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॥ માેિહનીકવચમ્॥

॥ માેિહનીકવચમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
ભગવન્ સવર્ધમર્જ્ઞ સવાર્ગમિવશારદ ।
કવચં દેવતાયા તુ કૃપયા કથય પ્રભાે॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ ।

દેવ મહાપ્રાજ્ઞ સવર્શાસ્ત્રિવશારદ ।
કવચં માેિહનીદેવ્યા મહા સ દ્ધકરં પરમ્॥ ૨॥
માેિહની મે શરઃ પાતુ ભાલં નતે્રયુગં તથા ।
ભ્રવુાૈ ચ કા મની રક્ષને્મખું વાગીશ્વર તથા॥ ૩॥
શ્રાતે્રે મઙ્ગલ પા ચ ક ઠં મિહષમિદની ।
ભુ ૈ સાૈદયર્િનલયા હ તાૈ રક્ષેદ્યશ વની॥ ૪॥
સવર્દા ના ભદેશે તુ કમલા પાતુ ચાેદરમ્ ।
િવજયા હૃદયં પાતુ કિટ સરુવરા ચતા॥ ૫॥
કરાૈ મહાલયા રક્ષેદઙ્ગુલીભર્ક્તવ સલા ।
વૈ ણવી પાતુ જઙ્ઘે ચ માયા મેઢ્રં ગુદં તથા॥ ૬॥
પાદાૈ ચ દેવજનની તલં પાતાલવા સની ।
પવૂ તુ માેિહની રક્ષેદ્દ ક્ષણે સખુદાિયની॥ ૭॥
પ શ્ચમે વા ણી રક્ષેદુત્તરેઽ તવા સની ।
ઈશા યાં પાતુ ચેશાની આગ્ ે યામ ગ્ દેવતા॥ ૮॥
નૈરતૃ્યાં ખડ્ગ ગ્દેવી વાયવ્યાં ગવાિહની ।
ઊ વ બ્રહ્માણી મે રક્ષેદધ તાદ્વૈ ણવી તથા॥ ૯॥
અગ્રતઃ પાતુ ચે દ્રાણી વારાહી ષ્ઠત તથા ।
કાૈબેર ચાેત્તરે પાતુ દ ક્ષણે િવ વ લભા॥ ૧૦॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે ભજેન્માેિહની ં નરઃ ।
થા શ્રમાે ભવેત્તસ્ય ન મ ત્રઃ સ દ્ધદાયકઃ॥ ૧૧॥
ભજૂર્પત્રે સમા લખ્ય કુઙુ્કમાિદકચ દનૈઃ ।
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॥ માેિહનીકવચમ્॥

શતમષ્ટાેત્તરં યં વગર્સ્થં ધાયર્તે યિદ॥ ૧૨॥
ક ઠે વા દ ક્ષણે બાહાવષ્ટ સ દ્ધભર્વેદ્ધ્રવુમ્ ।
સવર્થા સવર્દા િનતં્ય માેિહનીકવચં જપેત્॥ ૧૩॥
રાજદ્વારે સભાસ્થાને કારાગ્ હિનબ ધને ।
જલમ યે ભૂ મમ યે તથા િનજર્નકે વને॥ ૧૪॥
અર યે પ્રા તરે ઘાેરે શત્રુસઙ્ઘે મહાહવે ।
શસ્ત્રઘાતે િવષે પીતે જપન્ સ દ્ધમવા ુયાત્॥ ૧૫॥
બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલાઃ કૂ મા ડા ભૈરવાદયઃ ।
ન ય ત દશર્નાત્તસ્ય કવચે હૃિદ સં સ્થતે॥ ૧૬॥
મનસા ચ તતં કાય સહસ્રં જપત તથા ।
પલાશમૂલે પ્રજપે સહસ્રિત્રતયં મુદા॥ ૧૭॥
શત્રુહાિનધ્રુર્વં ચાત્ર યતે નાત્ર સશંયઃ ।
અકર્મૂલે જપેિન્નત્યં મ ત્રરાજ મમં શભુમ્॥ ૧૮॥
ભાજેયેદ્બ્રાહ્મણાંશ્ચવૈ લ મીવર્સ ત સવર્દા ।
યિદદં કવચં િનતં્ય ભ યા તવ મયાેિદતમ્॥ ૧૯॥
યાે જપે સવર્દા ભ યા માેિહ યાઃ કવચં શભુમ્ ।
વા છતં ફલમા ાે ત નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રીભિવ યાેત્તરપુરાણે બ્રહ્મપ્રાેક્તં માેિહનીકવચં તાતંે્ર સ પૂણર્મ્॥
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