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િનત્યાકવચમ્

ત ત્રરાજત ત્રે અષ્ટાિવશં પટલા તગર્તમ્ ।
સમ તાપ દ્વમુ યથ સવર્સ પદવાપ્તયે ।
ભૂતપ્રેતિપશાચાિદપીડાશા ત્યૈ સખુાપ્તયે॥ ૧॥
સમ તરાેગનાશાય સમરે િવજયાય ચ ।
ચાેર સહદ્વ િપગજગવયાિદભયાનકે॥ ૨॥
અર યે શલૈગહને માગ દુ ભક્ષકે તથા ।
સ લલાિદમનઃ પીડા વ ધાૈ પાેતાિદસઙ્કટે॥ ૩॥
પ્રજ ય િનત્યાકવચં સકૃ સવર્ તરત્યસાૈ ।
સખુી વ ત િનદ્વર્ દ્વાે િનઃસપત્નાે જતે દ્રયઃ॥ ૪॥

તત્ કવચં દેિવ વકે્ષ્ય તવ તદાત્મકમ્ ।
યનેાહમિપ યુદ્ધષેુ દેવાસરુજયી સદા॥ ૫॥
સવર્તઃ સવર્દાત્માનં લ લતા પાતુ સવર્ગા ।
કામેશી પુરતઃ પાતુ ભગમાલા વન તરમ્॥ ૬॥
િદશં પાતુ તથા દક્ષપાશ્વ મે પાતુ સવર્દા ।
િનત્ય ક્લન્ના ચ ભે ડા િદશં પાતુ સદા મમ॥ ૭॥
તથવૈ પ શ્ચમં ભાગં રક્ષેત્ સા વિહ્નવા સની ।
મહાવજે્રશ્વર રક્ષેદન તરિદશં સદા॥ ૮॥
વામપાશ્વ સદા પાતુ દૂતી મે વિરતા તતઃ ।
પાલયેત્તુ િદશં ચા યાં રક્ષને્માં કુલસુ દર ॥ ૯॥
િનત્યા મામૂદ્ર્ વતઃ પાતુ સાધાે મે પાતુ સવર્દા ।
િનત્યા નીલપતાકાખ્યા િવજયા સવર્તશ્ચ મામ્॥ ૧૦॥
કરાેતુ મે મઙ્ગલાિન સવર્દા સવર્મઙ્ગલા ।
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દેહે દ્રયમનઃપ્રાણાન્ વાલામા લિનિવગ્રહા॥ ૧૧॥
પાલયેદિનશં ચત્રા ચત્તં મે પાતુ સવર્દા ।
કામાત્ ક્રાેધાત્તથા લાેભાન્માેહાન્માનાન્મદાદિપ॥ ૧૨॥
પાપાન્મ સરતઃ શાેકાત્ સશંયાત્ સવર્તઃ સદા ।
તૈ મત્યાચ્ચ સમુદ્યાેગાદશભુષેુ તુ કમર્સુ॥ ૧૩॥
અસત્યકૂ્રર ચ તાતાે િહસાતશ્ચાૈયર્ત તથા ।
રક્ષ તુ માં સવર્દા તાઃ કુવર્િ વચ્છાં શભુષેુ ચ॥ ૧૪॥
િનત્યાઃ ષાેડશ માં પા તુ ગ ઢાઃ વશ ક્ત ભઃ ।
તથા હયસમા ઢાઃ પા તુ માં સવર્તઃ સદા॥ ૧૫॥
સહા ઢા તથા પા તુ મા તરક્ષગતા અિપ ।
રથા ઢાશ્ચ માં પા તુ સવર્તઃ સવર્દા રણે॥ ૧૬॥
તાક્ષ્યાર્ ઢાશ્ચ માં પા તુ તથા વ્યાેમગતા તથા ।
ભૂગતાઃ સવર્દા પા તુ મા ચ સવર્ત્ર સવર્દા॥ ૧૭॥
ભૂતપ્રેતિપશાચાપ મારકૃત્યાિદકાન્ ગદાન્ ।
દ્રાવય તુ વશક્તીનાં ભીષણૈરાયુધૈમર્મ॥ ૧૮॥
ગ શ્વદ્વ િપપ ચાસ્યતાક્ષ્યર્ ઢા ખલાયુધાઃ ।
અસખં્યાઃ શક્તયાે દેવ્યાઃ પા તુ માં સવર્તઃ સદા॥ ૧૯॥
સાયં પ્રાતજર્પિન્નત્યાકવચં સવર્રક્ષકમ્ ।
કદા ચન્નાશભું પ યેન્ન ણાે ત ચ મ સમઃ॥ ૨૦॥
ઇ ત ષાેડશિનત્યાત ત્રષેુ શ્રીકાિદમતે લાેકતાદા યાિદકથનં નામ
અષ્ટાિવશં પટલા તગર્તં િનત્યાકવચમ્ સ પૂણર્મ્॥ ૧
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