ശീദത്താത്േരയവജകവചമ്
{॥ ശീദത്താത്േരയവജകവചമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
ശീദത്താത്േരയായ നമഃ ।
ഋഷയ ഊചുഃ ।
കഥം സങ്കൽപസിദ്ധിഃ സ്യാദ്േവദയാസ കെലൗ യുേഗ ।
ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാണാം സാധനം കിമുദാഹൃതമ് ॥ ൧॥

യാസ ഉവാച ।
ശൃൺവൻതുഋഷയഃ സർേവ ശീഘം സങ്കൽപസാധനമ് ।
സകൃദുാരമാത്േരണ േഭാഗേമാക്ഷപദായകമ് ॥൨॥

െഗൗരീശൃങ്േഗ ഹിമവതഃ കൽപവൃക്േഷാപേശാഭിതമ് ।
ദീപ്േത ദിയമഹാരത്നേഹമമൺഡപമധ്യഗമ് ॥ ൩॥

രത്നസിംഹാസനാസിനം പസൻനം പരേമശ്വരമ് ।
മൻദസ്മിതമുഖാമ്േഭാജം ശങ്കരം പാഹ പാർവതീ ॥ ൪॥

ശീേദയുവാച ।
േദവേദവ മഹാേദവ േലാകശങ്കര ശങ്കര ।
മൻതജാലാനി സർവാണി യൻതജാലാനി കൃത്സ്നശഃ ॥ ൫॥

തൻതജാലാൻയേനകാനി മയാ ത്വത്തഃ ശുതാനി ൈവ ।
ഇദാനീം ദഷ്ടുമിാമി വിേശേഷണ മഹീതലമ് ॥ ൬॥

ഇത്യുദീരിതമാകർൺയ പാർവത്യാ പരേമശ്വരഃ ।
കേരണാമൃജ്യ സൻേതാഷാത്പാർവതീം പത്യഭാഷത ॥ ൭॥
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മേയദാനീം ത്വയാ സാർധം വൃഷമാരുഹ്യ ഗമ്യേത ।
ഇത്യുക്ത്വാ വൃഷമാരുഹ്യ പാർവത്യാ സഹ ശങ്കരഃ ॥ ൮॥

യെയൗ ഭൂമൺഡലം ദഷ്ടും െഗൗർയാിതാണി ദർശയൻ ।
ക്വചിത് വിൻധ്യാചലപാൻേത മഹാരൺേയ സുദുർഗേമ ॥ ൯॥

തത യാഹർതുമായാൻതം ഭിൽലം പരശുധാരിണമ് ।
വർധ്യമാനം മഹായാഘം നഖദൺഷ്ടാഭിരാവൃതമ് ॥ ൧൦॥

അതീവ ചിതചാരിത്യം വജകായസമായുതമ് ।
അപയത്നമനായാസമഖിലം സുഖമാസ്ഥിതമ് ॥ ൧൧॥

പലായൻതം മൃഗം പാദ്യാഘ്േരാ ഭീത്യാ പലായിതഃ ।
ഏതദാർയമാേലാക്യ പാർവതീ പാഹ ശങ്കരമ് ॥ ൧൨॥

ശീപാർവത്യുവാച ।
കിമാർയം കിമാർയമഗ്േര ശമ്േഭാ നിരീക്ഷ്യതാമ് ।
ഇത്യുക്തഃ സ തതഃ ശമ്ഭുർദൃഷ്ട്വാ പാഹ പുരാണവിത് ॥ ൧൩॥

ശീശങ്കര ഉവാച ।
െഗൗരി വക്ഷ്യാമി േത ചിതമവാങ്മാനസേഗാചരമ് ।
അദൃഷ്ടപൂർവമസ്മാഭിർനാസ്തി കിഞ്ചൻന കുതചിത് ॥ ൧൪॥

മയാ സമ്യക് സമാേസന വക്ഷ്യേത ശൃണു പാർവതി ।
അയം ദൂരശവാ നാമ ഭിൽലഃ പരമധാർമികഃ ॥ ൧൫॥

സമിത്കുശപസൂനാനി കൻദമൂലഫലാദികമ് ।
പത്യഹം വിപിനം ഗത്വാ സമാദായ പയാസതഃ ॥ ൧൬॥
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പിേയ പൂർവം മുനീൻദ്േരഭ്യഃ പയതി ന വാഞ്ഛതി ।
േതഽപി തസ്മിൻനപി ദയാം കുർവേത സർവെമൗനിനഃ ॥ ൧൭॥

