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శ్రీ పద్మావతీ అషో్టత్తర శత్నామావళిః 
 

ఓం పద్మావత్యై నమిః 
ఓం దేవ్యై నమిః 
ఓం పద్మాద్భవాయై నమిః 
ఓం కరుణప్రద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం సహృద్యాయై నమిః 
ఓం తేజసవరూపిణ్యై  నమిః 
ఓం కమలముఖై నమిః 
ఓం పద్ాధరాయ నమిః 
ఓం శ్రియై నమిః 
ఓం పద్ానేత్రే నమిః || ౧౦ || 

ఓం పద్ాకరాయై నమిః 
ఓం సుగుణాయై నమిః 
ఓం కంకమప్రియాయై నమిః 
ఓం హేమవరాాయై నమిః 
ఓం చంద్రవందితాయై నమిః 
ఓం ధగధగప్రకాశ శరీరధారిణ్యై నమిః 
ఓం విష్ణాప్రియాయై నమిః 
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ఓం నిత్ైకళ్యైణ్యై నమిః 
ఓం కోటిసూరైప్రకాశిన్యై నమిః 
ఓం మహాసంద్రైరూపిణ్యై  నమిః || ౨౦ || 

ఓం భకతవత్సలాయై నమిః 
ఓం బ్రహాాండవాసిన్యై  నమిః 
ఓం సరవవాంఛాఫలద్మయిన్యై నమిః 
ఓం ధరాసంకలాాయై నమిః 
ఓం ద్మక్షిణైకటాక్షిణ్యై నమిః 
ఓం భక్తతప్రద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం గుణత్రయవివరిితాయై నమిః 
ఓం కళ్యష్టడశసంయుతాయై నమిః 
ఓం సరవలోకానాం జనన్యై  నమిః 
ఓం ముక్తతద్మయిన్యై నమిః || ౩౦ || 

ఓం ద్యామృతాయై నమిః 
ఓం ప్రాజ్ఞాయై నమిః 
ఓం మహాధరాాయై నమిః 
ఓం ధరారూపిణ్యై నమిః 
ఓం అలంకార ప్రియాయై నమిః 
ఓం సరవద్మరిద్రైధవంసిన్యై  నమిః 
ఓం శ్రీ వంకటేశవక్షసథలసిథతాయై నమిః 
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ఓం లోకశోకవినాశిన్యై నమిః 
ఓం వైష్ావ్యై నమిః 
ఓం తిరుచానూరుపురవాసిన్యై  నమిః || ౪౦ || 

ఓం వద్విద్మైవిశారద్మయై నమిః 
ఓం విష్ణాపాద్సేవితాయై నమిః 
ఓం రత్నప్రకాశక్తరీటధారిణ్యై  నమిః 
ఓం జగన్మాహిన్యై నమిః 
ఓం శక్తతసవరూపిణ్యై నమిః 
ఓం ప్రసన్మనద్యాయై నమిః 
ఓం ఇంద్రాదిదైవత్ యక్షక్తన్నరక్తంపురుష్పూజితాయై నమిః 
ఓం సరవలోకనివాసిన్యై  నమిః 
ఓం భూజయాయై నమిః 
ఓం ఐశవరైప్రద్మయిన్యై  నమిః || ౫౦ || 

ఓం శాంతాయై నమిః 
ఓం ఉననత్స్థథనసిథతాయై నమిః 
ఓం మంద్మరకామిన్యై  నమిః 
ఓం కమలాకరాయై నమిః 
ఓం వద్మంత్జ్ఞానరూపిణ్యై నమిః 
ఓం సరవసంపతితరూపిణ్యై నమిః 
ఓం కోటిసూరైసమప్రభాయై నమిః 
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ఓం పూజఫలద్మయిన్యై నమిః 
ఓం కమలాసనాది సరవదేవతాయై నమిః 
ఓం వైకంఠవాసిన్యై  నమిః || ౬౦ || 

