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shrIKrishna Kavacham or Trailokyavijayam Kavacham

શ્રીકૃ ણ અથવા ત્રૈલાેક્યિવજયં નામકવચમ્

નારદ ઉવાચ॥
ભગવ છ્ર ાેતુ મચ્છા મ િક મ તં્ર ભગવા હરઃ ।
કૃપયા-ઽદાત્ પરશરુામાય તાતંે્ર ચ વમર્ ચ॥ ૧॥
કાવેાઽસ્ય મ ત્રસ્યારા યઃ િક ફલં કવચસ્ય ચ ।
તવનસ્ય ફલં િક વા તદ્ભવા વક્તુમહર્ સ॥ ૨॥
નારાયણ ઉવાચ॥
મ ત્રારા યાે િહ ભગવાન્ પિરપૂણર્તમઃ વયમ્ ।
ગાેલાેકનાથઃ શ્રીકૃ ણાે ગાપે-ગાપેીશ્વરઃ પ્રભુઃ॥ ૩॥
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ કવચં પરમાદ્ભુતમ્ ।
તવરાજં મહાપુ યં ભૂ તયાેગ-સમુદ્ભવમ્॥ ૪॥
મ તં્ર ક પત ં નામ સવર્કામ-ફલપ્રદમ્ ।
દદાૈ પરશરુામાય રત્નપવર્ત-સિન્નધાૈ॥ ૫॥
વયપં્રભા-નદ તીરે પાિર ત-વના તરે ।
આશ્રમે લાેકદેવસ્ય માધવસ્ય ચ સિન્નધાૈ॥ ૬॥
મહાદેવ ઉવાચ॥
વ સાગચ્છ મહાભાગ ગવુંશ-સમુદ્ભવ ।
પતુ્રાિધકાેઽ સ પ્રે ણા મે કવચગ્રહણં કુ ॥ ૭॥
શ ◌ૃ રામ પ્રવક્ષ્યા મ બ્રહ્મા ડે પરમાદ્ભુતમ્ ।
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ શ્રીકૃ ણસ્ય જયાવહમ્॥ ૮॥
શ્રીકૃ ણને પુરા દતં્ત ગાેલાેકે રાિધકાશ્રમે ।
રાસમ ડલ-મ યે ચ મહં્ય દાવને વને॥ ૯॥
અ તગુહ્યતરં ત વં સવર્-મ ત્રાૈઘિવગ્રહમ્ ।
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પુ યા પુ યતરં ચવૈ પરં નેહાદ્વદા મ તે॥ ૧૦॥
યદૃ્ધ વા પઠનાદે્દવી મૂલપ્રકૃ તર શ્વર ।
શુભંં િનશુભંં મિહષં રક્તબીજં જઘાન હ॥ ૧૧॥
યદૃ્ધ વાઽહં ચ જગતાં સહંતાર્ સવર્ત વિવત્ ।
અવ યં િત્રપુરં પવૂ દુર તમિપ લીલયા॥ ૧૨॥
યદૃ્ધ વા પઠનાદ્બ્રહ્મા સ જે ષ્ટમુત્તમામ્ ।
યદૃ્ધ વા ભગવા છેષાે િવધત્તે િવશ્વમવે ચ॥ ૧૩॥
યદૃ્ધ વા કૂમર્રાજશ્ચ શષંે ધત્તે િહ લીલયા ।
યદૃ્ધ વા ભગવા વાયુઃ િવશ્વાધારાે િવભુઃ વયમ્॥ ૧૪॥
યદૃ્ધ વા વ ણઃ સદ્ધઃ કુબેરશ્ચ ધનેશ્વરઃ ।
યદૃ્ધ વા પઠનાિદ દ્રાે દેવાનામિધપઃ વયમ્॥ ૧૫॥
યદૃ્ધ વા ભા ત ભવુને તે ેરા શઃ વયં રિવઃ ।
યદૃ્ધ વા પઠનાચ્ચ દ્રાે મહાબલ-પરાક્રમઃ॥ ૧૬॥
અગ ત્યઃ સાગરા સપ્ત યદૃ્ધ વા પઠના પપાૈ ।
ચકાર તજેસા ણ દૈતં્ય વાતાિપસજં્ઞકમ્॥ ૧૭॥
યદૃ્ધ વા પઠનાદે્દવી સવાર્ધારા વસુ ધરા ।
યદૃ્ધ વા પઠના પૂતા ગઙ્ગા ભવુનપાવની॥ ૧૮॥
યદૃ્ધ વા જગતાં સાક્ષી ધમા ધમર્ તાં વરઃ ।
સવર્-િવદ્યાિધદેવી સા યચ્ચ વા સર વતી॥ ૧૯॥
