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Surya Sun Kavacham

ஸூrhயகவசmh

வjhரபஜராkh²யஸூrhயகவசmh ।
ைப⁴ரவ உவாச -

ேயா ேத³வேத³ேவா ப⁴க³வாnh பா⁴shகேரா மஹஸாmh நிதி: ◌⁴ ।
க³யthநாயேகா பா⁴shவாnh ஸவிேததி phரகீ³யேத ॥ 1॥
தshயாஹmh கவசmh தி³vhயmh வjhரபஜரகாபி⁴த⁴mh ।
ஸrhவமnhthரமயmh ³யmh லவிth³யாரஹshயகmh ॥ 2॥
ஸrhவபாபாபஹmh ேத³வி :³க²தா³th³rhயநாஶநmh ।
மஹாShட²ஹரmh Nhயmh ஸrhவேராக³நிவrhஹணmh ॥ 3॥
ஸrhவஶthஸஹkh◌⁴நmh ஸŋhkh³ராேம விஜயphரத³mh ।
ஸrhவேதேஜாமயmh ஸrhவேத³வதா³நவதmh ॥ 4॥
ரேண ராஜப⁴ேய ேகா⁴ேர ஸrhேவாபth³ரவநாஶநmh ।
மாth’காேவShதmh வrhம ைப⁴ரவாநநநிrhக³தmh ॥ 5॥
kh³ரஹபீடா³ஹரmh ேத³வி ஸrhவஸŋhகடநாஶநmh ।
தா⁴ரத³shய ேத³ேவஶி ph³ரமா ேலாகபிதாமஹ:॥ 6॥
விShiΝrhநாராயே ேத³வி ரேண ைத³thயாஓShயதி ।
ஶŋhகர:ஸrhவேலாேகேஶா வாஸேவாऽபி தி³வshபதி:॥ 7॥
ஓஷதீ⁴ஶ: ஶஶீ ேத³வி ஶிேவாऽஹmh ைப⁴ரேவவர: ।
மnhthராthமகmh பரmh வrhம ஸவி:ஸாரiµthதமmh ॥ 8॥
ேயா தா⁴ரேயth³ ⁴ேஜ rhth◌⁴நி ரவிவாேர மேஹவ ।
ஸ ராஜவlhலேபா⁴ ேலாேக ேதஜshவீ ைவமrhத³ந:॥ 9॥
ப³ஹுேநாkhேதந கிmh ேத³வி கவசshயாshய தா⁴ரth ।
இஹ லத⁴நாேராkh³ய-vh’th³தி⁴rhப⁴வதி நாnhயதா²॥ 10॥
பரthர பரமா iµkhதிrhேத³வாநாமபி ³rhலபா⁴ ।
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கவசshயாshய ேத³ேவஶி லவிth³யாமயshய ச ॥ 11॥
வjhரபஜரகாkh²யshய iµநிrhph³ரமா ஸத: ।
கா³யthrhயmh ச²nhத³இthkhதmh ேத³வதா ஸவிதா shmh’த:॥ 12॥
மாயா பீ³ஜmh ஶரth ஶkhதிrhநம: கீலகவ ।
ஸrhவாrhத²ஸாத⁴ேந ேத³வி விநிேயாக:³ phரகீrhதித:॥ 13॥
ஓmh அmh ஆmh இmh ஈmh ஶிர: பா ஓmh ஸூrhேயா மnhthரவிkh³ரஹ: ।
உmh ஊmh ’mh ’mh லலாடmh ேம ராmh ரவி: பா சிnhமய:॥ 14॥
’mh ’mh ஏmh ஐmh பா ேநthேர mh மமாணஸாரதி:² ।
