
కల్యాణవృష్టిస్త వః 
  

కల్యాణవృష్టిభిరివామృతపూరితాభి- 
ర్లక్ష్మీస్వయంవర్ణమఙ్గ ళదీపటకాభిః| 
సేవాభిర్మబ తవ పాదస్రొజమూల్ే 
నాకారి క ం మనసట భాగ్ావతాం జనానామ్||౧|| 
  
    కళ్యాణముల్ను వరిషంచునవీ, అమృతముతొ నండినవీ, ల్కి్ష్ీ స్వయముగా 
పాాపటత ంచు నట్టి  మంగ్ళముల్ను చూపటంచునవీ, అగ్ు నీ పాదపదీముల్ సేవల్చే 
భాగ్ావంతుల్ ైన జనుల్ యొకక మనస్ుునందు ఏమేమి కల్గంప బడల్ేదు? 
  
ఏతావదేవ జనన స్పృహణీయమయసేత  
తవదవనదనేషు స్ల్ల్స్థ గితే చ నేతే|ా 
సానిధ్ాముదాదర్ుణాయుతసొ దర్స్ా 
తవదవవగ్రహస్ా పర్యయ స్ుధ్యయ పలల తస్ా||౨|| 
  
    ఒ తల్లల| ననుి నమస్కరించునపలడు కనుిల్ు ఆనంద బాషపముల్తొ 
నండుగాక. పదవవేల్ స్ూర్ుాల్ స్మయనమ ైనదీ, అమృతముతొ నండినదీ, అగ్ు నీ 
దవవాస్వర్ూపము యొకక సానిధ్ాము కల్ుగ్ుగాక. ఇదవ మయతమాే నా కొరిక. 
  
ఈశతవనామకల్ుషాః కతి వా న స్నత  
బహా్మీదయః పాతిభవం పలా్యయభిభూతాః| 
ఏకః స్ ఏవ జనన సటథర్సటదవిరాసేత  
యః పాదయొస్త వ స్కృత్రణతిం కరొతి||౩|| 



  
    ఈశవర్ుడు (పభాువల) అను పేర్ును కల్ుష్టతము చేయుచూ పాతి జనీము 
నందును వినాశమును పొ ందు బహాీ మొదల్గ్ు దేవతల్ేందర్ు ల్ేర్ు? 
నీపాదముల్కు ఒకకసారి ఏవడు నమస్కరించునొ ఒ జననీ| వాడే సటథర్మ ైన సటదవదన 
పొ ందగ్ల్డు. 
  
ల్బాి ా స్కృతిత పిలర్స్ునద రి తావకీనం 
కార్ుణాకనదల్తకానత భర్ం కట్ాక్షమ్| 
కనదర్పకొట్టస్ుభగాస్త ాయి భక తభాజః 
స్ంమొహయనత  తర్ుణీర్ుువనతయాిేపట||౪|| 
  
    ఒ తిాపలర్స్ుందరీ| కార్ుణాముతొ నండినదీ, కాంతివంతమ ైనదీ, అగ్ు నీ 
కట్ాక్షమును ఒకకసారి పొ ందవ నీ భకుత ల్ు కొట్ట మనీథస్మయనుల్ ై 
ముల్లల కముల్ందల్ యువతుల్ను స్మొీహ పర్చుచునాిర్ు. 
  
హ్ర ంకార్మేవ తవ నామ గ్ృణనత  వేదా 
మయతసటత కిొణనల్యిే తాిపలరే తాినేతే|ా 
తవతుంస్ీృతౌ యమభట్ాభిభవం విహ్మయ 
దీవానత  ననద నవనే స్హల్లకపాల్ ైః||౫|| 
  
    తిాకొణము నందు నవసటంచు ఒ తల్లల| తిాపలర్ స్ుందరీ| మూడు కనుిల్ు ఉని 
దానా| నీ నామమగ్ు హ్ర ంకార్మునే వేదముల్ు వరిణంచుచునివి. నీభకుత ల్ు ననుి 
స్ీరించుచూ యమభట్ుల్ పరాభవమును వదల్ నందనవనము నందు 
ల్లకపాల్ుల్తొ కీరడించుచునాిర్ు. 



