
Lakshmi 

Ashtothram in 

Telugu

https://pdffile.co.in/



https://pdffile.co.in/

దేఴయులహచ
దేఴదఴే! భశృదేఴ! త్రికహలఙఞ! భశేవవయ!

కయుణాకయ దేలేవ! బకహా నగరసకహయక! ||

అశుటో తా్య వత్ం లక్ష్మ్యాః ళరర త్ుబృచ్ాాబృ త్తా్వత్ాః ||

ఈవవయ ఉలహచ
దేవి! శూహధ భశృభాగే భశృభాగు దిామకమ్ |

షర్వవవవయుకయం యణుం షయవనుహ ణిావనమ్ ||

షయవదారిద్రయి వభనం వరఴణాద్రుకతా భుకతాద్రమ్ |

రహజఴవుకయం దిఴుం గుశృుద్-గుసుత్యం యమ్ ||

ద్రయలబం షయవదేలహనాం చత్ుశషఴో కఱాషపద్రమ్ |

దా్దనీాం ఴరహంతానాం నిధీనాం నిత్ుదామకమ్ ||

షభషా దేఴ షంవఴేుమ్ అణిభాద్రుశో వదిిద్రమ్ |

కతభత్ి ఫసునోకాేన దేవీ తి్ుక్షదామకమ్ ||
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త్ఴ ితాుద్రు ఴక్ష్ముబృ షభాశిత్భనావశృణు |

అశుటో తా్య వత్శూహుషు భశృలక్ష్మ్షా దేఴతా ||

క్లం బీజ ద్రబృత్ుుకాం వకతాషా బుఴనేవవరీ |
అంగనాుషాః కయనాుషాః ష ఇతాుది క్ిరాిత్ాః ||

ధాునమ్
ఴందే ద్ర్కరహం షిననఴద్రనాం శూౌభాగుదాం భాగుదాం
సశూహా భాుభబమదిాం భణిగణ  ాః నానావిధ  ాః బూఴతామ్ |

బకహా బూశో పలదిాం సరిసయ ఫశిృ్ధబిువేసవితాం
నుహరేశవ ంకజ వంఖద్ర్ నిధిబుాఃముకహా ం షదా వకతాబుాః ||

షయవజ నమనే షరోజసవేా ధఴళ త్రహంవుక గంధభాలు ళరభే |
బగఴత్రసరిఴలలభే భనోఙఞఞ త్రిబుఴన బూత్రకరి విద్రభసుమ్ ||

ఓం
కిృత్రం, వికృత్రం, విదాుం, షయవబూత్ శిత్దిామ్ |

వరదాి ం, విబూత్రం, షయబుం, నభాబృ యభాత్ర్కహమ్ || 1 ||

లహచం, దా్లమాం, దా్ం, వుచం, శూహవశృం, షవధాం, షధామ్
|

ధనాుం, శియణుయాం, లక్్ష్్ం, నిత్ుయశుహో ం, విభాఴరీమ్ || 2 ||

అదిత్రం చ, దిత్రం, దీనుహా ం, ఴషధాం, ఴషధారిణీమ్ |
నభాబృ కభలాం, కహంతాం, క్షభాం, క్్ష్రోద్ర షంబలహమ్ || 3 ||

అనగరసరహం, ఫుదిి ం, అనఘాం, సరిఴలలభామ్ |
అళరకహ,భభృతాం దీనుహా ం, లోకళరక వినాశినీమ్ || 4 ||
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నభాబృ ధయ్నిలమాం, కయుణాం, లోకభాత్యమ్ |

