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స�ంద స�ంద స�ంద స�ంద ష�ి	ష�ి	ష�ి	ష�ి	     కవచంకవచంకవచంకవచం    
    

కర� ��ంప కర� ��ంప కర� ��ంప కర� ��ంప ((((��ా ర�న��ా ర�న��ా ర�న��ా ర�న))))    
త����� �ర � వ!"#� ౖ�� %, త�న'% �� % 
#�ం(� ప���� �ర � )*ల"ం ప,త�- . క��/0- ంగ2% 
3ష4య2ం 678క9డ;ం 
3మలరర = కంద> ష�ి	  కవచం త#� ౖ
6ాప?� 6ాప?� 6ాప?� 6ాప?�     
అమర ABడ> Cర అమర% ప?ABంద  
కమరనDE #�#FG  కఱI. 
    

స�ంద స�ంద స�ంద స�ంద ష�ి	ష�ి	ష�ి	ష�ి	     కవచంకవచంకవచంకవచం    
ష�ి	 KLM #Nక� శరవణ బవ#R> 
Sష4ర  క�దవ?ం )*ంకT> �FలUV 
�ాదWరంDE� పనXణY చZదం[78  
[\తం �ాడ 6]ం6]ణY య^డ IIII 

àMయb నడనం cయె2b% మK� �ాహన#R> ( 5555 ) 
678K� �Fల^లg#� ౖ6ా�క� ��నుi  వందు 
వర వర �Fల^య2ధ#R> వర గ 
వర గ వర గ మKలUV వర గ 

    
    
��ా ర�న��ా ర�న��ా ర�న��ా ర�న    
సుబ�హXణb kా"W �ాAB అనుగlహమ2 cేత ��ా యబDEన ఈ 
స�ంద ష�ి	  కవచం పoBంpన�ాAB6] సకల బqధల /rల[B, 
cేsిన తపసుtక సతu!తమ2ల cేక9AB, ఐశ"రb ��ా wి-  
కలగ2త�ం��. 
సంకల�మ2 సంకల�మ2 సంకల�మ2 సంకల�మ2     
�ేవతల రxణ 6yఱ678 Aాxస సంzరమ2 cేsని ��వb సుందర 
{l సుబ�హXణb kా"W �ాAB �ాదమ2ల యందు #R మనసు 
ఏ6ాగlత �} ందు [ాక. 
    

స�ంద స�ంద స�ంద స�ంద ష�ి	ష�ి	ష�ి	ష�ి	     కవచం కవచం కవచం కవచం     
భక- ల అ�ష4మ2ల #�ర�FA�Z {l సుబ�హXణb kా"W �క  
kా"గతం. #�మ! �ాహనుDR, భక- జన రxకDR, మధుర 
స"రమ2ల csే� నూప?రమ2ల ధABంpన�ాDR, 
S��ాహ#R, ��ంట#F �వ? వpZ � శ6]- ఆయ2ధమ2 cేత 
మమX!� ర�Eంచు తంD��. ( 5555 ) 
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ఇం��రV మ2దల^ ఎంDE)*8 �� ట�  
మం��ర వDE�F� వర గ వర గ ( 10 10 10 10 ) 
�ాసవV మర [ా వర గ వర గ 
#Fశక�రమగ= 3#�ౖ��V వర గ 
ఆర మ2గం పDెతౖ-   అయ^b వర గ 
�ణYడ;ం �FలవV 3త-ం వర గ  
Sర[BAB �FలవV {6]�రం వర గ ( 15151515 ) 
శరవణ బవ#R> సడ;��K� వర గ II 
 
రహణ బవశ రరరర రరర  
ABవన బవశ ABABABAB ABABAB  
�ణబవ శరహణ �Aా న� నమ 
3బవ శరహణ 3ఱ3ఱ 3ఱ�న ( 2222౦౦౦౦ ) 
వశర హణబవ వర గ వర గ 
అసుర> కDE 67డ;త-  అయ^b వర గ 
KL#��ౖ య^ళ�% ఇ����V 678K�  
ప3�A7ండ; ఆయ2ధం �ా)ాంకసమ2% 
పరంద �,క= ప3�రంDEలంగ ( 25252525 ) 
�A78#��  #�ౖ6ా�6ా� ��లUV వర గ   
 

ఇందు� డ;, అష4 ��6ా�లకల s�ౖతం �క వందనం cేs�దర . 
ఓ శరవణభ�ా, ��ంట#F వpZ ఈ ష�ి	  కవచం k�- త�మ2ను 
ఆ{ర"��ంచు. ( 10 10 10 10 ) 
�ే�Fందు� 3 అల� DR, వ � మ#NహAా, శ6]- ఆయ2ధమ2 cేత 
ధABంpన �ాDR, షణ2Xఖ^, �Fల^య2ధుDR, నుదుట 
ప�త�̀ aMన �భ¢T ధABంpన �ాDR, శరవణభ�ా, తంD�� 
సుబ�హXణRb తxణ £̀ Aావయ^b! ( 15151515 ) 
ఓ శరవణభ�ా, {ఘ¦ £̀ Aా, శరవణభవ అ#F kా"W �ాAB 
#Rమమ2లU3 శ, ర, వ, ణ, భ, వ అ#F ఆర  అxరమ2ల 
ర§పమ2లU kా"W 6yల��ౖ ఉ#R�ర . ఈ అxరమ2లను 
మ^ABZ మ^ABZ పలకట వలన, మయ¢ర �ాహనుDై వcేZ 
6ాAB-6�య23 ఆగమనం /ె!యcేసు- ం��. అట©వంటª ఓ 
శరవణభవ! నమs�-  నమs�-  న� నమః ( 2222౦౦౦౦ ) 
#RలU#F 3వsింc ే�ాDR, Aాxస సంzరం cేsని �ాDR,  
నను� �ా!ంc ేఓ సుబ�హXణ¬bశ"Aా kా"! నను� 
ర�EంచDR36] �వ? �R"దశ హస-మ2ల/0 ఆయ2ధమ2లను, 
ప#��ండ; �ాశమ2, అంకశమ2 లను ధABంp ఉ#R�వ?. 
�R"ద)ా�®, Aా¯వ లUచ#R, � °క� ప�సన� దృక�లను 
మ^ యందు ప�సABంప cేsి, మమ2X ర�Eంచుమ2 తంD��. ( 25252525) 
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ఐయ2ం 6]!య2ం అDెవౖ?డV k²వ?% 
ఉ°b, k²వ?% ఉKA78య2% 6]!య2ం 
6]!య2ం k²వ?% 6]ళA³, KLMయ2% 
3లgౖ w�ట´�V’మ2V 3త-మ2% ఒ,ర % ( 30303030 ) 
షణ2XగV �య2% త3°, �వ?"% 
కండ!య^ం Sవ గ2హV ��నం వర గ II 
 
