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1 ఓం శీవేంకటేశాయ నమః
2 ఓం విరూపాకాయనమః
3 ఓం విశే్వశాయ నమః
4 ఓం విశ్వభావనాయనమః
5 ఓం విశ్వసృజే నమః
6 ఓం విశ్వసంహరే్త్ర నమః
7 ఓం విశ్వపా్ర ణాయ నమః
8 ఓం విరాడ్వపుషే నమః
9 ఓం శేషాది్ర నిలయాయనమః
10 ఓం అశేషభక్త దుఃఖప్ర ణాశనాయ నమః
11 ఓం శేషసు్త తా్యయ నమః
12 ఓం శేషశాయినే నమః
13 ఓం విశేషజా్ఞ య నమః
14 ఓం విభవే నమః
15 ఓం స్వభువే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

16 ఓం విష్ణ వే నమః
17 ఓం జిష్ణ వే నమః
18 ఓం వరి్ధ ష్ణ వే నమః
19 ఓం ఉత్సహిష్ణ వే నమః
20 ఓం సహిషు్ణ కాయ నమః
21 ఓం భా్ర జిష్ణ వే నమః
22 ఓం గసిష్ణ వే నమః
23 ఓం వరి్త ష్ణ వే నమః
24 ఓం భరిషు్ణ కాయ నమః
25 ఓం కాలయంతే్ర నమః
26 ఓం కాలగోపే్త్ర నమః
27 ఓం కాలాయనమః
28 ఓం కాలాంతకాయ నమః
29 ఓం అఖిలాయనమః
30 ఓం కాలగమా్యయ నమః
31 ఓం కాలకంఠవందా్యయ నమః
32 ఓం కాలకాలేశ్వరాయ నమః
33 ఓం శంభవే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

34 ఓం స్వయంభువే నమః
35 ఓం అంభోజనాభయే నమః
36 ఓం స్త ంభితవారిధయే నమః
37 ఓం అంభోధినందినీజానయే నమః
38 ఓం శోణాంభోజపదప్ర భాయ నమః
39 ఓం కంబుగీవాయనమః
40 ఓం శంబరారిరూపాయనమః
41 ఓం శంబరజేకణాయ నమః
42 ఓం బింబాధరాయనమః
43 ఓం బింబరూపిణే నమః
44 ఓం ప్ర తిబింబకియాతిగాయనమః
45 ఓం గుణవతే నమః
46 ఓం గుణగమా్యయ నమః
47 ఓం గుణాతీతాయనమః
48 ఓం గుణపి్ర యాయనమః
49 ఓం దురు్గ ణధ్వంసకృతే నమః
50 ఓం సర్వసుగుణాయనమః
51 ఓం గుణభాసకాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

52 ఓం పరేశాయ నమః
53 ఓం పరమాత్మనే నమః
54 ఓం పరసె్మ జో్యతిషే నమః
55 ఓం పరాయె గతయే నమః
56 ఓం పరసె్మ పదాయ నమః
57 ఓం వియదా్వససే నమః
58 ఓం పారంపర్యశుభప్ర దాయ నమః
59 ఓం బ్ర హా్మండగరా్భయ నమః
60 ఓం బ్ర హ్మణా్యయ నమః
61 ఓం బ్ర హ్మసృజే నమః
62 ఓం బ్ర హ్మబోధితాయనమః
63 ఓం బ్ర హ్మసు్త తా్యయ నమః
64 ఓం బ్ర హ్మవాదినే నమః
65 ఓం బ్ర హ్మచర్యపరాయణాయనమః
66 ఓం సత్యవ్ర తార్థ సంతుషా్ట య నమః
67 ఓం సత్యరూపిణే నమః
68 ఓంఝషాంగవతే నమః
69 ఓం సోమకపా్ర ణహారిణే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

70 ఓం ఆనీతామా్నయాయనమః
71 ఓం అబి్ధ సంచరాయ నమః
72 ఓం దేవాసురసు్త తా్యయ నమః
73 ఓం పతన్మందరధారకాయ నమః
74 ఓం ధన్వంతరయే నమః
75 ఓం కచ్ఛపాంగాయ నమః
76 ఓం పయోనిధివిమంథకాయ నమః
77 ఓం అమరామృతసంధాతే్ర నమః
78 ఓం ధృతసమో్మహినీవపుషే నమః
79 ఓం హరమోహకమాయావినే నమః
80 ఓం రకస్సందోహభంజనాయనమః
81 ఓం హిరణా్యకవిదారిణే నమః
82 ఓంయజా్ఞ య నమః
83 ఓంయజ్ఞ విభావనాయనమః
84 ఓంయజీ్ఞ యోరీ్వసముద్ధ రే్త్ర నమః
85 ఓం లీలాకోడాయనమః
86 ఓం ప్ర తాపవతే నమః
87 ఓం దండకాసురవిధ్వంసినే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

88 ఓం వకదంషా్ట్ర య నమః
89 ఓం కమాధరాయనమః
90 ఓం గంధర్వశాపహరణాయనమః
91 ఓం పుణ్యగంధాయ నమః
92 ఓం విచకణాయనమః
93 ఓం కరాలవకా్త్ర య నమః
94 ఓం సోమార్కనేతా్ర య నమః
95 ఓం షడు్గ ణవెభవాయనమః
96 ఓం శే్వతఘోణినే నమః
97 ఓంఘూరి్ణ తభు్ర వే నమః
98 ఓంఘురు్ఘ రధ్వనివిభ్ర మాయనమః
99 ఓం దా్ర ఘీయసే నమః
100 ఓం నీలకేశినే నమః
101 ఓం జాగదంబుజలోచనాయనమః
102 ఓం ఘృణావతే నమః
103 ఓం ఘృణిసమో్మహాయ నమః
104 ఓం మహాకాలాగి్నదీధితయే నమః
105 ఓం జా్వలాకరాలవదనాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

106 ఓం మహోలా్కకులవీకణాయనమః
107 ఓం సటానిరి్భణ్ణ మేఘౌఘాయనమః
108 ఓం దంషా్ట్ర రుగా్వ ప్త దిక్త టాయ నమః
109 ఓం ఉచా్ఛ సాకృష్ట భూతేశాయ నమః
110 ఓం ని:శా్వసత్యక్త విశ్వసృజే నమః
111 ఓం అంతర్భమజ్జ గద్గ రా్భయ నమః
112 ఓం అనంతాయ నమః
113 ఓం బ్ర హ్మకపాలహృతే నమః
114 ఓం ఉగాయ నమః
115 ఓం వీరాయ నమః
116 ఓం మహావిష్ణ వే నమః
117 ఓం జ్వలనాయ నమః
118 ఓం సర్వతోముఖాయనమః
119 ఓం నృసింహాయ నమః
120 ఓం భీషణాయనమః
121 ఓం భదా్ర య నమః
122 ఓం మృతు్యమృత్యవే నమః
123 ఓం సనాతనాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

