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ીસદુશનકવચ

{ ીસદુશનકવચ }

સીદ ભગવ  સવમ નારદ 

સૌદશન ંત ુકવચ ંપિવ ંિૂહ તવતઃ  ૧

નારદઃ --

ુહે િજે પિવ ંપરમાુત 

સૌદશન ંત ુકવચ ંદૃાઽદૃાથ સાધક  ૨

કવચયાય ઋિષા છદોનુુ તથા ત 

સદુશન મહાિવદવતા સચત ે ૩

ાં  બીજ ંશિ રોા   કીલકિમયત ે

િશરઃ સદુશનઃ પાત ુલલાટ ંચનાયકઃ  ૪

ાણ ંપાત ુમહાદૈય િરપરુયા દૃશૌ મમ 

શહારઃ ત પાત ુકપોલ ંદવેવલભઃ  ૫

િવામા પાત ુમ ેવ ંિજાં િવયામયો હિરઃ 

કઠ ંપાત ુમહાવાલઃ કધંૌ િદયાયધેુરઃ  ૬

ભુ મ ેપાત ુિવજયી કરૌ કટૈભનાશનઃ 

ષકોણ સિંથતઃ પાત ુદય ંધામ મામક  ૭
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મય પાત ુમહાવીયઃ િનેો નાિભમડલ 

સવયધુમયઃ પાત ુકટ ોિણ મહાયિુતઃ  ૮

સોમસયૂા િ નયનઃ ઊ પાત ુચ મમકૌ 

ગુ ંપાત ુમહામાયઃ નનુી ત ુજગપિતઃ  ૯

જે પાત ુમમાજ ંઅિહબુયઃ સપુિૂજતઃ 

ગુફૌ પાત ુિવશુામા પાદૌ પરપરુજયઃ  ૧૦

સકલાયધુ સપણૂઃ િનિખલા ંસદુશનઃ 

ય ઇદ ંકવચ ંિદય પરમાનદં દાિયન  ૧૧

સૌદશનિમદ ંયો વ ૈસદા શુઃ પઠે નરઃ 

તયાથ િસિવપલુા કરથા ભવિત વુ  ૧૨

કૂમાડ ચડ ભતૂાયાઃ યચે દુાઃ હાઃ તાઃ 

લાયતઽેિનશ પીતાઃ વમણોય ભાવતઃ  ૧૩

કુાપમાર ગુમાાઃ યાદયઃ કમહતેકુાઃ 

નયયતે મિતાંબ ુપાના સત િદનાવિધ  ૧૪

અનને મિતાાં તલુસીમલૂઃ સથતા 

લલાટ ેિતલક ંવા મોહયે િજગ નરઃ  ૧૫

ઇિત ી ગસુિંહતો ી સદુશન કવચ સપણૂ 
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