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Shri RadhApaTala Stotram

શ્રીરાધાપટલ તાતે્રમ્

ઈશ્વર ઉવાચ॥
પ્રણવં પવૂર્મુદૃ્ધત્ય હૃન્મ તં્ર ચ તતઃ પઠેત્ ।
રમાણન યુતાે રાધાકા તઃ પ્રાેચ્ય તતઃ પરમ્॥ ૧॥
શરણં પદમુચ્ચાયર્ મમે ત પદમુચ્ચરેત્ ।
મનુરેષ તુ શ્રીરાધાકૃ ણયાેઃ પરમાદ્ભુતઃ॥ ૨॥
જપમાત્રેણ વાનાં દષૃ્ટાદષૃ્ટફલપ્રદઃ ।
અ મા પરતરાે મ ત્રાે ના ત ના ત વરાનને॥ ૩॥
ય મ જપ્તે તયાેરેવ વીયબુ દ્ધ તુ સાધકે ।
યતે કૃતકૃત્યાેસાૈ તથા ભવ ત શા ભિવ॥ ૪॥

ધ્રવુમુચ્ચાયર્ હૃન્મ તં્ર વદેદથ રમાણર્કમ્ ।
પાવકં શષેસયંુક્તં ધનેશં િવદ્યયા વતમ્॥ ૫॥
કામગં િવ શ યાઢ ં નભાેરે ચકયા યુતમ્ ।
કુબેરં કેશવાસક્તં બાલાક્ષી ં ક ઠસઙ્ગતામ્॥ ૬॥
ચિક્રણં કામ પાઙં્ક જનકાેત્તમમવે ચ ।
વાતા ઢં સમુચ્ચાયર્ ષડાનનમથાિનલમ્॥ ૭॥
બાલે દુનાિધષ્ઠય તુ લાેિહતં વાતગં તથા ।
હ્લાિદની તુ સમુચ્ચાયર્ જપેદેનં મહામનુમ્॥ ૮॥
દેવ યં વેષ્ટદત્તં હૈતીયજનગાેચરમ્ ।
શ્રીરાધાકૃ ણયાેરેવ હવા સયંાેગદં પરમ્॥ ૯॥
નમ ત મૈ ભગવતે કૃ ણાયાકુ ઠમેધસે ।
રાધાધરસધુાપાનમત્તાય ચ નમાે નમઃ॥ ૧૦॥
માલામ તં્ર પ્રવક્ષ્યા મ સાવધાનાવધારય ।
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અેકિવશાક્ષરાેહ્યષે દષૃ્ટા દષૃ્ટફલપ્રદઃ॥ ૧૧॥
અસ્થસ જ્ઞશ્ચ િધરા ઢ તુ સમુખુાઙુ્કરઃ ।
રાે ચ માન્મખુ ત્તસ્થાે ધનેશઃ શષેસયંુતઃ॥ ૧૨॥
વાિરદઃ કેશવા ઢાે લ પટશ્ચ િપનાિકના ।
યુતઃ શ્રીક ઠસ ઢાે ભરદ્વા ે િન ત્તયુક્॥ ૧૩॥
ચક્રાેયુક્તશ્ચક્રાેિધ યા વામદકૃ્સઙ્ગત તથા ।
સદા શવાે િન ત્તસ્થાે ભજુઙ્ગેશી ચ સૂ મગા॥ ૧૪॥
વજ્રમુ ષ્ટશ્ચ દ્રસસં્થાે ષઘ્નાે માિત્રકાિદગઃ ।
પવૂાર્દ્ધર્મેતિન્નણ તં પરાદ્ધ પ્રાેચ્યતેધનુા॥ ૧૫॥
હૃદા રાે ચ મતાશાકં સહાસ્ત્રાેર સ સ્થતઃ ।
ખડ્ગીશાે દેવમા સ્થાનેુ વારેણ િવભા ષતઃ॥ ૧૬॥
દાતા શષેાસનસ્થશ્ચ વા ણાે વાતસઙ્ગતઃ ।
નરઃશ્રીક ઠસસંક્તઃ સમુચ્ચાયા મનીષણા॥ ૧૭॥
શઙુ્કકણર્ઃ પાવકેન સઙ્ગતાે માયયા પનુઃ ।
સરેુશઃ કેશવા ઢાે શાૈર શ્રીક ઠસઙ્ગતઃ॥ ૧૮॥
ચ ચલાે વ્યાેમ પસ્થાે હ્લાિદની ચરેણ ચ ।
કેશવાઙ્કગતા ચવૈ પરાદ્ધાયમુદાહૃતઃ॥ ૧૯॥
ઇ ત શ્રીરાધાપટલં સમા પ્તમગાત્॥
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