|| ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਮ
ਰ ||
ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਰ੍ਣਬੋਧ ਗੁਰੁਤ੍ੀਰਥ ਪਯੋਬ੍ਧਧਪਾਰਾ
ਕਾਮਾਧਰਮਾਕ੍ਸ਼੍ ਧਵਸ਼੍ਮਾਕ੍ਸ਼੍ ਧਸ਼੍ਰਸ੍ਪ੍ੜੁਸ਼੍ਤ੍
ਂ ੀ|
ਪੂਰ੍ੋੋੱਤ੍ਰਾऽਧਮਤ੍ ਤ੍ਰਂਗ ਚਰਤ੍ਸ੍ੁਹਂਸ੍ਾ

om

ਦ੍ੇਵਾਧਿ ਸ੍ੇਧਵਤ੍ ਪਰਾਂਧਘਰਪਯੋਜਿਗਨਾ || ੧ ||

ou
si

ਦ੍ੁਰ੍ਾਦ੍ਯਜਾਪਧਤ੍ਧਗਿਰਗੁਰੁ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ

gm

ਨੀਚੋੋੱਚਭਾਵ ਮੁਖਨਕਰ ਗਣੋੱਸ੍ਮੇਤ੍ਾ |

a.
c

ਜੀਵੇਸ਼੍ ਭੇਦ੍ ਗੁਣਪੂਧਰਤ ਜਗਤ੍ਸ੍ੁਸ੍ਤ੍੍
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ਵਾਗਦੇਵਤ੍ਾਸ੍ਧਰਦ੍ਮੁਂ ਧਵਮਿੀਕਰੋਤ੍ੁ || ੨ ||

w

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੱਸ੍ਕਿਪਰਦ੍ਾਤ੍ਾ ਸ੍੍ਪਾਦ੍ਕਂਜਦ੍੍ਯ ਭਧਕਤਮਦ੍ਭਭਯਃ |

w

w

ਅਘਾਧਦ੍ਰਸ੍ਂਭੇਦ੍ਨ ਦ੍ਭੜੁਧਸ਼੍ਿਵਜਰਃ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਸ੍ੁਰੇਂਦ੍ਰੋऽਵਤ੍ੁ ਮਾਂ ਸ੍ਦ੍ਾਯਂ || ੩ ||
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੋ ਹਧਰਪਾਦ੍ਕਂਜ ਨੀਸ਼੍ੇਵਣਾੱਿਬ੍ਧ ਸ੍ਮਸ੍ਤ ਸ੍ਂਪਤ੍ |
ਦ੍ੇਵਸ੍੍ਭਾਵੋ ਧਦ੍ਧਵਜਦ੍ੁਮੋऽਯ ਧਮਸ਼੍ਿਪਰਦ੍ੋਮੇ ਸ੍ਤ੍ਤ੍ਂ ਸ੍ ਭੂਯਾਤ੍ || ੪ ||