124 ఓం సభాస్త ంభోద్భవాయ నమః
125 ఓం భీమాయనమః
126 ఓం శిరోమాలినే నమః
127 ఓం మహేశ్వరాయ నమః
128 ఓం దా్వదశాదిత్యచూడాలాయనమః
129 ఓం కల్పధూమసటాచ్ఛవయే నమః
130 ఓం హిరణ్యకోరస్సలభిన్నఖాయ నమః
131 ఓం సింహముఖాయనమః
132 ఓం అనఘాయనమః
133 ఓం ప్ర హా్ల దవరదాయ నమః
134 ఓం ధీమతే నమః
135 ఓం భక్త సంఘప్ర తిషి్ఠ తాయ నమః
136 ఓం బ్ర హ్మరుదా్ర దిసంసేవా్యయ నమః
137 ఓం సిద్ధ సాధ్యప్ర పూజితాయనమః
138 ఓం లకీ నృసింహాయ నమః
139 ఓం దేవేశాయ నమః
140 ఓం జా్వలాజిహా్వంత్ర మాలికాయ నమః
141 ఓం ఖడి్గ నే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

142 ఓం ఖేటినే నమః
143 ఓం మహేషా్వసినే నమః
144 ఓం కపాలినే నమః
145 ఓంముసలినే నమః
146 ఓం హలినే నమః
147 ఓం పాశినే నమః
148 ఓంశూలినే నమః
149 ఓం మహాబాహవే నమః
150 ఓం జ్వరఘా్నయ నమః
151 ఓం రోగలుంఠకాయ నమః
152 ఓంమౌంజీయుజే నమః
153 ఓం ఛాత్ర కాయ నమః
154 ఓం దండినే నమః
155 ఓం కృషా్ణ జినధరాయ నమః
156 ఓం వటవే నమః
157 ఓం అధీతవేదాయనమః
158 ఓం వేదాంతోదా్ధ రకాయ నమః
159 ఓం బ్ర హ్మనెషి్ఠ కాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

160 ఓం అహీనశయనపీ్ర తాయ నమః
161 ఓం ఆదితేయాయనమః
162 ఓం అనఘాయనమః
163 ఓం హరయే నమః
164 ఓం సంవితి్పయాయనమః
165 ఓం సామవేదా్యయ నమః
166 ఓం బలివేశ్మప్ర తిషి్ఠ తాయ నమః
167 ఓం బలికాలితపాదాబా్జ య నమః
168 ఓం వింధా్యవలివిమానితాయనమః
169 ఓం తి్ర పాదభూమిసీ్వకరే్త్ర నమః
170 ఓం విశ్వరూపప్ర దర్శకాయ నమః
171 ఓం ధృతతి్ర వికమాయనమః
172 ఓం సా్వంఘినఖభినా్నండఖర్పరాయ నమః
173 ఓం పజా్జ తవాహినీధారాపవితి్ర తజగత్త్ర యాయనమః
174 ఓం విధిసమా్మనితాయ నమః
175 ఓం పుణా్యయ నమః
176 ఓం దెత్యయోదే్ధ నమః
177 ఓం జయోరి్జ తాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

178 ఓం సురరాజ్యప్ర దాయ నమః
179 ఓం శుకమదహృతే నమః
180 ఓం సుగతీశ్వరాయ నమః
181 ఓం జామదగా్న య నమః
182 ఓం కుఠారిణే నమః
183 ఓం కార్త వీర్యవిదారణాయనమః
184 ఓం రేణుకాయాశి్శరోహారిణే నమః
185 ఓం దుష్ట కతి్ర యమర్ద నాయ నమః
186 ఓం వర్చసి్వనే నమః
187 ఓం దానశీలాయ నమః
188 ఓం ధనుష్మతే నమః
189 ఓం బ్ర హ్మవిత్త మాయ నమః
190 ఓం అతు్యదగాయ నమః
191 ఓం సమగాయనమః
192 ఓం న్యగోధాయ నమః
193 ఓం దుష్ట నిగహాయ నమః
194 ఓం రవివంశసముదూ్భతాయనమః
195 ఓం రాఘవాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

196 ఓం భరతాగజాయనమః
197 ఓం కౌసలా్యతనయాయనమః
198 ఓం రామాయనమః
199 ఓం విశా్వమిత్ర పి్ర యంకరాయ నమః
200 ఓం తాటకారయే నమః
201 ఓం సుబాహుఘా్నయ నమః
202 ఓం బలాతిబలమంత్ర వతే నమః
203 ఓం అహలా్యశాపవిచే్ఛదినే నమః
204 ఓం ప్ర విష్ట జనకాలయాయనమః
205 ఓం స్వయంవరసభాసంసా్థ య నమః
206 ఓం ఈశచాపప్ర భంజనాయ నమః
207 ఓం జానకీపరిణేతే్ర నమః
208 ఓం జనకాధీశసంసు్త తాయ నమః
209 ఓం జమదగి్నతనూజాతయోదే్ధ నమః
210 ఓం అయోధా్యధిపాగణే్య నమః
211 ఓం పితృవాక్యప్ర తీపాలాయనమః
212 ఓం త్యక్త రాజా్యయ నమః
213 ఓం సలకణాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

214 ఓం ససీతాయ నమః
215 ఓం చిత్ర కూటసా్థ య నమః
216 ఓం భరతాహితరాజ్యకాయ నమః
217 ఓం కాకదర్పప్ర హరే్త్ర నమః
218 ఓం దండకారణ్యవాసకాయ నమః
219 ఓం పంచవటీవిహారిణే నమః
220 ఓం స్వధర్మపరిపోషకాయ నమః
221 ఓం విరాధఘే్న నమః
222 ఓం అగస్త ముఖ్యమునిసమా్మనితాయ నమః
223 ఓం పుంసే నమః
224 ఓం ఇంద్ర చాపధరాయ నమః
225 ఓం ఖడ్గ ధరాయ నమః
226 ఓం అకయసాయకాయనమః
227 ఓం ఖరాంతకాయ నమః
228 ఓందూషణారయే నమః
229 ఓం తి్ర శిరస్కరిపవే నమః
230 ఓం వృషాయ నమః
231 ఓంశూర్పణఖానాసాచే్ఛతే్త్ర నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

232 ఓం వల్కలధారకాయ నమః
233 ఓం జటావతే నమః
234 ఓం పర్ణ శాలాసా్థ య నమః
235 ఓంమారీచబలమర్ద కాయ నమః
236 ఓం పకిరాట్క తసంవాదాయనమః
237 ఓం రవితేజసే నమః
238 ఓం మహాబలాయనమః
239 ఓం శబరా్యనీతఫలభుజే నమః
240 ఓం హనూమత్పరితోషితాయనమః
241 ఓం సుగీవాభయదాయనమః
242 ఓం దెత్యకాయకేపణభాసురాయనమః
243 ఓం సప్త సాలసముచే్ఛతే్ర నమః
244 ఓం వాలిహృతే నమః
245 ఓం కపిసంవృతాయ నమః
246 ఓం వాయుసూనుకృతాసేవాయనమః
247 ఓం త్యక్త పంపాయ నమః
248 ఓం కుశాసనాయనమః
249 ఓం ఉదన్వతీ్త రగాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

