
  

॥ શ્રીસામવેદે શ્રીરાિધકાશ્રુ તઃ ॥
.. Shri Samavede Shri RadhikashrutiH ..

sanskritdocuments.org

November 5, 2017



.. Shri Samavede Shri RadhikashrutiH ..

॥ શ્રીસામવેદે શ્રીરાિધકાશ્રુ તઃ॥

Sanskrit Document Information

Text title : rAdhikAshrutiH

File name : rAdhikAshrutiH.itx

Category : devii, radha

Location : doc_devii

Description-comments : sarasa stotrasangrahaH (Lucknow, 1909)

Latest update : November 4, 2017

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

November 5, 2017

sanskritdocuments.org



લીલીલામા માં શ્રીરાિધકૈવાિધષ્ઠાત્રી
સકલિનય ત્રી પરશ્વાેિન્ન ાે યસ્યાઃ॥

ૐ શ્રીમખંુ ગાિધિનલયમાદાૈ કલય ત સ કા ગીકાયાલાલયલા॥
ૐ શ્રી ષટ્ વષટ્ કાર યવાલીયવાલી
ૐઆૈષટ્ િન ગાર કરિવગલજગદ્વલીધનઘનાજગદેકભાવની
સવર્શસ્ય માનસી જગદ્વહૃ સ્થાવરપ યર્ તાનુજ્ઞાકાર ।
ૐૐ ફટ્ નટશા ડલ્યકાિરણી માયામઙ્ગલિવવદાનુ િપણી॥
ૐ કં ખટ ખટ્વાઙ્ગસકલિન મતં્ત પ્રભવનુલનુુલા પ્રિવદ્યા
અશષેિન શષેનીપ ઉનીપડખટકાિરણી॥
ૐ િવ્રઙ્કટવટાશટુશટુાિવગટયટાજઙ્ગ ડીજટા
સકલશદુ્ધાનુ િપણી દેવીમહં પ્રપદે॥
ૐ ડાં અષટ અક્વારાનુ િપણી જૃજટજગિદકાેદ્ધારણી બીગલી
ભ ક્તમાગાપેદે શની નીગલનીગલનીષ્ટાં બષ્ટ બષ્ટસ મષ્ટાં યાઙ્ગા જગ ત
િનિહતાં સવર્સવષુ માં ર ં પઠાપાટાં પઠતીિનતરાં સવર્જવાપેકત્ર
શું વી ં ઙ્ગી ં સકલનીલયે પ્રાક્પ્રાગાનપુવૂાર્િદગ્યં િદગં દહ ત િનગતારાં
ધરાધે ત સદ્ધા સ દ્ધ સદ્ યા સકલિનગદા વાયવુેશાેસકુર ॥
ૐ માં છં ઠછાં ગી ં વેદવેદાઙ્ગયાઙ્ગી ં િનશાં
નીચનેીચલનીચલખચલશીગલકા ડબા ડીરભા ડી
ફાટં ફાટં સકલવસધુાં કૃ ણમેક્યગ્રીયાણી॥
ૐ િદ િદવ્યાઙ્ગભૂતાં કલકલક લગં િવધ્નિવઘ્ના તકાર
સાતં સાનં ર વતાં બ્રહ્મે દ્ર શવયાર ર દાસીભૂતા
સકલવિનતાં દેવીમહં પ્રપદે્ય॥
ઇ તસામાેદ્ભવા ગીતાપેિનષતારાિધકાયા યાેઽઙ્ગણપ્રાતમર્ યાહ્નકાલે
િત્રસ યાં પઠ ત િનિહતઃ સાેઽિપ પાપૈિવમુકઃ॥
યેયં યેયં ધરિનિવગલં યા ત ગાેલાેકપૂવર્મ્॥
ઇ ત શ્રીમ સામવેદરહસ્યે શ્રીરાિધકાશ્રુ તઃ સ પૂ તમગાત્॥
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॥ શ્રીસામવેદે શ્રીરાિધકાશ્રુ તઃ॥

From shrI sarasa stotrasangrahaH (Lucknow, 1909).

.. Shri Samavede Shri RadhikashrutiH ..
on November 5, 2017
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