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shrIKrishna Kavacham or Trailokyavijayam Kavacham

kh’Shண அத²வா thைரேலாkhயவிஜயmh நாமகவசmh

நாரத³ உவாச ॥
ப⁴க³வch²ேராchசா² கிmh மnhthரmh ப⁴க³வாnhஹர: ।
kh’பயா-ऽதா³th பரஶுராமாய shேதாthரmh ச வrhம ச ॥ 1॥
ேகாவாऽshய மnhthரshயாராth◌⁴ய: கிmh ப²லmh கவசshய ச ।
shதவநshய ப²லmh கிmh வா தth³ப⁴வாnhவkhமrhஹ ॥ 2॥
நாராயண உவாச ॥
மnhthராராth◌⁴ேயா  ப⁴க³வாnh பrhணதம:shவயmh ।
ேகா³ேலாகநாத:²kh’Shே ேகா³ப-ேகா³பீவர: phர: ◌⁴ ॥ 3॥
thைரேலாkhயவிஜயmh நாம கவசmh பரமாth³⁴தmh ।
shதவராஜmh மஹாNhயmh ⁴திேயாக³-ஸiµth³ப⁴வmh ॥ 4॥
மnhthரmh கlhபதmh நாம ஸrhவகாம-ப²லphரத³mh ।
த³ெதௗ³ பரஶுராமாய ரthநபrhவத-ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 5॥
shவயmhphரபா⁴-நதீ³தீேர பாஜாத-வநாnhதேர ।
ஆரேம ேலாகேத³வshய மாத⁴வshய ச ஸnhநிெதௗ⁴ ॥ 6॥
மஹாேத³வ உவாச ॥
வthஸாக³chச² மஹாபா⁴க³ ph◌⁴’³வmhஶ-ஸiµth³ப⁴வ ।
thராதி⁴ேகாऽ phேரmh ேம கவசkh³ரஹணmh  ॥ 7॥
ஶ ◌்’iΝ ராம phரவயா ph³ரமாNhேட³ பரமாth³⁴தmh ।
thைரேலாkhயவிஜயmh நாம kh’Shணshய ஜயாவஹmh ॥ 8॥
kh’Shேணந ரா த³thதmh ேகா³ேலாேக ராதி⁴காரேம ।
ராஸமNhட³ல-மth◌⁴ேய ச மயmh vh’nhதா³வேந வேந ॥ 9॥
அதி³யதரmh தththவmh ஸrhவ-மnhthெரௗக⁴விkh³ரஹmh ।
NhயாthNhயதரmh ைசவ பரmh shேநஹாth³வதா³ ேத ॥ 10॥
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யth³th◌⁴’thவா பட²நாth³ேத³வீ லphரkh’திவ ।
ஶுmhப⁴mh நிஶுmhப⁴mh மஷmh ரkhதபீ³ஜmh ஜகா⁴ந ஹ ॥ 11॥
யth³th◌⁴’thவாऽஹmh ச ஜக³தாmh ஸmhஹrhதா ஸrhவதthவவிth ।
அவth◌⁴யmh thரmh rhவmh ³ரnhதமபி லயா ॥ 12॥
யth³th◌⁴’thவா பட²நாth³ph³ரமா ஸsh’ேஜ sh’Shiµthதமாmh ।
யth³th◌⁴’thவா ப⁴க³வாேச²ேஷா வித⁴thேத விவேமவ ச ॥ 13॥
யth³th◌⁴’thவா rhமராஜச ேஶஷmh த⁴thேத  லயா ।
யth³th◌⁴’thவா ப⁴க³வாnhவா: விவாதா⁴ேரா வி: ◌⁴ shவயmh ॥ 14॥
யth³th◌⁴’thவா வண:th³த:◌⁴ ேப³ரச த⁴ேநவர: ।
யth³th◌⁴’thவா பட²நாதி³nhth³ேரா ேத³வாநாமதி⁴ப:shவயmh ॥ 15॥
யth³th◌⁴’thவா பா⁴தி ⁴வேந ேதேஜாராஶி:shவயmh ரவி: ।
யth³th◌⁴’thவா பட²நாchசnhth³ேரா மஹாப³ல-பராkhரம: ॥ 16॥
அக³shthய:ஸாக³ராnhஸphத யth³th◌⁴’thவா பட²நாthபெபௗ ।
