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Shivapadadi Keshanta Varnana Stotram
ਿਸ਼ਵਪਾਦਾਿਦ ਕੇਸ਼ਾਨ ਵ ਣਨ ਸੋਤਮ
ਕਲ ਾਣਂ ਨ ਿਵਧੱ ਤ ਕਟਕਤਟਲਸ ਕ ਪਵਾਹੀਿਨਕੁ ਜਕੀਡਾਸਂਸਕਿਵਦ ਾਧਰਿਨਵਹਵਧੂਗੀਤਰੁਦਾਪਦਾਨਃ|
ਤਾਰੈਰੇਰ ਬਨਾਦੈਸਰਿਲਤਿਨਨਦੱ ਤਾਰਕਾਰਾਿਤਕੇਕੀ
ਕੈਲਾਸਃ ਸ਼ਰਿਨਰੜੁਤ ਿਭਜਨਕਪਦਃ ਸਰਦਾ ਪਰਤੇਨਃ ||੧||
ਯਸ

ਪਾਹੁਃ ਸਰੂਪਂ ਸਕਲਿਦਿਵਸ਼ਦ ਸਾਰਸਰਸਯੋਗਂ

ਯਤ ੇਸ਼ੁਃ ਸ਼ਾ ਙਧਨਾ ਸਮਜਿਨ ਜਗਤ ਰ ਸ਼ਣੇ ਜਾਗਰੂਕਃ |
ਮੌਰੀ ਦਰੀਕਰਾਣਾਮਿਪ ਚ ਪਿਰ ੜੁਢਃ ਪੂਸਯੀ ਸਾ ਚ ਲ ਸ਼ ਂ

ਸੋऽਵ ਾਦਵ ਾਜਮ ਮਾਨਿਸ਼ਵਿਭਦਿਨਸ਼ਂ ਨਾਿਕਨ ਸ਼ੀਿਪਨਾਕਃ ||੨||
ਆਤ ਕਾਵੇਗਹਾਰੀ ਸਕਲਿਦਿਵਸ਼ਦਾਮ ਿਘਪ ਮਾਸ਼ਯਾਣ
ਮਾਤਙਾਦ ੁਗਦੈਤ ਪਕਰਤਨੁਗਲਦਕਧਾਰਾਕਧਾਰਃ |
ਕਰਃ ਸੂਰਾਯੁਤਾਨਾਮਿਪ ਚ ਪਿਰਭਵਂ ਸੀਯਭਾਸਾ ਿਵਤਨਨ
ਘੋਰਾਕਾਰਃ ਕੁਠਾਰੋ
ਕਾਲਾਰਾਤੇਃ ਕਰਾਗੇ

ੜੁਢਤਰਦੁਿਰਤਾਖ ਾਟਵ ਪਾਟਯੇ ਨਃ |੩||
ੜੁਤਵਸਿਤਰੁਰਃਸ਼ਾਣਤਾਤੋ ਿਰਪੂਣ

ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਕੁਲਾਿਦਪਵਰਤਨਯਯਾ ਕ ਿਪਤਸਹਲੇ ਪਃ |
ਪਾਯਾੰਨਃ ਪਾਵਕਾਿਰਃਪਸਰਸਖਮੁਖਃ ਪਾਪਹਨਾ ਿਨਤਾਨਂ
ਸ਼ੂਲਃ ਸ਼ੀਪਾਦਸੇਵਾਭਜਨਰਸਜੁਸ਼ ਪਾਲਨਕਾਨਸ਼ੀਲਃ ||੪||
ਦੇਵਸ ਾ ਕਾਸ਼ਯਾਯਾਃ ਕੁਲਿਗਿਰਦੁਿਹਤੁਰੇਤਕੋਣਪਚਾਰਪਸਾਰਾਨਤ ੁਦਾਰਾ ਿਪਪਿਟਸ਼ੁਿਰਵ ਯੋ ਿਨਤ ਮਤ ਾਦਰੇਣ |
ਆਧੱ ਤੇ ਭਿਙਤੁਙੈਰਿਨਸ਼ਮਵਯਵੈਰਨਰਙਂ ਸਮੋਦਂ
ਸੋਮਾਪੀਡਸ

