ରଘୂତ୍ତମ ଗୁରୁ ସ୍ତୋତ୍ରମ
ଗଂଭୀରୋଶୟଗୁଂଫସଂଭୃତଵଚଃସଂଦଭଭଗସ୍ଭଭୋଲ୍ଲସଟ୍ଟୀକୋଭୋଵଵିସ୍ ୋଧନୋୟ ଜଗତୋଂ ୟସୟୋଵତୋସ୍ରୋଽଜନି |
ତତ୍ପୋଦୃ କ୍ଷଦୁ ରଂତସଂତତତପଃସଂତୋନସସ୍ତୋଷିତ-

ତ୍ସିଦ୍ୋଂତୋବ୍ଧିମନଂତଶିଷୟକୁ ମଦ
ୁ ୍ୋତଂ ଵିକୋସଂ ନୟନ |

gm

ଉଦ୍ଭୂସ୍ତୋ ରଘୁଵୟଭତୀର୍ଭଜଲସ୍ଧତୋପତ୍ରୟଂ ତ୍ରୋସୟନ

a.
c

ସଚ୍ଛୋସ୍ତ୍ରୋମଲଭୋଵସ୍ ୋଧକିରସ୍ଣଃ ସଂଵଧଭୟନ ମଧ୍ଵସ-

om

ଶ୍ରୀକୋଂତଂ ସୁଗୁଣଂ ରସ୍ଘୋତ୍ତମଗୁରୁଂ ଵଂସ୍ଦ ପରଂ ସ୍ଦଶିକମ || ୧ ||

ou
si

ୟତଂ ସ୍ନୌମି ରଘୂତ୍ତମୋଖ୍ୟଶଶିନଂ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୁପୋଦୋଶ୍ରୟମ || ୨ ||
ଉଦୟନମୋତଭଂଡସଂକୋଶଂ ଦଂଡମୋଲୋକମଂଡଲୂ ନ |

w

w

.y

ଧରଂ ସ୍କୌପୀନସୂତ୍ରଂ ଚ ସୀତୋରୋଘଵମୋନସମ || ୩ ||

w

ଶ୍ରୀନିଵୋସ୍ସନ ଵଂଦୟୋଂଘ୍ିଂ ତୁ ଲସୀଦୋମଭୂଷଣମ |
ଧ୍ୟୋସ୍ୟଦ୍ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ସଵଭସ୍ସୌଖ୍ୟପ୍ରଦଂ ନୃ ଣୋମ || ୪ ||
ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ସ୍ନୌମି ଶୋଂତୟୋଦିଗୁଣମଂଡିତମ |
ରଘୂତ୍ତମପଦଦ୍ଵଂଦ୍ଵକଂଜଭୃଂଗୋୟି ତୋଂତରମ || ୫ ||
ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ଵଂସ୍ଦ ରଘୂତ୍ତମପଦୋଚଭକମ |

1

ଗୋଂଭୀସ୍ୟଭଣୋର୍ଭ ୋହୁଲୟଟୀକୋତୋତ୍ପୟଭସ୍ ୋଧକମ || ୬ ||
ଭୋଵସ୍ ୋଧକୃ ତଂ ସ୍ନୌମି ଭୋଵଭୋଵିତଭୋଵୁ କମ |
ଭୋଵଭୋଜଂ ଭୋଵଜୋଦିପରୀଭୋଵପରୋୟଣମ || ୭ ||
ସନ୍ନ୍ୟୋୟଵିଵୃସ୍ତଷ୍ଟୀକୋସ୍ଶଷସଂପୂତକ
ି ୋରିଣମ |

om

ଟୀକୋଂ ଦୃ ଷ୍ଟଵୋସ୍ପଟିକୋନୋଂ ନିଚୟଂ ଚ ଚକୋର ୟଃ |

a.
c

ପ୍ରସ୍ମୟମଣିମୋଲୋନୋଂ ସ୍ଥୋପନୋୟ ମହୋମତିଃ || ୮ ||

gm

ୟଚ୍ଚିଷୟଶିଷୟଶିଷୟୋଦୟୋଷ୍ଟି ପ୍ପଣୟୋଚୋୟଭସଂଜ୍ଞିତୋଃ |

ou
si

ତମଲଂ ଭୋଵସ୍ ୋଧୋୟଭଂ ଭୂସ୍ୟୋ ଭୂସ୍ୟୋ ନମୋମୟହମ || ୯ ||
ଶୁସ୍କନ ଶୋଂତୟୋଦିଷୁ ଵୋଙ୍ମସ୍ୟଷୁ ଵୟୋସ୍ସନ

.y

ସ୍ଧସ୍ୟଭଽ୦ ୁ ଧିସ୍ନୋପସ୍ମୟମ |

w

w

ମସ୍ନୋଜଜିତୟୋଂ ମନସୋଂ ହି ପତୟୋ

w

ରଘୂତ୍ତମୋଖ୍ୟଂ ସ୍ଵଗୁରୁଂ ନମୋମି || ୧୦ ||
ରୋମ ରୋମ ତଵ ପୋଦପଂକଜଂ ଚିଂତୟୋମି ଭଵ ଂଧମୁକ୍ତସ୍ୟ |
ଵଂଦିତଂ ସୁରନସ୍ରଂଦ୍ରସ୍ମୌଲି ଭିଧଭୟୋୟସ୍ତ ମନସି ସ୍ୟୋଗିଭିଃ ସଦୋ || ୧୧ ||
ପିନୋକିନୀରସଂଜୁ ଷ୍ଟସ୍ଦସ୍ଶ ଵୋସମସ୍ନୋରମମ |
ପିନୋକିପୂଜୟଶ୍ରୀମଧ୍ଵଶୋସ୍ତ୍ରଵଧିନଶ
ି ୋକରୋନ || ୧୨ ||

