ਿਸ਼ਵਮਿਹਮਃ ਸੋਤਮ
Shivamahimnah Stotram
ਿਸ਼ਵਮਿਹਮਃ ਸੋਤਮ |
ਪੁ ਪਦਨ ਉਵਾਚ ||
ਮਿਹਮਃ ਪਾਰਂ ਤੇ ਪਰਮਿਵਦੁਸ਼ੋ ਯਦ ਸਦਸ਼ੀ
ਸੁਿਤ ਬ ਮਾਦੀਨਾਮਿਪ ਤਦਵਸੰ ਨਾਸਿਯ ਿਗਰਃ |
ਅਥਾ ਵਾਚ ਃ ਸਰਃ ਸਮਿਤਪਿਰਣਾਮਾਵਿਧ

ੜੁਣਨ

ਮਮਾਪ ੇਸ਼ ਸੋਤਮ ਹਰ ਿਨਰਪਵਾਦਃ ਪਿਰਕਰਃ || ੧||
ਅਤੀਤਃ ਪਨਾਨਂ ਤਵ ਚ ਮਿਹਮਾ ਵਾ ਮਨਸਯੋਰਤਦ ਾ ੜੁਤ ਾ ਯਂ ਚਿਕਤਮਿਭਧੱ ਤੇ ਸ਼ਿਤਰਿਪ |
ਸ ਕਸ

ਸੋਤਵ ਃ ਕਿਤਿਵਧਗੁਣਃ ਕਸ

ਪਦੇ ਤਰਾਚੀਨ ਪਤਿਤ ਨ ਮਨਃ ਕਸ

ਿਵਸ਼ਯਃ
ਨ ਵਚਃ ||੨||

ਮਧੁ ਫੀਤਾ ਵਾਚਃ ਪਰਮ ੜੁਤਂ ਿਨ ਿਮਤਵਤਸਵ ਬ ਮਨ ਿਕਂ ਵਾਗਿਪ ਸੁਰਗੁਰੋਿਰ ਮਯਪਦਮ |
ਮਮ ਤੇਤ ਵਾਣ ਗੁਣਕਥਨਪੁਣ ੇਨ ਭਵਤਃ
ਪੁਨਾਮੀਤ ਰੇऽ ਿਮਨ ਪੁਰਮਥਨ ਬੁੱ ਿਧਰ ਵਿਸਤਾ || ੩||
ਤਵੈਸ਼ਰ ਂ ਯੱ ਤੱ ਜਗਦੁਦਯਰ ਸ਼ਾਪਲ਼ਯ ੜੁਤ
ਤਯੀਵਸੁ ਵ ਸਂ ਿਤ ੜੁਸ਼ੁ ਗੁਣਿਭੰ ਨਾਸੁ ਤਨੁਸ਼ੁ |
ਅਭਵ ਾਨਾਮ ਿਮਨਰਦ ਰਮਣੀਯਾਮਰਮਣ
ਿਵਹਨੁਂ ਵ ਾਕੋਸ਼ ਿਵਦਧਤ ਇਹੈਕੇ ਜਡਿਧਯਃ ||੪||
ਿਕਮੀਹਃ ਿਕਂਕਾਯਃ ਸ ਖਲੁ ਿਕਮੁਪਾਯਿਸਭੁਵਨਂ
ਿਕਮਾਧਾਰੋ ਧਾਤਾ

ੜੁਜਿਤ ਿਕਮੁਪਾਦਾਨ ਇਿਤ ਚ |

ਅਤ ਕ ੈਸ਼ਰ ੇ ਤੱ ਯਨਵਸਰਦੁਃਸੋ ਹਤਿਧਯਃ

ਕੁਤ ਕੋऽਯਂ ਕ ਿਸ਼ ਮੁਖਰਯਿਤ ਮੋਹਾਯ ਜਗਤਃ ||੫||
ਅਜ ਮਾਨ ਲੋ ਕਾਃ ਿਕਮਵਯਵਵਨੋऽਿਪ ਜਗਤਾਮਿਧਸ਼ਾਤਾਰਂ ਿਕਂ ਭਵਿਵਿਧਰਨਾਦਤ

