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ശീഃ

ശീമേത രാമാന ജായനമഃ

ശീമേതനിഗമാന്തമഹാേദശികായനമഃ

Á Á ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ Á Á
1 ഓം ശീേവങ്കേടശായനമഃ

2 ഓംവ ര പാക്ഷായനമഃ

3 ഓംവ േശശായനമഃ

4 ഓംവശ ഭാവനായനമഃ

5 ഓംവശസൃേജ നമഃ

6 ഓംവശസംഹർേ തനമഃ

7 ഓംവശ പാണായനമഃ

8 ഓംവ രാഡപ േഷനമഃ

9 ഓം േശഷാ ദിനിലയായനമഃ

10 ഓംഅേശഷഭൿതദ ഃഖ പണാശനായനമഃ

11 ഓം േശഷസ്ത ത ായനമഃ

12 ഓം േശഷശായ േനനമഃ

13 ഓംവ േശഷജ്ഞായനമഃ

14 ഓംവ ഭേവനമഃ

15 ഓംസ ഭ േവനമഃ

16 ഓംവഷ്ണേവനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

17 ഓംജിഷ്ണേവനമഃ

18 ഓംവർധഷ്ണേവനമഃ

19 ഓം ഉത്സഹിഷ്ണേവനമഃ

20 ഓംസഹിഷ്ണ കായനമഃ

21 ഓം ഭാജിഷ്ണേവനമഃ

22 ഓം ഗസഷ്ണേവനമഃ

23 ഓംവർതിഷ്ണേവനമഃ

24 ഓം ഭരിഷ്ണ കായനമഃ

25 ഓംകാലയേന്തനമഃ

26 ഓംകാലേഗാേ പ്ത നമഃ

27 ഓംകാലായനമഃ

28 ഓംകാലാന്തകായനമഃ

29 ഓംഅഖലായനമഃ

30 ഓംകാലഗമ ായനമഃ

31 ഓംകാലകംഠവന്ദ ായനമഃ

32 ഓംകാലകാേലശ രായനമഃ

33 ഓംശംഭേവനമഃ

34 ഓംസയംഭ േവനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

35 ഓംഅംേഭാജനാഭേയനമഃ

36 ഓംസ്തംഭിതവാരിധേയനമഃ

37 ഓംഅംേഭാധ നന്ദിനീജാനേയനമഃ

38 ഓം േശാണാംേഭാജപദ പഭായനമഃ

39 ഓംകംബ ഗീവായനമഃ

40 ഓംശംബരാരിര പായനമഃ

41 ഓംശംബരേജക്ഷണായനമഃ

42 ഓംബ ംബാധരായനമഃ

43 ഓംബ ംബര പ േണനമഃ

44 ഓം പതിബ ംബകിയാതിഗായനമഃ

45 ഓംഗണവേതനമഃ

46 ഓംഗണഗമ ായനമഃ

47 ഓംഗണാതീതായനമഃ

48 ഓംഗണപയായനമഃ

49 ഓം ദ ർഗണധ ംസകൃേതനമഃ

50 ഓംസർവസ ഗണായനമഃ

51 ഓംഗണഭാസകായനമഃ

52 ഓംപേരശായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

53 ഓംപരമാത്മേനനമഃ

54 ഓംപരൈസ്മേജ ാതിേഷനമഃ

55 ഓംപരാൈയഗതേയനമഃ

56 ഓംപരൈസ്മപദായനമഃ

57 ഓംവയദ ാസേസനമഃ

58 ഓംപാരമ്പർയശ ഭ പദായനമഃ

59 ഓം ബഹ്മാണ്ഡഗർഭായനമഃ

60 ഓം ബഹ്മൺയായനമഃ

61 ഓം ബഹ്മസൃേജനമഃ

62 ഓം ബഹ്മേബാധതായനമഃ

63 ഓം ബഹ്മസ്ത ത ായനമഃ

64 ഓം ബഹ്മവാദിേന നമഃ

65 ഓം ബഹ്മചർയപരായണായനമഃ

66 ഓംസത വതാർഥസന്തഷ്ടായനമഃ

67 ഓംസതര പ േണനമഃ

68 ഓംഝഷാംഗവേതനമഃ

69 ഓം േസാമക പാണഹാരിേണനമഃ

70 ഓംആനീതാമ്നായായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

71 ഓംഅബ്ധസഞ്ചരായനമഃ

72 ഓം േദവാസ രസ്ത ത ായനമഃ

73 ഓംപതൻമന്ദരധാരകായനമഃ

74 ഓംധൻവന്തരേയനമഃ

75 ഓംകച്ഛപാംഗായനമഃ

76 ഓംപേയാനിധ വ മന്ഥകായനമഃ

77 ഓംഅമരാമൃതസന്ധാേ തനമഃ

78 ഓംധൃതസേമ്മാഹിനീവപ േഷനമഃ

79 ഓംഹരേമാഹകമായാവ േനനമഃ

80 ഓം രക്ഷസ്സേന്ദാഹഭഞ്ജനായനമഃ

81 ഓംഹിരൺയാക്ഷവദാരിേണനമഃ

82 ഓംയജ്ഞായനമഃ

83 ഓംയജ്ഞവഭാവനായനമഃ

84 ഓംയജ്ഞീേയാർവസമ ദ്ധർേ തനമഃ

85 ഓം ല ലാേ കാഡായനമഃ

86 ഓം പതാപവേതനമഃ

87 ഓം ദണ്ഡകാസ രവധ ംസ േനനമഃ

88 ഓംവകദം ഷ്ടായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

89 ഓംക്ഷമാധരായനമഃ

90 ഓംഗന്ധർവശാപഹരണായനമഃ

91 ഓംപൺയഗന്ധായനമഃ

92 ഓംവചക്ഷണായനമഃ

93 ഓംകരാലവൿതായനമഃ

94 ഓം േസാമാർകേന തായനമഃ

95 ഓംഷഡ്ഗണൈവഭവായനമഃ

96 ഓം േശതേഘാണിേന നമഃ

97 ഓംഘ ർണിത ഭ േവനമഃ

98 ഓംഘ ർഘ രധനിവ ഭമായനമഃ

99 ഓം ദാഘയേസനമഃ

100 ഓംനീലേകശിേന നമഃ

101 ഓംജാ ഗദംബ ജേലാചനായനമഃ

102 ഓംഘൃണാവേതനമഃ

103 ഓംഘൃണിസേമ്മാഹായനമഃ

104 ഓം മഹാകാലാഗ്നിദീധ തേയനമഃ

105 ഓംജ ാലാകരാലവദനായനമഃ

106 ഓം മേഹാൽകാക ലവക്ഷണായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

107 ഓംസടാനിർഭിണ്ണേമഘൗഘായനമഃ

108 ഓം ദം ഷ്ടാര ഗ ാപ്തദിൿതടായനമഃ

109 ഓം ഉച്ഛ ാസാകൃഷ്ടഭ േതശായനമഃ

110 ഓംനി:ശ ാസതൿതവശസൃേജ നമഃ

111 ഓംഅന്തർ ഭമജ്ജഗദ്ഗർഭായ നമഃ

112 ഓംഅനന്തായനമഃ

113 ഓം ബഹ്മകപാലഹൃേതനമഃ

114 ഓം ഉ ഗായനമഃ

115 ഓംവ രായനമഃ

116 ഓം മഹാവഷ്ണേവനമഃ

117 ഓംജ ലനായനമഃ

118 ഓംസർവേതാമ ഖായനമഃ

119 ഓംനൃസ ംഹായനമഃ

120 ഓം ഭീഷണായനമഃ

121 ഓം ഭ ദായനമഃ

122 ഓം മൃത മൃത േവനമഃ

123 ഓംസനാതനായനമഃ

124 ഓംസഭാസ്തംേഭാദ്ഭവായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

