
శ్రీ లక్ష్మీ అష్టో త్తర శత్నామ స్టత త్రం 
 

శ్రీ దేవ్యువాచ 

 

దేవ్ దేవ్ మహాదేవ్ త్రరకాలజ్ఞ మహేశవర | 

కరుణాకర దేవేశ భాకాత నుగ్హీ కారక || 

అష్టో త్తరశతాం లక్ష్్ీాహ శ్రీత్ు మిచ్ాుమి త్త్వత్ః || 

 

ఈశవర ఉవాచ 

 

దేవీస్ాధు మహాభాగే మహాభాగ్ు ప్రదాయకం | 

సర్వవశవరుకరం ప్యణుం సరవపాపా ప్రనాశనం | 

సరవ దారిద్రరా  శమనం శవీ్నాత్ భుకతత ముకతతద్రం || 

 

రాజ్వ్సుకరం దివ్ుం గ్ుహాుత్ గ్ుహుత్మం ప్రం | 

ద్రురలభం సరవ దేవానాం చత్ుశశష్టో  కళాసపదాం || 

 

ప్దాీదీనాం  ప్రానాత నాం నిధీనాం నిత్ు దాయకం | 

సమసత  దేవ్ సంసేవ్ుం అణిమాద్రుషో్ సటదిిద్రం || 

 

కతమిత్ర బహునోకేతన దేవీ ప్రత్ుక్ష దాయకం | 

త్వ్ ప్రరత్ుదాు వ్క్ష్్ుమి సమాహిత్మనాశశృణు   || 

 



అష్టో త్తర శత్స్ాుసు మహాలక్ష్మీసుత  దేవ్తా | 

క్లం బీజ్ం ప్ద్రమిద్రుుకతం శకతతసుత  భువ్నేశవరీ  || 

అంగ్నాుసః  కరనాుసః శ్ాీమితాుది  ప్రక్రితత్ం|| 

 

ధాునం 

వ్ందే ప్ద్రీకరాం ప్రసనన వ్ద్రనం స్ౌభాగ్ుదాం భాగ్ుదాం 

హస్ాత బాుం అభాయప్రదాం మణి గ్ణేరాననావిధ ైరభూష్టతాం  | 

భకాత భీషో్ ఫలప్రదాం హరిహర బరహీదిభిసేేవితాం 

పారేశే ప్ంకజ్ శంఖప్ద్రీ నిత్రభిహి యుకాత ం సదా శకతతభిహి  || 

 

సరసటజ్నయనే సరోజ్హసేత  ధవ్ళత్రాంశుక గ్ంధమాలు శ్రభే | 

 

భగ్వ్త్ర హరివ్లలభే మనోజ్ేఞ త్రరభువ్నభూత్రకరి ప్రసరద్ర మహుం || 

ప్రకృత్రం వికృత్రం విదాుం సరవభూత్ హిత్ప్రదాం | 

శదీాి ం విభూత్రం సురభిం నమామి ప్రమాత్రీకాం || 

 

వాచం ప్దాీలయాం ప్ద్రీం సుచం స్ావహాం సవధాం సుధాం | 

ధనాుం హిరణీయాం లక్ష్మీం నిత్ుప్యషో్  విభావ్రీం || 

 

అత్రదిం చదిదిం దీపాత ం వ్సుధాం వ్సుధారిణ ం  | 

నమామి కమలాం కాంతాం కమాక్ష్మ రోధ సంభవాం || 

 

అనుగ్హీప్దామ్ భుదిి ం అనఘాం హరివ్లలభాం  | 



అశ్రకాం అమృతాం దీపాత ం లోక శ్రక వినాశినం || 

 

నమామి ధరీ నిలయాం కరుణాం లోకమాత్రం | 

ప్ద్రీప్టరయాం ప్ద్రీహస్ాత ం ప్దాీక్ష్మం ప్ద్రీ సుంద్రరీం  || 

 

ప్దమీద్రూవాం ప్ద్రీముఖం ప్ద్రీనాభ ప్టరయాం రమాం | 

ప్ద్రీమాలాధరాం దేవీం ప్దిీనం ప్ద్రీగ్ంధినం || 

 

