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trailokyamohanakAlIkavacham

thைரேலாkhயேமாஹநகாகவசmh

க³ேணஶாய நம: ।
ேத³vhவாச ।
ேத³வேத³வமஹாேத³வ ஸmhஸாரphதிகாரக: ।
ஸrhவவிth³ேயவmh விth³யாmh காகாmh கத²யாth³⁴தாmh ॥ 1॥
ஶிவ உவாச ।
ஶ ◌்’iΝேத³வி மஹாவிth³யாmh ஸrhவவிth³ேயாthதேமாthதமாmh ।
ஸrhேவவmh மஹாவிth³யாmh ஸrhவேத³வphரதாmh ॥ 2॥
யshயா: கடாமாthேரண thைரேலாkhயவிஜயீஹர: ।
ப³⁴வகமலாநாேதா² வி⁴ph³ரமா phரஜாபதி ॥ 3॥
ஶசீshவாேத³வநாேதா² யேமாபித⁴rhமநாயக: ।
thைரேலாkhயபாவநீ க³ŋhகா³ கமலா rhஹphயா ॥ 4॥
தி³நshவாரவிசnhth³ேரா நிஶாபதிrhkh³ரேஹவர: ।
ஜலாதி⁴பதிrhவண:ேப³ேராபித⁴ேநவர: ॥ 5॥
அvhயாஹதக³திrhவாrhக³ஜாshேயாவிkh◌⁴நநாயக: ।
வாகீ³வர:ஸுராசாrhேயா ??³: கவி: ॥ 6॥
ஏவmh  ஸrhவேத³வாச ஸrhவth³தி⁴வரா: phேய ।
தshயாsh கவசmh தி³vhயmh மாth’ஜாரmh விபா⁴வய ॥ 7॥
அshய த³ணகாகவசமnhthரshய ைப⁴ரவ ’:,

அiνShph ச²nhத:³, மஶாநகா ேத³வதா,
த⁴rhமாrhத²காமேமாாrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
லலாடmh பா சkhmh ேம ஹேரராதி⁴தmh ஸதா³ ।
ேநthேரேம ர khmh khmh விShiΝநா ேஸவிதா ரா ॥ 8॥
khmh ஹூ◌ँ mh நாகாmh பா ph³ரம ேஸவிதா ரா ।
khmh khmh khmh வத³நmh பா ஶkhேரராதி⁴தா ஸதா³ ॥ 9॥
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khmh shவாஹா ரவணmh பா யேமைநவphரதா ।
khmh ஹூ◌ँ mh shவாஹா ரஸநா க³ŋhக³யாேஸவிதாவ ॥ 10॥
த³nhதபŋhkhதி ஸதா³ பா ௐ khmh ஹூ◌ँ mh shவாஹா மம ।
⁴khதிiµkhதி phரதா³ கா யா நிthயmh ஸுேஸவிதா ॥ 11॥
ஓShடாத⁴ரmh ஸதா³ பா khmh khmh khmh ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ
mh mh மம ஸrhவth³தி⁴phரதா³யிகா ॥ 12॥
கNhட²mh பா மஹாகா ௐ khmh mh ேம shவாஹா
மம சnhth³ேரராதி⁴தா சrhவrhக³ப²லphரதா³ ॥ 13॥
ஹshதkh³மmh ஸதா³ பா khmh khmh khmh ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ mh mh shவாஹா
ெஸௗkh²யதா³ ேமாதா³ கா வேணைநவேஸவிதா ॥ 14॥
ௐ khmh ஹூ◌ँ mh ப²Th shவாஹா ’த³யmh பா ஸrhவதா³ ।
ஸrhவஸmhபthphரதா³ கா ேப³ேரேபேஸவிதா ॥ 15॥
ஐmh mh ௐ ஐmh ஹூ◌ँ ப²Th shவாஹா ஹshதkh³மmh ஸதா³வ ।
வாேநாபாதாகா யேஶாப³ல ஸுக²phரதா³ ॥ 16॥
khmh khmh ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ mh mh ப²Th பா ஜட²ரmh மம ।
ஸrhவth³தி⁴phரதா³ கா க³ணநாேத²ந ேஸவிதா ॥ 17॥
khmh த³ேண காேக mh shவாஹா நாபி⁴mh மமாவ ।
th³தி⁴³th³தி⁴க கா ³ ேஸவிதா ரா ॥ 18॥
ŋhக³mh பா ஸதா³ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ த³ேண காேக mh ।
ஶுkhேரணராதி⁴தா கா thைரேலாkhயஜயதா³யிநீ ॥ 19॥
பாthவNhட³ ேகாஶmh khmh khmh த³ேண காேக mh mh shவாஹா ।
த⁴ரயா ேஸவிதா விth³யா ஸrhவரthந phரதா³யிநீ ॥ 20॥
பாmh ³த³mh khmh khmh த³ேண காேக mh shவாஹா ।
th³வாத³ஶீசமஹாவிth³யா ராக⁴ேவrhசிதா ஸதா³ ॥ 21॥
ஜாiνநீ பா ௐ khmh khmh த³ேண காேக shவாஹா ।
ஏகாத³ஶீ மஹாவிth³யா ேமக⁴நாேத³ந ேஸவிதா ॥ 22॥
khmh khmh த³ேண காேக mh mh shவாஹா ஜŋhேக⁴வ
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th³வாத³ஶீச மஹாவிth³யா phரலாேத³நசேஸவிதா ॥ 23॥
khmh ஹூ◌ँ mh த³ேண காேக khmh ஹூ◌ँ mh ததா²ŋh³:

