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shrIpa nchamukhivIrahanUmatkavacham

பசiµகி²வீரஹமthகவசmh

(ஸுத³rhஶநஸmhதாத: ।)
அshய பசiµகி²வீரஹமthகவசshேதாthரமஹாமnhthரshய
ph³ரமா ’: । கா³யth ச²nhத:³ ।
பசiµkh²யnhதrhக³த:ராமபீ பரமாthமா ேத³வதா ।
ராmh பீ³ஜmh । மmh ஶkhதி: । சnhth³ர இதி கீலகmh ।
பசiµkh²யnhதrhக³த ராமபிபரமாthமphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத²
மம ஸrhவாபீ⁴Shடth³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
ராmh அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
mh தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
mh மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ைரmh அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ெரௗmh கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ர: கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ராmh ’த³யாய நம: ।
mh ஶிரேஸ shவாஹா ।
mh ஶிகா²ைய வஷTh ।
ைரmh கவசாய ஹுmh ।
ெரௗmh ேநthராph◌⁴யாmh ெவௗஷTh ।
ர:அshthராய ப²Th । ⁴rh⁴வshஸுவேராmh ॥
(இதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴)

அத² th◌⁴யாநmh
வnhேத³ வாநரநாரmhஹக²க³ராThkhேராடா³வவkhthராnhவிதmh
தி³vhயாலŋhகரணmh thபசநயநmh ேத³தீ³phயமாநmh சா ।
ஹshதாph³ைஜரேக²டshதகஸுதா⁴mhபா⁴ŋhஶாதீ³nh ஹலாnh
க²Thவாŋhக³mh ப²ணி⁴ஹmh த³ஶ⁴ஜmh ஸrhவாத³rhபாபஹmh ॥
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பசiµகி²வீரஹமthகவசmh

ஈவர உவாச
அத² th◌⁴யாநmh phரவயா ஶ ◌்’iΝஸrhவாŋhக³ஸுnhத³ ।
யthkh’தmh ேத³வேத³ேவஶி th◌⁴யாநmh ஹiνமத: பரmh ॥ 1॥
பசவkhthரmh மஹாபீ⁴மmh thபசநயைநrhதmh ।
பா³ஹுபி⁴rhத³ஶபி⁴rhkhதmh ஸrhவகாமாrhத²th³தி⁴த³mh ॥ 2॥
rhவmh  வாநரmh வkhthரmh ேகாஸூrhயஸமphரப⁴mh ।
த³mhShThராகராலவத³நmh ph◌⁴ேலணmh ॥ 3॥
அnhயth த³ணmh வkhthரmh நாரmhஹmh மஹாth³⁴தmh ।
அthkh³ரேதேஜாjhவதmh பீ⁴ஷணmh ப⁴யநாஶநmh ॥ 4॥
பசிமmh கா³ட³mh வkhthரmh வjhரNhட³mh மஹாப³லmh ।
ஸrhவநாக³phரஶமநmh விஷ⁴தாதி³kh’nhதநmh ॥ 5॥
உthதரmh ெஸௗகரmh வkhthரmh kh’Shணmh தீ³phதmh மேஹாjhjhவலmh ।
பாதாலth³தி⁴ேவதாலjhவரேராகா³தி³kh’nhதநmh ॥ 6॥
ஊrhth◌⁴வmh ஹயாநநmh ேகா⁴ரmh தா³நவாnhதகரmh பரmh ।
ஏதthபசiµக²mh தshய th◌⁴யாயதாமப⁴யŋhகரmh ॥
க²Th³க³mh thஶூலmh க²Thவாŋhக³mh பாஶாŋhஶஸுபrhவதmh ।
iµShth³மக³தா³பி⁴nhதி³பாலjhஞாேநந ஸmhதmh ॥ 8॥
ஏதாnhயாத⁴ஜாலாநி தா⁴ரயnhதmh யஜாமேஹ ।
phேரதாஸேநாபவிShடmh  ஸrhவாப⁴ரண⁴தmh ॥ 9॥
தி³vhயமாலாmhப³ரத⁴ரmh தி³vhயக³nhதா⁴iνேலபநmh ।
ஸrhவாசrhயமயmh ேத³வமநnhதmh விவேதாiµக²mh ॥ 10॥
பசாshயமchதமேநகவிசிthரவீrhயmh
ஶŋhக²சkhரரமணீய⁴ஜாkh³ரேத³ஶmh ।
பீதாmhப³ரmh மடNhட³லராŋhக³mh
உth³ேயாதிதmh கபிவரmh ’தி³ பா⁴வயா ॥ 11॥
மrhகேடஶ மேஹாthஸாஹ ஸrhவேஶாகவிநாஶக ।
ஶthnh ஸmhஹர மாmh ர யmh தா³பய ேம phரேபா⁴ ॥ 12॥
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ஹமrhகடமrhகடமnhthரமmh பkh²யதி kh²யதி ⁴தேல ।
யதி³ நயதி நயதி ஶthலmh யதி³iµசதி iµசதி வாமகர: ॥ 13॥
இதி th◌⁴யாநmh

