ਿਸ਼ਵਭੁਜਙਪਯਾਤਸੋਤਮ
Shivabhujanga Prayata Stotram
ਿਸ਼ਵਭੁਜਙ ਪਯਾਤ ਸੋਤਮ
ਯਦਾ ਦਾਰੁਣਾਭਾਸ਼ਣਾ ਭੀਸ਼ਣਾ ਮੇ ਭਿਵਸ਼ ਨ ੁਪਾਨੇ

ੜੁਤਾਨਸ

ਦੂਤਾਃ |

ਤਦਾ ਮ ਮਨਸ ਪਦ ਭੋਰੁਹਸਂ ਕਥਂ ਿਨਸ਼ਲਂ ਸ ਾੰਨਮਸੇऽਸੁ ਸ਼ਂਭੋ ||੧||
ਯਦਾ ਦੁਿਰਵਾਰਵ ਥੋऽਹਂ ਸ਼ਯਨ ਲੁਠੰਿਨਃਸ਼ਸੰ ਿਨਃ ੜੁਤਾਵ ਕਵਾਿਣਃ |
ਤਦਾ ਜਹੁਕਨ ਾਜਲਾਲ

ੜੁਤਂ ਤੇ ਜਟਾਮ ਡਲਂ ਮ ਮਨਮਿਨਰਂ ਸ ਾਤ ||੨||

ਯਦਾ ਪੁਤਿਮਤਾਦਯੋ ਮ ਸਕਾਸ਼ੇ ਰੁਦਨ ਸ

ਹਾ ਕੀ ੜੁਸ਼ੀਯਂ ਦਸ਼ੇਿਤ |

ਤਦਾ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਗੌਰੀਸ਼ ਸ਼ਂਭੋ ਨਮਸੇ ਿਸ਼ਵਾਯੇਤ ਜਸਂ ਬਵਾਿਣ ||੩||
ਯਦਾ ਪਸ਼ ਤ ਮਾਮਸੌ ਵੇ ਿਤ ਨਾ ਮਾਨਯਂ ਹਾਸ ਏਵੇਿਤ ਵਾਚੋ ਵਦੇਯਃੁ |
ਤਦਾ ਭੂਿਤਭੂਸ਼ਂ ਭੁਜਙਾਵਨੱਧਂ ਪੁਰਾਰੇ ਭਵਨਂ

ਫੁਟਂ ਭਾਵਯੇਯਮ ||੪||

ਯਦਾ ਪਾਰਮੱ ਛਾਯਮਸਾਨਮ ਿਭ ਜਨਰਾ ਿਵਹੀਨਂ ਗਿਮਸ਼ ਾਿਮ ਦੂਰਮ |
ਤਦਾ ਤਂ ਿਨਰੁ ਧਨ
ਯਦਾ ਰੌਰਵਾਦੀਨ

ੜੁਤਾਨਸ

ਮਾਰਂ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹ ਂ ਮਨ ਞਂ ਪਯੱ ਛ||੫||

ਮਰੰ ਨਵ ਭੀਤ ਾ ਵਜਾਮ ੇਵ ਮੋਹਂ ਪਿਤਸ਼ ਾਿਮ ਘੋਰ|
ੇ

ਤਦਾ ਮਾਮਹੋ ਨਾਥ ਕਸਾਰਿਯਸ਼ ਤ ਨਾਥਂ ਪਰਾਧੀਨਮ ਧੇਨੁਮਲ
ੌ ੇ ||੬||
ਯਦਾ ਸ਼ੇਤਪਤਾਯਤਾਲ ਘ ਸ਼ਕੇ

ੜੁਤਾਨਾ ਭਯਂ ਭਕਵਾ ਸਲ ਭਾਵਾਤ |

ਤਦਾ ਪਾਿਹ ਮ ਪਾਰਤੀਵੱ ਲਭਾਨ ਂ ਨ ਪਸ਼ ਾਿਮ ਪਾਤਾਰਮੇਤਾ ੜੁਸ਼ਂ ਮੇ ||੭||
ਇਦਾਨੀਿਮਦਾਨ ਮਿਤ ਮੇ ਭਿਵਤੀਤ ਹੋ ਸਨਤਂ ਿਚਨਯਾ ਪੀਿਡਤੋऽ ਿਮ |
ਕਥਂ ਨਾਮ ਮਾ ਭੂ ਮਨ ੜੁੱ ਿਤਰੇਸ਼ਾ ਨਮਸੇ ਗਤੀਨ ਗਤੇ ਨੀਲਕਣ ||੮||
ਅਮਰ ਾਦਮੇਵਾਮੁਮਾਬਾਲ ੜੁੱ ਧਂ ਹਰਨਂ
ਸੁਤੌ ਤਾਵਦਸ

