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devI kavacha

ேத³வீகவசmh

॥ அத² ேத³vhயா: கவசmh ॥
ௐ அshய  சNh³கவசshய ॥
ph³ரமா ’: । அiνShph ச²nhத:³ । சாiµNhடா³ ேத³வதா ।
அŋhக³nhயாேஸாkhதமாதேரா பீ³ஜmh । தி³kh³ப³nhத⁴ ேத³வதாshதththவmh ।
ஜக³த³mhபா³phthயrhேத²ஸphதஶதீ பாடா²ŋhக³thேவந ஜேப விநிேயாக:³॥

॥ ௐ நமசNh³காைய ॥
மாrhகNhேட³ய உவாச ।

ௐ யth³³யmh பரமmh ேலாேக ஸrhவராகரmh nh’mh ।
யnhந கshயசிதா³kh²யாதmh தnhேம ph³ பிதாமஹ ॥ 1॥

ph³ரேமாவாச ।
அshதி ³யதமmh விphர ஸrhவ⁴ேதாபகாரகmh ।
ேத³vhயாsh கவசmh Nhயmh தchch²’iΝShவ மஹாiµேந ॥ 2॥
phரத²மmh ைஶலth ச th³விதீயmh ph³ரமசாணீ ।
th’தீயmh சnhth³ரக⁴Nhேடதி ShமாNhேட³தி சrhத²கmh ॥ 3॥
பசமmh shகnhத³மாேததி ஷShட²mh காthயாயநீதி ச ।
ஸphதமmh காலராthதி மஹாெகௗ³தி சாShடமmh ॥ 4॥
நவமmh th³தி⁴தா³th ச நவ³rhகா:³ phரகீrhதிதா: ।
உkhதாnhேயதாநி நாமாநி ph³ரமணவ மஹாthமநா ॥ 5॥
அkh³நிநா த³யமாநsh ஶthமth◌⁴ேய க³ேதா ரேண ।
விஷேம ³rhக³ேம ைசவ ப⁴யாrhthதா: ஶரணmh க³தா:॥ 6॥
ந ேதஷாmh ஜாயேத கிசித³ஶுப⁴mh ரணஸŋhகேட ।
நாபத³mh தshய பயா ேஶாக:³க²ப⁴யmh ந  ॥ 7॥
ையsh ப⁴khthயா shmh’தா நmh ேதஷாmh vh’th³தி:◌⁴ phரஜாயேத ।
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ேத³வீகவசmh

