ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലകവചം നാരദപഞ്ചരാത്േര
{॥ ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലകവചം നാരദപഞ്ചരാത്േര ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ॥

നാരദ ഉവാച ।
ഭഗവൻസർവധർമജ്ഞ കവചം യത്പകാശിതമ് ।
ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലം നാമ കൃപയാ കഥയ പേഭാ ॥ ൧॥

സനത്കുമാര ഉവാച ।
ശൃണു വക്ഷ്യാമി വിപ്േരൻദ കവചം പരമാദ്ഭുതമ് ।
നാരായേണന കഥിതം കൃപയാ ബഹ്മേണ പുരാ ॥ ൨॥

ബഹ്മണാ കഥിതം മഹ്യം പരം സ്േനഹാദ്വദാമി േത ।
അതി ഗുഹ്യതരം തത്ത്വം ബഹ്മമൻത്െരൗഘവിഗഹമ് ॥ ൩॥

യദ്ധൃത്വാ പഠനാദ്ബഹ്മാ സൃഷ്ടിം വിതനുേത ധുവമ് ।
യദ്ധൃത്വാ പഠനാത്പാതി മഹാലക്ഷ്മീർജഗത്തയമ് ॥ ൪॥

പഠനാദ്ധാരണാമ്ഭുഃ സംഹർതാ സർവമൻതവിത് ।
ത്ൈരേലാക്യജനനീ ദുർഗാ മഹിഷാദിമഹാസുരാൻ ॥ ൫॥

വരദൃപ്താൻ ജഘാൈനവ പഠനാദ്ധാരണാദ്യതഃ ।
ഏവമിൻദാദയഃ സർേവ സർൈവശ്വർയമവാപ്നുയുഃ ॥ ൬॥

ഇദം കവചമത്യൻതഗുപ്തം കുതാപി േനാ വേദത് ।
ശിഷ്യായ ഭക്തിയുക്തായ സാധകായ പകാശേയത് ॥ ൭॥
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ശഠായ പരശിഷ്യായ ദത്വാ മൃത്യുമവാപ്നുയാത് ।
ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലസ്യാസ്യ കവചസ്യ പജാപതിഃ ॥ ൮॥

ഋഷിശ്ഛൻദ ഗായതീ േദേവാ നാരായണ്വയമ് ।
ധർമാർഥകാമേമാക്േഷഷു വിനിേയാഗഃ പകീർതിതഃ ॥ ൯॥

പണേവാ േമ ശിരഃ പാതു നേമാ നാരായണായ ച ।
ഭാലം േമ േനതയുഗലമഷ്ടാർേണാ ഭുക്തിമുക്തിദഃ ॥ ൧൦॥

ീം പായാ്േരാതയും ൈചകാക്ഷരഃ സർവേമാഹനഃ ।
ീം കൃഷ്ണായ സദാ ഘാണം േഗാവിൻദാേയതി ജിഹ്വികാമ് ॥ ൧൧॥

േഗാപീജനപദവൽലഭായ സ്വാഹാനനം മമ ।
അഷ്ടാദശാക്ഷേരാ മൻതഃ കൺഠം പാതു ദശാക്ഷരഃ ॥ ൧൨॥

േഗാപീജനവൽലഭായ സ്വാഹാ ഭുജദ്വയമ് ।
ീം ഗ്ൈലം ീം ശ്യാമലാങ്ഗായ നമഃ സ്കൻെധൗ ദശാക്ഷരഃ ॥ ൧൩॥

ീം കൃഷ്ണഃ ീം കെരൗ പായാത് ീം കൃഷ്േണാ മാം ഗേതാഽവതു ।
ഹൃദയം ഭുവേനശാനഃ ീം കൃഷ്ണഃ ീം സ്തെനൗ മമ ॥ ൧൪॥

േഗാപാലായാഗ്നിജായാൻതം കുക്ഷിയും സദാഽവതു ।
ീം കൃഷ്ണായ സദാ പാതു പാർശ്വയുമനുത്തമഃ ॥ ൧൫॥

കൃഷ്ണേഗാവിൻദെകൗ പാതാം സ്മരാദ്െയൗ േങയുെതൗ മനുഃ । ?
അഷ്ടാക്ഷരഃ പാതു നാഭിം കൃഷ്േണതി ദ്വയാക്ഷേരാഽവതു ॥ ൧൬॥

പൃഷ്ഠം ീം കൃഷ്ണകം ഗൽലം ീം കൃഷ്ണായ ദ്വിഠാൻതകഃ ।
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സക്ഥിനീ സതതം പാതു ശീം ഹീം ീം കൃഷ്ണഠദ്വയമ് ॥ ൧൭॥?ഠ

ഊരൂ സപ്താക്ഷരഃ പായാത്തേയാദശാക്ഷേരാഽവതു ।
ശീം ഹീം ീം പദേതാ േഗാപീജനവൽലഭദൻതതഃ ॥ ൧൮॥

ഭായ സ്വാേഹതി പായും ൈവ ീം ഹീം ശീം സദശാർണകഃ ।
ജാനുനീ ച സദാ പാതു ഹീം ശീം ീം ച ദശാക്ഷരഃ ॥ ൧൯॥

തേയാദശാക്ഷരഃ പാതു ജങ്േഘ ചകാദ്യുദായുധഃ ।
അഷ്ടാദശാക്ഷേരാ ഹീം ശീം പൂർവേകാ വിംശദർണകഃ ॥ ൨൦॥

