
িশব	কবচম্

অস 	 ী	িশবকবচ	 া \f1	\f0	মহামং স 	ঋষভেযাগী র	ঋিষঃ	|	
অনু প্	ছংদঃ	|	
ীসাংবসদািশেবা	 দবতা	|	
ওং	বীজম্	|	
নমঃ	শি ঃ	|	
িশবােযিত	কীলকম্	|	
মম	সাংবসদািশব ীত েথ	জেপ	িবিনেযাগঃ	||

করন াসঃ	
ওং	সদািশবায	অং াভ াং	নমঃ	|	নং	গংগাধরায	তজনীভ াং	নমঃ	|	মং	মৃত ংজযায	মধ মাভ াং	নমঃ	|	

িশং	শূলপাণেয	অনািমকাভ াং	নমঃ	|	বাং	িপনাকপাণেয	কিন কাভ াং	নমঃ	|	যং	উমাপতেয	করতলকরপৃ াভ াং	নমঃ	|	

দযািদ	অংগন াসঃ	
ওং	সদািশবায	 দযায	নমঃ	|	নং	গংগাধরায	িশরেস	 াহা	|	মং	মৃত ংজযায	িশখাৈয	বষট্	|	

িশং	শূলপাণেয	কবচায	 ং	|	বাং	িপনাকপাণেয	 ন যায	 বৗষট্	|	যং	উমাপতেয	অ ায	ফট্	|	ভভব সুবেরািমিত	িদ ংধঃ	||	

ধ ানম্%
ব দং ং	ি নযনং	কালকংঠ	মিরংদমম্	|	
সহ করমত ং	বংেদ	শংভং	উমাপিতম্	||	
র া কংকণলস করদংডয ঃ	পালাংতরালিসতভ ধতি পুং ঃ	|	
পংচা রং	পিরপঠন্	বরমং রাজং	ধ াযন্	সদা	প পিতং	শরণং	 েজথাঃ	||	

অতঃ	পরং	সবপুরাণ হ ং	িনঃেশষপােপ ঘহরং	পিব ম্	|	
জয দং	সবিবপ েমাচনং	ব ািম	 শবম্	কবচং	িহতায	 ত	||	

পংচপূজা%
লং	পৃিথব া েন	গংধং	সমপযািম	|	
হং	আকাশা েন	পুৈ ঃ	পূজযািম	|	
যং	বাযা েন	ধপম্	আ াপযািম	|
রং	অ া েন	দীপং	দশযািম	|	
বং	অমৃতা েন	অমৃতং	মহাৈনেবদ ং	িনেবদযািম	|	
সং	সবা েন	সেবাপচারপূজাং	সমপযািম	||	

মং ঃ	

ঋষভ	উবাচ
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নম ত 	মহােদবং	িব ব ািপনমী রম্	|	
বে 	িশবমযং	বম	সবর াকরং	নৃণাম্	||	1	||	

েচৗ	 দেশ	সমাসীেনা	যথাব কি তাসনঃ	|	
িজেতংি েযা	িজত াণি ংতেযি বমব যম্	||	2	||	

পুংডরীকাংতরসি িব ং	 েতজসা	ব া নেভাঽবকাশম্	|	
অতীংি যং	সূ মনংতমাদ ং	ধ ােযত্	পরানংদমযং	মেহশম্	||	

ধ ানাবধতািখলকমবংধ-	ি রং	িচদানংদ	িনম েচতাঃ	|	
ষড রন াস	সমািহতা া	 শেবন	কযা কবেচন	র াম্	||	

মাং	পাত	 দেবাঽিখলেদবতা া	সংসারকেপ	পিততং	গভীের	|	
ত াম	িদব ং	পরমং মূলং	ধেনাত	 ম	সবমঘং	 িদ ম্	||	

সব 	মাং	র ত	িব মূ ত-	েজ ািতমযানংদঘনি দা া	|	
অেণারিণযানুর শি েরকঃ	স	ঈ রঃ	পাত	ভযাদেশষাত্	||	

যা	ভ র েপণ	িবভ ত	িব ং	পাযা স	ভেম গিরেশাঽ মূ তঃ	|	
যাঽপাং	 র েপণ	নৃণাং	কেরািত	সংজীবনং	 সাঽবত	মাং	জেলভ ঃ	||	

