ଅେମାଘଶିଵକଵଚ
{॥ ଅେମାଘଶିଵକଵଚ ॥}
The amogha shivakavacha stotra
is found in the skandapurANa. It is believed that chanting of
these mantras everyday gets rid of the negative energy that affects
the human body and protects the body and soul. The kavach is peculiar
in the sense that it uses words like ହୁ , େଵୗଷ, ଵଷ, and
ଫ which have no real meaning in the Sanskrit language but are
used to produce particular sound waves. This practice is found more
often in the skandapurAN than in any other ancient Sanskrit
literature. Usually Vedic mantras have meaning.
The kavach uses the procedure called ନାସ , which involves
invoking particular deities to protect particular parts of the human
body. The practice of ନାସ is prevalent since ancient times and
occurs in many Sanskrit rituals in different forms.
It is believed by some that the skandapuraNa is mystical and involves
many aspects, which are followed by those who follow ଯାତୁଧାନ
(black magic) or the tantriks of ଶା ପ |

॥ ଅଥ ଅେମାଘଶିଵକଵଚ ॥
॥ ଋଷାଦି ନାସଃ ॥
ୁ ।
ଓଂ ବହଋଷେଯ ନମଃ ଶିରସି । ଅନୁ
ୁ ଛେସ ନମଃ, ମେଖ
ଶୀସଦାଶିଵରୁଦେଦଵତାଯ ନମଃ ହୃ ଦି । ହୀଂ ଶେଯ ନମଃ ପାଦେଯାଃ ।
ୁ
ଵଂ କୀଲକାଯ ନମଃ ନାେଭୗ । ଶୀ ହୀଂ କୀମିତି ବୀଜାଯ ନମଃ ଗେହ
।
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ଵିନିେଯାଗାଯ ନମଃ, ସଵେ ।
॥ ଅଥ କରନାସଃ ॥
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ହୀଂ ରାଂ
ସଵଶି ଧାେନ ଈଶାନାେନ ଅୁାଭାଂ ନମଃ ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ନଂ ରୀଂ
ନି ତତୃ ି ଧାେମ ତୁରୁଷାେନ ତଜ ନୀଭାଂ ଵାହା ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ମଂ ରୂଂ
ଅନାଦି ଶି ଧାେନ ଅେଘାରାେନ ମଧମାଭାଂ ଵଷ ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ଶିଂ େରୖଂ
ଵତଶି ଧାେନ ଵାମେଦଵାେନ ଅନାଭି କାଭାଂ ହୁ  ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ଵା େରୗଂ
ଅଲୁ ଶି ଧାେନ ସେଦାଜାତାେନ କନି କାଭାଂ େଵୗଷ ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ଯଂ ରଃ
ଅନାଦି ଶି ଧାେନ ସଵେନ କରତଲକରପୃାଭାଂ ଫ ।
॥ ହୃ ଦଯାଦନାସଃ ॥
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ହୀଂ ରାଂ
ସଵଶି ଧାେନ ଈଶାନାେନ ହୃ ଦଯାଯ ନମଃ ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ନଂ ରୀଂ
ନି ତତୃ ି ଧାେନ ତୁରୁଷାେନ ଶିରେସ ଵାହା ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ମଂ ରୂଂ
ଅନାଦି ଶି ଧାେନ ଅେଘାରାେନ ଶିଖାଯ ଵଷ ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ଶିଂ େରୖଂ
ଵତଶି ଧାେନ ଵାମେଦଵାେନ କଵଚାଯ ହୁ  ।
ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ଵାଂ େରୗଂ
ଅଲୁ ଶି ଧାେନ ସେଦାଜାତାେନ େନତତଯାଯ େଵୗଷ ।
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ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ଵଲ୍ଵାଲାମଲି େନ ଓଂ ଯଂ ରଃ
ଅନାଦି ଶି ଧାେନ ସଵେନ ଅାଯ ଫ ।
ଅଥ ଧାନ
ଵଜ ଦଂଂ ତି ନଯନଂ କାଲକମରି ଂଦମ ।
ୁ
ୁ  ଂ ଵେ ଶମ
ସହସ କରମପଗ
।
ୁ ମାପତି
॥ କଵଚ ॥
ନମୃତ ମହାେଦଵଂ ଵିଵଵାପିନମୀଵର ।
ଵେ ଶିଵମଯଂ ଵମ ସଵରାକରଂ ନୃ ଣା ॥ ୧॥

