
ശിവ	കവചമ്

അസ 	ശീ	ശിവകവച	സ്േതാത\f1	\f0	മഹാമംതസ 	ഋഷഭേയാഗീശ ര	ഋഷിഃ	|	
അനുഷ്ടുപ്	ഛംദഃ	|	
ശീസാംബസദാശിേവാ	േദവതാ	|	
ഓം	ബീജമ്	|	
നമഃ	ശ ിഃ	|	
ശിവാേയതി	കീലകമ്	|	
മമ	സാംബസദാശിവ പീത ര്േഥ	ജേപ	വിനിേയാഗഃ	||

കരന ാസഃ	
ഓം	സദാശിവായ	അംഗുഷ്ഠാഭ ാം	നമഃ	|	നം	ഗംഗാധരായ	തര്ജനീഭ ാം	നമഃ	|	മം	മൃത ുംജയായ	മധ മാഭ ാം
നമഃ	|	

ശിം	ശൂലപാണേയ	അനാമികാഭ ാം	നമഃ	|	വാം	പിനാകപാണേയ	കനിഷ്ഠികാഭ ാം	നമഃ	|	യം	ഉമാപതേയ
കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ ാം	നമഃ	|	

ഹൃദയാദി	അംഗന ാസഃ	
ഓം	സദാശിവായ	ഹൃദയായ	നമഃ	|	നം	ഗംഗാധരായ	ശിരേസ	സ ാഹാ	|	മം	മൃത ുംജയായ	ശിഖാൈയ	വഷട്	|	

ശിം	ശൂലപാണേയ	കവചായ	ഹും	|	വാം	പിനാകപാണേയ	േനതതയായ	െവൗഷട്	|	യം	ഉമാപതേയ	അസ്തായ
ഫട്	|	ഭൂര്ഭുവ ുവേരാമിതി	ദിഗ്ബംധഃ	||	

ധ ാനമ്%
വജദംഷ് ടം	തിനയനം	കാലകംഠ	മരിംദമമ്	|	
സഹസകരമത ു ഗം	വംേദ	ശംഭും	ഉമാപതിമ്	||	
രു ദാ കംകണലസത്കരദംഡയു ഃ	പാലാംതരാലസിതഭസ്മധൃതതിപുംഡഃ	|	
പംചാ രം	പരിപഠന്	വരമംതരാജം	ധ ായന്	സദാ	പശുപതിം	ശരണം	വേജഥാഃ	||	

അതഃ	പരം	സര പുരാണഗുഹ ം	നിഃേശഷപാെപൗഘഹരം	പവിതമ്	|	
ജയപദം	സര വിപത് പേമാചനം	വ ാമി	ൈശവമ്	കവചം	ഹിതായ	േത	||	

പംചപൂജാ%
ലം	പൃഥിവ ാ േന	ഗംധം	സമര്പയാമി	|	
ഹം	ആകാശാ േന	പുഷ്ൈപഃ	പൂജയാമി	|	
യം	വായ ാ േന	ധൂപമ്	ആഘാപയാമി	|
രം	അ ാ േന	ദീപം	ദര്ശയാമി	|	
വം	അമൃതാ േന	അമൃതം	മഹാൈനേവദ ം	നിേവദയാമി	|	
സം	സര ാ േന	സേര ാപചാരപൂജാം	സമര്പയാമി	||	

മം തഃ	
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ഋഷഭ	ഉവാച

നമസ്കൃത 	മഹാേദവം	വിശ വ ാപിനമീശ രമ്	|	
വേ 	ശിവമയം	വര്മ	സര ര ാകരം	നൃണാമ്	||	1	||	

ശുെചൗ	േദേശ	സമാസീേനാ	യഥാവത്ക ിതാസനഃ	|	
ജിേതം ദിേയാ	ജിതപാണ ിംതേയ ിവമവ യമ്	||	2	||	

ഹൃത്പുംഡരീകാംതരസ ിവിഷ്ടം	സ േതജസാ	വ ാപ്തനേഭാഽവകാശമ്	|	
അതീം ദിയം	സൂ ്മമനംതമാദ ം	ധ ാേയത്	പരാനംദമയം	മേഹശമ്	||	

ധ ാനാവധൂതാഖിലകര്മബംധ-	 ിരം	ചിദാനംദ	നിമ േചതാഃ	|	
ഷഡ രന ാസ	സമാഹിതാ ാ	ൈശേവന	കുര ാത്കവേചന	ര ാമ്	||	

