
DMR Brahmavaivarta6 – Lakshmi 
 
We have been looking at the mUla prakRutI manifestation. We saw that there are 5 primary 
dEvatAs  - mUla durgA, rAdhA, lakShmI, sarasvatI, and sAvitrI. 
 
We have already seen the vidhAnaMs of mUla durgA and rAdhA already. This week, we will look 
into lakShmI vidhAnaM. 
 
We saw mUla durgA as prakRutI itself. Then we saw rAdhA as the icCA shaktI. These creations 
need methods to nourish themselves and resources to feed upon. This nourishment is 
represented by lakSHmI. 
 

What does lakShmI mean? 
 
la - means pRuthvI - Universe.  
kSh - combination - k - Sh - There are several meanings for kShaM bIjaM. I will take one that is 
simple to understand from the context of prakRutI. 
 
kShaM is kShEtrapAla bIjaM. kSha represents the KShEtrA - the place and the one who lives in 
this kShEtrA is called kShEtrajnA. The one who is the keeper of the place is called the 
kShEtrapAlakA.  
 
ma - anubhava sampattI. Now, what is this anubhava saMpatti? You may have 100 kilos of gold 
buried under your house. You do have it. But you don't know that you have it and hence 
useless. You may be a great king - full of palaces but if you always live underground in fear of 
your enemies, then you don't have anubhava saMpatti. You may have all the wealth and the 
riches and can have 1000's of laddus but if your health does not permit to eat even one, you 
don't have anubhava saMpatti.  
 
I - AnandaM - The bliss of AnandaM that is derived by experiencing this anubhava saMpatti. 
 
Now, if you understand the meaning of this name, then you will realize why in 
dEvImAhAtmyam, we call all key dEvatAs as mahAlakSHmI only - AdimahAlakShmI, 
aShTadashabhujA mahAlakSHmI, caNDikA mahAlakSHmI, lakSHmI etc.. why this confusion? 
Can't they come up with other names? All your doubts will go away today once you understand 
the meaning of this lakShmI word. 
 
So, la means pRuthvI, kSh means kShEtra/dweller of a place, m - is anubhava saMpatti, and I is 
bliss. 
 
Let us look into a gross physical meaning. Universe is already a physical boundary. Within that 
boundary, let us say that you are interested in dwelling in some place - Let's say a grand 
bunglow in Michigan Avenue in Chicago downtown. There is no point in having just the 



bungalow. I need to dwell in it. What is the point in living in it with the fear of paying 
mortgages? I need to be wealthy enough to not have any such payment problems. Great. I 
should also have the clothes and car etc that makes me feel belonged with other dwellers. If 
not, others might make fun of me which will spoil my happiness. You desire to have a place that 
will give you the experiential satisfaction that will result in fullest happiness or bliss. So, just this 
term lakShmI indicates the grantor of everything that would result in happiness.  
 
Now, since we are all advanced sAdhakAs and we have had enough of these local needs etc and 
are not interested in these anymore. So what does lakShmI term mean to us? 
 
We need to focus more on the kSha bIjaM - I mentioned that it means kShEtra. The dweller is 
the kShEtrajnA. Who is the kShEtrajnA? So, which is this place? It is up to you. If you think this 
pRuthvI as the place, then those who occupy this land is the kShEtrajnA. The one who maintains 
and is the keeper of this land is the kShEtrapAla. Now, if your kShEtrA happens to be the 
AkAshA? Then those who occupy that AkAshA becomes the kShEtrajnA and who maintains that 
AkAshA becomes the kShEtrapAlA. Are you getting the concept? So the kShEtrA is not limited to 
any physical boundaries but you can make it limited.  
 
There is one kShEtrA that is the greatest of all and there is one kShEtrajnA who is the greatest 
of all greatest and He himself is the pAlakA too. What could be that kShEtrA ? That is the 
avyaktA - the unmanifested. We are discussing about the pRuthivI manifestation and talking 
about lakShmI who is the pAlana shaktI of this universe and how can we bring this 
unmanifested concept again while discussing gross manifestation? 
 
Well, when you are talking about a great banyan tree, you can talk about the branches, trunk, 
stem, flowers, fruits, leaves, pollen, bees, breeze, root, etc but can you avoid talking about the 
seed? No isn’t it? Similarly, even in the manifestation - which is like the grand big tree, the 
unmanifested remains intact like the seed. The place where this unmanifested hides is also a 
KShEtrA. The occupier of this kShEtrA is the kShEtrajnA and the pAlakA. Where is this kShEtrA? 
This is nothing but our daharAkAshA. Who is the occupier of this daharAkAshA? None other 
than the Atman - the seed. Who is the pAlakA? He is the sole occupier and so he is the keeper 
also.  
 
So, while lakSHmI term indicates as the grantor of bhOgA for the dweller of this jagat for the 
jIvAs to enjoy, the very same term can also indicate the grantor of AtmAnubhavaM.  
 
The beauty here is, M - which is the anubhava sampatti - meaning experiential bliss. What is the 
point in giving me mOksha when I die? Why can't I enjoy it while I am dwelling in this universe? 
So, in this context, the la represents prakRuti shakti (as She is rooted from the mula prakRuti - 
those who know lakShmI aShtOttaraM would realize now why the aShtOttaraM starts with 
prakRutyai namaH). This prakRuti shaktI even though is responsible for all manifestation of this 
jagat, through the shaktI of lakSHmI can grant jivaN muktA state to the sAdhakA who yearns for 
the daharAkAshA as the kShEtrA. It is this place where the traveler, the travel, and the 
destination all becomes one and the same. This is the place of tripurA. This is the place that 



yields sarvAnandamayA. In this case, the anubhava saMpatti becomes the anubhUti saMpatti. 
Those who just IS the kShTrajnA and kShEtrapAlakA and the KShEtra is nothing but a 
jIvaNmuktA.  
 
This is called the dahara vidyA that is expounded by ChAndOgya upaniShad Chapter 8. This 
entire chapter is called dahara vidyA. I will simply quote a few lines from that. There have been 
several stalwarts who have written bhAshyaMs for this dahara vidhyA and what can I add to 
those gems? I can only point you to refer to those gems and drink the nectar. 
 

अथ यदििमस्ममन्ब्रह्मपरेु िहरं पुण्डरीकं वशे्म िहरोऽस्ममन्ब्नन्ब्तराकाशमतस्ममन्ब्यिन्ब्तमतिन्ब्वेष्टव्यं 
तद्वाव ववस्िज्ञासितव्यसमतत ॥ ८.१.१ ॥ 

 
The first line itself gives a beautiful introduction of this dahara vidyA - 
 
atha - yat - idaM - asmin - brahma purE - daharaM - puNDarIkaM - vEshma - daharE - asmin - 
antaH AkAshaH - tasmin - yat - antaH - tat - anvEShTavyaM - tat vAva - vijij~jAsitavyaM - iti 
 
idaM asmin - this body - brahma purE - is the abode of brahman. Where? daharaM - very small - 
minute- puNDarIkaM - lotus. vEshma - exists or located; Now, in this small space look deeper. 
How to look ? with an utmost desire as if you can't live without knowing that. That strong desire 
is the viji~jAsitavyaM. 
 
In the next line, the upaniShad takes the side of the shiShyA and asks - Ok. If the body is 
brahman, and within that there is a small lotus and within that there is this space and what 
should I search for in this space? What is this strong desire? 
 
The teacher would then reply - Oh my priya shishyA. Don't think this space is a small space. It is 
much bigger that the outer space that you can see. The teacher even says, it has the fire, the 
sun, the moons. In fact, zillions of them -those are all there within that space - everything that 
you can relate with and not relate with. This is the AshAvakAshA. if you had listened to the bAlA 
dhyAna shlOka lecture, you would understand the difference between the AshAvakAshA - it is 
the space and the space between as well. 
 
The shishyA then asks - What? if everything is in this body only (since the teacher said this body 
is the brahmapurA) and I am just hallucinating with what is appeared outside, would I leave 
anything behind if the body decays? What happens then? 
 
The upaniShad goes on like this as a upadEsa between the Guru and a shishyA. I hope I have 
given enough teaser to kindle your interest to go and do more reading of this upaniShad. The 
famous Indra vidyA - where prajApati gives the brahmOpadEsaM to indrA is also part of this 8th 
chapter only. This dahara vidyA is a must read for all vEdAntins and for all shrividyOpAsakAs as 
well. Our vidyA is no different from brahmavidyA. This lakShMi Herself is the grantor of this 
daharAkAsha anubhutI. 



 
Hopefully, you all now understand the meaning of the word lakShmI. 
 
There are several mantras for mahAlakShmI and I will include most of them in the handout. 
 
There are several beautiful kavacAs and stavarAjAs and those will be included as well 
 

श्री गुरुभ्यॊः नमॊः । 

 

श्री लक्ष्मी विधानम ्

श्री लक्ष्मी महामन्त्र जप क्रमॊः 

 

अस्य श्री लक्ष्मी महामन्त्रस्य । 

ब्रह्मा ऋष िः । गायरी छन्त्दिः । श्री कल्पवकृ्ष महालक्ष्मी देवता । 

श्रीं बीजं । ह्रीं शषतिः । क्लीं ऐ ंकीलकं । 

श्री महालक्ष्मी महामन्त्र प्रसाद षसदध् यरे्थ जपे षवषियोगिः । 

 

कर न्त्यासिः - 

श्रां अङध गुष्ठाभयां िमिः । 

श्रीं तजजिीभयां िमिः । 

श्ररं म्यमाभयां िमिः । 

श्रैं अिाषमकाभयां िमिः । 

श्रौं कषिषष्ठभयां िमिः । 

श्रिः करतलकरपषृ्ठाभयां िमिः । 

 

अङधग न्त्यासिः - 

श्रां हृदयाय िमिः । 

श्रीं षशरसे स्वाहा । 

श्ररं षशखायै व टध । 



श्रैं कवचाय ह  ं। 

श्रौं िेररयाय वौ टध । 

श्रिः अस्त्राय फटध । 

ॐ भरभुजवस्वर ं इषत षदग्बन्त्धिः । 

 

्यािमध - 

 

सहस्रदलपद्मस्य कषणजकावाषसिीं परामध ।  

शरत्पावजणकोटीन्त्दपु्रभाजषु्टकरां वरामध ॥ 

स्वतेजसा प्रज्वलन्त्तीं सुखदृशयां मिोहरामध ।  

प्रतप्तकाञ्चिषिभां शोभां मरषतजमतीं सतीमध ॥ 

रत्िभर णभर ाढधयां शोषभतां पीतवाससा ।  

ई द्धास्यप्रसन्त्िास्यां रमयां सुषस्र्थरयौविामध ॥ 

सवजसंपत्प्रदारीं च महालक्ष्मीं भजे शुभामध ॥ 

 

पञ्च पुजा - 

 

लं पषृर्थव्याषत्मकायै गन्त्धं कल्पयाषम । 

ह ंआकाशाषत्मकायै पुष्पाषण कल्पयाषम । 

यं वाय्वाषत्मकायै धरपं कल्पयाषम । 

रं अग्न्त्याषत्मकायै दीपं कल्पयाषम । 

वं अमतृाषत्मकायै अमतंृ महािैवॆद्यं कल्पयाषम । 

सं सवाजषत्मकायै तामबरलाषद समस्त पचारािध कल्पयाषम । 

 

मूलं - 

 



श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । (१२ अक्षरं) 

 

 

 

अन्त्् लक्ष्मी मन्त्रॊः - 

 

एकाक्षरी - श्रीं । 

त्र्यक्षरी - श्रीं ह्रीं क्लीं 

चतुरक्षरी - ऐ ंश्रीं ह्रीं क्लीं । 

सप्ताक्षरी - श्रीं सहकलह्रीं श्रीं । (सवजसाम्राज्य लक्ष्मी) 

दशाक्षरी - ॐ श्रीं कमलवाषसन्त्यै स्वाहा । 

एकादशाक्षरी - ॐ िमिः कमलवाषसन्त्यै स्वाहा । 

एकादशाक्षरी - ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं षसद्धलक्ष्मयै िमिः । (षसद्धलक्ष्मी) 

 ोडशाक्षरी - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं िमो महालक्ष्मयै हररषप्रये स्वाहा । 

