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rAdhAkalyANam

રાધાકલ્યાણમ્

॥ શ્રીઃ॥
યસ્યાઃપ્રસાદલેશને વધર્ તે સવર્સ પદઃ ।
નમ તસ્યૈ પરા બાયૈ દેવ્યૈ મઙ્ગલમૂતર્યે॥
ક યાથ ચ વટુઃ ક યા યનુ પવરા થની ।
સીતાિવવાહસગ તુ પઠે પ્રાતઃ પ્રયત્નતઃ॥
રમયા તુ રકાર સ્યાત્ આકાર વાિદગાેિપકા ।
ધકારાે ધરયા િહ સ્યાદકારાે િવર નદ ॥
॥ શ્રીઃ॥
શભુમ તુ ।
શ્રીરાધાકલ્યાણમ્ ।
બ્રહ્મવવૈતર્પુરાણાત્ સઙ્ગ્રહીતમ્
અેકદા કૃ ણસિહતાે ન દાે દાવનં યયાૈ ।
તત્રાપેવનભા ડીરે ચારયામાસ ગાેધનમ્॥ ૧॥
સર સુ વાદુ તાેયં ચ પાયયામાસ ત પપાૈ ।
ઉવાસ ક્ષમૂલે ચ બલં કૃ વા વવક્ષા સ॥ ૨॥
અેત મન્ન તરે કૃ ણઃ માયામાનષુિવગ્રહઃ ।
ચકાર માયયાઽક માત્ મેઘાચ્છનં્ન નભાે મનુે॥ ૩॥
મેઘા તં નભાે દૃ ટ્વા યામલં કાનના તરમ્ ।
ઝ ઝાવાતં મેઘશ દં વજ્રશ દં ચ દા ણમ્॥ ૪॥
ષ્ટધારા અ તસ્થૂલા ક પમાનાન્ ચ પાદપાન્ ।

દૃ ટૈ્વવ પ તતસ્ક ધાન્ ન દાે ભયમવાપ હ॥ ૫॥
કથં યાસ્યા મ ગાવે સાન્ િવહાય વાશ્રમં બત ।
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ગ્ હં યિદ ન યાસ્યા મ ભિવતા બાલકસ્ય િકમ્॥ ૬॥
અેવં ન દે પ્રવદ ત રાેદ શ્રીહિર તદા ।
પયાે ભયા હિરશ્ચવૈ િપતુઃ ક ઠં દધાર સઃ॥ ૭॥
અેત મન્ન તરે રાધા જગામ શ્રીકૃ ણસિન્નિધમ્ ।
ગમનં કુવર્તી રાજહંસખ જનગ જનમ્॥ ૮॥
શર પાવર્ણચ દ્રાભા મુષ્ટવક્ત્રમનાેહરા ।
શરન્મ યાહ્નપદ્માનાં શાેભામાેચનલાેચના॥ ૯॥
પિરત તારકાપ મિવ ચત્રક જલાે વલા ।
ખગે દ્રચ ચુચા શ્રીસઙ્ગનાશકના સકા॥ ૧૦॥
તન્મ યસ્થલશાેભાહર્સ્થૂલમુક્તાફલાે વલા ।
કબર વષેસયંુક્તા માલતીમાલ્યવે ષ્ટતા॥ ૧૧॥
ગ્રી મમ યાહ્નમાતર્ ડપ્રભામુષ્ટકકુ ડલા ।
પક્વ બ બફલાનાં ચ શ્રીમુષ્ટાધરયુગ્મકા॥ ૧૨॥
મુક્તાપઙ્ ક્તપ્રભાતૈકદ તપઙ્ ક્તસમુ વલા ।
ઈષ પ્રફુ લકુ દાનાં સપુ્રભાનાશક મતા॥ ૧૩॥
ક તૂર બ દુસયંુક્ત સ દૂર બ દુભૂ ષતા ।
કપાલં મ લકાયુક્તં બભ્રતી શ્રીયુતં સતી॥ ૧૪॥
