
మంత్రమాత్ృకాపుష్పమాలాస్తవః 
  

కలలొ లలలొసితామృతాబి్ధలహరీమధ్యే విరాజన్మణి- 
ద్వీపే కలపకవాటికాపరివృతయ కాదమబవాటయేజ్వలే| 
రత్నస్తంభస్హస్రనిరిమత్స్భామధ్యే విమానొత్తమే 
చినాత రత్నవినిరిమత్ం జన్ని తయ సింహాస్న్ం భావయే||౧|| 
  
ఒ జన్ని| కలలొ లమ ైన్ అమృత్ స్ముదర త్రంగముల మధ్ేలల విరాజిలలొ చున్న మణి 
ద్వీపము న్ందు కలపవృక్షముల తొటలతొ చుటిి ఉన్న, కాదంబ (కడిమి చయటయొ ) 
వృక్షముల తొటలతొ పరకాశంచుచున్న , వేలాద్ి రత్న స్త ంబములచయ నిరిమంచబడిన్ 
స్భాభవన్మున్ు న్ందలి విమాన్ము న్ందు చింతామణులతొ నిరిమంచబడిన్ నీ 
సింహాస్న్మున్ు మన్స్ుు న్ందు భావించుచునానన్ు. 
  
ఏణాంకాన్లభాన్ుమండలలస్చ్ఛ్రీచకరమధ్యే సిితాం 
బాలారకదుేతిభాస్ురాం కరత్ల  ః పాశాఙ్కకశౌ బ్ధభరతీమ్| 
చాపం బాణమపి పరస్న్నవదన్ం కౌస్ుమభవస్తాత ా నిీతాం 
తాం తాీం చన్్కాలావత్ంస్మకలటాం చారుసిమతాం భవయే||౨|| 
  
చందుర డు-అగ్ిన-స్ూరుేలతొ పరకాశంచుచున్న శ్రరచకరము యొకక మధ్ేలల ఉన్న 
ధ్ాన్వు, బాల స్ూరుేని వంటి తయజస్ుు కల ద్ాన్వు, చయత్ులతొ పాశమున్ు-
అంకలశమున్ు-ధ్న్ుస్ుున్ు-బాణమున్ు ధ్రించిన్ ద్ాన్వు, పరస్న్నమ ైన్ 
ముఖమున్ు కలద్ాన్వు, ఏరరని వస్త రములన్ు ధ్రించిన్ ద్ాన్వు, చందరకళన్ు 
కిరీటముప   అలంకరించుకలన్న ద్ాన్వు, స్తొ గస  న్ చిరున్వుీ కలద్ాన్వు అగు 
నిన్ున మన్స్ున్ందు భావించుచునానన్ు. 



  
ఈశానాద్ిపదం శవ  కఫలకం రతానస్న్ం తయ శుభం 
పాదేం కలఙ్కకమచన్్నాద్ిభరిత  రర్యమ్ స్రతానక్షత  ః| 
శుద్ ధిరాచమనీయకం త్వ జల  రభకాత య మయా కలిపత్ం 
కారుణాేమృత్వారిధ్య త్దఖిలం స్ంత్ుషి్యే కలపతామ్||౩|| 
  
ఈశాన్ుడు-రుదుర డు-విష్ుు మూరిత-బరహమ అన్ు న్లలగురు నాలలగు కొళలొ గ్ా కలద్వ, 
శవత్త్త వము పరధ్ాన్మ ైన్ ఫలముగ్ా న్ున్నద్వ, శుభకరమ ైన్ద్వ అగు రతానస్న్ము, 
కలంకలమ-చందన్ము మొదలగు వాటితొ నిండిన్ నీటితొ ఆచమన్ము భకితగ్ా నా 
చయత్ కలిపంచబడిన్ద్ి.ఒ కరుణామృత్ స్ముదరమా| ఇదంతా నీకల స్ంతొష్ము 
కలిగంచుగ్ాక. 
  
