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mAheshvarakavacham

માહેશ્વરકવચમ્

॥ અથ માહેશ્વરકવચમ્॥
ૐ નમાેભગવતે દ્રાય ।
રા વેાચ ।
અઙ્ગ યાસં યદુક્તંભાે મહેશાક્ષર સયંુતમ્ ।
િવધાનં ક દશૃં તસ્ય કતર્વં્ય કેન હેતનુા॥ ૧॥
તદ્વદ વ મહાભાગ િવ તરેણ મમાગ્રતઃ ।
ગુ વાચ ।

કવચં મહેશ્વરં રાજન્ દેવૈરિપ સદુુલર્ભમ્॥ ૨॥
યઃ કરાે ત વગાત્રષેુ પૂતાત્મા સભંવેન્નરઃ ।
કૃ વા યાસ મમં ય તુ સઙ્ગ્રામ પ્રિવશને્નરઃ॥ ૩॥
ન શરા તાેમરા તસ્ય ખડ્ગશ ક્ત પરશ્વધાઃ ।
પ્રભવ ત િરપાેઃ ક્વાિપ ભવે ચ્છવપરાક્રમઃ॥ ૪॥
વ્યાિધગ્ર ત તુ યઃ ક શ્ચ કારયેચ્ચવૈમાજર્નમ્ ।
અેકાદશકુશઃૈ સાગ્રૈમુર્ક્તાેભવ ત ના યથા॥ ૫॥
ન ભૂતા ન િપશાચાશ્ચ કૂ મા ડા ન િવનાયકાઃ ।
શવ મરણમાત્રેણ ન િવશ ત કલવેરે॥ ૬॥
ૐ નમઃ પ ચવક્ત્રાય શ શસાેમાકર્નતે્રાય
ભયાત્તાર્નામભયાય મમ સવર્ગાત્રરક્ષાથ િવિનયાેગઃ
ૐ હ્ર ા હ્ર ાં હ્ર ં મ ત્રેણાનને
ષગાેમયભ મનામ્ આમ યલલાટે તલકમાદાય પઠેત્॥
ત્રાિહ માં દેવ દુ પ્રેક્ષ્ય શત્રૂણાંભયવધર્ન ।
ૐ વચ્છ દભૈરવઃ પ્રાચ્યામાગ્ ે યાં - શ ખલાેચનઃ॥ ૭॥
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ભૂતેશાે દ ક્ષણે ભાગે નૈરતૃ્યાં ભીમદશર્નઃ ।
વા ણે ષકેતુશ્ચ વાયાૈ રક્ષતુ શઙ્કરઃ॥ ૮॥
િદગ્વાસાઃ સાૈ યતાે િનત્યમૈશા યાં મદના તકઃ ।
વામદેવ ઊ વર્તાે રક્ષેદધાેરકે્ષિ ત્રલાેચનઃ॥ ૯॥
પુરાિરઃ પુરતઃ પાતુ કપદ પાતુ ષ્ઠતઃ ।
િવશ્વેશાે દ ક્ષણે ભાગે વામે કાલીપ તઃ સદા॥ ૧૦॥
માહેશ્વરઃ શરાેભાગે ભવાે ભાલે સદાવતુ ।
ભ્રવુાેમર્ યે મહાતે સ્ત્રનતે્રાે નતે્રયાેદ્વર્યાેઃ॥ ૧૧॥
િપનાક ના સકા દેશે કણર્યાે ગિર પ તઃ ।
ઉગ્રઃ કપાેલતાે રક્ષને્મખુદેશે મહાભજુઃ॥ ૧૨॥
જહ્વાયામ ધક વંસી દ તાન્રક્ષતુ ત્યુ જત્ ।
નીલક ઠઃ સદાક ઠે ષે્ઠ કામાઙ્ગનાશનઃ॥ ૧૩॥
િત્રપુરાિરઃ સ્ક ધદેશે બાહ્વાેશ્ચ ચ દ્રશખેરઃ ।
હ તચમર્ધરાે હ તે નખાઙ્ગુ લષુ શલૂ ત્॥ ૧૪॥
ભવાનીશઃ પાતુ હૃદયં પાતૂદરકટ ર્ડઃ ।
ગુદે લઙ્ગે ચ મેઢ્ર ે ચ નાભાૈ ચ પ્રમથાિધપઃ॥ ૧૫॥
જઙ્ઘાે ચરણે ભીમઃ સવાર્ઙ્ગેકેશવ પ્રયઃ ।
રાેમકૂપે િવ પાક્ષઃ શ દે પશચ યાેગિવત્॥ ૧૬॥
રક્તમ વસામાસશકેુ્રવસગુણા ચતઃ ।
પ્રાણાપાનસમાનષેુદાનવ્યાનષેુધૂ જર્ટ ઃ॥ ૧૭॥
રક્ષાહીન તુય સ્થાનં વ જતં કવચને યત્ ।
ત સવ રક્ષમે દેવ વ્યા થદુગર્ વરાિદતઃ॥ ૧૮॥
કાય કમર્ વદં પ્રાજ્ઞૈદ પં પ્ર વાલ્ય સિપષા ।
િનવેદ્ય શ ખનતે્રાય વારયેચ્ચાેત્તરં મખુમ્॥ ૧૯॥
વરદાહપિરક્રા તં તથા યવ્યાિધસયંુતમ્ ।
કુશઃૈસમંાજ્યર્ સમાજ્યર્ ક્ષપેદ્દ પ શખે વરમ્॥ ૨૦॥
અૈકાિહકં દ્વ્યાિહકં વા તીયકચતુથર્કમ્ ।
વાતિપત્તકફાેદ્ભૂતં સિન્નપાતાેગ્રતજેસમ્॥ ૨૧॥
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અ યદ્દઃુખદુરાધષ કમર્ ચા ભચાિરકમ્ ।
ધાતુસં્થ કફસં મશં્ર િવષમ કામસ ભવમ્॥ ૨૨॥
ભૂતા ભષઙ્ગસગત ભૂતચેષ્ટાિદસ સ્થતમ્ ।
શવાજ્ઞાં ઘાેરમ ત્રેણ પવૂર્ તં્ત વયં મર॥ ૨૩॥
જિહ દેહં મનુ યસ્ય દ પં ગચ્છ મહા વર ।
કૃ વા તુ કવચં િદવં્ય સવર્વ્યાિધભયાદર્નમ્॥ ૨૪॥
ન બાધ તે વ્યાધય તં બાલગ્રહભયાશ્ચ યે ।
લૂતાિવસ્ફાેટકં ઘાેર શરાે ત્તચ્છિદ્દિવગ્રહમ્॥ ૨૫॥ ??

