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Ekadashamukha Hanumatkavacham

અેકાદશમખુહનુમ કવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
લાપેામુદ્રા ઉવાચ ।
કુ ભાેદ્ભવ દયા સ ધાે શ્રુતં હનુમતઃ પરમ્ ।
ય ત્રમ ત્રાિદકં સવ વન્મખુાેદ િરતં મયા ॥ ૧॥
દયાં કુ મિય પ્રાણનાથ વેિદતુમુ સહે ।
કવચં વાયપુતુ્રસ્ય અેકાદશમખુાત્મનઃ ॥ ૨॥
ઇત્યેવં વચનં શ્રુ વા પ્રયાયાઃ પ્રશ્રયા વતમ્ ।
વક્તું પ્રચક્રમે તત્ર લાપેામુદ્રાં પ્ર ત પ્રભુઃ ॥ ૩॥
અગ ત્ય ઉવાચ ।
નમસૃ્ક વા રામદૂતાં હનુમ તં મહામ તમ્ ।
બ્રહ્મપ્રાેક્તં તુ કવચં શ ◌ૃ સુ દિર સાદરમ્ ॥ ૪॥
સન દનાય સમુહચ્ચતુરાનનભા ષતમ્ ।
કવચં કામદં િદવ્યં રક્ષઃકુલિનબહર્ણમ્ ॥ ૫॥
સવર્સ પ પ્રદં પુ યં મત્યાર્નાં મધુર વરે ।
ૐઅસ્ય શ્રીકવચસ્યૈકાદશવક્ત્રસ્ય ધીમતઃ ॥ ૬॥
હનુમ તુ તમ ત્રસ્ય સન દન ઋ ષઃ તઃ ।
પ્રસન્નાત્મા હનૂમાંશ્ચ દેવતા પિરક તતા ॥ ૭॥
છ દાેઽનુષુ્ટપ્ સમાખ્યાતં બીજં વાયુસતુ તથા ।
મખુ્યઃ પ્રાણઃ શ ક્તિર ત િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ॥ ૮॥
સવર્કામાથર્ સદ્ યથ જપ અેવમુદ રયેત્ ।
ૐ ફ્ર-બીજં શ ક્ત ક્ પાતુ શરાે મે પવનાત્મજઃ ॥ ૯॥
ક્રા-બી ત્મા નયનયાેઃ પાતુ માં વાનરેશ્વરઃ ।
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કં્ષ-બીજ પઃ કણા મે સીતાશાેકિવનાશનઃ ॥ ૧૦॥
ગ્લા-બીજવાચ્યાે નાસાં મે લ મણપ્રાણદાયકઃ ।
વં-બી થર્શ્ચ ક ઠં મે પાતુ ચાક્ષયકારકઃ ॥ ૧૧॥
અ-બીજવાચ્યાે હૃદયં પાતુ મે કિપનાયકઃ ।
વં-બીજક તતઃ પાતુ બાહૂ મે ચા જનીસતુઃ ॥ ૧૨॥
હ્ર ાં-બી ે રાક્ષસે દ્રસ્ય દપર્હા પાતુ ચાેદરમ્ ।
હ્રસા-બીજમયાે મ યં પાતુ લઙ્કાિવદાહકઃ ॥ ૧૩॥
હ્ર ી-ંબીજધરઃ પાતુ ગુહ્યં દેવે દ્રવ દતઃ ।
રં-બી ત્મા સદા પાતુ ચાે વાિધલંઘનઃ ॥ ૧૪॥
સગુ્રીવસ ચવઃ પાતુ નનુી મે મનાજેવઃ ।
પાદાૈ પાદતલે પાતુ દ્રાેણાચલધરાે હિરઃ ॥ ૧૫॥
આપાદમ તકં પાતુ રામદૂતાે મહાબલઃ ।
પવૂ વાનરવક્ત્રાે મામાગ્ ે યાં ક્ષિત્રયા તકૃત્ ॥ ૧૬॥
દ ક્ષણે નાર સહ તુ નૈરતૃ્યાં ગણનાયકઃ ।
વા યાં િદ શ મામવ્યા ખગવક્ત્રાે હર શ્વરઃ ॥ ૧૭॥
વાયવ્યાં ભૈરવમખુઃ કાૈબેયા પાતુ માં સદા ।
ક્રાેડાસ્યઃ પાતુ માં િનત્યમૈશા યાં દ્ર પ ક્ ॥ ૧૮॥
ઊ વ હયાનનઃ પાતુ ગુહ્યાધઃ સમુુખ તથા ।
રામાસ્યઃ પાતુ સવર્ત્ર સાૈ ય પાે મહાભજુઃ ॥ ૧૯॥
ઇત્યેવં રામદૂતસ્ય કવચં યઃ પઠે સદા ।
અેકાદશમખુસ્યૈતદ્ગાે યં વૈ ક તતં મયા ॥ ૨૦॥
રક્ષાેઘં્ન કામદં સાૈ યં સવર્સ પ દ્વધાયકમ્ ।
પતુ્રદં ધનદં ચાેગ્રશત્રુસઘંિવમદર્નમ્ ॥ ૨૧॥
વગાર્પવગર્દં િદવ્યં ચ તતાથર્પ્રદં શભુમ્ ।
અેત કવચમજ્ઞા વા મ ત્ર સ દ્ધનર્ યતે ॥ ૨૨॥
ચ વાિરશ સહસ્રા ણ પઠેચ્છુદ્ધાત્મકાે નરઃ ।
અેકવારં પઠેિન્નત્યં કવચં સ દ્ધદં પુમાન્ ॥ ૨૩॥
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દ્વવારં વા િત્રવારં વા પઠન્નાયુ યમા ુયાત્ ।
ક્રમાદેકાદશાદેવમાવતર્નજપા સધુીઃ ॥ ૨૪॥
વષાર્ તે દશર્નં સાક્ષા લભતે નાત્ર સશંયઃ ।
યં યં ચ તયતે ચાથ તં તં પ્રા ાે ત પૂ ષઃ ॥ ૨૫॥
બ્રહ્માેદ િરતમેત દ્ધ તવાગ્રે ક થતં મહત્ ॥ ૨૬॥
ઇત્યેવમુ વા વચનં મહ ષ તૂ ણી ં બભવૂે દુમખુી ં િનર ક્ષ્ય ।
સહૃંષ્ટ ચત્તાિપ તદા તદ યપાદાૈ નનામા તમુદા વભતુર્ઃ ॥ ૨૭॥
॥ ઇત્યગ ત્યસારસિંહતાયામેકાદશમખુહનુમ કવચં સ પૂણર્મ્ ॥
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