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                        శ్రీ శివ కవచం 
 

అస్య శ్రీశివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభ యోగీశ్వర ఋషిః అనుష్టుప్ఛందిః శ్రీ 
స్దాశివరుద్రో దేవతా, హ్రం శ్క్ోిః, రం కీలకం, శ్రీం హ్రం కీలం బీజం, శ్రీస్దాశివప్రీత్యర్థే 
శివకవచస్తోత్రజపే వినియోగిః || 

కరన్యయస్ిః || 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం హ్రం రం స్రవశ్క్ోధామ్నే ఈశాన్యత్మనే అంగుష్ఠాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం నం రం నిత్యత్ృప్తోశ్క్ోధామ్నే త్త్పురుష్ఠత్మనే త్రవనీభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం మం రం అన్యదిశ్క్ోధామ్నే అఘోరత్మనే మధ్యమాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం శిం రం స్వత్ంత్రశ్క్ోధామ్నే వామదేవాత్మనే అన్యమికాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం వాం రం అలుప్ోశ్క్ోధామ్నే స్ద్యయజ్జ్తాత్మనే కనిషాకాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం యం రిః అన్యదిశ్క్ోధామ్నే స్రవత్మనే కరత్లకరప్ృష్ఠాభ్యం నమిః || 

హృదయాదయంగన్యయస్ిః || 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం హ్రం రం స్రవశ్క్ోధామ్నే ఈశాన్యత్మనే హృదయాయ నమిః | 
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ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం నం రం నిత్యత్ృప్తోశ్క్ోధామ్నే త్త్పురుష్ఠత్మనే శిరసే స్వవహా | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం మం రం అన్యదిశ్క్ోధామ్నే అఘోరత్మనే శిఖాయై వషట్ | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం శిం రం స్వత్ంత్రశ్క్ోధామ్నే వామదేవాత్మనే కవచాయ హుమ్ | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం వాం రం అలుప్ోశ్క్ోధామ్నే స్ద్యయజ్జ్తాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం యం రిః అన్యదిశ్క్ోధామ్నే స్రవత్మనే అస్వయా ఫట్ || 

ధాయనమ్ || 
వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠమరందమమ్ | 
స్హస్రకరమత్పయగ్రం వందే శ్ంభుముమాప్తిమ్ || 

రుద్రాక్షకంకణలస్త్కరదండయుగమిః 
ఫాలాంత్రలధ్ృత్భస్మసిత్త్రిపండ్రిః | 
ప్ంచాక్షరం ప్రప్ఠన్ వరమంత్రరజం 
ధాయయన్ స్దా ప్శుప్తిం శ్రణం వ్రజేథిః || 

అత్ిః ప్రం స్రవపరణగుహయం 
నిశ్శేషపాపౌఘహరం ప్విత్రమ్ | 
జయప్రదం స్రవవిప్త్రురమోచనం 
వక్ష్యయమి శైవం కవచం హితాయ తే || 
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ప్ంచపూజ్జ్ || 
లం ప్ృథివాయత్మనే గంధ్ం స్మరుయామి | 
హం ఆకాశాత్మనే పష్ుిః పూజయామి | 
యం వాయావత్మనే ధూప్మాఘ్రాప్యామి | 
రం అగ్న్ేాత్మనే దీప్ం దరేయామి | 
వం అమృతాత్మనే అమృత్ం మహానైవేదయం నివేదయామి | 
స్ం స్రవత్మనే స్ర్వవప్చారపూజ్జ్ం స్మరుయామి || 

ఋషభ ఉవాచ | 
నమస్కృత్య మహాదేవం విశ్వవాయప్తనమీశ్వరమ్ | 
వక్ష్యయ శివమయం వరమ స్రవరక్ష్యకరం నృణామ్ || ౧ || 

శుచౌ దేశ్శ స్మాసీనో యథవత్కలిుతాస్నిః | 
జితేంద్రియో జిత్ప్రాణశిచంత్యేచ్ఛఛవమవయమ్ || ౨ || 

