
શવ	કવચમ્

અ 	 ી	 શવકવચ	 તાે \f1	\f0	મહામં 	ઋષભયાેગી ર	ઋ ષઃ	|	
અનુ ુપ્	છંદઃ	|	
ીસાંબસદા શવાે	દેવતા	|	
અા	બીજમ્	|	
નમઃ	શ ઃ	|	
શવાયે ત	કીલકમ્	|	
મમ	સાંબસદા શવ ી થ	જપે	 વ નયાેગઃ	||

કર ાસઃ	
અા	સદા શવાય	અંગુ ા ાં	નમઃ	|	નં	ગંગાધરાય	તજની ાં	નમઃ	|	મં	મૃ ુંજયાય	મ મા ાં	નમઃ	|	

શ	શૂલપાણયે	અના મકા ાં	નમઃ	|	વાં	 પનાકપાણયે	ક ન કા ાં	નમઃ	|	યં	ઉમાપતયે	કરતલકરપૃ ા ાં	નમઃ	|	

દયા દ	અંગ ાસઃ	
અા	સદા શવાય	 દયાય	નમઃ	|	નં	ગંગાધરાય	 શરસે	 ાહા	|	મં	મૃ ુંજયાય	 શખાયૈ	વષટ્	|	

શ	શૂલપાણયે	કવચાય	હંુ	|	વાં	 પનાકપાણયે	ને યાય	વાૈષટ્	|	યં	ઉમાપતયે	અ ાય	ફટ્	|	ભૂભુવ ુવરાે મ ત	 દ બંધઃ	||	

ાનમ્%
વ દં ં	 નયનં	કાલકંઠ	મ રદમમ્	|	
સહ કરમ ુ ં	વંદે	શંભું	ઉમાપ તમ્	||	
રુ ા કંકણલસ રદંડયુ મઃ	પાલાંતરાલ સતભ ધૃત પુંડઃ	|	
પંચા રં	પ રપઠન્	વરમં રાજં	 ાયન્	સદા	પશુપ ત	શરણં	 જથેાઃ	||	

અતઃ	પરં	સવપુરાણગુ ં	 નઃશેષપાપાૈઘહરં	પ વ મ્	|	
જય દં	સવ વપ માેચનં	વ ા મ	શૈવમ્	કવચં	 હતાય	તે	||	

પંચપૂ %
લં	પૃ થ ા ને	ગંધં	સમપયા મ	|	
હં	અાકાશા ને	પુ ૈઃ	પૂજયા મ	|	
યં	વા વા ને	ધૂપમ્	અા ાપયા મ	|
રં	અ ા ને	દીપં	દશયા મ	|	
વં	અમૃતા ને	અમૃતં	મહાનૈવે ં	 નવેદયા મ	|	
સં	સવા ને	સવાેપચારપૂ ં	સમપયા મ	||	

મં ઃ	

ઋષભ	ઉવાચ
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નમ ૃ 	મહાદેવં	 વ ા પનમી રમ્	|	
વ ે	 શવમયં	વમ	સવર ાકરં	નૃણામ્	||	1	||	

શુચાૈ	દેશે	સમાસીનાે	યથાવ તાસનઃ	|	
જત યાે	 જત ાણ તયે વમ યમ્	||	2	||	

ુંડરીકાંતરસ વ ં	 તેજસા	 ા નભાેઽવકાશમ્	|	
અત યં	સૂ મનંતમા ં	 ાયેત્	પરાનંદમયં	મહેશમ્	||	

ાનાવધૂતા ખલકમબંધ-	 રં	 ચદાનંદ	 નમ ચેતાઃ	|	
ષડ ર ાસ	સમા હતા ા	શૈવેન	કુયા વચેન	ર ામ્	||	

માં	પાતુ	દેવાેઽ ખલદેવતા ા	સંસારકૂપે	પ તતં	ગભીરે	|	
ત ામ	 દ ં	પરમં મૂલં	ધુનાેતુ	મે	સવમઘં	 દ મ્	||	

સવ 	માં	ર તુ	 વ મૂ ત-	 ાે તમયાનંદઘન દા ા	|	
અણાેર ણયાનુરુશ રેકઃ	સ	ઈ રઃ	પાતુ	ભયાદશેષાત્	||	

યાે	ભૂ પેણ	 બભ ત	 વ ં	પાયા 	ભૂમે ગ રશાેઽ મૂ તઃ	|	
યાેઽપાં	 પેણ	નૃણાં	કરાે ત	સં વનં	સાેઽવતુ	માં	જલે ઃ	||	

ક ાવસાને	ભુવના ન	દ ા	સવા ણ	યાે	નૃ ત	ભૂ રલીલઃ	|	
સ	કાલરુ ાેઽવતુ	માં	દવા ેઃ	વા ા દભીતેર ખલા 	તાપાત્	||	

