
Shrirama Kavacham

શ્રીરામકવચમ્

Document Information

Text title : raamakavacham.h

File name : raamakavachaAnanda.itx

Category : kavacha, raama, vAlmIki

Location : doc_raama

Author : Valmiki

Transliterated by : Antaratma antaratma at Safe-mail.net

Proofread by : Antaratma, PSA Easwaran

Description-comments : from Anandaramayana

Latest update : May 2, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

May 2, 2021

sanskritdocuments.org



Shrirama Kavacham

શ્રીરામકવચમ્

॥ શ્રીમદાન દરામાયણે મનાેહરકા ડા તગર્તં શ્રીરામકવચમ્॥
॥ ૐ શ્રી રામાય તુ યં નમઃ॥
અગ ત વાચ-
આ નુબાહુમરિવ દદળાયતાક્ષમાજન્મશદુ્ધરસહાસમખુપ્રસાદમ્ ।
યામં ગ્ હીતશરચાપમુદાર પં રામં સરામમ ભરામમનુ મરા મ॥ ૧॥
શ ◌ૃ વક્ષ્યા યહં સવ સતુી ણ મુિનસત્તમ ।
શ્રીરામકવચં પુ યં સવર્કામપ્રદાયકમ્॥ ૨॥
અદ્વતૈાન દચૈત યશદુ્ધસ વૈકલક્ષણઃ ।
બિહર તઃ સતુી ણાત્ર રામચ દ્રઃ પ્રકાશતે॥ ૩॥
ત વિવદ્યા થનાે િનતં્ય રમ તે ચ સખુાત્મિન ।
ઇ ત રામપદેનાસાૈ પરબ્રહ્મા ભધીયતે॥ ૪॥
જય રામે ત યન્નામ ક તર્યન્ન ભવણર્યેત્ ।
સવર્પાપૈિવિનમુર્ક્તાે યા ત િવ ણાેઃ પરં પદમ્॥ ૫॥
શ્રીરામે ત પરં મ તં્ર તદેવ પરમં પદમ્ ।
તદેવ તારકં િવ દ્ધ જન્મ ત્યુભયાપહમ્ ।
શ્રીરામે ત વદન્ બ્રહ્મભાવમા ાેત્યસશંયમ્॥ ૬॥
ૐઅસ્ય શ્રીરામકવચસ્ય અગ ત્ય ઋ ષઃ । અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ।
સીતાલ મણાપેેતઃ શ્રીરામચ દ્રાે દેવતા ।
શ્રીરામચ દ્રપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ યાનં પ્રવક્ષ્યા મ સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદમ્ ।
નીલ મૂતસઙ્કાશં િવદ્યુદ્વણાર્ બરા તમ્॥ ૧॥
કાેમલાઙ્ગં િવશાલાક્ષં યવુાનમ તસુ દરમ્ ।
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સીતાસાૈ મિત્રસિહતં જટામકુટધાિરણમ્॥ ૨॥
સા સતૂણધનુબાર્ણપા ણ દાનવમદર્નમ્ ।
યદા ચાેરભયે રાજભયે શત્રુભયે તથા॥ ૩॥
યા વા રઘપુ ત યુદ્ધે કાલાનલસમપ્રભમ્ ।
ચીરકૃ ણા જનધરં ભ માેદૂ્ધ ળતિવગ્રહમ્॥ ૪॥
આકણાર્કૃષ્ટસશરકાેદ ડભજુમ ડતમ્ ।
રણે િરપનૂ્ રાવણાદ ન્ તી ણમાગર્ણ ષ્ટ ભઃ॥ ૫॥
સહંર તં મહાવીરમુગ્રમૈ દ્રરથ સ્થતમ્ ।
લ મણાદ્યૈમર્હાવીરૈ ર્તં હનુમદાિદ ભઃ॥ ૬॥
સગુ્રીવાદ્યૈમાર્હાવીરૈઃ શલૈ ક્ષકરાેદ્યતૈઃ ।
વેગાત્ કરાલહુઙ્કારૈઃ ભુગ્ભુક્કારમહારવૈઃ॥ ૭॥
નદદ્ ભઃ પિરવાદદ્ ભઃ સમરે રાવણં પ્ર ત ।
શ્રીરામશત્રુસઙ્ઘાન્મે હન મદર્ય ઘાતય॥ ૮॥ (ખાદય)