250 ఓంశూరాయనమః
251 ఓం విభీషణవరప్ర దాయ నమః
252 ఓం సేతుకృతే నమః
253 ఓం దెత్యఘే్న నమః
254 ఓం పా్ర ప్త లంకాయ నమః
255 ఓం అలంకారవతే నమః
256 ఓం అతికాయశిరశే్ఛతే్త్ర నమః
257 ఓం కుంభకర్ణ విభేదనాయ నమః
258 ఓం దశకంఠశిరోధ్వంసినే నమః
259 ఓం జాంబవత్పముఖావృతాయ నమః
260 ఓం జానకీశాయ నమః
261 ఓం సురాధ్యకాయ నమః
262 ఓం సాకేతేశాయ నమః
263 ఓం పురాతనాయనమః
264 ఓం పుణ్యశో్ల కాయ నమః
265 ఓం వేదవేదా్యయ నమః
266 ఓం సా్వమితీర్థ నివాసకాయ నమః
267 ఓం లకీ సరఃకేలిలోలాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

268 ఓం లకీ శాయ నమః
269 ఓం లోకరకకాయ నమః
270 ఓం దేవకీగర్భసంభూతాయనమః
271 ఓంయశోదేకణలాలితాయనమః
272 ఓం వసుదేవకృతసో్త తా్ర య నమః
273 ఓం నందగోపమనోహరాయనమః
274 ఓం చతురు్భజాయ నమః
275 ఓం కోమలాంగాయనమః
276 ఓం గదావతే నమః
277 ఓం నీలకుంతలాయ నమః
278 ఓంపూతనాపా్ర ణసంహరే్త్ర నమః
279 ఓం తృణావర్త వినాశనాయనమః
280 ఓం గరా్గ రోపితనామాంకాయనమః
281 ఓం వాసుదేవాయనమః
282 ఓం అధోకజాయ నమః
283 ఓం గోపికాస్త న్యపాయినే నమః
284 ఓం బలభదా్ర నుజాయనమః
285 ఓం అచు్యతాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

286 ఓం వెయాఘనఖభూషాయనమః
287 ఓం వత్సజితే నమః
288 ఓం వత్సవర్ధ నాయ నమః
289 ఓం కీరసారాశనరతాయ నమః
290 ఓం దధిభాండప్ర మర్ద నాయ నమః
291 ఓం నవనీతాపహరే్త్ర నమః
292 ఓం నీలనీరదభాసురాయనమః
293 ఓం ఆభీరదృష్ట దౌర్జ నా్యయ నమః
294 ఓం నీలపద్మనిభాననాయనమః
295 ఓంమాతృదరి్శతవిశా్వసాయ నమః
296 ఓం ఉలూఖలనిబంధనాయనమః
297 ఓం నలకూబరశాపాంతాయనమః
298 ఓం గోధూలిచు్ఛరితాంగకాయ నమః
299 ఓం గోసంఘరకకాయ నమః
300 ఓం శీశాయ నమః
301 ఓం బృందారణ్యనివాసకాయ నమః
302 ఓం వతా్సంతకాయ నమః
303 ఓం బకదే్వషిణే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

304 ఓం దెతా్యంబుదమహానిలాయనమః
305 ఓం మహాజగరచండాగ్నయే నమః
306 ఓం శకటపా్ర ణకంటకాయ నమః
307 ఓం ఇంద్ర సేవా్యయ నమః
308 ఓం పుణ్యగాతా్ర య నమః
309 ఓం ఖరజితే నమః
310 ఓం చండదీధితయే నమః
311 ఓం తాలపక్వఫలాశినే నమః
312 ఓం కాలీయఫణిదర్పఘే్న నమః
313 ఓం నాగపతీ్నసు్త తిపీ్ర తాయ నమః
314 ఓం ప్ర లంబాసురఖండనాయ నమః
315 ఓం దావాగి్నబలహారిణే నమః
316 ఓం ఫలాహారిణే నమః
317 ఓం గదాగజాయనమః
318 ఓం గోపాంగనాచేలచోరాయనమః
319 ఓం పాథోలీలావిశారదాయనమః
320 ఓం వంశగానప్ర వీణాయ నమః
321 ఓం గోపీహసా్త ంబుజారి్చతాయ నమః

www.prapatti.com 18 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

322 ఓంమునిపతా్న హృతాహారాయనమః
323 ఓంమునిశేషా్ఠ య నమః
324 ఓంమునిపి్ర యాయనమః
325 ఓం గోవర్ధ నాది్ర సంధరే్త్ర నమః
326 ఓం సంకందనతమోఽపహాయనమః
327 ఓం సదుదా్యనవిలాసినే నమః
328 ఓం రాసకీడాపరాయణాయనమః
329 ఓం వరుణాభ్యరి్చతాయ నమః
330 ఓం గోపీపా్ర రి్థ తాయ నమః
331 ఓం పురుషోత్త మాయనమః
332 ఓం అకూరసు్త తిసంపీ్ర తాయ నమః
333 ఓం కుబా్జ యౌవనదాయకాయనమః
334 ఓంముషి్ట కోరఃప్ర హారిణే నమః
335 ఓం చాణూరోదరదారణాయనమః
336 ఓం మల్ల యుదా్ధ గగణా్యయ నమః
337 ఓం పితృబంధనమోచకాయనమః
338 ఓం మత్త మాతంగపంచాసా్యయ నమః
339 ఓం కంసగీవానికృంతనాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

340 ఓం ఉగసేనప్ర తిషా్ఠ తే్ర నమః
341 ఓం రత్నసింహాసనసి్థ తాయ నమః
342 ఓం కాలనేమిఖలదే్వషిణే నమః
343 ఓంముచుకుందవరప్ర దాయ నమః
344 ఓం సాల్వసేవితదుర్ధ ర్ష రాజస్మయనివారణాయనమః
345 ఓం రుకి్మగరా్వపహారిణే నమః
346 ఓం రుకి్మణీనయనోత్సవాయ నమః
347 ఓం ప్ర దు్యమ్నజనకాయ నమః
348 ఓం కామినే నమః
349 ఓం ప్ర దు్యమా్నయ నమః
350 ఓం దా్వరకాధిపాయనమః
351 ఓం మణా్యహరే్త్ర నమః
352 ఓం మహామాయాయనమః
353 ఓం జాంబవత్క తసంగరాయ నమః
354 ఓం జాంబూనదాంబరధరాయ నమః
355 ఓం గమా్యయ నమః
356 ఓం జాంబవతీవిభవే నమః
357 ఓం కాలిందీప్ర థితారామకేళయే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