பசiµக²ஹiνமthகவசshேதாthரமஹாமnhthரபட²நmh கShேய

ௐ ஹமrhகடமஹாமrhகடாய ௐ வmh வmh வmh வmh வmh வmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ ஹமrhகடமஹாமrhகடாய ௐ க⁴mh க⁴mh க⁴mh க⁴mh க⁴mh க⁴mh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா
।
ௐ ஹமrhகடமஹாமrhகடாய ௐ ேக²mh ேக²mh ேக²mh ேக²mh ேக²mh ேக²mh ப²Th ேப² ேப²
மாரய shவாஹா ।
ௐ ஹமrhகடமrhகடாய ௐ ட²mh ட²mh ட²mh ட²mh ட²mh ட²mh ப²Th ேப² ேப²
shதmhப⁴நாய shவாஹா ।
ௐ ஹமrhகடமrhகடாய ௐ ௐ ௐ ௐ ௐ ௐ ப²Th ேப² ேப²ஆகrhஷணஸthவகாய shவாஹா
।
ௐ ஹமrhகடமrhகடமnhthரத³mh
பkh²யதி kh²யதி ⁴தேல ।
யதி³ நயதி நயதி வாமகேர
பiµசதி iµசதி ஶ ◌்’ŋhக²கா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத பசவத³நாய rhேவ கபிiµகா²ய வீரஹமேத
ௐ டmh டmh டmh டmh டmh டmh
ஸகலஶthஸmhஹாராய ஹுmh ப²Th ேப² ேப² ேப² ேப² ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத பசவத³நாய த³ேண
கராலவத³ந nh’mhஹiµகா²ய
வீரஹமேத ௐ ஹmh ஹmh ஹmh ஹmh ஹmh ஹmh ஸகல ⁴தphேரதத³மநாய
மஹாப³லாய ஹுmh ப²Th ேப² ேப² ேப² ேப² ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத பசவத³நாய பசிேம க³ட³iµகா²ய
வீரஹமேத ௐ மmh மmh மmh மmh மmh மmh மஹாth³ராய
ஸகலேராக³விஷபஹாராய
ஹுmh ப²Th ேப² ேப² ேப² ேப² ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத பசவத³நாய உthதேர ஆதி³வராஹiµகா²ய வீரஹமேத
ௐ லmh லmh லmh லmh லmh லmh லமணphராணதா³thேர லŋhகாதா³ஹநாய
ஸகலஸmhபthகராய thரெபௗthராth³யபி⁴vh’th³தி⁴கராய ௐ நம:shவாஹா ।
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ௐ நேமா ப⁴க³வேத பசவத³நாய ஊrhth◌⁴வiµக²shதி²தஹயkh³வiµகா²ய
வீரஹமேத ௐ mh mh mh mh mh mh th³ரrhதேய ஸகலேலாகவஶீகராய
ேவத³விth³யாshவபிேண । ௐ நம:shவாஹா ।
(இதி லமnhthர: । பீ³ஜiµth³ரா: phரத³rhஶேயth)
ௐ கmh க²mh க³mh க⁴mh ஙmh சmh ச²mh ஜmh ஜ²mh ஞmh டmh ட²mh ட³mh ட⁴mh ணmh
தmh த²mh த³mh த⁴mh நmh பmh ப²mh ப³mh ப⁴mh மmh யmh ரmh லmh வmh ஶmh ஷmh ஸmh ஹmh
ளmh mh shவாஹா । இதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத ஆஜேநயாய மஹாப³லாய ஹுmh ப²Th ேப² ேப² ேப² ேப² ேப² ேப²
shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வீரஹமேத phரப³லபராkhரமாய ஆkhராnhததி³ŋhமNhட³லாய
ேஶாபி⁴தாநநாய த⁴வளீkh’தவjhரேத³ஹாய ஜக³chசிnhதகாய th³ராவதாராய
லŋhகாதா³ஹநாய உத³தி⁴லŋhக⁴நாய ேஸப³nhத⁴நாய த³ஶகNhட²ஶிர:khராnhதாய
தாவாஸநாய அநnhதேகாph³ரமாNhட³நாயகாய மஹாப³லாய வாthராய
அஜநாேத³வீக³rhப⁴ஸmh⁴தாய ராமலமநnhத³கராய கபிைஸnhயphயகராய
ஸுkh³வஸஹாயகாரணகாrhயஸாத⁴காய பrhவேதாthபாடநாய மாரph³ரமசாேண
க³mhபீ⁴ரஶph³ேதா³த³யாய ॥
(ராமசnhth³ர³தாய ஆஜேநயாய வாthராய மஹாப³லாய தா:³க²-
நிவாரய லŋhகாத³ஹநகாரய மஹாப³லphரசNhடா³ய ேகாலாஹலஸகல-

