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శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శత్నామావళిః 
 

ఓం త్రుణాదిత్యసంకాశాయై నమిః 
ఓం సహస్రనయనోజ్జ్వలాయై నమిః 
ఓం విచిత్రమాలాయభరణాయై నమిః 
ఓం తుహినాచలవాసిన్యయ నమిః 
ఓం వరదాభయహస్తతబ్్జయై నమిః 
ఓం రేవాతీరనివాసిన్యయ నమిః 
ఓం ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞాయై నమిః 
ఓం యంత్రాకృత్విరాజితాయై నమిః 
ఓం భద్రపాదప్రియాయై నమిః 
ఓం గోవిందపదగామిన్యయ నమిః || ౧౦ || 

ఓం దేవర్షిగణసంతుష్టోయై నమిః 
ఓం వనమాలావిభూషితాయై నమిః 
ఓం సయందనోత్తమసంస్తానాయై నమిః 
ఓం ధీరజీమూత్నిసవనాయై నమిః 
ఓం మత్తమాత్ంగగమనాయై నమిః 
ఓం హిరణయకమలాసనాయై నమిః 
ఓం ధీజ్జనాధారనిరతాయై నమిః 
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ఓం యోగిన్యయ నమిః 
ఓం యోగధార్షణ్యయ నమిః 
ఓం నటనాట్యయకనిరతాయై నమిః || ౨౦ || 

ఓం ప్రణవాదయక్షరాత్మికాయై నమిః 
ఓం చోరచారక్రియాసకాతయై నమిః 
ఓం దార్షద్రయచ్ఛేదకార్షణ్యయ నమిః 
ఓం యాదవంద్రకులోద్భూతాయై నమిః 
ఓం తురీయపథగామిన్యయ నమిః 
ఓం గాయత్ర్యయ నమిః 
ఓం గోమత్యయ నమిః 
ఓం గంగాయై నమిః 
ఓం గౌత్మ్యయ నమిః 
ఓం గరుడాసనాయై నమిః || ౩౦ || 

ఓం గేయగానప్రియాయై నమిః 
ఓం గౌర్యయ నమిః 
ఓం గోవిందపదపూజితాయై నమిః 
ఓం గంధరవనగరాకారాయై నమిః 
ఓం గౌరవరాాయై నమిః 
ఓం గణేశవర్యయ నమిః 
ఓం గుణాశ్రయాయై నమిః 
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ఓం గుణవత్యయ నమిః 
ఓం గహవర్యయ నమిః 
ఓం గణపూజితాయై నమిః || ౪౦ || 

ఓం గుణత్రయసమాయుకాతయై నమిః 
ఓం గుణత్రయవివర్ష్తాయై నమిః 
ఓం గుహావాస్తయై నమిః 
ఓం గుణాధారాయై నమిః 
ఓం గుహాయయై నమిః 
ఓం గంధరవరూపిణ్యయ నమిః 
ఓం గార్యప్రియాయై నమిః 
ఓం గురుపదాయై నమిః 
ఓం గుహయలంగాంగధార్షణ్యయ నమిః 
ఓం స్తవిత్ర్యయ నమిః || ౫౦ || 

ఓం సూరయత్నయాయై నమిః 
ఓం సుషుమాానాడిభేదిన్యయ నమిః 
ఓం సుప్రకాశాయై నమిః 
ఓం సుఖాసీనాయై నమిః 
ఓం సుమత్యయ నమిః 
ఓం సురపూజితాయై నమిః 
ఓం సుషుపతయవస్తాయై నమిః 
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ఓం సుదత్యయ నమిః 
ఓం సుందర్యయ నమిః 
ఓం స్తగరాంబరాయై నమిః || ౬౦ || 

ఓం సుధాంశుబంబవదనాయై నమిః 
ఓం సుసతన్యయ నమిః 
ఓం సువిలోచనాయై నమిః 
ఓం సీతాయై నమిః 
ఓం సరావశ్రయాయై నమిః 
ఓం సంధాయయై నమిః 
ఓం సుఫలాయై నమిః 
ఓం సుఖదాయిన్యయ నమిః 
ఓం సుభ్రువ నమిః 
ఓం సువాస్తయై నమిః || ౭౦ || 

ఓం సుశ్రోణ్యయ నమిః 
ఓం సంస్తరారావతార్షణ్యయ నమిః 
ఓం స్తమగానప్రియాయై నమిః 
ఓం స్తధ్వయవయ నమిః 
ఓం సరావభరణభూషితాయై నమిః 
ఓం వైషావ్యయ నమిః 
ఓం విమలాకారాయై నమిః 
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ఓం మహంద్ర్యయ నమిః 
ఓం మంత్రరూపిణ్యయ నమిః 
ఓం మహాలక్ష్మ్ియ నమిః || ౮౦ || 

ఓం మహాసిద్ధయయయ నమిః 
ఓం మహామాయాయై నమిః 
ఓం మహశవర్యయ నమిః 
ఓం మోహిన్యయ నమిః 
ఓం మదనాకారాయై నమిః 
ఓం మధుసూదనచోదితాయై నమిః 
ఓం మీనాక్ష్మ్య నమిః 
ఓం మధురావాస్తయై నమిః 
ఓం నాగేంద్రత్నయాయై నమిః 
ఓం ఉమాయై నమిః || ౯౦ || 

ఓం త్రివిక్రమపదాక్రంతాయై నమిః 
ఓం త్రిసవరాయై నమిః 
ఓం త్రివిలోచనాయై నమిః 
ఓం సూరయమండలమధయస్తాయై నమిః 
ఓం చంద్రమండలసంసిాతాయై నమిః 
ఓం వహిామండలమధయస్తాయై నమిః 
ఓం వాయుమండలసంసిాతాయై నమిః 
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ఓం వ్యయమమండలమధయస్తాయై నమిః 
ఓం చక్రిణ్యయ నమిః 
ఓం చక్రరూపిణ్యయ నమిః || ౧౦౦ || 

ఓం కాలచక్రవితానస్తాయై నమిః 
ఓం చంద్రమండలదరపణాయై నమిః 
ఓం జ్యయతానాత్పానులపాతంగ్యయ నమిః 
ఓం మహామారుత్వీజితాయై నమిః 
ఓం సరవమంత్రాశ్రయాయై నమిః 
ఓం ధేనవ నమిః 
ఓం పాపఘ్నయాయ నమిః 
ఓం పరమేశవర్యయ నమిః || ౧౦౮ || 

 


