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Uchchishtaganesha Kavacham

ઉ ચ્છષ્ટગણેશકવચમ્

અથ શ્રીઉ ચ્છષ્ટગણેશકવચં પ્રાર ભઃ
દેવ્યવુાચ॥
દેવદેવ જગન્નાથ ષ્ટ સ્થ તલયાત્મક ।
િવના યાનં િવના મ તં્ર િવના હાેમં િવના જપમ્॥ ૧॥
યને મરણમાત્રેણ લ યતે ચાશુ ચ તતમ્ ।
તદેવ શ્રાેતુ મચ્છા મ કથય વ જગ પ્રભાે॥ ૨॥
ઈશ્વર ઉવાચ॥
શ્રુ દેવી પ્રવક્ષ્યા મ ગુહ્યાદુ્ગહ્યતરં મહત્ ।
ઉ ચ્છષ્ટગણનાથસ્ય કવચં સવર્ સ દ્ધદમ્॥ ૩॥
અ પાયાસિૈવના કષ્ટૈજર્પમાત્રેણ સ દ્ધદમ્ ।
અેકા તે િનજર્નેઽર યે ગહ્વરે ચ રણાઙ્ગણે॥ ૪॥
સ ધુતીરે ચ ગઙ્ગાયાઃ કૂલે ક્ષતલે જલે ।
સવર્દેવાલયે તીથ લ વા સ યગ્જપં ચરેત્॥ ૫॥
નાનશાૈચાિદકં ના ત ના ત િનવધનં પ્રયે ।

દાિરદ્ર્યા તકરં શીઘં્ર સવર્ત વં જન પ્રયે॥ ૬॥
સહસ્રશપથં કૃ વા યિદ નેહાેઽ ત માં પ્ર ત ।
િન દકાય કુ શ યાય ખલાય કુિટલાય ચ॥ ૭॥
દુષ્ટાય પર શ યાય ઘાતકાય શઠાય ચ ।
વ ચકાય વરઘ્નાય બ્રાહ્મણીગમનાય ચ॥ ૮॥
અશક્તાય ચ કૂ્રરાય ગુ દ્રાેહરતાય ચ ।
ન દાતવ્યં ન દાતવં્ય ન દાતવ્યં કદાચન॥ ૯॥
ગુ ભક્તાય દાતવ્યં સ ચ્છ યાય િવશષેતઃ ।
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ઉ ચ્છષ્ટગણેશકવચમ્

