
  

સવર્વ્યાિધહર અથવા રાેગનાશનવૈ ણવકવચમ્

Roganashana or Sarva Vyadhi Hara Vaishnava Kavacham

sanskritdocuments.org

January 13, 2018



Roganashana or Sarva Vyadhi Hara Vaishnava Kavacham

સવર્વ્યાિધહર અથવા રાેગનાશનવૈ ણવકવચમ્

Sanskrit Document Information

Text title : roganashana or sarva vyAdhi hara vaiShNava kavacha stotram from garuDapurANa

File name : vaiShNavakavachastotramgaruDapurANa.itx

Category : vishhnu, kavacha

Location : doc_vishhnu

Proofread by : NA

Source : Garudapurana purvArdha adhyAya 194

Latest update : January 13, 2018

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.

January 13, 2018

sanskritdocuments.org



Roganashana or Sarva Vyadhi Hara Vaishnava Kavacham

સવર્વ્યાિધહર અથવા રાેગનાશનવૈ ણવકવચમ્

હિર વાચ ।
સવર્વ્યાિધહરં વકે્ષ્ય વૈ ણવં કવચં શભુમ્ ।
યને રક્ષા કૃતા શ ભાેદત્યા ક્ષપયતઃ પુરા॥ ૧॥ શ ભાનેાર્ત્ર કાયાર્ િવચારણા

પ્રણ ય દેવમીશાનમજં િનત્યમનામયમ્ ।
દેવં સવશ્વરં િવ ં સવર્વ્યાિપનમવ્યયમ્॥ ૨॥
બધ્ના યહં પ્ર તસરં નમસૃ્કત્ય જનાદર્નમ્ । પ્રતીકારં
અમાેઘાપ્ર તમં સવ સવર્દુઃખિનવારણમ્॥ ૩॥
િવ માર્મગ્રતઃ પાતુ કૃ ણાે રક્ષતુ ષ્ઠતઃ ।
હિરમ રક્ષતુ શરાે હૃદય ચ જનાદર્નઃ॥ ૪॥
મનાે મમ હૃષીકેશાે જહ્વાં રક્ષતુ કેશવઃ ।
પ્રાતુ નતે્રે વાસદેુવઃ શ્રાતે્રે સઙ્કષર્ણાે િવભુઃ॥ ૫॥
પ્રદ્યુ ઃ પાતુ મે ઘ્રાણમિન દ્ધ તુ ચમર્ ચ ।
વનમાલી ગલસ્યા તં શ્રીવ સાે રક્ષતામધઃ॥ ૬॥
પાશ્વ રક્ષતુ મે ચકં્ર વામં દૈત્યિનવારણમ્ ।
દ ક્ષણ તુ ગદાદેવી સવાર્સરુિનવાિરણી॥ ૭॥
ઉદરં મુસલં પાતુ ષં્ઠ મે પાતુ લાઙ્ગલમ્ ।
ઊ વ રક્ષતુ મે શાઙ્ગ જઙ્ઘે રક્ષતુ ન દકઃ॥ ૮॥
પા ણ રક્ષતુ શઙ્ખશ્ચ પદં્મ મે ચરણાવુભાૈ ।
સવર્કાયાર્થર્ સદ્ યથ પાતુ માં ગ ડઃ સદા॥ ૯॥
વરાહાે રક્ષતુ જલે િવષમષેુ ચ વામનઃ ।
અટવ્યાં નાર સહશ્ચ સવર્તઃ પાતુ કેશવઃ॥ ૧૦॥
િહર યગભા ભગવા હર યં મે પ્રયચ્છતુ ।
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સાઙ્ખ્યાચાયર્ તુ કિપલાે ધાતુસા યં કરાેતુ મે॥ ૧૧॥
શ્વેતદ્વ પિનવાસી ચ શ્વેતદ્વ પં નય વજઃ ।
સવાર્ સદૂયતાં શત્રનૂ્મધુકૈટભમદર્નઃ॥ ૧૨॥ સદૂનઃ

સદાકષર્તુ િવ શ્ચ િક બષં મમ િવગ્રહાત્ ।
હંસાે મ સ્ય તથા કૂમર્ઃ પાતુ માં સવર્તાે િદશમ્॥ ૧૩॥
િત્રિવક્રમ તુ મે દેવઃ સવર્પાપાિન કૃ તતુ । સવર્પાપાિન્નગ્ હ્ણતુ
તથા નારાયણાે દેવાે બુ દ્ધ પાલયતાં મમ॥ ૧૪॥
શષેાે મે િનમર્લં જ્ઞાનં કરાે વજ્ઞાનનાશનમ્ ।
વડવામખુાે નાશયતાં ક મષં ય કૃતં મયા॥ ૧૫॥
પદ્ યાં દદાતુ પરમં સખંુ મૂિધ્ન મમ પ્રભુઃ ।
દત્તાત્રેયઃ પ્રકુ તાં સપતુ્રપશબુા ધવમ્॥ ૧૬॥ દત્તાત્રેયઃ કલયતુ
સવાર્નર ન્નાશયતુ રામઃ પરશનુા મમ ।
રક્ષાેઘ્ન તુ દશર થઃ પાતુ િનતં્ય મહાભજુઃ॥ ૧૭॥
શત્રૂ હલને મે હ યાદ્રમાે યાદવન દનઃ ।
પ્રલ બકે શચાણૂરપૂતનાકંસનાશનઃ ।
કૃ ણસ્ય યાે બાલભાવઃ સ મે કામા પ્રયચ્છતુ॥ ૧૮॥
અ ધકારતમાેઘાેરં પુ ષં કૃ ણિપઙ્ગલમ્ ।
પ યા મ ભયસ ત્ર તઃ પાશહ ત મવા તકમ્॥ ૧૯॥
તતાેઽહં પુ ડર કાક્ષમચ્યુતં શરણં ગતઃ ।
ધ યાેઽહં િનભર્યાે િનતં્ય યસ્ય મે ભગવા હિરઃ॥ ૨૦॥
યા વા નારાયણં દેવં સવાપદ્રવનાશનમ્ ।
વૈ ણવં કવચં બદ્ વા િવચરા મ મહીતલે॥ ૨૧॥
અપ્ર યાેઽ મ ભૂતાનાં સવર્દેવમયાે હ્યહમ્ ।
મરણાદે્દવદેવસ્ય િવ ણાેર મતતજેસઃ॥ ૨૨॥
સ દ્ધભર્વતુ મે િનતં્ય યથા મ ત્રમુદાહૃતમ્ ।
યાે માં પ ય ત ચ યા ય ચઃ પ યા મ ચ ષા ।
સવષાં પાપદુષ્ટાનાં િવ બર્ધ્નાતુ ચ ષી॥ ૨૩॥
વાસદેુવસ્ય યચ્ચકં્ર તસ્ય ચક્રસ્ય યે વરાઃ ।
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તે િહ છ દ તુ પાપાન્મે મમ િહસ તુ િહસકાન્॥ ૨૪॥ પાપાિન

