
Shri Ekamukhi Hanumatkavacham

ஏகiµகீ²ஹiνமthகவசmh

Document Information

Text title : ekamukhI hanumatkavacham

File name : ekamukhIhanumatavacha.itx

Category : kavacha, hanumaana, hanuman

Location : doc_hanumaana

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

Description-comments : From brahmANDapurANa?

Latest update : May 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

May 28, 2021

sanskritdocuments.org



Shri Ekamukhi Hanumatkavacham

ஏகiµகீ²ஹiνமthகவசmh

அத² ஏகiµகீ²ஹiνமthகவசmh phராரph◌⁴யேத ।
மேநாஜவmh மாதlhயேவக³mh ேதnhth³யmh ³th³தி⁴மதாmh வShட²mh ।
வாதாthமஜmh வாநரத²iµkh²யmh ராம³தmh ஶரணmh phரபth³ேய ॥
varராம³தmh ஶிரஸா நமா ॥
ஹiνமேத நம:
ஏகதா³ஸுக²மாநmh ஶŋhகரmh ேலாகஶŋhகரmh ।
பphரchச² கி³ஜாகாnhதmh கrhரத⁴வளmh ஶிவmh ॥
பாrhவthவாச
ப⁴க³வnhேத³வேத³ேவஶ ேலாகநாத² ஜக³th³³ேரா ।
ேஶாகாலாநாmh ேலாகாநாmh ேகந ரா ப⁴ேவth³th◌⁴வmh ॥
ஸŋhkh³ராேம ஸŋhகேட ேகா⁴ேர ⁴தphேரதாதி³ேக ப⁴ேய ।
:³க²தா³வாkh³நிஸnhதphதேசதஸாmh :³க²பா⁴கி³நாmh ॥
ஈவர உவாச
ஶ ◌்’iΝ ேத³வி phரவயா ேலாகாநாmh தகாmhயயா ।
விபீ⁴ஷய ராேமண phேரmh த³thதmh ச யthரா ॥
கவசmh கபிநாத²shய வாthரshய தீ⁴மத: ।
³யmh ேத ஸmhphரவயா விேஶஷாchch²’iΝஸுnhத³ ॥
ௐ அshய ஹiνமth கவசshthேராthரமnhthரshய ராமசnhth³ர ’: ।
அiνShphச²nhத:³ । மஹாவீேரா ஹiνமாnh ேத³வதா। மாதாthமஜ இதி பீ³ஜmh ॥
ௐ அஜநாஸூiνதி ஶkhதி: । ௐ ைரmh ராmh ெரௗmh இதி கவசmh ।
shவாஹா இதி கீலகmh । லமணphராணதா³தா இதி பீ³ஜmh ।
மம ஸகலகாrhயth³th◌⁴யrhேத² ஜேப வீநிேயாக:³ ॥
அத² nhயாஸ:
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ஏகiµகீ²ஹiνமthகவசmh

