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ekAkSharagaNapatikavacham

અેકાક્ષરગણપ તકવચમ્

ત્રૈલાેક્યમાેહનકવચમ્ ।
શ્રીગણેશાય નમઃ ।
નમ ત મૈ ગણેશાય સવર્િવઘ્નિવના શને ।
કાયાર્ર ભષેુ સવષુ પૂ જતાે યઃ સરૈુરિપ॥ ૧॥
પાવર્ત્યુવાચ ।
ભગવન્ દેવદેવેશ લાેકાનુગ્રહકારકઃ ।
ઇદાની શ્રાે મચ્છા મ કવચં ય પ્રકા શતમ્॥ ૨॥
અેકાક્ષરસ્ય મ ત્રસ્ય વયા પ્રીતને ચેતસા ।
વદૈત દ્વિધવદે્દવ યિદ તે વ લભા યહમ્॥ ૩॥
ઈશ્વર ઉવાચ ।
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ નાખ્યયેમિપ તે ધ્રવુમ્ ।
અેકાક્ષરસ્ય મ ત્રસ્ય કવચં સવર્કામદમ્॥ ૪॥
યસ્ય મરણમાત્રેણ ન િવઘ્નાઃ પ્રભવ ત િહ ।
િત્રકાલમેકકાલં વા યે પઠ ત સદા નરાઃ॥ ૫॥
તષેાં ક્વાિપ ભયં ના ત સઙ્ગ્રામે સઙ્કટે ગરાૈ ।
ભૂતવેતાલરક્ષાે ભગ્રર્હૈશ્ચાિપ ન બા યતે॥ ૬॥
ઇદં કવચમજ્ઞા વા યાે જપેદ્ ગણનાયકમ્ ।
ન ચ સ દ્ધમા ાે ત મૂઢાે વષર્શતૈરિપ॥ ૭॥
અઘાેરાે મે યથા મ ત્રાે મ ત્રાણામુત્તમાેત્તમઃ ।
તથેદં કવચં દેિવ દુલર્ભં ભુિવ માનવૈઃ॥ ૮॥
ગાપેનીયં પ્રયત્નને નાજે્યયં યસ્ય કસ્ય ચત્ ।
તવ પ્રીત્યા મહેશાિન કવચં ક યતેઽદ્ભુતમ્॥ ૯॥
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અેકાક્ષરસ્ય મ ત્રસ્ય ગણકશ્ચ ષર િરતઃ ।
િત્રષુ્ટપ્ છ દ તુ િવઘે્નશાે દેવતા પિરક તતા॥ ૧૦॥
ગઁ બીજં શ ક્તરાેઙ્કારઃ સવર્કામાથર્ સદ્ધયે ।
સવર્િવઘ્નિવનાશાય િવિનયાેગ તુ ક તતઃ॥ ૧૧॥
યાનમ્ ।
રક્તા ભાજે વ પં લસદ ણસરાે િધ ઢં િત્રનતંે્ર પાશં
ચવૈાઙુ્કશં વા વરદમભયદં બાહુ ભધાર્રય તમ્ ।
શ યા યુક્તં ગ સ્યં થુતરજઠરં નાગયજ્ઞાપેવીતં દેવં
ચ દ્રાધર્ચૂડં સકલભયહરં િવઘ્નરાજં નમા મ॥ ૧૨॥
કવચમ્ ।
ગણેશાે મે શરઃ પાતુ ભાલં પાતુ ગ નનઃ ।
નતે્રે ગણપ તઃ પાતુ ગજકણર્ઃ શ્રુતી મમ॥ ૧૩॥
કપાેલાૈ ગણનાથ તુ ઘ્રાણં ગ ધવર્પૂ જતઃ ।
મખંુ મે સમુખુઃ પાતુ ચબુકં ગિર સતુઃ॥ ૧૪॥
જહ્વાં પાતુ ગણક્ર ડાે દ તાન્ રક્ષતુ દુમુર્ખઃ ।
વાચં િવનાયકઃ પાતુ કષં્ટ પાતુ મહાે કટઃ॥ ૧૫॥
સ્ક ધાૈ પાતુ ગજસ્ક ધાે બાહૂ મે િવઘ્નનાશનઃ ।
હ તાૈ રક્ષતુ હેર બાે વક્ષઃ પાતુ મહાબલઃ॥ ૧૬॥
હૃદયં મે ગણપ ત દરં મે મહાેદરઃ ।
ના ભ ગ ભીરહૃદયઃ ષં્ઠ પાતુ સરુ પ્રયઃ॥ ૧૭॥
કિટ મે િવકટઃ પાતુ ગુહ્યં મે ગુહપૂ જતઃ ।
ઊ મે પાતુ કાૈમારં નનુી ચ ગણાિધપઃ॥ ૧૮॥
જઙ્ઘે ગજપ્રદઃ પાતુ ગુ ફાૈ મે ધજૂર્િટ પ્રયઃ ।
