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dhanadA kavacham

ધનદાકવચમ્

દેવ્યવુાચ
ધનદા યા મહાિવદ્યા ક થતા ન પ્રકા શતા ।
ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છા મ કવચં પવૂર્સૂ ચતમ્ ॥
શવ ઉવાચ
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ કવચં મંત્રવગ્રહમ્ ।
સારા સારતરં દેિવ કવચં મન્મખુાેિદતમ્ ॥
ધનદા કવચસ્યાસ્ય કુબેર ઋ ષર િરતઃ ।
પં ક્ત છ દાે દેવતા ચ ધનદા સ દ્ધદા સદા ॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
ધં બીજં મે શરઃ પાતુ હ્ર ી ં બીજં મે લલાટકમ્ ॥
શ્રી બીજં મે મખુ પાતુ રકારં હૃિદ મેઽવતુ ।
તકારં પાતુ જઠરં પ્રકારં ષ્ઠતાેઽવતુ ।
યેકારં જંઘયાેયુર્ગ્મે વાકારં પાદયાેયુર્ગે ।
શીષાર્િદપાદપયર્ તં હાકારં સવર્તાેઽવતુ ॥
ઇત્યેત ક થતં કા તે કવચં સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
ગુ મ યચ્યર્ િવિધવત્ કવચં પ્રપઠેદ્યિદ ॥
શતવષ સહસ્રાણાં સહસ્રાણાં પૂ યાઃ ફલમા ુયાત્ ।
ગુ પૂ ં િવના દેિવ નિહ સ દ્ધઃ પ્ર યતે ॥
ગુ પૂ પરાે ભૂ વા કવચં પ્રપઠેત્તતઃ ।
સવર્ સ દ્ધયુતાે ભૂ વા િવચરેદ્ ભૈરવાે યથા ॥
પ્રાતઃકાલે પઠેદ્ય તુ મંત્ર પપુરઃ સરમ્ ।
સાેઽભીષ્ટફલમા ાે ત સતં્ય સતં્ય ન સશંયઃ ॥
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પૂ કાલે પઠેદ્ય તુ દેવી ં યા વા હૃદ બુજે ।
ષ માસા ય તરે સ દ્ધનાર્ત્ર કાયાર્ િવચારણા ।
સાયંકાલે પઠેદ્ય તુ સ શવાે નાત્ર સશંયઃ ।
ભજૂ િવ લખ્ત ગુિટકાં વણર્સ્થાં ધારયેદ્યિદ ॥
પુ ષાે દ ક્ષણે બાહાૈ યાે ષદ્વામભજેુ તથા ।
દ ક્ષણે બાહાૈ યાે ષદ્વામભજેુ તથા ।
સવર્ સ દ્ધયુતી ભૂ વા ધનવાન્ પતુ્રવાન્ ભવેત્ ॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે જપેદ્ધનદાં શભુે ।
શસ્ત્રઘાતમવા ાે ત સાેઽ ચરા ત્યુમા ુયાત્ ॥
કવચનેા તાે િનતં્ય િહ યત્રવૈ ગચ્છ ત ।
તત્રવૈ સ મહાદેિવ સ પજૂ્યાે નાત્ર સશંયઃ ॥
॥ ઇ ત ધનદા કવચં સ પૂણર્મ્ ॥

It is mentioned in the phalashrutiH that kavacham should be

recited before doing any serious mantra or nAma japam to

avoid afflictions and get full benefits.
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