रयोषवंशत्यक्षरी - ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मीरागच्छागच्छ मम मषन्त्दरे षतष्ठ षतष्ठ स्वाहा । 

अष्टषवंशत्यक्षरी - ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मयै 

िमिः । 

 

अङधग न्त्यासिः - 

 

श्रां हृदयाय िमिः । 

श्रीं षशरसे स्वाहा । 

श्ररं षशखायै व टध । 

श्रैं कवचाय ह  ं। 

श्रौं िेररयाय वौ टध । 

श्रिः अस्त्राय फटध । 



 

ॐ भरभुजवसुवरोषमषत षदषग्वमोगिः । 

 

 

 

्यािमध - 

 

सहस्रदलपद्मस्य कषणजकावाषसिीं परामध ।  

शरत्पावजणकोटीन्त्दपु्रभाजषु्टकरां वरामध ॥ 

स्वतेजसा प्रज्वलन्त्तीं सुखदृशयां मिोहरामध ।  

प्रतप्तकाञ्चिषिभां शोभां मरषतजमतीं सतीमध ॥ 

रत्िभर णभर ाढधयां शोषभतां पीतवाससा ।  

ई द्धास्यप्रसन्त्िास्यां रमयां सुषस्र्थरयौविामध ॥ 

सवजसंपत्प्रदारीं च महालक्ष्मीं भजे शुभामध ॥ 

 

पञ्च पुजा - 

 

लं पषृर्थव्याषत्मकायै गन्त्धं कल्पयाषम । 

ह ंआकाशाषत्मकायै पुष्पाषण कल्पयाषम । 

यं वाय्वाषत्मकायै धरपं कल्पयाषम । 

रं अग्न्त्याषत्मकायै दीपं कल्पयाषम । 

वं अमतृाषत्मकायै अमतंृ महािैवॆद्यं कल्पयाषम । 

सं सवाजषत्मकायै तामबरलाषद समस्त पचारािध कल्पयाषम । 

 

 

 



 

 

 

 

श्री लक्ष्मी आिरण पूजा क्रमॊः 

 

पीठ पुजा - 

 

ॐ मण्डरकाषद परतत्वाय िमिः । 

 

ॐ ह्रीं जयायै िमिः । 

ॐ ह्रीं षवजयायै िमिः । 

ॐ ह्रीं अषजतायै िमिः । 

ॐ ह्रीं अपराषजतायै िमिः । 

ॐ ह्रीं षित्यायै िमिः । 

ॐ ह्रीं षवलाषसन्त्यै िमिः । 

ॐ ह्रीं द ग्रै िमिः । 

ॐ ह्रीं अघ रायै िमिः । 

ॐ ह्रीं मङध गलायै िमिः । 

 

ॐ ह्रीं श्रीं भुविॆश्वयै िमिः । 

 

श्री लक्ष्मी आवाहिमध - 

 

सहस्रदलपद्मस्य कषणजकावाषसिीं परामध ।  

शरत्पावजणकोटीन्त्दपु्रभाजषु्टकरां वरामध ॥ 



स्वतेजसा प्रज्वलन्त्तीं सुखदृशयां मिोहरामध ।  

प्रतप्तकाञ्चिषिभां शोभां मरषतजमतीं सतीमध ॥ 

रत्िभर णभर ाढधयां शोषभतां पीतवाससा ।  

ई द्धास्यप्रसन्त्िास्यां रमयां सुषस्र्थरयौविामध ॥ 

सवजसंपत्प्रदारीं च महालक्ष्मीं भजे शुभामध ॥ 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मीं ्यायाषम आवाहयाषम िमिः । - आवाहि 

मुद्ां प्रदशयज । 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबा स्र्थाषपता भव । स्र्थापण मुद्ां प्रदशयज । 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबा संषस्र्थत  भव । संषस्र्थत मुद्ां प्रदशयज । 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबा सषन्त्िरुद्ध  भव । सषन्त्िरुद्ध मुद्ां प्रदशयज 

। 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबा समुखी भव । सममुखी मुद्ां प्रदशयज । 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबा अवकुषण्ठत  भव । अवकुषण्ठत मुद्ां 

प्रदशयज । 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबा श्री पादकुां पुजयाषम िमिः । वन्त्दि धॆिु 

य षि मुद्ामच प्रदशयज । 

 

श्री लक्ष्मी   डश उपचार परजा - 

 

अमरल्यरत्िखषचतं षिषमजतं षवश्वकमजणा । आसिं च षवषचरं च महालक्षमी प्रगहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । आसिं समपजयाषम । 

 

शुदं्ध गङध गोदकषमदं सवजवषन्त्दतमीषससतमध । पापे्मवषिरूपं च गहृ्यतां कमलालये ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । पादय िः पाद्यं समपजयाषम । 

 



पुष्पचन्त्दिदरवाजषद संयुतं जािवीजलमध । शङधखगभजषस्र्थतं शुदं्ध गहृ्यतां पद्मवाषसिी ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । हस्तय िः अर्घ्यं समपजयाषम । 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । मुखॆ आचमिीयं समपजयाषम । 

 

सुगषन्त्धयुतं तैलं च सुगन्त्धामलकीजलमध । देहसौन्त्दयजबीजं च गहृ्यतां श्रीहररषप्रये ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । शुद्ध दक स्िािं समपजयाषम । 

 

पुण्यतीर्थोदकं चैव षवशुदं्ध शुषद्धदं सदा । गहृ्यतां कृष्णकान्त्ते त्वं रमयमाचमिीयकमध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । स्िािाितरं आचमिीयं 

समपजयाषम । 

 

देहसौन्त्दयज बीजं च सदा शोभाषववधजिमध । कापाजसजं च कृषमजं वसिं देषव गहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । वस्त्राषण समपजयाषम । 

 

रत्िस्वणजषवकारं च देहसौख्यषववधजिमध । शोभाधारं श्रीकरं च भर णं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

रत्िसारैिः संग्रषर्थतं पुष्पचन्त्दिसंयुतमध । रत्िभु णभर ाढधयं सुतल्पं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । भर णाषि समपजयाषम । 

 

मलयाचलसंभरतं वकृ्षसारं मिोहरमध । सुगषन्त्धयुतं सुखदं चन्त्दिं देषव गहृ्यतामध ॥ 

शुषद्धदं शुषद्धरूपं च सवजमङध गलमङधगलमध । गन्त्धवस्तरद्भवं रमयं गन्त्धं देषव प्रगहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । गन्त्धं समपजयाषम । 

 

श्रीखण्डचरणं सुषस्िग्धं कस्तररीकुङध कुमाषन्त्वतमध । सुगन्त्धयुतं दॆवॆषश गहृ्यतामिुलॆपिमध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । गन्त्धस्य ऽपरर हररद्ा कुङध कुमं 

समपजयाषम । 

 



िािाकुसुमषिमाजणं बहुशोभाप्रदं परमध । सुरलोकषप्रयं शुदं्ध देषव प्रगहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । पुष्पमालां समपजयाषम । 

 

वकृ्षषियाजसरूपं च गन्त्धद्व्याषदसंयुतमध । कृष्णकान्त्ते पषवरो वै धरपोऽयं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । धरपं आघ्रापयाषम । 

 

जगच्चकु्षिःस्वरूपं च ्वान्त्तप्र्वंसकारणमध । प्रदीपं शुद्धरूपं च गहृ्यतां परमेश्वरी ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । दीपं संदशजयाषम । 

 

िािोपहाररूपं च िािारससमषन्त्वतमध । िािास्वादकुरं चैव िैवेद्यं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । िैवॆद्यं समपजयाषम । 

 

अन्त्िं ब्रह्मस्वरूपं च प्राणरक्षणकारणमध । तुषष्टदं पुषष्टदं चान्त्िं मधुरं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

शाल्यक्षतसुपक्वं च शकज रागव्यसंयुतमध । सुस्वाद ुरमयं पद्मे च परमान्त्िं प्रगहृ्यतामध ॥ 

शकज रागव्यपक्वं च सुस्वाद ुसुमिोहरमध । मया षिवेषदतं लक्ष्मी स्वषस्तकं पररगहृ्यतामध । 

िािाषवधाषि रमयाषि पक्वाषि च फलाषि च । स्वादरुस्याषि कमले गहृ्यतां फलदाषि च ॥ 

सुरषभस्तिसंभरतं सुस्वाद ुसुमिोहरमध । मत्याजमतंृ च गव्यं वै गहृ्यतां अच्युतषप्रये ॥ 

सुस्वादरुससंयुतं इकु्षवकृ्षरसोद्भवमध । अषग्िपक्वमपक्वं वा गुडं वै देषव गहृ्यतामध ॥ 

यवगोधरमसस्यािां चरणजरेणुसमुद्भवामध । सुपक्वगुडसव्यातं षमष्टान्त्िं देषव गहृ्यतामध ॥ 

सस्यचरणोद्भवं पक्वं स्वषस्तकाषदसमषन्त्वतमध । मया षिवेषदतं देषव षपष्टकं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

पाषर्थजवं वकृ्षभेदं च षवषवधैद्जव्यकारणमध । सुस्वादरुससंयुतमैक्षवं प्रषतगहृ्यतामध ॥ 

शीतवायुप्रदं चैव दाह ेच सुखदं परमध । कमले गहृ्यतां चेदं व्यजिं श्वेतचामरमध ॥ 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । भ जिं समपजयाषम । 

 

तामबरलं च वरं रमयं कपुजराषदसुवाषसतमध । षजह्वाजाडधयच्छेदकरं तामबरलं देषवगहृ्यतामध ॥ 



श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । तामबरलं समपजयाषम । 

 

यद्यदधद्व्यमपरवं च पषृर्थव्यामषतदलुजभमध । देवभर ाढधयभोग्यं च तदधद्व्यं देषव गहृ्यतामध ॥ 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्री लक्ष्मयमबायै िमिः । समस्त पचारािध समपजयाषम । 

 

 डङध ग तपजणमध - 

 

श्रां हृदयाय िमिः । हृदय शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रीं षशरसॆ स्वाहा । षशर  शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्ररं षशखायै व टध । षशखा शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रैं कवचाय ह  ं। कवच शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रौं िॆररयाय वौ टध । िॆर शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रिः अस्त्राय फटध । अस्त्र शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

 

लयाङध ग तपजणमध - 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः ।  

(१० वारं) 

 

प्रर्थमावरणमध - षबन्त्दौ 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । (३ 

वारमध) 

 

एतािः प्रर्थमावरण दॆवतािः साङध गािः सायुधािः सशषतकािः सवाहिािः सपररवारािः सव जपचारैिः 

समपरषजतािः सन्त्तषपजतािः सन्त्तुष्टािः सन्त्तु िमिः । 



 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । (३ 

वारमध) 

 

अभीष्टषसषदं्ध मॆ दॆषह शरणागत वत्सलॆ । 

भक्त्या समपजयॆ तुभयं प्रर्थमावरणाचजणमध ॥ 

 

अिॆि प्रर्थमावरणाचजिॆि श्री लक्ष्मयमबा प्रीयर्थामध । 

 

षितीयावरणमध -  टधक णॆ 

 

श्रां हृदयाय िमिः । हृदय शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रीं षशरसॆ स्वाहा । षशर  शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्ररं षशखायै व टध । षशखा शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रैं कवचाय ह  ं। कवच शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रौं िॆररयाय वौ टध । िॆर शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

श्रिः अस्त्राय फटध । अस्त्र शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

 

एतािः षितीयावरण दॆवतािः साङध गािः सायुधािः सशषतकािः सवाहिािः सपररवारािः सव जपचारैिः 

समपरषजतािः सन्त्तषपजतािः सन्त्तुष्टािः सन्त्तु िमिः । 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । (३ 

वारमध) 

 

अभीष्टषसषदं्ध मॆ दॆषह शरणागत वत्सलॆ । 

भक्त्या समपजयॆ तुभयं षितीयावरणाचजणमध ॥ 



 

अिॆि षितीयावरणाचजिॆि श्री लक्ष्मयमबा प्रीयर्थामध । 

 

 

 

ततृीयावरणमध - अष्टदल ॆ

 

