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ധനദാകവചമ്

{॥ ധനദാകവചമ് ॥}

േദയുവാച

ധനദാ യാ മഹാവിദ്യാ കഥിതാ ന പകാശിതാ ।

ഇദാനീം ശ്േരാതുമിാമി കവചം പൂർവസൂചിതമ് ॥

ശിവ ഉവാച

ശൃണു േദവി പവക്ഷ്യാമി കവചം മംതവഗഹമ് ।

സാരാത്സാരതരം േദവി കവചം മൻമുേഖാദിതമ് ॥

ധനദാ കവചസ്യാസ്യ കുേബര ഋഷിരീരിതഃ ।

പംക്തിശ്ഛൻേദാ േദവതാ ച ധനദാ സിദ്ധിദാ സദാ ॥

ധർമാർഥകാമേമാക്േഷഷു വിനിേയാഗഃ പകീർതിതഃ ।

ധം ബീജം േമ ശിരഃ പാതു ഹീം ബീജം േമ ലലാടകമ് ॥

ശീ ബീജം േമ മുഖ പാതു രകാരം ഹൃദി േമഽവതു ।

തികാരം പാതു ജഠരം പികാരം പൃഷ്ഠേതാഽവതു ।

േയകാരം ജംഘേയാർയുേ സ്വാകാരം പാദേയാർയുേഗ ।

ശീർഷാദിപാദപർയൻതം ഹാകാരം സർവേതാഽവതു ॥

ഇത്േയതത്കഥിതം കാൻേത കവചം സർവസിദ്ധിദമ് ।

ഗുരുഭ്യർച്യ വിധിവത് കവചം പപേഠദ്യദി ॥

ശതവർഷം സഹസാണാം സഹസാണാം പൂജായാഃ ഫലമാപ്നുയാത് ।

ഗുരുപൂജാം വിനാ േദവി നഹി സിദ്ധിഃ പജായേത ॥
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ഗുരുപൂജാത്പേരാ ഭൂത്വാ കവചം പപേഠത്തതഃ ।

സർവസിദ്ധിയുേതാ ഭൂത്വാ വിചേരദ് ൈഭരേവാ യഥാ ॥

പാതഃകാേല പേഠദ്യസ്തു മംതജാപപുരഃ സരമ് ।

േസാഽഭീഷ്ടഫലമാപ്േനാതി സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ॥

പൂജാകാേല പേഠദ്യസ്തു േദവീം ധ്യാത്വാ ഹൃദമ്ബുേജ ।

ഷൺമാസാഭ്യൻതേര സിദ്ധിർനാത കാർയാ വിചാരണാ ।

സായംകാേല പേഠദ്യസ്തു സ ശിേവാ നാത സംശയഃ ।

ഭൂർേജ വിലിഖ്ത ഗുടികാം സ്വർണസ്ഥാം ധാരേയദ്യദി ॥

പുരുേഷാ ദക്ഷിേണ ബാെഹൗ േയാഷിദ്വാമഭുേജ തഥാ ।

ദക്ഷിേണ ബാെഹൗ േയാഷിദ്വാമഭുേജ തഥാ ।

സർവസിദ്ധിയുതീ ഭൂത്വാ ധനവാൻ പുതവാൻ ഭേവത് ॥

ഇദം കവചമ ജ്ഞാത്വാ േയാ ജേപദ്ധനദാം ശുേഭ ।

ശസ്തഘാതമവാപ്േനാതി േസാഽചിരാൻമൃത്യുമാപ്നുയാത് ॥

കവേചനാവൃേതാ നിത്യം ഹി യത്ൈരവ ഗതി ।

തത്ൈരവ സ മഹാേദവി സമ്പൂജ്േയാ നാത സംശയഃ ॥

॥ ഇതി ധനദാ കവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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