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രാഹുകവചമ്

{॥ രാഹുകവചമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

പണമാമി സദാ രാഹും ശൂർപാകാരം കിരീടിനമ് ।

ൈസംഹിേകയം കരാലാസ്യം േലാകാനാമഭയപദമ് ॥ ൧॥

നീലാമ്ബരഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം േലാകവൻദിതഃ ।

ചക്ഷുഷീ പാതു േമ രാഹുഃ ശ്േരാത്േര ത്വർധശരിരവാൻ ॥ ൨॥

നാസികാം േമ ധൂമവർണഃ ശൂലപാണിർമുഖം മമ ।

ജിഹ്വാം േമ സിംഹികാസൂനുഃ കൺഠം േമ കഠിനാങ്ഘികഃ ॥ ൩॥

ഭുജങ്േഗേശാ ഭുെജൗ പാതു നീലമാൽയാമ്ബരഃ കെരൗ ।

പാതു വക്ഷഃസ്ഥലം മൻതീ പാതു കുക്ഷിം വിധുൻതുദഃ ॥ ൪॥

കടിം േമ വികടഃ പാതു ഊരൂ േമ സുരപൂജിതഃ ।

സ്വർഭാനുർജാനുനീ പാതു ജങ്േഘ േമ പാതു ജാഡ്യഹാ ॥ ൫॥

ഗുൽെഫൗ ഗഹപതിഃ പാതു പാെദൗ േമ ഭീഷണാകൃതിഃ ।

സർവാൺയങ്ഗാനി േമ പാതു നീലചൻദനഭൂഷണഃ ॥ ൬॥

രാേഹാരിദം കവചമൃദ്ധിദവസ്തുദം േയാ ഭക്ത്യാ പഠത്യനുദിനം നിയതഃ ശുചിഃ

സൻ ।

പാപ്േനാതി കീർതിമതുലാം ശിയമൃദ്ധിമായുരാേരാഗ്യമാത്മവിജയം ച ഹി

തത്പസാദാത് ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീമഹാഭാരേത ധൃതരാഷ്ടസഞ്ജയസംവാേദ ദ്േരാണപർവണി
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രാഹുകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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