
േദവീ	മഹാ മ്	േദവി	കവചമ്

ഓം	നമ ംഡികാൈയ

ന ാസഃ
അസ 	ശീ	ചംഡീ	കവചസ 	|	ബ ാ	ഋഷിഃ	|	അനുഷ്ടുപ്	ഛംദഃ	|
ചാമുംഡാ	േദവതാ	|	അംഗന ാേസാ 	മാതേരാ	ബീജമ്	|	നവാവരേണാ	മം തശ ിഃ	|	ദിഗ്ബംധ	േദവതാഃ
തത ം	|	ശീ	ജഗദംബാ	പീത ര്േഥ	സപ്തശതീ	പാഠാംഗേത ന	ജേപ	വിനിേയാഗഃ	||

ഓം	നമ ംഡികാൈയ

മാര്കംേഡയ	ഉവാച	|
ഓം	യദ്ഗുഹ ം	പരമം	േലാേക	സര ര ാകരം	നൃണാമ്	|
യ 	കസചിദാഖ ാതം	തേ 	ബൂഹി	പിതാമഹ	||	1	||

ബേ ാവാച	|
അസ്തി	ഗുഹ തമം	വി പ	സര ഭൂേതാപകാരകമ്	|
േദവ ാസ്തു	കവചം	പുണ ം	ത ൃണുഷ 	മഹാമുേന	||	2	||

പഥമം	ൈശലപുതീ	ച	ദ ിതീയം	ബ ചാരിണീ	|
തൃതീയം	ചം ദഘംേടതി	കൂഷ്മാംേഡതി	ചതുര്ഥകമ്	||	3	||

പംചമം	സ്കംദമാേതതി	ഷഷ്ഠം	കാത ായനീതി	ച	|
സപ്തമം	കാലരാതീതി	മഹാെഗൗരീതി	ചാഷ്ടമമ്	||	4	||

നവമം	സി ിദാ തീ	ച	നവദുര്ഗാഃ	പകീര്തിതാഃ	|
ഉ ാേന താനി	നാമാനി	ബ ൈണവ	മഹാ നാ	||	5	||

അ ിനാ	ദഹ മാനസ്തു	ശതുമേധ 	ഗേതാ	രേണ	|
വിഷേമ	ദുര്ഗേമ	ൈചവ	ഭയാര്താഃ	ശരണം	ഗതാഃ	||	6	||

ന	േതഷാം	ജായേത	കിംചിദശുഭം	രണസംകേട	|
നാപദം	തസ 	പശ ാമി	േശാകദുഃഖഭയം	ന	ഹി	||	7	||

ൈയസ്തു	ഭ ാ	സ്മൃതാ	നൂനം	േതഷാം	വൃ ിഃ	പജായേത	|
േയ	ത ാം	സ്മരംതി	േദേവശി	ര േസ	താ സംശയഃ	||	8	||

േ പതസം ാ	തു	ചാമുംഡാ	വാരാഹീ	മഹിഷാസനാ	|
ഐംദീ	ഗജസമാരൂഢാ	ൈവഷ്ണവീ	ഗരുഡാസനാ	||	9	||

മാേഹശ രീ	വൃഷാരൂഢാ	െകൗമാരീ	ശിഖിവാഹനാ	|
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ല ്മീഃ	പദ്മാസനാ	േദവീ	പദ്മഹസ്താ	ഹരി പിയാ	||	10	||

േശ തരൂപധരാ	േദവീ	ഈശരീ	വൃഷവാഹനാ	|
ബാ ീ	ഹംസസമാരൂഢാ	സര ാഭരണഭൂഷിതാ	||	11	||

ഇേത താ	മാതരഃ	സര ാഃ	സര േയാഗസമന ിതാഃ	|
നാനാഭരണാേശാഭാഢ ാ	നാനാരേ ാപേശാഭിതാഃ	||	12	||

ദൃശ ംേത	രഥമാരൂഢാ	േദവ ഃ	േ കാധസമാകുലാഃ	|
ശംഖം	ചകം	ഗദാം	ശ ിം	ഹലം	ച	മുസലായുധമ്	||	13	||

േഖടകം	േതാമരം	ൈചവ	പരശും	പാശേമവ	ച	|
കുംതായുധം	തിശൂലം	ച	ശാരംഗമായുധമു മമ്	||	14	||

ൈദത ാനാം	േദഹനാശായ	ഭ ാനാമഭയായ	ച	|
ധാരയംത ായുധാനീ ം	േദവാനാം	ച	ഹിതായ	ൈവ	||	15	||

നമസ്േതഽസ്തു	മഹാെരൗേ ദ	മഹാേഘാരപരാകേമ	|
മഹാബേല	മേഹാ ാേഹ	മഹാഭയവിനാശിനി	||	16	||

താഹി	മാം	േദവി	ദുഷ്േ പേ 	ശതൂണാം	ഭയവര്ധിനി	|
പാച ാം	ര തു	മാൈമം ദീ	ആേ ാമ ിേദവതാ	||	17	||	

