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Shri SarasvatI Kavacham

શ્રીસર વતીકવચમ્

ભૈરવ ઉવાચ -

શ ◌ૃ દેિવ! પ્રવક્ષ્યા મ વાણીકવચમુત્તમમ્ ।
ત્રૈલાેક્યમાેહનં નામ િદવં્ય ભાેગાપવગર્દમ્॥ ૧॥
મૂલમ ત્રમયં સા યમષ્ટ સ દ્ધપ્રદાયકમ્ ।
સવશ્વયર્પ્રદં લાેકે સવાર્ઙ્ગમિવિન શ્ચતમ્॥ ૨॥
પઠનાચ્છ્ર વણાત્ દેિવ! મહાપાતકનાશનમ્ ।
મહાે પાતપ્રશમનં મૂલિવદ્યામનાેહરમ્॥ ૩॥
યદૃ્ધ વા કવચં બ્રહ્મા િવ ર શઃ શચીપ તઃ ।
યમાેઽિપ વ ણશ્ચવૈ કુબેરાેઽિપ િદગીશ્વરાઃ॥ ૪॥
બ્રહ્મા જ ત િવશ્વં ચ િવ દત્યિનસદૂનઃ ।
શવઃ સહંરતે િવશ્વ જ ઃ સમુનસાં પ તઃ॥ ૫॥
િદગીશ્વરાશ્ચ િદક્પાલા યથાવદનુભૂતયે ।
ત્રૈલાેક્યમાેહનં વકે્ષ્ય ભાેગમાેક્ષૈકસાધનમ્॥ ૬॥
સવર્િવદ્યામયં બ્રહ્મિવદ્યાિનિધમનુત્તમમ્ ।
ત્રૈલાેક્યમાેહનસ્યાસ્ય કવચસ્ય પ્રક તતઃ॥ ૭॥
િવિનયાેગઃ -
ઋ ષઃ ક વાે િવરાટ્ છ દાે દેવી સર વતી શભુા ।
અસ્ય શ્રીસર વતી દેવતા, હ્ર ી ં બીજં,ૐશક્તઃ, અ ક લકં,
િત્રવગર્ફલસાધને િવિનયાેગઃ ।
ઋ યાિદ યાસઃ -
ક વઋષયે નમઃ શર સ । િવરાટ્ છ દસે નમઃ મખુે ।
દેવીસર વત્યૈ નમઃ હૃિદ । હ્ર ી ં બી ય નમઃ ગુહ્યે ।
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ૐ શક્તયે નમઃ નાભાૈ । અ ક લકાય નમઃ પાદયાેઃ ।
િત્રવગર્ફલસાધને િવિનયાેગાય નમઃ સવાર્ઙ્ગે॥
ૐઅ હ્ર ી ં હ્ર ી ં પાતુ વાણી શરાે મે સવર્દા સતી ।
ૐ હ્ર ી ં સર વતી દેવી ભાલં પાતુ સદા મમ॥ ૮॥
ૐ હ્ર ી ં ભ્રવુાૈ પાતુ દુગાર્ દૈત્યાનાં ભયદાિયની ।
ૐઅ હ્ર ી ં પાતુ નતે્રે સવર્મઙ્ગલમઙ્ગલા॥ ૯॥
ૐ હ્ર ી ં પાતુ શ્રાતે્રયુગ્મં જગદભયકાિરણી ।
ૐઅ નાસા પાતુ િનતં્ય િવદ્યા િવદ્યાવરપ્રદા॥ ૧૦॥
ૐ હ્ર ી ં અ પાતુ વક્ત્રં વાગ્દેવી ભયના શની ।
અં આં ઇં ઈં પાતુ દ તાન્ િત્રદ તેશ્વર પૂ જતાઃ॥ ૧૧॥
ઉં ઊં ઋં ૠં ઌં ૡં અ અ પાતુ આેષ્ઠાૈ ચ ભારતી ।
આઆઅં અઃ પાતુ ક ઠં નીલક ઠાઙ્કવા સની॥ ૧૨॥
કં ખં ગં ઘં ઙં પાયાન્મે ચાંસાૈ દેવેશપૂ જતા ।
ચં છં જં ઝં ઞં મે પાતુ વક્ષાે વક્ષઃસ્થલાશ્રયા॥ ૧૩॥
ટં ઠં ડં ઢં ણં પાયાન્મે પાશ્વા પાશ્વર્િનવા સની ।
તં થં દં ધં નં મે પાતુ મ યે લાેકેશપૂ જતા॥ ૧૪॥
પં ફં બં ભં મં પાયાન્મે ના ભ બ્રહ્મશેસિેવતા ।
યં રં લં વં પાતુ ગુહ્ય િનત બ પ્રયવાિદની॥ ૧૫॥
શં ષં સં હં કિટ પાતુ દેવી શ્રીવગલામખુી ।
ઊ ળં કં્ષ સદા પાતુ સવાર્િવદ્યાપ્રદા શવા॥ ૧૬॥
સર વતી પાતુ જઙ્ઘે રમેશ્વરપ્રપૂ જતા ।
ૐ હ્ર ી ં અ હ્ર ી ં પાતુ પાદાૈ પાદપીઠિનવા સની॥ ૧૭॥
િવ માિરતં ચ યત્ સ્થાનં યદે્દશાે નામ વ જતઃ ।
ત સવ પાતુ વાગેશી મૂલિવદ્યામયી પરા॥ ૧૮॥
પવૂ માં પાતુ વાગ્દેવી વાગેશી વિહ્નકે ચ મામ્ ।
સર વતી દ ક્ષણે ચ નૈરતૃ્યે ચાનલ પ્રયા॥ ૧૯॥
પ શ્ચમે પાતુ વાગીશા વાયાૈ વેણામખુી તથા ।
ઉત્તરે પાતુ િવદ્યા ચૈશા યાં િવદ્યાધર તથા॥ ૨૦॥

