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ওঁ ন�মা ��ন��দবায় �গা �া�ণিহতায় চ। জগি�তায় কৃ�ায় �গািব�ায় ন�মা নমঃ।। পা�পাহহং
পাপকম�াহং পাপা�া পাপস�বঃ �ািহমাং প�ুরীক্া� সব�পাপহ�রা হিরঃ।।

�ী কৃ��র �নামঃ
কৃ�ায় বাস�ুদবায় �দবকী ন�নায় চ। অ�শষ ��শনাশায় �গািব�ায় ন�মা নমঃ।।

�হ কৃ� ক�ণািস�ু দীনব�ু জগৎপ�ত। �গা�প�র �গািপকাকা� রাধাকা�ৎ ন�মাহ��ত।।

�ী �ী কৃ��র অ��া�র শতনামঃ
জয় জয় �গািব� �গাপাল গদাধর ।কৃ�চ� কর কৃপা ক�ণা সাগর।। জয় রা�ধ �গািব� �গাপাল
ব�নামালী। �ী রাধার �াণধন মকু� মরুাির।। হির নাম িব�ন �র ভাই �গািব� নাম িব�ন। িবফ�ল মনষু� জ�
যায় িদ�ন িদ�ন।। িদন �গল িম�ছ কা�জ রা�ী �গল িন��। না ভিজন রুাধাকৃ� চরনার ব�ৃ�।। কৃ� ভিজবার
ত�র সংসা�র �ত� আইন।ু িম�ছ মায়ায় ব� হ�য় ব�ৃ সম �হন।ু। ফল ��প প�ু কন�া ডাল ভাি� প�ড়।
কাল��প সংসা�র�ত প�ী বাসা ক�র। যখন কৃ� জ� িনল �দবকী উদ�র। মথরুা�ত �দবগণ প�ু বিৃ�
ক�র।। বস�ুদব রািখ এ�লা ন��র মি��র । ন��র আল�য় কৃ� িদ�ন িদ�ন বা�ড়।।

�ীন� রািখল নাম ন��র ন�ন।১
য�শাদা রািখল নাম যাদ বুাছাধন।।২
উপান� নাম রা�খ স�ুর �গাপাল।৩
�জবালক নাম রা�খ ঠাকুর রাখাল।।৪
সবুল রািখল নাম ঠাকুর কানাই।৫
�ীধাম র্ািখল নাম রাখাল রাজা ভাই।।৬
ননী�চারা নাম রা�খ য�তক �গািপনী।৭

