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Uchchishtaganesha Kavacham

உchசி²Shடக³ேணஶகவசmh

அத²உchசி²Shடக³ேணஶகவசmh phராரmhப: ◌⁴
ேத³vhவாச ॥
ேத³வேத³வ ஜக³nhநாத²sh’Shshதி²திலயாthமக ।
விநா th◌⁴யாநmh விநா மnhthரmh விநா ேஹாமmh விநா ஜபmh ॥ 1॥
ேயந shமரணமாthேரண லph◌⁴யேத சாஶு சிnhதிதmh ।
தேத³வ ேராchசா² கத²யshவ ஜக³thphரேபா⁴ ॥ 2॥
ஈவர உவாச ॥
iΝ ேத³வீ phரவயா ³யாth³³யதரmh மஹth ।
உchசி²Shடக³ணநாத²shய கவசmh ஸrhவth³தி⁴த³mh ॥ 3॥
அlhபாயாைஸrhவிநா கShைடrhஜபமாthேரண th³தி⁴த³mh ।
ஏகாnhேத நிrhஜேநऽரNhேய க³வேர ச ரŋhக³ேண ॥ 4॥
nh⁴தீேர ச க³ŋhகா³யா:ேல vh’தேல ஜேல ।
ஸrhவேத³வாலேய தீrhேத²லph³th◌⁴வா ஸmhயkh³ஜபmh சேரth ॥ 5॥
shநாநெஶௗசாதி³கmh நாshதி நாshதி நிrhவnhத⁴நmh phேய ।
தா³th³rhயாnhதகரmh ஶீkh◌⁴ரmh ஸrhவதththவmh ஜநphேய ॥ 6॥
ஸஹshரஶபத²mh kh’thவா யதி³shேநேஹாऽshதி மாmh phரதி ।
நிnhத³காய ஶிShயாய க²லாய லாய ச ॥ 7॥
³Shடாய பரஶிShயாய கா⁴தகாய ஶடா²ய ச ।
வசகாய வரkh◌⁴நாய ph³ராமணீக³மநாய ச ॥ 8॥
அஶkhதாய ச khராய ³th³ேராஹரதாய ச ।
ந தா³தvhயmh ந தா³தvhயmh ந தா³தvhயmh கதா³சந ॥ 9॥
³ப⁴khதாய தா³தvhயmh ஸchசி²Shயாய விேஶஷத: ।
ேதஷாmh th◌⁴யnhதி ஶீkh◌⁴ேரண யnhயதா² ந ச th◌⁴யதி ॥ 10॥
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³ஸnhShமாthேரண கெலௗ phரthயth³தி⁴த³mh ।
ேத³ேஹாchசி²Shைட: phரஜphதvhயmh தேதா²chசி²Shைடrhமஹாமiν:॥ 11॥
ஆகாேஶ ச ப²லmh phராphதmh நாnhயதா² வசநmh மம ।
ஏஷா ராஜவதீ விth³யா விநா Nhயmh ந லph◌⁴யேத ॥ 12॥
அத² வயா ேத³ேவஶி கவசmh மnhthரrhவகmh ।
ேயந விjhஞாதமாthேரண ராஜேபா⁴க³ப²லphரத³mh ॥ 13॥
’rhேம க³ணக: பா ஶிர ச நிரnhதரmh ।
thரா மாmh ேத³வி கா³யthச²nhேதா³ ’:ஸதா³iµேக²॥ 14॥
’த³ேய பா மாmh நிthயiµchசி²Shடக³ணேத³வதா ।
³ேய ர தth³பீ³ஜmh shவாஹா ஶkhதிச பாத³ேயா:॥ 15॥
காமகீலகஸrhவாŋhேக³ விநிேயாக³ச ஸrhவதா³ ।
பாrhவrhth³வேய ஸதா³ பா shவஶkhதிmh க³ணநாயக:॥ 16॥
ஶிகா²யாmh பா தth³பீ³ஜmh ph◌⁴மth◌⁴ேய தாரபீ³ஜகmh ।
ஹshதிவkhthரச ஶிர லmhேபா³த³ேரா லலாடேக ॥ 17॥
உchசி²Shேடா ேநthரேயா: பா கrhெணௗ பா மஹாthமேந ।
பாஶாŋhஶமஹாபீ³ஜmh நாகாயாmh ச ர ॥ 18॥
⁴தீவர: பர: பா ஆshயmh வாmh shவயmhவ: ।
தth³பீ³ஜmh பா மாmh நிthயmh kh³வாயாmh கNhட²ேத³ஶேக ॥ 19॥
க³mhபீ³ஜmh ச ததா² ரேthததா² thவkh³ேர ச ph’Shட²ேக ।
