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శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః 
 

ఓేం శ్రీ వేంకటేశాయ నమిః 
ఓేం విరూపాక్షాయ నమిః 
ఓేం విశ్వవశాయ నమిః 
ఓేం విశ్వభావనాయ నమిః 
ఓేం విశ్వసృజే నమిః 
ఓేం విశ్వసేంహరే్త్ర నమిః 
ఓేం విశ్వప్రాణాయ నమిః 
ఓేం విరాడ్వపుషే నమిః 
ఓేం శ్వషాద్రినిలయాయ నమిః 
ఓేం అశ్వషభకతదిఃఖప్రణాశ్నాయ నమిః || ౧౦ || 

ఓేం శ్వషస్తతత్యాయ నమిః 
ఓేం శ్వషశాయినే నమిః 
ఓేం విశ్వషజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం విభవ నమిః 
ఓేం సవభువ నమిః 
ఓేం విషణవ నమిః 
ఓేం జిషణవ నమిః 
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ఓేం వర్ధిషణవ నమిః 
ఓేం ఉత్సహిషణవ నమిః 
ఓేం సహిష్ణణకాయ నమిః || ౨౦ || 

ఓేం భ్రాజిషణవ నమిః 
ఓేం గ్రసిషణవ నమిః 
ఓేం వర్ధతషణవ నమిః 
ఓేం భర్ధష్ణణకాయ నమిః 
ఓేం కాలయేంత్రే నమిః 
ఓేం కాలగోప్త్రే నమిః 
ఓేం కాలాయ నమిః 
ఓేం కాలాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం అఖిలాయ నమిః 
ఓేం కాలగమాాయ నమిః || ౩౦ || 

ఓేం కాలకేంఠవేంద్యాయ నమిః 
ఓేం కాలకలేశ్వరాయ నమిః 
ఓేం శ్ేంభవ నమిః 
ఓేం సవయేంభువ నమిః 
ఓేం అేంభోజనాభాయ నమిః 
ఓేం సతేంభిత్వార్ధధయే నమిః 
ఓేం అేంభోధినేందినీజ్ఞనయే నమిః 
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ఓేం శోణాేంభోజపదప్రభాయ నమిః 
ఓేం కేంబుగ్రీవాయ నమిః 
ఓేం శ్ేంబరార్ధరూపాయ నమిః || ౪౦ || 

ఓేం శ్ేంబరజేక్షణాయ నమిః 
ఓేం బేంబాధరాయ నమిః 
ఓేం బేంబరూపిణే నమిః 
ఓేం ప్రతిబేంబక్రియాతిగాయ నమిః 
ఓేం గుణవతే నమిః 
ఓేం గుణగమాాయ నమిః 
ఓేం గుణాతీత్యయ నమిః 
ఓేం గుణప్రియాయ నమిః 
ఓేం దర్గుణధవేంసకృతే నమిః 
ఓేం సరవస్తగుణాయ నమిః || ౫౦ || 

ఓేం గుణభాసకాయ నమిః 
ఓేం పర్త్రశాయ నమిః 
ఓేం పరమాత్మనే నమిః 
ఓేం పరస్మమజ్యాతిషే నమిః 
ఓేం పరాయైగత్యే నమిః 
ఓేం పరస్మమపద్యయ నమిః 
ఓేం వియద్యవసనే నమిః 
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ఓేం పారేంపరాశుభప్రద్యయ నమిః 
ఓేం బ్రహ్మేండ్గరాాయ నమిః 
ఓేం బ్రహమణాాయ నమిః || ౬౦ || 

ఓేం బ్రహమసృజే నమిః 
ఓేం బ్రహమబోధిత్యయ నమిః 
ఓేం బ్రహమస్తతత్యాయ నమిః 
ఓేం బ్రహమవాదినే నమిః 
ఓేం బ్రహమచరాపరాయణాయ నమిః 
ఓేం సత్ావ్రత్యరథసేంతుషాాయ నమిః 
ఓేం సత్ారూపిణే నమిః 
ఓేం ఝషాేంగవతే నమిః 
ఓేం సోమకప్రాణహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం ఆనీత్యమాాయాయ నమిః || ౭౦ || 

ఓేం అబిసేంచరాయ నమిః 
ఓేం దేవాస్తరవరస్తతత్యాయ నమిః 
ఓేం పత్నమేందరధారకాయ నమిః 
ఓేం ధనవేంత్రయే నమిః 
ఓేం కచఛపాేంగాయ నమిః 
ఓేం పయోనిధివిమేంథకాయ నమిః 
ఓేం అమరామృత్సేంధాత్రే నమిః 
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ఓేం ధృత్సమ్మమహినీవపుషే నమిః 
ఓేం హరమ్మహకమాయావినే నమిః 
ఓేం రక్షససేందోహభేంజనాయ నమిః || ౮౦ || 

ఓేం హిరణాాక్షవిద్యర్ధణే నమిః 
ఓేం యజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం యజావిభావనాయ నమిః 
ఓేం యజ్ఞాయోర్వవసముదిర్త్రే నమిః 
ఓేం లీలాక్రోడాయ నమిః 
ఓేం ప్రత్యపవతే నమిః 
ఓేం దేండ్కాస్తరవిధవేంసినే నమిః 
ఓేం వక్రదేంషాాయ నమిః 
ఓేం క్షమాధరాయ నమిః 
ఓేం గేంధరవశాపహరణాయ నమిః || ౯౦ || 

ఓేం పుణాగేంధాయ నమిః 
ఓేం విచక్షణాయ నమిః 
ఓేం కరాళవకాేయ నమిః 
ఓేం సోమారకనేత్రాయ నమిః 
ఓేం షడ్గుణవైభవాయ నమిః 
ఓేం శ్వవత్ఘోణినే నమిః 
ఓేం ఘూర్ధణత్భ్రువ నమిః 
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ఓేం ఘుర్గురధవనివిభ్రమాయ నమిః 
ఓేం ద్రాఘీయసే నమిః 
ఓేం నీలకేశినే నమిః || ౧౦౦ || 

ఓేం జ్ఞగ్రదేంబుజలోచనాయ నమిః 
ఓేం ఘృణావతే నమిః 
ఓేం ఘృణిసమ్మమహ్య నమిః 
ఓేం మహ్కాలాగ్నాదీధిత్యే నమిః 
ఓేం జ్ఞవలాకరాళవదనాయ నమిః 
ఓేం మహోలాకకులవీక్షణాయ నమిః 
ఓేం సటానిర్ధాణణమేఘౌఘాయ నమిః 
ఓేం దేంషాార్గగావాపతదికతటాయ నమిః 
ఓేం ఉచ్ఛ్ఛాసాకృషాభూతేశాయ నమిః 
ఓేం నిశావాసత్ాకతవిశ్వసృజే నమిః || ౧౧౦ || 

ఓేం అేంత్ర్భరామజజగదురాాయ నమిః 
ఓేం అనేంత్యయ నమిః 
ఓేం బ్రహమకపాలహృతే నమిః 
ఓేం ఉగ్రాయ నమిః 
ఓేం వీరాయ నమిః 
ఓేం మహ్విషణవ నమిః 
ఓేం జవలనాయ నమిః 
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ఓేం సరవతోముఖాయ నమిః 
ఓేం నృసిేంహ్య నమిః 
ఓేం భీషణాయ నమిః || ౧౨౦ || 

ఓేం భద్రాయ నమిః 
ఓేం మృతుామృత్ావ నమిః 
ఓేం సనాత్నాయ నమిః 
ఓేం సభాసతేంభోదావాయ నమిః 
ఓేం భీమాయ నమిః 
ఓేం శిరోమాలినే నమిః 
ఓేం మహేశ్వరాయ నమిః 
ఓేం ద్యవదశాదిత్ాచూడాలాయ నమిః 
ఓేం కలపధూమసటాచఛవయే నమిః 
ఓేం హిరణాకోరసథలభినాఖాయ నమిః || ౧౩౦ || 