മാം	പാതു	േദേവാഽഖിലേദവതാ ാ	സംസാരകൂേപ	പതിതം	ഗഭീേര	|	
ത ാമ	ദിവ ം	പരമംതമൂലം	ധുേനാതു	േമ	സര മഘം	ഹൃദി മ്	||	

സര ത	മാം	ര തു	വിശ മൂര്തി-	ര്േജ ാതിര്മയാനംദഘന ിദാ ാ	|	
അേണാരണിയാനുരുശ ിേരകഃ	സ	ഈശരഃ	പാതു	ഭയാദേശഷാത്	||	

േയാ	ഭൂസ രൂേപണ	ബിഭര്തി	വിശ ം	പായാ 	ഭൂേമര്ഗിരിേശാഽഷ്ടമൂര്തിഃ	|	
േയാഽപാം	സ രൂേപണ	നൃണാം	കേരാതി	സംജീവനം	േസാഽവതു	മാം	ജേലഭ ഃ	||	

ക ാവസാേന	ഭുവനാനി	ദഗ്ധ ാ	സര ാണി	േയാ	നൃത തി	ഭൂരിലീലഃ	|	
സ	കാലരുേ ദാഽവതു	മാം	ദവാേ ഃ	വാത ാദിഭീേതരഖിലാ 	താപാത്	||	

പദീപ്തവിദ ുത്കനകാവഭാേസാ	വിദ ാവരാഭീതി	കുഠാരപാണിഃ	|	
ചതുര്മുഖസ്തത്പുരുഷസ് തിേനതഃ	പാച ാം	 ിേതാ	ര തു	മാമജസമ്	||	

കുഠാരേഖടാംകുശ	ശൂലഢ ാ-	കപാലപാശാ 	ഗുണാംദധാനഃ	|	
ചതുര്മുേഖാ	നീലരുചിസ് തിേനതഃ	പായാദേഘാേരാ	ദിശി	ദ ിണസ ാമ്	||	

കുംേദംദുശംഖസ്ഫടികാവഭാേസാ	േവദാ മാലാ	വരദാഭയാംകഃ	|	
ത തുര 	ഉരു പഭാവഃ	സേദ ാഽധിജാേതാഽവതു	മാം	പതീച ാമ്	||	

വരാ മാലാഭയടംകഹസ്തഃ	സേരാജകിംജല്കസമാനവര്ണഃ	|	
തിേലാചന ാരുചതുര്മുേഖാ	മാം	പായാദുദീച ാം	ദിശി	വാമേദവഃ	||	

േവദാഭേയഷ്ടാംകുശടംകപാശ-	കപാലഢ ാ രശൂലപാണിഃ	|	
സിതദ ുതിഃ	പംചമുേഖാഽവതാ ാം	ഈശാന	ഊര്ധ ം	പരമ പകാശഃ	||	
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മൂര്ധാനമവ ാ മ	ചം ദെമൗലിഃ	ഭാലം	മമാവ ാദഥ	ഭാലേനതഃ	|	
േനേത	മമാവ ാദ്ഭഗേനതഹാരീ	നാസാം	സദാ	ര തു	വിശ നാഥഃ	||	

പായാ ുതീ	േമ	ശുതിഗീതകീര്തിഃ	കേപാലമവ ാ തതം	കപാലീ	|	
വ ം	സദാ	ര തു	പംചവേ ാ	ജിഹ ാം	സദാ	ര തു	േവദജിഹ ഃ	||	

കംഠം	ഗിരീേശാഽവതു	നീലകംഠഃ	പാണിദ യം	പാതു	പിനാകപാണിഃ	|	
േദാര്മൂലമവ ാ മ	ധര്മബാഹുഃ	വ ഃ ലം	ദ മഖാംതേകാഽവ ാത്	||	

മേമാദരം	പാതു	ഗിരീം ദധന ാ	മധ ം	മമാവ ാ ദനാംതകാരീ	|	
േഹരംബതാേതാ	മമ	പാതു	നാഭിം	പായാത്കടിം	ധൂര്ജടിരീശ േരാ	േമ	||	

ഊരുദ യം	പാതു	കുേബരമിേ താ	ജാനുദ യം	േമ	ജഗദീശ േരാഽവ ാത്	|	
ജംഘായുഗം	പുംഗവേകതുരവ ാത്	പാെദൗ	മമാവ ാ ുരവംദ പാദഃ	||	

മേഹശ രഃ	പാതു	ദിനാദിയാേമ	മാം	മധ യാേമഽവതു	വാമേദവഃ	|	
തിേലാചനഃ	പാതു	തൃതീയയാേമ	വൃഷധ ജഃ	പാതു	ദിനാംത യാേമ	||	

