
કવચ ંરાઘવેંદ્રસ્ય યતીંદ્રસ્ય મહાત્મનઃ | 
વક્ષ્યામમ ગરુુવયયસ્ય વામંિતાર્યપ્રદાયકમ || ૧ || 
ઋમિરસ્યાપ્પણાચાયયઃ િદંોસ્નષુ્ટુપ પ્રકીમતિતમ | 
દેવતા શ્રીરાઘવેંદ્રગરુુરરર્યમિદ્ધયે || ૨ || 
અષ્ટોત્તરશત ંજપ્ય ંભક્તતયતુતેન ચેતિા | 
ઉદ્યત્પ્રદ્યોતનદ્યોતભમયકૂમાયિને ક્સ્ર્તમ || ૩ || 
એદ્યખદ્યોતનદ્યોતપ્રતાપ ંરામમાનિમ | 
ધતૃકાિાયવિન ંતલુિીહારવક્ષિમ || ૪ ||  
દોદંડમવલિદ્દડંકમડંલમુવરાજજતમ |  
અભય જ્ઞાનમદુ્રાક્ષમાલાશીલકરાબંજુમ || ૫ || 
યોગીંદ્રવદં્યપાદાબ્જ ંરાઘવેંદ્રગરંુુ ભજે | 
મશરો રક્ષત ુમે મનત્ય ંરાઘવેંદ્રોક્સ્ખલેષ્ટદઃ || ૬ || 
પાપારદ્રપાટને વજ્રઃ કેશાન રક્ષત ુમે િદા | 
ક્ષમાસરુગણાધીશો મખુ ંરક્ષત ુમે ગરુુઃ || ૭ || 
હરરિેવાલબ્ધિવયિપંત્ફાલ ંમમાવત ુ|  
દેવસ્વભાવોસ્વત ુમે દૃશૌ તત્ત પ્રદશયકઃ || ૮ || 
ઇષ્ટપ્રદાને કલ્પદ્ઃુ શ્રોત્રે શ્રતુ્યર્યબોધકઃ |  
ભવ્યસ્વરૂપો મે નાિા ંજજહ્ા ંમેસ્વત ુભવ્યકૃત || ૯ || 
આસ્ય ંરક્ષત ુમે દુઃખતલૂિઘંાક્નનચયયકઃ |  
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સખુધૈયાયરદસગુણુો ભ્રવુૌ મમ િદાસ્વત ુ|| ૧૦ || 
ઓષ્ઠૌ રક્ષત ુમે િવયગ્રહમનગ્રહશક્તતમાન |  
ઉપપ્લવોદધેસ્િેતદંુતાન રક્ષત ુમે િદા || ૧૧ || 
મનરસ્તદોિો મે પાત ુકપોલૌ િવયપાલકઃ |  
મનરવદ્યમહાવેિઃ કંઠં મેસ્વત ુિવયદા || ૧૨ || 
કણયમલેૂ ત ુપ્રત્યમર્િમકૂત્વાકરવાઙ મમ |  
બહવુારદજયી પાત ુહસ્તૌ િત્તત્ત્વવાદકૃત || ૧૩ || 
કરૌ રક્ષત ુમે મવદ્વત્પરરજે્ઞયમવશેિવાન |  
વાનવૈખરીભવ્યશેિજયી વક્ષસ્ર્લ ંમમ || ૧૪ || 
િતીિતંાનિપંમત્તભક્તત જ્ઞાનારદવદૃ્ધદ્ધકૃત |  
સ્તનૌ રક્ષત ુમે મનત્ય ંશરીરાવદ્યહામનકૃત || ૧૫ || 
પણુ્યવધયનપાદાબ્ાભભિેકજલિચંયઃ |  
નાભભિં રક્ષત ુમે પા દ્યનુદીતલુ્યિદ્ગુણઃ || ૧૬ || 
પષૃ્ટં રક્ષત ુમે મનત્ય ંતાપત્રયમવનાશકૃત |  
કરટિં મે રક્ષત ુિદા વધં્યાિત્પતુ્રદાયકઃ || ૧૭ || 
જઘન ંમેસ્વત ુિદા વ્યગંસ્વગંિમદૃ્ધદ્ધકૃત |  
ગહુ્ય ંરક્ષત ુમે પાપગ્રહારરષ્ટમવનાશકૃત || ૧૮ || 
ભતતાઘમવધ્વિંકરમનજમમૂતિપ્રદશયકઃ |  
