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ారన
సుబహXణb kా"W ాAB అనుగlహమ2 cేత ాయబDEన ఈ
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ఏ6ాగlత } ందు [ాక.
సంద షి కవచం
భక- ల అష4 మ2ల #రFAZ {l సుబహXణb kా"W క
kా"గతం. #మ! ాహనుDR, భక- జన రxక DR, మధుర
స"రమ2ల cేs నూప?రమ2ల ధABంpనాDR,
S ాహ#R, ంట#F వ? వpZ  శ6]- ఆయ2ధమ2 cేత
మమX! రEంచు తంD. ( 5 )

వర వర Fల^య2ధ#R> వర గ
వర గ వర గ మKలUV వర గ
1

ఇంరV మ2దల^ ఎంDE)*8  ట

ఇందుడ;, అష4 6ాలక ల sౖతం క వందనం cేsద
 ర.

మంర వDEF వర గ వర గ ( 10 )

ఓ శరవణభా, ంట#F వpZ ఈ షి కవచం k- తమ2ను

ాసవV మర [ా వర గ వర గ

ఆ{ర"ంచు. ( 10 )

#Fశక రమగ= 3#ౖV వర గ

ేFందు3 అల DR, వ  మ#NహAా, శ6]- ఆయ2ధమ2 cేత

ఆర మ2గం పDెత
ౖ - అయ^b వర గ

ధABంpన ాDR, షణ2Xఖ^, Fల^య2ధుDR, నుదుట

ణYడ;ం FలవV 3త- ం వర గ

పత`aMన భ¢T ధABంpన ాDR, శరవణభా, తంD

Sర[BAB FలవV {6]రం వర గ ( 15 )

సుబహXణRb తxణ`£ Aావయ^b! ( 15 )

శరవణ బవ#R> సడ;K వర గ II

ఓ శరవణభా, {ఘ¦`£ Aా, శరవణభవ అ#F kా"W ాAB
#Rమమ2లU3 శ, ర, వ, ణ, భ, వ అ#F ఆర అxరమ2ల

రహణ బవశ రరరర రరర

ర§పమ2లU kా"W 6yల ౖ ఉ#Rర . ఈ అxరమ2లను

ABవన బవశ ABABABAB ABABAB

మ^ABZ మ^ABZ పల క ట వలన, మయ¢ర ాహనుDై వcేZ

ణబవ శరహణ Aా న నమ

6ాAB-6య23 ఆగమనం /ె!యcేస- ుం. అట©వంటª ఓ

3బవ శరహణ 3ఱ3ఱ 3ఱన ( 2౦ )

శరవణభవ! నమs- నమs- న నమః ( 2౦ )

వశర హణబవ వర గ వర గ

#RలU#F 3వsింcే ాDR, Aాxస సంzరం cేsన
ి ాDR,

అసుర> క DE 67డ;త- అయ^b వర గ

నను ా!ంcే ఓ సుబహXణ¬bశ"Aా kా"! నను

KL#
ౖ య^ళ% ఇ

V 67K
8 

రEంచDR36] వ? R"దశ హస- మ2ల/0 ఆయ2ధమ2లను,

ప3A7ండ; ఆయ2ధం ా)ాంక సమ2%

ప#ండ; ాశమ2, అంక శమ2 లను ధABంp ఉ#Rవ?.

పరంద ,క= ప3రంDEలంగ ( 25 )

R"ద)ా®, Aా¯వ లUచ#R,  °క పసన దృక లను

A78# #ౖ6ా6ా లUV వర గ

మ^ యందు పసABంప cేsి, మమ2X రEంచుమ2 తంD. ( 25)
25

2

ఐయ2ం 6]!య2ం అDెవ
ౖ ?డV k²వ?%

నను రEంచDR36] ంట#F Aా సుబహXణRb, మధురం [ా

ఉ°b, k²వ?% ఉKA78య2% 6]!య2ం

ప!6 ఐం, ఆతX స"ర§`aMన 6Âం, /ెజÃర§ప`aన
M k²ం అ#F

6]!య2ం k²వ?% 6]ళA³, KLయ
M 2%

ÄజÅxరమ2ల cేత /ె!యబDే ాDR, మ^క పతbxం అవ?"

