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chaNDIkavacham

ચ ડીકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રીચ ડીકવચસ્ય બ્રહ્મા ઋ ષઃ , અનુષુ્ટપ્ છ દઃ ,
ચામુ ડા દેવતા , અઙ્ગ યાસાેક્તમાતરાે બીજમ્ ,
િદગ્બ ધદેવતા ત વમ્ , શ્રીજગદ બાપ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
ૐ નમશ્ચ ડકાયૈ ।
ૐ માકર્ ડયે ઉવાચ ।
ૐ યદુ્ગહં્ય પરમં લાેકે સવર્રક્ષાકરં ણામ્ ।
યન્ન કસ્ય ચદાખ્યાતં તન્મે બ્રૂિહ િપતામહ॥ ૧॥
બ્રહ્માવેાચ ।
અ ત ગુહ્યતમં િવપ્ર સવર્ભૂતાપેકારકમ્ ।
દેવ્યા તુ કવચં પુ યં તચ્છૃ વ મહામનુે॥ ૨॥
પ્રથમં શલૈપતુ્રી ત દ્વતીયં બ્રહ્મચાિરણી ।
તીયં ચ દ્રઘ ટે ત કૂ મા ડે ત ચતુથર્કમ્॥ ૩॥
પ ચમં સ્ક દમાતે ત ષષં્ઠ કાત્યાયની ત ચ ।
સપ્તમં કાલરાિત્રશ્ચ મહાગાૈર ત ચાષ્ટમમ્॥ ૪॥
નવમં સ દ્ધદાત્રી ચ નવદુગાર્ઃ પ્રક તતાઃ ।
ઉક્તા યેતાિન નામાિન બ્રહ્મણવૈ મહાત્મના॥ ૫॥
અ ગ્ ના દહ્યમાન તુ શત્રુમ યે ગતાે રણે ।
િવષમે દુગ ચવૈ ભયાતાર્ઃ શરણં ગતાઃ॥ ૬॥
ન તષેાં યતે િક ચદશભું રણસઙ્કટે ।
નાપદં તસ્ય પ યા મ શાેકદુઃખભયં નિહ॥ ૭॥
યૈ તુ ભ યા તા નનંૂ તષેાં સ દ્ધઃ પ્ર યતે ।
યે વાં મર ત દેવે શ રક્ષસે તાન્ન સશંયઃ । ૮॥
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પ્રેતસસં્થા તુ ચામુ ડા વારાહી મિહષાસના ।
અૈ દ્ર ગજસમા ઢા વૈ ણવી ગ ડાસના॥ ૯॥
માહેશ્વર ષા ઢા કાૈમાર શ ખવાહના ।
લ મીઃ પદ્માસના દેવી પદ્મહ તા હિર પ્રયા॥ ૧૦॥
શ્વેત પધરા દેવી ઈશ્વર ષવાહના ।
બ્રાહ્મી હંસસમા ઢા સવાર્ભરણભૂ ષતા॥ ૧૧॥
ઇત્યેતા માતરઃ સવાર્ઃ સવર્યાેગસમ વતાઃ ।
નાનાભરણશાેભાઢ ા નાનારત્નાપેશાે ભતા॥ ૧૨॥
દૃ ય તે રથમા ઢા દેવ્યઃ ક્રાેધસમાકુલાઃ ।
શઙ્ખં ચકં્ર ગદાં શ ક્ત હલં ચ મુસલાયુધમ્॥ ૧૩॥
ખેટકં તાેમરં ચવૈ પરશું પાશમવે ચ ।
કુ તાયુધં િત્રશલંૂ ચ શાઙ્ર્ગમાયુધમુત્તમમ્॥ ૧૪॥
દૈત્યાનાં દેહનાશાય ભક્તાનામભયાય ચ ।
ધારય ત્યાયુધાની થં દેવાનાં ચ િહતાય વૈ॥ ૧૫॥
નમ તેઽ તુ મહારાૈદ્રે મહાઘાેરપરાક્રમે ।
મહાબલે મહાે સાહે મહાભયિવના શની॥ ૧૬॥
ત્રાિહ માં દેિવ દુ પ્રેકે્ષ્ય શત્રૂણાં ભયવિધિન ।
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ મામૈ દ્ર આગ્ ેયામ ગ્ દેવતા॥ ૧૭॥
દ ક્ષણેઽવતુ વારાહી નૈરતૃ્યાં ખડ્ગધાિરણી ।
પ્રતીચ્યાં વા ણી રક્ષેદ્વાયવ્યાં ગવાિહની॥ ૧૮॥
ઉદ ચ્યાં રક્ષ કાૈબેિર ઈશા યાં શલૂધાિરણી ।
ઊ વ બ્રહ્માણી મે રક્ષેદધ તાદ્વૈ ણવી તથા॥ ૧૯॥
અેવં દશ િદશાે રક્ષેચ્ચામુ ડા શવવાહના ।
જયા મે અગ્રતઃ સ્થાતુ િવજયા સ્થાતુ ષ્ઠતઃ॥ ૨૦॥
અ જતા વામપાશ્વ તુ દ ક્ષણે ચાપરા જતા ।
શખાં મે દ્યાે તની રક્ષેદુમા મૂિધ્ન વ્યવ સ્થતા॥ ૨૧॥
માલાધર લલાટે ચ ભ્રવુાૈ રક્ષેદ્યશ વની ।
િત્રનતે્રા ચ ભ્રવુાેમર્ યે યમઘ ટા ચ ના સકે॥ ૨૨॥
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શઙ્ ખની ચ ષાેમર્ યે શ્રાતે્રયાેદ્વાર્રવા સની ।
કપાેલાૈ કા લકા રક્ષે કણર્મૂલે તુ શાઙ્કર ॥ ૨૩॥
ના સકાયાં સગુ ધા ચ ઉત્તરાેષે્ઠ ચ ચ ચકા ।
અધરે ચા તકલા જહ્વાયાં ચ સર વતી॥ ૨૪॥
દ તાન્ રક્ષતુ કાૈમાર ક ઠમ યે તુ ચ ડકા ।
ઘ ટકાં ચત્રઘ ટા ચ મહામાયા ચ તાલુકે॥ ૨૫॥
કામાક્ષી ચબુકં રક્ષેદ્વાચં મે સવર્મઙ્ગલા ।
ગ્રીવાયાં ભદ્રકાલી ચ ષ્ઠવંશે ધનુધર્ર ॥ ૨૬॥
નીલગ્રીવા બિહઃક ઠે ન લકાં નલકૂબર ।
સ્ક ધયાેઃ ખડ્ ગની રક્ષેદ્ બાહૂ મે વજ્રધાિરણી॥ ૨૭॥ ખડ્ગધાિર યુભાૈ સ્ક ધાૈ

