ਿਸ਼ਵਸੁਿਤਃ
(ਸ਼ੀ ਮੱ ਿਲਕੁਿਚਸੂਿਰਸੂਨੁ ਨਾਰਯਣ ਪ ਿਡਤਾਚਾਰ
ਿਵਰਿਚਤਾ)
Shiva Stutih
(Shri Mallikuchisoorisoonu Narayana Panditaachaarya
Virachita)
ਿਸ਼ਵਸੁਿਤਃ |
(ਸ਼ੀ ਮੱ ਿਲਕੁਿਚਸੂਿਰਸੂਨੁ ਨਾਰਯਣ ਪ ਿਡਤਾਚਾਰ
ਫੁਟਂ

ਫਿਟਕਸਪਭਂ

ਿਵਰਿਚਤਾ)

ਫੁਿਟਤਹਾਰਕਸ਼ੀਜਟਂ ਸ਼ਸ਼ਾ ਕਦਲਸ਼ੇਖਰਂ ਕਿਪਲਫੁੱ ਲਨਤਤਯਮ |

ਤਰ ਸ਼ੁਵਰ ੜੁੱ ਿਤਮ ਭੁਜਗਭੂਸ਼ਣਂ ਭੂਿਤਮ ਕਦਾ ਨੁ ਿਸ਼ਿਤਕ ਠ ਤੇ ਵਪੁਰਵੇ ਸ਼ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਣਮ ||੧||
ਿਤਲੋ ਚਨ ਿਵਲੋ ਚਨ ਲਸਿਤ ਤੇ ਲਲਾਮਾਿਯਤੇ

ਮਰੋ ਿਨਯਮਘ ਮਰੋ ਿਨਯਿਮਨਾਮਭੂ ਭ ਮਸਾਤ |

ਸਭਿਕਲਤਯਾ ਵਸ਼ੀ ੜੁਤਵਤੀ ਸਤੀਯਂ ਸਤੀ ਸਭਕਵਸ਼ਤੋ ਭਵਾਨਿਪ
ਮਹੇਸ਼

ਵਸ਼ੀ ਪਸੀਦ ਪਭੋ ||੨||

ਮਿਹਤੋऽਿਸ ਤ ਪੁਰੁਸ਼ਪੂਰੁਸ਼ਾਗ ੋ ਭਵਾਨਘੋਰਿਰਪੁਘੋਰ ਤੇऽਨਵਮ ਵਾਮਦੇਵਾ ਜਿਲਃ |

ਨਮਃ ਸਪਿਦਜਾਤ ਤੇ ਤਿਮਿਤ ਪਞਰੂਪੋਿਚਤਪਪਞਚਯਪਞ ੜੁ ਮਮ ਮਨਸਮਸਾਡਯ

||੩||

ਰਸਾਘਨਰਸਾਨਲਾਿਨਲਿਵਯਿਦਵਸਿਦਧੁਪਯਸ਼੍ੜੁਸ਼ੁ ਿਨਿਵਸ਼ਿਮਤ ਜ ਭਜਾਿਮ ਮੂਰ ਸ਼ਕਮ |
ਪਸ਼ਾਨਮੁਤ ਭੀਸ਼ਣਂ ਭੁਵਨਮੋਹਨਂ ਚੇਤ ਹੋ ਵਪੂਂਿਸ਼ ਗੁਣਭੂਿਸ਼ਤੇऽਹਮਹਮਾ ਮਮੋਹ ਿਭਦੇ ||੪||
ਿਵਮੁਿਕਪਰਮਾਧਨ ਤਵ ਸ਼ਡਧਨਾਮਾ ਪਦਂ ਪਦਂ ਿਨਗਮਵੇਿਦਨ ਜਗਿਤ ਵਾਮਦੇਵਾਦਯਃ |
ਕਥਿਞਦੁਪਿਸ਼ ਿਸ਼ਤਾ ਭਗਵਤੈਵ ਸਂਿਵਦਤੇ ਵਯਂ ਤੁ ਿਵਰਲਾਨਰਾਃ ਕਥਮੁਮੇਸ਼ ਤ ਮ ਮਹੇ ||੫||
ਕਠਿਰਤਕੁਠਾਰਯਾ ਲਿਲਤਸ਼ੂਲਯਾ ਵਾਹਯਾ ਰਣੱ ਡਮਰੁਣਾ

ਫੁੱ ਧਿਰਣਯਾ ਸਖਟਾਙਯਾ |

ਚਲਾਿਭਰਚਲਾਿਭਰਪ ਗਿਣਤਾਿਭਰੁੰ ਨਤ ਤਸ਼ਤੁਰਸ਼ ਜਗਿਨ ਤੇ ਜਯ ਜਯੇਤ ਯੁਿਰ ਮਯਮ ||੬||
ਪੁਰਾ ਿਤਪੁਰਰ ਧਨਂ ਿਵਿਵਧਦੈਤ ਿਵਧਂਸਨਂ ਪਰਾਕਮਪਰਂਪਰਾ ਅਿਪ ਪਰਾ ਨ ਤੇ ਿਵ ਮਯਃ |
ਅਮ ਿਸ਼ਬਲਹ ਿਸ਼ਤ ਸ਼ੁਿਭਤ ੜੁੱ ਤਨਤੋ ਜਲੱਜਲਨਹੇਲਯਾ ਸ਼ਲਿਭਤਂ ਿਹ ਲੋ ਕਤਯਮ ||੭||
ਸਹਸਨਯਨ ਗੁਹਃ ਸਹਸਹਸਰ ਿਮਿਰਧੁ

