లక్ష్మీ సహసరనామ స్తొత్రమ్

నామ్నాం స్ాశ్ట సహసరాం చ బ్ర
ర హి గార్గ్య మహామతె
మహా లక్శ్ా్యయ మహా దెవ్ాా భుక్శ్తొ ముక్త్ొయ అర్గథ సిద్య
ధ ె
౧
గార్గ్య ఉవ్ాచ
సనత్ కుమ్ర్గమ్ ఆసీనాం దాాద్ౙాాదిత్ా సన్ననభమ్
అప్చ్చన్ యొగినొ భక్శ్ాొయ యొగినామ్ అర్గథ సిద్య
ధ ె౨
సర్గా లౌక్శ్తక కర్గీభ్యా విముక్శ్ాొనాాం హితాయ వ్ై
భుక్శ్తొ ముక్శ్తొ ప్చరద్ాం జప్చామ్ అను బ్ర
ర హి ద్య్న్నధె ౩

సనత్కుమ్ర్గ భగవన్ సర్గాజఝొ ’సి విౙాెశ్త్ః
ఆసి ొకా సిద్య
ధ ె నానాం క్శ్త్ప్చర ధర్ాీర్గథ స్ాధనమ్ ౪
ఖిద్ాన్నొ మ్నవ్ాః సర్వా ధనా భ్ావ్న క్శ్వవలమ్
సిద్యధ న్నొ ధన్నదొ ’నాసా నైవ ధర్ాీర్గథ క్శ్ామనాహ్ ౫
దార్ిద్యర ధాాంసినీ నామ క్శ్వన విదాా ప్చరక్శ్ీర్త
ిొ ా
క్శ్వన వ్ా బ్రహీ విదాాపి క్శ్వన ముొయ వినాౙాినీ ౬
సర్ాాస్ాాం స్ార్గ భరతెైక్శ్ా విదాానాాం క్శ్వన క్శ్ీర్త
ిొ ా
ప్చరత్ాక్ సిదద
ిధ ా బ్రహీన్ తామ్ ఆచక్వ ద్య్న్నధె ౭
సనత్కుమ్ర్గ ఉవ్ాచ
స్ాధు ప్చ్టాం మహా భ్ాగాహ్ సర్గా లొక హితెైశిణః

మహతామ్ ఎశ్ ధర్గీౙా చ నానాశామ్ ఇతి మె
మతిః ౮
బ్రహీ విశ్ణు మహాదెవ మహెనారాది మహాత్ీభః
సమ్ప్రొకొాం కథయ్మ్ యద్ా లక్ష్మీ నామ సహసరకమ్
౯
యస్తాచ్ా్ర్గణ మ్తెణ
ర దార్ిదారయన్ ముచాతె నర్గః
క్శ్తాం ప్చునస్ త్జ్ జపాజ్ జాపీ సర్వాశాట ర్ాథన్
అవ్ాప్చునయ్త్ ౧౦
అథ సఘ్ులపః
అసా ౙా ర్ీ లక్ష్మీ దివా సహసర నామ స్తొత్ర
మహామనొరసా

ఆననర కర్గరమ చిక్శ్ీీతెన్నర్
ర ా సుతాద్యొ మహాతాీనొ
మహర్గ్యః,
అనుశ్ణటప్ చనరః, విశ్ణు మ్య్ ౙక్శ్తొః, మహా లక్ష్మీః ప్చర్ా
దెవతా,
ౙా ర్ీ మహా లక్ష్మీ ప్చరస్ాద్ దాార్ా సర్వాశాట ర్గథ సిద్యధ ర్వథ
జపె విన్నయొగః
అథ ధాానమ్
ప్చద్ీనాభ పిరయ్ాం దెవాం ప్చదాీక్శ్ీ్ాం ప్చద్ీవ్ాసినీమ్
ప్చద్ీవక్శ్ాొాంర ప్చద్ీహస్ాొాం వన ర ప్చదాీమ్ అహర్ న్నౙమ్
౧
ప్చూర్వన
ు ుర వద్నాాం దివా ర్గతాన భర్గణ భరశితామ్
వర్గదా భయ హస్ాొఢాాాం ధాాయెచ్ చనర ా సహొద్ర్ీమ్

౨
ఇచ్ా్ ర్గూపాాం భగవత్ః సచి్దాననర ర్గూపిణీమ్
సర్గాజాొ ాం సర్గా జననీాం విశ్ణు వక్స్ సథల్ లయ్మ్
ద్య్లుమ్ అన్నౙాాం ధాాయెత్ సుఖ సిదిధ
సార్గూపిణీమ్ ౩
అథ లక్ష్మీ సహసరనామ స్తొత్రమ్
న్నతాాగతాననొ న్నతాా నన్నరనీ జనర్గఝ్జనీ
న్నత్ా ప్చరక్శ్ాౙాినీ చ్ెైవ సాప్చరక్శ్ాౙ సార్గూపిణీ ౧
మహా లక్ష్మీర్ మహా క్శ్ాలీ మహా కనాా సర్గసాతీ
భ్యగ వ్ైభవ సనాధతీర భక్శ్ాొనుగరహ క్శ్ార్ిణీ ౨

ఈౙాావ్ాస్ాా మహా మ్య్ మహాదెవ
మహెౙా వర్ీ
హెలెఖ్ ప్చర్గమ్ ౙక్శ్తొర్ మ్తాు బీజ ర్గూపిణీ ౩
న్నతాాననార న్నత్ా బ్యధా నాదినీ జన మ్ప్దినీ
సత్ా ప్చరత్ాయనీ చ్ెైవ సాప్చరక్శ్ాౙాాత్ీ ర్గూపిణీ ౪
తిరప్చుర్ా భ్ైర్గవ విదాా హాంస్ా వ్ాగీౙా వర్ీ ౙాివ్ా
వ్ాగవరవ చ మహా ర్ాతిరః క్శ్ాల ర్ాతిరస్ తిరలొచనా ౫
భద్రక్శ్ాలీ కర్ాలీ చ మహాక్శ్ాలీ తిలొత్ొమ్
క్శ్ాలీ కర్ాల వక్శ్ాొరనాొ క్శ్ామ్క్శ్ీ్ క్శ్ామదా ౙాుభ్ా ౬
చణడిక్శ్ా చణి ర్గుపెౙాా చ్ాముణాి చకర ధార్ిణీ