મમૂતિમાન્પાત ુમે રોમ ંરાઘવેંદ્રો જગદ્ગુરુઃ || ૧૯ || 
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િવયતતં્રસ્વતતં્રોસ્િૌ ાનનુી મે િદ્રાવત ુ|  
જઘંે રક્ષત ુમે મનત્ય ંશ્રીમધ્વમતવધયનઃ || ૨૦ || 
મવજયીંદ્રકરાબ્જોત્ર્સધુીંદ્રવરપતુ્રકઃ |  
ગલુ્ફૌ શ્રીરાઘવેંદ્રો મે યમતરાટ િવયદાસ્વત ુ|| ૨૧ || 
પાદૌ રક્ષત ુમે િવયભયહારી કૃપામનમધઃ |  
જ્ઞાનભક્તતસપુતુ્રાયયુયશઃ શ્રીપણુ્યવધયનઃ || ૨૨ || 
કરપાદાગંલુીઃ િવાય મમાવત ુજગદ્ગુરુઃ |  
પ્રમતવારદજયસ્વાતંભેદભચહ્નાદરો ગરુુઃ || ૨૩ || 
નખાનવત ુમે િવાયન િવયશાસ્ત્રમવશારદઃ |  
અપરોક્ષીકૃતશ્રીશઃ પ્રાચયા ંરદમશ િદાસ્વત ુ|| ૨૪ || 
િ દભક્ષણે ચાવત ુમા ંિમપેુભક્ષતભાવજઃ |  
અપેભક્ષતપ્રદાતા ચ પ્રતીચયામવત ુપ્રભઃુ || ૨૫ || 
દયાદાભક્ષણ્યવૈરાનયવાતપાટવમખુારંકતઃ |  
િદોદીચયામવત ુમા ંશાપાનગુ્રહશક્તતમાન || ૨૬ || 
મનભખલેંરદ્રયદોિઘ્નો મહાનગુ્રહકૃદ્ગુરુઃ |  
અધશ્ચોધ્વં ચાવત ુમામષ્ટાક્ષરમનરૂદતમ || ૨૭ || 
આત્માત્મીયાઘરામશઘ્નો મા ંરક્ષત ુમવરદક્ષ ુચ |  
ચતણુાં ચ પમુર્ાયના ંદાતા પ્રાતઃ િદાસ્વત ુ|| ૨૮ || 
િગંમે્રવત ુમા ંમનત્ય ંતત્ત્વમવત્િવયિૌખ્યકૃત |  
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મધ્યાહે્નઽગમ્યમરહમા મા ંરક્ષત ુમહાયશાઃ || ૨૯ || 
મતૃપોતપ્રાણદાતા િાયાહે્ન મા ંિદાસ્વત ુ|  
વેરદસ્ર્પરુુિોજ્જીવી મનશીર્ે પાત ુમા ંગરુુઃ || ૩૦ || 
વદ્ધહ્નસ્ર્માભલકોદ્ધતાય વદ્ધહ્નતાપાત્િદાસ્વત ુ|  
િમગ્રટીકાવ્યાખ્યાતા ગરુુમે મવિયેસ્વત ુ|| ૩૧ || 
કાતંારેવત ુમા ંમનત્ય ંભાટ્ટ (ભાષ્ય) િગં્રહકૃદ્ગુરુઃ |  
સધુાપરરમળોદ્ધતાય સ ુ(સ્વ)ચિદંસ્ત ુિદાસ્વત ુ|| ૩૨ ||  
રાજચોરમવિવ્યામધયાદોવન્યમગૃારદભભઃ |  
અપસ્મારાપહતાય નઃ શાસ્ત્રમવત્િવયદાસ્વત ુ|| ૩૩ || 
ગતૌ િવયત્ર મા ંપાતપૂમનિદર્યકૃદ્ગુરુઃ |  
ઋનવ્યાખ્યાનકૃદાચાયયઃ ક્સ્ર્તૌ રક્ષત ુમા ંિદા || ૩૪ ||  
મતં્રાલયમનવાિી મા ંાગ્રત્કાલે િદાસ્વત ુ|  
ન્યાયમતુતાવલીકતાય સ્વપ્ને રક્ષત ુમા ંિદા || ૩૫ || 
