
લક્ષ્મી સહસ્રનામ સ્તોત્રમ 
 
 
નામનાાં સાશ્ટ સહસ્રાં ચ બ્રહૂહ ગાર્ગ્ય મહામત ે
મહા લક્શ્શ્મ્ા મહા દેવ્્ા ભકુ્ક્શ્ત મુક્શ્્્ અર્ય સસદ્ધ્ ે
૧ 
 
ગાર્ગ્ય ઉવાચ 
સનત કુમારમ આસીનાં દ્વાદજ઼ાહદ્્ સસિભમ  
અપચ્ચન ્ોગગનો ભક્શ્્્ા ્ોગગનામ અર્ય સસદ્ધ્ ે૨  
 
સવય લૌહિિ િમયભ્્ો સવમુક્શ્તાનાાં હહતા્ વ ૈ 
ભકુ્ક્શ્ત મુક્ક્શ્ત પ્રદાં જપ્્મ અનુ બ્રહૂહ દ્ાસનધ ે૩  
 
સન્કુમાર ભગવન સવયજ્ઝો ’સસ સવજ઼ેશતઃ 
આક્સ્તક્ય સસદ્ધ્ ેનનાાં ક્ક્શ્શપ્ર ધમાયર્ય સાધનમ ૪  
 



ગિદ્યક્તત માનવાઃ સવ ેધના ભાવને િેવલમ 
સસદ્ધ્્ક્તત ધસનદો ’ત્સ્્ નવૈ ધમાયર્ય િામનાહ ૫  
 
દાહરદ્ર્ય ્વાંસસની નામ િેન સવદ્યા પ્રિીર્તિતા  
િેન વા બ્રહ્મ સવદ્યાસપ િેન મ્યુ સવનાજ઼િની ૬  
 
સવાયસાાં સાર ભતૂિૈા સવદ્યાનાાં િેન િીર્તિતા 
પ્ર્્ક્શ્શ સસર્દ્ધદા બ્રહ્મન તામ આચક્શ્વ દ્ાસનધ ે૭ 
 
સન્કુમાર ઉવાચ 
સાધ ુપશ્ટાં મહા ભાગાહ સવય લોિ હહતસૈશણઃ 
મહતામ એશ ધમય઼િ ચ નાત્શેામ ઇર્ત મે મર્તઃ ૮ 
 
બ્રહ્મ સવશ્ણ ુમહાદેવ મહેતરાહદ મહા્મગભઃ 
સમપ્રોક્શ્તાં િર્્ામ ્દ્ય લક્ષ્મી નામ સહસ્રિમ ૯ 
 
્સ્્ોચ્ચારણ માત્રણે દાહરદ્ર્યાન મુચ્્ત ેનરઃ 



હિિં પનુસ તજ જપાજ જાપી સવશે્ટાર્ાયન અવાપ્નુ્ાત 
૧૦ 
 
અર્ સઘ્િલ્પઃ 
અસ્્ જ઼્રી લક્ષ્મી હદવ્્ સહસ્ર નામ સ્તોત્ર 
મહામતત્રસ્્ 
આનતદ િદયમ ગચક્શ્ળીતને્તદરા સુતાદ્ો મહા્માનો 
મહશય્ ઃ, 
અનુશ્ટુપ ચતદઃ, સવશ્ણમુા્ા ઼િક્ક્શ્તઃ, મહા લક્ષ્મીઃ પરા 
દેવતા, 
જ઼્રી મહા લક્ષ્મી પ્રસાદ દ્વારા સવશે્ટાર્ય સસદ્ધ્્ર્ ેજપ ે
સવસન્ોગઃ 
 
અર્ ્્ાનમ 
પદ્મનાભ સપ્ર્ાાં દેવીં પદ્માક્શ્શીં પદ્મવાસસનીમ  
પદ્મવક્શ્ત્રાાં પદ્મહસ્તાાં વતદે પદ્મામ અહર સન઼િમ ૧ 
 



પણૂેતદુ વદનાાં હદવ્્ ર્ના ભરણ ભસૂશતામ 
વરદા ભ્ હસ્તાઢ્ાાં ્્ા્ચે ચતર સહોદરીમ ૨ 
 
ઇચ્ચા રૂપાાં ભગવતઃ સચ્ચ્ચદાનતદ રૂસપણીમ  
સવયજ્ઝાાં સવય જનનીં સવશ્ણ ુવક્શ્શસ સ્ર્લા લ્ામ 
દ્ાલમુ અસન઼િાં ્્ા્તે સુિ સસર્દ્ધ સ્વરૂસપણીમ ૩  
 
અર્ લક્ષ્મી સહસ્રનામ સ્તોત્રમ 
સન્્ાગતાનતત સન્્ા નન્તદની જનરઝ્જની  
સન્્ પ્રિાજ઼િની ચૈવ સ્વપ્રિા઼િ સ્વરૂસપણી ૧ 
 
મહા લક્ષ્મીર મહા િાલી મહા િત્ા સરસ્વતી  
ભોગ વભૈવ સતધાત્રી ભક્શ્તાનુગ્રહ િાહરણી ૨  
 
ઈજ઼ાવાસ્્ા મહા મા્ા મહાદેવી મહેજ઼્વરી  
હલ્લિેા પરમા ઼િક્ક્શ્તર માતિા બીજ રૂસપણી ૩  
 



સન્્ાનતદા સન્્ બોધા નાહદની જન મોહદની 
સ્્ પ્ર્્્ની ચૈવ સ્વપ્રિાજ઼ા્મ રૂસપણી ૪  
 
ર્ત્રપરુા ભરૈવી સવદ્યા હાંસા વાગીજ઼્વરી જ઼િવા  
વાર્ગદેવી ચ મહા રાર્ત્રઃ િાલ રાર્ત્રસ ર્ત્રલોચના ૫  
 
ભરિાલી િરાલી ચ મહાિાલી ર્તલોત્તમા  
િાલી િરાલ વક્શ્ત્રાતતા િામાક્શ્શી િામદા જુભા ૬  
 
