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vairinAshanaM kAlIkavacham

વૈિરનાશનં કાલીકવચમ્

અથ વૈિરનાશનં કાલીકવચમ્ ।
કૈલાસ શખરા ઢં શઙ્કરં વરદં શવમ્ ।
દેવી પપ્રચ્છ સવર્જ્ઞં સવર્દેવ મહેશ્વરમ્॥ ૧॥
શ્રીદેવ્યવુાચ
ભગવન્ દેવદેવેશ દેવાનાં ભાેગદ પ્રભાે ।
પ્રબ્રૂિહ મે મહાદેવ ગાે યમદ્યાિપ યત્ પ્રભાે॥ ૨॥
શત્રૂણાં યને નાશઃ સ્યાદાત્મનાે રક્ષણં ભવેત્ ।
પરમૈશ્વયર્મતુલં લભેદે્યન િહ તદ્ વદ॥ ૩॥
વક્ષ્યા મ તે મહાદેિવ સવર્ધમર્િવદા વરે ।
અદ્ભુતં કવચં દેવ્યાઃ સવર્કામપ્રસાધકમ્॥ ૪॥
િવશષેતઃ શત્રનુાશં સવર્રક્ષાકરં ણામ્ ।
સવાર્િરષ્ટપ્રશમનંઅ ભચારિવનાશનમ્॥ ૫॥
સખુદં ભાેગદં ચવૈ વશીકરણમુત્તમમ્ ।
શત્રુસઙ્ઘાઃ ક્ષયં યા ત ભવ ત વ્યાિધપીિડતાઃ ।
દુઃ ખનાે વિરણશ્ચવૈ વાિનષ્ટપ તતા તથા॥ ૬॥
િવિનયાેગઃ
ૐ અસ્ય શ્રીકા લકાકવચસ્ય ભૈરવઋષયે નમઃ, શર સ ।
ગાયત્રી છ દસે નમઃ, મખુે । શ્રીકા લકાદેવતાયૈ નમઃ, હૃિદ ।
હ્ર ી ં બી ય નમઃ, ગુહ્યે । હઁ શક્તયે નમઃ, પાદયાેઃ ।
ક્લી ં ક લકાય નમઃ, સવાર્ઙ્ગે ।
શત્રુસઙ્ઘનાશનાથ પાઠે િવિનયાેગઃ ।
ઇ ત િવ યસ્ય ક્રાં ક્ર ં કંૂ્ર ક્ર ક્રા ક્રઃ ।
ઇ ત કરષડઙ્ગ યાસાિદકં કુયાર્ત્ ।
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યાનમ્
યાયેત્ કાલી ં મહામાયાં િત્રનતે્રાં બહુ િપણીમ્ ।
ચતુભુર્ ં લલ જહ્વાં પૂણર્ચ દ્રિનભાનનામ્॥ ૭॥
નીલાે પલદલ યામાં શત્રુસઙ્ઘિવદાિરણીમ્ ।
નરમુ ડં તથા ખડ્ગં કમલં વરદં તથા॥ ૮॥
િવભ્રાણાં રક્તવદનાં દંષ્ટ્ર ાલી ં ઘાેર િપણીમ્ ।
અટ્ટાટ્ટહાસિનરતાં સવર્દા ચ િદગ બરામ્॥ ૯॥
શવાસન સ્થતાં દેવી ં મુ ડમાલાિવભષૂણામ્ ।
ઇ ત યા વા મહાદેવી ં તત તુ કવચં પઠેત્॥ ૧૦॥
કા લકા ઘાેર પાદ્યા સવર્કામફલપ્રદા ।
સવર્દેવ તુતા દેવી શત્રનુાશં કરાેતુ મે॥૧૧॥
ૐ હ્ર ી ં વ િપણી ં ચવૈ હ્ર ાઁ હ્ર ી ં હઁ િપણી તથા ।
હ્ર ાઁ હ્ર ી ં હ્ર હ્ર ા વ પા ચ સદા શત્રનૂ્ પ્રણ યતુ॥ ૧૨॥
શ્રીં હ્ર ી ં અ િપણી દેવી ભવબ ધિવમાે ચની ।
હ્ર ી ં સકલાં હ્ર ી ં િરપુશ્ચ સા હ તુ સવર્દા મમ॥ ૧૩॥
યથા શુ ભાે હતાે દૈત્યાે િનશુ ભશ્ચ મહાસરુઃ ।
વૈિરનાશાય વ દે તાં કા લકાં શઙ્કર પ્રયામ્॥ ૧૪॥
બ્રાહ્મી શવૈી વૈ ણવી ચ વારાહી નાર સિહકા ।