ਭਵਯਸ੍੍ਰੂਪੋ ਭਵਦ੍ੁਃਖਤ੍ੂਿ ਸ੍ਂਘਾਧਗਨ ਚਰਯਃੱੱਸ੍ੁਖਧਰਯਸ਼੍ਾਿੀ |

ਸ੍ਮਸ੍ਤ ਦ੍ੁਸ਼੍ਿਗਰਹਧਨਗਰਹੇਸ਼੍ੋ ਦ੍ੁਰਤ੍ਯਯੋਪ੍ਿਵਧਸ੍ਂਧੁਸ੍ੇਤ੍ੁਃ || ੫ ||
ਧਨਰਸ੍ਤਦ੍ੋਸ਼੍ੋ ਧਨਰਵਦ੍ਯਵੇਸ਼੍ਃ ਪਰਤ੍ਯਧਰਥਮੂਕਤ੍੍ ਧਨਦ੍ਾਨਭਾਸ਼੍ਃ |
ਧਵਦ੍੍ਤ੍ਪਧਰਜ੍ਞੇਯ ਮਹਾਧਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ਃ ਵਾਗ੍ਖਰੀ ਧਨਰ੍ਧਜਤ੍ ਭਵਯਸ਼੍ੇਸ਼੍ਃ || ੬ ||
ਸ੍ਂਤ੍ਾਨ ਸ੍ਂਪਤ੍ਪਧਰਸ਼੍ੁੱ ਧ ਭਧਕਤ ਧਵਜ੍ਞਾਨਵਾਗਦੇ ਹਸ੍ੁਪਾਟਵਾਦ੍ੀਨ |
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ਦ੍ਤ੍੍ਾਸ਼੍ਰੀਰੋऽੱੱਥ ਸ੍ਮਸ੍ਤਦ੍ੋਸ਼੍ਾਨ ਹਤ੍੍ਾ ਸ੍ ਨੋऽਵਯਾਦ੍ਗੁਰੁ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਃ || ੭ ||
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ਯਤ੍ਪਾਦ੍ੋਦ੍ਕਸ੍ਂਚਯਃ ਸ੍ੁਰਨਦ੍ੀ ਮੁਖਯਾਪਗਾਸ੍ਾਧਧਤ੍ਾऽ
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ਸ੍ਂਖਯਾਨੁੱਤ੍ਮ ਪੁਣਯਸ੍ਂਘ ਧਵਿਸ੍ਤ੍ਪਰਖਯਾਤ੍ ਪੁਣਯਾਵਹਃ |
ਦ੍ੁਸ੍ਤਾਪਤ੍ਰਯ ਨਾਸ਼੍ਨੋਭੁਧਵ ਮਹਾਵਂਦ੍ਯਾ ਸ੍ੁਪਤ੍
ੁ ਰਪਰਦ੍ੋ

w
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ਵਯਂਗਸ੍੍ਗ
ਂ ਸ੍ਮੜੁੱ ਧਧਦ੍ੋ ਗਰਹਮਹਾਪਾਪਾਪਹਸ੍ਤਂਸ਼੍ਰਯੇ || ੮ ||

w

w

ਯਤ੍ਪਾਦ੍ਕਂਜਰਜਸ੍ਾ ਪਧਰਭੂਧਸ਼੍ਤ੍ਾਂਗਾ
ਯਤ੍ਪਾਦ੍ਪਦ੍ਭਮ ਮਧੁਪਾਧਯਤ੍ ਮਾਨਸ੍ਾ ਯੇ |
ਯਤ੍ਪਾਦ੍ਪਦ੍ਭਮ ਪਧਰਕੀਰਤਨ ਜੀਰ੍ਣਵਾਚਃ
ਤ੍ੱ ਦ੍ਰ੍ਸ਼੍ਨਂ ਦ੍ੁਧਰਤ੍ਕਾਨਨ ਦ੍ਾਵਭੂਤ੍ਂ || ੯ ||
ਸ੍ਰ੍ਤ੍ਂਤ੍ਰ ਸ੍੍ਤ੍ਂਤ੍ਰੋਸ੍ੌ ਸ਼੍ਰੀਮਧ੍ਮਤ੍ਵਰ੍ਧਨਃ |
ਧਵਜਯੀਂਦ੍ਰ ਕਰਾਬ੍ਜੋੋੱਥ ਸ੍ੁਧੀਂਦ੍ਰ ਵਰਪੁਤ੍ਰਕਃ || ੧੦ ||