125 ഓം ഭീമായ നമഃ

126 ഓംശിേരാമാല േനനമഃ

127 ഓം മേഹശ രായനമഃ

128 ഓം ദ ാദശാദിത ച ഡാലായനമഃ

129 ഓംകൽപധ മസടാച്ഛവേയനമഃ

130 ഓംഹിരൺയേകാരസ്സ്ഥലഭിന്നഖായനമഃ

131 ഓംസ ംഹമ ഖായനമഃ

132 ഓംഅനഘായനമഃ

133 ഓം പഹ്ലാദവരദായനമഃ

134 ഓംധ മേതനമഃ

135 ഓം ഭൿതസംഘപതിഷ്ഠതായനമഃ

136 ഓം ബഹ്മര ദാദിസംേസവ ായനമഃ

137 ഓംസദ്ധസാധ പപ ജിതായനമഃ

138 ഓം ലക്ഷ്മനൃസ ംഹായനമഃ

139 ഓം േദേവശായനമഃ

140 ഓംജ ാലാജിഹ ാന്തമാലകായനമഃ

141 ഓംഖഡ്ഗിേന നമഃ

142 ഓം േഖട േനനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

143 ഓം മേഹഷ ാസ േനനമഃ

144 ഓംകപാല േനനമഃ

145 ഓം മ സല േനനമഃ

146 ഓംഹല േനനമഃ

147 ഓംപാശിേന നമഃ

148 ഓംശ ല േനനമഃ

149 ഓം മഹാബാഹേവനമഃ

150 ഓംജ രഘ്നായനമഃ

151 ഓം േരാഗല ംഠകായനമഃ

152 ഓം മൗഞ്ജീയ േജനമഃ

153 ഓംഛാ തകായനമഃ

154 ഓം ദണ്ഡേനനമഃ

155 ഓംകൃഷ്ണാജിനധരായനമഃ

156 ഓംവടേവനമഃ

157 ഓംഅധതേവദായനമഃ

158 ഓം േവദാേന്താദ്ധാരകായനമഃ

159 ഓം ബഹ്മൈനഷ്ഠകായനമഃ

160 ഓംഅഹീനശയനപതായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

161 ഓംആദിേതയായനമഃ

162 ഓംഅനഘായനമഃ

163 ഓംഹരേയനമഃ

164 ഓംസംവത് പ യായനമഃ

165 ഓംസാമേവദ ായനമഃ

166 ഓംബല േവശ്മപതിഷ്ഠതായനമഃ

167 ഓംബലക്ഷാലതപാദാബ്ജായനമഃ

168 ഓംവന്ധ ാവലവ മാനിതായനമഃ

169 ഓം തിപാദഭ മിസ കർേ തനമഃ

170 ഓംവശ ര പപദർശകായനമഃ

171 ഓംധൃത തിവ കമായനമഃ

172 ഓംസ ാംഘനഖഭിന്നാണ്ഡഖർപരായനമഃ

173 ഓംപജ്ജാതവാഹിനീധാരാപവ തിതജഗത്തയായനമഃ

174 ഓംവധസമ്മാനിതായനമഃ

175 ഓംപൺയായനമഃ

176 ഓംൈദത േയാേദ്ധനമഃ

177 ഓംജേയാർജിതായനമഃ

178 ഓംസ രരാജ പദായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

179 ഓംശ കമദഹൃേതനമഃ

180 ഓംസ ഗതീശ രായനമഃ

181 ഓംജാമദഗ്ന ായനമഃ

182 ഓംക ഠാരിേണനമഃ

183 ഓംകാർതവ ർയവ ദാരണായനമഃ

184 ഓം േരണ കായാശ്ശിേരാഹാരിേണനമഃ

185 ഓം ദ ഷ്ടക്ഷതിയമർദനായനമഃ

186 ഓംവർചസ േനനമഃ

187 ഓം ദാനശീലായനമഃ

188 ഓംധന ഷ്മേതനമഃ

189 ഓം ബഹ്മവത്തമായനമഃ

190 ഓംഅത ദ ഗായനമഃ

191 ഓംസമ ഗായനമഃ

192 ഓംൻയേ ഗാധായനമഃ

193 ഓം ദ ഷ്ടനി ഗഹായനമഃ

194 ഓം രവവംശസമ ദ്ഭ തായനമഃ

195 ഓം രാഘവായനമഃ

196 ഓം ഭരതാ ഗജായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

197 ഓംകൗസൽയാതനയായനമഃ

198 ഓം രാമായ നമഃ

199 ഓംവശ ാമി ത പയങ്കരായനമഃ

200 ഓംതാടകാരേയനമഃ

201 ഓംസബാഹഘ്നായനമഃ

202 ഓംബലാതിബലമന്തവേതനമഃ

203 ഓംഅഹൽയാശാപവ േച്ഛദിേന നമഃ

204 ഓം പവഷ്ടജനകാലയായനമഃ

205 ഓംസയംവരസഭാസംസ്ഥായനമഃ

206 ഓംഈശചാപ പഭഞ്ജനായനമഃ

207 ഓംജാനകീപരിേണേ തനമഃ

208 ഓംജനകാധശസംസ്ത തായനമഃ

209 ഓംജമദഗ്നിതന ജാതേയാേദ്ധനമഃ

210 ഓംഅേയാധ ാധ പാ ഗൺേയനമഃ

211 ഓംപതൃവാക പതീപാലായനമഃ

212 ഓംതൿതരാജ ായനമഃ

213 ഓംസലക്ഷ്മണായനമഃ

214 ഓംസസതായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

215 ഓംച തക ടസ്ഥായനമഃ

216 ഓം ഭരതാഹിതരാജ കായനമഃ

217 ഓംകാകദർപ പഹർേ തനമഃ

218 ഓം ദണ്ഡകാരൺയവാസകായനമഃ

219 ഓംപഞ്ചവടവഹാരിേണനമഃ

220 ഓംസധർമപരിേപാഷകായനമഃ

221 ഓംവ രാധേഘ്നനമഃ

222 ഓംഅഗസ്ത മ ഖ മ നിസമ്മാനിതായനമഃ

223 ഓംപ ംേസനമഃ

224 ഓംഇന്ദചാപധരായനമഃ

225 ഓംഖഡ്ഗധരായനമഃ

226 ഓംഅക്ഷയസായകായനമഃ

227 ഓംഖരാന്തകായനമഃ

228 ഓം ദ ഷണാരേയനമഃ

229 ഓം തിശിരസ്കരിപേവനമഃ

230 ഓംവൃഷായനമഃ

231 ഓംശ ർപണഖാനാസാേച്ഛേത്തനമഃ

232 ഓംവൽകലധാരകായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

233 ഓംജടാവേതനമഃ

234 ഓംപർണശാലാസ്ഥായനമഃ

235 ഓം മാരീചബലമർദകായനമഃ

236 ഓംപക്ഷരാട്കൃതസംവാദായ നമഃ

237 ഓം രവ േതജേസനമഃ

238 ഓം മഹാബലായനമഃ

239 ഓംശബർയാനീതഫലഭ േജനമഃ

240 ഓംഹന മത്പരിേതാഷതായനമഃ

241 ഓംസ ഗീവാഭയദായനമഃ

242 ഓംൈദതകായേക്ഷപണഭാസ രായനമഃ

243 ഓംസപ്തസാലസമ േച്ഛേ തനമഃ

244 ഓംവാലഹൃേതനമഃ

245 ഓംകപസംവൃതായനമഃ

246 ഓംവായസ ന കൃതാേസവായനമഃ

247 ഓംതൿതപമ്പായനമഃ

248 ഓംക ശാസനായനമഃ

249 ഓം ഉദൻവത്തീരഗായനമഃ

