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shrIrAdhAkavacham

ராதா⁴கவசmh

மேஹவர உவாச ।
ஜக³nhமŋhக³ளshயாshய கவசshய phரஜாபதி:॥ 1॥
’சnhேதா³ऽshய கா³யth ேத³வீ ராேஸவ shவயmh ।
kh’Shணப⁴khதிஸmhphராphெதௗ விநிேயாக:³ phரகீrhதித:॥ 2॥
ஶிShயாய kh’Shணப⁴khதாய ph³ரமய phரகாேயth ।
ஶடா²ய பரஶிShயாய த³ththவா mh’thமவாphiνயாth ॥ 3॥
ராjhயmh ேத³யmh ஶிேரா ேத³யmh ந ேத³யmh கவசmh phேய ।
கNhேட² th◌⁴’தத³mh ப⁴khthயா kh’Shேணந பரமாthமநா ॥ 4॥
மயா th³’Shடmh ச ேகா³ேலாேக ph³ரம விShiΝநா ரா ।
ௐ ராேத⁴தி சrhth²யnhதmh வநிஜாயாnhதேமவ ச ॥ 5॥
kh’Shேணேநாபாேதா மnhthர: கlhபvh’: ஶிேராऽவ ।
ௐ mh mh ராதி⁴காேஙnhதmh வநிஜாயாnhதேமவ ச ॥ 6॥
கபாலmh ேநthரkh³மmh ச ேராthரkh³மmh ஸதா³வ ।
ௐ ராmh mh mh ராதி⁴ேகதி ேஙnhதmh வநி ஜாயாnhதேமவ ச ॥ 7॥
மshதகmh ேகஶஸŋhகா⁴mhச மnhthரராஜ:ஸதா³வ ।
ௐ ராmh ராேத⁴தி சrhth²யnhதmh வநிஜாயாnhதேமவ ச ॥ 8॥
ஸrhவth³தி⁴phரத:³ பா கேபாலmh நாகாmh iµக²mh ।
khmh mh kh’Shணphயாேஙnhதmh கNhட²mh பா நேமாऽnhதகmh ॥ 9॥
ௐ ராmh ராேஸவேஙnhதmh shகnhத⁴mh பா நேமாऽnhதகmh ।
ௐ ராmh ராஸவிலாnhைய shவாஹா ph’Shட²mh ஸதா³வ ॥ 10॥
vh’nhதா³வநவிலாnhைய shவாஹா வ:ஸதா³வ ।
ளவநவாnhைய shவாஹா பா நிதmhப³கmh ॥ 11॥
kh’Shணphராதி⁴காேஙnhதmh shவாஹாnhதmh phரணவாதி³கmh ।
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பாத³kh³மmh ச ஸrhவாŋhக³mh ஸnhததmh பா ஸrhவத:॥ 12॥
ராதா⁴ ர phராchயாmh ச வெநௗ kh’Shணphயாவ ।
ளவநவாnhைய shவாஹா பா நிதmhப³கmh ॥ 13॥
பசிேம நிrh³ பா வாயvhேய kh’Shணதா ।
உthதேர ஸnhததmh பா லphரkh’திவ ॥ 14॥
ஸrhேவவ ஸைத³ஶாnhயாmh பா மாmh ஸrhவதா ।
ஜேல shத²ேல சாnhதே shவphேந ஜாக³ரேண ததா²॥ 15॥
மஹாவிShேச ஜநநீ ஸrhவத: பா ஸnhததmh ।
கவசmh கதி²தmh ³rhேக³ஜக³nhமŋhக³ளmh பரmh ॥ 16॥
யshைம கshைம ந தா³தvhய ³டா⁴th³³ட⁴தரmh பரmh ।
தவ shேநஹாnhமயாkh²யாதmh phரவkhதmh ந கshயசிth ॥ 17॥
³மph◌⁴யrhchய விதி⁴வth³ வshthராலŋhகாரசnhத³ைந: ।
கNhேட² வா த³ேண பா³ெஹௗ th◌⁴’thவா விShேஸேமா ப⁴ேவth ॥ 18॥