ચજડિિા ચડિ રુપજે઼ા ચામુડિા ચક્ર ધાહરણી  
ત્રલૈોક્ય જસ્ની દેવી ત્રલૈોક્ય સવજ્ોત્તમા ૭  
 
સસદ્ધ લક્ષ્મીઃ હક્ર્ા લક્ષ્મીર મોક્શ્શ લક્ષ્મીઃ પ્રસાહદની  
ઉમા ભગવતી દુગાય ચાતરી દાક્શ્શા્ણી જ઼િવા ૮  
 
પ્ર્્ઘ્ઘ્ગરા ધરાવલેા લોિમાતા હહરસપ્ર્ા  
પાવયતી પરમા દેવી બ્રહ્મ સવદ્યા પ્રદાસ્ની ૯  



 
અરૂપા બહુ રૂપા ચ સવરૂપા સવજ઼્વ રૂસપણી  
પઝ્ચ ભતૂાજ્મિા વાણી પઝ્ચ ભતૂાજ્મિા પરા ૧૦  
 
િાલી-મા પઝ્ગચિા વાર્ગમી હસવઃ પ્ર્્સધ દેવતા 
દેવ માતા સુરેજ઼ાના દેવ ગભાય ’ઘ્મબિા ધર્તઃ ૧૧ 
 
સઘ્્્ા જાર્તઃ હક્ર્ા ઼િક્ક્શ્તઃ પ્રિર્તર મોહહની મહી  
્જ્ઝ સવદ્યા મહા સવદ્યા ગુહ્ય સવદ્યા સવભાવરી ૧૨  
 
જ્્ોર્તશ્મતી મહા માતા સવય મતત્ર ફલ પ્રદા  
દાહરદ્ર્ય ્વાંસસની દેવી હદ્ ગ્રક્તર્ ભહેદની ૧૩  
 
સહસ્રાહદ્્ સઘ્િાજ઼ા ચન્તરિા ચતર રૂસપણી  
ગા્ત્રી સોમ સમભરૂ્તઃ સાસવત્રી પ્રણવાજ્મિા ૧૪  
 
઼િઘ્િરી વશૈ્ણવી બ્રાહ્મી સવય દેવ નમસ્િતા 



સેવ્્ દુગાય કુબેરાક્શ્શી િર વીર સનવાસસની ૧૫  
 
જ્ા ચ સવજ્ા ચૈવ જ્તતી ચાપરાજજતા  
કુચ્જજિા િાગલિા જ઼ાસ્ત્રી વીણા પસુ્તિ ધાહરણી ૧૬  
 
સવયજ્ઝ ઼િક્ક્શ્તઃ જ઼્રી ઼િક્ક્શ્તર બ્રહ્મ સવશ્ણ ુજ઼િવાજ્મિા  
ઇિા સપઘ્ગગલિા મ્્ા મણાલી તતત ુરૂસપણી ૧૭  
 
્જ્ઝેજ઼ાની પ્રર્ા દીક્શ્શા દક્ક્શ્શણા સવય મોહહની  
અશ્ટાઘ્ગ ્ોગગની દેવી સનબીજ ્્ાન ગોચરા ૧૮  
 
સવય તીર્ય ક્સ્ર્તા જુદ્ધા સવય પવયત વાસસની  
વદે જ઼ાસ્ત્ર પ્રભા દેવી શિ અઘ્ગાહદ પદ ક્રમ ૧૯ 
 
જ઼િવા ધાત્રી જુભાનતદા ્જ્ઝ િમય સ્વરૂસપણી 
વ્રર્તની મેનિા દેવી બ્રહ્માણી બ્રહ્મચાહરણી ૨૦ 
 



એિાક્શ્શર પરા તારા ભવ બતધ સવનાજ઼િની  
સવજ઼્વમભરા ધરાધારા સનરાધારાસધિ સ્વરા ૨૧ 
 
રાિા કુહૂર અમાવાસ્્ા પગૂણિમા ’નુમતી દુ્યર્તઃ 
સસનીવાલી જ઼િવા વજ઼્્ા વજૈ઼્વદેવી સપ઼િઘ્ઘ્ગલા ૨૨  
 
સપપ્પલા ચ સવજ઼ાલાક્શ્શી રક્શ્શોઘ્ની વન્શ્ટ િાહરણી 
દુશ્ટ સવરાસવણી દેવી સવોપરવ નાજ઼િની ૨૩  
 
જ઼ારદા ઼િર સતધાના સવય ઼િસ્ત્ર સ્વરૂસપણી  
યુદ્ધ મ્્ ક્સ્ર્તા દેવી સવય ભતૂ પ્રભઝ્જની ૨૪  
 
અયુદ્ધા યુદ્ધ રૂપા ચ જ઼ાતતા જ઼ાક્તત સ્વરૂસપણી  
ગઘ્ગા સરસ્વતી વણેી ્મુના નમયદાપગા ૨૫  
 
સમુર વસના વાસા બ્રહ્માડિ જ઼્રોગણ મેિલા  
પઝ્ચ વક્શ્ત્રા દ઼િ ભજુા જુદ્ધ સ્ફહટિ સસિભા ૨૬  



 
રક્શ્તા િશ્ણા સસતા પીતા સવય વણાય સનરીજ઼્વરી  
િાગલિા ચહક્રિા દેવી સ્્ા ત ુબટુિા ક્સ્ર્તા ૨૭ 
 
તરુણી વારુણી નારી જ્્શે્ઠા દેવી સુરેજ઼્વરી 
સવજ઼્વમભરા ધરા િત્રી ગલાગયલ સવભઝ્જની ૨૮ 
 
સત્્ા રાર્ત્રર હદવા જ્્ો્સ્ના િલા િાશ્ઠા સનમેસશિા 
ઉવી િા્્ા્ની જુભ્રા સાંસારાણયવ તાહરણી ૨૯  
 
િસપલા િીગલિા ’઼િોિા મઘ્લ્લિા નવમઘ્લ્લિા  
દેસવિા નન્તદિા જ઼ાતતા ભઝ્જજિા ભ્ ભઝ્જજિા ૩૦  
 