ୁ
ଶେଚୗ
େଦେଶ ସମାସୀେନା ଯଥାଵପିତାସନଃ ।
ଜି େତି େଯା ଜି ତପ ାଣି େଯିଵମଵ ॥ ୨॥

ହୁରୀକାରସଂନି ଵିଂ ଵେତଜସା ଵାନେଭାଽଵକାଶ ।
 ନମାଦଂ ଧାେଯ ପରାନମଯଂ ମେହଶ ॥ ୩॥
ଅତୀି ଯଂ ସୂମ

ୂ ାଖି ଲକମବି ରଂ ଚିଦାନି ମଗେଚତାଃ ।
ଧାନାଵଧତ
ୁ  କଵେଚନ ରା ॥ ୪॥
ଷଡରନାସସମାହିତାା େଶୖେଵନ କଯ

ମାଂ ପାତୁ େଦେଵାଽଖି ଲେଦଵତାା ସଂସାରକୂେପ ପତି ତଂ ଗଭୀେର ।
ୂ ଂ ଧେନାତ
ୁ େମ ସଵମଘଂ ହୃ ଦି  ॥ ୫॥
ୁ
ତନ ାମ ଦି ଵଂ ଵରମମଲ

ୂ େଜ ାତି ମାନଘନି ଦାା ।
ସଵତ ମାଂ ରତୁ ଵିଵମତ
ଅେଣାରଣୀଯାନୁରୁଶି େରକଃ ସ ଈଵରଃ ପାତୁ ଭଯାଦେଶଷା ॥ ୬॥

ୂ ଃ ।
େଯା ଭୂଵରୂେପଣ ବିଭତ ଵିଵଂ ପାଯା ସ ଭୂେମଗର
 ି େଶାଽମତ
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େଯାଽପାଂ ଵରୂେପଣ ନୃ ଣାଂ କେରାତି ସୀଵନଂ େସାଽଵତୁ ମାଂ ଜେଲଭଃ ॥ ୭॥

କପାଵସାେନ ଭୁଵନାନି ଦ୍ଵା ସଵଣି େଯା ନୃ ତତି ଭୂରିଲୀଲଃ ।
ସ କାଲରୁେଦାଽଵତୁ ମାଂ ଦଵାେଗଵତାଦି ଭୀେତରଖି ଲା ତାପା ॥ ୮॥

ୁ ାରପାଣି ଃ ।
ପ ଦୀଵିଦୁନକାଵଭାେସା ଵିଦାଵରାଭୀତି କଠ
ୁ
ଚତୁମଖ
ୁରୁଷି  େନତଃ ପ ାଚାଂ ିତଂ ରତୁ ମାମଜ ॥ ୯॥
ୂ କପାଲଢାଗଣା
ୁ
ୁ ାରେଵଦାଶ
ୁ ପାଶଶଲ
କଠ
ଦଧାନଃ ।
ୁ
ଚତୁମେଖା
ନୀଲରୁଚିିେନତଃ ପାଯାଦେଘାେରା ଦି ଶି ଦିଣସା ॥ ୧୦॥

ୁ ଦଂୁଶଟିକାଵଭାେସା େଵଦାମାଲାଵରଦାଭଯାଃ ।
କେ
ତତୁଵ ଉରୁପ ଭାଵଃ ସେଦାଽଧିଜାେତାଽଵତୁ ମାଂ ପ ତୀଚା ॥ ୧୧॥

ଵରାମାଲାଭଯଟହଃ ସେରାଜକିସମାନଵଣଃ ।
ୁ
ତି େଲାଚନାରୁଚତୁମେଖା
ମାଂ ପାଯାଦୁଦିଚାଂ ଦି ଶି ଵାମେଦଵଃ ॥ ୧୨॥