ਸੋऽਯਂ ਪਿਦਸ਼ਤੁ ਕੁਸ਼ਲਂ ਪਾਿਣਰਙਃ ਕੁਰਙਃ ||੫||

ਕਣਪਾਨਾਵਸੱ ਜ ਕਨਕਮਯਮਹਾਘਿਣਕਾਘੋਰਘੋਸ਼ੈਃ
ਕਣਾਰਾਵੈਰਕੁਣੈਰਿਪ ਭਿਰਤਜਗੱ ਚਕਵਾਲਾਨਰਾਲਃ |
ਚ ੜਡਃ ਪੋ ਦ ਡ ੜੁਙਃ ਕਕੁਦਕਵਿਲਤੋ ਤੁਙਕੈਲਾਸਸ਼ੜੁਙਃ
ਕਣੇ ਕਾਲਸ

ਵਾਹਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਸ਼ਮਲਂ ਸ਼ਾਸ਼ਤਃ ਸ਼ਾੱਕਰੇਨਃ ||੬||

ਿਨਰ ੱਦਾਨਾ ਬੁਧਾਰਾਪਿਰਮਲ਼ਤਰਲ਼ੀਭੂਤਲੋ ਲ ਬਪਾਲੀਝ ਕਾਰੈਃ
ਸ਼ ਕਰਾਦੇਃ ਿਸ਼ਖਰਸ਼ਤਦਰੀਃ ਪੂਰਯ ਭੂਰੀਘੋਸ਼ੈਃ |
ਸ਼ਾ ਘਃ ਸੌਵ ਣਸ਼ੈਲਪਿਤਮ ੜੁਥੁਵਪੁਃ ਸਰਿਵਘਾਪਹਰਾ

ਸ਼ਰਾਣ ਾਃ ਪੂਰਸੂਨੁਃ ਸ ਭਵਤੁ ਭਵਤ ਸਿਸਦੋ ਹਿਸਵਕਃ ||੭||
ਯਃ ਪੁਣ ੈਰੇਵਤਾਨ ਸਮਜਿਨ ਿਸ਼ਵਯੋਃ

ਲਾਘ ਵੀਰ ਕ
ੈ ਮਤ ਾ

ਯੰ ਨਾਿਮ ਸ਼ਯਮਾਣੇ ਿਦਿਤਜਭਟਘਟਾ ਭੀਿਤਭਾਰਂ ਭਜਨੇ |
ਭੂਯਾ ਸੋऽਯਂ ਿਵਭੂਤ ੈ ਿਨਿਸ਼ਤਸ਼ਰਿਸ਼ਖਾਪਾਿਟਤਕੌ ਞਸ਼ੈਲਃ

ਸਂਸਾਰਾਗਾਧਕੂਪੋਦਰਪਿਤਤਸਮੁੱ ਤਾਰਕਸਾਰਕਾਿਰਃ ||੮||
ਆਰੂਢਃ ਪੌਢਵੇਗਪਿਵਿਜਤਪਵਨਂ ਤੁਙਤੁਙਂ ਤੁਰਙਂ
ਚੈਲਂ ਨੀਲਂ ਵਸਾਨਃ ਕਰਤਲਿਵਲਸ ਕਾ ਡਕੋਦ ਡਦ ਡਃ |
ਰਾਗਦੇਸ਼ਾਿਦਨਾਨਾਿਵਧ ੜੁਗਪਟਲੀਭੀਿਤ ੜੁ ਭੂਤਭਰਾ
ਕੁਰੰ ਨਾਖੇਟਲੀਲ ਪਿਰਲਸਤੁ ਮਨਃ ਕਾਨਨ ਮਾਮਕੀਨ ||੯||
ਅ ਭੋਜਾਭ

