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vishveshalaharI

விேவஶலஹ

க³ேணஶாய நம:॥
th³தி⁴³th³தி⁴பதிmh வnhேத³க³தீ⁴வரmh iµதா³ ।
தshய ேயா வnhத³நmh rhயாth ஸ தீ⁴நாmh ேயாக³nhவதி ॥ 1॥
வnhேத³ காஶீபதிmh காஶீ ஜாதா யthkh’பயா  ।
phரகாஶநாrhத²mh ப⁴khதாநாmh ேஹாதாரmh ரthநதா⁴தமmh ॥ 2॥
ப⁴khதாவநmh கேராதி மா க³rhவmh வஹ ஶŋhகர ।
ேதph◌⁴ய:shவஜாkh³ரஹthதேவதthஸthயமŋhகி³ர:॥ 3॥
iµதா⁴ லmh காமயnhேத சசலாmh ஸகலா ஜநா: ।
காஶீபாmh காமேயऽஹmh லமநபகா³நீmh ॥ 4॥
phராphiνவnh ஜநா லmh மதா³nhத⁴nh’பேஸவநாth ।
லேப⁴ விேவஶேஸவாேதா கா³மவmh ஷாநஹmh ॥ 5॥
ந மthmhப³ராrhத²மாஹூயா யmh ³தா: ◌⁴ ।
விேவவராராத⁴நாrhத²mh யmh ேத³வீiµபாவேய ॥ 6॥
ஆபாதரமணீேயயmh rhமதா³nhத⁴க சலா ।
அஸாரஸmhsh’ெதௗ காஶீmh ஸா  ரmh’தா ஸதாmh ॥ 7॥
காஶீ க³ŋhகா³nhநrh ச விேவஶாth³யாச ேத³வதா: ।
அவnh பா³லமjhஞmh மாiµஶதீவ மாதர:॥ 8॥
ஸைத³வ :³க²காணீmh ந ஸmhsh’திmh  காமேய

ஶிவphயாmh ஸுக²phரதா³mh பராmh mh  காமேய ।
shவப⁴khத:³க²ஹாரகmh மேநாரத²phரரகmh

ஶிவmh ஸதா³iµதா³ ப⁴ேஜ மேஹரய சேஸ ॥ 9॥
shவேஸவகஸுதாதீ³நாmh பாலநmh rhவேத nh’பா: ।
பாshேயவாshமாmhsh விேவஶ கீ³rhவாண: பா ந:ஸுதாnh ॥ 10॥
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விேவஶலஹ

நிேஷvhய காஶிகாmh mh ஸதா³ஶிவmh phரjhய ைவ
³ேராrhiµகா²ரவிnhத³த:ஸதா³தி³பமth³வயmh ।

விசாrhய பமாthமேநா நிேஷth◌⁴ய நவரmh ஜட³mh
சிதா³thமநா தேமாபி⁴த³mh த⁴ேநந ஹnh vh’chசி²கmh ॥ 11॥