ୂ ପାଣି ଃ ।
ୁ ପାଶଟ କପାଲଢାଶଲ
େଵଦାଭେଯାଶ
ୁ
ସିତଦୁତି ଃ ପମେଖାଽଵତାନ
ା ମୀଶାନ ଊଵଂ ପରମପ କାଶଃ ॥ ୧୩॥

ୂ ନମଵାନ ମ ଚଂଦେମୗଲି ଭଲଂ ମମାଵାଦଥ ଭାଲେନତଃ ।
ମ
େନେତ ମମାଵା ଭଗେନତହାରୀ ନାସାଂ ସଦା ରତୁଅ ଵିଵନାଥଃ ॥ ୧୪॥

ପାଯାୁତୀ େମ ଶତି
ୁ ଗୀତକୀତଃ କେପାଲମଵା ସତତଂ କପାଲୀ ।
ଵ ଂ ସଦା ରତୁ ପଵେ ା ଜି ଵାଂ ସଦା ରତୁ େଵଦଜି ଵ୍ହଃ ॥ ୧୫॥
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କଂ ଗି ରୀେଶାଽଵତୁ ନୀଲକଃ ପଣି ଵଯଂ ପାତୁ ପିନାକପାଣି ଃ ।
ୂ ମଵାନ ମ ଧମବାହୁ ଵଃଲଂ ଦମଖାେକାଽଵା ॥ ୧୬॥
େଦାମଲ

ମେମାଦରଂ ପାତୁ ଗି ରୀ ଧଵା ମଧଂ ମମାଵାନ ଦନାକାରୀ ।
ୂ  ଟିରୀଵେରା େମ ॥ ୧୭॥
େହରମତାେତା ମମ ପାତୁ ନାଭି ଂ ପାଯା କଟୀ ଧଜ

ୁ ବରମିେତା ଜାନୁଵଯଂ େମ ଜଗଦୀଵେରାଽଵା ।
ଊରୁଵଯଂ ପାତୁ କେ
ୁ ଂ ପଵେକତ
ୁ ରଵା ପାେଦୗ ମମାଵା ସ ୁରଵପାଦଃ ॥ ୧୮॥
ୁ
ଜାଯଗ

ମେହଵରଃ ପାତୁ ଦି ନାଦି ଯାେମ ମାଂ ମଧଯାେମଽଵତୁ ଵାମେଦଵଃ ।
ତି ଯମକଃ ପାତୁ ତୃ ତୀଯଯାେମ ଵୃଷଵଜଃ ପାତୁ ଦି ନାଯାେମ ॥ ୧୯॥

ପାଯାନି ଶାେଦୗ ଶଶିେଶଖେରା ମାଂ ଗାଧେରା ରତୁ ମାଂ ନି ଶୀେଥ ।
ୃ ୁ େଯା ରତୁ ସଵକାଲ ॥ ୨୦॥
େଗୗରୀପତି ଃ ପାତୁ ନି ଶାଵଂସାେନ ମତ

ଅଃିତଂ ରତୁ ଶେରା ମାଂ ାଣଃୁ ସଦା ପାତୁ ବହିଃିତଂ ମା ।
ୂ ାଂ ସଦାଶିେଵା ରତୁ ମାଂ ସମା ॥ ୨୧॥
ତଦେର ପାତୁ ପତି ଃ ପଶନ

ତି ମଵାୁଵେନୖକନାଥଃ ପାଯା ଵଜଂ ପ ମଥାଧିନାଥଃ ।
େଵଦାେଵେଦାଽଵତୁ ମାଂ ନି ଷଂ ମାମଵଯଃ ପାତୁ ଶିଵଃ ଶଯାନ ॥ ୨୨॥