ஸrhவகாமச ’thபா பா மாmh ச கரth³வேய ॥ 20॥
உchசி²Shடாய ச ’த³ேய வநிபீ³ஜmh தேதா²த³ேர ।
மாயாபீ³ஜmh ததா² கThயாmh th³வா th³தி⁴தா³யக:॥ 21॥
ஜŋhகா⁴யாmh க³ணநாத²ச பாெதௗ³ பா விநாயக: ।
ஶிரஸ: பாத³பrhயnhதiµchசி²Shடக³ணநாயக:॥ 22॥
ஆபாத³மshதகாnhதmh ச உமாthரச பா மாmh ।
தி³ேஶாऽShெடௗ ச ததா²காேஶ பாதாேல விதி³ஶாShடேக ॥ 23॥
அஹrhநிஶmh ச மாmh பா மத³சசலேலாசந: ।
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ஜேலऽநேல ச ஸŋhkh³ராேம ³Shடகாராkh³’ேஹ வேந ॥ 24॥
ராஜth³வாேர ேகா⁴ரபேத² பா மாmh க³ணநாயக: ।
இத³mh  கவசmh ³யmh மம வkhthராth³விநிrhக³தmh ॥ 25॥
thைரெலௗkhேய ஸததmh பா th³வி⁴ஜச சrh⁴ஜ: ।
பா³யமph◌⁴யnhதரmh பா th³தி⁴³th³தி⁴rhவிநாயக:॥ 26॥
ஸrhவth³தி⁴phரத³mh ேத³வி கவசmh’th³தி⁴th³தி⁴த³mh ।
ஏகாnhேத phரஜேபnhமnhthரmh கவசmh khதிஸmhதmh ॥ 27॥
இத³mh ரஹshயmh கவசiµchசி²Shடக³ணநாயகmh ।
ஸrhவவrhமஸு ேத³ேவஶி இத³mh கவசநாயகmh ॥ 28॥
ஏதthகவசமாஹாthmhயmh வrhணிmh ைநவ ஶkhயேத ।
த⁴rhமாrhத²காமேமாmh ச நாநாப²லphரத³mh nh’mh ॥ 29॥
ஶிவthர:ஸதா³ பா பா மாmh ஸுராrhசித: ।
க³ஜாநந:ஸதா³ பா க³ணராஜச பா மாmh ॥ 30॥
ஸதா³ ஶkhதிரத: பா பா மாmh காமவிவல: ।
ஸrhவாப⁴ரண⁴ஷாட⁴ய: பா மாmh nh³ராrhசித:॥ 31॥
பசேமாத³கர: பா பா மாmh பாrhவதீஸுத: ।
பாஶாŋhஶத⁴ர: பா பா மாmh ச த⁴ேநவர:॥ 32॥
க³தா³த⁴ர:ஸதா³ பா பா மாmh காமேமாத: ।
நkh³நநாரத: பா பா மாmh ச க³ேணவர:॥ 33॥
அயmh வரத:³ பா ஶkhதிkhதி:ஸதா³ऽவ ।
பா⁴லசnhth³ர:ஸதா³ பா நாநாரthநவி⁴த:॥ 34॥
உchசி²Shடக³ணநாத²ச மதா³⁴rhணிதேலாசந: ।
நாேயாநிரஸாshவாத:³ பா மாmh க³ஜகrhணக:॥ 35॥
phரஸnhநவத³ந: பா பா மாmh ப⁴க³வlhலப: ◌⁴ ।
ஜடாத⁴ர:ஸதா³ பா பா மாmh ச கிக:॥ 36॥
பth³மாஸநாshதி²த: பா ரkhதவrhணச பா மாmh ।
நkh³நஸாமமேதா³nhமthத: பா மாmh க³ணைத³வத:॥ 37॥
வாமாŋhேக³ஸுnhத³khத: பா மாmh மnhமத²phர: ◌⁴ ।
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ேthரப: பிஶிதmh பா பா மாmh திபாட²க:॥ 38॥
⁴ஷTh◌⁴யsh மாmh பா நாநாேபா⁴க³ஸமnhவித: ।
shதாநந:ஸதா³ பா க³ேணஶலாnhவித:॥ 39॥
ரkhதசnhத³நமய:ஸுலணக³ேணவர: ।
ேவதாrhகக³ணநாத²ச ஹth³ராக³ணநாயக:॥ 40॥
பாரப⁴th³ரக³ேணஶச பா ஸphதக³ேணவர: ।
phரவாலகக³th◌⁴யோ க³ஜத³nhேதா க³ேணவர:॥ 41॥
ஹரபீ³ஜக³ேணஶச ப⁴th³ராக³ணநாயக: ।
தி³vhெயௗஷதி⁴ஸiµth³⁴ேதா க³ேணஶாசிnhதிதphரத:³॥ 42॥