હ તયાેદર્ ડની રક્ષેદ બકા ચાઙ્ગુલી તથા ।
નખા છૂલેશ્વર રક્ષેત્ કુક્ષાૈ રક્ષેન્નલેશ્વર ॥ ૨૮॥
તનાૈ રક્ષને્મહાલ મીમર્નઃશાેકિવના શની ।
હૃદયે લ લતાદેવી ઉદરે શલૂધાિરણી॥ ૨૯॥
નાભાૈ ચ કા મની રક્ષેદુ્ગહં્ય ગુહ્યેશ્વર તથા ।
પૂતના કા મકા મેઢ્રં ગુદે મિહષવાિહની॥ ૩૦॥ ભૂતનાથા ચ મેઢ્રં ચ

કટ ાં ભગવતી રક્ષે નનુી િવ યવા સની ।
જઙ્ઘે મહાબલા પ્રાેક્તા સવર્કામપ્રદાિયની॥ ૩૧॥
ગુ ફયાનેાર્ર સહી ચ પાદાૈ ચા મતતજેસી ।
પાદાઙ્ગુલીઃ શ્રીમ રક્ષે પાદાધ તલવા સની॥ ૩૨॥
નખા દંષ્ટ્ર ાકરાલી ચ કેશાંશ્ચવૈાે વર્કે શની ।
રાેમકૂપષેુ કાૈબેર વચં વાગીશ્વર તથા॥ ૩૩॥
રક્તમ વમાંસા ય સ્થમેદાંસી પાવર્તી ।
અ ત્રા ણ કાલરાિત્રશ્ચ િપતં્ત ચ મુકુટેશ્વર ॥ ૩૪॥
પદ્માવતી પદ્મકાેશે કફે ચુડામ ણ તથા ।
વાલામખુી નખ વાલા અભેદ્યા સવર્સ ધષુ॥ ૩૫॥
શકંુ્ર બ્રહ્માણી મે રક્ષેચ્છાયાં છત્રેશ્વર તથા ।
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અહઙ્કારં મનાે બુ દ્ધ રક્ષ મે ધમર્ચાિર ણ॥ ૩૬॥
પ્રાણાપાનાૈ તથા વ્યાનં સમાનાેદાનમવે ચ ।
વજ્રહ તા ચ મે રેક્ષે પ્રાણં કલ્યાણશાેભના॥ ૩૭॥
રસે પે ચ ગ ધે ચ શ દે પશ ચ યાે ગની ।
સ વં રજ તમશ્ચવૈ રક્ષેન્નારાયણી સદા॥ ૩૮॥
આયૂ રક્ષતુ વારાહી ધમ રક્ષતુ વૈ ણવી ।
યશઃ ક ત ચ લ મી ં ચ ધનં િવદ્યાં ચ ચિક્રણી॥ ૩૯॥
ગાતે્ર મ દ્રાણી મે રક્ષે પશનૂ્મે રક્ષ ચ ડકે ।
પતુ્રાન્ રક્ષને્મહાલ મીભાર્યા રક્ષતુ ભૈરવી॥ ૪૦॥
પ થાનં સપુથા રક્ષને્માગ ક્ષેમકર તથા ।
રાજદ્વારે મહાલ મીિવજયા સવર્તઃ સ્થતા॥ ૪૧॥
રક્ષાહીનં તુ ય સ્થાનં વ જતં કવચને તુ ।
ત સવ રક્ષ મે દેિવ જય તી પાપના શની॥ ૪૨॥