কাল�সানা নাম রা�খ রাধা-িব�নািদনী।।৮
কু�া রািখল নাম পিতত-পাবন হির।৯
চ�াবলী নাম রা�খ �মাহন বংশীধারী।।১০
অন� রািখল নাম অ� না পাইয়া।১১
কৃ� নাম রা�খন গগ�ধ�া�ন�ত জািনয়া।।১২
কণ�মণুী নাম রা�খ �দব চ�পানী।১৩
বনমালী নাম রা�খ ব�নর হিরনী।।১৪
গজহ�ী নাম রা�খ �ীমধসুদূন।১৫
অজািমল নাম রা�খ �দব নারায়ণ।।১৬
পরু�র নাম রা�খ �দব �ী�গািব�।১৭
��ৗপদী রািখল নাম �দব দীনব�ু।।১৮
সদুাম রািখল নাম দাির� ভ�ন।১৯
�জবাসী নাম রা�খ ��জর জীবন।।২০
দপ�হারী নাম রা�খ অ��ুন সিুধর।২১
প�পিত নাম রা�খ গ�র মহাবীর।।২২
যিুধি�র নাম রা�খ �দব যদবুর।২৩
িবদরু রািখল নাম কা�াল ঈ�র।।২৪
বাসিুক রািখল নাম �দব-সিৃ� ি�িত।২৫
�ব�লা�ক নাম রা�খ ��বর সারথী।।২৬
নারদ রািখল নাম ভ�-�াণধন।২৭
ভী��দব নাম রা�খ ল�ী-নারায়ণ।।২৮
সত�ভামা নাম রা�খ স�ত�র সারথী।২৯
জা�বতী নাম রা�খ �দব �যা�াপিত।।৩০
িব�ািম� নাম রা�খ সংসা�রর সার।৩১
অহল�া রািখল নাম পাষাণ-উ�ার।।৩২
ভৃ�মিুণ নাম রা�খ জগ�তর হির।৩৩
প�ম�ুখ রামনাম গান ি�পরুাির।।৩৪
কু��কশী নাম রা�খ বিল সদাচারী।৩৫
��াদ রািখল নাম নিৃসংহ-মরুাির।।৩৬
বিশ� রািখল নাম মিুন-ম�নাহর।৩৭
িব�াবস নুাম রা�খ নবজলধর।।৩৮
স���ক রা�খ নাম �গাব��নধারী।৩৯
�াণপিত নাম রা�খ যত �জনারী।।৪০
অিদিত রািখল নাম অরািত সদূন।৪১
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গদাধর নাম রা�খ যমল-অ��ুন।।৪২
মহা�যা�া নাম রা�খ ভীম মহাবল।৪৩
দয়ািনিধ নাম রা�খ দির� সকল।।৪৪
ব�ৃাবন-চ� নাম রা�খ ব�ৃাদিূত।৪৫
িবরজা রািখল নাম যমনুার পিত।।৪৬
বানীপিত নাম রা�খ �� বহৃ�িত।৪৭
ল�ীপিত রা�খ নাম সমু� সারথী।।৪৮
স�ীপিন নাম রা�খ �দব অ�য��ািম।৪৯
পরাশর নাম রা�খ ি��লা�কর �ামী।।৫০
প��যািন নাম রা�খ অনািদর আিদ।৫১
নট-নারায়ণ নাম রািখল স�ািদ।।৫২
হ�র কৃ� নাম রা�খ ি�য় বলরাম।৫৩
লিলতা রািখল নাম দ�ূ�াদলশ�াম।।৫৪
িবশাখা রািখল নাম অন��মাহন।৫৫
সিুচ�া রািখল নাম �ীবংশীবদন।।৫৬
আয়ান রািখল নাম ��াধ-িনবারণ।৫৭
চ��কশী নাম রা�খ কৃতা�-শাসন।।৫৮
�জ�ািত� রািখল নাম নীলকা�মিণ।৫৯
�গািপকা� নাম রা�খ সদুাম-ঘরণী।।৬০
ভ�গণ নাম রা�খ �দব জগ�াথ।৬১
দ�ু�াসা রা�খন নাম অনা�থর নাথ।।৬২
রা�স�র নাম রা�খ য�তক মািলনী।৬৩
স��-য���র নাম রা�খন িশবানী।।৬৪
উ�ব রািখল নাম িম�-িহতকারী।৬৫
অ�র রািখল নাম ভব-ভয়হারী।।৬৬
��মালী নাম রা�খ নীল পীতবাস।৬৭
স���ব�া রা�খ নাম ��পায়ন ব�াস।।৬৮
অ�সখী নাম রা�খ ��জর ঈ�র।৬৯
সরু�লা�ক রা�খ নাম অিখ�লর সার।।৭০
বষৃভান নুাম পরম ঈ�র।৭১
�গ�বাসী রা�খ নাম �দব পরাৎপর।।৭২
প�ুলামা রা�খন নাম অনা�থর সখা।৭৩
রসিস�ু নাম রা�খ সখী িচ��লখা।।৭৪
িচ�রথ নাম রা�খ অরািত দমন।৭৫
পলু�� রািখল নাম নয়ন-র�ন।।৭৬
কশ�প রা�খন নাম রাস-রা�স�র।৭৭
ভা�ারীক নাম রা�খ পণূ�-শশধর।।৭৮
সমুালী রািখল নাম প�ুষ �ধান।৭৯
পরু�ন নাম রা�খ ভ�গণ �াণ।।৮০
রজিকনী নাম রা�খ ন��র-দলুাল।৮১
আ�ািদনী নাম রা�খ ��জর �গাপাল।।৮২
�দবকী রািখল নাম নয়�নর মিণ।৮৩
�জ�ািত��য় নাম রা�খ যা�ব�� মিুন।।৮৪
অি�মিুন নাম রা�খ �কািট-চ���র।৮৫
�গৗতম রািখল নাম �দব িব��র।।৮৬
মরীিচ রািখল নাম অিচ�� অচ��ত।৮৭
�ানাতীত নাম রা�খ �সৗন্কািদ সতু।।৮৮
��গণ নাম রা�খ �দব মহাকাল।৮৯
বসগুণ রা�খ নাম ঠাকুর দয়াল।।৯০
িস�গণ নাম রা�খ পতুনা-নাশন।৯১
িস�াথ�রািখল নাম কিপল ত�পাধন।।৯২
ভা�ির রািখল নাম অগিতর গিত।৯৩
মৎস�গ��া নাম রা�খ ি��লা�কর পিত।।৯৪
��াচায�� রা�খ নাম অিখল-বা�ব।৯৫
িব�ু�লা�ক নাম রা�খ �দব �ীমাধব।।৯৬
যদগুণ নাম রা�খ যদকুলপিত।৯৭
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অি�নীকুমার নাম রা�খ সিৃ�-ি�িত।।৯৮
অয��মা রািখল নাম কাল-িনবারণ।৯৯
সত�বতী নাম রা�খ অ�ান-নাশন।।১০০
প�া� রািখল নাম �মর �মরী।১০১
ি�ভ� রািখল নাম যত সহচরী।।১০২
ব�চ� নাম রা�খ �ী�পম�রুী।১০৩
মাধরুী রািখল নাম �গাপী-ম�নাহারী।।১০৪
ম�মুালী নাম রা�খ অভী�-পরুণ।১০৫
কুিটলা রািখল নাম মদন-�মাহন।।১০৬
ম�রুী রািখল নাম ক��ব�-নাশ।১০৭
�জবধ নূাম রা�খ পণূ�-অিভলাষ।।১০৮

