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.. rAsagItA ..

॥ ராஸகீ³தா ॥
நாரத³உவாச –
ராதா⁴ மாத⁴வ யாபி ராதா⁴யா சாபி மாத⁴வ: ।

கேராதி பரமான த³ ேரமாலி க³ன வக ॥ 1॥
ராதா⁴ஸுக²ஸுதா⁴ஸி து:⁴ ரு’ ண சு ப³தி ராதி⁴கா ।
யாம ேரமமயீ ராதா⁴ஸதா³ சு ப³தி மாத⁴வ ॥ 2॥
ரிப⁴ க³லலித: ரு’ ே முரலீ ரேய முதா³ ।
சாலேய ³ேரணுர ⁴ேரஷு ராதி⁴கா ச கரா கு³லீ: ॥ 3॥
நாமாக ஷண ரு’ ண ராதா⁴ கா³யதிஸு த³ர ।

ஶ ³த³ ³ர ம ⁴வனி ராதா⁴ ரு’ ே தா⁴ரயதி ⁴ருவ ॥ 4॥
முரலீகலஸ கீ³த ரு வாமு ³ ³தா⁴ ரஜ ரிய: ।
கத³ ப³ லமாயாதா ய ரா திமுரலீத⁴ர: ॥ 5॥
ராதா⁴கா ேதா ரஜ ரீபி⁴ ேவ டிேதா ரஜேமாஹன: ।
ேஶாப⁴ேத தாரகாம ⁴ேய தாரகா யேகா யதா² ॥ 6॥
கிேஶாரீஸு த³ரீ ராதா⁴ கிேஶார: யாமஸு த³ர: ।
கிேஶா ேயா ரஜஸு த³ ேயாவிஹர தி நிர தர ॥ 7॥
நி ய ரு’ தா³வேன ரா ⁴யா ராதா⁴ ரு’ ண ச ேகா³பிகா: ।
ம ட³ல ணராஸ யலீலயாஸ வித ²யேத ॥ 8॥
ராத⁴யாஸஹ ரு’ ேணன ரியேத ராஸம ட³ல ।
க பிதாேனக ேபணமாயயா பரமா ம ॥ 9॥
மாத⁴வராத⁴ேயா ம ⁴ேய ராதா⁴மாத⁴வேயாரபி ।
மாத⁴ேவா ராத⁴யாஸா ³த⁴ ராஜேத ராஸம ட³ேல ॥ 10॥
ேகா³பாலவ லபா⁴ ேகா³ ேயா ராதி⁴காயா: கலா மிகா: ।
ரீட³ திஸஹ ரு’ ேணன ராஸம ட³லம டி³தா: ॥ 11॥
ரு’ வா சாேனக பாணிேகா³பீம ட³லஸ ரய: ।
ேகா³வி ேதா³ ரமேத த ர தாஸா ம ⁴ேய ³வேயா ³வேயா: ॥ 12॥
ேரம ப ஶமணி ரு’ ண லி ய ேதா ரஜேயாஷித: ।
ப⁴வ திஸ வகாலா ⁴யா ேகா³வி த³ ரு’த³ய க³மா: ॥ 13॥
ஏைககேகா³பிகாபா ேவஹேரேரைககவி ³ரஹ: ।
ஸுவ ணகு³டிகாேயாேக³ ம ⁴ேய மாரகேதா யதா² ॥ 14॥
ேஹமக பலதாேகா³பீபா³ஹுபி:⁴ க ட²மாலயா ।
தமால யாமல: ரு’ ே ⁴ யேத ராஸலீலயா ॥ 15॥
கி கிணீ புராதீ³நா ⁴ஷ நா ச ⁴ஷண ।
ைகேஶார ஸப²ல கு வ ேகா³பீபி:⁴ஸஹேமாத³ேத ॥ 16॥
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॥ ராஸகீ³தா ॥

ராதா⁴ ரு’ ேணதிஸ கீ³த ேகா³ ேயா கா³ய திஸு வர ।
ராதா⁴ ரு’ ணரீ தஹ தகானுபத³ ரைம: ॥ 17॥
ஜய ரு’ ணமே ஹர ேயாக³த⁴ேர யது³ன த³ன ந த³கிேஶாரஹேர ।
ஜய ராஸரேஸ வரி ணதேம வரேத³ ரு’ஷபா⁴னுகிேஶாரி யேம ॥
18॥
ஜயதீஹ கத³ ப³தேலமிலித: கலேவணுஸமீரிதகா³னரத: ।
ஸஹராதி⁴கயாஹரிேரகமஹ:ஸதத தருணீக³ணம ⁴யக³த: ॥ 19॥
ரு’ஷபா⁴னுஸுதா பரமா ர ரு’தி: புருேஷா ரஜராஜஸுத ர ரு’தி: ।

