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શ્રીસબુ્રહ્મ યકવચ તાતે્રમ્

અસ્ય શ્રી સબુ્રહ્મ યકવચ તાતે્રમહામ ત્રસ્ય બ્રહ્મઋ ષઃ,
અનુષુ્ટ છ દઃ, શ્રી સબુ્રહ્મ યાે દેવતા । ૐ નમ ઇ ત બીજમ્ ।
ભગવત ઇ ત શ ક્તઃ । સબુ્રહ્મ યાયે ત ક લકમ્ ।
સબુ્રહ્મ યપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ॥
કર યાસઃ॥
સાં અંગુષ્ઠા યાં નમઃ
સી ં તજર્ની યાં નમઃ
સૂં મ યમા યાં નમઃ
સ અના મકા યાં નમઃ
સા કિન ષ્ઠકા યાં નમઃ
સઃ કરતલકર ષ્ઠા યાં નમઃ॥
અઙ્ગ યાસઃ॥
સાં હૃદયાય નમઃ
સી ં શરસે વાહા
સૂં શખાયૈ વષટ્
સ કવચાય હંુ
સા નતે્રત્રયાય વાષૈટ્
સઃ અસ્ત્રાય ફટ્
ભૂભુર્વઃસવુરાે મ ત િદગ્બ ધઃ॥
યાનમ્॥
સ દૂરા ણ મ દુકા તવદનં કેયૂરહારાિદ ભઃ
િદવ્યૈરાભરણેિવભૂ ષતતનું વગાર્િદસાખૈ્યપ્રદમ્ ।
અંભાે ભયશ ક્તકુકુ્કટધરં રક્તાંગરાગાે વલં
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સબુ્રહ્મ યમપુા મહે પ્રણમતાં ભી તપ્રણાશાેદ્યતમ્॥
સબુ્રહ્મ યાેગ્રતઃ પાતુ સનેાનીઃ પાતુ ષ્ઠતઃ ।
ગુહાે માં દ ક્ષણે પાતુ વિહ્નજં પાતુ વામતઃ॥ ૧॥
શરઃ પાતુ મહાસનેઃ સ્ક દાે રક્ષે લલાટકમ્ ।
નતે્રાે મે દ્વાદશાક્ષશ્ચ શ્રાતે્રે રક્ષતુ િવશ્વ ત્॥ ૨॥
મખંુ મે ષ મખુઃ પાતુ ના સકાં શઙ્કરાત્મજઃ ।
આેષ્ઠાૈ વ લીપ તઃ પાતુ જહ્વાં પાતુ ષડાનનઃ॥ ૩॥
દેવસનેાપ તદર્ તાન્ ચુબુકં બહુલાત્મજઃ । var બહૂલાેદ્ભવઃ
ક ઠં નારક જત્ પાતુ બાહુ દ્વાદશબાહુમાન્॥ ૪॥
var તારક જ પાતુ બાહુદ્વાદશ બાહુકઃ

હ તાૈ શ ક્તધરઃ પાતુ વક્ષઃ પાતુ શરાેદ્ભવઃ ।
હૃદયં વિહ્નભૂઃ પાતુ કુ ક્ષ પા વ બકાસતુઃ॥ ૫॥
ના ભ શભંુસતુઃ પાતુ કિટ પાતુ હરાત્મજઃ ।
ઊ પાતુ ગ ઢાે નૂ મે હ્નવીસતુઃ॥ ૬॥
જઙ્ઘે િવશાખાે મે પાતુ પાદાૈ મે શ ખવાહનઃ ।
સવાર્ યઙ્ગાિનભૂતેશઃ સવર્ધાતુંશ્ચપાવિકઃ॥ ૭॥
var સવર્ધાતંશ્ચ તાવિકઃ

સ યાકાલે િનશી થ યાં િદવાપ્રાતજર્લે ગ્ ષુ ।
દુગર્મે ચ મહાર યે રાજદ્વારે મહાભયે॥ ૮॥
તુમુલેર યમ યે ચ સવર્દુષ્ટ ગાિદષુ ।
ચાેરાિદસા વસભેેદ્યે વરાિદવ્યાિધ પીડને॥ ૯॥
દુષ્ટગ્રહાિદભીતાૈ ચ દુિન મત્તાિદ ભીષણે ।
અસ્ત્રશસ્ત્રિનપાતે ચ પાતુ માં ક્રાૈ ચર ધકૃત્॥ ૧૦॥
યઃ સબુ્રહ્મ યકવચં ઇષ્ટ સ દ્ધપ્રદં પઠેત્ ।
તસ્ય તાપત્રયં ના ત સતં્ય સતં્ય વદા યહમ્॥ ૧૧॥
ધમાર્થી લભતે ધમર્મથાર્થ ચાથર્મા ુયાત્ ।
કામા થ લભતે કામં માેક્ષાથ માેક્ષમા ુયાત્॥ ૧૨॥
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યત્ર યત્ર જપેદ્ભ યા તત્ર સિન્નિહતાે ગુહઃ ।
પૂ પ્ર તષ્ઠાકાલે ચ જપકાલે પઠેિદદમ્॥ ૧૩॥
તષેામવેફલાવા પ્તઃ મહાપાતકનાશનમ્ ।
યઃ પઠેચ્છૃ યાદ્ભ યા િનતં્યદેવસ્ય સિન્નધાૈ॥ ૧૪॥
॥ ઇ ત કુમારત ત્રે કાૈ શકપ્રશ્ને મહા સિંહતાયાં
સબુ્રહ્મ યકવચં સમાપ્તઃ॥

Encoded and proofread by antaratma at Safe-mail.net

Corrected by Vinayak Nagaraj vinayak at econ.lse.ac.uk

shrI subrahmaNyakavachastotraM

pdf was typeset on March 13, 2019

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

subrakavacha.pdf 3


	 shrI subrahmaNyakavachastotraM 
	 શ્રીસુબ્રહ્મણ્યકવચસ્તોત્રમ્ 
	Sanskrit Document Information
	Sanskrit Document Text
	Document Credits



