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bagalAmukhIvarNakavacha

બગલામખુીવણર્કવચ

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
અસ્યશ્રીબગલામખુીવણર્કવચસ્ય શ્રીપરમેશ્વરઋ ષઃ ,
અનુષુ્ટપ્ છ દઃ , શ્રીબગલામખુીદેવતા ,
ૐબીજં , હ્લ ં શ ક્તઃ , વાહા ક લકં ,
બગલાપ્રસાદ સદ્ યથ જપે િવિનયાેગઃ ।
અથ યાનમ્ ।
જહ્વાગ્રમાદાય કરેણ દેવી ં વામને શત્રનૂ્ પિરપીડય તીમ્ ।
ગદા ભ ઘાતને ચ દ ક્ષણને પીતા બરાઢ ાં દ્વભુ ં નમા મ॥
ૐ પ્રણવાે મે શરઃ પાતુ લલાટે હ્લ ં સદાઽવતુ ।
બકારાે ભ્રૂયુગં પાતુ ગકારઃ પાતુ લાેચને॥ ૧॥
લકારઃ પાતુ મે જહ્વાં મુકારં પાતુ મે શ્રુ તમ્ ।
ખીકારં પાતુ મે તાલુ સકારં ચબુકં તથા॥ ૨॥
વકારઃ પાતુ મે ક ઠં સ્ક ધાૈ પાતુ દકારકઃ ।
બાહૂ ષ્ટકારકઃ પાતુ કરાૈ પાતુ નકારકઃ॥ ૩॥
તનાૈ વકારકઃ પાતુ ચકારાે હૃદયં મમ ।
મકારઃ પાતુ મે નાભાૈ ખકારાે જઠરં મમ॥ ૪॥
કુ ક્ષ પકારકઃ પાતુ દકારઃ પાતુ મે કિટમ્ ।
તકારાે જઘનં પાતુ ભકારઃ પાતુ મે ગુદમ્॥ ૫॥
ગુહ્યં યકારકઃ પાતુ જકારાેઽવતુ નનુી ।
ઉ હ્વકારકઃ પાતુ ગુ ફાૈ પાતુ કકારકઃ॥ ૬॥
પાદાૈ લકારકઃ પાતુ યકારાે છ ત સવર્દા ।
બુકારઃ પાતુ રાેમા ણ િધકારર તુ વચં તથા॥ ૭॥
િવકારઃ પાતુ સવાર્ઙ્ગે નકારઃ પાતુ સવર્દા ।
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પ્રાચ્યાં શકારકઃ પાતુ દ ક્ષણાશાં યકારકઃ॥ ૮॥
વા ણી ં હ્લ ં સદા પાતુ કાૈબેયા પ્રણવને તુ ।
ભૂમાૈ વકારકઃ પાતુ હકારાે વ સદાઽવતુ॥ ૯॥
બ્રહ્માસ્ત્રદેવતા પાતુ સવાર્ઙ્ગે સવર્સ ધષુ ।
ઇ તતે ક થતં દેિવ િદવ્યમઙ્ઘપ જરમ્॥ ૧૦॥
આયુરારાેગ્ય સદ્ યથ મહદૈશ્વયર્દાયકમ્ ।
લ ખ વા તાડપત્રે તુ ક ઠે બાહાૈ ચ ધારયેત્॥ ૧૧॥
દેવાસરુિપશાચે યાે ભયં તસ્ય નિહ ક્વ ચત્ ।
કમર્ણને સ દ્દશા િત્રષુલાેકેશુ સદ્ યતે॥ ૧૨॥
મહાભયે રાજે તુ શતવારં પઠેદ્યહમ્ ।
ગ્ હે રણે િવવાદે ચ સવાર્પ ત્ત િવમુચ્યતે॥ ૧૩॥
અેત કવચમજ્ઞા વા યાે બ્રહ્માસ્ત્રમપુાસતે ।
ન તસ્ય સ યતે મ ત્રઃ ક પકાેિટશતૈરિપ॥ ૧૪॥
॥ ઇ ત શ્રી ઈશ્વરપાવર્ તસવંાદે બગલાવણર્કવચં સ પૂણર્મ્॥
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