ஶதலஜேபைநவ th³த⁴mh ச கவசmh ப⁴ேவth ।
யதி³shயாth th³த⁴கவேசா ந த³kh³ேதா⁴ வநிநா ப⁴ேவth ॥ 19॥
ஏதshமாth கவசாth³ ³rhேக³ ராஜா ³rhேயாத⁴ந: ரா ।
விஶாரேதா³ ஜலshதmhேப⁴ வநிshதmhேப⁴ ச நிசிதmh ॥ 20॥
மயா ஸநthமாராய ரா த³thதmh ச Shகேர ।
ஸூrhயபrhவணி ேமெரௗ ச ஸ ஸாnhதீ³பநேய த³ெதௗ³॥ 21॥
ப³லாய ேதந த³thதmh ச த³ெதௗ³ ³rhேயாத⁴நாய ஸ: ।
கவசshய phரஸாேத³ந வnhiµkhேதா ப⁴ேவnhநர:॥ 22॥
நிthயmh பட²தி ப⁴khthேயத³mh தnhமnhthேராபாஸகச ய: ।
விShiΝlhேயா ப⁴ேவnhநிthயmh ராஜஸூயப²லmh லேப⁴th ॥ 23॥
shநாேநந ஸrhவதீrhதா²நாmh ஸrhவதா³ேநந யthப²லmh ।
ஸrhவvhரேதாபவாேஸ ச ph’தி²vhயாச phரத³ேண ॥ 24॥
ஸrhவயjhேஞஷு தீ³ாயாmh நிthயmh ச ஸthயரேண ।
நிthயmh kh’Shணேஸவாயாmh kh’Shணைநேவth³யப⁴ேண ॥ 25॥
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பாேட² சrhmh ேவதா³நாmh யthப²லmh ச லேப⁴nhநர: ।
யthப²லmh லப⁴ேத நmh பட²நாth கவசshய ச ॥ 26॥
ராஜth³வாேர மஶாேந ச mhஹvhயாkh◌⁴ராnhவிேத வேந ।
தா³வாkh³ெநௗ ஸŋhகேட ைசவ த³shெசௗராnhவிேத ப⁴ேய ॥ 27॥
காராகா³ேர விபth³kh³ரshேத ேகா⁴ேர ச th³’ட⁴ப³nhத⁴ேந ।
vhயாதி⁴khேதா ப⁴ேவnhiµkhேதா தா⁴ரth கவசshய ச ॥ 28॥
இthேயதthகதி²தmh ³rhேக³ தைவேவத³mh மேஹவ ।
thவேமவ ஸrhவபா மாmh மாயா ph’chச² மாயயா ॥ 29॥
நாராயண உவாச ।
இthkhthவா ராதி⁴காkh²யாநmh shமாரmh ச மாத⁴வmh ।
லகாŋhகிதஸrhவாŋhக:³ஸாேநthேரா ப³⁴வ ஸ:॥ 30॥
ந kh’Shணஸth³’ேஶா ேத³ேவா ந க³ŋhகா³ஸth³’ஶீ ஸth ।
ந Shகரஸமmh தீrhத²mh நாராேமா ph³ராமth பர ॥ 31॥
பரமாiΝபரmh ஸூமmh மஹாவிShே: பேரா மஹாnh ।
நப⁴ பரmh ச விshதீrhணmh யதா² நாshthேயவ நாரத³॥ 32॥
ததா² ந ைவShணவாth³ jhஞாநீ யிகீ³nhth³ர: ஶŋhகராth பர: ।
காமkhேராத⁴ேலாப⁴ேமாஹா தாshேதைநவ நாரத³॥ 33॥
shவphேந ஜாக³ரேண ஶவth kh’Shணth◌⁴யாநரத: ஶிவ: ।
யதா² kh’Shணshததா² ஶmh⁴rhந ேப⁴ேதா³ மாத⁴ேவஶேயா:॥ 34॥
யதா² ஶmh⁴rhைவShணேவஷு யதா² ேத³ேவஷு மாத⁴வ: ।
தேத²த³mh கவசmh வthஸ கவேசஷு phரஶshதகmh ॥ 35॥
இதி ph³ரமைவவrhேத ராதி⁴காகவசmh ஸmhrhநmh ।
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