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shrI bhairava chAlIsA

 ைப⁴ரவ சாஸா

ேதா³ஹா
 க³ணபதி ³ ெகௗ³ பத³ phேரம ஸத த⁴ மாத² ।
சாஸா வnhத³ந கெரௗmh  ஶிவ ைப⁴ரவநாத² ॥
 ைப⁴ரவ ஸŋhகட ஹரண மŋhக³ள கரண kh’பால ।
யாம வரண விகரால வ ேலாசந லால விஶால ॥
ஜய ஜய  கா ேக லாலா । ஜயதி ஜயதி காஶீ-தவாலா ॥
ஜயதி ப³க-ைப⁴ரவ ப⁴ய ஹா । ஜயதி கால-ைப⁴ரவ ப³லகா ॥
ஜயதி நாத²-ைப⁴ரவ விkh²யாதா । ஜயதி ஸrhவ-ைப⁴ரவ ஸுக²தா³தா ॥
ைப⁴ரவ ப கிேயா ஶிவ தா⁴ரண । ப⁴வ ேக பா⁴ர உதாரண காரண ॥
ைப⁴ரவ ரவ ஸுநி ைவ ப⁴ய ³ । ஸப³ விதி⁴ ேஹாய காமநா  ॥
ேஶஷ மேஹஶ ஆதி³³ண கா³ேயா । காஶீ-ேகாதவால கஹலாேயா ॥
ஜடா ஜூட ஶிர சnhth³ர விராஜத । பா³லா iµட பி³ஜாயட²ஸாஜத ॥
க கரத⁴நீ ⁴◌ँக⁴ பா³ஜத । த³rhஶந கரத ஸகல ப⁴ய பா⁴ஜத ॥
வந தா³ந தா³ஸ ேகா தீ³nhேயா । கீnhேயா kh’பா நாத² தப³ சீnhேயா ॥
வ ரஸநா ப³நி ஸாரத³-கா । தீ³nhேயா வர ராkh²ேயா மம லா ॥
த⁴nhய த⁴nhய ைப⁴ரவ ப⁴ய ப⁴ஜந । ஜய மநரஜந க²ல த³ல ப⁴ஜந ॥
கர thஶூல ட³ம ஶுசி ேகாட³◌़ ◌ா । kh’பா கடாkhஶ ஸுயஶ நmh ேதா²டா³ ॥
ேஜா ைப⁴ரவ நிrhப⁴ய ³ண கா³வத । அShடth³தி⁴ நவ நிதி⁴ ப²ல பாவத ॥
ப விஶால க²ந ³க² ேமாசந । khேராத⁴ கரால லால ³ஹு◌ँ ேலாசந ॥
அக³ணித ⁴த phேரத ஸŋhக³ ேடா³லத । ப³mh ப³mh ப³mh ஶிவ ப³mh ப³mh ேபா³லத ॥
th³ரகாய கா ேக லாலா । மஹா காலஹூ ேக ேஹா காலா ॥
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ப³க நாத² ேஹா கால க³◌ँபீ⁴ரா । ேவத ரkhத அ யாம ஶரா ॥
கரத நீநஹூ◌ँ ப phரகாஶா । ப⁴ரத ஸுப⁴khதந கஹ◌ँ ஶுப⁴ ஆஶா ॥
ரthந ஜட³◌़ ◌ித கசந mhஹாஸந । vhயாkh◌⁴ர சrhம ஶுசி நrhம ஸு ஆநந ॥
ம ஜாஇ காஶிmh ஜந th◌⁴யாவmh । விவநாத² கஹ◌ँ த³rhஶந பாவmh ॥
ஜய phர⁴ ஸmhஹாரக ஸுநnhத³ ஜய । ஜய உnhநத ஹர உமா நnhத³ ஜய ॥
பீ⁴ம thேலாசந shவாந ஸாத² ஜய । ைவஜநாத² ஜக³தநாத² ஜய ॥
