
ਰਘ ੂੱਤਮ ਗੁਰੁ ਸ੍ਤੋਤਰਮ 
 
ਗਂਭੀਰਾਸ਼ਯਗੁਂਫਸ੍ਂਭ੍ੜੁਤਵਚਃਸ੍ਂਦਰ੍ਭਗਰ੍ਭੂੋੱਲਸ੍- 
ੱੂੱਟੀਕਾਭਾਵਵਵਬੋਧਨਾਯ ਜਗਤਾਂ ਯਸ੍ਯਾਵਤਾਰੋऽਜਵਨ | 
ਤਤ੍ਪਾਦ੍ੜੁਕ੍ਸ਼ਦੁਰਂਤਸ੍ਂਤਤਤਪਃਸ੍ਂਤਾਨਸ੍ਤੋਵਸ਼ਤ- 
ਸ਼ਰੀਕਾਂਤਂ ਸ੍ੁਗੁਣਂ ਰਘੋੂੱਤਮਗੁਰੁਂ ਵਂਦੇ ਪਰਂ ਦੇਵਸ਼ਕਮ || ੧ || 
 
ਸ੍ੂੱਛਾਸ੍ਤਰਾਮਲਭਾਵਬੋਧਵਕਰਣ ਃ ਸ੍ਂਵਰਧਯਨ ਮਧਵਸ੍- 
ਤ੍ਵਸ੍ੂੱਧਾਂਤਾਵਬਧਮਨਂਤਵਸ਼ਸ਼ਯਕੁਮੁਦਵਰ ਾਤਂ ਵਵਕਾਸ੍ਂ ਨਯਨ | 
ਉਦ੍ਭ ਤੋ ਰਘੁਵਰਯਤੀਰਥਜਲਧੇਸ੍ਤਾਪਤਰਯਂ ਤਰ ਾਸ੍ਯਨ 
ਯਸ੍ਤਂ ਨੌਵਮ ਰਘ ੂੱਤਮਾਖ੍ਯਸ਼ਵਸ਼ਨਂ ਸ਼ਰੀਵਵਸ਼ੁਪਾਦਾਸ਼ਰਯਮ || ੨ || 
 
ਉਦਯਨ੍ਮਾਰਤਂਡਸ੍ਂਕਾਸ਼ਂ ਦਂਡਮਾਲਾਕਮਂਡਲ ਨ | 
ਧਰਂ ਕੌਪੀਨਸ੍ ਤਰ ਂ ਚ ਸ੍ੀਤਾਰਾਘਵਮਾਨਸ੍ਮ || ੩ || 
 
ਸ਼ਰੀਵਨਵਾਸ੍ੇਨ ਵਂਦਯਾਂਵਘਰਂ ਤੁਲਸ੍ੀਦਾਮਭ ਸ਼ਣਮ | 
ਧਯਾਯੇਦਰਘ ੂੱਤਮਗੁਰੁਂ ਸ੍ਰਵਸ੍ੌਖ੍ਯਪਰਦ ਂਨ੍ੜੁਣਾਮ || ੪ || 
 
ਰਘ ੂੱਤਮਗੁਰੁਂ ਨੌਵਮ ਸ਼ਾਂਤਯਾਵਦਗੁਣਮਂਵਡਤਮ | 
ਰਘ ੂੱਤਮਪਦਦਵ ਂਦਵਕਂਜਭ੍ੜੁਂਗਾਵਯਤਾਂਤਰਮ || ੫ || 
 

www.yo
us

igm
a.c

om

1



ਰਘ ੂੱਤਮਗੁਰੁਂ ਵਂਦੇ ਰਘ ੂੱਤਮਪਦਾਰਚਕਮ | 
ਗਾਂਭੀਰਯੇਣਾਰਥਬਾਹਲੁਯਟੀਕਾਤਾਤ੍ਪਰਯਬੋਧਕਮ || ੬ || 
 
ਭਾਵਬੋਧਕ੍ੜੁਤ ਂਨੌਵਮ ਭਾਵਭਾਵਵਤਭਾਵੁਕਮ | 
ਭਾਵਭਾਜ ਂਭਾਵਜਾਵਦਪਰੀਭਾਵਪਰਾਯਣਮ || ੭ || 
 
ਸ੍ੰਨਯਾਯਵਵਵ੍ੜੁਤੇਸ਼ਟੀਕਾਸ਼ੇਸ਼ਸ੍ਂਪ ਵਰਤਕਾਵਰਣਮ | 
ਟੀਕਾਂ ਦ੍ੜੁਸ਼ਟਵਾਪੇਵਟਕਾਨਾਂ ਵਨਚਯਂ ਚ ਚਕਾਰ ਯਃ | 
ਪਰਮੇਯਮਵਣਮਾਲਾਨਾਂ ਸ੍ਥਾਪਨਾਯ ਮਹਾਮਵਤਃ || ੮ || 
 
