
|| ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਸ਼ ਿਃ || 
 
ਸ੍ਫੁਟ ਂਸ੍ਫਸ਼ਟਕਸ੍ਪ੍ਰਭਂ ਸ੍ਫੁਸ਼ਟ ਹਾਟਕਿਰੀਜਟਂ 
ਿਿਾਂਕਦਲਿੇਖਰ ਂਕਸ਼ਪ੍ਲਫੁੁੱ ਲਨੇ ਰ ਰਯਮ | 
 ਰਕ੍ਿੁਵਰਕ੍੍ੁੁੱ ਸ਼ ਮਦ੍ਭੁਜਗਭੂਿਣਂ ਭੂਸ਼ ਮ  
ਕਦਾ ਨੁ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਂਠ  ੇ ਵਪ੍ੁਰਵੇਕ੍ਿ ੇ ਵੀਕ੍ਿਣਮ || ੧ || 
ਸ਼ ਰਲੋਚਨ ਸ਼ਵਲੋਚਨੇ ਲਸ੍ਸ਼   ੇ ਲਲਾਮਾਸ਼ਯ ੇ 
ਸ੍ਮਰੋ ਸ਼ਨਯਮਘਸ੍ਮਰੋ ਸ਼ਨਯਸ਼ਮਨਾਮਭੂਦ੍ਭਸ੍ਮਸ੍ਾ  | 
ਸ੍ਵਭਸ਼ਕਤਲ ਯਾ ਵਿੀਕ੍੍ੁ ਵ ੀ ਸ੍ ੀਯਂ ਸ੍ਸ਼  
ਸ੍ਵਭਕਤਵਿਗੋ ਭਵਾਨਸ਼ਪ੍ ਵਿੀ ਪ੍ਰਸ੍ੀਦ ਪ੍ਰਭੋ || ੨ || 
ਮਹੇਿ ਮਸ਼ਹ ੋऽਸ਼ਸ੍  ਤ੍ਪ੍ੁਰੁਿ ਪ੍ੂਰੁਿਾਗਰਯੋ ਭਵਾਰ੍ਸ੍ 
ਨਘੋਰ ਸ਼ਰਪ੍ੁਘੋਰ  ऽੇਨਵਮ ਵਾਮਦੇਵਾਂਚਸ਼ਲਿਃ | 
ਨਮਿਃ ਸ੍ਪ੍ਸ਼ਦਜਾ    ੇ ਵਸ਼ਮਸ਼  ਪ੍ਂਚਰੂਪ੍ੋऽਂਂਸ਼ਚ ਿਃ 
ਪ੍ਰਪ੍ਂਚਯ ਚ ਪ੍ਂਚਵ੍੍ਨੁ੍ਮਮ ਮਨਸ੍ਤਮਸ੍ਤਾਡ੍ਯ || ੩ || 
ਰਸ੍ਾਘਨਰਸ੍ਾਨਲਾਸ਼ਨਲਸ਼ਵਯਸ਼ਦਵਵਸ੍ਵਸ਼ਦਵਧ ੁਸ੍ 
ਪ੍ਰਯਿਟ੍੍ੁਿੁ ਸ਼ਨਸ਼ਵਿਟਸ਼ਮ ਯਜ ਭਜਾਆਸ਼ਮ ਮੂਰਤਯਿਟਕਮ | 
ਪ੍ਰਿਾਂ ਮੁ  ਭੀਿਣ ਂਭੁਵਨਮੋਹਨਂ ਚੇ ਯਹੋ 
ਵਪ੍ੂਂਸ਼ਿ ਗੁਣਪ੍ੁਂਸ਼ਿ  ऽੇਹਮਹਮਾਤ੍ਮਨੋऽਹਂਸ਼ਭਦੇ || ੪ || 
ਸ਼ਵਮੁਸ਼ਕਤਪ੍ਰਮਾਧਵਨਾਂ  ਵ ਿਡ੍ਧਵਨਾਮਾਸ੍ਪ੍ਦਂ 
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ਪ੍ਦ ਂਸ਼ਨਗਮਵੇਸ਼ਦਨੋ ਜਗਸ਼  ਵਾਮਦੇਵਾਦਯਿਃ | 
ਕਥਂਸ਼ਚਦੁਪ੍ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਿ ਾ ਭਗਵ ੈਵ ਸ੍ਂਸ਼ਵਦਰ ੇ 