ஓmhஔmh அmh அ: தீ பா ஸ:ஸrhவஜக³தீ³வர:॥ 15॥
கmh க²mh க³mh க⁴mh பா க³Nhெடௗ³ஸூmh ஸூர:ஸுரத: ।
சmh ச²mh ஜmh ஜ²mh ச நாஸாmh ேம பா யாrhmh அrhயமா phர: ◌⁴ ॥ 16॥
டmh ட²mh ட³mh ட⁴mh iµக²mh பாயாth³ யmh ேயாகீ³வரத: ।
தmh த²mh த³mh த⁴mh க³லmh பா நmh நாராயணவlhலப:◌⁴ ॥ 17॥
பmh ப²mh ப³mh ப⁴mh மம shகnhெதௗ⁴ பா மmh மஹஸாmh நிதி: ◌⁴ ।
யmh ரmh லmh வmh ⁴ெஜௗ பா லmh ஸகநாயக:॥ 18॥
ஶmh ஷmh ஸmh ஹmh பா வோ லமnhthரமேயாஇ th◌⁴வ: ।
ளmh :mh ஸதா³ பா kh³ரஹாேதா² தி³ேநவர:॥ 19॥
ஙmh ஞmh ணmh நmh மmh ேம பா ph’Shட²mh தி³வஸநாயக: ।
அmh ஆmh இmh ஈmh உmh ஊmh ’mh ’mh நாபி⁴mh பா தேமாபஹ:॥ 20॥
’mh ’mh ஏmh ஐmh ஓmhஔmh அmh அ:ŋhக³mh ேமऽvhயாth³ kh³ரேஹவர: ।
கmh க²mh க³mh க⁴mh சmh ச²mh ஜmh ஜ²mh கmh பா⁴iνrhமமாவ ॥ 21॥
டmh ட²mh ட³mh ட⁴mh தmh த²mh த³mh த⁴mh ஜா பா⁴shவாnh மமாவ ।
பmh ப²mh ப³mh ப⁴mh யmh ரmh லmh வmh ஜŋhேக⁴ ேம।ஆvhயாth³ விபா⁴கர:॥ 22॥
ஶmh ஷmh ஸmh ஹmh ளmh : பா லmh பாெதௗ³ thரயிதiν: ।
ஙmh ஞmh ணmh நmh மmh ேம பா ஸவிதா ஸகலmh வ:॥ 23॥
ேஸாம: rhேவ ச மாmh பா ெபௗ⁴ேமாऽkh³ெநௗ மாmh ஸதா³வ ।
³ேதா⁴ மாmh த³ேண பா ைந’thயா ³ரேரவ மாmh ॥ 24॥
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பசிேம மாmh த: பா வாயvhயாmh மாmh ஶைநசர: ।
உthதேர மாmh தம: பாயாைத³ஶாnhயாmh மாmh ஶிகீ² ததா²॥ 25॥
ஊrhth◌⁴வmh மாmh பா ேரா மாமத⁴shதாஜக³thபதி: ।
phரபா⁴ேத பா⁴shகர: பா மth◌⁴யாேந மாmh தி³ேநவர:॥ 26॥
ஸாயmh ேவத³phய: பா நிஶீேத² விsh²ராபதி: ।
ஸrhவthர ஸrhவதா³ஸூrhய: பா மாmh சkhரநாயக:॥ 27॥
ரேண ராஜேல th³ேத விதா³ேத³ ஶthஸŋhகேட ।
ஸŋhகா³ேம ச jhவேர ேராேக³ பா மாmh ஸவிதா phர: ◌⁴ ॥ 28॥
ஓmh ஓmh ஓmh உத ஓmhஉௐ ஹ ஸ ம ய:ஸூேராऽவதாnhமாmh ப⁴யாth³ ।