తెరై లొకా జయనీ దెవ తెరై లొకా విజయొత్ొమ్ ౭
సిద్ధ లక్ష్మీః క్శ్తయ
ర ్ లక్ష్మీర్ మ్ప్క్ లక్ష్మీః ప్చరస్ాదినీ
ఉమ్ భగవతీ ద్ుర్ా్ చ్ానీర ా దాక్శ్ా్యణీ ౙాివ్ా ౮
ప్చరత్ాఘ్ి్ ర్ా ధర్ావ్ల్ లొకమ్తా హర్ిపిరయ్
పార్గాతీ ప్చర్గమ్ దెవ బ్రహీ విదాా ప్చరదాయనీ ౯
అర్గూపా బ్హు ర్గూపా చ విర్గూపా విౙా వ ర్గూపిణీ
ప్చఝ్్ భరతాతిీక్శ్ా వ్ాణీ ప్చఝ్్ భరతాతిీక్శ్ా ప్చర్ా
౧౦
క్శ్ాలీ-మ్ ప్చఝ్చ్క్శ్ా వ్ాగీీ హవిః ప్చరత్ాధి దెవతా
దెవ మ్తా సుర్వౙాానా దెవ గర్ాా ’మ్బిక్శ్ా ధిొః ౧౧

సఘ్్య య జాతిః క్శ్తయ
ర ్ ౙక్శ్తొః ప్చరక్శ్ొ ర్
త మ్ప్హినీ మహీ
యజ ొ విదాా మహా విదాా గుహా విదాా విభ్ావర్ీ ౧౨
జఝాతిశ్ీతీ మహా మ్తా సర్గా మనొర ఫల ప్చరదా
దార్ిద్యర ధాాంసినీ దెవ హరయ గరన్నథ భ్దినీ ౧౩
సహస్ారదిత్ా సఘ్్ుౙాా చన్నరక్శ్
ా ా చనర ా ర్గూపిణీ
గాయతీర స్తమ సమరాతిః స్ావితీర ప్చరణవ్ాతిీక్శ్ా ౧౪
ౙఘ్ుర్ీ వ్ైశ్వ
ు బ్ారహీీ సర్గా దెవ నమస్ాతా
సెవా ద్ుర్ా్ కుబ్ర్ాక్శ్ీ్ కర్గ వర్గ న్నవ్ాసినీ ౧౫
జయ్ చ విజయ్ చ్ెైవ జయనీొ చ్ాప్చర్ాజితా

కుబ్జజక్శ్ా క్శ్ాలిక్శ్ా ౙాాసీ రొ వణా ప్చుసొక ధార్ిణీ ౧౬
సర్గాజ ొ ౙక్శ్తొః ౙా ర్ీ ౙక్శ్తొర్ బ్రహీ విశ్ణు ౙాివ్ాతిీక్శ్ా
ఇడా పిఘ్్లిక్శ్ా మధాా మ్ులీ త్నుొ ర్గూపిణీ ౧౭
యజవ ొౙాానీ ప్చరథా దీక్శ్ా్ ద్క్శ్త్ణా సర్గా మ్ప్హినీ
అశాట ఘ్్ యొగినీ దెవ న్నర్ీిజ ధాాన గొచర్ా ౧౮
సర్గా తీర్గథ సి థతా ౙాుదాధ సర్గా ప్చర్గాత్ వ్ాసినీ
వ్ద్ ౙాాసొర ప్చరభ్ా దెవ శ్డ్ అఘ్్్ ది ప్చద్ కరమ ౧౯
ౙాివ్ా ధాతీర ౙాుభ్ాననార యజ ొ కర్గీ సార్గూపిణీ
వరతినీ మెనక్శ్ా దెవ బ్రహాీణీ బ్రహీచ్ార్ిణీ ౨౦

ఎక్శ్ాక్ర్గ ప్చర్ా తార్ా భవ బ్నధ వినాౙాినీ
విౙా వమార్ా ధర్ాధార్ా న్నర్ాధార్ాధిక సార్ా ౨౧

ర్ాక్శ్ా కుహూర్ అమ్వ్ాస్ాా ప్చూర్ిమ
ు ్ ’నుమతీ
ద్ుాతిః
సినీవ్ాలీ ౙాివ్ా వౙా య్ వ్ైౙా వదెవ పిౙఘ్ి్ ల్
౨౨
పిప్చపల్ చ విౙాాల్క్శ్ీ్ ర్గక్శ్శ్ఘ్ీన వి్ట క్శ్ార్ిణీ
ద్ుశ్ట విదారవిణీ దెవ సర్ొాప్చద్రవ నాౙాినీ ౨౩
ౙాార్గదా ౙర్గ సనాధనా సర్గా ౙసొ ర సార్గూపిణీ
యుద్ధ మధా సి థతా దెవ సర్గా భరత్ ప్చరభఝ్జనీ ౨౪

అయుదాధ యుద్ధ ర్గూపా చ ౙాానాొ ౙాాన్నొ
సార్గూపిణీ
గఘ్్్ సర్గసాతీ వ్ణీ యమునా నర్గీదాప్చగా ౨౫
సముద్ర వసనా వ్ాస్ా బ్రహాీణి ౙా ర్ొణడ మెఖల్
ప్చఝ్్ వక్శ్ాొర ద్ౙ భుజా ౙాుద్ధ సఫటడక సన్ననభ్ా ౨౬
ర్గక్శ్ాొ క్శ్ా్ా సితా పీతా సర్గా వర్ాు న్నర్ీౙా వర్ీ
క్శ్ాలిక్శ్ా చక్శ్తక్శ్
ర ా దెవ సతాా త్క బ్టుక్శ్ా సి థతా ౨౭
త్ర్గుణీ వ్ార్గుణీ నార్ీ జవాశాా దెవ సుర్వౙా వర్ీ
విౙా వమార్ా ధర్ా కర్ీరొ గల్ర్గ్ల విభఝ్జనీ ౨౮
సనాధయ ర్ాతిరర్ దివ్ా జఝాతానా కల్ క్శ్ాశాా న్నమెశిక్శ్ా