3లgౖ wట´V’మ2V 3త- మ2% ఒ,ర % ( 30 )

తంD. ఈ )Æకమ2లU ఉన ÄజÅxరమ2ల . టª3

షణ2XగV య2% త3°, వ?"%

పoBంచడం వలన, )Çష`aMన శ6]- కల గ2తం. ( 30 )

క ండ!య^ం Sవ గ2హV నం వర గ II

ఓ షణ2Xఖ^, జÃbT స"ర§ా, పC A¿È నను రEంచ
తపక ంDR దయcేK. క ండ! శ6]-6] పT ర§పమ^, Sవ

ఆర మ2గమ2% అణYమ2DE ఆఱు%

ప?/R, ఆర 6]A\టమ2ల/0 అలంకABంపబDEన షణ2Xఖ^, పత

ఱIడ; #టయ
ª 2ం ండ ప?ర వమ2%

భ¢Tcే అలంకABంపబDEన Éాల Êqగమ2/0, ప#ండ;

ప3ర కణ2¸% పవళcెZా"య2% ( 35 )

)ాల`aMన #Fతమ2ల/0 పగడమ2 వంటª #Nటª/0 Aా తంD(35)
35

న#ఱI #టªK నవమణYచుZటª4య2%

నవరతమ2ల } దగబDEన Éాల Êqగమ2/0, ప#ండ;

ఈAాఱు sK ఇలగ2 క ండలమ2%

cెవ?లలU ప6ాశవంత`aన
M క ండలమ2ల/0, సAా"లంకరణ

ఆఱIర T¹ ప?యº తళ[Bయ మ^AB'

భ¢ితడౖ, ప#ండ; భ2జ 6Âర- ల/0, నవరతఖpత

పల9'షణమ2% పదకమ2V తABత- 

ప»ల మ^లల/0 భ¢ితడౖ Aావయ^b ఓ

ననXణYప»ణ¼ నవరత మ^లgయ
ౖ 2% ( 40 )

సుబహXణ¬bశ"Aా! (40
40)
40

మ2ప?AB నూల % మ2త- ణY మ^ర '%

పత`aMన మ¢డ;  గ2ల యజÃËపతమ2 ధABంpన

cెపళగ2డయ Tర వK ఱు3 య2%

ాడౖ, మ2తbమ2ల/0 అలంకABంపబDEన ాDEౖ, అంద`aMన

తవండ మర ం[B ¾డA¿, పట©4%

పస- ుT cేయబDEన వsి- Êqగమ2/0, కటª Êqగమ2లU బం[ార

నవరతం పత- నఱÀZAావ?%

Ìలనూల , పట©4 wీ/Rంబరం ధABంpన ాడౖ, అంద`aన
M

ఇర /rDెయ
ౖ ళగ2% ఇణÁమ
ౖ 2ళంRళం ( 45 )

బ!ష4 `aMన ఊర వ?ల గలాడౖ దయcేK మ2ర [ా! (45
45)
45
3

Tర వDE యద3= SలంబÏ ! మ2ళంగ

 వb ాదమ2లక ఉంDే నూప?రమ2ల 6]lం ధమ2[ా

సగగణ సగగణ సగగణ సగణ

/ె!wిన అదుÑత`aన
M శబ మ2 cేయ2ను. సగగణ సగగణ

ÌగÌగ ÌగÌగ ÌగÌగ Ìగన

సగగణ సగణ ÌగÌగ ÌగÌగ ÌగÌగ Ìగన

నగనగ నగనగ నగనగ నగన

నగనగ నగనగ నగనగ నగన DEగ2క ణ DEగ2DEగ2 DEగ2క ణ

DEగ2క ణ DEగ2DEగ2 DEగ2క ణ DEగ2ణ ( 50 )

DEగ2ణ ( 50 )

రరరర రరరర రరరర రరర

మయ¢ర ాహనుDR, షణ2Xఖ^ Fగమ2[ా Aా తంD. ( 55 )

