
  

॥ ஸாமேவேத³ ராதி⁴கா ருதி: ॥

.. Shri Samavede Shri RadhikashrutiH ..

sanskritdocuments.org

November 5, 2017



.. Shri Samavede Shri RadhikashrutiH ..

॥ ஸாமேவேத³ ராதி⁴கா ருதி: ॥

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



லீலீலாமா மா ராதி⁴ைகவாதி⁴ டா² ரீ
ஸகலனிய ரீ பர ேவா னி ே ய யா: ॥

ௐ முக² கா³தி⁴னிலயமாெதௗ³ கலயதி ஸ கா கீ³காயாலாலயலா ॥
ௐ ஷ வஷ காரீ யவாலீயவாலீ

ௐஔஷ நி னகா³ரீ கரவிக³லஜக³ ³வலீத⁴னக⁴ ஜக³ேத³கபா⁴வனீ
ஸ வஶ ய மானஸீ ஜக³ ³ ரு’ஹ தா²வரப ய தானு ஞாகாரீ ।
ௐ ௐ ப² நடஶா டி³ யகாரிணீ மாயாம க³லவிவதா³னு பிணீ ॥
ௐ க க²ட க² வா க³ஸகலனிமி த ரப⁴வனுலுனுலா ரவி ³யா
அேஶஷனி ேஶஷனீப உனீபட³க²டகாரிணீ ॥
ௐ ரி கடவடாஶுடஶுடாவிக³டயடாஜ க³ டீ³ஜடா
ஸகலஶு ³தா⁴னு பிணீ ேத³வீமஹ ரபேத³ ॥
ௐ டா³ அஷடஅ வாரானு பிணீ ரு’ஜடஜக³தி³ேகா ³தா⁴ரணீ பீ³க³லீ
ப⁴ திமாேகா³பேத³ னீ நீக³லனீக³லனீ டா பி³ டபி³ டஸ மி டா

யா கா³ ஜக³தி
நிஹிதா ஸ வஸ ேவஷு மா ரீ படா²பாடா பட²தீனிதரா
ஸ வஜேவாபக ரீ

ஶு வீ ரு’ கீ³ ஸகலனீலேய ரா ராகா³னு வாதி³ ³ய தி³க³
த³ஹதி நிக³தாரா
த⁴ராேத⁴திஸி ³தா⁴ஸி ³தி⁴ஸி ³ ⁴யாஸகலனிக³தா³வாயுேவேஶாஸுகரீ॥
ௐ மா ச² ட²சா² கீ³ ேவத³ேவதா³ க³யா கீ³ நிஶா

நீேசனீசலனீசலக²சல க³லகா ட³பா³ டீ³ரபா⁴ டீ³
பா²ட பா²ட ஸகலவஸுதா⁴ ரு’ ணேம ய ³ரீயாணீ ॥
ௐ தி³ தி³ யா க³ ⁴தா கலகலகலிக³ வி ⁴னவி ⁴ தகாரீ

ஸாத ஸான ர விதா ³ர ேம ³ர வயாரீஜாரீ தா³ஸீ ⁴தா
ஸகலவனிதா ேத³வீமஹ ரப ³ேய ॥
இதிஸாேமா ³ப⁴வாகீ³ேதாபனிஷதாராதி⁴காயா ேயாऽ க³ண ராத ம ⁴யா னகாேல

ரிஸ ⁴யா பட²தி நிஹித: ேஸாऽபி பாைப விமுக: ॥
⁴ேயய ⁴ேயய த⁴ரனிவிக³ல யாதி ேகா³ேலாக வ ॥
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॥ ஸாமேவேத³ ராதி⁴கா ருதி: ॥

இதி ம ஸாமேவத³ரஹ ேய ராதி⁴கா ருதி:ஸ திமகா³ ॥
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