ੜੁਤਾਨਂ ਸਮੀ ਸ਼ ਾ ਿਮ ਭੀਤਃ |

ਤਵੈਵ ਪਸਾਦਾ ਭਵਾਨੀਪਤੇ ਿਨ ਮਯੋऽਹਂ ਭਵਾਿਨ ||੯||

ਜਰਾਜ ਮਗ ਭਾਿਧਵਾਸਾਿਦਦੁਃਖਾਨ ਸਹ ਾਿਨ ਜਹ

ਜਗੰ ਨਾਥ ਕੇਨ |

ਭਵਨਂ ਿਵਨਾ ਮੇ ਗਿਤਰੈਵ ਸ਼ਂਭੋ ਦਯਾਲ਼ੋ ਨ ਜਾਗਿਰ ਿਕਂ ਵਾ ਦਯਾ ਤੇ ||੧੦||
ਿਸ਼ਵਾਯੇਿਤ ਸ਼ਬੋ ਨਮਃਪੂਰ ਏਸ਼

ਮਰ ਮੁਿਕ ੜੁ

ੜੁਤ ੁਹਾ ਤੱ ਤਵਾਚੀ |

ਮਮੇਸ਼ਾਨ ਮਾਗਾ ਮਨਸੋ ਵਚਸਃ ਸਦਾ ਮਹ ਮੇਤ ਪਦਾਨਂ ਪਯੱ ਛ ||੧੧||
ਤਮਪ ਂਬ ਮ ਪਸ਼
ੜੁਹ

ਸ਼ੀਤ ਸ਼ੁਮੌਿਲਿਪਯੇ ਭੇਸ਼ਜਂ ਤਂ ਭਵਵ ਾਿਧਸ਼ਾਨ |
ੈ

ਲੇ ਸ਼ਭਾਜਂ ਪਦ ਭੋਜਪੋਤੇ ਭਵਾ ਧੌ ਿਨਮਗਂ ਨਯਸਾਦ

ਪਾਰਮ ||੧੨||

ਅਨਨ ਸਵੇਨਾਦਰਾਦ ਿਬਕੇਸ਼ ਪਰ ਭਿਕਮਾਤਨਤਾ ਯੇ ਨਮਿਨ |
ੜੁਤੌ ਿਨ ਭਯਾਸੇ ਹ ਨਨਂ ਲਭਨੇ

ੜੁਦਂਭੋਜਮਧ ੇ ਸਮਾਸੀਨਮੀਸ਼ਂ ||੧੩ ||

ਅਕਣੇ ਕਲ਼ ਕਾਦਨਙੇ ਭੁਜਙਾਦਪਾਣੌ ਕਪਾਲਾਦਭਾਲੇ ऽਨਲਾ ਸ਼ਾਤ |
ਅਮੌਲੌ ਸ਼ਸ਼ਾ ਕਾਦਹਂ ਦੇਵਮਨ ਂ ਨ ਮਨ ੇ ਨ ਮਨ ੇ ਨ ਮਨ ੇ ਨ ਮਨ ੇ ||੧੪||
ਿਕਰੀਟੇ ਿਨਸ਼ੀਸ਼ੋ ਲਲਾਟੇ ਹੁਤਾਸ਼ੋ ਭੁਜੇ ਭੋਿਗਰਾਜੋ ਗਲ਼ੇ ਕਾਿਲਮਾ ਚ |
ਤਨੌ ਕਾਿਮਨੀ ਯਸ

ਤੁਲ ਂ ਨ ਦੇਵਂ ਨ ਜਾਨ ਨ ਜਾਨ ਨ ਜਾਨ ਨ ਜਾਨ ||੧੫||

ਅਯਂ ਦਾਨਕਾਲਸਹਂ ਦਾਨਪਾਤਂ ਭਵਾਨਵ ਦਾਤਾ ਤਦਨ ਂ ਨ ਯਾਚੇ |
ਭਵ ਭਿਕਮੇਵ ਿਸਰ ਦੇਿਹ ਮਹ ਂ

ੜੁਪਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ਂਭੋ

ੜੁਤਾਰੋऽ ਿਮ ਯ ਮਾਤ ||੧੬|

ਿਸ਼ਵੋऽਹਂ ਿਸ਼ਵੋऽਹਂ ਿਸ਼ਵੋऽਹਂ ਿਸ਼ਵੋऽਹਂ ਿਸ਼ਵਾਦਨ ਥਾ ਦੈਵਤਂ ਨਾਿਭਜਾਨ |
ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ਿਗਰੀਸ਼ ਿਤਸ਼ੂਿਲਨ ਤਯੀਦਂ ਸਮਸਂ ਿਵਭਾਤੀਿਤ ਯ ਮਾਤ ||੧੭||
ਇਿਤ ਸ਼ੀਮ ਪਰਮਹਂਸਪਿਰਵਾਜਕਾਚਾਰ ਸ਼ੀਮੱ ਛ ਕਰਾਚਾਰ ਿਵਰਿਚਤਂ ਿਸ਼ਵਭੁਜਙਪਯਾਤਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ ||
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