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ന ണ കവച് 
 

നയ ഃ 
 
അംഗനയ ഃ 
ഓം ഓം ൏ൟദയ ൟഃ നഃ | 

ഓം നം ജൟനൢയനൟഃ നഃ |  

ഓം യൟ് ഊയ ്ൟഃ നഃ | 

ഓം നൟ് ഉദയ  നഃ | 

ഓം  ൟം ൞ദൠ നഃ | 

ഓം  ് ഉ ൝ൠ നഃ | 

ഓം ണൟം ൢയേ നഃ | 

ഓം  ം ൛ൠ ൝ൠ നഃ | 

 
ക നയ ഃ 
ഓം ഓം ദഷൠണത്ജനയൟ് നഃ | 

ഓം നം ദഷൠണ്യൟ ൟ് നഃ | 

ഓം യൟം ദഷൠണൟനൟൠകൟ ൟ് നഃ | 

ഓം ം ദഷൠണകനൠ്ഠൠകൟ ൟ് നഃ | 

ഓം ഗം ൚ൟകനൠ്ഠൠകൟ ൟ് നഃ | 

ഓം ൚ം ൚ൟൟനൠകൟ ൟ് നഃ | 

ഓം യതം ൚ൟ്യൟ ൟ് നഃ | 

ഓം ൚ൟം ൚ൟത്ജനയൟ് നഃ | 

ഓം ൝ൢം ദഷൠണൟ്ഗൢ്യഠൟ്്്൏ ്ണൠ നഃ | 

ഓം യദം ദഷൠണൟ്ഗൢ്ഠൟ്ഃ ൏ ്ണൠ നഃ | 

ഓം ൚ൟം ൚ൟൟ്ഗൢ്യഠൟ്്്൏ ്ണൠ നഃ | 

ഓം  ം ൚ൟൟ്ഗൢ്ഠൟ്ഃ ൏ ്ണൠ നഃ | 

 
വ ്ണ ഡഷ നയ ഃ 
ഓം ഓം ൞ദയ  നഃ | 

ഓം ൚ൠം ൣ്്നന നഃ | 

ഓം ൜ം ്ൢയ ്ൟ്യ്യ നഃ | 

ഓം ണം ൛ൠേൟ ൟ് നഃ | 

ഓം യ൚ം യന്തയ ൟഃ നഃ | 

ഓം നം ൝ ്൝ෆൠ൜ൢ നഃ | 

ഓം ഃ ്൏ൟ്യൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ആയേയൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ദഷൠണ൝യൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ നനഋയതയ അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ്൏തൡ്യൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ൚ൟ യ൚യ അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ഉദൡ്യൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ഐ൛ൟനയൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ ഊ്്്ൟ ൟ് അത്തൟ  ് | 

ഓം ഃ അ് ൟ ൟ് അത്തൟ  ് | 
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്൛ൡ ൞ ൠഃ 
 

അഥ ്ര ന ണകവച 

 

|| ൟയജൟ൚ൟ്|| 

  ൟ ഗൢ്തഃ ൝൞ത്തൟഷഃ ൝൚ൟ൞ൟ്  ൠ൏ൢന൝നൠകൟ്| 

്കൡഡൠ൚ ൚ൠനൠ്ജൠതയ ്തൠയ ൟകയൟ ൢൢയജ ്൛ൠ ്||1|| 

 
ഗ൚ംതതമൟേയൟ൞ൠ ൚് നൟ ൟ ണൟമക്| 

 ഥൟസ്തതൟ ൠനഃ ൛്തൣ് യ ന ഗൢ്യതൟതജ മയ്||2|| 

 

||്൛ൡ൛ൢക ഉ൚ൟ്|| 

൚തഃ ൏ൢയ ൟ൞ൠയതൟതത്ൟയ്രൟ യ൞്രൟ ൟനൢ൏නയത| 

നൟ ൟ ണൟേയം ൚്ൟ൞ തദൠന൞കനൟഃ ൛ണൢ||3|| 

 

൚ൠ൛് ൣ൏ ഉ൚ൟ്്ൗതൟ്്രൠ൏ൟണൠ ൟ്യ ൝൏൚ൠ്ത ഉദ് ൢേഃ| 

കത൝്ൟ്ഗക നയൟയ൝ൟ ്രൟയൟം ൚ൟഗയതഃ ൛ൢ്ൠഃ||4|| 

 
നൟ ൟ ണ ം ൚് ൝ംനയ൞യ്   ആഗയത| 

൏ൟദയ ൟ്ജൟനൢയനൟ ൣയ ്ൟ ൣദയ  ൞ദയയഥൟ ൝ൠ||5|| 

 

