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શ્રીકા લકાકવચમ્ ૨

અથવા શ્રીત્રૈલાેક્ય િવજય કવચમ્
શ્રીસદા શવ ઉવાચ -

ક થતં પરમં બ્રહ્મ પ્રકૃતેઃ તવનં મહત્ ।
આદ્યાયાઃ શ્રીકા લકાયાઃ કવચં સા પ્રતમ્॥ ૧॥
ત્રૈલાેક્યિવજયસ્યાસ્ય કવચસ્ય ઋ ષઃ શવઃ ।
છ દાેઽનુષુ્ટ દેવતા ચ આદ્યા કાલી પ્રક તતા॥ ૨॥
માયાબીજં બીજ મ ત રમા શિ ત દાહૃતા ।
ક્ર ં ક લકં કા ય સદ્ધાૈ િવિનયાેગઃ પ્રક તતઃ॥ ૩॥
હ્ર ીમાદ્યા મે શરઃ પાતુ શ્રી ં કાલી વદનં મમ ।
હૃદયં ક્ર ં પરા શિ તઃ પાયા ક ઠં પરા પરા॥ ૪॥
નતે્રે પાતુ જગદ્ધાત્રી કણા રક્ષતુ શઙ્કર ।
ઘ્રાણં પાતુ મહામાયા રસનાં સવર્મઙ્ગલા॥ ૫॥
દ તાન્ રક્ષતુ કાૈમાર કપાેલાૈ કમલાલયા ।
આેષ્ઠાધરાૈ ક્ષમા રક્ષે ચ્ચબુકં ચા હા સની॥ ૬॥
ગ્રીવાં પાયા કુલેશાની કકુ પાતુ કૃપામયી ।
દ્વાૈ બાહૂ બાહુદા રક્ષે કરાૈ કૈવલ્યદાિયની॥ ૭॥
સ્ક ધાૈ કપિદની પાતુ ષં્ઠ ત્રૈલાેક્યતાિરણી ।
પાશ્વ પાયાદપણાર્ મે કિટ મે કમઠાસના॥ ૮॥
નાભાૈ પાતુ િવશાલાક્ષી પ્રજસ્થાનં પ્રભાવતી ।
ઊ રક્ષતુ કલ્યાણી પાદાૈ મે પાતુ પાવર્તી॥ ૯॥
જયદુગાર્વતુ પ્રાણા સવાર્ઙ્ગં સવર્ સ દદા ।
રક્ષાહીનં તુ ય સ્થાનં વ જતં કવચને ચ॥ ૧૦॥
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ત સવ મે સદા રક્ષેદાદ્યા કાલી સનાતની ।
ઇ ત તે ક થતં િદવ્યં ત્રૈલાેક્યિવજયા ભધમ્॥ ૧૧॥
કવચં કા લકાદેવ્યા આદ્યાયાઃ પરમાદ્ભુતમ્ ।
પૂ કાલે પઠેત્ય તુ આદ્યાિધકૃતમાનસઃ॥ ૧૨॥
ઇ ત મહાિનવાર્ણત ત્રે સપ્તમ ઉ લાસે ૫૫-૬૬ શ્લાેકપયર્ તં
શ્રીકા લકાકવચમ્ સ પૂણર્મ્ ।
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