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shrIChinnamastAkavacham

શ્રી છન્નમ તાકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેવ્યવુાચ ।
ક થતા ચ્છન્નમ તાયા યા યા િવદ્યા સગુાેિપતાઃ ।
વયા નાથને વેશ શ્રુતાશ્ચાિધગતા મયા॥ ૧॥
ઇદાની ં શ્રાેતુ મચ્છા મ કવચં સવર્સૂ ચતમ્ ।
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ કૃપયા ક યતાં પ્રભાે॥ ૨॥
ભૈરવ ઉવાચ ।
શ્રુ વક્ષ્યા મ દેવે શ સવર્દેવનમસૃ્કતે ।
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ કવચં સવર્માેહનમ્॥ ૩॥
સવર્િવદ્યામયં સાક્ષા સરુા સરુજયપ્રદમ્ ।
ધારણા પઠનાદ શસૈ્ત્રલાેક્યિવજયી િવભુઃ॥ ૪॥
બ્રહ્મા નારાયણાે દ્રાે ધારણા પઠનાદ્યતઃ ।
કતાર્ પાતા ચ સહંતાર્ ભવુનાનાં સરેુશ્વિર॥ ૫॥
ન દેયં પર શ યે યાેઽભક્તે યાેઽિપ િવશષેતઃ ।
દેયં શ યાય ભક્તાય પ્રાણે યાેઽ યિધકાય ચ॥ ૬॥
દેવ્યાશ્ચ ચ્છન્નમ તાયાઃ કવચસ્ય ચ ભૈરવઃ ।
ઋ ષ તુ સ્યા દ્વરાટ્ છ દાે દેવતા ચ્છન્નમ તકા॥ ૭॥
ત્રૈલાેક્યિવજયે મુક્તાૈ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ ।
હંુકારાે મે શરઃ પાતુ છન્નમ તા બલપ્રદા॥ ૮॥
હ્ર ાં હં અ યક્ષર પાતુ ભાલં વક્ત્રં િદગ બરા ।
શ્રીં હ્ર ી ં હં અ દશૃાૈ પાતુ મુ ડં કિત્રધરાિપ સા॥ ૯॥
સા િવદ્યા પ્રણવાદ્ય તા શ્રુ તયુગ્મં સદાઽવતુ ।
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વજ્રવૈરાેચનીયે હંુ ફટ્ વાહા ચ ધ્રવુાિદકા॥ ૧૦॥
ઘ્રાણં પાતુ ચ્છન્નમ તા મુ ડકિત્રિવધાિરણી ।
શ્રીમાયાકૂચર્વાગ્બીજૈવર્જ્રવૈરાેચનીયહમ્॥ ૧૧॥
હંૂ ફટ્ વાહા મહાિવદ્યા ષાેડશી બ્રહ્મ િપણી ।
વપા વ વ ણની ચા ગ્ધારાં પાયયતી મુદા॥ ૧૨॥
વદનં સવર્દા પાતુ ચ્છન્નમ તા વશ ક્તકા ।
મુ ડકિત્રધરા રક્તા સાધકાભીષ્ટદાિયની॥ ૧૩॥
વ ણની ડાિકનીયુક્તા સાિપ મામ ભતાેઽવતુ ।
રામાદ્યા પાતુ જહ્વાં ચ લ દ્યા પાતુ ક ઠકમ્॥ ૧૪॥
કૂચાર્દ્યા હૃદયં પાતુ વાગાદ્યા તનયુગ્મકમ્ ।
રમયા પુિટતા િવદ્યા પાશ્વા પાતુ સરેુ વર ॥ ૧૫॥
માયયા પુિટતા પાતુ ના ભદેશે િદગ બરા ।
કૂચણ પુિટતા દેવી ષ્ઠદેશે સદાઽવતુ॥ ૧૬॥
વાગ્બીજપુિટતા ચષૈા મ યં પાતુ સશ ક્તકા ।
ઈશ્વર કૂચર્વાગ્બીજૈવર્જ્રવૈરાેચનીયહમ્॥ ૧૭॥
