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దేవిభుజంగస్తోత్రం 
 

విరంచ్యాదిభిః పంచభరో్లకపాలిః – సమూఢే మహానందపీఠే నిషణ్ణమ్ | 
ధనుర్బాణ్పాశంకుశప్రోతహసోం – మహస్త్రైపురం శంకర్బద్రైతమవ్యాత్ || ౧ || 

యదన్నాదిభిః పంచభిః కోశజాలిః – శిరిఃపక్షపుచ్యాతమకైరంతరంతిః | 
నిగూఢే మహాయోగపీఠే నిషణ్ణం – పుర్బరేరథంతిఃపురం నౌమి నితామ్ || ౨ || 

విరంచ్యదిరూపిః ప్రపంచే విహృతా – సైతంత్రా యదా స్వైతమవిశ్రంతిరేషా | 
తదా మానమాతృప్రమేయాతిరకోం – పర్బనందమీడే భవ్యని తైదీయమ్ || ౩ || 

వినోదాయ చైతనామేకం విభజా – దిైధా దేవి జీవిః శివశ్చేతి న్నమాా | 
శివస్వాపి జీవతైమాపాదయంతీ – పునర్జీవమేనం శివం వ్య కర్లషి || ౪ || 

సమాకుంచా మూలం హృది నాసా వ్యయం – మనో భ్రూబిలం ప్రాపయిత్వై నివృత్వోిః | 
తతిః సచే్చదానందరూపే పదే తే – భవంతాంబ జీవ్యిః శివతేైన కేచ్చత్ || ౫ || 

శర్జరేఽతికష్టే రపౌ పుత్రవరేే – సదాభీతిమూలే కలత్రే ధనే వ్య | 
న కశిేదిైరజాతాహో దేవి చ్చత్రం – కథం తైతకటాక్షం విన్న తతోవబోధిః || ౬ || 

శర్జరే ధనేఽపతావరేే కలత్రే – విరకోసా సదేేశికాదిషేబుదేధిః | 
యదాకస్మమకం జ్యాతిర్బనందరూపం – సమాధౌ భవేతోతోవమసాంబ సతామ్ || ౭ || 

మృషానోా మృషానాిః పర్ల మిశ్రమేనం – పరిః ప్రాకృతం చ్యపర్ల బుదిధమాత్రమ్ | 
ప్రపంచం మిమీతే మునీన్నం గణోఽయం – తదేతతోవమేవేతి న త్వైం జహీమిః || ౮ || 
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నివృతిోిః ప్రతిషాా చ విదాా చ శంతిసోథ శంతాతీతేతి పంచీకృత్వభిః | 
కలాభిః పరే పంచవింశతిమకాభసోవమేకైవ సేవ్యా శివ్యభనారూపా || ౯ || 

అగాధేఽత్ర సంస్వరపంకే నిమగాం – కలత్రాదిభారేణ్ ఖినాం నిత్వంతమ్ | 
మహామోహపాశౌఘబదధం చ్చర్బన్నమం – సముదధర్తోమంబ తైమేకైవ శకాో || ౧౦ || 

సమారభా మూలం గతో బ్రహమచక్రం – భవదిేవాచక్రేశైర్జధామభాజిః | 
మహాస్మదిధసంఘాతకలపద్రుమాభానవ్యపాాంబ న్నదానుపాసేో చ యోగీ || ౧౧ || 

గణేశైర్గేరహైరంబ నక్షత్రపంకాోా – తథ యోగినీర్బశిపీఠైరభనామ్ | 
మహాకాలమాత్వమనమామృశా లోకం – విధతేే కృతిం వ్య స్మితిం వ్య మహేశి || ౧౨ || 

లసత్వోరహార్బమతిసైచాచేలాం – వహంతీం కరే పుసోకం చ్యక్షమాలామ్ | 
శరచేంద్రకోటిప్రభాభాసుర్బం త్వైం – సకృదాావయన్నారతీవలోభిః స్వాత్ || ౧౩ || 

సముదాతేహస్రారకబింబాభవకాైం – సైభాసైవ స్మందూరత్వజాండకోటిమ్ | 
ధనుర్బాణ్పాశంకుశంధారయంతీం – సమరంతిః సమరం వ్యపి సంమోహయేయిః || ౧౪ || 

