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பகலாவணகவச

{॥ பகலாவணகவச ॥}

கேணஶாய நமஃ ।

அயபகலாவணகவசய பரேமவரஃ ,

அ சதஃ , பகலாேதவதா ,

ௐ ஜஂ , ஂ ஶஃ , வாஹா லகஂ ,

பகலாரஸாதயேத ஜேப ேயாகஃ ।

அத யாந ।

வாரமாதாய கேரண ேதஂ வாேமந ஶ படய ।

கதா காேதந ச தேணந தாபராயாஂ ஜாஂ நமா ॥

ரணேவா ேம ஶிரஃ பா லலாேட ஂ ஸதாऽவ ।

பகாேரா கஂ பா ககாரஃ பா ேலாசேந ॥ ௧॥

லகாரஃ பா ேம வாஂ காரஂ பா ேம  ।

காரஂ பா ேம தா ஸகாரஂ கஂ ததா ॥ ௨॥

வகாரஃ பா ேம கடஂ கெதௗ பா தகாரகஃ ।

பாஹூ டகாரகஃ பா கெரௗ பா நகாரகஃ ॥ ௩॥

தெநௗ வகாரகஃ பா சகாேரா ஹதயஂ மம ।

மகாரஃ பா ேம நாெபௗ ககாேரா ஜடரஂ மம ॥ ௪॥

ஂ பகாரகஃ பா தகாரஃ பா ேம க ।

தகாேரா ஜகநஂ பா பகாரஃ பா ேம தஂ ॥ ௫॥

யஂ யகாரகஃ பா ஜகாேராऽவ ஜா ।
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உ வகாரகஃ பா ெபௗ பா ககாரகஃ ॥ ௬॥

பாெதௗ லகாரகஃ பா யகாேரா  ஸவதா ।

காரஃ பா ேராமா காரர வசஂ ததா ॥ ௭॥

காரஃ பா ஸவாேக நகாரஃ பா ஸவதா ।

ராயாஂ ஶகாரகஃ பா தணாஶாஂ யகாரகஃ ॥ ௮॥

வாஂ ஂ ஸதா பா ெகௗேபயாஂ ரணேவந  ।

ெமௗ வகாரகஃ பா ஹகாேராவஂ ஸதாऽவ ॥ ௯॥

ரமாரேதவதா பா ஸவாேக ஸவஸ ।

இேத கதஂ ேத யமகபஜர ॥ ௧௦॥

ஆராேராய யதஂ மஹைதவயதாயக ।

வா தாடபேர  கேட பாெஹௗ ச தாரேய ॥ ௧௧॥

ேதவாரஶாேசேயா பயஂ தய ந வ ।

கமேணந ஸதேஶா ேலாேகஶு யேத ॥ ௧௨॥

மஹாபேய ராேஜ  ஶதவாரஂ பேடயஹ ।

கேஹ ரேண வாேத ச ஸவாப யேத ॥ ௧௩॥

ஏதகவசமஞாவா ேயா ரமாரபாஸேத ।

ந தய யேத மரஃ கபேகாஶைதர ॥ ௧௪॥

॥ இ  ஈவரபாவஸஂவாேத பகலாவணகவசஂ ஸண ॥

http://sanskritdocuments.org/


Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Encoded and Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com

Last updated oday

http://sanskritdocuments.org

Baglamukhi Varna Kavacham Lyrics in Tamil PDF
% File name : bagalAmukhIvarNakavach.itx
% Category : kavacha
% Location : doc\_devii
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Description-comments : Ishvara pArvati sa.nvAde
% Latest update : February 28, 2006
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%

We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ December 12, 2015 ] at Stotram Website

http://sanskritdocuments.org
http://stotram.co.in
http://sanskritdocuments.org/