ୁ  ଯାରି ଃ ।
ମାେଗଷ ୁ ମାଂ ରତୁ ନୀଲକଃ େଶୖଲାଦି ଦୁେଗଷ ୁ ପରତ
ଅରଣଵାସାଦି ମହାପ ଵାେସ ପାଯାନ ୃ ଗଵାଧ ଉଦାରଶି ଃ ॥ ୨୩॥
କପାକାେଟାପପଟୁପେକାପଃ ୁଟାହାେସାଲି ତାେକାଶଃ ।
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େଘାରାରି େସନାଣଵଦୁନଵାର ମହାଭଯା ରତୁ ଵୀରଭଦଃ ॥ ୨୪॥
ି

ୁ େକାଟିଭୀଷଣ ।
ପଵମାତଘଟାଵରୂଥ ସହସ ଲାଯତ
ୁ ାରଧାରଯା ॥ ୨୫॥
ଅୌହିଣୀନାଂ ଶତମାତତାଯନାଂ ଛିାନ ୃ େଡା େଘାରକଠ
ୂ ଂ ତି ପରାକସ
ୁ
ନି ହୁ ଦସୂ ପ ଲଯାନଲାଚ
।
 ଵଲ ତି ଶଲ
ଶାଦୂ ଲସିଂହଵୃକାଦି ହିଂା ସାସଯଵୀଶଧନୁଃ ପିନାକ ॥ ୨୬॥

ୁ ଦୁଗତିେଦୗମନସ
ଦୁଃଵପ ଦୁଶକନ
ଦୁଭଦୁଵସନଦୁସହଦୁଯଶାଂସି ।
ଉାତତାପଵିଷଭୀତି ମସ ଗହାତଵାଧୀଂ ନାଶଯତୁ େମ ଜଗତାମଧୀଶଃ ॥ ୨୭॥