ABABABAB ABABABAB ABABABAB ABABAB

Aావయ^b Aావయ^b మ2ర [ా, శ6]- Òలమ2 cేపటª4నాDR,

డ;డ;డ;డ; డ;డ;డ;డ; డ;డ;డ;డ; డ;డ;డ;

kా"Wమలgౖ #RÓR, నను KÔలగ Aావయ^b, పట©4 wీ/Rంబర

డగ2డగ2 DEగ2DEగ2 డంగ2 DEంగ2గ2

ÕRABౖ, ఎప?డూ ఆటల^Dే p"ల^స మ2/0 ఉంDే ఓ

ందు ందు మKలUV ందు ( 55 )

6ాAB-6య^ pర నవ?"/0  Öడ¼ ల`aMన మ^క వరమ2ల

మ2ందు మ2ందు మ2ర గF మ2ందు II

కటqEంచుమ2. ( 60 )
 ాద పదXమ2ల యందు అచంచల )ా"సమ2 క![B, 

KLంద#ౖ య^ళ% ఏరగcెZల"

ాదమ2ల యందు Sరసుt /Rటªంp నమసABంcే Êqగbం

`aMనV Fండ;% వరమ[B= నుదవ?%

కల గజsి, మమX! రEంచు తంD. పరమ^తX స"ర§ా

ల^ల^ ల^ల^ ల^ల^ Fశమ2%

సుబహXణRb,  °క ప#ండ; #Fతమ2ల/0 మమ2X

ల^ ల^ ల^ #Nద#ను ( 60 )
ఉ3- ఱువDEKLM ఉఱుKL#ణ
 ¸ 2%

రEంచు.  °క అంద`aMన శ6]- ఆయ2ధమ2 #R
మ2ఖమ2ను రEంచు 6ాక. ( 65 )

ఎన- లgౖౖత- V ఇణÁయ
ౖ DE6ాక
ఎనుKర KAాం ఇఱౖవV 6ాక
ప3ర ,య^ బqల#ౖ6ాక
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అDEKÔV వదన% అళగ2F 6ాక ( 65 )

పత`aMన, ప6ాశవంత`aMన అదుÑత`aMన  శ6]- Òలమ2

} DEప?#ౖ #టK
ª LM ప?3దF 6ాక

భ¢T cే ధABంపబDEన #R Éాల Êqగమ2ను రEంచు [ాక.

కA" !రండ;% కణY¸ #6
ౖ ాక

 శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; #Fతమ2లను రEంచు [ాక,

s
 Kరండ;ం Fలవ> 6ాక

 శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; cెవ?లను రEంచు [ాక,

#Rsిగ !రండ;% నల×" 6ాక

 శ6]- ఆయ2ధమ2 #R #RS6ాప?టమ2లను రEంచు [ాక,

wSయ ాయ#ౖ wర F 6ాక ( 70 )

 శ6]- ఆయ2ధమ2 #R #Nటª3 రEంచు [ాక. ( 70 )

మ2పT- ర ప మ2#
ౖ 
F 6ాక

kా",  °క శ6]- ఆయ2ధమ2 - #R మ2wౖuA7ండ;

)*wియ#Rౖ )*F" 6ాక II

దంతమ2లను రEంచు [ాక,  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R
#Rల కను రEంచు [ాక,  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ;

కన Wరండ;% కA" 6ాక

బ2గÞ లను రEంచు [ాక,  శ6]- ఆయ2ధమ2 మృదుౖన #R

ఎ3ళంగళ/ె- Ù ఇ3యF 6ాక

కంఠమ2ను రEంచు [ాక, రతమ2ల/0 } దగబDEన  శ6]-

మ^A78'రత వDEF 6ాక ( 75 )

ఆయ2ధమ2 #R వx సà లమ2ను రEంచు [ాక. ( 75 )

)ÇABలమ2లgౖమ^> Tర F 6ాక I

పత`aMన  శ6]- #R హృదయ kాàనమ2ను రEంచు [ాక, 

వDEF !ర /0= వళం wఱ6ాక

శ6]- ఆయ2ధమ2 #R భ2జమ2లను రEంచు [ాక, [³పెన
ౖ

wిడABగ,రండ;% wA" 6ాక

 శ6]- ఆయ2ధమ2 #R `aడ నుక Êqగమ2ను రEంచు

అళగ2డV మ2దు[78 ఆర Ú" 6ాక

[ాక, సుందర`aMన  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R ప? Êqగమ2ను