�দত�াির �ািরকানাথ দাির��-ভ�ন।
দয়াময় ��ৗপদীর ল�ািনবারণ।
���প সবার হয় �গা�লা�ক�ত ি�িত।
�বকু�� �ী�রাদশায়ী কমলার পিত।
রসময় রিসক নাগর অনপুম।
িনকু�িবহারী হির নব-ঘনশ�াম।
শাল�াম দা�মাদর �ীপিত �ীধর।
তারক�� সনাতন পরম ঈ�র।
ক�ত� কমল�লাচন ঋষী�কশ।
পিতত-পাবন �� �ান উপ�দশ।
িচ�ামিণ চত�ভ��জ �দব চ�পািণ।
দীনব�ু �দবকী-ন�ন যদমুিণ।
অন� কৃ��র নাম অন� মিহমা।
নারদািদ ব�াস�দব িদ�ত না�র সীমা।
নাম ভজ নাম িচ� নাম কর সার।
অন� কৃ��র নাম মিহমা অপার।
শতভার সবুণ��গা �কািট কন�াদান।
তথািপ না হয় কৃ� না�মর সমান।
�যই নাম �সই কৃ� ভজ িন�া কির।
না�মর সিহত আ�ছ আপিন �ীহির।
�ন �ন ও�র ভাই নাম সংকী��ন।
�য নাম �ব�ণ হয় পাপ িব�মাচন।
কৃ� নাম হির নাম বড়ই মধরু।
�যই জন কৃ� ভ�জ �স বড় চত�র।
��া-আিদ �দব যা�র ধ�া�ন নািহ পায়।
�স ধন বি�ত হ�ল িক হ�ব উপায়।
িহরণ�কিশপরু উদর িবদারণ।
��া�দ কিরলা র�া �দব-নারায়ণ।
বিল�র ছিল�ত �ভ�হইলা বামন।
��ৗপদীর ল�া হির �ক্লা িনবারণ।
অ��া�র শতনাম �য ক�র পঠন।
অনায়া�স পায় রাধাকৃ��র চরণ।
ভ�বা�া পণু�ক�র ন��র ন�ন।
মথরুায় কংস-�ংস লংকায় রাবণ।
বকাসরু বধ আিদ কালীয় দমন।
ন�রা�ম দাস ক�হ নাম সংকী��ন।

