
� ல�மீ அ�ேடா�தர ஶதனாம �ேதா�ர� 

 
 

ேத��வாச 

ேதவேதவ! மஹாேதவ! ��கால�ஞ! மேஹவர! 

க�ணாகர ேதேவஶ! ப�தா��ரஹகாரக! || 

அ�ேடா�தர ஶத� ல��யாஃ ேரா�மி�சாமி த��வதஃ || 

 

ஈ�வர உவாச 

ேதவி! ஸா� மஹாபாேக மஹாபா�ய #ரதாயக� | 

ஸ$ைவவ$யகர� &'ய� ஸ$வபாப #ரணாஶன� || 

ஸ$வதா��$ய ஶமன� ரவணா�&�தி )�தித� | 

ராஜவயகர� தி+ய� ,-யா�-,-யதர� பர� || 

�$லப� ஸ$வேதவானா� ச��ஷ�/ களா1பத� | 

ப�மாத2னா� வரா�தானா� னித2னா� னி�யதாயக� || 

ஸம1த ேதவ ஸ�ேஸ+ய� அணிமா�ய�ட ஸி�தித� | 

கிம�ர பஹுேனா�ேதன ேதவ 2 #ர�ய5தாயக� || 

தவ #6�யா�ய வ�யாமி ஸமாஹிதமனா78 | 

அ�ேடா�தர ஶத1யா1ய மஹால�மி1� ேதவதா || 

�9� பீஜ பதமி�;�த� ஶ�தி1� &வேனவ6 | 

அ�க<யாஸஃ கர<யாஸஃ ஸ இ�யாதி #ரகீ$திதஃ || 

 

�யான� 

வ�ேத ப�மகரா� #ரஸ<னவதனா� ெஸௗபா�யதா� பா�யதா�  

ஹ1தா#யாமபய#ரதா� மணிகைணஃ னானாவிைதஃ Aஷிதா� | 

ப�தாபீ�ட பல#ரதா� ஹ�ஹர #ர-மாதிபி1ேஸவிதா� 

பா$ேவ ப�கஜ ஶ�கப�ம னிதிபிஃ ;�தா� ஸதா ஶ�திபிஃ || 

 

ஸரஸிஜ னயேன ஸேராஜஹ1ேத தவள தரா�ஶுக க�தமாBய ேஶாேப | 

பகவதி ஹ�வBலேப மேனா�ேஞ ��&வன Aதிக� #ரCதம-ய� || 

 

ஓ� 

#ர�7தி�, வி�7தி�, வி�யா�, ஸ$வAத ஹித#ரதா� | 

ர�தா�, விAதி�, ஸுரபி�, னமாமி பரமா�மிகா� || 1 || 

 

வாச�, ப�மாலயா�, ப�மா�, ஶுசி�, 1வாஹா�, 1வதா�, ஸுதா� | 

த<யா�, ஹிர'யயீ�, ல�மீ�, னி�ய&�டா�, விபாவ6� || 2 || 
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அதிதி� ச, திதி�, த2#தா�, வஸுதா�, வஸுதா�ண 2� | 

னமாமி கமலா�, கா�தா�, 5மா�, 52ேராத ஸ�பவா� || 3 || 

 

அ��ரஹபரா�, &�தி�, அனகா�, ஹ�வBலபா� | 

அேஶாகா,ம�7தா� த2#தா�, ேலாகேஶாக வினாஶின 2� || 4 || 

 

னமாமி த$மனிலயா�, க�ணா�, ேலாகமாதர� | 

ப�ம#�யா�, ப�மஹ1தா�, ப�மா52�, ப�மஸு�த6� || 5 || 

 

ப�ேமா�பவா�, ப�ம)கீ�, ப�மனாப#�யா�, ரமா� | 

ப�மமாலாதரா�, ேதவ 2�, ப�மின 2�, ப�மக�தின 2� || 6 || 

 

