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॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥

॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ॥
॥ શ્રીઉમામહેશ્વરા યાં નમઃ॥
॥ શ્રીગુરવે નમઃ॥
આન દભૈરવી ઉવાચ ।
અથ વકે્ષ્ય મહાદેવ કુ ડલીકવચં શભુમ્ ।
પરમાન દદં સદં્ધ સદ્ધ દિનષેિવતમ્॥ ૧॥
ય કૃ વા યાે ગનઃ સવ ધમાર્ધમર્પ્રદશર્કાઃ ।
જ્ઞાિનનાે માિનનાે ધમાર્ન્ િવચર ત યથામરાઃ॥ ૨॥
સદ્ધયાેઽ ય ણમાદ્યાશ્ચ કરસ્થાઃ સવર્દેવતાઃ ।
અેત કવચપાઠેન દેવે દ્રાે યાે ગરાડ્ભવેત્॥ ૩॥
ઋષયાે યાે ગનઃ સવ જિટલાઃ કુલભૈરવાઃ ।
પ્રાતઃકાલે િત્રવારં ચ મ યાહે્ન વારયુગ્મકમ્॥ ૪॥
સાયાહે્ન વારમેક તુ પઠે કવચમવે ચ ।
પઠેદેવં મહાયાેગી કુ ડલીદશર્નં ભવેત્॥ ૫॥
ૐ અસ્ય શ્રીકુલકુ ડલીકવચસ્ય બ્રહ્મે દ્ર ઋ ષઃ ।
ગાયત્રી છ દઃ । કુલકુ ડલી દેવતા । સવાર્ભીષ્ટ સદ્ યથ િવિનયાેગઃ ।
ૐ ઈશ્વર જગતાં ધાત્રી લ લતા સુ દર પરા ।
કુ ડલી કુલ પા ચ પાતુ માં કુલચ ડકા॥ ૬॥
શરાે મે લ લતા દેવી પાતૂગ્રાખ્યા કપાેલકમ્ ।
બ્રહ્મમ ત્રેણ પુિટતા ભ્રૂમ યં પાતુ મે સદા॥ ૭॥
નતે્રત્રયં મહાકાલી કાલા ગ્ ભ ક્ષકા શખામ્ ।
દ તાવલી ં િવશાલાક્ષી આેષ્ઠ મષ્ટાનવુા સની॥ ૮॥
કામબી ત્મકા િવદ્યા અધરં પાતુ મે સદા ।
ઌયુગસ્થા ગ ડયુગ્મં માયા િવશ્વા રસ પ્રયા॥ ૯॥
ભવુનેશી કણર્યુગ્મં ચબુકં ક્રાેધકા લકા ।
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॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥

કિપલા મે ગલં પાતુ સવર્બીજ વ િપણી॥ ૧૦॥
મા કાવણર્પુિટતા કુ ડલી ક ઠમવે ચ ।
હૃદયં કાલ વી ચ કઙ્કાલી પાતુ મે મખુમ્॥ ૧૧॥
ભજુયુગ્મં ચતવુર્ગાર્ ચ ડદાેદ્દર્ ડખ ડની ।
સ્ક ધયુગ્મં સ્ક દમાતા હાલાહલગતા મમ॥ ૧૨॥
અઙ્ગુલ્યગ્રં કુલાન દા શ્રીિવદ્યા નખમ ડલમ્ ।
કા લકા ભવુનેશાની ષ્ઠદેશં સદાવતુ॥ ૧૩॥
પાશ્વર્યુગ્મં મહાવીરા વીરાસનધરાભયા ।
પાતુ માં કુલદભર્સ્થા ના ભમુદરમ બકા॥ ૧૪॥
કિટદેશં પીઠસસં્થા મહામિહષઘા તની ।
લઙ્ગસ્થાનં મહામુદ્રા ભગં માલામનુ પ્રયા॥ ૧૫॥
ભગીરથ પ્રયા ધૂમ્રા મૂલાધારં ગણેશ્વર ।
ચતુદર્લં કક્ષ્યપજૂ્યા દલાગં્ર મે વસુ ધરા॥ ૧૬॥
શીષ રાધા રણાખ્યા ચ બ્રહ્માણી પાતુ મે મખુમ્ ।
મેિદની પાતુ કમલા વાગ્દેવી પવૂર્ગં દલમ્॥ ૧૭॥
છેિદની દ ક્ષણે પાતુ પાતુ ચ ડા મહાતપા ।
ચ દ્રઘ ટા સદા પાતુ યાે ગની વા ણં દલમ્॥ ૧૮॥
ઉત્તરસં્થ દલં પાતુ થવી મ દ્રપા લતા ।
ચતુ કાેણં કામિવદ્યા બ્રહ્મિવદ્યા જકાેણકમ્॥ ૧૯॥
અષ્ટશલંૂ સદા પાતુ સવર્વાહનવાહના ।
ચતુભુર્ સદા પાતુ ડાિકની કુલચ ચલા॥ ૨૦॥
મેઢ્રસ્થા મદનાધારા પાતુ મે ચા પઙ્કજમ્ ।
વય ભૂ લઙ્ગ ચાવાર્કા કાેટરાક્ષી મમાસનમ્॥ ૨૧॥

કદ બવનમાપાતુ કદ બવનવા સની ।
વૈ ણવી પરમા માયા પાતુ મે વૈ ણવં પદમ્॥ ૨૨॥
ષડ્દલં રાિકણી પાતુ રાિકણી કામવા સની ।
કામેશ્વર કામ પા શ્રીકૃ ણં પીતવાસસમ્॥ ૨૩॥
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॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥

વનમાલા વનદુગાર્ શઙ્ખં મે શઙ્ ખની શવા ।
ચકં્ર ચકે્રશ્વર પાતુ કમલાક્ષી ગદાં મમ॥ ૨૪॥
પદં્મ મે પદ્મગ ધા ચ પદ્મમાલા મનાેહરા ।
રાિદલા તાક્ષરં પાતુ લાિકની લાેકપા લની॥ ૨૫॥ (કાિદલા તાક્ષરં)
ષડ્દલે સ્થતદેવાંશ્ચ પાતુ કૈલાસવા સની । (ષડ્વગર્ સ્થતદેવીશ્ચ)
અ ગ્ વણાર્ સદા પાતુ ગણં મે પરમેશ્વર ॥ ૨૬॥
મ ણપૂરં સદા પાતુ મ ણમાલાિવભષૂણા ।
દશાપતં્ર દશવણ ડાિદફા તં િત્રિવક્રમા॥ ૨૭॥
પાતુ નીલા મહાકાલી ભદ્રા ભીમા સર વતી ।
અયાે યાવા સની દેવી મહાપીઠિનવા સની॥ ૨૮॥
વાગ્ભવાદ્યા મહાિવદ્યા કુ ડલી કાલકુ ડલી ।
દશચ્છદગતં પાતુ દં્ર દ્રાત્મકં મમ॥ ૨૯॥
સૂ મા સૂ મતરા પાતુ સૂ મસ્થાનિનવા સની ।
રાિકણી લાેકજનની પાતુ કૂટાક્ષર સ્થતા॥ ૩૦॥
તજૈસં પાતુ િનયતં રજક રાજપૂ જતા ।
િવજયા કુલબીજસ્થા તવગ ત મરાપહા॥ ૩૧॥
મ ત્રા ત્મકા મ ણગ્ર થભેિદની પાતુ સવર્દા ।
ગભર્દાતા ગુસતુા પાતુ માં ના ભવા સની॥ ૩૨॥
ન દની પાતુ સકલં કુ ડલી કાલક પતા ।
હૃ પદં્મ પાતુ કાલાખ્યા ધૂમ્રવણાર્ મનાેહરા॥ ૩૩॥
દલદ્વાદશવણ ચ ભાસ્કર ભાવ સ દ્ધદા ।
પાતુ મે પરમા િવદ્યા કવગ કામચાિરણી॥ ૩૪॥
ચવગ ચા વસના વ્યાઘ્રાસ્યા ટઙ્કધાિરણી ।
ચકારં પાતુ કૃ ણાખ્યા કાિકની ં પાતુ કા લકા॥ ૩૫॥
ટકુરાઙ્ગી ટકારં મે વભાવા મહાેદયા ।
ઈશ્વર પાતુ િવમલા મમ હૃ પદ્મવા સની॥ ૩૬॥
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॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥

ક ણકાં કાલસ દભાર્ યાે ગની યાેગમાતરમ્ ।
ઇ દ્રાણી વા ણી પાતુ કુલમાલા કુલા તરમ્॥ ૩૭॥
તાિરણી શ ક્તમાતા ચ ક ઠવાક્યં સદાવતુ ।
િવપ્ર ચત્તા મહાેગ્રાેગ્રા પ્રભા દ પ્તા ઘનાસના॥ ૩૮॥
વા ત ભની વજ્રદેહા વૈદેહી ષવાિહની ।
ઉન્મત્તાન દ ચત્તા ચ ક્ષણાેશીશા ભગા તરા॥ ૩૯॥
મમ ષાેડશપત્રા ણ પાતુ મા તનુ સ્થતા । (માતુલસં સ્થતા)
સરુાન્ રક્ષતુ વેદજ્ઞા સવર્ભાષા ચ ક ણકામ્॥ ૪૦॥
ઈશ્વરાધાર્સનગતા પ્રપાયાન્મે સદા શવમ્ ।
શાક ભર મહામાયા સાિકની પાતુ સવર્દા॥ ૪૧॥
ભવાની ભવમાતા ચ પાયાદ્ભ્રૂમ યપઙ્કજમ્ ।
દ્વદલં વ્રતકામાખ્યા અષ્ટાઙ્ગ સ દ્ધદાિયની॥ ૪૨॥
પાતુ નાસામ ખલાન દા મનાે પા જગિ પ્રયા ।
લકારં લક્ષણાક્રા તા સવર્લક્ષણલક્ષણા॥ ૪૩॥
કૃ ણા જનધરા દેવી ક્ષકારં પાતુ સવર્દા ।
દ્વદલસ્થં સવર્દેવં સદા પાતુ વરાનના॥ ૪૪॥
બહુ પા િવશ્વ પા હાિકની પાતુ સં સ્થતા ।
હરાપર શવં પાતુ માનસં પાતુ પ ચમી॥ ૪૫॥
ષટ્ચક્રસ્થા સદા પાતુ ષટ્ચક્રકુલવા સની ।
અકારાિદક્ષકારા તા બ દુસગર્સમ વતા॥ ૪૬॥
મા કાણાં સદા પાતુ કુ ડલી જ્ઞાનકુ ડલી ।
દેવકાલી ગ તપ્રેમા પૂણાર્ ગિરતટં શવા॥ ૪૭॥
ઉડ્ડીયાનેશ્વર દેવી સકલં પાતુ સવર્દા ।
કૈલાસપવર્તં પાતુ કૈલાસ ગિરવા સની॥ ૪૮॥
પાતુ મે ડાિકનીશ ક્તલાર્િકની રાિકણી કલા ।
સાિકની હાિકની દેવી ષટ્ચક્રાદ ન્ પ્રપાતુ મે॥ ૪૯॥
કૈલાસાખ્યં સદા પાતુ પ ચાનનતનૂદ્ભવા ।
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॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥

િહર યવણાર્ રજની ચ દ્રસયૂાર્ ગ્ ભ ક્ષણી॥ ૫૦॥
સહસ્રદલપદં્મ મે સદા પાતુ કુલાકુલા ।
સહસ્રદલપદ્મસ્થા દૈવતં પાતુ ખેચર ॥ ૫૧॥
કાલી તારા ષાેડશાખ્યા માતઙ્ગી પદ્મવા સની ।
શ શકાેિટગલદૂ્રપા પાતુ મે સકલં તમઃ॥ ૫૨॥
વને ઘાેરે જલે દેશે યુદ્ધે વાદે મશાનકે ।
સવર્ત્ર ગમને જ્ઞાને સદા માં પાતુ શલૈ ॥ ૫૩॥
પવર્તે િવિવધાયાસે િવનાશે પાતુ કુ ડલી ।
પાદાિદબ્રહ્મર ધ્રા તં સવાર્કાશં સરેુશ્વર ॥ ૫૪॥
સદા પાતુ સવર્િવદ્યા સવર્જ્ઞાનં સદા મમ ।
નવલક્ષમહાિવદ્યા દશિદ પ્રપાતુ મામ્॥ ૫૫॥
ઇત્યેત કવચં દેિવ કુ ડ લ યાઃ પ્ર સ દ્ધદમ્ ।
યે પઠ ત યાનયાેગે યાેગમાગર્વ્યવ સ્થતાઃ॥ ૫૬॥
તે યા ત મુ ક્તપદવીમૈિહકે નાત્ર સશંયઃ ।
મૂલપદ્મે મનાેયાેગં કૃ વા હૃદાસન સ્થતઃ॥ ૫૭॥
મ તં્ર યાયે કુ ડ લની ં મૂલપદ્મપ્રકા શનીમ્ ।
ધયાદયાં દયા ઢામાકાશસ્થાનવા સનીમ્॥ ૫૮॥
અ તાન દર સકાં િવકલાં સકુલાં શતામ્ ।
અ જતાં રક્તરિહતાં િવશક્તાં રક્તિવગ્રહામ્॥ ૫૯॥
રક્તનતે્રાં કુલ ક્ષપ્તાં જ્ઞાના જનજયાે વલામ્ ।
િવશ્વાકારાં મનાે પાં મૂલે યા વા પ્રપજૂયેત્॥ ૬૦॥
યાે યાેગી કુ તે અેવં સ સદ્ધાે નાત્ર સશંયઃ ।
રાેગી રાેગા પ્રમુચ્યેત બદ્ધાે મુચ્યેત બ ધનાત્॥ ૬૧॥
રાજં્ય શ્રયમવા ાે ત રાજ્યહીનઃ પઠેદ્યિદ ।
પતુ્રહીનાે લભે પુતં્ર યાેગહીનાે ભવેદ્વશી॥ ૬૨॥
કવચં ધારયેદ્ય તુ શખાયાં દ ક્ષણે ભજેુ ।
વામા વામકરે વા સવાર્ભીષ્ટમવા ુયાત્॥ ૬૩॥
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॥ શ્રીકુલકુ ડલીકવચ તાતે્રમ્ અથવા ક દવા સનીકવચમ્॥

વણ રાૈ યે તથા તામ્રે સ્થાપિય વા પ્રપજૂયેત્ ।
સવર્દેશે સવર્કાલે પિઠ વા સ દ્ધમા ુયાત્॥ ૬૪॥
સ ભૂયા કુ ડલીપુત્રાે નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૬૫॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ઉત્તરત ત્રે મહાત ત્રાેદ્દ પને સ દ્ધિવદ્યાપ્રકરણે
ષટ્ચક્રપ્રકાશે ભૈરવીભૈરવસવંાદે ક દવા સનીકવચં
અથવા કુલકુ ડ લનીકવચં સ પૂણર્મ્॥

Encoded by Gopal Upadhyay gopal.j.upadhyay at gmail.com
Proofread by Gopal Upadhyay, PSA Easwaran psaeaswaran at gmail.com

.. ShrI Kulakundali or Kandavasini Kavacha Stotram ..
Searchable pdf was typeset using XeTeXgenerateactualtext feature of XƎLATEX 0.99996

on August 20, 2017

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

6 sanskritdocuments.org


