കുമാരീകവചം രുദയാമേലാത്തരതൻതാൻതർഗതമ്
{॥ കുമാരീകവചം രുദയാമേലാത്തരതൻതാൻതർഗതമ് ॥}
ആനൻദൈഭരവ ഉവാച -അഥാതഃ സമ്പവക്ഷ്യാമി കുമാരീകവചം ശുഭമ് ।
ത്ൈരേലാക്യം മങ്ഗലം നാമ മഹാപാതകനാശകമ് ॥ ൧॥

പഠനാദ്ധാരണാൽേലാകാ മഹാസിദ്ധാഃ പഭാകരാഃ ।
ശക്േരാ േദവാധിപഃ ശീമാൻ േദവഗുരുർബൃഹസ്പതിഃ ॥ ൨॥

മഹാേതേജാമേയാ വഹ്നിർധർമരാേജാ ഭയാനകഃ ।
വരുേണാ േദവപൂജ്േയാ ഹി ജലാനാമധിപഃ സ്വയമ് ॥ ൩॥

സർവഹർത്താ മഹാവായുഃ കുേബരഃ കുഞ്ജേരശ്വരഃ ।
ധരാധിപഃ പിയഃ ശമ്േഭാഃ സർേവ േദവാ ദിഗീശ്വരഃ ॥ ൪॥

ന േമരുഃ പഭുേരകായാഃ സർേവേശാ നിർമേലാ ദ്വേയാഃ ।
ഏതത്കവചപാേഠന സർേവ ഭൂപാ ധനാധിപാഃ ॥ ൫॥

ത്ൈരേലാക്യമങ്ഗലകുമാരീകവചമ് -പണേവാ േമ ശിരഃ പാതു മായാ സൻദായികാ സതീ ।
ലലാേടാദ്ധ്വം മഹാമായാ പാതു േമ ശീസരസ്വതീ ॥ ൬॥

കാമാക്ഷാ വടുേകശാനീ തിമൂത്തിർഭാലേമവ േമ ।
ചാമുൺഡാ ബീജരൂപാ ച വദനം കാലികാ മമ ॥ ൭॥

പാതു മാം സൂർയഗാ നിത്യം തഥാ േനതദ്വയം മമ ।
കർണയും കാമബീജം സ്വരൂേപാമാതപസ്വിനീ ॥ ൮॥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

രസനാഗം തഥാ പാതു വാഗ്േദവീ മാലിനീ മമ ।
ഡാമരസ്ഥാ കാമരൂപാ ദൻതാഗം കുഞ്ജികാ മമ ॥ ൯॥

േദവീ പണവരൂപാഽെസൗ പാതു നിത്യം ശിവാ മമ ।
ഓഷ്ഠാധരം ശക്തിബീജാത്മികാ സ്വാഹാസ്വരൂപിണീ ॥ ൧൦॥

പായാൻേമ കാലസൻദഷ്ടാ പഞ്ചവായുസ്വരൂപിണീ ।
ഗലേദശം മഹാെരൗദീ പാതു േമ ചാപരാജിതാ ॥ ൧൧॥

ക്െഷൗം ബീജം േമ തഥാ കൺഠം രുദാണീ സ്വാഹയാൻവിതാ ।
ഹൃദയം ൈഭരവീ വിദ്യാ പാതു േഷാഡശ സുസ്വരാ ॥ ൧൨॥

ദ്െവൗ ബാഹൂ പാതു സർവത മഹാലക്ഷ്മീഃ പധാനികാ ।
സർവമൻതസ്വരൂപം േമ േചാദരം പീഠനായികാ ॥ ൧൩॥

പാർശ്വയും തഥാ പാതു കുമാരീ വാഗ്ഭവാത്മികാ ।
ൈകേശാരീ കടിേദശം േമ മായാബീജസ്വരൂപിണീ ॥ ൧൪॥

ജങ്ഘായും ജയൻതീ േമ േയാഗിനീ കുൽലുകായുതാ ।
സർവാങ്ഗമമ്ബികാേദവീ പാതു മൻതാർഥഗാമിനീ ॥ ൧൫॥

