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ശീസുദർശനകവചമ്

{॥ ശീസുദർശനകവചമ് ॥}

പസീദ ഭഗവൻ ബഹ്മൻ സർവമൻതജ്ഞ നാരദ ।

െസൗദർശനം തു കവചം പവിതം ബൂഹി തത്വതഃ ॥ ൧॥

നാരദഃ --

ശുണുശ്േവഹ ദ്വിജശ്േരഷ്ട പവിതം പരമാദ്ഭുതമ് ।

െസൗദർശനം തു കവചം ദൃഷ്ടാഽദൃഷ്ടാർഥ സാധകമ് ॥ ൨॥

കവചസ്യാസ്യ ഋഷിർബഹ്മാ ഛൻേദാനുഷ്ടുപ് തഥാ സ്മൃതമ് ।

സുദർശന മഹാവിഷ്ണുർേദവതാ സമ്പചക്ഷേത ॥ ൩॥

ഹാം ബീജം ശക്തി രദ്േരാക്താ ഹീം ക്േരാം കീലകമിഷ്യേത ।

ശിരഃ സുദർശനഃ പാതു ലലാടം ചകനായകഃ ॥ ൪॥

ഘാണം പാതു മഹാൈദത്യ രിപുരയാത് ദൃെശൗ മമ ।

ശഹസാരഃ ശൃതിം പാതു കേപാലം േദവവൽലഭഃ ॥ ൫॥

വിശ്വാത്മാ പാതു േമ വക്തം ജിഹ്വാം വിധ്യാമേയാ ഹരിഃ ।

കൺഠം പാതു മഹാജ്വാലഃ സ്കംെധൗ ദിയായുേധശ്വരഃ ॥ ൬॥

ഭുെജൗ േമ പാതു വിജയീ കെരൗ ൈകടഭനാശനഃ ।

ഷട്േകാണ സംസ്ഥിതഃ പാതു ഹൃദയം ധാമ മാമകമ് ॥ ൭॥

മധ്യമ് പാതു മഹാവീർയഃ തിേനത്േരാ നാഭിമൺഡലമ് ।

സർവയുധമയഃ പാതു കടിം ശ്േരാണിമ് മഹാധ്യുതിഃ ॥ ൮॥
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േസാമസൂർയാഗ്നി നയനഃ ഊരു പാതു ച മമെകൗ ।

ഗുഹ്യം പാതു മഹാമായഃ ജാനുനീ തു ജഗത്പതിഃ ॥ ൯॥

ജങ്േഘ പാതു മമാജസം അഹിർബുധ്ൻയഃ സുപൂജിതഃ ।

ഗുൽെഫൗ പാതു വിശുദ്ധാത്മാ പാെദൗ പരപുരഞ്ജയഃ ॥ ൧൦॥

സകലായുധ സമ്പൂർണഃ നിഖിലാങ്ഗം സുദർശനഃ ।

യ ഇദം കവചം ദിയമ് പരമാനംദ ദായിനമ് ॥ ൧൧॥

െസൗദർശനമിദം േയാ ൈവ സദാ ശുദ്ധഃ പേഠൻ നരഃ ।

തസ്യാർഥ സിദ്ധിർവിപുലാ കരസ്ഥാ ഭവതി ധുവമ് ॥ ൧൨॥

കൂഷ്മാൺഡ ചൺഡ ഭൂതാധ്യാഃ േയച ദുഷ്ടാഃ ഗഹാഃ സ്മൃതാഃ ।

ലായൻേതഽനിശമ് പീതാഃ വർമേണാസ്യ പഭാവതഃ ॥ ൧൩॥

കുഷ്ടാപസ്മാര ഗുൽമാദ്യാഃ യാദയഃ കർമേഹതുകാഃ ।

നശ്യൻത്േയതൻ മൻതിതാംബു പാനാത് സപ്ത ദിനാവധി ॥ ൧൪॥

അേനന മൻതിതാമ്മൃത്സ്നാം തുലസീമൂലഃ സമ്സ്ഥിതാമ് ।

ലലാേട തിലകം കൃത്വാ േമാഹേയത് തിജഗൻ നരഃ ॥ ൧൫॥

ഇതി ശീ ഭൃഗുസംഹിേതാക്ത ശീ സുദർശന കവചമ് സമ്പൂർണമ് ॥
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