పళప#Rఱుం పర F 6ాక ( 80 )

రEంచు [ాక, /ేజÃమయ`aMన  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R

టª
F వKట´ౖÜ ళంగ F6ాక

పదzర పకట´మ2కలను రEంచు [ాక. ( 80 )

SటªDయ
ై ళగ2 ఱcెZF" 6ాక

kా", జయమ23cేZ  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R ఉదరమ2ను

#RణRం కKట´ౖÜ నల×" 6ాక

రEంచు [ాక, అంద`aన
M  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R నడ;మ2
5

ఆ¹ w¹¸ క ABగ అKల×" 6ాక

Êqగమ2ను రEంచు [ాక,  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R Ìల

wిట4Wరండ;ం wర F 6ాక ( 85 )

/Rడ;ను రEంచు [ాక, మ#Nహర`aMన  శ6]- ఆయ2ధమ2

వట4 క ద/ె- Ù వల×" 6ాక

#R పతbతT- Êqగమ2లను రEంచు [ాక, ఉనత`aMన 

పణÁౖ/- rDెK
ౖ రండ;ం పర F 6ాక

శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; మ¢త wిండమ2లను రEంచు

కణÁౖ6ా మ2ళంR కA" 6ాక II

[ాక. ( 85 )
wదెన
ౖ  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R wద wగ2లను రEంచు [ాక,

ఐరలDEKణÁౖ అర = F 6ాక

బర న
ౖ  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R ఊర వ?లను రEంచు [ాక,

678గ,రండ;ం కర ణÁౖ F 6ాక ( 90 )

 ప6ాశవంత`aMన శ6]- ఆయ2ధమ2 #R 6ాళ ను,

మ2V 67K
8 రండ;ం మ2రణ¬" 6ాక

wికలను రEంచు [ాక,  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R

wిV 67K
8 రండ;ం wినవ= ఇర క I

ాదమ2లను రEంచు [ాక, దయ^రâ`aMన  శ6]-

#R సరస"T నట©ణÁయ
ౖ ^గ

ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; హస- మ2లను రEంచు [ాక. ( 90 )

#RÖకమలం నల×" 6ాక

బల`aMన  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R cేతలను రEంచు [ాక,

మ2ా #RDEKLM మ2#ౖF 6ాక ( 95 )

మzలX అమX #R బqహãవ?ల యందు ఉండ; [ాక,

ఎ} ళదుంఎ#ౖ ఎA" 6ాక

సరస"C మ^త #R (z"గlమ2 నందు ఉండ; [ాక,  శ6]-

అDEKÔV వశన% అ)*8వ?ళ #Fర%

ఆయ2ధమ2 #R #Rä కమలమ2ను రEంచు [ాక,

కడ;గFవందు కనకF 6ాక

Cxణ`aMన  శ6]- ఆయ2ధమ2 #R #RD మండలమ2లను

వర % పగ త3 వజ
F 6ాక

(ఇడ, wింగళ, సుషమ) రEంచు [ాక. ( 95 )

అA78Kర = త3 అనయF 6ాక ( 100 )

 శ6]- ఆయ2ధమ2 నను ఎల ప?డూ రEంచు [ాక, 

ఎమT-  kామT- = ఎA" 6ాక

బం[ార శ6]- ఆయ2ధమ2 #Fను ¯ంp ఉనంత వరక

/Rమదం6] చZదుA" 6ాక

నను త"ర[ా రEంచు [ాక, వజం వంటª  శ6]- ఆయ2ధమ2
6

6ాక 6ాక కనకF 6ాక

నను పగటª ప»ట రEంచు [ాక.  ప6ాశ`aMన శ6]-

#Nక #Nక #åDK
E  #Nక II

ఆయ2ధమ2 నను AాT Fళల రEంచు [ాక. ( 100 )
పజË, cRతరbం/0  శ6]- ఆయ2ధమ2 నను ఆలసbమ2ల

/Rక /Rక తడయఱ/Rక ( 105 )

