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Shivabhujanga Prayata Stotram 

 
ਿਸ਼ਵਭੁਜਙ ਪਯਾਤ ਸੋਤਮ |    
 

ਗਲੱਦਾਨਗ ਡਂ ਿਮਲ ੜੁਙਖ ਡਂ ਚਲੱਚਾਰੁਸ਼ੁ ਡਂ ਜਗਤਾਣਸ਼ੌ ਡਂ |  
ਲਸੱਦਨਕਾ ਡਂ ਿਵਪ ਭਙਚ ਡਂ ਿਸ਼ਵਪੇਮਿਪ ਡਂ ਭਜ ੇਵਕਤੁ ਡਮ||੧||  
 
ਅਨਾਦ ਨਮਾਦ  ਂਪਰਨੱਤਮਰਂ ਿਚਦਾਕਾਰਮੇਕ ਂਤੁਰੀਯ ਂਤਮੇਯਮ |  
ਹਿਰਬ ਮ ੜੁਗ  ਂਪਰਬ ਮਰੂਪਂ ਮਨਵਾਗਤੀਤਂ ਮਹਃ ਸ਼ੈਵਮੀਡੇ ||੨|| 
 
ਸਸ਼ਕ ਾਿਦ ਸ਼ਕ੍ਯਿਸਂਹਾਸਨਸਂ ਮਨਹਾਿਰਸਰ ਗਰਤਾਿਦਭੂਸ਼ਮ | 
ਜਟਾਹ ਦੁਗਂਗਾਿਸਸ਼ਸ਼ ਕਮੌਿਲ ਂਪਰਂ ਸ਼ਿਕਿਮਤਂ ਨੁਮਃ ਪਞਵਕਮ ||੩|| 
 
ਿਸ਼ਵੇਸ਼ਾਨਤ ਪੂਰੁਸ਼ਾਘੋਰਵਾਮਾਿਦਿਭ ਬ ਮਿਭਰੜੁ ਮੁਖੈਃ ਸ਼ ਿਭਰਂਗੈਃ | 
ਅਨੌਪਮ ਸ਼ਿਟਂਸ਼ਤਂ ਤੱਤਿਵਦ ਾਮਤੀਤਂ ਪਰਂ ਤ  ਕਥਂ ਵੇ ਿਤ ਕੋ ਵਾ ||੪||  
 
ਪਵਾਲ਼ਪਵਾਹਪਭਾਸ਼ੋਣਮ ਧਂ ਮਰੁਤ ਮਿਣਸ਼ੀਮਹਃ ਸ਼ ਾਮਮ ਧਮ | 
ਗੁਣਸ ੂਤਮੇਕ ਂਵਪੁਸ਼ੇਕਮਨਃ ਮਰਾਿਮ ਮਰਾਪੱਿਤਸਂਪੱਿਤਹੇਤੁਮ ||੫||  
 
ਸਸੇਵਾਸਮਾਯਾਤ ਦੇਵਾਸੁਰੇਨਾ ਨਮ ਮੌਿਲਮਨਾਰਮਾਲਾਿਭਿਸ਼ਕਮ |  
ਨਮਸ ਾਿਮ ਸ਼ਂਭੋ ਪਦ ਭਰੁੋਹਂ ਤੇ ਭਵ ਭਿੋਧਪੋਤਂ ਭਵਾਨੀਿਵਭਾਵ ਮ ||੬|| 
 
ਜਗੰਨਾਥ ਮੰਨਾਥ ਗੌਰੀਸਨਾਥ ਪਪੰਨਾਨੁਕਂਿਪਿਨਪੰਨਾਿਰਹਾਿਰਨ |  
ਮਹਃ ਸੋਮਮੂਰੇ ਸਮਸੈਕਬ ਧੋ ਨਮਸੇ ਨਮਸੇ ਪੁਨਸੇ ਨਮੋऽਸੁ ||੭||  
 
