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Ketu Kavacham

કેતુકવચમ્

ૐઅસ્ય શ્રીકેતુકવચ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય ય બક ૠ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । કેતુદવતા ।
કં બીજમ્ । નમઃ શ ક્તઃ ।
કેતુિર ત ક લકમ્ ।
કેતુકૃત પીડા િનવારણાથ, સવર્રાેગિનવારણાથ,
સવર્શત્રુિવનાશનાથ, સવર્કાયર્ સદ્ યથ,
કેતપુ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
કેતું કરાલવદનં ચત્રવણ િકર િટનમ્ ।
પ્રણમા મ સદા કેતું વ કારં ગ્રહેશ્વરમ્॥ ૧॥
ચત્રવણર્ઃ શરઃ પાતુ ભાલં ધૂમ્રસમદ્યુ તઃ ।
પાતુ નતે્રે િપઙ્ગલાક્ષઃ શ્રુતી મે રક્તલાેચનઃ॥ ૨॥
ઘ્રાણં પાતુ સવુણાર્ભ શ્ચબુકં સિહકાસતુઃ ।
પાતુ ક ઠં ચ મે કેતુઃ સ્ક ધાૈ પાતુ ગ્રહાિધપઃ॥ ૩॥
હ તાૈ પાતુ સરુશ્રેષ્ઠઃ કુ ક્ષ પાતુ મહાગ્રહઃ ।
સહાસનઃ કિટ પાતુ મ યં પાતુ મહાસરુઃ॥ ૪॥
ઊ પાતુ મહાશીષા નનુી મેઽ તકાપેનઃ ।
પાતુ પાદાૈ ચ મે કૂ્રરઃ સવાર્ઙ્ગં નરિપઙ્ગલઃ॥ ૫॥
ય ઇદં કવચં િદવ્યં સવર્રાેગિવનાશનમ્ ।
સવર્શત્રુિવનાશં ચ ધારણા દ્વજયી ભવેત્॥ ૬॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે કેતુકવચં સ પૂણર્મ્॥

Although commonly found in print as from
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brahmANDapurANa, we are not sure about its

attribution.
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