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Shri Hanumat Kavacham

ஹiνமthகவசmh

ராமதா³ஸ உவாச -

ஏகதா³ஸுக²மாநmh ஶŋhகரmh ேலாகஶŋhகரmh ।
பphரchச² கி³ஜாகாnhதmh கrhரத⁴வளmh ஶிவmh ॥ 1॥
பாrhவthவாச -

ப⁴க³வnh ேத³வேத³ேவஶ ேலாகநாத² ஜக³thphரேபா⁴ ।
ேஶாகாலாநாmh ேலாகாநாmh ேகந ரா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥ 2॥
ஸŋhkh³ராேம ஸŋhகேட ேகா⁴ேர ⁴தphேரதாதி³ேக ப⁴ேய ।
:³க²தா³வாkh³நிஸnhதphதேசதஸாmh :³க²பா⁴கி³நாmh ॥ 3॥
ஶிவ உவாச -

ஶ ◌்’iΝ ேத³வி phரவயா ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
விபீ⁴ஷய ராேமண phேரmh த³thதmh ச யthரா ॥ 4॥
கவசmh கபிநாத²shய வாthரshய தீ⁴மத: ।
³யmh தthேத phரவயா விேஶஷாchch²’iΝஸுnhத³ ॥ 5॥
உth³யதா³தி³thயஸŋhகாஶiµதா³ர⁴ஜவிkhரமmh ।
கnhத³rhபேகாலாவNhயmh ஸrhவவிth³யாவிஶாரத³mh ॥ 6॥
ராம’த³யாநnhத³mh ப⁴khதகlhபமஹmh ।
அப⁴யmh வரத³mh ேதா³rhph◌⁴யாmh கலேய மாதாthமஜmh ॥ 7॥
ஹiνமாநஜநாஸூiνrhவாthேரா மஹாப³ல: ।
ராேமShட: பா²lh³நஸக:² பிŋhகா³ோऽதவிkhரம: ॥ 8॥
உத³தி⁴khரமணைசவ தாேஶாகவிநாஶந: ।
லமணphராணதா³தா ச த³ஶkh³வshய த³rhபஹா ॥ 9॥
ஏவmh th³வாத³ஶ நாமாநி கபீnhth³ரshய மஹாthமந: ।
shவாபகாேல phரேபா³ேத⁴ ச யாthராகாேல ச ய: பேட²th ॥ 10॥
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ஹiνமthகவசmh