ph³ரமாNhட³விவபாய ஸphதஸiµth³ரநிராலmhபி³தாய பிŋhக³லநயநாய
அதவிkhரமாய ஸூrhயபி³mhப³ப²லேஸவநாய th³’Shநிராலŋhkh’தாய
அŋhக³த³லமணமஹாகபிைஸnhயphராணநிrhவாஹகாய த³ஶகNhட²விth◌⁴வmhஸநாய
ராேமShடாய ப²lh³நஸகா²ய தாஸேமதராமசnhth³ரphரஸாத³காய shவாஹா ।)
ௐ mh khmh ஸrhவ³Shடkh³ரஹநிவாரய ஸrhவேராக³jhவேராchசாடநாய
ஶாகிநீ-டா³கிநீவிth◌⁴வmhஸநாய ௐ mh khmh ஹுmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வீரஹமேத
ஸrhவ⁴தjhவைரகாக-th³vhயாக-thrhயாக-சாrhதி²க-ஸnhததவிஷமjhவர-
³phதjhவர-ஶீதjhவர-மேஹவரjhவர-ைவShணவjhவராதி³ஸrhவjhவராnh
சி²nhதி³ சி²nhதி³ பி⁴nhதி³ பி⁴nhதி³ ।
யராஸph³ரமராஸ⁴தphேரதபிஶாசாiνchசாடேயாchசாடய ॥
ௐ mh mh ஹுmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வீரஹமேத நம: ।

4 sanskritdocuments.org



பசiµகி²வீரஹமthகவசmh

ௐ ராmh mh mh ைரmh ெரௗmh ர: ।ஆஹஆஹ ।அைஸ அைஸ ஏ
ஏ
ௐ ௐ ேஹாmh ேஹாmh ஹுmh ஹுmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத பவநாthமஜாய டா³கிநீ-ஶாகிநீ-ேமாநீநி:ேஶஷ-

நிரஸநாய ஸrhவவிஷmh நிrhவிஷmh  காரய காரய ஹுmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வீரஹiνமேத
mhஹஶரப⁴-ஶாrh³ல-க³Nhட³ேப⁴Nhட³-ஷmh’கா³mh
ஓஶாதி நிரஸநாய । ???

khரமநிரஸநkhரமணmh  । ஸrhவேராகா³nhநிவாரய நிவாரய ஆkhேராஶய ஆkhேராஶய
ஶthnhமாத³ப⁴யmh சி²nhதி³ சி²nhதி³ । சா²த³ய சா²த³ய । மாரய மாரய ।
ேஶாஷய ேஶாஷய । ேமாஹய ேமாஹய । jhவாலய jhவாலய । phரஹாரய phரஹாரய ।
மம ஸrhவேராகா³nh ேச²த³ய ேச²த³ய । ௐ mh ஹுmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வீரஹiνமேத ஸrhவேராக³³Shடkh³ரஹாiνchசாடய உchசாடய
பரப³லாநி ோப⁴ய ோப⁴ய ।
மம ஸrhவகாrhயாணி ஸாத⁴ய ஸாத⁴ய । ஶ ◌்’ŋhக²லாப³nhத⁴நmh ேமாய ேமாய ।
காராkh³’ஹாதி³ph◌⁴ேயா ேமாசய ேமாசய । ஶிர:ஶூல-கrhணஶூலாஶூல-