ௐ ராmh அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: । ௐ mh தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: । ௐ ைரmh அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ெரௗmh கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: । ௐ ர: கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ அஜநாஸூநேவ ’த³யாய நம: । ௐ th³ரrhதேய ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ வாஸுதாthமேந ஶிகா²ைய வஷTh । ௐ வjhரேத³ஹாய கவசாய ஹுmh ।
ௐ ராம³தாய ேநthரthரயாய ெவௗஷTh । ௐ ph³ரமாshthரநிவாரய அshthராய
ப²Th ।
ௐ ராம³தாய விth³மேஹ கபிராஜாய தீ⁴ம ।
தnhேநா ஹiνமாnh phரேசாத³யாth ௐ ஹுmh ப²Th shவாஹா ॥ இதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥
அத² th◌⁴யாநmh ॥
ௐ th◌⁴யாேயth³பா³லதி³வாகரth◌⁴’திநிப⁴mh ேத³வாத³rhபாபஹmh
ேத³ேவnhth³ரphரiµக²phரஶshதயஶஸmh ேத³தீ³phயமாநmh சா ।
ஸுkh³வாதி³ஸமshதவாநரதmh ஸுvhயkhததththவphயmh
ஸmhரkhதாணேலாசநmh பவநஜmh பீதாmhப³ராலŋhkh’தmh ॥ 1॥
உth³யnhமாrhதNhட³ேகாphரகடசிதmh சாவீராஸநshத²mh
ெமௗயjhேஞாபவீதாணசிரஶிகா²ேஶாபி⁴தmh Nhட³லாŋhக³mh ।
ப⁴khதாநாShடத³mh தmh phரணதiµநிஜநmh ேவத³நாத³phரேமாத³mh
th◌⁴யாேயth³ேத³வmh விேத⁴யmh phலவக³லபதிmh ேகா³Shபதீ³⁴தவாrhதி⁴mh ॥ 2॥
வjhராŋhக³mh பிŋhக³ேகஶாTh◌⁴யmh shவrhணNhட³லமNh³தmh ।
நிth³த⁴கrhமஶலmh பாராவாரபராkhரமmh ॥ 3॥
வாமஹshேத மஹாvh’mh த³ஶாshயகரக²Nhட³நmh ।
உth³யth³த³ணேதா³rhத³Nhட³mh ஹiνமnhதmh விசிnhதேயth ॥ 4॥
shப²காப⁴mh shவrhணகாnhதி th³வி⁴ஜmh ச kh’தாஜmh ।
Nhட³லth³வயஸmhேஶாபி⁴iµகா²mhேபா⁴ஜmh ஹmh ப⁴ேஜth ॥ 5॥
உth³யதா³தி³thயஸŋhகாஶiµதா³ர⁴ஜவிkhரமmh ।
கnhத³rhபேகாலாவNhயmh ஸrhவவிth³யாவிஶாரத³mh ॥ 6॥
ராம’த³யாநnhத³mh ப⁴khதகlhபமஹmh ।
அப⁴யmh வரத³mh ேதா³rhph◌⁴யாmh கலேய மாதாthமஜmh ॥ 7॥
அபராத நமshேதऽsh நமshேத ராமத ।
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phரshதா²நmh ச கShயா th³தி⁴rhப⁴வ ேம ஸதா³ ॥ 8॥
ேயா வாராmhநிதி⁴மlhபபlhவலேவாlhலŋhkh◌⁴ய phரதாபாnhவிேதா
ைவேத³க⁴நேஶாகதாபஹரே ைவNhட²தththவphய: ।
அாth³யrhசிதராேஸவரமஹாத³rhபாபஹா ரேண ।
ேஸாऽயmh வாநரŋhக³ேவாऽவ ஸதா³ Shமாnhஸராthமஜ: ॥ 9॥
வjhராŋhக³mh பிŋhக³ேகஶmh கநகமயலஸthNhட³லாkhராnhதக³Nhட³mh
நாநா விth³யாதி⁴நாத²mh கரதலவிth◌⁴’தmh rhணmhப⁴mh th³’ட⁴mh ச
ப⁴khதாபீ⁴Shடாதி⁴காரmh வித³த⁴தி ச ஸதா³ஸrhவதா³ஸுphரஸnhநmh
thைரேலாkhயthராணகாரmh ஸகல⁴வநக³mh ராம³தmh நமா ॥ 10॥
உth³யlhலாŋh³லேகஶphரலயஜலத⁴ரmh பீ⁴மrhதிmh கபீnhth³ரmh
வnhேத³ ராமாŋhkh◌⁴பth³மph◌⁴ரமரபvh’தmh தththவஸாரmh phரஸnhநmh ।
வjhராŋhக³mh வjhரபmh கநகமயலஸthNhட³லாkhராnhதக³Nhட³mh
த³mhேபா⁴shதmhப⁴ஸாரphரஹரணவிகடmh ⁴தரோऽதி⁴நாத²mh ॥ 11॥
வாேம கேர ைவப⁴யmh வஹnhதmh ைஶலmh ச த³ே நிஜகNhட²லkh³நmh ।
த³தா⁴நமாஸாth³ய ஸுவrhணவrhணmh ப⁴ேஜjhjhவலthNhட³லராம³தmh ॥ 12॥
