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ശീദുർഗാേദവികവചമ്

{॥ ശീദുർഗാേദവികവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ഈശ്വര ഉവാച ।

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി കവചം സർവസിദ്ധിദമ് ।

പഠിത്വാ പാഠയിത്വാ ച നേരാ മുച്േയത സങ്കടാത് ॥ ൧॥

അജ്ഞാത്വാ കവചം േദവി ദുർഗാമൻതം ച േയാ ജേപത് ।

സ നാപ്േനാതി ഫലം തസ്യ പരം ച നരകം വേജത് ॥ ൨॥

ഉമാേദവീ ശിരഃ പാതു ലലാേട ശൂലധാരിണീ ।

ചക്ഷുഷീ േഖചരീ പാതു കർെണൗ ചത്വരവാസിനീ ॥ ൩॥

സുഗൻധാ നാസിേക പാതു വദനം സർവധാരിണീ ।

ജിഹ്വാം ച ചൺഡികാേദവീ ഗീവാം െസൗഭദികാ തഥാ ॥ ൪॥

അേശാകവാസിനീ േചേതാ ദ്െവൗ ബാഹൂ വജധാരിണീ ।

ഹൃദയം ലലിതാേദവീ ഉദരം സിംഹവാഹിനീ ॥ ൫॥

കടിം ഭഗവതീ േദവീ ദ്വാവൂരൂ വിൻധ്യവാസിനീ ।

മഹാബലാ ച ജങ്േഘ ദ്േവ പാെദൗ ഭൂതലവാസിനീ ॥ ൬॥

ഏവം സ്ഥിതാഽസി േദവി ത്വം ത്ൈരേലാക്േയ രക്ഷണാത്മികാ ।

രക്ഷ മാം സർവഗാത്േരഷു ദുർേഗ േദവി നേമാഽസ്തുേത ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീകുബ്ജികാതൻത്േര ദുർഗാകവചമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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