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దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్ 
 

శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్ 

ఉషసి మాగధమంగలగాయనైరఝటితి జాగృహి జాగృహి జాగృహి | 
అతికృపార్్దరకటాక్షనిరీక్షణైరజగదిదం జగదంబ సుఖీకురు || ౧ || 

కనకమయవితర్ద్శోభమానం దిశి దిశి పూరణసువరణకుంభయుకోమ్ | 
మణిమయమంటపమధయమేహి మాతరమయి కృపయాశు సమరచనం గ్రహీతమ్ || ౨ || 

కనకకలశశోభమానశీరషం జలధరలంబి సములలసతపతాకమ్ | 
భగవతి తవ సంనివాసహేతోరమణిమయమందిరమేతదరపయామి || ౩ || 

తపనీయమయీ సుతూలికా కమనీయా మృదులోతోరచఛదా | 
నవరతనవిభూషితా మయా శిబికేయం జగదంబ తేఽర్దపతా || ౪ || 

కనకమయవితర్ద్స్థాపితే తూలికాఢ్యయ వివిధకుసుమకీర్ణణ కోటిబాలారకవర్ణణ | 
భగవతి రమణీయే రతనసింహాసనేఽసిమన్ సుపవిశ పదయుగమం హేమపీఠే నిధాయ || ౫ || 

మణిమౌక్తోకనిర్దమతం మహాంతం కనకసోంభచతషయయేన యుకోమ్ | 
కమనీయతమం భవాని తభయం నవములోలచమహం సమరపయామి || ౬ || 

దూరవయా సరసిజానివతవిష్ట్ణక్రంతయా చ సహితం కుసుమాఢ్యమ్ | 
పదమయుగమసదృశే పదయుగ్మమ పాదయమేతదురరీకురు మాతుః || ౭ || 
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గంధపుషపయవసరషపదూర్వవసంయుతం తిలకుశాక్షతమిశ్రమ్ | 
హేమపాత్రనిహితం సహ రత్ననరర్ుర్ణమతదురరీకురు మాతుః || ౮ || 

జలజదుయతినా కర్ణణ జాతీఫలతకోకలలవంగగంధయుకనోుః | 
అమృతైరమృతైర్దవాతిశీతైరభగవతాయచమనం విధీయతామ్ || ౯ || 

నిహితం కనకసయ సంపుటే పిహితం రతనపిధానకేన యత్ | 
తదిదం జగదంబ తేఽర్దపతం మధుపరకం జనని ప్రగృహయతామ్ || ౧౦ || 

ఏతచచమపకతైలమంబ వివిధుః పుష్నపరుమహుర్వవసితం 
నయసోం రతనమయే సువరణచషకే భృంగైర్దభరమదిభరవృతమ్ | 
స్థనందం సురసుందరీభిరభితో హస్నోరధృతం తే మయా 
కేశేష్ట్ భ్రమరభ్రమేష్ట్ సకలేషవంగ్మష్ట్ చాలిపయతే || ౧౧ || 

మాతుః కుంకుమపంకనిర్దమతమిదం దేహే తవోదవరోనం 
భకాోుహం కలయామి హేమరజస్థ సంమిశ్రితం కేసరుః | 
కేశానామలకైర్దవశోధయ విశదాంకస్తోర్దకోదంచితైుః 
స్థననం తే నవరతనకుంభసహితైుః సంవాసితోష్ణణదకైుః || ౧౨ || 

దధిదుగధఘృతైుః సమాక్షికైుః సితయా శరకరయా సమనివతైుః | 
సనపయామి తవాహమాదర్వజజనని తావం పునరుషణవార్దభిుః || ౧౩ || 

ఏలోశీరసువాసితైుః సకుసుమైరగంగాది తీరా్థదకైుః 
మాణికాయమలమౌక్తోకామృతరసుః సవచనఛుః సువర్థణదకైుః | 
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మంత్రాన్నవదికతాంత్రికానపర్దపఠంస్థనందమతాయదర్వత్ 
స్థననం తే పర్దకలపయామి జనని స్ననహాతోవమంగీకురు || ౧౪ || 

బాలారకదుయతి దాడిమీయకుసుమప్రసపర్దధ సర్థవతోమం 
మాతసోవం పర్దధేహి దివయవసనం భకాోు మయా కలిపతమ్ | 
ముకాోభిర్దగరథితం సుకంచుకమిదం స్వవకృతయ పీతప్రభం 
తపోసవరణసమానవరణమతలం ప్రావరణమంగీకురు || ౧౫ || 

