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Á Á ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ Á Á
1 ഓംനിത ാഗതാൈയനമഃ

2 ഓംഅനന്തനിത ാൈയനമഃ

3 ഓംനന്ദിൻൈയനമഃ

4 ഓംജനരഞ്ജൻൈയനമഃ

5 ഓംനിത പകാശിൻൈയനമഃ

6 ഓംസ പകാശസര പൺൈയനമഃ

7 ഓം മഹാലൈക്ഷ്മ നമഃ

8 ഓം മഹാകാൾൈയനമഃ

9 ഓം മഹാകൻയാൈയനമഃ

10 ഓംസരസൈത നമഃ

11 ഓം േഭാഗൈവഭവസന്ധാൈത നമഃ

12 ഓം ഭൿതാന ഗഹകാരിൺൈയനമഃ

13 ഓംഈശാവാസ ാൈയനമഃ

14 ഓം മഹാമായാൈയനമഃ

15 ഓം മഹാേദൈവ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

16 ഓം മേഹശ ർൈയനമഃ

17 ഓംഹൃൽേലഖാൈയനമഃ

18 ഓംപരമാൈയനമഃ

19 ഓംശൿൈത നമഃ

20 ഓം മാതൃകാബജര പൺൈയനമഃ

21 ഓംനിത ാനന്ദാൈയനമഃ

22 ഓംനിത േബാധാൈയനമഃ

23 ഓംനാദിൻൈയനമഃ

24 ഓംജനേമാദിൻൈയനമഃ

25 ഓംസത പതയൻൈയനമഃ

26 ഓംസ പകാശാത്മര പൺൈയനമഃ

27 ഓം തിപ രാൈയനമഃ

28 ഓംൈഭരൈവ നമഃ

29 ഓംവ ദ ാൈയനമഃ

30 ഓംഹംസാൈയനമഃ

31 ഓംവാഗീശ ർൈയനമഃ

32 ഓംശിവാൈയനമഃ

33 ഓംവാേഗ്ദൈവ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

34 ഓം മഹാരാൈത നമഃ

35 ഓംകാളരാൈത നമഃ

36 ഓം തിേലാചനാൈയനമഃ

37 ഓം ഭ ദകാൾൈയനമഃ

38 ഓംകരാൾൈയനമഃ

39 ഓം മഹാകാൾൈയനമഃ

40 ഓംതിേലാത്തമാൈയനമഃ

41 ഓംകാൾൈയനമഃ

42 ഓംകരാളവൿതാന്താൈയനമഃ

43 ഓംകാമാൈക്ഷ നമഃ

44 ഓംകാമദാൈയനമഃ

45 ഓംശ ഭാൈയനമഃ

46 ഓംചണ്ഡകാൈയനമഃ

47 ഓംചണ്ഡര േപശാൈയനമഃ

48 ഓംചാമണ്ഡാൈയനമഃ

49 ഓംചകധാരിൺൈയനമഃ

50 ഓംൈതേലാക ജനൻൈയനമഃ

51 ഓം േദൈവ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

52 ഓംൈതേലാകവജേയാത്തമാൈയനമഃ

53 ഓംസദ്ധലൈക്ഷ്മ നമഃ

54 ഓം കിയാലൈക്ഷ്മ നമഃ

55 ഓം േമാക്ഷലൈക്ഷ്മ നമഃ

56 ഓം പസാദിൻൈയനമഃ

57 ഓം ഉമാൈയനമഃ

58 ഓം ഭഗവൈത നമഃ

59 ഓം ദ ർഗാൈയനമഃ

60 ഓംചാന്ദർൈയനമഃ

61 ഓം ദാക്ഷായൺൈയനമഃ

62 ഓംശിവാൈയനമഃ

63 ഓം പത ംഗിരാൈയനമഃ

64 ഓംധരാൈയനമഃ

65 ഓം േവളാൈയനമഃ

66 ഓം േലാകമാേ തനമഃ

67 ഓംഹരി പയാൈയനമഃ

68 ഓംപാർവൈത നമഃ

69 ഓംപരമാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

70 ഓം േദൈവ നമഃ

71 ഓം ബഹ്മവ ദ ാ പദായൻൈയനമഃ

72 ഓംഅര പാൈയനമഃ

73 ഓംബഹ ര പാൈയനമഃ

74 ഓംവ ര പാൈയനമഃ

75 ഓംവശ ര പൺൈയനമഃ

76 ഓംപഞ്ചഭ താത്മികാൈയനമഃ

77 ഓംവാൺൈയനമഃ

78 ഓംപഞ്ചഭ താത്മികാൈയനമഃ

79 ഓംപരാൈയനമഃ

80 ഓംകാളിൈമ്ന നമഃ

81 ഓംപഞ്ചകാൈയനമഃ

82 ഓംവാൈഗ്മ നമഃ

83 ഓംഹവ േഷനമഃ

84 ഓം പതധ േദവതാൈയനമഃ

85 ഓം േദവമാേ തനമഃ

86 ഓംസ േരശാനാൈയനമഃ

87 ഓം േവദഗർഭാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

88 ഓംഅംബകാൈയനമഃ

89 ഓംധൃതേയനമഃ

90 ഓംസംഖ ാൈയനമഃ

91 ഓംജാതേയനമഃ

92 ഓം കിയാശൿൈത നമഃ

93 ഓം പകൃൈത നമഃ

94 ഓം േമാഹിൻൈയനമഃ

95 ഓം മൈഹ നമഃ

96 ഓംയജ്ഞവദ ാൈയനമഃ

97 ഓം മഹാവ ദ ാൈയനമഃ

98 ഓംഗ ഹവ ദ ാൈയനമഃ

99 ഓംവ ഭാവർൈയനമഃ

100 ഓം േജ ാതിഷ്മൈത നമഃ

101 ഓം മഹാമാേ തനമഃ

102 ഓംസർവമന്തഫലപദാൈയനമഃ

103 ഓം ദാരി ദ ധ ംസൻൈയനമഃ

104 ഓം േദൈവ നമഃ

105 ഓംഹൃദയ ഗന്ഥേഭദിൻൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

106 ഓംസഹസാദിതസങ്കാശാൈയനമഃ

107 ഓംചന്ദികാൈയനമഃ

108 ഓംചന്ദര പൺൈയനമഃ

109 ഓംഗായൈത നമഃ

110 ഓം േസാമസംഭൈത നമഃ

111 ഓംസാവൈത നമഃ

112 ഓം പണവാത്മികാൈയനമഃ

113 ഓംശാങ്കർൈയനമഃ

114 ഓംൈവഷ്ണൈവ നമഃ

115 ഓം ബാൈഹ്മ നമഃ

116 ഓംസർവേദവനമസ്കതാൈയനമഃ

117 ഓം േസവ ദ ർഗാൈയനമഃ

118 ഓംക േബരാൈക്ഷ നമഃ

119 ഓംകരവ രനിവാസൻൈയനമഃ

120 ഓംജയാൈയനമഃ

121 ഓംവജയാൈയനമഃ

122 ഓംജയൈന്ത നമഃ

123 ഓംഅപരാജിതാൈയനമഃ

www.prapatti.com 7 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

124 ഓംകബ്ജികാൈയനമഃ

125 ഓംകാളികാൈയനമഃ

126 ഓംശാസ്തർൈയനമഃ

127 ഓംവണാപ സ്തകധാരിൺൈയനമഃ

128 ഓംസർവജ്ഞശൿൈത നമഃ

129 ഓം ശീശൿൈത നമഃ

130 ഓം ബഹ്മവഷ്ണ ശിവാത്മികാൈയനമഃ

131 ഓംഇഡാപ ംഗലകാമധ മൃണാലതന്ത ര പൺൈയനമഃ

132 ഓംയേജ്ഞശാൻൈയനമഃ

133 ഓം പഥാൈയനമഃ

134 ഓം ദീക്ഷാൈയനമഃ

135 ഓം ദക്ഷണാൈയനമഃ

136 ഓംസർവേമാഹിൻൈയനമഃ

137 ഓംഅഷ്ടാംഗേയാഗിൻൈയനമഃ

138 ഓം േദൈവ നമഃ

139 ഓംനിർബജധ ാനേഗാചരാൈയനമഃ

140 ഓംസർവതീർഥസ്ഥതാൈയനമഃ