&'யக�தா�, ஸு#ரஸ<னா�, #ரஸாதாபி)கீ�, #ரபா� | 

னமாமி ச��ரவதனா�, ச��ரா�, ச��ரஸேஹாத6� || 7 || 

 

ச�$&ஜா�, ச��ரFபா�, இ�திரா,மி��ஶதீலா� | 

ஆ-லாத ஜனன2�, &�/�, ஶிவா�, ஶிவக6�, ஸத2� || 8 || 

 

விமலா�, விவஜனன2�, ��/�, தா��$ய னாஶின 2� | 

#6தி &�க�ண 2�, ஶா�தா�, ஶு�லமாBயா�பரா�, �ய� || 9 || 

 

பா1க6�, பிBவனிலயா�, வராேராஹா�, யஶ1வின 2� | 

வஸு�தரா, )தாரா�கா�, ஹ�ண2�, ேஹமமாலின 2� || 10 || 

 

தனதா<யக6�, ஸி�தி�, 1ைரணெஸௗ�யா�, ஶுப#ரதா� | 

<7பேவம கதான�தா�, வரல�மீ�, வஸு#ரதா� || 11 || 

 

ஶுபா�, ஹிர'ய#ராகாரா�, ஸ)�ரதனயா�, ஜயா� | 

னமாமி ம�களா� ேதவ 2�, வி�8 வ5ஃ1தல 1திதா� || 12 || 

 

வி�8ப�ன2�, #ரஸ<னா52�, னாராயண ஸமா�தா� | 

தா��$ய �வ�ஸின 2�, ேதவ 2�, ஸ$ேவாப�ரவ வா�ண 2� || 13 || 

 

னவ�$கா�, மஹாகாள 2�, #ர-ம வி�8 ஶிவா�மிகா� | 

��கால�ஞான ஸ�ப<னா�, னமாமி &வேனவ6� || 14 || 

 

ல�மீ� 52ரஸ)�ரராஜ தனயா� Hர�கதாேமவ6� | 
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தாCAத ஸம1தேதவ வனிதா� ேலாைகக த2பா�,ரா� || 

Hம<ம�த கடா5 ல#த விபவ�-#ர-ேம��ர க�காதரா� | 

�வா� �ைரேலா�ய ,I�பின 2� ஸரஸிஜா� வ�ேத ),�த#�யா� || 15 || 

 

மாத$னமாமி! கமேல! கமலாயதா5ி! 
H வி�8 -7�-கமலவாஸினி! விவமாதஃ! 

52ேராதேஜ கமல ேகாமல க$பெகௗ�! 

ல�மீ! #ரCத ஸதத� ஸமதா� ஶர'ேய || 16 || 

 

��கால� ேயா ஜேப� வி�வா< ஷ'மாஸ� விஜிேத���யஃ | 

தா��$ய �வ�ஸன� �7�வா ஸ$வமா#ேனா�-யய�னதஃ | 

ேதவ 2னாம ஸஹ1ேரஷு &'யம�ேடா�தர� ஶத� | 

ேயன �ய மவா#ேனாதி ேகா/ஜ<ம த��ரதஃ || 17 || 

 

#7,வாேர ஶத� த2மா< பேட� வ�ஸரமா�ரக� | 

அ�ைடவ$ய மவா#ேனாதி ,ேபர இவ Aதேல || 

தா��$ய ேமாசன� னாம 1ேதா�ரம�பாபர� ஶத� | 

ேயன �ய மவா#ேனாதி ேகா/ஜ<ம த��ரதஃ || 18 || 

 

&��வா� வி&லா< ேபாகா< அ�ேத ஸா;�யமா#�யா� | 

#ராதஃகாேல பேட<னி�ய� ஸ$வ �ஃேகாப ஶா�தேய | 

பட�� சி�தேய�ேதவ 2� ஸ$வாபரண Aஷிதா� || 19 || 

 

இதி H ல�மீ அ�ேடா�தர ஶதனாம 1ேதா�ர� ஸ�A$ண� 

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