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మంత్రమాతృకాపుష్పమాలాస్తవః 
 

కల్లోల్లలో్సితామృతాబ్ధిల్హరీమధ్యే విరాజన్మణి- 
ద్వీపే కల్పకవాటికాపరివృతే కాదంబవాట్యేజ్వలే | 
రతనస్తంభస్హస్రనిరిమతస్భామధ్యే విమానోతతమే 
చంతారతనవినిరిమతం జన్ని తే సింహాస్న్ం భావయే || ౧ || 

ఏణంకాన్ల్భానుమండల్ల్స్చ్ఛ్రీచక్రమధ్యే సిితాం 
బాలారకద్యేతిభాసురాం కరతలః పాశంకుశౌ బ్ధభ్రతీమ్ | 
చాపం బాణమపి ప్రస్న్నవదనం కౌసుంభవసా్త్రనిీతాం 
తాం తాీం చంద్రకళావతంస్మకుటం చారుసిమతాం భావయే || ౨ || 

ఈశనదిపదం శివైకఫల్దం రతానస్న్ం తే శుభం 
పాదేం కుంకుమచందనదిభరితైరర్యం స్రతానక్షతైః | 
శుద్ధిరాచమనీయకం తవ జలరభకాతయ మయా కల్పపతం 
కారుణేమృతవారిధ్య తదఖిల్ం స్ంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౩ || 

ల్క్ష్యే యోగిజన్స్ే రక్షితజగజ్జ్లే విశలేక్షణే 
ప్రాలేయాంబుపటీరకుంకుమల్స్తకర్పపరమిశ్రోదకః | 
గోక్షీరైరపి నరికేల్స్ల్పలః శుద్ధిదకరమంత్రితైః 
స్త్రనన్ం దేవి ధియా మయైతదఖిల్ం స్ంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౪ || 
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హ్రంకారాంకితమంత్రల్క్షితతనో హేమాచలాతసంచతై 
రత్ధనరుజ్వల్ముతతరీయస్హితం కౌసుంభవరాణంశుకమ్ | 
ముకాతస్ంతతియజఞసూత్రమమల్ం సౌవరణతంతూదభవం 
దతతం దేవి ధియా మయైతదఖిల్ం స్ంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౫ || 

హంసైరపేతిల్లభనీయగమనే హారావలీముజ్వలాం 
హింద్ధల్ద్యేతిహీరపూరితతరే హేమాంగదే కంకణే | 
మంజీరౌ మణికుండలే మకుటమపేరేింద్యచూడామణిం 
నస్త్రమౌకితకమంగులీయకటకౌ కాంచీమపి స్వీకురు || ౬ || 

స్రాీంగే ఘన్స్త్రరకుంకుమఘన్శ్రీగంధపంకాంకితం 
కసూతరీతిల్కం చ ఫాల్ఫల్కే గోరోచనపత్రకమ్ | 
గండాదరశన్మండలే న్యన్యోరిివాేంజన్ం తేఽంంచతం 
కంఠాబ్జ్ మృగనభిపంకమమల్ం తీత్ప్పీతయే కల్పతామ్ || ౭ || 

కలాారోతపల్మల్పోకామరువకః సౌవరణపంకేరుహై- 
రా్తీచంపకమాల్తీవకుల్కరమందారకుందాదిభిః | 
కేతకాే కరవీరకరబహువిధః కుోపాతః స్రజో మాల్పకాః 
స్ంకలేపన్ స్మరపయామి వరదే స్ంతుష్టయే గృహేతామ్ || ౮ || 

హంతారం మదన్స్ే న్ందయసి యైరంగైరన్ంగోజ్వల- 
ర్ధే రభృంగావల్పనీల్కుంతల్భరైరబధ్ననసి తస్త్రేశయమ్ | 
తానీమాని తవాంబ కోమల్తరాణేమోదలీలాగృహా- 
ణేమోదాయ దశంగగుగుులుఘృతైరి్పపైరహం ధూపయే || ౯ || 
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ల్క్ష్మీముజ్వల్యామి రతననివహోదాభస్ీతతరే మందిరే 
మాలార్పపవిల్ంబ్ధతైరమణిమయస్తంభేషు స్ంభావితైః | 
చత్రైరాాటకపుత్రికాకరధృతైరువ్ధేర్ృతైరీరిితై- 
రిివ్ధేరీిపగణైరిియా గిరిసుతే స్ంతుష్టయే కల్పతామ్ || ౧౦ || 

హ్రంకారేశీరి తపతహాటకకృతైః స్త్రిలీస్హస్రైరభృతం 
దివాేన్నం ఘృతసూపశకభరితం చత్రాన్నభేదం తథా | 
ద్యగిాన్నం మధుశరకరాదధియుతం మాణికేపాత్రే సిితం 
మాషాపూపస్హస్రమంబ స్ఫల్ం నైవేదేమావేదయే || ౧౧ || 

స్చారయైరీరకేతకీదల్రుచా తాంబూల్వలీోదలః 
పూగైర్పభరిగుణైః సుగంధిమధురైః కర్పపరఖండోజ్వలః | 
ముకాతచూరణవిరాజితైరబహువిధరీకాాంబుజ్జమోదనైః 
పూరాణ రతనకలాచకా తవ ముదే న్ేస్త్రత పురస్త్రతద్యమే || ౧౨ || 

కనేభిః కమనీయకాంతిభిరల్ంకారామలారారితకా 
పాత్రే మౌకితకచత్రపంకితవిల్స్తకర్పపరద్వపాల్పభిః | 
తతతతాతల్మృదంగగీతస్హితం న్ృతేతపదాంభోరుహం 
మంత్రారాధన్పూరీకం సువిహితం నీరాజన్ం గృహేతామ్ || ౧౩ || 

ల్క్ష్మీరౌమకితకల్క్షకల్పపతసితచరతాం తు ధతేత రస్త్ర- 
దింద్రాణీ చ రతిశచ చామరవరే ధతేత స్ీయం భారతీ | 
వీణమేణవిల్లచనః సుమన్స్త్రం న్ృతేంతి తద్రాగవ- 
దాభవైరాంగికస్త్రతితవకః సుుటరస్ం మాతస్త్రతదాకరణయతామ్ || ౧౪ || 
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హ్రంకారత్రయస్ంపుటేన్ మనునోపాస్యే త్రయీమౌల్పభి- 
రాీక్ధే రోక్షయతనో తవ సుతతివిధౌ కో వా క్షమేతాంబ్ధకే | 
స్లాోపాః సుతతయః ప్రదక్షిణశతం స్ంచార ఏవాసుత తే 
స్ంవేశో న్మస్ః స్హస్రమఖిల్ం తీత్ప్పీతయే కల్పతామ్ || ౧౫ || 

శ్రీమంత్రాక్షరమాల్యా గిరిసుతాం యః పూజయేంచేతస్త్ర 
స్ంధ్నేసు ప్రతివాస్రం సునియతస్తస్త్రేమల్ం స్త్రేన్మన్ః | 
చతాతంభోరుహమంటపే గిరిసుతా న్ృతతం విధతేత రస్త్ర- 
దాీణీ వకాస్రోరుహే జల్ధిజ్జ గేహే జగన్మంగళా || ౧౬ || 

ఇతి గిరివరపుత్ప్పాదరాజీవభూషా 
భువన్మమల్యంతీ సూకితసౌరభేస్త్రరైః | 
శివపదమకరందస్ేందినీయం నిబదాి 
మదయతు కవిభృంగానమతృకాపుష్పమాలా || ౧౭ || 

 