ਮਹਾਦੇਵ ਦੇਵੇਸ਼ ਦੇਵਾਿਧਦੇਵ ਮਰਾਰੇ ਪੁਰਾਰੇ ਯਮਾਰੇ ਹਰੇਿਤ |  
ਬਵਾਣਃ ਮਿਰਸ਼ਾਿਮ ਭਕ ਾ ਭਵਨਂ ਤਤੋ ਮੇ ਦਯਾਸ਼ੀਲ ਦੇਵ ਪਸੀਦ ||੮|| 
 
ਿਵਰੂਪਾ ਸ਼ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਵਦ ਾਿਦਕੇਸ਼ ਤਯੀਮੂਲ ਸ਼ਂਭੋ ਿਸ਼ਵ ਤ ਂਬਕ ਤਮ |  
ਪਸੀਦ ਮਰ ਤਾਿਹ ਪਸ਼ ਾਵ ਪੁਣ  ਸ਼ਮਸਾਪੁਿਹ ਤ ਸ਼ ਪਾਿਹ ਤਮ ਮਾਨ ||੯||  
 
ਤਦਨ ਃ ਸ਼ਰਣ ਃ ਪਪੰ ਸ  ਨਿਤ ਪਸੀਦ ਮਰੰਨਵ ਹਨ ਾਸੁ ਦੈਨ ਮ |  
ਨ ਚੇ ਤੇ ਭਵੇ ਭਕਵਾ ਸਲ ਹਾਿਨਸਤੋ ਮੇ ਦਯਾਲ਼ੋ ਦਯ  ਸੰਿਨਧੇਿਹ ||੧੦||  
 
ਅਯ ਂਦਾਨਕਾਲਸਹਂ ਦਾਨਪਾਤਂ ਭਵਾੰਨਾਥ ਦਾਤਾ ਤਦਨ ੰਨ ਯਾਚੇ |  
ਭਵ ਭਿਕਮੇਵ ਿਸਰ  ਦੇਿਹ ਮਹ  ਂ ੜੁਪਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ਂਭੋ ੜੁਤਾਰੋऽ ਿਮ ਤ ਮਾਤ ||੧੧|| 
 
ਪਸ਼ਂੁ ਵੇ ਿਸ ਚੇ ਮ  ਤਮੇਵਾਿਧਰੂਢਃ ਕਲ਼ਂਕੀਿਤ ਵਾ ਮੂ ਿਧ ਧ ਸੇ ਤਮੇਵ |  
ਿਦਿਜਹਃ ਪੁਨਃ ਸੋऽਿਪ ਤੇ ਕਣਭੂਸ਼ਾ ਤਦਙ ੜੁਤਾਃ ਸ਼ਰ ਸਰੇऽਿਪ ਧਨ ਾਃ ||੧੨||  



 
ਨ ਸ਼ਕੋਿਮ ਕਰਂੁ ਪਰਦੋਹਲੇਸ਼ਂ ਕਥਂ ਪੀਯਸੇ ਤਂ ਨ ਜਾਨ ਿਗਰੀਸ਼ |  
ਤਦਾ ਿਹ ਪਸੰਨऽਿਸ ਕਸ ਾਿਪ ਕਾਨਾਸੁਤਦੋਿਹਣ ੋਵਾ ਿਪ ੜੁਦੋਿਹਣ ੋਵਾ ||੧੩||  
 
ਸੁਿਤਂ ਧ ਾਨਮਰ  ਯਥਾਵਿਦਧਾਤਂੁ ਭਜੰਨਪ ਜਾਨ ਮਹੇਸ਼ਾਵਲਬਂ ੇ|  
ਤਸਨਂ ਸੁਤਂ ਤਾਤੁਮਗੇ ੜੁਕ ਡੋਰ ਮਪਾਣਿਨਰਾਪਣ ਂਤ ਪਦਾ ਜਮ ||੧੪||  
 

