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rAdhAkalyANam

ராதா⁴கlhயாணmh

॥:॥
யshயா:phரஸாத³ேலேஶந வrhத⁴nhேத ஸrhவஸmhபத:³ ।
நமshதshைய பராmhபா³ைய ேத³vhைய மŋhக³ளrhதேய ॥
கnhயாrhதீ² ச வ: கnhயாphயiνபவராrhதி²நீ ।
தாவிவாஹஸrhக³mh  பேட²thphராத: phரயthநத:॥
ரமயா  ரகாரshshயாth ஆகாரshthவாதி³ேகா³பிகா ।
த⁴காேரா த⁴ரயா  shயாத³காேரா விரஜாநதீ³॥
॥:॥
ஶுப⁴மsh ।
ராதா⁴கlhயாணmh ।
ph³ரமைவவrhதராth ஸŋhkh³ரதmh
ஏகதா³ kh’Shணஸேதா நnhேதா³ vh’nhதா³வநmh யெயௗ ।
தthேராபவநபா⁴Nh³ேர சாரயாமாஸ ேகா³த⁴நmh ॥ 1॥
ஸரshஸு shவா³ ேதாயmh ச பாயயாமாஸ தthபெபௗ ।
உவாஸ vh’ேல ச ப³லmh kh’thவா shவவா ॥ 2॥
ஏதshnhநnhதேர kh’Shண: மாயாமாiνஷவிkh³ரஹ: ।
சகார மாயயாऽகshமாth ேமகா⁴chச²nhநmh நேபா⁴ iµேந ॥ 3॥
ேமகா⁴vh’தmh நேபா⁴ th³’ShThவா யாமலmh காநநாnhதரmh ।
ஜ²ஜா²வாதmh ேமக⁴ஶph³த³mh வjhரஶph³த³mh ச தா³ணmh ॥ 4॥
vh’Shதா⁴ரா அதிsh²லா கmhபமாநாnh ச பாத³பாnh ।
th³’ShThைவவ பதிதshகnhதா⁴nh நnhேதா³ ப⁴யமவாப ஹ ॥ 5॥
கத²mh யாshயா ேகா³வthஸாnh விஹாய shவாரமmh ப³த ।
kh³’ஹmh யதி³ ந யாshயா ப⁴விதா பா³லகshய கிmh ॥ 6॥
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ராதா⁴கlhயாணmh

ஏவmh நnhேத³ phரவத³தி ேராத³ஹshததா³ ।
பேயாபி⁴யா ஹைசவ பி: கNhட²mh த³தா⁴ர ஸ:॥ 7॥
ஏதshnhநnhதேர ராதா⁴ ஜகா³ம kh’Shணஸnhநிதி⁴mh ।
க³மநmh rhவதீ ராஜஹmhஸக²ஜநக³ஜநmh ॥ 8॥
ஶரthபாrhவணசnhth³ராபா⁴ iµShடவkhthரமேநாஹரா ।
ஶரnhமth◌⁴யாநபth³மாநாmh ேஶாபா⁴ேமாசநேலாசநா ॥ 9॥
பதshதாரகாபமவிசிthரகjhஜேலாjhjhவலா ।
க²ேக³nhth³ரசசாஸŋhக³நாஶகநாகா ॥ 10॥
தnhமth◌⁴யshத²லேஶாபா⁴rhஹsh²லiµkhதாப²ேலாjhjhவலா ।
கப³ேவஷஸmhkhதா மாலதீமாlhயேவShதா ॥ 11॥
kh³Shமமth◌⁴யாநமாrhதNhட³phரபா⁴iµShடகNhட³லா ।
பkhவபி³mhப³ப²லாநாmh ச iµShடாத⁴ரkh³மகா ॥ 12॥
iµkhதாபŋhkhதிphரபா⁴ைதகத³nhதபŋhkhதிஸiµjhjhவலா ।
ஈஷthphர²lhலnhதா³நாmh ஸுphரபா⁴நாஶகshதா ॥ 13॥
கshபி³nh³ஸmhkhதnh³ரபி³nh³⁴தா ।
கபாலmh மlhகாkhதmh பி³ph◌⁴ரதீ தmh ஸதீ ॥ 14॥
