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હિરશ્ચ દ્રઃ -
બ્રહ્મન્ શ્રીિવ કવચં ક દશૃં િક પ્રપાલકમ્ ।
કેનાેક્તં ક ઋ ષ છ દઃ દૈવતં ક દશૃં મનુે॥
અગ ત્યઃ -
હિરશ્ચ દ્ર પ્રવક્ષ્યા મ વાવિહતાેઽધનુા ।
શ્રીિવ કવચં િદવ્યં રહસ્યં સવર્ગાેિપતમ્॥
ષ્ટ ાદાૈ કમલસ્થાય બ્રહ્મણે હિરણાેિદતમ્ ।

કા યને મમ પ્રાેક્તં બ્રહ્મણાે ક્ષીરસાગરે॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને ભવતા ચ જયપ્રદમ્॥
અસ્ય શ્રીિવ કવચ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય -
બ્રહ્મા ઋ ષઃ - અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રીમન્નારાયણાે દેવતા,
શ્રીમન્નારાયણપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ કેશવાય અઙ્ગુષ્ટા યાં નમઃ ।
ૐ નારાયણાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ માધવાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ ગાેિવ દાય અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ િવ ણવે કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ મધુસદૂનાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
ૐ િત્રિવક્રમાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐ વામનાય શરસે વાહા ।
ૐ શ્રીધરાય શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હૃષીકેશાય કવચાય હંુ ।
ૐ પદ્મનાભાય નતે્રા યાં વાષૈટ્ ।
ૐ દામાેદરાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂભુર્વસ્યવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
યાનમ્ ।
શા તાકારં ભજુગશયનં પદ્મનાભં સરેુશ,ં
િવશ્વાકારં ગગનસદશૃં મેઘવણ શભુાઙ્ગમ્ ।
લ મીકા તં કમલનયનં યાે ગહૃદ્ યાનગ યં,
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વ દે િવ ં ભવભયહરં સવર્લાેકૈકનાથમ્॥
મેઘ યામં પીતકાૈશયેવાસં શ્રીવ સાઙ્ગં કાૈ તુભાેદ્ભા સતાઙ્ગમ્ ।
પુ યાપેેતં પુ ડર કાયતાકં્ષ, િવ ં વ દે સવર્લાેકૈકનાથમ્॥
સશઙ્ખચકં્ર સિકર ટકુ ડલં સપીતવસં્ત્ર સરસી હેક્ષણમ્ ।
સહારવક્ષસ્થલશાે ભકાૈ તુભં, નમા મિવ ં શરસાચતુભુર્જમ્॥
ૐ પવૂર્તાે માં હિરઃ પાતુ પશ્ચાત્ શ્રીઃ સદ ક્ષણે ।
શ્રીકૃ ણ ઉત્તરે પાતુ શ્રી ગાે િવ શ્ચ સવર્શઃ॥
ઊ વ મે ન દની પાતુ અધ તાત્ શાઙ્ર્ગ ત્ સદા ।
પાદાૈ પાતુ સરાે ઙ્ગી અઙ્ગે પાતુ જનાદર્નઃ॥
નનુી મે જગન્નાથઃ ઊ પાતુ િત્રિવક્રમઃ ।

ગુહ્યં પાતુ હૃષીકેશઃ ષં્ઠ પાતુ મમાવ્યયઃ॥
પાતુ ના ભ મમાન તઃ કુ ક્ષ રાક્ષસમદર્નઃ ।
દામાેદરાે મે હૃદયં વક્ષઃ પાતુ કેસર ॥
કરાૈ મે કા લયારા તઃ ભુ ૈ ભક્તા તભ જનઃ ।
ક ઠં કાલા બુદ યામઃ સ્ક ધાૈ મે કંસમદર્નઃ॥
નારાયણાે મેઽવ્યાન્નાસાં કણા મે ચ પ્રભ જનઃ ।
કપાલં પાતુ વૈકુ ઠઃ જહ્વાં પાતુ દયાિનિધઃ॥
આસ્યં દશાસ્યહ તાવ્યાત્ નતે્રે મે પદ્મલાેચનઃ ।
ભ્રવુાૈ મે પાતુ ભૂમા ચ લલાટં મે સદાચ્યુતઃ॥
મખંુ મે પાતુ ગાેિવ દઃ શખાં ગ ડવાહનઃ ।
માં શષેશાયી સવ યાે વ્યાિધ યાે ભક્તવ સલઃ॥
િપશાચા ગ્ વરે યાે માં આપદ્ યાેઽવતુ માધવઃ ।
સવ યાે દુિરતે યશ્ચ પાતુ માં પુ ષાેત્તમઃ॥
ઇદં શ્રીિવ કવચં સવર્મઙ્ગલદાયકમ્ ।
સવર્રાેગપ્રશમનં, સવર્શત્રુિવનાશનમ્॥
અેવં જ પ ત કાલે સ્યા પરશ્ચાક્ષરં પરમ્ ।
િત્ર સ યં યઃ પઠેચ્છુદ્ધઃ સવર્ત્ર િવજયી ભવેત્॥

2 sanskritdocuments.org



ઇ ત શ્રીિવ કવચ તાતે્રં સ પૂણર્મ્ ।
Proofread by PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

.. shrIviShNukavachastotram ..
Searchable pdf was typeset using generateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on September 11, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

viShNukavachastotram.pdf 3