ਅਕਣ ੇਕਲ਼ ਕਾਦਨਙ ੇਭੁਜਙਾਦਪਾਣ ੌਕਪਾਲਾਦਭਾਲੇऽਨਲਾ ਸ਼ਾਤ |  
ਅਮੌਲੌ ਸ਼ਸ਼ਾ ਕਾਦਵਾਮੇ ਕਲ਼ਤਾਦਹਂ ਦੇਵਮਨ  ਂਨ ਮਨ ੇ ਨ ਮਨ  ੇ||੧੫||  
 
ਿਸ਼ਰੋਦਿਸ਼ ੜੁਦੋਗਸ਼ੂਲਪਮੇਹਜਰਾ ਸ਼ੋਜਰਾਯ ਮਿਹੱਕਾਿਵਸ਼ਾਰਾਨ |  
ਤਮਾਦ  ੋਿਭਸ਼ ਭੇਸ਼ਜ ਂਭ ਮ ਸ਼ਂਭੋ ਤਮੱੁਲਾਘਯਾ ਮਾਨਪੁ ਲਾਘਵਾਯ ||  
 

ਦਿਰਦੋऽ ਮ ਭਦੋऽ ਿਮ ਦੂਯੇ ਿਵਸ਼ੰਣऽੋ ਿਮ ਸੰਨऽ ਿਮ ਿਭੰਨऽ ਿਮ ਚਾਹਮ |  
ਭਵਾ ਪਾਿਣਨਾਮਨਰਾ ਮਾਿਸ ਸ਼ਂਭੋ ਮਮਾਿਧਂ ਨ ਵੇ ਿਸ ਪਭ ੋਰ ਸ਼ ਮ  ਤਮ ||੧੬||  
 

ਤਦ ਣੋਃ ਕਟਾ ਸ਼ਃ ਪਤੇਤ ਤ ਸ਼ ਯਤ ਸ਼ਣਂ ਮਾ ਚ ਲ ਮੀਃ ਸਯਂ ਤਂ ੜੁਣੀਤੇ |  
ਿਕਰੀਟ ਫੁਰੱਚਾਮਰੱਛਤਮਾਲਾਕਲਾਚੀਗਜ ਸ਼ਾਮਭੂਸ਼ਾਿਵਸ਼ੇਸ਼ੈਃ ||੧੭||  
 

ਭਵਾਨ  ੈਭਵਾਯਾਿਪ ਮਾਤੇ ਚ ਿਪਤੇ ੜੁਡਾਨ  ੈ ੜੁਡਾਯਾਪ ਘਘ ੇ ਮਖਘ ੇ|  
ਿਸ਼ਵਾਙ  ੈਿਸ਼ਵਾਙਾਯ ਕੁ ਮਃ ਿਸ਼ਵਾਯ ੈਿਸ਼ਵਾਯਾ ਿਬਕਾਯ ੈਨਮਸ ਬਕਾਯ ||੧੮||  
 
ਭਵਦੌਰਵ ਂਮੱਲਘੁਤਂ ਿਵਿਦਤਾ ਪਭ ੋਰ ਸ਼ ਕਾਰੁਣ ੱਦਸ਼ ਾਨੁਗਂ ਮਾਮ |  
ਿਸ਼ਵਾ ਮਾਨੁਭਾਵਸੁਤਾਵ ਸ਼ਮੋऽਹਂ ਸਸ਼ਕ ਾ ੜੁਤਂ ਮੇऽਪਰਾਧਂ ਸ਼ਮਸ ||੧੯||  
 
ਯਦਾ ਕ ਣਰ ਧਂ ਵਜੇ ਕਾਲਵਾਹਿਦਸ਼ ਕਣਘਣਾਘਣਾਕਾਰਨਾਦਃ |  
ੜੁਸ਼ਾਧੀਸ਼ਮਾਰੁਹ  ਦੇਵੌਪਵਾਹ  ਂਤਦਾ ਵ ਸ ਮਾ ਭੀਿਰਿਤ ਪੀਣਯ ਤਮ ||੨੦||  