ਚ ਰ ਭਾਰਥਚਰਣਲਤਾਦਨਕੁ ਭੀਨਕੁ ਭੈ-

ਿਬ ਬੇਨਨੋਸ਼ ਕ ਬੋਰੁਪਿਰ ਿਵਲਸਤਾ ਿਵਦਮੇਣੋ ਪਲਾਭ ਾਮ |
ਅ ਭੋਦੇਨਾਿਪ ਸਂਭਾਿਵਤਮੁਪਜਿਨਤਾਡ ਬਰਂ ਸ਼ ਬਰਾਰੇਃ
ਸ਼ ਭੋਃ ਸਂਭੋਗਯੋਗ ਂ ਿਕਮਿਪ ਧਨਿਮਦਂ ਸਂਭਵੇ ਸਂਪਦੇ ਨਃ ||੧੦||
ਵੇਣੀਸੌਭਾਗ ਿਵ ਮਾਿਪਤਤਪਨਸੁਤਾਚਾਰੁਵੇਣੀਿਵਲਾਸਾਨ
ਵਾਣੀਿਨ ਧੂਤਵਾਣੀਕਰਤਲਿਵ ੜੁਤੋਦਾਰਵੀਣਾਿਵਰਾਵਾਨ |
ਏਣੀਨਤਾਨਭਙੀਿਨਰਸਨਿਨਪੁਣਾਪਾਙਕੋਣਾਨੁਪਾਸੇ
ਸ਼ੋਣਾ ਪਾਣਾਨੁਦੂਢਪਿਤਨਵਸੁਸ਼ਮਾਕਨਲਾਿਨਨੁਮੌਲੇਃ ||੧੧||
ੜੁੱ ਤਾਰ ਭੇਸ਼ੁ ਹਸਾਹਤਮੁਰਜਿਧਮੀਿਧੱ ੜੁਤੈਰਤ ੁਦਾਰੈਿਸ਼ੱਤਾਨਨਂ ਿਵਧੱ ਤੇ ਸਦਿਸ ਭਗਵਤਃ ਸਨਤਂ ਯਃ ਸ ਨਨੀ |
ਚ ਡੀਸ਼ਾਦ ਾਸਥਾऽਨ ੇ ਚਤੁਰਗੁਣਗਣਪੀਿਣਤਸਾਿਮਸ ਕਾਰੋ ਕ ਸ਼ੋਦ

ਪਸਾਦਾਃ ਪਮਥਪਿਰ ੜੁਢਾਃ ਸਨੁ ਸਨੋਿਸ਼ਣੋ ਨਃ ||੧੨||

ਮੁਕਾਮਾਿਣਕ ਜਾਲੈ ਃ ਪਿਰਕਿਲਤਮਹਾਸਾਲਮਾਲੋ ਕਨੀਯਂ
ਪਤ ੁਪਾਨ ਧਰਤੈਿਰਿਸ਼ ਿਦਿਸ਼ ਭਵਨਃ ਕ ਿਪਤੈਿਰ ਪਤੀਨਾਮ |
ਉਦ ਾਨਰਿਦਕਨ ਾਪਿਰਜਨਵਿਨਤਾਮਾਨਨੀਯੈਃ ਪਿਰਤਂ
ੜੁਦ ਂ

ੜੂਦ ਸੁ ਿਨਤ ਂ ਮਮ ਭੁਵਨਪਤੇ ਧਾਮ ਸੋਮਾ ਧਮੌਲੇਃ ||੧੩||

ਸ ਭੈ ਜ ਭਾਿਰਰਤਪਵਰਿਵਰਿਚਤੈਃ ਸਂ ੜੁਤੋਪਾਨਭਾਗਂ
ਸ਼ੁ ਭ ਸੋਪਾਨਮਾਰਂ ਸ਼ੁਿਚਮਿਣਿਨਚਯੈਰੁ ਿਫਤਾਨ ਪਿਸ਼ ਪਮ |
ਕੁ ਭੈਃ ਸਂਪੂ ਣਸ਼ੋਭਂ ਿਸ਼ਰਿਸ ਸੁਘਿਟਤੈਃ ਸ਼ਾਤਕੁ ਭੈਰਪ ਕੈਃ
ਸ਼ ਭੋਃ ਸਂਭਾਵਨੀਯਂ ਸਕਲਮੁਿਨਜਨਃ ਸਿਸਦਂ ਸ ਾ ਸਦਾ ਨਃ ||੧੪||
ਨ ਸੋ ਮਧ ੇ ਸਭਾਯਾਃ ਪਿਰਸਰਿਵਲਸ ਪਾਦਪੀਠਾਿਭਰਾਮੋ
ੜੁਦ ਃ ਪਾਦੈਸ਼ਤੁ ਿਭਃ ਕਨਕਮਿਣਮਯੈਰੁੱਚਕੈਰਜਲਾ
ੁੱ
ਮਾ |
ਵਾਸੋਰਤੇਨ ਕੇਨਾਪ ਿਧਕ ੜੁਦੁਤਰੇਣਾਸ੍ੜੁਤੋ ਿਵਸ੍ੜੁਤਸ਼ੀਪੀਠਃ
ਪੀਡਾਭਰਂ ਨਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਿਸ਼ਵਯੋਃ ਸੈਰਸਂਵਾਸਯੋਗ ਃ ||੧੫||

