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దేవ్యపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం 
 

న మంత్రం నో యంత్రం తదపి చ న జానే స్తోతి మహో 
న చాహ్వానం ధ్యయనం తదపి చ న జానే స్తోతి కథాః 
న జానే ముద్రాస్తో తదపి చ న జానే విలపనం 
పరం జానే మాతస్తోవదనుస్తరణం కే్లశహరణమ్ || ౧ || 

విధేరజాానేన ద్రవిణ విరహేణాలస్తతయా 
విధేయా శకయత్వాతోవ్ చరణయోరాయచ్యయతిరభూత్ 
తదేతత్ క్షంతవ్యం జనని స్తకలోద్ధారిణి శివే 
కుపుత్రో జాయేత కాచిదపి కుమాత్వ న భవ్తి || ౨ || 

పృథివ్యం పుత్రాస్తో జనని బహవ్ాః స్తంతి స్తరళాః 
పరం తేషం మధేయ విరల విరలోఽహం తవ్ స్తతాః 
మదీయోఽయం త్వయగాః స్తముచిత మిదం నో తవ్ శివే 
కుపుత్రో జాయేత కాచిదపి కుమాత్వ న భవ్తి || ౩ || 

జగన్మాతరాాతస్తోవ్ చరణ స్తవ్ న రచిత్వ 
న వ్ దతోం దేవి ద్రవిణమపి భూయస్తోవ్ మయా 
తథపి తాం స్తేహం మయి నిరుపమం యత్ర్రకురుషే 
కుపుత్రో జాయేత కాచిదపి కుమాత్వ న భవ్తి || ౪ || 
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పరితయక్తో దేవ్ వివిధ విధ స్తవ్కులతయా 
మయా పంచాశీతేరధిక మపనీతే తు వ్యసి 
ఇద్ధనీం చేన్మాతస్తోవ్ యది కృపా న్మఽపి భవిత్వ 
నిరాలంబో లంబోదరజనని కం యామి శరణమ్ || ౫ || 

శాపాకో జల్ప్కో భవ్తి మధుపాకోపమగిరా 
నిరాంతంకోరంకో విహరతి చిరం కోటికనకాః 
తవ్పర్ణే కరే్ణ విశతి మను వ్ర్ణ ేఫలమిదం 
జనాః కో జానీతే జనని జపనీయం జప విధౌ || ౬ || 

చిత్వభస్మాలేపో గరళమశనం దిక్టధరో 
జటాధ్యరీ కంఠే భుజగపతిహ్వరీ పశుపతిాః 
కపాలీ భూతేశో భజతి జగదీశైకపదవం 
భవ్నీ తాత్వ్ణిగ్రహణ పరిపాటీఫలమిదమ్ || ౭ || 

న మోక్షాస్మయక్తంక్షా న చ విభవ్వ్ంఛాపి చ న మే 
న విజాాన్మపేక్షా శశిముఖి! స్తఖేచాాపి న పునాః 
అత స్మోవం స్తంయాచే జనని జననం యాతు మమ వై 
మృడానీ రుద్రాణీ శివ్ శివ్ భవ్నీతి జపతాః || ౮ || 

న్మరాధిత్వసి విధిన్మ వివిధోపచారాః | 
కం సూక్షమచింతనపరరే కృతం వ్చోభాః || 
శ్యయమే! తామేవ్ యది కంచన మయయన్మథే | 
ధతేే కృపాముచితమంబ పరం తవైవ్ || ౯ || 
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ఆపతుేమగేస్తేమరణం తాదీయం | 
కరోమి దుర్ణ ేకరుణారేవే శివే | 
నైతచాఠతాం మమ భావ్యేథాః | 
క్షుధ్యతృషరాో జననీం స్తారంతి || ౧౦ || 

జగదంబ విచిత్ర మత్ర కం పరిపూరాే కరుణాసిో చే నాయి | 
అపరాధపరంపరావ్ృతం న హి మాత్వ స్తముపేక్షతే స్తతమ్ || ౧౧ || 

మతేమాః పాతకీ న్మసిో పాపఘ్నే తాతేమా న హి | 
ఏవ్ం జాాత్వా మహ్వదేవ యథ యోగయం తథ కురు || ౧౨ || 

 