ਭਵਿਤ |

ਅਨੀਸ਼ੋ ਵਾ ਕੁਰ ਾਦ ਭੁਵਨਜਨਨ ਕਃ ਪਿਰਕਰੋ

ਯਤੋ ਮਨਾਸ ਪਤ ਮਰਵਰ ਸਂਸ਼ੇਰਤ ਇਮੇ || ੬||
ਤਯੀ ਸ ਖ ਂ ਯੋਗਃ ਪਸ਼ੁਪਿਤਮਤਂ ਵੈ ਣਵਿਮਿਤ
ਪਿਭੰ ਨ ਪਸਾਨ ਪਰਿਮਦਮਦਃ ਪਥ ਿਮਿਤ ਚ |
ਰੁਚੀਨ ਵੈਿਚਤ ਾ ੜੁਜੁਕਿੁ ਟਲ ਨਾਨਾਪਥਜੁਸ਼
ੜੁਣਾਮੇਕੋ ਗਮ ਸਮਿਸ ਪਯਸਾਮ ਣਵ ਇਵ ||੭||
ਮਹੋ ਸ਼ਃ ਖਟਾਙਂ ਪਰਸ਼ੁਰਿਜਨਂ ਭ ਮ ਫਿਣਨਃ
ਕਪਾਲਂ ਚੇਤੀਯੱ ਤਵ ਵਰਦ ਤਨੋਪਕਰਣਮ |
ਸੁਰਾਸ ਤਾ ੜੁੱ ਿਧਂ ਦਧਿਤ ਤੁ ਭਵ

ੜੂਪਿਣਿਹਤ

ਨ ਿਹ ਸਾ ਮਾਰਾਮਂ ਿਵਸ਼ਯ ੜੁਗ ੜੁ ਣਾ ਭਮਯਿਤ ||੮||
ਧਵਂ ਕਿਸ਼ ਸਰਂ ਸਕਲਮਪਰਸਧਵਿਮਦਂ
ਪਰੋ ਧੌਵ ਾਧੌਵ ੇ ਜਗਿਤ ਗਦਿਤ ਵ ਸਿਵਸ਼ਯੇ |
ਸਮਸੇऽਪ ਤ
ੇ ਿਮਨ
ਸੁਵਨ

ਪੁਰਮਥਨ ਤੈਿਰ ਿਮਤ ਇਵ

ਿਜਹੇਿਮ ਤ ਨ ਖਲੁ ਨਨੁ

ੜੁਸ਼ਾ ਮੁਖਰਤਾ || ੯||

ਤਵੈਸ਼ਰ ਂ ਯਤਾਦ ਦੁਪਿਰ ਿਵਿਰਿਨਰਿਰਰਧਃ
ਪਿਰੱ ਛੇ ਤੁਂ ਯਾਤਾਵਨਲਮਨਲ ਕ ਧਵਪੁਸ਼ਃ |
ਤਤੋ ਭਿਕਸ਼ੱ ਧਾਭਰਗੁਰੁ ੜੁਣ ਭ
ਸਯਂ ਤਸੇ ਤਾਭ
ਅਯਤਾਦਾਪਾਦ

ਿਗਿਰਸ਼ ਯਤ

ਤਵ ਿਕਮਨੁ ੜੁੱ ਿਤਰ ਫਲਿਤ ||੧੦||
ਿਤਭੁਵਨਮਵੈਰਵ ਿਤਕਰਂ

ਦਸ਼ਾਸ ੋ ਯ ਬਾਹੂਨ ੜੁਤ ਰਣਕ ਡੂਪਰਵਸ਼ਾਨ |
ਿਸ਼ਰਃ ਪ ਮਸ਼ੇਣੀਰਿਚਤਚਰਣ ਭੋਰੁਹਬਲੇ ਃ
ਿਸਰਾਯਾਸ ਭਕੇਿਸਪੁਰਹਰ ਿਵ ਫੂ ਿਜਤਿਮਦਮ ||੧੧||
ਅਮੁਸ਼

