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మంగళ షష్ఠీ  లేదా దేవసేనా స్తో త్రము 
(శ్రీ మద్ దేవీభాగవత్ము) 

ఫలశీ్రతి: ఫలశీ్రతి: బ్రహ్మ దేవుని మనసు నుండి జగనామత్ యొక్క అరవ శక్తో బ్యటిక్త 
వచ్చంది. ఆ త్లేే  షష్ఠీ దవేి గా, దేవసనేగా క్ౌమారిగా, ఈశవరిగా, ప్రా ణసవరూపిణిగా, మాత్ృ 
సవరూపిణిగా పలిువబ్డుత ంది. ఈ త్లే్లని ప్రతి మాసంలో వచ్ేచ శ్రకే్ప్క్షం లో వచ్ేచ షష్ిీ  నాడు 
ప్ూజంచటం వలన పలేిల ఆయువు పెరుగుత్ ంది. షష్ిి  దేవిని ప్ూజంచటం వలన పలేిలు 
లేనివారిక్త పలేిలు ప్ుటిి తీరుతారు. అసలు గరభమే రానివారు గరభం ధరిస్ాో రు. గరభం వచ్చ 
గరభస్రా వం అయ్యే వారిక్త గరభం నిలబ్డుత్ ంది. పిలేలు ప్ుటిి చనిప్త వడం, రోగాలత  క్దలేే ని 
సిి తిలో ఉనన పలేిలు ఉననవారు ఈత్లే్లని ప్ూజంచ్ాల్ల.ధన సమృదిి ,సత్కరమలు చ్ెయేటం, 
వివాహ్ం క్ాని వారిక్త వివాహ్ యోగం ఈ అమమని క్ొలవటం వలన జరుగుతాయ్.చ్ననపలేిలక్ు 
మానసిక్ ఒతోిడి తొలగుత్ ంది, విదాేభివృదిి  క్లుగుత్ ంది. శత్ృపఠడ తొలగుత్ ంది. 

స్తో త్రము 

నమో దవే్యై మహాదేవ్యై సధి్ధ్య ై శ ాంతధయై నమో నమః | 1 

శుభాయ ై దవేసనేాయ ై షష్ఠ్య ై దేవ్యై నమో నమః | 

వరదాయ ై పుత్రదాయ ై ధనదాయ ై నమో నమః || 2 

సృష్ఠ్య ై షష య ాంశరూప య ై సిదాయ య ై చ నమో నమః | 

సుఖదాయ ై మోక్షదాయ ై షష్ఠ్య ై దేవ్యై నమో నమః || 3 
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మాయాయ  ైసిద్యయోగిన్యై షష్ఠయ  దవే్యై నమో నమః | 

స ర య ై శ రదాయ ై చ పర దేవ్యై నమో నమః || 4 

బాలాధిష య త్ృదేవ్యై చ షష్ఠయ  దేవ్యై నమో నమః | 

కలాైణదాయ ై కలాైణ్యై ఫలదాయ ై చ కరమణామ్ || 5 

పరత్ైక్షాయ ై సవభక్ ా నాాం షష్ఠ్య ై దవే్యై నమో నమః | 

పూజ్యైయ ై సకాంద్క్ ాంతాయ ై సరవవష ాం సరవకరమసు || 6 

దేవరక్షణక్ రణి్యై షష్ఠయ  దేవ్యై నమో నమః | 

శుద్యసతా్వసవరూప య ై వాందితాయ ై నృణాాం సదా || 7 

హ ాంస క్రోధవరిితాయ ై షష్ఠయ దేవ్యై నమో నమః | 

ధనాం దేహ  ప్ిరయాాం దేహ  పుత్రాం దహే  సురవశవరి || 8 

మానాం దేహ  జ్యాం దేహ  దివషో  జ్హ  మహేశవరి | 

ధరమాం దేహ  యశో దేహ  షష్ఠయ దేవ్యై నమో నమః || 9 

దేహ  భూమాం పరజ్యాం దేహ  విదాైాం దహే  సుపూజితే | 

కలాైణాం చ జ్యాం దేహ  షష్ఠయ దవే్యై నమో నమః || 10 

శ్రీ సుబ్రహ్మణే పఠరత్ేరిం ఈ క్తంీది శ్లే క్మును క్ుడా  నిత్ే ప్ారాయణము చ్ేసేో  మంచ్దని          
 శ్ాసోరము. 

   శ్లే క్ం: శక్తో హ్సోం  విరూప్ాక్షం  శిఖివాహ్ం  షడాననమ్  !  
          దారుణం రిప్ురోగఘ్నమ్    భావయ్యత్    క్ుక్ుకటధవజం !! 
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