சகார ேதஜஸா rhணmh ைத³thயmh வாதாபிஸmhjhஞகmh ॥ 17॥
யth³th◌⁴’thவா பட²நாth³ேத³வீ ஸrhவாதா⁴ரா வஸுnhத⁴ரா ।
யth³th◌⁴’thவா பட²நாthதா க³ŋhகா³ ⁴வநபாவநீ ॥ 18॥
யth³th◌⁴’thவா ஜக³தாmh ஸா த⁴rhேமா த⁴rhமph◌⁴’தாmh வர: ।
ஸrhவ-விth³யாதி⁴ேத³வீ ஸா யchச th◌⁴’thவா ஸரshவதீ ॥ 19॥
யth³th◌⁴’thவா ஜக³தாmh ல-ரnhநதா³th பராthபரா ।
யth³th◌⁴’thவா பட²நாth³ேவதா³nh ஸாவிth ஸா ஸுஷாவ ச ॥ 20॥
ேவதா³ச த⁴rhமவkhதாேரா யth³th◌⁴’thவா பட²நாth³ ph◌⁴’ேகா³ ।
யth³th◌⁴’thவா பட²நாch²th³த⁴-shேதஜshவீ ஹvhயவாஹந: ।
ஸநthமாேரா ப⁴க³வாnhயth³th◌⁴’thவா jhஞாநிநாmh வர: ॥ 21॥
தா³தvhயmh kh’Shண-ப⁴khதாய ஸாத⁴ேவ ச மஹாthமேந ।
ஶடா²ய பரஶிShயாய த³thவா mh’thமவாphiνயாth ॥ 22॥
thைரேலாkhயவிஜயshயாshய கவசshய phரஜாபதி: ।
’ச²nhத³ச கா³யth ேத³ேவா ராேஸவர:shவயmh ॥ 23॥
thைரேலாkhயவிஜய-phராphெதௗ விநிேயாக:³ phரகீrhதித: ।
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பராthபரmh ச கவசmh thஷு ேலாேகஷு ³rhலப⁴mh ॥ 24॥
phரணேவா ேம ஶிர: பா kh’Shய நம:ஸதா³ ।
பாயாthகபாலmh kh’Shய shவாஹா பசார:shmh’த: ॥ 25॥
kh’Shேணதி பா ேநthேர ச kh’Shண shவாேஹதி தாரகmh ।
ஹரேய நம இthேயவmh ph◌⁴லதாmh பா ேம ஸதா³ ॥ 26॥
ௐ ேகா³விnhதா³ய shவாேஹதி நாகாmh பா ஸnhததmh ।
ேகா³பாலாய நேமா க³Nhெடௗ³ பா ேம ஸrhவத:ஸதா³ ॥ 27॥
ௐ நேமா ேகா³பாŋhக³ேநஶாய கrhெணௗ பா ஸதா³ மம ।
ௐ kh’Shய நம: ஶவthபா ேமऽத⁴ர-kh³மகmh ॥ 28॥
ௐ ேகா³விnhதா³ய shவாேஹதி த³nhெதௗக⁴mh ேம ஸதா³ऽவ ।
பா kh’Shய த³nhதாேதா⁴ த³nhேதாrhth◌⁴வmh khmh ஸதா³ऽவ ॥ 29॥
ௐ kh’Shய shவாேஹதி விகாmh பா ேம ஸதா³ ।
ராேஸவராய shவாேஹதி தாகmh பா ேம ஸதா³ ॥ 30॥
ராதி⁴ேகஶாய shவாேஹதி கNhட²mh பா ஸதா³ மம ।
நேமா ேகா³பாŋhக³ேநஶாய வ: பா ஸதா³ மம ॥ 31॥
ௐ ேகா³ேபஶாய shவாேஹதி shகnhத⁴mh பா ஸதா³ மம ।
நம: கிேஶார-ேவஷாய shவாஹா ph’Shடmh ஸதா³ऽவ ॥ 32॥
உத³ரmh பா ேம நிthயmh iµnhதா³ய நம:ஸதா³ ।
ௐ mh khmh kh’Shய shவாேஹதி கெரௗ பா ஸதா³ மம ॥ 33॥
ௐ விShணேவ நேமா பா³ஹுkh³மmh பா ஸதா³ மம ।
ௐ mh ப⁴க³வேத shவாஹா நக²mh பா ேம ஸதா³ ॥ 34॥
ௐ நேமா நாராயேயதி நக²ரnhth◌⁴ரmh ஸதா³ऽவ ।
ௐ mh khmh பth³மநாபா⁴ய நாபி⁴mh பா ஸதா³ மம ॥ 35॥ (mh mh)

