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శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశత్నామస్తతత్రం – 1 
 

ఈశవర ఉవాచ – 
శత్నామ ప్రవక్ష్యామి శృణుష్వ కమలాననే | 
యస్ా ప్రసాదమాత్రేణ దుర్గా ప్రీతా భవేత్ స్తీ || ౧ || 

స్తీ సాధ్వవ భవప్రీతా భవానీ భవమోచనీ | 
ఆర్గా దుర్గా జయా చాఽద్యా త్రినేత్రా శూలధారిణీ || ౨ || 

పినాకధారిణీ చిత్రా చంద్రఘంటా మహాత్పాః | 
మనో బుద్ధిరహంకార్గ చిత్తరూప చితా చితాః || ౩ || 

స్రవమంత్రమయీ స్తాత స్తాానందస్వరూపిణీ | 
అనంతా భావినీ భావాా భవాాఽభవాా స్ద్యగతాః || ౪ || 

శంభవీ దేవమాతా చ చింతా రత్నప్రియా స్ద్య | 
స్రవవిద్యా దక్షకనాా దక్షయజఞవినాశినీ || ౫ || 

అపర్గాఽనేకవర్గా చ పటలా పటలావతీ | 
పటాోంబరపరీధానా కలమంజీరరంజినీ || ౬ || 

అమేయవిక్రమా క్రూర్గ సందరీ సరసందరీ | 
వనదుర్గా చ మాత్ంగీ మత్ంగమునిపూజితా || ౭ || 
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బ్రాహ్మీ మాహేశవరీ చంద్రీ కౌమారీ వైష్ావీ త్థా | 
చాముండా చవ వార్గహ్మ లక్ష్మీశచ పురుషాకృతాః || ౮ || 

విమలోత్కరిిణీ జ్ఞఞనా క్రియా నితాా చ బుద్ధిద్య | 
బహుళా బహుళప్రేమా స్రవవాహనవాహనా || ౯ || 

నిశంభశంభహననీ మహిషాసరమరిినీ | 
మధుకైటభహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ || ౧౦ || 

స్ర్గవసరవినాశ చ స్రవద్యనవఘాతనీ | 
స్రవశస్త్రమయీ స్తాా స్ర్గవస్త్రధారిణీ త్థా || ౧౧ || 

అనేకశస్త్రహసాత చ అనేకాస్త్రస్ా ధారిణీ | 
కుమారీ చకకనాా చ కైశోరీ యువతీ యతాః || ౧౨ || 

అప్రౌఢా చవ ప్రౌఢా చ వృదిమాతా బలప్రద్య | 
మహోదరీ ముకతకేశీ ఘోరరూప మహాబలా || ౧౩ || 

అగ్ననజ్ఞవలా రౌద్రముఖీ కాలర్గత్రిస్తపస్వవనీ | 
నార్గయణీ భద్రకాళీ విష్ణామాయా జలోదరీ || ౧౪ || 

శివదూతీ కర్గలీ చ అనంతా పరమేశవరీ | 
కాతాాయనీ చ సావిత్రీ ప్రత్ాక్ష్య బ్రహీవాద్ధనీ || ౧౫ || 

య ఇదం ప్రపఠేనినత్ాం దుర్గానామశతాష్ోకమ్ | 
నాసాధ్ాం విదాతే దేవి త్రిష్ణ లోకేష్ణ పరవత || ౧౬ || 
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ధ్నం ధానాం సత్ం జ్ఞయాం హయం హస్వతనమేవ చ | 
చతురవరాం త్థా చాంతే లభేన్మీక్తం చ శశవతీమ్ || ౧౭ || 

కుమారీాః పూజయితావ తు ధాాతావ దేవీం సరేశవరీమ్ | 
పూజయేత్పరయా భకాతా పఠేనానమశతాష్ోకమ్ || ౧౮ || 

త్స్ా స్వది్ధరభవేదిేవి స్ర్వవసురవరైరపి | 
ర్గజ్ఞనో ద్యస్తాం యాంత ర్గజాశ్రియమవాపునయాత్ || ౧౯ || 

గోరోచనాలకతకకుంకుమేన స్వంధూరకరూపరమధుత్రయేణ | 
విలిఖ్ా యంత్రం విధినా విధిజ్ఞఞ భవేత్ుద్య ధారయతే పుర్గరిాః || ౨౦ || 

భౌమావాసాానిశమగ్రే చంద్రే శత్భిషాం గతే | 
విలిఖ్ా ప్రపఠేత్ స్తతత్రం స్ భవేత్ స్ంపద్యం పదమ్ || ౨౧ || 

 


