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കവചം രാഘവവംദ്രസ്യ യത ംദ്രസ്യ മഹാത്മനഃ |
വക്ഷ്യാമി ഗുരുവരയസ്യ
വാംഛിതാര്ഥദ്രരായകമ് || ൧ ||
ഋഷിരസ്യാപ്പണാചാരയഃ ഛംദരാസ്നുഷ്ടുപ്
ദ്രക ര്തിതമ് |
വരവതാ ദ്ര രാഘവവംദ്രഗുരുരിര്ഥസ്ിദ്ധവയ || ൨
||
അദഷ്ടാത്തരരതം ജരയം ഭക്തിയുദക്തന
ദചതസ്ാ |
ഉരയത്പദ്രദരയാതനദരയാതഭര്മകൂര്മാസ്ദന
സ്ഥിതമ് || ൩ ||
എരയഖദരയാതനദരയാതദ്രതാരം രാമമാനസ്മ് |
ധൃതകാഷായവസ്നം തുലസ് ഹാരവക്ഷ്സ്മ് || ൪
||
ദരാര്രംഡവിലസ്ദ്ദംഡകമംഡലുവിരാജിതമ് |
അഭയ ജ്ഞാനമുദ്രാക്ഷ്മാലാര ലകരാംബുജമ് ||
൫ ||
ദയാഗ ംദ്രവംരയരാരാബ്ജം രാഘദവംദ്രഗുരും
ഭദജ |
രിദരാ രക്ഷ്തു ദമ നിതയം
രാഘദവംദദ്രാസ്ഖിദലഷ്ടരഃ || ൬ ||
രാരാദ്രിരാടദന വദ്ജഃ ദകരാന് രക്ഷ്തു ദമ
സ്രാ |
ക്ഷ്മാസ്ുരഗണാധ ദരാ മുഖം രക്ഷ്തു ദമ ഗുരുഃ
|| ൭ ||
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ഹരിദസ്വാലബ്ധസ്രവസ്ംരത്പഫാലം മമാവതു |
ദരവസ്വഭാദവാസ്വതു ദമ രൃരൗ തത്ത ദ്രരര്രകഃ
|| ൮ ||
ഇഷ്ടദ്രരാദന കല്രദ്രുഃ ദദ്രാദദ്ത
ദ്രുതയര്ഥദബാധകഃ |
ഭവയസ്വരൂദരാ ദമ നാസ്ാം ജിഹവാം ദമസ്വതു
ഭവയകൃത്പ || ൯ ||
ആസ്യം രക്ഷ്തു ദമ രുഃഖതൂലസ്ംഘാഗ്നിചരയകഃ
|
സ്ുഖധധരയാരിസ്ുഗുദണാ ദ്ഭുവൗ മമ സ്രാസ്വതു
|| ൧൦ ||
ഒഷ്ഠൗ രക്ഷ്തു ദമ സ്രവദ്ഗഹനിദ്ഗഹരക്തിമാന്
|
ഉരപ്ലദവാരദധദെതുര്രംതാന് രക്ഷ്തു ദമ സ്രാ
|| ൧൧ ||
നിരസ്തദരാദഷാ ദമ രാതു കദരാലൗ
സ്രവരാലകഃ |
നിരവരയമഹാദവഷഃ കംഠം ദമസ്വതു സ്രവരാ ||
൧൨ ||
കര്ണമൂദല തു ദ്രതയര്ഥിമൂകതവാകരവാങ മമ |
ബഹുവാരിജയ രാതു ഹസ്തൗ
സ്ത്തത്തവവാരകൃത്പ || ൧൩ ||
കരൗ രക്ഷ്തു ദമ
വിരവത്പരരിദജ്ഞയവിദരഷവാന് |
വാധഗവഖര ഭവയദരഷജയ വക്ഷ്സ്ഥലം മമ ||

