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.. tArAkavacham ..

॥ தாராகவசmh ॥

க³ேணஶாய நம: ।
ஈவர உவாச ।
ேகாதnhthேரஷு ேகா³phயா  விth³யாதிப⁴யேமாசிநீ ।
தி³vhயmh  கவசmh தshயா:’iΝShவ ஸrhவகாமத³mh ॥ 1॥
அshய தாராகவசshய அோph◌⁴ய ’: , thShph ச²nhத:³ ,
ப⁴க³வதீ தாரா ேத³வதா ,ஸrhவமnhthரth³தி⁴ஸmh’th³த⁴ேய ஜேப விநிேயாக:³
।
phரணேவா ேம ஶிர: பா ph³ரமபா மேஹவ ।
லலாேட பா ŋhகாேரா பீ³ஜபா மேஹவ ॥ 2॥
shthŋhகாேரா வத³ேந நிthயmh லjhஜாபா மேஹவ ।
ஹூ◌ँகார: பா ’த³ேய ப⁴வாநீபஶkhதிth◌⁴’kh ॥ 3॥
ப²Thகார: பா ஸrhவாŋhேக³ஸrhவth³தி⁴ப²லphரதா³ ।
க²rhவா மாmh பா ேத³ேவஶீ க³Nhட³kh³ேம ப⁴யாபஹா ॥ 4॥
நிmhேநாத³ ஸதா³shகnhத⁴kh³ேம பா மேஹவ ।
vhயாkh◌⁴ரசrhமாvh’தா கThயாmh பா ேத³வீ ஶிவphயா ॥ 5॥
பீேநாnhநதshதநீ பா பாrhவkh³ேம மேஹவ ।
ரkhதவrhலேநthரா ச கேத³ேஶ ஸதா³ऽவ ॥ 6॥
லலவா ஸதா³ பா நாெபௗ⁴ மாmh ⁴வேநவ ।
கராலாshயா ஸதா³ பா ŋhேக³ ேத³வீ ஹரphயா ॥ 7॥
பிŋhேகா³kh³ைரகஜடா பா ஜŋhகா⁴யாmh விkh◌⁴நநாஶிநீ ।
phேரதக²rhபரph◌⁴’th³ேத³வீ ஜாiνசkhேர மேஹவ ॥ 8॥
நீலவrh ஸதா³ பா ஜாiνநீ ஸrhவதா³ மம ।
நாக³Nhட³லத⁴rhth ச பா பாத³ேக³ தத:॥ 9॥
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நாக³ஹாரத⁴ரா ேத³வீ ஸrhவாŋhக³mh பா ஸrhவதா³ ।
நாக³கŋhகத⁴ரா ேத³வீ பா phராnhதரேத³ஶத:॥ 10॥
சrh⁴ஜா ஸதா³ பா க³மேந ஶthநாஶிநீ ।
க²Th³க³ஹshதா மஹாேத³வீ ரவேண பா ஸrhவதா³॥ 11॥
நீலாmhப³ரத⁴ரா ேத³வீ பா மாmh விkh◌⁴நநாஶிநீ ।
கrhthஹshதா ஸதா³ பா விவாேத³ஶthமth◌⁴யத:॥ 12॥
ph³ரமபத⁴ரா ேத³வீ ஸŋhkh³ராேம பா ஸrhவதா³ ।
நாக³கŋhகணத⁴rhth ச ேபா⁴ஜேந பா ஸrhவதா³॥ 13॥
ஶவகrh மஹாேத³வீ ஶயேந பா ஸrhவதா³ ।
வீராஸநத⁴ரா ேத³வீ நிth³ராயாmh பா ஸrhவதா³॥ 14॥
த⁴iνrhபா³ணத⁴ரா ேத³வீ பா மாmh விkh◌⁴நஸŋhேல ।
நாகா³சிதக பா ேத³வீ மாmh ஸrhவகrhமஸு ॥ 15॥
சி²nhநiµNhட³த⁴ரா ேத³வீ காநேந பா ஸrhவதா³ ।
சிதாமth◌⁴யshதி²தா ேத³வீ மாரேண பா ஸrhவதா³॥ 16॥
th³வீபிசrhமத⁴ரா ேத³வீ thரதா³ரத⁴நாதி³ஷு ।
அலŋhகாராnhவிதா ேத³வீ பா மாmh ஹரவlhலபா⁴ ॥ 17॥
ர ர நதீ³ேஜ ஹூmh ஹூmh ப²Th ஸுஸமnhவிேத ।
பீ³ஜபா மஹாேத³வீ பrhவேத பா ஸrhவதா³॥ 18॥
மணிph◌⁴’th³வjhணீ ேத³வீ மஹாphரதிஸேர ததா² ।
ர ர ஸதா³ஹூmh ஹூmh ௐ mh shவாஹா மேஹவ ॥ 19॥
Shபேகரஜாrhேஹதி காநேந பா ஸrhவதா³ ।
ௐ mh வjhரShபmh ஹுmh ப²Th phராnhதேர ஸrhவகாமதா³॥ 20॥
ௐ Shேப Shேப மஹாShேப பா thராnhமேஹவ ।