ప్యణుగ్ంధాం సుప్రసననం ప్రస్ాదాభిముఖం ప్రభాం | 

నమామి చంద్రరవ్ద్రనాం చంధరా మ్ చంద్రర సహోద్రరీం || 

 

చత్ురుూజ్ం చంద్రరరభపాం ఇందిరాం ఇంద్రు శ్రత్లాం | 

ఆహాల ద్ర జ్ననం ప్యష్టోం శివాం శివ్కరీం సతం  || 

 

 

విమలాం విశవజ్ననం త్ుష్టోం దారిద్రరా  నాశినం | 

ప్రరత్ర ప్యష్కరినం శ్ాంతాం శుకలమాలాుంబరాం శిీయం || 

 

భాసకరీం బిలవనిలయాం వ్రారోహం యశశివనం | 

వ్సుంధరాం ఉదారానాగ ం హరిణ ం హేమమాలినం || 

 

ధనధానుకరీం సటదిి ం శ్త్త ైన స్ౌముం సుభాప్రదాం | 

నృప్వేశీ కదానందాం వ్రలక్ష్మీం వ్సుప్రదాం || 

 



శుభం హిరణు ప్రకారం సముద్రర త్నయం జ్యాం | 

నమామి మంగ్ళాం దేవీం విష్ుు వ్క్షసథల సటథత్ం || 

 

విష్ుు ప్తనం ప్రసనానక్ష్మం నారాయణ సమాశిీతాం | 

దారిద్రరా ధవంశినం దేవీం సరోవప్ద్రరవ్వారిణ ం  || 

 

నవ్ద్రురాగ ం మహాకాళం బరహీ విష్ుు  శివాత్రీకాం | 

త్రరకాలజ్ఞఞ న సంప్నానం నమామి భువ్నేశవరీం || 

 

 

లక్ష్మీం క్ష్మరసముద్రరరాజ్ త్నయం శ్రీరంగ్ ధామేశవరీం 

దాశ్రభూత్ సమసత  దేవ్ వ్నితాం లోక్వక దీపాంకురాం | 

శ్రీమనీంద్ర కటాక్షలబి విభవాత్్రహేీంద్రర గ్ంగాధరాం 

తావం త ైైలోకు కుట ంబినం సరసటజ్ఞం వ్ందే ముకుంద్ర ప్టరయాం || 

 

మాత్రనమామి కమలే కమలాయతాక్ష్మ శ్రీవిష్ుు  హృత్కమలవాసటని 
విశవమాత్ః  | 

క్ష్మరోద్రజ్ే కమల కోమల గ్రూగౌరి లక్ష్మీ ప్రసరద్ర సత్తాం నమతాం శరణేు || 

 

 

 

 

 

 

 



త్రరకాలం యే జ్ప్ేత్రవదావన్ ష్నాీసం విజితేనిరయిః | 

దారిద్రరా  ధవమశనమ్ కృతావ సరవమాపటనత్ుత్నత్ః || 

 

దేవీ నామ సహసేరష్ు ప్యణుం అష్టో త్తరం శత్ం  | 

యేన శిీయ మవాపటనత్ర కోటిజ్నీ ద్రరిద్రరత్ః || 

 

భుర గ్ువారే సత్ం ధీమాన్ ప్ఠేత్వత్ేరమాత్రకం | 

అష్్టోశవరు మవాపటనత్ర కుబేర ఇవ్ భూత్లే || 

 

దారిద్రరా  మోచనం నామ స్టత ి త్రం అంబం ప్రం శత్ం  | 

యేన శిీయ మవాపటనత్ర కోటిజ్నీ ద్రరిద్రరత్ః || 

 

భుకాత ాత్ు విప్యలాన్ భోగాన్ అస్ాుస్ాయుజ్ు మాప్యనయాత్ | 

పరా త్ఃకాలే ప్ఠే నిత్ుం సరవ ద్రు:ఖోప్ శ్ాంత్యే || 

ప్ఠంసుత  చనతయేత్ దేవీం సరావభరణ భూష్టతాం || 

 

ఇత్ర శ్రీ లక్ష్మీ అష్టో త్తర శత్నామ స్టత త్రం సంప్ూరుం. 