િૌજ઼િિી વહૈદિી દેવી સૌરી રૂપાસધિાર્તભા  
હદગ વસ્ત્રા નવ વસ્ત્રા ચ િત્િા િમલોદ્ભવા ૩૧ 
 
જ઼્રીઃ સૌમ્ લક્શ્શણાતીતદુગાય સૂત્ર પ્રબોસધિા 



જ઼્રદ્ધા મેધા િર્તઃ પ્રજ્ઝા ધારણા િાક્તતર એવ ચ ૩૨  
 
જ઼્રુર્તઃ સ્મર્તર ધર્તર ધત્ા ભરૂ્તર ઇન્શ્ટર મનીસશણી 
સવરક્ક્શ્તર વ્્ાસપની મા્ા સવય મા્ા પ્રભઝ્જની ૩૩  
 
મહેતરી મક્તત્રણી સસિંહી ચતેર જાલ સ્વરૂસપણી  
અવસ્ર્ા ત્ર્ સનમુયક્શ્તા ગુણ ત્ર્ સવવજિતા ૩૪  
 
ઈશણ ત્ર્ સનમુયક્શ્તા સવય રોગ સવવજિતા  
્ોગગ ્્ાનાતત ગમ્ા ચ ્ોગ ્્ાન પરા્ણા ૩૫  
 
ત્ર્ી જ઼િિા સવજ઼ેશજ્ઝા વદેાતત જ્ઝાન રૂસપણી  
ભારતી િમલા ભાશા પદ્મા પદ્મવતી િર્તઃ ૩૬ 
 
ગૌતમી ગોમતી ગૌરી ઈજ઼ાના હાંસ વાહની  
નારા્ણી પ્રભા ધારા જાહ્નવી ઼િઘ્િરા્મજા ૩૭  
 



ગચત્ર ઘડટા સુનતદા જ઼્રીર માનવી મનુ સમભવા  
સ્તઘ્મભની ક્શ્શોસમણી મારી ભ્રાસમણી ઼િતુ્ર માહરણી ૩૮  
 
મોહહની દે્વસશણી સવરા અઘોરા રુર રુસપણી  
રુરૈિાદજ઼િની પડુ્ા િલ્્ાણી લાભ િાહરણી ૩૯  
 
દેવ દુગાય મહા દૂતા સ્વપ્ન દુગાય અશ્ટભરૈવી  
સૂ્ય ચતરાક્ર્ગન રૂપા ચ ગ્રહ નક્શ્શત્ર રૂસપણી ૪૦  
 
ગબતદુ નાદ િલા તીતા ગબતદુ નાદ િલાજ્મિા 
દ઼િ વાયુ જ્ા િારા િલા શોિ઼િ સાંયુતા ૪૧  
 
િાજ઼્્પી િમલા દેવી નાદ ચક્ર સનવાસસની 
મિા ધારા ક્સ્ર્રા ગુહ્યા દેસવિા ચક્ર રૂસપણી ૪૨ 
 
અસવદ્યા જ઼ાવયરી ભઝુ્જા જમભાસુર સનબહહિણી  
જ઼્રી િા્ા જ઼્રી િલા જુભ્રા િમય સનમૂયલ િાહરણી ૪૩  



 
આહદ લક્ષ્મીર ગુણા ધારા પઝ્ચ બ્રહ્માજ્મિા પરા 
જ઼્રુર્તર બ્રહ્મ મુિા વાસા સવય સમપસત્ત રૂસપણી ૪૪  
 
મત સઝ્ીવની મૈત્રી િાસમની િામ વજિતા  
સનવાયણ માગયદા દેવી હાં સસની િાજ઼િિા ક્શ્શમા ૪૫ 
 
સપ્ાય ગુગણની ગભિા સનગુયણા િજડિતા જુભા 
સ્વાસમની વહેદની ઼િક્યા જ઼ામબરી ચક્ર ધાહરણી ૪૬ 
 
દજડિની મુજડિની વ્્ાઘ્રી જ઼િગિની સોમ સાંહર્તઃ 
ગચતતામગણ઼િ ગચદાનતદા પઝ્ચ બાણાગ્ર બોસધની ૪૭  
 
બાણ જ઼્રેગણઃ સહસ્રાક્શ્શી સહસ્ર ભજુ પાદુિા  
સત્્ાવગલસ ર્ત્રસત્્ા્્ા બ્રહ્માડિ મગણ ભશૂણા 
૪૮ 
 



વાસવી દારુણી સેના કુગલિા મતત્ર રઝ્જની  
જજત પ્રાણ સ્વરૂપા ચ િાતતા િામ્ વર પ્રદા ૪૯  
 
મતત્ર બ્રાહ્મણ સવદ્યાર્ી નાદ રૂપા હસવશ્મતી  
આર્વયસનઃ જ઼્રુર્તઃ જૂત્ા િલ્પના વજિતા સતી ૫૦  
 
સત્તા જાર્તઃ પ્રમા ’મે્ા પ્રસમર્તઃ પ્રાણદા ગર્તઃ 
અવણાય પઝ્ચ વણાય ચ સવયદા ભવુનજે઼્વરી ૫૧  
 
ત્રલૈોક્ય મોહહની સવદ્યા સવય ભત્રી ક્શ્શરાક્શ્શરા 
હહરડ્ વણાય હહરણી સવોપરવ નાજ઼િની ૫૨  
 
િૈવલ્્ પદવી રેિા સૂ્ય મડિલ સાંક્સ્ર્તા 
સોમ મડિલ મ્્ સ્ર્ા વર્હ્ન મડિલ સાંક્સ્ર્તા ૫૩  
 
વાયુ મડિલ મ્્ સ્ર્ા વ્્ોમ મડિલ સાંક્સ્ર્તા 
ચહક્રિા ચક્ર મ્્ સ્ર્ા ચક્ર માગય પ્રવર્તિની ૫૪  



 
િોહિલા કુલ ચકે્રજ઼ા પક્શ્શર્તઃ પઘ્ઘ્ક્શ્ત પાવની  
સવય સસદ્ધાતત માગય સ્ર્ા શિ વણાય વર વજિતા ૫૫  
 