141 ഓംശദ്ധാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

142 ഓംസർവപർവതവാസൻൈയനമഃ

143 ഓം േവദശാസ്തപമാൈയനമഃ

144 ഓം േദൈവ നമഃ

145 ഓംഷഡംഗാദിപദ കമാൈയനമഃ

146 ഓംശിവാൈയനമഃ

147 ഓംധാൈത നമഃ

148 ഓംശ ഭാനന്ദാൈയനമഃ

149 ഓംയജ്ഞകർമസര പൺൈയനമഃ

150 ഓം വതിൻൈയനമഃ

151 ഓം േമനകാൈയനമഃ

152 ഓം േദൈവ നമഃ

153 ഓം ബഹ്മാൺൈയനമഃ

154 ഓം ബഹ്മചാരിൺൈയനമഃ

155 ഓംഏകാക്ഷരപരാൈയനമഃ

156 ഓംതാരാൈയനമഃ

157 ഓം ഭവബന്ധവനാശിൻൈയനമഃ

158 ഓംവശ ംഭരാൈയനമഃ

159 ഓംധരാധാരാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

160 ഓംനിരാധാരാൈയനമഃ

161 ഓംഅധകസരാൈയനമഃ

162 ഓം രാകാൈയനമഃ

163 ഓംക േഹ നമഃ

164 ഓംഅമാവാസ ാൈയനമഃ

165 ഓംപ ർണിമാൈയനമഃ

166 ഓംഅന മൈത നമഃ

167 ഓം ദ തേയനമഃ

168 ഓംസനീവാൽൈയനമഃ

169 ഓംശിവാൈയനമഃ

170 ഓംഅവശ ാൈയനമഃ

171 ഓംൈവശ േദൈവ നമഃ

172 ഓംപശംഗിലാൈയനമഃ

173 ഓംപപ്പലാൈയനമഃ

174 ഓംവശാലാൈക്ഷ നമഃ

175 ഓം രേക്ഷാൈഘ്ന നമഃ

176 ഓംവൃഷ്ടകാരിൺൈയനമഃ

177 ഓം ദ ഷ്ടവ ദാവൺൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

178 ഓം േദൈവ നമഃ

179 ഓംസർേവാപ ദവനാശിൻൈയനമഃ

180 ഓംശാരദാൈയനമഃ

181 ഓംശരസന്ധാനാൈയനമഃ

182 ഓംസർവശസ്തസര പൺൈയനമഃ

183 ഓംയദ്ധമധസ്ഥതാൈയനമഃ

184 ഓം േദൈവ നമഃ

185 ഓംസർവഭ തപഭഞ്ജൻൈയനമഃ

186 ഓംഅയദ്ധാൈയനമഃ

187 ഓംയദ്ധര പാൈയനമഃ

188 ഓംശാന്താൈയനമഃ

189 ഓംശാന്തിസ ര പൺൈയനമഃ

190 ഓംഗംഗാൈയനമഃ

191 ഓംസരസൈത നമഃ

192 ഓം േവൺൈയനമഃ

193 ഓംയമ നാൈയനമഃ

194 ഓംനർമദാൈയനമഃ

195 ഓംആപഗാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

196 ഓംസമ ദവസനാവാസാൈയനമഃ

197 ഓം ബഹ്മാണ്ഡേശണിേമഖലാൈയനമഃ

198 ഓംപഞ്ചവൿതാൈയനമഃ

199 ഓം ദശഭ ജാൈയനമഃ

200 ഓംശദ്ധസ്ഫടകസന്നിഭാൈയനമഃ

201 ഓം രൿതാൈയനമഃ

202 ഓംകൃഷ്ണാൈയനമഃ

203 ഓംസതാൈയനമഃ

204 ഓംപതാൈയനമഃ

205 ഓംസർവവർണാൈയനമഃ

206 ഓംനിരീശ ർൈയനമഃ

207 ഓംകാളികാൈയനമഃ

208 ഓംചകികാൈയനമഃ

209 ഓം േദൈവ നമഃ

210 ഓംസത ാൈയനമഃ

211 ഓംവട കാൈയനമഃ

212 ഓംസ്ഥതാൈയനമഃ

213 ഓംതരൺൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

214 ഓംവാരൺൈയനമഃ

215 ഓംനാർൈയനമഃ

216 ഓം േജ ഷ്ഠാേദൈവ നമഃ

217 ഓംസ േരശ ർൈയനമഃ

218 ഓംവശ ംഭരാൈയനമഃ

219 ഓംധരാൈയനമഃ

220 ഓംകർതർൈയനമഃ

221 ഓംഗളാർഗളവ ഭഞ്ജൻൈയനമഃ

222 ഓംസന്ധ ാൈയനമഃ

223 ഓം രാ തേയനമഃ

224 ഓം ദിേവ നമഃ

225 ഓം േജ ാത്സ്നാൈയനമഃ

226 ഓംകളാൈയനമഃ

227 ഓംകാഷ്ഠാൈയനമഃ

228 ഓംനിേമഷകാൈയനമഃ

229 ഓം ഉർൈവ നമഃ

230 ഓംകാത ായൻൈയനമഃ

231 ഓംശ ഭാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

232 ഓംസംസാരാർണവതാരിൺൈയനമഃ

233 ഓംകപലാൈയനമഃ

234 ഓംകീലകാൈയനമഃ

235 ഓംഅേശാകാൈയനമഃ

236 ഓം മൽലകാനവമാലകാൈയനമഃ

237 ഓം േദവകാൈയനമഃ

238 ഓംനന്ദികാൈയനമഃ

239 ഓംശാന്താൈയനമഃ

240 ഓം ഭഞ്ജികാൈയനമഃ

241 ഓം ഭയഭഞ്ജികാൈയനമഃ

242 ഓംകൗശിൈക നമഃ

243 ഓംൈവദിൈക നമഃ

244 ഓം േദൈവ നമഃ

245 ഓംസൗർൈയനമഃ

246 ഓം ര പാധകാൈയനമഃ

247 ഓംഅതിഭാൈയനമഃ

248 ഓം ദിഗ സ്താൈയനമഃ

249 ഓംനവവസ്താൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

250 ഓംകൻയകാൈയനമഃ

251 ഓംകമേലാദ്ഭവാൈയനമഃ

252 ഓം ശിൈയനമഃ

253 ഓംസൗമ ലക്ഷണാൈയനമഃ

254 ഓംഅതീതദ ർഗാൈയനമഃ

255 ഓംസ തപേബാധകാൈയനമഃ

256 ഓം ശദ്ധാൈയനമഃ

257 ഓം േമധാൈയനമഃ

258 ഓംകൃേത നമഃ

259 ഓം പജ്ഞാൈയനമഃ

260 ഓംധാരണാൈയനമഃ

261 ഓംകാൈന്ത നമഃ

262 ഓം ശ തേയനമഃ

263 ഓംസ്മതേയനമഃ

264 ഓംധൃതേയനമഃ

265 ഓംധൻയാൈയനമഃ

266 ഓം ഭ തേയനമഃ

267 ഓംഇൈഷ്ട നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

268 ഓം മനീഷൺൈയനമഃ

269 ഓംവ രൿതേയനമഃ

270 ഓംവ ാപൻൈയനമഃ

271 ഓം മായാൈയനമഃ

272 ഓംസർവമായാ പഭഞ്ജൻൈയനമഃ

273 ഓം മാേഹന്ദർൈയനമഃ

274 ഓം മന്തിൺൈയനമഃ

275 ഓംസ ംൈഹ നമഃ

276 ഓംഇന്ദജാലസര പൺൈയനമഃ

277 ഓംഅവസ്ഥാതയനിർമ ൿതാൈയനമഃ

278 ഓംഗണതയവവർജിതാൈയനമഃ

279 ഓംഈഷണാതയനിർമ ൿതാൈയനമഃ

280 ഓംസർവേരാഗവവർജിതാൈയനമഃ

281 ഓം േയാഗിധ ാനാന്തഗമ ാൈയനമഃ

282 ഓം േയാഗധ ാനപരായണാൈയനമഃ

283 ഓം തയശിഖാവ േശഷജ്ഞാൈയനമഃ

284 ഓം േവദാന്തജ്ഞാനര പൺൈയനമഃ