સચુા વતુર્લાકારકપાેલપુલકા વતા ।
મ ણરત્ને દ્રસારાણાં હારાેરઃસ્થલભૂ ષતા॥ ૧૫॥
સચુા શ્રીફલયુગકિઠન તનસઙ્ગતા ।
પત્રાવલી શ્રયા યુક્તા દ પ્તા સદ્રત્નતજેસા॥ ૧૬॥
સચુા વતુર્લાકારમુદરં સમુનાેહરમ્ ।
િવ ચત્રિત્રવલીયુક્તં િન ના ભ ચ બભ્રતી॥ ૧૭॥
સદ્રત્નસારર ચતમખેલા લભૂ ષતા ।
કામાસ્ત્રસારભ્રૂભઙ્ગયાેગી દ્ર ચત્તમાેિહની॥ ૧૮॥
કિઠનશ્રાે ણયુગલં ધરણીધરિન દતમ્ ।
સ્થલપદ્મપ્રભામુષ્ટચરણં દધતી મુદા॥ ૧૯॥
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રત્નભષૂણસયંુક્તં યાવકદ્રવસયંુતમ્ ।
મણી દ્રશાેભાસમંુષ્ટસાલક્તકપનુભર્વમ્॥ ૨૦॥
સદ્રત્નસારર ચતક્વણન્મ જિરર જતા ।
રત્નકઙ્કણકેયૂરચા શઙ્ખિવભૂ ષતા॥ ૨૧॥
રત્નાઙ્ગુલીયિનકરવિહ્નશદુ્ધાંશકુાે વલા ।
ચા ચ પકપુ પાણાં પ્રભામુષ્ટકલવેરા॥ ૨૨॥
સહસ્રદલસયંુક્તક્ર ડાકમલમુ વલમ્ ।
શ્રીમખુશ્રીદશર્નાથ બભ્રતી રત્નદપર્ણમ્॥ ૨૩॥
દૃ ટ્વા તાં િનજર્ને ન દાે િવ મયં પરમં યયાૈ ।
ચ દ્રકાેિટપ્રભામુષ્ટાં ભાસય તી ં િદશાે દશ॥ ૨૪॥
નનામ તાં સાશ્રનુતે્રઃ ભ ક્તનમ્રાત્મક ધરઃ ।
ના મ વાં ગગર્મખુાત્ પદ્માિધક પ્રયાં હરેઃ॥ ૨૫॥
નામીમં મહાિવ ણાેઃ પરં િનગુર્ણમચ્યુતમ્ ।

તથાિપ માેિહતાેઽહં ચ માનવાે િવ માયયા॥ ૨૬॥
ગ્ હાણ પ્રાણનાથં ચ ગચ્છ ભદ્રે યથાસખુમ્ ।
પશ્ચાદ્દાસ્ય સ મ પુતં્ર કૃ વા પૂણર્મનાેરથમ્॥ ૨૭॥
ઇત્યુક્તવા પ્રદદાૈ તસ્યૈ દ તં બલકં ભયા ।
જગ્રાહ બાલકં રાધા જહાસ મધુરં સખુાત્॥ ૨૮॥
ઉવાચ ન દં સા યત્નાત્ ન પ્રકા યં રહસ્યકમ્ ।
અહં દષૃ્ટા વયા ન દ ક ત જન્મફલાેદયાત્॥ ૨૯॥
પ્રાજ્ઞ વં ગગર્વચનાત્ સવ ના સ કારણમ્ ।
અક યમાવયાેગા યં ચિરતં ગાેકુલે વ્રજ॥ ૩૦॥
વરં વ્રજેશ વં યત્તે મન સ વા છતમ્ ।
દદા મ લીલયા તુ યં દેવાનામિપ દુલર્ભમ્॥ ૩૧॥
રાિધકાવચનં શ્ર વા તામવુાચ વ્રજેશ્વરઃ ।
યવુયાેશ્ચરણે ભ ક્ત દેિહ ના યત્ર મે હા॥ ૩૨॥
યવુયાેઃ સિન્નધાૈ વાસં દાસ્ય સ વં સદુુલર્ભમ્ ।
