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చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి) 
 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

శక్రాదయః స్తరగణా నిహతేఽతివీర్యా 
తస్మందురాతమని స్తరారిబలే చ దేవాా | 
తం తుష్టువః ప్రణతినమ్రశిర్థధరాంసా 
వాగ్భః ప్రహరషపులకోదగమచారుదేహః || ౨ || 

దేవాా యయా తతమిదం జగదాతమశక్త్ుా 
నిఃశేషదేవగణశక్తుసమూహమూరాుా | 
తమంబిక్త్మఖిలదేవమహరిషపూజ్ాం 
భక్త్ుా నతః సమ విదధ్యతు శుభాని సా నః || ౩ || 

యసాాః ప్రభావమతులం భగవాననంతో 
బ్రహమ హరశచ న హి వక్తుమలం బలం చ | 
సా చండిక్త్ఖిలజగతపరిపాలనాయ 
నాశాయ చాశుభభయసా మతిం కర్థతు || ౪ || 

యా శ్రః సవయం స్తకృతినాం భవనేషవలక్ష్మః 
పాపాతమనాం కృతధియాం హృదయేష్ట బుదిధః | 
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శ్రదాధ సతం క్తలజనప్రభవసా లజ్ా 
తం తవం నతః సమ పరిపాలయ దేవి విశవమ్ || ౫ || 

క్తం వరణయామ తవ రూపమచంతామేతత్ 
క్తంచాతివీరామస్తరక్షయక్త్రి భూరి | 
క్తం చాహవేష్ట చరితని తవాతి యాని 
సర్యవష్ట దేవాస్తరదేవగణాదికేష్ట || ౬ || 

హేతుః సమసుజగతం త్రిగుణాపి దోషః 
న జ్ాయసే హరిహరాదిభిరపాపారా | 
సరావశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూత- 
మవాాకృత హి పరమా ప్రకృతిసువమాదాా || ౭ || 

యసాాః సమసుస్తరత సముదీరణేన 
తృపిుం ప్రయాతి సకలేష్ట మఖేష్ట దేవి | 
సావహస్ వై పితృగణసా చ తృపిుహేతు- 
రుచాచరాసే తవమత ఏవ జనః సవధ్య చ || ౮ || 

యా ముక్తుహేతురవిచంతామహవ్రత తవం 
అభాసాసే స్తనియతేంద్రియతతువసారః | 
మోక్షారిోభిరుమనిభిరసుసమసుదోష- 
రివదాాస్ సా భగవతీ పరమా హి దేవి || ౯ || 
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శబా్దతిమక్త్ స్తవిమలరగాజుషం నిధ్యన- 
ముదీగథరమాపదపాఠవతం చ సామాామ్ | 
దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావనాయ 
వారాుస్ సరవజగతం పరమారిుహంత్రీ || ౧౦ || 

మేధ్యస్ దేవి విదితఖిలశాస్త్రసారా 
దురాగస్ దురగభవసాగరనౌరసంగా | 
శ్రః కైటభారిహృదయైకకృతధివాసా 
గౌరీ తవమేవ శశిమౌలికృతప్రతిషా || ౧౧ || 

ఈషతసహసమమలం పరిపూరణచంద్ర- 
బింబ్దనుక్త్రి కనకోతుమక్త్ంతిక్త్ంతమ్ | 
అతాదుభతం ప్రహృతమాతురుష తథాపి 
వకరం విలోకా సహసా మహిషస్తర్యణ || ౧౨ || 

దృషువ తు దేవి క్తపితం భ్రుక్తటీకరాల- 
ముదాచఛశాంకసదృశచఛవి యనా సదాః | 
ప్రాణాన్ ముమోచ మహిషసుదతీవ చత్రం 
కైరీావాతే హి క్తపితంతకదరశనేన || ౧౩ || 

దేవి ప్రసీద పరమా భవతీ భవాయ 
సదోా వినాశయస్ కోపవతీ క్తలాని | 
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విజ్ాతమేతదధునవ యదసుమేత- 
న్నాతం బలం స్తవిపులం మహిషస్తరసా || ౧౪ || 

తే సమమత జనపదేష్ట ధనాని తేషం 
తేషం యశాంస్ న చ సీదతి బంధువరగః | 
ధనాాసు ఏవ నిభృతతమజభృతాదారా 
యేషం సదాభ్యాదయదా భవతీ ప్రసనాా || ౧౫ || 

ధరామాణి దేవి సకలాని సదైవ కరామ- 
ణాతాదృతః ప్రతిదినం స్తకృతీ కర్థతి | 
సవరగం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రసాదా- 
లోోకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి తేన || ౧౬ || 

దుర్యగ సమృత హరస్ భీతిమశేషజంతోః 
సవస్ోః సమృత మతిమతీవ శుభాం దదాస్ | 
దారిద్రదుఃఖభయహరిణి క్త్ తవదనాా 
సర్థవపక్త్రకరణాయ సదార్దారచతు || ౧౭ || 

