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1. ஓம் அகண்ட ஸச்சிதானந்தாய நமஹ
2. ஓம் அகிலஜீவ வத்ஸலாய நமஹ
3. ஓம் அகிலவஸ்து விஸ்தாராய நமஹ
4. ஓம் அக்பாராஜ்ஞா அபிவந்திதாய நமஹ
5. ஓம் அகில சேதனாவிஷ்டாய நமஹ
6. ஓம் அகில வேதஸ ப்ரதாய நமஹ
7. ஓம் அகிலாண்டே ரூப�ோபி பிண்டேபிண்டே ப்ரதிஷ்டிதாய நமஹ
8. ஓம் அக்ரண்யை நமஹ
9. ஓம் அக்ர்ய பூம்னே நமஹ
10. ஓம் அகணித குணாய நமஹ
11. ஓம் அகெளக ஸந்நிவர்தினே நமஹ
12. ஓம் அசிந்த்ய மஹிம்னே நமஹ
13. ஓம் அசலாய நமஹ
14. ஓம் அச்யுதாய நமஹ
15. ஓம் அஜாய நமஹ
16. ஓம் அஜாதத்ரவே நமஹ
17. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தானாம் சக்ஷுருன்மீ லன க்ஷமாய நமஹ
18. ஓம் அஜன்ம ஸ்திதி நாய நமஹ
19. ஓம் அணிமாதி விபூ தாய நமஹ
20. ஓம் அத்யுன்னத துன ீஜ்வாலாம் ஆஜ்ஞயைவ நிவர்தகாய நமஹ
21. ஓம் அத்யுல்பண மஹாஸர்பாதபி பக்த ஸுரக்ஷித்ரே நமஹ
22. ஓம் அதிதீவ்ர தபஸ்தப்தாய நமஹ
23. ஓம் அதிநம்ர ஸ்வபாவகாய நமஹ
24. ஓம் அன்னதான ஸதாநிஷ்டாய நமஹ
25. ஓம் அதிதிபுக்த புஜே நமஹ
26. ஓம் அத்ருய ல�ோக ஸஞ்சாரிணே நமஹ
27. ஓம் அத்ருஷ்ட பூர்வ தர்த்ரே நமஹ
28. ஓம் அத்வைத வஸ்து தத்வஜ்ஞாய நமஹ
29. ஓம் அத்வைதானந்த வர்கய நமஹ
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30. ஓம் அத்புதானந்த க்தயே நமஹ
31. ஓம் அதிஷ்டானாய நமஹ
32. ஓம் அத�ோக்ஷஜாய நமஹ
33. ஓம் அதர்மோரு தருச்சேத்ரே நமஹ
34. ஓம் அதி யஜ்ஞாய நமஹ
35. ஓம் அதி பூதாய நமஹ
36. ஓம் அதி தைவாய நமஹ
37. ஓம் அத்யக்ஷாய நமஹ
38. ஓம் அனகாய நமஹ
39. ஓம் அனந்தநாம்னே நமஹ
40. ஓம் அனந்த குண பூணாய நமஹ
41. ஓம் அனந்த மூர்தயே நமஹ
42. ஓம் அனந்தாய நமஹ
43. ஓம் அனந்த க்தி ஸம்யுதாய நமஹ
44. ஓம் அனந்தாசர்ய வர்யாய
ீ
நமஹ
45. ஓம் அனல்ஹகதி மானிதாய நமஹ
46. ஓம் அனவரத ஸமாதிஸ்தாய நமஹ
47. ஓம் அநாத பரிரக்ஷகாய நமஹ
48. ஓம் அனன்ய ப்ரேம ஸம்ஹ்ருஷ்ட குருபாத விலீனஹ்ருதே நமஹ
49. ஓம் அனாத்ருதாஷ்ட ஸித்தயே நமஹ
50. ஓம் அனாமய பதப்ரதாய நமஹ
51. ஓம் அநாதிமத் பரப்ரஹ்மணே நமஹ
52. ஓம் அநாஹத திவாகராய நமஹ
53. ஓம் அனிர்தேய வபு நமஹ
54. ஓம் அனிமே ஈக்ஷித ப்ரஜாய நமஹ
55. ஓம் அநுக்ரஹார்த மூர்தயே நமஹ
56. ஓம் அனுவர்தித வேங்குய நமஹ
57. ஓம் அநேக திவ்ய மூர்தயே நமஹ
58. ஓம் அநேகாத்புத தர்னாய நமஹ
59. ஓம் அநேக ஜன்மஜம் பாபம் ஸம்ருதி மாத்ரேண ஹாரகாய நமஹ
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60. ஓம் அநேக ஜன்ம வ்ருத்தாந்தம் ஸவிஸ்தார முதீரயதே நமஹ
61. ஓம் அநேக ஜன்ம ஸம்ப்ராப்த கர்மபந்த விதாரணாய நமஹ
62. ஓம் அநேக ஜன்ம ஸம்ஸித்த க்திஜ்ஞான ஸ்வரூபவதே நமஹ
63. ஓம் அந்தர் பஹிச ஸர்வத்ர வ்யாப்தாகில சராசராய நமஹ
64. ஓம் அந்தர் ஹ்ருதய ஆகாய நமஹ
65. ஓம் அந்தகாலேபி ரக்ஷகாய நமஹ
66. ஓம் அந்தர்யாமிணே நமஹ
67. ஓம் அந்தராத்மனே நமஹ
68. ஓம் அன்ன வஸ்த்ர ஈப்ஸித ப்ரதாய நமஹ
69. ஓம் அபராஜித க்தயே நமஹ
70. ஓம் அபரிக்ரஹ பூதாய நமஹ
71. ஓம் அபவர்க ப்ரதாத்ரே நமஹ
72. ஓம் அபவர்கமயாய நமஹ
73. ஓம் அபாந்தராத்மரூபேண ஸ்ரஷ்டுரிஷ்ட ப்ரவர்தகாய நமஹ
74. ஓம் அபாவ்ருத க்ருபாகாராய நமஹ
75. ஓம் அபார ஜ்ஞான க்திமதே நமஹ
76. ஓம் அபார்திவ தேஹஸ்தாய நமஹ
77. ஓம் அபாம்புஷ்ப நிப�ோதகாய நமஹ
78. ஓம் அப்ரபஞ்சாய நமஹ
79. ஓம் அப்ரமத்தாய நமஹ
80. ஓம் அப்ரமேய குணாகராய நமஹ
81. ஓம் அப்ராக்ருத வபு நமஹ
82. ஓம் அப்ராக்ருத பராக்ரமாய நமஹ
83. ஓம் அப்ரார்திதேஷ்ட தாத்ரே நமஹ
84. ஓம் அப்துலாதி பராகதயே நமஹ
85. ஓம் அபயம் ஸர்வபூதேப்யோ ததாமீதி வ்ரதினே நமஹ
86. ஓம் அபிமானாதி தூராய நமஹ
87. ஓம் அபி க சமத்க்ருதயே நமஹ
88. ஓம் அபீஷ்ட வர வர்´ணே நமஹ
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89. ஓம் அபீக்ஷ்ண திவ்யக்தி ப்ருதே நமஹ
90. ஓம் அபேதானந்த ஸந்தாத்ரே நமஹ
91. ஓம் அமர்த்யாய நமஹ
92. ஓம் அம்ருத வாக்ஸ்ருதயே நமஹ
93. ஓம் அரவிந்த தலாக்ஷாய நமஹ
94. ஓம் அமித பராக்ரமாய நமஹ
95. ஓம் அரிட்வர்க நா னே நமஹ
96. ஓம் அரிஷ்டக்னாய நமஹ
97. ஓம் அர்ஹ ஸத்தமாய நமஹ
98. ஓம் அலப்யலாப ஸந்தாத்ரே நமஹ
99. ஓம் அல்பதான ஸுத�ோ´தாய நமஹ
100. ஓம் அல்லாநாம ஸதாவக்த்ரே நமஹ
101. ஓம் அலம்புத்த்யா ஸ்வலங்க்ருதாய நமஹ
102. ஓம் அவதாரித ஸர்வேய நமஹ
103. ஓம் அவதீரித வைபவாய நமஹ
104. ஓம் அவலம்ப்ய பதாப்ஜாய நமஹ
105. ஓம் அவலீயேதி விருதாய நமஹ
106. ஓம் அவதூதாகில�ோபாதயே நமஹ
107. ஓம் அவி ஷ்டாய நமஹ
108. ஓம் அவ ஷ்ட ஸ்வகார்யார்தம் த்யக்ததேஹம் ப்ரவிஷ்டவதே நமஹ
109. ஓம் அவாக்பாணி பாத�ோரவே நமஹ
110. ஓம் அவாங் மானஸ க�ோசராய நமஹ
111. ஓம் அவாப்த ஸர்வகாம�ோபி கர்மண்யேவ ப்ரதிஷ்டிதாய நமஹ
112. ஓம் அவிச்சின்னாக்னிஹ�ோத்ராய நமஹ
113. ஓம் அவிச்சின்ன ஸுகப்ரதாய நமஹ
114. ஓம் அவேக்ஷித திகந்தஸ்த ப்ரஜாபாலன நிஷ்டிதாய நமஹ
115. ஓம் அவ்யாஜ கருணாஸிந்தவே நமஹ
116. ஓம் அவ்யாஹதேஷ்ட தேகாய நமஹ
117. ஓம் அவ்யாஹ்ருத உபதேய நமஹ
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118. ஓம் அவ்யாஹ்ருத ஸுகப்1ரதா3ய நமஹ
119. ஓம் அக்ய க்யகர்த்ரே நமஹ
120. ஓம் அர்பாய ர்த்திக்ருதே நமஹ
121. ஓம் அ பூதஹ்ருத் ஸ்தாணவே நமஹ
122. ஓம் அக ம�ோஹ ருங்கலாய நமஹ
123. ஓம் அஷ்டைவர்யயுத த்யாகினே நமஹ
124. ஓம் அஷ்டஸித்தி பராங்முகாய நமஹ
125. ஓம் அஸங்கய�ோக யுக்தாத்மனே நமஹ
126. ஓம் அஸங்க த்ருடஸ்த்ர ப்ருதே நமஹ
127. ஓம் அஸங்க்யேய அவதாரேஷி ருணானுபந்தி ரக்ஷகாய நமஹ
128. ஓம் அஹம் ப்ரஹ்ம ஸ்திதப்ரஜ்ஞாய நமஹ
129. ஓம் அஹம்பாவ விவர்ஜிதாய நமஹ
130. ஓம் அஹம்த்வம்ச த்வமேவாஹமிதி தத்வ ப்ரப�ோத காய நமஹ
131. ஓம் அஹேதுக க்ருபாஸிந்தவே நமஹ
