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Surya Sun Kavacham

સયૂર્કવચમ્

વજ્રપ જરાખ્યસયૂર્કવચમ્ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ -

યાે દેવદેવાે ભગવાન્ ભાસ્કરાે મહસાં િનિધઃ ।
ગયત્રીનાયકાે ભા વાન્ સિવતે ત પ્રગીયતે॥ ૧॥
તસ્યાહં કવચં િદવ્યં વજ્રપ જરકા ભધમ્ ।
સવર્મ ત્રમયં ગુહ્યં મૂલિવદ્યારહસ્યકમ્॥ ૨॥
સવર્પાપાપહં દેિવ દુઃખદાિરદ્ર્યનાશનમ્ ।
મહાકુષ્ઠહરં પુ યં સવર્રાેગિનવહર્ણમ્॥ ૩॥
સવર્શત્રુસમૂહઘં્ન સ ગ્રામે િવજયપ્રદમ્ ।
સવર્તે ેમયં સવર્દેવદાનવપૂ જતમ્॥ ૪॥
રણે રાજભયે ઘાેરે સવાપદ્રવનાશનમ્ ।
મા કાવે ષ્ટતં વમર્ ભૈરવાનનિનગર્તમ્॥ ૫॥
ગ્રહપીડાહરં દેિવ સવર્સઙ્કટનાશનમ્ ।
ધારણાદસ્ય દેવે શ બ્રહ્મા લાેકિપતામહઃ॥ ૬॥
િવ નાર્રાયણાે દેિવ રણે દૈત્યા જઆે ય ત ।
શઙ્કરઃ સવર્લાેકેશાે વાસવાેઽિપ િદવ પ તઃ॥ ૭॥
આેષધીશઃ શશી દેિવ શવાેઽહં ભૈરવેશ્વરઃ ।
મ ત્રાત્મકં પરં વમર્ સિવતુઃ સારમુત્તમમ્॥ ૮॥
યાે ધારયેદ્ ભજેુ મૂિધ્ન રિવવારે મહેશ્વિર ।
સ રાજવ લભાે લાેકે તજે વી વૈિરમદર્નઃ॥ ૯॥
બહુનાેક્તને િક દેિવ કવચસ્યાસ્ય ધારણાત્ ।
ઇહ લ મીધનારાેગ્ય- દ્ધભર્વ ત ના યથા॥ ૧૦॥

