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Shri RadhAkavacha Stotram

શ્રીરાધાકવચ તાતે્રમ્

શ્રીપાવર્ત્યુવાચ ॥
ૐ દેવદેવ મહાદેવ પરમપ્રી તદાયક ।
રાધાયાઃ કવચં દેવ કથય પ્રાણવ લભ ॥ ૧॥
શ્રીમહાદેવાવૈાચ ॥
સાધુ સાધુ મહાદેિવ ભદં્ર ભદં્ર સમુઙ્ગલમ્ ।
પ્રેમભાવા વતાયાશ્ચ રાધાયાઃ કવચં પરમ્ ॥ ૨॥
યામપ્રેમિવલાસ યા ગાેિપ યા પ્રેમસાગરે ।
મગ્ ાયાઃ કવચં દેિવ કથયા મ શ ◌ૃ વ તત્ ॥ ૩॥
ઋ ષનાર્રાયણઃ પ્રાેક્તાે ગાયત્રી છ દ ઇત્યિપ ।
દેવતા રાિધકાદેવી પ્રેમભ ક્તપ્રદાિયકા ॥ ૪॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
તપ્તકાશ્ચનગાૈરાઙ્ગી રાધા દાવનેશ્વર ॥ ૫॥
ષભાનુસતુાં દેવી ં નમા મ શ્રીહિર પ્રયામ્ ।
રાધા મે હૃદયં પાતુ મ તકં પાતુ ગાેિપકા ॥ ૬॥
શ્રીકૃ ણહૃદયાસક્તા પાતુ ના ભ સદા મુદા ।
શ્રીકૃ ણાન દક લતા પાતુ પાદયુગં મમ ॥ ૭॥
ગાેિવ દભાવર ચતા બાહુયુગ્મં સદાવતુ ।
શ્રીરાધાયૈ વિહ્ન યા સવાર્ઙ્ગં પાતુ સવર્દા ॥ ૮॥
શ્રી ક્લી ં રાધાયૈ તથા વાહા પાતુ િનતં્ય ષડક્ષર ।
શ્રી રાં હી ં રાધાયૈ વિહ્ન યા તે ચ મહામનુઃ ॥ ૯॥
અષ્ટાક્ષરાે મહામ ત્રઃ સવર્કાયષુ રક્ષતુ ।
િવ વક્ષઃસ્થલસ્થા ચ પતુ્રાન્ રક્ષતુ મે સદા ॥ ૧૦॥
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િવ ણાેભાર્વને મુિદતા ગ્ હં પાતુ ચ સવર્દા ।
કૃ ણભાવરતા દેવી જહ્વાગં્ર મમ રક્ષતુ ॥ ૧૧॥
યામપ્રેમાેદ્ધતા દેવી રાજ્યસ્થાને સદાવતુ ।
કૃ ણે િનવેિદતાઙ્ગી ચ ભ ક્તભાવં સદાવતુ ॥ ૧૨॥
કૃ ણા તવ દ્ધની દેવી સવર્બ ધનૂ્ સદાવતુ ।
ઇ દ્રાદ્યાઃ સકલા દેવાઃ પા તુ પવૂાર્િદિદ ચ ॥ ૧૩॥
રક્ષાં કુવર્ તુ માં િનતં્ય ધનધા યપ્રદાિયકા ।
ૐ શ્રી રાધાયૈ િવદ્મહે દાવનિવલા સ યૈ ધીમિહ
તન્નાે રાધા પ્રચાેદયાત્ ॥ ૧૪॥
ઇ ત તે ક થતં ભદ્રે ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં પરમ્ ।
યઃ પઠેત્ સાધકશ્રેષ્ઠાે ભ ક્તયુક્તઃ સદ ભુિવ ॥ ૧૫॥
ગ્ હે િનવસતે લ મીવાર્ણી વક્ત્રે ન સશંયઃ ।
રા નાે દાસતાં યા ત દેવતુલ્યાે ભવેન્નરઃ ॥ ૧૬॥
કવચં પરમં પુ યં સાેઽિપ પુ યવતાં વરઃ ।
સવર્ સ દ્ધયુતાે ભૂ વા ત્રૈલાેક્યિવજયી ભવેત્ ॥ ૧૭॥
ભ ક્તયુક્તાય શ યાય સાધકાય પ્રકાશયેત્ ।
ભ ક્તહીનાય દુષ્ટાય કદા ચન્ન પ્રકાશયેત્ ॥ ૧૮॥
દ્વ ય ભ ક્તહીનાય કદા ચન્ન પ્રદશર્યેત્ ।
શ્વપચાય સદા દેયં યિદ ભક્તીયુતાે ભવેત્ ॥ ૧૯॥
ભ ક્તશ્રદ્ધાિવહીનાય ન દેયં િહ દ્વ ય તે ।
અજ્ઞા વા કવચં દેિવ રાધાકૃ ણાે ભજેત્તુ યઃ ॥ ૨૦॥
યુગાયુતકૃતક્લેશં પ્રેમભ ક્તનર્ યતે ।
માયયા રિહતા ધીરાઃ સવર્મેત પરા પરમ્ ॥ ૨૧॥
યથા રાધા તથા લ મી તથા વં િહ ન સશંયઃ ॥ ૨૨॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મયામલે હરગાૈર સવંાદે શ્રીરાધાકવચં સમા પ્તમગાત્ ॥
॥ શભુમ્ ॥
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