દી વ ુ નકાવભાસાે	 વ ાવરાભી ત	કુઠારપા ણઃ	|	
ચતુમુખ ત ુરુષ ને ઃ	 ા ાં	 તાે	ર તુ	મામજ મ્	||	

કુઠારખેટાંકુશ	શૂલઢ ા-	કપાલપાશા 	ગુણાંદધાનઃ	|	
ચતુમુખાે	નીલરુ ચ ને ઃ	પાયાદઘાેરાે	 દ શ	દ ણ ામ્	||	

કંુદદુશંખ ટકાવભાસાે	વેદા માલા	વરદાભયાંકઃ	|	
તુવ 	ઉરુ ભાવઃ	સ ાેઽ ધ તાેઽવતુ	માં	 તી ામ્	||	

વરા માલાભયટંકહ તઃ	સરાેજ કજ સમાનવણઃ	|	
લાેચન ારુચતુમુખાે	માં	પાયાદુદી ાં	 દ શ	વામદેવઃ	||	

વેદાભયે ાંકુશટંકપાશ-	કપાલઢ ા રશૂલપા ણઃ	|	
સત ુ તઃ	પંચમુખાેઽવતા ાં	ઈશાન	ઊ 	પરમ કાશઃ	||	

મૂધાનમ ા મ	ચં માૈ લઃ	ભાલં	મમા ાદથ	ભાલને ઃ	|	
ને ે	મમા ા ગને હારી	નાસાં	સદા	ર તુ	 વ નાથઃ	||	
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પાયા તી	મે	 ુ તગીતકી તઃ	કપાેલમ ા તતં	કપાલી	|	
વ ં	સદા	ર તુ	પંચવ ાે	 જ ાં	સદા	ર તુ	વેદ જ ઃ	||	

કંઠં	 ગરીશાેઽવતુ	નીલકંઠઃ	પા ણ યં	પાતુ	 પનાકપા ણઃ	|	
દાેમૂલમ ા મ	ધમબાહુઃ	વ ઃ લં	દ મખાંતકાેઽ ાત્	||	

મમાેદરં	પાતુ	 ગર ધ વા	મ ં	મમા ા દનાંતકારી	|	
હેરંબતાતાે	મમ	પાતુ	ના ભ	પાયા ટ	ધૂજ ટરી રાે	મે	||	

ઊરુ યં	પાતુ	કુબેર મ ાે	 નુ યં	મે	જગદી રાેઽ ાત્	|	
જંઘાયુગં	પુંગવકેતુર ાત્	પાદાૈ	મમા ા ુરવં પાદઃ	||	

મહે રઃ	પાતુ	 દના દયામે	માં	મ યામેઽવતુ	વામદેવઃ	|	
લાેચનઃ	પાતુ	તૃતીયયામે	વૃષ જઃ	પાતુ	 દનાં યામે	||	

પાયા શાદાૈ	શ શશેખરાે	માં	ગંગાધરાે	ર તુ	માં	 નશીથે	|	
ગાૈરીપ તઃ	પાતુ	 નશાવસાને	મૃ ુંજયાે	ર તુ	સવકાલમ્	||	

અંતઃ તં	ર તુ	શંકરાે	માં	 ાણુઃ	સદા	પાતુ	બ હઃ તં	મામ્	|	
તદંતરે	પાતુ	પ તઃ	પશૂનાં	સદા શવાે	ર તુ	માં	સમંતાત્	||	

ત ં તમ ાદ્	ભુવનૈકનાથઃ	પાયાદ્ જંતં	 મથા ધનાથઃ	|	
વેદાંતવે ાેઽવતુ	માં	 નષ ણં	મામ યઃ	પાતુ	 શવઃ	શયાનમ્	||	

માગષુ	માં	ર તુ	નીલકંઠઃ	શૈલા દદુગષુ	પુર યા રઃ	|	
અર યવાસા દ	મહા વાસે	પાયા ૃગ ાધ	ઉદારશ ઃ	||	

ક ાંતકાલાે પટુ કાેપ-	 ુટા હાસાે લતાંડકાેશઃ	|	
ઘાેરા રસેનાણવ	દુ નવાર-	મહાભયા તુ	વીરભ ઃ	||	

પ માતંગરથાવ થની-	સહ લ ાયુત	કાે ટભીષણમ્	|	
અ ાૈ હણીનાં	શતમાતતા યનાં	 છ ા ૃડાે	ઘાેરકુઠાર	ધારયા	||	

નહંતુ	દ ૂ લયાનલા ચઃ	 વલિ શૂલં	 પુરાંતક 	|	શાદૂલ સહ વૃકા દ હ ાન્	સં ાસય ીશધનુઃ	 પનાકઃ	||	

