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શાનૈક ઉવાચ ।
િક તાતંે્ર કવચં િવ ણાેમર્ ત્રપૂ િવિધઃ પુરા ।
દત્તાે વ સષૈ્ઠ તા યાં ચ તં ભવાન્ વક્તુમહર્ ત॥ ૮॥
દ્વાદશાક્ષરમ તં્ર ચ શૂ લનઃ કવચાિદકમ્ ।
દતં્ત ગ ધવર્રા ય વ સષે્ઠન ચ િક પુરા॥ ૯॥
તદિપ બ્રૂિહ હે સાૈતે શ્રાેતું કાૈતૂહલં મમ ।
શઙ્કર તાતે્રકવચં મ તં્ર દુગર્િવનાશનમ્॥ ૧૦॥
સાૈ ત વાચ ।
તુષ્ટાવ યને તાતે્રેણ માલતી પરમેશ્વરમ્ ।
તદેવ તાતંે્ર દતં્ત ચ મ તં્ર ચ કવચં ॥ ૧૧॥
આનમાે ભગવતે રાસમ ડલેશાય વાહા ।
ઇમં મ તં્ર ક પત ં પ્રદદ્યાૈ ષાેડશાક્ષરમ્॥ ૧૨॥
પુરા દતં્ત કુમારાય બ્રહ્મણા પુ કરે હરેઃ ।
પુરા દતં્ત ચ કૃ ણને ગાેલાેકે શઙ્કરાય ચ॥ ૧૩॥
યાનં ચ િવ ણાવેદાેક્તં શાશ્વતં સવર્દુલર્ભમ્ ।
મૂલને સવ દેયં ચ નવૈેદ્યાિદકમુત્તમમ્॥ ૧૪॥
અતીવગુપ્તકવચં િપતવુર્ક્ત્રાન્મયા શ્રુતમ્ ।
િપત્રે દતં્ત પુરા િવપ્ર ગઙ્ગાયાં શૂ લના ધ્રવુમ્॥ ૧૫॥
શૂ લને બ્રહ્મણે દતં્ત ગાેલાેકે રાસમ ડલે ।
ધમાર્ય ગાપેીકા તને કૃપયા પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧૬॥
બ્રહ્માવેાચ ।
રાધાકા ત મહાભાગ કવચં યં પ્રકા શતમ્ ।
બ્રહ્મા ડપાવનં નામ કૃપયા કથય પ્રભાે॥ ૧૭॥
માં મહેશં ચ ધમ ચ ભક્તં ચ ભક્તવ સલ ।
વં પ્રસાદેન પતુ્રે યાે દાસ્યા મ ભ ક્તસયંુતઃ॥ ૧૮॥
શ્રીકૃ ણ ઉવાચ ।

વક્ષ્યા મ બ્રહ્મશે ધમર્દં કવચં પરમ્ ।
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॥ શ્રીિવ કવચં અથવા બ્રહ્મા ડપાવનકવચં બ્રહ્મવવૈતર્ પુરાણા તગર્તમ્॥

અહં દાસ્યા મ યુ મ યઃ ગાપેનીયં સદુુલર્ભમ્॥ ૧૯॥
ય મૈ ક મૈ ન દાતવ્યં પ્રાણતુલ્યં મમવૈ િહ ।
યત્તે ે મમ દેહેઽ ત તત્તજેઃ કવચેઽિપ ચ॥ ૨૦॥
કુ ષ્ટ મદં વા ધાતા િત્રજગતાં ભવ ।
સહંતાર્ ભવ હે શ ભાે મમ તુલ્યાે ભવે ભવ॥ ૨૧॥
હે ધમર્ વ મમં વા ભવ સાક્ષી ચ કમર્ણામ્ ।
તપસાં ફલદાતા ચ યૂયં ભવત મદ્વરાત્॥ ૨૨॥
બ્રહ્મા ડપાવનસ્યાસ્ય કવચસ્ય હિરઃ વયમ્ ।
