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శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం 
 

నామ్నం సాష్ట సహస్రం చ బ్రూహి గార్య మహామతే | 
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యయ భుక్తోముక్తోార్థసిద్ధయే || ౧ || 

శ్రీ గార్్ా  ఉవ్యచ- 
సనత్కుమ్ర్మ్సీనం ద్వాద్శాదిత్యసన్ననభం | 
అపృచఛన్యయగిన్య భక్త్ోా యోగినామర్థసిద్ధయే || ౨ || 

సర్ా లౌక్తక్త క్తర్యభ్యయ విముక్త్ోనాం హితాయ వై | 
భుక్తోముక్తోప్రద్ం జపయమనుబ్రూహి ద్యాన్నధే || ౩ || 

సనత్కుమ్ర్ భగవన్ సర్ాజ్ఞోఽసి విశేష్త్ః | 
ఆసిోక్తయ సిద్ధయే నృణం క్షిప్ర ధర్మయర్థ సాధనం || ౪ || 

ఆద్యంతి మ్నవ్యః సర్వా ధనాభావేన కేవలం | 
సిద్ధాంతి ధన్నన్యఽనయసయ నైవ ధర్మయర్థ క్త్మ్నాః || ౫ || 

ద్వరిద్ర్యధాంసినీ నామ కేన విద్వయ ప్రకీరిోతా | 
కేన వ్య బ్రహయవిద్వయపి కేన మృత్కయవినాశినీ || ౬ || 

సర్వాషం సార్ భూతైక్త్ విద్వయనాం కేన కీరిోతా | 
ప్రత్యక్ష సిదిధద్వ బ్రహయన్ తామ్చక్షవ ద్యాన్నధే || ౭ || 
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సనత్కుమ్ర్ ఉవ్యచ- 
సాధు పృష్టం మహభాగాః సర్ాలోక్తహితైషిణః 
మహతామేష్ ధర్యశ్చ నాన్యయషమితి మే మతిః || ౮ || 

బ్రహయ విష్ణు మహాదేవ మహంద్రాది మహాత్యభః | 
సంప్రోక్తోం క్తథయామయద్య లక్ష్మీ నామ సహస్రక్తం || ౯ || 

యస్తయచ్చచర్ణ మ్త్రేణ ద్వరిద్రాయనుయచయతే నర్ః | 
క్తం పునసోజజపాజ్జజపీ సర్వాషటర్మథనవ్యపునయాత్ || ౧౦ || 

అసయ శ్రీ లక్ష్మీ దివయ సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రసయ, 
ఆనంద్ క్తర్దమ చికీీతేందిర్మసుతాద్యో మహాతాయన్య మహర్షయః, 
అనుష్ణటప్ ఛంద్ః, విష్ణుమ్యా శ్క్తోః, మహాలక్ష్మీః పర్మ దేవతా, 
శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రసాద్ద్వార్మ సర్వాషటర్థసిద్ధార్వథ జపే విన్నయోగః | 
క్రౌమితాయది ష్డంగనాయసః | 

ధ్యయనం 

పద్యనాభప్రియాం దేవం పద్వయక్షం పద్యవ్యసినీం | 
పద్యవక్త్రం పద్యహసాోం వందే పద్వయమహరినశ్ం || ౧ || 

పూర్వుందుబంబవద్నాం ర్తానభర్ణభూషితాం | 
వర్ద్వభయహసాోభయం ధ్యయయేత్ చంద్ర్సహోద్రం || ౨ || 
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ఇచ్చఛరూపాం భగవత్ః సచిచద్వనంద్రూపిణం | 
సర్ాజ్జోం సర్ాజననీం విష్ణువక్షస్థలాలయాం | 
ద్యాలుమన్నశ్ం ధ్యయయేత్ సుఖసిదిధసారూపిణం || ౩ || 

అథ శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం 

న్నతాయగతాఽనంత్న్నతాయ నందినీ జనర్ంజనీ | 
న్నత్యప్రక్త్శినీ చైవ సాప్రక్త్శ్సారూపిణ || ౧ || 

మహాలక్ష్మీః మహాక్త్ళీ మహాక్తనాయ సర్సాతీ | 
భ్యగవైభవసంధ్యత్రీ భక్త్ోనుగ్రహక్త్రిణ || ౨ || 

ఈశావ్యసాయ మహామ్యా మహాదేవ మహశ్ార | 
హృల్లీఖా పర్మ్ శ్క్తోః మ్త్ృక్త్బీజరూపిణ || ౩ || 

న్నతాయనంద్వ న్నత్యబోధ్య నాదినీ జనమోదినీ | 
సత్యప్రత్యయనీ చైవ సాప్రక్త్శాత్యరూపిణ || ౪ || 

త్రిపుర్మ భైర్వ విద్వయ హంసా వ్యగీశ్ార శివ్య | 
వ్యగ్దదవ చ మహార్మత్రిః క్త్ళర్మత్రిః త్రిలోచనా || ౫ || 

భద్ర్క్త్ళీ క్తర్మళీ చ మహాక్త్ళీ తిలోత్ోమ్ | 
క్త్ళీ క్తర్మళవక్త్రంతా క్త్మ్క్ష క్త్మద్వ శుభా || ౬ || 

చండిక్త్ చండరూపేశా చ్చముండా చక్రధ్యరిణ | 
త్రైలోక్తయజననీ దేవ త్రైలోక్తయవిజయోత్ోమ్ || ౭ || 
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సిద్ధలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీః మోక్షలక్ష్మీః ప్రసాదినీ | 
ఉమ్ భగవతీ దుర్మ ్చ్చంద్రీ ద్వక్ష్మ్యణ శివ్య* || ౮ || 