આવા યાં દેિહ જગતામ બકે પરમેશ્વિર॥ ૩૩॥
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શ્રુ વા ન દસ્ય વચનમવુાચ પરમેશ્વર ।
દાસ્યા મ દાસ્યમતુલ મદાની ં ભ ક્તર તુ તે॥ ૩૪॥
આવયાેશ્ચરણા ભાજેે યવુયાેશ્ચ િદવાિનશમ્ ।
પ્રફુ લહૃદયે શશ્વત્ તર તુ સદુુલર્ભા॥ ૩૫॥
અેવમુક્તા તુ સા ન દં કૃ વા કૃ ણં વવક્ષ સ ।
દૂરં િનનાય શ્રીકૃ ણં બાહુ યાં ચ યથે સતમ્॥ ૩૬॥
અેત મન્ન તરે રાધા માયાસદ્રત્નમ ડપમ્ ।
દદશર્ રત્નકલશશતને ચ સમ વતમ્॥ ૩૭॥
સા દેવી મ ડપં દૃ ટ્વા જગામા ય તરં મુદા ।
દદશર્ તત્ર તા બૂલં કપૂર્રાિદસમ વતમ્॥ ૩૮॥
પુ ષં કમનીયં ચ િકશાેરં યામસુ દરમ્ ।
કાેિટક દપર્લીલાભં ચ દનને િવભૂ ષતમ્॥ ૩૯॥
શયાનં પુ પશ યાયાં સ મતં સમુનાેહરમ્ ।
પીતવસ્ત્રપર ધાનં પ્રસન્નવદનેક્ષણમ્॥ ૪૦॥
મણી દ્રસારિનમાર્ણં ક્વણન્મ રર જતમ્ ।
સદ્રત્નસારિનમાર્ણકેયૂરવલયા વતમ્॥ ૪૧॥
મણી દ્રકુ ડલા યાં ચ ગ ડસ્થલિવરા જતમ્ ।
કાૈ તુભને મણી દ્રણે વક્ષસ્થલસમુ વલમ્॥ ૪૨॥
શર પાવર્ણચ દ્રાભપ્રભામુષ્ટમખુાે વલમ્ ।
શર પ્રફુ લકમલપ્રભામાેચનલાેચનમ્॥ ૪૩॥
માલતીમાલ્યસં શ્લષ્ટ શ ખિપચ્છસશુાે ભતમ્ ।
િત્રભઙ્ગચૂડાં બભ્ર તં પ ય તં રત્નમ દરમ્॥ ૪૪॥
ક્રાેડં બાલકશૂ યં ચ દૃ ટ્વા તં નવયાવૈનમ્ ।
સવર્ ત વ પા સા તથાિપ િવ મયં યયાૈ॥ ૪૫॥
પં રાસશે્વર દૃ ટ્વા મુમાેહ સમુનાેહરમ્ ।
કામાત્ ચ શ્ચકાેરા યાં મખુચ દં્ર પપાૈ મુદા॥ ૪૬॥
િનમષેરિહતા રાધા નવસઙ્ગમલાલસા ।
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પુલકાિઙ્કતસવાર્ઙ્ગી સ મતા મદનાતુરા॥ ૪૭॥
તામવુાચ હિર તત્ર મેરાનનસરાે હામ્ ।
નવસઙ્ગમયાેગ્યાં ચ પ ય તી ં વક્ત્રચ ષા॥ ૪૮॥
શ્રીકૃ ણ ઉવાચ ।
રાધે મર સ ગાેલાેક ત્તા તં સરુસસંિદ ।
અદ્ય પૂણ કિર યા મ વીકૃતં ય પુરા પ્રયે॥ ૪૯॥
વં મે પ્રાણાિધકા રાધે પ્રેયસી ચ વરાનને ।
યથા વં ચ તથાહં ચ ભેદાે િહ નાવયાેધુર્વમ્॥ ૫૦॥
યથા ક્ષીરે ચ ધાવલ્યં યથાગ્ ાૈ દાિહકા સ ત ।