઼િર રુર હરા હતત્રી સવય સાંહાર િાહરણી 
પરુુશા પૌરુશી તનુ્શ્ટઃ સવય તતત્ર પ્રસૂર્તિા ૫૬ 
 
અધય નારીજ઼્વરી દેવી સવય સવદ્યા પ્રદાસ્ની  
ભાગયવી ભજુૂશી સવદ્યા સવોપસનશદા ક્સ્ર્તા ૫૭  
 
વ્્ોમ િેજ઼ાગિલ પ્રાણા પઝ્ચ િો઼િ સવલક્શ્શણા 
પઝ્ચ િોજ઼ાજ્મિા પ્ર્્િ પઝ્ચ બ્રહ્માજ્મિા જ઼િવા ૫૮ 
 
જગજ જરા જસનત્રી ચ પઝ્ચ િમય પ્રસૂર્તિા 
વાગ દેવ્્ા ભરણા િારા સવય િામ્ ક્સ્ર્તા ક્સ્ર્ર્ત ૫૯ 
 
અશ્ટા દ઼િ ચતઃુ શન્શ્ટ પીહઠિા સવદ્ય્ા યુતા  



િાગલિા િશયણ જ઼્્ામા ્ક્ક્શ્શણી હિિરેજ઼્વરી ૬૦  
 
િેતિી મઘ્લ્લિા ’઼િોિા વારાહી ધરણી ધ્રવુા  
નારસસિંહી મહોગ્રાસ્્ા ભક્શ્તાનામ આર્તિ નાજ઼િની ૬૧  
 
અતતવયલા ક્સ્ર્રા લક્ષ્મીર જરા મરણ નાજ઼િની  
જ઼્રી રઝ્જજતા મહાિા્ા સોમ સૂ્ાયક્ર્ગન લોચના ૬૨  
 
અહદર્તર દેવમાતા ચ અશ્ટ પતુ્રા અશ્ટ ્ોગગની  
અશ્ટ પ્રિર્તર અશ્ટાશ્ટ સવભ્રાજદ સવિતા િર્તઃ ૬૩  
 
દુગભિક્શ્શ ્વાંસસની દેવી સીતા સ્્ા ચ રુક્ક્શ્મણી 
્્ાર્તજા ભાગયવી દેવી દેવ ્ોસનસ તપક્સ્વની ૬૪  
 
જ઼ાિમભરી મહા઼િોણા ગરુિોપહર સાંક્સ્ર્તા  
સસિંહગા વ્્ાઘ્રગા દેવી વાયુગા ચ મહાહરગા ૬૫  
 



અિારા હદક્શ્શ િારાતતા સવય સવદ્યાસધ દેવતા 
મતત્ર વ્્ા્્ાન સનપણુા જ્્ોર્તઃ જ઼ાસ્ત્રિૈ લોચના ૬૬  
 
ઇિા સપઘ્ગગલિા મ્્ા સુશુમના ગ્રક્તર્ ભહેદની  
િાલ ચક્રા જ઼્ર્ોપતેા િાલ ચક્ર સ્વરૂસપણી ૬૭  
 
વજૈ઼ારદી મર્ત જ઼્રેશ્ઠા વહરશ્ઠા સવય દીસપિા  
વનૈા્િી વરારોહા જ઼્રોગણ વલેા બહહવયગલઃ ૬૮  
 
જક્મમની જઘ્મભણી જમભ િાહરણી ગણ િાહરિા  
઼િરણી ચહક્રિાનતતા સવય વ્્ાસધ ગચહિ્સિી ૬૯ 
 
દેવિી દેવ સાંિાજ઼ા વાહરસધઃ િરુણા િરા  
઼િવયરી સવય સમપિા સવય પાપ પ્રભઝ્જની ૭૦  
 
એિ માત્રા ર્દ્વ માત્રા ચ ર્ત્ર માત્રા ચ તર્ા ’પરા  
અધય માત્રા પરા સૂક્શ્શ્મા સૂક્શ્શ્માર્ાયર્ય પરા ’પરા ૭૧  



 
એિવીરા સવજ઼ેશા્્ા શશ્ઠી દેવી મનક્સ્વની  
નશૈ્િમ્ાય સનશ્િલા લોિા જ્ઝાન િમાયસધિા ગુણા ૭૨ 
 
સબત્વાનતદ સતદોહા વ્્ોમા િારા ’સનરૂસપતા 
ગદ્ય પદ્યાજ્મિા વાણી સવાય લઘ્િાર સાંયુતા ૭૩ 
 
સાધ ુબતધ પદ ત્ાસા સવૌિો ઘહટિાવગલઃ 
શટ િમાય િિયજ઼ા િારા સવય િમય સવવજિતા ૭૪  
 
આહદ્્ વણાય ચાપણાય િાસમની વર રૂસપણી 
બ્રહ્માણી બ્રહ્મ સતતાના વદે વાગીજ઼્વરી જ઼િવા ૭૫  
 
પરુાણ ત્ા્ મીમાાંસા ધમય જ઼ાસ્ત્રાગમ જ઼્રુતા  
સદ્યો વદેવતી સવાય હાંસી સવદ્યાસધ દેવતા ૭૬  
 
સવજ઼્વજે઼્વરી જગદ્ધાત્રી સવજ઼્વ સનમાયણ િાહરણી 



વહૈદિી વદે રૂપા ચ િાગલિા િાલ રૂસપણી ૭૭  
 
નારા્ણી મહાદેવી સવય ત્્વ પ્રવર્તિની  
હહરડ્ વણય રૂપા ચ હહરડ્ પદ સમભવા ૭૮  
 
િૈવલ્્ પદવી પડુ્ા િૈવલ્્ જ્ઝાન લક્ક્શ્શતા 
બ્રહ્મ સમપસત્ત રૂપા ચ બ્રહ્મ સમપસત્ત િાહરણી ૭૯  
 
વારૂણી વારુણા રા્્ા સવય િમય પ્રવર્તિની  
એિાક્શ્શર પરા ’યુક્શ્તા સવય દાહરદ્ર્ય ભઝ્જજની ૮૦  
 
