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rAdhAkalyANam

राधाकाणम ्

॥ ौीः॥
याःूसादलेशने वध े सव सदः ।
नमै परााय ै दे ै मलमतू य े ॥
काथ च वटुः कानुपवरािथ नी ।
सीतािववाहसग त ु पठेातः ूयतः ॥
रमया त ु रकारात आ्कारािदगोिपका ।
धकारो धरया िह ादकारो िवरजानदी ॥
॥ ौीः॥
शभुमु ।
ौीराधाकाणम ।्
ॄववैत परुाणात स्हीतम ्
एकदा कृसिहतो नो वृावनं ययौ ।
तऽोपवनभाडीरे चारयामास गोधनम ॥् १॥
सरुा तोयं च पाययामास तपौ ।
उवास वृमलेू च बलं कृा वािस ॥ २॥
एतिरे कृः मायामानषुिवमहः ।
चकार माययाऽकात म्घेां नभो मनु े ॥ ३॥
मघेावतृं नभो ा ँयामलं काननारम ।्
झावातं मघेशं वळशं च दाणम ॥् ४॥
विृधारा अितलूा कमानान च् पादपान ।्
वै पिततान न्ो भयमवाप ह ॥ ५॥
कथं याािम गोवान ि्वहाय ाौमं बत ।
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राधाकाणम ्

गहंृ यिद न याािम भिवता बालक िकम ॥् ६॥
एवं ने ूवदित रोद ौीहिरदा ।
पयोिभया हिरवै िपतःु कठं दधार सः ॥ ७॥
एतिरे राधा जगाम ौीकृसििधम ।्
गमनं कुव ती राजहंसखनगनम ॥् ८॥
शराव णचाभा मुवमनोहरा ।
शरापानां शोभामोचनलोचना ॥ ९॥
पिरतारकापिविचऽकलोला ।
खगेचचुाौीसनाशकनािसका ॥ १०॥
तलशोभाहलूमुाफलोला ।
कबरीवषेसयंुा मालतीमाविेता ॥ ११॥
मीमामात डूभामुककुडला ।
पिबफलानां च ौीमुाधरयुमका ॥ १२॥
मुापिूभातकैदपिसमुला ।
ईषफुकुानां स ुू भानाशकिता ॥ १३॥
करूीिबसयंुिसरिबभिूषता ।
कपालं मिकायंु िबॅती ौीयतुं सती ॥ १४॥
सचुावत ुलाकारकपोलपलुकािता ।
मिणरेसाराणां हारोरःलभिूषता ॥ १५॥
सचुाौीफलयगुकिठननसता ।
पऽावलीिौया युा दीा सितजेसा ॥ १६॥
सचुावत ुलाकारमदुरं समुनोहरम ।्
िविचऽिऽवलीयंु िननािभं च िबॅती ॥ १७॥
सिसाररिचतमखेलाजालभिूषता ।
कामासारॅभूयोगीिचमोिहनी ॥ १८॥
किठनौोिणयगुलं धरणीधरिनितम ।्
लपूभामुचरणं दधती मदुा ॥ १९॥
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राधाकाणम ्

