
Vakshastala Lakshmi Stotram from Varaha Puranam: 
 
1. Om srIyai namah 
2. Om lOkadhatreyi namah 
3. Om brahmamAtrE namah 
4. Om padmanEtrAyai namah 
5. Om padmamukhi namah 
6. Om prasanna mukha padmAyai namah 
7. Om padmakAnti namah 
8. Om bilvavanastAyai namah 
9. Om vishnupatnyai namah 
10. Om vichitrakshobhadArinyai namah 
11. Om rutu sruvanyai namah 
12. Om padmabilva palabhIna srungastanvyai namah 
13. Om surakta padma patrAbha karabala talayai namah 
14. Om subhA yai namah 
15. Om suratnAngada kEyUra kAnchInUpura sObhitAyai namah 
16. Om yakshakardama samliKta sarvAngayai namah 
17. Om katakOjvalayai namah 
18. Om mAngalyAbharaNai chitrai muktahArai vibhushiNyai namah 
19. Om tATangIna vadantIscha sObhamAna muKhAmbhujAyai namah 
20. Om padmahastAyai namah 
21. Om hari vallabhAyai namah 
22. Om rugyajussAma rUpAyai namah 
23. Om vidyAyai namah 
24. Om abdhidayai namah 
 
Om srI mahAlakshmyai namah 
Om srI padmAvathyai namah 
Om srIm srIyai namah || 
 
Chant this regularly and get the divine grace of Goddess Lakshmi!! 
 
Om Namo Venkatesaya 
 
�� మ�ల��్  చత���్వం � మ�మ�  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sri Mahalakshmee Chaturvimsati Namavali / Vakshastala Lakshmi Stotram 
 

 �� ��్కట�వ మ���ీ మ�ల��్  ీీచరతయ్ �� ��్కట�వ మ���ీ మ�ల�మ్  

 చత���్వం � మమ� �� ��్కట�వ మ���ీ మ� ల�మ్్తఅర క����ర 

్సర �� మ�ల��్  చత���్వం � మ మ్చసీర ర�ీ్ బ�ర� ్రఋ�ిః  ్ు్! 

�� మ�ల��్  �మవ � �� ��్కట�వ మ���ీ �� మ�ల��్  ీీచర�తయ � �  జ��� 

 
� రర్ 

ఈ�ార్ ��వ� సర ��్కట  వ� ��� వ్ి �  �ా్  �ీ��ీ్ 

చద�వసష్ల జచర �ాసత�రసా్ చా సా్ం స్మ��యంవ 

   ్ల్కకచతాాణ  లలమ � యా్    ్సరమాయ ్ ్��్ 

�ాచసల�ర ్ � ా��జ్ల�్  �మవ్ మ్ � ��� ్చత్ 

ఓ్ ్���� రమ�       ఓ్ ల�క� వై� రమ�      ఓ్ రరీ్మ�వ� ీరమ�      ఓ్  ద్��వ ీ� రమ� 

ఓ్  ద్మ �ఖ�ర రమ�        ఓ్  సీ్రమ � రమ�        ఓ్    ్��� రమ�        ఓ్  ద్సా్వైర 

రమ� 

ఓ్  ద్సా్వైర రమ�       ఓ్  సీరరమ �    ్��� రమ�        ఓ్ రబ ల� మరమాయ ��� రమ�      

ఓ్  �త్   వైర రమ�        ఓ్   చీ �రమ� ����ౖర రమ�        ఓ్ కఓఋ �థ� ��ౖర రమ�      

ఓ్  క�  ల� వల�  ీరచత్� స ��ౖర రమ�      ఓ్ సఋతక   ద్  వ ీ  రమ�       ఓ్ కతతాదచల���� 

రమ� 

ఓ్ ���� రమ�          ఓ్ సతవ ర్�చ సత�యత రమ�         ఓ్ సా్ంరన పత�థమవ ��� రమ� 

ఓ్�వ కతకమ స్    స�ా�్యా��� రమ�         ఓ్ మ్�ం ర త��ౖ ్అవైత�్సా ��ఖ్ ��� య�రవ ��� 

