
*ராதா க்ருபா கடாக்ஷ ஸ்ததாத்திரம் !* 

 

 

 

                                                          

*ஸ்ரீ ராதா க்௫பா கடாக்ஷ ஸ்ததாத்ரம்* 

 

1.முனீந்த்ர வ்௫ந்த வந்திதத 

த்ரித ாக த ாக ஹாரிணி 

ப்ரஸன்ன வக்தர் பங்கதே 

நிகுஞ்ச பூ வி ாஸினீ. 

வ்ரதேந்த்ர பானு நந்தினி 

வ்ரதேந்த்ர ஸூனு ஸங்கதத 



 

 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

2.அத ாக வ்௫க்ஷ வ ் ரீ 

விதான மண்டப  ஸ்திதத 

ப்ரவா  ே்வா  ப ் வ 

ப்ரபா௫ணாங்க்ரி தகாமத . 

வராபய ஸ்புரத் கதர 

ப்ரபூத ஸம்பதா தய 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம். 

 

3.௮நங்க ரங்க மங்க  

ப்ரஸங்௧ பங்குர ப்௫வாம் 

ஸ விப்ரமம் ஸ ஸம்ப்ரமம் 

த்௫கந்த பாண பாதனனஹ் 

நிரந்தரம் வ ீக்௫த 

ப்ரதீதி நந்த நந்ததன 

௧தா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம். 

 

4.தடித் ஸுவரண் சம்பகா 



 

 

பிரதீப்த ககௌர விக்ரதஹ 

முகப்ரபா  பராஸ்த தகாடி 

 ாரததந்து மண்டத  

விசித்திர சித்ர ஸஞ்சரச ்

சதகார  ாவ த ாசதன 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

 

5.மததான்மதாதி கயௌவதன 

ப்ரதமாதமான மண்டிதத 

ப்ரியானுராக ரஞ்சிதத 

க ா வி ாஸ பண்டிதத 

௮நநன்ய தன்ய குஞ்ச ராே்ய 

காம தகலி தகாவிதத 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

6.௮த ஷ ஹாவ பாவ தீர 

ஹீர ஹார பூஷிதத 

ப்ரபூத  ாத கும்ப கும்ப 

கும்பி கும்ப ஸுஸ்தனி 



 

 

ப்ர ஸ்த மந்த ஹாஸ்ய சூரண் 

பூரண் கசௌக்ய ஸாகதர 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

 

7.ம்௫ணா  வா  வ ் ரீ 

தரங்க ரங்க ததார ் தத 

 தாக்ர  ாஸ்ய த ா  நீ  

த ாசனாவ த ாகதன 

   ் லு ன் மி ன் மதநாக்ய 

முக்த தமாஹனா ்ரிதத 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

8.ஸுவரண் மாலிகாஞ்சித 

த்ரி தரக கம்பு கண்டதக 

த்ரி ஸூத்ர மங்கலீ குண 

த்ரி ரதன் தீப்தி தீதிதி 

ஸத ா  நீ  குந்த  

ப்ரஸூன குசச் கும்பிதத 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 



 

 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

9.நிதம்ப பிம்ப  ம்பமான 

புஷ்ப தமக ா குதண 

ப்ர ஸ்த ரத்ன கிங்கிணீ 

க ாப மத்ய மஞ்சுத  

கரீந்த்ர சுண்ட தண்டிகா 

வதராஹ கசௌபதகா௫தக 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

10.௮தநக மந்த்ர நாத மஞ்சு 

நூபுர ரவ ஸ்க ாத ்

ஸமாே ராே ஹம்ஸ  வம்  

நிக்வணாதி ககௌரதவ 

வித ா   தஹம வ ் ரீ 

விடம்பி சா௫ சங்க்ரதம 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

 

11.௮நந்த தகாடி விஷ்ணு த ாக 

நம்ர பத்மோரச்ிதத 



 

 

ஹிமாத்ரிோ புத ாமோ 

விிரிஞ்சச்ோ வர ப்ரதத. 

௮பார ஸித்தி ரிதத்ி திக்த 

ஸத் பதாங்குலீ  நதக 

கதா கரிஷ்ய ஸீஹ மாம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம். 

 

12.மதக ்வரி க்ரிதய ்வரி 

ஸ்வதத ்வரி ஸுதர ்வரி 

த்ரி தவத பாரதீ ்வரி 

ப்ரமாண  ாஸதந ்வரி 

ரதம ்வரி க்ஷதம ்வரி 

ப்ரதமாத கானதந ்வரி 

வ்ரதே ்வரி வ்ரோதிதப 

ஸ்ரீராதிதக நதமாஸ்துதத 

 

 

13.இதி மம ௮தப்ுதம் ஸ்தவம் 

நி ம்ய பானு நந்தினீ 

கதராது ஸந்ததம் ேனம் 

க்௫பா கடாக்ஷ பாேனம் 

பதவத் தனதவ ஸஞ்சித 



 

 

த்ரி ரூப கரம் நா னம் 

பதவத் ததா வ்ரதேந்த்ர ஸூனு 

மண்ட  ப்ரதவ னம் 

 

14.ராகாயாம் ச ஸிதாஷ்டம்யாம் 

த ம்யாம் ச வி ுத்ததீஹ் 

ஏகாத ்யாம் தர்தயாத ்யாம் 

யஹ் பதடத் ஸாதக ஸுதிஹ் 

 

15.யம் யம் காமயதத காமம் 

தம் தமாப்தனாதி ஸாதகஹ் 

ராதா க்௫பா கடாதக்ஷண 

பக்திஹ் ஸ்யாத் ப்தரம  க்ஷணா 

 

16. ஊ௫ தக்தந நாபி தக்தந 

ஹ்௫த் தக்தந கண்ட தக்நதக 

ராதா குண்ட ேத  ஸ்திதா 

யஹ் பதடத் சாதகஹ்  தம் 

 

17.தஸ்ய ஸரவ்ாரத் ஸித்திஹ் ஸ்யாத் 

வாக் ஸாமரத்்யம் ததா  தபத ்

ஐ ்வரய்ம் ச  தபத் ஸாக்ஷாத ்



 

 

த்௫ ா ப ்யதி ராதிகாம் 

 

18.ததந ஸ தத ்க்ஷணாத் ஏவ 

துஷ்டா தத்தத மஹாவரம் 

தயந ப ்யதி தநத்ராப்யாம் 

தத ்ப்ரியம்  ்யாமஸுந்தரம் 

 

19.நித்ய லீ ா பிரதவசம் ச 

ததாதி  ஸ்ரீ வ்ரோதிபஹ் 

௮தஹ் பரதரம் ப்ராரத்்யம் 

னவஷ்ணவஸ்ய  ந வித்யதத 

 

• ||இதி ஸ்ரீமத் ஊரத்வ்ாம்னாதய ஸ்ரீ ராதிகாயாஹ் 

க்௫பா கடாக்ஷ ஸ்ததாத்ரம் ஸம்பூரண்ம் || 

 

                                               5️⃣      

 