પાજ઼ા અઘ્કુજ઼ાક્તવતા હદવ્્ા વીણા વ્્ા્્ાક્શ્શ સૂત્ર 
ભત 
એિ મૂર્તિસ ત્ર્ી મરૂ્તિર મધ ુિૈટભ ભઝ્જની ૮૧  
 
સાઘ્્્ા સાઘ્્્વતી જ્વાલા જ્વલતતી િામ રૂસપણી  
જાગ્રતતી સવય સમપસત્તઃ સુશુપ્તાતવશે્ટ દાસ્ની ૮૨  



 
િપાગલની મહા દાંસ્રા ભ્રુકુટી કુહટલાનના  
સવાય વાસા સુવાસા ચ બહ્્ અન્શ્ટ઼િ ચ ઼િક્કરી 
૮૩  
 
ચતદો ગણ પ્રર્તશ્ઠા ચ િલ્માશી િરુણાજ્મિા  
ચક્શ્શુશ્મતી મહાઘોશા િડ્ગ ચમય ધરા઼િસનઃ ૮૪ 
 
જ઼િલ્પ વગૈચત્ર્્ સવદ્યોતા સવયતોભર વાસસની  
અગચત્્ લક્શ્શણા િારા સૂત્ર ભાશ્્ સનબતધના ૮૫  
 
સવય વદેાર્ય સમપસત્તઃ સવય જ઼ાસ્ત્રાર્ય માતિા 
અિારા હદક્શ્શ િારાતત સવય વણય િત સ્ર્લા ૮૬  
 
સવય લક્ષ્મીઃ સદાનતદા સારસવદ્યા સદાજ઼િવા 
સવયજ્ઝા સવય ઼િક્ક્શ્ત઼િ ચ િચેરી રૂપ ગોઘ્ચ્િતા ૮૭  
 



અગણમાહદ ગુણોપતેા પરા િાશ્ઠા પરા ગર્તઃ 
હાંસ યુક્શ્ત સવમાન સ્ર્ા હાંસારૂિા ઼િજ઼િપ્રભા ૮૮  
 
ભવાની વાસના ઼િક્ક્શ્તર આિર્તસ્ર્ા ’ગિલાગિલા  
તતત્ર હેતુર સવગચત્રાઘ્ગી વ્્ોમ ગઘ્ગા સવનોહદની ૮૯ 
 
વશાય ચ વાસશિિા ચૈવ ગ ્જુસ સામ રૂસપણી 
મહા નદી નદી પડુ્ા ’ગડ્ા પડુ્ ગુણહક્ર્ા ૯૦ 
 
સમાસધ ગત લભ્્ાર્ાય જ઼્રોતવ્્ા સ્વસપ્ર્ા ઘણા 
નામાક્શ્શર પરા દેવી ઉપસગય નિાઝ્ગચતા ૯૧  
 
સનપાતોર ઉદ્વ્ી જઘ્ઘા માતિા મતત્ર રૂસપણી  
આજ઼ીના ચ ઼િ્ાના ચ ર્તશ્ઠતતી ધાવનાસધિા ૯૨ 
 
લક્શ્શ્્ લક્શ્શણ ્ોગાઢ્ા તાદ રૂપ્્ ગણન આિર્તઃ 
સૈિ રૂપા નિૈ રૂપા સતેદુ રૂપા તદ આિર્તઃ ૯૩  



 
સમાસતદ સધતા િારા સવભક્ક્શ્ત વચનાજ્મિા  
સ્વાહા િારા સ્વધા િારા જ઼્રી પ્્ અધાયઘ્ગ નન્તદની 
૯૪  
 
ગમભીરા ગહના ગુહ્યા ્ોસન ગલઘ્ગાધય ધાહરણી  
જ઼ેશ વાસુહિ સાંસેવ્્ા ચશાલા વર વગણિની ૯૫  
 
િારુડ્ા િાર સમપસત્તઃ િીલ િન મતત્ર િીગલિા 
઼િક્ક્શ્ત બીજાજ્મિા સવય મતત્રશે્ટા ક્શ્શ્ િામના ૯૬  
 
આર્ગને્ ી પાસર્િવા આપ્્ા વા્વ્્ા વ્્ોમ િેતના  
સ્્ જ્ઝાનાજ્મિા ’નતદા બ્રાહ્મી બ્રહ્મ સનાતની ૯૭  
 
અસવદ્યા વાસના મા્ા પ્રિર્તઃ સવય મોહહની  
઼િક્ક્શ્તર ધારણ ઼િક્ક્શ્ત઼િ ચ ગચદ અગચચ ચક્ક્શ્ત 
્ોગગની ૯૮ 



 
વક્શ્ત્રારુણા મહા મા્ા મરીગચર મદ મહદિની  
સવરાટ સ્વાહા સ્વધા જુદ્ધા નીરૂપાક્સ્તઃ સુભક્ક્શ્તગા 
૯૯  
 
સનરૂસપત દ્વ્ી સવદ્યા સન્્ાસન્્ સ્વરૂસપણી  
વરૈાજ માગય સઝ્ચારા સવય સ્પર્ દજ઼િની ૧૦૦  
 
જાલતધરી મિાની ચ ભવાની ભવ ભઝ્જની  
ત્ર ૈિાગલિ જ્ઝાન તતતુસ ર્ત્ર િાલ જ્ઝાન દાસ્ની ૧૦૧  
 
નાદાતીતા સ્મર્તઃ પ્રજ્ઝા ધાત્રી રૂપા ર્ત્રપશુ્િરા  
પરાજજતા સવધાનજ્ઝા સવજ઼િસશત ગુણાજ્મિા ૧૦૨  
 
હહરડ્ િેજ઼િની હેમ બ્રહ્મ સૂત્ર સવચક્શ્શણા 
અસઘ્્્ે્  પરાધાયતત સ્વર વ્્ઝ્જન વિૈરી ૧૦૩  
 



