శ్రీ అంజనేయ దండకం
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త రద్యం
భజే వహయుప్ుత్రం భజే వహలగహత్రం భజే సం ప్విత్రం భజే షఽరయభుత్రం
భజే రుదరరూప్ం భజే బ్రసమతేజం బ్టంచ఼న్ ప్రభాత్ంబ్ు సహయంత్రము
న్ననన్మ షంకీరినల్ చేసన్న
 రూప్ు ఴరతణంచి న్న భూద నే దండకం బ్ొ కకటంజేయ
నఽహంచి న్న మూరతినిన్ గహంచి న్న ష఼ందరం బ్ంచి న్న ద్ష ద్ష఼ండనై రహమ భక్ిండనై
నిన఼న నే గొలచెదన్ న్న కటాక్షంబ్ునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసతే న్ భృరహలంచితే
నన఼న రక్షంచితే ఄంజన్దేవి గరహానవయా ! దేఴ ! నిననంచ నేనంత్వహడనద యాశహలవై చఽచితే
ద్త్వై బ్రర చితే దగగ రన్ నిలచితే తొలి ష఼గరీఴునక్న్ మంత్రరవై సహవభు కహరయంబ్ు నంద఼ండష
శ్రీరహమ సౌభుత్రరలం జూచివహరతన్ విచ్రతంచి షరేవవు ప్ూజంచి యబ్ాాన఼జున్ బ్ంటుగహవించి
యవహవలనిన్ జం కహక్షథ త్రలక్న్ దయా ద఼రషి వీక్షంచి కిషకంద కేతంచి శ్రీరహమ కరహయరతథవై
లంక కేతంచియున్ లంకిణం జంయున్ లంకన఼ న్గలెయున్ భూభుజన్ జూచి
యానందముప్ పంగ యాయుంగరం బిచిె యా రత్నమున్ దచిె శ్రీ రహముక్నినచిె
షంతోశన఼న్ జేస ష఼గరీఴున఼ం ఄంగద఼న్ జ ంబ్ఴంత్ది న్నలాద఼ల్న్ గూడష యా సేత్రఴున్ ద్ట
వహనరుల్ మూకలచై దత్
ై రయలన్ ద఼రంచగహ రహఴణుడంత్ కహలాగతన ఉగుీండుడై కోరత బ్రహ్మండమైనటి
యా వకిినిన్ వేస యా లక్షమణున్ మూరఛన ందింప్గ నప్ుపడేపో య షంజీఴనిన్ దచిె
సౌభుత్రరకి నినచిె పహరణంబ్ు రక్షంప్గహ క్ంభకరహణది వీరహదితో పో రహడష చండ్డష
శ్రీరహమ బ్ాణ్గతన వహరందరతన్ రహఴణున్ జంప్గహ నంత్లోకంబ్ులానందమై యుండ
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నవేవళనన్ నవివభీశణున్ వేడుకన్ దో డుకన్ ఴచిె ప్టాిభిషేకంబ్ు చేయంచి
సత్మహ్దేవినిన్ దచిె శ్రీరహముక్న్ ఆచిె ఄయోదయక్న్ ఴచిె ప్టాిభిషేకంబ్ు షంరంభమయ
ై ున్
న్నకననన్కెఴవరున్ గూరతమలేరంచ఼ మనినంచినన్రమభకిి ప్రవషి ంబ్ుగహ నిన఼న న్నన్మ షంకీరినల్ చేసతే
పహప్ముల్ బ్ాయునే భయముల్న్ దీరునే భాగయముల్ గల్గనే షకల సహమాాజయముల్ షకల షంప్త్ర
ి ల్న్
గల్గనే వహనరహకహర ! యో భకి మంద్ర ! యో ప్ుణయషంచ్ర ! యో ధీర ! యో వూర !
న్నవే షమషి ంబ్ు న్నవే ఫలంబ్ుగహ వలస యా త్రకబ్రసమ మంత్రంబ్ు ప్ఠతయంచ఼చ఼న్
సథరముగహ ఴజరదేసంబ్ున఼న్ ద్లె శ్రీరహమ శ్రీరహమ యంచ఼న్ మనఃప్ూత్మై యెప్ుపడున్ త్ప్పకన్
త్లచ఼ న్ జసవయంద఼ండష న్న దీరఘదస
ే ంబ్ు తల
ై ోకయ షంచ్రతవై రహమ న్మాంకిత్ ధ్యనివై బ్రసమవై
తేజంబ్ునన్ రౌదిరణీ జ వల కలోిల హ్వీర సన఼మంత్ ! ఓంకహర హ్రంకహర వబ్ద ంబ్ులన్ భూత్ ేరత్ శహచంబ్ులన్
గహల దయయంబ్ులన్ న్నద఼ వహలంబ్ునన్ జుటి నేలంబ్డంగొటి న్న ముషిఘాత్ంబ్ులన్ బ్ాసృదండంబ్ులన్
రోమఖండంబ్ులన్ ద఼రంచి కహలాగతన రుద఼రండవై బ్రసమప్రభా భాసత్ంబ్ైన న్న దిఴయతేజంబ్ునన్ జూచి
రహర న్ ముద఼ద నరసంహ్ యంచ఼నద యా ద఼రషి వీక్షంచి ననేనల్ న్ సహవభూ ! నమసేి షద్ బ్రసమచ్రర
నమసేి !వహయుప్ుత్ర నమసేి !నమసేి నమసేి నమసేి నమసేి నమసేి నమః ||
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