ਯੂੱਵਚਸ਼ਯਵਸ਼ਸ਼ਯਵਸ਼ਸ਼ਯਾਦਯਾਵਸ਼ਟੂੱਪਣਯਾਚਾਰਯਸ੍ਂਜ੍ਵਿਤਾਃ | 
ਤਮਲਂ ਭਾਵਬੋਧਾਰਯਂ ਭ ਯੋ ਭ ਯੋ ਨਮਾਮਯਹਮ || ੯ || 
 
ਸ਼ੁਕੇਨ ਸ਼ਾਂਤਯਾਵਦਸ਼ੁ ਵਾਙ੍ਮਯੇਸ਼ੁ ਵਯਾਸ੍ਨੇ 
ਧ ਰਯੇऽ੦ਬੁਵਧਨੋਪਮੇਯਮ | 
ਮਨੋਜਵਜਤਯਾਂ ਮਨਸ੍ਾਂ ਵਹ ਪਤਯਾ 
ਰਘ ੂੱਤਮਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਵਗੁਰੁਂ ਨਮਾਵਮ || ੧੦ || 
 
ਰਾਮ ਰਾਮ ਤਵ ਪਾਦਪਂਕਜਂ ਵਚਂਤਯਾਵਮ ਭਵਬਂਧਮੁਕਤਯੇ | 
ਵਂਵਦਤਂ ਸ੍ੁਰਨਰੇਂਦਰਮੌਵਲਵਭਰਧਯਾਯਤੇ ਮਨਵਸ੍ ਯੋਵਗਵਭਃ ਸ੍ਦਾ || ੧੧ || 
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ਵਪਨਾਵਕਨੀਰਸ੍ਂਜੁਸ਼ਟਦੇਸ਼ੇ ਵਾਸ੍ਮਨੋਰਮਮ | 
ਵਪਨਾਵਕਪ ਜਯਸ਼ਰੀਮਧਵਸ਼ਾਸ੍ਤਰਵਵਰਧਵਨਸ਼ਾਕਰਾਨ || ੧੨ || 
 
ਪਂਚਕ ਰ੍ਭਾਵਭਧੋਾਖ੍ਯ ਰ੍ਰਂਥ ਃ ਪਂਚਲਸ੍ਨ੍ਮੁਖ੍ ਃ | 
ਤੂੱਤਵ ਵਵਜ੍ਿਾਪਕ ਃ ਸ੍ਵਾਨਾਮੁਪਮੇਯ ਂਵਪਨਾਵਕਨਾ || ੧੩ || 
 
ਗਾਂਭੀਰਯੇ ਸ੍ਰਵਦੁਰਵ ਾਵਦਵਗਵਰਪਕ੍ਸ਼ਵਵਦਾਰਣੇ | 
ਵਵਸ਼ਯੇਸ਼ੁ ਵਵਰਾਵਗਤਵ ੇ ਚੋਪਮੇਯਂ ਵਪਨਾਵਕਨਾ || ੧੪ || 
 
ਧਰਣੇ ਭਗਵਨ੍ਮ ਰਤਰੇ੍ਭਰਣੇ ਭਕਤਸ੍ਂਤਤੇਃ | 
ਵਵਨਾ ਵਵਨਾ ਚੋਪਮਯੇਂ ਮੇਯਂ ਤੂੱਤਵਪਰਕਾਸ਼ਨੇ || ੧੫ || 
 
ਗੁਰੁਤਵ ੇऽਵਖ੍ਲਲੋਕਾਨਾਂ ਪਰਦਾਨੇऽਭੀਸ਼ਟਸ੍ਂਤਤੇਃ | 
ਵਸ਼ਸ਼ਯੇਭਯਸ੍ਤੂੱਤਵ ਵਵਜ੍ਿਾਨਪਰਦਾਨੇ ਪਰਮਂ ਗੁਰੁਮ || ੧੬ || 
 
