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Shri Lalita Kavacha

શ્રીલ લતાકવચમ્

। નારદપુરાણા તગર્તે ।
સન કુમાર ઉવાચ-
અથ તે કવચં દેવ્યા વકે્ષ્ય નવરતાત્મકમ્ ।
યને દેવાસરુનરજયી સ્યા સાધકઃ સદા॥ ૧॥
સવર્તઃ સવર્દાઽઽત્માનં લ લતા પાતુ સવર્ગા ।
કામેશી પુરતઃ પાતુ ભગમાલી વન તરમ્॥ ૨॥
િદશં પાતુ તથા દક્ષપાશ્વ મે પાતુ સવર્દા ।
િનત્ય ક્લન્નાથ ભે ડા િદશં મે પાતુ કાૈણપીમ્॥ ૩॥
તથવૈ પ શ્ચમં ભાગં રક્ષતાદ્વિહ્નવા સની ।
મહાવજે્રશ્વર િનત્યા વાયવ્યે માં સદાવતુ॥ ૪॥
વામપાશ્વ સદા પાતુ ઇતીમેલિરતા તતઃ ।
માહેશ્વર િદશં પાતુ વિરતં સદ્ધદાિયની॥ ૫॥
પાતુ મામૂ વર્તઃ શશ્વદે્દવતા કુલસુ દર ।
અધાે નીલપતાકાખ્યા િવજયા સવર્તશ્ચ મામ્॥ ૬॥
કરાેતુ મે મઙ્ગલાિન સવર્દા સવર્મઙ્ગલા ।
દેહે દ્રયમનઃપ્રાણા વાલામા લિનિવગ્રહા॥ ૭॥
પાલય વિનશં ચત્તા ચત્તં મે સવર્દાવતુ ।
કામા ક્રાેધાત્તથા લાેભાન્માેહાન્માનાન્મદાદિપ॥ ૮॥
પાપાન્માં સવર્તઃ શાેકા સઙ્ક્ષયા સવર્તઃ સદા ।
અસત્યા કૂ્રર ચ તાતાે િહસાતશ્ચાૈરત તથા ।
તૈ મત્યાચ્ચ સદા પાતુ પ્રેરય ત્યઃ શભંુ પ્ર ત॥ ૯॥
િનત્યાઃ ષાેડશ માં પાતુ ગ ઢાઃ વશ ક્ત ભઃ ।
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તથા હયસમા ઢાઃ પાતુ માં સવર્તઃ સદા॥ ૧૦॥
સહા ઢા તથા પાતુ પાતુ ઋક્ષગતા અિપ ।
રથા ઢાશ્ચ માં પાતુ સવર્તઃ સવર્દા રણે॥ ૧૧॥
તાક્ષ્યાર્ ઢાશ્ચ માં પાતુ તથા વ્યાેમગતાશ્ચ તાઃ ।
ભૂતગાઃ સવર્ગાઃ પાતુ પાતુ દેવ્યશ્ચ સવર્દા॥ ૧૨॥
ભૂતપ્રેતિપશાચાશ્ચ પરકૃત્યાિદકાન્ ગદાન્ ।
દ્રાવય તુ વશક્તીનાં ભષૂણૈરાયુધૈમર્મ॥ ૧૩॥
ગ શ્વદ્વ િપપ ચાસ્યતાક્ષ્યાર્ ઢા ખલાયુધાઃ ।
અસઙ્ખ્યાઃ શક્તયાે દેવ્યઃ પાતુ માં સવર્તઃ સદા॥ ૧૪॥
સાયં પ્રાતજર્પિન્નત્યાકવચં સવર્રક્ષકમ્ ।
કદા ચન્નાશભું પ યે સવર્દાન દમા સ્થતઃ॥ ૧૫॥
ઇત્યેત કવચં પ્રાેક્તં લ લતાયાઃ શભુાવહમ્ ।
યસ્ય સ ધારણાન્મત્યા િનભર્યાે િવજયી સખુી॥ ૧૬॥
॥ ઇ ત શ્રી હન્નારદ યપુરાણે પવૂર્ભાગે તીયપાદે
હદુપાખ્યાને શ્રીલ લતાકવચં સ પૂણર્મ્॥ અ યાયઃ ૮૯॥

89th chapter of first part of Naradiyapurana.

Kavacha verses are 23-38.
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