ॐ श्रीं बलाकायै िमिः । बलाका श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं षवमलायै िमिः । षवमला श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं कमलायै िमिः । कमला श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं विमाषलकायै िमिः । विमाषलका श्री पादुकां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं षवभीष कायै िमिः । षवषभष का श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं माषलकायै िमिः । माषलका श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं शाङधकयै िमिः । शाङधकरी श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ॐ श्रीं वसुमाषलकायै िमिः । वसुमाषलका श्री पादकुां पुजयाषम तपजयाषम िमिः । 

 

एतािः ततृीयावरण दॆवतािः साङध गािः सायुधािः सशषतकािः सवाहिािः सपररवारािः सव जपचारैिः 

समपरषजतािः सन्त्तषपजतािः सन्त्तुष्टािः सन्त्तु िमिः । 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । (३ 

वारमध) 

 

अभीष्टषसषदं्ध मॆ दॆषह शरणागत वत्सलॆ । 

भक्त्या समपजयॆ तुभयं तृतीयावरणाचजणमध ॥ 

 

अिॆि ततृीयावरणाचजिॆि श्री लक्ष्मयमबा प्रीयर्थामध । 



 

 

 

 

 

तुररयावरणमध - भरपुरॆ  

 

लां इन्त्द्ाय िमिः । इन्त्द् श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

रां अग्िये िमिः । अषग्ि श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

टां यमाय िमिः । यम श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

क्षां षिऋतये िमिः । षिऋषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

वां वरुणाय िमिः । वरुण श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

यां वायवे िमिः । वायु श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

सां सोमाय िमिः । सोम श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

हौं ईशािाय िमिः । ईशाि श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

आं ब्रह्मणे िमिः । ब्रह्म श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

ह्रीं अिन्त्ताय िमिः । अिन्त्त श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

 

एतािः तुररयावरण दॆवतािः साङध गािः सायुधािः सशषतकािः सवाहिािः सपररवारािः सव जपचारैिः 

समपरषजतािः सन्त्तषपजतािः सन्त्तुष्टािः सन्त्तु िमिः । 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । (३ 

वारमध) 

 

अभीष्टषसषदं्ध मॆ दॆषह शरणागत वत्सलॆ । 

भक्त्या समपजयॆ तुभयं तुररयावरणाचजणमध ॥ 



 

अिॆि तुररयावरणाचजिॆि श्री लक्ष्मयमबा प्रीयर्थामध । 

 

 

 

पञ्चमावरणमध - भरपुरॆ  

 

वं वज्राय िमिः । वज्र श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

शं शतये िमिः । शषत श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

दं दण्डाय िमिः। दण्ड श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

खं खडधगाय िमिः । खडधग श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

पं पाशाय िमिः । पाश श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

अं अङध कुशाय िमिः । अङध कुश श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

गं गदाय िमिः । गदा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

षरं षरशरलाय िमिः । षरशरल श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

पं पद्माय िमिः । पद्म श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

चं चक्राय िमिः । चक्र श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । 

 

एतािः पञ्चमावरण दॆवतािः साङध गािः सायुधािः सशषतकािः सवाहिािः सपररवारािः सव जपचारैिः 

समपरषजतािः सन्त्तषपजतािः सन्त्तुष्टािः सन्त्तु िमिः । 

 

श्रीं ह्रीं क्लीं ऐ ंकमलवाषसन्त्यै स्वाहा । लक्ष्मयमबा श्री पादकुां परजयाषम तपजयाषम िमिः । (३ 

वारमध) 

 

अभीष्टषसषदं्ध मॆ दॆषह शरणागत वत्सलॆ । 

भक्त्या समपजयॆ तुभयं पञ्चमावरणाचजणमध ॥ 



 

अिॆि पञ्चमावरणाचजिॆि श्री लक्ष्मयमबा प्रीयर्थामध । 

 

  



श्री लक्ष्््ष्टोत्तरशतनामस्तोरम ्

 

देव्युवाच 

देवदेव महादेव षरकालज्ञ महशे्वर । 

करुणाकर देवेश भतािुग्रहकारक ॥ १॥ 

 

अष्टोत्तरशतं लक्ष्मयािः श्रोतुषमच्छाषम तत्त्वतिः । 

ईश्वर उवाच 

देषव साधु महाभागे महाभाग्यप्रदायकमध । 

सवैश्वयजकरं पुण्यं सवजपापप्रणाशिमध ॥ २॥ 

 

सवजदाररद्धयशमिं श्रवणादु्भषतमुषतदमध । 

राजवशयकरं षदव्यं गुह्यादु्गह्यतमं परमध ॥ ३॥ 

 

दलुजभं सवजदेवािां चतुिः षष्टकलास्पदमध । 

पद्मादीिां वरान्त्तािां षवधीिां षित्यदायकमध ॥ ४॥ 

 

समस्तदेवसंसेव्यमषणमाद्यष्टषसषद्धदमध । 

षकमर बहुिोतेि देवी प्रत्यक्षदायकमध ॥ ५॥ 

 

तव प्रीत्याद्य वक्ष्याषम समाषहतमिािः श ृणंु । 

अष्टोत्तरशतस्यास्य महालक्ष्मीस्तु देवता ॥ ६॥ 

 

क्लींबीजपदषमत्युतं शषतस्तु भुविेश्वरी । 

अङधगन्त्यासिः करन्त्यास स इत्याषदिः प्रकीषतजतिः ॥ ७॥ 

 



्यािमध 

वन्त्दे पद्मकरां प्रसन्त्िवदिां सौभाग्यदां भाग्यदां 

हस्ताभयामभयप्रदां मषणगणैिाजिाषवधैभरजष तामध । 

भताभीष्टफलप्रदां हररहरब्रह्माषदषभिः सेषवता ं

पाश्वे पङधकजशङधखपद्मषिषधषभयुजतां सदा शषतषभिः ॥ ८॥ 

 

सरषसजियिे सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्त्धमाल्यशोभे । 

भगवषत हररवल्लभे मिोजे्ञ षरभुविभरषतकरर प्रसीद मह्यमध ॥ ९॥ 

 

प्रकृषतं षवकृषतं षवद्यां सवजभरतषहतप्रदामध । 

श्रद्धां षवभरषतं सुरषभं िमाषम परमाषत्मकामध ॥ १०॥ 

 

वाचं पद्मालयां पद्मां शुषचं स्वाहां स्वधां सुधामध । 

धन्त्यां षहरण्मयीं लक्ष्मीं षित्यपुष्टां षवभावरीमध ॥ ११॥ 

 

अषदषतं च षदषतं दीप्तां वसुधां वसुधाररणीमध । 

िमाषम कमलां कान्त्तां कामाक्षीं क्रोधसमभवामध ॥ १२॥   

 

अिुग्रहपदां बुषद्धमिघां हररवल्लभामध । 

अशोकाममतृां दीप्तां लोकशोकषविाषशिीमध ॥ १३॥ 

 

िमाषम धमजषिलयां करुणां लोकमातरमध । 

पद्मषप्रयां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्त्दरीमध ॥ १४॥ 

 

पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मिाभषप्रयां रमामध । 

पद्ममालाधरां देवीं पषद्मिीं पद्मगषन्त्धिीमध ॥ १५॥ 



 

पुण्यगन्त्धां सुप्रसन्त्िां प्रसादाषभमुखीं प्रभामध । 

िमाषम चन्त्द्वदिां चन्त्द्ां चन्त्द्सहोदरीमध ॥ १६॥ 

 

चतुभुजजां चन्त्द्रूपाषमषन्त्दराषमन्त्दशुीतलामध । 

आह्लादजििीं पुषष्ट ंषशवां षशवकरीं सतीमध ॥ १७॥ 

 

षवमलां षवश्वजििीं तुषष्ट ंदाररद्धयिाषशिीमध । 

प्रीषतपुष्कररणीं शान्त्तां शुक्लमाल्यामबरां षश्रयमध ॥ १८॥ 

 

भास्करीं षबल्वषिलयां वरारोहां यशषस्विीमध । 

वसुन्त्धरामुदाराङध गीं हररणीं हमेमाषलिीमध ॥ १९॥ 

 

धिधान्त्यकरीं षसषदं्ध सदा सौमयां शुभप्रदामध । 

िपृवेशमगतािन्त्दां वरलक्ष्मीं वसुप्रदामध ॥ २०॥ 

 

शुभां षहरण्यप्राकारां समुद्तियां जयामध । 

िमाषम मङध गलां देवीं षवष्णुवक्षिःस्र्थलषस्र्थतामध ॥ २१॥ 

 

षवष्णुपत्िीं प्रसन्त्िाक्षीं िारायणसमाषश्रतामध । 

दाररद्धय्वंषसिीं देवीं सवोपद्वहाररणीमध ॥ २२॥ 

 

िवदगुां महाकालीं ब्रह्मषवष्णुषशवाषत्मकामध । 

षरकालज्ञािसमपन्त्िां िमाषम भुविेश्वरीमध ॥ २३॥ 

 

 



लक्ष्मीं क्षीरसमुद्राजतियां श्रीरङध गधामेश्वरीं 

दासीभरतसमस्तदेववषितां लोकैकदीपाङध कुरामध । 

श्रीमन्त्मन्त्दकटाक्षलब्धषवभवब्रह्मेन्त्द्गङध गाधरां त्वा ं

रैलोक्यकुटुषमबिीं सरषसजां वन्त्दे मुकुन्त्दषप्रयामध ॥ २४॥ 

 

मातिजमाषम कमले कमलायताषक्ष श्रीषवष्णुहृत्कमलवाषसषि षवश्वमातिः । 

क्षीरोदजे कमलकोमलगभजगौरर लषक्ष्मप्रसीद सततं िमतां शरण्ये ॥ २५॥ 

 

षरकालं यो जपेषििािध  ण्मासं षवषजतेषन्त्द्यिः । 

दाररद्धय्वंसिं कृत्वा सवजमासिोत्ययत्ितिः ॥ २६॥ 

 

देवीिामसहसे्र ु पुण्यमष्टोत्तरं शतमध । 

येि षश्रयमवासिोषत कोषटजन्त्मदररद्तिः ॥ २७॥ 

 

भगुृवारे शतं धीमािध पठेित्सरमारकमध । 

अष्टशै्वयजमवासिोषत कुबेर इव भरतले ॥ २८॥ 

 

दाररद्धयमोचिं िाम स्तोरममबापरं शतमध । 

येि षश्रयमवासिोषत कोषटजन्त्मदररषद्तिः ॥ २९॥ 

 

भुक्त्वा तु षवपुलािध भोगािस्यािः सायुज्यमासिुयातध । 

प्रातिःकाले पठेषन्त्ित्यं सवजदिुःखोपशान्त्तये । 

पठंस्तु षचन्त्तयेदे्दवीं सवाजभरणभरष तामध ॥ ३०॥ 

 

॥ इषत श्री लक्ष्मयष्टोत्तरशतिामस्तोरं समपरणजमध ॥ 

 



श्री लक्ष्मी सहस्रनामस्तोरम ्

 

अस्य श्री महालक्ष्मी सहस्रिामस्तोरमहामन्त्रस्य | 

श्री महाषवष्णुभजगवािध ऋष िः | अिुषु्टसछन्त्दिः | श्रीमहालक्ष्मीिः देवता ।  

श्रीं बीजमध ह्रीं शषतिः, ह्रैं कीलकमध । 

श्री महालक्ष्मी प्रसादषसदध् यरे्थ जपे षवषियोगिः ॥ 

 

पद्माििे पद्मकरे सवजलोकैकपरषजते । 

साषन्त्ि्यं कुरु मे षचते्त षवष्णुवक्षिःस्र्थलषस्र्थते ॥ १॥ 

 

भगवद्दषक्षणे पाश्वे षश्रयं देवीमवषस्र्थतामध । 

ईश्वरीं सवजभरतािां जििीं सवजदेषहिामध ॥ २॥ 

 

चारुषस्मतां चारुदतीं चारुिेराििभु्रवमध । 

सुकपोलां सुकणाजग्रन्त्यस्तमौषतककुण्डलामध ॥ ३॥ 

 

सुकेशां चारुषबमबोष्ठीं रत्ितुङध गघिस्तिीमध । 

अलकागै्ररषलषिभैरलङध कृतमुखामबुजमध ॥ ४॥ 

 

लसत्किकसङधकाशां पीिसुन्त्दरकन्त्धरामध । 

षिष्ककण्ठीं स्तिालषमबमुताहारषवराषजतामध ॥ ५॥ 

 

