
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഹരിദാഗേണശകവചമ്

{॥ ഹരിദാഗേണശകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഈശ്വര ഉവാച ।

ശൃണു വക്ഷ്യാമി കവചം സർവസിദ്ധികരം പിേയ ।

പഠിത്വാ പാഠയിത്വാ ച മുച്യേത സർവസങ്കടാത് ॥ ൧॥

അജ്ഞാത്വാ കവചം േദവി ഗേണശസ്യ മനും ജേപത് ।

സിദ്ധിർനജായേത തസ്യ കൽപേകാടിശൈതരപി ॥ ൨॥

ഓം ആേമാദ ശിരഃ പാതു പേമാദ ശിേഖാപരി ।

സമ്േമാേദാ ഭൂയുേഗ പാതു ഭൂമധ്േയ ച ഗണാധിപഃ ॥ ൩॥

ഗണാകീേഡാ േനതയുഗം നാസായാം ഗണനായകഃ ।

ഗണകീഡാൻവിതഃ പാതു വദേന സർവസിദ്ധേയ ॥ ൪॥

ജിഹ്വായാം സുമുഖഃ പാതു ഗീവായാം ദുർമുഖഃ സദാ ।

വിഘ്േനേശാ ഹൃദേയ പാതു വിഘ്നനാഥ വക്ഷസി ॥ ൫॥

ഗണാനാം നായകഃ പാതു ബാഹുയും സദാ മമ ।

വിഘ്നകർതാ ച ഹ്യുദേര വിഘ്നഹർതാ ച ലിങ്ഗേക ॥ ൬॥

ഗജവക്തഃ കടീേദേശ ഏകദൻേതാ നിതമ്ബേക ।

ലമ്േബാദരഃ സദാ പാതു ഗുഹ്യേദേശ മമാരുണഃ ॥ ൭॥

യാലയജ്േഞാപവീതീ മാം പാതു പാദയുേഗ സദാ ।

ജാപകഃ സർവദാ പാതു ജാനുജങ്േഘ ഗണാധിപഃ ॥ ൮॥
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ഹാരിദഃ സർവദാ പാതു സർവാങ്േഗ ഗണനായകഃ ।

യ ഇദം പപേഠൻനിത്യം ഗേണശസ്യ മേഹശ്വരി ॥ ൯॥

കവചം സർവസിദ്ധാഖ്യം സർവവിഘ്നവിനാശനമ് ।

സർവസിദ്ധികരം സാക്ഷാത്സർവപാപവിേമാചനമ് ॥ ൧൦॥

സർവസമ്പത്പദം സാക്ഷാത്സർവദുഃഖവിേമാക്ഷണമ് ।

സർവാപത്തിപശമനം സർവശതുക്ഷയങ്കരമ് ॥ ൧൧॥

ഗഹപീഡാ ജ്വരാ േരാഗാ േയ ചാൻേയ ഗുഹ്യകാദയഃ ।

പഠനാദ്ധാരണാേദവ നാശമായൻതി തത്ക്ഷണാത് ॥ ൧൨॥

ധനധാൻയകരം േദവി കവചം സുരപൂജിതമ് ।

സമം നാസ്തി മേഹശാനി ത്ൈരേലാക്േയ കവചസ്യ ച ॥ ൧൩॥

ഹാരിദസ്യ മഹാേദവി വിഘ്നരാജസ്യ ഭൂതേല ।

കിമൻൈയരസദാലാൈപർയതായുർയയതാമിയാത് ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി വിശ്വസാരതൻത്േര ഹരിദാഗേണശകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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