358 ఓం గుంజావతంసకాయ నమః
359 ఓం మందారసుమనోభాస్వతే నమః
360 ఓం శచీశాభీష్ట దాయకాయనమః
361 ఓం సతా్ర జినా్మనసోలా్ల సినే నమః
362 ఓం సతా్యజానయే నమః
363 ఓం శుభావహాయనమః
364 ఓం శతధన్వహరాయనమః
365 ఓం సిదా్ధ య నమః
366 ఓం పాండవపి్ర యకోత్సవాయ నమః
367 ఓం భద్ర పి్ర యాయనమః
368 ఓం సుభదా్ర యాభా్ర తే్ర నమః
369 ఓం నాగ్నజితీవిభవే నమః
370 ఓం కిరీటకుండలధరాయ నమః
371 ఓం కల్పపల్ల వలాలితాయనమః
372 ఓం షీ్మప్ర ణయభాషావతే నమః
373 ఓం మిత్ర విందాధిపాయనమః
374 ఓం అభయాయనమః
375 ఓం స్వమూరి్త కేలిసంపీ్ర తాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

376 ఓం లక ణోదారమానసాయనమః
377 ఓం పా్ర గో్జ తిషాధిపధ్వంసినే నమః
378 ఓం తతె్సనా్యంతకరాయ నమః
379 ఓం అమృతాయ నమః
380 ఓంభూమిసు్త తాయ నమః
381 ఓంభూరిభోగాయనమః
382 ఓంభూషణాంబరసంయుతాయనమః
383 ఓం బహురామాకృతాహా్ల దాయ నమః
384 ఓం గంధమాలా్యనులేపనాయనమః
385 ఓం నారదాదృష్ట చరితాయ నమః
386 ఓం దేవేశాయ నమః
387 ఓం విశ్వరాజే నమః
388 ఓం గురవే నమః
389 ఓం బాణబాహువిదారకాయ నమః
390 ఓం తాపజ్వరవినాశకాయ నమః
391 ఓం ఉషోద్ధ ర్ష యితే్ర నమః
392 ఓం అవ్యకా్త య నమః
393 ఓం శివవాకు్త ష్ట మానసాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

394 ఓం మహేశజ్వరసంసు్త తా్యయ నమః
395 ఓం శీతజ్వరభయాంతకాయ నమః
396 ఓం నృగరాజోదా్ధ రకాయ నమః
397 ఓం పౌండ్ర కాదివధోద్యతాయ నమః
398 ఓం వివిధారిచ్ఛలోది్వగ్నబా్ర హ్మణేషుదయాపరాయనమః
399 ఓం జరాసంధబలదే్వషిణే నమః
400 ఓం కేశిదెత్యభయంకరాయ నమః
401 ఓం చకిణే నమః
402 ఓం చెదా్యంతకాయ నమః
403 ఓం సభా్యయ నమః
404 ఓం రాజబంధవిమోచకాయనమః
405 ఓం రాజసూయహవిరో్భకే్త్ర నమః
406 ఓం సి్నగా్ధ ంగాయ నమః
407 ఓం శుభలకణాయనమః
408 ఓం ధానాభకణసంపీ్ర తాయ నమః
409 ఓం కుచేలాభీష్ట దాయకాయనమః
410 ఓం సతా్త దిగుణగంభీరాయ నమః
411 ఓం దౌ్ర పదీమానరకకాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

412 ఓం భీష్మధే్యయాయనమః
413 ఓం భక్త వశా్యయ నమః
414 ఓం భీమపూజా్యయ నమః
415 ఓం దయానిధయే నమః
416 ఓం దంతవక్త్ర శిరశే్ఛతే్ర నమః
417 ఓం కృషా్ణ య నమః
418 ఓం కృషా్ణ సఖాయ నమః
419 ఓం స్వరాజే నమః
420 ఓం వెజయంతీప్ర మోదినే నమః
421 ఓం బరి్హ బర్హ విభూషణాయనమః
422 ఓం పార్థ కౌరవసంధానకారిణే నమః
423 ఓం దుశా్శసనాంతకారిణే నమః
424 ఓం బుదా్ధ య నమః
425 ఓం విశుదా్ధ య నమః
426 ఓం సర్వజా్ఞ య నమః
427 ఓం కతుహింసావినిందకాయ నమః
428 ఓం తి్ర పురసీ్త్ర మానభంగాయ నమః
429 ఓం సర్వశాస్త్ర విశారదాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

430 ఓం నిరి్వకారాయ నమః
431 ఓం నిర్మమాయనమః
432 ఓం నిరాభాసాయనమః
433 ఓం నిరామయాయనమః
434 ఓం జగనో్మహకధరి్మణే నమః
435 ఓం దిగ్వసా్త్ర య నమః
436 ఓం దిక్పతీశ్వరాయ నమః
437 ఓం కలి్కనే నమః
438 ఓం మే్ల చ్ఛప్ర హరే్త్ర నమః
439 ఓం దుష్ట నిగహకారకాయ నమః
440 ఓం ధర్మప్ర తిషా్ఠ కారిణే నమః
441 ఓం చాతుర్వర్ణ విభాగకృతే నమః
442 ఓంయుగాంతకాయ నమః
443 ఓంయుగాకాంతాయనమః
444 ఓంయుగకృతే నమః
445 ఓంయుగభాసకాయనమః
446 ఓం కామారయే నమః
447 ఓం కామకారిణే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

448 ఓం నిషా్కమాయనమః
449 ఓం కామితార్థ దాయ నమః
450 ఓం సవితుర్వరేణా్యయభర్గ సే నమః
451 ఓం శారి్ఙ ణే నమః
452 ఓం వెకుంఠమందిరాయ నమః
453 ఓం హయగీవాయనమః
454 ఓం కెటభారయే నమః
455 ఓం గాహఘా్నయ నమః
456 ఓం గజరకకాయ నమః
457 ఓం సర్వసంశయవిచే్ఛతే్ర నమః
458 ఓం సర్వభక్త సముతు్సకాయ నమః
459 ఓం కపరి్ద నే నమః
460 ఓం కామహారిణే నమః
461 ఓం కలాయె నమః
462 ఓం కాషా్ఠ యె నమః
463 ఓం స్మ తయే నమః
464 ఓం ధృతయే నమః
465 ఓం అనాదయే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

466 ఓం అప్ర మేయౌజసే నమః
467 ఓం ప్ర ధానాయనమః
468 ఓం సని్నరూపకాయ నమః
469 ఓం నిరే్ల పాయ నమః
470 ఓం నిస్ప హాయ నమః
471 ఓం అసంగాయ నమః
472 ఓం నిర్భయాయనమః
473 ఓం నీతిపారగాయ నమః
474 ఓం నిషే్పషా్యయ నమః
475 ఓం నిషి్కయాయనమః
476 ఓం శాంతాయ నమః
477 ఓం నిష్పపంచాయ నమః
478 ఓం నిధయే నమః
479 ఓం నయాయనమః
480 ఓం కరి్మణే నమః
481 ఓం అకరి్మణే నమః
482 ఓం వికరి్మణే నమః
483 ఓం కరే్మప్సవే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