ਵਯਂ  ੁ ਸ਼ਵਰਲਾਂ ਰਾਿਃ ਕਥਮੁਮੇਿ  ਨ੍ਮਨ੍ਮਹੇ || ੫ || 
ਕਠੋਰ ਕੁਠਾਰਯਾ ਲਸ਼ਲ ਿੂਲਯਾ ਬਾਹਯਾ 
ਰਣੁੱਢਮਰਯਾਅ ਸ੍ਫੁਰੁੱ ਧਸ਼ਰਣਯਾ ਸ੍ਖਟਵਾਂਗਯਾ | 
ਚਲਾਸ਼ਭਰਚਲਾਸ਼ਭਰਪ੍ਯਗਸ਼ਣ ਾਸ਼ਭਰੁ ੍੍  ੁਯ  ਸ੍ 
ਿਚ ੁਰਦਿਾ ਜਗਂਸ਼   ੇ ਜਯ ਜਯੇ ਯਯੁਸ਼ਰਵਸ੍ਮਯਮ || ੬ || 
ਪ੍ੁਰਸ਼ ਰਪ੍ਰੁਰਂਧਨਂ ਸ਼ਵਸ਼ਵਧਦੈ ਯਸ਼ਵਧਵਂਸ੍ਨ ਂ
ਪ੍ਰਾਕਰਮਪ੍ਰਂਪ੍ਰਾ ਅਸ਼ਪ੍ ਪ੍ਰਾ ਨ  ੇ ਸ਼ਵਸ੍ਮਯਿਃ | 
ਅਮਰ੍ਿਬਲਹਰ੍ਸ਼ਿ ਕ੍ਿੁਸ਼ਭ ਵ੍੍ੁੁੱ  ਨੇ ਰ ਰਯੋ ਸ੍ 
ਂੁੱਜਵਲਜਵਲਨ ਹੇਲਯਾ ਿਲਸ਼ਭ ਂ ਸ਼ਹ ਲੋਕ ਰਯਮ || ੭ || 
ਸ੍ਹਸ੍ਰਨਯਨੋ ਗੁਹਿਃ ਸ੍ਹਸ੍ਹਸ੍ਰਰਸ਼੍ਸ਼ਮਸ਼ਰਵਧੁ ਸ੍ 
ਰ੍੍੍ੁਹਸ੍ਪ੍ਸ਼ ਰ ੁਾੁੱਪ੍ਸ਼ ਿਃ ਸ੍ਸ੍ੁਰਸ਼ਸ੍ੁੱ ਧਸ਼ਵਧਯਾਧਰਾਿਃ | 
ਭਵਤ੍ਪ੍ਦਪ੍ਰਾਯਣਾਿਃ ਿਰੀਯਸ਼ਮਮਾਮਗੁਿਃ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰਿਨਾਂ 
ਭਵਾਨ ਸ੍ੁਰ ਰੁਰਦ੍੍ਿੁਂ ਸ਼ਦਿ ਸ਼ਿਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾਵੁੱਲਭ || ੮ || 
 ਵ ਸ਼ਪ੍ਰਯ ਮਾਦਸ਼ ਸ਼ਪ੍ਰਯ ਮਂ ਸ੍ਦੈਵਾਂ ਰ ਂ
ਪ੍ਯਸ੍ਯੁਪ੍ਸ਼ਹ ਂ ਘ੍੍ ੁਂ ਸ੍ਵਯਸ਼ਮਵ ਸ਼ਿਰਯੋ ਵੁੱਲਭਮ | 
ਸ਼ਵਸ਼ਭਧਯ ਲਘੁਬੁੁੱ ਧਯਿਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਪ੍ਕ੍ਿਲਕ੍ਿਾਸ਼ਯ ਂ 
ਪ੍ਠਂਸ਼  ਸ਼ਹ ਲੁਠਂਸ਼   ੇ ਿਠਹਯਦਿਃ ਿੁਚਾ ਿੁਂਸ਼ਠ ਾਿਃ || ੯ || 
ਸ਼ਨਵਾਸ੍ਸ਼ਨਲਯਸ਼ਿਚ ਾ  ਵ ਸ਼ਿਰਸ੍ਤਸ਼ ਰ੍ਮਾਸ਼ਲਕਾ 
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ਕਪ੍ਾਲਮਸ਼ਪ੍  ੇ ਕਰੇ  ਵਮਸ਼ਿਵੋऽਸ੍ਯਨਂ ਰ੍ਸ਼ਧਯਾਮ | 
