
  

॥ ઊ વાર્ ાયાેક્ત સદ્ધ વીરાૈઘગુ કવચમ્ ॥
.. UrdhvAmnAyokta siddha
vIraughagurukavacham ..

sanskritdocuments.org

September 11, 2017



.. UrdhvAmnAyokta siddha vIraughagurukavacham ..

॥ ઊ વાર્ ાયાેક્ત સદ્ધ વીરાૈઘગુ કવચમ્॥

Sanskrit Document Information

Text title : vIraughagurukavacham

File name : vIraughagurukavacham.itx

Category : kavacha, deities_misc, gurudev

Location : doc_deities_misc

Transliterated by : Puneet Joshi puneetrph at yahoo

Proofread by : Puneet Joshi puneetrph at yahoo, NA

Description-comments : The kavacha is mentioend in the Vishvasara tantra

Latest update : September 1, 2014

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and
research. The file is not to be copied or reposted without permission, for
promotion of any website or individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

September 11, 2017

sanskritdocuments.org



॥ ગુ યાનમ્॥
યાયે ચ્છર સ શકુ્લા જે દ્વનતંે્ર દ્વભજંુ ગુ મ્ ।
શ્વેતા બરપર ધાનં શ્વેતમાલ્યાનુલપેનમ્॥ ૨॥
વરાભયકરં શા તં ક ણામયિવગ્રહમ્ ।
વામનેાે પલધાિર યા શ યા લઙ્ ગતિવગ્રહમ્॥
મેરાનનં સપુ્રસનં્ન સાધકાભીષ્ટ સ દ્ધદમ્ ।
॥ કવચ તાતે્રમ્॥
પરનાથાિદનાથશ્ચ બ્રહ્મર ધ્રે સહસ્રકે ।
િદવ્યચકે્ર ચ મે પાતુ સવર્િવશ્વેશ્વરેશ્વરઃ॥ ૧॥
શ્રીનાથઃ પાતુ શર સ સ દ્ધદલે તુ શ્રીપ તઃ ।
વાગ્દેવી દુગર્નાથશ્ચ દુગાર્ દુગર્ તના શની॥ ૨॥
ષાેડશારે સદા પાતુ ક ઠદેશે વરે તથા ।
ઈશ્વરાે ભૈરવીનાથાે કાલમીશાનભૈરવઃ॥ ૩॥
દ્વાદશારે ચ મે પાતુ વીરભદ્રાે કાલા તકૃત્ ।
દશારે ના ભદેશે ચ નાથશ્ચ ભૈરવઃ॥ ૪॥
પરા પરગુ દવાે ચક્રનાથાે સદાઽવતુ ।
ષડ્દલે કામનતે્રે ચ કામદેવાે સદાઽવતુ॥ ૫॥
મ સ્યે દ્રાે મ સ્યનાથશ્ચ રક્ષતુ ચા ડકાષેકે ।
ગાેરક્ષશ્ચ વેદપદ્મે આધારે પાતુ મે સદા॥ ૬। var ગાેરક્ષનાથઃ
ચતુરારે ભ ર્હિરઃ ગુ મ સવર્ચક્રકે ।
શીષાર્દાૈ ગુદપયર્ તં પાતુ નાથાે ગુ શ્ચ મે॥ ૭॥
પાદાિદશીષર્પયર્ તં િવશ્વનાથાે િવભુગુર્ ઃ ।
ઇષ્ટાે ઇષ્ટપ તનાર્થાે િવશ્વ ક્ પાતુ મે સદા॥ ૮॥
॥ ઇ ત ઊ વાર્ ાયાેક્ત સદ્ધ વીરાૈઘગુ કવચમ્ સ પૂણર્મ્॥
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