
নারাযণ	কবচম্

ন াসঃ%

অংগন াসঃ
ওং	ওং	পাদেযাঃ	নমঃ	|
ওং	নং	জানুেনাঃ	নমঃ	|	
ওং	 মাং	ঊেবাঃ	নমঃ	|
ওং	নাং	উদের	নমঃ	|
ওং	রাং	 িদ	নমঃ	|
ওং	যং	উরিস	নমঃ	|
ওং	ণাং	মুেখ	নমঃ	|
ওং	যং	িশরিস	নমঃ	|

করন াসঃ
ওং	ওং	দি ণতজন াম্	নমঃ	|
ওং	নং	দি ণমধ মাযাম্	নমঃ	|
ওং	 মাং	দি ণানািমকাযাম্	নমঃ	|
ওং	ভং	দি ণকিন কাযাম্	নমঃ	|
ওং	গং	বামকিন কাযাম্	নমঃ	|
ওং	বং	বামািনকাযাম্	নমঃ	|
ওং	 তং	বামমধ মাযাম্	নমঃ	|
ওং	বাং	বামতজন াম্	নমঃ	|
ওং	সুং	দি ণাং ে া পবিণ	নমঃ	|
ওং	 দং	দি ণাং াধঃ	পবিণ	নমঃ	|
ওং	বাং	বামাং ে া পবিণ	নমঃ	|
ওং	যং	বামাং াধঃ	পবিণ	নমঃ	|

িব ষড রন াসঃ%
ওং	ওং	 দেয	নমঃ	|
ওং	িবং	মূৈ 	নমঃ	|
ওং	ষং	 েবামেধ 	নমঃ	|
ওং	ণং	িশখাযাম্	নমঃ	|
ওং	 বং	 ন েযাঃ	নমঃ	|
ওং	নং	সবসংিধষ	নমঃ	|
ওং	মঃ	 াচ াম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	আে য াম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	দি ণস াম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	 নঋেত 	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	 তীচ াম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	বাযেব 	অ ায	ফট্	|
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ওং	মঃ	উদীচ াম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	ঐশান াম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	ঊ াযাম্	অ ায	ফট্	|
ওং	মঃ	অধরাযাম্	অ ায	ফট্	|

ী	হিরঃ

অথ	 ীনারাযণকবচ

||রােজাবাচ||
যযা	 ঃ	সহ া ঃ	সবাহান্	িরপুৈসিনকান্|
ীডি ব	িবিন জত 	ি েলাক া	বভেজ	ি যম্||1||

ভগবং মাখ ািহ	বম	নারাযণা কম্|
যথা তািযনঃ	শ ন্	 যন	 ে া জয ৃেধ||2||

|| ী ক	উবাচ||
বতঃ	পুেরািহেতা াে া	মেহং াযানুপৃ েত|
নারাযণাখ ং	বমাহ	তিদৈহকমনাঃ	শৃণু||3||

িব র প	উবাচেধৗতাংি পািণরাচম 	সপিব 	উদঙ্	মুখঃ|
কত াংগকরন ােসা	মং াভ াং	বাগ তঃ	 িচঃ||4||

নারাযণমযং	বম	সংনেহ দ্	ভয	আগেত|
পাদেযাজানুেনার েবার দের	 দ েথারিস||5||

মুেখ	িশরস ানুপূব ােদাংকারাদীিন	িবন েসত্|
ওং	নেমা	নারাযণােযিত	িবপযযমথািপ	বা||6||

করন াসং	ততঃ	কযাদ্	 াদশা রিবদ যা|
ণবািদযকারংতমং ল ং পবসু||7||

ন েসদ্	 দয	ওংকারং	িবকারমনু	মূধিন|
ষকারং	ত	 েবামেধ 	ণকারং	িশখযা	িদেশত্||8||

বকারং	 ন েযাযংজ া কারং	সবসংিধষ|
মকারম মুি শ 	মং মূ তভেবদ্	বধঃ||9||

সিবসগং	ফডংতং	তত্	সবিদ ু	িবিন দেশত্|
ওং	িব েব	নম	ইিত	||10||

আ ানং	পরমং	ধ ােযদ	 ধ যং	ষ শি িভযতম্|
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িবদ ােতজ েপামূ তিমমং	মং মুদাহেরত	||11||

ওং	হির বদধ া ম	সবর াং	ন াংি প ঃ	পতেগং পৃে |
দরািরচমািসগেদষচাপাশান্	দধােনা েণা বা ঃ	||12||

জেলষ	মাং	র ত	ম স মূ তযােদাগেণেভ া	বরণস 	পাশাত্|
েলষ	মাযাবটবামেনা াত্	ি িব মঃ	 খঽবত	িব র পঃ	||13||

দুেগ টব ািজমুখািদষ	 ভঃ	পাযা ৃিসংেহাঽসুরযথপািরঃ|
িবমুংচেতা	যস 	মহা হাসং	িদেশা	িবেনদুন পতং 	গভাঃ	||14||

র েসৗ	মা িন	য ক ঃ	 দং েযা ীতধেরা	বরাহঃ|
রােমাঽি কেট থ	িব বােস	সল েণা াদ্	ভরতা েজা ান্	||15||

মামু ধমাদিখলাত্	 মাদা ারাযণঃ	পাত	নর 	হাসাত্|
দ েযাগাদথ	 যাগনাথঃ	পাযাদ্	 েণশঃ	কিপলঃ	কমবংধাত্	||16||

সন কমােরা	বত	কামেদবা যশীষা	মাং	পিথ	 দবেহলনাত্|
দব ষবযঃ	পুর ষাচনাংতরাত্	কেমা	হিরমাং	িনরযাদেশষাত্	||17||

