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దేవీ కవచం 
 

శ్రీ గురుభ్యో నమః | 

అస్ో శ్రీచండీకవచస్ో బ్రహ్మా ఋషః , అనుష్టుప్ ఛందః , 
చామండా దేవతా , అంగన్యోసోకతమాతరో బీజమ్ , 
దిగబంధదేవతాస్తతవమ్ , శ్రీజగదంబాప్రీతోర్థే జపే వినియోగః | 

ఓం నమశ్చండికాయై | 

మార్కండేయ ఉవాచ | 
ఓం యద్గుహ్ోం పర్మం లోకే స్ర్వర్క్షాకర్ం నృణామ్ | 
యనన కస్ోచిదాఖ్యోతం తన్మా బ్రూహి పితామహ్ || ౧ || 

బ్రహ్మావాచ | 
అస్తత గుహ్ోతమం విప్ర స్ర్వభూతోపకార్కమ్ | 
దేవాోస్తత కవచం పుణ్ోం తచఛృణుష్వ మహ్మమన్మ || ౨ || 

ప్రథమం శైలపుత్రీతి దివతీయం బ్రహ్ాచారిణీ | 
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్ాండేతి చతుర్ేకమ్ || ౩ || 

పంచమం స్కందమాతేతి ష్ష్ఠం కాతాోయనీ తథా | 
స్పతమం కాలరాత్రిశ్చ మహ్మగౌరీతి చాష్ుమమ్ || ౪ || 
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నవమం స్తదిిదాత్రీ చ నవద్గరాుః ప్రకీరితతాః | 
ఉకాతన్మోతాని న్యమాని బ్రహ్ాణైవ మహ్మతాన్య || ౫ || 

అగ్ననన్య దహ్ోమాన్యస్తత శ్త్రుమధోగతా ర్ణే | 
విష్మే ద్గర్ుమే చైవ భయారాతః శ్ర్ణ్ం గతాః || ౬| 

న తేష్ం జాయతే కంచిదశుభం ర్ణ్స్ంకటే | 
ఆపదం న చ పశ్ోంతి శోకద్గఃఖభయంకరీమ్ || ౭ || 

యైస్తత భకాతా స్ాృతా నితోం తేష్ం వృదిిః ప్రజాయతే | 
యే తావం స్ార్ంతి దేవేశి ర్క్షస్త తానన స్ంశ్యః || ౮ || 

ప్రేతస్ంసే్థ తు చామండా వారాహీ మహిష్స్న్య | 
ఐంద్రీ గజస్మారూఢా వైష్ణవీ గరుడాస్న్య || ౯ || 

న్యర్స్తంహీ మహ్మవీరాో శివదూతీ మహ్మబలా | 
మాహేశ్వరీ వృష్రూఢా కౌమారీ శిఖివాహ్న్య || ౧౦ || 

లక్ష్మః పదాాస్న్య దేవీ పదాహ్స్థత హ్రిప్రియా | 
శ్వవతరూపధరా దేవీ ఈశ్వరీ వృష్వాహ్న్య || ౧౧ || 

బ్రాహీా హ్ంస్స్మారూఢా స్రావభర్ణ్భూషతా | 
ఇతేోతా మాతర్ః స్రావః స్ర్వయోగస్మనివతాః || ౧౨ || 

న్యన్యభర్ణ్శోభాఢాో న్యన్యర్తోనపశోభితాః | 
శ్రైష్ఠఠశ్చ మౌకతకః స్రావ దివోహ్మర్ప్రలంబిభిః || ౧౩ || 
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ఇంద్రనీలైర్ాహ్మనీలైః పదారాగః స్తశోభనః | 
దృశ్ోంతే ర్థమారూఢా దేవోః క్రోధస్మాకులాః || ౧౪ || 

శ్ంఖం చక్రం గదాం శ్కతం హ్లం చ మస్లాయుధమ్ | 
ఖేటకం తోమర్ం చైవ పర్శుం పాశ్మేవ చ || ౧౫ || 

కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శారంగమాయుధమతతమమ్ | 
దైతాోన్యం దేహ్న్యశాయ భకాతన్యమభయాయ చ || ౧౬ || 

ధార్యంతాోయుధానీతేం దేవాన్యం చ హితాయ వై | 
నమస్తతఽస్తత మహ్మరౌద్రే మహ్మఘోర్పరాక్రమే || ౧౭ || 

మహ్మబలే మహ్మతాాహే మహ్మభయవిన్యశిని | 
త్రాహి మాం దేవి ద్గష్ప్రేక్ష్యో శ్త్రూణాం భయవరిిని || ౧౮ || 

ప్రాచాోం ర్క్షతు మామంద్రీ ఆగ్ననయాోమగ్ననదేవతా | 
దక్షిణేఽవతు వారాహీ నర్ృతాోం ఖడ్ుధారిణీ || ౧౯ || 

