
ৰঘূত্তম গুৰু স্তোত্ৰম 
 
গংভীৰোশয়গুংফসংভৃতৱচঃসংদভভ গৰভভ োল্লস- 
ট্টীকোভোৱৱৱৰ োধনোয় জগতোং য়সয়োৱতোৰৰোঽজৱন | 
তত্পোদৃক্ষদৰুংতসংতততপঃসংতোনসৰতোৱিত- 
শ্ৰীকোংতং সুগুণং ৰৰঘোত্তমগুৰুং ৱংৰদ পৰং স্দৱশকম || ১ || 
 
সচ্ছোস্ত্ৰোমলভোৱৰ োধৱকৰণণঃ সংৱধভয়ন মধ্ৱস- 
ৱত্সদ্োংতোৱিমনংতৱশিয়কুমুদ্োতং ৱৱকোসং নয়ন | 
উদূ্ভৰতো ৰঘুৱয়ভতীৰ্ভজলৰধতোপত্ৰয়ং ত্ৰোসয়ন 
য়তং স্নৌৱম ৰঘূত্তমোখ্য়শৱশনং শ্ৰীৱৱষু্ণপোদোশ্ৰয়ম || ২ || 
 
উদয়ন্মোতভ ংডসংকোশং দংডমোলোকমংডলূন | 
ধৰং স্কৌপীনসূত্ৰং চ সীতোৰোঘৱমোনসম || ৩ || 
 
শ্ৰীৱনৱোৰসন ৱংদয়োংৱৰং তুলসীদোমভূিণম | 
ধয়োৰয়দ্ৰঘূত্তমগুৰুং সৱভৰসৌখ্য়প্ৰদং নৃণোম || ৪ || 
 
ৰঘূত্তমগুৰুং স্নৌৱম শোংতয়োৱদগুণমংৱডতম | 
ৰঘূত্তমপদদ্ৱংদ্ৱকংজভৃংগোৱয়তোংতৰম || ৫ || 
 
ৰঘূত্তমগুৰুং ৱংৰদ ৰঘূত্তমপদোচভকম | 
গোংভীৰয়ভণোৰ্ভ োহুলয়টীকোতোত্পয়ভৰ োধকম || ৬ || 
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ভোৱৰ োধকৃতং স্নৌৱম ভোৱভোৱৱতভোৱুকম | 
ভোৱভোজং ভোৱজোৱদপৰীভোৱপৰোয়ণম || ৭ || 
 
সন্ন্য়োয়ৱৱৱৃৰতষ্টীকোৰশিসংপূৱতভ কোৱৰণম | 
টীকোং দৃষ্ট্ৱোৰপৱটকোনোং ৱনচয়ং চ চকোৰ য়ঃ | 
প্ৰৰময়মৱণমোলোনোং স্থোপনোয় মহোমৱতঃ || ৮ || 
 
য়ৱিিয়ৱশিয়ৱশিয়োদয়োৱষ্টপ্পণয়োচোয়ভসংৱিতোঃ | 
তমলং ভোৱৰ োধোয়ভং ভূৰয়ো ভূৰয়ো নমোময়হম || ৯ || 
 
শুৰকন শোংতয়োৱদি ুৱোঙ্মৰয়িু ৱয়োৰসন 
ধধৰয়ভঽ০ ুৱধৰনোপৰময়ম | 
মৰনোজৱজতয়োং মনসোং ৱহ পতয়ো 
ৰঘূত্তমোখ্য়ং স্ৱগুৰুং নমোৱম || ১০ || 
 
ৰোম ৰোম তৱ পোদপংকজং ৱচংতয়োৱম ভৱ ংধমুক্তৰয় | 
ৱংৱদতং সুৰনৰৰংদ্ৰৰমৌৱলৱভধয়ভোয়ৰত মনৱস স্য়োৱগৱভঃ সদো || ১১ || 
 