ধ ংতিরভগবান্	পা পথ াদ্	 ং াদ্	ভযাদৃষেভা	িন জতা া|
য 	 লাকাদবতা নাংতাদ্	বেলা	গণাত্	 াধবশাদহীং ঃ	||18||

পাযেনা	ভগবান েবাধাদ্	ব 	পাখংডগণাত্	 মাদাত্|
কি ঃ	কেল	কালমলাত্	 পাত	ধমাবনােযার কতাবতারঃ	||19||

মাং	 কশেবা	গদযা	 াতরব াদ্	 গািবংদ	আসংগবমা েবণুঃ|
নারাযণ	 া 	উদা শি মধ ংিদেন	িব ররীং পািণঃ	||20||

দেবা রাে 	মধেহা ধ া	সাযং	ি ধামাবত	মাধেবা	মাম্|
দােষ	 ষীেকশ	উতাধরাে 	িনশীথ	এেকা ত	প নাভঃ	||21||

ীব সধামাপররা 	ঈশঃ	 ত ষ	ঈেশাঽিসধেরা	জনাদনঃ|
দােমাদেরাঽব াদনুসংধ ং	 ভােত	িবে েরা	ভগবান্	কালমূ তঃ	||22||

চ ং	যগাংতানলিত েনিম	 মত্	সমংতাদ্	ভগব য ম্|
দংদি 	দংদ িরৈসন মাসু	ক ং	যথা	বাতসেখা	 তাশঃ	||23||

গেদঽশিন শনিব িলংেগ	িনি ংিঢ	িনি ংঢ িজতি যািস|	
ক াংডৈবনাযকয রে াভত হাং ণয	চণযারীন্	||24||

ং	যাতধান মথে তমাতিপশাচিব হেঘারদৃ ন্|

3
	

https://www.vignanam.org

https://www.vignanam.org


দেরং 	িব াবয	ক পূিরেতা	ভীম েনাঽের দযািন	কংপযন্	||25||

ং	িত ধারািসবরািরৈসন মীশ যে া	মম	িছংিধ	িছংিধ|
চমংছতচং 	ছাদয	ি ষামেঘানাং	হর	পাপচ ু ষাম্	||26||

যে া	ভযং	 েহেভ া	ভত্	 কতেভ া	নৃভ 	এব	চ|
সরীসৃেপেভ া	দং েভ া	ভেতেভ াংঽেহাভ 	এব	বা	||27||

সবােণ তািন	ভগ ামরপা কীতনাত্|
যাংত	সং যং	সেদ া	 য	নঃ	 যঃ	 তীপকাঃ	||28||

গর ে া	ভগবান্	 া ে াভ ংেদামযঃ	 ভঃ|
র েশষকে েভ া	িব ে নঃ	 নামিভঃ	||29||

সবাপে া	হেরনামরপযানাযধািন	নঃ|
বি ংি যমনঃ	 াণান্	পাংত	পাষদভষণাঃ	||30||

যথা	িহ	ভগবােনব	ব তঃ	স স 	যত্|
সত নােনন	নঃ	সেব	যাংত	নাশমুপা বাঃ	||31||

যৈথকা ানুভাবানাং	িবক রিহতঃ	 যম্|
ভষণায িলংগাখ া	ধে 	শ ীঃ	 মাযযা	||32||

তৈনব	সত মােনন	সবে া	ভগবান্	হিরঃ|
পাত	সৈবঃ	 র ৈপনঃ	সদা	সব 	সবগঃ	||33

িবিদ ু	িদ ূ মধঃ	সমংতাদংতবিহভগবান্	নারিসংহঃ|
হাপযংে াকভযং	 েনন	 সম েতজাঃ	||34||

মঘবি দমাখ াতং	বম	নারযণা কম্|
িবেজষ স ংজসা	 যন	দংিশেতাঽসুরযথপান্	||35||

এতদ্	ধারযমাণ 	যং	যং	পশ িত	চ ু ষা|
পদা	বা	সং ৃেশত্	সদ ঃ	সা সাত্	স	িবমুচ েত	||36||

ন	কতি ত	ভযং	তস 	িবদ াং	ধারযেতা	ভেবত্|
রাজদসু হািদেভ া	ব া ািদভ 	ক হিচত্	||37||

ইমাং	িবদ াং	পুরা	কি ত্	 কৗিশেকা	ধারযন্	ি জঃ|
যাগধারণযা	 াংগং	জেহৗ	স	মরধ িন	||38||

তেস াপির	িবমােনন	গংধবপিতেরকদা|
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যেযৗ	িচ রথঃ	 ী ভবেতা	য 	ি জ যঃ	||39||

গগনা পতত্	সদ ঃ	সিবমােনা	হ বাক্	িশরাঃ|
স	বালিখল বচনাদ ীন াদায	িবি তঃ|
াস 	 াচীসর ত াং	 া া	ধাম	 ম গাত্	||40||

|| ী ক	উবাচ||
য	ইদং	শৃণুযাত্	কােল	 যা	ধারযিত	চাদৃতঃ|
তং	নমস ংিত	ভতািন	মুচ েত	সবেতা	ভযাত্	||41||

এতাং	িবদ ামিধগেতা	িব র পা ত তঃ|
েলাক ল ীং	বভেজ	িবিন জত ঽমৃেধসুরান্	||42||

||ইিত	 ীনারাযণকবচং	সংপূণম্||
(	 ীম াগবত	 ংধ	6,অ|	8	)
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