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ದెౕవು�ವాచದెౕవು�ವాచದెౕవು�ವాచದెౕవು�ವాచ 

ದెౕవದెౕవ! మಹాದెౕవ! ��ಕాలఙ ! మಹెౕశ!ర! 

కరుಣాకర ದెౕವెౕశ! భಕా�నుగ�హಕారక! || 

అಷెూ�ౕత�ర శతం ల*ా�+ః ಶెೂ�ౕతు/ಚా1/ తత�2తః || 
 

ఈశ!ర ఉವాచఈశ!ర ఉವాచఈశ!ర ఉವాచఈశ!ర ఉವాచ 

ದెౕ5! ಸాధు మಹాಭాಗెౕ మಹాಭాగ� ప�ದాయక� | 
సವై=శ!య=కరం పುణ�ం సవ=ಪాప ప�ಣాశన� || 
సవ=ದా@ద�+ శమనం శ�వಣాదుBC� ముC�ద� | 
ರాజవశ�కరం Fవ�ం గుಹా�G-గుహ�తరం పర� || 
దుల=భం సవ=ದెౕವాನాం చతుషIJ� కಳాసLద� | 
పದాMFౕನాం వರాంತాನాం OPౕನాం Oత�ದాయక� || 
సమస� ದెౕవ సంಸెౕవ�� అQಮాద�ష� SFTద� | 
Cమత� బహుನెూౕಕె�ౕన ದెౕ5ౕ ప�త�Vದాయక� || 
తవ W�ౕತా�ద� వ*ా+/ సಮాXతమನాశYೃణు | 
అಷెూ�ౕత�ర శతಸా�స� మಹాల��సు� ದెౕవತా || 
C[ౕం \ౕజ పద/తు�క�ం శC�సు� భువನెౕశ!@ౕ | 
అంగನా�సః కరನా�సః స ఇತా�F ప�Cౕ�=తః || 
 

ಧా�న�ಧా�న�ಧా�న�ಧా�న� 

వంದెౕ పదMకರాం ప�సన_వదನాం ಸౌಭాగ�ದాం ಭాగ�ದాం  
హಸా�ಭా�మభయప�ದాం మQగಣైః ನాನా5ಧైః భూJತా� | 
భಕా�aౕష� ఫలప�ದాం హ@హర బ�ಹాMPaಸెcౕ5ತాం 

ಪాಶె!ౕ= పంకజ శంఖపదM OPaః యుಕా�ం సದా శC�aః || 
 

సరSజ నయನెౕ సರెూౕజహಸ �ెౕ ధవళ తರాంశుక గంధಮాల� ಶెೂౕಭెౕ | 
భగవ� హ@వల[ಭెౕ మನెూౕಙ  ೆౕ ��భువన భూ�క@ ప�Sౕదమహ�� || 
 

ఓం 

ప�కృ�ం, 5కృ�ం, 5ದా�ం, సవ=భూత Xతప�ದా� | 
శ�ದాTం, 5భూ�ం, సురaం, నಮా/ పరಮా�Mಕా� || 1 || 

 

ವాచం, పದాMలಯాం, పದాMం, శుkం, ಸా!ಹాం, స!ಧాం, సుಧా� | 
ధನా�ం, Xరణ�lౕం, ల��ౕం, Oత�పುಷా�ం, 5ಭావ@ౕ� || 2 || 
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అF�ం చ, F�ం, Fౕಪా�ం, వసుಧాం, వసుಧా@Qౕ� | 
నಮా/ కమಲాం, ಕాంತాం, Vಮాం, �ౕರెూౕద సంభವా� || 3 || 

 

అనుగ�హపರాం, బుFTం, అనnం, హ@వల[ಭా� | 
అಶెೂౕಕా,మమృತాం Fౕಪ �ాం, ಲెూౕకಶెೂౕక 5ನా�Oౕ� || 4 || 

 

నಮా/ ధమ=Oలಯాం, కరుಣాం, ಲెూౕకಮాతర� | 
పదMW�ಯాం, పదMహಸ �ాం, పದాM�ౕం, పదMసుంద@ౕ� || 5 || 

 

పದెూoదBವాం, పదMముpౕం, పదMನాభW�ಯాం, రಮా� | 
పదMಮాಲాధರాం, ದెౕ5ౕం, పFMOౕం, పదMగంPOౕ� || 6 || 

 

పುణ�గంಧాం, సుప�సನా_ం, ప�ಸాದాaముpౕం, ప�ಭా� | 
నಮా/ చంద�వదನాం, చంದా�ం, చంద�సಹెూౕద@ౕ� || 7 || 