285 ഓം ഭാരൈത നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

286 ഓംകമലാൈയനമഃ

287 ഓം ഭാഷാൈയനമഃ

288 ഓംപദ്മാൈയനമഃ

289 ഓംപദ്മവൈത നമഃ

290 ഓംകൃതേയനമഃ

291 ഓംഗൗതൈമ നമഃ

292 ഓം േഗാമൈത നമഃ

293 ഓംഗൗർൈയനമഃ

294 ഓംഈശാനാൈയനമഃ

295 ഓംഹംസവാഹിൻൈയനമഃ

296 ഓംനാരായൺൈയനമഃ

297 ഓം പഭാധാരാൈയനമഃ

298 ഓംജാഹ്നൈവ നമഃ

299 ഓംശങ്കരാത്മജാൈയനമഃ

300 ഓംച തഘണ്ടാൈയനമഃ

301 ഓംസ നന്ദാൈയനമഃ

302 ഓം ശിൈയനമഃ

303 ഓം മാനൈവ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

304 ഓം മനസംഭവാൈയനമഃ

305 ഓംസ്തംഭിൻൈയനമഃ

306 ഓം േക്ഷാഭിൺൈയനമഃ

307 ഓം മാർൈയനമഃ

308 ഓം ഭാമിൺൈയനമഃ

309 ഓംശത മാരിൺൈയനമഃ

310 ഓം േമാഹിൻൈയനമഃ

311 ഓം േദഷൺൈയനമഃ

312 ഓംവ രാൈയനമഃ

313 ഓംഅേഘാരാൈയനമഃ

314 ഓം ര ദര പൺൈയനമഃ

315 ഓം രൈ ദകാദശിൻൈയനമഃ

316 ഓംപൺയാൈയനമഃ

317 ഓംകൽയാൺൈയനമഃ

318 ഓം ലാഭകാരിൺൈയനമഃ

319 ഓം േദവദ ർഗാൈയനമഃ

320 ഓം മഹാദ ർഗാൈയനമഃ

321 ഓംസപ്നദ ർഗാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

322 ഓംഅഷ്ടൈഭരൈവ നമഃ

323 ഓംസ ർയചന്ദാഗ്നിര പാൈയനമഃ

324 ഓം ഗഹനക്ഷതര പൺൈയനമഃ

325 ഓംബന്ദ നാദകലാതീതാൈയനമഃ

326 ഓംബന്ദ നാദകലാത്മികാൈയനമഃ

327 ഓം ദശവായ ജയാകാരാൈയനമഃ

328 ഓംകലാേഷാഡശസംയ താൈയനമഃ

329 ഓംകാശൈപ നമഃ

330 ഓംകമലാൈയനമഃ

331 ഓം േദൈവ നമഃ

332 ഓംനാദചകനിവാസൻൈയനമഃ

333 ഓം മൃഡാധാരാൈയനമഃ

334 ഓംസ്ഥരാൈയനമഃ

335 ഓംഗ ഹ ാൈയനമഃ

336 ഓം േദവകാൈയനമഃ

337 ഓംചകര പൺൈയനമഃ

338 ഓംഅവ ദ ാൈയനമഃ

339 ഓംശാർവർൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

340 ഓം ഭഞ്ജാൈയനമഃ

341 ഓംജംഭാസ രനിബർഹിൺൈയനമഃ

342 ഓം ശീകായാൈയനമഃ

343 ഓം ശീകലാൈയനമഃ

344 ഓംശ ഭാൈയനമഃ

345 ഓംകർമനിർമ ലകാരിൺൈയനമഃ

346 ഓംആദിലൈക്ഷ്മ നമഃ

347 ഓംഗണാധാരാൈയനമഃ

348 ഓംപഞ്ചബഹ്മാത്മികാൈയനമഃ

349 ഓംപരാൈയനമഃ

350 ഓം ശ തേയനമഃ

351 ഓം ബഹ്മമ ഖാവാസാൈയനമഃ

352 ഓംസർവസമ്പത്തിര പൺൈയനമഃ

353 ഓം മൃതസഞ്ജീവൻൈയനമഃ

354 ഓംൈമൈത നമഃ

355 ഓംകാമിൻൈയനമഃ

356 ഓംകാമവർജിതാൈയനമഃ

357 ഓംനിർവാണമാർഗദാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

358 ഓം േദൈവ നമഃ

359 ഓംഹംസൻൈയനമഃ

360 ഓംകാശികാൈയനമഃ

361 ഓംക്ഷമാൈയനമഃ

362 ഓംസപർയാൈയനമഃ

363 ഓംഗണിൻൈയനമഃ

364 ഓം ഭിന്നാൈയനമഃ

365 ഓംനിർഗണാൈയനമഃ

366 ഓംഅഖണ്ഡതാൈയനമഃ

367 ഓംശ ഭാൈയനമഃ

368 ഓംസ ാമിൻൈയനമഃ

369 ഓം േവദിൻൈയനമഃ

370 ഓംശക ാൈയനമഃ

371 ഓംശാംബർൈയനമഃ

372 ഓംചകധാരിൺൈയനമഃ

373 ഓം ദണ്ഡൻൈയനമഃ

374 ഓം മണ്ഡൻൈയനമഃ

375 ഓംവ ാൈഘ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

376 ഓംശിഖൻൈയനമഃ

377 ഓം േസാമസംഹതേയനമഃ

378 ഓംചന്താമണേയനമഃ

379 ഓംച ദാനന്ദാൈയനമഃ

380 ഓംപഞ്ചബാണപേബാധൻൈയനമഃ

381 ഓംബാണേശണേയനമഃ

382 ഓംസഹസാൈക്ഷ നമഃ

383 ഓംസഹസഭ ജപാദ കാൈയനമഃ

384 ഓംസന്ധ ാവലേയനമഃ

385 ഓം തിസന്ധ ാഖ ാൈയനമഃ

386 ഓം ബഹ്മാണ്ഡമണിഭ ഷണാൈയനമഃ

387 ഓംവാസൈവ നമഃ

388 ഓംവാരണീേസനാൈയനമഃ

389 ഓംക ളികാൈയനമഃ

390 ഓം മന്തരഞ്ജിൻൈയനമഃ

391 ഓംജിത പാണസര പാൈയനമഃ

392 ഓംകാന്താൈയനമഃ

393 ഓംകാമ വര പദാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

394 ഓം മന്തബാഹ്മണവ ദ ാർഥാൈയനമഃ

395 ഓംനാദര പാൈയനമഃ

396 ഓംഹവഷ്മൈത നമഃ

397 ഓംആഥർവണീ ശ തേയനമഃ

398 ഓംശ ൻയാൈയനമഃ

399 ഓംകൽപനാവർജിതാൈയനമഃ

400 ഓംസൈത നമഃ

401 ഓംസത്താജാതേയനമഃ

402 ഓം പമാൈയനമഃ

403 ഓംഅേമയാൈയനമഃ

404 ഓംഅപമിൈത നമഃ

405 ഓം പാണദാൈയനമഃ

406 ഓംഗതേയനമഃ

407 ഓംഅവർണാൈയനമഃ

408 ഓംപഞ്ചവർണാൈയനമഃ

409 ഓംസർവദാൈയനമഃ

410 ഓം ഭ വേനശ ർൈയനമഃ

411 ഓംൈതേലാക േമാഹിൻൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

412 ഓംവ ദ ാൈയനമഃ

413 ഓംസർവഭർൈത നമഃ

414 ഓംക്ഷരാൈയനമഃ

415 ഓംഅക്ഷരാൈയനമഃ

416 ഓംഹിരൺയവർണാൈയനമഃ

417 ഓംഹരിൺൈയനമഃ

418 ഓംസർേവാപ ദവനാശിൻൈയനമഃ

419 ഓംൈകവൽയപദവ േരഖാൈയനമഃ

420 ഓംസ ർയമണ്ഡലസംസ്ഥതാൈയനമഃ

421 ഓം േസാമമണ്ഡലമധസ്ഥാൈയനമഃ

422 ഓംവഹ്നിമണ്ഡലസംസ്ഥതാൈയനമഃ

423 ഓംവായ മണ്ഡലമധസ്ഥാൈയനമഃ

424 ഓം േവ ാമമണ്ഡലസംസ്ഥതാൈയനമഃ