ஹூmh shவாஹா ஶkhதிஸmhkhதா தா³ராnh ர ஸrhவதா³॥ 21॥
ௐ ஆmh ஹூmh shவாஹா மேஹஶாநீ பா th³ேத ஹரphயா ।
ௐ mh ஸrhவவிkh◌⁴ேநாthஸாணீ ேத³வீ விkh◌⁴நாnhமாmh ஸதா³ऽவ ॥ 22॥
ௐ பவிthரவjhர⁴ேம ஹுmhப²Thshவாஹா ஸமnhவிதா ।
கா பா மாmh ேத³வீ ஸrhவவிkh◌⁴நவிநாஶிநீ ॥ 23॥
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ௐ ஆ:ஸுேரேக²வjhரேரேக²ஹுmhப²Thshவாஹாஸமnhவிதா ।
பாதாேல பா ஸா ேத³வீ லாகிநீ நாமஸmhjhஞிகா ॥ 24॥
ŋhகா பா மாmh rhேவ ஶkhதிபா மேஹவ ।
shthŋhகா பா ேத³ேவஶீ வ⁴பா மேஹவ ॥ 25॥
ஹூmhshவபா மஹாேத³வீ பா மாmh khேராத⁴பிணீ ।
ப²Thshவபா மஹாமாயா உthதேர பா ஸrhவதா³॥ 26॥
பசிேம பா மாmh ேத³வீ ப²Thshவபா ஹரphயா ।
மth◌⁴ேய மாmh பா ேத³ேவஶீ ஹூmhshவபா நகா³thமஜா ॥ 27॥
நீலவrh ஸதா³ பா ஸrhவேதா வாkh³ப⁴வா ஸதா³ ।
ப⁴வாநீ பா ப⁴வேந ஸrhைவவrhயphரதா³யிநீ ॥ 28॥
விth³யாதா³நரதா ேத³வீ வkhthேர நீலஸரshவதீ ।
ஶாshthேர வாேத³ ச ஸŋhkh³ராேம ஜேல ச விஷேம கி³ெரௗ ॥ 29॥
பீ⁴மபா ஸதா³ பா மஶாேந ப⁴யநாஶிநீ ।
⁴தphேரதாலேய ேகா⁴ேர ³rhக³மா க⁴நாऽவ ॥ 30॥
பா நிthயmh மேஹஶாநீ ஸrhவthர ஶிவ³திகா ।
கவசshய மாஹாthmhயmh நாஹmh வrhஷஶைதரபி ॥ 31॥
ஶkhேநா க³தி³mh ேத³வி ப⁴ேவthதshய ப²லmh ச யth ।
thரதா³ேரஷு ப³nh⁴நாmh ஸrhவேத³ேஶ ச ஸrhவதா³॥ 32॥
ந விth³யேத ப⁴யmh தshய nh’பjhேயா ப⁴ேவchச ஸ: ।
ஶுசிrh⁴thவாऽஶுசிrhவாபி கவசmh ஸrhவகாமத³mh ॥ 33॥
phரபட²nh வா shமரnhமrhthேயா :³க²ேஶாகவிவrhத: ।
ஸrhவஶாshthேர மேஹஶாநி கவிராTh³ ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 34॥
ஸrhவவாகீ³வேரா மrhthேயா ேலாகவேயா த⁴ேநவர: ।
ரேண th³ேத விவாேத³ ச ஜயshதthர ப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 35॥
thரெபௗதாnhவிேதா மrhthேயா விலா ஸrhவேயாதாmh ।
ஶthரேவா தா³ஸதாmh யாnhதி ஸrhேவஷாmh வlhலப:◌⁴ ஸதா³॥ 36॥
க³rhவீ க²rhவீ ப⁴வthேயவ வாதீ³shக²லதி த³rhஶநாth ।
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mh’thச வயதாmh யாதி தா³ஸாshதshயாவநீ⁴ஜ:॥ 37॥
phரஸŋhகா³thகதி²தmh ஸrhவmh கவசmh ஸrhவகாமத³mh ।
phரபட²nhவா shமரnhமrhthய:ஶாபாiνkh³ரஹேணம:॥ 38॥
ஆநnhத³vh’nhத³nh⁴நாமதி⁴ப: கவிராTh³ ப⁴ேவth ।
ஸrhவவாகி³வேரா மrhthேயா ேலாகவய:ஸதா³ஸுகீ²॥ 39॥
³ேரா: phரஸாத³மாஸாth³ய விth³யாmh phராphய ஸுேகா³பிதாmh ।
தthராபி கவசmh ேத³வி ³rhலப⁴mh ⁴வநthரேய ॥ 40॥
³rhேத³ேவா ஹர:ஸாாthதthபthநீ  ஹரphயா ।
அேப⁴ேத³ந ப⁴ேஜth³யsh தshய th³தி⁴³ரத:॥ 41॥
