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1 ఓం శీరామానుజాయనమః
2 ఓం పుష్కరాకాయ నమః
3 ఓంయతీందా్ర య నమః
4 ఓం కరుణాకరాయ నమః
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10 ఓం సజ్జ నపి్ర యాయనమః
11 ఓం నారాయణకృపాపాతా్ర య నమః
12 ఓం శీభూతపురనాయకాయనమః
13 ఓం అనఘాయనమః
14 ఓం భక్త మందారాయనమః
15 ఓం కేశవానందవర్ధ నాయ నమః

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



శీ భగవదా్ర మానుజాషో్ట త్త రశతనామావలిః

16 ఓం కాంచీపూర్ణ పి్ర యసఖాయనమః
17 ఓం ప్ర ణతారి్త వినాశకాయ నమః
18 ఓం పుణ్య సంకీర్త నాయ నమః
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23 ఓం లక ణమునయే నమః
24 ఓం శారదాశోకనాశకాయ నమః
25 ఓం నిరంతరజనాజా్ఞ ననిరో్మచనవిచకణాయనమః
26 ఓం వేదాంతద్వయసారజా్ఞ య నమః
27 ఓం వరదాంబుప్ర దాయకాయనమః
28 ఓం వరదాభిపా్ర యతత్వజా్ఞ య నమః
29 ఓంయామునాంగులిమోచకాయనమః
30 ఓం దేవరాజకృపాలబ్ధ షడా్వకా్యర్థ మహోదధయే నమః
31 ఓంపూరా్ణ ర్యలబ్ధ సన్మంతా్ర య నమః
32 ఓం శౌరిపాదాబ్జ షట్పదాయ నమః
33 ఓం ఫణాపృష్ఠ లసది్వషు్ణ పాదాంకసమపుండ్ర వతే నమః
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34 ఓం తి్ర దండధారిణే నమః
35 ఓం బ్ర హ్మజా్ఞ య నమః
36 ఓం బ్ర హ్మజా్ఞ నపరాయణాయనమః
37 ఓం రంగేశకెంకర్యరతాయ నమః
38 ఓం విభూతిద్వయనాయకాయనమః
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42 ఓం చతుస్సప్త తిశిషా్యడా్యయ నమః
43 ఓం పంచాచార్య పదాశయాయనమః
44 ఓం ప్ర పీతవిషతీరా్థ ంభఃప్ర కటీకృతవెభవాయనమః
45 ఓం ప్ర పన్నజనకూటసా్థ య నమః
46 ఓం గోవిందార్యది్వజానుజాయనమః
47 ఓం ప్ర ణతారి్త హరాచార్యదత్త భికె్షౖకభోజనాయనమః
48 ఓం పవితీ్ర కృతకూరేశాయ నమః
49 ఓం భాగినేయ తి్ర దణ్ద కాయ నమః
50 ఓంకూరేశదాశరథా్యదిచరమార్థ ప్ర దర్శకాయ నమః
51 ఓం రంగేశవేంకటేశాదిప్ర కటీకృతవెభవాయనమః
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52 ఓం దేవరాజార్చనరతాయ నమః
53 ఓంమూకముకి్త ప్ర దాయకాయనమః
54 ఓంయజ్ఞ మూరి్త ప్ర తిషా్ఠ తే్ర నమః
55 ఓం మంత్ర దాయ నమః
56 ఓం ధరణీధరాయ నమః
57 ఓం వరదాచార్యసద్భకా్త య నమః
58 ఓంయజే్ఞ శారి్త వినాశకాయ నమః
59 ఓం అనంతాభీష్ట ఫలప్ర దాయ నమః
60 ఓం విఠలేంద్ర ప్ర పూజితాయనమః