�চৗি�শ পদাবলীঃ
1. কিলয�ুগ �ীকৃ��চতন� অবতার।
2. �খিলবার �ব�� �ক্ল �খাল করতাল।
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3. গড়াগিড় যান �ভ�িনজ সংকী���ন।
4. ঘ�র ঘ�র হিরনাম �দন স��জ�ন।
5. উ��ঃ��র কা�� �ভ�জী�বর লািগয়া।
6. �চতন করান জী�ব কৃ� নাম িদয়া।
7. ছল ছল ক�র আিঁখ �ন�-জল ঝ�র।
8. জগৎ পিব� �ক্লা �গৗর্ ক�লব�র।
9. ঝলমল মখু যাঁর পণু�শশধর।
10.এমত না �দিখ আর দয়ার সাগর।
11.টলমল ক�র �গারা ভা�ব�ত িব�ভাল।
12.ঠম�ক ঠম�ক যায় ব�ল হির�বাল।
13. �ডারিহ �কৗিপন �ীণ কিটর উপ�র।
14.ঢিলয়া ঢিলয়া প�ড় গদাধর-��া�ড়।
15.আন প্রস� �গারা না ��ন �ব�ণ।
16.তান মান গান র�স মজাইয়া ম�ন।
17. ি�র নািহ হয় �ভ�র নয়�নর জল।
18.দীনহীন জ�ন�র ধিরয়া �দন �কাল।
19. �ধায়াইয়া পরূব িপরীত পরস�।
20.না জািন কাহার ভা�ব হইলা ি�ভ�।
21. ��মর�স ভাসাইলা অিখল সংসার।
22. ফুিটল �ীব�ৃাব�ন সরুধনুী ধার।
23.��া ম�হ�র ধ�া�ন ক�র অ��ষণ।
24.ভািবয়া না পান যা�র সহ�-বদন।
25.ম� মাত� গিত মধরু ম� হাস।
26.য�শামতী মাতা যার ভ�ব�ন �কাশ।
27.রিতপিত সম �প অিত ম�নারম।
28.লীলা লাবণ� যার অিত অনপুম।
29.বস�ুদব সতু �সই �ীন�-ন�ন।
30.শচীর ন�ন এ�ব ব�ল স��জন।
31.ষড়ভ�জ-�প হইলা অত�া�য��ময়।
32.সবাকার �াণধন �গারা রসময়।
33.হির হির বল ভাই কর মহাজ�।
34. ি�িতত�ল জি� �কহ না হও অিব�।
�চৗি�শ পদাবলী �য কির�ব কী��ন।
দাস ন�রা�ম মা�গ তাহার চরণ।

�ক শারীর ��ঃ
ব�ৃাবন-িবলািসনী রাই আমা�দর। রাই আমা�দর, রাই আমা�দর, আমরা রাই�য়র রাই আমা�দর।।

�ক ব�ল আমার কৃ� মদন�মাহন। শারী ব�ল আমার রাধা বা�ম যত�, �ন�ল �ধইু মদন।।

�ক ব�ল আমার কৃ� িগির ধ�রিছল। শারী ব�ল আমার রাধা শি� স�ািরল, �ন�ল পার�ব �কন।।

�ক ব�ল আমার কৃ��র মাথায় ময়রূ-পাখা। শারী ব�ল আমার রাধার নামিট তা�ত �লখা, ঐ �য যায় �গা
�দখা।।

�ক ব�ল আমার কৃ��র চ�ড়া বা�ম �হ�ল। শারী ব�ল আমার রাধার চরণ পা�ব ব’�ল, চ�ড়া তাই�তা �হ�ল।।
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�ক ব�ল আমার কৃ� য�শাদার জীবন। শারী ব�ল আমার রাধা জীব�নর জীবন, �ন�ল শনূ� জীবন।।