பth³மராக³மணிNhட³லthவிஷா பாடkh’தகேபாலமNhட³லmh ।
தி³vhயேக³ஹகத³வநாnhதேர பா⁴வயா பவமாநநnhத³நmh ॥ 13॥
ஈவர உவாச
இதி வத³தி விேஶஷாth³ராக⁴ேவா ராேஸnhth³ரmh
phரiµதி³தவரசிthேதா ராவணshயாiνேஜா 
ர⁴வரவர³தmh ஜயாமாஸ ⁴ய:
shதிபி⁴ரkh’தாrhத:²shவmh பரmh மnhயமாந: ॥ 14॥
வnhேத³ விth³th³வலயஸுப⁴க³shவrhணயjhேஞாபவீதmh
கrhணth³வnhth³ேவ கநகசிேர Nhட³ேல தா⁴ரயnhதmh ।
உchைசrh’Shயth³th³மணிகிரணேரணிஸmhபா⁴விதாŋhக³mh
ஸthெகௗபீநmh கபிவரvh’தmh காமபmh கபீnhth³ரmh ॥ 15॥
மேநாஜவmh மாதlhயேவக³mh ேதnhth³யmh ³th³தி⁴மதாmh வShட²mh ।
வாதாthமஜmh வாநரத²iµkh²யmh ராம³தmh ஸததmh shமரா ॥ 16॥
ௐ நேமா ப⁴க³வேத ’த³யாய நம: ।
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ௐ ஆஜேநயாய ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ th³ரrhதேய ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ ராம³தாய கவசாய ஹுmh ।
ௐ ஹiνமேத ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ அkh³நிக³rhபா⁴ய அshthராய ப²Th ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ஆஜேநயாய தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ th³ரrhதேய மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ வாஸூநேவ அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ஹiνமேத கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ அkh³நிக³rhபா⁴ய கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
அத² மnhthர உchயேத
ௐ ஐmh mh mh ராmh mh mh ைரmh ெரௗmh ர: ।
ௐ mh ெரௗmh ௐ நேமா ப⁴க³வேத மஹாப³லபராkhரமாய ⁴தphேரதபிஶாச
ஶாகிநீ டா³கிநீ யணீ தநாமா மஹாமா
ைப⁴ரவ-ய-ேவதால-ராஸ-kh³ரஹராஸாதி³கmh
ேணந ஹந ஹந ப⁴ஜய ப⁴ஜய
மாரய மாரய ஶிய ஶிய மஹாமாேஹவர th³ராவதார ஹுmh ப²Th shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத ஹiνமதா³kh²யாய th³ராய ஸrhவ³Shடஜநiµக²shதmhப⁴நmh
  ராmh mh mh ட²Nhட²Nhட²mh ப²Th shவாஹா ।
ௐ நேமா ப⁴க³வேத அஜநீக³rhப⁴ஸmh⁴தாய ராமலமநnhத³கராய
கபிைஸnhயphரகாஶநாய பrhவேதாthபாடநாய ஸுkh³வஸாத⁴காய
ரேchசாடநாய மாரph³ரமசாேண க³mhபீ⁴ரஶph³ேதா³த³யாய
ௐ ராmh mh mh ஸrhவ³Shடநிவாரய shவாஹா ।
ௐ நேமா ஹiνமேத ஸrhவkh³ரஹாiν⁴தப⁴விShயth³வrhதமாநாnh ³ரshதா²nh
ஸபshதா²nh ஸrhவகால³Shட³rh³th³தீ⁴iνchசாடேயாchசாடய பரப³லாநி
ோப⁴ய ோப⁴ய
மம ஸrhவகாrhயmh ஸாத⁴ய ஸாத⁴ய ஹiνமேத
ௐ ராmh mh mh ப²Th ேத³ ।
ௐ ஶிவmh th³த⁴mh ராmh mh mh ெரௗmh shவாஹா ।
ௐ நேமா ஹiνமேத பரkh’தாnh தnhthரமnhthர-பராஹŋhகார⁴தphேரதபிஶாச
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பரth³’Shஸrhவவிkh◌⁴ந³rhஜநேசடகவிதா⁴nh ஸrhவkh³ரஹாnh நிவாரய நிவாரய
வத⁴ வத⁴ பச பச த³ல த³ல கில கில
ஸrhவயnhthராணி ³Shடவாசmh ப²Th shவாஹா ।
ௐ நேமா ஹiνமேத பா பா ஏ ஏ ஏ
ஸrhவkh³ரஹ⁴தாநாmh ஶாகிநீடா³கிநீநாmh விஷmh ³Shடாநாmh ஸrhவவிஷயாnh