યદૃ્ધ વા જગતાં લ મી-રન્નદાત્રી પરા પરા ।
યદૃ્ધ વા પઠનાદ્વદેાન્ સાિવત્રી સા સષુાવ ચ॥ ૨૦॥
વેદાશ્ચ ધમર્વક્તારાે યદૃ્ધ વા પઠનાદ્ ગાે ।
યદૃ્ધ વા પઠનાચ્છુદ્ધ- તજે વી હવ્યવાહનઃ ।
સન કુમારાે ભગવા યદૃ્ધ વા જ્ઞાિનનાં વરઃ॥ ૨૧॥
દાતવ્યં કૃ ણ-ભક્તાય સાધવે ચ મહાત્મને ।
શઠાય પર શ યાય દ વા ત્યુમવા ુયાત્॥ ૨૨॥
ત્રૈલાેક્યિવજયસ્યાસ્ય કવચસ્ય પ્ર પ તઃ ।
ૠ ષ છ દશ્ચ ગાયત્રી દેવાે રાસશે્વરઃ વયમ્॥ ૨૩॥
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ત્રૈલાેક્યિવજય-પ્રાપ્તાૈ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
પરા પરં ચ કવચં િત્રષુ લાેકેષુ દુલર્ભમ્॥ ૨૪॥
પ્રણવાે મે શરઃ પાતુ શ્રીકૃ ણાય નમઃ સદા ।
પાયા કપાલં કૃ ણાય વાહા પ ચાક્ષરઃ તઃ॥ ૨૫॥
કૃ ણે ત પાતુ નતે્રે ચ કૃ ણ વાહે ત તારકમ્ ।
હરયે નમ ઇત્યેવં ભ્રૂલતાં પાતુ મે સદા॥ ૨૬॥
ૐ ગાેિવ દાય વાહે ત ના સકાં પાતુ સ તતમ્ ।
ગાપેાલાય નમાે ગ ડાૈ પાતુ મે સવર્તઃ સદા॥ ૨૭॥
ૐ નમાે ગાપેાઙ્ગનેશાય કણા પાતુ સદા મમ ।
ૐ કૃ ણાય નમઃ શશ્વ પાતુ મેઽધર-યુગ્મકમ્॥ ૨૮॥
ૐ ગાેિવ દાય વાહે ત દ તાૈઘં મે સદાઽવતુ ।
પાતુ કૃ ણાય દ તાધાે દ તાે વ ક્લી ં સદાઽવતુ॥ ૨૯॥
ૐ શ્રીકૃ ણાય વાહે ત જિહ્વકાં પાતુ મે સદા ।
રાસશે્વરાય વાહે ત તાલુકં પાતુ મે સદા॥ ૩૦॥
રાિધકેશાય વાહે ત ક ઠં પાતુ સદા મમ ।
નમાે ગાપેાઙ્ગનેશાય વક્ષઃ પાતુ સદા મમ॥ ૩૧॥
ૐ ગાપેેશાય વાહે ત સ્ક ધં પાતુ સદા મમ ।
નમઃ િકશાેર-વષેાય વાહા ષં્ટ સદાઽવતુ॥ ૩૨॥
ઉદરં પાતુ મે િનતં્ય મુકુ દાય નમઃ સદા ।
ૐ હ્ર ી ં ક્લી ં કૃ ણાય વાહે ત કરાૈ પાતુ સદા મમ॥ ૩૩॥
ૐ િવ ણવે નમાે બાહુયુગ્મં પાતુ સદા મમ ।
ૐ હ્ર ી ં ભગવતે વાહા નખં પાતુ મે સદા॥ ૩૪॥
ૐ નમાે નારાયણાયે ત નખર ધ્રં સદાઽવતુ ।
ૐ શ્રીં ક્લી ં પદ્મનાભાય ના ભ પાતુ સદા મમ॥ ૩૫॥ (હ્ર ી ં હ્ર ી)ં

ૐસવશાય વાહે ત કઙ્કાલં પાતુ મે સદા ।
ૐ ગાપેીરમણાય વાહ િનત બં પાતુ મે સદા॥ ૩૬॥
ૐ ગાપેીરમણનાથાય પાદાૈ પાતુ સદા મમ ।
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ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ર સકેશાય વાહા સવ સદાઽવતુ।૩૭॥
ૐ કેશવાય વાહે ત મમ કેશા સદાઽવતુ ।
નમઃ કૃ ણાય વાહે ત બ્રહ્મર ધ્રં સદાઽવતુ॥ ૩૮॥
ૐ માધવાય વાહે ત મે લાેમાિન સદાઽવતુ ।
ૐ હ્ર ી ં શ્રી ં ર સકેશાય વાહા સવ સદાઽવતુ॥ ૩૯॥
