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શકુ્રકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીશકુ્રકવચ તાતે્રમ ત્રસ્ય ભારદ્વાજ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીશકુ્રાે દેવતા ।
શકુ્રપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
ણાલકુ દે દુપયાજેસપુ્રભં પીતા બરં પ્ર તમક્ષમા લનમ્ ।

સમ તશાસ્ત્રાથર્િવિધ મહા તં યાયે કિવ વા છતમથર્ સદ્ધયે॥ ૧॥
ૐ શરાે મે ભાગર્વઃ પાતુ ભાલં પાતુ ગ્રહાિધપઃ ।
નતે્રે દૈત્યગુ ઃ પાતુ શ્રાતે્રે મે ચ દનદુ્ય તઃ॥ ૨॥
પાતુ મે ના સકાં કાવ્યાે વદનં દૈત્યવ દતઃ ।
વચનં ચાેશનાઃ પાતુ ક ઠં શ્રીક ઠભ ક્તમાન્॥ ૩॥
ભુ ૈ તે ેિનિધઃ પાતુ કુ ક્ષ પાતુ મનાવે્રજઃ ।
ના ભ ગુસતુઃ પાતુ મ યં પાતુ મહી પ્રયઃ॥ ૪॥
કિટ મે પાતુ િવશ્વાત્મા ઊ મે સરુપૂ જતઃ ।
નું ડ્યહરઃ પાતુ જઙ્ઘે જ્ઞાનવતાં વરઃ॥ ૫॥

ગુ ફાૈ ગુણિનિધઃ પાતુ પાતુ પાદાૈ વરા બરઃ ।
સવાર્ યઙ્ગાિન મે પાતુ વણર્માલાપિર કૃતઃ॥ ૬॥
ય ઇદં કવચં િદવ્યં પઠ ત શ્રદ્ધયા વતઃ ।
ન તસ્ય યતે પીડા ભાગર્વસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૭॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે શકુ્રકવચં સ પૂણર્મ્॥
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