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bhuvaneshvarIkavacham

⁴வேநவகவசmh thைரேலாkhயமŋhக³ளmh

க³ேணஶாய நம: ।
ேத³vhவாச ।
ேத³ேவஶ ⁴வேநவrhயா யா யா விth³யா: phரகாஶிதா: ।
தாசாதி⁴க³தா:ஸrhவா: ேராchசா² ஸாmhphரதmh ॥ 1॥
thைரேலாkhயமŋhக³ளmh நாம கவசmh யthேராதி³தmh ।
கத²யshவ மஹாேத³வ மம phதிகரmh பரmh ॥ 2॥
ஈவர உவாச ।
ஶ ◌்’iΝ பாrhவதி வயா ஸாவதா⁴நாவதா⁴ரய ।
thைரேலாkhயமŋhக³ளmh நாம கவசmh மnhthரவிkh³ரஹmh ॥ 3॥
th³த⁴விth³யாமயmh ேத³வி ஸrhைவவrhயஸமnhவிதmh ।
பட²நாth³தா⁴ரnhமrhthயshthைரேலாkhையவrhயபா⁴kh³ப⁴ேவth ॥ 4॥
ௐ அshய ⁴வேநவthைரேலாkhயமŋhக³ளகவசshய ஶிவ ’: ,