 
ਯਦਾ ਦਾਰੁਣਾ ਭਾਸ਼ਣਾ ਭੀਸ਼ਣਾ ਮੇ ਭਿਵਸ਼ ਨ ੁਪਾਨੇ ੜੁਤਾਨਸ  ਦੂਤਾਃ |  
ਤਦਾ ਮ ਮਨਸ ਪਦਾ ਭੋਰੁਹਸਂ ਕਥਂ ਿਨਸ਼ਲ ਂਸ ਾੰਨਮਸੇऽਸੁ ਸ਼ਂਭ|ੋ|੨੧||  
 

ਯਦਾ ਦੁਿਰਵਾਰਵ ਥੋऽਹਂ ਸ਼ਯਾਨ ਲੁਠੰਿਨਃਸ਼ਸੰਿਨਃ ੜੁਤਾ ਵ ਕਵਾਿਣਃ |  
ਤਦਾ ਜਹਕਨ ਾਜਲਾਲ ੱੜੁਤਂ ਤੇ ਜਟਾਮ ਡਲ ਂਮ ਮਨਮਿਨਰਂ ਸ ਾਤ ||੨੨||  
 
ਯਦਾ ਪੁਤਿਮਤਾਦਯ ੋਮ ਸਕਾਸ਼ੇ ਰੁਦਨ ਸ  ਹਾ ਕੀਦਸ਼ੀਯ ਂਦਸ਼ੇਿਤ |  
ਤਦਾ ਦੇਵਦੇਵੇਸ਼ ਗੌਰੀਸ਼ ਸ਼ਂਭੋ ਨਮਸੇ ਿਸ਼ਵਾਯੇਤ ਜਸਂ ਬਵਾਿਣ || ੨੩||  
 
ਯਦਾ ਪਸ਼ ਤ  ਮਾਮਸੌ ਵੇ ਿਤ ਨਾ ਮਾਨਯ ਂਸ਼ਾਸ ਏਵੇਿਤ ਵਾਚੋ ਭਵੇਯੁਃ |  
ਤਦਾ ਭੂਿਤਭੂਸ਼ਂ ਭੁਜਙਾਵਨੱਧਂ ਪੁਰਾਰੇ ਭਵਨਂ ਫੁਟਂ ਭਾਵਯਯੇਮ ||੨੪||  
 
ਯਦਾ ਯਾਤਨਾਦੇਹ ਸਨੇਹਵਾਹੀ ਭਵੇਦਾ ਮਦੇਹੇ ਨ ਮੋਹੋ ਮਹਾ ਮੇ |  
ਤਦਾ ਕਾਸ਼ਸ਼ੀਤ ਸ਼ੁਸ ਕਾਸ਼ਮੀਸ਼ ਮਰਾਰੇ ਵਪੁਸੇ ਨਮਸੇ ਮਰਾਿਣ ||੨੫||  
 
ਯਦਾ ਪਾਰਮੱਛਾਯਮਸਾਨਮ ਿਭ ਜਨਰਾ ਿਵਹੀਨਂ ਗਿਮਸ਼ ਾਿਮ ਮਾਰਮ |  



ਤਦਾ ਤਂ ਿਨਰੁ ਧ ੜੁਤਾਨਸ  ਮਾਰਂ ਮਹਾਦੇਵ ਮਹ  ਂਮਨ ਞਂ ਪਯੱਛ ||੨੬||  
 

ਯਦਾ ਰੌਰਵਾਿਦ ਮਰੰਨਵ ਭੀਤ ਾ ਵਜਾਮ ਤ ਮੋਹਂ ਮਹਾਦੇਵ ਘੋਰਮ |  
ਤਦਾ ਮਾਮਹੋ ਨਾਥ ਤਸਾਰਿਯਸ਼ ਤ ਨਾਥਂ ਪਰਾਧੀਨਮ ਧੇਨੁਮੌਲੇ ||੨੭||  
 

