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॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥

॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥
ौीगणशेाय नमः ।
याव उवाच ।
ािमन स्व जगाथ सशंयोऽि महाम ।
चतःुषिकलानं च पातकानां च तद ॥ १॥
मुते केन पुयने ॄपं कथं भवते ।्
दहंे च दवेतापं मपं िवशषेतः ॥ २॥
बमतः ौोतिुमािम कवचं िविधपवू कम ।्
ॄोवाच ।
गायाः कवचा ॄा िवःु िशवो ऋिषः ॥ ३॥
ऋयजःुसामाथवा िण छािंस पिरकीित ताः ।
परॄपा सा गायऽी दवेता तृा ॥ ४॥
राहीन ं त ु यानं कवचने िवना कृतम ।्
सव सव ऽ सरंेवा ं भवुनेरी ॥ ५॥
बीजं भग  यिु िधयः कीलकमवे च ।
पुषाथ िविनयोगो यो न पिरकीि तः ॥ ६॥
ऋिषं मिू सेवू मखु े छ उदीिरतम ।्
दवेतां िद िव गु े बीजं िनयोजयते ॥् ७॥
शिं िव पदयोना भौ त ु कीलकं सते ।्
ािऽशं ु महािवाः साायनसगोऽजाः ॥ ८॥
ादशलसयंुा िविनयोगाः पथृथृक ् ।
एवं ासिविधं कृा करां िविधपवू कम ॥् ९॥
ाितऽयमुाय  नलुोमिवलोमतः ।
चतरुरसयंंु कराासमाचरते ॥् १०॥
आवाहनािदभदें च दश मिुाः ूदशयते ।्
सा पात ु वरदा दवेी अूसमे ॥ ११॥
ानं मिुां नमारं गुमं तथवै च ।
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॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥

सयंोगमािसिं च षिधं िकं िवचारयते ॥् १२॥
अ ौीगायऽीकवच ॄिवुिा ऋषयः,
ऋयजःुसामाधवा िण छािंस, परॄिपणी
गायऽी दवेता, भबूज,ं भवुः शिः,ाहा कीलकं,
ौीगायऽीूीथ जप े िविनयोगः ॥
ॐ भभू ुवः ः तिवतिुरित दयाय नमः ।
ॐ भभू ुवः ः वरेयिमित िशरस ेाहा ।
ॐ भभू ुवः ः भग दवेिेत िशखाय ै वषट ्।
ॐ भभू ुवः ः धीमहीित कवचाय म ।्
ॐ भभू ुवः ः िधयो यो नः इित नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ भभू ुवः ः ूचोदयािदित अाय फट ्॥
वणा ां कुिडकाहां शुिनम लोितषी ।्
सवतमय वे गायऽ वदेमातरम ॥् १३॥
अथ ानम ।्
मुा िविुमहमेनीलधवलायमै ुखैीण-ै
य ुािमिनबरमकुुटां ताथ वणा िकाम ।्

गायऽ वरदाभयाशकशां शलंू कपालं गणुं
शं चबमथारिवयगुलं हवै ह भजे ॥ १४॥

ॐ गायऽी पवू तः पात ु सािवऽी पात ु दिणे ।
ॄिवा च मे पारे मां सरती ॥ १५॥
पावकी मे िदशं रेावकोलशािलनी ।
यातधुान िदशं रेातधुानगणािदनी ॥ १६॥
पावमान िदशं रेवमानिवलािसनी ।
िदशं रौिीमवत ु म े िाणी ििपणी ॥ १७॥
ऊ ॄाणी मे रदेधाैवी तथा ।
एवं दश िदशो रते स्व तो भवुनेरी ॥ १८॥
ॄारणादवे वाचां िसिः ूजायते ।
ॄदड मे पात ु सव शाभबः ॥ १९॥
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॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥

ॄशीष था पात ु शऽणूां वधकारकः ।
स ातयः पा ु सव दा िबसयंतुाः ॥ २०॥
वदेमाता च मां पात ु सरहा सदवैता ।
दवेीसंू सदा पात ु सहॐारदवेता ॥ २१॥
चतःुषिकला िवा िदाा पात ु दवेता ।
बीजशि मे पात ु पात ु िवबमदवेता ॥ २२॥
तदं पात ु म े पादौ जे मे सिवतःुपदम ।्
वरेयं किटदशें त ु नािभं भग थवै च ॥ ५३॥
दवे मे त ु दयं धीमहीित गलं तथा ।
िधयो मे पात ु िजायां यःपदं पात ु लोचन े॥ २४॥
ललाटे नः पदं पात ु मधूा न ं म े ूचोदयात ।्
तण ः पात ु मधूा न ं सकारः पात ु भालकम ॥् २५॥
चषुी मे िवकारु ौोऽं रे ु कारकः ।
नासापटेुव कारो म े रकेार ु कपोलयोः ॥ २६॥
िणकारधरोे च यकारूओके ।
आमे भकारु गोकारु कपोलयोः ॥ २७॥
दकेारः कठदशे े च वकारः दशेयोः ।
कारो दिणं हं धीकारो वामहकम ॥् २८॥
मकारो दयं रिेकारो जठरं तथा ।
िधकारो नािभदशें त ु योकारु किटयम ॥् २९॥
गुं रत ु योकार ऊ मे नः पदारम ।्
ूकारो जाननुी रेोकारो जदशेयोः ॥ ३०॥
दकारो गुदशें त ु याारः पादयुमकम ।्
जातवदेिेत गायऽी केित दशारा ॥ ३१॥
सवतः सव दा पात ुआपोोतीित षोडशी ।
इदं त ु कवचं िदं बाधाशतिवनाशकम ॥् ३२॥
चतःुषिकलािवासकलैय िसिदम ।्
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॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥

जपारे च दयं जपाे कवचं पठेत ॥् ३३॥
ीगोॄाणिमऽािदिोहािखलपातकैः ।
मुते सव पापेः परं ॄािधगित ॥ ३४॥
पुािलं च गाया मलेूनवै पठेकृत ।्
शतसाहॐवषा णां पजूायाः फलमायुात ॥् ३५॥
भजू पऽ े िलिखतैत ्कठे धारयेिद ।
िशखायां दिणे बाहौ कठे वा धारयेधुः ॥ ३६॥
ऽलैों ोभयेव ऽलैों दहित णात ।्
पऽुवान ध्नवान ौ्ीमाानािवािनिधभ वते ॥् ३७॥
ॄाादीिन सवा िण तदशनातः ।
भवि त तुिन िकमथयािम त े ॥ ३८॥
अिभमितगायऽीकवचं मानसं पठेत ।्
तलं िपबतो िनं परुया फलं भवते ॥् ३९॥
लघसुामाकं म,ं महामं तथवै च ।
यो विे धारणां युन ्, जीवुः स उते ॥ ४०॥
सााितिवूे सावाः ूकीित ताः ।
सजीवशता िनं ाती अििपणी ॥ ४१॥
ूणवे िनयु ातीष ु च सस ु ।
सवषामवे पापानां सरे समपुिते ॥ ४२॥
शतं सहॐम गायऽी पावनं महत ।्
दशशतमोरशतं गायऽी पावनं महत ॥् ४३॥
भियुो भविेूः साकम समाचरते ।्
काले काले ूकत ं िसिभ वित नाथा ॥ ४४।
ूणवं पवू मृु भभू ुवथवै च ।
तयु सहवै गयऽीजप एवमदुातम ॥् ४५॥
तरुीयपादमुृ गायऽ च जपिेजः ।
स मढूो नरकं याित कालसऽूमधोगितः ॥ ४६॥
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॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥

मादौ जननं ूों मऽाे मतृसऽूकम ।्
उभयोदषिनम ुं गायऽी सफला भवते ॥् ४७॥
मऽादौ पाशबीजं च माे कुशबीजकम ।्
ममे त ु या माया गायऽी सफला भवते ॥् ४८॥
वािचकहमवे ापाशं ु शतमुते ।
सहॐं मानसं ूों िऽिवधं जपलणम ॥् ४९॥
अमालां च मिुां च गरुोरिप न दशयते ।्
जपं चाभणेानािमकामपविण ॥ ५०॥
अनामा मया हीना किनािदबमणे त ु ।
तज नीमलूपय ं गायऽीजपलणम ॥् ५१॥
पविभुजपदेवेमऽ िनयमः तृः ।
गायऽी वदेमलूादेः पव स ु गीयत े ॥ ५२॥
दशिभज जिनतं शतनेवै परुा कृतम ।्
िऽयगुं त ु सहॐािण गायऽी हि िकिषम ॥् ५३॥
ूातःकालेय ु कत ं िसिं िवूो य इित ।
नादालये समािध सायां समपुासत े ॥ ५४॥
अुमणे यं यं मेलन े ।
असया च यं तं िनलं भवते ॥् ५५॥
िवना वं ूकुवत गायऽी िनला भवते ।्
वपंु न जानाित वथृा त पिरौमः ॥ ५६॥
गायऽ त ु पिर अममपुासते ।
िसां च पिर िभामटित म ितः ॥ ५७॥
ऋिषँछो दवेताा बीजं शि कीलकम ।्
िनयोगं न च जानाित गायऽी िनला भवते ॥् ५८॥
वण मिुाानपदमावाहनिवसज नम ।्
दीपं चबं न जानाित गायऽी िनषफला भवते ॥् ५९॥
शिा सथा ानं मसोधनं परम ।्
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॥ ौीगायऽीकवचम १् ॥

िऽिवधं यो न जानाित गायऽी त िनला ॥ ६०॥
पोपचारकांवै होमिं तथवै च ।
पां च िवना िनं गायऽी िनला भवते ॥् ६१॥
मिसिभ वेात ु िवािमऽणे भािषम ।्
ासो वाचितजवतुा दवेी तपःतृौ ॥ ६२॥
सहॐजा सा दवेी पुपातकनािशनी ।
लजाे तथा त महापातकनािशनी ।
कोिटजाने राजे यिदित तदायुात ॥् ६३॥
न दयें परिशेो भेो िवशषेतः ।
िशेो भियेुो था मृमुायुात ॥् ६४॥
इित ौीमिससिंहतों गयऽीकवचं सणू म ॥्
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