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ബലരാമകവചമ്

{॥ ബലരാമകവചമ് ॥}

ദുർേയാധന ഉവാച -

േഗാപീഭ്യഃ കവചം ദത്തം ഗർഗാചാർേയണ ധീമതാ ॥

സർവരക്ഷാകരം ദിയം േദഹി മഹ്യം മഹാമുേന ॥ ൧॥

പാഡ്വിപാക ഉവാച -

സ്നാത്വാ ജേല ക്െഷൗമധരഃ കുശാസനഃ പവിതപാണിഃ കൃതമൻതമാർജനഃ ॥

സ്മൃത്വാഥ നത്വാ ബലമച്യുതാഗജം സംധാരേയദ്ധർമസമാഹിേതാ ഭേവത് ॥

൨॥

േഗാേലാകധാമാധിപതിഃ പേരശ്വരഃ പേരഷു മാം പാതു പവിതകീർതനഃ ॥

ഭൂമൺഡലം സർഷപവദ്വിലക്ഷ്യേത യൻമൂർധ്നി മാം പാതു സ ഭൂമിമൺഡേല

॥ ൩॥

േസനാസു മാം രക്ഷതു സീരപാണിർയുദ്േധ സദാ രക്ഷതു മാം ഹലീ ച ॥

ദുർേഗഷു ചായാൻമുസലീ സദാ മാം വേനഷു സങ്കർഷണ ആദിേദവഃ ॥ ൪॥

കലിൻദജാേവഗഹേരാ ജേലഷു നീലാമ്ബേരാ രക്ഷതു മാം സദാഗ്െനൗ ॥

വാെയൗ ച രാേമാഽവതു േഖ ബല മഹാർണേവഽനൻതവപുഃ സദാ മാമ് ॥ ൫॥

ശീവാസുേദേവാഽവതു പർവേതഷു സഹസശീർഷാ ച മഹാവിവാേദ ॥
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േരാേഗഷു മാം രക്ഷതു െരൗഹിേണേയാ മാം കാമപാേലാഽവതു വാ വിപത്സു ॥

൬॥

കാമാത്സദാ രക്ഷതു േധനുകാരിഃ ക്േരാധത്സദാ മാം ദ്വിവിദപഹാരീ ॥

േലാഭാത്സദാ രക്ഷതു ബൽവലാരിർേമാഹാത്സദാ മാം കില മാഗധാരിഃ ॥ ൭॥

പാതഃ സദാ രക്ഷതു വൃഷ്ണിധുർയഃ പാഹ്േണ സദാ മാം മഥുരാപുേരൻദഃ ॥

മധ്യൻദിേന േഗാപസഖഃ പപാതു സ്വരാട് പരാഹ്േണഽവതു മാം സൈദവ ॥ ൮॥

സായം ഫണീൻദ്േരാഽവതു മാം സൈദവ പരാത്പേരാ രക്ഷതു മാം പേദാേഷ ॥

പൂർേണ നിശീേഥ ച ദുരൻതവീർയഃ പത്യൂഷകാേലഽവതു മാം സൈദവ ॥ ൯॥

വിദിക്ഷു മാം രക്ഷതു േരവതീപതിർദിക്ഷു പലമ്ബാരിരേധാ യദൂദ്വഹഃ ॥

ഊർധ്വം സദാ മാം ബലഭദ ആരാത്തഥാ സമൻതാദ്ബലേദവ ഏവ ഹി ॥ ൧൦॥

അൻതഃ സദായാത്പുരുേഷാത്തേമാ ബഹിർനാേഗൻദലീേലാഽവതു മാം

മഹാബലഃ ॥

സദാൻതരാത്മാ ച വസൻ ഹരിഃ സ്വയം പപാതു പൂർണഃ പരേമശ്വേരാ മഹാൻ

॥ ൧൧॥

േദവാസുരാണാം ഭയനാശനം ച ഹുതാശനം പാപചേയൻധനാനാമ് ॥

വിനാശനം വിഘ്നഘടസ്യ വിദ്ധി സിദ്ധാസനം വർമവരം ബലസ്യ ॥ ൧൨॥
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ഇതി ശീഗർഗസംഹിതായാം ബലഭദഖൺേഡ

സ്േതാതകവചവർണനം നാമ ദ്വാദേശാഽധ്യായഃ ॥ ഗ. സം. അധായ ൧൨॥
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