484 ఓం కర్మభావనాయనమః
485 ఓం కరా్మంగాయ నమః
486 ఓం కర్మవినా్యసాయ నమః
487 ఓం మహాకరి్మణే నమః
488 ఓం మహావ్ర తినే నమః
489 ఓం కర్మభుజే నమః
490 ఓం కర్మఫలదాయ నమః
491 ఓం కరే్మశాయ నమః
492 ఓం కర్మనిగహాయ నమః
493 ఓం నరాయ నమః
494 ఓం నారాయణాయనమః
495 ఓం దాంతాయ నమః
496 ఓం కపిలాయ నమః
497 ఓం కామదాయనమః
498 ఓం శుచయే నమః
499 ఓం తపే్త్ర నమః
500 ఓం జపే్త్ర నమః
501 ఓం అకమాలావతే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

502 ఓం గంతే్ర నమః
503 ఓం నేతే్ర నమః
504 ఓం లయాయనమః
505 ఓం గతయే నమః
506 ఓం శిషా్ట య నమః
507 ఓం ద్ర షే్ట్ర నమః
508 ఓం రిపుదే్వషే్ట్ర నమః
509 ఓం రోషే్ట్ర నమః
510 ఓం వేషే్ట్ర నమః
511 ఓం మహానటాయనమః
512 ఓం రోదే్ధ నమః
513 ఓం బోదే్ధ నమః
514 ఓం మహాయోదే్ధ నమః
515 ఓం శదా్ధ వతే నమః
516 ఓం సత్యధియే నమః
517 ఓం శుభాయనమః
518 ఓం మంతి్ర ణే నమః
519 ఓం మంతా్ర య నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

520 ఓం మంత్ర గమా్యయ నమః
521 ఓం మంత్ర కృతే నమః
522 ఓం పరమంత్ర హృతే నమః
523 ఓం మంత్ర భృతే నమః
524 ఓం మంత్ర ఫలదాయ నమః
525 ఓం మంతే్ర శాయ నమః
526 ఓం మంత్ర విగహాయ నమః
527 ఓం మంతా్ర ంగాయ నమః
528 ఓం మంత్ర వినా్యసాయ నమః
529 ఓం మహామంతా్ర య నమః
530 ఓం మహాకమాయనమః
531 ఓం సి్థ రధియే నమః
532 ఓం సి్థ రవిజా్ఞ నాయ నమః
533 ఓం సి్థ రప్ర జా్ఞ య నమః
534 ఓం సి్థ రాసనాయనమః
535 ఓం సి్థ రయోగాయనమః
536 ఓం సి్థ రాధారాయనమః
537 ఓం సి్థ రమారా్గ య నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

538 ఓం సి్థ రాగమాయనమః
539 ఓం నిశే్శయసాయనమః
540 ఓం నిరీహాయ నమః
541 ఓం అగ్నయే నమః
542 ఓం నిరవదా్యయ నమః
543 ఓం నిరంజనాయ నమః
544 ఓం నిరె్వరాయ నమః
545 ఓం నిరహంకారాయనమః
546 ఓం నిర్ద ంభాయ నమః
547 ఓం నిరసూయకాయనమః
548 ఓం అనంతాయ నమః
549 ఓం అనంతబాహూరవే నమః
550 ఓం అనంతాంఘయేనమః
551 ఓం అనంతదృశే నమః
552 ఓం అనంతవకా్త్ర య నమః
553 ఓం అనంతాంగాయ నమః
554 ఓం అనంతరూపాయనమః
555 ఓం అనంతకృతే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

556 ఓం ఊర్ధ రేతసే నమః
557 ఓం ఊర్ధ లింగాయ నమః
558 ఓం ఊర్ధ మూరే్ధ నమః
559 ఓం ఊర్ధ శాఖకాయ నమః
560 ఓం ఊరా్ధ య నమః
561 ఓం ఊరా్ధ ధ్వరకిణే నమః
562 ఓం ఊర్ధ జా్వలాయ నమః
563 ఓం నిరాకులాయనమః
564 ఓం బీజాయ నమః
565 ఓం బీజప్ర దాయ నమః
566 ఓం నితా్యయ నమః
567 ఓం నిదానాయనమః
568 ఓం నిష్క తయే నమః
569 ఓం కృతినే నమః
570 ఓం మహతే నమః
571 ఓం అణీయసే నమః
572 ఓం గరిమే్ణ నమః
573 ఓం సుషమాయెనమః
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574 ఓం చిత్ర మాలికాయ నమః
575 ఓం నభస్ప శే నమః
576 ఓం నభసోజో్యతిషే నమః
577 ఓం నభస్వతే నమః
578 ఓం నిర్నభసే నమః
579 ఓం నభసే నమః
580 ఓం అభవే నమః
581 ఓం విభవే నమః
582 ఓం ప్ర భవే నమః
583 ఓం శంభవే నమః
584 ఓం మహీయసే నమః
585 ఓంభూరు్భవాకృతయే నమః
586 ఓం మహానందాయనమః
587 ఓం మహాశూరాయనమః
588 ఓం మహోరాశయే నమః
589 ఓం మహోత్సవాయ నమః
590 ఓం మహాకోధాయనమః
591 ఓం మహాజా్వలాయ నమః
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592 ఓం మహాశాంతాయనమః
593 ఓం మహాగుణాయనమః
594 ఓం సత్యవ్ర తాయ నమః
595 ఓం సత్యపరాయ నమః
596 ఓం సత్యసంధాయ నమః
597 ఓం సతాంగతయే నమః
598 ఓం సతే్యశాయ నమః
599 ఓం సత్యసంకలా్పయ నమః
600 ఓం సత్యచారిత్ర లకణాయ నమః
601 ఓం అంతశ్చరాయ నమః
602 ఓం అంతరాత్మనే నమః
603 ఓం పరమాత్మనే నమః
604 ఓం చిదాత్మకాయ నమః
605 ఓం రోచనాయనమః
606 ఓం రోచమానాయనమః
607 ఓం సాకిణే నమః
608 ఓం శౌరయే నమః
609 ఓం జనార్ద నాయ నమః

www.prapatti.com 34 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

610 ఓంముకుందాయనమః
611 ఓం నందనిష్పందాయ నమః
612 ఓం స్వర్ణ బిందవే నమః
613 ఓం పురందరాయ నమః
614 ఓం అరిందమాయనమః
615 ఓం సుమందాయనమః
616 ఓం కుందమందారహాసవతే నమః
617 ఓం స్యందనారూఢచండాంగాయ నమః
618 ఓం ఆనందినే నమః
619 ఓం నందనందాయ నమః
620 ఓం అనసూయానందనాయనమః
621 ఓం అతి్ర నేతా్ర నందాయ నమః
622 ఓం సునందవతే నమః
623 ఓం శంఖవతే నమః
624 ఓం పంకజకరాయ నమః
625 ఓం కుంకుమాంకాయ నమః
626 ఓం జయాంకుశాయనమః
627 ఓం అంభోజమకరందాఢా్యయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