 

చతుభు=ಜాం, చంద�రూಪాం, ఇంFರా,/ందు�ౕతಲా� | 
ఆಹా[ద జనOౕం, పುJ�ం, �ವాం, �వక@ౕం, స�ౕ� || 8 || 

 

5మಲాం, 5శ!జనOౕం, తుJ�ం, ದా@ద�+ ನా�Oౕ� | 
W�ౕ� పುషs@Qౕం, ಶాంತాం, శుక[ಮాಲా�ంబರాం, ��య� || 9 || 

 

ಭాసs@ౕం, \ల!Oలಯాం, వರాರెూౕಹాం, యశS!Oౕ� | 
వసుంధರా, ముದాರాంಗాం, హ@Qౕం, ಹెౕమಮాtOౕ� || 10 || 

 

ధనಧాన�క@ౕం, SFTం, ಸెuణಸౌಮా�ం, శుభప�ದా� | 
నృపವెౕశM గತానంದాం, వరల��ౕం, వసుప�ದా� || 11 || 

 

శుಭాం, Xరణ�ಪా�ಕాರాం, సముద�తనಯాం, జಯా� | 
నಮా/ మంగಳాం ದెౕ5ౕం, 5షుv వVఃసwల Swತా� || 12 || 

 

5షుvప�_ౕం, ప�సನా_�ౕం, ನాರాయణ సಮా��ತా� | 
ದా@ద�+ ధxంSOౕం, ದెౕ5ౕం, సyౕ=పద�వ ವా@Qౕ� || 13 || 

 

నవదుಗా=ం, మಹాಕాzౕం, బ�హM 5షుv �ವా�Mಕా� | 
��ಕాలಙ{ా న సంపನా_ం, నಮా/ భువನెౕశ!@ౕ� || 14 || 

 

ల��ౕం �ౕరసముద�ರాజ తనಯాం ��ౕరంగಧా|ౕశ!@ౕ� | 
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ದాSౕభూత సమస�ದెౕవ వOತాం ಲెూౕಕైక Fౕಪాంకుರా� || 
��ౕమనMంద కಟాV లబT 5భవG-బ�ಹెoంద� గంಗాధರా� | 
ತా!ం ತెuಲెూౕక� కుటుం\Oౕం సరSಜాం వంದెౕ ముకుందW�ಯా� || 15 || 

 

ಮాతన=ಮా/! కమಲెౕ! కమಲాయತా�! 

��ౕ 5షుv హృ�-కమలವాSO! 5శ!ಮాతః! 
�ౕರెూౕదಜెౕ కమల ಕెూౕమల గభ=ಗౌ@! 

ల��ౕ! ప�Sౕద సతతం సమತాం శరಣె�ౕ || 16 || 

 

��ಕాలం �ౕ జಪెౕ� 5ದా!� షಣాMసం 5�ತెౕంF�యః | 
ದా@ద�+ ధxంసనం కృತా! సవ=ಮా�_ౕ�-యయత_తః | 
ದెౕ5ౕನామ సహಸె�ౕషు పುణ�మಷెూ�ౕత�రం శత� | 
�ౕన ��య మವా�_ౕ� ಕెూౕ�జనM ద@ద�తః || 17 || 

 

భృగుವాರెౕ శతం Pౕಮా� పಠెౕ� వతcరಮాత�క� | 
అಷె�ౖశ!య= మವా�_ౕ� కుಬెౕర ఇవ భూతಲెౕ || 
ದా@ద�+ �ౕచనం ನామ ಸెూ�ౕత�మంಬాపరం శత� | 
�ౕన ��య మವా�_ౕ� ಕెూౕ�జనM ద@ద�తః || 18 || 

 

భుಕా�2తు 5పುಲా� ಭెూౕಗా� అంತెౕ ಸాయుజ�ಮాపು_ಯా� | 
ಪా�తఃಕాಲెౕ పಠెౕO_త�ం సవ= దుఃಖెూౕప ಶాంత�ౕ | 
పఠంతు kంత�ౕದె�ౕ5ౕం సವా=భరణ భూJತా� || 19 || 

 

ఇ� ��ౕ ల��ౕ అಷెూ�ౕత�ర శతನామ ಸెూ�ౕత�ం సంపೂణ=� 

 
 
Web Url: http://www.vignanam.org/veda/sree-lakshmi-ashtottara-satanaama-stotram-kannada.html 
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