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ીકમલાકવચ

{ ીકમલાકવચ }

ીગણશેાય નમઃ 

ૐ અયાતરુરાિવવિનતાયાઃ

કવચય ીભગવા િશવ ઋષીઃ 

અનુુછદઃ  વાભવા દવેતા 

વાભવ ંબીજ  લા શિઃ 

રમા કીલક  કામબીમક ંકવચ 

મમ સકુિવવપાડયસિિસય ેપાઠ ેિવિનયોગઃ 

ઐારો મતક ેપાત ુવાભવાં સવિસિદા 

 પાત ુચુષોમય ેચુયુમ ેચ શારી  ૧

િજાયાં મખુ ેચ કણયોદ તયોનિસ 

ઓાધારે દતપૌ તાલમુલૂ ેહનૌ પનુઃ  ૨

પાત ુમાં િવવિનતા લમીઃ ીવણિપણી 

કણયુમ ેભજુે તને ચ પાવતી  ૩

દય ેમિણબધે ચ ીવાયાં પાયયોઃ 

દશે ેતથા ગુ ેવામ ેચ દિણ ેતથા  ૪

ઉપથ ેચ િનતબ ેચ નાભૌ જઘંાય ેપનુઃ 

નચુ ેપદે ઘિુટકઽેિુલમલૂક ે ૫
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વધા ત ુાણશયાં વા સીમયાં મતક ેતથા 

સવા  ેપાત ુકામશેી મહાદવેી સમુિતઃ  ૬

પિુઃ પાત ુમહામાયા ઉિઃ સવદાઽવત ુ

ઋિઃ પાત ુસદા દવેી સવ શભવુલભા  ૭

વાભવા સવદા પાત ુપાત ુમાં હરગિેહની 

રમા પાત ુમહાદવેી પાત ુમાયા વરા વય  ૮

સવા  ેપાત ુમાં લમીવમાયા સરુેરી 

િવજયા પાત ુભવન ેજયા પાત ુસદા મમ  ૯

િશવદતૂી સદા પાત ુસુદરી પાત ુસવદા 

ભરૈવી પાત ુસવ ભેડા સવદાઽવત ુ ૧૦

વિરતા પાત ુમાં િનયમુતારા સદાઽવત ુ

પાત ુમાં કાિલકા િનય ંકાલરાિઃ સદાઽવત ુ ૧૧

નવદગુા ઃ સદા પાત ુકામાયા સવદાઽવત ુ

યોિગયઃ સવદા પાત ુમુાઃ પાત ુસદા સમ  ૧૨

માાઃ પાત ુસદા દેયથા યોિગની ગણાઃ 

સવ સવકાયષ ુસવકમસ ુસવદા  ૧૩

પાત ુમાં દવેદવેી ચ લમીઃ સવસિદા 
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