
દેવી	મહા મ્	દે વ	કવચમ્

અા	નમ ં ડકાયૈ

ાસઃ
અ 	 ી	ચંડી	કવચ 	|	 ા	ઋ ષઃ	|	અનુ ુપ્	છંદઃ	|
ચામુંડા	દેવતા	|	અંગ ાસાે 	માતરાે	બીજમ્	|	નવાવરણાે	મં શ ઃ	|	 દ બંધ	દેવતાઃ	ત ં	|	 ી	જગદંબા	 ી થ	સ શતી
પાઠાંગ ેન	જપે	 વ નયાેગઃ	||

અા	નમ ં ડકાયૈ

માકડેય	ઉવાચ	|
અા	યદ્ગુ ં	પરમં	લાેકે	સવર ાકરં	નૃણામ્	|
ય 	ક ચદા ાતં	ત ે	 ૂ હ	 પતામહ	||	1	||

ાેવાચ	|
અિ ત	ગુ તમં	 વ 	સવભૂતાેપકારકમ્	|
દે ા તુ	કવચં	પુ યં	ત ૃ ણુ 	મહામુને	||	2	||

થમં	શૈલપુ ી	ચ	 તીયં	 ચા રણી	|
તૃતીયં	ચં ઘંટે ત	કૂ ાંડે ત	ચતુથકમ્	||	3	||

પંચમં	 ં દમાતે ત	ષ ં	કા ાયની ત	ચ	|
સ મં	કાલરા ી ત	મહાગાૈરી ત	ચા મમ્	||	4	||

નવમં	 સ દા ી	ચ	નવદુગાઃ	 કી તતાઃ	|
ઉ ા ેતા ન	નામા ન	 ણૈવ	મહા ના	||	5	||

અ ના	દ માન તુ	શ ુમ ે	ગતાે	રણે	|
વષમે	દુગમે	ચૈવ	ભયાતાઃ	શરણં	ગતાઃ	||	6	||

ન	તેષાં	 યતે	 ક ચદશુભં	રણસંકટે	|
નાપદં	ત 	પ યા મ	શાેકદુઃખભયં	ન	 હ	||	7	||

યૈ તુ	ભ ા	 ૃતા	નૂનં	તેષાં	વૃ ઃ	 યતે	|
યે	 ાં	 રં ત	દેવે શ	ર સે	તા સંશયઃ	||	8	||

ેતસં ા	તુ	ચામુંડા	વારાહી	મ હષાસના	|
અ ી	ગજસમા ઢા	વૈ વી	ગરુડાસના	||	9	||

માહે રી	વૃષા ઢા	કાૈમારી	 શ ખવાહના	|
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લ ીઃ	પ ાસના	દેવી	પ હ તા	હ ર યા	||	10	||