250 ഓംശ രായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

251 ഓംവ ഭീഷണവരപദായനമഃ

252 ഓം േസത കൃേതനമഃ

253 ഓംൈദത േഘ്നനമഃ

254 ഓം പാപ്തലങ്കായനമഃ

255 ഓംഅലങ്കാരവേതനമഃ

256 ഓംഅതികായശിരേശ്ഛേത്തനമഃ

257 ഓംക ംഭകർണവ േഭദനായനമഃ

258 ഓം ദശകംഠശിേരാധ ംസ േനനമഃ

259 ഓംജാംബവത് പമ ഖാവൃതായനമഃ

260 ഓംജാനകീശായനമഃ

261 ഓംസ രാധക്ഷായനമഃ

262 ഓംസാേകേതശായനമഃ

263 ഓംപ രാതനായനമഃ

264 ഓംപൺയേശ്ലാകായനമഃ

265 ഓം േവദേവദ ായനമഃ

266 ഓംസ ാമിതീർഥനിവാസകായനമഃ

267 ഓം ലക്ഷ്മസരഃേകല േലാലായനമഃ

268 ഓം ലക്ഷ്മശായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

269 ഓം േലാകരക്ഷകായനമഃ

270 ഓം േദവകീഗർഭസംഭ തായനമഃ

271 ഓംയേശാേദക്ഷണലാലതായനമഃ

272 ഓംവസ േദവകൃതേസ്താ തായനമഃ

273 ഓംനന്ദേഗാപമേനാഹരായനമഃ

274 ഓംചത ർഭ ജായനമഃ

275 ഓം േകാമലാംഗായനമഃ

276 ഓംഗദാവേതനമഃ

277 ഓംനീലക ന്തലായനമഃ

278 ഓംപ തനാ പാണസംഹർേ തനമഃ

279 ഓംതൃണാവർതവനാശനായനമഃ

280 ഓംഗർഗാേരാപ തനാമാങ്കായനമഃ

281 ഓംവാസ േദവായനമഃ

282 ഓംഅേധാക്ഷജായനമഃ

283 ഓം േഗാപകാസ്തൻയപായ േനനമഃ

284 ഓംബലഭ ദാന ജായനമഃ

285 ഓംഅച തായനമഃ

286 ഓംൈവയാഘനഖഭ ഷായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

287 ഓംവത്സജിേതനമഃ

288 ഓംവത്സവർധനായനമഃ

289 ഓംക്ഷരസാരാശനരതായനമഃ

290 ഓം ദധ ഭാണ്ഡപമർദനായനമഃ

291 ഓംനവനീതാപഹർേ തനമഃ

292 ഓംനീലനീരദഭാസ രായനമഃ

293 ഓംആഭീരദൃഷ്ടദൗർജൻയായനമഃ

294 ഓംനീലപദ്മനിഭാനനായനമഃ

295 ഓം മാതൃദർശിതവശ ാസായനമഃ

296 ഓം ഉല ഖലനിബന്ധനായനമഃ

297 ഓംനലക ബരശാപാന്തായനമഃ

298 ഓം േഗാധ ല ച്ഛ രിതാംഗകായനമഃ

299 ഓം േഗാസംഘരക്ഷകായനമഃ

300 ഓം ശീശായനമഃ

301 ഓംബൃന്ദാരൺയനിവാസകായനമഃ

302 ഓംവത്സാന്തകായനമഃ

303 ഓംബകേദഷ േണനമഃ

304 ഓംൈദത ാംബ ദമഹാനിലായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

305 ഓം മഹാജഗരചണ്ഡാഗ്നേയനമഃ

306 ഓംശകട പാണകണ്ടകായനമഃ

307 ഓംഇന്ദേസവ ായനമഃ

308 ഓംപൺയഗാ തായനമഃ

309 ഓംഖരജിേത നമഃ

310 ഓംചണ്ഡദീധതേയനമഃ

311 ഓംതാലപകഫലാശിേന നമഃ

312 ഓംകാലയഫണിദർപേഘ്നനമഃ

313 ഓംനാഗപത്നീസ്ത തി പതായനമഃ

314 ഓം പലംബാസ രഖണ്ഡനായനമഃ

315 ഓം ദാവാഗ്നിബലഹാരിേണനമഃ

316 ഓംഫലാഹാരിേണനമഃ

317 ഓംഗദാ ഗജായനമഃ

318 ഓം േഗാപാംഗനാേചലേചാരായനമഃ

319 ഓംപാേഥാല ലാവശാരദായനമഃ

320 ഓംവംശഗാന പവണായനമഃ

321 ഓം േഗാപഹസ്താംബ ജാർചതായനമഃ

322 ഓം മ നിപത്ന ാഹൃതാഹാരായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

323 ഓം മ നിേ ശഷ്ഠായനമഃ

324 ഓം മ നി പയായനമഃ

325 ഓം േഗാവർധനാ ദിസന്ധർേ തനമഃ

326 ഓംസങ്കന്ദനതേമാഽപഹായനമഃ

327 ഓംസദ ദ ാനവ ലാസ േനനമഃ

328 ഓം രാസകീഡാപരായണായനമഃ

329 ഓംവരണാഭ ർചതായനമഃ

330 ഓം േഗാപ പാർഥതായനമഃ

331 ഓംപ ര േഷാത്തമായനമഃ

332 ഓംഅക രസ്ത തിസമ്പതായനമഃ

333 ഓംകബ്ജായൗവനദായകായനമഃ

334 ഓം മ ഷ്ട േകാരഃ പഹാരിേണനമഃ

335 ഓംചാണ േരാദരദാരണായനമഃ

336 ഓം മൽലയദ്ധാ ഗഗൺയായനമഃ

337 ഓംപതൃബന്ധനേമാചകായനമഃ

338 ഓം മത്തമാതംഗപഞ്ചാസ ായനമഃ

339 ഓംകംസഗീവാനികൃന്തനായനമഃ

340 ഓം ഉ ഗേസനപതിഷ്ഠാേ തനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

341 ഓം രത്നസ ംഹാസനസ്ഥതായനമഃ

342 ഓംകാലേനമിഖലേദഷ േണനമഃ

343 ഓം മ ച ക ന്ദവര പദായനമഃ

344 ഓംസാൽവേസവതദ ർധർഷരാജസ്മയനിവാരണായനമഃ

345 ഓം ര ൿമിഗർവാപഹാരിേണനമഃ

346 ഓം ര ൿമിണീനയേനാത്സവായനമഃ

347 ഓം പദ മ്നജനകായനമഃ

348 ഓംകാമിേന നമഃ

349 ഓം പദ മ്നായനമഃ

350 ഓം ദ ാരകാധ പായനമഃ

351 ഓം മൺയാഹർേ തനമഃ

352 ഓം മഹാമായായനമഃ

353 ഓംജാംബവത്കൃതസംഗരായനമഃ

354 ഓംജാംബ നദാംബരധരായനമഃ

355 ഓംഗമ ായനമഃ

356 ഓംജാംബവതീവ ഭേവനമഃ

357 ഓംകാലന്ദീ പഥതാരാമേകളേയനമഃ

358 ഓംഗഞ്ജാവതംസകായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

359 ഓം മന്ദാരസ മേനാഭാസ േതനമഃ

360 ഓംശചശാഭീഷ്ടദായകായനമഃ

361 ഓംസതാജിൻമാനേസാൽലാസ േനനമഃ

362 ഓംസത ാജാനേയനമഃ