ఓం అభయద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం ద్రాక్షాఫలపాయసప్రియాయై నమిః 
ఓం నృత్ైగీత్ప్రియాయై నమిః 
ఓం క్షీరస్థగరోద్భవాయై నమిః 
ఓం ఆకాశరాజపుత్రికాయై నమిః 
ఓం సువరాహసతధారిణ్యై నమిః 
ఓం కామరూపిణ్యై నమిః 
ఓం కరుణాకటాక్షధారిణ్యై నమిః 
ఓం అమృతాసుజ్ఞయై నమిః 
ఓం భూలోకసవరగసుఖద్మయిన్యై  నమిః || ౭౦ || 

ఓం అష్ోదికాాలకాధిపత్యై నమిః 
ఓం మనాధద్రాసంహార్యై నమిః 
ఓం కమలారధభాగాయై నమిః 
ఓం సవలాాపరాధ మహాపరాధ క్షమాయై నమిః 
ఓం ష్ట్కోటితీరథవాసితాయై నమిః 
ఓం నారద్మదిమునిశ్రేష్ఠపూజితాయై నమిః 
ఓం ఆదిశంకరపూజితాయై నమిః 
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ఓం ప్రీతిద్మయిన్యై నమిః 
ఓం సభాగైప్రద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం మహాకీరితప్రద్మయిన్యై  నమిః || ౮౦ || 

ఓం కృష్ణాతిప్రియాయై నమిః 
ఓం గంధరవశాపవిమోచకాయై నమిః 
ఓం కృష్ాపత్యనై నమిః 
ఓం త్రిలోకపూజితాయై నమిః 
ఓం జగన్మాహిన్యై నమిః 
ఓం సులభాయై నమిః 
ఓం సుశీలాయై నమిః 
ఓం అంజనాసుతానుగ్రహప్రద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం భకాతైత్ానివాసిన్యై నమిః 
ఓం సంధాైవందిన్యై నమిః || ౯౦ || 

ఓం సరవలోకమాత్రే నమిః 
ఓం అభిమత్ద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం లలితావధూత్యై నమిః 
ఓం సమసతశాస్త్రవిశారద్మయై నమిః 
ఓం సువరాాభరణధారిణ్యై నమిః 
ఓం ఇహపరలోకసుఖప్రద్మయిన్యై  నమిః 
ఓం కరవీరనివాసిన్యై  నమిః 
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ఓం నాగలోకమణిసహా ఆకాశసింధుకమలేశవరపూరిత్ రథగమనాయై నమిః 
ఓం శ్రీ శ్రీనివాసప్రియాయై నమిః 
ఓం చంద్రమండలసిథతాయై నమిః || ౧౦౦ || 

ఓం అలివలుమంగాయై నమిః 
ఓం దివైమంగళధారిణ్యై నమిః 
ఓం సుకళ్యైణపీఠస్థథయై నమిః 
ఓం కామకవనపుష్ాప్రియాయై నమిః 
ఓం కోటిమనాధరూపిణ్యై నమిః 
ఓం భానుమండలరూపిణ్యై నమిః 
ఓం పద్ాపాద్మయై నమిః 
ఓం రమాయై నమిః 
ఓం సరవలోకసభాంత్రధారిణ్యై నమిః 
ఓం సరవమానసవాసిన్యై  నమిః || ౧౧౦ || 

ఓం సరావయై నమిః 
ఓం విశవరూపాయై నమిః 
ఓం దివైజ్ఞానాయై నమిః 
ఓం సరవమంగళరూపిణ్యై నమిః 
ఓం సరావనుగ్రహప్రద్మయిన్యై నమిః 
ఓం ఓంకారసవరూపిణ్యై నమిః 
ఓం బ్రహాజ్ఞానసంభూతాయై నమిః 
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ఓం పద్మావత్యై నమిః 
ఓం సద్మైవద్వత్యై నమిః 
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మా నమిః || ౧౨౦ || 

 