ఓేం సిేంహముఖాయ నమిః 
ఓేం అనఘాయ నమిః 
ఓేం ప్రహ్ాదవరద్యయ నమిః 
ఓేం ధీమతే నమిః 
ఓేం భకతసేంఘప్రతిష్ఠిత్యయ నమిః 
ఓేం బ్రహమర్గద్రాదిసేంసేవాాయ నమిః 
ఓేం సిదిసాధాప్రపూజిత్యయ నమిః 
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ఓేం లక్ష్మీనృసిేంహ్య నమిః 
ఓేం దేవశాయ నమిః 
ఓేం జ్ఞవలాజిహ్వేంత్రమాలికాయ నమిః || ౧౪౦ || 

ఓేం ఖడ్గునే నమిః 
ఓేం ఖేటినే నమిః 
ఓేం మహేషావసినే నమిః 
ఓేం కపాలినే నమిః 
ఓేం ముసలినే నమిః 
ఓేం హలినే నమిః 
ఓేం పాశినే నమిః 
ఓేం శూలినే నమిః 
ఓేం మహ్బాహవ నమిః 
ఓేం జవరఘాాయ నమిః || ౧౫౦ || 

ఓేం రోగలేంఠకాయ నమిః 
ఓేం మేంజ్ఞయుజే నమిః 
ఓేం ఛాత్రకాయ నమిః 
ఓేం దేండ్గనే నమిః 
ఓేం కృషాణజినధరాయ నమిః 
ఓేం వటవ నమిః 
ఓేం అధీత్వద్యయ నమిః 
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ఓేం వద్యేంతోద్యిరకాయ నమిః 
ఓేం బ్రహమనైష్ఠికాయ నమిః 
ఓేం అహీనశ్యనప్రీత్యయ నమిః || ౧౬౦ || 

ఓేం ఆదితేయాయ నమిః 
ఓేం అనఘాయ నమిః 
ఓేం హరయే నమిః 
ఓేం సేంవిత్ప్పరయాయ నమిః 
ఓేం సామవద్యాయ నమిః 
ఓేం బలివశ్మప్రతిష్ఠిత్యయ నమిః 
ఓేం బలిక్షాలిత్పాద్యబాజయ నమిః 
ఓేం విేంధాావలివిమానిత్యయ నమిః 
ఓేం త్ప్పాదభూమిస్వవకరే్త్ర నమిః 
ఓేం విశ్వరూపప్రదరవకాయ నమిః || ౧౭౦ || 

ఓేం ధృత్త్ప్విక్రమాయ నమిః 
ఓేం సావేంఘ్రీనఖభినాాేండ్కరపరాయ నమిః 
ఓేం పజ్ఞజత్వాహినీధారాపవిత్ప్త్జగత్ేయాయ నమిః 
ఓేం విధిసమామనిత్యయ నమిః 
ఓేం పుణాాయ నమిః 
ఓేం దైత్ాయోద్ధ్ిర నమిః 
ఓేం జయోర్ధజత్యయ నమిః 
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ఓేం స్తరరాజాప్రద్యయ నమిః 
ఓేం శుక్రమదహృతే నమిః 
ఓేం స్తగతీశ్వరాయ నమిః || ౧౮౦ || 

ఓేం జ్ఞమదగాాాయ నమిః 
ఓేం కుఠార్ధణే నమిః 
ఓేం కారతవీరావిద్యరణాయ నమిః 
ఓేం ర్త్రణుకాయాశివరోహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం దషాక్షత్ప్యమరదనాయ నమిః 
ఓేం వరచసివనే నమిః 
ఓేం ద్యనశీలాయ నమిః 
ఓేం ధనుషమతే నమిః 
ఓేం బ్రహమవిత్తమాయ నమిః 
ఓేం అతుాదగ్రాయ నమిః || ౧౯౦ || 

ఓేం సమగ్రాయ నమిః 
ఓేం నాగ్రోధాయ నమిః 
ఓేం దషానిగ్రహ్య నమిః 
ఓేం రవివేంశ్సముద్భాత్యయ నమిః 
ఓేం రాఘవాయ నమిః 
ఓేం భరత్యగ్రజ్ఞయ నమిః 
ఓేం కౌసలాాత్నయాయ నమిః 
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ఓేం రామాయ నమిః 
ఓేం విశావమిత్రప్రియేంకరాయ నమిః 
ఓేం త్యటకారయే నమిః || ౨౦౦ || 

ఓేం స్తబాహుఘాాయ నమిః 
ఓేం బలాతిబలమేంత్రవతే నమిః 
ఓేం అహలాాశాపవిచ్ఛఛదినే నమిః 
ఓేం ప్రవిషాజనకాలయాయ నమిః 
ఓేం సవయేంవరసభాసేంసాథయ నమిః 
ఓేం ఈశ్చ్ఛ్పప్రభేంజనాయ నమిః 
ఓేం జ్ఞనకీపర్ధణేత్రే నమిః 
ఓేం జనకాధీశ్సేంస్తతత్యయ నమిః 
ఓేం జమదగ్నాత్నూజ్ఞత్యోద్ధ్ిర నమిః 
ఓేం అయోధాాధిపాగ్రణేా నమిః || ౨౧౦ || 

ఓేం పిత్ృవాకాప్రతీపాలాయ నమిః 
ఓేం త్ాకతరాజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం సలక్షమణాయ నమిః 
ఓేం సస్వత్యయ నమిః 
ఓేం చిత్రకూటసాథయ నమిః 
ఓేం భరత్యహిత్రాజాకాయ నమిః 
ఓేం కాకదరపప్రహర్త్రత నమిః 
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ఓేం దేండ్కారణావాసకాయ నమిః 
ఓేం పేంచవటాాేం విహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం సవధరమపర్ధపోషకాయ నమిః || ౨౨౦ || 

ఓేం విరాధఘ్నా నమిః 
ఓేం అగసతాముఖాముని సమామనిత్యయ నమిః 
ఓేం పుేంసే నమిః 
ఓేం ఇేంద్రచ్ఛ్పధరాయ నమిః 
ఓేం ఖడ్ుధరాయ నమిః 
ఓేం అక్షయసాయకాయ నమిః 
ఓేం ఖరాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం ధూషణారయే నమిః 
ఓేం త్ప్శిరసకర్ధపవ నమిః 
ఓేం వృషాయ నమిః || ౨౩౦ || 

ఓేం శూరపణఖానాసాచ్ఛఛతేే నమిః 
ఓేం వలకలధారకాయ నమిః 
ఓేం జటావతే నమిః 
ఓేం పరణశాలాసాథయ నమిః 
ఓేం మార్వచబలమరదకాయ నమిః 
ఓేం పక్షిరాటకృత్సేంవాద్యయ నమిః 
ఓేం రవితేజసే నమిః 
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ఓేం మహ్బలాయ నమిః 
ఓేం శ్బరాానీత్ఫలభుజే నమిః 
ఓేం హనూమత్పర్ధతోష్ఠత్యయ నమిః || ౨౪౦ || 

ఓేం స్తగ్రీవాభయద్యయ నమిః 
ఓేం దైత్ాకాయక్షేపణభాస్తరాయ నమిః 
ఓేం సపతసాలసముచ్ఛఛతేే నమిః 
ఓేం వాలిహృతే నమిః 
ఓేం కపిసేంవృత్యయ నమిః 
ఓేం వాయుసూనుకృత్యసేవాయ నమిః 
ఓేం త్ాకతపేంపాయ నమిః 
ఓేం కుశాసనాయ నమిః 
ఓేం ఉదనవతీతరగాయ నమిః 
ఓేం శూరాయ నమిః || ౨౫౦ || 

