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shrIrAdhAkavacham

શ્રીરાધાકવચમ્

મહેશ્વર ઉવાચ ।
શ્રીજગન્મઙ્ગલસ્યાસ્ય કવચસ્ય પ્ર પ તઃ॥ ૧॥
ઋ ષશ્ચ દાેઽસ્ય ગાયત્રી દેવી રાસશે્વર વયમ્ ।
શ્રીકૃ ણભ ક્તસ પ્રાપ્તાૈ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૨॥
શ યાય કૃ ણભક્તાય બ્રહ્મણાય પ્રકા યેત્ ।
શઠાય પર શ યાય દ વા ત્યુમવા ુયાત્॥ ૩॥
રાજં્ય દેયં શરાે દેયં ન દેયં કવચં પ્રયે ।
ક ઠે ત મદં ભ યા કૃ ણને પરમાત્મના॥ ૪॥
મયા દષંૃ્ટ ચ ગાેલાેકે બ્રહ્મણા િવ ના પુરા ।
ૐ રાધે ત ચતુ યર્ તં વિહ્ન યા તમવે ચ॥ ૫॥
કૃ ણનેાપેા સતાે મ ત્રઃ ક પ ક્ષઃ શરાેઽવતુ ।
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં રાિધકાઙે તં વિહ્ન યા તમવે ચ॥ ૬॥
કપાલં નતે્રયુગ્મં ચ શ્રાતે્રયુગ્મં સદાવતુ ।
ૐ રાં હ્ર ી ં શ્રી ં રાિધકે ત ઙે તં વિહ્ન યા તમવે ચ॥ ૭॥
મ તકં કેશસઘંાંશ્ચ મ ત્રરાજઃ સદાવતુ ।
ૐ રાં રાધે ત ચતુ યર્ તં વિહ્ન યા તમવે ચ॥ ૮॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદઃ પાતુ કપાેલં ના સકાં મખુમ્ ।
ક્લી ં શ્રી ં કૃ ણ પ્રયાઙે તં ક ઠં પાતુ નમાેઽ તકમ્॥ ૯॥
ૐ રાં રાસશે્વર ઙે તં સ્ક ધં પાતુ નમાેઽ તકમ્ ।
ૐ રાં રાસિવલા સ યૈ વાહા ષં્ઠ સદાવતુ॥ ૧૦॥
દાવનિવલા સ યૈ વાહા વક્ષઃ સદાવતુ ।