ਯਦਾ ਸ਼ੇਤਪਤਾਯਤਾਲ ਘ ਸ਼ਕੇਃ ੜੁਤਾਨਾ ਭਯ ਂਭਕਵਾ ਸਲ ਭਾਵਾਤ |  
ਤਦਾ ਪਾਿਹ ਮ  ਪਾਰਤੀਵੱਲਭਾਨ  ਂਨ ਪਸ਼ ਾਿਮ ਪਾਤਾਰਮੇਤਾੱਦਸ਼ਂ ਮੇ ||੨੮|| 
 

ਇਦਾਨੀਿਮਦਾਨ  ੜੁਿਤ ਮੇ ਭਿਵਤੀਤ ਹੋ ਸਨਤਂ ਿਚਨਯਾ ਪੀਿਡਤੋऽ ਿਮ |  
ਕਥਂ ਨਾਮ ਮਾ ਭੂ ੜੁਤੌ ਭੀਿਤਰੇਸ਼ਾ ਨਮਸੇ ਗਤੀਨ  ਗਤੇ ਨੀਲਕਣ ||੨੯||  
 

ਅਮਰ ਾਦਮੇਵਾਹਮਾऽऽਬਾਲ ੜੱੁਧਂ ਹਰਨਂ ੜੁਤਾਨਂ ਸਮੀ ਸ਼ ਾ ਿਮ ਭੀਤਃ |  
ੜੁਤੌ ਤਾਵਕਾ ਘ ਜਿਦਵ ਪਸਾਦਾ ਭਵਾਨੀਪਤੇ ਿਨ ਭਯऽੋਹਂ ਭਵਾਿਨ ||੩੦||  

 
ਜਰਾਜ ਮਗ ਭਾਿਧਵਾਸਾਿਦਦੁਃਖਾਨ ਸਹ ਾਿਨ ਜਹ  ਜਗੰਨਾਥਦੇਵ |  
ਭਵਨਂ ਿਵਨਾ ਮੇ ਗਿਤਰੈਵ ਸ਼ਂਭੋ ਦਯਾਲ਼ੋ ਨ ਜਾਗਿਰ ਿਕ ਂਵਾ ਦਯਾ ਤੇ || ੩੧||  
 
ਿਸ਼ਵਾਯੇਿਤ ਸ਼ਬੋ ਨਮਃਪੂਰ ਏਸ਼ ਮਰ ਮੁਿਕ ੜੁ ੜੁਤ ੁਹਾ ਤੱਤਵਾਚੀ |   
ਮਹੇਸ਼ਾਨ ਮਾ ਗਾ ਮਨਸੋ ਵਚਸਃ ਸਦਾ ਮਹ ਮੇਤ ਪਦਾਨਂ ਪਯੱਛ ||੩੨||  
 
ਤਮਤ ਬ ਮ  ਪਸ਼  ਸ਼ੀਤ ਸ਼ੁਮੌਿਲਿਪਯ ੇਭੇਸ਼ਜਂ ਤਂ ਭਵਵ ਾਿਧਸ਼ਾਨੌ |  
ਬਹੁ ਲੇਸ਼ਭਾਜ ਂਪਦਾ ਭੋਜਪੋਤੇ ਭਵਾ ਧੌ ਿਨਮਗਂ ਨਯਸਾਦ ਪਾਰਮ || ੩੩||  
 
ਅਨੁਦ ੱਲਲਾਟਾ ਿਸ਼ਵਿਹਪਰੋਹੈਰਵਾਮ ਫੁਰੱਚਾਰੁਵਾਮੋਰੁਸ਼ੋਭੈਃ |  
ਅਨਙਭਮ ਭਿੋਗਭੂਸ਼ਾਿਵਸ਼ੇਸ਼ਰਚਨਾ ਘਚੂਡੈਰਲ ਂਦੈਵਤੈਰਃ || ੩੪||  
 

