శ్రీ లక్ష్మీ ఄష్టో త్త యవత్ నభ స్టత త్రం
దేఴయులహచ
దేఴ దేఴ భహాదేఴ త్రరకహలజ్ఞ భశేవవయ | కయుణకయ దేలేవ బకహతన఼గీసకహయక ||
ఄష్టో త్త యవత్ం లక్ష్్ీా ళ్రోత్ు బృచ్ాబృ త్త్త వత్ః ||

ఇవవయ ఈలహచ
దేవీ స్హధ఼ భహాభగే భహాభగు రదమకమ్ | షర్వవవవయుకయం యణుం షయవనుహ రణవనమ్ ||
షయవదరిద్రరా వభనం వీఴణ ద్ర఼ుకతత భుకతతద్రమ్ | రహజ్ు ఴవుకయం దిఴుం గుహాు ద్ర఼ుసుత్యం యమ్ ||
ద్ర఼యల బం షయవదేలహనం చత్ుశషఴో క
 ఱా షద్రమ్ | దీదీనం ఴరహంతనం నిధీనం నిత్ుదమకమ్ ||
షభషత దేఴ షంవేఴు భణిభ ద్రుశోవద
 ధ ద్ర
ి మ్ | కతభత్ర ఫసునోక్వన దేవీ రత్ుక్ష దమకమ్ ||
త్ఴ త
ర ుద్రు ఴక్ష్్ుబృ షభశిత్ భహావశృణు | ఄష్టో త్త య వత్నుషు భహాలక్ష్మీష఼త దేఴత ||
క్లం బీజ్ ద్ర బృత్ుుకత ం వకతతషత ఼ బుఴనేవవరీ | ఄజ్ు నుషః కయస్హుష షస ఆతుది రక్రత త్
ి ః ||

