�ശീ �പത�ങ്ഗിരാ സർവാർഥ സാധക കവചം

േദവ�ുവാച

ഭഗവൻ സർവധർമ� സർവശാസ്�താർഥപാരഗ|
േദവ�ാഃ �പത�ങ്ഗിരായാ� കവചം യത് �പകാശിതമ്|| 1||

സർവാർഥസാധനം നാമ കഥയസ� മയി �പേഭാ|

ൈഭരവ ഉവാച
ശൃണു േദവി �പവ��ാമി കവചം പരമാദ്ഭുതമ്|| 2||

സർവാർഥസാധനം നാമ ൈ�തേലാേക� ചാഽതിദുർലഭമ്|
സർവസി�ിമയം േദവി സർൈവശ�ര� �പദായകമ്|| 3||

പഠനാച്� ഛ് -വണാൻ-മർത�സ്-ൈ�തേലാക�-ഐശ�ര�-ഭാഗ് ഭേവത്|
സർവാസാധകസ�ാഽസ� കവചസ� ഋഷിഃ ശിവഃ|| 4||

ഛേ�ാ വിരാട് പരാശ�ിർജഗ�ാ�തീ ച േദവതാ|
ധർമാഽർഥകാമേമാേ�ഷു വിനിേയാഗഃ �പകീർതിതഃ|| 5||

വിനിേയാഗഃ:- ഓം �ശീ സർവാർഥ സാധക കവചസ� ശിവ ഋഷിഃ|
വിരാട് ഛ�ഃ| �ശീമത് �പത�ങ്ഗിരാ േദവതാ| ഐം ബീജം| �ഹീം ശ�ിഃ|
�ശീം കീലകം �ശീ സദാശിവ േദവതാ �പീത�ർേഥ പാേഠ വിനിേയാഗഃ||

ഓം �പണവം േമ ശിരഃ പാതു വാഗ്ഭവ� ലലാടകമ്|
�ഹീം പാതു ദ�േന�തം േമ ല� ീ� ർവാമ സുേരശ�രീ|| 1||

�പത�ങ്ഗിരാ ദ�കർണ വാേമ കാേമശ�രീ തഥാ|
ല� ീ� ഃ �പാണം സദാ പാതു വദനം പാതു േകശവഃ|| 2||

ഗൗരീ തു രസനാം പാതു ക��ം പാതു മേഹശ�രഃ|
� േദശം രതിഃ പാതു ഭുജൗ തു മകരധ�ജഃ|| 3||
��

�
� ാ|
ശങ്ഖനിധിഃ കരൗ പാതു വേ� പ�നിധി�
ഥ
�ബാ�ീ മധ�ം സദാ പാതു നാഭീം പാതു മേഹശ�രീ|| 4||

� ീ|
കൗമാരീ പൃ��േദശം തു ഗുഹ�ം ര�തു ൈവ�വ
വാരാഹീം ച കടിംപാതു ൈച��ീ പാതു പദദ�യമ്|| 5||

ഭാര�ാം ര�തു ചാമു�ാ ല� ീ� ര�തു പു�തകാൻ|
ഇ��ഃ പൂർേവ സദാ പാതു ആേ�യാം അ�ിേദവതാ|| 6||

� ാ|
യാേമ� യമഃ സദാപാതു ൈനരൃത�ാം നിരൃതി�ഥ
പ�ിേമ വരുണഃപാതു വായവ�ാം വായുേദവതാ|| 7||

സൗമ�ാം േസാമഃ സദാ പാതു ൈചശാന�ാമീശ�േരാ വിഭുഃ|
ഊർധ�ം �പജാപതിഃ പാതു ഹ�ധ�ാഽന�േദവതാ|| 8||

� ാേന തു അരേണ� �പാ�േര തഥാ|
രാജദ�ാേര �ശ
ജേല �േല ചാഽ�രിേ� ശ�തൂണാം നി�ഗേഹ തഥാ|| 9||

ഏതാഭിഃ സഹിതാ േദവീ ചതുർബീജാ മേഹശ�രീ|
�പത�ങ്ഗിരാ മഹാശ�ിഃ സർവ�ത മാം സദാഽവതു|| 10||

ഫല�ശുതിഃ

ഇതി േത കഥിതം േദവി സാരാ�ാരം പരാത്പരമ്|
സർവാർേഥ-സാധനം നാമ കവചം പരമാദ്ഭുതമ്|| 1||

അസ�ാഽപി പഠനാ�ദ�ഃ കുേബേരാഽപി ധേനശ�രഃ|
ഇ��ാദ�ാഃ സകലാ േദവാഃ ധാരണാത്പഠനാദ�തഃ|| 2||

സർവസി�ീശ�േരാ സ�ഃ സർൈവശ�ര�മവാ�ു� യുഃ|
�പീതിമേന�ഽന�തഃ കൃത�ാ കമലാ നി�ലാ ഗൃേഹ|| 3||

വാർണീ ച നിവേസത് വേ�� സത�ം സത�ം ന സംശയഃ|
േയാ ധാരയതി പുണ�ാ�ാ സർവാർഥസാധനാഭിധമ്|| 4||

കവചം പരമം പുണ�ം േസാഽപി പുണ�വതാം വരഃ|
സർൈവശ�ര�യുേതാ ഭൂത�ാ ൈ�തേലാക�വിജയീ ഭേവത്|| 5||

പുരുേഷാ ദ�ിേണ ബാഹൗ നാരീ വാമ ഭുേജ തഥാ|
ബഹുപു�തവതീ ഭൂയാദ് ബ��ാഽപി ലഭ�േത സുതമ്|| 6||

�ബ�ാസ്�താദീനി ശസ്�താണി ൈനവ കൃ��ി ത�നുമ്|
ഏതത്കവചമ�ാത�ാ േയാ ജേപത്പരേമശ�രീമ്|| 7||

ദാരി�ദ�ം പരമം �പാപ� േസാഽചിരാ�ൃത�ുമാ�ു� യാത് |

�ശീ രു�ദയാമല തേ�� പ�ാങ്ഗഖേ� �പത�ങ്ഗിരായാഃ സർവാർഥസാധനം
നാമകം കവചം പരിപൂർണമ് |