ਤ ਸੇਵਾਸਮਿਧਗਤਸਾਰਂ ਭੁਜਵਨਂ

ਬਲਾਤ ਕੈਲਾਸੇऽਿਪ ਤਦਿਧਵਸਤੌ ਿਵਕਮਯਤਃ |
ਅਲਭ ਾ ਪਾਤਾਲ਼ੇ ऽਪ ਲਸਚਿਲਤਾਙੁਸ਼ਿਸ਼ਰਿਸ
ਪਿਤਸ਼ਾ ਤੱ ਯਾਸੀ ਧਵਮੁਪਿਚਤੋ ਮੁਹ ਿਤ ਖਲਃ ||੧੨||
ਯਦੱ ਿਧਂ ਸੁਤਾ ਣੋ ਵਰਦ ਪਰਮੋ ਚੈਰਿਪ ਸਤੀਮਧਸ਼ਕੇ ਬਾਣਃ ਪਿਰਜਨਿਵਧੇਯਿਤਭੁਵਨਃ |
ਨ ਤੱ ਿਚਤਂ ਤ ਿਮਨਿਰਵਿਸਤਿਰ ਤੱ ਚਰਣਯੋ
ਰ ਕਸ ਾਪ ੁੰਨਤ ੈ ਭਵਿਤ ਿਸ਼ਰਸਸੱਯਵਨਿਤਃ ||੧੩||
ਅਕਾ ਡਬ ਮਾ ਡ ਸ਼ਯਚਿਕਤਦੇਵਾਸੁਰ ੜੁਪਾ-

ਿਵਧੇਯਸ ਾऽਸੀਦ ਿਸਨਯਨਿਵਸ਼ਂ ਸਂ ੜੁਤਵਤਃ |
ਸ ਕ ਮਾਸ਼ਃ ਕਣੇ ਤਵ ਨ ਕੁਰੁਤੇ ਨ ਿਸ਼ਯਮਹੋ
ਿਵਕਾਰੋऽਿਪ

ਲਾਘ ੋ ਭੁਵਨਭਯਭਙਵ ਸਿਨਨਃ ||੧੪||

ਅਿਸੱ ਧਾਰਾ ਨਵ ਕਿਚਦਿਪ ਸਦੇਵਾਸੁਰਨਰੇ
ਿਨਵਰਨੇ ਿਨਤ ਂ ਜਗਿਤ ਜਿਯਨ ਯਸ

ਿਵਿਸ਼ਖਾਃ |

ਸ ਪਸ਼ ਨ
ੰ ੀਸ਼ ਤਾਿਮਤਰਸੁਰਸਾਧਾਰਣਮਭੂਤ
ਮਰਃ

ਮਰਵ ਾ ਮਾ ਨ ਿਹ ਵਿਸ਼ਸ਼ੁ ਪਥ ਃ ਪਿਰਭਵਃ ||੧੫||

ਮਹੀ ਪਾਦਾਘਾਤਾਤ ਵਜਿਤ ਸਹਸਾ ਸਂਸ਼ਯਪਦਂ
ਪਦਂ ਿਵ ਣੋ ਭਾਮ

ਭੁਜਪਿਰਘਰੁ ਣਗਹਗਣਮ |

ਮੁਹੁਰ ੌਰੌਃਸ ਂ ਯਾਤ ਿਨ ੜੁਤਜਟਾ ਤਾਿਡਤਤਟਾ
ਜਗਦ ਸ਼ਾਯੈ ਤਂ ਨਟਿਸ ਨਨੁ ਵਾਮੈਵ ਿਵਭੁਤਾ ||੧੬||
ਿਵਯਦ ਾਪੀ ਤਾਰਾਗਣਗੁਿਣਤਫੇਨਦਮਰੁਿਚਃ
ਪਵਾਹੋ ਵਾਰ ਯਃ