ൢയേ ൛ൠ ൝യൟനൢ൏ൣ ്യൟയദൟംകൟ ൟദൡനൠ ൚ൠനയയ൝്| 

ഓം നയൟ നൟ ൟ ണൟയ തൠ ൚ൠ൏ യ ഥൟ൏ൠ ൚ൟ||6|| 

 

ക നയൟ൝ം തതഃ കൢ യൟ് ദ്ൟദ൛ൟഷ ൚ൠദയ ൟ| 

്൏ണ൚ൟദൠ കൟ ര്ഗൢ യ്ഗൢ്ഠ൏ ്൝ൢ||7|| 

 
നയയ൝് ൞ദ  ഓകൟ ം ൚ൠകൟ നൢ ൣ്്നൠ| 

൜കൟ ം തൢ ്ൢയ൚ൟ്യ്യ ണകൟ ം ൛ൠേ ൟ ദൠയ൛്||8|| 

 

യ൚കൟ ം യന്തയ ൟ യൢജജയൟകൟ ം ൝ ്൝ෆൠ൜ൢ| 

കൟ ത്തൢශൠ൛യ ്രൣ്തൠ്യ൚് ൢ്ഃ||9|| 

 
൝൚ൠ൝്ഗം ഡരം ത് ൝ ്ദൠഷൢ ൚ൠനൠ്ദൠയ൛്| 

ഓം ൚ൠ്ണയ൚ ന ഇതൠ ||10|| 

 

ആമൟനം ൏ ം ്യൟയ ദ യ്യ ം ൜്൛തൠൠ യൢത്| 

൚ൠദയൟയതജതതയ൏ൟൣ്തൠൠം ്രൢദൟ൞യ ത ||11|| 

 

ഓം ൞ ൠ ്ൠദ്യൟമ ൝ ് ഷൟം നയതതൟ്്രൠ൏്ഃ ൏തയഗ്ര൏്യഠ| 

ദ ൟ ൠ്്ൟ൝ൠഗയദ൜ൢ്ൟ൏ൟ൛ൟ് ദ്ൟയനൟതരഗൢയണൟതരൟ൞ൢഃ ||12|| 

ജയ ൜ൢ ൟം  ഷതൢ ്യൣ്തൠ യൟയദൟഗയണയയൟ ൚ ൣണ൝യ ൏ൟ൛ൟ്| 

ഥയ ൜ൢ ൟ ൟ൚ടൢ൚ൟയനൟ൝്യൟ് ്തൠ൚ൠ്കഃ യേஉ൚തൢ ൚ൠ൛് ൣ൏ഃ ||13|| 

 

ദൢ്യഗ൜്ട൚യൟജൠൢേൟദൠ൜ൢ ്൏ൢഃ ൏ൟ ൟ൝ൠംയ൞ൟஉ൝ൢ  ൢഥ൏ൟ ൠഃ| 

൚ൠൢചയതൟ  ൝യ ൞ൟട൞ൟ൝ം ദൠയ൛ൟ ൚ൠയനദൢ്നയ൏തംച ഗ്ൟഃ ||14|| 
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 ഷത്൝ൗ ൟ്്നൠ  ഞക്൏ഃ ൝്ദം്രയ ൟൡത്യ ൟ ൚ ൟ൞ഃ| 

 ൟയൟஉ്ദൠകൣയട൜്ഥ ൚ൠ്൏൚ൟയ൝ ൝ ഷ്യണൟ൝്യൟ്  തൟ്ഗയജൟസ്ൟ് ||15|| 

 
ൟൢ്ഗ്്ൟദേൠ ൟ് ്൏ൟദൟൟ ൟ ണഃ ൏ൟതൢ ന ച ൞ൟ൝ൟ്| 

ദതതത്യ ൟഗൟദഥ യ ൟഗനൟഥഃ ൏ൟ ൟ് ഗൢയണ൛ഃ ക൏ൠ ഃ ക്ෆൟ് ||16|| 

 

൝ന്കൢൟയ ൟ ൚തൢ കൟയദ൚ൟෂ ൛ൡ്൜ൟ ൟം ൏ഥൠ യദ൚യ൞ നൟ്| 

യദ൚്൜ൠ൚ യഃ ൏ൢ ൣ൜ൟ്്നൟര ൟ് കൣ്യൟ ൞ ൠ്ൟം നൠ  ൟദയ൛൜ൟ് ||17|| 

 
്ന്ര ൠ്ഗ൚ൟ് ൏ൟത്൏ഥയൟ് ദ്ര്ൟ്  ൟദ൜യൟ നൠ്ജൠതൟമൟ| 

 ഞച യ ൟകൟദ൚തൟജനൟരൟ് യ ൟ ഗണൟ് യ്കൟ്൚൛ൟദ൞ൡ്രഃ ||18|| 

 