ஸுசாவrhலாகாரகேபாலலகாnhவிதா ।
மணிரthேநnhth³ரஸாராmh ஹாேரார:shத²ல⁴தா ॥ 15॥
ஸுசாப²லக³க²நshதநஸŋhக³தா ।
பthராவயா khதா தீ³phதா ஸth³ரthநேதஜஸா ॥ 16॥
ஸுசாவrhலாகாரiµத³ரmh ஸுமேநாஹரmh ।
விசிthரthவkhதmh நிmhநநாபி⁴mh ச பி³ph◌⁴ரதீ ॥ 17॥
ஸth³ரthநஸாரரசிதேமக²லாஜால⁴தா ।
காமாshthரஸாரph◌⁴ப⁴ŋhக³ேயாகீ³nhth³ரசிthதேமாநீ ॥ 18॥
க²நேராணிக³ளmh த⁴ரணீத⁴ரநிnhதி³தmh ।
shத²லபth³மphரபா⁴iµShடசரணmh த³த⁴தீ iµதா³॥ 19॥
ரthந⁴ஷணஸmhkhதmh யாவகth³ரவஸmhதmh ।
மணீnhth³ரேஶாபா⁴ஸmhiµShடஸாலkhதகநrhப⁴வmh ॥ 20॥

2 sanskritdocuments.org



ராதா⁴கlhயாணmh

ஸth³ரthநஸாரரசிதkhவணnhமஜரதா ।
ரthநகŋhகணேகரசாஶŋhக²வி⁴தா ॥ 21॥
ரthநாŋh³யநிகரவநிஶுth³தா⁴mhஶுேகாjhjhவலா ।
சாசmhபகShபாmh phரபா⁴iµShடகேலவரா ॥ 22॥
ஸஹshரத³லஸmhkhதkhடா³கமலiµjhjhவலmh ।
iµக²த³rhஶநாrhத²mh பி³ph◌⁴ரதீ ரthநத³rhபணmh ॥ 23॥
th³’ShThவா தாmh நிrhஜேந நnhேதா³ விshமயmh பரமmh யெயௗ ।
சnhth³ரேகாphரபா⁴iµShடாmh பா⁴ஸயnhதீmh தி³ேஶா த³ஶ ॥ 24॥
நநாம தாmh ஸாேநthர: ப⁴khதிநmhராthமகnhத⁴ர: ।
ஜாநா thவாmh க³rhக³iµகா²th பth³மாதி⁴கphயாmh ஹேர:॥ 25॥
ஜாநாமmh மஹாவிShே: பரmh நிrh³ணமchதmh ।
ததா²பி ேமாேதாऽஹmh ச மாநேவா விShiΝமாயயா ॥ 26॥
kh³’ஹாண phராணநாத²mh ச க³chச² ப⁴th³ேர யதா²ஸுக²mh ।
பசாth³தா³shய மththரmh kh’thவா rhணமேநாரத²mh ॥ 27॥
இthkhதவா phரத³ெதௗ³ தshைய த³nhதmh ப³லகmh பி⁴யா ।
ஜkh³ராஹ பா³லகmh ராதா⁴ ஜஹாஸ ம⁴ரmh ஸுகா²th ॥ 28॥
உவாச நnhத³mh ஸா யthநாth ந phரகாயmh ரஹshயகmh ।
அஹmh th³’Shடா thவயா நnhத³ கதி ஜnhமப²ேலாத³யாth ॥ 29॥
phராjhஞshthவmh க³rhக³வசநாth ஸrhவmh ஜாநா காரணmh ।
அகth²யமாவேயாrhேகா³phயmh சதmh ேகா³ேல vhரஜ ॥ 30॥
வரmh vh’iΝ vhரேஜஶ thவmh யthேத மந வாசி²தmh ।
த³தா³ லயா ph◌⁴யmh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ॥ 31॥
ராதி⁴காவசநmh ரthவா தாiµவாச vhரேஜவர: ।
வேயாசரேண ப⁴khதிmh ேத³ நாnhயthர ேம shmh’ஹா ॥ 32॥
வேயா:ஸnhநிெதௗ⁴ வாஸmh தா³shய thவmh ஸு³rhலப⁴mh ।
