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సూర్య  కవచం 

శ్ర భైరవ  ఉవాచ 

యో దే దేవో భగవాన్ భాస్క రో మహసాం నిధిః | 

గయత్రీనాయకో భాసా న్ స్వితేతి త్రరగీయతే || 1 || 

తసా హాం క చాం ది ా ాం  త్రరరాంరవకాభిధమ్ | 

స్వా మాంత్రతమయాం గుహా ాం మూలవిదా్య వహస్ా కమ్ || 2 || 

స్వా పాపారహాం దేవి దిఃఖద్యరిత్ర్ా నాశనమ్ | 

మహాకుష్ఠహవాం పుణా్ ాం స్వా రోగని వ హణ్మ్ || 3 || 

స్వా శత్రుస్మూహఘ్న ాం స్మ్గ్రామే విరయత్రర్మ్ | 

స్వా తేజోమయాం స్వా దే ద్యన పూజితమ్ || 4 || 

వణే రారభయే ఘోరే స్రాో రత్ర్ నాశనమ్ | 

రతృకావేష్టతిాం  వమ  రవవానననివతామ్ || 5 || 

త్రగహపీడాహవాం దేవి స్వా స్ాంకటనాశనమ్ | 

ధావణా్స్ా  దేవేశి త్రరహామ  లోకపితామహిః || 6 || 

విష్ణు రాన రాయణో దేవి వణే దైతాా ాంజిష్ా తి | 

శాంకవిః స్వా లోకేశో వాస్వోஉపి ది స్ప తిిః || 7 || 

ఓష్ధీశిః శీ దేవి శివోஉహాం రవవేశా విః | 

మాంత్రతాతమ కాం రవాం  వమ  స్విుిః సవముతతమమ్ || 8 || 

యో ధావయేద్ భుజే మూరినన  వవివారే మహేశా రి | 

స్ రార లలభో లోకే తేరస్వా  వైరిమవ దనిః || 9 || 

రహునోకే తన కాం దేవి క చసా స్ా  ధావణాత్ | 

ఇహ లక్ష్మమ ధనారోగా - ృదినవభ  తి నానా థా || 10 || 

రవత్రత రవర ముక తరే దవానామపి దవలభా | 

క చసా స్ా  దేవేశి మూలవిదా్య మయస్ా  చ || 11 || 

 త్రరరాంరవకాఖా సా్  మునిత్రవర హామ  స్మీరితిః | 

గాయత్రతా ాం ఛాం్ ఇుా క తాం దే తా స్వితా స్మ ృతిః || 12 || 

రయా బీరాం శవత్ శక తవన మిః కీలకమీశా రి | 

స్రాా వ థసధనే దేవి వినియోగిః త్రరకీరి తతిః || 13 || 

అథ సూవా  క చాం 

ఓాం అమ్ ఆమ్ ఇమ్ ఈాం శివిః పాు ఓాం సూరాో  మాంత్రతవిత్రగహిః | 

ఉమ్ ఊాం ఋాం ౠాం లలాటాం మే త్రహాాం వవిిః పాు చినమ యిః || 14 || 

~ళాం ~ళూమ్ ఏమ్ ఐాం పాు నేత్రతే త్రరాం మరరుణ్సవథిః | 

ఓాం ఔమ్ అమ్ అిః త్రుీ పాు స్ిః స్వా రగదీశా విః || 15 || 

కాం ఖాం గాం ఘ్ాం పాు గాండౌ సూాం సూవిః సువపూజితిః | 

చాం ఛాం రాం ఝాం చ నాసాం మే పాు యార్మమ  అవా ర త్రరభుిః || 16 || 

టాం ఠాం డాం ఢాం ముఖాం పాయాద్ యాం యోగీశా వపూజితిః | 

తాం థాం ్ాం ధాం గలాం పాు నాం నారాయణ్ లలభిః || 17 || 
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రాం ఫాం రాం భాం మమ స్క ాంధౌ పాు మాం మహసాం నిధిః | 