1



સયૂર્કવચમ્

પરત્ર પરમા મુ ક્તદવાનામિપ દુલર્ભા ।
કવચસ્યાસ્ય દેવે શ મૂલિવદ્યામયસ્ય ચ॥ ૧૧॥
વજ્રપ જરકાખ્યસ્ય મુિનબ્રર્હ્મા સમીિરતઃ ।
ગાય યં છ દ ઇત્યુકં્ત દેવતા સિવતા તઃ॥ ૧૨॥
માયા બીજં શરત્ શ ક્તનર્મઃ ક લકમીશ્વિર ।
સવાર્થર્સાધને દેિવ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૧૩॥
આઅં આં ઇં ઈં શરઃ પાતુ આ સયૂા મ ત્રિવગ્રહઃ ।
ઉં ઊં ઋં ૠં લલાટં મે હ્ર ાં રિવઃ પાતુ ચન્મયઃ॥ ૧૪॥
ઌં ૡં અ અ પાતુ નતે્રે હ્ર ી ં મમા ણસાર થઃ ।
આઆઅં અઃ શ્રુતી પાતુ સઃ સવર્જગદ શ્વરઃ॥ ૧૫॥
કં ખં ગં ઘં પાતુ ગ ડાૈ સૂં સરૂઃ સરુપૂ જતઃ ।
ચં છં જં ઝં ચ નાસાં મે પાતુ યારં્ અયર્મા પ્રભુઃ॥ ૧૬॥
ટં ઠં ડં ઢં મખંુ પાયાદ્ યં યાેગીશ્વરપૂ જતઃ ।
તં થં દં ધં ગલં પાતુ નં નારાયણવ લભઃ॥ ૧૭॥
પં ફં બં ભં મમ સ્ક ધાૈ પાતુ મં મહસાં િનિધઃ ।
યં રં લં વં ભુ ૈ પાતુ મૂલં સકનાયકઃ॥ ૧૮॥
શં ષં સં હં પાતુ વક્ષાે મૂલમ ત્રમયાેઇ ધ્રવુઃ ।
ળં ક્ષઃ કુિ સ સદા પાતુ ગ્રહાથાે િદનેશ્વરઃ॥ ૧૯॥
ઙં ઞં ણં નં મં મે પાતુ ષં્ઠ િદવસનાયકઃ ।
અં આં ઇં ઈં ઉં ઊં ઋં ૠં ના ભ પાતુ તમાપેહઃ॥ ૨૦॥
ઌં ૡં અ અઆઆઅં અઃ લઙ્ગં મેઽવ્યાદ્ ગ્રહેશ્વરઃ ।
કં ખં ગં ઘં ચં છં જં ઝં કિટ ભાનુમર્માવતુ॥ ૨૧॥
ટં ઠં ડં ઢં તં થં દં ધં નૂ ભા વાન્ મમાવતુ ।
પં ફં બં ભં યં રં લં વં જઙ્ઘે મ।ેઆવ્યાદ્ િવભાકરઃ॥ ૨૨॥
શં ષં સં હં ળં ક્ષઃ પાતુ મૂલં પાદાૈ ત્રિયતનુઃ ।
ઙં ઞં ણં નં મં મે પાતુ સિવતા સકલં વપુઃ॥ ૨૩॥
સાેમઃ પવૂ ચ માં પાતુ ભાૈમાેઽગ્ ાૈ માં સદાવતુ ।
બુધાે માં દ ક્ષણે પાતુ નૈઋત્યા ગુરરેવ મામ્॥ ૨૪॥
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પ શ્ચમે માં સતઃ પાતુ વાયવ્યાં માં શનૈશ્ચરઃ ।
ઉત્તરે માં તમઃ પાયાદૈશા યાં માં શખી તથા॥ ૨૫॥
ઊ વ માં પાતુ મિહરાે મામધ તા જગ પ તઃ ।
પ્રભાતે ભાસ્કરઃ પાતુ મ યાહે્ન માં િદનેશ્વરઃ॥ ૨૬॥
સાયં વેદ પ્રયઃ પાતુ િનશીથે િવસુ્ફરાપ તઃ ।
સવર્ત્ર સવર્દા સયૂર્ઃ પાતુ માં ચક્રનાયકઃ॥ ૨૭॥
રણે રાજકુલે દ્યૂતે િવદાદે શત્રુસઙ્કટે ।
સઙ્ગામે ચ વરે રાેગે પાતુ માં સિવતા પ્રભુઃ॥ ૨૮॥
આઆઆઉતઆઉૐ હ સ મ યઃ સરૂાેઽવતાન્માં ભયાદ્ ।

હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હહહા હસાૈઃ હસહસાૈઃ હંસાેઽવતાત્ સવર્તઃ ।
સઃ સઃ સઃ સસસા પાદ્વનચરાચ્ચાૈરાદ્રણાત્ સકંટાત્ ।

પાયાન્માં કુલનાયકાેઽિપ સિવતા આ હ્ર ી ં હ સાૈઃ સવર્દા॥ ૨૯॥
દ્રાં દ્ર ં દંૂ્ર દધનં તથા ચ તર ણભાભૈભર્યાદ્ ભાસ્કરાે

રાં ર ં ં ં રિવ વર્રભયાત્ કુષ્ઠાચ્ચ શલૂામયાત્ ।
અં અં આં િવિવવી ં મહામયભયં માં પાતુ માતર્ ડકાે