ஆவாph◌⁴யாmh ேத³ ஜக³தாமmhபி³ேக பரேமவ ॥ 33॥
thவா நnhத³shய வசநiµவாச பரேமவ ।
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தா³shயா தா³shயமலதா³நீmh ப⁴khதிரsh ேத ॥ 34॥
ஆவேயாசரmhேபா⁴ேஜ வேயாச தி³வாநிஶmh ।
phர²lhல’த³ேய ஶவth shmh’திரsh ஸு³rhலபா⁴ ॥ 35॥
ஏவiµkhதா  ஸா நnhத³mh kh’thவா kh’Shணmh shவவ ।
³ரmh நிநாய kh’Shணmh பா³ஹுph◌⁴யாmh ச யேத²phதmh ॥ 36॥
ஏதshnhநnhதேர ராதா⁴ மாயாஸth³ரthநமNhட³பmh ।
த³த³rhஶ ரthநகலஶஶேதந ச ஸமnhவிதmh ॥ 37॥
ஸா ேத³வீ மNhட³பmh th³’ShThவா ஜகா³மாph◌⁴யnhதரmh iµதா³ ।
த³த³rhஶ தthர தாmh³லmh கrhராதி³ஸமnhவிதmh ॥ 38॥
ஷmh கமநீயmh ச கிேஶாரmh யாமஸுnhத³ரmh ।
ேகாகnhத³rhபலாப⁴mh சnhத³ேநந வி⁴தmh ॥ 39॥
ஶயாநmh Shபஶyhயாயாmh ஸshதmh ஸுமேநாஹரmh ।
பீதவshthரபதா⁴நmh phரஸnhநவத³ேநணmh ॥ 40॥
மணீnhth³ரஸாரநிrhமாணmh khவணnhமரரதmh ।
ஸth³ரthநஸாரநிrhமாணேகரவலயாnhவிதmh ॥ 41॥
மணீnhth³ரNhட³லாph◌⁴யாmh ச க³Nhட³shத²லவிராதmh ।
ெகௗshேப⁴ந மணீnhth³ேரண வshத²லஸiµjhjhவலmh ॥ 42॥
ஶரthபாrhவணசnhth³ராப⁴phரபா⁴iµShடiµேகா²jhjhவலmh ।
ஶரthphர²lhலகமலphரபா⁴ேமாசநேலாசநmh ॥ 43॥
மாலதீமாlhயஸmhShடஶிகி²பிchச²ஸுேஶாபி⁴தmh ।
thப⁴ŋhக³டா³mh பி³ph◌⁴ரnhதmh பயnhதmh ரthநமnhதி³ரmh ॥ 44॥
khேராட³mh பா³லகஶூnhயmh ச th³’ShThவா தmh நவெயௗவநmh ।
ஸrhவshmh’திshவபா ஸா ததா²பி விshமயmh யெயௗ ॥ 45॥
பmh ராேஸவ th³’ShThவா iµேமாஹ ஸுமேநாஹரmh ।
காமாth சுசேகாராph◌⁴யாmh iµக²சnhth³ரmh பெபௗ iµதா³॥ 46॥
நிேமஷரதா ராதா⁴ நவஸŋhக³மலாலஸா ।
லகாŋhகிதஸrhவாŋhகீ³ஸshதா மத³நாரா ॥ 47॥
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தாiµவாச ஹshதthர shேமராநநஸேராஹாmh ।
நவஸŋhக³மேயாkh³யாmh ச பயnhதீmh வkhthரசுஷா ॥ 48॥
kh’Shண உவாச ।
ராேத⁴ shமர ேகா³ேலாகvh’thதாnhதmh ஸுரஸmhஸதி³ ।
அth³ய rhணmh கShயா shவீkh’தmh யthரா phேய ॥ 49॥
thவmh ேம phராதி⁴கா ராேத⁴ phேரய ச வராநேந ।
யதா² thவmh ச ததா²ஹmh ச ேப⁴ேதா³ நாவேயாrh⁴வmh ॥ 50॥
