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శ్రీ నారాయణ కవచం 
 

రాజోవాచ | 
యేన గుప్తః సహస్రాక్షః సవాహానరిసైనికాన్ | 
క్రీడనిివ వినిరిిత్య త్రిలోకయం బుభుజే శ్రియమ్ || ౧ || 

భగవంసతనమమాఖ్యయహి వర్మ నారాయణాత్మకమ్ | 
యథాఽఽత్తాయినః శత్రూన్ యేన గుప్తతఽజయనమృధే || ౨ || 

శ్రీ శుక ఉవాచ | 
వృత్ః పురోహిత్స్త్తా ష్ట్రో మహేన్ద్రాయానుప్ృచఛతే | 
నారాయణాఖ్యం వరామహం త్దిహైకమనాః శృణు || ౩ || 

శ్రీ విశవరూప్ ఉవాచ | 
ధౌతాంఘ్రిపాణిరాచమయ సప్విత్ర ఉదఙ్మమఖ్ః | 
కృత్స్త్వంగకర్నాయసో మనాాభ్యం వాగయత్ః శుచః || ౪ || 

నారాయణమయం వర్మ సనిహేయదభయ ఆగతే | 
పాదయోరాినునోరూరోవరుదరే హృదయథోర్సి || ౫ || 

ముఖే శిర్స్త్యనుపూరావాదంకారాదీని వినయసేత్ | 
ఓం నమో నారాయణాయేతి విప్ర్యయమథాపి వా || ౬ || 



 
 

శ్రీ నారాయణ కవచం                                        www.HariOme.com                                                          Page 2 

 

కర్నాయసం త్త్ః కురాయద్ద్రాదశాక్షర్విదయయా | 
ప్రణవాదియకారానతమంగుల్యంగుష్ఠప్ర్వసు || ౭ || 

నయసేదధృదయ ఓంకార్ం వికార్మను మూర్ధని | 
ష్కార్ం తు భ్రువోర్మధేయ ణకార్ం శిఖ్యా నయశేత్ || ౮ || 

వేకార్ం నేత్రయోరుయంజ్యయనికార్ం సర్వసంధిషు | 
మకార్మస్త్రముదిరశయ మనామూరితర్భవేద్బుధః || ౯ || 

సవిసర్గం ఫడనతం త్త్ సర్వదిక్షు వినిరిరశేత్ | 
ఓం విష్ణవే నమః || ౧౦ || 

ఇతాయతామనం ప్ర్ం ధ్యయయేద్ధ్ధాయం ష్ట్ఛక్తతభిరుయత్మ్ | 
విద్ద్యతేజసతప్తమూరితమిమం మనాముద్ద్హరేత్ || ౧౧ || 

ఓం హరిరివదధ్యయనమమ సర్వర్క్షం 
నయస్త్తంఘ్రిప్దమః ప్త్గంద్రప్ృష్ఠఠ | 
దరారిచరామసిగద్ధ్షుచాప్- 
పాశాందధ్యనోఽష్టగుణోఽష్టబాహః || ౧౨ || 

జలేషు మాం ర్క్షతు మత్్ామూరిత- 
రాయదగణేభ్యయ వరుణసయ పాశాత్ | 
సథలేషు మాయావటువామనోఽవాయత్ 
త్రివిక్రమః సోఽవతు విశవరూప్ః || ౧౩ || 
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ద్బరేగష్వట్వాయజిముఖ్యదిషు ప్రభుః 
పాయానిృసింహోఽసుర్యూథపారిః | 
విముంచతో యసయ మహాట్టహాసం 
దిశో వినేద్బర్ిాప్త్ంశచ గరాభః || ౧౪ || 

ర్క్షత్వసౌ మే ధవని యజఞకల్పః 
సవదంష్ట్రయోన్నిత్ధరో వరాహః | 
రామోఽద్రికూటేష్వథ విప్రవాసే 
సల్క్షమణోఽవాయదభర్తాగ్రజోమామ్ || ౧౫ || 

మాముగ్రధరామదఖిలాత్రపామాద్ద్- 
నాిరాయణః పాతు నర్శచ హాస్త్త్ | 
దత్తసతాయోగాదథ యోగనాథః 
పాయాద్బగణేశః కపిల్ః కర్మబంధ్యత్ || ౧౬ || 

సనతుుమారోఽవతు కామద్ధ్వాత్ 
హయాననో మాం ప్థి ద్ధ్వహేల్నాత్ | 
ద్ధ్వరిివర్యః పురుషార్చనాంత్రాత్ 
కూరోమ హరిరామం నిర్యాదశేషాత్ || ౧౭ || 

ధనవంత్రిర్భగవానాపత్వప్థాయ- 
దరాంద్ద్వదభయాదృష్భ్య నిరిితాతామ | 
యజఞశచ లోకాదవతాజినాంతా- 
దులో గణాత్క్ుాధవశాదహంద్రః || ౧౮ || 
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ద్వవపాయనో భగవానప్రబోధ్య- 
ద్బుదధసుత పాష్ండగణాత్రపామాద్ద్త్ | 
కల్ుః కలేః కాల్మలాత్రపాపాతు 
ధరామవనాయోరుకృతావతార్ః || ౧౯ || 

మాం కేశవో గదయా ప్రాత్ర్వాయ- 
దగవింద ఆసంగవమాత్తవేణుః | 
నారాయణః ప్రాహణ ఉద్ద్త్తశక్తత- 
ర్మధయందినే విషుణర్రంద్రపాణిః || ౨౦ || 

ద్ధ్వోఽప్రాహేణ మధుహోగ్రధనావ 
స్త్యం త్రిధ్యమావతు మాధవో మామ్ | 
దష్ఠ హృషీకేశ ఉతార్ధరాత్రే 
నిశీథ ఏకోఽవతు ప్దమనాభః || ౨౧ || 

