ത്ൈരേലാക്യേമാഹനകാലീകവചമ്
{॥ ത്ൈരേലാക്യേമാഹനകാലീകവചമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
ശീേദയുവാച ।
േദവേദവമഹാേദവ സംസാരപീതികാരകഃ ।
സർവവിദ്േയശ്വരീം വിദ്യാം കാലികാം കഥയാദ്ഭുതാമ് ॥ ൧॥

ശീശിവ ഉവാച ।
ശൃണുേദവി മഹാവിദ്യാം സർവവിദ്േയാത്തേമാത്തമാമ് ।
സർേവശ്വരീം മഹാവിദ്യാം സർവേദവപപൂജിതാമ് ॥ ൨॥

യസ്യാഃ കടാക്ഷമാത്േരണ ത്ൈരേലാക്യവിജയീഹരഃ ।
ബഭൂവകമലാനാേഥാ വിഭുബഹ്മാ പജാപതി ॥ ൩॥

ശചീസ്വാമീേദവനാേഥാ യേമാപിധർമനായകഃ ।
ത്ൈരേലാക്യപാവനീ ഗങ്ഗാ കമലാ ശീർഹരിപിയാ ॥ ൪॥

ദിനസ്വാമിരവിൻദ്േരാ നിശാപതിർഗേഹശ്വരഃ ।
ജലാധിപതിർവരുണഃ കുേബേരാപിധേനശ്വരഃ ॥ ൫॥

അയാഹതഗതിർവായുർഗജാസ്േയാവിഘ്നനായകഃ ।
വാഗീശ്വരഃ സുരാചാർേയാ ഗുരുഃ കവിഃ ॥ ൬॥

ഏവം ഹി സർവേദവാ സർവസിദ്ധിശ്വരാഃ പിേയ ।
തസ്യാസ്തു കവചം ദിയം മാതൃജാരം വിഭാവയ ॥ ൭॥

അസ്യ ശീദക്ഷിണകാലീകവചമൻതസ്യ ൈഭരവ ഋഷിഃ,
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അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, ശ്മശാനകാലീ േദവതാ,
ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।
ലലാടം പാതു ചകീം േമ ഹേരണാരാധിതം സദാ ।
േനത്േരേമ രക്ഷതു കീം കീം വിഷ്ണുനാ േസവിതാ പുരാ ॥ ൮॥

കീം ഹൂ◌ँ ഹീം നാസികാം പാതു ബഹ്മണാ േസവിതാ പുരാ ।
കീം കീം കീം വദനം പാതു ശക്േരണാരാധിതാ സദാ ॥ ൯॥

കീം സ്വാഹാ ശവണം പാതു യേമൈനവപപൂജിതാ ।
കീം ഹൂ◌ँ ഹീം സ്വാഹാ രസനാ ഗങ്ഗയാേസവിതാവതു ॥ ൧൦॥

ദൻതപങ്ക്തി സദാ പാതു ഓം കീം ഹൂ◌ँ ഹീം സ്വാഹാ മമ ।
ഭുക്തിമുക്തി പദാ കാലീ ശിയാ നിത്യം സുേസവിതാ ॥ ൧൧॥

ഓഷ്ടാധരം സദാ പാതു കീം കീം കീം ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ
ഹീം ഹീം മമ സർവസിദ്ധിപദായികാ ॥ ൧൨॥

കൺഠം പാതു മഹാകാലീ ഓം കീം ഹീം േമ സ്വാഹാ
മമ ചൻദ്േരണാരാധിതാ ചതുർവർഗഫലപദാ ॥ ൧൩॥

ഹസ്തയും സദാ പാതു കീം കീം കീം ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ ഹീം ഹീം സ്വാഹാ
െസൗഖ്യദാ േമാക്ഷദാ കാലീ വരുേണൈനവേസവിതാ ॥ ൧൪॥

ഓം കീം ഹൂ◌ँ ഹീം ഫട് സ്വാഹാ ഹൃദയം പാതു സർവദാ ।
സർവസമ്പത്പദാ കാലീ കുേബേരേണാപേസവിതാ ॥ ൧൫॥