నవరతనమయే మయార్దపతే కమనీయే తపనీయపాదుకే | 
సవిలాసమిదం పదదవయం కృపయా దేవి తయోర్దనధీయతామ్ || ౧౬ || 

బహుభిరగరుధూపుః స్థదరం ధూపయితావ 
భగవతి తవ కేశాంకంకతైర్వమరజయితావ | 
సురభిభిరరవిందైశచంపకైశాచరచయితావ 
ఝటితి కనకస్తత్రైర్జజటయనేవషయయామి || ౧౭ || 

సౌవీర్వంజనమిదమంబ చక్షుష్ణస్నో వినయసోం కనకశలాకయా మయా యత్ | 
తన్న్నునం మలినమపి తవదక్షిసంగాత్ బ్రహేమంద్రాదయభిలషణీయతామియాయ || ౧౮ || 
మంజీర్ణ పదయోర్దనధాయ రుచిర్వం వినయసయ కాంచం కటౌ 
ముకాోహారముర్థజయోరనుపమాం నక్షత్రమాలాం గలే | 
కేయూర్వణి భుజేష్ట్ రతనవలయశ్రేణీం కర్ణష్ట్ క్రమా- 
తాోటంకే తవ కరణయోర్దవనిదధే శీర్ణష చ చూడామణిమ్ || ౧౯ || 
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ధమిమలేల తవ దేవి హేమకుసుమానాయధాయ ఫాలసాలే 
ముకాోర్వజివిర్వజమానతిలకం నాస్థపుటే మౌక్తోకమ్ | 
మాతర్మమక్తోకజాలికాం చ కుచయోుః సర్వవంగులీషూర్దమకాుః 
కటాయం కాంచనక్తంక్తణీర్దవనిదధే రతానవతంసం శ్రుతౌ || ౨౦ || 

మాతుః ఫాలతలే తవాతివిమలే కాశీమరకస్తోర్దకా- 
కర్జపర్వగరుభిుః కర్థమి తిలకం దేహేఽంంగర్వగం తతుః | 
వక్షోజాదిష్ట్ యక్షకర్మరసం సికాోవ చ పుషపద్రవం 
పాదౌ చందనలేపనాదిభిరహం సంపూజయామి క్రమాత్ || ౨౧ || 

రతానక్షతైస్థోవం పర్దపూజయామి ముకాోఫలైర్వవ రుచిరరవిదనధుః | 
అఖండితైర్్ణవి యవాదిభిర్వవ కాశీమరపంకాంక్తతతండులైర్వవ || ౨౨ || 

జనని చంపకతలైమిదం పుర్థ మృగమదోపయుతం పటవాసకమ్ | 
సురభిగంధమిదం చ చతుఃసమం సపది సరవమిదం పర్దగృహయతామ్ || ౨౩ || 

స్వమంతే తే భగవతి మయా స్థదరం నయసోమేతత్ 
సిందూరం మే హృదయకమలే హరషవరషం తనోతి | 
బాలాదితయదుయతిర్దవ సదా లోహితా యసయ కాంతీ- 
రంతర్వధవంతం హరతి సకలం చేతస్థ చింతయైవ || ౨౪ || 

మందారకుందకరవీరలవంగపుష్నపస్థోవం దేవి సంతతమహం పర్దపూజయామి | 
జాతీజపావకులచంపకకేతకాదినానావిధాని కుసుమాని చ తేఽరపయామి || ౨౫ || 
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మాలతీవకులహేమపుషిపకాకాంచనారకరవీరకైతకైుః | 
కర్దణకారగిర్దకర్దణకాదిభిుః పూజయామి జగదంబ తే వపుుః || ౨౬ || 

పార్దజాతశతపత్రపాటలైరమలిలకావకులచంపకాదిభిుః | 
అంబుజుః సుకుసుమైశచ స్థదరం పూజయామి జగదంబ తే వపుుః || ౨౭ || 

లాక్షాసంమిలితైుః సితాభ్రసహితైుః శ్రీవాససంమిశ్రితైుః 
కర్జపర్వకలితైుః శిరరమధుయుతైర్థగసర్దపషా లోడితైుః | 
శ్రీఖండాగరుగుగుగలుప్రభృతిభిర్వననావిధరవసుోుభిుః 
ధూపం తే పర్దకలపయామి జనని స్ననహాతోవమంగీకురు || ౨౮ || 

