
সূয	কবচম্

ীৈভরব	উবাচ	

যা	 দবেদেবা	ভগবান্	ভা েরা	মহসাং	িনিধঃ	|
গয ীনাযেকা	ভা ান্	সিবেতিত	 গীযেত	||	1	||

তস াহং	কবচং	িদব ং	ব পংজরকািভধম্	|
সবমং মযং	 হ ং	মূলিবদ ারহস কম্	||	2	||

সবপাপাপহং	 দিব	দুঃখদাির নাশনম্	|
মহাক হরং	পুণ ং	সবেরাগিনবহণম্	||	3	||

সবশ সমূহ ং	স ােম	িবজয দম্	|
সবেতেজামযং	সবেদবদানবপূিজতম্	||	4	||

রেণ	রাজভেয	 ঘাের	সেবাপ বনাশনম্	|
মাতকােব তং	বম	 ভরবাননিনগতম্	||	5	||

হপীডাহরং	 দিব	সবসংকটনাশনম্	|
ধারণাদস 	 দেবিশ	 া	 লাকিপতামহঃ	||	6	||

িব নারাযেণা	 দিব	রেণ	 দত াংিজষ িত	|
শংকরঃ	সবেলােকেশা	বাসেবাঽিপ	িদব িতঃ	||	7	||

ওষধীশঃ	শশী	 দিব	িশেবাঽহং	 ভরেব রঃ	|
মং া কং	পরং	বম	সিবতঃ	সারমু মম্	||	8	||

যা	ধারেযদ্	ভেজ	মূ 	রিববাের	মেহ ির	|
স	রাজব েভা	 লােক	 তজ ী	 বিরমদনঃ	||	9	||

ব েনাে ন	িকং	 দিব	কবচস াস 	ধারণাত্	|
ইহ	ল ীধনােরাগ -বি ভবিত	নান থা	||	10	||

পর 	পরমা	মুি েদবানামিপ	দুলভা	|
কবচস াস 	 দেবিশ	মূলিবদ ামযস 	চ	||	11	||

ব পংজরকাখ স 	মুিন া	সমীিরতঃ	|
গায ং	ছংদ	ইত ং	 দবতা	সিবতা	 ৃতঃ	||	12	||

মাযা	বীজং	শরত্	শি নমঃ	কীলকমী ির	|
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সবাথসাধেন	 দিব	িবিনেযাগঃ	 কী ততঃ	||	13	||

অথ	সূয	কবচং

ওং	অং	আং	ইং	ঈং	িশরঃ	পাত	ওং	সূেযা	মং িব হঃ	|
উং	ঊং	ঋং	ৠং	ললাটং	 ম	 াং	রিবঃ	পাত	িচ যঃ	||	14	||

~লুং	~লূং	এং	ঐং	পাত	 নে 	 ীং	মমার ণসারিথঃ	|
ওং	ঔং	অং	অঃ	 তী	পাত	সঃ	সবজগদী রঃ	||	15	||

কং	খং	গং	ঘং	পাত	গংেডৗ	সূং	সূরঃ	সুরপূিজতঃ	|
চং	ছং	জং	ঝং	চ	নাসাং	 ম	পাত	যারং	অযমা	 ভঃ	||	16	||

টং	ঠং	ডং	ঢং	মুখং	পাযাদ্	যং	 যাগী রপূিজতঃ	|
তং	থং	দং	ধং	গলং	পাত	নং	নারাযণব ভঃ	||	17	||

পং	ফং	বং	ভং	মম	 ংেধৗ	পাত	মং	মহসাং	িনিধঃ	|
যং	রং	লং	বং	ভেজৗ	পাত	মূলং	সকনাযকঃ	||	18	||

শং	ষং	সং	হং	পাত	বে া	মূলমং মেযা	 বঃ	|
লং	 ঃ	কি সং	সদা	পাত	 হােথা	িদেন রঃ	||	19	||

ঙং	ঞং	ণং	নং	মং	 ম	পাত	পৃ ং	িদবসনাযকঃ	|
অং	আং	ইং	ঈং	উং	ঊং	ঋং	ৠং	নািভং	পাত	তেমাপহঃ	||	20	||

~লুং	~লূং	এং	ঐং	ওং	ঔং	অং	অঃ	িলংগং	 মঽব াদ্	 েহ রঃ	|
কং	খং	গং	ঘং	চং	ছং	জং	ঝং	ক ং	ভানুমমাবত	||	21	||

টং	ঠং	ডং	ঢং	তং	থং	দং	ধং	জানূ	ভা ান্	মমাবত	|
পং	ফং	বং	ভং	যং	রং	লং	বং	জংেঘ	 মঽব াদ্	িবভাকরঃ	||	22	||

শং	ষং	সং	হং	লং	 ঃ	পাত	মূলং	পােদৗ	 িযতনুঃ	|
ঙং	ঞং	ণং	নং	মং	 ম	পাত	সিবতা	সকলং	বপুঃ	||	23	||