 ਥਾऽਸ਼ਪ੍ ਭਵ ਿਃ ਪ੍ਦਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵੇ ਯਦੋ ਜਲ੍ਪ੍ ਾਸ੍ 
ਮਸ਼ਕਂਚਨ ਨ ਸ਼ਕਂਚਨ ਵ੍੍ੁਸ਼ਜਨਮਸ੍ਤਯਭਸ੍ਮੀਭਵ  || ੧੦ || 
 ਵਮੇਵ ਸ਼ਕਲ ਕਾਮਧਕ ਸ੍ਕਲਕਾਮਮਾਪ੍ਰੂਯਨ 
ਅਸ਼ਪ੍ ਸ਼ ਰਨਯਨਿਃ ਸ੍ਦਾ ਵਹਸ਼ਸ੍ ਚਾਸ਼ ਰਨੇ ਰੋਦ੍ਭਵਮ | 
ਸ਼ਵਿ ਂਸ਼ਵਿਧਰਾਨ ਦਧ  ਸ਼ਪ੍ਬਸ਼ਸ੍  ੇਨ ਚਾਨਂਦਵਾਨ 
ਸ਼ਵਰੁੁੱ ਧਚਸ਼ਰ ੋਸ਼ਚ ਾ ਜਗਦਧੀਿ   ੇਸ਼ਭਕ੍ਿੁ ਾ || ੧੧ || 
ਨਮਿਃ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ਿਵਾਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵਾਰ੍ਧ ਕ੍੍ੁਂ ਾਸ਼ਿਵ ਂ
ਨਮੋ ਹਰ ਹਰ ਹਰਾਹਰਹਰਾਂ ਰੀਂ ਮੇ ਦ੍੍ੁਿਮ | 
ਨਮੋ ਭਵ ਭਵਾਭਵ ਪ੍ਰਭਵ ਭੂ ਯੇ ਸ੍ਂਪ੍ਦਾਂ 
ਨਮੋ ਮ੍੍ੁਡ੍ ਨਮੋ ਨਮ ੋਨਮ ਉਮੇਿ  ੁਭਯ ਂਨਮਿਃ || ੧੨ || 
ਸ੍ ਾਂ ਿਰਵਣਪ੍ੁੱ ਧਸ਼ ਂ ਸ੍ਰ ੁ ਸ੍ ਰ ੋਕਤਰੇ ਯਸ੍ੌ 
ਸ਼ਿਵਸ੍ਯ ਕਰੁਣਂਕੁਰਾ  ਪ੍ਰਸ਼ ਕ੍੍ੁ ਾ  ਸ੍ਦਾ ਸ੍ੋਸ਼ਦ ਾ | 
ਇਸ਼  ਪ੍ਰਸ਼ਥ ਮਾਨਸ੍ੋ ਵਯਸ਼ਧ  ਨਾਮ ਨਾਰਾਯਣਿਃ 
ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਸ਼ ਸ਼ਮਮਾਂ ਸ਼ਿਵਾਂ ਸ਼ਲਕੁਚਸ੍ੂਸ਼ਰਸ੍ੂਨੁਿਃ ਸ੍ੁਧੀਿਃ || ੧੩ || 
|| ਿਰੀ (ਸ਼ਲਕੁਚ) ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਂਸ਼ਡ੍ ਾਚਾਰਯਸ਼ਵਰਸ਼ਚ ਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਤੁਸ਼ ਿਃ || 
|| ਭਾਰ ੀਰਮਣਮੁਖਯਪ੍ਰਾਣਾਂ ਰਗ  ਿਰੀਕ੍੍ੁਸ਼੍ਣਾਰ੍ਪ੍ਣਮਸ੍ਤੁ || 
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