363 ഓംശ ഭാവഹായനമഃ

364 ഓംശതധൻവഹരായനമഃ

365 ഓംസദ്ധായനമഃ

366 ഓംപാണ്ഡവപയേകാത്സവായനമഃ

367 ഓം ഭ ദ പയായനമഃ

368 ഓംസ ഭ ദായാ ഭാേ ത നമഃ

369 ഓംനാഗ്നജിതീവ ഭേവനമഃ

370 ഓംകിരീടകണ്ഡലധരായനമഃ

371 ഓംകൽപപൽലവലാലതായനമഃ

372 ഓംൈഭഷ്മ പണയഭാഷാവേതനമഃ

373 ഓം മി തവന്ദാധ പായനമഃ

374 ഓംഅഭയായനമഃ

375 ഓംസ മ ർതിേകലസമ്പതായനമഃ

376 ഓം ലക്ഷ്മേണാദാരമാനസായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

377 ഓം പാഗ്േജ ാതിഷാധ പധ ംസ േനനമഃ

378 ഓംതൈത്സൻയാന്തകരായനമഃ

379 ഓംഅമൃതായനമഃ

380 ഓം ഭ മിസ്ത തായനമഃ

381 ഓം ഭ രിേഭാഗായനമഃ

382 ഓം ഭ ഷണാംബരസംയ തായനമഃ

383 ഓംബഹ രാമാകൃതാഹ്ലാദായനമഃ

384 ഓംഗന്ധമാൽയാന േലപനായനമഃ

385 ഓംനാരദാദൃഷ്ടചരിതായനമഃ

386 ഓം േദേവശായനമഃ

387 ഓംവശ രാേജ നമഃ

388 ഓംഗ രേവനമഃ

389 ഓംബാണബാഹ വ ദാരകായനമഃ

390 ഓംതാപജ രവനാശകായനമഃ

391 ഓം ഉേഷാദ്ധർഷയ േ തനമഃ

392 ഓംഅവൿതായനമഃ

393 ഓംശിവവാൿത ഷ്ടമാനസായനമഃ

394 ഓം മേഹശജ രസംസ്ത ത ായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

395 ഓംശീതജ രഭയാന്തകായനമഃ

396 ഓംനൃഗരാേജാദ്ധാരകായനമഃ

397 ഓംപൗണ്ഡകാദിവേധാദ തായനമഃ

398 ഓംവവധാരിച്ഛേലാദ ഗ്നബാഹ്മേണഷ ദയാപരായനമഃ

399 ഓംജരാസന്ധബലേദഷ േണനമഃ

400 ഓം േകശിൈദത ഭയങ്കരായനമഃ

401 ഓംചകിേണനമഃ

402 ഓംൈചദ ാന്തകായനമഃ

403 ഓംസഭ ായനമഃ

404 ഓം രാജബന്ധവേമാചകായനമഃ

405 ഓം രാജസ യഹവർേഭാൿേ തനമഃ

406 ഓംസ്നഗ്ധാംഗായനമഃ

407 ഓംശ ഭലക്ഷണായനമഃ

408 ഓംധാനാഭക്ഷണസമ്പതായനമഃ

409 ഓംക േചലാഭീഷ്ടദായകായനമഃ

410 ഓംസത്താദിഗണഗംഭീരായ നമഃ

411 ഓം ദൗപദീമാനരക്ഷകായനമഃ

412 ഓം ഭീഷ്മേധയായനമഃ

www.prapatti.com 23 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

413 ഓം ഭൿതവശ ായനമഃ

414 ഓം ഭീമപ ജ ായനമഃ

415 ഓം ദയാനിധേയനമഃ

416 ഓം ദന്തവൿതശിരേശ്ഛേതനമഃ

417 ഓംകൃഷ്ണായനമഃ

418 ഓംകൃഷ്ണാസഖായനമഃ

419 ഓംസരാേജ നമഃ

420 ഓംൈവജയന്തീ പേമാദിേന നമഃ

421 ഓംബർഹിബർഹവ ഭ ഷണായനമഃ

422 ഓംപാർഥകൗരവസന്ധാനകാരിേണനമഃ

423 ഓം ദ ശ്ശാസനാന്തകാരിേണനമഃ

424 ഓംബദ്ധായനമഃ

425 ഓംവശദ്ധായനമഃ

426 ഓംസർവജ്ഞായനമഃ

427 ഓം കത ഹിംസാവനിന്ദകായനമഃ

428 ഓം തിപ രസ്ത മാനഭംഗായനമഃ

429 ഓംസർവശാസ്തവശാരദായനമഃ

430 ഓംനിർവകാരായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

431 ഓംനിർമമായ നമഃ

432 ഓംനിരാഭാസായനമഃ

433 ഓംനിരാമയായനമഃ

434 ഓംജഗൻേമാഹകധർമിേണനമഃ

435 ഓം ദിഗ സ്തായനമഃ

436 ഓം ദിൿപതീശ രായനമഃ

437 ഓംകൽകിേന നമഃ

438 ഓം േമ്ലച്ഛ പഹർേ തനമഃ

439 ഓം ദ ഷ്ടനി ഗഹകാരകായനമഃ

440 ഓംധർമ പതിഷ്ഠാകാരിേണനമഃ

441 ഓംചാത ർവർണവ ഭാഗകൃേതനമഃ

442 ഓംയ ഗാന്തകായനമഃ

443 ഓംയ ഗാകാന്തായനമഃ

444 ഓംയ ഗകൃേതനമഃ

445 ഓംയ ഗഭാസകായനമഃ

446 ഓംകാമാരേയനമഃ

447 ഓംകാമകാരിേണനമഃ

448 ഓംനിഷ്കാമായ നമഃ
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449 ഓംകാമിതാർഥദായനമഃ

450 ഓംസവത ർവേരൺയായഭർഗേസനമഃ

451 ഓംശാര്ംഗിേണനമഃ

452 ഓംൈവക ംഠമന്ദിരായ നമഃ

453 ഓംഹയഗീവായനമഃ

454 ഓംൈകടഭാരേയനമഃ

455 ഓം ഗാഹഘ്നായനമഃ

456 ഓംഗജരക്ഷകായനമഃ

457 ഓംസർവസംശയവ േച്ഛേ തനമഃ

458 ഓംസർവഭൿതസമത്സകായനമഃ

459 ഓംകപർദിേന നമഃ

460 ഓംകാമഹാരിേണനമഃ

461 ഓംകലാൈയനമഃ

462 ഓംകാഷ്ഠാൈയനമഃ

463 ഓംസ്മതേയനമഃ

464 ഓംധൃതേയനമഃ

465 ഓംഅനാദേയനമഃ

466 ഓംഅപേമയൗജേസനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

467 ഓം പധാനായനമഃ

468 ഓംസന്നിര പകായനമഃ

469 ഓംനിർേലപായനമഃ

470 ഓംനിസ്പഹായനമഃ

471 ഓംഅസംഗായനമഃ

472 ഓംനിർഭയായനമഃ

473 ഓംനീതിപാരഗായനമഃ

474 ഓംനിേ ഷ്പഷ ായനമഃ

475 ഓംനി ഷ്കയായനമഃ

476 ഓംശാന്തായനമഃ

477 ഓംനി ഷ്പപഞ്ചായനമഃ

478 ഓംനിധേയനമഃ

479 ഓംനയായനമഃ

480 ഓംകർമിേണനമഃ

481 ഓംഅകർമിേണനമഃ

482 ഓംവകർമിേണനമഃ

483 ഓംകർേമപ്സേവനമഃ

484 ഓംകർമഭാവനായനമഃ
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485 ഓംകർമാംഗായനമഃ