ప్రత్యంగిర్మ ధర్మ వేలా లోక్తమ్తా హరిప్రియా | 
పార్ాతీ పర్మ్ దేవ బ్రహయవిద్వయప్రద్వయినీ || ౯ || 

అరూపా బహురూపా చ విరూపా విశ్ారూపిణ | 
పంచభూతాతియక్త్ వ్యణ పంచభూతాతియక్త్ పర్మ || ౧౦ || 

క్త్ళిక్త్ పంచిక్త్ వ్యగీయ హవిః ప్రత్యధిదేవతా | 
దేవమ్తా సుర్వశానా వేద్గర్మాఽంంబక్త్ ధృతిః || ౧౧ || 

సంఖాయ జ్జతిః క్రియాశ్క్తోః ప్రక్తృతి-ర్మయహినీ మహీ | 
యజోవిద్వయ మహావిద్వయ గుహయవిద్వయ విభావర || ౧౨ || 

జ్ఞయతిష్యతీ మహామ్తా సర్ామంత్రఫలప్రద్వ | 
ద్వరిద్ర్యధాంసినీ దేవ హృద్యగ్రంథిభేదినీ || ౧౩ || 

సహస్రాదిత్యసంక్త్శా చంద్రిక్త్ చంద్ర్రూపిణ | 
గాయత్రీ స్తమసంభూతిః సావిత్రీ ప్రణవ్యతియక్త్ || ౧౪ || 

శాంక్తర వైష్ువ బ్రాహీయ సర్ాదేవనమసుృతా | 
సేవ్యయదుర్మ ్కుబేర్మక్ష క్తర్వర్న్నవ్యసినీ || ౧౫ || 

జయా చ విజయా చైవ జయంతీ చ్చఽపర్మజితా | 
కుబజక్త్ క్త్ళిక్త్ శాస్త్రీ వణపుసోక్తధ్యరిణ || ౧౬ || 
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సర్ాజోశ్క్తోః శ్రీశ్క్తోః బ్రహయవిష్ణుశివ్యతియక్త్ | 
ఇడాపింగళిక్త్మధయమృణళీత్ంత్కరూపిణ || ౧౭ || 

యజ్ఞోశానీ ప్రథా దీక్ష్మ్ ద్క్షిణ సర్ామోహినీ | 
అషటంగయోగినీ దేవ న్నరీజధ్యయనగోచర్మ || ౧౮ || 

సర్ాతీర్థసిథతా శుద్వధ సర్ాపర్ాత్వ్యసినీ | 
వేద్శాస్త్రప్రభా దేవ ష్డంగాదిపద్క్రమ || ౧౯ || 

శివ్య ధ్యత్రీ శుభానంద్వ యజోక్తర్యసారూపిణ | 
వ్రతినీ మేనక్త్ దేవ బ్రహాయణ బ్రహయచ్చరిణ || ౨౦ || 

ఏక్త్క్షర్పర్మ తార్మ భవబంధవినాశినీ | 
విశ్ాంభర్మ ధర్మధ్యర్మ న్నర్మధ్యర్మఽధిక్తసార్మ || ౨౧ || 

ర్మక్త్ కుహూర్మ్వ్యసాయ పూరిుమ్ఽనుమతీ దుయతిః | 
సినీవ్యలీ శివ్యఽవశాయ వైశ్ాదేవ పిశ్ంగిలా || ౨౨ || 

పిపపలా చ విశాలాక్ష ర్క్షోఘ్నన వృషిటక్త్రిణ | 
దుష్టవిద్రావిణ దేవ సర్మాపద్ర్వనాశినీ || ౨౩ || 

శార్ద్వ శ్ర్సంధ్యనా సర్ాశాస్త్రసారూపిణ | 
యుద్ధమధయసిథతా దేవ సర్ాభూత్ప్రభంజనీ || ౨౪ || 

అయుద్వధ యుద్ధరూపా చ శాంతా శాంతిసారూపిణ | 
గంగా సర్సాతీ వేణ యమునా నర్యద్వఽపగా || || ౨౫ || 
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సముద్ర్వసనావ్యసా బ్రహాయండశ్రేణిమేఖలా | 
పంచవక్త్ర ద్శ్భుజ్జ శుద్ధసఫటిక్తసన్ననభా || ౨౬ || 

ర్క్త్ో క్తృషు సితా పీతా సర్ావర్ము న్నరశ్ార | 
క్త్ళిక్త్ చక్రిక్త్ దేవ సతాయ త్క వటుక్త్ సిథతా || ౨౭ || 

త్రుణ వ్యరుణ నార జ్ఞయషాదేవ సుర్వశ్ార | 
విశ్ాంబర్మ ధర్మ క్తరర గళార్్ళవిభంజనీ || ౨౮ || 

సంధ్యయ ర్మత్రి-రిదవ్య జ్ఞయతా్ా క్తలా క్త్ష ాన్నమేషిక్త్ | 
ఉరా క్త్తాయయనీ శుభ్రా సంసార్మర్ువతారిణ || ౨౯ || 

క్తపిలా కీలిక్త్ఽశోక్త్ మలిీక్త్నవమలిీక్త్ | 
దేవిక్త్ నందిక్త్ శాంతా భంజిక్త్ భయభంజిక్త్ || ౩౦ || 

కౌశికీ వైదికీ దేవ సౌర రూపాధిక్త్ఽతిభా | 
దిగాసార నవవసార చ క్తనయక్త్ క్తమలోద్ావ్య || ౩౧ || 