ఓేం విభీషణవరప్రద్యయ నమిః 
ఓేం సేతుకృతే నమిః 
ఓేం దైత్ాఘ్నా నమిః 
ఓేం ప్రాపతలేంకాయ నమిః 
ఓేం అలేంకారవతే నమిః 
ఓేం అతికాయశిరశ్వఛతేే నమిః 
ఓేం కుేంభకరణవిభేదనాయ నమిః 
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ఓేం దశ్కేంఠశిరోధవేంసినే నమిః 
ఓేం జ్ఞేంబవత్రపరముఖావృత్యయ నమిః 
ఓేం జ్ఞనకీశాయ నమిః || ౨౬౦ || 

ఓేం స్తరాధాక్షాయ నమిః 
ఓేం సాకేతేశాయ నమిః 
ఓేం పురాత్నాయ నమిః 
ఓేం పుణాశోాకాయ నమిః 
ఓేం వదవద్యాయ నమిః 
ఓేం సావమితీరథనివాసకాయ నమిః 
ఓేం లక్ష్మీసరిఃకేళలోలాయ నమిః 
ఓేం లక్ష్మీశాయ నమిః 
ఓేం లోకరక్షకాయ నమిః 
ఓేం దేవకీగరాసేంభూత్యయ నమిః || ౨౭౦ || 

ఓేం యశోదేక్షణలాలిత్యయ నమిః 
ఓేం వస్తదేవకృత్సోతత్రాయ నమిః 
ఓేం నేందగోపమనోహరాయ నమిః 
ఓేం చతుర్గాజ్ఞయ నమిః 
ఓేం కోమలాేంగాయ నమిః 
ఓేం గద్యవతే నమిః 
ఓేం నీలకుేంత్లాయ నమిః 
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ఓేం పూత్నాప్రాణసేంహర్త్రే నమిః 
ఓేం త్ృణావరతవినాశ్నాయ నమిః 
ఓేం గరాురోపిత్నామాేంకాయ నమిః || ౨౮౦ || 

ఓేం వాస్తదేవాయ నమిః 
ఓేం అధోక్షజ్ఞయ నమిః 
ఓేం గోపికాసతనాపాయినే నమిః 
ఓేం బలభద్రానుజ్ఞయ నమిః 
ఓేం అచ్యాత్యయ నమిః 
ఓేం వైయాఘ్రనఖభూషాయ నమిః 
ఓేం వత్సజితే నమిః 
ఓేం వత్సవరినాయ నమిః 
ఓేం క్షీరసారాశ్నరత్యయ నమిః 
ఓేం దధిభాేండ్ప్రమరినాయ నమిః || ౨౯౦ || 

ఓేం నవనీత్యపహరే్త్ర నమిః 
ఓేం నీలనీరదభాస్తరాయ నమిః 
ఓేం ఆభీరదృషాదౌరజనాాయ నమిః 
ఓేం నీలపదమనిభాననాయ నమిః 
ఓేం మాత్ృదర్ధవత్విశావసాాయ నమిః 
ఓేం ఉలూఖలనిబేంధనాయ నమిః 
ఓేం నలకూబరశాపాేంత్యయ నమిః 
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ఓేం గోధూలిచ్యఛర్ధత్యేంగకాయ నమిః 
ఓేం గోసేంఘరక్షకాయ నమిః 
ఓేం శ్రీశాయ నమిః || ౩౦౦ || 

ఓేం బృేంద్యరణానివాసకాయ నమిః 
ఓేం వత్యసేంత్కాయ నమిః 
ఓేం బకదేవష్ఠణే నమిః 
ఓేం దైత్యాేంబుదమహ్నిలాయ నమిః 
ఓేం మహ్జగరచేండాగాయే నమిః 
ఓేం శ్కటప్రాణకేంటకాయ నమిః 
ఓేం ఇేంద్రసేవాాయ నమిః 
ఓేం పుణాగాత్రాయ నమిః 
ఓేం ఖరజితే నమిః 
ఓేం చేండ్దీధిత్యే నమిః || ౩౧౦ || 

ఓేం త్యళపకవఫలాశినే నమిః 
ఓేం కాళీయఫణిదరపఘ్నా నమిః 
ఓేం నాగపతీాస్తతతిప్రీత్యయ నమిః 
ఓేం ప్రలేంబాస్తరఖేండ్నాయ నమిః 
ఓేం ద్యవాగ్నాబలసేంహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం ఫలాహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం గద్యగ్రజ్ఞయ నమిః 
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ఓేం గోపాేంగనాచ్ఛలచోరాయ నమిః 
ఓేం పాథోలీలావిశారద్యయ నమిః 
ఓేం వేంశ్గానప్రవీణాయ నమిః || ౩౨౦ || 

ఓేం గోపీహసాతేంబుజ్ఞర్ధచత్యయ నమిః 
ఓేం మునిపత్యాాహృత్యహ్రాయ నమిః 
ఓేం మునిశ్రేషాియ నమిః 
ఓేం మునిప్రియాయ నమిః 
ఓేం గోవరినాద్రిసేంధరే్త్ర నమిః 
ఓేం సేంక్రేందనత్మ్మపహ్య నమిః 
ఓేం సదద్యానవిలాసినే నమిః 
ఓేం రాసక్రీడాపరాయణాయ నమిః 
ఓేం వర్గణాభార్ధచత్యయ నమిః 
ఓేం గోపీప్రార్ధథత్యయ నమిః || ౩౩౦ || 

ఓేం పుర్గషోత్తమాయ నమిః 
ఓేం అక్రూరస్తతతిసేంప్రీత్యయ నమిః 
ఓేం కుబాజయౌవనద్యయకాయ నమిః 
ఓేం ముష్ఠాకోరిఃప్రహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం చ్ఛ్ణూరోదరద్యరణాయ నమిః 
ఓేం మలాయుద్యిగ్రగణాాయ నమిః 
ఓేం పిత్ృబేంధనమ్మచకాయ నమిః 
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ఓేం మత్తమాత్ేంగపేంచ్ఛ్సాాయ నమిః 
ఓేం కేంసగ్రీవానికృేంత్నాయ నమిః 
ఓేం ఉగ్రసేనప్రతిషిాత్రే నమిః || ౩౪౦ || 

ఓేం రత్ాసిేంహ్సనసిథత్యయ నమిః 
ఓేం కాలనేమిఖలదేవష్ఠణే నమిః 
ఓేం ముచ్యకుేందవరప్రద్యయ నమిః 
ఓేం సాలవసేవిత్దరిరషరాజసమయనివారణాయ నమిః 
ఓేం ర్గక్మమగరావపహ్ర్ధణే నమిః 
ఓేం ర్గక్మమణీనయనోత్సవాయ నమిః 
ఓేం ప్రదామాజనకాయ నమిః 
ఓేం కామినే నమిః 
ఓేం ప్రదామాాయ నమిః 
ఓేం ద్యవరకాధిపాయ నమిః || ౩౫౦ || 

ఓేం మణాాహరే్త్ర నమిః 
ఓేం మహ్మాయాయ నమిః 
ఓేం జ్ఞేంబవత్కృత్సేంగరాయ నమిః 
ఓేం జ్ఞేంబూనద్యేంబరధరాయ నమిః 
ఓేం గమాాయ నమిః 
ఓేం జ్ఞేంబవతీవిభవ నమిః 
ఓేం కాళేందీప్రథిత్యరామకేళయే నమిః 



 
 

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః                             www.HariOme.com                                               Page 19 

       

ఓేం గుేంజ్ఞవత్ేంసకాయ నమిః 
ఓేం మేంద్యరస్తమనోభాసవతే నమిః 
ఓేం శ్చీశాభీషాద్యయకాయ నమిః || ౩౬౦ || 

