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shatrughnakavacham

શત્રુઘ્નકવચમ્

॥ શ્રીમદાન દરામાયણે મનાેહરકા ડા તગર્તં શ્રીશત્રુઘ્નકવચમ્॥
અગ ત વાચ-

અથ શત્રુઘ્નકવચં સતુી ણ શ્રુ સાદરમ્ ।
સવર્કામપ્રદં ર યં રામસદ્ભ ક્તવધર્નમ્॥ ૧॥
શત્રુઘં્ન તકામુર્કં તમહાતૂણીરબાણાેત્તમં
પાશ્વ શ્રીરઘનુ દનસ્ય િવનયાદ્વામે સ્થતં સુ દરમ્ ।
રામં વીયકરેણ તાલદલજં વા ત ચત્રં વરં
સયૂાર્ભં વ્યજનં સમા સ્થતમહં તં િવજય તં ભજે॥ ૨॥
અસ્ય શ્રીશત્રુઘ્નકવચમ ત્રસ્ય અગ ત ઋ ષઃ । શ્રીશત્રુઘ્નાે દેવતા ।
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ । સદુશર્ન ઇ ત બીજમ્ । કૈકેયીન દન ઇ ત શ ક્તઃ ।
શ્રીભરતાનજુ ઇ ત ક લકમ્ । ભરતમ ત્રીત્યસ્ત્રમ્ ।
શ્રીરામદાસ ઇ ત કવચમ્ । લ મણાંશજ ઇ ત મ ત્રઃ ।
શ્રીશત્રુઘ્નપ્રીત્યથ સકલમનઃકામના સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
અથ અઙ્ગુળ યાસઃ ।
ૐશત્રુઘ્નાય અઙ્ગુષ્ઠા યાં નમઃ ।
ૐસદુશર્નાય તજર્ની યાં નમઃ ।
ૐ કૈકેયીન દનાય મ યમા યાં નમઃ ।
ૐભરતાનુ ય અના મકા યાં નમઃ ।
ૐભરતમિ ત્રણે કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ ।
ૐ શ્રીરામદાસાય કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
હૃદયાિદ યાસઃ -
ૐશત્રુઘ્નાય હૃદયાય નમઃ ।
ૐસદુશર્નાય શરસે વાહા ।
ૐ કૈકેયીન દનાય શખાયૈ વષટ્ ।
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ૐ ભરતાનુ ય કવચાય હંુ ।
ૐભરતમિ ત્રણે નતે્રત્રયાય વાષૈટ્ ।
ૐ શ્રીરામદાસાય અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ લ મણાંશજે ત િદગ્બ ધઃ॥
અથ યાનમ્ -
રામસ્ય સં સ્થતં વામે પાશ્વ િવનયપવૂર્કમ્ ।
કૈકેયીન દનં સાૈ યં મુકુટેના તર જતમ્॥ ૧॥
રત્નકઙ્કણકેયૂરવનમાલાિવરા જતમ્ ।
રશનાકુ ડલધરં રત્નહારસનુપૂુરમ્॥ ૨॥
વ્યજનને વીજય તં નક કા તમાદરાત્ ।
રામ ય તેક્ષણં વીરં કૈકેયીતાષેવધર્નમ્॥ ૩॥
દ્વભજંુ ક જનયનં િદવ્યપીતા બરા વતમ્ ।
સભુજંુ સુ દરં મેઘ યામળં સુ દરાનનમ્॥ ૪॥
રામવાક્યે દત્તકણ રક્ષાેઘં્ન ખડ્ગધાિરણમ્ ।
ધનુબાર્ણધરં શ્રેષં્ઠ તતૂણીરમુત્તમમ્॥ ૫॥
સભાયાં સં સ્થતં ર યં ક તૂર તલકાિઙ્કતમ્ ।
મકુટસ્થાવતંસને શાે ભતં ચ મતાનનમ્॥ ૬॥
રિવવંશાેદ્ભવં િદવ્ય પં દશરથાત્મજમ્ ।
મધુરાવા સનં દેવં લવણાસરુમદર્નમ્॥ ૭॥
અેવં યા વા તુ શત્રુઘં્ન રામપાદેક્ષણં હૃિદ ।
પઠનીયં વરં ચેદં કવચં તસ્ય પાવનમ્॥ ૮॥
અથ કવચપ્રાર ભઃ ।
પવૂ વવતુ શત્રુઘ્નઃ પાતુ યા યે સદુશર્નઃ ।
કૈકેયીન દનઃ પાતુ પ્રતીચ્યાં સવર્દા મમ॥ ૧॥
પાતૂદ ચ્યાં રામબ ધુઃ પા વધાે ભરતાનજુઃ ।
રિવવંશાેદ્ભવશ્ચાે વ મ યે દશરથાત્મજઃ॥ ૨॥
સવર્તઃ પાતુ મામત્ર કૈકેયીતાષેવધર્નઃ ।