132. ஓம் அஹிம்ஸாநிரதாய நமஹ
133. ஓம் அக்ஷீண யஸளஹ்ருதாய நமஹ
134. ஓம் அக்ஷய்யாய நமஹ
135. ஓம் அக்ஷய ஸுகப்ரதாய நமஹ
136. ஓம் அக்ஷராதபி கூடஸ்தாத் உத்தம புரு த்தமாய நமஹ
137. ஓம் ஆகுவாஹன மூர்தயே நமஹ
138. ஓம் ஆகமாத்யந்த ஸன்னுதாய நமஹ
139. ஓம் ஆகமாதீத ஸத்பாவாய நமஹ
140. ஓம் ஆசார்ய பரமாய நமஹ
141. ஓம் ஆத்மானுபவ ஸந்துஷ்டாய நமஹ
142. ஓம் ஆத்மவித்யா விரதாய நமஹ
143. ஓம் ஆத்மானந்த ப்ரகாய நமஹ
144. ஓம் ஆத்மைவ பரமாத்ம த்ரு நமஹ
145. ஓம் ஆத்மைக ஸர்வபூதாத்மனே நமஹ
146. ஓம் ஆத்மாராமாய நமஹ
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147. ஓம் ஆத்மவதே நமஹ
148. ஓம் ஆதித்ய மத்ய வர்தினே நமஹ
149. ஓம் ஆதி மத்யாந்த வர்ஜிதாய நமஹ
150. ஓம் ஆனந்த பரமானந்தாய நமஹ
151. ஓம் ஆனந்த ப்ரதாய நமஹ
152. ஓம் ஆனாகமாத்ருத ஆஜ்ஞாய நமஹ
153. ஓம் ஆனதாவன நிர்வ்ருதயே நமஹ
154. ஓம் ஆபதாம் அபஹர்த்ரே நமஹ
155. ஓம் ஆபத்பாந்தவாய நமஹ
156. ஓம் ஆப்ரிகாகத வைத்யாய பரமானந்த தாயகாய நமஹ
157. ஓம் ஆயுரார�ோக்ய தாத்ரே நமஹ
158. ஓம் ஆர்தத்ராண பராயணாய நமஹ
159. ஓம் ஆர�ோபண அபவாதைச மாயாய�ோக விய�ோக க்ருதே நமஹ
160. ஓம் ஆவிஷ்க்ருத திர�ோதத்த பஹுரூப விடம்பனாய நமஹ
161. ஓம் ஆர்த்ர சித்தேன பக்தானாம் ஸதானுக்ரஹ வர் க ய நமஹ
162. ஓம் ஆபா விமுக்தாய நமஹ
163. ஓம் ஆபா விம�ோசகாய நமஹ
164. ஓம் இச்சாதீன ஜகத்ஸர்வாய நமஹ
165. ஓம் இச்சாதீன வபு நமஹ
166. ஓம் இஷ்டேப்ஸிதார்த தாத்ரே நமஹ
167. ஓம் இச்சா ம�ோஹ நிவர்தகாய நமஹ
168. ஓம் இச்சோத்த துஹ்க ஸஞ்சேத்ரே நமஹ
169. ஓம் இந்த்ரியாராதி தர்பக்னே நமஹ
170. ஓம் இந்திராரமண ஆஹ்லாதிநாம ஸாஹஸ்ர பூதஹ்ருதே நமஹ
171. ஓம் இந்தீவரதல ஜ்யோதிர்லோசன அலங்க்ருதானனாய நமஹ
172. ஓம் இந்துதல பா´ணே நமஹ
173. ஓம் இந்துவத் ப்ரியதர்னாய நமஹ
174. ஓம் இஷ்டாபூர்த தைர்லப்தாய நமஹ
175. ஓம் இஷ்டதைவ ஸ்வரூபத்ருதே நமஹ
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176. ஓம் இஷ்டிகாதான ஸுப்ரீதாய நமஹ
177. ஓம் இஷ்டிகாலய ரக்ஷித்ரே நமஹ
178. ஓம் ஈஸக்த மன�ோ புத்தயே நமஹ
179. ஓம் ஈராதன தத்பராய நமஹ
180. ஓம் ஈ தாகில தேவாய நமஹ
181. ஓம் ஈவாஸ்யார்த ஸூசகாய நமஹ
182. ஓம் உச்சாரணாத்ருதே பக்தஹ்ருதந்த உபதேகாய
183. ஓம் உத்தம ப்ரேம மார்கிணே நமஹ
184. ஓம் உத்தம�ோத்தார கர்மக்ருதே நமஹ
185. ஓம் உதாஸீனவத் ஆஸீனாய நமஹ
186. ஓம் உத்தராமி இதி உதீரகாய நமஹ
187. ஓம் உத்தவாய மயா ப்ரோக்தம் பாகவதமிதி ப்ருவதே நமஹ
188. ஓம் உன்மத்த வாபி க�ோப்த்ரே நமஹ
189. ஓம் உன்மத்த வே நாமத்ருதே நமஹ
190. ஓம் உபத்ரவ நிவாரிணே நமஹ
191. ஓம் உபாம்ர் ஜப ப�ோதகாய நமஹ
192. ஓம் உமேமே யுக்தாத்மனே நமஹ
193. ஓம் ஊர்ஜித பக்தி லக்ஷணாய நமஹ
194. ஓம் ஊர்ஜித வாக் ப்ரதாத்ரே நமஹ
195. ஓம் ஊர்த்வ ரேதஸே நமஹ
196. ஓம் ஊர்த்வமூலம் அதகம் அவத்தம் பஸ்மஸாத் கராய நமஹ
197. ஓம் ஊர்த்வகதி விதாத்ரே நமஹ
198. ஓம் ஊர்த்வ பத்த த்விகேதனாய நமஹ
199. ஓம் ருஜவே நமஹ
200. ஓம் ருதம்பர ப்ரஜ்ஞாய நமஹ
201. ஓம் ருணக்லிஷ்ட தனப்ரதாய நமஹ
202. ஓம் ருணானுபத்த ஜந்தூனாம் ருணமுக்த்யை பலப்ரதாய நமஹ
203. ஓம் ஏகாகினே நமஹ
204. ஓம் ஏகபக்தயே நமஹ
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205. ஓம் ஏக வாக் காய மானஸாய நமஹ
206. ஓம் ஏகாதயாம் ஸ்வபக்தானாம் ஸ்வதன�ோஹ�ோ க்ருதநிஷ்க்ருதயே நமஹ
207. ஓம் ஏகாக்ஷர பரஜ்ஞானினே நமஹ
208. ஓம் ஏகாத்மா ஸர்வதே த்ரு நமஹ
209. ஓம் ஏகேவர ப்ரதீதயே நமஹ
210. ஓம் ஏகரீத்யா த்ருதாகிலாய நமஹ
211. ஓம் ஐக்யானந்த கத த்வந்த்வாய நமஹ
212. ஓம் ஐக்யானந்த விதாயகாய நமஹ
213. ஓம் ஐக்யக்ருதே நமஹ
214. ஓம் ஐக்ய பூதாத்மனே நமஹ
215. ஓம் ஐஹிகாமுஷ்மிக ப்ரதாய நமஹ
216. ஓம் ஓம்காராதராய நமஹ
217. ஓம் ஓஜஸ்வினே நமஹ
218. ஓம் ஒளதீ க்ருத பஸ்மதாய நமஹ
219. ஓம் கதாகீ ர்தன பத்தத்யாம் நாரதானுஷ்டிதம் ஸ்துவதே நமஹ
220. ஓம் கபர்தே க்லேநா னே நமஹ
221. ஓம் கபீர்தாஸ அவதாரகாய நமஹ
222. ஓம் கபர்தே புத்ரரக்ஷார்தம் அனுபூத ததாமயாய நமஹ
223. ஓம் கமலாலிஷ்ட பாதாப்ஜாய நமஹ
224. ஓம் கமலாயத ல�ோசனாய நமஹ
225. ஓம் கந்தர்பதர்ப வித்வம்ஸினே நமஹ
226. ஓம் கமநீ ய குணாலயாய நமஹ
227. ஓம் கர்தா அகர்தா அந்யதா கர்த்ரே நமஹ
228. ஓம் கர்ம யுக்தோப்ய கர்மக்ருதே நமஹ
229. ஓம் கர்மக்ருதே நமஹ
230. ஓம் கர்ம நிர்முக்தாய நமஹ
231. ஓம் கர்மாகர்ம விசக்ஷணாய நமஹ
232. ஓம் கர்மபீஜ க்ஷயம் கர்த்ரே நமஹ
233. ஓம் கர்ம நிர்மூலன க்ஷமாய நமஹ
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234. ஓம் கர்மவ்யாதி வ்யப�ோஹினே நமஹ
235. ஓம் கர்மபந்த விநாகாய நமஹ
236. ஓம் கலிமலாபஹாரிணே நமஹ
237. ஓம் கலெளப்ரத்யக்ஷ தைவதாய நமஹ
238. ஓம் கலியுகாவதாராய நமஹ
239. ஓம் கல்யுத்த பவ பஞ்ஜனாய நமஹ
240. ஓம் கல்யாணானந்த நாம்னே நமஹ
241. ஓம் கல்யாண குண பூணாய நமஹ
242. ஓம் கவி தாஸகணு த்ராத்ரே நமஹ
243. ஓம் கஷ்ட நாகர ஒளதாய நமஹ
244. ஓம் காகாதீக்ஷித ரக்ஷாயாம் துரீண�ோஹமிதீரகாய நமஹ
245. ஓம் கானாபீலாதபி த்ராத்ரே நமஹ
246. ஓம் கானனே பானதான க்ருதே நமஹ
247. ஓம் காமஜிதே நமஹ
248. ஓம் காமரூபிணே நமஹ
249. ஓம் காம ஸங்கல்ப வர்ஜிதாய நமஹ
250. ஓம் காமிதார்த ப்ரதாத்ரே நமஹ
251. ஓம் காமாதி த்ரு தனாய நமஹ
252. ஓம் காம்ய கர்ம ஸுஸந்யஸ்தாய நமஹ
253. ஓம் காமேரா க்தி நாகாய நமஹ
254. ஓம் காலாய நமஹ
255. ஓம் காலகாலாய நமஹ
256. ஓம் காலாதீதாய நமஹ
257. ஓம் காலக்ருதே நமஹ
258. ஓம் காலதர்ப விநா னே நமஹ
259. ஓம் காலரா தர்ஜன க்ஷமாய நமஹ
260. ஓம் காலர்னக தத்தான்னம் ஜ்வரம் ஹரேதிதி ப்ருவதே நமஹ
261. ஓம் காலாக்னி ஸத்ரு க்ரோதாய நமஹ