లక్ష్యే యొగ్ిజన్స్ే రకి్ష్త్జగజజ్ లే విశాలేక్షణే 
పరా లేయాముబపటీరకలఙ్కకమలస్త్కరపపరమిశరర దక  ః| 
గ్ొకీ్ష్ర  రపి నారికయళస్లిల  ః శుద్ధి దక  రమనిత తా  ః 
స్తానన్ం ద్యవి ధి్యా మయ ైత్దఖిలం స్ంత్ుషి్యే కలపతామ్||౪|| 
  
యొగులకల లక్షేమ ైన్ ద్ాన్వు, జగత్ుత లన్నినటినీ రక్ష్ించు ద్ాన్వు,విశాలమ ైన్ 
నేత్రములలన్న ద్ాన్వు, అగు ద్యవి| పనీనరు-చందన్ము-కలంకలమ-కరపపరము 
కలిగ్ిన్ జలముతొన్ూ, ఆవుపాలతొన్ూ, కొబబరి నీళొతొన్ూ, మంతిరంచబడిన్ 
స్ీచచమ ైన్ నీటితొన్ూ నీకల స్తానన్మున్ు నాభావన్ ద్ాీరా కలిపంచితిని. ఇదంతా 
నీకల స్ంతొష్ము కలిగంచుగ్ాక. 
  
హ్రంకారాఙి్కత్మన్త రలకి్ష్త్త్నొ హేమాచలాత్ుఞ్చచత  ః 



రత  నరుజ్వలముత్తరీయస్హిత్ం కౌస్ుమభవరాు ంశుకమ్| 
ముకాత స్ంత్తియజఞస్ూత్రమమలం స్తౌవరుత్న్ూత దభవం 
దత్తం ద్యవి ధ్ియా మయ ైత్దఖిలం స్న్ుత షి్యే కలపతామ్||౫|| 
  
హ్రంకారముతొ కూడిన్ మంత్రముతొ తయలియబడు స్ీరపపము కల ఒద్యవి| బంగ్ారు 
కొండ (మేరు పరీత్ము) న్ుండి తయచిచన్ రత్నములతొ ఉజ్వలమ ైన్ ఉత్తరీయముతొ 
కలిసి బంగ్ారు వస్త రమున్ు, ముత్ేములతొ కూరిచన్, బంగ్ారు ద్ారములతొ 
ఏరపరచిన్ పరిశుద్మ ైన్ యజఞస్ూత్రమున్ు ఒద్యవి| నాభావన్ ద్ాీరా నీక   
స్మరిపంచుచుంటిని ఇదంతా నీకల స్ంతొష్ము కలిగంచుగ్ాక. 
  
హంస  రపేతిలలభనీయగమనే హారావళీముజ్వలాం 
హినొ్ లదుేతిహ్రపూరిత్త్రయ హేమాఙ్గ ద్య కఙ్కణే| 
మఞ్జ్ రౌ మణికలణడలే మకలటమపేరయిందుచూడామణిం 
నాస్తామౌకితకమఙ్కగ ళీయకటకౌ కాఞ్జచమపి సవీకలరు||౬|| 
  
హంస్లకల కూడ ఆశ పుటిించు న్డక గల ఒ ద్యవి| పరకాశంచుచున్న హారమున్ు, 
వజరమున్ు, కూరిచన్ బంగ్ారు భుజకీరుత లన్ు, కంకణములన్ు, అంద్యలన్ు, 
మణికలండలమున్ు, కిరీటమున్ు, అరిచందరచూడామణిని, ముకలక బులాకీని, 
ఉంగరములన్ుకడియములన్ు, ఒడాడ ణమున్ు సవీకరించుము. 
  
