
কবচং রাঘববংদ্রস্য় য়ত ংদ্রস্য় মহাত্মনঃ | 
বক্ষ্য়ামম গুরুবয়য়স্য় বাংমিতার্য়প্রদায়কম || ১ || 
ঋমিরস্য়াপ্পণাচায়য়ঃ িংবদাস্নষুু্টপ প্রক মতয় তম | 
দদবতা শ্রীরাঘববংদ্রগুরুমরর্য়মিদ্ধবয় || ২ || 
অবষ্টাত্তরশতং জপ্য়ং ভমিয়ুবিন দচতিা | 
উদ্য়ত্প্প্রবদ্য়াতনবদ্য়াতভময়কূময়ািবন মিতম || ৩ || 
এদ্য়খবদ্য়াতনবদ্য়াতপ্রতাপং রামমানিম | 
ধৃতকািায়বিনং তুলি হারবক্ষিম || ৪ ||  
দদাদয় ংডমবলিদ্দংডকমংডলমুবরামজতম |  
অভয় জ্ঞানমদু্রাক্ষমালাশ লকরাংবজুম || ৫ || 
দয়াগ ংদ্রবংদ্য়পাদাব্জং রাঘববংদ্রগুরুং ভবজ | 
মশবরা রক্ষতু দম মনত্প্য়ং রাঘববংবদ্রামিবলষ্টদঃ || ৬ || 
পাপামদ্রপাটবন বজ্রঃ দকশান রক্ষতু দম িদা | 
ক্ষমািুরগণাধ বশা মখুং রক্ষতু দম গুরুঃ || ৭ || 
হমরবিবালব্ধিবয়িংপত্প্ফালং মমাবতু |  
দদবস্বভাববাস্বতু দম দবৃশৌ তত্ত প্রদশয়কঃ || ৮ || 
ইষ্টপ্রদাবন কল্পদ্রঃ দরাবে শ্রুত্প্য়র্য়ববাধকঃ |  
ভব্য়স্বরূবপা দম নািাং মজহ্াং দমস্বতু ভব্য়কৃত || ৯ || 
আস্য়ং রক্ষতু দম দঃুখতূলিংঘামিচয়য়কঃ |  
িুখধধয়য়ামদিুগুবণা ভ্রুববৌ মম িদাস্বতু || ১০ || 
ওবঠৌ রক্ষতু দম িবয়গ্রহমনগ্রহশমিমান |  
উপপ্লববাদবধবস্িতুদয় ংতান রক্ষতু দম িদা || ১১ || 
মনরস্তবদাবিা দম পাতু কবপাবলৌ িবয়পালকঃ |  
মনরবদ্য়মহাববিঃ কংঠং দমস্বতু িবয়দা || ১২ || 
কণয়মবূল তু প্রত্প্য়মর্য়মকূত্বাকরবাঙ মম |  
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বহুবামদজয়  পাতু হবস্তৌ িত্তত্ত্ববাদকৃত || ১৩ || 
কবরৌ রক্ষতু দম মবদ্বত্প্পমরবজ্ঞয়মববশিবান |  
বাধৈখর ভব্য়বশিজয়  বক্ষিলং মম || ১৪ || 
িত িংতানিংপমত্তভমি জ্ঞানামদবমৃদ্ধকৃত |  
স্তবনৌ রক্ষতু দম মনত্প্য়ং শর রাবদ্য়হামনকৃত || ১৫ || 
পুণ্য়বধয়নপাদাব্জামভবিকজলিংচয়ঃ |  
নামভং রক্ষতু দম পা দ্য়ুনদ তুল্য়িদ্গণুঃ || ১৬ || 
পৃষ্টং রক্ষতু দম মনত্প্য়ং তাপেয়মবনাশকৃত |  
কটং দম রক্ষতু িদা বংধ্য়ািত্প্পুেদায়কঃ || ১৭ || 
জঘনং দমস্বতু িদা ব্য়ংগস্বংগিমমৃদ্ধকৃত |  
গুহ্য়ং রক্ষতু দম পাপগ্রহামরষ্টমবনাশকৃত || ১৮ || 
