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.. shrIkArtavIryakavacham ..

॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

நாரத³உவாச ।
ஸா⁴ ஸா⁴ மஹாphராjhஞ ஸrhவ தnhthரவிஶாரத³ ।
thவயா மயmh ஸமாkh²யாதmh விதா⁴நmh தnhthரேகா³பிதmh ॥ 1॥
அ⁴நா  மஹாபா⁴க³ கீrhதவீrhயஹமேதா: ।
கவேச ேராchசா² தth³வத³shவ kh’பாநிேத⁴ ॥ 2॥
ஸநthமார உவாச ।
’iΝ விphேரnhth³ர வயா கவசmh பரமாth³⁴தmh ।
காrhதவீrhயshய ேயநாெஸௗ phரஸnhந: காrhயth³தி⁴kh’th ॥ 3॥
ஸஹshராதி³thயஸŋhகாேஶ நாநாரthநஸiµjhjhவேல ।
பா⁴shவth³th◌⁴வஜபதாகாTh◌⁴ேய ரகா³த⁴ேத ॥ 4॥
மஹாஸmhவrhதகாmhேபா⁴தி⁴பீ⁴மராவவிராவிணி ।
ஸiµth³th◌⁴’தமஹாச²thரவிதாநிதவியthபேத²॥ 5॥
மஹாரத²வேர தீ³phதநாநாத⁴விராேத ।
ஸுshதி²தmh விேலாதா³ரmh ஸஹshர⁴ஜமNh³தmh ॥ 6॥
வாைமth³த³Nhட³ேகாத³Nhடா³nhத³தா⁴நமபைர:ஶராnh ।
கிடஹாரiµடேகரவலயாŋhக³ைத:³॥ 7॥
iµth³ேகாத³ரப³nhதா⁴th³ையrhெமௗரகாதி³பி: ◌⁴ ।
⁴தmh விவிதா⁴கlhைபrhபா⁴shவைர:ஸுமஹாத⁴ைந:॥ 8॥
ஆப³th³த⁴கவசmh வீரmh ஸுphரஸnhநாநநாmh³ஜmh ।
த⁴iνrhjhயா mhஹநாேத³ந கmhபயnhதmh ஜக³ththரயmh ॥ 9॥
ஸrhவஶthயகரmh ஸrhவvhயாதி⁴விநாஶநmh ।
ஸrhவஸmhபthphரதா³தாரmh விஜயநிேஷவிதmh ॥ 10॥
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யத³mh ப⁴th³ரmh ப⁴khதாப⁴யவிதா⁴யிநmh ।
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

தி³vhயமாlhயாiνேலபாTh◌⁴யmh ஸrhவலணஸmhதmh ॥ 11॥
ரத²நாகா³வபாதா³தvh’nhத³மth◌⁴யக³வரmh ।
வரத³mh சkhரவrhதீநmh ஸrhவேலாைககபாலகmh ॥ 12॥
ஸமாேநாதி³தஸாஹshரதி³வாகரஸமth³திmh ।
மஹாேயாக³ப⁴ைவவrhயகீrhthயாkhராnhதஜக³ththரயmh ॥ 13॥
மchசkhரmh ஹேரரmhஶாத³வதீrhணmh மதேல ।
ஸmhயகா³thமாதி³ேப⁴ேத³ந th◌⁴யாthவா ராiµதீ³ரேயth ॥ 14॥
அshயாŋhக³rhதய: பச பாnh மாmh shப²ேகாjhjhவலா: ।
அkh³நீஶாஸுரவாயvhயேகாேணஷு ’த³யாதி³கா:॥ 15॥
ஸrhவேதாshரjhவலth³பா த³ரசrhமாபாணய: ।
அvhயாஹதப³லவrhயஶkhதிஸாமrhth²யவிkh³ரஹா:॥ 16॥
ேமŋhகஶkhதிதெசௗரவrhக³விப⁴ஜந: ।
phராசீmh தி³ஶmh ர ேம பா³ணபா³ஸநாத:◌⁴ ॥ 17॥
கஶkhதிஸேதா மாப⁴யவிநாஶக: ।
ஶரசாபத⁴ர:மாnh தி³ஶmh ேம பா த³mh ॥ 18॥
மஹாவயகkhத:ஸrhவஶthவிநாஶkh’th ।
மேஹஷுசாபth◌⁴’khபா மம phராேசதmh தி³ஶmh ॥ 19॥
யஶ:கrhயா ஸமாkhேதா ைத³thயஸŋhக⁴விநாஶந: ।
பர ேம ஸmhயkh³விதி³ஶmh ைசthரபா⁴நவீmh ॥ 20॥
விth³யாகஸமாkhத:ஸுமஹth³:³க²நாஶந: ।
பா ேம ைநrh’தீmh சாபபாணிrhவிதி³ஶவர:॥ 21॥
த⁴நகrhயா ஸமாkhேதா மஹா³த நாஶந: ।
இShவாஸேநஷுth◌⁴’khபா விதி³ஶmh மம வாயவீmh ॥ 22॥
ஆ:கrhயா த:மாnhமஹாப⁴யவிநாஶந: ।
சாேபஷுதா⁴ ைஶவீmh ேம விதி³ஶmh பர ॥ 23॥
விஜயத:ஸாாthஸஹshராரத⁴ேரா வி: ◌⁴ ।
தி³ஶrhth◌⁴வாமவ ேம ஸrhவ³Shடப⁴யŋhகர:॥ 24॥
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

