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kAlIkavacham

காகவசmh

மth³த³ணகாகாகவசmh
ைப⁴ரvh உவாச -

காகா யா மஹாவிth³யா கதி²தா ⁴வி ³rhலபா⁴ ।
ததா²பி ’த³ேய ஶlhயமshதி ேத³வி kh’பாmh  ॥ 1॥
கவசnh மஹாேத³வி கத²யshவாiνகmhபயா ।
யதி³ ேநா கth²யேத மாதrhvhவிiµசா ததா³ தiνmh ॥ 2॥
ேத³vhவாச -

ஶŋhகாபி ஜாயேத வthஸ தவ shேநஹாth phரகாஶிதmh ।
ந வkhதvhயmh ந th³ரShடvhயமதி³யதரmh மஹth ॥ 3॥
காகா ஜக³தாmh மாதா ேஶாக:³க²விநாஶிநீ ।
விேஶஷத: கேக³ மஹாபாதகஹாணீ ॥ 4॥
கா ேம ரத: பா ph’Shட²தச கபாநீ ।
lhலா ேம த³ேண பா lhலா தேதா²thதேர ॥ 5॥
விேராதி⁴நீ ஶிர: பா விphரசிthதா  சு ।
உkh³ரா ேம நாகாmh பா கrhெணௗ ேசாkh³ரphரபா⁴ மதா ॥ 6॥
வத³நmh பா ேம தீ³phதா நீலா ச சி³கmh ஸதா³ ।
க⁴நா kh³வாmh ஸதா³ பா ப³லாகா பா³ஹுkh³மகmh ॥ 7॥
மாthரா பா கரth³வnhth³வmh வோiµth³ரா ஸதா³வ ।
தா பா shதநth³வnhth³வmh ேயாநிமNhட³லேத³வதா ॥ 8॥
ph³ரா ேம ஜட²ரmh பா நாபி⁴mh நாராயணீ ததா² ।
ஊ மாேஹவ நிthயmh சாiµNhடா³ பா ŋhக³கmh ॥ 9॥
ெகௗமா ச கmh பா தைத²வ ஜாiνkh³மகmh ।
அபராதா ச பாெதௗ³ ேம வாரா பா சாŋh³nh ॥ 10॥
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ஸnhதி⁴shதா²நmh நாரmh பthரshதா² ேத³வதாவ ।
ராநnh யthshதா²நmh வrhதmh கவேசந  ॥ 11॥
தthஸrhவmh ர ேம ேத³வி காேக ேகா⁴ரத³ேண ।
ஊrhth³த⁴மத⁴shததா² தி³ு பா ேத³வீ shவயmh வ:॥ 12॥
mhshேரph◌⁴ய:ஸrhவதா³ பா ஸாத⁴கச ஜலாதி⁴காth ।
த³காகா ேத³வீ vhயபகthேவ ஸதா³வ ॥ 13॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா ேயா ஜேபth³ேத³வத³mh ।
ந ஜாப²லமாphேநாதி விkh◌⁴நshதshய பேத³ பேத³॥ 14॥
கவேசநாvh’ேதா நிthயmh யthர தthைரவ க³chச²தி ।
தthர தthராப⁴யmh தshய ந ோப⁴mh விth³யேத khவசிth ॥ 15॥
இதி காலஸrhவshேவ காகவசmh அத²வா மth³த³ணகாகாகவசmh
ஸமாphதmh ॥
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