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અથ કવચમ્ ।

સન કુમાર ઉવાચ ।
કાતર્વીયર્સ્ય કવચં ક થતં તે મનુીશ્વર ।
માેહિવ વંસનં જૈત્રં મા તેઃ કવચં ॥ ૧॥
યસ્ય સ ધારણા સદ્યઃ સવ ન ય ત્યુપદ્રવાઃ ।
ભૂતપ્રેતાિરજં દુઃખં નાશમે ત ન સશંયઃ॥ ૨॥
અેકદાહં ગતાે દ્રષંુ્ટ રામં રમયતાં વરમ્ ।
આન દવિનકાસસંં્થ યાય તં વાત્મનઃ પદમ્॥ ૩॥
તત્ર રામં રમાનાથં પૂ જતં િત્રદશશે્વરૈઃ ।
નમસૃ્કત્ય તદાિદષ્ટમાસનં સ્થતવાન્ પુરઃ॥ ૪॥
તત્ર સવ મયા તં્ત રાવણસ્ય વધા તકમ્ ।
ષં્ટ પ્રાવેાચ રાજે દ્રઃ શ્રીરામઃ વયમાદરાત્॥ ૫॥
તતઃ કથા તે ભગવાન્મા તેઃ કવચં દદાૈ ।
મહં્ય તત્તે પ્રવક્ષ્યા મ ન પ્રકા યં િહ કુત્ર ચત્॥ ૬॥
ભિવ યદેતિન્નિદ્દષં્ટ બાલભાવને નારદ ।
શ્રીરામેણા જનાસનૂાેભુર્ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્॥ ૭॥

અથ કવચમ્ ।
હનુમાન્ પવૂર્તઃ પાતુ દ ક્ષણે પવનાત્મજઃ ।
પાતુ પ્રતીચ્યામક્ષઘ્નઃ સાૈ યે સાગરતારકઃ॥ ૮॥
ઊ વ પાતુ કિપશ્રેષ્ઠઃ કેસિર પ્રયન દનઃ ।
અધ તા દ્વ ભક્ત તુ પાતુ મ યે ચ પાવિનઃ॥ ૯॥
લઙ્કાિવદાહકઃ પાતુ સવાર્પદ્ યાે િનર તરમ્ ।
સગુ્રીવસ ચવઃ પાતુ મ તકં વાયનુ દનઃ॥ ૧૦॥
ભાલં પાતુ મહાવીરાે ભ્રવુાેમર્ યે િનર તરમ્ ।
નતે્રે છાયાપહાર ચ પાતુ નઃ લવગેશ્વરઃ॥ ૧૧॥
કપાેલાૈ કણર્મૂલે ચ પાતુ શ્રીરામિકઙ્કરઃ ।
નાસાગ્રમ જનાસનૂુઃ પાતુ વક્ત્રં હર શ્વરઃ॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીહનુમ કવચમ્॥

પાતુ ક ઠે તુ દૈત્યાિરઃ સ્ક ધાૈ પાતુ સરુાિર જત્ ।
ભુ ૈ પાતુ મહાતે ઃ કરાૈ ચ ચરણાયુધઃ॥ ૧૩॥
નખાન્નખાયુધઃ પાતુ કુક્ષાૈ પાતુ કપીશ્વરઃ ।
વક્ષાે મુદ્રાપહાર ચ પાતુ પાશ્વ ભુ યુધઃ॥ ૧૪॥
લઙ્કાિનભજર્નઃ પાતુ ષ્ઠદેશે િનર તરમ્ ।
ના ભ શ્રીરામભક્ત તુ કિટ પા વિનલાત્મજઃ॥ ૧૫॥
ગુહ્યં પાતુ મહાપ્રાજ્ઞઃ સ ક્થની અ ત થ પ્રયઃ ।
ઊ ચ નનુી પાતુ લઙ્કાપ્રાસાદભ જનઃ॥ ૧૬॥
જઙ્ઘે પાતુ કિપશ્રેષ્ઠાે ગુ ફાૈ પાતુ મહાબલઃ ।
અચલાેદ્ધારકઃ પાતુ પાદાૈ ભાસ્કરસિન્નભઃ॥ ૧૭॥
અઙ્ગાિન પાતુ સ વાઢ ઃ પાતુ પાદાઙ્ગુલીઃ સદા ।
મખુાઙ્ગાિન મહાશરૂઃ પાતુ રાેમા ણ ચાત્મવાન્॥ ૧૮॥
િદવારાત્રાૈ િત્રલાેકેષુ સદાગ તસતુાેઽવતુ ।
સ્થતં વ્રજ તમાસીનં િપબ તં જક્ષતં કિપઃ॥ ૧૯॥
લાેકાેત્તરગુણઃ શ્રીમાન્ પાતુ ય બકસ ભવઃ ।
પ્રમત્તમપ્રમતં્ત વા શયાનં ગહનેઽ બુિન॥ ૨૦॥
સ્થલેઽ તિરક્ષે હ્યગ્ ાૈ વા પવર્તે સાગરે દુ્રમે ।
સઙ્ગ્રામે સઙ્કટે ઘાેરે િવરાડપધરાેઽવતુ॥ ૨૧॥
ડાિકનીશાિકનીમાર કાલરાિત્રમર ચકાઃ ।
શયાનં માં િવભુઃ પાતુ િપશાચાેરગરાક્ષસીઃ॥ ૨૨॥
િદવ્યદેહધરાે ધીમા સવર્સ વભયઙ્કરઃ ।
સાધકે દ્રાવનઃ શશ્વ પાતુ સવર્ત અેવ મામ્॥ ૨૩॥
યદૂ્રપં ભીષણં દૃ ટ્વા પલાય તે ભયાનકાઃ ।
સ સવર્ પઃ સવર્જ્ઞઃ ષ્ટ સ્થ તકરાેઽવતુ॥ ૨૪॥
વયં બ્રહ્મા વયં િવ ઃ સાક્ષાદે્દવાે મહેશ્વરઃ ।
સયૂર્મ ડલગઃ શ્રીદઃ પાતુ કાલત્રયેઽિપ મામ્॥ ૨૫॥
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અથ કવચમ્ ।

