
|| ശ്രീ രാഘവ േംശ്ര സവതാശ്തമ് || 
 
ശ്രീ പൂര്ണവ ാധ ഗുരുതീര്ഥ പവ ാബ്ധിപാരാ 
കാമാരിമാക്ഷ  ിഷമാക്ഷ രിരസപൃരേംതീ | 
പൂവരവാത്തരാഽമിത തരേംഗ ചരത്സുഹേംസാ 
വര ാലി വസ ിത പരാേംശ്ഘിപവ ാജലഗ്നാ || ൧ || 
 
ജീവ ര വേര ഗുണപൂര്തി ജഗത്സുസതവ 
നീവചാച്ചോ  മുഖനശ്ക ഗണണസ്സവമതാ | 
രുരവാരയജാപതിഗിണലര്ഗുരു രാഘവ േംശ്ര 
 ാഗ്വര താസരിരമുേം  ിമലീകവരാതു || ൨ || 
 
ശ്രീ രാഘവ േംശ്രസ്സകലശ്പരാതാ സവപാരകേംജരവ  
േക്തിമദ്ഭേയഃ | 
അഘാശ്രിസേംവേരന രൃഷ്ടി ശ്ജഃ 
ക്ഷമാസുവരേംവശ്രാഽ തു മാേം സരാ േം || ൩ || 
 
ശ്രീ രാഘവ േംവശ്രാ ഹരിപാരകേംജ 
നീവഷ ണാലലബ്ധ സമസത സേംപത് | 
വര സവോവ ാ രി ിജശ്രുവമാഽ  മിഷ്ടശ്പവരാവമ 
സതതേം സ േൂ ാത് || ൪ || 
 
േ യസവരൂവപാ േ രുഃഖതൂല സേംഘാഗ്നി 
ചരയഃസ്സുഖണധരയരാലീ | 
സമസത രുഷ്ടശ്ഗഹനിശ്ഗവഹവരാ 
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രുരതയവ ാപപ്ല സിേംധുവസതുഃ || ൫ || 
 
നിരസതവരാവഷാ നിര രയവ ഷഃ 
ശ്പതയര്ഥിമൂകതവ നിരാനോഷഃ | 
 ിരവത്പരിവേ  മഹാ ിവരഷഃ  ാണഗവഖരീ 
നിര്ജിത േ യവരഷഃ || ൬ || 
 
സേംതാന സേംപത്പരിരുദ്ധ േക്തി 
 ിോന ാഗ്വര ഹസുപാട ാരീന് | 
രതവാരരീവരാഽത്ഥ സമസതവരാഷാന് ഹതവാ സ 
വനാഽ യാദ്ഭഗുരു രാഘവ േംശ്രഃ || ൭ || 
 
 ത്പാവരാരകസേംച ഃ സുരനരീ 
മുഖയാപഗാസാധിതാഽ 
സേംഖയാനുത്തമ പുണയസേംഘ  ിലസത്ശ്പഖയാത 
പുണയാ ഹഃ | 
രുസതാപശ്ത  നാരവനാേു ി മഹാ േംരയാ 
സുപുശ്തശ്പവരാ 
 യേംഗസവേംഗ സമൃദ്ധിവരാ 
ശ്ഗഹമഹാപാപാപഹസതേംശ്രവ  || ൮ || 
 
 ത്പാരകേംജരജസാ പരിേൂഷിതാേംഗാ 
 ത്പാരപദ്ഭമ മധുപാ ിത മാനസാ വ  | 
 ത്പാരപദ്ഭമ പരികീര്തന ജീര്ണ ാചഃ 
തദ്ദര്രനേം രുരിതകാനന രാ േൂതേം || ൯ || 
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സരവതേംശ്ത സവതേംവശ്താസൗ ശ്രീമധവമത ര്ധനഃ | 
 ിജ ീേംശ്ര കരാബവജാത്ഥ സുധീേംശ്ര  രപുശ്തകഃ 
|| ൧൦ || 
 