યામલાઙ્ગઃ શરઃ પાતુ ભાલં શ્રીલ મણાનજુઃ॥ ૩॥
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ભ્રવુાેમર્ યે સદા પાતુ સમુખુાેઽત્રાવનીતલે ।
શ્રુતક તપ તનત્રે કપાેલે પાતુ રાઘવઃ॥ ૪॥
કણા કુ ડલકણાઽવ્યાત્ નાસાગ્રં પવંશજઃ ।
મખંુ મમ યવુા પાતુ વાણી ં પાતુ સુ્ફટાક્ષરઃ॥ ૫॥
જહ્વાં સબુાહુતાતાેઽવ્યાદ્યપૂકેતુિપતા દ્વ ન્ ।
ચબુકં ર ય ચબુકઃ ક ઠં પાતુ સભુાષણઃ॥ ૬॥
સ્ક ધાૈ પાતુ મહાતે ઃ ભુ ૈ રાઘવવાક્યકૃત્ ।
કરાૈ મે કઙ્કણધરઃ પાતુ ખડ્ગી નખાન્ મમ॥ ૭॥
કુ ક્ષ રામ પ્રયઃ પાતુ પાતુ વક્ષાે રઘૂત્તમઃ ।
પાશ્વ સરુા ચતઃ પાતુ પાતુ ષં્ઠ વરાનનઃ॥ ૮॥
જઠરં પાતુ રક્ષાેઘ્નઃ પાતુ ના ભ સલુાેચનઃ ।
કિટ ભરતમ ત્રી મે ગુહ્યં શ્રીરામસવેકઃ॥ ૯॥
રામાિપતમનાઃ પાતુ લઙ્ગમૂ મતાનનઃ ।
કાેદ ડપા ણઃ પા વત્ર નનુી મમ સવર્દા॥ ૧૦॥
રામ મત્રઃ પાતુ ઝઙ્ઘે ગુ ફાૈ પાતુ સનુપૂુરઃ ।
પાદાૈ પ તપજૂ્યાેઽવ્યાચ્છ્ર માન્ પાદાઙ્ગુલીમર્મ॥ ૧૧॥
પા વઙ્ગાિન સમ તાિન હ્યુદારાઙ્ગઃ સદા મમ ।
રાેમા ણ રમણીયાેઽવ્યાદ્રાત્રાૈ પાતુ સધુા મકઃ॥ ૧૨॥
િદવસે સત્યસ ધાેઽવ્યાદ્ભાજેને શરસ કરઃ ।
ગમને કલક ઠાવે્યા સવર્દા લવણા તકઃ॥ ૧૩॥
અેવં શત્રુઘ્નકવચં મયા તે સમુદ િરતમ્ ।
યે પઠ ત નરા વેતત્તે નરાઃ સાખૈ્યભા ગનઃ॥ ૧૪॥
શત્રુઘ્નસ્ય વરં ચેદં કવચં મઙ્ગળપ્રદમ્ ।
પઠનીયં નરૈભર્ યા પતુ્રપાતૈ્રપ્રવધર્નમ્॥ ૧૫॥
અસ્ય તાતે્રસ્ય પાઠેન યં યં કામં નરાેઽથર્યેત્ ।
તં તં લભેિન્નશ્ચયને સત્યમેતદ્વચાે મમ॥ ૧૬॥
પતુ્રાથ પ્રા ુયાત્ પતંુ્ર ધનાથ ધનમા ુયાત્ ।
ઇચ્છાકામં તુ કામાથ પ્રા ુયા પઠનાિદના॥ ૧૭॥
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કવચસ્યાસ્ય ભૂ યાં િહ શત્રુઘ્નસ્ય િવિનશ્ચયાત્ ।
ત માદેત સદા ભ યા પઠનીયં નરૈઃ શભુમ્॥। ૧૮॥
આદાૈ નરૈમાર્ તેશ્ચ પિઠ વા કવચં શભુમ્ ।
તતઃ શત્રુઘ્નકવચં પઠનીય મદં શભુમ્॥ ૧૯॥
પઠનીયં ભરતસ્ય કવચં પરમં તતઃ ।
તતઃ સાૈ મિત્રકવચં પઠનીયં સદા નરૈઃ॥ ૨૦॥
પઠનીયં તતઃ સીતાકવચં ભાગ્યવધર્નમ્ ।
તતઃ શ્રીરામચ દ્રસ્ય કવચં સવર્થાેત્તમમ્॥ ૨૧॥
પઠનીયં નરૈભર્ યા સવર્વા છતદાયકમ્ ।
અેવં ષટ્ કવચા યત્ર પઠનીયાિન સવર્દા॥ ૨૩॥
પઠનં ષટ્ કવચાનાં શ્રેષં્ઠ માેક્ષૈકસાધનમ્ ।
જ્ઞા વાઽત્ર માનવૈભર્ યા કાય યઃ પઠનં સદા॥ ૨૪॥
ઇ ત શ્રીશતકાેિટરામચિરતા તગર્તે શ્રીમદાન દરામાયણે
વા મક યે મનાેહરકા ડે પ ચદશસગાર્ તગર્તં શ્રીશત્રુઘ્નકવચમ્॥
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
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hanumat-rAma

sItA-rAma

If this is not possible, then one should at least

recite Shri Rama Kavacham.
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