శ్రీః సౌమయలక్షణఽతీత్దుర్మ ్సూత్రప్రబోధిక్త్ | 
శ్రద్వధ మేధ్య క్తృతిః ప్రజ్జో ధ్యర్ణ క్త్ంతిర్వవ చ || ౩౨ || 

శ్రుతిః సయృతి-ర్ధృతి-ర్ధనాయ భూతి-రిషిట-ర్యనీషిణ | 
విర్క్తో-ర్మాాపినీ మ్యా సర్ామ్యా ప్రభంజనీ || ౩౩ || 

మహంద్రీ మంత్రిణ సింహీ చంద్ర్జ్జలసారూపిణ | 
అవసాథత్రయన్నరుయక్త్ో గుణత్రయవివరిజతా || ౩౪ || 
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ఈష్ణత్రయన్నరుయక్త్ో సర్ార్మగవివరిజతా | 
యోగిధ్యయనాంత్గమ్య చ యోగధ్యయనపర్మయణ || ౩౫ || 

త్రయీశిఖావిశేష్జ్జో వేద్వంత్జ్జోనరూపిణ | 
భార్తీ క్తమలా భాష పద్వయ పద్వయవతీ క్తృతిః || ౩౬ || 

గౌత్మీ గోమతీ గౌర ఈశానా హంసవ్యహినీ | 
నార్మయణ ప్రభాధ్యర్మ జ్జహనవ శ్ంక్తర్మత్యజ్జ || ౩౭ || 

చిత్రఘంటా సునంద్వ శ్రీర్మయనవ మనుసంభవ్య | 
సోంభనీ క్షోభణ మ్ర భ్రామిణ శ్త్రుమ్రిణ || ౩౮ || 

మోహినీ దేాషిణ వర్మ అఘోర్మ రుద్ర్రూపిణ | 
రుద్రైక్త్ద్శినీ పుణయ క్తళాయణ లాభక్త్రిణ || ౩౯ || 

దేవదుర్మ ్మహాదుర్మ ్సాపనదుర్మఽ్ష్టభైర్వ | 
సూర్యచంద్రాగినరూపా చ గ్రహనక్షత్రరూపిణ || ౪౦ || 

బందునాద్క్తళాతీతా బందునాద్క్తళాతియక్త్ | 
ద్శ్వ్యయుజయాక్త్ర్మ క్తళాషోడశ్సంయుతా || ౪౧ || 

క్త్శ్యపీ క్తమలా దేవ నాద్చక్రన్నవ్యసినీ | 
మృడాధ్యర్మ సిథర్మ గుహాయ దేవిక్త్ చక్రరూపిణ || ౪౨ || 

అవిద్వయ శార్ార భుంజ్జ జంభాసుర్న్నబరిిణ | 
శ్రీక్త్యా శ్రీక్తలా శుభ్రా క్తర్యన్నరూయలక్త్రిణ || ౪౩ || 
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ఆదిలక్ష్మీ-రుణ్ధ్యర్మ పంచబ్రహాయతియక్త్ పర్మ | 
శ్రుతి-ర్బరీహయముఖావ్యసా సర్ాసంపతిోరూపిణ || ౪౪ || 

మృత్సంజీవినీ మైత్రీ క్త్మినీ క్త్మవరిజతా | 
న్నర్మాణమ్ర్ద్్వ దేవ హంసినీ క్త్శిక్త్ క్షమ్ || ౪౫ || 

సపర్మయ గుణినీ భనాన న్నరు్ణఽఖండితా శుభా | 
సాామినీ వేదినీ శ్క్త్య శాంబర చక్రధ్యరిణ || ౪౬ || 

ద్ండినీ ముండినీ వ్యయఘ్రీ శిఖినీ స్తమసంహతిః | 
చింతామణి-శిచద్వనంద్వ పంచబాణప్రబోధినీ || ౪౭ || 

బాణశ్రేణిః సహస్రాక్ష సహస్రభుజపాదుక్త్ | 
సంధ్యయబలి-స్త్రిసంధ్యయఖాయ బ్రహాయండమణిభూష్ణ || ౪౮ || 

వ్యసవ వ్యరుణసేనా కులిక్త్ మంత్రర్ంజనీ | 
జిత్ప్రాణసారూపా చ క్త్ంతా క్త్మయవర్ప్రద్వ || ౪౯ || 

మంత్రబ్రహయణవిద్వయర్మథ నాద్రూపా హవిష్యతీ | 
అథర్ాణశ్రుతిః శూనాయ క్తలపనావరిజతా సతీ || ౫౦ || 

సతాోజ్జతిః ప్రమ్ఽమేయాఽప్రమితిః ప్రాణద్వ గతిః | 
అవర్ము పంచవర్ము చ సర్ాద్వ భువన్యశ్ార || ౫౧ || 

త్రైలోక్తయమోహినీ విద్వయ సర్ాభరర క్షర్మఽక్షర్మ | 
హిర్ణయవర్ము హరిణ సర్మాపద్ర్వనాశినీ || ౫౨ || 
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కైవలయపద్వర్వఖా సూర్యమండలసంసిథతా | 
స్తమమండలమధయసాథ వహినమండలసంసిథతా || ౫౩ || 

వ్యయుమండలమధయసాథ వ్యయమమండలసంసిథతా | 
చక్రిక్త్ చక్రమధయసాథ చక్రమ్ర్్ప్రవరిోనీ || ౫౪ || 

కోక్తలాకులచక్రేశా పక్షతిః పంక్తోపావనీ | 
సర్ాసిద్వధంత్మ్ర్స్ాథ ష్డార్ము వర్వరిజతా || ౫౫ || 