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

൧൪ ||
സ്ത സ്ംതാനസ്ംരത്തിഭക്തി
ജ്ഞാനാരിവൃദ്ധികൃത്പ |
സ്തനൗ രക്ഷ്തു ദമ നിതയം
രര രാവരയഹാനികൃത്പ || ൧൫ ||
രുണയവര്ധനരാരാബ്ജാഭിദഷകജലസ്ംചയഃ |
നാഭിം രക്ഷ്തു ദമ രാ രയുനര തുലയസ്ദ്ഗുണഃ ||
൧൬ ||
രൃഷ്ടം രക്ഷ്തു ദമ നിതയം
താരദ്തയവിനാരകൃത്പ |
കടിം ദമ രക്ഷ്തു സ്രാ വംധയാസ്ത്പരുദ്തരായകഃ
|| ൧൭ ||
ജഘനം ദമസ്വതു സ്രാ വയംഗസ്വംഗസ്മൃദ്ധികൃത്പ
|
ഗുഹയം രക്ഷ്തു ദമ
രാരദ്ഗഹാരിഷ്ടവിനാരകൃത്പ || ൧൮ ||
ഭക്താഘവിധവംസ്കരനിജമൂര്തിദ്രരര്രകഃ |
മൂര്തിമാന്രാതു ദമ ദരാമം രാഘദവംദദ്രാ
ജഗദ്ഗുരുഃ || ൧൯ ||
സ്രവതംദ്തസ്വതംദദ്താൌ ജാനുന ദമ സ്ദ്രാവതു
|
ജംദഘ രക്ഷ്തു ദമ നിതയം ദ്ര മധവമതവര്ധനഃ ||
൨൦ ||
വിജയ ംദ്രകരാബ്ദജാത്ഥസ്ുധ ംദ്രവരരുദ്തകഃ |
ഗുല്ഫൗ ദ്ര രാഘദവംദദ്രാ ദമ യതിരാട്
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സ്രവരാസ്വതു || ൨൧ ||
രാരൗ രക്ഷ്തു ദമ സ്രവഭയഹാര കൃരാനിധിഃ |
ജ്ഞാനഭക്തിസ്ുരുദ്തായുരയരഃ ദ്ര രുണയവര്ധനഃ
|| ൨൨ ||
കരരാരാംഗുല ഃ സ്രവാ മമാവതു ജഗദ്ഗുരുഃ |
ദ്രതിവാരിജയസ്വാംതദഭരചിഹ്നാരദരാ ഗുരുഃ ||
൨൩ ||
നഖാനവതു ദമ സ്രവാന് സ്രവരാസ്ദ്തവിരാരരഃ |
അരദരാക്ഷ് കൃതദ്ര രഃ ദ്രാചയാം രിരി
സ്രാസ്വതു || ൨൪ ||
സ് രക്ഷ്ിദണ ചാവതു മാം സ്മുദരക്ഷ്ിതഭാവജഃ
|
അദരക്ഷ്ിതദ്രരാതാ ച ദ്രത ചയാമവതു ദ്രഭുഃ ||
൨൫ ||
രയാരാക്ഷ്ിണയധവരാഗയവാക്രാടവമുഖാംകി
തഃ |
സ്ദരാര ചയാമവതു മാം രാരാനുദ്ഗഹരക്തിമാന്
|| ൨൬ ||
നിഖിദലംദ്രിയദരാഷഘദനാ
മഹാനുദ്ഗഹകൃദ്ഗുരുഃ |
അധദചാര്ധവം ചാവതു മാമഷ്ടാക്ഷ്രമനൂരിതമ്
|| ൨൭ ||
ആത്മാത്മ യാഘരാരിഘദനാ മാം രക്ഷ്തു
വിരിക്ഷ്ു ച |
ചതുര്ണാം ച രുമര്ഥാനാം രാതാ ദ്രാതഃ
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സ്രാസ്വതു || ൨൮ ||
സ്ംഗദദ്മവതു മാം നിതയം
തത്തവവിത്സരവസ്ൗഖയകൃത്പ |
മധയാദഹ്നഽഗമയമഹിമാ മാം രക്ഷ്തു മഹായരാഃ
|| ൨൯ ||
മൃതദരാതദ്രാണരാതാ സ്ായാദഹ്ന മാം
സ്രാസ്വതു |
ദവരിസ്ഥരുരുദഷാജ്ജ വ നിര ദഥ രാതു മാം
ഗുരുഃ || ൩൦ ||
വഹ്നിസ്ഥമാലിദകാദ്ധര്താ
വഹ്നിതാരാത്സരാസ്വതു |
സ്മദ്ഗട കാവയാഖയാതാ ഗുരുര്ദമ വിഷദയസ്വതു
|| ൩൧ ||
കാംതാദദ്രവതു മാം നിതയം ഭാട്ട (ഭാഷയ)
സ്ംദ്ഗഹകൃദ്ഗുരുഃ |
സ്ുധാരരിമദ ാദ്ധര്താ സ്ു (സ്വ)ച്ഛംരസ്തു
സ്രാസ്വതു || ൩൨ ||
രാജദചാരവിഷവയാധിയാദരാവനയമൃഗാരിഭിഃ |
അരസ്മാരാരഹര്താ നഃ
രാസ്ദ്തവിത്സരവരാസ്വതു || ൩൩ ||