તષેાં સ ય ત શીઘે્રણ હ્ય યથા ન ચ સ ય ત॥ ૧૦॥
ગુ સ તુ ષ્ટમાત્રેણ કલાૈ પ્રત્યક્ષ સ દ્ધદમ્ ।
દેહાે ચ્છષ્ટૈઃ પ્રજપ્તવં્ય તથાે ચ્છષૈ્ટમર્હામનુઃ॥ ૧૧॥
આકાશે ચ ફલં પ્રાપ્તં ના યથા વચનં મમ ।
અેષા રાજવતી િવદ્યા િવના પુ યં ન લ યતે॥ ૧૨॥
અથ વક્ષ્યા મ દેવે શ કવચં મ ત્રપવૂર્કમ્ ।
યને િવજ્ઞાતમાત્રેણ રાજભાેગફલપ્રદમ્॥ ૧૩॥
ઋ ષમ ગણકઃ પાતુ શર સ ચ િનર તરમ્ ।
ત્રાિહ માં દેિવ ગાયત્રીછ દાે ઋ ષઃ સદા મખુે॥ ૧૪॥
હૃદયે પાતુ માં િનત્યમુ ચ્છષ્ટગણદેવતા ।
ગુહ્યે રક્ષતુ તદ્બ જં વાહા શ ક્તશ્ચ પાદયાેઃ॥ ૧૫॥
કામક લકસવાર્ઙ્ગે િવિનયાેગશ્ચ સવર્દા ।
પાશ્વર્દ્વર્યે સદા પાતુ વશ ક્ત ગણનાયકઃ॥ ૧૬॥
શખાયાં પાતુ તદ્બ જં ભ્રૂમ યે તારબીજકમ્ ।
હ તવક્ત્રશ્ચ શરસી લ બાેદરાે લલાટકે॥ ૧૭॥
ઉ ચ્છષ્ટાે નતે્રયાેઃ પાતુ કણા પાતુ મહાત્મને ।
પાશાઙુ્કશમહાબીજં ના સકાયાં ચ રક્ષતુ॥ ૧૮॥
ભૂતીશ્વરઃ પરઃ પાતુ આસ્યં જહ્વાં વયવંપુઃ ।
તદ્બ જં પાતુ માં િનતં્ય ગ્રીવાયાં ક ઠદેશકે॥ ૧૯॥
ગંબીજં ચ તથા રક્ષેત્તથા વગ્રે ચ ષ્ઠકે ।
સવર્કામશ્ચ હૃ પાતુ પાતુ માં ચ કરદ્વયે॥ ૨૦॥
ઉ ચ્છષ્ટાય ચ હૃદયે વિહ્નબીજં તથાેદરે ।
માયાબીજં તથા કટ ાં દ્વાવૂ સ દ્ધદાયકઃ॥ ૨૧॥
જઙ્ઘાયાં ગણનાથશ્ચ પાદાૈ પાતુ િવનાયકઃ ।
શરસઃ પાદપયર્ તમુ ચ્છષ્ટગણનાયકઃ॥ ૨૨॥
આપાદમ તકા તં ચ ઉમાપતુ્રશ્ચ પાતુ મામ્ ।
િદશાેઽષ્ટાૈ ચ તથાકાશે પાતાલે િવિદશાષ્ટકે॥ ૨૩॥
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અહિનશં ચ માં પાતુ મદચ ચલલાેચનઃ ।
જલેઽનલે ચ સઙ્ગ્રામે દુષ્ટકારાગ્ હે વને॥ ૨૪॥
રાજદ્વારે ઘાેરપથે પાતુ માં ગણનાયકઃ ।
ઇદં તુ કવચં ગુહ્યં મમ વક્ત્રા દ્વિનગર્તમ્ ॥ ૨૫॥
ત્રૈલાૈક્યે સતતં પાતુ દ્વભજુશ્ચ ચતુભુર્જઃ ।
બાહ્યમ ય તરં પાતુ સ દ્ધબુ દ્ધિવનાયકઃ॥ ૨૬॥
સવર્ સ દ્ધપ્રદં દેિવ કવચ દ્ધ સ દ્ધદમ્ ।
અેકા તે પ્રજપને્મ તં્ર કવચં યુ ક્તસયંુતમ્॥ ૨૭॥
ઇદં રહસ્યં કવચમુ ચ્છષ્ટગણનાયકમ્ ।
સવર્વમર્સુ દેવે શ ઇદં કવચનાયકમ્॥ ૨૮॥
અેત કવચમાહા યં વ ણતું નવૈ શક્યતે ।
ધમાર્થર્કામમાેકં્ષ ચ નાનાફલપ્રદં ણામ્॥ ૨૯॥
શવપતુ્રઃ સદા પાતુ પાતુ માં સરુા ચતઃ ।
ગ નનઃ સદા પાતુ ગણરાજશ્ચ પાતુ મામ્॥ ૩૦॥
સદા શ ક્તરતઃ પાતુ પાતુ માં કામિવહ્વલઃ ।
સવાર્ભરણભષૂાઢયઃ પાતુ માં સ દૂરા ચતઃ॥ ૩૧॥
પ ચમાેદકરઃ પાતુ પાતુ માં પાવર્તીસતુઃ ।
પાશાઙુ્કશધરઃ પાતુ પાતુ માં ચ ધનેશ્વરઃ॥ ૩૨॥
ગદાધરઃ સદા પાતુ પાતુ માં કામમાેિહતઃ ।
નગ્ નાર રતઃ પાતુ પાતુ માં ચ ગણેશ્વરઃ॥ ૩૩॥
અક્ષયં વરદઃ પાતુ શ ક્તયુ ક્તઃ સદાઽવતુ ।
ભાલચ દ્રઃ સદા પાતુ નાનારત્નિવભૂ ષતઃ॥ ૩૪॥
ઉ ચ્છષ્ટગણનાથશ્ચ મદાઘૂ ણતલાેચનઃ ।
નાર યાેિનરસા વાદઃ પાતુ માં ગજકણર્કઃ॥ ૩૫॥
પ્રસન્નવદનઃ પાતુ પાતુ માં ભગવ લભઃ ।
જટાધરઃ સદા પાતુ પાતુ માં ચ િકર િટકઃ॥ ૩૬॥
પદ્માસના સ્થતઃ પાતુ રક્તવણર્શ્ચ પાતુ મામ્ ।
નગ્ સામમદાને્મત્તઃ પાતુ માં ગણદૈવતઃ॥ ૩૭॥
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વામાઙ્ગે સુ દર યુક્તઃ પાતુ માં મન્મથપ્રભુઃ ।
ક્ષતે્રપઃ િપ શતં પાતુ પાતુ માં શ્રુ તપાઠકઃ॥ ૩૮॥
ભષૂણાઢ તુ માં પાતુ નાનાભાેગસમ વતઃ ।
મતાનનઃ સદા પાતુ શ્રીગણેશકુલા વતઃ॥ ૩૯॥