425 ഓംചകികാൈയനമഃ

426 ഓംചകമധസ്ഥാൈയനമഃ

427 ഓംചകമാർഗ പവർതിൻൈയനമഃ

428 ഓം േകാകിലാക ലചകാശാൈയനമഃ

429 ഓംപക്ഷതേയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

430 ഓംപങ്ക്തിപാവനാൈയനമഃ

431 ഓംസർവസദ്ധാന്തമാർഗസ്ഥാൈയനമഃ

432 ഓംഷഡർണാൈയനമഃ

433 ഓംവർണവർജിതാൈയനമഃ

434 ഓംശതര ദഹരാൈയനമഃ

435 ഓംഹന്തർൈയനമഃ

436 ഓംസർവസംഹാരകാരിൺൈയനമഃ

437 ഓംപ ര ഷാൈയനമഃ

438 ഓംപൗരൈഷ നമഃ

439 ഓംത ഷ്ടേയനമഃ

440 ഓംസർവതന്തപസതികാൈയനമഃ

441 ഓംഅർധനാരീശ ർൈയനമഃ

442 ഓം േദൈവ നമഃ

443 ഓംസർവവ ദ ാ പദായൻൈയനമഃ

444 ഓം ഭാർഗൈവ നമഃ

445 ഓം ഭ ജ ഷവ ദ ാൈയനമഃ

446 ഓംസർേവാപനിഷദാസ്ഥതാൈയനമഃ

447 ഓം േവ ാമേകശാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

448 ഓംഅഖലപാണാൈയനമഃ

449 ഓംപഞ്ചേകാശവലക്ഷണാൈയനമഃ

450 ഓംപഞ്ചേകാശാത്മികാൈയനമഃ

451 ഓം പതൈക നമഃ

452 ഓംപഞ്ചബഹ്മാത്മികാൈയനമഃ

453 ഓംശിവാൈയനമഃ

454 ഓംജഗജ്ജരാജനിൈത നമഃ

455 ഓംപഞ്ചകർമ പസ തികാൈയനമഃ

456 ഓംവാേഗ്ദൈവ നമഃ

457 ഓംആഭരണാകാരാൈയനമഃ

458 ഓംസർവകാമസ്ഥതാൈയനമഃ

459 ഓംസ്ഥൈത നമഃ

460 ഓംഅഷ്ടാദശചത ഷ്ഷഷ്ടപ ഠികാൈയനമഃ

461 ഓംവ ദ ായ താൈയനമഃ

462 ഓംകാളികാൈയനമഃ

463 ഓംകർഷൺൈയനമഃ

464 ഓംശ ാമാൈയനമഃ

465 ഓംയക്ഷൺൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

466 ഓംകിന്നേരശ ർൈയനമഃ

467 ഓം േകതൈക നമഃ

468 ഓം മൽലകാൈയനമഃ

469 ഓംഅേശാകാൈയനമഃ

470 ഓംവാരാൈഹ നമഃ

471 ഓംധരൺൈയനമഃ

472 ഓം ധ വാൈയനമഃ

473 ഓംനാരസ ംൈഹ നമഃ

474 ഓം മേഹാ ഗാസ ാൈയനമഃ

475 ഓം ഭൿതാനാമാർതിനാശിൻൈയനമഃ

476 ഓംഅന്തർബലാൈയനമഃ

477 ഓംസ്ഥരാൈയനമഃ

478 ഓം ലൈക്ഷ്മ നമഃ

479 ഓംജരാമരണനാശിൻൈയനമഃ

480 ഓം ശീരഞ്ജിതാൈയനമഃ

481 ഓം മഹാമായാൈയനമഃ

482 ഓം േസാമസ ർയാഗ്നിേലാചനാൈയനമഃ

483 ഓംഅദിതേയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

484 ഓം േദവമാേ തനമഃ

485 ഓംഅഷ്ടപ താൈയനമഃ

486 ഓംഅഷ്ടേയാഗിൻൈയനമഃ

487 ഓംഅഷ്ടപകൃതേയനമഃ

488 ഓംഅഷ്ടാഷ്ടവ ഭാജദ കൃതാകൃതേയനമഃ

489 ഓം ദ ർബക്ഷധ ംസൻൈയനമഃ

490 ഓം േദൈവ നമഃ

491 ഓംസതാൈയനമഃ

492 ഓംസത ാൈയനമഃ

493 ഓം ര ൿമിൺൈയനമഃ

494 ഓംഖ ാതിജാൈയനമഃ

495 ഓം ഭാർഗൈവ നമഃ

496 ഓം േദൈവ നമഃ

497 ഓം േദവേയാനേയനമഃ

498 ഓംതപസ ൻൈയനമഃ

499 ഓംശാകംഭർൈയനമഃ

500 ഓം മഹാേശാണാൈയനമഃ

501 ഓംഗര േഡാപരിസംസ്ഥതാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

502 ഓംസ ംഹഗാൈയനമഃ

503 ഓംവ ാഘഗാൈയനമഃ

504 ഓം േദൈവ നമഃ

505 ഓംവായ ഗാൈയനമഃ

506 ഓം മഹാ ദിഗാൈയനമഃ

507 ഓംആകാരാദിക്ഷകാരാംതാൈയനമഃ

508 ഓംസർവവ ദ ാധ േദവതാൈയനമഃ

509 ഓം മന്തവ ാഖ ാനനിപ ണാൈയനമഃ

510 ഓം േജ ാതിശ്ശാൈസ്തകേലാചനാൈയനമഃ

511 ഓംഇഡാപ ംഗളികാമധസ ഷ മ്നാൈയനമഃ

512 ഓം ഗന്ഥേഭദിൻൈയനമഃ

513 ഓംകാലചകാ ശേയാേപതാൈയനമഃ

514 ഓംകാലചകസര പൺൈയനമഃ

515 ഓംൈവശാരൈദ നമഃ

516 ഓം മതിേ ശഷ്ഠാൈയനമഃ

517 ഓംവരിഷ്ഠാൈയനമഃ

518 ഓംസർവദീപ കാൈയനമഃ

519 ഓംൈവനായൈക നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

520 ഓംവരാേരാഹാൈയനമഃ

521 ഓം േ ശാണിേവലാൈയനമഃ

522 ഓംബഹിർവളേയനമഃ

523 ഓംജംഭിൻൈയനമഃ

524 ഓംജ ംഭിൺൈയനമഃ

525 ഓംജ ംഭകാരിൺൈയനമഃ

526 ഓംഗണകാരികാൈയനമഃ

527 ഓംശരൺൈയനമഃ

528 ഓംചകികാൈയനമഃ

529 ഓംഅനന്താൈയനമഃ

530 ഓംസർവവ ാധ ചകിത്സൈക നമഃ

531 ഓം േദവൈക നമഃ

532 ഓം േദവസങ്കാശാൈയനമഃ

533 ഓംവാരിധേയനമഃ

534 ഓംകരണാകരാൈയനമഃ

535 ഓംശർവർൈയനമഃ

536 ഓംസർവസമ്പന്നാൈയനമഃ

537 ഓംസർവപാപ പഭഞ്ജൻൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

538 ഓംഏകമാ താൈയനമഃ

539 ഓം ദ മാ താൈയനമഃ

540 ഓം തിമാ താൈയനമഃ

541 ഓംഅപരാൈയനമഃ

542 ഓംഅർധമാ താൈയനമഃ

543 ഓംപരാൈയനമഃ

544 ഓംസക്ഷ്മാൈയനമഃ

545 ഓംസക്ഷ്മാർഥാർഥപരാൈയനമഃ

546 ഓംഅപരാൈയനമഃ

547 ഓംഏകവ രാൈയനമഃ

548 ഓംവ േശഷാഖ ാൈയനമഃ

549 ഓംഷൈഷ്ഠ നമഃ

550 ഓം േദൈവ നമഃ

551 ഓം മനസ ൻൈയനമഃ

552 ഓംൈനഷ്കർമ ാൈയനമഃ

553 ഓംനിഷ്കലാേലാകാൈയനമഃ

554 ഓംജ്ഞാനകർമാധകാൈയനമഃ

555 ഓംഅഗണാൈയനമഃ
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556 ഓംസബന്ധാനന്ദസേന്ദാഹാൈയനമഃ

