
Shri SarasvatI Kavacham

ஸரshவதீகவசmh

Document Information

Text title : sarasvatIkavacham rudrayAmala

File name : sarasvatIkavachamrudrayAmala.itx

Category : kavacha, devii, sarasvatI, devI

Location : doc_devii

Transliterated by : DPD

Proofread by : DPD, NA

Description-comments : rudrayAmalatantra dashavidyArahasye

Latest update : June 1, 2017

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.

June 8, 2021

sanskritdocuments.org



Shri SarasvatI Kavacham

ஸரshவதீகவசmh

ைப⁴ரவ உவாச -

ஶ ◌்’iΝ ேத³வி! phரவயா வாணீகவசiµthதமmh ।
thைரேலாkhயேமாஹநmh நாம தி³vhயmh ேபா⁴கா³பவrhக³த³mh ॥ 1॥
லமnhthரமயmh ஸாth◌⁴யமShடth³தி⁴phரதா³யகmh ।
ஸrhைவவrhயphரத³mh ேலாேக ஸrhவாŋhக³மவிநிசிதmh ॥ 2॥
பட²நாchch²ரவth ேத³வி! மஹாபாதகநாஶநmh ।
மேஹாthபாதphரஶமநmh லவிth³யாமேநாஹரmh ॥ 3॥
யth³th◌⁴’thவா கவசmh ph³ரமா விShiΝஶ: ஶசீபதி: ।
யேமாऽபி வணைசவ ேப³ேராऽபி தி³கீ³வரா: ॥ 4॥
ph³ரமா sh’ஜதி விவmh ச விShiΝrhைத³thயநிஸூத³ந: ।
ஶிவ:ஸmhஹரேத விவ ShiΝ:ஸுமநஸாmh பதி: ॥ 5॥
தி³கீ³வராச தி³khபாலா யதா²வத³iν⁴தேய ।
thைரேலாkhயேமாஹநmh வேய ேபா⁴க³ேமாைகஸாத⁴நmh ॥ 6॥
ஸrhவவிth³யாமயmh ph³ரமவிth³யாநிதி⁴மiνthதமmh ।
thைரேலாkhயேமாஹநshயாshய கவசshய phரகீrhதித: ॥ 7॥
விநிேயாக:³ -
’: கNhேவா விராTh ச²nhேதா³ ேத³வீ ஸரshவதீ ஶுபா⁴ ।
அshய ஸரshவதீ ேத³வதா,mh பீ³ஜmh, ௐ ஶkhதி:, ஐmh கீலகmh,
thவrhக³ப²லஸாத⁴ேந விநிேயாக:³ ।
’Shயாதி³nhயாஸ: -

