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దేవీ ప్రణవశ్లోకీ స్తుతి 
 

చేటీ భవన్నిఖిల కేటీ కదంబ వనవాటీషు నాకపటలీ 
కోటీర చారుతర కోటీమణీ కిరణ కోటీకరంజిత పదా | 
పాటీర గంధి కుచ శాటీ కవితవ పరిపాటీమగాధిపస్తతామ్ 
ఘోటీకులాదధిక ధాటీ ముదారముఖ వీటీర సేనతనుతామ్ || ౧ || 

ద్వవపాయన ప్రభృతి శాపాయుధ త్రిదివసోపానధూళిచరణా 
పాపాప హస్వ మను జాపానులీన జన తాపాప నోద న్నపుణా | 
నీపాలయా స్తరభి ధూపాలకా దురిత కూపాదుదంచయతుమామ్ 
రూపాధికా శిఖరి భూపాల వంశమణి దీపాయితా భగవతీ || ౨ || 

యాళీ భిరాతు తనురాళీ లస్త్రిరియ కపాళీషు ఖేలతి భవా 
వాాళీనకులా సిత చూళీ భరాచరణ ధూళీ లస్నుుణిగణా | 
పాళీ భృతిస్రవసితాళీ దళమ్ వహతి యాళీకశ్లభి తిలకా 
సాళీ కరోతు మమ కాళీ మనః స్వపదనాళీకసేవన విధౌ || ౩ || 

బాలామృతాంశు న్నభ ఫాలామనా గరుణ చేలాన్నతంబఫలకే 
కోలాహలక్షపిత కాలామరాకుశల కీలాల శ్లషణ రవిః | 
స్తులాకుచే జలద నీలాకచే కలిత లీలాకదంబ విపినే 
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా దధాతు హృది శైలాధిరాజ తనయా || ౪ || 
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కంబావతీవ స్విడంబాగళేన నవ తుంబాంగ వీణ స్విధా 
బంబాధరావినత శంభాయుధాది న్నకురుంబా కదంబవిపినే | 
అంబాకురంగ మద జంబాళరోచి రహలంబాలకా దిశతు మే 
శంభాహుళేయ శశిబంబాభిరామముఖ స్ంభాధితస్ునభరా || ౫ || 

దాసాయమాన స్తమహాసా కదంబవనవాసా కుస్తంభస్తమనో- 
వాసా విపంచికృత రాసావిధూయ మధుమాసారవింద మధురా | 
కాసారసూనతతి భాసాభిరామ తనురాసార శీత కరుణా 
నాసామణి ప్రవరభాసా శివా తిమిరమాసాదయేదుపరతిమ్ || ౬ || 

నాంకాకరే వపుషి కంకాళరకుపుషి కంకాదిపక్షివిషయే 
తవంకామనామయసి కింకారణం హృదయ పంకారిమేహి గిరిజామ్ | 
శంకాశిలా న్నశితటంకాయమాన పద స్ంకాశమాన స్తమనో 
ఝంకారి భృంగతతి మంకానుపేత శశి స్ంకాశవకర కమలామ్ || ౭ || 

జంభారికుంభి పృథు కుంభాపహాసి కుచ స్ంభావా హార లతికా 
రంభాకరంద్ర కరడంబాపహోరుగతి డంభానురంజితపదా | 
శంభావుదార పరికంభాంకురతురళక డంభానురాగపిస్తనా 
శంభాస్తరాభరణగంభా స్దాదిశతు శుంభాస్తరప్రహరణా || ౮ || 

దాక్షాయణీ దనుజశిక్షావిధౌ వికృత దీక్షా మనోహరగణా 
భిక్షాళినో నటనవీక్షావినోదముఖి దక్షాధవరప్రహరణా | 
వీక్షాం విధేహి మయి దక్షా స్వకీయ జన పక్షా విపక్షవిముఖీ 
యక్షేశ సేవిత న్నరాక్షేప శకిు జయలక్షాుావధానకలనా || ౯ || 
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వందారులోకవరస్ంధాయనీ విమలకుందావదాతరదనా 
బృందారబృందమణి బృందారవింద మకరందాభిషికుచరణా | 
మందాన్నలాకలిత మందారదామభిర మందాభిరామమకుటా 
మందాకినీ జవనబందానవా చమరవిందాస్నా దిశతు మే || ౧౦ || 

యత్రాశయోలగతి తత్రాగజాభవతు కుత్రాపి న్నస్తులశుకా 
స్తత్రామ కాల ముఖ స్త్రాస్న ప్రకర స్తత్రాణ కారి చరణా | 
చత్రాన్నలాతి రయ పత్రాభిరామ గణమిత్రామర స్మవధూః 
కుత్రాస్హీన మణి చిత్రాకృతిస్తురిత పుత్రాదిదానన్నపుణా || ౧౧ || 

కూలాతిగామి భయ తూలా వళి జవలన కీలా న్నజ స్తుతి విధా 
కోలాహల క్షపిత కాలామర కుశల కీలాల పోషణరతా | 
సూులా కుచే జలద నీలా కచే కలిత లీలా కదంబ విపినే 
శూలాయుధ ప్రణతి శీలా విభాతు హృది శైలాధిరాజతనయా || ౧౨ || 

ఇంధానకీరమణి బంధా భవే హృదయ బంధావతీవరసికా 
స్ంధావతీ భువన స్ంధారణేపామృత సింధావుదారన్నలయా | 
గంధానుభావ ముహురంధాళి పీతకచబంధా స్మరరయతు మే 
శం ధామ భానుమపిరుంధానమాశు పదస్ంధానమపానుగతా || ౧౩ || 

 


