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ശീബാലരക്ഷാ

{॥ ശീബാലരക്ഷാ ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

അയാദേജാഽങ്ഘി മണിമാംസ്തവ ജാൻവേഥാരൂ

യജ്േഞാഽച്യുതഃ കടിതടം ജഠരം ഹയാസ്യഃ ।

ഹൃത്േകശവസ്ത്വദുര ഈശ ഇനസ്തു കൺഠം

വിഷ്ണുർഭുജം മുഖമുരുകമ ഈശ്വരഃ കമ് ॥ ൧॥

ചക്യഗതഃ സഹഗേദാ ഹരിരസ്തു പാത്

ത്വത്പാർശ്വേയാർധനുരസീ മധുഹാജന ।

േകാേണഷു ശങ്ഖ ഉരുഗായ ഉപർയുേപൻദസ്

താർക്ഷ്യഃ ക്ഷിെതൗ ഹലധരഃ പുരുഷഃ സമൻതാത് ॥ ൨॥

ഇൻദിയാണി ഹൃഷീേകശഃ പാണാൻനാരായേണാഽവതു ।

ശ്േവതദ്വീപപതിിത്തം മേനാ േയാേഗശ്വേരാഽവതു ॥ ൩॥

പൃശ്നിഗർഭസ്തു േത ബുദ്ധിമാത്മാനം ഭഗവാൻപരഃ । var ഗർഭ േത

കീഡൻതം പാതു േഗാവിൻദഃ ശയാനം പാതു മാധവഃ ॥ ൪॥ var േകശവഃ

വജൻതമയാദ്ൈവകുൺഠ ആസീനം ത്വാം ശിയഃ പതിഃ ।

ഭുഞ്ജാനം യജ്ഞഭുക്പാതു സർവഗഹഭയങ്കരഃ ॥ ൫॥

ഡാകിൻേയാ യാതുധാൻയ കുഷ്മാൺഡാ േയഽർഭകഗഹാഃ ।

ഭൂതപ്േരതപിശാചാ യക്ഷരക്േഷാവിനായകാഃ ॥ ൬॥

േകാടരാ േരവതീ ജ്േയഷ്ഠാ പൂതനാ മാതൃകാദയഃ ।

ഉൻമാദാ േയ ഹ്യപസ്മാരാ േദഹപാേണൻദിയദുഹഃ ॥ ൭॥
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സ്വപ്നദൃഷ്ടാ മേഹാത്പാതാ വൃദ്ധബാലഗഹാ േയ ।

സർേവ നശ്യൻതു േത വിഷ്േണാർനാമഗഹണഭീരവഃ ॥ ൮॥

॥ ഇതി ശീമദ്ഭാഗവേത ദശമസ്കൻേധ േഗാപീകൃതബാലരക്ഷാ സമാപ്താ ॥

Bhagavatapurana 10.06.21-29
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