ਆਸੀਨਸ ਾਿਧਪੀਠਂ ਿਤਜਗਦਿਧਪਤੇਰ ਿਘਪੀਠਾਨੁਸ਼ਕੌ
ਪਾਥੋਜਾਭੋਗਭਾਜੌ ਪਿਰ ੜੁਦਲ
ੁ ਤਲੋ ਲਾਿਸਪ ਮਾਿਭਲੇ ਖੌ |
ਪਾਤ ਪਾਦਾਵੁਭੌ ਤੌ ਨਮਦਮਰਿਕਰੀਟੋ ਲਸੱ ਚਾਰੁਹੀਰਸ਼ੇਣੀਸ਼ੋਣਾਯਮਾਨ ਨਤ ਨਖਦਸ਼ਕੋ ਭਾਸਮਾਨੌ ਸਮਾਨੌ ||੧੬||
ਯੰ ਨਾਦੋ ਵੇਦਵਾਚ ਿਨਗਦਿਤ ਿਨਿਖਲਂ ਲ ਸ਼ਣਂ ਪ ਿਸ਼ਕੇਤੁਰਲ

ਮੀਸਂਭੋਗਸੌਖ ਂ ਿਵਰਚਯਿਤ ਯਯੋਸ਼ਾਪਰੇ ਰੂਪਭੇਦੇ |

ਸ਼ਂਭੋਃ ਸਂਭਾਵਨੀਯੇ ਪਦਕਮਲਸਮਾਸਙਤਸੁਙਸ਼ੋਭੇ
ਮਾਙਲ ਂ ਨਃ ਸਮਗਂ ਸਕਲਸੁਖਕਰੇ ਨੂਪੁਰੇ ਪੂਰਯੇਤਾਮ ||੧੭||
ਅਙੇ

ੜੁਙਾਰਯੋਨਃ ਸਪਿਦ ਸ਼ਲਭਤ ਨਤਵਹੌ ਪਯਾਤੇ

ਸ਼ਤੋਰੁੱ ੜੁਤ

ਤ ਮਾਿਦਸ਼ੁਿਧਯੁਗਮਧੋ ਨ ਸਮਗੇ ਿਕਮੇਤਤ |

ਸ਼ ਕਾਿਮੱ ਥਂ ਨਤਾਨਾਮਮਰਪਿਰਸ਼ਦਾਮਨਰ ਕੂਰਯੱ ਤਤਸਂਘਾਤਂ ਚਾਰੁ ਜ ਘਾਯੁਗਮਿਖਲਪਤੇਰਹ
ਂ ਸਾ ਸਂਹਰੇ ਨਃ ||੧੮||
ਜਾਨੁਦਨੇਨ ਮੀਨਧਜ ੜੁਵਰਸਮੁਦੋਪਮਾਨਨ ਸਾਕਂ
ਰਾਜਨੌ ਰਾਜਰ ਭਾਕਿਰਕਰਕਨਕਸ ਭਸਂਭਾਵਨੀਯੌ |
ਊਰੂ ਗੌਰੀਕਰਾ ਭੋਰਹ
ੁ ਸਰਸਸਮਾਮਰਨਾਨਨਭਾਜੌ
ਚਾਰੂ ਦੂਰੀਿਕਯੇਤ

ਦੁਿਰਤਮੁਪਿਚਤਂ ਜ ਮਜ ਮਾਨਰੇ ਨਃ ||੧੯||

ਆਮੁਕਾਨ ਘਰਤਪਕਰਕਰਪਿਰਸ਼ਕਕਲ ਾਣਕਾਞੀਦਾਮਾ ਬੱ ਧੇਨ ਦੁ ਧਦ ੁਿਤਿਨਚਯਮੁਸ਼ਾ ਚੀਨਪੱ ਟਾ ਬਰੇਣ |
ਸਂਵੀਤੇ ਸ਼ੈਲਕਨ ਾਸੁਚਿਰਤਪਿਰਪਾਕਾਯਮਾਨ ਿਨਤ ਬੇ
ਿਨਤ ਂ ਨਰਰੁ ਿਚੱ ਤਂ ਮਮ ਿਨਿਖਲਜਗ ਸਾਿਮਨਃ ਸੋਮਮੌਲੇਃ ||੨੦||
ਸ ਧ ਾਕਾਲਾਨੁਰਜ ੱਿਦਨਕਰਸਰੁਚਾ ਕਾਲਧੌਤੇਨ ਗਾਢਂ
ਵ ਾਨੱਧਃ ਿਸ ਧਮੁ ਧਃ ਸਰਸਮੁਦਰਬ ਧੇਨ ਵੀਤੋਪਮੇਨ |
ਦੀਪੈਃ ਸਪਕਾਸ਼ੈਰੁਪਿਚਤਮਿਹਮਾ ਮ ਮਥਾਰੇਰੁਦਾਰੋ
ਮਧ ੋ ਿਮਥ ਾਰਸਘ ਙ ਮਮ ਿਦਸ਼ਤੁ ਸਦਾ ਸਙਿਤਂ ਮਙਲ਼ਾਨਾਮ||੨੧||
ਨਾਭੀਚਕਾਲਵਾਲਾੰਨਵਨਵਸੁਸ਼ਮਾਦੋਹਦਸ਼ੀਪਰੀਤਾਦੁਦੱਛਨੀ ਪੁਰਸਾਦੁਦਰਪਥਮਿਤਕਮ