61 ఓం శీశెలపూర్ణ కరుణాలబ్ధ రామాయణార్థ కాయ నమః
62 ఓం వా్యససూతా్ర ర్థ తత్వజా్ఞ య నమః
63 ఓం బోధాయనమతానుగాయనమః
64 ఓం శీభాషా్యదిమహాగంథకారకాయ నమః
65 ఓం కలినాశకాయ నమః
66 ఓం అదె్వతమతవిచే్ఛతే్త్ర నమః
67 ఓం విశిషా్ట దె్వతపారగాయ నమః
68 ఓం కురంగనగరీపూర్ణ మంత్ర రతో్నపదేశకాయ నమః
69 ఓం వినాశితాఖిలమతాయనమః
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70 ఓం శేషీకృతరమాపతయే నమః
71 ఓం పుతీ్ర కృతశఠారాతయే నమః
72 ఓం శఠజిదృణమోచకాయనమః
73 ఓం భాషాదత్త హయగీవాయనమః
74 ఓం భాష్యకారాయ నమః
75 ఓం మహాయశసే నమః
76 ఓం పవితీ్ర కృతభూభాగాయనమః
77 ఓంకూర్మనాథ ప్ర కాశకాయ నమః
78 ఓం శీవేంకటాచలాధీశశంఖచకప్ర దాయకాయనమః
79 ఓం శీవేంకేశశ్వశురాయ నమః
80 ఓం శీరమాసఖదేశికాయ నమః
81 ఓం కృపామాత్ర ప్ర సనా్నరా్యయ నమః
82 ఓం గోపికామోకదాయకాయనమః
83 ఓం సమీచీనార్యసచి్ఛష్యసత్క తాయ నమః
84 ఓం వెష్ణ వపి్ర యాయనమః
85 ఓం కృమికంఠనృపధ్వంసినే నమః
86 ఓం సర్వమంత్ర మహోదధయే నమః
87 ఓం అంగీకృతాంధ్ర పూరా్ణ య నమః
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88 ఓం సాలగామప్ర తిషి్ఠ తాయ నమః
89 ఓం శీభక్త గామపూరే్ణ శాయ నమః
90 ఓం విషు్ణ వర్ధ నరకకాయ నమః
91 ఓం బౌద్ధ ధా్వంతసహసా్ర ంశవే నమః
92 ఓం శేషరూపప్ర దర్శకాయ నమః
93 ఓం నగరీకృతవేదాద్ర యే నమః
94 ఓం డిలీ్ల శ్వర సమరి్చతాయ నమః
95 ఓం నారాయణ ప్ర తిషా్ఠ తే్ర నమః
96 ఓం సంపతు్పత్ర విమోచకాయనమః
97 ఓం సంపతు్కమారజనకాయ నమః
98 ఓం సాధులోకశిఖామణయేనమః
99 ఓం సుప్ర తిషి్ఠ త గోవిందరాజాయనమః
100 ఓంపూర్ణ మనోరథాయనమః
101 ఓం గోదాగజాయనమః
102 ఓం దిగి్వజేతే్ర నమః
103 ఓం గోదాభీష్ట ప్ర పూరకాయ నమః
104 ఓం సర్వసంశయవిచే్ఛతే్ర నమః
105 ఓం విషు్ణ లోక ప్ర దాయకాయనమః
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106 ఓం అవా్యహతమహద్వర్త నే నమః
107 ఓంయతిరాజాయనమః
108 ఓం జగదు్గ రవే నమః
109 ఓం రంగేశదాస్య సామాజ్యనాయకాయనమః
110 ఓం శిఖయోజ్జ లాయ నమః
111 ఓం కాషాయాంబర సంవీతాయ నమః
112 ఓంయజ్ఞ సూత్ర విశోభితాయనమః
113 ఓం కలికోలాహలధా్వంతభాస్కరాయ నమః
114 ఓం భక్త వత్సలాయ నమః
115 ఓం దికౌ్సధశిఖరాబద్ధ జెత్ర ధ్వజపటాయనమః
116 ఓం మహతే నమః
117 ఓం శీమతే రామానుజాయనమః
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