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Bharata Kavacham

ப⁴ரதகவசmh

அக³shதிவாச-
அத: பரmh ப⁴ரதshய கவசmh ேத வதா³mhயஹmh ।
ஸrhவபாபஹரmh Nhயmh ஸதா³ராமப⁴khதித³mh ॥ 1॥
ைகேகயீதநயmh ஸதா³ ர⁴வரnhயshேதணmh யாமலmh
ஸphதth³வீபபேதrhவிேத³ஹதநயாகாnhதshய வாkhேய ரதmh ।
தாத⁴வஸvhயபாrhவநிகேட shதி²thவா வரmh சாமரmh
th◌⁴’thவா த³ணஸthகேரண ப⁴ரதmh தmh வீஜயnhதmh ப⁴ேஜ ॥ 2॥
ௐ அshய ப⁴ரதகவசமnhthரshய அக³shthய ’: ।
ப⁴ரேதா ேத³வதா । அiνShph ச²nhத:³ । ஶŋhக²இதி பீ³ஜmh ।
ைகேகயீநnhத³ந இதி ஶkhதி: । ப⁴ரதக²Nhேட³வர இதி கீலகmh ।
ராமாiνஜ இthயshthரmh ।ஸphதth³வீேபவரதா³ஸ இதி கவசmh ।
ராமாmhஶஜ இதி மnhthர: ।
ப⁴ரதphthயrhத²mh ஸகலமேநாரத²th³th◌⁴யrhத²mh ஜேப விநிேயாக:³॥
அத²அŋh³ளீnhயாஸ: -

ௐ ப⁴ரதாய அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ஶŋhகா²ய தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ைகேகயீநnhத³நாய மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ப⁴ரதக²Nhேட³வராய அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ராமாiνஜாய கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ஸphதth³வீேபவரதா³ஸாய கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம:॥
’த³யாதி³nhயாஸ: -

ௐ ப⁴ரதாய ’த³யாய நம: ।
ௐ ஶŋhகா²ய ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ ைகேகயீநnhத³நாய ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ ப⁴ரதக²Nhேட³வராய கவசாய ஹுmh ।
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ௐ ராமாiνஜாய ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ஸphதth³வீேபவரதா³ஸாய அshthராய ப²Th ।
ௐ ராமாmhஶேஜதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥
அத² th◌⁴யாநmh -