പായാ ിശാെദൗ	ശശിേശഖേരാ	മാം	ഗംഗാധേരാ	ര തു	മാം	നിശീേഥ	|	
െഗൗരീപതിഃ	പാതു	നിശാവസാേന	മൃത ുംജേയാ	ര തു	സര കാലമ്	||	

അംതഃ ിതം	ര തു	ശംകേരാ	മാം	 ാണുഃ	സദാ	പാതു	ബഹിഃ ിതം	മാമ്	|	
തദംതേര	പാതു	പതിഃ	പശൂനാം	സദാശിേവാ	ര തു	മാം	സമംതാത്	||	

തിഷ്ഠംതമവ ാദ്	ഭുവൈനകനാഥഃ	പായാദ ജംതം	പമഥാധിനാഥഃ	|	
േവദാംതേവേദ ാഽവതു	മാം	നിഷ ം	മാമവ യഃ	പാതു	ശിവഃ	ശയാനമ്	||	

മാര്േഗഷു	മാം	ര തു	നീലകംഠഃ	ൈശലാദിദുര്േഗഷു	പുരതയാരിഃ	|	
അരണവാസാദി	മഹാപവാേസ	പായാ ൃഗവ ാധ	ഉദാരശ ിഃ	||	

ക ാംതകാേലാ ഗപടു പേകാപ-	സ്ഫുടാ ഹാേസാ ലിതാംഡേകാശഃ	|	
േഘാരാരിേസനാര്ണവ	ദുര്നിവാര-	മഹാഭയാ ദ തു	വീരഭ ദഃ	||	

പ ശ മാതംഗരഥാവരൂഥിനീ-	സഹസല ായുത	േകാടിഭീഷണമ്	|	
അെ ൗഹിണീനാം	ശതമാതതായിനാം	ഛിംദ ാ ൃേഡാ	േഘാരകുഠാര	ധാരയാ	||	

നിഹംതു	ദസ ൂന് പലയാനലാര്ചിഃ	ജ ല ിശൂലം	തിപുരാംതകസ 	|	ശാര്ദൂലസിംഹര് വൃകാദിഹിംസാന്
സംതാസയത ീശധനുഃ	പിനാകഃ	||	

ദുഃ	സപ്ന	ദുഃ	ശകുന	ദുര്ഗതി	െദൗര്മനസ -	ദുര്ഭി 	ദുര സന	ദുഃസഹ	ദുര ശാംസി	|
ഉത്പാതതാപവിഷഭീതിമസദ് ഗഹാര്തിം	വ ാധീം 	നാശയതു	േമ	ജഗതാമധീശഃ	||
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ഓം	നേമാ	ഭഗവേത	സദാശിവായ	