தshய ஸrhவப⁴யmh நாshதி ரேண ச விஜயீ ப⁴ேவth ।
ராஜth³வாேர க³வேர ச ப⁴யmh நாshதி கதா³சந ॥ 11॥
உlhலŋhkh◌⁴ய nhேதா:◌⁴ ஸலmh ஸலmh ய: ேஶாகவநிmh ஜநகாthmhயஜாயா: ।
ஆதா³ய ேதைநவ த³தா³ஹ லŋhகாmh நமா தmh phராஜராஜேநயmh ॥ 12॥
ௐ நேமா ஹiνமேத ஸrhவkh³ரஹாnh ⁴தப⁴விShயth³வrhதமாநாnh ஸபshதா²nh
ஸrhவகால³Shட³th³தீ⁴iνchசாடய பரப³லாnh ோப⁴ய மம ஸrhவகாrhயாணி ஸாத⁴ய
ஸாத⁴ய ।
ௐ ராmh ெரௗmh ஹுmh ப²ட । ேக⁴ ேக⁴ ேக⁴ ௐ ஶிவth³த⁴mh ।
ௐ ராmh ௐ mh ௐ mh ௐ ைரmh ௐ ெரௗmh ௐ ர: shவாஹா ।
பரkh’தயnhthரமnhthரதnhthரபராபகார⁴தphேரதபிஶாசth³’Shஸவ
விkh◌⁴ந³rhஜநேசShடாவிth³யாஸrhேவாkh³ரப⁴யாநி நிவாரய நிவாரய ப³nhத⁴ ப³nhத⁴,
Nhட²Nhட² விச விச கி கி கி ஸrhவயnhthராணி
³Shடவாசmh ௐ ப²ட shவாஹா ।
ௐ அshய ஹiνமthகவசshேதாthரமnhthரshய ராமசnhth³ர ’: ।
ஹiνமாnh பரமாthமா ேத³வதா । அiνShphச²nhத:³ । மாதாthமஜ இதி பீ³ஜmh ।
அஜநாஸூiνதி ஶkhதி: ।லமணphராணதா³ேததி கீலகmh । ராம³தாேயthயshthரmh
।
ஹiνமாnh ேத³வதா இதி கவசmh । பிŋhகா³ோऽதவிkhரம இதி மnhthர: ।
ராமசnhth³ரphேரரணயா ராமசnhth³ரphthயrhத²mh மம ஸகலகாமநாth³த⁴யrhத²mh
ஜேப விநிேயாக:³ ।
அத²அŋh³nhயாஸ: ।
ௐ ராmh அஜநாஸுதாய அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh th³ரrhதேய தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh ராம³தாய மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ைரmh வாthராய அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ெரௗmh அkh³நிக³rhபா⁴ய கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ர: ph³ரமாshthரநிவாரய கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ॥
அŋhக³nhயாஸ: ।
ௐ ராmh அஜநாஸுதாய ’த³யாய நம: ।
ௐ mh th³ரrhதேய ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ mh ராம³தாய ஶிகா²ைய வஷTh ।
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ௐ ைரmh வாthராய கவசாய ஹுmh ।
ௐ ெரௗmh அkh³நிக³rhபா⁴ய ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ர: ph³ரமாshthரநிவாரய அshthராய ப²Th ।
⁴rh⁴வ:ஸுவேராதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
th◌⁴யாேயth³பா³லதி³வாகரth³திநிப⁴mh ேத³வாத³rhபாபபஹmh

ேத³ேவnhth³ரphரiµக²mh phரஶshதயஶஸmh ேத³தீ³phயமாநmh சா ।
ஸுkh³வாதி³ஸமshதவாநரதmh ஸுvhயkhததththவphயmh

ஸmhரkhதாணேலாசநmh பவநஜmh பீதாmhப³ராலŋhkh’தmh ॥ 1॥
உth³யnhமாrhதாNhட³ேகாphரகடசிதmh சாவீராஸநshத²mh

ெமௗயjhேஞாபவீதாப⁴ரணசிஶிக²mh ேஶாபி⁴தmh Nhட³லாŋhகmh ।
ப⁴khதாநாShடத³mh தmh phரணதiµநிஜநmh ேவத³நாத³phரேமாத³mh