హృత్పుండరకాంత్రస్నిేవిషుం 
స్వతేజస్వ వాయప్ోనభోఽవకాశ్మ్ | 
అతంద్రియం సూక్షమమనంత్మాదయం 
ధాయయేత్ురనందమయం మహేశ్మ్ || ౩ || 

ధాయన్యవధూతాఖిలకరమబంధ్ిః 
చ్ఛరం చ్ఛదాందనిమగేచేతాిః | 
షడక్షరన్యయస్స్మాహితాతామ 
శైవేన కురయత్కవచేన రక్ష్యమ్ || ౪ || 
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మాం పాత్ప దేవోఽఖిలదేవతాతామ 
స్ంస్వరకూపే ప్తిత్ం గభీర్థ | 
త్న్యేమ దివయం వరమంత్రమూలం 
ధునోత్ప మ్న స్రవమఘం హృదిస్ేమ్ || ౫ || 

స్రవత్ర మాం రక్షత్ప విశ్వమూరోిః 
జ్యయతిరమయానందఘనశిచదాతామ | 
అణోరణీయానురుశ్క్ోర్థకిః 
స్ ఈశ్వరిః పాత్ప భయాదశ్శష్ఠత్ || ౬ || 

యో భూస్వరపేణ బిభరో విశ్వం 
పాయాత్స భూమ్నరరిశోఽషుమూరోిః | 
యోఽపాం స్వరపేణ నృణాం కర్వతి 
స్ంజీవనం స్తఽవత్ప మాం జలేభయిః || ౭ || 

కలాువస్వనే భువన్యని దగ్న్వా 
స్రవణి యో నృత్యతి భూరలీలిః | 
స్ కాలరుద్రోఽవత్ప మాం దవాగ్ేిః 
వాతాయదిభీతేరఖిలాచచ తాపాత్ || ౮ || 

ప్రదీప్ోవిద్యయత్కనకావభ్స్త 
విదాయవరభీతికుఠారపాణిిః | 
చత్పరుమఖస్ోత్పురుషస్త్రినేత్రిః 
ప్రాచాయం సిేతో రక్షత్ప మామజస్రమ్ || ౯ || 



 
 

శ్రీ శివ కవచం                                              www.HariOme.com                                                           Page 5 

 

కుఠార ఖేటంకుశ్పాశ్శూల 
కపాలమాలాగ్నేకణాన్ దధానిః | 
చత్పరుమఖో నీలరుచ్ఛస్త్రినేత్రిః 
పాయాదఘోర్వ దిశి దక్షిణస్వయమ్ || ౧౦ || 

కుందేంద్యశ్ంఖస్ఫటికావభ్స్త 
వేదాక్షమాలావరదాభయాంకిః | 
త్రయక్షశ్చత్పరవక ాఉరుప్రభ్విః 
స్ద్యయఽధిజ్జ్తోఽవత్ప మాం ప్రతచాయమ్ || ౧౧ || 

వరక్షమాలాభయటంకహస్ోిః 
స్ర్వజక్ంజలకస్మానవరణిః | 
త్రిలోచనశాచరుచత్పరుమఖో మాం 
పాయాద్యదీచాయం దిశి వామదేవిః || ౧౨ || 

వేదాభయేష్ఠుంకుశ్టంకపాశ్ 
కపాలఢకాకక్షరశూలపాణిిః | 
సిత్ద్యయతిిః ప్ంచముఖోఽవతాన్యమం 
ఈశాన ఊరవాం ప్రమప్రకాశ్ిః || ౧౩ || 

మూరవనమవాయనమమ చంద్రమౌళిః 
ఫాలం మమావాయదథ ఫాలనేత్రిః | 
నేత్రే మమావాయదభగనేత్రహార 
న్యస్వం స్దా రక్షత్ప విశ్వన్యథిః || ౧౪ || 
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పాయాచ్ఛ్ఛరత మ్న శ్రుతిగీత్కీరోిః 
కపోలమవాయత్సత్త్ం కపాలీ | 
వకాం స్దా రక్షత్ప ప్ంచవక్త్రా 
జిహావం స్దా రక్షత్ప వేదజిహవిః || ౧౫ || 

