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shrIshAradeshakavacham

શ્રીશારદેશકવચ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
દેવ્યવુાચ ।
કવચં શારદેશસ્ય કૃપયા બ્રૂિહ શઙ્કર ।
શવ ઉવાચ ।
કવચસ્યાસ્ય ગણકાે ઢુ ઢસમુદ્ભવઃ ।
ગઁ બીજં પ્રણવ શ ક્ત વાહાવૈ ક લકં તમ્ ।
યાસ યાનાદય સવ મ ત્રવ પિરક તતાઃ ।
રમેશઃ પવૂર્તઃ પાતુ વિહ્નકાેણે રમાવતુ॥ ૧॥
દ ક્ષણે પાતુ માં શ ભુઃ નૈરતૃ્યાં ગિરન દની ।
પ શ્ચમે પાતુ માં માયે વાયવ્યાં ર તસુ દર ॥ ૨।
ઉત્તરે પાતુ માં બ્રહ્મા રાૈદ્રાયાં તુ સર વતી ।
આકાશે પુ ષ્ટિવઘે્નશઃ પાતુ માં પુ ષ્ટસયંુતઃ॥ ૩॥
પાતાલે મષૂકઃ પાતુ ચતુબ્રર્હ્મ વ પવાન્ ।
અેવં દશિદશાે રક્ષેત્ પ ચૈકાકૃ તધારકઃ॥ ૪॥
શખાયાં ગુણપઃ પાતુ ગુણાધાર વ પવાન્ ।
મૂધાર્નં પાતુ મે શ્વેતઃ સધુામૂ તિનર તરમ્॥ ૫॥
િવદ્યેશ્વરઃ ભાલદેશં ભ્રૂમ યં જ્ઞાનદાયકઃ ।
શ્રવણાૈ મ ણકણ શાે મહાન દઃ કપાેલયાેઃ॥ ૬॥
દ તાન્મે સ્થૂલદ તાેઽવ્યાત્ જહ્વાં વાગીશ્વર પ તઃ ।
આેષ્ઠાૈ મે પાતુ પીયષૂદાયકાે િવ પૂ જતઃ॥ ૭॥
ચબુકં પ્ર તવાિદમખુ ત ભકરાેઽવતુ ।
ક ઠં િવષનાશકાેઽવ્યાત્ વક્ષાે મે શપૂર્કણર્કઃ॥ ૮॥
પ ચપ્રાણા સદા પાતુ તસ િવનીપ તઃ ।
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દાૈભાર્ગ્યનાશક સ્ક ધાૈ બાહૂ મે ય ક્ષણીપ તઃ॥૯॥
ઊ ઉદારગણપાે લઙ્ગં મે ષ્ટ લઙ્ગકઃ ।
અ ડં બીજગણેશાેઽવ્યાદુ્ગદં િવઘ્નિવનાશકઃ॥ ૧૦॥
ષં્ઠ મે ધનુ પા ણઃ નનુી મે જયપ્રદઃ ।
જઙ્ઘાયુગ્મં હર્ વજઙ્ઘાે પાદાૈ ત્યુિવનાશકઃ॥ ૧૧॥
સવાર્ઙ્ગા ણ શારદેશઃ પાતુમાં િવઘ્નનાશકઃ ।
િદવાવ્યાન્નવનીતેશાે રાત્રાવાજ્ઞાગણેશ્વરઃ॥ ૧૨॥
અટવ્યાં પવર્તાગ્રવેા ગમનાગમનાિદષુ ।
દશબાહુધરઃ પાતુ ભાયાર્ન્મે શારદેશ્વરઃ॥ ૧૩॥
પતુ્રા પતુ્રીગુર્ ત્યાન્ પાતુમાં મુદ્ગરાયુધઃ ।
િધયં િવદ્યાં ધનં ગેહં પાતુ પીયષૂિવગ્રહઃ॥ ૧૪॥
સવર્દા માં સદા પાતુ જ્ઞાનમ ડપસં સ્થતઃ ।
ભજૂર્પત્રે લ ખ વેદં યઃ ક ઠે ધારયેન્નરઃ॥ ૧૫॥
ન ભયં યતે તસ્ય ગ્રહરાેગિપશાચતઃ ।
ય ઇદં કવચં પુ યં મહારાેગિનવારકમ્॥ ૧૬॥
અપ ત્યુહરં સાખૈ્યદાયકં ભ ક્તપવૂર્કમ્ ।
પ્રાતઃકાલે ચ મ યાહે્ન સાયઙ્કાલેઽથવા॥ ૧૭॥
ઉષઃકાલે ચ સઙ્ગ્રામકાલે શયનકાલકે ।
પ્રવાસે ચ પઠેદ્ભ યા યા વા ચ શારદાપ તમ્॥ ૧૮॥
સવર્ત્ર સખુમા ાે ત ગુણેશને સરુ ક્ષતઃ ।
ત્યુરાેગહરં ચૈતત્ પઠનીયં િવશષેતઃ॥ ૧૯॥

રા નાે વ યતાં યા ત િરપનુાે યા ત દાસ્યતામ્ ।
મ ત્રા સ ય ત ગાણેશાઃ પઠનાદસ્ય વમર્ણઃ॥ ૨૦॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે ભજેચ્છારદાપ તમ્ ।
નચ સ દ્ધમવા ાે ત મૂડાે વષર્સહસ્રકૈઃ॥ ૨૧॥
શારદાગણનાથસ્ય ભક્તને ભાવપવૂર્કમ્ ।
િનતં્ય જ ય મદં શ્રેષં્ઠ કવચં સવર્ સ દ્ધદમ્॥ ૨૨॥
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િનતં્ય જપપરાે ભક્તાે ધમાર્થર્કામમાેક્ષકાન્ ।
િવદ્યાં મેધાં શ્રયં બુ દ્ધ યશઃ ક તમવા યચ॥ ૨૩॥
ઇહ ભુક્તા ખલા ભાેગાન તે વાન દમા ુયાત્ ।
॥ ઇ ત શ્રીિવનાયકત ત્રે શારદેશકવચં સ પૂણર્મ્॥
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