�ক ব�ল আমার কৃ� জগৎ িচ�ামিণ। শারী ব�ল আমার রাধা ��ম �দািয়নী, �স �তামার কৃ� জা�ন।।

�ক ব�ল আমার কৃ��র বাঁশী ক�র গান। শাির ব�ল সত� ব�ট, ব�ল রাধার নাম, �ন�ল, িমছাই গান।।

�ক ব�ল আমার কৃ� জগ�তর ��। শারী ব�ল আমার রাধা বা�াক�ত�, �ন�ল �ক কার ��।।

�ক ব�ল আমার কৃ� ���মর িভখারী। শারী ব�ল আমার রাধা ���মর লহরী, ���মর �ঢউ িক�শারী।।

�ক ব�ল আমার কৃ��র কদমতলায় থানা। শারী ব�ল আমার রাধা ক�র আনা�গানা, �ন�ল �যত না জানা।।

�ক ব�ল আমার কৃ� জগ�তর কা�লা। শারী ব�ল আমার রাধার ��প জগত আ�লা , �ন�ল আধঁার কা�লা।।

�ক ব�ল আমার কৃ��র �ীরািধকা দাসী। শারী ব�ল সত� ব�ট সা�ী আ�ছ বাঁশী, �ন�ল হ�তা কাশীবাসী।।

�ক ব�ল আমার কৃ� জগত জীবন। শারী ব�ল আমার রাধা মধরু পবন, �ন�ল িক থা�ক জীবন।।

�ক ব�ল আমার কৃ� জগ�তর �াণ। শারী ব�ল আমার রাধা জীবন ক�র দান, �ন�ল বাঁ�চ িক �াণ।।

�ক শারী দ’ুজনার �� ঘ�ুচ �গল। ��ম ভ�র স�ব একবার হির হির বল, �ীব�ৃাব�ন চল।। �ক শারীর ��
সমা�।

�ী �ীরািধকার বারমাসীঃ
জয়�ী�চতন� জয় �ভ�িনত�ান�। জয়া��ত চ� জয় �ীরাধা �গািব�।।
মা�ঘ�ত মাধব �ক্ল মথরুায় গমন। দশিদক শণূ� �হির নব ব�ৃাবন।।
ফা��ন ি��ণ দঃুখ িচ�� উ�ঠ �রাল। �গাকু�ল �গািব� নাই �ক কির�ব �দাল।।
�চ���ত চাতকী প�ী িনকু� কুট��র। ি�য় ি�য় রব ক�র ডা�ক উ���র।।
�বশা�খ িব�দ�শ �গ�ছ, ি�য় �ণম�। �স অবিদ রািধকার দঃু�খর নাই অ�।।
�জ��� যমনুার জ�ল �খিলত বনমালী। শ�াম অ�� িদতাম জল অ�িল অ�িল।।
আষা�ঢ় নবীন �মঘ, �মর ���র। তা’ �দিখয়া �ীরািধকার কৃ� ম�ন প�ড়।।
�াব�ণ সক�ল �মারা ল�য় ি�য় সািথ। িনকু�� বিসয়া হার, গাঁিথতাম মালতী।।
ভাদ�র ভরম নদী, দকুূল পাথার। �কম�ন হইব পার, না জািন সাঁতার।।
আি��ন অি�কা পজূা, ক�র জগ��ন। অবশ� আিস�ব ি�য়, অ�মীর �খ�ণ।।
কাি���ক কিরল হির কালীয় দমন। নানা জািত প�ু ফু�ট, অ��ির ভ�ষণ।।
অ�া�ণ ��নিছ সিখ, অপ�প কথা। অ�ুর ধ�র�ছ িশ�র, নবদ� ছাতা।।
�পৗ�ষ�ত প� িলিখ, িদলাম সখীর হা�ত। �ক যাই�ব মথরুায়, �লাক নাই সা�থ।।
�ীরািধকার বারমাসী সমাপন হ’ল। ভ�গণ ��মান�� হির হির বল।।