ഗതൗ സ്രവദ്ത മാം രാതൂരനിഷരര്ഥകൃദ്ഗുരുഃ |
ഋഗവയാഖയാനകൃരാചാരയഃ സ്ഥിതൗ രക്ഷ്തു മാം
സ്രാ || ൩൪ ||
മംദ്താലയനിവാസ് മാം ജാദ്ഗത്പകാദല
സ്രാസ്വതു |
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നയായമുക്താവല കര്താ സ്വപ്ദന രക്ഷ്തു മാം
സ്രാ || ൩൫ ||
മാം രാതു ചംദ്രികാവയാഖയാകര്താ സ്ുപ്തൗ
ഹി തത്ത കൃത്പ |
സ്ുതംദ്തര രികാകര്താ മുക്തൗ രക്ഷ്തു മാം
ഗുരുഃ || ൩൬ ||
ഗ താര്ഥസ്ംദ്ഗഹകരെരാ രക്ഷ്തു മാം ഗുരുഃ |
ദ്ര മധവമതരുഗ്ധാബ്ധിചംദദ്രാസ്വതു സ്രാസ്നഘഃ ||
൩൭ ||
ഇതി ദ്ര രാഘദവംദ്രസ്യ കവചം രാരനാരനമ് |
സ്രവവയാധിഹരം സ്രയഃ രാവനം
രുണയവര്ധനമ് || ൩൮ ||
യ ഇരം രഠദത നിതയം നിയദമന സ്മാഹിതഃ |
അരൃഷ്ടിഃ രൂര്ണരൃഷ്ടിഃ സ്യാദരഡമൂദകാസ്രി
വാക്രതിഃ || ൩൯ ||
രൂര്ണായുഃ രൂര്ണസ്ംരത്തിഭക്തി
ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധികൃത്പ |
ര തവാ വാരി നദരാ ദയന
കവദചനാഭിമംദ്തിതമ് || ൪൦ ||
ജഹാതി കുക്ഷ്ിഗാന് ദരാഗാന്
ഗുരുവരയദ്രസ്ാരതഃ |
ദ്രരക്ഷ്ിണനമസ്കാരാന് ഗുദരാരവൃംരാവനസ്യ
യഃ || ൪൧ ||
കദരാതി രരയാ ഭക്തയാ തദരതത്പകവചം രഠന്
|
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രംഗുഃ കൂണിച രൗഗംഡഃ രൂര്ണാംദഗാ
ജായദത ദ്ധുവമ് || ൪൨ ||
ദരഷാച കുഷ്ഠരൂരവാച നരയംതയാമയരാരയഃ
|
അഷ്ടാക്ഷ്ദരണ മംദദ്തണ സ്ദതാദദ്തണ കവദചന
ച || ൪൩ ||
വൃംരാവദന സ്ന്നിഹിതമഭിഷിചയ യഥാവിധി |
യംദദ്ത മംദ്താക്ഷ്രാണയഷ്ടൗ വിലിഖയാദ്ത
ദ്രതിഷ്ഠിതമ് || ൪൪ ||
ദഷാഡധരരുരചാധരച സ്ംരൂജയ
ദ്തിജഗദ്ഗുരുമ് |
അദഷ്ടാത്തരരതാഖയാഭിരര്ചദയത്പകുസ്ുമാരിഭിഃ
|| ൪൫ ||
ഫധലച വിവിധധദരവ ഗുദരാരര്ചാം
ദ്രകുരവതഃ |
നാമദ്രവണമാദദ്തണ ഗുരുവരയദ്രസ്ാരതഃ || ൪൬
||
ഭൂതദദ്രതരിരാചാരയാഃ വിദ്രവംതി രിദരാ രര |
രദഠദരതദ്ത്തികം നിതയം
ഗുദരാരവൃംരാവനാംതിദക || ൪൭ ||
ര രം സ്ംദയാജയ വിരയാവാന് സ്ഭാസ്ു വിജയ
ഭദവത്പ |
രാജദചാരമഹാവയാദ്ഘസ്ര്രനദ്കാരിര ഡനാത്പ
|| ൪൮ ||
കവചസ്യ ദ്രഭാദവണ ഭയം തസ്യ ന ജായദത |

w

w

w

.y

ou
si

gm

a.
c

om

ദസ്ാമസ്ൂദരയാരരാഗാരികാദല
വൃംരാവനാംതിദക || ൪൯ ||
കവചാരിദ്തികം രുണയമപ്പണാചാരയരര്രിതമ് |
ജദരരയഃ സ് ധനം രുദ്താന് ഭാരയാം ച
സ്ുമദനാരമാമ് || ൫൦ ||
ജ്ഞാനം ഭക്തിം ച ധവരാഗയം ഭുക്തിം മുക്തിം
ച രാത മ് |
സ്ംദ്രാരയ ദമാരദത നിതയം ഗുരുവരയദ്രസ്ാരതഃ
|| ൫൧ ||
|| ഇതി ദ്ര മരപ്പണാചാരയവിരചിതം
ദ്ര രാഘദവംദ്രകവചം സ്ംരൂര്ണമ് ||

