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॥ ப⁴க³வதீகவச ॥
அத² ப⁴க³வதீ கவச ।
ௐ நேமா ப⁴க³வதிவ ர ரு’ க²ேலஹனஹன
ௐப⁴ ப⁴ ௐஅேர ர த பிப³ கபாேலன ர தா ர தபேட
ப⁴ மா கி³ ப⁴ மலி தஶரீேர வ ராயுேத⁴ வ ர ராகாரனிசிேத
ௐ வா தி³ஶ ப³ த⁴ ப³ த⁴ ௐ த³ தி³ஶ ப³ த⁴ ப³ த⁴
ௐப சிமா தி³ஶ ப³ த⁴ ப³ த⁴ ௐஉ தரா தி³ஶ ப³ த⁴ ப³ த⁴
ௐ நாகா³ ப³ த⁴ ப³ த⁴ நாக³ப னீ ப³ த⁴ ப³ த⁴ ௐ அஸுரா ப³ த⁴
ப³ த⁴
ௐய ரா ஸபிஶாசா ப³ த⁴ ப³ த⁴ ேரத ⁴தக³ த⁴ வாதி³ ேய
ேகசிது³ப ³ரவா ேத ⁴ேயா ர ர ௐ ஊ ⁴வ ர ர அேதா⁴
ர ர
ுரிக ப³ த⁴ ப³ த⁴ ௐ வலமஹாப³ேல க⁴டி க⁴டிௐ ேமாடி ேமாடி

ஸடாவலி வ ரா கி³ வ ர ராகாேர ஹு◌ँ ப² ரீ ப²
ரீ ர: ²
²ேர ²ர:ஸ வ ³ரேஹ ⁴ய:ஸ வ யாதி⁴ ⁴ய:ஸ வது³ ேடாப ³ரேவ ⁴ய:
ரீ

ஆமீேவ ⁴ேயார ர ³ரஹ ⁴த வராதி³ஷுஸ வக மஷு ேயாஜேய
॥
இ யா ³ேனய ப⁴க³வதீகவச ஸ ண ॥
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