రతానలంకృతహేమపాత్రనిహితైర్థగసర్దపషా లోడితైుః 
దీపరీ్ర్తర్వంధకారభిదురర్వాలారకకోటిప్రభుః | 
ఆతామ్రజవలదుజజవలప్రవిలసద్రతనప్రదీపసోథా 
మాతస్థోవమహమాదర్వదనుదినం నీర్వజయాముయచచకైుః || ౨౯ || 

మాతస్థోవం దధిదుగధపాయసమహాశాలయననసంతానికాుః 
స్తపాపూపసితాఘృతైుః సవటకైుః సక్షౌద్రరంభాఫలైుః | 
ఏలాజీరకహింగునాగరనిశాకుసుోంభరీసంసకృతైుః 
శాకైుః స్థకమహం సుధాధికరసుః సంతరపయామయరచయన్ || ౩౦ || 

స్థపూపస్తపదధిదుగధసితాఘృతాని సుస్థవదుభకోపరమాననపురుఃసర్వణి | 
శాకోలలసనమర్దచిజీరకబాహిలకాని భక్షాయణి భుంక్షవ జగదంబ మయార్దపతాని || ౩౧ || 
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క్షీరమేతదిదముతోమోతోమం ప్రాజయమాజయమిదముజజవలం మధు | 
మాతర్ణతదమృతోపమం పయుః సంభ్రమేణ పర్దపీయతాం ముహుుః || ౩౨ || 

ఉష్ణణదకైుః పాణియుగం ముఖం చ ప్రక్షాలయ మాతుః కలధౌతపాత్రే | 
కర్జపరమిశ్రేణ సకుంకుమేన హసౌో సముదవరోయ చందనేన || ౩౩ || 

అతిశీతముశీరవాసితం తపనీయే కలశే నివేశితమ్ | 
పటపూతమిదం జితామృతం శుచి గంగాజలమంబ పీయతామ్ || ౩౪ || 

జంబావమ్రరంభాఫలసంయుతాని ద్రాక్షాఫలక్షౌద్రసమనివతాని | 
సనార్దకేలాని సదాడిమాని ఫలాని తే దేవి సమరపయామి || ౩౫ || 

కూశామండకోశాతక్తసంయుతాని జంబీరనారంగసమనివతాని | 
సబీజపూర్వణి సబాదర్వణి ఫలాని తే దేవి సమరపయామి || ౩౬ || 

కర్జపర్ణణ యుతైరలవంగసహితైసోకోకలచూర్వణనివతైుః 
సుస్థవదుక్రముకైుః సగౌరఖదిరుః సుసినగధజాతీఫలైుః | 
మాతుః కైతకపత్రపాండురుచిభిస్థోంబూలవలీలదలైుః 
స్థనందం ముఖమండనారామతలం తాంబూలమంగీకురు || ౩౭ || 

ఏలాలవంగాదిసమనివతాని తకోకలకర్జపరవిమిశ్రితాని | 
తాంబూలవలీలదలసంయుతాని పూగాని తే దేవి సమరపయామి || ౩౮ || 

తాంబూలనిర్దజతసుతపోసువరణవరణం సవర్వణకోపూగఫలమౌక్తోకచూరణయుకోమ్ | 
సౌవరణపాత్రనిహితం ఖదిర్ణన స్థరధం తాంబూలమంబ వదనాంబురుహే గృహాణ || ౩౯ || 



 
 

దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్                                    www.HariOme.com                                     Page 7 

 

మహతి కనకపాత్రే స్థాపయితావ విశాలాన్ 
డమరుసదృశర్జపానాదధగోధూమదీపాన్ | 
బహుఘృతమథ తేష్ట్ నయసయ దీపాన్పపరకృషాయ- 
నుభవనజనని కుర్ణవ నితయమార్వర్దోకం తే || ౪౦ || 

సవినయమథ దతావ జానుయుగమం ధరణ్యం 
సపది శిరసి ధృతావ పాత్రమార్వర్దోకసయ | 
ముఖకమలసమీపే తేఽంంబ స్థరాం త్రివారం 
భ్రమయతి మయి భూయాతేో కృపార్ద్రుః కటాక్షుః || ౪౧ || 

అథ బహుమణిమిశ్రైర్మమక్తోకైస్థోవం వికీరయ 
త్రిభువనకమనీయైుః పూజయితావ చ వస్నరుః | 
మిలితవివిధముకాోం దివయమాణికయయుకాోం 
జనని కనకవృషియం దక్షిణ్ం తేఽరపయామి || ౪౨ || 