દુઃ	 	દુઃ	શકુન	દુગ ત	દાૈમન -	દુ ભ 	દુ સન	દુઃસહ	દુયશાં સ	|	ઉ ાતતાપ વષભી તમસદ્ હા ત	 ાધ 	નાશયતુ	મે
જગતામધીશઃ	||

અા	નમાે	ભગવતે	સદા શવાય	

સકલત ા કાય	સવમં પાય	સવયં ા ધ તાય	સવતં પાય	સવત વદૂરાય	 રુ ાવતા રણે	નીલકંઠાય
પાવતીમનાેહર યાય	સાેમસૂયા લાેચનાય	ભ ાે ૂ લત વ હાય	મહામ ણ	મુકુટધારણાય	મા ણ ભૂષણાય	સૃ ત લયકાલ-

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


રાૈ ાવતારાય	દ ા ર ંસકાય	મહાકાલભેદનાય	મૂલધારૈક નલયાય	ત ાતીતાય	ગંગાધરાય	સવદેવા દદેવાય	ષડા યાય
વેદાંતસારાય	 વગસાધનાય	અનંતકાે ટ ાંડનાયકાય	અનંત	વાસુ ક	ત ક-	કકાેટક	શંખ	કુ લક-	પ 	મહાપ ે ત-
અ મહાનાગકુલભૂષણાય	 ણવ પાય	 ચદાકાશાય	અાકાશ	 દક્	 પાય	 હન મા લને	સકલાય	કલંકર હતાય	સકલલાેકૈકક
સકલલાેકૈકભ 	સકલલાેકૈકસંહ 	સકલલાેકૈકગુરવે	સકલલાેકૈકસા ણે	સકલ નગમગુ ાય	સકલવેદાંતપારગાય
સકલલાેકૈકવર દાય	સકલલાેકૈકશંકરાય	સકલદુ રતા તભંજનાય	સકલજગદભયંકરાય	શશાંકશેખરાય	શા ત ન વાસાય	 નરાકારાય
નરાભાસાય	 નરામયાય	 નમલાય	 નમદાય	 ન તાય	 નરહંકારાય	 નરંકુશાય	 ન લંકાય	 નગુણાય	 ન ામાય	 ન પ વાય
નરુપ વાય	 નરવ ાય	 નરંતરાય	 ન ારણાય	 નરાતંકાય	 ન પંચાય	 ન ંગાય	 ન ાય	 નરાધારાય	નીરાગાય	 ન ાેધાય	 નલાેપાય
ન ાપાય	 નભયાય	 ન વક ાય	 નભદાય	 ન યાય	 ન તુલાય	 નઃસંશયાય	 નરંજનાય	 નરુપમ વભવાય	 ન શુ બુ મુ પ રપૂણ-
સ દાનંદા યાય	પરમશાંત પાય	પરમશાંત કાશાય	તે ે પાય	તે ેમયાય	તે ેઽ ધપતયે	જય	જય	રુ 	મહારુ 	મહારાૈ 	ભ ાવતાર
મહાભૈરવ	કાલભૈરવ	ક ાંતભૈરવ	કપાલમાલાધર	ખ ાંગ	ચમખડ્ગધર	પાશાંકુશ-	ડમ શૂલ	ચાપબાણગદાશ ભ દપાલ-	તાેમર
મુસલ	મુદ્ગર	પાશ	પ રઘ-	ભુશુંડી	શત ી	ચ ા ાયુધભીષણાકાર-	સહ મુખદં ાકરાલવદન	 વકટા હાસ	 વ ા રત	 ાંડમંડલ
નાગ કંુડલ	નાગ હાર	નાગ વલય	નાગ ચમધર	નાગ નકેતન	મૃ ુંજય	 ંબક	 પુરાંતક	 વ પ	 વ પા 	 વ ે ર	વૃષભવાહન
વષ વભૂષણ	 વ તાેમુખ	સવતાેમુખ	માં	ર 	ર 	 વલ વલ	 વલ	 વલ	મહામૃ ુભયં	શમય	શમય	અપમૃ ુભયં	નાશય	નાશય
રાેગભયં	ઉ ાદયાે ાદય	 વષસપભયં	શમય	શમય	ચાેરાન્	મારય	મારય	મમ	શ ૂન્	ઉ ાટયાે ાટય	 શૂલેન	 વદારય	 વદારય
કુઠારેણ	 ભ ધ	 ભ ધ	ખડ્ગેન	 છ 	 છ 	ખ ાંગેન	 વપાેધય	 વપાેધય	મુસલેન	 ન ેષય	 ન ેષય	બાણૈઃ	સંતાડય	સંતાડય	ય 	ર ાં સ
ભીષય	ભીષય	અશેષ	ભૂતાન્	 વ ાવય	 વ ાવય	કૂ ાંડભૂતવેતાલમારીગણ-	 રા સગણાન્	સં ાસય	સં ાસય	મમ	અભયં	કુરુ	કુરુ
મમ	પાપં	શાેધય	શાેધય	 વ તં	માં	અા ાસય	અા ાસય	નરકમહાભયાન્	માં	ઉ ર	ઉ ર	અમૃતકટા વી ણેન	માં-	અાલાેકય
અાલાેકય	સં વય	સં વય	 ુ ૃ ાત	માં	અા ાયય	અા ાયય	દુઃખાતુરં	માં	અાનંદય	અાનંદય	 શવકવચેન	માં	અા ાદય
અા ાદય	

