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Shri Radhakrishna Suprabhatam

શ્રીરાધાકૃ ણસપુ્રભાતમ્

સતં્ય ધમર્મપીહ ર ક્ષતુમહાે ભૂભારનાશાય વૈ
દૈત્યૈ તાિપતસવર્દૈવતગણાન્ સરં ક્ષતું લીલયા ।
લીલામાનષુિવગ્રહઃ સમભવદ્યાે વા હિરભૂર્તલે
રાધાકૃ ણમહાપ્રભુઃ સ ભગવાન્ રક્ષાં કરાે વ વહમ્॥ ૧॥
ગાપેી પધરાન્ મહામુિનગણાન્ ગાે પદેવાન્ સદા
રક્ષાયૈ સમનુગ્રહાય ચ મુદા કૃ ણં વપુઃ પ્રાપ યઃ
સાેઽયં સાવર્જનીનવ દ્યિવભવાે િવશ્વૈકરક્ષાકરઃ
રાધાકૃ ણમહાપ્રભાે સરુપતે તે સપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૨॥
સાૈ દય િકલ મૂતર્મવે સકલં લાેકૈકિવ માપકં
ચાૈય યસ્ય ચ ભક્તસઙ્ઘિવનુતં પાપાપહં પ્રત્યહમ્ ।
મુ ણ ત્યદ્ય િહ કૃ ણચાૈયર્સકુથાઃ ભક્તસ્ય દુઃખાિન વૈ
રાધાવ લભ રાસકે લર સક શ્રીસપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૩॥
વેદા તપ્ર તપાદ્યમાનિવભવાે વેદૈકવેદ્યપ્રભુઃ
વંશીવાદનલાેલપુઃ વ્રજજનાન દૈકધુયા િવભુઃ ।
િવખ્યાતાે ભવુનષેુ બાલવપષુા વીણામનુી દ્ર તુતઃ
રાધાલાેલ રમાપતે યદુપતે તે સપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૪॥
રાધાવ લભ ર જતા ખલમનાઃ ક દપર્દપાર્પહ
લીલાલાેલપુ લ ધભ ક્તસલુભ શ્રીદેવક ન દન ।
લીલામાનષુ લાેલકુ તલ મહાલાવ યરત્નાકર
રાધામાધવ ર યકે લકુતુિકન્ તે સપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૫॥
પજૂ્યાષ્ટાક્ષરમ ત્રમિ ત્રત નમાે નારાયણાખ્ય પ્રભાે
શ્રીમદ્દવ્ાદશમ ત્રિનત્યમિહત શ્રીવાસદેુવ પ્રભાે ।
રાપંવૂશ્ચ ષડક્ષરૈઃ સિુવિદત શ્રીવીરરામ પ્રભાે
રાધાકૃ ણ મહાપ્રભાેઽ ખલગુરાે તે સપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૬॥
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વં સા દ પિનસદુ્ગરાેિહ વચસા સામુદ્રમગ્ ં શશું
આનીયાિપ ચ સદુ્ગરાેિહ િનકટે પ્રત્યપર્યઃ સ વરમ્ ।
તને વાં ગુ રાટ્ પ્રપજૂયદહાે પતુ્રસ્ય લાભાત્ વકાત્
ભાે દેવ વમ ચ ત્યિવક્રમગુણ તે સપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૭॥
ભુ વા ત થુકં કુચેલગ્ િહણીસ પ્રે ષતં સાદરં
િવદ્યા યાસસહાયકસ્ય ચ ગ્ હં શ્રીશ્રીસ દં્ધ વ્યધાઃ ।
આતર્ત્રાણપરાયણઃ સ ભગવાન્ સવર્ વદાનાેદ્યતઃ
રાધાકૃ ણ સસુુ દરા તહરણ શ્રીસપુ્રભાતં શભુમ્॥ ૮॥
આિદત્યાિદનવગ્રહાશ્ચ તથયઃ હાેરા ચ યાેગા તથા
નક્ષત્રા ણ ચ વા તવઃ પ્ર તિદનં િદક્પાલભૂતાિન વા॥
રાધાકૃ ણિનિવષ્ટચેતસમમી નાે પીડય ત ધ્રવું
રાધાકૃ ણમહાપ્રભાે તવ શભંુ સપુ્રાતમવેાદ્ય િહ॥ ૯॥
દેવ વાં શરણં ગતાેઽ મ સતતં રાધામનાે લાસક
વં માતા સ િપતા તથવૈ સહ ે બ ધુશ્ચ પતુ્રી સતુઃ ।
સવર્ વં િહ મમ વમવે સતતં શ્રીગાેિપકાપ્રેમભાક્
પાહ્ય માન્ સકુટુ બકાન્ તવ પદદ્વ દ્વકૈસવેારતાન્॥ ૧૦॥
રાધાકૃ ણમહાપ્રભાે િત્રભવુનકે્ષમઙ્કરસ્યાશુ વૈ
શ્રીસપુ્રાત મમં સમાિધતમના યાે વા પઠેદ વહમ્ ।
સાે િનતં્ય િવજયી સમાપ્તસધુનઃ સ પુત્રપાતૈ્રૈ ર્તઃ
દ ઘાર્યુશ્ચ િનરામયશ્ચ િનવસતે્ શ્રીકૃ ણકા યતઃ॥ ૧૧॥
ઇ ત શ્રીરાધાકૃ ણસપુ્રભાતમ્॥

From kalyANamanjarI, dvitIya bhAgaH rAdhAkalyaNam

sangrahItaM rA. dattagopAlakRRiShNaH, svarNaprakAshanam
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