ദലാദേനാ മഹാേയാഗീ വസൻേനവ നിജാശേമ ।
കദാചിദസ്മരത് സിദ്ധം ദത്താത്േരയം ദിഗമ്ബരമ് ॥ ൧൮॥

ദത്താത്േരയഃ സ്മർതൃഗാമീ േചതിഹാസം പരീക്ഷിതുമ് ।
തത്ക്ഷണാത്േസാഽപി േയാഗീൻദ്േരാ ദത്താത്േരയഃ സമുത്ഥിതഃ ॥ ൧൯॥

തം ദൃഷ്ട്വാഽഽർയേതാഷാഭ്യാം ദലാദനമഹാമുനിഃ ।
സമ്പൂജ്യാഗ്േര നിഷീദൻതം ദത്താത്േരയമുവാച തമ് ॥ ൨൦॥

മേയാപഹൂതഃ സമ്പാപ്േതാ ദത്താത്േരയ മഹാമുേന ।
സ്മർതൃഗാമീ ത്വമിത്േയതത് കിംവദൻതീ പരീക്ഷിതുമ് ॥ ൨൧॥

മയാദ്യ സംസ്മൃേതാഽസി ത്വമപരാധം ക്ഷമസ്വ േമ ।
ദത്താത്േരേയാ മുനിം പാഹ മമ പകൃതിരീദൃശീ ॥ ൨൨॥

അഭക്ത്യാ വാ സുഭക്ത്യാ വാ യഃ സ്മേരൻമാമനൻയധീഃ ।
തദാനീം തമുപാഗത്യ ദദാമി തദഭീപ്സിതമ് ॥ ൨൩॥

ദത്താത്േരേയാ മുനിം പാഹ ദലാദനമുനീശ്വരമ് ।
യദിഷ്ടം തദ്വൃണീഷ്വ ത്വം യത് പാപ്േതാഽഹം ത്വയാ സ്മൃതഃ ॥ ൨൪॥

ദത്താത്േരയം മുനിഃ പാഹ മയാ കിമപി േനാച്യേത ।
ത്വിത്േത യത്സ്ഥിതം തൻേമ പയ മുനിപുങ്ഗവ ॥ ൨൫॥

ശീദത്താത്േരയ ഉവാച ।
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മമാസ്തി വജകവചം ഗൃഹാേണത്യവദൻമുനിമ് ।
തഥ്േയത്യങ്ഗീകൃതവേത ദലാദനമുനേയ മുനിഃ ॥ ൨൬॥

സ്വവജകവചം പാഹ ഋഷിൻദഃപുരഃസരമ് ।
ൻയാസം ധ്യാനം ഫലം തത പേയാജനമേശഷതഃ ॥ ൨൭॥

അസ്യ ശീദത്താത്േരയവജകവചസ്േതാതമൻതസ്യ,
കിരാതരൂപീ മഹാരുദ ഋഷിഃ, അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ,
ശീദത്താത്േരേയാ േദവതാ, ദാം ബീജം, ആം ശക്തിഃ,
ക്െരൗം കീലകം, ഓം ആത്മേന നമഃ । ഓം ദീം മനേസ നമഃ ।
ഓം ആം ദീം ശീം െസൗഃ ഓം ാം ീം ൂം ൈം ൌം ഃ ।
ശീദത്താത്േരയപസാദസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।
ഓം ദാം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ദീം തർജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ദൂം മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ദ്ൈരം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ദ്െരൗം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ദഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഏവം ഹൃദയാദി ൻയാസഃ ।
ഓം ഭൂർഭുവഃസ്വേരാമിതി ദിഗ്ബൻധഃ ।
അഥ ധ്യാനമ് ।
ജദദങ്കുരകൻദായ സിദാനൻദമൂർതേയ ।
ദത്താത്േരയായ േയാഗീൻദചൻദായ പരമാത്മേന ॥