ேஹ பா⁴கீ³ரதி² ேஹ காஶி ேஹ விேவவர ேத ஸதா³ ।
கலயா shதவmh ேரShட²ேமஷ ராரnh ேத ’தி³॥ 12॥
விவநாத²ஸதா³ காயாmh ேத³யshமph◌⁴யmh த⁴நmh பரmh ।
ரா th³ேத⁴ஷு ைத³thயாநாmh விth³மேஹ thவாmh த⁴நஜயmh ॥ 13॥
அவிநாஶி ரா த³thதmh ப⁴khேதph◌⁴ேயா th³ரவிணmh thவயா ।
காஶிவிேவஶ க³ŋhேக³ thவாமத² ேத shmhநமேஹ ॥ 14॥
ஸmhஸாரதா³வவெநௗ மாmh பதிதmh :³கி²தmh தவ ।
விேவஶ பா க³ŋhகா³th³ையராக³thய vh’ஷபி: ◌⁴ ஸுதmh ॥ 15॥
காஶீmh phரதி வயmh யாம த³யயா விவநாத² ேத ।
தthைரவ வாஸmh rhயாம vh’ே ந வஸதிmh வய:॥ 16॥
ேஹ ஸரshவதி ேஹ க³ŋhேக³ ேஹ காnhதி³ஸதா³வயmh ।
ப⁴ஜாமாmh’தபmh தmh ேயா வ:ஶிவதேமா ரஸ:॥ 17॥
விவநாேத²த³ேமவ thவாmh யாசாம ஸததmh வயmh ।
shதி²thவா காயாமth◌⁴வேர thவாmh ஹவிShமnhேதா ஜராமேஹ ॥ 18॥
ஸrhவாஸு ேஸாமஸmhshதா²ஸு காயாnhth³ரshவபிேண ।
ேஹ விேவவர ேத நிthயmh ேஸாமmh ேசாதா³ பீதேய ॥ 19॥
காயாmh ெரௗth³ேரஷு சாnhேயஷு யஜாம thவாmh மேக²ஷு ைவ ।
ேஹ விேவவர ேத³ைவshthவmh ராரnhதி⁴ ஸவேநஷு ந:॥ 20॥
மாmh ேமாஹாth³யா ³rhஜநாச பா³த⁴nhேத நிShphரேயாஜநmh ।
விேவவர தேதா ேம thவாmh வthmh தி⁴ஷmh வஹ ॥ 21॥
th³ராப⁴shமதா⁴ thவாmh காயாmh shெதௗஶ ஸmhshதைவ: ।
thவthபாதா³mh³ஜph◌⁴’ŋhக³mh மாmh ந shேதாதாரmh நிேத³கர:॥ 22॥
விஹாய சசலmh வ⁴ஸுதாதி³கmh  :³க²த³mh
thவதீ³யகாமஸmhதா ப⁴ேவம காஶிகா ।
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shவேஸவகாrhதிநாஶக phரkh’Shடஸmhவித³rhபக
ப⁴ைவவ ேத³வ ஸnhததmh தthவப⁴shமrhவேஸா ॥ 23॥
விேவஶ காயாmh க³ŋhகா³யாmh shநாthவா thவாmh ரmhயவshபி: ◌⁴ ।
ஜயாம வயmh ப⁴khthயா ஶிகாேஸா அவshயவ:॥ 24॥
விேவஶ நிthயமshமph◌⁴யmh ப⁴யiµthபாத³யnhதி ேய ।
ேதஷாmh விதா⁴ேயாபமrhத³mh தேதா ேநா அப⁴யmh kh’தி⁴ ॥ 25॥
ராஸாநாmh shவபா⁴ேவாऽயmh பா³th◌⁴யா விேவஶ வகா: ।
ப⁴khதாiνகmhபயா ஶmhேபா⁴ ஸrhவmh ரோ நிப³rhஹய ॥ 26॥
விேவவர ஸதா³ பீ⁴த:ஸmhஸாராrhணவாjhஜநாth ।
மாmh பாலய ஸேத³தி thவாmh ஹூதiµபph³ேவ ॥ 27॥
இத³mh விmh’ய நவரmh ஜட³mh ஸைத³வ :³க²த³mh
ஸமrhசிmh ஶிவmh க³தா: பராmh mh யேதா th³விஜா: ।
தேதாऽபி⁴க³mhய தாmh mh ஸமrhchய வshபி: ◌⁴ பைர:
ஶிவmh shவப⁴khதiµkhதித³mh தlhயகி²thவ ஈமேஹ ॥ 28॥
காயாmh வயmh ஸைத³வ thவாmh யஜாம ஸகலrhமைக:² ।
விேவவர thவmh ஸமshைதrhேத³ைவராஸth ப³rh ॥ 29॥
யேவேரண ரதmh ேரShட²mh த⁴நமேக²ஷு ேத ।
ேத³ vhயயாம ஶŋhகர யshமph◌⁴யமphரதிShkh’த:॥ 30॥
மthrhவஜா மஹாைஶவா ப⁴shமth³ராதா⁴ண: ।
விேவவர ஸுேரஷு thவாமth³வஶவ ேயேர ॥ 31॥
ஶmhேபா⁴rhவிதா⁴ய ேயऽrhசநmh திShட²nhதி தthபரா யதா³ ।
தாnh ஶŋhகேரா கி³ேர th³தmh ேத²ந vh’Shணிேரஜதி ॥ 32॥
thவாmh ஜயாஶ ஸுரmh மாநைஸrhதி³vhயவshபி: ◌⁴ ।
ேஹ விேவவர ேத³ைவshthவmh ேஸாம ராரnhதி⁴ ேநா ’தி³॥ 33॥
phரா³rhப⁴வ ஸth³யshthவmh khேலேஶா ப⁴khதஜேந யதா³ ।