శ్త్రుద్ర్హర్మ హంత్రీ సర్ాసంహార్క్త్రిణ | 
పురుష పౌరుషీ త్కషిటః సర్ాత్ంత్రప్రసూతిక్త్ || ౫౬ || 

అర్ధనారశ్ార దేవ సర్ావిద్వయప్రద్వయినీ | 
భార్్వ భూజుషీవిద్వయ సర్మాపన్నష్ద్వసిథతా || ౫౭ || 

వ్యయమకేశాఽఖిలప్రాణ పంచకోశ్విలక్షణ | 
పంచకోశాతియక్త్ ప్రత్యక్తపంచబ్రహాయతియక్త్ శివ్య || ౫౮ || 

జగజజర్మజన్నత్రీ చ పంచక్తర్యప్రసూతిక్త్ | 
వ్యగ్దదవ్యయభర్ణక్త్ర్మ సర్ాక్త్మయసిథతా సిథతి || ౫౯ || 

అషటద్శ్చత్కష్షషిటపీఠిక్త్ విద్యయాయుతా | 
క్త్ళిక్త్ఽక్తర్షణ శాయమ్ యక్షిణ క్తననర్వశ్ార || ౬౦ || 

కేత్కీ మలిీక్త్ఽశోక్త్ వ్యర్మహీ ధర్ణ ధ్రువ్య | 
నార్సింహీ మహోగ్రాసాయ భక్త్ోనామ్రినోాశినీ || ౬౧ || 
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అంత్ర్ీలా సిథర్మ లక్ష్మీః జర్మమర్ణనాశినీ | 
శ్రీర్ంజితా మహాక్త్యా స్తమసూర్మయగినలోచనా || ౬౨ || 

అదితిర్వదవమ్తా చ అష్టపుత్రాఽష్టయోగినీ | 
అష్టప్రక్తృతి-ర్షటష్టవిభ్రాజదిాక్తృతాక్తృతిః || ౬౩ || 

దురిాక్షధాంసినీ దేవ సీతా సతాయ చ రుక్తయణ | 
ఖాయతిజ్జ భార్్వ దేవ దేవయోన్నసోపసిానీ || ౬౪ || 

శాక్తంభర మహాశోణ గరుడోపరిసంసిథతా | 
సింహగా వ్యయఘ్రగా దేవ వ్యయుగా చ మహాద్రిగా || ౬౫ || 

అక్త్ర్మదిక్షక్త్ర్మంతా సర్ావిద్వయధిదేవతా | 
మంత్రవ్యయఖాయనన్నపుణ జ్ఞయతిశాాస్త్రరక్తలోచనా || ౬౬ || 

ఇడాపింగళిక్త్మధ్యయసుష్ణమ్నగ్రంథిభేదినీ | 
క్త్లచక్రాశ్రయోపేతా క్త్లచక్రసారూపిణ || ౬౭ || 

వైశార్దీ మతిశ్రేషా వరిషా సర్ాదీపిక్త్ | 
వైనాయకీ వర్మర్మహా శ్రోణివేలా బహిర్ాలిః || ౬౮ || 

జంభనీ జృంభణ జంభక్త్రిణ గణక్త్రిక్త్ | 
శ్ర్ణ చక్రిక్త్ఽనంతా సర్ావ్యయధిచిక్తత్్కీ || ౬౯ || 

దేవకీ దేవసంక్త్శా వ్యరిధిః క్తరుణక్తర్మ | 
శ్ర్ార సర్ాసంపనాన సర్ాపాపప్రభంజనీ || ౭౦ || 
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ఏక్తమ్త్రా దిామ్త్రా చ త్రిమ్త్రా చ త్థాఽపర్మ | 
అర్థమ్త్రా పర్మ సూక్ష్మ్య సూక్ష్మ్యర్మథర్థపర్మఽపర్మ || ౭౧ || 

ఏక్తవర్మ విశేషఖాయ ష్షీా దేవ మనసిానీ | 
నైష్ుర్మయా న్నష్ులాలోక్త్ జ్జోనక్తర్మయధిక్త్ గుణ || ౭౨ || 

సబంధ్యానంద్సందోహా వ్యయమ్క్త్ర్మఽన్నరూపితా | 
గద్యపద్వయతియక్త్ వ్యణ సర్మాలంక్త్ర్సంయుతా || ౭౩ || 

సాధుబంధపద్నాయసా సర్వాకో ఘటిక్త్వలిః | 
ష్ట్ుర్మయ క్తర్ుశాక్త్ర్మ సర్ాక్తర్యవివరిజతా || ౭౪ || 

ఆదిత్యవర్ము చ్చఽపర్ము క్త్మినీ వర్రూపిణ | 
బ్రహాయణ బ్రహయసంతానా వేద్వ్యగీశ్ార శివ్య || ౭౫ || 

పుర్మణనాయయమీమ్ంసాధర్యశాసారగమశ్రుతా | 
సదోయవేద్వతీ సర్మా హంసీ విద్వయధిదేవతా || ౭౬ || 

విశేాశ్ార జగద్వధత్రీ విశ్ాన్నర్మయణక్త్రిణ | 
వైదికీ వేద్రూపా చ క్త్లిక్త్ క్త్లరూపిణ || ౭౭ || 

