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శ్రీ లక్ష్మీ అష్టో త్త ర శత్నామ స్టత త్రం
శ్రీదవ్
ే యువాచ
దేవ్దేవ్! మహాదేవ్! తిరకాలజ్ఞ ! మహేశవర!
కరుణాకర దేవేశ! భకాతనుగీహకారక!!
అష్టో త్త ర శత్ం లక్ష్్ీాః శ్రీత్ుమిచ్ాామి త్త్త వత్ః!!
ఈశవర ఉవాచ
దేవి! స్ాధు మహాభాగే మహాభాగు పరదాయకమ్!
సర్వవశవరుకరం పయణుం సరవపాప పరణాశనమ్!!
సరవదారిద్రరా శమనం శ్ాీవ్ణాద్రుుకతత ముకతతద్రమ్!
రాజ్ావ్శుకరం దివ్ుం గుహాుద్-గుహుత్మం పరమ్!!
ద్రురల భం సరవదేవానాం చత్ుష్ష ష్ో ట కళాసపద్రమ్!
పదాీదీనాం వ్రాంతానాం నిధీనాం నిత్ుదాయకమ్!!
సమసత దేవ్ సంసేవ్ుమ్ అణిమాద్రుష్ో సటదద్ర
ిి మ్!
కతమత్ర బహునోకత న
ే దేవీ పరత్ుక్ష్ుదాయకమ్!!
త్వ్ ప్రరతాుద్రు వ్క్ష్్ుమి సమాహిత్మనాశశృణు!
అష్టో త్త ర శత్స్ాుసు మహాలక్ష్మీసుత దేవ్తా!!
కలలం బీజ్ పద్రమిత్ుుకత ం శకతతసత ు భువ్నేశవరీ!
అంగనాుసః కరనాుసః స ఇతాుది పరకలరత త్
ి ః!!
ధాునం
వ్ందే పద్రీకరాం పరసనన వ్ద్రనాం స్ౌభాగుదాం భాగుదామ్,
హస్ాతభాుమభయపరదాం మణిగణైః నానావిధైః భూష్టతామ్!

| 01 |

భకాతభీష్ో ఫలపరదాం హరిహర బరహాీధిభిసేేవితామ్,
పారేశవ పంకజ్ శంఖపద్రీ నిధిభిః యుకాతం సదా శకతతభిః!

| 02 |

సరసటజ్ నయనే సరోజ్హసేత ధవ్ళ త్రాంశుక గంధమాలు శ్రభే,
భగవ్తి హరివ్లల భే మనోజ్ఞ ే తిరభువ్న భూతికరి పరసరద్రమహుమ్!
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పరకృతిం వికృతిం విదాుం సరవభూత్ హిత్పరదామ్!
శీది ాం విభూతిం సురభిం నమామి పరమాతిీకామ్!!

| 04 |

వాచం పదాీలయాం పదాీం శుచిం స్ావహాం సవధాం సుధామ్!
ధనాుం హిరణీయాం లక్ష్మీం నిత్ుపయష్ాోం విభావ్రీమ్!!

| 05 |

అదితిం చ దితిం దీపత ాం వ్సుధాం వ్సుధారిణీమ్!
నమామి కమలాం కాంతాం కామాక్ష్మం కరీధసంభవామ్!!

| 06 |

అనుగీహపదాం బుదిి ం అనఘాం హరివ్లల భామ్!
అశ్రకా మమృతాం దీపత ాం లోకశ్రక వినాశినీమ్!!

| 07 |

నమామి ధరీనిలయాం కరుణాం లోకమాత్రమ్!
పద్రీప్టయ
ర ాం పద్రీహస్ాతం పదాీక్ష్మం పద్రీసుంద్రరీమ్!!

| 08 |

పదమ ీద్రువాం పద్రీముఖీం పద్రీనాభప్టరయాం రమామ్!
పద్రీమాలాధరాం దేవీం పదిీనీం పద్రీగంధినీమ్!!

