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శ్రీ  మహాగణాధిపతయే నమః 

      శ్రీ  గురుభ్యోనమః 

శ్రీ ప్రణవపీఠాధిపతి, త్రిభాషామహాసహస్రావధాని 

బ్రహ్మశ్రీ వది్దపర్తి పద్మమకర్ గారు 
 

సేకరణ: గురుదేవులు బ్ర హ్మశ్రర  వది్దపర్తి  పద్మమకర్ గారు శ్రర  శారద్మ పరమేశ్వరీ దేవసా్థనము, సంపత్ నగర్, 

గుంటూరు నందు 27 రోజులు పర వచంచన సంపూరణ  శ్రర  బ్ర హ్మండ పురాణం నండి 

ఫలశ్రు తి: పరమాదుుతమై న మంతర స్థధనతో కూడిన శ్రర  కృష్ణ  కవచమునకు సద్మశివుడు ఋషి, దేవత స్థక్షాత్తి  

కృష్ణణ డు. సరవలోకాలు మనలో ఉండి, మనం సరవలోకాలలో ఉండి చవరకు ముక్తి  పందడమే దీని వినియోగం. 

ఈ కవచం చదవడం వలల  చట్ట చవరకు కలిగేద్ద ముక్తి , ఈ లోకంలో ఉననపుడు త్ై ైలోకయవిజయం, అందుకే 

పరమపవితర మై న ఈ కవచం మన శ్రీరానిన, మనస్సుని పవితర ం చేస్సి ంద్ద. 

వశిష్ఠ  ఉవాచ: 

1. శృణు వత్స ప్రవక్ష్యామి కవచం పరమాద్భుత్మ్ l మంత్రం చ సిద్ధదిం శశవత్ససధకానం సుఖావహమ్ ll 

2. గోపీజనపదస్ాంతే వల్లభాయ సముచచరేత్ l స్వహంతోఽయం మహమంత్రో దశార్ణ ోభుక్త ిముక్తదిః ll 

3. సదాశివసవిసా ఋషః పంక్తశిఛంద ఉదాహృత్మ్ l దేవత్స కృష్ ోఉద్ధతో వినియోగోఽఖిలాపయిే ll 

4. త్రైలోకా విజయస్ాథ కవచసా ప్రజాపతః l ఋషశఛందశచ జగతీ దేవో రాజేశవరః సవయమ్ ll 

5. త్రైలోకా విజయప్రాప్త ి వినియోగః ప్రకీర్తతి్ః l ప్రణవో మే శిరః పాతు శ్రీ కృష్ణయో నమః సదా ll 

6. పాయాత్కపాల్ం కృష్ణయో స్వహేత సత్త్ం మమl కృష్ణతో పాతు నేత్రే మే కృష్ ోస్వహేత త్సరకామ్ ll 

7. హరయే నమ ఇతేాష్ భ్రూల్త్సం పాతు మే సదా l ఓం గోవిందాయ స్వహేత నసికాం పాతు సంత్త్మ్ ll 

8. గోపాలాయ నమో గండం పాతు మే సత్త్ం మనః l కీలం కృష్ణయో నమః కర్ణ ోపాతు కల్పత్రురమమ ll 
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9. శ్రీం కృష్ణయో నమః పాతు నిత్ాం మేఽధర యుగమకమ్ l ఓం గోపీశాయ స్వహేత దంత్పంక్తంి మమావతు ll 

10. శ్రీ కృష్ణతో రదచ్ఛఛద్రం పాతు మే త్రాక్షర్ణమనః l ఓం శ్రీ కృష్ణయో స్వహేత జిహ్వవకాం పాతు మే సదా ll 

11. రామేశవరాయ స్వహేత త్సలుకం పాతు మే సదా l రాధికేశాయ స్వహేత కంఠం మే పాతు సరవదా ll 

12. నమో గోపీ గణేశాయ గ్రీవం మే పాతు సరవదా l ఓం గోపీశాయ స్వహేత సకంధౌ పాతు సదా మమ ll 

13. నమః క్తశోరవేష్ణయ స్వహ పృష్ఠం మమావతు l ఉదరం పాతు మే నిత్ాం ముకందాయ నమో మనః ll 

14. హ్రం శ్రీం కీలం  కృష్ణయో స్వహ కర్ణ పాతు సదా మమ l ఓం విష్వోే నమః స్వహ బాహు యుగమం మమా వతు ll 