మాతుః కాంచనదండమండితమిదం పూర్ణణందుబింబప్రభం 
నానారతనవిశోభిహేమకలశం లోకత్రయాహాలదకమ్ | 
భాసవన్మమక్తోకజాలికాపర్దవృతం ప్రీతాయతమహస్నో ధృతం 
ఛత్రం తే పర్దకలపయామి శిరసి తవషాా సవయం నిర్దమతమ్ || ౪౩ || 

శరదిందుమరీచిగౌరవర్నణరమణిముకాోవిలసతువరణదండుః | 
జగదంబ విచిత్రచామరస్థోవమహమానందభర్ణణ బీజయామి || ౪౪ || 
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మార్వోండమండలనిభో జగదంబ యోఽయం భకాోు మయా మణిమయో 
ముకుర్థఽర్దపతస్నో | 
పూర్ణణందుబింబరుచిరం వదనం సవకీయమసిమనివలోకయ విలోలవిలోచనే తవమ్ || ౪౫ || 

ఇంద్రాదయో నతినతైరమకుటప్రదీపరీనర్వజయంతి సతతం తవ పాదపీఠమ్ | 
తస్థమదహం తవ సమసోశరీరమేతనీనర్వజయామి జగదంబ సహస్రదీపుః || ౪౬ || 

ప్రియగతిరతితంగో రతనపలాయణయుకోుః 
కనకమయవిభూషుః సినగధగంభీరఘోషుః | 
భగవతి కలితోఽయం వాహనారాం మయా తే 
తరగశతసమేతో వాయువేగసుోరంగుః || ౪౭ || 

మధుకరవృతకుంభనయసోసిందూరర్ణణుః 
కనకకలితఘంటాక్తంకణీశోభికంఠుః | 
శ్రవణయుగలచంచచాచమర్థ మేఘతలోయ 
జనని తవ ముదే స్థయనమతోమాతంగ ఏషుః || ౪౮ || 

ద్రుతతరతరగైర్దవర్వజమానం మణిమయచక్రచతషయయేన యుకోమ్ | 
కనకమయమముం వితానవంతం భగవతి తే హి రథం సమరపయామి || ౪౯ || 

హయగజరథపతిోశోభమానం దిశి దిశి దుందుభిమేఘనాదయుకోమ్ | 
అతిబహు చతరంగసనయమేతదభగవతి భక్తోభర్ణణ తేఽరపయామి || ౫౦ || 

పర్దఘీకృతసపోస్థగరం బహుసంపతుహితం మయాంబ తే విపులమ్ | 
ప్రబలం ధరణీతలాభిధం దృఢ్దురగం నిఖిలం సమరపయామి || ౫౧ || 
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శతపత్రయుతైుః సవభావశీతైరతిసౌరభయయుతైుః పర్వగపీతైుః | 
భ్రమరీముఖరీకృతైరనంతైరవుజనైస్థోవం జగదంబ వీజయామి || ౫౨ || 

భ్రమరలులితలోలకుంతలాలీవిగలితమాలయవికీరణరంగభూమిుః | 
ఇయమతిరుచిర్వ నటీ నటంతీ తవ హృదయే ముదమాతనోత మాతుః || ౫౩ || 

ముఖనయనవిలాసలోలవేణీవిలసితనిర్దజతలోలభృంగమాలాుః | 
యువజనసుఖకార్దచారులీలా భగవతి తే పురతో నటంతి బాలాుః || ౫౪ || 

భ్రమదలికులతలాయలోలధమిమలలభార్వుః సిమతముఖకమలోదయది్వయలావణయపూర్వుః | 
అనుపమితసువేషా వారయోషా నటంతి పరభృతకలకంఠ్యయ దేవి దైనయం ధునోత || ౫౫ || 

డమరుడిండిమజరఝరఝలలరీమృదురవద్రగడద్ర్రగడాదయుః | 
ఝటితి ఝంకృతఝంకృతఝంకృతైరాహుదయం హృదయం సుఖయంత తే || ౫౬ 
|| 

విపంచష్ట్ సపోసవర్వనావదయంతయసోవ దావర్ద గాయంతి గంధరవకనాయుః | 
క్షణం స్థవధానేన చితేోన మాతుః సమాకరణయ తవం మయా ప్రార్దాతాసి || ౫౭ || 

