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mahAmRityunjaya kavacha

મહા ત્યુ જયકવચમ્

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ભૈરવ ઉવાચ ।
શ ◌ૃ વ પરમેશાિન કવચં મન્મખુાેિદતમ્ ।
મહા ત્યુ જયસ્યાસ્ય ન દેયં પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૧॥
યં વા યં પિઠ વા ચ શ્રુ વા ચ કવચાેત્તમમ્ ।
ત્રૈલાેક્યાિધપ તભૂર્ વા સુ ખતાેઽ મ મહેશ્વિર ॥ ૨॥
તદેવવણર્િય યા મ તવ પ્રીત્યા વરાનને ।
તથાિપ પરમં ત વં ન દાતવ્યં દુરાત્મને ॥ ૩॥
િવિનયાેગઃ
અસ્ય શ્રીમહા ત્યુ જયકવચસ્ય શ્રીભૈરવ ઋ ષઃ,
ગાયત્રીછ દઃ, શ્રીમહા ત્યુ જયાે મહા દ્રાે દેવતા,
ૐબીજં, જંૂ શ ક્તઃ, સઃ ક લકં, હાૈ મ ત ત વં,
ચતવુર્ગર્સાધને ત્યુ જયકવચપાઠે િવિનયાેગઃ ॥
ૐ ચ દ્રમ ડલમ યસં્થ દં્ર ભાલે િવ ચ ત્ય તમ્ ।
તત્રસં્થ ચ તયેત્ સા યં ત્યું પ્રાપ્તાેઽિપ વ ત ॥ ૧॥
ૐ જંૂ સઃ હા શરઃ પાતુ દેવાે ત્યુ જયાે મમ ।
ૐ શ્રીં શવાે લલાટં મે ૐ હા ભ્રવુાૈ સદા શવઃ ॥ ૨॥
નીલક ઠાેઽવતાન્નતે્રે કપદ મેઽવતાચ્છતી ।
િત્રલાેચનાેઽવતાદ્ ગ ડાૈ નાસાં મે િત્રપુરા તકઃ ॥ ૩॥
મખંુ પીયષૂઘટ દાેષ્ઠાૈ મે કૃ ત્તકા બરઃ ।
હનું મે હાટકેશનાે મખંુ બટુકભૈરવઃ ॥ ૪॥
ક ધરાં કાલમથનાે ગલં ગણ પ્રયાેઽવતુ ।
સ્ક ધાૈ સ્ક દિપતા પાતુ હ તાૈ મે ગિરશાેઽવતુ ॥ ૫॥
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નખાન્ મે ગિર નાથઃ પાયાદઙ્ગુ લસયંુતાન્ ।
તનાૈ તારાપ તઃ પાતુ વક્ષઃ પશપુ તમર્મ ॥ ૬॥
કુ ક્ષ કુબેરવરદઃ પાશ્વા મે મારશાસનઃ ।
શવર્ઃ પાતુ તથા ના ભ શલૂી ષં્ઠ મમાવતુ ॥ ૭॥
શ નં મે શઙ્કરઃ પાતુ ગુહ્યં ગુહ્યકવ લભઃ ।
કિટ કાલા તકઃ પાયાદૂ મેઽ ધકઘાતકઃ ॥ ૮॥
ગ કાેઽવતા નૂ જઙ્ઘે મે કાલભૈરવઃ ।

ગુ ફાે પાયા જટાધાર પાદાૈ ત્યુ જયાેઽવતુ ॥ ૯॥
પાદાિદમૂધર્પયર્ તમઘાેરઃ પાતુ મે સદા ।
શરસઃ પાદપયર્ તં સદ્યાે તાે મમાવતુ ॥ ૧૦॥
રક્ષાહીનં નામહીનં વપુઃ પા વ તેશ્વરઃ ।
પવૂ બલિવકરણાે દ ક્ષણે કાલશાસનઃ ॥ ૧૧॥
પ શ્ચમે પાવર્તીનાથાે હ્યુત્તરે માં મનાને્મનઃ ।
અૈશા યામીશ્વરઃ પાયાદાગ્ ે યામ ગ્ લાેચનઃ ॥ ૧૨॥
નૈરતૃ્યાં શ ભુરવ્યાન્માં વાયવ્યાં વાયવુાહનઃ ।
ઉ વ બલપ્રમથનઃ પાતાલે પરમેશ્વરઃ ॥ ૧૩॥
દશિદ સદા પાતુ મહા ત્યુ જયશ્ચ મામ્ ।
રણે રાજકુલે દ્યૂતે િવષમે પ્રાણસશંયે ॥ ૧૪॥
પાયાદ્ આ જંૂ મહા દ્રાે દેવદેવાે દશાક્ષરઃ ।
પ્રભાતે પાતુ માં બ્રહ્મા મ યાહે્ન ભૈરવાેઽવતુ ॥ ૧૫॥
સાયં સવશ્વરઃ પાતુ િનશાયાં િનત્યચેતનઃ ।
અધર્રાત્રે મહાદેવાે િનશા તે માં મહાેમયઃ ॥ ૧૬॥
સવર્દા સવર્તઃ પાતુ ૐ જંૂ સઃ હા ત્યુ જયઃ ।
ઇતીદં કવચં પુ યં િત્રષુ લાેકેષુ દુલર્ભમ્ ॥ ૧૭॥
ફલશ્રુ ત
સવર્મ ત્રમયં ગુહ્યં સવર્ત ત્રષેુ ગાેિપતમ્ ।
પુ યં પુ યપ્રદં િદવં્ય દેવદેવાિધદૈવતમ્ ॥ ૧૮॥
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ય ઇદં ચ પઠેન્મ ત્રી કવચં વાચર્યેત્ તતઃ ।
તસ્ય હ તે મહાદેિવ ય બકસ્યાષ્ટ સદ્ધયઃ ॥ ૧૯॥
રણે વા ચરેદ્યુદં્ધ હ વા શત્રૂ જયં લભેત્ ।
જયં કૃ વા ગ્ હં દેિવ સ પ્રા સ્ય ત સખુી પનુઃ ॥ ૨૦॥
મહાભયે મહારાેગે મહામાર ભયે તથા ।
દુ ભક્ષે શત્રુસહંારે પઠેત્ કવચમાદરાત્ ॥ ૨૧॥
સવર્ તત્ પ્રશમં યા ત ત્યુ જયપ્રસાદતઃ ।
ધનં પતુ્રાન્ સખંુ લ મીમારાેગ્યં સવર્સ પદઃ ॥ ૨૨॥
પ્રા ાે ત સાધકઃ સદ્યાે દેિવ સતં્ય ન સશંયઃ
ઇતીદં કવચં પુ યં મહા ત્યુ જયસ્ય તુ ।
ગાે યં સ દ્ધપ્રદં ગુહ્યં ગાપેનીયં વયાેિનવત્ ॥ ૨૩॥
। ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે
ત્યુ જયકવચં સ પૂણર્મ્ ।
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