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ગુકવચ ંકાલમાિલનીતે

{ ગુકવચ ંકાલમાિલનીત ે}

 અથ ગુકવચ ંકાલમાિલનીત ે

દેયવુાચ 

ભતૂનાથ ! મહાદવે ! કવચ ંતય મ ેવદ 

ગુદવેય દવેશે ! સાાવિપણઃ  ૧

ઈર ઉવાચ 

અથા ત ેકથયામીશ ે! કવચ ંમોદાયક 

યય ાન ંિવના દિેવ ! ન િસિન ચ સિતઃ  ૨

ાદયોઽિપ િગિરજ ે! સવ જિયનઃ તાઃ 

અય સાદા સકલા વદેાગમપરુઃસરાઃ  ૩

કવચયાય દવેિેશ ! ઋિષવદાતઃ 

છદો િવરા દવેતા ચ ગુદવેઃ વય ંિશવઃ  ૪

છતવુગ ાનમાગ િવિનયોગઃ કીતઃ 

સહારે મહાપ ેકપૂરધવલો ગુઃ  ૫

વામોિથતશિયઃ સવ પિરરત ુ

પરમાયો ગુઃ પાત ુિશરસ ંમમ વલભ ે!  ૬
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પરાપરાયો નાસાં મ ેપરમેી મખંુ સદા 

કઠ ંમમ સદા પાત ુાદાનદનાથકઃ  ૭

બાહૂ ૌ સનકાનદઃ કુમારાનદ એવ ચ 

વિશાનદનાથ દય ંપાત ુસવદા  ૮

ોધાનદઃ કટ પાત ુસખુાનદઃ પદ ંમમ 

યાનાનદ સવા  ંબોધાનદ કાનન ે ૯

સવ ગરુવઃ પાત ુસવ ઈરિપણઃ 

ઇિત ત ેકિથત ંભે ! કવચ ંપરમ ંિશવ ે!  ૧૦

ભિહીન ેદરુાચારે દવતૈયમુાયુા 

અયવૈ પઠનાિેવ ! ધારણાછવણા િય ે!  ૧૧

યત ેમિસિ િકમય કથયાિમ ત ે

કઠ ેવા દિણ ેબાહૌ િશખાયાં વીરવિદત ે!  ૧૨

ધારણાાશયે પાપ ંગાયાં કમષં યથા 

ઇદ ંકવચમાવા યિદ મ ંજપે િય ે!  ૧૩

ત સવ ંિનફલ ંવા ગુયા િત સિુનિત 

િશવ ે ેગુાતા ગરુૌ  ેન કન  ૧૪
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