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ాా ణ కవచ్ 

 

ాా ః 
 

అంగాా ః 
ఓం ఓం ాౕయః నః | 

ఓం నం ాునః నః |  

ఓం ో్ ఊ్ಧః నః | 

ఓం ా్ ఉౕే నః | 

ఓం రం ౦ృి నః | 

ఓం ్ ఉి నః | 

ఓం ణం ుే నః | 

ఓం ం ిి నః | 

 
క ాా ః 
ఓం ఓం ౕషిಌ ాా్ నః | 

ఓం నం ౕషి్ాాా్ నః | 

ఓం ోం ౕషిణాిాా్ నః | 

ఓం ం ౕషికిఠిాా్ నః | 

ఓం గం ాకిఠిాా్ నః | 

ఓం ౢం ాాిాా్ నః | 

ఓం తం ా్ాాా్ నః | 

ఓం ాం ాಌ ాా్ నః | 

ఓం ం ౕషిణంుఠి్ಧౘಧి నః | 

ఓం దం ౕషిణంుఠి్ః ౘಧి నః | 

ఓం ాం ాాంుఠి్ಧౘಧి నః | 

ఓం ం ాాంుఠి్ః ౘಧి నః | 

 
ిణు డష ాా ః 
ఓం ఓం ౦ృౕే నః | 

ఓం వం ూ న్ ై నః | 

ఓం ం రಠ ్ಧಝయా నః | 
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ఓం ం ిాా్ నః | 

ఓం వం ేర యః నః | 

ఓం నం ಧంిు నః | 

ఓం ః ಠా యా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ఆనైాా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ౕషి్ా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః నైఋతా అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ౘಠ ీయా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ావా అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ఉీయా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ఐాాా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః ఊర్ಧా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

ఓం ః అ్రా్ అ ర్ ా ౙ్ | 

రಟ  ౦రః 
 

అథ రీాా ణకవచ 

 
||రోాచ|| 

ా ుౘర ః ౦ ర్ ాషః ాా్ రు ై ిా్| 

రಟ డిైౢ విరಌ ా రర ోాా ురే ಟి్||1|| 

 
గౢంర నಝాాాి ౢಝ ారణಝక్| 

ా్రాినః ౣరర ్ ేన ుతర ಌ నಝృయ||2|| 

 
||రಟ ుక ఉాచ|| 

ౢృః ు్ిో ర్ ಧఠర ా హంరಠ ాుౘృచಋత| 

ారణ్ాం ౢరಝ౦ ి ై కాః ౣృు||3|| 

 
వౣಧూౘ ఉాచౌాంరిాిరచా ౘవర  ఉ్ౕ ు్ః| 

కృ్ಧంగకాాో ం రా ్ాం ాగాః ుః||4|| 

 
ారం ౢಝ ంనహా్  ఆగత| 

ాౕయరಌ ునూ్ಧూౕే ౦ృౕాోి||5|| 
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ుే ి్ాుూరಧాదంారీి వనాే్| 

ఓం నో ారణేర వౘాాి ా||6|| 

 
కాాం ః ురా్ రಧౕాషవౕాా| 

ౘಠ ాిాంంు్ాంుిౘಧ ||7|| 

 
నాే్ ౦ృౕ ఓంాం వాు ూ్ి| 

ాం ు రಠ ోಝయా ాం ి్ా ిే్||8|| 

 
వాం ేర య్ాంాానైాం ಧంిు| 

ార ాుిిౣా ంర ూరిಜవ్ ు్ః||9|| 

 
వగ ం ౙడంం ్ ಧిుి విరిే్| 

ఓం వణ వ న ఇర ||10|| 

 
ఆాಝనం ౘం యాేౕ యాం ్ನషిి్ా్| 

వరాతజర తూరిిం ంర ుర౦ే ||11|| 

 
ఓం ౦రరಧౕయానಝ ಧాిం నా ర్ ంరిౘౕಝః ౘనం ಠౕ ౘృఠి| 

ౕరరచరಝిగదుయాా్ ౕయనట ుోట ా ః ||12|| 

 
జేు ాం షు ్ాూరిరాదగేయా ౢూా ాా్| 

థ ేు ాాౢుాన్ಧా్ రర వకಟ ః ేஉౢు వౣಧూౘః ||13|| 

 
ు గే ಧ్ాాిుాిు ౘಠ రః ాానైృింోஉ ుారః| 

వుంచో ా ా ర్ ాం ిో వేుైాౘంౣಊ గరಜః ||14|| 

 
షಧౌ ా్ಧి  ఞ్ క్పః ಧౕంర ాయనై్్ ౢర౦ః| 

రోஉ ಠి ూే్ౢ వౘಠ ాే ్షಝో్ಧా్ ాగಟ ో్్ಝ్ ||15|| 

 
ాుగಟ ్రಝౕిా్ ౘಠ ారాైరః ాు నౣಊ ా్్| 

ౕర ర ಧయాౕ యగాః ాా్ ుేౣః కి్ః కಝౚంయ్ ||16|| 

 
నుుా్ ౢు ాదా్ౕరరి ాం ౘి దౢహ్ా్| 

దౢరిౢాః ుూఠಊాంర్ ూ్ಝ ౦రరಝం ిాౕేఠ్ ||17|| 
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్నಧంరಜగా్ ాಧౘాా్ ౕಧంరಧ్ ాౕృయ ిరಌ ాాಝ| 

