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vairinAshanaM kAlIkavacham

ைவநாஶநmh காகவசmh

அத²ைவநாஶநmh காகவசmh ।
ைகலாஸ ஶிக²ராட⁴mh ஶŋhகரmh வரத³mh ஶிவmh ।
ேத³வீ பphரchச²ஸrhவjhஞmh ஸrhவேத³வ மேஹவரmh ॥ 1॥
ேத³vhவாச
ப⁴க³வnh ேத³வேத³ேவஶ ேத³வாநாmh ேபா⁴க³த³ phரேபா⁴ ।
phரph³ ேம மஹாேத³வ ேகா³phயமth³யாபி யth phரேபா⁴ ॥ 2॥
ஶthmh ேயந நாஶ:shயாதா³thமேநா ரணmh ப⁴ேவth ।
பரைமவrhயமலmh லேப⁴th³ேயந  தth³ வத³॥ 3॥
வயா ேத மஹாேத³வி ஸrhவத⁴rhமவிதா³mhவேர ।
அth³⁴தmh கவசmh ேத³vhயா:ஸrhவகாமphரஸாத⁴கmh ॥ 4॥
விேஶஷத: ஶthநாஶmh ஸrhவராகரmh nh’mh ।
ஸrhவாShடphரஶமநmhஅபி⁴சாரவிநாஶநmh ॥ 5॥
ஸுக²த³mh ேபா⁴க³த³mh ைசவ வஶீகரணiµthதமmh ।
ஶthஸŋhகா:◌⁴ யmh யாnhதி ப⁴வnhதி vhயாதி⁴பீ³தா: ।
:³கி²ேநா jhவணைசவ shவாநிShடபதிதாshததா²॥ 6॥
விநிேயாக:³
ௐ அshய காகாகவசshய ைப⁴ரவ’ஷேய நம:, ஶிர ।
கா³யth ச²nhத³ேஸ நம:,iµேக² ।காகாேத³வதாைய நம:,’தி³ ।
mh பீ³ஜாய நம:,³ேய ।◌ँ ஶkhதேய நம:, பாத³ேயா: ।
khmh கீலகாய நம:,ஸrhவாŋhேக³ ।
ஶthஸŋhக⁴நாஶநாrhேத² பாேட² விநிேயாக:³ ।
இதி விnhயshய khராmh khmh khmh khைரmh khெரௗmh khர: ।
இதி கரஷட³ŋhக³nhயாஸாதி³கmh rhயாth ।
th◌⁴யாநmh