યસ્ય શ દમપુાક યર્ દૈત્યદાનવરાક્ષસાઃ ।
દેવા મનુ યા તયર્ ચઃ સ્થાવરા જઙ્ગમા તથા॥ ૨૬॥
સભયા ભયિનમુર્ક્તા ભવ ત વકૃતાનુગાઃ ।
યસ્યાનેકકથાઃ પુ યાઃ શ્રૂય તે પ્ર તક પકે॥ ૨૭॥
સાેઽવતા સાધકશ્રેષં્ઠ સદા રામપરાયણઃ ।
વૈધાત્રધા પ્ર ત ય ક ચદ્દ ૃ યતેઽત્યલમ્॥ ૨૮॥
િવ દ્ધ વ્યાપં્ત યથા ક શ પેણાન જનને તત્ ।
યાે િવભુઃ સાેઽહમષેાેઽહં વીયઃ વયમ ર્હત્॥ ૨૯॥
ઋગ્યજુઃસામ પશ્ચ પ્રણવ સ્ત્ર દ વરઃ ।
ત મૈ વ મૈ ચ સવર્ મૈ નતાેઽ યાત્મસમાિધના॥ ૩૦॥
અનેકાન તબ્રહ્મા ડ તે બ્રહ્મ વ િપણે ।
સમીરણાત્મને ત મૈ નતાેઽ યાત્મ વ િપણે॥ ૩૧॥
નમાે હનુમતે ત મૈ નમાે મા તસનૂવે ।
નમઃ શ્રીરામભક્તાય યામાય મહતે નમઃ॥ ૩૨॥
નમાે વાનરવીરાય સગુ્રીવસખ્યકાિરણે ।
લઙ્કાિવદહનાયાથ મહાસાગરતાિરણે॥ ૩૩॥
સીતાશાેકિવનાશાય રામમુદ્રાધરાય ચ ।
રાવણા તિનદાનાય નમઃ સવાત્તરાત્મને॥ ૩૪॥
મેઘનાદમખ વંસકારણાય નમાે નમઃ ।
અશાેકવનિવ વંસકાિરણે જયદાિયને॥ ૩૫॥
વાયપુતુ્રાય વીરાય આકાશાેદરગા મને ।
વનપાલ શર છેત્રે લઙ્કાપ્રાસાદભ જને॥ ૩૬॥
વલ કા ચનવણાર્ય દ ઘર્લાઙ્ગૂલધાિરણે ।
સાૈ મિત્રજયદાત્રે ચ રામદૂતાય તે નમઃ॥ ૩૭॥
અક્ષસ્ય વધકત્ર ચ બ્રહ્મશસ્ત્રિનવાિરણે ।
લ મણાઙ્ગમહાશ ક્ત તક્ષતિવના શને॥ ૩૮॥
રક્ષાેઘ્નાય િરપુઘ્નાય ભૂતઘ્નાય નમાે નમઃ ।
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॥ શ્રીહનુમ કવચમ્॥

