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காகவச

{॥ காகவச ॥}

ைபர உவாச -

காகா யா மஹாயா கதா  லபா ।

ததா ஹதேய ஶயம ேத கபாஂ  ॥ ௧॥

கவச மஹாேத கதயவாகபயா ।

ய ேநா கயேத மாதசா ததா தஂ ॥ ௨॥

ேதவாச -

ஶகா ஜாயேத வஸ தவ ேநஹா ரகாஶிதஂ ।

ந வதயஂ ந ரடயமயதரஂ மஹ ॥ ௩॥

காகா ஜகதாஂ மாதா ேஶாகஃகநாஶி ।

ேஶஷதஃ கேக மஹாபாதகஹா ॥ ௪॥

கா ேம ரதஃ பா படதச கபா ।

லா ேம தேண பா லா தேதாதேர ॥ ௫॥

ேரா ஶிரஃ பா ரதா  ச ।

உரா ேம நாகாஂ பா கெணௗ ேசாரரபா மதா ॥ ௬॥

வதநஂ பா ேம தா லா ச கஂ ஸதா ।

கநா வாஂ ஸதா பா பலாகா பாஹுமகஂ ॥ ௭॥

மாரா பா கரவவஂ வோரா ஸதாவ ।

தா பா தநவவஂ ேயாமடலேதவதா ॥ ௮॥
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ரா ேம ஜடரஂ பா நாஂ நாராய ததா ।

ஊ மாேஹவ யஂ சாடா பா ககஂ ॥ ௯॥

ெகௗமா ச கஂ பா தைதவ ஜாமகஂ ।

அபராதா ச பாெதௗ ேம வாரா பா சா ॥ ௧௦॥

ஸதாநஂ நாரஂ பரதா ேதவதாவ ।

ராந யதாநஂ வதஂ கவேசந  ॥ ௧௧॥

தஸவஂ ர ேம ேத காேக ேகாரதேண ।

ஊதமதததா  பா ேத வயஂ வஃ ॥ ௧௨॥

ஂேரயஃ ஸவதா பா ஸாதகச ஜலாகா ।

தணாகாகா ேத யபகேவ ஸதாவ ॥ ௧௩॥

இதஂ கவசமஞாவா ேயா ஜேபேதவதணாஂ ।

ந ஜாபலமாேநா நதய பேத பேத ॥ ௧௪॥

கவேசநாவேதா யஂ யர தைரவ கச ।

தர தராபயஂ தய ந ோபஂ யேத வ ॥ ௧௫॥

இ காலஸவேவ காகவசஂ ஸமாத ॥
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