ரகூத்தம குரு ஸ்ததோத்ரம்
கம்பீரோஶயகும்பஸம்ப்றுதவசஃஸம்தர்பகர்
தபோல்லஸ-

ட்டீகோபோவவிதபோதனோய ஜகதோம்
யஸ்யோவதோதரோ&ஜனி |

தத்போத்றுக்ஷதுரம்தஸம்தததபஃஸம்தோன

om

ஸததோஷித-

a.
c

ஶ்ரீகோம்தம் ஸுகுணம் ரதகோத்தமகுரும்

gm

வம்தத பரம் ததஶிகம் || ௧ ||

ou
si

ஸச்சோஸ்த்ரோமலபோவதபோதகிரணணஃ
ஸம்வர்தயன் மத்வஸ்-

.y

த்ஸித்தோம்தோப்திமனம்தஶிஷ்யகுமுதவ்ரோ

w

தம் விகோஸம் னயன் |

w

உத்பூததோ

w

ரகுவர்யதீர்தஜலததஸ்தோபத்ரயம்
த்ரோஸயன்

யஸ்தம் னனௌமி ரகூத்தமோக்யஶஶினம்
ஶ்ரீவிஷ்ணுபோதோஶ்ரயம் || ௨ ||

உத்யன்மோர்தம்டஸம்கோஶம்
தம்டமோலோகமம்டலூன் |

1

தரம் னகௌபீனஸூத்ரம் ச
ஸீதோரோகவமோனஸம் || ௩ ||

ஶ்ரீனிவோதஸன வம்த்யோம்க்ரிம்
துலஸீதோமபூஷணம் |

த்யோதயத்ரகூத்தமகுரும்

a.
c

ரகூத்தமகுரும் னனௌமி

om

ஸர்வனஸௌக்யப்ரதம் ன்றுணோம் || ௪ ||

ஶோம்த்யோதிகுணமம்டிதம் |

gm

ரகூத்தமபதத்வம்த்வகம்ஜப்றும்கோயிதோம்த

ou
si

ரம் || ௫ ||

w

|

.y

ரகூத்தமகுரும் வம்தத ரகூத்தமபதோர்சகம்

w

கோம்பீர்தயணோர்தபோஹுல்யடீகோதோத்பர்ய

w

தபோதகம் || ௬ ||

போவதபோதக்றுதம் னனௌமி
போவபோவிதபோவுகம் |

போவபோஜம் போவஜோதிபரீபோவபரோயணம் || ௭

||

2

ஸன்ன்யோயவிவ்றுததஷ்டீகோதஶஷஸம்பூர்
திகோரிணம் |

டீகோம் த்றுஷ்ட்வோதபடிகோனோம் னிசயம் ச
சகோர யஃ |

ப்ரதமயமணிமோலோனோம் ஸ்தோபனோய
மஹோமதிஃ || ௮ ||

om

யச்சிஷ்யஶிஷ்யஶிஷ்யோத்யோஷ்டிப்பண்யோ

a.
c

சோர்யஸம்ஜ்ஞிதோஃ |

ou
si

னமோம்யஹம் || ௯ ||

gm

தமலம் போவதபோதோர்யம் பூதயோ பூதயோ

வ்யோதஸன

.y

ஶுதகன ஶோம்த்யோதிஷு வோங்மதயஷு

w

ணதர்தய&0புதிதனோபதமயம் |

w

மதனோஜஜித்யோம் மனஸோம் ஹி பத்யோ

w

ரகூத்தமோக்யம் ஸ்வகுரும் னமோமி || ௧0 ||
ரோம ரோம தவ போதபம்கஜம் சிம்தயோமி
பவபம்தமுக்ததய |