தேதாऽஹmh khேலஶவாnh rhேவ ஸth³ேயாஜாதாய ைவ நம:॥ 34॥
வாமேத³ேவதி ம ரmhயதாmh யshய ஸஜெகௗ³ ।
ஈஶshதshமாthkhயேத வமேத³வாய ேத நம:॥ 35॥
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த³யாnhேதா⁴ தீ³நப³nhேதா⁴ ேயாऽshதீஶ வரத:³ கர: ।
அshமாகmh வரதா³ேநந ஸ khதshேதऽsh த³ண:॥ 36॥
³Shடபீ⁴தshய ேம நிthயmh கரshேதऽப⁴யதா³யக: ।
மேஹஶாப⁴யதா³ேந shயா³த ஸvhய:ஶதkhரேதா ॥ 37॥
மேஹவயபத³பth³மேஸவக: ரnhத³ராதி³பத³நி:shph’ஹ:ஸதா³ ।
ஜேநாऽshதி ய:ஸதத³rhக³த: phரேபா⁴ ph’ண வஸுநா ப⁴வீயஸா ॥ 38॥
ரய நாshதி ேம thவாmh விேநஶ ஸாத⁴நmh ।
நிசேயந ேஹ ஶிவ thவாமவshராசேக ॥ 39॥
ேராைக³:³ைக²rhைவக³ணச khதாshthவth³தா³ஸthவாchச²ŋhகர
தthஸஹshவ ।
ரmhயmh shேதாthரmh ேராஷகரmh வேசா வா யthகிசாஹmh thவாத³mh
வதா³ ॥ 40॥
th◌⁴யாயாம வsh ஶŋhகரmh யாசாம தா⁴ம ஶŋhகரmh ।
rhயாம கrhம ஶŋhகரmh ேவாேசம ஶnhதமmh ’ேத³॥ 41॥
மாதா தாத:shவாதி³Shட²mh ச ெபௗShகmh மnhவாேத வாkhயmh பா³லshய
thதmh ।
யth³வthதth³வாkhயmh ேமऽsh ஶmhப⁴ேவ shவாேதா:³ shவாதீ³ேயா th³ராய
ப³nhத⁴நmh ॥ 42॥
ஶிவmh ஸுக³nhதி⁴ஸmhதmh shவப⁴khதShவrhத⁴நmh ।
ஸுதீ³நப⁴khதபாலகmh thயmhப³கmh யஜாமேஹ ॥ 43॥
ேத³வ ேத³வ கி³ஜாவlhலப⁴ thவmh பா பா ஶிவ ஶmhேபா⁴ மேஹஶ ।
யth³வதா³ ஸததmh shேதாthரவாkhயmh தjhஜுஷshவ kh’தி⁴ மா
ேத³வவnhதmh ॥ 44॥
thயkhthவா ஸதா³ நிShப²லகாrhயபா⁴ரmh th◌⁴’thவா ஸதா³ஶŋhகரநாமஸாரmh ।
ேஹ வ ஜnhமாnhதகநாஶகாரmh யயாமேஹ ெஸௗமநஸாய th³ரmh ॥ 45॥
shதி²thவா காயாmh நிrhமலக³ŋhகா³ேதாேய shநாthவா ஸmhjhய
thத³ேஶவரmh ைவ ।
தshய shேதாthரmh பாபஹைரsh ேத³வ ப⁴th³ரmh கrhேணபி:◌⁴ ’iΝயாம
ேத³வா:॥ 46॥
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வாராணshயாmh ஶŋhகரmh ஸுராTh◌⁴யmh ஸjhேயஶmh வஸுபி: ◌⁴ ஸுகாnhைத: ।
அkh³ேர nh’thயnhத:ஶிவshய பmh ப⁴th³ர பேயமாபி⁴rhயஜthரா:॥ 47॥
இchசா²மshthவாmh ஜயிmh வயmh விேவஶ ஸnhததmh ।
phரயchச² ேநா த⁴நmh ேரShட²mh யஶஸmh வீரவthதமmh ॥ 48॥
காயாiµthவா க³ŋhகா³யாmh shநாthவா ஸmhjhய ஶŋhகரmh ।
th◌⁴யாthவா தchசரெணௗ நிthயமலrhநாஶயாmhயஹmh ॥ 49॥
அஸthபத³mh shவஹrhஷத³mh ந சாnhயஹrhஷதா³யகmh
ஸதா³iµதா³ phரஸூrhயதா²’ேதி பா⁴தmh ஶிேஶா: ।
ஶிவாபகா³ஶிவாப³லாஶிவாலயாஸமnhவிதshததா²
ஶிேவஶ ந:ஸுைரrhகி³ராiµபதிmh சர ॥ 50॥
ஸக³ரshயாthமஜா க³ŋhேக³ மதா:ஸnhதாதாshthவயா ।
அக³ரshயாthமஜா தshமாth கிmh ந தாரய th◌⁴வmh ॥ 51॥
phராயிேகாऽயmh phரவாேதா³ऽsh தரnhதி தவ ஸnhநிெதௗ⁴ ।
தாரகmh நாம ேத க³ŋhேக³ஸnhநிேத:◌⁴ கிmh phரேயாஜநmh ॥ 52॥
ைநராயதேலாசேந வஸுiµகீ²வாph³ேஜந ேராமாவkhேதா
ராஜவதீவ பth³மiµல:ைஶவாலவlhlhயா ைத: ।
உth³பா⁴shவjhஜக⁴ேநந வாலைநth³யth³⁴ேஜேவாrhபி⁴-
rhக³rhேதேநாjhjhவலநாபி⁴ேகவ விலஸshேயஷா பரmh ஜாநவீ ॥ 53॥
’ŋhகா³தாmh ஜலசைர:ஶிவஸுnhத³ராŋhக³-
ஸŋhகா³mh ஸதா³ப’தவிவத⁴வாnhதரŋhகா³mh ।

