அேமாகஶிவகவச
{॥ அேமாகஶிவகவச ॥}
The amogha shivakavacha stotra
is found in the skandapurANa. It is believed that chanting of
these mantras everyday gets rid of the negative energy that affects
the human body and protects the body and soul. The kavach is peculiar
in the sense that it uses words like ஹு, ெவௗஷ, வஷ, and
ப which have no real meaning in the Sanskrit language but are
used to produce particular sound waves. This practice is found more
often in the skandapurAN than in any other ancient Sanskrit
literature. Usually Vedic mantras have meaning.
The kavach uses the procedure called யாஸ , which involves
invoking particular deities to protect particular parts of the human
body. The practice of யாஸ is prevalent since ancient times and
occurs in many Sanskrit rituals in different forms.
It is believed by some that the skandapuraNa is mystical and involves
many aspects, which are followed by those who follow யாதாந
(black magic) or the tantriks of ஶாத பத |

॥ அத அேமாகஶிவகவச ॥
॥ யாயாஸஃ ॥
ௐ ரமஷேய நமஃ ஶிர । அ சதேஸ நமஃ, ேக ।
ஸதாஶிவரேதவதாய நமஃ ஹ । ஂ ஶதேய நமஃ பாதேயாஃ ।
வஂ லகாய நமஃ நாெபௗ ।  ஂ  ஜாய நமஃ ேய ।
ேயாகாய நமஃ, ஸவாேக ।
॥ அத கரயாஸஃ ॥
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ ஂ ராஂ
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ஸவஶதாேம ஈஶாநாமேந அடாயாஂ நமஃ ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ நஂ ஂ
யததாேம தஷாமேந தஜயாஂ வாஹா ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ மஂ ஂ
அநாஶதாேம அேகாராமேந மயமாயாஂ வஷ ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ ஶிஂ ைரஂ
வதரஶதாேம வாமேதவாமேந அநாகாயாஂ ஹு ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ வா ெரௗஂ
அதஶதாேம ஸேயாஜாதாமேந கடகாயாஂ ெவௗஷ ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ யஂ ரஃ
அநாஶதாேம ஸவாமேந கரதலகரபடாயாஂ ப ।
॥ ஹதயாயகயாஸஃ ॥
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ ஂ ராஂ
ஸவஶதாேம ஈஶாநாமேந ஹதயாய நமஃ ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ நஂ ஂ
யததாேம தஷாமேந ஶிரேஸ வாஹா ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ மஂ ஂ
அநாஶதாேம அேகாராமேந ஶிகாய வஷ ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ ஶிஂ ைரஂ
வதரஶதாேம வாமேதவாமேந கவசாய ஹு ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ வாஂ ெரௗஂ
அதஶதாேம ஸேயாஜாதாமேந ேநரரயாய ெவௗஷ ।
ௐ நேமா பகவேத வலவாலாமேந ௐ யஂ ரஃ
அநாஶதாேம ஸவாமேந அராய ப ।
அத யாந
வரதஂரஂ நயநஂ காலகடமஂதம ।
ஸஹரகரமரஂ வேத ஶமாப ।
॥ கவச ॥
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நமகய மஹாேதவஂ வயாநவர ।
வேய ஶிவமயஂ வம ஸவராகரஂ நணா ॥ ௧॥

