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.. shrIhanumatkavacham ..

॥ஹiνமthகவசmh ॥

ஸநthமார உவாச ।
காrhதவீrhயshய கவசmh கதி²தmh ேத iµநீவர ।
ேமாஹவிth◌⁴வmhஸநmh ைஜthரmh மாேத: கவசmh ’iΝ ॥ 1॥
யshய ஸnhதா⁴ரthஸth³ய:ஸrhேவ நயnhthபth³ரவா: ।
⁴தphேரதாஜmh :³க²mh நாஶேமதி ந ஸmhஶய:॥ 2॥
ஏகதா³ஹmh க³ேதா th³ரShmh ராமmh ரமயதாmh வரmh ।
ஆநnhத³வநிகாஸmhshத²mh th◌⁴யாயnhதmh shவாthமந: பத³mh ॥ 3॥
தthர ராமmh ரமாநாத²mh தmh thத³ேஶவைர: ।
நமshkh’thய ததா³தி³Shடமாஸநmh shதி²தவாnh ர:॥ 4॥
தthர ஸrhவmh மயா vh’thதmh ராவணshய வதா⁴nhதகmh ।
ph’Shடmh phேராவாச ராேஜnhth³ர:ராம:shவயமாத³ராth ॥ 5॥
தத: கதா²nhேத ப⁴க³வாnhமாேத: கவசmh த³ெதௗ³ ।
மயmh தthேத phரவயா ந phரகாயmh  thரசிth ॥ 6॥
ப⁴விShயேத³தnhநிrhth³தி³Shடmh பா³லபா⁴ேவந நாரத³ ।
ராேமஜநாஸூேநாrh⁴khதிiµkhதிphரதா³யகmh ॥ 7॥