ਵ ਸ਼ਃ ਪਯਾਨੀ |

ਸ਼ ਾਮਾ ਕਾਮਾਗਮਾਰਪਕਥਨਿਲਿਪਵ ਭਾਸਤੇ ਯਾ ਿਨਕਾਮਂ
ਸਾ ਮ ਸੋਮਾ ਧਮੌਲੇਃ ਸੁਖਯਤੁ ਸਤਤਂ ਰੋਮਵੱ ਲੀਮਤੱ ਲੀ ||੨੨||
ਆ ਲੇ ਸ਼ੇਸ਼ਿਦਜਾਯਾਃ ਕਿਠਨਕੁਚਤਟੀਿਲਪਕਾ ਮੀਰਪ ਕਵ ਾਸਙਾਦ ਦੁਦ ਦ ਕਦ ੁਿਤਿਭਰੁਪਿਚਤ ਪ ਧਮੁੱ ਦਾਮ ੜੁਦ ਮ |
ਦ ਸ਼ਾਰਾਤੇਰੁਦੂਢਪਿਤਨਵਮਿਣਮਾਲਾਵਲੀਭਾਸਮਾਨਂ
ਵ ਸ਼ੋ ਿਵ ਸ਼ੋਿਭਤਾਘਂ ਸਤਤਨਿਤਜੁਸ਼ ਰ ਸ਼ਤਾਦ ਸ਼ਤਂ ਨਃ ||੨੩||
ਵਾਮਾ ਕੇ ਿਵ ਫੁਰਨ ਾਃ ਕਰਤਲਿਵਲਸੱ ਚਾਰੁਰਕੋ ਪਲਾਯਾਃ
ਕਾਨਾਯਾ ਵਾਮਵ ਸ਼ੋਰੁਹਭਰਿਸ਼ਖਰੋ ਮਰਨਵ ਗਮੇਕਂ |

ਅਨ ਸੀਨਪ ੁਦਾਰਾਨਰਪਰਸ਼ੁ ੜੁਗਾਲ

ੜੁਤਾਿਨਨੁਮੌਲੇ-

ਬਾਹੂਨਾਬੱ ਧਹੇਮਾਙਦਮਿਣਕਟਕਾਨਨਰਾਲੋ ਕਯਾਮਃ ||੨੪||
ਸੰ ਮਾਨਾਯਾਃ ਿਸ਼ਵਾਯਾਃ ਪਿਤਿਵਲਯਿਭਯਾ ਸਰਲੋ ਕੋਪਤਾਪਾਤਸਂਿਵਗਸ ਾਿਪ ਿਵ ਣੋਃ ਸਰਭਸਮੁਭਯੋਰਾਰਣਪੇਰਣਾਭ ਾਮ |
ਮਧ ੇ ਤੈਸ਼ ਕਵੀਯਾਮਨੁਭਵਿਤ ਦਸ਼ ਯਤ ਹਾਲਾਹਲੋ ਮਾ
ਸੋऽਯਂ ਸਰਾਪਦ ਨਃ ਸ਼ਮਯਤੁ ਿਨਚਯਂ ਨੀਲਕਣਸ

ਕਣਃ ||੨੫||

ੜੁਦ ੈਰਦੀਨਕਨ ਾ ੜੁਦੁਦਸ਼ਨਪਦੈ ਮੁਿਦਤੋ ਿਵਦਮਸ਼ੀਰੁੱ ਦ ੋਤਨ ਾ ਿਨਤਾਨਂ ਧਵਲ਼ਧਵਲ਼ਯਾ ਿਮਿਸ਼ਤੋ ਦਨਕਾਨ ਾ |
ਮੁਕਾਮਾਿਣਕ ਜਾਲਵ ਿਤਕਰਸ ੜੁਸ਼ਾ ਤੇਜਸਾ ਭਾਸਮਾਨਃ
ਸਦ ੋਜਾਤਸ

ਦਦ ਾਦਧਰਮਿਣਰਸੌ ਸਂਪਦ ਸਞਯਂ ਨਃ ||੨੬||

ਕ ਣਾਲ ਕਾਰਨਾਨਾਮਿਣਿਨਕਰਰੁਚ ਸਞਯੈਰਿਞਤਾਯ
ਵ ਣ ਾਯ ਸ ਣਪ ਮੋਦਰਪਿਰਿਵਲਸ ਕ ਿਣਕਾਸੰ ਿਨਭਾਯਾਮ |
ਪੱ ਧਤ

