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ધનદાકવચ

{ ધનદાકવચ }

દેયવુાચ

ધનદા યા મહાિવા કિથતા ન કાિશતા 

ઇદાન ોતિુમછાિમ કવચ ંપવૂસિૂચત 

િશવ ઉવાચ

 દિેવ વયાિમ કવચ ંમંવહ 

સારાસારતરં દિેવ કવચ ંમમખુોિદત 

ધનદા કવચયાય કુબરે ઋિષરીિરતઃ 

પિંછદો દવેતા ચ ધનદા િસિદા સદા 

ધમા થકામમોેષ ુિવિનયોગઃ કીતતઃ 

ધં બીજ ંમ ેિશરઃ પાત ુ બીજ ંમ ેલલાટક 

ી બીજ ંમ ેમખુ પાત ુરકારં િદ મઽેવત ુ

િતકારં પાત ુજઠરં િકારં તોઽવત ુ

યકેારં જઘંયોયુમ ેવાકારં પાદયોયુગ ે

શીષા િદપાદપયત ંહાકારં સવતોઽવત ુ

ઇયતેકિથત ંકાત ેકવચ ંસવિસિદ 

ગુયય િવિધવ કવચ ંપઠેિદ 
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શતવષં સહાણાં સહાણાં પૂયાઃ ફલમાયુા 

ગુપંૂ િવના દિેવ નિહ િસિઃ યત ે

ગુપૂપરો ભૂવા કવચ ંપઠેતઃ 

સવિસિયતુો ભૂવા િવચરે ભરૈવો યથા 

ાતઃકાલ ેપઠેત ુમંપપરુઃ સર 

સોઽભીફલમાોિત સય ંસય ંન સશંયઃ 

પૂકાલ ેપઠેત ુદવે યાવા દબજુ ે

ષમાસાયતરે િસિના  કાયા  િવચારણા 

સાયકંાલ ેપઠેત ુસ િશવો ના સશંયઃ 

ભજૂ  િવિલત ગિુટકાં વણથાં ધારયેિદ 

પુષો દિણ ેબાહૌ યોિષામભજુ ેતથા 

દિણ ેબાહૌ યોિષામભજુ ેતથા 

સવિસિયતુી ભૂવા ધનવા પુવા ભવે 

ઇદ ંકવચમ ાવા યો જપેનદાં શભુ ે

શઘાતમવાોિત સોઽિચરાયમુાયુા 

કવચનેાતો િનય ંિહ યવૈ ગછિત 

તવૈ સ મહાદિેવ સપૂયો ના સશંયઃ 

 ઇિત ધનદા કવચ ંસપણૂ 

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Visit http://www.webdunia.com for additional texts with Hindi meanings.

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

Dhanada Kavacham Lyrics in Gujarati PDF
% File name : dhanadaakavach.itx
% Category : kavacha
% Location : doc\_devii
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : http://www.webdunia.com
% Proofread by : Sridhar - Seshagiri
% Latest update : December 29, 2001
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% 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 for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ December 15, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