ஶுெசௗ ேதேஶ ஸமாேநா யதாவகதாஸநஃ ।
ேதேயா தராணதேயவமய ॥ ௨॥

ஹடகாதரஸஂடஂ வேதஜஸா யாதநேபாऽவகாஶ ।
அயஂ மமநதமாயஂ யாேய பராநதமயஂ மேஹஶ ॥ ௩॥

யாநாவதாலகமபதரஂ தாதமநேசதாஃ ।
ஷடரயாஸஸமாதாமா ைஶேவந யா கவேசந ரா ॥ ௪॥

மாஂ பா ேதேவாऽலேதவதாமா ஸஂஸாரேப பதஂ கேர ।
தநாம யஂ வரமரலஂ ேநா ேம ஸவமகஂ ஹத ॥ ௫॥

ஸவர மாஂ ர வேயாயாநதகநதாமா ।
அேணாரயாஶேரகஃ ஸ ஈவரஃ பா பயாதேஶஷா ॥ ௬॥

ேயா வேபண ப வஂ பாயா ஸ ேமேஶாऽடஃ ।
ேயாऽபாஂ வேபண நணாஂ கேரா ஸவநஂ ேஸாऽவ மாஂ ஜேலயஃ ॥ ௭॥

கபாவஸாேந வநா தவா ஸவா ேயா நய லஃ ।
ஸ காலேராऽவ மாஂ தவாேநவாயாேதரலாச தாபா ॥ ௮॥

ரதகநகாவபாேஸா யாவராடாரபாஃ ।
சகதஷேநரஃ ராயாஂ தஂ ர மாமஜர ॥ ௯॥

டாரேவதாஶபாஶஶூலகபாலடகாணா ததாநஃ ।
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சேகா லேநரஃ பாயாதேகாேரா ஶி தணயா ॥ ௧௦॥

ேதஂஶகபகாவபாேஸா ேவதாமாலாவரதாபயாகஃ ।
யசவர உரபாவஃ ஸேயாऽஜாேதாऽவ மாஂ ரசா ॥
௧௧॥

வராமாலாபயடகஹதஃ ஸேராஜஜகஸமாநவணஃ ।
ேலாசநசாசேகா மாஂ பாயாயாஂ ஶி வாமேதவஃ ॥ ௧௨॥

ேவதாபேயடாஶபாஶடக கபாலடகாஶூலபாஃ ।
தஃ பசேகாऽவதாமா ஶாந ஊவஂ பரமரகாஶஃ ॥ ௧௩॥

தாநமயாமம சஂரெமௗபாலஂ மமாயாதத பாலேநரஃ ।
ேநேர மமாயா பகேநரஹா நாஸாஂ ஸதா ரஅ வநாதஃ ॥ ௧௪॥

பாயா ேம தஃ கேபாலமயா ஸததஂ கபா ।
வரஂ ஸதா ர பசவேரா வாஂ ஸதா ர ேவதஹஃ ॥ ௧௫॥

கடஂ ேஶாऽவ லகடஃ பவயஂ பா நாகபாஃ ।
ேதாலமயாமம தமபாஹுவஃதலஂ தமகாதேகாऽயா ॥
௧௬॥

மேமாதரஂ பா ரதவா மயஂ மமாயாமதநாதகா ।
ேஹரபதாேதா மம பா நாஂ பாயா க ஜவேரா ேம ॥ ௧௭॥

ஊவயஂ பா ேபரேரா ஜாவயஂ ேம ஜகவேராऽயா ।
ஜகாகஂ கவேகரயா பாெதௗ மமாயா ரவயபாதஃ ॥ ௧௮॥
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மேஹவரஃ பா நாயாேம மாஂ மயயாேமऽவ வாமேதவஃ ।
யபகஃ பா தயயாேம வஷவஜஃ பா நாயயாேம ॥ ௧௯॥

பாயாஶாெதௗ ஶஶிேஶகேரா மாஂ ககாதேரா ர மாஂ ஶீேத ।
ெகௗபஃ பா ஶாவஂஸாேந மஜேயா ர ஸவகால ॥ ௨௦॥

அதஃதஂ ர ஶகேரா மாஂ தாஃ ஸதா பா பஃதஂ மா ।
தததேர பா பஃ பஶூநாஂ ஸதாஶிேவா ர மாஂ ஸமதா ॥ ௨௧॥

டதமயாவைநகநாதஃ பாயா ரஜதஂ ரமதாநாதஃ ।
ேவதாதேவேயாऽவ மாஂ ஷணஂ மாமயயஃ பா ஶிவஃ ஶயாந ॥
௨௨॥

மாேக மாஂ ர லகடஃ ைஶலாேக ரரயாஃ ।
அரயவாஸாமஹாரவாேஸ பாயாமகயாத உதாரஶஃ ॥ ௨௩॥

கபாதகாேடாபபரேகாபஃ டாடஹாேஸாசதாடேகாஶஃ ।
ேகாராேஸநாணவவார மஹாபயா ர ரபரஃ ॥ ௨௪॥

பயவமாதககடாவத ஸஹரலாதேகாஷண ।
அௌநாஂ ஶதமாததாநாஂ யாமேடா ேகாரடாரதாரயா ॥ ௨௫॥

ஹ த ரலயாநலாவல ஶூலஂ ராதகய ।
ஶாலஂஹவகாஂரா ஸராஸயஶதஃ நாக ॥ ௨௬॥

ஃவநஶநகெதௗமநய
யஸநஸஹயஶாஂ ।
உபாததாபஷமஸ ரஹா-
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யாஂச நாஶய ேம ஜகதாமஶஃ ॥ ௨௭॥