ஶŋhக²ph◌⁴’thஸுமஹாஶkhதிஸmhேதாऽphயத⁴ராmh தி³ஶmh ।
பர ேம :³க²th◌⁴வாnhதஸmhேப⁴த³பா⁴shகர:॥ 25॥
மஹாேயாக³ஸமாkhத:ஸrhவதி³khசkhரமNhட³ல: ।
மஹாேயாகீ³வர: பா ஸrhவேதா மம பth³மph◌⁴’th ॥ 26॥
ஏதாsh rhதேயா ரkhதா ரkhதமாlhயாmhஶுகாvh’தா: ।
phரதா⁴நேத³வதாபா: ph’த²kh³ரத²வேர shதி²தா:॥ 27॥
ஶkhதய: பth³மஹshதாச நீேலnhதீ³வரஸnhnhநிபா: ◌⁴ ।
ஶுkhலமாlhயாiνவஸநா:ஸுphததிலேகாjhjhவலா:॥ 28॥
தthபாrhஷேத³வரா:shவshவவாஹநாத⁴⁴ஷ: ।
shவshவதி³ு shதி²தா: பாnh மாnhth³ராth³யா மஹாப³லா:॥ 29॥
ஏதshதshய ஸமாkh²யாதா:ஸrhவாவரணேத³வதா: ।
ஸrhவேதா மாmh ஸதா³ பாmh ஸrhவஶkhதிஸமnhவிதா:॥ 30॥
’த³ேய ேசாத³ேர நாெபௗ⁴ ஜட²ேர ³யமNhட³ேல ।
ேதேஜாபா:shதி²தா: பாmh வாசா²ஸுரவநth³மா:॥ 31॥
தி³ஶmh சாnhேய மஹாவrh மnhthரபா மேஹாjhjhவலா: ।
vhயாபகthேவந பாnhthவshமாநாபாத³தலமshதகmh ॥ 32॥
காrhதவீrhய:ஶிர: பா லலாடmh ைஹஹேயவர: ।
ஸுiµேகா² ேம iµக²mh பா கrhெணௗ vhயாphதஜக³ththரய:॥ 33॥
ஸுமாேரா ஹiνmh பா ph◌⁴க³mh ேம த⁴iνrhத⁴ர: ।
நயநmh Nhட³காோ நாகாmh ேம ³கர:॥ 34॥
அத⁴ேராShெடௗ²ஸதா³ பா ph³ரமjhேஞேயா th³விஜாnhகவி: ।
ஸrhவஶாshthரகலாதா⁴ வாmh சி³கமvhயய:॥ 35॥
த³thதாthேரயphய: கNhட²mh shகnhெதௗ⁴ ராஜேலவர: ।
⁴ெஜௗ த³ஶாshயத³rhபkh◌⁴ேநா ’த³யmh ேம மஹாப³ல:॥ 36॥
mh ர ேம விth³வாnh வ: பரரஜய: ।
கெரௗ ஸrhவாrhத²த:³ பா கராkh³ராணி ஜக³thphய:॥ 37॥
ேரவாmh³லாஸnhth³’phேதா ஜட²ரmh பர ।
வீரஶூரsh ேம நாபி⁴mh பாrhெவௗ ேம ஸrhவ³Shடஹா ॥ 38॥
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

