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સયૂર્કવચં ત્રૈલાેક્યમઙ્ગલં નામ

શ્રીગણેશાય નમઃ॥
શ્રીસયૂર્ ઉવાચ ।
સા બ સા બ મહાબાહાે શ ◌ૃ મે કવચં શભુમ્ ।
ત્રૈલાેક્યમઙ્ગલં નામ કવચં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૧॥
યજ્જ્ઞા વા મ ત્રિવ સ યક્ ફલં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્ ।
યદૃ્ધ વા ચ મહાદેવાે ગણાનામિધપાેભવત્॥ ૨॥
પઠનાદ્ધારણા દ્વ ઃ સવષાં પાલકઃ સદા ।
અેવ મ દ્રાદયઃ સવ સવશ્ચયર્મવા મુયુઃ॥ ૩॥
કવચસ્ય ઋ ષબ્રર્હ્મા છ દાનેુષુ્ટબુદાહૃતઃ ।
શ્રીસયૂા દેવતા ચાત્ર સવર્દેવનમસૃ્કતઃ॥ ૪॥
યશઆરાેગ્યમાેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
પ્રણવાે મે શરઃ પાતુ ઘ્ ણમ પાતુ ભાલકમ્॥ ૫॥
સયૂાઽવ્યાન્નયનદ્વ દ્વમાિદત્યઃ કણર્યુગ્મકમ્ ।
અષ્ટાક્ષરાે મહામ ત્રઃ સવાર્ભીષ્ટફલપ્રદઃ॥ ૬॥
હ્ર ી ં બીજં મે મખંુ પાતુ હૃદયં ભવુનેશ્વર ।
ચ દ્ર બ બં િવશદાદ્યં પાતુ મે ગુહ્યદેશકમ્॥ ૭॥
અક્ષરાેઽસાૈ મહામ ત્રઃ સવર્ત ત્રષેુ ગાેિપતઃ ।
શવાે વિહ્નસમાયુક્તાે વામાક્ષી બ દુભષૂીતઃ॥ ૮॥
અેકાક્ષરાે મહામ ત્રઃ શ્રીસયૂર્સ્ય પ્રક તતઃ ।
ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરાે મ ત્રાે વા છા ચ તામ ણઃ તઃ॥ ૯॥
શીષાર્િદપાદપયર્ તં સદા પાતુ મનૂત્તમઃ ।
ઇ ત તે ક થતં િદવ્યં િત્રષુ લાેકેષુ દુલર્ભમ્॥ ૧૦॥
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શ્રીપ્રદં કા તદં િનતં્ય ધનારાેગ્યિવવધર્નમ્ ।
કુષ્ઠાિદરાેગશમન મહાવ્યાિધિવનાશનમ્॥ ૧૧॥
િત્રસ યં યઃ પઠેિન્નત્યમરાેગી બલવા ભવેત્ ।
બહુના િક મહાેક્તને યદ્યન્મન સ વતર્તે॥ ૧૨॥
તત સવ ભવેત્તસ્ય કવચસ્ય ચ ધારણાત્ ।
ભૂતપ્રેતિપશાચા ચ યક્ષગ ધવર્રાક્ષસાઃ॥ ૧૩॥
બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલા ન્ દ્રષુ્ટમિપ તં ક્ષમાઃ ।
દૂરાદેવ પલાય તે તસ્ય સઙ્ક તર્ણાદિપ॥ ૧૪॥
ભજૂર્પત્રે સમા લખ્ય રાેચનાગુ કુઙુ્કમૈઃ ।
રિવવારે ચ સઙ્ક્રા ત્યાં સપ્ત યાં ચ િવશષેતઃ ।
ધારયે સાધકશ્રેષ્ઠઃ શ્રીસયૂર્સ્ય પ્રયાેભવેત્॥ ૧૫॥
િત્રલાેહમ યગં કૃ વા ધારયેદ્દ ક્ષણે કરે ।
શખાયામથવા ક ઠે સાેઽિપ સયૂા ન સશંયઃ॥ ૧૬॥
ઇ ત તે ક થતં સા બ ત્રૈલાેક્યમઙ્ગલા ભધમ્ ।
કવચં દુલર્ભં લાેકે તવ નેહા પ્રકા શતમ્॥ ૧૭॥
અજ્ઞા વા કવચં િદવ્યં યાે જપે સયૂર્મુત્તમમ્ ।
સ દ્ધનર્ યતે તસ્ય ક પકાેિટશતૈરિપ॥ ૧૮॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મયામલે ત્રૈલાેક્યમઙ્ગલં નામ સયૂર્કવચં સ પૂણર્મ્॥
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