కంఠం గ్నరశోఽవత్ప నీలకంఠిః 
పాణిదవయం పాత్ప ప్తన్యకపాణిిః | 
ద్యరమలమవాయనమమ ధ్రమబాహుిః 
వక్షిఃస్ేలం దక్షమఖాంత్క్త్రఽవాయత్ || ౧౬ || 

మమోదరం పాత్ప గ్నరంద్రధ్న్యవ 
మధ్యం మమావాయనమదన్యంత్కార | 
హేరంబతాతో మమ పాత్ప న్యభం 
పాయాత్కటిం ధూరవటిరశ్వర్వ మ్న || ౧౭ || 

(స్మరరరవాయనమమ గుహయదేశ్ం 
ప్ృషాం స్దా రక్షత్ప పారవతశ్ిః ) 

ఊరుదవయం పాత్ప కుబేరమిత్రో 
జ్జ్నుదవయం మ్న జగదీశ్వర్వఽవాయత్ | 
జంఘాయుగం పంగవకేత్పరవాయత్ 
పాదౌ మమావాయత్పసరవందయపాదిః || ౧౮ || 

మహేశ్వరిః పాత్ప దిన్యదియామ్న 
మాం మధ్యయామ్నఽవత్ప వామదేవిః | 
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త్రిలోచనిః పాత్ప త్ృతయయామ్న 
వృషధ్వజిః పాత్ప దిన్యంత్యయామ్న || ౧౯ || 

పాయానిేశాదౌ శ్శిశ్శఖర్వ మాం 
గంగ్న్ధ్ర్వ రక్షత్ప మాం నిశీథే | 
గౌరప్తిిః పాత్ప నిశావస్వనే 
మృత్పయంజయో రక్షత్ప స్రవకాలమ్ || ౨౦ || 

అంత్ిఃసిేత్ం రక్షత్ప శ్ంకర్వ మాం 
స్వేణిః స్దా పాత్ప బహిిఃసిేత్ం మామ్ | 
త్దంత్ర్థ పాత్ప ప్తిిః ప్శూన్యం 
స్దాశివో రక్షత్ప మాం స్మంతాత్ || ౨౧ || 

తిషాంత్మవాయద్యభవనైకన్యథిః 
పాయాద్రవరజంత్ం ప్రమథధిన్యథిః | 
వేదాంత్వేద్యయఽవత్ప మాం నిషణణం 
మామవయయిః పాత్ప శివిః శ్యానమ్ || ౨౨ || 

మార్థిష్ట మాం రక్షత్ప నీలకంఠిః 
శైలాదిద్యర్థిష్ట పరత్రయారిః | 
అరణయవాస్వదిమహాప్రవాసే 
పాయానమృగవాయధ్ ఉదారశ్క్ోిః || ౨౩ || 

కలాుంత్కాలోగ్ర ప్టుప్రక్త్రప్ిః 
స్ఫఫటటుహాస్తచచలితాండక్త్రశ్ిః | 
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ఘోరరసేన్యరణవద్యరేవార- 
మహాభయాద్రక్షత్ప వీరభద్రిః || ౨౪ || 

ప్త్ోాశ్వమాత్ంగఘటవరథ 
స్హస్రలక్ష్యయుత్క్త్రటిభీషణమ్ | 
అక్షౌహిణీన్యం శ్త్మాత్తాయిన్యం 
ఛందాయనమృడో ఘోరకుఠారధారయా || ౨౫ || 

నిహంత్ప దసూయన్పురళయానలారచ- 
రవాలతిాశూలం త్రిపరంత్కస్య | 
శారూలసింహరషవృకాదిహింస్రాన్ 
స్ంత్రాస్యతవశ్ ధ్నుిః ప్తన్యకిః || ౨౬ || 

ద్యస్సాప్ే ద్యశ్ేకున ద్యరితి దౌరమనస్య 
ద్యరభక్ష ద్యరవాస్న ద్యస్సహ ద్యరయశాంసి | 
ఉతాుత్తాప్విషభీతిమస్ద్రిరహారోం 
వాయధంశ్చ న్యశ్యత్ప మ్న జగతామధశ్ిః || ౨౭ || 

