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Shri Bhadrakali Kavacham

ப⁴th³ரகாகவசmh

க³ேணஶாய நம: ।
நாரத³ உவாச ।

கவசmh ேராchசா² தாmh ச விth³யாmh த³ஶாmh ।
நாத² thவthேதா  ஸrhவjhஞ ப⁴th³ரகாlhயாச ஸாmhphரதmh ॥ 1॥
நாராயண உவாச ।

ஶ ◌்’iΝ நாரத³ வயா மஹாவிth³யாmh த³ஶாmh ।
ேகா³பநீயmh ச கவசmh thஷு ேலாேகஷு ³rhலப⁴mh ॥ 2॥
ௐ mh mh khmh காகாைய shவாேஹதி ச த³ஶாmh ।
³rhவாஸா  த³ெதௗ³ ராjhேஞ Shகேர ஸூrhயபrhவணி ॥ 3॥
த³ஶலஜேபைநவ மnhthரth³தி: ◌⁴ kh’தா ரா ।
பசலஜேபைநவ பட²nh கவசiµthதமmh ॥ 4॥
ப³⁴வ th³த⁴கவேசாऽphயேயாth◌⁴யாமாஜகா³ம ஸ: ।
kh’thshநாmh  ph’தி²வீmh kh³ேய கவசshய phரஸாத³த: ॥ 5॥
நாரத³ உவாச ।

தா த³ஶா விth³யா thஷு ேலாேகஷு ³rhலபா⁴ ।
அ⁴நா ேராchசா² கவசmh ph³ ேம phரேபா⁴ ॥ 6॥
நாராயண உவாச ।

ஶ ◌்’iΝ வயா விphேரnhth³ர கவசmh பரமாth³⁴தmh ।
நாராயேணந யth³த³thதmh kh’பயா ஶூேந ரா ॥ 7॥
thரshய வேத⁴ ேகா⁴ேர ஶிவshய விஜயாய ச ।
தேத³வ ஶூநா த³thதmh ரா ³rhவாஸேஸ iµேந ॥ 8॥
³rhவாஸஸா ச யth³த³thதmh ஸுசnhth³ராய மஹாthமேந ।
அதி³யதரmh தththவmh ஸrhவமnhthெரௗக⁴விkh³ரஹmh ॥ 9॥
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ௐ mh mh khmh காகாைய shவாஹா ேம பா மshதகmh ।
khmh கபாலmh ஸதா³ பா mh mh தி ேலாசேந ॥ 10॥
ௐ mh thேலாசேந shவாஹா நாகாmh ேம ஸதா³ऽவ ।
khmh காேக ர ர shவாஹா த³nhதாnh ஸதா³ऽவ ॥ 11॥
khmh ப⁴th³ரகாேக shவாஹா பா ேமऽத⁴ரkh³மகmh ।
ௐ mh mh khmh காகாைய shவாஹா கNhட²mh ஸதா³ऽவ ॥ 12॥
ௐ mh காகாைய shவாஹா கrhணkh³மmh ஸதா³ऽவ ।
ௐ khmh khmh khmh காlhைய shவாஹா shகnhத⁴mh பா ஸதா³ மம ॥ 13॥
ௐ khmh ப⁴th³ரகாlhைய shவாஹா மம வ:ஸதா³ऽவ ।
ௐ khmh காகாைய shவாஹா மம நாபி⁴mh ஸதா³ऽவ ॥ 14॥
ௐ mh காகாைய shவாஹா மம ph’Shட²mh ஸதா³ऽவ ।
ரkhதபீ³ஜவிநாஶிnhைய shவாஹா ஹshெதௗ ஸதா³ऽவ ॥ 15॥
ௐ mh khmh iµNhட³மாnhைய shவாஹா பாெதௗ³ஸதா³ऽவ ।
ௐ mh சாiµNhடா³ைய shவாஹா ஸrhவாŋhக³mh ேம ஸதா³ऽவ ॥ 16॥
phராchயாmh பா மஹாகா சாkh³ேநyhயாmh ரkhதத³nhதிகா ।
த³ேண பா சாiµNhடா³ைநrh’thயாmh பா காகா ॥ 17॥
யாமா ச வாேண பா வாயvhயாmh பா சNh³கா ।
உthதேர விகடாshயா சாphையஶாnhயாmh ஸாThடஹாநீ ॥ 18॥
பாrhth◌⁴வmh ேலாலவா ஸா மாயாth³யா பாthவத: ◌⁴ ஸதா³ ।
ஜேல shத²ேல சாnhதே பா விவphரஸூ:ஸதா³ ॥ 19॥
இதி ேத கதி²தmh வthஸ ஸrhவமnhthெரௗக⁴விkh³ரஹmh ।
ஸrhேவஷாmh கவசாநாmh ச ஸார⁴தmh பராthபரmh ॥ 20॥
ஸphதth³வீேபவேரா ராஜா ஸுசnhth³ேராऽshய phரஸாத³த: ।
கவசshய phரஸாேத³ந மாnhதா⁴தா ph’தி²வீபதி: ॥ 21॥
phரேசதா ேலாமஶைசவ யத:th³ேதா⁴ ப³⁴வ ஹ ।
யேதா  ேயாகி³நாmh ேரShட:² ெஸௗப⁴: பிphபலாயந: ॥ 22॥
யதி³shயாth th³த⁴கவச:ஸrhவth³தீ⁴வேரா ப⁴ேவth ।
மஹாதா³நாநி ஸrhவாணி தபாmhshேயவmh vhரதாநி ச ।
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நிசிதmh கவசshயாshய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 23॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா ப⁴ேஜthகாmh ஜக³thphரஸூmh ।
ஶதலmh phரஜphேதாऽபி ந மnhthர:th³தி⁴தா³யக: ॥ 24॥
॥ இதி ph³ரமைவவrhதமஹாராேண க³ணபதிக²Nhேட³

நாரத³நாராயணஸmhவாேத³ ப⁴th³ரகாகவசநிபணmh நாம
ஸphதthmhேஶாऽth◌⁴யாய: ॥ 37॥
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