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Shri Sita Kavacham

தாகவசmh

॥ ரsh ॥
॥ மதா³நnhத³ராமாயnhதrhக³ேத மேநாஹரகாNhேட³தாகவசmh ॥
ராமதா³ஸ உவாச
ஶ ◌்’iΝ ஶிShய phரவயா தாயா: கவசmh ஶுப⁴mh ।
ரா phேராkhதmh ஸுதீய ph’chச²ேத mhப⁴ஜnhமநா ॥ 1॥
ஏகதா³mhப⁴ஜnhமாநmh ஸுதீண: phராஹ ைவ iµநி: ।
ரஹ:shதி²தmh ³ th³’ShThவா phரணmhய ப⁴khதிrhவகmh ॥ 2॥
ஸுதீண உவாச
³ேராऽஹmh ேராchசா² தாயா: phதிதா³நி  ।
யாநி shேதாthராணி கrhமாணி தாநி thவmh வkhமrhஹ ॥ 3॥
அக³shதிவாச-
ஸmhயkh ph’Shடmh thவயா வthஸ ஸாவதா⁴நமநா: iΝ ।
ஆெதௗ³ வயாmhயஹmh ரmhயmh தாயா: கவசmh ஶுப⁴mh ॥ 1॥
யா தாऽவநிஸmhப⁴வாऽத²தி²லாபாேலந ஸmhவrhதி⁴தா
பth³மாnh’பேத:ஸுதா நலக³தா யா மாŋhேகா³thப⁴வா ।
யா ரthேந லயமாக³தா ஜலநிெதௗ⁴ யா ேவத³ வாரmh க³தா
லŋhகாmh ஸா mh’க³ேலாசநா ஶஶிiµகீ² மாmh பா ராமphயா ॥ 2॥
அத² விநிேயாக:³ -
அshய தாகவசமnhthரshய அக³shதி ’: । தா ேத³வதா ।
அiνShph ச²nhத:³ । ராேமதி பீ³ஜmh । ஜநகேஜதி ஶkhதி: । அவநிேஜதி கீலகmh ।
பth³மாஸுேதthயshthரmh । மாŋhகீ³தி கவசmh । லகாஸுரகா⁴திநீதி மnhthர:
।
தாராமசnhth³ரphthயrhத²mh ஸகலகாமநா th³th◌⁴யrhத²mh ஜேப விநிேயாக:³ ॥
அத²அŋh³ளீnhயாஸ: -
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ௐ ராmh தாைய அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh ரமாைய தrhஜநீph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ mh ஜநகஜாைய மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ைரmh அவநிஜாைய அநாகாph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ெரௗmh பth³மாஸுதாைய கநிSh²காph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ ர: மாŋhkh³ைய கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ॥
’த³யாதி³nhயாஸ: -

