
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഊർധ്വാമ്നാേയാക്ത സിദ്ധ

വീെരൗഘഗുരുകവചമ്

{॥ ഊർധ്വാമ്നാേയാക്ത സിദ്ധ വീെരൗഘഗുരുകവചമ് ॥}

॥ ഗുരു ധ്യാനമ് ॥

ധ്യാേയിരസി ശുാബ്േജ ദ്വിേനതം ദ്വിഭുജം ഗുരുമ് ।

ശ്േവതാമ്ബരപരീധാനം ശ്േവതമാൽയാനുേലപനമ് ॥ ൨॥

വരാഭയകരം ശാൻതം കരുണാമയവിഗഹമ് ।

വാേമേനാത്പലധാരിൺയാ ശക്ത്യാലിങ്ഗിതവിഗഹമ് ॥

സ്േമരാനനം സുപസൻനം സാധകാഭീഷ്ടസിദ്ധിദമ് ।

॥ കവചസ്േതാതമ് ॥

പരനാഥാദിനാഥ ബഹ്മരൻധ്േര സഹസേക ।

ദിയചക്േര ച േമ പാതു സർവവിശ്േവശ്വേരശ്വരഃ ॥ ൧॥

ശീനാഥഃ പാതു ശിരസി സിദ്ധിദേല തു ശീപതിഃ ।

വാഗ്േദവീ ദുർഗനാഥ ദുർഗാ ദുർഗതിനാശിനീ ॥ ൨॥

േഷാഡശാേര സദാ പാതു കൺഠേദേശ സ്വേര തഥാ ।

ഈശ്വേരാ ൈഭരവീനാേഥാ കാലമീശാനൈഭരവഃ ॥ ൩॥

ദ്വാദശാേര ച േമ പാതു വീരഭദ്േരാ കാലാൻതകൃത് ।

ദശാേര നാഭിേദേശ ച രുരുനാഥ ൈഭരവഃ ॥ ൪॥

പരാത്പരഗുരുർേദേവാ ചകനാേഥാ സദാഽവതു ।

ഷഡ്ദേല കാമേനത്േര ച കാമേദേവാ സദാഽവതു ॥ ൫॥
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മത്സ്േയൻദ്േരാ മത്സ്യനാഥ രക്ഷതു ചാൺഡേകാഷേക ।

േഗാരക്ഷ േവദപദ്േമ ആധാേര പാതു േമ സദാ ॥ ൬। var േഗാരക്ഷനാഥഃ

ചതുരാേര ഭർതൃഹരിഃ ഗുരുർേമ സർവചകേക ।

ശീർഷാെദൗ ഗുദപർയൻതം പാതു നാേഥാ ഗുരു േമ ॥ ൭॥

പാദാദിശീർഷപർയൻതം വിശ്വനാേഥാ വിഭുർഗുരുഃ ।

ഇഷ്േടാ ഇഷ്ടപതിർനാേഥാ വിശ്വസൃക് പാതു േമ സദാ ॥ ൮॥

॥ ഇതി ഊർധ്വാമ്നാേയാക്ത സിദ്ധ വീെരൗഘഗുരുകവചമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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