ੜੁਹ ਪਿਤਰੁਤਾੱਪਿਤਃ ਸਸੁਰਿਸੱ ਧਿਵਦ ਾਧਰਾਃ |

ਭਵ ਪਦਪਰਾਯਣਾਃ ਿਸ਼ਯਿਮਮ ਯਯੁਃ ਪਾਿਰਤ ਭਵਾਨ ਸੁਰਤਰੁ
ਤਵ ਿਪਯਤਮਾਦਿਤਿਪਯਤਮ ਸਦੈਵਾਨਰਂ ਪਯਸ ੁਪਿਹਤਂ
ਿਵਬੁਧ

ੜੁਸ਼ਂ ਿਸ਼ਵ ਿਸ਼ਵ ਿਸ਼ਵਾਵੱ ਲਭ ||੮||

ੜੁਤਂ ਸਯਿਮਵ ਿਸ਼ਯੋ ਵੱ ਲਭਮ |

ਲਘੁਬਧਯਃ
ੁੱ
ਸਪਰਪ ਸ਼ਲ ਸ਼ ਾਿਯਤਂ ਪਠਿਨ ਿਹ ਲੁਠਿਨ ਤੇ ਸ਼ਠ ੜੁਦਃ ਸ਼ੁਚਾ ਸ਼ੁਿਣਤਾਃ ||੯||

ਿਨਵਾਸਿਨਲਯਾ ਿਚਤਾ ਤਵ ਿਸ਼ਰਸਤੇ ਮਾਿਲਕਾ ਕਪਾਲਮਿਪ ਤੇ ਕਰੇ ਤਮਿਸ਼ਵੋऽਸ ਨਨ ਿਧਯਾਮ |
ਤਥਾਿਪ ਭਵਤਃ ਪਦਂ ਿਸ਼ਵਿਸ਼ਵੇਤ ਦੋ ਜ ਪਤਾਮਿਕਞਨ ਨ ਿਕਞਨ

ੜੁਿਜਨਮਿਸ ਭ ਮੀਭਵੇਤ ||੧੦||

ਤਮੇਵ ਿਕਲ ਕਾਮਧੁਕ ਸਕਲਕਾਮਮਾਪੂਰਯਨ ਸਦਾ ਿਤਨਯਨ ਭਵਾਨ ਵਹਿਤ ਚਾਿਰ ਨਤੋ ਭਵਮ |
ਿਵਸ਼ਂ ਿਵਸ਼ਧਰਾਨਧ ਿਪਬਿਸ ਤੇਨ ਚਾਨਨਵਾਿਨਰੁੱ ਧਚਿਰਤੋਿਚਤਾ ਜਗਦਧੀਸ਼ ਤੇ ਿਭ ਸ਼ੁਤਾ ||੧੧||
ਨਮਃ ਿਸ਼ਵਿਸ਼ਵਾਿਸ਼ਵਾਿਸ਼ਵਾਰ ੜੂਨਾਿਸ਼ਵਂ
ਨਮੋ ਭਵ ਭਵਾਭਵਪਭਵਭੂਤਯੇ ਮੇ

ਨਮੋ ਹਰਹਰਾਹਰਾਹਰ ਹਰਾਨਰ ਮੇ ਦਸ਼ਮ |

ਭਵਾੰਨਮੋ

ੜੁਡ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮ ਉਮੇਸ਼ ਤੁਭ ਂ ਨਮਃ ||੧੨||

ਸਤ ਸ਼ਵਣਪੱ ਧਿਤਂ ਸਰਤੁ ਸੰ ਨਤੋਕੇਤ ਸੌ ਿਸ਼ਵਸ

ਕਰੁਣ ਕੁਰਾ ਪਿਤ ੜੁਤਾ ਸਦਾ ਸੋਿਚਤਾ |

ਇਿਤ ਪਿਥਤਮਾਨਸੋ ਵ ਿਧਤ ਨਾਮ ਨਾਰਾਯਣਃ ਿਸ਼ਵਸੁਿਤਿਮਮ ਿਸ਼ਵਂ ਿਲਕੁਿਚਸੂਿਰਸੂਨੁਃ ਸੁਧੀਃ ||੧੩||
ਇਿਤ ਸ਼ੀਮੱ ਿਲਕੁਿਚਸੂਿਰਸੂਨੁਨਾਰਯਣਪ ਿਡਤਾਚਾਰ ਿਵਰਿਚਤਾ ਿਸ਼ਵਸੁਿਤਃ ਸਂਪੂ ਣਾ||
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