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శ్రీ దుర్గా స్తోత్రం 
 

విర్గటనగరం రమ్యం గచ్ఛమానో యుధిష్ఠిరః | 
అస్తోవనమనసా దేవం దుర్గాం త్రిభువనేశ్వరీమ్ || ౧ || 

యశోదాగరభసంభూతం నార్గయణవరప్రియం 
నందగోపకులేజాతం మ్ంగళం కులవరధనీమ్ || ౨ || 

కంస విద్రావణకరీం అస్తర్గణం క్షయంకరీం 
శిలాతట వినిక్షిప్ోం ఆకాశ్ం ప్రతిగామినీమ్ || ౩ || 

వాస్తదేవసయ భగినీం దివయమాలయవిభూష్ఠతం 
దివాయంబరధర్గం దేవిం ఖడ్ాఖేటకధారిణీమ్ || ౪ || 

భావావతరణే పుణేయ యే సమరంతి సదాశివాం 
తన్వవతరయతే ప్ప్తపఠకే గామివ దురబలామ్ || ౫ || 

స్తోతం ప్రచ్క్రమే భూయో వివిధః స్తోత్రసంభవః 
ఆమ్ంత్రయ దరశనాకాంక్షీ ర్గజా దేవం సహానుజః || ౬ || 

నమోస్తో వరదే కృష్ణ ేకుమారి బ్రహ్మచారిణి 
బాలారకసదృశాకారే పూరే చ్ంద్రనిభాననే || ౭ || 
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చ్తర్భభజే చ్తరవకేే పీనశ్రోణి పయోధరే 
మ్యూరపంఛవలయే కేయూర్గంగదధారిణి || ౮ || 

భాసి దేవి యథా పదామ నార్గయణ పరిగ్రహ్ః 
సవరూపం బ్రహ్మచ్రయం చ్ విశ్దం తవ ఖేచ్రి || ౯ || 

కృష్ేచ్ఛవిసమా కృష్ణ ేసంకరషణ సమాననా 
బిభ్రతీ విపులౌ బాహూ శ్క్రధవజ సముచ్ఛఛరయౌ || ౧౦ || 

ప్త్రీ చ్ పంకజీ ఘంటీ స్త్రీ విశుదాధ చ్ య భువి 
ప్శ్ం ధనురమహాచ్క్రం వివిధానాయయుధాని చ్ || ౧౧ || 

కుండ్లాభాయం స్తపూర్గేభాయం కర్గేభాయం చ్ విభూష్ఠత 
చ్ంద్రవిసపరిినా దేవి ముఖేన తవం విర్గజసే || ౧౨ || 

ముకుటేన విచిత్రేణ కేశ్బంధేన శోభినా 
భుజంగాభోగవాసేన శ్రోణీసూత్రేణ ర్గజత || ౧౩ || 

విభ్రాజసే చావబదేధన భోగేనేవేహ్ మ్ందరః 
ధవజేన శిఖిపంఛానాముచ్ఛ్ఛరతేన విర్గజసే || ౧౪ || 

కౌమారం వ్రతమాసాియ త్రిదివం ప్వితం తవయ 
తేన తవం సూోయసే దేవి త్రిదశః పూజయసేఽప చ్ || ౧౫ || 

త్రైలోకయరక్షణర్గియ మ్హిష్ణస్తరనాశిని 
ప్రసనాా మే స్తరజేయష్ణి దయం కుర్భ శివా భవ || ౧౬ || 
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జయ తవం విజయ చైవ సంగ్రామే చ్ జయప్రదా 
మ్మాఽప విజయం దేహి వరదా తవం చ్ సాంప్రతమ్ || ౧౭ || 

వింధేయ చైవ నగశ్రేషి్ణ తవ సాినం హి శాశ్వతం 
కాళి కాళి మ్హాకాళి సీధుమాంసపశుప్రియే || ౧౮ || 

కృప్నుయత్రా భూతైసోవం వరదా కామ్చారిణీ 
భార్గవతరే యే చ్ తవం సంసమరిష్యంతి మానవాః || ౧౯ || 