ఉర్ీా క్శ్ాతాాయనీ ౙాుభ్ార సాంస్ార్ార్గువ తార్ిణీ ౨౯
కపిల్ క్శ్ీలిక్శ్ా ’ౙాొక్శ్ా మలిిక్శ్ా నవమలిిక్శ్ా
దెవిక్శ్ా నన్నరక్శ్ా ౙాానాొ భఝ్చజ క్శ్ా భయ భఝ్చజ క్శ్ా ౩౦
క్శ్ౌౙాిక్శ్ీ వ్ైదిక్శ్ీ దెవ స్ౌర్ీ ర్గూపాధిక్శ్ాతిభ్ా
దిగ్ వస్ాాొ నవ వస్ాొా చ కనాక్శ్ా కమలొద్ావ్ా ౩౧
ౙా ర్ీః స్ౌమా లక్ణాతీత్ద్ుర్ా్ సూత్ర ప్చరబ్యధిక్శ్ా
ౙా ర్గదాధ మెధా క్శ్తొః ప్చరజాొ ధార్గణా క్శ్ాన్నొర్ ఎవ చ ౩౨
ౙా ర్గుతిః సితార్ ధిొర్ ధనాా భరతిర్ ఇశిటర్ మనీశిణీ
విర్గక్శ్తొర్ వ్ాాపినీ మ్య్ సర్గా మ్య్ ప్చరభఝ్జనీ ౩౩

ా ీ సిాంహీ చ్ెన ర ా జాల సార్గూపిణీ
మహెనీర ా మన్నొణ
అవస్ాథ త్రయ న్నర్గుీక్శ్ాొ గుణ త్రయ వివర్ిజతా ౩౪
ఈశ్ణ త్రయ న్నర్గుీక్శ్ాొ సర్గా ర్ొగ వివర్ిజతా
యొగి ధాానానొ గమ్ా చ యొగ ధాాన ప్చర్ాయణా
౩౫
త్రయీ ౙాిఖ్ విౙాెశ్జాొ వ్దానొ జాొ న ర్గూపిణీ
భ్ార్గతీ కమల్ భ్ాశా ప్చదాీ ప్చద్ీవతీ క్శ్తొః ౩౬
గౌత్మీ గొమతీ గౌర్ీ ఈౙాానా హాంస వ్ాహనీ
నార్ాయణీ ప్చరభ్ా ధార్ా జాహనవ ౙఘ్ుర్ాత్ీజా ౩౭
చిత్ర ఘ్ణాట సుననార ౙా ర్ీర్ మ్నవ మను సమావ్ా

సొమ్బానీ క్శ్శ్మ్బణీ మ్ర్ీ భ్ారమ్బణీ ౙత్కర మ్ర్ిణీ ౩౮
మ్ప్హినీ దెాశిణీ విర్ా అఘొర్ా ర్గుద్ర ర్గుపిణీ
ర్గుదెరై క్శ్ాద్ౙాినీ ప్చుణాా కల్ాణీ ల్భ క్శ్ార్ిణీ ౩౯
దెవ ద్ుర్ా్ మహా ద్ూతా సాప్చన ద్ుర్ా్ అశ్టభ్ైర్గవ
సూర్గా చనారాగిన ర్గూపా చ గరహ నక్త్ర ర్గూపిణీ ౪౦
బ్జనుర నాద్ కల్ తీతా బ్జనుర నాద్ కల్తిీక్శ్ా
ద్ౙ వ్ాయు జయ్ క్శ్ార్ా కల్ శొడౙ సాంయుతా ౪౧
క్శ్ాౙా యపీ కమల్ దెవ నాద్ చకర న్నవ్ాసినీ
మ్ి ధార్ా సి థర్ా గుహాా దెవిక్శ్ా చకర ర్గూపిణీ ౪౨

అవిదాా ౙాార్గార్ీ భుఝ్్జ జమ్ాసుర్గ న్నబ్ర్ిణ
ి ీ
ౙా ర్ీ క్శ్ాయ్ ౙా ర్ీ కల్ ౙాుభ్ార కర్గీ న్నర్గూీల
క్శ్ార్ిణీ ౪౩
ఆది లక్ష్మీర్ గుణా ధార్ా ప్చఝ్్ బ్రహాీతిీక్శ్ా ప్చర్ా
ౙా ర్గుతిర్ బ్రహీ ముఖ్ వ్ాస్ా సర్గా సమపతిొ ర్గూపిణీ
౪౪
మొ సఝ్జజ వనీ మెైతీర క్శ్ామ్బనీ క్శ్ామ వర్ిజతా
న్నర్ాాణ మ్ర్గ్దా దెవ హాంసినీ క్శ్ాౙాిక్శ్ా క్మ్ ౪౫
సప్చర్ాా గుణడనీ భనాన న్నర్గు్ ణా ఖణడితా ౙాుభ్ా
స్ాామ్బనీ వ్దినీ ౙక్శ్ాా ౙాామిర్ీ చకర ధార్ిణీ ౪౬

ద్ణడినీ ముణడినీ వ్ాాఘ్ీీ ౙాిఖినీ స్తమ సాంహతిః
చినాొమణడౙా చిదాననార ప్చఝ్్ బ్ాణాగర బ్యధినీ ౪౭
బ్ాణ ౙా ర్వణడః సహస్ారక్శ్ీ్ సహసర భుజ పాద్ుక్శ్ా
సనాధయవలిస్ తిరసనాధయఖ్ా బ్రహాీణి మణడ భరశ్ణా ౪౮
వ్ాసవ దార్గుణీ సెనా కులిక్శ్ా మనొర ర్గఝ్జనీ
జిత్ పారణ సార్గూపా చ క్శ్ానాొ క్శ్ామా వర్గ ప్చరదా ౪౯
మనొర బ్ారహీణ విదాార్ీథ నాద్ ర్గూపా హవిశ్ీతీ
ఆథర్గాన్నః ౙా ర్గుతిః ౙాూనాా కలపనా వర్ిజతా సతీ
౫౦

సతాొ జాతిః ప్చరమ్ ’మెయ్ ప్చరమ్బతిః పారణదా గతిః

అవర్ాు ప్చఝ్్ వర్ాు చ సర్గాదా భువనౙా వర్ీ ౫౧
తెరై లొకా మ్ప్హినీ విదాా సర్గా భర్ీరొ క్ర్ాక్ర్ా
హిర్గణా వర్ాు హర్ిణీ సర్ొాప్చద్రవ నాౙాినీ ౫౨
క్శ్వైవలా ప్చద్వ ర్వఖ్ సూర్గా మణి ల సాంసి థతా
స్తమ మణి ల మధా స్ాథ వహిన మణి ల సాంసి థతా ౫౩
వ్ాయు మణి ల మధా స్ాథ వ్యామ మణి ల సాంసి థతా
చక్శ్తక్శ్
ర ా చకర మధా స్ాథ చకర మ్ర్గ్ ప్చరవర్ినీ
ొ ౫౪
క్శ్శక్శ్తల్ కుల చక్శ్వౙ
ర ాా ప్చక్తిః ప్చఘ్ితా పావనీ
సర్గా సిదాధనొ మ్ర్గ్ స్ాథ శ్డ్ వర్ాు వర్గ వర్ిజతా ౫౫