స్రాీఙ్గగ  ఘన్స్తారకలఙ్కకమఘన్శ్రరగని్పఙ్్కంకిత్ం 
కస్ూత రీతిలకం చ ఫాలఫలకయ గ్ొరొచనాపత్రకమ్| 
గణాడ దరశన్మండలే న్యన్యొరి్వాేఞ్్న్ం తయఽఞ్చచత్ం 
కణాా బజ్  మృగనాభిపకమమలం త్ీతీరీత్యే కలపతామ్||౭|| 



  
ఒ ద్యవి| నీ శరీరమున్ందు కరపపరము-కలంకలమలతొ కలిపిన్ మంచి గంధ్మున్ు 
నొస్టి యందు కస్ూత రితిలకమున్ు, చయంపలయందు గ్ొరొచనా పత్రకములన్ు, 
కన్ునల యందు కాటయకన్ు, కంఠము న్ందు కస్ూత రిపూత్న్ు నాభావన్తొ 
కలిపంచుచునానన్ు.ఇదంతా నీకల స్ంతొష్ము కలిగంచుగ్ాక. 
  
కలాా రొత్పలమలొికామరువక  ః స్తౌవరుపఙ్గకరుహ ై- 
రా్ తీచమపకమాలతీవకలలక  రమనా్ రకలంద్ాద్ిభిః| 
కయతాకాే కరవీరక  రబహువిధ్  ః కొృపాత ః స్రజొమాలికాః 
స్ఙ్కలేపన్ స్మరపయామి వరద్య స్న్ుత షి్యే గృహేతామ్||౮|| 
  
ఏరరని-న్లొని కలలవలల, మలేొ లల, మరువము, బంగ్ారు తామర పూలల, జజజులల, 
స్ంపంగులల, మాలతీపుష్పములల, మొలొలల, మొగలి పువుీ, ఏరరగనేనరు పూలల 
ఇంకా అనేకవిధ్ముల  న్ పూలతొ దండలల గుచిచ నాభావన్తొ నీకల 
స్మరిపంచుచునానన్ు. వరములనిచుచ ఒ త్లొ్ల| స్ంతొష్ముగ్ా సవీకరించుము. 
  
హంతారం మదన్స్ే న్న్్యసి య ైరఙ్్ధగ రన్ఙ్ొగ జ్వల   
ర  ేరభృఙ్్గ వళినీలకలంత్లభర  రబధ్ానసి త్స్తాేశయమ్| 
తానీమాని త్వామబ కొమలత్రాణాేమొదల్లలాగృహా 
ణాేమొద్ాయ దశాఙ్గ గుగుగ లలఘృత  రపి ప  రహం ధ్ూపయే||౯|| 
  
మన్మథుని స్ంహరించిన్ శవుని కామొద్వ్పకముల  న్ నీ అవయవములతొ 
ఆన్ంద్ింపచయయుచునానవు. త్ుమేమదల వరుస్ల వంటి న్లొని కలరులతొ శవుని 
హృదయమున్ు బంధి్ంచుచునానవు. స్ునినత్ముల  న్- ఆన్ంద నిలయముల  న్ నీ 



అవయవములకల స్ువాస్న్కొరక   దశాంగం-గుగుగ లల-ఆవునేయే మొదల  న్ 
దరవేములతొ ధ్ూపం వేయుచునానన్ు. 
  
లకీ్ష్మముజ్వలయామి రత్ననివహొద్ాభస్ీత్తరయ మన్ిరయ 
మాలారపపవిలమిబత  రమణిమయస్తంభజష్ు స్మాభవిత  ః| 
చిత  రరాా టకపుతిరకాకరధ్ృత  రగవ  ేర్ృత  రీరిిత  - 
రి్వ  ేరీ్పగణ  రిియా గ్ిరిస్ుతయ స్న్ుత షి్యే కలపతామ్||౧౦|| 
  
రత్నముల రాశులతొ ద్యద్వపేమాన్ముగ్ా ఉండు మంద్ిరమందు వరుస్గ్ాన్ున్న 
మణిమయస్తంభములంద -లంకరించమడిన్ బంగ్ారు బొ మమలచయత్ులతొ పేటిిన్, 
ఆవునేతితొ వరి్లలొ చున్న ది్వేద్వపముల వరుస్లతొ నాభావన్ ద్ాీరా కాంతిని 
పేంపొ ంది్ంచుచునానన్ు. ఒ పారీతీ| నీకల స్ంతొష్ము కలిగంచుగ్ాక 
  
