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1 ఓం శీవరపరాంకుశయోగీందా్ర య నమః
2 ఓం సేనేశాంశావతారవతే నమః
3 ఓం కురుకానగరీనాథాయనమః
4 ఓం కారిపుతా్ర య నమః
5 ఓం జితేంది్ర యాయనమః
6 ఓం నాగాంబాగర్భజాయ నమః
7 ఓం శఠకోపాయనమః
8 ఓం మహామునయేనమః
9 ఓం తామపరీ్ణ నదీతీర కృతదివ్య నికేతనాయ నమః
10 ఓం శేషాంశతింతి్ర ణీ వృకమూలకోటర సుసి్థ తాయ నమః
11 ఓం స్త న్యపానాదిరహితాయనమః
12 ఓం కౌసు్త భామలవిగహాయనమః
13 ఓం కలా్యదిబహుధానా్యబ్ద జాతాయ నమః
14 ఓం వృషభమాసజాయనమః
15 ఓం విశాఖాయుక్త వెశాఖపూరి్ణ మాభృగువారజాయనమః
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16 ఓం కులీరలగ్న సంభూతాయనమః
17 ఓం పుండరీకనిభేకణాయ నమః
18 ఓం ఆదినాథకృపాపాతా్ర య నమః
19 ఓం వకులాభరణాయనమః
20 ఓం కృతినే నమః
21 ఓం ప్ర పన్నజనకూటసా్థ య నమః
22 ఓం ప్ర పనా్నరి్త హరాయ నమః
23 ఓం పదా్మసనోపవిషా్ట య నమః
24 ఓం పాలితాశేషవెదికాయ నమః
25 ఓం శీనగరీకృతవాసభువే నమః
26 ఓం రామానుజార్యసంయుక్త చరణాబ్జ యుగాంతికాయ నమః
27 ఓం శంఖపుష్కరిణీ పా్ర ంతదివ్య విమానాయనమః
28 ఓం జగదు్గ రవే నమః
29 ఓం కురుకానామసంయుక్త పకియుగ్మ నిషేవితాయ నమః
30 ఓం ఆషోడశాబ్ద మౌనసా్థ య నమః
31 ఓం పరతత్త ప్ర బోధకాయ నమః
32 ఓం సౌశీల్యపూరా్ణ య నమః
33 ఓం మధురకవిసందర్శనప్ర దాయ నమః
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34 ఓం తదరి్చతారా్చరూపాఢా్యయ నమః
35 ఓం భకి్త శాసో్త్ర పదేశకాయ నమః
36 ఓం దా్ర విడోకి్త ప్ర కటితనిగమాంతార్థ వెభవాయ నమః
37 ఓం నాథార్యదా్ర విడామా్నయోపదేషే్ట్ర నమః
38 ఓం పరమార్థ విదే నమః
39 ఓం విశిషా్ట దె్వతసిదా్ధ ంతనిదానాయనమః
40 ఓం కరుణానిధయే నమః
41 ఓం భగవద్ధ ర్మపా్ర వృషేణ్యవారిదాయనమః
42 ఓం పాపభంజనాయనమః
43 ఓం ఆగర్భజా్ఞ నవతే నమః
44 ఓంపూర్ణ జా్ఞ నాదిగుణభూషణాయనమః
45 ఓం శఠాఖ్యవాతసంఘాతవిభేదన విచకణాయనమః
46 ఓం సేనేశకృతచకాంకాయ నమః
47 ఓం శంఖచకాంకితభుజాయనమః
48 ఓం ఫణాపాదాంకపుండ్ర వతే నమః
49 ఓం చిను్మదా్ర ముది్ర తకరాయ నమః
50 ఓం కుంచితేతరహస్త భృతే నమః
51 ఓం తులసీనలినాకాదిస్ర గి్భరలఙ్క తాయ నమః
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52 ఓం అషో్ట త్త రశతసా్థ నవిషు్ణ మూరి్త భిరావృతాయ నమః
53 ఓం సర్వశాసా్త్ర ర్థ తత్త జా్ఞ య నమః
54 ఓం జీవేశ్వరవిభేదవిదే నమః