  
హనుత ః పలరామధవగ్ళం పరిపీయమయనః 
కరర ర్ః కథం న భవితా గ్ర్ల్స్ా వేగ్ః| 
నాశ్ావస్నాయ యదవ మయతరిదం తవార్థం 
దేహస్ా శశవదమృతాపలల తశీతల్స్ా||౬|| 
  
    ఒ తల్లల| అమృతముతొ తడిసట చల్ల ననై న నీ దేహము పర్మేశవర్ున అరి్శరీర్మ ై 
తాపమును చల్యల ర్చనచ  ొతాిపలరాంతకుడగ్ు శివలడు కంఠము నండుగా తాాగిన 
గ్ర్ళము యొకక తీవతా ఏంత కరర ర్ముగా ఉండేదొ  కదా| 
  
స్ర్వజఞతాం స్దసట వాకపట్ుతాం పసా్ూతే 
దేవి తవదఙ్టర సి్ర్సీర్ుహయొః పణాామః| 
క ం చ స్ుుర్నీకుట్ముజజ్వాల్మయతపతంా 
దేవ చామరే చ మహతీం వస్ుధాం దదాతి||౭|| 
  
    ఒ దేవి| నీ పాదపదీముల్కు చేసటన నమసాకర్ము స్ర్వజఞతవమును, స్భల్ల 
వాకాపట్వమును కల్గించును. అంతేకాక మేర్ుస్ుత ని క రీట్మును, ఉజజ్వ ాల్మ ైన 
తేల్ల న గొడుగ్ును, రేండు పకకల్ వింజామర్ల్ను, విశ్ాల్మ ైన 
భూమిన(రాజాాధవకార్మును) ఇచుచను. 
  
కల్పదుామ ైర్భిమతపతాిపాదనేషు 
కార్ుణావారిధవభిర్మబ భవతకట్ాక్ష్్షః| 
ఆల్లకయ తిాపలర్స్ునద రి మయమనాథం 
తవయిేావ భక తభరితం తవయి బదితృషణమ్||౮|| 



  
    ఒ తల్లల| తిాపలరాస్ుందరీ| కొరికల్ు తీర్ుచ కల్పవృక్షముల్ు, కర్ుణా 
స్ముదమాుల్ు అగ్ు నీ కట్ాక్షముతొ అనాథయి ైన, నీ ప ై ఆశల్ు పేట్ుి కుని ననుి 
చూడుము. 
  
హనేత తరేషవపట మనాంసట నధాయ చానేా 
భక తం వహనత  క ల్ పామర్ద ైవతేషు| 
తావమేవ దేవి మనసా స్మనుస్ీరామి 
తావమేవ నౌ మి శర్ణం జనన తవమేవ||౯|| 
  
    అనా మయనవలల్ు ఇతర్ుల్ ైన చిని దేవతల్ ప ై మనస్ుుల్నుంచి భక త 
పేంపొ ందవంచుకొనుచునాిర్ు. ఒ దేవి| నేను మనస్ుుతొ ననేి స్ీరించుచునాిను. 
ననేి నమస్కరించుచునాిను. ఒ తల్లల| నీ వే శర్ణము. 
  
ల్కే్ష్ాషు స్తుాపట కట్ాక్షనరీక్షణానా- 
మయల్లకయ తిాపలర్స్ునద రి మయం కదాచి్| 
నూనం మయయ తు స్దృశః కర్ుణ ైకపాతంా 
జాతొ జనషాతి జనొ న చ జాయతే చ||౧౦|| 
  
    ఒ తిాపలర్ స్ుందరీ| నీ కట్ాక్షవీక్షనముల్కు గ్మాస్థల్ముల్ు ఏని ఉనినూ 
ననుి ఒకకసారి చూడుము.నాతొ స్మయనముగా దయచూపదగినవాడు పలటి్ల్ేదు, 
పలటి్బొ డు, పలట్ుి ట్ ల్ేదు. 
  
హ్ర ం హ్ర మితి పాతిదవనం జపతాం తవాఖయాం 



క ం నామ దుర్లభమిహ తాిపలరాధవవాసే| 
మయల్యక రీట్మదవార్ణమయననీయయ 
తానేువతే వస్ుమతీ స్వయమేవ ల్క్ష్మీః||౧౧|| 
  
    ఒ తిాపలర్ స్ుందరీ| ’హ్ర ం’ హ్ర ం’ అన పతాిదవనమూ జపటంచువారిక  ల్భించినదవ ఈ 
ల్లకముల్ల ఏమి కల్దు? పలషపమయల్, క రీట్ము, మదపలట్ేనుగ్ుల్తొ విరాజిల్ుల  
భూదేవి శీరదేవి స్వయముగ్నే వారిన సేవించును. 
  
