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सी॰ एस्॰ राधाकृष्णेन िवरियसंसचितािन पद्यािन
श्रीकुचेलवृत्तान्तम्

सांदीपिनः सद्गुरुरस्य ियसंसशिष्यौ    कुचेलनामास्य सखा तु कृष्णः  ।
पूर्वो ऽथ पत्न्या बहुभियसंसभिश्च पुत्रैः    गृहे ऽवसत् त्वल्पधनः सखेदम्  ।।१।।

स एकदा प्राणसखं विरष्ठं    श्रीद्वारकेशंि सुसमृियसंसद्धियुक्तम्  ।
श्रीरुियसंसक्मणीसंयुतमात्मबन्धुं    सस्मार िवप्रः हृदये स्वकीये  ।।२।।

िक कृष्णमद्याहमवाप्य याचे    िवत्तैिवहीनं कृपयोद्धिरेतित  ।
कुटुम्बधूर्िनवर्वहणे त्वशिक्तं    िवधेर् िवपाको बृहती दिरद्रता  ।।३।।

ततः कथियसंसञ्चित् पिरकल्प्य धैयर्यं    शिङ्काकुलो नष्टबलः कुचेलः  ।
िववेशि स कृष्णपुरीं चि पश्यन्    प्रासादमालाियसंसभिरथोज्ज्वलन्तीम्  ।।४।।

िक वा जनो वक्ष्यित माियसंसमहस्थः    दािरद्र्यदग्धं ह्यथ जीणर्ववस्त्रम्  ।
कापर्वण्यियसंसचिन्ताभििरतो यतात्मा    शिनैः शिनैः कृष्णसभिामवाप  ।।५।।

द्वािर ियसंसस्थताभ्यां पिरहासवाियसंसग्भिः   भिो वृद्धिराट् िक तव राजकायर्वम्  ।

एवं भिृशंि वािरतसुप्रवेशिः    कतर्वव्यतामूर्ढ इव ियसंसस्थतो ऽसौ  ।।६।।
नीतश्च कृष्णेन ततो िवनीतः    द्वारात् सभिाया अथ मध्यभिागम्  ।

ियसंसह्रियाियसंसन्वतः स्वीकृतवान् सपयां    अाितथ्ययोग्यां नयने िनमील्य  ।।७।।
सखे कुचेल िक्रयते ऽद्य सियसंसत्क्रया    भिवान् पुनिमत्रवरो ऽितिथश्च नः  ।

कालं िकयन्तं खलु नीतवानहं   िवना भिवद्दशिर्वनमात्मबन्धो  ।।८।।
कृष्णस्य िनबर्वन्धतयोपिवश्य    िसहासने रत्नमये चि िवप्रः  ।

जग्राह कृष्णेन कृतां सपयां    ियसंसह्रिया चि भिक्त्या चि िधयात्मतुष्ट्या  ।।९।।
पृष्टः तदा तेन सुकौशिलं क्रमात्    स्वकीयवृत्तान्तमहं कथं वा  ।

वदाियसंसम चिास्मै इित रूढशिङ्कः   तूर्ष्णीं ियसंसस्थतो ऽसौ िनभिृतो कुचेलः  ।।१०।।
सहोदरी मे भिवतस्तु पत्नी    महं्य िप्रयं िकियसंसञ्चिदुपाददात् िकम्  ।

इत्युियसंसक्तपूर्वर्यं प्रसभिं कुचेलात्    कुचेलबदं्धि पृथुकं िवधृत्य ।।११।।



एकैकमुिं ष्ट स्वमुखे न्यिषिञ्चिद्    यदा यदास्वादनतत्परो हिरः  ।
तदा तदा संववृध ेिवभिूर्ितः    कुचेलगेहे चि कुबेरतुल्या ।।१२।।

हिरिप्रया पाश्र्वगता चि रुियसंसक्मणी    एवं प्रभिो भिुक्तियसंसमदं ह्यलं भिोः  ।
उवाचि सा त्वत्कृतकमर्वणासौ    भिोक्ता धनस्याथ सुखस्य जातः ।।१३।।

अामन्त्र्य कृष्णं सुियसंसचिराच्चि दृष्टं    अदृष्टपात्रं िवरराम भिूर्त्वा  ।
स्थानं प्रिवष्टः िनजवासभिूर्तं    स्मरन् हिर बाल्यसखं ियसंसक्षितीशिम्  ।।१४।।

वासस्थानं पिरणतमहो कुिट्टिमं गोपुरं भिोः
भिाया पुत्रैः सह सुवसना क्रीडतित प्रीितपूर्वर्वम्  ।

एतद् गेहं मम िकमपरं वेित संशिीितयुक्तः
पश्चाज् ज्ञात्वा ससुखमवसत् श्रीहरेतिदव्यलीलाम्  ।।१५।।

एतद्भक्त्या खण्डतकाव्यं पिठित्वा    वैकुण्ठिाख्यं मुियसंसक्तलोकं लभिन्ते  ।
जन्मन्यियसंसस्मन् वीतदािरद्र्यदुःखाः    सन्तः हृद्यं श्रीकुचेलस्य वृत्तम्  ।।१६।।

______________

गीवाणाङ्गणशिाियसंसखकियसंसल्पतनवं िवद्यापरागैयुर्वतं
िवद्युदू्दतियसंसमित प्रसूर्नमनघं वणर्वप्रभिापूर्िरतम्        ।

     िवद्युन्माध्यमिनत्यनूर्तनपथा संवष्यर्व वातामृतम्
      जीयात्सज्जनमानसेषिु परमं मोदं िवतन्वियसंसच्चिरम्      ॥

*शिोधच्छात्रया प्रेमलतया िवरियसंसचितं पद्यम्*

______________

इित िवद्युद्दूतस्य तृतीयाङ्कः
______________


