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ശീവിദ്യാകവചമ്

{॥ ശീവിദ്യാകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

േദയുവാച ।

േദവേദവ മഹാേദവ ഭക്താനാം പീതിവർധനമ് ।

സൂചിതം യൻമഹാേദയാഃ കവചം കഥയസ്വ േമ ॥ ൧॥

മഹാേദവ ഉവാച ।

ശുണു േദവി പവക്ഷ്യാമി കവചം േദവദുർലഭമ് ।

ന പകാശ്യം പരം ഗുഹ്യം സാധകാഭീഷ്ടസിദ്ധിദമ് ॥ ൨॥

കവചസ്യ ഋഷിർേദവി ദക്ഷിണാമൂർതിരയയഃ ।

ഛൻദഃ പങ്ക്തിഃ സമുദ്ദിഷ്ടം േദവീ തിപുരസുൻദരീ ॥ ൩॥

ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാണാം വിനിേയാഗസ്തു സാധേന ।

വാഗ്ഭവഃ കാമരാജ ശക്തിർബീജം സുേരശ്വരി ॥ ൪॥

ഐം വാഗ്ഭവഃ പാതു ശീർേഷ മാം ീം കാമരാജസ്തഥാ ഹൃദി ।

െസൗഃ ശക്തിബീജം സദാ പാതു നാെഭൗ ഗുഹ്േയ ച പാദേയാഃ ॥ ൫॥

ഐം ശീം െസൗഃ വദേന പാതു ബാലാ മാം സർവസിദ്ധേയ ।

ഹ്െസൗം ഹസകലഹീം ഹ്െസൗഃ പാതു ൈഭരവീ കൺഠേദശതഃ ॥ ൬॥

സുൻദരീ നാഭിേദേശ ച ശീർേഷ കാമകലാ സദാ ।

ഭൂനാസേയാരൻതരാേല മഹാതിപുരസുൻദരീ ॥ ൭॥

ലലാേട സുഭഗാ പാതു ഭഗാ മാം കൺഠേദശതഃ ।
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ഭേഗാദയാ ച ഹൃദേയ ഉദേര ഭഗസർപിണീ ॥ ൮॥

ഭഗമാലാ നാഭിേദേശ ലിങ്േഗ പാതു മേനാഭവാ ।

ഗുഹ്േയ പാതു മഹാേദവീ രാജരാേജശ്വരീ ശിവാ ॥ ൯॥

ൈചതൻയരൂപിണീ പാതു പാദേയാർജഗദമ്ബികാ ।

നാരായണീ സർവഗാത്േര സർവകാർേയ ശുഭങ്കരീ ॥ ൧൦॥

ബഹ്മാണീ പാതു മാം പൂർേവ ദക്ഷിേണ ൈവഷ്ണവീ തഥാ ।

പിേമ പാതു വാരാഹീ ഉത്തേര തു മേഹശ്വരീ ॥ ൧൧॥

ആഗ്േനയാം പാതു െകൗമാരീ മഹാലക്ഷ്മീസ്തു ൈനരൃേത ।

വായയാം പാതു ചാമുൺഡാ ഇൻദാണീ പാതു ഈശേക ॥ ൧൨॥

ജേല പാതു മഹാമായാ പൃഥിയാം സർവമങ്ഗലാ ।

ആകാേശ പാതു വരദാ സർവത ഭുവേനശ്വരീ ॥ ൧൩॥

ഇദം തു കവചം േദയാ േദവാനാമപി ദുർലഭമ് ।

പേഠത്പാതഃ സമുത്ഥായ ശുചിഃ പയതമാനസഃ ॥ ൧൪॥

നാധേയാ യാധയസ്തസ്യ ന ഭയം ച ക്വചിദ്ഭേവത് ।

ന ച മാരീ ഭയം തസ്യ പാതകാനാം ഭയം തഥാ ॥ ൧൫॥

ന ദാരിദ്യവശം ഗേത്തിഷ്േഠൻമൃത്യുവേശ ന ച ।

ഗേിവപുരം േദവി സത്യം സത്യം വദാമ്യഹമ് ॥ ൧൬॥

ഇദം കവചമജ്ഞാത്വാ ശീവിദ്യാം േയാ ജേപത്സദാ ।

സ നാപ്േനാതി ഫലം തസ്യ പാപ്നുയാസ്തഘാതനമ് ॥ ൧൭॥
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॥ ഇതി ശീസിദ്ധയാമേല ശീവിദ്യാകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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