ദ ിേണഽവതു	വാരാഹീ	ൈനരൃത ാം	ഖഡ്ഗധാരിണീ	|
പതീച ാം	വാരുണീ	രേ ദ ായവ ാം	മൃഗവാഹിനീ	||	18	||	

ഉദീച ാം	പാതു	െകൗമാരീ	ഐശാന ാം	ശൂലധാരിണീ	|
ഊര്ധ ം	ബ ാണീ	േമ	രേ ദധസ്താൈദ ഷ്ണവീ	തഥാ	||	19	||

ഏവം	ദശ	ദിേശാ	രേ ാമുംഡാ	ശവവാഹനാ	|
ജയാ	േമ	ചാഗതഃ	പാതു	വിജയാ	പാതു	പൃഷ്ഠതഃ	||	20	||

അജിതാ	വാമപാര്േശ 	തു	ദ ിേണ	ചാപരാജിതാ	|
ശിഖാമുേദ ാതിനീ	രേ ദുമാ	മൂര്ധ്നി	വ വ ിതാ	||	21	||

മാലാധരീ	ലലാേട	ച	 ഭുെവൗ	രേ ദ ശസ ിനീ	|
തിേനതാ	ച	 ഭുേവാര്മേധ 	യമഘംടാ	ച	നാസിേക	||	22	||

ശംഖിനീ	ച ുേഷാര്മേധ 	േ ശാതേയാര്ദ ാരവാസിനീ	|
കേപാെലൗ	കാലികാ	രേ ത്കര്ണമൂേല	തു	ശാംകരീ	||	23	||

നാസികായാം	സുഗംധാ	ച	ഉ േരാഷ്േഠ	ച	ചര്ചികാ	|
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അധേര	ചാമൃതകലാ	ജിഹ ായാം	ച	സരസതീ	||	24	||

ദംതാന്	ര തു	െകൗമാരീ	കംഠേദേശ	തു	ചംഡികാ	|
ഘംടികാം	ചിതഘംടാ	ച	മഹാമായാ	ച	താലുേക	||	25	||

കാമാ ീ	ചിബുകം	രേ ദ ാചം	േമ	സര മംഗളാ	|
ഗീവായാം	ഭ ദകാളീ	ച	പൃഷ്ഠവംേശ	ധനുര്ധരീ	||	26	||

നീലഗീവാ	ബഹിഃ	കംേഠ	നലികാം	നലകൂബരീ	|
സ്കംധേയാഃ	ഖഡ്ഗിനീ	രേ ദ്ബാഹൂ	േമ	വജധാരിണീ	||	27	||

ഹസ്തേയാര്ദംഡിനീ	രേ ദംബികാ	ചാംഗുലീഷു	ച	|
നഖാംഛൂേലശ രീ	രേ ത്കുെ ൗ	രേ ത്കുേലശ രീ	||	28	||

സ്തെനൗ	രേ ഹാേദവീ	മനഃേശാകവിനാശിനീ	|
ഹൃദേയ	ലലിതാ	േദവീ	ഉദേര	ശൂലധാരിണീ	||	29	||

നാെഭൗ	ച	കാമിനീ	രേ ദ്ഗുഹ ം	ഗുേഹ ശ രീ	തഥാ	|
പൂതനാ	കാമികാ	േമഢം	ഗുേദ	മഹിഷവാഹിനീ	||	30	||

കട ാം	ഭഗവതീ	രേ ാനുനീ	വിംധ വാസിനീ	|
ജംേഘ	മഹാബലാ	രേ ര കാമ പദായിനീ	||	31	||

ഗുല്ഫേയാര്നാരസിംഹീ	ച	പാദപൃഷ്േഠ	തു	ൈതജസീ	|
പാദാംഗുലീഷു	ശീ	രേ ത്പാദാധസ്തലവാസിനീ	||	32	||

നഖാന്	ദംഷ് ടകരാലീ	ച	േകശാംൈ േവാര്ധ േകശിനീ	|
േരാമകൂേപഷു	െകൗേബരീ	ത ചം	വാഗീശ രീ	തഥാ	||	33	||

ര മ ാവസാമാംസാന ിേമദാംസി	പാര തീ	|
അംതാണി	കാലരാതി 	പി ം	ച	മുകുേടശ രീ	||	34	||

പദ്മാവതീ	പദ്മേകാേശ	കേഫ	ചൂഡാമണിസ്തഥാ	|
ജ ാലാമുഖീ	നഖജ ാലാമേഭദ ാ	സരസംധിഷു	||	35	||

ശുകം	ബ ാണി!	േമ	രേ ായാം	ഛേതശ രീ	തഥാ	|
അഹംകാരം	മേനാ	ബു ിം	രേ േ 	ധര്മധാരിണീ	||	36	||

