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శ్రీ భువనేశ్వరీ స్తోత్రం 
 

అథానందమయం సాక్షాచ్ఛబ్దబ్రహ్మస్వరూపిణం 
ఈడే స్కలస్ంపత్త్ోై  జగత్కారణమంబికం || ౧ || 

విద్యామశేషజననీమరవిందయోనే- 
ర్వవష్ణోశ్శివస్ాచ్వపుః ప్రతిపాదయిత్రం 
స్ృష్టిస్థితిక్షయకరీం జగత్కం త్రయాణం 
స్తోష్యాగిరావిమలయాపాహ్మంబికే త్కవం || ౨ || 

పృథావై జలేన శ్శఖినా మరుత్కంబ్రేణ 
హోత్రందునా దినకరేణ చ్ మూర్వోభాజుః 
దేవస్ా మనమథర్వపుః పరశ్క్తోమత్కో 
హేతుస్ోవమేవ ఖలు పరవతరాజపత్రి || ౩ || 

త్రిస్రోతస్స్సకలదేవస్మర్విత్కయా 
వైశ్శషిైకరణమవైమి తదేవ మాతుః 
తవత్కాదపంకజ పరాగ పవిత్రిత్కసు 
శ్ంభోరజటాసు స్తతం పర్వవరోనం యత్ || ౪ || 

ఆనందయేతుాముదినీమధిపుః కళానా- 
నాానాామినుఃకమలినీ మథనేతరాంవా 
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ఏకస్ామోదనవిధౌ పరమేకమీష్యి 
తవం తు ప్రపంచ్మభినందయస్థ స్వదృష్ట్ిై || ౫ || 

అద్యాపాశేషజగత్కం నవయౌవనాస్థ 
శైలాధిరాజతనయాపాతి కోమలాస్థ 
త్రయాాుః ప్రసూరపి తయానస్మీక్షిత్కస్థ 
ధ్యాయాస్థ గౌర్వ మనస్తనపథి స్థిత్కస్థ || ౬ || 

ఆసాదా జనమ మనుజేషు చిరాదుదరాపం 
తత్రాపిపాటవమవాస్ా నిజేంద్రియాణం 
నాభ్ారియంతి జగత్కం జనయిత్రి యేత్కవం 
నిశ్రేణికగ్రమధిరుహ్ా పనుః పతంతి || ౭ || 

కరూారచూరోహిమవార్వవిలోడితేన 
యే చ్ందనేన కుసుమైశ్ి సుజాతగంధుః 
ఆరాధయంతిహి భ్వాని స్ముతుసకసాోవం 
తేఖలవఖండభువనాధిభువుః ప్రథంతే || ౮ || 

ఆవిశ్ామధాపదవం ప్రథమేస్రోజే 
సుపాోహిరాజస్దృశం విరచ్యావిశ్వం 
విదుాలలత్కవలయవిభ్రమముదవహ్ంతీ 
పద్యమనిపంచ్ విదలయా స్మశ్నా వానా || ౯ || 

తనిారగత్కమృతరసైరభిష్టచ్ాగాత్రం 
మారేగణ తే నవిలయం పనరపావాపాో 
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యేష్ట్ంహ్ృది సుురస్థజాతు నతేభ్వేయు- 
రామతరమహేశ్వర కుటంబిని గరభభాజుః || ౧౦ || 

ఆలంబికుండలభ్రామభిరామవకరం 
ఆపీవరస్ోనతటం తను వృతోమధ్ాం 
చింత్కక్షసూత్రకలశాలిఖిత్కఢ్ాహాసాం 
ఆవరోయామిమనసా తవ గౌర్వమూర్వోమ్ || ౧౧ || 

ఆసాియయోగమవిజితా చ్ వైర్వషటాం 
ఆబ్ధాచంద్రియగణం మనస్థ ప్రస్నేా 
పాశాంకుశాభ్యవరాఢ్ాకరాం సువకరం 
ఆలోకయంతి భువనేశ్వర్వ యోగినసాోవమ్ || ౧౨ || 

ఉతోపోహాటకనిభాం కర్వభిశ్ితుర్వభుః 
ఆవృతిోత్కమృత ఘటైరభిష్టచ్ామానా 
హ్స్ోదవయేన నళినే రుచిరే వహ్ంతీ 
పద్యమపిసాభ్యకరా భ్వస్థ తవమేవ || ౧౩ || 

