
Padmavati Kavacham

பth³மாவதீகவசmh

Document Information

Text title : padmAvatIkavacham

File name : padmAvatIkavacham.itx

Category : devii, kavacha, otherforms , devI

Location : doc_devii

Transliterated by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com

Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com

Description-comments : devIyAmalatantra

Latest update : August 3, 2020

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

August 3, 2020

sanskritdocuments.org



Padmavati Kavacham

பth³மாவதீகவசmh

க³ேணஶாய நம: ।
ைப⁴ரவ உவாச ।
அ⁴நா கவசmh தி³vhயmh மnhthரக³rhப⁴mh வராப⁴யmh ।
வேய பாrhவதி ப⁴khதாேத வjhரபஜரகாபி⁴த⁴mh ॥ 1॥
³யmh ச பரமmh ³யmh ஸrhவshவmh ேம ரஹshயகmh ।
ஸrhவமnhthரமயmh தththவmh ேத³வீ பth³மாவதீ phயmh ॥ 2॥
விநாjhஞாேநந th³தி: ◌⁴ shயாthகவேசnhth³ேரண பாrhவதி ।
மnhthரshயாshய மஹாேத³vhயா நாkh²ேயயmh யthரthரசிth ॥ 3॥
அshய தா⁴ரணமாthேரண ைப⁴ரேவாऽஹmh ஶிேவாऽshmhயஹmh ।
விShiΝrhநாராயே ேலாேக ph³ரமேலாக பிதாமஹ: ॥ 4॥
இnhth³ேரா தி³வshபதிrhேத³வி ³rhவாகீ³ஶதாŋhக³த: ।
ஶுkhேரா ைத³thய³rhேத³வி ய: பேட²th³ராவேயத³பி ॥ 5॥
தா⁴ரேயnhrhth◌⁴நி வா பா³ெஹௗ ஸப⁴ேவth³ேபா⁴க³ேமாபா⁴kh ।
கவசshயாshய ேத³ேவஶி ஸதா³ஶிவ ’ட⁴த: ॥ 6॥
thShப ச²nhத³இதிkh²யாதmh ேத³வீ பth³மாவதீ shmh’தா ।
ரமாபீ³ஜmh பராஶkhதி: காம: கீலகவ ॥ 7॥
ேபா⁴கா³பவrhக³th◌⁴யrhத²mh தா⁴ரேயவிநிேயாக³க: ।
ௐ அshய பth³மாவதீவjhரபஜரகவசshய ஸதா³ஶிவ’:

thShபச²nhத:³ஸrhவjhேஞவரஸதா பth³மாவதீேத³வதா
mh பீ³ஜmh mh ஶkhதி: khmh கீலகmh ேபா⁴கா³பவrhக³th³th◌⁴யrhத²mh
கவேசபாேட²தா⁴ரேண விநிேயாக:³ ॥
ௐ mh mh ேம ஶிர: பா ராjhயல: ஶிவphயா ।
khmh ph³mh ப²Th பா ேநthேர மஹாலrhஹphயா ॥ 8॥
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ௐ ஐmh khmh ேம தீ பா th³த⁴ல ஶிவாஸநா ।
த³யாவதீ பா நாஸாmh பா ஸthயவதீ iµக²mh ॥ 9॥
கNhட²mh யேஶாவதீ பா shகnhெதௗ⁴பாthவமராவதீ ।
phரபா⁴வதீ ⁴ெஜௗ பா பாயாth³வநவதீ கெரௗ ॥ 10॥
வ: khயாவதீ பா shதெநௗ பாமராவதீ ।
mh ேம கமலா பா நாபி⁴mh ேம விமலாவ ॥ 11॥
பாrhெவௗமமாvh’தாnhமாலா விஶாலாmh கmh மம ।
ph’Shட²mh கபாநீ பா ŋhக³mh ேமऽவ மாநீ ॥ 12॥
ஹாணீ பா ேம ேமTh◌⁴ேர ³த³mh ஹாலாசதாnhமம ।
மேமா பா³கா பா ஜா ேம ேகாமலாவ ॥ 13॥
ப³லாமமாவதாjhஜŋhேக⁴ ³lhெபௗ² ேஸvhயாth³ப³லாகிநீ ।
பாெதௗ³ ேம ஶாகிநீ பா லாகிநீ நக²ராnhமம ॥ 14॥
பாதா³தி³rhத⁴பrhயnhதmh டா³கிநீ பா ேமவ: ।
ஶிரஸ: பாத³பrhயnhதmh ேக²ச ஸகலmh வ: ॥ 15॥
rhேவ மாmh பா ph³ரமாணீ வெநௗ நாராயணீ ச மாmh ।
பசிேம பா மாmh நிthயmh மŋhக³ளாkh²யாபராதா ॥ 16॥
வாயvhேய பா ெகௗமா வாராேசாthதேரऽவ ।
ஐஶாnhயாmh நாரmh மாmh பா ஸrhவthர ஸrhவதா³ ॥ 17॥
அதாŋhக:³ phரபா⁴ேதvhயாnhமth◌⁴யாேந ைப⁴ரவ: ।
நிஶாnhேதऽவேஸாnhமthத:ஸrhவதா³மாmh கபாலக: ॥ 18॥
ராthrhதி³நmh பீ⁴ஷேணஶ:ஸmhஹார:ஸrhவேதாऽவ ।
ஸrhவத:ஸrhவதா³ஸthயmh ரேண ராஜப⁴யாதி³ஷு ॥ 19॥
பா மாmh ஸகலthரmh ச ேத³வீ பth³மாவதீ பரா ।
இnhth³ேராேம கமலாmh பா பா வநி ப⁴யாchசமாmh ॥ 20॥
த⁴rhமராேஜாऽவதாth³வrhமmh ரோபீ⁴திஷுநிnhத³தி: ।
வண:ஸலா பா கlhபாnhதபவநாnhமth ॥ 21॥
த⁴நmh த⁴நபதி: பாயாைத³வrhய பரேமவர: ।
ஊrhth◌⁴வmh ph³ரமா ஸதா³ பாயாத³ேதா⁴நாராயேऽவ: ॥ 22॥
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ஸrhவத:ஸகலmh ேஸvhயாthஸவjhேஞவரைப⁴ரவ: ।
ௐ ௐ ௐ வmh வmh ௐ விஷாth³விஷத⁴ராthபth³மாவதீ பாமாmh ॥ 23॥
mh mh mh ஹ ஹ ஹா ெஸௗ:ஹயக³ஜnhthராஸாthபராபா மாmh ।
mh mh mh ஶ ஶ ஶா ஶஶாŋhகiµட:ஸrhவjhஞநாேதா²ऽவ ॥ 24॥
khmh khmh khmh கபாவேதாப⁴யாnhநாேக³nhth³ர⁴நாயகீ ।
இதீத³mh கவசmh தி³vhயmh வjhரபஜரகாபி⁴த⁴mh ।
ஸrhவமnhthரமயmh th³த⁴mh ஸrhவேத³வீமயmh பரmh ॥ 25॥
ஸrhவ ஸmhேமாஹநmh வrhம ஸrhவாஸா பரகmh ।
த⁴நத³mh கீrhதித³mh ேத³வி ஸrhவஸாரshவதphரத³mh ॥ 26॥
ஸrhவஜாரஹshயmh ச ஸrhவயjhஞப²லphரத³mh ।
ஸrhைவவrhயphரத³mh தththவmh ஸrhவமnhthரரஹshயகmh ॥ 27॥
ய: பேட²thபாட²ேயth³வாபி ஶ ◌்’ேதி ராவேயத³பி ।
ஸவாkh³த⁴நவாmhlhேலாேக விth³யயா ³ஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 28॥
ஐவrhேயண மேஹஶsh யாைவரவேபம: ।
ப³ேலந வா:ஸth³’ேஶாநீthயா பா⁴rhக³வஸnhநிப:◌⁴ ॥ 29॥
ஜயவாnh ராமஸth³’ேஶா த³யயாவிShiΝேத³வஸ: ।
ப³ஹுேநாkhேதந கிmh ேத³வி ய: பேட²th³தா⁴ரேயதி³த³mh ॥ 30॥
இஹேலாேக thவா phராphiνயாnhநிசலாmh யmh ।
ரெவௗ⁴rhேஜ ேக²th³வrhம லமnhthரமயmh ஶிேவ ॥ 31॥
ஸயnhthரmh வாShடக³nhேத⁴ந மாth’காரேவShதmh ।
ேவதஸூthேரண ஸmhேவShThய லாயாபேவShடேயth ॥ 32॥
ெஸௗவrhேணநாத²ஸmhேவShThய ஜேயth³யnhthரராஜவth ।
தா⁴ரயnh rhth◌⁴நிவாபா³ெஹௗேயாth³வாமகேரததா² ॥ 33॥
கிmh கிmh ந ஸாத⁴ேயth³வீேரா ப⁴ேவth³ைப⁴ரவஸnhநிப: ◌⁴ ।
வnhth◌⁴யாphரஸூயேத thராnh காகவnhth◌⁴யாசிராஷ: ॥ 34॥
mh’தவthஸாபிேத³ேவஶி லேப⁴ththரேலாthதமாnh ।
ரேணஜேயth³வீர: ஶyhயராjhயமகNhடகmh ॥ 35॥
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⁴khthவாேபா⁴கா³mh லேப⁴த³nhேத பரmh பா⁴க³வதmh பத³mh ।
இத³mh ரஹshயேமஶாநி தவப⁴khthயாமேயதmh ॥ 36॥
அதா³தvhயமப⁴khதாய ேகா³பநீயmh shவேயாநிவth ।
இதி ேத³வீயாமலதnhthேர ஷடா³mhநாய phரதீ³பிகாயாmh
பth³மாவதீகவசmh ஸmhrhணmh ॥
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