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శ్రీ షష్ట ీదేవి స్తోత్రం 
 

ధ్యానం | 

శ్రీమన్మాతరం అంబికం విధి మనోజాతం సదాభీషీదాం 
సకందేష్ీం చ జగత్ర్రసం విజయాదాం సత్ప్త్ర సౌభాగాదాం | 
సద్రతాభరణాన్వితం సకరుణాం శుభ్రం శుభాం సుప్రభాం 
షష్ీంశం ప్రకృతేః పరం భగవతం శ్రీ దేవసేన్మం భజే || 

షష్ీంశం ప్రకృతేః శుదాధం సుప్రతిషీ్ం చ సువ్రతం 
సుపుత్రదాం చ శుభదాం దయారూపం జగత్ర్రసం| 
శ్విత చంపక వర్ణాభాం రకోభూషణ భూషితం 
పవిత్రరూపం పరమం దేవసేన్మ పర్ణం భజే || 

స్తోత్రం | 

నమో దేవ్యా మహాదేవ్యా సిద్ధయధై శంత్యా నమో నమేః | 
శుభాయై దేవసేన్మయై షష్టీ దేవ్యా నమో నమేః || ౧ || 

వరదాయై పుత్రదాయై ధనదాయై నమో నమేః | 
సుఖదాయై మోక్షదాయై షష్ట ీదేవ్యా నమో నమేః || ౨ || 

సృష్టయీై షష్ీంశరూపయై సిదాధయై చ నమో నమేః | 
మాయాయై సిదధయోగిన్యా  షష్టీ దేవ్యా నమో నమేః || ౩ || 
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సార్ణయై శరదాయై చ పర్ణదేవ్యా నమో నమేః | 
బాలాదిష్ీతృ దేవ్యా చ షష్టీ దేవ్యా నమో నమేః || ౪ || 

కళ్యాణదాయై కళ్యాణ్యా ఫలదాయై చ కరాణాం | 
ప్రతాక్షాయై సరిభకోన్మం షష్ట ీదేవ్యా నమో నమేః || ౫ || 

పూజాాయై సకందకంతయై సర్విష్ం సరికరాసు | 
దేవ రక్షణకరిణ్యా షష్ట ీదేవ్యా నమో నమేః || ౬ || 

శుదధ సతోవ సిరూపయై వందితయై నృణాం సదా | 
హంసాక్రోధవరిితయై షష్టీ దేవ్యా నమో నమేః || ౭ || 

ధనం దేహ ప్రియాం దేహ పుత్రం దేహ సుర్వశిరి | 
మానం దేహ జయం దేహ దిిషోజహ మహేశిరి || ౮ || 

ధరాం దేహ యశో దేహ షష్ట ీదేవీ నమో నమేః | 
దేహ భూమం ప్రజాం దేహ విదాాం దేహ సుపూజిత | 
కళ్యాణం చ జయం దేహ షష్ట ీదేవ్యా నమో నమేః || ౯ || 

ఫలశృతి | 

ఇతి దేవీం చ సంసుోతా లభే పుత్రం ప్రియవ్రతం | 
యశశ్వినం చ ర్ణజేంద్రం షష్ట ీదేవి ప్రసాదత || 

షష్టీ స్తోత్రమదం బ్రహాాన్ యేః శృణోతి త్ప వతసరం | 
అపుత్రో లభత పుత్రం వరం సుచిర జీవనం || 
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వరషమేకం చ యా భకోై సంసుోతాదం శృణోతి చ | 
సరిపపతిిన్వరుాకో మహావంధ్యా ప్రసయత || 

వీరం పుత్రం చ గుణినం విదాావనోం యశసిినం | 
సుచిర్ణయుషావనోం చ సత దేవి ప్రసాదతేః || 

కక వంధ్యా చ యా న్మరీ మృతపతా చ యా భవేత్ | 
వరషం శృతి లభేత్ప్త్రం షష్ట ీదేవీ ప్రసాదతేః || 

రోగ యుక్తో చ బాలే చ పితమాత శృణోతి చేత్ | 
మాసేన ముచాత రోగాన్ షష్ట ీదేవీ ప్రసాదతేః || 

జయ దేవి జగన్మాతేః జగదానందకరిణి | 
ప్రసీద మమ కళ్యాణి నమసేో షష్ట ీదేవత || 

 


