ശീകമലാകവചമ്
{॥ ശീകമലാകവചമ് ॥}
ശീഗേണശായ നമഃ ।
ഓം അസ്യാതുരക്ഷരാവിഷ്ണുവനിതായാഃ
കവചസ്യ ശീഭഗവാൻ ശിവ ഋഷീഃ ।
അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ । വാഗ്ഭവാ േദവതാ ।
വാഗ്ഭവം ബീജമ് । ലജ്ജാ ശക്തിഃ ।
രമാ കീലകമ് । കാമബീജാത്മകം കവചമ് ।
മമ സുകവിത്വപാൺഡിത്യസമൃദ്ധിസിദ്ധേയ പാേഠ വിനിേയാഗഃ ।
ഐങ്കാേരാ മസ്തേക പാതു വാഗ്ഭവാം സർവസിദ്ധിദാ ।
ഹീം പാതു ചക്ഷുേഷാർമധ്േയ ചക്ഷുർയുേ ച ശാങ്കരീ ॥ ൧॥

ജിഹ്വായാം മുഖവൃത്േത ച കർണേയാർദൻതേയാർനസി ।
ഓഷ്ഠാധാേര ദൻതപങ്ക്െതൗ താലുമൂേല ഹെനൗ പുനഃ ॥ ൨॥

പാതു മാം വിഷ്ണുവനിതാ ലക്ഷ്മീഃ ശീവർണരൂപിണീ ॥

കർണയുേ ഭുജദ്വൻദ്േവ സ്തനദ്വൻദ്േവ ച പാർവതീ ॥ ൩॥

ഹൃദേയ മണിബൻേധ ച ഗീവായാം പാർശ്വർേയാദ്വേയാഃ ।
പൃഷ്ഠേദേശ തഥാ ഗുഹ്േയ വാേമ ച ദക്ഷിേണ തഥാ ॥ ൪॥

ഉപസ്േഥ ച നിതമ്േബ ച നാെഭൗ ജംഘാദ്വേയ പുനഃ ।
ജാനുചക്േര പദദ്വൻദ്േവ ഘുടിേകഽങ്ഗുലിമൂലേക ॥ ൫॥

സ്വധാ തു പാണശക്ത്യാം വാ സീമൻയാം മസ്തേക തഥാ ।
സർവാങ്േഗ പാതു കാേമശീ മഹാേദവീ സമുൻനതിഃ ॥ ൬॥
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പുഷ്ടിഃ പാതു മഹാമായാ ഉത്കൃഷ്ടിഃ സർവദാഽവതു ।
ഋദ്ധിഃ പാതു സദാ േദവീ സർവത ശമ്ഭുവൽലഭാ ॥ ൭॥

വാഗ്ഭവാ സർവദാ പാതു പാതു മാം ഹരേഗഹിനീ ।
രമാ പാതു മഹാേദവീ പാതു മായാ സ്വരാട് സ്വയമ് ॥ ൮॥

സർവാങ്േഗ പാതു മാം ലക്ഷ്മീർവിഷ്ണുമായാ സുേരശ്വരീ ।
വിജയാ പാതു ഭവേന ജയാ പാതു സദാ മമ ॥ ൯॥

ശിവദൂതീ സദാ പാതു സുൻദരീ പാതു സർവദാ ।
ൈഭരവീ പാതു സർവത േഭരുൺഡാ സർവദാഽവതു ॥ ൧൦॥

ത്വരിതാ പാതു മാം നിത്യമുഗതാരാ സദാഽവതു ।
പാതു മാം കാലികാ നിത്യം കാലരാതിഃ സദാഽവതു ॥ ൧൧॥

നവദുർഗാഃ സദാ പാതു കാമാഖ്യാ സർവദാഽവതു ।
േയാഗിൻയഃ സർവദാ പാതു മുദാഃ പാതു സദാ സമ ॥ ൧൨॥

മാതാഃ പാതു സദാ േദയകസ്ഥാ േയാഗിനീ ഗണാഃ ।
സർവത സർവകാർേയഷു സർവകർമസു സർവദാ ॥ ൧൩॥

പാതു മാം േദവേദവീ ച ലക്ഷ്മീഃ സർവസമൃദ്ധിദാ ॥

॥ ഇതി വിശ്വസാരതൻത്േര ശീകമലാകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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