വംശ വൃദ്ധികരം ദുർഗാകവചമ്
{॥ വംശ വൃദ്ധികരം ദുർഗാകവചമ് ॥}
ഭഗവൻ േദവ േദേവശകൃപയാ ത്വം ജഗത് പേഭാ ।
വംശാഖ്യ കവചം ബൂഹി മഹ്യം ശിഷ്യായ േതഽനഘ ।
യസ്യ പഭാവാദ്േദേവശ വംശ വൃദ്ധിർഹിജായേത ॥ ൧॥

॥ സൂർയ ഊവാച ॥
ശൃണു പുത പവക്ഷ്യാമി വംശാഖ്യം കവചം ശുഭമ് ।
സൻതാനവൃദ്ധിർയത്പഠനാദ്ഗർഭരക്ഷാ സദാ നൃണാമ് ॥ ൨॥

വൻധ്യാപി ലഭേത പുതം കാക വൻധ്യാ സുൈതർയുതാ ।
മൃത വത്സാ സുപുതസ്യാത്സവദ്ഗർഭ സ്ഥിരപജാ ॥ ൩॥

അപുഷ്പാ പുഷ്പിണീ യസ്യ ധാരണാ സുഖപസൂഃ ।
കൻയാ പജാ പുതിണീ സ്യാേദതത് സ്േതാത പഭാവതഃ ॥ ൪॥

ഭൂതപ്േരതാദിജാ ബാധാ യാ ബാധാ കുലേദാഷജാ ।
ഗഹ ബാധാ േദവ ബാധാ ബാധാ ശതു കൃതാ ച യാ ॥ ൫॥

ഭസ്മീ ഭവൻതി സർവാസ്താഃ കവചസ്യ പഭാവതഃ ।
സർേവ േരാഗാ വിനശ്യൻതി സർേവ ബാലഗഹാ േയ ॥ ൬॥

॥ അഥ ദുർഗാ കവചമ് ॥
ഓം പുർവം രക്ഷതു വാരാഹീ ചാഗ്േനാം അമ്ബികാ സ്വയമ് ।
ദക്ഷിേണ ചൺഡികാ രക്േഷൻൈനഋത്യാം ശവവാഹിനീ ॥ ൧॥

വാരാഹീ പിേമ രക്േഷദ്വായയാമ് ച മേഹശ്വരീ ।
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ഉത്തേര ൈവഷ്ണവീം രക്േഷത് ഈശാേന സിംഹ വാഹിനീ ॥ ൨॥

ഊർധ്വാം തു ശാരദാ രക്േഷദേധാ രക്ഷതു പാർവതീ ।
ശാകംഭരീ ശിേരാ രക്േഷൻമുഖം രക്ഷതു ൈഭരവീ ॥ ൩॥

കൻഠം രക്ഷതു ചാമുൺഡാ ഹൃദയം രക്ഷതാത് ശിവാ ।
ഈശാനീ ച ഭുെജൗ രക്േഷത് കുക്ഷിം നാഭിം ച കാലികാ ॥ ൪ ॥

അപർണാ ഹ്യുദരം രക്േഷത്കടിം ബസ്തിം ശിവപിയാ ।
ഊരൂ രക്ഷതു െകൗമാരീ ജയാ ജാനുദ്വയം തഥാ ॥ ൫॥

ഗുൽെഫൗ പാെദൗ സദാ രക്േഷദ്ബഹ്മാണീ പരേമശ്വരീ ।
സർവാങ്ഗാനി സദാ രക്േഷദ്ദുർഗാ ദുർഗാർതിനാശനീ ॥ ൬॥

നേമാ േദൈയ മഹാേദൈയ ദുർഗാൈയ സതതം നമഃ ।
പുതെസൗഖ്യം േദഹി േദഹി ഗർഭരക്ഷാം കുരുഷ്വ നഃ ॥ ൭॥

ഓം ഹീം ഹീം ഹീം ശീം ശീം ശീം ഐം ഐം ഐം
മഹാകാലീ മഹാലക്ഷ്മീ മഹാസരസ്വതീ രുപാൈയ
നവേകാടിമൂർത്ൈയ ദുർഗാൈയ നമഃ ॥ ൮॥

ഹീം ഹീം ഹീം ദുർഗാർതിനാശിനീ സംതാനെസൗഖ്യമ് േദഹി േദഹി
ബൻധ്യത്വം മൃതവത്സത്വം ച ഹര ഹര ഗർഭരക്ഷാം കുരു കുരു
സകലാം ബാധാം കുലജാം ബാഹ്യജാം കൃതാമകൃതാം ച നാശയ
നാശയ സർവഗാതാണി രക്ഷ രക്ഷ ഗർഭം േപാഷയ േപാഷയ
സർേവാപദവം േശാഷയ േശാഷയ സ്വാഹാ ॥ ൯॥

॥ ഫല ശുതിഃ ॥
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അേനന കവേചനാങ്ഗം സപ്തവാരാഭിമൻതിതമ് ।
ഋതുസ്നാത ജലം പീത്വാ ഭേവത് ഗർഭവതീ ധുവമ് ॥ ൧॥

ഗർഭ പാത ഭേയ പീത്വാ ദൃഢഗർഭാ പജായേത ।
അേനന കവേചനാഥ മാർജിതായാ നിശാഗേമ ॥ ൨॥

സർവബാധാവിനിർമുക്താ ഗർഭിണീ സ്യാൻന സംശയഃ ।
അേനന കവേചേനഹ ഗൻഥിതം രക്തേദാരകമ് ॥ ൩॥

കടി േദേശ ധാരയൻതീ സുപുതസുഖ ഭാഗിനീ ।
അസൂത പുതമിൻദാണാം ജയൻതം യത്പഭാവതഃ ॥ ൪॥

ഗുരൂപദിഷ്ടം വംശാഖ്യമ് കവചം തദിദം സുേഖ ।
ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം േചദം ന പകാശ്യം ഹി സർവതഃ ॥ ൫॥

ധാരണാത് പഠനാദസ്യ വംശേേദാ ന ജായേത ।
ബാലാ വിനശ്യംതി പതൻതി ഗർഭാസ്തതാബലാഃ കഷ്ടയുതാ വൻധ്യാഃ ॥ ൬
॥

ബാല ഗൈഹർഭൂതഗൈണ േരാൈഗർന യത ധർമാചരണം ഗൃേഹ സ്യാത് ॥

॥ ഇതി ശീ ജ്ഞാന ഭാസ്കേര വംശ വൃദ്ധികരം വംശ കവചം

സമ്പൂർണമ് ॥
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