ஸஹshர⁴ஜph◌⁴’thph’Shடmh ஸphதth³வீபாதி⁴ப: கmh ।
ஊ மாShமதீநாேதா²ஜாiνநீ வlhலேபா⁴ ⁴வ:॥ 39॥
ஜŋhேக⁴ வீராதி⁴ப: பா பா பாெதௗ³ மேநாஜவ: ।
பா ஸrhவாத⁴த⁴ர:ஸrhவாŋhக³mh ஸrhவமrhமஸு ॥ 40॥
ஸrhவ³Shடாnhதக: பா தா⁴thவShடககேலவரmh ।
phராதி³த³ஶேவஶாnhஸrhவஶிShேடShடேதா³ऽவ ॥ 41॥
வஶீkh’ேதnhth³யkh³ராம: பா ஸrhேவnhth³யாணி ேம ।
அiνkhதமபி யthshதா²ந ஶராnhதrhப³ச யth ॥ 42॥
தthஸrhவmh பா ேம ஸrhவேலாகநாேத²வேரவர: ।
வjhராthஸாரதரmh ேசத³mh ஶரmh கவசாvh’தmh ॥ 43॥
பா³தா⁴ஶதவிநிrhiµkhதமsh ேம ப⁴யவrhதmh ।
ப³th³ேத⁴த³mh கவசmh தி³vhயமேப⁴th³யmh ைஹஹேயஶி:॥ 44॥
விசரா தி³வா ராthெரௗ நிrhப⁴ேயநாnhதராthமநா ।
ராஜமாrhேக³ மஹா³rhேக³ மாrhேக³ ெசௗரா தி³ஸŋhேல ॥ 45॥
விஷேம விபிேந ேகா⁴ேர தா³வாkh³ெநௗ கி³கnhத³ேர ।
ஸŋhkh³ராேம ஶshthரஸŋhகா⁴ேத mhஹvhயாkh◌⁴ரநிேஷவிேத ॥ 46॥
க³வேர ஸrhவஸŋhகீrhேண ஸnhth◌⁴யாகாேல nh’பாலேய ।
விவாேத³விலாவrhேத ஸiµth³ேர ச நதீ³தேட ॥ 47॥
பபnhதி²ஜநாகீrhேண ேத³ேஶ த³shக³vh’ேத ।
ஸrhவshவஹரேண phராphேத phராphேத phராணshய ஸŋhகேட ॥ 48॥
நாநாேராக³jhவராேவேஶ பிஶாசphேரதயாதேந ।
மா:³shவphநபீடா³ஸு khShேட விவாஸகா⁴தேக ॥ 49॥
ஶாேர ச மஹா:³ேக² மாநேஸ ச மஹாjhவேர ।
ஆதி⁴vhயாதி⁴ப⁴ேய விkh◌⁴நjhவாேலாபth³ரவேகऽபி ச ॥ 50॥
ந ப⁴வ ப⁴யmh கிசிthகவேசநாvh’தshய ேம ।
ஆக³nhகாமாநகி²லாநshமth³வஸுவிmhபகாnh ॥ 51॥
நிவாரய ேதா³rhத³Nhட³ஸஹshேரண மஹாரத:² ।
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