സകലതത ാ കായ	സര മംതസ രൂപായ	സര യംതാധിഷ്ഠിതായ	സരതംതസ രൂപായ	സരതത വിദൂരായ
ബ രു ദാവതാരിേണ	നീലകംഠായ	പാര തീമേനാഹരപിയായ	േസാമസൂര ാ ിേലാചനായ
ഭസ്േമാ ൂലിതവി ഗഹായ	മഹാമണി	മുകുടധാരണായ	മാണിക ഭൂഷണായ	സൃഷ്ടി ിതി പലയകാല-
െരൗ ദാവതാരായ	ദ ാധ രധ ംസകായ	മഹാകാലേഭദനായ	മൂലധാൈരകനിലയായ	തത ാതീതായ
ഗംഗാധരായ	സര േദവാദിേദവായ	ഷഡാശയായ	േവദാംതസാരായ	തിവര്ഗസാധനായ
അനംതേകാടിബ ാംഡനായകായ	അനംത	വാസുകി	ത ക-	കര്േകാടക	ശംഖ	കുലിക-	പദ്മ
മഹാപദ്േമതി-	അഷ്ടമഹാനാഗകുലഭൂഷണായ	പണവസ രൂപായ	ചിദാകാശായ	ആകാശ	ദിക്	സ രൂപായ
ഗഹന തമാലിേന	സകലായ	കലംകരഹിതായ	സകലേലാൈകകകര്േ ത	സകലേലാൈകകഭര്േ ത
സകലേലാൈകകസംഹര്േ ത	സകലേലാൈകകഗുരേവ	സകലേലാൈകകസാ ിേണ	സകലനിഗമഗുഹ ായ
സകലേവദാംതപാരഗായ	സകലേലാൈകകവരപദായ	സകലേലാൈകകശംകരായ
സകലദുരിതാര്തിഭംജനായ	സകലജഗദഭയംകരായ	ശശാംകേശഖരായ	ശാശ തനിജാവാസായ	നിരാകാരായ
നിരാഭാസായ	നിരാമയായ	നിര്മലായ	നിര്മദായ	നി ിംതായ	നിരഹംകാരായ	നിരംകുശായ	നിഷ്കലംകായ
നിര്ഗുണായ	നിഷ്കാമായ	നിരൂപ വായ	നിരുപ ദവായ	നിരവദ ായ	നിരംതരായ	നിഷ്കാരണായ
നിരാതംകായ	നിഷ് പപംചായ	നി ംഗായ	നിര്ദ ംദ ായ	നിരാധാരായ	നീരാഗായ	നിഷ്േ കാധായ
നിര്േലാപായ	നിഷ്പാപായ	നിര്ഭയായ	നിര ിക ായ	നിര്േഭദായ	നിഷ് കിയായ	നിസ്തുലായ	നിഃസംശയായ
നിരംജനായ	നിരുപമവിഭവായ	നിത ശു ബു മു പരിപൂര്ണ-	സ ിദാനംദാദ യായ	പരമശാംതസ രൂപായ
പരമശാംതപകാശായ	േതേജാരൂപായ	േതേജാമയായ	േതേജാഽധിപതേയ	ജയ	ജയ	രു ദ	മഹാരു ദ	മഹാെരൗ ദ
ഭ ദാവതാര	മഹാൈഭരവ	കാലൈഭരവ	ക ാംതൈഭരവ	കപാലമാലാധര	ഖട ാംഗ	ചര്മഖഡ്ഗധര	പാശാംകുശ-
ഡമരൂശൂല	ചാപബാണഗദാശ ിഭിംദിപാല-	േതാമര	മുസല	മുദ്ഗര	പാശ	പരിഘ-	ഭുശുംഡീ	ശതഘ്നീ
ചകാദ ായുധഭീഷണാകാര-	സഹസമുഖദംഷ് ടാകരാലവദന	വികടാ ഹാസ	വിസ്ഫാരിത	ബ ാംഡമംഡല

നാേഗം ദകുംഡല	നാേഗം ദഹാര	നാേഗം ദവലയ	നാേഗം ദചര്മധര	നാേഗം ദനിേകതന	മൃത ുംജയ	ത ംബക
തിപുരാംതക	വിശ രൂപ	വിരൂപാ 	വിേശ ശ ര	വൃഷഭവാഹന	വിഷവിഭൂഷണ	വിശ േതാമുഖ	സര േതാമുഖ
മാം	ര 	ര 	ജ ലജ ല	പജ ല	പജ ല	മഹാമൃത ുഭയം	ശമയ	ശമയ	അപമൃത ുഭയം	നാശയ	നാശയ
േരാഗഭയം	ഉ ാദേയാ ാദയ	വിഷസര്പഭയം	ശമയ	ശമയ	േചാരാന്	മാരയ	മാരയ	മമ	ശതൂന്
ഉ ാടേയാ ാടയ	തിശൂേലന	വിദാരയ	വിദാരയ	കുഠാേരണ	ഭിംധി	ഭിംധി	ഖഡ്േഗന	ഛിം ി	ഛിം ി	ഖട ാംേഗന
വിേപാധയ	വിേപാധയ	മുസേലന	നിഷ്േപഷയ	നിഷ്േപഷയ	ബാൈണഃ	സംതാഡയ	സംതാഡയ	യ
ര ാംസി	ഭീഷയ	ഭീഷയ	അേശഷ	ഭൂതാന്	വി ദാവയ	വി ദാവയ	കൂഷ്മാംഡഭൂതേവതാലമാരീഗണ-
ബ രാ സഗണാന്	സംതാസയ	സംതാസയ	മമ	അഭയം	കുരു	കുരു	മമ	പാപം	േശാധയ	േശാധയ
വിതസ്തം	മാം	ആശ ാസയ	ആശ ാസയ	നരകമഹാഭയാന്	മാം	ഉ ര	ഉ ര	അമൃതകടാ വീ േണന	മാം-
ആേലാകയ	ആേലാകയ	സംജീവയ	സംജീവയ	 ു ൃഷ്ണാര്തം	മാം	ആപ ായയ	ആപ ായയ	ദുഃഖാതുരം
മാം	ആനംദയ	ആനംദയ	ശിവകവേചന	മാം	ആ ാദയ	ആ ാദയ	