ౙర్గ ర్గుద్ర హర్ా హనీొా సర్గా సాంహార్గ క్శ్ార్ిణీ
ప్చుర్గుశా పౌర్గుశీ త్కశిటః సర్గా త్నొర ప్చరసూతిక్శ్ా ౫౬
అర్గధ నార్ీౙా వర్ీ దెవ సర్గా విదాా ప్చరదాయనీ
భ్ార్గ్వ భరజుశీ విదాా సర్ొాప్చన్నశ్దా సి థతా ౫౭
వ్యామ క్శ్వౙాాఖిల పారణా ప్చఝ్్ క్శ్శౙ విలక్ణా
ప్చఝ్్ క్శ్శౙాాతిీక్శ్ా ప్చరత్ాక్త్ ప్చఝ్్ బ్రహాీతిీక్శ్ా ౙాివ్ా
౫౮
జగజ్ జర్ా జన్నతీర చ ప్చఝ్్ కర్గీ ప్చరసూతిక్శ్ా
వ్ాగ్ దెవ్ాా భర్గణా క్శ్ార్ా సర్గా క్శ్ామా సి థతా సి థతి ౫౯
అశాట ద్ౙ చత్కః శ్శిట పీఠిక్శ్ా విద్ాయ్ యుతా

క్శ్ాలిక్శ్ా కర్గ్ణ ౙా య్మ్ యక్శ్త్ణీ క్శ్తననర్వౙా వర్ీ
౬౦

క్శ్వత్క్శ్ీ మలిిక్శ్ా ’ౙాొక్శ్ా వ్ార్ాహీ ధర్గణీ ధురవ్ా
నార్గసిాంహీ మహొగారస్ాా భక్శ్ాొనామ్ ఆర్ిొ నాౙాినీ ౬౧
అనొర్గాల్ సి థర్ా లక్ష్మీర్ జర్ా మర్గణ నాౙాినీ
ౙా ర్ీ ర్గఝ్చజ తా మహాక్శ్ాయ్ స్తమ సూర్ాాగిన
లొచనా ౬౨
అదితిర్ దెవమ్తా చ అశ్ట ప్చుతార అశ్ట యొగినీ
అశ్ట ప్చరక్శ్ొ ర్
త అశాట శ్ట విభ్ారజద్ విక్శ్ాొ క్శ్తొః ౬౩
ద్ుర్ిాక్ ధాాంసినీ దెవ సీతా సతాా చ ర్గుక్శ్తీణీ

ఖ్ాతిజా భ్ార్గ్వ దెవ దెవ యొన్నస్ త్ప్చసిానీ ౬౪
ౙాాకమార్ీ మహాౙాొణా గర్గుడొప్చర్ి సాంసి థతా
సిాంహగా వ్ాాఘ్గ
ర ా ౬౫
ీ ా దెవ వ్ాయుగా చ మహాదిగ
అక్శ్ార్ా దిక్ క్శ్ార్ానాొ సర్గా విదాాధి దెవతా
మనొర వ్ాాఖ్ాన న్నప్చుణా జఝాతిః ౙాాసెక
్ ొై లొచనా ౬౬
ఇడా పిఘ్్లిక్శ్ా మధాా సుశ్ణమ్న గరన్నథ భ్దినీ
క్శ్ాల చక్శ్ార ౙా ర్గయొపెతా క్శ్ాల చకర సార్గూపిణీ ౬౭
వ్ైౙాార్గదీ మతి ౙా ర్వశాా వర్ిశాా సర్గా దీపిక్శ్ా
వ్ైనాయక్శ్ీ వర్ార్ొహా ౙా ర్ొణడ వ్ల్ బ్హిర్గాలిః ౬౮

జమ్బీనీ జిీిణీ జమా క్శ్ార్ిణీ గణ క్శ్ార్ిక్శ్ా
ౙర్గణీ చక్శ్తక్శ్
ర ాననాొ సర్గా వ్ాాధి చిక్శ్తత్నక్శ్ీ ౬౯
దెవక్శ్ీ దెవ సాంక్శ్ాౙాా వ్ార్ిధిః కర్గుణా కర్ా
ౙర్గార్ీ సర్గా సమపనాన సర్గా పాప్చ ప్చరభఝ్జనీ ౭౦

ఎక మ్తార దిా మ్తార చ తిర మ్తార చ త్థా ’ప్చర్ా
అర్గధ మ్తార ప్చర్ా సూక్శ్ా్య సూక్శ్ా్యర్ాథర్గథ ప్చర్ా ’ప్చర్ా
౭౧
ఎకవర్ా విౙాెశాఖ్ా శ్శీా దెవ మనసిానీ
నైశ్ుర్ాీయ న్నశ్ుల్ లొక్శ్ా జాొ న కర్ాీధిక్శ్ా గుణా ౭౨

సబ్నాధవననర సనొరహా వ్యామ్ క్శ్ార్ా ’న్నర్గూపితా

గద్ా ప్చదాాతిీక్శ్ా వ్ాణీ సర్ాా లఘ్్ుర్గ సాంయుతా
౭౩
స్ాధు బ్నధ ప్చద్ నాాస్ా సర్ౌాక్శ్శ ఘ్టడక్శ్ావలిః
శ్ట్ కర్ాీ కర్గుౙాా క్శ్ార్ా సర్గా కర్గీ వివర్ిజతా ౭౪
ఆదిత్ా వర్ాు చ్ాప్చర్ాు క్శ్ామ్బనీ వర్గ ర్గూపిణీ
బ్రహాీణీ బ్రహీ సనాొనా వ్ద్ వ్ాగీౙా వర్ీ ౙాివ్ా ౭౫
ప్చుర్ాణ నాాయ మీమ్ాంస్ా ధర్గీ ౙాాస్ాాొ గమ
ౙా ర్గుతా
సదొా వ్ద్వతీ సర్ాా హాంసీ విదాాధి దెవతా ౭౬
విౙా వ్ౙా వర్ీ జగదాధతీర విౙా వ న్నర్ాీణ క్శ్ార్ిణీ

