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శ్రీ గాయత్రీ అష్టోత్తర శత్నామ స్తతత్రం 
 

త్రుణాదిత్యసంకాశా సహస్రనయనోజ్జ్వలా | 
విచిత్రమాలాయభరణా తుహినాచలవాసినీ || ౧ || 

వరదాభయహస్తతబ్్జ రేవాతీరనివాసినీ | 
ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞా యంత్రాకృత్విరాజితా || ౨ || 

భద్రపాదప్రియా చైవ గోవిందపదగామినీ | 
దేవర్షిగణసంతుషో్ట వనమాలావిభూషితా || ౩ || 

సయందనోత్తమసంస్తా చ ధీరజీమూత్నిసవనా | 
మత్తమాత్ంగగమనా హిరణయకమలాసనా || ౪ || 

ధీజ్జనాధారనిరతా యోగినీ యోగధార్షణీ | 
నటనాట్యయకనిరతా ప్రణవాదయక్షరాత్మికా || ౫ || 

చోరచారక్రియాసకాత దార్షద్రయచ్ఛేదకార్షణీ | 
యాదవంద్రకులోద్భూతా తురీయపథగామినీ || ౬ || 

గాయత్రీ గోమతీ గంగా గౌత్మీ గరుడాసనా | 
గేయగానప్రియా గౌరీ గోవిందపదపూజితా || ౭ || 

గంధరవనగరాకారా గౌరవరాా గణేశవరీ | 
గుణాశ్రయా గుణవతీ గహవరీ గణపూజితా || ౮ || 
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గుణత్రయసమాయుకాత గుణత్రయవివర్ష్తా | 
గుహావాస్త గుణాధారా గుహాయ గంధరవరూపిణీ || ౯ || 

గార్యప్రియా గురుపదా గుహయలంగాంగధార్షణీ | 
స్తవిత్రీ సూరయత్నయా సుషుమాానాడిభేదినీ || ౧౦ || 

సుప్రకాశా సుఖాసీనా సుమత్మిః సురపూజితా | 
సుషుపతయవస్తా సుదతీ సుందరీ స్తగరాంబరా || ౧౧ || 

సుధాంశుబంబవదనా సుసతనీ సువిలోచనా | 
సీతా సరావశ్రయా సంధాయ సుఫలా సుఖధాయినీ || ౧౨ || 

సుభ్రిః సువాస్త సుశ్రోణీ సంస్తరారావతార్షణీ | 
స్తమగానప్రియా స్తధీవ సరావభరణభూషితా || ౧౩ || 

వైషావీ విమలాకారా మహంద్రీ మంత్రరూపిణీ | 
మహాలక్ష్మీ మహాసిదీ్ధ మహామాయా మహశవరీ || ౧౪ || 

మోహినీ మదనాకారా మధుసూదనచోదితా | 
మీనాక్షీ మధురావాస్త నాగేంద్రత్నయా ఉమా || ౧౫ || 

త్రివిక్రమపదాక్రంతా త్రిసవరా త్రివిలోచనా | 
సూరయమండలమధయస్తా చంద్రమండలసంసాితా || ౧౬ || 

వహిామండలమధయస్తా వాయుమండలసంసిాతా | 
వ్యయమమండలమధయస్తా చక్రిణీ చక్రరూపిణీ || ౧౭ || 
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కాలచక్రవితానస్తా చంద్రమండలదరపణా | 
జ్యయతానాత్పానులపాతంగీ మహామారుత్వీజితా || ౧౮ || 

సరవమంత్రాశ్రయా ధేనుిః పాపఘ్నా పరమేశవరీ | 
నమస్తతసుత మహాలక్ష్మీ మహాసంపత్మతదాయినీ || ౧౯ || 

నమస్తతసుత కరుణామూరీత నమస్తత భకతవత్నలే | 
గాయత్రాయం ప్రజ్జపేదయసుత నామాాం అష్టోత్తరం శత్మ్ || ౨౦ || 

ఫలశ్రుత్మిః || 
త్సయ పుణయ ఫలం వకుతం బ్రహిణాఽపి నశకయతే | 
ప్రాత్ిః కాలే చ మధాయహా స్తయం వా దివజ్యత్తమ || ౨౧ || 

యే పఠనీతహ లోకేసిిన్ సరావనాామానవాపుాయాత్ | 
పఠనాదేవ గాయత్రీ నామాాం అష్టోత్తరం శత్మ్ || ౨౨ || 

బ్రహి హతాయది పాపేభ్యయ ముచయతే నాఽత్ర సంశయిః | 
దినే దినే పఠేదయసుత గాయత్రీ సతవముత్తమమ్ || ౨౩ || 

స నరో మోక్షమాప్నాత్మ పునరావృత్మత వివర్ష్త్మ్ | 
పుత్రప్రదమపుత్రాణామ్ దర్షద్రాణాం ధనప్రదమ్ || ౨౪ || 

రోగీణాం రోగశమనం సర్యవశవరయప్రదాయకమ్ | 
బహునాత్ర కిముకేతన స్తతత్రం శీఘ్రఫలప్రదమ్ || ౨౫ || 

 


