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కమలా స్తోత్రం 
 

ఓంకారరూపిణీ దేవి విశుద్ధసత్తోవరూపిణీ || 
దేవానం జననీ త్తవం హి ప్రసనా భవ సంద్రి || ౧ || 

త్తనాత్రంచైవ భూతాని త్తవ వక్షసథలం సాృత్తమ్ | 
త్తవమేవ వేద్గమ్యా తు ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨ || 

దేవదానవగంధరవయక్షరాక్షసకినారః | 
స్తోయసే త్తవం సదా లక్ష్మీ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౩ || 

లోకాతీతా ద్వవతాతీతా సమసోభూత్తవేష్టితా | 
విద్వజజనని కీరిోతా చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౪ || 

పరిపూరాా సదా లక్ష్మి త్రాత్రీ తు శరణారిథషు | 
విశ్వవదాా విశవకర్త్రీ చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౫ || 

బ్రహ్ారూపా చ సావిత్రీ త్తవదీ్దపాోా  భాసతే జగత్ | 
విశవరూపా వరేణాా చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౬ || 

క్షిత్తాప్తోజోమరూద్ధయోమపంచభూత్తసవరూపిణీ | 
బంధాదేః కారణం త్తవం హి ప్రసనా భవ సంద్రి || ౭ || 

మహేశే త్తవం హేమవతీ కమలా కేశవేఽపి చ | 
బ్రహ్ాణః ప్రేయసీ త్తవం హి ప్రసనా భవ సంద్రి || ౮ || 
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చండీ దురాా కాళికా చ కౌశికీ సిద్ధధరూపిణీ | 
యోగినీ యోగగమ్యా చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౯ || 

బాల్యా చ బాలికా త్తవం హి యౌవనే యువతీతి చ | 
సథవిరే వృద్ధరూపా చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౧౦ || 

గుణమయీ గుణాతీతా ఆదాా విదాా సనత్తనీ | 
మహ్త్తోతాోవద్ధసంయుకాో ప్రసనా భవ సంద్రి || ౧౧ || 

త్తపసివనీ త్తపఃసిద్ధధ సవరాసిద్ధధసోద్రిథషు | 
చినాయీ ప్రకృతిసోవం తు ప్రసనా భవ సంద్రి || ౧౨ || 

త్తవమ్యద్ధరజగతాం దేవి త్తవమేవ సిథతికారణమ్ | 
త్తవమంతే నిధనసాథనం సేవచ్ఛాచ్ఛరా త్తవమేవహి || ౧౩ || 

చరాచరాణాం భూతానం బహిరంత్తసోవమేవ హి | 
వాాపావాకారూప్తణ త్తవం భాసి భకోవత్తసల్య || ౧౪ || 

త్తవనాయయా హ్ృత్తజ్ఞాన నష్టితాానో విచేత్తసః | 
గతాగత్తం ప్రపద్ాంతే పాపపుణావశ్వత్తసదా || ౧౫ || 

తావత్తసత్తాం జగదాాతి శుకిోకారజత్తం యథా | 
యావనా జ్ఞాయతే జ్ఞానం చేత్తసా ననవగామినీ || ౧౬ || 

త్తవజ్ఞజానతుో సదా యుకోః పుత్రదారగృహాద్ధషు | 
రమంతే విషయానసరావనంతే దుఖప్రద్ం ధ్రువమ్ || ౧౭ || 
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త్తవదాజాయా తు దేవేశి గగనే స్తరామండలమ్ | 
చంద్రశచ భ్రమతే నిత్తాం ప్రసనా భవ సంద్రి || ౧౮ || 

బ్రహేాశవిషుాజననీ బ్రహాాఖ్యా బ్రహ్ాసంశ్రయా | 
వాకాోఽవాకో చ దేవేశి ప్రసనా భవ సంద్రి || ౧౯ || 