వ్ైదిక్శ్ీ వ్ద్ ర్గూపా చ క్శ్ాలిక్శ్ా క్శ్ాల ర్గూపిణీ ౭౭
నార్ాయణీ మహాదెవ సర్గా త్త్ొవ ప్చరవర్ినీ
ొ
హిర్గణా వర్గు ర్గూపా చ హిర్గణా ప్చద్ సమావ్ా ౭౮
క్శ్వైవలా ప్చద్వ ప్చుణాా క్శ్వైవలా జాొ న లక్శ్త్తా
బ్రహీ సమపతిొ ర్గూపా చ బ్రహీ సమపతిొ క్శ్ార్ిణీ ౭౯
వ్ార్గూణీ వ్ార్గుణా ర్ాధాా సర్గా కర్గీ ప్చరవర్ినీ
ొ
ఎక్శ్ాక్ర్గ ప్చర్ా ’యుక్శ్ాొ సర్గా దార్ిద్యర భఝ్చజ నీ ౮౦
పాౙాా అఘ్ుుౙాాన్నాతా దివ్ాా వణా వ్ాాఖ్ాక్
సూత్ర భ్త ొ
ఎక మరర్ిొస్ త్రయీ మరర్ిొర్ మధు క్శ్వైటభ భఝ్జనీ

౮౧
స్ాఘ్్య య స్ాఘ్య యవతీ జాాల్ జాలనీొ క్శ్ామ ర్గూపిణీ
జాగరనీొ సర్గా సమపతిొః సుశ్ణపాొనాశ్ట దాయనీ ౮౨
కపాలినీ మహా ద్ాంస్ాటా భురకుటీ కుటడల్ననా
సర్ాా వ్ాస్ా సువ్ాస్ా చ బ్ిత్ా అశిటౙా చ ౙకుర్ీ ౮౩
చనొర గణ ప్చరతిశాా చ కల్ీశీ కర్గుణాతిీక్శ్ా
చకు్శ్ీతీ మహాఘొశా ఖడ్ చర్గీ ధర్ాౙన్నః ౮౪
ౙాిలప వ్ైచిత్రయ విదొాతా సర్గాతొభద్ర వ్ాసినీ
అచినొయ లక్ణా క్శ్ార్ా సూత్ర భ్ాశ్ా న్నబ్నధనా ౮౫

సర్గా వ్దార్గథ సమపతిొః సర్గా ౙాాస్ాొార్గథ మ్తాు
అక్శ్ార్ా దిక్ క్శ్ార్ానొ సర్గా వర్గు కొ సథల్ ౮౬
సర్గా లక్ష్మీః సదాననార స్ార్గవిదాా సదాౙాివ్ా
సర్గాజాొ సర్గా ౙక్శ్తొౙా చ ఖవచర్ీ ర్గూప్చ గొచిరితా ౮౭
అణడమ్ది గుణొపెతా ప్చర్ా క్శ్ాశాా ప్చర్ా గతిః
హాంస యుకొ విమ్న స్ాథ హాంస్ార్గూడా ౙౙాిప్చభ్
ర ా
౮౮

భవ్ానీ వ్ాసనా ౙక్శ్తొర్ ఆక్శ్తొస్ాథ ’ఖిల్ఖిల్
త్నొర హెత్కర్ విచితారఘ్ీ్ వ్యామ గఘ్్్ వినొదినీ ౮౯
వర్ా్ చ వ్ార్ి్క్శ్ా చ్ెైవ గ్ యజుస్ స్ామ ర్గూపిణీ

మహా నదీ నదీ ప్చుణాా ’గణాా ప్చుణా గుణక్శ్తయ
ర ్ ౯౦
సమ్ధి గత్ లభ్ాార్ాథ ౙా ర్ొత్వ్ాా సాపిరయ్ ఘ్్ు
నామ్క్ర్గ ప్చర్ా దెవ ఉప్చసర్గ్ నఖ్ఝ్చ్తా ౯౧
న్నపాతొర్ ఉద్ాయీ జఘ్్ా మ్తాు మనొర ర్గూపిణీ
ఆౙాీనా చ ౙయ్నా చ తిశ్ానీొ ధావనాధిక్శ్ా ౯౨
లక్య లక్ణ యొగాఢాా తాద్ ర్గూప్చా గణన ఆక్శ్తొః
సెైక ర్గూపా నైక ర్గూపా సెనుర ర్గూపా త్ద్ ఆక్శ్తొః ౯౩
సమ్సత్ద్ ధితా క్శ్ార్ా విభక్శ్తొ వచనాతిీక్శ్ా
స్ాాహా క్శ్ార్ా సాధా క్శ్ార్ా ౙా ర్ీ ప్చత్ా అర్ాధఘ్్ నన్నరనీ
౯౪

గమీార్ా గహనా గుహాా యొన్న లిఘ్్్ ర్గధ ధార్ిణీ
ౙాెశ్ వ్ాసుక్శ్త సాంసెవ్ాా చశాల్ వర్గ వర్ినీ
ు ౯౫
క్శ్ార్గుణాా క్శ్ార్గ సమపతిొః క్శ్ీల క్త్న మనొర క్శ్ీలిక్శ్ా
ౙక్శ్తొ బీజాతిీక్శ్ా సర్గా మన ొరశాట క్య క్శ్ామనా ౯౬
ఆగవనయీ పార్ివ్
థ ా ఆపాా వ్ాయవ్ాా వ్యామ క్శ్వత్నా
సత్ా జాొ నాతిీక్శ్ా ’ననార బ్ారహీీ బ్రహీ సనాత్నీ ౯౭
అవిదాా వ్ాసనా మ్య్ ప్చరక్శ్ొ ఃత సర్గా మ్ప్హినీ
ౙక్శ్తొర్ ధార్గణ ౙక్శ్తొౙా చ చిద్ అచిచ్ చక్శ్తొ యొగినీ
౯౮

వక్శ్ాొరర్గుణా మహా మ్య్ మర్ీచిర్ మద్ మర్ినీ
ర
విర్ాట్ స్ాాహా సాధా ౙాుదాధ నీర్గూపాసి ొః సుభక్శ్తొగా
౯౯
న్నర్గూపిత్ ద్ాయీ విదాా న్నతాాన్నత్ా సార్గూపిణీ
వ్ైర్ాజ మ్ర్గ్ సఝ్్్ర్ా సర్గా సత్పథ ద్ర్ౙాినీ ౧౦౦
జాలనధర్ీ మ్ినీ చ భవ్ానీ భవ భఝ్జనీ
తెరై క్శ్ాలిక జాొ న త్నుొస్ తిర క్శ్ాల జాొ న దాయనీ ౧౦౧
నాదాతీతా సితాః ప్చరజాొ ధాతీర ర్గూపా తిరప్చుశ్ుర్ా
ప్చర్ాజితా విధానజాొ విౙాిశిత్ గుణాతిీక్శ్ా ౧౦౨
హిర్గణా క్శ్వౙాినీ హెమ బ్రహీ సూత్ర విచక్ణా

