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000   இத்ததொகுப்பில் கையாளப்பட்டுள்ள உசச்ரிப்பு விளை்ைம் ** 

எழுத்து 1 2 3 4 

 கருப்பு சிவப்பு/ சிவப்பு பழுப்பு நீலம்/நீலம் 

க क        கடல்  ख  முைம் ग  ராகம் घ  ராைவன் 

ச च        எசச்ம் छ  சாயா ज   ஜலம் झ् 

ட ट        இஷ்டம் ठ   கடினம் ड  குடம் ढ  மூடன் 

த त        தனிமம थ   ரதம் द  பாதம் ध    தனம் 

ப प        பழம் फ  பலன்( ப  ब  இன்பம் भ    பயம் 

த தொரிணி    ( तारिणि)  தொரிணி(दारिणि) தொரிணி   (धारिणि) 
 :  நம :   (e.g) Visual  representation படிப்பதற்கு சுலபமாகவும், ஞாபகம் மவத்துக் ககாள்வதற்கு   

மிகவும்  உபயயாகமாக  இருக்கும் என்ற அடிப்பமடயில்  ஸம்ஸ்க்ருத 

எழுத்துக்கமள  வண்ணங்கள், எழுத்தின் அளவு (font) துமணககாண்டு தமிழில் 

அசச்டிக்கப்படட்ுள்ளன ஸ்ததோத்ர வரிகள்  பாராயணம் கசய்வதற்க வசதியாக-  

இரண்டு பக்கங்களுக்கு இமடயய சிக்கிக்ககாள்ளாமலும், பதம் பிரித்தும் 

அமமக்கப்படட்ுள்ளன. Kindly  listen to the audio ( link given below)                                                          

For Corrections /suggestions   nagraj562001@gmail.com              whatsapp   9380521456 

ஸ स      ஸரஸ்வதி 

ச’  ஶ श  சு’பம்/ சி’வம் ஶிவ 

$ கதாக்கி நிற்கும் அ 

$$ கதாக்கி நிற்கும் ஆ 

                                      சிறிய எழுத்து கபரிய எழுத்து கபரிய சாய்ந்த எழுத்து 

 ருஷி 

உதடுகமளக் குவிக்காமல் 

உமரக்கயவண்டியது 

க்ரு    க்ருபா க்ரு  க்ருத்தோ க்ரு க்ரூரம் 

 த்ரு    த்ருப்தி தர்ு  த்ருத த்ரு 

 ப்ரு    ப்ருகு ப்ரு  ப்ருகவௌ ப்ரூ  

** Audio link: https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing 

mailto:nagraj562001@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1rIIqcgskS4M2BEyE4Ee1L-maVZn5vcYg/view?usp=sharing
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552                                மஹாலக்்ஷமி  அஷ்டகம்  

  To listen to audio recording while reading please use the  link below : (Ctrl+Click) 

  https://drive.google.com/file/d/12YR3UxuSqgfDAYEp2UxYcwhzPjceLh7x/view?usp=sharing 

இந்த்ர உவாச II 

நமஸ்யதऽஸ்து   மஹாமாயய           ஶ்ரீ பீயட ஸுர-பூஜியத । 

ஶங்க சக்ர கதாஹஸ்யத                   மஹாலக்்ஷமி நயமாऽஸ்துயத     ॥ 1॥ 
 

நமஸ்யத    கருடாரூயட                       யகாலாஸுர-பயங்கரி । 

ஸரவ்பாபஹயர யதவி                        மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத     ॥ 2॥ 
 

ஸரவ்ஜ்யஞ ஸரவ்வரயத                     ஸரவ்-துஷ்ட-பயங்கரி । 

ஸரவ்   து:கஹயர யதவி                      மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத      ॥ 3॥ 
 

ஸித்தி புத்தி ப்ரயத யதவி                  புக்தி-முக்தி-ப்ரதாயிநி । 

மந்த்ரமூரத்்யத ஸதா யதவி               மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத     ॥ 4॥  
 

ஆத்யந்த ரஹியத யதவி                     ஆதய்-ஶக்தி மயஹஶ்வரி । 

யயாகயஜ யயாகஸம்பூயத                 மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத      ॥ 5॥ 
 

https://drive.google.com/file/d/12YR3UxuSqgfDAYEp2UxYcwhzPjceLh7x/view?usp=sharing


4 

 

ஸ்தூல ஸூக்்ஷம மஹாகரௌத்யர    மஹாஶக்தி  மயஹாதயர । 

மஹாபாப ஹயர யதவி                       மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத     ॥ 6॥ 
 

பதம்ா ஸநஸ்தியத யதவி                     பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணி । 

பரயமஶி   ஜகந்மாதோ                          மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத    ॥ 7॥ 
 

ஶ்யவதாம்   பரதயர யதவி                   நாநாலங்காரபூஷியத । 

ஜகத்ஸ்தியத  ஜகந்மாதோ                   மஹாலக்்ஷமி நயமா ऽஸ்துயத    ॥ 8॥ 
 

மஹாலக்்ஷமி அஷ்டக ஸ்யதாத்ரம்     ய: பயடத்  பக்திமாந்நர: । 

ஸரவ்ஸிதத்ிம் அவாப்யநாதி              ராஜ்யம் ப்ராப்யநாதி ஸரவ்தா  ॥ 9॥ 
 

ஏககாயல பயடந்நித்யம்                      மஹாபாப  விநாஶநம் । 

த்விகாலம் ய: பயடந் நித்யம்              தனதான்ய ஸமந்வித:               ॥ 10 ॥ 
 

த்ரிகாலம் ய: பயடந்  நித்யம்              மஹாஶத்ரு  விநாஶநம் । 

மஹாலக்்ஷமீர ்பயவந் நித்யம்            ப்ரஸந்நா வரதா ஶுபா           ॥ 11 ॥  
For Corrections/Suggestions/Improvements ,if any,please write to nagraj562001@gmail.com                                                                                 
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