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ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి) 
 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

దేవాా హతే తత్ర మహాస్తరంద్రే 
సంద్రః స్తరా వహ్నిపురోగమాస్తుమ్ | 
కాత్యాయనం తుష్టువురిష్ులాభాద్ 
వికాశివకాాబ్జవికాశిత్యశః || ౨ || 

దేవి ప్రపనాిరిుహర ప్రసీద 
ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్ా | 
ప్రసీద విశ్వేశ్ేరి పాహ్న విశ్ేం 
తేమీశ్ేరీ దేవి చరాచర్స్ా || ౩ || 

ఆధ్యర్భూత్య జగతస్ువమేకా 
మహీస్ేరూపేణ యతః స్థిత్యస్థ | 
అపాం స్ేరూపస్థితయా తేయైత- 
దాపాాయతే కృత్నమలంఘ్ావీరా || ౪ || 

తేం వైష్ణవీశ్క్తుర్నంతవీరాా 
విశ్ేస్ా బీజం పర్మాస్థ మాయా | 
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స్మ్మోహ్నతం దేవి స్మస్ుమేతత్ 
తేం వై ప్రస్నాి భువి ముక్తుహేతుః || ౫ || 

విదాాః స్మస్తుస్ువ దేవి భేదాః 
స్త్రియః స్మస్తుః స్కలా జగతు్ | 
తేయైకయా పూరితమంబ్యైతత్ 
కా తే స్తుతిః స్ువాపరాపరోక్తుః || ౬ || 

స్ర్ేభూత్య యదా దేవీ భుక్తుముక్తుప్రదాయిన | 
తేం స్తుత్య స్తుతయే కా వా భవంతు పర్మ్మకుయః || ౭ || 

స్ర్ేస్ా బుద్ధిరూపేణ జనస్ా హృద్ధ స్ంసి్థతే | 
స్ేరాాపవర్ాదే దేవి నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౮ || 

కలాకాష్ఠాద్ధరూపేణ పరిణామప్రదాయిని | 
విశ్ేస్యాపర్తౌ శ్క్తు నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౯ || 

స్ర్ేమంగళమాంగళ్యా శివే స్రాేర్ిస్తధిక్త | 
శ్ర్ణ్యా త్రాంబ్క్త గౌరి నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౦ || 

స్ృషిుస్థితివినాశనాం శ్క్తుభూతే స్నాతని | 
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౧ || 

శ్ర్ణాగతదీనార్ుపరిత్రాణపరాయణ్య | 
స్ర్ేస్తారిుహర దేవి నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౨ || 
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హంస్యుకువిమానసి బ్రహాోణీరూపధ్యరిణి | 
కౌశంభఃక్షరిక్త దేవి నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౩ || 

త్రిశూలచంద్రహ్నధర మహావృష్భవాహ్నని | 
మాహేశ్ేరీస్ేరూపేణ నారాయణి నమ్మఽస్తుతే || ౧౪ || 

మయూర్కుకుుటవృతే మహాశ్క్తుధరఽనఘే | 
కౌమారీరూపస్ంసి్తనే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౫ || 

శ్ంఖచక్రగదాశరంగగృహీతపర్మాయుధే | 
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౬ || 

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోదిృతవస్తంధర | 
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౭ || 

నృస్థంహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోదామే | 
త్రైలోకాత్రాణస్హ్నతే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౮ || 

క్తరీటిని మహావజ్రే స్హస్రనయనోజజవలే | 
వృత్రప్రాణహర చంద్రి నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౧౯ || 

శివదూతీస్ేరూపేణ హతదైతామహాబ్లే | 
ఘోర్రూపే మహారావే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౨౦ || 

దంషో్ఠకరాలవదనే శిరోమాలావిభూష్ణ్య | 
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౨౧ || 
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లక్ష్మి లజ్జజ మహావిదేా శ్రదిే పుషిు స్ేధే ధ్రువే | 
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమ్మఽస్తు తే || ౨౨ || 

మేధే స్ర్స్ేతి వర భూతి బాభ్రవి త్యమస్థ | 
నియతే తేం ప్రసీదేశ్వ నారాయణి నమ్మఽస్తుతే || ౨౩ || 

స్ర్ేస్ేరూపే స్రేశ్వ స్ర్ేశ్క్తుస్మనిేతే | 
భయేభాస్తాహ్న నో దేవి దుర ాదేవి నమ్మఽస్తు తే || ౨౪ || 

ఏతతేు వదనం సౌమాం లోచనత్రయభూషితమ్ | 
పాతు నః స్ర్ేభూతేభాః కాత్యాయని నమ్మఽస్తు తే || ౨౫ || 

జ్వేలాకరాలమతుాగ్రమశ్వష్ఠస్తర్సూదనమ్ | 
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమ్మఽస్తు తే || ౨౬ || 

హ్ననస్థు దైతాతేజ్వంస్థ స్ేనేనాపూర్ా యా జగత్ | 
స్త ఘ్ణాు పాతు నో దేవి పాపేభ్యా నః స్తత్యనివ || ౨౭ || 

అస్తరాస్ృగేస్తపంకచరిితసు కరోజజవలః | 
శుభాయ ఖడ్గా భవతు చండిక్త త్యేం నత్య వయమ్ || ౨౮ || 

రోగానశ్వష్ఠనపహంస్థ తుష్ఠు 
రుష్ఠు తు కామాన్ స్కలానభీష్ఠున్ | 
త్యేమాశ్రిత్యనాం న విపనిరాణాం 
త్యేమాశ్రిత్య హాాశ్రయత్యం ప్రయాంతి || ౨౯ || 
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ఏతతుృతం యతుదనం తేయాదా 
ధర్ోద్ధేష్ఠం దేవి మహాస్తరాణామ్ | 
రూపైర్నేకైర్బహుధ్యతోమూరిుం 
కృత్యేంబిక్త తత్ర్రకరోతి కానాా || ౩౦ || 