ശ്രീ രാഘവ േംവശ്രാ  തിരാട് ഗുരുര്വമ 
സയാദ്ഭേ ാപഃ | 
ോനേക്തി സുപുശ്താ ുരയരഃ ശ്രീ 
പുണയ ര്ധനഃ || ൧൧ || 
 
ശ്പതി ാരി ജ സവാേംത വേരചിഹ്നാരവരാ ഗുരുഃ | 
സരവ ിരയാ ശ്പ ീണാവനയാ 
രാഘവ േംശ്രാന്ന ിരയവത || ൧൨ || 
 
അപവരാക്ഷീകൃത ശ്രീരഃ സമുവപക്ഷിതോ ജഃ | 
അവപക്ഷിത ശ്പരാതാവനയാ രാഘവ േംശ്രാന്ന 
 ിരയവത || ൧൩ || 
 
ര ാരാക്ഷിണയ ണ രാഗയ  ാക്പാട  
മുഖാേംകിതഃ | 
രാപാനുശ്ഗഹരവക്താഽവനയാ രാഘവ േംശ്രാന്ന 
 ിരയവത || ൧൪ || 
 
അോന  ിസമൃതി ശ്ോേംതി 
സേംര ാപസമൃതിക്ഷ ാഃ | 
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തേംശ്രാകേംപ ചഃ കൗേംഠ്യമുഖാവ  
വചേംശ്രിവ ാദ്ഭേ ാഃ | 
വരാഷാശ്വത നാരമാ ാേംതി രാഘവ േംശ്ര 
ശ്പസാരതഃ || ൧൫ || 
 
ഓേം ശ്രീ രാഘവ േംശ്രാ  നമഃ ഇതയഷ്ടാക്ഷര 
മേംശ്തതഃ | 
ജപിതാദ്ഭോ ിതാനിതയേം ഇഷ്ടാര്ഥാസ്സയുര്നസേംരഃ 
|| ൧൬ || 
 
ഹേംതു നഃ കാ ജാന് വരാഷാന് ആത്മാത്മീ  
സമുദ്ഭേ ാന് | 
സരവാനപി പുമര്ഥാേംശ്ച രരാതു ഗുരുരാത്മ ിത് 
|| ൧൭ || 
 
ഇതി കാലശ്തവ നിതയേം ശ്പാര്ഥനാേം ഃ 
കവരാതിസഃ | 
ഇഹാമുശ്താപ്ത സവരവവഷ്ടാ വമാരവത നാശ്ത 
സേംര ഃ || ൧൮ || 
 
അഗമയ മഹിമാവലാവക രാഘവ േംവശ്രാ 
മഹാ രാഃ | 
ശ്രീ മധവമത രുഗ്ധാബ്ധി ചേംവശ്രാ തു സരാഽനഘഃ 
|| ൧൯ || 
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സരവ ാശ്താ ഫലാ ാപ്ണതയ  ഥാരക്തി 
ശ്പരക്ഷിണേം | 
കവരാമി ത സിദ്ധസയ  ൃേംരാ നഗതേം ജലേം 
രിരസാ ധാര ാമയരയ സരവതീര്ഥ ഫലാപ്തവ  || 
൨൦ || 
 
സരവാര്േീഷ്ടാര്ഥ സിദ്ധയര്ഥേം നമസകാരേം 
കവരാമയഹേം | 
ത സേംകീര്തനേം വ രരാസശ്താര്ഥ ോന 
സിദ്ധവ  || ൨൧ || 
 
സേംസാവരഽക്ഷ സാഗവര ശ്പകൃതിവതാഽഗാവധ 
സരാരുസതവര 
സരവാ രയ ജലശ്ഗണഹരനുപണമഃ 
കാമാരിേേംഗാകുവല | 
നാനാ ിശ്േമരുര്ശ്േവമഽമിതേ സവതാമാരിവഘവനാ
ത്കവട | 
രുഃവഖാത്കൃഷ്ട  ിവഷസമുദ്ധര 
ഗുവരാമാമഗ്നരൂപേം സരാ || ൨൨ || 
 