ഹര	ഹര	മൃത ുംജയ	ത ംബക	സദാശിവ	പരമശിവ	നമസ്േത	നമസ്േത	നമഃ	||	

പൂര വത്	-	ഹൃദയാദി	ന ാസഃ	|	

പംചപൂജാ	||	

ഭൂര്ഭുവ ുവേരാമിതി	ദിഗ ിേമാകഃ	||	
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ഫല ശുതിഃ%
ഋഷഭ	ഉവാച	ഇേത തത്പരമം	ൈശവം	കവചം	വ ാഹൃതം	മയാ	|	
സര 	ബാധാ	പശമനം	രഹസ ം	സര 	േദഹിനാമ്	||	

യഃ	സദാ	ധാരേയ ര്ത ഃ	ൈശവം	കവചമു മമ്	|	
ന	തസ 	ജായേത	കാപി	ഭയം	ശംേഭാരനു ഗഹാത്	||	

ീണായുഃ	പാപ്തമൃത ുര ാ	മഹാേരാഗഹേതാഽപി	വാ	|	
സദ ഃ	സുഖമവാപ്േനാതി	ദീര്ഘമായു 	വിംദതി	||	

സര ദാരി ദയശമനം	െസൗമാംഗല വിവര്ധനമ്	|	
േയാ	ധേ 	കവചം	ൈശവം	സ	േദൈവരപി	പൂജ േത	||	

മഹാപാതകസംഘാൈതര്മുച േത	േചാപപാതൈകഃ	|	
േദഹാംേത	മു ിമാപ്േനാതി	ശിവവര്മാനുഭാവതഃ	||	

ത മപി	ശ യാ	വ 	ൈശവം	കവചമു മമ്	|	
ധാരയസ 	മയാ	ദ ം	സദ ഃ	േ ശേയാ	ഹവാപ്സസി	||	

ശീസൂത	ഉവാച

ഇത ു ാ	ഋഷേഭാ	േയാഗീ	തസ്ൈമ	പാര്ഥിവ	സൂനേവ	|	
ദെദൗ	ശംഖം	മഹാരാവം	ഖഡ്ഗം	ച	അരിനിഷൂദനമ്	||	

പുന 	ഭസ്മ	സംമംത 	തദംഗം	പരിേതാഽസ്പൃശത്	|	
ഗജാനാം	ഷട്സഹസസ 	തിഗുണസ 	ബലം	ദെദൗ	||	

ഭസ്മ പഭാവാത്	സംപാപ്തബൈലശ ര 	ധൃതി	സ്മൃതിഃ	|	
സ	രാജപുതഃ	ശുശുേഭ	ശരദര്ക	ഇവ	ശിയാ	||	

തമാഹ	പാംജലിം	ഭൂയഃ	സ	േയാഗീ	നൃപനംദനമ്	|	
ഏഷ	ഖഡ്േഗാ	മയാ	ദ സ്തേപാമം താനുഭാവതഃ	||	

ശിതധാരമിമം	ഖഡ്ഗം	യസ്ൈമ	ദര്ശയേസ	സ്ഫുടമ്	|	
സ	സേദ ാ	 മിയേത	ശതുഃ	സാ ാ ൃത ുരപി	സയമ്	||	

അസ 	ശംഖസ 	നിര് ഹാദം	േയ	ശൃണ ംതി	തവാഹിതാഃ	|	
േത	മൂര് ിതാഃ	പതിഷ ംതി	നസ്തശസ്താ	വിേചതനാഃ	||	

ഖഡ്ഗശംഖാവിെമൗ	ദിെവ ൗ	പരൈസന വിനാശെകൗ	|	
ആ ൈസനസപ ാണാം	െശൗര േതേജാവിവര്ധെനൗ	||	
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ഏതേയാ 	പഭാേവന	ൈശേവന	കവേചന	ച	|	
ദ ിഷട്സഹസ	നാഗാനാം	ബേലന	മഹതാപി	ച	||	

ഭസ്മധാരണ	സാമര്ഥ ാ തുൈസന ം	വിേജഷ േസ	|	
പാപ 	സിംഹാസനം	പിത ം	േഗാപ്താഽസി	പൃഥിവീമിമാമ്	||	

ഇതി	ഭ ദായുഷം	സമ ഗനുശാസ 	സമാതൃകമ്	|	
താഭ ാം	സംപൂജിതഃ	േസാഽഥ	േയാഗീ	ൈസ രഗതിര െയൗ	||	

ഇതി	ശീസ്കാംദമഹാപുരാേണ	ബേ ാ രഖംേഡ	ശിവകവച	പഭാവ	വര്ണനം	നാമ	ദ ാദേശാഽധ ായഃ
സംപൂര്ണഃ	||	||
ദ്\f2

Web	Url:	https://www.vignanam.org/veda/shiva-kavacham-malayalam.html
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