హ్రంకారయశీరి త్పతహాటకకృత  ః స్తాి ల్లస్హస  రరభృత్ం 
ద్ివాేన్నం ఘృత్స్ూపశాకభరిత్ం చితరా న్నభజదం త్ద్ా| 
దుగ్ా్ న్నం మధ్ుశరకరాదధ్ియుత్ం మాణికేపాతయర సిిత్ం 
మాషాపూపస్హస్రమంబ స్కలం న  వేదేమావేదయే||౧౧|| 
  
ఒ హ్ర ంకారయశీరీ| వేలాద్ి బంగ్ారు పాత్రలలల నేయే - పపుప - కూరలల నిండిన్ 
ద్ివాేన్నమున్ు, వివిధ్ చితరా న్నములల, పాలన్నము, తయనే - పంచద్ార - పేరుగు 
కలిపిన్ అన్నము, మాణికేపాత్ర యందున్న వేలాది్ పిండివంటలల ఇవనీన 
న  వేదేము పేటయి చునానన్ు. 
  
స్చాాయ ైరీరకయత్కీదలరుచా తామూబలవలొ్లదల  ః 



పూగ్  రపభరిగుణ  ః స్ుగనిిమధ్ుర  ః కరపపరఖణడడ జ్వల  ః| 
ముకాత చూరువిరాజిత  రబహువిధ్  రీకాత రంబుజజమొదన  ః 
పూరాు  రత్నకలాచికా త్వ ముద్య న్ేస్తాత  పురస్తాత దుమే||౧౨|| 
  
మొగలి పూలరయకలల వంటి త్మలపాకలలతొ, మంచి వకకలతొ, స్ుగంధ్భరిత్ముల   
మధ్ురమ ైన్ కరపపరఖండములతొ, ముకాత చూరుముతొ, బహువిధ్ముల  న్ 
ముఖవాస్న్దరవేములతొ నిండిన్ రత్న పేటిక నీ స్ంతొష్ము కొరక   ఏదుట 
ఉంచబడిన్ది్. 
  
కనాేభిః కమనీయకానితభిరలఙ్్కరామలారారితకా- 
పాతయర మౌకితకచిత్రపఙి్తివిలస్త్కరపపరద్వపాలిభిః| 
త్త్తతాత లమృదఙ్గ గ్ీత్స్హ్త్ం న్ృత్ేత్పద్ాంభొరుహం 
మనాత ర రాధ్న్పూరీకం స్ువిహిత్ం నీరాజన్ం గృహేతామ్||౧౩|| 
  
అలంకరింపబడిన్ హారతి పళ్లొములల కరపపర ద్వపములలంచి స్తౌందరేవత్ులగు 
కన్ేలల న్ృత్ేగ్ీత్ వాదేములతొ మంతరా రాధ్న్ పూరీకముగ్ా నీకల ఇచుచచున్న 
నీరాజన్మున్ు సవీకరించుము. 
  
లకీ్ష్మరౌమకితకలక్షకలిపత్సిత్చాత్రం త్ు ధ్తయత  రస్తా- 
ద్ినా్ ా ణీ చ రతిశచ చామరవరయ ధ్తయత  స్ీయం భారతీ| 
వీణామేణవిలలచనాః స్ుమన్స్తాం న్ృత్ేనిత  త్ద్రా గవ- 
ద్ాభవ  రాఙ్ిగ కస్తాతిత వక  ః స్ుంటరస్ం మాత్స్తద్ాకరుయతామ్||౧౪|| 
  



లకీ్ష్మద్యవి నీప   అభిమాన్ముతొ ముత్ేములల కూరిచన్ తయలొని గ్ొడుగున్ు 
పటయి కలన్నది్.శచ్ఛ్ద్యవి- రతీద్యవి రయండు పకకల చామరములన్ు వీచుచునానరు. 
స్రస్ీతీద్యవి తానే వీణన్ు వాది్ంచుచున్నది్. ద్యవతాసవత రలల ఆంగ్ిక 
స్తాతిీకాభిన్యముతొ భకితగ్ా న్ృత్ేము చయయుచునానరు. ఒ త్లొ్ల| విన్ుము. 
  