మణిస్యాతత్వటంకశోణాసాబింబాం – హరతపటేవసై్వం తైగులాోస్మభూషామ్ | 
హృదా భావయంసోపోహేమప్రభాం త్వైం – శ్రియో న్నశయతాంబ చ్యంచలాభావమ్ || 
౧౫ || 

మహామంత్రర్బజాంతబీజం పర్బఖ్ాం – సైతో నాసోబిందు సైయం నాసోహారేమ్ | 
భవదైకైవక్షోజగుహాాభధానం – సైరూపం సకృదాావయేతే తైమేవ || ౧౬ || 

తథనేా వికలేపషు నిరైణ్ణచ్చత్వోసోదేకం సమాధాయ బిందుత్రయం తే | 
పర్బనందసంధానస్మంధౌ నిమగాాిః – పునరేరారంధ్రం న పశాంతి ధీర్బిః || ౧౭ || 
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తైదునేమషలీలానుబంధాధికార్బనిైరంచ్యాదికాంసోవదుేణాంభోధిబిందూన్ | 
భజంతస్మోతీరషంతి సంస్వరస్మంధం – శివే త్వవకీన్న సుసంభావనేయమ్ || ౧౮ || 

కదా వ్య భవత్వపదపోతేన తూరణం – భవ్యంభోధిముతీోరా పూర్బణంతరంగిః | 
నిమజీంతమేనం దుర్బశవిషాబ్ధధ – సమాలోకా లోకం కథం పర్తాదాసేే || ౧౯ || 

కదావ్య హృషీకాణి స్వమాం భజేయిః – కదా వ్య న శత్రురా మిత్రం భవ్యని | 
కదా వ్య దుర్బశవిషూచీవిలోపిః – కదా వ్య మనో మే సమూలం వినశ్చాత్ || ౨౦ || 

నమోవ్యకమాశసమహే దేవి యషమతపదాంభోజయగామయ తిగామయ గౌర | 
విరంచ్యాదిభాసైతికర్జటప్రతోలీప్రదీపాయమానప్రభాభాసైర్బయ || ౨౧ || 

కచే చంద్రరేఖ్ం కుచే త్వరహారం – కరే స్వైదుచ్యపం శరే షటపదౌఘమ్ | 
సమర్బమి సమర్బరేరభప్రాయమేకం – మదాఘూరణనేత్రం మదీయం నిధానమ్ || ౨౨ || 

శరేష్టైవ న్నస్వ ధనుష్టైవ జిహాై – జపాపాటలే లోచనే తే సైరూపే | 
తైగేషా భవచేంద్రఖ్ండే శ్రవో మే – గుణే తే మనోవృతిోరంబ తైయి స్వాత్ || ౨౩ || 

జగతకరమధీర్బనైచోధూతకీర్బన్ – కుచనాసోహార్బంకృపాస్మంధపూర్బన్ | 
భవ్యంభోధిపార్బనమహాపాపదూర్బన్ – భజే వేదస్వర్బంశివప్రేమదార్బన్ || ౨౪ || 

సుధాస్మంధస్వరే చ్చదానందనీరే – సముత్ఫులోనీపే సురత్రాంతర్జపే | 
మణివ్యాహస్వలే స్మితే హైమశలే – మనోజారవ్యమే నిషణ్ణం మనో మే || ౨౫ || 

దృగంతే విలోలా సుగంధీషుమాలా – ప్రపంచేంద్రజాలా విపతిేంధకూలా | 
మునిస్వైంతశలా నమలోోకపాలా – హృది ప్రేమలోలామృతస్వైదులీలా || ౨౬ || 
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జగజాీలమేతతోవయైవ్యంబ సృషేం – తైమేవ్యదా యాసంద్రియైరరిజాలమ్ | 
తైమేకైవ కర్జై తైమేకైవ భోకీ ై– న మే పుణ్ాపాపే న మే బంధమోక్షౌ || ౨౭ || 

ఇతి ప్రేమభారేణ్ కంచ్చనమయోకోం – న బుధ్రైవ తతోవం మదీయం తైదీయం | 
వినోదాయ బాలసా మౌర్ాం హి మాతసోదేతత్రపరలాపసుోతిం మే గృహాణ్ || ౨౮ || 

 


