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Shri Lakshmana Kavacham

શ્રીલ મણકવચમ્

॥ અથ શ્રીમદાન દરામાયણે મનાેહરકા ડા તગર્તં શ્રીલ મણકવચમ્॥
અગ ત વાચ-
સાૈ મિત્ર રઘનુાયકસ્ય ચરણદ્વ દ્વકે્ષણં યામળં
બભ્ર તં વકરેણ રામ શર સ છતં્ર િવ ચત્રં વરમ્ ।
બભ્ર તં રઘનુાયકસ્ય સમુહ કાેદ ડબાણાસને
તં વ દે કમલેક્ષણં જનક વાક્યે સદા ત પરમ્॥
ૐઅસ્ય શ્રીલ મણકવચમ ત્રસ્ય અગ ત્ય ઋ ષઃ । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ।
શ્રીલ મણાે દેવતા । શષે ઇ ત બીજમ્ । સુ મત્રાન દન ઇ ત શ ક્તઃ ।
રામાનજુ ઇ ત ક લકમ્ । રામદાસ ઇત્યસ્ત્રમ્ । રઘવુંશજ ઇ ત કવચમ્ ।
સાૈ મિત્રિર ત મ ત્રઃ ।
શ્રીલ મણપ્રીત્યથ સકલમનાેઽ ભલ ષત સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ અઙ્ગુળ યાસઃ -
ૐ લ મણાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐશષેાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐસુ મત્રાન દનાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐ રામાનુ ય અના મકા યાં નમઃ ।
ૐ રામદાસાય કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ રઘવુંશ ય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
હૃદયાિદ યાસઃ -
ૐ લ મણાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐશષેાય શરસે વાહા ।
ૐસુ મત્રાન દનાય શખાયૈ વષટ્ ।
ૐ રામાનુ ય કવચાય હંુ ।
ૐ રામદાસાય નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
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ૐ રઘવુંશ ય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐસાૈ મત્રયે ઇ ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્ -
રામ ષ્ઠ સ્થતં ર યં રત્નકુ ડલધાિરણમ્ ।
નીલાે પલદળ યામં રત્નકઙ્કણમ ડતમ્॥ ૧॥
રામસ્ય મ તકે િદવં્ય બભ્ર તં છત્રમુત્તમમ્ ।
વરપીતા બરધરં મુકુટેનાિધશાે ભતમ્॥ ૨॥
તૂણીરે કામુર્કે ચાિપ બભ્ર તં ચ મતાનનમ્ ।
રત્નમાલાધરં િદવ્યં પુ પમાલાિવરા જતમ્॥ ૩॥
અેવં યા વા લ મણં ચ રાઘવ ય તલાેચનમ્ ।
કવચં જપનીયં િહ તતાે ભ યાત્ર માનવૈઃ॥ ૪॥
અથ કવચમ્ ।
ૐ લ મણઃ પાતુ મે પવૂ દ ક્ષણે રાઘવાનજુઃ ।
પ્રતીચ્યાં પાતુ સાૈ મિત્રઃ પાતૂદ ચ્યાં રઘૂત્તમઃ॥ ૫॥
અધઃ પાતુ મહાવીરઃ ચાે વ પાતુ પાત્મજઃ ।
મ યે પાતુ રામદાસઃ સવર્તઃ સત્યપાલકઃ॥ ૬॥
મતાનનઃ શરઃ પાતુ ભાલં પાતૂ મલાધવઃ ।