കദാ േയാഗീ കദാ േഭാഗീ കദാ നഗ്നഃ പിശാചവത് ।
ദത്താത്േരേയാ ഹരിഃ സാക്ഷാദ്ഭുക്തിമുക്തിപദായകഃ ॥

വാരാണസീപുരസ്നായീ േകാൽഹാപുരജപാദരഃ ।
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മാഹുരീപുരഭിക്ഷാശീ സഹ്യശായീ ദിഗമ്ബര ॥

ഇൻദനീലസമാകാരൻദകാൻതിസമദ്യുതിഃ ।
ൈവഡുർയസദൃശസ്ഫൂർതിലത്കിഞ്ചിജ്ജടാധരഃ ॥

സ്നിഗ്ധധാവൽയയുക്താക്േഷാഽത്യൻതനീലകനീനികഃ ।
ഭൂവക്ഷഃശ്മശുനീലാങ്കഃ സശാങ്കസദൃശാനനഃ ॥

ഹാസനിർജിതനീഹാരഃ കൺഠനിർജിതകമ്ബുകഃ ।
മാംസലാംേസാ ദീർഘബാഹുഃ പാണിനിർജിതപൽലവഃ ॥

വിശാലപീനവക്ഷാ താമപാണിർദേലാദരഃ ।
പൃഥുലശ്േരാണിലലിേതാ വിശാലജഘനസ്ഥലഃ ॥

രമ്ഭാസ്തമ്േഭാപമാേനാരുർജാനുപൂർൈവകജങ്ഘകഃ ।
ഗൂഢഗുൽഫഃ കൂർമപൃഷ്േഠാലസത്പാേദാഷരിസ്ഥലഃ ॥

രക്താരവിൻദസദൃശരമണീയപദാധരഃ ।
ചർമാമ്ബരധേരാ േയാഗീ സ്മർതൃഗാമീ ക്ഷേണ ക്ഷേണ ॥

ജ്ഞാേനാപേദശനീരേതാ വിപദ്ധരണദീക്ഷിതഃ ।
സിദ്ധാസനസമാസീന ഋജുകാേയാ ഹസൻമുഖഃ ॥

വാമഹസ്േതന വരേദാ ദക്ഷിേണനാഭയങ്കരഃ ।
ബാേലാൻമത്തപിശാചീഭിഃ ക്വചിദ്യുക്തഃ പരീക്ഷിതഃ ॥

ത്യാഗീ േഭാഗീ മഹാേയാഗീ നിത്യാനൻേദാ നിരഞ്ജനഃ ।
സർവരൂപീ സർവദാതാ സർവഗഃ സർവകാമദഃ ॥
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ഭസ്േമാദ്ധൂലിതസർവാങ്േഗാ മഹാപാതകനാശനഃ ।
ഭുക്തിപേദാ മുക്തിദാതാ ജീവൻമുക്േതാ ന സംശയഃ ॥

ഏവം ധ്യാത്വാഽനൻയചിത്േതാ മദ്വജകവചം പേഠത് ।
മാേമവ പശ്യൻസർവത സ മയാ സഹ സങ്ചേരത് ॥

ദിഗമ്ബരം ഭസ്മസുഗൻധേലപനം ചകം തിശൂലം ഡമരും ഗദായുധമ് ।
പദ്മാസനം േയാഗിമുനീൻദവൻദിതം ദത്േതതി നാമസ്മരേണന നിത്യമ് ॥

ഓം ദത്താത്േരയഃ ശിരഃ പാതു സഹസാബ്േജഷു സംസ്ഥിതഃ ।
ഭാലം പാത്വാനസൂേയയൻദമൺഡലമധ്യഗഃ ॥ ൨൮॥

കൂർചം മേനാമയഃ പാതു ഹം ക്ഷം ദ്വിദലപദ്മഭൂഃ ।
ജ്േയാതിരൂേപാഽക്ഷിണീ പാതു പാതു ശബ്ദാത്മകഃ ശുതീ ॥ ൨൯॥

നാസികാം പാതു ഗൻധാത്മാ മുഖം പാതു രസാത്മകഃ ।
ജിഹ്വാം േവദാത്മകഃ പാതു ദൻേതാഷ്െഠൗ പാതു ധാർമികഃ ॥ ൩൦॥