ఓేం సత్రాజినామనసోలాాసినే నమిః 
ఓేం సత్యాజ్ఞనయే నమిః 
ఓేం శుభావహ్య నమిః 
ఓేం శ్త్ధనవహరాయ నమిః 
ఓేం సిద్యియ నమిః 
ఓేం పాేండ్వప్రియకోత్సవాయ నమిః 
ఓేం భద్రప్రియాయ నమిః 
ఓేం స్తభద్రాయాిః భ్రాత్రే నమిః 
ఓేం నాగాజితీవిభవ నమిః 
ఓేం క్మర్వటకుేండ్లధరాయ నమిః || ౩౭౦ || 

ఓేం కలపపలావలాలిత్యయ నమిః 
ఓేం భైష్మమప్రణయభాషావతే నమిః 
ఓేం మిత్రవిేంద్యధిపాయ నమిః 
ఓేం అభయాయ నమిః 
ఓేం సవమూర్ధతకేళసేంప్రీత్యయ నమిః 
ఓేం లక్షమణోద్యరమానసాయ నమిః 
ఓేం ప్రాగోజాతిషాధిపధవేంసినే నమిః 



 
 

శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః                             www.HariOme.com                                               Page 20 

       

ఓేం త్త్మసనాాేంత్కరాయ నమిః 
ఓేం అమృత్యయ నమిః 
ఓేం భూమిస్తతత్యయ నమిః || ౩౮౦ || 

ఓేం భూర్ధభోగాయ నమిః 
ఓేం భూషణాేంబరసేంయుత్యయ నమిః 
ఓేం బహురామాకృత్యహ్ాద్యయ నమిః 
ఓేం గేంధమాలాానులేపనాయ నమిః 
ఓేం నారద్యదృషాచర్ధత్యయ నమిః 
ఓేం దేవశాయ నమిః 
ఓేం విశ్వరాజే నమిః 
ఓేం గురవ నమిః 
ఓేం బాణబాహువిద్యరాయ నమిః 
ఓేం త్యపజవరవినాశ్నాయ నమిః || ౩౯౦ || 

ఓేం ఉపోదిరషయిత్రే నమిః 
ఓేం అవాకాతయ నమిః 
ఓేం శివవాకుతషామానసాయ నమిః 
ఓేం మహేశ్జవరసేంస్తతత్యాయ నమిః 
ఓేం శీత్జవరభయాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం నృగరాజ్యద్యిరకాయ నమిః 
ఓేం పేండ్రకాదివధోదాత్యయ నమిః 
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ఓేం వివిధార్ధచఛలోదివగా బ్రాహమణేష్ణ దయాపరాయ నమిః 
ఓేం జరాసేంధబలదేవష్ఠణే నమిః 
ఓేం కేశిదైత్ాభయేంకరాయ నమిః || ౪౦౦ || 

ఓేం చక్రిణే నమిః 
ఓేం చైద్యాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం సభాాయ నమిః 
ఓేం రాజబేంధవిమ్మచకాయ నమిః 
ఓేం రాజసూయహవిరోాకేే నమిః 
ఓేం సిాగిాేంగాయ నమిః 
ఓేం శుభలక్షణాయ నమిః 
ఓేం ధానాభక్షణసేంప్రీత్యయ నమిః 
ఓేం కుచ్ఛలాభీషాద్యయకాయ నమిః 
ఓేం సత్యతాదిగుణగేంభీరాయ నమిః || ౪౧౦ || 

ఓేం ద్రౌపదీమానరక్షకాయ నమిః 
ఓేం భీషమధ్యాయాయ నమిః 
ఓేం భకతవశాాయ నమిః 
ఓేం భీమపూజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం దయానిధయే నమిః 
ఓేం దేంత్వకేశిరశ్వఛతేే నమిః 
ఓేం కృషాణయ నమిః 
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ఓేం కృషాణసఖాయ నమిః 
ఓేం సవరాజే నమిః 
ఓేం వైజయేంతీప్రమ్మదినే నమిః || ౪౨౦ || 

ఓేం బర్ధిబరివిభూషణాయ నమిః 
ఓేం పారథకౌరవసేంధానకార్ధణే నమిః 
ఓేం దశావసనాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం బుద్యియ నమిః 
ఓేం విశుద్యియ నమిః 
ఓేం సరవజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం క్రతుహిేంసావినిేందకాయ నమిః 
ఓేం త్ప్పురస్త్రీమానభేంగాయ నమిః 
ఓేం సరవశాస్త్రవిశారద్యయ నమిః 
ఓేం నిర్ధవకారాయ నమిః || ౪౩౦ || 

ఓేం నిరమమాయ నమిః 
ఓేం నిరాభాసాయ నమిః 
ఓేం నిరామయాయ నమిః 
ఓేం జగనోమహకధర్ధమణే నమిః 
ఓేం దిగవసాేయ నమిః 
ఓేం దికపతీశ్వరాయాయ నమిః 
ఓేం కలికనే నమిః 
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ఓేం మేాచఛప్రహర్త్రే నమిః 
ఓేం దషానిగ్రహకారకాయ నమిః 
ఓేం ధరమప్రతిషిాకార్ధణే నమిః || ౪౪౦ || 

ఓేం చ్ఛ్తురవరణావిభాగకృతే నమిః 
ఓేం యుగాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం యుగాక్రేంత్యయ నమిః 
ఓేం యుగకృతే నమిః 
ఓేం యుగభాసకాయ నమిః 
ఓేం కామారయే నమిః 
ఓేం కామకార్ధణే నమిః 
ఓేం నిషాకమాయ నమిః 
ఓేం కామిత్యరథద్యయ నమిః 
ఓేం సవితురవర్త్రణాాయ భరుసే నమిః || ౪౫౦ || 

ఓేం శార్ధగిణే నమిః 
ఓేం వైకుేంఠమేందిరాయ నమిః 
ఓేం హయగ్రీవాయ నమిః 
ఓేం కైటభారయే నమిః 
ఓేం గ్రాహఘాాయ నమిః 
ఓేం గజరక్షకాయ నమిః 
ఓేం సరవసేంశ్యవిచ్ఛఛతేే నమిః 
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ఓేం సరవభకతసముతుసకాయ నమిః 
ఓేం కపర్ధదనే నమిః 
ఓేం కామహ్ర్ధణే నమిః || ౪౬౦ || 

ఓేం కళాయై నమిః 
ఓేం కాషాియై నమిః 
ఓేం సమృత్యే నమిః 
ఓేం ధృత్యే నమిః 
ఓేం అనాదయే నమిః 
ఓేం అప్రమేయౌజసే నమిః 
ఓేం ప్రధానాయ నమిః 
ఓేం సనిారూపకాయ నమిః 
ఓేం నిరా్త్రపాయ నమిః 
ఓేం నిససపృహ్య నమిః || ౪౭౦ || 

ఓేం అసేంగాయ నమిః 
ఓేం నిరాయాయ నమిః 
ఓేం నీతిపారగాయ నమిః 
ఓేం నిష్ప్పరషాాయ నమిః 
ఓేం నిష్క్కరయాయ నమిః 
ఓేం శాేంత్యయ నమిః 
ఓేం నిష్పపరపేంచ్ఛ్య నమిః 
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ఓేం నిధయే నమిః 
ఓేం నయాయ నమిః 
ఓేం కర్ధమణే నమిః || ౪౮౦ || 

ఓేం అకర్ధమణే నమిః 
ఓేం వికర్ధమణే నమిః 
ఓేం కర్త్రమపసవ నమిః 
ఓేం కరమభావనాయ నమిః 
ఓేం కరామేంగాయ నమిః 
ఓేం కరమవినాాసాయ నమిః 
ఓేం మహ్కర్ధమణే నమిః 
ఓేం మహ్వ్రతినే నమిః 
ఓేం కరమభుజే నమిః 
ఓేం కరమఫలద్యయ నమిః || ౪౯౦ || 