నుంDE రEంచు [ాక,  బం[ార శ6]- ఆయ2ధమ2 నను

ార ార ావం } DEపడ

రEంచు [ాక, #Rక Fగమ2[ా దరêనమ2 కల గ2 [ాక,  శ6]-

wి! Ò3యం wర ంప[78యగల

ఆయ2ధమ2 ëేంp, ëేంp #R సమసbల3టª

వల బ¢దం వల^టª4గ wæ గ= I

3ర§X!ంచు [ాక. ( 105 )

అల ఱడ;త
- ం అడం[ామ23య2%

kా"  శ6]- వల , #R ాపమ2ల భసXం అవ? [ాక,

wిç గ Tణ2¸% ప?కDై మ23య2% ( 110 )

#Rక శత బqధ /rలగ2 [ాక, భ¢త wత wి)ాcRల , బహX

6y,çాæ wæ గళం క ఱ wæ గళం

Aాxసుల Ìదలగ2న అ నను చూడ[ా#F

w¹ గ/- rడర ం బమXAాచZదర ం

భయమ2/0 ాAB వ? [ాక. ( 110 )

అDEయ#ౖకంDR అలఱIకలం[Bడ

kా",  శ6]- ఆయ2ధమ2 °క పÊqవమ2 వల , AాT

ఇABS6ాటè4AB ఇత
- న')Ç#య
ౖ 2%

ప»ట సంచABంcే అ3 రకమ2ల భ¢త, wత wి)ాcRల

ఎ! ను Wర టª4నుం ఎరడ;ం అణ¸ ర ం ( 115 )

అ #R wర న[ా#F ాటª ద wిDEగ2 పDEన A\TలU,

కనప»)*86yళç% 6ా,డ#ౖవర ం

భయమ2/0 ాAB వ? [ాక. ( 115 )

టq4ం6ారర % Wగ2బల wæ-గళం

షణ2Xఖ^ తంD,  శ6]- వల , #Rక ఎట©వంటª శతవ?ల

తంDEయ6ారర ం చంDRలరÞ ళ%

నుంDE ఆపదల Aాక ంDR, ార భయమ2/0 వణ2క తì,

ఎ#య> )éల వ?ం ఇDEళ#N DEడ II

నమసABంp ాAB వ? [ాక. ( 120 ) ( 125 ) ( 130 )

7

ఆ#ౖయDEయ3 అర ంాౖగళ% ( 120
120 )
ప»#ౖమKర ం wిçగ= ఎను'%
నగమ2ం మKర ం ¹ మ2DEమంDెయ
ౖ 2ం
ాౖగళడ#F పలగలశత
- డV I
తరKఱుెత
ౖ - వంచ#ౖ త#య
ౖ 2%
ఒటª4యాయ
ౖ 2ం ఒటª4య cెర క % ( 125 )
6ా¾ం పణమ2ం 6ావ?డV )Æర %
ఓదుమంజనమ2ం ఒర వ, క ం
అDEయ#ౖకంDR అలgంౖ దుక లgౖండ, మ^టq> వంచగ> వందు వణం[Bడ
6ాలదూ R#
 ౖకంDR కలం[Bడ ( 130 )
అం( నడ;ం[Bడ అరండ; ప?రంDEడ
ాæ-ట4 లఱI మ67ట4 íడ
పDEK3 మ2ట4 ాశకKటq
కట©4డనంగ% కదఱIడ కట©4
కటª4 య2ర ట©4 6ా 67మ
8 2ఱIయ ( 135 )
కట©4 కట©4 కదఱIడకట©4
మ2ట©4 మ2ట©4 మ2,గ= wిదుం[Bడ