കേപാലാവതിഭൂഃ പാതു പാത്വേശഷം മമാത്വവിത് ।
സ്വരാത്മാ േഷാഡശാരാബ്ജസ്ഥിതഃ സ്വാത്മാഽവതാദ്ഗലമ് ॥ ൩൧॥

സ്കൻെധൗ ചൻദാനുജഃ പാതു ഭുെജൗ പാതു കൃതാദിഭൂഃ ।
ജതുണീ ശതുജിത് പാതു പാതു വക്ഷഃസ്ഥലം ഹരിഃ ॥ ൩൨॥

കാദിഠാൻതദ്വാദശാരപദ്മേഗാ മരുദാത്മകഃ ।
േയാഗീശ്വേരശ്വരഃ പാതു ഹൃദയം ഹൃദയസ്ഥിതഃ ॥ ൩൩॥

പാർശ്േവ ഹരിഃ പാർശ്വവർതീ പാതു പാർശ്വസ്ഥിതഃ സ്മൃതഃ ।
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ഹഠേയാഗാദിേയാഗജ്ഞഃ കുക്ഷീ പാതു കൃപാനിധിഃ ॥ ൩൪॥

ഡകാരാദിഫകാരാൻതദശാരസരസീരുേഹ ।
നാഭിസ്ഥേല വർതമാേനാ നാഭിം വഹ്ൻയാത്മേകാഽവതു ॥ ൩൫॥

വഹ്നിതത്വമേയാ േയാഗീ രക്ഷതാൻമണിപൂരകമ് ।
കടിം കടിസ്ഥബഹ്മാൺഡവാസുേദവാത്മേകാഽവതു ॥ ൩൬॥

വകാരാദിലകാരാൻതഷട്പതാമ്ബുജേബാധകഃ ।
ജലതത്വമേയാ േയാഗീ സ്വാധിഷ്ഠാനം മമാവതു ॥ ൩൭॥

സിദ്ധാസനസമാസീന ഊരൂ സിദ്േധശ്വേരാഽവതു ।
വാദിസാൻതചതുഷ്പതസേരാരുഹനിേബാധകഃ ॥ ൩൮॥

മൂലാധാരം മഹീരൂേപാ രക്ഷതാദ്വീർയനിഗഹീ ।
പൃഷ്ഠം ച സർവതഃ പാതു ജാൻയുൻയസ്തകരാമ്ബുജഃ ॥ ൩൯॥

ജങ്േഘ പാത്വവധൂേതൻദഃ പാത്വങ്ഘീ തീർഥപാവനഃ ।
സർവാങ്ഗം പാതു സർവാത്മാ േരാമാൺയവതു േകശവഃ ॥ ൪൦॥

ചർമ ചർമാമ്ബരഃ പാതു രക്തം ഭക്തിപിേയാഽവതു ।
മാംസം മാംസകരഃ പാതു മജ്ജാം മജ്ജാത്മേകാഽവതു ॥ ൪൧॥

അസ്ഥീനി സ്ഥിരധീഃ പായാൻേമധാം േവധാഃ പപാലേയത് ।
ശുകം സുഖകരഃ പാതു ചിത്തം പാതു ദൃഢാകൃതിഃ ॥ ൪൨॥

മേനാബുദ്ധിമഹങ്കാരം ഹൃഷീേകശാത്മേകാഽവതു ।
കർേമൻദിയാണി പാത്വീശഃ പാതു ജ്ഞാേനൻദിയാൺയജഃ ॥ ൪൩॥
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ബൻധൂൻ ബൻധൂത്തമഃ പായാതുഭ്യഃ പാതു ശതുജിത് ।
ഗൃഹാരാമധനക്േഷതപുതാദീഞ്ഛങ്കേരാഽവതു ॥ ൪൪॥

ഭാർയാം പകൃതിവിത് പാതു പശ്വാദീൻപാതു ശാർങ്ഗഭൃത് ।
പാണാൻപാതു പധാനജ്േഞാ ഭക്ഷ്യാദീൻപാതു ഭാസ്കരഃ ॥ ൪൫॥