628 ఓం నిష్పంకాయ నమః
629 ఓం అగరుపంకిలాయ నమః
630 ఓం ఇందా్ర య నమః
631 ఓం చంద్ర రథాయ నమః
632 ఓం చందా్ర య నమః
633 ఓం అతిచందా్ర య నమః
634 ఓం చంద్ర భాసకాయ నమః
635 ఓం ఉపేందా్ర య నమః
636 ఓం ఇంద్ర రాజాయ నమః
637 ఓం వాగిందా్ర య నమః
638 ఓం చంద్ర లోచనాయనమః
639 ఓం ప్ర తీచే నమః
640 ఓం పరాచే నమః
641 ఓం పరసె్మధామే్న నమః
642 ఓం పరమారా్థ య నమః
643 ఓం పరాత్పరాయ నమః
644 ఓం అపారవాచే నమః
645 ఓం పారగామినే నమః
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646 ఓం పరావారాయనమః
647 ఓం పరావరాయ నమః
648 ఓం సహస్వతే నమః
649 ఓం అర్థ దాతే్ర నమః
650 ఓం సహనాయనమః
651 ఓం సాహసినే నమః
652 ఓం జయినే నమః
653 ఓం తేజసి్వనే నమః
654 ఓం వాయువిశిఖినే నమః
655 ఓం తపసి్వనే నమః
656 ఓం తాపసోత్త మాయనమః
657 ఓం ఐశ్వరో్యదూ్భతికృతే నమః
658 ఓంభూతయే నమః
659 ఓం ఐశ్వరా్యంగకలాపవతే నమః
660 ఓం అంభోధిశాయినే నమః
661 ఓం భగవతే నమః
662 ఓం సర్వజా్ఞ య నమః
663 ఓం సామపారగాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

664 ఓం మహాయోగినే నమః
665 ఓం మహాధీరాయనమః
666 ఓం మహాభోగినే నమః
667 ఓం మహాప్ర భవే నమః
668 ఓం మహావీరాయనమః
669 ఓం మహాతుష్ట యే నమః
670 ఓం మహాపుష్ట యే నమః
671 ఓం మహాగుణాయనమః
672 ఓం మహాదేవాయనమః
673 ఓం మహాబాహవే నమః
674 ఓం మహాధరా్మయ నమః
675 ఓం మహేశ్వరాయ నమః
676 ఓం సమీపగాయనమః
677 ఓందూరగామినే నమః
678 ఓం స్వర్గ మార్గ నిరర్గ లాయ నమః
679 ఓం నగాయ నమః
680 ఓం నగధరాయ నమః
681 ఓం నాగాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

682 ఓం నాగేశాయ నమః
683 ఓం నాగపాలకాయ నమః
684 ఓం హిరణ్మయాయనమః
685 ఓం స్వర్ణ రేతసే నమః
686 ఓం హిరణా్యరి్చషే నమః
687 ఓం హిరణ్యదాయ నమః
688 ఓం గుణగణా్యయ నమః
689 ఓం శరణా్యయ నమః
690 ఓం పుణ్యకీర్త యే నమః
691 ఓం పురాణగాయనమః
692 ఓం జన్యభృతే నమః
693 ఓం జన్యసన్నదా్ధ య నమః
694 ఓం దివ్యపంచాయుధాయనమః
695 ఓం వశినే నమః
696 ఓం దౌర్జ న్యభంగాయ నమః
697 ఓం పర్జ నా్యయ నమః
698 ఓం సౌజన్యనిలయాయనమః
699 ఓం అలయాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

700 ఓం జలంధరాంతకాయ నమః
701 ఓం భస్మదెత్యనాశినే నమః
702 ఓం మహామనసే నమః
703 ఓం శేషా్ఠ య నమః
704 ఓం శవిషా్ఠ య నమః
705 ఓం దా్ర ఘిషా్ఠ య నమః
706 ఓం గరిషా్ఠ య నమః
707 ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
708 ఓం జే్యషా్ఠ య నమః
709 ఓం ద్ర ఢిషా్ఠ య నమః
710 ఓం వరి్ష షా్ఠ య నమః
711 ఓం దా్ర ఘీయసే నమః
712 ఓం ప్ర ణవాయ నమః
713 ఓం ఫణినే నమః
714 ఓం సంప్ర దాయకరాయ నమః
715 ఓం సా్వమినే నమః
716 ఓం సురేశాయ నమః
717 ఓంమాధవాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

718 ఓం మధవే నమః
719 ఓం నిరి్నమేషాయనమః
720 ఓం విధయే నమః
721 ఓం వేధసే నమః
722 ఓం బలవతే నమః
723 ఓం జీవనాయనమః
724 ఓం బలినే నమః
725 ఓం స్మరే్త్ర నమః
726 ఓం శోతే్ర నమః
727 ఓం వికరే్త్ర నమః
728 ఓం ధా్యతే్ర నమః
729 ఓం నేతే్ర నమః
730 ఓం సమాయనమః
731 ఓం అసమాయనమః
732 ఓంహోతే్ర నమః
733 ఓం పోతే్ర నమః
734 ఓం మహావకే్త్ర నమః
735 ఓం రంతే్ర నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