ஆகrhஷய ஆகrhஷய மrhத³ய மrhத³ய ேப⁴த³ய ேப⁴த³ய

mh’thiµthபாடேயாthபாடய ேஶாஷய ேஶாஷய jhவல jhவல phரjhjhவல phரjhjhவல

⁴தமNhட³லmh phேரதமNhட³லmh பிஶாசமNhட³லmh நிராஸய நிராஸய
⁴தjhவர phேரதjhவர சாrhதி²கjhவர விஷமjhவர மாேஹவரjhவராnh
சி²nhதி⁴ சி²nhதி⁴ பி⁴nhதி⁴ பி⁴nhதி⁴

அஶூல-வ:ஶூல-ஶேராph◌⁴யnhதரஶூல-³lhமஶூல-பிthதஶூல-

ph³ரமராஸல-பரல-நாக³ல-விஷmh நாஶய நாஶய
நிrhவிஷmh   ப²Th shவாஹா ।
ௐ mh ஸrhவ³Shடkh³ரஹாnh நிவாரய ப²Th shவாஹா ॥
ௐ நேமா ஹiνமேத பவநthராய ைவவாநரiµகா²ய
ஹந ஹந பாபth³’Shmh ஷNhட⁴th³’Shmh ஹந ஹந
ஹiνமதா³jhஞயா sh²ர sh²ர ப²Th shவாஹா ॥
ராம உவாச
ஹiνமாnh rhவத: பா த³ேண பவநாthமஜ: ।
phரதீchயாmh பா ரோkh◌⁴ந உthதரshயாமph³தி⁴பாரக:³ ॥ 1॥
உதீ³chயாrhth◌⁴வக:³ பா ேகஸphயநnhத³ந: ।
அத⁴ச விShiΝப⁴khதsh பா மth◌⁴ேய ச பாவநி: ॥ 2॥
அவாnhதரதி³ஶ: பா தாேஶாகவிநாஶந: ।
லŋhகாவிதா³ஹக: பா ஸrhவாபth³ph◌⁴ேயா நிரnhதரmh ॥ 3॥
ஸுkh³வஸசிவ: பா மshதகmh வாநnhத³ந: ।
பா⁴லmh பா மஹாவீேரா ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய நிரnhதரmh ॥ 4॥
ேநthேர சா²யாऽபஹா ச பா ந: phலவேக³வர: ।
கேபாலகrhணேல  பா ராமகிŋhகர: ॥ 5॥
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நாஸாkh³ேர அஜநாஸூiνrhவkhthரmh பா ஹவர: ।
வாசmh th³ரphய: பா வாmh பிŋhக³லேலாசந: ॥ 6॥
பா த³nhதாnh பா²lh³ேநShடசி³கmh ைத³thயphராண’th ।
var ஓShட²mh ராமphய: பா சி³கmh ைத³thயேகா’th
பா கNhட²mh ச ைத³thயா:shகnhெதௗ⁴ பா ஸுராrhசித: ॥ 7॥
⁴ெஜௗ பா மஹாேதஜா: கெரௗ  சரத: ◌⁴ ।
நகா²nhநகா²த: ◌⁴ பா mh பா கபீவர: ॥ 8॥
வோ iµth³ராபஹா ச பா பாrhேவ ⁴ஜாத: ◌⁴ ।
லŋhகாவிப⁴ஜந: பா ph’Shட²ேத³ேஶ நிரnhதரmh ॥ 9॥
நாபி⁴ச ராம³தsh கmh பாthவநிலாthமஜ: ।
³மmh பா மஹாphராjhஞ:sh’khகிணீ ச ஶிவphய: ॥ 10॥
ஊ ச ஜாiνநீ பா லŋhகாphராஸாத³ப⁴ஜந: ।
ஜŋhேக⁴ பா மஹாபா³ஹுrh³lhெபௗ² பா மஹாப³ல: ॥ 11॥
அசேலாth³தா⁴ரக: பா பாெதௗ³ பா⁴shகரஸnhநிப: ◌⁴ ।
பாதா³nhேத ஸrhவஸthவாTh◌⁴ய: பா பாதா³ŋh³shததா² ॥ 12॥
ஸrhவாŋhகா³நி மஹாவீர: பா ேராமாணி சாthமவாnh ।
ஹiνமthகவசmh யsh பேட²th³விth³வாnh விசாண: ॥ 13॥
ஸ ஏவ ஷேரShேடா² ப⁴khதிmh iµkhதிmh ச விnhத³தி ।
thகாலேமககாலmh வா பேட²nhமாஸthரயmh ஸதா³ ॥ 14॥
ஸrhவாnh nh ேண thவா ஸ மாnh யமாphiνயாth ।
மth◌⁴யராthேர ஜேல shதி²thவா ஸphதவாரmh பேட²th³யதி³ ॥ 15॥
யாऽபshமாரShடா²தி³தாபthரயநிவாரணmh ।
ஆrhகிவாேரऽவthத²ேல shதி²thவா பட²தி: ய: மாnh ॥ 16॥
அசலாmh யமாphேநாதி ஸŋhkh³ராேம விஜயீ ப⁴ேவth ॥ 17॥
ய: கேர தா⁴ரேயnhநிthயmh ஸ மாnh யமாphiνயாth ।
விவாேஹ தி³vhயகாேல ச th³ேத ராஜேல ரேண ॥ 18॥
⁴தphேரதமஹா³rhேக³ ரேண ஸாக³ரஸmhphலேவ ।
த³ஶவாரmh பேட²th³ராthெரௗ தாஹா ேதnhth³ய: ॥ 19॥