2

ପଂଚସ୍କଭଭୋଵସ୍ଭୋଧୋସ୍ଖ୍ୟର୍ଗ୍ଭଂସ୍ର୍ଃ ପଂଚଲସନମୁସ୍ଖ୍ଃ |

ତତ୍ତ୍ଵଵିଜ୍ଞୋପସ୍କଃ ସ୍ଵୋନୋମୁପସ୍ମୟଂ ପିନୋକିନୋ || ୧୩ ||

ଗୋଂଭୀସ୍ୟଭ ସଵଭଦୁଵୋଭ ଦିଗର
ି ିପକ୍ଷଵିଦୋରସ୍ଣ |

ଧରସ୍ଣ ଭଗଵନମସ୍ୂ ତଭଭଭରସ୍ଣ ଭକ୍ତସଂତସ୍ତଃ |

gm

a.
c

ଵିନୋ ଵିନୋ ସ୍ଚୋପସ୍ମୟଂ ସ୍ମୟଂ ତତ୍ତ୍ଵପ୍ରକୋଶସ୍ନ || ୧୫ ||

om

ଵିଷସ୍ୟଷୁ ଵିରୋଗିସ୍େ ସ୍ଚୋପସ୍ମୟଂ ପିନୋକିନୋ || ୧୪ ||

ଗୁରୁସ୍େଽଖ୍ିଲସ୍ଲୋକୋନୋଂ ପ୍ରଦୋସ୍ନଽଭୀଷ୍ଟସଂତସ୍ତଃ |

ou
si

ଶିସ୍ଷୟଭୟତତ୍ତ୍ଵଵିଜ୍ଞୋନପ୍ରଦୋସ୍ନ ପରମଂ ଗୁରୁମ || ୧୬ ||

.y

ସଦୋରରୋମପୋଦୋବ୍ଜସଦୋରତିସୁଧୋକରମ |

w

w

w

ସଦୋଽରିସ୍ଭଦସ୍ନ ଵିଷ୍ଣୁଗଦୋରିସଦୃ ଶଂ ସଦୋ || ୧୭ ||
ରଘୁନୋର୍ୋଂଘ୍ିସଦ୍ଭସ୍କ୍ତୌ ରଘୁନୋର୍ୋନୁ ଜୋୟି ତମ |
ରଘୁନୋର୍ୋୟଭପୋଣୁୟତ୍ଥରଘୁଵୟଭକସ୍ରୋଦିତମ || ୧୮ ||
ସ୍ଵସ୍ଦଶୋଚିତପୋଦୋବ୍ଜଂ ସ୍ଵସ୍ଦଶୋଂଘ୍ୟବ୍ଜପୂଜକମ |
ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁଂ ଵଂସ୍ଦ ରଘୂତ୍ତମପଦୋଚଭକମ || ୧୯ ||

3

ରଘୂତ୍ତମଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରସୟୋଷ୍ଟକଂ ୟଃ ପସ୍େନ୍ନ୍ରଃ |
ରଘୂତ୍ତମପ୍ରସୋଦୋଚ୍ଚ ସ ସଵଭୋଭୀଷ୍ଟଭୋଗଭସ୍ଵତ || ୨୦ ||
ୟଦ-ଵୃ ଂଦୋଵନପୂଵଭତଃ ଫଲଵତୀ ଧୋତ୍ରୀ ଜଗତ୍ପୋଵନୀ
ୟୋମୟୋୟୋଂ ତୁ ପିନୋକିନୀ ଚଲଦସ୍ଲୋ ମୂତତ୍ର
ି ୟୋଧିଷ୍ଟିତଃ |
ଵୋରୁଣୟୋଂ ଦିଶି ଵୋମତଃ ପ୍ରତିକୃସ୍ତୌ ଛୋୟୋ କୃ ତୋ ତିଂତ୍ରିଣୀ

ପ୍ରଣତ୍କୋମସ୍ଧନୁ ଂ ଚ ଭଜତ୍ସୁରତରୂପମମ |

gm

ଶ୍ରୀଭୋଵସ୍ ୋଧକୃ ତ୍ପୋଦଚିଂତୋମଣିମପ
ୁ ୋସ୍ମସ୍ହ || ୨୨ ||

a.
c

om

ତଦ-ଵୃ ଂଦୋଵନମଧ୍ୟସ୍ଗୋ ଗୁରୁଵସ୍ରୋ ଭୂୟୋତ ସ ନଃ ସ୍ଶ୍ରୟସ୍ସ || ୨୧ ||

ou
si

ରଘୂତ୍ତମମୁନୀଂଦ୍ରୋ ସ୍ୟ ସସ୍ଵଭ ଶୋସ୍ତ୍ରଵିଶୋରଦୋଃ |

.y

ଵିଦୟୋଗୁରୂନ କୁ ଲଗୁରୂନ ସ୍ନୌମି ତୋନ ସ୍ମ ଜଗଦ୍ଗର
ୁ ୂ ନ || ୨୩ ||

w

w

ସ୍ସସ୍ଵ ରଘୂତ୍ତମମହୋଗୁରୁମ |

w

ୟଚ୍ଛିଷୟଶିଷୟଶିଷୟୋଦୟୋଷ୍ଟି ପ୍ପଣୟୋଚୋୟଭସଂଜ୍ଞିତୋଃ ||
|| ଇତି ଶ୍ରୀରଘୂତ୍ତମଗୁରୁସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂଣଭମ ||

4

