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രുദകവചമ് ( സ്കംദപുരാണ )

{॥ രുദകവചമ് ( സ്കംദപുരാണ ) ॥}

॥ അഥ ശീ രുദകവചമ് ॥

ഓം അസ്യ ശീ രുദ കവച സ്േതാത മഹാ മംതസ്യ

ദൂർവാസഋഷിഃ അനുഷ്ഠുപ് ഛംദഃ ത്യംബക രുദ്േരാ േദവതാ

ഹാമ് ബീജമ് ശീമ് ശക്തിഃ ഹീമ് കീലകമ്

മമ മനേസാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ

ഹാമിത്യാദിഷഡ്ബീൈജഃ ഷഡംഗൻയാസഃ ॥

॥ ധ്യാനമ് ॥

ശാംതമ് പദ്മാസനസ്ഥമ് ശശിധരമകുടമ്

പംചവക്തമ് തിേനതമ് ശൂലമ് വജംച ഖഡ്ഗമ്

പരശുമഭയദമ് ദക്ഷഭാേഗ മഹൻതമ് ।

നാഗമ് പാശമ് ച ഘംടാമ് പളയ ഹുതവഹമ്

സാംകുശമ് വാമഭാേഗ നാനാലംകാരയുക്തമ്

സ്ഫടികമണിനിഭമ് പാർവതീശമ് നമാമി ॥

॥ ദൂർവാസ ഉവാച ॥

പണമ്യ ശിരസാ േദവമ് സ്വയംഭു പരേമശ്വരമ് ।

ഏകമ് സർവഗതമ് േദവമ് സർവേദവമയമ് വിഭുമ് ।

രുദ വർമ പവക്ഷ്യാമി അംഗ പാണസ്യ രക്ഷേയ ।

അേഹാരാതമയമ് േദവമ് രക്ഷാർഥമ് നിർമിതമ് പുരാ ॥

രുദ്േരാ േമ ജാഗതഃ പാതു പാതു പാർശ്െവൗഹരസ്തഥാ ।

ശിേരാേമ ഈശ്വരഃ പാതു ലലാടമ് നീലേലാഹിതഃ ।

േനതേയാസ്ത്യംബകഃ പാതു മുഖമ് പാതു മേഹശ്വരഃ ।

കർണേയാഃ പാതു േമ ശംഭുഃ നാസികായാമ് സദാശിവഃ ।
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വാഗീശഃ പാതു േമ ജിഹ്വാമ് ഓഷ്െഠൗ പാത്വംബികാപതിഃ ।

ശീകൺഠഃ പാതു േമ ഗീവാമ് ബാേഹാ ൈചവ പിനാകധൃത് ।

ഹൃദയമ് േമ മഹാേദവഃ ഈശ്വേരായാത് നാൻതരമ് ।

നാഭിമ് കടിമ് ച വക്ഷ പാതു സർവമ് ഉമാപതിഃ ।

ബാഹുമധ്യാൻതരമ് ൈചവ സൂക്ഷ്മ രൂപദാശിവഃ ।

സ്വരംരക്ഷതു േമശ്വേരാ ഗാതാണി ച യഥാ കമമ്

വജമ് ച ശക്തിദമ് ൈചവ പാശാംകുശധരമ് തഥാ ।

ഗൺഡശൂലധരാൻനിത്യമ് രക്ഷതു തിദേശശ്വരഃ ।

പസ്താേനഷു പേദ ൈചവ വൃക്ഷമൂേല നദീതേട

സംധ്യായാമ് രാജഭവേന വിരൂപാക്ഷസ്തു പാതു മാമ് ।

ശീേതാഷ്ണാ ദഥകാേലഷു തുഹിനദുമകംടേക ।

നിർമനുഷ്േയ സേമ മാർേഗ പാഹി മാമ് വൃഷഭധ്വജ ।

ഇത്േയതദ്ദുദകവചമ് പവിതമ് പാപനാശനമ് ।

മഹാേദവ പസാേദന ദൂർവാസ മുനികൽപിതമ് ।

മമാഖ്യാതമ് സമാേസന നഭയമ് േതനവിദ്യേത ।

പാപ്േനാതി പരമ ആേരാഗ്യമ് പുൺയമായുഷ്യവർധനമ്

വിദ്യാർഥീ ലഭേത വിദ്യാമ് ധനാർഥീ ലഭേത ധനമ് ।

കൻയാർഥീ ലഭേത കൻയാമ് നഭയ വിൻദേത ക്വചിത് ।

അപുത്േരാ ലഭേത പുതമ് േമാക്ഷാർഥീ േമാക്ഷ മാപ്നുയാത് ।

താഹി താഹി മഹാേദവ താഹി താഹി തയീമയ ।

താഹിമാമ് പാർവതീനാഥ താഹിമാമ് തിപുരംതക

പാശമ് ഖട്വാംഗ ദിയാസ്തമ് തിശൂലമ് രുദേമവച ।

നമസ്കേരാമി േദേവശ താഹിമാമ് ജഗദീശ്വര ।

ശതു മധ്േയ സഭാമധ്േയ ഗാമമധ്േയ ഗൃഹാൻതേര ।

ഗമേനഗമേന ൈചവ താഹിമാമ് ഭക്തവത്സല ।

ത്വമ് ചിത്വമാദിതൈവ ത്വമ് ബുദ്ധിസ്ത്വമ് പരായണമ് ।

കർമണാമനസാ ൈചവ ത്വംബുദ്ധി യഥാ സദാ ।

സർവ ജ്വര ഭയമ് ഛിൻദി സർവ ശതൂൻനിവക്ത്യായ ।
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സർവ യാധിനിവാരണമ് രുദേലാകമ് സഗതി

രുദേലാകമ് സഗത്േയാൻനമഃ ॥

॥ ഇതി സ്കംദപുരാേണ ദൂർവാസ പ്േരാക്തമ് രുദകവചമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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