ௐ ராmh தாைய ’த³யாய நம: ।
ௐ mh ரமாைய ஶிரேஸ shவாஹா ।
ௐ mh ஜநகஜாைய ஶிகா²ைய வஷTh ।
ௐ ைரmh அவநிஜாைய கவசாய ஹுmh ।
ௐ ெரௗmh பth³மாஸுதாைய ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ।
ௐ ர: மாŋhkh³ைய அshthராய ப²Th ।
⁴rh⁴வ:ஸுவேராதி தி³kh³ப³nhத: ◌⁴ ॥
அத² th◌⁴யாநmh ।
தாmh கமலபthராmh விth³thசஸமphரபா⁴mh ।
th³வி⁴ஜாmh ஸுமாராŋhகீ³mh பீதெகௗேஶயவாநீmh ॥ 1॥
mhஹாஸேந ராமசnhth³ரவாமபா⁴க³shதி²தாmh வராmh ।
நாநாலŋhகாரஸmhkhதாmh Nhட³லth³வயதா⁴ணீmh ॥ 2॥
டா³கŋhகணேகரரஶநாராnhவிதாmh ।
மnhேத ரவிசnhth³ராph◌⁴யாmh நிேல திலேகந ச ॥ 3॥
மராப⁴ரேணநாபி kh◌⁴ராேணऽதிேஶாபி⁴தாmh ஶுபா⁴mh ।
ஹth³ராmh கjhஜலmh தி³vhயmh ŋhமmh ஸுமாநி ச ॥ 4॥
பி³ph◌⁴ரnhதீmh ஸுரபி⁴th³ரvhயmh ஸக³nhத⁴ shேநஹiµthதமmh ।
shதாநநாmh ெகௗ³ரவrhmh மnhதா³ரஸுமmh கேர ॥ 5॥
பி³ph◌⁴ரnhதீமபேர ஹshேத மாŋhக³மiνthதமmh ।
ரmhயவாஸாmh ச பி³mhேபா³Sh²mh சnhth³ரவாஹநேலாசநாmh ॥ 6॥
கலாநாத²ஸமாநாshயாmh கலகNhட²மேநாரமாmh ।
மாŋhேகா³th³ப⁴வாmh ேத³வீmh பth³மா³தாmh ஶுபா⁴mh ॥ 7॥
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ைமதி²mh ராமத³யிதாmh தா³பி: ◌⁴ பவீதாmh ।
ஏவmh th◌⁴யாthவா ஜநகஜாmh ேஹமmhப⁴பேயாத⁴ராmh ॥ 8॥
தாயா: கவசmh தி³vhயmh பட²நீயmh ஶுபா⁴வஹmh ॥ 9॥
அத² கவசmh ।
ௐ தா rhவத: பா த³ேணऽவ ஜாநகீ ।
phரதீchயாmh பா ைவேத³ பாதீ³chயாmh ச ைமதி² ॥ 1॥
அத: ◌⁴ பா மாŋhகீ³ஊrhth◌⁴வmh பth³மாஜாவ ।
மth◌⁴ேயऽவநிஸுதா பா ஸrhவத: பா மாmh ரமா ॥ 2॥
shதாநநா ஶிர: பா பா பா⁴லmh nh’பாthமஜா ।
பth³மாऽவ ph◌⁴’ேவாrhமth◌⁴ேய mh’கா³ நயேநऽவ ॥ 3॥
கேபாேல கrhணேல ச பா ராமவlhலபா⁴ ।
நாஸாkh³ரmh ஸாththவிகீ பா பா வkhthரmh  ராஜ ॥ 4॥
தாம பா மth³வாணீmh பா வாmh பதிvhரதா ।
த³nhதாnh பா மஹாமாயா சி³கmh கநகphரபா⁴ ॥ 5॥
பா கNhட²mh ெஸௗmhயபா shகnhெதௗ⁴ பா ஸுராrhசிதா ।
⁴ெஜௗ பா வராேராஹா கெரௗ கŋhகணமNh³தா ॥ 6॥
நகா²nh ரkhதநகா² பா ௌ பா ல⁴த³ரா ।
வ: பா ராமபthநீ பாrhேவ ராவணேமாநீ ॥ 7॥
ph’Shட²ேத³ேஶ வநி³phதாऽவ மாmh ஸrhவைத³வ  ।
தி³vhயphரதா³ பா நாபி⁴mh கmh ராஸேமாநீ ॥ 8॥
³யmh பா ரthந³phதா ŋhக³mh பா ஹphயா ।
ஊ ர ரmhேபா⁴ ஜாiνநீ phயபா⁴ணீ ॥ 9॥
ஜŋhேக⁴ பா ஸதா³ஸுph◌⁴:³lhெபௗ² சாமரவீதா ।
பாெதௗ³லவஸுதா பா பாthவŋhகா³நி ஶாmhபி³கா ॥ 10॥
பாதா³ŋh³ளீ:ஸதா³ பா மம ரநி:shவநா ।
ேராமாNhயவ ேம நிthயmh பீதெகௗேஶயவாநீ ॥ 11॥
ராthெரௗ பா காலபா தி³ேந தா³ைநகதthபரா ।
ஸrhவகாேலஷு மாmh பா லகாஸுரகா⁴திநீ ॥ 12॥
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ஏவmh ஸுதீண தாயா: கவசmh ேத மேயதmh ।
இத³mh phராத:ஸiµthதா²ய shநாthவா நிthயmh பேட²th ய: ॥ 13॥
ஜாநகீmh ஜயிthவா ஸ ஸrhவாnh காமாநவாphiνயாth ।
த⁴நாrhதீ² phராphiνயாth³th³ரvhயmh thராrhதீ² thரமாphiνயாth ॥ 14॥
shthகாமாrhதீ² ஶுபா⁴mh நாmh ஸுகா²rhதி² ெஸௗkh²யமாphiνயாth ।
அShடவாரmh ஜபநீயmh தாயா: கவசmh ஸதா³ ॥ 15॥
அShடph◌⁴ேயா விphரவrhேயph◌⁴ேயா நர: phthயாrhபேயth ஸதா³ ।
ப²லShபாதி³காதீ³நி யாநி யாநி ph’த²kh ph’த²kh ॥ 16॥
தாயா: கவசmh ேசத³mh Nhயmh பாதகநாஶநmh ।
ேய பட²nhதி நரா ப⁴khthயா ேத த⁴nhயா மாநவா ⁴வி ॥ 17॥
பட²nhதி ராமகவசmh தாயா: கவசmh விநா ।
ததா² விநா லமணshய கவேசந vh’தா²shmh’தmh ॥ 18॥
தshமாth ஸதா³ நைரrhஜாphயmh கவசாநாmh சShடயmh ।
ஆெதௗ³  வாthரshய லமணshய தத: பரmh ॥ 19॥
தத: பேட²chச தாயா:ராமshய தத: பரmh ।
ஏவmh ஸதா³ ஜபநீயmh கவசாநாmh சShடயmh ॥ 20॥
இதி ஶதேகாராமாயnhதrhக³ேத மதா³நnhத³ராமாயேண வாlhகீேய
மேநாஹரகாNhேட³ சrhத³ஶஸrhகா³nhதrhக³தmh தாகவசmh ஸmhrhணmh ॥

PSH Meaning of verses from 18 to 20

Those who recite Sriraama KavachaM without reciting

SeetaakavachaM and also Lakshmana Kavacha, (recitation

Of only Sriraama Kavacham) is fruitless. Therefore,

all the four Kavachams should be recited by people -

first Hanumat, next Lakshmana, thereafter Seetaa

Kavachams should be recited and lastly SriraamaKavacham.

Thus, all the four kavachams are to be recited.

Encoded by Antaratma antaratma at Safe-mail.net

4 sanskritdocuments.org



தாகவசmh

Proofread by Antaratma, PSA Easwaran

Shri Sita Kavacham

pdf was typeset on January 30, 2021

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

siitaakavachaAnanda.pdf 5


	Document Information
	Document Text
	Document Credits