அத² கவசmh ।
ஹiνமாnh rhவத: பா த³ேண பவநாthமஜ: ।
பா phரதீchயாமkh◌⁴ந: ெஸௗmhேய ஸாக³ரதாரக:॥ 8॥
ஊrhth◌⁴வmh பா கபிேரShட:² ேகஸphயநnhத³ந: ।
அத⁴shதாth³விShiΝப⁴khதsh பா மth◌⁴ேய ச பாவநி:॥ 9॥
லŋhகாவிதா³ஹக: பா ஸrhவாபth³ph◌⁴ேயா நிரnhதரmh ।
ஸுkh³வஸசிவ: பா மshதகmh வாநnhத³ந:॥ 10॥
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பா⁴லmh பா மஹாவீேரா ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴ேய நிரnhதரmh ।
ேநthேர சா²யாபஹா ச பா ந: phலவேக³வர:॥ 11॥
கேபாெலௗ கrhணேல ச பா ராமகிŋhகர: ।
நாஸாkh³ரமஜநாஸூiν: பா வkhthரmh ஹவர:॥ 12॥
பா கNhேட² ைத³thயா:shகnhெதௗ⁴ பா ஸுராth ।
⁴ெஜௗ பா மஹாேதஜா: கெரௗ ச சரத: ◌⁴ ॥ 13॥
நகா²nhநகா²த: ◌⁴ பா ௌ பா கபீவர: ।
வோ iµth³ராபஹா ச பா பாrhேவ ⁴ஜாத:◌⁴ ॥ 14॥
லŋhகாநிப⁴rhஜந: பா ph’Shட²ேத³ேஶ நிரnhதரmh ।
நாபி⁴mh ராமப⁴khதsh கmh பாthவநிலாthமஜ:॥ 15॥
³யmh பா மஹாphராjhஞ:ஸkhதி²நீ அதிதி²phய: ।
ஊ ச ஜாiνநீ பா லŋhகாphராஸாத³ப⁴ஜந:॥ 16॥
ஜŋhேக⁴ பா கபிேரShேடா²³lhெபௗ² பா மஹாப³ல: ।
அசேலாth³தா⁴ரக: பா பாெதௗ³ பா⁴shகரஸnhநிப:◌⁴ ॥ 17॥
அŋhகா³நி பா ஸththவாTh◌⁴ய: பா பாதா³ŋh³:ஸதா³ ।
iµகா²ŋhகா³நி மஹாஶூர: பா ேராமாணி சாthமவாnh ॥ 18॥
தி³வாராthெரௗ thேலாேகஷு ஸதா³க³திஸுேதாऽவ ।
shதி²தmh vhரஜnhதமாநmh பிப³nhதmh ஜதmh கபி:॥ 19॥
ேலாேகாthதர³ண:மாnh பா thrhயmhப³கஸmhப⁴வ: ।
phரமthதமphரமthதmh வா ஶயாநmh க³ஹேநऽmh³நி ॥ 20॥
shத²ேலऽnhதே யkh³ெநௗ வா பrhவேத ஸாக³ேர th³ேம ।
ஸŋhkh³ராேம ஸŋhகேட ேகா⁴ேர விராTh³பத⁴ேராऽவ ॥ 21॥
டா³கிநீஶாகிநீமாகாலராthமசிகா: ।
ஶயாநmh மாmh வி:◌⁴ பா பிஶாேசாரக³ரா:॥ 22॥
தி³vhயேத³ஹத⁴ேரா தீ⁴மாnhஸrhவஸththவப⁴யŋhகர: ।
ஸாத⁴ேகnhth³ராவந:ஶவthபா ஸrhவத ஏவ மாmh ॥ 23॥
யth³பmh பீ⁴ஷணmh th³’ShThவா பலாயnhேத ப⁴யாநகா: ।
ஸ ஸrhவப:ஸrhவjhஞ:sh’Shshதி²திகேராऽவ ॥ 24॥
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shவயmh ph³ரமா shவயmh விShiΝ:ஸாாth³ேத³ேவா மேஹவர: ।
ஸூrhயமNhட³லக:³த:³ பா காலthரேயऽபி மாmh ॥ 25॥
யshய ஶph³த³iµபாகrhNhய ைத³thயதா³நவராஸா: ।
ேத³வா மiνShயாshதிrhயச:shதா²வரா ஜŋhக³மாshததா²॥ 26॥
ஸப⁴யா ப⁴யநிrhiµkhதா ப⁴வnhதி shவkh’தாiνகா:³ ।
யshயாேநககதா:² Nhயா:யnhேத phரதிகlhபேக ॥ 27॥
ேஸாऽவதாthஸாத⁴கேரShட²mh ஸதா³ ராமபராயண: ।
ைவதா⁴thரதா⁴th’phரph◌⁴’தி யthகிசிth³th³’யேதऽthயலmh ॥ 28॥
விth³தி⁴ vhயாphதmh யதா² கீஶேபநஜேநந தth ।
ேயா வி: ◌⁴ ேஸாऽஹேமேஷாऽஹmh shவீய:shவயமiΝrhph³’ஹth ॥ 29॥
’kh³யஜு:ஸாமபச phரணவshthvh’த³th◌⁴வர: ।
தshைம shவshைம ச ஸrhவshைம நேதாऽshmhயாthமஸமாதி⁴நா ॥ 30॥
அேநகாநnhதph³ரமாNhட³th◌⁴’ேத ph³ரமshவபிேண ।
ஸரthமேந தshைம நேதாऽshmhயாthமshவபிேண ॥ 31॥
நேமா ஹiνமேத தshைம நேமா மாதஸூநேவ ।
நம:ராமப⁴khதாய யாமாய மஹேத நம:॥ 32॥
நேமா வாநரவீராய ஸுkh³வஸkh²யகாேண ।
லŋhகாவித³ஹநாயாத² மஹாஸாக³ரதாேண ॥ 33॥
தாேஶாகவிநாஶாய ராமiµth³ராத⁴ராய ச ।
ராவnhதநிதா³நாய நம:ஸrhேவாthதராthமேந ॥ 34॥
ேமக⁴நாத³மக²th◌⁴வmhஸகாரய நேமா நம: ।
அேஶாகவநவிth◌⁴வmhஸகாேண ஜயதா³யிேந ॥ 35॥
வாthராய வீராய ஆகாேஶாத³ரகா³ேந ।
வநபாலஶிரேச²thேர லŋhகாphராஸாத³ப⁴ேந ॥ 36॥
jhவலthகாசநவrhய தீ³rhக⁴லாŋh³லதா⁴ேண ।
ெஸௗthஜயதா³thேர ச ராம³தாய ேத நம:॥ 37॥
அshய வத⁴கrhthேர ச ph³ரமஶshthரநிவாேண ।
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லமŋhக³மஹாஶkhதிஜாததவிநாஶிேந ॥ 38॥
ரோkh◌⁴நாய kh◌⁴நாய ⁴தkh◌⁴நாய நேமா நம: ।
’வாநரவீெரௗக⁴phராஸாதா³ய நேமா நம:॥ 39॥
பரைஸnhயப³லkh◌⁴நாய ஶshthராshthரkh◌⁴நாய ேத நம: ।
விஷkh◌⁴நாய th³விஷkh◌⁴நாய ப⁴யkh◌⁴நாய நேமா நம:॥ 40॥
மஹாப⁴யkh◌⁴நாய ப⁴khதthராணககாேண ।
பரphேரதமnhthராmh மnhthராmh shதmhப⁴காேண ॥ 41॥
var யnhthராmh shதmhப⁴காேண
பய:பாஷாணதரணகாரய நேமா நம: ।
பா³லாrhகமNhட³லkh³ராஸகாேண :³க²ஹாேண ॥ 42॥
நகா²தா⁴ய பீ⁴மாய த³nhதாத⁴த⁴ராய ச ।
விஹŋhக³மாய ஶrhவாய வjhரேத³ஹாய ேத நம:॥ 43॥
phரதிkh³ராமshதி²தாயாத² ⁴தphேரதவதா⁴rhதி²ேந ।
கரshத²ைஶலஶshthராய ராமஶshthராய ேத நம:॥ 44॥
ெகௗபீநவாஸேஸ ph◌⁴யmh ராமப⁴khதிரதாய ச ।
த³ஶாபா⁴shகராய ஸதாmh சnhth³ேராத³யாthமேந ॥ 45॥
kh’thயாதvhயதா²kh◌⁴நாய ஸrhவkhேலஶஹராய ச ।
shவாmhயாjhஞாபாrhத²ஸŋhkh³ராமஸkh²யஸஜயகாேண ॥ 46॥
ப⁴khதாநாmh தி³vhயவாேத³ஷு ஸŋhkh³ராேம ஜயகாேண ।
கிlhகிலாரவகாராய ேகா⁴ரஶph³த³கராய ச ॥ 47॥ var கிlhகிலா³³காராய

