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Shri Ekamukhi Hanumatkavacham

શ્રીઅેકમખુી હનુમ કવચમ્

અથ શ્રી અેકમખુી હનુમ કવચં પ્રાર યતે ।
મનાજેવં મા તતુલ્યવેગં જતે દ્રયં બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનરયૂથમખુ્યં શ્રીરામદૂતં શરણં પ્રપદે્ય॥
var શ્રીરામદૂતં શરસા નમા મ॥
શ્રીહનુમતે નમઃ
અેકદા સખુમાસીનં શઙ્કરં લાેકશઙ્કરમ્ ।
પપ્રચ્છ ગિર કા તં કપૂર્રધવલં શવમ્॥
પાવર્ત્યુવાચ
ભગવ દેવદેવેશ લાેકનાથ જગદુ્ગરાે ।
શાેકાકુલાનાં લાેકાનાં કેન રક્ષા ભવેદ્ધ્રવુમ્॥
સઙ્ગ્રામે સઙ્કટે ઘાેરે ભૂતપ્રેતાિદકે ભયે ।
દુઃખદાવા ગ્ સ તપ્તચેતસાં દુઃખભા ગનામ્॥
ઈશ્વર ઉવાચ
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ લાેકાનાં િહતકા યયા ।
િવભીષણાય રામેણ પ્રે ણા દતં્ત ચ ય પુરા॥
કવચં કિપનાથસ્ય વાયપુતુ્રસ્ય ધીમતઃ ।
ગુહ્યં તે સ પ્રવક્ષ્યા મ િવશષેાચ્છૃ સુ દિર॥
ૐઅસ્ય શ્રીહનુમત્ કવચસ્ત્રાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીરામચ દ્ર ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીમહાવીરાે હનુમાન્ દેવતા। મા તાત્મજ ઇ ત બીજમ્॥
ૐઅ જનાસનૂુિર ત શ ક્તઃ । ૐ હ્ર હ્ર ાં હ્ર ા ઇ ત કવચમ્ ।
વાહા ઇ ત ક લકમ્ । લ મણપ્રાણદાતા ઇ ત બીજમ્ ।
મમ સકલકાયર્ સદ્ યથ જપે વીિનયાેગઃ॥
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શ્રીઅેકમખુી હનુમ કવચમ્

અથ યાસઃ
ૐ હ્ર ાં અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ । ૐ હ્ર ી ં તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ હં મ યમા યાં નમઃ । ૐ હ્ર અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ હ્ર ા કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ । ૐ હ્ર ઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐઅ જનાસનૂવે હૃદયાય નમઃ । ૐ દ્રમૂતર્યે શરસે વાહા ।
ૐ વાયુસતુાત્મને શખાયૈ વષટ્ । ૐ વજ્રદેહાય કવચાય હુમ્ ।
ૐ રામદૂતાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ । ૐબ્રહ્માસ્ત્રિનવારણાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ રામદૂતાય િવદ્મહે કિપરા ય ધીમહી ।
તન્નાે હનુમાન્ પ્રચાેદયાત્ ૐ હંુ ફટ્ વાહા॥ ઇ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્॥