ਸ੍ਦਾਰਰਾਮਪਾਦਾਬਜਸ੍ਦਾਰਵਤਸ੍ੁਧਾਕਰਮ | 
ਸ੍ਦਾऽਵਰਭਦੇਨੇ ਵਵਸ਼ੁਗਦਾਵਰਸ੍ਦ੍ੜੁਸ਼ਂ ਸ੍ਦਾ || ੧੭ || 
 
ਰਘੁਨਾਥਾਂਵਘਰਸ੍ਦ੍ਭਕਤੌ ਰਘੁਨਾਥਾਨੁਜਾਵਯਤਮ | 
ਰਘੁਨਾਥਾਰਯਪਾਣਯੁੂੱਥਰਘੁਵਰਯਕਰੋਵਦਤਮ || ੧੮ || 
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ਵੇਦੇਸ਼ਾਵਰਚਤਪਾਦਾਬਜਂ ਵੇਦੇਸ਼ਾਂਘਰਯਬਜਪ ਜਕਮ | 
ਰਘ ੂੱਤਮਗੁਰੁਂ ਵਂਦੇ ਰਘ ੂੱਤਮਪਦਾਰਚਕਮ || ੧੯ || 
 
ਰਘ ੂੱਤਮਗੁਰੁਸ੍ਤੋਤਰਸ੍ਯਾਸ਼ਟਕਂ ਯਃ ਪਠੇੇੰਨਰਃ | 
ਰਘ ੂੱਤਮਪਰਸ੍ਾਦਾੂੱਚ ਸ੍ ਸ੍ਰਵ ਾਭੀਸ਼ਟਭਾਗ੍ਭਵੇਤ || ੨੦ || 
 
ਯਦ-ਵ੍ੜੁਂਦਾਵਨਪ ਰਵਤਃ ਫਲਵਤੀ ਧਾਤਰ ੀ ਜਗਤ੍ਪਾਵਨੀ 
ਯਾਮਯਾਯਾਂ ਤੁ ਵਪਨਾਵਕਨੀ ਚਲਦਲੋ ਮ ਵਰਤਤਰਯਾਵਧਵਸ਼ਟਤਃ | 
ਵਾਰੁਣਯਾਂ ਵਦਵਸ਼ ਵਾਮਤਃ ਪਰਵਤਕ੍ੜੁਤੌ ਛਾਯਾ ਕ੍ੜੁਤਾ ਵਤਂਵਤਰਣੀ 
ਤਦ-ਵ੍ੜੁਂਦਾਵਨਮਧਯਗੋ ਗੁਰੁਵਰੋ ਭ ਯਾਤ ਸ੍ ਨਃ ਸ਼ਰੇਯਸ੍ੇ || ੨੧ || 
 
ਪਰਣਤਕ ਾਮਧੇਨੁਂ ਚ ਭਜਤ੍ਸ੍ੁਰਤਰ ਪਮਮ | 
ਸ਼ਰੀਭਾਵਬੋਧਕ੍ੜੁਤ੍ਪਾਦਵਚਂਤਾਮਵਣਮੁਪਾਸ੍ਮਹ ੇ|| ੨੨ || 
 
ਰਘ ੂੱਤਮਮੁਨੀਂਦਰ ਾ ਯੇ ਸ੍ਰਵ ੇ ਸ਼ਾਸ੍ਤਰਵਵਸ਼ਾਰਦਾਃ | 
ਵਵਦਯਾਗੁਰ ਨ ਕੁਲਗੁਰ ਨ ਨੌਵਮ ਤਾਨ ਮੇ ਜਗਦੁਰ ਨ || ੨੩ || 
 
ਸ੍ੇਵ ੇਰਘ ੂੱਤਮਮਹਾਗੁਰੁਮ | 
ਯੂੱਵਛਸ਼ਯਵਸ਼ਸ਼ਯਵਸ਼ਸ਼ਯਾਦਯਾਵਸ਼ਟੂੱਪਣਯਾਚਾਰਯਸ੍ਂਜ੍ਵਿਤਾਃ || 
 
|| ਇਵਤ ਸ਼ਰੀਰਘ ੂੱਤਮਗੁਰੁਸ੍ਤੋਤਰ ਂ ਸ੍ਂਪ ਰਣਮ || 
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