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mahAmRityu njaya kavacha 2

મહા ત્યુ જયકવચમ્ ૨

શ્રીદેવ્યવુાચ -

ભગવન્ સવર્ધમર્જ્ઞ ષ્ટ સ્થ તલયાત્મક ॥
ત્યુ જયસ્ય દેવસ્ય કવચં મ પ્રકાશય ॥

શ્રી ઈશ્વર ઉવાચ -

શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ કવચં સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
માકર્ ડયેાેઽિપ યદૃ્ધ વા ચર વી વ્ય યત ॥
તથવૈ સવર્િદક્પાલા અમરા વમવા ુયુઃ ।
કવચસ્ય ઋ ષબ્રર્હ્મા છ દાેઽનુષુ્ટબુદાહૃતન્ ॥
ત્ય જયઃ સમુિદ્દષ્ટાે દેવતા પાવર્તીપ તઃ ।

દેહારાેગ્યદલાયુ ટે્વ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
ૐ ત્રય બકં મે શરઃ પાતુ લલાટં મે ય મહે ।
સગુ ધ પાતુ હૃદયં જઠરં પુ ષ્ટવધર્નમ્ ॥
ના ભમવુાર્ ક મવ પાતુ માં પાવર્તીપ તઃ ।
વ ધનાદૂ યુગ્મં મે પાતુ વામાઙ્ગશાસનઃ ॥
ત્યાે ર્નુયુગં પાતુ દક્ષયજ્ઞિવનાશનઃ ।

જઙ્ઘાયુગ્મં ચ મુક્ષીય પાતુ માં ચ દ્રશખેરઃ ॥
મા તાચ્ચ પદદ્વ દં્વ પાતુ સવશ્વરાે હરઃ ।
પ્રસાૈ મે શ્રી શવઃ પાતુ નીલક ઠશ્ચ પાશ્વર્યાેઃ ॥
ઊ વર્મવે સદા પાતુ સાેમસયૂાર્ ગ્ લાેચનઃ ।
અધઃ પાતુ સદા શ ભુઃ સવાર્પ દ્વિનવારણઃ ॥
વા યામધર્નાર શાે વાયવ્યાં પાતુ શઙ્કરઃ ।
કપદ પાતુ કાૈબેયાર્મૈશા યામીશ્વરાેઽવતુ ॥
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મહા ત્યુ જયકવચમ્ ૨

ઈશાનઃ સ લલે પાયદઘાેરઃ પાતુ કાનને ।
અ તિરક્ષે વામદેવઃ પાયાત્ત પુ ષાે ભુિવ ॥
શ્રીક ઠઃ શયને પાતુ ભાજેને નીલલાેિહતઃ ।
ગમને ય બકઃ પાતુ સવર્કાયષુ ભપુ તઃ ।
સવર્ત્ર સવર્દેહં મે સદા ત્યુ જયાેઽવતુ ।
ઇ ત તે ક થતં િદવ્યં કવચં સવર્કામદમ્ ॥
સવર્રક્ષાકરં સવર્ગ્રહપીડા-િનવારણમ્ ।
દુઃ વ નાશનં પુ યમાયુરારાેગ્યદાયકમ્ ॥
િત્રસ યં યઃ પઠેદેત ત્યુ તસ્ય ન િવદ્યતે ।
લ ખતં ભજૂર્પત્રે તુ ય ઇદં મે વ્યધારયેત્ ॥
તં દૃ ટૈ્વવ પલાય તે ભૂતપ્રેતિપશાચકાઃ ।
ડાિક યશચવૈ યાે ગ યઃ સદ્ધગ ધવર્રાક્ષસાઃ ॥
બાલગ્રહાિદદાષેા િહ ન ય ત તસ્ય દશર્નાત્ ।
ઉપગ્રહાશ્ચવૈ માર ભયં ચાૈરા ભચાિરણઃ ॥
ઇદં કવચમાયુ યં ક થતં તવ સુ દિર ।
ન દાતવ્યં પ્રયત્નને ન પ્રકા યં કદાચન ॥
ઇ ત મહા ત્યુ જયકવચં સ પૂણર્મ્ ।
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