സർവാങ്ഗം േമ സദാ പാതു ദ്വാരകാനായേകാ ബലീ ।
നേമാ ഭഗവേത പാദ്വാസുേദവായ തത്പരമ് ॥ ൨൧॥

താരാദ്േയാ ദ്വാദശാർേണാഽയം പാച്യാം മാം സർവദാഽവതു ।
ശീം ഹീം ീം ച ദശാർണസ്തു ഹീം ീം ശീം േഷാഡശാർണകഃ ॥ ൨൨॥

ഗദാദ്യായുേധാ വിഷ്ണുർമാമഗ്േനർദിശി രക്ഷതു ।
ഹീം ശീം ദശാക്ഷേരാ മൻത്േരാ ദക്ഷിേണ മാം സദാഽവതു ॥ ൨൩॥

താേരാ നേമാ ഭഗവേത രുക്മിണീവൽലഭായ ച ।
സ്വാേഹതി േഷാഡശാർേണാഽയം ൈനഋത്യാം ദിശി രക്ഷതു ॥ ൨൪॥

ീം ഹൃഷീേക പദം ശായ നേമാ മാം വാരുേണാഽവതു । ?ശായ
അഷ്ടാദഷാർണഃ കാമാൻേതാ വായേയ മാം സദാഽവതു ॥ ൨൫॥

ശീം മായാകാമകൃഷ്ണായ േഗാവിൻദായ ദ്വിേഠാ മനുഃ ।
ദ്വാദശാർണാത്മേകാ വിഷ്ണുരുത്തേര മാം സദാഽവതു ॥ ൨൬॥
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വാഗ്ഭയം കാമകൃഷ്ണായ ഹീം േഗാവിൻദായ തത്പരമ് ।
ശീ േഗാപീജനവൽലഭാൻതായ സ്വാഹാ ഹസ്െതൗ തതഃ ॥ ൨൭॥

ദ്വാവിംശത്യക്ഷേരാ മൻത്േരാ മാൈമശാൻേയ സദാഽവതു ।
കാലിയസ്യ ഫണാമധ്േയ ദിയം നൃത്യം കേരാതി തമ് ॥ ൨൮॥

നമാമി േദവകീപുതം നൃത്യരാജാനമച്യുതമ് ।
ദ്വാതിംശദക്ഷേരാ മൻത്േരാഽപ്യേധാ മാം സർവദാഽവതു ॥ ൨൯॥

കാമേദവായ വിദ്മേഹ പുഷ്പബാണായ ധീമഹി ।
തൻേനാഽനങ്ഗഃ പേചാദയാേദഷാ മാം പാതുേചാർധ്വതഃ ॥ ൩൦॥

ഇതി േത കഥിതം വിപ ബ്ഹ്മമൻത്െരൗഘവിഗഹമ് ।
ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലം നാമ കവചം ബഹ്മരൂപകമ് ॥ ൩൧॥

ബഹ്മണാ കഥിതം പൂർവം നാരായണമുഖാുതമ് ।
തവ സ്േനഹാൻമയാഖ്യാതം പവക്തയം ന കസ്യചിത് ॥ ൩൨॥

ഗുരും പണമ്യ വിധിവത്കവചം പപേഠത്തതഃ ।
സകൃദ്ദ്വിസ്തിർയഥാജ്ഞാനം സ ഹി സർവതേപാമയഃ ॥ ൩൩॥

മൻത്േരഷു സകേലഷ്േവവ േദശിേകാ നാത സംശയഃ ।
ശതമഷ്േടാത്തരം ചാസ്യ പുരർയാ വിധിഃ സ്മൃതഃ ॥ ൩൪॥

ഹവനാദീൻദശാംേശന കൃത്വാ തത്സാധേയദ്ധുവമ് ।
യദി സ്യാത്സിദ്ധകവേചാ വിഷ്ണുേരവ ഭേവത്സ്വയമ് ॥ ൩൫॥

മൻതസിദ്ധിർഭേവത്തസ്യ പുരർയാവിധാനതഃ ।

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

സ്പർധാമുദ്ധൂയ സതതം ലക്ഷ്മീർവാണീ വേസത്തതഃ ॥ ൩൬॥

പുഷ്പാഞ്ജൽയഷ്ടകം ദത്വാ മൂേലൈനവ പേഠത്സകൃത് ।
ദശവർഷസഹസാണി പൂജായാഃ ഫലമാപ്നുയാത് ॥ ൩൭॥

ഭൂർേജ വിലിഖ്യാങ്ഗുലികാം സ്വർണസ്ഥാം ധാരേയദ്യദി ।
കൺേഠ വാ ദക്ഷിേണ ബാെഹൗ േസാഽപി വിഷ്ണുർന സംശയഃ ॥ ൩൮॥

അശ്വേമധസഹസാണി വാജേപയശതാനി ച ।
മഹാദാനാനി യാൻേയവ പാദക്ഷിൺയം ഭുവസ്തഥാ ॥ ൩൯॥

കലാം നാർഹൻതി താൻേയവ സകൃദുാരണാത്തതഃ ।
കവചസ്യ പസാേദന ജീവൻമുക്േതാ ഭേവൻനരഃ ॥ ൪൦॥

ത്ൈരേലാക്യം ക്േഷാഭയത്േയവ ത്ൈരേലാക്യവിജയീ ഭേവത് ।
ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ യേജദ്യഃ പുരുേഷാത്തമമ് ।
ശതലക്ഷം പജപ്േതാഽപി ന മൻതസ്തസ്യ സിദ്ധ്യതി ॥ ൪൧॥

ഇതി ശീ നാരദപഞ്ചരാത്േര ജ്ഞാനാമൃതസാേര ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലം
നാമ കവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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