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Radhastotram ShrIkrishnakritam

ராதா⁴shேதாthரmh kh’Shணkh’தmh

kh’Shண உவாச ।
ஏவேமவ phேயாऽஹmh ேத phரேமாத³ைசவ ேத மயி ।
ஸுvhயkhதமth³ய காபThயவசநmh ேத வராநேந ॥ 1॥
ேஹ kh’Shண thவmh மம phரா வாthேமதி ச ஸnhததmh ।
ph³ேஷ நிthயmh  யth phேரmh ஸாmhphரதmh தth³ க³தmh th³தmh ॥ 2॥
அshமாகmh வசநmh ஸthயmh யth³ vhரவீதீ தth³ th◌⁴வmh ।
பசphராதி⁴ேத³வீ thவmh ராதா⁴ phராணதி⁴ேகதி ேம ॥ 3॥
ஶkhேதா ந ரmh thவாmh ச யாnhதி phராணshthவயா விநா ।
விநாதி⁴Shடா²th’ேத³வீmh ச ேகா வா thர ச வதி ॥ 4॥
மஹாவிShேச மாதா thவmh லphரkh’திவ ।
ஸ³ thவmh ச கலயா நிrh³shவயேமவ  ॥ 5॥
jhேயாதீபா நிராகாரா ப⁴khதாiνkh³ரஹவிkh³ரஹா ।
ப⁴khதாநாmh சிைவசிthrhயnhநாநாrhதீச பி³ph◌⁴ரமதீ ॥ 6॥
மஹாலச ைவNhேட² பா⁴ரதீ ச ஸதாmh phரஸூ: ।
Nhயேthேர பா⁴ரேத ச ஸதீ thவmh பாrhவதீ ததா² ॥ 7॥
ள Nhயபா ச க³ŋhகா³ ⁴வநபாவநீ ।
ph³ரமேலாேக ச ஸாவிth கலயா thவmh வஸுnhத⁴ரா ॥ 8॥
ேகா³ேலாேக ராதி⁴கா thவmh ச ஸrhவேகா³பாலேகவ ।
thவயா விநாஹmh நிrhேவா யஶkhத:ஸrhவகrhமஸு ॥ 9॥
ஶிவ: ஶkhதshthவயா ஶkhthயா ஶவாகாரshthவயா விநா ।
ேவத³கrhதா shவயmh ph³ரமா ேவத³மாthரா thவயா ஸஹ ॥ 10॥
நாராயணshthவயா லmhயா ஜக³thபாதா ஜக³thபதி: ।
ப²லmh த³தா³தி யjhஞச thவயா த³ணயா ஸஹ ॥ 11॥
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பி³ப⁴rhதி sh’Shmh ேஶஷச thவாmh kh’thவா மshதேக ⁴வmh ।
பி³ப⁴rhதி க³ŋhகா³பாmh thவாmh rhkh◌⁴நி க³ŋhகா³த⁴ர: ஶிவ: ॥ 12॥
ஶkhதிமchச ஜக³th ஸrhவmh ஶவபmh thவயா விநா ।
வkhதா ஸrhவshthவயா வாNhயா ஸூேதா கshthவயா விநா ॥ 13॥
யதா² mh’தா³ க⁴டmh கrhmh லால: ஶkhதிமாnh ஸதா³ ।
sh’Shmh shரShmh ததா²ஹmh ச phரkh’thயா ச thவயா ஸஹ ॥ 14॥
thவயா விநா ஜட³சாஹmh ஸrhவthர ச ந ஶkhதிமாnh ।
ஸrhவஶkhதிக²பா thவmh ஸமாக³chச² மமாnhதிகmh ॥ 15॥
வெநௗ thவmh தா³கா ஶkhதிrhநாkh³நி: ஶkhதshthவயா விநா ।
ேஶாபா⁴shவபா சnhth³ேர thவmh thவாmh விநா ந ஸ ஸுnhத³ர: ॥ 16॥
phரபா⁴பா  ஸூrhேய thவmh விநா ந ஸ பா⁴iνமாnh ।
ந காம: காநீப³nh⁴shthவயா ரthயா விநா phேய ॥ 17॥
இthேயவmh shதவநmh kh’thவா தாmh ஸmhphராஷ ஜக³thphர: ◌⁴ ।
ேத³வா ப³⁴:ஸதீ²கா:ஸபா⁴rhயா: ஶkhதிஸmhதா: ॥ 18॥
ஸshthகmh ச ஜக³th ஸrhவmh ப³⁴vh ைஶலகnhயேக ।
ேகா³பீrhணச ேகா³ேலாேகா ப³⁴வ தthphரஸாத³த: ॥ 19॥
ராஜா ச ஜகா³mh ேகா³ேலாகதி shthவா ஹphயாmh ।
kh’Shேணந kh’தmh shேதாthரmh ராதா⁴யா ய: பேட²nhநர: ॥ 20॥
kh’Shணப⁴khதிmh ச தth³தா³shயmh ஸ phராphேநாதி ந ஸmhஸய: ।
shthவிchேச²ேத³ய: ஶ ◌்’ேதி மாஸேமகத³mh ஶுசி: ॥ 21॥
அசிராlhலப⁴ேத பா⁴rhயாmh ஸுஶீலாmh ஸுnhத³mh ஸதீmh ।
பா⁴rhயாேநா பா⁴kh³யேநா வrhஷேமகmh ஶ ◌்’ேதி ய: ॥ 22॥
அசிராlhலப⁴ேத பா⁴rhயாmh ஸுஶீலாmh ஸுnhத³mh ஸதீmh ।
ர மயா ச thவmh phராphதா shேதாthேரேநந பாrhவதி ॥ 23॥
mh’தாயாmh த³கnhயாயாமாjhஞயா பரமாthமந: ।
shேதாthேரேநந ஸmhphராphதா ஸாவிth ph³ரம ரா ॥ 24॥
ரா ³rhவாஸஸ: ஶாபாnhநி:ேக ேத³வதாக³ேண ।
shேதாthேரேநந ேத³ைவshைத:ஸmhphராphதா :ஸு³rhலபா⁴ ॥ 25॥
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ஶ ◌்’ேதி வrhஷேமகmh ச thராrhதி²லப⁴ேத ஸுதmh ।
மஹாvhயாதீ⁴ ேராக³iµkhேதா ப⁴ேவth shேதாthரphரஸாத³த: ॥ 26॥
காrhதிகீrhணமாயாmh  தாmh ஸmhjhய பேட²th ய: ।
அசலாmh யமாphேநாதி ராஜஸூயப²லmh லேப⁴th ॥ 27॥
நா ஶ ◌்’ேதி ேசth shேதாthரmh shவாெஸௗபா⁴kh³யஸmhதா ।
ப⁴khthயா ஶ ◌்’ேதி ய:shேதாthரmh ப³nhத⁴நாnhiµchயேத th◌⁴வmh ॥ 28॥
நிthயmh பட²தி ேயா ப⁴khthயா ராதா⁴mh ஸmhjhய ப⁴khதித: ।
ஸ phரயாதி ச ேகா³ேலாகmh நிrhiµkhேதா ப⁴வப³நாth ॥ 29॥
இதி ph³ரமைவவrhேத kh’Shணkh’Shணkh’தmh
ராதா⁴shேதாthரmh ஸmhrhணmh ।
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