ఏభిరహతైరాగదుపైతి స్తఖం తథైతే 
క్తరవంతు నామ నరక్త్య చరాయ పాపమ్ | 
సంగ్రామమృతుామధిగమా దివం ప్రయాంతు 
మతేవతి నూనమహితనివనిహంస్ దేవి || ౧౮ || 
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దృష్ట్ువవ క్తం న భవతీ ప్రకర్థతి భసమ 
సరావస్తరానరిష్ట యత్రపరహిణోషి శస్త్రమ్ | 
లోక్త్న్పపరయాంతు రిపవోఽపి హి శస్త్రపూత 
ఇతోం మతిరభవతి తేషవహితేష్టసాధ్వవ || ౧౯ || 

ఖడ్గప్రభానికరవిస్తురణైసుథోగ్రః 
శూలాగ్రక్త్ంతినివహేన దృశోఽస్తరాణామ్ | 
యనాాగత విలయమంశుమదిందుఖండ్- 
యోగాాననం తవ విలోకయతం తదేతత్ || ౨౦ || 

దురవృతువృతుశమనం తవ దేవి శీలం 
రూపం తథైతదవిచంతామతులామన్ా ః | 
వీరాం చ హంతృ హృతదేవపరాక్రమాణాం 
వైరిషవపి ప్రకటితైవ దయా తవయేతోమ్ || ౨౧ || 

కేనోపమా భవతు తేఽసా పరాక్రమసా 
రూపం చ శత్రుభయక్త్రాతిహరి క్తత్ర | 
చతేు కృపా సమరనిష్టారత చ దృషు 
తవయేావ దేవి వరదే భ్యవనత్రయేఽపి || ౨౨ || 

త్రైలోకామేతదఖిలం రిపునాశనేన 
త్రాతం తవయా సమరమూరధని తేఽపి హతవ | 
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న్నత దివం రిపుగణా భయమపాపాసుమ్ 
అసామకమునమదస్తరారిభవం నమసేు || ౨౩ || 

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గగన చాంబికే | 
ఘణాుసవనేన నః పాహి చాపజ్ానిఃసవనేన చ || ౨౪ || 

ప్రాచాాం రక్ష ప్రతీచాాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే | 
భ్రామణేనాతమశూలసా ఉతురసాాం తథేశవరి || ౨౫ || 

సౌమాాని యాని రూపాణి త్రైలోకేా విచరంతి తే | 
యాని చాతాంతఘోరాణి తై రక్షాసామంసుథా భ్యవమ్ || ౨౬ || 

ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాసారని తేఽంంబికే | 
కరపలోవసంగీని తైరసామన్పక్ష సరవతః || ౨౭ || 

ఋషిరువాచ || ౨౮ || 

ఏవం స్తుత స్తరరిావ్ాః క్తస్తమైరాందనోదభవైః | 
అరిచత జగతం ధ్యత్రీ తథా గంధ్యనులేపనః || ౨౯ || 

భక్త్ుా సమస్ుస్త్రిదశైరిావ్ారూధపైః స్తధూపిత | 
ప్రాహ ప్రసాదస్తముఖీ సమసాున్ ప్రణతన్ స్తరాన్ || ౩౦ || 

దేవావాచ || ౩౧ || 

వ్రియతం త్రిదశాః సర్యవ యదసమతోుఽభివాంఛితమ్ || ౩౨ || 

దేవా ఊచః || ౩౩ || 
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భగవతా కృతం సరవం న క్తంచదవశిషాతే || ౩౪ || 

యదయం నిహతః శత్రురసామకం మహిషస్తరః | 
యది చాపి వర్థ దేయసువయాసామకం మహేశవరి || ౩౫ || 

సంసమృత సంసమృత తవం నో హింసేథాః పరమాపదః | 
యశచ మరుాః సువైర్యభిసాువం స్తుషాతామలాననే || ౩౬ || 

తసా వితుర్దద్ిధవిభవైరధనదారాదిసమపదామ్ | 
వృదధయేఽసమత్రపరసనాా తవం భవేథాః సరవదాంబికే || ౩౭ || 

ఋషిరువాచ || ౩౮ || 

ఇతి ప్రసాదిత దేవైరాగతోఽర్యో తథాతమనః | 
తథేతుాక్త్ువ భద్రక్త్లీ బభూవాంతరిహత నృప || ౩౯ || 

ఇతేాతతకథితం భూప సంభూత సా యథా పురా | 
దేవీ దేవశరీర్యభ్యా జగతరయహితైషిణీ || ౪౦ || 

పునశచ గౌరీదేహతస సముద్భభత యథాభవత్ | 
వధ్యయ దుషుదైతానాం తథా శుంభనిశుంభయోః || ౪౧ || 

రక్షణాయ చ లోక్త్నాం దేవానాముపక్త్రిణీ | 
తచఛృణుషవ మయాఖ్యాతం యథావతకథయామి తే || ౪౨ || 

| హ్రం ఓం | 
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సవస్ు శ్రమారకండ్గయపురాణే సావరిణకే మనవంతర్య దేవీమాహతేమా శక్రాదిస్తుతిరాామ 
చతురో్థఽధ్యాయః || ౪ || 

 


