
Shri Raghavendra Stotram

શ્રીરાઘવે દ્ર તાતે્રમ્

Document Information

Text title : rAghavendra_stotra.inf

File name : rAghavendra_stotra.itx

Category : deities_misc, stotra, gurudev

Location : doc_deities_misc

Author : Sri Appannaacharya

Transliterated by : Shrisha Rao <shrao at dvaita.org> http://www.dvaita.net

Proofread by : Shrisha Rao <shrao at dvaita.org>, Kesava Tadipatri <ktadipatri at

dvaita.net>

Latest update : March 20, 1996, April 10, 2009

Send corrections to : sanskrit@cheerful.com, shrao@dvaita.org, or info@dvaita.org

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

December 23, 2021

sanskritdocuments.org



Shri Raghavendra Stotram

શ્રીરાઘવે દ્ર તાતે્રમ્

શ્રીપૂણર્બાેધગુ તીથર્પયાે ધપારા કામાિરમાક્ષિવષમાક્ષ શરઃ શ તી ।
પવૂાત્તરા મતતરઙ્ગચર સહંુસા દેવા ળસિેવતપરાઙ્ ઘ્રપયાજેલગ્ ા॥ ૧॥
વેશભેદગુણપૂ તજગ સસુ વ નીચાેચ્ચભાવમખુનક્રગણૈઃ સમેતા ।