ఓేం కర్త్రమశాయ నమిః 
ఓేం కరమనిగ్రహ్య నమిః 
ఓేం నరాయ నమిః 
ఓేం నారాయణాయ నమిః 
ఓేం ద్యేంత్యయ నమిః 
ఓేం కపిలాయ నమిః 
ఓేం కామద్యయ నమిః 
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ఓేం శుచయే నమిః 
ఓేం త్ప్త్రే నమిః 
ఓేం జప్త్రే నమిః || ౫౦౦ || 

ఓేం అక్షమాలావతే నమిః 
ఓేం గేంత్రే నమిః 
ఓేం నేత్రే నమిః 
ఓేం లయాయ నమిః 
ఓేం గత్యే నమిః 
ఓేం శిషాాయ నమిః 
ఓేం ద్రషేా నమిః 
ఓేం ర్ధపుదేవషే ానమిః 
ఓేం రోషే ానమిః 
ఓేం వషేా నమిః || ౫౧౦ || 

ఓేం మహ్నటాయ నమిః 
ఓేం రోద్ధ్ిర నమిః 
ఓేం బోద్ధ్ిర నమిః 
ఓేం మహ్యోద్ధ్ిర నమిః 
ఓేం శ్రద్యివతే నమిః 
ఓేం సత్ాధియే నమిః 
ఓేం శుభాయ నమిః 
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ఓేం మేంత్ప్ణే నమిః 
ఓేం మేంత్రాయ నమిః 
ఓేం మేంత్రగమాాయ నమిః || ౫౨౦ || 

ఓేం మేంత్రకృతే నమిః 
ఓేం పరమేంత్రహృతే నమిః 
ఓేం మేంత్రభృతే నమిః 
ఓేం మేంత్రఫలద్యయ నమిః 
ఓేం మేంత్రేశాయ నమిః 
ఓేం మేంత్రవిగ్రహ్య నమిః 
ఓేం మేంత్రాేంగాయ నమిః 
ఓేం మేంత్రవినాాసాయ నమిః 
ఓేం మహ్మేంత్రాయ నమిః 
ఓేం మహ్క్రమాయ నమిః || ౫౩౦ || 

ఓేం సిథరధియే నమిః 
ఓేం సిథరవిజ్ఞానాయ నమిః 
ఓేం సిథరప్రజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం సిథరాసనాయ నమిః 
ఓేం సిథరయోగాయ నమిః 
ఓేం సిథరాధారాయ నమిః 
ఓేం సిథరమారాుయ నమిః 
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ఓేం సిథరాగమాయ నమిః 
ఓేం నిశ్రేవరయసాయ నమిః 
ఓేం నిర్వహ్య నమిః || ౫౪౦ || 

ఓేం అగాయే నమిః 
ఓేం నిరవద్యాయ నమిః 
ఓేం నిరేంజనాయ నమిః 
ఓేం నిర్మవరాయ నమిః 
ఓేం నిరహేంకారాయ నమిః 
ఓేం నిరదేంభాయ నమిః 
ఓేం నిరసూయకాయ నమిః 
ఓేం అనేంత్యయ నమిః 
ఓేం అనేంత్బాహూరవ నమిః 
ఓేం అనేంత్యేంఘ్రయే నమిః || ౫౫౦ || 

ఓేం అనేంత్దృశ్వ నమిః 
ఓేం అనేంత్వకాేయ నమిః 
ఓేం అనేంత్యేంగాయ నమిః 
ఓేం అనేంత్రూపాయ నమిః 
ఓేం అనేంత్కృతే నమిః 
ఓేం ఊరిార్త్రత్సే నమిః 
ఓేం ఊరిాలిేంగాయ నమిః 
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ఓేం ఊరిామూరి్త్రే నమిః 
ఓేం ఊరిాశాఖకాయ నమిః 
ఓేం ఊరాిాయ నమిః || ౫౬౦ || 

ఓేం ఊరాిాధవరక్షిణే నమిః 
ఓేం ఊరిాజ్ఞవలాయ నమిః 
ఓేం నిరాకులాయ నమిః 
ఓేం బీజ్ఞయ నమిః 
ఓేం బీజప్రద్యయ నమిః 
ఓేం నిత్యాయ నమిః 
ఓేం నిద్యనాయ నమిః 
ఓేం నిషకృత్యే నమిః 
ఓేం కృతినే నమిః 
ఓేం మహతే నమిః || ౫౭౦ || 

ఓేం అణీయసే నమిః 
ఓేం గర్ధమేణ నమిః 
ఓేం స్తషమాయ నమిః 
ఓేం చిత్రమాలికాయ నమిః 
ఓేం నభిఃసపృశ్వ నమిః 
ఓేం నభసో జ్యాతిషే నమిః 
ఓేం నభసవతే నమిః 
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ఓేం నిరాభసే నమిః 
ఓేం నభసే నమిః 
ఓేం అభవ నమిః || ౫౮౦ || 

ఓేం విభవ నమిః 
ఓేం ప్రభవ నమిః 
ఓేం శ్ేంభవ నమిః 
ఓేం మహీయసే నమిః 
ఓేం భూర్గావాకృత్యే నమిః 
ఓేం మహ్నేంద్యయ నమిః 
ఓేం మహ్శూరాయ నమిః 
ఓేం మహోరాశ్యే నమిః 
ఓేం మహోత్సవాయ నమిః 
ఓేం మహ్క్రోధాయ నమిః || ౫౯౦ || 

ఓేం మహ్జ్ఞవలాయ నమిః 
ఓేం మహ్శాేంత్యయ నమిః 
ఓేం మహ్గుణాయ నమిః 
ఓేం సత్ావ్రత్యయ నమిః 
ఓేం సత్ాపరాయ నమిః 
ఓేం సత్ాసేంధాయ నమిః 
ఓేం సత్యేంగత్యే నమిః 
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ఓేం సతేాశాయ నమిః 
ఓేం సత్ాసేంకలాపయ నమిః 
ఓేం సత్ాచ్ఛ్ర్ధత్రలక్షణాయ నమిః || ౬౦౦ || 

ఓేం అేంత్శ్చరాయ నమిః 
ఓేం అేంత్రాత్మనే నమిః 
ఓేం పరమాత్మనే నమిః 
ఓేం చిద్యత్మకాయ నమిః 
ఓేం రోచనాయ నమిః 
ఓేం రోచమానాయ నమిః 
ఓేం సాక్షిణే నమిః 
ఓేం శౌరయే నమిః 
ఓేం జనారదనాయ నమిః 
ఓేం ముకుేంద్యయ నమిః || ౬౧౦ || 

ఓేం నేందనిషపేంద్యయ నమిః 
ఓేం సవరణబేందవ నమిః 
ఓేం పురేందరాయ నమిః 
ఓేం అర్ధేందమాయ నమిః 
ఓేం స్తమేంద్యయ నమిః 
ఓేం కుేందమేంద్యరహ్సవతే నమిః 
ఓేం సాేందనారూఢచేండాేంగాయ నమిః 
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ఓేం ఆనేందినే నమిః 
ఓేం నేందనేంద్యయ నమిః 
ఓేం అనసూయానేందనాయ నమిః || ౬౨౦ || 

ఓేం అత్ప్నేత్రానేంద్యయ నమిః 
ఓేం స్తనేందవతే నమిః 
ఓేం శ్ేంఖవతే నమిః 
ఓేం పేంకజకరాయ నమిః 
ఓేం కుేంకుమాేంకాయ నమిః 
ఓేం జయాేంకుశాయ నమిః 
ఓేం అేంభోజమకరేంద్యఢ్యాయ నమిః 
ఓేం నిషపేంకాయ నమిః 
ఓేం అగర్గపేంక్మలాయ నమిః 
ఓేం ఇేంద్రాయ నమిః || ౬౩౦ || 