ஸrhவாkh³நிvhயாதி⁴ஸmhshதmhப⁴காேண ப⁴யஹாேண ।
ஸதா³வநப²லாஹாரஸnhth’phதாய விேஶஷத:॥ 48॥
மஹாrhணவஶிலாப³th³த⁴ேஸப³nhதா⁴ய ேத நம: ।

ப²லதி: ।
இthேயதthகதி²தmh விphர மாேத: கவசmh ஶிவmh ॥ 49॥
யshைம கshைம ந தா³தvhயmh ரணீயmh phரயthநத: ।
அShடக³nhைத⁴rhவிkh²யாத² கவசmh தா⁴ரேயth ய:॥ 50॥
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கNhேட²வா த³ேண பா³ெஹௗ ஜயshதshய பேத³ பேத³ ।
கிmh நrhப³ஹுேநாkhேதந ஸாதி⁴தmh லமாத³ராth ॥ 51॥
phரஜphதேமதthகவசமஸாth◌⁴யmh சாபி ஸாத⁴ேயth ॥ 52॥
இதி ph³’ஹnhநாரதீ³யராேண rhவபா⁴ேக³ ph³’ஹ³பாkh²யாேந
th’தீயபாேத³ ஹiνமthகவசநிபணmh நாமாShடஸphததிதேமாऽth◌⁴யாய: ॥
78॥

இஸ நாரத³ராேkhத மாதிகவச ேமmh ஹiνமாந ேகா phரthேயக
ேலாேகாmh ேக
th³வாரா நமshகார கியா க³யா ைஹஔர உnhேஹmh ராம கா பா³ண கஹகர
ஸmhேபா³தி⁴த பீ⁴ கியா ைஹ ।இஸ கlhயாணகா மாதிகவச கா ேஜா பீ⁴
ஸாத⁴க phரதிதி³ந ph³ராமiµஹூrhத ேமmh பாட²கரதா ைஹ,உஸகீ ஸமshத
மேநாகாமநாஏ◌ँ rhண ேஹாதீ ைஹmh । ேஜா phராணீ இஸ கவச ேகா
அShடக³nhத⁴
ேஸ க²கர அபேந க³ேல யா அபநீ தா³நீ ⁴ஜா ேமmh தா⁴ரண கரதா ைஹ
।
உேஸ ஹர காrhய ேமmh ஸப²லதா phராphத ேஹாதீ ைஹ । யதி³ ஏக லாக² பா³ர
ரth³தா⁴ ஏவmh ப⁴khதி ேஸ இஸ கவச கா பாட² கரேக இேஸ th³த⁴ கர
யா ஜாய ேதா அஸாth◌⁴ய காrhய பீ⁴ th³த⁴ ேஹா ஜாேத ைஹmh ।இஸேமmh
ஸmhஶய
நmh ைஹmh ।

NA, Kirk Wortman
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