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੋ ਯਧਤ੍ਰਾਟ ਗੁਰੁਰ੍ਮੇ ਸ੍ਯਾਦ੍ਭਭਯਾਪਃ |
ਜ੍ਞਾਨਭਧਕਤ ਸ੍ੁਪੁਤ੍ਾਰ ਯੁਰਯਸ਼੍ਃ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਣਯਵਰ੍ਧਨਃ || ੧੧ ||
ਪਰਧਤ੍ਵਾਧਦ੍ ਜਯਸ੍੍ਾਂਤ੍ ਭੇਦ੍ਧਚਹਨਾਦ੍ਰੋ ਗੁਰੁਃ |
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ਅਪਰੋਕ੍ਸ਼੍ੀਕ੍ੜੁਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਃ ਸ੍ਮੁਪੇਕ੍ਧਸ਼੍ਤ੍ਭਾਵਜਃ |
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ਸ੍ਰ੍ਧਵਦ੍ਯਾ ਪਰਵੀਣਾਨਯੋ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਾਨ
ਾੰ ਧਵਦ੍ਯਤ੍ੇ || ੧੨ ||
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ਅਪੇਕ੍ਧਸ਼੍ਤ੍ ਪਰਦ੍ਾਤ੍ਾਨਯੋ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਾਨ
ਾੰ ਧਵਦ੍ਯਤ੍ੇ || ੧੩ ||
ਦ੍ਯਾਦ੍ਾਕ੍ਧਸ਼੍ਣਯ ਵਰਾਗਯ ਵਾਕ੍ਪਾਟਵ ਮੁਖਾਂਧਕਤ੍ਃ |
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ਸ਼੍ਾਪਾਨੁਗਰਹਸ਼੍ਕਤੋऽਨਯੋ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਾਾੰਨ ਧਵਦ੍ਯਤ੍ੇ || ੧੪ ||
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ਅਜ੍ਞਾਨ ਧਵਸ੍ਪਮੜੁਧਤ੍ ਭਰਾਂਧਤ੍ ਸ੍ਂਸ਼੍ਯਾਪਸ੍ਪਮੜੁਧਤ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਃ |
ਤ੍ਂਦ੍ਰਾਕਂਪਵਚਃ ਕੌਂਠ੍ਯਮੁਖਾਯੇ ਚੇਂਧਦ੍ਰਯਦ੍ਭ
ੋ ਭਵਾਃ |
ਦ੍ੋਸ਼੍ਾਸ਼੍ਤੇ ਨਾਸ਼੍ਮਾਯਾਂਧਤ੍ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ ਪਰਸ੍ਾਦ੍ਤ੍ਃ || ੧੫ ||
ਓਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ਇਤ੍ਯਸ਼੍ਿਾਕ੍ਸ਼੍ਰ ਮਂਤ੍ਰਤ੍ਃ |
ਜਧਪਤ੍ਾਦ੍ਭਭਾਧਵਤ੍ਾਧਨਤ੍ਯਂ ਇਸ਼੍ਿਾਰਥਾੱਸ੍ਯੁਰਨਸ੍ਸ਼੍
ਂ ਃ || ੧੬ ||

ਹਂਤ੍ੁ ਨਃ ਕਾਯਜਾਨ ਦ੍ੋਸ਼੍ਾਨ ਆਤ੍ਮਾਤ੍ਮੀਯ ਸ੍ਮੁਦ੍ਭਭਵਾਨ |
ਸ੍ਰ੍ਾਨਧਪ ਪੁਮਰਥਾਂਸ਼੍ਚ ਦ੍ਦ੍ਾਤ੍ੁ ਗੁਰੁਰਾਤ੍ਮਧਵਤ੍ || ੧੭ ||
ਇਧਤ੍ ਕਾਿਤ੍ਰਯੇਧਨਤ੍ਯਂ ਪਰਾਰਥਨਾਂਯਃ ਕਰੋਧਤ੍ਸ੍ਃ |

ਅਗਮਯ ਮਧਹਮਾਿੋ ਕੇ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰੋ ਮਹਾਯਸ਼੍ਾਃ |
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ਇਹਾਮੁਤ੍ਰਾਪਤ ਸ੍ਰ੍ੇਸ਼੍ਿੋ ਮੋਦ੍ਤ੍ੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸ੍ਂਸ਼੍ਯਃ || ੧੮ ||
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ਸ਼੍ਰੀ ਮਧ੍ਮਤ੍ ਦ੍ੁਗ੍ਧਾਬ੍ਧਧ ਚਂਦ੍ਰੋਵਤ੍ੁ ਸ੍ਦ੍ਾऽਨਘਃ || ੧੯ ||
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ਸ੍ਰ੍ਯਾਤ੍ਰਾ ਫਿਾਵਾਪਤਯ ਯਥਾਸ਼੍ਧਕਤ ਪਰਦ੍ਕ੍ਧਸ਼੍ਣਂ |
ਕਰੋਧਮ ਤ੍ਵਧਸ੍ੱ ਧਸ੍ਯ ਵੜੁਂਦ੍ਾਵਨਗਤ੍ਂ ਜਿਂ

w
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ਧਸ਼੍ਰਸ੍ਾ ਧਾਰਯਾਮਯਦ੍ਯ ਸ੍ਰ੍ਤ੍ੀਰਥ ਫਿਾਪਤਯੇ || ੨੦ ||