హ్రంకారత్రయస్ంపుటమన్ మన్ునొపాసేే త్రయలమౌలిభి- 
రాీక  ేరొక్షేత్నొ త్వ స్ుత తివిధ్ౌ కొ వాక్ష మేతాంబ్ధకయ| 
స్లాొ పాః స్ుత త్యః పరదక్ష్ిణశత్ం స్ఞ్చచర ఏవాస్ుత  తయ 
స్ంవేశర న్మస్ః స్హస్రమఖిలం త్ీతీరీత్యే కలపతామ్||౧౫|| 
  
మూడు హ్రంకారములతొ స్ంపుటమ ైన్ మంత్రముచయ ఉపాసింప దగ్ిన్ద్ాన్వు, 
వేద్ాంత్వాకేములచయ తయలలస్ుకొన్దగ్ిన్ స్ీరపపము కలద్ాన్వు అగు ఒ త్లొ్ల| 
నిన్ున స్ుత తించుటకల ఏవడు స్మరుత డు? నామాటలే నీ స్తొత త్రములలగ్ా, నాన్డకలే 
నీ పరదకి్ష్ణములలగ్ా, సిితియే వేలాద్ి న్మస్తాకరములలగ్ా అగుగ్ాక. ఇదంతా నీకల 
స్ంతొష్ము కలిగంచుగ్ాక. 
  
శ్రరమనాత ర క్షత్మాలయా గ్ిరిస్ుతాం యః పూజయేచయచత్స్తా 
స్ంధ్ాేస్ు పరతివాస్రం స్ునియత్స్తస్తాేమలం స్తాేన్మన్ః| 
చితాత మొభరుహమణిపే గ్ిరిస్ుతాన్ృత్త ం విధ్తయత  రస్తా- 
ద్ాీణీ వకత రస్రొరుహే జలధి్జజ గ్యహే జగన్మఙ్గ ళ్ల||౧౬|| 
  
శ్రర మంతరా క్షత్మాలికతొ పారీతీ ద్యవిని ఏవడు నిశచలమ ైన్ మన్స్ుుతొ 
నియమవంత్ుడ   పరతిద్ిన్ము మూడు స్ంధ్ేల యందు పూజించునొ వాని 
హృదయము న్ందు పారీతీ ద్యవి ఆన్ందముతొ న్ృత్ేము చయయున్ు. స్రస్ీతీ ద్యవి 



ముఖమున్ందు నివసించున్ు. జగన్మంగళకారిణియగు లక్ష్ీమద్యవి అత్ని 
గృహమున్ందు విలసిలలొ న్ు. 
  
ఇతిగ్ిరివరపుతీరపాదరాజీవభూషా 
భువన్మమలయనీత  స్ూకితస్తౌరభేస్తార  ః| 
శవపదమకరన్్స్ేంది్నీయం నిబద్ాి ం 
మదయత్ు కవిభృంగ్ానామత్ృకాపుష్పమాలా||౧౭|| 
  
పారీతీద్యవి పాదపదమములకల అలంకారమ ైన్ద్వ, మంచి స్ూకలత లస్తారములతొ, 
లలకములన్ు పవిత్రము చయయుచున్నద్వ, శవపదమన్ు మకరందమున్ు 
పరవహ్ంపచయయుచున్నద్వ, శంకరాచారుేనిచయ రచించబడిన్ద్వ అగు 
మాత్ృకాపుష్పమాల కవులచయ త్ుమేమదలన్ు ఆన్ందబరచుగ్ాక. 
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