દુવાર્દ્ય પ ત ગળૈગુર્ રાઘવે દ્રવાગ્દેવતાસિરદમું િવમલીકરાેતુ॥ ૨॥
શ્રીરાઘવે દ્રઃ સકલપ્રદાતા વપાદક જદ્વયભ ક્તમદ્ યઃ ।
અઘાિદ્રસ ભેદનદૃ ષ્ટવજ્રઃ ક્ષમાસરેુ દ્રાેઽવતુ માં સદાઽયમ્॥ ૩॥
શ્રીરાઘવે દ્રાેહિરપાદક જિનષવેણા લ ધસમ તસ પત્ ।
દેવ વભાવાે િદિવજદુ્રમાેઽય મષ્ટપ્રદાે મે સતતં સ ભૂયાત્॥ ૪॥
ભવ્ય વ પાે ભવદુઃખતૂલસઙ્ઘા ગ્ ચયર્ઃ સખુધૈયર્શાલી ।
સમ તદુષ્ટગ્રહિનગ્રહેશાે દુરત્યયાપે લવ સ ધુસતેુઃ॥ ૫॥
િનર તદાષેાે િનરવદ્યવષેઃ પ્રત્ય થમૂક વિનદાનભાષઃ ।
િવદ્વ પિરજ્ઞેયમહાિવશષેાે વાગ્વખૈર િન જતભવ્યશષેઃ॥ ૬॥
સ તાનસ પ પિરશદુ્ધભ ક્તિવજ્ઞાનવાગ્દેહસપુાટવાદ ન્ ।
દ વા શર રાે થસમ તદાષેાન્ હ વા સ નાેઽવ્યાદુ્ગ રાઘવે દ્રઃ॥ ૭॥
ય પાદાેદકસ ચયઃ સરુનદ મખુ્યાપગાસાિદતા-
સઙ્ખ્યાઽનુત્તમપુ યસઙ્ઘિવલસ પ્રખ્યાતપુ યાવહઃ ।
દુ તાપત્રયનાશનાે ભુિવ મહા વ યાસપુુત્રપ્રદાે
વ્યઙ્ગ વઙ્ગસ દ્ધદાે ગ્રહમહાપાપાપહ તં શ્રયે॥ ૮॥
ય પાદક જરજસા પિરભૂ ષતાઙ્ગા ય પાદપદ્મમધપુાિયતમાનસા યે ।
ય પાદપદ્મપિરક તર્ન ણર્વાચ તદ્દશર્નં દુિરતકાનનદાવભૂતમ્॥ ૯॥
સવર્ત ત્ર વત ત્રાેઽસાૈ શ્રીમ વમતવધર્નઃ ।
િવજયી દ્રકરા ે થસધુી દ્રવરપતુ્રકઃ ।
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શ્રીરાઘવે દ્રાે ય તરાટ્ ગુ મ સ્યાદ્ભયાપહઃ॥ ૧૦॥
જ્ઞાનભ ક્તસપુતુ્રાયુઃ યશઃ શ્રીપુ યવધર્નઃ ।
પ્ર તવાિદજય વા તભેદ ચહ્નાદરાે ગુ ઃ ।
સવર્િવદ્યાપ્રવીણાેઽ યાે રાઘવે દ્રાન્નિવદ્યતે॥ ૧૧॥
અપરાેક્ષીકૃતશ્રીશઃ સમપુે ક્ષતભાવજઃ ।
અપે ક્ષતપ્રદાતાઽ યાે રાઘવે દ્રાન્નિવદ્યતે॥ ૧૨॥
દયાદા ક્ષ યવૈરાગ્યવાક્પાટવમખુાિઙ્કતઃ ।
શાપાનુગ્રહશક્તાેઽ યાે રાઘવે દ્રાન્નિવદ્યતે॥ ૧૩॥
અજ્ઞાનિવ તભ્રા તસશંયાપ તક્ષયાઃ ।
ત દ્રાક પવચઃકાૈ ઠ્યમખુા યે ચે દ્રયાેદ્ભવાઃ ।
દાષેા તે નાશમાયા ત રાઘવે દ્રપ્રસાદતઃ॥ ૧૪॥
‘ૐ શ્રી રાઘવે દ્રાય નમઃ ’ ઇત્યષ્ટાક્ષરમ ત્રતઃ ।
જિપતાદ્ભાિવતાિન્નત્યં ઇષ્ટાથાર્ઃ સ્યનુર્સશંયઃ॥ ૧૫॥
હ તુ નઃ કાય દાષેાનાત્માત્મીયસમુદ્ભવાન્ ।
સવાર્નિપ પુમથાશ્ચ દદાતુ ગુ રાત્મિવત્॥ ૧૬॥
ઇ ત કાલત્રયે િનતં્ય પ્રાથર્નાં યઃ કરાે ત સઃ ।
ઇહામતુ્રાપ્તસવષ્ટાે માેદતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૭॥
અગ યમિહમા લાેકે રાઘવે દ્રાે મહાયશાઃ ।
શ્રીમ વમતદુગ્ધા ધચ દ્રાેઽવતુ સદાઽનઘઃ॥ ૧૮॥
સવર્યાત્રાફલાવા યૈ યથાશ ક્તપ્રદ ક્ષણમ્ ।
કરાે મ તવ સદ્ધસ્ય દાવનગતં જલમ્ ।
શરસા ધારયા યદ્ય સવર્તીથર્ફલાપ્તયે॥ ૧૯॥
સવાર્ભીષ્ટાથર્ સદ્ યથ નમસ્કારં કરાે યહમ્ ।
તવ સઙ્ક તર્નં વેદશાસ્ત્રાથર્જ્ઞાન સદ્ધયે॥ ૨૦॥
સસંારેઽક્ષયસાગરે પ્રકૃ તતાેઽગાધે સદા દુ તરે ।
સવાર્વદ્યજલગ્રહૈરનપુમૈઃ કામાિદભઙ્ગાકુલે ।
નાનાિવભ્રમદુભ્રર્મેઽ મતભય તાેમાિદફેનાે કટે ।
દુઃખાે કૃષ્ટિવષે સમુદ્ધર ગુરાે મા મગ્ પં સદા॥ ૨૧॥
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રાઘવે દ્રગુ તાતે્રં યઃ પઠેદ્ભ ક્તપવૂર્કમ્ ।
તસ્ય કુષ્ઠાિદરાેગાણાં િન ત્ત વરયા ભવેત્॥ ૨૨॥
અ ધાેઽિપ િદવ્યદૃ ષ્ટઃ સ્યાદેડમૂકાેઽિપ વાગ્પ તઃ ।
પૂણાર્યુઃ પૂણર્સ પ ત્તઃ તાતે્રસ્યાસ્ય જપાદ્ભવેત્॥ ૨૩॥
યઃ િપબે જલમેતને તાતે્રેણવૈા ભમિ ત્રતમ્ ।
તસ્ય કુ ક્ષગતા દાષેાઃ સવ ન ય ત ત ક્ષણાત્॥ ૨૪॥
યદ્વ ૃ દાવનમાસાદ્ય પઙ્ગુઃ ખ ેઽિપ વા જનઃ ।
તાતે્રેણાનને યઃ કુયાર્ પ્રદ ક્ષણનમસૃ્ક ત ।
સ જઙ્ઘાલાે ભવેદેવ ગુ રાજપ્રસાદતઃ॥ ૨૫॥
સાેમસયૂાપરાગે ચ પુ યાકાર્િદસમાગમે ।
યાેઽનુત્તમ મદં તાતે્રમષ્ટાેત્તરશતં જપેત્ ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાિદપીડા તસ્ય ન યતે॥ ૨૬॥
અેત તાતે્રં સમુચ્ચાયર્ ગુરાે ર્ દાવના તકે ।
દ પસયંાજેનાજ્ઞાનં પતુ્રલાભાે ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૨૭॥
પરવાિદજયાે િદવ્યજ્ઞાનભ યાિદવધર્નમ્ ।
સવાર્ભીષ્ટપ્ર દ્ધ સ્યાન્નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૨૮॥
રાજચાેરમહાવ્યાઘ્રસપર્નક્રાિદપીડનમ્ ।
ન યતેઽસ્ય તાતે્રસ્ય પ્રભાવાન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૯॥
યાે ભ યા ગુ રાઘવે દ્રચરણદ્વ દં્વ મરન્ યઃ પઠેત્ ।
તાતંે્ર િદવ્ય મદં સદા નિહ ભવેત્તસ્યાસખંુ િક ચન ।
િક વષ્ટાથર્સ દ્ધરેવ કમલાનાથપ્રસાદાેદયાત્ ।
ક તિદ ગ્વિદતા િવભૂ તરતુલા સાક્ષી હયાસ્યાેઽત્ર િહ॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રી રાઘવે દ્રાયર્ ગુ રાજપ્રસાદતઃ ।
કૃતં તાતે્ર મદં પુ યં શ્રીમદ્ ભહ્યર્ પણા ભદૈઃ॥ ૩૧॥
ઇ ત શ્રી અ પ ણાચાયર્િવર ચતં શ્રીરાઘવે દ્ર તાતે્રં સ પૂણર્મ્॥
॥ ભારતીરમણમખુ્યપ્રાણા તગર્ત શ્રીકૃ ણાપર્ણમ તુ॥
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