முஹு ரு’ யதி கா³யதிவாத³யேதஸஹேகா³பிகயாவிபிேன ரமேத ॥
20॥
யமு புலிேன ரு’ஷபா⁴னுஸுதா நவகா-லலிதாதி³ஸகீ²ஸஹிதா ।
ரமேதவிது⁴ ஸஹ ரு’ யவதா க³திச சலகு ட³லஹாரவதா ॥ 21॥
பு²டப ³மமுகீ² ரு’ஷபா⁴னுஸுதா நவனீதஸுேகாமலபா³ஹுயுதா ।

பரிர ⁴யஹரி ரியமா மஸுக² பரிசு ப³திஶாரத³ச ³ரமுக² ॥ 22॥
ரஸிேகா ரஜராஜஸுத:ஸுரேத ரஸிகா ரு’ஷபா⁴னுஸுதா ப⁴ஜேத ।
நவப லவக பிதத பக³தா ஸுகுமாரமே ப⁴வபா⁴வவஶா ॥ 23॥
வஸுேத³வஸுேதாரஸி ேஹமலதா பு²டபீனபேயாத⁴ரபா⁴ரவதா ।
ஶயன குருேத ரு’ஷபா⁴னுஸுதா ரணமாமிஸதா³ ரு’ஷபா⁴னுஸுதா
।
நவனீரத³ஸு த³ரனீலதனு தடி³து³ வலகு ட³லினீ ஸுதனு ॥ 25॥
தி²க ட² க² ட³லஸ முகுட கப³ரீபரிப³ ³த⁴கிரீடக⁴டா (?) ।

கமலா ரிதக² ஜனேன ரயுக³ மகரா ரு’திகு ட³லக³ ட³யுக³ ॥ 26॥
பரி ண ரு’கா³ கஸுசாருமுக² மணிகு ட³லம டி³தக³ ட³யுக³
।
கனகா க³த³ேஶாபி⁴தபா³ஹுத⁴ர மணிக கணேஶாபி⁴தஶ க²கரா ॥
27॥
மணிெகௗ துப⁴ ⁴ஷிதஹாரயுத குசகு ப⁴விராஜிதஹாரலதா ।
துலஸீத³லதா³மஸுக³ தி⁴தனு ஹரிச த³னச சிதெகௗ³ரதனு ॥ 28॥
தனு ⁴ஷிதபீதபடீஜடி³த ரஶ விதனீலனிேசாலயுதா ।
தரஸா ஜனதி³ ³க³ஜராஜக³தி கல புரஹ ஸவிலாஸக³தி ॥ 29॥
ரதி த²மே ஹரேவஶத⁴ர நிஜ த²மே ஹரேவஶத⁴ரா ।
மணினி மிதப கஜம ⁴யக³த ரஸராஸமே ஹரம ⁴யரதா ॥ 30॥
முரலீமது⁴ர ருதிராக³பர வரஸ தஸம விதகா³னபரா ।
நவ யகேவஶகிேஶாரவேயா ரஜராஜஸுத:ஸஹராதி⁴கயா ॥ 31॥
இதேரதரப³ ³த⁴கர ⁴ரமண குருேத குஸுமாயுத⁴ேகலிவன ।
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அதி⁴ேகஹிதமாத⁴வராதி⁴கேயா: ரு’தராஸபர பரம ட³லேயா:॥ 32॥
மணிக கண சிததாலவன ஹரேதஸனகாதி³முேன மனன ।
ரு’ஷபா⁴னுஸுதா ரஜராஜஸுத: கனக ரதிமா மணிமாரகத: ॥ 33॥
⁴ரமதீஹயதா²விதி²ய ரக³த:ஸஹேயாக³க³ேதா யமிதா தரித: ।
உப⁴ேயாருப⁴ேயாராத⁴ேயா த³யிேத ரு’த²க³ தரிேத ரு’ஷபா⁴னுஸுேத
॥ 34॥
ரு’ஷபா⁴னுஸுதாபு⁴ஜப³ ³த⁴க³ல:குஶலீ ரஜராஜஸுத:ஸகல: ।

யது³ன த³னேயா பு⁴ஜப³ ³த⁴க³லா ரு’ஷபா⁴னுஸுதா ருசிரா ஸகலா ॥
35॥
ரு’ஷபா⁴னுஸுதா ரஜராஜஸுத: ரஜராஜஸுேதா ரு’ஷபா⁴னுஸுதா

