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శ్రీ సౌభాగ్యలక్ష్మీ అష్టోత్తరశత్నామావళిః 
 

ఓం శుద్ధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం బుద్ధధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వర లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సౌభాగ్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వశో లక్ష్మై నమిః | 
ఓం కావయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం గాన లక్ష్మై నమిః | 
ఓం శ ంగార లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ధన లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ధానయ లక్ష్మై నమిః || ౧౦ || 

ఓం ధరా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం అష్టోశవరయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం గ్ హ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం గ్రామ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం రాజ్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సామ్రాజ్య లక్ష్మై నమిః | 
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ఓం శంతి లక్ష్మై నమిః | 
ఓం దంతి లక్ష్మై నమిః | 
ఓం క్షంతి లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ఆత్మైనంద్ లక్ష్మై నమిః || ౨౦ || 

ఓం సత్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ద్యా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సౌఖ్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం పాతివ్రత్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం గ్జ్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం రాజ్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం తేజో లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సర్వవత్కరష లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సత్తవ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం త్త్తవ లక్ష్మై నమిః || ౩౦ || 

ఓం బోధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం విజ్ఞాన లక్ష్మై నమిః | 
ఓం స్టైరయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వీరయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ధైరయ లక్ష్మై నమిః | 
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ఓం ఔదరయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సిద్ధధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ఋద్ధధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం విదయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం కళ్యయణ లక్ష్మై నమిః || ౪౦ || 

ఓం కీర్తత లక్ష్మై నమిః | 
ఓం మూర్తత లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వర్వో లక్ష్మై నమిః | 
ఓం అనంత్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం జ్ప లక్ష్మై నమిః | 
ఓం త్పో లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వ్రత్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వైరాగ్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం మనర లక్ష్మై నమిః | 
ఓం త్నర లక్ష్మై నమిః || ౫౦ || 

ఓం యనర లక్ష్మై నమిః | 
ఓం గురుక పా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సభా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ప్రభా లక్ష్మై నమిః | 
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ఓం కళ్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం లావణయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వేద్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం నాద్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం శస్త్ర లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వేదనత లక్ష్మై నమిః || ౬౦ || 

ఓం క్షేత్ర లక్ష్మై నమిః | 
ఓం తీరై లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వేద్ధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సంత్మన లక్ష్మై నమిః | 
ఓం యోగ్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం భోగ్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం యజ్ా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం క్షీరారణవ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం పుణయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం అనన లక్ష్మై నమిః || ౭౦ || 

ఓం మనో లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ప్రజ్ఞా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం విష్ణణవక్షోభూష లక్ష్మై నమిః | 
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ఓం ధరై లక్ష్మై నమిః | 
ఓం అర ైలక్ష్మై నమిః | 
ఓం కామ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం నిరావణ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం పుణయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం క్షేమ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం శ్రదధ లక్ష్మై నమిః || ౮౦ || 

ఓం చైత్నయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం భూ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం భువరలక్ష్మై నమిః | 
ఓం సువరలక్ష్మై నమిః | 
ఓం త్రైలోకయ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం మహా లక్ష్మై నమిః | 
ఓం జ్న లక్ష్మై నమిః | 
ఓం త్పో లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సత్యలోక లక్ష్మై నమిః | 
ఓం భావ లక్ష్మై నమిః || ౯౦ || 

ఓం వ ద్ధధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం భవయ లక్ష్మై నమిః | 
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ఓం వైకంఠ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం నిత్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సత్య లక్ష్మై నమిః | 
ఓం వంశ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం కైలాస లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ప్రక తి లక్ష్మై నమిః | 
ఓం శ్రీ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం సవసిత లక్ష్మై నమిః || ౧౦౦ || 

ఓం గోలోక లక్ష్మై నమిః | 
ఓం శక్తత లక్ష్మై నమిః | 
ఓం భక్తత లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ముక్తత లక్ష్మై నమిః | 
ఓం త్రిమూర్తత లక్ష్మై నమిః | 
ఓం చక్రరాజ్ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం ఆద్ధ లక్ష్మై నమిః | 
ఓం బ్రహాైనంద్ లక్ష్మై నమిః || ౧౦౮ || 

ఓం శ్రీ మహా లక్ష్మై నమిః | 

 