ਪਾਣਵਾਯੋਃ ਪਣਤਜਨ ੜੁਦ ਭੋਜਵਾਸਸ

ਸ਼ਂਭੋਿਰਤ ਂ ਨਿਸ਼ੱਤਮੇਤਿਦਰਚਯਤੁ ਸੁਖੇ ਨਾਿਸਕ ਨਾਿਸਕਾਯਾਮ ||੨੭||
ਅਤ ਨਂ ਭਾਸਮਾਨ ਰੁਿਚਰਤਰਰੁਚ ਸਙਮਾ ਸ ਮਣੀਨਾਮੁਦ ੱਚ ਡ ਸ਼ੁਧਾਮਪਸਰਿਨਰਸਨ ਪਸ਼੍ੜ ੜੁ ੜਾਪਦਾਨ |
ਭੂਯਾਸ ਭੂਤਯੇ ਨਃ ਕਿਰਵਰਜਿਯਨਃ ਕ ਣਪਾਸ਼ਾਵਲ ਬੇ
ਭਕਾਲੀਭਾਲਸੱ ਜੱ ਜਿਨਮਰਣਿਲਪੇਃ ਕੁ ਡਲੇ ਕੁ ਡਲੇ ਤੇ ||੨੮||
ਯਾਭ

ਕਾਲਵ ਵਸਾ ਭਵਿਤ ਤਨੁਮਤ ਯੋ ਮੁਖਂ ਦੇਵਤਾਨ

ਯੇਸ਼ਾਮਾਹੁਃ ਸਰੂਪਂ ਜਗਿਤ ਮੁਿਨਵਰਾ ਦੇਵਤਾਨ ਤਯ ਤਾਮ |
ਰੁਦਾਣੀਵਕਪ ਕੇਰਹ
ੁ ਸਤਤਿਵਹਾਰੋ ਸੁਕੇਨੀਵਰੇਭ ਸੇਭ ਿਸਭ ਃ ਪਣਾਮਾ ਜਿਲਮੁਪਰਚਯੇ ਤੀ ਸ਼ਣਸ ੇ ਸ਼ਣੇਭ ਃ ||੨੯||
ਵਾਮਂ ਵਾਮਾ ਕਗਾਯਾ ਵਦਨਸਰਿਸਜੇ ਵ ਾਵਲਦੱ ਲਭਾਯਾ
ਵ ਾਨਮੇਸ਼ਨ ਦਨ

ਪੁਨਰਿਲਕਭਵਂ ਵੀਤਿਨਃਸ਼ੇਸ਼ਰੌ ਸ਼ ਮ |

ਭੂਯੋ ਭੂਯऽੋ ਿਪ ਮੋਦਾੰਿਨਪਤਦਿਤਦਯਾਸ਼ੀਤਲਂ ਚੂਤਬਾਣੇ

ਦ ਸ਼ਾਰੇਰੀ ਸ਼ਣਾਨ ਤਯਮਪਹਰਤਾਦਾਸ਼ੁ ਤਾਪਤਯਂ ਨਃ ||੩੦||
ਯ ਿਮੰ ਨ ਧੇਨੁਮੁ ਧਦ ੁਿਤਿਨਚਯਿਤਰ ਕਾਰਿਨਸਨਕਾਨੌ
ਕਾ ਮੀਰ ਸ਼ੋਦਸ ਕ ਿਪਤਿਮਵ ਰੁਿਚਰਂ ਿਚਤਕਂ ਭਾਿਤ ਨਤਮ |
ਤ ਿਮੰ ਨੁੱਲੀਲਿਚੱ ਲੀਨਟਵਰਤਰੁਣੀਲਾਸ ਰਙਾਯਮਾਣੇ
ਕਾਲਾਰੇਃ ਫਾਲਦੇਸ਼ੇ ਿਵਹਰਤੁ

