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േഗാപാലാക്ഷയകവചമ്

{॥ േഗാപാലാക്ഷയകവചമ് ॥}

ശീ ഗേണശായ നമഃ ।

ശീനാരദ ഉവാച ।

ഇൻദാദ്യമരവർേഗഷു ബഹ്മൻയത്പരമാഽദ്ഭുതമ് ।

അക്ഷയം കവചം നാമ കഥയസ്വ മമ പേഭാ ॥ ൧॥

യദ്ധൃത്വാഽഽകർൺയ വീരസ്തു ത്ൈരേലാക്യ വിജയീ ഭേവത് ।

ബഹ്േമാവാച ।

ശൃണു പുത മുനിശ്േരഷ്ഠ കവചം പരമാദ്ഭുതമ് ॥ ൨॥

ഇൻദാദിേദവവൃൻൈദ നാരായണമുഖാതമ് ।

ത്ൈരേലാക്യവിജയസ്യാസ്യ കവചസ്യ പജാപതിഃ ॥ ൩॥

ഋഷിശ്ഛൻേദാ േദവതാ ച സദാ നാരായണഃ പഭുഃ ।

അസ്യ ശീത്ൈരേലാക്യവിജയാക്ഷയകവചസ്യ പജാപതിഋർഷിഃ,

അനുഷ്ടുപ്ഛൻദഃ, ശീനാരായണഃ പരമാത്മാ േദവതാ,

ധർമാർഥകാമേമാക്ഷാർേഥ ജേപ വിനിേയാഗഃ ।

പാെദൗ രക്ഷതു േഗാവിൻേദാ ജങ്േഘ പാതു ജഗത്പഭുഃ ॥ ൪॥

ഊരൂ ദ്െവൗ േകശവഃ പാതു കടീ ദാേമാദരസ്തതഃ ।

വദനം ശീഹരിഃ പാതു നാഡീേദശം ച േമഽച്യുതഃ ॥ ൫॥

വാമപാർശ്വം തഥാ വിഷ്ണുർദക്ഷിണം ച സുദർശനഃ ।

ബാഹുമൂേല വാസുേദേവാ ഹൃദയം ച ജനാർദനഃ ॥ ൬॥

കൺഠം പാതു വരാഹ കൃഷ്ണ മുഖമൺഡലമ് ।
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കർെണൗ േമ മാധവഃ പാതു ഹൃഷീേകശ നാസിേക ॥ ൭॥

േനത്േര നാരായണഃ പാതു ലലാടം ഗരുഡധ്വജഃ ।

കേപാലം േകശവഃ പാതു ചകപാണിഃ ശിരസ്തഥാ ॥ ൮॥

പഭാേത മാധവഃ പാതു മധ്യാഹ്േന മധുസൂദനഃ ।

ദിനാൻേത ൈദത്യനാശ രാത്െരൗ രക്ഷതു ചൻദമാഃ ॥ ൯॥

പൂർവസ്യാം പുൺഡരീകാക്േഷാ വായയാം ച ജനാർദനഃ ।

ഇതി േത കഥിതം വത്സ സർവമൻത്െരൗഘവിഗഹമ് ॥ ൧൦॥

തവ സ്േനഹാൻമയാഽഽഖ്യാതം ന വക്തയം തു കസ്യചിത് ।

കവചം ധാരേയദ്യസ്തു സാധേകാ ദക്ഷിേണ ഭുേജ ॥ ൧൧॥

േദവാ മനുഷ്യാ ഗൻധർവാ യജ്ഞാസ്തസ്യ ന സംശയഃ ।

േയാഷിദ്വാമഭുേജ ൈചവ പുരുേഷാ ദക്ഷിേണ ഭുേജ ॥ ൧൨॥

നിഭൃയാത്കവചം പുൺയം സർവസിദ്ധിയുേതാ ഭേവത് ।

കൺേഠ േയാ ധാരേയേദതത് കവചം മത്സ്വരൂപിണമ് ॥ ൧൩॥

യുദ്േധ ജയമവാപ്േനാതി ദ്യൂേത വാേദ ച സാധകഃ ।

സർവഥാ ജയമാപ്േനാതി നിിതം ജൻമജൻമനി ॥ ൧൪॥

അപുത്േരാ ലഭേത പുതം േരാഗനാശസ്തഥാ ഭേവത് ।

സർവതാപപമുക്ത വിഷ്ണുേലാകം സ ഗതി ॥ ൧൫॥

॥ ഇതി ബഹ്മസംഹിേതാക്തം ശീേഗാപാലാക്ഷയകവചം സമ്പൂർണമ് ॥
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