యాం వాం లాం  ాం భుజౌ పాు మూలాం స్కనాయకిః || 18 || 

శాం ష్ాం స్ాం హాం పాు  క్షో మూలమాంత్రతమయో త్రు ిః | 

ళాం క్షిః కుక్ష్స ాం స్ద్య పాు త్రగహాథో దినేశా విః || 19 || 

ఙాం ఞాం ణ్ాం నాం మాం మే పాు రృష్ఠాం ది స్నాయకిః | 

అమ్ ఆమ్ ఇమ్ ఈమ్ ఉమ్ ఊాం ఋాం ౠాం నాభిాం పాు తమోరహిః || 20 || 

~ళాం ~ళూమ్ ఏమ్ ఐమ్ ఓాం ఔమ్ అమ్ అిః లాంగాం మేஉవాా ద్ త్రగహేశా విః | 

కాం ఖాం గాం ఘ్ాం చాం ఛాం రాం ఝాం కటాం భానువమ ర ు || 21 || 

టాం ఠాం డాం ఢాం తాం థాం ్ాం ధాం జానూ భాసా న్ మర ు | 

రాం ఫాం రాం భాం యాం వాం లాం  ాం రాంఘే మేஉవాా ద్ విభాకవిః || 22 || 

శాం ష్ాం స్ాం హాం ళాం క్షిః పాు మూలాం పాదౌ త్రతయితనుిః | 

ఙాం ఞాం ణ్ాం నాం మాం మే పాు స్వితా స్కలాం  పుిః || 23 || 

సోమిః పూరేా  చ రాం పాు భౌమోஉగ్నన  రాం స్ద్య ు | 

బుధో రాం ్క్ష్ణే పాు నైఋతాా  గువరే  రమ్ || 24 || 

రశిి మే రాం సితిః పాు వాయవాా ాం రాం శనైశి విః |  

ఉతతరే రాం తమిః పాయాదైశానాా ాం రాం శిఖీ తథా || 25 || 

ఊవనా ాం రాం పాు మిహిరో రమధసత ాంరగతప తిిః | 

త్రరభాతే భాస్క విః పాు మధాా హేన  రాం దినేశా విః || 26 || 

సయాం వే్త్రపియిః పాు నిీథే విసుు రారతిిః | 

స్వా త్రత స్వా ద్య సూవా ిః పాు రాం చత్రకనాయకిః || 27 || 

వణే రారకులే ద్యా తే విద్యదే శత్రుస్ాంకటే | 

స్ాంగామే చ రా రే రోగే పాు రాం స్వితా త్రరభుిః || 28 || 

ఓాం ఓాం ఓాం ఉత ఓాంఉఔమ్ హ స్ మ యిః సూరోஉ తానామ ాం భయాద్ 

త్రహాాం త్రరాం త్రహుాం హహహా హసిః హస్హసిః హాంసోஉ తాత్ స్వా తిః | 

స్ిః స్ిః స్ిః స్స్స నృపా్ా నచరాచ్చి రాత్ర్ణాత్ స్ాంకటాత్ 

పాయానామ ాం కులనాయకోஉపి స్వితా ఓాం త్రరాం హ సిః స్వా ద్య || 29 || 

త్రద్యాం త్రదీాం త్రద్యాం ్ధనాం తథా చ తవణిరాభ ాంరవభ యాద్ భాస్క రో 

రాాం రాం రాం రురురాం వవివ ్ా వభయాత్ కుష్ఠఠ చి  శూలామయాత్ | 

అమ్ అమ్ ఆాం వివివాం మహామయభయాం రాం పాు రవతాండకో 

మూలవాా రతతనుిః స్ద్య ు రవాం హాంస్ిః స్హత్రసాంురన్ || 30|| 

అథ ఫలశృతిః 

ఇతి శ్ర భైక చాం ది ా ాం  త్రరరాంరవకాభిధమ్ | 

స్వా దే వహస్ా ాం చ రతృకామాంత్రతవేష్టతిమ్ || 31 || 

మహారోగభయఘ్న ాం చ పారఘ్న ాం మనుమ ఖోదితమ్ | 

గుహా ాం యశస్క వాం పుణా్ ాం స్వా త్రేయస్క వాం శివే || 32 || 

లఖితాా  వవివారే ు తిషా్య  వా రనమ భే త్రపియే | 

అష్గిాంధేన దివేా న సుధాక్ష్మరేణ్ పావా తి || 33 || 

అవక క్ష్మరేణ్ పుణేా న భూవతా్ చి మహేశా రి | 

కనకీకాష్ఠలేఖనాా  క చాం భాస్క రో్యే || 34 || 

ేా తసూత్రతేణ్ వకే తన శాా మేనావేష్యిేద్ గుటీమ్ | 

స రే ునాథ స్ాంవేష్ఠా  ధావయేనూమ రి నన  వా భుజే || 35 || 
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వణే రిపూాంరయేద్ దేవి వాదే స్్సి జేషా్ తి | 

రారరనోా  భవేనిన తా ాం స్వా తేజోమయో భవేత్ || 36 || 

కాంఠసథ  పుత్రతద్య దేవి కుక్ష్సథ  రోగనాశినీ | 

శివిఃసథ  గుటకా దివాా  రాకలోక శాంకర || 37 || 

భురసథ  ధనద్య నితా ాం తేజోబుదినవి రి ననీ | 

 ాంధాా  వా కాక ాంధాా  వా మృత తాస  చ యాాంగనా || 38 || 

కాంఠే స ధావయేనిన తా ాం రహుపుత్రతా త్రరజాయయే | 

యస్ా  దేహే భవేనిన తా ాం గుటకైష్ఠ మహేశా రి || 39 || 

మహామ్గ్సత ణాంత్ర్ముకాతని త్రరహామ మ్గ్సత దీని పావా తి | 

తదేదహాం త్రపారా   ా రాథని భవిషా్ ాంతి న స్ాంశయిః || 40 || 

త్రతికాలాం యిః రఠేనిన తా ాం క చాం  త్రరరాంరవమ్ | 

తస్ా  స్దా్య  మహాదేవి స్వితా  వద్య భవేత్ || 41 || 

అఙా్ఞతాా  క చాం దేవి పూరయేద్ యమ్గ్స్తయీతనుమ్ | 

తస్ా  పూజారిత్ాం పుణా్ ాం రనమ కోటష్ణ నిష్ు లమ్ || 42 || 

శతా వ తాం రఠే్ా వమ  స్రతరా ాం వవివాస్రే | 

మహాకుశ్రష్ఠఠ రి దో  దేవి ముచా తే నాత్రత స్ాంశయిః || 43 || 

నిరోగో యిః రఠే్ా వమ  ్రిత్రద్య  త్రరరాంరవమ్ | 

లక్ష్మమ వాాంజాయతే దేవి స్్ా ిః సూవా త్రరస్తిః || 44 || 

భకాతా  యిః త్రరరఠేద్ దేవి క చాం త్రరతా హాం త్రపియే | 

ఇహ లోకే త్రశియాం భుకాతా  దేహాాంతే ముక తరపున యాత్ || 45 || 

ఇతి శ్ర భైరుత్ర్యామలే తాంత్రతే శ్ర భైదేవివహయా  

 త్రరరాంరరాఖా సూవా క చనిరరణ్ాం త్రతయమ్గ్సితాంశిః రటలిః || 
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