ராmh mh mh ஹஹஹா ஹெஸௗ: ஹஸஹெஸௗ: ஹmhேஸாऽவதாth
ஸrhவத: ।
ஸ:ஸ:ஸ:ஸஸஸா nh’பாth³வநசராchெசௗராth³ரth ஸŋhகடாth ।

பாயாnhமாmh லநாயேகாऽபி ஸவிதா ஓmh mh ஹ ெஸௗ:ஸrhவதா³॥ 29॥
th³ராmh th³mh th³mh த³த⁴நmh ததா² ச தரணிrhபா⁴mhைப⁴rhப⁴யாth³ பா⁴shகேரா

ராmh mh mh mh ரவிrhjhவரப⁴யாth Shடா²chச ஶூலாமயாth ।
அmh அmh ஆmh விவிவீmh மஹாமயப⁴யmh மாmh பா மாrhதNhட³ேகா

லvhயாphததiν:ஸதா³வ பரmh ஹmhஸ:ஸஹshராmhஶுமாnh ॥ 30॥
இதி கவchசmh தி³vhயmh வjhரபஜரகாபி⁴த⁴mh ।
ஸrhவேத³வரஹshயmh ச மாth’காமnhthரேவShதmh ॥ 31॥
மஹாேராக³ப⁴யkh◌⁴நmh ச பாபkh◌⁴நmh மnhiµேகா²தி³தmh ।
³யmh யஶshகரmh Nhயmh ஸrhவேரயshகரmh ஶிேவ ॥ 32॥
கி²thவா ரவிவாேர  திShேய வா ஜnhமேப⁴ phேய ।
அShடக³nhேத⁴ந தி³vhேயந ஸுதா⁴ேரண பாrhவதி ॥ 33॥
அrhகேரண Nhேயந ⁴rhஜthவசி மேஹவ ।
கநகீகாShட²ேலக²nhயா கவசmh பா⁴shகேராத³ேய ॥ 34॥
ேவதஸூthேரண ரkhேதந யாேமநாேவShடேயth³³mh ।
ெஸௗவrhேணநாத²ஸmhேவShTh²ய தா⁴ரேயnhrhth◌⁴நி வா ⁴ேஜ ॥ 35॥
ரேண ஜேயth³ ேத³வி வாேத³ஸத³ ேஜShயதி ।
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ராஜமாnhேயா ப⁴ேவnhநிthயmh ஸrhவேதேஜாமேயா ப⁴ேவth ॥ 36॥
கNhட²shதா² thரதா³ ேத³வி shதா² ேராக³நாஶிநீ ।
ஶிர:shதா²³கா தி³vhயா ராகேலாகவஶŋhக ॥ 37॥
⁴ஜshதா² த⁴நதா³ நிthயmh ேதேஜா³th³தி⁴விவrhதி⁴நீ ।
வnhth◌⁴யா வா காகவnhth◌⁴யா வா mh’தவthஸா ச யாŋhக³நா ॥ 38॥
கNhேட²ஸா தா⁴ரேயnhநிthயmh ப³ஹுthரா phரஜாயேய ।
யshய ேத³ேஹ ப⁴ேவnhநிthயmh ³ைகஷா மேஹவ ॥ 39॥
மஹாshthராணீnhth³ரiµkhதாநி ph³ரமாshthராதீ³நி பாrhவதி ।
தth³ேத³ஹmh phராphய vhயrhதா²நி ப⁴விShயnhதி ந ஸmhஶய:॥ 40॥
thகாலmh ய: பேட²nhநிthயmh கவசmh வjhரபஜரmh ।
தshய ஸth³ேயா மஹாேத³வி ஸவிதா வரேதா³ ப⁴ேவth ॥ 41॥
அjhஞாthவா கவசmh ேத³வி ஜேயth³ யshthரயீதiνmh ।
தshய ஜாrhதmh Nhயmh ஜnhமேகாஷு நிShப²லmh ॥ 42॥
ஶதாவrhதmh பேட²th³வrhம ஸphதmhயாmh ரவிவாஸேர ।
மஹாShடா²rhதி³ேதா ேத³வி iµchயேத நாthர ஸmhஶய:॥ 43॥
நிேராேகா³ ய: பேட²th³வrhம த³th³ேரா வjhரபஜரmh ।
லவாஜாயேத ேத³வி ஸth³ய:ஸூrhயphரஸாத³த:॥ 44॥
ப⁴khthயா ய: phரபேட²th³ ேத³வி கவசmh phரthயஹmh phேய ।
இஹ ேலாேக யmh ⁴khthவா ேத³ஹாnhேத iµkhதிமாphiνயாth ॥ 45॥
இதி th³ரயாமேல தnhthேர ேத³விரஹshேய
வjhரபஜராkh²யஸூrhயகவசநிபணmh thரயshthmhஶ: படல:॥ 33॥

Surya kavacha is attributed to Rudrayamala and quoted in Devirahasya
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