నార్మయణ మహాదేవ సర్ాత్త్ోవప్రవరిోనీ | 
హిర్ణయవర్ురూపా చ హిర్ణయపద్సంభవ్య || ౭౮ || 

కైవలయపద్వ పుణయ కైవలయజ్జోనలక్షితా | 
బ్రహయసంపతిోరూపా చ బ్రహయసంపతిోక్త్రిణ || ౭౯ || 
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వ్యరుణ వ్యరుణర్మధ్యయ సర్ాక్తర్యప్రవరిోనీ | 
ఏక్త్క్షర్పర్మఽఽయుక్త్ో సర్ాద్వరిద్ర్యభంజినీ || ౮౦ || 

పాశాంకుశాన్నాతా దివ్యయ వణవ్యయఖాయక్షసూత్రభృత్ | 
ఏక్తమూరిోః త్రయీమూరిోః మధుకైట్భభంజనీ || ౮౧ || 

సాంఖాయ సాంఖయవతీ జ్జాలా జాలంతీ క్త్మరూపిణ | 
జ్జగ్రతీ* సర్ాసంపతిోః సుష్ణపాో సేాష్టద్వయినీ || ౮౨ || 

క్తపాలినీ మహాద్ంష ాభ్రుకుటీకుటిలాననా | 
సర్మావ్యసా సువ్యసా చ బృహత్యషిటశ్చ శ్క్తార || ౮౩ || 

ఛందోగణప్రతిష ాచ క్తలాయషీ క్తరుణతియక్త్ | 
చక్షుష్యతీ మహాఘోష ఖడ్చర్యధర్మఽశ్న్న || ౮౪ || 

శిలపవైచిత్రయవిదోయతా సర్ాతోభద్ర్వ్యసినీ | 
అచింత్యలక్షణక్త్ర్మ సూత్రభాష్యన్నబంధనా || ౮౫ || 

సర్ావేద్వర్థసంపతిోః సర్ాశాసారర్థమ్త్ృక్త్ | 
అక్త్ర్మదిక్షక్త్ర్మంత్సర్ావర్ుక్తృత్సథలా || ౮౬ || 

సర్ాలక్ష్మీః సద్వనంద్వ సార్విద్వయ సద్వశివ్య | 
సర్ాజ్జో సర్ాశ్క్తోశ్చ ఖేచరరూపగోచ్ఛ్ఛరతా || ౮౭ || 

అణిమ్దిగుణోపేతా పర్మ క్త్షా పర్మగతిః | 
హంసయుక్తోవిమ్నసాథ హంసారూడా శ్శిప్రభా || ౮౮ || 
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భవ్యనీ వ్యసనాశ్క్తోః ఆక్తృతిసాథ ఖిలాఽఖిలా | 
త్ంత్రహత్క-రిాచిత్రాంగీ వ్యయమగంగావిన్యదినీ || ౮౯ || 

వర్మష చ వ్యరిషక్త్ చైవ ఋగయజుసా్మరూపిణ | 
మహానదీ నదీపుణయఽగణయపుణయగుణక్రియా || ౯౦ || 

సమ్ధిగత్లభాయఽర్మథ శ్రోత్వ్యయ సాప్రియా ఘృణ | 
నామ్క్షర్పర్మ దేవ ఉపసర్్నఖాంచితా || ౯౧ || 

న్నపాతోరుద్ాయీజంఘా మ్త్ృక్త్ మంత్రరూపిణ | 
ఆసీనా చ శ్యానా చ తిష్ంాతీ ధ్యవనాధిక్త్ || ౯౨ || 

లక్షాలక్షణయోగాఢ్యయ తాద్రూపయగణనాక్తృతిః | 
సైక్తరూపా నైక్తరూపా సేందురూపా త్ద్వక్తృతిః || ౯౩ || 

సమ్సత్దిధతాక్త్ర్మ విభక్తోవచనాతియక్త్ | 
సాాహాక్త్ర్మ సాధ్యక్త్ర్మ శ్రీపత్యర్మధంగనందినీ || ౯౪ || 

గంభీర్మ గహనా గుహాయ యోన్నలింగార్ధధ్యరిణ | 
శేష్వ్యసుక్తసంసేవ్యయ చపలా వర్వరిునీ || ౯౫ || 

క్త్రుణయక్త్ర్సంపతిోః కీలక్తృనయంత్రకీలిక్త్ | 
శ్క్తోబీజ్జతియక్త్ సర్ామంత్రేషటఽక్షయక్త్మనా || ౯౬ || 

ఆగ్దనయీ పారిథవ్య ఆపాయ వ్యయవ్యయ వ్యయమకేత్నా | 
సత్యజ్జోనాతియక్త్ఽఽనంద్వ బ్రాహీయ బ్రహయ సనాత్నీ || ౯౭ || 
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అవిద్వయవ్యసనా మ్యా ప్రక్తృతిః సర్ామోహినీ | 
శ్క్తోః ధ్యర్ణశ్క్తోశ్చ చిద్చిచఛక్తో యోగినీ || ౯౮ || 

వక్త్రఽరుణ మహామ్యా మరచిర్యద్మరిదనీ | 
విర్మట్ సాాహా సాధ్య శుద్వధ నీరూపాసిోః సుభక్తోగా || ౯౯ || 

న్నరూపిత్ద్ాయీవిద్వయ న్నతాయన్నత్యసారూపిణ | 
వైర్మజమ్ర్్సంచ్చర్మ సర్ాసత్పథద్రిానీ || ౧౦౦ || 

జ్జలంధర మృడానీ చ భవ్యనీ భవభంజనీ | 
త్రైక్త్లిక్తజ్జోనత్ంత్కః త్రిక్త్లజ్జోనద్వయినీ || ౧౦౧ || 

నాద్వతీతా సయృతిః ప్రజ్జో ధ్యత్రీరూపా త్రిపుష్ుర్మ | 
పర్మజితా విధ్యనజ్జో విశిషిత్గుణతియక్త్ || ౧౦౨ || 