லவணshய க³th◌⁴யோ mh’thதிகாக³ணநாயக: ।
தNh³லாக³th◌⁴யோ ேகா³மயச க³ேணசர:॥ 43॥
shப²காக³th◌⁴யோ th³ராக³ணைத³வத: ।
நவரthநக³ேணஶச ஆதி³ேத³ேவா க³ேணவர:॥ 44॥
பசாநநசrhவkhthர:ஷடா³நநக³ேணவர: ।
மரவாஹந: பா பா மாmh ஷகாஸந:॥ 45॥
பா மாmh ேத³வேத³ேவஶ: பா மாmh’த: ।
பா மாmh ஸrhவதா³ ேத³ேவா ேத³வதா³நவத:॥ 46॥
thைரேலாkhயேதா ேத³வ: பா மாmh ச வி: ◌⁴ phர: ◌⁴ ।
ரŋhக³shத²mh ச ஸதா³ பா ஸாக³ரshத²mh ஸதா³ऽவ ॥ 47॥
⁴shத²mh ச ஸதா³ பா பாதலshத²mh ச பா மாmh ।
அnhதே ஸதா³ பா ஆகாஶshத²mh ஸதா³ऽவ ॥ 48॥
சShபேத²ஸதா³ பா thபத²shத²mh ச பா மாmh ।
பி³lhவshத²mh ச வநshத²mh ச பா மாmh ஸrhவதshதநmh ॥ 49॥
ராஜth³வாரshதி²தmh பா பா மாmh ஶீkh◌⁴ரth³தி⁴த:³ ।
ப⁴வாநீத: பா ph³ரமாவிShiΝஶிவாrhசித:॥ 50॥
இத³mh  கவசmh ேத³வி பட²நாthஸrhவth³தி⁴த³mh ।
உchசி²Shடக³ணநாத²shய ஸமnhthரmh கவசmh பரmh ॥ 51॥
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shமரth³⁴பதிthவmh ச லப⁴ேத ஸாŋhக³தாmh th◌⁴வmh ।shமரth³⁴⁴ஜthவmh
வாச:th³தி⁴கரmh ஶீkh◌⁴ரmh பரைஸnhயவிதா³ரணmh ॥ 52॥
phராதrhமth◌⁴யாநஸாயாேந தி³வா ராthெரௗ பேட²nhநர: ।
சrhth²யாmh தி³வேஸ ராthெரௗ ஜேந மாநதா³யகmh ॥ 53॥
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யத³mh ஶீkh◌⁴ரmh தா³th³rhயாrhணவகா⁴தகmh ।
ஸுதா³ரஸுphரஜாெஸௗkh²யmh ஸrhவth³தி⁴கரmh nh’mh ॥ 54॥
ஜேலऽத²வாऽநேலऽரNhேய nh⁴தீேர ஸthதேட ।
shமஶாேந ³ரேத³ேஶ ச ரேண பrhவதக³வேர ॥ 55॥
ராஜth³வாேர ப⁴ேய ேகா⁴ேர நிrhப⁴ேயா ஜாயேத th◌⁴வmh ।
ஸாக³ேர ச மஹாஶீேத ³rhபி⁴ே ³Shடஸŋhகேட ॥ 56॥
⁴தphேரதபிஶாசாதி³யராஸேஜ ப⁴ேய ।
ராயணீkhராஶாகிநீடா³கீநீக³:॥ 57॥
ராஜmh’thஹரmh ேத³வி கவசmh காமேத⁴iνவth ।
அநnhதப²லத³mh ேத³வி ஸதி ேமாmh ச பாrhவதி ॥ 58॥
கவேசந விநா மnhthரmh ேயா ஜேபth³க³ணநாயகmh ।
இஹ ஜnhமாநி பாபிShேடா² ஜnhமாnhேத ஷேகா ப⁴ேவth ॥ 59॥
இதி பரமரஹshயmh ேத³வேத³வாrhசநmh ச

கவசபரமதி³vhயmh பாrhவதீ thரபmh ।
பட²தி பரமேபா⁴ைக³வrhயேமாphரத³mh ச

லப⁴தி ஸகலெஸௗkh²யmh ஶkhதிthரphரஸாதா³th ॥ 60॥
var

(இதி பரமரஹshயnhேத³வேத³வாrhசிதshய-
கவசiµதி³தேமதthபாrhவதீேஶந ேத³vhைய

பட²தி ஸ லph◌⁴யேத ைவப⁴khதிேதா ப⁴khதவrhய:
phரரஸகலெஸௗkh²யmh ஶkhதிthரphரஸாதா³th ॥)

॥ இதி th³ரயாமலதnhthேர உமாமேஹவரஸmhவாேத³
ம³chசி²Shடக³ேணஶகவசmh ஸமாphதmh ॥
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