ഐം ഹീം ഓം ഐം ഹൂ◌ँ ഫട് സ്വാഹാ ഹസ്തയും സദാവതു ।
വായുേനാപാസിതാകാലീ യേശാബല സുഖപദാ ॥ ൧൬॥
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കീം കീം ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ ഹീം ഹീം ഫട് പാതു ജഠരം മമ ।
സർവസിദ്ധിപദാ കാലീ ഗണനാേഥന േസവിതാ ॥ ൧൭॥

കീം ദക്ഷിേണ കാലിേക ഹീം സ്വാഹാ നാഭിം മമാവതു ।
സിദ്ധിബുദ്ധികരീ കാലീ ഗുരുണാ േസവിതാ പുരാ ॥ ൧൮॥

ലിങ്ഗം പാതു സദാ ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ ദക്ഷിേണ കാലിേക ഹീം ।
ശുക്േരണരാധിതാ കാലീ ത്ൈരേലാക്യജയദായിനീ ॥ ൧൯॥

പാത്വൺഡ േകാശം കീം കീം ദക്ഷിേണ കാലിേക ഹീം ഹീം സ്വാഹാ ।
ധരയാ േസവിതാ വിദ്യാ സർവരത്ന പദായിനീ ॥ ൨൦॥

പാതും ഗുദം കീം കീം ദക്ഷിേണ കാലിേക ഹീം സ്വാഹാ ।
ദ്വാദശീചമഹാവിദ്യാ രാഘേവണാർചിതാ സദാ ॥ ൨൧॥

ജാനുനീ പാതു ഓം കീം കീം ദക്ഷിേണ കാലിേക സ്വാഹാ ।
ഏകാദശീ മഹാവിദ്യാ േമഘനാേദന േസവിതാ ॥ ൨൨॥

കീം കീം ദക്ഷിേണ കാലിേക ഹീം ഹീം സ്വാഹാ ജങ്േഘവതു
ദ്വാദശീച മഹാവിദ്യാ പഹ്ലാേദനചേസവിതാ ॥ ൨൩॥

കീം ഹൂ◌ँ ഹീം ദക്ഷിേണ കാലിേക കീം ഹൂ◌ँ ഹീം തഥാങ്ഗുലീഃ
പാതു േമ ദ്വാദശീകാലീ ക്േഷതപാേലന േസവിതാ ॥ ൨൪॥

കീം ഹൂ◌ँ ഹീം ദക്ഷിേണ കാലിേക കീം ഹൂ◌ँ ഹീം സ്വാഹാ
ച നഖാൻസർവാത്സദാ പാതു പഞ്ചദശീത് ഗേഹശ്വരീ ॥ ൨൫॥

കീം കീം കീം ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ ഹീം ഹീം ദക്ഷിേണ കാലിേക
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കീം കീം കീം മമ പൃഷ്േഠ സദാ പാതു േഷാഡശീ പരേമശ്വരീ ॥ ൨൬॥

കീം കീം കീം പാതു േരാമാണി ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ രക്ഷതു വർമണി ।
മാംസം പാതു സദാ ഹീം ഹീം രക്തം ദക്ഷിേണ കാലിേക ॥ ൨൭॥

കീം കീം കീം പാതു േമ അസ്ഥിമജ്ജാം ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँ സദാവതു ।
ഹീം ഹീം ശുകം സദാ പാതു രംധം സ്വാഹാ മമാവതു ॥ ൨൮॥

ദ്വാവിംശത്യക്ഷരീ വിദ്യാ സർവേലാേകഷു ദുർലഭാ ।
മഹാവിദ്േയശ്വരീ വിദ്യാ സർവതൻത്േരഷു േഗാപിതാ ॥ ൨൯॥

