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nityAkavacham

நிthயாகவசmh

தnhthரராஜதnhthேர அShடாவிmhஶmh படலாnhதrhக³தmh ।
ஸமshதாபth³விiµkhthயrhத²mh ஸrhவஸmhபத³வாphதேய ।
⁴தphேரதபிஶாசாதி³பீடா³ஶாnhthைய ஸுகா²phதேய ॥ 1॥
ஸமshதேராக³நாஶாய ஸமேர விஜயாய ச ।
ேசாரmhஹth³வீபிக³ஜக³வயாதி³ப⁴யாநேக ॥ 2॥
அரNhேய ைஶலக³ஹேந மாrhேக³³rhபி⁴ேக ததா² ।
ஸலாதி³மந: பீடா³shவph³ெதௗ⁴ ேபாதாதி³ஸŋhகேட ॥ 3॥
phரஜphய நிthயாகவசmh ஸkh’thஸrhவnhதரthயெஸௗ ।
ஸுகீ²வதி நிrhth³வnhth³ேவா நி:ஸபthேநா ேதnhth³ய:॥ 4॥
’iΝ தth கவசmh ேத³வி வேய தவ ததா³thமகmh ।
ேயநாஹமபி th³ேத⁴ஷு ேத³வாஸுரஜயீ ஸதா³॥ 5॥
ஸrhவத:ஸrhவதா³thமாநmh லதா பா ஸrhவகா³ ।
காேமஶீ ரத: பா ப⁴க³மாலா thவநnhதரmh ॥ 6॥
தி³ஶmh பா ததா² த³பாrhவmh ேம பா ஸrhவதா³ ।
நிthயkhnhநா ச ேப⁴Nhடா³ தி³ஶmh பா ஸதா³ மம ॥ 7॥
தைத²வ பசிமmh பா⁴க³mh ரேth ஸா வநிவாநீ ।
மஹாவjhேரவ ரேத³நnhதரதி³ஶmh ஸதா³॥ 8॥
வாமபாrhவmh ஸதா³ பா ³தீ ேம thவதா தத: ।
பாலேயth தி³ஶmh சாnhயாmh ரேnhமாmh லஸுnhத³ ॥ 9॥
நிthயா மாrhth³th◌⁴வத: பா ஸாேதா⁴ ேம பா ஸrhவதா³ ।
நிthயா நீலபதாகாkh²யா விஜயா ஸrhவதச மாmh ॥ 10॥
கேரா ேம மŋhக³ளாநி ஸrhவதா³ஸrhவமŋhக³ளா ।
ேத³ேஹnhth³யமந:phராnh jhவாலாமாநிவிkh³ரஹா ॥ 11॥
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பாலேயத³நிஶmh சிthரா சிthதmh ேம பா ஸrhவதா³ ।
காமாth khேராதா⁴thததா² ேலாபா⁴nhேமாஹாnhமாநாnhமதா³த³பி ॥ 12॥
பாபாnhமthஸரத: ேஶாகாth ஸmhஶயாth ஸrhவத:ஸதா³ ।
shைதthயாchச ஸiµth³ேயாகா³த³ஶுேப⁴ஷு  கrhமஸு ॥ 13॥
அஸthயkhரசிnhதாேதா mhஸாதெசௗrhயதshததா² ।
ரnh மாmh ஸrhவதா³ தா:rhவnhthவிchசா²mh ஶுேப⁴ஷு ச ॥ 14॥
நிthயா: ேஷாட³ஶ மாmh பாnh க³ஜாடா: ◌⁴ shவஶkhதிபி: ◌⁴ ।
ததா²ஹயஸமாடா: ◌⁴ பாnh மாmh ஸrhவத:ஸதா³॥ 15॥
mhஹாடா⁴shததா² பாnh மாnhதரக³தா அபி ।
ரதா²டா⁴ச மாmh பாnh ஸrhவத:ஸrhவதா³ ரேண ॥ 16॥
தாrhயாடா⁴ச மாmh பாnh ததா²vhேயாமக³தாshததா² ।
⁴க³தா:ஸrhவதா³ பாnh மாச ஸrhவthர ஸrhவதா³॥ 17॥
⁴தphேரதபிஶாசாபshமாரkh’thயாதி³காnh க³தா³nh ।
th³ராவயnh shவஶkhதீநாmh பீ⁴ஷணராைத⁴rhமம ॥ 18॥
க³ஜாவth³வீபிபசாshயதாrhயடா⁴கி²லாதா: ◌⁴ ।
அஸŋhkh²யா:ஶkhதேயா ேத³vhயா: பாnh மாmh ஸrhவத:ஸதா³॥ 19॥
ஸாயmh phராதrhஜபnhநிthயாகவசmh ஸrhவரகmh ।
கதா³சிnhநாஶுப⁴mh பேயnhந ’ேதி ச மthஸம:॥ 20॥
இதி ேஷாட³ஶநிthயாதnhthேரஷு காதி³மேத ேலாகதாதா³thmhயாதி³கத²நmh
நாம
அShடாவிஶmh படலாnhதrhக³தmh நிthயாகவசmh ஸmhrhணmh ॥ 1
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