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શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
િવિનયાેગઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીશનૈશ્ચરવજ્રપ જર કવચસ્ય ક યપ ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, શ્રી શનૈશ્ચર દેવતા,
શ્રીશનૈશ્ચર પ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
ઋ યાિદ યાસઃ ।
શ્રીક યપ ઋષયનેમઃ શર સ ।
અનુષુ્ટપ્ છ દસે નમઃ મખુે ।
શ્રીશનૈશ્ચર દેવતાયૈ નમઃ હૃિદ ।
શ્રીશનૈશ્ચરપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
યાનમ્ ।
નીલા બરાે નીલવપુઃ િકર ટ ગ્ ધ્ર સ્થતસ્ત્રાસકરાે ધનુ માન્ ।
ચતુભુર્જઃ સયૂર્સતુઃ પ્રસન્નઃ સદા મમ સ્યાદ્ વરદઃ પ્રશા તઃ॥ ૧॥
બ્રહ્મા ઉવાચ॥

વ ષયઃ સવ શિનપીડાહરં મહત્ ।
કવચં શિનરાજસ્ય સાૈરેિરદમનુત્તમમ્॥ ૨॥
કવચં દેવતાવાસં વજ્રપજંરસજં્ઞકમ્ ।
શનૈશ્ચરપ્રી તકરં સવર્સાૈભાગ્યદાયકમ્॥ ૩॥
ૐ શ્રીશનૈશ્ચરઃ પાતુ ભાલં મે સયૂર્ન દનઃ ।
નતે્રે છાયાત્મજઃ પાતુ પાતુ કણા યમાનજુઃ॥ ૪॥
નાસાં વવૈ વતઃ પાતુ મખંુ મે ભાસ્કરઃ સદા ।
નગ્ધક ઠશ્ચ મે ક ઠં ભુ ૈ પાતુ મહાભજુઃ॥ ૫॥
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સ્ક ધાૈ પાતુ શિનશ્ચવૈ કરાૈ પાત-ુશભુપ્રદઃ ।
વક્ષઃ પાતુ યમભ્રાતા કુ ક્ષ પા વ સત તથા॥ ૬॥
ના ભ ગ્રહપ તઃ પાતુ મ દઃ પાતુ કિટ તથા ।
ઊ મમા તકઃ પાતુ યમાે નુયુગં તથા॥ ૭॥
પાદાૈ મ દગ તઃ પાતુ સવાગં પાતુ િપ પલઃ ।
અંગાપેાંગાિન સવાર્ ણ રક્ષને્ મે સયૂર્ન દનઃ॥ ૮॥
ઇત્યેતત્ કવચં િદવં્ય પઠેત્ સયૂર્સતુસ્ય યઃ ।
ન તસ્ય યતે પીડા પ્રીતાે ભવ ત સયૂર્જઃ॥ ૯॥
વ્યય-જન્મ- દ્વતીયસ્થાે ત્યુસ્થાનગતાેઽિપ વા ।
કલત્રસ્થાે ગતાે વાિપ સપુ્રીત તુ સદા શિનઃ॥ ૧૦॥
અષ્ટમસ્થે સયૂર્સતુે વ્યયે જન્મ દ્વતીયગે ।
કવચં પઠતે િનતં્ય ન પીડા યતે ક્વ ચત્॥ ૧૧॥
ઇત્યેત કવચં િદવ્યં સાૈરેયર્િન્ન મતં પુરા ।
દ્વાદશાષ્ટમજન્મસ્થદાષેાન્નાશયતે સદા ।
જન્મલગ્ સ્થતાન્ દાષેાન્ સવાર્ન્નાશયતે પ્રભુઃ॥ ૧૨॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે બ્રહ્મ-નારદસવંાદે
શિનવજ્રપજંરકવચં સ પૂણર્મ્॥
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