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shrIChinnamastAkavacham

சி²nhநமshதாகவசmh

க³ேணஶாய நம: ।
ேத³vhவாச ।
கதி²தாchசி²nhநமshதாயா யா யா விth³யா ஸுேகா³பிதா: ।
thவயா நாேத²ந ேவஶ தாசாதி⁴க³தா மயா ॥ 1॥
இதா³நீmh ேராchசா² கவசmh ஸrhவஸூசிதmh ।
thைரேலாkhயவிஜயmh நாம kh’பயா கth²யதாmh phரேபா⁴ ॥ 2॥
ைப⁴ரவ உவாச ।
iΝ வயா ேத³ேவஶி ஸrhவேத³வநமshkh’ேத ।
thைரேலாkhயவிஜயmh நாம கவசmh ஸrhவேமாஹநmh ॥ 3॥
ஸrhவவிth³யாமயmh ஸாாthஸுராthஸுரஜயphரத³mh ।
தா⁴ரthபட²நாதீ³ஶshthைரேலாkhயவிஜயீ வி: ◌⁴ ॥ 4॥
ph³ரமா நாராயே th³ேரா தா⁴ரthபட²நாth³யத: ।
கrhதா பாதா ச ஸmhஹrhதா ⁴வநாநாmh ஸுேரவ ॥ 5॥
ந ேத³யmh பரஶிShேயph◌⁴ேயாऽப⁴khேதph◌⁴ேயாऽபி விேஶஷத: ।
ேத³யmh ஶிShயாய ப⁴khதாய phராேணph◌⁴ேயாऽphயதி⁴காய ச ॥ 6॥
ேத³vhயாச chசி²nhநமshதாயா: கவசshய ச ைப⁴ரவ: ।
’sh shயாth³விராTh ச²nhேதா³ ேத³வதா chசி²nhநமshதகா ॥ 7॥
thைரேலாkhயவிஜேய iµkhெதௗ விநிேயாக:³ phரகீrhதித: ।
ஹுŋhகாேரா ேம ஶிர: பா சி²nhநமshதா ப³லphரதா³॥ 8॥
ராmh mh ஐmh thrhய பா பா⁴லmh வkhthரmh தி³க³mhப³ரா ।
mh mh mh ஐmh th³’ெஶௗ பா iµNhட³mh கrhthத⁴ராபி ஸா ॥ 9॥
ஸா விth³யா phரணவாth³யnhதா திkh³மmh ஸதா³ऽவ ।
வjhரைவேராசநீேய ஹுmh ப²Th shவாஹா ச th◌⁴வாதி³கா ॥ 10॥
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kh◌⁴ராணmh பா chசி²nhநமshதா iµNhட³கrhthவிதா⁴ணீ ।
மாயாrhசவாkh³பீ³ைஜrhவjhரைவேராசநீயmh ॥ 11॥
ஹூmh ப²Th shவாஹா மஹாவிth³யா ேஷாட³ஶீ ph³ரமபிணீ ।
shவபாrhrhேவ வrhணிநீ சாsh’kh³தா⁴ராmh பாயயதீ iµதா³॥ 12॥
வத³நmh ஸrhவதா³ பா chசி²nhநமshதா shவஶkhதிகா ।
iµNhட³கrhthத⁴ரா ரkhதா ஸாத⁴காபீ⁴Shடதா³யிநீ ॥ 13॥
வrhணிநீ டா³கிநீkhதா ஸாபி மாமபி⁴ேதாऽவ ।
ராமாth³யா பா வாmh ச லjhஜாth³யா பா கNhட²கmh ॥ 14॥
rhசாth³யா ’த³யmh பா வாகா³th³யா shதநkh³மகmh ।
ரமயா தா விth³யா பாrhெவௗ பா ஸுேரrhவ ॥ 15॥
மாயயா தா பா நாபி⁴ேத³ேஶ தி³க³mhப³ரா ।
rhேசண தா ேத³வீ ph’Shட²ேத³ேஶ ஸதா³ऽவ ॥ 16॥
வாkh³பீ³ஜதா ைசஷா மth◌⁴யmh பா ஸஶkhதிகா ।
ஈவ rhசவாkh³பீ³ைஜrhவjhரைவேராசநீயmh ॥ 17॥
ஹூmhப²Th shவாஹா மஹாவிth³யா ேகாஸூrhyhயஸமphரபா⁴ ।