ఆర  మ2గమ2% అణYమ2DE ఆఱు% 
�ఱIడ; #�టª�య2ం �ండ ప?ర వమ2% 
ప3�ర  కణ2¸ % పవళcెZ�ా"య2% ( 35353535 ) 
న#��ఱI #�టª�K� నవమణYచుZటª4య2% 
ఈAాఱు s��K� ఇలగ2 కండలమ2% 
ఆఱIర  T¹ ప?యº తళ[Bయ మ^AB'� 
పల9'షణమ2% పదక�మ2V తABత�-   
ననXణYప»ణ¼   నవరత� మ^లgయౖ2% ( 40404040 ) 
మ2ప?�AB నూల% మ2త-ణY మ^ర '% 
cెప�ళగ2డయ Tర వK ఱు3�  య2% 
త�వండ మర ం[B� ¾డA¿, పట©4 % 
నవరత�ం ప��త-  నఱÀZAావ?% 
ఇర /rDెయౖళగ2% ఇణÁమౖ2ళం�Rళ�ం ( 45454545 ) 

నను� ర�EంచDR36] ��ంట#F Aా సుబ�హXణRb, మధురం [ా 
ప!6� ఐం, ఆతX స"ర§ àMన 6Â�ం, /ెజÃర§ప àMన k²ం అ#F 
ÄజÅxరమ2ల cతే /ె!యబDే �ాDR, మ^క ప�తbxం అవ?" 
తంD��. ఈ )Æ� కమ2లU ఉన�� ÄజÅxరమ2ల. �టª3 
పoBంచడం వలన, �)Çష àMన శ6]- కలగ2త�ం��. ( 30303030    ) 
ఓ షణ2Xఖ^, జÃbT స"ర§�ా, ప�C A¿È నను� ర�Eంచ 
తప�కంDR దయcKే. కండ!� శ6]-6] ప�T ర§పమ^, Sవ 
ప?/R� , ఆర  6]A\టమ2ల/0 అలంకABంపబDEన షణ2Xఖ^, ప�త� 
�భ¢Tc ేఅలంకABంపబDEన Éాల Êqగమ2/0, ప#��ండ; 
�)ాల àMన #Fత�మ2ల/0 పగడమ2 వంటª #Nటª/0 Aా తంD��(35353535) 
నవరత�మ2ల �} దగబDEన Éాల Êqగమ2/0, ప#��ండ; 
cెవ?లలU ప�6ాశవంత àMన కండలమ2ల/0, సAా"లంకరణ 
భ¢�తి�డ��ౖ, ప#��ండ; భ2జ 6Âర - ల/0, నవరత�ఖpత 
ప»ల మ^లల/0 �భ¢�ిత�డ�� ౖAావయ^b ఓ 
సుబ�హXణ¬bశ"Aా! (40404040) 
ప�త�̀ aMన మ¢డ; �� గ2ల యజÃË ప�తమ2 ధABంpన 
�ాడ��ౖ, మ2తbమ2ల/0 అలంకABంపబDEన �ాDE��ౖ, అంద àMన 
ప�సు- T cయేబDEన వsి-  Êqగమ2/0, కటª Êqగమ2లU బం[ార  
Ìలనూల, పట©4  w/ీRంబరం ధABంpన �ాడ��ౖ, అంద àMన 
బ!ష4 àMన ఊర వ?ల గల�ాడ�� ౖదయcKే మ2ర [ా! (45454545) 



4 

 

Tర వDE యద3= SలంబÏ ! మ2ళంగ  
సగగణ సగగణ సగగణ సగణ  
ÌగÌగ ÌగÌగ ÌగÌగ Ìగన 
నగనగ నగనగ నగనగ నగన 
DEగ2కణ DEగ2DEగ2 DEగ2కణ DEగ2ణ ( 55550000 ) 
రరరర రరరర రరరర రరర 
ABABABAB ABABABAB ABABABAB ABABAB  
డ;డ;డ;డ; డ;డ;డ;డ; డ;డ;డ;డ; డ;డ;డ; 
డగ2డగ2 DEగ2DEగ2 డంగ2 DEంగ2గ2  
�ందు �ందు మKలUV �ందు ( 55555555    )  
మ2ందు మ2ందు మ2ర గ�F� మ2ందు II 
 
KLంద#� ౖయ^ళ�% ఏరగcెZల" 