મા ંપાત ુચરંદ્રકાવ્યાખ્યાકતાય સપુ્તૌ રહ તત્ત કૃત |  
સતુતં્રદીમપકાકતાય મતુતૌ રક્ષત ુમા ંગરુુઃ || ૩૬ ||  
ગીતાર્યિગં્રહકરસ્િદા રક્ષત ુમા ંગરુુઃ |  
શ્રીમધ્વમતદુનધાબ્બ્ધચદં્રોસ્વત ુિદાસ્નઘઃ || ૩૭ || 
ઇમત શ્રીરાઘવેંદ્રસ્ય કવચ ંપાપનાશનમ |  
િવયવ્યામધહરં િદ્યઃ પાવન ંપણુ્યવધયનમ || ૩૮ ||  
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ય ઇદં પઠતે મનત્ય ંમનયમેન િમારહતઃ |  
અદૃષષ્ટઃ પણૂયદૃષષ્ટઃ સ્યાદેડમકૂોક્સ્પ વાતપમતઃ || ૩૯ || 
પણૂાયયઃુ પણૂયિપંમત્તભક્તત જ્ઞાનાભભવદૃ્ધદ્ધકૃત |  
પીત્વા વારર નરો યેન કવચેનાભભમમંત્રતમ || ૪૦ ||  
જહામત કુભક્ષગાન રોગાન ગરુુવયયપ્રિાદતઃ |  
પ્રદભક્ષણનમસ્કારાન ગરુોવ ૃદંાવનસ્ય યઃ || ૪૧ || 
કરોમત પરયા ભતત્યા તદેતત્કવચ ંપઠન |  
પગંઃુ કૂભણશ્ચ પૌગડંઃ પણૂાંગો ાયતે ધ્રવુમ || ૪૨ || 
શેિાશ્ચ કુષ્ઠપવૂાયશ્ચ નશ્યતં્યામયરાશયઃ |  
અષ્ટાક્ષરેણ મતેં્રણ સ્તોત્રેણ કવચેન ચ || ૪૩ ||  
વ ૃદંાવને િમિરહતમભભમિચય યર્ામવમધ |  
યતેં્ર મતં્રાક્ષરાણ્યષ્ટૌ મવભલખ્યાત્ર પ્રમતષષ્ઠતમ || ૪૪ || 
િોડશૈરુપચારૈશ્ચ િપંજૂ્ય મત્રજગદ્ગુરુમ |  
અષ્ટોત્તરશતાખ્યાભભરચયયેત્કુસમુારદભભઃ || ૪૫ ||  
ફલૈશ્ચ મવમવધૈરેવ ગરુોરચાં પ્રકુવયતઃ |  
નામશ્રવણમાતે્રણ ગરુુવયયપ્રિાદતઃ || ૪૬ || 
ભતૂપે્રતમપશાચાદ્યાઃ મવદ્રવમંત રદશો દશ |  
પઠેદેતમિકં મનત્ય ંગરુોવ ૃદંાવનામંતકે || ૪૭ ||  
દીપ ંિયંોજ્ય મવદ્યાવાન િભાસ ુમવજયી ભવેત |  
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રાજચોરમહાવ્યાઘ્રિપયનક્રારદપીડનાત || ૪૮ || 
કવચસ્ય પ્રભાવેણ ભય ંતસ્ય ન ાયતે |  
િોમસયૂોપરાગારદકાલે વ ૃદંાવનામંતકે || ૪૯ || 
કવચારદમત્રકં પણુ્યમપ્પણાચાયયદમશિતમ |  
જપેદ્યઃ િ ધન ંપતુ્રાન ભાયાં ચ સમુનોરમામ || ૫૦ ||  
જ્ઞાન ંભક્તતિં ચ વૈરાનય ંભકુ્તતિં મકુ્તતિં ચ શાતીમ |  
િપં્રાપ્ય મોદતે મનત્ય ંગરુુવયયપ્રિાદતઃ || ૫૧ || 
|| ઇમત શ્રીમદપ્પણાચાયયમવરભચત ંશ્રીરાઘવેંદ્રકવચ ંિપંણૂયમ || 
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