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శర అథ సంరవనకవచం హౖవర  నరత

{॥ శర అథ సంరవనకవచం హౖవర  నరత ॥}

వస కవచం ం య నక ।

వ న చ యదత ం గనయ చ  మః ॥ ౩౯॥

ఓం న భగవ య  చ మః ।

ద వ న  ష కృప  ॥ ౪౦॥

అయం మ  వయ ద హ  ।

సయం శశ య త స  ॥ ౪౧॥

న సరం యం చ ౖకతమ ।

కం నం క ం సరసమత ॥ ౪౨॥

ఓం న మయ ।

ణ ఉచ ।

మశర మగ కవచం య త ।

సంరవనం మ కృప కథయ  ॥ ౪౩॥

మశర ఉచ ।

శృ వ  వత కవచం పరత ।

అహం భం  పయం రభ ॥ ౪౪॥

 స దతం కజయ చ ।

మౖదం చ కవచం భ   ర ః ॥ ౪౫॥

ం శ కం భగవనవల ।
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సంరవనస కవచస పః ॥ ౪౬॥

ఋశనశ య ఽహం చ మశరః ।

ధరమ గః  తః ॥ ౪౭॥

పఞలజవౖ దం కవచం భ ।

 భ దకవ మమ  భ ।

జ న తప ణ చ ॥ ౪౮॥

శ మసకం  ఖం  మశరః ।

దనపం ం లక ఽపధష ం హరః సయ ॥ ౪౯॥

కణ ం  చన డః స  వృషభహనః ।

వఃసలం లకణ ః  పృష ం గమరః ॥ ౫౦॥

సఙం  శః సర చ సర ।

స గర ౖవ    సనత ॥ ౫౧॥

ఇ  కతం ణ కవచం పరత ।

యౖ కౖ న తవం పయం యతతః ॥ ౫౨॥

య ఫలం సర ం న లభ నరః ।

త ఫలం లభ నం కవచౖవ ర ॥ ౫౩॥

ఇదం కవచమ  భం యః మనః ।

శతలజఽ న మనః యకః ॥ ౫౪॥

ఇ హౖవ  శఙరకవచం సప ।
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