వౄీ దణతాణరేమ వజేకవచమ్
ఋషమ ఊచఽ
కథం సంకల్వథధ ిః్ వెమద్ లేదలమస కల్ౌ ముగే | ధరభయథ కభ మోక్షాణతం వెధనం కూభుథతహితమ్ ||
లమస ఉలచ
శిణవంతు ఋషమ ససరేవ వౄఘరం సంకల్ వెధనమ్ | సకిదఽఙతాయభాణరేణ భోగమోక్షేథతమకమ్ ||
గౌరీశింగే శిభవంతిః కల్విక్షోళోభితమ్ | థీనతా థ్వమభవేయతన శేభభండభధమగమ్ ||
యతనవంవేసధతవ఼నం ేసననం యమేశవయమ్ | భందవభతభుఖాంభోజం శంకయం తృేహ తృయవతీ ||
వౄీ థరవి ఉలచ
థరవథరవ భవేథరవ ల్ోకశంకయ శంకయ | భంతేజాల్ాతు సరవణి మంతేజాల్ాతు కితసనశిః || ౫ ||
తంతేజాల్ానమధేకతు భమా తవతా ిః శిణతతు లై | ఇథతతూం దేషు ుభుఙతాభు విళేఴతణ భశీతల్మ్ ||
ఇతుమథీరితభాకయ్ య తృయవణతమ యమేశవయిః | కరేణతభిజమ సంణోవత్ తృయవతీం ేతుమభాషత ||
భయేథతతూం తవమా వెయథ ం విషభాయుహమ గభమణర | ఇతుమకాా విషభాయుహమ తృయవణతమ సహ శంకయిః ||
మమౌ బూభండల్ం దేషు ుం గౌరమవృాణతేణి దయశమన్ | కవచిత్ విందతమచల్తృేంణర భవేయణయమ సఽదఽయగ మే ||
తతే లమహయుాభామాంతం భిల్ల ం యవుదతరిణమ్ | వధమభానం భవేలమఘరం నఖదంవుాభిరవితమ్ || ౧౦ ||
అతీవ చితేఙతరితేయం వజేకమసభాముతమ్ | అేమతనభధతమాసభఖిననం సఽఖభావథతమ్ ||
ల్ామంతం భిగం ళాథతవయఘ్రర భీణతమ ల్ామతిః | ఏతథతశాయమభాల్ోకమ తృయవతీ తృేహ శంకయమ్ ||
వౄీ థరవి ఉలచ
కూభాశాయమం కూభాశాయమభగేీ శంభో తురీక్షమణతమ్ | ఇతుమకా ిః స తతిః శంబుయదివుా తృేహ ురణవిత్ ||
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వౄీ శంకయ ఉలచ
గౌరి వక్షామభు ణర చితేభలఙమభనసగోచయమ్ | అదిషుూయవభవెభభిరనవా కూంచినన కుతేచిత్ ||
భమా సభమక్ సభావతన వక్షమణర శిణు తృయవతి | అమం దాయశీల ధతభ భిల్ల ిః యభదతరిభకిః || ౧౫ ||
సభుతుుశేసాధతతు కందభూల్పల్ాథ్కమ్ | ేతమహం విననం గణతవ సభాథతమ ేమాసతిః ||
నేయే ూయవం భుతూంథరేబమిః ేమచాతి న లంఛతి | ణర2న తవభననన దమాం కుయవణర సయవభ్తునిః ||
దల్ాదధో భవేయోగీ వసధేనవ తుజాశీమే | కథతచిదసభయత్ వదధం దణతాణరేమం థ్గంఫయమ్ ||
దణతాణరేమిః సభయా ిగభూ ఙరతివేసం రీక్షుతుమ్ | తత్ క్షణతత్ వెో 2న యోగీంథరే దణతాణరేమిః సభుతిథ తిః ||
తం దివుాశాయమణోవభామం దల్ాదనభవేభుతుిః | సంూజామగేీ విఴ఼దంతం దణతాణరేమభులచ తమ్ || ౨౦ ||
భయోహౄతిః సంతృేతృోా దణతాణరేమ భవేభుధే | సభయా ిగభూ తవభుణరమతత్ కూంవదంతీ రీక్షుతుమ్ ||