પદમેકં ન ગચ્છેત્તુ યદ ચ્છેચ્છુભમાત્મનઃ ।
કવચનેા તાે િનતં્ય યત્ર યત્રાિધગચ્છ ત॥ ૪૩॥
તત્ર તત્રાથર્ લાભશ્ચ િવજયઃ સાવર્કા મકઃ ।
યં યં કામયતે કામં તં તં પ્રા ાે ત િન શ્ચતમ્ ।
પરમૈશ્વયર્મતુલં પ્રા સ્યતે ભૂતલે પુમાન્॥ ૪૪॥
િનભર્યાે યતે મત્યર્ઃ સઙ્ગ્રામે વ પરા જતઃ ।
ત્રૈલાેક્યે તુ ભવે પૂજ્યઃ કવચનેા તઃ પુમાન્॥ ૪૫॥
ઇદં તુ દેવ્યાઃ કવચં દેવાનામિપ દુલર્ભમ્ ।
યઃ પઠે પ્રયતાે િનતં્ય િત્રસ યં શ્રદ્ધયા વતઃ॥ ૪૬॥
દૈવી કલા ભવેત્તસ્ય ત્રૈલાેકે વ પરા જતઃ ।
વેદ્વષર્શતં સાગ્રમપ ત્યુ િવવ જતઃ॥ ૪૭॥

ન ય ત વ્યાધયઃ સવ લૂતાિવસ્ફાેટકાદયઃ ।
સ્થાવરં જઙ્ગમં વાિપ કૃિત્રમં ચાિપ ય દ્વષમ્॥ ૪૮॥
અ ભચારા ણ સવાર્ ણ મ ત્રય ત્રા ણ ભૂતલે ।
ભૂચરાઃ ખેચરાશ્ચવૈ જલ શ્ચાપેદે શકાઃ॥ ૪૯॥

4 sanskritdocuments.org



ચ ડીકવચમ્

સહ ઃ કુલ માલાઃ શાિકની ડાિકની તથા ।
અ તિરક્ષચરા ઘાેરા ડાિક યશ્ચ મહાબલાઃ॥ ૫૦॥
ગ્રહભૂતિપશાચાશ્ચ યક્ષગ ધવર્રાક્ષસાઃ ।
બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલાઃ કૂ મા ડા ભૈરવાદયઃ॥ ૫૧॥
ન ય ત દશર્નાત્તસ્ય કવચે હૃિદ સં સ્થતે ।
માનાેન્ન તભર્વેદ્રાજ્ઞ તે ે દ્ધકરં પરમ્॥ ૫૨॥
યશસા વધર્તે સાેઽિપ ક તમ ડતભૂતલે ।
જપે સપ્તશતી ં ચ ડી ં કૃ વા તુ કવચં પુરા॥ ૫૩॥
યાવદ્ભૂમ ડલં ધત્તે સશલૈવનકાનનમ્ ।
તાવ ત્તષ્ઠ ત મેિદ યાં સ ત તઃ પતુ્રપાતૈ્રક ॥ ૫૪॥
દેહા તે પરમં સ્થાનં ય સરૈુરિપ દુલર્ભમ્ ।
પ્રા ાે ત પુ ષાે િનતં્ય મહામાયાપ્રસાદતઃ॥ ૫૫॥
લભતે પરમં પં શવને સહ માેદતે॥ ૫૬॥
॥ ઇ ત શ્રીવારાહપુરાણે હિરહરબ્રહ્મિવર ચતં દેવ્યાઃ કવચં સ પૂણર્મ્॥
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