557 ഓം േവ ാമാകാരാൈയനമഃ

558 ഓംഅനിര പതാൈയനമഃ

559 ഓംഗദ പദ ാത്മികാൈയനമഃ

560 ഓംവാൺൈയനമഃ

561 ഓംസർവാലങ്കാരസംയ താൈയനമഃ

562 ഓംസാധബന്ധപദൻയാസാൈയനമഃ

563 ഓംസർവൗകേസനമഃ

564 ഓംഘടകാവളേയനമഃ

565 ഓംഷട്കർമിൺൈയനമഃ

566 ഓംകർകശാകാരാൈയനമഃ

567 ഓംസർവകർമവവർജിതാൈയനമഃ

568 ഓംആദിതവർണാൈയനമഃ

569 ഓംഅപർണാൈയനമഃ

570 ഓംകാമിൻൈയനമഃ

571 ഓംവരര പൺൈയനമഃ

572 ഓം ബഹ്മാൺൈയനമഃ

573 ഓം ബഹ്മസന്താനാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

574 ഓം േവദവാേച നമഃ

575 ഓംഈശർൈയനമഃ

576 ഓംശിവാൈയനമഃ

577 ഓംപ രാണൻയായമീമാംസാധർമശാസ്താഗമ ശ താൈയ
നമഃ

578 ഓംസേദ ാേവദവൈത നമഃ

579 ഓംസർവാൈയനമഃ

580 ഓംഹംൈസ നമഃ

581 ഓംവ ദ ാധ േദവതാൈയനമഃ

582 ഓംവ േശശ ർൈയനമഃ

583 ഓംജഗദ്ധാൈത നമഃ

584 ഓംവശനിർമാണകാരിൺൈയനമഃ

585 ഓംൈവദിൈക നമഃ

586 ഓം േവദര പാൈയനമഃ

587 ഓംകാളികാൈയനമഃ

588 ഓംകാലര പൺൈയനമഃ

589 ഓംനാരായൺൈയനമഃ

590 ഓം മഹാേദൈവ നമഃ

591 ഓംസർവതത്ത പവർതിൻൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

592 ഓംഹിരൺയവർണര പാൈയനമഃ

593 ഓംഹിരൺയപദസംഭവാൈയനമഃ

594 ഓംൈകവൽയപദൈവ നമഃ

595 ഓംപൺയാൈയനമഃ

596 ഓംൈകവൽയജ്ഞാനലക്ഷതാൈയനമഃ

597 ഓം ബഹ്മസമ്പത്തിര പാൈയനമഃ

598 ഓം ബഹ്മസമ്പത്തികാരിൺൈയനമഃ

599 ഓംവാരൺൈയനമഃ

600 ഓംവരണാരാധ ാൈയനമഃ

601 ഓംസർവകർമ പവർതിൻൈയനമഃ

602 ഓംഏകാക്ഷരപരാൈയനമഃ

603 ഓംയ ൿതാൈയനമഃ

604 ഓംസർവദാരി ദ ഭഞ്ജിൻൈയനമഃ

605 ഓംപാശാങ്ക ശാൻവതാൈയനമഃ

606 ഓം ദിവ ാൈയനമഃ

607 ഓംവണാവ ാഖ ാക്ഷസ തഭൃേത നമഃ

608 ഓംഏകമ ർതേയനമഃ

609 ഓം തയ മ ർതേയനമഃ
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610 ഓം മധൈകടഭഭഞ്ജിൻൈയനമഃ

611 ഓംസാംഖ ാൈയനമഃ

612 ഓംസാംഖവൈത നമഃ

613 ഓംജ ാലാൈയനമഃ

614 ഓംജ ലൈന്ത നമഃ

615 ഓംകാമര പൺൈയനമഃ

616 ഓംജാ ഗൈത നമഃ

617 ഓംസർവസമ്പത്തേയനമഃ

618 ഓംസ ഷ പ്താൈയനമഃ

619 ഓം േസഷ്ടദായൻൈയനമഃ

620 ഓംകപാലൻൈയനമഃ

621 ഓം മഹാദം ഷ്ടാൈയനമഃ

622 ഓം ഭ ക ട ക ട ലാനനാൈയനമഃ

623 ഓംസർവാവാസാൈയനമഃ

624 ഓംസ വാസാൈയനമഃ

625 ഓംബൃഹൈത നമഃ

626 ഓംഅഷ്ടേയനമഃ

627 ഓംശക ർൈയനമഃ
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628 ഓംഛേന്ദാഗണപതീകാശാൈയനമഃ

629 ഓംകൽമാൈഷ നമഃ

630 ഓംകരണാത്മികാൈയനമഃ

631 ഓംചക്ഷഷ്മൈത നമഃ

632 ഓം മഹാേഘാഷാൈയനമഃ

633 ഓംഖഡ്ഗചർമധരാൈയനമഃ

634 ഓംഅശനേയനമഃ

635 ഓംശിൽപൈവച തവ േദ ാതാൈയനമഃ

636 ഓംസർവേതാഭ ദവാസൻൈയനമഃ

637 ഓംഅചന്തലക്ഷണാകാരാൈയനമഃ

638 ഓംസ തഭാഷനിബന്ധനാൈയനമഃ

639 ഓംസർവേവദാന്തസമ്പത്തേയനമഃ

640 ഓംസർവശാസ്താർഥമാതൃകാൈയനമഃ

641 ഓംഅകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാ താവർണകൃത-
സ്ഥലാൈയനമഃ

