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ശിവായ നമഃ ||  
 
ശീ കാശീവിശ നാഥ േതാ തം 
 
ക േഠ യസ  ലസ കരാളഗരളം ഗംഗാജലം മ തേക  

വാമാംേഗ ഗിരിരാജരാജതനയാ ജായാ ഭവാനീ സതീ |  
ന ി ക ഗണാധിരാജസഹിതാ ശീവിശ നാഥപഭുഃ  
കാശീമ ിരസം ിേതാഽഖിലഗുരു േദയാ ദാ മംഗളം ||൧||  
 
േയാ േദൈവരസുൈര മുനീ തനൈയ ഗ ര യേ ാരൈഗ - 

നാഗ ഭൂതലവാസിഭി ദ ിജവൈരഃ സംേസവിതഃ സി േയ |  
യാ ഗംേഗാ രവാഹിനീ പരിസേര തീ ൈഥരസംൈഖ ര ൃതാ  
സാ കാശീ തിപുരാരിരാജനഗരീ േദയാ ദാ മംഗളം ||൨||  
 
തീ ഥാനാം പവരാ മേനാരഥകരീ സംസാരപാരാപരാന ാ  
ന ിഗേണശ ൈരരുപഹിതാ േദൈവരേശൈഷഃ തുതാ |  
യാ ശംേഭാ മണികു ൈലകകണികാ വി േണാ തേപാദീ ഘികാ  
േസയം ശീമണിക ണികാ ഭഗവതീ േദയാ ദാ മംഗളം ||൩|| 
 
ഏഷാ ധ മപതാകിനീ തടരുഹാേസവാവസ ാകിനീ  
പശ പാതകിനീ ഭഗീരഥതപഃസാഫല േദവാകിനീ |  
േ പമാരൂഢപതാകിനീ ഗിരിസുതാ സാ േകകരാസ ാകിനീ  
കാശ ാമു രവാഹിനീ സുരനദീ േദയാ ദാ മംഗളം ||൪||  
 
വി നാവാസനിവാസകാരണമഹാഗ ലാലംബിതഃ  
സി ൂരാരുണപു ജച കിരണപ ാദിനാഗാ വിഃ  
ശീവിേശ ശ രവലേഭാ ഗിരിജയാ സാന കാന ിതഃ  
േമരാസ തവ ഢു ഢിരാജമുദിേതാ േദയാ ദാ മംഗളം ||൫||  

 
േകദാരഃ കലേശശ രഃ പശുപതി ധ േമശ േരാ മധ േമാ  
േജ േഠേശാ പശുപ  ക ുകശിേവാ വി േനശ േരാ ജംബുകഃ | 
ചേ േശാ ഹ മൃേതശ േരാ ഭൃഗുശിവഃ ശീവൃ കാേലശ േരാ  
മേധ േശാ മണിക ണിേകശ രശിേവാ േദയാ ദാ മംഗളം ||൬||  
 
േഗാക ണ ത ഥ ഭാരഭൂതനുദനുഃ ശീചി തഗു േതശ േരാ  
യേ ശ തിലപ ണസംഗമശിേവാ ൈശേലശ രഃ കശ പഃ |  
നാേഗേശാഽ ിശിേവാ നിധീശ രശിേവാഽഗ തീശ ര താരക- 

ാേനേശാഽപി പിതാമേഹശ രശിേവാ േദയാ ദാ മംഗളം || ൭||  
 
ബ ാ ം സകലം മേനാഷിതരൈസ ര ൈനഃ പേയാഭി ഹരം  
േഖൈലഃ പൂരയേത കുടുംബനിലയാ  ശംേഭാര ിലാസപദാ |  
നാനാദിവ ലതാവിഭൂഷിതവപുഃ കാശീപുരാധീശ രീ  
ശീവിേശ ശ രസു രീ ഭഗവതീ േദയാ ദാ മംഗളം ||൮||  
 



യാ േദവീ മഹിഷാസുരപമഥനീ യാ ച മു ാപഹാ 
യാ ശുംഭാസുരര ബീജദമനീ ശകാദിഭിഃ സം തുതാ |  
യാ ശൂലാസിധനുഃശരാഭയകരാ ദു ഗാദിസ ിണാ-  
മാ ശിത ാ ശിതവി നശംസമയതു േദയാ ദാ മംഗളം || ൯||  
 
ആദ ാ ശീര ികടാ തത തു വിരജാ ശീമംഗളാ പാര തീ  
വിഖ ാതാ കമലാ  വിശാലനയനാ േജ ഠാ വിശി ാനനാ |  
കാമാ ീ ച ഹരിപിയാ ഭഗവതീ ശീഘ ഘ ാദികാ  
മൗര ാ ഷ ിസഹസമാതൃസഹിതാ േദയാ ദാ മംഗളം || ൧൦||  
 
ആദൗ പ നദം പയാഗമപരം േകദാരകു ം കുരു- 
േ തം മാനസകം സേരാഽമൃതജലം ശാവസ  തീ ഥം പരം |  
മേ ാദര ഥ ദ ഖാ സലിലം മ ാകിനീ ജംബുകം  
ഘ ാക ണസമു ദകൂപസഹിേതാ േദയാ ദാ മംഗളം || ൧൧|| 
 
േരവാകു ജലം സരസ തിജലം ദുര ാസകു ം തേതാ  
ല ്മീതീ ഥലവാ ുശസ  സലിലം ക പകു ം തഥാ |  
ദു ഗാകു മസീജലം ഹനുമതഃ കു പതാേപാ ജിതഃ  
പ ാനപമുഖാനി വഃ പതിദിനം േദയാ ദാ മംഗളം ||൧൨||  
 