1



ைவநாஶநmh காகவசmh

th◌⁴யாேயth காmh மஹாமாயாmh thேநthராmh ப³ஹுபிணீmh ।
சrh⁴ஜாmh லலjhவாmh rhணசnhth³ரநிபா⁴நநாmh ॥ 7॥
நீேலாthபலத³லயாமாmh ஶthஸŋhக⁴விதா³ணீmh ।
நரiµNhட³mh ததா² க²Th³க³mh கமலmh வரத³mh ததா²॥ 8॥
விph◌⁴ராmh ரkhதவத³நாmh த³mhShThராmh ேகா⁴ரபிணீmh ।
அThடாThடஹாஸநிரதாmh ஸrhவதா³ ச தி³க³mhப³ராmh ॥ 9॥
ஶவாஸநshதி²தாmh ேத³வீmh iµNhட³மாலாவி⁴ஷmh ।
இதி th◌⁴யாthவா மஹாேத³வீmh ததsh கவசmh பேட²th ॥ 10॥
காகா ேகா⁴ரபாth³யா ஸrhவகாமப²லphரதா³ ।
ஸrhவேத³வshதா ேத³வீ ஶthநாஶmh கேரா ேம ॥11॥
ௐ mh shவபிணீmh ைசவ ரா◌ँmh ◌ँ பிணீ ததா² ।
ரா◌ँmh ைரmh ெரௗmh shவபா ச ஸதா³ ஶthnh phரணய ॥ 12॥
mh mh ஐmh பிணீ ேத³வீ ப⁴வப³nhத⁴விேமாசிநீ ।
mh ஸகலாmh mh ச ஸா ஹnh ஸrhவதா³ மம ॥ 13॥
யதா² ஶுmhேபா⁴ ஹேதா ைத³thேயா நிஶுmhப⁴ச மஹாஸுர: ।
ைவநாஶாய வnhேத³ தாmh காகாmh ஶŋhகரphயாmh ॥ 14॥
ph³ரா ைஶவீ ைவShணவீ ச வாரா நாரmhகா ।
ெகௗமாrhையnhth³ ச சாiµNhடா³ கா²த³nh மம விth³விஷ:॥ 15॥
ஸுேரவ ேகா⁴ரபா சNhட³iµNhட³விநாஶிநீ ।
iµNhட³மாலா th◌⁴’தாŋhகீ³ ச ஸrhவத: பா மா ஸதா³॥ 16॥
அத² மnhthர: -ராmh mh காேக ேகா⁴ரத³mhShThேர ச தி⁴ரphேய ।
தி⁴ராrhணவkhthேர ச தி⁴ேரvh’தshதநி ॥ 17॥
மம ஸrhவஶthnh கா²த³ய கா²த³ய mhஸ mhஸ மாரய மாரய பி⁴nhதி⁴ பி⁴nhதி⁴
சி²nhதி⁴ சி²nhதி⁴ உchசாடய உchசாடய விth³ராவய விth³ராவய ேஶாஷய ேஶாஷய
shவாஹா ।
ராmh mh காகாைய மதீ³யஶthnh ஸமrhபய shவாஹா ।
ௐ ஜய ஜய கி கி கிட கிட மrhத³ மrhத³ ேமாஹய ேமாஹய ஹர ஹர மம
nh th◌⁴வmhஸய th◌⁴வmhஸய ப⁴ய ப⁴ய thேராடய thேராடய யாதா⁴நாnh
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சாiµNhேட³ ஸrhவஜநாnh ராஜஷாnh shthேயா மம வயா:   அவாnh
க³ஜாnh
தி³vhயகாநீ: thராnh ராஜயmh ேத³ ேத³ தiν தiν தா⁴nhயmh த⁴நmh யmh
ாmh ூmh ைmh ௌmh mh:shவாஹா । இதி மnhthர: ।
ப²லதி:
இthேயதth கவசmh Nhயmh கதி²தmh ஶmh⁴நா ரா ।
ேய பட²nhதி ஸதா³ ேதஷாmh th◌⁴வmh நயnhதி ைவண:॥ 18॥
ைவண: phரலயmh யாnhதி vhயாதி⁴தாச ப⁴வnhதி  ।
ப³லநா: thரநா: ஶthவshதshய ஸrhவதா³॥ 19॥
ஸஹshரபட²நாth th³தி: ◌⁴ கவசshய ப⁴ேவthததா² ।
தத: காrhயாணி th◌⁴யnhதி யதா²ஶŋhகரபா⁴தmh ॥ 20॥
மஶாநாŋhகா³ரமாதா³ய rhணmh kh’thவா phரயthநத: ।
பாேதா³த³ேகந பிShடா ச ேக²lhேலாஹஶலாகயா ॥ 21॥
⁴ெமௗ ஶthnh நபாiνthதராஶிரஸshததா² ।
ஹshதmh த³ththவா  ’த³ேய கவசmh  shவயmh பேட²th ॥ 22॥
phராணphரதிShடா²mh kh’thவா ைவ ததா² மnhthேரண மnhthரவிth ।
ஹnhயாத³shthரphரஹாேரண ஶthேரா க³chச² யமயmh ॥ 23॥
jhவலத³ŋhகா³ரேலேபந ப⁴வnhதி jhவதா ph◌⁴’ஶmh ।
phேராŋhேயth³வாமபாேத³ந த³th³ேரா ப⁴வதி th◌⁴வmh ॥ 24॥
ைவநாஶகரmh phேராkhதmh கவசmh வயகாரகmh ।
பரைமவrhயத³mh ைசவ thர ெபௗthராதி³ vh’th³தி⁴த³mh ॥ 25॥
phரபா⁴தஸமேய ைசவ ஜாகாேல phரயthநத: ।
ஸாயŋhகாேல ததா² பாடா²th ஸrhவth³தி⁴rhப⁴ேவth³ th◌⁴வmh ॥ 26॥
ஶthchசாடநmh யாதி ேத³ஶாth³ வா விchேதா ப⁴ேவth ।
பசாth கிŋhகரதாேமதி ஸthயmh ஸthயmh ந ஸmhஶய:॥ 27॥
ஶthநாஶகரmh ேத³வி ஸrhவஸmhபthகரmh ஶுப⁴mh ।
ஸrhவேத³வshேத ேத³வி காேக thவாmh நமாmhயஹmh ॥ 28॥
இதி ைவநாஶநmh காகவசmh ஸmhrhணmh ।
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