ஶூல-

பாrhவஶூலாதி³ மஹாேராகா³nh நிவாரய நிவாரய । நாக³பாஶாநnhத-வாஸுகி-
தக-கrhேகாடக-கால³யகபth³ம-மஹாபth³ம-iµதா³சலசர-ராthசர-
தி³வாசராதி³ஸrhவவிஷmh நிrhவிஷmh  நிrhவிஷmh  । ஸrhவேராக³நிவாரணmh
 ।
ஸrhவராஜஸபா⁴iµக²shதmhப⁴நmh  । shthஜநshதmhப⁴நmh  shதmhப⁴நmh  ।
ஸrhவப⁴யேசாரப⁴யாkh³நிப⁴யphரஶமநmh  phரஶமநmh  ।
ஸrhவநரயnhthர-பரதnhthர-பரவிth³யாmh ேச²த³ய ேச²த³ய । ஸnhthராஸய ஸnhthராஸய ।
மம ஸrhவவிth³யாmh phரகடய phரகடய । ேபாஷய ேபாஷய ।
ஸrhவாShடmh ஶமய ஶமய ஸrhவஶthnh ஸmhஹாரய ஸmhஹாரய ।
ஸrhவேராக³பிஶாசபா³தா⁴mh நிவாரய நிவாரய ।
ௐ ராmh mh mh ேரmh ப²Th ேப² ேப²shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத வீரஹமேத வரphரஸாத³காய ஸrhவாபீ⁴Shடphரதா³ய
ஸகலஸmhபthகராய மஹாரகாய ௐ ஜmh ஜmh ஜmh ஜmh ஜmh ஜmh
ஜக³jhவநாய ஹுmh ப²Th ேப² ேப² ேப²shவாஹா ।
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ய இத³mh கவசmh நிthயmh phரபேட²th phரயேதா நர: ।
ஏகவாரmh பேட²nhநிthயmh ஸrhவஶthவிநாஶநmh ।
th³விவாரmh  பேட²nhநிthயmh thரெபௗthரphரவrhத⁴நmh ॥
thவாரmh ய: பேட²nhநிthயmh ஸrhவஸmhபthகரmh ஶுப⁴mh ।
சrhவாரmh பேட²nhநிthயmh ஸrhவேராக³நிவாரணmh ॥
பசவாரmh பேட²nhநிthயmh ஸrhவஶthவஶீகரmh ।
ஷTh³வாரmh  பேட²nhநிthயmh ஸrhவேத³வவஶீகரmh ॥
ஸphதவாரmh பேட²nhநிthயmh ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யதா³யகmh ।
அShடவாரmh பேட²nhநிthயShடகாமாrhத²th³தி⁴த³mh ॥
நவவாரmh ஸphதேகந ஸrhவராjhயவஶீகரmh ।
த³ஶவாரmh ச phரஜேபth thைரேலாkhயjhஞாநத³rhஶநmh ॥
ஏகாத³ஶmh ஜபிthவா  ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ।
thஸphதநவவாரmh ச ராஜேபா⁴க³mh ச ஸmhப⁴ேவth ॥
th³விஸphதத³ஶவாரmh  thைரேலாkhயjhஞாநத³rhஶநmh ।
த³ைஶகவாரmh பட²நாதி³த³mh மnhthரmh thஸphதகmh ॥
shவஜைநsh ஸமாkhதshthைரேலாkhயவிஜயீ ப⁴ேவth ।
கவசshமரேத³வ மஹாப²லமவாphiνயாth ।
சnhth³ராப⁴mh சரரவிnhத³க³ளmh ெகௗபீநெமௗத⁴ரmh
நாph◌⁴யாmh ைவ கஸூthரkhதவஸநmh யjhேஞாபவீதmh ஶுப⁴mh ।
ஹshதாph◌⁴யாமவலmhபி³தாஜடmh ஹாராவmh Nhட³லmh
பி³ph◌⁴ரth³தீ³rhக⁴ஶிகா²phரஸnhநவத³நmh வnhth³யாஜேநயmh ப⁴ேஜ ॥
(ஸுத³rhஶநஸmhதாத: ।)

The kavacha has variations in print. This is a second version

in comparison with other text with similar title.
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