భమాదమ సంసభిణోన తవభరధం క్షభసవ మే | దణతాణరేయో భుతుం తృేహ భభ ేకితిరీదివౄ ||
అబకాయ ల సఽబకాయ ల మిః సభరేధతభభననమదీిః | తథతతూం తభుతృగభమ దథతభు తదభీనసతమ్ ||
దణతాణరేయోభుతుం తృేహ దల్ాదనభుతూశవయమ్ | మథ్షుంతద్ విణీషవతవం మత్ తృేతృోా హం తవమాసభితిః ||
దణతాణరేమం భుతుం తృేహ భమా కూభన ధోచమణర | తవచిాణరా మత్ వథతం తధేభ ేమచా భుతుుంగవ || ౨౫ ||
వౄీ దణతాణరేమ ఉలచ
భభావా వజేకవచం గివేణయతమవదనఽభతుమ్ | తతరతమంగీకితవణర దల్ాదభునయే భుతుిః ||
సవవజేకం తృేహ ఋఴచాందిః ుయససయమ్ | ధతమసం దతమనం పల్ం తతే ేయోజనభళేషతిః ||
అసమవౄీ దణతాణరేమ వజేకవచ వెోా తే భంతేసమ | కూరతయూన఼ భవేయుదే ఋఴిః | అనఽషు
ు ప్ ఛందిః |
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వౄీ దణతాణరేయో థరవణత | థతేం బీజం | ఆం శకూాిః | కౌీం కీల్కమ్ ||
ఓమ్ ఆతభధే నభిః | ఓమ్ థీేం భనవత నభిః | ఓమ్ ఆం థీేం వౄీం వె ిః |
ల ం కెల ం్ కౌలం కల ిః | వౄీ దణతాణరేమ ేవెద వదధయరేథ జనత వితుయోగిః ||
ఓమ్ కలం కీలం క్
కయధతమసిః
ఓమ్ థతేం అంగువుభామం నభిః | ఓమ్ థీేం తయజతూభామం నభిః | ఓమ్ దా
ే ం భధమభాభామం నభిః |
ఓమ్ థైరం అధతభుకభామం నభిః | ఓమ్ థ్ేం కతుఴుకభామం నభిః | ఓమ్ దేిః కయతల్ివుభామం నభిః ||
హిదమాథ్ ధతమసిః
ఓమ్ థతేం హిదమామ నభిః | ఓమ్ థీేం వృయవత వెవవే | ఓమ్ దా
ే ం వృఖాయై వషట్ |
ఓమ్ థైరం కవఙతమ హృం | ఓమ్ థ్ేం ధేతేతేమామ లౌషట్ | ఓమ్ దేిః అవెాామ పట్ ||
ఓమ్ బూయుబవసఽసవరోభుతి థ్గఫంధిః
దతమనమ్
జగదంకుయకంథతమ సచిాథతనందభూయా యే | దణతాణరేమామ యోగీందేచంథతేమ యభాతభధే ||
కథత యోగీ కథత భోగీ కథత నగనిః నళచవత్ | దణతాణరేయో హరిిః వెక్షాద్ బుకూా భుకూా ేథతమకిః ||
లయణతవ఼ుయవెనయీ కొల్ాాుయ జతృదయిః | భాహృరీుయభిక్షావౄ సహమళయీ థ్గంఫయిః ||
ఇందేతూల్ సభాకయశాందేకంతి సభదఽమతిిః | లఢ
ై ాయమ సదిశసాపరిాశాల్తిుంచిత్ జటాధయిః || ౧ ||
వనగధ దతవల్మ ముకాక్షోతమంత తూల్కతూతుకిః | బూ
ే వక్షిఃశభవుీతూల్ాంకిః శళంకసదిళననిః ||
వేసతురిజత తూవేయిః కంఠతురిజతకంఫుకిః | భాంసల్ాంవెో థీయఘఫాహృిః తృణితురిజత ల్ల విః ||
విళల్న఼నవక్షాశా ణతభరతృణియదల్ోదయిః | ిథఽల్ళోీణిల్లిణో విళల్ జఘన సథ ల్ిః ||
యంభాసా ంభోభాధోయురజనఽూరెవవ కజంఘకిః | గూఢగుల్పిః క్యభ ివోో ల్సణతవథర రిసథల్ిః || ౨ ||
