
  

ચ દ્રકવચમ્

chandrakavacham

sanskritdocuments.org

November 10, 2018



chandrakavacham

ચ દ્રકવચમ્

Sanskrit Document Information

Text title : chandrakavacham

File name : chandrakavach.itx

Category : kavacha, navagraha

Location : doc_z_misc_navagraha

Author : Traditional

Transliterated by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com)

Proofread by : Ravin Bhalekar, Kirk Wortman

Latest update : November 11, 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.

November 10, 2018

sanskritdocuments.org



chandrakavacham

ચ દ્રકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રીચ દ્રકવચ તાતે્રમ ત્રસ્ય ગાૈતમ્ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રીચ દ્રાે દેવતા, ચ દ્રપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
સમં ચતુભુર્જં વ દે કેયૂરમુકુટાે વલમ્ ।
વાસદેુવસ્ય નયનં શઙ્કરસ્ય ચ ભષૂણમ્॥ ૧॥
અેવં યા વા જપેિન્નત્યં શ શનઃ કવચં શભુમ્ ।
શશી પાતુ શરાેદેશં ભાલં પાતુ કલાિનિધઃ॥ ૨॥
ચ ષી ચ દ્રમાઃ પાતુ શ્રુતી પાતુ િનશાપ તઃ ।
પ્રાણં ક્ષપાકરઃ પાતુ મખંુ કુમુદબા ધવઃ॥ ૩॥
પાતુ ક ઠં ચ મે સાેમઃ સ્ક ધે જૈવા ક તથા ।
કરાૈ સધુાકરઃ પાતુ વક્ષઃ પાતુ િનશાકરઃ॥ ૪॥
હૃદયં પાતુ મે ચ દ્રાે ના ભ શઙ્કરભષૂણઃ ।
મ યં પાતુ સરુશ્રેષ્ઠઃ કિટ પાતુ સધુાકરઃ॥ ૫॥
ઊ તારાપ તઃ પાતુ ગાઙ્કાે નનુી સદા ।
અ ધજઃ પાતુ મે જઙ્ઘે પાતુ પાદાૈ િવધુઃ સદા॥ ૬॥
સવાર્ ય યાિન ચાઙ્ગાિન પાતુ ચ દૂઽ ખલં વપુઃ ।
અેત દ્ધ કવચં િદવ્યં ભુ ક્તમુ ક્તપ્રદાયકમ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્વાિપ સવર્ત્ર િવજયી ભવેત્॥ ૭॥
॥ ઇ ત શ્રીચ દ્રકવચં સ પૂણર્મ્॥
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