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ശുകകവചമ്

{॥ ശുകകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

മൃണാലകുൻേദൻദുപേയാജസുപഭം പീതാമ്ബരം പസൃതമക്ഷമാലിനമ് ।

സമസ്തശാസ്താർഥവിധിം മഹാൻതം ധ്യാേയത്കവിം

വാഞ്ഛിതമർഥസിദ്ധേയ ॥ ൧॥

ഓം ശിേരാ േമ ഭാർഗവഃ പാതു ഭാലം പാതു ഗഹാധിപഃ ।

േനത്േര ൈദത്യഗുരുഃ പാതു ശ്േരാത്േര േമ ചൻദനദ്യുതിഃ ॥ ൨॥

പാതു േമ നാസികാം കാേയാ വദനം ൈദത്യവൻദിതഃ ।

വചനം േചാശനാഃ പാതു കൺഠം ശീകൺഠഭക്തിമാൻ ॥ ൩॥

ഭുെജൗ േതേജാനിധിഃ പാതു കുക്ഷിം പാതു മേനാവജഃ ।

നാഭിം ഭൃഗുസുതഃ പാതു മധ്യം പാതു മഹീപിയഃ ॥ ൪॥

കടിം േമ പാതു വിശ്വാത്മാ ഉരൂ േമ സുരപൂജിതഃ ।

ജാനും ജാഡ്യഹരഃ പാതു ജങ്േഘ ജ്ഞാനവതാം വരഃ ॥ ൫॥

ഗുൽെഫൗ ഗുണനിധിഃ പാതു പാതു പാെദൗ വരാമ്ബരഃ ।

സർവാൺയങ്ഗാനി േമ പാതു സ്വർണമാലാപരിഷ്കൃതഃ ॥ ൬॥

യ ഇദം കവചം ദിയം പഠതി ശദ്ധയാൻവിതഃ ।

ന തസ്യ ജായേത പീഡാ ഭാർഗവസ്യ പസാദതഃ ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മാൺഡപുരാേണ ശുകകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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