స్మపతకరాణి స్కల్ేనద యిననదనాన 
సామయాజాదాననర్తాన స్రొర్ుహ్మకి్ష్| 
తవదవనదనాన దురితాహర్ణొదాతాన 
మయమేవ మయతర్నశం కల్యనుత  నానామ్||౧౨|| 
  
    పదీముల్ వంట్ట కనుిల్ు కల్ ఒ తిాపలర్ స్ుందరీ| నేకు చేయు వందనముల్ు 
స్ంపదల్ను కల్గించును. ఇందవయాముల్నిట్టకీ స్ంతొషము నచుచను. 
సామయాజాముల్నచుచను. పాపముల్ను తొల్గించును. ఒ తల్ల నీ నమసాకర్ 
ఫల్తము ఏల్ల పలపడు ననుి పొ ందుగాక. 
  
కల్లపపస్ంహృతిషు కల్పతతాణడ వస్ా 
దేవస్ా ఖణడ పర్శ్ ః పర్భ ైర్వస్ా| 
పాశ్ాఙ్కకశ్ ైక్షవశరాస్నపలషపబాణా 
సా సాక్ష్ిణీ విజయతే తవ మూరితరేకా||౧౩|| 
  



    ఒ తిాపలర్స్ుందరీ| పళాయకాల్మునందు తాండవము చేయుచూ గ్ండగాొడడ ల్న 
చేపట్టిన పర్మేశవర్ునకు సాక్ష్ిగా పాశము-అంకుశము-చేర్కువిల్ుల -పలషపబాణము 
ధ్రించిన నీ స్వర్ూప మొకకట్ే నల్బడుచునిదవ. 
  
ల్గ్ిం స్దా భవతు మయతరిదం తవారి్ం 
తేజః పర్ం బహుల్కుఙ్కకమ పఙ్కశ్ ణమ్| 
భాస్వతికరీట్మమృతాంశుకల్యవతంస్ం 
మధేా తాికొణనల్యం పర్మయమృతార్దరమ్||౧౪|| 
  
    అమయీ| తేజొవంతమ ైనదీ, కుంకుమతొ ఏర్రననైనదీ, పకాాశించు క రీట్మును 
ధ్రించినదీ, చందకాళను తల్ప ై అల్ంకరించుకునిదీ, తాికొణము యొకక 
మధ్ాల్లనునిదీ, అమృతముతొ తడిసటనదీ, అగ్ు నీ అరి్శరీర్ము ఏల్ల పలపడు నా 
మనస్ుునందు ల్గ్ిమగ్ు గాక. 
  
హ్ర ంకార్మేవ తవ నామ తదేవ ర్ూపం 
తవనాిమ దుర్లభమిహ తిాపలరే గ్ృణనత | 
తవతేత జసా పరిణతం వియదాదవ భూతం 
సౌఖాం తనొతి స్ర్సీర్ుహస్మువాదేః||౧౫|| 
  
    ఒ తిాపలర్ స్ుందరీ| ’హ్ర ం’ కార్మే నీ పేర్ు. నీ ర్ూపము. అదవ దుర్లభమ ైనదన 
చేపలపచుందుర్ు. నీ తేజస్ుుచే ఏర్పడిన ఆకాశము మొదల్గ్ు పంచ 
భూతస్ముదాయము బహాీ ముదల్గ్ు స్మస్త  జీవరాశిక  స్ుఖమును 
కల్గంచుచునిదవ. 
  



హ్ర ంకార్తయాస్ముపటే్న మహతా మనేత ణి స్నీద పటతం 
సొత తంా యః పతాివాస్ర్ం తవ పలరొ మయతర్జ్వపేనీనత విి్| 
తస్ా క్ష్ొణిభుజొ భవనత  వశగా ల్క్ష్మీశిచర్సాథ యినీ 
వాణీ నర్ీల్స్ూక తభార్భరితా జాగ్రిత దీర్రం వయః||౧౬|| 
  
    ఒ తల్లల| మూడు ’హ్ర ం’ కార్ముల్తొ స్ంపలట్టతమ ైన మహ్మమంతమాుతొ 
వేల్ుగొందుచుని ఈ సొత తమాును పతాిరొజూ నీ ముందు నల్బడి ఏ మంతత వేతత  
జపటంచునొ అతనక  రాజుల్ేల్ల ర్ు వశుల్గ్ుదుర్ు.ల్క్ష్ిీ చిర్సాథ యిగా నుండును. 
నర్ీల్మ ైన స్ూకుత ల్తొ నండిన స్ర్స్వతి పసా్నుిరాల్గ్ును.చిరాయువల కల్ుగ్ును. 
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