తంD సుబహXణRb, #R శతవ?ల6] నను చూsి భయం
క![ల^ చూడ; kా", ాళç భయమ2/0 అర సూ
- భ¢W
ద పDE ొ A ల^ cేK kా",  °క ా)ాంక శమ2/0
ాటª3 బంÕంpFK. ాటª3 బంÕంp ాటª3 ొ A Bంp,
6ాళç cేతల ర[³Þట©4 kా". ( 135 )
ాళç3 గటª4[ా అABp ఏDEcే వరక బంÕంచు kా", ాటª
6Âళç AB[ల^ మABంచు kా",  శ6]- ఆయ2ధమ2/0
ాళçను ï!Z చంDRడ;, 6ðటª సూరb ప6ాశవంతడన
ౖ
వ? ాళç3 అ[BలU దñòంcేల^ cేK. ాళç భయమ2/0
ాAB KÔటట©4  శ6]- ఆయ2ధమ2 ప[Bంచు. ( 140 )

)*క  )*క  )* )*ల^గ
c³క  c³క  Òర[78c ³Zక  II
8

క త
- క త
- క9ర"DEల
F ^ ( 140
140 )

kా"W#RÓR! #Rక , ప?ల ల , నకల , /0Dేళç,

పట© పట© పగలవV తణలgAB

ఎల గ2బంట వంటª జంతవ?ల వల ఏ ఆపR Aాక ంDR

తణలgAB తణలgAB తణలదుాగ

ఉండ; [ాక, సరమ2ల , /ేళç వంటª ష జంతవ?ల, 6]lW

డ;డ;Fలgౖ ర ండదు ఓడ I

6Âట6ాదుల వలన ఆపద Aాక ంDR ఉండ; [ాక. ( 145 )

ప?!య2ం నABయ2ం ప?నAB#Rయ2ం

kా" 6ాAB-6య^,  కృప వలన #Rక ఎట©వంటª

ఎ!య2ం కరDEయ2ం ఇ3/r-డరో డ ( 145 )

[ాయమ2ల , #åప?ల , SA¿బqధల , 6Âళç #åప?ల , చ!

/ేల ం ాంబ2ం cెయ^bV ప»Aా¹

జ"రం, wౖతbమ2, మ¢రõ, మ¢లాbÕ, వణమ2, wగ2ల

కDEడ షంగ= కDEత- యరంగ%

సమసbల , చరX ాbధుల , పxాతమ2, పంటª ాbధుల ,

ఏఱIయషంగ= ఎ,దుడV ఇఱంగ

క క 6ాట©, wి! 6ాట©, kా డ; 6ాట© Ìదలgౖన అ3

ఒ,ప?ం చుళక ం ఒర దలgౖ #Nయ2ం

ాbధుల , పమ^Rల కల గక ండ; [ాక. ఎట©వంటª బqధల ,

ాదం సKT- యం వ!ప?wిత- ం ( 150
150 )

ాbధుల #Rక Aాక ంDR, నను రEంచు తంD. ( 150
150, 155 )

Òలgస
ౖ యంగ2నXం c³క pZరంగ2
క DైచZ Sలం క డ!"ప?AB

kా", ఏడ; లU6ాలU ఉంDే ాళç #R/0 sహం[ా ఉండ;

పకwిళౖ పడA³-Dె
ౖ ా

[ాక, అందర sీ- ల
Ü , ప?ర షల , పABా!ంcే Aాöల , #R/0

కడ;వV పడ;వV 678/- R= Sలం

సం/0షమ2/0, wమ/0నూ క9DEన బంధుత"మ2 కల గ2[ాక.

పఱుత- ర ణÁౖ పర వA7య
8 ^ప?% II ( 155
155 )

( 160
160 )

ఎల^wిణYయ2ం ఎనi #ౖకంDR
3ల^ో డ KLనకర ô"æ
ఈAళలగమ2ం ఎనక ఱాగ
9

ఆణ2ం wణ¸ 2ం అ#వ
ౖ ర ం ఎన6ా I

kా" నను ఎల ప?డూ  వb #Rమ2లను 6ÂA- Bంచ.