అచలా సరవగా త్తవం హి మ్యయాతీతా మహేశవరి | 
శివాతాా శ్వశవతా నితాా ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౦ || 

సరవకారానియంత్రీ చ సరవభూతేశవర్త్ర | 
అనంతా నిష్టాలా త్తవం హి ప్రసనా భవసంద్రి || ౨౧ || 

సరేవశవర్త్ర సరవవందాా అచింతాా పరమ్యతిాకా | 
భుకిోముకిోప్రదా త్తవం హి ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౨ || 

బ్రహాాణీ బ్రహ్ాలోకే త్తవం వైకంఠే సరవమంగళా | 
ఇంద్రాణీ అమరావతాామంబికా వరూణాలయే || ౨౩ || 

యమ్యలయే కాలరూపా కబేరభవనే శుభా | 
మహానందాగిాకోణే చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౪ || 

నైరృతాాం రకోద్ంతా త్తవం వాయవాాం మృగవాహినీ | 
పాతాళే వైషావీరూపా ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౫ || 

సరసా త్తవం మణిద్దవప్త ఐశ్వనాం శూలధారిణీ | 
భద్రకాళీ చ లంకాయాం ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౬ || 
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రామేశవర్త్ర సేతుబంధే సింహ్ల్య దేవమోహినీ | 
విమలా త్తవం చ శ్రీక్షేత్రే ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౭ || 

కాళికా త్తవం కాళిఘాటే కామ్యఖ్యా నీలపరవతే | 
విరజ్ఞ ఓడ్రదేశే త్తవం ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౮ || 

వారాణసాామనాపూరాా అయోధాాయాం మహేశవర్త్ర | 
గయాసర్త్ర గయాధామిా ప్రసనా భవ సంద్రి || ౨౯ || 

భద్రకాళీ కరుక్షేత్రే త్తవం చ కాతాాయనీ వ్రజే | 
మహామ్యయా దావరకాయాం ప్రసనా భవ సంద్రి || ౩౦ || 

క్షుధా త్తవం సరవజీవానం వేలా చ సాగరసా హి | 
మహేశవర్త్ర మథురాయాం చ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౩౧ || 

రామసా జ్ఞనకీ త్తవం చ శివసా మనమోహినీ | 
ద్క్షసా దుహితా చైవ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౩౨ || 

విషుాభకిోప్రదాం త్తవం చ కంసాసరవినశినీ | 
రావణనశినీం చైవ ప్రసనా భవ సంద్రి || ౩౩ || 

ఫలశ్రుతి || 
లక్ష్మీస్తోత్రమిద్ం పుణాం యః పఠేద్ాకిోసంయుత్తః | 
సరవజవరభయం నశేాత్తసరవవాాధినివారణమ్ || 

ఇద్ం స్తోత్రం మహాపుణామ్యపదుదాధరకారణమ్ | 
త్రిసంధామేకసంధాం వా యః పఠేత్తసత్తత్తం నరః || 
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ముచాతే సరవపాప్తభ్యా త్తథా తు సరవసంకటాత్ | 
ముచాతే నత్ర సందేహో భువి సవరాే రసాత్తల్య || 

సమసోం చ త్తథా చైకం యః పఠేద్ాకిోత్తపరః | 
స సరవదుషారం తీరాథవ లభతే పరమ్యం గతిమ్ || 

సఖద్ం మోక్షద్ం స్తోత్రం యః పఠేద్ాకిోసంయుత్తః | 
స తు కోటితీరథఫలం ప్రాప్నాతి నత్ర సంశయః || 

ఏకా దేవీ తు కమలా యసిాంతుష్టి భవేత్తసదా | 
త్తసాాఽసాధాం తు దేవేశి నసిోకించిజజగత్తీయే || 

పఠనద్పి స్తోత్రసా కిం న సిద్ధాతి భూత్తల్య | 
త్తసాాత్స్సోత్రవరం ప్రోకోం సత్తాం బ్రూహి పారవతి || 

 