ૐ યાયેદ્બાલિદવાકર તિનભં દેવાિરદપાર્પહં
દેવે દ્રપ્રમખુપ્રશ તયશસં દેદ યમાનં ચા ।
સગુ્રીવાિદસમ તવાનરયુતં સવુ્યક્તત વ પ્રયં
સરંક્તા ણલાેચનં પવનજં પીતા બરાલઙૃ્કતમ્॥ ૧॥
ઉદ્યન્માતર્ ડકાેિટપ્રકટ ચયુતં ચા વીરાસનસ્થં
માૈ યજ્ઞાપેવીતા ણ ચર શખાશાે ભતં કુ ડલાઙ્ગમ્ ।
ભક્તાના મષ્ટદં તં પ્રણતમુિનજનં વેદનાદપ્રમાેદં
યાયેદે્દવં િવધેયં લવગકુલપ ત ગાે પદ ભૂતવાિધમ્॥ ૨॥
વ ઙ્ગં િપઙ્ગકેશાઢ ં વણર્કુ ડલમ ડતમ્ ।
િનયુદ્ધકમર્કુશલં પારાવારપરાક્રમમ્॥ ૩॥
વામહ તે મહા કં્ષ દશાસ્યકરખ ડનમ્ ।
ઉદ્યદ્દ ક્ષણદાેદર્ ડં હનુમ તં િવ ચ તયેત્॥ ૪॥
સ્ફિટકાભં વણર્કા ત દ્વભજંુ ચ કૃતા જ લમ્ ।
કુ ડલદ્વયસશંાે ભમખુા ભાજંે હિર ભજેત્॥ ૫॥
ઉદ્યદાિદત્યસઙ્કાશમુદારભજુિવક્રમમ્ ।
ક દપર્કાેિટલાવ યં સવર્િવદ્યાિવશારદમ્॥ ૬॥
શ્રીરામહૃદયાન દં ભક્તક પમહી હમ્ ।
અભયં વરદં દાે યા કલયે મા તાત્મજમ્॥ ૭॥
અપરા જત નમ તેઽ તુ નમ તે રામપૂ જત ।
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પ્રસ્થાનં ચ કિર યા મ સ દ્ધભર્વતુ મે સદા॥ ૮॥
યાે વારાંિનિધમ પપ વલ મવાે લઙ્ઘ્ય પ્રતાપા વતાે
વૈદેહીઘનશાેકતાપહરણાે વૈકુ ઠત વ પ્રયઃ ।
અક્ષાદ્ય ચતરાક્ષસશે્વરમહાદપાર્પહાર રણે ।
સાેઽયં વાનરપુઙ્ગવાેઽવતુ સદા યુ મા સમીરાત્મજઃ॥ ૯॥
વ ઙ્ગં િપઙ્ગકેશં કનકમયલસ કુ ડલાક્રા તગ ડં
નાના િવદ્યાિધનાથં કરતલિવ તં પૂણર્કુ ભં દૃઢં ચ
ભક્તાભીષ્ટાિધકારં િવદધ ત ચ સદા સવર્દા સપુ્રસનં્ન
ત્રૈલાેક્યત્રાણકારં સકલભવુનગં રામદૂતં નમા મ॥ ૧૦॥
ઉદ્ય લાઙ્ગૂલકેશપ્રલયજલધરં ભીમમૂ ત કપી દં્ર
વ દે રામાઙ્ ઘ્રપદ્મભ્રમરપિર તં ત વસારં પ્રસન્નમ્ ।
વ ઙ્ગં વજ્ર પં કનકમયલસ કુ ડલાક્રા તગ ડં
દ ભાે લ ત ભસારપ્રહરણિવકટં ભૂતરક્ષાેઽિધનાથમ્॥ ૧૧॥
વામે કરે વૈિરભયં વહ તં શલંૈ ચ દક્ષે િનજક ઠલગ્ મ્ ।
દધાનમાસાદ્ય સવુણર્વણ ભજે વલ કુ ડલરામદૂતમ્॥ ૧૨॥
પદ્મરાગમ ણકુ ડલ વષા પાટલીકૃતકપાેલમ ડલમ્ ।
િદવ્યગેહકદલીવના તરે ભાવયા મ પવમાનન દનમ્॥ ૧૩॥
ઈશ્વર ઉવાચ
ઇ ત વદ ત િવશષેાદ્રાઘવાે રાક્ષસે દ્રમ્
પ્રમુિદતવર ચત્તાે રાવણસ્યાનુ ે હ્
રઘવુરવરદૂતં પજૂયામાસ ભૂયઃ
તુ ત ભરકૃતાથર્ઃ વં પરં મ યમાનઃ॥ ૧૪॥
વ દે િવદ્યુદ્વલયસભુગ વણર્યજ્ઞાપેવીતં
કણર્દ્વ દ્વે કનક ચરે કુ ડલે ધારય તમ્ ।
