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shrI tantrokta lakShmIkavacham

શ્રીલ મીકવચમ્ ત ત્રાેક્ત

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીલ મીકવચ તાતે્રસ્ય, શ્રીઈશ્વરાે દેવતા,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રીલ મીપ્રીત્યથ પાઠે િવિનયાેગઃ ।
ૐ લ મી મે ચાગ્રતઃ પાતુ કમલા પાતુ ષ્ઠતઃ ।
નારાયણી શીષર્દેશે સવાર્ઙ્ગે શ્રી વ િપણી ॥ ૧॥
રામપત્ની તુ પ્રત્યઙ્ગે સદાઽવતુ શમેશ્વર ।
િવશાલાક્ષી યાેગમાયા કાૈમાર ચિક્રણી તથા ॥ ૨॥
જયદાત્રી ધનદાત્રી પાશાક્ષમા લની શભુા ।
હિર પ્રયા હિરરામા જયઙ્કર મહાેદર ॥ ૩॥
કૃ ણપરાયણા દેવી શ્રીકૃ ણમનમાેિહની ।
જયઙ્કર મહારાૈદ્ર સ દ્ધદાત્રી શભુઙ્કર ॥ ૪॥
સખુદા માેક્ષદા દેવી ચત્રકૂટિનવા સની ।
ભયં હરતુ ભક્તાનાં ભવબ ધં િવમુચ્યતુ ॥ ૫॥
કવચં તન્મહાપુ યં યઃ પઠેદ્ભ ક્તસયંુતઃ ।
િત્રસ યમેકસ યં વા મુચ્યતે સવર્સઙ્કટાત્ ॥ ૬॥
અેત કવચસ્ય પઠનં ધનપતુ્રિવવધર્નમ્ ।
ભી તિવનાશન ચવૈ િત્રષુ લાેકેષુ ક તતમ્ ॥ ૭॥
ભજૂર્પત્રે સમા લખ્ય રાેચનાકુઙુ્કમને તુ ।
ધારણાદ્ગલદેશે ચ સવર્ સ દ્ધભર્િવ ય ત ॥ ૮॥
અપતુ્રાે લભતે પતુ્ર ધનાથ લભતે ધનમ્ ।
માેક્ષાથ માેક્ષમા ાે ત કવચસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૯॥
ગ ભણી લભતે પતંુ્ર વ યા ચ ગ ભણી ભવેત્ ।
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ધારયેદ્યિપ ક ઠે ચ અથવા વામબાહુકે ॥ ૧૦॥
યઃ પઠેિન્નયતં ભ યા સ અેવ િવ વદ્ભવેત્ ।
ત્યુવ્યાિધભયં તસ્ય ના ત િક ચન્મહીતલે ॥ ૧૧॥

પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાઽિપ શ ◌ૃ યાચ્છ્ર ાવયેદ્યિદ ।
સવર્પાપિવમુક્ત તુ લભતે પરમાં ગ તમ્ ॥ ૧૨॥
સઙ્કટે િવપદે ઘાેરે તથા ચ ગહને વને ।
રાજદ્વારે ચ નાૈકાયાં તથા ચ રણમ યતઃ ॥ ૧૩॥
પઠનાદ્ધારણાદસ્ય જયમા ાે ત િન શ્ચતમ્ ।
અપતુ્રા ચ તથા વ યા િત્રપકં્ષ શ ◌ૃ યાદ્યિદ ॥ ૧૪॥
સપુતંુ્ર લભતે સા તુ દ ઘાર્યુ કં યશ વનમ્ ।
શ ◌ૃ યાદ્યઃ શદુ્ધબુદ્ યા દ્વાૈ માસાૈ િવપ્રવક્ત્રતઃ ॥ ૧૫॥
સવાર્ કામાનવા ાે ત સવર્બ ધા દ્વમુચ્યતે ।
તવ સા વવ સા િત્રમાસં શ્રવણં યિદ ॥ ૧૬॥

રાેગી રાેગા દ્વમુચ્યેત પઠનાન્માસમ યતઃ ।
લ ખ વા ભજૂર્પત્રે ચ અથવા તાડપત્રકે ॥ ૧૭॥
સ્થાપયેિન્નયતં ગેહે ના ગ્ ચાૈરભયં ક્વ ચત્ ।
શ ◌ૃ યાદ્ધારયેદ્વાિપ પઠેદ્વા પાઠયેદિપ ॥ ૧૮॥
યઃ પુમા સતતં ત મ પ્રસન્નાઃ સવર્દેવતાઃ ।
બહુના િક મહાેક્તને સવર્ વેશ્વરેશ્વર ॥ ૧૯॥
આદ્યા શ ક્તમર્હાલ મીભર્ક્તાનુગ્રહકાિરણી ।
ધારકે પાઠકે ચવૈ િનશ્ચલા િનવસદ્ે ધ્રવુમ્ ॥ ૨૦॥
॥ ઇ ત ત ત્રાેકં્ત લ મીકવચં સ પૂણર્મ્ ॥

It is possible that the viniyoga has

ઈશ્વરાે ઋ ષઃ લ મદવતા .
However, in our search we did not find a clear

indication of viniyoga details, including

shakti, kIlakam et cetera.
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Some prints start directly on the kavacha

text do not have anything earlier.
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