ప్రతీచాోం వారుణీ ర్క్ష్యదావయవాోం మృగవాహినీ | 
ఉదీచాోం పాతు కౌబేరీ ఈశాన్యోం శూలధారిణీ || ౨౦ || 

ఊరి్వం బ్రహ్మాణీ మే ర్క్ష్యదధస్థతద్ఠవష్ణవీ తథా | 
ఏవం దశ్ దిశో ర్క్ష్యచాచమండా శ్వవాహ్న్య || ౨౧ || 

జయా మామగ్రతః పాతు విజయా పాతు పృష్ఠతః | 
అజితా వామపార్థవవ తు దక్షిణే చాపరాజితా || ౨౨ || 
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శిఖ్యం మే ద్యోతినీ ర్క్ష్యద్గమా మూరిిి వోవస్తేతా | 
మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ ర్క్ష్యదోశ్స్తవనీ || ౨౩ || 

న్మత్రయోశిచత్రన్మత్రా చ యమఘంటా తు పార్వవకే | 
త్రిన్మత్రా చ త్రిశూలేన భ్రువోర్ాధ్యో చ చండికా || ౨౪ || 

శ్ంఖినీ చక్షుషోర్ాధ్యో శ్రోత్రయోరావవర్వాస్తనీ | 
కపోలౌ కాలికా ర్క్ష్యత్ కర్ణమూలే తు శ్ంకరీ || ౨౫ || 

న్యస్తకాయాం స్తగంధా చ ఉతతరోష్ఠఠ చ చరిచకా | 
అధర్థ చామృతాబాలా జిహ్మవయాం చ స్ర్స్వతీ || ౨౬ || 

దంతాన్ ర్క్షతు కౌమారీ కంఠదేశ్వ తు చండికా | 
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహ్మమాయా చ తాలుకే || ౨౭ || 

కామాక్షీ చిబుకం ర్క్ష్యదావచం మే స్ర్వమంగళా | 
గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ పృష్ఠవంశ్వ ధనుర్ిరీ || ౨౮ || 

నీలగ్రీవా బహిః కంఠే నలికాం నలకూబరీ | 
స్కంధయోః ఖడిునీ ర్క్ష్యత్ బాహూ మే వజ్రధారిణీ || ౨౯ || 

హ్స్తయోర్వండినీ ర్క్ష్యదంబికా చాంగుళీష్ట చ | 
నఖ్యఞ్ఛఛలేశ్వరీ ర్క్ష్యత్ కుక్షౌ ర్క్ష్యననర్థశ్వరీ || ౩౦ || 

స్తనౌ ర్క్ష్యనాహ్మదేవీ మనఃశోకవిన్యశినీ | 
హ్ృదయే లలితా దేవీ ఉదర్థ శూలధారిణీ || ౩౧ || 
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న్యభౌ చ కామినీ ర్క్ష్యద్గుహ్ోం గుహేోశ్వరీ తథా | 
మేఢ్రం ర్క్షతు ద్గర్న్య పాయుం మే గుహ్ోవాహినీ || ౩౨ || 

కటాోం భగవతీ ర్క్ష్యదూరూ మే మేఘవాహ్న్య | 
జంఘే మహ్మబలా ర్క్ష్యత్ జానూ మాధవన్యయికా || ౩౩ || 

గులఫయోరానర్స్తంహీ చ పాదపృష్ఠఠ తు కౌశికీ | 
పాదాంగుళీః శ్రీధరీ చ తలం పాతాళవాస్తనీ || ౩౪ || 

నఖ్యన్ దంష్ట్రకరాలీ చ కేశాంశ్ఠచవోర్ివకేశినీ | 
రోమకూపేష్ట కౌమారీ తవచం యోగీశ్వరీ తథా || ౩౫ || 

ర్కతమజాావస్థమాంస్థనోస్తేమేదాంస్త పార్వతీ | 
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పితతం చ మకుటేశ్వరీ || ౩౬ || 

పదాావతీ పదాకోశ్వ కఫే చూడామణిస్తథా | 
జావలామఖీ నఖజావలామభేదాో స్ర్వస్ంధిష్ట || ౩౭ || 

శుక్రం బ్రహ్మాణీ మే ర్క్ష్యచాఛయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా | 
అహ్ంకార్ం మనో బుదిిం ర్క్ష్యన్మా ధర్ాధారిణీ || ౩౮ || 

ప్రాణాపానౌ తథా వాోనమదానం చ స్మానకమ్ | 
వజ్రహ్స్థత చ మే ర్క్ష్యత్ ప్రాణాన్ కళాోణ్శోభన్య || ౩౯ || 