262. ஓம் காராமா ஸுரக்ஷகாய நமஹ
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263. ஓம் கீ ர்தி வ்யாப்த திகந்தாய நமஹ
264. ஓம் குப்னீவத
ீ கலேபராய நமஹ
265. ஓம் கும்பாராக்னி ர்த்ராத்ரே நமஹ
266. ஓம் குஷ்டர�ோக நிவாரகாய நமஹ
267. ஓம் கூடஸ்தாய நமஹ
268. ஓம் க்ருதஜ்ஞாய நமஹ
269. ஓம் க்ருத்ஸ்ன க்ஷேத்ர ப்ரகாகாய நமஹ
270. ஓம் க்ருத்ஸ்னஜ்ஞாய நமஹ
271. ஓம் க்ருபாபூர்ணாய நமஹ
272. ஓம் க்ருபயா பாலிதார்பகாய நமஹ
273. ஓம் க்ருஷ்ண ராம வ ஆத்ரேய மாருத்யாதி ஸ்வரூப த்ருதே நமஹ
274. ஓம் கேவலாத்மானுபூதயே நமஹ
275. ஓம் கைவல்யபத நாயகாய நமஹ
276. ஓம் க�ோவிதாய நமஹ
277. ஓம் க�ோமலாங்காய நமஹ
278. ஓம் க�ோபவ்யாஜ ர்பப்ரதாய நமஹ
279. ஓம் க�ோஹமிதி திவாநக்தம் விசாரமனுஸகாய நமஹ
280. ஓம் க்லிஷ்ட ரக்ஷா துரீணாய நமஹ
281. ஓம் க்ரோதஜிதே நமஹ
282. ஓம் க்லேநானாய நமஹ
283. ஓம் ககன யஸளக்ஷ்ம்ய விஸ்தாராய நமஹ
284. ஓம் கம்பீர மதுரஸ்வனாய நமஹ
285. ஓம் கங்காதீர நிவாஸினே நமஹ
286. ஓம் கங்கோத்பத்தி பதாம்புஜாய நமஹ
287. ஓம் கங்காகீ ர் இதிக்யாத யதிரேஷ்டேன ஸம்ஸ்துதாய நமஹ
288. ஓம் கந்த புஷ்பாக்ஷதைஹி பூஜ்யாய நமஹ
289. ஓம் கதிவிதே நமஹ
290. ஓம் கதி ஸூசகாய நமஹ
291. ஓம் கஹ்வரேஷ்ட புராணாய நமஹ
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292. ஓம் கர்வ மாத்ஸர்ய வர்ஜிதாய நமஹ
293. ஓம் கான ந்ருத்ய விந�ோதாய நமஹ
294. ஓம் கால்வண்கர் வரப்ரதாய நமஹ
295. ஓம் கிரீ ஸத்ரு த்யாகினே நமஹ
296. ஓம் கீ தாசார்யாய நமஹ
297. ஓம் கீ தாத்புதார்த வக்த்ரே நமஹ
298. ஓம் கீ தாரஹஸ்ய ஸம்ப்ரதாய நமஹ
299. ஓம் கீ தா ஜ்ஞான மயாய நமஹ
300. ஓம் கீ தா பூர்ணோபதேகாய நமஹ
301. ஓம் குணாதீதாய நமஹ
302. ஓம் குணாத்மனே நமஹ
303. ஓம் குணத�ோ விவர்ஜிதாய நமஹ
304. ஓம் குணாகுணேஷி வர்தந்த இத்யனாஸக்தி ஸுஸ்திராய நமஹ
305. ஓம் குப்தாய நமஹ
306. ஓம் குஹாஹிதாய நமஹ
307. ஓம் கூடாய நமஹ
308. ஓம் குப்த ஸர்வ நிப�ோதகாய நமஹ
309. ஓம் குர்வங்க்ரி தீவ்ரபக்திஹி சேத்த தேவாலமிதி ஈரயதே நமஹ
310. ஓம் குரவே நமஹ
311. ஓம் குருதமாய நமஹ
312. ஓம் குஹ்யாய நமஹ
313. ஓம் குருபாத பராயணாய நமஹ
314. ஓம் குர்வீங்க்ரி ஸதா த்யாத்ரே நமஹ
315. ஓம் குரு ஸந்தோ வர் தனாய நமஹ
316. ஓம் குரு ப்ரேம ஸமாலப்த பரிபூர்ண ஸ்வரூபவதே நமஹ
317. ஓம் குரூபாஸன ஸம்ஸித்தாய நமஹ
318. ஓம் குருமார்க ப்ரவர்தகாய நமஹ
319. ஓம் குர்வாத்ம தேவதா புத்த்யா ப்ரம்மானந்தமயாய நமஹ
320. ஓம் குர�ோஹ�ோ ஸமாதி பார்வஸ்த நிம்பச்சாயா நிவாஸக்ருதே நமஹ
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321. ஓம் குருவேங்கு ஸம்ப்ராப்த வஸ்த்ரேஷ்டிகா ஸதா த்ருதாய நமஹ
322. ஓம் குருபரம்பராதிஷ்ட ஸர்வ த்யாக பராயணாய நமஹ
323. ஓம் குருபரம்பரா ப்ராப்த ஸச்சிதானந்த மூர்திமதே நமஹ
324. ஓம் க்ருஹஹீன மஹாராஜாய நமஹ
325. ஓம் க்ருஹமேதி பராரயாய நமஹ
326. ஓம் க�ோபீம்ஸ்த்ராதா யதா க்ருஷ்ணஹ ததா நாச்னே குலாவனாய நமஹ
327. ஓம் க�ோபால குண்டுராயாதி புத்ரபெளத்ராதி வர்த4னாய நமஹ
328. ஓம் க�ோஷ்பதீக்ருத கஷ்டாப்தயே நமஹ
329. ஓம் க�ோதாவரீ தடாகதாய நமஹ
330. ஓம் சதுர்புஜாய நமஹ
331. ஓம் சதுர்பாஹு நிவாரித ந்ருஸங்கடாய நமஹ
332. ஓம் சமத்காரை ரஸங்க்லிஷ்டைர் பக்திஜ்ஞான விவர்தனாய நமஹ
333. ஓம் சந்தனாலேப ருஷ்டானாம் துஷ்டானாம் தர்ணக்ஷமாய நமஹ
334. ஓம் சந்தோர்கராதி பக்தானாம் ஸதாபாலன நிஷ்டிதாய நமஹ
335. ஓம் சராசர பரிவ்யாப்தாய நமஹ
336. ஓம் சர்மதாஹேப்ய விக்ரியாய நமஹ
337. ஓம் சான்பாயாக்ய படேலர்தம் சமத்கார ஸஹாயக்ருதே நமஹ
338. ஓம் சிந்தாமக்ன ஹரித்ராணே தஸ்யஸர்வ பரம்வஹாய நமஹ
339. ஓம் சித்ராதிசித்ர சாரித்ராய நமஹ
340. ஓம் சின்மயானந்தாய நமஹ
341. ஓம் சிரவாஸ க்ருதைர் பந்தைஹி ர்டி க்ராம புனர்கதயே நமஹ
342. ஓம் ச�ோராத்யாஹ்ருத வஸ்தூனி தத்தான்யேவேதி ஹர்´தாய நமஹ
343. ஓம் சின்ன ஸம்யாய நமஹ
344. ஓம் சின்ன ஸம்ஸார பந்தனாய நமஹ
345. ஓம் ஜகத்பித்ரே நமஹ
346. ஓம் ஜகன்மாத்ரே நமஹ
347. ஓம் ஜகத் த்ராத்ரே நமஹ
348. ஓம் ஜகத் ஹிதாய நமஹ
349. ஓம் ஜகத் ஸ்ரஷ்ட்ரே நமஹ
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350. ஓம் ஜகத் ஸாக்ஷிணே நமஹ
351. ஓம் ஜகத் வ்யாபினே நமஹ
352. ஓம் ஜகத்குரவே நமஹ
353. ஓம் ஜகத்ப்ரபவே நமஹ
354. ஓம் ஜகந்நாதாய நமஹ
355. ஓம் ஜகதேக திவாகராய நமஹ
356. ஓம் ஜகன்மோஹ சமத்காராய நமஹ
357. ஓம் ஜகன்நாடக ஸூத்ர த்ருதே நமஹ
358. ஓம் ஜகன்மங்கல கர்த்ரே நமஹ
359. ஓம் ஜகன்மாயேதி ப�ோதகாய நமஹ
360. ஓம் ஜட�ோன்மத்த பிச ஆப�ோப்யந்தஹ ஸச்சித் ஸுகஸ்திதாய நமஹ
361. ஓம் ஜன்ம பந்த விநிர்முக்தாய நமஹ
362. ஓம் ஜன்ம ஸாபல்ய மந்த்ரதாய நமஹ
363. ஓம் ஜன்ம ஜன்மாந்தர ஜ்ஞாய நமஹ
364. ஓம் ஜன்ம நா ரஹஸ்ய விதே நமஹ
365. ஓம் ஜப்தநாம ஸுஸந்துஷ்ட ஹரிப்ரத்யக்ஷ பாவிதாய நமஹ
366. ஓம் ஜனஜல்பமனாத்ருத்ய ஜபஸித்த மஹாத்யுதயே நமஹ
367. ஓம் ஜபப்ரேரித பக்தாய நமஹ
368. ஓம் ஜப்யநாம்னே நமஹ
369. ஓம் ஜனேவராய நமஹ
370. ஓம் ஜலஹீன ஸ்தலே கின்ன பக்தார்தம் ஜலஸ்ருஷ்டி க்ருதே நமஹ
371. ஓம் ஜவராலீதி மெளலானா ஸேவனே அக்லிஷ்ட மானஸாய நமஹ
372. ஓம் ஜாதக்ராமாத் குர�ோர்வாஸம் தஸ்மாத் பூர்வஸ்தலம் வ்ரஜதே நமஹ
373. ஓம் ஜாதிபேத�ோ மதைர்பேத இதிபேத திரஸ்க்ருதாய நமஹ
374. ஓம் ஜாதிவித்யா தனைசாபி ஹீனான் ஆர்த்ர ஹ்ருதாவனாய நமஹ
375. ஓம் ஜாம்பூநத பரித்யாகினே நமஹ
376. ஓம் ஜாகரூகாவித ப்ரஜாய நமஹ
377. ஓம் ஜாயாபத்ய க்ருஹக்ஷேத்ர ஸ்வஜனஸ்வார்த வர்ஜிதாய நமஹ
378. ஓம் ஜிதத்வைத மஹா ம�ோஹாய நமஹ
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379. ஓம் ஜிதக்ரோதாய நமஹ
