
ರಘೂತ್ತಮ ಗುರು ಸ ೂತೋತ್ರಮ್ 

 

ಗಂಭೋರಾಶಯಗುಂಫಸಂಭೃತ್ವಚಃಸಂದಭಭಗರ ೂೋಭಲ್ಲಸ- 

ಟ್ಟೋಕಾರಾವವಿಬ ೂೋಧನಾಯ ಜಗತಾಂ ಯಸಾಾವತಾರ ೂೋಽಜನಿ | 

ತ್ತಾಾದೃಕ್ಷದುರಂತ್ಸಂತ್ತ್ತ್ಪಃಸಂತಾನಸತ ೂೋಷಿತ್- 

ಶ್ರೋಕಾಂತ್ಂ ಸುಗುಣಂ ರಘೂೋತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದ ೋ ಪರಂ ದ ೋಶ್ಕಮ್ || ೧ || 

 

ಸಚ್ಾಾಸಾಾಮಲ್ರಾವಬ ೂೋಧಕಿರಣ  ಃ ಸಂವಧಭಯನ್ ಮಧವಸ್- 

ತ್ಸಿದಾಧಂತಾಬ್ಧಧಮನಂತ್ಶ್ಷ್ಾಕುಮುದವ್ಾರತ್ಂ ವಿಕಾಸಂ ನಯನ್ | 

ಉದೂೂತ ೂೋ ರಘುವಯಭತ್ಸೋರ್ಭಜಲ್ಧ ೋಸಾತಪತ್ರಯಂ ತಾರಸಯನ್ 

ಯಸತಂ ನೌಮಿ ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಾಶಶ್ನಂ ಶ್ರೋವಿಷ್ುುಪಾದಾಶರಯಮ್ || ೨ || 

 

ಉದಾನಾಾತ್ಭಂಡಸಂಕಾಶಂ ದಂಡಮಾಲಾಕಮಂಡಲ್ೂನ್ | 

ಧರಂ ಕೌಪೋನಸೂತ್ರಂ ಚ ಸೋತಾರಾಘವಮಾನಸಮ್ || ೩ || 

 

ಶ್ರೋನಿವ್ಾಸ ೋನ ವಂದಾಾಂಘ್ರಂ ತ್ುಲ್ಸೋದಾಮಭೂಷ್ಣಮ್ | 

ಧಾಾಯೇದೋದರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ಸವಭಸೌಖ್ಾಪರದಂ ನೃಣಾಮ್ || ೪ || 

 

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶಾಂತಾಾದಿಗುಣಮಂಡಿತ್ಮ್ | 

ರಘೂತ್ತಮಪದದವಂದವಕಂಜಭೃಂಗಾಯಿತಾಂತ್ರಮ್ || ೫ || 

 

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದ ೋ ರಘೂತ್ತಮಪದಾಚಭಕಮ್ | 

ಗಾಂಭೋಯೇದೋಭಣಾರ್ಭಬಾಹುಲ್ಾಟ್ೋಕಾತಾತ್ಾಯಭಬ ೂೋಧಕಮ್ || ೬ || 

1

www.yo
us

igm
a.c

om



 

ರಾವಬ ೂೋಧಕೃತ್ಂ ನೌಮಿ ರಾವರಾವಿತ್ರಾವುಕಮ್ | 

ರಾವರಾಜಂ ರಾವಜಾದಿಪರೋರಾವಪರಾಯಣಮ್ || ೭ || 

 

ಸನಾಯಾಯವಿವೃತ ೋಷಿಟೋಕಾಶ ೋಷ್ಸಂಪೂತ್ಸಭಕಾರಣಮ್ | 

ಟ್ೋಕಾಂ ದೃಷ್ಟಾಟಾಪ ೋಟ್ಕಾನಾಂ ನಿಚಯಂ ಚ ಚಕಾರ ಯಃ | 

ಪರಮೋಯಮಣಿಮಾಲಾನಾಂ ಸಾಾಪನಾಯ ಮಹಾಮತ್ಸಃ || ೮ || 

 

ಯಚ್ಚಿಷ್ಾಶ್ಷ್ಾಶ್ಷ್ಟಾಾದಾಾಷಿಟಪಾಣಾಾಚ್ಾಯಭಸಂಜ್ಞಿತಾಃ | 

ತ್ಮಲ್ಂ ರಾವಬ ೂೋಧಾಯಭಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮಾಹಮ್ || ೯ || 

 

ಶುಕ ೋನ ಶಾಂತಾಾದಿಷ್ು ವ್ಾಙ್ಾಯೇದೋಷ್ು ವ್ಾಾಸ ೋನ 

ಧ  ಯೇದೋಭಽ೦ಬುಧಿನ ೂೋಪಮೋಯಮ್ | 

ಮನ ೂೋಜಜಿತಾಾಂ ಮನಸಾಂ ಹಿ ಪತಾಾ 

ರಘೂತ್ತಮಾಖ್ಾಂ ಸವಗುರುಂ ನಮಾಮಿ || ೧೦ || 

 

ರಾಮ ರಾಮ ತ್ವ ಪಾದಪಂಕಜಂ ಚ್ಚಂತ್ಯಾಮಿ ಭವಬಂಧಮುಕತಯೇದೋ | 

ವಂದಿತ್ಂ ಸುರನರ ೋಂದರಮೌಲಿಭಧಾಾಭಯತ ೋ ಮನಸ ಯೋಗಿಭಃ ಸದಾ || 

೧೧ || 

 