486 ഓംകർമവൻയാസായനമഃ

487 ഓം മഹാകർമിേണനമഃ

488 ഓം മഹാ വതിേന നമഃ

489 ഓംകർമഭ േജ നമഃ

490 ഓംകർമഫലദായനമഃ

491 ഓംകർേമശായനമഃ

492 ഓംകർമനി ഗഹായനമഃ

493 ഓംനരായനമഃ

494 ഓംനാരായണായനമഃ

495 ഓം ദാന്തായനമഃ

496 ഓംകപലായനമഃ

497 ഓംകാമദായ നമഃ

498 ഓംശ ചേയനമഃ

499 ഓംതേ പ്തനമഃ

500 ഓംജേ പ്തനമഃ

501 ഓംഅക്ഷമാലാവേതനമഃ

502 ഓംഗേന്തനമഃ
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503 ഓം േനേ തനമഃ

504 ഓം ലയായനമഃ

505 ഓംഗതേയനമഃ

506 ഓംശിഷ്ടായനമഃ

507 ഓം ദേഷ്ടനമഃ

508 ഓം രിപ േദ േഷ്ടനമഃ

509 ഓം േരാേ ഷ്ടനമഃ

510 ഓം േവേഷ്ടനമഃ

511 ഓം മഹാനടായനമഃ

512 ഓം േരാേദ്ധനമഃ

513 ഓം േബാേദ്ധനമഃ

514 ഓം മഹാേയാേദ്ധനമഃ

515 ഓം ശദ്ധാവേതനമഃ

516 ഓംസതധ േയനമഃ

517 ഓംശ ഭായനമഃ

518 ഓം മന്തിേണനമഃ

519 ഓം മന്തായനമഃ

520 ഓം മന്തഗമ ായനമഃ
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521 ഓം മന്തകൃേതനമഃ

522 ഓംപരമന്തഹൃേതനമഃ

523 ഓം മന്തഭൃേത നമഃ

524 ഓം മന്തഫലദായനമഃ

525 ഓം മേന്തശായനമഃ

526 ഓം മന്തവ ഗഹായനമഃ

527 ഓം മന്താംഗായനമഃ

528 ഓം മന്തവൻയാസായനമഃ

529 ഓം മഹാമന്തായനമഃ

530 ഓം മഹാകമായനമഃ

531 ഓംസ്ഥരധ േയനമഃ

532 ഓംസ്ഥരവജ്ഞാനായനമഃ

533 ഓംസ്ഥരപജ്ഞായനമഃ

534 ഓംസ്ഥരാസനായനമഃ

535 ഓംസ്ഥരേയാഗായനമഃ

536 ഓംസ്ഥരാധാരായനമഃ

537 ഓംസ്ഥരമാർഗായനമഃ

538 ഓംസ്ഥരാഗമായനമഃ
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539 ഓംനിേ ശ്ശയസായനമഃ

540 ഓംനിരീഹായനമഃ

541 ഓംഅഗ്നേയനമഃ

542 ഓംനിരവദ ായനമഃ

543 ഓംനിരഞ്ജനായനമഃ

544 ഓംനിർൈവരായനമഃ

545 ഓംനിരഹങ്കാരായനമഃ

546 ഓംനിർദംഭായ നമഃ

547 ഓംനിരസ യകായനമഃ

548 ഓംഅനന്തായനമഃ

549 ഓംഅനന്തബാഹ രേവനമഃ

550 ഓംഅനന്താംഘേയനമഃ

551 ഓംഅനന്തദൃേശനമഃ

552 ഓംഅനന്തവൿതായനമഃ

553 ഓംഅനന്താംഗായനമഃ

554 ഓംഅനന്തര പായനമഃ

555 ഓംഅനന്തകൃേതനമഃ

556 ഓംഊർധ േരതേസനമഃ
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557 ഓംഊർധല ംഗായനമഃ

558 ഓംഊർധ മ ർധ്േന നമഃ

559 ഓംഊർധശാഖകായനമഃ

560 ഓംഊർധ ായനമഃ

561 ഓംഊർധ ാധ രക്ഷേണനമഃ

562 ഓംഊർധജ ാലായനമഃ

563 ഓംനിരാക ലായനമഃ

564 ഓംബജായനമഃ

565 ഓംബജപദായനമഃ

566 ഓംനിത ായനമഃ

567 ഓംനിദാനായനമഃ

568 ഓംനിഷ്ക തേയനമഃ

569 ഓംകൃതിേന നമഃ

570 ഓം മഹേതനമഃ

571 ഓംഅണീയേസനമഃ

572 ഓംഗരിമ്േണനമഃ

573 ഓംസ ഷമാൈയനമഃ

574 ഓംച തമാലകായനമഃ
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575 ഓംനഭസ്പ േശനമഃ

