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bagalAmukhIvarNakavacha

ப³க³லாiµகீ²வrhணகவச

க³ேணஶாய நம: ।
அshயப³க³லாiµகீ²வrhணகவசshய பரேமவர’: ,

அiνShph ச²nhத:³ ,ப³க³லாiµகீ²ேத³வதா ,

ௐ பீ³ஜmh ,mh ஶkhதி: ,shவாஹா கீலகmh ,

ப³க³லாphரஸாத³th³th◌⁴யrhேத² ஜேப விநிேயாக:³ ।
அத² th◌⁴யாநmh ।
வாkh³ரமாதா³ய கேரண ேத³வீmh வாேமந ஶthnh பபீட³யnhதீmh ।
க³தா³பி⁴ கா⁴ேதந ச த³ேணந பீதாmhப³ராTh◌⁴யாmh th³வி⁴ஜாmh நமா ॥
ௐ phரணேவா ேம ஶிர: பா லலாேட mh ஸதா³ऽவ ।
ப³காேரா ph◌⁴க³mh பா க³கார: பா ேலாசேந ॥ 1॥
லகார: பா ேம வாmh iµகாரmh பா ேம திmh ।
கீ²காரmh பா ேம தா ஸகாரmh சி³கmh ததா²॥ 2॥
வகார: பா ேம கNhட²mh shகnhெதௗ⁴ பா த³காரக: ।
பா³ஹூ Shடகாரக: பா கெரௗ பா நகாரக:॥ 3॥
shதெநௗ வகாரக: பா சகாேரா ’த³யmh மம ।
மகார: பா ேம நாெபௗ⁴ க²காேரா ஜட²ரmh மம ॥ 4॥
mh பகாரக: பா த³கார: பா ேம கmh ।
shதகாேரா ஜக⁴நmh பா ப⁴கார: பா ேம ³த³mh ॥ 5॥
³யmh யகாரக: பா ஜகாேராऽவ ஜாiνநீ ।
உ வகாரக: பா ³lhெபௗ² பா ககாரக:॥ 6॥
பாெதௗ³லகாரக: பா யகாேரா shசி²தி ஸrhவதா³ ।
³கார: பா ேராமாணி தி⁴காரரsh thவசmh ததா²॥ 7॥
விகார: பா ஸrhவாŋhேக³ நகார: பா ஸrhவதா³ ।
phராchயாmh ஶகாரக: பா த³ஶாmh யகாரக:॥ 8॥
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வாணீmh mh ஸதா³ பா ெகௗேப³rhயாmh phரணேவந  ।
⁴ெமௗ shவகாரக: பா ஹகாேராrhth◌⁴வmh ஸதா³ऽவ ॥ 9॥
ph³ரமாshthரேத³வதா பா ஸrhவாŋhேக³ஸrhவஸnhதி⁴ஷு ।
இதிேத கதி²தmh ேத³வி தி³vhயமŋhக⁴பஜரmh ॥ 10॥
ஆராேராkh³ய th³th◌⁴யrhத²mh மஹைத³வrhயதா³யகmh ।
கி²thவா தாட³பthேர  கNhேட² பா³ெஹௗ ச தா⁴ரேயth ॥ 11॥
ேத³வாஸுரபிஶாேசph◌⁴ேயா ப⁴யmh தshய ந khவசிth ।
கrhமேணந ஸnhth³த³rhேஶா thஷுேலாேகஶு th³th◌⁴யேத ॥ 12॥
மஹாப⁴ேய ராேஜ  ஶதவாரmh பேட²th³யஹmh ।
kh³’ேஹ ரேண விவாேத³ ச ஸrhவாபthதி விiµchயேத ॥ 13॥
ஏதthகவசமjhஞாthவா ேயா ph³ரமாshthரiµபாஸேத ।
ந தshய th◌⁴யேத மnhthர: கlhபேகாஶைதரபி ॥ 14॥
॥ இதி  ஈவரபாrhவதிஸmhவாேத³ ப³க³லாவrhணகவசmh ஸmhrhணmh ॥
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