िीलकुन्त्तलम्यस्र्थमाषणक्यमकुटोज्ज्वलामध । 

शुक्लमाल्यामबरधरां तप्तहाटकवषणजिीमध ॥ ६॥ 

 

अिन्त्यसुलभैस्तैस्तैगुजणैिः सौमयमुखैषिजजैिः । 



अिुरूपािवद्याङध गीं हरेषिजत्यािपाषयिीमध ॥ ७॥ 

 

श्रीवाजसुदेवमषह ी पुमप्रधािेश्वरेश्वरी । 

अषचन्त्त्यािन्त्तषवभवा भावाभावषवभाषविी ॥ १॥ 

 

अहमभावाषत्मका पद्मा शान्त्तािन्त्तषचदाषत्मका । 

ब्रह्मभावं गता त्यतभेदा सवजजगन्त्मयी ॥ २॥ 

 

 ाडधगुण्यपरणाज रय्यन्त्तरूपात्मािपगाषमिी । 

एकयोग्याऽशरन्त्यभावाकृषतस्तेजिः प्रभाषविी ॥ ३॥ 

 

भाव्यभावकभावात्मभाव्या कामधुगाऽऽत्मभरिः । 

भावाभावमयी षदव्या भेद्यभेदकभाविी ॥ ४॥ 

 

जगत्कुटुषमबन्त्यषखलाधारा कामषवजषृमभणी । 

पञ्चकृत्यकरी पञ्चशषतमय्यात्मवल्लभा ॥ ५॥ 

 

भावाभावािुगा सवजसममताऽऽत्मोपगरषहिी । 

अपरृ्थक्चाररणी सौमया सौमयरूपव्यवषस्र्थता ॥ ६॥ 

 

आद्यन्त्तरषहता देवी भवभाव्यस्वरूषपणी । 

महाषवभरषतिः समतां गता ज्योषतगजणेश्वरी ॥ ७॥ 

 

स्वातन्त्त्र्यरूपा देवोरिःषस्र्थता तद्धमजधषमजणी । 

सवजभरतेश्वरी सवजभरतमाताऽऽत्ममोषहिी ॥ ९॥ 

 



सवाजङध गसुन्त्दरी सवजव्याषपिी प्राप्तयोषगिी । 

षवमुषतदाषयिी भषतगमया संसारताररणी ॥ १०॥ 

 

धमाजर्थजसाषधिी व्योमषिलया व्योमषवग्रहा । 

पञ्चव्योमपदी रक्षव्यावषृतिः प्रासयपरररणी ॥ ११॥ 

 

आिन्त्दरूपा सवाजषप्तशाषलिी शषतिाषयका । 

षहरण्यवणाज हरैण्यप्राकारा हमेमाषलिी ॥ १२॥ 

 

प्रत्िरत्िा भद्पीठा वेषशिी रजतस्रजा । 

स्वाज्ञाकायजमरा षित्या सुरषभव्योमचाररणी ॥ १३॥ 

 

योगके्षमवहा सवजसुलभेच्छाषक्रयाषत्मका । 

करुणाग्राितमुखी कमलाक्षी शषशप्रभा ॥ १४॥ 

 

कल्याणदाषयिी कल्या कषलकल्म िाषशिी । 

प्रज्ञापररषमताऽऽत्मािुरूपा सत्योपयाषचता ॥ १५॥ 

 

मिोजे्ञया ज्ञािगमया षित्यमुतात्मसेषविी । 

कतृजशषतिः सुगहिा भोतृशषतगुजणषप्रया ॥ १६॥ 

 

ज्ञािशषतरिौपमया षिषवजकल्पा षिरामया । 

अकलङधकाऽमतृाधारा महाशषतषवजकाषसिी ॥ १७॥ 

 

महामाया महािन्त्दा षििःसङधकल्पा षिरामया । 

एकस्वरूपा षरषवधा सङधख्यातीता षिरञ्जिा ॥ १८॥ 



 

आत्मसत्ता षित्यशुषचिः परशषतिः सुखोषचता । 

षित्यशान्त्ता षिस्तरङध गा षिषभजन्त्िा सवजभेषदिी ॥ १९॥ 

 

असङधकीणाजऽषवधेयात्मा षि ेव्या सवजपाषलिी । 

षिष्कामिा सवजरसाऽभेद्या सवाजर्थज साषधिी ॥ २०॥ 

 

अषिदेशयाऽपररषमता षिषवजकारा षरलक्षणा । 

भयङधकरी षसषद्धरूपाऽव्यता सदसदाकृषतिः ॥ २१॥ 

 

अप्रतक्याजऽप्रषतहता षियन्त्री यन्त्रवाषहिी । 

हादजमरषतजमजहामरषतजिः अव्यता षवश्वगोषपिी ॥ २२॥ 

 

वधजमािाऽिवद्याङध गी षिरवद्या षरवगजदा । 

अप्रमेयाऽषक्रया सरक्ष्मा परषिवाजणदाषयिी ॥ २३॥ 

 

अषवगीता तन्त्रषसद्धा योगषसद्धाऽमरेश्वरी । 

षवश्वसरषतस्तपजयन्त्ती षित्यततृ्पा महौ षधिः ॥ २४॥ 

 

शब्दाह्वया शब्दसहा कृतज्ञा कृतलक्षणा । 

षरवषतजिी षरलोकस्र्था भरभुजविःस्वरयोषिजा ॥ २५॥ 

 

अग्राह्याऽग्राषहकाऽिन्त्ताह्वया सवाजषतशाषयिी । 

व्योमपद्मा कृतधुरा परणजकामा महशे्वरी ॥ २६॥ 

 

सुवाच्या वाषचका सत्यकर्थिा सवजपाषलिी । 



लक्ष्यमाणा लक्षयन्त्ती जगज्ज्येष्ठा शुभावहा ॥ २७॥ 

 

जगत्प्रषतष्ठा भुविभरी गरढप्रभावती । 

षक्रयायोगाषत्मका मरषतजिः हृदब्जस्र्था महाक्रमा ॥ २८॥ 

 

परमद्यौिः प्रर्थमजा परमाप्ता जगषन्त्िषधिः । 

आत्मािपाषयिी तुल्यस्वरूपा समलक्षणा ॥ २९॥ 

 

तुल्यवतृ्ता समवया मोदमािा खग्वजा । 

षप्रयचेष्टा तुल्यशीला वरदा कामरूषपणी ॥ ३०॥ 

 

समग्रलक्षणाऽिन्त्ता तुल्यभरषतिः सिातिी । 

महषद्धजिः सत्यसङधकल्पा बह्वचृा परमेश्वरी ॥ ३१॥ 

 

जगन्त्माता सररवती भरतधारी यशषस्विी । 

महाषभला ा साषवरी प्रधािा सवजभाषसिी ॥ ३२॥ 

 

िािावपुबजहुषभदा सवजज्ञा पुण्यकीतजिा । 

भरताश्रया हृ ीकेश्वयजशोका वाषजवाषहका ॥ ३३॥ 

 

ब्रह्माषत्मका पुण्यजषििः सत्यकामा समाषधभरिः । 

षहरण्यगभाज गमभीरा गोधरषलिः कमलासिा ॥ ३४॥ 

 

षजतक्रोधा कुमुषदिी वैजयन्त्ती मिोजवा । 

धिलक्ष्मीिः स्वषस्तकरी राज्यलक्ष्मीमजहासती ॥ ३५॥ 

 



जयलक्ष्मीमजहागोष्ठी मघोिी माधवषप्रया । 

पद्मगभाज वेदवती षवषवता परमेषष्ठिी ॥ ३६॥ 

 

सुवणजषबन्त्दमुजहती महायोषगषप्रयाऽिघा । 

पद्मे षस्र्थता वेदमयी कुमुदा जयवाषहिी ॥ ३७॥ 

 

संहषतषिजषमजता ज्योषतिः षियषतषवजषवधोत्सवा । 

रुद्वन्त्द्या षसन्त्धुमती वेदमाता मधुव्रता ॥ ३८॥ 

 

षवश्वमभरा हमैवती समुद्ेच्छाषवहाररणी । 

अिुकर ला यज्ञवती शतकोषटिः सुपेशला ॥ ३९॥ 

 

धमोदया धमजसेव्या सुकुमारी सभावती । 

भीमा ब्रह्मस्तुता म्यप्रभा देवष जवषन्त्दता ॥ ४०॥ 

 

देवभोग्या महाभागा प्रषतज्ञापरणजशेवषधिः । 

सुवणजरुषचरप्रख्या भोषगिी भोगदाषयिी ॥ ४१॥ 

 

वसुप्रदोत्तमवधरिः गायरी कमलोद्भवा । 

षविषत्प्रया पद्मषचिा वररष्ठा कमलेक्षणा ॥ ४२॥ 

 

पद्मषप्रया सुप्रसन्त्िा प्रमोदा षप्रयपाश्वजगा । 

षवश्वभर ा काषन्त्तमती कृष्णा वीणारवोत्सुका ॥ ४३॥ 

 

रोषचष्करी स्वप्रकाशा शोभमािषवहङध गमा । 

देवाङधकस्र्था पररणषतिः कामवत्सा महामषतिः ॥ ४४॥ 



 

इल्वलोत्पलिाभाऽषधशमिी वरवषणजिी । 

स्वषिष्ठा पद्मषिलया सद्गषतिः पद्मगषन्त्धिी ॥ ४५॥ 

 

पद्मवणाज कामयोषििः चषण्डका चारुकोपिा । 

रषतस्िु ा पद्मधरा परज्या रैलोक्यमोषहिी ॥ ४६॥ 

 

षित्यकन्त्या षबन्त्दमुाषलन्त्यक्षया सवजमातकृा । 

गन्त्धाषत्मका सुरषसका दीप्तमरषतजिः समु्यमा ॥ ४७॥ 

 

परुृ्थश्रोणी सौमयमुखी सुभगा षवष्टरशु्रषतिः । 

षस्मताििा चारुदती षिमििाषभमजहास्तिी ॥ ४८॥ 

 

षस्िग्धवेणी भगवती सुकान्त्ता वामलोचिा । 

पल्लवाङध षघ्रिः पद्ममिािः पद्मबोधा महाससरािः ॥ ४९॥ 

 

षविषत्प्रया चारुहासा शुभदृषष्टिः ककुषद्मिी । 

कमबुग्रीवा सुजघिा रतपाषणमजिोरमा ॥ ५०॥ 

 

पषद्मिी मन्त्दगमिा चतुदंष्रा चतुभुजजा । 

शुभरेखा षवलासभ्ररिः शुकवाणी कलावती ॥ ५१॥ 

 

ऋजुिासा कलरवा वरारोहा तलोदरी । 

सन्त््या षबमबाधरा परवजभाष णी स्त्रीसमाह्वया ॥ ५२॥ 

 

इकु्षचापा सुमशरा षदव्यभर ा मिोहरा । 



वासवी पाण्डरच्छरा करभोरुषस्तलोत्तमा ॥ ५३॥ 

 

सीमषन्त्तिी प्राणशषतिः षवभी ण्यसुधाररणी । 

भद्ा जयावहा चन्त्द्वदिा कुषटलालका ॥ ५४॥ 

 

षचरामबरा षचरगन्त्धा रत्िमौषलसमुज्ज्वला । 

षदव्यायुधा षदव्यमाल्या षवशाखा षचरवाहिा ॥ ५५॥ 

 

अषमबका षसन्त्धुतिया सुशे्रषणिः सुमहासिा । 

सामषप्रया िषम्रताङध गी सवजसेव्या वराङध गिा ॥ ५६॥ 

 

गन्त्धिारा दरुाध ाज षित्यपुष्टा करीष णी । 

देवजुष्टाऽऽषदत्यवणाज षदव्यगन्त्धा सुहृत्तमा ॥ ५७॥ 

 

अिन्त्तरूपाऽिन्त्तस्र्था सवजदािन्त्तसङध गमा । 

यज्ञाषशिी महावषृष्टिः सवजपरज्या व टधषक्रया ॥ ५८॥ 

 

योगषप्रया षवयन्त्िाषभिः अिन्त्तश्रीरतीषन्त्द्या । 

योषगसेव्या सत्यरता योगमाया पुरातिी ॥ ५९॥ 

 