கNhவ’ஷேய நம: ஶிர । விராTh ச²nhத³ேஸ நம:iµேக² ।
ேத³வீஸரshவthைய நம:’தி³ । mh பீ³ஜாய நம:³ேய ।
ௐ ஶkhதேய நம: நாெபௗ⁴ । ஐmh கீலகாய நம: பாத³ேயா: ।
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thவrhக³ப²லஸாத⁴ேந விநிேயாகா³ய நம:ஸrhவாŋhேக³॥
ௐ ஐmh mh mh பா வாணீ ஶிேரா ேம ஸrhவதா³ஸதீ ।
ௐ mh ஸரshவதீ ேத³வீ பா⁴லmh பா ஸதா³ மம ॥ 8॥
ௐ mh ph◌⁴ெவௗ பா ³rhகா³ைத³thயாநாmh ப⁴யதா³யிநீ ।
ௐ ஐmh mh பா ேநthேர ஸrhவமŋhக³ளமŋhக³ளா ॥ 9॥
ௐ mh பா ேராthரkh³மmh ஜக³த³ப⁴யகாணீ ।
ௐ ஐmh நாஸா பா நிthயmh விth³யா விth³யாவரphரதா³ ॥ 10॥
ௐ mh ஐmh பா வkhthரmh வாkh³ேத³வீ ப⁴யநாஶிநீ ।
அmh ஆmh இmh ஈmh பா த³nhதாnh thத³nhேதவர தா: ॥ 11॥
உmh ஊmh ’mh ’mh ’mh ’mh ஏmh ஐmh பா ஓShெடௗ² ச பா⁴ரதீ ।
ஓmhஔmh அmh அ: பா கNhட²mh நீலகNhடா²ŋhகவாநீ ॥ 12॥
கmh க²mh க³mh க⁴mh ஙmh பாயாnhேம சாmhெஸௗ ேத³ேவஶதா ।
சmh ச²mh ஜmh ஜ²mh ஞmh ேம பா வோ வ:shத²லாரயா ॥ 13॥
டmh ட²mh ட³mh ட⁴mh ணmh பாயாnhேம பாrhெவௗ பாrhவநிவாநீ ।
தmh த²mh த³mh த⁴mh நmh ேம பா மth◌⁴ேய ேலாேகஶதா ॥ 14॥
பmh ப²mh ப³mh ப⁴mh மmh பாயாnhேம நாபி⁴mh ph³ரேமஶேஸவிதா ।
யmh ரmh லmh வmh பா ³ய நிதmhப³phயவாதி³நீ ॥ 15॥
ஶmh ஷmh ஸmh ஹmh கmh பா ேத³வீ வக³லாiµகீ² ।
ஊ ளmh mh ஸதா³ பா ஸrhவாவிth³யாphரதா³ ஶிவா ॥ 16॥
ஸரshவதீ பா ஜŋhேக⁴ ரேமவரphரதா ।
ௐ mh ஐmh mh பா பாெதௗ³ பாத³பீட²நிவாநீ ॥ 17॥
விshமாதmh ச யth shதா²நmh யth³ேத³ேஶா நாம வrhத: ।
தthஸrhவmh பா வாேக³ஶீ லவிth³யாமயீ பரா ॥ 18॥
rhேவ மாmh பா வாkh³ேத³வீ வாேக³ஶீ வநிேக ச மாmh ।
ஸரshவதீ த³ேண ச ைநrh’thேய சாநலphயா ॥ 19॥
பசிேம பா வாகீ³ஶா வாெயௗ ேவiµகீ² ததா² ।
உthதேர பா விth³யா ைசஶாnhயாmh விth³யாத⁴ ததா² ॥ 20॥
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அதாŋhேகா³ ஜலாth பா பயேஸா ைப⁴ரவ: ।
சNhட³ச பா வாதாnhேம khேராேத⁴ஶ: பா தா⁴வத: ॥ 21॥
உnhமthதshதிShட²த: பா பீ⁴ஷணசாkh³ரேதாऽவ ।
கபா மாrhக³மth◌⁴ேய ச ஸmhஹாரச phரேவஶத: ॥ 22॥
பாதா³தி³rhத⁴பrhயnhதmh வ:ஸrhவthர ேமऽவ ।
ஶிரஸ: பாத³பrhயnhதmh ேத³வீ ஸரshவதீ மம ॥ 23॥
இதீத³mh கவசmh வாணீ மnhthரக³rhப⁴mh ஜயாவஹmh ।
thைரேலாkhயேமாஹநmh நாம தா³th³rhயப⁴யநாஶநmh ॥ 24॥
ஸrhவேராக³ஹரmh ஸாாth th³தி⁴த³mh பாபநாஶநmh ।
விth³யாphரத³mh ஸாத⁴காநாmh லவிth³யாமயmh பரmh ॥ 25॥
பரமாrhத²phரத³mh நிthயmh ேபா⁴க³ேமாைககாரணmh ।
ய: பேட²th கவசmh ேத³வி! விவாேத³ ஶthஸŋhகேட ॥ 26॥
வாதி³iµக²mh shதmhப⁴யிthவா விஜயீ kh³’ஹேமShயதி ।
பட²நாth கவசshயாshய ராjhயேகாப: phரஶாmhயதி ॥ 27॥
thவாரmh ய: பேட²th³ ராthேரா மஶாேந th³தி⁴மாphiνயாth ।
ரைஸrh⁴ேஜ ேக²th³ வrhம ரவிவாேர மேஹவ! ॥ 28॥
அShடக³nhேத⁴rhலாயா ச ⁴பதீ³பாதி³தrhபண: ।
ஸுவrhண³காmh தthshதா²mh ஜேயth யnhthரராஜவth ॥ 29॥
³ைகஷா மஹாபா ஶுபா⁴ ஸரshவதீphரதா³ ।
ஸrhவாrhத²ஸாத⁴நீ ேலாேக யதா²ऽபீ⁴Shடப²லphரதா³ ॥ 30॥
³ேகயmh ஶுபா⁴ ேத³vhயா ந ேத³யா யshய கshயசிth ।
இத³mh கவசஶாநி லவிth³யாமயmh th◌⁴வmh ॥ 31॥
விth³யாphரத³mh பத³mh ச thரெபௗthரவிவrhத⁴நmh ।
ஆShயகரmh Shகரmh கரmh ச யஶ: phரத³mh ॥ 32॥
இதீத³mh கவசmh ேத³வி! thைரேலாkhயேமாஹநாபி⁴த⁴ம ।
கவசmh மnhthரக³rhப⁴mh  thைரேலாkhய ேமாஹநாபி⁴த⁴mh ॥ 33॥
॥ இதி th³ரயாமேல தnhthேர த³ஶவிth³யாரஹshேய ஸரshவதீ கவசmh ॥
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