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శ్రీ సాయి సకార అష్టోత్తరశత్నామావళిః 
 

ఓం శ్రీసాయి సద్గురువే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాకోరివాసినే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాధననిష్ఠాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సనాారుదరిినే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకలదేవతా సవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సువర్ణాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమ్మాహనాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమాశ్రిత్ నింబవృక్షాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సముద్ధారే్త్ర నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్పురుష్ఠయ నమిః ||౧౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సత్ుర్ణయణాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సంసాానాధీశాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాక్షాత్ దక్షిణామూరతయే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాకారోపాసనా ప్రియాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సావతాార్ణమాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సావతాానంద్ధయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సనాత్నాయ నమిః 
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ఓం శ్రీసాయి సూక్షాాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకలదోషహర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సుగుణాయ నమిః ||౨౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సులోచనాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సనాత్న ధరాసంసాాపనాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాధుసేవితాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాధుపంగవాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్సంతాన వరప్రద్ధయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్సంకల్పుయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్కరా నిరతాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సురసేవితాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సుబ్రహాణాాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సూరాచంద్రాగ్నిరూపాయ నమిః ||౩౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సవయంమహాలక్ష్మీ రూపదరిితే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సహస్రాదిత్ా సంకాశాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సాంబసద్ధశివాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధర్ద్ర చంతాయనమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమాధి సమాధానప్రద్ధయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సశరీరదరిినే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధశ్రయాయ నమిః 
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ఓం శ్రీసాయి సద్ధనందరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధత్ానే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధ ర్ణమనామజపాసకాతయ నమిః ||౪౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సద్ధశాంతాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధ హనుమద్రూపదరినాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధ మానసిక నామసారణ త్త్ుర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సద్ధ విష్ణా సహస్రనామ శ్రవణసంత్పషో్ఠయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమార్ణధన త్త్ుర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమరస భావ ప్రవరతకాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమయాచార త్త్ుర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమదరిితాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవపూజ్యాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవలోక శరణాాయ నమిః ||౫౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సరవలోక మహేశవర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సర్ణవంత్ర్ణామినే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవశక్తతమూరతయే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల ఆత్ారూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవరూపిణే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సర్ణవధార్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవవేద్ధయ నమిః 
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ఓం శ్రీసాయి సరవసిదాికర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవకరావివరిితాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవ కామాారాద్ధత్రే నమిః ||౬౦|| 
ఓం శ్రీసాయి సరవమంగళకర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవమంత్రఫలప్రద్ధయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవలోకశరణాాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవరక్షాసవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవ అజ్యానహర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల జీవసవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవభూతాత్ానే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవగ్రహదోషహర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవవసుత సవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవవిద్ధా విశారద్ధయ నమిః ||౭౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సరవమాత్ృ సవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల యోగ్నసవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవసాక్షీభూతాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవశ్రేయసకర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవ ఋణ విముకాతయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవతో భద్రవాసినే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవద్ధ మృత్పాంజయాయ నమిః 
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ఓం శ్రీసాయి సకల ధరాప్రబోధకాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల్పశ్రయాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకలదేవతా సవరూపాయ నమిః ||౮౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సకల పాపహర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల సాధు సవరూపాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల మానవ హృదయాంత్ర్ణవసినే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సకల వాాధి నివారణాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సరవద్ధ విభూధి ప్రద్ధత్రే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సహస్ర శీరష మూరతయే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సహస్ర బాహవే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమసత జగద్ధధార్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమసత కళ్యాణ కరే్త్ర నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సనాారు సాాపన వ్రతాయ నమిః ||౯౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సనాాస యోగ యుకాతత్ానే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సమసత భకత సుఖద్ధయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సంసార సరవద్గిఃఖ క్షయకర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సంసార భయనాశనాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సపత వాసన దూర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్ా పర్ణక్రమాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్ావాచే నమిః 
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ఓం శ్రీసాయి సత్ాప్రద్ధయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్సంకల్పుయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్ాధరా పర్ణయణాయ నమిః ||౧౦౦|| 

ఓం శ్రీసాయి సత్ానార్ణయణాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్ా త్త్తవ ప్రబోధకాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్ా దృష్టో నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సతాానంద సవరూపిణే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సతాానేవషణ త్త్ుర్ణయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సత్ావ్రతాయ నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సావమి అయాపు రూపదరిితే నమిః 
ఓం శ్రీసాయి సర్ణవభరణాలంకృతాయ నమిః ||౧౦౮|| 

 


