
॥ शी आञनये कवचम ॥्

अस शीहनमुतवच सोतमहामनस । शीरामचन ऋििः । गायित छनः । शीहनमुान ् 

परमाता दवेता । मारतातज इित ििजम ।् अञनासनुिुरित शििः । शी रामदत हित कीलकम ।् 

मम मानसाभीषिसदयथ ेजप ेिविनयोगः ॥

शी रामचन उवाच । हनमुान प्वूतव ः पात ुदििण ेपवनातजः । 

पतीचा ंपात ुरिोघः सौमा ंसागरतारणः ॥

ऊधध मे केसरी पात ुिवषभुिस ुमे हधः । 

लंकािवदाहकः पात ुसवापव दयो िनरनरम ॥्

सगुीवसिचवः पात ुमसके वायनुननः । 

फालं पात ुमहावीरः भवुोमधव  ेिनरनरम ॥्

नते ेछायापहारी च पात ुमा ंपवगशेरः । 

कपोलौ कणमव लेू त ुपात ुम ेरामिकङरः ॥
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नासायामञनासनुःु पात ुवकं हरीशरः । 

पात ुकणठं च दतैािरः सनौ पात ुसरुािचतव ः ॥

भजुौ पात ुमहातजेाः करौ त ुचरणायधुः । 

नखान नखायधुः पात ुकुिौ पात ुकपीशरः ॥

विो मदुापहारी च पात ुपाश ेमहाभजुः । 

सीताशोकपहता व च सनौ पात ुिनरनरम ॥्

लंकाभयकंर पात ुपषृदशे ेिनरनरम ।् 

नािभ ंशीरामदासो म ेकििं पात ुसमीरजः ॥

गहु ंपात ुमहापाजः सििनी च िशविपयः । 

उर च जाननुी पात ुलंकापसादभजंनः ॥

जघं ेपात ुकिपशषेः गलंु पात ुमहािलः । 

अचलोदारकः पात ुपादौ भासरसििभः ॥
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अगंानिमतसताढयः पात ुपादागंिुलसदा । 

सवाधगािन महाशरूः पात ुरोमािण चातवान ॥्

हनमुतवच ंयस ुपठेत िवदान िवचिणः । 

स एव परुिशषेः भिुिं मिुिं च िवनित ॥

िशकालं एककालं वा पठेत मासतय ंनरः । 

सवानव  ि्रपनु ि्णात ि्जता स पमुान िशय ंआपयुात ॥्

अधरव ातौ जले ििता सपवारं पठेत यिद । 

ियापसारकुषकािद तापतयिनवारणम ॥्

अशतमलेू अकववार ेििता पठित यः पमुान ।् 

अचला ंिशयमापोित सगंाम ेिवजयी भवते ॥

सवरव ोगाः िय ंयािन सविव सिदपदायकम ।् 

यः कर ेधारयिेित ंरामरिासमिितम ॥्
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रामरिा ंपठेदस ुहनमुतवच ंिवना । 

अरणय ेरिदत ंतने सोतपाठञ िनषलम ॥्

सवदव ःखभय ंनािस सवतव  िवजयी भवते । 

अहोरात ंपठेदस ुशिुचः पयतमानसः ॥

मचुते नात सनहेः कारागहृगतो नरः । 

पापोपपातकानतःव  मचुत ेनात सशंयः ॥

यो वारािििधमलपललिमवोलंघ पतापािितः वदैहेीहीघनशोकतापहरणो वकुैणठभिििपयः । 

अिघो िजतरािसशेरमहादपापव हारी रण ेसो अय ंवानरपगुंवो अवत ुसदा तिसन समीरातजः ॥

॥ इित शीआञनये कवच ंसपंणूमव  ।्
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