అసఘ్్యయయ ప్చర్ార్ాధనొ సార్గ వాఝ్జన వ్ైఖర్ీ ౧౦౩
మధుజిహాా మధుమతీ మధు మ్స్త ద్య్ మధుః
మ్ధవ చ మహాభ్ాగా మెఘ్ గమీార్గ న్నసానా ౧౦౪
బ్రహీ విశ్ణు మహెౙాాది జాొ త్ వ్ాార్గథ విౙాెశ్గా
నాభ్ౌ వహిన ౙాిఖ్ క్శ్ార్ా లల్టె చనర ా ౙన్ననభ్ా ౧౦౫
భర
ర మధెా భ్ాసుర్ా క్శ్ార్ా సర్గా తార్ా క్శ్తొర్ హిర
క్శ్తొాక్శ్ాది భర్గణ్యా అనొ నక్తెశ్ట్
ర టయ ఆర్ి్తొ ద్య్ ౧౦౬
గరహ విదాాతిీక్శ్ా జఝాతిర్ జఝాతిర్ వినీతి జీవిక్శ్ా
బ్రహాీణి గర్ిాణీ బ్ాల్ సపాొ వర్గణ దెవతా ౧౦౭

వ్ైర్ాజఝత్ొమ స్ామ్ీజాా కుమ్ర్గ కుౙలొ ద్య్
బ్గల్ భమ
ర ర్ాాంబ్ా చ ౙాివద్ూతీ ౙాివ్ాతిీక్శ్ా
౧౦౮
మెర్గు వినాధయతి సాంస్ాథనా క్శ్ాౙా మీర్గ ప్చుర్గ వ్ాసినీ
యొగన్నదార మహాన్నదార విన్నదార ర్ాక్స ఆౙా ర్ితా
౧౦౯
సువర్గుదా మహా గఘ్్్ ప్చఝ్్్ఖ్ా ప్చఝ్్ సాంహతిః
సుప్చరజాతా సువర్ా చ సుపతశా సుప్చతిః ౙాివ్ా ౧౧౦
సుగాి ర్గకొ బీజానాొ హత్ కనరర్గప జీవిక్శ్ా
సముద్ర వ్యామ మధాస్ాథ సమ బ్జనుర సమ్ౙా ర్గయ్
౧౧౧

స్ౌభ్ాగా ర్గస జీవ్ాత్కః స్ార్ా స్ార్గ వివ్క ద్ు
తిరవల్ాది సుప్చుశాట ఘ్్్ భ్ార్గతీ భర్గతాౙా ర్ితా ౧౧౨
నాద్ బ్రహీ మయీ విదాా జాొ న బ్రహీమయీ ప్చర్ా
బ్రహీ నాడమ న్నర్గుక్శ్తొౙా చ బ్రహీ క్శ్వైవలా స్ాధనమ్
౧౧౩
క్శ్ాలిక్శ్వయ మహొదార్గ వర్గా వికరమ ర్గూపిణీ
వడవ్ాగిన ౙాిఖ్ వక్శ్ాొర మహా కవల త్ర్గపణా ౧౧౪
మహాభరతా మహాద్ర్ాప మహాస్ార్ా మహాకరత్కః
ప్చఝ్్ భరత్ మహాగారస్ా ప్చఝ్్ భరతాది దెవతా
౧౧౫

సర్గా ప్చరమ్ణా సమపతిొః సర్గా ర్ొగ ప్చరతిక్శ్తయ
ర ్
బ్రహాీణాినొర్ బ్హిర్ వ్ాాపాొ విశ్ణు వక్శ్శ్ విభరశిణీ
౧౧౬
ౙాాఘ్ుర్ీ విధి వకొర స్ాథ ప్చరవర్ా వర్గ హెత్కక్శ్ీ
హెమ మ్ల్ ౙాిఖ్ మ్ల్ తిరౙాిఖ్ ప్చఝ్్ మ్ప్చనా
౧౧౭
సర్ాాగమ సదాచ్ార్ా మర్ాాదా య్త్క భఝ్జనీ
ప్చుణా ౙా లొక ప్చరబ్నాధఢాా సర్ాానొర్ాామ్బ ర్గూపిణీ
౧౧౮
స్ామ గాన సమ్ర్ాధాా ౙా ర్ొత్ర కర్గు ర్గస్ాయనమ్

జీవ లొక్శ్వైక జీవ్ాత్కర్ భదొర దార్గ విలొకనా ౧౧౯
త్డిత్ క్శ్శటడ లసత్ క్శ్ాన్నొః త్ర్గుణీ హర్ి సునరర్ీ
మీన నతార చ సెనారాక్శ్ీ్ విౙాాల్క్శ్ీ్ సుమఘ్్ల్ ౧౨౦
సర్గా మఘ్్ల సాంప్చనాన స్ాక్శ్ా్న్ మఘ్్ల దెవతా
దెహ హ్ర దీపిక్శ్ా దీపి ొర్ జిహీ పాప్చ ప్చరణాౙాినీ ౧౨౧
అర్గధ చనొరాలస
ి ద్ ద్ాంస్ాటా యజ ొ వ్ాటీ విల్సినీ
మహాద్ుర్ా్ మహొతానహా మహాదెవ బ్లొద్య్ ౧౨౨
డాక్శ్తనీడాా ౙాాక్శ్తనీడాా స్ాక్శ్తనీడాా సమసొజుట్
న్నర్గఘ్ుుౙాా నాక్శ్తవనారయ శ్డా ధార్ాధి దెవతా ౧౨౩

భువన జాొ న్నన్నః ౙా ర్వణీ భువనాక్శ్ార్గ వలిర్ీ
ౙాాౙా వతీ ౙాాౙా వతా క్శ్ార్ా లొక్శ్ానుగరహ క్శ్ార్ిణీ
౧౨౪
స్ార్గసీ మ్నసీ హాంసీ హాంస లొక ప్చరదాయనీ
చిన్ ముదార అలఘ్తా కర్ా క్శ్శటడ సూర్గా సమ ప్చరభ్ా
౧౨౫
సుఖ పారణడః ౙాిర్ొ ర్వఖ్ నద్ ద్్ట ప్చరదాయనీ
సర్గా స్ాఘ్ుర్గా దొశ్ఘ్ీన గరహొప్చద్రవ నాౙాినీ ౧౨౬
కు్ద్ర జనుొ భయ ఘ్ీన చ విశ్ ర్ొగాది భఝ్జనీ
సదా ౙాానాొ సదా ౙాుదాధ గి చ్ చిద్ర న్నవ్ార్ిణీ ౧౨౭