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యకాయవింద సదిశ యభణీమ థతధయిః | చరభంఫయధరో యోగీ సభయా ిగభూ క్షణయ క్షణయ ||
జాాధోథరశతుయణో విదధ యణథీక్షుతిః | వథధ తసన సభావ఼న ఋజుకయో హసనఽభఖిః ||
లభహవతా న వయథర దక్షుణధ
య తబమంకయిః | ఫాల్ోనభతా నళచీభిిః కవచిద్ ముకా ిః రీక్షుతిః ||
ణతమగీ భోగీ భవేయోగీ తుణతమనంథర తుయంజనిః | సయవయూన఼ సయవథతణత సయవగిః సయవకభదిః || ౩ ||
ధ ళితసరవంగో భవేతృతకధతశనిః | బుకూాేథర భుకూాథతణత జీవనఽభకతా న సంశమిః ||
బవెో భదా
ఏవం దతమణతవననమచిణోా భదవజేకవచం ఠేత్ | భామేవ శమనసయవతే స భమా సంచరేత్ ||
థ్గంఫయం బసభసఽగంధల్ేనం చకీ తిేవూల్ం డభయుం గథతముధమ్ |
థతభసనం యోగిభుతూందేవంథ్తం దణరా తిధతభసభయణయన తుతమమ్ || ౪ ||
ంఙోఙతయ ూజా
ఓమ్ ల్ం ిత్వీతణతవతభధే వౄీ దణతాణరేమామ నభిః గంధం రికల్మాభు |
ఓమ్ హం ఆకశతణతవతభధే వౄీ దణతాణరేమామ నభిః ుషం రికల్మాభు |
ఓమ్ మం లముతణతవతభధే వౄీ దణతాణరేమామ నభిః ధాం రికల్మాభు |
ఓమ్ యం అగినతణతవతభధే వౄీ దణతాణరేమామ నభిః థీం రికల్మాభు |
ఓమ్ వం అభితణతవతభధే వౄీ దణతాణరేమామ నభిః అభితధైలేదమం రికల్మాభు |
ఓమ్ సం సయవతణతవతభధే వౄీ దణతాణరేమామ నభిః ణతంఫూల్ాథ్ సరోవఙతరన్ రికల్మాభు ||
"ఓం థతేం" ఇతి భూల్భంతేం అవోు తా యశత లయం జనతత్ ||
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అథ వజే కవచమ్
ఓం దణతాణరేమామ వృయిః తృతు సహవెేఫజజషు సంవథతిః | భాల్ం తృతవనసాయేమ శాందేభండల్ భధమగిః ||
క్యాం భధోభమిః తృతు హం క్షం థ్వదళదభబూిః | జయమతీయూతృో క్షుణీ తృతు తృతు శఫాదతభకిః వుీతీ ||
ధతవకం తృతు గందతణతభ భుఖం తృతు యవెతభకిః | జివేవం లేథతతభకిః తృతు దంణోవో తృతు దతరిభకిః ||
కతృో ల్ావతిేబూిః తృతు తృ తవళేషం భభాతభవిత్ | సరవణతభ వో డళరఫజ వథ త
 ిః వెవణతభవణతద్ గల్మ్ ||
సుంద్ చంథతేనఽజిః తృతు బుజౌ తృతు కిణతథ్బూిః | జతిణీ శతుేజిత్ తృతు తృతు వక్షిఃసథ ల్ం హరిిః || ౫ ||
కథ్ఠంత థతవదళయ దభగో భయుథతతభకిః | యోగీశవరేశవయిః తృతు హిదమం హిదమవథతిః ||
తృరేశా హరిిః తృయశావరీా తృతు తృయశావథతిః సభితిః | హఠయోగథ్ యోగజా ిః కుక్షషం తృతు కితృతుద్ిః ||
డకరథ్పకరంత దళయసయవ఼యుశే | ధతభిసథ ల్ే వయా భాధో ధతభిం వవేనయతభకతవతు ||
వశినతతవభయో యోగీ యక్షణతనభణిూయకమ్ | కటం కటసథ ఫేవేభండలసఽథరలతభకతవతు ||