നദ്൏ൟ യനൟ ഗ൚ൟന്൏യൟ്ൟ് ൢෂതതൢ ൏ൟേഡഗണൟ് ്൏ൟദൟ്| 

ക്കൠഃ കയ  കൟ  ൟ് ്൏൏ൟതൢ ്്ൟ൚നൟയ ൟ ൣകതൟ൚തൟ ഃ ||19|| 

 

ൟം യക൛യ൚ൟ ഗദ ൟ ്൏ൟത ൚യൟ് യഗൟ൚ൠര ആ൝്ഗ൚ൟതയ൚ണൢഃ| 

നൟ ൟ ണ ്൏ൟ്ണ ഉദൟത൛തൠ്്യരൠയന ൚ൠ്ണൢ  ൡ്ര൏ൟണൠഃ ||20|| 

 
യദയ൚ൟത൏ ൟ്യണ ്ൢയ൞ൟ്ഗ്ന്ൟ ൝ൟ ം ്തൠ്ൟൟ൚തൢ ൟ്യ൚ൟ ൟ്| 

യദൟയ൜ ൞൜ൡയക൛ ഉതൟ്് ൟയ്ത നൠ൛ൡഥ ഏയകൟ൝്തൢ ൏്നൟഃ ||21|| 

 

്൛ൡ൚്്ൟൟ൏  ൟ്ത ഈ൛ഃ ്൏തയൣ൜ ഈയ൛ൟஉ൝ൠ്യ ൟ ജനൟ്ദനഃ| 

ദൟയൟദയ ൟஉ൚യൟദനൢ൝ෆയം ്൏ൟയത ൚ൠയ൛്൛്യ ൟ ഗ൚ൟ് കൟ ൣ്തൠഃ ||22|| 

 

്്കം  ൢഗൟരൟന തൠമയനൠ ്് ൝രൟ് ഗ൚്്൏ ൢത്| 

ദര്്ൠ ദര്്യ ൠന൝നയൟ൝ൢ കഷം  ഥൟ ൚ൟത൝യേൟ ൞ൢതൟ൛ഃ ||23|| 

 

ഗയദஉ൛നൠത൏്൛ന൚ൠതൢ ൠ്യഗ നൠ്൏ൠ്ഢൠ നൠ്൏ൠ്ഢയജൠത്൏ൠ ൟ൝ൠ|  

കൣ്ൟഡന൚നൟ ക ഷ യഷൟൣത്ഗ൞ൟംചൣ്ണ  ്ൣ്ണ ൟ ൡ് ||24|| 

 

ത്ം  ൟതൢ്ൟന്൏ഥയ്൏തൟത൏ൠ൛ൟ്൚ൠ്൏്ഗ൞യരൟ ദരൡ്| 

ദയ ്ര ൚ൠ്ദൟ൚  ക്ണ൏ൣ ൠയതൟ ൡ൝്യനൟஉയ ്൞ദ ൟനൠ കപ ് ||25|| 

 
ത്ം തൠമ്ൟ ൟ൝ൠ൚ ൟ ൠന൝നയൡ൛്൏ ൢയതൟ  ഛൠෆൠ ഛൠෆൠ| 

്്ജഛത്്ര ഛൟദ  ദ്ൠ൜ൟയരൟനൟം ൞  ൏ൟ൏്ഷൢ൜ൟ് ||26|| 

 

 യൟ  ം ്ഗയ൞യയൟ ൣ് യകതൢയയൟ നയ ഏ൚ ്| 

൝ ൡ൝യ൏യയൟ ദം്രൠയയൟ ൣയതയയൟംஉയ൞ൟയ ഏ൚ ൚ൟ ||27|| 

 

൝ ്ൟയണയതൟനൠ ഗൟ ൣ൏ൟത്തകൡ്തനൟ്| 

്൏ ൟരൢ ൝ംഷ ം ൝യദയൟ യ  നഃ യ്൛ ഃ ്൏തൡ൏കൟഃ ||28|| 

 

ഗ ൣയഡൟ ഗ൚ൟ് തയതൟ്തതയതൟ്ഛയരൟ ഃ ്൏ൢഃ| 

 ഷത്യ൛൜കയ്නയയൟ ൚ൠ൜്്യ൝നഃ ൝്നൟൠഃ ||29|| 

 