ధునమ్
ఴందే దీకరహం రషనన ఴద్రనం స్ౌభగుదం భగుదం |
సస్హతభు భబమరదం భణిగణై రహననవిధై యభుఴతం ||
బకహతబూశో పలరదం సరిసయ ఫరహాీద్రబు వేసవితం |
నుహరేశవ ంకజ్ వంఖ ద్రీ నిధిబు యుుకహతం షద వకతతబుః ||
షయవజ్ నమనే షరోజ్సవేత ధఴళకరహంవుక గంధభలు ళ్భే |
బగఴత్ర సరిఴలల భే భనోజ్ఞ ే త్రరబుఴన బూత్రకరి రవద్ర భసుమ్ ||
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ఄథ శ్రీ లక్ష్మీ ఄష్టో త్త యవత్ నభ స్టత త్రం
రకృత్రం వికృత్రం విదుం షయవబూత్శిత్రదమ్ |
వీదధ ం విబూత్రం ష఼యబుం నభబృ యభత్రీకమ్ || ౧ ||
లహచం దీలమం దీం వుచం స్హవహాం షవధం ష఼ధమ్ |
ధనుం శియణీయాం లక్ష్మీ నిత్ుయష్హోం విభఴరీమ్ || ౨ ||
ఄదిత్రం చ దిత్రం దీనుత హం ఴష఼ధం ఴష఼ధరిణీమ్ |
నభబృ కభలం కహంతం కహభక్ష్మం కరీధషంబలహం || ౩ ||
ఄన఼గీసదం ఫుదిధ భనఘం సరిఴలల భమ్ |
ఄళ్కహ భభృతం దీనుత హం లోకళ్కవినశినీమ్ || ౪ ||
నభబృ ధయీనిలమం కయుణం లోకభత్మ్ |
ద్రీమ
ర ం ద్రీసస్హతం దీక్ష్మం ద్రీష఼ంద్రరీమ్ || ౫ ||
దమ ీద్రులహం ద్రీభుఖం ద్రీనబ రమం యభమ్ |
ద్రీభలధరహం దేవీం దిీనీం ద్రీగంధినీమ్ || ౬ ||
యణుగంధం ష఼రషననం రస్హదబుభుఖం రభమ్ |
నభబృ చంద్రరఴద్రనం చందరం చంద్రరషసో ద్రరీమ్ || ౭ ||
చత్ుయుుజ్ ం చంద్రరయభనుహ బృందిరహ బృంద్ర఼శ్రత్లమ్ |
అహాలద్రజ్ననీం యఴోం శిలహం శిఴకరీం షతీమ్ || ౮ ||
విభలం వివవజ్ననీం యఴోం దరిద్రరానవనీమ్ |
రత్ర యశకరిణీం ళహంతం వుకల భలుంఫరహం శిీమమ్ || ౯ ||
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భషకరీం బిలవనిలమం ఴరహరోహాం మవవవనీమ్ |
ఴష఼ంధరహ భుదరహంజ్ు ం సరిణీం శేభభలినీమ్ || ౧౦ ||
ధనధనుకరీం వదధ ంి వ్ణ
ై ుస్ౌభుం వుబరదమ్ |
నృలేవీగతనందం ఴయలక్ష్మీం ఴష఼రదమ్ || ౧౧ ||
వుభం శియణునుహరకహరహం షభుద్రరత్నమం జ్మమ్ |
నభబృ భంగఱాం దేవీం విశు
ు ఴక్షఃషథ లవథతమ్ || ౧౨ ||
విశు
ు తీనం రషననక్ష్షం నరహమణషభశిీతమ్ |
దరిద్రరాధవంవనీం దేవీం షరోవద్రరఴలహరిణీమ్ || ౧౩ ||
నఴద్ర఼రహుం భహాకహళం ఫరసీవిశు
ు శిలహత్రీకహమ్ |
త్రరకహలజ్ఞ నషంననం నభబృ బుఴనేవవరీమ్ || ౧౪ ||
లక్ష్మీం క్ష్మయషభుద్రరరహజ్ త్నమం శ్రీయంగ ధమేవవరీమ్ |
దవబూత్ షభషత దేఴఴనితం లోక్క
వ దీనుహంకురహమ్ || ౧౫ ||
శ్రీభనీంద్ర కటక్షలఫధ విబఴ ఫరశేీంద్రర గంగహధరహం |
తవం తల
ై ోకు కుట ంబినీం షయవజ్ ం ఴందే భుకుంద్ర రమమ్ || ౧౬ ||
భత్యనభబృ కభలే కభలమతక్ష్మ |
శ్రీవిశు
ు సృత్కభల లహవని వివవభత్ః || ౧౭ ||
క్ష్మరోద్రరే కభలకరభల గయుగౌరి |
లక్ష్మీ రవద్ర
 షత్త్ం షభతం వయణయు || ౧౮ ||
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త్రరకహలం యో జ్ే దివదవన్ శణీషం విజితేందిరమః |
దరిద్రరాధవంషనం కృతవ షయవభనుట న త్ుత్నత్ః || ౧౯ ||
దేవీనభ షసవేరశు యణు భష్టో త్త యం వత్మ్ |
యేన శిీమ భలహనుట నత్ర కరటిజ్నీ ద్రరిద్రరత్ః || ౨౦ ||
బృగులహరే వత్ం ధీభన్ ఠేద్రవత్సయభత్రకమ్ |
ఄఴ్ో వ
ట వయు భలహనుట నత్ర కుఫేయ ఆఴ బూత్లే || ౨౧ ||
దరిద్రరామోచనం నభస్టత త్ర భంఫయం వత్మ్ |
యేన శిీమ భలహనుట నత్ర కరటిజ్నీ ద్రరిద్రరత్ః || ౨౨ ||
బుకహతవత్ు వియలంభోగహనస్హు స్హసముజ్ు భయనమత్ |
నుహరత్ఃకహలే ఠేనినత్ుం షయవద్ర఼ఃఖోళహంత్యే || ౨౩ |
ఠంత్ు చంత్యే దేదవీం షరహవబయణ బూఴతమ్ ||

ఆత్ర శ్రీ లక్షీాష్టో త్త యవత్ నభ స్టత త్రం షంూయు ం
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