സൂർയവംേശന േസാേമന രാേമണജഗ്നിനാ ।
ജയൻേത ന സുമൻേത ന ബലിനാനാരേദന ച ॥ ൩൦॥

ബിഭീഷേണനബാേണന ഭൃഗുണാകശ്യേപന ച ।
കപിേലന വസിഷ്േഠന െധൗമ്േയന തിപുേരണ ച ॥ ൩൧॥

മാർകൺഡേയന ധുേവൈണവദ്േരാേണന സത്യഭാമയാ ।
ഋഷ്യശൃങ്േഗന കർേണന ഭാരദ്വാേജന സംയുതാ ॥ ൩൨॥

സർേവണാരാധിതാ വിദ്യാ ജരാമൃത്യു വിനാശിനീ ।
പൂർണവിദ്യാ മഹാകാലീ വിദ്യാരാജ്ഞീ പകീർതിതാ ॥ ൩൩॥

കാലീ കപാലിനീ കുൽലാ കുരുകുൽലാ വിേരാധിനീ ।
വിപചിത്താ തേഥാഗപഭാ ദീപ്താ ഘനത്വിഷാ ॥ ൩൪॥

നീലാ ഘനാ ബലാകാ ച മാതാ മുദാമിതാപി ച ।
ഏതാഃ സർവാ ഖഡ്ഗധരാ മുൺഡമാലാ വിഭൂഷണാ ॥ ൩൫॥
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ഹൂ◌ँ ഹൂ◌ँകാേരട്ടഹാേസന സർവത പാതു മാം സദാ ।
ബഹ്മാണീ പാതു മാം പൂർേവ ആഗ്േനയാ ൈവഷ്ണവീ തഥാ ॥ ൩൬॥

മാേഹശ്വരീ പാതു യാമ്േയ ചാമുൺഡാ ൈനഋേത സദാ ।
െകൗമാരീ വാരുേണ പാതു വായേയ അപരാജിതാ ॥ ൩൭॥

വാരാഹീേചാത്തേര പാതു ഈശാൻയാം നാരസിംഹികാ ।
അധ ഊർധ്േവ പാതു കാലീ പാർശ്േവപൃഷ്േഠ ച കാലികാ ॥ ൩൮॥

ജേലസ്ഥേല ച പാതാേല ശയേന േഭാജേനഗൃേഹ
രാജസ്ഥാേന കാനേന ച വിവാേദ മരേണ രേണ ॥ ൩൯॥

പർവേത പാൻതേര ശൂൻേയ പാതു മാം കാലികാ സദാ ।
ശവാസേന ശ്മശാേന വാ ശൂൻയാഗാേര ചതുഷ്പേഥ ॥ ൪൦॥

യത യത ഭയ പാപ്തിഃ സർവത പാതു കാലികാ ।
നക്ഷത തിഥി വാേരഷു േയാഗം കരണേയാരപി ॥ ൪൧॥

മാേസ പക്േഷ വത്സേര ച ദൺേഡയാേമനിേമഷേക ।
ദിവാരാത്െരൗ സദാ പാതു സൻധ്യേയാഃ പാതു കാലികാ ॥ ൪൨॥

സർവത കാലികാ പാതു കാലികാ പാതു സർവദാ ।
സകൃദ്യഃ ശൃണുയാനിത്യം കവചം ശിവ നിർമിതമ് ॥ ൪൩॥

സർവപാപം പരിത്യജ്യ ഗേഛിവസ്യചാലയമ് ।
ത്ൈരേലാക്യേമാഹനം ദിയം േദവതാനാം സുദുർലഭമ് ॥ ൪൪॥

യഃ പേഠത്സാധകാധീശഃ സർവകർമ ജപാൻവിതഃ ।
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സർവധർേമദ്ഭവദ്ധർമീ സർവവിദ്േയശ്വേരശ്വരഃ ॥ ൪൫॥