൝ ്ൟ൏്യയൟ ൞യ ്നൟ ൣ൏ ൟനൟ ൢ്ൟനൠ നഃ| 

ൢෂൠ്രൠ നഃ ്൏ൟണൟ് ൏ൟരൢ ൏ൟ്൜ദൣ൜ണൟഃ ||30|| 
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 ഥൟ ൞ൠ ഗ൚ൟയന൚ ൚തതൢതഃ ൝്൝ධ  ്| 

൝തയനൟയനന നഃ ൝യ ്  ൟരൢ നൟ൛ൢ൏ൟ്ദ൚ൟഃ ||31|| 

 
 നഥകൟമയൟനൢൟ൚ൟനൟം ൚ൠക്൏ ൞ൠതഃ ൝് ്| 

ൣ൜ണൟ ൢෂ ൠ്ഗൟേയൟ ്യത ൛തൡഃ ൝്ൟ  ൟ ||32|| 

 

യതനന൚ ൝തയൟയനന ൝ ്യഞൟ ഗ൚ൟ് ൞ ൠഃ| 

൏ൟതൢ ൝ന ്ഃ ൝് ൣന൏്നഃ ൝ദൟ ൝ ്്ത ൝ ്ഗഃ ||33|| 

 
൚ൠദൠഷൢ ദൠഷൣ്്്്ഃ ൝രൟദര്൞ൠ്ഗ൚ൟ് നൟ ൝ൠം൞ഃ| 

്൏൞ൟ൏ ംയ ലൟക ം ൝്യനന ്ഗതത൝തതയതജൟഃ ||34|| 

 

ര൚ൠദൟേയൟതം ൚് നൟ  ണൟമക്| 

൚ൠയജ൜യ൝യജജ൝ൟ യ ന ദം൛ൠയതൟஉ൝ൢ  ൣഥ൏ൟ് ||35|| 

 

ഏത് ്ൟ  ൟണതതൢ  ം  ം ൏൛യതൠ ്ഷൢ൜ൟ| 

൏ദൟ ൚ൟ ൝ംത൏യ൛് ൝ദയഃ ൝ൟ്്൝ൟ് ൝ ൚ൠൢ്യയത ||36|| 

 
ന കൢതചൠത  ം ത൝യ ൚ൠദയൟം ്ൟ  യതൟ യ൚്| 

 ൟജദ൝യൢ്ഗ൞ൟദൠയയൟ ൚യൟ്രൟദൠയച ക്൞ൠ്ൠ് ||37|| 

 

ഇൟം ൚ൠദയൟം ൏ൢ ൟ കചൠ് കൗ൛ൠയകൟ ്ൟ  ് ദ്ൠജഃ| 

യ ൟഗ്ൟ ണ ൟ ൝്ൟ്ഗം ജ൞ൗ ൝  ൣ്ന്നൠ ||38|| 

 

തയ൝യൟ൏ ൠ ൚ൠൟയനന ഗෆ ്൏തൠയ കദൟ| 

  ൗ ്ൠ്ത ഥഃ ത്തൡ്ൠ൚യതൟ  ്ത ദ്ൠജഷ ഃ ||39|| 

 

ഗഗനൟയ൏ത് ൝ദയഃ ൝൚ൠൟയനൟ ൞യ൚ൟ് ൛ൠ ൟഃ| 

൝ ൚ൟ േൠ യ൚്നൟദഥൡനയൟദൟ  ൚ൠതൠതഃ| 

്൏ൟ൝യ ്൏ൟ്ൡ൝ ൝്തയൟം തനൟത്ൟ ്ൟ ൝്ന്ഗൟ് ||40|| 

 

||്൛ൡ൛ൢക ഉ൚ൟ്|| 

  ഇദം ൛ണൢ ൟ് കൟയ  യ ൟ ്ൟ  തൠ ്ൟദതഃ| 

തം ന൝യരൠ ൣതൟനൠ ൢ്യയത ൝ ്യതൟ  ൟ് ||41|| 

 

ഏതൟം ൚ൠദയൟ്ൠഗയതൟ ൚ൠ൛് ൣ൏ൟනത്കതൢഃ| 

ന്തയ ൟകയ ഷ്ൡം ൢൢയജ ൚ൠനൠ്ജൠതയஉയ്൝ൢ ൟ് ||42|| 

 
||ഇതൠ ്൛ൡനൟ ൟ ണക൚്ം ൝പൣ്ണ്|| 
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