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.. Shri BhArgavakavacham ..

॥ ौीभाग वकवचम ॥्
गीरो माहााशमशिुचरसजुनः
ूसः पुयानां ूचय इव सव सखुदः ।
ूभुोषा िरणित िवशुे तपसा -
मसौ ः सं ूबलयित पापं च नदुित ॥

॥ ौी गणशेाय नमः ॥
ौी नारायण उवाच ।
कैलासिशखरे रे शरं लोकशरम ।्
कैवचरणं गौरी पू िहतमतुम ॥् १॥
पाव वुाच ।
दवेदवे महादवे दवेशे वषृभज ।
ः ौतुाशषेािण जामद सातम ॥् २॥
हररंेशावतीण  मयािदकालम ।्
न ौतुं कवचं दवे न चों भवता मम ॥ ३॥
वुमहिस दवेशे भाय ै गुमतु ।
इित पृः स िगिरशो मयातिवत ॥् ४॥
उवाच ूहसवे िहताय जगतािमदम ।्
रहमिप िह ॄयूलुकैकिहतयः ॥ ५॥
िशव उवाच ।
ण ु िूय े िूयिमदं मम गुतरं परम ।्
धमा थ काममोाणामनायासं सिुसिदम ॥् ६॥
एकमौपिय मे िववुःलालयाम ।्
िौयमाबकुामानािमदं कवचमुमम ॥् ७॥
एकातपऽसिहतां य इेागराराम ।्
स जामदकवचं िनमावत येरः ॥ ८॥
उडशदोद ड ूचडिरपमुडलम ।्
कथययेवुरेाः कवचानावतृाकाः ॥ ९॥
परूयु कृािददोषो भतूादयोऽिप वा ।
ूयाि भीता राम वमणा िव रितम ॥् १०॥
िकमःै कवचदैिव िकममै निुभ वा ।
जामदः परं य दवैतं भृवलः ॥ ११॥
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॥ ौीभाग वकवचम ॥्

कवचा िगिरज े ऋािदासकनम ।्
मलूमोिविधना कारयेाधकोमः ॥ १२॥
अ ौीभाग वकवाोऽम
अिरा ऋिषः, बहृतीछः, ौीमाजामदो दवेता,
ौीभाग वरामूीथ भाग वकवचोऽजपिेविनयोगः ।
अथ करासः ।
ॐ रां रामाय नमः अुाां नमः ।
ॐ रां रामाय नमः तज नीां नमः ।
ॐ रां रामाय नमः ममाां नमः ।
ॐ रां रामाय नमः अनािमकाां नमः ।
ॐ रां रामाय नमः किनिकाां नमः ।
ॐ रां रामाय नमः करतलकरपृाां नमः ।
अथ षडासः ।
ॐ ऱां रामाय नमः दयाय नमः ।
ॐ ऱां रामाय नमः िशरस ेाहा ।
ॐ ऱां रामाय नमः िशखाय ै वषट ्।
ॐ ऱां रामाय नमः कवचाय म ।्
ॐ ऱां रामाय नमः नऽेऽयाय वौषट ्।
ॐ ऱां रामाय नमः अाय फट ्।
अथ ानम ।्
उोद डचलुठारिशखरारु िलर
ोातामोघमहानािशतजगििेषवशंाटवीम ।्
वे भाग वममुकाम ुकधरं शां ूसाननम ्,
वीर ौीपिरचुमानमिहतॄतजेोिनिधम ॥् १३॥
ॐ जामदः िशरः पात ु पात ु मधूा नमू क ् ।
ललाटं लिलतः पात ु ॅवुौ भृाित नाशनः ॥ १४॥
ौवसी सौुवा मऽेाण कणा लोचनः ।
नऽे े गोऽाित हा मऽेाोचन े भवमोचनः ॥ १५॥
गडे म े खडपरशःु कपोलौ पात ु शीलवान ।्
नास े सनुासः पायाे नािसके दासवलः ॥ १६॥
रसनां रसपोऽािसां रणेकुासतुः ।
अधरौ पात ु म े िनमधरीकृतशाऽवः ॥ १७॥
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वं िचऽचिरऽोऽााििवबमः ।
चबुकंु िरपिुजात ु मीवां ौीवलानः ॥ १८॥
ौ मेिवजयी के म े िऽयाकः ।
भजुौ मे सततं पात ु सहॐभजुशासनः ॥ १९॥
करौ िहतकरः पात ु पाणी ोणी भरापहः ।
अलुीम लगणुो नखािन मखकृम ॥ २०।
वः पात ु ममाभीं तजािभषविूयः ।
उरः पुषवीरो म े पा पात ु परधी ॥ २१।
उदरजगायादरं मम सवदा ।
भयापहोऽाािभं म े मं िनातिवपः ॥ २२॥
िलं शरिशोऽापं िनलुूभः ।
पापान ं च मे पायाायकासनवादा ॥ २३॥
िऽः सकृः कुलहा िऽकं मऽेवत ु सव दा ।
परमेवताृं िपठरं ढ िवबमः ॥ २४॥
ऊ मेसमः पात ु जानू म े जगतां पितः ।
जे सातहाापदे िवपदाकः ॥ २५॥
पादौ मे पादचाय ारणौ करणािनिधः ।
पादालुीः पापहा मे पायाादतले परः ॥ २६॥
परधधरः पायिामः पादनखािन मे ।
पवूा िभभाषी मां पायावू ां िदिश सतम ॥् २७॥
दिणामिप िदिश दयाक िूयः ।
पिमां सदा पायाााािुधमदनः ॥ २८॥
िवशेरिताशायां पायाां समािच तः ।
सवतः सव िजायामािन भयाभःु ॥ २९॥
मनो महेिनलयिं म े नाशनः ।
बिुं िसािच तः पायादहामनह ितः ॥ ३०॥
कमा िण कात वीया िरहलां हहैयवशंहाः ।
हरमोघङ् मोहं बोधं च बोधदप हा ॥ ३१॥
िौयं करोत ु म े ौीशः पिुं म े पिुवध नः ।
सानं सततं दाृगसुतानभूहः ॥ ३२॥
आयूिंष मे िवतनतुादाय ः परमपूषः ।
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॥ ौीभाग वकवचम ॥्

