
ରଘୂତ୍ତମ ଗୁରୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ 
 
ଗଂଭୀରୋଶୟଗୁଂଫସଂଭୃତଵଚଃସଂଦଭଭଗସ୍ଭଭୋଲ୍ଲସ- 
ଟ୍ଟୀକୋଭୋଵଵିସ୍ ୋଧନୋୟ ଜଗତୋଂ ୟସୟୋଵତୋସ୍ରୋଽଜନ ି| 
ତତ୍ପୋଦୃକ୍ଷଦୁରଂତସଂତତତପଃସଂତୋନସସ୍ତୋଷତି- 
ଶ୍ରୀକୋଂତଂ ସୁଗୁଣଂ ରସ୍ଘୋତ୍ତମଗୁରୁଂ ଵଂସ୍ଦ ପରଂ ସ୍ଦଶିକମ || ୧ || 
 
ସଚ୍ଛୋସ୍ତ୍ରୋମଲଭୋଵସ୍ ୋଧକରିସ୍ଣ ଃ ସଂଵଧଭୟନ ମଧ୍ଵସ- 
ତ୍ସଦି୍ୋଂତୋବ୍ଧମିନଂତଶିଷୟକୁମଦୁ୍ୋତଂ ଵିକୋସଂ ନୟନ | 
ଉଦୂ୍ଭସ୍ତୋ ରଘୁଵୟଭତୀର୍ଭଜଲସ୍ଧତୋପତ୍ରୟଂ ତ୍ରୋସୟନ 
ୟତଂ ସ୍ନୌମି ରଘୂତ୍ତମୋଖ୍ୟଶଶିନଂ ଶ୍ରୀଵିଷୁ୍ଣପୋଦୋଶ୍ରୟମ || ୨ || 
 
ଉଦୟନମୋତଭଂଡସଂକୋଶଂ ଦଂଡମୋଲୋକମଂଡଲୂନ | 
ଧରଂ ସ୍କୌପୀନସୂତ୍ରଂ ଚ ସୀତୋରୋଘଵମୋନସମ || ୩ || 
 
ଶ୍ରୀନଵିୋସ୍ସନ ଵଂଦୟୋଂଘ୍ଂି ତୁଲସୀଦୋମଭୂଷଣମ | 
ଧ୍ୟୋସ୍ୟଦ୍ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ସଵଭସ୍ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦଂ ନୃଣୋମ || ୪ || 
 
ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ସ୍ନୌମି ଶୋଂତୟୋଦଗୁିଣମଂଡତିମ | 
ରଘୂତ୍ତମପଦଦ୍ଵଂଦ୍ଵକଂଜଭୃଂଗୋୟିତୋଂତରମ || ୫ || 
 
ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ଵଂସ୍ଦ ରଘୂତ୍ତମପଦୋଚଭକମ | 
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ଗୋଂଭୀସ୍ୟଭଣୋର୍ଭ ୋହୁଲୟଟୀକୋତୋତ୍ପୟଭସ୍ ୋଧକମ || ୬ || 
 
ଭୋଵସ୍ ୋଧକୃତଂ ସ୍ନୌମି ଭୋଵଭୋଵିତଭୋଵୁକମ | 
ଭୋଵଭୋଜଂ ଭୋଵଜୋଦପିରୀଭୋଵପରୋୟଣମ || ୭ || 
 
ସନ୍ନ୍ୟୋୟଵିଵୃସ୍ତଷ୍ଟୀକୋସ୍ଶଷସଂପୂତକିୋରିଣମ | 
ଟୀକୋଂ ଦୃଷ୍ଟଵୋସ୍ପଟକିୋନୋଂ ନଚିୟଂ ଚ ଚକୋର ୟଃ | 
ପ୍ରସ୍ମୟମଣମିୋଲୋନୋଂ ସ୍ଥୋପନୋୟ ମହୋମତଃି || ୮ || 
 
ୟଚ୍ଚଷିୟଶିଷୟଶିଷୟୋଦୟୋଷି୍ଟପ୍ପଣୟୋଚୋୟଭସଂଜି୍ଞତୋଃ | 
ତମଲଂ ଭୋଵସ୍ ୋଧୋୟଭଂ ଭୂସ୍ୟୋ ଭୂସ୍ୟୋ ନମୋମୟହମ || ୯ || 
 
ଶୁସ୍କନ ଶୋଂତୟୋଦଷିୁ ଵୋଙ୍ମସ୍ୟଷୁ ଵୟୋସ୍ସନ 
ସ୍ଧ ସ୍ୟଭଽ୦ ୁଧିସ୍ନୋପସ୍ମୟମ | 
ମସ୍ନୋଜଜତିୟୋଂ ମନସୋଂ ହ ିପତୟୋ 
ରଘୂତ୍ତମୋଖ୍ୟଂ ସ୍ଵଗୁରୁଂ ନମୋମି || ୧୦ || 
 
ରୋମ ରୋମ ତଵ ପୋଦପଂକଜଂ ଚଂିତୟୋମି ଭଵ ଂଧମକୁ୍ତସ୍ୟ | 
ଵଂଦତିଂ ସୁରନସ୍ରଂଦ୍ରସ୍ମୌଲିଭିଧଭୟୋୟସ୍ତ ମନସ ିସ୍ୟୋଗଭିିଃ ସଦୋ || ୧୧ || 
 
