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ചൻദകവചമ്

{॥ ചൻദകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

അസ്യ ശീചൻദകവചസ്േതാതമൻതസ്യ െഗൗതമ് ഋഷിഃ ।

അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, ശീചൻദ്േരാ േദവതാ, ചൻദപീത്യർഥം ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

സമം ചതുർഭുജം വൻേദ േകയൂരമുകുേടാജ്ജ്വലമ് ।

വാസുേദവസ്യ നയനം ശങ്കരസ്യ ച ഭൂഷണമ് ॥ ൧॥

ഏവം ധ്യാത്വാ ജേപൻനിത്യം ശശിനഃ കവചം ശുഭമ് ।

ശശീ പാതു ശിേരാേദശം ഭാലം പാതു കലാനിധിഃ ॥ ൨॥

ചക്ഷുഷീ ചൻദമാഃ പാതു ശുതീ പാതു നിശാപതിഃ ।

പാണം ക്ഷപാകരഃ പാതു മുഖം കുമുദബാൻധവഃ ॥ ൩॥

പാതു കൺഠം ച േമ േസാമഃ സ്കൻേധ ൈജവാതൃകസ്തഥാ ।

കെരൗ സുധാകരഃ പാതു വക്ഷഃ പാതു നിശാകരഃ ॥ ൪॥

ഹൃദയം പാതു േമ ചൻദ്േരാ നാഭിം ശങ്കരഭൂഷണഃ ।

മധ്യം പാതു സുരശ്േരഷ്ഠഃ കടിം പാതു സുധാകരഃ ॥ ൫॥

ഊരൂ താരാപതിഃ പാതു മൃഗാങ്േകാ ജാനുനീ സദാ ।

അിജഃ പാതു േമ ജങ്േഘ പാതു പാെദൗ വിധുഃ സദാ ॥ ൬॥

സർവാൺയൻയാനി ചാങ്ഗാനി പാതു ചൻദ്േവാഽഖിലം വപുഃ ।

ഏതദ്ധി കവചം ദിയം ഭുക്തിമുക്തിപദായകമ് ।

യഃ പേഠൃണുയാദ്വാപി സർവത വിജയീ ഭേവത് ॥ ൭॥
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॥ ഇതി ശീചൻദകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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