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Bharata Kavacham

ભરતકવચમ્

અગ ત વાચ-
અતઃ પરં ભરતસ્ય કવચં તે વદા યહમ્ ।
સવર્પાપહરં પુ યં સદા શ્રીરામભ ક્તદમ્॥ ૧॥
કૈકેયીતનયં સદા રઘવુર ય તેક્ષણં યામલં
સપ્તદ્વ પપતેિવદેહતનયાકા તસ્ય વાક્યે રતમ્ ।
શ્રીસીતાધવસવ્યપાશ્વર્િનકટે સ્થ વા વરં ચામરં
વા દ ક્ષણસ કરેણ ભરતં તં વીજય તં ભજે॥ ૨॥

ૐઅસ્ય શ્રીભરતકવચમ ત્રસ્યઅગ ત્ય ઋ ષઃ ।
શ્રીભરતાે દેવતા । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । શઙ્ખ ઇ ત બીજમ્ ।
કૈકેયીન દન ઇ ત શ ક્તઃ । ભરતખ ડશે્વર ઇ ત ક લકમ્ ।
રામાનજુ ઇત્યસ્ત્રમ્ । સપ્તદ્વ પેશ્વરદાસ ઇ ત કવચમ્ ।
રામાંશજ ઇ ત મ ત્રઃ ।
શ્રીભરતપ્રીત્યથ સકલમનાેરથ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ અઙ્ગુળ યાસઃ -
ૐભરતાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐશઙ્ખાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ કૈકેયીન દનાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐભરતખ ડશે્વરાય અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ રામાનુ ય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐસપ્તદ્વ પેશ્વરદાસાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
હૃદયાિદ યાસઃ -
ૐભરતાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐશઙ્ખાય શરસે વાહા ।
ૐ કૈકેયીન દનાય શખાયૈ વષટ્ ।
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ૐ ભરતખ ડશે્વરાય કવચાય હુમ્ ।
ૐ રામાનુ ય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐસપ્તદ્વ પેશ્વરદાસાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ રામાંશજે ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્ -
રામચ દ્રસવ્યપાશ્વ સ્થતં કેકય સતુમ્ ।
રામાય ચામરેણવૈ વીજય તં મનાેરમમ્॥ ૧॥
રત્નકુ ડલકેયૂરકઙ્કણાિદસભુૂ ષતમ્ ।
પીતા બરપિરધાનં વનમાલાિવરા જતમ્॥ ૨॥
મા ડવીધાૈતચરણં રશનાનપૂુરા વતમ્ ।
નીલાે પલદલ યામં દ્વજરાજસમાનનમ્॥ ૩॥
આ નુબાહંુ ભરતખ ડસ્ય પ્ર તપાલકમ્ ।
રામાનજંુ મતાસ્યં ચ શત્રુઘ્નપિરવ દતમ્॥ ૪॥
રામ ય તેક્ષણં સાૈ યં િવદ્યુ પુ જસમપ્રભમ્ ।
રામભક્તં મહાવીરં વ દે તં ભરતં શભુમ્॥ ૫॥
અેવં યા વા તુ ભરતં રામપાદેક્ષણં હૃિદ ।
કવચં પઠનીયં િહ ભરતસ્યેદમુત્તમમ્॥ ૬॥
અથ કવચપ્રાર ભઃ ।
ૐ પવૂર્તાે ભરતઃ પાતુ દ ક્ષણે કૈકયીસતુઃ ।
પાત્મજઃ પ્રતીચ્યાં િહ પાતૂદ ચ્યાં રઘૂત્તમઃ॥ ૧॥
અધઃ પાતુ યામલાઙ્ગઃ ચાે વ દશરથાત્મજઃ ।
મ યે ભારતવષશઃ સવર્તઃ સયૂર્વંશજઃ॥ ૨॥
શરાે દક્ષિપતા પાતુ ભાલં પાતુ હિર પ્રયઃ ।
ભ્રવુાેમર્ યં જનક વાક્યૈકત પરાેઽવતુ॥ ૩॥
પાતુ જનક- માતા મમ નતે્રે સદાઽત્ર િહ ।
કપાેલે મા ડવીકા તઃ કણર્મૂલે મતાનનઃ॥ ૪॥
નાસાગ્રં મે સદા પાતુ કૈકેયીતાષેવધર્નઃ ।
