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മഹാമൃത്യുഞ്ജയകവചമ് ൨

{॥ മഹാമൃത്യുഞ്ജയകവചമ് ൨ ॥}

ശിേദയുവാച

ഭഗവൻ സർവധർമജ്ഞ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയാത്മക ॥

മൃത്യുഞ്ജയസ്യ േദവസ്യ കവചം േമം പകാശയ ॥

ശീ ഈശ്വര ഉവാച

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി കവചം സർവസിദ്ധിദമ് ।

മാർകൺേഡേയാഽപി യദ്ധൃത്വാ ചിരഞ്ജീവീ യജായത ॥

തൈഥവ സർവദിക്പാലാ അമരാത്വമവാപ്നുയുഃ ।

കവചസ്യ ഋഷിർബഹ്മാ ഛൻേദാഽനുഷ്ടുബുദാഹൃതൻ ॥

മൃത്യഞ്ജയഃ സമുദ്ദിഷ്േടാ േദവതാ പാർവതീപതിഃ ।

േദഹാേരാഗ്യദലായുഷ്ട്േവ വിനിേയാഗഃ പകീർതിതഃ ।

ഓം തയമ്ബകം േമ ശിരഃ പാതു ലലാടം േമ യജാമേഹ ।

സുഗൻധിം പാതു ഹൃദയം ജഠരം പുഷ്ടിവർധനമ് ॥

നാഭിമുർവാരുകമിവ പാതു മാം പാർവതീപതിഃ ।

വൻധനാദൂരുയും േമ പാതു വാമാങ്ഗശാസനഃ ॥

മൃത്േയാർജാനുയുഗം പാതു ദക്ഷയജ്ഞവിനാശനഃ ।

ജങ്ഘായും ച മുക്ഷീയ പാതു മാം ചൻദേശഖരഃ ॥

മാമൃതാ പദദ്വൻദ്വം പാതു സർേവശ്വേരാ ഹരഃ ।

പെസൗ േമ ശീശിവഃ പാതു നീലകൺഠ പാർശ്വേയാഃ ॥
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ഊർധ്വേമവ സദാ പാതു േസാമസൂർയാഗ്നിേലാചനഃ ।

അധഃ പാതു സദാ ശമ്ഭുഃ സർവാപദ്വിനിവാരണഃ ॥

വാരുൺയാമർധനാരീേശാ വായയാം പാതു ശങ്കരഃ ।

കപർദീ പാതു െകൗേബർയാൈമശാൻയാമീശ്വേരാഽവതു ॥

ഈശാനഃ സലിേല പായദേഘാരഃ പാതു കാനേന ।

അൻതരിക്േഷ വാമേദവഃ പായാത്തത്പുരുേഷാ ഭുവി ॥

ശീകൺഠഃ ശയേന പാതു േഭാജേന നീലേലാഹിതഃ ।

ഗമേന ത്യമ്ബകഃ പാതു സർവകാർേയഷു ഭുപതിഃ ।

സർവത സർവേദഹം േമ സദാ മൃത്യുഞ്ജേയാഽവതു ।

ഇതി േത കഥിതം ദിയം കവചം സർവകാമദമ് ॥

സർവരക്ഷാകരം സർവഗഹപീഡാ-നിവാരണമ് ।

ദുഃസ്വപ്നനാശനം പുൺയമായുരാേരാഗ്യദായകമ് ॥

തിസൻധ്യം യഃ പേഠേദതൻമൃത്യുസ്തസ്യ ന വിദ്യേത ।

ലിഖിതം ഭൂർജപത്േര തു യ ഇദം േമ യധാരേയത് ॥

തം ദൃഷ്ട്ൈവവ പലായൻേത ഭൂതപ്േരതപിശാചകാഃ ।

ഡാകിൻയശൈചവ േയാഗിൻയഃ സിദ്ധഗൻധർവരാക്ഷസാഃ ॥

ബാലഗഹാദിേദാഷാ ഹി നശ്യൻതി തസ്യ ദർശനാത് ।

ഉപഗഹാൈവ മാരീഭയം െചൗരാഭിചാരിണഃ ॥

ഇദം കവചമായുഷ്യം കഥിതം തവ സുൻദരി ।

ന ദാതയം പയത്േനന ന പകാശ്യം കദാചന ॥
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