àMన�V �Fండ;% వరమ[B= ను� దవ?% 
ల^ల^ ల^ల^ ల^ల^ �Fశమ2% 
 ల^  ల^  ల^ �#Nద#�ను�  ( 60606060 ) 
ఉ3-ఱువDEKLM ఉఱు��KL#��ణ2¸ % 
ఎన-లgౖ��ౖత�- V ఇణÁయౖDE6ాక� 
ఎను�Kర �KAాం ఇఱ�ౖవV 6ాక� 
ప3�ర  �,య^� బqల#�ౖ6ా�క� 

� ��వb �ాదమ2లక ఉంDే నూప?రమ2ల 6]lం�� �ధమ2[ా 
/ె!wిన అదుÑత àMన శబ�మ2 cేయ2ను. సగగణ సగగణ 
సగగణ సగణ ÌగÌగ ÌగÌగ ÌగÌగ Ìగన 
నగనగ నగనగ నగనగ నగన DEగ2కణ DEగ2DEగ2 DEగ2కణ 
DEగ2ణ ( 50505050 ) 
మయ¢ర �ాహనుDR, షణ2Xఖ^ �Fగమ2[ా Aా తంD��. ( 55555555    ) 
Aావయ^b Aావయ^b మ2ర [ా, శ6]- Òలమ2 cపేటª4న�ాDR, 
kా"Wమలgౖ #RÓR, నను� KÔలగ Aావయ^b, పట©4  wీ/Rంబర 
ÕRAB��ౖ, ఎప?�డూ ఆటల^Dే p��"ల^స �మ2/0 ఉంD ేఓ 
6ాAB-6�య^ pర నవ?"/0 � Öడ¼ల àMన మ^క వరమ2ల 
కటq�Eంచుమ2. ( 60606060    ) 
� �ాద పదXమ2ల యందు అచంచల �)ా"సమ2 క![B, � 
�ాదమ2ల యందు Sరసుt /Rటªంp నమస�ABంcే Êqగbం 
కలగజ�sి, మమX!� ర�Eంచు తంD��. పరమ^తX స"ర§�ా 
సుబ�హXణRb, � °క� ప#��ండ; #Fత�మ2ల/0 మమ2X 
ర�Eంచు. � °క� అంద àMన శ6]- ఆయ2ధమ2 #R 
మ2ఖమ2ను ర�Eంచు 6ాక. ( 65656565 ) 
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అDEKÔV వదన% అళగ2�F� 6ాక� ( 65656565    ) 
�} DEప?#�ౖ #�టª�KLM ప?3ద�F� 6ాక� 
క��A�" !రండ;% కణY¸#�6ౖా�క� 
���s�� Kరండ;ం �Fలవ> 6ా�క� 
#Rsిగ !రండ;% నల×"� 6ాక� 
w�Sయ �ాయ� #� ౖw�ర �F� 6ాక� ( 77770000 ) 
మ2ప�T-ర ప� మ2#��ౖF� 6ాక� 
)*wి�య#R��ౖ )*�F"� 6ాక� II 
 
కన� Wరండ;% క��A�"� 6ాక� 
ఎ3�ళంగళ�/ెÙ-  ఇ3య�F� 6ాక� 
మ^A78'రత� వDE�F� 6ాక� ( 75757575 ) 
)ÇABలమ2లgౖమ^> Tర �F� 6ాక� I 
వDE�F !ర /0= వళం w�ఱ6ా�క� 
wిడABగ,రండ;% w�A�"� 6ాక� 
అళగ2డV మ2దు[78 ఆర �Ú"� 6ాక� 
పళ�ప��#Rఱుం పర �F� 6ాక� ( 80808080 ) 
��టª��F� వKట´ౖÜ �ళంగ �F6ాక� 
Sటª�Dెయౖళగ2 ఱcెZ�F"� 6ాక� 
#RణRం కKట´ౖÜ నల×"� 6ాక� 

ప�త�̀ aMన, ప�6ాశవంత àMన అదుÑత àMన � శ6]- Òలమ2 
�భ¢T cే ధABంపబDEన #R Éాల Êqగమ2ను ర�Eంచు [ాక. 
� శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; #Fత�మ2లను ర�Eంచు [ాక, 
� శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; cెవ?లను ర�Eంచు [ాక, 
� శ6]- ఆయ2ధమ2 #R #RS6ాప?టమ2లను ర�Eంచు [ాక, 
� శ6]- ఆయ2ధమ2 #R #Nటª3 ర�Eంచు [ాక. ( 70707070 ) 
kా", � °క� శ6]- ఆయ2ధమ2 - #R మ2w�ౖuA7ండ; 
దంతమ2లను ర�Eంచు [ాక, � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R 
#Rలకను ర�Eంచు [ాక, � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; 
బ2గÞలను ర�Eంచు [ాక, � శ6]- ఆయ2ధమ2 మృదు��ౖన #R 
కంఠమ2ను ర�Eంచు [ాక, రత�మ2ల/0 �} దగబDEన � శ6]- 
ఆయ2ధమ2 #R వx సàలమ2ను ర�Eంచు [ాక. ( 75757575 ) 
ప�త�̀ aMన � శ6]- #R హృదయ kాà నమ2ను ర�Eంచు [ాక, � 
శ6]- ఆయ2ధమ2 #R భ2జమ2లను ర�Eంచు [ాక, [³ప��ెనౖ 
� శ6]- ఆయ2ధమ2 #R àడ ��నుక Êqగమ2ను ర�Eంచు 
[ాక, సుందర àMన � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R �ప? Êqగమ2ను 
ర�Eంచు [ాక, /ేజÃమయ àMన � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R 
పదzర  ప�క�ట´మ2కలను ర�Eంచు [ాక. ( 80808080 ) 
kా", జయమ23cేZ � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R ఉదరమ2ను  
ర�Eంచు [ాక, అంద àMన � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R నడ;మ2  
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ఆ¹ w�¹̧ కABగ��� అKల×"� 6ాక� 
wిట4Wరండ;ం w�ర �F� 6ాక� ( ( ( ( 85858585    ))))    
వట4క�ద/ెÙ-  వల×"� 6ాక� 
పణÁౖ/r- DెKౖరండ;ం పర �F� 6ాక� 
కణÁౖ6ా�� మ2ళం�R� క��A�"� 6ాక� IIIIIIII 
 