ઉદારાઙ્ગાે મખંુ પાતુ વાણી ં પાતુ જટાધરઃ॥ ૫॥
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પાતુ પુ કરતાતાે મે જહ્વાં દ તાન્ પ્રભામયઃ ।
ચબુકં વલ્કલધરઃ ક ઠં પાતુ વરાનનઃ॥ ૬॥
સ્ક ધાૈ પાતુ જતારા તભુર્ ૈ શત્રુઘ્નવ દતઃ ।
કરાૈ કવચધાર ચ નખાન્ ખડ્ગધરાેઽવતુ॥ ૭॥
કુ ક્ષ રામાનજુઃ પાતુ વક્ષઃ શ્રીરામવ લભઃ ।
પાશ્વ રાઘવપાશ્વર્સ્થઃ પાતુ ષં્ઠ સભુાષણઃ॥ ૮॥
જઠરં ચ ધનુધાર્ર ના ભ શરકરાેઽવતુ ।
કિટ પદ્મેક્ષણઃ પાતુ ગુહ્યં રામૈકમાનસઃ॥ ૯॥
રામ મત્રઃ પાતુ લઙ્ગમૂ શ્રીરામસવેકઃ ।
ન દગ્રામ સ્થતઃ પાતુ નનુી મમ સવર્દા॥ ૧૦॥
શ્રીરામપાદુકાધાર પાતુ જઙ્ઘે સદા મમ ।
ગુ ફાૈ શ્રીરામબ ધુશ્ચ પાદાૈ પાતુ સરુા ચતઃ॥ ૧૧॥
રામાજ્ઞાપાલકઃ પાતુ મમાઙ્ગા યત્ર સવર્દા ।
મમ પાદાઙ્ગુળ ઃ પાતુ રઘવુંશસભુષૂણઃ॥ ૧૨॥
રાેમા ણ પાતુ મે ર યઃ પાતુ રાત્રાૈ સધુીમર્મ । (સધુીશ્ચ મામ)્
તૂણીરધાર િદવસે િદક્ પાતુ મમ સવર્દા॥ ૧૩॥
સવર્કાલષેુ માં પાતુ પા ચજ યઃ સદા ભુિવ ।
અેવં શ્રીભરતસ્યેદં સતુી ણ કવચં શભુમ્॥ ૧૪॥
મયા પ્રાેક્તં તવાગ્રે િહ મહામઙ્ગલકારકમ્ ।
તાતે્રાણામુત્તમં તાતે્ર મદં જ્ઞેયં સપુુ યદમ્॥ ૧૫॥
પઠનીયં સદા ભ યા રામચ દ્રસ્ય હષર્દમ્ ।
પિઠ વા ભરતસ્યેદં કવચં રઘનુ દનઃ॥ ૧૬॥
યથા યા ત પરં તાષેં તથા વકવચને ન ।
ત માદેતત્ સદા જ યં કવચાનામનુત્તમમ્॥ ૧૭॥
અસ્યાત્ર પઠનાન્મત્યર્ઃ સવાર્ન્ કામાનવા ુયાત્ ।
િવદ્યાકામાે લભે દ્વદ્યાં પતુ્રકામાે લભેત્ સતુમ્॥ ૧૮॥
પત્નીકામાે લભેત્ પત્ની ં ધનાથ ધનમા ુયાત્ ।
યદ્યન્મનાેઽ ભલ ષતં તત્ત કવચપાઠતઃ॥ ૧૯॥
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લ યતે માનવૈરત્ર સતં્ય સતં્ય વદા યહમ્ ।
ત માત્ સદા જપનીયં રામાપેાસકમાનવૈઃ॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રીશતકાેિટરામચિરતા તગર્તે શ્રીમદાન દરામાયણે
વા મક યે મનાેહરકા ડે પ ચદશસગાર્ તગર્તં
શ્રીભરતકવચં સ પૂણર્મ્॥
હનુમત-્લ મણ-સીતા-રામ-ભરત-શત્રુઘ્ન
ષટ્ કવચાિન પઠનીયમ્ ।
ષટ્ કવચાિન પિઠતું અશક્તશ્ચેત્
હનુમત-્લ મણ-સીતા-રામ –
અથવા હનુમત-્સીતા-રામ
અથવા હનુમત-્રામ / સીતા-રામ કવચાિન ।
અથવા શ્રીરામકવચમવે પઠનીયમ્॥

All the six kavachas

hanumat-lakShmaNa-sItA-rAma-bharata-shatrughna

from AnandarAmAyaNa should be recited together.

If one is unable to recite all the six,

then he/she can recite in the decreasing order

hanumat-lakShmaNa-sItA-rAma

hanumat-sItA-rAma

hanumat-rAma

sItA-rAma

If this is not possible, then one should at least

recite Shri Rama Kavacham.

Encoded by Antaratma antaratma at Safe-mail.net

Proofread by Antaratma, PSA Easwaran

Bharata Kavacham
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