ক াবসােন	ভবনািন	দ া	সবািণ	 যা	নৃত িত	ভিরলীলঃ	|	
স	কালর ে াঽবত	মাং	দবাে ঃ	বাত ািদভীেতরিখলা 	তাপাত্	||	

দী িবদু কনকাবভােসা	িবদ াবরাভীিত	কঠারপািণঃ	|	
চতমুখ পুর ষি েন ঃ	 াচ াং	ি েতা	র ত	মামজ ম্	||	

কঠারেখটাংকশ	শূলঢ া-	কপালপাশা 	 ণাংদধানঃ	|	
চতমুেখা	নীলর িচি েন ঃ	পাযাদেঘােরা	িদিশ	দি ণস াম্	||	

কংেদংদুশংখ কাবভােসা	 বদা মালা	বরদাভযাংকঃ	|	
তব 	উর ভাবঃ	সেদ াঽিধজােতাঽবত	মাং	 তীচ াম্	||	

বরা মালাভযটংকহ ঃ	সেরাজিকংজ সমানবণঃ	|	
ি েলাচন ার চতমুেখা	মাং	পাযাদুদীচ াং	িদিশ	বামেদবঃ	||	

বদাভেয াংকশটংকপাশ-	কপালঢ া রশূলপািণঃ	|	
িসতদু িতঃ	পংচমুেখাঽবতা াং	ঈশান	ঊ ং	পরম কাশঃ	||	

মূধানমব া ম	চং েমৗিলঃ	ভালং	মমাব াদথ	ভালেন ঃ	|	
নে 	মমাব া গেন হারী	নাসাং	সদা	র ত	িব নাথঃ	||	
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পাযা ুতী	 ম	 িতগীতকী তঃ	কেপালমব া সততং	কপালী	|	
ব ং	সদা	র ত	পংচবে া	িজ াং	সদা	র ত	 বদিজ ঃ	||	

কংঠং	িগরীেশাঽবত	নীলকংঠঃ	পািণ যং	পাত	িপনাকপািণঃ	|	
দামূলমব া ম	ধমবা ঃ	ব ঃ লং	দ মখাংতেকাঽব াত্	||	

মেমাদরং	পাত	িগরীং ধ া	মধ ং	মমাব া দনাংতকারী	|	
হরংবতােতা	মম	পাত	নািভং	পাযা ক ং	ধজ রী েরা	 ম	||	

ঊর যং	পাত	কেবরিমে া	জানু যং	 ম	জগদী েরাঽব াত্	|	
জংঘাযগং	পুংগবেকতরব াত্	পােদৗ	মমাব া সুরবংদ পাদঃ	||	

মেহ রঃ	পাত	িদনািদযােম	মাং	মধ যােমঽবত	বামেদবঃ	|	
ি েলাচনঃ	পাত	ততীযযােম	বষ জঃ	পাত	িদনাংত যােম	||	

পাযাি শােদৗ	শিশেশখেরা	মাং	গংগাধেরা	র ত	মাং	িনশীেথ	|	
গ রীপিতঃ	পাত	িনশাবসােন	মৃত ংজেযা	র ত	সবকালম্	||	

অংতঃি তং	র ত	শংকেরা	মাং	 াণুঃ	সদা	পাত	বিহঃি তং	মাম্	|	
তদংতের	পাত	পিতঃ	পশূনাং	সদািশেবা	র ত	মাং	সমংতাত্	||	

িত ংতমব াদ্	ভবৈনকনাথঃ	পাযা জংতং	 মথািধনাথঃ	|	
বদাংতেবেদ াঽবত	মাং	িনষ ং	মামব যঃ	পাত	িশবঃ	শযানম্	||	

মােগষ	মাং	র ত	নীলকংঠঃ	 শলািদদুেগষ	পুর যািরঃ	|	
অরণ বাসািদ	মহা বােস	পাযা ৃগব াধ	উদারশি ঃ	||	

ক াংতকােলা পট েকাপ-	 টা হােসা িলতাংডেকাশঃ	|	
ঘারািরেসনাণব	দু নবার-	মহাভযা ত	বীরভ ঃ	||	

প মাতংগরথাবর িথনী-	সহ ল াযত	 কা ভীষণম্	|	
অে ৗিহণীনাং	শতমাততািযনাং	িছংদ া ৃেডা	 ঘারকঠার	ধারযা	||	