ௐ ஸrhேவஶாய shவாேஹதி கŋhகாலmh பா ேம ஸதா³ ।
ௐ ேகா³பீரமய shவாஹ நிதmhப³mh பா ேம ஸதா³ ॥ 36॥
ௐ ேகா³பீரமணநாதா²ய பாெதௗ³ பா ஸதா³ மம ।
ௐ mh mh ரேகஶாய shவாஹா ஸrhவmh ஸதா³ऽவ।37 ॥
ௐ ேகஶவாய shவாேஹதி மம ேகஶாnhஸதா³ऽவ ।
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நம: kh’Shய shவாேஹதி ph³ரமரnhth◌⁴ரmh ஸதா³ऽவ ॥ 38॥
ௐ மாத⁴வாய shவாேஹதி ேம ேலாமாநி ஸதா³ऽவ ।
ௐ mh mh ரேகஶாய shவாஹா ஸrhவmh ஸதா³ऽவ ॥ 39॥
பrhணதம: kh’Shண: phராchயாmh மாmh ஸrhவதா³ऽவ ।
shவயmh ேகா³ேலாகநாேதா² மாமாkh³ேநயாmh தி³ஶி ர ॥ 40॥
rhணph³ரமshவபச த³ேண மாmh ஸதா³ऽவ ।
ைநrh’thயாmh பா மாmh kh’Shண: பசிேம பா மாmh ஹ: ॥ 41॥
ேகா³விnhத:³ பா மாmh ஶவth³வாயvhயாmh தி³ஶி நிthயஶ: ।
உthதேர மாmh ஸதா³ பா ரகாநாmh ஶிேராமணி: ॥ 42॥
ஐஶாnhயாmh மாmh ஸதா³ பா vh’nhதா³வந-விஹாரkh’th ।
vh’nhதா³வநீ-phராணநாத:² பா மாrhth◌⁴வேத³ஶத: ॥ 43॥
ஸைத³வ மாத⁴வ: பா ப³ஹா மஹாப³ல: ।
ஜேல shத²ேல சாnhதே nh’mhஹ: பா மாmh ஸதா³ ॥ 44॥
shவphேந ஜாக³ரேண ஶவthபா மாmh மாத⁴வ:ஸதா³ ।
ஸrhவாnhதராthமா நிrhphத: பா மாmh ஸrhவேதா வி: ◌⁴ ॥ 45॥
இதி ேத கதி²தmh வthஸ ஸrhவமnhthெரௗக⁴-விkh³ரஹmh ।
thைரேலாkhயவிஜயmh நாம கவசmh பரமாth³⁴தmh ॥ 46॥
மயா தmh kh’Shண-வkhthராth phரவkhதvhயmh ந கshயசிth ।
³மph◌⁴யrhchய விதி⁴வth கவசmh தா⁴ரேயth ய: ॥ 47॥
கNhேட² வா த³ேண பா³ெஹௗ ேஸாऽபி விShiΝrhந ஸmhஶய: ।
ஸ ச ப⁴khேதா வேஸth³யthர லrhவாணீ வேஸthதத: ॥ 48॥
யதி³shயாthth³த⁴கவேசா வnhiµkhேதா ப⁴ேவth ஸ: ।
நிசிதmh ேகாவrhஷாmh ஜாயா: ப²லமாphiνயாth ॥ 49॥
ராஜஸூய-ஸஹshராணி வாஜேபய-ஶதாநி ச ।
அவேமதா⁴தாnhேயவ நரேமதா⁴தாநி ச ॥ 50॥
மஹாதா³நாநி யாnhேயவ phராத³Nhயmh ⁴வshததா² ।
thைரேலாkhயவிஜயshயாshய கலாmh நாrhஹnhதி ேஷாட³ஶீmh ॥ 51॥
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vhரேதாபவாஸ-நியமmh shவாth◌⁴யாயாth◌⁴யயநmh தப: ।
shநாநmh ச ஸrhவதீrhேத²ஷு நாshயாrhஹnhதி கலாமபி ॥ 52॥
th³த⁴thவமமரthவmh ச தா³ஸthவmh ஹேரரபி ।
யதி³shயாthth³த⁴கவச:ஸrhவmh phராphேநாதி நிசிதmh ॥ 53॥
ஸ ப⁴ேவthth³த⁴கவேசா த³ஶலmh ஜேபth ய: ।
ேயா ப⁴ேவthth³த⁴கவச:ஸrhவjhஞ:ஸ ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 54॥
இத³mh கவச-மjhஞாthவா ப⁴ேஜthkh’Shணmh ஸுமnhத³தீ: ◌⁴ ।
ேகாகlhபmh phரஜphேதாऽபி ந மnhthர:th³தி⁴-தா³யக: ॥ 55॥
kh³’thவா கவசmh வthஸ மmh நி:thயmh  ।
thshஸphதkh’thேவா நிஶŋhக:ஸதா³நnhேதா³ லயா ॥ 56॥
ராjhயmh ேத³யmh ஶிேரா ேத³யmh phர ேத³யாச thரக ।
ஏவmh⁴தmh ச கவசmh ந ேத³யmh phராணஸŋhகேட ॥ 57॥

॥ இதி ph³ரமைவவrhேத மஹாராேண th’தீேய க³ணபதிக²Nhேட³

நாரத³-நாராயணஸmhவாேத³ பரஶுராமாய kh’Shணகவச- phரதா³நmh நாம
ஏகthmhஶthதேமாऽth◌⁴யய: ॥
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