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શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીદેવ્યવુાચ ।
ભૈરવ્યાઃ સકલા િવદ્યાઃ શ્રુતાશ્ચાિધગતા મયા ।
સા પ્રતં શ્રાેતુ મચ્છા મ કવચં ય પુરાેિદતમ્॥ ૧॥
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ શસ્ત્રાસ્ત્રિવિનવારણમ્ ।
વત્તઃ પરતરાે નાથ કઃ કૃપાં કતુર્મહર્ ત॥ ૨॥
ઈશ્વર ઉવાચ ।
શ્રુ પાવર્ ત વક્ષ્યા મ સુ દિર પ્રાણવ લભે ।
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ શસ્ત્રાસ્ત્રિવિનવારકમ્॥ ૩॥
પિઠ વા ધારિય વેદં ત્રૈલાેક્યિવજયી ભવેત્ ।
જઘાન સકલા દૈત્યાન્ ય વા મધુસદૂનઃ॥ ૪॥
બ્રહ્મા ષ્ટ િવતનુતે ય વાભીષ્ટદાયકમ્ ।
ધનાિધપઃ કુબેરાેઽિપ વાસવ સ્ત્રદશશે્વરઃ॥ ૫॥
યસ્ય પ્રસાદાદ શાેઽહં ત્રૈલાેક્યિવજયી િવભુઃ ।
ન દેયં પર શ યે યાેઽસાધકે યઃ કદાચન॥ ૬॥
પતુ્રે યઃ િકમથા યે યાે દદ્યાચ્ચે ત્યુમા ુયાત્ ।
ઋ ષ તુ કવચસ્યાસ્ય દ ક્ષણામૂ તરેવ ચ॥ ૭॥
િવરાટ્ છ દાે જગદ્ધાત્રી દેવતા બાલભૈરવી ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૮॥
અધરાે બ દુમાનાદ્યઃ કામઃ શ ક્તશશીયુતઃ ।
ગુમર્નુ વરયુતઃ સગા બીજત્રયાત્મકઃ॥ ૯॥
બાલષૈા મે શરઃ પાતુ બ દુનાદયુતાિપ સા ।
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ભાલં પાતુ કુમાર શા સગર્હીના કુમાિરકા॥ ૧૦॥
દશૃાૈ પાતુ ચ વાગ્બીજં કણર્યુગ્મં સદાવતુ ।
કામબીજં સદા પાતુ ઘ્રાણયુગ્મં પરાવતુ॥ ૧૧॥
સર વતીપ્રદા બાલા જહ્વાં પાતુ શુ ચપ્રભા ।
હસ્ર ક ઠં હસકલર સ્ક ધાૈ પાતુ હસ્રાૈ ભુ ૈ॥ ૧૨॥
પ ચમી ભૈરવી પાતુ કરાૈ હસ સદાવતુ ।
હૃદયં હસકલી ં વક્ષઃ પાતુ હસાૈ તનાૈ મમ॥ ૧૩॥
પાતુ સા ભૈરવી દેવી ચૈત ય િપણી મમ ।
હસ્ર પાતુ સદા પાશ્વર્યુગ્મં હસકલર ં સદા॥ ૧૪॥
કુ ક્ષ પાતુ હસાૈમર્ યે ભૈરવી ભુિવ દુલર્ભા ।
અઈંઆવં મ યદેશં બીજિવદ્યા સદાવતુ॥ ૧૫॥
હસ્ર ષં્ઠ સદા પાતુ ના ભ હસકલહ્ર ી ં સદા ।
પાતુ હસા કરાૈ પાતુ ષટ્કૂટા ભૈરવી મમ॥ ૧૬॥
સહસ્ર સ ક્થની પાતુ સહસકલર ં સદાવતુ ।
ગુહ્યદેશં હસ્રાૈ પાતુ જનનુી ભૈરવી મમ॥ ૧૭॥
સ પ પ્રદા સદા પાતુ હ જઙ્ઘે હસક્લી ં પદાૈ ।
પાતુ હંસાૈઃ સવર્દેહં ભૈરવી સવર્દાવતુ॥ ૧૮॥
હસ મામવતુ પ્રાચ્યાં હરક્લી ં પાવકેઽવતુ ।
હસા મે દ ક્ષણે પાતુ ભૈરવી ચક્રસં સ્થતા॥ ૧૯॥
હ્ર ી ં ક્લી ં વ માં સદા પાતુ િનઋત્યાં ચક્રભૈરવી ।
ક્ર ં ક્ર ં ક્ર ં પાતુ વાયવ્યે હઁૂ હઁૂ પાતુ સદાેત્તરે॥ ૨૦॥
હ્ર ી ં હ્ર ી ં પાતુ સદૈશા યે દ ક્ષણે કા લકાવતુ ।
ઊ વ પ્રાગુક્તબી િન રક્ષ તુ મામધઃસ્થલે॥ ૨૧॥
િદ ગ્વિદ વાહા પાતુ કા લકા ખડ્ગધાિરણી ।
ૐ હ્ર ી ં સ્ત્રી ં હઁૂ ફટ્ સા તારા સવર્ત્ર માં સદાવતુ॥ ૨૨॥
સઙ્ગ્રામે કાનને દુગ તાેયે તરઙ્ગદુ તરે ।
ખડ્ગકિત્રધરા સાેગ્રા સદા માં પિરરક્ષતુ॥ ૨૩॥
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ઇ ત તે ક થતં દેિવ સારા સારતરં મહત્ ।
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ કવચં પરમાદ્ભુતમ્॥ ૨૪॥
યઃ પઠે પ્રયતાે ભૂ વા પૂ યાઃ ફલમા ુયાત્ ।
પધાર્મૂદૂ્ધય ભવને લ મીવાર્ણી વસતે્તતઃ॥ ૨૫॥
યઃ શત્રુભીતાે રણકાતરાે વા ભીતાે વને વા સ લલાલયે વા ।
વાદે સભાયાં પ્ર તવાિદનાે વા રક્ષઃપ્રકાપેાદ્ ગ્રહસકુલાદ્વા॥ ૨૬॥
પ્રચ ડદ ડાક્ષમનાચ્ચ ભીતાે ગુરાેઃ પ્રકાપેાદિપ કૃચ્છ્ર સા યાત્ ।
અ યચ્યર્ દેવી ં પ્રપઠેિત્રસ યં સ સ્યાન્મહેશપ્ર તમાે જયી ચ॥ ૨૭॥
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ કવચં મન્મખુાેિદતમ્ ।
િવ લખ્ય ભજૂર્ગુિટકાં વણર્સ્થાં ધારયેદ્યિદ॥ ૨૮॥
ક ઠે વા દ ક્ષણે બાહાૈ ત્રૈલાેક્યિવજયી ભવેત્ ।
તદ્ગાતં્ર પ્રા ય શસ્ત્રા ણ ભવ ત કુસમુાિન ચ॥ ૨૯॥
લ મીઃ સર વતી તસ્ય િનવસદ્ેભવને મખુે ।
અેત કવચમજ્ઞા વા યાે જપેદ્ભૈરવી ં પરામ્ ।
બાલાં વા પ્રજપે દ્વદ્વા દિરદ્રાે ત્યુમા ુયાત્॥ ૩૦॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે દેવીશ્વરસવંાદે ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ
ભૈરવી કવચં સમાપ્તમ્॥
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