யதா²ேர ச தா⁴வlhயmh யதா²kh³ெநௗ தா³கா ஸதி ।
யதா² ph’தி²vhயாmh க³nhத⁴ச ததா²ஹmh thவயி ஸnhததmh ॥ 51॥
விநா mh’தா³ க⁴டmh கrhmh விநா shவrhேணந Nhட³லmh ।
லால:shவrhணகாரச ந  ஶkhத: கதா³சந ॥ 52॥
ததா² thவயா விநா sh’Shமஹmh கrhmh ந ச ம: ।
sh’Shேடராதா⁴ர⁴தா thவmh பீ³ஜேபாऽஹமchத:॥ 53॥
kh’Shணmh வத³nhதி மாmh ேலாகாshthவையவ ரதmh யதா³ ।
kh’Shணmh ச ததா³ ேதऽபி thவையவ ஸதmh பரmh ॥ 54॥
thவmh ச : thவmh ச ஸmhபthதிshthவமாதா⁴ரshவபிணீ ।
thவmh shth மாநஹmh ராேத⁴ இதி ேவேத³ஷு நிrhணய:॥ 55॥
ஸrhவஶkhதிshவபா ஸrhவேபாऽஹமர: ।
மமாŋhக³ஜshவபா thவmh லphரkh’திவ ॥ 56॥
ஶkhthயா ³th◌⁴யா ச jhஞாேநந மயா lhயா வராநேந ।
ரா ஶph³த³mh rhவதshthரshேதா த³தா³ ப⁴khதிiµthதமாmh ॥ 57॥
தா⁴ஶph³த³mh rhவத: பசாth³யா ரவணேலாப⁴த: ।
திShட² ப⁴th³ேர ணmh ப⁴th³ரmh கShயா தவ phேய ॥ 58॥
thவnhமேநாரத²rhணshய shவயmh காலshஸமாக³த: ।
ஏதshnhநnhதேர ph³ரமாऽऽஜகா³ம ரேதா ஹேர:॥ 59॥
மாலாகமNhட³த⁴ர: ஈஷthshேமரசrhiµக:² ।
க³thவா நநாம தmh kh’Shணmh phரShடாவ யதா²க³மmh ॥ 60॥
ஸாேநthர: லகித: ப⁴khதிநmhராthமகnhத⁴ர: ।
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shthவா நthவா ஜக³th³தா⁴தா ஜகா³ம ஹஸnhநிதி⁴mh ॥ 61॥
நrhநthவா phர⁴mh ப⁴khthயா ஜகா³ம ராதி⁴காnhதிகmh ।
rhth◌⁴நா நநாம ப⁴khthயா ச மாshதchசரmh³ேஜ ॥ 62॥
சகார ஸmhph◌⁴ரேமணவ ஜடாஜாேலந ேவShதmh ।
கமNhட³ஜேலைநவ ஶீkh◌⁴ரmh phராதmh iµதா³॥ 63॥
யதா²க³மmh phரShடாவ டாஜத: ந: ।
ேஹ மாதshthவthபதா³mhேபா⁴ஜmh th³’Shடmh kh’Shணphரஸாத³த:॥ 64॥
ஸு³rhலப⁴mh ச ஸrhேவஷாmh பா⁴ரேத ச விேஶஷத: ।
ஷShவrhஷஸஹshராணி தபshதphதmh மயா ரா ॥ 65॥
பா⁴shகேர Shகேர தீrhேத² kh’Shணshய பரமாthமந: ।
ஆஜகா³ம வரmh தா³mh வரதா³தா ஹ:shவயmh ॥ 66॥
வரmh vh’ணீShவ இthkhேத shவாபீ⁴Shடmh ச vh’தmh iµதா³ ।
ராதி⁴காசரmhேபா⁴ஜmh ஸrhேவஷாமபி ³rhலப⁴mh ॥ 67॥
ேஹ ³தீத ேம ஶீkh◌⁴ரம⁴ைநவ phரத³rhஶய ।
மேயthkhேதா ஹரயiµவாச மாmh தபshவிநmh ॥ 68॥