shவகேராth³th◌⁴’தஸாஹshரபாஶப³th³தா⁴nhஸு³rhஜயாnh ॥ 52॥
ஸmhth³த⁴க³திஸாமrhth²யாnhகேரா kh’தவீrhயஜ: ।
sh’ணிஸாஹshரநிrhபி⁴nhநாnhஸஹshரஶரக²Nh³தாnh ॥ 53॥
ராஜடா³மணி:phரmh கேராthவshமth³விேராத⁴காnh ।
க²Th³க³ஸாஹshரத³தாnhஸஹshரiµஶலாrhதி³தாnh ॥ 54॥
ெசௗராதி³³Shடஸththெவௗகா⁴nhகேரா கமேலண: ।
shவஶŋhக²நாத³ஸnhthரshதாnhஸஹshராரஸஹshரph◌⁴’th ॥ 55॥
அவதாேரா ஹேர:ஸாாthபாலயthவகி²லmh மம ।
காrhதவீrhய மஹாவீrhய ஸrhவ³Shடவிநாஶந ॥ 56॥
ஸrhவthர ஸrhவதா³³Shடெசௗராnhநாஶாய நாஶய ।
கிmh thவmh shவபி ³Shடkh◌⁴ந கிmh திShட² சிராய ॥ 57॥
உthதிShட² பா ந:ஸrhவப⁴ேயph◌⁴ய:shவஸுதாநிவ ।
ேய ெசௗரா வஸுஹrhதாேரா விth³விேஷா ேய ச mhஸகா:॥ 58॥
ஸா⁴பீ⁴திகரா ³Shடாச²th³மகா ேய ³ராஶயா: ।
³rh’ேதா³³Shட⁴பாலா ³Shடாமாthயாச பாபகா:॥ 59॥
ேய ச காrhயவிேலாphேதாேரா ேய க²லா: பபnhதி²ந: ।
ஸrhவshவஹாmh ேய ச பச மாயாவிேநாऽபேர:॥ 60॥
மஹாkhேலஶகரா mhேலchசா² த³shயேவா vh’ஷலாச ேய ।
ேயऽkh³நிதா³ க³ரதா³தாேரா வசகா:ஶshthரபாணய:॥ 61॥
ேய பாபா ³Shடகrhமாே :³க²தா³³Shட³th³த⁴ய: ।
vhயாஜகா:பதா²ஸkhதா ேய ச நாநாப⁴யphரதா:³॥ 62॥
சி²th³ராnhேவஷரதா நிthயmh ேயऽshமாnhபா³தி⁴iµth³யதா: ।
ேத ஸrhேவ காrhதவீrhயshய மஹாஶŋhக²ரவாஹதா:॥ 63॥
ஸஹஸா விலயmh யாnh ³ராேத³வ விேமாதா: ।
ேய தா³நவா மஹாதி³thயா ேய யா ேய ச ராஸா:॥ 64॥
பிஶாசா ேய மஹாஸththவா ேய ⁴தph³ரமராஸா: ।
அபshமாரkh³ரஹா ேய ச ேய kh³ரஹா: பிஶிதாஶநா:॥ 65॥
மஹாேலாதேபா⁴khதாேரா ேவதாலா ேய ச ³யகா: ।
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

