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భక్తు లక్త ఆభరణముల ై, భక్తు ని ప్రేమను ప్ ెంచుచు దుష్టు లక్త ఆయుధముల ై 
భయమును రేకెత్ు ెంచు శెంఖ, చక్ర గదా, ఖడ్గ , శార్ఘములను దివ్యనామములత గల 

శ్రరహర ిధరిెంచు ఈ పెంచాయుధములను గూరిిన స్తు త్మేును పభేాత్ సమయమున 

అనుసెంధిెంచు వారి యొక్క పాపములనిియు నశెంచును. భయములనిియు 
వ ెంటనే తొలగును. దుుఃఖములత అటటువార ి దరిచేరవ్ు. సమసు  సుఖములను 
అనుభవెంత్టరు. 

స్తు త్మేు 

సుురత్ సహస్ాేర శఖా త్తీవ్ెేం, సుదరశనెం భాసకర కోటట త్టలయమ్ 

సురదిిషాెం పాేణవనాశ వషతణ ుః, చక్రెం సదాహెం శరణెం పపేదేయ   1 

వషతణ  రుుఖోతాా  నిల పూరిత్సయ, యసయ ధిని రాా నవ్ దరప హెంతా 
త్ెం పాెంచజనయెం శశకోటట శుభేెం, , శెంఖెం సదాహెం శరణెం పేపదేయ   2 

హిరణుయ ెం మేరు సమానస్ారాెం, కౌమోదక ెం ద ైత్య క్తల ైక్ హెంతీేమ్ 

వ ైక్తెంఠ వామాగర క్రాభి మృషాు ెం, గదాెం సదాహెం శరణెం పేపదేయ   3 

రక్షో೭సురాణాెం క్ఠినోగర క్ెంఠ, చేేదక్షర చఛే ణిత్ దిగధధారమ్ 
త్ెం నెందక్ెం నామ హరేుః పదేీపు ెం, ఖడ్గ ెం సదాహెం శరణెం పపేదేయ   4 

పంచాయుధ స్తో త్రము 

mailto:info@jetuk.org


JEEYAR EDUCATIONAL TRUST, UK 
SERVE ALL BEINGS AS SERVICE TO GOD. WORSHIP YOUR OWN…RESPECT ALL 

Reg Charity: 1139951  www.jetuk.org  info@jetuk.org 

 

1000 years of Sri Bhagavad Ramanujacharya - www.statueofequality.org  

www.jetuk.org           www.chinnajeeyar.org 
 Page 2 
 

య జ్య ానినాద శరవ్ణా త్టురాణాెం, చేతాెంసి నిరుుక్ు భయాని సదయుః 
భవ్ెంత్ ద ైతాయశని బాణవ్రిి, శార్ఘెం సదాహెం శరణెం పపేదేయ   5 

 

ఇమెం హరేుః పెంచ మహాయుధానాెం, సువ్ెం పఠేత్ యో೭నుదినెం పభేాతే 
సమసు  దుుఃఖాని భయాని సదయుః, పాపాని నశయెంత్ సుఖాని సెంత్   6 

వ్నే రణ ేశత్టే జలాగ్ిి మధేయ, యదృచేయాయాపత్టు మహాభయేష్ట 

ఇదెం పఠన్ స్తు త్ే మనాక్తలాతాు, సుఖీ భవేత్ త్త్కృత్ సరి రక్షుః   7 

స శెంఖ చక్రెం సగదాసి శార్గెం, ప్ీతాెంబరెం కౌసుు భ వ్త్ు చిహిమ్ 

శరయా సమేతోజయవల శోభితాెంగెం, వష్టణ ెం సదాహెం శరణెం పేపదేయ   8 

జలే రక్షత్ట వారాహుః సధలే రక్షత్ట వామనుః 
అటవాయెం నారసిెంహశి సరిత్ుః పాత్ట కేశవ్  
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