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সানেগাপালো

{॥ সানেগাপালো ॥}

॥ সানেগাপাল মূল ম॥

ॐ ীং ীং ীং ৗং দবকীসুত গািব বাসুেদব জগৎপেত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ॥

ॐ নেমা ভগবেত বাসুেদবায ।

সানেগাপালোং

ীশং কমলপাং দবকীননং হিরম্ ।

সুতসংােয কৃং নমািম মধুসূদনম্ ॥১॥

নমামহং বাসুেদবং সুতসংােয হিরম্ ।

যেশাদাগতং বালং গাপালং নননম্॥ ২॥

অাকং পুলাভায গািবং মুিনবিতম্ ।

নমামহং বাসুেদবং দবকীননং সদা ॥ ৩॥

গাপালং িডকং বে কমলাপিতমচুতম্ ।

পুসংােয কৃং নমািম যপুবম্ ॥ ৪॥

পুকােমিফলদং কাং কমলাপিতম্ ।
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দবকীননং বে সুতসােয মম ॥ ৫॥

পাপেত পেনে পনাভ জনাদ ন ।

দিহ ম তনযং ীশ বাসুেদব জগৎপেত ॥ ৬॥

যেশাদাগতং বালং গািবং মুিনবিতম্ ।

অাকং পু লাভায নমািম ীশমচুতম্ ॥ ৭॥

ীপেত দবেদেবশ দীনাতহ রণাচুত ।

গািব ম সুতং দিহ নমািম াং জনাদ ন ॥ ৮॥

ভকামদ গািব ভং র ভদ ।

দিহ ম তনযং কৃ িণীবভ েভা ॥ ৯॥

িণীনাথ সেবশ দিহ ম তনযং সদা ।

ভমার পা ামহং শরণং গতঃ ॥ ১০॥

দবকীসুত গািব বাসুেদব জগৎপেত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ১১॥

বাসুেদব জগ ীপেত পুেষাম ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ১২॥
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কা কমলানাথ পরকািণেকাম ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩॥

লীপেত পনাভ মুকু মুিনবিত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ১৪॥

কাযকারণপায বাসুেদবায ত সদা ।

নমািম পুলাভাথ  সুখদায বুধায ত ॥ ১৫॥

রাজীবেন ীরাম রাবণাের হের কেব ।

তুভং নমািম দেবশ তনযং দিহ ম হের ॥ ১৬॥

অাকং পুলাভায ভজািম াং জগৎপেত ।

দিহ ম তনযং কৃ বাসুেদব রমাপেত ॥ ১৭॥

ীমািননীমানেচার গাপীবাপহারক ।

দিহ ম তনযং কৃ বাসুেদব জগৎপেত ॥ ১৮॥

অাকং পুসংািং কুষ যনন ।

রমাপেত বাসুেদব মুকু মুিনবিত ॥ ১৯॥

বাসুেদব সুতং দিহ তনযং দিহ মাধব ।
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পুং ম দিহ ীকৃ বৎসং দিহ মহােভা ॥২০॥

িডকং দিহ ীকৃ আজং দিহ রাঘব ।

ভমার ম দিহ তনযং ননন ॥ ২১॥

ননং দিহ ম কৃ বাসুেদব জগৎপেত ।

কমলনাথ গািব মুকু মুিনবিত ॥ ২২॥

অনথা শরণং নাি েমব শরণং মম ।

সুতং দিহ িযং দিহ িযং পুং েদিহ ম ॥ ২৩॥

যেশাদানপানং িপবং যননং ।

বেঽহং পুলাভাথং কিপলাং হিরং সদা ॥ ২৪॥

ননন দেবশ ননং দিহ ম েভা ।

রমাপেত বাসুেদব িযং পুং জগৎপেত ॥ ২৫॥

পুং িযং িযং পুং পুং ম দিহ মাধব ।

অাকং দীনবাকস অবধারয ীপেত ॥ ২৬॥

গাপাল িড গািব বাসুেদব রমাপেত ।

অাকং িডকং দিহ িযং দিহ জগৎপেত ॥ ২৭॥
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মািতফলং দিহ দবকীননাচুত ।

মম পুাথতং ধনং কুষ যনন ॥ ২৮॥

যােচঽহং াং িযং পুং দিহ ম পুসংপদম্।

ভিচামেণ রাম কবৃ মহােভা ॥ ২৯॥

আজং ননং পুং কুমারং িডকং সুতম্ ।

অভ কং তনযং দিহ সদা ম রঘুনন ॥ ৩০॥

বে সানেগাপালং মাধবং ভকামদম্ ।

অাকং পুসংাৈ সদা গািবমচুতম্ ॥ ৩১॥

ॐকারযুং গাপালং ীযুং যননম্ ।

ীংযুং দবকীপুং নমািম যনাযকম্ ॥ ৩২॥

বাসুেদব মুকুেশ গািব মাধবাচুত ।

দিহ ম তনযং কৃ রমানাথ মহােভা ॥ ৩৩॥

রাজীবেন গািব কিপলা হের েভা ।

সমকামবরদ দিহ ম তনযং সদা ॥ ৩৪॥

অপিনভং পবৃপ জগৎপেত ।
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দিহ ম বরসৎপুং রমানাযক মাধব ॥ ৩৫॥

