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બ્રહ્માવેાચ ।
વ સ પ્રવક્ષ્યા મ કવચં સવર્કામદમ્ ।

શ્રુ તસારં શ્રુ તસખંુ શ્રુત્યુકં્ત શ્રુ તપૂ જતમ્॥ ૬૩॥
ઉક્તં કૃ ણને ગાેલાેકે મહં્ય દાવને વને ।
રાસશે્વરેણ િવભનુા રાસે વૈ રાસમ ડલે॥ ૬૪॥
અતીવ ગાપેનીયં ચ ક પ ક્ષસમં પરમ્ ।
અશ્રુતાદ્ભુતમ ત્રાણાં સમૂહૈશ્ચ સમ વતમ્॥ ૬૫॥
યદૃ્ધ વા પઠનાદ્બ્રહ્મ બુ દ્ધમાંશ્ચ હ પ તઃ ।
યદૃ્ધ વા ભગવા છુક્રઃ સવર્દૈત્યેષુ પૂ જતઃ॥ ૬૬॥
પઠનાદ્ધારણાદ્વાગ્મી કવી દ્રાે વા મકાે મુિનઃ ।
વાયંભવુાે મનુશ્ચવૈ યદૃ્ધ વા સાવર્પૂ જતઃ॥ ૬૭॥
કણાદાે ગાૈતમઃ ક વઃ પા ણિનઃ શાકટાયનઃ ।
ગ્ર થં ચકાર યદૃ્ધ વા દક્ષઃ કાત્યાયનઃ વયમ્॥ ૬૮॥
વા વેદિવભાગં ચ પુરાણા ય ખલાિન ચ ।

ચકાર લીલામાત્રેણ કૃ ણદ્વપૈાયનઃ વયમ્॥ ૬૯॥
શાતાતપશ્ચ સવંતા વ સષ્ઠશ્ચ પરાશરઃ ।
યદૃ્ધ વા પઠનાદ્ગ્ર થં યાજ્ઞવ ક્યશ્ચકાર સઃ ॥ ૭૦॥
ઋ ય ઙ્ગાે ભરદ્વાજશ્ચાઽઽ તીકાે દેવલ તથા ।
જૈગીષવ્યાેઽથ બા લયર્ દૃ્ધ વા સવર્પૂ જતઃ॥ ૭૧॥
કવચસ્યાસ્ય િવપ્રે દ્ર ઋ ષરેષ પ્ર પ તઃ ।
વયં હ પ ત છ દાે દેવાે રાસશે્વરઃ પ્રભુઃ ॥ ૭૨॥
સવર્ત વપિરજ્ઞાને સવાર્થઽિપ ચ સાધને ।
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કિવતાસુ ચ સવાર્સુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૭૩॥
આહ્ર ી ં સર વત્યૈ વાહા શરાે મે પાતુ સવર્તઃ ।
શ્રીં વાગ્દેવતાયૈ વાહા ભાલં મે સવર્દાઽવતુ॥ ૭૪॥
આસર વત્યૈ વાહે ત શ્રાતંે્ર પાતુ િનર તરમ્ ।
આશ્રીં હ્ર ી ં ભાત્ય વાહા નતે્રયુગ્મં સદાઽવતુ॥ ૭૫॥
આહ્ર ી ં વાગ્વાિદ યૈ વાહા નાસાં મે સવર્તાેઽવતુ ।
હ્ર ી ં િવદ્યાિધષ્ઠા દેવ્યૈ વાહા શ્રાતંે્ર સદાઽવતુ॥ ૭૬॥
આશ્રીં હ્ર ી ં બ્રાહ્ યૈ વાહે ત દ તપઙ્ક્તીઃ સદાઽવતુ ।
અૈ મત્યેકાક્ષરાે મ ત્રાે મમ ક ઠં સદાઽવતુ ॥ ૭૭॥