സുഖം ചൻദാത്മകഃ പാതു ദുഃഖാത് പാതു പുരാൻതകഃ ।
പശൂൻപശൂപതിഃ പാതു ഭൂതിം ഭൂേതശ്വേരാ മമ ॥ ൪൬॥

പാച്യാം വിഷഹരഃ പാതു പാത്വാഗ്േനാം മഖാത്മകഃ ।
യാമ്യാം ധർമാത്മകഃ പാതു ൈനഋത്യാം സർവൈവരിഹൃത് ॥ ൪൭॥

വരാഹഃ പാതു വാരുൺയാം വായയാം പാണേദാഽവതു ।
െകൗേബർയാം ധനദഃ പാതു പാത്ൈവശാൻയാം മഹാഗുരുഃ ॥ ൪൮॥

ഉർധ്വം പാതു മഹാസിദ്ധഃ പാത്വധസ്താജ്ജടാധരഃ ।
രക്ഷാഹീനം തു യത്സ്ഥാനം രക്ഷത്വാദിമുനീശ്വരഃ ॥ ൪൯॥

ഏതൻേമ വജകവചം യഃ പേഠൃണുയാദപി ।
വജകായിരഞ്ജീവീ ദത്താത്േരേയാഽഹമബുവമ് ॥ ൫൦॥

ത്യാഗീ േഭാഗീ മഹാേയാഗീ സുഖദുഃഖവിവർജിതഃ ।
സർവതസിദ്ധസങ്കൽേപാ ജീവൻമുക്േതാഽദ്യ വർതേത ॥ ൫൨॥

ഇത്യുക്ത്വാൻതർദേധ േയാഗീ ദത്താത്േരേയാ ദിഗമ്ബരഃ ।
ദലാദേനാഽപി തജ്ജപ്ത്വാ ജീവൻമുക്തഃ സ വർതേത ॥ ൫൩॥

ഭിൽേലാ ദൂരശവാ നാമ തദാനീം ശുതവാദിനമ് ।
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സകൃവണമാത്േരണ വജാങ്േഗാഽഭവദപ്യെസൗ ॥ ൫൪॥

ഇത്േയതദ്വജകവചം ദത്താത്േരയസ്യ േയാഗിനഃ ।
ശുത്വാേശഷം ശമ്ഭുമുഖാത് പുനരപ്യാഹ പാർവതീ ॥ ൫൫॥

പാർവത്യുവാച ।
ഏതത്കവചമാഹാത്മ്യം വദ വിസ്തരേതാ മമ ।
കുത േകന കദാ ജാപ്യം കിം യജാപ്യം കഥം കഥമ് ॥ ൫൬॥

ഉവാച ശമ്ഭുസ്തത്സർവം പാർവത്യാ വിനേയാദിതമ് ।
ശീശിവ ഉവാച ।
ശുണു പാർവതി വക്ഷ്യാമി സമാഹിതമനാവിലമ് ॥ ൫൭॥

ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാണാമിദേമവ പരായണമ് ।
ഹസ്ത്യശ്വരഥപാദാതിസർൈവശ്വർയപദായകമ് ॥ ൫൮॥

പുതമിതകലതാദിസർവസൻേതാഷസാധനമ് ।
േവദശാസ്താദിവിദ്യാനാം നിധാനം പരമം ഹി തത് ॥ ൫൯॥

സങ്ഗീതശാസ്തസാഹിത്യസത്കവിത്വവിധായകമ് ।
ബുദ്ധിവിദ്യാസ്മൃതിപജ്ഞാമതിപ്െരൗഢിപദായകമ് ॥ ൬൦॥

സർവസൻേതാഷകരണം സർവദുഃഖനിവാരണമ് ।
ശതു സംഹാരകം ശീഘം യശഃകീർതിവിവർധനമ് ॥ ൬൧॥

അഷ്ടസംഖ്യാ മഹാേരാഗാഃ സൻനിപാതാസ്തേയാദശ ।
ഷവത്യക്ഷിേരാഗാ വിംശതിർേമഹേരാഗകാഃ ॥ ൬൨॥
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അഷ്ടാദശ തു കുഷ്ഠാനി ഗുൽമാൻയഷ്ടവിധാൻയപി ।
അശീതിർവാതേരാഗാ ചത്വാരിശത്തു ൈപത്തികാഃ ॥ ൬൩॥