নপাল ধরাপাল গািব যনন ।

দিহ ম তনযং কৃ িণীবভ েভা ॥ ৩৬॥

দাসমার গািব মুকু মাধবাচুত ।

গাপাল পুরীকা দিহ ম তনযং িযম্ ॥ ৩৭॥

যনাযক পেশ নেগাপবধূসুত ।

দিহ ম তনযং কৃ ীধর াণনাযক ॥ ৩৮॥

অাকং বািতং দিহ দিহ পুং রমাপেত ।

ভগবন্ কৃ সেবশ বাসুেদব জগৎপেত ॥ ৩৯॥

রমাদযসংভারসতভামামনঃ িয ।

দিহ ম তনযং কৃ িণীবভ েভা ॥ ৪০॥

চসূয গািব পুরীকা মাধব ।

অাকং ভাগসৎপুং দিহ দব জগৎপেত ॥ ৪১॥

কাণপ পা পনাভসমচত ।

দিহ ম তনযং কৃ দবকীননন ॥ ৪২॥
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দবকীসুত ীনাথ বাসুেদব জগৎপেত ।

সমকামফলদ দিহ ম তনযং সদা ॥ ৪৩॥

ভমার গীর শরাচুত মাধব ।

দিহ ম তনযং গাপবালবৎসল ীপেত ॥ ৪৪॥

ীপেত বাসুেদেবশ দবকীিযনন ।

ভমার ম দিহ তনযং জগতাং েভা ॥৪৫॥

জগাথ রমানাথ ভূিমনাথ দযািনেধ ।

বাসুেদেবশ সেবশ দিহ ম তনযং েভা ॥ ৪৬॥

ীনাথ কমলপা বাসুেদব জগৎপেত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৭॥

দাসমার গািব ভিচামেণ েভা ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৮॥

গািব পুরীকা রমানাথ মহােভা ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৪৯॥

ীনাথ কমলপা গািব মধুসূদন ।
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মৎপুফলিসথং ভজািম াং জনাদ ন ॥ ৫০॥

নং িপবং জননীমুখাংবুজং িবেলাক মিতমুলাম্ ।

ৃশমননমুলীিভবে যেশাদাগতং মুকুম্ ॥ ৫১॥

যােচঽহং পুসানং ভবং পেলাচন ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৫২॥

অাকং পুসেিযািম জগৎপেত ।

শীং ম দিহ দাতবং ভবতা মুিনবিত ॥ ৫৩॥

বাসুেদব জগাথ ীপেত পুেষাম ।

কু মাং পুদং চ কৃ দেবপূিজত ॥ ৫৪॥

কু মাং পুদং চ যেশাদািযননম্ ।

মহং চ পুসানং দাতবংভবতা হের ॥ ৫৫॥

বাসুেদব জগাথ গািব দবকীসুত ।

দিহ ম তনযং রাম কৗশলািযনন ॥ ৫৬॥

পপা গািব িবো বামন মাধব ।

দিহ ম তনযং সীতাাণনাযক রাঘব ॥ ৫৭॥
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কা কৃ দেবমিত মুিনবিত ।

লণাজ ীরাম দিহ ম তনযং সদা ॥ ৫৮॥

দিহ ম তনযং রাম দশরথিযনন ।

সীতানাযক কা মুচুকুবরদ ॥ ৫৯॥

িবভীষণস যা লা দা ভবতা পুরা ।

অাকং তৎকােরণ তনযং দিহ মাধব ॥ ৬০॥

ভবদীযপদাংেভােজ িচযািম িনররম্ ।

দিহ ম তনযং সীতাাণবভ রাঘব ॥ ৬১॥

রাম মৎকামবরদ পুোৎপিফলদ ।

দিহ ম তনযং ীশ কমলাসনবিত ॥ ৬২॥

রাম রাঘব সীেতশ লণানুজ দিহ ম ।

ভাগবৎপুসানং দশরথিযনন ।

দিহ ম তনযং রাম কৃ গাপাল মাধব ॥ ৬৪॥

কৃ মাধব গািব বামনাচুত শর ।

দিহ ম তনযং ীশ গাপবালকনাযক ॥ ৬৫॥
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গাপবাল মহাধন গািবাচুত মাধব ।