హిర్ణయకేశినీ హమబ్రహయసూత్రవిచక్షణ | 
అసంఖేయయపర్మర్మధంత్సార్వయంజనవైఖర || ౧౦౩ || 

మధుజిహాా మధుమతీ మధుమ్స్తద్యా మధుః | 
మ్ధవ చ మహాభాగా మేఘగంభీర్న్నసానా || ౧౦౪ || 

బ్రహయవిష్ణుమహశాదిజ్జోత్వ్యయర్థవిశేష్గా | 
నాభౌవహినశిఖాక్త్ర్మ లలాటేచంద్ర్సన్ననభా || ౧౦౫ || 

భ్రూమధేయభాసుర్మక్త్ర్మ సర్ాతార్మక్తృతిర్ిృది | 
క్తృతిోక్త్దిభర్ణయంత్నక్షత్రేష్టారిచతోద్యా || ౧౦౬ || 
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గ్రహవిద్వయతియక్త్ జ్ఞయతిర్ జ్ఞయతిరిానయతిజీవిక్త్ | 
బ్రహాయండగరిాణ బాలా సపాోవర్ణదేవతా || ౧౦౭ || 

వైర్మజ్ఞత్ోమసామ్రాజ్జయ కుమ్ర్కుశ్లోద్యా | 
బగలా భ్రమర్మంబా చ శివదూతీ శివ్యతియక్త్ || ౧౦౮ || 

మేరువింధ్యయధిసంసాథనా క్త్శ్మయర్పుర్వ్యసినీ | 
యోగన్నద్రా మహాన్నద్రా విన్నద్రా ర్మక్షసాశ్రితా || ౧౦౯ || 

సువర్ుద్వ మహాగంగా పంచ్చఖాయ పంచసంహతిః | 
సుప్రజ్జతా సువర్మ చ సుపోష సుపతిః శివ్య || ౧౧౦ || 

సుగృహా ర్క్తోబీజ్జంతా హత్క్తంద్ర్పజీవిక్త్ | 
సముద్ర్వ్యయమమధయసాథ సమబందుసమ్శ్రయా || ౧౧౧ || 

సౌభాగయర్సజీవ్యత్కః సార్మసార్వివేక్తద్ృక్ | 
త్రివలాయదిసుపుషటంగా భార్తీ భర్తాశ్రితా || ౧౧౨ || 

నాద్బ్రహయమయీవిద్వయ జ్జోనబ్రహయమయీపర్మ | 
బ్రహయనాడీ న్నరుక్తోశ్చ బ్రహయకైవలయసాధనా || ౧౧౩ || 

క్త్లికేయమహోద్వర్వర్యవిక్రమరూపిణ | 
బడబాగినశిఖావక్త్ర మహాక్తబలత్ర్పణ || ౧౧౪ || 

మహాభూతా మహాద్ర్మప మహాసార్మ మహాక్రత్కః | 
పంచభూత్మహాగ్రాసా పంచభూతాదిదేవతా || ౧౧౫ || 
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సర్ాప్రమ్ణ సంపతిోః సర్ార్మగప్రతిక్రియా | 
బ్రహాయండాంత్ర్ీహిర్మాాపాో విష్ణువక్షోవిభూషిణ || ౧౧౬ || 

శాంక్తర విధివక్తరసాథ ప్రవర్మ వర్హత్కకీ | 
హమమ్లా శిఖామ్లా త్రిశిఖా పంచలోచనా || ౧౧౭ || 

సర్మాగమసద్వచ్చర్మర్మయద్వ యాత్కభంజనీ | 
పుణయశోకీ్తప్రబంధ్యఢ్యయ సర్మాంత్ర్మయమిరూపిణ || ౧౧౮ || 

సామగానసమ్ర్మధ్యయ శ్రోత్రుక్తర్ుర్సాయనా | 
జీవలోకైక్తజీవ్యత్క-ర్ాద్రోద్వర్విలోక్తనా || ౧౧౯ || 

త్డితోుటిలసతాుంతిః త్రుణ హరిసుంద్ర | 
మీనన్యత్రా చ సేంద్రాక్ష విశాలాక్ష సుమంగళా || ౧౨౦ || 

సర్ామంగళసంపనాన సాక్ష్మ్నయంగళదేవతా | 
దేహహృదీదపిక్త్ దీపిోః జిహాపాపప్రణశినీ || ౧౨౧ || 

అర్థచంద్రోలీసద్దంష ాయజోవ్యటీవిలాసినీ | 
మహాదుర్మ ్మహోతా్హా మహాదేవబలోద్యా || ౧౨౨ || 

డాక్తనీడాయ శాక్తనీడాయ సాక్తనీడాయ సమసోజుట్ | 
న్నర్ంకుశా నాక్తవంద్వయ ష్డాధ్యర్మధిదేవతా || ౧౨౩ || 

భువనజ్జోనన్నశ్రేారణ భువనాక్త్ర్వలీర | 
శాశ్ాతీ శాశ్ాతాక్త్ర్మ లోక్త్నుగ్రహక్త్రిణ || ౧౨౪ || 
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సార్సీ మ్నసీ హంసీ హంసలోక్తప్రద్వయినీ | 
చినుయద్రాలంక్తృత్క్తర్మ కోటిసూర్యసమప్రభా || ౧౨౫ || 

సుఖప్రాణిశిర్మర్వఖా సద్ద్ృష్టప్రద్వయినీ | 
సర్ాసాంక్తర్యదోష్ఘ్నన గ్రహోపద్ర్వనాశినీ || ౧౨౬ || 