కలి దొశ్ ప్చరౙమనీ క్శ్శల్హల ప్చుర్గ సి థతా
గౌర్ీ క్శ్ాక్ణడక్శ్ీ ముఖ్ా జఘ్నాాక్శ్తొ వర్ిజతా ౧౨౮
మ్య్విదాా మరల భరతా వ్ాసవ విశ్ణు చ్ెత్నా
వ్ాదినీ వసు ర్గూపా చ వసు ర్గత్న ప్చర్ిచ్దా ౧౨౯
చ్ాాంద్సీ చనర ా హరయ్ మనొర సాచ్నర భ్ైర్గవ
వనమ్ల్ వ్ైజయనీొ ప్చఝ్్ దివ్ాా యుధాతిీక్శ్ా
౧౩౦
పీతామిర్గ మయీ చఝ్్త్ క్శ్ౌసుొభ్ా హర్ి క్శ్ామ్బనీ
న్నతాా త్థాా ర్గమ్ ర్ామ్ ర్గమణీ ముొయ భఝ్జనీ
౧౩౧

జవాశాా క్శ్ాశాా ధన్నశాానాొ ౙర్ాఘ్ీ్ న్నర్గు్ ణ పిరయ్
మెైతయ
ె ర ్ మ్బత్రవినార చ ౙాెశ్ా ౙాెశ్ కల్ ౙయ్
౧౩౨
వ్ార్ాణసీ వ్ాసర్గతాచ్ ఆర్ాావర్గొ జన సుొతా
జగద్ ఉత్పతిొ సాంస్ాథన సాంహార్గ త్రయ క్శ్ార్గణమ్ ౧౩౩

త్ామ్ అమి విశ్ణు సర్గాసాాం నమసె ొ ’సుొ మహెౙా వర్ి
నమసె ొ సర్గా లొక్శ్ానాాం జననాై ప్చుణా మరర్గొయె ౧౩౪

సిద్ధ లక్ష్మీర్ మహాక్శ్ాలి మహాలక్ష్మీ నమ్ప్ ’సుొ తె
సదొాజాతాది ప్చఝ్్్గినః ర్గుపా ప్చఝ్్క ప్చఝ్్కమ్
౧౩౫

యనొర లక్ష్మీర్ భవత్ా ఆదిర్ ఆద్ా ఆదెా తె నమ్ప్
నమః
స్ా్టయది క్శ్ార్గణా క్శ్ార్గ విత్తె దొశ్ వర్ిజతె ౧౩౬

జగల్ లక్ష్మీర్ జగన్ మ్త్ర్ విశ్ణు ప్చతిన నమ్ప్ ’సుొ తె
నవ క్శ్శటడ మహాౙక్శ్తొ సముపాసా ప్చదాముిజవ ౧౩౭
కనత్ స్ౌవర్గు ర్గతానఢెా సర్ాా భర్గణ భరశితె
అననాొ న్నత్ా మహిశి ప్చరప్చఝ్చ్ౙా వర్గ నాయక్శ్త ౧౩౮
అత్ా ఉచిరిత్ ప్చదానొస్ సె థ ప్చర్గమ వ్యామ నాయక్శ్త
నాక ప్చ్ఠ గతార్ాధెా విశ్ణు లొక విల్సిన్న ౧౩౯
వ్ైకుణా ర్ాజ మహిశి ౙా ర్ీ ర్గఘ్్ నగర్ాౙా ర్ితె

ర్గఘ్్ నాయక్శ్త భర ప్చుతిర క్శ్వ్ా వర్గద్ వలిభ్ ౧౪౦
క్శ్శటడ బ్రహాీది సాంసెవ్ా క్శ్శటడ ర్గుదారది క్శ్ీర్త
ిొ ె
మ్త్కలఘ్్ మయాం ఖవటాం స్ౌవర్గు చశ్కాం త్థా ౧౪౧
ప్చద్ీ ద్ాయాం ప్చూర్గు కుాంభాం క్శ్ీర్గాం చ వర్గదాభయె
పాౙమ్ అఘ్ుుౙకాం ౙఘ్యాం చకరాం ౙాూలాం
క్శ్ాపణడక్శ్ామ్ ౧౪౨
ధనుర్ బ్ాణౌ చ్ాక్ మ్ల్ాం చినుీదారమ్ అపి బ్జభతీ
ర
అశాట ద్ౙ భుజవ లక్ష్మీ మహాశాట ద్ౙ పీఠగవ ౧౪౩
భరమ్బ నీల్ది సాంసెవ్ా స్ాామ్బ చితాొనువర్ిన్న
ొ
ప్చదెీ ప్చదాీలయె ప్చదిీ ప్చూర్గు కుమ్ా అభశెచితె ౧౪౪

ఇన్నరర్వన్నర్
ర ా అభ్ాక్శ్త్ క్శ్ీ్ర్గ స్ాగర్గ కనాక్శ్వ
భ్ార్గ్వి త్ాాం సా త్న ొరచ్ా్ వౙాీ కొ జగత్ ప్చతిః ౧౪౫
మఘ్్లాం మఘ్్ల్నాాం త్ాాం దెవతానాాం చ దెవతా
త్ామ్ ఉత్ొమ్ప్త్ొమ్నాాం చ త్ాాం ౙా ర్వయః
ప్చర్గమ్మొమ్ ౧౪౬
ధన ధానాా భవిధౙ
ి ా చ స్ార్గాభ్ౌమ సుఖఝచరరయ్
ఆనొరలిక్శ్ాది స్ౌభ్ాగాాం మతెభ్
ొ ాది మహొద్యః ౧౪౭
ప్చుత్ర పౌతారభ విధిౙా చ విదాా భ్యగ బ్ల్దికమ్
ఆయుర్ ఆర్ొగా సమపతిొర్ అశెట ౙా వర్గాాం త్ామ్ ఎవ
హి ౧౪౮

ప్చద్మ్ ఎవ విభరతిౙా చ సూక్శ్ా్యత్ సూక్యత్ర్ా
గతిః
సద్య్ ఆపాఘ్్ సనరత్ ొ బ్రహెీనారాది ప్చద్ సి థతిః ౧౪౯
అవ్ాాహత్ మహాభ్ాగాాం త్ామ్ ఎవ్ాక్శ్శ్భా వికరమః
సమనాయౙా చ వ్దానామ్ అవిర్ొధస్ త్ామ్ ఎవ
హి ౧౫౦
న్నఃౙా ర్వయస ప్చద్ పారపి ొ స్ాధనాం ఫలమ్ ఎవ చ
ౙా ర్ీ మనొర ర్ాజ ర్ాజీ ొ చ ౙా ర్ీవిదాా క్శ్వ్మ క్శ్ార్ిణీ
౧౫౧
ౙా ర్ీాం బీజ జప్చ సనుొశాట ఐాం-హీీమ్-ౙా ర్ీమ్-బీజ

