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ગોપાલાયકવચ

{ ગોપાલાયકવચ }

ી ગણશેાય નમઃ 

ીનારદ ઉવાચ 

ઇામરવગષ ુયપરમાઽુત 

અય ંકવચ ંનામ કથયવ મમ ભો  ૧

યૃવાઽઽકય વીરત ુલૈોય િવજયી ભવે 

ોવાચ 

 પુ મિુને કવચ ંપરમાુત  ૨

ઇાિદદવેદૈ નારાયણમખુાછત 

લૈોયિવજયયાય કવચય પિતઃ  ૩

ઋિષછદો દવેતા ચ સદા નારાયણઃ ભઃુ 

અય ીલૈોયિવજયાયકવચય પિતઋષઃ,

અનુુછદઃ, ીનારાયણઃ પરમામા દવેતા,

ધમા થકામમોાથ જપ ેિવિનયોગઃ 

પાદૌ રત ુગોિવદો જે પાત ુજગભઃુ  ૪

ઊ ૌ કશેવઃ પાત ુકટી દામોદરતતઃ 

વદન ંીહિરઃ પાત ુનાડીદશે ંચ મઽેયતુઃ  ૫

વામપા ંતથા િવદિણ ંચ સદુશનઃ 
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બાહુમલૂ ેવાસદુવેો દય ંચ જનાદ નઃ  ૬

કઠ ંપાત ુવરાહ ણ મખુમડલ 

કણ મ ેમાધવઃ પાત ુષીકશે નાિસક ે ૭

ને ેનારાયણઃ પાત ુલલાટ ંગડવજઃ 

કપોલ ંકશેવઃ પાત ુચપાિણઃ િશરતથા  ૮

ભાત ેમાધવઃ પાત ુમયાે મધસુદૂનઃ 

િદનાત ેદૈયનાશ રાૌ રત ુચમાઃ  ૯

પવૂયાં પુડરીકાો વાયયાં ચ જનાદ નઃ 

ઇિત ત ેકિથત ંવસ સવમૌઘિવહ  ૧૦

તવ હેામયાઽઽયાત ંન વય ંત ુકયિચ 

કવચ ંધારયેત ુસાધકો દિણ ેભજુ ે ૧૧

દવેા મનુયા ગધવા  યાતય ન સશંયઃ 

યોિષામભજુ ેચવૈ પુષો દિણ ેભજુ ે ૧૨

િનયાકવચ ંપુય ંસવિસિયતુો ભવે 

કઠ ેયો ધારયદેતે કવચ ંમવિપણ  ૧૩

યુ ેજયમવાોિત ૂત ેવાદ ેચ સાધકઃ 

સવથા જયમાોિત િનિત ંજમજમિન  ૧૪
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અપુો લભત ેપુ ંરોગનાશતથા ભવે 

સવતાપમુ િવલોક ંસ ગછિત  ૧૫

 ઇિત સિંહતોં ીગોપાલાયકવચ ંસપણૂ 
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