క్షుద్ర్జంత్కభయఘ్నన చ విష్ర్మగాదిభంజనీ | 
సద్వశాంతా సద్వశుద్వధ గృహచిఛద్ర్న్నవ్యరిణ || ౧౨౭ || 

క్తలిదోష్ప్రశ్మనీ కోలాహలపుర్సిథతా | 
గౌర లాక్షణికీ ముఖాయ జఘనాయక్తృతివరిజతా || ౧౨౮ || 

మ్యా విద్వయ మూలభూతా వ్యసవ విష్ణుచత్నా | 
వ్యదినీ వసురూపా చ వసుర్త్నపరిచఛద్వ || ౧౨౯ || 

ఛంద్సీ చంద్ర్హృద్యా మంత్రసాచఛంద్భైర్వ | 
వనమ్లా వైజయంతీ పంచదివ్యయయుధ్యతియక్త్ || ౧౩౦ || 

పీతాంబర్మయీ చంచత్కుసుోభా హరిక్త్మినీ | 
న్నతాయ త్థాయ ర్మ్ ర్మమ్ ర్మణ మృత్కయభంజనీ || ౧౩౧ || 

జ్ఞయషా క్త్ష ాధన్నషాంతా శ్ర్మంగీ న్నరుణ్ప్రియా | 
మైత్రేయా మిత్రవింద్వ చ శేష్యశేష్క్తలాశ్యా || ౧౩౨ || 

వ్యర్మణసీవ్యసలభాయ ఆర్మయవర్ోజనసుోతా | 
జగదుత్పతిోసంసాథనసంహార్త్రయక్త్ర్ణ || ౧౩౩ || 
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త్ామంబ విష్ణుసర్ాసాం నమసేోఽసుో మహశ్ారి | 
నమసేో సర్ాలోక్త్నాంజనన్రయ పుణయమూర్ోయే || ౧౩౪ || 

సిద్ధలక్ష్మీః మహాక్త్ళీ మహాలక్ష్మీ నమోఽసుతోే | 
సదోయజ్జతాదిపంచ్చగినరూపా పంచక్తపంచక్త్ || ౧౩౫ || 

యంత్రలక్ష్మీః భవతాయఽదిః ఆద్వయదేయ తే నమో నమః | 
సృషటా దిక్త్ర్ణక్త్ర్విత్తే దోష్వరిజతే || ౧౩౬ || 

జగలీక్ష్మీః జగనాయత్ః విష్ణుపతిన నమోఽసుోతే | 
నవకోటిమహాశ్క్తసోముపాసయపద్వంబుజ్ఞ || ౧౩౭ || 

క్తనత్క్వర్ుర్తానఢ్యయ సర్మాభర్ణభూషితే | 
అనంతాన్నత్యమహిషి ప్రపంచశ్ార్నాయక్త || ౧౩౮ || 

అత్కయచ్ఛ్ఛరత్పద్వంత్సే్థ పర్మవ్యయమనాయకీ | 
నాక్తపృష్ాగతార్మధేయ విష్ణులోక్తవిలాసిన్న || ౧౩౯ || 

వైకుంఠర్మజమహిషీ శ్రీర్ంగనగర్మశ్రితే | 
ర్ంగనాయకీ భూపుత్రీ క్తృష్ణు వర్ద్వలీభే || ౧౪౦ || 

కోటిబ్రహాయదిసంసేవేయ కోటిరుద్రాదికీరిోతే | 
మ్త్కలుంగమయంఖేట్ం సౌవర్ుచష్క్తం త్థా || ౧౪౧ || 

పద్యద్ాయం పూర్ుకుంభం కీర్ం చ వర్ద్వభయే | 
పాశ్మంకుశ్క్తం శ్ంఖం చక్రం శూలం క్తృపాణిక్త్ం || ౧౪౨ || 
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ధనుర్మీణౌ చ్చక్షమ్లాం చినుయద్రామపి బభ్రతీ | 
అషటద్శ్భుజ్ఞ లక్ష్మీః మహాషటద్శ్పీఠగ్ద || ౧౪౩ || 

భూమినీలాదిసంసేవేయ సాామిచితాోనువరిోన్న | 
పదేయ పద్వయలయే పదియ పూర్ుకుంభాభష్ణచితే || ౧౪౪ || 

ఇందిర్వందిందిర్మభాక్షి క్షర్సాగర్క్తనయకే | 
భార్్వ త్ాం సాత్ంత్రేచ్చఛ వశ్మక్తృత్జగత్పతిః || ౧౪౫ || 

మంగళంమంగళానాం త్ాం దేవతానాం చ దేవతా | 
త్ాముత్ోమోత్ోమ్నాం చ త్ాం శ్రేయః పర్మ్మృత్త్ం || ౧౪౬ || 

ధనధ్యనాయభవృదిధశ్చ సార్ాభౌమసుఖోచ్ఛఛరయా | 
ఆందోలిక్త్దిసౌభాగయం మతేోభాదిమహోద్యా || ౧౪౭ || 

పుత్రపౌత్రాభవృదిధశ్చ విద్వయభ్యగబలాదిక్తం | 
ఆయుర్మర్మగయసంపతిోర్ష్రటశ్ార్యం త్ామేవ హి || ౧౪౮ || 

పర్మేశ్విభూతిశ్చ సూక్ష్మ్యత్స్క్షమత్ర్మగతిః | 
సద్యాపాంగసంద్త్బో్రహయంద్రాదిపద్సిథతిః || ౧౪౯ || 