ভিাঘমবধ্বংিকরমনজমমূতয় প্রদশয়কঃ |  
মমূতয় মান্পাতু দম দরামং রাঘববংবদ্রা জগদ্গরুুঃ || ১৯ || 
িবয়তংেস্বতংবোবস্িৌ জাননু  দম িদ্রাবতু |  
জংবঘ রক্ষতু দম মনত্প্য়ং শ্রীমধ্বমতবধয়নঃ || ২০ || 
মবজয় ংদ্রকরাবব্জাত্থিুধ ংদ্রবরপুেকঃ |  
গুবফৌ শ্রীরাঘববংবদ্রা দম য়মতরাট িবয়দাস্বতু || ২১ || 
পাবদৌ রক্ষতু দম িবয়ভয়হার  কৃপামনমধঃ |  
জ্ঞানভমিিুপুোয়ুয়য়শঃ শ্রীপুণ্য়বধয়নঃ || ২২ || 
করপাদাংগুল ঃ িবয়া মমাবতু জগদ্গরুুঃ |  
প্রমতবামদজয়স্বাংতবভদমচহ্নাদবরা গুরুঃ || ২৩ || 
নখানবতু দম িবয়ান িবয়শাস্ত্রমবশারদঃ |  
অপবরাক্ষ কৃতশ্রীশঃ প্রাচয়াং মদমশ িদাস্বতু || ২৪ || 
ি দমক্ষবণ চাবতু মাং িমবুপমক্ষতভাবজঃ |  
অবপমক্ষতপ্রদাতা চ প্রত চয়ামবতু প্রভুঃ || ২৫ || 
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দয়াদামক্ষণ্য়ধবরাগ্য়বাক্ষপাটবমখুাংমকতঃ |  
িবদাদ চয়ামবতু মাং শাপানগু্রহশমিমান || ২৬ || 
মনমখবলংমদ্রয়বদািবনা মহানগু্রহকৃদ্গরুুঃ |  
অধবচাধ্বয়ং চাবতু মামষ্টাক্ষরমনমূদতম || ২৭ || 
আত্মাত্ম য়াঘরামশবনা মাং রক্ষতু মবমদকু্ষ চ |  
চতুণয়াং চ পুমর্য়ানাং দাতা প্রাতঃ িদাস্বতু || ২৮ || 
িংগবেবতু মাং মনত্প্য়ং তত্ত্বমবত্প্িবয়বিৌখ্য়কৃত |  
মধ্য়াবহ্নঽগম্য়মমহমা মাং রক্ষতু মহায়শাঃ || ২৯ || 
মতৃবপাতপ্রাণদাতা িায়াবহ্ন মাং িদাস্বতু |  
দবমদিপুরুবিাজ্জ ব  মনশ বর্ পাতু মাং গুরুঃ || ৩০ || 
বমহ্নিমামলবকাদ্ধতয় া বমহ্নতাপাত্প্িদাস্বতু |  
িমগ্রটীকাব্য়াখ্য়াতা গুরুবময় মবিবয়স্বতু || ৩১ || 
কাংতাবরয়বতু মাং মনত্প্য়ং ভাট্ট (ভা্য়) িংগ্রহকৃদ্গরুুঃ |  
িুধাপমরমবলাদ্ধতয় া িু (স্ব)চ্ছংদস্তু িদাস্বতু || ৩২ ||  
রাজবচারমবিব্য়ামধয়াবদাবন্য়মগৃামদমভঃ |  
অপস্মারাপহতয় া নঃ শাস্ত্রমবত্প্িবয়দাস্বতু || ৩৩ || 
গবতৌ িবয়ে মাং পাতূপমনিদর্য়কৃদ্গরুুঃ |  
ঋৈ্য়াখ্য়ানকৃদাচায়য়ঃ মিবতৌ রক্ষতু মাং িদা || ৩৪ ||  
মংোলয়মনবাি  মাং জাগ্রত্প্কাবল িদাস্বতু |  
ন্য়ায়মিুাবল কতয় া স্ববে রক্ষতু মাং িদা || ৩৫ || 
