
ekAkSharagaNapatikavacham

एकारगणपितकवचम ्

Document Information

Text title : ekAkSharagaNapatikavacham

File name : ekAkSharagaNapatikavacham.itx

Category : kavacha, ganesha

Location : doc_ganesha

Author : Traditional

Transliterated by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com

Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com

Description-comments : rudrayAmale

Latest update : August 27, 2006, July 27, 2008

Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com

This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study and research. The

file is not to be copied or reposted without permission, for promotion of any website or

individuals or for commercial purpose.

Please help to maintain respect for volunteer spirit.

Please note that proofreading is done using Devanagari version and other language/scripts

are generated using sanscript.

June 8, 2021

sanskritdocuments.org



ekAkSharagaNapatikavacham

एकारगणपितकवचम ्

ऽलैोमोहनकवचम ।्
ौीगणशेाय नमः ।
नमै गणशेाय सविविवनािशन े ।
काया रषे ु सवष ु पिूजतो यः सरुरैिप ॥ १॥
पाव वुाच ।
भगवन द्वेदवेशे लोकानमुहकारकः ।
इदानी ौोतिृमािम कवचं यकािशतम ॥् २॥
एकार म या ूीतने चतेसा ।
वदतैििधववे यिद त े वभाहम ॥् ३॥
ईर उवाच ।
श ृण ु दिेव ूवािम नायेमिप त े ीवुम ।्
एकार म कवचं सव कामदम ॥् ४॥
य रणमाऽणे न िवाः ूभवि िह ।
िऽकालमकेकालं वा य े पठि सदा नराः ॥ ५॥
तषेां ािप भयं नाि सामे सटे िगरौ ।
भतूवतेालरोिभम हैािप न बाते ॥ ६॥
इदं कवचमाा यो जपदे ्गणनायकम ।्
न च िसिमाोित मढूो वष शतरैिप ॥ ७॥
अघोरो मे यथा मो माणामुमोमः ।
तथदें कवचं दिेव लभं भिुव मानवःै ॥ ८॥
गोपनीयं ूयने नायें य किचत ।्
तव ूीा महशेािन कवचं कतऽेतुम ॥् ९॥
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एकारगणपितकवचम ्

एकार म गणकिष रीिरतः ।
िऽपु छ्ु िवशेो दवेता पिरकीित ता ॥ १०॥
गँ बीजं शिरोारः सव कामाथ िसये ।
सव िविवनाशाय िविनयोगु कीित तः ॥ ११॥
ानम ।्
राोजपं लसदणसरोजािधढं िऽनऽें पाशं
चवैाशं वा वरदमभयदं बािभधा रयम ।्
शा यंु गजां पथृतुरजठरं नागयोपवीतं दवें
चाध चडूं सकलभयहरं िवराजं नमािम ॥ १२॥
कवचम ।्
गणशेो मे िशरः पात ु भालं पात ु गजाननः ।
नऽे े गणपितः पात ु गजकणः ौतुी मम ॥ १३॥
कपोलौ गणनाथु याणं गवपिूजतः ।
मखुं म े समुखुः पात ु िचबकंु िगिरजासतुः ॥ १४॥
िजां पात ु गणबीडो दान र्त ु म ुखः ।
वाचं िवनायकः पात ु कं पात ु महोटः ॥ १५॥
ौ पात ु गजो बा मे िवनाशनः ।
हौ रत ु हरेो वः पात ु महाबलः ॥ १६॥
दयं म े गणपितदरं मे महोदरः ।
नािभ गीरदयः पृं पात ु सरुिूयः ॥ १७॥
किटं मे िवकटः पात ु गु ं म े गहुपिूजतः ।
ऊ मे पात ु कौमारं जाननुी च गणािधपः ॥ १८॥
जे गजूदः पात ु गुौ मे धजू िटिूयः ।
चरणौ ज यः पातसुा ं गणनायकः ॥ १९॥
आमोदो मऽेमतः पात ु ूमोदः पात ु पृतः ।
दिणे पात ु िसिशो वामे िवधरािच तः ॥ २०॥
ूाां रत ु मां िनं िचामिणिवनायकः ।
आयेां वबतुडो मे दिणाममुासतुः ॥ २१॥
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नैां सव िवशेः पात ु िनं गणेरः ।
ूतीां िसिदः पात ु वायां गजकणकः ॥ २२॥
कौबयेा सव िसिशः ईशाामीशननः ।
ऊ िवनायकः पात ु अधो मषूकवाहनः ॥ २३॥
िदवा गोीरधवलः पात ु िनं गजाननः ।
राऽौ पात ु गणबीडः सोः सरुवितः ॥ २४॥
पाशाशाभयकरः सवतः पात ु मां सदा ।
महभतूिपशाचेः पात ु िनं गजाननः ॥ २५॥
सं रजमो वाचं बिुं ान ं िृतं दयाम ।्
धम चतिुव धं ल लां कीित कुलं वपःु ॥ २६॥
धनं धां गहंृ दारान प्ौऽान स्खथा ।
एकदोऽवत ु ौीमान स्व तः शराजः ॥ २७॥
िसिदं कीित दं दिेव ूपठेियतः शिुचः ।
एककालं िकालं वािप भिमान ॥् २८॥
न त लभं िकित ि्ऽष ु लोकेष ु िवते ।
सव पापिविनम ुो जायत े भिुव मानवः ॥ २९॥
यं यं कामयते िनं सुलभमनोरथम ।्
तं तं ूाोित सकलं षमासााऽ सशंयः ॥ ३०॥
मोहननाकष मारणोाटनं वशम ।्
रणादवे जाये नाऽ काया  िवचारणा ॥ ३१॥
सविवहरं दवें महपीडािनवारणम ।्
सव शऽुयकरं सवा पििनवारणम ॥् ३२॥
धृदें कवचं दिेव यो जपेमुमम ।्
न वाते स िवौघःै कदािचदिप कुऽिचत ॥् ३३॥
भजू िलिखा िविधवारयेो नरः शिुचः ।
एकबाहो िशरः कठे पजूिया गणािधपम ॥् ३४॥
एकार म कवचं दिेव लभम ।्
यो धारयेहशेािन न िवरैिभभयूत े ॥ ३५॥
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गणशेदयं नाम कवचं सव िसिदम ।्
पठेा पाठयेािप त िसिः करे िता ॥ ३६॥
न ूकाँयं महशेािन कवचं यऽ कुऽिचत ।्
दातं भियुाय गुदवेपराय च ॥ ३७॥
॥ इित ौीियामले एकारगणपितकवचं अथवा
ऽलैोमोहनकवचं सणू म ॥्
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