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ശീഭവാനീകവചമ്

{॥ ശീഭവാനീകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

ശീ പാർവത്യുവാച ।

ഭഗവൻ സർവമാഖ്യാതം മൻതം യൻതം ശുഭ പദമ് ।

ഭവാൻയാഃ കവചം ബൂഹി യദ്യഹം വൽലഭാ തവ ॥ ൧॥

ഈശ്വര ഉവാച ।

ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം േഗാപ്യം ഭവാൻയാഃ സർവകാമദമ് ।

കവചം േമാഹനം േദവി ഗുരുഭക്ത്യാ പകാശിതമ് ॥ ൨॥

രാജ്യം േദയം ച സർവസ്വം കവചം ന പകാശേയത് ।

ഗുരു ഭക്തായ ദാതയമൻയഥാ സിദ്ധിദം നഹി ॥ ൩॥

ഓം അസ്യ ശീഭവാനീ കവചസ്യ സദാശിവ ഋഷിരനുഷ്ടുപ ഛൻദഃ,

മമ സർവകാമനാ സിദ്ധയർേഥ ശീഭവാനീ ത്ൈരേലാക്യേമാഹനകവച

പാേഠ വിനിേയാഗഃ

പദ്മബീജാശിരഃ പാതു ലലാേട പഞ്ചമീപരാ ।

േനത്േര കാമ പദാ പാതു മുഖം ഭുവന സുൻദരീ ॥ ൪॥

നാസികാം നാരസിംഹീ ച ജിഹ്വാം ജ്വാലാമുഖീ തഥാ ।

ശ്േരാത്േര ച ജഗതാം ധാതീ കെരൗ സാ വിൻധ്യവാസിനീ ॥ ൫॥

സ്തെനൗ ച കാമകാമാ ച പാതു േദവീ സദാശുചിഃ ।

ഉദരം േമാഹദമനീ കൺഡലീ നാഭമൺഡലമ് ॥ ൬॥

പാർശ്വം പൃഷ്ഠകടീ ഗുഹ്യസ്ഥാനനിവാസിനീ ।
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ഊരൂ േമ ഹിങ്ഗുലാ ൈചവ ജാനുനീ കമഠാ തഥാ ॥ ൭॥

പാെദൗ വിഘ്നവിനാശാ ച അങ്ഗുലീഃ പൃഥിവീ തഥാ ।

രക്ഷ-രക്ഷ മഹാമാേയ പദ്േമ പദ്മാലേയ ശിേവ ॥ ൮॥

വാഞ്ഛിതം പൂരയിത്വാ തു ഭവാനീ പാതു സർവദാ ।

യ ഇദം കവചം േദയാ ജാനാതി സച മൻതവിത് ॥ ൯॥

രാജദ്വാേര ശ്മശാേന ച ഭൂതപ്േരേതാപചാരിേക ।

ബൻധേന ച മഹാദുഃേഖ പേഠതുസമാഗേമ ॥ ൧൦॥

സ്മരണാത്കവചസ്യാസ്യ നിർഭേയാ ജായേത നരഃ ।

പേയാഗമുപചാരസ്യ ഭവാൻയാഃ കർതുമിതി ॥ ൧൧॥

കവചം പപേഠദാെദൗ തതഃ സിദ്ധിമവാപ്നുയാത് ।

ഭൂർജപത്േര ലിഖിത്വാ തു കവചം യസ്തുധാരേയത് ॥ ൧൨॥

േദേഹ ച യത കുതാപി സർവ സിദ്ധിർഭേവൻനരഃ ।

ശസ്താസ്തസ്യ ഭയം ൈനവ ഭൂതാദി ഭയനാശനമ് ॥ ൧൩॥

ഗുരു ഭക്തിം സമാസാദ്യ ഭവാൻയാസ്തവനം കുരു ।

സഹസ നാമ പഠേന കവചം പഥമം ഗുരു ॥ ൧൪॥

നൻദിേന കഥിതം േദവി തവാഗ്േര ച പകാശിതമ് ।

സാഗൻതാ ജായേത േദവി നാൻയഥാ ഗിരിനൻദിനി ॥ ൧൫॥

ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ ഭവാനീം സ്െതൗതിേയാ നരഃ ।

കൽപ േകാടി ശേതനാപി നഭേവത്സിദ്ധിദായിനീ ॥ ൧൬॥
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॥ ഇതി ശീഭവാനീ ത്ൈരേലാക്യേമാഹനകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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