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శ్రీ వామన స్తోత్రం (2) 
 

అదితిరువాచ | 

నమస్తో దేవదేవేశ సర్వవాాపిఞ్జనార్దన | 
సత్త్ోాదిగుణభేదేన లోకవాాపార్కార్ణే || ౧ || 

నమస్తో బహురూపాయ అరూపాయ నమో నమః | 
సర్వవకాద్భుతరూపాయ నిరుుణాయ గుణాతమనే || ౨ || 

నమస్తో లోకనాథాయ పర్మజ్ఞానరూపిణే | 
సద్ుకోజనవాతసల్ాశీలినే మంగళాతమనే || ౩ || 

యస్యావత్త్ర్రూపాణి హ్ార్చయంతి మునీశవరః | 
తమాదిపురుషం దేవం నమామీష్టార్థసిద్ధయే || ౪ || 

యం న జ్ఞనంతి శ్రుతయో యం న జ్ఞయంతి సూర్యః | 
తం నమామి జగదేధతం మాయినం తమమాయినమ్ || ౫ || 

యస్యావలోకనం చిత్రం మాయోపద్రవవార్ణం | 
జగద్రూపం జగత్త్ాల్ం తం వందే పద్మజ్ఞధవమ్ || ౬ || 

యో దేవసోయకోసంగానాం శంత్త్నాం కరుణార్ణవః | 
కరోతి హ్యాతమనా సంగం తం వందే సంగవర్జజతమ్ || ౭ || 
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యత్త్ాదాబజజల్క్లిననస్తవార్ంజితమసోకాః | 
అవాపుః పర్మాం సిదిధం తం వందే సర్వవందితమ్ || ౮ || 

యజ్ఞాశవర్ం యజాభుజం యజాకర్మసునిష్ఠితం | 
నమామి యజాఫల్ద్ం యజాకర్మప్రభోద్కమ్ || ౯ || 

అజ్ఞమిళోఽపి పాపాత్త్మ యనానమోచ్చచర్ణాద్ను | 
ప్రాపోవానార్మం ధామ తం వందే లోకస్యక్షిణమ్ || ౧౦ || 

బ్రహ్యమదాా అపి యే దేవా యనామయాపాశయంత్రిత్త్ః | 
న జ్ఞనంతి పర్ం భావం తం వందే సర్వనాయకమ్ || ౧౧ || 

హ్ృతాద్మనిల్యోఽజ్ఞానాం దూర్సథ ఇవ భాతి యః | 
ప్రమాణాతీతసదాువం తం వందే జ్ఞానస్యక్షిణమ్ || ౧౨ || 

యనుమఖాద్బ్రాహ్మణో జ్ఞతో బాహుభ్ాః క్షత్రియోఽజని | 
తథైవ ఊరుతో వైశాః పదాుయం శూద్రో అజ్ఞయత || ౧౩ || 

మనసశచంద్రమా జ్ఞతో జ్ఞతః సూర్ాశచ చక్షుషః | 
ముఖాదింద్రశచఽగ్ననశచ ప్రాణాదావయుర్జ్ఞయత || ౧౪ || 

తవమింద్రః పవనః స్తమసోా మీశనసోా మంతకః | 
తవమగ్ననర్జనర్ృతిశ్వచవ వరుణసోాం దివాకర్ః || ౧౫ || 

దేవాశచ స్యథవరశ్వచవ పిశచ్చశ్వచవ రక్షస్యః | 
గ్నర్యః సిద్ధగంధరవ నద్యా భూమిశచ స్యగరః || ౧౬ || 
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తవమేవ జగత్త్మీశో యనానమాసిో పరతార్ః | 
తవద్రూపమఖిల్ం తస్యమతాత్రానేమ పాహి శ్రీహ్రే || ౧౭ || 

ఇతి సుోత్త్వ దేవధాత్రీ దేవం నత్త్వ పునః పునః | 
ఉవాచ ప్రాంజలిరూుత్త్వ హ్రాశ్రుక్షాలితసోనీ || ౧౮ || 

అనుగ్రాహ్యాసిమ దేవేశ హ్రే సరవదికార్ణ | 
అకంటకశ్రియం దేహి మతసత్త్నాం దివౌకస్యమ్ || ౧౯ || 

అంతరామిన్ జగద్రూప సర్వభూత పరేశవర్ | 
తవాజ్ఞాతం క్లమస్తోహ్ క్లం మాం మోహ్యసి ప్రభో || ౨౦ || 

తథాపి తవ వక్షాామి యనేమ మనసి వర్ోతే | 
వృథాపుత్రాసిమ దేవేశ ర్క్షోభః పర్జపీడిత్త్ || ౨౧ || 

ఏతనన హ్ంతమిచ్చామి మతసత్త్ దితిజ్ఞ యతః | 
త్త్నహ్త్త్వ శ్రియం దేహి మతసత్త్నామువాచ స్య || ౨౨ || 

ఇతాక్తో దేవదేవసుో పునః ప్రీతిముపాగతః | 
ఉవాచ హ్ర్ాయనాసధ్వం కృపయాఽభ పర్జపుితః || ౨౩ || 

శ్రీ భ్గవానువాచ | 

ప్రీతోఽసిమ దేవి భ్ద్రం తే భ్విష్టామి సుతసోవ | 
యతః సపతీనతనయేషవపి వాతసల్ాశలినీ || ౨౪ || 
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తవయా చ మే కృతం స్తోత్రం పఠంతి భువి మానవాః | 
తేష్టం పుత్రో ధనం సంపనన హీయంతే కదాచన || ౨౫ || 

అంతే మతాద్మాప్ననతి యదివష్ణః పర్మం శుభ్ం | 

ఇతి శ్రీపద్మపురణే శ్రీ వామన స్తోత్రం | 

 