ેત પધરા	દેવી	ઈ રી	વૃષવાહના	|
ા ી	હંસસમા ઢા	સવાભરણભૂ ષતા	||	11	||

ઇ ેતા	માતરઃ	સવાઃ	સવયાેગસમિ વતાઃ	|
નાનાભરણાશાેભા ા	નાનાર ાેપશાે ભતાઃ	||	12	||

યંતે	રથમા ઢા	દે ઃ	 ાેધસમાકુલાઃ	|
શંખં	ચ ં	ગદાં	શ 	હલં	ચ	મુસલાયુધમ્	||	13	||

ખેટકં	તાેમરં	ચૈવ	પરશું	પાશમેવ	ચ	|
કંુતાયુધં	 શૂલં	ચ	શારંગમાયુધમુ મમ્	||	14	||

દૈ ાનાં	દેહનાશાય	ભ ાનામભયાય	ચ	|
ધારયં ાયુધાની ં	દેવાનાં	ચ	 હતાય	વૈ	||	15	||

નમ તેઽ તુ	મહારાૈ ે	મહાઘાેરપરા મે	|
મહાબલે	મહાે ાહે	મહાભય વના શ ન	||	16	||

ા હ	માં	દે વ	દુ ે ે	શ ૂણાં	ભયવ ધ ન	|
ા ાં	ર તુ	મામ ી	અા ે ામ દેવતા	||	17	||	

દ ણેઽવતુ	વારાહી	નૈઋ ાં	ખડ્ગધા રણી	|
તી ાં	વારુણી	ર ે ાય ાં	મૃગવા હની	||	18	||	

ઉદી ાં	પાતુ	કાૈમારી	અૈશા ાં	શૂલધા રણી	|
ઊ 	 ાણી	મે	ર ેદધ તા ૈ વી	તથા	||	19	||

અેવં	દશ	 દશાે	ર ે ામુંડા	શવવાહના	|
જયા	મે	ચા તઃ	પાતુ	 વજયા	પાતુ	પૃ તઃ	||	20	||

અ જતા	વામપા 	તુ	દ ણે	ચાપરા જતા	|
શખામુ ાે તની	ર ેદુમા	મૂ 	 વ તા	||	21	||

માલાધરી	લલાટે	ચ	 ુવાૈ	ર ે શ ની	|
ને ા	ચ	 ુવાેમ ે	યમઘંટા	ચ	ના સકે	||	22	||

શં ખની	ચ ુષાેમ ે	 ાે યાે ારવા સની	|
કપાેલાૈ	કા લકા	ર ે ણમૂલે	તુ	શાંકરી	||	23	||

ના સકાયાં	સુગંધા	ચ	ઉ રાે ે	ચ	ચ ચકા	|
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અધરે	ચામૃતકલા	 જ ાયાં	ચ	સર તી	||	24	||

દંતાન્	ર તુ	કાૈમારી	કંઠદેશે	તુ	ચં ડકા	|
ઘં ટકાં	 ચ ઘંટા	ચ	મહામાયા	ચ	તાલુકે	||	25	||

કામા ી	 ચબુકં	ર ે ાચં	મે	સવમંગળા	|
ીવાયાં	ભ કાળી	ચ	પૃ વંશે	ધનુધરી	||	26	||

નીલ ીવા	બ હઃ	કંઠે	ન લકાં	નલકૂબરી	|
ં ધયાેઃ	ખડ્ ગની	ર ે ાહૂ	મે	વ ધા રણી	||	27	||

હ તયાેદ ડની	ર ેદં બકા	ચાંગુલીષુ	ચ	|
નખાંછૂલે રી	ર ે ુ ાૈ	ર ે ુલે રી	||	28	||

તનાૈ	ર ે હાદેવી	મનઃશાેક વના શની	|
દયે	લ લતા	દેવી	ઉદરે	શૂલધા રણી	||	29	||

નાભાૈ	ચ	કા મની	ર ેદ્ગુ ં	ગુ ે રી	તથા	|
પૂતના	કા મકા	મેઢં	ગુદે	મ હષવા હની	||	30	||

ક ાં	ભગવતી	ર ે ાનુની	 વ વા સની	|
જંઘે	મહાબલા	ર ે વકામ દા યની	||	31	||

ગુ યાેનાર સહી	ચ	પાદપૃ ે	તુ	તૈજસી	|
પાદાંગુલીષુ	 ી	ર ે ાદાધ તલવા સની	||	32	||

નખાન્	દં કરાલી	ચ	કેશાં ૈવાે કે શની	|
રાેમકૂપેષુ	કાૈબેરી	 ચં	વાગી રી	તથા	||	33	||

ર મ ાવસામાંસા મેદાં સ	પાવતી	|
અં ા ણ	કાલરા 	 પ ં	ચ	મુકુટે રી	||	34	||

પ ાવતી	પ કાેશે	કફે	ચૂડામ ણ તથા	|
વાલામુખી	નખ વાલામભે ા	સવસં ધષુ	||	35	||

શુ ં	 ા ણ!	મે	ર ે ાયાં	છ ે રી	તથા	|
અહંકારં	મનાે	બુ 	ર ે ે	ધમધા રણી	||	36	||

ાણાપાનાૈ	તથા	 ાનમુદાનં	ચ	સમાનકમ્	|
વ હ તા	ચ	મે	ર ે ાણં	ક ાણશાેભના	||	37	||

રસે	 પે	ચ	ગંધે	ચ	શ ે	 શ	ચ	યાે ગની	|
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સ ં	રજ તમ ૈવ	ર ે ારાયણી	સદા	||	38	||