িনহংত	দসূ লযানলা চঃ	 লি শূলং	ি পুরাংতকস 	|	শাদূলিসংহ বকািদিহং ান্	সং াসয ীশধনুঃ	িপনাকঃ	||	

দুঃ	 	দুঃ	শকন	দুগিত	 দৗমনস -	দু ভ 	দুব সন	দুঃসহ	দুযশাংিস	|	উ পাততাপিবষভীিতমস হা তং	ব াধীং 	নাশযত	 ম
জগতামধীশঃ	||

ওং	নেমা	ভগবেত	সদািশবায	

সকলত া কায	সবমং রপায	সবযং ািধ তায	সবতং রপায	সবত িবদূরায	 র াবতািরেণ	নীলকংঠায
পাবতীমেনাহরি যায	 সামসূযাি েলাচনায	ভে া িলতিব হায	মহামিণ	মুকটধারণায	মািণক ভষণায	সৃ ি িত লযকাল-
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রৗ াবতারায	দ া র ংসকায	মহাকালেভদনায	মূলধাৈরকিনলযায	ত াতীতায	গংগাধরায	সবেদবািদেদবায	ষডা যায
বদাংতসারায	ি বগসাধনায	অনংতেকা াংডনাযকায	অনংত	বাসুিক	ত ক-	কেকাটক	শংখ	কিলক-	প 	মহাপে িত-
অ মহানাগকলভষণায	 ণব রপায	িচদাকাশায	আকাশ	িদক্	 রপায	 হন মািলেন	সকলায	কলংকরিহতায
সকলেলাৈকককে 	সকলেলাৈককভে 	সকলেলাৈককসংহে 	সকলেলাৈকক রেব	সকলেলাৈককসাি েণ	সকলিনগম হ ায
সকলেবদাংতপারগায	সকলেলাৈককবর দায	সকলেলাৈককশংকরায	সকলদুিরতা তভংজনায	সকলজগদভযংকরায
শশাংকেশখরায	শা তিনজাবাসায	িনরাকারায	িনরাভাসায	িনরামযায	িনমলায	িনমদায	িনি ংতায	িনরহংকারায	িনরংকশায
িন লংকায	িন ণায	িন ামায	িনরপ বায	িনর প বায	িনরবদ ায	িনরংতরায	িন ারণায	িনরাতংকায	িন পংচায
িন সংগায	িন ং ায	িনরাধারায	নীরাগায	িনে াধায	িনেলাপায	িন াপায	িনভযায	িন বক ায	িনেভদায	িনি যায	িন লায
িনঃসংশযায	িনরংজনায	িনর পমিবভবায	িনত ব মু পিরপূণ-	সি দানংদা যায	পরমশাংত রপায	পরমশাংত কাশায
তেজার পায	 তেজামযায	 তেজাঽিধপতেয	জয	জয	র 	মহার 	মহােরৗ 	ভ াবতার	মহাৈভরব	কালৈভরব	ক াংতৈভরব
কপালমালাধর	খ াংগ	চমখ ধর	পাশাংকশ-	ডমরশূল	চাপবাণগদাশি িভংিদপাল-	 তামর	মুসল	মু র	পাশ	পিরঘ-
ভ ংডী	শত ী	চ াদ াযধভীষণাকার-	সহ মুখদং াকরালবদন	িবকটা হাস	িব ািরত	 াংডমংডল	নােগং কংডল
নােগং হার	নােগং বলয	নােগং চমধর	নােগং িনেকতন	মৃত ংজয	 ংবক	ি পুরাংতক	িব র প	িবর পা 	িবে র	বষভবাহন
িবষিবভষণ	িব েতামুখ	সবেতামুখ	মাং	র 	র 	 ল ল	 ল	 ল	মহামৃত ভযং	শময	শময	অপমৃত ভযং	নাশয	নাশয
রাগভযং	উ সাদেযা সাদয	িবষসপভযং	শময	শময	 চারান্	মারয	মারয	মম	শ ন্	উ াটেযা াটয	ি শূেলন	িবদারয	িবদারয
কঠােরণ	িভংিধ	িভংিধ	খে ন	িছংি 	িছংি 	খ াংেগন	িবেপাধয	িবেপাধয	মুসেলন	িনে ষয	িনে ষয	বাৈণঃ	সংতাডয
সংতাডয	য 	র াংিস	ভীষয	ভীষয	অেশষ	ভতান্	িব াবয	িব াবয	ক াংডভতেবতালমারীগণ-	 রা সগণান্	সং াসয
সং াসয	মম	অভযং	কর 	কর 	মম	পাপং	 শাধয	 শাধয	িব ং	মাং	আ াসয	আ াসয	নরকমহাভযান্	মাং	উ র	উ র
অমৃতকটা বী েণন	মাং-	আেলাকয	আেলাকয	সংজীবয	সংজীবয	 ু াতং	মাং	আপ াযয	আপ াযয	দুঃখাতরং	মাং
আনংদয	আনংদয	িশবকবেচন	মাং	আ াদয	আ াদয	

