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శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం (అగస్తోయ రచితం) 
 

జయ పద్మవిశాలాక్షి జయ తవం శ్రీపతిప్రియే | 
జయ మాతరమహాలక్ష్మి స్తంసారారణవతారిణి || 

మహాలక్ష్మి నమస్తోభ్యం నమస్తోభ్యం స్తరేశ్వరి | 
హరిప్రియే నమస్తోభ్యం నమస్తోభ్యం ద్యానిధే || 

పద్మమలయే నమస్తోభ్యం నమస్తోభ్యం చ స్తరవదే | 
స్తరవభూతహితారాాయ వస్తవృష్టం స్తద్మ కురు || 

జగన్మమతరనమస్తోభ్యం నమస్తోభ్యం ద్యానిధే | 
ద్యావతి నమస్తోభ్యం విశ్వవశ్వరి నమోఽస్తో తే || 

నమః క్షీరారణవస్తతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి | 
వస్తవృష్టట నమస్తోభ్యం రక్ష మాం శ్రణాగతం || 

రక్ష తవం దేవదేవేశి దేవదేవస్తయ వలలభే | 
ద్రిద్రాతాైహి మాం లక్ష్మి క్ృపం కురు మమోపరి || 

నమస్త్రైలోక్యజనని నమస్త్రైలోక్యపవని | 
బ్రహామద్యో నమన్తో తావం జగద్మనంద్ద్మయిని || 

విష్ణణప్రియే నమస్తోభ్యం నమస్తోభ్యం జగద్ధితే | 
ఆరోహంత్రి నమస్తోభ్యం స్తమృద్ధిం కురు మే స్తద్మ || 
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అబ్జవాసే నమస్తోభ్యం చపలాయై నమో నమః | 
చంచలాయై నమస్తోభ్యం లలితాయై నమో నమః || 

నమః ప్రద్యయమనజనని మాతుస్తోభ్యం నమో నమః | 
పరిపలయ మాం మాతః మాం తుభ్యం శ్రణాగతం || 

శ్రణ్యయ తావం ప్రపన్ననఽస్మమ క్మలే క్మలాలయే | 
త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణపరాయణ్య || 

పండితయం శోభ్తే నైవ న శోభ్ంతి గుణా నరే | 
శీలతవం నైవ శోభేత మహాలక్ష్మి తవయా విన్మ || 

తావద్ధవరాజతే రూపం తావచ్ఛీలం విరాజతే | 
తావద్యుణా నరాణాం చ యావలలక్ష్మీః ప్రసీద్తి || 

లక్ష్మితవయాలంక్ృతమానవా యే పపైరివముక్తో నృపలోక్మాన్మయః | 
గుణైరివహీన్మ గుణిన్న భ్వంతి ద్యశీీలినః శీలవతాం వరిష్ఠః || 

లక్ష్మీరూూషయతే రూపం లక్ష్మీరూూషయతే కులం | 
లక్ష్మీరూూషయతే విద్మయం స్తరావ లక్ష్మీరివశిషయతే || 

లక్ష్మి తవద్యుణకీరోన్తన క్మలా భూరాయతయలం జిహమతాం | 
రుద్రాద్మయ రవిచంద్రదేవపతయో వకుోం చ నైవ క్షమాః || 

అసామభిస్తోవ రూపలక్షణగుణానవకుోం క్థం శ్క్యతే | 
మాతరామం పరిపహి విశ్వజనని క్ృతావ మమేషటం ధ్రువం || 
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దీన్మరిోభీతం భ్వతాపపీడితం ధనైరివహీనం తవ పరీవమాగతం | 
క్ృపనిధితావనమమ లక్ష్మి స్తతవరం ధనప్రద్మన్మద్ినన్మయక్ం కురు || 

మాం విలోక్య జనని హరిప్రియే నిరినం తవ స్తమీపమాగతం || 
దేహి మే ఝడితి లక్ష్మి క్రాగ్రం వస్త్రక్తంచనవరాననమద్యూతం || 

తవమేవ జననీ లక్ష్మి పితా లక్ష్మి తవమేవ చ || 
భ్రాతా తవం చ స్తఖా లక్ష్మి విద్మయ లక్ష్మి తవమేవ చ || 

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి త్రాహి త్రాహి స్తరేశ్వరి | 
త్రాహి త్రాహి జగన్మమతః ద్మరిద్రాయతాైహి వేగతః || 

నమస్తోభ్యం జగద్మిత్రి నమస్తోభ్యం నమో నమః | 
ధరామధారే నమస్తోభ్యం నమః స్తంపతిోద్మయినీ || 

ద్మరిద్రాయరణవమగ్ననఽహం నిమగ్ననఽహం రసాతలే | 
మజజంతం మాం క్రే ధృతావ తూద్ిర తవం రమే ద్రుతం || 

కం లక్ష్మి బ్హున్నక్తోన జలిితేన పునః పునః | 
అనయన్తమ శ్రణం న్మస్మో స్తతయం స్తతయం హరిప్రియే || 

ఏతచ్ఛ్ీుతావఽగస్మోవాక్యం హృషయమాణా హరిప్రియా | 
ఉవాచ మధురాం వాణం తుష్టహం తవ స్తరవద్మ || 

శ్రీలక్ష్మీరువాచ- 
యతోవయోక్ోమిద్ం స్తోత్రం యః పఠిషయతి మానవః | 
శ్ృణోతి చ మహాభాగః తసాయహం వశ్వరిోనీ || 
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నితయం పఠతి యో భ్క్తోయ తవలక్ష్మీస్తోస్తయ నశ్యతి | 
ఋణం చ నశ్యతే తీవ్రం వియోగం నైవ పశ్యతి || 

యః పఠేత్రాిుతరుతాాయ శ్రద్మిభ్కోస్తమనివతః | 
గృహే తస్తయ స్తద్మ తుష్ట నితయం శ్రీః పతిన్మ స్తహ || 

స్తఖసౌభాగయస్తంపన్నన మనసీవ బుద్ధిమానూవేత్ | 
పుత్రవాన్గుణవాన్శ్ీుష్ఠఠ భోగభోక్తో చ మానవః || 

ఇద్ం స్తోత్రం మహాపుణయం లక్ష్మ్మయగస్మోప్రకీరిోతం | 
విష్ణణప్రసాద్జననం చతురవరుఫలప్రద్ం || 

రాజద్మవరే జయశ్రైవ శ్త్రోశ్రైవ పరాజయః | 
భూతప్రేతపిశాచాన్మం వాయఘ్రాణాం న భ్యం తథా || 

న శ్సాైనలతో యౌఘాద్ూయం తస్తయ ప్రజాయతే | 
ద్యరవృతాోన్మం చ పపన్మం బ్హుహానిక్రం పరం || 

మంద్యరాక్రిశాలాస్త గవాం గ్నష్టఠ స్తమాహితః | 
పఠేతోదో్దషశాంతయరాం మహాపతక్న్మశ్నం || 

స్తరవసౌఖయక్రం నృణామాయురారోగయద్ం తథా | 
అగస్మోమునిన్మ ప్రోక్ోం ప్రజాన్మం హితక్తమయయా || 

ఇతయగస్తోయవిరచితం శ్రీ లక్ష్మీస్తోత్రం || 

 


