
mArutikavacham

મા તકવચમ્

Document Information

Text title : mArutikavacham

File name : mArutikavacham.itx

Category : kavacha, hanumaana, hanuman

Location : doc_hanumaana

Transliterated by : Shri Devi Kumar, refined by PSA Easwaran

Proofread by : PSA Easwaran psaeaswaran at gmail

Description-comments : From Hanumatstutimanjari, Mahaperiaval Publication

Acknowledge-Permission: Mahaperiyaval Trust

Latest update : May 28, 2021

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

May 28, 2021

sanskritdocuments.org



mArutikavacham

મા તકવચમ્

ૐ નમાે ભગવતે િવ ચત્રવીરહનુમતે પ્રલયકાલાનલપ્રભાપ્ર વલનાય ।
પ્રતાપવજ્રદેહાય । અ જનાગભર્સ ભૂતાય ।
પ્રકટિવક્રમવીરદૈત્યદાનવયક્ષરક્ષાેગણગ્રહબ ધનાય ।
ભૂતગ્રહબ ધનાય । પ્રેતગ્રહબ ધનાય । િપશાચગ્રહબ ધનાય ।
શાિકનીડાિકનીગ્રહબ ધનાય । કાિકનીકા મનીગ્રહબ ધનાય ।
બ્રહ્મગ્રહબ ધનાય । બ્રહ્મરાક્ષસગ્રહબ ધનાય । ચાેરગ્રહબ ધનાય ।
માર ગ્રહબ ધનાય । અેિહ અેિહ ।આગચ્છઆગચ્છ ।આવેશયઆવેશય ।
મમ હૃદયે પ્રવેશય પ્રવેશય । સુ્ફર સુ્ફર । પ્રસુ્ફર પ્રસુ્ફર ।
સતં્ય કથય । વ્યાઘ્રમખુબ ધન । સપર્મખુબ ધન ।
રાજમખુબ ધન । નાર મખુબ ધન । સભામખુવ ધન ।
શત્રુમખુબ ધન । સવર્મખુબ ધન । લઙ્કાપ્રાસાદભ જન ।
અમુકં મે વશમાનય । ક્લી ં ક્લી ં ક્લી ં હ્ર ી ં શ્રી ં શ્રી ં રા નં વશમાનય ।
શ્રીં હ્ર ી ં ક્લી ં સ્ત્રયઆકષર્ય આકષર્ય શત્રનૂ્મદર્ય મદર્ય મારય મારય
ચૂણર્ય ચૂણર્ય
ખે ખે શ્રીરામચ દ્રાજ્ઞયા મમ કાયર્ સ દ્ધ કુ કુ ।
ૐ હ્ર ાં હ્ર ી ં હં હ્ર હ્ર ા હ્ર ઃ ફટ્ વાહા ।
િવ ચત્રવીર હનૂમન્ મમ સવર્શત્રનૂ્ ભ મી કુ કુ ।
હન હન હંુ ફટ્ વાહા ।
(અેકાદશશતવારં જિપ વા સવર્શત્રનૂ્ વશમાનય ત ના યથા ઇ ત॥)

All the enemies are brought under control only after reciting 1100 times,

not otherwise

amukaM = So and so person. Here to mention the name of the person whom the

reciter wishes to bring under his control.
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