रभषूणसयंंु यावकिवसयंतुम ।्
मणीशोभासमंुसालकपनुभ वम ॥् २०॥
सिसाररिचतणिररिता ।
रकणकेयरूचाशिवभिूषता ॥ २१॥
रालुीयिनकरविशुाशंकुोला ।
चाचकपुाणां ूभामुकलेवरा ॥ २२॥
सहॐदलसयंुबीडाकमलमुलम ।्
ौीमखुौीदशनाथ िबॅती रदप णम ॥् २३॥
ा तां िनज न े नो िवयं परमं ययौ ।
चकोिटूभामुां भासय िदशो दश ॥ २४॥
ननाम तां साौनुऽेः भिनॆाकरः ।
जानािम ां गग मखुात प्ािधकिूयां हरःे ॥ २५॥
जानामीमं महािवोः परं िनग ुणमतुम ।्
तथािप मोिहतोऽहं च मानवो िवमुायया ॥ २६॥
गहृाण ूाणनाथं च ग भिे यथासखुम ।्
पाािस मऽुं कृा पणू मनोरथम ॥् २७॥
इुवा ूददौ तै दं बलकं िभया ।
जमाह बालकं राधा जहास मधरंु सखुात ॥् २८॥
उवाच नं सा यात न् ूकाँयं रहकम ।्
अहं ा या न कित जफलोदयात ॥् २९॥
ूां गग वचनात स्व जानािस कारणम ।्
अकमावयोगं चिरतं गोकुले ोज ॥ ३०॥
वरं वणृ ु ोजशे ं ये मनिस वाितम ।्
ददािम लीलया तुं दवेानामिप लभम ॥् ३१॥
रािधकावचनं ौा तामवुाच ोजेरः ।
यवुयोरणे भिं दिेह नाऽ मेहृा ॥ ३२॥
यवुयोः सिधौ वासं दािस ं सुलभम ।्
आवाां दिेह जगतामिके परमेिर ॥ ३३॥
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ौुा न वचनमवुाच परमेरी ।
दाािम दामतलुिमदान भिरु त े ॥ ३४॥
आवयोरणाोजे यवुयो िदवािनशम ।्
ूफुदये शत ्िृतरु सुलभा ॥ ३५॥
एवमुा त ु सा नं कृा कृं विस ।
रं िननाय ौीकृं बाां च यथिेतम ॥् ३६॥
एतिरे राधा मायासिमडपम ।्
ददश रकलशशतने च समितम ॥् ३७॥
सा दवेी मडपं ा जगामारं मदुा ।
ददश तऽ तालंू कपू रािदसमितम ॥् ३८॥
पुषं कमनीयं च िकशोरं ँयामसुरम ।्
कोिटकप लीलाभं चनने िवभिूषतम ॥् ३९॥
शयानं पुशायां सितं समुनोहरम ।्
पीतवपरीधान ं ूसवदनेणम ॥् ४०॥
मणीसारिनमा णं णीररितम ।्
सिसारिनमा णकेयरूवलयाितम ॥् ४१॥
मणीकुडलाां च गडलिवरािजतम ।्
कौभुने मणीणे वलसमुलम ॥् ४२॥
शराव णचाभूभामुमखुोलम ।्
शरफुकमलूभामोचनलोचनम ॥् ४३॥
मालतीमासिंिशिखिपसशुोिभतम ।्
िऽभचडूां िबॅं पँयं रमिरम ॥् ४४॥
बोडं बालकशूं च ा तं नवयौवनम ।्
सव िृतपा सा तथािप िवयं ययौ ॥ ४५॥
पं रासेरी ा ममुोह समुनोहरम ।्
कामात च्ुकोराां मखुचं पपौ मदुा ॥ ४६॥
िनमषेरिहता राधा नवसमलालसा ।
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पलुकाितसवा ी सिता मदनातरुा ॥ ४७॥
तामवुाच हिरऽ रेाननसरोहाम ।्
नवसमयोयां च पँय वचषुा ॥ ४८॥
ौीकृ उवाच ।
राध ेरिस गोलोकवृां सरुससंिद ।
अ पणू किरािम ीकृतं यरुा िूय े ॥ ४९॥
ं मे ूाणािधका राध े ूयेसी च वरानन े ।
यथा ं च तथाहं च भदेो िह नावयोध ुवम ॥् ५०॥
यथा ीरे च धावं यथाौ दािहका सित ।
यथा पिृथां ग तथाहं िय सतम ॥् ५१॥
िवना मदृा घटं कत ु िवना णन कुडलम ।्
कुलालः णकार न िह शः कदाचन ॥ ५२॥
तथा या िवना सिृमहं कत ु न च मः ।
सृरेाधारभतूा ं बीजपोऽहमतुः ॥ ५३॥
कृं वदि मां लोकायवै रिहतं यदा ।
ौीकृं च तदा तऽेिप यवै सिहतं परम ॥् ५४॥
ं च ौीः ं च सिमाधारिपणी ।
ं ी पमुानहं राध े इित वदेषे ु िनण यः ॥ ५५॥
सवशिपािस सवपोऽहमरः ।
ममाजपा ं मलूूकृितरीरी ॥ ५६॥
शा बुा च ानने मया तुा वरानन े ।
रा शं कुव तो ददािम भिमुमाम ॥् ५७॥
धाशं कुव तः पाािम ौवणलोभतः ।
ित भिे णं भिं किरािम तव िूय े ॥ ५८॥
नोरथपणू  यं कालमागतः ।
एतिरे ॄाऽऽजगाम परुतो हरःे ॥ ५९॥
मालाकमडधरः ईषरेचतमु ुखः ।
गा ननाम तं कृं ूतुाव यथागमम ॥् ६०॥

