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varadagaNeshakavacham

વરદગણેશકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
મહાદેિવ ગણેશસ્ય વરદસ્ય મહાત્મનઃ ।
કવચં તે પ્રવક્ષ્યા મ વજ્રપ જરકા ભધમ્॥ ૧॥
અસ્ય શ્રીમહાગણપ તવજ્રપ જરકવચસ્ય શ્રીભૈરવ ઋ ષઃ ,
ગાય યં છ દઃ , શ્રીમહાગણપ તદવતા , ગં બીજં ,

હ્ર ી ં શ ક્તઃ , કુ કુ ક લકં , વજ્રિવદ્યાિદ સદ્ યથ
મહાગણપ તવજ્રપ જરકવચપાઠે િવિનયાેગઃ ।
યાનમ્ ।
િવઘે્નશં િવશ્વવ દ્યં સિુવપુલયશસં લાેકરક્ષાપ્રદક્ષં
સાક્ષાત્ સવાર્પદાસુ પ્રશમનસમુ ત પાવર્તીપ્રાણસનૂુમ્ ।
પ્રાયઃ સવાર્સરેુ દ્રઃૈ સસરુમુિનગણૈઃ સાધકૈઃ પજૂ્યમાનં
કા યનેા તરાયા મતભયશમનં િવઘ્નરાજં નમા મ॥ ૨॥
ૐશ્રીહં્ર ીગંં શરઃ પાતુ મહાગણપ તઃ પ્રભુઃ ।
િવનાયકાે લલાટં મે િવઘ્નરા ે ભ્રવુાૈ મમ॥ ૩॥
પાતુ નતે્રે ગણા યક્ષાે ના સકાં મે ગ નનઃ ।
શ્રુ ત મેઽવતુ હેર બાે ગ ડાૈ માેદકાશનઃ॥ ૪॥
દ્વમૈાતરાે મખંુ પાતુ ચાધરાૈ પા વિર દમ્ ।
દ તાન્ મમૈકદ તાેઽવ્યાદ્ વક્રતુ ડાેઽવતાદ્ રસામ્॥ ૫॥
ગાઙ્ગેયાે મે ગલં પાતુ સ્ક ધાૈ સહાસનાેઽવતુ ।
િવઘ્ના તકાે ભુ ૈ પાતુ હ તાૈ મષૂકવાહનઃ॥ ૬॥
ઊ મમાવતાિન્નત્યં દેવ સ્ત્રપુરઘાતનઃ ।
હૃદયં મે કુમારાેઽવ્યા જય તઃ પાશ્વર્યુગ્મકમ્॥ ૭॥
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પ્રદ્યુ ાે મેઽવતાત્ ષં્ઠ ના ભ શઙ્કરન દનઃ ।
કિટ ન દગણઃ પાતુ શશં્ન વીરેશ્વરાેઽવતુ॥ ૮॥
મેઢ્ર ે મેઽવતુ સાૈભાગ્યાે ઙ્ ગર ટ ચ ગુહ્યકમ્ ।
િવરાટકાેઽવતાદૂ નૂ મે પુ પદ તકઃ॥ ૯॥
જઙ્ઘે મમ િવકતાઽવ્યાદ્ ગુ ફાવ ત્યગણાેઽવતુ ।
પાદાૈ ચત્તગણઃ પાતુ પાદાધાે લાેિહતાેઽવતુ॥ ૧૦॥
પાદ ષં્ઠ સુ દરાેઽવ્યાદ્ નપૂુરાઢ ાે વપુમર્મ ।
િવચારાે જઠરં પાતુ ભૂતાિન ચાેગ્ર પકઃ॥ ૧૧॥
શરસઃ પાદપયર્ તં વપુઃ સપુ્તગણાેઽવતુ ।
પાદાિદમૂધર્પયર્ તં વપુઃ પાતુ િવનતર્કઃ॥ ૧૨॥
િવ માિરતં તુ યત્ સ્થાનં ગણેશ તત્ સદાવતુ ।
પવૂ માં હ્ર ી ં કરાલાેઽવ્યાદાગ્રેયે િવકરાલકઃ॥ ૧૩॥
દ ક્ષણે પાતુ સહંારાે નૈરતૃે ભૈરવઃ ।
પ શ્ચમે માં મહાકાલાે વાયાૈ કાલા ગ્ ભૈરવઃ॥ ૧૪॥
ઉત્તરે માં સતાસ્યુઽવ્યાદૈશા યામ સતાત્મકઃ ।
પ્રભાતે શતપત્રાેઽવ્યાત્ સહસ્રાર તુ મ યમે॥ ૧૫॥
દ તમાલા િદના તેઽવ્યાિન્ન શ પાતં્ર સદાવતુ ।
કલશાે માં િનશીથેઽવ્યાિન્નશા તે પરશુ તથા॥ ૧૬॥
સવર્ત્ર સવર્દા પાતુ શઙ્ખયુગ્મં ચ મદ્વપુઃ ।
ૐૐ રાજકુલે હહા રણભયે હ્ર ીહં્ર ી ં કુદ્યૂતેઽવતાત્
શ્રીશં્રી ં શત્રુગ્ હે શશા જલભયે ક્લીકં્લી ં વના તેઽવતુ ।
ગ્લાગ્લૂંગ્લગ્લંગું સ વભી તષુ મહાવ્યા યા તષુ ગ્લાગગા
િનતં્ય યક્ષિપશાચભૂતફ ણષુ ગ્લાગં ગણેશાેઽવતુ॥ ૧૭॥
ઇતીદં કવચં ગુહ્યં સવર્ત ત્રષેુ ગાેિપતમ્ ।
વજ્રપ જરનામાનં ગણેશસ્ય મહાત્મનઃ॥ ૧૮॥
અઙ્ગભૂતં મનુમયં સવાર્ચારૈકસાધનમ્ ।
િવનાનને ન સ દ્ધઃ સ્યાત્ પજૂનસ્ય જપસ્ય ચ॥ ૧૯॥
ત માત્ તુ કવચં પુ યં પઠેદ્વા ધારયેત્ સદા ।
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તસ્ય સ દ્ધમર્હાદેિવ કરસ્થા પારલાૈિકક ॥ ૨૦॥
યંયં કામયતે કામં તં તં પ્રા ાે ત પાઠતઃ ।
અધર્રાત્રે પઠેિન્નતં્ય સવાર્ભીષ્ટફલં લભેત્॥ ૨૧॥
ઇ ત ગુહ્યં સકુવચં મહાગણપતેઃ પ્રયમ્ ।
સવર્ સ દ્ધમયં િદવં્ય ગાપેયેત્ પરમેશ્વિર॥ ૨૨॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે ત ત્રે શ્રીદેવીરહસ્યે મહાગણપ તકવચં સમાપ્તમ્॥
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