642 ഓംസർവലൈക്ഷ്മ നമഃ

643 ഓംസദാനന്ദാൈയനമഃ

644 ഓംസാരവ ദ ാൈയനമഃ

645 ഓംസദാശിവാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

646 ഓംസർവജ്ഞാൈയനമഃ

647 ഓംസർവശൿൈത നമഃ

648 ഓം േഖചരീര പഗാൈയനമഃ

649 ഓം ഉചതാൈയനമഃ

650 ഓംഅണിമാദിഗ േണാേപതാൈയനമഃ

651 ഓംപരാൈയനമഃ

652 ഓംകാഷ്ഠാൈയനമഃ

653 ഓംപരാഗതേയനമഃ

654 ഓംഹംസയൿതവ മാനസ്ഥാൈയനമഃ

655 ഓംഹംസാര ഢാൈയനമഃ

656 ഓംശശി പഭാൈയനമഃ

657 ഓം ഭവാൻൈയനമഃ

658 ഓംവാസനാശൿതേയനമഃ

659 ഓംആകൃതിസ്ഥാൈയനമഃ

660 ഓംഖലാൈയനമഃ

661 ഓംഅഖലാൈയനമഃ

662 ഓംതന്തേഹതേവനമഃ

663 ഓംവച താംൈഗ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

664 ഓം േവ ാമഗംഗാവ േനാദിൻൈയനമഃ

665 ഓംവർഷാൈയനമഃ

666 ഓംവാർഷകാൈയനമഃ

667 ഓം ഋഗ ജ സ്സാമര പൺൈയനമഃ

668 ഓം മഹാനൈദ നമഃ

669 ഓംനദീപ ൺയാൈയനമഃ

670 ഓംഅഗൺയപൺയഗണകിയാൈയനമഃ

671 ഓംസമാധ ഗതലഭ ാൈയനമഃ

672 ഓംഅർഥാൈയനമഃ

673 ഓം േ ശാതവ ാൈയനമഃ

674 ഓംസ പയാൈയനമഃ

675 ഓംഘൃണാൈയനമഃ

676 ഓംനാമാക്ഷരപരാൈയനമഃ

677 ഓം േദൈവ നമഃ

678 ഓം ഉപസർഗനഖാഞ്ചതാൈയനമഃ

679 ഓംനിപാേതാര ദ യാൈയനമഃ

680 ഓംജംഘാമാതൃകാൈയനമഃ

681 ഓം മന്തര പൺൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

682 ഓംആസനാൈയനമഃ

683 ഓംശയാനാൈയനമഃ

684 ഓംതിഷ്ഠൈന്ത നമഃ

685 ഓംധാവനാധകാൈയനമഃ

686 ഓം ലക്ഷലക്ഷണേയാഗാഢ ാൈയനമഃ

687 ഓംതാ ദ പഗണനാകൃതേയനമഃ

688 ഓംഏകര പാൈയനമഃ

689 ഓംൈനകര പാൈയനമഃ

690 ഓംതൈസ നമഃ

691 ഓംഇന്ദ ര പാൈയനമഃ

692 ഓംതദാകൃതേയനമഃ

693 ഓംസമാസതദ്ധതാകാരാൈയനമഃ

694 ഓംവ ഭൿതിവചനാത്മികാൈയനമഃ

695 ഓംസ ാഹാകാരാൈയനമഃ

696 ഓംസധാകാരാൈയനമഃ

697 ഓം ശീപത ർധാംഗനന്ദിൻൈയനമഃ

698 ഓംഗംഭീരാൈയനമഃ

699 ഓംഗഹനാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

700 ഓംഗ ഹ ാൈയനമഃ

701 ഓം േയാനില ംഗാർധധാരിൺൈയനമഃ

702 ഓം േശഷവാസ കിസംേസവ ാൈയനമഃ

703 ഓംചപലാൈയനമഃ

704 ഓംവരവർണിൻൈയനമഃ

705 ഓംകാരൺയാകാരസമ്പത്തേയനമഃ

706 ഓംകീലകൃേത നമഃ

707 ഓം മന്തകീലകാൈയനമഃ

708 ഓംശൿതിബജാത്മികാൈയനമഃ

709 ഓംസർവമേന്തഷ്ടാൈയനമഃ

710 ഓംഅക്ഷയകാമനാൈയനമഃ

711 ഓംആേഗ്നൈയ്യനമഃ

712 ഓംപാർഥവാൈയനമഃ

713 ഓംആപ ാൈയനമഃ

714 ഓംവായവ ാൈയനമഃ

715 ഓം േവ ാമേകതനാൈയനമഃ

716 ഓംസതജ്ഞാനാത്മികാൈയനമഃ

717 ഓംനന്ദാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

718 ഓം ബാൈഹ്മ നമഃ

719 ഓം ബഹ്മേണനമഃ

720 ഓംസനാതൻൈയനമഃ

721 ഓംഅവ ദ ാവാസനാൈയനമഃ

722 ഓം മായാൈയനമഃ

723 ഓം പകൃൈത നമഃ

724 ഓംസർവേമാഹിൻൈയനമഃ

725 ഓംശൿതേയനമഃ

726 ഓംധാരണശൿതേയേയാഗിൻൈയനമഃ

727 ഓംച ദച ച്ഛൿൈത നമഃ

728 ഓംവൿതാൈയനമഃ

729 ഓംഅരണാൈയനമഃ

730 ഓം മഹാമായാൈയനമഃ

731 ഓം മരീേച നമഃ

732 ഓം മദമർദിൻൈയനമഃ

733 ഓംവ രാേജ നമഃ

734 ഓംസ ാഹാൈയനമഃ

735 ഓംസധാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

736 ഓംശദ്ധാൈയനമഃ

737 ഓംനിര പാസ്തേയനമഃ

738 ഓംസ ഭൿതിഗാൈയനമഃ

739 ഓംനിര പതാദൈയ്യനമഃ

740 ഓംവ ദ ാൈയനമഃ

741 ഓംനിത ാനിതസര പൺൈയനമഃ

742 ഓംൈവരാജമാർഗസഞ്ചാരാൈയനമഃ

743 ഓംസർവസത്പഥദർശിൻൈയനമഃ

744 ഓംജാലന്ധർൈയനമഃ

745 ഓം മൃഡാൻൈയനമഃ

746 ഓം ഭവാൻൈയനമഃ

747 ഓം ഭവഭഞ്ജിൻൈയനമഃ

748 ഓംൈതകാലകജ്ഞാനതന്തേവനമഃ

749 ഓം തികാലജ്ഞാനദായൻൈയനമഃ

750 ഓംനാദാതീതാൈയനമഃ

751 ഓംസ്മതേയനമഃ

752 ഓം പജ്ഞാൈയനമഃ

753 ഓംധാ തീര പാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

754 ഓം തിപ ഷ്കരാൈയനമഃ

755 ഓംപരാജിതാൈയനമഃ

756 ഓംവധാനജ്ഞാൈയനമഃ

757 ഓംവ േശഷതഗണാത്മികാൈയനമഃ

758 ഓംഹിരൺയേകശിൻൈയനമഃ

759 ഓം േഹമബഹ്മസ തവചക്ഷണാൈയനമഃ

760 ഓംഅസംേഖയപരാർധാന്തസരവഞ്ജന-
ൈവഖർൈയനമഃ

761 ഓം മധ ജിഹ ാൈയനമഃ

762 ഓം മധ മൈത നമഃ

763 ഓം മധ മാേസാദയാൈയനമഃ

764 ഓം മധേവനമഃ

765 ഓം മാധൈവ നമഃ

766 ഓം മഹാഭാഗാൈയനമഃ

767 ഓം േമഘഗംഭീരനിസനാൈയനമഃ

768 ഓം ബഹ്മവഷ്ണ മേഹശാദിജ്ഞാതവ ാർഥവ േശഷഗാൈയ
നമഃ

769 ഓംനാഭൗവഹ്നിശിഖാകാരാൈയനമഃ

770 ഓം ലലാേടച ന്ദസന്നിഭാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

771 ഓം ഭ മേധ ഭാസ്കരാകാരാൈയനമഃ

772 ഓംഹൃദിസർവതാരാകൃൈത നമഃ

773 ഓംകൃത്തികാദിഭരൺയന്തനക്ഷേതഷ്ട ാർച േതാ-
ദയാൈയനമഃ

774 ഓം ഗഹവ ദ ാത്മികാൈയനമഃ

775 ഓം േജ ാതിേഷനമഃ

776 ഓം േജ ാതിർവ േദ നമഃ

777 ഓം മതിജീവ കാൈയനമഃ

778 ഓം ബഹ്മാണ്ഡഗർഭിൺൈയനമഃ

779 ഓംബാലാൈയനമഃ

780 ഓംസപ്താവരണേദവതാൈയനമഃ

781 ഓംൈവരാേജാത്തമസാ മാജ ാൈയനമഃ