ੜੁਦਯਂ ਵੀਤਿਚਨਾਨਰਂ ਨਃ ||੩੧||

ਸਾਿਮਨ ਗਙਾਿਮਵਾਙੀਕੁਰੁ ਤਵ ਿਸ਼ਰਸਾ ਮਾਮਪੀਤ ਰਯਨ
ਧਨ

ਕਨ

ਖਰ ਸ਼ੋਃ ਿਸ਼ਰਿਸ ਵਹਿਤ ਿਕਂਨਸ਼ ਕਾਰੁਣ ਸ਼ਾਲੀ |

ਇੱ ਥਂ ਸ਼ ਕ ਜਨਾਨ ਜਨਯਦਿਤਘਨਂ ਕੈਿਸ਼ਕਂ ਕਾਲਮੇਘ-

◌ੱਛਾਯਂ ਭੂਯਾਦੁਦਾਰਂ ਿਤਪੁਰਿਵਜਿਯਨਃ ਸ਼ੇਯਸੇ ਭੂਯਸੇ ਨਃ ||੩੨||
ਸ਼ੜੁਙਾਰਾਕ ਪਯੋਗ ੈਃ ਿਸ਼ਖਿਰਵਰਸੁਤਾਸ ਸਖੀਹਸਲੂਨਃ
ਸੂਨਰਾਬੱ ਧਮਾਲਾਵਿਲਪਿਰਿਵਲਸ ਸੌਰਭਾ ੜੁਸ਼ ੜੁਙਮ |
ਤੁਙਂ ਮਾਿਣਕ ਕਾਨ ਾ ਪਿਰਹਿਸਤਸੁਰਾਵਾਸਸ਼ੈਲੇਨਸ਼ੜੁਙਂ
ਸ ਘਂ ਨਃ ਸ ਕਟਾਨ ਿਵਘਟਯਤੁ ਸਦਾ ਕਾ ਕਟੀਕਂ ਿਕਰੀਟਮ ||੩੩||
ਵਕਾਕਾਰਃ ਕਲ ਕੀ ਜਡਤਨੁਰਹਮਪ

ਿਘਸੇਵਾਨੁਭਾਵਾ-

ਦੁੱ ਤਂਸਤਂ ਪਯਾਤਃ ਸੁਲਭਤਰ ੜੁਣਾਸ ਿਨਨਸ਼ਨਮੌਲੇਃ |
ਤ ਸੇਵਨ ਜਨੌਘਾਃ ਿਸ਼ਵਿਮਿਤ ਿਨਜਯਾऽਵਸਯੈਵ ਬਵਾਣਂ
ਵਨੇ ਦੇਵਸ

ਸ਼ਂਭੋ ਮੁਕੁਟਸੁਘਿਟਤਂ ਮੁ ਧਪੀਯੂਸ਼ਭਾਨੁਮ ||੩੪||

ਕਾਨ ਾ ਸਂਫੁੱਲਮੱ ਲੀਕੁਸੁਮਧਵਲ਼ਯਾ ਵ ਾਪ

ਿਵਸ਼ਂ ਿਵਰਾਜਨ

ੜੁੱ ਤਾਕਾਰੋ ਿਵਤਨਨ ਮੁਹੁਰਿਪ ਚ ਪਰ ਿਨਰੜੁਿਤਂ ਪਾਦਭਾਜਾਮ |
ਸਾਨਨਂ ਨਿਨਦੋ ਣਾ ਮਿਣਕਟਕਵਤਾ ਵਾ ਮਮਾਨਃ ਪੁਰਾਰੇਃ
ਸ਼ੇਤੱਛਤਾਖ ਸ਼ੀਤਦ ੁਿਤਰਪਹਰਤਾਦਸਾਪਦਾ ਨਃ ||੩੫||
ਿਦਵ ਾਕ ਪੋ ਜਲਾਨ ਿਸ਼ਵਿਗਿਰਸੁਤਯੋਃ ਪਾ ਸ਼ਯੋਰਾਿਸ਼ਤਾਨ
ਰੁਦਾਣੀਸ ਸਖੀਨਾਮਿਤਤਰਲਕਟਾ ਸ਼ਾਞਲੈ ਰਿਞਤਾਨਾਮ |
ਉਦੇ ਲਦਾਹੁਵੱਲੀਿਵਲਸਨਸਮਯੇ ਚਾਮਰਾਨੋਲਨੀਨਾਮੁ ਭੂਤਃ
ਕ ਕਣਾਲੀਵਲਯਕਲਕਲੋ ਵਾਰਯੇਦਾਪਦੋ ਨਃ ||੩੬||
ਸਰੌਕਃਸੁਨਰੀਣ ਸੁਲਿਲਤਵਪੁਸ਼ ਸਾਿਮਸੇਵਾਪਰਾਣ
ਵਲ ਭੂਸ਼ਾਿਣ ਵਕਾ ਬੁਜਪਿਰਿਵਗਲ ਮੁ ਧਗੀਤਾ ੜੁਤਾਿਨ |
ਿਨਤ ਂ
ਪਤ ੁਦ