મધજુજહ્વા મધમુતી મધ ુમાસો દ્ા મધઃુ 
માધવી ચ મહાભાગા મેઘ ગમભીર સનસ્વના ૧૦૪  
 
બ્રહ્મ સવશ્ણ ુમહેજ઼ાહદ જ્ઝાત વ્્ાર્ય સવજ઼ેશગા  
નાભૌ વર્હ્ન જ઼િિા િારા લલાટે ચતર ઼િસિભા ૧૦૫  
 
ભ્રૂ મ્્ ેભાસ્િરા િારા સવય તારા િર્તર હહદ 
િસત્તિાહદ ભરડ્ અતત નક્શ્શત્રશે્ટ્ આગચિતો દ્ા 
૧૦૬  
 
ગ્રહ સવદ્યાજ્મિા જ્્ોર્તર જ્્ોર્તર સવતમર્ત ીસવિા 
બ્રહ્માડિ ગગભિણી બાલા સપ્તા વરણ દેવતા ૧૦૭  
 
વરૈાજોત્તમ સામ્રાજ્્ા કુમાર કુ઼િલો દ્ા 
બગલા ભ્રમ રાાંબા ચ જ઼િવદૂતી જ઼િવાજ્મિા ૧૦૮  
 
મેરુ સવત્્ાર્ત સાંસ્ર્ાના િાજ઼્મીર પરુ વાસસની 



્ોગસનરા મહાસનરા સવસનરા રાક્શ્શસ આજજ઼્રતા ૧૦૯  
 
સુવણયદા મહા ગઘ્ગા પઝ્ચા્્ા પઝ્ચ સાંહર્તઃ 
સુપ્રજાતા સુવીરા ચ સુપોશા સુપર્તઃ જ઼િવા ૧૧૦  
 
સુગહા રક્શ્ત બીજાતતા હત િતદપય ીસવિા 
સમુર વ્્ોમ મ્્સ્ર્ા સમ ગબતદુ સમાજ઼્ર્ા ૧૧૧  
 
સૌભાર્ગ્ રસ ીવાતઃુ સારા સાર સવવિે દિ 
ર્ત્રવલ્્ાહદ સુપશુ્ટાઘ્ગા ભારતી ભરતાજજ઼્રતા ૧૧૨  
 
નાદ બ્રહ્મ મ્ી સવદ્યા જ્ઝાન બ્રહ્મમ્ી પરા  
બ્રહ્મ નાિી સનરુક્ક્શ્ત઼િ ચ બ્રહ્મ િૈવલ્્ સાધનમ ૧૧૩  
 
િાગલિે્ મહોદાર વી્ય સવક્રમ રૂસપણી  
વિવાક્ર્ગન જ઼િિા વક્શ્ત્રા મહા િવલ તપયણા ૧૧૪ 
 



મહાભતૂા મહાદપાય મહાસારા મહાક્રતુઃ 
પઝ્ચ ભતૂ મહાગ્રાસા પઝ્ચ ભતૂાહદ દેવતા ૧૧૫  
 
સવય પ્રમાણા સમપસત્તઃ સવય રોગ પ્રર્તહક્ર્ા  
બ્રહ્માડિાતતર બહહર વ્્ાપ્તા સવશ્ણ ુવક્શ્શો સવભસૂશણી 
૧૧૬  
 
જ઼ાઘ્િરી સવસધ વક્શ્ત્ર સ્ર્ા પ્રવરા વર હેતુિી  
હેમ માલા જ઼િિા માલા ર્ત્રજ઼િિા પઝ્ચ મોચના ૧૧૭  
 
સવાયગમ સદાચારા મ્ાયદા ્ાતુ ભઝ્જની  
પડુ્ જ઼્લોિ પ્રબતધાઢ્ા સવાયતત્ાયસમ રૂસપણી ૧૧૮  
 
સામ ગાન સમારા્્ા જ઼્રોત્ર િણય રસા્નમ  
ીવ લોિૈિ ીવાતરુ ભરો દાર સવલોિના ૧૧૯ 
 
તહિત િોહટ લસત િાક્તતઃ તરુણી હહર સુતદરી  



મીન નતે્રા ચ સતેરાક્શ્શી સવજ઼ાલાક્શ્શી સુમઘ્ગલા ૧૨૦ 
 
સવય મઘ્ગલ સાંપિા સાક્શ્શાન મઘ્ગલ દેવતા  
દેહ હદ દીસપિા દીઘ્પ્તર જજહ્મ પાપ પ્રણાજ઼િની ૧૨૧  
 
અધય ચતરોલ્લસદ દાંસ્રા ્જ્ઝ વાટી સવલાસસની  
મહાદુગાય મહો્સાહા મહાદેવ બલોદ્ા ૧૨૨ 
 
િાહિનીિયા જ઼ાહિનીિયા સાહિનીિયા સમસ્તજુટ  
સનરઘ્કુજ઼ા નાહિવતદ્યા શિા ધારાસધ દેવતા ૧૨૩  
 
ભવુન જ્ઝાસનસનઃ જ઼્રેણી ભવુનાિાર વલ્લરી  
જ઼ાજ઼્વતી જ઼ાજ઼્વતા િારા લોિાનુગ્રહ િાહરણી ૧૨૪ 
 
સારસી માનસી હાંસી હાંસ લોિ પ્રદાસ્ની  
ગચન મુરા અલઘ્િત િરા િોહટ સૂ્ય સમ પ્રભા ૧૨૫  
 



સુિ પ્રાગણઃ જ઼િરો રેિા નદ દશ્ટ પ્રદાસ્ની 
સવય સાઘ્િ્ય દોશઘ્ની ગ્રહોપરવ નાજ઼િની ૧૨૬ 
 
ક્શ્શુર જતત ુભ્ ઘ્ની ચ સવશ રોગાહદ ભઝ્જની  
સદા જ઼ાતતા સદા જુદ્ધા ગહચ ગચર સનવાહરણી ૧૨૭  
 
િગલ દોશ પ્ર઼િમની િોલાહલ પરુ ક્સ્ર્તા  
ગૌરી િાક્શ્શગણિી મુ્્ા જઘત્ાિર્ત વજિતા ૧૨૮ 
 