પિરપૂણર્તમઃ કૃ ણઃ પ્રાચ્યાં માં સવર્દાઽવતુ ।
વયં ગાેલાેકનાથાે મામાગ્ ેયાં િદ શ રક્ષતુ॥ ૪૦॥
પૂણર્બ્રહ્મ વ પશ્ચ દ ક્ષણે માં સદાઽવતુ ।
નૈરતૄ્યાં પાતુ માં કૃ ણઃ પ શ્ચમે પાતુ માં હિરઃ॥ ૪૧॥
ગાેિવ દઃ પાતુ માં શશ્વદ્વાયવ્યાં િદ શ િનત્યશઃ ।
ઉત્તરે માં સદા પાતુ ર સકાનાં શરાેમ ણઃ॥ ૪૨॥
અૈશા યાં માં સદા પાતુ દાવન-િવહારકૃત્ ।
દાવની-પ્રાણનાથઃ પાતુ મામૂ વર્દેશતઃ॥ ૪૩॥

સદૈવ માધવઃ પાતુ બ લહાર મહાબલઃ ।
જલે સ્થલે ચા તિરક્ષે સહઃ પાતુ માં સદા॥ ૪૪॥
વ ે ગરણે શશ્વ પાતુ માં માધવઃ સદા ।
સવાર્ તરાત્મા િન લપ્તઃ પાતુ માં સવર્તાે િવભુઃ॥ ૪૫॥
ઇ ત તે ક થતં વ સ સવર્મ ત્રાૈઘ-િવગ્રહમ્ ।
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ કવચં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૪૬॥
મયા શ્રુતં કૃ ણ-વક્ત્રાત્ પ્રવક્તવ્યં ન કસ્ય ચત્ ।
ગુ મ યચ્યર્ િવિધવત્ કવચં ધારયેત્ યઃ॥ ૪૭॥
ક ઠે વા દ ક્ષણે બાહાૈ સાેઽિપ િવ નર્ સશંયઃ ।
સ ચ ભક્તાે વસદે્યત્ર લ મીવાર્ણી વસતે્તતઃ॥ ૪૮॥
યિદ સ્યા સદ્ધકવચાે વન્મુક્તાે ભવેત્તુ સઃ ।
િન શ્ચતં કાેિટવષાર્ણાં પૂ યાઃ ફલમા ુયાત્॥ ૪૯॥
રાજસયૂ-સહસ્રા ણ વાજપેય-શતાિન ચ ।
અશ્વમેધાયુતા યવે નરમેધાયુતાિન ચ॥ ૫૦॥
મહાદાનાિન યા યવે પ્રાદ ક્ષ યં ભવુ તથા ।
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ત્રૈલાેક્યિવજયસ્યાસ્ય કલાં નાહર્ ત ષાેડશીમ્॥ ૫૧॥
વ્રતાપેવાસ-િનયમં વા યાયા યયનં તપઃ ।
નાનં ચ સવર્તીથષુ નાસ્યાહર્ ત કલામિપ॥ ૫૨॥
સદ્ધ વમમર વં ચ દાસ વં શ્રીહરેરિપ ।
યિદ સ્યા સદ્ધકવચઃ સવ પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્॥ ૫૩॥
સ ભવે સદ્ધકવચાે દશલકં્ષ જપેત્તુ યઃ ।
યાે ભવે સદ્ધકવચઃ સવર્જ્ઞઃ સ ભવેદ્ધ્રવુમ્॥ ૫૪॥
ઇદં કવચ-મજ્ઞા વા ભજે કૃ ણં સમુ દધીઃ ।
કાેિટક પં પ્રજપ્તાેઽિપ ન મ ત્રઃ સ દ્ધ-દાયકઃ॥ ૫૫॥
ગ્ હી વા કવચં વ સ મહી ં િનઃક્ષિત્રયં કુ ।
િત્ર સપ્તકૃ વાે િન શકંઃ સદાન દાે િહ લીલયા॥ ૫૬॥
રાજં્ય દેયં શરાે દેયં પ્રણા દેયાશ્ચ પતુ્રક ।
અેવંભૂતં ચ કવચં ન દેયં પ્રાણસકંટે॥ ૫૭॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે તીયે ગણપ તખ ડે નારદ-નારાયણસવંાદે પરશરુામાય શ્રીકૃ ણકવચ- પ્રદાનં
નામ અેકિત્રશત્તમાેઽ યયઃ॥
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