55 ఓం వేదాంతద్వయవకే్త్ర నమః
56 ఓం వేదవేదాంగపారగాయ నమః
57 ఓం అషా్ట కర ద్వయానంతమంత్ర రత్న ప్ర కాశకాయ నమః
58 ఓం మందసి్మతాయ నమః
59 ఓం వీతరాగాయనమః
60 ఓం రాకాచంద్ర నిభాననాయనమః
61 ఓం సర్వసీ్వకృతపాదాంబుప్ర సాదాయనమః
62 ఓం సాధుసమ్మతాయ నమః
63 ఓం సర్వజా్ఞ య నమః
64 ఓం సత్యసంకలా్పయ నమః
65 ఓం శుచయే నమః
66 ఓం సుందరవిగహాయ నమః
67 ఓం వెకుంఠమార్గ సందాయినే నమః
68 ఓం నిరఙు్కశవిభూతిదాయనమః
69 ఓం పా్ర ప్యపా్ర పకరూపాయనమః
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70 ఓం బ్ర హ్మసూతో్ర పదేశకాయ నమః
71 ఓం పంచకాలప్ర పనా్నరా్యయ నమః
72 ఓం పంచార్థ జా్ఞ నదాయ నమః
73 ఓం పంచపంచెకతత్త జా్ఞ య నమః
74 ఓం పంచమామా్నయసారవిదే నమః
75 ఓం శీరంగరాజచరణాంభోజసంసక్త మానసాయనమః
76 ఓం పరకాలాది పరమదా్వదశాచార్య వల్ల భాయ నమః
77 ఓం సంప్ర దాయప్ర తిషా్ఠ తే్ర నమః
78 ఓం శుదా్ధ ంతః కరణాయ నమః
79 ఓం సుధియే నమః
80 ఓం పాండ్యదేశాబ్ద మారా్త ండాయ నమః
81 ఓం పరావరవిదుత్త మాయనమః
82 ఓం స్వదేశమాతా్ర వశిష్ట కల్యంత బా్ర హ్మణావృతాయ నమః
83 ఓం హంసముదా్ర లసద్ధ సా్త య నమః
84 ఓంయతిరాజమనోంఛితాయనమః
85 ఓం అపారనిర్మల జా్ఞ నాయ నమః
86 ఓం విషు్ణ శేషత్వబోధకాయ నమః
87 ఓం శీపతిధా్యన సంయుకా్త య నమః
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88 ఓం కుదృషి్ట మతభంజనాయ నమః
89 ఓం మధురాలాపసంయుకా్త య నమః
90 ఓంమాధవాసక్త మానసాయనమః
91 ఓంమాదృశానందజనకాయ నమః
92 ఓం మహీమండలమండితాయనమః
93 ఓం లఘూపాయోపదేషే్ట్ర నమః
94 ఓం లకీ వెభవవర్ధ కాయ నమః
95 ఓం సీ్త్ర భావానుభూతేశాయనమః
96 ఓం శృంగారాయితభకి్త మతే నమః
97 ఓం గాథాసహస్ర గీతేశాయ నమః
98 ఓం బ్ర హా్మనందెకనిర్వ తాయ నమః
99 ఓం సత్సంప్ర దాయనిరతాయ నమః
100 ఓం సత్సమృది్ధ వరాయ నమః
101 ఓం జితేంది్ర యాయనమః
102 ఓం జితారాతయే నమః
103 ఓం దీర్ఘ బంధవే నమః
104 ఓం ప్ర శాసితే్ర నమః
105 ఓం జగద్ర కావతారాయనమః
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106 ఓం జగన్మంగళదాయకాయనమః
107 ఓం సర్వభూతహితావహాయనమః
108 ఓం సదానందాయనమః
109 ఓం కవీశ్వరాయ నమః
110 ఓం నా్యసయోగవిశారదాయనమః
111 ఓంయోగీశ్వరాయ నమః
112 ఓం ధీరాయ నమః

Á Á ఇతి శీ శఠకోపాషో్ట త్త రశతనామావలిః సమాపా్త Á Á
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