હર	હર	મૃ ુંજય	 ંબક	સદા શવ	પરમ શવ	નમ તે	નમ તે	નમઃ	||	

પૂવવત્	-	 દયા દ	 ાસઃ	|	

પંચપૂ 	||	

ભૂભુવ ુવરાે મ ત	 દિ વમાેકઃ	||	

ફલ ુ તઃ%
ઋષભ	ઉવાચ	ઇ ેત રમં	શૈવં	કવચં	 ા તં	મયા	|	
સવ	બાધા	 શમનં	રહ ં	સવ	દે હનામ્	||	

યઃ	સદા	ધારયે ઃ	શૈવં	કવચમુ મમ્	|	
ન	ત 	 યતે	કા પ	ભયં	શંભાેરનુ હાત્	||	

ીણાયુઃ	 ા મૃ ુવા	મહારાેગહતાેઽ પ	વા	|	
સ ઃ	સુખમવા ાે ત	દીઘમાયુ 	 વદ ત	||	

સવદા ર યશમનં	સાૈમાંગ વવધનમ્	|	
યાે	ધ ે	કવચં	શૈવં	સ	દેવૈર પ	પૂ તે	||	

મહાપાતકસંઘાતૈમુ તે	ચાેપપાતકૈઃ	|	
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દેહાંતે	મુ મા ાે ત	 શવવમાનુભાવતઃ	||	

મ પ	 યા	વ 	શૈવં	કવચમુ મમ્	|	
ધારય 	મયા	દ ં	સ ઃ	 ેયાે	 વા સ	||	

ીસૂત	ઉવાચ

ઇ ુ ા	ઋષભાે	યાેગી	ત ૈ	પા થવ	સૂનવે	|	
દદાૈ	શંખં	મહારાવં	ખડ્ગં	ચ	અ ર નષૂદનમ્	||	

પુન 	ભ 	સંમં 	તદંગં	પ રતાેઽ ૃશત્	|	
ગ નાં	ષટ્સહ 	 ગુણ 	બલં	દદાૈ	||	

ભ ભાવાત્	સં ા બલૈ ય	ધૃ ત	 ૃ તઃ	|	
સ	રાજપુ ઃ	શુશુભે	શરદક	ઇવ	 યા	||	

તમાહ	 ાંજ લ	ભૂયઃ	સ	યાેગી	નૃપનંદનમ્	|	
અેષ	ખડ્ગાે	મયા	દ તપાેમં ાનુભાવતઃ	||	

શતધાર મમં	ખડ્ગં	ય ૈ	દશયસે	 ુટમ્	|	
સ	સ ાે	 યતે	શ ુઃ	સા ા ૃ ુર પ	 યમ્	||	

અ 	શંખ 	 ન ાદં	યે	 વં ત	તવા હતાઃ	|	
તે	મૂ તાઃ	પ ત ં ત	 તશ ા	 વચેતનાઃ	||	

ખડ્ગશંખા વમાૈ	 દ ાૈ	પરસૈ વનાશકાૈ	|	
અા સૈ પ ાણાં	શાૈયતે ે વવધનાૈ	||	

અેતયાે 	 ભાવેન	શૈવેન	કવચેન	ચ	|	
ષટ્સહ 	નાગાનાં	બલેન	મહતા પ	ચ	||	

ભ ધારણ	સામ ા ુસૈ ં	 વજે સે	|	
ા 	 સહાસનં	 પ ં	ગાે ાઽ સ	પૃ થવી મમામ્	||	

ઇ ત	ભ ાયુષં	સ ગનુશા 	સમાતૃકમ્	|	
તા ાં	સંપૂ જતઃ	સાેઽથ	યાેગી	 ૈરગ તયયાૈ	||	

ઇ ત	 ી ાંદમહાપુરાણે	 ાે રખંડે	 શવકવચ	 ભાવ	વણનં	નામ	 ાદશાેઽ ાયઃ	સંપૂણઃ	||	||
દ્\f2
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