ర్స్త రూపే చ గంధ్య చ శ్బేవ స్రర్థవ చ యోగ్ననీ | 
స్తతవం ర్జస్తమశ్ఠచవ ర్క్ష్యన్యనరాయణీ స్దా || ౪౦ || 
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ఆయూ ర్క్షతు వారాహీ ధర్ాం ర్క్షతు పార్వతీ | 
యశ్ః కీరితం చ లక్ష్మం చ స్దా ర్క్షతు వైష్ణవీ || ౪౧ || 

గోత్రమింద్రాణీ మే ర్క్ష్యత్ పశూన్ ర్క్ష్యచచ చండికా | 
పుత్రాన్ ర్క్ష్యనాహ్మలక్ష్మరాారాోం ర్క్షతు భైర్వీ || ౪౨ || 

ధన్మశ్వరీ ధనం ర్క్ష్యత్ కౌమారీ కనోకాం తథా | 
పంథానం స్తపథా ర్క్ష్యన్యార్ుం క్ష్యమంకరీ తథా || ౪౩ || 

రాజదావర్థ మహ్మలక్ష్మరివజయా స్తతం స్తేతా | 
ర్క్షాహీనం తు యత్ స్థేనం వరిాతం కవచేన తు || ౪౪ || 

తతార్వం ర్క్ష మే దేవి జయంతీ పాపన్యశినీ | 
స్ర్వర్క్షాకర్ం పుణ్ోం కవచం స్ర్వదా జపేత్ || ౪౫ || 

ఇదం ర్హ్స్ోం విప్రర్థే భకాతా తవ మయోదితమ్ || 

పాదమేకం న గచేఛత్ తు యదీచేఛచ్ఛఛభమాతానః || ౪౬ || 

కవచేన్యవృతో నితోం యత్ర యత్రైవ గచఛతి | 
తత్ర తత్రార్ేలాభశ్చ విజయః స్థర్వకాలికః || ౪౭ || 

యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాపోనతి నిశిచతమ్ | 
పర్మశ్వర్ోమతులం ప్రాపాాతే భూతలే పుమాన్ || ౪౮ || 

నిర్ాయో జాయతే మర్తా ః స్ంగ్రామేష్వపరాజితః | 
త్రైలోకేో తు భవేత్పరజోః కవచేన్యవృతః పుమాన్ || ౪౯ || 
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ఇదం తు దేవాోః కవచం దేవాన్యమపి ద్గర్లభమ్ | 
యః పఠేత్రరేయతో నితోం త్రిస్ంధోం శ్రదియానివతః || ౫౦ || 

దైవీకలా భవేతతస్ో త్రైలోకేో చాపరాజితః | 
జీవేదవర్ేశ్తం స్థగ్రమపమృతుోవివరిాతః || ౫౧ || 

నశ్ోంతి వాోధయః స్ర్థవ లూతావిసోఫటకాదయః | 
స్థేవర్ం జంగమం చైవ కృత్రిమం చైవ యదివష్మ్ || ౫౨ || 

అభిచారాణి స్రావణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే | 
భూచరాః ఖేచరాశ్ఠచవ కులజాశ్చచపదేశికాః || ౫౩ || 

స్హ్జా కులజా మాలా డాకనీ శాకనీ తథా | 
అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకనోశ్చ మహ్మర్వాః || ౫౪ || 

గ్రహ్భూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షస్థః | 
బ్రహ్ారాక్షస్వేతాలాః కూష్ాండా భైర్వాదయః || ౫౫ || 

నశ్ోంతి దర్వన్యతతస్ో కవచేన్యవృతో హి యః | 
మానోననతిర్ావేద్రాజఞస్తతజోవృదిిః పరా భవేత్ || ౫౬ || 

యశోవృదిిర్ావేత్ పుంస్థం కీరితవృదిిశ్చ జాయతే | 
తస్థాత్ జపేత్ స్దా భకతః కవచం కామదం మన్మ || ౫౭ || 

జపేత్ స్పతశ్తీం చండీం కృతావ తు కవచం పురా | 
నిరివఘేనన భవేత్ స్తదిిశ్చండీజపస్మదావా || ౫౮ || 
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యావదూామండ్లం ధతేత స్శైలవనకాననమ్ | 
తావతితష్ఠతి మేదిన్యోం స్ంతతిః పుత్రపౌత్రికీ || ౫౯ || 

దేహ్మంతే పర్మం స్థేనం స్తరైర్పి స్తద్గర్లభమ్ | 
ప్రాపోనతి పురుషో నితోం మహ్మమాయాప్రస్థదతః || ౬౦ || 

తత్ర గచఛతి గతావసౌ పునశాచగమనం నహి | 
లభతే పర్మం స్థేనం శివేన స్మతాం వ్రజేత్ || ౬౧ || 

|| ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే హ్రిహ్ర్బ్రహ్ావిర్చితం దేవీకవచం స్మాపతమ్ || 

 


