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શ્રીમતે રામાનુ ય નમઃ॥
યાયેન્નીલા બર ં યામાં ગાૈરવણા વરાઙ્ગનામ્ ।
વેદગુહ્યા ગુણાતીતા રાધાકૃ ણસમ વતા॥ ૧॥
માેિહની સુ દર બાલા રસ પા હિર પ્રયા ।
શ્રીકૃ ણવ લભા રાધા પુ ષાેત્તમધીમતઃ॥ ૨॥
ત ણા ક ણા રક્તા અલઙ્કાર જતાપેમા ।
િનભર્યા કાેમલા સીમા ચ દ્રકાેિટિનભાનના॥ ૩॥
નપૂુરા સિહતા પદ્મા પાદયુગ્મમનપૂમા ।
કે લગભર્સમાજઙ્ઘા િનત બિન મનાેરમા॥ ૪॥
નીલા બરપર ધાના િકિઙ્કણીકિટમખેલા ।
કૃશાેદર ચા તનમ્રા ગાપેપત્ની નમસૃ્કતા॥ ૫॥
િત્રવલીના ભગ ભીરા પીનતુઙ્ગપયાેધરા ।
ક તૂર મલયા લપ્તા ચ ચતાવતુર્લ તના॥ ૬॥
રત્નમુક્તામણીમાલા ક ચુક પિરર જતા ।
નાનારત્નમયીગ્રીવા શાે ભતા વ્રજમ ડલા॥ ૭॥
દ્વભુ સવર્દા શભુ્રા શીતલા ચ વરપ્રદા ।
કમલા અઙ્ગદા સાૈ યા કઙ્કણૈઃ પિરસ મતા॥ ૮॥
મુિદ્રકાઙ્ગુ લયુક્તા ચ કાેમલા પદકાિરકા ।
અ મતા અ તા પુ યા િકશાેર કમલાનના॥ ૯॥
મધુર સરસી વાચા બ બાેષ્ઠ કૃ ણચુ બતા ।
હ સતા લ સતા નમ્રા નાસામુક્તામનાેહરા॥ ૧૦॥
ચ ચલા ચપલા નેહા મદધૂ ણતલાેચના ।
વા મની સમુુખી ચ દ્રા ભાલે તલકિન મતા॥ ૧૧॥
સ દૂરકુઙુ્કમારઙ્ગા બ દુક પિરરા જતા ।
બતશાેભાકર ધાૈતા કનકા કણર્કુ ડલા॥ ૧૨॥
વણાર્ બરા વતા રત્ન શરાેમ ણિવરા જતા ।
શ્ર તિનમાર્ણદા યામા સકેુશી વે બ ધના॥ ૧૩॥
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॥ શ્રીરાિધકા તવરાજ તાતે્રમ્॥

સવાર્ભરણશાેભાઢ ા નાનારત્નાપેશાે ભતા ।
અપાદકેશપયર્ તા દૃ યતા લ જતા રમા॥ ૧૪॥
ને તને ત ચતવુદા બ્રવુ ત શ્રુ તગાેચરાઃ ।
િનજકાનનમ યસ્થા રાિધકા કૃ ણત પગા॥ ૧૫॥
પયઃફેનિનભારાૈ યા કૃ ણભાગ્યવ્ર ઙ્ગના ।
મૈથનુીચાતુર યામા િવપર તર તપ્રદા॥ ૧૬॥
દા મની મેઘસયંુક્તા પ્રકાશા વ્રજમ ડલા ।
પીતા કૃ ણયુતા શ્લષ્ટા ઉિદતા ચ દ્રમ ડલા॥ ૧૭॥
સગુ ધવા સતાઙ્ગી ચ સરુ ભઃ પુ પસયંુતા ।
લાેિપતા કુલમયાર્દા રાસકે લપરાક્રમા॥ ૧૮॥
વ કામા મહાવીયાર્ બ્રહ્મ પધરા વરા ।
મનઆકષર્ણી ભામા આન દા કૃ ણસિેવતા॥ ૧૯॥
સુ પા સભુગા ગાે યા રાસમ ડલસં સ્થતા ।
તજે વની પરા ગાૈર ભા મની માેક્ષદાિયકા॥ ૨૦॥
પુર માગર્ સ્થતા િનત્યા પાદગુ મપ્રકા શકા ।
ત ણી પસ પન્ના સધુા સ ધુરસાયના॥ ૨૧॥
ગાેિપકા નાિયકા ક યા કાૈમાર નવયાવૈના ।
વ પા હેમવણાર્ભા વ્રજભષૂણભૂ ષતા॥ ૨૨॥
ઉ જ્ઝતા વેદમયાર્દા િનમર્લા તનુગિવતા ।
આભીરનાગર ક યા કા મની કૃ ણયાે ષતા॥ ૨૩॥
ગ જ ત ભકર ર ભા આન દા રસદાિયકા ।
રાિધકા મુિદ્રતજ્યાે ના કૃ ણકે લ સ્થરા મનાઃ॥ ૨૪॥
વ લવી વિનતા મખુ્યા ગાેિપકા સખુદાિયકા ।
પ્ર ણતા પ્રેિરતા ર યા ર મતા ગુણસાગરા॥ ૨૫॥
માતઙ્ ગની મહામત્તા મધપુાનપરાયણા ।
ષભાનુસતુા રાધા દિપતા કૃ ણજ પતા॥ ૨૬॥
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અમાેઘા પ્રયવાિદ યા મઙ્ગલા મઙ્ગલ પ્રયા ।
સમુહા સત્યવાિદ યા સખી ભઃ પિરવાિરતા॥ ૨૭॥
કૃ ણનામસદા યેયા કૃ ણનામસદારતા ।
કૃ ણનામસદાવક્ત્રા કૃ ણનામહૃિદ સ્થતા॥ ૨૮॥
વનચર વરપતુ્રી ચ મદાધૂ ણતવ લભા ।
ગેિહની વિરતા ર યા કૃ ણયાેગ્યા મહાેત્તમા॥ ૨૯॥
મન વની કૃપાકત્ર કલગીતિન નત્તર્ક ।
વ દતા ચ તુતા ન યા પૂ જતા ફલદેવતા॥ ૩૦॥
દદ્ યાેદનસધુાભાજે્યા કૃ ણદશર્નલાલસા ।
નવેદવેદિવજ્ઞેયા બ્રહ્મશઙ્કરવાિ ચ્છતા॥ ૩૧॥
પર પરકૃતાન દા કમલા િવ મતાનના ।
નખાિઙ્કતકૃતા દેહા સાિવત્રી સ ભ્રમા ઉમા॥ ૩૨॥
અઙ્ગદા સખુદા સીમા હેમવ લીવનાપેમા ।
તા બૂલચ ચતા રત્ના સ પુટા સ મખુાને્મખુા॥ ૩૩॥
પિઠતા કૃ ણસ તુષ્ટા હ સતા ષભાનુ ।
રાિધકારાિધતા રાધા રાિધકા કૃ ણદેવતા॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીગાૈતમીત ત્રે શ્રીકૃ ણાેક્ત શ્રીરાિધકા તવરાજઃ સ પૂણર્મ્॥
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