મૂલવ્યાપ્તતનુઃ સદાવતુ પરં હંસઃ સહસ્રાંશમુાન્॥ ૩૦॥
ઇ ત શ્રીકવચ્ચં િદવં્ય વજ્રપ જરકા ભધમ્ ।
સવર્દેવરહસ્યં ચ મા કામ ત્રવે ષ્ટતમ્॥ ૩૧॥
મહારાેગભયઘ્નં ચ પાપઘં્ન મન્મખુાેિદતમ્ ।
ગુહ્યં યશસ્કરં પુ યં સવર્શ્રેયસ્કરં શવે॥ ૩૨॥
લ ખ વા રિવવારે તુ ત યે વા જન્મભે પ્રયે ।
અષ્ટગ ધને િદવ્યને સધુાક્ષીરેણ પાવર્ ત॥ ૩૩॥
અકર્ક્ષીરેણ પુ યને ભજૂર્ વ ચ મહેશ્વિર ।
કનક કાષ્ઠલખે યા કવચં ભાસ્કરાેદયે॥ ૩૪॥
શ્વેતસતૂ્રેણ રક્તને યામનેાવેષ્ટયેદ્ ગુટ મ્ ।
સાવૈણનાથ સવંે ઠ્ય ધારયને્મૂિધ્ન વા ભજેુ॥ ૩૫॥
રણે િરપૂ જયેદ્ દેિવ વાદે સદ સ જે ય ત ।
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રાજમા યાે ભવેિન્નત્યં સવર્તે ેમયાે ભવેત્॥ ૩૬॥
ક ઠસ્થા પતુ્રદા દેિવ કુ ક્ષસ્થા રાેગના શની ।
શરઃસ્થા ગુિટકા િદવ્યા રાકલાેકવશઙ્કર ॥ ૩૭॥
ભજુસ્થા ધનદા િનતં્ય તે ેબુ દ્ધિવવિધની ।
વ યા વા કાકવ યા વા તવ સા ચ યાઙ્ગના॥ ૩૮॥
ક ઠે સા ધારયેિન્નત્યં બહુપતુ્રા પ્ર યયે ।
યસ્ય દેહે ભવેિન્નત્યં ગુિટકૈષા મહેશ્વિર॥ ૩૯॥
મહાસ્ત્રાણી દ્રમુક્તાિન બ્રહ્માસ્ત્રાદ િન પાવર્ ત ।
તદે્દહં પ્રા ય વ્યથાર્િન ભિવ ય ત ન સશંયઃ॥ ૪૦॥
િત્રકાલં યઃ પઠેિન્નતં્ય કવચં વજ્રપ જરમ્ ।
તસ્ય સદ્યાે મહાદેિવ સિવતા વરદાે ભવેત્॥ ૪૧॥
અજ્ઞા વા કવચં દેિવ પજૂયેદ્ યસ્ત્રયીતનુમ્ ।
તસ્ય પૂ જતં પુ યં જન્મકાેિટષુ િન ફલમ્॥ ૪૨॥
શતાવત પઠેદ્વમર્ સપ્ત યાં રિવવાસરે ।
મહાકુષ્ઠાિદતાે દેિવ મુચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૪૩॥
િનરાેગાે યઃ પઠેદ્વમર્ દિરદ્રાે વજ્રપ જરમ્ ।
લ મીવા યતે દેિવ સદ્યઃ સયૂર્પ્રસાદતઃ॥ ૪૪॥
ભ યા યઃ પ્રપઠેદ્ દેિવ કવચં પ્રત્યહં પ્રયે ।
ઇહ લાેકે શ્રયં ભુ વા દેહા તે મુ ક્તમા ુયાત્॥ ૪૫॥
ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે શ્રીદેિવરહસ્યે
વજ્રપ જરાખ્યસયૂર્કવચિન પણં ત્રય સ્ત્રશઃ પટલઃ॥ ૩૩॥
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