सवेश्वरी सुतरषणिः शरण्या धमजदेवता । 

सुतरा संवतृज्योषतिः योषगिी योगषसषद्धदा ॥ ६०॥ 

 

सषृष्टशषतद्योतमािा भरता मङध गलदेवता । 

संहारशषतिः प्रबला षिरुपाषधिः परावरा ॥ ६१॥ 

 



उत्ताररणी तारयन्त्ती शाश्वती सषमषतञ्जया । 

महाश्रीरजहत्कीषतजिः योगश्रीिः षसषद्धसाधिी ॥ ६२॥ 

 

पुण्यश्रीिः पुण्यषिलया ब्रह्मश्रीब्राजह्मणषप्रया । 

राजश्री राजकषलता फलश्रीिः स्वगजदाषयिी ॥ ६३॥ 

 

देवश्रीरदु्भतकर्था वेदश्रीिः शु्रषतमाषगजणी । 

तमोऽपहाऽव्ययषिषधिः लक्षणा हृदयङध गमा ॥ ९४॥ 

 

मतृसञ्जीषविी शुभ्रा चषन्त्द्का सवजतोमुखी । 

सवोत्तमा षमरषवन्त्दा मैषर्थली षप्रयदशजिा ॥ ६५॥ 

 

सत्यभामा वेदवेद्या सीता प्रणतपोष णी । 

मरलप्रकृषतरीशािा षशवदा दीप्रदीषपिी ॥ ६६॥ 

 

अषभषप्रया स्वैरवषृत्तिः रुषक्मणी सवजसाषक्षणी । 

गान्त्धाररणी परगषतिः तत्वगभाज भवाभवा ॥ ६७॥ 

 

अन्त्तवृजषत्तमजहारुद्ा षवष्णुदगुाज महाबला । 

मदयन्त्ती लोकधाररण्यदृशया सवजषिष्कृषतिः ॥ ६८॥ 

 

देवसेिाऽऽत्मबलदा वसुधा मखु्यमातकृा । 

क्षीरधारा घतृमयी जुह्वती यज्ञदषक्षणा ॥ ६९॥ 

 

योगषिद्ा योगरता ब्रह्मचयाज दरुत्यया । 

षसंहषपञ्छा महादगुाज जयन्त्ती खडधगधाररणी ॥ ७०॥ 



 

सवाजषतजिाषशिी हृष्ट सवेच्छापररपरररका । 

आयाज यशोदा वसुदा धमजकामार्थजमोक्षदा ॥ ७१॥ 

 

षरशरषलिी पद्मषचिा महाकालीन्त्दमुाषलिी । 

एकवीरा भद्काली स्वािषन्त्दन्त्युल्लसद्गदा ॥ ७२॥ 

 

िारायणी जगत्परररण्युवजरा दु्षहणप्रसरिः । 

यज्ञकामा लेषलहािा तीर्थजकयुजग्रषवक्रमा ॥ ७३॥ 

 

गरुत्मददुयाऽत्युग्रा वाराही मातभृाषशणी । 

अश्वक्रान्त्ता रर्थक्रान्त्ता षवष्णुक्रान्त्तोरुचाररणी ॥ ७४॥ 

 

वैरोचिी िारषसंही जीमरता शुभदेक्षणा । 

दीक्षाषवदा षवश्वशषतिः बीजशषतिः सुदशजिी ॥ ७५॥ 

 

प्रतीता जगती वन्त्यधाररणी कषलिाषशिी । 

अयो्याऽषच्छन्त्िसन्त्तािा महारत्िा सुखावहा ॥ ७६॥ 

 

राजवत्यप्रषतभया षविषयरी महाशिा । 

अमतृस्यषन्त्दिी सीमा यज्ञगभाज समेक्षणा ॥ ७७॥ 

 

आकर षतऋग्यजुस्सामघो ाऽऽरामविोत्सुका । 

सोमपा माधवी षित्यकल्याणी कमलाषचजता ॥ ७८॥ 

 

योगारूढा स्वार्थजजुष्टा वषिवणाज षजतासुरा । 



यज्ञषवद्या गुह्यषवद्याऽ्यात्मषवद्या कृतागमा ॥ ७९॥ 

 

आसयायिी कलातीता सुषमरा परभषतदा । 

काङधक्षमाणा महामाया कोलकामाऽमरावती ॥ ८०॥ 

 

सुवीयाज दिुःस्वसिहरा देवकी वसुदेवता । 

सौदाषमिी मेघरर्था दैत्यदािवमषदजिी ॥ ८१॥ 

 

शे्रयस्करी षचरलीलैकाषकिी रत्िपादकुा । 

मिस्यमािा तुलसी रोगिाषशन्त्युरुप्रदा ॥ ८२॥ 

 

तेजषस्विी सुखज्वाला मन्त्दरेखाऽमतृाषशिी । 

ब्रषह्मष्ठा वषिशमिी जु माणा गुणात्यया ॥ ८३॥ 

 

कादमबरी ब्रह्मरता षवधात्र्युज्ज्वलहषस्तका । 

अके्षभया सवजतोभद्ा वयस्या स्वषस्तदषक्षणा ॥ ८४॥ 

 

सहस्रास्या ज्ञािमाता वैश्वाियजक्षवषतजिी । 

प्रत्यग्वरा वारणवत्यिसरया दरुासदा ॥ ८५॥ 

 

अरुन्त्धती कुण्डषलिी भव्या दगुजषतिाषशिी । 

मतृ्युञ्जया रासहरी षिभजया शरुसरषदिी ॥ ८६॥ 

 

एकाक्षरा सत्पुरन्त्री सुरपक्षा सुरातुला । 

सकृषिभाता सवाजषतजसमुद्पररशोष णी ॥ ८७॥ 

 



षबल्वषप्रयाऽविी चक्रहृदया कमबुतीर्थजगा । 

सवजमन्त्राषत्मका षवद्युत्सुवणाज सवजरषञ्जिी ॥ ८८॥ 

 

्वजछराश्रया भरषतवैष्णवी सदु्गणोज्ज्वला । 

सु ेणा लोकषवषदता कामसरजजगदाषदभरिः ॥ ८९॥ 

 

वेदान्त्तयोषिषजजज्ञासा मिी ा समदषशजिी । 

सहस्रशषतरावषृत्तिः सुषस्र्थरा शे्रयसां षिषधिः ॥ ९०॥ 

 

रोषहणी रेवती चन्त्द्सोदरी भद्मोषहिी । 

सरयाज कन्त्याषप्रया षवश्वभाविी सुषवभाषविी ॥ ९१॥ 

 

सुप्रदृशया कामचाररण्यप्रमत्ता ललषन्त्तका । 

मोक्षलक्ष्मीजजगद्योषििः व्योमलक्ष्मीिः सुदलुजभा ॥ ९२॥ 

 

भास्करी पुण्यगेहस्र्था मिोज्ञा षवभवप्रदा । 

लोकस्वाषमन्त्यच्युतार्थाज पुष्कला जगदाकृषतिः ॥ ९३॥ 

 

षवषचरहाररणी कान्त्ता वाषहिी भरतवाषसिी । 

प्राषणिी प्राणदा षवश्वा षवश्वब्रह्माण्डवाषसिी ॥ ९४॥ 

 

समपरणाज परमोत्साहा श्रीमती श्रीपषतिः शु्रषतिः । 

श्रयन्त्ती श्रीयमाणा क्ष्मा षवश्वरूपा प्रसाषदिी ॥ ९५॥ 

 

 

हष जणी प्रर्थमा शवाज षवशाला कामवष जणी । 



सुप्रतीका पषृिमती षिवषृत्तषवजषवधा परा ॥ ९६॥ 

 

सुयज्ञा मधुरा श्रीदा देवराषतमजहामिािः । 

स्र्थरला सवाजकृषतिः स्रे्थमा षिमिगभाज तमोिुदा ॥ ९७॥ 

 

तुषष्टवाजगीश्वरी पुषष्टिः सवाजषदिः सवजशोष णी । 

शक्त्याषत्मका शब्दशषतिः षवषशष्टा वायुमत्युमा ॥ ९८॥ 

 

आन्त्वीषक्षकी रयी वाताज दण्डिीषतिजयाषत्मका । 

व्याली सङधकष जणी द्योता महादेव्यपराषजता ॥ ९९॥ 

 

कषपला षपङध गला स्वस्र्था बलाकी घो िषन्त्दिी । 

अषजता कष जणी िीषतगजरुडा गरुडासिा ॥ १००॥ 

 

ह्लाषदन्त्यिुग्रहा षित्या ब्रह्मषवद्या षहरण्मयी । 

मही शुद्धषवधा पथृ्वी सन्त्ताषिन्त्यंशुमाषलिी ॥ १०१॥ 

 

यज्ञाश्रया ख्याषतपरा स्तव्या वषृष्टषस्त्रकालगा । 

समबोषधषण शब्दपुणाज षवजयांऽशुमती कला ॥ १०२॥ 

 

षशवा स्तुतुषप्रया ख्याषतिः जीवयन्त्ती पुिवजसुिः । 

दीक्षा भताषतजहा रक्षा परीक्षा यज्ञसमभवा ॥ १०३॥ 

 

आद्ाज पुष्कररणी पुण्या गण्या दाररद्धयभषञ्जिी । 

धन्त्या मान्त्या पद्मिेषमिः भागजवी वंशवधजिी ॥ १०४॥ 

 



तीक्ष्णप्रवषृत्तिः सत्कीषतजिः षि ेव्याऽघषविाषशिी । 

संज्ञा षििःसंशया परवाज विमाला वसुन्त्धरा ॥ १०५॥ 

 

परुृ्थमजहोत्कटाऽहल्या मण्डलाऽऽषश्रतमािदा । 

सवाज षित्योषदतोदारा जमृभमाणा महोदया ॥ १०६॥ 

 

चन्त्द्कान्त्तोषदता चन्त्द्ा चतुरश्रा मिोजवा । 

बाला कुमारी युवषतिः करुणा भतवत्सला ॥ १०७॥ 

 

मेषदन्त्य्युपषि षन्त्मश्रा सुमवीरुद्धिेश्वरी । 

दमुज जणी सुचररता बोधा शोभा सुवचजला ॥ १०८॥ 

 

यमुिाऽक्षौषहणी गङध गा मन्त्दाषकन्त्यमरालया । 

गोदा गोदावरी चन्त्द्भागा कावेयुजदन्त्वती ॥ १०९॥ 

 

षसिीवाली कुह  राका वारणा षसन्त्धुमत्यमा । 

वषृद्धिः षस्र्थषतरुजवा बुषद्धिः षरगुणा गुणगह्वरा ॥ ११०॥ 

 

परषतजमाजयाषत्मका स्फर षतजव्याजख्या सररा प्रजावती । 

षवभरषतषिजष्कला रमभा रक्षा सुषवमला क्षमा ॥ १११॥ 

 

प्राषप्तवाजसषन्त्तकालेखा भरररबीजा महागदा । 

अमोघा शाषन्त्तदा स्तुत्या ज्ञािदोत्कष जणी षशखा ॥ ११२॥ 

 

प्रकृषतगोमती लीला कमला कामधुषग्वषधिः । 

प्रज्ञा रामा परा सन्त््या सुभद्ा सवजमङध गला ॥ ११३॥ 



 

िन्त्दा भद्ा जया ररता षतषर्थपरणाजऽमतृमभरा । 

काष्ठा कामेश्वरी षिष्ठा कामया रमया वरा स्मषृतिः ॥ ११४॥ 

 

शङध षखिी चषक्रणी शयामा समा गोरा रमा षदषतिः । 

शाषन्त्तदाजषन्त्तिः स्तुषतिः षसषद्धिः षवरजाऽत्युज्ज्वलाऽव्यया ॥ ११५॥ 

 

वाणी गौरीषन्त्दरा लक्ष्मीिः मेधा श्रद्धा सरस्वती । 

स्वधा स्वाहा रषतरु ा वसुषवद्या धषृतिः सहा ॥ ११६॥ 

 

षशष्टषे्टा च शुषचधाजरी सधुा रक्षोर्घ्न्त्यजाऽमतृा । 

रत्िावली भारतीडा धीरधीिः केवलाऽऽत्मदा ॥ ११७॥ 

 