380. ஓம் ஜிதேந்த்ரியாய நமஹ
381. ஓம் ஜித கந்தர்ப தர்பாய நமஹ
382. ஓம் ஜிதாத்மனே நமஹ
383. ஓம் ஜித ட்ரிபவே நமஹ
384. ஓம் ஜீர்ண ஹூணாலயஸ்தானே பூர்வஜன்ம க்ருதம் ஸ்மரதே நமஹ
385. ஓம் ஜீர்ண ஹூணாலயம்சாத்ய ஸர்வமர்த்யாலயம் கராய நமஹ
386. ஓம் ஜீர்ணவஸ்த்ர ஸமம்மத்வா தேஹம்த்யக்த்வா ஸுகம்ஸ்திதாய நமஹ
387. ஓம் ஜீர்ணவஸ்த்ர ஸமம்பயன் த்யக்ததேஹம் ப்ரவிஷ்டவதே நமஹ
388. ஓம் ஜீவன்முக்தாய நமஹ
389. ஓம் ஜீவானாம் முக்தி ஸத்கதி தாயகாய நமஹ
390. ஓம் ஜ்யோதிஹி ஸ்த்ர ரஹஸ்யஜ்ஞாய நமஹ
391. ஓம் ஜ்யோதிர் ஜ்ஞானப்ரதாய நமஹ
392. ஓம் ஜ்யோக்ச ஸூர்யம் த்ரு பயதே நமஹ
393. ஓம் ஜ்ஞான பாஸ்கர மூர்திமதே நமஹ
394. ஓம் ஜ்ஞாத ஸர்வ ரஹஸ்யாய நமஹ
395. ஓம் ஜ்ஞாத ப்ரஹ்ம பராத்பராய நமஹ
396. ஓம் ஜ்ஞான பக்தி ப்ரதாய நமஹ
397. ஓம் ஜ்ஞான விஜ்ஞான நிசயாய நமஹ
398. ஓம் ஜ்ஞான க்தி ஸமாரூடாய நமஹ
399. ஓம் ஜ்ஞான ய�ோக வ்யவஸ்திதாய நமஹ
400. ஓம் ஜ்ஞானாக்னி தக்த கர்மணே நமஹ
401. ஓம் ஜ்ஞான நிர்தூத கல்மய நமஹ
402. ஓம் ஜ்ஞான வைராக்ய ஸந்தாத்ரே நமஹ
403. ஓம் ஜ்ஞானஸஞ்சின்ன ஸம்யாய நமஹ
404. ஓம் ஜ்ஞானாபாஸ்த மஹா ம�ோஹாய நமஹ
405. ஓம் ஜ்ஞானிஇதி ஆத்மஇவ நிச யாய நமஹ
406. ஓம் ஜ்ஞானேவரீ படத்தேவ ப்ரதிபந்த நிவாரகாய நமஹ
407. ஓம் ஜ்ஞானாய நமஹ
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408. ஓம் ஜ்ஞேயாய நமஹ
409. ஓம் ஜ்ஞானகம்யாய நமஹ
410. ஓம் ஜ்ஞாத ஸர்வம் பரம்மதாய நமஹ
411. ஓம் ஜ்யோதி ம் ப்ரதமஜ்யோதி நமஹ
412. ஓம் ஜ்யோதிர்ஹீன த்யுதிப்ரதாய நமஹ
413. ஓம் தபஸ்ஸந்தீ3ப்த தேஜஸ்வினே நமஹ
414. ஓம் தப்தகாஞ்சன ஸந்நிபா4ய நமஹ
415. ஓம் தத்வஜ்ஞானார்த தர் னே நமஹ
416. ஓம் தத்வமஸ்யாதி லக்ஷிதாய நமஹ
417. ஓம் தத்வவிதே நமஹ
418 ஓம் தத்வ மூர்தயே நமஹ
419. ஓம் தந்த்ராலஸ்ய விவர்ஜிதாய நமஹ
420. ஓம் தத்வமாலா தராய நமஹ
421. ஓம் தத்வஸார விரதாய நமஹ
422. ஓம் தர்ஜிதாந்தக தூதாய நமஹ
423. ஓம் தமஸஹபராய நமஹ
424. ஓம் தாத்யா கணபதி ப்ரேஷ்டாய நமஹ
425. ஓம் தாத்யா நூல்கர் கதிப்ரதாய நமஹ
426. ஓம் தாரக ப்ரஹ்ம நாம்னே நமஹ
427. ஓம் தம�ோரஜ�ோ விவர்ஜிதாய நமஹ
428. ஓம் தாமரஸ தலாக்ஷாய நமஹ
429. ஓம் தாராபாய்ய ஸுரக்ஷகாய நமஹ
430. ஓம் திலக பூஜிதாங்க்ரயே நமஹ
431. ஓம் திர்யக் ஜந்து கதிப்ரதாய நமஹ
432. ஓம் தீர்தீக்ருத நிவாஸாய நமஹ
433. ஓம் தீர்தபாதாய நமஹ
434. ஓம் தீவ்ரபக்தி ந்ருஸிம்ஹாதி பக்தாலீ பூர்யநுக்ரஹாய நமஹ
435. ஓம் தீவ்ரப்ரேம விராகாப்த வேங்கடே க்ருபாநிதயே நமஹ
436. ஓம் துல்ய ப்ரியாப்ரியாய நமஹ
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437. ஓம் துல்ய நிந்தாத்ம ஸம்ஸ்துதயே நமஹ
438. ஓம் துல்யாதிக விஹீனாய நமஹ
439. ஓம் துஷ்ட ஸஜ்ஜன ஸம்வ்ருதாய நமஹ
440. ஓம் த்ருப்தாத்மனே நமஹ
441. ஓம் த்ரு ஹீனாய நமஹ
442. ஓம் த்ருண ீக்ருத ஜகத்வஸவே நமஹ
443. ஓம் தைலீக்ருத ஜலாபூர்ண தீப ஸஞ்ஜ்வலிதாலயாய நமஹ
444. ஓம் த்ரிகாலஜ்ஞாய நமஹ
445. ஓம் த்ரிமூர்தயே நமஹ
446. ஓம் த்ரிகுணாதீதாய நமஹ
447. ஓம் த்ரியாமா ய�ோகநிஷ்டாத்மா ததிக் பக்த பாலகாய நமஹ
448. ஓம் த்ரிவர்க ம�ோக்ஷ ஸந்தாத்ரே நமஹ
449. ஓம் த்ரிபுடீ ரஹித ஸ்திதயே நமஹ
450. ஓம் த்ரில�ோக ஸ்வேச்ச ஸஞ்சாரிணே நமஹ
451. ஓம் த்ரைல�ோக்ய திமிராபஹாய நமஹ
452. ஓம் த்யக்தகர்ம பலாஸங்காய நமஹ
453. ஓம் த்யக்தப�ோக ஸதா ஸுகினே நமஹ
454. ஓம் த்யக்த தேஹாத்ம புத்யயே நமஹ
455. ஓம் த்யக்த ஸர்வ பரிக்ரஹாய நமஹ
456. ஓம் த்யக்த்வா மாயாமயம் ஸர்வம் ஸ்வேமஹிம்னி ஸதாஸ்திதாய நமஹ
457. ஓம் தண்டத்ருதே நமஹ
458. ஓம் தண்டனார்ஹாணாம் துஷ்டவ்ருத்தேர் நிவர்தகாய நமஹ
459. ஓம் தம்பதர்பாதி தூராய நமஹ
460. ஓம் தக்ஷிணாமூர்தயே நமஹ
461. ஓம் தக்ஷிணா தானகர்த்ருப்யோ ததா ப்ரதிதாயகாய நமஹ
462. ஓம் தக்ஷிணா ப்ரார்தனத்வாரா ர்ப4க்ருத் தத்வப�ோதகாய நமஹ
463. ஓம் தயாபராய நமஹ
464. ஓம் தயாஸிந்தவே நமஹ
465. ஓம் தத்தாத்ரேயாய நமஹ
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466. ஓம் தரித்ரோயம் தன ீவேதி பேதாசார விவர்ஜிதாய நமஹ
467. ஓம் தஹராகா பானவே நமஹ
468. ஓம் தக்தஹஸ்த அர்பகாவனாய நமஹ
469. ஓம் தாரித்ரய துஹ்க பீ4தி1க்4னாய நமஹ
470. ஓம் தாம�ோதர வரப்ரதாய நமஹ
471. ஓம் தான யளண்டாய நமஹ
472. ஓம் தாந்தாய நமஹ
473. ஓம் தானைசான்யான் வம்நயதே நமஹ
474. ஓம் தானமார்க ஸ்கலத்பாத நானாசாந்தோர்கர் அவனாய நமஹ
475. ஓம் திவ்யஜ்ஞான ப்ரதாய நமஹ
476. ஓம் திவ்யமங்கல விக்ரஹாய நமஹ
477. ஓம் தீனே தயாபராய நமஹ
478. ஓம் தீர்கத்ரு நமஹ
479. ஓம் தீனவத்ஸலாய நமஹ
480. ஓம் துஷ்டானாம் தமனே க்தாய நமஹ
481. ஓம் துராதர் தப�ோபலாய நமஹ
482. ஓம் துர்பிக்ஷேபி அன்னதாத்ரே நமஹ
483. ஓம் துரத்ருஷ்ட விநாக்ருதே நமஹ
484. ஓம் துஹ்கக பயத்வே ம�ோஹாத்யர்ப நாகாய நமஹ
485. ஓம் துஷ்டநிக்ரஹ ஷ்டாநுக்ரஹ ரூப மஹாவ்ரதாய நமஹ
486. ஓம் துஷ்ட மூர்க ஜடாதீனாம் அப்ரகா ஸ்வரூபவதே நமஹ
487. ஓம் துஷ்டஜந்து பரித்ராத்ரே நமஹ
488. ஓம் தூரவர்தி ஸமஸ்த த்ரு நமஹ
489. ஓம் த்ருயம் நயம் நவிவாஸ்யமிதி புத்தி ப்ரப�ோதகாய நமஹ
490. ஓம் த்ருயம் ஸர்வம்ஹி சைதன்யமித்யானந்த ப்ரதிஷ்டிதாய நமஹ
491. ஓம் தேஹே விகலிதாய நமஹ
492. ஓம் தேஹயாத்ரார்தம் அன்னபுஜே நமஹ
493. ஓம் தேஹ�ோகேஹஹ தத�ோமாம்து நின்யே குரு ரிதீரகாய நமஹ
494. ஓம் தேஹாத்ம புத்திஹீனாய நமஹ
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495. ஓம் தேஹம�ோஹ ப்ரபஞ்ஜனாய நமஹ
496. ஓம் தேஹ�ோ தேவாலயஸ்தஸ்மின் தேவம்பயேத் யுதீரயதே நமஹ
497. ஓம் தைவஸம்பத்
ீ
ப்ரபூர்ணாய நமஹ
498. ஓம் தேத்தார ஸஹாயக்ருதே நமஹ
499. ஓம் த்வந்த்வ ம�ோஹ விநிர்முக்தாய நமஹ
