
রঘূত্তম গুরু স্তোত্রম 
 
গংভীরোশয়গুংফসংভৃতবচঃসংদভভ গরভভ োল্লস- 
ট্টীকোভোবববরবোধনোয় জগতোং য়সয়োবতোররোঽজবন | 
তত্পোদৃক্ষদরুংতসংতততপঃসংতোনসরতোবিত- 
শ্রীকোংতং সুগুণং ররঘোত্তমগুরুং বংরদ পরং স্দবশকম || ১ || 
 
সচ্ছোস্ত্রোমলভোবরবোধবকরণণঃ সংবধভয়ন মধ্বস- 
বত্সদ্োংতোবিমনংতবশিয়কুমুদ্োতং ববকোসং নয়ন | 
উদূ্ভরতো রঘুবয়ভতীর্ভজলরধতোপত্রয়ং ত্রোসয়ন 
য়তং স্নৌবম রঘূত্তমোখ্য়শবশনং শ্রীববষু্ণপোদোশ্রয়ম || ২ || 
 
উদয়ন্মোতভ ংডসংকোশং দংডমোলোকমংডলূন | 
ধরং স্কৌপীনসূত্রং চ সীতোরোঘবমোনসম || ৩ || 
 
শ্রীবনবোরসন বংদয়োংবরং তুলসীদোমভূিণম | 
ধয়োরয়দ্রঘূত্তমগুরুং সবভরসৌখ্য়প্রদং নৃণোম || ৪ || 
 
রঘূত্তমগুরুং স্নৌবম শোংতয়োবদগুণমংবডতম | 
রঘূত্তমপদদ্বংদ্বকংজভৃংগোবয়তোংতরম || ৫ || 
 
রঘূত্তমগুরুং বংরদ রঘূত্তমপদোচভকম | 
গোংভীরয়ভণোর্ভবোহুলয়টীকোতোত্পয়ভরবোধকম || ৬ || 
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ভোবরবোধকৃতং স্নৌবম ভোবভোববতভোবুকম | 
ভোবভোজং ভোবজোবদপরীভোবপরোয়ণম || ৭ || 
 
সন্ন্য়োয়বববৃরতষ্টীকোরশিসংপূবতভ কোবরণম | 
টীকোং দৃষ্টবোরপবটকোনোং বনচয়ং চ চকোর য়ঃ | 
প্ররময়মবণমোলোনোং স্থোপনোয় মহোমবতঃ || ৮ || 
 
য়বিিয়বশিয়বশিয়োদয়োবষ্টপ্পণয়োচোয়ভসংবিতোঃ | 
তমলং ভোবরবোধোয়ভং ভূরয়ো ভূরয়ো নমোময়হম || ৯ || 
 
শুরকন শোংতয়োবদি ুবোঙ্মরয়ি ুবয়োরসন 
ধধরয়ভঽ০বুবধরনোপরময়ম | 
মরনোজবজতয়োং মনসোং বহ পতয়ো 
রঘূত্তমোখ্য়ং স্বগুরুং নমোবম || ১০ || 
 
রোম রোম তব পোদপংকজং বচংতয়োবম ভববংধমুক্তরয় | 
বংবদতং সুরনররংদ্ররমৌবলবভধয়ভোয়রত মনবস স্য়োবগবভঃ সদো || ১১ || 
 
বপনোবকনীরসংজুষ্টরদরশ বোসমরনোরমম | 
বপনোবকপূজয়শ্রীমধ্বশোস্ত্রববধভবনশোকরোন || ১২ || 
 
পংচণকভভ োবরভোধোণখ্য়র্গ্ভংণর্ঃ পংচলসন্মুণখ্ঃ | 
তত্তবববিোপণকঃ স্বোনোমুপরময়ং বপনোবকনো || ১৩ || 
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গোংভীরয়ভ সবভদবুভোবদবগবরপক্ষববদোররণ | 
ববিরয়ি ুববরোবগরে স্চোপরময়ং বপনোবকনো || ১৪ || 
 
ধররণ ভগবন্মূরতভ ভভ ররণ ভক্তসংতরতঃ | 
ববনো ববনো স্চোপরময়ং স্ময়ং তত্তবপ্রকোশরন || ১৫ || 
 
গুরুরেঽবখ্লরলোকোনোং প্রদোরনঽভীষ্টসংতরতঃ | 
বশরিয়ভয়তত্তবববিোনপ্রদোরন পরমং গুরুম || ১৬ || 
 
সদোররোমপোদোব্জসদোরবতসুধোকরম | 
সদোঽবররভদরন ববষু্ণগদোবরসদৃশং সদো || ১৭ || 
 
রঘুনোর্োংবরসদ্ভরক্তৌ রঘুনোর্োনুজোবয়তম | 
রঘুনোর্োয়ভপোণুয়ত্থরঘুবয়ভকররোবদতম || ১৮ || 
 
স্বরদশোবচভতপোদোব্জং স্বরদশোংরয়ব্জপূজকম | 
রঘূত্তমগুরুং বংরদ রঘূত্তমপদোচভকম || ১৯ || 
 
রঘূত্তমগুরুরতোত্রসয়োষ্টকং য়ঃ পরেন্ন্রঃ | 
রঘূত্তমপ্রসোদোি স সবভোভীষ্টভোগ্ভরবত || ২০ || 
 
য়দ-বৃংদোবনপূবভতঃ ফলবতী ধোত্রী জগত্পোবনী 
য়োময়োয়োং তু বপনোবকনী চলদরলো মূবতভ ত্রয়োবধবষ্টতঃ | 
বোরুণয়োং বদবশ বোমতঃ প্রবতকৃরতৌ ছোয়ো কৃতো বতংবত্রণী 
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তদ-বৃংদোবনমধয়রগো গুরুবররো ভূয়োত স নঃ স্শ্রয়রস || ২১ || 
 
প্রণত্কোমরধনুং চ ভজত্সুরতরূপমম | 
শ্রীভোবরবোধকৃত্পোদবচংতোমবণমুপোস্মরহ || ২২ || 
 
রঘূত্তমমুনীংদ্রো স্য় সরবভ শোস্ত্রববশোরদোঃ | 
ববদয়োগুরূন কুলগুরূন স্নৌবম তোন স্ম জগদ্গুরূন || ২৩ || 
 
স্সরব রঘূত্তমমহোগুরুম | 
য়বচ্ছিয়বশিয়বশিয়োদয়োবষ্টপ্পণয়োচোয়ভসংবিতোঃ || 
 
|| ইবত শ্রীরঘূত্তমগুরুরতোত্রং সংপূণভম || 
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