या सा शुषद्धिः सषस्मता का िीला राधाऽमतृोद्भवा । 

परधुयाजस्पदा ह्रीभरजिः काषमिी शोकिाषशिी ॥ ११८॥ 

 

मायाकृती रसघिा िमजदा गोकुलाश्रया । 

अकज प्रभा ररे्थभाश्वषिलयेन्त्दपु्रभाऽदु्भता ॥ ११९॥ 

 

श्रीिः कृशािुप्रभा वज्रलमभिा सवजभरषमदा । 

भोगषप्रया भोगवती भोगीन्त्द्शयिासिा ॥ १२०॥ 

 

अश्वपरवाज रर्थम्या हषस्तिादप्रबोषधिी । 

सवजलक्षणलक्षण्या सवजलोकषप्रयङधकरी ॥ १२१॥ 

 

सवोत्कृष्टा सवजमयी भवभङधगापहाररणी । 



वेदान्त्तस्र्था ब्रह्मिीषतिः ज्योषतष्मत्यमतृावहा ॥ १२२॥ 

 

भरताश्रया षिराधारा संषहता सुगुणोत्तरा । 

सवाजषतशाषयिी प्रीषतिः सवजभरतषस्र्थता षिजा । 

सवजमङध गलमाङध गल्या दृष्टादृष्टफलप्रदा ॥ १२३॥ 

 

इषत श्री लक्ष्मी सहस्रिामस्तोरं समपरणजमध ।  



लक्ष्मी तत्ि िणणनम ्

 

कान्त्ता दान्त्ताऽषतशान्त्ता च सुशीला सवजमङध गला ।  

लोभान्त्मोहात्कामरो ान्त्महाहकंारततर्था ॥ 

 

त्यक्त्वािुरता पत्युच सवाजद्या च पषतव्रता ।  

प्राणतुल्या भगवतिः प्रेमपारी षप्रयंवदा ॥ 

 

सवजसस्याषत्मका सवजजीविोपायरूषपणी ।  

महालक्ष्मीच वैकुण्ठे पषतसेवापरायणा ॥ 

 

स्वगे च स्वगजलक्ष्मीच राजलक्ष्मीच राजसु । 

गहृ ेच गहृलक्ष्मीच मत्याजिां गषृहणां तर्था ॥ 

 

सवे ु प्राषणद्व्ये ु शोभारूपा मिोहरा ।  

प्रीषतरूपा पुण्यवतां प्रभारूपा िपेृ ु च ॥ 

 

वाषणज्यरूपा वषणजां पाषपिां कलहङधकरी ।  

दयामयी भतमाता भतािुग्रहकाररका ॥ 

 

चपले चपला भतसंपदो रक्षणाय च ।  

जगज्जीवन्त्मतंृ सवं यया देव्या षविा मुिे ॥ 

 

 

  



सिाणभीष्टप्रदा्क लक्ष्मी स्तिम ्

 

इन्त्द् उवाच - 

 

ॐ िमिः कमलवाषसन्त्यै िारायण्यै िमो िमिः । कृष्णषप्रयायै सारायै पद्मायै च िमो िमिः ॥ 

पद्मपरेक्षणायै च पद्मास्यायै िमो िमिः । पद्मासिायै पषद्मन्त्यै वैष्णव्यै च िमो िमिः ॥ 

सवजसंपत्स्वरूपायै सवजदात्र्यै िमो िमिः । सुखदायै मोक्षदायै षसषद्धदायै िमो िमिः ॥ 

हररभषतप्रदात्र्यै च ह जदात्र्यै िमो िमिः । कृष्णवक्षिःषस्र्थतायै च कृष्णेशायै िमो िमिः ॥ 

कृष्णशोभास्वरूपायै रत्िाढधयायै िमो िमिः । संपत्यषधष्ठातदृेव्यै महादेव्यै िमो िमिः ॥ 

सस्याषधष्ठातदृेव्यै च सस्यलक्ष्मयै िमो िमिः । िमो बुषद्धस्वरूपायै बुषद्धदायै िमो िमिः ॥ 

वैकुण्ठे च महालक्ष्मीलजक्ष्मीिः क्षीरोदसागरे । स्वगजलक्ष्मीररन्त्द्गेह ेराजलक्ष्मीिपृालये ॥ 

गहृलक्ष्मीच गषृहणां गेह ेच गहृदेवता । सुरषभिः सा गवां माता दषक्षणा यज्ञ कषमिी ॥ 

अषदषतदेवमाता त्वं कमला कमलालये  । स्वाहा त्वं च हषवदाजिे कव्यदािे स्वधा स्मतृा ॥ 

त्वं षह षवष्ण्स्वरूपा च सवाजधारा वसुन्त्धरा । शुद्धसत्वस्वरूपा त्वं िारायणपरायणा ॥ 

क्रोधषहसंावषजजता च वरदा च शुभाििा । परमार्थजप्रदा त्वं च हररदास्यप्रदा परा ॥ 

यया षविा जगत्सवं भस्मीभरतमसारकमध । जीवन्त्मतंृ च षवश्वं च शवतुल्यं यया षविा ॥ 

सवे ां च परा त्वं षह सवजबान्त्धवरूषपणी । यया षविा ि संभाष्यो बान्त्धवैबषन्त्धविः सदा ॥ 

त्वया हीिो बन्त्धुहीिस्त्वया युतिः सबान्त्धविः । धमाजर्थजकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूषपणी ॥ 

स्तिंधयािां त्वं माता षशशरिां शैशवे यर्था । तर्था त्वं सवजदा माता सवे ां सवजषवश्वतिः ॥ 

त्यतस्तिो मातहृीििः स चेज्जीवषत दैवतिः । त्वया हीिो जििः कोऽषप ि जीवत्येव षिषचतमध 

॥ 

सुप्रसन्त्िस्वरूपा त्वं मे प्रसन्त्िा भवाषमबके । वैररग्रस्तं च षव यं देषह मह्यं सिातषि ॥ 

वयं यावत्वया हीिा बन्त्धुहीिाच षभकु्षकािः । सवजसंपषिहीिाच तावदेव हररषप्रये ॥ 

राज्यं देषह षश्रयं देषह बलं देषह सुरेश्वरी । कीषतं देषह धिं देषह पुरान्त्मह्यं च देषह वै ॥ 

कामं देषह मषतं देषह  भोगान्त्देषह हररषप्रये । ज्ञािं देषह च धमं च सवजसौभाग्यमीषससतमध ॥ 

सवाजषधकारमेवं वै प्रभावं च प्रतापकमध । जयं पराक्रमं युदे्ध परमैश्वयजमेव च ॥ 



इत्युक्त्वा तु महने्त्द्च सवैिः सुरगणैिः सह । ििाम साशु्रिेरोऽयं मर्िाज चैव पुििः पुििः ॥ 

ब्रह्मा च शङधकरचैव शे ो धमजच केशविः । सवे चकु्रिः परीहारं सरुारे्थ च पुििः पुििः ॥ 

देवेभयच वरं दत्वा पुष्पमालां मिोहरमध । केशवाय ददौ लक्ष्मीिः संतुष्टा सरुसंसषद ॥ 

ययुदेवाच संतुष्टािः स्वं स्वं स्र्थािं च िारद । देवी ययौ हरेिः क्रोडं हृष्टा क्षीरोदशाषयििः ॥ 

ययतुस्तौ स्वस्वगृह ंब्रह्मेशािौ च िारद । दत्वा शुभाषश ं तौ च देवेभयिः प्रीषतपरवजकमध ॥ 

इदं स्तोरं महापुण्यं षरसन्त््यं यिः पठेन्त्िरिः । कुबेरतुल्यिः स भवेद्ाजराजेश्वरो महािध ॥ 

षसषद्धस्तोरं यषद पठेत्सोऽषप कल्पतरुिजरिः । पञ्चलक्षजपेिैव स्तोरषसषद्धभजवेन्त्िणृामध ॥ 

षसदं्ध स्तोरं यषद पठेन्त्मासमेकं च संयतिः । महासुखी च राजेन्त्द्ो भषवष्यषत ि संशयिः ॥ 

 

  



सिैश्व ण्प्रदा लक्ष्मी किचम ्

 

अस्य श्री सवैश्वयजप्रदा लक्ष्मी कवचस्य ।  

ब्रह्मा ऋष िः । पङध षतशछन्त्दिः । श्री महालक्ष्मी देवता । 

 

मम सवैश्वयज षसदध् यरे्थ पाठे षवषियोगिः । 

 

यद्धतृ्वा कवचं लोकिः सवजर षवजयी भवेतध । मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हररषप्रया ॥ 

िाषसका पातु मे लक्ष्मीिः कमला पातु लोचिे । केशान्त्केशवकान्त्ता च कपालं कमलालया ॥ 

जगत्प्रसरगजण्डयुग्मं स्कन्त्धं संपत्प्रदा सदा । ॐ श्रीं कमलवाषसन्त्यै स्वाहा पषृ्ठं सदावऽतु ॥ 

ॐ ह्रीं श्रीं पद्मालयायै स्वाहा वक्षिः सदाऽवतु । पातु श्रीमजम कङधकालं बाहुयुग्मं च ते िमिः ॥ 

ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मयै िमिः पादौ पातु मे संततं षचरमध । ॐ ह्रीं श्रीं िमिः पद्मायै स्वाहा पातु 

षितमबकमध ॥ 

ॐ श्रीं महालक्ष्मयै स्वाहा सवाजङध गं पातु मे सदा । ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मयै स्वाहा मां 

पातु सवजतिः ॥ 

इषत ते कषर्थतं वत्स सवजसंपत्करं परमध । सवैश्वयजप्रदं िाम कवचं परमादु्भतमध ॥ 

गुरुमभयच्यज षवषधवत्कवचं धारयेतु्त यिः । कण्ठे वा दषक्षणे बाहौ स सवजषवजयी भवेतध ॥ 

महालक्ष्मीगृजह ंतस्य ि जहाषत कदाचि । तस्य च्छायेव सततं सा च जन्त्मषि जन्त्मषि ॥ 

 

सवैश्वयजप्रदा कवचॆ अन्त्तगजत लक्ष्मी मन्त्रिः - 

 

ॐ श्रीं कमलवाषसन्त्यै स्वाहा ।  ॐ ह्रीं श्रीं पद्मालयायै स्वाहा । 

श्रीं । ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मयै िमिः । 

ॐ ह्रीं श्रीं िमिः पद्मायै स्वाहा । ॐ श्रीं महालक्ष्मयै स्वाहा । 

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मयै स्वाहा ।  

 



महालक्ष्मी स्तिनम ्

 

्यािमध - 

 

श्वेतचमपकवणाजभां शतचन्त्द्समप्रभामध । वषिशुद्धांशुकाधािां रत्िभर णभरष तामध ॥ 

ई द्धास्यप्रसन्त्िास्यां भतािुग्रहकाररकामध । कस्तरररषबन्त्दमु्यस्र्थां षसन्त्दररं भु णं तर्था ॥ 

अमरल्यरत्िरषचत कुण्डलोज्ज्वलभर णमध । षबभ्रतीकबरीभारं मालतीमाल्यशोषभतमध ॥ 

सहस्रदलपद्मस्र्थां स्वस्र्थां च सुमिोहरामध । शान्त्तां च श्रीहरेिः कान्त्तां तां भजेज्जगतां प्रसरमध ॥ 

 

िारायण उवाच - 

 

देषव त्वां स्तोतुषमच्छाषम ि क्षमािः स्तोतुमीश्वरािः । बुदे्धरगोचरां सरक्ष्मां तेजोरूपां सिातिीमध ॥ 

अत्यषिवजचिीयां च को वा षिवजतुषमश्वरिः ॥ 

 

स्वेच्छमयीं षिराकारां भतािुग्रहषवग्रहामध । स्तौषम वाङ्मिसोिः पारां षकंवाऽह ंजगदषमबके ॥ 

परां चतुणां वेदािां ओआतबीजं भवाणजवे । सवजस्याषधदेवीं च सवाजसामषप संपदामध ॥ 

योषगिां चैव योगािां ज्ञािािां ज्ञाषििां तर्था । वेदािां वै वेदषवदां जििीं वणजयाषम षकमध ॥ 