ఐ�రలDEKణÁౖ అర = �F� 6ాక� 
678గ,రండ;ం కర ణÁౖ �F� 6ాక� ((((    99990000    )))) 
మ2V 678Kరండ;ం మ2రణ¬"� 6ాక� 
wిV 678Kరండ;ం wని�వ= ఇర క� IIII 
#R�� సరస"T నట©� ణÁయౖ^గ 
#RÖక�మలం నల×"� 6ాక� 
మ2�ా�� #RDEKLM మ2#�ౖ�F� 6ాక� ( ( ( ( 95959595    )))) 
ఎ�} �ళ�దుంఎ#� ౖఎ��A�"� 6ాక� 
అDEKÔV వశన% అ)*8వ?ళ #Fర% 
కడ;గ�Fవందు కనక�F� 6ాక� 
వర % పగ� త3�� వజ��F� 6ాక� 
అA78Kర = త3�� అనయ�F� 6ాక� ( ( ( ( 111100000000    ))))    
ఎమT-� kామT-= ఎ��A�"� 6ాక� 
/Rమదం�6]� చZదుA�"� 6ాక� 

Êqగమ2ను ర�Eంచు [ాక, � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R Ìల 
/R� డ;ను ర�Eంచు [ాక, మ#Nహర àMన � శ6]- ఆయ2ధమ2 
#R ప�త�bత�T-  Êqగమ2లను ర�Eంచు [ాక, ఉన�త àMన � 
శ6]- ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; మ¢త� wిండమ2లను ర�Eంచు 
[ాక. ( ( ( ( 85858585    ))))    
w�ద��ెనౖ � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R w�ద�  w��గ2లను ర�Eంచు [ాక, 
బర ��నౖ � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R ఊర వ?లను ర�Eంచు [ాక, 
� ప�6ాశవంత àMన శ6]- ఆయ2ధమ2 #R �6ాళ�ను, 
wిక�లను ర�Eంచు [ాక, � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R 
�ాదమ2లను ర�Eంచు [ాక, దయ^ర�â àMన � శ6]- 
ఆయ2ధమ2 #R A7ండ; హస-మ2లను ర�Eంచు [ాక. ((((    90 )90 )90 )90 ) 
బల àMన � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R �cేత�లను ర�Eంచు [ాక, 
మzల��X అమX #R బqహãవ?ల యందు ఉండ; [ాక, 
సరస"C మ^త #R (z"గlమ2 నందు ఉండ; [ాక, � శ6]- 
ఆయ2ధమ2 #R #Rä కమలమ2ను ర�Eంచు [ాక, 
Cxణ àMన � శ6]- ఆయ2ధమ2 #R #RD� మండలమ2లను 
(ఇడ, wింగళ, సుష�మ�) ర�Eంచు [ాక. ( ( ( ( 95 )95 )95 )95 ) 
� శ6]- ఆయ2ధమ2 నను� ఎల�ప?�డూ ర�Eంచు [ాక, � 
బం[ార  శ6]- ఆయ2ధమ2 #Fను ¯�ంp ఉన�ంత వరక 
నను� త"ర[ా ర�Eంచు [ాక, వజ�ం వంటª � శ6]- ఆయ2ధమ2  



7 

 

6ాక� 6ాక� కనక�F� 6ాక� 
#Nక� #Nక� #åDEK� #Nక� IIIIIIII 
 
/Rక� /Rక� తడయఱ/Rక� ( ( ( ( 105105105105    )))) 
�ార� �ార� �ావం �} DEపడ 
wి!� Ò3యం w�ర ంప[78యగల 
వల�  బ¢దం వల^టª4గ w��æ గ= IIII    
అల�ఱ�డ;త�- ం అడం[ామ23య2% 
wి���çగ� Tణ2¸ % ప?���క�Dై మ23య2% ( ( ( ( 110110110110    ))))    
6y,ç�ాæ w��æ గళ�ం కఱ��� w��æ గళ�ం 
w�¹ గ���/r- డర ం బ�మXAాచZదర ం 
అDEయ#�ౖక�ంDR� అలఱIక�లం[Bడ  
ఇABS6ాటè4AB ఇత�- న')Ç#�యౖ2%  
ఎ!�ను Wర టª4నుం ఎ��ర�డ;ం అణ̧ర ం ((((    115115115115    ))))    
కనప»)*86yళ�ç% 6ా,�డ#�ౖవర ం 
�టq4 ం6ారర % Wగ2బల w�æ-గళ�ం  
తంDEయ6ారర ం చంDRలరÞళ�% 
ఎ#��య> )éల�వ?ం ఇDE�ళ�#N� DEడ II 
 

