વંશ િકરં દુગાકવચ
{ વંશ િકરં દુગાકવચ }
ભગવ દેવ દેવશ
ે પયા વં જગ ભો 
વંશાય કવચં ૂિહ મં િશયાય તેઽનઘ 
યય ભાવાેવશ
ે વંશ િહયતે  ૧

 સૂય ઊવાચ 
 પુ વયાિમ વંશાયં કવચં શુભ 
સતાનિયપઠનાભરા સદા ણા  ૨

વયાિપ લભતે પું કાક વયા સુતય
ૈ ત
ુ ા 
ત વસા સુપ
ુ યાવભ િથર  ૩

અપુપા પુિપણી યય ધારણા સુખસૂઃ 
કયા  પુિણી યાદેત તો ભાવતઃ  ૪

ભૂતેતાિદ બાધા યા બાધા કુ લદોષ 
હ બાધા દેવ બાધા બાધા શુ તા ચ યા  ૫

ભમી ભવિત સવાતાઃ કવચય ભાવતઃ 
સવ રોગા િવનયિત સવ બાલહા યે  ૬

 અથ દુગા કવચ 
ૐ પુવં રતુ વારાહી ચાેયાં અબકા વય 
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દિણે ચડકા રેઋ
ૈ યાં શવવાિહની  ૧

વારાહી પિમે રેાયયા ચ મહેરી 
ઉરે વૈણવ રે ઈશાને સહ વાિહની  ૨

ઊવાં તુ શારદા રેદધો રતુ પાવતી 
શાકંભરી િશરો રેમુખં રતુ ભૈરવી  ૩

કઠં રતુ ચામુડા દયં રતા િશવા 
ઈશાની ચ ભુ રે કુ  નાભ ચ કાિલકા  ૪ 

અપણા ુદરં રેકટ બત િશવિયા 
ઊ રતુ કૌમારી જયા નુયં તથા  ૫

ગુફૌ પાદૌ સદા રેાણી પરમેરી 
સવાાિન સદા રેગા
ુ  દુગાતનાશની  ૬

નમો દેયૈ મહાદેયૈ દુગાયૈ સતતં નમઃ 
પુસૌયં દેિહ દેિહ ગભરાં કુ વ નઃ  ૭

ૐ         
મહાકાલી મહાલમી મહાસરવતી પાયૈ
નવકોિટમૂય દુગાયૈ નમઃ  ૮

   દુગાતનાિશની સંતાનસૌય દેિહ દેિહ
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બયવં તવસવં ચ હર હર ગભરાં કુ  કુ 
સકલાં બાધાં કુ લં બાં તામતાં ચ નાશય
નાશય સવગાાિણ ર ર ગભં પોષય પોષય
સવપવં શોષય શોષય વાહા  ૯

 ફલ ુિતઃ 
અનેન કવચેનાં સતવારાિભમિત 
ઋતુાત જલં પીવા ભવે ગભવતી ુવ  ૧

ગભ પાત ભયે પીવા દૃઢગભા યતે 
અનેન કવચેનાથ માજતાયા િનશાગમે  ૨

સવબાધાિવિનમુ
 ા ગભણી યા સંશયઃ 
અનેન કવચેનહ
ે િથતં રદોરક  ૩

કિટ દેશે ધારયતી સુપ
ુ સુખ ભાિગની 
અસૂત પુિમાણાં જયતં યભાવતઃ  ૪

ગુપિદં વંશાય કવચં તિદદં સુખે 
ગુાુતરં ચેદ ં ન કાયં િહ સવતઃ  ૫

ધારણા પઠનાદય વંશછેદો ન યતે 
બાલા િવનયંિત પતિત ગભાતાબલાઃ કયુતા વયાઃ  ૬ 

બાલ હૈભત
ૂ ગણૈ રોગૈન ય ધમાચરણં હે યા 
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 ઇિત ી ાન ભાકરે વંશ િકરં વંશ કવચં

સપૂણ
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