విదాాస్త శసాష్ట వివేకదీపే- 
ష్ఠేదేాష్ట వాక్తాష్ట చ కా తేదనాా | 
మమతేగరుఽతిమహాంధకార 
విభ్రామయతేాతదతీవ విశ్ేమ్ || ౩౧ || 

ర్క్షంస్థ యత్రోగ్రవిష్ఠశి్ నాగా 
యత్రార్యో దస్తాబ్లాని యత్ర | 
దావానలో యత్ర తథాబిిమధేా 
తత్ర స్థిత్య తేం పరిపాస్థ విశ్ేమ్ || ౩౨ || 

విశ్వేశ్ేరి తేం పరిపాస్థ విశ్ేం 
విశేతిోకా ధ్యర్యసీహ విశ్ేమ్ | 
విశ్వేశ్వందాా భవతీ భవంతి 
విశేశ్రయా యే తేయి భక్తునమ్రః || ౩౩ || 

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతే- 
రిితాం యథాస్తర్వధ్యదధునైవ స్దాః | 
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పాపాని స్ర్ేజగత్యం ప్రశ్మం నయాశు 
ఉత్య్తపాకజనిత్యంశ్ి మహోపస్రాాన్ || ౩౪ || 

ప్రణత్యనాం ప్రసీద తేం దేవి విశేరిుహారిణి | 
త్రైలోకావాస్థనామీడేా లోకానాం వర్దా భవ || ౩౫ || 

దేవుావాచ || ౩౬ || 

వర్దాహం స్తర్గణా వర్ం యనోనసచఛథ | 
తం వృణుధేం ప్రయచాఛమి జగత్యముపకార్కమ్ || ౩౭ || 

దేవా ఊచః || ౩౮ || 

స్రాేబాధ్యప్రశ్మనం త్రైలోకాస్తాఖిలేశ్ేరి | 
ఏవమేవ తేయా కార్ామస్ోద్వేరివినాశ్నమ్ || ౩౯ || 

దేవుావాచ || ౪౦ || 

వైవస్ేతేఽంంతర ప్రాపేు అష్ఠువింశ్తిమే యుగే | 
శుంభ్య నిశుంభశ్వివానాావుత్తే్ేతే మహాస్తరౌ || ౪౧ || 

నందగోపగృహే జ్వత్య యశోదాగర్భస్ంభవా | 
తతసౌు నాశ్యిష్ఠామి వింధ్యాచలనివాస్థన || ౪౨ || 

పునర్పాతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే | 
అవతీర్ా హనిష్ఠామి వైప్రచిత్యుంశి్ దానవాన్ || ౪౩ || 
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భక్షయంత్యాశ్ి త్యనుగ్రాన్ వైప్రచిత్యున్ మహాస్తరాన్ | 
ర్కాు దంత్య భవిష్ాంతి దాడిమీకుస్తమ్మపమాః || ౪౪ || 

తతో మాం దేవత్యః స్ేరా మర్ుే లోక్త చ మానవాః | 
స్తువంతో వాాహరిష్ాంతి స్తతం ర్కుదంతికామ్ || ౪౫ || 

భూయశ్ి శ్తవారిికాామనావృష్ఠుేమనంభస్థ | 
మునిభః స్ంస్ోృత్య భూమౌ స్ంభవిష్ఠామాయోనిజ్వ || ౪౬ || 

తతః శ్తేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్ఠామాహం మునన్ | 
కీర్ుయిష్ాంతి మనుజ్వః శ్త్యక్షీమితి మాం తతః || ౪౭ || 

తతోఽహమఖిలం లోకమాతోదేహస్ముదభవైః | 
భరిష్ఠామి స్తరాః శకైరావృష్ుః ప్రాణధ్యర్కైః || ౪౮ || 

శకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యాస్తామాహం భువి | 
తత్రైవ చ వధిష్ఠామి దుర్ామాఖాం మహాస్తర్మ్ || ౪౯ || 

దురాాదేవీతి విఖ్యాతం తనేో నామ భవిష్ాతి | 
పునశిహం యదా భీమం రూపం కృత్యే హ్నమాచలే || ౫౦ || 

ర్క్షంస్థ భక్షయిష్ఠామి ముననాం త్రాణకార్ణాత్ | 
తదా మాం మునయః స్రే స్యుష్ాంత్యానమ్రమూర్ుయః || ౫౧ || 

భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తనేో నామ భవిష్ాతి | 
యదారుణాఖాస్త్వాలోక్తా మహాబాధ్యం కరిష్ాతి || ౫౨ || 
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తదాహం భ్రామర్ం రూపం కృత్యేస్ంఖ్యాయష్ట్దమ్ | 
త్రైలోకాస్ా హ్నత్యరాియ వధిష్ఠామి మహాస్తర్మ్ || ౫౩ || 

భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్ుదా స్యుష్ాంతి స్ర్ేతః | 
ఇతిం యదా యదా బాధ్య దానవోత్యి భవిష్ాతి || ౫౪ || 

తదా తదావతీరాాహం కరిష్ఠామారిస్ంక్షయమ్ || ౫౫ || 

స్ేస్థు శ్రీమార్ుండేయపురాణ్య స్తవరిణక్త మనేంతర దేవీమాహాతేోే నారాయణీస్తుతిరాిమ 
ఏకాదశోఽధ్యాయః || ౧౧ || 

 