ਅਕਣ ੇਕਲ ਕਾਦਨਙ ੇਭੁਜਙਾਦਪਾਣ ੌਕਪਾਲਾਦਭਾਲੇऽਨਲਾ ਸ਼ਾਤ |  
ਅਮੌਲੌ ਸ਼ਸ਼ਾ ਕਾਦਵਾਮੇ ਕਲ਼ਤਾਦਹਂ ਦੇਵਮਨ  ਂਨ ਮਨ ੇ ਨ ਮਨ  ੇ||੩੫||  
 

ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਂਭੋ ਿਗਰੀਸ਼ ਿਤਸ਼ੂਿਲਂਸਯੀਦਂ ਸਮਸਂ ਿਵਭਾਤੀਿਤ ਯ ਮਾਤ |  
ਿਸ਼ਵਾਦਨ ਥਾ ਦੈਵਤਂ ਨਾਿਭਜਾਨ ਿਸ਼ਵੋऽਹਂ ਿਸ਼ਵऽੋਹਂ ਿਸ਼ਵऽੋਹਮ ||੩੬||  
 

ਯਤੋऽਜਾਯਤੇਦਂ ਪਪਞ ਂਿਵਿਚਤਂ ਿਸਿਤਂ ਯਾਿਤ ਯ ਿਮਨ ਯਦੇਕਾਨਮਨੇ |  
ਸ ਕ ਮਾਿਦਹੀਨਃ ਸਯਂਜ ੋਿਤਰਾ ਮਾ ਿਸ਼ਵऽੋਹਂ ਿਸ਼ਵੋऽਹਂ ਿਸ਼ਵੋऽਹਮ ||੩੭||  
 
ਿਕਰੀਟੇ ਿਨਸ਼ੇਸ਼ੋ ਲਲਾਟੇ ਹੁਤਾਸ਼ੋ ਭੁਜ ੇਭੋਿਗਰਾਜ ੋਗਲੇ ਕਾਿਲਮਾ ਚ |  
ਤਨੌ ਕਾਿਮਨੀ ਯਸ  ਤੱਤੁਲ ਦੇਵ ਂਨ ਜਾਨ ਨ ਜਾਨ ਨ ਜਾਨ || ੩੮||  
 
ਅਨਨ ਸਵੇਨਾਦਰਾਦ ਿਬਕੇਸ਼ਂ ਪਰ  ਭਿਕਮਾਸਾਦ  ਯਂ ਯ ੇਨਮਿਨ |  
ੜੁਤੌ ਿਨ ਭਯਾਸੇ ਜਨਾਸਂ ਭਜਨੇ ੜੁਦ ਭੋਜਮਧ  ੇਸਦਾਸੀਨਮੀਸ਼ਮ || ੩੯||  

 
ਭੁਜਙਿਪਯਾਕ ਪ ਸ਼ ਭੋ ਮਯੈਵ ਂਭੁਜਙਪਯਾਤੇਨ ੜੱੁਤੇਨ ੜੁਪਮ |  
ਨਰਃ ਸੋਤਮੇਤ ਪਿਠਤੋਰੁਭਕ ਾ ਸੁਪੁਤਾਯੁਰਾਰੋਗ ਮੈਸ਼ਰ ਮੇਿਤ || ੪੦||  
 



ਇਿਤ ਸ਼ੀਮ ਪਰਮਹਂਸਪਿਰਵਾਜਕਾਚਾਰ  ਸ਼ੀਮੱਛ ਕਾਰਾਚਾਰ   

ਿਵਰਿਚਤਂ ਿਸ਼ਵਭੁਜਙ ਪਯਾਤਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ || 
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