ശീസുബഹ്മൺയകവചസ്േതാതമ്
{॥ ശീസുബഹ്മൺയകവചസ്േതാതമ് ॥}
അസ്യ ശീ സുബഹ്മൺയകവചസ്േതാതമഹാമൻതസ്യ ബഹ്മ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ, ശീ സുബഹ്മൺേയാ േദവതാ । ഓം നമ ഇതി ബീജമ് ।
ഭഗവത ഇതി ശക്തിഃ । സുബഹ്മൺയാേയതി കീലകമ് ।
സുബഹ്മൺയപസാദ സിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ॥

കരൻയാസഃ ॥

സാം അംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ
സീം തർജനീഭ്യാം നമഃ
സൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ
ൈസം അനാമികാഭ്യാം നമഃ
െസൗം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ
സഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അങ്ഗ ൻയാസഃ ॥

സാം ഹൃദയായ നമഃ
സീം ശിരേസ സ്വാഹാ
സൂം ശികാൈയ വഷട്
ൈസം കവചായ ഹും
െസൗം േനതതയായ െവൗഷട്
സഃ അസ്തായ ഫട്
ഭൂർഭുവഃസുവേരാമിതി ദിഗ്ബൻധഃ ॥

ധ്യാനമ് ॥
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സിൻദൂരാരുണമിൻദുകാൻതിവദനം േകയൂരഹാരാദിഭിഃ
ദിൈയരാഭരേണർവിഭൂഷിതതനും സ്വർഗാദിെസൗഖ്യപദമ് ।
അംേഭാജാഭയശക്തികുക്കുടധരം രക്താംഗരാേഗാജ്വലം
സുബഹ്മൺയമുപാസ്മേഹ പണമതാം ഭീതിപണാേശാദ്യതമ് ॥

സുബഹ്മൺേയാഗതഃ പാതു േസനാനീഃ പാതു പൃഷ്ഠതഃ ।
ഗുേഹാ മാം ദക്ഷിേണ പാതു വഹ്നിജം പാതു വാമതഃ ॥ ൧॥

ശിരഃ പാതു മഹാേസനഃ സ്കൻേദാ രക്േഷൽലലാടകമ് ।
േനത്േരാ േമ ദ്വാദശാക്ഷ ശ്േരാത്േര രക്ഷതു വിശ്വഭൃത് ॥ ൨॥

മുഖം േമ ഷൺമുഖഃ പാതു നാസികാം ശങ്കരാത്മജഃ ।
ഓഷ്െഠൗ വൽലീപതിഃ പാതു ജിഹ്വാം പാതു ഷഡാനനഃ ॥ ൩॥

േദവേസനാപതിർദൻതാൻ ചുബുകം ബഹുലാത്മജഃ । var ബഹൂേലാദ്ഭവഃ
കൺഠം നാരകജിത് പാതു ബാഹു ദ്വാദശബാഹുമാൻ ॥ ൪॥

var താരകജിത്പാതു ബാഹുദ്വാദശ ബാഹുകഃ
ഹസ്െതൗ ശക്തിധരഃ പാതു വക്ഷഃ പാതു ശേരാദ്ഭവഃ ।
ഹൃദയം വഹ്നിഭൂഃ പാതു കുക്ഷിം പാത്വമ്ബികാസുതഃ ॥ ൫॥

നാഭിം ശംഭുസുതഃ പാതു കടിം പാതു ഹരാത്മജഃ ।
ഊരു പാതു ഗജാരൂേഢാ ജാനൂ േമ ജാഹ്നവീസുതഃ ॥ ൬॥

ജങ്േഘ വിശാേഖാ േമ പാതു പാെദൗ േമ ശിഖിവാഹനഃ ।
സർവാൺയങ്ഗാനിഭൂേതശഃ സർവധാതുംപാവകിഃ ॥ ൭॥

var സർവധാതം താവകിഃ
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സൻധ്യാകാേല നിശീഥിൻയാം ദിവാപാതർജേലഗ്നിഷു ।
ദുർഗേമ ച മഹാരൺേയ രാജദ്വാേര മഹാഭേയ ॥ ൮॥

തുമുേലരൺയമധ്േയ ച സർവദുഷ്ടമൃഗാദിഷു ।
േചാരാദിസാധ്വേസേഭദ്േയ ജ്വരാദിയാധി പീഡേന ॥ ൯॥

ദുഷ്ടഗഹാദിഭീെതൗ ച ദുർനിമിത്താദി ഭീഷേണ ।
അസ്തശസ്തനിപാേത ച പാതു മാം ക്െരൗഞ്ചരൻധകൃത് ॥ ൧൦॥

യഃ സുബഹ്മൺയകവചം ഇഷ്ടസിദ്ധിപദം പേഠത് ।
തസ്യ താപതയം നാസ്തി സത്യം സത്യം വദാമ്യഹമ് ॥ ൧൧॥

ധർമാഥീ ലഭേത ധർമമർഥാർഥീ ചാർഥമാപ്നുയാത് ।
കാമാർഥി ലഭേത കാമം േമാക്ഷാർഥീേമാക്ഷമാപ്നുയാത് ॥ ൧൨॥

യത യത ജേപദ്ഭക്ത്യാ തത സൻനിഹിേതാ ഗുഹഃ ।
പൂജാപതിഷ്ഠാകാേല ച ജപകാേല പേഠദിദമ് ॥ ൧൩॥

േതഷാേമവഫലാവാപ്തിഃ മഹാപാതകനാശനമ് ।
യഃ പേഠൃണുയാദ്ഭക്ത്യാ നിത്യംേദവസ്യ സൻനിെധൗ ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി കുമാരതൻത്േര െകൗശികപശ്േന മഹാ സംഹിതായാം

സുബഹ്മൺയകവചം സമാപ്തഃ ॥
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