
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

മങ്ഗലകവചമ്

{॥ മങ്ഗലകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

അസ്യ ശീഅങ്ഗാരകകവചസ്േതാതമൻതസ്യ കശ്യപ ഋഷിഃ,

അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, അങ്ഗാരേകാ േദവതാ, െഭൗമപീത്യർഥം ജേപ വിനിേയാഗഃ

।

രക്താമ്ബേരാ രക്തവപുഃ കിരീടീ ചതുർഭുേജാ േമഷഗേമാ ഗദാഭൃത് ।

ധരാസുതഃ ശക്തിധര ശൂലീ സദാ മമ സ്യാദ്വരദഃ പശാൻതഃ ॥ ൧॥

അങ്ഗാരകഃ ശിേരാ രക്േഷൻമുഖം ൈവ ധരണീസുതഃ ।

ശെവൗ രക്താമ്ബരഃ പാതു േനത്േര േമ രക്തേലാചനഃ ॥ ൨॥

നാസാം ശക്തിധരഃ പാതു മുഖം േമ രക്തേലാചനഃ ।

ഭുെജൗ േമ രക്തമാലീ ച ഹസ്െതൗ ശക്തിധരസ്തഥാ ॥ ൩॥

വക്ഷഃ പാതു വരാങ്ഗ ഹൃദയം പാതു േരാഹിതഃ ।

കടിം േമ ഗഹരാജ മുഖം ൈചവ ധരാസുതഃ ॥ ൪॥

ജാനുജങ്േഘ കുജഃ പാതു പാെദൗ ഭക്തപിയഃ സദാ ।

സർവാൺയൻയാനി ചാങ്ഗാനി രക്േഷൻേമ േമഷവാഹനഃ ॥ ൫॥

യ ഇദം കവചം ദിയം സർവശതുനിവാരണമ് ।

ഭൂതപ്േരതപിശാചാനാം നാശനം സർവസിദ്ധിദമ് ॥ ൬॥

സർവേരാഗഹരം ൈചവ സർവസമ്പത്പദം ശുഭമ് ।

ഭുക്തിമുക്തിപദം നൄണാം സർവെസൗഭാഗ്യവർധനമ് ।

േരാഗബൻധവിേമാക്ഷം ച സത്യേമതൻന സംശയഃ ॥ ൭॥
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॥ ഇതി ശീമാർകൺേഡയപുരാേണ മങ്ഗലകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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