ੜੁਸ਼ਤਲਘੁਦਸ਼ਃ ਿਸ਼ਰਿਸ ਤੇ |

ਜਗਦ ਦੀਪਾਕਾਰਂ

ਜਲਿਧਵਲਯਂ ਤੇਨ

ਤ ਨਨਵੋ ਨਯਂ
ਰਥਃ

ੜੁਤਿਮ-

ੜੁਤਮਿਹਮ ਿਦਵ ਂ ਤਵ ਵਪੁਃ ||੧੭||

ਸ਼ੋਣੀ ਯਨਾ ਸ਼ਤ ੜੁਿਤਰਗੇਨੋ ਧਨੁਰਥੋ

ਰਥਾਙੇ ਚਨਾ ਕੌ ਰਥਚਰਣਪਾਿਣਃ ਸ਼ਰ ਇਿਤ |
ਿਦਧ ਸ਼ੋਸੇ ਕੋऽਯਂ ਿਤਪੁਰ ੜੁਣਮਾਡ ਬਰਿਵਿਧ-

ਿਰਧੇਯੈਃ ਕੀਡਨ ੋ ਨ ਖਲੁ ਪਰਤਨਾਃ ਪਭੁਿਧਯਃ ||੧੮||
ਹਿਰਸੇ ਸਾਹਸਂ ਕਮਲਬਿਲਮਾਧਾਯ ਪਦਯੋਰ ਦੇਕੋਨ ਤ ਿਮੰ ਿਨਜਮੁਦਹਰੰ ਨਤਕਮਲਮ |
ਗਤੋ ਭਕ ੁਦੇਕਃ ਪਿਰਣਿਤਮਸੌ ਚਕਵਪੁਸ਼ਾ
ਤਯਾਣ ਰ ਸ਼ਾਯੈ ਿਤਪੁਰਹਰ ਜਾਗਿਰ ਜਗਤਾਮ ||੧੯||
ਕਤੌ ਸੁਪੇ ਜਾਗੱ ਤਮਿਸ ਫਲਯੋਗੇ ਕਤੁਮਤ
ਕ ਕ ਮ ਪਧਸਂ ਫਲਿਤ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਾਧਨ ੜੁਤੇ |
ਅਤਸ ਸਂਪੇ ਸ਼

ਕਤੁਸ਼ੁ ਫਲਦਾਨਪਿਤਭੁਵਂ

ਸ਼ਤੌ ਸ਼ੱ ਧ ਬੱ ਧਾ

ੜੁਢਪਿਰਕਰਃ* ਕ ਮਸੁ ਜਨਃ ||੨੦||

ਿਕਯਾਦ ਸ਼ੋ ਦ ਸ਼ਃ ਕਤੁਪਿਤਰਧੀਸ਼ਸਨੁ ੜੁਤਾੜੁਸ਼ੀਣਾਮਾਿਰਜ ਂ ਸ਼ਰਣਦ ਸਦਸ ਾਃ ਸੁਰਗਣਾਃ |
ਕਤੁਭੇਸ਼ਸੱਤਃ ਕਤੁਫਲਿਵਧਾਨਵ ਸਿਨਨ
ਧਵਂ ਕਰੁਃ ਸ਼ੱ ਧਾਿਵਧੁਰਮਿਭਚਾਰਾਯ ਿਹ ਮਖਾਃ ||੨੧||

ਪਜਾਨਾਥਂ ਨਾਥ ਪਸਭਮਿਭਕਂ ਸ ਦੁਿਹਤਰਂ
ਗਤਂ ਰੋਿਹ ਭੂਤ ਿਰਰਮਿਯਸ਼ੁ ੜੁਸ਼ ਸ

ਵਪੁਸ਼ਾ |

ਧਨੁ ਪਾਣੇਰ ਾਤਂ ਿਦਵਮਿਪ ਸਪਤਾ ੜੁਤਮਮੁਂ
ਤਸਨਂ ਤੇऽਦ ਾਿਪ ਤ ਜਿਤ ਨ
ਸਲਾਵਣ ਾਸ਼ਂਸਾ
ਪੁਰਃ

ੜੁਤਧਨੁਸ਼ਮਹਾਯ

ੜੁਗਵ ਾਧਰਭਸਃ ||੨੨||
ੜੁਣਵ-

ਲੁਸ਼ਂ ਦਸ਼ਾ ਪੁਰਮਥਨ ਪੁ ਪਾਯੁਧਮਿਪ |

ਯਿਦ ਸੈਣਂ ਦੇਵੀ ਯਮਿਨਰਤ ਦੇਹਾ ਧਘਟਨਾਦਵੈਿਤ ਤਾਮੱ ਧਾ ਬਤ ਵਰਦ ਮੁ ਧਾ ਯੁਵਤਯਃ ||੨੩||
ਮਸ਼ਾਨਸ਼ਾਕੀਡਾ