ପିନୋକନିୀରସଂଜୁଷ୍ଟସ୍ଦସ୍ଶ ଵୋସମସ୍ନୋରମମ | 
ପିନୋକପିୂଜୟଶ୍ରୀମଧ୍ଵଶୋସ୍ତ୍ରଵଧିନଶିୋକରୋନ || ୧୨ || 
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ପଂଚସ୍କ ଭଭୋଵସ୍ଭୋଧୋସ୍ଖ୍ ୟର୍ଗ୍ଭଂସ୍ର୍ ଃ ପଂଚଲସନମୁସ୍ଖ୍ ଃ | 
ତତ୍ତ୍ଵଵିଜ୍ଞୋପସ୍କ ଃ ସ୍ଵୋନୋମପୁସ୍ମୟଂ ପିନୋକନିୋ || ୧୩ || 
 
ଗୋଂଭୀସ୍ୟଭ ସଵଭଦୁଵଭୋଦଗିରିିପକ୍ଷଵିଦୋରସ୍ଣ | 
ଵିଷସ୍ୟଷୁ ଵିରୋଗସି୍େ ସ୍ଚୋପସ୍ମୟଂ ପିନୋକନିୋ || ୧୪ || 
 
ଧରସ୍ଣ ଭଗଵନମୂସ୍ତଭଭଭରସ୍ଣ ଭକ୍ତସଂତସ୍ତଃ | 
ଵିନୋ ଵିନୋ ସ୍ଚୋପସ୍ମୟଂ ସ୍ମୟଂ ତତ୍ତ୍ଵପ୍ରକୋଶସ୍ନ || ୧୫ || 
 
ଗୁରୁସ୍େଽଖ୍ଲିସ୍ଲୋକୋନୋଂ ପ୍ରଦୋସ୍ନଽଭୀଷ୍ଟସଂତସ୍ତଃ | 
ଶିସ୍ଷୟଭୟତତ୍ତ୍ଵଵିଜ୍ଞୋନପ୍ରଦୋସ୍ନ ପରମଂ ଗୁରୁମ || ୧୬ || 
 
ସଦୋରରୋମପୋଦୋବ୍ଜସଦୋରତସିୁଧୋକରମ | 
ସଦୋଽରିସ୍ଭଦସ୍ନ ଵିଷୁ୍ଣଗଦୋରିସଦୃଶଂ ସଦୋ || ୧୭ || 
 
ରଘୁନୋର୍ୋଂଘ୍ସିଦ୍ଭସ୍କ୍ତୌ ରଘୁନୋର୍ୋନୁଜୋୟିତମ | 
ରଘୁନୋର୍ୋୟଭପୋଣୟୁତ୍ଥରଘୁଵୟଭକସ୍ରୋଦତିମ || ୧୮ || 
 
ସ୍ଵସ୍ଦଶୋଚତିପୋଦୋବ୍ଜଂ ସ୍ଵସ୍ଦଶୋଂଘ୍ୟବ୍ଜପୂଜକମ | 
ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ଵଂସ୍ଦ ରଘୂତ୍ତମପଦୋଚଭକମ || ୧୯ || 
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ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରସୟୋଷ୍ଟକଂ ୟଃ ପସ୍େନ୍ନ୍ରଃ | 
ରଘୂତ୍ତମପ୍ରସୋଦୋଚ୍ଚ ସ ସଵଭୋଭୀଷ୍ଟଭୋଗଭସ୍ଵତ || ୨୦ || 
 
ୟଦ-ଵୃଂଦୋଵନପୂଵଭତଃ ଫଲଵତୀ ଧୋତ୍ରୀ ଜଗତ୍ପୋଵନୀ 
ୟୋମୟୋୟୋଂ ତୁ ପିନୋକନିୀ ଚଲଦସ୍ଲୋ ମତୂତି୍ରୟୋଧିଷି୍ଟତଃ | 
ଵୋରୁଣୟୋଂ ଦଶିି ଵୋମତଃ ପ୍ରତକୃିସ୍ତୌ ଛୋୟୋ କୃତୋ ତଂିତ୍ରଣିୀ 
ତଦ-ଵୃଂଦୋଵନମଧ୍ୟସ୍ଗୋ ଗୁରୁଵସ୍ରୋ ଭୂୟୋତ ସ ନଃ ସ୍ଶ୍ରୟସ୍ସ || ୨୧ || 
 
ପ୍ରଣତ୍କୋମସ୍ଧନୁଂ ଚ ଭଜତୁ୍ସରତରୂପମମ | 
ଶ୍ରୀଭୋଵସ୍ ୋଧକୃତ୍ପୋଦଚଂିତୋମଣମିପୁୋସ୍ମସ୍ହ || ୨୨ || 
 
ରଘୂତ୍ତମମୁନୀଂଦ୍ରୋ ସ୍ୟ ସସ୍ଵଭ ଶୋସ୍ତ୍ରଵିଶୋରଦୋଃ | 
ଵିଦୟୋଗୁରୂନ କୁଲଗୁରୂନ ସ୍ନୌମି ତୋନ ସ୍ମ ଜଗଦ୍ଗରୂୁନ || ୨୩ || 
 
ସ୍ସସ୍ଵ ରଘୂତ୍ତମମହୋଗୁରୁମ | 
ୟଚ୍ଛଷିୟଶିଷୟଶିଷୟୋଦୟୋଷି୍ଟପ୍ପଣୟୋଚୋୟଭସଂଜି୍ଞତୋଃ || 
 
|| ଇତ ିଶ୍ରୀରଘୂତ୍ତମଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭମ || 
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