మణR¸లరశర ం మ[B= నురాగవ» ( 160
160 )

శరవణ తటqకమ2 నుంDE ఉదÑంpన శరవణభా, జÃbT

ఉ#ౖత
- క ఉ3- ర #Rమం

స"ర§ా, Tప?ర సుందA\ అమX ాAB తనయ2DR, పణవ

శరహణబవ#F )*8ల÷,బవ#F

స"ర§ా, 6]ం6]ణù రవమ2ల cేs నూప?రమ2ల ధABంpన

Tర ప?రబవ#F Tగø,బవ#F

ాDR, భవబంధ చ#R, లX#RAాయణ2ల అల DR –

పABప?రబవ#F పవÌ,బవ#F

వ  #Rయ6ా, ేవsనలను రEంpన s#RపC, సంR,

అABTర మ2ర [ా అమAాపKLM ( 165 )

గ2z, /ేజÃమయ`aన
M శ6]- ఆయ2ధమ2 ధABంpన ాDR,

6ాత
- ే వ>’గ= కడ;ంSఱౖ డ;/R-æ

ఆర కృT- 6ా నxతమ2ల ాల /R[B wAB[Bన 6ాAB-6య^,

కంR గ2హ#F కA"లవ#F

కదంబవన ాkా, Fల^య2ధ మ2ర [ా, ఇడ;ంబ అ#F

6ాAB-678`aMంR కడంబqకడంబ#ౖ

అసుర DE3 ఓDEంpన ాDR, షణ2Xఖ^ న నమః ( 165 )

ఇడ;ంబ#య
ౖ ,త- ఇ3య F మ2ర [ా

Tర త- ణY త 3ాkా, Sవ ప?/R ( 170
170 )

తణY6ాచల#F శంకరV ప?దల^" ( 170
170 )

శ6]- F మ2ర [ా, కAÞ ామ 3ాkా, పళ3 క మ^Aా,

కAామత
- ఱౖ కA" మ2ర [ా II

Tర ాను
Þ DE Fల^, sంÓ’క మ^Aా, cెంగల"Aాయ^,
సమరప?AB ాkా, షణ2Xఖ^ న నమః ( 175
175 )

పళ3 పా= బqలక మ^Aా
ఆనV క DEా= అళ[BయFల^

kా", సరస"C మ^త అనుగlహం #Rwౖ పసABంచడం వలన,

cెం#RXమలgయ
ౖ 2ఱుం చంగల"Aాయ^

3ను ఈ ధం[ా 6ÂA- Bంచగ![ాను. #R తంDEన
ౖ 3ను

శమAాప?ABా= షణ2Xగత- ర)Ç I ( 175
175 )

6Âర-న cేsి `aMమరp ఆDE,  ాద స3Õ3 (సంద

6ాAా> క ళల^= కలgౖమగ= న#Ræ

kాయ2జbమ2ను) 6ðర త#Rను. ( 180
180 )

ఎ#Rఇర క  య^ను#
ౖ ాడ
10

ఎ#ౖ/- rడABû ర క ం ఎ# మ
ü 2ర గ#ౖ
ాDE#V
F ఆDE#V
F ఆనV ప»KLM
#Fశమ2డV య^V #టK
ª లణYయ ( 180
180 )

 భ¢T3 #R Éాల Êqగమ2న ధABంpన ంట#F #Fను

ాశ #ౖగ= పటదుం[B

బంధ మ2క- డను అవ?త#Rను,  శరణ2 6ðAB 

ఉనదం wఱF ఉనర ôగ

ాదమ2ల వద క cేర త#Rను. దయ/0 నను కర ణYంp,

అను'డV రE అనమ2ంc³నమ2ం

నను కటqEంచు తంD. #Rక భ26]-3, ఐశ"రbమ2ను

`aత- `a/- R[ా Fల^య2ధ#R>

పkాంచు. ఓ Fల^య2ÕR  °క అాbజ`aMన కర ణ/0

sిwటDK
E ÔV Sఱుప?డV ాళÞ ( 185 )

అనుగlñòంచు.

