ശീഗായതീകവചമ്
{॥ ശീഗായതീകവചമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
യാജ്ഞവൽക്യ ഉവാച ।
സ്വാമിൻ സർവജഗൻനാഥ സംശേയാഽസ്തി മഹാൻമമ ।
ചതുഃഷഷ്ഠികലാനാം ച പാതകാനാം ച തദ്വദ ॥

മുച്യേത േകന പുൺേയന ബഹ്മരൂപം കഥം ഭേവത് ।
േദഹ േദവതാരൂേപാ മൻതരൂേപാ വിേശഷതഃ ॥

ബഹ്േമാവാച ।
കമതഃ ശ്േരാതുമിാമി കവചം വിധിപൂർവകമ് ।
ഓം അസ്യ ശീഗായതീകവചസ്യ ബഹ്മവിഷ്ണുരുദാ ഋഷയഃ ।
ഋഗ്യജുഃസാമാഽഥർവാണി ഛൻദാംസി ।
പരബഹ്മസ്വരൂപിണീ ഗായതീ േദവതാ ।
ഭൂഃ ബീജമ് । ഭുവഃ ശക്തിഃ । സ്വഃ കീലകമ് ।
ശീഗായതീപീത്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുരിതി ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ വേരൺയമിതി ശിരേസ സ്വാഹാ ।
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ ഭർേഗാ േദവസ്േയതി ശിഖാൈയ വഷട് ।
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ ധീമഹീതി കവചായ ഹുമ് ।
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ ധിേയാ േയാ നഃ ഇതി േനതതയായ െവൗഷട് ।
ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ പേചാദയാദിതി അസ്തായ ഫട് ।
അഥ ധ്യാനമ് ।
മുക്താവിദുമേഹമനീലധവലാൈയർമുൈഖസ്തീക്ഷൈണർയുക്താമിൻദുനിബദ്ധരത്നമുകുടാം തത്ത്വാർഥവർണാത്മികാമ് ।
ഗായതീം വരദാഭയാങ്കുശകശാം ശുഭം കപാലം ഗുണം
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ശംഖ, ചകമഥാരവിൻദുയുഗലം ഹസ്ൈതർവഹൻതീം ഭേജ ॥

ഓം ഗായതീ പൂർവതഃ പാതു സാവിതീ പാതു ദക്ഷിേണ ।
ബഹ്മവിദ്യാ തു േമ പാദുത്തേര മാം സരസ്വതീ ॥ ൧॥

പാവകീം ച ദിശം രക്േഷത്പാവേകാജ്ജ്വലശാലിനീ ।
യാതുധാനീം ദിശം രക്േഷദ്യാതുധാനഗണാർദിനീ ॥ ൨॥

പാവമാനീം ദിശം രക്േഷത്പവമാനവിലാസിനീ ।
ദിശം െരൗദീമവതു േമ രുദാണീ രുദരൂപിണീ ॥ ൩॥

ഊർധ്വം ബഹ്മാണീ േമ രക്േഷദധസ്താദ്ൈവഷ്ണവീ തഥാ ।
ഏവം ദശ ദിേശാ രക്േഷത്സർവേതാ ഭുവേനശ്വരീ ॥ ൪॥

തത്പദം പാതു േമ പാെദൗ ജംേഘ േമ സവിതുഃ പദമ് ।
വേരൺയം കടിേദശം തു നാഭിം ഭർഗസ്തൈഥവ ച ॥ ൫॥

േദവസ്യ േമ തു ഹൃദയം ധീമഹീതി ഗലം തഥാ ।
ധിേയാ േമ പാതു ജിഹ്വായാം യഃ പദം പാതു േലാചേന ॥ ൬॥

ലലാേട നഃ പദം പാതു മൂർദ്ധാനം േമ പേചാദയാത് ।
തദ്വർണഃ പാതു മൂർദ്ധാനം സകാരഃ പാതു ഭാലകമ് ॥ ൭॥

ചക്ഷുഷീ േമ വികാരസ്തു ശ്േരാതം രക്േഷത്തു കാരകഃ ।
നാസാപുേട വകാേരാ േമ േരകാരസ്തു കേപാലേയാഃ ॥ ൮॥

ണികാരസ്ത്വധേരാഷ്േഠ ച യംകാരസ്ത്വധേരാഷ്ഠേക ।
ആസ്യമധ്േയ ഭകാരസ്തു ർേഗാകാരിബുേക തഥാ ॥ ൯॥
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േദകാരഃ കൺഠേദേശ ച വകാരഃ സ്കൻധേദശേയാഃ ।
സ്യകാേരാ ദക്ഷിണം ഹസ്തം ധീകാേരാ വാമഹസ്തേക ॥ ൧൦॥

മകാേരാ ഹൃദയം രക്േഷദ്ധികാേരാ ജഠരം തഥാ ।
ധികാേരാ നാഭിേദശം തു േയാകാരസ്തു കടിദ്വയമ് ॥ ൧൧॥

ഗുഹ്യം രക്ഷതു േയാകാര ഊരു േമ നഃ പദാക്ഷരമ് ।
പകാേരാ ജാനുനീ രക്േഷോകാേരാ ജംഘേദശേയാഃ ॥ ൧൨॥

ദകാേരാ ഗുൽഫേദശം തു യാത്കാരഃ പാദയുകമ് ।
ജാതേവേദതി ഗായതീ ത്യമ്ബേകതി ദശാക്ഷരാ ॥ ൧൩॥

സർവതഃ സർവദാ പാതു ആേപാജ്േയാതീതി േഷാഡശീ ।
ഇദം തു കവചം ദിയം ബാധാശതവിനാശകമ് ॥ ൧൪॥

ചതുഃഷഷ്ഠികലാവിദ്യാസകൈലശ്വർയസിദ്ധിദമ് ।
ജപാരമ്േഭ ച ഹൃദയം ജപാൻേത കവചം പേഠത് ॥ ൧൫॥

സ്തീേഗാബാഹ്മണമിതാദിദ്േരാഹാദ്യഖിലപാതൈകഃ ।
മുച്യേത സർവപാേപഭ്യഃ പരം ബഹ്മാധിഗതി ॥ ൧൬॥

॥ ഇതി ശീമദ്വസിഷ്ഠസംഹിതായാം ഗായതീകവചം സമ്പൂർണമ് ॥

Proofread by Ravin Bhalekar ravibhalekar@hotmail.com

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated ത്oday
http://sanskritdocuments.org

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

Gayatri Kavacham Lyrics in Malayalam PDF
% File name : gaayatriikavach.itx
% Category : kavacha
% Location : doc\_devii
% Author : Traditional
% Language : Sanskrit
% Subject : philosophy/hinduism/religion
% Transliterated by : WebD
% Proofread by : Ravin Bhalekar ravibhalekar at hotmail.com
% Description-comments : vasiShTha saMhitA
% Latest update : August 17, 2004
% Send corrections to : Sanskrit@cheerful.com
% Site access : http://sanskritdocuments.org
%
% This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study
% and research. The file is not to be copied or reposted for promotion of
% any website or individuals or for commercial purpose without permission.
% Please help to maintain respect for volunteer spirit.
%
We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments.org and other sites to have built
the collection of Sanskrit texts.
Please check their sites later for improved versions of the texts.
This file should strictly be kept for personal use.
PDF file is generated [ October 13, 2015 ] at Stotram Website

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

