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॥ જગન્મઙ્ગલકવચ તાતે્રમ્॥

॥ જગન્મઙ્ગલકવચ તાતે્રમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
શ્રીરાધારમણાય નમઃ॥
શ્રીસન કુમાર ઉવાચ ।
બ્રૂિહ મે કવચં બ્રહ્મન્ જગન્મઙ્ગલમઙ્ગમ્ ।
પજંૂ્ય પુ ય વ પં ચ કૃ ણસ્ય પરમાત્મનઃ॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ ।

વક્ષ્યા મ િવપ્રે દ્ર કવચં પરમાદ્ભુતમ્ ।
શ્રીકૃ ણનેવૈ ક થતં મહં્ય ચ કૃપયા પુરા॥ ૨॥
મયા દતં્ત ચ ધમાર્ય તને નારાયણષર્યે ।
ઋ ષણા તને તદ્દતં્ત સભુદ્રાય મહાત્મને॥ ૩॥
અ તગુહ્યતમં શદંુ્ધ પરં નેહાદ્વદા યહમ્ ।
યદૃ્ધ વા પઠના સદ્ધાઃ સદ્ યાિદ પ્રા ુવ ત ચ॥ ૪॥
અેવ મ દ્રાદયઃ સવ સવશ્વયર્મવા ુયુઃ ।
ઋ ષ છ દશ્ચ સાિવત્રી દેવાે નારાયણઃ વયમ્॥ ૫॥
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
આ રાધેશાે મે શરઃ પાતુ ક ઠં રાધેશ્વરઃ વયમ્॥ ૬॥
ગાપેીશશ્ચ ષી પાતુ તાલું ચ ભગવા વયમ્ ।
ગ ડયુગ્મં ચ ગાેિવ દઃ કણર્યુગ્મં ચ કેશવઃ॥ ૭॥
ગલં ગદાધરઃ પાતુ સ્ક ધં કૃ ણઃ વય પ્રભુઃ ।
વક્ષઃસ્થલં વાસદેુવશ્ચાેદરં ચાિપ સાેઽચ્યુતઃ॥ ૮॥
ના ભ પાતુ પદ્મનાભઃ કઙ્કાલં કંસસદૂનઃ ।
પુ ષાેત્તમઃ પાતુ ષં્ઠ િનત્યાન દાે િનત બકમ્॥ ૯॥
પુ ડર કઃ પાદયુગ્મં હ તયુગ્મં હિરઃ વયમ્ ।
નાસાં ચ નખરં પાતુ નર સહઃ વય પ્રભુઃ॥ ૧૦॥
સવશ્વરશ્ચ સવાર્ઙ્ગં સતતં મધુસદૂનઃ ।
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॥ જગન્મઙ્ગલકવચ તાતે્રમ્॥

પ્રાચ્યાં પાતુ ચ રામશ્ચ વહ્નાૈ વંશીધરઃ વયમ્॥ ૧૧॥
પાતુ દામાેદરાે દક્ષે નૈરતૃ્યે ચ નરાેત્તમઃ ।
પ શ્ચમે પુ ડર કાક્ષાે વાયવ્યાં વામનઃ વયમ્॥ ૧૨॥
અન તશ્ચાેત્તરે પાતુ અૈશા યામીશ્વરઃ વયમ્ ।
જલે સ્થલે ચા તિરક્ષે વ ે ગરણે તથા॥ ૧૩॥
પાતુ દાવનેશશ્ચ માં ભક્તં શરણાગતમ્ ।
ઇ ત તે ક થતં વ સ કવચં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧૪॥
સખુદં માેક્ષદં સારં સવર્ સ દ્ધપ્રદં સતામ્ ।
ઇદં કવચ મષં્ટ ચ પૂ કાલે ચ યઃ પઠેત્॥ ૧૫॥
હિરદાસ્યમવા ાે ત ગાેલાેકે વાસમુત્તમમ્ ।
ઇહૈવ હિરભ ક્ત ચ વન્મુક્તાે ભવેન્નરઃ॥ ૧૬॥
ઇ ત શ્રીનારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારે પ્રથમૈકરાત્રે
બ્રહ્મનારદસવંાદે જગન્મઙ્ગલકવચં સમાપ્તમ્ ।
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