
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ബഗലാമുഖീവർണകവച

{॥ ബഗലാമുഖീവർണകവച ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

അസ്യശീബഗലാമുഖീവർണകവചസ്യ ശീപരേമശ്വരഋഷിഃ ,

അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ , ശീബഗലാമുഖീേദവതാ ,

ഓം ബീജം , ഹ്ലീം ശക്തിഃ , സ്വാഹാ കീലകം ,

ബഗലാപസാദസിദ്ധ്യർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

അഥ ധ്യാനമ് ।

ജിഹ്വാഗമാദായ കേരണ േദവീം വാേമന ശതൂൻ പരിപീഡയൻതീമ് ।

ഗദാഭി ഘാേതന ച ദക്ഷിേണന പീതാമ്ബരാഢ്യാം ദ്വിഭുജാം നമാമി ॥

പണേവാ േമ ശിരഃ പാതു ലലാേട ഹ്ലീം സദാഽവതു ।

ബകാേരാ ഭൂയുഗം പാതു ഗകാരഃ പാതു േലാചേന ॥ ൧॥

ലകാരഃ പാതു േമ ജിഹ്വാം മുകാരം പാതു േമ ശുതിമ് ।

ഖീകാരം പാതു േമ താലു സകാരം ചിബുകം തഥാ ॥ ൨॥

വകാരഃ പാതു േമ കൺഠം സ്കൻെധൗ പാതു ദകാരകഃ ।

ബാഹൂ ഷ്ടകാരകഃ പാതു കെരൗ പാതു നകാരകഃ ॥ ൩॥

സ്തെനൗ വകാരകഃ പാതു ചകാേരാ ഹൃദയം മമ ।

മകാരഃ പാതു േമ നാെഭൗ ഖകാേരാ ജഠരം മമ ॥ ൪॥

കുക്ഷിം പകാരകഃ പാതു ദകാരഃ പാതു േമ കടിമ് ।

സ്തകാേരാ ജഘനം പാതു ഭകാരഃ പാതു േമ ഗുദം ॥ ൫॥

ഗുഹ്യം യകാരകഃ പാതു ജകാേരാഽവതു ജാനുനീ ।
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ഉരൂ ഹ്വകാരകഃ പാതു ഗുൽെഫൗ പാതു കകാരകഃ ॥ ൬॥

പാെദൗ ലകാരകഃ പാതു യകാേരാ സ്ഛിതി സർവദാ ।

ബുകാരഃ പാതു േരാമാണി ധികാരരസ്തു ത്വചം തഥാ ॥ ൭॥

വികാരഃ പാതു സർവാങ്േഗ നകാരഃ പാതു സർവദാ ।

പാച്യാം ശകാരകഃ പാതു ദക്ഷിണാശാം യകാരകഃ ॥ ൮॥

വാരുണീം ഹ്ലീം സദാ പാതു െകൗേബർയാം പണേവന തു ।

ഭൂെമൗ സ്വകാരകഃ പാതു ഹകാേരാർധ്വം സദാഽവതു ॥ ൯॥

ബഹ്മാസ്തേദവതാ പാതു സർവാങ്േഗ സർവസൻധിഷു ।

ഇതിേത കഥിതം േദവി ദിയമങ്ഘപഞ്ജരമ് ॥ ൧൦॥

ആയുരാേരാഗ്യ സിദ്ധ്യർഥം മഹൈദശ്വർയദായകമ് ।

ലിഖിത്വാ താഡപത്േര തു കൺേഠ ബാെഹൗ ച ധാരേയത് ॥ ൧൧॥

േദവാസുരപിശാേചഭ്േയാ ഭയം തസ്യ നഹി ക്വചിത് ।

കർമേണന സൻദ്ദർേശാ തിഷുേലാേകശു സിദ്ധ്യേത ॥ ൧൨॥

മഹാഭേയ രാേജ തു ശതവാരം പേഠദ്യഹമ് ।

ഗൃേഹ രേണ വിവാേദ ച സർവാപത്തി വിമുച്യേത ॥ ൧൩॥

ഏതത്കവചമജ്ഞാത്വാ േയാ ബഹ്മാസ്തമുപാസേത ।

ന തസ്യ സിധ്യേത മൻതഃ കൽപേകാടിശൈതരപി ॥ ൧൪॥

॥ ഇതി ശീ ഈശ്വരപാർവതിസംവാേദ ബഗലാവർണകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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