ીગાયીકવચ
{ ીગાયીકવચ }
ીગણેશાય નમઃ 
યાવય ઉવાચ 
વાિમ સવજગાથ સંશયોઽિત મહામમ 
ચતુઃષિકલાનાં ચ પાતકાનાં ચ તદ 

મુયતે કેન પુયેન પં કથં ભવે 
દેહ દેવતાપો મપો િવશેષતઃ 

ોવાચ 
મતઃ ોતુિમછાિમ કવચં િવિધપૂવક
 
ૐ અય ીગાયીકવચય િવા ઋષયઃ 
ઋયજુ ઃસામાઽથવાિણ છદાંિસ 
પરવિપણી ગાયી દેવતા 
ભૂઃ બીજ  ભુવઃ શિઃ  વઃ કીલક 
ીગાયીીયથ જપે િવિનયોગઃ 
ૐ ભૂભવ
ુ ઃ વઃ તસિવતુિરિત દયાય નમઃ 
ૐ ભૂભવ
ુ ઃ વઃ વરેયિમિત િશરસે વાહા 
ૐ ભૂભવ
ુ ઃ વઃ ભગ દેવયેિત િશખાયૈ વષ 
ૐ ભૂભવ
ુ ઃ વઃ ધીમહીિત કવચાય હુ 
ૐ ભૂભવ
ુ ઃ વઃ િધયો યો નઃ ઇિત નેયાય વૌષ 
ૐ ભૂભવ
ુ ઃ વઃ ચોદયાિદિત અાય ફ 
અથ યાન 
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મુાિવુમહેમનીલધવલછાયૈમખ
ુ ૈીણૈયુ
 ાિમદુિનબરમુકુટાં તવાથવણામકા 
ગાય વરદાભયાુશકશાં શું કપાલં ગુણં
શંખ, ચમથારિવદુયગ
ુ લં હતૈવહ
 ત ભજ ે 

ૐ ગાયી પૂવત
 ઃ પાતુ સાિવી પાતુ દિણે 
િવા તુ મે પાદુરે માં સરવતી  ૧

પાવક ચ િદશં રેપાવકોવલશાિલની 
યાતુધાન િદશં રેાતુધાનગણાદની  ૨

પાવમાન િદશં રેપવમાનિવલાિસની 
િદશં રૌીમવતુ મે ાણી િપણી  ૩

ઊવં ાણી મે રેદધતાૈણવી તથા 
એવં દશ િદશો રેસવતો ભુવનેરી  ૪

તપદં પાતુ મે પાદૌ જ ંઘે મે સિવતુઃ પદ 
વરેયં કિટદેશં તુ નાભ ભગતથૈવ ચ  ૫

દેવય મે તુ દયં ધીમહીિત ગલં તથા 
િધયો મે પાતુ િજાયાં યઃ પદં પાતુ લોચને  ૬

લલાટે નઃ પદં પાતુ મૂાનં મે ચોદયા 
તણઃ પાતુ મૂાનં સકારઃ પાતુ ભાલક  ૭
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ચુષી મે િવકારતુ ોં રેુ કારકઃ 
નાસાપુટે વકારો મે રેકારતુ કપોલયોઃ  ૮

િણકારવધરોે ચ યંકારવધરોકે 
આયમયે ભકારતુ ગકારિબુકે તથા  ૯

દેકારઃ કઠદેશે ચ વકારઃ કધદેશયોઃ 
યકારો દિણં હતં ધીકારો વામહતકે  ૧૦

મકારો દયં રેિકારો જઠરં તથા 
િધકારો નાિભદેશં તુ યોકારતુ કિટય  ૧૧

ગું રતુ યોકાર ઊ મે નઃ પદાર 
કારો નુની રેચોકારો જ ંઘદેશયોઃ  ૧૨

દકારો ગુફદેશં તુ યાકારઃ પાદયુમક 
તવેદિે ત ગાયી યબકેિત દશારા  ૧૩

સવતઃ સવદા પાતુ આપોયોતીિત ષોડશી 
ઇદં તુ કવચં િદયં બાધાશતિવનાશક  ૧૪

ચતુઃષિકલાિવાસકલૈયિસિદ 
જપારભે ચ દયં જપાતે કવચં પઠે  ૧૫

ીગોાણિમાિદોહાિખલપાતકૈઃ 
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મુયતે સવપાપેયઃ પરં ાિધગછિત  ૧૬

 ઇિત ીમિસસંિહતાયાં ગાયીકવચં સપૂણ
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