500. ஓம் த்வந்த்வாதீத விமத்ஸராய நமஹ
501. ஓம் த்வாரகாமாயி வாஸினே நமஹ
502. ஓம் த் வ த்ரோஹ விவர்ஜிதாய நமஹ
503. ஓம் த்வைதாத்வைத வி ஷ்டாதீன் காலேஸ்தானே விப�ோதகாய நமஹ
504. ஓம் தனஹீனான் தனாட்யாம்ச ஸமத்ருஷ்ட்யைவ ரக்ஷகாய நமஹ
505. ஓம் தனதேனஸம காய நமஹ
506. ஓம் தரண ீதர ஸந்நிபாய நமஹ
507. ஓம் தர்மஜ்ஞாய நமஹ
508 ஓம் தர்மஸேதவே நமஹ
509. ஓம் தர்மஸ்தாபன ஸம்பவாய நமஹ
510. ஓம் துமால் உபாஸன ீ பத்ன்யோர் நிர்யாணே ஸத்கதிப்ரதாய நமஹ
511. ஓம் தூபகேடா படேல்சான்பாய் நஷ்டாவஸ்தான ஸூசகாய நமஹ
512. ஓம் தூமயானபதத் பாதேவார பத்னீ ஸுரக்ஷகாய நமஹ
513. ஓம் த்யானாவஸ்தித சேதஸே நமஹ
514. ஓம் த்ருத்யுத்ஸாஹ ஸமன்விதாய நமஹ
515. ஓம் நதஜனாவனாய நமஹ
516. ஓம் நரல�ோக மன�ோரமாய நமஹ
517. ஓம் நஷ்டத்ருஷ்டி ப்ரதாத்ரே நமஹ
518. ஓம் நரல�ோக விடம்பனாய நமஹ
519. ஓம் நாகஸர்ப மயூரேச ஸமாரூட னனாய நமஹ
520. ஓம் நானாசாந்தோர்கரம் ஆஹூய தத்ஸத்கத்யை க்ருத�ோத்யமாய நமஹ
521. ஓம் நானாநிம�ோண்கரஸ்யாந்தே ஸ்வாங்க்ரித்யான லயப்ரதாய நமஹ
522. ஓம் நானாதேபிதாகராய நமஹ
523. ஓம் நானாவிதி ஸமர்சிதாய நமஹ
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524. ஓம் நாராயண மஹாராஜ ஸம்லாகித பதாம்புஜாய நமஹ
525. ஓம் நாராயணபராய நமஹ
526. ஓம் நாம வர்ஜிதாய நமஹ
527. ஓம் நிக்ருஹீத இந்த்ரியக்ராமாய நமஹ
528. ஓம் நிகமாகம க�ோசராய நமஹ
529. ஓம் நித்ய ஸர்வகத ஸ்தாணவே நமஹ
530. ஓம் நித்ய த்ருப்தாய நமஹ
531.ஓம் நிராரயாய நமஹ
532. ஓம் நித்யான்னதான தர்மிஷ்டாய நமஹ
533. ஓம் நித்யானந்த ப்ரவாஹகாய நமஹ
534. ஓம் நித்யமங்கல தாம்னே நமஹ
535. ஓம் நித்யாக்னிஹ�ோத்ர வர்தனாய நமஹ
536. ஓம் நித்யகர்ம நிய�ோக்த்ரே நமஹ
537. ஓம் நித்யஸத்வஸ்திதாய நமஹ
538 .ஓம் நிம்பபாதப மூலஸ்தாய நமஹ
539. ஓம் நிரந்தராக்னி ரக்ஷிதரே நமஹ
540. ஓம் நிஸ்ப்ருஹாய நமஹ
541. ஓம் நிர்விகல்பாய நமஹ
542. ஓம் நிரங்கு கதாகதயே நமஹ
543. ஓம் நிர்ஜித காமனா த�ோய நமஹ
544 .ஓம் நிராய நமஹ
545 .ஓம் நிரஞ்ஜனாய நமஹ
546 .ஓம் நிர்விகல்ப ஸமாதிஸ்தய நமஹ
547. ஓம் நிரபேக்ஷாய நமஹ
548. ஓம் நிர்குணாய நமஹ
549. ஓம் நிர்த்வந்த்வாய நமஹ
550. ஓம் நித்யஸத்வஸ்தாய நமஹ
551. ஓம் நிர்விகாராய நமஹ
552. ஓம் நிசலாய நமஹ
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553. ஓம் நிராலம்பாய நமஹ
554. ஓம் நிராகாராய நமஹ
555. ஓம் நிவ்ருத்த குணத�ோ கய நமஹ
556. ஓம் நூல்கர் விஜயானந்த மாஹி ன்தத்த ஸத்கதயே நமஹ
557. ஓம் நரஸிம்ஹ கணூதாஸ தத்த ப்ரசாரஸாதனாய நமஹ
558. ஓம் நைஷ்டிக ப்ரஹ்மசர்யாய நமஹ
559. ஓம் நைஷ்கர்ம்ய பரிநிஷ்டிதாய நமஹ
560. ஓம் பண்டரீ பாண்டுரங்காக்யாய நமஹ
561. ஓம் படேல் தாத்யாஜி மாதுலாய நமஹ
562. ஓம் பதிதபாவனாய நமஹ
563.. ஓம் பத்ரீக்ராம ஸமுத்பவாய நமஹ
564 ஓம் பதவிஸ்ருஷ்ட கங்காம்பஸே நமஹ
565. ஓம் பதாம்புஜநத அவனாய நமஹ
566. ஓம் பரப்ரஹ்ம ஸ்வரூபிணே நமஹ
567. ஓம் பரம கருணாலயாய நமஹ
568 .ஓம் பரதத்வ ப்ரதீபாய நமஹ
569. ஓம் பரமார்த நிவேதகாய நமஹ
570. ஓம் பரமானந்த நிஸ்யந்த3ய நமஹ
571. ஓம் பரம்ஜ்யோதி நமஹ
572. ஓம் பராத்ராய நமஹ
573. ஓம் பரமேஷ்டினே நமஹ
574. ஓம் பரம்தாம்னே நமஹ
575. ஓம் பரமேவராய நமஹ
576. ஓம் பரமஸத்குரவே நமஹ
577. ஓம் பரமாசார்யாய நமஹ
578. ஓம் பரதர்ம பயாத்பக்தான் ஸ்வேஸ்வேதர்மே நிய�ோஜகாய நமஹ
579. ஓம் பரார்தைகாந்த ஸம்பூதயே நமஹ
580. ஓம் பரமாத்மனே நமஹ
581. ஓம் பராகதயே நமஹ
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582. ஓம் பாபதாபெளக ஸம்ஹாரிணே நமஹ
583. ஓம் பாமரவ்யாஜ பண்டிதாய நமஹ
584. ஓம் பாபாத்தாஸம் ஸமாக்ருஷ்ய புண்யமார்கே ப்ரவர்தகாய நமஹ
585. ஓம் பிபீலிகா முகான்னாதாய நமஹ
586. ஓம் பிசேஷ்வபி அவஸ்திதாய நமஹ
587. ஓம் புத்ரகாமேஷ்டி யாகாதேஹே ருதே ஸந்தான வர்தனாய நமஹ
588. ஓம் புனருஜ்ஜீவித ப்ரேதாய நமஹ
589. ஓம் புனராவ்ருத்தி நாகாய நமஹ
590. ஓம் புனஹ்புனரிஹாகம்ய பக்தேப்யஹ ஸத்கதிப்ரதாய நமஹ
591. ஓம் புண்டரீகாயதாக்ஷாய நமஹ
592. ஓம் புண்யரவண கீ ர்தனாய நமஹ
593. ஓம் புரந்தராதி பக்தாக்ரய பரித்ராண துரந்தராய நமஹ
594. ஓம் புராணபுரு ய நமஹ
595. ஓம் புரீய நமஹ
596. ஓம் புரு த்தமாய நமஹ
597. ஓம் பூஜா பராங்முகாய நமஹ
598. ஓம் பூர்ணாய நமஹ
599. ஓம் பூர்ண வைராக்ய பிதாய நமஹ
600. ஓம் பூர்ணானந்த ஸ்வரூபிணே நமஹ
601. ஓம் பூர்ண க்ருபாநிதயே நமஹ
602. ஓம் பூர்ணசந்த்ர ஸமாஹ்லாதினே நமஹ
603. ஓம் பூர்ணகாமாய நமஹ
604. ஓம் பூர்வஜாய நமஹ
605. ஓம் ப்ரணத பாலன�ோத்யுக்தாய நமஹ
606. ஓம் ப்ரணதார்திஹராய நமஹ
607. ஓம் ப்ரத்யக்ஷ தேவதாமூர்தயே நமஹ
608. ஓம் ப்ரத்யகாத்ம நிதர்காய நமஹ
609. ஓம் ப்ரபன்ன பாரிஜாதாய நமஹ
610. ஓம் ப்ரபன்னானாம் பராகதயே நமஹ
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611. ஓம் ப்ரமாணாதீத சின்மூர்தயே நமஹ
612. ஓம் ப்ரமாதாபித ம்ருத்யுஜிதே நமஹ
613. ஓம் ப்ரஸன்னவதனாய நமஹ
614. ஓம் ப்ரஸாதாபிமுக த்யுதயே நமஹ
615. ஓம் ப்ரஸ்த வாசே நமஹ
616. ஓம் ப்ரந்தாத்மனே நமஹ
617. ஓம் ப்ரியஸத்ய முதாஹரதே நமஹ
618. ஓம் ப்ரேமதாய நமஹ
619. ஓம் ப்ரேம வயாய நமஹ
620. ஓம் ப்ரேம மார்கைக ஸாதனாய நமஹ
621. ஓம் பஹுரூப நிகூடாத்மனே நமஹ
622. ஓம் பல த்ருப்த தமக்ஷமாய நமஹ
623. ஓம் பலாதி தர்ப பய்யாஜி மஹாகர்வ விபஞ்ஜனாய நமஹ
624. ஓம் புத ஸந்தோ தய நமஹ
625. ஓம் புத்தாய நமஹ
626 ஓம் புதஜனாவனாய நமஹ
627. ஓம் ப்ருஹத்பந்த விம�ோக்த்ரே நமஹ
628. ஓம் ப்ருஹத் பாரவஹ க்ஷமாய நமஹ
629. ஓம் ப்ரஹ்மகுல ஸமுத்பூதாய நமஹ
630. ஓம் ப்ரஹ்மசாரி வ்ரதஸ்திதாய நமஹ
631. ஓம் ப்ரஹ்மானந்தாம்ருதே மக்னாய நமஹ
