રઘૂ ત્તમ ગુરુ સ્તોત્રમ
ગંભીરાશયગુંફસંભત
ૃ વચઃસંદભભગભોલ્લસટ્ટીકાભાવવવબોધનાય જગતાં યસ્યાવતારોઽજવન |
તત્પાદૃ ક્ષદુ રંતસંતતતપઃસંતાનસતોવિતશ્રીકાંતં સુગુણં રઘોત્તમગુરું વંદે પરં દે વશકમ || ૧ ||
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સચ્છાસ્ત્રામલભાવબોધકકરણઃ સંવધભયન મધ્વસ-
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ત્ત્સદ્ાંતાબ્ધધમનંતવશષ્યકુુ ુુદ્ાતં વવકાસં નયન |
ઉદ્ભૂતો રઘુ વયભતીર્ભજલધેસ્તાપત્રયં ત્રાસયન
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યસ્તં નૌવમ રઘૂ ત્તમાખ્યશવશનં શ્રીવવષ્ણુપાદાશ્રયમ || ૨ ||
ઉદ્યન્માતંડસંકાશં દં ડમાલાકમંડલૂન |
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ધરં કૌપીનસૂત્રં ચ સીતારાઘવમાનસમ || ૩ ||
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શ્રીવનવાસેન વંદ્યાંવરિં તુલસીદામભૂિણમ |
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ધ્યાયેદ્રઘૂ ત્તમગુરું સવભસૌખ્યપ્રદં નૃણામ || ૪ ||
રઘૂ ત્તમગુરું નૌવમ શાંત્યાકદગુણમંકડતમ |
રઘૂ ત્તમપદદ્વં દ્વકં જભૃગ
ં ાવયતાંતરમ || ૫ ||
રઘૂ ત્તમગુરું વંદે રઘૂ ત્તમપદાચભકમ |
ગાંભીયેણાર્ભબાહુ લ્યટીકાતાત્પયભબોધકમ || ૬ ||
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ભાવબોધકુૃ તં નૌવમ ભાવભાવવતભાવુકમ |
ભાવભાજં ભાવજાકદપરીભાવપરાયણમ || ૭ ||
સન્ન્યાયવવવૃતષ્ે ટીકાશેિસંપર્ૂ તિકાકરણમ |
ટીકાં દૃ ષ્્વાપેકટકાનાં વનચયં ચ ચકાર યઃ |
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પ્રમેયમણણમાલાનાં સ્ર્ાપનાય મહામર્તઃ || ૮ ||
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યચ્ચ્ચષ્યવશષ્યવશષ્યાદ્યાષ્ષ્ટપ્પણ્યાચાયભસણં િતાઃ |
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તમલં ભાવબોધાયં ભૂયો ભૂયો નમામ્યહમ || ૯ ||

ધયેઽ૦બુવધનોપમેયમ |
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શુકેન શાંત્યાકદષુ વાઙ્મયેષુ વ્યાસેન
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મનોજત્જત્યાં મનસાં કહ પત્યા
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રઘૂ ત્તમાખ્યં સ્વગુરું નમાવમ || ૧૦ ||
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રામ રામ તવ પાદપંકજં ણચિંતયાવમ ભવબંધુુક્તયે |
વંકદતં સુરનરેં દ્રમૌણલણભધ્યાભયતે મનવસ યોણગણભઃ સદા || ૧૧ ||
વપનાકકનીરસંજુષ્ટદેશે વાસમનોરમમ |
વપનાકકપૂજ્યશ્રીમધ્વશાસ્ત્રવવધિવનશાકરાન || ૧૨ ||
પંચકૈ ભાભવભોધાખ્યર્ગ્રંર્ઃ પંચલસન્ુુખઃ |
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તત્ત્વવવિાપકૈ ઃ સ્વાનાુુપમેયં વપનાકકના || ૧૩ ||
ગાંભીયે સવભદુવાભકદણગકરપક્ષવવદારણે |
વવિયેષુ વવરાણગત્વે ચોપમેયં વપનાકકના || ૧૪ ||
ધરણે ભગવન્ુૂતભ
ે રભ ણે ભક્તસંતતેઃ |
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ગુરુત્વેઽણખલલોકાનાં પ્રદાનેઽભીષ્ટસંતતેઃ |
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વવના વવના ચોપમેયં મેયં તત્ત્વપ્રકાશને || ૧૫ ||
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વશષ્યેભ્યસ્તત્ત્વવવિાનપ્રદાને પરમં ગુરુમ || ૧૬ ||
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સદારરામપાદાધજસદારર્તસુધાકરમ |
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સદાઽકરભેદને વવષ્ણુગદાકરસદૃ શં સદા || ૧૭ ||
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રઘુ નાર્ાંવરસદ્ભક્તૌ રઘુ નાર્ાનુજાવયતમ |

w

w

રઘુ નાર્ાયભપાણ્યુત્ર્રઘુ વયભકરોકદતમ || ૧૮ ||
વેદેશાણચિતપાદાધજં વેદેશાંઘ્ર્યધજપૂજકમ |
રઘૂ ત્તમગુરું વંદે રઘૂ ત્તમપદાચભકમ || ૧૯ ||
રઘૂ ત્તમગુરુસ્તોત્રસ્યાષ્ટકં યઃ પઠે ન્નરઃ |
રઘૂ ત્તમપ્રસાદાચ્ચ સ સવાભભીષ્ટભાગ્ભવેત || ૨૦ ||
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યદ-વૃદં ાવનપૂવત
ભ ઃ ફલવતી ધાત્રી જગત્પાવની
યામ્યાયાં તુ વપનાકકની ચલદલો ુૂર્તિત્રયાવધષ્ષ્ટતઃ |
વારુણ્યાં કદવશ વામતઃ પ્રર્તકુૃ તૌ છાયા કુૃ તા ર્તિંર્ત્રણી
તદ-વૃદં ાવનમધ્યગો ગુરુવરો ભૂયાત સ નઃ શ્રેયસે || ૨૧ ||
પ્રણત્કામધેનું ચ ભજત્સુરતરૂપમમ |
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રઘૂ ત્તમુુનીંદ્રા યે સવે શાસ્ત્રવવશારદાઃ |
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શ્રીભાવબોધકુૃ ત્પાદણચિંતામણણુુપાસ્મહે || ૨૨ ||
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સેવે રઘૂ ત્તમમહાગુરુમ |
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વવદ્યાગુરૂન કુુ લગુરૂન નૌવમ તાન મે જગદ્ગુરૂન || ૨૩ ||
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યબ્ચ્છષ્યવશષ્યવશષ્યાદ્યાષ્ષ્ટપ્પણ્યાચાયભસણં િતાઃ ||
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