శ్రీవత్్ధ్యమాప్ర్రాత్ర ఈశః 
ప్రతుయష్ ఈశోఽసిధరో జనార్రనః | 
ద్ద్మోదరోఽవాయదనుసంధయం ప్రభ్తే 
విశేవశవరో భగవాన్ కాల్మూరితః || ౨౨ || 

చక్రం యుగాంతానల్తిగమనేమి 
భ్రమత్్మంతాదభగవత్రపాయుకతమ్ | 
దందగ్ధధ దందగధారిసైనయమాశు 
కక్షం యథా వాత్సఖో హతాశః || ౨౩ || 
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గద్ధ్ఽశనిసపర్శనవిసుుల్ంగ 
నిష్పంఢి నిష్పంఢ్యజిత్ప్రియాసి | 
కూషామండవైనాయకయక్షర్క్షో- 
భూత్గ్రహాంశ్చచర్ణయ చూర్ణయారన్ || ౨౪ || 

త్వం యాతుధ్యనప్రమథప్రేత్మాత్ృ- 
పిశాచవిప్రగ్రహఘోర్దృషీటన్ | 
దరేంద్ర విద్రావయ కృష్ణపూరితో 
భీమసవనోఽరేర్హృదయాని కంప్యన్ || ౨౫ || 

త్వం తిగమధ్యరాసివరారిసైనయ- 
మీశప్రయుకోత మమ ఛంధి ఛంధి | 
చక్షంష్ చర్మన్ శత్చంద్ర ఛాదయ 
దివషామఘోనాం హర్ పాప్చక్షుషామ్ || ౨౬ || 

యనోి భయం గ్రహేభ్యయఽభూతేుతుభ్యయ నృభయ ఏవ చ | 
సరసృపేభ్యయ దంష్ట్రిభ్యయ భూతేభ్యయఘేభయ ఏవ చ || ౨౭ || 

సరావణేయతాని భగవనాిమరూపాస్త్రకీర్తనాత్ | 
ప్రయాంతు సంక్షయం సదయ యే మే శ్రేయఃప్రతీప్కాః || ౨౮ || 

గరుడో భగవాన్ సోతత్రసోతభశఛందమయః ప్రభుః | 
ర్క్షత్వశేష్కృచ్ఛ్ఛాభ్యయ విష్వకే్నసయ వాహనమ్ || ౨౯ || 
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సరావప్దభా హరేరాిమరూప్యానాయుధ్యని నః | 
బుదీధంద్రియమనఃప్రాణానాపంతు పార్ిదభూష్ణాః || ౩౦ || 

యథా హి భగవానేవ వసుతత్ః సదసచచ యత్ | 
సతేయనానేన నః సరేవ యాంతు నాశముప్ద్రవాః || ౩౧ || 

యథైకాతామానుభ్వానాం వికల్పర్హిత్ః సవయమ్ | 
భూష్ణాయుధల్ంగాఖ్యయ ధతేత శకీతః సవమాయయా || ౩౨ || 

తేనైవ సత్యమానేన సర్వజోఞ భగవాన్ హరిః | 
పాతు సరవవః సవరూపైర్ిః సద్ద్ సర్వత్ర సర్వగః || ౩౩ || 

విదిక్షు దిక్షర్ధామధః సమంతా- 
దంత్ర్ుహిర్భగవానాిర్సింహః | 
ప్రహాప్యన్ లోకభయం సవనేన 
సవతేజస్త్ గ్రసతసమసతతేజ్యః || ౩౪ || 

మఘవనిిదమాఖ్యయత్ం వర్మ నారాయణాత్మకమ్ | 
విజేష్యసయంజస్త్ యేన దంశితోఽసుర్యూథపాన్ || ౩౫ || 

ఏత్ద్ద్ధర్యమాణసుత యం యం ప్శయతి చక్షుషా | 
ప్ద్ద్ వా సంసపృశేత్్దయః స్త్ధవస్త్త్్ విముచయతే || ౩౬ || 

న కుత్శిచదభయం త్సయ విద్ద్యం ధ్యర్యతో భవేత్ | 
రాజదసుయగ్రహాదిభ్యయ వాయఘ్రాదిభయశచ కరిహచత్ || ౩౭ || 
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ఇమాం విద్ద్యం పురా కశిచత్కుశికో ధ్యర్యన్ దివజః | 
యోగధ్యర్ణయా స్త్వంగం జహౌ స మరుధనవని || ౩౮ || 

త్సోయప్రి విమానేన గంధర్వప్తిరేకద్ద్ | 
యయౌ చత్రర్థః స్త్రీభిర్వృతో యత్ర దివజక్షయః || ౩౯ || 

గగనానిాప్త్త్్దయః సవిమానో హయవాక్షిరాః | 
స వాల్ఖిల్యవచనాదస్థథనాయద్ద్య విసిమత్ః | 
ప్రాప్య ప్రాచాయం సర్సవతాయం స్త్ితావ ధ్యమ సవమనవగాత్ || ౪౦ || 

య ఇదం శృణుయాతాులే యో ధ్యర్యతి చాదృత్ః | 
త్ం నమసయంతి భూతాని ముచయతే సర్వతో భయాత్ || ౪౧ || 

శ్రీశుక ఉవాచ | 
ఏతాం విద్ద్యమధిగతో విశవరూపాచఛత్క్రతుః | 
త్రైలోకయల్క్ష్మం బుభుజే వినిరిిత్య మృధేఽసురాన్ || ౪౨ || 

ఇతి శ్రీ నారాయణ కవచం || 

 