576 ഓംനഭേസാേജ ാതിേഷനമഃ

577 ഓംനഭസ േതനമഃ

578 ഓംനിർനഭേസനമഃ

579 ഓംനഭേസനമഃ

580 ഓംഅഭേവനമഃ

581 ഓംവ ഭേവനമഃ

582 ഓം പഭേവനമഃ

583 ഓംശംഭേവനമഃ

584 ഓം മഹീയേസനമഃ

585 ഓം ഭ ർഭ വാകൃതേയനമഃ

586 ഓം മഹാനന്ദായനമഃ

587 ഓം മഹാശ രായനമഃ

588 ഓം മേഹാരാശേയനമഃ

589 ഓം മേഹാത്സവായനമഃ

590 ഓം മഹാേ കാധായനമഃ

591 ഓം മഹാജ ാലായനമഃ

592 ഓം മഹാശാന്തായനമഃ

www.prapatti.com 33 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

593 ഓം മഹാഗണായനമഃ

594 ഓംസത വതായനമഃ

595 ഓംസതപരായനമഃ

596 ഓംസതസന്ധായനമഃ

597 ഓംസതാംഗതേയനമഃ

598 ഓംസേതശായനമഃ

599 ഓംസതസങ്കൽപായനമഃ

600 ഓംസത ചാരി തലക്ഷണായനമഃ

601 ഓംഅന്തശ്ചരായനമഃ

602 ഓംഅന്തരാത്മേനനമഃ

603 ഓംപരമാത്മേനനമഃ

604 ഓംച ദാത്മകായനമഃ

605 ഓം േരാചനായനമഃ

606 ഓം േരാചമാനായനമഃ

607 ഓംസാക്ഷേണനമഃ

608 ഓംശൗരേയനമഃ

609 ഓംജനാർദനായനമഃ

610 ഓം മ ക ന്ദായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

611 ഓംനന്ദനിഷ്പന്ദായനമഃ

612 ഓംസർണബന്ദേവനമഃ

613 ഓംപ രന്ദരായനമഃ

614 ഓംഅരിന്ദമായനമഃ

615 ഓംസ മന്ദായനമഃ

616 ഓംക ന്ദമന്ദാരഹാസവേതനമഃ

617 ഓംസന്ദനാര ഢചണ്ഡാംഗായനമഃ

618 ഓംആനന്ദിേന നമഃ

619 ഓംനന്ദനന്ദായനമഃ

620 ഓംഅനസയാനന്ദനായനമഃ

621 ഓംഅതിേന താനന്ദായനമഃ

622 ഓംസ നന്ദവേതനമഃ

623 ഓംശംഖവേതനമഃ

624 ഓംപങ്കജകരായനമഃ

625 ഓംക ങ്ക മാങ്കായനമഃ

626 ഓംജയാങ്ക ശായനമഃ

627 ഓംഅംേഭാജമകരന്ദാഢ ായനമഃ

628 ഓംനിഷ്പങ്കായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

629 ഓംഅഗര പങ്കിലായനമഃ

630 ഓംഇന്ദായനമഃ

631 ഓംചന്ദരഥായനമഃ

632 ഓംചന്ദായനമഃ

633 ഓംഅതിച ന്ദായനമഃ

634 ഓംചന്ദഭാസകായനമഃ

635 ഓം ഉേപ ന്ദായനമഃ

636 ഓംഇന്ദരാജായനമഃ

637 ഓംവാഗി ന്ദായനമഃ

638 ഓംചന്ദേലാചനായനമഃ

639 ഓം പതീേച നമഃ

640 ഓംപരാേച നമഃ

641 ഓംപരൈസ്മധാേമ്ന നമഃ

642 ഓംപരമാർഥായനമഃ

643 ഓംപരാത്പരായനമഃ

644 ഓംഅപാരവാേച നമഃ

645 ഓംപാരഗാമിേന നമഃ

646 ഓംപരാവാരായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

647 ഓംപരാവരായനമഃ

648 ഓംസഹസേതനമഃ

649 ഓംഅർഥദാേ തനമഃ

650 ഓംസഹനായനമഃ

651 ഓംസാഹസ േനനമഃ

652 ഓംജയ േനനമഃ

653 ഓം േതജസ േനനമഃ

654 ഓംവായ വശിഖ േനനമഃ

655 ഓംതപസ േനനമഃ

656 ഓംതാപേസാത്തമായനമഃ

657 ഓംഐശർേയാദ്ഭ തികൃേത നമഃ

658 ഓം ഭ തേയനമഃ

659 ഓംഐശർയാംഗകലാപവേതനമഃ

660 ഓംഅംേഭാധശായ േനനമഃ

661 ഓം ഭഗവേതനമഃ

662 ഓംസർവജ്ഞായനമഃ

663 ഓംസാമപാരഗായനമഃ

664 ഓം മഹാേയാഗിേന നമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

665 ഓം മഹാധ രായനമഃ

666 ഓം മഹാേഭാഗിേന നമഃ

667 ഓം മഹാ പഭേവനമഃ

668 ഓം മഹാവ രായനമഃ

669 ഓം മഹാത ഷ്ടേയനമഃ

670 ഓം മഹാപ ഷ്ടേയനമഃ

671 ഓം മഹാഗണായനമഃ

672 ഓം മഹാേദവായനമഃ

673 ഓം മഹാബാഹേവനമഃ

674 ഓം മഹാധർമായനമഃ

675 ഓം മേഹശ രായനമഃ

676 ഓംസമീപഗായനമഃ

677 ഓം ദ രഗാമിേന നമഃ

678 ഓംസർഗമാർഗനിരർഗലായനമഃ

679 ഓംനഗായനമഃ

680 ഓംനഗധരായനമഃ

681 ഓംനാഗായനമഃ

682 ഓംനാേഗശായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

683 ഓംനാഗപാലകായനമഃ

684 ഓംഹിരൺമയായനമഃ

685 ഓംസർണേരതേസനമഃ

686 ഓംഹിരൺയാർച േഷനമഃ

687 ഓംഹിരൺയദായനമഃ

688 ഓംഗണഗൺയായനമഃ

689 ഓംശരൺയായനമഃ

690 ഓംപൺയകീർതേയനമഃ

691 ഓംപ രാണഗായനമഃ

692 ഓംജൻയഭൃേത നമഃ

693 ഓംജൻയസന്നദ്ധായനമഃ

694 ഓം ദിവ പഞ്ചായ ധായനമഃ

695 ഓംവശിേന നമഃ

696 ഓം ദൗർജൻയഭംഗായനമഃ

697 ഓംപർജൻയായനമഃ

698 ഓംസൗജൻയനിലയായനമഃ

699 ഓംഅലയായനമഃ

700 ഓംജലന്ധരാന്തകായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

701 ഓം ഭസ്മൈദതനാശിേന നമഃ

702 ഓം മഹാമനേസനമഃ

703 ഓം േ ശഷ്ഠായനമഃ

704 ഓം ശവഷ്ഠായനമഃ

705 ഓം ദാഘഷ്ഠായനമഃ

706 ഓംഗരിഷ്ഠായനമഃ

707 ഓംഗരഡധജായനമഃ

708 ഓം േജ ഷ്ഠായനമഃ

709 ഓം ദഢഷ്ഠായനമഃ

710 ഓംവർഷഷ്ഠായനമഃ

711 ഓം ദാഘയേസനമഃ

712 ഓം പണവായനമഃ

713 ഓംഫണിേനനമഃ

714 ഓംസമ്പദായകരായനമഃ

715 ഓംസ ാമിേന നമഃ

716 ഓംസ േരശായനമഃ

717 ഓം മാധവായനമഃ

718 ഓം മധേവനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

719 ഓംനിർനിേമഷായനമഃ

720 ഓംവധേയനമഃ

721 ഓം േവധേസനമഃ

722 ഓംബലവേതനമഃ

723 ഓംജീവനായനമഃ

724 ഓംബല േനനമഃ

725 ഓംസ്മർേ തനമഃ

726 ഓം േ ശാേ തനമഃ

727 ഓംവകർേ തനമഃ

728 ഓംധ ാേ തനമഃ

729 ഓം േനേ തനമഃ

730 ഓംസമായനമഃ

731 ഓംഅസമായനമഃ

732 ഓം േഹാേ തനമഃ

733 ഓം േപാേ തനമഃ

734 ഓം മഹാവൿേ തനമഃ

735 ഓം രേന്തനമഃ

736 ഓം മേന്തനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

737 ഓംഖലാന്തകായനമഃ

738 ഓം ദാേ തനമഃ

739 ഓം ഗാഹയ േ തനമഃ

740 ഓം മാേ തനമഃ

741 ഓംനിയേന്തനമഃ

742 ഓംഅനന്തൈവഭവായനമഃ

743 ഓം േഗാേ പ്ത നമഃ

744 ഓം േഗാപയ േ തനമഃ

745 ഓംഹേന്തനമഃ

746 ഓംധർമജാഗരിേ ത നമഃ

747 ഓംധവായനമഃ

748 ഓംകർേ തനമഃ

749 ഓം േക്ഷതകരായനമഃ

750 ഓം േക്ഷതപദായനമഃ

751 ഓം േക്ഷതജ്ഞായനമഃ

752 ഓംആത്മവേദ നമഃ