হর	হর	মৃত ংজয	 ংবক	সদািশব	পরমিশব	নমে 	নমে 	নমঃ	||	

পূববত্	-	 দযািদ	ন াসঃ	|	

পংচপূজা	||	

ভভব সুবেরািমিত	িদি েমাকঃ	||	

ফল িতঃ%
ঋষভ	উবাচ	ইেত ত পরমং	 শবং	কবচং	ব া তং	মযা	|	
সব	বাধা	 শমনং	রহস ং	সব	 দিহনাম্	||	

যঃ	সদা	ধারেয ত ঃ	 শবং	কবচমু মম্	|	
ন	তস 	জাযেত	কািপ	ভযং	শংেভারনু হাত্	||	

ীণাযঃ	 া মৃত বা	মহােরাগহেতাঽিপ	বা	|	
সদ ঃ	সুখমবাে ািত	দীঘমায 	িবংদিত	||	

সবদাির যশমনং	 সৗমাংগল িববধনম্	|	
যা	ধে 	কবচং	 শবং	স	 দৈবরিপ	পূজ েত	||	
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মহাপাতকসংঘাৈতমুচ েত	 চাপপাতৈকঃ	|	
দহাংেত	মুি মাে ািত	িশববমানুভাবতঃ	||	

মিপ	 যা	ব স	 শবং	কবচমু মম্	|	
ধারয 	মযা	দ ং	সদ ঃ	 েযা	হ বা িস	||	

ীসূত	উবাচ

ইত া	ঋষেভা	 যাগী	তৈ 	পা থব	সূনেব	|	
দেদৗ	শংখং	মহারাবং	খ ং	চ	অিরিনষদনম্	||	

পুন 	ভ 	সংমং 	তদংগং	পিরেতাঽ ৃশত্	|	
গজানাং	ষ সহ স 	ি ণস 	বলং	দেদৗ	||	

ভ ভাবাত্	সং া বৈল য	ধিত	 ৃিতঃ	|	
স	রাজপু ঃ	 েভ	শরদক	ইব	ি যা	||	

তমাহ	 াংজিলং	ভযঃ	স	 যাগী	নৃপনংদনম্	|	
এষ	খে া	মযা	দ েপামং ানুভাবতঃ	||	

িশতধারিমমং	খ ং	যৈ 	দশযেস	 টম্	|	
স	সেদ া	ি যেত	শ ঃ	সা া ৃত রিপ	 যম্	||	

অস 	শংখস 	িন াদং	 য	শৃ ংিত	তবািহতাঃ	|	
ত	মূি তাঃ	পিতষ ংিত	ন শ া	িবেচতনাঃ	||	

খ শংখািবেমৗ	িদেব ৗ	পরৈসন িবনাশেকৗ	|	
আ ৈসন প াণাং	 শ যেতেজািববধেনৗ	||	

এতেযা 	 ভােবন	 শেবন	কবেচন	চ	|	
ি ষ সহ 	নাগানাং	বেলন	মহতািপ	চ	||	

ভ ধারণ	সামথ া ৈসন ং	িবেজষ েস	|	
াপ 	িসংহাসনং	িপ ং	 গা াঽিস	পৃিথবীিমমাম্	||	

ইিত	ভ াযষং	সম গনুশাস 	সমাতকম্	|	
তাভ াং	সংপূিজতঃ	 সাঽথ	 যাগী	 রগিতযেযৗ	||	

ইিত	 ী াংদমহাপুরােণ	 ে া রখংেড	িশবকবচ	 ভাব	বণনং	নাম	 াদেশাঽধ াযঃ	সংপূণঃ	||	||
দ্\f2
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