 ఞ్ ౣಊ ోాౕౢాజಌ ాంా్ ౚో గణ్ రಟ ్ౢాౕహం ಠౕ ః ||18|| 

 
్ైಧాన గానౘಠ ోయ్ ు్ౕ ర  ా్ండగణ్ ౘಠ ార్| 

క్ుః కే ా్ా్ ౘಠ ాు ్రಝౢాయూకృాౢాః ||19|| 

 
ాం ేౣో గౕా ಠా ాా్ ోవంౕ ఆంగౢార వుః| 

ార ಠా ౦ణ  ఉరర ౣషిಝ్ాంిే వుణ రం ಠౕ ాిః ||20|| 

 
దోపరహణ  ుోగಟ ్ాಧ ్ం రర యాౢు ా్ో ా్| 

దఠ ౦ృీేౣ ఉా్రతర  ిర ఏరಧు ౘౕಝాః ||21|| 

 
రಟ ౢ్యాౘరర  ఈౣః ౘಠ రా ఈోஉి్్ జాినః| 

రో్ౕஉాాౕుం్ాం ౘಠ ్త వేಧౣಧ్ గా్ ా్ూరిః ||22|| 

 
చకಟ ం ుాంాన్రగಝేి ಠ ్ ంా్ గౢపాుకి్| 

ౕంౕధ్ ౕంౕగ్ార ై నాా  కషం ా ాో ాౣః ||23|| 

 
గదஉౣిపನనవ ు్ంన ిఠపంి ిఠపం్ాి ಠి ాి|  

ూఠಝండవైాకషరిూగಟ ాంచಊణ  ూణార్ ||24|| 

 
ಧం ాుయనౘಠ రಠ ాృిాచవౘಠ గಟ ౦ోౕృ రీ ్| 

ౕేం ಠౕ  వరಠ ౢ కృణ ూరో ీಧనஉేహ ృౕాి కంౘ్ ||25|| 

 
ಧం రగಝయరిౢరర ై నాీౣౘಠ ురి  ంి ంి| 

చಝ్ಋచం ಠౕ  ాౕ ిಧఠోాం ౦ ాౘచుిఠ్ ||26|| 

 
నై ం గಟ హయా ూ్ ేుయా నృా ఏౢ చ| 

రృరయా ౕంఠర ాయా ూతయాంஉోా ఏౢ ా ||27|| 

 
రಧేాాి గాైూార ారిా్| 

ౘಠ ాంు ంషం దా ే నః ಟేః ౘಠ ీౘాః ||28|| 
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గూో గా్ రో ర రో ౣಋందః ౘಠ రః| 

షಧేకృ్ಋాయా వಧే్నః ಧాిః ||29|| 

 
రಧౘదಜా ౦ేరైూౘాాుయి నః| 

ుి్ం ಠి నః ಠా ణ్ ాంు ాిౕూణః ||30|| 

 
ా ి గాేౢ ౢ ర ః ్ౕచಊ ్| 

ాాేన నః ేಧ ాంు ాౣుా ಠౕ ాః ||31|| 

 
థైాాಝాు్ాాం వక్పిః ಧ్| 

ూణు్్ౕంాాా ్తర  ౣరిః ಧాా ||32|| 

 
తనైౢ ాాేన ಧఞఞ  గా్ ౦రః| 

ాు ్ైಧః ಧూపైైః ర ಧర  ಧగః ||33|| 

 
విుి ిూి్ಧ్ః ంాౕంಛిಜగా్ ాిం౦ః| 

ౘಠ ాౘఁోోకం ಧేన గಟ ర ర తాః ||34|| 

 
ఘౢిైౕాాాం ౢಝ ాణಝక్| 

వేాాంజ్ ేన ౕంిోஉ ూా్ ||35|| 

 
ఏ్ యా ర  ం ం ౘౣార చుిఠ| 

ౘర ా ంపృే్ ౕాః ్్ಧ్్  వుచాత ||36|| 

 
న ుిಊ ం ా వరాం యో వ్| 

రజౕ ాగಟ ాియా ాారిిాౣಊ కరహ ్ ||37|| 

 
ఇాం వరాం ుర కిಊ్ ౌిర య్ ిಧజః| 

యగయా ్ಧంగం జౌ  ూ్నಧి ||38|| 

 
ోాౘర వాేన గం్ಧౘరేకర| 

ౌ ర ః ర్ ారಜౢృో ర  ిಧజషః ||39|| 
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గగానైాౘ్ ౕాః వాన ౦ాా్ ిరః| 

 ా్ి్ాౢచాౕ థ్ ాార విಝః| 

ಠా ా ಠా ీಧాాం ్ైాಧ య ಧనಧా్ ||40|| 

 
||రಟ ుక ఉాచ|| 

 ఇౕం ౣృుా్ ాే య యర యౕృః| 

ం నాంర ూాి ుచాత ಧో ా్ ||41|| 

 
ఏాం వరాిగో వౣಧూాచಋకಟ ుః| 

్ైాోకా్రిಝం ురే విరಌ ాஉృయ ర్ ||42|| 

 
||ఇర రಟారకౢచం ంూణ ్|| 
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