மஹா பீ⁴ம பீ⁴ஷண ஶர ஜய । th³ர thரயmhப³க தீ⁴ர வீர ஜய ॥
அவநாத² ஜய phேரதநாத² ஜய । shவாநாட⁴◌़ ஸயசnhth³ர நாத² ஜய ॥
நிஷ தி³க³mhப³ர சkhரநாத² ஜய । க³ஹத அநாத²ந நாத²ஹாத² ஜய ॥
thேரஶேலஶ ⁴ேதஶ சnhth³ர ஜய । khேராத⁴ வthஸ அமேரஶ நnhத³ ஜய ॥
 வாமந நேலஶ சNhட³ ஜய । kh’thயாஊ கீரதி phரசNhட³ ஜய ॥
th³ர ப³க khேராேத⁴ஶ காலத⁴ர । சkhர Nhட³ த³ஶ பாணிvhயால த⁴ர ॥
க மத³ பாந ஶmh⁴ ³ணகா³வத । ெசௗmhஸட² ேயாகி³ந ஸŋhக³ நசாவத ॥
கரத kh’பா ஜந பர ப³ஹு ட⁴ŋhகா³ । காஶீ ேகாதவால அட³◌़ப³ŋhகா³ ॥
ேத³ய◌ँ கால ைப⁴ரவ ஜப³ ேஸாடா । நைஸ பாப ேமாடா ேஸ ேமாடா ॥
ஜநகர நிrhமல ேஹாய ஶரா । ைட ஸகல ஸŋhகட ப⁴வ பீரா ॥
 ைப⁴ரவ ⁴ேதாŋhேக ராஜா । பா³தா⁴ ஹரத கரத ஶுப⁴ காஜா ॥
ஐலாதீ³ ேக :³க² நிவாரேயா । ஸதா³ kh’பாக காஜ ஸmhஹாரேயா ॥
ஸுnhத³ர தா³ஸ ஸத அiνராகா³ ।  ³rhவாஸா நிகட phரயாகா³ ॥
 ைப⁴ரவ  கீ ஜய ேலkh²ேயா । ஸகல காமநா ரண ேத³kh²ேயா ॥
ேதா³ஹா
ஜய ஜய ஜய ைப⁴ரவ ப³க shவா ஸŋhகட டார ।
kh’பா தா³ஸ பர கீஏ ஶŋhகர ேக அவதார ॥
ஆரதீ ைப⁴ரவ  கீ
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ஜய ைப⁴ரவ ேத³வா phர⁴ ஜய ைப⁴ரவ ேத³வா ।
ஜய காஔர ெகௗ³ரா ேத³வீ kh’த ேஸவா ॥ ஜய॥
mh பாப உth³தா⁴ரக :³க²nh⁴ தாரக ।
ப⁴khேதாmh ேக ஸுக² காரக பீ⁴ஷண வ தா⁴ரக ॥ ஜய॥
வாஹந வாந விராஜத கர thஶூல தா⁴ ।
மமா அத mhஹா ஜய ஜய ப⁴யஹா ॥ ஜய॥
ம பி³ந ேஸவா ேத³வா ஸப²ல நmh ேஹாேவ ।
ெசௗiµக² தீ³பக த³rhஶந ஸப³கா :³க² ேகா²ேவ ॥ ஜய॥
ேதல சடகி த³தி⁴ த பா⁴ஷாவ ேத ।
kh’பா கேய ைப⁴ரவ கேய நmh ேத³ ॥ ஜய॥
பாவ ⁴ŋhக⁴ பா³ஜத அ ட³ம ட³மகாவத ।
ப³கநாத² ப³ந பா³லகஜந மந ஹரஷாவத ॥ ஜய॥
ப³கநாத² கீ ஆரதீ ேஜா ேகாஈ நர கா³ேவ ।
கேஹ த⁴ரணீத⁴ர நர மநவாசி²த ப²ல பாேவ ॥ ஜய॥
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