736 ఓం మంతే్ర నమః
737 ఓం ఖలాంతకాయ నమః
738 ఓం దాతే్ర నమః
739 ఓం గాహయితే్ర నమః
740 ఓంమాతే్ర నమః
741 ఓం నియంతే్ర నమః
742 ఓం అనంతవెభవాయనమః
743 ఓం గోపే్త్ర నమః
744 ఓం గోపయితే్ర నమః
745 ఓం హంతే్ర నమః
746 ఓం ధర్మజాగరితే్ర నమః
747 ఓం ధవాయ నమః
748 ఓం కరే్త్ర నమః
749 ఓం కేత్ర కరాయ నమః
750 ఓం కేత్ర ప్ర దాయ నమః
751 ఓం కేత్ర జా్ఞ య నమః
752 ఓం ఆత్మవిదే నమః
753 ఓం కేతి్ర ణే నమః
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754 ఓం కేత్ర హరాయ నమః
755 ఓం కేత్ర పి్ర యాయనమః
756 ఓం కేమకరాయ నమః
757 ఓం మరుతే నమః
758 ఓం భకి్త ప్ర దాయ నమః
759 ఓంముకి్త దాయ నమః
760 ఓం శకి్త దాయ నమః
761 ఓంయుకి్త దాయకాయనమః
762 ఓం శకి్తయుజే నమః
763 ఓంమౌకి్త కస్ర గి్వణే నమః
764 ఓంసూక్త యే నమః
765 ఓం ఆమా్నయసూకి్త గాయ నమః
766 ఓం ధనంజయాయనమః
767 ఓం ధనాధ్యకాయ నమః
768 ఓం ధనికాయ నమః
769 ఓం ధనదాధిపాయనమః
770 ఓం మహాధనాయనమః
771 ఓం మహామానినే నమః
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772 ఓం దురో్యధనవిమానితాయనమః
773 ఓం రతా్నకరాయ నమః
774 ఓం రత్నరోచిషే నమః
775 ఓం రత్నగరా్భశయాయనమః
776 ఓం శుచయే నమః
777 ఓం రత్నసానునిధయే నమః
778 ఓంమౌలిరత్నభాసే నమః
779 ఓం రత్నకంకణాయ నమః
780 ఓం అంతర్ల కాయ నమః
781 ఓం అంతరభా్యసినే నమః
782 ఓం అంతరే్ధ యాయనమః
783 ఓం జితాసనాయనమః
784 ఓం అంతరంగాయ నమః
785 ఓం దయావతే నమః
786 ఓం అంతరా్మయాయనమః
787 ఓం మహార్ణ వాయ నమః
788 ఓం సరసాయ నమః
789 ఓం సిద్ధ రసికాయ నమః
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790 ఓం సిద్ధ యే నమః
791 ఓం సిదా్ధ య నమః
792 ఓం సదాగతయే నమః
793 ఓం ఆయుఃప్ర దాయ నమః
794 ఓం మహాయుష్మతే నమః
795 ఓం అరి్చష్మతే నమః
796 ఓం ఓషధీపతయే నమః
797 ఓం అష్ట శియె నమః
798 ఓం అష్ట భాగాయ నమః
799 ఓం అష్ట కకుబా్వ ప్త యశసే నమః
800 ఓం వ్ర తినే నమః
801 ఓం అషా్ట పదాయ నమః
802 ఓం సువరా్ణ భాయ నమః
803 ఓం అష్ట మూర్త యే నమః
804 ఓం తి్ర మూరి్త మతే నమః
805 ఓం అస్వపా్నయ నమః
806 ఓం స్వప్నగాయ నమః
807 ఓం స్వపా్నయ నమః
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808 ఓం సుస్వప్నఫలదాయకాయనమః
809 ఓం దుస్స ప్నధ్వంసకాయ నమః
810 ఓం ధ్వస్త దురి్నమితా్త య నమః
811 ఓం శివంకరాయ నమః
812 ఓం సువర్ణ వరా్ణ య నమః
813 ఓం సంభావా్యయ నమః
814 ఓం వరి్ణ తాయ నమః
815 ఓం వర్ణ సము్మఖాయ నమః
816 ఓం సువర్ణ ముఖరీతీరశివ ధా్యతపదాంబుజాయనమః
817 ఓం దాకాయణీవచసు్త షా్ట య నమః
818 ఓం దురా్వసోదృషి్ట గోచరాయ నమః
819 ఓం అంబరీషవ్ర తపీ్ర తాయ నమః
820 ఓం మహాకృతి్త విభంజనాయ నమః
821 ఓం మహాభిచారకధ్వంసినే నమః
822 ఓం కాలసర్పభయాంతకాయ నమః
823 ఓం సుదర్శనాయ నమః
824 ఓం కాలమేఘశా్యమాయనమః
825 ఓం శీమంత్ర భావితాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

826 ఓం హేమాంబుజసరసా్స యినే నమః
827 ఓం శీమనోభావితాకృతయే నమః
828 ఓం శీప్ర దతా్త ంబుజస్ర గి్వణే నమః
829 ఓం శీ కేలయే నమః
830 ఓం శీనిధయే నమః
831 ఓం భవాయనమః
832 ఓం శీప్ర దాయ నమః
833 ఓం వామనాయనమః
834 ఓం లకీ నాయకాయనమః
835 ఓం చతురు్భజాయ నమః
836 ఓం సంతృపా్త య నమః
837 ఓం తరి్పతాయ నమః
838 ఓం తీర్థ సా్నతృసౌఖ్యప్ర దర్శకాయ నమః
839 ఓం అగస్త సు్త తిసంహృషా్ట య నమః
840 ఓం దరి్శతావ్యక్త భావనాయనమః
841 ఓం కపిలారి్చషే నమః
842 ఓం కపిలవతే నమః
843 ఓం సుసా్నతాఘవిపాటనాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

844 ఓం వృషాకపయే నమః
845 ఓం కపిసా్వమిమనోంతసి్సతవిగహాయ నమః
846 ఓం వహి్నపి్ర యాయనమః
847 ఓం అర్థ సంభవాయ నమః
848 ఓం జనలోకవిధాయకాయనమః
849 ఓం వహి్నప్ర భాయ నమః
850 ఓం వహి్నతేజసే నమః
851 ఓం శుభాభీష్ట ప్ర దాయ నమః
852 ఓంయమినే నమః
853 ఓం వారుణకేత్ర నిలయాయనమః
854 ఓం వరుణాయనమః
855 ఓం వారణారి్చతాయ నమః
856 ఓం వాయుసా్థ నకృతావాసాయనమః
857 ఓం వాయుగాయనమః
858 ఓం వాయుసంభృతాయ నమః
859 ఓంయమాంతకాయ నమః
860 ఓం అభిజననాయనమః
861 ఓంయమలోకనివారణాయనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

862 ఓంయమినామగగణా్యయ నమః
863 ఓం సంయమినే నమః
864 ఓంయమభావితాయనమః
865 ఓం ఇందో్ర దా్యనసమీపసా్థ య నమః
866 ఓం ఇంద్ర దృగి్వషయాయనమః
867 ఓం ప్ర భవే నమః
868 ఓంయకరాట్సరసీవాసాయనమః
869 ఓం అకయ్యనిధికోశకృతే నమః
870 ఓం సా్వమితీర్థ కృతావాసాయనమః
871 ఓం సా్వమిధే్యయాయనమః
872 ఓం అధోకజాయ నమః
873 ఓం వరాహాద్యష్ట తీరా్థ భిసేవితాంఘిసరోరుహాయనమః
874 ఓం పాండుతీరా్థ భిషికా్త ంగాయ నమః
875 ఓంయుధిషి్ఠ రవరప్ర దాయ నమః
876 ఓం భీమాంతఃకరణారూఢాయనమః
877 ఓం శే్వతవాహనసఖ్యవతే నమః
878 ఓం నకులాభయదాయనమః
879 ఓంమాదీ్ర సహదేవాభివందితాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

880 ఓం కృషా్ణ శపథసంధాతే్ర నమః
881 ఓం కుంతీసు్త తినతాయ నమః
882 ఓం దమినే నమః
883 ఓం నారాదాదిమునిసు్త తా్యయ నమః
884 ఓం నిత్యకర్మపరాయణాయనమః
885 ఓం దరి్శతావ్యక్త రూపాయనమః
886 ఓం వీణానాదప్ర మోదితాయనమః
887 ఓం షటో్కటితీర్థ చరా్యవతే నమః
888 ఓం దేవతీర్థ కృతాశమాయనమః
889 ఓం బిలా్వమలజలసా్నయినే నమః
890 ఓం సరస్వత్యంబుసేవితాయనమః
891 ఓం తుంబురూదకసంస్పర్శజనచిత్త తమోఽపహాయనమః
892 ఓం మత్స వామనకూరా్మదితీర్థ రాజాయ నమః
893 ఓం పురాణభృతే నమః
894 ఓం చకధే్యయపదాంబుజాయనమః
895 ఓం శంఖపూజితపాదుకాయనమః
896 ఓం రామతీర్థ విహారిణే నమః
897 ఓం బలభద్ర ప్ర తిషి్ఠ తాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