કામલાક્ષયકાસ ચ ગુ મા મિરભગ દરાન્ ।
શલૂાને્માદ ચહૃદ્રાેગં યકૃતં પા ડુિવદ્રિધમ્॥ ૨૬॥
અ તસારાદયાેરાેગા ડાિકનીગ્રહપીિડતામ્ ।
પામાિવચ ચકાદ્દુ્રકુષ્ઠવ્યાિધિવષાદર્નમ્॥ ૨૭॥
મરણાન્નાશયત્યાશુ કવચં શલૂપા ણનઃ ।
ય તુ મર ત િનતં્ય વૈ ય તુ ધારયતે નરઃ॥ ૨૮॥
સમુક્તઃ સવર્પાપે યાે વસે ચ્છવપુરે ચરમ્ ।
સખ્યવ્રતસ્ય દાનસ્ય યજ્ઞસ્યા તીવ શાસ્ત્રતઃ॥ ૨૯॥
ન સઙ્ખ્યા િવદ્યતે શ ભાેઃ સવર્કામફલપ્રદમ્॥ ૩૦॥
શ્રાેતવં્ય સતતં ભ યા કવચં સવર્કા મકમ્ ।
લ ખતં તષ્ઠતે યસ્ય ગ્ હે સ યગનુત્તમમ્॥ ૩૧॥
ન તત્ર કલહાેદ્વગેં નાકાલમરણંભવેત્ ।
ના પપ્ર ઃ સ્ત્રય તત્ર ન દાૈભાર્ગ્યસમા શ્રતાઃ॥ ૩૨॥
ત માન્માહેશ્વરં નામ કવચં સરુગણા ચતમ્ ।
શ્રાેતવં્ય પિઠતવ્ય ચ મ તવં્ય ભાવુકપ્રદમ્॥ ૩૩॥
માહેશ્વરસ્ય કવચં સવર્વ્યાિધિનષૂદનમ્ ।
યઃ પઠેચ્ચેન્નરાે િનતં્ય સવ્રજેચ્છાઙ્કરં પુરમ્॥ ૩૪॥
ઇ ત શ્રીમાહેશ્વરકવચમ્ સ પૂણર્મ્॥
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