તુલસીવનવા સ યૈ વાહા પાતુ િનત બકમ્॥ ૧૧॥
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કૃ ણપ્રાણાિધકાઙે તં વાહા તં પ્રણવાિદકમ્ ।
પાદયુગ્મં ચ સવાર્ઙ્ગં સતંતં પાતુ સવર્તઃ॥ ૧૨॥
રાધા રક્ષતુ પ્રાચ્યાં ચ વહ્નાૈ કૃ ણ પ્રયાવતુ ।
તુલસીવનવા સ યૈ વાહા પાતુ િનત બકમ્॥ ૧૩॥
પ શ્ચમે િનગુર્ણા પાતુ વાયવ્યે કૃ ણપૂ જતા ।
ઉત્તરે સતંતં પાતુ મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ॥ ૧૪॥
સવશ્વર સદૈશા યાં પાતુ માં સવર્પૂ જતા ।
જલે સ્થલે ચા તિરક્ષે વ ે ગરણે તથા॥ ૧૫॥
મહાિવ ણાેશ્ચ જનની સવર્તઃ પાતુ સતંતમ્ ।
કવચં ક થતં દુગ શ્રીજગન્મઙ્ગલં પરમ્॥ ૧૬॥
ય મૈ ક મૈ ન દાતવ્ય ગુઢાદ્ ગુઢતરં પરમ્ ।
તવ નેહાન્મયાખ્યાતં પ્રવક્તં ન કસ્ય ચત્॥ ૧૭॥
ગુ મ યચ્યર્ િવિધવદ્ વસ્ત્રાલંકારચ દનૈઃ ।
ક ઠે વા દ ક્ષણે બાહાૈ વા િવ ણાેસમાે ભવેત્॥ ૧૮॥
શતલક્ષજપનેવૈ સદં્ધ ચ કવચં ભવેત્ ।
યિદ સ્યાત્ સદ્ધકવચાે ન દગ્ધાે વિહ્નના ભવેત્॥ ૧૯॥
અેત માત્ કવચાદ્ દુગ રા દુયાધનઃ પુરા ।
િવશારદાે જલ ત ભે વિહ્ન ત ભે ચ િન શ્ચતમ્॥ ૨૦॥
મયા સન કુમારાય પુરા દતં્ત ચ પુ કરે ।
સયૂર્પવર્ ણ મેરાૈ ચ સ સા દ પનયે દદાૈ॥ ૨૧॥
બલાય તને દતં્ત ચ દદાૈ દુયાધનાય સઃ ।
કવચસ્ય પ્રસાદેન વન્મુક્તાે ભવેન્નરઃ॥ ૨૨॥
િનતં્ય પઠ ત ભ યેદં તન્મ ત્રાપેાસકશ્ચ યઃ ।
િવ તુલ્યાે ભવેિન્નત્યં રાજસયૂફલં લભેત્॥ ૨૩॥
નાનને સવર્તીથાર્નાં સવર્દાનને ય ફલમ્ ।
સવર્વ્રતાપેવાસે ચ થવ્યાશ્ચ પ્રદ ક્ષણે॥ ૨૪॥
સવર્યજ્ઞષેુ દ ક્ષાયાં િનતં્ય ચ સત્યરક્ષણે ।
િનતં્ય શ્રીકૃ ણસવેાયાં કૃ ણનવૈેદ્યભક્ષણે॥ ૨૫॥
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પાઠે ચતુણા વેદાનાં ય ફલં ચ લભેન્નરઃ ।
ય ફલં લભતે નનંૂ પઠનાત્ કવચસ્ય ચ॥ ૨૬॥
રાજદ્વારે મશાને ચ સહવ્યાઘ્રા વતે વને ।
દાવાગ્ ાૈ સકંટે ચવૈ દસ્યુચાૈરા વતે ભયે॥ ૨૭॥
કારાગારે િવપદ્ગ્ર તે ઘાેરે ચ દૃઢબ ધને ।
વ્યાિધયુક્તાે ભવને્મુક્તાે ધારણાત્ કવચસ્ય ચ॥ ૨૮॥
ઇત્યેત ક થતં દુગ તવવૈેદં મહેશ્વિર ।
વમવે સવર્ પા માં માયા ચ્છ સ માયયા॥ ૨૯॥
શ્રીનારાયણ ઉવાચ ।
ઇત્યુ વા રાિધકાખ્યાનં મારં ચ માધવમ્ ।
પુલકાિઙ્કતસવાર્ઙ્ગઃ સાશ્રનુતે્રાે બભવુ સઃ॥ ૩૦॥
ન કૃ ણસદશૃાે દેવાે ન ગઙ્ગાસદશૃી સિરત્ ।
ન પુ કરસમં તીથ નાશ્રામાે બ્રાહ્મણાત્ પર॥ ૩૧॥
પરમા પરં સૂ મં મહાિવ ણાેઃ પરાે મહાન્ ।
નભ પરં ચ િવ તીણ યથા ના ત્યેવ નારદ॥ ૩૨॥
તથા ન વૈ ણવાદ્ જ્ઞાની િયગી દ્રઃ શકંરાત્ પરઃ ।
કામક્રાેધલાેભમાેહા જતા તનેવૈ નારદ॥ ૩૩॥
વ ે ગરણે શશ્વત્ કૃ ણ યાનરતઃ શવઃ ।
યથા કૃ ણ તથા શ ભનુર્ ભેદાે માધવેશયાેઃ॥ ૩૪॥
યથા શ ભવુ ણવષેુ યથા દેવષેુ માધવઃ ।
તથેદં કવચં વ સ કવચષેુ પ્રશ તકમ્॥ ૩૫॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત શ્રીરાિધકાકવચં સ પનૂર્મ્ ।
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