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ગગર્સિંહતા તગર્તં

મા ધાતાવેાચ -
યમનુાયાઃ કૃ ણરાજ્ઞ્યાઃ કવચં સવર્તાેઽમલમ્ ।
દેિહ મહં્ય મહાભાગ ધારિય યા યહં સદા॥ ૧॥
સાૈભિર વાચ -
યમનુાયાશ્ચ કવચં સવર્રક્ષાકરં ણામ્ ।
ચતુ પદાથર્દં સાક્ષાચ્છૃ રાજન્મહામતે॥ ૨॥
કૃ ણાં ચતુભુર્ ં યામાં પુ ડર કદલેક્ષણામ્ ।
રથસ્થાં સુ દર ં યા વા ધારયે કવચં તતઃ॥ ૩॥
નાતઃ પવૂર્મખુાે માનૈી કૃતસ યઃ કુશાસને ।
કુશબૈર્દ્ધ શખાે િવપ્રઃ પઠેદ્વૈ વ તકાસનઃ॥ ૪॥
યમનુા મે શરઃ પાતુ કૃ ણા નતે્રદ્વયં સદા ।
યામા ભ્રૂભઙ્ગદેશં ચ ના સકાં નાકવા સની॥ ૫॥
કપાેલાૈ પાતુ મે સાક્ષા પરમાન દ િપણી ।
કૃ ણવામાંસસ ભૂતા પાતુ કણર્દ્વયં મમ॥ ૬॥
અધરાૈ પાતુ કા લ દ ચબુકં સયૂર્ક યકા ।
યમ વસા ક ધરાં ચ હૃદયં મે મહાનદ ॥ ૭॥
કૃ ણ પ્રયા પાતુ ષં્ઠ તિટિન મે ભજુદ્વયમ્ ।
શ્રાેણીતટં ચ સશુ્રાેણી કિટ મે ચા દશર્ના॥ ૮॥
ઊ દ્વયં તુ ર ભાે ર્નનુી વઙ્ ઘ્રભેિદની ।
ગુ ફાૈ રાસશે્વર પાતુ પાદાૈ પાપપ્રહાિરણી॥ ૯॥
અ તબર્િહરધશ્ચાે વ િદશાસુ િવિદશાસુ ચ ।
સમ તા પાતુ જગતઃ પિરપૂણર્તમ પ્રયા॥ ૧૦॥
ઇદં શ્રીયમનુાયાશ્ચ કવચં પરમાદ્ભુતમ્ ।
દશવારં પઠેદ્ભ યા િનધર્નાે ધનવા ભવેત્॥ ૧૧॥
િત્ર ભમાર્સઃૈ પઠેદ્ધ માન્ બ્રહ્મચાર મતાશનઃ ।
સવર્રાજ્યાિધપત્ય ચ પ્રા યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૧૨॥
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॥ શ્રીયમનુા કવચમ્॥

દશાેત્તરશતં િનતં્ય િત્રમાસાવિધ ભ ક્તતઃ ।
યઃ પઠે પ્રયતાે ભૂ વા તસ્ય િક િક ન યતે॥ ૧૩॥
યઃ પઠે પ્રાત થાય સવર્તીથર્ફલં લભેત્ ।
અ તે વ્રજે પરં ધામ ગાેલાેકં યાે ગદુલર્ભમ્॥ ૧૪॥
ઇ ત ગગર્સિંહતાયાં માધુયર્ખ ડે ષાેડશા યાયા તગર્તં
યમનુા કવચં સ પૂણર્મ્ ।
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