यया षविा जगत्सवजमबीजं षिष्फलं रवुमध । यर्था स्तिंधयािां च षविा आरा सुखं भवेतध ॥ 

प्रसीद जगतां माता रक्षास्मािषतकातरािध । वयं त्वच्चरणामभोजे प्रपन्त्िािः शरणं गतािः ॥ 

िमिः शषतस्वरूपायै जगन्त्मारे िमो िमिः । ज्ञािदायै बुषद्धदायै सवजदायै िमो िन्त्मिः ॥ 

हररभषतप्रदाषयन्त्यै मुषतदायै िमो िमिः । सवजज्ञायै सवजदायै महालक्ष्मयै िमो िमिः ॥ 

कुपुरािः कुरषचत्सषन्त्त ि कुराषप कुमातरिः । कुर माता पुरदो ं तं षवहाय च गच्छषत ॥ 

स्तिंधयेभय इव मे ह ेमातदेषह दशजिमध । कृपां कुरु कृपाषसन्त्धो त्वमस्मान्त्भतवत्सले ॥ 

इत्येवं कषर्थतं वत्स पद्मायाच शुभावहमध । सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं संपदिः प्रदमध ॥ 

इदं स्तोरं महापुण्यं परजाकाले च यिः पठेतध । महालक्ष्मीगहृ ंतस्य ि जहाषत कदाचि ॥ 

इत्युक्त्वा श्रीहररस्तं च तरैवान्त्तरधीयत । देवो जगाम क्ष्रीरोदं सुरैिः साधं तदाज्ञया ॥ 



लक्ष्मी सिणसपंत्प्रदा किचम ्

 

्यािमध - 

 

सहस्रदलपद्मस्र्थां पद्मिाभषप्रयां सतीमध । पद्मालयां पद्मवक्रां पद्मपराभलोचिामध ॥ 

पद्मपुष्पषप्रयां पद्मपुष्पतल्पाषधशाषयिीमध । पषद्मिीं पद्महस्तां च पद्ममालाषवभुष तामध ॥ 

पद्मभर णभर ाढधयां पद्मशोभाषववषधजिीमध । पद्माटवीं प्रपशयन्त्तीं सषस्मतां तां भजे मुदा ॥ 

 

परजा क्रममध - 

 

चन्त्दिाष्टदले पद्मे पद्मपुष्पेण पुजयेतध । गणं संपुज्य दत्वा चैवोपचारांच  ोडश ॥ 

ततिः स्तुत्वा च प्रणमेत्साधको भषतपरवजकमध । कवचं श्ररयतां ब्रह्मन्त्सवजसारं वदाषम ते ॥ 

 

िारायण उवाच - 

 

सवजसंपत्प्रदास्यास्य कवचस्य प्रजापषतिः । ऋष शछन्त्दच बहृती देवी पद्मालया स्वयमध ॥ 

धमाजर्थजकाममोके्ष ु षवषियोगिः प्रकीषतजतिः । पुण्यबीजं च महतां कवचं परमादु्भतमध ॥ 

ॐ ह्रीं कमलवाषसन्त्यै स्वाहा मे पातु मस्तकमध । श्रीं मे पातु कपालं च लोचिे श्रीं षश्रयै िमिः 

॥ 

ॐ श्रीं षश्रयै स्वाहषेत च कणजयुग्मं सदाऽवतु । ॐ श्रीं क्लीं महालक्ष्मै स्वाहा मे पातु 

िाषसकामध ॥ 

ॐ श्रीं पद्मालयायै च स्वाहा दन्त्तान्त्सदाऽवतु । ॐ श्रीं कृष्णषप्रयायै च दन्त्तरन्त्रं सदाऽवतु ॥ 

ॐ श्रीं िारायणेशायै मम कण्ठं सदाऽवतु । ॐ श्रीं केशवकान्त्तायै मम स्कन्त्धं सदाऽवतु ॥ 

ॐ श्रीं पद्मषिवाषसन्त्यै स्वाहा िाषभं सदाऽवतु । ॐ ह्रीं श्रीं संसारमारे मम वक्षिः सदाऽवतु ॥ 

ॐ श्रीं मों कृष्णकान्त्तायै स्वाहा पषृ्ठं सदाऽवतु । ॐ ह्रीं श्रीं षश्रयै स्वाहा च मम हस्तौ 

सदाऽवतु ॥ 



ॐ श्रीषिवासकान्त्तायै मम पादौ सदाऽवतु । ॐ ह्रीं श्रीं षश्रयै स्वाहा सवाजङध गं मे सदाऽवतु ॥ 

प्राच्यां पातु महालक्ष्मीराग्िेय्यां कमलालया । पद्मा मां दषक्षणे पातु िैऋत्यां श्रीहररषप्रया ॥ 

पाद्मालया पषचमे मां वायव्यां पातु सा स्वयमध । उत्तरे कमला पातु चैशान्त्यां षसन्त्धुकन्त्यका ॥ 

िारायणी च पातर्वजमधो षवष्णुषप्रयाऽवतु । संततं सवजतिः पातु षवष्णुप्राणाषधका मम ॥ 

इषत ते कषर्थतं वत्स सवजमन्त्रौघषवग्रहमध । सवैश्वयजप्रदं िाम कवचं परमादु्भतमध ॥ 

सुवणजपवजतं दत्वा मेरुतुल्यं षिजातये । यत्फलं लभते धमी कवचेि ततोऽषधकमध ॥ 

गुरुमभयच्यज षवषधवत्कवचं धारयेतु्त यिः । कण्ठे वा दषक्षणे बाहौ स श्रीमान्त्प्रषतजन्त्मषि ॥ 

अषस्त लक्ष्मीगहृ ेतस्य षिचला शत पररु मध । देवेन्त्द्ैचासुरेन्त्द्चै सोऽव्यो षिषचतं भवेतध ॥ 

स सुवणजवान्त्धीमान्त्सवजयजे्ञ ु दीषक्षतिः स स्िातिः सवजतीरे्थ ु यस्येदं कवचं गले ॥ 

यस्मै कस्मै ि दातव्यं लोभमोहभयैरषप । गुरुभताय षशष्याय शरण्याय प्रकाशयेतध ॥ 

 

सवजसंपत्प्रदा कवचॆ अन्त्तगजत लक्ष्मी मन्त्रिः - 

 

ॐ ह्रीं कमलवाषसन्त्यै स्वाहा । श्रीं षश्रयै िमिः । 

ॐ श्रीं षश्रयै स्वाहा । ॐ श्रीं क्लीं महालक्ष्मयै स्वाहा । 

ॐ श्रीं पद्मालयायै स्वाहा । ॐ श्रीं कृष्णषप्रयायै स्वाहा । 

ॐ श्रीं िारायणॆशायै स्वाहा । ॐ श्रीं कॆश्वकान्त्तायै स्वाहा । 

ॐ श्रीं पद्मषिवाषसन्त्यै स्वाहा । ॐ ह्रीं श्रीं संसारमारॆ स्वाहा । 

ॐ श्रीं ॐ कृष्णकान्त्तायै स्वाहा । ॐ ह्रीं श्रीं षश्रयै स्वाहा । 

ॐ श्रीषिवासकान्त्तायै स्वाहा ।  

 

 

 

 

श्री लक्ष्मीनारा्ण किचम ्

 



श्रीभैरव उवाच - 

 

अधुिा देषव वक्ष्याषम लक्ष्मीिारायणस्य ते । 

कवचं मन्त्रगभं च वज्रपञ्जरकाख्यया ॥ १॥ 

 

श्रीवज्रपञ्जरं िाम कवचं परमादु्भतमध । 

रहस्यं सवजदेवािां साधकािां षवशे तिः ॥ २॥ 

 

यं धतृ्वा भगवािध देविः प्रसीदषत परिः पुमािध । 

यस्य धारणमारेण ब्रह्मा लोकषपतामहिः ॥ ३॥ 

 

ईश्वरोऽह ंषशवो भीमो वासवोऽषप षदवस्पषतिः । 

सरयजस्तेजोषिषधदेषव चन्त्द्माजस्तारकेश्वरिः ॥ ४॥ 

 

वायुच बलवांल्लोके वरुणो यादसामपषतिः । 

कुबेरोऽषप धिा्यक्षो धमजराजो यमिः स्मतृिः ॥ ५॥ 

 

यं धतृ्वा सहसा षवष्णुिः संहररष्यषत दािवािध । 

जघाि रावणादींच षकं वक्ष्येऽहमतिः परमध ॥ ६॥ 

 

कवचस्यास्य सुभगे कषर्थतोऽयं मुषििः षशविः । 

षरषु्टपध छन्त्दो देवता च लक्ष्मीिारायणो मतिः ॥ ७॥ 

 

 

रमा बीजं परा शषतस्तारं कीलकमीश्वरर । 

भोगापवगजषसदध् यरं्थ षवषियोग इषत स्मतृिः ॥ ८॥ 



 

अस्य श्रीलक्ष्मीिारायणकवचस्य  

षशविः ऋष िः | षरषु्टपध छन्त्दिः | श्री लक्ष्मीिारायण देवता | 

श्रीं बीजं | ह्रीं शषतिः | ॐ कीलकं | 

भोगापवगजषसदध् यरे्थ पाठे षवषियोगिः । 

 

्यािमध - 

 

परणेन्त्दवुदिं पीतवसिं कमलासिमध । 

लक्ष्मया षश्रतं चतुबाजहु ंलक्ष्मीिारायणं भजे ॥ ९॥ 

 

कवचमध - 

 

ॐ वासुदेवोऽवतु मे मस्तकं सषशरोरुहमध । 

ह्रीं ललाटं सदा पातु लक्ष्मीषवष्णुिः समन्त्ततिः ॥ १०॥ 

 

हसौिः िेरेऽवताल्लक्ष्मीगोषवन्त्दो जगतां पषतिः । 

ह्रीं िासां सवजदा पातु लक्ष्मीदामोदरिः प्रभुिः ॥ ११॥ 

 

श्रीं मुखं सततं पातु देवो लक्ष्मीषरषवक्रमिः । 

लक्ष्मी कण्ठं सदा पातु देवो लक्ष्मीजिादजििः ॥ १२॥ 

 

िारायणाय बाह  मे पातु लक्ष्मीगदाग्रजिः । 

िमिः पाश्वौ सदा पातु लक्ष्मीिन्त्दैकिन्त्दििः ॥ १३॥ 

 

अं आं इ ंई ंपातु वक्षो ॐ लक्ष्मीषरपुरेश्वरिः । 



उं ऊं ऋं ॠं पातु कुषकं्ष ह्रीं लक्ष्मीगरुड्वजिः ॥ १४॥ 

 

लृं ल ं एं ऐ ंपातु पषृ्ठं हसौिः लक्ष्मीिषृसंहकिः । 

ओ ंऔ ंअं अिः पातु िाषभं ह्रीं लक्ष्मीषवष्टरश्रविः ॥ १५॥ 

 

कं खं गं घं गुदं पातु श्रीं लक्ष्मीकैटभान्त्तकिः । 

चं छं जं झं पातु षशश्र्िं लक्ष्मी लक्ष्मीश्वरिः प्रभुिः ॥ १६॥ 

 

टं ठं डं ढं कषटं पातु िारायणाय िायकिः । 

तं रं्थ दं धं पातु चोरू िमो लक्ष्मीजगत्पषतिः ॥ १७॥ 

 

पं फं बं भं पातु जािर ॐ ह्रीं लक्ष्मीचतुभुजजिः । 

यं रं लं वं पातु जङधघे हसौिः लक्ष्मीगदाधरिः ॥ १८॥ 

 

शं  ं सं ह ंपातु गुल्फौ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीरर्थाङध गभतृध । 

ळं क्षिः पादौ सदा पातु मरलं लक्ष्मीसहस्रपातध ॥ १९॥ 

 

ङं ञं णं िं मं मे पातु लक्ष्मीशिः सकलं वपुिः । 

इन्त्द्ो मां परवजतिः पातु वषिवजिौ सदावतु ॥ २०॥ 

 

यमो मां दषक्षणे पातु िैरतृ्यां षिरषृतच मामध । 

वरुणिः पषचमेऽव्यान्त्मां वायव्येऽवतु मां मरुतध ॥ २१॥ 

 

 

उत्तरे धिदिः पायादैशान्त्यामीश्वरोऽवतु । 

वज्रशषतदण्डखडधग पाशयषष्ट्वजाङध षकतािः ॥ २२॥ 



 