w

w

ਸ੍ਰ੍ਾਰ੍ਭੀਸ਼੍ਿਾਰਥ ਧਸ੍ੱ ਧਯਰਥਂ ਨਮਸ੍ਪਕਾਰਂ ਕਰੋਮਯਹਂ |
ਤ੍ਵਸ੍ਂਕੀਰਤਨਂ ਵੇਦ੍ਸ਼੍ਾਸ੍ਤਰਾਰਥ ਜ੍ਞਾਨ ਧਸ੍ੱ ਧਯੇ || ੨੧ ||
ਸ੍ਂਸ੍ਾਰੇऽਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਾਗਰੇ ਪਰਕ੍ੜੁਧਤ੍ਤ੍ੋऽਗਾਧੇ ਸ੍ਦ੍ਾਦ੍ੁਸ੍ਤਰੇ
ਸ੍ਰ੍ਾਵਦ੍ਯ ਜਿਗਰਹਰਨੁਪਮਃ ਕਾਮਾਧਦ੍ਭਂਗਾਕੁਿੇ |
ਨਾਨਾਧਵਭਰਮਦ੍ੁਰ੍ਭਰਮऽੇ ਧਮਤ੍ਭਯਸ੍ਤੋਮਾਧਦ੍ਘੇਨੋਤ੍ਕਟੇ |

ਦ੍ੁਃਖੋਤ੍ਕ੍ੜੁਸ਼੍ਿ ਧਵਸ਼੍ੇਸ੍ਮੁੱ ਧਰ ਗੁਰੋਮਾਮਗਨਰੂਪਂ ਸ੍ਦ੍ਾ || ੨੨ ||
ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ ਗੁਰੁਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਯਃ ਪਠ੍ੇਦ੍ਭਭਧਕਤਪਰ
ੂ ਕ
੍ ਂ|
ਤ੍ਸ੍ਯ ਕੁਸ਼੍ਿਾਧਦ੍ ਰੋਗਾਣਾਂ ਧਨਵੜੁੱ ਧਤ੍ਸ੍੍ਰਯਾ ਭਵੇਤ੍ || ੨੩ ||
ਅਂਧੋਧਪ ਧਦ੍ਵਯ ਦ੍ਭੜੁਧਸ਼੍ਿੱਸ੍ਯਾਦ੍ੇਡਮੂਕੋਧਪ ਵਾਕ੍ਪਧਤ੍ਃ |
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ਯਃਧਪਬੇੋੱਜਿਮੇਤ੍ੇਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਵਾਧਭਮਂਧਤ੍ਰਤ੍ਂ |
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ਪੂਰ੍ਣਾਯੁਃ ਪੂਰ੍ਣਸ੍ਂਪੱਧਤ੍ਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ੍ਯ ਜਪਾਦ੍ਭਭਵੇਤ੍ || ੨੪ ||
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ਤ੍ਸ੍ਯ ਕੁਕ੍ਧਸ਼੍ਗਤ੍ਾ ਦ੍ੋਸ਼੍ਾਃ ਸ੍ਰ੍ੇਨਸ਼੍ਯਂਧਤ੍ ਤ੍ਤ੍ ਕ੍ਸ਼੍ਣਾਤ੍ || ੨੫ ||
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ਯਦ੍ਵੜੁਂਦ੍ਾਵਨ ਮਾਸ੍ਾਦ੍ਯ ਪਂਗੁਃ ਖਂਜੋਧਪ ਵਾ ਜਨਃ |

w

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਯਃ ਕੁੜਯਾਤ੍ ਪਰਦ੍ਕ੍ਧਸ਼੍ਣ ਨਮਸ੍ਪਕ੍ੜੁਤ੍ੀ