782 ഓംക മാരക ശേലാദയാൈയനമഃ

783 ഓംബഗളാൈയനമഃ

784 ഓം ഭമരാംബാൈയനമഃ

785 ഓംശിവദൈത നമഃ

786 ഓംശിവാത്മികാൈയനമഃ

787 ഓം േമര വന്ധ ാന്തസംസ്ഥാനാൈയനമഃ

788 ഓംകാശ്മീരപ രവാസൻൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

789 ഓം േയാഗനി ദാൈയനമഃ

790 ഓം മഹാനി ദാൈയനമഃ

791 ഓംവനി ദാൈയനമഃ

792 ഓം രാക്ഷസാശിതാൈയനമഃ

793 ഓംസ വർണദാൈയനമഃ

794 ഓം മഹാഗംഗാൈയനമഃ

795 ഓംപഞ്ചാഖ ാൈയനമഃ

796 ഓംപഞ്ചസംഹൈത നമഃ

797 ഓംസ പജാതാൈയനമഃ

798 ഓംസ വരാൈയനമഃ

799 ഓംസ േപാഷാൈയനമഃ

800 ഓംസ പതേയനമഃ

801 ഓംശിവാൈയനമഃ

802 ഓംസ ഗൃൈഹ നമഃ

803 ഓം രൿതബജാന്താൈയനമഃ

804 ഓംഹതകന്ദർപജീവതാൈയനമഃ

805 ഓംസമ ദേവ ാമമധസ്ഥാൈയനമഃ

806 ഓംസമബന്ദസമാ ശയാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

807 ഓംസൗഭാഗ രസജീവാതേവനമഃ

808 ഓംസാരാസാരവ േവകദൃേശനമഃ

809 ഓം തിവൽയാദിസ പ ഷ്ടാംഗാൈയനമഃ

810 ഓം ഭാരൈത നമഃ

811 ഓം ഭരതാ ശിതാൈയനമഃ

812 ഓംനാദബഹ്മമയവ ദ ാൈയനമഃ

813 ഓംജ്ഞാനബഹ്മമയപരാൈയനമഃ

814 ഓം ബഹ്മനാൈഡ നമഃ

815 ഓംനിര ൿതേയനമഃ

816 ഓം ബഹ്മൈകവൽയസാധനാൈയനമഃ

817 ഓംകാല േകയമേഹാദാരവ ർയവ കമര പൺൈയനമഃ

818 ഓംബഡബാഗ്നിശിഖാവൿതാൈയനമഃ

819 ഓം മഹാകബളതർപണാൈയനമഃ

820 ഓം മഹാഭ താൈയനമഃ

821 ഓം മഹാദർപാൈയനമഃ

822 ഓം മഹാസാരാൈയനമഃ

823 ഓം മഹാകതേവനമഃ

824 ഓംപഞ്ചഭ തമഹാ ഗാസാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

825 ഓംപഞ്ചഭ താധ േദവതാൈയനമഃ

826 ഓംസർവപമാണാൈയനമഃ

827 ഓംസമ്പത്തേയനമഃ

828 ഓംസർവേരാഗ പതി കിയാൈയനമഃ

829 ഓം ബഹ്മാണ്ഡാന്തർബഹിർവ ാപ്താൈയനമഃ

830 ഓംവഷ്ണ വേക്ഷാവ ഭ ഷൺൈയനമഃ

831 ഓംശാങ്കർൈയനമഃ

832 ഓംവധവൿതസ്ഥാൈയനമഃ

833 ഓം പവരാൈയനമഃ

834 ഓംവരേഹതൈക നമഃ

835 ഓം േഹമമാലാൈയനമഃ

836 ഓംശിഖാമാലാൈയനമഃ

837 ഓം തിശിഖാൈയനമഃ

838 ഓംപഞ്ചേലാചനാൈയനമഃ

839 ഓംസർവാഗമസദാചാരമർയാദാൈയനമഃ

840 ഓംയാത ഭഞ്ജൻൈയനമഃ

841 ഓംപൺയേശ്ലാക പബന്ധാഢ ാൈയനമഃ

842 ഓംസർവാന്തർയാമിര പൺൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

843 ഓംസാമഗാനസമാരാധ ാൈയനമഃ

844 ഓം േ ശാതൃകർണരസായനാൈയനമഃ

845 ഓംജീവേലാൈകകജീവാത്മേനനമഃ

846 ഓം ഭേ ദാദാരവ േലാകനാൈയനമഃ

847 ഓംതഡത്േകാട ലസത്കാൈന്ത നമഃ

848 ഓംതരൺൈയനമഃ

849 ഓംഹരിസ ന്ദർൈയനമഃ

850 ഓം മീനേന താൈയനമഃ

851 ഓംഇന്ദാൈക്ഷ നമഃ

852 ഓംവശാലാൈക്ഷ നമഃ

853 ഓംസ മംഗളാൈയനമഃ

854 ഓംസർവമംഗളസമ്പന്നാൈയനമഃ

855 ഓംസാക്ഷാൻമംഗളേദവതാൈയനമഃ

856 ഓം േദഹിഹൃദ്ദീപ കാൈയനമഃ

857 ഓം ദീപ്തേയനമഃ

858 ഓംജിഹ്മപാപ പനാശിൻൈയനമഃ

859 ഓംഅർധചേ ന്ദാൽലസദ്ധംഷ്ടാൈയനമഃ

860 ഓംയജ്ഞവാട വ ലാസൻൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

861 ഓം മഹാദ ർഗാൈയനമഃ

862 ഓം മേഹാത്സാഹാൈയനമഃ

863 ഓം മഹാേദവബേലാദയാൈയനമഃ

864 ഓംഡാകിനീഡ ാൈയനമഃ

865 ഓംശാകിനീഡ ാൈയനമഃ

866 ഓംസാകിനീഡ ാൈയനമഃ

867 ഓംസമസ്തജ േഷനമഃ

868 ഓംനിരങ്ക ശാൈയനമഃ

869 ഓംനാകിവന്ദ ാൈയനമഃ

870 ഓംഷഡാധാരാധ േദവതാൈയനമഃ

871 ഓം ഭ വനജ്ഞാനനിേ ശണേയനമഃ

872 ഓം ഭ വനാകാരവൽലർൈയനമഃ

873 ഓംശാശൈത നമഃ

874 ഓംശാശതാകാരാൈയനമഃ

875 ഓം േലാകാന ഗഹകാരിൺൈയനമഃ

876 ഓംസാരൈസ നമഃ

877 ഓം മാനൈസ നമഃ

878 ഓംഹംൈസ നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

879 ഓംഹംസേലാക പദായൻൈയനമഃ

880 ഓംചൻമ ദാലങ്കൃതകരാൈയനമഃ

881 ഓം േകാടസ ർയസമപഭാൈയനമഃ

882 ഓംസഖപാണിശിേരാേരഖാൈയനമഃ

883 ഓംസദദൃഷ്ട പദായൻൈയനമഃ

884 ഓംസർവസാങ്കർയേദാഷൈഘ്ന നമഃ

885 ഓം ഗേഹാപ ദവനാശിൻൈയനമഃ

886 ഓംക്ഷ ദജന്ത ഭയൈഘ്ന നമഃ

887 ഓംവഷേരാഗാദിഭഞ്ജൻൈയനമഃ

888 ഓംസദാശാന്താൈയനമഃ

889 ഓംസദാശദ്ധാൈയനമഃ

890 ഓംഗൃഹച്ഛ ദനിവാരിൺൈയനമഃ

891 ഓംകല േദാഷപശമൻൈയനമഃ

892 ഓം േകാലാഹലപ രസ്ഥതാൈയനമഃ

893 ഓംഗൗർൈയനമഃ

894 ഓം ലാക്ഷണിൈക നമഃ

895 ഓം മ ഖ ാൈയനമഃ

896 ഓംജഘൻയാകൃതിവർജിതാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

897 ഓം മായാൈയനമഃ

898 ഓംവ ദ ാൈയനമഃ

899 ഓം മ ലഭ താൈയനമഃ

900 ഓംവാസൈവ നമഃ

901 ഓംവഷ്ണ േചതനാൈയനമഃ

902 ഓംവാദിൻൈയനമഃ

903 ഓംവസ ര പാൈയനമഃ

904 ഓംവസ രത്നപരിച്ഛദാൈയനമഃ

905 ഓംഛാംദൈസ നമഃ

906 ഓംചന്ദഹൃദയാൈയനമഃ

907 ഓം മന്തസച്ഛന്ദൈഭരൈവ നമഃ

908 ഓംവനമാലാൈയനമഃ

909 ഓംൈവജയൈന്ത നമഃ

910 ഓംപഞ്ചദിവ ായ ധാത്മികാൈയനമഃ

911 ഓംപതാംബരമൈയ്യനമഃ

912 ഓംചഞ്ചത്കൗസ്ത ഭാൈയനമഃ

913 ഓംഹരികാമിൻൈയനമഃ

914 ഓംനിത ാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