सशरलािः सवजदा पान्त्तु षदगीशािः परमार्थजदािः । 

अिन्त्तिः पात्वधो षित्यमर्वे ब्रह्मावताच्च मामध ॥ २३॥ 

 

दशषदकु्ष सदा पातु लक्ष्मीिारायणिः प्रभुिः । 

प्रभाते पातु मां षवष्णुमज्यािे वासुदेवकिः ॥ २४॥ 

 

दामोदरोऽवतातध सायं षिशादौ िरषसंहकिः । 

सङधक जणोऽधजरारेऽव्यातध प्रभातेऽव्यातध षरषवक्रमिः ॥ २५॥ 

 

अषिरुद्धिः सवजकालं षवश्वक्सेिच सवजतिः । 

रणे राजकुले द्युते षववादे शरुसङधकटे 

ॐ ह्रीं हसौिः ह्रीं श्रीं मरलं लक्ष्मीिारायणोऽवतु ॥ २६॥ 

 

ॐॐॐरणराजचौरररपुतिः पायाच्च मां केशविः 

ह्रींह्रींह्रींहहहाहसौिः हसहसौिः विेवजतान्त्माधविः । 

ह्रींह्रींह्रींजलपवजताषग्िभयतिः पायादिन्त्तो षवभुिः 

श्रींश्रींश्रींशशशाललं प्रषतषदिं लक्ष्मीधविः पातु मामध ॥ २७॥ 

 

इतीदं कवचं षदव्यं वज्रपञ्जरकाषभधमध । 

लक्ष्मीिारायणस्येष्ट ंचतुवजगजफलप्रदमध ॥ २८॥ 

 

सवजसौभाग्यषिलयं सवजसारस्वतप्रदमध । 

लक्ष्मीसंवििं तत्वं परमार्थजरसायिमध ॥ २९॥ 

 

मन्त्रगभं जगत्सारं रहस्यं षरषदवौकसामध । 



दशवारं पठेद्ारौ रतान्त्ते वैष्णवोत्तमिः ॥ ३०॥ 

 

स्वसिे वरप्रदं पशयेल्लक्ष्मीिारायणं सुधीिः । 

षरसन्त््यं यिः पठेषन्त्ित्यं कवचं मन्त्मुखोषदतमध ॥ ३१॥ 

 

स याषत परमं धाम वैष्णवं वैष्णवेश्वरिः । 

महाचीिपदस्र्थोऽषप यिः पठेदात्मषचन्त्तकिः ॥ ३२॥ 

 

आिन्त्दपरररतस्तरणं लभेदध मोकं्ष स साधकिः । 

गन्त्धाष्टकेि षवषलखेद्वौ भरजे जपन्त्मिुमध ॥ ३३॥ 

 

पीतसररेण संवेष्टधय सौवणेिार्थ वेष्टयेतध । 

धारयेदु्गषटकां मरष्िज लक्ष्मीिारायणं स्मरिध ॥ ३४॥ 

 

रणे ररपुिध षवषजत्याशु कल्याणी गहृमाषवशेतध । 

वन्त््या वा काकवन्त््या वा मतृवत्सा च याङध गिा ॥ ३५॥ 

 

सा ब्िीयािध कण्ठदेशे लभेतध पुरांषचरायु िः । 

गुरुपदेशतो धतृ्वा गुरंु ्यात्वा मिंु जपिध ॥ ३६॥ 

 

वणजलक्षपुरचयाज फलमासिोषत साधकिः । 

बहुिोतेि षकं देषव कवचस्यास्य पावजषत ॥ ३७॥ 

 

 

षविािेि ि षसषद्धिः स्यान्त्मन्त्रस्यास्य महशे्वरर । 

सवाजगमरहस्याढधयं तत्वातध तत्वं परातध परमध ॥ ३८॥ 



 

अभताय ि दातव्यं कुचैलाय दरुात्मिे । 

दीषक्षताय कुलीिाय स्वषशष्याय महात्मिे ॥ ३९॥ 

 

महाचीिपदस्र्थाय दातव्यं कवचोत्तममध । 

गुह्यं गोसयं महादेषव लक्ष्मीिारायणषप्रयमध । 

वज्रपञ्जरकं वमज गोपिीयं स्वयोषिवतध ॥ ४०॥ 

 

॥ इषत श्रीरुद्यामले तन्त्रे श्री देवीरहस्ये लक्ष्मीिारायण कवचं समपरणजमध ॥ 

 

  



श्री महालक्ष्मी स्तोरम ्- विष्णुपुराणान्त्तगणतम ्

 

श्रीपराशर उवाच - 

 

षसंहासिगतिः शक्रस्समप्रासय षरषदवं पुििः । 

देवराज्ये षस्र्थतो देवीं तुष्टावाब्जकरां ततिः ॥ १॥ 

 

इन्त्द् उवाच – 

 

िमस्ये सवजलोकािां जििीमब्जसमभवामध । 

षश्रयमुषन्त्िद्पद्माक्षीं षवष्णुवक्षिःस्र्थलषस्र्थतामध ॥ २॥ 

 

पद्मालयां पद्मकरां पद्मपरषिभेक्षणामध 

वन्त्दे पद्ममुखीं देवीं पद्मिाभषप्रयामहमध ॥ ३॥ 

 

त्वं षसषद्धस्त्वं स्वधा स्वाहा सुधा त्वं लोकपाविी । 

सन्त््या राषरिः प्रभा भरषतमेधा श्रद्धा सरस्वती ॥ ४॥ 

 

यज्ञषवद्या महाषवद्या गुह्यषवद्या च शोभिे । 

आत्मषवद्या च देषव त्वं षवमुषतफलदाषयिी ॥ ५॥ 

 

आन्त्वीषक्षकी रयी वाताज दण्डिीषतस्त्वमेव च । 

सौमयासौमयैजजगद्रपैस्त्वयैतदे्दषव परररतमध ॥ ६॥ 

 

का त्वन्त्या त्वामतेृ देषव सवजयज्ञमयं वपुिः । 

अ्यास्ते देवदेवस्य योगषचन्त्त्यं गदाभतृिः ॥ ७॥ 



 

त्वया देषव पररत्यतं सकलं भुविरयमध । 

षविष्टप्रायमभवत्त्वयेदािीं समेषधतमध ॥ ८॥ 

 

दारािः पुरास्तर्थाऽऽगारसुहृद्धान्त्यधिाषदकमध । 

भवत्येतन्त्महाभागे षित्यं त्विीक्षणान्त्िणृामध ॥ ९॥ 

 

शरीरारोग्यमैश्वयजमररपक्षक्षयिः सुखमध । 

देषव त्वदृ्दषष्टदृष्टािां पुरु ाणां ि दलुजभमध ॥ १०॥ 

 

त्वममबा सवजभरतािां देवदेवो हररिः षपता ।  

त्वयैतषिष्णुिा चामब जगदधव्यापं्त चराचरमध ॥ ११॥ 

 

मा ििः कोशस्तर्था गोष्ठं मा गहृ ंमा पररच्छदमध । 

मा शरीरं कलरं च त्यजेर्थािः सवजपावषि ॥ १२॥ 

 

मा पुरान्त्मा सुहृिगाजन्त्मा पशरन्त्मा षवभर णमध । 

त्यजेर्था मम देवस्य षवष्णोवजक्षिःस्र्थलाश्रये ॥ १३॥ 

 

सत्त्वेि सत्यशौचाभयां तर्था शीलाषदषभगुजणैिः । 

त्यज्यन्त्ते ते िरािः सद्यिः सन्त्त्यता ये त्वयाऽमले ॥ १४॥ 

 

त्वयाऽवलोषकतािः सद्यिः शीलाद्यैरषखलैगुजणैिः । 

कुलैश्वयैच परज्यन्त्ते पुरु ा षिगुजणा अषप ॥ १५॥ 

 

 



स श्लार्घ्यिः स गुणी धन्त्यिः स कुलीििः स बुषद्धमािध । 

स शररिः स च षवक्रान्त्तो यस्त्वया देषव वीषक्षतिः ॥ १६॥ 

 

सद्यो वैगुण्यमायाषन्त्त शीलाद्यािः सकला गुणािः । 

पराङध गमुखी जगद्धारी यस्य त्वं षवष्णुवल्लभे ॥ १७॥ 

 

ि ते वणजषयतंु शता गुणाषञ्जह्वाऽषप वेधसिः । 

प्रसीद देषव पद्माषक्ष माऽस्मांस्त्याक्षीिः कदाचि ॥ १८॥ 

 

श्रीपराशर उवाच 

एवं श्रीिः संस्तुता समयकध  प्राह हृष्टा शतक्रतुमध । 

श ृण्वतां सवजदेवािां सवजभरतषस्र्थता षिज ॥ १९॥ 

 

श्रीरुवाच 

पररतुष्टाषस्म देवेश स्तोरेणािेि ते हरे । 

वरं वणृीष्व यषस्त्वष्टो वरदाऽह ंतवागता ॥ २०॥ 

 

इन्त्द् उवाच 

वरदा यषदमेदेषव वराहो यषद वाऽसयहमध । 

रैलोक्यं ि त्वया त्याज्यमे  मेऽस्तु वरिः परिः ॥ २१॥ 

 

स्तोरेण यस्तरै्थतेि त्वां स्तोष्यत्यषब्धसमभवे । 

स त्वया ि पररत्याज्यो षितीयोऽस्तु वरो मम ॥ २२॥ 

 

श्रीरुवाच 

रैलोक्यं षरदशशे्रष्ठ ि सन्त्त्यक्ष्याषम वासव । 



दत्तो वरो मयाऽयं ते स्तोराराधितुष्टया ॥ २३॥ 

 

यच सायं तर्था प्रातिः स्तोरेणािेि मािविः । 

स्तोष्यते चेन्त्ि तस्याह ंभषवष्याषम पराङध ग्मुखी ॥ २४॥ 

 

श्रीपाराशर उवाच 

एवं वरं ददौ देवी देवराजाय वै पुरा । 

मैरेय श्रीमजहाभागा स्तोराराधितोष ता ॥ २५॥ 

 

भगृोिः ख्यात्यां समुत्पन्त्िा श्रीिः परवजमुदधिेः पुििः । 

देवदािवयत्िेि प्रसरताऽमतृमन्त्र्थिे ॥ २६॥ 

 

एवं यदा जगत्स्वामी देवराजो जिादजििः । 

अवतारिः करोत्ये ा तदा श्रीस्तत्सहाषयिी ॥ २७॥ 

 

पुिचपद्मा समभरता यदाऽषदत्योऽभवद्धररिः । 

यदा च भागजवो रामस्तदाभरद्धरणीषत्वयमध ॥ २८॥ 

 

राघवत्वेऽभवत्सीता रुषक्मणी कृष्णजन्त्मषि । 

अन्त्ये ु चावतारे ु षवष्णोरेखाऽिपाषयिी ॥ २९॥ 

 

देवत्वे देवदेहयंे मािु त्वे च मािु ी । 

षवष्णोदेहािुरुपां वै करोत्ये ाऽऽत्मिस्तिुमध ॥ ३०॥ 

 

यचैतश ृणुयाज्जन्त्म लक्ष्मया यच पठेन्त्िरिः । 

षश्रयो ि षवच्युषतस्तस्य गहृ ेयावत्कुलरयमध ॥ ३१॥ 



 

पठधयते ये ु चैव े गहृ ुे श्रीस्तवं मुिे । 

अलक्ष्मीिः कलहाधारा ि तेष्वास्ते कदाचि ॥ ३२॥ 

 

एतते्त कषर्थतं ब्रह्मन्त्यन्त्मां त्वं पररपचृ्छषस । 

क्षीराब्धौ श्रीयजर्था जाता परवं भगुृसुता सती ॥ ३३॥ 

 

इषत सकलषवभरत्यवाषप्तहतुेिः स्तुषतररयषमन्त्द्मुखोद्गता षह लक्ष्मयािः । 

अिुषदिषमह पठधयते िषृभयैवजसषत ि ते ु कदाषचदसयलक्ष्मीिः ॥ ३४॥ 

 

॥ इषत श्रीषवष्णुपुराणे महालक्ष्मी स्तोरं समपरणजमध ॥ 
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