ભ્રવુાેમર્ યે ધનુધાર્ર સુ મત્રાન દનાેઽ ક્ષણી॥ ૭॥
કપાેલે રમમ ત્રી ચ સવર્દા પાતુ વૈ મમ ।
કણર્મૂલે સદા પાતુ કબ ધભજુખ ડનઃ॥ ૮॥
નાસાગ્રં મે સદા પાતુ સુ મત્રાઽઽન દવધર્નઃ ।
રામ ય તેક્ષણઃ પાતુ સદા મેઽત્ર મખંુ ભુિવ॥ ૯॥
સીતાવાક્યકરઃ પાતુ મમ વાણી ં સદાઽત્ર િહ ।
સાૈ ય પઃ પાતુ જહ્વાં અન તઃ પાતુ મે દ્વ ન્॥ ૧૦॥
ચબુકં પાતુ રક્ષાેઘ્નઃ ક ઠં પા વસરુાદર્નઃ ।
સ્ક ધાૈ પાતુ જતારા તઃ ભુ ૈ પઙ્કજલાેચનઃ॥ ૧૧॥
કરાૈ કઙ્કણધાર ચ નખાન્ રક્તનખાેઽવતુ ।
કુ ક્ષ પાતુ િવિનદ્રાે મે વક્ષઃ પાતુ જતે દ્રયઃ॥ ૧૨॥
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પાશ્વ રાઘવ ષ્ઠસ્થઃ ષ્ઠદેશં મનાેરમઃ ।
ના ભ ગ ભીરના ભ તુ કિટ ચ ક્મમખેલઃ॥ ૧૩॥
ગુહ્યં પાતુ સહસ્રાસ્યઃ પાતુ લઙ્ગં હિર પ્રયઃ ।
ઊ પાતુ િવ ત પઃ સમુખુાેઽવતુ નનુી॥ ૧૪॥
નાગે દ્રઃ પાતુ મે જઙ્ઘે ગુ ફાૈ નપૂુરવાન્ મમ ।
પાદાવઙ્ગદતાતાેઽવ્યાત્ પા વઙ્ગાિન સલુાેચનઃ॥ ૧૫॥
ચત્રકેતુિપતા પાતુ મમ પાદાઙ્ગુલીઃ સદા ।
રાેમા ણ મે સદા પાતુ રિવવંશસમુદ્ભવઃ॥ ૧૬॥
દશરથસતુઃ પાતુ િનશાયાં મમ સાદરમ્ ।
ભૂગાેલધાર માં પાતુ િદવસે િદવસે સદા॥ ૧૭॥
સવર્કાલષેુ મા મ દ્ર જદ્ધ તાઽવતુ સવર્દા ।
અેવં સાૈ મિત્રકવચં સતુી ણ ક થતં મયા॥ ૧૮॥
ઇદં પ્રાતઃ સમુ થાય યે પઠ ત્યત્ર માનવાઃ ।
તે ધ યા માનવા લાેકે તષેાં ચ સફલાે ભવઃ॥ ૧૯॥
સાૈ મત્રેઃ કવચસ્યાસ્ય પઠનાિન્નશ્ચયને િહ ।
પતુ્રાથ લભતે પતુ્રાન્ ધનાથ ધનમા ુયાત્॥ ૨૦॥
પત્નીકામાે લભે પત્ની ં ગાેધનાથ તુ ગાેધનમ્ ।
ધા યાથ પ્રા ુયાદ્ધા યં રાજ્યાથ રાજ્યમા ુયાત્॥ ૨૧॥
પિઠતં રામકવચં સાૈ મિત્રકવચં િવના ।
ઘ્ તને હીનાે નવૈેદ્ય તને દત્તાે ન સયંશયઃ॥ ૨૨॥
કેવલં રામકવચં પિઠતં માનવૈયર્િદ ।
ત પાઠેન સસુ તુષ્ટાે ન ભવેદ્રઘનુ દનઃ॥ ૨૩॥
અતઃ પ્રયત્નતશ્ચેદં સાૈ મિત્રકવચં નરૈઃ ।
પઠનીયં સવર્દૈવ સવર્વા છતદાયકમ્॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીશતકાેિટરામચિરતા તગર્તે શ્રીમદાન દરામાયણે
વા મીક યે મનાેહરકા ડે પ ચદશસગાર્ તગર્તં શ્રીલ મણકવચં
સ પૂણર્મ્॥
હનુમત-્લ મણ-સીતા-રામ-ભરત-શત્રુઘ્ન
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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.
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