કાૈમાય દ્ર ચ ચામુ ડા ખાદ તુ મમ િવ દ્વષઃ॥ ૧૫॥
સરેુશ્વર ઘાેર પા ચ ડમુ ડિવના શની ।
મુ ડમાલા તાઙ્ગી ચ સવર્તઃ પાતુ મા સદા॥ ૧૬॥
અથ મ ત્રઃ - હ્ર ાં હ્ર ી ં કા લકે ઘાેરદંષ્ટ્ર ે ચ િધર પ્રયે ।
િધરાપૂણર્વક્ત્રે ચ િધરેણા ત તિન॥ ૧૭॥
મમ સવર્શત્રનૂ્ ખાદય ખાદય િહસ િહસ મારય મારય ભ ધ ભ ધ
છ ધ છ ધ ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય િવદ્રાવય િવદ્રાવય શાષેય શાષેય
વાહા ।
હ્ર ાં હ્ર ી ં કા લકાયૈ મદ યશત્રનૂ્ સમપર્ય વાહા ।
ૐજય જય િકિર િકિર િકટ િકટ મદર્ મદર્ માેહય માેહય હર હર મમ
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િરપનૂ્ વંસય વંસય ભક્ષય ભક્ષય ત્રાેટય ત્રાેટય યાતુધાનાન્
ચામુ ડે સવર્જનાન્ રાજપુ ષાન્ સ્ત્રયાે મમ વ યાઃ કુ કુ અશ્વાન્ ગ ન્
િદવ્યકા મનીઃ પતુ્રાન્ રાજ શ્રયં દેિહ દેિહ તનુ તનુ ધા યં ધનં યકં્ષ
ક્ષાં ક્ષૂં ક્ષ ક્ષા કં્ષ ક્ષઃ વાહા । ઇ ત મ ત્રઃ ।
ફલશ્રુ તઃ
ઇત્યેતત્ કવચં પુ યં ક થતં શ ભનુા પુરા ।
યે પઠ ત સદા તષેાં ધ્રવું ન ય ત વૈિરણઃ॥ ૧૮॥
વૈિરણઃ પ્રલયં યા ત વ્યાિધતાશ્ચ ભવ ત િહ ।
બલહીનાઃ પતુ્રહીનાઃ શત્રવુ તસ્ય સવર્દા॥ ૧૯॥
સહસ્રપઠનાત્ સ દ્ધઃ કવચસ્ય ભવેત્તથા ।
તતઃ કાયાર્ ણ સ ય ત યથાશઙ્કરભા ષતમ્॥ ૨૦॥
મશાનાઙ્ગારમાદાય ચૂણ કૃ વા પ્રયત્નતઃ ।
પાદાેદકેન િપષ્ટા ચ લખે લાેહશલાકયા॥ ૨૧॥
ભૂમાૈ શત્રનૂ્ હીન પાનુત્તરા શરસ તથા ।
હ તં દ વા તુ હૃદયે કવચં તુ વયં પઠેત્॥ ૨૨॥
પ્રાણપ્ર તષ્ઠાં કૃ વા વૈ તથા મ ત્રેણ મ ત્રિવત્ ।
હ યાદસ્ત્રપ્રહારેણ શત્રાે ગચ્છ યમક્ષયમ્॥ ૨૩॥
વલદઙ્ગારલપેને ભવ ત વિરતા શમ્ ।
પ્રાેઙ્ક્ષયેદ્વામપાદેન દિરદ્રાે ભવ ત ધ્રવુમ્॥ ૨૪॥
વૈિરનાશકરં પ્રાેક્તં કવચં વ યકારકમ્ ।
પરમૈશ્વયર્દં ચવૈ પતુ્ર પાતૈ્રાિદ દ્ધદમ્॥ ૨૫॥
પ્રભાતસમયે ચવૈ પૂ કાલે પ્રયત્નતઃ ।
સાયઙ્કાલે તથા પાઠાત્ સવર્ સ દ્ધભર્વેદ્ ધ્રવુમ્॥ ૨૬॥
શત્રુ ચ્ચાટનં યા ત દેશાદ્ વા િવચ્યુતાે ભવેત્ ।
પશ્ચાત્ િકઙ્કરતામે ત સતં્ય સતં્ય ન સશંયઃ॥ ૨૭॥
શત્રનુાશકરં દેિવ સવર્સ પ કરં શભુમ્ ।
સવર્દેવ તુતે દેિવ કા લકે વાં નમા યહમ્॥ ૨૮॥
ઇ ત વૈિરનાશનં કાલીકવચં સ પૂણર્મ્ ।
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