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Shri Radha Ashtakam

શ્રીરાધાષ્ટકમ્

ૐ િદ શિદ શરચય તી ં સ ચયન્નતે્રલ મી ં
િવલ સતખુરલી ભઃ ખ જર ટસ્ય ખેલામ્ ।

હૃદયમધપુમ લી ં વ લવાધીશસનૂાે-
ર ખલગુણગભીરાં રાિધકામચર્યા મ॥ ૧॥

િપતુિરહ ષભાનાે રત્નવાયપ્રશ ત
જગ ત િકલ સય તે સષુુ્ઠ િવ તારય તીમ્ ।

વ્રજ પ તકુમારં ખેલય તી ં સખી ભઃ
સરુ ભિન િનજકુ ડે રાિધકામચર્યા મ॥ ૨॥

શરદુપ ચતરાકાકાૈમુદ નાથક ત્ત-
પ્રકરદમનદ ક્ષાદ ક્ષણ મેરવક્ત્રામ્ ।

નટયદ ભદપાઙ્ગાેત્તુઙ્ ગતાનં ગરઙ્ગાં
વ લત ચરરઙ્ગાં રાિધકામચર્યા મ॥ ૩॥

િવિવધકુસમુ દાે ફુ લધ મ લધાટ -

િવઘિટતમદઘ્ ણાર્ કેિકિપચ્છુપ્રશ તમ્ ।
મધુિરપુમખુ બ બાેદ્ગ ણર્તા બૂલરાગ-

સુ્ફરદમલકપાેલાં રાિધકામચર્યા મ॥ ૪॥
ન લનવદમલા તઃ નેહ સક્તાં તરઙ્ગા-

મ ખલિવિધિવશાખાસખ્યિવખ્યાતશીલામ્ ।
સુ્ફરદઘ ભદનઘર્પ્રેમમા ણક્યપેટ ં

તમધુરિવનાેદાં રાિધકામચર્યા મ॥ ૫॥
અતુલમહ સ દાર યરાજ્યે ભ ષક્તાં

િન ખલસમયભતુર્ઃ કા તકસ્યાિધદેવીમ્ ।
અપિર મતમુકુ દપે્રયસી દમખુ્યાં

જગદઘહરક ત રાિધકામચર્યા મ॥ ૬॥
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હિરપદનખકાેટ ષ્ઠપયર્ તસીમા-
તટમિપ કલય તી ં પ્રાણકાેટેરભીષ્ટમ્ ।

પ્રમુિદતમિદરાક્ષી દવૈદગ્ યદ ક્ષા-
ગુ મિપ ગુ ક ત રાિધકામચર્યા મ॥ ૭॥

અમલકનકપટ્ટ દષૃ્ટકા મીરગાૈર ં
મધુિરમલહર ભઃ સ પર તાં િકશાેર મ્ ।

હિરભજુપિરર વાં લઘ્વરાેમા ચપાલી ં
સુ્ફરદ ણદુકૂલાં રાિધકામચર્યા મ॥ ૮॥

તદમલમધુિર ણાં કામમાધાર પં
પિરપઠ ત વિરષં્ઠ સષુુ્ઠ રાધાષ્ટકં યઃ ।

અિહમિકરણપતુ્રીકૂલકલ્યાણચ દ્રઃ
સુ્ફટમ ખલમભીષં્ટ તસ્ય તુષ્ટ તનાે ત॥ ૯॥

ઇ ત શ્રી પગાે વા મિવર ચત તવમાલાયાં શ્રીરાધાષ્ટકં સ પૂણર્મ્॥
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