શ્રીરક્તચ દનમયઃ સલુક્ષણગણેશ્વરઃ ।
શ્વેતાકર્ગણનાથશ્ચ હિરદ્રાગણનાયકઃ॥ ૪૦॥
પારભદ્રગણેશશ્ચ પાતુ સપ્તગણેશ્વરઃ ।
પ્રવાલકગણા યક્ષાે ગજદ તાે ગણેશ્વરઃ॥ ૪૧॥
હરબીજગણેશશ્ચ ભદ્રાક્ષગણનાયકઃ ।
િદવ્યાષૈિધસમુદ્ભૂતાે ગણેશા શ્ચ તતપ્રદઃ॥ ૪૨॥
લવણસ્ય ગણા યક્ષાે ત્તકાગણનાયકઃ ।
ત ડુલાક્ષગણા યક્ષાે ગાેમયશ્ચ ગણેશ્ચરઃ॥ ૪૩॥
સ્ફિટકાક્ષગણા યક્ષાે દ્રાક્ષગણદૈવતઃ ।
નવરત્નગણેશશ્ચ આિદદેવાે ગણેશ્વરઃ॥ ૪૪॥
પ ચાનનશ્ચતવુર્ક્ત્રઃ ષડાનનગણેશ્વરઃ ।
મયૂરવાહનઃ પાતુ પાતુ માં મષૂકાસનઃ॥ ૪૫॥
પાતુ માં દેવદેવેશઃ પાતુ મા ષપૂ જતઃ ।
પાતુ માં સવર્દા દેવાે દેવદાનવપૂ જતઃ॥ ૪૬॥
ત્રૈલાેક્યપૂ જતાે દેવઃ પાતુ માં ચ િવભુઃ પ્રભુઃ ।
રઙ્ગસં્થ ચ સદા પાતુ સાગરસ્થં સદાઽવતુ॥ ૪૭॥
ભૂ મસ્થં ચ સદા પાતુ પાતલસં્થ ચ પાતુ મામ્ ।
અ તિરક્ષે સદા પાતુ આકાશસ્થં સદાઽવતુ॥ ૪૮॥
ચતુ પથે સદા પાતુ િત્રપથસં્થ ચ પાતુ મામ્ ।
બ વસ્થં ચ વનસં્થ ચ પાતુ માં સવર્ત તનમ્॥ ૪૯॥
રાજદ્વાર સ્થતં પાતુ પાતુ માં શીઘ્ર સ દ્ધદઃ ।
ભવાનીપૂ જતઃ પાતુ બ્રહ્માિવ શવા ચતઃ॥ ૫૦॥
ઇદં તુ કવચં દેિવ પઠના સવર્ સ દ્ધદમ્ ।
ઉ ચ્છષ્ટગણનાથસ્ય સમ તં્ર કવચં પરમ્॥ ૫૧॥
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મરણાદ્ભપૂ ત વં ચ લભતે સાઙ્ગતાં ધ્રવૂમ્ । મરણાદ્ભૂભજુ વં
વાચઃ સ દ્ધકરં શીઘં્ર પરસૈ યિવદારણમ્॥ ૫૨॥
પ્રાતમર્ યાહ્નસાયાહે્ન િદવા રાત્રાૈ પઠેન્નરઃ ।
ચતુ યા િદવસે રાત્રાૈ પજૂને માનદાયકમ્॥ ૫૩॥
સવર્સાૈભાગ્યદં શીઘં્ર દાિરદ્ર્યાણર્વઘાતકમ્ ।
સદુારસપુ્ર સાખૈ્યં સવર્ સ દ્ધકરં ણામ્॥ ૫૪॥
જલેઽથવાઽનલેઽર યે સ ધુતીરે સિરત્તટે ।
મશાને દૂરદેશે ચ રણે પવર્તગહ્વરે॥ ૫૫॥
રાજદ્વારે ભયે ઘાેરે િનભર્યાે યતે ધ્રવુમ્ ।
સાગરે ચ મહાશીતે દુ ભક્ષે દુષ્ટસઙ્કટે॥ ૫૬॥
ભૂતપ્રેતિપશાચાિદયક્ષરાક્ષસજે ભયે ।
રાક્ષસીય ક્ષણીકૂ્રરાશાિકનીડાક નીગણાઃ॥ ૫૭॥
રાજ ત્યુહરં દેિવ કવચં કામધનેવુત્ ।
અન તફલદં દેિવ સ ત માેકં્ષ ચ પાવર્ ત॥ ૫૮॥
કવચને િવના મ તં્ર યાે જપેદ્ગણનાયકમ્ ।
ઇહ જન્માિન પાિપષ્ઠાે જન્મા તે મષૂકાે ભવેત્॥ ૫૯॥
ઇ ત પરમરહસં્ય દેવદેવાચર્નં ચ

કવચપરમિદવં્ય પાવર્તી પતુ્ર પમ્ ।
પઠ ત પરમભાેગૈશ્વયર્માેક્ષપ્રદં ચ

લભ ત સકલસાખૈ્યં શ ક્તપતુ્રપ્રસાદાત્॥ ૬૦॥
var

(ઇ ત પરમરહસં્યદેવદેવા ચતસ્ય-

કવચમુિદતમેત પાવર્તીશને દેવ્યૈ
પઠ ત સ લ યતે વૈભ ક્તતાે ભક્તવયર્ઃ

પ્રચુરસકલસાખૈ્યં શ ક્તપતુ્રપ્રસાદાત્॥)

॥ ઇ ત શ્રી દ્રયામલત ત્રે ઉમામહેશ્વરસવંાદે
શ્રીમદુ ચ્છષ્ટગણેશકવચં સમાપ્તમ્॥
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