പാണാപാെനൗ	തഥാ	വ ാനമുദാനം	ച	സമാനകമ്	|
വജഹസ്താ	ച	േമ	രേ ത് പാണം	കല ാണേശാഭനാ	||	37	||

രേസ	രൂേപ	ച	ഗംേധ	ച	ശബ്േദ	സ്പര്േശ	ച	േയാഗിനീ	|
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സ ം	രജസ്തമൈ വ	രേ ാരായണീ	സദാ	||	38	||

ആയൂ	ര തു	വാരാഹീ	ധര്മം	ര തു	ൈവഷ്ണവീ	|
യശഃ	കീര്തിം	ച	ല ്മീം	ച	ധനം	വിദ ാം	ച	ചകിണീ	||	39	||

േഗാതമിം ദാണി!	േമ	രേ ത്പശൂേ 	ര 	ചംഡിേക	|
പുതാന്	രേ ഹാല ്മീര്ഭാര ാം	ര തു	ൈഭരവീ	||	40	||

പംഥാനം	സുപഥാ	രേ ാര്ഗം	േ മകരീ	തഥാ	|
രാജദ ാേര	മഹാല ്മീര ിജയാ	സരതഃ	 ിതാ	||	41	||

ര ാഹീനം	തു	യത്- ാനം	വര്ജിതം	കവേചന	തു	|
ത ര ം	ര 	േമ	േദവി!	ജയംതീ	പാപനാശിനീ	||	42	||

പദേമകം	ന	ഗേ ു	യദീേ ുഭമാ നഃ	|
കവേചനാവൃേതാ	നിത ം	യത	യൈതവ	ഗ തി	||	43	||

തത	തതാര്ഥലാഭ 	വിജയഃ	സാര കാമികഃ	|
യം	യം	ചിംതയേത	കാമം	തം	തം	പാപ്േനാതി	നി ിതമ്	||	44	||

പരൈമശ ര മതുലം	പാപ്സ േത	ഭൂതേല	പുമാന്	|
നിര്ഭേയാ	ജായേത	മര്ത ഃ	സംഗാേമഷ പരാജിതഃ	||	45	||

ൈതേലാേക 	തു	ഭേവത്പൂജ ഃ	കവേചനാവൃതഃ	പുമാന്	|
ഇദം	തു	േദവ ാഃ	കവചം	േദവാനാമപി	ദുര്ലഭമ്	||	46	||

യഃ	പേഠത് പയേതാ	നിത ം	തിസംധ ം	ശ യാന ിതഃ	|
ൈദവീകലാ	ഭേവ സ 	ൈതേലാേക ഷ പരാജിതഃ	|	47	||

ജീേവദ ര്ഷശതം	സാഗമപമൃത ുവിവര്ജിതഃ	|
നശ ംതി	വ ാധയഃ	സേര 	ലൂതാവിസ്േഫാടകാദയഃ	||	48	||

ാവരം	ജംഗമം	ൈചവ	കൃതിമം	ൈചവ	യദ ിഷമ്	|
അഭിചാരാണി	സര ാണി	മം തയംതാണി	ഭൂതേല	||	49	||

ഭൂചരാഃ	േഖചരാൈ വ	ജുലജാേ ാപേദശികാഃ	|
സഹജാ	കുലജാ	മാലാ	ഡാകിനീ	ശാകിനീ	തഥാ	||	50	||

അംതരി ചരാ	േഘാരാ	ഡാകിന 	മഹാബലാഃ	|
ഗഹഭൂതപിശാചാ 	യ ഗംധര രാ സാഃ	||	51	||

ബ രാ സേവതാലാഃ	കൂഷ്മാംഡാ	ൈഭരവാദയഃ	|
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നശ ംതി	ദര്ശനാ സ 	കവേച	ഹൃദി	സം ിേത	||	52	||

മാേനാ തിര്ഭേവ ദാ സ്േതേജാവൃ ികരം	പരം	|
യശസാ	വര്ധേത	േസാഽപി	കീര്തിമംഡിതഭൂതേല	||	53	||

ജേപ പ്തശതീം	ചംഡീം	കൃത ാ	തു	കവചം	പുരാ	|
യാവദ്ഭൂമംഡലം	ധേ 	സൈശലവനകാനനമ്	||	54	||	

താവ ിഷ്ഠതി	േമദിന ാം	സംതതിഃ	പുതെപൗതികീ	|
േദഹാംേത	പരമം	 ാനം	യ ുൈരരപി	ദുര്ലഭമ്	||	55	||

പാപ്േനാതി	പുരുേഷാ	നിത ം	മഹാമായാ പസാദതഃ	|
ലഭേത	പരമം	രൂപം	ശിേവന	സഹ	േമാദേത	||	56	||

||	ഇതി	വാരാഹപുരാേണ	ഹരിഹരബ 	വിരചിതം	േദവ ാഃ	കവചം	സംപൂര്ണമ്	||
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