।
ேகலிகத³ ப³தேலவனமாலீ ரு’ யதி ச சலச ³ரகெமௗலீ ॥ 36॥
ராதி⁴கயாஸஹ ராஸவிலாஸீ ேகா³பவ ⁴ ரியேகா³குலவாஸீ ।
ரீட³தி ராதி⁴கயா ஸஹ ரு’ ண: முக²ச ³ரஸுதா⁴ரஸ ரு’ ண: ॥

37॥
ந தகக² ஜனேலாசனேலால:கு ட³லம டி³தசாருகேபால: ।
கு ஜ ³ரு’ேஹகுஸுேமா தமத ேபஸூ யஸுதாஜலவாயுஸுக ேப॥
38॥
ேகஶவஆதி³ரஸ ரதிேஶேத ராதி⁴கயாஸஹ ச ³ரஸு ேத ।
ராஸரேஸஸுவிராஜிதராதா⁴ ச த³னச சிதப கஜக³ தா⁴ ॥ 39॥
மாத⁴வஸ க³மவ தி⁴தர கா³ ணமே ரத²ம மத²ஸ கா³ ।
ேஶாப⁴னேகாமலதி³ யஶரீரா ரு’ ணவபு:பரிமாணகிேஶாரா ॥ 40॥
பா⁴வமயீ ரு’ஷபா⁴னுகிேஶாரீ கா சனச பககு குமெகௗ³ரீ ।
ராத⁴ேயாராத⁴ேயா ம ⁴யேதாம ⁴யேதாமாத⁴ேவாமாத⁴ேவாம ட³ேல
ேஶாப⁴ேத ॥ 41॥
ராதி⁴கா ராதி⁴காமாத⁴வ சு ப³திமாத⁴ேவாமாத⁴ேவாராதி⁴கா லி யதி
।
ராதி⁴கா ராதி⁴காமாத⁴வ கா³யதிமாத⁴ேதா ராதி⁴கா ேவணு கா³யதி॥
42॥
க பிேதம ட³ேலராஜேதராதி⁴காமாத⁴வ ேரமஸ ேதா³ஹஸ ராதி⁴கா
।
ராதி⁴கா ராதி⁴கா சா தேர தர:மாத⁴வ மாத⁴வ சா தேர தரா
।
மாத⁴ேவா மாத⁴ேவா ராதி⁴கா ராதி⁴கா ராதி⁴கா ராதி⁴கா மாத⁴ேவா மாத⁴வ:
॥ 43॥
வாஸாவதாரவி தார வ வாத³னஸு த³ர ।
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ரதிகாமமதா³ ரா த ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 44॥
⁴ரம த ராஸச ேரண ரு’ ய த தால ஜிைத: ।
ேகா³பீபி:⁴ஸஹகா³ய த ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 45॥
ராஸம ட³லம ⁴ய த² ரபு² லவத³நா பு³ஜ ।
அன ய ரு’த³யாஸ த ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 46॥
வி ³யு ³ெகௗ³ர க⁴ன யாம ேரமாலி க³னத பர ।
பர பரகம ³தா⁴ க³ ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 47॥
ராதி⁴கா பிண ரு’ ண ராதி⁴கா ரு’ ண பிணீ ।
ராஸேயாகா³னுஸாேரண ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 48॥
பு பிேத மாத⁴வீகு ேஜ பு பத ேபாபரி தி²த ।
விபரீதரதாஸ த ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 49॥
ராஸ ரிடா³பரி ரா த மது⁴பானபராயண ।
தா ³ல ணவ ேர து³ ராதா⁴ ரு’ ண ப⁴ஜா யஹ ॥ 50॥
ராேஸா லாஸகலா ண ேகா³பீம ட³லம டி³த ।
மாத⁴வ ராதி⁴கா ²ய ணச ³ரமுபா மேஹ ॥ 51॥

சது வ க³ப²ல ய வா ரு’ தா³வனம ⁴யத: ।
ராதா⁴- பாத³ப ³ம ரா த²ேய ஜ மஜ மனி ॥ 52॥

ராதா⁴ ரு’ ணஸுதா⁴ஸி து⁴ராஸக³ கா³ க³ஸ க³ேம ।
அவகா³ ய மே ஹ ேஸாவிஹேர ச யாதா²ஸுக² ॥ 53॥
ராஸகீ³தா பேட² ³ய து ரு’ணுய ³வாபி ேயா நர: ।
வா சாஸி ³தி⁴ ப⁴ேவ த ய ப⁴ தி: யா ேரமல ॥ 54॥
ல மீ த யவேஸ ³ேக³ேஹமுேக² பா⁴திஸர வதீ ।
த⁴ மா த²காமைகவ ய லப⁴ேதஸ யேமவஸ: ॥ 55॥
ஸமா ேதய ராஸகீ³தா ।
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