ભૂતપ્રેતિપશાચાદ ન્ શ્રીરામાશુ િવનાશય ।
અેવં યા વા જપેદ્રામકવચં સ દ્ધદાયકમ્॥ ૯॥
સતુી ણ વજ્રકવચં શ ◌ૃ વક્ષ્યા યહં શભુમ્ ।
શ્રીરામઃ પાતુ મે મૂિધ્ન પવૂ ચ રઘવુંશજઃ॥ ૧૦॥
દ ક્ષણે મે રઘવુરઃ પ શ્ચમે પાતુ પાવનઃ ।
ઉત્તરે મે રઘપુ તઃ ભાલં દશરથાત્મજઃ॥ ૧૧॥
ભ્રવુાેદૂર્વાર્દળ યામઃ તયાેમર્ યે જનાદર્નઃ ।
શ્રાતંે્ર મે પાતુ રાજે દ્રાે દશૃાૈ રા વલાેચનઃ॥ ૧૨॥
ઘ્રાણં મે પાતુ રાજ ષઃ ગ ડં મે નક પ તઃ ।
કણર્મૂલે ખર વંસી ભાલં મે રઘવુ લભઃ॥ ૧૩॥
જહ્વાં મે વાક્પ તઃ પાતુ દ તાવલ્યાૈ રઘૂત્તમઃ ।
આેષ્ઠાૈ શ્રીરામચ દ્રાે મે મખંુ પાતુ પરા પરઃ॥ ૧૪॥
ક ઠં પાતુ જગદ્વ દ્યઃ સ્ક ધાૈ મે રાવણા તકઃ ।
ધનુબાર્ણધરઃ પાતુ ભુ ૈ મે વા લમદર્નઃ॥ ૧૫॥
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સવાર્ યઙ્ગુ ળપવાર્ ણ હ તાૈ મે રાક્ષસા તકઃ ।
વક્ષાે મે પાતુ કાકુ સ્થઃ પાતુ મે હૃદયં હિરઃ॥ ૧૬॥
તનાૈ સીતાપ તઃ પાતુ પાશ્વા મે જગદ શ્વરઃ ।
મ યં મે પાતુ લ મીશાે ના ભ મે રઘનુાયકઃ॥ ૧૭॥
કાૈસલ્યેયઃ કિટ પાતુ ષં્ઠ દુગર્ તનાશનઃ ।
ગુહ્યં પાતુ હૃષીકેશઃ સ ક્થની સત્યિવક્રમઃ॥ ૧૮॥
ઊ શાઙ્ર્ગધરઃ પાતુ નનુી હનુમિ પ્રયઃ ।
જઙ્ઘે પાતુ જગદ્વ્યાપી પાદાૈ મે તાટકા તકઃ॥ ૧૯॥
સવાર્ઙ્ગં પાતુ મે િવ ઃ સવર્સ ધીનનામયઃ ।
જ્ઞાને દ્રયા ણ પ્રાણાદ ન્ પાતુ મે મધુસદૂનઃ॥ ૨૦॥
પાતુ શ્રીરામભદ્રાે મે શ દાદ ન્ િવષયાનિપ ।
દ્વપદાદ િન ભૂતાિન મ સ બ ધીિન યાિન ચ॥ ૨૧॥
મદગ્ યમહાદપર્દલનઃ પાતુ તાિન મે ।

સાૈ મિત્રપવૂર્જઃ પાતુ વાગાદ ની દ્રયા ણ ચ॥ ૨૨॥
રાેમાઙુ્કરા યશષેા ણ પાતુ સગુ્રીવરાજ્યદઃ ।
વાઙ્મનાેબુદ્ યહઙ્કારૈઃ જ્ઞાનાજ્ઞાનકૃતાિન ચ॥ ૨૩॥
જન્મા તરકૃતાનીહ પાપાિન િવિવધાિન ચ ।
તાિન સવાર્ ણ દગ્ વાઽઽશુ હરકાેદ ડખ ડનઃ॥ ૨૪॥
પાતુ માં સવર્તાે રામઃ શાઙ્ર્ગબાણધરઃ સદા ।
ઇ ત શ્રીરામચ દ્રસ્ય કવચં વજ્રસ મતમ્॥ ૨૫॥
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતમં િદવ્યં સતુી ણ મુિનસત્તમ ।
યઃ પઠેત્ શ ◌ૃ યાદ્વાિપ શ્રાવયેદ્વા સમાિહતઃ॥ ૨૬॥
સ યા ત પરમં સ્થાનં રામચ દ્રપ્રસાદતઃ ।
મહાપાતકયુક્તાે વા ગાેઘ્નાે વા ભ્રૂણહા તથા॥ ૨૭॥
શ્રીરામચ દ્રકવચપઠનાત્ સ દ્ધમા ુયાત્ । (શુ દ્ધમા ુયાત્)
બ્રહ્મહત્યાિદ ભઃ પાપૈમુર્ચ્યતે નાત્ર સશંયઃ॥ ૨૮॥
ઇ ત શ્રીશતકાેિટરામચિરતા તગર્તે શ્રીમદાન દરામાયણે
વા મક યે મનાેહરકા ડે ત્રયાેદશસગાર્ તગર્તં શ્રીરામકવચં
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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.
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