753 ഓം േക്ഷതിേണനമഃ

754 ഓം േക്ഷതഹരായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

755 ഓം േക്ഷതപയായനമഃ

756 ഓം േക്ഷമകരായനമഃ

757 ഓം മര േതനമഃ

758 ഓം ഭൿതി പദായനമഃ

759 ഓം മ ൿതിദായ നമഃ

760 ഓംശൿതിദായ നമഃ

761 ഓംയ ൿതിദായകായനമഃ

762 ഓംശൿതിയ േജനമഃ

763 ഓം മൗൿതികസഗ േണനമഃ

764 ഓംസ ൿതേയനമഃ

765 ഓംആമ്നായസ ൿതിഗായനമഃ

766 ഓംധനഞ്ജയായനമഃ

767 ഓംധനാധക്ഷായനമഃ

768 ഓംധനികായനമഃ

769 ഓംധനദാധ പായനമഃ

770 ഓം മഹാധനായനമഃ

771 ഓം മഹാമാനിേന നമഃ

772 ഓം ദ ർേയാധനവ മാനിതായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

773 ഓം രത്നാകരായനമഃ

774 ഓം രത്നേരാച േഷനമഃ

775 ഓം രത്നഗർഭാ ശയായനമഃ

776 ഓംശ ചേയനമഃ

777 ഓം രത്നസാന നിധേയനമഃ

778 ഓം മൗല രത്നഭാേസനമഃ

779 ഓം രത്നകങ്കണായനമഃ

780 ഓംഅന്തർലക്ഷ ായനമഃ

781 ഓംഅന്തരഭ ാസ േനനമഃ

782 ഓംഅന്തർേധയായനമഃ

783 ഓംജിതാസനായനമഃ

784 ഓംഅന്തരംഗായനമഃ

785 ഓം ദയാവേതനമഃ

786 ഓംഅന്തർമായായനമഃ

787 ഓം മഹാർണവായനമഃ

788 ഓംസരസായനമഃ

789 ഓംസദ്ധരസകായനമഃ

790 ഓംസദ്ധേയനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

791 ഓംസദ്ധ ായനമഃ

792 ഓംസദാഗതേയനമഃ

793 ഓംആയ ഃ പദായനമഃ

794 ഓം മഹായ ഷ്മേതനമഃ

795 ഓംഅർചഷ്മേതനമഃ

796 ഓംഓഷധപതേയനമഃ

797 ഓംഅഷ്ടശിൈയനമഃ

798 ഓംഅഷ്ടഭാഗായനമഃ

799 ഓംഅഷ്ടകകബ ാപ്തയശേസനമഃ

800 ഓം വതിേന നമഃ

801 ഓംഅഷ്ടാപദായനമഃ

802 ഓംസ വർണാഭായനമഃ

803 ഓംഅഷ്ടമ ർതേയനമഃ

804 ഓം തിമ ർതിമേതനമഃ

805 ഓംഅസപ്നായനമഃ

806 ഓംസപ്നഗായനമഃ

807 ഓംസപ്നായനമഃ

808 ഓംസസപ്നഫലദായകായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

809 ഓം ദ സ്സപ്നധ ംസകായനമഃ

810 ഓംധസ്തദ ർനിമിത്തായനമഃ

811 ഓംശിവങ്കരായനമഃ

812 ഓംസ വർണവർണായനമഃ

813 ഓംസംഭാവ ായനമഃ

814 ഓംവർണിതായനമഃ

815 ഓംവർണസമ്മ ഖായനമഃ

816 ഓംസ വർണമ ഖരീതീരശിവ ധ ാതപദാംബ ജായനമഃ

817 ഓം ദാക്ഷായണീവചസ്ത ഷ്ടായനമഃ

818 ഓം ദ ർവാേസാദൃഷ്ട േഗാചരായനമഃ

819 ഓംഅംബരീഷ വതപതായനമഃ

820 ഓം മഹാകൃത്തിവ ഭഞ്ജനായനമഃ

821 ഓം മഹാഭിചാരകധ ംസ േനനമഃ

822 ഓംകാലസർപഭയാന്തകായനമഃ

823 ഓംസ ദർശനായനമഃ

824 ഓംകാലേമഘശ ാമായനമഃ

825 ഓം ശീമന്തഭാവതായനമഃ

826 ഓം േഹമാംബ ജസരസ്സ്നായ േനനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

827 ഓം ശീമേനാഭാവതാകൃതേയനമഃ

828 ഓം ശീ പദത്താംബ ജസഗ േണനമഃ

829 ഓം ശീ േകലേയനമഃ

830 ഓം ശീനിധേയനമഃ

831 ഓം ഭവായനമഃ

832 ഓം ശീ പദായനമഃ

833 ഓംവാമനായനമഃ

834 ഓം ലക്ഷ്മനായകായനമഃ

835 ഓംചത ർഭ ജായനമഃ

836 ഓംസംതൃപ്തായനമഃ

837 ഓംതർപതായനമഃ

838 ഓംതീർഥസ്നാതൃസൗഖ പദർശകായനമഃ

839 ഓംഅഗസ്തസ്ത തിസംഹൃഷ്ടായനമഃ

840 ഓം ദർശിതാവൿതഭാവനായനമഃ

841 ഓംകപലാർച േഷനമഃ

842 ഓംകപലവേതനമഃ

843 ഓംസസ്നാതാഘവപാടനായനമഃ

844 ഓംവൃഷാകപേയനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

845 ഓംകപസ ാമിമേനാന്തസ്സ്ഥ തവ ഗഹായനമഃ

846 ഓംവഹ്നി പയായനമഃ

847 ഓംഅർഥസംഭവായനമഃ

848 ഓംജനേലാകവധായകായനമഃ

849 ഓംവഹ്നി പഭായനമഃ

850 ഓംവഹ്നിേതജേസനമഃ

851 ഓംശ ഭാഭീഷ്ട പദായനമഃ

852 ഓംയമിേന നമഃ

853 ഓംവാരണേക്ഷതനിലയായനമഃ

854 ഓംവരണായനമഃ

855 ഓംവാരണാർചതായനമഃ

856 ഓംവായസ്ഥാനകൃതാവാസായനമഃ

857 ഓംവായ ഗായനമഃ

858 ഓംവായസംഭൃതായനമഃ

859 ഓംയമാന്തകായനമഃ

860 ഓംഅഭിജനനായനമഃ

861 ഓംയമേലാകനിവാരണായനമഃ

862 ഓംയമിനാമ ഗഗൺയായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

863 ഓംസംയമിേന നമഃ

864 ഓംയമഭാവതായനമഃ

865 ഓംഇേ ന്ദാദ ാനസമീപസ്ഥായനമഃ

866 ഓംഇന്ദദൃഗ ഷയായനമഃ

867 ഓം പഭേവനമഃ

868 ഓംയക്ഷരാട്സരസവാസായനമഃ

869 ഓംഅക്ഷയ്യനിധ േകാശകൃേത നമഃ

870 ഓംസ ാമിതീർഥകൃതാവാസായനമഃ

871 ഓംസ ാമിേധയായനമഃ

872 ഓംഅേധാക്ഷജായനമഃ

873 ഓം വരാഹാദഷ്ടതീർഥാഭിേസവതാംഘസേരാര ഹായ
നമഃ

874 ഓംപാണ്ഡതീർഥാഭിഷൿതാംഗായനമഃ

875 ഓംയ ധഷ്ഠരവര പദായനമഃ

876 ഓം ഭീമാന്തഃകരണാര ഢായനമഃ

877 ഓം േശതവാഹനസഖവേതനമഃ

878 ഓംനക ലാഭയദായനമഃ

879 ഓം മാ ദീസഹേദവാഭിവന്ദിതായനമഃ

880 ഓംകൃഷ്ണാശപഥസന്ധാേ തനമഃ

www.prapatti.com 49 Sunder Kidāmbi

su
nd

er
kid

ām
bi

pr
ap

at
ti

do
t c

om

su
nd

er
kid

ām
bi



ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

881 ഓംകന്തീസ്ത തിനതായനമഃ

882 ഓം ദമിേന നമഃ

883 ഓംനാരാദാദിമ നിസ്ത ത ായനമഃ

884 ഓംനിതകർമപരായണായനമഃ

885 ഓം ദർശിതാവൿതര പായനമഃ

886 ഓംവണാനാദ പേമാദിതായനമഃ

887 ഓംഷട്േകാട തീർഥചർയാവേതനമഃ

888 ഓം േദവതീർഥകൃതാ ശമായനമഃ

889 ഓംബൽവാമലജലസ്നായ േനനമഃ

890 ഓംസരസത ംബ േസവതായനമഃ

891 ഓംത ംബ ര ദകസംസ്പർശജനചത്തതേമാഽപഹായനമഃ

892 ഓം മത്സവാമനക ർമാദിതീർഥരാജായനമഃ

893 ഓംപ രാണഭൃേത നമഃ

894 ഓംചകേധയപദാംബ ജായനമഃ

895 ഓംശംഖപ ജിതപാദ കായനമഃ

896 ഓം രാമതീർഥവഹാരിേണനമഃ

897 ഓംബലഭ ദ പതിഷ്ഠതായനമഃ

898 ഓംജാമദഗ്നസരസ്തർഥജലേസചനതർപതായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