632. ஓம் ப்ரஹ்மானந்தாய நமஹ
633. ஓம் ப்ரஹ்மானந்த லஸத் த்ருஷ்டயே நமஹ
634. ஓம் ப்ரஹ்மவாதினே நமஹ
635. ஓம் ப்ருஹச்ச்ரவஸே நமஹ
636. ஓம் ப்ராஹ்மண ஸ்த்ரீ விஸ்ருஷ்ட உல்கா தர்ஜித வாக்ருதயே நமஹ
637. ஓம் ப்ராஹ்மணானாம் மஸ்திஸ்தாய நமஹ
638. ஓம் ப்ரஹ்மண்யாய நமஹ
639. ஓம் ப்ரஹ்ம வித்தமாய நமஹ
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640 ஓம் பக்த தாஸகணூ ப்ராண மான வ்ருத்யாதி ரக்ஷகாய நமஹ
641. ஓம் பக்தாத்யந்த ஹிதை´ணே நமஹ
642. ஓம் பக்தாரித தயாபராய நமஹ
643. ஓம் பக்தார்தம் த்ருத தேஹாய நமஹ
644. ஓம் பக்தார்தம் தக்த ஹஸ்தகாய நமஹ
645. ஓம் பக்த பராகதயே நமஹ
646. ஓம் பக்தவத்ஸலாய நமஹ
647. ஓம் பக்த மானஸ வாஸினே நமஹ
648. ஓம் பக்தாதி ஸுலபாய நமஹ
649. ஓம் பக்த பவாப்தி ப�ோதாய நமஹ
650. ஓம் பகவதே நமஹ
651. ஓம் பஜதாம் ஸுஹ்ருதே நமஹ
652. ஓம் பக்த ஸர்வ ஸ்வஹாரிணே நமஹ
653. ஓம் பக்தாநுக்ரஹ காதராய நமஹ
654. ஓம் பக்த ராஸ்ன்யாதி ஸர்வே மம�ோகாபய ஸம்ப்ரதாய நமஹ
655. ஓம் பக்தாவன ஸமர்தாய நமஹ
656.. ஓம் பக்தாவன துரந்தராய நமஹ
657. ஓம் பக்தபாவ பராதீனாய நமஹ
658 ஓம் பக்தாத்யந்த ஹிதெள த ய நமஹ
659. ஓம் பக்தாவன ப்ரதிஜ்ஞாய நமஹ
660. ஓம் பஜதாம் இஷ்ட காமதுஹே நமஹ
661. ஓம் பக்தஹ்ருத்பத்ம வாஸினே நமஹ
662. ஓம் பக்திமார்க ப்ரதர்காய நமஹ
663. ஓம் பக்தாய விஹாரிணே நமஹ
664. ஓம் பக்தஸர்வ மலாபஹாய நமஹ
665. ஓம் பக்த ப�ோதைக நிஷ்டாய நமஹ
666. ஓம் பக்தானாம் ஸத்கதி ப்ரதாய நமஹ
667. ஓம் பத்ரமார்க ப்ரதர் னே நமஹ
668. ஓம் பத்ரம் பத்ரம் இதி ப்ருவதே நமஹ

srinagasai.com/publications

ÿ o˜® ê£J úývóï£ñ‹ - 27

669. ஓம் ப4த்ரரவஸே நமஹ
670. ஓம் பன்னூமாய் ஸாத்வீ மஹிதஸனாய நமஹ
671. ஓம் பயஸந்த்ரஸ்த காபர்தே அம�ோக அபயவரப்ரதாய நமஹ
672. ஓம் பயஹீனாய நமஹ
673. ஓம் பயத்ராத்ரே நமஹ
674. ஓம் பயக்ருதே நமஹ
675. ஓம் பயநானாய நமஹ
676. ஓம் பவ வாரிதி ப�ோதாய நமஹ
677. ஓம் பவ லுண்டன க�ோவிதாய நமஹ
678. ஓம் பஸ்மதான நிரஸ்தாதி வ்யாதி துஹ்க அர்பாகிலாய நமஹ
679. ஓம் பஸ்மஸாத் க்ருத பக்தாரயே நமஹ
680. ஓம் பஸ்மஸாத் க்ருத மன்மதாய நமஹ
681. ஓம் பஸ்ம பூத மஸ்திஸ்தாய நமஹ
682. ஓம் பஸ்ம தக்தாகில ஆமயாய நமஹ
683. ஓம் பாக�ோஜீ குஷ்ட ர�ோகக்னாய நமஹ
684. ஓம் பா கில ஸுவேதிதாய நமஹ
685. ஓம் பாஷ்யக்ருதே நமஹ
686. ஓம் பாவகம்யாய நமஹ
687. ஓம் பாரஸர்வ பரிக்ரஹாய நமஹ
688. ஓம் பாகவத ஸஹாயாய நமஹ
689. ஓம் பாவனா ஸ்ன்யதஹ ஸுகினே நமஹ
690. ஓம் பாகவத ப்ரதானாய நமஹ
691. ஓம் பாகவத�ோத்தமாய நமஹ
692. ஓம் பாடே த்வேம் ஸமாக்ருஷ்ய பக்திம் தஸ்மை ப்ரதத்தவதே நமஹ
693. ஓம் பில்லரூபேண தத்தாம்பஸே நமஹ
694. ஓம் பிக்ஷான்னதான புஜே நமஹ
695. ஓம் பிக்ஷாதர்ம மஹாராஜாய நமஹ
696. ஓம் பிக்ஷ்வெளக4தத்த ப�ோஜனாய நமஹ
697. ஓம் பீமாஜீ க்ஷய பாபக்னே நமஹ
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698 ஓம் பீம பலான்விதாய நமஹ
699. ஓம் பீதானாம் பீதி நா னே நமஹ
700. ஓம் பீண பீணாய நமஹ
701. ஓம் பீ சலித ஸூர்யாக்னி மகவன் ம்ருத்யு மாருதாய நமஹ
702. ஓம் புக்திமுக்தி ப்ரதாத்ரே நமஹ
703. ஓம் புஜகாத் ரக்ஷித ப்ரஜாய நமஹ
704. ஓம் புஜங்கரூபம் ஆவிய ஸஹஸ்ரஜன பூஜிதாய நமஹ
705. ஓம் புக்த்வா ப�ோஜன தாத்ருணாம் தக்த ப்ராகுத்தர அர்பாய நமஹ
706. ஓம் பூடித்வாரா க்ருஹம்பத்த்வா க்ருத ஸர்வமதாலயாய நமஹ
707. ஓம் பூப்ருத்ஸம உபகாரிணே நமஹ
708. ஓம் பூம்னே நமஹ
709. ஓம் பூயாய நமஹ
710. ஓம் பூதரண்ய பூதாய நமஹ
711. ஓம் பூதாத்மனே நமஹ
712. ஓம் பூதபாவனாய நமஹ
713. ஓம் பூதப்ரேத பிசாதீன் தர்மமார்கே நிய�ோஜயதே நமஹ
714. ஓம் ப்ருத்யஸ்ய ப்ருத்ய ஸேவா க்ருதே நமஹ
715. ஓம் ப்ருத்ய பாரவஹாய நமஹ
716. ஓம் பேகம் தத்த வரம் ஸ்ம்ருத்வா ஸர்பாஸ்யாதபி ரக்ஷகாய நமஹ
717. ஓம் ப�ோகைவர்யேஷி அஸக்த ஆத்மனே நமஹ
718. ஓம் பைஜ்யே பிஜாம் வராய நமஹ
719. ஓம் மர்கரூபேண பக்தஸ்ய ரக்ஷணே தேனதாடிதாய நமஹ
720. ஓம் மந்த்ரக�ோ மஸ்திஸ்தாய நமஹ
721. ஓம் மதாபிமான வர்ஜிதாய நமஹ
722. ஓம் மதுபான ப்ருக்திம் திவ்யக்த்யா வ்யப�ோஹகாய நமஹ
723. ஓம் மஸ்த்யாம் துலஸிபூஜாம் அக்னிஹ�ோத்ரம்ச ஸகாய நமஹ
724. ஓம் மஹாவாக்ய ஸுதாமக்னாய நமஹ
725. ஓம் மஹாபாகவதாய நமஹ
726. ஓம் மஹானுபவ தேஜஸ்வினே நமஹ
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727. ஓம் மஹா ய�ோகேவராய நமஹ
728. ஓம் மஹாபய பரித்ராத்ரே நமஹ
729. ஓம் மஹாத்மனே நமஹ
730. ஓம் மஹாபலாய நமஹ
731. ஓம் மாதவராய தேபாண்டே ஸக்யுஹு ஸாஹாய்யக்ருதே நமஹ
732. ஓம் மானாபமானய�ோஸ் துல்யாய நமஹ
733. ஓம் மார்கபந்தவே நமஹ
734. ஓம் மாருதயே நமஹ
735. ஓம் மாயா மானு ரூபேண கூடைவர்ய பராத்பராய நமஹ
736. ஓம் மார்கஸ்த தேவஸத்காரஹ கார்யஇதி அனுஸித்ரே நமஹ
737. ஓம் மாரீக்ரஸ்த புடீ த்ராத்ரே நமஹ
738. ஓம் மார்ஜால உச்சிஷ்ட ப�ோஜனாய நமஹ
739. ஓம் மிரீகரம் ஸர்பகண்டாத் தைவாஜ்ஞப்தாத் விம�ோசயதே நமஹ
740. ஓம் மிதவாசே நமஹ
741. ஓம் மிதபுஜே நமஹ
742. ஓம் மித்ரேத்ரெள ஸதாஸமாய நமஹ
743. ஓம் மீனாதாயி ப்ரஸூத்யர்தம் ப்ரே´தாய ரதம் தததே நமஹ
744. ஓம் முக்த ஸங்கான் அஹம்வாதினே நமஹ
745. ஓம் முக்த ஸம்ஸ்ருதி பந்தனாய நமஹ
746. ஓம் முஹுர்தேவாவதாராதி நம�ோச்சாரண நிர்வ்ருதாய நமஹ
747. ஓம் மூர்தி பூஜானுஸ்த்ரே நமஹ
748. ஓம் மூர்திமானபி அமூர்திமதே நமஹ
749. ஓம் மூலேஸ்த்ரி குர�ோர்தோலப் மஹாராஜஸ்ய ரூபத்ருதே நமஹ
750. ஓம் ம்ருதஸூனும் ஸமாக்ருஷ்ய பூர்வமாதரி ய�ோஜயதே நமஹ
751. ஓம் ம்ருதாலய நிவாஸினே நமஹ
752. ஓம் ம்ருத்யுபீதி வ்யப�ோஹகாய நமஹ
753. ஓம் மேகயாமாய பூஜார்தம் வலிங்க முபாஹரதே நமஹ
754. ஓம் ம�ோஹ கலில தீர்ணாய நமஹ