দিহ ম তনযং কৃ বাসুেদব জগৎপেত ॥ ৬৬॥

িদশতু িদশতু পুং দবকীনেনাঽযং

িদশতু িদশতু শীং ভাগবৎপুলাভম্ ।

িদশতু িদশতু শীং ীেশা রাঘেবা রামচো

িদশতু িদশতু পুং বংশ িবারেহেতাঃ ॥ ৬৭॥

দীযতাং বাসুেদেবন তনেযামিৎযঃ সুতঃ ।

কুমােরা ননঃ সীতানাযেকন সদা মম ॥ ৬৮॥

রাম রাঘব গািব দবকীসুত মাধব ।

দিহ ম তনযং ীশ গাপবালকনাযক ॥ ৬৯॥

বংশিবারকং পুং দিহ ম মধুসূদন ।

সুতং দিহ সুতং দিহ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৭০॥

মমাভীসুতং দিহ কংসাের মাধবাচুত ।

সুতং দিহ সুতং দিহ ামহং শরণং গতঃ ॥৭১॥

চাক কপযং তনযং দিহ মাধব ।

সুতং দিহ সুতং দিহ ামহং শরণং গতঃ ॥৭২॥
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িবদাবং বুিমং ীমং তনযং সদা ।

দিহ ম তনযং কৃ দবকীনন েভা ॥ ৭৩॥

নমািম াং পেন সুতলাভায কামদম্ ।

মুকুং পুরীকাং গািবং মধুসূদনম্ ॥ ৭৪॥

ভগবন্ কৃ গািব সবকামফলদ ।

দিহ ম তনযং ািমংামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৫॥

ািমংং ভগবন্ রাম কৃ মাধব কামদ ।

দিহ ম তনযং িনতং ামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৬॥

তনযং দিহও গািব কা কমলাপেত ।

সুতং দিহ সুতং দিহ ামহং শরণং গতঃ ॥৭৭॥

পাপেত পেন  জনক েভা ।

সুতং দিহ সুতং দিহ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৮॥

শচগদাখগশাপােণ রমাপেত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৭৯॥

নারাযণ রমানাথ রাজীবপেলাচন ।
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সুতং ম দিহ দেবশ পপানুবিত ॥ ৮০॥

রাম রাঘব গািব দবকীবরনন ।

িণীনাথ সেবশ নারদািদসুরাচত ॥ ৮১॥

দবকীসুত গািব বাসুেদব জগৎপেত ।

দিহ ম তনযং ীশ গাপবালকনাযক ॥ ৮২॥

মুিনবিত গািব িণীবভ েভা ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৩॥

গািপকাজতপেজমরাসমানস ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৪॥

রমাদযপেজেলাল মাধব কামদ ।

মমাভীসুতং দিহ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৫॥

বাসুেদব রমানাথ দাসানাং মলদ ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৬॥

কলাণদ গািব মুরাের মুিনবিত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৭॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

পুদ মুকুেশ িণীবভ েভা ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৮॥

পুরীকা গািব বাসুেদব জগৎপেত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৮৯॥

দযািনেধ বাসুেদব মুকু মুিনবিত ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৯০॥

পুসৎদাতারং গািবং দবপূিজতম্ ।

বামেহ সদা কৃং পু লাভ দািযনম্ ॥ ৯১॥

কাণিনধেয গাপীবভায মুরারেয ।

নমে পুলাভায দিহ ম তনযং িবেভা ॥ ৯২॥

নমৈ রেমশায িমণীবভায ত ।

দিহ ম তনযং ীশ গাপবালকনাযক ॥ ৯৩॥

নমে বাসুেদবায িনতীকামুকায চ ।

পুদায চ সেপশািযেন রশািযেন ॥ ৯৪॥

রশািযন্ রমানাথ মলদ মাধব ।
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দিহ ম তনযং ীশ গাপবালকনাযক ॥ ৯৫॥

দাসস ম সুতং দিহ দীনমার রাঘব ।

সুতং দিহ সুতং দিহ পুং দিহ রমাপেত ॥ ৯৬॥

যেশাদাতনযাভীপুদানরতঃ সদা ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥৯৭॥

মিদেদব গািব বাসুেদব জনাদ ন ।

দিহ ম তনযং কৃ ামহং শরণং গতঃ ॥ ৯৮॥

নীিতমান্ ধনবান্ পুো িবদাবাং জাপেত ।

ভগবংৎকৃপাযা বাসুেদেবপূিজত ॥ ৯৯॥

যঃপেঠত্ পুশতকং সাঽিপ সৎপুবান্ ভেবত ।

ীবাসুেদবকিথতং ারং সুখায চ ॥ ১০০॥

জপকােল পেঠিতং পুলাভং ধনং িযম্ ।

ঐযং রাজসানং সেদা যািত ন সংশযঃ ॥ ১০১॥
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