યથા થવ્યાં ગ ધશ્ચ તથાહં વિય સ તતમ્॥ ૫૧॥
િવના દા ઘટં કતુ િવના વણન કુ ડલમ્ ।
કુલાલઃ વણર્કારશ્ચ ન િહ શક્તઃ કદાચન॥ ૫૨॥
તથા વયા િવના ષ્ટમહં કતુ ન ચ ક્ષમઃ ।
ષ્ટેરાધારભૂતા વં બીજ પાેઽહમચ્યુતઃ॥ ૫૩॥
કૃ ણં વદ ત માં લાેકા વયવૈ રિહતં યદા ।
શ્રીકૃ ણં ચ તદા તેઽિપ વયવૈ સિહતં પરમ્॥ ૫૪॥
વં ચ શ્રીઃ વં ચ સ પ ત્ત વમાધાર વ િપણી ।
વં સ્ત્રી પુમાનહં રાધે ઇ ત વેદેષુ િનણર્યઃ॥ ૫૫॥
સવર્શ ક્ત વ પા સ સવર્ પાેઽહમક્ષરઃ ।
મમાઙ્ગજ વ પા વં મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ॥ ૫૬॥
શ યા બુ યા ચ જ્ઞાનને મયા તુલ્યા વરાનને ।
રા શ દં કુવર્તસ્ત્ર તાે દદા મ ભ ક્તમુત્તમામ્॥ ૫૭॥
ધાશ દં કુવર્તઃ પશ્ચાદ્યા મ શ્રવણલાેભતઃ ।
તષ્ઠ ભદ્રે ક્ષણં ભદં્ર કિર યા મ તવ પ્રયે॥ ૫૮॥
વન્મનાેરથપૂણર્સ્ય વયં કાલ સમાગતઃ ।
અેત મન્ન તરે બ્રહ્માઽઽજગામ પુરતાે હરેઃ॥ ૫૯॥
માલાકમ ડલુધરઃ ઈષ મેરચતુમુર્ખઃ ।
ગ વા નનામ તં કૃ ણં પ્રતુષ્ટાવ યથાગમમ્॥ ૬૦॥
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સાશ્રનુતે્રઃ પુલિકતઃ ભ ક્તનમ્રાત્મક ધરઃ ।
તુ વા ન વા જગદ્ધાતા જગામ હિરસિન્નિધમ્॥ ૬૧॥
પનુનર્ વા પ્રભું ભ યા જગામ રાિધકા તકમ્ ।
મૂધ્નાર્ નનામ ભ યા ચ માતુ તચ્ચરણા બુજે॥ ૬૨॥
ચકાર સ ભ્રમેણવૈ જટા લને વે ષ્ટતમ્ ।
કમ ડલજુલનેવૈ શીઘં્ર પ્રક્ષા લતં મુદા॥ ૬૩॥
યથાગમં પ્રતુષ્ટાવ પુટા જ લયુતઃ પનુઃ ।
હે માત વ પદા ભાજંે દષંૃ્ટ કૃ ણપ્રસાદતઃ॥ ૬૪॥
સદુુલર્ભં ચ સવષાં ભારતે ચ િવશષેતઃ ।
ષ ષ્ટવષર્સહસ્રા ણ તપ તપં્ત મયા પુરા॥ ૬૫॥
ભાસ્કરે પુ કરે તીથ કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ ।
આજગામ વરં દાતું વરદાતા હિરઃ વયમ્॥ ૬૬॥
વરં ણી વ ઇત્યુક્તે વાભીષં્ટ ચ તં મુદા ।
રાિધકાચરણા ભાજંે સવષામિપ દુલર્ભમ્॥ ૬૭॥
હે ગુણાતીત મે શીઘ્રમધનુવૈ પ્રદશર્ય ।
મયેત્યુક્તાે હિરરયમવુાચ માં તપ વનમ્॥ ૬૮॥