േകശാഗം കമലാേദവീ നാസാഗം വിൻധ്യവാസിനീ ।
ചിബുകം ചൺഡികാ േദവീ കുമാരീ പാതു േമ സദാ ॥ ൧൬॥

ഹൃദയം ലലിതാ േദവീ പൃഷ്ഠം പർവതവാസിനീ ।
തിശക്തിഃ േഷാഡശീ േദവീ ലിങ്ഗം ഗുഹ്യം സദാവതു ॥ ൧൭॥

ശ്മശാേന ചാമ്ബികാ േദവീ ഗങ്ഗാഗർേഭ ച ൈവഷ്ണവീ ।
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ശൂൻയാഗാേര പഞ്ചമുദാ മൻതയൻതപകാശിനീ ॥ ൧൮॥

ചതുഷ്പേഥ തഥാ പാതു മാേമവ വജധാരിണീ ।
ശവാസനഗതാ ചൺഡാ മുൺഡമാലാവിഭൂഷിതാ ॥ ൧൯॥

പാതു മാേന കലിങ്േഗ ച ൈവഖരീ ശക്തിരൂപിണീ ।
വേന പാതു മഹാബാലാ മഹാരൺേയ രണപിയാ ॥ ൨൦॥

മഹാജേല തഡാേഗ ച ശതുമധ്േയ സരസ്വതീ ।
മഹാകാശപേഥ പൃഥ്വീ പാതു മാം ശീതലാ സദാ ॥ ൨൧॥

രണമധ്േയ രാജലക്ഷ്മീഃ കുമാരീ കുലകാമിനീ ।
അർദ്ധനാരീശ്വരാ പാതു മമ പാദതലം മഹീ ॥ ൨൨॥

നവലക്ഷമഹാവിദ്യാ കുമാരീ രൂപധാരിണീ ।
േകാടിസൂർയപതീകാശാ ചൻദേകാടിസുശീതലാ ॥ ൨൩॥

പാതു മാം വരദാ വാണീ വടുേകശ്വരകാമിനീ
ഇതി േത കഥിതം നാഥ കവചം പരമാദ്ഭുതമ് ॥ ൨൪॥

കുമാർയാഃ കുലദായിൻയാഃ പഞ്ചതത്ത്വാർഥപാരഗ
േയാ ജേപത് പഞ്ചതത്ത്േവന സ്േതാത്േരണ കവേചന ച ॥ ൨൫॥

ആകാശഗാമിനീ സിദ്ധിർഭേവത്തസ്യ ന സംശയഃ ॥ ൨൬॥

വജേദഹീ ഭേവത് ക്ഷിപം കവചസ്യ പപാഠതഃ ।
സർവസിദ്ധീശ്വേരാ േയാഗീ ജ്ഞാനീ ഭവതി യഃ പേഠത് ॥ ൨൭॥
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വിവാേദ യവഹാേര ച സങ്ഗാേമ കുലമൺഡേല ।
മഹാപേഥ ശ്മശാേന ച േയാഗസിദ്േധാ ഭേവത് സ ച ॥ ൨൮॥

പഠിത്വാ ജയമാപ്േനാതി സത്യം സത്യം കുേലശ്വര
വശീകരണകവചം സർവത ജയദം ശുഭമ് ॥ ൨൯॥

പുൺയവതീ പേഠൻനിത്യം യതിശീമാൻഭേവദ് ധുവമ്
സിദ്ധവിദ്യാ കുമാരീ ച ദദാതി സിദ്ധിമുത്തമാമ് ॥ ൩൦॥

പേഠദ്യഃ ശൃണുയാദ്വാപി സ ഭേവത്കൽപപാദപഃ ।
ഭക്തിം മുക്തിം തുഷ്ടിം പുഷ്ടിം രാജലക്ഷ്മീം സുസമ്പദാമ് ॥ ൩൧॥

