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॥ நவ ³ரஹகவச ॥
³ர ேமாவாச ।
ேரா ேம பாது மா தா ேடா³ கபால ேராஹிணீபதி: ।

முக²ம கா³ரக: பாது க ட² ச ஶ ன த³ன: ।
பு³ ³தி⁴ ஜீவ:ஸதா³ பாது ரு’த³ய ⁴ரு’கு³ன த³ன: ।
ஜட²ர ச ஶனி: பாதுஜி வா ேம தி³தின த³ன: ।
பாெதௗ³ ேகது:ஸதா³ பாதுவாரா:ஸ வா க³ேமவ ச ।
தித²ேயாऽஷ்டௌதி³ஶ: பா து ந ராணிவபு:ஸதா³ ।
அ ெஸௗ ரா :ஸதா³ பாது ேயாகா³ ச ைத² யேமவ ச ।
கு³ ய லி க³ ஸதா³ பா துஸ ேவ ³ரஹா:ஶுப⁴ ரதா:³ ।
அணிமாதீ³னிஸ வாணிலப⁴ேத ய: பேட² ³ ⁴ருவ ॥
ஏதா ர ா பேட² ³ய து ப⁴ யாஸ ரயத:ஸுதீ:⁴ ।
ஸசிராயு:ஸுகீ² பு ரீ ரேண சவிஜயீ ப⁴ேவ ॥
அபு ேரா லப⁴ேத பு ர த⁴ தீ² த⁴னமா னுயா ।
தா³ரா தீ² லப⁴ேத பா⁴ யா ஸு பா ஸுமே ஹரா ।
ேராகீ³ ேராகா³ ரமு ேயத ப³ ³ேதா⁴மு ேயத ப³ த⁴ ।
ஜேல த²ேல சா தரிே காராகா³ேரவிேஶஷத: ।
ய: கேர தா⁴ரேய னி ய ப⁴ய த ய நவி ³யேத ।
³ர மஹ யாஸுராபான ேதய கு³ வ க³ க³ம: ।
ஸ வபாைப: ரமு ேயத கவச ய ச தா⁴ர ॥
நாரீ வாமபு⁴ேஜ ⁴ரு’ வாஸுைக² வ யஸம விதா ।
காகவ ⁴யா ஜ மவ ⁴யா ரு’தவ ஸா ச யா ப⁴ேவ ।
ப³ வப யா ஜீவவ ஸா கவச ய ரஸாத³த: ॥
இதி ³ரஹயாமேலஉ தரக² ேட³ நவ ³ரஹ கவச ஸமா த ।
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