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॥ શ્રીરાધાગાપેાલકવચમ્॥

॥ શ્રીરાધાગાપેાલકવચમ્॥
શ્રીગણેશાય નમઃ॥
પાવર્ત્યુવાચ ।
કૈલાસ શખરે ર યે ગાૈર ચ્છ ત શઙ્કરમ્ ।
બ્રહ્મા ડા ખલનાથ વં ષ્ટસહંારકારકઃ॥ ૧॥
વમવે પજૂ્યસે લાેકૈબ્રર્હ્મિવ સરુાિદ ભઃ ।
િનતં્ય પઠ સ દેવેશ કસ્ય તાતંે્ર મહેશ્વર॥ ૨॥
આશ્ચયર્ મદમત્ય તં યતે મમ શઙ્કર ।
ત પ્રાણેશ મહાપ્રાજ્ઞ સશંયં છ ધ શઙ્કર॥ ૩॥
શ્રીમહાદેવ ઉવાચ ।
ધ યા સ કૃતપુ યા સ પાવર્ ત પ્રાણવ લભે ।
રહસ્યા તરહસ્યં ચ ય ચ્છ સ વરાનને॥ ૪॥
સ્ત્રી વભાવાન્મહાદેિવ પનુ વં પિર ચ્છ સ ।
ગાપેનીયં ગાપેનીયં ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૫॥
દત્તે ચ સ દ્ધહાિનઃ સ્યાત્ત માદ્યત્નને ગાપેયેત્ ।
ઇદં રહસ્યં પરમં પુ ષાથર્પ્રદાયકમ્॥ ૬॥
ધનરત્નાૈઘમા ણક્યતુરઙ્ગમગ િદકમ્ ।
દદા ત મરણાદેવ મહામાેક્ષપ્રદાયકમ્॥ ૭॥
તત્તેઽહં સ પ્રવક્ષ્યા મ વાવિહતા પ્રયે ।
યાેઽસાૈ િનર જનાે દેવ શ્ચ વ પી જનાદર્નઃ॥ ૮॥
સસંારસાગરાેત્તારકારણાય સદા ણામ્ ।
શ્રીરઙ્ગાિદક પેણ ત્રૈલાેક્યં વ્યા ય તષ્ઠ ત॥ ૯॥
તતાે લાેકા મહામૂઢા િવ ભ ક્તિવવ જતાઃ ।
િનશ્ચયં નાિધગચ્છ ત પનુનાર્રાયણાે હિરઃ॥ ૧૦॥
િનર જનાે િનરાકારાે ભક્તાનાં પ્રી તકામદઃ ।
દાવનિવહારાય ગાપેાલ પમુદ્વહન્॥ ૧૧॥
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॥ શ્રીરાધાગાપેાલકવચમ્॥

મુરલીવાદનાધાર રાધાયૈ પ્રી તમાવહન્ ।
અંશાંશે યઃ સમનુ્મીલ્ય પૂણર્ પકલાયુતઃ॥ ૧૨॥
શ્રીકૃ ણચદ્રાે ભગવાન્ ન દગાપેવરાેદ્યતઃ ।
ધરણી િપણી માતા યશાેદાન દદાિયની॥ ૧૩॥
દ્વા યાં પ્રયા ચતાે નાથાે દેવક્યાં વસદેુવતઃ ।
બ્રહ્મણા ય થતાે દેવાે દેવૈરિપ સરેુશ્વિર॥ ૧૪॥
તાેઽવ યાં મુકુ દાેઽિપ મુરલીવેદરે ચકા ।

તયા સાધ વચઃ કૃ વા તતાે તાે મહીતલે॥ ૧૫॥
સસંારસારસવર્ વં યામલં મહદુ વલમ્ ।
અેત જ્યાે તરહં વેદ્યં ચ તયા મ સનાતનમ્॥ ૧૬॥
ગાૈરતે ે િવના ય તુ યામતજેઃ સમચર્યેત્ ।
જપેદ્વા યાયતે વાિપ સ ભવે પાતક શવે॥ ૧૭॥
સ બ્રહ્મહા સરુાપી ચ વણર્ તેયી ચ પ ચમઃ ।
અેતૈદાષૈિવ લ યેત તે ેભેદાન્મહેશ્વિર॥ ૧૮॥
ય મા જ્યાે તરભૂદ્દવ્ેધા રાધામાધવ પકમ્ ।
ત માિદદં મહાદેિવ ગાપેાલનેવૈં શાિયતમ્॥ ૧૯॥
દુવાર્સસાે મનુેમાહે કા તક્યાં રાસમ ડલે ।
તતઃ ષ્ટવતી રાધા સ દેહં ભેદમાત્મનઃ॥ ૨૦॥
િનર જના સમુ પનં્ન મયાધીતં જગન્મિય ।
શ્રીકૃ ણને તતઃ પ્રાેક્તં રાધાયૈ નારદાય ચ॥ ૨૧॥
તતાે નારદતઃ સવ િવરલા વૈ ણવા તથા ।
કલાૈ ન ત દેવે શ ગાપેનીયં પ્રયત્નતઃ॥ ૨૨॥
શઠાય કૃપણાયાથ દા ભકાય સરેુશ્વિર ।
બ્રહ્મહત્યામવા ાે ત ત માદ્યત્નને ગાપેયેત્॥ ૨૩॥
ઇ ત શ્રીરાધાગાપેાલકવચં સ પૂણર્મ્ ।
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