രാഘവ േംശ്ര ഗുരുസവതാശ്തേം  ഃ 
പവഠ്ദ്ഭേക്തിപൂരവകേം | 
തസയ കുഷ്ടാരി വരാഗാണാേം നി ൃത്തിസവര ാ 
േവ ത് || ൨൩ || 
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അേംവധാപി രി യ രൃഷ്ടിസ്സയാവരഡമൂവകാപി 
 ാക്പതിഃ | 
പൂര്ണാ ുഃ പൂര്ണസേംപത്തിഃ സവതാശ്തസയാസയ 
ജപാദ്ഭേവ ത് || ൨൪ || 
 
 ഃപിവ ജ്ജലവമവതന 
സവതാവശ്തണണ ാേിമേംശ്തിതേം | 
തസയ കുക്ഷിഗതാ വരാഷാഃ സവരവനരയേംതി തത് 
ക്ഷണാത് || ൨൫ || 
 
 ര ൃേംരാ ന മാസാരയ പേംഗുഃ ഖേംവജാപി  ാ 
ജനഃ | 
സവതാവശ്തണാവനന  ഃ കു ാത് ശ്പരക്ഷിണ 
നമസകൃതീ 
സേം ജേംഘാവലാേവ വര  ഗുരുരാജ ശ്പസാരതഃ || 
൨൬ || 
 
വസാമസൂവരയാപരാവഗ ച പുഷയാര്കാരി 
സമാഗവമ | 
വ ാനുത്തമ മിരേം സവതാശ്തേം അവഷ്ടാത്തര 
രതേംജവപത് 
േൂതവശ്പത പിരാചാരി പീഡാ തസയ ന ജാ വത 
|| ൨൭ || 
 
ഏതത് സവതാശ്തേം സമുച്ചാരയ 
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ഗുവരാര് ൃേംരാ നാേംതിവക | 
രീപസേംവ ാജനാത് ോനേം 
പുശ്തലാവോേവ ശ്ദ്ധു േം || ൨൮ || 
 
പര ാരിജവ ാരി യ ോനേക്തയാരി ര്ധനേം | 
സരവാേീഷ്ടശ്പ ൃദ്ധിസ്സയാന്നാശ്തകാരയാ 
 ിചാരണാ || ൨൯ || 
 
രാജവചാര മഹാ യാശ്ഘ സര്പനശ്കാരിപീഡനേം | 
ന ജാ വതഽസയ സവതാശ്തസയ ശ്പോ ാന്നാശ്ത 
സേംര ഃ || ൩൦ || 
 
വ ാ േക്തയാ ഗുരുരാഘവ േംശ്ര ചരണരവേംരവേം 
സമരനയഃ പവഠ്ത് | 
സവതാശ്തേം രി യമിരേം സരാ ന ഹി േവ ത് 
തസയാഽസുഖേം കിേംചന || ൩൧ || 
 
കിേംതവിഷ്ടാര്ഥസമൃദ്ധിവര  കമലാനാഥ 
ശ്പസാവരാര ാത് | 
കീര്തിര്രിഗവിരിതാ  ിേൂതിരതുലാ 
സാക്ഷീഹ ാവസയാഽശ്തഹി || ൩൨ || 
 
ഇതി ശ്രീ രാഘവ േംശ്രാരയ ഗുരുരാജ ശ്പസാരതഃ | 
കൃതേം സവതാശ്തമിരേം പുണയേം 
ശ്രീമദ്ഭേി പ്പണാേിണരഃ || ൩൩ || 
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പൂജയാ  രാഘവ േംശ്രാ  സതയധര്മ രതാ  ച | 
േജതാേം കല്പ ൃക്ഷാ  നമതാേം കാമവധനവ  || 
൩൪ || 
 
|| ഇതി ശ്രീ അപ്പണാചാ കൃത ശ്രീ രാഘവ േംശ്ര 
സവതാശ്തേം സേംപൂര്ണേം || 
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