விராTh ச²nhத:³ , ஜக³th³தா⁴th ⁴வேநவ ேத³வதா ,

த⁴rhமாrhத²காமேமாாrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
mh பீ³ஜmh ேம ஶிர: பா ⁴வேநஶீ லலாடகmh ।
ஐmh பா த³ேநthரmh ேம mh பா வாமேலாசநmh ॥ 1॥
mh பா த³கrhணmh ேம thவrhthமா மேஹவ ।
வாமகrhணmh ஸதா³ பா ஐmh kh◌⁴ராணmh பா ேம ஸதா³ ॥ 2॥
mh பா வத³நmh ேத³வி ஐmh பா ரஸநாmh மம ।
வாkhடா ச thவrhthமா கNhட²mh பா பராthகா ॥ 3॥
mh shகnhெதௗ⁴ பா நியதmh mh ⁴ெஜௗ பா ஸrhவதா³ ।
khmh கெரௗ thடா பா thைரவrhயதா³யிநீ ॥ 4॥
ௐ பா ’த³யmh mh ேம மth◌⁴யேத³ஶmh ஸதா³வ ।
khெரௗmh பா நாபி⁴ேத³ஶmh ேம thrhய ⁴வேநவ ॥ 5॥
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ஸrhவபீ³ஜphரதா³ ph’Shட²mh பா ஸrhவவஶŋhக ।
mh பா ³யேத³ஶmh ேம நேமாப⁴க³வதீ கmh ॥ 6॥
மாேஹவ ஸதா³ பா ஶŋhகி²நீ ஜாiνkh³மகmh ।
அnhநrh ஸதா³ பா shவாஹா பா பத³th³வயmh ॥ 7॥
ஸphதத³ஶாரா பாயாத³nhநrhகி²லmh வ: ।
தாரmh மாயா ரமாகாம: ேஷாட³ஶாrh தத: பரmh ॥ 8॥
ஶிர:shதா²ஸrhவதா³ பா விmhஶthயrhthகா பரா ।
தாரmh ³rhேக³ க³mh ரணீ shவாேஹதி த³ஶாரா ॥ 9॥
ஜய³rhகா³ க⁴நயாமா பா மாmh ஸrhவேதா iµதா³ ।
மாயாபீ³ஜாதி³கா ைசஷா த³ஶாrh ச தத: பரா ॥ 10॥
உthதphதகாசநாபா⁴ஸா ஜய³rhகா³ऽऽநேநऽவ ।
தாரmh mh ³mh ச ³rhகா³ைய நேமாऽShடாrhthகா பரா ॥ 11॥
ஶŋhக²சkhரத⁴iνrhபா³ணத⁴ரா மாmh த³ேணऽவ ।
மஷாமrhth³தி³நீ shவாஹா வஸுவrhthகா பரா ॥ 12॥
ைநrh’thயாmh ஸrhவதா³ பா மஷாஸுரநாஶிநீ ।
மாயா பth³மாவதீ shவாஹா ஸphதாrh பகீrhதிதா ॥ 13॥
பth³மாவதீ பth³மஸmhshதா² பசிேம மாmh ஸதா³ऽவ ।
பாஶாŋhஶடா மாேயா shவாஹா  பரேமவ ॥ 14॥
thரேயாத³ஶாrh தாராth³யா அவாடா⁴ऽநேலऽவ ।
ஸரshவதி பசshவேர நிthயkhnhேந மத³th³ரேவ ॥ 15॥
shவாஹா வshவரா விth³யா உthதேர மாmh ஸதா³ऽவ ।
தாரmh மாயா ச கவசmh ேக² ரேthஸததmh வ: ◌⁴ ॥ 16॥
ஹூ◌ँ ேmh mh ப²Th மஹாவிth³யா th³வாத³ஶாrhகி²லphரதா³ ।
thவதாShடாபி: ◌⁴ பாயாchசி²வேகாேண ஸதா³ ச மாmh ॥ 17॥
ஐmh khmh ெஸௗ:ஸததmh பா³லா rhth³த⁴ேத³ேஶ தேதாऽவ ।
பி³nhth³வnhதா ைப⁴ரவீ பா³லா ஹshெதௗ மாmh ச ஸதா³ऽவ ॥ 18॥
இதி ேத கதி²தmh Nhயmh thைரேலாkhயமŋhக³ளmh பரmh ।
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ஸாராthஸாரதரmh Nhயmh மஹாவிth³ெயௗக⁴விkh³ரஹmh ॥ 19॥
அshயாபி பட²நாthஸth³ய:ேப³ேராऽபி த⁴ேநவர: ।
இnhth³ராth³யா:ஸகலா ேத³வா தா⁴ரthபட²நாth³யத: ॥ 20॥
ஸrhவth³தி⁴வரா:ஸnhத:ஸrhைவவrhயமவாphiν: ।
ShபாஜlhயShடகmh த³th³யாnhேலைநவ ph’த²kh ph’த²kh ॥ 21॥
ஸmhவthஸரkh’தாயாsh ஜாயா: ப²லமாphiνயாth ।
phதிமnhேயாऽnhயத: kh’thவா கமலா நிசலா kh³’ேஹ ॥ 22॥
வாணீ ச நிவேஸth³வkhthேர ஸthயmh ஸthயmh ந ஸmhஶய: ।
ேயா தா⁴ரயதி Nhயாthமா thைரேலாkhயமŋhக³ளாபி⁴த⁴mh ॥ 23॥
கவசmh பரமmh Nhயmh ேஸாऽபி Nhயவதாmh வர: ।
ஸrhைவவrhயேதா ⁴thவா thைரேலாkhயவிஜயீ ப⁴ேவth ॥ 24॥
ேஷா த³ேண பா³ெஹௗ நா வாம⁴ேஜ ததா² ।
ப³ஹுthரவதீ ⁴யாth³வnhth◌⁴யாபி லப⁴ேத ஸுதmh ॥ 25॥
ph³ரமாshthராதீ³நி ஶshthராணி ைநவ kh’nhதnhதி தmh ஜநmh ।
ஏதthகவசமjhஞாthவா ேயா ப⁴ேஜth³⁴வேநவmh ।
தா³th³rhயmh பரமmh phராphய ேஸாऽசிராnhmh’thமாphiνயாth ॥ 26॥
॥ இதி th³ரயாமேல தnhthேர ேத³வீவர ஸmhவாேத³
thைரேலாkhயமŋhக³ளmh நாம ⁴வேநவகவசmh ஸmhrhணmh ॥
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