Lakshmi Ashtothara Shatanama Stotram in Telugu

శ్రీ లక్ష్మీ అష్టోత్తరశత్నామ స్తోతశ్రత్ం
దేవీ ఉవాచ

దేవదేవ! మహాదేవ! త్రికాలఙ్!ఞ మహేశ్వ ర!
కరుణాకర దేవేశ్! భకాానుత్రరహకారక! ||
ా శ్త్ం లక్ష్మ్ య ాః త్రోతుమిచ్ఛా మి త్త్ావ త్ాః ||
అష్టోత్ర
ఈశవ ర ఉవాచ
దేవి! సాధు మహాభాగే మహాభారయ త్రరదాయకమ్ |
సర్వవ శ్వ రయ కరం పుణ్య ం సరవ పార త్రరణాశ్నమ్ ||
ా
సరవ దారిత్ర్య శ్మనం త్రశ్వణాద్భు క్త ా ముక్త్మ్
|
రాజవశ్య కరం దివయ ం గుహాయ ద్-గుహయ త్రం రరమ్ ||
ద్భర లభం సరవ దేవానం చతుష్ష్ట
ష ో కళాసప ్మ్ |
రదా్ దీనం వరాంతానం నిధీనం నిత్య దాయకమ్ ||
సమసా దేవ సంసేవయ మ్ అణిమా్య ష్ ో సిది్
ి మ్ |
ా దేవీ త్రరత్య క్షదాయకమ్ ||
క్తమత్రత్ బహునోక్తన
త్వ త్రీతాయ ్య వక్ష్మయ మి సమాహిత్మనశ్శ ృణు |
ా శ్త్సాయ సయ మహాలక్ష్మ్ స్తా దేవతా ||
అష్టోత్ర
ా శ్క్తస్తా
ా భువనేశ్వ రీ |
క్ం
ల బీజ ర్మితుయ కం
అంరనయ సాః కరనయ సాః స ఇతాయ ది త్రర్రి ాత్ాః ||
ధ్యా నమ్
వందే ర్్ కరాం త్రరసనన వ్నం సౌభారయ దాం భారయ దాం
హసాాభాయ మభయత్రరదాం మణిరణాః ననవిధాః భూష్టతామ్ |
భకాా భీకష్ ో ఫలత్రరదాం హరిహర త్రబహా్ ధిభిసేే వితాం
ా ||
పార్శ్శ వ రంకజ శ్ంఖర్్ నిధిభిాః యుకాా ం సదా శ్క్తభిాః
సరసిజ నయనే సరోజహసేా ధవళ త్రాంశుక రంధమాలయ ోభే |
భరవి హరివలభే
ల మనోఙ్ఞ ఞ త్రిభువన భూికరి త్రరసీ్మహయ మ్ ||
ఓం
త్రరకృిం, వికృిం, విదాయ ం, సరవ భూత్ హిత్త్రరదామ్ |
త్రశ్కదాిం, విభూిం, స్తరభిం, నమామి రరమాి్ కామ్ || 1 ||
వాచం, రదా్ లయం, రదా్ ం, శుచం, సావ హాం, సవ ధం, స్తధమ్ |
ధనయ ం, హిరణ్య యం, లక్ష్్ ం, నిత్య పుష్ోం, విభావరీమ్ || 2 ||
అదిిం చ, దిిం, దీపాాం, వస్తధం, వస్తధరిణీమ్ |
నమామి కమలం, కాంతాం, క్షమాం, క్ష్రో్ సంభవామ్ || 3 ||
అనుత్రరహరరాం, బుదిం
ి , అనఘం, హరివలభా
ల మ్ |
పా
అోకా,మమృతాం దీ ా ం, లోకోక వినశినీమ్ || 4 ||
నమామి ధర్ నిలయం, కరుణాం, లోకమాత్రమ్ |
ర్్ త్రియం, ర్్ హసాాం, రదా్ క్ష్ం, ర్్ స్తం్రీమ్ || 5 ||
రద్మ్ ్ు వాం, ర్్ ముఖం, ర్్ నభత్రియం, రమామ్ |
ర్్ మాలధరాం, దేవీం, రది్ నీం, ర్్ రంధినీమ్ || 6 ||
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పుణ్య రంధం, స్తత్రరసనన ం, త్రరసాదాభిముఖం, త్రరభామ్ |