నను� పగటª ప»ట ర�Eంచు [ాక. � ప�6ాశ àMన శ6]- 
ఆయ2ధమ2 నను� AాT� �Fళల ర�Eంచు [ాక. ( 100 )100 )100 )100 )    
ప�జË , cRత�రbం/0 � శ6]- ఆయ2ధమ2 నను� ఆలసbమ2ల 
నుంDE ర�Eంచు [ాక, � బం[ార  శ6]- ఆయ2ధమ2 నను� 
ర�Eంచు [ాక, #Rక �Fగమ2[ా దరêనమ2 కలగ2 [ాక, � శ6]- 
ఆయ2ధమ2 ë�ే�ంp, ë�ే�ంp #R సమసbల3�టª� 
3ర§X!ంచు [ాక. ( ( ( ( 105 )105 )105 )105 ) 
kా" � శ6]- వల� , #R �ాపమ2ల�� భసXం అవ? [ాక, 
#Rక శత��  బqధ /rలగ2 [ాక, భ¢త w��త wి)ాcRల, బ�హX 
Aాxసుల Ìదలగ2న� అ�� నను� చూడ[ా#F 
భయమ2/0 �ాAB�� వ? [ాక. ( ( ( ( 110 )110 )110 )110 )    
kా", � శ6]- ఆయ2ధమ2 °క� ప�Êqవమ2 వల� , AాT� 
ప»ట సంచABంcే అ3� రకమ2ల భ¢త, w��త w)ిాcRల 
అ�� #R w�ర  �న[ా#F �ాటª ద wిDEగ2 పDEన A\TలU, 
భయమ2/0 �ాAB�� వ? [ాక. ((((    115 115 115 115 ))))    
షణ2Xఖ^ తంD��, � శ6]- వల� , #Rక ఎట©వంటª శత�� వ?ల 
నుంDE ఆపదల AాకంDR, �ార  భయమ2/0 వణ2కతì, 
నమస�ABంp �ాAB�� వ? [ాక. ((((    120120120120    ))))    ((((    125 125 125 125 ))))    ( ( ( ( 130130130130    ))))    
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ఆ#�ౖయDEయ3� అర ం�ా��ౖగళ�% ((((    121212120000    )))) 
ప»#�ౖమKర ం w�ి��çగ= ఎను'%  
నగమ2ం మKర ం �¹ మ2DEమంDెయౖ2ం  
�ా��ౖగళ�డ#F పలగలశత�- డV IIII  
తరKఱు��ెతౖ-  వంచ#� ౖత#�యౖ2% 
ఒటª4య�ా��యౖ2ం ఒటª4య cెర క�% ((((    111125 25 25 25 )))) 
6ా¾ం పణమ2ం 6ావ?డV )Æర % 
ఓదుమంజనమ2ం ఒర వ,�� �క�ం  
అDEయ#�ౖక�ంDR� అలgంౖదు-  
కలgౖం��డ, మ^టq� > వంచగ> వందు వణం[Bడ  
6ాలదూ �R���#�ౖక�ంDR� కలం[Bడ ( ( ( ( 130130130130    ))))    
అం( నడ;ం[Bడ అరండ; ప?రంDEడ  
�ాæ-�ట4లఱI మ��67టí4 డ  
పDEK3� మ2ట4�ా�శక�Kటq� � 
కట©4 డనంగ% కదఱIడ క�ట©4   
కటª4  య2ర ట©4  6ా� 678మ2ఱIయ ((((    135135135135    )))) 
కట©4  కట©4  కదఱIడక�ట©4   
మ2ట©4  మ2ట©4  మ2,గ= wదిుం[Bడ 
)*క� )*క� )*��� )*��ల^గ 
c³క� c³క� Òర�[78c³Zక� IIIIIIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
తంD�� సుబ�హXణRb, #R శత�� వ?ల6] నను� చూsి భయం 
క![�ల^ చూడ; kా", �ాళ�ç భయమ2/0 అర సూ-  భ¢W 
ద పDE �ొA��ల^ cKే kా", � °క� �ా)ాంకశమ2/0 
�ాటª3 బంÕ�ంp�FK. �ాటª3 బంÕ�ంp �ాటª3 �ొAB�ంp, 
6ాళ�ç cతే�ల �ర[³Þ ట©4  kా". ((((    135135135135    )))) 
�ాళç3 గటª4[ా అABp ఏDEcే వరక బంÕ�ంచు kా", �ాటª 
6Âళ�ç �AB[�ల^ మAB�ంచు kా", � శ6]- ఆయ2ధమ2/0 
�ాళçను ï!Z చంDRడ;, 6ðటª సూరb ప�6ాశవంత�డ��నౖ 
�వ? �ాళç3 అ[B�లU దñòంcేల^ cKే. �ాళ�ç భయమ2/0 
�ాAB�� KÔటట©4  � శ6]- ఆయ2ధమ2 ప��[Bంచు. ( ( ( ( 140140140140    )))) 
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కత�-  కత�-  క9ర"DE�Fల^�  ( ( ( ( 141414140000    )))) 
పట©�  పట©�  పగలవV తణలgAB 
తణలgAB తణలgAB తణలదు�ాగ 
�డ;�డ;�Fలg ౖ��ర ండదు ఓడ I 
ప?!య2ం నABయ2ం ప?న�AB#Rయ2ం  
ఎ!య2ం కరDEయ2ం ఇ3/r- డర��ోడ ( ( ( ( 111145454545    )))) 
/ేలం �ాంబ2ం cయె^bV ప»Aా¹  
కDE�డ �షంగ= కDEత�- యరంగ% 
ఏఱIయ�షంగ= ఎ,దుడV ఇఱంగ  
ఒ,ప?�ం చుళ�క�ం ఒర దలg ౖ#Nయ2ం  
�ాదం సKT-యం వ!ప?�wి�త- ం ( ( ( ( 151515150000    )))) 
Òలgసౖయంగ2నXం c³క�pZరంగ2 
కDైచZ� Sలం�� కడ!"ప?�AB��  
పక�wి�ళ��ౖ పడA³- Dె�ౖా���  
కడ;వV పడ;వV 678/R- = Sలం��  
పఱు�త-ర ణÁ ౖపర వA78య^ప?�% II ( 1( 1( 1( 155555555    ))))    
 