ઉચ્ચૈહૃર્ યદ્દય્ુમ ણિકરણશ્રે ણસ ભાિવતાઙ્ગં
સ કાપૈીનં કિપવર તં કામ પં કપી દ્રમ્॥ ૧૫॥
મનાજેવં મા તતુલ્યવેગં જતે દ્રયં બુ દ્ધમતાં વિરષ્ઠમ્ ।
વાતાત્મજં વાનરયૂથમખુ્યં શ્રીરામદૂતં સતતં મરા મ॥ ૧૬॥
ૐ નમાે ભગવતે હૃદયાય નમઃ ।
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ૐઆ જનેયાય શરસે વાહા ।
ૐ દ્રમૂતર્યે શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ રામદૂતાય કવચાય હુમ્ ।
ૐ હનુમતે નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐઅ ગ્ ગભાર્ય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ નમાે ભગવતે અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐઆ જનેયાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ દ્રમૂતર્યે મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ વાયુસનૂવે અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ હનુમતે કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐઅ ગ્ ગભાર્ય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ ।
અથ મ ત્ર ઉચ્યતે
ૐ અ હ્ર ી ં શ્રી ં હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર હ્ર ા હ્ર ઃ ।
ૐ હ્ર ી ં હ્ર ા ૐ નમાે ભગવતે મહાબલપરાક્રમાય ભૂતપ્રેતિપશાચ
શાિકની ડાિકની ય ક્ષણી પૂતનામાર મહામાર
ભૈરવ-યક્ષ-વેતાલ-રાક્ષસ-ગ્રહરાક્ષસાિદકં
ક્ષણને હન હન ભ જય ભ જય
મારય મારય શક્ષય શક્ષય મહામાહેશ્વર દ્રાવતાર હંુ ફટ્ વાહા ।
ૐ નમાે ભગવતે હનુમદાખ્યાય દ્રાય સવર્દુષ્ટજનમખુ ત ભનં
કુ કુ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં ઠંઠંઠં ફટ્ વાહા ।
ૐ નમાે ભગવતે અ જનીગભર્સ ભૂતાય રામલ મણાન દકરાય
કિપસૈ યપ્રકાશનાય પવર્તાે પાટનાય સગુ્રીવસાધકાય
રણાેચ્ચાટનાય કુમારબ્રહ્મચાિરણે ગ ભીરશ દાેદયાય
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં સવર્દુષ્ટિનવારણાય વાહા ।
ૐ નમાે હનુમતે સવર્ગ્રહાનુભૂતભિવ યદ્વતર્માનાન્ દૂરસ્થાન્
સમીપસ્થાન્ સવર્કાલદુષ્ટદુબુર્દ્ધ નુચ્ચાટયાેચ્ચાટય પરબલાિન
ક્ષાેભય ક્ષાેભય
મમ સવર્કાય સાધય સાધય હનુમતે
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં ફટ્ દેિહ ।
ૐ શવં સદં્ધ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર ા વાહા ।
