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kAlIkavacham

કાલીકવચમ્

શ્રીમદ્દ ક્ષણકા લકાકવચમ્
ભૈરવ્ ઉવાચ -

કા લકા યા મહાિવદ્યા ક થતા ભુિવ દુલર્ભા ।
તથાિપ હૃદયે શલ્યમ ત દેિવ કૃપાં કુ ॥ ૧॥
કવચ તુ મહાદેિવ કથય વાનુક પયા ।
યિદ નાે ક યતે માત વમુ ચા મ તદા તનુમ્॥ ૨॥
શ્રીદેવ્યવુાચ -

શઙ્કાિપ યતે વ સ તવ નેહાત્ પ્રકા શતમ્ ।
ન વક્તવ્યં ન દ્રષ્ટવ્યમ તગુહ્યતરં મહત્॥ ૩॥
કા લકા જગતાં માતા શાેકદુઃખિવના શની ।
િવશષેતઃ ક લયુગે મહાપાતકહાિરણી॥ ૪॥
કાલી મે પુરતઃ પાતુ ષ્ઠતશ્ચ કપા લની ।
કુ લા મે દ ક્ષણે પાતુ કુ કુ લા તથાેત્તરે॥ ૫॥
િવરાેિધની શરઃ પાતુ િવપ્ર ચત્તા તુ ચ ષી ।
ઉગ્રા મે ના સકાં પાતુ કણા ચાેગ્રપ્રભા મતા॥ ૬॥
વદનં પાતુ મે દ પ્તા નીલા ચ ચબુકં સદા ।
ઘના ગ્રીવાં સદા પાતુ બલાકા બાહુયુગ્મકમ્॥ ૭॥
માત્રા પાતુ કરદ્વ દં્વ વક્ષાેમુદ્રા સદાવતુ ।
મતા પાતુ તનદ્વ દં્વ યાેિનમ ડલદેવતા॥ ૮॥
બ્રાહ્મી મે જઠરં પાતુ ના ભ નારાયણી તથા ।
ઊ માહેશ્વર િનતં્ય ચામુ ડા પાતુ લઙ્ગકમ્॥ ૯॥
કાૈમાર ચ કટ ં પાતુ તથવૈ નુયુગ્મકમ્ ।
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અપરા જતા ચ પાદાૈ મે વારાહી પાતુ ચાઙ્ગુલીન્॥ ૧૦॥
સ ધસ્થાનં નાર સહી પત્રસ્થા દેવતાવતુ ।
રક્ષાહીન તુ ય સ્થાનં વ જતં કવચને તુ॥ ૧૧॥
ત સવ રક્ષ મે દેિવ કા લકે ઘાેરદ ક્ષણે ।
ઊદ્ધર્મધ તથા િદ પાતુ દેવી વયં વપુઃ॥ ૧૨॥
િહસ્રે યઃ સવર્દા પાતુ સાધક ચ જલાિધકાત્ ।
દ ક્ષણાકા લકા દેવી વ્યપક વે સદાવતુ॥ ૧૩॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે જપેદે્દવદ ક્ષણામ્ ।
ન પૂ ફલમા ાે ત િવઘ્ન તસ્ય પદે પદે॥ ૧૪॥
કવચનેા તાે િનતં્ય યત્ર તત્રવૈ ગચ્છ ત ।
તત્ર તત્રાભયં તસ્ય ન ક્ષાેભં િવદ્યતે ક્વ ચત્॥ ૧૫॥
ઇ ત કાલીકુલસવર્ વે કાલીકવચં અથવા શ્રીમદ્દ ક્ષણકા લકાકવચમ્
સમાપ્તમ્॥
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