ആദ ഃ കൂപവര തു കാലദമനഃ ശീവൃ കൂേപാഽപേരാ  
വിഖ ാത തു പരാശര തു വിദിതഃ കൂപഃ സേരാ മാനസഃ |  
ൈജഗീഷവ മുേനഃ ശശാ നൃപേതഃ കൂപ തു ധ േമാ ഭവഃ  
ഖ ാതഃ സ തസമു ദകൂപസഹിേതാ േദയാ ദാ മംഗളം ||൧൩||  
 
ല ്മീനായകബി ുമാധവഹരിര ്മീനൃസിംഹ തേതാ  
േഗാവി ത ഥ േഗാപികാപിയതമഃ ശീനാരദഃ േകശവഃ  
ഗംഗാേകശവവാമനാഖ തദനു േശ േതാ ഹരിഃ േകശവഃ  
പ ാദാദിസമ തേകശവഗേണാ േദയാ ദാ മംഗളം ||൧൪||   
 
േലാലാ േകാവിമലാ കമായുഖരവിഃ സംവ തസംേ ാ  
രവിര ിഖ ാേതാ ദുപദുഃഖേസ ാ കമരുണഃ േ പാേ ാ രാ േകാ രവിഃ |  
ഗംഗാ ക ത ഥ വൃ വൃ ിവിബുധാ കാശീപുരീസം ിതാഃ  
സൂര ാ ദ ാദശസം കാഃ പതിദിനം േദയാ ദാ മംഗളം || ൧൫|| 
 
ആേദ ാ ഢു ഢിവിനായേകാ ഗണപതി ി ാമണിഃ സി ിദഃ  
േസനാവി നപതി തു വ വദനഃ ശീപാശപാണിഃ പഭുഃ |  
 
ആശാപ വിനായകാപഷകേരാ േമാദാദികഃ ഷ ഗുേണാ  
േലാലാ കാദിവിനായകാഃ പതിദിനം േദയാ ദാ മംഗളം ||൧൬||  
 
േഹരംേബാ നലകൂബേരാ ഗണപതിഃ ശീഭീമച ീഗേണാ  
വിഖ ാേതാ മണിക ണികാഗണപതിഃ ശീസി ിേദാ വി നപഃ|  
മു മുഖ  ക ഹരണഃ ശീദ ഹ േതാ ഗണഃ  
ശീദു ഗാഖ ഗണാധിപഃ പതിദിനം േദയാ ദാ മംഗളം ||൧൭||  
 
ആേദ ാ ൈഭരവഭീഷണ തദപരഃ ശീകാലരാജഃ കമാ-  

ീസംഹാരകൈഭരവ ത ഥ രുരുേ ാ േകാ ൈഭരവഃ |  
േ കാധ കപാലൈഭരവവരഃ ശീഭൂത നാഥാദേയാ  
ഹ ൗ ൈഭരവമൂ തയഃ പതിദിനം േദയാ ദാ മംഗളം ||൧൮||  
 



ആധാേതാഽ◌ംബികയാ സഹ തിനയനഃ സാ ധം ഗൈണ ന ിതാം   
കാശീമാശു വിശ  ഹരഃ പഥമേതാ വാ ഷധ േജഽവ ിതഃ |  
ആയാതാ ദശ േധനവഃ സുകപിലാ ദിൈവ ഃ പേയാഭി ഹരം  
ഖ ാതം തദ ൃഷഭധ േജന കപിലം േദയാ ദാ മംഗളം || ൧൯||  
 
ആന ാഖ വനം ഹി ചംപകവനം ശീൈനമിഷം ഖാ വം  
പുണ ം ൈചതരഥം ത ശാകവിപിനം രംഭാവനം പാവനം |  
ദു ഗാരണ മേഥാഽപി ൈകരവവനം വൃ ാവനം പാവനം  
വിഖ ാതാനി വനാനി വഃ പതിദിനം േദയാ ദാ മംഗളം ||൨൦|| 
 
അലികുലദലനീലഃ കാലദം ാകരാളഃ   
സജലജലദനീേലാ വ ാലയേ ാപവീതഃ |  
അഭയവരദഹ േതാ ഡാമേരാ ാമനാദഃ  
സകലദുരിതഭേ ാ മംഗളം േവാ ദദാതു || ൨൧||  
 
അ ധാംേഗ വികടാ ഗിരീ തനേയാ ഗൗരീ സതീ സു രീ  
സര ാംേഗ വിലസദ ിഭൂതിധവേളാ കാേലാ വിശാേല ണഃ  
വീേരശഃ സഹന ിഭൃംഗിസഹിതഃ ശീവിശ നാഥഃ പഭുഃ  
കാശീമ ിരസം ിേതാഽഖിലഗുരു േദയാ ദാ മംഗളം ||൨൨||   
 
യഃ പാതഃ പയതഃ പസ മനസാ േ പമപേമാദാകുലഃ  
ഖ ാതം തത വിശി പാദഭുവേനേശ ാദിഭിര ്തുതം |  
പാതഃ പാ മുഖമാസേനാ മഗേതാ ബുയാ േണാത ാദരാ   
കാശീവാസമുഖാന വാപ  സതതം പീേത ശിേവ ധൂ ജടിഃ ||൨൩||  
 
ഇതി ശീമ രാചാര വിരചിതം കാശീവിശ നാഥ േതാതം സംപൂ ണം || 
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