દશર્િય યા મ કાલે ચ વ સદેાની ં ક્ષમે ત ચ ।
ન હીશ્વરાજ્ઞા િવફલા તને દષંૃ્ટ પદા બુજમ્॥ ૬૯॥
સવષાં વા છતં માતઃ ગાેલાેકે ભારતેઽધનુા ।
સવાર્ દેવ્યઃ પ્રકૃતં્યશાઃ જ યાઃ પ્રાકૃ તકા ધવુમ્॥ ૭૦॥
વં કૃ ણાઙ્ગાધર્સ ભૂતા તુલ્યા કૃ ણને સવર્તઃ ।
શ્રીકૃ ણ વન્મયં રાધા વં રાધા વા હિરઃ વયમ્॥ ૭૧॥
ન િહ વેદેષુ મે દષૃ્ટઃ ઇ ત કેન િન િપતમ્ ।
બ્રહ્મા ડાદ્બિહ વ ચ ગાેલાેકાેઽ ત યથા બકે॥ ૭૨॥
વૈકુ ઠશ્ચા યજ યશ્ચ વમજ યા તથા બકે ।
યથા સમ તબ્રહ્મા ડે શ્રીકૃ ણાંશાંશ િવનઃ॥ ૭૩॥
તથા શ ક્ત વ પા વં તષેુ સવષુ સં સ્થતા ।
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પુ ષાશ્ચ હરેરંશાઃ વદંશા િન ખલાઃ સ્ત્રયઃ॥ ૭૪॥
આત્મના દેહ પા વમસ્યાધાર વમવે િહ ।
અસ્યાનપુ્રાણૈ વં માત વ પ્રાણૈરયમીશ્વરઃ॥ ૭૫॥
િકમહાે િન મતઃ કેન હેતનુા શ પકાિરણા ।
િનત્યાેઽયં ચ તથા કૃ ણ વં ચ િનત્યા તથા બકે॥ ૭૬॥
અસ્યાંશા વં વદંશાે વા યયં કેન િન િપતઃ ।
અહં િવધાતા જગતાં દેવાનાં જનકઃ વયમ્॥ ૭૭॥
તં પિઠ વા ગુ મખુાત્ ભવ ત્યેવ બુધા જનાઃ ।
ગુણાનાં વા તવાનાં તે શતાંશં વક્તુમક્ષમઃ॥ ૭૮॥
વેદાે વા પ ડતાે વા યઃ કાે વા વાં તાેતુમીશ્વરઃ ।
તવાનાં જનકં જ્ઞાનં બુ દ્ધજ્ઞાર્ના બકા સદા॥ ૭૯॥
વં બુદ્ધજેર્નની માતઃ કાે વા વાં તાેતુમીશ્વરઃ ।
યદ્વ તુ દષંૃ્ટ સવષાં ત દ્ધ વક્તું બુધઃ ક્ષમઃ॥ ૮૦॥
યદદષૃ્ટાશ્રુતં વ તુ તિન્નવર્ક્તું ચ કઃ ક્ષમઃ ।
અહં મહેશાેઽન તશ્ચ તાેતું વાં કાેઽિપ ન ક્ષમઃ॥ ૮૧॥
સર વતી ચ વેદાશ્ચ ક્ષમઃ કઃ તાેતુમીશ્વરઃ ।
યથાગમં યથાેક્તં ચ ન માં િન દતુમહ સ॥ ૮૨॥
ઈશ્વરાણામીશ્વરસ્ય યાેગ્યાયાેગ્યે સમા કૃપા ।
જનસ્ય પ્ર તપાલ્યસ્ય ક્ષણે દાષેઃ ક્ષણે ગુણઃ॥ ૮૩॥
જનની જનકાે યાે વા સવ ક્ષમ ત નેહતઃ ।
ઇત્યુ વા જગતાં ધાતા તસ્થાૈ ચ પુરત તયાેઃ॥ ૮૪॥
પ્રાણ ય ચરણા ભાજંે સવષાં વ દ્યમી સતમ્ ।
બ્રહ્મણઃ તવનં શ્રુ વા તમવુાચ હ રાિધકા॥ ૮૫॥
વરં િવધાત વં યત્તે મન સ વતર્તે ।