ৱপনোৱকনীৰসংজুষ্টৰদৰশ ৱোসমৰনোৰমম | 
ৱপনোৱকপূজয়শ্ৰীমধ্ৱশোস্ত্ৰৱৱধভৱনশোকৰোন || ১২ || 
 
পংচণকভভ োৱৰভোধোণখ্য়ৰ্গ্ভংণৰ্ঃ পংচলসন্মুণখ্ঃ | 
তত্ত্ৱৱৱিোপণকঃ স্ৱোনোমুপৰময়ং ৱপনোৱকনো || ১৩ || 
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গোংভীৰয়ভ সৱভদৱুভোৱদৱগৱৰপক্ষৱৱদোৰৰণ | 
ৱৱিৰয়ি ুৱৱৰোৱগৰত্ৱ স্চোপৰময়ং ৱপনোৱকনো || ১৪ || 
 
ধৰৰণ ভগৱন্মূৰতভ ভভ ৰৰণ ভক্তসংতৰতঃ | 
ৱৱনো ৱৱনো স্চোপৰময়ং স্ময়ং তত্ত্ৱপ্ৰকোশৰন || ১৫ || 
 
গুৰুৰত্ৱঽৱখ্লৰলোকোনোং প্ৰদোৰনঽভীষ্টসংতৰতঃ | 
ৱশৰিয়ভয়তত্ত্ৱৱৱিোনপ্ৰদোৰন পৰমং গুৰুম || ১৬ || 
 
সদোৰৰোমপোদোব্জসদোৰৱতসুধোকৰম | 
সদোঽৱৰৰভদৰন ৱৱষু্ণগদোৱৰসদৃশং সদো || ১৭ || 
 
ৰঘুনোৰ্োংৱৰসদ্ভৰক্তৌ ৰঘুনোৰ্োনুজোৱয়তম | 
ৰঘুনোৰ্োয়ভপোণুয়ত্থৰঘুৱয়ভকৰৰোৱদতম || ১৮ || 
 
স্ৱৰদশোৱচভতপোদোব্জং স্ৱৰদশোংৰয়ব্জপূজকম | 
ৰঘূত্তমগুৰুং ৱংৰদ ৰঘূত্তমপদোচভকম || ১৯ || 
 
ৰঘূত্তমগুৰুৰতোত্ৰসয়োষ্টকং য়ঃ পৰেন্ন্ৰঃ | 
ৰঘূত্তমপ্ৰসোদোি স সৱভোভীষ্টভোগ্ভৰৱত || ২০ || 
 
য়দ-ৱৃংদোৱনপূৱভতঃ ফলৱতী ধোত্ৰী জগত্পোৱনী 
য়োময়োয়োং তু ৱপনোৱকনী চলদৰলো মূৱতভ ত্ৰয়োৱধৱষ্টতঃ | 
ৱোৰুণয়োং ৱদৱশ ৱোমতঃ প্ৰৱতকৃৰতৌ ছোয়ো কৃতো ৱতংৱত্ৰণী 
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তদ-ৱৃংদোৱনমধয়ৰগো গুৰুৱৰৰো ভূয়োত স নঃ স্শ্ৰয়ৰস || ২১ || 
 
প্ৰণত্কোমৰধনুং চ ভজত্সুৰতৰূপমম | 
শ্ৰীভোৱৰ োধকৃত্পোদৱচংতোমৱণমুপোস্মৰহ || ২২ || 
 
ৰঘূত্তমমুনীংদ্ৰো স্য় সৰৱভ শোস্ত্ৰৱৱশোৰদোঃ | 
ৱৱদয়োগুৰূন কুলগুৰূন স্নৌৱম তোন স্ম জগদ্গুৰূন || ২৩ || 
 
স্সৰৱ ৰঘূত্তমমহোগুৰুম | 
য়ৱচ্ছিয়ৱশিয়ৱশিয়োদয়োৱষ্টপ্পণয়োচোয়ভসংৱিতোঃ || 
 
|| ইৱত শ্ৰীৰঘূত্তমগুৰুৰতোত্ৰং সংপূণভম || 
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