ૐ નમાે હનુમતે પરકૃતાન્ ત ત્રમ ત્ર-પરાહઙ્કારભૂતપ્રેતિપશાચ
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પરદૃ ષ્ટસવર્િવઘ્નદુજર્નચેટકિવધાન્ સવર્ગ્રહાન્ િનવારય િનવારય
વધ વધ પચ પચ દલ દલ િકલ િકલ
સવર્કુય ત્રા ણ દુષ્ટવાચં ફટ્ વાહા ।
ૐ નમાે હનુમતે પાિહ પાિહ અેિહ અેિહ અેિહ
સવર્ગ્રહભૂતાનાં શાિકનીડાિકનીનાં િવષં દુષ્ટાનાં સવર્િવષયાન્

આકષર્ય આકષર્ય મદર્ય મદર્ય ભેદય ભેદય

ત્યુમુ પાટયાે પાટય શાષેય શાષેય વલ વલ પ્ર વલ પ્ર વલ

ભૂતમ ડલં પ્રેતમ ડલં િપશાચમ ડલં િનરાસય િનરાસય
ભૂત વર પ્રેત વર ચાતુ થક વર િવષમ વર માહેશ્વર વરાન્
છ ધ છ ધ ભ ધ ભ ધ

અ ક્ષશલૂ-વક્ષઃશલૂ-શરાે ય તરશલૂ-ગુ મશલૂ-િપત્તશલૂ-
બ્રહ્મરાક્ષસકુલ-પરકુલ-નાગકુલ-િવષં નાશય નાશય
િનિવષં કુ કુ ફટ્ વાહા ।
ૐ હ્ર ી ં સવર્દુષ્ટગ્રહાન્ િનવારય ફટ્ વાહા॥
ૐ નમાે હનુમતે પવનપતુ્રાય વૈશ્વાનરમખુાય
હન હન પાપદૃ ષ્ટ ષ ઢદૃ ષ્ટ હન હન
હનુમદાજ્ઞયા સુ્ફર સુ્ફર ફટ્ વાહા॥
શ્રીરામ ઉવાચ
હનુમાન્ પવૂર્તઃ પાતુ દ ક્ષણે પવનાત્મજઃ ।
પ્રતીચ્યાં પાતુ રક્ષાેઘ્ન ઉત્તરસ્યામ ધપારગઃ॥ ૧॥
ઉદ ચ્યામૂ વર્ગઃ પાતુ કેસર પ્રયન દનઃ ।
અધશ્ચ િવ ભક્ત તુ પાતુ મ યે ચ પાવિનઃ॥ ૨॥
અવા તરિદશઃ પાતુ સીતાશાેકિવનાશનઃ ।
લઙ્કાિવદાહકઃ પાતુ સવાર્પદ્ યાે િનર તરમ્॥ ૩॥
સગુ્રીવસ ચવઃ પાતુ મ તકં વાયનુ દનઃ ।
ભાલં પાતુ મહાવીરાે ભ્રવુાેમર્ યે િનર તરમ્॥ ૪॥
નતે્રે છાયાઽપહાર ચ પાતુ નઃ લવગેશ્વરઃ ।
કપાેલકણર્મૂલે તુ પાતુ શ્રીરામિકઙ્કરઃ॥ ૫॥
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નાસાગ્રે અ જનાસનૂવુર્ક્ત્રં પાતુ હર શ્વરઃ ।
વાચં દ્ર પ્રયઃ પાતુ જહ્વાં િપઙ્ગલલાેચનઃ॥ ૬॥
પાતુ દ તાન્ ફા ગનુેષ્ટ શ્ચબુકં દૈત્યપ્રાણહૃત્ ।
var આેષં્ઠ રામ પ્રયઃ પાતુ ચબુકં દૈત્યકાેિટહૃત્
પાતુ ક ઠં ચ દૈત્યાિરઃ સ્ક ધાૈ પાતુ સરુા ચતઃ॥ ૭॥
ભુ ૈ પાતુ મહાતે ઃ કરાૈ તુ ચરણાયુધઃ ।
નખાન્નખાયુધઃ પાતુ કુ ક્ષ પાતુ કપીશ્વરઃ॥ ૮॥
વક્ષાે મુદ્રાપહાર ચ પાતુ પાશ્વ ભુ યુધઃ ।
લઙ્કાિવભ જનઃ પાતુ ષ્ઠદેશે િનર તરમ્॥ ૯॥
ના ભ ચ રામદૂત તુ કિટ પા વિનલાત્મજઃ ।
ગુહ્મં પાતુ મહાપ્રાજ્ઞઃ ક્કણી ચ શવ પ્રયઃ॥ ૧૦॥
ઊ ચ નનુી પાતુ લઙ્કાપ્રાસાદભ જનઃ ।
જઙ્ઘે પાતુ મહાબાહુગુર્ ફાૈ પાતુ મહાબલઃ॥ ૧૧॥
અચલાેદ્ધારકઃ પાતુ પાદાૈ ભાસ્કરસિન્નભઃ ।