आशां म े परूयाश ु कँयपािप तिवपः ।
ौीमारशरुायो मां पात ु सवा ना सदा ॐ ॥ ३३॥
इतेवचं िदमभें मयििभः ।
किथतं दिेव त े गु ं िूयिेत परमातुम ॥् ३४॥
न नािकाय नादाऽ े न चाौालवे िूय े ।
दयेाािवनीतायतैाभाय कदाचन ॥ ३५॥
नाजापकाय नााऽ े नासवचसे िचत ।्
नामालामिणे दिेव ूदयें नामिणे ॥ ३६॥
दयें ौालवे भा ूणताय नतान े ।
गणुािताय शुाय मगो े च मिणे ॥ ३७॥
अवँयमतें िऽसं िनयमाितःै ।
मावसान े म ै रिचतं मिसये ॥ ३८॥
वमत जपेी जपेा सततं मनःु ।
आसिेचतािदव तरोः फलं नाोित सिसम ॥् ३९॥
जयकामो भजू पऽ े रिबिभवलःै ।
िलिखावत यिेाऽौ कवचशंतसंया ॥ ४०॥
सू धपूदीपाैा ा च िद भाग वम ।्
हे बा रणं गा िवजयिौयमायुात ॥् ४१॥
एवं सिता िवावादे रणऽेिप वा ।
वाचितवा  शबो वा वँयः ािमतुापरे ॥ ४२॥
अथवा ितलकं कृा रोदने भािमनी ।
कवचनेािभजने गजयमवायुात ॥् ४३॥
ौीकामु महेािेििणं गा मनोहराम ।्
तऽ मडलमााय चडभान ुं िवलोकयन ॥् ४४॥
जपिेददं महम  ूहं शतसंया ।
मडलाे िौयं ौेा लभते भाग वाया ॥ ४५॥
िसयो िविवधा िदोितलतालयः ।
िसि िसव कृपया िवयावहाः ॥ ४६॥
भतूूतेिपशाच रोग िविवधाशभुाः ।
ा नपृारा ामिसहंगजादयः ॥ ४७॥
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ौीमृगकुुलोसंदशंदिंशतमिजे ।
वै िह पलाये मृ ुं वै िह ूजाः ॥ ४८॥
जामद यो वाेािं योिगलभम ।्
दािरःखशमनं ससंारभयनाशनम ॥् ४९॥
स महे िशखरे ाोपाय भारम ।्
तवित न ं शां जटामडलमिडतम ॥् ५०॥
परधधनदु डरािजतां सयाितम ।्
असऽूं सिुवॅाणं दिणऽेिुलपवे ॥ ५१॥
वामजानतुलवामपािण कुशशेयम ।्
उलं मीवमामीिलत िवलोचनम ॥् ५२॥
स ुू समखुाोजं सिुतं पवाधरम ।्
सुरं सुरापां भोिगभोगभजुयम ॥् ५३॥
भानमुाहकं दवें जामदं जगितम ।्
ायमानाानं ायेणतवलम ॥् ५४॥
अथ ादशिभः पुयनैा मिभः पापहािरिभः ।
जपतािमदभैृ पािरजातं समच यते ॥् ५५॥
जामदो जनतेा ॄयो ॄवलः ।
कीत वीय कुलोेा ऽवशंूतापनः ॥ ५६॥
िविजीितो रामः कँयपाशासरुिुमः ।
परधधरः शाो महेकृतकेतनः ॥ ५७॥
एतैा दशिभिदगैरै नामिभः ।
उपितेनुग ुमै ुनैा मिभरीरम ।्
िूूसादजननैतवु ग फलोदयःै ॥ ५८॥
ह ते सवािम तािप ूणतािस यत ।्
इमािन गौिर नामािन सगुोािन सतामिप ॥ ५९॥
ॐ हंसयीमयो धाता योगीदालयः ।
िऽधामा िऽगणुातीतिमिूत िजगयः ॥ ६०॥
नारायणः परं ॄ परं तं परारः ।
भाग वो धम चरणो भग पः सतां गितः ॥ ६१॥
इित षोडशिभः ुा नामिभऋिष पुवम ।्
सवा िशषां पितं दवें सकलाभीदायकैः ॥ ६२॥
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॥ ौीभाग वकवचम ॥्