915 ഓംതഥ ാൈയനമഃ

916 ഓം രമാൈയനമഃ

917 ഓം രാമാൈയനമഃ

918 ഓം രമൺൈയനമഃ

919 ഓം മൃത ഭഞ്ജൻൈയനമഃ

920 ഓം േജ ഷ്ഠാൈയനമഃ

921 ഓംകാഷ്ഠാൈയനമഃ

922 ഓംധനിഷ്ഠാന്താൈയനമഃ

923 ഓംശരാംൈഗ നമഃ

924 ഓംനിർഗണപയാൈയനമഃ

925 ഓംൈമേ തയാൈയനമഃ

926 ഓം മി തവന്ദാൈയനമഃ

927 ഓം േശഷ േശഷകലാശയാൈയനമഃ

928 ഓംവാരാണസവാസലഭ ാൈയനമഃ

929 ഓംആർയാവർതജനസ്ത താൈയനമഃ

930 ഓംജഗദ ത്പത്തിസംസ്ഥാനസംഹാര തയ-
കാരണാൈയനമഃ

931 ഓംത ഭ ം നമഃ

932 ഓംഅംബാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

933 ഓംവഷ്ണസർവസ ാൈയനമഃ

934 ഓം മേഹശ ർൈയനമഃ

935 ഓംസർവേലാകജനൻൈയനമഃ

936 ഓംപൺയമ ർതേയനമഃ

937 ഓംസദ്ധലൈക്ഷ്മ നമഃ

938 ഓം മഹാകാൾൈയനമഃ

939 ഓം മഹാലൈക്ഷ്മ നമഃ

940 ഓംസേദ ാജാതാദിപഞ്ചാഗ്നിര പാൈയനമഃ

941 ഓംപഞ്ചകപഞ്ചകാൈയനമഃ

942 ഓംയന്തലൈക്ഷ്മ നമഃ

943 ഓം ഭവൈത നമഃ

944 ഓംആേദ നമഃ

945 ഓംആദ ാദേയനമഃ

946 ഓംസൃഷ്ട ാദികാരണാകാരവതതേയനമഃ

947 ഓം േദാഷവർജിതാൈയനമഃ

948 ഓംജഗൽലൈക്ഷ്മ നമഃ

949 ഓംജഗൻമാേ തനമഃ

950 ഓംവഷ്ണ പൈത്ന നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

951 ഓംനവേകാട മഹാശൿതിസമ പാസ -
പദാംബ ജാൈയനമഃ

952 ഓംകണത്സൗവർണരത്നാഢ ാൈയനമഃ

953 ഓംസർവാഭരണഭ ഷതാൈയനമഃ

954 ഓംഅനന്തനിത മഹിൈഷ നമഃ

955 ഓം പപേഞ്ചശരനായൈക നമഃ

956 ഓംഅത ച്ഛതപദാന്തസ്ഥാൈയനമഃ

957 ഓംപരമേവ ാമനായൈക നമഃ

958 ഓംനാകപൃഷ്ഠഗതാരാധ ാൈയനമഃ

959 ഓംവഷ്ണ േലാകവലാസൻൈയനമഃ

960 ഓംൈവക ംഠരാജമഹിൈഷ നമഃ

961 ഓം ശീരംഗനഗരാ ശിൈത നമഃ

962 ഓം രംഗനായൈക നമഃ

963 ഓം ഭ പൈത നമഃ

964 ഓംകൃഷ്ണാൈയനമഃ

965 ഓംവരദവൽലഭാൈയനമഃ

966 ഓം േകാട ബഹ്മാദിസംേസവ ാൈയനമഃ

967 ഓം േകാട ര ദാദികീർതിതാൈയനമഃ

968 ഓം മാത ല ംഗമയ േഖടംബ ഭൈത നമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

969 ഓംസൗവർണചഷകംബ ഭൈത നമഃ

970 ഓംപദ്മദ യം ദധാനാൈയനമഃ

971 ഓംപ ർണക ംഭംബ ഭൈത നമഃ

972 ഓംകീരം ദധാനാൈയനമഃ

973 ഓംവരദാഭയ ദധാനാൈയനമഃ

974 ഓംപാശംബ ഭൈത നമഃ

975 ഓംഅങ്ക ശംബ ഭൈത നമഃ

976 ഓംശംഖം വഹൈന്ത നമഃ

977 ഓംചകം വഹൈന്ത നമഃ

978 ഓംശ ലം വഹൈന്ത നമഃ

979 ഓംകൃപാണികാം വഹൈന്ത നമഃ

980 ഓംധന ർബാണൗബ ഭൈത നമഃ

981 ഓംഅക്ഷമാലാം ദധാനാൈയനമഃ

982 ഓംചൻമ ദാംബ ഭൈത നമഃ

983 ഓംഅഷ്ടാദശഭ ജാൈയനമഃ

984 ഓം ലൈക്ഷ്മ നമഃ

985 ഓം മഹാഷ്ടാദശപ ഠഗാൈയനമഃ

986 ഓം ഭ മിനീലാദിസംേസവ ാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

987 ഓംസ ാമിചത്താന വർതിൻൈയനമഃ

988 ഓംപദ്മാൈയനമഃ

989 ഓംപദ്മാലയാൈയനമഃ

990 ഓംപദ്ൈമ നമഃ

991 ഓംപ ർണക ംഭാഭിേഷചതാൈയനമഃ

992 ഓംഇന്ദിരാൈയനമഃ

993 ഓംഇന്ദിരാഭാൈക്ഷ നമഃ

994 ഓംക്ഷരസാഗരകൻയകാൈയനമഃ

995 ഓം ഭാർഗൈവ നമഃ

996 ഓംസതേന്തച്ഛാൈയനമഃ

997 ഓംവശീകൃതജഗത്പതേയനമഃ

998 ഓം മംഗളാനാം മംഗളാൈയനമഃ

999 ഓം േദവതാനാം േദവതാൈയനമഃ

1000 ഓം ഉത്തമാനാമത്തമാൈയനമഃ

1001 ഓം േ ശയേസനമഃ

1002 ഓംപരമാമൃതൈയനമഃ

1003 ഓംധനധാൻയാഭിവൃദ്ധേയനമഃ

1004 ഓംസാർവഭൗമസ േഖാ ച്ഛയാൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

1005 ഓംആേന്ദാളികാദിസൗഭാഗ ാൈയനമഃ

1006 ഓം മേത്തഭാദിമേഹാദയാൈയനമഃ

1007 ഓംപ തപൗതാഭിവൃദ്ധേയനമഃ

1008 ഓംവ ദ ാേഭാഗബലാധകാൈയനമഃ

1009 ഓംആയ രാേരാഗസമ്പത്തേയനമഃ

1010 ഓംഅൈഷ്ടശർയാൈയനമഃ

1011 ഓംപരേമശവ ഭ തേയനമഃ

1012 ഓംസക്ഷ്മാത്സക്ഷ്മതരഗതേയനമഃ

1013 ഓംസദയാപാംഗസന്ദത്തബേഹ്മന്ദാദിപദസ്ഥതേയനമഃ

1014 ഓംഅവ ാഹതമഹാഭാഗ ാൈയനമഃ

1015 ഓംഅേക്ഷാഭ വ കമാൈയനമഃ

1016 ഓം േവദാനാമ്സമൻവയാൈയനമഃ

1017 ഓം േവദാനാമവ േരാധാൈയനമഃ

1018 ഓംനിേ ശയസപദ പാപ്തസാധനാൈയനമഃ

1019 ഓംഫലാൈയനമഃ

1020 ഓം ശീമന്തരാജരാൈജ്ഞ നമഃ

1021 ഓം ശീവ ദ ാൈയനമഃ

1022 ഓം േക്ഷമകാരിൺൈയനമഃ
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ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃ

1023 ഓം ശീംബജജപസന്തഷ്ടാൈയനമഃ

1024 ഓംഐം ഹീം ശീംബജപാലകാൈയനമഃ

1025 ഓം പപത്തിമാർഗസ ലഭാൈയനമഃ

1026 ഓംവഷ്ണ പഥമകിങ്കർൈയനമഃ

1027 ഓംക്ലീങ്കാരാർഥസവൈത നമഃ

1028 ഓംസൗമംഗൽയാധ േദവതാൈയനമഃ

1029 ഓം ശീേഷാഡശാക്ഷരീവ ദ ാൈയനമഃ

1030 ഓം ശീയന്തപ രവാസൻൈയനമഃ

1031 ഓംസർവമംഗളമാംഗൾയാൈയനമഃ

1032 ഓംശിവാൈയനമഃ

1033 ഓംസർവാർഥസാധകാൈയനമഃ

1034 ഓംശരൺയാൈയനമഃ

1035 ഓം ത ംബകാൈയനമഃ

1036 ഓം േദൈവ നമഃ

1037 ഓംനാരായൺൈയനമഃ

Á Á ഇതി ശീ ലക്ഷ്മസഹസനാമാവല ഃസമാപ്താ Á Á
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