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സൂർയകവചസ്േതാതമ്

{॥ സൂർയകവചസ്േതാതമ് ॥}

ശീഗേണശായ നമഃ ।

യാജ്ഞവൽക്യ ഉവാച ।

ശൃണുഷ്വ മുനിശാർദൂല സൂർയസ്യ കവചം ശുഭമ് ।

ശരീരാേരാഗ്യദം ദിയം സർവെസൗഭാഗ്യദായകമ് ॥ ൧॥

േദദീപ്യമാനമുകുടം സ്ഫുരൻമകരകുൺഡലമ് ।

ധ്യാത്വാ സഹസകിരണം സ്േതാതേമതദുദീരേയത് ॥ ൨॥

ശിേരാ േമ ഭാസ്കരഃ പാതു ലലാടം േമഽമിതദ്യുതിഃ ।

േനത്േര ദിനമണിഃ പാതു ശവേണ വാസേരശ്വരഃ ॥ ൩॥

ഘാണം ഘർമഘൃണിഃ പാതു വദനം േവദവാഹനഃ ।

ജിഹ്വാം േമ മാനദഃ പാതു കൺഠം േമ സുരവൻദിതഃ ॥ ൪॥

സ്കൻെധൗ പഭാകരഃ പാതു വക്ഷഃ പാതു ജനപിയഃ ।

പാതു പാെദൗ ദ്വാദശാത്മാ സർവാങ്ഗം സകേലശ്വരഃ ॥ ൫॥

സൂർയരക്ഷാത്മകം സ്േതാതം ലിഖിത്വാ ഭൂർജപതേക ।

ദധാതി യഃ കേര തസ്യ വശഗാഃ സർവസിദ്ധയഃ ॥ ൬॥

സുസ്നാേതാ േയാ ജേപത്സമ്യഗ്േയാഽധീേത സ്വസ്ഥമാനസഃ ।

സ േരാഗമുക്േതാ ദീർഘായുഃ സുഖം പുഷ്ടിം ച വിൻദതി ॥ ൭॥

॥ ഇതി ശീമദ്യാജ്ഞവൽക്യമുനിവിരചിതം സൂർയകവചസ്േതാതം

സമ്പൂർണമ് ॥
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