
રઘૂત્તમ ગુરુ સ્તોત્રમ 
 
ગંભીરાશયગંુફસભંતૃવચઃસદંભભગભોલ્લસ- 
ટ્ટીકાભાવવવબોધનાય જગતા ંયસ્યાવતારોઽજવન | 
તત્પાદૃક્ષદુરંતસતંતતપઃસતંાનસતોવિત- 
શ્રીકાતં ંસુગુણ ંરઘોત્તમગુરું વદેં પરં દેવશકમ || ૧ || 
 
સચ્છાસ્ત્રામલભાવબોધકકરણ ઃ સવંધભયન મધ્વસ- 
ત્ત્સદ્ાતંાબ્ધધમનતંવશષ્યકુુુુદ્ાત ંવવકાસ ંનયન | 
ઉદ્ભૂતો રઘુવયભતીર્ભજલધસે્તાપત્રયં ત્રાસયન 
યસ્ત ંનૌવમ રઘૂત્તમાખ્યશવશન ંશ્રીવવષ્ણપુાદાશ્રયમ || ૨ || 
 
ઉદ્યન્માતડંસકંાશ ંદંડમાલાકમંડલનૂ | 
ધરં કૌપીનસૂત્ર ંચ સીતારાઘવમાનસમ || ૩ || 
 
શ્રીવનવાસને વદં્યાવંરિં તુલસીદામભિૂણમ | 
ધ્યાયેદ્રઘૂત્તમગુરું સવભસૌખ્યપ્રદં નૃણામ || ૪ || 
 
રઘૂત્તમગુરું નૌવમ શાતં્યાકદગુણમંકડતમ | 
રઘૂત્તમપદદં્વદ્વકંજભૃગંાવયતાતંરમ || ૫ || 
 
રઘૂત્તમગુરું વદેં રઘૂત્તમપદાચભકમ | 
ગાભંીયેણાર્ભબાહુલ્યટીકાતાત્પયભબોધકમ || ૬ || 
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ભાવબોધકૃુત ંનૌવમ ભાવભાવવતભાવકુમ | 
ભાવભાજ ંભાવજાકદપરીભાવપરાયણમ || ૭ || 
 
સન્ન્યાયવવવતૃષે્ટીકાશિેસપંરૂ્તિકાકરણમ | 
ટીકા ંદૃષ્્વાપકેટકાના ંવનચયં ચ ચકાર યઃ | 
પ્રમેયમણણમાલાના ંસ્ર્ાપનાય મહામર્તઃ || ૮ || 
 
યચ્ચ્ચષ્યવશષ્યવશષ્યાદ્યાષ્ષ્ટપ્પણ્યાચાયભસણંિતાઃ | 
તમલં ભાવબોધાય ંભયૂો ભયૂો નમામ્યહમ || ૯ || 
 
શુકેન શાતં્યાકદષ ુવાઙ્મયેષ ુવ્યાસને 
ધ યેઽ૦બુવધનોપમેયમ | 
મનોજત્જત્યા ંમનસા ંકહ પત્યા 
રઘૂત્તમાખ્યં સ્વગુરું નમાવમ || ૧૦ || 
 
રામ રામ તવ પાદપકંજ ંણચિંતયાવમ ભવબંધુુક્તયે | 
વકંદત ંસુરનરેંદ્રમૌણલણભધ્યાભયતે મનવસ યોણગણભઃ સદા || ૧૧ || 
 
વપનાકકનીરસજુંષ્ટદેશ ેવાસમનોરમમ | 
વપનાકકપજૂ્યશ્રીમધ્વશાસ્ત્રવવધિવનશાકરાન || ૧૨ || 
 
પચંકૈભાભવભોધાખ્ય ર્ગ્રંર્ ઃ પચંલસન્ુુખ ઃ | 
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તત્ત્વવવિાપકૈઃ સ્વાનાુુપમેયં વપનાકકના || ૧૩ || 
 
ગાભંીયે સવભદુવાભકદણગકરપક્ષવવદારણે | 
વવિયેષ ુવવરાણગત્વ ેચોપમેયં વપનાકકના || ૧૪ || 
 
ધરણ ેભગવન્ુૂતભેભરણે ભક્તસતંતઃે | 
વવના વવના ચોપમેયં મેયં તત્ત્વપ્રકાશન ે|| ૧૫ || 
 
ગુરુત્વઽેણખલલોકાનાં પ્રદાનઽેભીષ્ટસતંતઃે | 
વશષ્યેભ્યસ્તત્ત્વવવિાનપ્રદાન ેપરમ ંગુરુમ || ૧૬ || 
 
સદારરામપાદાધજસદારર્તસુધાકરમ | 
સદાઽકરભદેન ેવવષ્ણગુદાકરસદૃશ ંસદા || ૧૭ || 
 
રઘુનાર્ાવંરસદ્ભક્તૌ રઘુનાર્ાનુજાવયતમ | 
રઘુનાર્ાયભપાણ્યુત્ર્રઘુવયભકરોકદતમ || ૧૮ || 
 
વદેેશાણચિતપાદાધજ ંવદેેશાઘં્ર્યધજપજૂકમ | 
રઘૂત્તમગુરું વદેં રઘૂત્તમપદાચભકમ || ૧૯ || 
 
રઘૂત્તમગુરુસ્તોત્રસ્યાષ્ટકં યઃ પઠેન્નરઃ | 
રઘૂત્તમપ્રસાદાચ્ચ સ સવાભભીષ્ટભાગ્ભવતે || ૨૦ || 
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યદ-વૃદંાવનપવૂભતઃ ફલવતી ધાત્રી જગત્પાવની 
યામ્યાયા ંતુ વપનાકકની ચલદલો ુૂર્તિત્રયાવધષ્ષ્ટતઃ | 
વારુણ્યા ંકદવશ વામતઃ પ્રર્તકૃુતૌ છાયા કૃુતા ર્તિંર્ત્રણી 
તદ-વૃદંાવનમધ્યગો ગુરુવરો ભયૂાત સ નઃ શે્રયસ ે|| ૨૧ || 
 
પ્રણત્કામધનુે ંચ ભજત્સુરતરૂપમમ | 
શ્રીભાવબોધકૃુત્પાદણચિંતામણણુુપાસ્મહે || ૨૨ || 
 
રઘૂત્તમુુનીંદ્રા યે સવ ેશાસ્ત્રવવશારદાઃ | 
વવદ્યાગુરૂન કુુલગુરૂન નૌવમ તાન મે જગદ્ગુરૂન || ૨૩ || 
 
સવે ેરઘૂત્તમમહાગુરુમ | 
યબ્ચ્છષ્યવશષ્યવશષ્યાદ્યાષ્ષ્ટપ્પણ્યાચાયભસણંિતાઃ || 
 
|| ઇર્ત શ્રીરઘૂત્તમગુરુસ્તોત્ર ંસપંણૂભમ || 
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