ਮਰਹਰ ਿਪਸ਼ਾਚਾਃ ਸਹਚਰਾ-

ਿਸ਼ਤਾਭ ਮਾਲੇ ਪਃ ਸਗਿਪ

ੜੁਕਰੋਟੀਪਿਰਕਰਃ |

ਅਮਙਲ ਂ ਸ਼ੀਲਂ ਤਵ ਭਵਤੁ ਨਾਮੈਵਮਿਖਲਂ
ਤਥਾਿਪ

ਮਰ੍ੜੂਣ ਵਰਦ ਪਰਮਂ ਮਙਲਮਿਸ ||੨੪||

ਮਨਃ ਪਤ ਿਕਚੱ ਤੇ ਸਿਵਧਮਵਧਾਯਾੱਤਮਰੁਤਃ
ਪ ੜੁਸ਼ ਦੋਮਾਣਃ ਪਮਦਸਿਲਲੋ ਸਿਙਤਦਸ਼ਃ |
ਯਦਾਲੋ ਕ ਾ ਲਾਦਂ ਹਦ ਇਵ ਿਨਮਜ ਾ ੜੁਤਮਯੇ
ਦਧਤ ਨਸੱਤਂ ਿਕਮਿਪ ਯਿਮਨਸ ਿਕਲ ਭਵਾਨ ||੨੫||
ਤਮ ਕਸਂ ਸੋਮਸਮਿਸ ਪਵਨਸਂ ਹੁਤਵਹਸਮਾਪਸਂ ਵ ੋਮ ਤਮੁ ਧਰਿਣਰਾ ਮਾ ਤਿਮਿਤ ਚ |
ਪਿਰੱ ਿਛੰ ਨਾਮੇਵਂ ਤਿਯ ਪਿਰਣਤਾ ਿਬਭਤੁ ਿਗਰਂ
ਨ ਿਵ ਮਸੱਤਤਂ ਵਯਿਮਹ ਤੁ ਯੱ ਤਂ ਨ ਭਵਿਸ ||੨੬||
ਤਯ ਿਤਸੋ

ੜੁੱ ਤੀਿਸਭੁਵਨਮਥੋ ਤੀਨਿਪ ਸੁਰਾ-

ਨਕਾਰਾਦ ੈਰ ਣੈਿਸਿਭਰਿਭਦਧੱ ਤੀ ਣਿਵ ੜੁਿਤ |
ਤੁਰੀਯਂ ਤੇ ਧਾਮ ਧਿਨਿਭਰਵਰੁ ਧਾਨਮਣੁਿਭਃ
ਸਮਸਂ ਵ ਸਂ ਤਂ ਸ਼ਰਣਦ

ੜੁਣਾਤ ਿੋ ਮਿਤ ਪਦਮ ||੨੭||

ਭਵਃ ਸ਼ਰੋ ਰੁਦਃ ਪਸ਼ੁਪਿਤਰਥੋਗਃ ਸਹ ਮਹ ਸਥਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਨਾਿਵਿਤ ਯਦਿਭਧਾਨਾਸ਼ਕਿਮਦਮ |
ਅਮੁ ਿਮ ਪਤ ੇਕਂ ਪਿਵਚਰਿਤ ਦੇਵ ਸ਼ਿਤਰਿਪ