க³nhத⁴rhவாphஸரஸ:th³தா⁴ ேய ச ேத³வாதி³ேயாநய:॥ 66॥
டா³கிnhேயா th³ணஸா: phேரதா: ேthரபாலா விநாயகா: ।
மஹாvhயாkh◌⁴ரமஹாேமகா⁴ மஹாரக³பகா:॥ 67॥
மஹாக³ஜா மஹாmhஹா மஹாமஷேயாநய: ।
’வாராஹஶுநகவாநேராகrhதய:॥ 68॥
மேஹாShThரக²ரமாrhஜாரஸrhபேகா³vh’ஷமshதகா: ।
நாநாபா மஹாஸththவா நாநாkhேலஶஸஹshரதா:³॥ 69॥
நாநாேராக³கரா:ுth³ரா மஹாவீrhயா மஹாப³லா: ।
வாதிகா:ைபthதிகா ேகா⁴ரா லShகா:ஸாnhநிபாதிகா:॥ 70॥
மாேஹவரா ைவShணவாச ைவchயாச மஹாkh³ரஹா: ।
shகாnhதா³ைவநாயகா: khரா ேய ச phரமத²³யகா:॥ 71॥
மஹாஶthkh³ரஹா ெரௗth³ரா மஹாமாமஸூகா: ।
ஐகாகா th³vhயாகாச thrhயாகாச மஹாjhவரா:॥ 72॥
சாrhதி²கா: பாகாச மாshயா:ஷாNhமாகாச ேய ।
ஸாmhவthஸரா ³rhநிவாrhயா jhவரா: பரமதா³:॥ 73॥
shவாphநிகா ேய மேஹாthபாதா ேய ச :³shவாphநிகா kh³ரஹா: ।
ShமாNhடா³jh’mhபி⁴கா ெபௗ⁴மா th³ேரா:ஸாnhநிth◌⁴யவசகா:॥ 74॥
ph◌⁴ரகா: phராணஹrhதாேரா ேய ச பா³லkh³ரஹாத³ய: ।
மேநா³th³வீnhth³யஹரா:shேபா²டகாச மஹாkh³ரஹா:॥ 75॥
மஹாஶநா ப³⁴ேஜா மஹாணபேபா⁴ஜநா: ।
தி³வாசரா ராthசரா ேய ச ஸnhth◌⁴யாஸு தா³:॥ 76॥
phரமthதா வாऽphரமthதா ைவ ேய மாmh பா³தி⁴iµth³யதா: ।
ேத ஸrhேவ காrhதவீrhயshய த⁴iνrhiµkhதஶராஹதா:॥ 77॥
ஸஹshரதா⁴ phரணயnh ப⁴kh³நஸththவப³ேலாth³யமா: ।
ேய ஸrhபா ேய மஹாநாகா³ மஹாகி³பி³ேலஶயா:॥ 78॥
காலvhயாலா மஹாத³mhShThரா மஹாஜக³ரஸmhjhஞகா: ।
அநnhதஶூகாth³யாச த³mhShThராவிஷமஹாப⁴யா:॥ 79॥
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

அேநகஶதஶீrhஷாச க²Nhட³chசா²ச தா³: ।
மஹாவிஷஜெலௗகாச vh’சிகா khதchச²கா:॥ 80॥
ஆஶீவிஷா: காலடா மஹாஹாலாஹலாவயா: ।
ஜலஸrhபா ஜலvhயாலா ஜலkh³ராஹாச கchச²பா:॥ 81॥
மthshயகா விஷchசா²ச ேய சாnhேய ஜலவாந: ।
ஜலஜா:shத²லஜாைசவ kh’thமாச மஹாவிஷா:॥ 82॥
³phதபா ³phதவிஷா கா kh³’ஹேகா³தி⁴கா: ।
நாநாவிஷாச ேய ேகா⁴ரா மேஹாபவிஷஸmhjhஞகா:॥ 83॥
ேயऽshமாnhபா³தி⁴chச²nhதி ஶரphராணநாஶகா: ।
ேத ஸrhேவ காrhதவீrhயshய க²Th³க³ஸாஹshரதா³தா:॥ 84॥
³ராேத³வ விநயnh phரணShேடnhth³யஸாஹஸா: ।
மiνShயா: பஶேவா thvh’வாநரா வநேகா³சரா:॥ 85॥
mhஹvhயாkh◌⁴ரவராஹாச மஷா ேய மஹாmh’கா:³ ।
க³ஜாshரŋhகா³ க³வயா ராஸபா: ◌⁴ ஶரபா⁴ vh’கா:॥ 86॥
ஶுநகா th³வீபிந:ஶுph◌⁴ரா மாrhஜாரா பி³லேலாபா: ।
’கா³லா:ஶஶகா:ேயநா ³thமnhேதா விஹŋhக³மா:॥ 87॥
ேப⁴Nhடா³வாயஸா ³th◌⁴ரா ஹmhஸாth³யா: பஜாதய: ।
உth³பி⁴jhஜாசாNhட³ஜாைசவ shேவத³ஜாச ஜராஜா:॥ 88॥
நாநாேப⁴த³ேல ஜாதா நாநாேப⁴தா:³ ph’த²kh³விதா: ◌⁴ ।
ேயऽshமாnhபா³தி⁴chச²nhதி ஸnhth◌⁴யாஸு ச தி³வா நிஶி ॥ 89॥
ேத ஸrhேவ காrhதவீrhயshய க³தா³ஸாஹshரதா³தா: ।
³ராேத³வ விநயnh விநShடக³திெபௗஷா:॥ 90॥
ேய சாேமphரதா³தார:டமாயாவிநச ேய ।
மாரேthஸாத³ேநாnhலth³ேவஷேமாஹநகாரகா:॥ 91॥
விவாஸகா⁴தகா ³Shடா ேய ச shவாth³ேஹா நரா: ।
ேய சாததாயிேநா ³Shடா ேய பாபா ேகா³phயஹாண:॥ 92॥
தா³ேஹாபகா⁴தக³ரலஶshthரபாதாதி:³க²தா:³ ।
ேthரவிthதாதி³ஹரணப³nhத⁴நாதி³ப⁴யphரதா:³॥ 93॥
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

