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നവഗഹകവചമ്

{॥ നവഗഹകവചമ് ॥}

ബഹ്േമാവാച ।

ശിേരാ േമ പാതു മാർതാൺേഡാ കപാലം േരാഹിണീപതിഃ ।

മുഖമങ്ഗാരകഃ പാതു കൺഠ ശശിനൻദനഃ ।

ബുദ്ധിം ജീവഃ സദാ പാതു ഹൃദയം ഭൃഗുനൻദനഃ ।

ജഠരഞ്ച ശനിഃ പാതു ജിഹ്വാം േമ ദിതിനൻദനഃ ।

പാെദൗ േകതുഃ സദാ പാതു വാരാഃ സർവാങ്ഗേമവ ച ।

തിഥേയാഽഷ്െടൗ ദിശഃ പാൻതു നക്ഷതാണി വപുഃ സദാ ।

അംെസൗ രാശിഃ സദാ പാതു േയാഗാ സ്ൈഥർയേമവ ച ।

ഗുഹ്യം ലിങ്ഗം സദാ പാൻതു സർേവ ഗഹാഃ ശുഭപദാഃ ।

അണിമാദീനി സർവാണി ലഭേത യഃ പേഠദ് ധുവമ് ॥

ഏതാം രക്ഷാം പേഠദ് യസ്തു ഭക്ത്യാ സ പയതഃ സുധീഃ ।

സ ചിരായുഃ സുഖീ പുതീ രേണ ച വിജയീ ഭേവത് ॥

അപുത്േരാ ലഭേത പുതം ധനാർഥീ ധനമാപ്നുയാത് ।

ദാരാർഥീ ലഭേത ഭാർയാം സുരൂപാം സുമേനാഹരാമ് ।

േരാഗീ േരാഗാത്പമുച്േയത ബദ്േധാ മുച്േയത ബൻധനാത് ।

ജേല സ്ഥേല ചാൻതരിക്േഷ കാരാഗാേര വിേശഷതഃ ।

യഃ കേര ധാരേയൻനിത്യം ഭയം തസ്യ ന വിദ്യേത ।

ബഹ്മഹത്യാ സുരാപാനം സ്േതയം ഗുർവങ്ഗനാഗമഃ ।

സർവപാൈപഃ പമുച്േയത കവചസ്യ ച ധാരണാത് ॥

നാരീ വാമഭുേജ ധൃത്വാ സുൈഖശ്വർയസമൻവിതാ ।

കാകവൻധ്യാ ജൻമവൻധ്യാ മൃതവത്സാ ച യാ ഭേവത് ।

ബഹ്വപത്യാ ജീവവത്സാ കവചസ്യ പസാദതഃ ॥
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ഇതി ഗഹയാമേല ഉത്തരഖൺേഡ നവഗഹ കവചം സമാപ്തമ് ।
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