ఫకరథ్ల్కరంత షటణతేంఫుజఫో ధకిః | జల్తవభయో యోగీ వెవద్వెో నం భభావతు || ౧౦ ||
వథధ తసన సభావ఼న ఊయూ వథధ శ
ర వరోవతు | లథ్వెంతచతుషతేసరోయుహతుఫో ధకిః ||
భూల్ాదతయం భశీయూతృో యక్షణతద్ వీయమతుగీశీ | ిషోం చ సయవతిః తృతు జానఽనమసా కరంఫుజిః ||
జంఘే తృతవవదాణరందేిః తృతవంఘీర తీయథతృవనిః | సరవంగం తృతు సరవణతభ రోభాణమవతు కేశవిః ||
చయభం చరభంఫయిః తృతు యకా ం బకూానయో
ే
వతు | భాంసం భాంసకయిః తృతు భజాజం భజాజతభకతవతు ||
అవ఼థతు వథయదీిః తృమాధేభదతం లేదతిః ేతృల్యేత్ | వుకీం సఽఖకయిః తృతు చితా ం తృతు దిఢతకితిిః || ౧౫ ||
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భధోఫుథ్ధభహంకయం హిఴ఼కేళతభకతవతు | కరేభంథ్ేమాణి తృతీవశిః తృతు జాాధేంథ్ేమాణమజిః ||
ఫంధాన్ ఫంధాతా భిః తృమాచాతుేబమిః తృతు శతుేజిత్ | గివేరభధనక్షేతేుణతేథీన్ శంకరోవతు || ౧౭ ||
భారమం ేకితివిత్ తృతు ళవథీన్ తృతు ళర్ ఙగ బిత్ | తృేణతన్ తృతు ేదతనజయా బక్షామథీన్ తృతు భాసుయిః ||
సఽఖం చంథతేతభకిః తృతు దఽిఃఖాత్ తృతు ురంతకిః | వూన్ వుతిిః తృతు బూతిం బూణరశవరో భభ ||
తృేఙతమం విషహయిః తృతు తృణతవగేనమామం భఖాతభకిః | మాభామం ధరభతభకిః తృతు ధైయిణతమం సయవలైరిహిత్ ||
వరహిః తృతు లయుణతమం లమలమం తృేణథర వతు | కౌఫజరమం ధనదిః తృతు తృణైవళధతమం భవేగుయుిః || ౨౧ ||
ఊయధ ాం తృతు భవేవదధిః తృతవధవెాజజ టాధయిః | యక్షాశీనం తు మత్ వెథనం యక్షణతవథ్భుతూశవయిః ||
ఏతధేభ వజేకవచం మిః ఠేత్ శిణుమాదన | వజేకమవృాయంజీవీ దణతాణరేయోహభఫుేవమ్ ||
ణతమగీ భోగీ భవేయోగీ సఽఖదఽ:ఖ వివరిజతిః | సయవతే వదధసంకల్ో జీవనఽభకతాదమ వయా ణర ||
ఇతుమకాాంతయద దర యోగీ దణతాణరేయో థ్గంఫయిః | దల్ాదధోన త జజ తృా ా జీవనఽభకా ిః స వయా ణర || ౨౫ ||
భిల్ోల దాయశీల ధతభ తథతతూం శితలతుదమ్ | సకిచ్రవణభాణరేణ వజాేంగోబవదమవె ||
ఇణరమతద్ వజేకవచం దణతాణరేమసమ యోగినిః | శిణతవ ళేషం శంబు భుఖాత్ ునయతృమహ తృయవతీ ||
వౄీ థరవి ఉలచ
ఏతత్ కవచభావేతభయం వద విసా యణో భభ | కుతే కేన కథత జామం కూమాజాజమం కథం కథమ్ ||
ఉలచ శంబుసా త్ సయవం తృయవణతమ వినయోథ్తమ్ | శిణు తృయవతి వక్షామభు సభాశితభధతవిల్మ్ ||
ధరభయథ కభమోక్షాణతభుదమేవ రమణమ్ | హసా యశవయథతృథతతి సరెవవశవయమేథతమకమ్ || ౩౦ ||