ஈதேயா விவிதா⁴காேரா ேய சாnhேய ³Shடஜாதய: ।
பீடா³கரா ேய ஸததmh சி²th³ரchச²nhதி பா³தி⁴mh ॥ 94॥
ேத ஸrhேவ காrhதவீrhயshய சkhரஸாஹshரதா³தா: ।
³ராேத³வ யmh யாnh விநShடப³லஸாஹஸா:॥ 95॥
ேய ேமகா⁴ ேய மஹாவrhஷா ேய வாதா யாச விth³த: ।
ேய மஹாஶநேயா தீ³phதா ேய நிrhகா⁴தாச தா³:॥ 96॥
உlhகாபாதாச ேய ேகா⁴ரா ேய மேஹnhth³ராதா⁴த³ய: ।
ஸூrhேயnh³ஜெஸௗmhயாச ³காvhயஶைநசரா:॥ 97॥
ராஹுச ேகதேவா ேகா⁴ரா நthரா ராஶயshததா² ।
தித²ய:ஸŋhkhரமா மாஸா ஹாயநா க³நாயகா:॥ 98॥
மnhவnhதராதி⁴பா:th³தா⁴ ’ஷேயா ேயாக³th³த⁴ய: ।
நித⁴ேயா ’kh³யஜு:ஸாமாத²rhவாணைசவ வநய:॥ 99॥
’தேவா ேலாகபாலாச பிதேரா ேத³வஸmhஹதி: ।
விth³யாைசவ ச:ஷShேப⁴தா³ யா ⁴வநthரேய ॥ 100॥
ேய thவthர கீrhதிதா:ஸrhேவ ேய சாnhேய நாiνகீrhதிதா: ।
ேத ஸnh ந:ஸதா³ ெஸௗmhயா:ஸrhவகாலஸுகா²வஹா:॥ 101॥
ஆjhஞயா காrhதவீrhயshய ேயாகீ³nhth³ரshயாதth³ேத: ।
காrhதவீrhயாrhஜுேநா த⁴nhவீ ராேஜnhth³ேரா ைஹஹேயவர:॥ 102॥
த³ஶாshயத³rhபஹா ேரவாலாth³’phத:ஸு³rhஜய: ।
:³க²ஹா ெசௗரத³மேநா ராஜராேஜவர: phர: ◌⁴ ॥ 103॥
ஸrhவjhஞ:ஸrhவத:³மாnh ஸrhவஶிShேடShடத:³ kh’தீ ।
ராஜடா³மணிrhேயாகீ³ஸphதth³வீபாதி⁴நாயக:॥ 104॥
விஜயீ விவth³வாkh³ மஹாக³திரேலாப: ।
யjhவா விphரphேயா விth³வாnh ph³ரமjhேஞய:ஸநாதந:॥ 105॥
மாShமதீபதிrhேயாதா⁴ மஹாகீrhதிrhமஹா⁴ஜ: ।
ஸுமாேரா மஹாவீேரா மாkh◌⁴ேநா மதி³ேரண:॥ 106॥
ஶthkh◌⁴ந:ஶாவத:ஶூர:ஶŋhக²ph◌⁴’th³ேயாகி³வlhலப: ◌⁴ ।
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