ఓేం చేంద్రరథాయ నమిః 
ఓేం చేంద్రాయ నమిః 
ఓేం అతిచేంద్రాయ నమిః 
ఓేం చేంద్రభాసకాయ నమిః 
ఓేం ఉప్త్రేంద్రాయ నమిః 
ఓేం ఇేంద్రరాజ్ఞయ నమిః 
ఓేం వాగేంద్రాయ నమిః 
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ఓేం చేంద్రలోచనాయ నమిః 
ఓేం ప్రతీచ్ఛ నమిః 
ఓేం పరాచ్ఛ నమిః || ౬౪౦ || 

ఓేం పరస్మమ ధామేా నమిః 
ఓేం పరమారాథయ నమిః 
ఓేం పరాత్పరాయ నమిః 
ఓేం అపారవాచ్ఛ నమిః 
ఓేం పారగామినే నమిః 
ఓేం పారావారాయ నమిః 
ఓేం పరావరాయ నమిః 
ఓేం సహసవతే నమిః 
ఓేం అరథద్యత్రే నమిః 
ఓేం సహనాయ నమిః || ౬౫౦ || 

ఓేం సాహసినే నమిః 
ఓేం జయినే నమిః 
ఓేం తేజసివనే నమిః 
ఓేం వాయువిశిఖినే నమిః 
ఓేం త్పసివనే నమిః 
ఓేం త్యపసోత్తమాయ నమిః 
ఓేం ఐశ్వరోాద్భాతికృతే నమిః 
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ఓేం భూత్యే నమిః 
ఓేం ఐశ్వరాాేంగకలాపవతే నమిః 
ఓేం అేంభోధిశాయినే నమిః || ౬౬౦ || 

ఓేం భగవతే నమిః 
ఓేం సరవజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం సామపారగాయ నమిః 
ఓేం మహ్యోగ్ననే నమిః 
ఓేం మహ్ధీరాయ నమిః 
ఓేం మహ్భోగ్ననే నమిః 
ఓేం మహ్ప్రభవ నమిః 
ఓేం మహ్వీరాయ నమిః 
ఓేం మహ్తుషాయే నమిః 
ఓేం మహ్పుషాయే నమిః || ౬౭౦ || 

ఓేం మహ్గుణాయ నమిః 
ఓేం మహ్దేవాయ నమిః 
ఓేం మహ్బాహవ నమిః 
ఓేం మహ్ధరామయ నమిః 
ఓేం మహేశ్వరాయ నమిః 
ఓేం సమీపగాయ నమిః 
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ఓేం ద్భరగామినే నమిః 
ఓేం సవరుమారునిరరుళాయ నమిః || ౬౮౦ || 

ఓేం నగాయ నమిః 
ఓేం నగధరాయ నమిః 
ఓేం నాగాయ నమిః 
ఓేం నాగేశాయ నమిః 
ఓేం నాగపాలకాయ నమిః 
ఓేం హిరణమయాయ నమిః 
ఓేం సవరణర్త్రత్సే నమిః 
ఓేం హిరణాార్ధచషే నమిః 
ఓేం హిరణాద్యయ నమిః 
ఓేం గుణగణాాయ నమిః 
ఓేం శ్రణాాయ నమిః 
ఓేం పుణాకీరతయే నమిః || ౬౯౦ || 

ఓేం పురాణగాయ నమిః 
ఓేం జనాభృతే నమిః 
ఓేం జనాసనాద్యియ నమిః 
ఓేం దివాపేంచ్ఛ్యుధాయ నమిః 
ఓేం విశినే నమిః 
ఓేం దౌరజనాభేంగాయ నమిః 
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ఓేం పరజనాాయ నమిః 
ఓేం సౌజనానిలయాయ నమిః 
ఓేం అలయాయ నమిః 
ఓేం జలేంధరాేంత్కాయ నమిః || ౭౦౦ || 

ఓేం భసమదైత్ానాశినే నమిః 
ఓేం మహ్మనసే నమిః 
ఓేం శ్రేషాియ నమిః 
ఓేం శ్రవిషాియ నమిః 
ఓేం ద్రాఘిషాియ నమిః 
ఓేం గర్ధషాియ నమిః 
ఓేం గర్గడ్ధవజ్ఞయ నమిః 
ఓేం జేాషాియ నమిః 
ఓేం ద్రఢిషాియ నమిః 
ఓేం వర్ధషషాియ నమిః || ౭౧౦ || 

ఓేం ద్రాఘీయసే నమిః 
ఓేం ప్రణవాయ నమిః 
ఓేం ఫణినే నమిః 
ఓేం సేంప్రద్యయకరాయ నమిః 
ఓేం సావమినే నమిః 
ఓేం స్తర్త్రశాయ నమిః 
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ఓేం మాధవాయ నమిః 
ఓేం మధవ నమిః 
ఓేం నిర్ధణమేషాయ నమిః 
ఓేం విధయే నమిః || ౭౨౦ || 

ఓేం వధసే నమిః 
ఓేం బలవతే నమిః 
ఓేం జ్ఞవనాయ నమిః 
ఓేం బలినే నమిః 
ఓేం సమర్త్ర ేనమిః 
ఓేం శ్రోత్రే నమిః 
ఓేం వికర్త్రే నమిః 
ఓేం ధాాత్రే నమిః 
ఓేం నేత్రే నమిః 
ఓేం సమాయ నమిః || ౭౩౦ || 

ఓేం అసమాయ నమిః 
ఓేం హోత్రే నమిః 
ఓేం పోత్రే నమిః 
ఓేం మహ్వకేే నమిః 
ఓేం రేంత్రే నమిః 
ఓేం మేంత్రే నమిః 
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ఓేం ఖలాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం ద్యత్రే నమిః 
ఓేం గ్రాహయిత్రే నమిః 
ఓేం మాత్రే నమిః || ౭౪౦ || 

ఓేం నియేంత్రే నమిః 
ఓేం అనేంత్వైభవాయ నమిః 
ఓేం గోప్త్రే నమిః 
ఓేం గోపయిత్రే నమిః 
ఓేం హేంత్రే నమిః 
ఓేం ధరమజ్ఞగర్ధత్రే నమిః 
ఓేం ధవాయ నమిః 
ఓేం కరే్త్ర నమిః 
ఓేం క్షేత్రకరాయ నమిః 
ఓేం క్షేత్రప్రద్యయ నమిః || ౭౫౦ || 

ఓేం క్షేత్రజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం ఆత్మవిదే నమిః 
ఓేం క్షేత్ప్ణే నమిః 
ఓేం క్షేత్రహరాయ నమిః 
ఓేం క్షేత్రప్రియాయ నమిః 
ఓేం క్షేమకరాయ నమిః 
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ఓేం మర్గతే నమిః 
ఓేం భక్మతప్రద్యయ నమిః 
ఓేం ముక్మతద్యయినే నమిః 
ఓేం శ్క్మతద్యయ నమిః || ౭౬౦ || 

ఓేం యుక్మతద్యయకాయ నమిః 
ఓేం శ్క్మతయుజే నమిః 
ఓేం మక్మతకస్రగ్నవణే నమిః 
ఓేం సూకతయే నమిః 
ఓేం ఆమాాయసూక్మతగాయ నమిః 
ఓేం ధనేంజయాయ నమిః 
ఓేం ధనాధాక్షాయ నమిః 
ఓేం ధనికాయ నమిః 
ఓేం ధనద్యధిపాయ నమిః 
ఓేం మహ్ధనాయ నమిః || ౭౭౦ || 