சி²nhநமshதா ஸதா³ பாயா³kh³மmh ஸஶkhதிகா ॥ 18॥
mh mh வrhணிநீ ஜாiνmh mh mh ச டா³கிநீ பத³mh ।
ஸrhவவிth³யாshதி²தா நிthயா ஸrhவாŋhக³mh ேம ஸதா³ऽவ ॥ 19॥
phராchயாmh பாயாேத³கŋhகா³ ேயாகி³நீ பாவேகऽவ ।
டா³கிநீ த³ேண பா மஹாைப⁴ரவீ ச மாmh ॥ 20॥
ைநrh’thயாmh ஸததmh பா ைப⁴ரவீ பசிேமऽவ ।
இnhth³ரா பா வாயvhேயऽதாŋhகீ³ பா ேசாthதேர ॥ 21॥
ஸmhஹாணீ ஸதா³ பா ஶிவேகாேண ஸகrhthகா ।
இthயShடஶkhதய: பாnh தி³kh³விதி³ு ஸகrhthகா:॥ 22॥
khmh khmh khmh பா ஸா rhவmh mh mh மாmh பா பாவேக ।
mh mh மாmh த³ேண பா த³ேண காகாऽவ ॥ 23॥
khmh khmh khmh ைசவ ைநrh’thயாmh mh mh ச பசிேமऽவ ।
mh mh பா மthேகாேண shவாஹா பா ஸேதா³thதேர ॥ 24॥
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மஹாகா க²Th³க³ஹshதா ர:ேகாேண ஸதா³ऽவ ।
தாேரா மாயா வ:◌⁴ rhசmh ப²Th காேராऽயmh மஹாமiν:॥ 25॥
க²Th³க³கrhthத⁴ரா தாரா ேசாrhth◌⁴வேத³ஶmh ஸதா³ऽவ ।
mh shthmh ஹூmh ப²Th ச பாதாேல மாmh பா ைசகஜடா ஸதீ ।
தாரா  ஸதா ேக²ऽvhயாnhமஹாநீலஸரshவதீ ॥ 26॥
இதி ேத கதி²தmh ேத³vhயா: கவசmh மnhthரவிkh³ரஹmh ।
யth³th◌⁴’thவா பட²நாnhபீ⁴ம: khேராதா⁴kh²ேயா ைப⁴ரவ:shmh’த:॥ 27॥
ஸுராஸுரiµநீnhth³ராmh கrhதா ஹrhதா ப⁴ேவthshவயmh ।
யshயாjhஞயா ம⁴மதீ யாதி ஸா ஸாத⁴காலயmh ॥ 28॥
⁴திnhயாth³யாச டா³கிnhேயா யNhயாth³யாச ேக²சரா: ।
ஆjhஞாmh kh³’ணnhதி தாshதshய கவசshய phரஸாத³த:॥ 29॥
ஏதேத³வmh பரmh ph³ரமகவசmh மnhiµேகா²தி³தmh ।
ேத³வீமph◌⁴யrhச க³nhதா⁴th³ையrhேலைநவ பேட²thஸkh’th ॥ 30॥
ஸmhவthஸரkh’தாயாsh ஜாயா: ப²லமாphiνயாth ।
⁴rhேஜ விகி²தmh ைசதth³³காmh காசநshதி²தாmh ॥ 31॥
தா⁴ரேயth³த³ேண பா³ெஹௗ கNhேட² வா யதி³ வாnhயத: ।
ஸrhைவவrhயேதா ⁴thவா thைரேலாkhயmh வஶமாநேயth ॥ 32॥
தshய ேக³ேஹ வேஸlhலrhவாணீ ச வத³நாmh³ேஜ ।
ph³ரமாshthராதீ³நி ஶshthராணி தth³கா³thேர யாnhதி ெஸௗmhயதாmh ॥ 33॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா ேயா ப⁴ேஜchசி²nhநமshதகாmh ।
ேஸாऽபி ஶthரphரஹாேரண mh’thமாphேநாதி ஸthவரmh ॥ 34॥
॥ இதி ைப⁴ரவதnhthேர ைப⁴ரவைப⁴ரவீஸmhவாேத³
thைரேலாkhயவிஜயmh நாம சி²nhநமshதாகவசmh ஸmhrhணmh ॥
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