വിംശതിശ്േലഷ്മേരാഗാ ക്ഷയചാതുർഥികാദയഃ ।
മൻതയൻതകുേയാഗാദ്യാഃ കൽപതൻതാദിനിർമിതാഃ ॥ ൬൪॥

ബഹ്മരാക്ഷസേവതാലകൂഷ്മാൺഡാദിഗേഹാദ്ഭവാഃ ।
സങ്ഗജാഃ േദശകാലസ്ഥാസ്താപതയസമുത്ഥിതാഃ ॥ ൬൫॥

നവഗഹസമുദ്ഭൂതാ മഹാപാതകസമ്ഭവാഃ ।
സർേവ േരാഗാഃ പണശ്യൻതി സഹസാവർതനാദ്ധുവമ് ॥ ൬൬॥

അയുതാവൃത്തിമാത്േരണ വൻധ്യാ പുതവതീ ഭേവത് ।
അയുതദ്വിതയാവൃത്ത്യാ ഹ്യപമൃത്യുജേയാ ഭേവത് ॥ ൬൭॥

അയുതതിതയാൈവ േഖചരത്വം പജായേത ।
സഹസാദയുതാദർവാക് സർവകാർയാണി സാധേയത് ॥ ൬൮॥

ലക്ഷാവൃത്യാ കാർയസിദ്ധിർഭേവത്േയവ ന സംശയഃ ।
വിഷവൃക്ഷസ്യ മൂേലഷു തിഷ്ഠൻ ൈവ ദക്ഷിണാമുഖഃ ॥ ൬൯॥

കുരുേത മാസമാത്േരണ ൈവരിണം വികേലൻദിയമ് ।
ഔദുമ്ബരതേരാർമൂേല വൃദ്ധികാേമന ജാപ്യേത ॥ ൭൦॥

ശീവക്ഷമൂേല ശീകാമീ തിൻതിണീ ശാൻതികർമണി ।
ഓജസ്കാേമാഽശ്വത്ഥമൂേല സ്തീകാൈമഃ സഹകാരേക ॥ ൭൧॥

ജ്ഞാനാർഥീ തുലസീമൂേല ഗർഭേഗേഹ സുതാർഥിഭിഃ ।
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ധനാർഥിഭിസ്തു സുക്േഷത്േര പശുകാൈമസ്തു േഗാഷ്ഠേക ॥ ൭൨॥

േദവാലേയ സർവകാൈമസ്തത്കാേല സർവദർശിതമ് ।
നാഭിമാതജേല സ്ഥിത്വാ ഭാനുമാേലാക്യ േയാ ജേപത് ॥ ൭൩॥

യുദ്േധ വാ ശാസ്തവാേദ വാ സഹസ്േരണ ജേയാ ഭേവത് ।
കൺഠമാത്േര ജേല സ്ഥിത്വാ േയാ രാത്െരൗ കവചം പേഠത് ॥ ൭൪॥

ജ്വരാപസ്മാരകുഷ്ഠാദിതാപജ്വരനിവാരണമ് ।
യത യത്സ്യാത്സ്ഥിരം യദ്യത്പസൻനം തൻനിവർതേത ॥ ൭൫॥

േതന തത ഹി ജപ്തയം തതഃ സിദ്ധിർഭേവദ്ധുവമ് ।
ഇത്യുക്ത്വാൻ ച ശിേവാ െഗൗർേയ രഹസ്യം പരമം ശുഭം ॥ ൭൬॥

യഃ പേഠത് വജകവചം ദത്താത്േരേയാസേമാ ഭേവത് ।
ഏവം ശിേവന കഥിതം ഹിമവത്സുതാൈയ പ്േരാക്തം ॥ ൭൭॥

ദലാദമുനേയഽതിസുേതനപൂർവമ് യഃ േകാഽപി വജകവചം ।
പഠതീഹ േലാേക ദത്േതാപമരതി േയാഗിവരിരായുഃ ॥ ൭൮॥

॥ ഇതി ശീരുദയാമേല ഹിമവത്ഖൺേഡ ഉമാമേഹശ്വരസംവാേദ

ശീദത്താത്േരയവജകവചസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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