898 ఓం జామదగ్న సరసీ్త ర్థ జలసేచనతరి్పతాయ నమః
899 ఓం పాపాపహారికీలాలసుసా్నతాఘవినాశనాయనమః
900 ఓం నభోగంగాభిషికా్త య నమః
901 ఓం నాగతీరా్థ భిషేకవతే నమః
902 ఓం కుమారధారాతీర్థ సా్థ య నమః
903 ఓం వటువేషాయనమః
904 ఓం సుమేఖలాయనమః
905 ఓం వృద్ధ స్య సుకుమారత్వప్ర దాయ నమః
906 ఓం సౌందర్యవతే నమః
907 ఓం సుఖినే నమః
908 ఓం పి్ర యంవదాయనమః
909 ఓం మహాకుకయే నమః
910 ఓం ఇకా కుకులనందనాయ నమః
911 ఓం నీలగోకీరధారాభువే నమః
912 ఓం వరాహాచలనాయకాయనమః
913 ఓం భరదా్వజప్ర తిషా్ఠ వతే నమః
914 ఓం బృహస్పతివిభావితాయనమః
915 ఓం అంజనాకృతపూజావతే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

916 ఓం ఆంజనేయకరారి్చతాయ నమః
917 ఓం అంజనాది్ర నివాసాయనమః
918 ఓంముంజకేశాయ నమః
919 ఓం పురందరాయ నమః
920 ఓం కిన్నరద్వయసంబంధిబంధమోకప్ర దాయకాయనమః
921 ఓం వెఖానసమఖారంభాయనమః
922 ఓం వృషజే్ఞ యాయనమః
923 ఓం వృషాచలాయనమః
924 ఓం వృషకాయప్ర భేతే్త్ర నమః
925 ఓం కీడనాచారసంభ్ర మాయనమః
926 ఓం సౌవర్చలేయవిన్యస్త రాజా్యయ నమః
927 ఓం నారాయణపి్ర యాయనమః
928 ఓం దురే్మధోభంజకాయ నమః
929 ఓం పా్ర జా్ఞ య నమః
930 ఓం బ్ర హో్మత్సవమహోతు్సకాయ నమః
931 ఓం భదా్ర సురశిరశే్ఛతే్ర నమః
932 ఓం భద్ర కేతి్ర ణే నమః
933 ఓం సుభద్ర వతే నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

934 ఓం మృగయాఽకీణసనా్నహాయ నమః
935 ఓం శంఖరాజన్యతుషి్ట దాయ నమః
936 ఓం సా్థ ణుసా్థ య నమః
937 ఓం వెనతేయాంగభావితాయనమః
938 ఓం అశరీరవతే నమః
939 ఓం భోగీంద్ర భోగసంసా్థ నాయ నమః
940 ఓం బ్ర హా్మదిగణసేవితాయ నమః
941 ఓం సహసా్ర ర్కచ్ఛటాభాస్వది్వమానాంతసి్సతాయ నమః
942 ఓం గుణినే నమః
943 ఓం విష్వకే్సనకృతసో్త తా్ర య నమః
944 ఓం సనందనవరీవృతాయ నమః
945 ఓం జాహ్నవా్యదినదీసేవా్యయ నమః
946 ఓం సురేశాద్యభివందితాయ నమః
947 ఓం సురాంగనానృత్యపరాయ నమః
948 ఓం గంధరో్వదా్గ యనపి్ర యాయనమః
949 ఓం రాకేందుసంకాశనఖాయనమః
950 ఓం కోమలాంఘిసరోరుహాయనమః
951 ఓం కచ్ఛపప్ర పదాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

952 ఓం కుందగుల్ఫకాయ నమః
953 ఓం స్వచ్ఛకూర్పరాయ నమః
954 ఓం మేదురస్వర్ణ వసా్త్ర ఢ్యకటిదేశస్థ మేఖలాయనమః
955 ఓం పో్ర ల్ల సచు్ఛరికాభాస్వత్కటిదేశాయ నమః
956 ఓం శుభంకరాయ నమః
957 ఓం అనంతపద్మజసా్థ ననాభయే నమః
958 ఓంమౌకి్త కమాలికాయ నమః
959 ఓం మందారచాంపేయమాలినే నమః
960 ఓం రతా్నభరణసంభృతాయ నమః
961 ఓం లంబయజో్ఞ పవీతినే నమః
962 ఓం చంద్ర శీఖండలేపవతే నమః
963 ఓం వరదాయ నమః
964 ఓం అభయదాయనమః
965 ఓం చకిణే నమః
966 ఓం శంఖినే నమః
967 ఓం కౌసు్త భదీపి్త మతే నమః
968 ఓం శీవతా్సంకితవకసా్కయ నమః
969 ఓం లకీ సంశితహృత్త టాయ నమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

970 ఓం నీలోత్పలనిభాకారాయనమః
971 ఓం శోణాంభోజసమాననాయనమః
972 ఓం కోటిమన్మథలావణా్యయ నమః
973 ఓం చంది్ర కాసి్మతపూరితాయనమః
974 ఓం సుధాస్వచో్ఛర్ధ పుండా్ర య నమః
975 ఓం కసూ్త రీతిలకాంచితాయ నమః
976 ఓం పుండరీకేకణాయ నమః
977 ఓం స్వచా్ఛయ నమః
978 ఓంమౌలిశోభావిరాజితాయనమః
979 ఓం పద్మసా్థ య నమః
980 ఓం పద్మనాభాయనమః
981 ఓం సోమమండలగాయ నమః
982 ఓం బుధాయనమః
983 ఓం వహి్నమండలగాయ నమః
984 ఓంసూరా్యయ నమః
985 ఓంసూర్యమండలసంసి్థ తాయ నమః
986 ఓం శీపతయే నమః
987 ఓంభూమిజానయేనమః
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శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః

988 ఓం విమలాద్యభిసంవృతాయ నమః
989 ఓం జగతు్కటుంబజనితే్ర నమః
990 ఓం రకకాయ నమః
991 ఓం కామితప్ర దాయ నమః
992 ఓం అవసా్థ త్ర యయంతే్ర నమః
993 ఓం విశ్వతేజస్స రూపవతే నమః
994 ఓం జ్ఞ ప్త యే నమః
995 ఓం జే్ఞ యాయనమః
996 ఓం జా్ఞ నగమా్యయ నమః
997 ఓం జా్ఞ నాతీతాయ నమః
998 ఓం సురాతిగాయనమః
999 ఓం బ్ర హా్మండాంతర్బహిరా్వ పా్త య నమః
1000 ఓం వేంకటాది్ర గదాధరాయ నమః

Á Á ఇతి శీ వేంకటేశసహస్ర నామావలిః సమాపా్త Á Á
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