த³rhஶயிShயா காேல ச வthேஸதா³நீmh ேமதி ச ।
ந வராjhஞா விப²லா ேதந th³’Shடmh பதா³mh³ஜmh ॥ 69॥
ஸrhேவஷாmh வாசி²தmh மாத: ேகா³ேலாேக பா⁴ரேதऽ⁴நா ।
ஸrhவா ேத³vhய: phரkh’thயmhஶா: ஜnhயா: phராkh’திகா ⁴வmh ॥ 70॥
thவmh kh’Shŋhகா³rhத⁴ஸmh⁴தா lhயா kh’Shேணந ஸrhவத: ।
kh’Shணshthவnhமயmh ராதா⁴ thவmh ராதா⁴ வா ஹ:shவயmh ॥ 71॥
ந  ேவேத³ஷு ேம th³’Shட:இதி ேகந நிபிதmh ।
ph³ரமாNhடா³th³ப³rhth◌⁴வmh ச ேகா³ேலாேகாऽshதி யதா²mhபி³ேக ॥ 72॥
ைவNhட²சாphயஜnhயச thவமஜnhயா ததா²mhபி³ேக ।
யதா²ஸமshதph³ரமாNhேட³kh’Shmhஶாmhஶவிந:॥ 73॥
ததா² ஶkhதிshவபா thவmh ேதஷு ஸrhேவஷு ஸmhshதி²தா ।
ஷாச ஹேரரmhஶா: thவத³mhஶா நிகி²லா:shthய:॥ 74॥
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ஆthமநா ேத³ஹபா thவமshயாதா⁴ரshthவேமவ  ।
அshயாiνphராணshthவmh மாதshthவthphராணரயவர:॥ 75॥
கிமேஹா நிrhத: ேகந ேஹநா ஶிlhபகா ।
நிthேயாऽயmh ச ததா² kh’Shணshthவmh ச நிthயா ததா²mhபி³ேக ॥ 76॥
அshயாmhஶா thவmh thவத³mhேஶா வாphயயmh ேகந நிபித: ।
அஹmh விதா⁴தா ஜக³தாmh ேத³வாநாmh ஜநக:shவயmh ॥ 77॥
தmh ப²thவா ³iµகா²th ப⁴வnhthேயவ ³தா⁴ ஜநா: ।
³நாmh வாshதவாநாmh ேத ஶதாmhஶmh வkhமம:॥ 78॥
ேவேதா³ வா பNh³ேதா வாnhய: ேகா வா thவாmh shேதாவர: ।
shதவாநாmh ஜநகmh jhஞாநmh ³th³தி⁴rhjhஞாநாmhபி³கா ஸதா³॥ 79॥
thவmh ³th³ேத⁴rhஜநநீ மாத: ேகா வா thவாmh shேதாவர: ।
யth³வsh th³’Shடmh ஸrhேவஷாmh தth³தி⁴ வkhmh ³த:◌⁴ ம:॥ 80॥
யத³th³’Shடாதmh வsh தnhநிrhவkhmh ச க:ம: ।
அஹmh மேஹேஶாऽநnhதச shேதாmh thவாmh ேகாऽபி ந ம:॥ 81॥
ஸரshவதீ ச ேவதா³ச ம: க:shேதாவர: ।
யதா²க³மmh யேதா²khதmh ச ந மாmh நிnhதி³மஹ ॥ 82॥
ஈவராவரshய ேயாkh³யாேயாkh³ேய ஸமா kh’பா ।
ஜநshய phரதிபாlhயshய ேண ேதா³ஷ:ேண ³ண:॥ 83॥
ஜநநீ ஜநேகா ேயா வா ஸrhவmh மதி shேநஹத: ।
இthkhthவா ஜக³தாmh தா⁴தா தshெதௗ² ச ரதshதேயா:॥ 84॥
phராணmhய சரmhேபா⁴ஜmh ஸrhேவஷாmh வnhth³யphதmh ।
ph³ரமண:shதவநmh thவா தiµவாச ஹ ராதி⁴கா ॥ 85॥
வரmh vh’iΝ விதா⁴தshthவmh யthேத மந வrhதேத ।