ராமசnhth³ரஸvhயபாrhேவ shதி²தmh ேககயஜாஸுதmh ।
ராமாய சாமேரணவ வீஜயnhதmh மேநாரமmh ॥ 1॥
ரthநNhட³லேகரகŋhகதி³ஸு⁴தmh ।
பீதாmhப³ரபதா⁴நmh வநமாலாவிராதmh ॥ 2॥
மாNhட³வீெதௗ⁴தசரணmh ரஶநாராnhவிதmh ।
நீேலாthபலத³லயாமmh th³விஜராஜஸமாநநmh ॥ 3॥
ஆஜாiνபா³ஹுmh ப⁴ரதக²Nhட³shய phரதிபாலகmh ।
ராமாiνஜmh shதாshயmh ச ஶthkh◌⁴நபவnhதி³தmh ॥ 4॥
ராமnhயshேதணmh ெஸௗmhயmh விth³thஜஸமphரப⁴mh ।
ராமப⁴khதmh மஹாவீரmh வnhேத³ தmh ப⁴ரதmh ஶுப⁴mh ॥ 5॥
ஏவmh th◌⁴யாthவா  ப⁴ரதmh ராமபாேத³ணmh ’தி³ ।
கவசmh பட²நீயmh  ப⁴ரதshேயத³iµthதமmh ॥ 6॥
அத² கவசphராரmhப: ◌⁴ ।
ௐ rhவேதா ப⁴ரத: பா த³ேண ைககயீஸுத: ।
nh’பாthமஜ: phரதீchயாmh  பாதீ³chயாmh ர⁴thதம:॥ 1॥
அத: ◌⁴ பா யாமலாŋhக:³ ேசாrhth◌⁴வmh த³ஶரதா²thமஜ: ।
மth◌⁴ேய பா⁴ரதவrhேஷஶ:ஸrhவத:ஸூrhயவmhஶஜ:॥ 2॥
ஶிேரா த³பிதா பா பா⁴லmh பா ஹphய: ।
ph◌⁴ேவாrhமth◌⁴யmh ஜநகஜாவாkhையகதthபேராऽவ ॥ 3॥
பா ஜநக-ஜாமாதா மம ேநthேர ஸதா³ऽthர  ।
கேபாேல மாNhட³வீகாnhத: கrhணேல shதாநந:॥ 4॥
நாஸாkh³ரmh ேம ஸதா³ பா ைகேகயீேதாஷவrhத⁴ந: ।
உதா³ராŋhேகா³iµக²mh பா வாணீmh பா ஜடாத⁴ர:॥ 5॥
பா Shகரதாேதா ேம வாmh த³nhதாnh phரபா⁴மய: ।
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சி³கmh வlhகலத⁴ர: கNhட²mh பா வராநந:॥ 6॥
shகnhெதௗ⁴ பா தாராதிrh⁴ெஜௗ ஶthkh◌⁴நவnhதி³த: ।
கெரௗ கவசதா⁴ ச நகா²nh க²Th³க³த⁴ேராऽவ ॥ 7॥
mh ராமாiνஜ: பா வ:ராமவlhலப:◌⁴ ।
பாrhேவ ராக⁴வபாrhவshத:² பா ph’Shட²mh ஸுபா⁴ஷண:॥ 8॥
ஜட²ரmh ச த⁴iνrhதா⁴ நாபி⁴mh ஶரகேராऽவ ।
கmh பth³ேமண: பா ³யmh ராைமகமாநஸ:॥ 9॥
ராமthர: பா ŋhக³ ராமேஸவக: ।
நnhதி³kh³ராமshதி²த: பா ஜாiνநீ மம ஸrhவதா³॥ 10॥
ராமபா³காதா⁴ பா ஜŋhேக⁴ ஸதா³ மம ।
³lhெபௗ²ராமப³nh⁴ச பாெதௗ³ பா ஸுராrhசித:॥ 11॥
ராமாjhஞாபாலக: பா மமாŋhகா³nhயthர ஸrhவதா³ ।
மம பாதா³ŋh³ளீ: பா ர⁴வmhஶஸு⁴ஷண:॥ 12॥
ேராமாணி பா ேம ரmhய: பா ராthெரௗ ஸுதீ⁴rhமம । (ஸுதீ⁴ச மாmh)
ணீரதா⁴ தி³வேஸ தி³kh பா மம ஸrhவதா³॥ 13॥
ஸrhவகாேலஷு மாmh பா பாசஜnhய:ஸதா³ ⁴வி ।
ஏவmh ப⁴ரதshேயத³mh ஸுதீண கவசmh ஶுப⁴mh ॥ 14॥
மயா phேராkhதmh தவாkh³ேர  மஹாமŋhக³ளகாரகmh ।
shேதாthராiµthதமmh shேதாthரத³mh jhேஞயmh ஸுNhயத³mh ॥ 15॥
பட²நீயmh ஸதா³ ப⁴khthயா ராமசnhth³ரshய ஹrhஷத³mh ।
ப²thவா ப⁴ரதshேயத³mh கவசmh ர⁴நnhத³ந:॥ 16॥
யதா² யாதி பரmh ேதாஷmh ததா²shவகவேசந ந ।
தshமாேத³தth ஸதா³ ஜphயmh கவசாநாமiνthதமmh ॥ 17॥
அshயாthர பட²நாnhமrhthய:ஸrhவாnh காமாநவாphiνயாth ।
விth³யாகாேமா லேப⁴th³விth³யாmh thரகாேமா லேப⁴th ஸுதmh ॥ 18॥
பthநீகாேமா லேப⁴th பthநீmh த⁴நாrhதீ² த⁴நமாphiνயாth ।
யth³யnhமேநாऽபி⁴லதmh தthதthகவசபாட²த:॥ 19॥
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லph◌⁴யேத மாநைவரthர ஸthயmh ஸthயmh வதா³mhயஹmh ।
தshமாth ஸதா³ ஜபநீயmh ராேமாபாஸகமாநைவ:॥ 20॥
இதி ஶதேகாராமசதாnhதrhக³ேத மதா³நnhத³ராமாயேண
வாlhகீேய மேநாஹரகாNhேட³ பசத³ஶஸrhகா³nhதrhக³தmh
ப⁴ரதகவசmh 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

Bharata Kavacham

pdf was typeset on January 30, 2021
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Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
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