ಪನಾಕಿನಿೋರಸಂಜುಷ್ಟದ ೋಶ ೋ ವ್ಾಸಮನ ೂೋರಮಮ್ | 

ಪನಾಕಿಪೂಜಾಶ್ರೋಮಧವಶಾಸಾವಧಿಭನಿಶಾಕರಾನ್ || ೧೨ || 
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ಪಂಚಕ  ರಾಭವರ ೂೋಧಾಖ ಾ ಗರಭಂಥ  ಃ ಪಂಚಲ್ಸನುಾಖ  ಃ | 

ತ್ತ್ತಾವಿಜ್ಞಾಪಕ  ಃ ಸಾವನಾಮುಪಮೋಯಂ ಪನಾಕಿನಾ || ೧೩ || 

 

ಗಾಂಭೋಯೇದೋಭ ಸವಭದುವ್ಾಭದಿಗಿರಪಕ್ಷವಿದಾರಣ ೋ | 

ವಿಷ್ಯೇದೋಷ್ು ವಿರಾಗಿತ ವೋ ಚ್ ೂೋಪಮೋಯಂ ಪನಾಕಿನಾ || ೧೪ || 

 

ಧರಣ ೋ ಭಗವನೂಾತ ೋಭಭಭರಣ ೋ ಭಕತಸಂತ್ತ ೋಃ | 

ವಿನಾ ವಿನಾ ಚ್ ೂೋಪಮೋಯಂ ಮೋಯಂ ತ್ತ್ತಾಪರಕಾಶನ ೋ || ೧೫ || 

 

ಗುರುತ ವೋಽಖಿಲ್ಲ ೂೋಕಾನಾಂ ಪರದಾನ ೋಽಭೋಷ್ಟಸಂತ್ತ ೋಃ | 

ಶ್ಷ್ಟ ಾೋಭಾಸತತ್ತಾವಿಜ್ಞಾನಪರದಾನ ೋ ಪರಮಂ ಗುರುಮ್ || ೧೬ || 

 

ಸದಾರರಾಮಪಾದಾಬಜಸದಾರತ್ಸಸುಧಾಕರಮ್ | 

ಸದಾಽರರ ೋದನ ೋ ವಿಷ್ುುಗದಾರಸದೃಶಂ ಸದಾ || ೧೭ || 

 

ರಘುನಾಥಾಂಘ್ರಸದೂಕ ತೌ ರಘುನಾಥಾನುಜಾಯಿತ್ಮ್ | 

ರಘುನಾಥಾಯಭಪಾಣುಾತ್ಾರಘುವಯಭಕರ ೂೋದಿತ್ಮ್ || ೧೮ || 

 

ವ್ ೋದ ೋಶಾಚ್ಚಭತ್ಪಾದಾಬಜಂ ವ್ ೋದ ೋಶಾಂಘರಾಬಜಪೂಜಕಮ್ | 

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಂ ವಂದ ೋ ರಘೂತ್ತಮಪದಾಚಭಕಮ್ || ೧೯ || 

 

ರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ ೂತೋತ್ರಸಾಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠ ೋನಯರಃ | 

ರಘೂತ್ತಮಪರಸಾದಾಚಿ ಸ ಸವ್ಾಭಭೋಷ್ಟರಾಗೂವ್ ೋತ್ || ೨೦ || 

3

www.yo
us

igm
a.c

om



 

ಯದ್-ವೃಂದಾವನಪೂವಭತ್ಃ ಫಲ್ವತ್ಸೋ ಧಾತ್ಸರೋ ಜಗತಾಾವನಿೋ 

ಯಾಮಾಾಯಾಂ ತ್ು ಪನಾಕಿನಿೋ ಚಲ್ದಲ ೂೋ ಮೂತ್ಸಭತ್ರಯಾಧಿಷಿಟತ್ಃ | 

ವ್ಾರುಣಾಾಂ ದಿಶ್ ವ್ಾಮತ್ಃ ಪರತ್ಸಕೃತೌ ಛಾಯಾ ಕೃತಾ ತ್ಸಂತ್ಸರಣಿೋ 

ತ್ದ್-ವೃಂದಾವನಮಧಾಗ ೂೋ ಗುರುವರ ೂೋ ಭೂಯಾತ್ ಸ ನಃ ಶ ರೋಯಸ ೋ || 

೨೧ || 

 

ಪರಣತಾಾಮಧ ೋನುಂ ಚ ಭಜತ್ುಿರತ್ರೂಪಮಮ್ | 

ಶ್ರೋರಾವಬ ೂೋಧಕೃತಾಾದಚ್ಚಂತಾಮಣಿಮುಪಾಸಾಹ ೋ || ೨೨ || 

 

ರಘೂತ್ತಮಮುನಿೋಂದಾರ ಯೇದೋ ಸವ್ ೋಭ ಶಾಸಾವಿಶಾರದಾಃ | 

ವಿದಾಾಗುರೂನ್ ಕುಲ್ಗುರೂನ್ ನೌಮಿ ತಾನ್ ಮೋ ಜಗದುುರೂನ್ || ೨೩ || 

 

ಸ ೋವ್ ೋ ರಘೂತ್ತಮಮಹಾಗುರುಮ್ | 

ಯಚ್ಚಾಷ್ಾಶ್ಷ್ಾಶ್ಷ್ಟಾಾದಾಾಷಿಟಪಾಣಾಾಚ್ಾಯಭಸಂಜ್ಞಿತಾಃ || 

 

|| ಇತ್ಸ ಶ್ರೋರಘೂತ್ತಮಗುರುಸ ೂತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂಣಭಮ್ || 
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