ఎల^� wి�ణYయ2ం ఎనi#�ౖక�ంDR�  
3ల^� �ోడ �KLనక�ర �ô"æ  
ఈA�ళ�లగమ2ం ఎనక�ఱ�ాగ  

kా"W#RÓR! #Rక, ప?లల, నక�ల, /0Dేళ�ç, 
ఎలగ2బంట�  వంటª జంత�వ?ల వల�  ఏ ఆప�R AాకంDR 
ఉండ; [ాక, సర�మ2ల, /ేళ�ç వంటª �ష జంత�వ?ల, 6]lW 
6Âట6ాదుల వలన ఆపద AాకంDR ఉండ; [ాక. ( ( ( ( 145145145145    )))) 
kా" 6ాAB-6�య^, � కృప వలన #Rక ఎట©వంటª 
[ాయమ2ల, #åప?�ల, SA¿బqధల, 6Âళç #åప?�ల, చ! 
జ"రం, w�ౖతbమ2, మ¢రõ, మ¢ల�ాbÕ�, వ�ణమ2, w��గ2ల 
సమసbల, చరX �ాbధుల, పx�ాతమ2, పంటª �ాbధుల, 
కక� 6ాట©, wి!� 6ాట©, kా డ; 6ాట© Ìదలgౖన అ3� 
�ాbధుల, ప�మ^�Rల కలగకండ; [ాక. ఎట©వంటª బqధల, 
�ాbధుల #Rక AాకంDR, నను� ర�Eంచు తంD��. ( ( ( ( 151515150000, , , , 111155555555    )))) 
 
kా", ఏడ; లU6ాలU�  ఉంDే �ాళ�ç #R/0 s��హం[ా ఉండ; 
[ాక, అందర  sీ- Üల, ప?ర ష�ల, పAB�ా!ంcే Aాöల, #R/0 
సం/0షమ2/0, w��మ/0నూ క9DEన బంధుత"మ2 కలగ2[ాక. 
( ( ( ( 161616160000    )))) 
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ఆణ2ం w�ణ2¸ ం అ#�వౖర ం ఎన6ా� I 
మణR¸ లరశర ం మ[B= ను� ర�ాగవ» ( ( ( ( 161616160000    )))) 
ఉ#�ౖ�త�- ��క� ఉ3-ర #Rమం  
శరహణబవ#F )*8ల÷,బవ#F  
Tర ప?రబవ#F Tగ�ø,బవ#F 
పABప?రబవ#F పవÌ,బవ#F  
అABTర మ2ర [ా అమAాప��KLM ( ( ( ( 111165656565    ))))    
6ాత�- �ే�వ>’గ= కడ;ంSఱ�ౖ �డ;/R- æ 
కం�R గ2హ#F క��A�"లవ#F  
6ాAB-678 àMం�R కడంబqకడంబ#�ౖ  
ఇడ;ంబ#�యౖ,త-  ఇ3య �F� మ2ర [ా  
తణY6ాచల#F శంకరV ప?దల^" ((((    171717170000    ))))    
క��Aా�మత�- ఱ�ౖ క��A�"� మ2ర [ా IIIIIIII 
 
పళ3 ప���ా= బqలకమ^Aా 
ఆ�నV కDE�ా= అళ[Bయ�Fల^  
cెం��#RXమలgయౖ2ఱుం చంగల"Aాయ^  
శమAాప?AB�ా= షణ2Xగత-ర)Ç I ( 1( 1( 1( 175757575    )))) 
6ాAా> కళల^= కలgౖమగ= న#R� æ  
ఎ#R�ఇర క� య^ను#��ౖా�డ  

kా" నను� ఎల�ప?�డూ � ��వb #Rమ2లను 6ÂAB-ంచ�. 
శరవణ తటqకమ2 నుంDE ఉదÑ�ంpన శరవణభ�ా, జÃbT 
స"ర§�ా, T�ప?ర సుందA\ అమX �ాAB తనయ2DR, ప�ణవ 
స"ర§�ా, 6]ం6]ణù రవమ2ల csే� నూప?రమ2ల ధABంpన 
�ాDR, భవబంధ ��చ#R, ల��X#RAాయణ2ల అల� DR – 
వ � #Rయ6ా, �ేవs�నలను ర�Eంpన s�#RపC, స�ం�R, 
గ2z, /ేజÃమయ àMన శ6]- ఆయ2ధమ2 ధABంpన �ాDR, 
ఆర  కృT-6ా నxత�మ2ల �ాల /R� [B w�AB[Bన 6ాAB-6�య^, 
కదంబవన �ాkా, �Fల^య2ధ మ2ర [ా, ఇడ;ంబ అ#F 
అసుర DE3 ఓDEంpన �ాDR, షణ2Xఖ^ న� నమః ( ( ( ( 165 )165 )165 )165 )    
Tర త-ణY ��త� 3�ాkా, Sవ ప?/R�  ((((    171717170000    ))))    
శ6]- �F� మ2ర [ా, క��AాÞ మ 3�ాkా, పళ3 కమ^Aా, 
Tర �ా�నుÞ DE �Fల^, s�ంÓ��’కమ^Aా, cెంగల"Aాయ^, 
సమరప?AB �ాkా, షణ2Xఖ^ న� నమః ( 1( 1( 1( 175757575    )))) 
 
kా", సరస"C మ^త అనుగlహం #Rw�ౖ ప�సABంచడం వలన, 
3ను� ఈ �ధం[ా 6ÂAB-ంచగ![ాను. #R తంDE���నౖ 3ను� 
6Âర-న cేs ి àMమరp ఆDE, � �ాద స3�Õ�3 (స�ంద 
kాయ2జbమ2ను) 6ðర త�#R�ను. ( ( ( ( 181818180000    )))) 
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ఎ#�ౖ/r- డAB�û ర క�ం ఎ#�ü�మ2ర గ#�ౖ  
�ాDE#FV ఆDE#FV ఆ�నV ప»��KLM  
#Fశమ2డV య^V #�టª�KలణYయ ( ( ( ( 181818180000    )))) 
�ాశ �#�ౖగ= పట�దు�ం[B  
ఉన�దం w�ఱ�F ఉన�ర �ôగ  
అను'డV ర�E అన�మ2ంc³న�మ2ం  