आानं िवसदेेनने कवचने सः ।
मगृीमिुिकया धीमाळसारणे सारिवत ॥् ६३॥
दशचारं ूितिदनं मासमकंे समाचरते ।्
 े पँयित दवेशें भाग वं भगृनुनम ॥् ६४॥
िचिताथ ू दं सौं िचामिणिमवापरम ।्
मासऽयं त ु िवे सााँयित जापकः ॥ ६५॥
मनसः ससादने ला वरमनुमम ।्
अिणमािदगणुयै ुो ॄलोकमवायुात ॥् ६६॥
अथवा योगिसिं यो धात ु िसिं च वाित ।
कुऽे े महेे वा जपदेयतुमावान ॥् ६७॥
सवा ौषधय खचेरािधिसिदाः ।
रसिसिूदाािप िस न सशंयः ॥ ६८॥
महेािििरव ऽें िसिदं नाि भतूले ।
जामद इवाोऽि न दवेो भृवलः ॥ ६९॥
ूुरिुणसौवण राशीनां जभःू परः ।
तथदेिमव वमा मा िदफलदं न िह ॥ ७०॥
कवचऽेिकृे माविृ सहॐजम ।्
फलमाोिवकलं तािं जपेरः ॥ ७१॥
अमी वािप मी वा भाग व े भिमारः ।
जपिेिमदं वम  मिसिमवायुात ॥् ७२॥
सारतिमदं दिेव कवचं वादं नणृाम॥्
मकूोऽिप वामी भवित जपतेिुय था ॥ ७३॥
िनं परधभतृः कवचा धारणात ।्
सभास ु वदतां ौेो राां भवित च िूयः ॥ ७४॥
विैदकं तािकं चवै मािकं ानमुमम ।्
कवचा जापी त ु ॄानं च िवित ॥ ७५॥
इतें कवचं मया हहैयिविषः ।
गोपनीयिमदं दिेव ममाािस मिणय था ॥ ७६॥
धं यशमायुं ौीकरं पिुवध नम ।्
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जपतां कवचं िनं सव सौभायपिूरतम ॥् ७७॥
इित ौी िवयुामले उपिरभाग े जामदिदानिसि -
के ऽयिशंटलः ॥ ौी भाग वाप णमु॥
॥ इित ौीभाग वकवचं सणू म ॥्
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