�ేవ�య్�ాచ

భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వ�ా�ాత్�ర్థ �ారగ।
�ే�ాయ్ః ప్రతయ్ఙ�గ్ �ాయ�శ్చ కవచం యత్ ప్ర�ా�తమ్॥౧॥

స�ా్వర్థ �ాధనం ��మ కథయస్వ మ� ప్ర��।

��ౖరవ ఉ�ాచ
శృణ� �ే� ప్రవ��య్� కవచం పరమ�దుభ్తమ్॥౨॥

స�ా్వర్థ �ాధనం ��మ �ెల
ౖ� ���య్ ��ఽ�దుర్ల భమ్।
సర్వ�ి�ధ్ మ
� యం �ే� స��్వ� శ్వరయ్ ప్ర��యకమ్॥౩॥

పఠ��చ్్ఛ-వణ�న్-మరత్ �స్-�ెల
ౖ� �కయ్-ఐశ్వరయ్-��గ్ భ��త్।
స�ా్వ�ాధక�ాయ్ఽసయ్ కవచసయ్ ఋ�ిః �వః॥౪॥

ఛ��ద్ ��ాట్ ప�ాశ��త్రజ్గ��ధ్�్ర చ �ేవ��।
ధ�ా్మఽర్థ�ామ���ష� ���గః ప్ర���త్ త
� ః॥౫॥

���గః:- ఓం �� స�ా్వర్థ �ాధక కవచసయ్ �వ ఋ�ిః।
��ాట్ ఛనద్ ః। ��మత్ ప్రతయ్ఙ�గ్ �ా �ేవ��। ఐం �జం। ���ం శ��త్ః।

��ం ��లకం �� స���వ �ేవ�� �ీత
్ర య్��్థ �ా�� ���గః॥

ఓం ప్రణవం �� �రః �ాత� �ాగభ్వశ్చ లల�టకమ్।
���ం �ాత� దకష్��తం్ర �� ల��్మ�ా్వమ సు��శ్వ��॥౧॥

ప్రతయ్ఙ�గ్ �ా దకష్కర్ణ �ా�� �ా��శ్వ�� త��।
ల��్మః �ా్రణం స�� �ాత� వదనం �ాత� ��శవః॥౨॥

���� త� రస��ం �ాత� కణ్ట ం �ాత� మ��శ్వరః।
స్కనద్ �ేశం ర�ః �ాత� భ�జ� త� మకరధ్వజః॥౩॥

శఙ్ఖ ���ః క�� �ాత� వ�� పద్మ���సత్��।
బ�్ర��్మ మధయ్ం స�� �ాత� ���ం �ాత� మ��శ్వ��॥౪॥

��మ��� పృష్ట �ేశం త� గ�హయ్ం రకష్త� ��ష
ౖ ్ణ �।
�ా�ా��ం చ కట�ం�ాత� �ె�
ౖ ద్ � �ాత� పదద్వయమ్॥౫॥

���ాయ్ం రకష్త� ��మ�ణ�్డ ల��్మ రకష్త� ప�త్ర�ాన్।
ఇనద్ ః� ప���్వ స�� �ాత� ఆ��న్య�ం అ��న్�ేవ��॥౬॥

య���య్ యమః స���ాత� ��ర
ౖ ృ��య్ం �రృ�సత్ ��।
ప�్చ�� వర�ణః�ాత� �ాయ�ాయ్ం �ాయ��ేవ��॥౭॥

��మ�య్ం �� మః స�� �ాత� �ె�
ౖ ా��య్�శ్వ�� �భ�ః।
ఊరధ్ �ం ప్రజ�ప�ః �ాత� హయ్ధ�ా్చఽననత్ �ేవ��॥౮॥

�ాజ��్వ�� శ్మ�ా�� త� అరణ�య్ �ా్రనత్ �� త��।
జల� స్థ ల� ��ఽనత్ ���� శత�
్ర ణ�ం �గ��� త��॥౯॥

ఏ���ః స���� �ే� చత���్బజ� మ��శ్వ��।
ప్రతయ్ఙ�గ్ �ా మ�శ��త్ః సర్వత్ర మ�ం స��ఽవత�॥౧౦॥

ఫల���ః

ఇ� �ే క��తం �ే� �ా�ా��స్రం ప�ాతప్రమ్।
స�ా్వ��్థ-�ాధనం ��మ కవచం పరమ�దుభ్తమ్॥౧॥

అ�ాయ్ఽ�ి పఠ��తస్దయ్ః క�బ���ఽ�ి ధ��శ్వరః।
ఇ��ద్���య్ః సకల� �ే�ాః ��రణ�తప్ఠ��దయ్తః॥౨॥

సర్వ�ి�ధ్ శ
� ్వ�� సనత్ ః స���్వశ్వరయ్మ�ాప�న్య�ః।
�ీ్ర�మ��య్ఽనయ్తః కృ��్వ కమల� �శ్చల� గృ��॥౩॥

�ా��్ణ చ �వ��త్ వ��త్� సతయ్ం సతయ్ం న సంశయః।
� ��రయ� ప�ణ�య్��్మ స�ా్వర్థ �ాధ���ధమ్॥౪॥

కవచం పరమం ప�ణయ్ం �� ఽ�ి ప�ణయ్వ��ం వరః।
స���్వశ్వరయ్య��� భ���్వ �ెల
ౖ� �కయ్�జ�� భ��త్॥౫॥

ప�ర��� ద��ణ� బ�హౌ ���� �ామ భ�జ� త��।
బహ�ప�త్రవ� భ�య�ద్ బ��ధ్�ఽ�ి లభయ్�ే సుతమ్॥౬॥

బ్ర�్మ�ాత్���� శ�ాత్�ణ� ��వ
ౖ కృనత్ �త్ తతత్ నుమ్।
ఏతత్కవచమ�����్వ � జ��తప్ర��శ్వ��మ్॥౭॥

����ద�్ర ం పరమం �ా్రపయ్ �� ఽ��ాన్మృత�య్మ�ప�న్య�త్।

�� ర�ద్రయ�మల త��త్ � పఞ�్చఙగ్ ఖణ�్డ ప్రతయ్ఙ�గ్ �ాయ�ః స�ా్వర్థ �ాధనం ��మకం కవచం ప��ప�ర్ణ మ్।

