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shrIgopAlakavacham

શ્રીગાપેાલકવચમ્

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
અથ વક્ષ્યા મ કવચં ગાપેાલસ્ય જગદુ્ગરાેઃ ।
યસ્ય મરણમાત્રેણ વન્મુક્તાે ભવેન્નરઃ ॥ ૧॥
શ ◌ૃ દેિવ પ્રવક્ષ્યા મ સાવધાનાવધારય ।
નારદાેઽસ્ય ઋ ષદિવ છે દાેઽનુષુ્ટબુદાહૃતમ્ ॥ ૨॥
દેવતા બાલકૃ ણશ્ચ ચતવુર્ગર્પ્રદાયકઃ ।
ૐઅસ્ય શ્રીગાેણાલકવચસ્ય નારદ ઋ ષઃ ।
અનુષુ્ટ છ દઃ । શ્રીબાલકૃ ણાે દેવતા ।
ધમાર્થર્કામમાેક્ષાથ જપે િવિનયાેગઃ ।
શરાે મે બાલકૃ ણશ્ચ પાતુ િનતં્ય મમ શ્રુતી ॥ ૩॥
નારાયણઃ પાતુ ક ઠં ગાપેીવ દ્યઃ કપાેલકમ્ ।
ના સકે મધુહા પાતુ ચ ષી નદન દનઃ ॥ ૪॥
જનાદર્નઃ પાતુ દ તાનધરં માધવ તથા ।
ઊ વાષં્ઠ પાતુ વારાહ શ્ચબુકં કે શસદૂનઃ ॥ ૫॥
હૃદયં ગાેિપકાનાથાે ના ભ સતેપુ્રદઃ સદા ।
હ તાૈ ગાવેધર્નધરઃ પાદાૈ પીતા બરાેઽવતુ ॥ ૬॥
કરાઙ્ગુલીઃ શ્રીધરાે મે પાદાઙ્ગુલ્યઃ કૃપામયઃ ।
લઙ્ગં પાતુ ગદાપા ણબાર્લક્ર ડામનાેરમઃ ॥ ૭॥
જગન્નાથઃ પાતુ પવૂ શ્રીરામાેઽવતુ પ શ્ચમમ્ ।
ઉત્તરં કૈટભાિરશ્ચ દ ક્ષણં હનુમ પ્રભુઃ ॥ ૮॥
આગ્ ે યાં પાતુ ગાેિવ દાે નૈરતૃ્યાં પાતુ કેશવઃ ।
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વાયવ્યાં પાતુ દૈત્યાિરરૈશા યાં ગાપેન દનઃ ॥ ૯॥
ઊ વર્ પાતુ પ્રલ બાિરરધઃ કૈટભમદર્નઃ ।
શયાનં પાતુ પૂતાત્મા ગતાૈ પાતુ શ્રયઃપ તઃ ॥ ૧૦॥
શષેઃ પાતુ િનરાલ બે ગ્રદ્ભાવે હ્યપા પ તઃ ।
ભાજેને કે શહા પાતુ કૃ ણઃ સવાર્ઙ્ગસ ધષુ ॥ ૧૧॥
ગણનાસુ િનશાનાથાે િદવાનાથાે િદનક્ષયે ।
ઇ ત તે ક થતં િદવ્યં કવચં પરમાદ્ભુતમ્ ॥ ૧૨॥
યઃ પઠેિન્નત્યમવેેદં કવચં પ્રયતાે નરઃ ।
તસ્યાશુ િવપદાે દેિવ ન ય ત િરપુસઙ્ઘતઃ ॥ ૧૩॥
અ તે ગાપેાલચરણં પ્રા ાે ત પરમેશ્વિર ।
િત્રસ યમેકસ યં વા યઃ ષઠેચ્છૃ યાદિપ ॥ ૧૪॥
તં સવર્દા રમાનાથઃ પિરપા ત ચતુભુર્જઃ ।
અજ્ઞા વા કવચં દેિવ ગાપેાલં પજૂયેદ્યિદ ॥ ૧૫॥
સવ તસ્ય થા દેિવ જપહાેમાચર્નાિદકમ્ ।
સશસ્ત્રઘાતં સ પ્રા ય ત્યુમે ત ન સશંયઃ ॥ ૧૬॥
ઇ ત નારદપ ચરાત્રે જ્ઞાના તસારે ચતુથર્રાત્રે
શ્રીગાપેાલકવચં સ પૂણર્મ્ ।
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