6 sanskritdocuments.org



ஏகiµகீ²ஹiνமthகவசmh

விஜயmh லப⁴ேத ேலாேக மாநேவஷு நராதி⁴ப: ।
mhஹvhயாkh◌⁴ரப⁴ேய சாkh³ெநௗ ஶரஶshthராshthரயாதேந ॥ 20॥
ஶ ◌்’ŋhக²லாப³nhத⁴ேந ைசவ காராkh³ரஹநியnhthரேண ।
காயshதmhேப⁴ வநிதா³ேஹ கா³thரேராேக³ ச தா³ேண ॥ 21॥
ேஶாேக மஹாரேண ைசவ ph³ரமkh³ரஹவிநாஶேந ।
ஸrhவதா³  பேட²nhநிthயmh ஜயமாphேநாthயஸmhஶயmh ॥ 22॥
⁴rhேஜ வா வஸேந ரkhேத ௌேம வா தாலபthரேக ।
thக³nhேத⁴நாத²வா மshயா கி²thவா தா⁴ரேயnhநர: ॥ 23॥
பசஸphதthெலௗைஹrhவா ேகா³பிதmh கவசmh ஶுப⁴mh ।
க³ேல கThயாmh பா³ஹுேல வா கNhேட² ஶிர தா⁴தmh ॥ 24॥
ஸrhவாnh காமாநவாphேநாதி ஸthயmh ராமபா⁴தmh ॥ 25॥
உlhலŋhkh◌⁴ய nhேதா:◌⁴ ஸலmh ஸலmh ய: ேஶாகவநிmh ஜநகாthமஜாயா: ।
ஆதா³ய ேதைநவ த³தா³ஹ லŋhகாmh நமா தmh phராஜராஜேநயmh ॥ 26॥
ௐ ஹiνமாநஜநாஸூiνrhவாthேரா மஹாப³ல: ।
ராேமShட: பா²lh³நஸக:² பிŋhகா³ோऽதவிkhரம: ॥ 27॥
உத³தி⁴khரமணைசவ தாேஶாகவிநாஶந: ।
லமணphராணதா³தா ச த³ஶkh³வshய த³rhபஹா ॥ 28॥
th³வாத³ைஶதாநி நாமாநி கபீnhth³ரshய மஹாthமந: ।
shவாபகாேல phரேபா³ேத⁴ ச யாthராகாேல ச ய: பேட²th ॥ 29॥
தshய ஸrhவப⁴யmh நாshதி ரேண ச விஜயீ ப⁴ேவth ।
த⁴நதா⁴nhயmh ப⁴ேவthதshய :³க²mh ைநவ கதா³சந ॥ 30॥
ௐ ph³ரமாNhட³ராnhதrhக³ேத நாரத³அக³shthய ஸmhவாேத³ ।
ராமசnhth³ரகதி²தபசiµேக² ஏகiµகீ²ஹiνமth கவசmh ॥

Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

(The kavacha is not to be found in brahmANDapurANa although

it is attributed so in the colophone.)
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