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ుతేభుతే కళణతేథ్ సయవసంణోషవెధనమ్ | లేదళవెాాథ్ విథతమధతం విదతనం యభం శి తత్ ||
సంగీత ళసా ర వెశితమ సతువితవ విదతమకమ్ | ఫుథ్ధ విథతమ సభితి ేజా ా భతి తృే ఢు ేథతమకమ్ ||
సయవసంణోషకయణం సయవదఽ:ఖతులయణమ్ | శతుేసంవేయకం వౄఘరం మశిః కీరా ి వివయధనమ్ ||
అషుసంఖామ భవేరోగిః సతునతృణతసా యో
దశిః | షణ్ వతమక్షురోగశా వింశతి రేభహరోగకిః ||
ర
అవుదశ తు కువోతు గుల్ాభనమషువిదతనమన | అవౄతిరవతరోగశా చణతవరింశతు
ా నైతిాకిః || ౩౫ ||
వింశతి ళేలషభరోగశా క్షమ ఙతతురిథకదమిః | భంతే మంతే కుయోగథతమిః కల్తంణతేథ్తురిభణతిః ||
ఫేహభరక్షస లేణతళ క్వభండతథ్ గీహో దబలిః | సంగజా థరశకల్వెథతేమ సభుతిథ ణతిః ||
నవగీహ సభుదాబణత భవేతృతక సంబలిః | సరేవ రోగిః ేణశమంతి సహవెేవయా ధతద్ ధఽేవమ్ ||
అముణతవితిభాణరేణ వందతముతేవతీ బలేత్ | అముతథ్వతమావిణతాయ హమభితుమజయో బలేత్ ||
అముతతిేతమాఙైావ ఖేచయతవం ేజామణర | సహవెేదముణతదరవక్ సయవకరమణి వెధయేత్ || ౪౦ ||
ల్క్షావిణతాయ సయవవథధ య
్ బవణరమ న సంశమిః ||
విషవిక్షసమ భూల్ేషు తిషోన్ లై దక్షుణతభుఖిః | కుయుణర భాసభాణరేణ లర
ై ిణం వికల్ేంథ్ేమమ్ ||
ఔదఽంఫయతరోయూభల్ే విథ్ధకమేన జామణర | వౄీ విక్షభూల్ే వౄీకభూ తింతిేణీ ళంతికయభణి ||
ఓజవెుమోశవతథ భూల్ే వ఼ా రకమైిః సహకయకే | జాాధతరీథ తుల్వ఼భూల్ే గయబగేశే సఽణతరిథభిిః ||
ధధతరిథభి సఽా సఽక్షేణేర వుకమై సఽా గోషోకే | థరలల్యే సయవకమస
ై ా ణతుల్ే సయవదరిశతమ్ || ౪౫ ||
ధతభిభాతే జల్ే వథణతవ భానఽభాల్ోకమ యో జనతత్ | ముథరధ ల ళసా రలథర ల సహవతేణ జయో బలేత్ ||
కంఠభాణరే జల్ే వథణతవ యో రణ్ే కవచం ఠేత్ | జవరవెభయకువోథ్ణతజవయతులయణమ్ ||
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మతే మత్ వెమత్ వథయం మదమత్ ేసకా ం తతునవయా ణర | ణరన తతే శి జా వమం తతిః వథధ య
్ బలేదధివమ్ ||
ఇతుమకా లన్ వృలో గౌరెవమ యహసమం యభం వుబమ్ | మిః ఠేత్ వజేకవచం దణతాణరేమ సమో బలేత్ ||
ఏవం వృలేన కత్తం శిభవతుసణతయై తృోే కా ం దల్ాదభునయేతిస
ే ఽణరన ూయవమ్ |
మిః కతన వజేకవచం ఠతీహల్ోకే దణోాభశాయతి యోగివయవృారముిః || ౫౦ ||
ఇతి వౄీ యుదేమాభఱే శిభవతఖ ండర భంతే ళవతా ర ఉభాభశేశవయసంలథర వౄీ దణతాణరేమవజేకవచవెోా తేం సంూయ్ మ్
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