ઋક્ષવાનરવીરાૈઘપ્રાસાદાય નમાે નમઃ॥ ૩૯॥
પરસૈ યબલઘ્નાય શસ્ત્રાસ્ત્રઘ્નાય તે નમઃ ।
િવષઘ્નાય દ્વષઘ્નાય ભયઘ્નાય નમાે નમઃ॥ ૪૦॥
મહાિરપુભયઘ્નાય ભક્તત્રાણૈકકાિરણે ।
પરપ્રેિરતમ ત્રાણાં મ ત્રાણાં ત ભકાિરણે॥ ૪૧॥
var ય ત્રાણાં ત ભકાિરણે
પયઃપાષાણતરણકારણાય નમાે નમઃ ।
બાલાકર્મ ડલગ્રાસકાિરણે દુઃખહાિરણે॥ ૪૨॥
નખાયુધાય ભીમાય દ તાયુધધરાય ચ ।
િવહઙ્ગમાય શવાર્ય વજ્રદેહાય તે નમઃ॥ ૪૩॥
પ્ર તગ્રામ સ્થતાયાથ ભૂતપ્રેતવધા થને ।
કરસ્થશલૈશસ્ત્રાય રામશસ્ત્રાય તે નમઃ॥ ૪૪॥
કાપૈીનવાસસે તુ યં રામભ ક્તરતાય ચ ।
દ ક્ષણાશાભાસ્કરાય સતાં ચ દ્રાેદયાત્મને॥ ૪૫॥
કૃત્યાક્ષતવ્યથાઘ્નાય સવર્ક્લેશહરાય ચ ।
વા યાજ્ઞાપાથર્સઙ્ગ્રામસખ્યસ જયકાિરણે॥ ૪૬॥
ભક્તાનાં િદવ્યવાદેષુ સઙ્ગ્રામે જયકાિરણે ।
િક લ્કલારવકારાય ઘાેરશ દકરાય ચ॥ ૪૭॥ var િક લ્કલાબુબુકારાય

સવાર્ ગ્ વ્યાિધસં ત ભકાિરણે ભયહાિરણે ।
સદા વનફલાહારસ પ્તાય િવશષેતઃ॥ ૪૮॥
મહાણર્વ શલાબદ્ધસતેુબ ધાય તે નમઃ ।

ફલશ્રુ તઃ ।
ઇત્યેત ક થતં િવપ્ર મા તેઃ કવચં શવમ્॥ ૪૯॥
ય મૈ ક મૈ ન દાતવ્યં રક્ષણીયં પ્રયત્નતઃ ।
અષ્ટગ ધૈિવ લખ્યાથ કવચં ધારયેત્તુ યઃ॥ ૫૦॥
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ક ઠે વા દ ક્ષણે બાહાૈ જય તસ્ય પદે પદે ।
િક પનુબર્હુનાેક્તને સાિધતં લક્ષમાદરાત્॥ ૫૧॥
પ્રજપ્તમેત કવચમસા યં ચાિપ સાધયેત્॥ ૫૨॥
ઇ ત શ્રી હન્નારદ યપુરાણે પવૂર્ભાગે હદુપાખ્યાને
તીયપાદે હનુમ કવચિન પણં નામાષ્ટસપ્ત તતમાેઽ યાયઃ॥ ૭૮॥

ઇસ નારદપુરાણાેક્ત મા તકવચ મ હનુમાન કાે પ્રત્યેક શ્લાેકા કે
દ્વારા નમસ્કાર િકયા ગયા હૈ આૈર ઉ હ રામ કા બાણ કહકર
સ બાેિધત ભી િકયા હૈ । ઇસ કલ્યાણકાર મા તકવચ કા ે ભી
સાધક પ્ર તિદન બ્રાહ્મમુહૂતર્ મ પાઠ કરતા હૈ, ઉસક સમ ત
મનાેકામનાઅ પૂણર્ હાેતી હ । ે પ્રાણી ઇસ કવચ કાે અષ્ટગ ધ
સે લખકર અપને ગલે યા અપની દાિહની ભુ મ ધારણ કરતા હૈ ।
ઉસે હર કાયર્ મ સફલતા પ્રાપ્ત હાેતી હૈ । યિદ અેક લાખ બાર
શ્રદ્ધા અેવં ભ ક્ત સે ઇસ કવચ કા પાઠ કરકે ઇસે સદ્ધ કર
લયા ય તાે અસા ય કાયર્ ભી સદ્ધ હાે તે હ । ઇસમ સશંય
નહી ં હ ।

NA, Kirk Wortman
Naradapurana Purvabhag Adhyaya 78

.. shrIhanumatkavacham ..
Searchable pdf was typeset using generateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 24, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

hanumatkavachamnAradapurANa.pdf 5