ேய thவாmh shமரnhதி ேத³ேவஶி ரேஸ தாnhந ஸmhஶய:॥ 8॥
phேரதஸmhshதா²  சாiµNhடா³ வாரா மஷாஸநா ।
ஐnhth³ க³ஜஸமாடா⁴ ைவShணவீ க³டா³ஸநா ॥ 9॥
மாேஹவ vh’ஷாடா⁴ ெகௗமா ஶிகி²வாஹநா ।
ல: பth³மாஸநா ேத³வீ பth³மஹshதா ஹphயா ॥ 10॥
ேவதபத⁴ரா ேத³வீ ஈவ vh’ஷவாஹநா ।
ph³ரா ஹmhஸஸமாடா⁴ ஸrhவாப⁴ரண⁴தா ॥ 11॥
இthேயதா மாதர:ஸrhவா:ஸrhவேயாக³ஸமnhவிதா: ।
நாநாப⁴ரணேஶாபா⁴Th◌⁴யா நாநாரthேநாபேஶாபி⁴தா:॥ 12॥
th³’யnhேத ரத²மாடா⁴ ேத³vhய: khேராத⁴ஸமாலா: ।
ஶŋhக²mh சkhரmh க³தா³mh ஶkhதிmh ஹலmh ச iµஸலாத⁴mh ॥ 13॥
ேக²டகmh ேதாமரmh ைசவ பரஶுmh பாஶேமவ ச ।
nhதாத⁴mh thஶூலmh ச ஶாrhŋhக³மாத⁴iµthதமmh ॥ 14॥
ைத³thயாநாmh ேத³ஹநாஶாய ப⁴khதாநாமப⁴யாய ச ।
தா⁴ரயnhthயாதா⁴நீthத²mh ேத³வாநாmh ச தாய ைவ ॥ 15॥
நமshேதऽsh மஹாெரௗth³ேர மஹாேகா⁴ரபராkhரேம ।
மஹாப³ேல மேஹாthஸாேஹ மஹாப⁴யவிநாஶிநி ॥ 16॥
thரா மாmh ேத³வி ³Shphேரேய ஶthmh ப⁴யவrhth³தி⁴நி ।
phராchயாmh ர மாைமnhth³ ஆkh³ேநyhயாமkh³நிேத³வதா ॥ 17॥
த³ேணऽவ வாரா ைநrh’thயாmh க²Th³க³தா⁴ணீ ।
phரதீchயாmh வாணீ ரேth³வாயvhயாmh mh’க³வாநீ ॥ 18॥
உதீ³chயாmh பா ெகௗமா ஐஶாnhயாmh ஶூலதா⁴ணீ ।
ஊrhth◌⁴வmh ph³ரமாணி ேம ரேத³த⁴shதாth³ைவShணவீ ததா²॥ 19॥
ஏவmh த³ஶ தி³ேஶா ரேchசாiµNhடா³ ஶவவாஹநா ।
ஜயா ேம சாkh³ரத: பா விஜயா பா ph’Shட²த:॥ 20॥
அதா வாமபாrhேவ  த³ேண சாபராதா ।
ஶிகா²iµth³ேயாதிநீ ரே³மா rhth◌⁴நி vhயவshதி²தா ॥ 21॥
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மாலாத⁴ லலாேட ச ph◌⁴ெவௗ ரேth³யஶshவிநீ ।
thேநthரா ச ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய யமக⁴Nhடா ச நாேக ॥ 22॥
ஶŋhகி²நீ சுேஷாrhமth◌⁴ேய ேராthரேயாrhth³வாரவாநீ ।
கேபாெலௗ காகா ரேthகrhணேல  ஶாŋhக ॥ 23॥
நாகாயாmh ஸுக³nhதா⁴ ச உthதேராShேட² ச சrhசிகா ।
அத⁴ேர சாmh’தகலா வாயாmh ச ஸரshவதீ ॥ 24॥
த³nhதாnh ர ெகௗமா கNhட²ேத³ேஶ  சNh³கா ।
க⁴Nhகாmh சிthரக⁴Nhடா ச மஹாமாயா ச தாேக ॥ 25॥
காமா சி³கmh ரேth³வாசmh ேம ஸrhவமŋhக³ளா ।
kh³வாயாmh ப⁴th³ரகா ச ph’Shட²வmhேஶ த⁴iνrhத⁴ ॥ 26॥
நீலkh³வா ப³:கNhேட² நகாmh நலப³ ।
shகnhத⁴ேயா: க²Th³கி³நீ ரேth³பா³ஹூ ேம வjhரதா⁴ணீ ॥ 27॥
ஹshதேயாrhத³Nh³நீ ரேத³mhபி³கா சாŋh³ஷு ச ।
நகா²²ேலவ ரேthௌ ரேthேலவ ॥ 28॥
shதெநௗ ரேnhமஹாேத³வீ மந:ேஶாகவிநாஶிநீ ।
’த³ேய லதா ேத³வீ உத³ேர ஶூலதா⁴ணீ ॥ 29॥
நாெபௗ⁴ ச காநீ ரேth³³யmh ³ேயவ ததா² ।
தநா காகா ேமTh◌⁴ரmh ³ேத³ மஷவாநீ ॥ 30॥
கThயாmh ப⁴க³வதீ ரேjhஜாiνநீ விnhth◌⁴யவாநீ ।
ஜŋhேக⁴ மஹாப³லா ரேthஸrhவகாமphரதா³யிநீ ॥ 31॥
³lhப²ேயாrhநாரmh ச பாத³ph’Shேட²  ைதஜ ।
பாதா³ŋh³ஷு  ரேthபாதா³த⁴shதலவாநீ ॥ 32॥
நகா²nh த³mhShThராகரா ச ேகஶாmhைசேவாrhth◌⁴வேகஶிநீ ।