755. ஓம் ம�ோஹ ஸம்ய நாகாய நமஹ
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756. ஓம் ம�ோஹின ீராஜ பூஜாயாம் குல்கர்ண்யப்பா நிய�ோஜகாய நமஹ
757. ஓம் ம�ோக்ஷமார்க ஸஹாயாய நமஹ
758. ஓம் மெளனவ்யாக்யா ப்ரப�ோதகாய நமஹ
759. ஓம் யஜ்ஞதான தப�ோநிஷ்டாய நமஹ
760. ஓம் யஜ்ஞ ஷ்டான்ன ப�ோஜனாய நமஹ
761. ஓம் யதேந்த்ரிய மன�ோபுத்தயே நமஹ
762. ஓம் யதிதர்ம ஸுபாலகாய நமஹ
763. ஓம் யத�ோவாச�ோநிவர்தந்தே ததானந்த ஸுநிஷ்டிதாய நமஹ
764. ஓம் யத்னாதிய ஸேவாப்த குருபூர்ண க்ருபாபலாய நமஹ
765. ஓம் யதேச்ச ஸூக்ஷ்ம ஸஞ்சாரிணே நமஹ
766. ஓம் யதேஷ்ட தானதர்மக்ருதே நமஹ
767. ஓம் யந்த்ராரூடம் ஜகத்ஸர்வம் மாயயா ப்ராமயத் ப்ரபவே நமஹ
768. ஓம் யமகிங்கர ஸம்த்ரஸ்த ஸாமந்தஸ்ய ஸஹாயக்ருதே நமஹ
769. ஓம் யமதூத பரிக்லிஷ்ட புரந்தரே அஸு ரக்ஷகாய நமஹ
770. ஓம் யமபீதி விநா னே நமஹ
771. ஓம் யவனாலய பூணாய நமஹ
772. ஓம் யஸாபி மஹாராஜாய நமஹ
773. ஓம் ய:பூரித பாரதாய நமஹ
774. ஓம் யக்ஷரக்ஷஹ பிசானாம் ஸாந்நித்யாதேவ நாகாய நமஹ
775. ஓம் யுக்த ப�ோஜன நித்ராய நமஹ
776. ஓம் யுகாந்தர சரித்ரவிதே நமஹ
777. ஓம் ய�ோகக்தி ஜிதஸ்வப்னாய நமஹ
778. ஓம் ய�ோகமாயா ஸமாவ்ருதாய நமஹ
779. ஓம் ய�ோகவக்ஷண
ீ
ஸந்தத்த பரமானந்த மூர்திமதே நமஹ
780. ஓம் ய�ோகிஹ்ருத் த்யானகம்யாய நமஹ
781. ஓம் ய�ோகக்ஷேமவஹாய நமஹ
782. ஓம் ரதஸ்த ரஜதாவேஷி ஹ்ருதேஷ்வம்லான மானஸாய நமஹ
783. ஓம் ரஸாய நமஹ
784. ஓம் ரஸ ஸாரஜ்ஞாய நமஹ
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785. ஓம் ரஸனா ரஸஜிதே நமஹ
786. ஓம் ரஸ�ோப்யஸ்ய பரம்த்ருஷ்ட்வா நிவர்தித மஹாயஸே நமஹ
787. ஓம் ரக்ஷணாத் ப�ோணா த் ஸர்வ பித்ரு மாத்ரு குரு ப்ரபவே நமஹ
788. ஓம் ராகத்வே வியுக்தாத்மனே நமஹ
789. ஓம் ராகாசந்த்ர ஸமானனாய நமஹ
790. ஓம் ராஜீவல�ோசனாய நமஹ
791. ஓம் ராஜபிச அபிவந்திதாய நமஹ
792. ஓம் ராமபக்தி ப்ரபூர்ணாய நமஹ
793. ஓம் ராமரூப ப்ரதர்காய நமஹ
794. ஓம் ராமஸாரூப்ய லப்தாய நமஹ
795. ஓம் ராமஸாயி இதி விருதாய நமஹ
796. ஓம் ராமதூத மயாய நமஹ
797. ஓம் ராம மந்த்ர உபதேகாய நமஹ
798. ஓம் ராமமூர்த்யாதி ங்கர்த்ரே நமஹ
799. ஓம் ராஸனேகுல வர்தனாய நமஹ
800. ஓம் ருத்ர துல்ய ப்ரக�ோபாய நமஹ
801. ஓம் ருத்ர க�ோப தமக்ஷமாய நமஹ
802. ஓம் ருத்ர விஷ்ணு க்ருதாபேதாய நமஹ
803. ஓம் ரூபிண ீ ரூப்ய ம�ோஹஜிதே நமஹ
804. ஓம் ரூபேரூபே சிதாத்மானம் பயத்வம் இதி ப�ோதகாய நமஹ
805. ஓம் ரூபாத் ரூபாந்தரம் யாத�ோம்ருத இதி அபயப்ரதாய நமஹ
806. ஓம் ரேகேஹ�ோ ததா அந்தஸ்ய ஸதாம்கதி விதாயகாய நமஹ
807. ஓம் ர�ோக தாரித்ரய துஹ்காதீன் பஸ்ம தானேன வாரயதே நமஹ
808. ஓம் ர�ோதனாத் த்ரவசித்தாய நமஹ
809. ஓம் ர�ோமஹர்த வாக் க்ருதயே நமஹ
810. ஓம் லக்வா னே நமஹ
811. ஓம் லகு நித்ராய நமஹ
812. ஓம் லப்தாவ க்ராமண ீ ஸ்துதாய நமஹ
813. ஓம் லகுட�ோத்த்ருத ர�ோஹில்லா ஸதம்பநாத் தர்பநாகாய நமஹ
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814. ஓம் லலிதாத்புத சாரித்ராய நமஹ
815. ஓம் லக்ஷ்மீ நாராயணாய நமஹ
816. ஓம் லீலா மாநு தேஹஸ்தாய நமஹ
817. ஓம் லீலா அமாநு கர்மக்ருதே நமஹ
818. ஓம் லேலே ஸ்த்ரி ருதிப்ரீத்யா மஸ்தீ வேதக�ோணாய நமஹ
819. ஓம் ல�ோகாபிராமாய நமஹ
820. ஓம் ல�ோகேய நமஹ
821. ஓம் ல�ோலுபத்வ விவர்ஜிதாய நமஹ
822. ஓம் ல�ோகேஷி விஹரம்சாபி ஸச்சிதானந்த ஸம்ஸ்திதாய நமஹ
823. ஓம் ல�ோண ீவார்ண்யாம் கணூதாஸம் மஹா அபாயாத் விம�ோசகாய நமஹ
824. ஓம் வஸ்த்ரவத் வபுர்வீக்ஷ்ய ஸ்வேச்சாத் த்யக்த கலேபராய நமஹ
825. ஓம் வஸ்த்ரவத் தேஹமுத்ஸ்ருஜ்ய புனர்தேஹம் ப்ரவிஷ்டவதே நமஹ
826. ஓம் வந்த்யாத�ோ விமுக்த்யர்தம் தத்வஸ்த்ரே நாரிகேலதாய நமஹ
827. ஓம் வாஸுதேவைக ஸந்துஷ்டயே நமஹ
828. ஓம் வாதத்வே மதாப்ரியாய நமஹ
829. ஓம் வித்யா விநய ஸம்பன்னாய நமஹ
830. ஓம் விதேயாத்மனே நமஹ
831. ஓம் வர்யவதே
ீ
நமஹ
832. ஓம் விவிக்த தேஸேவினே நமஹ
833. ஓம் விவபாவன பாவிதாய நமஹ
834. ஓம் விவமங்கல மாங்கல்யாய நமஹ
835. ஓம் வியாத் ஸம்ஹ்ருதேந்த்ரியாய நமஹ
836. ஓம் வத
ீ ராக பயக்ரோதாய நமஹ
837. ஓம் விருத்தாந்த ஈக்ஷண ஸம்ப்ரதாய நமஹ
838. ஓம் வேதாந்தாம்புஜ ஸூர்யாய நமஹ
839. ஓம் வேதீஸ்தாக்னி விவர்தனாய நமஹ
840. ஓம் வைராக்யபூர்ண சாரித்ராய நமஹ
841. ஓம் வைகுண்டப்ரிய கர்மக்ருதே நமஹ
842. ஓம் வைஹாயஸ கதயே நமஹ
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843. ஓம் வ்யாம�ோஹப்ரம ஒளதாய நமஹ
844. ஓம் த்ருச்சேதைக மந்த்ராய நமஹ
845. ஓம் ரணாகத வத்ஸலாய நமஹ
846. ஓம் ரணாகத பீமாஜீவா அந்தபேகாதி ரக்ஷகாய நமஹ
847. ஓம் ரீரஸ்தா அரீரஸ்தாய நமஹ
848. ஓம் ரீர அநேக ஸம்ப்ருதாய நமஹ
849. ஓம் வத் பரார்த ஸர்வேஹாய நமஹ
850. ஓம் ரீர கர்ம கேவலாய நமஹ
851. ஓம் வத தர்ம க�ோப்த்ரே நமஹ
852. ஓம் ந்திதாந்தி விபூதாய நமஹ
853. ஓம் ரஸ்தம்பித கங்காம்பஸே நமஹ
854. ஓம் ந்தாகாராய நமஹ
855. ஓம் ஷ்டதர்ம அனுப்ராப்ய மெளலானா பாதஸேவிதாய நமஹ
856. ஓம் வதாய நமஹ
857. ஓம் வரூபாய நமஹ
858. ஓம் வக்தி யுதாய நமஹ
859. ஓம் ரீயான் ஸுத�ோத்வாஹம் யத�ோக்தம் பரிபூரயதே நமஹ
860. ஓம் த�ோஷ்ண ஸுகதுஹ்கேஷி ஸமாய நமஹ
861. ஓம் தலவாக்ஸுதாய நமஹ
862. ஓம் ர்டிந்யஸ்த குர�ோர்தேஹாய நமஹ
863. ஓம் ர்டித்யக்த கலேபராய நமஹ
864. ஓம் ர்க்லாம்பர தராய நமஹ
865. ஓம் ர்த்தஸத்வ குணஸ்திதாய நமஹ
866. ஓம் ர்த்தஜ்ஞான ஸ்வரூபாய நமஹ
867. ஓம் ர்பார்ப விவர்ஜிதாய நமஹ
868. ஓம் ர்ப்ரமார்கேண தத்விஷ்ணோஹ�ோ பரமம்பதம் ந்ருன்நேத்ரே நமஹ
869. ஓம் லூ குருகுலே வாஸினே நமஹ
870. ஓம் யினே நமஹ
871. ஓம் ஸ்ரீகண்டாய நமஹ
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872. ஓம் ஸ்ரீகராய நமஹ