ph◌⁴’ŋhகா³லாmh³ஜக³லnhமகரnhத³nhத³-
ph◌⁴’ŋhகா³வவிலதாmh கலேயऽத² க³ŋhகா³mh ॥ 54॥

விேவேஶாऽ த⁴நாதி⁴பphயஸகா² கிmh சாnhநrhபதி-
rhஜாமாதா த⁴ரணீph◌⁴’ேதா நிபமாShைடவrhயkhத:shவயmh ।
சthவாrhேயவ ததா²பி தா³shய ப²லாnhயாthமாரயாnhேத சிரmh
ேதph◌⁴ேயாऽேதா ப³த jhயேத பஶுபேத லph³தா⁴வதாரshதவ ॥ 55॥
ேதா³ஷாகரmh வஹ rhth◌⁴நி கலŋhகவnhதmh

கNhேட² th³விவமதிவkhரக³திmh ஸுேகா⁴ரmh ।
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பாபீthயயmh மயி ேதா ந kh’பாmh கேரா
khைதவ ேத விஷமth³’Shரேதா மேஹஶ ॥ 56॥

அshதி thேநthரiµ³ராஜகலா மேமதி
க³rhவாயேத யதிதராmh ப³த விவநாத² ।

thவth³வாேநா ஜநநகாஶிஶஶாŋhகடா³-
பா⁴ேலச ந ப⁴வnhதி ஜநா: கியnhத:॥ 57॥

காமmh ஸnhthயஜ நவேரऽthர விஷேய வாமmh பத³mh மா விஶ
ேமmh சாthமந ஆசர thவமத³யmh காமmh shமரshவாnhதகmh ।
பீ⁴மmh த³Nhட³த⁴ரshய ேயாகி³’த³யாராமmh ஶிரphேராlhலஸthேஸாமmh
பா⁴வய விவநாத²மநிஶmh ேஸாமmh ஸேக² மாநேஸ ॥ 58॥
ஸmhjhய thத³ஶவரmh ஸதா³ஶிவmh ேயா விேவஶshதிலஹmh ஸதா³
பேட²th³ைவ ।
ைகலாேஸஶிவபத³பŋhகஜராஜஹmhஸஆகlhபmhஸநிவேஸchசி²வshவப:
॥ 59॥
அேநந phயதாmh ேத³ேவா ப⁴க³வாnh காஶிகாபதி: ।
விவநாத:² rhேவஷாமshமாகmh லைத³வதmh ॥ 60॥
இயmh விேவஶலஹ ரசிதா க²Nhட³யjhவநா ।
விேவஶShதா³ நிthயmh வஸதாmh ’த³ேய ஸதாmh ॥ 61॥
நாmhநா ³ணசாபி ஶிைவவ மாதா தாத:ஶிவshthrhயmhப³கயjhவநாமா ।
மlhலாேத³வ:லைத³வதmh ேமெகௗஶிகshயாshதி ேல ச ஜnhம ॥ 62॥
இதிக³ேணஶதீ³தாthமஜthrhயmhப³கதீ³ததஜக²Nhட³ராஜதீ³தவிரசிதா
விேவஶலஹ ஸmhrh ॥
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