பா ேம th³வாத³ஶீகா ேthரபாேலந ேஸவிதா ॥ 24॥
khmh ஹூ◌ँ mh த³ேண காேக khmh ஹூ◌ँ mh shவாஹா
ச நகா²nhஸrhவாthஸதா³ பா பசத³ஶீth kh³ரேஹவ ॥ 25॥
khmh khmh khmh ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ mh mh த³ேண காேக
khmh khmh khmh மம ph’Shேட²ஸதா³ பா ேஷாட³ஶீ பரேமவ ॥ 26॥
khmh khmh khmh பா ேராமாணி ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ ர வrhமணி ।
மாmhஸmh பா ஸதா³mh mh ரkhதmh த³ேண காேக ॥ 27॥
khmh khmh khmh பா ேம அshதி²மjhஜாmh ஹூ◌ँ ஹூ◌ँ ஸதா³வ ।
mh mh ஶுkhரmh ஸதா³ பா ரnhth◌⁴ரmh shவாஹா மமாவ ॥ 28॥
th³வாவிmhஶthய விth³யா ஸrhவேலாேகஷு ³rhலபா⁴ ।
மஹாவிth³ேயவ விth³யா ஸrhவதnhthேரஷு ேகா³பிதா ॥ 29॥
ஸூrhயவmhேஶந ேஸாேமந ராேமணஜkh³நிநா ।
ஜயnhேத ந ஸுமnhேத ந ப³நாநாரேத³ந ச ॥ 30॥
பி³பீ⁴ஷேணநபா³ேணந ph◌⁴’³கயேபந ச ।
கபிேலந வShேட²ந ெதௗ⁴mhேயந thேரண ச ॥ 31॥
மாrhகNhட³ேயந th◌⁴ேவணவth³ேராேணந ஸthயபா⁴மயா ।
’Shயஶ ◌்’ŋhேக³ந கrhேணந பா⁴ரth³வாேஜந ஸmhதா ॥ 32॥
ஸrhேவராதி⁴தா விth³யா ஜராmh’th விநாஶிநீ ।
rhணவிth³யா மஹாகா விth³யாராjhஞீ phரகீrhதிதா ॥ 33॥
கா கபாநீ lhலா lhலா விேராதி⁴நீ ।
விphரசிthதா தேதா²kh³ரphரபா⁴ தீ³phதா க⁴நthவிஷா ॥ 34॥
நீலா க⁴நா ப³லாகா ச மாthரா iµth³ராதாபி ச ।
ஏதா:ஸrhவா க²Th³க³த⁴ரா iµNhட³மாலா வி⁴ஷ ॥ 35॥
ஹூ◌ँ ஹூ◌ँகாேரThடஹாேஸந ஸrhவthர பா மாmh ஸதா³ ।
ph³ரமாணீ பா மாmh rhேவ ஆkh³ேநயா ைவShணவீ ததா² ॥ 36॥
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மாேஹவ பா யாmhேய சாiµNhடா³ைநrh’ேத ஸதா³ ।
ெகௗமா வாேண பா வாயvhேய அபராதா ॥ 37॥
வாராேசாthதேர பா ஈஶாnhயாmh நாரmhகா ।
அத⁴ ஊrhth◌⁴ேவ பா கா பாrhேவph’Shேட² ச காகா ॥ 38॥
ஜேலshத²ேல ச பாதாேல ஶயேந ேபா⁴ஜேநkh³’ேஹ
ராஜshதா²ேந காநேந ச விவாேத³ மரேண ரேண ॥ 39॥
பrhவேத phராnhதேர ஶூnhேய பா மாmh காகா ஸதா³ ।
ஶவாஸேந மஶாேந வா ஶூnhயாகா³ேர சShபேத² ॥ 40॥
யthர யthர ப⁴ய phராphதி:ஸrhவthர பா காகா ।
நthர திதி² வாேரஷு ேயாக³mh கரணேயாரபி ॥ 41॥
மாேஸ பே வthஸேர ச த³Nhேட³யாேமநிேமஷேக ।
தி³வாராthெரௗ ஸதா³ பா ஸnhth◌⁴யேயா: பா காகா ॥ 42॥
ஸrhவthர காகா பா காகா பா ஸrhவதா³ ।
ஸkh’th³ய: ஶ ◌்’iΝயாநிthயmh கவசmh ஶிவ நிrhதmh ॥ 43॥
ஸrhவபாபmh பthயjhய க³chேச²சி²வshயசாலயmh ।
thைரேலாkhயேமாஹநmh தி³vhயmh ேத³வதாநாmh ஸு³rhலப⁴mh ॥ 44॥
ய: பேட²thஸாத⁴காதீ⁴ஶ:ஸrhவகrhம ஜபாnhவித: ।
ஸrhவத⁴rhேமth³ப⁴வth³த⁴rh ஸrhவவிth³ேயவேரவர: ॥ 45॥
ேப³ர இவ விthதாTh◌⁴ய:ஸுவாணீ ேகாகிலshவர: ।
கவிthேவ vhயாஸ ஸth³’ேஶா க³ேணஶவchச²தீத⁴ர: ॥ 46॥
காமேத³வ ஸேமாேப வாlhய: பராkhரேம ।
மேஹஶ இவ ேயாகீ³nhth³ர ஐவrhேய ஸுரநாயக: ॥ 47॥
ph³’ஹshபதிஸேமாதீ⁴மாmh ஜராmh’thவிவrhத: ।
ஸrhவjhஞ:ஸrhவத³rhஶீ ச நி:பாப:ஸகலphய: ॥ 48॥
அvhயாஹதக³தி: ஶாnhேதா பா⁴rhயாthர ஸமnhவித: ।
ேயா ேத³ேஹ ேத நிthயmh கவசmh ேத³வ³rhலப⁴mh ॥ 49॥
ந ேஶாேகாநப⁴ய khேலேஶா ந ேராேகா³ந பராஜய: ।
த⁴நஹாநிrhவிஷாேதா³ய பவாேராப⁴ேவnhந ॥ 50॥