ఓం నమోభగవతే స్దాశివాయ- స్కలత్తాోాత్మకాయ- స్రవమంత్రస్వరపాయ- 
స్రవయంత్రాధిషాతాయ- స్రవత్ంత్ర స్వరపాయ- స్రవ త్త్ోావిదూరయ- బ్రహమ 
రుద్రావతారణే- నీలకంఠాయ- పారవత మనోహర ప్రియాయ- స్తమసూరయగ్నే లోచన్యయ- 
భస్తమదూవళత్ విగ్రహాయ- మహామణి మకుటధారణాయ- మాణికయభూషణాయ- 
స్ృషుసిేతిప్రళయకాల రద్రావతారయ- దక్ష్యధ్వర ధ్వంస్కాయ- మహాకాలభేదన్యయ- 
మూలాధారకనిలయాయ- త్తాోా తతాయ- గంగ్న్ధ్రయ- స్రవదేవాదిదేవాయ- 
షడాశ్రయాయ- వేదాంత్ స్వరయ- త్రివరిస్వధ్న్యయ- అనంత్క్త్రటి బ్రహామండన్యయకాయ- 
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అనంత్ వాస్ఫక్ త్క్షక కర్వకటక శ్ంఖ కుళక ప్దమ మహాప్దేమత్యషు మహాన్యగ కుల భూషణాయ- 
ప్రణవస్వరపాయ- చ్ఛదాకాశాయాకాశ్ దికసారపాయ- గ్రహనక్షత్రమాలినే- స్కలాయ- కళంక 
రహితాయ- స్కలలోకైకకర్థా- స్కలలోకభర్థా- స్కల లోకైకస్ంహర్థా- స్కలలోకైకగురవే- 
స్కలలోకైకస్వక్షిణే- స్కలనిగమగుహాయయ- స్కలవేదాంత్పారగ్న్య- స్కలలోకైక వరప్రదాయ- 
స్కలలోకైక శ్ంకరయ- స్కల ద్యరతారోభంజన్యయ- స్కల జగదభయంకరయ- 
శ్శాంకశ్శఖరయ- శాశ్వత్నిజ్జ్వాస్వయ- నిరకారయ- నిరభ్స్వయ- నిరమయాయ- 
నిరమలాయ- నిర్వలభ్య- నిరమదాయ- నిశిచంతాయ- నిరహంకారయ- నిరంకుశాయ- 
నిషకళంకాయ- నిరుిణాయ- నిష్ఠకమాయ- నిరుప్ప్లవాయ- నిరవదాయయ- నిరంత్రయ- 
నిష్ఠకరణాయ- నిరత్ంకాయ- నిష్పురప్ంచాయ- నిస్సంగ్న్య- నిరూాందావయ- నిరధారయ- 
నీరగ్న్య- నిష్క్కరధాయ- నిరలయ- నిర్వలపాయ- నిష్ఠుపాయ- నిరభయాయ- నిరవకలాుయ- 
నిర్థభదాయ- నిష్క్కరయాయ- నిస్ఫోలాయ- నిస్సంశ్యాయ- నిరంజన్యయ- నిరుప్మవిభవాయ- 
నిత్యశుదవబుదవముకోప్రపూరణస్చ్ఛచదానందాదవయాయ- ప్రమశాంత్స్వరపాయ- 
ప్రమశాంత్ప్రకాశాయ- తేజ్యరపాయ- తేజ్యమయాయ- తేజ్యఽధిప్త్యే- జయజయ రుద్ర 
మహారుద్ర- మహారద్ర- భద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కలాుంత్భైరవ కపాలమాలాధ్ర 
ఖటవంగఖడిచరమపాశాంకుశ్ డమరు శూల చాప్ బాణ గదా శ్క్ో భండి వాల తోమర ముస్ల 
ముదిర పాశ్ ప్రఘ భుశుండీ శ్త్ఘ్నే చక్రాదాయయుధ్ భీషణకర స్హస్రముఖ దంష్ఠాకరళవదన 
వికటటుహాస్ విస్ఫరత్ బ్రహామండమండల న్యగ్ంద్రకుండల న్యగ్ంద్రహార న్యగ్ంద్రవలయ 
న్యగ్ంద్రచరమధ్ర న్యగ్ంద్రనికేత్న మృత్పయంజయ త్రయంబక త్రిపరంత్క విశ్వరప్ విరపాక్ష 
విశ్శవశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ స్రవతోముఖ మాం రక్ష రక్ష జవలజవల 
ప్రజవలప్రజవల మహామృత్పయ భయం శ్మయ శ్మయ అప్మృత్పయభయం న్యశ్య న్యశ్య- 
ర్వగభయం ఉతాసదయోతాసదయ- విషస్రుభయం శ్మయ శ్మయ- చోరన్యమరయ 
మారయ- మమ శ్త్రూనుచాచటయోచాచటయ- త్రిశూలేన విదారయ విదారయ- కుఠార్థణ 
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భంధిభంధి ఖడి్గన ఛంధిఛంధి ఖటవంగ్న వయపోథయ వయపోథయ మమ పాప్ం శోధ్య 
శోధ్య- ముస్లేన నిష్పుషయ నిష్పుషయ- బాణైస్సంతాడయ స్ంతాడయ- యక్షరక్ష్యంసి 
భీషయ భీషయ అశ్శషభూతాన్ విద్రావయ విద్రావయ- కూష్ఠమండ భూత్వేతాళ మారగణ 
బ్రహమరక్షస్గణాన్ స్ంత్రాస్య స్ంత్రాస్య మమ అభయం కురుకురు- నరకభయాన్యమముదవర 
ఉదవర- విత్రస్ోం మామాశావస్యాశావస్య- అమృత్కటక్ష వీక్షణేన మాం ఆలోకయ ఆలోకయ- 
స్ంజీవయ స్ంజీవయ- క్షుత్ోృడాభాం మామాపాయయయాపాయయయ- ద్యిఃఖాత్పరం 
మామానందయానందయ- శివకవచేన మామాచాఛదయాచాఛదయ- హరహర మృత్పయంజయ 
త్రయంబక స్దాశివ నమసేో నమసేో నమిః | 