| 09 |

పయణుగంధాం సుపరసనానం పరసదాభిముఖీం పరభామ్!
నమామి చంద్రరవ్ద్రనాం చందారం చంద్రరసహో ద్రరీమ్!!

| 10 |

చత్ురుుజ్ాం చంద్రరరూపాం ఇందిరా మింద్రుశ్రత్లామ్!
ఆహాలద్ర జ్ననీం పయష్రోం శివాం శివ్కరీం సతీమ్!!

| 11 |

విమలాం విశవజ్ననీం పయష్టోం దారిద్రరా నాశినీమ్!
ప్రరతి పయష్కరిణీం శ్ాంతాం శుకల మాలాుంబరాం శిీయమ్!!

| 12 |

భాసకరీం బిలవనిలయాం వ్రారోహాం యశసటవనీమ్!
వ్సుంధరా ముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీమ్!!

| 13 |

ధనధానుకరీం సటదంిి స్ణ
ై స్ౌమాుం శుభపరదామ్!
నృపవేశీ గతానందాం వ్రలక్ష్మీం వ్సుపరదామ్!!

| 14 |

శుభాం హిరణుపారకారాం సముద్రరత్నయాం జ్యామ్!
నమామి మంగళాం దేవీం విష్ు
ు వ్క్ష్ఃసథ ల సటథతామ్!!
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విష్ు
ు పతీనం పరసనానక్ష్మం నారాయణ సమాశిీతామ్!
దారిద్రరా ధవంసటనీం దేవీం సరోవపద్రరవ్ వారిణీమ్!!

| 16 |

నవ్ద్రురాాం మహాకాళీం బరహీ విష్ు
ు శివాతిీకామ్!
తిరకాలజ్ాఞన సంపనానం నమామి భువ్నేశవరీమ్!!

| 17 |

లక్ష్మీ క్ష్మరసముద్రరరాజ్ త్నయాం శ్రీరంగధామేశవరీమ్!
దాసరభూత్ సమసత దేవ్ వ్నితాం లోక్వక దీపాంకురామ్!!

| 18 |

శ్రీమనీంద్ర కటాక్ష్ లబి విభవ్ద్-బరహేీంద్రర గంగాధరామ్!
తావం తల
ై ోకు కుటుంబినీం సరసటజ్ాం వ్ందే ముకుంద్రప్టరయామ్!!

| 19 |

మాత్రనమామి! కమలే! కమలాయతాక్ష్మ! శ్రీ విష్ు
ు హృత్-కమలవాసటని విశవమాత్ః!
క్ష్మరోద్రజ్ే కమల కరమల గరుగౌరి! లక్ష్మీ! పరసరద్ర సత్త్ం సమతాం శరణయు!!

| 20 |

తిరకాలం యో జ్ప్ేత్ విదావన్ ష్ణాీసం విజితేందియ
ర ః!
దారిద్రరా ధవంసనం కృతావ సరవమాపట నత్ -యయత్నత్ః!

| 21 |

దేవీనామ సహసేరష్ు పయణుమష్టో త్త రం శత్మ్!
యేన శిీయ మవాపట నతి కరటిజ్నీ ద్రరిద్రరత్ః!

| 22 |

భృగువారే శత్ం ధీమాన్ పఠేత్ వ్త్ేరమాత్రకమ్,
అష్్ో శ
ట వరు మవాపట నతి కుబేర ఇవ్ భూత్లే!

| 23 |

దారిద్రరా మోచనం నామ స్టత త్రమంబాపరం శత్మ్,
యేన శిీయ మవాపట నతి కరటిజ్నీ ద్రరిద్రరత్ః!

| 24 |

భుకాతవతే విపయలాన్ భోగాన్ అసు స్ాయుజ్ుమాపయనయాత్,
పారత్ఃకాలే పఠేనినత్ుం సరవ ద్రుఃఖోప శ్ాంత్యే,
పఠంత్ు చింత్యేదే వీం సరావభరణ భూష్టతామ్!
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