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॥ હ પ તકવચમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અસ્ય શ્રી હ પ તકવચ તાતે્રમ ત્રસ્ય ઈશ્વર ઋ ષઃ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ, ગુ દવતા, ગં બીજં, શ્રીશ ક્તઃ,
ક્લી ં ક લકં, ગુ પ્રીત્યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
અભીષ્ટફલદં દેવં સવર્જ્ઞં સરુપૂ જતમ્ ।
અક્ષમાલાધરં શા તં પ્રણમા મ હ પ તમ્॥ ૧॥
હ પ તઃ શરઃ પાતુ લલાટં પાતુ મે ગુ ઃ ।

કણા સરુગુ ઃ પાતુ નતે્રે મેઽભીષ્ટદાયકઃ॥ ૨॥
જહ્વાં પાતુ સરુાચાયા નાસાં મે વેદપારગઃ ।
મખંુ મે પાતુ સવર્જ્ઞાે ક ઠં મે દેવતાગુ ઃ॥ ૩॥
ભુ વાઙ્ ગરસઃ પાતુ કરાૈ પાતુ શભુપ્રદઃ ।
તનાૈ મે પાતુ વાગીશઃ કુ ક્ષ મે શભુલક્ષણઃ॥ ૪॥
ના ભ દેવગુ ઃ પાતુ મ યં પાતુ સખુપ્રદઃ ।
કિટ પાતુ જગદ્વ દ્ય ઊ મે પાતુ વાક્પ તઃ॥ ૫॥
નજુઙ્ઘે સરુાચાયા પાદાૈ િવશ્વાત્મક તથા ।

અ યાિન યાિન ચાઙ્ગાિન રક્ષને્મે સવર્તાે ગુ ઃ॥ ૬॥
ઇત્યેત કવચં િદવં્ય િત્રસ યં યઃ પઠેન્નરઃ ।
સવાર્ કામાનવા ાે ત સવર્ત્ર િવજયી ભવેત્॥ ૭॥
॥ ઇ ત શ્રીબ્રહ્મયામલાેક્તં હ પ તકવચં સ પૂણર્મ્॥
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