ੜੁੱ ਤਾਨ ੁਪਾਸੇ ਭੁਜਿਵਧੁਿਤਪਦਨ ਾਸਭਾਵਾਵਲੋ ਕਪੀਿਤਮਾਦ

ਪਮਥਨਟਨਟੀਦੱ ਤਸ ਭਾਵਨਾਿਨ ||੩੭||

ਸਾਨਪਾਪ ਾ ਸਰਾਣ ਿਕਮਿਪ ਿਵਸ਼ਦਤ ਵ

ਜਯ ਮ ਜੁਵੀਣਾ-

ਸਾਨਾਵੱ ਿਛੰ ਨਤਾਲਕਮਮ ੜੁਤਿਮਵਾਸਾਦ ਮਾਨਂ ਿਸ਼ਵਾਭ ਾਮ |
ਨਾਨਾਰਾਗਾਿਤ ੜੁਦ ਂ ਨਵਰਸਮਧੁਰਸੋਤਜਾਤਾਨੁ ਿਵੱ ਧਂ
ਗਾਨਂ ਵੀਣਾਮਹ ਸ਼ੇਃ ਕਲਮਿਤਲਿਲਤਂ ਕ ਣਪੂਰਾਯਤ ਨਃ ||੩੮||
ਚੇਤੋ ਜਾਤਪਮੋਦਂ ਸਪਿਦ ਿਵਦਧਤੀ ਪਾਿਣਨ ਵਾਿਣਨੀਨ
ਪਾਿਣਦਨਾਗਜਾਗ ਸੁਲਿਲਤਰਿਣਤਸ ਣਤਾਲਾਨੁਕਲ
ੂ ਾ |
ਸੀਯਾਰਾਵੇਣ ਪਾਥੋਧਰਰਵਪਟੁਨਾ ਨਾਦਯਨੀ ਮਯੂਰੀ
ਮਾਯੂਰ ਮਨਭਾਵਂ ਮਿਣਮੁਰਜਭਵਾ ਮਾ ਜਨਾ ਮਾ ਜਯੇ ਨਃ ||੩੯||
ਦੇਵੇਭ ੋ ਦਾਨਵੇਭ ਃ ਿਪ ੜੁਮੁਿਨਪਿਰਸ਼ ਿਸੱ ਧਿਵਦ ਾਧਰੇਭ ਃ
ਸਾਧ ੇਭ ਸ਼ਾਰਣੇਭ ੋ ਮਨੁਜਪਸ਼ੁਪਤੱ ਜਾਿਤਕੀਟਾਿਦਕੇਭ ਃ |
ਸ਼ੀਕੈਲਾਸਪਰੂਢਾਸ੍ੜੁਣਿਵਟਿਪਮੁਖਾਸ਼ਾਿਪ ਯੇ ਸਿਨ ਤੇਭ ਃ
ਸਵਭ ੋ ਿਨਿਰਚਾਰਂ ਨਿਤਮੁਪਰਚਯੇ ਸ਼ਰਪਾਦਾਸ਼ਯੇਭ ਃ ||੪੦||

ਧ ਾਯੰ ਿਨਤ ਂ ਪਭਾਤੇ ਪਿਤਿਦਵਸਿਮਦਂ ਸੋਤਰਤਂ ਪਠਦ ਃ
ਿਕਂਵਾ ਬਮਸਦੀਯਂ ਸੁਚਿਰਤਮਥਵਾ ਕੀਰਯਾਮਃ ਸਮਾਸਾਤ |
ਸ ਪੱ ਜਾਤਂ ਸਮਗਂ ਸਦਿਸ ਬਹੁਮਿਤਂ ਸਰਲੋ ਕਿਪਯਤਂ
ਸ ਪਾਪ ਾਯੁਃਸ਼ਤਾਨੇ ਪਦਮਯਿਤ ਪਰਬ ਮਣੋ ਮ ਮਥਾਰੇਃ ||੪੧||
ਇਿਤ ਸ਼ੀਮ ਪਰਮਹਂਸਪਿਰਵਾਜਕਾਚਾਰ ਸ
ਸ਼ੀਗੋਿਵਨਭਗਵ ਪੂਜ ਪਾਦਿਸ਼ਸ਼ ਸ
ਸ਼ੀਮੱ ਛ ਕਰਾਚਾਰ ਸ

ੜੁਤਮ

ਿਸ਼ਵਪਾਦਾਿਦਕੇਸ਼ਾਨਵ ਣਨਸੋਤਂ ਸਂਪੂ ਣਮ ||

www.shaivam.org

