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.. rAdhAkRiShNayugalastutiH ..

॥ ராதா⁴ ரு’ ணயுக³ல துதி: ॥
³ர ேமாவாச -

அ தி³மா ³ய புருேஷா தேமா தம ரு’ ணச ³ர நிஜப⁴ தவ ஸல
।
வய வஸ ²யா ட³பதி பரா பர ராதா⁴பதி வா ஶரண
ரஜா யஹ ॥ 1॥

ேகா³ேலாக த² வமதீவலீேலா லீலாவதீய நிஜேலாகலீலா ।
ைவகு ட² ேதா²ऽஸியதா³ வேமவல மீ தேத³ய ரு’ஷபா⁴னுஜா
ஹி ॥ 2॥
வ ராமச ³ேராஜனகா மேஜய ⁴ெமௗஹரி வ கமலாலேயய

।
ய ஞாவதாேராऽஸியதா³ தேத³ய த³ ரீ ரதிப னிமு ²யா
॥ 3॥
வ நாரஸி ேஹாऽஸிரமா தேத³ய நாராயண வ ச நேரணயு த: ।
ததா³ விய ஶா திரதீவஸா ா சா²ேயவயாதா ச தவானு பா ॥ 4॥
வ ³ர ம ேசய ர ரு’தி தட தா² காேலா யேத³மா ச விது:³
ரதா⁴நா ।
மஹா யதா³ வ ஜக³த³ குேராऽஸிராதா⁴ தேத³ய ஸகு³ ச மாயா॥
5॥
யதா³ தரா மாவிதி³த சது பி⁴ ததா³ விய ல ண ப ரு’ தி: ।
யதா³விரா ³ேத³ஹத⁴ர வேமவ ததா³கி²ல வா பு⁴வி தா⁴ரேணய ॥
6॥
யாம செகௗ³ர விதி³த ³விதா⁴மஹ தைவவஸா ா புருேஷா தேமா தம

।
ேகா³ேலாகதா⁴மாதி⁴பதி பேரஶ பரா பர வா ஶரண ரஜா யஹ
॥ 7॥
ஸதா³ பேட² ³ேயா யுக³ல தவ பர ேகா³ேலாகதா⁴ம ரவர ரயாதி
ஸ: ।
இைஹவெஸௗ த³ யஸ ரு’ ³தி⁴ஸி ³த⁴ேயாப⁴வ தித யாபிநிஸ க³த:
புன: ॥ 8॥
இதிக³ க³ஸ ஹிதாயா ேகா³ேலாகக² ேட³ேஷாட³ஶா ⁴யாயா த க³தா
³ர ம ரு’தா ராதா⁴ ரு’ ணயுக³ல துதி:ஸமா தா ।
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