সামঃ	পূেব	চ	মাং	পাত	 ভৗেমাঽে 	মাং	সদাবত	|
বেধা	মাং	দি েণ	পাত	 নঋত া	 রেরব	মাম্	||	24	||

পি েম	মাং	িসতঃ	পাত	বাযব াং	মাং	শৈন রঃ	|	
উ ের	মাং	তমঃ	পাযাৈদশান াং	মাং	িশখী	তথা	||	25	||

ঊ ং	মাং	পাত	িমিহেরা	মামধ াংজগ পিতঃ	|
ভােত	ভা রঃ	পাত	মধ াে 	মাং	িদেন রঃ	||	26	||
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সাযং	 বদি যঃ	পাত	িনশীেথ	িব রাপিতঃ	|
সব 	সবদা	সূযঃ	পাত	মাং	চ নাযকঃ	||	27	||

রেণ	রাজকেল	দূ েত	িবদােদ	শ সংকেট	|
সংগােম	চ	 ের	 রােগ	পাত	মাং	সিবতা	 ভঃ	||	28	||

ওং	ওং	ওং	উত	ওংউঔম্	হ	স	ম	যঃ	সূেরাঽবতা াং	ভযাদ্
াং	 ীং	 ংু	হহহা	হেসৗঃ	হসহেসৗঃ	হংেসাঽবতাত্	সবতঃ	|
সঃ	সঃ	সঃ	সসসা	নৃপা নচরাে ৗরা ণাত্	সংকটাত্
পাযা াং	কলনাযেকাঽিপ	সিবতা	ওং	 ীং	হ	 সৗঃ	সবদা	||	29	||

াং	 ীং	 ং	দধনং	তথা	চ	তরিণভাংৈভভযাদ্	ভা েরা
রাং	রীং	র ং	র র র ং	রিব রভযাত্	ক া 	শূলামযাত্	|
অং	অং	আং	িবিববীং	মহামযভযং	মাং	পাত	মাতংডেকা
মূলব া তনুঃ	সদাবত	পরং	হংসঃ	সহ াং মান্	||	30||

অথ	ফলশৃিতঃ

ইিত	 ীকবচং	িদব ং	ব পংজরকািভধম্	|
সবেদবরহস ং	চ	মাতকামং েব তম্	||	31	||

মহােরাগভয ং	চ	পাপ ং	ম ুেখািদতম্	|
হ ং	যশ রং	পুণ ং	সবে য রং	িশেব	||	32	||

িলিখ া	রিববাের	ত	িতেষ 	বা	জ েভ	ি েয	|
অ গংেধন	িদেব ন	সুধা ীেরণ	পাবিত	||	33	||

অক ীেরণ	পুেণ ন	ভজ িচ	মেহ ির	|
কনকীকা েলখন া	কবচং	ভা েরাদেয	||	34	||

তসূে ণ	রে ন	শ ােমনােব েযদ্	 ম্	|
সৗবেণনাথ	সংেব 	ধারেয ূ 	বা	ভেজ	||	35	||

রেণ	িরপূংজেযদ্	 দিব	বােদ	সদিস	 জষ িত	|
রাজমােন া	ভেবি ত ং	সবেতেজামেযা	ভেবত্	||	36	||

কংঠ া	পু দা	 দিব	কি া	 রাগনািশনী	|
িশরঃ া	 কা	িদব া	রাকেলাকবশংকরী	||	37	||

ভজ া	ধনদা	িনত ং	 তেজাবি িবব ধনী	|
বংধ া	বা	কাকবংধ া	বা	মৃতব সা	চ	যাংগনা	||	38	||
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কংেঠ	সা	ধারেযি ত ং	ব পু া	 জাযেয	|
যস 	 দেহ	ভেবি ত ং	 ৈকষা	মেহ ির	||	39	||

মহা াণীং মু ািন	 া াদীিন	পাবিত	|
তে হং	 াপ 	ব থািন	ভিবষ ংিত	ন	সংশযঃ	||	40	||

ি কালং	যঃ	পেঠি ত ং	কবচং	ব পংজরম্	|
তস 	সেদ া	মহােদিব	সিবতা	বরেদা	ভেবত্	||	41	||

অ া া	কবচং	 দিব	পূজেযদ্	য যীতনুম্	|
তস 	পূজা জতং	পুণ ং	জ েকা ষ	িন লম্	||	42	||

শতাবতং	পেঠ ম	স ম াং	রিববাসের	|
মহাক া দেতা	 দিব	মুচ েত	না 	সংশযঃ	||	43	||

িনেরােগা	যঃ	পেঠ ম	দিরে া	ব পংজরম্	|
ল ীবাংজাযেত	 দিব	সদ ঃ	সূয সাদতঃ	||	44	||

ভ া	যঃ	 পেঠদ্	 দিব	কবচং	 ত হং	ি েয	|
ইহ	 লােক	ি যং	ভ া	 দহাংেত	মুি মা ুযাত্	||	45	||

ইিত	 ীর যামেল	তংে 	 ীেদিবরহেস
ব পংজরাখ সূযকবচিনরপণং	 যি ংশঃ	পটলঃ	||
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