ప్రణమ్ంతి చ్ యే తవం హి ప్రభాతేత నర్గ భువి 
న తేష్ణం దురలభం కంచిత్ పుత్రతో ధనతోఽప వా || ౨౦ || 

దుర్గాతోరయసే దురే ాతతోవం దుర్గా సమృత జనః 
కాంతరేష్వవసనాానాం మ్గాానాం చ్ మ్హారేవే || ౨౧ || 

దస్తయభిర్గవ నిర్భదాధనాం తవం గతిః పరమా నృణం 
జలప్రతరణే చైవ కాంతరేష్వటవషు చ్ || ౨౨ || 

యే సమరంతి మ్హాదేవి న చ్ సీదంతి తే నర్గః 
తవం కీరిోశ్శశరః ధృతిసిిదిధః హ్రీరివదాయ సంతతిరమతిః || ౨౩ || 

సంధాయ ర్గత్రిః ప్రభా నిద్రా జ్యయతిా కాంతిః క్షమా దయ 
నృణం చ్ బంధనం మోహ్ం పుత్రనాశ్ం ధనక్షయమ్ || ౨౪ || 

వాయధిం మ్ృతయం భయం చైవ పూజిత నాశ్యిష్యసి 
స్తఽహ్ం ర్గజాయతపరిభ్రష్టః శ్రణం తవం ప్రసనావాన్ || ౨౫ || 
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ప్రణతశ్చ యథా మూర్గధా తవ దేవి స్తరేశ్వరి 
త్రాహి మాం పదమపత్రాక్షి సతేయ సతయ భవసయ నః || ౨౬ || 

శ్రణం భవ మే దురేా శ్రణేయ భకోవతిలే 
ఏవం స్తోత హి సా దేవ దరశయమాస ప్ండ్వమ్ || ౨౭ || 

ఉపగమ్యత ర్గజానామిదం వచ్నమ్బ్రవత్ 
శ్రుణు ర్గజన్ మ్హాబాహో మ్దీయం వచ్నం ప్రభో || ౨౮ || 

భవిష్యతయచిర్గ దేవ సంగ్రామే విజయసోవ 
మ్మ్ ప్రసాదానిారిితయ హ్తవ కౌరవవాహినీమ్ || ౨౯ || 

ర్గజయం నిష్కంటకం కృతవ భోక్షయసే మేదినీం పునః 
భాత్రృభిసిహితో ర్గజన్ ప్రీతిం ప్రాపియసి పుష్కలామ్ || ౩౦ || 

మ్త్రపరసాదాచ్చ తే సౌఖయమారోగయం చ్ భవిష్యతి 
యే చ్ సంకీరోయిష్యంతి లోకే విగతకలమష్ణః || ౩౧ || 

తేష్ణం తష్ణట ప్రదాసాయమి ర్గజయమాయురవపుస్తితం 
ప్రవాసే నగరే చాప సంగ్రామే శ్త్రుసంకటే || ౩౨ || 

అటవాయం దురాకాంతరే గహ్నే జలధౌ గిరౌ 
యే సమరిష్యంతి మాం ర్గజన్ యథాహ్ం భవత సమృత || ౩౩ || 

న తేష్ణం దురలభం కంచిదసిమన్ లోకే భవిష్యతి 
య ఇదం పరమ్ం స్తోత్రం శ్రుణుయదావ పఠేత వా || ౩౪ || 
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తసయ సర్గవణి కార్గయణి సిదిధం యసయంతి ప్ండ్వాః 
మ్త్రపరసాదాచ్చవసిర్గవన్ విర్గటనగరే సిితన్ || ౩౫ || 

నప్రజాానయంతి కురవో సర్గ వా తనిావాసినః 
ఇతయకాోవ వరదా దేవ యుధిష్ఠిరమ్రిందమ్ం 
రక్షం కృతవ చ్ ప్ండూనాం తత్రైవాంతరధీయత || ౩౬ || 

 