పాలిక్శ్ా
ప్చరప్చతిొ మ్ర్గ్ సులభ్ా విశ్ణు ప్చరథమ క్శ్తఘ్ుర్ీ ౧౫౨
క్శ్ీిాం క్శ్ార్ార్గథ స్ావితీర చ స్ౌమఘ్్ల్ా అధిదవ
ె తా
ౙా ర్ీ శొడౙాాక్ర్ీ విదాా ౙా ర్ీ యనొర ప్చుర్గ వ్ాసినీ
౧౫౩
సర్గా మఘ్్ల మ్ఘ్్లయా ౙాివ్ సర్ాార్గథ స్ాధిక్శ్వ
ౙర్గణయా త్రయమిక్శ్వ గౌర్ీ నార్ాయణడ నమ్ప్ ’సుొ తె
ప్చునః ప్చునర్ నమసె ొ ’సుొ స్ాశాట ఘ్్మ యుత్ాం ప్చునః
౧౫౪
సనత్కుమ్ర్గ ఉవ్ాచ
ఎవాం సుొతా మహాలక్ష్మీర్ బ్రహీ ర్గుదారదిభః సుర్వైః

నమదిార్ ఆర్వర్
తొ దీనైౙా చ న్నసనవతెైార్ భ్యగ వర్ిజతెైః
౧౫౫
జవాశాా జుశెట ౙా చ న్నఃౙా ర్ీక్శ్వైః సాంస్ార్ా సా
ప్చర్ాయణయైః
విశ్ణు ప్చతీన ద్దౌ తెశాాం ద్ర్ౙనాం ది్ట త్ర్గపణమ్ ౧౫౬
ౙర్గత్ ప్చుర్వన
ు ుర క్శ్శటాాభ ధవల్పాఘ్్ వక్ణయైః
సర్ాాన్ సత్ొవ సమ్విశాట న్ చక్శ్వ ర హా్ట వర్గాం ద్దౌ ౧౫౭
మహాలక్ష్మీర్ ఉవ్ాచ
నామ్నాం స్ాశ్ట సహసరాం మె ప్చరమ్దాదాాపి యః సక్త్ొ
క్శ్ీర్గయ
ొ ెత్ త్త్ కులయ సత్ాాం వస్ామ్ా చనర ా తార్గకమ్
౧౫౮

క్శ్తాం ప్చునర్ న్నయమ్జ్ జప్చుొర్ మద్ ఎక ౙర్గణసా చ
మ్త్ వతాననుకమ్పహాం పతశ్క్శ్ీ స్ాామ్ అహర్
న్నౙమ్ ౧౫౯
మన్ నామ సొవతాాం లొక్శ్వ ద్ుర్గిభాం నాసి ొ చిన్నొత్మ్
మత్ ప్చరస్ాదెన సర్వా ’పి సాసెాశాట ర్గథమ్ అవ్ాప్చనయథ
౧౬౦
లుప్చొ వ్ైశ్వ
ు ధర్గీసా మద్ వరతెశ్ట్ా అవక్శ్ీర్ిన
ు ః
భక్శ్తొ ప్చరప్చతిొ హీనసా వనొరయ నామ్నాం సొవ్య ’పి మె ౧౬౧
త్స్ాీద్ అవౙా యాం తెైర్ దొశెైర్ విహీనః పాప్చ
వర్ిజత్ః

జపెత్ స్ాశ్ట సహసరాం మె నామ్నాం ప్చరత్ాహమ్
ఆద్ర్ాత్ ౧౬౨

స్ాక్శ్ా్ద్ అలక్ష్మీ ప్చుతొర ’పి ద్ుర్ాాగొా ’ప్ా అలస్త ’పి వ్ా
అప్చరయతొన ’పి మరఢొ ’పి వికలః ప్చతితొ ’పి చ ౧౬౩
అవౙా యాం పారప్చునయ్ద్ భ్ాగాాం మత్రరస్ాదెన
క్శ్వవలమ్
సెరెయమ్ అచిర్ాద్ దెవ్ా వర్గదానాయ జాపినః
ద్దామ్బ సర్గామ్ ఇశాట ర్గథాం లక్ష్మీతి సీర్గతాాం ధురవమ్
౧౬౪
సనత్కుమ్ర్గ ఉవ్ాచ
ఇత్ా ఉక్శ్ాొవ అనొర్గధ
ర ె లక్ష్మీర్ వ్ైశ్వ
ు భగవత్ కల్

ఇశాట ప్చూర్గొాం చ సుకొాం భ్ాగ ధెయాం చ చిన్నొత్మ్ ౧౬౫
సాాం సాాం స్ాథనాం చ భ్యగాం చ విజయాం లయభర్వ సుర్ాః
త్ద్ ఎత్త్ ప్చరవదామ్ా అద్ా లక్ష్మీ నామ సహసరకమ్
యొగినః ప్చఠత్ క్శ్త్ప్చరాం చిన్నొతార్ాథన్ అవ్ాప్చనయథ ౧౬౬
గార్గ్య ఉవ్ాచ
సనత్ కుమ్ర్ొ యొగీన ర ా ఇత్ా ఉక్శ్ాొవ స ద్య్న్నధిః
అనుగియ యయౌ క్శ్త్ప్చరాం తాాంౙా చ దాాద్ౙ
యొగినః ౧౬౭
త్స్ాీద్ ఎత్ద్ ర్గహసాాం చ గొప్చాాం జప్చాాం ప్చరయత్నత్ః
అశ్టమ్ాాం చ చత్కర్గరౙా య్ాం నవ్ాభ్ాాాం భ్ు్ వ్ాసర్వ
౧౬౮

పౌర్గుమ్స్ాామ్ అమ్య్ాం చ ప్చర్గా క్శ్ాలయ విౙాెశ్త్ః
జపెద్ వ్ా న్నత్ా క్శ్ార్వాశ్ణ సర్ాాన్ క్శ్ామ్న్
అవ్ాప్చునయ్త్ ౧౬౯
ఇతి సునర ప్చుర్ాణయ సనత్కుమ్ర్గ సమ్బి తాయ్మ్
ౙా ర్ీ లక్ష్మీ సహసర నామ స్తొత్రాం సాంప్చూర్గుమ్

