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ശീലക്ഷ്മീസ്േതാതം േദവകൃത

{॥ ശീലക്ഷ്മീസ്േതാതം േദവകൃത ॥}

ക്ഷമസ്വ ഭഗവംത്യവ ക്ഷമാശീേല പരാത്പേര ।

ശുദ്ധസത്ത്വസ്വരൂേപ ച േകാപാദിപരിവർജിേത ॥

ഉപേമ സർവസാധ്വീനാം േദവീനാം േദവപൂജിേത ।

ത്വയാ വിനാ ജഗത്സർവം മൃതതുൽയം ച നിഷ്ഫലമ് ॥

സർവസമ്പത്സ്വരൂപാ ത്വം സർേവഷാം സർവരൂപിണീ ।

രാേസശ്വർയധി േദവീ ത്വം ത്വത്കലാഃ സർവേയാഷിതഃ ॥

ൈകലാേസ പാർവതീ ത്വം ച ക്ഷീേരാേദ സിൻധുകൻയകാ ।

സ്വർേഗ ച സ്വർഗലക്ഷ്മീസ്ത്വം മർത്യലക്ഷ്മീ ഭൂതേല ॥

ൈവകുംേഠ ച മഹാലക്ഷ്മീർേദവേദവീ സരസ്വതീ ।

ഗംഗാ ച തുലസീ ത്വം ച സാവിതീ ബഹ്മാേലാകതഃ ॥

കൃഷ്ണപാണാധിേദവീ ത്വം േഗാേലാേക രാധികാ സ്വയമ് ।

രാേസ രാേസശ്വരീ ത്വം ച വൃംദാവന വേന-വേന ॥

കൃഷ്ണാ പിയാ ത്വം ഭാംഡീേര ചംദാ ചംദനകാനേന ।

വിരജാ ചംപകവേന ശതശൃംേഗ ച സുംദരീ ॥

പദ്മാവതീ പദ്മവേന മാലതീ മാലതീവേന ।

കുംദദംതീ കുംദവേന സുശീലാ േകതകീവേന ॥

കദംബമാലാ ത്വം േദവീ കദംബകാനേനഽപി ച ।
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രാജലക്ഷ്മീ രാജേഗേഹ ഗൃഹലക്ഷ്മീഗൃേഹ ഗൃേഹ ॥

ഇത്യുക്ത്വാ േദവതാഃ സർവാ മുനേയാ മനവസ്തഥാ ।

രൂരൂദുർനമവദനാഃ ശുഷ്കകംേഠാഷ്ഠ താലുകാഃ ॥

ഇതി ലക്ഷ്മീസ്തവം പുൺയം സർവേദൈവഃ കൃതം ശുഭമ് ।

യഃ പേഠത്പാതരൂത്ഥായ സ ൈവ സർൈവ ലേഭദ് ധുവമ് ॥

അഭാർേയാ ലഭേത ഭാർയാം വിനീതാം സുസുതാം സതീമ് ।

സുശീലാം സുംദരീം രമ്യാമതിസുപിയവാദിനീമ് ॥

പുതെപൗതവതീം ശുദ്ധാം കുലജാം േകാമലാം വരാമ് ।

അപുത്േരാ ലഭേത പുതം ൈവഷ്ണവം ചിരജീവിനമ് ।

പരൈമശ്വർയയുക്തം ച വിദ്യാവംതം യശസ്വിനമ് ।

ഭഷ്ടരാജ്േയാ ലേഭദാജ്യം ഭഷ്ടശീർലഭേത ശിയമ് ॥

ഹതബംധുർലേഭദ്ബംധും ധനഭഷ്േടാ ധനം ലേഭത് ।

കീർതിഹീേനാ ലേഭത്കീർതിം പതിഷ്ഠാം ച ലേഭദ് ധുവമ് ॥

സർവമംഗലദം സ്േതാതം േശാകസംതാപനാശനമ് ।

ഹർഷാനംദകരം ശശ്വദ്ധർമ േമാക്ഷസുഹൃത്പദമ് ॥

॥ ഇതി ശീേദവകൃത ലക്ഷ്മീസ്േതാതം സമ്പൂർണമ് ॥
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