àత-  à/R- [ా �Fల^య2ధ#R> 
sి���w�ట�DEKÔV Sఱుప?�డV �ాళÞ  ( ( ( ( 111185858585    ))))    
�ాళÞ  �ాళÞ  మKలUV �ాళÞ  
�ాళÞ  �ాళÞ  వDE�F� �ాళÞ  
�ాళÞ  �ాళÞ  మలgౖక�ర  �ాళÞ  
�ాళÞ  �ాళÞ  మలgౖక�ఱమగళ�డV  
�ాళÞ  �ాళÞ  �ారణత�- వశV IIIIIIII    ( 19( 19( 19( 190000    )))) 
 
�ాళÞ  �ాళÞ  ఎన"ఱు àMగ=’�ంగ  
ఎత-#�ౖకఱ�ౖగ= ఎత-#�wౖి���గ= 
ఎత-#�యౖDEKÔV ఎత-#�)ౖ*Kbనుం 
w�ట�వV �గ2ర  �} ర ప�దున�డV IIII 
w�ట�వV కఱమగ= w�ట�వ�ô £̀ ( ( ( ( 195195195195    ))))    
wి���çKLనుi  అ#R'æ’w�ిABయం అ,త�-   

 
 
� �భ¢T3 #R Éాల Êqగమ2న ధABంpన ��ంట#F #Fను 
బంధ �మ2క- డను అవ?త�#R�ను, � శరణ2 6ðAB � 
�ాదమ2ల వద�క cేర త�#R�ను. దయ/0 నను� కర ణYంp, 
నను� కటq�Eంచు తంD��. #Rక భ26]-3, ఐశ"రbమ2ను 
ప�kా��ంచు. ఓ �Fల^య2ÕR � °క� అ�ాbజ àMన కర ణ/0 
అనుగlñòంచు.     
#Fను ధరXబద�మ2[ా ¯�ంcేల^ ఆ{ర"��ంచు. ( ( ( ( 111185858585    ))))    
 
మయ¢ర �ాహ#R �క జయమ2 జయమ2  
�Fల^య2ÕR �క జయమ2 జయమ2  
పర"త AాజÅ �క జయమ2 జయమ2  
వ!� స £̀త సుబ�హXణRb �క జయమ2 జయమ2 
కక�టqయ^ �క జయమ2 జయమ2 ( 190 )( 190 )( 190 )( 190 ) 
 
పళ3 kా", �క జయమ2 జయమ2. 
#Rక w�దABకమ2 ల×కండ; [ాక, ��F #R గ2ర వ?, తంD��, వ � 
అమX మ^ అమX, నను� ర�Eంచు Êqరమ2 �� ేkా", 
#Fను ఎ3� �ోషమ2లను, తw�ిదమ2లను cేs#ిR,  
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àMన�#��XదుV మనమ[Bళ�ûర , 
తంజ àనiDEయ> త���T-డ అర =’)*æ  
కంద> ష�ి	  కవచం �ర ంÖయ  
బqలV �వేAాయV పగర�û�ై  ( ( ( ( 202020200000    ))))    
6ాలgౖK� మ^లgKౖ� కర త�- డV #Rళ�%  
ఆ)ారత�- డV అంగంత�ల6]�  
#Fశమ2డ#åర  �#�ౖవదు#R[B  
కంద> ష�ి	  కవచWద#� ౖ 
sింÕై కలం[ాదు ��య^3ప�వరÞ= ((((    205205205205    ))))    
ఒర #R= మ2ప�/R- ఱుర 6y�ండ; II 
 
ఒ��KÔ జwతి�-  ఉగను�  �ఱణYయ  
అష4��క��ýç రడంగలం వశమ^æ 
��)*8మన� A7ణX> )Çర�ûంగర ళ">  
మ^ట�లA7ల^� ం వందు వణంగ2వ> I ((((    212121210000    ))))    
నవ6ð= మ[Bళ�� û నణÁౖXయ,T-డ;% 
నవమద#�నవ?% నలg� ,� w�ఱువ> 
ఎంద#Rళ� A7టq4  �ా=’వ>  
కంద> 678�Fల^ం కవసత-DEKLM  
వ,య^æ 6ాణ àయ^bV  ( ( ( ( 222215151515    )))) 