4 sanskritdocuments.org



thைரேலாkhயேமாஹநகாகவசmh

ஸŋhkh³ராேமஷு ஜேயchச²thnhயதா²வநிrhத³ேஹth³வநmh ।
ph³ரமாshthராதி³நிவாshthராணி பஶவ: கNhடகாத³ம: ॥ 51॥
தshயேத³ஹmh ந பி⁴nhத³தி வjhராதி⁴க ப⁴ேவth³வ: ।
kh³ரஹ⁴தபிஶாச ய ராஸ கிnhநரா: ॥ 52॥
ஸrhேவ ³ராthபலாயnhேத mhஸேகா நயதி th◌⁴வmh ।
தth³ேத³ஹmh ந த³ேஹத³kh³நி ந தாபயதிபா⁴shகர: ॥ 53॥
ந ேஶாஷயதி வாேதாऽபி ந khேலத³mh ேதபய: ।
thரவthபாlhயேத காlhயா ந மmh  ேத ஶஶீ ॥ 54॥
ஜலஸூrhேயnh³வாதாநாmh shதmhப⁴ேகநாthர ஸmhஶய: ।
ப³ஹு கிmh கத²யிShயா ஸrhவth³தி⁴iµபா லேப⁴th ॥ 55॥
ராjhயmh ேபா⁴க³mh ஸுக²mh லph³th◌⁴வா shேவchச²யாபி ஶிேவா ப⁴ேவth ।
ேமாஹந shதmhப⁴நாகrhஷமாரேchசாடநmh ப⁴ேவth ॥ 56॥
காகவnhth³யா ச யாநா வnhth³யா வா mh’தthகா ।
கNhேட² வா த³ேண பா³ெஹௗ கி²thவா தா⁴ரேயth³யதி³ ॥ 57॥
ததா³thேரா ப⁴ேவthஸthயmh சிரா: பNh³த: ஶுசி: ।
shவாேநா வlhலபா⁴ஸாபி த⁴நதா⁴nhய ஸுதாnhவிதா ॥ 58॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா ேயா ஜேபthகாகாமiνmh ।
th◌⁴யாேநநேகாஜphேதந தshய விth³யா ந th³th◌⁴யதி ॥ 59॥
பேத³ பேத³ ப⁴ேவth³³க²mh ேலாகாநாநிnhத³ேதா th◌⁴வmh ।
இஹேலாேக ப⁴ேவth³:³கீ² பேர ச நரகmh vhரேஜth ॥ 60॥
³mh மiνmh ஸமmh jhஞாthவா ய: பேட²thகவேசாthதமmh ।
தshய விth³யா ப⁴ேவthth³தா⁴ ஸthயmh ஸthயmh வராநேந ॥ 61॥
ய இத³mh கவசmh தி³vhயmh phரகாய ஶிவஹாப⁴ேவth ।
ப⁴khதாய ேரShட²thராய ஸாத⁴காய ய phரகாஶேயth ॥ 62॥
॥ இதி th³ரயாமேல ேத³வீஶŋhகர ஸmhவாேத³
thைரேலாkhயேமாஹநmh நாம கவசmh அத²வா த³காகாகவசmh ஸmhrhணmh
॥
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