w

w

ਸ੍ਂ ਜਂਘਾਿੋ ਭਵੇਦ੍ੇਵ ਗੁਰੁਰਾਜ ਪਰਸ੍ਾਦ੍ਤ੍ਃ || ੨੬ ||
ਸ੍ੋਮਸ੍ੂਰਯੋਪਰਾਗੇ ਚ ਪੁਸ਼੍ਯਾਰ੍ਕਾਧਦ੍ ਸ੍ਮਾਗਮੇ |
ਯੋਨੱ ੁਤ੍ਮ ਧਮਦ੍ਂ ਸ੍ਤਤ੍
ੋ ਰਂ ਅਸ਼੍ਿੋੋੱਤ੍ਰ ਸ਼੍ਤ੍ਂਜਪੇਤ੍
ਭੂਤ੍ਪਰੇਤ੍ ਧਪਸ਼੍ਾਚਾਧਦ੍ ਪੀਡਾ ਤ੍ਸ੍ਯ ਨ ਜਾਯਤ੍ੇ || ੨੭ ||
ਏਤ੍ਤ੍ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ੍ਮੁੱ ਚਾਰਯ ਗੁਰੋਰ੍ਬ੍ੜੁਂਦ੍ਾਵਨਾਂਧਤ੍ਕੇ |

ਦ੍ੀਪਸ੍ਂਯੋਜਨਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਂ ਪੁਤ੍ਰਿਾਭੋਭਵੇੋੱਧੁਵਂ || ੨੮ ||
ਪਰਵਾਧਦ੍ਜਯੋਧਦ੍ਵਯ ਜ੍ਞਾਨਭਕਤਯਾਧਦ੍ਵਰ੍ਧਨਂ |
ਸ੍ਰ੍ਾਭੀਸ਼੍ਿਪਰਵੜੁੱ ਧਧੱ ਸ੍ਯਾਾੰਨਾਤ੍ਰਕਾਰਯਾ ਧਵਚਾਰਣਾ || ੨੯ ||
ਰਾਜਚੋਰ ਮਹਾਵਯਾਘਰ ਸ੍ਰ੍ਪਨਕਰਾਧਦ੍ਪੀਡਨਂ |
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ਨ ਜਾਯਤ੍ੇऽਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਸ੍
ਰ ਯ ਪਰਭਾਵਾਾੰਨਾਤ੍ਰ ਸ੍ਂਸ਼੍ਯਃ || ੩੦ ||
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ਯੋ ਭਕਤਯਾ ਗੁਰੁਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ ਚਰਣਦ੍੍ਂਦ੍੍ਂ ਸ੍ਪਮਰਨਯਃ ਪਠ੍ੇਤ੍ |
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ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਧਦ੍ਵਯਧਮਦ੍ਂ ਸ੍ਦ੍ਾ ਨ ਧਹ ਭਵੇਤ੍ ਤ੍ਸ੍ਯਾऽਸ੍ੁਖਂ ਧਕਂਚਨ || ੩੧ ||

.y

ਧਕਂਧਤ੍੍ਸ਼੍ਿਾਰਥਸ੍ਮੜੁੱ ਧਧਰੇਵ ਕਮਿਾਨਾਥ ਪਰਸ੍ਾਦ੍ੋਦ੍ਯਾਤ੍ |

w
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ਕੀਧਰਤਧਰਦਧਗ੍ਧਦ੍ਤ੍ਾ ਧਵਭੂਧਤ੍ਰਤ੍ੁਿਾ ਸ੍ਾਕ੍ਸ਼੍ੀਹਯਾਸ੍ਯੋऽਤ੍ਰਧਹ || ੩੨ ||
ਇਧਤ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਾਰਯ ਗੁਰੁਰਾਜ ਪਰਸ੍ਾਦ੍ਤ੍ਃ |
ਕ੍ੜੁਤ੍ਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਧਮਦ੍ਂ ਪੁਣਯਂ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਭਧਭੜਯੱਪਣਾਧਭਦ੍ਃ || ੩੩ ||
ਪੂਜਯਾਯ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰਾਯ ਸ੍ਤ੍ਯਧਰ੍ਮ ਰਤ੍ਾਯ ਚ |
ਭਜਤ੍ਾਂ ਕਲ੍ਪਵੜੁਕ੍ਸ਼੍ਾਯ ਨਮਤ੍ਾਂ ਕਾਮਧੇਨਵੇ || ੩੪ ||
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|| ਇਧਤ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਅੱ ਪਣਾਚਾੜਯਕ੍ੜੁਤ੍ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵੇਂਦ੍ਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸ੍ਂਪੂਰ੍ਣਂ ||