મા્ાસવદ્યા મૂલ ભતૂા વાસવી સવશ્ણ ુચેતના 
વાહદની વસુ રૂપા ચ વસુ ર્ન પહરચ્ચદા ૧૨૯  
 
ચાાંદસી ચતર હદ્ા મતત્ર સ્વચ્ચતદ ભરૈવી 
વનમાલા વજૈ્તતી પઝ્ચ હદવ્્ા યુધાજ્મિા ૧૩૦ 
 
પીતામબર મ્ી ચઝ્ચત િૌસ્તુભા હહર િાસમની  
સન્્ા તથ્્ા રમા રામા રમણી મ્યુ ભઝ્જની ૧૩૧  



 
જ્્શે્ઠા િાશ્ઠા ધસનશ્ઠાતતા ઼િરાઘ્ગી સનગુયણ સપ્ર્ા  
મૈત્રે્ ા સમત્રસવતદા ચ જ઼ેશ્્ જ઼ેશ િલા ઼િ્ા ૧૩૨  
 
વારાણસી વાસરતાચ આ્ાયવતય જન સ્તુતા  
જગદ ઉ્પસત્ત સાંસ્ર્ાન સાંહાર ત્ર્ િારણમ ૧૩૩  
 
્વમ અમબ સવશ્ણ ુસવયસ્વાં નમસ્ત ે’સ્ત ુમહેજ઼્વહર  
નમસ્ત ેસવય લોિાનાાં જનત્ ૈપડુ્ મૂતય્  ે૧૩૪  
 
સસદ્ધ લક્ષ્મીર મહાિાગલ મહાલક્ષ્મી નમો ’સ્તુ ત ે 
સદ્યોજાતાહદ પઝ્ચાક્ર્ગનઃ રુપા પઝ્ચિ પઝ્ચિમ 
૧૩૫ 
 
્તત્ર લક્ષ્મીર ભવ્્ આહદર આદ્ય આદ્યે ત ેનમો નમઃ 
સશ્ટ્ાહદ િારણા િાર સવતત ેદોશ વજિત ે૧૩૬  
 



જગલ લક્ષ્મીર જગન માતર સવશ્ણ ુપજ્ન નમો ’સ્તુ ત ે 
નવ િોહટ મહા઼િક્ક્શ્ત સમુપાસ્્ પદામબુજે ૧૩૭  
 
િનત સૌવણય ર્નાઢ્ ેસવાય ભરણ ભસૂશત ે
અનતતા સન્્ મહહસશ પ્રપઝ્ચેજ઼્વર ના્હિ ૧૩૮  
 
અ્્ ઉઘ્ચ્િત પદાતતસ સ્ર્ ેપરમ વ્્ોમ ના્હિ  
નાિ પશ્ઠ ગતારા્્ ેસવશ્ણ ુલોિ સવલાસસસન ૧૩૯  
 
વકુૈડઠ રાજ મહહસશ જ઼્રી રઘ્ગ નગરાજજ઼્રત ે 
રઘ્ગ ના્હિ ભ ૂપરુ્ત્ર િશ્ણ ેવરદ વલ્લભ ે૧૪૦ 
 
િોહટ બ્રહ્માહદ સાંસવે્્ ેિોહટ રુરાહદ િીર્તિત ે 
માતુલઘ્ગ મ્ાં િટેાં સૌવણય ચશિાં તર્ા ૧૪૧  
 
પદ્મ દ્વ્ાં પણૂય કુાંભાં િીરાં  ચ વરદાભ્ ે 
પા઼િમ અઘ્કુ઼િિાં ઼િઘ્િાં ચક્રાં જૂલાં િપાગણિામ ૧૪૨ 



 
ધનુર બાણૌ ચાક્શ્શ માલાાં ગચતમુરામ અસપ ગબભ્રતી  
અશ્ટાદ઼િ ભજુે લક્ષ્મી મહાશ્ટાદ઼િ પીઠગે ૧૪૩  
 
ભસૂમ નીલાહદ સાંસેવ્્ ેસ્વાસમ ગચત્તાનુવર્તિસન 
પદ્મે પદ્માલ્ ેપસદ્મ પણૂય કુમભા અગભશગેચત ે૧૪૪  
 
ઇન્તદરેન્તદરા અભાક્ક્શ્શ ક્શ્શીર સાગર િત્િે  
ભાગયસવ ્વાં સ્વ તતત્રચે્ચા વજ઼ી િત જગત પર્તઃ ૧૪૫  
 
મઘ્ગલાં મઘ્ગલાનાાં ્વાં દેવતાનાાં ચ દેવતા  
્વમ ઉત્તમોત્તમાનાાં ચ ્વાં જ઼્રે્ઃ પરમામતમ ૧૪૬  
 
ધન ધાત્ા ગભવર્દ્ધ઼િ ચ સાવયભૌમ સુિોચ્િ્ા  
આતદોગલિાહદ સૌભાર્ગ્ાં મતે્તભાહદ મહોદ્ઃ ૧૪૭  
 
પતુ્ર પૌત્રાગભ વર્દ્ધ઼િ ચ સવદ્યા ભોગ બલાહદિમ 



આયુર આરોર્ગ્ સમપસત્તર અશ્ટૈજ઼્વ્ ં્વમ એવ હહ 
૧૪૮  
 
પદમ એવ સવભરૂ્ત઼િ ચ સૂક્શ્શ્માત સૂક્શ્શ્મતરા ગર્તઃ 
સદ્ા આપાઘ્ગ સતદત્ત બ્રહ્મેતરાહદ પદ ક્સ્ર્ર્તઃ ૧૪૯  
 
અવ્્ાહત મહાભાર્ગ્ાં ્વમ એવાક્શ્શોભ્્ સવક્રમઃ 
સમતવ઼્િ ચ વદેાનામ અસવરોધસ ્વમ એવ હહ 
૧૫૦  
 
સનઃજ઼્રે્સ પદ પ્રાઘ્પ્ત સાધનાં ફલમ એવ ચ 
જ઼્રી મતત્ર રાજ રાજ્ઝી ચ જ઼્રીસવદ્યા ક્શ્શમે િાહરણી ૧૫૧  
 