આશ્રીં હ્ર ી ં પાતુ મે ગ્રીવાં સ્ક ધં મે શ્રી ં સદાઽવતુ ।
શ્રીં િવદ્યાિધષ્ઠા દેવ્યૈ વાહા વક્ષઃ સદાઽવતુ॥ ૭૮॥
આહ્ર ી ં િવદ્યા વ પાયૈ વાહા મે પાતુ ના ભકામ્ ।
આહ્ર ી ં ક્લી ં વા યૈ વાહે ત મમ ષં્ઠ સદાઽવતુ॥ ૭૯॥
આસવર્વણાર્ ત્મકાયૈ પાદયુગ્મં સદાઽવતુ ।
આવાગિધષ્ઠા દેવ્યૈ સવાર્ઙ્ગં મે સદાઽવતુ॥ ૮૦॥
આસવર્ક ઠવા સ યૈ વાહા પ્રચ્યાં સદાઽવતુ ।
આહ્ર ી ં જહ્વાગ્રવા સ યૈ વાહાઽ ગ્ િદ શ રક્ષતુ॥ ૮૧॥
આઅ શ્રીં હ્ર ી ં સર વત્યૈ બુધજન યૈ વાહા ।
સતતં મ ત્રરા ેઽયં દ ક્ષણે માં સદાઽવતુ॥ ૮૨॥
આહ્ર ી ં શ્રી ં યક્ષરાે મ ત્રાે નૈરતૄ્યાં મે સદાઽવતુ ।
કિવ જહ્વાગ્રવા સ યૈ વાહા માં વા ણેઽવતુ॥ ૮૩॥
આસદ બકાયૈ વાહા વાયવ્યૈ માં સદાઽવ તુ ।
આગદ્યપદ્યવા સ યૈ વાહા મામુત્તરેઽવતુ॥ ૮૪॥
આસવર્શાસ્ત્રવા સ યૈ વાહૈશા યાં સદાઽવતુ ।
આહ્ર ી ં સવર્પૂ જતાયૈ વાહા ચાે વ સદાઽવતુ॥ ૮૫॥
આહ્ર ી ં પુ તકવા સ યૈ વાહાઽધાે માં સદાઽવતુ ।
આગ્ર થબીજ પાયૈ વાહા માં સવર્તાેઽવતુ॥ ૮૬॥
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ઇ ત તે ક થતં િવપ્ર સવર્મ ત્રાૈઘિવગ્રહમ્ ।
ઇદં િવશ્વજયં નામ કવચં બ્રહ્મા પકમ્॥ ૮૭॥
પુરા શ્રુતં ધમર્વક્ત્રા પવર્તે ગ માદને ।
તવ નેહાન્મયાઽઽખ્યાતં પ્રવક્તવ્યં ન કસ્ય ચત્॥ ૮૮॥
ગુ મ યચ્યર્ િવિધવદ્વસ્ત્રાલંકારચ દનૈઃ ।
પ્રણ ય દ ડવદ્ભૂમાૈ કવચં ધારયે સધુીઃ ॥ ૮૯॥
પ ચલક્ષજપનેવૈ સદં્ધ તુ કવચં ભવેત્ ।
યિદ સ્યા સદ્ધકવચાે હ પ તસમાે ભવેત્॥ ૯૦॥
મહાવાગ્મી કવી દ્રશ્ચ ત્રૈલાેક્યિવજયી ભવેત્ ।
શક્નાે ત સવ્ જેતું સ કવચસ્ય પ્રભાવતઃ॥ ૯૧॥
ઇદં તે કા વશાખાેક્તં ક થતં કવચં મનુે ।
તાતંે્ર પૂ િવધાનં ચ યાનં વૈ વ દનં તથા॥ ૯૨॥
ઇ ત શ્રી બ્રહ્મવવૈત મહાપુરાણે પ્રકૃ તખ ડે નારદનારાયણસવંાદે
સર વતીકવચં નામ ચતુથાઽ યાયઃ॥ ૪॥
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