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Garudakavacha

ગ ડકવચમ્

અથ ગ ડકવચમ્ ।
હિરઃ ૐ ।
અસ્ય શ્રીગ ડકવચ તાતે્રમ ત્રસ્ય નારદભગવા ષઃ
વનૈતેયાે દેવતા અનુષુ્ટ છ દઃ શ્રીવનૈતેયપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ શરાે મે ગ ડઃ પાતુ લલાટે િવનતાસતુઃ ।
નતે્રે તુ સપર્હા પાતુ કણા પાતુ સરુા ચતઃ॥ ૧॥
ના સકાં પાતુ સપાર્િરઃ વદનં િવ વાહનઃ ।
સયૂર્સતૂાનજુઃ ક ઠં ભુ ૈ પાતુ મહાબલઃ॥ ૨॥ (સયૂતાલૂ ચ ક ઠે ચ)

હ તાૈ ખગેશ્વરઃ પાતુ કરાગ્રે ત ણાકૃ તઃ ।
નખાન્ નખાયુધઃ પાતુ કક્ષાૈ મુ ક્તફલપ્રદઃ॥ ૩॥
તનાૈ મે િવહગઃ પાતુ હૃદયં પાતુ સપર્હા । (હૃદયં પાતુ સવર્દા)
ના ભ પાતુ મહાતે ઃ કિટ મે પાતુ વાયનુઃ॥ ૪॥ (કિટ પાતુ સધુાહરઃ)

ઊ મે પાતુ ઉર ગિરઃ ગુ ફાૈ િવ રથઃ સદા ।
પાદાૈ મે તક્ષકઃ સદ્ધઃ પાતુ પાદાઙ્ગુલી ં તથા॥ ૫॥
(ઊ પાતુ મહાવીરઃ નુિન ચ ડિવક્રમઃ ।
જઙ્ઘે દુ ઢાયુધઃ પાતુ ગુ ફાૈ િવ રથઃ સદા॥૫॥)

સપુણર્ઃ પાતુ મે પાદાૈ તાક્ષ્યર્ઃ પાદાઙ્ગુલી તદા ।
રાેમકૂપાિન મે વીરાે વચં પાતુ ભયાપહા॥૬॥
ઇત્યેવં કવચં િદવં્ય પાપઘં્ન સવર્કામદમ્ ।
યઃ પઠે પ્રાત થાય િવષદાષેં ન પ ય ત॥ ૭॥ (િવષદાષેં પ્રણ ય ત)

િત્રસ યં પઠતે િનતં્ય બ ધનાત્ મુચ્યતે નરઃ ।
દ્વાદશાહં પઠેદ્ય તુ મુચ્યતે શત્રુબ ધનાત્॥ ૮॥
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અેકેવારં પઠેદ્ય તુ મુચ્યતે સવર્િક બષૈઃ ।
વજ્રપ જરનામેદં કવચં બ ધમાેચનમ્॥ ૯॥
॥ ઇ ત શ્રીનારદગ ડસવંાદે ગ ડકવચં સ પૂણર્મ્॥
કાલસપર્દાષે, નાગદાષે, શત્રુબાધા િનવારણાથ ગ ડકવચ તાતે્રમ્

There are variations found in print as the

kavacham commonly found has 7 verses.

The scripture source is unknown.
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