மஹாபா⁴க³வேதா தீ⁴மாnhமஹாப⁴யவிநாஶந:॥ 107॥
அஸாth◌⁴யீ விkh³ரேஹா தி³vhேயா பா⁴ேவா vhயாphதஜக³ththரய: ।
ேதnhth³ேயா தாராதி:shவchச²nhேதா³ऽநnhதவிkhரம:॥ 108॥
சkhரph◌⁴’thபரசkhரkh◌⁴ந:ஸŋhkh³ராமவிதி⁴த: ।
ஸrhவஶாshthரகலாத⁴ விரஜா ேலாகவnhதி³த:॥ 109॥
வீேரா விமலஸththவாTh◌⁴ேயா மஹாப³லபராkhரம: ।
விஜயமஹாமாnhேயா தாrhமnhthரநாயக:॥ 110॥
க²Th³க³ph◌⁴’thகாமத:³ காnhத: காலkh◌⁴ந: கமேலண: ।
ப⁴th³ரவாத³phேயா ைவth³ேயா வி³ேதா⁴ வரேதா³வஶீ ॥ 111॥
மஹாத⁴ேநா நிதி⁴பதிrhமஹாேயாகீ³³phய: ।
ேயாகா³Th◌⁴ய:ஸrhவேராக³kh◌⁴ேநா ராதாகி²ல⁴தல:॥ 112॥
தி³vhயாshthரph◌⁴’த³ேமயாthமா ஸrhவேகா³phதா மேஹாjhjhவல: ।
ஸrhவாத⁴த⁴ேராऽபீ⁴Shடphரத:³ பரரஜய:॥ 113॥
ேயாக³th³ேதா⁴ மஹாகாேயா மஹாvh’nhத³ஶதாதி⁴ப: ।
ஸrhவjhஞாநநிதி:◌⁴ ஸrhவth³தி⁴தா³நkh’ேதாth³யம:॥ 114॥
இthயShடஶதநாேமாkhthயா rhதேயா த³ஶ தி³khபதி² ।
ஸmhயkh³த³ஶதி³ேஶா vhயாphய பாலயnh ச மாmh ஸதா³॥ 115॥
shவshதா:²ஸrhேவnhth³யா:ஸnh ஶாnhதிரsh ஸதா³ மம ।
ேஶஷாth³யா rhதேயாऽShெடௗ ச விkhரேமணவ பா⁴shவரா:॥ 116॥
அkh³நிநிrh’திவாyhவீஶேகாணகா:³ பாnh மாmh ஸதா³ ।
மம ெஸௗkh²யமஸmhபா³த⁴மாேராkh³யமபராஜய:॥ 117॥
:³க²ஹாநிரவிkh◌⁴நச phரஜாvh’th³தி: ◌⁴ ஸுேகா²த³ய: ।
வாசா²phதிரதிகlhயாணமைவஷmhயமநாமயmh ॥ 118॥
அநாலshயமபீ⁴Shடmh shயாnhmh’thஹாநிrhப³ேலாnhநதி: ।
ப⁴யஹாநிrhயஶ: காnhதிrhவிth³யா ’th³தி⁴rhமஹாய:॥ 119॥
அநShடth³ரvhயதா ைசவ நShடshய நராக³ம: ।
தீ³rhகா⁴Shயmh மேநாஹrhஷ: ெஸௗமாrhயமபீ⁴phதmh ॥ 120॥
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