കുേബര ഇവ വിത്താഢ്യഃ സുവാണീ േകാകിലസ്വരഃ ।
കവിത്േവ യാസ സദൃേശാ ഗേണശവതീധരഃ ॥ ൪൬॥

കാമേദവ സേമാരൂേപ വായുതുൽയഃ പരാകേമ ।
മേഹശ ഇവ േയാഗീൻദ ഐശ്വർേയ സുരനായകഃ ॥ ൪൭॥

ബൃഹസ്പതിസേമാധീമാം ജരാമൃത്യുവിവർജിതഃ ।
സർവജ്ഞഃ സർവദർശീ ച നിഃപാപഃ സകലപിയഃ ॥ ൪൮॥

അയാഹതഗതിഃ ശാൻേതാ ഭാർയാപുത സമൻവിതഃ ।
േയാ േദേഹ കുരുേത നിത്യം കവചം േദവദുർലഭമ് ॥ ൪൯॥

ന േശാേകാനഭയ േേശാ ന േരാേഗാന പരാജയഃ ।
ധനഹാനിർവിഷാേദായ പരിവാേരാഭേവൻനഹി ॥ ൫൦॥

സങ്ഗാേമഷു ജേയതൂൻയഥാവഹ്നിർദേഹദ്വനം ।
ബഹ്മാസ്താദിനിവാസ്താണി പശവഃ കൺടകാദമഃ ॥ ൫൧॥

തസ്യേദഹം ന ഭിൻദതി വജാധിക ഭേവദ്വപുഃ ।
ഗഹഭൂതപിശാ യക്ഷ രാക്ഷസ കിൻനരാഃ ॥ ൫൨॥

സർേവ ദൂരാത്പലായൻേത ഹിംസേകാ നശ്യതി ധുവമ് ।
തദ്േദഹം ന ദേഹദഗ്നി ന താപയതിഭാസ്കരഃ ॥ ൫൩॥

ന േശാഷയതി വാേതാപി ന േദം കുരുേതപയഃ ।
പുതവത്പാൽയേത കാൽയാ ന ഹിമം കുരു േത ശശീ ॥ ൫൪॥
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ജലസൂർേയൻദുവാതാനാം സ്തമ്ഭേകനാത സംശയഃ ।
ബഹു കിം കഥയിഷ്യാമി സർവസിദ്ധിമുപാ ലേഭത് ॥ ൫൫॥

രാജ്യം േഭാഗം സുഖം ല്വാ സ്േവയാപി ശിേവാ ഭേവത് ।
േമാഹന സ്തമ്ഭനാകർഷമാരേണാാടനം ഭേവത് ॥ ൫൬॥

കാകവൻദ്യാ ച യാനാരീ വൻദ്യാ വാ മൃതപുതികാ ।
കൺേഠ വാ ദക്ഷിേണ ബാെഹൗ ലിഖിത്വാ ധാരേയദ്യദി ॥ ൫൭॥

തദാപുത്േരാ ഭേവത്സത്യം ചിരായുഃ പൺഡിതഃ ശുചിഃ ।
സ്വാമിേനാ വൽലഭാസാപി ധനധാൻയ സുതാൻവിതാ ॥ ൫൮॥

ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ േയാ ജേപത്കാലികാമനും ।
ധ്യാേനനേകാടിജപ്േതന തസ്യ വിദ്യാ ന സിദ്ധ്യതി ॥ ൫൯॥

പേദ പേദ ഭേവദ്ദുഖം േലാകാനാനിൻദേതാ ധുവമ് ।
ഇഹേലാേക ഭേവദ്ദുഃഖീ പേര ച നരകം വേജത് ॥ ൬൦॥

ഗുരും മനും സമം ജ്ഞാത്വാ യഃ പേഠത്കവേചാത്തമമ് ।
തസ്യ വിദ്യാ ഭേവത്സിദ്ധാ സത്യം സത്യം വരാനേന ॥ ൬൧॥

യ ഇദം കവചം ദിയം പകാശ്യ ശിവഹാഭേവത് ।
ഭക്തായ ശ്േരഷ്ഠപുതായ സാധകായ യ പകാശേയത് ॥ ൬൨॥

॥ ഇതി ശീരുദയാമേല േദവീശങ്കര സംവാേദ

ത്ൈരേലാക്യേമാഹനം നാമ കവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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