కరన్యయస్ిః || 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం హ్రం రం స్రవశ్క్ోధామ్నే ఈశాన్యత్మనే అంగుష్ఠాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం నం రం నిత్యత్ృప్తోశ్క్ోధామ్నే త్త్పురుష్ఠత్మనే త్రవనీభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం మం రం అన్యదిశ్క్ోధామ్నే అఘోరత్మనే మధ్యమాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం శిం రం స్వత్ంత్రశ్క్ోధామ్నే వామదేవాత్మనే అన్యమికాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం వాం రం అలుప్ోశ్క్ోధామ్నే స్ద్యయజ్జ్తాత్మనే కనిషాకాభ్యం నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం యం రిః అన్యదిశ్క్ోధామ్నే స్రవత్మనే కరత్లకరప్ృష్ఠాభ్యం నమిః || 
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హృదయాదయంగన్యయస్ిః || 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం హ్రం రం స్రవశ్క్ోధామ్నే ఈశాన్యత్మనే హృదయాయ నమిః | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం నం రం నిత్యత్ృప్తోశ్క్ోధామ్నే త్త్పురుష్ఠత్మనే శిరసే స్వవహా | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం మం రం అన్యదిశ్క్ోధామ్నే అఘోరత్మనే శిఖాయై వషట్ | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం శిం రం స్వత్ంత్రశ్క్ోధామ్నే వామదేవాత్మనే కవచాయ హుమ్ | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం వాం రం అలుప్ోశ్క్ోధామ్నే స్ద్యయజ్జ్తాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | 
ఓం నమో భగవతే జవలజ్జ్వాలామాలినే 
ఓం యం రిః అన్యదిశ్క్ోధామ్నే స్రవత్మనే అస్వయా ఫట్ || 