రమ� 

ఓ్ వ టసఖ్ తమచ్ ��ౖవఅ�థ మ�ర మ ��్ర �జ��� రమ�          ఓ్  ద్ రమా ��� రమ� 

ఓ్ ర��మలల����� రమ�        ఓ్ బ�ర్మాసమతమతా��� రమ�        ఓ్    ర��� రమ�      ఓ్ 

్ క�జ��� రమ�          

ఓ్ ఏమ్  చత���్వం � మమ�  ల� వై� లవ్కతఅర్ క్తరా వ�ర స�ా���ి �ర ్యతషమచత 

ఇం  చత���్వ ం � మ�మ� 
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 �� ��్కట�వ మ���ీ మ�ల��్  ీీచరతయ్ �� ��్కట�వ మ���ీ మ�ల�మ్  

 చత���్వం � మమ� �� ��్కట�వ మ���ీ మ� ల�మ్్తఅర క����ర 

్సర �� మ�ల��్  చత���్వం � మ మ్చసీర ర�ీ్ బ�ర� ్రఋ�ిః 

 ్ు్! 

�� మ�ల��్  �మవ � �� ��్కట�వ మ���ీ �� మ�ల��్  ీీచర�తయ � �  జ��� 

 
��య్న 

ఈ�ార్ ��వ� సర ��్కట  వ� ���్వి �  �ా్  �ీ��ీ్ 

చద�వసష్ల జచర �ాసత�రసా్ చా సా్ం స్మ��యంవ 

   ్ల్కకచతాాణ  లలమ � యా్    ్సరమాయ ్ ్��్ 

�ాచసల�ర ్ � ా��జ్ల�్  �మవ్ మ్ � ��� ్చత్ 

ఓ్ ్���� రమ�        

ఓ్ ల�క� వై� రమ�       

ఓ్ రరీ్మ�వ� ీరమ�       

ఓ్  ద్��వ ీ� రమ� 

ఓ్  ద్మ �ఖ�ర రమ�         

ఓ్  సీ్రమ � రమ�         

ఓ్    ్��� రమ�         

ఓ్  ద్సా్వైర రమ� 

ఓ్  ద్సా్వైర రమ�       

 ఓ్  సీరరమ �    ్��� రమ�        



ఓ్ రబ ల� మరమాయ ��� రమ�      

ఓ్  �త్   వైర రమ�         

ఓ్   చ ీ�రమ� ����ౖర రమ�         

ఓ్ కఓఋ �థ� ��రౖ రమ�      

ఓ్  క�  ల� వల�  ీరచత్� స ��ౖర రమ�       

ఓ్ సఋతక   ద్  వ ీ  రమ�        

ఓ్ కతతాదచల���� రమ� 

ఓ్ ���� రమ�           

ఓ్ సతవ ర్�చ సత�యత రమ�          

ఓ్ సా్ంరన పత�థమవ ��� రమ� 

ఓ్�వ కతకమ స్    స�ా�్యా��� రమ�         

ఓ్ మ్�ం ర త��ౖ ్అవైత�్సా ��ఖ్ ��� య�రవ ��� రమ� 

ఓ్ వ టసఖ్ తమచ్ ��వౖఅ�థ మ�ర మ ��్ర �జ��� రమ�           

ఓ్  ద్ రమా ��� రమ� 

ఓ్ ర��మలల����� రమ�         

ఓ్ బ�ర్మాసమతమతా��� రమ�         

ఓ్    ర��� రమ�       

ఓ్ ్ క�జ��� రమ�          

ఓ్ ఏమ్  చత���్వం � మమ�  ల� వై� లవ్కతఅర్ క్తరా వ�ర స�ా���ి 

�ర ్యతషమచత 

 
ఇం  చత���్వ ం � మ�మ� 