ேராமேபஷு ெகௗேப³ thவசmh வாகீ³வ ததா²॥ 33॥
ரkhதமjhஜாவஸாமாmhஸாnhயshதி²ேமதா³mh பாrhவதீ ।
அnhthராணி காலராthச பிthதmh ச iµேடவ ॥ 34॥
பth³மாவதீ பth³மேகாேஶ கேப² டா³மணிshததா² ।
jhவாலாiµகீ² நக²jhவாலாமேப⁴th³யா ஸrhவஸnhதி⁴ஷு ॥ 35॥
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ஶுkhரmh ph³ரமாணி ேம ரேchசா²யாmh ச²thேரவ ததா² ।
அஹŋhகாரmh மேநா ³th³தி⁴mh ரேnhேம த⁴rhமதா⁴ணீ ॥ 36॥
phராபாெநௗ ததா² vhயாநiµதா³நmh ச ஸமாநகmh ।
வjhரஹshதா ச ேம ரேthphராணmh கlhயாணேஶாப⁴நா ॥ 37॥
ரேஸ ேப ச க³nhேத⁴ ச ஶph³ேத³shபrhேஶ ச ேயாகி³நீ ।
ஸththவmh ரஜshதமைசவ ரேnhநாராயணீ ஸதா³॥ 38॥
ஆ ர வாரா த⁴rhமmh ர ைவShணவீ ।
யஶ: கீrhதிmh ச லmh ச த⁴நmh விth³யாmh ச சkhணீ ॥ 39॥
ேகா³thரnhth³ராணி ேம ரேthபஶூnhேம ர சNh³ேக ।
thராnh ரேnhமஹாலrhபா⁴rhயாmh ர ைப⁴ரவீ ॥ 40॥
பnhதா²நmh ஸுபதா² ரேnhமாrhக³mh ேமக ததா² ।
ராஜth³வாேர மஹாலrhவிஜயா ஸrhவத:shதி²தா ॥ 41॥
ராநmh  யthshதா²நmh வrhதmh கவேசந  ।
தthஸrhவmh ர ேம ேத³வி ஜயnhதீ பாபநாஶிநீ ॥ 42॥
பத³ேமகmh ந க³chேச²th யதீ³chேச²ch²ப⁴மாthமந: ।
கவேசநாvh’ேதா நிthயmh யthர யthைரவ க³chச²தி ॥ 43॥
தthர தthராrhத²லாப⁴ச விஜய:ஸாrhவகாக: ।
யmh யmh சிnhதயேத காமmh தmh தmh phராphேநாதி நிசிதmh ।
பரைமவrhயமலmh phராphshயேத ⁴தேல மாnh ॥ 44॥
நிrhப⁴ேயா ஜாயேத மrhthய:ஸŋhkh³ராேமShவபராத: ।
thைரேலாkhேய  ப⁴ேவthjhய: கவேசநாvh’த: மாnh ॥ 45॥
இத³mh  ேத³vhயா: கவசmh ேத³வாநாமபி ³rhலப⁴mh ।
ய: பேட²thphரயேதா நிthயmh thஸnhth◌⁴யmh ரth³த⁴யாnhவித:॥ 46॥
ைத³வீ கலா ப⁴ேவthதshய thைரேலாkhேயShவபராத: ।
ேவth³வrhஷஶதmh ஸாkh³ரமபmh’thவிவrhத:॥ 47॥
நயnhதி vhயாத⁴ய:ஸrhேவ தாவிshேபா²டகாத³ய: ।
shதா²வரmh ஜŋhக³மmh ைசவ kh’thமmh சாபி யth³விஷmh ॥ 48॥
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அபி⁴சாராணி ஸrhவாணி மnhthரயnhthராணி ⁴தேல ।
⁴சரா: ேக²சராைசவ ஜலஜாெசௗபேத³ஶிகா:॥ 49॥
ஸஹஜா லஜா மாலா டா³கிநீ ஶாகிநீ ததா² ।
அnhதசரா ேகா⁴ரா டா³கிnhயச மஹாப³லா:॥ 50॥
kh³ரஹ⁴தபிஶாசாச யக³nhத⁴rhவராஸா: ।
ph³ரமராஸேவதாலா:ShமாNhடா³ைப⁴ரவாத³ய:॥ 51॥
நயnhதி த³rhஶநாthதshய கவேச ’தி³ஸmhshதி²ேத ।
மாேநாnhநதிrhப⁴ேவth³ராjhஞshேதேஜாvh’th³தி⁴கரmh பரmh ॥ 52॥
யஶஸா வrhத⁴ேத ேஸாऽபி கீrhதிமNh³த⁴தேல ।
ஜேபthஸphதஶதீmh சNh³mh kh’thவா  கவசmh ரா ॥ 53॥
யாவth³⁴மNhட³லmh த⁴thேத ஸைஶலவநகாநநmh ।
தாவthதிShட²தி ேமதி³nhயாmh ஸnhததி: thரெபௗthகீ ॥ 54॥
ேத³ஹாnhேத பரமmh shதா²நmh யthஸுைரரபி ³rhலப⁴mh ।
phராphேநாதி ேஷா நிthயmh மஹாமாயா phரஸாத³த:॥ 55॥
லப⁴ேத பரமmh பmh ஶிேவந ஸஹ ேமாத³ேத ॥ ௐ ॥ 56॥
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