2 sanskritdocuments.org



શ્રીસર વતીકવચમ્

અ સતાઙ્ગાે જલાત્ પાતુ પયસાે ભૈરવઃ ।
ચ ડશ્ચ પાતુ વાતાન્મે ક્રાેધેશઃ પાતુ ધાવતઃ॥ ૨૧॥
ઉન્મત્ત તષ્ઠતઃ પાતુ ભીષણશ્ચાગ્રતાેઽવતુ ।
કપાલી માગર્મ યે ચ સહંારશ્ચ પ્રવેશતઃ॥ ૨૨॥
પાદાિદમૂધર્પયર્ તં વપુઃ સવર્ત્ર મેઽવતુ ।
શરસઃ પાદપયર્ તં દેવી સર વતી મમ॥ ૨૩॥
ઇતીદં કવચં વાણી મ ત્રગભ જયાવહમ્ ।
ત્રૈલાેક્યમાેહનં નામ દાિરદ્ર્યભયનાશનમ્॥ ૨૪॥
સવર્રાેગહરં સાક્ષાત્ સ દ્ધદં પાપનાશનમ્ ।
િવદ્યાપ્રદં સાધકાનાં મૂલિવદ્યામયં પરમ્॥ ૨૫॥
પરમાથર્પ્રદં િનતં્ય ભાેગમાેક્ષૈકકારણમ્ ।
યઃ પઠેત્ કવચં દેિવ! િવવાદે શત્રુસઙ્કટે॥ ૨૬॥
વાિદમખું ત ભિય વા િવજયી ગ્ હમે ય ત ।
પઠનાત્ કવચસ્યાસ્ય રાજ્યકાપેઃ પ્રશા ય ત॥ ૨૭॥
િત્રવારં યઃ પઠેદ્ રાત્રાે મશાને સ દ્ધમા ુયાત્ ।
રસભૈૂર્જે લખેદ્ વમર્ રિવવારે મહેશ્વિર! ॥ ૨૮॥
અષ્ટગ ધેલાર્ક્ષયા ચ ધપૂદ પાિદતપર્ણૈઃ ।
સવુણર્ગુિટકાં ત સ્થાં પજૂયેત્ ય ત્રરાજવત્॥ ૨૯॥
ગુિટકૈષા મહા પા શભુા સર વતીપ્રદા ।
સવાર્થર્સાધની લાેકે યથાઽભીષ્ટફલપ્રદા॥ ૩૦॥
ગુિટકેયં શભુા દેવ્યા ન દેયા યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
ઇદં કવચમીશાિન મૂલિવદ્યામયં ધ્રવુમ્॥ ૩૧॥
િવદ્યાપ્રદં શ્રીપદં ચ પતુ્રપાતૈ્રિવવધર્નમ્ ।
આયુ યકરં પુ ષ્ટકરં શ્રીકરં ચ યશઃ પ્રદમ્॥ ૩૨॥
ઇતીદં કવચં દેિવ! ત્રૈલાેક્યમાેહના ભધમ ।
કવચં મ ત્રગભ તુ ત્રૈલાેક્ય માેહના ભધમ્॥ ૩૩॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે દશિવદ્યારહસ્યે સર વતી કવચમ્॥
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