899 ഓംപാപാപഹാരികീലാലസസ്നാതാഘവനാശനായനമഃ

900 ഓംനേഭാഗംഗാഭിഷൿതായനമഃ

901 ഓംനാഗതീർഥാഭിേഷകവേതനമഃ

902 ഓംക മാരധാരാതീർഥസ്ഥായനമഃ

903 ഓംവട േവഷായനമഃ

904 ഓംസ േമഖലായനമഃ

905 ഓംവൃദ്ധസ സക മാരത പദായനമഃ

906 ഓംസൗന്ദർയവേതനമഃ

907 ഓംസഖ േനനമഃ

908 ഓം പയംവദായനമഃ

909 ഓം മഹാകക്ഷേയനമഃ

910 ഓംഇക്ഷാക ക ലനന്ദനായനമഃ

911 ഓംനീലേഗാക്ഷരധാരാഭ േവ നമഃ

912 ഓംവരാഹാചലനായകായനമഃ

913 ഓം ഭരദ ാജ പതിഷ്ഠാവേതനമഃ

914 ഓംബൃഹസ്പതിവ ഭാവതായനമഃ

915 ഓംഅഞ്ജനാകൃതപ ജാവേതനമഃ

916 ഓംആഞ്ജേനയകരാർചതായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

917 ഓംഅഞ്ജനാ ദിനിവാസായനമഃ

918 ഓം മഞ്ജേകശായനമഃ

919 ഓംപ രന്ദരായനമഃ

920 ഓംകിന്നരദയസംബന്ധബന്ധേമാക്ഷപദായകായനമഃ

921 ഓംൈവഖാനസമഖാരംഭായ നമഃ

922 ഓംവൃഷേജ്ഞയായനമഃ

923 ഓംവൃഷാചലായനമഃ

924 ഓംവൃഷകായ പേഭേത്തനമഃ

925 ഓം കീഡനാചാരസം ഭമായ നമഃ

926 ഓംസൗവർചേലയവൻയസ്തരാജ ായനമഃ

927 ഓംനാരായണപയായനമഃ

928 ഓം ദ ർേമേധാഭഞ്ജകായനമഃ

929 ഓം പാജ്ഞായനമഃ

930 ഓം ബേഹ്മാത്സവമേഹാത്സകായനമഃ

931 ഓം ഭ ദാസ രശിരേശ്ഛേതനമഃ

932 ഓം ഭ ദേക്ഷതിേണനമഃ

933 ഓംസ ഭ ദവേതനമഃ

934 ഓം മൃഗയാഽക്ഷണസന്നാഹായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

935 ഓംശംഖരാജൻയത ഷ്ട ദായനമഃ

936 ഓംസ്ഥാണസ്ഥായനമഃ

937 ഓംൈവനേതയാംഗഭാവതായനമഃ

938 ഓംഅശരീരവേതനമഃ

939 ഓം േഭാഗീ ന്ദേഭാഗസംസ്ഥാനായനമഃ

940 ഓം ബഹ്മാദിഗണേസവതായനമഃ

941 ഓംസഹസാർകച്ഛടാഭാസ ദ മാനാന്തസ്സ്ഥ തായനമഃ

942 ഓംഗണിേന നമഃ

943 ഓംവഷൿേസനകൃതേസ്താ തായനമഃ

944 ഓംസനന്ദനവരീവൃതായനമഃ

945 ഓംജാഹ്നവ ാദിനദീേസവ ായനമഃ

946 ഓംസ േരശാദ ഭിവന്ദിതായനമഃ

947 ഓംസ രാംഗനാനൃത പരായനമഃ

948 ഓംഗന്ധർേവാദ്ഗായനപയായനമഃ

949 ഓം രാേകന്ദസങ്കാശനഖായനമഃ

950 ഓം േകാമലാം ഘസേരാര ഹായനമഃ

951 ഓംകച്ഛപപപദായനമഃ

952 ഓംക ന്ദഗൽഫകായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

953 ഓംസച്ഛക ർപരായനമഃ

954 ഓം േമദ രസ ർണവസ്താഢകട േദശസ്ഥേമഖലായനമഃ

955 ഓം േ പാൽലസച്ഛ രികാഭാസത്കട േദശായനമഃ

956 ഓംശ ഭങ്കരായനമഃ

957 ഓംഅനന്തപദ്മജസ്ഥാനനാഭേയനമഃ

958 ഓം മൗൿതികമാല കായനമഃ

959 ഓം മന്ദാരചാേമ്പയമാല േനനമഃ

960 ഓം രത്നാഭരണസംഭൃതായനമഃ

961 ഓം ലംബയേജ്ഞാപവതിേന നമഃ

962 ഓംചന്ദശീഖണ്ഡേലപവേതനമഃ

963 ഓംവരദായനമഃ

964 ഓംഅഭയദായനമഃ

965 ഓംചകിേണനമഃ

966 ഓംശംഖ േനനമഃ

967 ഓംകൗസ്ത ഭദീപ്ത മേതനമഃ

968 ഓം ശീവത്സാങ്കിതവക്ഷസ്കായനമഃ

969 ഓം ലക്ഷ്മസംശിതഹൃത്തടായനമഃ

970 ഓംനീേലാത്പലനിഭാകാരായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

971 ഓം േശാണാംേഭാജസമാനനായനമഃ

972 ഓം േകാട മൻമഥലാവൺയായനമഃ

973 ഓംചന്ദികാസ്മതപ രിതായനമഃ

974 ഓംസ ധാസ േച്ഛാർധപ ണ്ഡായനമഃ

975 ഓംകസ്ത രീതിലകാഞ്ചതായനമഃ

976 ഓംപണ്ഡരീേകക്ഷണായനമഃ

977 ഓംസച്ഛായനമഃ

978 ഓം മൗല േശാഭാവ രാജിതായനമഃ

979 ഓംപദ്മസ്ഥായനമഃ

980 ഓംപദ്മനാഭായ നമഃ

981 ഓം േസാമമണ്ഡലഗായനമഃ

982 ഓംബ ധായനമഃ

983 ഓംവഹ്നിമണ്ഡലഗായനമഃ

984 ഓംസ ർയായനമഃ

985 ഓംസ ർയമണ്ഡലസംസ്ഥതായനമഃ

986 ഓം ശീപതേയനമഃ

987 ഓം ഭ മിജാനേയനമഃ

988 ഓംവ മലാദ ഭിസംവൃതായനമഃ
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ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃ

989 ഓംജഗത്ക ട ംബജനിേ തനമഃ

990 ഓം രക്ഷകായനമഃ

991 ഓംകാമിത പദായനമഃ

992 ഓംഅവസ്ഥാതയയേന്തനമഃ

993 ഓംവശ േതജസ്സര പവേതനമഃ

994 ഓംജ്ഞപ്തേയനമഃ

995 ഓം േജ്ഞയായനമഃ

996 ഓംജ്ഞാനഗമ ായനമഃ

997 ഓംജ്ഞാനാതീതായനമഃ

998 ഓംസ രാതിഗായനമഃ

999 ഓം ബഹ്മാണ്ഡാന്തർബഹിർവ ാപ്തായനമഃ

1000 ഓം േവങ്കടാ ദിഗദാധരായനമഃ

Á Á ഇതി ശീ േവങ്കേടശസഹസനാമാവല ഃസമാപ്താ Á Á
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