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രാഘവാഷ്ടകമ്

{॥ രാഘവാഷ്ടകമ് ॥}

രാഘവം കരുണാകരം മുനി-േസവിതം സുര-വൻദിതം

ജാനകീവദനാരവിൻദ-ദിവാകരം ഗുണഭാജനമ് ।

വാലിസൂനു-ഹിൈതഷിണം ഹനുമത്പിയം കമേലക്ഷണം

യാതുധാന-ഭയംകരം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൧॥

ൈമഥിലീകുച-ഭൂഷണാമല-നീലെമൗക്തികമീശ്വരം

രാവണാനുജപാലനം രഘുപുങ്ഗവം മമ ൈദവതമ് ।

നാഗരീ-വനിതാനനാംബുജ-േബാധനീയ-കേലവരം

സൂർയവംശവിവർധനം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൨॥

േഹമകുൺഡല-മൺഡിതാമല-കൺഠേദശമരിൻദമം

ശാതകുംഭ-മയൂരേനത-വിഭൂഷേണന-വിഭൂഷിതമ് ।

ചാരുനൂപുര-ഹാര-െകൗസ്തുഭ-കർണഭൂഷണ-ഭൂഷിതം

ഭാനുവംശ-വിവർധനം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൩॥

ദൺഡകാഖ്യവേന രതാമര-സിദ്ധേയാഗി-ഗണാശയം

ശിഷ്ടപാലന-തത്പരം ധൃതിശാലിപാർഥ-കൃതസ്തുതിമ് ।

കുംഭകർണ-ഭുജാഭുജംഗവികർതേന സുവിശാരദം

ലക്ഷ്മണാനുജവത്സലം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൪॥

േകതകീ-കരവീര-ജാതി-സുഗൻധിമാൽയ-സുേശാഭിതം

ശീധരം മിഥിലാത്മജാകുച-കുംകുമാരുണ-വക്ഷസമ് ।

േദവേദവമേശഷഭൂത-മേനാഹരം ജഗതാം പതിം

ദാസഭൂതഭയാപഹം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൫॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

യാഗദാന-സമാധി-േഹാമ-ജപാദികർമകൈരർദ്വിൈജഃ

േവദപാരഗൈതരഹർനിശമാദേരണ സുപൂജിതമ് ।

താടകാവധേഹതുമംഗദതാത-വാലി-നിഷൂദനം

ൈപതൃേകാദിതപാലകം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൬॥

ലീലയാ ഖരദൂഷണാദി-നിശാചരാശു-വിനാശനം

രാവണാൻതകമച്യുതം ഹരിയൂഥേകാടി-ഗണാശയമ് ।

നീരജാനനമംബുജാംഘിയുഗം ഹരിം ഭുവനാശയം

േദവകാർയ-വിചക്ഷണം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൭॥

െകൗശിേകന സുശിക്ഷിതാസ്ത-കലാപമായത-േലാചനം

ചാരുഹാസമനാഥ-ബൻധുമേശഷേലാക-നിവാസിനമ് ।

വാസവാദി-സുരാരി-രാവണശാസനം ച പരാംഗതിം

നീലേമഘ-നിഭാകൃതിം പണമാമി രാഘവകുഞ്ജരമ് ॥ ൮॥

രാഘവാഷ്ടകമിഷ്ടസിദ്ധിദമച്യുതാശയ-സാധകം

മുക്തി-ഭുക്തിഫലപദം ധന-ധാൻയ-സിദ്ധി-വിവർധനമ് ।

രാമചൻദ-കൃപാകടാക്ഷദമാദേരണ സദാ ജേപത്

രാമചൻദ-പദാംബുജദ്വയ-സൻതതാർപിത-മാനസഃ ॥ ൯॥

രാമ രാമ നേമാഽസ്തു േത ജയ രാമഭദ നേമാഽസ്തു േത

രാമചൻദ നേമാഽസ്തു േത ജയ രാഘവായ നേമാഽസ്തു േത ।

േദവേദവ നേമാഽസ്തു േത ജയ േദവരാജ നേമാഽസ്തു േത

വാസുേദവ നേമാഽസ്തു േത ജയ വീരരാജ നേമാഽസ്തു േത ॥ ൧൦॥

॥ ഇതി ശീരാഘവാഷ്ടകം സംപൂർണമ് ॥
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