ராதி⁴காவசநmh ரthவா தாiµவாச ஜக³th³விதி: ◌⁴ ॥ 86॥
வரmh ச வேயா: பாத³பth³மப⁴khதிmh ச ேத³ ேம ।
இthkhேத விதி⁴நா ராதா⁴ rhணேமாthவாச ஹ ॥ 87॥
நrhநநாம தாmh ப⁴khthயா விதா⁴தா ஜக³தாmh பதி: ।
ததா³ ph³ரமா தேயாrhமth◌⁴ேய phரjhவாlhய ச ஹுதாஶநmh ॥ 88॥
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ஹmh ஸmhshmh’thய ஹவநmh சகார விதி⁴நா விதி: ◌⁴ ।
உthதா²ய ஶயநாthkh’Shண: உவாஸ வநிஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 89॥
ph³ரமேkhேதந விதி⁴நா சகார ஹவநmh shவயmh ।
phரணமyhய ந: kh’Shணmh ராதா⁴mh தாmh ஜநக:shவயmh ॥ 90॥
ெகௗகmh காரயாமாஸ ஸphததா⁴ ச phரத³ணmh ।
ந: phரத³mh ராதா⁴mh காரயிthவா ஹுதாஶநmh ॥ 91॥
phரணமyhய தத: kh’Shணmh வாஸயாமாஸ தmh விதி: ◌⁴ ।
தshயா ஹshதmh ச kh’Shணmh kh³ராஹயாமாஸ தmh விதி: ◌⁴ ॥ 92॥
ேவேதா³khதஸphதமnhthராmhச பாட²யாமாஸ மாத⁴வmh ।
ஸmhshதா²phய ராதி⁴காஹshதmh ஹேரrhவ ேவத³விth ॥ 93॥
kh’Shணஹshதmh ராதா⁴யா: ph’Shட²ேத³ேஶ phரஜாphரதி: ।
shதா²பயாமாஸ மnhthராmhshthnh பாட²யாமாஸ ராதி⁴காmh ॥ 94॥
பாஜாதphரஸுநாநாmh மாலாmh ஜாiνவிலmhபி³தாmh ।
kh’Shணshய க³ேல ph³ரமா ராதா⁴th³தா⁴ரா த³ெதௗ³iµதா³॥ 95॥
phரணமyhய ந: kh’Shணmh ராதா⁴mh ச கமேலாth³ப⁴வ: ।
ராதா⁴க³ேல ஹth³வாரா த³ெதௗ³ மாலாmh மேநாஹராmh ॥ 96॥
நச வாஸயாமாஸ kh’Shணmh கமேலாth³ப⁴வ: ।
தth³வாமபாrhேவ ராதா⁴mh ச ஸshதாmh kh’Shணேசதஸmh ॥ 97॥
டாஜmh காரயிthவா மாத⁴வmh ராதி⁴காmh விதி: ◌⁴ ।
பாட²யாமாஸ ேவேதா³khதாnh பச மnhthராmhச நாரத³॥ 98॥
phரணமyhய ந: kh’Shணmh ஸமrhphய ராதி⁴காmh விதி: ◌⁴ ।
கnhயகாmh ச யதா² தாேதா ப⁴khthயா தshெதௗ²ஹேர: ர:॥ 99॥
ஏதshnhநnhதேர ேத³வா:ஸாநnhத³லேகாth³க³மா: ।
³nh³பி⁴mh வாத³யாமாஸு: சாநகmh iµரஜாதி³கmh ॥ 100॥
பாஜாதphரஸூநாநாmh Shபvh’Shrhப³⁴வ ஹ ।
ஜ³rhக³nhத⁴rhவphரவரா: நnh’சாphஸேராக³:॥ 101॥
இதி ph³ரமைவவrhதராth ஸŋhkh³ரதmh ராதா⁴கlhயாணmh ஸமாphதmh ॥
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