
 
సకల �ా�ధులను ��ల��ంచు 

��ౖష�వ  కవచమ� 
 

-�� గర�డ ప��ాణం, ఆ��ర�ాండమ�,  అ���యం- 194 
     ఫల�� �: 
��  మ��ష�� వ�  ర�దు� ���  ఉప�ే�ం�న  కవచమ�  ఇ�� . ప�ర�జన� 
�ాపమ�ల� ,కర� ఫలం   వల�   ����  �ా�ధుల�  మన��  బ����ా� � . అట�వంట� 
�ా�ధుల�  క���   ఈ  కవచ  �ా�ాయణం  వల�    నయమ�  అవ���� . 
�ా�స�ి�ాచ  బ�ధలనుం�� ,అరణ�మ�లందు , ��ాదమ�లందు , 
�ాజమ�ర�మ�లందు , దూ�త���డలందు , య�ద�మ�లందు ,��డవలందు , 
నదులను  ��ట�నప��డ� , ఆప���లమ�లందు , ��ా ణసంకష�మ�లందు , 
అ���భయమ�  క���నప��డ� ,��రభయం 

క���నప��డ� ,గ�హబ�ధలందు ,సర��షబ�ధల�  క���నప��డ� ,��గమ� , 
�ఘ�మ� ,సంకటమ�ల�  కలగక�ం�� , భయ  �హ�లత�ం  క���నప��డ�  ���� 
జ�ించవల�ను . ప����� �ా�ాయణం �ేసుక�ంట� సంపదల� ��ర�గ����. 
అం�ే�ాక  �త�ం  ����  జ�ిం�న  సకల  ప��జనమ�ల�  కల�గ���� . ఇ�� 
�ష�� �ేవ��  మంత�స�ర�ప���న  కవచమ� . పరమ  ���ష� మ� , సర� 
�ాప���శకరమ� . 

కవచమ�: 
1. �ష�� ర�మ�గ�తః  �ాత�  కృ��� ర�త� పృష� తః, హ����� ర�త� ���, హృదయంచ 

జ��ర�నః . 
2. మ��మమ హృ�ీ����, ���ం ర�త� ��శవః, �ాత� ���ే� �ాసు�ేవః, ��� �ే� సంకర�ణ� 

�భ�ః. 
3. ప�దు�మ�ః �ాత��� ఘ�� ణమ�ర�ద�  సు�   చర�చ, వనమ�ల� గల�ా�ంతం ��వ��� 

ర���దధః. 
4. �ార��ం  ర�త� �� చక�ం �ామం �ౖెత� ��ారణ�, ద��ణం త� గ���ే� స�ా�సుర 

��ా��ణ�. 
5. ఉదరం మ�సలం �ాత� పృష� ం �� �ాత�ల�ంగల�, ఊర��ం ర�త� �� �ార��ం, జం�� 

ర�త� నందకః. 
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6. �ా���� ర�త� శంఖశ� పద�ం�� చరణ�వ��� సర��ా�ా�ర� �ిద� �ర�ం �ాత� మ�ం గర�డః 
స��. 

7. వ�ాహ�  ర�త� జల� �ష��ష� చ �ామనః అట�ా�ం నర�ింహశ� సర�తః �ాత� 
��శవః. 

8. ��రణ�గ��� భగ�ా� ��రణ�ం�� ప�యచ�త�, �ాంఖ����ర సు�   క�ిల� ��త��ామ�ం 
క��త���. 

9. ���త���ప ��ా�ీ చ ���త���పం నయత�జః, స�ా�� సూదయ��ం శత�� � 
మధు���టభమర�నః. 

10. స��కర�త� �ష�� శ� ����షం మమ �గ���, హం��  మత��:  త�� క�ర�ః 
�ాత�మ�ం సర�����శ�. 

11. ���క�మసు�  �� �ేవః సర��ా�ా� కృంతత� త�� ���ాయణ� �ే�� బ���� ం 
�ాలయ��ం మమ. 

12. ����  ��  �ర�లం  జ�� నం క��త� జ�� న��శన� బడబ�మ�ఖ� ��శయ��ం కల�షం 
యత�ృతం మయ�. 

13. ప����ం ద��త� పరమం సుఖం మ����� మమ ప�భ�ః, ద��� �ే�యః ప�క�ర���ం, 
సప�త�ప�బ�ంధవం. 

14. స�ా�న��� ��శయత� �ామః పర��� మమ ర��ఘ�సు�  ��శర��ః �ాత� �త�ం 
మ�భ�జః. 

15. శత�� � హల�న �� హ���� �ా� య�దవనందనః, ప�లంబ��� 
��ణ�రప�త��కంస ��శనః. 

16. కృష�స� � బ�ల��వః స���ామ�� ప�యచ�త�. 
17. అంధ�ారత��రం ప�ర�షం కృష� �ింగళ�, ప�ా�� భయసంత�స� ః 

�ాశహస���ాంతక�. 
18. త��హం  ప�ండ���ా�మచు�తం శరణం గతః, ధ���sహం �ర���త�ం యస� �� 

భగ�ా� హ��ః. 
19. ������ ���ాయణం �ేవం స���పద�వ��శన�, ��ౖష�వం కవచం బ��� � �చ�ా� 

మ��తల�. 
20. అప�ధృ�� �s�ి� భ�����ం సర��ేవమ� హ�హ�  స�రణ��ే�వ�ేవస� 

���� ర�త �ేజసః 
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