ద్ర్ిమాం, ద్ర్సశూహా ం, దా్క్్ష్ం, ద్ర్షంద్రరీమ్ || 5 ||

దమ్ద్రులహం, ద్ర్భుఖం, ద్ర్నాబిమాం, యభామ్ |

ద్ర్భాలాధరహం, దేవీం, ది్నీం, ద్ర్గంధినీమ్ || 6 ||

యణుగంధాం, షషినానం, శిూహదాబుభుఖం, భిామ్ |

నభాబృ చంద్రఴిద్రనాం, చందాిం, చంద్రషిసో ద్రరీమ్ || 7 ||

చత్ుయుుజ ం, చంద్రయిూనుహం, ఇందిరహ,బృంద్రశీత్లామ్ |

ఆశృల ద్ర జననీం, యఴోం, శిలహం, శిఴకరీం, షతీమ్ || 8 ||

విభలాం, వివవజననీం, త్ుఴోం, దారిద్రయి నాశినీమ్ |

ిత్ర యశకరిణీం, ళహంతాం, వుకలభాలాుంఫరహం, శిరమమ్ || 9 ||

భాషకరీం, బిలవనిలమాం, ఴరహరోశృం, మవవవనీమ్ |

ఴషంధరహ, భుదారహంగహం, సరిణీం, శేభభాలినీమ్ || 10 ||

ధనధానుకరీం, వదిి ం, వ్ ణైశూౌభాుం, వుబదిామ్ |

నృలేవ్ గతానందాం, ఴయలక్్ష్్ం, ఴషదిామ్ || 11 ||
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వుభాం, శియణునుహికహరహం, షభుద్రతి్నమాం, జమామ్ |

నభాబృభంగఱాం దేవీం, విశుు ఴక్షాఃషథల వథతామ్ || 12 ||

విశుు తీనం, షినానక్్ష్ం, నారహమణ షభాశిరతామ్ |

దారిద్రయి ధవంవనీం, దేవీం, షరోవద్రఴి లహరిణీమ్ || 13 ||

నఴద్రరహగ ం, భశృకహళం, ఫసి్ విశుు శిలహత్ర్కహమ్ |

త్రికహలఙఞఞ న షంనానం, నభాబృ బుఴనేవవరీమ్ || 14 ||

లక్్ష్్ం క్్ష్యషభుద్రరిహజ త్నమాం శీరయంగధామేవవరీమ్ |

దావబూత్ షభషాదేఴ ఴనితాం లోక్వక దీనుహంకురహమ్ ||

శీరభన్ంద్ర కటాక్ష లఫి విబఴద్-ఫశేి్ంద్రి గంగహధరహమ్ |

తావం త  లైోకు కుట ంబినీం షయవజ ం ఴందే
భుకుంద్రిమామ్ || 15 ||

భాత్యనభాబృ! కభలే! కభలామతాక్ష్మ!
శీర విశుు సృత్-కభలలహవని! వివవభాత్ాః!

క్్ష్రోద్రజే కభల కోభల గయుగౌరి!

లక్్ష్్! విద్ర షత్త్ం షభతాం వయణయు || 16 ||
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త్రికహలంయోజేత్ విదావన్ శణా్షం విజితేందిమిాః |
దారిద్రయి ధవంషనం కృతావ షయవభానుట నత్-మమత్నత్ాః |

దేవీనాభ షసవేశిు యణుభశుటో తా్యం వత్మ్ |

యేన శిరమభలహనుట నత్ర కోటిజన్ ద్రరది్రతి్ాః || 17 ||

బృగులహరే వత్ం ధీభాన్ ఠేత్ ఴత్సయభాత్కిమ్ |

అఴ్టోవవయు భలహనుట నత్ర కుఫేయ ఇఴ బూత్లే ||

దారిద్రయిమోచనం నాభ శూటా త్భింఫాయం వత్మ్ |

యేన శిరమభలహనుట నత్ర కోటిజన్ ద్రరది్రతి్ాః || 18 ||

బుకహా వత్ు వియలాన్ భోగహన్ అంతే శూహముజుభాయనమాత్ |

నుహిత్ాఃకహలే ఠేనినత్ుం షయవ ద్రాఃఖో ళహంత్యే |
ఠంత్ు చంత్యేదేేవీం షరహవబయణ బూఴతామ్ || 19 ||

ఇత్ర శీర లక్్ష్్ అశుటో తా్య వత్నాభ శూటా త్ంి షంూయుమ్
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