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રાહુકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ૐઅસ્ય શ્રીરાહુકવચ તાતે્રમ ત્રસ્ય ચ દ્રમા ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટ છ દઃ, રાં બીજમ,્ નમઃ શ ક્તઃ,
વાહા ક લકમ્, રાહુકૃત પીડાિનવારણાથ, ધનધા ય,
આયુરારાેગ્ય આિદ સ દ્ધ પ્રાપ્તયથ જપે િવિનયાેગઃ॥
પ્રણમા મ સદા રાહંુ શપૂાર્કારં િકર િટનમ્ ।
સિહકેયં કરાલાસ્યં લાેકાનામભયપ્રદમ્॥ ૧॥
નીલા બરઃ શરઃ પાતુ લલાટં લાેકવ દતઃ ।
ચ ષી પાતુ મે રાહુઃ શ્રાતે્રે વધર્શર રવાન્॥ ૨॥
ના સકાં મે ધૂમ્રવણર્ઃ શલૂપા ણમુર્ખં મમ ।
જહ્વાં મે સિહકાસનૂુઃ ક ઠં મે કિઠનાઙ્ ઘ્રકઃ॥ ૩॥
ભજુઙ્ગેશાે ભુ ૈ પાતુ નીલમાલ્યા બરઃ કરાૈ ।
પાતુ વક્ષઃસ્થલં મ ત્રી પાતુ કુ ક્ષ િવધુ તુદઃ॥ ૪॥
કિટ મે િવકટઃ પાતુ ઊ મે સરુપૂ જતઃ ।
વભાર્નુ ર્નનુી પાતુ જઙ્ઘે મે પાતુ ડ્યહા॥ ૫॥
ગુ ફાૈ ગ્રહપ તઃ પાતુ પાદાૈ મે ભીષણાકૃ તઃ ।
સવાર્ યઙ્ગાિન મે પાતુ નીલચ દનભષૂણઃ॥ ૬॥
રાહાેિરદં કવચ દ્ધદવ તુદં યાે

ભ યા પઠત્યનુિદનં િનયતઃ શુ ચઃ સન્ ।
પ્રા ાે ત ક તમતુલાં શ્રય દ્ધમાયુ-

રારાેગ્યમાત્મિવજયં ચ િહ ત પ્રસાદાત્॥ ૭॥
॥ ઇ ત શ્રીમહાભારતે તરાષ્ટ્રસ જયસવંાદે
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દ્રાેણપવર્ ણ રાહુકવચં સ પૂણર્મ્॥
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