ఓేం మహ్మానినే నమిః 
ఓేం దరోాధనవిమానిత్యయ నమిః 
ఓేం రత్యాకరాయ నమిః 
ఓేం రత్ా రోచిషే నమిః 
ఓేం రత్ాగరాాశ్రయాయ నమిః 
ఓేం శుచయే నమిః 
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ఓేం రత్ాసానునిధయే నమిః 
ఓేం మళరత్ాభాసే నమిః 
ఓేం రత్ాకేంకణాయ నమిః 
ఓేం అేంత్రాక్షాాయ నమిః || ౭౮౦ || 

ఓేం అేంత్రభాాసినే నమిః 
ఓేం అేంత్ర్త్రిాయాయ నమిః 
ఓేం జిత్యసనాయ నమిః 
ఓేం అేంత్రేంగాయ నమిః 
ఓేం దయావతే నమిః 
ఓేం అేంత్రామయాయ నమిః 
ఓేం మహ్రణవాయ నమిః 
ఓేం సరసాయ నమిః 
ఓేం సిదిరసికాయ నమిః 
ఓేం సిదియే నమిః || ౭౯౦ || 

ఓేం సాధాాయ నమిః 
ఓేం సద్యగత్యే నమిః 
ఓేం ఆయుిఃప్రద్యయ నమిః 
ఓేం మహ్యుషమతే నమిః 
ఓేం అర్ధచషమతే నమిః 
ఓేం ఓషధీపత్యే నమిః 
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ఓేం అషాశ్రియై నమిః 
ఓేం అషాభాగాయ నమిః 
ఓేం అషాకకుబావాపతయశ్సే నమిః 
ఓేం వ్రతినే నమిః || ౮౦౦ || 

ఓేం అషాాపద్యయ నమిః 
ఓేం స్తవరాణభాయ నమిః 
ఓేం అషామూరతయే నమిః 
ఓేం త్ప్మూర్ధతమతే నమిః 
ఓేం అసవపాాయ నమిః 
ఓేం సవపాగాయ నమిః 
ఓేం సవపాాయ నమిః 
ఓేం స్తసవపాఫలద్యయకాయ నమిః 
ఓేం దససాపాధవేంసకాయ నమిః 
ఓేం ధవసతదర్ధామిత్యతయ నమిః || ౮౧౦ || 

ఓేం శివేంకరాయ నమిః 
ఓేం స్తవరణవరాణయ నమిః 
ఓేం సేంభావాాయ నమిః 
ఓేం వర్ధణత్యయ నమిః 
ఓేం వరణసముమఖాయ నమిః 
ఓేం స్తవరణముఖర్వతీరశివ ధాాత్పద్యేంబుజ్ఞయ నమిః 
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ఓేం ద్యక్షాయణీవచస్తతషాాయ నమిః 
ఓేం దరావసోదృష్ఠాగోచరాయ నమిః 
ఓేం అేంబర్వషవ్రత్ప్రీత్యయ నమిః 
ఓేం మహ్కృతితవిభేంజనాయ నమిః || ౮౨౦ || 

ఓేం మహ్భిచ్ఛ్రకధవేంసినే నమిః 
ఓేం కాలసరపభయాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం స్తదరవనాయ నమిః 
ఓేం కాలమేఘశాామాయ నమిః 
ఓేం శ్రీమేంత్రభావిత్యయ నమిః 
ఓేం హేమాేంబుజసరసాాయినే నమిః 
ఓేం శ్రీమనోభావిత్యకృత్యే నమిః 
ఓేం శ్రీప్రదత్యతేంబుజస్రగ్నవణే నమిః 
ఓేం శ్రీకేళయే నమిః 
ఓేం శ్రీనిధయే నమిః || ౮౩౦ || 

ఓేం భవాయ నమిః 
ఓేం శ్రీప్రద్యయ నమిః 
ఓేం వామనాయ నమిః 
ఓేం లక్ష్మీనాయకాయ నమిః 
ఓేం చతుర్గాజ్ఞయ నమిః 
ఓేం సేంత్ృపాతయ నమిః 
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ఓేం త్ర్ధపత్యయ నమిః 
ఓేం తీరథసాాత్ృసౌఖాప్రదరవకాయ నమిః 
ఓేం అగసతాస్తతతిసేంహృషాాయ నమిః 
ఓేం దర్ధవత్యవాకతభావనాయ నమిః || ౮౪౦ || 

ఓేం కపిలార్ధచషే నమిః 
ఓేం కపిలవతే నమిః 
ఓేం స్తసాాత్యఘావిపాటనాయ నమిః 
ఓేం వృషాకపయే నమిః 
ఓేం కపిసావమిమనోేంత్సిథత్విగ్రహ్య నమిః 
ఓేం వహిాప్రియాయ నమిః 
ఓేం అరథసేంభవాయ నమిః 
ఓేం జనలోకవిధాయకాయ నమిః 
ఓేం వహిాప్రభాయ నమిః 
ఓేం వహిాతేజసే నమిః || ౮౫౦ || 

ఓేం శుభాభీషాప్రద్యయ నమిః 
ఓేం యమినే నమిః 
ఓేం వార్గణక్షేత్రనిలయాయ నమిః 
ఓేం వర్గణాయ నమిః 
ఓేం వారణార్ధచత్యయ నమిః 
ఓేం వాయుసాథనకృత్యవాసాయ నమిః 
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ఓేం వాయుగాయ నమిః 
ఓేం వాయుసేంభృత్యయ నమిః 
ఓేం యమాేంత్కాయ నమిః 
ఓేం అభిజననాయ నమిః || ౮౬౦ || 

ఓేం యమలోకనివారణాయ నమిః 
ఓేం యమినామగ్రగణాాయ నమిః 
ఓేం సేంయమినే నమిః 
ఓేం యమభావిత్యయ నమిః 
ఓేం ఇేంద్రోద్యానసమీపసాథయ నమిః 
ఓేం ఇేంద్రదృగ్నవషయాయ నమిః 
ఓేం ప్రభవ నమిః 
ఓేం యక్షరాటసరస్వవాసాయ నమిః 
ఓేం అక్షయానిధికోశ్కృతే నమిః 
ఓేం సావమితీరథకృత్యవాసాయ నమిః || ౮౭౦ || 

ఓేం సావమిధ్యాయాయ నమిః 
ఓేం అధోక్షజ్ఞయ నమిః 
ఓేం వరాహ్దాషాతీరాథభిసేవిత్యేంఘ్రిసరోర్గహ్య నమిః 
ఓేం పాేండ్గతీరాథభిష్ఠకాతేంగాయ నమిః 
ఓేం యుధిష్ఠిరవరప్రద్యయ నమిః 
ఓేం భీమాేంత్ిఃకరణారూఢ్యయ నమిః 
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ఓేం శ్వవత్వాహనసఖావతే నమిః 
ఓేం నకులాభయద్యయ నమిః 
ఓేం మాద్రీసహదేవాభివేందిత్యయ నమిః 
ఓేం కృషాణశ్పథసేంధాత్రే నమిః || ౮౮౦ || 

ఓేం కుేంతీస్తతతిరత్యయ నమిః 
ఓేం దమినే నమిః 
ఓేం నారద్యదిమునిస్తతత్యాయ నమిః 
ఓేం నిత్ాకరమపరాయణాయ నమిః 
ఓేం దర్ధవత్యవాకతరూపాయ నమిః 
ఓేం వీణానాదప్రమ్మదిత్యయ నమిః 
ఓేం షట్కకటితీరథచరాావతే నమిః 
ఓేం దేవతీరథకృత్యశ్రమాయ నమిః 
ఓేం బలావమలజలసాాయినే నమిః 
ఓేం సరసవత్ాేంబుసేవిత్యయ నమిః || ౮౯౦ || 