মাং পাতু চংমদ্রকাব্য়াখ্য়াকতয় া িুবতৌ মহ তত্ত কৃত |  
িুতংেদ মপকাকতয় া মবুিৌ রক্ষতু মাং গুরুঃ || ৩৬ ||  
গ তার্য়িংগ্রহকরস্িদা রক্ষতু মাং গুরুঃ |  
শ্রীমধ্বমতদগু্ধামব্ধচংবদ্রাস্বতু িদাস্নঘঃ || ৩৭ || 
ইমত শ্রীরাঘববংদ্রস্য় কবচং পাপনাশনম |  
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িবয়ব্য়ামধহরং িদ্য়ঃ পাবনং পুণ্য়বধয়নম || ৩৮ ||  
য় ইদং পঠবত মনত্প্য়ং মনয়বমন িমামহতঃ |  
অদমৃষ্টঃ পূণয়দমৃষ্টঃ স্য়াবদডমবূকামি বাক্ষপমতঃ || ৩৯ || 
পূণয়ায়ুঃ পূণয়িংপমত্তভমি জ্ঞানামভবমৃদ্ধকৃত |  
প ত্বা বামর নবরা দয়ন কববচনামভমংমেতম || ৪০ ||  
জহামত কুমক্ষগান দরাগান গুরুবয়য়প্রিাদতঃ |  
প্রদমক্ষণনমস্কারান গুবরাবৃয়ংদাবনস্য় য়ঃ || ৪১ || 
কবরামত পরয়া ভি্য়া তবদতত্প্কবচং পঠন |  
পংগুঃ কূমণচ দপৌগংডঃ পূণয়াংবগা জায়বত ধ্রুবম || ৪২ || 
দশিাচ কুঠপূবয়াচ নশ্য়ংত্প্য়াময়রাশয়ঃ |  
অষ্টাক্ষবরণ মংবেণ দস্তাবেণ কববচন চ || ৪৩ ||  
বংৃদাববন িমিমহতমমভমিচয় য়র্ামবমধ |  
য়ংবে মংোক্ষরাণ্য়বষ্টৌ মবমলখ্য়াে প্রমতমঠতম || ৪৪ || 
দিাডধশরুপচাধরচ িংপূজ্য় মেজগদ্গুরুম |  
অবষ্টাত্তরশতাখ্য়ামভরচয় বয়ত্প্কুিুমামদমভঃ || ৪৫ ||  
ফধলচ মবমবধধবরব গুবরারচয় াং প্রকুবয়তঃ |  
নামরবণমাবেণ গুরুবয়য়প্রিাদতঃ || ৪৬ || 
ভূতবপ্রতমপশাচাদ্য়াঃ মবদ্রবংমত মদবশা দশ |  
পবঠবদতমিকং মনত্প্য়ং গুবরাবৃয়ংদাবনাংমতবক || ৪৭ ||  
দ পং িংবয়াজ্য় মবদ্য়াবান িভািু মবজয়  ভববত |  
রাজবচারমহাব্য়াঘ্রিপয়নক্রামদপ ডনাত || ৪৮ || 
কবচস্য় প্রভাববণ ভয়ং তস্য় ন জায়বত |  
দিামিূবয়য়াপরাগামদকাবল বংৃদাবনাংমতবক || ৪৯ || 
কবচামদমেকং পুণ্য়মপ্পণাচায়য়দমশয়তম |  
জবপদ্য়ঃ ি ধনং পুোন ভায়য়াং চ িুমবনারমাম || ৫০ ||  
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জ্ঞানং ভমিং চ ববরাগ্য়ং ভুমিং মমুিং চ শাত ম |  
িংপ্রাপ্য় দমাদবত মনত্প্য়ং গুরুবয়য়প্রিাদতঃ || ৫১ || 
|| ইমত শ্রীমদপ্পণাচায়য়মবরমচতং শ্রীরাঘববংদ্রকবচং িংপূণয়ম || 
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