th◌⁴யாேயேத³வmh விேத⁴மmh phலக³லபதிmh ேகா³Shபதீ³⁴தவாrhதி⁴mh ॥ 2॥
வjhராŋhக³mh பிŋhக³ேகஶாTh◌⁴யmh shவrhணNhட³லமNh³தmh ।
நி³ட⁴iµபஸŋhக³mhய பாராவாரபராkhரமmh ॥ 3॥
shப²காப⁴mh shவrhணகாnhதிmh th³வி⁴ஜmh ச kh’தாஜmh ।
Nhட³லth³வயஸmhேஶாபி⁴iµகா²mhேபா⁴ஜmh ஹmh ப⁴ேஜ ॥ 4॥
ஸvhயஹshேத க³தா³khதmh வாமஹshேத கமNhட³mh ।
உth³யth³த³ணேதா³rhத³Nhட³mh ஹiνமnhதmh விசிnhதேயth ॥ 5॥
அத² மnhthர: ।
Onhநேமா ஹiνமேத ேஶாபி⁴தாநநாய யேஶாऽலŋhkh’தாய அஜநீக³rhப⁴ஸmh⁴தாய
ராமலமநnhத³காய கபிைஸnhயphரகாஶநபrhவேதாthபாடநாயஸுkh³வஸாயகரணபேராchசாடநமாரph³ரமசrhயக³mhபீ⁴ரஶph³ேதா³தா³ய
mh ஸrhவ³Shடkh³ரஹநிவாரய shவாஹா ।
Onhநேமா ஹiνமேத ஏ ஏ ஏ
ஸrhவkh³ரஹ⁴தாநாmh ஶாகிநீடா³கிநீநாmh விஷம³Shடாநாmh
ஸrhேவஷாமாகrhஷயாகrhஷய । மrhத³ய மrhத³ய । ேச²த³ய ேச²த³ய ।
மrhthயாnh மாரய மாரய । ேஶாஷய ேஶாஷய । phரjhவல phரjhவல ।
⁴தமNhட³லபிஶாசமNhட³லநிரஸநாய ।
⁴தjhவர-phேரதjhவர-சாrhதி²கjhவர-ph³ரமராஸ-பிஶாசேச²த³நkhயா-
விShiΝjhவர-மேஹஶjhவராnh சி²nhதி⁴ சி²nhதி⁴ । பி⁴nhதி⁴ பி⁴nhதி⁴ ।
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அஶூேல ஶிேராऽph◌⁴யnhதேர யஶூேல ³lhமஶூேல
பிthதஶூேல ph³ரமராஸலphரப³லநாக³லவிஷmh நிrhவிஷmh  ஜ²திஜ²தி
।
ௐ mh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ।
ௐ நேமா ஹiνமேத பவநthர ைவவாநரiµக² பாபth³’Shஹiνமேதேகா
ஆjhஞா²ேர shவாஹா ।
shவkh³’ேஹ th³வாேர பThடேக திShட² திShேட²தி தthர ேராக³ப⁴யmh ராஜலப⁴யmh
நாshதி,
தshேயாchசாரணமாthேரண ஸrhேவ jhவரா நயnhதி ।
ௐ ராmh mh mh ப²Th ேக⁴ ேக⁴ shவாஹா ।
ராமசnhth³ர உவாச-