rAdhAkalyANam.pdf 5



राधाकाणम ्

साौनुऽेः पलुिकतः भिनॆाकरः ।
ुा ना जगाता जगाम हिरसििधम ॥् ६१॥
पनुन ा ूभ ुं भा जगाम रािधकािकम ।्
मूा  ननाम भा च मातुरणाजु े ॥ ६२॥
चकार समणेवै जटाजालेन विेतम ।्
कमडजलेनवै शीयं ूािलतं मदुा ॥ ६३॥
यथागमं ूतुाव पटुािलयतुः पनुः ।
हे मातदाोजं ं कृूसादतः ॥ ६४॥
सुलभं च सवषां भारत े च िवशषेतः ।
षिवष सहॐािण तपं मया परुा ॥ ६५॥
भारे पुरे तीथ कृ परमानः ।
आजगाम वरं दात ुं वरदाता हिरः यम ॥् ६६॥
वरं वणृी इेु ाभीं च वतृं मदुा ।
रािधकाचरणाोजं सवषामिप लभम ॥् ६७॥
हे गणुातीत मे शीयमधनुवै ूदशय ।
मयेुो हिररयमवुाच मां तपिनम ॥् ६८॥
दशियािम काले च वदेान मिेत च ।
न हीराा िवफला तने ं पदाजुम ॥् ६९॥
सवषां वाितं मातः गोलोके भारतऽेधनुा ।
सवा  देः ूकृशंाः जाः ूाकृितका धवुम ॥् ७०॥
ं कृााध सतूा तुा कृने सवतः ।
ौीकृयं राधा ं राधा वा हिरः यम ॥् ७१॥
न िह वदेषे ु म े ः इित केन िनिपतम ।्
ॄाडािह च गोलोकोऽि यथािके ॥ ७२॥
वकुैठाज मजा तथािके ।
यथा समॄाडे ौीकृाशंाशंजीिवनः ॥ ७३॥
तथा शिपा ं तषे ु सवष ु सिंता ।
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पुषा हररंेशाः दशंा िनिखलाः ियः ॥ ७४॥
आना दहेपा माधारमवे िह ।
अान ुू ाणैं माताणरैयमीरः ॥ ७५॥
िकमहो िनिम तः केन हतेनुा िशकािरणा ।
िनोऽयं च तथा कृं च िना तथािके ॥ ७६॥
अाशंा ं दशंो वायं केन िनिपतः ।
अहं िवधाता जगतां दवेानां जनकः यम ॥् ७७॥
तं पिठा गुमखुात भ्ववे बधुा जनाः ।
गणुानां वावानां त े शताशंं वुममः ॥ ७८॥
वदेो वा पिडतो वाः को वा ां ोतमुीरः ।
वानां जनकं ान ं बिुा नािका सदा ॥ ७९॥
ं बुजे ननी मातः को वा ां ोतमुीरः ।
यु ं सवषां ति वंु बधुः मः ॥ ८०॥
यदाौतुं व ु तिव ंु च कः मः ।
अहं महशेोऽन ोत ुं ां कोऽिप न मः ॥ ८१॥
सरती च वदेा मः कः ोतमुीरः ।
यथागमं यथों च न मां िनितमुहिस ॥ ८२॥
ईराणामीर योयायोय े समा कृपा ।
जन ूितपा णे दोषः णे गणुः ॥ ८३॥
जननी जनको यो वा सव मित हेतः ।
इुा जगतां धाता तौ च परुतयोः ॥ ८४॥
ूाण चरणाोजं सवषां वमीितम ।्
ॄणः वनं ौुा तमवुाच ह रािधका ॥ ८५॥
वरं वणृ ु िवधातं ये मनिस वत त े ।
रािधकावचनं ौा तामवुाच जगििधः ॥ ८६॥
वरं च यवुयोः पादपभिं च दिेह मे ।
इेु िविधना राधा तणू मोिमवुाच ह ॥ ८७॥
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राधाकाणम ्

पनुन नाम तां भा िवधाता जगतां पितः ।
तदा ॄा तयोम े ूा च ताशनम ॥् ८८॥
हिरं संृ हवनं चकार िविधना िविधः ।
उाय शयनाृः उवास विसिधौ ॥ ८९॥
ॄणोेन िविधना चकार हवनं यम ।्
ूणम पनुः कृं राधां तां जनकः यम ॥् ९०॥
कौतकंु कारयामास सधा च ूदिणम ।्
पनुः ूदिणां राधां कारिया ताशनम ॥् ९१॥
ूणम ततः कृं वासयामास तं िविधः ।
ता हं च ौीकृं माहयामास तं िविधः ॥ ९२॥
वदेोसमां पाठयामास माधवम ।्
संा रािधकाहं हरवे िस वदेिवत ॥् ९३॥
ौीकृहं राधायाः पृदशे े ूजाूितः ।
ापयामास मांीन प्ाठयामास रािधकाम ॥् ९४॥
पािरजातूसनुानां मालां जानिुवलिताम ।्
ौीकृ गले ॄा राधाारा ददौ मदुा ॥ ९५॥
ूणम पनुः कृं राधां च कमलोवः ।
राधागले हिरारा ददौ मालां मनोहराम ॥् ९६॥
पनु वासयामास ौीकृं कमलोवः ।
तामपा राधां च सितां कृचतेसम ॥् ९७॥
पटुािलं कारिया माधवं रािधकां िविधः ।
पाठयामास वदेोान प् मां नारद ॥ ९८॥
ूणम पनुः कृं सम रािधकां िविधः ।
ककां च यथा तातो भा तौ हरःे परुः ॥ ९९॥
एतिरे दवेाः सानपलुकोमाः ।
िभं वादयामासःु चानकं मरुजािदकम ॥् १००॥
पािरजातूसनूानां पुविृब भवु ह ।
जगगु वू वराः ननतृुारोगणाः ॥ १०१॥
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राधाकाणम ्

इित ॄववैत परुाणात स्हीतं ौीराधाकाणं समाम ॥्

From kalyANamanjarI, dvitIya bhAgaH rAdhAkalyaNam

sangrahItaM rA. dattagopAlakRRiShNaH, svarNaprakAshanam
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