ௐ நேமா பகவேத ஸதாஶிவாய ஸகலதவாமகாய
ஸகலதவஹாராய ஸகலேலாைகககேர ஸகலேலாைககபேர
ஸகலேலாகைககஹேர ஸகலேலாகைககரேவ
ஸகலேலாைககஸாேண
ஸகலகமயாய ஸகலவரரதாய ஸகலதாபஜநாய
ஸகலஜகதபயகாராய ஸகலேலாைககஶகராய ஶஶாகேஶகராய
ஶாவத ஜாபாஸாய ணாய பமாய பாய ராபாஸாய
ராமாய ரபஜாய கலகாய வவாய ஸகாய
மலாய கமாய யபபவாய பமபவாய ராதாராய
யஶுதபணஸதாநதாவயாய பரமஶாதரகாஶேதேஜாபாய
ஜய ஜய மஹார மஹாெரௗர பராவதார ஃகதாவதாரண
மஹாைபரவ காலைபரவ கபாதைபரவ கபாலமாலாதர
கவாகககசமபாஶாஶடமஶூலசாபபாணகதாஶபால
ேதாமரஸலகரபஶபரஶுபகஶுஶதசரயாத
ஷணகர ஸஹரக தஂராகரால
கடாடஹாஸபாதரமாடமடலநாேகரடல
நாேகரஹார
நாேகரவலய நாேகரசமதர மஜய யபக
ராதக பா ேவவர வப வஷபவாஹந
ஷஷண வேதாக ஸவேதா ர ர மாஂ வல வல
மஹாமபயமபமபயஂ நாஶய நாஶய ஷஸபபயஂ
ஶமய ஶமய ேசாரபயஂ மாரய மாரய மம ஶசாடேயாசாடய
ஶூேலந தராய தாரய கேகந   கவாேகந
ேபாதய ேபாதய ஸேலந ேபஷய ேபஷய பாைண ஸதாடய
ஸதாடய ராஂ ஷய ஷய தா ராவய ராவய
மாடேவதாலமாகணரமராஸா ஸராஸய ஸராஸய
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மாமபயஂ
  ரதஂ மாமாவாஸயாவாஸய நரகபயாமாதேராதாரய
ஸவய ஸவய தயாஂ மாமாயாயயாயாயய ஃகாரஂ
மாமாநதயாநதய ஶிவகவேசந மாமாசாதயாசாதய யபக ஸதாஶிவ
நமேத நமேத நமேத ।
ஷப உவாச
இேயதகவசஂ ைஶவஂ வரதஂ யாஹதஂ மயா ।
ஸவபாதாரஶமநஂ ரஹயஂ ஸவேதநா ॥ ௨௮॥

யஃ ஸதா தாரேயமயஃ ைஶவஂ கவசதம ।
ந தய ஜாயேத வா பயஂ ஶேபாரரஹா ॥ ௨௯॥

ணாமமாபேநா மஹாேராகஹேதாऽ வா ।
ஸயஃ கமவாேநா கமாச த ॥ ௩௦॥

ஸவதாயஶமநஂ ெஸௗமகயவதந ।
ேயா தேத கவசஂ ைஶவஂ ஸ ேதைவர யேத ॥ ௩௧॥

மஹாபாதகஸகாைதயேத ேசாபபாதைகஃ ।
ேதஹாேத ஶிவமாேநா ஶிவவமாபாவதஃ ॥ ௩௨॥

வம ரதயா வஸ ைஶவஂ கவசதம ।
தாரயவ மயா ததஂ ஸயஃ ேரேயா யவாய ॥ ௩௩॥

இ காேத மஹாராேண ஏகாஶீஸாஹரயாஂ தேய
ரேமாதரகேட அேமாகஶிவகவசஂ ஸண ।
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