భూరుభవస్ఫసవర్వమితి దిగ్నవమికిః || 

ఫలశ్రుతిిః || 

ఋషభ ఉవాచ – 
ఇతేయత్త్కవచం శైవం వరదం వాయహృత్ం మయా | 
స్రవబాధాప్రశ్మనం రహస్యం స్రవదేహిన్యమ్ || ౧ || 

యిః స్దా ధారయేనమరోాిః శైవం కవచముత్ోమమ్ | 
న త్స్య జ్జ్యతే కావప్త భయం శ్ంభోరనుగ్రహాత్ || ౨ || 
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క్షీణాయుిః ప్రాప్ోమృత్పయరవ మహార్వగహతోఽప్త వా | 
స్దయిః స్ఫఖమవాపోేతి దీరఘమాయుశ్చ విందతి || ౩ || 

స్రవదారద్రయశ్మనం సౌమాంగలయవివరవనమ్ | 
యో ధ్తేో కవచం శైవం స్ దేవైరప్త పూజయతే || ౪ || 

మహాపాత్కస్ంఘాతైరుమచయతే చోప్పాత్కైిః | 
దేహాంతే ముక్ోమాపోేతి శివవరమనుభ్వత్ిః || ౫ || 

త్వమప్త శ్రదవయా వత్స శైవం కవచముత్ోమమ్ | 
ధారయస్వ మయా దత్ోం స్దయిః శ్రేయో హయవాప్సాసి || ౬ || 

సూత్ ఉవాచ | 
ఇత్పయకాోా  ఋషభో యోగీ త్స్్మ పారేవసూనవే | 
దదౌ శ్ంఖం మహారవం ఖడిం చారనిషూదనమ్ || ౭ || 

పనశ్చ భస్మ స్ంమంత్రయ త్దంగం ప్రతోఽస్ుృశ్త్ | 
గజ్జ్న్యం షటసహస్రస్య దివగుణస్య బలం దదౌ || ౮ || 

భస్మప్రభ్వాత్సంప్రాప్ో బలైశ్వరయ ధ్ృతిస్మృతిిః | 
స్ రజపత్రిః శుశుభే శ్రదరక ఇవ శ్రియా || ౯ || 

త్మాహ ప్రాంజలిం భూయిః స్ యోగీ నృప్నందనమ్ | 
ఏష ఖడో ిమయా దత్ోస్ోపోమంత్రానుభ్వత్ిః || ౧౦ || 

శిత్ధారమిమం ఖడిం యస్్మ దరేయసి స్ఫఫటమ్ | 
స్ స్ద్యయ మ్రియతే శ్త్రిః స్వక్ష్యనమృత్పయరప్త స్వయమ్ || ౧౧ || 
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అస్య శ్ంఖస్య నిర్హ్రరదం యే శ్ృణవంతి త్వాహితాిః | 
తే మూరఛతాిః ప్తిషయంతి నయస్ోశ్స్వా విచేత్న్యిః || ౧౨ || 

ఖడిశ్ంఖావిమౌ దివౌయ ప్రసైనయవిన్యశినౌ | 
ఆత్మసైనయస్వప్క్ష్యణాం శౌరయతేజ్యవివరవనౌ || ౧౩ || 

ఏత్యోశ్చ ప్రభ్వేన శైవేన కవచేన చ | 
దివషటసహస్రన్యగ్న్న్యం బలేన మహతాప్త చ || ౧౪ || 

భస్మధారణస్వమరేాచఛత్రసైనయం విజేషయసి | 
ప్రాప్య సింహాస్నం ప్తత్రయం గోపాోఽసి ప్ృథివీమిమామ్ || ౧౫ || 

ఇతి భద్రాయుషం స్మయగనుశాస్య స్మాత్ృకమ్ | 
తాభ్యం స్ంపూజిత్ిః స్తఽథ యోగీ స్్వరగతిరయయౌ || ౧౬ || 

ఇతి శ్రీస్వకందపరణే బ్రహ్మమత్ోరఖండ్గ శ్రీశివకవచ స్తోత్రప్రభ్వవరణనం న్యమ 
దావదశోఽధాయయిః | 

 