வம்திதம்

ஸுரனதரம்த்ரனமௌலிபிர்த்யோயதத மனஸி
தயோகிபிஃ ஸதோ || ௧௧ ||

3

பினோகினீரஸம்ஜுஷ்டதததஶ
வோஸமதனோரமம் |

பினோகிபூஜ்யஶ்ரீமத்வஶோஸ்த்ரவர்தினிஶோக
ரோன் || ௧௨ ||
பம்சணகர்போவதபோதோக்ணயர்க்ரம்ணதஃ

om

பம்சலஸன்முணகஃ |

a.
c

தத்த்வவிஜ்ஞோபணகஃ ஸ்வோனோமுபதமயம்

gm

பினோகினோ || ௧௩ ||

ou
si

கோம்பீர்தய

ஸர்வதுர்வோதிகிரிபக்ஷவிதோரதண |

.y

விஷதயஷு விரோகித்தவ தசோபதமயம்

w

w

பினோகினோ || ௧௪ ||

w

தரதண பகவன்மூர்ததர்பரதண
பக்தஸம்தததஃ |

வினோ வினோ தசோபதமயம் தமயம்
தத்த்வப்ரகோஶதன || ௧௫ ||

குருத்தவ&கிலதலோகோனோம்

ப்ரதோதன&பீஷ்டஸம்தததஃ |

4

ஶிஷ்தயப்யஸ்தத்த்வவிஜ்ஞோனப்ரதோதன
பரமம் குரும் || ௧௬ ||

ஸதோரரோமபோதோப்ஜஸதோரதிஸுதோகரம் |
ஸதோ&ரிதபததன விஷ்ணுகதோரிஸத்றுஶம்

ஸதோ || ௧௭ ||

a.
c

ரகுனோதோனுஜோயிதம் |

om

ரகுனோதோம்க்ரிஸத்பக்னதௌ

ரகுனோதோர்யபோண்யுத்தரகுவர்யகதரோதிதம் ||

ou
si

gm

௧௮ ||

தவததஶோர்சிதபோதோப்ஜம்

.y

தவததஶோம்க்ர்யப்ஜபூஜகம் |

w

w

|| ௧௯ ||

w

ரகூத்தமகுரும் வம்தத ரகூத்தமபதோர்சகம்

ரகூத்தமகுருஸ்ததோத்ரஸ்யோஷ்டகம் யஃ
பதடன்னரஃ |

ரகூத்தமப்ரஸோதோச்ச ஸ
ஸர்வோபீஷ்டபோக்பதவத் || ௨0 ||
யத்-வ்றும்தோவனபூர்வதஃ பலவதீ தோத்ரீ

5

ஜகத்போவனீ

யோம்யோயோம் து பினோகினீ சலததலோ
மூர்தித்ரயோதிஷ்டிதஃ |

வோருண்யோம் திஶி வோமதஃ ப்ரதிக்றுனதௌ
சோயோ க்றுதோ திம்த்ரிணீ

தத்-வ்றும்தோவனமத்யதகோ குருவதரோ

om

பூயோத் ஸ னஃ ஶ்தரயதஸ || ௨௧ ||

a.
c

ப்ரணத்கோமததனும் ச பஜத்ஸுரதரூபமம் |
ஶ்ரீபோவதபோதக்றுத்போதசிம்தோமணிமுபோஸ்

ou
si

gm

மதஹ || ௨௨ ||

ரகூத்தமமுனீம்த்ரோ தய ஸர்தவ

.y

ஶோஸ்த்ரவிஶோரதோஃ |

w

வித்யோகுரூன் குலகுரூன் னனௌமி தோன்

w

w

தம ஜகத்குரூன் || ௨௩ ||
தஸதவ ரகூத்தமமஹோகுரும் |

யச்சிஷ்யஶிஷ்யஶிஷ்யோத்யோஷ்டிப்பண்யோ
சோர்யஸம்ஜ்ஞிதோஃ ||

|| இதி ஶ்ரீரகூத்தமகுருஸ்ததோத்ரம்
ஸம்பூர்ணம் ||

6