ਿਪਯਾਯਾ ਮੈ ਧਾਮੇ ਪਿਵਿਹਤ ਨਮਸ ੋऽ ਿਮ ਭਵਤੇ ||੨੮||
ਨਮੋ ਨਿਦਸ਼ਾਯ ਿਪਯਦਵ ਦਿਵਸ਼ਾਯ ਚ ਨਮੋ
ਨਮਃ

ਸ਼ੋਿਦਸ਼ਾਯ

ਮਰਹਰ ਮਿਹਸ਼ਾਯ ਚ ਨਮਃ |

ਨਮੋ ਵ ਿਸ਼ਸ਼ਾਯ ਿਤਨਯਨ ਯਿਵਸ਼ਾਯ ਚ ਨਮੋ

ਨਮਃ ਸਰ ਮੈ ਤੇ ਤਿਦਦਿਮਿਤ ਸ਼ਰਾਯ ਚ ਨਮਃ ||੨੯||
ਬਹੁਲਰਜਸੇ ਿਵਸ਼ੋ ਪੱ ਤੌ ਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ
ਪਬਲਤਮਸੇ ਤ ਸਂਹਾਰੇ ਹਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ |
ਜਨਸੁਖ ੜੁਤੇ ਸੱ ਤੋਿਦਕੌ

ੜੁਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ

ਪਮਹਿਸ ਪਦੇ ਿਨਸੈਗੁਣ ੇ ਿਸ਼ਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ||੩੦||
ੜੁਸ਼ਪਿਰਣਿਤ ਚੇਤਃ

ਲੇ ਸ਼ਵਸ਼ ਂ ਕ ਚੇਦਂ

ਕ ਚ ਤਵ ਗੁਣਸੀਮੋ ਲ ਿਘਨੀ ਸ਼ਸ਼ਦੱ ਿਧਃ |
ਇਿਤ ਚਿਕਤਮਮਨੀ ੜੁਤ

ਮ ਭਿਕਰਾਧਾ-

ਦਰਦ ਚਰਣਯੋਸੇ ਵਾਕ ਪੁ ਪੋਪਹਾਰਮ || ੩੧||
ਅਿਸਤਿਗਿਰਸਮਂ ਸ ਾ ਕੱ ਜਲਂ ਿਸ ਧੁਪਾਤੇ
ਸੁਰਤਰੁਵਰਸ਼ਾਖਾ ਲੇ ਖਨੀ ਪਤਮੁਰੀ |
ਿਲਖਿਤ ਯਿਦ

ੜੁਹੀਤਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰਕਾਲਂ

ਤਦਿਪ ਤਵ ਗੁਣਾਨਾਮੀਸ਼ ਪਾਰਂ ਨ ਯਾਿਤ ||੩੨||
ਅਸੁਰਸੁਰਮੁਨੀਨੈਰਿਰਤਸ ੇਨੁਮੌਲੇਰਿਥਤਗੁਣਮਿਹਮੋ ਿਨਰੁਣਸ ੇਸ਼ਰਸ

|

ਸਕਲਗਣਵਿਰਸ਼ਃ ਪੁ ਪਦਨਾਿਭਧਾਨ
ਰੁਿਚਰਮਲਘੁ ੜੁੱ ਤੈਃ ਸੋਤਮੇਤੱਚਕਾਰ ||੩੩||
ਅਹਰਹਰਨਵਦ ਂ ਧੂ ਜਟੇਃ ਸੋਤ ਮੇਤਪਠਿਤ ਪਰਮਭਕ ਾ ਸ਼ੁੱ ਧਿਚੱ ਤਃ ਪੁਮਾਨ ਃ |
ਸ ਭਵਿਤ ਿਸ਼ਵਲੋ ਕੇ ਰੁਦਤੁਲ ਸਥਾऽਤ
ਪਚੁਰਤਰਧਨਾਯੁਃ ਪੁਤਵਾਨ ਕੀਿਰਮ ਸ਼ ||੩੪||
ਮਹੇਸ਼ਾੰਨਾਪਰੋ ਦੇਵੋ ਮਿਹਮੋ ਨਾਪਰਾ ਸੁਿਤਃ |
ਅਘੋਰਾੰਨਾਪਰੋ ਮਨੋ ਨਾਿਸ ਤੱ ਤਂ ਗੁਰੋਃ ਪਰਮ ||੩੫||
ਦੀ ਸ਼ਾਦਾਨਂ ਤਪਸੀਰਮ
ਮਿਹਮਃ ਸਵਪਾਠਸ

