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ബാേണശ്വര അഥവാ സംസാരപാവനകവചം

ബഹ്മൈവവർത പുരാണാൻതർഗതമ്

{॥ ബാേണശ്വര അഥവാ സംസാരപാവനകവചം ബഹ്മൈവവർത

പുരാണാൻതർഗതമ് ॥}

ശിവസ്യ കവചം സ്േതാതം ശൂയതാമിതി െശൗനക ।

വസിഷ്േഠന ച യദ്ദത്തം ഗൻധർവായ ച േയാ മനുഃ ॥ ൩൯॥

ഓം നേമാ ഭഗവേത ശിവായ സ്വാേഹതി ച മനുഃ ।

ദത്േതാ വസിഷ്േഠന പുരാ പുഷ്കേര കൃപയാ വിേഭാ ॥ ൪൦॥

അയം മൻത്േരാ രാവണായ പദത്േതാ ബഹ്മണാ പുരാ ।

സ്വയം ശമ്ഭു ബാണായ തഥാ ദുർവാസേസ പുരാ ॥ ൪൧॥

മൂേലന സർവം േദയം ച ൈനേവദ്യാദികമുത്തമമ് ।

ധ്യാേയൻനിത്യാധികം ധ്യാനം േവേദാക്തം സർവസമ്മതമ് ॥ ൪൨॥

ഓം നേമാ മഹാേദവായ ।

ബാണ ഉവാച ।

മേഹശ്വര മഹാഭാഗ കവചം യത് പകാശിതമ് ।

സംസാരപാവനം നാമ കൃപയാ കഥയ പേഭാ ॥ ൪൩॥

മേഹശ്വര ഉവാച ।

ശൃണു വക്ഷ്യാമി േഹ വത്സ കവചം പരമാദ്ഭുതമ് ।

അഹം തുഭ്യം പദാസ്യാമി േഗാപനീയം സുദുർലഭമ് ॥ ൪൪॥

പുരാ ദുർവാസേസ ദത്തം ത്ൈരേലാക്യവിജയായ ച ।

മൈമേവദം ച കവചം ഭക്ത്യാ േയാ ധാരേയത് സുധീഃ ॥ ൪൫॥
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േജതും ശക്േനാതി ത്ൈരേലാക്യം ഭഗവൻനവലീലയാ ।

സംസാരപാവനസ്യാസ്യ കവചസ്യ പജാപതിഃ ॥ ൪൬॥

ഋഷി്ഛൻദ ഗായതീ േദേവാഽഹം ച മേഹശ്വരഃ ।

ധർമാർഥകാമേമാക്േഷഷു വിനിേയാഗഃ പകീർതിതഃ ॥ ൪൭॥

പഞ്ചലക്ഷജേപൈനവ സിദ്ധിദം കവചം ഭേവത് ।

േയാ ഭേവത് സിദ്ധകവേചാ മമ തുൽേയാ ഭേവദ്ഭുവി ।

േതജസാ സിദ്ധിേയാേഗന തപസാ വികേമണ ച ॥ ൪൮॥

ശമ്ഭുർേമ മസ്തകം പാതു മുഖം പാതു മേഹശ്വരഃ ।

ദൻതപംക്തിം നീലകൺേഠാഽപ്യധേരാഷ്ഠം ഹരഃ സ്വയമ് ॥ ൪൯॥

കൺഠം പാതു ചൻദചൂഡഃ സ്കൻെധൗ വൃഷഭവാഹനഃ ।

വക്ഷഃസ്ഥലം നീലകൺഠഃ പാതു പൃഷ്ഠം ദിഗമ്ബരഃ ॥ ൫൦॥

സർവാങ്ഗം പാതു വിശ്േവശഃ സർവദിക്ഷു ച സർവദാ ।

സ്വപ്േന ജാഗരേണ ൈചവ സ്ഥാണുർേമ പാതു സൻതതമ് ॥ ൫൧॥

ഇതി േത കഥിതം ബാണ കവചം പരമാദ്ഭുതമ് ।

യസ്ൈമ കസ്ൈമ ന ദാതയം േഗാപനീയം പയത്നതഃ ॥ ൫൨॥

യത് ഫലം സർവതീർഥാനാം സ്നാേനന ലഭേത നരഃ ।

തത് ഫലം ലഭേത നൂനം കവചസ്ൈയവ ധാരണാത് ॥ ൫൩॥

ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ ഭേജൻമാം യഃ സുമൻദധീഃ ।

ശതലക്ഷപജപ്േതാഽപി ന മൻതഃ സിദ്ധിദായകഃ ॥ ൫൪॥
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ഇതി ശീബഹ്മൈവവർേത ശങ്കരകവചം സമാപ്തമ് ।

brahmavaivartapurANa brahmakhaNDaM adhyAya 19 shloka 39-54
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