અાયૂ	ર તુ	વારાહી	ધમ	ર તુ	વૈ વી	|
યશઃ	કી ત	ચ	લ 	ચ	ધનં	 વ ાં	ચ	ચ ણી	||	39	||

ગાે મ ા ણ!	મે	ર ે શૂ ે	ર 	ચં ડકે	|
પુ ાન્	ર ે હાલ ીભાયાં	ર તુ	ભૈરવી	||	40	||

પંથાનં	સુપથા	ર ે ાગ	 ેમકરી	તથા	|
રાજ ારે	મહાલ ી વજયા	સવતઃ	 તા	||	41	||

ર ાહીનં	તુ	યત્- ાનં	વ જતં	કવચેન	તુ	|
ત વ	ર 	મે	દે વ!	જયંતી	પાપના શની	||	42	||

પદમેકં	ન	ગ ે ુ	યદી ે ુ ભમા નઃ	|
કવચેનાવૃતાે	 ન ં	ય 	ય ૈવ	ગ ત	||	43	||

ત 	ત ાથલાભ 	 વજયઃ	સાવકા મકઃ	|
યં	યં	 ચતયતે	કામં	તં	તં	 ા ાે ત	 ન તમ્	||	44	||

પરમૈ યમતુલં	 ા તે	ભૂતલે	પુમાન્	|
નભયાે	 યતે	મ ઃ	સં ામે પરા જતઃ	||	45	||

ૈલાે ે	તુ	ભવે ૂ ઃ	કવચેનાવૃતઃ	પુમાન્	|
ઇદં	તુ	દે ાઃ	કવચં	દેવાનામ પ	દુલભમ્	||	46	||

યઃ	પઠે યતાે	 ન ં	 સં ં	 યાિ વતઃ	|
દૈવીકલા	ભવે 	 ૈલાે ે પરા જતઃ	|	47	||

વે ષશતં	સા મપમૃ ુ વવ જતઃ	|
ન યં ત	 ાધયઃ	સવ	લૂતા વ ાેટકાદયઃ	||	48	||

ાવરં	જંગમં	ચૈવ	કૃ મં	ચૈવ	ય ષમ્	|
અ ભચારા ણ	સવા ણ	મં યં ા ણ	ભૂતલે	||	49	||

ભૂચરાઃ	ખેચરા ૈવ	જુલ ાેપદે શકાઃ	|
સહ 	કુલ 	માલા	ડા કની	શા કની	તથા	||	50	||

અંત ર ચરા	ઘાેરા	ડા ક 	મહાબલાઃ	|
હભૂત પશાચા 	ય ગંધવરા સાઃ	||	51	||

રા સવેતાલાઃ	કૂ ાંડા	ભૈરવાદયઃ	|

4
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


ન યં ત	દશના 	કવચે	 દ	સં તે	||	52	||

માનાે તભવે ા તે ેવૃ કરં	પરં	|
યશસા	વધતે	સાેઽ પ	કી તમં ડતભૂતલે	||	53	||

જપે શત 	ચંડ 	કૃ ા	તુ	કવચં	પુરા	|
યાવ ૂમંડલં	ધ ે	સશૈલવનકાનનમ્	||	54	||	

તાવ ત	મે દ ાં	સંત તઃ	પુ પાૈ કી	|
દેહાંતે	પરમં	 ાનં	ય ુરૈર પ	દુલભમ્	||	55	||

ા ાે ત	પુરુષાે	 ન ં	મહામાયા સાદતઃ	|
લભતે	પરમં	 પં	 શવેન	સહ	માેદતે	||	56	||

||	ઇ ત	વારાહપુરાણે	હ રહર 	 વર ચતં	દે ાઃ	કવચં	સંપૂણમ્	||
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