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haridrAgaNeshakavacham

હિરદ્રાગણેશકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
ઈશ્વર ઉવાચ ।
શ ◌ૃ વક્ષ્યા મ કવચં સવર્ સ દ્ધકરં પ્રયે ।
પિઠ વા પાઠિય વા ચ મુચ્યતે સવર્સઙ્કટાત્ ॥ ૧॥
અજ્ઞા વા કવચં દેિવ ગણેશસ્ય મનું જપેત્ ।
સ દ્ધનર્ યતે તસ્ય ક પકાેિટશતૈરિપ ॥ ૨॥
ૐઆમાેદશ્ચ શરઃ પાતુ પ્રમાેદશ્ચ શખાપેિર ।
સ માેદાે ભ્રૂયુગે પાતુ ભ્રૂમ યે ચ ગણાિધપઃ ॥ ૩॥
ગણાક્ર ડાે નતે્રયુગ્મં નાસાયાં ગણનાયકઃ ।
ગણક્ર ડા વતઃ પાતુ વદને સવર્ સદ્ધયે ॥ ૪॥
જહ્વાયાં સમુખુઃ પાતુ ગ્રીવાયાં દુમુર્ખઃ સદા ।
િવઘે્નશાે હૃદયે પાતુ િવઘ્નનાથશ્ચ વક્ષ સ ॥ ૫॥
ગણાનાં નાયકઃ પાતુ બાહુયુગ્મં સદા મમ ।
િવઘ્નકતાર્ ચ હ્યુદરે િવઘ્નહતાર્ ચ લઙ્ગકે ॥ ૬॥
ગજવક્ત્રઃ કટ દેશે અેકદ તાે િનત બકે ।
લ બાેદરઃ સદા પાતુ ગુહ્યદેશે મમા ણઃ ॥ ૭॥
વ્યાલયજ્ઞાપેવીતી માં પાતુ પાદયુગે સદા ।
પકઃ સવર્દા પાતુ નજુઙ્ઘે ગણાિધપઃ ॥ ૮॥

હાિરદ્રઃ સવર્દા પાતુ સવાર્ઙ્ગે ગણનાયકઃ ।
ય ઇદં પ્રપઠેિન્નત્યં ગણેશસ્ય મહેશ્વિર ॥ ૯॥
કવચં સવર્ સદ્ધાખ્યં સવર્િવઘ્નિવનાશનમ્ ।
સવર્ સ દ્ધકરં સાક્ષા સવર્પાપિવમાેચનમ્ ॥ ૧૦॥
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સવર્સ પ પ્રદં સાક્ષા સવર્દુઃખિવમાેક્ષણમ્ ।
સવાર્પ ત્તપ્રશમનં સવર્શત્રુક્ષયઙ્કરમ્ ॥ ૧૧॥
ગ્રહપીડા વરા રાેગા યે ચા યે ગુહ્યકાદયઃ ।
પઠનાદ્ધારણાદેવ નાશમાય ત ત ક્ષણાત્ ॥ ૧૨॥
ધનધા યકરં દેિવ કવચં સરુપૂ જતમ્ ।
સમં ના ત મહેશાિન ત્રૈલાેક્યે કવચસ્ય ચ ॥ ૧૩॥
હાિરદ્રસ્ય મહાદેિવ િવઘ્નરાજસ્ય ભૂતલે ।
િકમ યૈરસદાલાપૈયર્ત્રાયવુ્યર્યતા મયાત્ ॥ ૧૪॥
॥ ઇ ત િવશ્વસારત ત્રે હિરદ્રાગણેશકવચં સ પૂણર્મ્ ॥
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