રાક્ષસષેુ િપશાચષેુ કા તારે વટવીષુ ચ ।
િવવાદે રાજમાગષુ દ્યૂતષેુ કલહેષુ ચ॥ ૨૫॥
નદ સ તારણે ઘાેરે સ પ્રાપ્તે પ્રાણસશંયે ।
અ ગ્ ચાૈરિનપાતષેુ સવર્ગ્રહિનવારણે॥ ૨૬॥
િવદ્યુ સપર્િવષાેદ્વગેે રાેગે વૈ િવઘ્નસઙ્કટે ।
જ યમેત જપેિન્નતં્ય શર રે ભયમાગતે॥ ૨૭॥
અયં ભગવતાે મ ત્રાે મ ત્રાણાં પરમાે મહાન્ ।
િવખ્યાતં કવચં ગુહ્યં સપર્પાપપ્રણાશનમ્ ।
વમાયાકૃ તિનમાર્ણં ક પા તગહનં મહત્॥ ૨૮॥
ૐઅનાદ્ય ત જગદ્બ જ પદ્મનાભ નમાેઽ તુ તે ।
ૐ કાલાય વાહા । ૐ કાલપુ ષાય વાહા । ૐ કૃ ણાય વાહા ।
ૐ કૃ ણ પાય વાહા । ૐ ચ ડાય વાહા । ૐ ચ ડ પાય વાહા ।
ૐ પ્રચ ડાય વાહા । ૐ પ્રચ ડ પાય વાહા । ૐસવાર્ય વાહા ।
ૐસવર્ પાય વાહા । ૐ નમાે ભવુનેશાય િત્રલાેકધાત્રે ઇહ િવિટ
સિવિટ સિવિટ વાહા । ૐ નમઃ અયાખેેતયે યે યે સજં્ઞાપય var સજં્ઞાયાપાત્ર
દૈત્યદાનવયક્ષરાક્ષસભૂતિપશાચકૂ મા ડા તાપ મારકચ્છદર્નદુધર્રાણા-
મેકાિહકદ્વ્યાિહક યાિહકચાતુ થક માૈહૂ તકિદન વરરાિત્ર વરસ યા વરસવર્ વરાદ નાં
લૂતાક ટક ટકપૂતનાભજુઙ્ગસ્થાવરજઙ્ગમિવષાદ ના મદં શર રં
મમ પ યં વં કુ સુ્ફટ સુ્ફટ સુ્ફટ પ્રકાેટ લફટ
િવકટદંષ્ટ્ર ઃ પવૂર્તાે રક્ષતુ ।
ૐ હૈ હૈ હૈ હૈ િદનકસર્હસ્રકાલસમાહતાે જય પ શ્ચમતાે રક્ષ ।
ૐ િનિવ િનિવ પ્રદ પ્ત વલન વાલાકાર મહાકિપલ ઉત્તરતાે રક્ષ ।
ૐ િવ લ િવ લ મ લ મ લ ગ િડ ગ િડ ગાૈર ગા ધાર િવષમાેહિવષમિવષમાં
મહાેહયતુ વાહા દ ક્ષણતાે રક્ષ ।
માં પ ય સવર્ભૂતભયાપેદ્રવે યાે રક્ષ રક્ષ જય જય
િવજય તને હીયતે િરપતુ્રાસાહઙૃ્કતવાદ્યતાેભય દય વાેભયાેઽભયં
િદશતુ ચ્યુતઃ તદુદરમ ખલં િવશ તુ
યુગપિરવતર્સહસ્રસઙ્ખ્યયેાેઽ તમલ મવ પ્રિવશ ત ર મયઃ ।
વાસદેુવસઙ્કષર્ણપ્રદ્યુ શ્ચાિન દ્ધકઃ ।

vaiShNavakavachastotramgaruDapurANa.pdf 3



સવર્વ્યાિધહર અથવા રાેગનાશનવૈ ણવકવચમ્

સવર્ વરાન્મમ ઘ્ન તુ િવ નાર્રાયણાે હિરઃ॥ ૨૯॥
ઇ ત શ્રીગા ડે મહાપુરાણે પવૂર્ખ ડે પ્રથમાંશાખ્યે આચારકા ડે
વૈ ણવકવચકથનં નામ ચતનુર્વત્યુત્તરશતતમાેઽ યાયઃ॥
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