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કાલીકવચ

{ કાલીકવચ }

ભરૈ ઉવાચ -

કાિલકા યા મહાિવા કિથતા ભિુવ દલુભા 

તથાિપ દય ેશયમિત દિેવ પાં કુ  ૧

કવચત ુમહાદિેવ કથયવાનકુપયા 

યિદ નો કયત ેમાતવમુચાિમ તદા તનુ ં ૨

ીદેયવુાચ -

શાિપ યત ેવસ તવ હેા કાિશત ં

ન વય ંન યમિતગુતરં મહ  ૩

કાિલકા જગતાં માતા શોકદઃુખિવનાિશની 

િવશષેતઃ કિલયગુ ેમહાપાતકહાિરણી  ૪

કાલી મ ેપરુતઃ પાત ુત કપાિલની 

કુલા મ ેદિણ ેપાત ુકુકુલા તથોરે  ૫

િવરોિધની િશરઃ પાત ુિવિચા ત ુચુષી 

ઉા મ ેનાિસકાં પાત ુકણ ચોભા મતા  ૬

વદન ંપાત ુમ ેદીતા નીલા ચ િચબકુ ંસદા 

ઘના ીવાં સદા પાત ુબલાકા બાહુયુમક ં ૭
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માા પાત ુકરં વોમુા સદાવત ુ

િમતા પાત ુતનં યોિનમડલદવેતા  ૮

ાી મ ેજઠરં પાત ુનાભ નારાયણી તથા 

ઊ માહેરી િનય ંચામુડા પાત ુિલગક ં ૯

કૌમારી ચ કટ પાત ુતથવૈ નયુુમક ં

અપરાિજતા ચ પાદૌ મ ેવારાહી પાત ુચાગલુી  ૧૦

સિધથાન ંનારસહી પથા દવેતાવત ુ

રાહીનત ુયથાન ંવત ંકવચને ત ુ ૧૧

તસવ ંર મ ેદિેવ કાિલક ેઘોરદિણ ે

ઊમધતથા િદુ પાત ુદવેી વય ંવપઃુ  ૧૨

હેયઃ સવદા પાત ુસાધકચ જલાિધકા 

દિણાકાિલકા દવેી યપકવ ેસદાવત ુ ૧૩

ઇદ ંકવચમાવા યો જપેવેદિણાં 

ન પૂફલમાોિત િવતય પદ ેપદ ે ૧૪

કવચનેાતો િનય ંય તવૈ ગછિત 

ત તાભય ંતય ન ોભ ંિવત ેવિચ  ૧૫

ઇિત કાલીકુલસવવ ેકાલીકવચ ંસમાત 
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