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കാലീകവചമ്

{॥ കാലീകവചമ് ॥}

ൈഭര ഉവാച -

കാലികാ യാ മഹാവിദ്യാ കഥിതാ ഭുവി ദുർലഭാ ।

തഥാപി ഹൃദേയ ശൽയമസ്തി േദവി കൃപാം കുരു ॥ ൧॥

കവചൻതു മഹാേദവി കഥയസ്വാനുകമ്പയാ ।

യദി േനാ കഥ്യേത മാതർവിമുഞ്ചാമി തദാ തനും ॥ ൨॥

ശീേദയുവാച -

ശങ്കാപി ജായേത വത്സ തവ സ്േനഹാത് പകാശിതം ।

ന വക്തയം ന ദഷ്ടയമതിഗുഹ്യതരം മഹത് ॥ ൩॥

കാലികാ ജഗതാം മാതാ േശാകദുഃഖവിനാശിനീ ।

വിേശഷതഃ കലിയുേഗ മഹാപാതകഹാരിണീ ॥ ൪॥

കാലീ േമ പുരതഃ പാതു പൃഷ്ഠത കപാലിനീ ।

കുൽലാ േമ ദക്ഷിേണ പാതു കുരുകുൽലാ തേഥാത്തേര ॥ ൫॥

വിേരാധിനീ ശിരഃ പാതു വിപചിത്താ തു ചക്ഷുഷീ ।

ഉഗാ േമ നാസികാം പാതു കർെണൗ േചാഗപഭാ മതാ ॥ ൬॥

വദനം പാതു േമ ദീപ്താ നീലാ ച ചിബുകം സദാ ।

ഘനാ ഗീവാം സദാ പാതു ബലാകാ ബാഹുയുകം ॥ ൭॥

മാതാ പാതു കരദ്വൻദ്വം വക്േഷാമുദാ സദാവതു ।

മിതാ പാതു സ്തനദ്വൻദ്വം േയാനിമൺഡലേദവതാ ॥ ൮॥
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ബാഹ്മീ േമ ജഠരം പാതു നാഭിം നാരായണീ തഥാ ।

ഊരു മാേഹശ്വരീ നിത്യം ചാമുൺഡാ പാതു ലിഞ്ഗകം ॥ ൯॥

െകൗമാരീ ച കടീം പാതു തൈഥവ ജാനുയുകം ।

അപരാജിതാ ച പാെദൗ േമ വാരാഹീ പാതു ചാഞ്ഗുലീൻ ॥ ൧൦॥

സൻധിസ്ഥാനം നാരസിംഹീ പതസ്ഥാ േദവതാവതു ।

രക്ഷാഹീനൻതു യത്സ്ഥാനം വർജ്ജിതം കവേചന തു ॥ ൧൧॥

തത്സർവം രക്ഷ േമ േദവി കാലിേക േഘാരദക്ഷിേണ ।

ഊർദ്ധമധസ്തഥാ ദിക്ഷു പാതു േദവീ സ്വയം വപുഃ ॥ ൧൨॥

ഹിംസ്േരഭ്യഃ സർവദാ പാതു സാധകഞ്ച ജലാധികാത് ।

ദക്ഷിണാകാലികാ േദവീ യപകത്േവ സദാവതു ॥ ൧൩॥

ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ േയാ ജേപദ്േദവദക്ഷിണാം ।

ന പൂജാഫലമാപ്േനാതി വിഘ്നസ്തസ്യ പേദ പേദ ॥ ൧൪॥

കവേചനാവൃേതാ നിത്യം യത തത്ൈരവ ഗതി ।

തത തതാഭയം തസ്യ ന ക്േഷാഭം വിദ്യേത ക്വചിത് ॥ ൧൫॥

ഇതി കാലീകുലസർവസ്േവ കാലീകവചം സമാപ്തമ് ॥
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