હંૂફટ્ વાહા મહાિવદ્યા કાેિટસૂ યર્સમપ્રભા ।
છન્નમ તા સદા પાયાદુ યુગ્મં સશ ક્તકા॥ ૧૮॥
હ્ર ી ં હં વ ણની નું શ્રી ં હ્ર ી ં ચ ડાિકની પદમ્ ।
સવર્િવદ્યા સ્થતા િનત્યા સવાર્ઙ્ગં મે સદાઽવતુ॥ ૧૯॥
પ્રાચ્યાં પાયાદેક લઙ્ગા યાે ગની પાવકેઽવતુ ।
ડાિકની દ ક્ષણે પાતુ શ્રીમહાભૈરવી ચ મામ્॥ ૨૦॥
નૈરતૃ્યાં સતતં પાતુ ભૈરવી પ શ્ચમેઽવતુ ।
ઇ દ્રાક્ષી પાતુ વાયવ્યેઽ સતાઙ્ગી પાતુ ચાેત્તરે॥ ૨૧॥
સહંાિરણી સદા પાતુ શવકાેણે સકિત્રકા ।
ઇત્યષ્ટશક્તયઃ પા તુ િદ ગ્વિદ સકિત્રકાઃ॥ ૨૨॥
ક્ર ં ક્ર ં ક્ર ં પાતુ સા પવૂ હ્ર ી ં હ્ર ી ં માં પાતુ પાવકે ।
હં હં માં દ ક્ષણે પાતુ દ ક્ષણે કા લકાઽવતુ॥ ૨૩॥
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ક્ર ં ક્ર ં ક્ર ં ચવૈ નૈરતૃ્યાં હ્ર ી ં હ્ર ી ં ચ પ શ્ચમેઽવતુ ।
હં હં પાતુ મ કાેણે વાહા પાતુ સદાેત્તરે॥ ૨૪॥
મહાકાલી ખડ્ગહ તા રક્ષઃકાેણે સદાઽવતુ ।
તારાે માયા વધૂઃ કૂચ ફટ્ કારાેઽયં મહામનુઃ॥ ૨૫॥
ખડ્ગકિત્રધરા તારા ચાે વર્દેશં સદાઽવતુ ।
હ્ર ી ં સ્ત્રી ં હંૂ ફટ્ ચ પાતાલે માં પાતુ ચૈકજટા સતી ।
તારા તુ સિહતા ખેઽવ્યાન્મહાનીલસર વતી॥ ૨૬॥
ઇ ત તે ક થતં દેવ્યાઃ કવચં મ ત્રિવગ્રહમ્ ।
યદૃ્ધ વા પઠના ભીમઃ ક્રાેધાખ્યાે ભૈરવઃ તઃ॥ ૨૭॥
સરુાસરુમનુી દ્રાણાં કતાર્ હતાર્ ભવે વયમ્ ।
યસ્યાજ્ઞયા મધુમતી યા ત સા સાધકાલયમ્॥ ૨૮॥
ભૂ ત યાદ્યાશ્ચ ડાિક યાે ય ક્ષ યાદ્યાશ્ચ ખેચરાઃ ।
આજ્ઞાં ગ્ હં્ણ ત તા તસ્ય કવચસ્ય પ્રસાદતઃ॥ ૨૯॥
અેતદેવં પરં બ્રહ્મકવચં મન્મખુાેિદતમ્ ।
દેવીમ યચર્ ગ ધાદૈ્યમૂર્લનેવૈ પઠે સકૃત્॥ ૩૦॥
સવં સરકૃતાયા તુ પૂ યાઃ ફલમા ુયાત્ ।
ભજૂ િવ લ ખતં ચૈતદુ્ગિટકાં કા ચન સ્થતામ્॥ ૩૧॥
ધારયેદ્દ ક્ષણે બાહાૈ ક ઠે વા યિદ વા યતઃ ।
સવશ્વયર્યુતાે ભૂ વા ત્રૈલાેક્યં વશમાનયેત્॥ ૩૨॥
તસ્ય ગેહે વસે લ મીવાર્ણી ચ વદના બુજે ।
બ્રહ્માસ્ત્રાદ િન શસ્ત્રા ણ તદ્ગાત્રે યા ત સાૈ યતામ્॥ ૩૩॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે ભજે ચ્છન્નમ તકામ્ ।
સાેઽિપ શત્રપ્રહારેણ ત્યુમા ાે ત સ વરમ્॥ ૩૪॥
॥ ઇ ત શ્રીભૈરવત ત્રે ભૈરવભૈરવીસવંાદે
ત્રૈલાેક્યિવજયં નામ છન્નમ તાકવચં સ પૂણર્મ્॥
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