സിദ്ധിലക്ഷ്മീസ്േതാതമ്
{॥ സിദ്ധിലക്ഷ്മീസ്േതാതമ് ॥}
ശീ ഗേണശായ നമഃ ।
ഓം അസ്യ ശീസിദ്ധിലക്ഷ്മീസ്േതാതസ്യ ഹിരൺയഗർഭ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛൻദഃ, സിദ്ധിലക്ഷ്മീർേദവതാ, മമ സമസ്ത
ദുഃഖേശപീഡാദാരിദ്യവിനാശാർഥം
സർവലക്ഷ്മീപസൻനകരണാർഥം
മഹാകാലീമഹാലക്ഷ്മീമഹാസരസ്വതീേദവതാപീത്യർഥം ച
സിദ്ധിലക്ഷ്മീസ്േതാതജേപ വിനിേയാഗഃ ।
ഓം സിദ്ധിലക്ഷ്മീ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹീം വിഷ്ണുഹൃദേയ തർജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ീം അമൃതാനൻേദ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ശീം ൈദത്യമാലിനീ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം തം േതജഃപകാശിനീ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ഓം ഹീം ീം ശീം ബാഹ്മീ ൈവഷ്ണവീ മാേഹശ്വരീ
കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । ഏവം ഹൃദയാദിൻയാസഃ ।
ഓം സിദ്ധിലക്ഷ്മീ ഹൃദയായ നമഃ ।
ഓം ഹീം ൈവഷ്ണവീ ശിരേസ സ്വാഹാ ।
ഓം ീം അമൃതാനൻേദ ശിഖാൈയ െവൗഷട് ।
ഓം ശീം ൈദത്യമാലിനീ കവചായ ഹുമ് ।
ഓം തം േതജഃപകാശിനീ േനതദ്വയായ െവൗഷട് ।
ഓം ഹീം ീം ശീം ബാഹ്മീം ൈവഷ്ണവീം ഫട് ॥ അഥ ധ്യാനമ് ॥
ബാഹ്മീം ച ൈവഷ്ണവീം ഭദാം ഷഡ്ഭുജാം ച ചതുർമുഖാമ് ।
തിേനതാം ച തിശൂലാം ച പദ്മചകഗദാധരാമ് ॥ ൧॥

പീതാമ്ബരധരാം േദവീം നാനാലങ്കാരഭൂഷിതാമ് ।
േതജഃപുഞ്ജധരാം ശ്േരഷ്ഠാം ധ്യാേയദ്ബാലകുമാരികാമ് ॥ ൨॥

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

ഓംകാരലക്ഷ്മീരൂേപണ വിഷ്േണാർഹൃദയമയയമ് ।
വിഷ്ണുമാനൻദമധ്യസ്ഥം ഹീംകാരബീജരൂപിണീ ॥ ൩॥

ഓം ീം അമൃതാനൻദഭദ്േര സദ്യ ആനൻദദായിനീ ।
ഓം ശീം ൈദത്യഭക്ഷരദാം ശക്തിമാലിനീ ശതുമർദിനീ ॥ ൪॥

േതജഃപകാശിനീ േദവീ വരദാ ശുഭകാരിണീ ।
ബാഹ്മീ ച ൈവഷ്ണവീ ഭദാ കാലികാ രക്തശാമ്ഭവീ ॥ ൫॥

ആകാരബഹ്മരൂേപണ ഓംകാരം വിഷ്ണുമയയമ് ।
സിദ്ധിലക്ഷ്മി പരാലക്ഷ്മി ലക്ഷ്യലക്ഷ്മി നേമാഽസ്തുേത ॥ ൬॥

സൂർയേകാടിപതീകാശം ചൻദേകാടിസമപഭമ് ।
തൻമധ്േയ നികേര സൂക്ഷ്മം ബഹ്മരൂപയവസ്ഥിതമ് ॥ ൭॥

ഓംകാരപരമാനൻദം കിയേത സുഖസമ്പദാ ।
സർവമങ്ഗലമാങ്ഗൽേയ ശിേവ സർവാർഥസാധിേക ॥ ൮॥

പഥേമ ത്യമ്ബകാ െഗൗരീ ദ്വിതീേയ ൈവഷ്ണവീ തഥാ ।
തൃതീേയ കമലാ പ്േരാക്താ ചതുർേഥ സുരസുൻദരീ ॥ ൯॥

പഞ്ചേമ വിഷ്ണുപത്നീ ച ഷഷ്േഠ ച ൈവഏഷ്ണവീ തഥാ ।
സപ്തേമ ച വരാേരാഹാ അഷ്ടേമ വരദായിനീ ॥ ൧൦॥

നവേമ ഖഡ്ഗതിശൂലാ ദശേമ േദവേദവതാ ।
ഏകാദേശ സിദ്ധിലക്ഷ്മീർദ്വാദേശ ലലിതാത്മികാ ॥ ൧൧॥

ഏതത്സ്േതാതം പഠൻതസ്ത്വാം സ്തുവൻതി ഭുവി മാനവാഃ ।

Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

സർേവാപദവമുക്താസ്േത നാത കാർയാ വിചാരണാ ॥ ൧൨॥

ഏകമാസം ദ്വിമാസം വാ തിമാസം ച ചതുർഥകമ് ।
പഞ്ചമാസം ച ഷൺമാസം തികാലം യഃ പേഠൻനരഃ ॥ ൧൩॥

ബാഹ്മണാഃ േശേതാ ദുഃഖദരിദാ ഭയപീഡിഅതാഃ ।
ജൻമാൻതരസഹസ്ത്േരഷു മുച്യൻേത സർവേശതഃ ॥ ൧൪॥

അലക്ഷ്മീർലഭേത ലക്ഷ്മീമപുതഃ പുതമുത്തമമ് ।
ധൻയം യശസ്യമായുഷ്യം വഹ്നിെചൗരഭേയഷു ച ॥ ൧൫॥

ശാകിനീഭൂതേവതാലസർവയാധിനിപാതേക ।
രാജദ്വാേര മഹാേഘാേര സങ്ഗാേമ രിപുസങ്കേട ॥ ൧൬॥

സഭാസ്ഥാേന ശ്മശാേന ച കാരാേഗഹാരിബൻധേന ।
അേശഷഭയസമ്പാപ്െതൗ സിദ്ധിലക്ഷ്മീം ജേപൻനരഃ ॥ ൧൭॥

ഈശ്വേരണ കൃതം സ്േതാതം പാണിനാം ഹിതകാരണമ! ।
സ്തുവൻതി ബാഹ്മണാ നിത്യം ദാരിദ്യം ന ച വർധേത ॥ ൧൮॥

യാ ശീഃ പദ്മവേന കദമ്ബശിഖേര രാജഗൃേഹ കുഞ്ജേര
ശ്േവേത ചാശ്വയുേത വൃേഷ ച യുഗേല യജ്േഞ ച യൂപസ്ഥിേത ।
ശങ്േഖ േദവകുേല നേരൻദഭവനീ ഗങ്ഗാതേട േഗാകുേല
സാ ശീസ്തിഷ്ഠതു സർവദാ മമ ഗൃേഹ ഭൂയാത്സദാ നിലാ ॥ ൧൯॥

॥ ഇതി ശീബഹ്മാൺഡപുരാേണ ഈശ്വരവിഷ്ണുസംവാേദ ദാരിദ്യനാശനം

സിദ്ധിലക്ഷ്മീസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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