ଓଂ ନେମା ଭଗଵେତ ସଦାଶିଵାଯ ସକଲତ୍ଵାକାଯ
ସକଲତଵଵିହାରାଯ ସକଲେଲାେକୖକକେତ ସକଲେଲାେକୖକଭେତ
ୁ
ସକଲେଲାକେକୖକହେତ ସକଲେଲାକେକୖକଗରେଵ
ସକଲେଲାେକୖକସାିେଣ
ୁ
ସକଲନି ଗମଗହାଯ
ସକଲଵରପ ଦାଯ ସକଲଦୁରିତାଭନାଯ
ସକଲଜଗଦଭଯାରାଯ ସକଲେଲାେକୖକଶରାଯ ଶଶାେଶଖରାଯ
ୁ
ଶାଵତ ନି ଜାଭାସାଯ ନି ଗଣାଯ
ନି ରୁପମାଯ ନୀରୂପାଯ ନି ରାଭାସାଯ
 ାଯ ନି ଲାଯ ନି ଵ୍ଵାଯ ନି ସାଯ
ନି ରାମାଯ ନି ପ
ନି ମଲାଯ ନି ଗମାଯ ନି ତରୂପଵିଭଵାଯ ନି ରୁପମଵିଭଵାଯ ନି ରାଧାରାଯ
ୁ
ୂ ସ
 ିଦାନାଵଯାଯ ପରମଶାପ କାଶେତେଜାରୁପାଯ
ନି ତଶପରି
ପଣ
ଜଯ ଜଯ ମହାରୁଦ ମହାେରୗଦ ଭଦାଵତାର ଦୁଃଖଦାଵଦାରଣ
ମହାେଭୖରଵ କାଲେଭୖରଵ କପାେଭୖରଵ କପାଲମାଲାଧର
ୂ ଚାପବାଣଗଦାଶି ଭିିପାଲ
ୁ ଡମରୁଶଲ
ଖଵାଖଚମପାଶାଶ
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ୁ
ୁ
ୁ ଘଭୁଶୀଶତଘ
ୁ
ୁ
େତାମରମସଲମ
ରପି
ଶପରଶପରି
ୀଚକ ଦାଯଧ
ୁ ଦଂାକରାଲ
ଭୀଷଣକର ସହସ ମଖ
ୁ ଲ ନାେଗ ହାର
ଵିକଟାହାସଵିାରି ତବହାମଲନାେଗ କ
ୃ ୁ ଯ ତମକ
ନାେଗ ଵଲଯ ନାେଗ ଚମଧର ମତ
ୁ
ତି ପରାକ
ଵିରୂପା ଵିେଵଵର ଵିଵରୁପ ଵୃଷଭଵାହନ
ୁ ସଵେତା ର ର ମାଂ ଵଲ ଵଲ
ଵିଷଭୂଷଣ ଵିଵେତାମଖ
ୃ ୁ ଭଯମପମତ
ୃ ୁ ଭଯଂ ନାଶଯ ନାଶଯ ଵିଷସପଭଯଂ
ମହାମତ
ଶମଯ ଶମଯ େଚାରଭଯଂ ମାରଯ ମାରଯ ମମ ଶତୂନୁାଟେଯାାଟଯ
ଶେୂ ଲନ ଵିଦରାଯ ଵିଦାରଯ ଖେନ ଛିି ଛିି ଖଵାେନ
ୁ
ଵିେପାଥଯ ଵିେପାଥଯ ମସେଲନ
ନି େଷଯ ନି େଷଯ ବାେଣୖ ସାଡଯ
ସାଡଯ ରାଂସି ଭୀଷଯ ଭୀଷଯ ଭୂତାନି ଵିଦାଵଯ ଵିଦାଵଯ
କୂଷାେଵତାଲମାରୀଗଣବହରାସା ସାସଯ ସାସଯ ମାମଭଯଂ
ୁ
ୁ ୁ କର
ୁ ୁ ଵିତଂ ମାମାଵାସଯାଵାସଯ ନରକଭଯାନ ାମେରାାରଯ
କର
ୁ ୃ ଭାଂ ମାମାପାଯଯାପାଯଯ ଦୁଃଖାତୁରଂ
ସୀଵଯ ସୀଵଯ 
ମାମାନଯାନଯ ଶିଵକଵେଚନ ମାମାାଦଯାାଦଯ ତମକ ସଦାଶିଵ
ନମେ ନମେ ନମେ ।
ଋଷଭ ଉଵାଚ
ଇେତତଵଚଂ େଶୖଵଂ ଵରଦଂ ଵାହୃ ତଂ ମଯା ।
ସଵବାଧାପ ଶମନଂ ରହସଂ ସଵେଦହିନା ॥ ୨୮॥

ୁ
ଯଃ ସଦା ଧାରେଯନ ତ ଃ େଶୖଵଂ କଵଚମମ
।
ନ ତସ ଜାଯେତ ଵାପି ଭଯଂ ଶୋରନୁଗହା ॥ ୨୯॥

ୁ ତ
ୃ ୁ ମାପେନ ା ମହାେରାଗହେତାଽପି ଵା ।
ୀଣାଯମ
ୁ ଵିତି ॥ ୩୦॥
ସଦଃ ସ ୁଖମଵାେପ ାତି ଦୀଘମାଯ
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ସଵଦାରି ଦଶମନଂ େସୗମଲଵିଵଧନ ।
ୂ େତ ॥ ୩୧॥
େଯା ଧେ କଵଚଂ େଶୖଵଂ ସ େଦେଵୖରପି ପଜ

ୁ
ମହାପାତକସାେତୖମଚେତ
େଚାପପାତେକୖଃ ।
େଦହାେ ଶିଵମାେପ ାତି ଶିଵଵମନୁଭାଵତଃ ॥ ୩୨॥

ୁ
ଵମପି ଶଯା ଵ େଶୖଵଂ କଵଚମମ
।
ଧାରଯଵ ମଯା ଦଂ ସଦଃ େଶେଯା ହଵାସି ॥ ୩୩॥

ୁ
ଇତି ଶୀାେ ମହାପରାେଣ
ଏକାଶୀତି ସାହସ ଯାଂ ତୃ ତୀେଯ
 ।
ବେହାରଖେ ଅେମାଘଶିଵକଵଚଂ ସୂଣ
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