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శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశత్నామ స్తతత్రం 
 

 

దేవ్యువాచ- 
దేవదేవ మహాదేవ త్రికాలజ్ఞ మహేశవర | 
కరుణాకర దేవేశ భకాతనుగ్రహకారక || ౧ || 
అష్టోత్తరశత్ం లక్ష్మ్యాః శ్రోతుమిచ్ఛామి త్త్తవత్ాః | 

ఈశవర ఉవాచ- 
దేవి సాధు మహాభాగే మహాభాగ్ుప్రదాయకమ్ | 
సర్వవశవరుకరం పుణ్ుం సరవపాపప్రణాశనమ్ || ౨ || 

సరవదారిద్ర్ుశమనం శ్రవణాద్భుక్తతముక్తతదమ్ | 
రాజ్వశుకరం దివుం గుహాుద్భుహుత్మం పరమ్ || ౩ || 

ద్భరలభం సరవదేవానాం చతుాఃషష్టోకళాసపదమ్ | 
పదా్దీనాం వరాంతానాం విధీనాం నిత్ుదాయకమ్ || ౪ || 

సమసతదేవసంసేవుమణిమాదుషోసిదిిదమ్ | 
క్తమత్ర బహునోక్తతన దేవీ ప్రత్ుక్షదాయకమ్ || ౫ || 

త్వ ప్రీతాుదు వక్ష్ముమి సమాహిత్మనాాః శ్రృణు | 
అష్టోత్తరశత్సాుసు మహాలక్ష్మీస్తత దేవతా || ౬ || 
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క్లంబీజ్పదమితుుకతం శక్తతస్తత భువనేశవరీ | 
అంగ్నాుసాః కరనాుస స ఇతాుదిాః ప్రక్రితత్ాః || ౭ || 

ధ్యునమ్ 
వందే పద్కరాం ప్రసననవదనాం సౌభాగ్ుదాం భాగ్ుదాం 
హసాతభాుమభయప్రదాం మణిగ్ణైరాననావిధైర్భుష్టతామ్ | 
భకాతభీషోఫలప్రదాం హరిహరబ్రహా్దిభాః సేవితాం 
పార్శ్వవ పంకజ్శంఖపద్నిధిభరుుకాతం సదా శక్తతభాః || ౮ || 

సరసిజ్నయనే సరోజ్హసేత ధవలత్రాంశుకగ్ంధమాలుశోభే | 
భగ్వతి హరివలలభే మనోజ్ఞఞ త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహుమ్ || ౯ || 

ప్రకృతిం వికృతిం విదాుం సరవభూత్హిత్ప్రదామ్ | 
శ్రదాిం విభూతిం స్తరభం నమామి పరమాతి్కామ్ || ౧౦ || 

వాచం పదా్లయం పదా్ం శుచం సావహాం సవధ్యం స్తధ్యమ్ | 
ధనాుం హిరణ్్యం లక్ష్మీం నిత్ుపుష్ోం విభావరీమ్ || ౧౧ || 

అదితిం చ దితిం దీపాతం వస్తధ్యం వస్తధ్యరిణీమ్ | 
నమామి కమలం కాంతాం కామాక్షం క్రోధసంభవామ్ || ౧౨ || 

అనుగ్రహపదాం బుదిిమనఘం హరివలలభామ్ | 
అశోకామమృతాం దీపాతం లోకశోకవినాశినీమ్ || ౧౩ || 

నమామి ధర్నిలయం కరుణాం లోకమాత్రమ్ | 
పద్ప్రియం పద్హసాతం పదా్క్షం పద్స్తందరీమ్ || ౧౪ || 
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పద్మ్దువాం పద్ముఖం పద్నాభప్రియం రమాం | 
పద్మాలధరాం దేవీం పది్నీం పద్గ్ంధినీమ్ || ౧౫ || 

పుణ్ుగ్ంధ్యం స్తప్రసనానం ప్రసాదాభముఖం ప్రభామ్ | 
నమామి చంద్ర్వదనాం చంద్రం చంద్ర్సహోదరీమ్ || ౧౬ || 

చతురుుజం చంద్ర్ర్భపామిందిరామింద్భశీత్లమ్ | 
ఆహాలదజ్ననీం పుష్టోం శివాం శివకరీం సతీమ్ || ౧౭ || 

విమలం విశవజ్ననీం తుష్టోం దారిద్ర్ునాశినీమ్ | 
ప్రీతిపుషకరిణీం శంతాం శుకలమాలుంబరాం శ్రియమ్ || ౧౮ || 

భాసకరీం బిలవనిలయం వరారోహాం యశసివనీమ్ | 
వస్తంధరాముదారాంగం హరిణీం హేమమాలినీమ్ || ౧౯ || 

ధనధ్యనుకరీం సిదిిం స్రైణ్సౌమాుం శుభప్రదామ్ | 
నృపవేశ్గ్తానందాం వరలక్ష్మీం వస్తప్రదామ్ || ౨౦ || 

శుభాం హిరణ్ుప్రాకారాం సముద్ర్త్నయం జ్యమ్ | 
నమామి మంగ్ళాం దేవీం విష్ణువక్షాఃసథలసిథతామ్ || ౨౧ || 

విష్ణుపతీనం ప్రసనానక్షం నారాయణ్సమాశ్రితామ్ | 
దారిద్ర్ుధవంసినీం దేవీం సరోవపద్ర్వవారిణీమ్ || ౨౨ || 

నవద్భరాుం మహాకాళం బ్రహ్విష్ణుశివాతి్కామ్ | 
త్రికాలజఞనసంపనానం నమామి భువనేశవరీమ్ || ౨౩ || 
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లక్ష్మీం క్షరసముద్ర్రాజ్త్నయం శ్రీరంగ్ధ్యమేశవరీం 
దాసీభూత్సమసతదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురామ్ | 
శ్రీమన్ందకటాక్షలబివిభవబ్రహే్ంద్ర్గ్ంగాధరాం తావం 
త్రైలోకుకుటంబినీం సరసిజం వందే ముకుందప్రియమ్ || ౨౪ || 

మాత్రనమామి కమలే కమలయతాక్షి 
శ్రీవిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశవమాత్ాః | 
క్షరోదజ్ఞ కమలకోమలగ్రుగౌరి 
లక్ష్మీాః ప్రసీద సత్త్ం నమతాం శరణ్యు || ౨౫ || 

త్రికాలం యో జ్పేదివదావన్ షణా్సం విజితంద్రియాః | 
దారిద్ర్ుధవంసనం కృతావ సరవమాప్ననత్ుయత్నత్ాః || ౨౬ || 

దేవీనామసహస్రేష్ణ పుణ్ుమష్టోత్తరం శత్మ్ | 
యేన శ్రియమవాప్ననతి కోటిజ్న్దరిద్ర్త్ాః || ౨౭ || 

భృగువార్శ్ శత్ం ధీమాన్ పఠేదవత్సరమాత్రకమ్ | 
అష్వోశవరుమవాప్ననతి కుబేర ఇవ భూత్లే || ౨౮ || 

దారిద్ర్ుమోచనం నామ స్తతత్రమంబాపరం శత్మ్ | 
యేన శ్రియమవాప్ననతి కోటిజ్న్దరిద్రిత్ాః || ౨౯ || 

భుకాతవ తు విపులన్ భోగానసాుాః సాయుజ్ుమాపునయత్ | 
ప్రాత్ాఃకాలే పఠేనినత్ుం సరవద్భాఃఖోపశంత్యే | 
పఠంస్తత చంత్యేదేేవీం సరావభరణ్భూష్టతామ్ || ౩౦ || 
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