ాళÞ ాళÞ మKలUV ాళÞ

#Fను ధరXబద మ2[ా ¯ంcేల^ ఆ{ర"ంచు. ( 185 )

ాళÞ ాళÞ వDE
F ాళÞ
ాళÞ ాళÞ మలgౖక ర ాళÞ

మయ¢ర ాహ#R క జయమ2 జయమ2

ాళÞ ాళÞ మలgౖక ఱమగళడV

Fల^య2ÕR క జయమ2 జయమ2

ాళÞ ాళÞ ారణత
- వశV II ( 190
190 )

పర"త AాజÅ క జయమ2 జయమ2
వ! స`£త సుబహXణRb క జయమ2 జయమ2

ాళÞ ాళÞ ఎన"ఱు`aMగ=’ంగ

క క టqయ^ క జయమ2 జయమ2 ( 190 )

ఎత- #ౖక ఱౖగ= ఎత- #w
ౖ ిగ
 =
ఎత- #య
ౖ DEKV
Ô ఎత- #)
ౖ *Kbనుం

పళ3 kా", క జయమ2 జయమ2.

wటవV గ2ర } ర పదునడV I

#Rక wదABకమ2 ల×క ండ; [ాక, F #R గ2ర వ?, తంD, వ 

wటవV క ఱమగ= wటవ
 ô`£ ( 195 )
wిç KLనi ు అ#R'æ’wిABయం అ,త
-

అమX మ^ అమX, నను రEంచు Êqరమ2 ే kా",
#Fను ఎ3 ో షమ2లను, తwిదమ2లను cేs#
ి R,
11

`aMన#XదుV మనమ[Bళûర ,

 Öడ¼ ల`aMన మమX!  నుంDE దూరం 6ాయక

తంజ`aనiDEయ> తT-డ అర =’)*æ

తంD, మ^యందు ఎల ప?డూ పసనుడౖ 6ాాడ;. ఈ

కంద> షి కవచం ర ంÖయ

సంద షి కవచమ2ను భ6]- శlదల/0 ఎవర చ#R,

బqలV ేవAాయV పగరûై ( 200
200 )

ాABనందAB రEంచు kా". ( 200
200 )

6ాలgౖK మ^లgK
ౖ  కర త
- డV #Rళ%

పC A¿È, ఉదయమ2, kాయంతమ2 ¾p క![Bన ాA78,

ఆ)ారత
- డV అంగంతల6]

#åసటన భ¢T ధABంp, భ6]- శlదల/0, సుబహXణb kా"W

#Fశమ2డ#åర #ౖవదు#R[B

ాAB3 ÕRbనం cేsి, ఏ6ాగlత/0 ఎవA78/ే A¿ö6] మ2wౖu ఆర

కంద> షి కవచWద#ౖ

kార {l ేవAాయ కృత`aMన ఈ సంద షి కవచం

sింÕై కలం[ాదు య^3పవరÞ = ( 205 )

చదువ?/RA¿, ాAB6] సంద కృప తపక కల గ2తం.

ఒర #R= మ2ప/R-ఱుర 6yండ; II

ాAB6] అష4 6ాలక ల అనుగlహమ2 లäసు-ం.
ఈ సంద షి కవచం చన ార అందAB cేత నమkార

ఒKÔ జwిత-  ఉగను ఱణYయ

గbత } ందు/Rర . నవ గlహమ2ల )ాంT } ం, నవ

అష4 క ýç రడంగల ం వశమ^æ

గlహమ2ల కటqxమ2 ొ ర క తం. ఈ కవచం పoBంpన

)*8మన A7ణX> )Çరûంగర ళ">

ార /ెజÃమయ2లg,ౖ అ3 Fళల^ సుఖ )ాంతల/0

మ^టలA7ల ^ం వందు వణంగ2వ> I ( 210
210 )

¯kా-ర . ( 205,
205, 210
210, 215 )

నవ6ð= మ[Bళ û నణÁౖXయ,T- డ;%
నవమద#నవ?% నలg, wఱువ>
ఎంద#Rళ A7ట4 q ా=’వ>
కంద> 678Fల^ం కవసత- DEKLM
వ,య^æ 6ాణ`aయ^bV ( 215 )
12

ళంగ2%’,య^ల^ణ ర ంDEడ;ం wæ’గ=

ఈ కవచమ2ను చక[ా పoBంpనc¿, పరమ సతbమ2ను

} ల^దవA78 } DE } DE య^క %
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