15. ఓం హ్రం భగవతే స్వహ నఖపంక్తంి మమా వతు l నమో నరాయణాయేత నఖ రంధ్రం మమావతు ll 

16. ఓం హ్రం శ్రీం పదమనభాయ నభం పాతు సదామమ l ఓం సరేవశాయ స్వహేత కేశానమమ సదాఽవతు ll 

17. నమః కృష్ణయో స్వహేత బ్రహమరంధ్రం సదాఽవతు l ఓం మాధవయ స్వహేత ఫాల్ం మే సరవదాఽవతు ll 

18. ఓం హ్రం శ్రీం రసికేశాయ కటం మమ సదాఽవతు l నమో  గోపీ జనేశాయ ఊరూ పాతు సదా మమ ll 

19. ఓం నమో దైత్ానశాయ స్వహేత్ావతు జాననీ l యశోదానందనయేత నమోంతో జంఘకేఽవతు ll 

20. రాస్రంభప్రియాయేత స్వహంతో హ్రం మమావతు l వృందా ప్రియాయా స్వహేత సకలాంగాని మేఽవతు ll 

21. పర్తపూరమోనః కృష్ఃో ప్రాచ్ాం మాం సరవదాఽవతు l  సవయం గోలోకనథో  మామాగ్నేయాాం ద్ధశి రక్షతు ll 

22. పూర ోబ్రహమ సవరూపశచ దక్షిణే మాం సదాఽవతు l నైరృత్సాం పాతు మాం కృష్ఃో పశిచమే పాతు మాం హర్తః౹౹ 

23. గోవిందః పాతు వయవాముత్రిే రసికేశవరః l ఐశానాం మే సదాపాతు బృందావనవిహరకృత్ ll 

24. వృందా ప్రాణేశవరః శశవత్ పాతు మామూరవిదేశత్ః l  సదైవ మామధః పాతు బలిధవంసీ మహబల్ః ll 

25. జలే సథలే చ్ంత్ర్తక్షే నృసింహః పాతు మాం సదా l సవప్నే జాగరణే చైవ పాతు మాం మాధవః సవయమ్ ll 

26. సరావంత్రాత్సమ నిర్తలపఃి పాతు మాం సరవతో విభుః l ఇత తే కథిత్ం భూప సరావఘౌఘవినశనమ్ ll 

27. త్రైలోకాం విజయం నమ కవచం పరమేశితుః l మయా శ్రుత్ం శివముఖాత్రపరవకివాం న కసాచ్ఛత్ ll 

28. గురుమభారచయ విధివత్కవచం ధారయేతు ియః l కంఠే వ దక్షిణే బాహో సోఽపి విష్ణరోే సంశయః ll 

29. సస్ధకోఽవసదాత్ర త్త్ర వణీరమే సిథతే l యద్ధస్ాతసదకివచో జీవనమకో ిన సంశయః ll 

30. నిశిచత్ం కోటవరాాణాం పూజాయాః ఫల్మాప్నేయాత్ l రాజసూయసహస్రాణి వజప్నయశత్సని చ ll 

31. మహదానని యానేావ భువశాచపి ప్రదక్షిణా l త్రైలోకావిజయస్ాసా కలాం నరహంత షోడశీమ్ ll 
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32. వ్రతోపవస నియమాః స్వధాాయాధాయనే త్థా l స్ేనం చ సరవతీరేథష్ణ నస్ారహంత కలామపి ll 

33. సిదతి్వమమరత్వం చ దాసత్వం శ్రీహరేరపి l యద్ధస్ాతసదకివచః సరవం ప్రాప్నేత నిశిచత్మ్ ll 

34. స భవేతసద ికవచో దశల్క్షం జప్నతుయిః l యో భవేతసద ికవచో విజయీ స భవేత్ ధ్రువమ్ ll 

35. రాజాం దేయం శిర్ణ దేయం ప్రాణా దేయాశచ భూపతే l ఏత్తు ికవచం వత్స న దేయం సంకటేఽపి చ ll 

36. మయా ప్రకాశిత్ం యతే ిచైతేష్ణం త్రాణకారణాత్ ll మమాజాాకరణాచ్చచవ త్ద్ధవద్ధ ికల్ భాసకర l 

ఇదం ధృత్సవి తు కవచం చక్రవర్త ిభవన్ భవ ll 

 