പാപ്േനാതി സാധകശ്േരഷ്േഠാ ധാരയിത്വാ ജേപദ്യദി ।
അസാധ്യം സാധേയദ്വിദ്വാൻ പഠിത്വാ കവചം ശുഭമ് ॥ ൩൨॥

ധനിനാഞ്ച മഹാെസൗഖ്യധർമ്മാർഥകാമേമാക്ഷദമ് ।
േയാ വശീ ദിവേസ നിത്യം കുമാരീം പൂജേയൻനിശി ॥ ൩൩॥

ഉപചാരവിേശേഷണ ത്ൈരേലാക്യം വശമാനേയത് ।
പലേലനാസേവനാപി മത്സ്േയന മുദയാ സഹ ॥ ൩൪॥

നാനാഭക്ഷ്േയണ േഭാജ്േയന ഗൻധദേയണ സാധകഃ ।
മാൽേയന സ്വർണരജതാലങ്കാേരണ സുൈചലൈകഃ ॥ ൩൫॥

പൂജയിത്വാ ജപിത്വാ ച തർപയിത്വാ വരാനനാമ് ।
യജ്ഞദാനതപസ്യാഭിഃ പേയാേഗണ മേഹശ്വര ॥ ൩൬॥

സ്തുത്വാ കുമാരീകവചം യഃ പേഠേദകഭാവതഃ ।
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തസ്യ സിദ്ധിർഭേവത് ക്ഷിപം രാജരാേജശ്വേരാ ഭേവത് ॥ ൩൭॥

വാഞ്ഛാർഥഫലമാപ്േനാതി യദ്യൻമനസി വർതേത ।
ഭൂർജപത്േര ലിഖിത്വാ സ കവചം ധാരേയദ് ഹൃദി ॥ ൩൮॥

ശനിമങ്ഗലവാേര ച നവമ്യാമഷ്ടമീദിേന ।
ചതുർദശ്യാം െപൗർണമാസ്യാം കൃഷ്ണപക്േഷ വിേശഷതഃ ॥ ൩൯॥

ലിഖിത്വാ ധാരേയദ് വിദ്വാൻ ഉത്തരാഭിമുേഖാ ഭവൻ ।
മഹാപാതകയുക്േതാ ഹി മുക്തഃ സ്യാത് സർവപാതൈകഃ ॥ ൪൦॥

േയാഷിദ്വാമഭുേജ ധൃത്വാ സർവകൽയാണമാലേഭത് ।
ബഹുപുതാൻവിതാ കാൻതാ സർവസമ്പത്തിസംയുതാ ॥ ൪൧॥

തഥാശീപുരുഷശ്േരഷ്േഠാ ദക്ഷിേണ ധാരേയദ് ഭുേജ ।
ഏഹിേക ദിയേദഹഃ സ്യാത് പഞ്ചാനനസമപഭഃ ॥ ൪൨॥

ശിവേലാേക പേര യാതി വായുേവഗീ നിരാമയഃ ।
സൂർയമൺഡലമാേഭദ്യ പരം േലാകമവാപ്നുയാത് ॥ ൪൩॥

േലാകാനാമതിെസൗഖ്യദം ഭയഹരം ശീപാദഭക്തിപദ ।
േമാക്ഷാർഥം കവചം ശുഭം പപഠതാമാനൻദസിൻധൂദ്ഭവമ് ।
പാർഥാനാം കലികാലേഘാരകലുഷധ്വംൈസകേഹതും ജയ ।
േയ നാമ പപഠൻതി ധർമമതുലം േമാക്ഷം വജൻതി ക്ഷണാത് ॥ ൪൪॥

॥ ഇതി ശീരുദയാമേല ഉത്തരതൻത്േര മഹാതൻത്േരാദ്ദീപേന

കുമാർയുപചർയാവിൻയാേസ സിദ്ധമൻതപകരേണ
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ദിയഭാവനിർണേയ നവമപടേല കുമാരീകവചമ് സമ്പൂർണമ് ॥

॥ പടലഃ ൯ ॥
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