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േരണുകാകവചം ഡാമേരശ്വരതൻത്േര

ഷഷ്ഠിതേമാഽധ്യായഃ

{॥ േരണുകാകവചം ഡാമേരശ്വരതൻത്േര ഷഷ്ഠിതേമാഽധ്യായഃ ॥}

॥ ശീ ഗേണശായ നമഃ ॥

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി േരണുകാകവചം പരമ് ।

േയന വിജ്ഞാനമാത്േരണ സാൻനിധ്യം േരണുകാ ഭേവത് ॥

േരണുകാകവചസ്യാസ്യ ഭാർഗവസ്തു ഋഷിഃ സ്മൃതഃ ।

ഛൻേദാഽനുഷ്ടുപ് തഥാ േദവീ േരണുകാ േദവതാ മമ ॥

ഇഷ്ട-കാമ്യാർഥ-സിദ്ധ്യർേഥ വിനിേയാേഗാ വരാനേന ।

േരണുകാ േമ ശിരഃ പാതു പരാ ശക്തിസ്വരൂപിണീ ॥

ഭാലം രക്ഷതു ഭുവേനശീ േലാചനം േമ തിേലാചനീ ।

മുഖം േമ േരണുകാ പാതു നാസികാം കാലനാശിനീ ॥

ഭുെവൗ സുഭൂലതാ പാതു ദൻതാൻേമ കുൻദദൻതികാ ।

ഓഷ്ഠം ബിമ്േബാഷ്ഠികാ പാതു ജിംഹ്വാം പാതു സുേരശ്വരീ ॥

ഗീവാം രക്ഷതു ഇൻദാണീ കുക്െഷൗ രക്േഷത്കുേലശ്വരീ ।

ഗൺഡം േമ പാതു ചാമുൺഡാ മഹാലക്ഷ്മീസ്തു കൻധരമ് ॥

അെസൗ ഹംസപിയാ പാതു ബാഹൂ സായുധവാഹുകാ ।

വാണീം വക്ഷസ്ഥലം പാതു ഹൃദയം ഹൃദേയശ്വരീ ॥

ജഘേന ഘനവാഹാ േമ ഗുഹ്യം ഗുഹ്േയശ്വരീ മമ ।

ഊരൂ വേരാരുകാ പാതു ശീേദവീ സിദ്ധിേദവതാ ॥
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സർവാങ്ഗം സർവദാ പാതു സർവാണീ രൂപിണീ വരാ ।

ഇതി ശീേരണുകാ വർമ ദുഷ്കർമ താസനം സദാ ॥

സ്തുതിമാത്േരണ ഭക്താനാം സംരക്ഷണവിചക്ഷണമ് ।

ജപ്ത്വാ തു കവചം േദയാഃ യത തത തു ഗതി ॥

തത തത ജേയാ ലാഭഃ കാർയസിദ്ധി ജായേത ।

॥ ഇതി ശീ ഡാമേരശ്വരതൻത്േര േരണുകാകവചം നാമ ഷഷ്ഠിതേമാഽധ്യായഃ ॥
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