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mahAmRityunjaya kavacha

மஹாmh’thஜயகவசmh

 க³ேணஶாய நம: ।
ைப⁴ரவ உவாச ।
ஶ ◌்’iΝShவ பரேமஶாநி கவசmh மnhiµேகா²தி³தmh ।
மஹாmh’thஜயshயாshய ந ேத³யmh பரமாth³⁴தmh ॥ 1॥
யmh th◌⁴’thவா யmh ப²thவா ச thவா ச கவேசாthதமmh ।
thைரேலாkhயாதி⁴பதிrh⁴thவா ஸுகி²ேதாऽsh மேஹவ ॥ 2॥
தேத³வவrhணயிShயா தவ phthயா வராநேந ।
ததா²பி பரமmh தththவmh ந தா³தvhயmh ³ராthமேந ॥ 3॥
விநிேயாக:³
அshய மஹாmh’thஜயகவசshய ைப⁴ரவ ’:,

கா³யthச²nhத:³,மஹாmh’thஜேயா மஹாth³ேரா ேத³வதா,
ௐ பீ³ஜmh, ஜூmh ஶkhதி:,ஸ: கீலகmh, ெஹௗதி தththவmh,
சrhவrhக³ஸாத⁴ேந mh’thஜயகவசபாேட² விநிேயாக:³ ॥
ௐ சnhth³ரமNhட³லமth◌⁴யshத²mh th³ரmh பா⁴ேல விசிnhthய தmh ।
தthரshத²mh சிnhதேயth ஸாth◌⁴யmh mh’thmh phராphேதாऽபி வதி ॥ 1॥
ௐ ஜூmh ஸ: ெஹௗmh ஶிர: பா ேத³ேவா mh’thஜேயா மம ।
ௐ mh ஶிேவா லலாடmh ேம ௐ ெஹௗmh ph◌⁴ெவௗ ஸதா³ஶிவ: ॥ 2॥
நீலகNhேடா²ऽவதாnhேநthேர கபrhதீ³ ேமऽவதாchch²தீ ।
thேலாசேநாऽவதாth³ க³Nhெடௗ³ நாஸாmh ேம thராnhதக: ॥ 3॥
iµக²mh பீஷக⁴டph◌⁴’ேதா³Shெடௗ² ேம kh’thதிகாmhப³ர: ।
ஹiνmh ேம ஹாடேகஶேநா iµக²mh ப³கைப⁴ரவ: ॥ 4॥
கnhத⁴ராmh காலமத²ேநா க³லmh க³ணphேயாऽவ ।
shகnhெதௗ⁴ shகnhத³பிதா பா ஹshெதௗ ேம கி³ேஶாऽவ ॥ 5॥

1



மஹாmh’thஜயகவசmh

நகா²nh ேம கி³ஜாநாத:² பாயாத³ŋh³ஸmhதாnh ।
shதெநௗ தாராபதி: பா வ: பஶுபதிrhமம ॥ 6॥
mh ேப³ரவரத:³ பாrhெவௗ ேம மாரஶாஸந: ।
ஶrhவ: பா ததா² நாபி⁴mh ஶூ ph’Shட²mh மமாவ ॥ 7॥
ஶிrhநmh ேம ஶŋhகர: பா ³யmh ³யகவlhலப:◌⁴ ।
கmh காலாnhதக: பாயா³ ேமऽnhத⁴ககா⁴தக: ॥ 8॥
ஜாக³ேகாऽவதாjhஜா ஜŋhேக⁴ ேம காலைப⁴ரவ: ।
³lhேபா² பாயாjhஜடாதா⁴ பாெதௗ³ mh’thஜேயாऽவ ॥ 9॥
பாதா³தி³rhத⁴பrhயnhதமேகா⁴ர: பா ேம ஸதா³ ।
ஶிரஸ: பாத³பrhயnhதmh ஸth³ேயாஜாேதா மமாவ ॥ 10॥
ராநmh நாமநmh வ: பாthவmh’ேதவர: ।
rhேவ ப³லவிகரே த³ேண காலஶாஸந: ॥ 11॥
பசிேம பாrhவதீநாேதா²thதேர மாmh மேநாnhமந: ।
ஐஶாnhயாவர: பாயாதா³kh³ேநyhயாமkh³நிேலாசந: ॥ 12॥
ைநrh’thயாmh ஶmh⁴ரvhயாnhமாmh வாயvhயாmh வாவாஹந: ।
உrhth◌⁴ேவ ப³லphரமத²ந: பாதாேல பரேமவர: ॥ 13॥
த³ஶதி³ு ஸதா³ பா மஹாmh’thஜயச மாmh ।
ரேண ராஜேல th³ேத விஷேம phராணஸmhஶேய ॥ 14॥
பாயாth³ ஓmh ஜூmh மஹாth³ேரா ேத³வேத³ேவா த³ஶார: ।
phரபா⁴ேத பா மாmh ph³ரமா மth◌⁴யாேந ைப⁴ரேவாऽவ ॥ 15॥
ஸாயmh ஸrhேவவர: பா நிஶாயாmh நிthயேசதந: ।
அrhத⁴ராthேர மஹாேத³ேவா நிஶாnhேத மாmh மேஹாமய: ॥ 16॥
ஸrhவதா³ஸrhவத: பா ௐ ஜூmh ஸ: ெஹௗmh mh’thஜய: ।
இதீத³mh கவசmh Nhயmh thஷு ேலாேகஷு ³rhலப⁴mh ॥ 17॥
ப²லதி
ஸrhவமnhthரமயmh ³யmh ஸrhவதnhthேரஷு ேகா³பிதmh ।
Nhயmh Nhயphரத³mh தி³vhயmh ேத³வேத³வாதி⁴ைத³வதmh ॥ 18॥
ய இத³mh ச பேட²nhமnhth கவசmh வாrhசேயth தத: ।
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தshய ஹshேத மஹாேத³வி thrhயmhப³கshயாShட th³த⁴ய: ॥ 19॥
ரேண th◌⁴’thவா சேரth³th³த⁴mh ஹthவா ஶthஜயmh லேப⁴th ।
ஜயmh kh’thவா kh³’ஹmh ேத³வி ஸmhphராphshயதி ஸுகீ² ந: ॥ 20॥
மஹாப⁴ேய மஹாேராேக³ மஹாமாப⁴ேய ததா² ।
³rhபி⁴ே ஶthஸmhஹாேர பேட²th கவசமாத³ராth ॥ 21॥
ஸrhவ தth phரஶமmh யாதி mh’thஜயphரஸாத³த: ।
த⁴நmh thராnh ஸுக²mh லமாேராkh³யmh ஸrhவஸmhபத:³ ॥ 22॥
phராphேநாதி ஸாத⁴க:ஸth³ேயா ேத³வி ஸthயmh ந ஸmhஶய:
இதீத³mh கவசmh Nhயmh மஹாmh’thஜயshய  ।
ேகா³phயmh th³தி⁴phரத³mh ³யmh ேகா³பநீயmh shவேயாநிவth ॥ 23॥
। இதி th³ரயாமேல தnhthேர ேத³வீரஹshேய
mh’thஜயகவசmh ஸmhrhணmh ।
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