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બગલામખુીવણકવચ

{ બગલામખુીવણકવચ }

ીગણશેાય નમઃ 

અયીબગલામખુીવણકવચય ીપરમેરઋિષઃ ,

અનુુ છદઃ , ીબગલામખુીદવેતા ,

ૐ બીજ ં,  શિઃ , વાહા કીલક ં,

બગલાસાદિસયથ જપ ેિવિનયોગઃ 

અથ યાન 

િજામાદાય કરેણ દવે વામને શૂ પિરપીડયતી 

ગદાિભ ઘાતને ચ દિણને પીતાબરાાં િભંુ નમાિમ 

ણવો મ ેિશરઃ પાત ુલલાટ ે સદાઽવત ુ

બકારો યૂગુ ંપાત ુગકારઃ પાત ુલોચન ે ૧

લકારઃ પાત ુમ ેિજાં મકુારં પાત ુમ ેિુત 

ખીકારં પાત ુમ ેતાલ ુસકારં િચબકુ ંતથા  ૨

વકારઃ પાત ુમ ેકઠ ંકધૌ પાત ુદકારકઃ 

બાહૂ કારકઃ પાત ુકરૌ પાત ુનકારકઃ  ૩

તનૌ વકારકઃ પાત ુચકારો દય ંમમ 

મકારઃ પાત ુમ ેનાભૌ ખકારો જઠરં મમ  ૪

કુ પકારકઃ પાત ુદકારઃ પાત ુમ ેકિટ 
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તકારો જઘન ંપાત ુભકારઃ પાત ુમ ેગદુ ં ૫

ગુ ંયકારકઃ પાત ુજકારોઽવત ુનનુી 

ઉ કારકઃ પાત ુગુફૌ પાત ુકકારકઃ  ૬

પાદૌ લકારકઃ પાત ુયકારો િછિત સવદા 

બકુારઃ પાત ુરોમાિણ િધકારરત ુવચ ંતથા  ૭

િવકારઃ પાત ુસવા  ેનકારઃ પાત ુસવદા 

ાયાં શકારકઃ પાત ુદિણાશાં યકારકઃ  ૮

વાણ  સદા પાત ુકૌબયેાં  ણવને ત ુ

ભમૂૌ વકારકઃ પાત ુહકારોવ ંસદાઽવત ુ ૯

ાદવેતા પાત ુસવા  ેસવસિધષ ુ

ઇિતત ેકિથત ંદિેવ િદયમપજર  ૧૦

આયરુારોય િસયથ ંમહદૈયદાયક 

િલિખવા તાડપ ેત ુકઠ ેબાહૌ ચ ધારયે  ૧૧

દવેાસરુિપશાચેયો ભય ંતય નિહ વિચ 

કમણને સશ િષલુોકશે ુિસયત ે ૧૨

મહાભય ેરાજ ેત ુશતવારં પઠેહ 

હ ેરણ ેિવવાદ ેચ સવા પિ િવમુયત ે ૧૩
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એતકવચમાવા યો ામપુાસત ે

ન તય િસયત ેમઃ કપકોિટશતરૈિપ  ૧૪

 ઇિત ી ઈરપાવિતસવંાદ ેબગલાવણકવચ ંસપણૂ 
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