રાિધકાવચનં શ્ર વા તામવુાચ જગ દ્વિધઃ॥ ૮૬॥
વરં ચ યવુયાેઃ પાદપદ્મભ ક્ત ચ દેિહ મે ।
ઇત્યુક્તે િવિધના રાધા તૂણર્માે મત્યુવાચ હ॥ ૮૭॥
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પનુનર્નામ તાં ભ યા િવધાતા જગતાં પ તઃ ।
તદા બ્રહ્મા તયાેમર્ યે પ્ર વાલ્ય ચ હુતાશનમ્॥ ૮૮॥
હિર સં ત્ય હવનં ચકાર િવિધના િવિધઃ ।
ઉ થાય શયના કૃ ણઃ ઉવાસ વિહ્નસિન્નધાૈ॥ ૮૯॥
બ્રહ્મણાેક્તને િવિધના ચકાર હવનં વયમ્ ।
પ્રણમ ય પનુઃ કૃ ણં રાધાં તાં જનકઃ વયમ્॥ ૯૦॥
કાૈતુકં કારયામાસ સપ્તધા ચ પ્રદ ક્ષણમ્ ।
પનુઃ પ્રદ ક્ષણાં રાધાં કારિય વા હુતાશનમ્॥ ૯૧॥
પ્રણમ ય તતઃ કૃ ણં વાસયામાસ તં િવિધઃ ।
તસ્યા હ તં ચ શ્રીકૃ ણં ગ્રાહયામાસ તં િવિધઃ॥ ૯૨॥
વેદાેક્તસપ્તમ ત્રાંશ્ચ પાઠયામાસ માધવમ્ ।
સસં્થા ય રાિધકાહ તં હરેવર્ક્ષ સ વેદિવત્॥ ૯૩॥
શ્રીકૃ ણહ તં રાધાયાઃ ષ્ઠદેશે પ્ર પ્ર તઃ ।
સ્થાપયામાસ મ ત્રાંસ્ત્રીન્ પાઠયામાસ રાિધકામ્॥ ૯૪॥
પાિર તપ્રસનુાનાં માલાં નુિવલ બતામ્ ।
શ્રીકૃ ણસ્ય ગલે બ્રહ્મા રાધાદ્ધારા દદાૈ મુદા॥ ૯૫॥
પ્રણમ ય પનુઃ કૃ ણં રાધાં ચ કમલાેદ્ભવઃ ।
રાધાગલે હિરદ્વારા દદાૈ માલાં મનાેહરામ્॥ ૯૬॥
પનુશ્ચ વાસયામાસ શ્રીકૃ ણં કમલાેદ્ભવઃ ।
તદ્વામપાશ્વ રાધાં ચ સ મતાં કૃ ણચેતસમ્॥ ૯૭॥
પુટા જ લ કારિય વા માધવં રાિધકાં િવિધઃ ।
પાઠયામાસ વેદાેક્તાન્ પ ચ મ ત્રાંશ્ચ નારદ॥ ૯૮॥
પ્રણમ ય પનુઃ કૃ ણં સમ યર્ રાિધકાં િવિધઃ ।
ક યકાં ચ યથા તાતાે ભ યા તસ્થાૈ હરેઃ પુરઃ॥ ૯૯॥
અેત મન્ન તરે દેવાઃ સાન દપુલકાેદ્ગમાઃ ।
દુ દુ ભ વાદયામાસઃુ ચાનકં મુર િદકમ્॥ ૧૦૦॥
પાિર તપ્રસનૂાનાં પુ પ ષ્ટબર્ભવુ હ ।
જગુગર્ ધવર્પ્રવરાઃ ન તુશ્ચા સરાેગણાઃ॥ ૧૦૧॥
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ઇ ત બ્રહ્મવવૈતર્પુરાણાત્ સઙ્ગ્રહીતં શ્રીરાધાકલ્યાણં સમાપ્તમ્॥
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