అష్ట్ిభిరుగ్రవివిధ్యుధవాహినీభిర్- 
దోరవలలరీభిరధిరుహ్ా మృగాధివాస్ం 
దూరావదళదుాతి రమాతా విపక్షపక్షాన్ 
నాకుారవతీ తవమస్థ దేవి భ్వాని దురేగ || ౧౪ || 

ఆవిర్వాద్యఘ జలశకరశోభివకరం 
గంజాఫలేన పర్వకలిాతహారయష్టిం 
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రత్కాంశ్నకమస్థతకంతిమలంకృత్కం త్కవం 
ఆద్యాం పళిందతరుణమస్కృనామామి || ౧౫ || 

హ్ంసైరగతిుః కవణితనూపర దూరదృష్యి 
మూరేోర్వవాపోవచ్నైరనుగమామానౌ 
పద్యమవివోర్వముఖరూఢ్ సుజాత నాళౌ 
శ్రీకంఠపతిా శ్శరసైవ దధ్య తవాంఘ్రీ || ౧౬ || 

ద్యవభాాం స్మీక్షితుమతృపిోమతేవదృగాభైం 
ఉత్కాదాత్కత్రినయనం వృషకేతనేన 
సాంద్రానురాగభ్వనేన నిరీక్షైమాణే 
జంఘే ఉభే అపి భ్వాని తవానతోస్థమ || ౧౭ || 

ఊరూ స్మరామి జితహ్స్థో కరావలేపౌ 
స్థిలేానమారదవతయా పర్వభూతరంభౌ 
శ్రేణభ్రస్ా స్హ్నౌ పర్వకలాైదత్కో 
స్ోంభావివాంగవయసా తవ మధామేన || ౧౮| 

శ్రోణ్యాస్ోనౌచ్ యుగపత్రారథయిషాతోచ్ాుః 
బాలాాతారేణవయసాపర్వ కృషోసారుః 
రోమావళీవిలస్థతేన విభావామూర్వోం 
మధాం తవ సుురతు మే హ్ృదయస్ా మధ్యా || ౧౯ || 

స్ఖ్యాస్మసరస్ా హ్రనేత్ర హుత్కశ్భీరోుః 
లావణావార్వభ్ర్వతం నవయౌవనేన 
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ఆపాదా దతోమివ పలలవమప్రవిషిం 
నాభింకద్యపి తవదేవి న విస్మరేయమ్ || ౨౦ || 

ఈశోపి గేహ్పిశ్ననం భ్స్థతం దధ్నే 
కశమరకరదమ మను స్ోన పంకజేన 
సాానోతిితస్ా కర్వణుః క్షణలక్షఫేనౌ 
స్థందూర్వత్క స్మరయతుః స్ మదస్ా కుంభౌ || ౨౧ || 

కంఠాతిర్వకో గళదుజజవల కంతిధ్రా 
శోభౌ భుజౌ నిజర్వపరమకరధవజేన 
కంఠగ్రహాయ రచితౌ క్తల దీరఘపాశౌ 
మాతరమమ స్మృతిపథం నవిలజజయేత్కమ్ || ౨౨ || 

నాత్కాయతం రుచిరకంబువిలాస్ చౌరాం 
భూష్ట్భ్రేణ వివిధ్యన విరాజమానం 
కంఠం మనోహ్రగణం గిర్వరాజకనేా 
స్ంచినోైతృపిో ముపయామి కద్యపి నాహ్మ్ || ౨౩ || 

అత్కాయత్కక్షమభిజాతలలాటపటిం 
మందస్థమతేన దర ఫులలకపలరేఖం 
బింబాధరం ఖలు స్మునాతదీరఘనాస్ం 
యతేోస్మరతా స్కృతంబ్ స్ ఏవజాతుః || ౨౪ || 

ఆవిస్ోవయార కరలేఖమనలా గంధ 
పష్ణాపర్వభ్రమదళి వ్రజనిర్వవశేషం 
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యశేితసా కలయతే తవ కేశ్పాశ్ం 
తస్ా తవయం గలతి దేవి పరాణపాశ్ుః || ౨౫ || 

శ్రుతి సురచితపాకం ధీమత్కం స్తోత్రమేతత్ 
పఠతియ ఇహ్మరోోై నితామార్దదరంతరాత్కమ 
స్ భ్వతి పదముచ్ిస్సంపద్యం పాదనమ్ర 
క్షితిపముకుటలక్ష్మీరలక్షణనాంచిరాయ || ౨౬ || 

ఇతి శ్రీభువనేశ్వరీ స్తోత్రం || 

 


