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shrIdurgAdevi kavacham

શ્રીદુગાર્દેિવકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ઈશ્વર ઉવાચ ।
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ કવચં સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
પિઠ વા પાઠિય વા ચ નરાે મુચ્યેત સઙ્કટાત્ ॥ ૧॥ પિઠ વા ધારિય વા

અજ્ઞા વા કવચં દેિવ દુગાર્મ તં્ર ચ યાે જપેત્ ।
સ ના ાે ત ફલં તસ્ય પરં ચ નરકં વ્રજેત્ ॥ ૨॥
ઇદં ગુહ્યતમં દેિવ કવચં તવ ક યતે ।
ગાપેનીયં પ્રયત્નને સાવધાનવધારય ॥ ૩॥
ઉમાદેવી શરઃ પાતુ લલાટે શલૂધાિરણી ।
ચ ષી ખેચર પાતુ કણા ચ વરવા સની ॥ ૪॥ ચ દ્વારવા સની

સગુ ધા ના સકે પાતુ વદનં સવર્ધાિરણી । સવર્સાિધની
જહ્વાં ચ ચ ડકાદેવી ગ્રીવાં સાૈભિદ્રકા તથા ॥ ૫॥
અશાેકવા સની ચેતાે દ્વાૈ બાહૂ વજ્રધાિરણી ।
ક ઠં પાતુ મહાવાણી જગન્માતા તનદ્વયમ્ ॥ ૬॥
હૃદયં લ લતાદેવી ઉદરં સહવાિહની ।
કિટ ભગવતી દેવી દ્વાવૂ િવ યવા સની ॥ ૭॥
મહાબલા ચ જઙ્ઘે દ્વે પાદાૈ ભૂતલવા સની ।
અેવં સ્થતાઽ સ દેિવ વં ત્રૈલાેક્યે રક્ષણા ત્મકા । ત્રૈલાેક્યરક્ષણા ત્મકે
રક્ષ માં સવર્ગાત્રષેુ દુગ દેિવ નમાેઽ તુતે ॥ ૮॥
ઇત્યેત કવચં દેિવ મહાિવદ્યા ફલપ્રદ ।
યઃ પઠે પ્રાત થાય સ િહ તીથર્ફલં લભેત્ ॥ ૯॥
યાે યસતે્ કવચં દેહે તસ્ય િવઘં્ન ન ક્વ ચત્ ।
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ભૂતપ્રેતિપશાચે યાે ભયં તસ્ય ન િવદ્યતે ॥ ૧૦॥
॥ ઇ ત શ્રીકુ જકાત ત્રે દુગાર્કવચમ્ સ પૂણર્મ્ ॥
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