అభినయకమనీయైరనరోనైరనరోకీనాం 
క్షణమపి రమయితావ చేత ఏతతోవదీయమ్ | 
సవయమహమతిచిత్రైరనృతోవాదిత్రగీతై- 
రభగవతి భవదీయం మానసం రంజయామి || ౫౮ || 

తవ దేవి గుణ్నువరణనే చతర్వ నో చతర్వననాదయుః | 
తదిహైకముఖేష్ట్ జంతష్ట్ సోవనం కసోవ కరుోమీశవరుః || ౫౯ || 
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పదే పదే యతపర్దపూజకేభయుః సదోయఽశవమేధాదిఫలం దదాతి | 
తతురవపాపక్షయహేతభూతం ప్రదక్షిణం తే పర్దతుః కర్థమి || ౬౦ || 

రకోోతపలారకోలతాప్రభాభాయం ధవజోరధవర్ణఖాకులిశాంక్తతాభాయమ్ | 
అశేషబృందారకవందితాభాయం నమో భవానీపదపంకజాభాయమ్ || ౬౧ || 

చరణనలినయుగమం పంకజుః పూజయితావ 
కనకకమలమాలాం కంఠదేశేఽరపయితావ | 
శిరసి వినిహితోఽయం రతనపుషాపంజలిస్నో 
హృదయకమలమధేయ దేవి హరషం తనోత || ౬౨ || 

అథ మణిమయంచకాభిర్వమే కనకమయవితానర్వజమానే | 
ప్రసరదగరుధూపధూపితేఽసిమనభగవతి భవనేఽసుో తే నివాసుః || ౬౩ || 

ఏతసిమనమణిఖచితే సువరణపీఠే త్రైలోకాయభయవరదౌ నిధాయ హసౌో | 
విస్వోర్ణణ మృదులతర్థతోరచఛదేఽసిమనపరయంకే కనకమయే నిషీద మాతుః || ౬౪ || 

తవ దేవి సర్థజచిహనయోుః పదయోర్దనర్దజతపదమర్వగయోుః | 
అతిరకోతరరలకోకైుః పునరుకాోం రచయామి రకోతామ్ || ౬౫ || 

అథ మాతరుశీరవాసితం నిజతాంబూలరస్నన రంజితమ్ | 
తపనీయమయే హి పటయకే ముఖగండూషజలం విధీయతామ్ || ౬౬ || 

క్షణమథ జగదంబ మంచకేఽసిమనమృదుతలతూలికయా విర్వజమానే | 
అతిరహసి ముదా శివేన స్థరధం సుఖశయనం కురు తత్ర మాం సమరంతీ || ౬౭ || 
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ముకాోకుందేందుగౌర్వం మణిమయకుటాం రతనతాటంకయుకాో- 
మక్షస్రకుపషపహస్థోమభయవరకర్వం చంద్రచూడాం త్రినేత్రామ్ | 
నానాలంకారయుకాోం సురమకుటమణిదోయతితసవరణపీఠం 
స్థనందాం సుప్రసనానం త్రిభువనజననీం చేతస్థ చింతయామి || ౬౮ || 

ఏషా భకాోు తవ విరచితా యా మయా దేవి పూజా 
స్వవకృత్నయనాం సపది సకలానేమఽపర్వధాంక్షమసవ | 
న్న్యనం యతోతోవ కరుణయా పూరణతామేత సదయుః 
స్థనందం మే హృదయకమలే తేఽసుో నితయం నివాసుః || ౬౯ || 

పూజామిమాం యుః పఠతి ప్రభాతే మధాయహనకాలే యది వా ప్రదోషే | 
ధర్వమరాకామానుపరుష్ణఽభుయపతి దేహావస్థనే శివభావమేతి || ౭౦ || 

పూజామిమాం పఠేనినతయం పూజాం కరుోమనీశవరుః | 
పూజాఫలమవాప్ననతి వాంఛితారాం చ విందతి || ౭౧ || 

ప్రతయహం భక్తోసంయుకోో యుః పూజనమిదం పఠేత్ | 
వాగావదినాయుః ప్రస్థదేన వతుర్వతు కవిరభవేత్ || ౭౨ || 

ఇతి శ్రీమతపరమహంసపర్దవ్రాజకాచారయసయ 
శ్రీగోవిందభగవతూపజయపాదశిషయసయ 
శ్రీమచఛంకరభగవతుః కృతౌ 
దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రం సంపూరణమ్ || 

 