ஹiνமாnh rhவத: பா த³ேண பவநாthமஜ: ।
பா phரதீchயாmh ரோkh◌⁴ந: பா ஸாக³ரபாரக:³ ॥ 1॥
உதீ³chயாrhth◌⁴வத: பா ேகஸphயநnhத³ந: ।
அத⁴sh விShiΝப⁴khதsh பா மth◌⁴யmh ச பாவநி: ॥ 2॥
லŋhகாவிதா³ஹக: பா ஸrhவாபth³ph◌⁴ேயா நிரnhதரmh ।
ஸுkh³வஸசிவ: பா மshதகmh வாநnhத³ந: ॥ 3॥
பா⁴லmh பா மஹாவீேரா ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய நிரnhதரmh ।
ேநthேர சா²யாபஹா ச பா ந: phலவேக³வர: ॥ 4॥
கேபாேல கrhணேல ச பா ராமகிŋhகர: ।
நாஸாkh³ரமஜநாஸூiν: பா வkhthரmh ஹவர: ॥
வாசmh th³ரphய: பா வாmh பிŋhக³லேலாசந: ॥ 5॥
பா ேத³வ: பா²lh³ேநShட: சி³கmh ைத³thயத³rhபஹா ।
பா கNhட²mh ச ைத³thயா:shகnhெதௗ⁴ பா ஸுராrhசித: ॥ 6॥
⁴ெஜௗ பா மஹாேதஜா: கெரௗ ச சரத:◌⁴ ।
நகா²nh நகா²த: ◌⁴ பா ௌ பா கபீவர: ॥ 7॥
வோ iµth³ராபஹா ச பா பாrhேவ ⁴ஜாத: ◌⁴ ।
லŋhகாவிப⁴ஜந: பா ph’Shட²ேத³ேஶ நிரnhதரmh ॥ 8॥
நாபி⁴mh ச ராம³தsh கmh பாthவநிலாthமஜ:
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³யmh பா மஹாphராjhேஞா ŋhக³mh பா ஶிவphய: ॥ 9॥
ஊ ச ஜாiνநீ பா லŋhகாphராஸாத³ப⁴ஜந: ।
ஜŋhேக⁴ பா கபிேரShேடா²³lhெபௗ² பா மஹாப³ல: ।
அசேலாth³தா⁴ரக: பா பாெதௗ³ பா⁴shகரஸnhநிப: ◌⁴ ॥ 10॥
அŋhகா³nhயதஸththவாTh◌⁴ய: பா பாதா³ŋh³mhshததா² ।
ஸrhவாŋhகா³நி மஹாஶூர: பா ேராமாணி சாthமவிth ॥ 11॥
ஹiνமthகவசmh யsh பேட²th³விth³வாnh விசண: ।
ஸ ஏவ ஷேரShேடா² ⁴khதிmh iµkhதிmh ச விnhத³தி ॥ 12॥
thகாலேமககாலmh வா பேட²nhமாஸthரயmh நர: ।
ஸrhவாnh nh jhthவா ஸ மாnh யமாphiνயாth ॥ 13॥
மth◌⁴யராthெரௗ ஜேல shதி²thவா ஸphதவாரmh பேட²th³யதி³ ।
யாபshமாரShடா²தி³ தாபthரயநிவாரணmh ॥ 14॥
அவthத²ேலऽrhகவாேர shதி²thவா பட²தி ய: மாnh ।
அசலாmh யமாphேநாதி ஸŋhkh³ராேம விஜயmh ததா² ॥ 15॥
³th³தி⁴rhப³லmh யேஶா ைத⁴rhயmh நிrhப⁴யthவமேராக³தாmh ।
ஸுதா³rhTh◌⁴யmh வாkhsh²ரthவmh ச ஹiνமthshமரth³ப⁴ேவth ॥ 16॥
மாரணmh ைவmh ஸth³ய: ஶரணmh ஸrhவஸmhபதா³mh ।
ேஶாகshய ஹரேண த³mh வnhேத³ தmh ரணதா³ணmh ॥ 17॥
கி²thவா ஜேயth³யsh ஸrhவthர விஜயீ ப⁴ேவth ।
ய: கேர தா⁴ரேயnhநிthயmh ஸ மாnh யமாphiνயாth ॥ 18॥
shதி²thவா  ப³nhத⁴ேந யsh ஜபmh காரயதி th³விைஜ: ।
தthnhiµkhதிமாphேநாதி நிக³டா³th தைத²வ ச ॥ 19॥
ஈவர உவாச -

பா⁴nhவிnhேதா³சரரவிnhத³க³ளmh ெகௗபீநெமௗத⁴ரmh
காசிேரணித⁴ரmh ³லவஸநmh யjhேஞாபவீதாநmh ।
ஹshதாph◌⁴யாmh th◌⁴’தshதகmh ச விலஸth³தா⁴ராவmh Nhட³லmh
யசாலmh விஶிக²mh phரஸnhநவத³நmh வாthரmh ப⁴ேஜ ॥ 20॥
ேயா வாராnhநிதி⁴மlhபபlhப³லேவாlhலŋhkh◌⁴ய phரதாபாnhவிேதா
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ைவேத³க⁴நேஶாகதாபஹரே ைவNhட²ப⁴khதphய: ।
அாth³யாrhதராேஸவரமஹாேதா³ஷஹா ரேண

ேஸாऽயmh வாநரŋhக³ேவாऽவ ஸதா³ ேயாऽshமாnhஸராthமஜ: ॥ 21॥
வjhராŋhக³mh பிŋhக³ேநthரmh கநகமயலஸthNhட³லாkhராnhதக³Nhட³mh