అవ్యయహత్మహాభాగయం త్ామేవ్యక్షోభయవిక్రమః | 
సమనాయశ్చవేద్వనాం అవిర్మధసోవమేవ హి || ౧౫౦ || 

న్నఃశ్రేయసపద్ప్రాపిోసాధనం ఫలమేవ చ | 
శ్రీమంత్రర్మజర్మజీో చ శ్రీవిద్వయ క్షేమక్త్రిణ || ౧౫౧ || 
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శ్రీం-బీజజపసంత్కషట ఐం-హ్రం-శ్రీం-బీజపాలిక్త్ | 
ప్రపతిోమ్ర్్సులభా విష్ణుప్రథమక్తంక్తర || ౧౫౨ || 

కీీంక్త్ర్మర్థసావిత్రీ చ సౌమంగళాయధిదేవతా | 
శ్రీషోడశాక్షరవిద్వయ శ్రీయంత్రపుర్వ్యసినీ || ౧౫౩ || 

సర్ామంగళమ్ంగళ్యయ శివే సర్మార్థసాధికే | 
శ్ర్ణ్యయ త్రయంబకే గౌర నార్మయణ నమోఽసుోతే | 
పునః పునర్నమసేోఽసుో సాషటంగమయుత్ం పునః || ౧౫౪ || 

సనత్కుమ్ర్ ఉవ్యచ- 
ఏవ్యం సుోతా మహాలక్ష్మీర్బరీహయరుద్రాదిభః సురః | 
నమదిార్మర్రోరదనైశ్చ న్నస్వత్రా ర్మాగవరిజతైః || ౧౫౫ || 

జ్ఞయషాజుష్రటశ్చ న్నఃశ్రీకైః సంసార్మ సాపర్మయణః | 
విష్ణుపతీన ద్దౌ తేషం ద్ర్ానం ద్ృషిట త్ర్పణం || ౧౫౬ || 

శ్ర్త్సపర్వుందుకోటాయభధవళాపాంగ వక్షణః | 
సర్మాన్ సత్ోవ సమ్విషటనచక్రే హృషట వర్ం ద్దౌ || ౧౫౭ || 

మహాలక్ష్మీరువ్యచ- 
నామ్నం సాష్ట సహస్రం మే ప్రమ్ద్వద్వాపి యః సక్తృత్ | 
కీర్ోయేత్ోత్కుల్ల సత్యం వసామ్యచంద్ర్తార్క్తం || ౧౫౮ || 
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క్తం పునరినయమ్జజపుోర్యదేక్తశ్ర్ణసయ చ | 
మ్త్ృవతా్నుక్తంపాహం పోష్కీ సాయమహరినశ్ం || ౧౫౯ || 

మనానమ సోవతాం లోకే దుర్భీం నాసిో చింతిత్ం | 
మత్రపరసాదేన సర్వాఽపి సాసేాషటర్థమవ్యప్ాథ || ౧౬౦ || 

లుపో వైష్ువ ధర్యసయ మద్ర్ రాతేష్ావకీరిునః | 
భక్తో ప్రపతిో హీనసయ వందోయ నామ్నం సోవ్యఽపి మే || ౧౬౧ || 

త్సాయద్వశ్యం తైః దోషైరిాహీనః పాపవరిజత్ః | 
జపేత్ సాష్ట సహస్రం మే నామ్నం ప్రత్యహమ్ద్ర్మత్ || ౧౬౨ || 

సాక్ష్మ్ద్లక్ష్మీ పుత్రోఽపి దుర్మాగోయఽపయలస్తఽపి వ్య | 
అప్రయతోనఽపి మూఢోఽపి విక్తలః పతితోఽపి చ || ౧౬౩ || 

అవశ్యం ప్రాపునయాద్ భాగయం మత్రపరసాదేన కేవలం | 
సపృహయమచిర్మదేదవ్య వర్ద్వనాయ జ్జపినః | 
ద్ద్వమి సర్ామిషటర్థం లక్ష్మీతి సయర్తాం ధ్రువం || ౧౬౪ || 

సనత్కుమ్ర్ ఉవ్యచ- 
ఇత్కయక్త్ోవంత్ర్దధే లక్ష్మీః వైష్ువ భగవత్ులా | 
ఇషట పూర్ోం చ సుక్తృత్ం భాగధేయం చ చింతిత్ం || ౧౬౫ || 
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సాం సాం సాథనం చ భ్యగం చ విజయం ల్లభర్వ సుర్మః | 
త్దేత్త్ ప్రవద్వమయద్య లక్ష్మీ నామ సహస్రక్తం | 
యోగినః పఠతి క్షిప్రం చింతితార్మథనవ్యప్ాథ || ౧౬౬ || 

గార్్ా ఉవ్యచ- 
సనత్కుమ్ర్ యోగీంద్ర్ ఇత్కయక్త్ోవ స ద్యా న్నధిః | 
అనుగృహయ యయౌ క్షిప్రం తాంశ్చ ద్వాద్శ్ యోగినః || ౧౬౭ || 

త్సాయదేత్ద్ర్హసయం చ గోపయం జపయం ప్రయత్నత్ః | 
అష్టమ్యం చ చత్కర్దశాయం నవ్యమ్యం భృగువ్యసర్వ || ౧౬౮ || 

పౌర్ుమ్సాయం అమ్యాం చ పర్ాక్త్ల్ల విశేష్త్ః | 
జపేద్వా న్నత్య క్త్ర్వయష్ణ సర్మానాుమ్నవ్యపునయాత్ || ౧౬౯ || 

ఇతి శ్రీ సుంద్పుర్మణ్య సనత్కుమ్ర్ సంహితాయాం 
శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ుం || 

 