ਞਾਨਂ ਯਾਗਾਿਦਕਾਃ ਿਕਯਾਃ |

ਕਲ ਨਾਰਿਨ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀਮ ||੩੬||

ਕੁਸੁਮਦਸ਼ਨਨਾਮਾ ਸਰਗ ਧਰਰਾਜਃ
ਿਸ਼ਸ਼ੁਸ਼ਿਸ਼ਧਰਮੌਲੇਰੇਵਦੇਵਸ

ਦਾਸਃ |

ਸ ਗੁਰ*
ੁ * ਿਨਜਮਿਹਮੋ ਭਸ਼ ਏਵਾਸ

ਰੋਸ਼ਾ-

ਸਵਨਿਮਦਮਕਾ ਸ਼ੀ ਿਦਵ ਿਦਵ ਂ ਮਿਹਮਃ ||੩੭||
ਸੁਰਵਰ ਮੁਿਨਪੂਜ ਂ ਸਰਮੋ ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਂ

ਪਠਿਤ ਯਿਦ ਮਨੁਸ਼ ਃ ਪਾ ਜਿਲਰਾਨ ਚੇਤਾਃ |
ਵਜਿਤ ਿਸ਼ਵਸਮੀਪਂ ਿਕੰ ਨਰੈਃ ਸੂਯਮਾਨਃ
ਸਵਨਿਮਦਮਮੋਘਂ ਪੁ ਪਦਨਪਣੀਤਮ ||੩੮||
ਆਸਮਾਪਿਮਦਂ ਸੋਤਮ ਪੁਣ ਂ ਗ ਧਰਭਾਿਸ਼ਤਮ |
ਅਨੌਪਮ ਂ ਮਨਹਾਿਰ ਿਸ਼ਵਮੀਸ਼ਰਵ ਣਨਮ

||੩੯||

ਇਤ ੇਸ਼ਾ ਵਾ ਮਯੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੀਮੱ ਛ ਕਰਪਾਦਯੋਃ |
ਅ ਿਪਤਾ ਤੇਨ ਦੇਵੇਸ਼ਃ ਪੀਯਤ ਮੇ ਸਦਾਿਸ਼ਵਃ ||੪੦||
ਤਵ ਤਤਂ ਨ ਜਾਨਾਿਮ ਕੀਦਸ਼ੋऽਿਸ ਮਹੇਸ਼ਰ |
ਯਾਦਸ਼ੋऽਿਸ ਮਹਾਦੇਵ ਤਾਦਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ

|੪੧|

ਏਕਕਾਲਂ ਿਦਕਾਲਂ ਵਾ ਿਤਕਾਲਂ ਯਃ ਪਠ ਨਰਃ |
ਸਰਪਾਪਿਵਿਨ ਮੁਕਃ ਿਸ਼ਵਲੋ ਕੇ ਮਹੀਯਤੇ

|੪੨|

ਸ਼ੀ ਪੁ ਪਦਨਮੁਖਪ ਕਜਿਨਰਤੇਨ
ਸੋਤੇਣ ਿਕ ਿਬਸ਼ਹਰੇਣ ਹਰਿਪਯੇਣ |
ਕਣਿਸਤੇਨ ਪਿਠਤੇਨ ਸਮਾਿਹਤੇਨ
ਸੁਪੀਿਣਤੋ ਭਵਿਤ ਭੂਤਪਿਤ ਮਹੇਸ਼ਃ || ੪੩||
ਇਿਤ ਸ਼ੀਪੁ ਪਦਨਿਵਰਿਚਤਂ

ਿਸ਼ਵਮਿਹਮਃ ਸੋਤਂ ਸ ਪੂ ਣਮ ||

----------------------------------

ਪਾਠਭੇਦਮ
* ੜੁਤਪਿਰਕਰਃ
**ਕਲੁ
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