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॥ તુલસીકવચમ્ ૧॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રીતુલસીકવચ તાતે્રમ ત્રસ્ય શ્રીમહાદેવ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીતુલસી દેવતા ।
મમ ઈ સતકામના સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
તુલસી શ્રીમહાદેિવ નમઃ પઙ્કજધાિર ણ ।
શરાે મે તુલસી પાતુ ભાલં પાતુ યશ વની॥ ૧॥
દશૃાૈ મે પદ્મનયના શ્રીસખી શ્રવણે મમ ।
ઘ્રાણં પાતુ સગુ ધા મે મખંુ ચ સમુખુી મમ॥ ૨॥
જહ્વાં મે પાતુ શભુદા ક ઠં િવદ્યામયી મમ ।
સ્ક ધાૈ કહ્લાિરણી પાતુ હૃદયં િવ વ લભા॥ ૩॥
પુ યદા મે પાતુ મ યં ના ભ સાૈભાગ્યદાિયની ।
કિટ કુ ડ લિન પાતુ ઊ નારદવ દતા॥ ૪॥
જનની નનુી પાતુ જઙ્ઘે સકલવ દતા ।
નારાયણ પ્રયા પાદાૈ સવાર્ઙ્ગં સવર્ર ક્ષણી॥ ૫॥
સઙ્કટે િવષમે દુગ ભયે વાદે મહાહવે ।
િનતં્ય િહ સ યયાેઃ પાતુ તુલસી સવર્તઃ સદા॥ ૬॥
ઇતીદં પરમં ગુહ્યં તુલસ્યાઃ કવચા તમ્ ।
મત્યાર્નામ તાથાર્ય ભીતાનામભયાય ચ॥ ૭॥
માેક્ષાય ચ મુમુક્ષણૂાં યાિયનાં યાનયાેગકૃત્ ।
વશાય વ યકામાનાં િવદ્યાયૈ વેદવાિદનામ્॥ ૮॥
દ્રિવણાય દિરદ્રાણાં પાિપનાં પાપશા તયે॥ ૯॥
અન્નાય િધતાનાં ચ વગાર્ય વગર્ મ ચ્છતામ્ ।
પશવં્ય પશકુામાનાં પતુ્રદં પતુ્રકાિઙ્ક્ષણામ્॥ ૧૦॥
રાજ્યાય ભ્રષ્ટરાજ્યાનામશા તાનાં ચ શા તયે ।
ભ યથ િવ ભક્તાનાં િવ ણાૈ સવાર્ તરાત્મિન॥ ૧૧॥

યં િત્રવગર્ સદ્ યથ ગ્ હસ્થને િવશષેતઃ ।
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॥ તુલસીકવચમ્ ૧॥

ઉદ્ય તં ચ ડિકરણમપુસ્થાય કૃતા જ લઃ॥ ૧૨॥
તુલસીકાનને તષ્ઠન્નાસીનાે વા જપેિદદમ્ ।
સવાર્ કામાનવા ાે ત તથવૈ મમ સિન્નિધમ્॥ ૧૩॥
મમ પ્રયકરં િનતં્ય હિરભ ક્તિવવધર્નમ્ ।
યા સ્યા તપ્ર નાર તસ્યા અઙ્ગં પ્રમાજર્યેત્॥ ૧૪॥
સા પતંુ્ર લભતે દ ઘર્ િવનં ચા યરાે ગણમ્ ।
વ યાયા માજર્યેદઙ્ગં કુશમૈર્ ત્રેણ સાધકઃ॥ ૧૫॥
સાઽિપ સવં સરાદેવ ગભ ધત્તે મનાેહરમ્ ।
અશ્વ થે રાજવ યાથ જપેદગ્ ેઃ સુ પભાક્॥ ૧૬॥
પલાશમૂલે િવદ્યાથ તે ેઽ યર્ ભમખુાે રવેઃ ।
ક યાથ ચ ડકાગેહે શત્રુહત્યૈ ગ્ હે મમ॥ ૧૭॥
શ્રીકામાે િવ ગેહે ચ ઉદ્યાને સ્ત્રીવશા ભવેત્ ।
િકમત્ર બહુનાેક્તને સૈ યેશ ત વતઃ॥ ૧૮॥
યં યં કામમ ભ યાયેત્તં તં પ્રા ાેત્યસશંયમ્ ।
મમ ગેહગત વં તુ તારકસ્ય વધેચ્છયા॥ ૧૯॥
જપન્ તાતંે્ર ચ કવચં તુલસીગતમાનસઃ ।
મ ડલાત્તારકં હ તા ભિવ ય સ ન સશંયઃ॥ ૨૦॥
ઇ ત શ્રીબ્રહ્મા ડપુરાણે તુલસીમાહા યે તુલસીકવચં સ પૂણર્મ્॥
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