
రఘూత్తమ గురు స్తత త్రమ్ 

 

గంభీరాశయగుంఫసంభృత్వచఃసందరభగరభభల్లస- 

ట్టీకాభావవిబోధనాయ జగతాం యస్యావతారభఽజని | 
త్తాాదృక్షదురంత్సంత్త్త్పఃసంతానసతోషిత్- 

శ్రకీాంత్ం సుగుణం రఘోత్తమగురుం వందే పరం దేశికమ్ || ౧ || 

 

సచ్యాస్యతా మల్భావబోధకిరణ  ః సంవరధయన్ మధవస్- 

త్సిదయధ ంతాబ్ధధమనంత్శిష్ాకుముదవ్యర త్ం వికాసం నయన్ | 

ఉదభభతో రఘువరాతీరథజల్ధేస్యత పత్రయం తరా సయన్ 

యసతం నౌమి రఘూత్తమాఖ్ాశశినం శ్రవీిష్ణు పయదయశయీమ్ || ౨ || 

 

ఉదానాారతండసంకాశం దండమాల్ాకమండల్ూన్ | 

ధరం కౌపీనసభత్రం చ సీతారాఘవమానసమ్ || ౩ || 

 

శ్రనీివ్యసేన వందయాంఘ్ర ం త్ణల్సీదయమభూష్ణమ్ | 

ధయాయేద్దరఘూత్తమగురుం సరవస్ౌఖ్ాపరదం నృణయమ్ || ౪ || 

 

రఘూత్తమగురుం నౌమి శాంతాాదిగుణమండిత్మ్ | 
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రఘూత్తమపదదవందవకంజభృంగయయేదతాంత్రమ్ || ౫ || 

 

రఘూత్తమగురుం వందే రఘూత్తమపదయరచకమ్ | 

గయంభీరయాణయరథబాహుల్ాట్టకాతాత్ారాబోధకమ్ || ౬ || 

 

భావబోధకృత్ం నౌమి భావభావిత్భావుకమ్ | 

భావభాజం భావజాదిపరీభావపరాయణమ్ || ౭ || 

 

సనాయాయవివృతేషీకీాశేష్సంపూరతతకారతణమ్ | 

ట్టకాం దృష్టయీాపేట్కిానాం నిచయం చ చకార యః | 

పరమేయమణిమాల్ానాం స్యథ పనాయ మహామత్సః || ౮ || 

 

యచ్చచష్ాశిష్ాశిష్టయాదయాషిపీాణయాచ్యరాసంజ్ఞతిాః | 

త్మల్ం భావబోధయరాం భూయో భూయో నమామాహమ్ || ౯ || 

 

శుకయన శాంతాాదిష్ణ వ్యఙ్ాయేద్ష్ణ వ్యాసేన 

ధ  రయాఽ౦బుధినోపమేయమ్ | 

మనోజజ్ఞతాాం మనస్యం హ్ పతాా 

రఘూత్తమాఖ్ాం సవగురుం నమామి || ౧౦ || 
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రామ రామ త్వ పయదపంకజం చ్చంత్యామి భవబంధముకతయేద్ | 

వందిత్ం సురనరయందరమౌలిభిరధా ాయతే మనసి యోగతభిః సదయ || ౧౧ || 

 

పినాకినీరసంజుష్దేీశే వ్యసమనోరమమ్ | 

పినాకిపూజాశ్రమీధవశాసతరవరతధనిశాకరాన్ || ౧౨ || 

 

పంచకై్రాభవభోధయఖ్్యార్ర ంథ  ః పంచల్సనుాఖ్్యః | 

త్త్తా విజాిపకై్ః స్యవనాముపమేయం పినాకినా || ౧౩ || 

 

గయంభీరయా సరవదురావదిగతరతపక్షవిదయరణే | 

విష్యేద్ష్ణ విరాగతతేవ చ్భపమేయం పినాకినా || ౧౪ || 

 

ధరణే భగవనభారయతరభరణే భకతసంత్తేః | 

వినా వినా చ్భపమేయం మేయం త్త్తా పరకాశనే || ౧౫ || 

 

గురుతేవఽఖిల్ల్ోకానాం పరదయనేఽభీష్సీంత్తేః | 
శిషేాభాసతత్తా విజాినపరదయనే పరమం గురుమ్ || ౧౬ || 
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సదయరరామపయదయబజసదయరత్ససుధయకరమ్ | 

సదయఽరతభేదనే విష్ణు గదయరతసదృశం సదయ || ౧౭ || 
 

రఘునాథయంఘ్ర సదభకౌత  రఘునాథయనుజాయేదత్మ్ | 

రఘునాథయరాపయణుాత్థరఘువరాకరభదిత్మ్ || ౧౮ || 

 

వ్ేదేశారతచత్పయదయబజం వ్ేదేశాంఘరా బజపూజకమ్ | 

రఘూత్తమగురుం వందే రఘూత్తమపదయరచకమ్ || ౧౯ || 

 

రఘూత్తమగురుస్తత త్రస్యాష్కీం యః పఠయనయరః | 

రఘూత్తమపరస్యదయచచ స సరావభీష్భీాగభవ్ేత్ || ౨౦ || 

 

యద్-వృందయవనపూరవత్ః ఫల్వతీ ధయతీర జగతాావనీ 

యామాాయాం త్ణ పినాకినీ చల్దల్ో మూరతతత్రయాధిషితీ్ః | 

వ్యరుణయాం దిశి వ్యమత్ః పరత్సకృతౌ ఛయయా కృతా త్సంత్సరణట 

త్ద్-వృందయవనమధాగభ గురువరభ భూయాత్ స నః శేయీసే || ౨౧ || 

 

పరణతాామధేనుం చ భజత్ణిరత్రూపమమ్ | 

శ్రభీావబోధకృతాాదచ్చంతామణిముపయసాహే || ౨౨ || 
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రఘూత్తమమునీందయర  యేద ్సరయవ శాసతరవిశారదయః | 

విదయాగురూన్ కుల్గురూన్ నౌమి తాన్ మే జగదు్రూన్ || ౨౩ || 

 

సేవే్ రఘూత్తమమహాగురుమ్ | 

యచ్చాష్ాశిష్ాశిష్టయాదయాషిపీాణయాచ్యరాసంజ్ఞతిాః || 

 

|| ఇత్స శ్రరీఘూత్తమగురుస్తత త్రం సంపూరుమ్ || 
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