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॥ તુલસીકવચમ્ ૨॥
કવચં તવ વક્ષ્યા મ ભવસઙ્ક્રમનાશનમ્ ।
યસ્ય પને સદ્ ય ત સવાર્થાર્ ના તયત્નતઃ॥ ૧॥
તુલસી પાતુ મે િનતં્ય શરાવેક્ત્રાેષ્ઠના સકાઃ ।
શ્રાતે્રનતે્રલલાટં ચ ભ્રૂકપાેલં િનર તરમ્॥ ૨॥
શ્રીસખી પાતુ મે ક ઠં ભુ ૈ વક્ષશ્ચ કક્ષકમ્ ।
ષં્ઠ ચ િપઠરં સવ તનં નૂ ચ હૃત્તટમ્॥ ૩॥
શભુા પાતૂદરં ના ભ પાશ્વ હ તાઙ્ગુ લ તથા ।
ઠરં વિહ્નમ ખલં ગુદં જઘનગુહ્યકમ્॥ ૪॥

પાપહાિર યવતુ મે ઊ સ્ફઙ્માંસ નુકમ્ ।
પુ યદાઽવતુ મે જઙ્ઘે પાદાૈ નારદસિેવતા॥ ૫॥
યદુક્તં યચ્ચ નાેક્તં મે યદ્બાહ્યં યત્તથા તરમ્ ।
સવાર્ઙ્ગં પાતુ મે દેવી નારાયણમનઃ પ્રયા॥ ૬॥
ઇતીદં કવચં િદવ્યં તુલસ્યાઃ સવર્ સ દ્ધકૃત્ ।
િત્રસ યં યાે જપેત્તસ્ય શ્રીિવદ્યાઽઽયુશ્ચ વધર્તે॥ ૭॥
પ્રાચીઃ ષડ્ િવ લખેદ્રખેાઃ ઉદ ચી ં પ ચ ચવૈ િહ ।
સઙ્ખ્યાનાં િવશ ત તત્ર કાેષ્ઠાનાં તુ ભિવ ય ત॥ ૮॥
કાેષે્ઠ કાેષે્ઠ લખે પાદં મ ત્રસ્યાસ્ય યથાક્રમમ્ ।
ભજૂ રાેચનયા િવદ્વાન્ કાેષં્ઠ કુઙુ્કમ મશ્રયા॥ ૯॥
યસ્ય ય ત્ર મદં મૂિધ્ન ભજેુ ક ઠેઽથવા ભવેત્ ।
સઙ્ગ્રામે વ્યવહારે ચ ચાેરવ્યાઘ્રભયષેુ ચ॥ ૧૦॥
માર ભયે વષર્ભયે િનઘાર્ત ભયપીિડતે ।
ક્ષયાપ મારપીડાસુ સપર્ શ્ચકલૂલ(ત )કે॥ ૧૧॥
તાપજ્ચરેઽથવા શીતે નતે્રરાેગે ચ દુઃસહે ।
ન તસ્ય િક ચદ્ દુિરત મહામતુ્ર ચ યતે॥ ૧૨॥
વ યા યા ધારયેદ્ય તં્ર અ ચરા પુિત્રણી ભવેત્ ।
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॥ તુલસીકવચમ્ ૨॥

ઇતીદં કવચં પ્રાેક્તં વાદે ચ િવજયપ્રદમ્॥ ૧૩॥
ગાેમયને દા ચવૈ િનમાર્ય પ્ર તવાિદનમ્ ।
લ બમાનાં તસ્ય જહ્વાં કૃ વા ચ િનહયા લપેત્॥ ૧૪॥
વામપાદેન ચાક્ર ય ત જહ્વાં કવચં જપેત્ ।
અ ચરાત્તસ્ય જહ્વાયાઃ ત ભાે ભવ ત સસંિદ॥ ૧૫॥
વ યમાકષર્ણં ચવૈ ત ભનાેચ્ચાટને તથા ।
દ્વષેણં મારણં ચવૈ મ ત્રેણાનને િવ દ ત । ૧૬॥
િવ ય તકવચાે ય તુ મ ત્રરાજેન મિ ત્રતમ્ ।
ભક્ષયેત્તુ વચં તસ્ય વાક્પ ત વં ન સશંયઃ॥ ૧૭॥
કા ય સ દ્ધમર્યાેક્તા તે માેક્ષ સ દ્ધ િનશામય ।
યાે નવૈ તુલસીપત્રૈઃ સાલગ્રામ શલાચર્નમ્॥ ૧૮॥
કુયાર્ પુ ષસકૂ્તને તસ્ય માેક્ષઃ કરે સ્થતઃ ।
દ્ધપાદ્મતઃ
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