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shrIrAdhAstutiH

શ્રીરાધા તુ તઃ

॥ શ્રીરાધા॥
મૂલપ્રકૃ તરેકા સા પવૂર્બ્રહ્મ વ િપણી ।
ષ્ટાૈ પ ચિવધા સા ચ િવ માયા સનાતની॥

પ્રાણાિધષ્ઠા દેવી યા કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ ।
સવાર્સાં પ્રેયસી કા તા સા રાધા ચ પ્રક તતા॥
બ્રહ્મવવૈતર્પુરાણ બ્રહ્મ ખ ડ અ યાય ૩૦ ૧૮૧૯
॥ શ્રીરાધા॥
શ્રીદેવીભાગવતમ્
ગણેશજનની દુગાર્ રાધા લ મીઃ સર વતી ।
સાિવત્રી ચ ષ્ટિવધાૈ પ્રકૃ તઃ પ ચધા તા॥
સ્કા । ૯। અ૪ - ૪
પ ચપ્રાણાિધદેવી યા પ ચપ્રાણ વ િપણી ।
પ્રાણાિધક પ્રયતમા સવાર્ યઃ સુ દર પરા॥
સવર્યુક્તા ચ સાૈભાગ્યમાિનની ગાૈરવા વતા ।
વામાઙગાધર્ વ પા ચ ગુણને તજેસા સમા॥
પરાવરા સારભૂતા પરમાદ્યા સનાતની ।
પરમાન દ પા ચ ધ યા મા યા ચ પૂ જતા॥
રાસક્ર ડાિધદેવી શ્રીકૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ ।
રાસમ ડલસ ભૂતા રાસમ ડલમ ડતા॥
રાસશે્વર સરુ સકા રાસવાસિનવા સની ।
ગાેલાેકવા સની દેવી ગાપેીવષેિવધાિયકા॥
પરમાહ્લાદ પા ચ સ તાષેહષર્ િપણી ।
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િનગુર્ણા ચ િનરાકારા િન લપ્તાઽઽત્મ વ િપણી॥
િનર હા િનરહઙ્કારા ભક્તાનુગ્રહિવગ્રહા ।
વેદાનુસાિર યાનને િવજ્ઞાતા સા િવચક્ષણૈઃ॥
દૃ ષ્ટદષૃ્ટા ન સા ચેશઃૈ સરેુ દ્રમૈુર્િનપુઙ્ગવૈઃ ।
વિહ્નશદુ્ધાંશકુધરા નાનાલઙ્કારભૂ ષતા॥
કાેિટચ દ્રપ્રભા પુષ્ટસવર્શ્રીયુક્તિવગ્રહા ।
શ્રીકૃ ણભ ક્તદાસ્યૈકકારા ચ સવર્સ પદામ્ ।
અવતારે ચ વારાહે ષભાનુસતુા ચ યા ।
ય પાદપદ્મસં પશાર્ પિવત્રા ચ વસુ ધરા॥
બ્રહ્માિદ ભરદષૃ્ટા યા સવદૃર્ષ્ટા ચ ભારતે ।
સ્ત્રીરત્નસારસ ભૂતા કૃ ણવક્ષઃસ્થલે સ્થતા॥
યથા બરે નવઘને લાેલા સાૈદા મની મનુે ।
ષ ષ્ટવષર્સહસ્રા ણ પ્રતપં્ત બ્રહ્મણા પુરા॥
ય પાદપદ્મનખરદષૃ્ટયે ચાત્મશદુ્ધયે ।
ન ચ દષંૃ્ટ ચ વ ેઽિપ પ્રત્યક્ષસ્યાિપ કા કથા॥
તનેવૈ તપસા દષૃ્ટા ભુિવ દાવને વને ।
ક થતા પ ચમી દેવી સા રાધા ચ પ્રક તતા॥
શ્રીદેવીભાગવતં સ્ક ધઃ ૯ - અ-૧ શ્લાેકાઃ ૪૩ - ૫૭

ઇ ત રાધા તુ તઃ સ પૂણાર્ ।
From kalyANamanjarI, dvitIya bhAgaH rAdhAkalyaNam

sangrahItaM rA. dattagopAlakRRiShNaH, svarNaprakAshanam
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