ચરણાૈ દુજર્યઃ પાતુસાર્ઙ્ગં ગણનાયકઃ॥ ૧૯॥
આમાેદાે મેઽગ્રતઃ પાતુ પ્રમાેદઃ પાતુ ષ્ઠતઃ ।
દ ક્ષણે પાતુ સ દ્ધશાે વામે િવઘ્નધરા ચતઃ॥ ૨૦॥
પ્રાચ્યાં રક્ષતુ માં િનતં્ય ચ તામ ણિવનાયકઃ ।
આગ્ ેયાં વક્રતુ ડાે મે દ ક્ષણસ્યામુમાસતુઃ॥ ૨૧॥
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નૈરતૃ્યાં સવર્િવઘે્નશઃ પાતુ િનતં્ય ગણેશ્વરઃ ।
પ્રતીચ્યાં સ દ્ધદઃ પાતુ વાયવ્યાં ગજકણર્કઃ॥ ૨૨॥
કાૈબેયા સવર્ સ દ્ધશઃ ઈશા યામીશન દનઃ ।
ઊ વ િવનાયકઃ પાતુ અધાે મષૂકવાહનઃ॥ ૨૩॥
િદવા ગાેક્ષીરધવલઃ પાતુ િનતં્ય ગ નનઃ ।
રાત્રાૈ પાતુ ગણક્ર ડઃ સ યાેઃ સરુવ દતઃ॥ ૨૪॥
પાશાઙુ્કશાભયકરઃ સવર્તઃ પાતુ માં સદા ।
ગ્રહભૂતિપશાચે યઃ પાતુ િનતં્ય ગ નનઃ॥ ૨૫॥
સ વં રજ તમાે વાચં બુ દ્ધ જ્ઞાનં ત દયામ્ ।
ધમર્ચતુિવધં લ મી ં લ ં ક ત કુલં વપુઃ॥ ૨૬॥
ધનં ધા યં ગ્ હં દારાન્ પાતૈ્રાન્ સખી ં તથા ।
અેકદ તાેઽવતુ શ્રીમાન્ સવર્તઃ શઙ્કરાત્મજઃ॥ ૨૭॥
સ દ્ધદં ક તદં દેિવ પ્રપઠેિન્નયતઃ શુ ચઃ ।
અેકકાલં દ્વકાલં વાિપ ભ ક્તમાન્॥ ૨૮॥
ન તસ્ય દુલર્ભં િક ચત્ િત્રષુ લાેકેષુ િવદ્યતે ।
સવર્પાપિવિનમુર્ક્તાે યતે ભુિવ માનવઃ॥ ૨૯॥
યં યં કામયતે િનતં્ય સદુુલર્ભમનાેરથમ્ ।
તં તં પ્રા ાે ત સકલં ષ માસાન્નાત્ર સશંયઃ॥ ૩૦॥
માેહન ત ભનાકષર્મારણાેચ્ચાટનં વશમ્ ।
મરણાદેવ ય તે નાત્ર કાયાર્ િવચારણા॥ ૩૧॥
સવર્િવઘ્નહરં દેવં ગ્રહપીડાિનવારણમ્ ।
સવર્શત્રુક્ષયકરં સવાર્પ ત્તિનવારણમ્॥ ૩૨॥
વેદં કવચં દેિવ યાે જપને્મ ત્રમુત્તમમ્ ।

ન વાચ્યતે સ િવઘ્નાૈઘૈઃ કદા ચદિપ કુત્ર ચત્॥ ૩૩॥
ભજૂ લ ખ વા િવિધવદ્ધારયેદ્યાે નરઃ શુ ચઃ ।
અેકબાહાે શરઃ ક ઠે પજૂિય વા ગણાિધપમ્॥ ૩૪॥
અેકાક્ષરસ્ય મ ત્રસ્ય કવચં દેિવ દુલર્ભમ્ ।
યાે ધારયને્મહેશાિન ન િવઘૈ્નર ભભૂયતે॥ ૩૫॥
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ગણેશહૃદયં નામ કવચં સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
પઠેદ્વા પાઠયેદ્વાિપ તસ્ય સ દ્ધઃ કરે સ્થતા॥ ૩૬॥
ન પ્રકા યં મહેશાિન કવચં યત્ર કુત્ર ચત્ ।
દાતવ્યં ભ ક્તયુક્તાય ગુ દેવપરાય ચ॥ ૩૭॥
॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલે અેકાક્ષરગણપ તકવચં અથવા
ત્રૈલાેક્યમાેહનકવચં સ પૂણર્મ્॥
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