దేవీ ప్రణవశ్లోకీ స్తుతి
చేటీ బఴతుిఖిల కేటీ కదంఫ ఴనలహటీశు నకటలీ
కోటీయ చయుతయ కోటీభణీ కూయణ కోటీకయంజిత ద |
తృహటీయ గంధి కుచ ళహటీ కలృతవ రితృహటీభగహధిష఼తమ్
ఘోటీకులదధిక ధటీ భుదయభుఖ లౄటీయ వేనతన఼తమ్ || ౧ ||
ద్వవతృహమన రబాతి ళహతృహముధ తిరదిఴసో తృహనధఽలుచయణ
తృహతృహ సషవ భన఼ జాతృహన఼లీన జన తతృహ నోద తుుణ |
తూతృహలమ ష఼యభి ధఽతృహలకహ ద఼రిత కూతృహద఼దంచమతుభమ్
యూతృహధికహ లేఖరి బూతృహల ఴంవభణి దీతృహయత బగఴతీ || ౨ ||
మలూ భిరహతత తన఼రహలూ లషతిరిమ కతృహలూశు ఖేలతి బలహ
లహాలూనకులా వత చఽలూ బరహచయణ ధఽలూ లషన఼ుణిగణ |
తృహలూ బాతిషరఴవతలూ దళమ్ ఴసతి మలూకళోభి తిలకహ
సహలూ కరోతు భభ కహలూ భనః షవదనలూకవేఴన లృధౌ || ౩ ||
ఫలభాతంల తుబ తౄహలభన గయుణ చేలతుతంఫపలకే
కోలసలక్షత కహలభరహకువల కీలల ళోశణ యలృః |
ష఼ులకుచే జలద తూలకచే కలిత లీలకదంఫ లృనే
లెలముధ రణతి లైల దధతు సాది ళైలధిరహజ తనమ || ౪ ||
కంఫఴతీఴ షలృడంఫగఱేన నఴ తుంఫంగ లౄణ షలృధ
తంఫధరహలృనత వంభముధది తుకుయుంఫ కదంఫలృనే |
ఄంఫకుయంగ భద జంఫళరోచి యసలంఫలకహ దివతు మే
వంభసుఱేమ వలేతంఫభిరహభభుఖ షంభధితషత నబరహ || ౫ ||

దసహమభన ష఼భహాసహ కదంఫఴనలహసహ కుష఼ంబష఼భనోలహసహ లృంచికాత రహసహలృధఽమ భధ఼భసహయలృంద భధ఼రహ |
కహసహయషఽనతతి భసహభిరహభ తన఼రహసహయ లైత కయుణ
నసహభణి రఴయభసహ లేలహ తిమియభసహదయేద఼యతిమ్ || ౬ ||
నాంకహకరే ఴుఴ కంకహళయకత ుఴ కంకహదిక్షులృశయే
తవంకహభనభమవ కూంకహయణం సాదమ ంకహరిమేశి గిరిజామ్ |
వంకహలేల తులేతటంకహమభన ద షంకహవభన ష఼భనో
ఝంకహరి బాంగతతి భంకహన఼ేత వలే షంకహవఴకత ర కభలమ్ || ౭ ||
జంభరికుంభి ాథ఼ కుంభహావ కుచ షంభఴా హాయ లతికహ
యంభకరందర కయడంఫసో యుగతి డుంభన఼యంజితద |
వంభఴుదయ రికంభంకుయతుుళక డంభన఼రహగష఼న
వంభష఼రహబయణగుంభ షదదివతు లంభష఼యరసయణ || ౮ ||
దక్షామణీ దన఼జలేక్షాలృధౌ లృకాత దీక్షా భనోసయగుణ
భిక్షాలునో నటనలౄక్షాలృనోదభుఖి దక్షాధవయరసయణ |
లౄక్షాం లృధేశి భయ దక్షా షవకీమ జన క్షా లృక్షలృభుఖీ
మక్షేవ వేలృత తురహక్షే వకూత జమలక్షాుాఴధనకలన || ౯ ||
ఴందయులోకఴయషంధమతూ లృభలకుందఴదతయదన
ఫాందయఫాందభణి ఫాందయలృంద భకయందభిఴకతచయణ |
భందతులకలిత భందయదభభియ భందభిరహభభకుట
భందకూతూ జఴనతందనలహ చభయలృందషన దివతు మే || ౧౦ ||
మతరవయోలగతి తతరగజాబఴతు కుతర తుష఼తలలకహ
ష఼తరభ కహల భుఖ షతరషన రకయ ష఼తరణ కహరి చయణ |
చతరతులతి యమ తరభిరహభ గుణమితరభర షభఴధఽః
కుతరషశీన భణి చితరకాతిష఼ురిత ుతరదిదనతుుణ || ౧౧ ||

కూలతిగహమి బమ తూల ఴలు జవలన కీల తుజ ష఼తతి లృధ
కోలసల క్షత కహలభర కువల కీలల తృో శణయత |
షఽ
ు ల కుచే జలద తూల కచే కలిత లీల కదంఫ లృనే
లెలముధ రణతి లైల లృభతు సాది ళైలధిరహజతనమ || ౧౨ ||
ఇంధనకీయభణి ఫంధ బలే సాదమ ఫంధఴతీఴయవకహ
షంధఴతీ బుఴన షంధయణేాభాత వంధఴుదయతులమ |
గంధన఼భఴ భుసుయంధలు తకచఫంధ షభయుమతు మే
వం ధభ భన఼భయుంధనభల దషంధనభాన఼గత || ౧౩ ||