પાદા તે સવર્સ વાઢ ઃ પાતુ પાદાઙ્ગુલી તથા॥ ૧૨॥
સવાર્ઙ્ગાિન મહાવીરઃ પાતુ રાેમા ણ ચાત્મવાન્ ।
હનુમ કવચં ય તુ પઠે દ્વદ્વાન્ િવચાક્ષણઃ॥ ૧૩॥
સ અેવ પુ ષશ્રેષ્ઠાે ભ ક્ત મુ ક્ત ચ િવ દ ત ।
િત્રકાલમેકકાલં વા પઠેન્માસત્રયં સદા॥ ૧૪॥
સવાર્ન્ િરપનૂ્ ક્ષણે જ વા સ પુમાન્ શ્રયમા ુયાત્ ।
મ યરાત્રે જલે સ્થ વા સપ્તવારં પઠેદ્યિદ॥ ૧૫॥
ક્ષયાઽપ મારકુષ્ઠાિદતાપત્રયિનવારણમ્ ।
આિકવારેઽશ્વ થમૂલે સ્થ વા પઠ તઃ યઃ પુમાન્॥ ૧૬॥
અચલાં શ્રયમા ાે ત સઙ્ગ્રામે િવજયી ભવેત્॥ ૧૭॥
યઃ કરે ધારયેિન્નત્યં સ પુમાન્ શ્રયમા ુયાત્ ।
િવવાહે િદવ્યકાલે ચ દ્યૂતે રાજકુલે રણે॥ ૧૮॥
ભૂતપ્રેતમહાદુગ રણે સાગરસ લવે ।
દશવારં પઠેદ્રાત્રાૈ મતાહાર જતે દ્રયઃ॥ ૧૯॥
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િવજયં લભતે લાેકે માનવષેુ નરાિધપઃ ।
સહવ્યાઘ્રભયે ચાગ્ ાૈ શરશસ્ત્રાસ્ત્રયાતને॥ ૨૦॥
શ ◌ૃઙ્ખલાબ ધને ચવૈ કારાગ્રહિનય ત્રણે ।
કાય ત ભે વિહ્નદાહે ગાત્રરાેગે ચ દા ણે॥ ૨૧॥
શાેકે મહારણે ચવૈ બ્રહ્મગ્રહિવનાશને ।
સવર્દા તુ પઠેિન્નતં્ય જયમા ાેત્યસશંયમ્॥ ૨૨॥
ભજૂ વા વસને રક્તે ક્ષાૈમે વા તાલપત્રકે ।
િત્રગ ધનેાથવા મસ્યા લ ખ વા ધારયેન્નરઃ॥ ૨૩॥
પ ચસપ્તિત્રલાૈહૈવાર્ ગાેિપતં કવચં શભુમ્ ।
ગલે કટ ાં બાહુમૂલે વા ક ઠે શર સ ધાિરતમ્॥ ૨૪॥
સવાર્ન્ કામાનવા ાે ત સતં્ય શ્રીરામભા ષતમ્॥ ૨૫॥
ઉ લઙ્ઘ્ય સ ધાેઃ સ લલં સલીલં યઃ શાેકવિહ્ન જનકાત્મ યાઃ ।
આદાય તનેવૈ દદાહ લઙ્કાં નમા મ તં પ્રા જ લરા જનેયમ્॥ ૨૬॥
ૐ હનુમાન જનાસનૂવુાર્યપુુત્રાે મહાબલઃ ।
શ્રીરામેષ્ટઃ ફા ગનુસખઃ િપઙ્ગાક્ષાેઽ મતિવક્રમઃ॥ ૨૭॥
ઉદિધક્રમણશ્ચવૈ સીતાશાેકિવનાશનઃ ।
લ મણપ્રાણદાતા ચ દશગ્રીવસ્ય દપર્હા॥ ૨૮॥
દ્વાદશતૈાિન નામાિન કપી દ્રસ્ય મહાત્મનઃ ।
વાપકાલે પ્રબાેધે ચ યાત્રાકાલે ચ યઃ પઠેત્॥ ૨૯॥
તસ્ય સવર્ભયં ના ત રણે ચ િવજયી ભવેત્ ।
ધનધા યં ભવેત્તસ્ય દુઃખં નવૈ કદાચન॥ ૩૦॥
ૐબ્રહ્મા ડપુરાણા તગર્તે નારદ અગ ત્ય સવંાદે ।
શ્રીરામચ દ્રક થતપ ચમખુે અેકમખુી હનુમત્ કવચમ્॥
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(The kavacha is not to be found in brahmANDapurANa although

it is attributed so in the colophone.)
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