જ઼્રીં બીજ જપ સતતુશ્ટા ઐં-હ્રીમ-જ઼્રીમ-બીજ પાગલિા 
પ્રપસત્ત માગય સુલભા સવશ્ણ ુપ્રર્મ હિઘ્િરી ૧૫૨  
 
ક્શ્લીં િારાર્ય સાસવત્રી ચ સૌમઘ્ગલ્્ા અસધદેવતા  



જ઼્રી શોિજ઼ાક્શ્શરી સવદ્યા જ઼્રી ્તત્ર પરુ વાસસની ૧૫૩  
 
સવય મઘ્ગલ માઘ્ગલ્્ ેજ઼િવ ેસવાયર્ય સાસધિે  
઼િરડ્ ેત્ર્્મબિે ગૌરી નારા્ગણ નમો ’સ્ત ુત ે 
પનુઃ પનુર નમસ્ત ે’સ્તુ સાશ્ટાઘ્ગમ યુતાં પનુઃ ૧૫૪ 
 
સન્કુમાર ઉવાચ 
એવાં સ્તુતા મહાલક્ષ્મીર બ્રહ્મ રુરાહદગભઃ સુરૈઃ 
નમગદ્ભર આતરૈ દીન઼ૈિ ચ સનસ્સ્વ્વરૈ ભોગ વજિતઃૈ 
૧૫૫  
 
જ્્શે્ઠા જુશ્ટૈ઼િ ચ સનઃજ઼્રીિૈઃ સાંસારા સ્વ પરા્ણૈઃ 
સવશ્ણપુ્ની દદૌ તશેાાં દ઼િનાં દન્શ્ટ તપયણમ ૧૫૬  
 
઼િરત પણુતેદુ િોટ્ાભ ધવલાપાઘ્ગ વીક્શ્શણઃૈ 
સવાયન સ્્વ સમાસવશ્ટાન ચકે્ર હશ્ટા વરાં દદૌ ૧૫૭  
 



મહાલક્ષ્મીર ઉવાચ 
નામનાાં સાશ્ટ સહસ્રાં મે પ્રમાદાદ્વાસપ ્ઃ સિત 
િીતય્ તે તત કુલ ેસ્્ાં વસામ્ા ચતર તારિમ ૧૫૮ 
 
હિિં પનુર સન્માજ જપ્તુર મદ એિ ઼િરણસ્્ ચ 
માત વ્સાનુિમપાહાં  પોશિી સ્્ામ અહર સન઼િમ ૧૫૯  
 
મન નામ સ્તવતાાં લોિે દુલયભાં નાક્સ્ત ગચક્તતતમ  
મત પ્રસાદેન સવ ે’સપ સ્વસ્વશે્ટાર્યમ અવાપ્સ્્ર્ 
૧૬૦  
 
લપુ્ત વશૈ્ણવ ધમયસ્્ મદ વ્રતવે અવિીગણિનઃ 
ભક્ક્શ્ત પ્રપસત્ત હીનસ્્ વતદ્યો નામનાાં સ્તવો ’સપ મે ૧૬૧  
 
તસ્માદ અવજ઼્્ાં તરૈ દોશરૈ સવહીનઃ પાપ વજિતઃ 
જપતે સાશ્ટ સહસ્રાં મે નામનાાં પ્ર્્હમ આદરાત ૧૬૨  
 



સાક્શ્શાદ અલક્ષ્મી પતુ્રો ’સપ દુભાયર્ગ્ો ’પ્્ અલસો ’સપ 
વા  
અપ્ર્્નો ’સપ મૂઢો ’સપ સવિલઃ પર્તતો ’સપ ચ ૧૬૩  
 
અવજ઼્્ાં પ્રાપ્નુ્ાદ ભાર્ગ્ાં મ્પ્રસાદેન િેવલમ  
સ્પહે્મ અગચરાદ દેવા વરદાના્ જાસપનઃ 
દદાસમ સવયમ ઇશ્ટાર્ ંલક્ષ્મીર્ત સ્મરતાાં ધ્રવુમ ૧૬૪ 
 
સન્કુમાર ઉવાચ 
ઇ્્ ઉક્શ્્વા અતતદયધ ેલક્ષ્મીર વશૈ્ણવી ભગવત િલા  
ઇશ્ટા પતૂ ંચ સુિતાં ભાગ ધે્ ાં ચ ગચક્તતતમ ૧૬૫  
 
સ્વાં સ્વાં સ્ર્ાનાં ચ ભોગાં ચ સવજ્ાં લગેભરે સુરાઃ 
તદ એતત પ્રવદામ્ અદ્ય લક્ષ્મી નામ સહસ્રિમ 
્ોગગનઃ પઠત ક્ક્શ્શપ્રાં ગચક્તતતાર્ાયન અવાપ્સ્્ર્ ૧૬૬  
 
ગાર્ગ્ય ઉવાચ 



સનત કુમારો ્ોગીતર ઇ્્ ઉક્શ્્વા સ દ્ાસનસધઃ 
અનુગહ્ય ્્ૌ ક્ક્શ્શપ્રાં તાાં઼િ ચ દ્વાદ઼િ ્ોગગનઃ ૧૬૭ 
 
તસ્માદ એતદ રહસ્્ાં ચ ગોપ્્ાં જપ્્ાં પ્ર્્નતઃ 
અશ્ટમ્ાાં ચ ચતુદયજ઼્્ાાં નવાભ્્ાાં ભગુ વાસરે ૧૬૮  
 
પૌણયમાસ્્ામ અમા્ાાં ચ પવય િાલ ેસવજ઼ેશતઃ 
જપદે વા સન્્ િા્શુે સવાયન િામાન અવાપ્નુ્ાત 
૧૬૯ 
 
ઇર્ત સ્િતદ પરુાણે સન્કુમાર સન્મહતા્ામ 
જ઼્રી લક્ષ્મી સહસ્ર નામ સ્તોત્રાં સાંપણૂયમ 