மnhthராசாரா மேஹஶாநி கதி²தா: rhவவthphேய ।
நாெபௗ⁴ jhேயாதிshததா² ரkhதmh ’த³ேயாப சிnhதேயth ॥ 42॥
ஐவrhயmh ஸுகவிthவmh ச மஹாவாகி³வேரா nh’ப: ।
நிthயmh தshய மேஹஶாநி மலாஸŋhக³மmh சேரth ॥ 43॥
பசாசாரரேதா மrhthய:th³ேதா⁴ ப⁴வதி நாnhயதா² ।
ஶkhதிkhேதா ப⁴ேவnhமrhthய:th³ேதா⁴ ப⁴வதி நாnhயதா²॥ 44॥
ph³ரமா விShiΝச th³ரச ேய ேத³வாஸுரமாiνஷா: ।
தmh th³’ShThவா ஸாத⁴கmh ேத³வி லjhஜாkhதா ப⁴வnhதி ேத ॥ 45॥
shவrhேக³ மrhthேய ச பாதாேல ேய ேத³வா:th³தி⁴தா³யகா: ।
phரஶmhஸnhதி ஸதா³ ேத³வி தmh th³’ShThவா ஸாத⁴ேகாthதமmh ॥ 46॥
விkh◌⁴நாthமகாச ேய ேத³வா:shவrhேக³ மrhthேய ரஸாதேல ।
phரஶmhஸnhதி ஸதா³ஸrhேவ தmh th³’ShThவா ஸாத⁴ேகாthதமmh ॥ 47॥
இதி ேத கதி²தmh ேத³வி மயா ஸmhயkhphரகீrhதிதmh ।
⁴khதிiµkhதிகரmh ஸாாthகlhபvh’shவபகmh ॥ 48॥
ஆஸாth³யாth³ய³mh phரஸாth³ய ய இத³mh கlhபth³மாலmhப³நmh
ேமாேஹநாபி மேத³ந சாபி ரேதா ஜாTh³ேயந வா jhயேத ।
th³ேதா⁴ऽெஸௗ ⁴வி ஸrhவ:³க²விபதா³mh பாரmh phரயாthயnhதேக
thரmh தshய nh’பாச ேத³வி விபேதா³ நயnhதி தshயாஶு ச ॥ 49॥
தth³கா³thரmh phராphய ஶshthராணி ph³ரமாshthராதீ³நி ைவ ⁴வி ।
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தshய ேக³ேஹ shதி²ரா லrhவாணீ வkhthேர வேஸth³ th◌⁴வmh ॥ 50॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா தாராmh ேயா ப⁴ஜேத நர: ।
அlhபாrhநிrhth³த⁴ேநா rhேகா² ப⁴வthேயவ ந ஸmhஶய:॥ 51॥
கி²thவா தா⁴ரேயth³யsh கNhேட²வா மshதேக ⁴ேஜ ।
தshய ஸrhவாrhத²th³தி: ◌⁴ shயாth³யth³யnhமந வrhதேத ॥ 52॥
ேகா³ேராசநாŋhேமந ரkhதசnhத³நேகந வா ।
யாவைகrhவா மேஹஶாநி ேக²nhமnhthரmh ஸமாத:॥ 53॥
அShடmhயாmh மŋhக³ளதி³ேந சrhth³த³யாமதா²பி வா ।
ஸnhth◌⁴யாயாmh ேத³வேத³ேவஶி ேக²th³யnhthரmh ஸமாத:॥ 54॥
மகா⁴யாmh ரவேண வாபி ேரவthயாmh வா விேஶஷத: ।
mhஹராெஶௗ க³ேத சnhth³ேர கrhகடshேத² தி³வாகேர ॥ 55॥
நராெஶௗ ³ெரௗ யாேத vh’சிகshேத²ஶைநசேர ।
கி²thவா தா⁴ரேயth³யsh உthதராபி⁴iµேகா² ப⁴ேவth ॥ 56॥
மஶாேந phராnhதேர வாபி ஶூnhயாகா³ேர விேஶஷத: ।
நிஶாயாmh வா ேக²nhமnhthரmh தshய th³தி⁴ரசசலா ॥ 57॥
⁴rhஜபthேர ேக²nhமnhthரmh ³ ச மேஹவ ।
th◌⁴யாநதா⁴ரணேயாேக³ந தா⁴ரேயth³யsh ப⁴khதித:॥ 58॥
அசிராthதshய th³தி: ◌⁴ shயாnhநாthர காrhயா விசார ॥ 59॥
॥இதி th³ரயாமேல தnhthேர உkh³ரதாராகவசmh ஸmhrhணmh ॥
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