ఓేం తుేంబురూదకసేంసపరవజనచిత్తత్మ్మపహ్య నమిః 
ఓేం మత్సావామనకూరామదితీరథరాజ్ఞయ నమిః 
ఓేం పురాణభృతే నమిః 
ఓేం చక్రధ్యాయపద్యేంభోజ్ఞయ నమిః 
ఓేం శ్ేంఖపూజిత్పాదకాయ నమిః 
ఓేం రామతీరథవిహ్ర్ధణే నమిః 
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ఓేం బలభద్రప్రతిష్ఠిత్యయ నమిః 
ఓేం జ్ఞమదగాాసరస్వతరథజలసేచనత్ర్ధపత్యయ నమిః 
ఓేం పాపాపహ్ర్ధకీలాలస్తసాాత్యఘవినాశ్నాయ నమిః 
ఓేం నభోగేంగాభిష్ఠకాతయ నమిః || ౯౦౦ || 

ఓేం నాగతీరాథభిషేకవతే నమిః 
ఓేం కుమారధారాతీరథసాథయ నమిః 
ఓేం వటువషాయ నమిః 
ఓేం స్తమేఖలాయ నమిః 
ఓేం వృదిసాస్తకుమారత్వ ప్రద్యయ నమిః 
ఓేం సౌేందరావతే నమిః 
ఓేం స్తఖినే నమిః 
ఓేం ప్రియేంవద్యయ నమిః 
ఓేం మహ్కుక్షయే నమిః 
ఓేం ఇక్షావకుకులనేందనాయ నమిః || ౯౧౦ || 

ఓేం నీలగోక్షీరధారాభువ నమిః 
ఓేం వరాహ్చలనాయకాయ నమిః 
ఓేం భరద్యవజప్రతిషాివతే నమిః 
ఓేం బృహసపతివిభావిత్యయ నమిః 
ఓేం అేంజనాకృత్పూజ్ఞవతే నమిః 
ఓేం ఆేంజనేయకరార్ధచత్యయ నమిః 
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ఓేం అేంజనాద్రినివాసాయ నమిః 
ఓేం ముేంజకేశాయ నమిః 
ఓేం పురేందరాయ నమిః 
ఓేం క్మనారదవేందవసేంబేంధిబేంధమ్మక్షప్రద్యయకాయ నమిః || ౯౨౦ || 

ఓేం వైఖానసమఖారేంభాయ నమిః 
ఓేం వృషజేాయాయ నమిః 
ఓేం వృషాచలాయ నమిః 
ఓేం వృషకాయప్రభేతేే నమిః 
ఓేం క్రీడ్నాచ్ఛ్రసేంభ్రమాయ నమిః 
ఓేం సౌవరచలేయవినాసతరాజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం నారాయణప్రియాయ నమిః 
ఓేం దర్త్రమధోభేంజకాయ నమిః 
ఓేం ప్రాజ్ఞాయ నమిః 
ఓేం బ్రహోమత్సవమహోతుసకాయ నమిః || ౯౩౦ || 

ఓేం భద్రాస్తరశిరశ్వఛత్రే నమిః 
ఓేం భద్రక్షేత్ప్ణే నమిః 
ఓేం స్తభద్రవతే నమిః 
ఓేం మృగయాక్షీణసనాాహ్య నమిః 
ఓేం శ్ేంఖరాజనాతుష్ఠాద్యయ నమిః 
ఓేం సాథణుసాథయ నమిః 
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ఓేం వైనతేయాేంగభావిత్యయ నమిః 
ఓేం అశ్ర్వరవతే నమిః 
ఓేం భోగేంద్రభోగసేంసాథనాయ నమిః 
ఓేం బ్రహ్మదిగణసేవిత్యయ నమిః || ౯౪౦ || 

ఓేం సహస్రారకచఛటాభాసవదివమానాేంత్ిఃసిథత్యయ నమిః 
ఓేం గుణినే నమిః 
ఓేం విషవకేసనకృత్సోతత్రాయ నమిః 
ఓేం సనేందనపర్వవృత్యయ నమిః 
ఓేం జ్ఞహావాాదినదీసేవాాయ నమిః 
ఓేం స్తర్త్రశాదాభివేందిత్యయ నమిః 
ఓేం స్తరాేంగనానృత్ాపరాయ నమిః 
ఓేం గేంధరోవద్యుయనప్రియాయ నమిః 
ఓేం రాకేేందసేంకాశ్నఖాయ నమిః 
ఓేం కోమలాేంఘ్రిసరోర్గహ్య నమిః || ౯౫౦ || 

ఓేం కచఛపప్రపద్యయ నమిః 
ఓేం కుేందగులఫకాయ నమిః 
ఓేం సవచఛకూరపరాయ నమిః 
ఓేం మేదరసవరణవసాేఢాకటిదేశ్సథమేఖలాయ నమిః 
ఓేం ప్రోలాసచ్యఛర్ధకాభాసవత్కటిదేశాయ నమిః 
ఓేం శుభేంకరాయ నమిః 
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ఓేం అనేంత్పదమజసాథననాభయే నమిః 
ఓేం మక్మతకమాలికాయ నమిః 
ఓేం మేంద్యరచ్ఛ్ేంప్త్రయమాలినే నమిః 
ఓేం రత్యాభరణసేంభృత్యయ నమిః || ౯౬౦ || 

ఓేం లేంబయజ్యాపవీతినే నమిః 
ఓేం చేంద్రశ్రీఖేండ్లేపవతే నమిః 
ఓేం వరద్యయ నమిః 
ఓేం అభయద్యయ నమిః 
ఓేం చక్రిణే నమిః 
ఓేం శ్ేంఖినే నమిః 
ఓేం కౌస్తతభదీపితమతే నమిః 
ఓేం శ్రీవత్యసేంక్మత్వక్షసాకయ నమిః 
ఓేం లక్ష్మీసేంశ్రిత్హృత్తటాయ నమిః 
ఓేం నీలోత్పలనిభాకారాయ నమిః || ౯౭౦ || 

ఓేం శోణాేంభోజసమాననాయ నమిః 
ఓేం కోటిమనమథలావణాాయ నమిః 
ఓేం చేంద్రికాసిమత్పూర్ధత్యయ నమిః 
ఓేం స్తధాసవచోఛరిాపుేండ్రాయ నమిః 
ఓేం కసూతర్వతిలకాేంచిత్యయ నమిః 
ఓేం పుేండ్ర్వకేక్షణాయ నమిః 
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ఓేం సవచ్ఛ్ఛయ నమిః 
ఓేం మళశోభావిరాజిత్యయ నమిః 
ఓేం పదమసాథయ నమిః 
ఓేం పదమనాభాయ నమిః || ౯౮౦ || 

ఓేం సోమమేండ్లగాయ నమిః 
ఓేం బుధాయ నమిః 
ఓేం వహిామేండ్లగాయ నమిః 
ఓేం సూరాాయ నమిః 
ఓేం సూరామేండ్లసేంసిథత్యయ నమిః 
ఓేం శ్రీపత్యే నమిః 
ఓేం భూమిజ్ఞనయే నమిః 
ఓేం విమలాదాభిసేంవృత్యయ నమిః 
ఓేం జగతుకటుేంబజనిత్రే నమిః 
ఓేం రక్షకాయ నమిః || ౯౯౦ || 

ఓేం కామిత్ప్రద్యయ నమిః 
ఓేం అవసాథత్రయయేంత్రే నమిః 
ఓేం విశ్వతేజససారూపవతే నమిః 
ఓేం జాపతయే నమిః 
ఓేం జేాయాయ నమిః 
ఓేం జ్ఞానగమాాయ నమిః 
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ఓేం జ్ఞానాతీత్యయ నమిః 
ఓేం స్తరాతిగాయ నమిః 
ఓేం బ్రహ్మేండాేంత్రబహిరావాపాతయ నమిః 
ఓేం వేంకటాద్రిగద్యధరాయ నమిః || ౧౦౦౦ || 

  

  

 