నమామి చంత్ర్వ్నం, చంత్రదాం, చంత్ర్సహో్రీమ్ || 7 ||
చతురుు జం, చంత్ర్రూపాం, ఇందిరా,మింద్భశీత్లమ్ |
ఆహాల్ జననీం, పుష్టం
ో , శివాం, శివకరీం, సతీమ్ || 8 ||
విమలం, విశ్వ జననీం, తుష్టం
ో , దారిత్ర్య నశినీమ్ |
త్రీి పుష్క రిణీం, శంతాం, శుక లమాలయ ంబరాం, త్రశియమ్ || 9 ||
భాసక రీం, బిలవ నిలయం, వరారోహాం, యశ్సివ నీమ్ |
వస్తంధరా, ముదారాంగం, హరిణీం, హేమమాలినీమ్ || 10 ||
ధనధనయ కరీం, సిదిం
ి , స్రైణ్సౌమాయ ం, శుభత్రరదామ్ |
నృరవేశ్్ రతానందాం, వరలక్ష్్ ం, వస్తత్రరదామ్ || 11 ||
శుభాం, హిరణ్య త్రపాకారాం, సముత్ర్త్నయం, జయమ్ |
నమామి మంరళాం దేవీం, విష్ణు వక్షాఃసల
థ కసితా
థ మ్ || 12 ||
విష్ణురతీన ం, త్రరసనన క్ష్ం, నరాయణ్ సమాత్రశితామ్ |
దారిత్ర్య ధవ ంసినీం, దేవీం, సరోవ రత్ర్వ వారిణీమ్ || 13 ||
నవద్భరాగం, మహాకాళం, త్రబహ్ విష్ణు శివాి్ కామ్ |
త్రికాలఙ్ఞఞన సంరనన ం, నమామి భువనేశ్వ రీమ్ || 14 ||
లక్ష్్ ం క్ష్రసముత్ర్రాజ త్నయం కశీరంరధశ్శ్వ
ర
రీమ్ |
దాసీభూత్ సమసాదేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ ||
కశీమన్
ర
ం్ కటాక్ష లబ ి విభవద్-త్రబహే్ ంత్ర్ రంగధరామ్ |
తావ ం స్రైలోకయ కుటంబినీం సరసిజం వందే ముకుం్త్రియమ్ || 15 ||
మాత్రన మామి! కమలే! కమలయతాక్ష్మ!
కశీ ర విష్ణు హృత్-కమలవాసిని! విశ్వ మాత్ాః!
క్ష్రో్జే కమల కోమల రరు గౌరి!
లక్ష్్ ! త్రరసీ్ సత్త్ం సమతాం శ్రణ్యయ || 16 ||
త్రికాలం యో జపేత్ విదావ న్ ష్ణా్ సం విజితంత్రదియాః |
దారిత్ర్య ధవ ంసనం కృతావ సరవ మాప్నన త్-యయత్న త్ాః |
ా ం శ్త్మ్ |
దేవీనమ సహత్రసేష్ణ పుణ్య మష్టోత్ర
యేన త్రశియ మవాప్నన ి కోటిజన్ ్రిత్ర్త్ాః || 17 ||
భృగువార్శ్ శ్త్ం ధీమాన్ రఠేత్ వత్ే రమాత్రత్కమ్ |
అష్ట ోశ్వ రయ మవాప్నన ి కుబేర ఇవ భూత్లే ||
దారిత్ర్య మోచనం నమ కోాత్రత్మంపరరం శ్త్మ్ |
యేన త్రశియ మవాప్నన ి కోటిజన్ ్రిత్ర్త్ాః || 18 ||
భుకాా వ తు విపులన్ భోగన్ అంత సాయుజయ మాపున యత్ |
త్రపాత్ాఃకాలే రఠేనిన త్య ం సరవ ద్భాఃఖోర శంత్యే |
రఠంతు చంత్యేదేవీ
ే ం సరావ భరణ్ భూష్టతామ్ || 19 ||
ా శ్త్నమ కోాత్రత్ం సంపూర ుమ్ |
ఇి కశీ ర లక్ష్్ అష్టోత్ర
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