 Öడ¼ల àMన మమX!� � నుంDE దూరం 6ా�యక 
తంD��, మ^యందు ఎల�ప?�డూ ప�సను�డ��ౖ 6ా�ాడ;. ఈ 
స�ంద ష�ి	  కవచమ2ను భ6]- శlద�ల/0 ఎవర  చ���#R, 
�ాABనందAB� ర�Eంచు kా". ( ( ( ( 202020200000    ))))    
ప�C A¿È, ఉదయమ2, kాయంత�మ2 ¾p క![Bన �ాA78, 
#åసటన �భ¢T ధABంp, భ6]- శlద�ల/0, సుబ�హXణb kా"W  
�ాAB3 ÕRbనం csేి, ఏ6ాగlత/0  ఎవA78/ ేA¿ö6] మ2w�ౖu ఆర  
kార �  {l �వేAాయ కృత àMన ఈ స�ంద ష�ి	  కవచంస�ంద ష�ి	  కవచంస�ంద ష�ి	  కవచంస�ంద ష�ి	  కవచం 
చదువ?/RA¿, �ాAB6] స�ంద కృప తప�క కలగ2త�ం��. 
�ాAB6] అష4 ��6ా�లకల అనుగlహమ2 లäసు- ం��.  
ఈ స�ంద ష�ి	  కవచం చ���న �ార  అందAB cతే నమkా�ర 
�గbత �} ందు/Rర . నవ గlహమ2ల )ాంT �} ం��, నవ 
గlహమ2ల కటqxమ2 �ొర కత�ం��. ఈ కవచం పoBంpన 
�ార  /జెÃమయ2లg,ౖ అ3� �Fళల^ సుఖ )ాంత�ల/0 
¯�kా- ర . ((((    205205205205, , , , 212121210000, , , , 222215151515    )))) 
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�ళంగ2%’�,య^ల^�ణ ��ర ంDEడ;ం w�æ’గ=  
�} ల^� దవA78 �} �DE �} DE య^క�% 
నలU� > 3#��ౖ� నడనం ప?ABయ2% 
సర"సదుÞ ర  శంకAాత-DE  
అఱI#��నదుళç% అష4ల�EXగ=  ((((    222222220000    ))))    
�రల�EXక� �ర ందుణ�ాగ  
Òర ప�RX��ౖత�- ణYత-  [78యద#R�  
ఇర వ/ే- ళ">’క� ఉవను�  అమ2దు అ,త-   
గ2ర పరV పళ3క�3i3!ర క�ం  
pన�క�ళ#�ü�  )ÇవDE�� టª� ( ( ( ( 222225252525    ))))    
ఎ#�ౖత-డ;/R-  టí�ళ ఎనiనదుళç% II 
 

£̀�య వDEవ?ఱుం �Fల�ా�} టª�  
�ేవరÞ= s�#RపTKÔ �� టª�  
కఱమగ= మనమ[B= 6ð�F �� టª� 
��ఱWగ2 ���"య �ే[ా �� టª� I ( ( ( ( 232323230 0 0 0 )))) 
ఇడ;ంబqయ2ద#F ఇడ;ంబq �� టª�  
కడంబq�� ట� కం�R �� టª�  
��DEZ ప?#�ౖయ2ం �Fల× �� టª�  
ఉయABÞAB కనగ సబþౖ6ð�రర)Ç  

ఈ కవచమ2ను చక�[ా పoBంpనc¿, పరమ సతbమ2ను 
గlñòంచ గలర . pవAB6] స�ంద kాయ2జbమ2 �} ందు/Rర . 
ఈ కవచమ2 భ¢త w��తమ2లక కంట బDEన ల×�R �నబDEన 
అ� భయకంwిత�లg ౖ�ాAB�� వ?ను. cడె; ప�వృT-  కల�ాAB3 
#RశÌనర Zను. ÕRABXకల, మంp �ాళ�ç ఈ కవచం 
°క� మñòమ వలన, సర"�R ఆనందమ2[ా ఉంటqర . 
�ాAB °క� అ3� (అంతః, బqహb) శత�� వ?ల 
3ర§X!మ�బడ/RK. ((((222222220000))))    
ఓ షణ2Xఖ^, 3ను� /ెలసుకన� #R మనసు �ర ల�EX 
అమX3 ÕRb3ంcేట©4  � ��ంచు. సూర పదX సంzరమ2 cేsి, 
�ేవతలను [7!wింp �ాAB6] )ాశ"త అమృతత"మ2ను 
ప�kా��ంpన ఓ #R తంDE�, గ2ర  గ2z, పళ3 కమ^Aా, న� 
నమః ( ( ( ( 222225252525    ))))    
ఎప?�డూ #R మనసులU#F 3వsింcే #R తంD��, శ6]- Òల 
స�ం�R న� నమః �వేs�#RపC న� నమః, ప?,ం�ేశ 
కనb అKన వ ���ే #RÓR న� నమః, ఇడ;ంబqసుర DE3 
జKంpన శ6]-ప?/R� , Sవ[�A\సు/R, తంD�� న� నమః ((((232323230000)))) 
స�ం�R, కదంబ ప?�ా�ABZత సుబ�హXణRb, న� నమః. 
� శ6]- ఆయ2ధమ2నక న� నమః  
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మKల�డనం ఇడ;��æ మలరDE శరణం ( ( ( ( 235235235235    )))) 
శరణం శరణం శరవణబవ ఓ%శరణం శరణం శరవణబవ ఓ%శరణం శరణం శరవణబవ ఓ%శరణం శరణం శరవణబవ ఓ%    
శరణం శరణం షణ2X[ా శరణ% శరణం శరణం షణ2X[ా శరణ% శరణం శరణం షణ2X[ా శరణ% శరణం శరణం షణ2X[ా శరణ% IIIIIIII    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

మయ¢ర�ాహ#R, 6ాAB-6�య^ � �ాద పదXమ2లక #R 
ప�ణRమమ2ల. ( ( ( ( 235235235235    )))) 
శరణ2శరణ2శరణ2శరణ2, , , , శరణ2 శరవణభ�ా శరణ2 శరణ2 శరవణభ�ా శరణ2 శరణ2 శరవణభ�ా శరణ2 శరణ2 శరవణభ�ా శరణ2     
శరణ2 శరణ2 షణ2Xఖ^ శరణ2శరణ2 శరణ2 షణ2Xఖ^ శరణ2శరణ2 శరణ2 షణ2Xఖ^ శరణ2శరణ2 శరణ2 షణ2Xఖ^ శరణ2    IIIIIIII    
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 