த³mhேபா⁴shதmhப⁴ஸாரmh phரஹரணஸுவஶீ⁴தரோऽதி⁴நாத²mh ।
உth³யlhலாŋh³லஸphதphரசலசலத⁴ரmh பீ⁴மrhதிmh கபீnhth³ரmh

th◌⁴யாேயthதmh ராமசnhth³ரmh ph◌⁴ரமரth³’ட⁴கரmh ஸththவஸாரmh phரஸnhநmh ॥ 22॥
வjhராŋhக³mh பிŋhக³ேநthரmh கநகமயலஸthNhட³ல: ேஶாப⁴நீயmh

ஸrhவாபீTh³யாதி³நாத²mh கரதலவிth◌⁴’தmh rhணmhப⁴mh th³’ட⁴mh வா ।
ப⁴khதாநாShடகாரmh வித³த⁴தி ச ஸதா³ஸுphரஸnhநmh ஹராmhஶmh

thைரேலாkhயthராகாமmh ஸகல⁴வி க³தmh ராம³தmh நமா ॥ 23॥
வாேம கேர ைவபி⁴த³mh வஹnhதmh ைஶலmh பரmh ஶ ◌்’ŋhக²லஹாரகNhட²mh ।
த³தா⁴நமாchசா²th³ய ஸுபrhணவrhணmh ப⁴ேஜ jhவலthNhட³லமாஜேநயmh ॥ 24॥
பth³மராக³மணிNhட³லthவிஷா பாடkh’தகேபாலமNhட³லmh ।
தி³vhயேத³ஹகத³வநாnhதேர பா⁴வயா பவமாநநnhத³நmh ॥ 25॥
யthர யthர ர⁴நாத²கீrhதநmh தthர தthர kh’தமshதகாஜmh ।
வாShபவாபrhணேலாசநmh மாதிmh நமத ராஸாnhதகmh । 26॥
மேநாஜவmh மாதlhயேவக³mh ேதnhth³யmh ³th³தி⁴மதாmh வShட²mh ।
வாதாthமஜmh வாநரத²iµkh²யmh ராம³தmh ஶிரஸா நமா ॥ 27॥
விவாேத³ தி³vhயகாேல ச th³ேத ராஜேல ரேண ।
த³ஶவாரmh பேட²th³ராthெரௗ தாஹாேரா ேதnhth³ய: ॥ 28॥
விஜயmh லப⁴ேத ேலாேக மாநேவஷு நேரஷு ச ।
⁴ேத phேரேத மஹா³rhேக³ऽரNhேய ஸாக³ரஸmhphலேவ । 29॥
mhஹvhயாkh◌⁴ரப⁴ேய ேசாkh³ேர ஶரஶshthராshthரபாதேந ।
ஶ ◌்’ŋhக²லாப³nhத⁴ேந ைசவ காராkh³’ஹநியnhthரேண ॥ 30॥
ேகாேப shதmhேப⁴ வநிசkhேர ேthேர ேகா⁴ேர ஸுதா³ேண ।
ேஶாேக மஹாரேண ைசவ ph³ரமkh³ரஹநிவாரணmh ॥ 31॥
ஸrhவதா³  பேட²nhநிthயmh ஜயமாphேநாதி நிசிதmh ।
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⁴rhேஜ வா வஸேந ரkhேத ௌேம வா தாலபthரேக ॥ 32॥
thக³nhதி⁴நா வா மShயா வா விkh²ய தா⁴ரேயnhநர: ।
பசஸphதthேலாைஹrhவா ேகா³பித:ஸrhவத: ஶுப⁴mh ॥ 33॥
கேர கThயாmh பா³ஹுேல கNhேட² ஶிர தா⁴தmh ।
ஸrhவாnhகாமாநவாphேநாதி ஸthயmh ராமபா⁴தmh ॥ 34॥
அபராத நமshேதऽsh நமshேத ராமத ।
phரshதா²நmh ச கShயா th³தி⁴rhப⁴வ ேம ஸதா³ ॥ 35॥
இthkhthவா ேயா vhரேஜth³kh³ராமmh ேத³ஶmh தீrhதா²nhதரmh ரணmh ।
ஆக³Shயதி ஶீkh◌⁴ரmh ஸ ேமேபா kh³’ஹmh ந: ॥ 36॥
இதி வத³தி விேஶஷாth³ராக⁴ேவ ராேஸnhth³ர:

phரiµதி³தவரசிthேதா ராவணshயாiνேஜா  ।
ர⁴வரபத³பth³மmh வnhத³யாமாஸ ⁴ய:

லஸதkh’தாrhத:² ஶrhமத³mh மnhயமாந: ॥ 37॥
தmh ேவத³ஶாshthரபநிShதஶுth³த⁴³th³தி⁴mh

ஶrhமphரத³mh ஸுரiµநீnhth³ரiνதmh கபீnhth³ரmh ।
kh’Shணthவசmh கநகபிŋhக³ஜடாகலாபmh

vhயாஸmh நமா ஶிரஸா திலகmh iµநீநாmh ॥ 38॥
ய இத³mh phராதthதா²ய பேட²த கவசmh ஸதா³ ।
ஆராேராkh³யஸnhதாைநshதshய shதvhய:shதேவா ப⁴ேவth ॥ 39॥
ஏவmh கி³nhth³ரேஜ மth³த⁴iνமthகவசmh ஶுப⁴mh ।
thவயா ph’Shடmh மயா phthயா விshதராth³விநிேவதி³தmh ॥ 40॥
ராமதா³ஸ உவாச -

ஏவmh ஶிவiµகா²chch²thவா பாrhவதீ கவசmh ஶுப⁴mh ।
ஹமத:ஸதா³ ப⁴khthயா பபாட² தnhமநா:ஸதா³ ॥ 41॥
ஏவmh ஶிShய thவயாऽphயthர யதா² ph’Shடmh ததா² மயா ।
ஹiνமthகவசmh ேசத³mh தவாkh³ேர விநிேவதி³தmh ॥ 42॥
இத³mh rhவmh ப²thவா  ராமshய கவசmh தத: ।
பட²நீயmh நைரrhப⁴khthயா ைநகேமவ பேட²thகதா³ ॥ 43॥
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ஹiνமthகவசmh சாthர ராமகவசmh விநா ।
ேய பட²nhதி நராசாthர பட²நmh தth³vh’தா² ப⁴ேவth ॥ 44॥
தshமாthஸrhைவ: பட²நீயmh ஸrhவதா³ கவசth³வயmh ।
ராமshய வாthரshய ஸth³ப⁴khைதச விேஶஷத: ॥ 45॥
இதி ஶதேகாராமசதாnhதrhக³த மதா³நnhத³ராமாயேண
வாlhகீேய மேநாஹரகாNhேட³ thரேயாத³ஶஸrhகா³தrhக³தmh ஹiνமthகவசmh
ஸmhrhணmh ॥
ஹiνமth-லமண-தா-ராம-ப⁴ரத-ஶthkh◌⁴ந
ஷTh கவசாநி பட²நீயmh ।
ஷTh கவசாநி ப²mh அஶkhதேசth
ஹiνமth-லமண-தா-ராம –
அத²வா ஹiνமth-தா-ராம
அத²வா ஹiνமth-ராம /தா-ராம கவசாநி ।
அத²வா ராமகவசேமவ பட²நீயmh ॥

All the six kavachas

hanumat-lakShmaNa-sItA-rAma-bharata-shatrughna

from AnandarAmAyaNa should be recited together.

If one is unable to recite all the six,

then he/she can recite in the decreasing order

hanumat-lakShmaNa-sItA-rAma

hanumat-sItA-rAma

hanumat-rAma

sItA-rAma

If this is not possible, then one should at least

recite Shri Rama Kavacham.

Encoded by Antaratma antaratma at Safe-mail.net

Proofread by Antaratma, PSA Easwaran
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Shri Hanumat Kavacham
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Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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