ઋ ષ છ દશ્ચ ગાયત્રી દેવાેઽહં જગદ શ્વરઃ॥ ૨૩॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
િત્રલક્ષવારપઠનાત્ સ દ્ધદં કવચં િવધે॥ ૨૪॥
યાે ભવેત્ સદ્ધકવચાે મમ તુલ્યાે ભવેત્તુ સઃ ।
તજેસા સ દ્ધયાેગને જ્ઞાનને િવક્રમેણ ચ॥ ૨૫॥
પ્રણવાે મે શરઃ પાતુ નમાે રાસશે્વરાય ચ ।
ભાલં પાયાન્નતે્રયુગ્મં નમાે રાધેશ્વરાય ચ॥ ૨૬॥
કૃ ણઃ પાયાત્ શ્રાતે્રયુગ્મં હે હરે ઘ્રાણમવે ચ ।
જિહ્વકાં વિહ્ન યા તુ કૃ ણાયે ત ચ સવર્તઃ॥ ૨૭॥
શ્રીકૃ ણાય વાહે ત ચ ક ઠં પાતુ ષડક્ષરઃ ।
હ્ર ી ં કૃ ણાય નમાે વક્ત્રં ક્લી ં પવૂર્શ્ચ ભજુદ્વયમ્॥ ૨૮॥
નમાે ગાપેાઙ્ગનેશાય સ્ક ધાવષ્ટાક્ષરાેઽવતુ ।
દ તપં ક્તમાેષ્ઠયુગ્મં નમાે ગાપેીશ્વરાય ચ॥ ૨૯॥
આનમાે ભગવતે રાસમ ડલેશાય વાહા ।
વયં વક્ષસ્થલં પાતુ મ ત્રાેઽયં ષાેડશાક્ષરઃ॥ ૩૦॥
અ કૃ ણાય વાહે ત ચ કણર્યુગ્મં સદાવતુ ।
આ િવ ણવે વાહે ત ચ કઙ્કાલં સવર્તાેઽવતુ॥ ૩૧॥
આહરયે નમ ઇ ત ષં્ઠ પાદં સદાવતુ ।
આગાવેધર્નધાિરણે વાહા સવર્શર રકમ્॥ ૩૨॥
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પ્રાચ્યાં માં પાતુ શ્રીકૃ ણઃ આગ્ ે યાં પાતુ માધવઃ ।
દ ક્ષણે પાતુ ગાપેીશાે નૈરતૃ્યાં ન દન દનઃ॥ ૩૩॥
વા યાં પાતુ ગાેિવ દાે વાયવ્યાં રાિધકેશ્વરઃ ।
ઉત્તરે પાતુ રાસશે અૈશા યામચ્યુતઃ વયમ્॥ ૩૪॥
સ તતં સવર્તઃ પાતુ પરાે નારાયણઃ વયમ્ ।
ઇ ત તે ક થતં બ્રહ્મન્ કવચં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૩૫॥
મમ વનતુલં્ય ચ યુ મ યં દત્તમવે ચ ।
અશ્વમેધસહસ્રા ણ વાજપેયશતાિન ચ ।
કલાં નાહર્ ત તા યવે કવચસ્યવૈ ધારણાત્॥ ૩૬॥
ગુ મ યચ્યર્ િવિધવદ્વસ્ત્રાલઙ્કારચ દનૈઃ ।
ના વા તં ચ નમસૃ્કત્ય કવચં ધારયેત્ સધુીઃ॥ ૩૭॥
કવચસ્ય પ્રસાદેન વન્મુક્તાે ભવેન્નરઃ ।
યિદ સ્યાત્ સદ્ધકવચાે િવ રેવ ભવેત્ દ્વજ॥ ૩૮॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુ ષબ્રહ્મા ડપાવનં કવચં સમાપ્તમ્॥
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