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ശീമഹാലക്ഷ്മീകവചമ്

{॥ ശീമഹാലക്ഷ്മീകവചമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

അസ്യ ശീമഹാലക്ഷ്മീകവചമൻതസ്യ ബഹ്മാ ഋഷിഃ ഗായതീ ഛൻദഃ

മഹാലക്ഷ്മീർേദവതാ മഹാലക്ഷ്മീപീത്യർഥം ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

ഇൻദ ഉവാച । സമസ്തകവചാനാം തു േതജസ്വി കവേചാത്തമമ് ।

ആത്മരക്ഷണമാേരാഗ്യം സത്യം ത്വം ബൂഹി ഗീഷ്പേത ॥ ൧॥

ശീഗുരുരുവാച । മഹാലക്ഷ്മ്യാസ്തു കവചം പവക്ഷ്യാമി സമാസതഃ ।

ചതുർദശസു േലാേകഷു രഹസ്യം ബഹ്മേണാദിതമ് ॥ ൨॥

ബഹ്േമാവാച । ശിേരാ േമ വിഷ്ണുപത്നീ ച ലലാടമമൃേതാദ്ഭവാ ।

ചക്ഷുഷീ സുവിശാലാക്ഷീ ശവേണ സാഗരാമ്ബുജാ ॥ ൩॥

ഘാണം പാതു വരാേരാഹാ ജിഹ്വാമാമ്നായരൂപിണീ ।

മുഖം പാതു മഹാലക്ഷ്മീഃ കൺഠം ൈവകുൺഠവാസിനീ ॥ ൪॥

സ്കൻെധൗ േമ ജാനകീ പാതു ഭുെജൗ ഭാർഗവനൻദിനീ ।

ബാഹൂ ദ്െവൗ ദവിണീ പാതു കെരൗ ഹരിവരാങ്ഗനാ ॥ ൫॥

വക്ഷഃ പാതു ച ശീർേദവീ ഹൃദയം ഹരിസുൻദരീ ।

കുക്ഷിം ച ൈവഷ്ണവീ പാതു നാഭിം ഭുവനമാതൃകാ ॥ ൬॥

കടിം ച പാതു വാരാഹീ സക്ഥിനീ േദവേദവതാ ।

ഊരൂ നാരായണീ പാതു ജാനുനീ ചൻദേസാദരീ ॥ ൭॥

ഇൻദിരാ പാതു ജംേഘ േമ പാെദൗ ഭക്തനമസ്കൃതാ ।
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നഖാൻ േതജസ്വിനീ പാതു സർവാങ്ഗം കരൂണാമയീ ॥ ൮॥

ബഹ്മണാ േലാകരക്ഷാർഥം നിർമിതം കവചം ശിയഃ ।

േയ പഠൻതി മഹാത്മാനസ്േത ച ധൻയാ ജഗത്തേയ ॥ ൯॥

കവേചനാവൃതാങ്ഗനാം ജനാനാം ജയദാ സദാ ।

മാേതവ സർവസുഖദാ ഭവ ത്വമമേരശ്വരീ ॥ ൧൦॥

ഭൂയഃ സിദ്ധിമവാപ്േനാതി പൂർേവാക്തം ബഹ്മണാ സ്വയമ് ।

ലക്ഷ്മീർഹരിപിയാ പദ്മാ ഏതൻനാമതയം സ്മരൻ ॥ ൧൧॥

നാമതയമിദം ജപ്ത്വാ സ യാതി പരമാം ശിയമ് ।

യഃ പേഠത്സ ച ധർമാത്മാ സർവാൻകാമാനവാപ്നുയാത് ॥ ൧൨॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മപുരാേണ ഇൻദ്േരാപദിഷ്ടം മഹാലക്ഷ്മീകവചം സമ്പൂർണമ്

॥
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