।ି 

େଳୟପବନର ପ୍ସରଣ (ଗେନ) ସେୟମର ଉତ୍ୟାହତି ମହୟାଇ ଏବଂ ଆମ୍ର ବକୁଳ ତଥୟା ଅମଶୟାକ ବୃକ୍ଷମର 
ରୟାତମହୟାଇଥିବୟା ବଉଳ ଓ ପୁପେସେୂହର ବକିୟାଶମର ଆନନ୍ଦବହି୍ବଳତି ମକୟାକଳିେୟାମନ ‘କୁହୁ କୁହୁ’ ତୟାନମର ସମତ 

ମଯପରି, େେୁର ଗୀତମର ଦଗି-ବଦିଗିକୁ େୁଖରିତ କରିମଦଉଛନ୍।ି (ବସନ୍ ପବନମର ପ୍ବୟାହ, ଆମ୍ର ବଉଳ-ବକୁଳ ଓ 
ଅମଶୟାକ ପୁପେର ବକିୟାଶ ତଥୟା ମକୟାକଳିର କୁହୁତୟାନ ବରିହଣିୀେୟାନଙ୍ ପକ୍ଷମର ଅତ୍ନ୍ ଅସହ୍ ମହୟାଇଉଠଛି)ି।

 ଏହ ିସେୟମର ଶ୍ୀକୃଷ୍ଣ ମଗୟାପକୟାେିନୀେୟାନଙ୍ ଗହଣମର କୟାେବଶ ମହୟାଇ ନୃତ୍ କରୁଥିବୟାର ମଦଖି ତୁେ 
ହୃଦୟମର ମଯ କ ିଭୟାବୟାନ୍ର ସୃଷି୍ଟ ମହଉ ନଥିବ, ତୟାହୟା େୁଁ ମବଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପୟାରୁଛ।ି ମହ ସଖି, ଏ ଦୃଶ୍ ତୁମେ 

ମଦଖି ପୟାରୁଛ ତ ?

Winds from sandalwood forests, tormented by the poisonous breath of snakes in the 
Śrīkhanda hills now head for a cool bath in the mountains of the north.  

The cuckoos delighted by the appearance of buds on the tips of  
smooth mango branches coo melodious notes.


