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രാഹുസ്േതാതമ്

{॥ രാഹുസ്േതാതമ് ॥}

അഥ രാഹുസ്േതാതപാരമ്ഭഃ ।

ഓം അസ്യ ശീ രാഹുസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ വാമേദവ ഋഷിഃ ।

അനുഷ്ടുപ്ൻദഃ । രാഹുർേദവതാ ।

രാഹുപസാദസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

കാശ്യപ ഉവാച ।

ശൃൺവൻതു മുനയഃ സർേവ രാഹുപീതികരം സ്തവമ് ।

സർവേരാഗപശമനം വിഷഭീതിഹരം പരമ് ॥ ൧॥

സർവസമ്പത്കരം ൈചവ ഗുഹ്യേമതദനുത്തമമ് ।

ആദേരണ പവക്ഷ്യാമി ശൂയതാമവധാനതഃ ॥ ൨॥

രാഹുഃ സൂർയരിപുൈവ വിഷജ്വാലീ ഭയാനനഃ ।

സുധാംശുൈവരിഃ ശ്യാമാത്മാ വിഷ്ണുചകാഹിേതാ ബലീ ॥ ൩॥

ഭുജേഗശസ്തീക്ഷ്ണദംഷ്ടഃ കൂരകർമാ ഗഹാധിപഃ ।

ദ്വാദൈശതാനി നാമാനി നിത്യം േയാ നിയതഃ പേഠത് ॥ ൪॥

ജപ്ത്വാ തു പതിമാം രംയാം സീസജാം മാഷസുസ്ഥിതാമ് ।

നീൈലർഗൻധാക്ഷൈതഃ പുഷ്ൈപഃ ഭക്ത്യാ സമ്പൂജ്യ യത്നതഃ ॥ ൫॥

വിധിനാ വഹ്നിമാദായ ദൂർവാൻനാജ്യാഹുതീഃ കമാത്।

തൻമൻത്േരൈണവ ജുഹുയാദ്യാവദഷ്േടാത്തരം ശതമ് ॥ ൬॥

ഹുത്ൈവവം ഭക്തിമാൻ രാഹും പാർഥേയദ്ഗഹനായകമ് ।

സർവാപദ്വിനിവൃത്യർഥം പാഞ്ജലിഃ പണേതാ നരഃ ॥ ൭\
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രാേഹാ കരാളവദന രവിചൻദഭയങ്കര ।

തേമാരൂപ നമസ്തുഭ്യം പസാദം കുരു സർവദാ ॥ ൮॥

സിമ്ഹികാസുത സൂർയാേര സിദ്ധഗൻധർവപൂജിത ।

സിംഹവാഹ നമസ്തുഭ്യം സർവാൻേരാഗാൻ നിവാരയ ॥ ൯॥

കൃപാണഫലകാഹസ്ത തിശൂലിൻ വരദായക ।

ഗരളാതിഗരാളാസ്യ ഗദാൻേമ നാശയാഖിലാൻ ॥ ൧൦॥

സ്വർഭാേനാ സർപവദന സുധാകരവിമർദന ।

സുരാസുരവരസ്തുത്യ സർവദാ ത്വം പസീദ േമ ॥ ൧൧॥

ഇതി സമ്പാർഥിേതാ രാഹുഃ ദുഷ്ടസ്ഥാനഗേതാഽപി വാ ।

സുപീേതാ ജായേത തസ്യ സർവാൻ േരാഗാൻ വിനാശേയത് ॥ ൧൨॥

വിഷാൻന ജായേത ഭീതിഃ മഹാേരാഗസ്യ കാ കഥാ ।

സർവാൻ കാമാനവാപ്േനാതി നഷ്ടം രാജ്യമവാപ്നുയാത് ॥ ൧൩॥

ഏവം പേഠദനുദിനം സ്തവരാജേമതം മർത്യഃ പസൻന ഹൃദേയാ

വിജിേതൻദിേയാ യഃ ।

ആേരാഗ്യമായുരതുലം ലഭേത സുപുതാൻസർേവ ഗഹാ വിഷമഗാഃ

സുരതിപസൻനാഃ ॥ ൧൪॥

ഇതി രാഹുസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ।
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