873. ஓம் ஸ்ரீமதே நமஹ
874. ஓம் ரேஷ்டாய நமஹ
875. ஓம் ரேய�ோ விதாயகாய நமஹ
876. ஓம் ருதிஸ்ம்ருதி ர�ோரத்ன விபூத பதாம்புஜாய நமஹ
877. ஓம் ரேயான் ஸ்வதர்ம இத்யுக்த்வா ஸ்வஸ்வதர்ம நிய�ோஜகாய நமஹ
878. ஓம் ஸகாராம ஸ ஷ்யாய நமஹ
879. ஓம் ஸகலாரய காமதுஹே நமஹ
880. ஓம் ஸகுண நிர்குண ப்ரஹ்மணே நமஹ
881. ஓம் ஸஜ்ஜன மானஸ வ்யோம ராஜமான ஸுதாகராய நமஹ
882. ஓம் ஸத்கர்ம நிரதாய நமஹ
883. ஓம் ஸத்ஸந்தான வரப்ரதாய நமஹ
884. ஓம் ஸத்யவ்ரதாய நமஹ
885. ஓம் ஸத்யாய நமஹ
886. ஓம் ஸத் ஸுலப அந்ய துர்லபாய நமஹ
887. ஓம் ஸத்யவாசே நமஹ
888. ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாய நமஹ
889. ஓம் ஸத்யதர்ம பராயணாய நமஹ
890. ஓம் ஸத்யபராக்ரமாய நமஹ
891. ஓம் ஸத்ய த்ரஷ்ட்ரே நமஹ
892. ஓம் ஸனாதனாய நமஹ
893. ஓம் ஸத்யநாராயணாய நமஹ
894. ஓம் ஸத்யதத்வ ப்ரப�ோதகாய நமஹ
895. ஓம் ஸத்புரு ய நமஹ
896. ஓம் ஸதாசாராய நமஹ
897. ஓம் ஸதா பரஹிதேரதாய நமஹ
898. ஓம் ஸதாக்ஷிப்த நிஜானந்தாய நமஹ
899. ஓம் ஸதானந்தாய நமஹ
900. ஓம் ஸத்குரவே நமஹ
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901. ஓம் ஸதாஜன ஹித�ோத்யுக்தாய நமஹ
902. ஓம் ஸதாத்மனே நமஹ
903. ஓம் ஸதா வாய நமஹ
904. ஓம் ஸதார்த்ர சித்தாய நமஹ
905. ஓம் ஸத்ரூபிணே நமஹ
906. ஓம் ஸதாரயாய நமஹ
907. ஓம் ஸதா அஜிதாய நமஹ
908. ஓம் ஸந்யாஸய�ோக யுக்தாத்மனே நமஹ
909. ஓம் ஸந்மார்க ஸ்தாபன வ்ரதாய நமஹ
910. ஓம் ஸபீஜம் பலமாதாய நிர்பீஜம் பரிணாமகாய நமஹ
911. ஓம் ஸமதுஹ்க ஸுகஸ்வஸ்தாய நமஹ
912. ஓம் ஸம ல�ோஷ்டாம காஞ்சனாய நமஹ
913. ஓம் ஸமர்த ஸத்குரு ரேஷ்டாய நமஹ
914. ஓம் ஸமான ரஹிதாய நமஹ
915. ஓம் ஸமாரித ஜனத்ராண வ்ரதபாலன தத்பராய நமஹ
916. ஓம் ஸமுத்ரஸம காம்பீர்யாய நமஹ
917. ஓம் ஸங்கல்ப ரஹிதாய நமஹ
918. ஓம் ஸம்ஸார தாப ஹார்யாங்க்ரயே நமஹ
919. ஓம் ஸம்ஸார வர்ஜிதாய நமஹ
920. ஓம் ஸம்ஸார�ோத்தார நாம்னே நமஹ
921. ஓம் ஸர�ோஜதல க�ோமலாய நமஹ
922. ஓம் ஸர்பாதி பயஹாரிணே நமஹ
923. ஓம் ஸர்பரூபேபி அவஸ்திதாய நமஹ
924. ஓம் ஸர்வகர்ம பல த்யாகினே நமஹ
925. ஓம் ஸர்வத்ர ஸமவஸ்திதாய நமஹ
926. ஓம் ஸர்வதஹ பாணிபாதாய நமஹ
927. ஓம் ஸர்வத�ோக்ஷி ர�ோமுகாய நமஹ
928. ஓம் ஸர்வதஹ ருதிமன் மூர்தயே நமஹ
929. ஓம் ஸர்வமாவ்ருத்ய ஸம்ஸ்திதாய நமஹ
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930. ஓம் ஸர்வதர்ம ஸமத்ராத்ரே நமஹ
931. ஓம் ஸர்வதர்ம ஸுபூஜிதாய நமஹ
932. ஓம் ஸர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய குர்வீம் ரணம்கதா1ய நமஹ
933. ஓம் ஸர்வதீ ஸாக்ஷிபூதாய நமஹ
934. ஓம் ஸர்வநாமாபி ஸூசிதாய நமஹ
935. ஓம் ஸர்வபூதாந்தராத்மனே நமஹ
936. ஓம் ஸர்வபூதாய ஸ்திதாய நமஹ
937. ஓம் ஸர்வபூதாதி வாஸாய நமஹ
938. ஓம் ஸர்வபூத ஹிதேரதாய நமஹ
939. ஓம் ஸர்வபூதாத்ம பூதாத்மனே நமஹ
940. ஓம் ஸர்வபூத ஸுஹ்ருதே நமஹ
941. ஓம் ஸர்வபூத நிந்நித்ராய நமஹ
942. ஓம் ஸர்வபூத ஸமாத்ருதாய நமஹ
943. ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நமஹ
944. ஓம் ஸர்வவிதே நமஹ
945. ஓம் ஸர்வஸ்மை நமஹ
946. ஓம் ஸர்வமத ஸுஸம்மதாய நமஹ
947. ஓம் ஸர்வம் ப்ரஹ்மமயம் த்ரஷ்ட்ரே நமஹ
948. ஓம் ஸர்வக்தி உபப்ரும்ஹிதாய நமஹ
949. ஓம் ஸர்வஸங்கல்ப ஸந்யாஸினே நமஹ
950. ஓம் ஸங்க விவர்ஜிதாய நமஹ
951. ஓம் ஸர்வல�ோக ரண்யாய நமஹ
952. ஓம் ஸர்வல�ோக மஹேவராய நமஹ
953. ஓம் ஸர்வேய நமஹ
954. ஓம் ஸர்வரூபிணே நமஹ
955. ஓம் ஸர்வத்ரு நிபர்ஹணாய நமஹ
956. ஓம் ஸர்வைவர்யைக மந்த்ராய நமஹ
957. ஓம் ஸர்வேப்ஸித பலப்ரதாய நமஹ
958. ஓம் ஸர்வோபகாரகாரிணே நமஹ
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959. ஓம் ஸர்வோபாஸ்ய பதாம்புஜாய நமஹ
960. ஓம் ஸஹஸ்ரர் மூர்தயே நமஹ
961. ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நமஹ
962. ஓம் ஸஹஸ்ரபாதே நமஹ
963. ஓம் ஸஹஸ்ரநாம விவாஸினே நமஹ
964. ஓம் ஸஹஸ்ரநாம லக்ஷிதாய நமஹ
965. ஓம் ஸாகார�ோபி நிராகாராய நமஹ
966. ஓம் ஸாகாரார்சா ஸுமானிதாய நமஹ
967. ஓம் ஸாதுஜன பரித்ராத்ரே நமஹ
968. ஓம் ஸாதுப�ோ கய நமஹ
969. ஓம் ஸால�ோக ஸார்ஷ்டி ஸாமீப்ய ஸாயுஜ்யபத தாயகாய நமஹ
970. ஓம் ஸாயீராமாய நமஹ
971. ஓம் ஸாயீநாதாய நமஹ
972. ஓம் ஸாயீய நமஹ
973. ஓம் ஸாயி ஸத்தமாய நமஹ
974. ஓம் ஸாக்ஷாத்க்ருத ஹரிப்ரீத்யா ஸர்வக்தியுதாய நமஹ
975. ஓம் ஸாக்ஷாத்கார ப்ரதாத்ரே நமஹ
976. ஓம் ஸாக்ஷான் மன்மத மர்தனாய நமஹ
977. ஓம் ஸாயினே நமஹ
978. ஓம் ஸாயிதேவாய நமஹ
979. ஓம் ஸித்தேய நமஹ
980. ஓம் ஸித்த ஸங்கல்பாய நமஹ
981. ஓம் ஸித்திதாய நமஹ
982. ஓம் ஸித்தி அவாங்முகாய நமஹ
983. ஓம் ஸுக்ருத துஷ்க்ருத அதீதாய நமஹ
984. ஓம் ஸுகேஷி விகதஸ்ப்ருஹாய நமஹ
985. ஓம் ஸுகதுஹ்க ஸமாய நமஹ
986. ஓம் ஸுதாஸ்யந்தி முக�ோஜ்வலாய நமஹ
987. ஓம் ஸ்வேச்சாமாத்ர ஜஹத்தேஹாய நமஹ
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988. ஓம் ஸ்வேச்சோபாத்த தனவே நமஹ
989. ஓம் ஸ்வீக்ருத பக்த ர�ோகாய நமஹ
990. ஓம் ஸ்வே மஹிம்னி ப்ரதிஷ்டிதாய நமஹ
991. ஓம் ஹரிஸாடேம் ததா நானாம் காமாதேஹே பரிரக்ஷகாய நமஹ
992. ஓம் ஹர் மர் பய�ோத்வேகைஹி நிர்முக்த விமலாயாய நமஹ
993. ஓம் ஹிந்துமுஸ்லீம் ஸமூஹாம்ச மைத்ரீகரண தத்பராய நமஹ
994. ஓம் ஹுங்காரேணைவ ஸுக்ஷிப்ரம் ஸ்தப்தப்ரசண்ட மாருதாய நமஹ
995. ஓம் ஹ்ருதயக்ரந்தி பேதினே நமஹ
996. ஓம் ஹ்ருதயக்ரந்தி வர்ஜிதாய நமஹ
997. ஓம் க்ஷாந்தானந்த தெளர்ஜன்யாய நமஹ
998. ஓம் க்ஷிதிபாலாதி ஸேவிதாய நமஹ
999. ஓம் க்ஷிப்ர ப்ரஸாத தாத்ரே நமஹ
1000. ஓம் க்ஷேத்ரீ க்ருத ஸ்வ ர்டிகாய நமஹ
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