அphரth◌⁴’Shயதமthவmh ச மஹாஸாமrhth²யேமவ ச ।
ஸnh ேம காrhதவீrhயshய ைஹஹேயnhth³ரshய கீrhதநாth ॥ 121॥
ய இத³mh காrhதவீrhயshய கவச Nhயவrhத⁴நmh ।
ஸrhவபாபphரஶமநmh ஸrhேவாபth³ரவநாஶநmh ॥ 122॥
ஸrhவஶாnhதிகரmh ³யmh ஸமshதப⁴யநாஶநmh ।
விஜயாrhத²phரத³mh nh’mh ஸrhவஸmhபthphரத³mh ஶுப⁴mh ॥ 123॥
’iΝயாth³வா பேட²th³வாபி ஸrhவகாமாநவாphiνயாth ।
ெசௗைரrh’தmh யதா³ பேயthபவாதி³த⁴நமாthமந:॥ 124॥
ஸphதவாரmh ததா³ஜphேயnhநிஶி பசிமதி³ŋhiµக:² ।
ஸphதராthேரண லப⁴ேத நShடth³ரvhயmh ந ஸmhஶய:॥ 125॥
ஸphதவிmhஶதிதா⁴ ஜphthவா phராசீதி³kh³வத³ந: மாnh ।
ேத³வாஸுரநிப⁴mh சாபி பரசkhரmh நிவாரேயth ॥ 126॥
விவாேத³ கலேஹ ேகா⁴ேர பசதா⁴ ய: பேட²தி³த³mh ।
விஜேயா ஜாயேத தshய ந கதா³சிthபராஜய:॥ 127॥
ஸrhவேராக³phரபீடா³ஸு thேரதா⁴ வா பசதா⁴ பேட²th ।
ஸ ேராக³mh’thேவதால⁴தphேரைதrhந பா³th◌⁴யேத ॥ 128॥
ஸmhயkh³th³வாத³ஶதா⁴ ராthெரௗ phரஜேபth³ப³nhத⁴iµkhதேய ।
thதி³நாnhநிக³டா³th³ப³th³ேதா⁴ iµchயேத நாthர ஸmhஶய:॥ 129॥
அேநைநவ விதா⁴ேநந ஸrhவஸாத⁴நகrhமணி ।
அஸாth◌⁴யமபி ஸphதாஹாthஸாத⁴ேயnhமnhthரவிthதம:॥ 130॥
யாthராகாேல ப²thேவத³mh மாrhேக³ க³chச²தி ய: மாnh ।
ந ³Shடெசௗரvhயாkh◌⁴ராth³ையrhப⁴யmhshயாthபபnhதி²பி: ◌⁴ ॥ 131॥
ஜபnhநாேஸசநmh rhவஜேலநாஜநா தெநௗ ।
ந சாெஸௗ விஷkh’thயாதி³ேராக³shேபா²ைட: phரபா³th◌⁴யேத ॥ 132॥
காrhதவீrhய: க²லth³ேவ kh’தவீrhயஸுேதா ப³ ।
ஸஹshரபா³ஹு:ஶthkh◌⁴ேநா ரkhதவாஸா த⁴iνrhத⁴ர:॥ 133॥
ரkhதக³nhேதா⁴ ரkhதமாlhேயா ராஜா shமrhரபீ⁴Shடத:³ ।
th³வாத³ைஶதாநி நாமாநி காrhதவீrhயshய ய: பேட²th ॥ 134॥
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॥காrhதவீrhயகவசmh ॥

ஸmhபத³shதshய ஜாயnhேத ஜநாshதshய வேஶ ஸதா³ ।
ய: ேஸவேத ஸதா³விphர மchசkhராவதாரகmh ॥ 135॥
தshய ராmh ஸதா³rhயாchசkhரmh விShேrhமஹாthமந: ।
மையதthகவசmh விphர த³thதாthேரயாnhiµநீவராth ॥ 136॥
தmh ph◌⁴யmh நிக³தி³தmh தா⁴ரயshவாகி²ேலShடத³mh ॥ 137॥
இதி ph³’ஹnhநாரதீ³யராேண rhவபா⁴ேக³ ph³’ஹ³பாkh²யாேந
th’தீயபாேத³காrhதவீrhயகவசகத²நmh நாம ஸphதஸphததிேதாேமாऽth◌⁴யாய:॥
77॥

Naradapurana Purvabhaga Adhyaya 77

.. shrIkArtavIryakavacham ..

pdf was typeset on December 9, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

kArtavIryakavachamnAradapurANa.pdf 11


	.. shrIkArtavIryakavacham ..
	॥ ஶ்ரீகார்தவீர்யகவசம் ॥
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



