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॥ રે કાકવચમ્ ૩ ડામરેશ્વરત ત્રે ઈશ્વરપાવર્તીસવંાદે॥
॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ॥
શ્રી દેવ્યવુાચ

ભગવન્ બ્રૂિહ કવચં ભુ ક્ત-મુ ક્ત-પ્રદાયકમ્ ।
ત્રૈલાેક્યમાેહનં નામ કૃપયા મે જગદુ્ગરાે॥

ઈશ્વર ઉવાચ
દેિવ વરારાેહે કવચં બ્રહ્મ િપ ણ ।

બ્રહ્મશે-પ્રમખુાધીશ-નારાયણ-મખુાચ્યુતમ્॥
કવચં રે કાદેવ્યાઃ યઃ પઠે પ્રયતાે નરઃ ।
તચ્છ વા પઠનાદ્બ્રહ્મા ષ્ટકતાર્ઽભવ પ્રભુઃ॥
કૃ ણાે દૂવાર્દલ યામાે દેવક ગભર્સ ભવઃ ।
હ્ય પદે્મ રે કાં યા વા ઋ દ્ધ- સ દ્ધ-ફલપ્રદામ્॥
સવાર્ઃ યામા ભવ ત્યેતાઃ જનાદર્ન-િવભૂતયઃ ।
અેવં દેવગણાઃ સવ સવશ્વયર્મવા ુયુઃ॥
શ યાય ગુ ભક્તાય સાધકાય પ્રકાશયેત્ ।
યાે દદાત્ય ય શ યાય શઠાય પશુ િપણે॥
પ ચ વં યતે તસ્યહ્યથવા વાતુલાે ભવેત્ ।
કવચસ્યાસ્ય સભુગે યાેગી દ્ર ઋ ષઃ વયમ્॥
િવરાટ્ છ દાે િનગિદતં દેવતા રે કા પરા ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષષેુ િવિનયાેગ ઉદાહૃતઃ॥
ક્લી ં ક્લી ં ક્લી ં મે શરઃ પાતુ ભાલં નતે્રયુગં તથા ।
રે કા નતે્રયુગલં ક્લી ં ક્લી ં નાસાપુટદ્વયમ્॥
રામમાતા ચ મે પાતુ સ જહ્વાં મખુમવે ચ ।
ભજુયુગ્મં તથા પાતુ ક્લી ં ક્લી ં મે યક્ષરા ત્મકા॥
ક ઠં ચ ચબુકં ચવૈ રક્ષને્મે જગદ બકા ।
વાહાઽવતુ બ્રહ્મર ધ્રં મહાપુરિનવા સની॥
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॥ રે કાકવચમ્ ૩ ડામરેશ્વરત ત્રે ઈશ્વરપાવર્તીસવંાદે॥

ક્લી ં ક્લી ં મે રે કા પશ્ચાત્ રક્ષને્મે પાદમવે ચ ।
ક્લી ં ક્લી ં મે હૃદયં પાતુ ક્લી ં ક્લી ં મે પાશ્વર્મવે ચ॥
ક્લી ં ક્લી ં મે ના ભકમલં ક્લી ં ક્લી ં મે ષ્ઠમવે ચ ।
ક્લી ં ક્લી ં મે દ્વફડ તે ચ વાહે ત પિરક તતા॥
અેકાક્ષર મહાિવદ્યા સવાર્ઙ્ગં મે સદાઽવતુ ।
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ માં દેિવ આગ્ ેયાં મા કા તથા॥
રે કા દ ક્ષણે રક્ષેદ્રામમાતા ચ નૈરતૃ્યે ।
િવરાેિધની પ્રતીચ્યાં મે વાયવ્યાં જગદ્ બકા॥
ઉગ્રા રક્ષેદુદ ચ્યાં ચ ઈશા યાં માં પ્રભાવતી ।
દ પ્તા રક્ષે વધાેભાગે નીલા ચવૈાે વર્દે શકે॥
પતુ્ર મત્રકલત્રાદ ન્ દેવી રક્ષતુ સવર્દા ।
ઇ ત તે ક થતં દેિવ સવર્મન્માૈઘિવગ્રહમ્॥
ત્રૈલાેક્યમાેહનં નામ કવચં બ્રહ્મ િપણી ।
બ્રહ્મશે-પ્રમખુાધીશ-નારાયણ-મખુાચ્યુતમ્॥
કવચં રે કા દેવ્યાઃ યઃ પઠે પ્રયતાે નરઃ ।
સ સવર્ સદ્ધમા ાે ત સત્યમવે ન સશંયઃ॥
ગાને તુ તુ બ ઃ સાક્ષાદ્દાને વૈ વાસવાે યથા ।
દત્તાત્રેયસમાે જ્ઞાને ગઙ્ગવે મલનાશકઃ॥
કામદેવસમાે પે વાયુતુલ્યઃ પરાક્રમે ।
સ ભવે સાધકઃ શ્રેષ્ઠઃ સતં્ય સતં્ય મયાેિદતમ્॥
ન હ યતે ગ ત તસ્ય વાયાેિરવ નભ તલે ।
શતમષ્ટાેત્તરં ચાસ્ય પુરશ્ચયાર્િવિધ તઃ॥
હવનં તદ્દશાંશને કૃ વા ત સાધયેદ્ભવુમ્ ।
યિદ ચેત્ સદ્ધકવચઃ શવતુલ્યાે ભવે વયમ્॥
પઠનાદ્ધારણા સવાર્ વી કાશીપુર સમા ।
યત્ર કુત્ર િવપન્નાેઽિપ વારાણસ્યાં તાે ભવેત્॥
ન મ ત્રાે નાષૈધં તસ્ય નાકાલમરણં તથા ।
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ભવત્યેવ મહેશાિન કવચે હૃિદ સં સ્થતે॥
અશ્વમેધસહસ્રા ણ વા જપેય શતાિન ચ ।
મહાદાનાિન યા યવે પ્રાદ ક્ષ યં ભવુ તથા॥
કલાં નાહર્ ત તા યવે સકૃદુચ્ચારણાદતઃ ।
પુ પા જ લ રે કાયૈ મૂલનેવૈ સદાઽપર્યેત્॥
શતવષર્સહસ્રાયાઃ પૂ યાઃ ફલમા ુયાત્ ।
લ ખ વા ભજૂર્પત્રે તુ વધ્નીયા સવર્કાયર્કે॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે જપેદ્રે કાં શવામ્ ।
શતલકં્ષ પ્રજ વાઽિપ ન મ ત્રઃ સ દ્ધદાયકઃ॥
ઇ ત શ્રીડામરેશ્વરત ત્રે ઈશ્વરપાવર્તીસવંાદે રે કાકવચં સમાપ્તમ્॥
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